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 مدیرکل انتقال خون استان خبر داد:

کت  کز درمانی به پال نیاز مرا

فرزیس در استان 

کم برخوردار استان؛ روایت »کرمان امروز« ازمهم ترین دغدغه پلیس در مناطق 

متن کامل در صفحه سوم

بی توجهی به بهداشت روانی
   همواره در گفتگوی مقامات ارشد انتظامی استان، مهم ترین دغدغه پلیس ایجاد امنیت به ویژه در مناطق کم برخوردار استان بوده و هست. با این وجود در مناطق جنوبی و شرقی استان، آسیب های 
اجتماعی از مهم ترین عوامل تهدید کننده امنیت محسوب می شوند. بررسی آمار جرم و جنایت در این مناطق در سال های اخیر نشان می دهد که بین 70 تا 90 درصد این جرایم در جنوب و شرق استان 

رخ می دهد که هزینه های جانی و مالی بسیاری دارد، آیا بهتر نیست که پیش از هر چیز در پی رعایت بهداشت روانی این مناطق و فرهنگ سازی قبل از وقوع جرم باشیم؟
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در جلسه شورای معادن مطرح شد:

مخالفت محیط زیست  با 132طرح از 206 طرح معدنی 

تسلیت

جناب آقای مهندس برومند فر
با نهایت تاسف و تالم درگذشت پدر گرامیتان را 
نموده،  و خانواده محترم تسلیت عرض  به شما 
برای  و  الهی  غفران  و  رحمت  مرحوم  آن  برای 
درگاه  از  جمیل  صبر  بازماندگان  و  جنابعالی 

خداوند منان مسالت داریم
فتح نجات - کرمان امروز

آگهی های 

فراخوان مناقصه یک مرحله ای

فرودگاههای استان کرمان

متن ها در صفحه پنجم
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اخبار استان

مدیرکل بازرسی و نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: در سال گذشته بخش ساختمان 

بیشترین نرخ حوادث ناشی از کار را داشت.
آیین  در  مظفری  علی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
در  ایمنی  ویکند  آپ  استارت  اولین  اختتامیه 
سرچشمه اظهار کرد: سازمان بین المللی ایمنی کار 
ایمنی و بهداشت کار را مصوب  که مقررات حوزه 
می کند بیش از ۱۰۰ سال از تأسیس آن می گذرد و 

بیش از ۱۸۰ کشور جهان عضو آن هستند.
و  توصیه نامه  اساس  بر  ایمنی  ساختار  افزود:  وی 
موافقت نامه هایی که در یک قرن اخیر شکل گرفته 
که بخشی از این ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
با حوزه ایمنی و سالمت کار مرتبط است نیمی از 
این ها به طور مستقیم از مواد تصریحی در موضوع 
ایمنی کار برخوردارند و بخش دیگری با موضوعات 

مرتبط با ایمنی و سالمت شغلی ارتباط دارند.
مدیرکل بازرسی و نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با بیان اینکه به رغم همه کوشش ها در 
یک قرن اخیر همچنان شاهد یک میلیون رخداد 
فوت  به  منجر  ساالنه  که  هستیم  روز  در  حادثه 
را  ارقام  اگر  داد:  ادامه  می شود،  نفر  هزار   ۳۸۰
کار  بین المللی  سازمان  آمار  آخرین  کنیم  بررسی 
و  بیماری ها  از  ناشی  مرگ  میلیون   ۲٫۷۴ بیانگر 
حوادث شغلی در جهان است که ۳۴۰ هزار نفر  آن 

مستقیم به حوادث کار و حدود ۲٫۴ میلیون نفر به 
بیماری های شغلی با نرخی حدود ۶ برابر حوادث 

شغلی برمی گردد.
از  ناشی  مرگ   ۵۰۰ و  هزار  هفت  افزود:  مظفری 
است  نیاز  که  داریم  در جهان  بیماری های شغلی 

در حوزه بیماری های شغلی هم توجه ویژه شود.
وی بیان کرد: اگر این رقم را در بعد اقتصادی و 
کّمی بخواهیم بررسی کنیم ۴ درصد تولید ناخالص 
جهان یا رقمی حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد دالر 
در سال سهم خسارات ناشی از بیماری ها و حوادث 
شغلی است که در این خصوص شغل های مختلف 

نرخ متفاوتی دارند.
ماهیت  دلیل  به  معادن  بخش  در  وی  گفته  به 
عملیاتی شاهد هشت برابری سهم متوسط حوادث 
و بیماری های شغلی در کارگاه های معدنی هستیم.
مدیرکل بازرسی و نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی تصریح کرد: به استناد ماده ۸۵ قانون کار 
را  نام »شورای عالی حفاظت و فنی«  به  شورایی 
داریم که با ساختار معاونان دستگاه های ذی ربط 
در حوزه صنعت و معدن و با حضور اساتید ذیصالح 
در بحث ایمنی معادن و ایمنی صنایع و نمایندگان 
تنظیم  بعد  در  کارفرمایی  و  کارگری  تشکالت 
به  اقدام  کشور  ایمنی  حوزه  با  مرتبط  مقررات 
تصویب مقررات و آیین نامه های موضوعی می کند 

که بیش از ۶۰ آیین نامه تصویب شده است.
زمینه  در  تصریحی  ماده   ۴۵۶ ابرازکرد:  مظفری 
مشخص  صورت  به  زیرزمینی  و  سطحی  معادن 
مقررات حوزه ایمنی کار را عنوان کرده و تعدادی 
آموزش  موضوعی  محور  عنوان  به  آیین نامه 
کارگران، کارفرمایی و کارآموزان را در بر دارد که 
۸۴ درصد آیین نامه ها بعد از انقالب اسالمی تنظیم 

شده است.
کار  تعاون،  وزارت  نظارت  و  بازرسی  مدیرکل 
هزار   ۴۵۰ ساالنه  اینکه  بیان  با  اجتماعی  رفاه  و 
مورد بازرسی توسط بازرسان کار صورت می گیرد، 
ساختمان  بخش  گذشته  سال  کرد:  خاطرنشان 
و  داشت  را  کار  از  ناشی  حوادث  نرخ  بیشترین 
صنعت ۲۱ درصد و معادن که سال گذشته بیش 
از ۵۰ درصد کاهش داشتیم حدود ۵ درصد نرخ 

حوادث را به خود اختصاص داده است.
مظفری عنوان کرد: در اتحادیه اروپا نرخ حوادث 
نفر در ۲۸  هزار  فوت در جمعیت ۱۰۰  به  منجر 
کشور این اتحادیه ۱٫۸ است که باالترین رومانی 
متوسط  نرخ  همچنین  است  هلند  آن  کمترین  و 
قاره ای در اروپا۳٫۰۲  درصد، آمریکا ۵٫۱۲ درصد، 
اقیانوسیه ۵٫۵۱ درصد، آسیا ۱۲٫۹۹ درصد، آفریقا 
درصد   ۱۱٫۲۹ جهانی  متوسط  و  درصد   ۱۷٫۳۹
است که در کارگاه های مشمول کار در کشورمان 

سال گذشته به ۵٫۵ کاهش پیدا کرده است.
مدیرکل بازرسی و نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی تصریح کرد: ۱۴ میلیون نیروی کار زیر 
پوشش قانون کار در بیش از یک میلیون و ۳۰۰ 
هزار کارگاه در کشور فعال هستند که بیش از ۳۶ 
هزار و ۶۰۰ مورد در کارگاه های باالی ۵۰ نفر و 
 ۵۰ تا   ۱۱ بین  کارگاه های  در  مورد   هزار   ۱۳۸
نفر فعالیت می کنند که این موضوع نشان می دهد 
اشتغال  پوشش  کوچک  مقیاس  با  کارگاه های 

بیشتری دارند.
ها  استارتاپ  برگزاری  اهمیت  به  ادامه  مظفری در 
اشاره و بیان کرد: کاله های ایمنی هوشمند نمونه ای 
توانستند  که  هستند  ها  آپ  استارت   کارهای  از 
حسگرهایی به کاله تجهیز کنند که عالوه بر اینکه 
فرد،  بدن  دمای  می کنند  اعالم  را  مکانی  موقعیت 
میزان اکسیژن خون، ضربان قلب و سطح هوشیاری 
اضطراری  در شرایط  که  کنند  کنترل  را هم  افراد 
به عنوان راهنما در معادن سطحی و زیرزمینی به 

عملیات امداد و نجات کمک کنند.
هوشمند،  حفاظت  عینک های  ادامه  در  وی 
کار  لباس های  هوشمند،  حفاظتی  گوشی های 
هوشمند و... را خروجی کار استارت  آپ ها دانست 
و افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار استارت 
آپ در حوزه ایمنی معادن در دنیا فعالیت می کنند.

بخش قابل توجهی از وقت پنجمین جلسه شورای معادن به تعیین تکلیف 
محدوده معدنی و پادگان آموزشی قاسم آباد اختصاص یافت .

به گزارش گفتارنو برای این محدوده معدنی دو طرح مزایده محدود و ترک 
تشریفات مطرح شد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت در ابتدای این جلسه با بیان این جمله که 
ترک تشریفات در اختیار شورای معادن نیست پیشنهاد داد که در زمینه 

این محدوده معدنی مزایده محدود صورت پذیرد.
محدوده  گفت:  جلسه  این  در  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
معدن بزرگتر از پادگان است، هر مزایده ای بگذارید چون نزدیک پادگان 

است اجازه کار نمی دهند.
اللهی موسوی  به آیت  استان کرمان در پاسخ  مدیر کل صنعت و معدن 
گفت: اگر معدن در محل ملکی شخصی قرار بگیرد و برداشت امکان پذیر 

باشد فرد بهر ه بردار موظف است خسارت و اجاره بهای فرد را بپذیرد.
اینکه هر کسی بخواهد در مزایده  بیان  با  این جلسه  استاندار کرمان در 
شرکت کند باید موافقت هوانیروز را بگیرد، گفت: هوانیروز که متقاضی این 

طرح است اجازه این کار را نمی دهد.
محمد جواد فدایی در ادامه به صراحت افزود: این طرح مثل این موضوع 
است که در یک مسابقه دو تنها یک دونده شرکت کند و به نوعی کاله 

گذاشتن سر خود است.
حبیب اهلل نیکزادی پناه ، نماینده مردم بم نیز در راستای صحبت های 

استاندار گفت: این طرح در حیطه اختیارات استان نیست .
او در ادامه پیشنهاد داد واگذاری این محدوده از طریق شورای عالی معادن 

صورت پذیرد.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان در پاسخ به صحبت های مطرح 
شده در این جلسه گفت: عموماً تعیین تکلیف ها در مراحل بعدی می ماند، 
یکی از دالیلی که ما مزایده محدود را مطرح کردیم این بود که پروسه 
طوالنی و زمان بر نشود چرا که طبیعتاً در ترک تشریفات ۶ ماه زمان از 
دست می دهیم و تازه گام بعدی استعالم از محیط زیست و پادگان است.
موسوی خطاب به حسینی نژاد گفت : پادگان می گوید به دلیل مسائل 

امنیتی این موضوع منتفی است .
او در ادامه خاطر نشان کرد: شورا نمی تواند شرط خالف قانون بگذارد، 

ما نمی توانیم شرط بگذاریم که آقایان موظف اند اجازه دهند کسی که 
برنده مزایده شد کار را در این محدوده انجام دهد.

