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یادداشت: 

انتظار مایه ی غفلت از زندگی نیست

صفحه  سوم 

استاندار کرمان:

باید جایگاه طوایف برای
 حل و فصل مسائل ارتقا یابد

متن در صفحه دوم

روزان هم 

یادداشتی به بهانه گذر از سالروز 
کوچ ابدی استاد شهریار:

قضاوت درباره شعر شهریار
نیاز به شهریار شناسی دارد

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

  آخرین خبر از پرونده پزشک تبریزی
  مطالبه مهریه بیش از ۱۱۰ سکه به چه صورت است؟

  کشف سه دستگاه استخراج ارز دیجیتال در بافت
  شترسواری دوال قاچاقچیان در انار

  حذف ۴.۵ میلیون خانوار از دریافت یارانه نقدی
  قاتل بعد از ۱۴ سال حبس بخشیده شد

اخبار ایران، جهان و حوادث:

صدرنشینی گل گهر 

در تولید کنسانتره

گندله سنگ آهن  و 

 صفحه  دوم
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یادداشتی به بهانه برگزاری 
سومین گردهمایی علماء 

و سران طوایف جنوب و شرق
 استان کرمان و افق روشن 

پیش روی این اتفاق:

اعتماد مردمی ؛ 
سرمایه ای بی پایان

رهایی چشم از تنبلی های ماندگار

شطرنج باز جیرفتی قهرمان مسابقات چین شد
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فال زدن 

به دیوان حافظ 

از کجا شروع شد؟
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از سوی فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان؛

 برنامه های 
هفته دفاع مقدس 

تشریح شد

که می تواند تلنگری برای آمادگی مردم و مسئوالن باشد؛ گزارش »کرمان امروز« از هشدار زلزله های اخیر 

متن کامل در صفحه سوم

چقدر برای زلزله آماده ایم؟
    زلزله های متوالی هفته گذشته در بخش هایی از کشور و زلزله اخیر گلباف، نشان از آن دارد که در این کشور باید همواره در برابر زلزله های احتمالی آمادگی داشته باشیم. به تعبیری دیگر این زلزله ها هشداری برای 
مردم و مسئوالن است، به راستی از زمان زلزله های تاریخی استان کرمان همچون زلزله بم، زلزله زرند و زلزله های سال96 مسئوالن بحران برای زلزله احتمالی چه کرده اند؟ و برای وضعیت بافت قدیم شهر کرمان که 

همچون یک بمب آماده انفجار است چه کرده ایم؟

شروع مقتدرانه مس نوین در فصل جدید

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

WWW.KERMANEMROOZ.COM

تبریک

تبریک تبریک

جناب آقای مهندس مشرفی
انتصاب شایســته حضرت عالی به عنوان مدیرعامل کارخانه الستیک بارز 
را به شــما تبریک عرض نموده، برای شــما موفقیــت روز افزون و توفیق 

خدمتگذاری مستمر را از درگاه ایزد منان مسالت می نماید.

آقای حاجی زاده و هیئت مدیره شرکت خدمات بیمه ای اندیشه فردا

جناب آقای مهندس مشرفی
نوید مســرت بخش انتصاب شایســته ی حضرت عالی را به عنوان سرپرست گروه صنعتی بارز تبریک و تهنیت 
عرض می نماییم. ازدر گاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشــار از شــور و نشاط و مملو از توکل الهی 

مسالت داریم.
شرکت حمل و نقل بارز ترابر

جناب آقای مهندس مشرفی
بدینوسیله انتصاب حضرت عالی رابه سرپرستی گروه صنعتی بارز تبریک عرض مینماییم و توفیق 

روزافزون شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم.
شرکت الستیک سیرجان

آگهی مزایده فروش امالک تملیکی و مازاد 

بر نیاز بانک رفاه کارگران استان کرمان )نوبت اول(
متن در صفحه آخر

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول( 
اجاره یک باب غرفه در محوطه 

ورودی فروشگاه بزرگ معلم کرمان 
شرح در صفحه  3
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اخبار استان

فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان برنامه های هفته دفاع 
مقدس در این استان را تشریح کرد.

ابوحمزه  به گزارش خبرنگار مهر، سردار غالمعلی 
دفاع مقدس  مناسبت هفته  به  در نشست خبری 
و  رشادت  یادآور  مقدس  دفاع  هفته  کرد:  بیان 
ایثارگری رزمندگان، شهدا و آزادگان است که یاد 

و خاطره آنها را گرامی می داریم.
رسانه ها  افزود:  رسانه  اصحاب  از  تشکر  وی ضمن 
مختلف  ابعاد  در  جامعه  به  را  ارزش ها  انتقال  کار 
از  انجام می دهند همچنین  و موضوعات گوناگون 
مسئوالن و مردم بابت شرکت در مراسم اول دهه 
به نهضت  با آگاهی، فهم و شناخت نسبت  محرم 

حضرت اباعبداهلل )ع( تشکر می کنم.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان به نقش اصحاب 
گفت:  و  کرد  اشاره  اربعین  راهپیمایی  در  رسانه 
اخالق  بخشدرس ها،  سه  )ع(  حسین  امام  نهضت 
باید  لذا  گیرد  می  بر  در  را  عاشورا  های  عبرت  و 
ببینیم چه عاملی باعث شد که دشمنان زمان در 
مقابل امام حسین )ع( ایستادند و االن چه عاملی 

باعث شده منافقان مقابل حسین زمان بایستند؟
امام  اساسی  و  محوری  نقش  یادآور شد:  ابوحمزه 
حسین )ع( در جریان کربال و در قبل و زمان حادثه 

چه بود و نقش رهبری در حال حاضر چیست نقش 
حضرت زینب در این حادثه چه بود و حاال نقش 
اکبر چه  فعلی چیست نقش علی  زنان در جامعه 

بود و نقش جوانان در جامعه فعلی چیست؟
نهضت  است  این  اساسی  نکته  کرد:  تصریح  وی 
عاشورا اصول، مبانی، معیار و مالک است تا قیامت 
الگو را سرمشق خود  هر عصری و نسلی باید این 

داشته باشد و به آن عمل کند.
ابوحمزه یادآور شد: نقش اصحاب رسانه در انتقال 
پیام مقام معظم رهبری باید زینب وار باشد اصحاب 

رسانه پیش قراول و پیشتاز هستند.  
داشت:  اظهار  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده 
مقدس  دفاع  هفته  به  منحصر  فقط  مقدس  دفاع 
در  عاشورا  عینی  تبلور  مقدس  دفاع  هفته  نیست 

این مقطع از انقالب است.
ابوحمزه گفت: ناگفته های دفاع مقدس بسیار زیاد 
است و شاید نسیمی از دفاع مقدس در جامعه ما 
عراق، حشد  نسیم حزب اهلل  همین  و  است  جاری 
فاطمیون  زینبیون،  الوطنی سوریه،  شعبی، جیش 

را پرورش داده است.  
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان تصریح کرد: اگر 
بتوانیم کربال را خوب تبیین و مسائلش را تشریح 
نوین  تمدن  تشکیل  دنبال  به  ما  می فهمیم  کنیم 
اسالمی هستیم لذا نقش اصحاب رسانه بسیار مهم 

است.
وی به شعار هفته مقدس اشاره کرد و اظهار داشت: 
شعار امسال ما »پیروزیم « انتخاب شده لذا همه 
این  بیانگر  می افتد  منطقه  سطح  در  که  اتفاقاتی 

شعار است که ما واقعا پیروزیم.
آغاز  شهریور   ۳۱ یکشنبه  روز  گفت:  ابوحمزه 
»قدرت  عنوان  تحت  که  است  مقدس  دفاع  هفته 

توانمندی و اقتدار نیروهای مسلح« نامگذاری شده 
است.

جوانان  معرفت  »دانش پژوهی،  کرد:  تصریح  وی 
روز  همچنین  و  بوده  دوم  روز  عنوان  سربازان«  و 
و  مردمی  حمایت  تولید،  »رونق  عنوان  با  سوم 

خودباوری« نامگذاری شده است.
وی افزود: سپاه در مجموعه استان کرمان هزار و 
۲۲۰ پروژه دارد که کار ساخت ۷۴۶ واحد مسکونی 
مربوط به محرومان کمیته امداد در دست ماست 
قسمتی  امداد،  کمیته  عهده  به  بخشی  هزینه  که 
تقبل  سپاه  را  آن  از  بخشی  و  فرد  خود  عهده  بر 

کرده است.
ابوحمزه گفت: همچنین ۳۰۰ واحد برای محرومان 
سیرجان  شهرستان های  در  که  داریم  بهزیستی 
در  واحد   ۳۰۰ است،  انجام  حال  در  رفسنجان  و 
حمیدیه برای کسانی که خانه های خود را در سیل 
از دست دادند که ۲۰۰ واحد آن تعمیری و ۱۰۰ 
از  واحد   ۱۰۱ که  این  ضمن  است؛  احداثی  واحد 
این واحدها قرار است در هفته دفاع مقدس افتتاح 

شود.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان گفت: روز چهارم 
با عنوان »بصیرت، دشمن شناسی، والیتمداری و 

دفاع همه جانبه« نامگذاری شده است.
وی به شعار روز پنجم اشاره کرد و افزود: »شهیدان، 
جانبازان، فخرآفرینان« شعار این روز است که برای 
تکریم از خانواده این عزیزان مراسمی برگزار خواهد 

شد.
روز»رزمندگان،  ششم  روز  کرد:  بیان  ابوحمزه 
همچنین  است  جهادآفرینان«  و  ایثارگران 
هفتم  روز  عنوان  پیشکسوتان«  و  »فرماندهان 

نامگذاری شده است.

از سوی فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان؛

 برنامه های هفته دفاع مقدس تشریح شد

خبر
استاندار کرمان:

باید جایگاه طوایف برای 

حل و فصل مسائل ارتقا یابد
 

اجتماعی  های  آسیب  از  پیشگیری  امنیت،  ارتقاء  گفت:  کرمان  استاندار 
و توسعه منطقه از اهداف میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار هستند.

سومین  در  فدایی«  »محمدجواد  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
گردهمایی علماء و سران طوایف جنوب و شرق استان با حضور معاون 
قوه قضائیه و فرمانده قرارگاه قدس سپاه در جنوب شرق کشور ضمن 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: ارتقاء امنیت، پیشگیری از آسیب 
از اهداف میثاق نامه عدالت و امنیت  های اجتماعی و توسعه منطقه 

پایدار هستند.
وی ضمن تشکر از دست اندکاران تدوین میثاق نامه عدالت و امنیت 
پایدار اظهار کرد: تامین امنیت یکی از وظایف حاکمیت است و سه قوه 

برای تحقق آن همکاری می کنند زیرا امنیت حق مردم است.
استاندار کرمان بر اهمیت امنیت تاکید کرد و افزود: توسعه اقتصادی، 
امر  برای  و  می شود  محقق  امنیت  سایه  در   ... و  اجتماعی  فرهنگی، 
توسعه باید اقدامات زیادی انجام شود به  طور مثال در برنامه ششم 
طریق  از  که  باشیم  داشته  اقتصادی  رشد  درصد   8.5 باید  توسعه 

سرمایه گذاری و افزایش بهره وری تامین می شود.
وی از نقش بخش خصوصی در رشد اقتصادی در برنامه ششم سخن 
باید  و  توسعه مشارکت مردم است  بیان کرد: الزمه  و  آورد  به میان 
تا  یافته سرمایه گذاری کند  بخش خصوصی در مناطق کمتر توسعه 
تولید در این مناطق رونق پیدا کند و در کنار آن کاهش بیکاری را 

خواهد داشت اما ایجاد زیرساخت ها وظیفه دولت است.
فدایی با اشاره به تالش های دولت در راستای کاهش کمبودها عنوان 
کرد: از سرمایه گذاران بخش خصوصی درخواست دارم که در مناطق 
جنوبی و شرقی استان ورود و برای استفاده از ظرفیت های این مناطق 
آنها  با  را  الزم  همکاری  دولت  و  کنند  راه اندازی  تولیدی  واحدهای 

خواهد داشت.
وی امنیت را در گرو رونق اقتصادی دانست و بیان کرد: سرمایه گذاری 
وظیفه بخش خصوصی است و ایجاد زیرساخت ها وظیفه دولت است 

و برای رفع فقر و بیکاری راهی جز این مهم نداریم.
استاندار کرمان بیان کرد: برای تاثیر سران طوایف برای میانجی گری 
جایگاه  که  است  الزم  جمعی  درگیری های  و  مسائل  فصل  و  حل  و 
این افراد را ارتقا بخشید و این افراد برای ارتباط بیشتر بین نهادهای 
اسالمی  شوراهای  در  حضور  برای  باید  طوایف  سران  و  گیر  تصمیم 

روستا و شهر کاندید شده و در شورای حل اختالف حضور یابند.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی در آیین تجلیل از 

فرزندان مدال آور و قهرمان بهزیستی کرمان : 

 آموزش ورزش های همگانی را 

اجباری می کنیم

آیین تقدیر از فرزندان ورزشکار مدال آور و قهرمان چهاردهمین جشنواره 
فرهنگی - ورزشی با حضور معاون پشتیبانی سازمان بهزیستی کشور 
، مدیر کل و اعضاء شورای معاونین بهزیستی استان کرمان و جمعی 
کرمان  استان  بهزیستی  کل  اداره  نشاط  سالن  محل  در  فرزندان  از 

برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان احمدرضا 
نگاه  از  تقدیر  با  کشور  بهزیستی  سازمان  پشتیبانی  معاون  شجیعی 
مثبت بهزیستی استان کرمان در دو بخش توجه و حمایت مدیران و 
تالش کارشناسان و مربیان در زمینه تمرینات ورزشی فرزندان گفت : 
نگاه سازمان بهزیستی کشور به ورزش نگاه جدی است چراکه ورزش 

باعث تقویت روحی - روانی و تمرین ورود به زندگی است .
وی با تبریک به فرزندان دختر و پسر بهزیستی استان کرمان که سال 
های پی درپی موفق به کسب مقام در مسابقات ورزشی جشنواره شده 
اند ؛ گفت : امیدوارم شاهد حضور شما در جایگاههای اجتماعی بهتر 

و جشن فارغ التحصیلی از دانشگاهها باشیم .
معاون پشتیبانی و منابع انسانی سازمان بهزیستی کشور حمایت های 
همه جانبه در زمینه های مختلف به ویژه در زمینه ورزش فرزندان – 
افراد دارای معلولیت و کارکنان را از مهمترین اهداف سازمان توصیف 
کرد و اظهار داشت : چهارده سال از عمر جشنواره فرهنگی - ورزشی 
فرزندان مهر را پشت سر گذاشته ایم و با برنامه ریزی های انجام شده 

این جشنواره را ادامه می دهیم .
او آموزش ورزش های تخصصی و همگانی را به عنوان دو برنامه مهم 
برای فرزندان معرفی کرد و افزود: نه تنها هر فرزند باید از آموزش در 
یک رشته تخصصی ورزشی برخوردار شود بلکه آموزش های همگانی 

از جمله شنا را برنامه ریزی و اجباری می کنیم .
بسیار  سال  اعتباری  لحاظ  به  امسال  گرچه  اینکه  بیان  با  شجیعی   
از  فارغ  کرمان  استان  بهزیستی   : گفت  ؛  داریم  رو  پیش  را  سختی 
مطلوبی  وضعیت  کشور  ورزشی  فضای  در  اعتباری  های  محدویت 

داشته است .

اتمام عملیات 

دو بانده سازی 

کمربندی جنوبی 

کرمان

 تا پایان امسال
باند دوم کمربندی جنوبی شهر کرمان 
تا پایان سال جاری به بهره برداری می 

رسد.
اطالع  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  رسانی 
راه  کل  اداره  سرپرست  کرمان،  استان 
و شهرسازی استان کرمان در بازدید از 
روند اجرای باند دوم کمربندی جنوبی 
گفت:  خبر  این  اعالم  با  کرمان  شهر 
طول این محور ۴۴ کیلومتر است که تا 
کنون ۲۳ کیلومتر آن دو بانده شده، و 

مابقی در دست اجراست.
علی حاجی زاده افزود: پیشرفت فیزیکی 
این ۲۱ کیلومتر 9۰ درصد است که در 
صورت تامین قیر، تا پایان سال جاری، 

به بهره برداری خواهد رسید.
وی با اشاره به هزینه کرد ۲۲۰ میلیارد 
ریالی برای این پروژه گفت: اعتبار مورد 
نیاز برای اتمام آن یکصد میلیارد ریال 
پیشرفت  از  زاده  حاجی  علی  است. 
کمربند  دوم  باند  درصدی   5۰ حدود 
تصریح  و  داد  خبر  نیز  کرمان  غربی 
کرد: ۲۳ کیلومتر از این کمربندی ۴۴ 
و  است،  احداث  دست  در  کیلومتری 
بانده  دو  این  از  پیش  هم  کیلومتر   ۱۲
و  راه  کل  اداره  سرپرست  است.  شده 
داشت:  اظهار  کرمان  استان  شهرسازی 
احداث ابنیه فنی پروژه به پایان رسیده 

و عملیات روسازی آغاز شده است. 
پروژه  اتمام  زمان  اینکه  بیان  با  وی 
کرمان  غربی  کمربندی  سازی  دوبانده 
هزینه  اعتبار  بود،  خواهد   ۱۳99 سال 
و  ریال  میلیارد   ۱۴۰ را  کنون  تا  شده 
را  پروژه  تکمیل  برای  نیاز  مورد  اعتبار 

5۰۰ میلیارد ریال اعالم کرد.
حاجی زاده این را هم گفت که مناقصه 
این  مانده  باقی  کیلومتر   9 اجرای 
انتخاب  برگزار شده و در مرحله  محور 

پیمانکار است.

صدرنشینی گل گهر در تولید کنسانتره و گندله سنگ آهن

تولید کنسانتره سنگ آهن در 5 ماهه اول امسال 
به بیش از ۱9.۷ میلیون تن رسید که شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر با تولید ۶.۷ میلیون تن،  بیشترین 
شرکت  این  است،  داشته  اختیار  در  را  تولید  سهم 
همچنین باالترین سهم در تولید گندله سنگ آهن 
را نیز در اختیار دارد. به گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، میزان 
تولید این ماده معدنی در کشور تا پایان مرداد ماه 
۱۳98 از ۱9 میلیون و ۷5۲هزار تن فراتر رفت که 

در این میان، گل گهر با رشد تولید ۲ درصدی صدر 
نشین تولید کنسانتره سنگ آهن شد. 

درصدی   ۴ رشد  امسال  ماهه   5 تولید  کل  میزان 
نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. 

طی این مدت تولید کنسانتره سنگ آهن چادرملو 
به ۴ میلیون و ۲۶۷ هزار تن و سنگ آهن مرکزی به 
۲.۱ میلیون تن رسید. میزان تولید چادرملو با رشد 
۱5درصدی همراه شد و سنگ آهن مرکزی کاهش 

۷درصدی را تجربه کرد.