با اخطار استاندار کرمان  با این محدوده معدنی  ادامه بحث ها در رابطه 
مواجه شد. فدایی در این جلسه خطاب به حاضرین جلسه گفت: بحث در 
این رابطه کفایت می کند و به نظر من مزایده محدود قانونی نیست و باید 

از ترک تشریفات استفاده کنیم.
روی  فرد  که  دیدم  را  مواردی  بارها  من  افزود:  ادامه  در  کرمان  استاندار 
همین تصمیمات غلط در مزایده شرکت و برنده شده ولی بعد طرح به آن 

منتقل نشده است.
حسینی نژاد در پاسخ به استاندار کرمان گفت: در مزایده محدود این شرط 

را می گذاریم که اول توافق صورت بگیرد.
او در خصوص احتمال مخالفت محیط زیست گفت: ما ۲۰۶پروژه معدنی 
را از محیط زیست استعالم کردیم که با ۱۳۲طرح مخالفت کردند، لذا ما 
باید قبل ازهر مزایده استعالم را از محیط زیست دریافت کنیم و در صورت 

موافقت این سازمان این محدوده را به مزایده محدود بگذاریم.
در منطقه  اگر  این طرح گفت:  نیز در خصوص  زیست  مدیر کل محیط 
سرریز باشد که کاماًل مخالفت می شود و حتی اگر هم درمحدوده نباشد به 
دلیل وجود پادگان باید از هر ضلع ۵۰۰متر رعایت حریم پادگان راداشته 

باشیم .
با توجه به رای گیری انجام شده و مخالفت ۳ نفر از اعضا در نهایت مقرر 
شد که این طرح به جهت ترک تشریفات به شورای عالی معادن فرستاده 

شود.

مدیرکل بازرسی و نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

 بیشترین نرخ حوادث ناشی از کارمربوط به بخش ساختمان است

در جلسه شورای معادن مطرح شد:

مخالفت محیط زیست  با 132طرح از 206 طرح معدنی  

خبر
استاندار کرمان:

سایپا و ایران خودرو  با قطعه سازان 

بمی قرارداد منعقد  خواهند کرد

با حضور وزیر  جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان 
و  استانی  مسئوالن  از  جمعی  و  کرمان  استاندار  تجارت،  و  معدن  صنعت، 

شهرستانی و فعاالن اقتصادی در شهرستان بم برگزار شد.
با  جلسه  این  در  کرمان  استاندار  فدایی«  »محمدجواد  ایسنا،  گزارش  به 
تشریح وضعیت مجموعه خودروسازی ارگ جدید بم گفت: در بازدید وزیر 
صنعت، معدن و تجارت از مجموعه کارخانه های خودروسازی و قطعه سازی 
با  ایران خودرو و سایپا  بم، مقرر شد که شرکت های  ارگ جدید  مجموعه 
منعقد  را  قراردادهایی  قطعاتشان  تامین  برای  بم  جدید  ارگ  سازان  قطعه 

کنند که این مهم باعث رونق اقتصادی منطقه خواهد شد.
وی با اشاره به یکی دیگر از دستاوردهای سفر وزیر صمت به بم، عنوان کرد: 
مقرر شد که برای استفاده از تسهیالت تبصره ماده ۱۸، سقفی قائل نشویم 
که این مهم باعث رفع مشکالت نقدینگی بسیاری از واحدهای تولیدی در 

استان کرمان خواهد شد.
باید  و  هستیم  اقتصادی  جنگ  در  که  مطلب  این  بیان  با  کرمان  استاندار 
همانند دوران دفاع مقدس عمل و مقاومت کرده تا پیروز شویم، بیان کرد: 
قطعا وزیر صنعت، معدن و تجارت اجازه نخواهد داد که هیچ واحد تولیدی 
مجموعه ارگ جدید بم تعطیل شود و شاهد رونق بیشتر تولید در استان 

خواهیم بود
به گزارش ایسنا، »هادی شهسوارپور« فرماندار بم نیز در این جلسه با اشاره 
به فرصت ها و تهدیدات شهرستان های بم، گفت: به طوری جدی معتقدیم 
برابر  باید هزاران  نشماریم،  به غنیمت  را  بم  اگر فرصت های شهرستان  که 

انرژی و هزینه را برای رفع تهدیدات صرف کنیم.
بم  را دو صنعت اصلی در شهرستان  وی کشاورزی و صنعت خودروسازی 
دانست و بیان کرد: ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب در سال فقط در ۱۰ هزار 
هکتار مصرف می شود که نتیجه آن در این منطقه تولید بیش از ۸۵ هزار 
تن خرما است اما آب مصرفی بخش صنعت کمتر از یک درصد است این 
تومان  این بخش، ۱۸ هزار میلیارد  در حالی است که میزان گردش مالی 

بوده است.
فرماندار بم با بیان این مطلب که ۴ شرکت خودروسازی مجموعه ارگ جدید 
بم تقریبا تعطیل )نیمه فعال( و فقط دو شرکت خودروسازی فعال هستند، 
)۷ شرکت خودروسازی و ۴۳ واحد تولیدی در بم وجود داشته که ۶ مورد آن 
در گذشته فعال بود(، تصریح کرد: طبق تجربیات گذشته و امکانات موجود، 
تقریبا ۳۵۰ هزار دستگاه در سال، شرکت های خودروسازی در بم می توانند 
تولید کنند و شایان ذکر است که بعد از برجام تولید خودرو در بم به ۱۱۴ 
هزار دستگاه رشد کرد اما بعد از لغو برجام این میزان در سال ۹۷ به ۸۰ 

هزار دستگاه کاهش یافت.
وی افزود: اگر به سمت افزایش استفاده از ظرفیت قطعه سازان این مجموعه 
اگر فقط ظرفیت  نیاز کشور خواهیم بود ضمن آنکه  برویم قطعا جوابگوی 
حال حاضر این شرکت ها نیز کامل فعال شود، ۵۰ هزار فرصت شغلی جدید 

در این منطقه ایجاد خواهد شد.
بم  برای قطعه سازی در  زیربناها  و  اینکه سرمایه ها  بر  تاکید  با  شهسوارپور 
موجود است، در ادامه از تحریم ها و تاثیرات آنها بر تولید سخن به میان آورد  
واظهار کرد: امروز ما وضعیت بحرانی داریم و امیدواریم با عملکرد مناسب 
به  را  این شهرستان  اتخاذ تصمیمات مناسب وضعیت اشتغال  و جهادی و 

حالت اول بازگردانیم.
وی با بیان اینکه در سال ۹۷ حدود ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از حقوق 
گمرکی در شهرستان بم، پول به حساب خزانه دولت واریز شده است، عنوان 
کرد: ۴۰ درصد مالیات برارزش افزوده استان توسط این مجموعه پرداخت 
شده است که نشان می دهد باید نگاه ویژه ای به این منطقه و این مجموعه 

خودروسازی داشته باشیم.

صدور سیمان کرمانی 

به کشورهای همسایه  

مدیر فروش کارخانه سیمان ماهان کرمان گفت: 
۲۰ درصد محصول کارخانه سیمان ماهان طی 
یافته  اختصاص  صادرات  به  گذشته  ساله  چند 
به  ماهان  به طوری که در حال حاضر سیمان 

برخی کشورهای همسایه صادر می شود.
در  خیرخواه«  »محمدرضا  ایسنا،  گزارش  به 
و  اجرا  کاربردی  های  روش  تخصصی  سمینار 
در  که  زلزله  برابر  در  مقاوم  های  بین  کنترل 
زرند  عالی  آموزش  مجتمع  اجتماعات  سالن 
برگزار شد، اظهارکرد: ما در نظر داریم همایش 
های  شهرستان  سطح  در  علمی  دید  با  هایی 
استان کرمان در راستای آگاهی مردم در زمینه 

مقاومت سیمان برگزار کنیم.
وی با اعالم اینکه قبل این سمینار کار ما با نظام 
مهندسی رفسنجان آغاز شده است، گفت: ما از 
یک ماه پیش تاکنون، طرح توسعه ای کارخانه 
سیمان را راه اندازی کردیم که مقاومت سیمان 
را تا ۲۵ درصد افزایش دهیم که این کار برای 
افزایش مقاومت و کاهش آالیندگی های زیست 

محیطی می باشد.
با  کرمان  ماهان  سیمان  کارخانه  فروش  مدیر 
باال  کیفیت  با  محصول  این  صادارت  به  اشاره 
به کشورهای همسایه تصریح داشت: ۲۰ درصد 
طی  ماهان  سیمان  کارخانه  تولیدی  محصول 
یافته  اختصاص  صادرات  به  گذشته  ساله  چند 
به وطوری که در حال حاضر سیمان ماهان به 

برخی کشورهای همسایه صادر می شود.
وی با اشاره به اینکه شهرستان زرند در گذشته 
است،  با سواد  که شهرستانی  است  داده  نشان 
زرند  شهرستان  سختی  تجارب  کرد:  بیان 
های  سازه  باید  و  است  داشته  زلزله  زمینه  در 
شهرستان زرند و حتی استان کرمان به سمت 
که  چون  کند،  پیدا  سوق  بتنی  های  سازه 

مقاومت این سازه ها بسیار باال است.

هواشناسی پیش بینی کرد:

مهر و آبانی گرم در انتظار کرمانی ها

مدیرکل انتقال خون استان خبر داد:

نیاز مراکز درمانی به پالکت فرزیس در استان 

 رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان 
کرمان از وضعیت جوی استان در فصل پاییز سخن 
به میان آورد و بیان کرد: بارش ها در این فصل در 
پاییز  فصل  در  دما  اما  شده  پیش بینی  نرمال  حد 
نرمال  حد  از  گرمتر  آبان ماه  و  مهر  در  مخصوصا 
خواهد بود. »حمیده حبیبی« در گفت وگو با ایسنا، 

با بیان این مطلب که در این هفته جنوب و غرب 
استان شرایط ناپایداری را تجربه خواهند کرد، افزود: 
دمای هوا در این هفته نسبت به هفته گذشته تغییر 
محسوسی نخواهد داشت و از فردا وزش تندبادهای 
لحظه ای به همراه خیزش گرد و غبار دور در مناطق 

شرق و شمال استان دور از انتظار نخواهد بود.

رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان 
کرمان از وضعیت جوی استان در فصل پاییز سخن 
به میان آورد و بیان کرد: بارش ها در این فصل در 
پاییز  فصل  در  دما  اما  شده  پیش بینی  نرمال  حد 
نرمال  حد  از  گرمتر  آبان ماه  و  مهر  در  مخصوصا 

خواهد بود.

دیدار  در  کرمان  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
محمدعلی دهقان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی 
مراکز  نیاز  افزایش  از  استانداری  منابع  توسعه  و 

درمانی به پالکت فرزیس در استان خبر داد.
انتقال خون کرمان در  روابط عمومی  به گزارش 
انتقال خون  میرزائی؛مدیرکل  اله  روح  دیدار  این 
برای  مالی  انگیزه  هیچ  اینکه  بیان  با  استان  
اهدای خون در استان و کشور وجود ندارد گفت: 
از نظر کمی و کیفی کشور ما در زمینه خون و 

فرآورده های آن خودکفا است.
وی افزود :در استان کرمان ساالنه حدود ۷۵ هزار 
واحد خون اهدا می شود که ۶۲ درصد آن مربوط 
به اهداکنندگان مستمر است که به لحاظ سطح 
خون  سالمت  باالترین  خون،  سالمت  و  کیفی 
افراد  این  زیرا  است  افراد  این  به  مربوط  اهدایی 

حداقل سالی ۲ بار خون اهدا می کنند.
تامین  اهمیت  به   استان  خون  انتقال  مدیرکل 
پالکت به روش فرزیس برای بیماران نیازمنداشاره 
دستگاه  دو  فقط  حاضر  حال  در   : وگفت  کرد 
پالکت فرزیس در کل استان وجود دارد وبا توجه 

به اینکه این دستگاه قادر است  پالکت مورد نیاز 
از  گیری  بهره  با  و  کیفیت  بهترین  با  را  بیماران 
اختیار  در  و  تهیه  ممکن  روشهای  ترین  مناسب 
نیازمندان به این ماده حیاتی قرار دهندودسترسی 
نیاز به این فراورده در مراکز درمانی بسیار زیاد می 
باشد لذا این اداره کل نیازمند حمایت مسئولین 

مربوطه و خیرین می باشد.
میرزائی آمار بیماران نیازمند به خدمات انتقال 

خون را رو به افزایش اعالم و اظهار کرد : توجه 
به انتقال خون و توسعه آن  نیازمند مشارکت 
وظیفه   بتواند  تا  باشد   می  مسئولین  جدی 
انجام  به  درمانی   مراکز  از  را  خود  حمایتی 

برساند.
 وی خواستار ورود خیران به حوزه انتقال خون 
شد و گفت : حضور خیران و مشارکت آن ها در 

سازمان انتقال خون بسیار مهم وحیاتی است.

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9800732
طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اصالحی اجرای ثبت اسناد و امالک بدین وسیله به علی سیف 
زاده فرزند: حسین به شماره شناسنامه ابالغ می شود بانک اقتصاد نوین جهت وصول مبلغ 
180/143/650 ریال موضوع الزم االجرا به موجب سند شماره 2703/16/4734732/1 به انضمام نیمعشر 
دولتی علیه شما اجرائیه صادر نموده،  با توجه به اینکه آدرس شما طبق اعالم مامور ابالغ شناسایی نگردیده 
و بستانکار نیز نتوانسته آدرس شما را جهت ابالغ اوراق اجرائیه معرفی نماید و آدرس فعلی شما نیز برای 
این اداره مشخص نمی باشد لذا طبق ماده فوق این آگهی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر 
به  انتشار که روز ابالغ محسوب می گردد ظرف مدت ده روز مهلت دارید که نسبت  از تاریخ  و شما 
پرداخت بدهی  اقدام نمایید بدیهی است در غیر این صورت طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات اجرائی 

اقدام خواهد شد ضمنابجز این آگهی، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
959 م/الف

علیرضا محمدی کیا - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !
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با تو فردا را 

تماشا می کنم 
به  و  خود  دنیای  در  تو  ک  پژوا به  من 
که زنده  رویای رسیدن زنده ام. تا وقتی 
ام زندگی رو به تو مرا می خواند و آمین به 

سوی تو راهی است پر از آرامش و آسایش. بعضی از آرزوها و 
که به واقعیت می پیوندد لذت خود را از دست  رویاها وقتی 
گمانم تو وقتی محقق شوی جهان را ستاره  می دهند اما به 
تا  کرد  را در خانه مهمان خواهی  آفتاب  کرد  باران خواهی 
که  گردد. عادت شده  گلستان  قطب های زمین تبدیل به 
در انتظارت باشم دل بسته به فانوس و قرارت باشم هر چند 
خزان زده مرا می دانی هر روز در افسون بهارت باشم. من که 
نیستم خودت را از دست نده و لحظه هایت را به خاموشی 
که تو برای روشنایی و نغمه سرودن به دنیا آمده  مبتال نکن 
کنم بهانه  کرده و زندگی را تقدیمت  ای. می خواهم پیدایت 
که آسایش  گیر نیستم چون می ترسم  ات را دارم ولی بهانه 
گیر باشم چه نباشم تو به  دیگران را درهم بریزم. چه بهانه 
کنی. دلم فرو می  راه خود رفته و به بهانه هایم اعتنا نمی 
ریزد اما باز بر می خیزم چون برای مردن و فرو ریختن فرصت 
گاهی بی وفایی دیدن آغاز یک راه تازه است آنقدر  ندارم. 
که راه را تا انتها رفته باشم. باید بهتر  می افتم و برمی خیزم 
گاهی  که هستم باشم تا ذره ای چشم آدم ها را بگیرم  از این 
کنم اما نمی  که غم های خود را فراموش  به تو دل می بندم 
را  کنم دلخوشی ات  ایجاد  تازه  برایت غم های  که  خواهم 
که خودت خواهانی وا  خواهانم ولی حضورت را به هر آنجا 
کائنات در میان بگذاری و  گذارم تا آرزوهایت را آزادانه با  می 
محدود به ترانه هایم نباشی. تو را برای خودت می خواهم و 

همچنان مشتاق توام.
کم شدی  گرچه از مهتاب و باران 

در تو می میرم هزاران بار باز 
کنم  با تو فردا را تماشا می 

کردم ولی  حجم خود را از تو پر 
نیستی و بی تو می میرم فقط

به قلم 
مهناز سعید 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

تقدیر
همکاران  از  نفر  سه  به  تا  بود  قرار  مراسمی  برگزاری  طی 
اسم  وقتی  تجلیل شود.  ها  آن  از  و  اهدا  و جوایزی  تقدیرنامه 
بودیم  زدند همه جلو آن جمع شده  اعالنات  تابلو  در  را  آنها 
و اسم ها را می خواندیم. در کنار هر نام هم خدمت ارزنده و 
ارزشمند او را نوشته بودند. اولین نفر قطعه ای را همانند سازی 
با  دوم  نفر  نباشیم.  خارجی  قطعات  محتاج  دیگر  تا  بود  کرده 
تالش زیاد و حداکثر کار مفید در روز، بازدهی را به حد اعال 
رسانده بود و سومین نفر هم با مدیریتی صحیح محیطی سالم 
برای دیگران فراهم کرده بود تا هر کس که بخواهد بتواند در 
جمع سه نفر باال قرار گیرد اسمها را که خواندیم کنار آمدیم 
از  یکی  زد  می  هر کس حرفی  ایستادیم.  به صحبت  هم  با  و 
دوستان گفت همه ما می توانستیم یکی از این سه نفر باشیم و 
ارزش خود را نشان دهیم چون در ضمیر هر نفر از ما خالقیت 
و نوآوری هست و هر کس می تواند با تالش و خواستن به آن 
مهم دست یابد و این چنین تقدیر شود. در این  لحظه دست بر 
روی دست زدم و آهی کشیدم و گفتم تقدیر من هم چنین بود!

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

روایت »کرمان امروز« ازمهم ترین دغدغه پلیس در مناطق کم برخوردار استان؛

بی توجهی به بهداشت روانی

اشاره:
محروم،  مناطق  ویژه  به  و  کرمان  جنوبی  مناطق 
عالوه بر فقر و مشکالت اقتصادی از معضالت فرهنگی 
به  برند و همین مساله منجر  نیز رنج می  اجتماعی  و 
امنیت در  به هم خوردن نظم و  ایجاد جرائم خشن و 

این مناطق می شود.
استان  انتظامی  فرمانده  اجتماعی  معاون  که  آنگونه 
و  جنوبی  مناطق  در  روان  است؛ سالمت  گفته  کرمان 
شرقی استان تعطیل است! البته سرهنگ احمد یوسفی 
این مساله را ناشی از عدم آگاهی فرد در کنترل خشم 
و مهارت های ارتباطی می داند و می گوید: بیش از 90 
این  به  استان   و شرق  در جنوب  درصد جرائم خشن 
مناطق  این  در  روان  زمینه سالمت  است که در  دلیل 
کار نشده است. در همین زمینه گزارشی تهیه شده که 

در ادامه  قابل مطالعه است.
دغدغه پلیس کرمان

همواره در گفتگوی مقام های ارشد انتظامی کرمان، 
مهم ترین دغدغه پلیس ایجاد امنیت به ویژه در مناطق 
کم برخوردارتر استان بوده است. با این وجود در مناطق 
مهم  از  اجتماعی  های  آسیب  استان،  و شرقی  جنوبی 
شوند  می  محسوب  امنیت  کننده  تهدید  عوامل  ترین 
که وقوع جرایم خشن در این مناطق  به دلیل شرایط 
خاص فضایی و جغرافیایی است. بررسی جرم و جنایت 
نشان می دهد که  اخیر  در سال های  مناطق  این  در 
بین 70 تا90 درصد این جرایم در جنوب و شرق استان 

رخ می دهد.
استان  انتظامی  فرمانده  اجتماعی  معاون  که  آنگونه 
و  جنوبی  مناطق  در  روان  سالمت  است؛  گفته  کرمان 
شرقی استان تعطیل است! البته سرهنگ احمد یوسفی 
این مساله را ناشی از عدم آگاهی فرد در کنترل خشم 
و مهارت های ارتباطی می داند و می گوید: بیش از 90 
این  به  استان   و شرق  در جنوب  درصد جرائم خشن 

این مناطق  روان در  دلیل است که در زمینه سالمت 
کار نشده است.  