از سوی دیگر تولید گندله آهن نیز در مدت مورد 
بررسی از ۱۷.۶ میلیون تن عبور کرد. در این بخش 
نیز گل گهر پیشتاز بود و اندکی بیش از 5 میلیون 

تن گندله تولید کرده است. 
شرکت فوالد مبارکه با تولید بیش از ۳ میلیون تن، 
فوالد خوزستان با تولید ۲ میلیون و ۶9۶ هزار تن، 
میدکو با تولید ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار تن و چادرملو 
با ۱.۷ میلیون تن به ترتیب بیشترین سهم در تولید 

این ماده معدنی را داشته اند

 فرماندار زرندگفت: نظارت دقیق و رصد قیمت ها 
بصورت مستمر وشبانه روزی با تالش دستگاه های 

زیربط باید انجام شود.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
زاده  صادق  علی  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
اعضای  پیش  از  بیش  تالش  بر  زرند  فرماندار 
از  حمایت  راستای  در  بازار  تنظیم  کمیسیون 
افزایش  گفت:  و  کرد  تاکید  کنندگان  مصرف 
دیگر  از  گرفتن  الگو  با  خودسرانه  قیمت های 

متخلف  افراد  با  و  نیست  پذیرفتنی  شهرستان ها 
قانونی  و  قاطع  برخورد  اقتصادی  سودجویان  و 

صورت گیرد.
او با اشاره به اینکه حضور و نظارت ما در بازار تاثیر 
تخلف های  از  جلوگیری  یا  و  کاهش  در  بسزایی 
صنفی دارد، عنوان کرد: کنترل و رصد بازار باید 

برای معیشیت مردم ملموس باشد.
اندازی  نماینده عالی دولت در ادامه خواستار راه 
با  بازار  ناظرین  و  بازرسین  ثابت  استقرار  پایگاه 

هدف دریافت مستقیم گزارشات مردمی و تسریع 
در روند پیگیری تخلفات احتمالی در مرکز شهر 

شد.
او افزود: با توجه به آغاز بهار علم و دانش و فصل 
تولید،  رونق  راستای  در  باید  مدارس،  بازگشایی 
ایرانی،  کاالی  از  حمایت  و  پایدار  اشتغال  ایجاد 
شهرستان  سطح  در  گسترده ای  سازی  فرهنگ 
از  والدین  خرید  و  آموزان  دانش  استفاده  جهت 
این  و  گیرد  صورت  ایرانی  افزار های  نوشت  بازار 

ابتدا از خود مدارس و مراکز آموزشی  باید  مهم 
آغاز شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نیز 
گزارشی از جلسات کارگروه تنظیم بازار و آخرین 
بر  دقیق  نظارت  از  و  کرد  ارائه  قیمت ها  وضعیت 

بازار خبر داد.
صورت  در  خواست  شهروندان  از  باصره  مهدی 
مشاهده هرگونه تخلف گرانفروشی و یا کم فروشی 

مراتب را به سامانه ۱۲۴ گزارش نمایند.

کارگروه کشاورزی شهرستان کرمان با محوریت 
گزارش  و  پسته  مسائل  پیرامون  بررسی  و  بحث 
آخرین وضعیت کشاورزی شهرستان توسط احمد 
علی  ریاست  به  کشاورزی،  جهاد  مدیر  مسعودی 

بابایی فرماندار کرمان برگزار شد.
اشاره  با  سخنانی  در  کرمان  فرماندار  بابایی  علی 
در  شده  انجام  اقدامات  کامل  انعکاس  عدم  به 
جامعی  گزارش  تهیه  خواستار  کشاورزی  حوزه 
های  سیستم  محوریت  با  حوزه  این  اقدامات  از 
جهاد  توسط  کشت  الگوی  تغییر  و  آبیاری  نوین 
کشاورزی شهرستان جهت انعکاس به استان شد 

و گفت :

مشکالت  وجود  و  شهرستان  گستردگی  رغم  به 
فراوان، در حوزه کشاورزی کارهای بسیار خوب و 
زیربنایی انجام شده که بدلیل عدم اطالع رسانی 
سطح  در  شده  انجام  اقدامات  کامل،  و  صحیح 
نظر می  به  اجرا شده  میزان  از  رنگتر  کم  استان 
رسد، اقدامات دستگاه های اجرایی کارهای دولت 
و نظام است لذا در هر سطح و حوزه ای بایستی به 

اطالع مردم رسانیده شود .
جامع  طرح  تدوین  پیشنهاد  با  کرمان  فرماندار 
مدت  کوتاه  بصورت  شهرستان  کشاورزی  الگوی 
کارگروه  در  تصویب  و  کشاورزی  جهاد  توسط 
سطح  مناطق  کشاورزان  نمایندگان  ،حضور 

شهرستان بصورت برنامه ریزی شده جهت شرکت 
در جلسات کارگروه را ضروری دانست و افزود :

حضور نمایندگان کشاورزان هر منطقه در جلسات 
به  شان  مشکالت  و  مسائل  طرح  جهت  کارگروه 
و رفع سریعتر مشکالت کمک  تصمیم گیری ها 
با یک موضوع خاص،  لذا هر جلسه  خواهد کرد، 
باحضور اعضاء و کشاورزان مربوطه با طرح مسائل 
هدف  با  خودشان  توسط  کشاورزان  مشکالت  و 

مرتفع شدن مشکالت تشکیل شود.
پسته  تولیدکنندگان  از  حمایت  بر  تأکید  با  وی 
و  نظرات  نقطه  تحلیل    : افزود  مسئولین  توسط 
پیشنهادات پسته کاران در حوزه مسائل مرتبط با 

پسته  کمک بسیار زیادی به حل مشکالت آنان 
خواهد کرد .

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان  مسعودی  احمد 
های  دانه  کشت  توسعه  خبر  اعالم  با  نیز  کرمان 
کشت  بعنوان  آفتابگردان  و  کلزا  ازجمله  روغنی 
شهرستان  تابعه  های  بخش  برخی  در  جایگزین 
اجرای  آب،  بحرانی  شرایط  به  توجه  با   : گفت 
فشار  کم  )آبیاری  آبیاری  نوین  های  سیستم 
در  همچنان  ها  گلخانه  توسعه  و  فشار(  تحت  و 
دستور کار جهاد کشاوری است، در این خصوص 
شهرستان کرمان در میانگین استانی و کشوری در 

جایگاه باالیی قرار دارد .

استان  در  )ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  معاون 
کرمان از بسته بندی و توزیع ۱۰ هزاربسته نوشت افزار با 
عنوان طرح مشق احسان در روستا ها و مناطق ۲۲ شهرستان 
استان کرمان خبر داد. عباس پور علی محمدی، معاون ستاد 

اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در استان کرمان در گفتگو با 
خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان 
مداد  دفتر،  کیف،  شامل  افزار  نوشت  هزارپکیج  گفت:۱۰ 
اجرایی  به ستاد  وابسته  اجتماعی احسان  بنیاد  اهدایی  و.. 

دانش  های  گروه  بین  )ره(   خمینی  امام  حضرت  فرمان 
مشارکت  با  طرح  این  افزود:  او  شد.  توزیع  محروم  آموزی 
گروه های جهادی، خیرین، سپاه، سمن ها انجام ونوشت افزار 
تهیه و قبل از شروع سال تحصیلی بین دانش آموزان توزیع 

می شود. او تصریح کرد: توزیع این اقالم از طریق گروه های 
جهادی قرارگاه خدمت رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( دربین مقاطع ابتدایی و متوسطه روستا ها و مناطق 

کمتر توسعه یافته انجام می شود.

مقابله جدی با سودجویان در آستانه سال تحصیلی

توسعه گلخانه ها و تغییر الگوی کشت از مهم ترین اولویت های جهاد کشاورزی شهرستان کرمان 

توزیع ۱۰ هزاربسته نوشت افزار بین دانش آموزان محروم
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انتظار مایه ی 

غفلت از زندگی 

نیست
دلبستگی ام به تو و چشم هایت و نگاه نیمه کاره ات 
مایه ی نشستن سر هر کوچه  زندگی است.  مایه ی 
از  غفلت  ی  مایه  انتظار  انتظارست.  به  کوچه  پس  و 
داستانی  زندگی  به  و  بیایی  تو  شاید  نیست  زندگی 
که  خورم  می  را  هایم  حرف  تو  بی  کنی.  تزریق  تازه 
و  نیستی شنیدن  تو که  نپیچد.  صدایم در غار زمان 
دیدن و فهمیدن کار ساده ای نیست. حرف هایم را 
می خورم و خود را به کوچه ی بی خبری می زنم تا 
هیچ کس اعماق دردناک وجودم را حس نکند. بی تو 
یک تکه سنگم که در زالل زندگی حل شدنی نیست. 
تافته ی جدا بافته ای که در نقش روزگار جا نمی افتم 
برای زندگی کردن به تو نیاز دارم و نمی توانم بی تو 
موانع را پشت سر بگذارم و دست بر زانوی خستگی 
ام از جا برخیزم. اگر باشی سکه روی دیگری خواهد 
داشت دلتنگی را کنار گذاشته و از تو انرژی می گیرم 
که دنیا را زیباتر ببینم. دردها را در خود حل کرده و به 
جای دیوارها پنجره بگذارم تا آفتاب نگاهت دلم را به 
زندگی گرم کند. حاال که نیستی از این همه بی قراری 
ام خسته نخواهم شد که شاید این دردها دوای زخم 
های بی مانند من باشند. دیگر صبور شده ام و می 
دانم که هر آدمی باید دروجودش چاه تاریکی داشته 
باشد تا در اطرافش دور تا دورش مشعل های آتش 
گذاشته و در کنارش عاشقانه برقصد. زندگی افتادن 
به چاه نیست بلکه شادکامی در کنار چاهی است که 
می  بلند  آنقدر  باشد  کرده  خانه  آن  در  یوسف  شاید 

خندم که سکوت چاه چراغانی شود.
از چاه وجودت به زمان آمده ام 

با پیر شدن تا هیجان آمده ام 
افسوس که دنیای منی و رفتی 

با عشق به آواز جهان آمده ام

به قلم 
مهناز سعید 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

نچ 
به خانه آمدم و در حالی هق هق  آن روز اشک ریزان 
کنان خودم را در بغل پدرم جای می دادم، گفتم فردا 
باید بچه همسایه را دعوا کنی پدر خواست تا گریه نکنم 
و  دادم  نمی  رضایت  من  اما  بگویم  برایش  را  ماجرا  و 
همینطور گریه کنان گفتم پسر همسایه به من گفت نچ 
پدر گفت آفرین به پسر زودرنجم و سپس من را در بغل 
فشرد و بوسه ای بر گونه ام زد و اشکهایم را پاک کرد و 
گفت: پسرم! این حرف بدی نیست حتما تو سوالی از 
او کردی و او به جای کلمه نه، نچ گفته است ولی من به 
محض تکرار کلمه گریه ام شدیدتر شد و گفتم می دانم 

اما او چند نچ را پشت سر هم گفت.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

سرویس اجتماعی کرمان امروز

از  مزمن،  و  شایع  های  بیماری  از  بسیاری 
همین  در  و  شود  می  آغاز  کودکی  دوران 
یا  و  را درمان  آنها  توان  است که می  دوران 
از  یكی  چشم  تنبلی  کرد.  پیشگیری  آنها  از 
یك  حدود  ایران  در  که  است  هایی  پدیده 
دید  کنترل  با  آن هستند.  دچار  نفر  میلیون 
چشم کودکان در سنین خردسالی می توان از 
تشدید تنبلی چشم، جلوگیری و این بیماری 

را کنترل و درمان کرد.
● تنبلی چشم چیست؟

تنبلی چشم  بینایی،  از اختالالت شایع  یكی 
است که به عنوان یكی از سه علت نابینایی و 
کم بینایی در دنیا حدود ۱۲۰ میلیون نفر به 

آن مبتال هستند.
● چه عواملی باعث این پدیده می شوند؟

زمان جنینی شروع  از  بینایی  تكامل  و  رشد 
به حداکثر  سالگی  تا سه  بینایی  و  می شود 

باعث  که  عاملی  هر  بنابراین  رسد.  می  رشد 
اشكال در دید کودك شود، تكامل بینایی را 
مختل و متوقف کرده و موجب تنبلی چشم 
می شود، سه دسته عامل در تنبلی چشم مؤثر 
چشم  ساختاری  اشكاالت  اول،  دسته  است؛ 
هستند مانند افتادگی پلك، آب مروارید و یا 
انكساری  عیوب  دوم  دسته  قرنیه،  روی  لك 
و  دوربینی  بینی،  نزدیك  شامل  که  هستند 
سوم  دسته  باالخره  و  است  آستیگماتیسم 
که مربوط به انحراف چشم است که در این 
تصاویر  دارد  انحراف  که  چشمی  از  وضعیت 
نتیجه  در  شود،  می  مخابره  مغز  به  مبهمی 
مغز دیگر پیام های آن چشم را در نظر نمی 
گیرد و فعالیت بینایی چشم دچار تنبلی می 

شود چون فایده ای ندارد.
با  بینایی  مشكالت  دسته  سه  این  درمان 

درمان تنبلی چشم مشترك است
عمل  با  معموالً  چشم  ساختاری  اشكاالت 
جراحی برطرف می شوند. در رابطه با عیوب 
تواند  می  عینك  از  استفاده  نیز  انكساری 
کارساز باشد. تنبلی چشم با توجه به عامل به 
وجود آورنده اش باید تحت درمان قرار گیرد.

● تنبلی چشم چگونه درمان می شود؟

چشم  بستن  بیماری  این  درمان  رایج  روش 
سالم و استفاده از عینك طبی است. در این 
شرایط چشم تنبل وادار به فعالیت می شود 

تا تصویر صحیح ایجاد کند.
● این درمان در چه سنی باید انجام شود؟

بهترین زمان درمان تنبلی چشم، سن زیر سه 
این  گفته شده  امروز عموماً  تا  است.  سالگی 
بیماری حداکثر تا سن ۹ تا ۱۰ سالگی قابل 

درمان است.
● روش های نوین نیز درمان را تا همین 

سن میسر می دانند؟
در روش متفاوتی که بیش از ۳۰ سال است 
و کشورهای  روسیه  پزشكی  مراکز چشم  در 
گرفته می شود، عالوه  کار  به  اروپای شرقی 
از  تنبل،  چشم  بستن  و  عینك  تجویز  بر 
شود.  می  استفاده  نیز  دیگری  های  سیستم 
در این روش عصب چشم به کمك تحریكات 
مختلف الكترو مغناطیسی و تحریكات نوری و 
تصویری، تحت تأثیر قرار می گیرد. عالوه بر 
این که توسط یك سری تصاویر کامپیوتری 
چشم  مخصوص،  های  عینك  از  استفاده  و 

کودك فعال می شود.
● سن درمان در این روش تفاوتی دارد؟

دارد  ای  روزه  درمان۱۰-۱۵  دوره  روش  این 
که هر شش ماه یكبار تكرار می شود و باید 
برای  انجام شود. الزم است که  بطور متوالی 
چهار  سن  از  کودك  تر  کامل  و  بهتر  نتیجه 
 ۱۴ تا  که  درمانی شود  وارد سیستم  سالگی 

سالگی ادامه دارد.
تحت  باالتر  سنین  در  كودكی  اگر   ●
چقدر  بهبودی  شانس  گیرد  قرار  درمان 

است؟

درمان  احتمال  سالگی   ۱۴ تا  چهار  بین 
باالتر  درمان  آغاز  که هرچه سن  دارد  وجود 
پائین  حدی  تا  نیز  درمان  تأثیر  سطح  برود، 

می آید.
● باالتر از ۱۴ سالگی چطور؟

بینایی  سیستم  و  چشم  دیگر  که  آنجایی  از 
در  است،  را پشت سر گذاشته  حداکثر رشد 
چشم  تنبلی  به  مبتالیان  برای  باال  سنین 

عموماً کار خاصی نمی توان کرد.
و  كودكی  سنین  در  ها  درمان  این   ●
ها  بچه  آیا  شوند.  می  انجام  نوجوانی 

پذیرای این درمان های دقیق هستند؟
در درمان تنبلی چشم الزم است چشم سالم 
کودك بسته باشد، در حالی که بچه ها دوست 
شرایط  و معموالً  ببندند  را  ندارند چشمشان 
اما در سیستمی  درمان را رعایت نمی کنند 
بازی  چون  کودك  گیریم  می  کار  به  ما  که 
را  سالمش  چشم  دارد،  دوست  را  تصاویر  و 
بسته نگه می دارد و تصاویر را با چشم تنبل 
دنبال می کند. بچه ها با این روش که نوعی 
و  هستند  دوست  است،  چشم  فیزیوتراپی 

درمان، بطور فعال انجام می شود.
توانند  می  افراد  همه  روش  این  از   ●

استفاده كنند
بله، این روش بی خطر است و عوارض جانبی 
و  مانده  عقب  کودکان  مورد  در  تنها  ندارد. 
کودکانی که سابقه تشنج مغزی دارند، نباید 

از این روش استفاده کرد.
● برای پیشگیری از تنبلی چشم چه باید 

كرد؟
این  آید  می  بر  والدین  از  که  ای  پیشگیری 
است که کودك را نزد پزشك ببرند تا تنبلی 

احتمالی چشم به موقع تشخیص داده شود.
برای  را  كودك  باید  سنینی  چه  در   ●

معاینه نزد پزشك برد؟
در سنین پیش از دبستان، در سه ماهگی، سه 
سالگی و در فاصله پنج تا شش سالگی، سه 
بار باید برای معاینه چشم کودك به پزشك 

مراجعه کرد.
● آیا تعداد كودكان مبتال به این بیماری 

افزایش یافته است؟
بهتر است بگوییم تشخیص تنبلی چشم و توجه 
بیماری های  بیشتر شده است. در مورد  به آن 
بیشتری گذاشت و روش ها  باید وقت  کودکان 

و سیستم های درمانی بهتری در نظر گرفت.

رهایی چشم از تنبلی های ماندگار

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(آگهی مزایده
فروشــگاه بزرگ معلم در نظر دارد یك باب غرفه در محوطه ورودی فروشــگاه را جهت ایجاد کترینگ با 

شرایط مشخص به افراد حقیقی یا حقوقی به صورت اجاره واگذار نماید.
۱- متقاضیان می توانند جهت اطالعات بیشــتر و اخذ شرایط شرکت در مزایده به مدیریت فروشگاه واقع 

در کرمان: بلوار قدس، انتهای بلوار ترمینال قدیم مراجعه نمایند.
۲- تحویل پاکات پیشــنهادی، ســاعت بازدید از ۱۰ صبح تا ۱۳ و از ســاعت ۱8 تا ۲۱ و به مدت ده روز 

کاری از تاریخ انتشار آگهی در نظر گرفته شده است.
۳- فروشگاه در رد یا قبول یك یا تمامی پیشنهادات اختیار دارد.

۴- هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
شركت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان كرمان - فروشگاه بزرگ معلم 

گزارش »کرمان امروز« از هشدار زلزله های اخیر که می تواند تلنگری برای آمادگی مردم و مسئوالن باشد؛

چقدر برای زلزله آماده ایم؟

اشاره:
زلزله های متوالی هفته گذشته در بخش هایی از کشور 
همواره  باید  که  دارد  آن  از  نشان  گلباف،  اخیر  زلزله  و 
در برابر زلزله های احتمالی آمادگی داشته باشیم. اما به 
تعبیر  به  داریم؟  آمادگی  زلزله  برابر  در  چقدر  ما  راستی 
برای مردم و مسئوالن  این زلزله ها گویا هشداری  دیگر 
است، زیرا که شدت آنها نه به اندازه ای بوده که نادیده 
گرفته شود و نه به حدی که خسارات و تلفات سنگینی را 
ایجاد کند اما آنچه که در این حوادث احساس می شود 
این است که مردم سراسیمه و وحشت زده به خیابان ها 
تا ظهر و یا شب هنگام  برند و بسیاری حتی  هجوم می 
در کوچه ها و یا خیابان ها و خودروهای خود سپری می 
کنند.  به راستی از زمان زلزله های تاریخی استان کرمان 
همچون زلزله بم و زلزله زرند، مسئوالن بحران برای زلزله 

احتمالی چه کرده اند؟
زلزله مهم ترین بالی طبیعی

 ۲۴ که  است  شناسایی شده  طبیعی  بالی   ۴۰ دنیا  در 
مورد آن در استان کرمان رخ داده و یا امكان رخ داد آن 
است،  زلزله  روانی،  بعد  از  آنها  ترین  دارد که مهم  وجود 
زیرا در مدت بسیار کوتاه، خسارات بسیار گسترده ای را  
بر جامعه تحمیل می کند. زلزله قابل پیش بینی نیست 
اتخاذ  با  باید  و  کرد  جلوگیری  آن  وقوع  از  توان  نمی  و 
تمهیداتی سطح ایمنی جامعه  را در برابر این حادثه باال 

برد.
۱8 غول خفته در كرمان

خود  که  دارد  وجود  فعال  گسل   ۱8 کرمان  استان  در 
شامل هزاران گسله می شود که ۹8 درصد استان کرمان 
تحصیالت  دانشگاه  استادان  از  بعضی  اند.  گرفته  فرا  را 

تكمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان در حوزه گسل 
ها اقدام به کارهای پژوهشی کرده اند و بر این باورند که از 
گسل های نیمه فعالی که در این استان وجود دارد، همه 

این گسل ها خطرناك نیستند.

میزان آمادگی ما چقدر است؟
نكته مهم در بحث مدیریت بحران و کاهش خطر پذیری 
در برابر حوادث و سوانح این است که  بر اساس دانش روز 
و مقوله و مباحث کاهش خطر پذیری و شیوه های متنوع 

بیان  الویت قرار بگیرد. به  برابر حوادث در  پیشگیری در 
دیگر از آنجایی که خطر را نمی شود حذف کرد. به عنوان 
مثال نمی توان خطر زلزله را در کرمان به صفر رساند چون 
در اختیار ما نیست. گسل ها وجود دارند و به طور طبیعی  
کرمان که روی خط زلزله قرار دارد و هیچ راهی برای کم 
در  اما  ندارد  وجود  آن  بردن  بین  از  یا  و  این خطر  کردن 
مقابل با اقدامات و شیوه های متنوع می توان ریسك و یا 
خطر پذیری را برای ساکنان کرمان کم کرد. البته باید توجه 
داشت که ریسك نیز هیچ وقت  به صفر نمی رسد یعنی 
حتی با  به کار بستن اقدامات پیشگیرانه در برابر حوادث و 

سوانح باز هم مقداری ریسك  باقی می ماند.
اگر ما در بحث ساخت و ساز مقاوم، حذف بافت فرسوده، 
های  شریان  اجرای  سریع،  هشدار  های  سیستم  اجرای 
حیاتی مطمئن و طرح های مشابه دیگر موفق عمل کنیم، 
همچون بسیاری از شهرهای دیگر در برابر حادثه طبیعی 

مانند زلزله با ریسك کم تری مواجه خواهیم بود.
تدوین برنامه آموزش و اطالع رسانی عمومی زلزله توسط 
عوامل مربوطه با رویكرد آگاهی بخشی مستمر و موثر به 
اندازی و فعالسازی  سامانه هشدار سریع  شهروندان، راه 
زلزله و تهیه طرح ها و دستورالعمل های مربوطه از جمله 
طرح های فنی، کنترل انتظامی و غیره، تهیه و پیش بینی 
مكان های الزم و استفاده از فضاهای باز اختصاصی ادارات 
و موسسات بخش دولتی و خصوصی در زمان وقوع زلزله و 
شرایط اضطراری، اختصاص بخشی از درمانگاه و ادارات و 
مدارس به مرکز امداد رسانی و برگزاری مانورهای دوره ای 
نیز می تواند باعث کاربردی تر شدن و اثربخشی بیش از 

پیش آموزش های ارائه شده، شود.
انجام  برای  ایمنی  توانمندسازی آتش نشانی و خدمات 
واکنش اضطراری و پشتیبانی  سایر دستگاه ها از جمله 
حوادث  در  انتظامی  نیروی  …از  و  ارتش  سپاه،  بسیج، 
بزرگ نظیر زلزله، استفاده موثر از ظرفیت رسانه ها جهت 
راهكاری های  از  نیز بخشی  آموزش های همگانی   ارائه 
های  بحران  برابر  در  آمادگی  و  پیشگیری  مدت  میان 

احتمالی است که باید انجام گیرد.

   زلزله های متوالی هفته گذشته در بخش هایی از کشور و زلزله اخیر گلباف، نشان از 
آن دارد که در این کشور باید همواره در برابر زلزله های احتمالی آمادگی داشته باشیم. 
به تعبیری دیگر این زلزله ها هشداری برای مردم و مسئوالن است، به راستی از زمان 
زلزله های تاریخی استان کرمان همچون زلزله بم، زلزله زرند و زلزله های سال96 
مسئوالن بحران برای زلزله احتمالی چه کرده اند؟ و برای وضعیت بافت قدیم شهر کرمان 

که همچون یک بمب آماده انفجار است چه کرده ایم؟

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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گفته می شود همه در خواندن با هم برابر نیستند. نتایج 
اولیه حاصل از مطالعه ای که در دانشگاه استنفورد انجام 
شده حاکی از آن است که مطالعه نزدیک ادبیات به طور 
می رساند.  شما  ذهن  به  را  شما  اصلی  تمرین  خاص 
اسکن های MRI از افرادی که در حال خواندن رمان 
جین آستین قرار دارند، افزایش خون در مناطق مغز را 
نشان می دهد که عملکرد شناختی و اجرایی را کنترل 

می کنند.
یا  کنید  مصرف  ماهی  روغن  مکمل های  "می توانید 
می توانید  هفته  هر  کنید.  میل  زردچوبه  زیادی  مقدار 
در کالس زبان، کتاب های معما یا چند ساعت ورزش 
برای  بی شماری  روش های  کنید.  سرمایه گذاری 
وجود  عملکرد شناختی شما  و  حافظه  ظاهرا(  )بهبود 
دارد. بر اساس یک گزارش مهم تحقیقات بازار انتظار 
 ۲۰۲۲ سال  تا  مغز  ارزیابی  و  آموزش  صنعت  می رود 
و  ساده ترین  ارزانترین،  اما  برسد،  دالر  میلیارد   ۸ به 
زمانبرترین روش آزمایش شده برای هشیار کردن مغز 

درست جلوی صورت شما قرار دارد و آن کتاب خواندن 
است.

ماهیت خواندن، مغز را به کار سخت تر و بهتر ترغیب 
UCLA می گوید:  مرکز  ماریان گرگ، مدیر  می کند. 
»خواندن به شما یک دکمه مکث برای درک و بینش 
می دهد. به طور کلی با زبان شفاهی – وقتی فیلم تماشا 
می کنید یا به نوار گوش می دهید – مکث نمی کنید.«

و فواید خواندن مدت ها پس از کنار گذاشتن آن کتاب 
دانشگاه  در  کوچک  مطالعه  یک  می یابد.  ادامه  عالی 
نشان داد که برخی از این مزایا به مدت پنج روز ادامه 
داشته است. گرگوری برن، مدیر مرکز عصب شناسی در 
اموری می گوید: ما کتاب خواندن را یک فعالیت سایه 
کتاب  هنگام  در  عضله  مانند  حافظه  تقریباً  می دانیم. 

خواندن بسیار درگیر می شود.
باعث  خواندن  که  است  روش هایی  این  حقیقت  در 
سالمتی شما می شود )و اساساً شما را به شخصی بهتر 

تبدیل می کند.(
گفته می شود همه در خواندن با هم برابر نیستند. نتایج 
اولیه حاصل از مطالعه ای که در دانشگاه استنفورد انجام 
شده حاکی از آن است که مطالعه نزدیک ادبیات به طور 
می رساند.  شما  ذهن  به  را  شما  اصلی  تمرین  خاص 

اسکن های MRI از افرادی که در حال خواندن رمان 
جین آستین قرار دارند، افزایش خون در مناطق مغز را 
نشان می دهد که عملکرد شناختی و اجرایی را کنترل 

می کنند.

مضطرب  حتی  یا  ضعیف  و  کند  خواننده ای  اگر 
بود  نخواهید  قادر  هرگز  می کنید  احساس  که  باشید 
استفاده کنید؟  این مزایا  از  تا  اندازه کافی بخوانید  به 
کند!  برطرف  را  مشکل  آن  می تواند  هم  کتاب  یک 

تا ۱۰  دانشگاه کارنگی ملون کودکان ۸  دانشمندان 
ساله را مطالعه کردند که کمتر از متوسط خوانندگان 
بودند. صد ساعت کالس های خواندن ترمیمی به طور 
بهبود  را  آن ها  مغز  سفید  ماده  کیفیت  توجهی  قابل 
می بخشد – بافتی که سیگنال های خود را بین مناطقی 
از ماده خاکستری؛ جایی که اطالعات پردازش می شود، 
انجام می دهد. نتیجه گیری محققان: مغز این کودکان 
دهند  تغییر  گون های  به  را  خود  که  اند  کرده  شروع 
که می تواند برای کل مغز سودمند باشد؛ نه تنها قشر 
تمرکز خواندن محور. درباره تمرینات مغزی که می تواند 
شما را باهوش تر کند بیشتر بدانید. توانایی خواندن از 

نزدیک چیزی است که باید پرورش یابد.
البته یک راه حل آسان وجود دارد: تلفن و رایانه خود 
را خاموش کنید. یک ساعت یا دو ساعت خوب را کنار 
بگذارید و فقط بخوانید. مطمئن نیستید از کجا شروع 
برنده  که  کتاب هایی  سراغ  به  ابتدا  است  بهتر  کنید؟ 
که  کسانی  از  یا  بروید  شده اند  ادبی  مهم  جایزه های 
نکته  البته  کنید.  جو  و  پرس  کرده اند،  مطالعه  بسیار 
مهم این است که ابتدا سلیقه و عالقه خود را در حوزه 
کتابخوانی پیدا کنید تا با شور و شوق زیادی مطالعه 

را انجام دهید.

سرویس ادبی کرمان امروز

استاد شهریار، شاعری که در طول زندگی خود نه تنها 
قله های شعر و ادبیات را فتح کرد بلکه  توانست به اوج 

ادب، اخالق و ایمان هم برسد. 
مردم،  بیشتر  که  تبریزی  بهجت  محمدحسین  سید 
فراز  پر  زندگی  شناسند،  می  شهریار«   « نام  با  را  او 
را طی می کند. آن جایی که در روستای  نشیبی  و 
فضای  در  و  کند  می  باز  جهان  به  چشم  خشکناب، 
در  را  متوسطه  دوران  کشد،  می  قد  روستا  باصفای 
تبریز گذرانده و بعد از آن عازم تهران می شود تا در 
مدرسه دارالفنون مشغول به تحصیل شود و ناآگاه از 
سرنوشت، پزشکی را به عنوان رشته دانشگاهی خود 

انتخاب کند.
تبریزی  بهجت  زندگی سیدمحمدحسین  ماجرای  اما 
اینکه مدرک  از  قبل  او  و  نمی شود  این جا ختم  به 
به  ناگاه  کند،  دریافت  دانشگاه  از  را  خود  پزشکی 
آن  از  حاصل  ناراحتی  و  عشقی  شکست  که  دالیلی 
و دانشگاه می کند، هر  عنوان می شود، ترک درس 
چند طبق گفته خود استاد، این رشته از همان ابتدا 

با روحیات لطیف و شاعرانه وی سازگار نبوده است.
 شاید همین ترک تحصیل سبب می شود تا ادبیات 
ایران صاحب گوهری شود به نام » شهریار«، شهریاری 
که سالگرد درگذشتش با نام »روز شعر و ادب فارسی« 

نامیده شده است.
شاعری که در چهار سالگی شعر گفت

خاطره هایی که توسط برخی آشنایان و نزدیکان استاد 
بیان شده، نشان می دهد که ذوق و قریحه شاعری 
در این استاد پرآوازه شعر مربوط به سال های ترک 
زندگی  ابتدایی  های  از سال  او  و  نمی شود  دانشگاه 
روستای خشکناب  در همان  را  و شاعری  خود، شعر 
و همینطور کوچه پس کوچه های تبریز مشق کرده 

است.
سن  به  مربوط  استاد  شعر  اولین  نزدیکان،  گفته  به 
زبانی  با  که  آن جایی  ایشان می شود،  سالگی  چهار 
بچگانه و به زبان ترکی، برای آبگوشت ناهارشان شعر 
را  فارسی خود  اولین شعر  نیز  استاد  می گوید. خود 

مربوط به سن هفت سالگی می دانند.
قالب  تمامی  در  فارسی  و  ترکی  شعر  به  تسلط 

های ادبی
همه  شخصیت  کند،  می  متمایز  را  شهریار  آنچه  اما 
توانایی  با  که  شاعری  است.  بزرگ  شاعر  این  جانبه 
باالی خود، شروع به شعرگویی در هر دو زبان فارسی 
و ترکی، آن هم به بهترین شکل ممکن می کند و از 
سویی نیز تسلط عجیبی به تمامی قالب های شناخته 
شده شعر فارسی داشته و به تمامی این قالب ها شعر 

می گوید.
عاشق  و  دلباخته  چهره ای  با  را  شهریار  بسیاری، 
می شناسند و حتی برخی از شاعران دلیل محبوبیت 
در  عاشقانه  و  احساسی  اشعار  را  استاد  این  ویژه 
درحالی که طبق  می دانند  وی  زمینی  معشوقه  وصف 
اشعار  ادبیات،  برجسته  اساتید  و  نظر شهریارشناسان 
دینی استاد و همچنین وجهه مذهبی وی هیچ گاه به 

درستی تحلیل نشده است.
اندیشه مذهبی زیربنای اشعار شهریار

استاد ادبیات دانشگاه تبریز در گفتگو با مهر، اندیشه 
اشعار وی  تمامی  زیربنای  را  و دینی شهریار  مذهبی 
می داند. او می گوید:» کسی که بخواهد قدم به وادی 
به  را  بزرگ  این شاعر  اشعار  بگذارد و  شهریارشناسی 
درستی تجزیه و تحلیل کند، باید در ابتدا با عقاید و 
اندیشه های دینی و اعتقادی او آشنا شده و سپس به 

قضاوت او بپردازد.«
"من گنه کار شدم وای به من، مردم آزار شدم وای به 
سال  هفت  تنها  که  زمانی  شهریار  که  شعری  من«، 
داشته است، آن را در سرزنش خود نسبت به سرپیچی 
این  در خصوص  اقبالی  سراید.  می  مادرش  از سخن 
مفهوم  ساله،  هفت  کودکی  اینکه   « گوید:  می  شعر 
ثواب و گناه را بداند و از همان ابتدا با مضامین دینی 
آشنا باشد، نشانگر این واقعیت است که بنیاد فکری او 

بر مبنای دین بنا شده است.«
 ماجرای عجیب شعر »علی ای همای رحمت«

شعر »علی ای همای رحمت« شهریار را کمتر کسی 
است که نشنیده و یا نخوانده باشد؛ شعری که پرده از 
راز بزرگتری در خصوص استاد شعر و ادب برمی دارد 
و ماجرای عجیبی را در پی خود دارد. آیت اهلل مرعشی 
نجفی شبی در خواب می بینند که حضرت علی )ع( 
در مسجد کوفه شعرای شیعه را به محضرشان فرا می 
خوانند و در این بین شهریار نیز پس از مشرف شدن، 

شعر خود را می خواند.
 این خواب مربوط به زمانی می شود که خبری از شعر 
است.  نبوده  امیرالمومنین  وصف  در  شهریار  معروف 
بعدها معلوم می شود شهریار، شعر معروف »علی ای 

همای رحمت« را در همان شب یعنی شب بیست و 
یکم ماه رمضان و همزمان با خواب آیت اهلل مرعشی 

سروده بود.
چندین سال پیش، شائبه هایی در خصوص این ادعا 
نقل  نسخه  منتشر شدن  اما  مطرح شد  آن  و صحت 
مکاشفه به سجع و مهر آیت اهلل مرعشی نجفی خط 

بطالنی بر روی این شائبه ها کشید.
سرودن  در  شهریار  نیت  حسن  خصوص  در  اقبالی 
اشعارش برای ائمه)ع( می گوید: » شاید همین حسن 
نیت بود که باعث شد ایشان مورد عنایت معصومین)ع( 
قرار بگیرد. استاد بارها خودشان اذعان کرده بودند که 
زمانی که در موضوعی ترس از انحراف داشتند، بارها 
حس کرده بودند که دستی از غیب، ایشان را هدایت 

می کند.«
 در بررسی ابعاد زندگی استاد، سطحی نگر نباشیم

این نویسنده و شاعر تبریزی با تاکید بر شناخت بیشتر 
زندگی  نباید   « گوید:  می  شهریار  استاد  مختلف  ابعاد 
بی  نکته  چندین  با  و  نگرانه  سطحی  شکل  به  را  استاد 
ارزش مورد بررسی قرار دهیم. شهریار فردی نیست که 
او می  و شخصیتش گذشت.  او  کنار  از  بتوان  آسانی  به 
تواند الگویی برای نسل جوان و نسل های آینده ما باشد.«

آغاز عشق معنوی شهریار از عشقی زمینی
علی اصغر شعردوست نیز آغاز عشق معنوی استاد را 
از عشقی زمینی عنوان کرده و می گوید: » خود استاد 

معتقد بودند که عشق نردبان تعالی است.«
عضو فعلی هیات امنای موزه استاد شهریار ادامه می 
و  ارتباط  کرده،  شهریار  را  شهریار  که  آنچه   « دهد: 
او  اعتقادات  و  قدسی  امر  با  شهریار  شعر  اتصال 
باعث  دارد  بیت)ع(  اهل  با  پیوندی که شهریار  است. 