عوامل موثر
عوامل موثر بر افزایش جرایم و آسیب های اجتماعی 
نمی  حتم  طور  به  استان  جنوبی  و  شرقی  مناطق  در 
تواند یکسان  باشد و این مناطق از نظر نوع جرم، شدت 
هستند.  متفاوت  یکدیگر  و...با  تعداد  جرم،  ضعف  و 

این تفاوت ها و اختالف ها را  در عوامل و عناصری 
و  اقتصادی  وضعیت  جغرافیایی،  شرایط   ، همچون 
اجتماعی خانواده ها، وضعیت تربیتی و شغلی، طرز فکر 

و نگرش افراد می توان مشاهده کرد.
سالمت روان و کاهش آسیب های اجتماعی

طبق پژوهش ها،سالمت روان تاثیر بسزایی در کاهش 
از  بسیاری  که  ای  گونه  به  دارد  اجتماعی  های  آسیب 
جامعه شناسان بر این باور هستند که هر گاه در جامعه 
توان  می  یقین  به  یابد  افزایش  افراد  روان  ای سالمت 
انتظار داشت که آسیب های اجتماعی در آن جامعه نیز 

تا حد زیادی کاهش می یابد.
ارتباط فقر با آسیب های اجتماعی

مجید ابهری، جامعه شناس و استاد دانشگاه است. او 
با اشاره به ارتباط فقر با بسیاری از مسائل و آسیب های 
اجتماعی اظهار کرد: فقر با بسیاری مسائل و آسیب های 
اجتماعی از جمله ضعف، تندرستی، افزایش مرگ و میر، 
دارو  مصرف  و  جرم  تحصیلی،  شکست  روانی،  بیماری 
ارتباط دارد. او تاکید کرد: فقر به طور ذاتی یک مشکل 
افرادی  تمام  نیست که  معنا  این  به  اما  است  و آسیب 
و  نابسامان  افرادی  می کنند،  زندگی  فقر  خط  زیر  که 
و  جامعه شناس  این  هستند.  اجتماع  برای  مشکل ساز 
زمانی  اجتماعی  دانشگاه معتقد است که آسیب  استاد 
ایجاد می شود که از هنجارهای مقبول اجتماعی تخلفی 
هنجارهای  به  نبودن  پایبند  همین  و  گیرد  صورت 

اجتماعی موجب پیدایش آسیب اجتماعی می شود.
سخن آخر

مسلما افزایش بی رویه جرایم خشن و ناهنجاری های 
از مشکالت حاد در بیشتر شهرهای  اجتماعی به یکی 
بر  عالوه  که  است  شده  تبدیل  استان  شرق  و  جنوب 
ایجاد حس نا امنی و بد بینی، لطمات سنگین روحی، 
جسمی و مالی بر دوش ساکنان این مناطق می گذارد 
که بایستی با تخصیص بودجه های بیشتر برای هزینه 
کرد در راستای ارتقای سالمت روان در این مناطق از 

وقوع بسیاری از جرایم جلوگیری کرد.

   همواره در گفتگوی مقامات ارشد انتظامی استان، مهم ترین دغدغه پلیس ایجاد امنیت 
به ویژه در مناطق کم برخوردار استان بوده و هست. با این وجود در مناطق جنوبی و 
شرقی استان، آسیب های اجتماعی از مهم ترین عوامل تهدید کننده امنیت محسوب می 
شوند. بررسی آمار جرم و جنایت در این مناطق در سال های اخیر نشان می دهد که بین 
70 تا 90 درصد این جرایم در جنوب و شرق استان رخ می دهد که هزینه های جانی و 
مالی بسیاری دارد، آیا بهتر نیست که پیش از هر چیز در پی رعایت بهداشت روانی این 

مناطق و فرهنگ سازی قبل از وقوع جرم باشیم؟

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

 نکاتی آموزنده درباره حسادت کودکان
سرویس اجتماعی کرمان امروز

 
دیگری  از  بیشتر  یکی  به  آن ها  چشم  از  دور  به  حتی 
محبت نکنید زیرا کودکان به سرعت متوجه این تبعیض 
از  یکی  با  که  را  وقتی  که  این  دیگر  مهم  نکته   می شوند. 
کودکان خود می گذرانید، سعی کنید فقط با او باشید و به 
او تمرکز کنید. در آن لحظه به کودک خود اجازه دهید 
احساس کند او تنها فرزند خانواده است. وقتی با یکی به 
گردش می  روید، فکرتان را معطوف فرزند دیگرتان نکنید، 
دایم راجع به او صحبت نکنید، برایش هدیه نخرید و آن 
با  که  باشید  کودکی  اختیار  در  کامل  طور  به  را  لحظات 

شماست.
از تولد فرزند جدید در یک  حسادت کردن کودک بعد 
طبیعی  رسیده اش،  راه  از  تازه  برادر  یا  خواهر  به  خانواده 
یا  کمتر  باعث  می تواند  که  دارد  وجود  عواملی  اما  است 
در  مثال  برای  شود.  کودکان  حسادت  شدن  بیشتر 
است  ممکن  است،  بچه ها کم  فاصله سنی  که  خانواده ای 
زیاد  فرزندان شان  سنی  فاصله  که  خانواده ای  به  نسبت 
است، کودکان بیشتر با هم دعوا یا به هم حسادت کنند. 
با این حال، بعد از خواندن یک داستان، بیشتر در این باره 

صحبت خواهیم کرد.
داستان

دخترم بعد از تولد فرزند جدیدمان، بی قرار شد
رفته بودم دیدن یکی از دوستان قدیمی ام. چون فرزند 
بود، یک چشم روشنی هم  متولد شده  تازگی  به  دومش 
بودم  گرفته  کنارش، یک عروسک هم  در  و  بودم  خریده 
برای فرزند اولش، مرجان. عروسک را که دادم به مرجان، 

ذوق کرد و مشغول بازی با آن شد.
زبان  به  کمی  و  گرفتم  آغوش  در  را  نوزادش  برادر  بعد 
کودکانه با او حرف زدم. ناگهان مرجان عروسکش را کنار 
از  محکم  نیشگون  یک  و  برادرش  دوید سمت  و  انداخت 
لپ او گرفت، جوری که حسابی قرمز شد! دوستم رو کرد 
به من و آهسته گفت: »می بینی چی کار می کنه؟ همش 
سر  رو  حرصش  جوری  یه  که  می گرده  فرصت  یه  دنبال 
یا  کنیم  غفلت  ازش  لحظه  یک  اگر  کنه!  خالی  بچه  این 
موهاش رو می کشه یا نیشگون می گیره یا یه چیزی پرت 
می کنه طرفش! دیگه نمی دونیم باهاش چی کار کنیم؟« 
و  خوب  دختر  خیلی  که  »مرجان  گفتم:  و  کردم  تعجب 
نیست.  دیگه  االن  اما  »بود  گفت:  دوستم  بود!؟«  آرومی 
از وقتی این بچه به دنیا اومده به شدت عصبی و بی قرار 
به  انگار شده یه بمب متحرک!« زیرچشمی نگاهی  شده. 

مرجان انداختم.
دوباره رفته بود سراغ عروسکش و مشغول بازی شده بود 
اما حواسش به ما و نوزاد هم بود! چهره معصومی داشت و 

یک لحظه، دلم برایش سوخت. می توانستم حس و حالش 
را درک کنم. کودکی وارد خانواده شان شده بود و تقریبا 
او بود، به سمت  از این مختص  تمام توجهی را که پیش 
توجه  مرکز  نمی توانست  دیگر  بود.  کرده  جلب  خودش 
باشد، مگر با همین کارهای عجیب و غریب! دیگر نگاه ها 
بیشتر از این که به سمت مرجان باشد، به سمت نوزاد بود. 
برادر  به  دادن  شیر  مشغول  یا  روز  اوقات  اغلب  هم  مادر 
کوچکش بود یا در آغوش گرفتن و آرام کردن گریه های 
مداومش یا تعویض پوشکش و … . با خودم گفتم شاید 
حق داشته باشد که خشمگین باشد اما چطور می توانیم به 

او کمک کنیم با این احساسات منفی کنار بیاید؟
نظر کارشناس

  چرا بچه ها حسادت می کنند؟
بیشترین میزان حسادت را شاید »بچه های اول« تجربه 
کنند، زیرا تا قبل از تولد فرزند دوم، حکم پادشاه خانه را 
داشته و صددرصد توجه والدین را دریافت می کرده اند، اما 
بعد از تولد بچه دوم، حتی در ایده آل ترین حالت ممکن، 
تنها ۵0 درصد توجه والدین را می توانند از آن خود کنند. 
جالب این جاست که هرچند معموال کودکان وسط، کمتر 
از بچه های اول و آخر توجه و محبت دریافت می کنند یا 
از امکانات برخوردار می شوند، با این حال خیلی به خواهر 
نمی ورزند.  حسادت  خود  بزرگ تر  یا  کوچک تر  بردار  و 
برقراری  برای  بیشتری  تالش  والدین  هرچه  همچنین 
عدالت بین فرزندان، چه در زمینه توجه و محبت و چه در 

زمینه تهیه امکانات داشته باشند، احتماال حسادت کمتری 
تمام  وجود  با  و  این حال  با  می شود.  ایجاد  فرزندان  بین 
ویژه  –به  بازهم ممکن است حسادت  والدین،  تالش های 

در سنین پایین- ایجاد شود.
  با حسادت کودکان مان چه کنیم؟

 کودکان کم سن و سال معموال توانایی بیان احساسات 
دلیل  همین  به  دقیقا  و  ندارند  را  کلمات  قالب  در  خود 
که نمی توانند با زبان، احساسات خود را ابراز کنند، سعی 
مثال  نشان دهند.  را  ناراحتی خود  اعمال شان  با  می کنند 
آن ها به جای این که بگویند من از توجه و محبت شما به 
خواهر کوچک ترم ناراحتم، ممکن است به او حمله کنند یا 
موهای او را بکشند یا رفتارهای پرخاشگرانه دیگری انجام 
باید تالش  دهند مانند آسیب رساندن به وسایل. والدین 
کنند به کودکان بیاموزند که احساسات خود را بشناسند 
او  از طریق کلمات آن را بیان کنند. مثال می توانید به  و 
وقت  کوچکت  برادر  برای  ما  این که  از  »می دونم  بگویید: 
زیادی صرف می کنیم و دیگه مثل قبل نمی تونیم برای تو 
وقت بذاریم، عصبانی هستی اما کتک زدن اون مشکل رو 
حل نمی کنه. هر وقت عصبانی هستی بیا با من حرف بزن« 
دوست  رو  تو  من  نمی ذاره  اون  می کنی  »فکر  بگویید:  یا 
داشته باشم؟ از دستش ناراحتی؟ من همیشه تو رو دوست 
دارم اما خواهرت چون کوچک تره، به مراقبت بیشتری نیاز 
داره.« یا مثال وقتی به خاطر دفتر پاره شده اش، برادرش را 
می زند، می توانید بگویید: »از این که برادرت دفترت رو پاره 