ماندگاری او شده است.«
نظر  از  هم  شاعر  این  های  سروده   « گوید:  می  وی 
مضامین شاعرانه و هم از جهت مردمی بودن در اوج 
جاودانه  امری  به  پرداختن  با  همواره  وی  است.  شعر 
را  شعر  طهارت،  و  عصمت  بیت  اهل  یعنی  قدسی  و 
فراتر  قافیه  و  قاف  از  و  برده  عرفان  و  وادی عشق  به 

می  برد.«
 برخی کج فهمی ها در شناخت استاد

که  است  تبریزی  ادیب  دیگر  نیز  بلند  حاجی  علی 
در  ها  فهمی  کج  برخی  از  مهر  خبرنگار  گفتگوبا  در 
گوید:  می  و  کرده  انتقاد  وی  اشعار  و  استاد  شناخت 
» استاد را می توان یکی از شعرای متدین و پای بند 
دلیل  به  میان  این  در  برخی  اما  دانست  زمین  ایران 
قضاوت  شهریار،  به  نسبت  درست  شناخت  نداشتن 

های اشتباهی در خصوص وی دارند.«
این  از  مصداقی  به  ای  اشاره  با  دانشگاه  استاد  این 
که  اشعاری  از  بسیاری   « گوید:  می  اشتباه  قضاوت 
شهریار برای معشوق آسمانی و اهل بیت سروده است، 
به ناحق به معشوق زمینی وی ربط داده شده که سبب 
خراب شدن وجهه استاد در برخی موارد می شود در 
شهریار  به  باید  اشعار  خصوص  در  قضاوت  که  حالی 
این  زندگی  مختلف  ابعاد  از  که  شود  واگذار  شناسی 

استاد، باخبر باشد.«
 شهریار مانوس با قرآن، نهج البالغه و دیوان حافظ

حاجی بلند، شهریار را مانوس با قرآن و نهج البالغه 
دانسته و می گوید: » او از کودکی با شعرهای دیوان 
حافظ بزرگ شده و از سویی تاثیرپذیری وی از قرآن 
را می توان به سادگی در آثارش دید. از طرفی روحانی 
بودن پدر شهریار نیز زمینه دیگری برای آشنایی این 
بوده  کودکی  دوران  همان  از  دینی  مفاهیم  با  شاعر 

است. «
 وی از تسلط خوب استاد به نهج البالغه و عشق خاص 
ادامه می دهد: »  وی به حضرت علی )ع( می گوید و 
شهریار اشعار زیادی در مورد حضرت علی )ع( و دیگر 
امامان دارد که تنها شاعران مرثیه  سرا، این حجم از 

اشعار را در خصوص یکی از امامان سروده اند.«
شهریار؛ شاعری انقالبی

شهریار در مقایسه با دیگر شاعران هم  دوره خودش، 
بیشترین توجه را به حوادث مرتبط با انقالب اسالمی 
استاد  سرزنش  سبب  ها  ارادت  این  چند  هر  دارد. 
توسط بسیاری شده و حتی سال های سال خبری از 

انتشار اشعار انقالبی شهریار نبوده است.
کتاب »شهریار و انقالب ملت« با تالیف و تحقیق اصغر 
فردی، شاگرد نزدیک استاد شهریار کتابی است که دو 
سال پیش چاپ شده و بعد از ۳۰ سال سروده های 
انقالبی این شاعر نامی را در اختیار مشتاقان قرار داده 

است.
با نفوذ شعر شهریار به دیگر نقاط جهان و به خصوص 
کشورهای همسایه، او را نمی توان تنها شاعری ملی 
در  شاعری  حق  به  ایران  ادب  شهریار  بلکه  دانست 
تسلط  کنار  در  که  شاعری  است.  المللی  بین  سطح 
تعهد،  مدال  تواند  می  شعری  مختلف  های  قالب  به 
مردم دوستی و عشق به خدا و اهل بیت)ع( را ازآن 

خود کند.

فواید بسیار مهم کتاب  خواندن برای مغز

یادداشتی به بهانه گذر از سالروز کوچ ابدی استاد شهریار:

قضاوت درباره شعر شهریار نیاز به شهریار شناسی دارد
دل کندن 

فرشته ی مرگ را 

پیغام دادم 

برای رفتن 

پرسید:

چگونه ای؟

دل بریده ای؟

گفتم:

در آرزوی دنیا 

زندگی باخته ام 

پیام داد:

هنوز دربند دنیایی

باش تا زمانی دیگر!

به قلم 
سیدرضا 
مجدزاده 
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دیگری 
از پشت پنجره چوبین اتاق باالخانه مان

چشم به خاک 
ایستاده بودم 

که از کمر تای کوچه 
با ناز و غمزه 

خرامان 
خرامان 

دیده ام را 
پانهاد 

دخترک همسایه!
بی چاره دل!

بی نوا دل 
دیوانه دل 

که از قاب کهنه دریچه 
به کوچه پرید 
به پایش اوفتاد

دریغ!
نیم نگاهی هم ندید 

گوئی 
قفل دلش 

در گرو عشق دیگری بود!

ستارالعیوب
نگارا بین دگر سوزو گدازم

دمادم با تو در رازو نیازم

اگر روی دالرایت نبینم

چگونه با غم دوران بسازم

مناجات میکنم هرروزو هرشب

سفارش میکنم وقت نمازم

خداوندا تو آگاهی ز حالم

گره بگشا خدای چاره سازم

بیا رحمی به حال بی نوا کن

کسی آگه نمی باشد ز رازم

خداوندا تو ستارالعیوبی 

گناهانم ببخش کن سرفرازم

همین االن مرادم را برآور

به فرداها نیندازی نیازم

درجنت تو برآذین بگشای

در آن روزی که من بی سورو سازم

سرویس فرهنگ و ادب کرمان امروز

خواجه عبداهلل انصاری هروی معروف به »پیر 
هرات« و »پیر انصار« و »انصاری هروی«، 
عبداهلل  خواجه  است.  هجری  پنجم  قرن 
عالم  محدث،  مفسر،  یک  تنها  نه  انصاری 
نویسنده  و  شاعر  بلکه  بود،  بزرگ  عارف  و 

توانایی هم بود.
ابی  بن  عبداهلل  اسماعیل  ابو  االسالم  شیخ 
منصور محمد، معروف به »پیر هرات«، »پیر 
عالم  انصاری«،  عبداهلل  »خواجه  و  انصار« 
االسالم  شیخ  کشــــور  مشهور  عــارف  و 
 396 سال  در  )ره(  انصاری  عبداهلل  خواجه 
هجری قمری در کهندژ شهر تاریخی هرات 

تولد گردید.
از فرزندان  انصاری  ابومنصور محمد  او   پدر 
خود  زمان  در  که  است  انصاری  ایوب  ابو 
حافظ  و  پرهیزگاران  و  عالمان  از  یکی 
اکرم  رسول  حضرت  که  بود  وقت  قرآن 
به  هجرت  هنگام  )صلی اهلل علیه وآله وسلم( 

مدینه، در منزل او فرود آمدند.
معارف  و  دانش  طالب  مردی  ابومنصور،   
و  آمد  هرات  به  آنکه  از  پس  اما  بود،  دینی 
تشکیل خانواده داد از دنیای مورد عالقه اش 
کار  راه  از  و  افتاد  دور  بود  عرفان  که همان 
این  با  ولی  نمود  می  معاش  امرار  دکانداری 
نخستین  ایمان،  و  صداقت  طریق  در  وجود 
بود.  عبداهلل  خواجه  خویش  فرزند  آموزگار 
و  زندگی  راهنمای  اولین  عبداهلل  خواجه 
علم  کسب  راه  در  را  خورد  مشوق  نخستین 

و معرفت، پدر خویش می داند.
 دوره کودکی و نوجوانی 

خرد  آوان  از  که  انصاری  عبداهلل  خواجه 
بود.  وقاد  ذهن  و  قوی  استعداد  دارای  سالی 
و  آموخت  نوشتن  و  خواندن  چهارسالگی  در 
سالگی  ده  تا  گفت.  می  شعر  سالگی  نه  در 
تحت راهنمایی پدر خود به فراگیری تعلیمات 

متداوال علوم دینی پرداخت.
 دوران نوجوانی را بدلیل کوچ پدرش به بلخ، 
بدون سرپرستی پدر بود. وی تحت سرپرستی 
صوفی نامدار شیخ عمو پرورش یافت. سپس 
و طاقی  ابن عمار  یحیی  استادانی چون  نزد 
سجستانی به تعلیم قرآن و حدیث ادامه داد. 
وقتی سلطان مسعود غزنوی ولیعهد و حاکم 

هرات بود وی دوازده ساله بود.
 خواجه عبداهلل انصاری به اثر ذکاوت آگاهی 
از  بسیاری  زمان  در کمترین  استعداد خود  و 
مطالعات  و  گرفت  رافرا  ادبی  و  دینی  علوم 
عمیقی به عمل آورد که به نام یک عالم و 

عارف بزرگ مشهور گردید.
منظور  به  قمری  هجری   417 سال  در   
بار  و  پرداخت  دینی  علوم  در  عالی  آموزش 
به  آنگاه  نمود.  به سوی وطن عزیمت  دیگر 
تدریس و سلوک و طریقت رو آورد شیخ عمو 
که وی را پسرم خطاب می نمود امور مربوط 
به خانقاه را برایش سپرد و خود مثل گذشته 

به گشت و سفر پرداخت.
 در سال 422 هجری قمری یحیی بن اعمار 
که  نمود  فوت  انصاری  عبداهلل  خواجه  استاد 
تکیه  اش  علمی  مسند  بر  او  به وصیت  نظر 
زد و به تدریس علوم دینی و عرفانی پرداخت 
و چندین بار سفر حج نمود و به زیارت کعبه 
علما  از  بسیاری  با  و  گردید  مشرف  معظمه 
آنها کسب  از  آورد و  و فضال دیدار به عمل 

فیض کرده، استفاده های علمی نمود.
 خواجه عبداهلل انصاری به اثر علم و آگاهی 
و  گردید  آوازه  پر  نقاط  تمام  در  عرفانش  و 
طریقت  اهل  و  صوفی  و  عارف  یک  نام  به 
مشهور شد و عالقه مندان زیادی از گوشه و 
کنار بدورش جمع آمدند و از محضرش کسب 

فیض و استفاده معنوی می کردند.
را به  امور   در آن زمان که غزنوی ها زمام 
دست داشتند سلطان مسعود بن محمود امیر 
در  غرقه  که  انصاری  عبداهلل  خواجه  و  بود 
دریای عرفان و طریقت به سر می برد چندان 
پروایی به سیاست و حاکم و حکومت نداشت.

 در این فرصت برخی از حاسدین و بدبینان 
مقام  و  داشتند  واشعریه  معتزلی  شیوه  که 
دربار  به  را  انصار  خواجه  عرفانی  و  علمی 
خواست و او پس از یک سلسله گفت و شنود 
سلطان را قناعت داده خاضع ساخت و آنگاه با 
عزت تمام مرخصش نمودند پس از غزنویان 
نیز  بر هرات  در وقت حکمروایی سلجوقیان 
مخالفین از پا ننشستند و یکبار دیگر دست به 

تهمت و بد گویی آلودند.
 عقاید و اندیشه ها

از  که  االسالم  شیخ  های  اندیشه  و  عقاید   
جهان  عارفان  و  اندیشمندان  مشهورترین 
اسالم به شمار می رود بر پایه شریعت استوار 
است و بر خالف برخی از رجال منسوب به 
تصوف و عرفان که گاهی اندیشه های آنان 
با مبانی شریعت در تضاد است، خواجه روشی 

سلفی و شیوه ای صوفیانه داشت.
با عنوان  مقاله خود  الرحمن فقهی در  فضل 
عرفان پیر هرات در آینه شریعت آورده است 
که پیر هرات مشرب سلفی داشت و در اصول 
احمد  امام  مذهب  پیرو  عقیدتی  امور  و  دین 
شافعی  امام  از  فروع  در  چند  هر  بود،  حنبل 

پیروی می کرد.
 کتاب و سنت زیر بنای عقاید و اندیشه های 
شیخ االسالم را تشکیل می داد و در تمسک 
شریعت  بنیاد  بر  او  عرفان  نیز  شریعت  به 
عرفانی  نظریات  همه  بر  وی  و  بود  استوار 
خود دلیلی از کتاب و سنت می آورد. در مورد 
برابر  در  عقل  برای  هرات  پیر  شرع  و  عقل 
شرع اجازه آزاد اندیشی نمی داد بلکه عقل را 
منقاد شرع می دانست که باید از شرع متابعت 

نماید.
خواجه عبداهلل انصاری از نوابغ عصر خود به 
او در عصری می زیست که  آمد.  شمار می 
از  و  کرد  می  بیداد  ظلم  و  فقر  سو  یک  از 
دیگر سو تمایل عموم مردم به اندیشه های 
و  گوشه  که  بود  جایی  تا  عرفانی  و  دینی 

پر  نیشابور  و  هرات  کنار شهرهایی همچون 
از خانقاه های صوفیان بود. وی به شیخ ابو 
الحسن خرقانی اخالص و ارادت ویژه داشت.

 خواجه عبداهلل در حدیث و شعر و شرع، در 
اما  داشت،  حضور  بسیاری  علمای  محضر 
کسی که رموز تصوف و حقیقت را به او نمود، 
عبداهلل  خواجه  بود.  خرقانی  ابوالحسن  شیخ 
خود می گوید:  اگر من خرقانی را ندیدمی، 
حقیقت ندانستمی و همواره این با آن در می 
آمیختمی، یعنی نفس با حقیقت.   نخستین 
هنگامی  خرقانی  با  عبداهلل  خواجه  مالقات 
زیارت خانه  به قصد  است که در سال 424 
خدا، هرات را ترک می کند و هنگام بازگشت 

از سفر حج، با خرقانی روبرو می شود.
 خرقانی نیز با دیدن خواجه عبداهلل که جوانی 
را گرامی داشت و  او  بود،  پرشور و هوشمند 
خواجه عبداهلل در این مورد می گوید:  مریدان 
خرقانی مرا گفتند که سی سال است که تا با 
ایم که  ندیده  داریم. هرگز  وی صحبت می 
را و چنان  تو  تعظیم کند که  را چنان  کسی 
نیکو داشت که تو را. خواجه عبداهلل به دیدار 

ابوسعید ابی الخیر هم رفته است.
سبک ادبی آثار خواجه

سبک و روش خواجه عبداهلل انصاری همان 
روش اهل وعظ و خطابه بود و آثار او بیشتر 
بین نثر مرسل و نثر مصنوع به رشته تحریر 
در آمده است که حالتی از شعر نیز در آثار او 

حس می شود.
بزرگترین امتیاز پیر هرات را می توان در تغییر 
سرودن  در  وی  توانایی  و  فارسی  نثر  شیوه 

فارسی و عربی عنوان کرد  زبان  به دو  شعر 
که این مسأله در بسیاری از اشعار خواجه که 

در غالب رباعی و غزل است دیده می شود.
آثار خواجه عبداهلل انصاری

پیر هرات از جمله کسانی است که در البالی 
تفسیرشناسی،  قرآن،  تفسیر  به  خود  آثار 
شناخت معرفت صوفیانه و بیان مقامات آنها 
همت ورزید و با نثری زیبا، موزون و مسجع  

کالمش را منتشر می ساخت.
اند که  اثر دانسته  از 24  آثار خواجه را بیش 
توان رساله صد میدان  آنها می  از مهمترین 
را نام برد که یکی از دقیق ترین آثار عرفانی 
است که تا کنون به زبان فارسی نوشته شده 

است.
معرفت  پیر هرات چشمه جوشان  کتاب  در   
آگاهی  بیانگر  میدان  صد  رساله  است  آمده 
عرفان  و  تصوف  راز  و  رمز  از  خواجه  عمیق 
است که با ذوق و استعدادی که دارد نه تنها 
منازل و مقامات را از نظر کمیت مورد بحث 
قرار می دهد بلکه روابط و پیوند منطقی آنها 

را نشان می دهد.
وی تقسیم بندی داخلی هر میدان را به سه 
رکن تقسیم می کند و پس از ذکر ارکان و 
اقسام مناسبت ها آنها را یاد می کند که خود 
سه گونه است و آن گاه هر یک از اقسام را 
از سه راه مورد تجزیه و تحلیل فشرده قرار 

می دهد.
 تفسیر عرفانی خواجه بر قرآن کریم از دیگر 
آثار وی است که بیشترین شهرت وی نیز به 
متاسفانه اصل  اما  تفسیر است.  خاطر همین 

این اثر مهم موجود نیست و چهل سال بعد 
شیخ  قمری   520 سال  در  خواجه  مرگ  از 
این  اساس  بر  میبدی  ابوالفضل  رشیدالدین 
عده  و  االسرار  کشف  نام   با  اثری  تفسیر 
دارد  شهرت  هروی  تفسیر  به  که  االبرار 

منتشر  کرد.
خواجه  مهم  آثار  دیگر  از  الصوفیه  طبقات   
است که آن را با لهجه هروی است و خواجه 
را در مجالس وعظ خود می گفته و در  آن  
هنگام نوشتن پاره ای از مطالب را با همان 
لهجه هروی به آن افزوده است. این مواعظ 
گردآوری  شاگردانش  از  یکی  توسط  بعدها 

شده است.
با گذشت زمان افرادی در این اثر دست بردند 
اندک  آن  هروی  لهجه  دلیل  همین  به  که 
توجه  مورد  طرفی  از  و  شد  رنگ  کم  اندک 
دیگران قرار گرفت و حتی عبدالرحمن جامی 
کتاب نفحات االنس خود را بر اساس همین 

کتاب نوشته است.
 از آثار مهم دیگر خواجه که در بیان مقامات 
و ذکر منازل راهیان اهل طریقت است می 
اثر  این  برد.  نام  السایر  از رساله منازل  توان 
به اصرار شاگردان خواجه در اواخر عمر او به 
زبان عربی در دو بخش که هر بخش شامل 

ده باب است نوشته شده است. 
 از دیگر آثار خواجه عبداهلل انصاری

- رساله محبت نامه
- رساله چهل دو فصل

- رساله سئوال دل و جان
 - و من کالمه

- رساله من مناجاته و فایده
- رساله واردات
- رساله  کلمات
- و من مقاالته

- رساله پرده حجاب و حقیقت ایمان
- کنزالسالکین

 - قلندر نامه
- الهی نامه

- طبقات الصویفه
- انوار التحقیق
- علل مقامات

- مختصر آداب الصوفیه
- مناقب االمام احمد حنبل

- ذم الکالم و اهله و  مناجات نامه
 وفات خواجه عبداهلل انصاری

 آرامگاه خواجه عبداهلل انصاری
 خواجه عبداهلل که شیخ االسالم لقب گرفته 
در  داشت  هرات  در  بسیاری  مریدان  و  بود 

پایان عمر نابینا شد.
عمر  یک  از  بعد  انصاری  عبداهلل  خواجه   
تحمل  از  پس  و  ارشاد  و  بحث  آموزش، 
در  عاقبت  حبس،  و  تبعید  نوبت  چندین 
 4۸1 سال  الحجه  ذی   22 جمعه  سحرگاه 
هجری در سن هشتاد و پنج سالگی دنیا را 
وداع گفت و در گازرگاه هرات به خاک سپرده 
شد. شاهرخ تیموری آرامگاه وی را در سال 

۸29 هجری قمری در کابل آباد نمود.

نگاهی به زندگی و آثارخواجه عبداهلل انصاری
به قلم 
سامان  
ساردویی

به قلم 
سیدرضا 
مجدزاده 

به قلم 
محمد آذین

انگار که عشق برایم 
انگشتی اضافه باشد 

باید قطع کنم 
آنچه را 

که به من حس حقارت می دهد 
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سرویس ادبی کرمان امروز

از مرگ  درنگ پس  بی  رویدادی  را  با شعر حافظ  گرفتن  فال  برخی 
یا نگزاردن بر  بر نماز گزاردن  او  حافظ و برسراختالف مشایخ همزماِن 

جنازۀ این شاعر رند و کافِر بی َمشرب نوشته اند.
بینی سرنوشت  باشگاه خبرنگاران جوان،روش های پیش  به گزارش  
و واقعه هایی که برای انسان در آینده روی خواهند داد و آگاهی یافتن 
از امور پوشیده وپنهان، از دیرباز درمیان مردم همۀ جوامع انسانی رواج 
داشته است. تفأل یا فال زدن یکی از این روش ها در جهان بوده است. 
مردم با چنگ درزدن به تفأل از فشار نگرانی ها، دلواپسی ها و دلهره 
های خود می کاسته اند و زمینۀ تردید و دودلی در اقدام به انجام دادن 
امور خیر وشّر را ازمیانه برمی داشته و روح خود را آرامش می بخشیده 
باز می گردد به اعصار کهن که مردم سرزمین های  اند. پیشینۀ تفأل 
و  به جادوگران  آوردن  و روی  گوناگون  با روش های جادویی  باستانی 
پیش گویان، یا به شاعران و اشعار آنان و توسل به کتاب های مقدس 

فال می گرفتند.
ماسه  بینی،  شانه  بینی،  کف  مانند  گوناگون  های  فال  شیوع  برخی   
بند، تعبیرخواب و مانند آنها را از آثار بازمانده از آئین شمنی دانسته که 
در همه جا و به ویژه در مشرق زمین رواج داشته است و به راهنمایی 
کوب،  زدند)زرین  می  کار  این  به  و دشمنان دست  و ساحران  کاهنان 

.)548 :1341
تفأل به اشعار شاعرانی مانند هومر]1[، شاعر یونانی)قرن هفتم ق م(، 
باستان  رومیان  و  یونانیان  نزد  م(  رومی)19-70ق  شاعر  ویرژیل]2[، 
)43ق  شاعرالتینی  اوید]3[،  شعر  )1938:311و  براون  557؛  )همان، 
از جملۀ  حاشیۀ1(  آن)ماسه،1938:1/245،  از  بعد  قرون  در  م- 17م( 
این نوع تفأل ها بوده است. مردم عرب نیز برای گشودن رازها و آگاهی 
از آینده و مشکالت خود از شاعران و اشعار آنان یاری می جسته اند. 
یونانیان شاعر را کاهن و غیبگو و مرتبط با قوای مرموز طبیعت و آگاه 
از نامرئی ها می دانستند و اعراب شاعر را دارای همزادانی می پنداشتند 
که آنها را از امور پنهان آگاه و به دریافت و شناخت چیزهای مکتوم و 

پوشیده از مردم قادر می کردند )سمیعی،1:1366/140-141(.
در ایران باستان، مغان از سحر و جادو دوری می جستند، ولیکن به 
فال گرفتن و پیش گویی روی می آوردند. یکی از انواع فال درمیان آنها 
نگریستن در آتش مقدس و فال زدن با آن بود. در شاهنامه بارها از فال 
زدن های شاهان، پهلوانان و موبدان یاد شده است)زرین کوب، 1341: 
کتاب  با  کتاب  و  نوشته  به  تفأل  اسالمی  دورۀ  درایران   .)-553  552
مقدس قرآن و استخاره کردن با آن و بعد تفأل به اشعار شاعران مانند 
شاهنامۀ فردوسی، مثنوی مولوی و حتی دیوان شاعران دیگر آغاز شد. 
سرانجام فال گرفتن از دیوان شعر حافظ میان مردم شهرت و عمومیت 

یافت)همان، 557(
هرچند حافظ خود بارها به فال زدن اشاره دارد و می گوید: به نا امیدی 

از این در مرو بزن فالی
بـود که قـرعـۀ دولت به نام ما افـتــد

غزل 140
یا:

روز هجـران و شب فرقـت یـار آخــر شد
زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد

غزل 166
همچنین اشارات او بیانگر شیوع رسم فال گیری و فال گشایی با کتاب 
با  گرفتن  فال  پیداست،  ازقراین  که  آنچنان  ولیکن،  است،  او  زمان  در 
دیوان حافظ و یاری جستن از فیض انفاس مسیحایی او در میان مردم 

ایران، احتماالً باید سال ها پس ازدرگذشت حافظ مرسوم شده باشد.
از مرگ  درنگ پس  بی  رویدادی  را  با شعر حافظ  گرفتن  فال  برخی 
یا نگزاردن بر  بر نماز گزاردن  او  حافظ و برسراختالف مشایخ همزماِن 
گویند)لودی،  می  اند.  نوشته  َمشرب  بی  کافِر  و  رند  شاعر  این  جنازۀ 
معضلی  چنین  حل  برای   )83  :1312 پورفاطمی،  سیف  1324ق:51؛ 
مشایخ به فال گشایی با شعر او روی آوردند و اوراق شعرهای پراکندۀ 
او را جمع کردند و در سبویی ریختند و از کودکی خواستند تا از سبو 
ورقی را بیرون آورد. کودک ورقی را بیرون آورد که این بیت شعر حافظ 

بر آن نوشته شده بود:
قـــــدم دریــــغ مــــدار از جـنــــازۀ حــافـــظ

که گر چه غرق گناه است، می رود به بهشت

غزل 55
داشته  شدنی  پذیرفته  و  درست  چندان  بنیان  تواند  نمی  روایت  این 
و  به هنگام حیات خود جمع  را  اشعارش  اینکه حافظ  برای  اوالً  باشد. 
به  او در زمانی کوتاه و  بود و جمع کردن اشعار پراکندۀ  تدوین نکرده 
هنگامی که هنوز جنازۀ حافظ روی زمین بوده ، به آسانی امکان نداشته 
است؛ دیگر اینکه بنا بر استناد برخی به مقدمۀ محمد گلندام بر دیوان 
حافظ، گلندام، دوست و هم صحبت او، نخستین جامع و مدون اشعار 

پراکندۀ حافظ پس از مرگش بوده است.
به سبب » سوابق حقوق صحبت  مقدمۀ خود می گوید:  در  گلندام   
ترتیب  به  ترغیب دوستان دست  و  تشویق  به  و  لوازم عهود محبت«  و 
و تبویب اشعار حافظ زده است)گلندام،صفحۀ شمار قی(. ناگفته نماند 
ناتل  اند)  هایی کرده  تردید  نیز  گلندام  به  نوشتۀ منسوب  دراعتبار  که 

خانلری، 1375: 2/ 1145،1147(.
به هر روی می توان گفت که ذوق افسانه ساز عاّمۀ مردم بود که پس 
شهر  حافظان  همۀ  مثل  که  قرآن  حافظ  شاعر  این  از  حافظ،  مرگ  از 
گهگاه فال و استخاره هم می گرفت و دریچه ای غیبی برروی نومیدان و 
درماندگان می گشود، لسان الغیبی ساخت و دیوان او را برای گرفتن فال 
وسیله کرد)زرین کوب، 1356: 174(. با همۀ اینها، خرمشاهی با استناد 
سفینۀ  اشعار«،»  دفتر   « به  شعرهایش  از  ابیاتی  در  حافظ  اشارات  به 

حافظ« و »سفینۀ غزل« مانند:
بخـواه دفتـر اشـعار و راه صحـرا گـیر

چه وقت مدرسه و بحث کشف کّشافست
غزل 44

ُدرر ز شوق برآرند ماهیان به نثار
اگر سفینـۀ حافـظ رسـد به دریایـی

غزل 491
دراین زمانه رفیقی که خالی از خلل است

ُصــراحی مــی نـاب و سـفـینــۀ غـزلســت
غزل 45

را در آن زمان متداول دانسته  داشتن مجموعۀ شعر درمیان شاعران 
واحتمال داده که حافظ نیز خود دفتر یا سفینۀ غزلی از اشعار خود داشته 

است)خرمشاهی، 1367: 1/275(.
نخستین کسی که به تفأل زدن به دیوان حافظ اشاره می کند، مؤلف 
کتاب دیاربکریه، ابوبکر طهرانی است که در سال 867 ق، 75 سال پس 
از مرگ حافظ )د 792 ق( به شیراز رفته بود. او در آن سال جهانشاه 
میرزا را که برای گوشمالی پسر سرکشش پیربوداق ، به فارس سفر کرده 
بود، همراهی می کرد ) ابوبکرطهرانی، 1356: 364-2/363(. به هر روی، 

پس از تدوین اشعار حافظ و دستیابی مردم قشرهای وسیعی از طبقات 
اجتماعی به دیوان حافظ و آشنایی با اشعار رندانه و اسرارآمیز او، گرفتن 

فال حافظ در ایران میان عارف و عامی عمومیت و رواج یافت.
مردم فال گشایان و فال نمایان کهن را که با فال و استخاره دریچه هایی 
از دنیای غیب به روی آنها می گشودند » لساِن غیب« می خواندند)زرین 
کوب،1341: 548(. جامی دادن القابی چون »لسان الغیب« و » ترجمان 
االسرار« را به حافظ به سبب هنر او در گشودن » اسرار غیبیه و معانی 
حقیقیه در کسوت صورت و لباس مجاز« و نبودن تکلف در اشعار او می 
داند)جامی، نفحات، 1336: 614؛ همو، 1379: 148 (. حاجی خلیفه در 
کشف الظنون با اشاره به تداول فال گیری با اشعار حافظ نزد فارسیان، 
دادن لقب » لسان الغیب« به حافظ را به واسطۀ شعرهای مناسب حال 
مردم گفتن او می انگارد)حاجی خلیفه، 1320: 1/ ستون783(. برخی 
نیز لسان غیب را تفأل زدن به دیوان او و آمدن غزلیاتی که نازل منزلۀ 
از فیض  برخورداری حافظ  و  دانسته  است)دارابی، 1357: 131(  غیب 
او:  این بیت شعر  به استناد  را  او  القدس وتوفیق آسمانی و عینی  روح 

دوش وقت سحر از غّصه نجاتم دادند
واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

غزل 183 )نیزنک: محجوب،1:1366/37(
همچنین آگاه بودن حافظ از غیب دل ها و نهانی های روان آدمی و پی 
بردن به رازهایی از دیدنی ها و شنیدنی هایش که دیگران نمی توانستند 
هر  به   . اند  انگاشته  بشنوند)سمیعی، 1366: 1/134(  و  ببینند  را  آنها 
روی رسم فال گشایی از دیوان حافظ به قصد بازکردن دریچه ای برای 
نفوذ در دنیای غیب، روی هم رفته حالت ابهام و تقدس توصیف ناپذیری 
هم به دیوان او که در گذشت قرنها اندک اندک پدید آمده است، می 

افزاید)زرین کوب، 1356: 199(.
در متون تاریخی حکایت هایی از تفأل برخی شاهان و رجال و بزرگان 
به دیوان حافظ گزارش شده است. در کشف الظنون از رسالۀ کوچکی 
توسط محمد بن شیخ محمد هروی شامل حکایات مربوط به فال هایی 
که مطابق حال فال گیرندگان بوده و رسالۀ ترکی مولی حسین کفوی)د. 
کند)حاجی  می  یاد  حافظ  دیوان  های  فال  دربارۀ  980ق(  ازسال  بعد 
تاریخی  هایی  حکایت  نیز  غیبی  لطیفۀ  رسالۀ  در  همانجا(.  خلیفه، 
ازگرفتن 8 فال حافظ نقل شده است که از آنها 4 فال مربوط به شاهان 
صفوی )شاه اسماعیل، شاه طهماسب، شاه عباس اول و شاه عباس دوم( 
و یک فال مربوط به فتحعلی بیگ، فرزند امامقلی خان و 2 فال مربوط 
به خود مؤلف کتاب است) برای شرح حکایت فال ها نک: دارابی، 1357: 
1/139-  :1366 سمیعی،  1956:؛  براون،315-319  نیز  133-129؛ 
140(. علی اصغر حکمت نیز از چند فقره تفأل تاریخی به دیوان حافظ 

ازمعاصران شنیده است، در  یا  آنها که خود دیده  و داستان  انگیزه  و 
ذیل مبحث تفأل در کتاب تاریخ ادبی ایران، نوشتۀ براون یاد می کند. 
او اشعارحافظ در پاسخ به نیت ها را جملگی حسب الحال و از» عجایب 
تصادفات و نوادرغریبه« می داند)برای این فال ها ونیت ها، نک: حکمت، 
1357: ذیل صفحات428-421(. زرین کوب همۀ این حکایت ها را قصه 
هایی مجعول و شیرین دانسته که میان مردم حافظ دوست ایران درباب 
درست آمدن و مجرب بودن فال از اشعار او رایج شده بوده است)زرین 

کوب، 1346: 557(
فال گرفتن با شعر حافظ در مواقع گوناگون و بیشتر به هنگام جشن 
صفر،  آخرماه  چهارشنبۀ  شب  سوری،  چهارشنبه  شب  جشن  مانند  ها 
شِب چلّه )شب یلدا(، تیرما سیّزه شو)شب تیرماه سیزده(، سیزده به در 
ودرشب نشینی های نوروزی، به ویژه درشب های بلند زمستان و جمع 
شدن اعضای خانواده و خویشان به دور هم ترتیب داده می شود. گاهی 
بازگشت  ازبهبودی وضع و حال بیمار، رفتن به سفر و  نیز برای اطالع 
مسافر، آگاهی از پیروزی یا شکست در کاری یا نزاعی، رفع دودلی در 
انتخاب همسر، خرید ِملک و کاال، اقدام به کارهایی و مانند آنها نیت می 
کنند و به دیوان حافظ تفأل می زنند. به باور مردم حافظ هیچ کسی 
را که به او روی آورده و به شعر او توسل جسته وطالب چیزی است از 

خود نا امید نمی کند:
به نا امیدی از این در مرو بزن فالی

بـود که قـرعۀ دولت به نـام ما افتـد
غزل 114

این باور عامه بر ساخته از فراوانی ابهام و ایهام در غزل های حافظ است 
که گشایندۀ فال، از هر قشر و گروه وطبقۀ اجتماعی و با هر َمشرب و 
عقیده ای، از شعر او معنایی در می یابد که آن را با نیت خود می سنجد 

و از آن نتیجه ای می گیرد.
رایج ترین شکل و آداب فال گرفتن از دیوان حافظ، خواندن فاتحه و 
دمیدن آن به روح خواجه حافظ و نیت کردن در دل و بعد گشودن دیوان 
حافظ است. نخستین غزل در صفحۀ گشودۀ دیوان، فاِل فال گیرنده و 
3 بیت نخست یا بیت هفتم غزل بعدی شاهد آن خواهد بود. درمیان 
خانواده ها معموالً یکی از اعضای آن که با شعر حافظ آشنایی دارد ودر 
میان مردم بی سواد شهری و روستایی شخصی باسواد و یا فال خوان 
برای دریافت پاسخ  برای دیگران فال گشایی می کند.  با دیوان حافظ 
درست نیز فال گیرندگان یا فال خوانان، حافظ را به عزیزترین معشوقش، 
شاخ نبات و گرامی ترین چیزها به نزدش، مانند آب رکن آباد و مصلّی 
پیر مغان، سر شاه  مانند شاه چراغ، سر  و اشخاص و چیزهای دیگری 
غازی، روز روشن و به مقدسات مذهبی، چون محمد و آل محمد، موال 
علی، دوازده امام، چهارده معصوم و حضرت عباس قسم می دهند)برای 
چگونگی وآداب فال با دیوان و شیوۀ انتخاب غزل، نک: سمیعی، 1366: 
1/136؛ روح االمینی، 1369: 47-42؛ و برای شیوه و آداب قسم دادن 

ونوع قسم ها، نک: اهور، 1372: 1/39؛ روح االمینی، 1369: 47-52(
اشعار حافظ،  را در  نبات «  پژوهان» شاخ  برخی حافظ  و  عاّمۀ مردم 
استعاره از معشوق یا زن سوگلی و محبوب او دانسته اند ) اهور، 1372: 
)ناتل  حافظ  قلم  و  ِکلک  از  وصفی  را  نیات  شاخ  دیگر  برخی   .)1/39
مانند  و شماری هم  اهور، 1372: 1/183(،  خانلری، 1375: 2/1198؛ 
کرده  توجیه  انسان  از  کنایه  و  طبیعی  ای  استعاره  ندوشن،  اسالمی 
از  بیت  این  در  را  نبات  شاخ  یزدگردی  حسن  امیر  همانجا(.  اند)اهور، 

حافظ:
این همه شهد و شکر کزسخنم می ریزد

اجـر صبریسـت کـزان شـاخ نباتـم دادند
غزل 183

ساختگی و آن را استعارۀ مطلقه و تعبیری از معشوق دانسته است. 
معشوقی که هم مثل شاخ نبات)=گیاه( تازگی و طراوت دارد و هم مثل 

شاخ نبات)=شیرینی( شیرین است ) خرمشاهی، 1367: 2/1382(
تفأل به اشعار حافظ بجز شیوۀ بسیار رایج و معمول فال گشایی از 
دیوان او، به شکل ها و شیوه های گوناگون دیگری نیز درمیان مردم 
ایران رواج دارد که یکی از آنها »فال کوزه« یا »فال ُکلوک« )ُکلوک: 
کوزۀ دهن گشاد لعابداریا سبو( است. به این گونه که ابیاتی از اشعار 
حافظ را روی قطعه های کاغذ می نویسند و اوراق را درون کوزه ای 
می اندازند. بعد هریک از اوراق را برای یکی ازکسانی که نیت کرده 
است از کوزه بیرون می آورد و می خواند. مفاهیم هر قطعه شعربرای 

صاحب فال تعبیری خاص دارد.