کرده، عصبانی هستی؟ من هم اگر جای تو بودم عصبانی 
می شدم اما تو اجازه نداری اون رو کتک بزنی. به جای این 

چه کار دیگه ای می تونی انجام بدی؟«
  در خفا هم بین فرزندان تان تفاوت نگذارید

دیگری  از  بیشتر  یکی  به  آن ها  چشم  از  دور  به  حتی 
محبت نکنید زیرا کودکان به سرعت متوجه این تبعیض 
از  یکی  با  که  را  وقتی  که  این  دیگر  مهم  نکته   می شوند. 
کودکان خود می گذرانید، سعی کنید فقط با او باشید و به 
او تمرکز کنید. در آن لحظه به کودک خود اجازه دهید 
احساس کند او تنها فرزند خانواده است. وقتی با یکی به 
گردش می  روید، فکرتان را معطوف فرزند دیگرتان نکنید، 
دایم راجع به او صحبت نکنید، برایش هدیه نخرید و آن 
با  که  باشید  کودکی  اختیار  در  کامل  طور  به  را  لحظات 

شماست.
  حسادت فرزندتان را بپذیرید

با فرزندتان همدلی نشان  یک وقت هایی هم الزم است 
دهید و احساسات او را بپذیرید، حتی حسادت او را. برای 
مثال وقتی کودک شما به خاطر کادویی که خواهر کوچک 
ترش گرفته، ناراحت است به جای سرزنش کردن احساس 
و  بودم  کوچیک  وقتی  هم  »من  بگویید  او  به  حسادتش، 
خواهر یا برادرم هدیه ای می گرفت، حسودی می کردم«. با 
این کار او مطمئن می شود که چنین احساساتی پذیرفتنی 
روز  حتما  هم  »تو  بگویید:  کردنش  آرام  برای  هستند. 

تولدت هدیه ای خواهی گرفت«.
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خرشه ُپر دراز بسته!
در این مثل کرمانی، واژه ی »پُر« به معنی خیلی زیاد و بیش از حد و 
اندازه به کار رفته است. نظیر: پرگویی، پرحرفی، پرخوری و ... این واژه برای 
انتقال مفهوم افراط و خارج شدن ازمسیر زیبا و دوست داشتنی میانه روی 

و اعتدال نیز به کار می رود.
دراز می  را  به صورت »فالنی خرش  دیگر  مناطق  برخی  در  مثل  این 
بنده!« یا »خرش را دراز بسته است!« بیان می شود که با شکل کرمانی 
آن چندان تفاوتی ندارد و جملگی بر لزوم حد و اندازه ی خود را دانستن، 
خودداری از تجاوز به حقوق دیگران، پرهیز از بیماری خطرناک آز و طمع، 
انسانی و  راستای حفظ شرافت  اجتماعی در  قوانین  به  احترام گذاشتن 

مفاهیمی از این دست تاکید دارد.
زبانزد »خرش را پُر دراز بسته« کنایه از افراد: زورگو، قانون شکن، سوء 
استفاده کننده از مقام و موقعیت، آزمند، فرصت طلب و بی اعتنا به حقوق 
دیگر افراد جامعه است. افرادی که اگر به جاه و مقامی برسند، مناصب و 
امکانات اجتماعی را به خویشاوندان، عشیره و طایفه ی خود می بخشند 
و به گونه ای بر مسند قدرت تکیه می زنند که گویا موقتی بودن آن را به 
فراموشی سپرده و به جاودانگی می اندیشند. چشم بصیرت چنین افرادی، 
چاه مهلک و خطرناکی که در زیر میزهای ریاست حفر شده تا در چشم بر 
هم زدنی ،غفلت زدگان و شیفتگان دنیا را به درون خود کشد، نمی بیند 
و گوش جانشان، سخنان رهایی بخش فرزانگان تاریخ را برای رسیدن به 
آزادگی و مصونیت در مقابل وسوسه های عروس هزار داماد دهر را نمی 

شنود. 
آنها نمی توانند سرگذشت شوم هزاران نفر از باشندگان قرن ها و هزاره 
های پیشین را که خرشان را دراز بسته بودند به چشم دل ببینند و پیش 
از آنکه عبرت تاریخ شوند، عبرت های تاریخی را مشاهده کنند تا زالل 
انسانیت در وجودشان جاری شود و از سایه سار هدایت الهی محروم نشوند.
در جوامعی که به ستون های قانون برپا شده اند، هر کسی را سهمی، 

حقی و مرز و اندازه ای است و این سهم و مرز را حرمتی است که تجاوز 
به آن جرم است و مجرم مجازات می شود. مردی که با رفتارهای نابهنجار، 
حقوق همسر و فرزندان خود را زیرپا می گذارد و خانه را به عنوان نخستین 
و حیاتی ترین واحد اجتماعی، تبدیل به کلوپ شبانه ی تفریحات جمعی 
از دوستان خود می کند و با قلدری و زورگویی، از فرزندان و مادر خانه به 
عنوان نیروهای خدماتی بهره می کشد، مصداق بارز اراذل و اوباشی است 
که خرش را دراز بسته است و زنی که وظایف و مسئولیت های زندگی 
در نخستین واحد اجتماعی )خانه( را نادیده می گیرد و به جای تالش در 
راستای تحکیم و تعمیق روابط زناشویی و تربیت فرزندان به عنوان سلول 
های سالم میهن عزیزمان، خود و اهدافش را از تشکیل زندگی مشترک 
در بیراهه های پرزرق و برق دنیای دون صفت گم می کند، نیز از جمله 
از  که  باید  قانونی  را  جامعه  و  بندد  می  دراز  را  که خرش  است  کسانی 
نخستین روزها از دراز بستن خر زن یا مرد پیشگیری کند تا فرزندان از 
فرصت رشد و بالیدن در فضایی سالم محروم نشوند و منحنی نرخ بزهکاری 

سیر نزولی بپیماید.
... و خالصه اینکه مصادیق این مثل کرمانی بسیار است هر کس می 
تواند در فضای زندگی و کار خود، آنان  که خرشان را دراز می بندند و 
البته سخت پشیمان می شوند که گاهی »خیلی زود دیر می شود« بیابد.

افزایش  لحاظ  به  ما  غارنشین  نیاکان  که  زمانی  از  مثل:  این  ریشه 
جمعیت و تامین موادغذایی الزم برای آن جمعیت روز افزون، در کنار 
شکار، به کشاورزی و اهلی کردن برخی از حیوانات روی آوردند »خر« به 
عنوان مرکب سواری و وسیله انتقال موادغذایی به بازارها و نیز جابجایی 
موثری  و  تاریخی  نقش  دراز،  و  دور  های  مسافرت  و  مصالح ساختمانی 
داشته است و البته سرگذشت این حیوان در طول تاریخ خواندنی و شیرین 
است ولی موضوع این مقال نیست وبرای آنکه از اطاله ی کالم، مالل بر 
نخیزد، می پردازیم به شرح کوتاه ورود »خر« به مثل »فالنی خرش را 

دراز می بندد!«
تا پنجاه، شصت سال پیش، بیشتر مردم شهرها و روستاها برای احوال 

پرسی از خویشان و دوستان خود بر خر سوار می شدند. آنها از ترس 
حمله ی حیوانات درنده به خر، مرکب سواری خود را وارد خانه میزبان 
می کردند. در آن خانه ها که باغی برای تامین میوه و علوفه نیز به آن ها 
متصل بود، چند کرت یونجه، علوفه ی مورد نیاز مرکب سواری اهل خانه 
را تامین می کرد. مهمان، میخ طویله ی خرش را در یکی از کرت های 
یونجه در زمین می کوبید تا حیوان برای بازگشت به خانه، انرژی الزم را به 
دست آورد. طول زنجیر یا ریسمان بین میخ طویله و افسار خر، حدود سه 
متر بود و این اندازه، دایره ای به قطر دو تا 2/5 متر علوفه ی تازه، نصیب 
خر می کرد که امری معمولی بود اما معدودی از افراد طماع هنگام رفتن 
به مهمانی، ریسمان درازتری به افسار خر می بستند تا خر در سطح وسیع 
تری از باغ میزبان بچرد. بعضی از میزبان های آن روزگار با دیدن ریسمان 
بلندی که مهمانشان به افسار خرش بسته دچار اضطراب می شدند چرا 
که سهم علوفه ی مرکب سواری و سایر دام ها و ستوران خودشان، روانه 
شکم خر مهمان می شد و آنها در روزهای آینده مجبور به جیره بندی 
از  پیشگیری  برای  لذا  و  شدند  می  همسایگان  از  علوفه  کردن  قرض  و 
وضعیت اضطراری، خطاب به مهمان می گفتند، »خر را پُر دراز بسته ای!« 
و همزمان گره ای بر ریسمان می زدند تا اندازه ی عرف جامعه ـ که مورد 
قبول همه بودـ  ایجاد شود. رفته رفته این جمله به سخنی کنایی بدل شد 
که افراد قانون شکن با شنیدن آن، دست و پای خود را جمع می کردند و 
البته تکرار آن، طی سالها و قرن ها در فرهنگ عامیانه ی ما، نظمی درونی 
شده ایجاد می کرد که حتی گردن کلفت ها و قلدرها نیز به آن گردن می 
نهادند. زیرا طنز گزنده ای که بر این مثل سایه افکنده است، اگر بر زبان 
پهلوانی جوانمرد جاری می شد، قداره بندها و باج گیرانی که مثل حیوانات 
با تعیین قلمرو، از افراد ضعیف جامعه باج گیری می کردند و »خرشان را 
دراز می بستند« با شرمساری راهی خانه می شدند و گاهی از فردای آن 
شب ظلمانی به حرفه ای آبرومند روی می آوردند و تا پایان عمر علیه ظلم 
و تعدی قانون شکنان و زورگویان که به مال و جان و ناموس مردم تجاوز 

می کردند، مبارزه می کردند.
داش آکل:

حدیث این دوران تاریخ که از دل تاریکی ها، سربرآورده بود، در فیلم 
داش آکل، اثر جاودانه صادق هدایت که توسط هنرمند بزرگ سینمای 
ایران، پرویز کیمیایی در قاب نقره ای نقش بست، به روشنی قابل واکاوی 
است ولی چون بحث به درازا کشید ناچاریم مطلب را در همین جا درز 

بگیریم که ماللی برنخیزد.