فال زدن به دیوان حافظ از کجا شروع شد؟
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صحنه سازی زن و شوهر 
قاتل در قتل مرد پولدار 

زن و شوهر جوان پس از قتل مرد پولدار در خانه شان برای او نامه نوشتند و از 
او خواستند به گلها آب بدهد تا وانمود کنند که به سفر رفته و خانه شان را به او 

سپرده اند اما با هوشیاری پلیس نقشه شان لو رفت.
 کارآگاهان پلیس آگاهی فریمان در جریان حضور زوج جوانی در این شهرستان 
قرار گرفتند که طبق اظهارنظر مخبران وضعیت مالی آن ها به طور ناگهانی 
تغییر کرده است. مخبران که احتمال می دادند خودروی خارجی گران قیمت 
این زوج و اموال داخل آن سرقتی باشد ماجرای مشکوک آنها را به پلیس گزارش 
کردند دقایقی بعد کارآگاهان با جدی گرفتن این اطالعات به سراغ »رسول« رفتند 

و با کسب مجوزهای قضایی او را مورد بازجویی قرار دادند.
این مرد 34 ساله در حالی که سعی داشت خونسردی خود را حفظ کند درباره 
مالک خودرویی که رانندگی آن را عهده دار بود به تناقض افتاد اما در عین حال 
فقط اصرار می کرد همسرش را ببیند. کارآگاهان که به اصرارهای این مرد جوان 
مظنون شده بودند در بازرسی از داخل خودروی آریزو سه قبضه سالح شکاری، 
بیش از چهار میلیون تومان وجه نقد، سکه های طال، 17 عدد ساعت مچی، 
بی سیم قالبی و کلت بادی کشف کردند. پیدا شدن این اموال ظن کارآگاهان 
را بیشتر کرد و احتمال وقوع سرقت مسلحانه یا جرایم خشن  دیگر قوت گرفت 
بنابراین کارآگاهان پلیس آگاهی فریمان به سراغ زن رسول رفتند و او را نیز در 
منزل خواهرش دستگیر کردند. »زینب« که با دیدن پلیس فکر کرد همه نقشه 
آن ها برای سرپوش گذاشتن به جنایت لو رفته است تنها با چند سوال تخصصی 

راز جنایتی وحشتناک در مشهد را فاش کرد.
این زن 33 ساله به کارآگاهان گفت: مردی به نام »محمد-س« با شوهرم دوست 
بود و به منزل ما رفت و آمد داشت.او پولدار بود و به گفته شوهرم بنگاه معامالت 
امالک داشت. اما وقتی آن ها به هم می رسیدند همواره بر سر پول و طلب و 
بدهکاری با یکدیگر مشاجره می کردند تا این که شب شنبه باز هم محمد به 
خانه ما در بولوار توس آمد و با شوهرم به گفت وگو پرداخت. آخر شب من و 
دخترم داخل اتاق خوابیدیم تا این که حدود ساعت 3 بامداد با صدای مشاجره آن 
ها از خواب بیدار شدم و دیدم شوهرم با میل ورزش های باستانی )زورخانه( به 
سرش کوبید و او را کشت. بعد ما را وادار کرد که وسایلمان را جمع کنیم تا به 

خانه خواهرم در فریمان برویم.
مورد  نیز  را  او  شوهر  بالفاصله  جوان،  زن  این  اظهارات  شنیدن  با  کارآگاهان 
بازجویی های تخصصی قرار  دادند تا این که رسول نیز وادار به اعتراف شد 
و پرده از راز این جنایت برداشت.او به کارآگاهان گفت: آن شب به دلیل برخی 
مسائل خاص و موضوعات مالی با محمد مشاجره کردم. من جوشکار ساختمان 
هستم و او هم قبال شاگرد من بود ولی بدهکاری زیادی داشت به طوری که 
برخی شاکیانش حکم جلب او را گرفته بودند وقتی مشاجره ما باال گرفت من 
عصبانی شدم و با میل باستانی او را به قتل رساندم و به همراه خانواده ام به 
فریمان گریختم. گوشی تلفن همراه محمد را نیز با پاک کردن اطالعات داخل 
آن به یک تعمیراتی تلفن همراه فروختم. و سپس سوار بر خودروی آریزوی 
محمد به خانه خواهر زنم رفتیم که مورد ظن پلیس قرار گرفتم و دستگیر شدم.

در پی اعترافات این مرد 34 ساله، بالفاصله کارآگاهان  پلیس آگاهی فریمان، 
ماجرای دستگیری و اعترافات وی را به پلیس آگاهی مرکز خراسان رضوی گزارش 
دادند. با دریافت این اطالعات گروهی از کارآگاهان در کنار قاضی ویژه قتل عمد 
مشهد راهی بولوار توس شدند تا حقیقت ماجرا را دریابند. وقتی نیروهای پلیس 
آگاهی وارد منزل مسکونی رسول شدند ناگهان جسد خون آلود مرد 41 ساله را 
مشاهده کردند که داخل پذیرایی افتاده بود و دو میل باستانی خون آلود نیز در 
کنار جسد قرار داشت. روی دیوار نیز تکه کاغذی خطاب به محمد )مقتول( با 
دست خط رسول )قاتل( نصب و در آن نوشته شده بود گل ها را آب بده. دوشاخه 

تلویزیون را از برق بکش. در یخچال بازنماند و ...
قاضی ویژه قتل عمد که دریافته بود، این دست نوشته بخشی از نقشه قاتل برای 
گمراه کردن پلیس است، دستور تحقیقات بیشتر در این باره را صادر کرد تا این 
که متهمان این پرونده اعتراف کردند: بعد از قتل قصد داشتند چنین وانمود کنند 
که به مسافرت رفته اند و محافظت از منزل را به »محمد« سپرده اند که در این 

میان طلبکاران، او را به قتل رسانده اند.
در عین حال همسر 33 ساله رسول در بخش دیگری از اعترافاتش گفت: شوهرم 
قرار بود بعد از رساندن ما به فریمان به همراه یکی از دوستانش به مشهد بازگردد 
و جسد را به نقطه دیگری انتقال دهد اما با این احتمال که ممکن است به خاطر 
گرمای هوا، جسد دچار فساد نعشی شود و همسایگان از ماجرای قتل مطلع 

شوند، نقشه مسافرت را طراحی کرد و آن دست نوشته را به دیوار چسباند.
بررسی های بیشتر در این باره با صدور دستوری از سوی قاضی علی اکبر احمدی 
نژاد درحالی ادامه دارد که مقام قضایی اتهام مشارکت در قتل را به زوج جوان 

تفهیم کرده است.

رازگشایی از جسد سوخته ی خانم پرستار

بیمار دیالیزی که زن پرستار را کشته و جسد او را آتش زده بود قصاص می شود.
روزنامه خراسان نوشت: رسیدگی به این پرونده از 1۹ آذرماه سال ۹7 به دنبال 
ناپدید شدن یک زن جوان به نام آزاده در دستور کار پلیس پایتخت قرار گرفت. 
شوهر این زن که به پلیس آگاهی پایتخت رفته بود گفت: همسرم پرستار است 

و در یک مطب کار می کند.
او صبح از خانه بیرون رفت، اما دیگر بازنگشت. وقتی به مطب محل کار او 
رفتم منشی گفت همسرم به محل کارش نرفته است. وی افزود: گوشی موبایل 
آزاده خاموش است و می ترسم بالیی سرش آمده باشد. به دنبال اظهارات این 
مرد تالش برای پیدا کردن ردی از زن گمشده آغاز شد. پلیس در نخستین گام 
از تحقیقات به بررسی تماس های تلفنی این زن پرداخت و دریافت وی صبح با 
اسنپ به ایستگاه متروی جوانمرد قصاب رفته بود. به این ترتیب راننده اسنپ 
تحت بازجویی قرار گرفت. وی گفت: صبح زن جوان را از مقابل خانه اش سوار 
ماشینم کردم. او در حوالی متروی جوانمرد قصاب از ماشین پیاده شد در بین راه با 
یک نفر تلفنی درباره سند زدن یک ملک صحبت می کرد و به نظرم می خواست 
با او قرار مالقات بگذارد. اظهارات راننده جوان سرنخ اصلی را به پلیس داد و روشن 
شد آزاده به تازگی ملکی را خریده است و با فروشنده اختالف حساب داشت. بدین 
ترتیب؛ مرد 4۰ ساله ای به نام محمود ردیابی و بازداشت شد. وی که سعی داشت 
خودش را بی اطالع از مرگ آزاده نشان دهد داستان سرایی های بسیاری کرد تا 
این که در بازجویی های بعدی به قتل زن جوان اعتراف کرد. محمود گفت:مدتی 
پیش ملکی را به یک نفر فروخته بودم او نیز خانه را با زن جوانی معامله کرده و 
سفته های من را به زن جوان داده بود. به همین خاطر 3۰۰ میلیون تومان سفته 
دست زن جوان داشتم. من هرگز او را ندیده بودم فقط چند بار تلفنی با او صحبت 
کردم تا مشکل مان را حل کنیم. وی ادامه داد: آخرین بار با او صحبت کردم و 
از او خواستم تا مقابل محل کارم بیاید تا با هم مالقات کنیم. او وقتی به محل 
کارم آمد روی صندلی جلوی پژو پرشیا کنار من نشست. من به او اعتراض کردم 
و از او خواستم تا به صندلی عقب برود، اما عصبانی شد و شروع به فحاشی کرد. 
او خیلی توهین کرد و من که عصبانی شده بودم دستم را روی گلویش گذاشتم 
و او را تهدید به مرگ کردم، اما ساکت نشد. او فحاشی می کرد که با دو دست 
گلویش را گرفتم تا این که بیهوش شد. وی گفت: من که ترسیده بودم ماشین را 
متوقف کردم و به او ماساژ قلبی دادم، اما زن جوان نفس نمی کشید. به همین 
خاطر به سمت اتوبان قم رفتم. در میان راه از ترسم و برای پنهان کردن جسد 
به پمپ بنزین رفتم و بنزین خریدم. سپس در جاده قم جسد را آتش زدم تا راز 
قتل پنهان بماند. به دنبال اظهارات این مرد پلیس بقایای جسد را کشف کرد 
و محمود به بازسازی صحنه جرم پرداخت. وی در بازجویی های بعدی گفت: 
باور کنید من قصد کشتن زن جوان را نداشتم. من فقط به خاطر رفتار های غیر 
اخالقی آزاده به او تذکر دادم، اما او شروع به فحاشی کرد که کنترل اعصابم را 

از دست دادم. من بیمار دیالیزی هستم و از اولیای دم تقاضای بخشش دارم.

خبر خوش برای کارمندان ؛
تصویب پرداخت ۱۰۰درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان

آخرین خبر از پرونده پزشک تبریزی

مزایای  و  عیدی  حقوق،  درصدی   ۱۰۰ پرداخت 
کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، مستمری 
بگیران و طرح رتبه بندی معلمان در جلسه شورای 

هماهنگی اقتصادی مصوب شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، جلسه شورای 
و  قوه  با حضور سران سه  اقتصادی  عالی هماهنگی 
دکتر حسن  المسلمین  و  االسالم  ریاست حجت  به 
روحانی تشکیل و موضوعات اقتصادی مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.
در  بودجه  و  برنامه  سازمان  پیشنهاد  جلسه  این  در 
رابطه با تعدیالت الزم در منابع درآمدی و اعتبارات 
بررسی  و  بحث  مورد   ۱۳۹۸ سال  بودجه  هزینه ای 

قرار گرفت.
مقرر شد  جلسه  این  در  قوا  سران  مصوبه  اساس  بر 
هزینه های ضروری شامل: پرداخت حقوق و مزایای 

الزحمه  حق  لشکری،  و  کشوری  کارکنان  مستمر 
و  سالمت  بیمه  طرح  کارکنان  و  شرکتی  نیرو های 
پوشش  تحت  افراد  مستمری  اجتماعی،  بیمه های 
و  ایثارگران  مستمری  بهزیستی،  و  امداد  کمیته 
مالی  اوراق  سود  و  اصل  بازپرداخت  شهدا،  خانواده 
اسالمی، عیدی کارکنان لشکری و کشوری، اجرای 
و  عیدی  و  حقوق  تامین  معلمان،  بندی  رتبه  طرح 
اعتبار  تامین  بازنشستگان،  حقوق  سازی  همسان 
ضروری  موارد  وبرخی  اجتماعی  آسیب های  کاهش 
دیگر به هیچ وجه تحت تاثیر نوسانات اقتصادی قرار 

نگرفته و ۱۰۰ درصد تخصیص یابد.
در این نشست راه های جدید افزایش درآمد و صرفه 
جویی در بودجه نیز بررسی شد. همچنین مقرر شد 
که در جلسه آینده، اصالح ساختار بودجه ساالنه در 

دستور کار شورا قرار گیرد.

تبریزی گفت:   وکیل مدافع علیرضا صلحی پزشک 
شعبه  در  موکلم  پرونده  به  دوباره  رسیدگی  از  پس 
حکم  صدور  و  تبریز  در  بدوی  رای  کننده  صادر 
اعتراض  صادره  رای  به  قانونی  مهلت  در  قصاص، 

کردیم.

پزشک  صلحی  علیرضا  مدافع  وکیل  بابازاده  بابک 
تبریزی در این باره گفت: بعد از صدور حکم در موعد 
مقرر به رای صادره اعتراض کردیم و دالیلمان را در 

جهت بیگناهی موکل بیان کردیم.
از نقض رای  از این گفته بود که پس  بابازاده پیش 
پرونده  ارجاع  و  کشور  عالی  دیوان  سوی  از  پرونده 
موکلم به شعبه صادر کننده رای بدوی و برگزاری دو 
جلسه دادگاه در شعبه مذکور، نهایتا دادگاه نسبت به 
اولیای دم همسر موکلم، حکم قصاص و  درخواست 
نسبت به درخواست پرداخت دیه از سوی اولیای دم 

مادربزرگ موکلم، حکم به پرداخت دیه داده است.
او افزود: حکم صادره غیرقطعی است و در مهلت ۲۰ 
روز می توانیم به دیوان عالی کشور اعتراض کنیم که 

قطعا در مهلت مذکور، این کار را انجام خواهیم داد.
۱۷ مهر ماه سال ۹۵، پنج عضو خانواده یک پزشک 
تبریزی از جمله همسر، مادر، پدر، برادر و مادربزرگش 
این  مادربزرگ  و  همسر  و  شدند  نفس  تنگی  دچار 
پزشک، پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از 
اعضای  از  تن  دو  مرگ  با  همزمان  که  دادند  دست 
اعضای  سایر  مسمومیت  و  پزشک  این  خانواده 
خانواده، تحقیقات ویژه جنایی برای رمزگشایی از این 
پرونده جنجالی آغاز شد و پس از مدتی با بازداشت 
این پزشک، پرونده وارد فاز جدیدی شد و در نهایت 
و  فروردین سال ۹۶ صادر  پرونده  این  کیفرخواست 

پرونده به دادگاه ارسال شد.
این پرونده در شعبه  به  برای رسیدگی  چهار جلسه 

شرقی  آذربایجان  استان  یک  کیفری  دادگاه  سوم 
برگزار شد و در نهایت ۲۹ اسفند ماه سال ۹۶، رأی 
سرانجام  و  شد  صادر  بود  متهم  قصاص  که  پرونده 
عالی  دیوان  سوی  از  خصوص  این  در  صادره  حکم 
کشور نقض شد و پرونده به دلیل نقص تحقیقات به 

شعبه رسیدگی کننده دادگاه بدوی اعاده شد.
دو جلسه دادگاه در رسیدگی دوباره به این پرونده از 
اسفند سال گذشته تا خردادماه سال جاری در شعبه 
شرقی  آذربایجان  استان  یک  کیفری  دادگاه  سوم 
اولیای  درخواست  به  نسبت  دادگاه  این  شد.  برگزار 
دم همسر متهم، حکم قصاص و نسبت به درخواست 
متهم،  مادربزرگ  دم  اولیای  سوی  از  دیه  پرداخت 

حکم به پرداخت دیه داد.

بودجه، گفت: طی سال های  و  برنامه  رییس سازمان 
یارانه  دریافت  از  خانوار  میلیون   ۴.۵ از  بیش  گذشته 
ارائه  که  مدارکی  به  توجه  با  اما  شدند،  حذف  نقدی 
کردند یارانه بخش بزرگی از آن ها برقرار شد که این 
کار  تهران  در  تصمیم گیری  می دهد  نشان  موضوع 

دشواری بوده است.
رییس  ایران،  تعاون  اتاق  خبری  پایگاه  گزارش  به 
برنامه و بودجه، گفت: طی سال های گذشته  سازمان 
نقدی  یارانه  دریافت  از  خانوار  میلیون   ۴.۵ از  بیش 
کردند  ارائه  که  مدارکی  به  توجه  با  اما  شدند،  حذف 
یارانه بخش بزرگی از آن ها برقرار شد که این موضوع 
نشان می دهد تصمیم گیری در تهران کار دشواری بوده 

است.
تقسیم بندی  در  اینکه  به  اشاره  با  نوبخت  محمدباقر 
۴۰۷ هزار میلیارد تومانی بزرگترین سهم در حد ۱۱۰ 
امور رفاه اجتماعی دارد که بیمه  هزار میلیارد تومان 
تکمیلی جانبازان در این مقوله پیش بینی شده است، 
گفت: در امور سالمت بالغ بر ۲۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد 
تومان منابع برای آن در نظر گرفته شده است که در 
۱۰ اموری که برای تقسیم منابع وجود داشته پس از 

امور رفاه اجتماعی، آموزش و پژوهش، دفاع و امنیت، 
به سال  نسبت  آن  رشد  و  قرار می گیرد  امور سالمت 

گذشته حداقل ۱۰ درصد است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای عادالنه 
پیشنهاد  آینده  سال  در  حقوق  افزایش  شدن  توزیع 
بر  جاری  سال  افزود:  می شود،  مطرح  پلکانی  تسهیم 
از  که  آنچه  اما  یافت،  افزایش  حقوق ها  اساس  همین 
سوی دولت باید برای افزایش حقوق ها دیده می شد ۲۰ 
درصد بوده که حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان است، اما 
مجلس می تواند درباره هر آنچه که به عدالت نزدیکتر 

بوده تصمیم گیری کند.
 ۴.۵ از  بیش  گذشته  سال های  طی  داد:  ادامه  وی 
شدند،  حذف  نقدی  یارانه  دریافت  از  خانوار  میلیون 
بخش  یارانه  کردند  ارائه  که  مدارکی  به  توجه  با  اما 
بزرگی از آن ها برقرار شد که این موضوع نشان می دهد 
قرار  اگر  و  بوده  دشواری  کار  تهران  در  تصمیم گیری 
است حذفی بر اساس عدالت انجام شود در استان ها در 

این خصوص اقدام شود.
تبصره ۱۴ الیحه بودجه ۹۸ به قانون هدفمندی یارانه 
استانداران  تبصره،  این  با  مطابق  است.  پرداخته  ها 

تعاون،  وزارت  هماهنگی  با  مجازند  کشور  سراسر 
رفاه  اطالعات  پایگاه  اساس  بر  و  اجتماعی  رفاه  و  کار 
یارانه نقدی سه دهک باالی  ایرانیان نسبت به حذف 
یارانه  حذف  از  حاصل  منابع  نمایند.  اقدام  درآمدی 
برنامه  شورای  تصویب  با  پردرآمد  خانوارهای  نقدی 
ریزی و توسعه استان صرف حذف تدریجی فقر مطلق 
دار  اولویت  تمام  نیمه  پروژه های  تکمیل  و همچنین 

استانی همان استان خواهد شد.
چندی پیش عبدالرضا رحمانی فضلی اظهار داشت: در 
گوناگون  نشیب های  و  فراز  با وجود  ۴۰ سال گذشته 
و  پیشرفت  به  اقتدار  با  توانسته  اسالمی  ایران  ولی 

موفقیت های قابل توجهی دست یابد.
رحمانی فضلی بیان کرد:  در مورد تفویض اختیارات به 
می کنند  فکر  مدیران  که  را  امکانی  هر گونه  استان ها، 
به توسعه و حل مشکالت کشور کمک می کند، اعالم 

کنند.
برنامه ریزی  شورای  و  استان ها  اینکه  بیان  با  نوبخت 
برنامه  قانون  و  بودجه  در  قانونی  مرجع  یک  استان 
کار  یکنواختی  و  همسانی  برای  ما  کرد:  تأکید  است، 
یک دستورالعمل و فرمول واحد به همه ارائه می دهیم، 

کرده  عمل  شناخت  اساس  بر  می توانند  استان ها  اما 
چرا  دارند  انگیزه  می شود  که حذف  آنچه  هر  برای  و 
که یک ریال از حذفیات به تهران بازنمی گردد و برای 
همان استان خرج شده و به افرادی که نیاز بیشتری 

دارند یارانه بیشتری پرداخت می کنند.
برای کاهش فقر مطلق ۷ هزار  اینکه  به  اشاره  با  وی 
افزود:  است،  تومان در ردیف ملی دیده شده  میلیارد 
باالی  یارانه حذف شده دهک های  استان ها می توانند 
اشتغال و  برای کاهش فقر مطلق، طرح های  درآمدی 
عمرانی در داخل استان استفاده کنند که این اقدام به 
مراتب از آنچه که در تهران برای تمام روستا ها و سایر 

نقاط کشور تصمیم گرفته می شود بهتر است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مقررشده 
درآمدی  باالی  دهک های  حذف  محل  از  صرفه جویی 
تصریح  شود،  عمرانی  هزینه های  صرف  استان ها  در 
کم  استان های  پروژه های  بودجه  اساس  این  بر  کرد: 
برخوردار در سطح ملی بیشتر می شود به گونه ای که 
در حال حاضر خوزستان بیشترین سهم و سیستان و 
بودجه  دریافت  چهارم  یا  و  سوم  رتبه  در  بلوچستان 

پروژه ها قرار دارد .

چگونگی  درباره  دادگستری  یک  پایه  وکیل  یک 
اخذ مهریه بیش از ۱۱۰ سکه توضیحاتی داد.

     مهریه زوجه به عنوان حق طبیعی و ضروری 
سند  در  موقت  و  دائم  عقد  ثبت  هنگام  که  است 

ازدواج آورده می شود.
عند  صورت  به  که  است  زوجه  قانونی  حق  مهریه 
المطالبه می تواند آن را از همسر خود بگیرد، البته 
را  مهر خود  رسمی  و  قانونی  به صورت  زوجه  اگر 
از او گرفته می شود، در غیر این  ببخشد این حق 

صورت زوجه توانایی اخذ مهریه خود را در هر زمانی 
دارد.

تنها  کیفری  حق  انجام  امکان  قانون  اساس  بر  اما 
در مهریه هایی است که تا سقف ۱۱۰ سکه باشند.

محمد امین حسین آبادی وکیل پایه یک دادگستری 
در گفت وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه 
طلب  درباره  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  اجتماعی 
مهریه بیش از ۱۱۰ سکه گفت: مهریه طلب قانونی 
زوجه است که می تواند به هر میزانی که باشد آن 

را از زوج طلب کند.
زوجه  مهریه  میزان  که  ندارد  فرقی  داد:  ادامه  او 
چقدر باشد، به هر میزانی که مهریه مشخص شده 

است، زوجه می تواند آن را از زوج طلب کند.
تنها برای ۱۱۰ سکه می توان اقدام کیفری انجام داد

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد:، اما بر 
اقدام  می توان  سکه   ۱۱۰ برای  تنها  قانون  اساس 
سکه   ۱۱۰ از  بیش  مهریه  اگر  داد.  انجام  کیفری 
باشد مازاد آن را باید به عنوان یک حق مطالبه کرد.

برای  کیفری  اقدام  درباره چگونگی  آبادی  حسین 
۱۱۰ سکه گفت: برای این میزان از مهریه می توان 
به زندان  را  بازداشت گرفت و زوج  یا  حکم حبس 

انداخت.
او افزود: برای دریافت مازاد مهریه باید دادخواست 
مطالبه طلب را به دادگاه ارائه داد و اگر زوج ناتوان 
از پرداخت مازاد مهریه باشد و حکم اعسار او ثابت 
مازاد  دریافت  برای  می توان  صورت  این  در  شود، 

مهریه قسط بندی کرد.

حذف ۴.۵ میلیون خانوار از دریافت یارانه نقدی

مطالبه مهریه بیش از ۱۱۰ سکه به چه صورت است؟

خبر
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شترسواری دوال 

قاچاقچیان در انار
فرمانده انتظامی انار از کشف ۱۳ نفر شتر قاچاق به ارزش ۲ 

میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش   به 
کرمان، سرهنگ رضا خلیلی نژاد، فرمانده انتظامی شهرستان 
انار گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان در پی کسب خبر 
مبنی بر تردد ۲ دستگاه کامیون حامل احشام، موضوع را به 

صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
او افزود: ماموران طی گشت زنی های هدفمند موفق شدند، ۲ 
کامیون مورد نظر را شناسایی و در بازرسی از آن ها ۱۳ نفر 

شتر قاچاق به ارزش ۲ میلیارد ریال را کشف کنند.
خودرو ها  ارتباط  این  در  کرد:  تصریح  نژاد  خلیلی  سرهنگ 
توقیف و ۳ متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی 

معرفی شدند.
فرمانده انتظامی انار یادآور شد: پلیس شهرستان در راستای 
با  برخورد  درخصوص  انقالب  معظم  رهبر  فرمایشات  تحقق 
پدیده  با  به صورت جدی  اطالعاتی  اشراف  با  قاچاق،  پدیده 

زیانبار قاچاق برخورد می کند.

کشف سه دستگاه استخراج ارز 

دیجیتال در بافت
فرمانده انتظامی شهرستان بافت از کشف ۳ دستگاه استخراج 

ارز دیجیتال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
بافت  شهرستان  انتظامی  فرمانده  افضلی،  اهلل  نبی  سرهنگ 
کنترل  هنگام  شهرستان،  این  آگاهی  پلیس  مأموران  گفت: 
خودرو های عبوری به یک دستگاه سواری سمند مشکوک و 

خودرو را جهت بازرسی متوقف کردند.
دستگاه    ۳ تعداد  خودرو  از  بازرسی  در  مأموران  اوافزود: 

استخراج ارز دیجیتال )بیت کوئین( کشف کردند.
ریالی  ارزش  کارشناسان  اینکه  بیان  با  افضلی  سرهنگ  
برآورد  دستگاه های قاچاق کشف شده را ۴۰۰ میلیون ریال 
کردند، افزود: در این رابطه خودرو توقیف و متهمین باتشکیل 
پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

پلیس،  اینکه  بیان  با  بافت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
در  همواره  را  هنجارشکنان  با  برخورد  و  مجرمان  دستگیری 
برای  کرد:  توصیه  شهروندان  به  داده  قرار  خود  کار  دستور 
کمک به اقتصاد، آرامش و خصوصا امنیت جامعه، در صورت 
اطالع از این گونه موارد بالفاصله مراتب را از طریق تماس با 

شماره ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

کشف ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق 

در عملیات پلیس کرمان

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمان از کشف 
پلیس  ماموران  عملیات  در  قاچاق  گازوئیل  لیتر  هزار   ۳۰

آگاهی کرمان خبر داد.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش   به 
کرمان، سرهنگ یداهلل حسن پور، رییس پلیس آگاهی استان 
کرمان گفت: در تداوم امر مبارزه با قاچاق سوخت در استان 
کارآگاهان اداره مبارزه با کاالی قاچاق و ارز مستقر در ایست 
نفتکش  کامیون  دستگاه  یک  به  راین،  راهی  سه  بازرسی  و 

مظنون شدندو آن را متوقف کردند.
از یزد به مقصد  بازرسی از خودروی مذکور که  افزود: در  او 
زاهدان در حرکت بود ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به دستگیری یک متهم 
و معرفی آن به مراجع قضایی، از شهروندان خواست: هرگونه 
موارد مشکوک در خصوص سوخت قاچاق را از طریق مرکز 

فوریت های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

قاتل بعد از ۱۴ سال حبس بخشیده شد
مدیر زندان مرکزی کرمان از آزادی زندانی محکوم به قصاص 

بارضایت اولیای دم خبر داد.
به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
به جرم  از کرمان غالمرضا روشان گفت: مددجو۳۲ساله که 
توسط  از ۱۴سال  بعد  به سر می برد  درزندان  و سرقت  قتل 

خانواده ولی دم آزاد شد.
او افزود: با توجه به ایام محرم و پیگیری های کارگروه صلح 
و سازش و مددکاری زندان خانواده مقتول بدون هیچ گونه 
خانواده  گرم  کانون  به  زندانی  و  دادند  رضایت  دیه  دریافت 
حین  قتل  جرم  مرتکب  قبل  سال  چند  نامبرده  بازگشت. 

سرقت شده بود ومجازات وی اعدام بود.

مهدی خواجویی، نماینده کرمانی ورزن ۶۰ کیلوگرم 
در دومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی موی 

تای حضور دارد.
علی رضا ابراهیمی، رئیس هیات ورزش های رزمی 
استان کرمان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه 
استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: 
دومین مرحله ی اردوی آماده سازی تیم ملی موی 
مستعدین  و  پایه  سنی  رده های  در  آقایان  تای 
اعزامی به مسابقات جهانی ترکیه ۲۶ شهریور جاری 

آغاز  بوکان  شهرستان  غربی،  آذربایجان  استان  در 
شده است و تا ۳۱ همین ماه ادامه دارد.

 ۱۷ تا   ۱۶ سنی  رده  در  خواجویی  مهدی  افزود:  او 
استان  نماینده  عنوان  به  کیلوگرم   ۶۰ وزن  و  سال 

کرمان در این اردو حضور دارد.
یوسف  کریمی،  فرشید  کرد:  تصریح  ابراهیمی 
زمانی،  آریا  علیزاده،  محمد  دالوند،  شهرام  مهرابی، 
حیدری،  سجاد  زاده،  قلی  مهدی  محمدی،  سلیم 
علی مام خسروی، اسماعیل داودی، داور شهبازی، 

مهدی عیسی پور، قادر میرشمسی، محسن هداوند 
حسین غزنوی، جواد پور موسی، کریم حسینی و 
خسرو فیضی به عنوان کادر فنی دعوت شدگان به 

این اردو را همراهی می کنند.
به  عصر  و  صبح  صورت  به  اردو  این  کرد:  بیان  او 
سرپرستی ایوب فهیمی زیر نظر امیر رسولی ناظر 
خیابان  در  واقع  بوکس  خانه  محل  در  فدراسیون 
ورزش مجموعه ورزشی وحدت بوکان برگزار می شود.

به  کرمان  استان  رزمی  ورزش های  هیات  رئیس 

آماده  اردوی  این  در  انتخابی  مسابقات  برگزاری 
سازی اشاره کرد و گفت: ساعت ۱۰ صبح روز جمعه 
درون  انتخابی  مسابقات  نیز  جاری  شهریور   ۲۹

اردویی برگزار می شود.
حضور  برای  را  خود  اردونشینان  افزود:  ابراهیمی 
آماده  جهان  جوانان   ۲۰۱۹ موی تای  مسابقات  در 
 ۲۰۱۹ موی تای  مسابقات  کرد:  تصریح  او  می کنند. 
کشور  میزبانی  به  امسال  مهرماه  جهان  جوانان 

ترکیه، شهر آنتالیا برگزار می شود.

حضور موی تای کار کرمانی در اردوی تیم ملی

پوریا درینی، استاد بزرگ جیرفتی در قالب تیم ملی ایران به عنوان 
دست  چین  شانگ های  همکاری  جام  شطرنج  مسابقات  قهرمانی 

یافت.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
 ۱۰ حضور  با  شانگ های  همکاری  جام  شطرنج  مسابقات  کرمان، 
تیم از ۹ کشور جهان )ایران، روسیه، چین، بالروس، هند، ازبکستان، 

قرقیزستان، پاکستان و تاجیکستان( برگزار شد.
تیم دوم جمهوری اسالمی ایران با ترکیب پوریا درینی )جیرفت(، پویا 

ایدنی و آرین غالمی در این رقابت ها حضور یافت.
همکاری  جام  شطرنج  مسابقات  هشتم  و  هفتم  ششم،  دور های 
شانگ های چین، روز سه شنبه برگزار شد و تیم ایران با ترکیب پوریا 
تیم های چین،  از سد  آرین غالمی موفق شد  و  ایدنی  پویا  درینی، 
از پایان مسابقات،  پاکستان و روسیه عبور کرده تا یک دور پیش 

عنوان قهرمانی را از آن خود کند.
تیم ایران در بازی دور ششم با نتیجه ۲.۵ بر ۰.۵ چین را شکست 
داد، در بازی هفتم برابر پاکستان به برتری ۲.۵ بر ۰.۵ دست یافت 

و در دور هشتم نیز مقابل روسیه به پیروزی ۲.۵ بر ۰.۵ رسید تا 
مجموع امتیازات ایران در این رقابت ها به ۲۰.۵ برسد و یک دور پیش 

از دور پایانی عنوان قهرمانی را بدست آورد.
این قهرمانی در شرایطی برای ایران بدست آمد که تیم اول شطرنج 
دوم  تیم  و  بود  کرده  شرکت  جام جهانی  رقابت های  در  کشورمان 

شطرنج ایران راهی چین شده بود.
شانگ های  همکاری  جام  در  قهرمانی  با  ایران  شطرنج  نمایندگان 

جایزه ۱۶ هزاری دالری را دریافت کردند.

انتظامی استان کرمان از کشف ۴۲۷ کیلو تریاک و ۱۷۷ کیلو  فرمانده 
حشیش در عملیات پلیس شهرستان کهنوج خبر داد.

، سردار عبدالرضا  باشگاه خبرنگاران جوان   استان های  به گزارش گروه 
با  مبارزه  پلیس  ماموران  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  ناظری، 
موادمخدر شهرستان کهنوج بر اساس کار اطالعاتی از دپوی یک محموله 

مواد مخدر در یکی از نقاط این شهرستان آگاه شدند.
او افزود: ماموران پس از شناسایی منزلی که محل دپوی مواد مخدر بود، 
ضمن هماهنگی قضائی در بازرسی از این محل ۴۲۷ کیلوگرم تریاک و 

۱۷۷ کیلوگرمحشیش کشف کردند.

سردار ناظری اظهار کرد: در این رابطه یک قاچاقچی نیز دستگیر و تحویل 
مقامات قضائی شد.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به آغاز طرح های پاکسازی حومه مدارس 
از لوث خرده فروشان موادمخدر بیان کرد: مبارزه با معضل اعتیاد و قاچاق 
مواد مخدر یکی از ماموریت های اصلی پلیس است که تمامی رده ها به 
نوعی درگیر آن هستند و در این راستا با اولویت اقدامات اطالعاتی اجرای 
انتظامی  فرماندهی  آگاهی  پلیس  رئیس  می کنند.همچنین  ماموریت 
استان از کشف ۳۰ هزار لیتر نفت سفید قاچاق در عملیات پلیس کرمان 
قاچاق  با  مبارزه  امر  تداوم  در  گفت:  یداله حسن پور  سرهنگ  داد.  خبر 

سوخت در استان کارآگاهان اداره مبارزه با کاالی قاچاق و ارز مستقر در 
ایست و بازرسی سه راهی راین ،  یک دستگاه کامیون نفت کش مظنون 

به حمل سوخت قاچاق را متوقف کردند.
او افزود: در بازرسی از خودروی مذکور که از منطقه اقتصادی کاوه به مقصد 

میرجاوه در حرکت بود ۳۰ هزار لیتر نفت قاچاق کشف شد.
رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به دستگیری یک متهم و معرفی آن 
به مراجع قضایی، از شهروندان خواست: هرگونه موارد مشکوک در خصوص 
سوخت قاچاق را از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطالع 

دهند.

تیم فوتبال مس نوین در فصل جدید رقابت های لیگ دسته دوم این 
فصل شروع متفاوت و پرقدرتی داشت و موفق شد در اولین بازی این 
فصل خود با دو گل امین کاظمیان و حمید محمد رفیع با نتیجه 

دو بر صفر از سد شهرداری آستارا عبور کند.
 به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ تیم شایسته نوین در اولین 
بازی این فصل خود در رقابت های لیگ دو، در ورزشگاه باهنر کرمان 
میزبان شهرداری آستارا بود که رضا ترکزاده سرمربی این تیم با ترکیب 
حسن  رفیعی-علی خلیلی-ناصر دوست محمدی- کیان عباسپور- رضا 
کاظمیان-  امین  الدینی-  شمس  سعید  تهامی-  حسین  محمدی- 

حامد منصورآبادی- علی خورشیدی- حمید محمدرفیعی به میدان 
فرستاد.

تیم نوین بازی رو طوفانی آغاز کرد و در همان نیمه اول دو گل برتری 
خود را در این بازی به ثمر رساند تا با خیالی راحت بازی را آغاز کند.

رغم  علی  و  پرداخت  بازی  کنترل  به  بیشتر  میزبان  دوم  نیمه  در 
موقغیت های گلی که داشت در نهایت به همان دو گل نیمه اول 
بسنده کرد تا سه امتیاز ارزشمند هفته اول را به حساب خود واریز 
کند. تیم مس نوین در هفته دوم رقابت های خود، روز سه شنبه دوم 

مهر ماه در همدان به مصاف شهرداری این شهر خواهد رفت.

شطرنج باز جیرفتی قهرمان مسابقات چین شد

از کشف ۶۰۴ کیلوگرم موادمخدر تا ۳۰هزار لیتر نفت سفید قاچاق درکرمان

شروع مقتدرانه مس نوین در فصل جدید لیگ دو

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 

خبر

در مرحله نهایی رقابت های دوومیدانی قهرمانی کشور 
حسین  محمد  شد،  برگزار  تهران  آفتاب  پیست  در  که 
ابارقی دونده تیم مس کرمان یک عنوان قهرمانی دیگر 

برای این تیم به ارمغان آورد.
 به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ در این رقابت ها 
و در ماده 100 متر محمد حسین ابارقی دونده شایسته 
تیم مس کرمان، زودتر از دونده های تیم های سپاهان 
پایان گذشت و عنوان نخست  از خط  و آسان پرداخت 

را از آن خود کرد.
ابارقی در دور قبلی مسابقات نیز در این رقابت ها برای 

تیم مس کرمان اول شد تا آمادگی کامل خود را به رخ 
حریفانش بکشد.