ضرب المثل های کرمانی  
به قلم

یحیی فتح نجات 

سرویس ادبی کرمان امروز

 
 اقبال الهوری، شاعری بلند آوازه و سیاستمداری اسالم گرا 
است که تالش های بی وقفه او راه را برای آزادی مسلمانان 

هند باز کرد
اقبال الهوری؛ شاعر مشرق زمین

از  و  اسالم  جهان  بزرگ  متفکر  و  شاعر  الهوری  اقبال   
آزادی  برای  که  است  پاکستان  و  هند  قاره  قهرمانان شبه 
و استقالل مسلمانان در راه هدف خود پیروزمندانه مبارزه 
کرد. وی در 22 فوریه ۱۸۷۷ در خانه ای کوچک در محله 
کشمیران شهر »سیالکوت« در ایالت »پنجاب« به دنیا آمد.

کودکی اقبال
»محمد رفیق« پدر بزرگ اقبال، یکی از ساکنان روستای 
»لوهار« بود که به اتفاق ۳ برادرش از »کشمیر« زادگاه آبا و 
اجدادی خویش هجرت کرد و در شهر سیالکوت هند اقامت 
گزید. »نور محمد« پدر اقبال که در زمان تولد فرزندش در 
شهر سیالکوت مشغول امور بازرگانی بود، به جهت عالقه 
شناخته  متدینی  بسیار  فرد  داشت  اسالم  به  که  شدیدی 
و  آموخت  را  قرآن  نخست  مکتب خانه،  در  اقبال  می شد. 
سپس در دبستان درخشندگی خاصی ازخود نشان داد و 
در دوره دبستان به دریافت جوایز متعددی نیز نائل شد و 
در همین زمان بود که توجه یکی از دوستان پدر اقبال به 
نام »شمس العلما« که به شغل معلمی اشتغال داشت به 

اقبال جلب شد.
اقبال  »کلیات  مقدمه  در  سروش«  »احمد  نوشته  طبق 
الهوری«، اولین سروده هایی که از قلم اقبال تراوش کرد در 
دوران دبستان بود و وقتی که »مولوی میر حسین« اشعار 
اقبال را مشاهده کرد به او توصیه نمود بجای اینکه به سبک 

محلی شعر بسراید به زبان اردو شعر بگوید.
اقبال پس از سپری کردن دوره دبستان برای گذراندن دوره 
متوسطه وارد »اسکاچ مشن کالج« شد و در همین ایام بود 
که برخی از غزلیات خود را برای تصحیح نزد شاعر معروف 
اردو که به »داغ« تخلص داشت می فرستاد و استادش پس 
از چند مرتبه تصحیح به صراحت نوشت که »اشعار اقبال 
محتاج به رسیدگی نیست« و بعد ها که اقبال شهرت پیدا 
کرد، استادش با افتخار در همه جا ذکر می کرد که »اشعار 

اقبال را من تصحیح می کردم.«
ورود اقبال به الهور و ادامه تحصیالت

محمد اقبال بعد از اینکه تحصیالت خود را در زادگاه خود 
ادامه تحصیل به شهر الهور رفت و  اتمام رساند، برای  به 
مهاجرت از زادگاهش نقطه عطف و روزنه جدیدی در زندگی 
اقبال ایجاد کرد. همزمان با ورود اقبال به الهور، این شهر 
به سرعت در حال توسعه و پیشرفت بود و به تدریج داشت 
و  تبدیل می شد  قاره  فرهنگی مهم در شبه  به یک مرکز 
در همین ایام بود که زبان اردو جانشین زبان فارسی شده 
بود و مراکز ترویج زبان اردو به شدت در حال شکل گیری 

و رشد بود.
در همین دوران اقبال اشعار خود را در انجمن ادبی شهر 
الهور به زبان اردو می خواند و خیلی زود به چهره ای معروف 
تماس  او  با  مرتب  الهور  جراید  و  شد  تبدیل  الهور  در 
می گرفتند و از او درخواست داشتند تا اشعار او را در نشریات 

خود منتشر کنند. اقبال در کنار شعر و نویسندگی در الهور، 
تحصیالت خود را در دانشگاه این شهر ادامه داد و در سال 
۱۸۹۷ لیسانس خود را گرفت و جایزه ای نیز در همین سال 

دریافت کرد.
آشنایی اقبال با »توماس آرنولد«

پس از دریافت لیسانس، وی توجه خود را به رشته فلسفه و 
تمدن مغرب زمین و روش مطالعه و تحقیق انتقادی معطوف 
ساخت و 2 سال بعد نیز در رشته فلسفه، فوق لیسانس خود 
را دریافت کرد. در همین زمان بود که با پروفسور توماس 
آرنولد آشنا شد و به شدت تحت تأثیر او قرار گرفت و این 
تأثیر همانند تأثیر مولوی میرحسن در شهر سیالکوت بود. 
با توجه به نفوذ مولوی میرحسن در اقبال که باعث بصیرتی 
عمیق در قلب و روح اقبال به فرهنگ اسالمی شد، آشنایی 
تفکر غرب  و  فرهنگ  با  تا  باعث شد  نیز  آرنولد  توماس  با 
آشنا شود. در همین دوران اقبال در سرودن شعر استعدادی 
که  حالی  در  ژوئن ۱۹۰۳  در  و  داد  نشان  خود  از  شگرف 
شهرت شاعری پیدا کرده بود در دانشکده دولتی الهور به 
عنوان استاد یار مشغول تدریس شد و آثار جاودانی از خود 

به زبان فارسی به یادگار گذاشت.
تحصیل در دانشگاه »کمبریج«

اقبال به تدریج با توماس آرنولد دوستی عمیقی پیدا کرد و به 
توصیه او در سال ۱۹۰5 برای ادامه تحصیل عازم اروپا شد و 
در انگلستان تحصیالت خود را در دانشگاه کمبریج ادامه داد. 
طبق مقررات دانشگاه کمبریج او ابتدا وارد دانشکده تربیتی 
شد و در نوامبر سال ۱۰۹۷ لیسانس خود را از این دانشگاه 
دریافت کرد و تحت سرپرستی پروفسور »نیک تیگرت« بر 
روی موضوع »مابعدالطبیعه در ایران« شروع به تحقیق کرد.

تحول و تضارب فکری در احوال اقبال
اقبال در اواخر دوران اقامت در اروپا دچار کشمکش و تصادم 
عملی  زندگی  به  آیا  که  بود  مردد  و  شد،  عظیمی  فکری 
در  دهد.  ادامه  را  عملی خود  و  فکری  یا حیات  و  بپردازد 
این کشمکش درونی اقبال به این نتیجه رسید که وحدت 
وجود صوفیانه علت اصلی عقب ماندگی مسلمانان شده است 
و تصمیم گرفت که شعر و شاعری و کار های علمی خود را 

ترک کند و به زندگی و کار های عملی بپردازد.
دوستان اقبال او را از این کار منع کردند و وی را تشویق 
می کردند که همچنان به سرودن اشعار و زندگی علمی و 
تحقیقی خود ادامه دهد. با هدایت »سرعبدالقادر« و »توماس 
آرنولد« سرانجام اقبال متقاعد شد که همچنان به شعر و 
شاعری و کار های علمی خود بپردازد، چرا که اگر اقبال از 
زندگی علمی و فکری و سرودن شعر دست می کشید، عالم 

اسالم و جهان بشریت دچار خسران بزرگی می شد.
نیم  تا  تمام دوران زندگی خود و حتی  اقبال در  هر چند 
ساعت قبل از مرگ خود به سرودن و شعر گفتن ادامه داد 
و حتی با آنکه او شاعری توانمند بود، ولی هدف او از شعر 
هیچگاه تدوین منظومه های شعری و نشان دادن فصاحت 
بیان نبود و او فقط می خواست با زبان شعر نظریات دینی و 

اجتماعی خود را بیان کند.
تأثیر حافظ و مولوی بر اقبال

محمد  جالل الدین  موالنا  به  پارسی گوی  بزرگ  شاعر  این 
بلخی و حافظ شیرازی، ارادتی خاص داشت چنان که خود 
نوشته است: »هر وقت ذوق و قوه تفکر من اوج می گرفت 

روح حافظ در من جلوه می نمود و من خود حافظ می شدم.« 
و درباره موالنا هم می گوید: مولوی مرا با خود آشنا کرد و با 
او بود که خود را یافتم. اقبال پس از دریافت درجه استادی 
آلمان شد و در دانشگاه مونیخ  از دانشگاه کمبریج، راهی 
تحصیالت خود را ادامه داد و بعد از دریافت دکترا مدتی در 
لندن به تدریس زبان عربی پرداخت و یک سال بعد راهی 
الهور شد و در آنجا به وکالت پرداخت و از کار های دیگر 

دست کشید.
ورود به سیاست

بود،  اقبال  تفکرات  در  سرنوشت سازی  سال   ۱۹۱۱ سال 
مثل  قاره،  در شبه  مسلمانان  با  انگلستان  که می دید  چرا 
است.  داشته  نگه  را عقب مانده  آن ها  و  رفتار می کند  برده 
این شاعر متفکر در این زمان شعر »شکوه« را سرود و در 
انجمن حمایت اسالم الهور قرائت کرد و یک سال بعد اقبال 
فکری مسلمانان شبه  رهبران  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به 
قاره هند ظاهر شد و با طرح دیدگاه های خود در خصوص 
مسلمانان و راه های برون رفت از مشکالت، مسلمانان را به 

اتحاد دعوت کرد.
فعالیت های سیاسی و اجتماعی

در سال ۱۹2۷ دوستان اقبال او را وادار کردند که گام هایی 
عملی در صحنه سیاست بردارد و اقبال توانست اولین حضور 
جدی خود را در صحنه سیاست با حضور در مجلس شورای 
ایالتی پنجاب بردارد و در سال ۱۹۳۰ نیز به ریاست حزب 
»مسلم لیگ« انتخاب شد و در سال های بعد نیز در چندین 
نمایندگی  به  اقبال  را تجربه کرد.  این حزب  دوره ریاست 
اولین  در  علی«  »شوکت  مولوی  اتفاق  به  هند  مسلمانان 
المقدس«  »بیت  شهر  در  که  فلسطین  اسالمی  کنگره 
برگزار شد نیز شرکت کرد و در یک سخنرانی پرشور که 
از  الغطا«  کاشف  اهلل  »آیت  چون  مهمی،  شخصیت های 
مراجع بزرگ شیعیان نیز در آن جا حضور داشت، درباره 

علل عقب ماندگی مسلمانان نظرات خود را مطرح کرد.
اقبال به سرعت به عنوان یکی از رهبران و پیشروان عمده 
استقالل  خواهان  که  کسانی  از  و  هند  قاره  شبه  مسلمان 
رهبر  عنوان  به  و  گرفت  قرار  توجه  مورد  بودند،  پاکستان 

از فکر  و  پاکستان شد  مسلمانان هند، خواهان استقالل 
تشکیل پاکستان حمایت کرد و گام  های بلندی در جهت 
نجات مسلمانان هند برداشت. هر چند اقبال توفیق آن را 
نداشت که خود کشور مستقل پاکستان را نظاره کند، ولی 
نظریه او موجبات تشکیل کشور مستقل مسلمانان را فراهم 
کرد و محمد علی جناح، رهبر مسلمانان شبه قاره هند با 
پیگیری و تالش فراوان موجب تشکیل یک کشور مسلمان 
اقبال  پاکستانی،  صاحبنظران  از  بسیاری  شد.  مستقل  و 
الهوری را بنیان گذار اصلی پاکستان می  دانند و بر این باورند 
رهبری  به  مسلمانان  برای  را  راه  که  بود  او  که تالش های 
پاکستان  فراهم کرد که کشور مستقل  علی جناح  محمد 

را بنیان گذارد.
سفر به افغانستان

که  کرد  دعوت  اقبال  از  افغانستان  دولت   ۱۹۳۳ سال  در 
برای مشاوره در تجدید سازمان دانشگاه کابل به این کشور 
سفر کند. اقبال که برای مردم و دولت افغانستان به خاطر 
یوغ  زیر  از  آزادی  و  استقالل کشور خود  آوردن  به دست 
را  دعوت  این  بود،  قائل  خاصی  احترام  انگلیس  استعمار 
پذیرفت و به شهر های مختلف افغانستان سفر کرد و در شهر 

غزنی بر مزار »سلطان محمود غزنوی« اشک ریخت.
آثار اقبال الهوری

محمد اقبال الهوری بدون شک یکی از نوابغ دوران معاصر 
به شمار می رود؛ و در تمامی آثار اقبال، جهان بینی دینی او 
که انسان را خلیفه خداوند بر روی زمین می داند و عشق 
به پیامبر اسالم و خاندان مطهرش در بیشتر آثار وی موج 
می زند، گواهی بر این مدعا است. از اقبال آثاری مهمی به 
زبان فارسی، اردو و انگلیسی تا کنون منتشر شده است که 
از مهم ترین آثار او که به صورت شعر و به زبان فارسی منتشر 
بیخودی«،  به »اسرار خودی«، »رموز  است، می توان  شده 
»پیام مشرق«، »ارمغان حجاز«، »جاوید نامه«، »پس چه 
باید کرد ای اقوام شرق«، اشاره کرد که این آثار با نام »کلیات 

اقبال الهوری« در ایران و افغانستان منتشر شده است.
»احیای فکر دینی در اسالم« نیز یکی از مهم ترین آثار اقبال 
به شمار می رود که این کتاب به زبان انگلیسی نوشته شده 
و ترجمه فارسی این کتاب و کتاب »سیر حکمت در ایران« 
که آن نیز به زبان انگلیسی است، در ایران نیز منتشر شده 
است. »بانگ درا«، »بال جبرئیل«، »ضرب کلیم« نیز از آثار 

اردوی اقبال الهوری است.
فوت اقبال

بیماری کلیه در سال ۱۹2۴ به سراغ اقبال آمد، اما طبیب 
مشهور هندی حکیم »عبدالوهاب انصاری« اقبال را معالجه 
کرد و حدود ۱۰ سال دیگر اقبال از سالمتی برخوردار بود، 
ولی از سال ۱۹۳۴ به بیماری های مختلفی مثل کم شنوایی 
و کم بینی چشم دچار شد و به تدریج دچار کسالت ممتدی 
شد و سر انجام در 2۱ آوریل ۱۹۳۸ در سن ۶۶ سالگی از 
دنیا رفت و پیکرش در جوار »مسجد پادشاهی الهور« به 

خاک سپرده شد.
اقبال نیم ساعت قبل از مرگ این ابیات را سرود:

سرور رفته باز آید که ناید
نسیمی از حجاز آید که ناید

سر آمد روزگار این فقیری
دگر دانای راز آید که ناید

کوچه اقبال الهوری، از کودکی تا جلوه گری روح حافظ در وی  
شرمگین می شد 

وقت پاشیدگی خون حیاء
در چهره مان!

در گذر از کنار هم!
گناه از من و تو نبود 

از خواستن بود 
که در جان من و تو 

نرم نرمک 
کم کمک

جا می گرفت 
شد که یک چندی 

معلمت شدم 
سرخانه!

در درس مشق فارسی
در دفترت نوشتم: 

دوستت دارم!
نگاشتی در زیر آن:

من هم!
یادت هست؟

کوچه غمگین شد 
وقتی که تن پوش عروسی

زینتت می شد 
و مردی را که مردت بود 

...
آنی که من نبودم!

و آن روز 
باد خاطره ی تورا 

همراه تو 
از روی خاک کوچه 

با خود بُرد

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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اولین همایش استارت آپ ویکند ایمنی یا رویداد استارتاپی با محوریت 
ایمنی از  3 تا 5 مهرماه به مدت سه روز به میزبانی مجتمع مس سرچشمه 
هوش  اشیاء،  اینترنت  که  همایش  این  در  شد.  برگزار  سرچشمه  شهر  در 
افزوده،  واقعیت  و  مجازی  واقعیت  ماشین،  یادگیری  رباتیک،  مصنوعی، 
بیگ دیت ها و ... جزو محورهای همایش بوده اند تعداد زیادی از نخبگان 
برای  را  ناب خوب  های  ایده  روز  سه  این  و طی  داشتند  کشوری حضور 

داوران و مسئوالن حاضر در همایش در میان گذاشته اند. 
حرکت ارزنده و مثبت

مس  صنایع  ملی  شرکت  عمومي  روابط  گروه  مدیر  و  مدیرعامل  مشاور 
ایران در اختتامیه این رویداد گفت: امیدواریم که این ایده ها منجر به تولید 
معادن  حوزه  در  متفاوت  آپی  آستارت  آغازگر  آپ  استارت  این  که  بشود 
است و مس آغاز کننده این رویداد بوده است. حیدر ضیغمی گفت: حامل 
ایران هستم که حرکتی  پیام تشکر مدیر عامل شرکت ملی صنایع  مس 
ارزنده و مثبت توسط مجتمع مس سرچشمه صورت گرفته است. وی گفت: 
استارت آپ های گوناگون در  باشد که  این  آغازگر  این حرکت  امیدواریم 
تمام معادن و صنایع معدنی کشور رقم بخورد و گسترش و برنامه ریزی آن 

در آینده پیشنهاد می شود. 
جلوگیری از مرگ

این رویداد که عصر چهارشنبه 3 مهرماه در سینما  افتتاحیه  در مراسم 
آزادی شهر سرچشمه برگزار شد، مدیر مجتمع مس سرچشمه ضمن خیر 
ملی صنایع    گفت: شرکت  همایش  این  در  و حاضرین  میهمانان  به  مقدم 
مس ایران از سه مجتمع مس سونگون در آذربایجان شرقی، مجتمع مس 
سرچشمه و مجتمع مس شهربابک تشکیل شده است. این شرکت کار اصلی 
تولید مس کاتدی کشور را به عهده دارد و مازاد تولید خود را در  بازارهای 
جهانی به فروش می رساند. مهندس احمدی افزود: در شرکت ملی صنایع 
مس ایران بهترین مس کاتدی با باالترین عیار جهانی که مس کاتدی که 
999/99 )نود و نه ممیز نهصد و نود و نه درصد( است از خاک با عیار 6 

دهم درصد تولید می شود.
احمدی گفت: این شرکت در منطقه اول و در جهان نیز جزو 20 شرکت 

برتر تولید مس کاتدی و تولیدات وابسته است. 
تکنولوژی های  از  استفاده  اهمیت  به  مدیر مجتمع مس سرچشمه سپس 
نوین و به روز در این شرکت پرداخت و در این زمینه گفت: ما اگر در حوزه 
تولید و اثر بخشی بخواهیم همین روند را ادامه دهیم، اثر بخشی عملیاتی برای 
ما شرط الزم هست اما کافی نیست. برای ادامه راه به همگام بودن تکنولوژی 
دارد.  ای  ویژه  توجه  مهم  نیاز  این  به  شرکت  که  داریم  نیاز  دنیا  روز  های 
احمدی با بیان اینکه در حال حاضر در حال گذر از نسل چهارم تکنولوژی 
هستیم گفت: بدون شک در ادامه کار محتاج به استفاده از تکنولوژی بهینه و 
هوشمند در حوزه معدن و استخراج خواهیم بود که بدون هر گونه شعار این 
اقدام را ما آغاز کرده ایم و راه اندازی سیستم های دیسپاچینگ و مانیتورینگ 
معدن از سال گذشته گواهی بر این مدعاست. احمدی ادامه داد: 2 هزار و 
چهارصد سفر در هر روز در معدن سرچشمه با کامیون های 135 تنی در حال 
انجام است که این حجم عظیم از جابه جایی خاک بدون به کارگیری سیستم 

دیسپاچینگ فوق العاده دشوار و غیر ممکن بود. 
مدیر مجتمع مس سرچشمه ادامه داد: ما رشد و توسعه متوازن در تمام 
ایمنی  داریم که در حوزه  را در دستور کار  و عملیاتی  تولیدی  حوزه های 
باید رشد متوازن و همگام با صنایع را داشته باشیم اگر شرکت مس خود 
را در حوزه تولید و توسعه با تکنولوژی های روز دنیا مقایسه می کند باید 
در HSE هم  به روز بودن اتفاق بیفتد. حرکتی که زمینه برگزاری این 
همایش را برای ما ضروری ساخت تا بتوانیم قدم های بعدی را محکم تر 