همچنین دونده های تیم مس کرمان در ماده 4 در 100 
متر امدادی پس از تیم های سپاهان و آسان پرداخت در 

رده سوم قرار گرفتند.
این رقابت ها با حضور تیم های آسان پرداخت، فوالد 
مبارکه سپاهان، دانشگاه آزاد فارس، پلیمر خلیج فارس، 
مس کرمان، مس سونگون، نفت تهران، شهدای نزاجا، 
پزشکی  علوم  دانشگاه  و  یزد  دانشگاه  تهران،  مقاومت 

ایران  نیز پیگیری خواهد شد.

کسب یک عنوان قهرمانی دیگر برای ابارقی در تیم دوومیدانی مس

آگهي مناقصهآگهی مزایده
دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرمان قصد دارد اجرای کامل موتورخانه )ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی( آزمایشگاههای 
همکار استاندارد خود را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط که در زمینه فوق الذکر پروژه هایی را به انجام رسانده 
اند واگذار نماید. متقاضیان میتوانند جهت دریافت اطالعات بیشتر ودریافت اسناد مناقصه  به شرح ذیل الذکر اقدام نمایند .

مکان و مهلت دریافت مدارک :ســایت دانشــگاه به نشــانی .www.Iauk. ac.ir. قســمت مناقصات و یا دبیرخانه 
کمیسیون معامالت دانشگاه واقع در ساختمان اداری شماره یک -همه روزه بجز ایام تعطیل و پنجشنبه ها- از تاریخ درج 

آگهی لغایت سه  شنبه  ۹8/۷/۹ 
مهلت و مکان تسلیم پیشنهادات : تا پایان وقت سه شنبه ۹8/۷/۹ - دفتر حراست دانشگاه - ساختمان اداری شماره ۳ 
سایر شرایط در اسناد مناقصه مندرج است . دانشگاه در قبول پیشنهادات و انعقاد قرارداد یا رد آنها دارای اختیارات تام می 

باشد و هزینه درج آگهی منتشره در روزنامه سراسری و محلی بر عهده برنده مناقصه است .
                                                                     دانشگاه آزاداسالمي واحد کرمان

آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم 
در خصوص  دارد  نظر  در  کرمان  دادگستری  حقوقی  احکام  اجرای  مزایده  دایره 
پرونده کالسه ۹۷۱۱۵۵ اجرای احکام شعبه پنجم حقوقی کرمان یکدستگاه بیل مکانیکی چرخ 
محمدحسین  آقای  به  متعلق   ۲۰۱۱ مدل  زرد  رنگ  به   HMK۳۰۰LC هیدرومک  زنجیری 
توسط  که  رسید  نظر  به  ظاهری  نقص  و  عیب  گونه  هر  فاقد  بازدید  هنگام  در  که  پورشعبان 
کارشناس رسمی دادگستری به ارزش ۱۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده است را از طریق 
مزایده به فروش برساند جلسه مزایده برای روز سه شنبه مورخ ۹8/۰۷/۰۹ ساعت ۱۰ صبح با 
حضور نماینده دادسرا در محل اتاق مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان برگزار 
می گردد. لذا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند می توانند تا ۵ روز قبل از تاریخ 
برگزاری مزایده از خودرو مذکور در پارکینگ باغین واقع در کرمان، باغین، جنب کارگاه بلوک 
زنی احمد شجاعی بازدید نمایند و پیشنهاد خود را به انضمام ۱۰ درصد مبلغ کارشناسی به مبلغ 
۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با شناسه واریز ۹۴۳8۷۰۳۰۰۷۴۴۰۱۲۴۱ به حساب سپرده به شماره 
اجرای  به  برگزاری جلسه مزایده  از  تا قبل  پاکت درب بسته  واریز و در   ۲۱۷۱۲۹۳۹۵۱۰۰۰
باالترین  احکام حقوقی دادگستری کرمان تحویل نمایند و برنده مزایده کسی خواهد بود که 
قیمت را پیشنهاد داده و در صورت انصراف برنده مزایده ۱۰ درصد مبلغ واریزی به نفع دولت 
تا مبلغ  التفاوت مبلغ کارشناسی  به واریز مابه  بایستی نسبت  برنده مزایده  ضبط خواهد شد. 

پیشنهادی در روز مزایده اقدام نمایند.
۴۰8 م/الف

دادورز برگزاری مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان - شیروانی 
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یادداشتی به بهانه برگزاری سومین گردهمایی علماء و سران طوایف جنوب و شرق استان کرمان و افق روشن پیش روی این اتفاق:

از زمانی که تمدن انسان در حال شکل گیری 
خود  ابتدایی  های  قدم  در  هنوز  شاید  و  بود 
بود، بحث انتخاب کردن یک ریش سفید و یا 
رییس قبیله مطرح بود. حتی از آن زمانی که 
انسان های نئاندرتال در غار زندگی می کردند، 
یک فرد بر اساس قدرت بیشترش و به دور از 
انتخاب و انتصاب، مسئولیت جمعیت درون غار 
را برعهده می گرفت. این رفتار در خون انسان 
مرج  و  هرج  موجب  آن  بردن  بین  از  و  است 
تمامی  که  حاضر  عصر  در  شود.  می  اجتماعی 
جوامع بشری روی به دموکراسی آورده اند، این 
مسئوالن ریش سفید و روسای قبایل به حاشیه 
شناختی  جامعه  تحقیقات  اما  اند.  شده  رانده 
مناطق  از  بسیاری  مردم  که  دهد  می  نشان 
جهان و ایران و به خصوص مردم جنوب استان 
کرمان هنوز به این رفتارهای طایفه ای عالقه 
این  نشان می دهند و هنوز ریش سفیدی در 
نواحی معنی دارد. البته متاسفانه گاهی اوقات 
و  درگیری  باعث  ای  قبیله  های  نگرش  همین 
مردم  که  موارد  بسیاری  در  اما  شود،  می  نزاع 
گیرند  می  قرار  دوراهی  برسر  جنوب  خونگرم 
و سران طوایف هستند که  این ریش سفیدها 

سره و ناسره را مشخص می کنند.
چند سالی است که ما شاهد اتفاقات خوبی در 

مسئوالن  درایت  با  که  هستیم  استان  جنوب 
مشکالت  از  بسیاری  طوایف  سران  و  دولتی 
جنوب استان را برطرف ساخته است. از همایش 
سنی  و  شیعه  بین  که  استان  در  برادری  های 
تا  و  است  کرده  ایجاد  خوبی  بسیار  ارتباطات 
این اتفاق اخیر که با عنوان »گردهمایی علماء 
استان کرمان«  و شرق  و سران طوایف جنوب 
در راستای میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار به 
همت قوه قضاییه به سرانجام رسیده است. این 
رفتارها نشان از تمدن سرشار و فهم باالی مردم 
استان کرمان دارد که خیر و مصلحت را آنطور 
چند  در  کنند.  می  درک  کنند،  درک  باید  که 
بسیاری  بین  در  که  بودیم  شاهد  گذشته  دهه 
از این طوایف نه تنها درگیری بود بلکه با دولت 
اما چند  نداشتند،  های وقت هم سر سازگاری 
سالی است که شاهد رفتار صحیح دولت در این 

باره هستیم که منجر به اتحاد بیشتر مردم این 
منطقه با دیگر مناطق کشور شده است.

این اتفاق مبارک امروز به مرحله ای رسیده است 
پیشنهادهای  و  اقتصادی  متحد  رفتارهای  که 
طوایف  سران  بین  در  قضاییه  قوه  جرم  ضد 
مطرح می شود. هفته گذشته معاون اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سومین 
گردهمایی علماء و سران طوایف جنوب و شرق 
عدالت  نامه  میثاق  راستای  در  کرمان  استان 
مناطق  این  طوایف  سران  به  پایدار  امنیت  و 
مردمی  خرد  های  سرمایه  از  استفاده  پیشنهاد 
سخنانش  ادامه  در  وی  است.  کرده  ارائه  را 
آن،  موفقیت  و  خرد  گذاری  »سرمایه  گفت: 
عامل بزرگی برای پایداری حاکمیت ها است و 
نظام های سیاسی برای حفظ خود نمی روند از 
خارج کشورشان سرمایه بیاورند، بلکه از سرمایه 

واحدهای  ایجاد  برای  خود  مردم  خرد  های 
سران  توان  می کنند.  استفاده  بزرگ  صنعتی 
مند شدن  ثروت  به سمت  توان  می  را  طوایف 
مردم و خروج از فقر به کار گرفت. حاکمین و 
افراد صاحب نفوذ باید به مردم نشان دهند که 
عدالت گستر هستند زیرا تغییر نگاه و فرهنگ 
مردم کار ساده ای نیست، اما با همکاری سران 
موجب  تواند  می  و  است  انجام  قابل  طوایف، 

تحول در زندگی مردم شود« 
او در بخشی دیگر از سخنانش به دالیل اعتماد 
سران  »موفقیت  گفت:  و  کرد  اشاره  مردمی 
طوایف در بین مردم ناشی از اعتمادی است که 
افراد دارند و یک عمر رستگاری،  مردم به این 
گذشت  ایثار،  خداترسی،  اندیشی،  آخرت  تقوا، 
که  شده  سبب  طوایف  سران  داری  مردم  و 
مورد  ای  طایفه  و  ای  قبیله  محلی،  معتمدان 

توجه مردم قرار گرفته و نفوذ کالم داشته باشند 
و بتوانند به اختالفات خاتمه دهند. این ظرفیت 
در  و  شود  حفظ  باید  مردمی  اعتماد  عظیم 
تمامی زمینه ها از آن بهره برداری شود و اینکه 
و  اختالفات  تنها حل  معتمدین  کار  کنیم  فکر 
پایان دادن به منازعات است، یک تصور سطحی 
و قشری است. بنابراین باید از این اعتماد و این 
قدرت ارزشمند برای بهبود وضعیت مالی مردم 
استفاده کرد و این بهبود تنها با سرمایه گذاری 

های مردمی ممکن می شود«
سران  درباره  الفت  محمدباقر  آقای  سخنان 
اعتمادهای  درباره  که  هایی  پتانسیل  و  طوایف 
مردمی وجود دارد نشان دهنده یک بلوغ فکری 
و رفتاری در کشور است که باید آن را به فال 
نیک گرفت. از این طریق می توان درباره برخی 
این مناطق  رایج در  نزاع های  از جمله  مسائل 

ایجاد اتحاد کرد و از سویی دیگر با ایجاد برادری 
در بین تشیع و تسنن -که دشمنان این کشور 
توان  می  دارند-  آن  نابودی  بر  سعی  همواره 
اسالمی رقم  ایران  برای  را  تر  ای روشن  آینده 
زد. روزنامه کرمان امروز این رفتار ارزشمند را 
ارکان  دیگر  که  امیدواریم  و  کند  می  ستایش 
دولت نیز در این باره کمال قدرت خود را به کار 
گیرند. به امید فردایی بهتر که در آن تنها شاهد 

اتحاد ملی باشیم.
الزم به ذکر است که در این مراسم سخنرانان 
قرارگاه  فرمانده  کرمان،  استاندار  نظیر  دیگری 
منطقه ای قدس، نماینده ولی فقیه در استان، 
رییس کل دادگستری استان، فرمانده انتظامی 
استان و چند تن از سران طوایف جنوب و شرق 
استان، حضور داشتند که سخنان ایشان را نیز 

منتشر خواهیم کرد.

اعتماد مردمی؛ سرمایه ای بی پایان
به قلم محمد

 فتح نجات

آگهی مزایده فروش امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک رفاه کارگران استان کرمان )نوبت اول(

لیست امالک مازاد و تملیکی بانک رفاه کارگران استان کرمان )مزایده 98/2(
شرایط 
پرداخت

توضیحات قیمت پایه اعیان عرصه کاربری نوع ملک پالک ثبتی آدرس ملک کد ملک ردیف

ب متصرف دارد 1.355.000.000 102/57 قدرالسهم مسکونی آپارتمان 987/1008 بافت - بلوار شهید بهشتی - کوچه 8 - طبقه اول 5/058014 1

ج تخلیه - شامل پاساژ و ساختمان قدیمی 20.420.000.000 415 715 تجاری مسکونی ساختمان 5933 زرند - خیابان شهید چمران -  کوچه 3 - پاساژ و خانه قدیمی - پالک 10 5/02542 2

ج تخلیه - اعیان شامل : همکف)160 م.م( ، زیرزمین 
)160م.م( و نیم طبقه )140م.م(

8.350.000.000 460 637/5 تجاری اداری ساختمان 6518/3120 سیرجان - منطقه ویژه اقتصادی سیرجان - سایت بانکها - بلوار ایران - محل سابق شعبه بانک رفاه 5/02547 3

ج اعیان نیمه ساز )درحد سفتکاری( 4.150.000.000 486/2 500 مسکونی ساختمان 4279/4/7/1287 بم - ارگ جدید - فاز 4 مسکونی - جنب واحدهای بانک سپه - بلوک 1 5/02548 4

ج اعیان نیمه ساز )درحد سفتکاری( 3.830.000.000 486/2 500 مسکونی ساختمان 4279/4/7/1296 بم - ارگ جدید - فاز 4 مسکونی - جنب واحدهای بانک سپه - بلوک 2 5/02549 5

ج اعیان نیمه ساز )درحد سفتکاری( 3.750.000.000 469/71 500 مسکونی ساختمان 4279/4/7/1299 بم - ارگ جدید - فاز 4 مسکونی - جنب واحدهای بانک سپه - بلوک 3 5/02550 6

ج اعیان نیمه ساز )درحد سفتکاری( 4.628.000.000 486/2 492 مسکونی ساختمان 4279/4/7/1286 بم - ارگ جدید - فاز 4 مسکونی - جنب واحدهای بانک سپه - بلوک 4 5/02551 7

ج اعیان نیمه ساز )درحد سفتکاری( 3.588.000.000 486/2 492 مسکونی ساختمان 4279/4/7/1298 بم - ارگ جدید - فاز 4 مسکونی - جنب واحدهای بانک سپه - بلوک 5 5/02552 8

ج اعیان نیمه ساز )درحد سفتکاری( 4.070.000.000 486/2 492 مسکونی ساختمان 4279/4/7/1297 بم - ارگ جدید - فاز 4 مسکونی - جنب واحدهای بانک سپه - بلوک 6 5/02553 9

پ متصرف دارد - 3698م.م از عرصه متعلق به وقف 
میباشد

73.640.000.000 2897 7320 تجاری - مسکونی 
- خدماتی

ساختمان 17/47 کرمان - بزرگراه خلیج فارس - سعادت آباد - بعد از کرمانیت - ضلع شمالی بزرگراه 5/06308 10

پ متصرف دارد - سند به صورت مشاعی است 2.442.360.900 220 377/37 مسکونی ساختمان 573/691 جیرفت - سه راه دهشتریها - خیابان ابومسلم شمالی - کوچه ابومسلم شمالی 6 - سمت چپ - کدپستی 7618177795 5/06309 11

پ متصرف دارد 1.381.380.000 85 2989 مسکونی ساختمان 12/4 جیرفت - جاده جنگل آباد - روستای طوهان - خیابان اصلی - کوچه دوم سمت چپ - اولین بن بست 5/08006 12

پ تخلیه 65.104.200.000 413 252/8 تجاری بانک ساختمان 585/8 سیرجان - خیابان امام - نرسیده به میدان گیتی نورد - محل سابق شعبه بانک رفاه 5/08007 13

پ تخلیه 54.510.000.000 158 158 تجاری بانک ساختمان 6/3477 کرمان ابتدای بلوار جمهوری - سمت چپ - جنب ایستگاه اتوبوس - محل سابق شعبه بانک رفاه 5/08008 14

پ تخلیه 19.647.100.000 حدودًا 510 152/8 تجاری مسکونی ساختمان 1819/2317 رفسنجان - خیابان شهداء - جنب زایشگاه نیک نفس - محل سابق شعبه بانک رفاه 5/08009 15

پ متصرف دارد 2.867.130.000 200 495/9 مسکونی ساختمان 574/1080 جیرفت - چهارراه ژاندارمری - خیابان قرنی 5/08011 16

پ متصرف دارد 1.050.000.000 185 347 مسکونی ساختمان 3922/1 بافت - خیابان چمران - کوچه 21 - انتهای کوچه 5/08015 17

پ متصرف دارد 1.500.000.000 95 47/25 مسکونی ساختمان 987/287 بافت - بلوار شهید بهشتی - حدفاصل کوچه شماره 6 و 8 5/08016 18

پ متصرف دارد - عرصه طبق پایانکار )120/3 م.م( 2.407.500.000 138 128/6 مسکونی ساختمان 2766/1 کرمان خیابان شهید رجایی کوچه 42 کوچه یزدانپناه 5/08020 19

پ تخلیه 1.234.300.000 41/70 قدرالسهم تجاری مغازه 18806/27 زرند خیابان امام - پاساژ امین - طبقه اول 5/08010 20

پ تخلیه 109.784.280.000 510/15 قدرالسهم تجاری واحد 6/5999 کرمان - خیابان استقالل - روبروی بیمارستان سیدالشهداء - مجتمع پزشکی تجاری حکیم طبقه 
همکف سمت چپ داروخانه 

5/09243 21

بانک رفاه کارگران قصد فروش کلیه امالک تملیکی ومازاد برنیازخویش در 
استان کرمان را ازطریق مزایده دارد ضمنا جهت تهیه اسناد مزایده متقاضیان می 
توانند همه روزه از ساعت 8 صبح لغایت 14 بجز جمعه ها و ایام تعطیل رسمی به 
ساختمان مرکزی این بانک واقع در کرمان، خیابان امام جمعه نبش کوچه شماره 

2 طبقه سوم واحد تدارکات و ساختمان مراجعه فرمایند. 

آخرین مهلت تحویل پاکات یک هفته از نوبت دوم انتشار روزنامه 
)با قید تاریخ و تا پایان وقت اداری ساعت 30: 14(

توضیحات مهم: 
1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت پایه مندرج در آگهی 
به همراه 150/000 ریال بابت خرید اسناد و پاکت الزاما می بایست به حساب 

 IR330130100000000243032559 شماره شبای  یا  شماره 243032559 
نزد کلیه شعب بانک رفاه استان کرمان واریز گردد.

2- عرصه و اعیان مندرجه در فهرست ذیل براساس مترمربع و قیمت پایه به 
ریال می باشد. ضمنا کلیه امالک عرضه شده به استثنای مواردی که سهم 

عرضه شده در ستون توضیحات آنان قید گردیده شش دانگ می باشد.

3- کلیه امالک با وضع موجود به فروش می رسند و در صورت داشتن متصرف 
تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه به عهده خریدار می باشد.

4- مزایده گذار در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهاد خرید مختار خواهد بود.

مدیریت شعب بانک رفاه استان کرمان 