برداریم. 
احمدی گفت: در معدن مس کشور شیلی که حجم تولیدات آن ها هفت 
الی هشت برابر ما است در سال 2017 کال دو نفر فوتی و آن هم در معادن 
زیر زمینی خود داشته اند. این یعنی آن ها با تالش های مستمر و شعار 
تولید بدون حادثه، توانسته اند به این مرحله برسند. برای ما نیز ایمنی و 
جلوگیری از حوادث موضوعی فوق العاده مهم و غیر قابل مذاکره است و 
تمام تالش و رویکرد خودمان را در راستای جلوگیری از حوادث و کاهش 
فوتی قرار داده ایم که به عنوان یک واحد تولیدی معتبر بتوانیم تولید بدون 
حادثه را در مجتمع مس سرچشمه و شرکت ملی صنایع مس ایران محقق 

کنیم و این موضوع با همراهی دانش، خالقیت، گفتگو میسر خواهد شد.
 مدیر مجتمع مس سرچشمه در اختتامیه این مراسم نیز با گرامیداشت 
یاد شهدا به ویژه شهدای صنعت مس اظهار کرد: 2۴ شهید در صنعت مس 
داریم که هم در سنگر صنعت و هم در دفاع از مملکت جهاد کردند و همه 
عظمت شرکت مرهون تالش های این شهداست. مهندس حسین احمدی 
با اشاره به رویداد استارت آپ ویکند افزود: مجتمع مس سرچشمه به عنوان 
پایتخت استارت آپ در حوزه صنعت و معدن هر سال این رویداد را برگزار 
تکنولوژی های  با  و خالق همگام  نو  افکار  از  به صورت جدی  و  می کند 
جدید حمایت می کنیم. وی تصریح کرد: با رویکردی که شرکت ایجاد کرده 
روزهای خوبی را در صنعت مس خواهیم داشت و این رویداد را محدود به 
HSE  نخواهیم کرد و در همه حوزه ها حتی حوزه فروش و بازاریابی از این 

روش ها استفاده می کنیم تا مقام صنعتی و تولیدی شرکت را باال ببریم.
ایمنی حرف اول و آخر 

از دیگر میهمانان  تجارت  و  وزارت صنعت، معدن   HSE مدیرکل دفتر 
در  که  بود  کرمان  سرچشمه  مس  ایمنی  ویکند  استارتاپ  همایش  ویژه 
 HSE افتتاحیه گفت: در وزارت صمت مجتمع مس سرچشمه در زمینه
و  ایمنی  پیشگیری،  زمینه  در  مجتمع  این  و  است  بوده  پیشرو  کشور  در 
مالحظاتی که همواره دغدغه کشور است از بهترین نمادها و الگوهای واقعی  

در کشور است. 
دکتر رسول یار احمدی گفت: بعد از 6 سال فعالیت در وزارت صمت و 
12 سال فعالیت در دو وزارت دیگر تجربه به بنده می گوید که امروزه ما 
به لحاظ حفظ سرمایه و چسباندن HSE به فرایند در مرحله ای هستیم 
که مدیران به دنبال ایمنی می آیند. چرا که مدیران ما در عرصه تولید به 
این نتیجه رسیدند که اگر بخواهند تولید و پیشرفت بیشتری داشته باشند، 
ایمنی باید حرف اول و آخر را بزند. در وزارت صنعت، معدن و تجارت ما یک 
 HSE نقشه راه را برای سال 1۴00 تعریف کرده ایم که طبق آن فرهنگ
در وزارتخانه باید ارتقا پیدا کند. این باید نه یک باید سازمانی بلکه یک باید 
اخالقی است و در این زمینه به جز کسانی که دارای خالقیت و ایده های نو 

و نگاه های پیشگیرانه هستند نمی توانند در این راستا کمک کنند.
وی افزود: در کشورهای پیشرفته طراحی ها برای ایمنی انجام می شود و 

ما نیز به عنوان یک کشور صنعتی با همین دید باید نگاه کنیم. 
وی گفت: ما هنوز یک نقشه واحد HSE  در کشور نداریم و وزارت خانه 
های مختلف در این زمینه با یکدیگر هماهنگ نیست. ما در هر وزارت خانه 
باید اینگونه بیندیشیم که میزبان هر همایش ایمنی نه برای وزارت خانه 

خاص بلکه برای گوشه ای از خاک مقدس این کشور است. 
معضل ساختمان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان دیگر سخنران مراسم 
افتتاحیه بود که گفت: یکی از مهمترین وظایف اداره کار صیانت از نیروی 
کار است که وظیفه ای سنگین به شمار می رود. رضا اسماعیلی ادامه داد:  
حفظ ایمنی کارگران در معادن یا واحدهای تولیدی خیلی سخت و سنگین 
است. ایمنی در کشور ما به ویژه در صنایع هنوز اول راه است و خیلی راه 
استان  کارگاه های  تعداد  اسماعیلی  برسیم.  آن  اصلی  به جایگاه  تا  داریم 
کرمان را 50 هزار کارگاه عنوان کرد و گفت: بیش از 320 هزار نفر نیروی 
نیز در  افراد  این  از  نفر  داریم 30 هزار  این کارگاه ها  و  استان  ما در  کار 
معادن مشغول هستند. رضا اسماعیلی بیشترین فوتی حوادث کار را مربوط 

به حوادث کارگاه های ساختمانی دانست و گفت: امیدواریم که استارتاپ 
ها بتوانند برای حل این معضل بزرگ و کاستن از تعداد فوتی ها در این 
بخش کمک کنند. اسماعیلی 88 درصد حوادث ناشی از کار را مربوط به 
خطای انسانی دانست و با بیان اینکه این آمار بسیار باال است گفت: ما باید 
با هر وسیله ممکن این آمار را کاهش دهیم. اسماعیلی همچنین نیروهای 
و گفت:  دانست  بسیار کم  را  بهداشت در کشور  و  ایمنی  به حوزه  مربوط 
محدود افرادی که در این حوزه کار می کنند نیز عموما فاقد تخصص کافی 
هستند و عالوه بر این نرم افزارهای ایمنی ما نیز بسیار کم و محدود است. 

کنترل و جلوگیری از حوادث
بهداشت  و  ایمنی  )امور   HSE مدیر   نژاد  زیدآبادی  مصطفی  مهندس 
محیط( معدن مس سرچشمه و دبیر اجرایی جشنواره  در افتتاحیه گفت:  
به دنبال این هستیم  که تکنولوژی های پیشرفته سبب شود که در آینده 
ای نزدیک در کنترل و جلوگیری از حوادث پیشرفت قابل مالحظه ای را 
داشته باشیم. زیدآبادی نژاد با بیان اینکه هر ساله قریب به 375 هزار فوتی 
در کشور ثبت می شود گفت: نیمی از این مرگ ها زودرس و قبل از هفتاد 
سالگی رخ می دهد که 10 درصد از این آمار نیز مربوط به حوادث ناشی 
از کار است. زیدآبادی گفت: حتی اگر ما بتوانیم با شیوه های مختلف حتی 
انسانی، اخالقی و حتی هزینه  از نظر  را کاهش دهیم  یک مرگ در سال 
ای بسیار مهم است و یکی از مهمترین انگیزه های برگزاری این رویداد به 

میزبانی مس سرچشمه نیز دقیقا همین موضوع بوده است.
دبیر اجرایی این جشنواره پیرامون آمار شرکت کنندگان در این رویداد 
نیز گفت: 375 نفر در این جشنواره شرکت کرده اند که از این تعداد  322 
نفر به عنوان ایده پرداز، 20 نفر برنامه نویس، هفت نفر گرافیست و 26نفر 
در حوزه کسب و کار فعالیت دارند. از این تعداد 127 ایده به عنوان ایده 

برگزیده انتخاب شد. 
زیدآبادی نژاد با بیان اینکه ۴0 درصد از عوارض دولتی معادن در کشور 
ما از معادن استان کرمان پرداخت می شود که این موضوع نشان از تعداد 
بسیار زیاد معادن در کشور ما است و این استفاده از تکنولوژی های هوشمند 

و هوشمند سازی معادن امری بسیار مهم محسوب می شود. 
ایمنی در مس سرچشمه  آذرماه همایش  پایان گفت: 13 و 1۴  وی در 

برگزار خواهد شد. 
اجرایی  دبیر  زیدآبادی  مهندس  های  گفته  طبق  که  است  ذکر  به  الزم 
این همایش طی سه روز برگزاری، 1۴ تیم مختلف در زمینه ایمنی توسط 
پیش  وی  گفته  به  است.  شده  تشکیل  رویداد  این  طی  کنندگان  شرکت 
و نصب سیستم  ایمنی، طراحی  بندهای  ها، مچ  پله  ریزش  احتمال  بینی 
حذف امکان تصادف عابرپیاده،  طراحی نقشه های خط کارخانجات مختلف، 
سامانه مدیریت بحران، بارگیری مایعات خطرناک، لمس حادثه قبل از وقوع، 
سیستم های نوبت دهی برای کامیون ها،  گاردبان  و ... از جمله ایده های 

مطرح شده در این همایش بوده است. 
دکتر مجید علیزاده دبیر علمی این جشنواره نیز در سخنان خود گفت که 
تمام سعی ما این است که تکنولوژی های روز دنیا را به جای وارد کردن 
در کشور خود بسازیم و یکی از اصلی ترین اهداف برگزاری همایش های 
استارتاپی در کشور نیز  همین موضوع است. وی سرمایه گذاری در راستای 
تولید انواع تجهیزات روز دنیا به ویژه در زمینه ایمنی را در میان مدت و 

طوالنی مدت به نفع کشور دانست. 
گفتنی است در اختتامیه این مراسم نیز که با حضور جمعی از مسئوالن 
کشوری حوزه معدن و ایمنی برگزار شده است ضمن تقدیر از برگزیدگان 
آتشنشان  روز  مناسبت  به  نیز  مجتمع سرچشمه  در  فعال  آتشنشان   6 از 

تقدیر شده است.

گزارشی از برگزاری نخستین استارت آپ ویکند ایمنی در مجتمع مس سرچشمه

اداره کل فرودگاههای استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی مراقبت و نگهداری تخصصی فضای سبز در فرودگاه بین المللی آیت ا... 
نماید.  برگزار  دولت  الکترونیکی  تدارکات  از طریق سامانه  را  رفسنجان  و  بم، سیرجان  فرودگاههای جیرفت،  و  رفسنجانی کرمان  هاشمی 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:  www. setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم وضعیت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 08:00 صبح روز دوشنبه تاریخ 98/07/08

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز دوشنبه تاریخ 98/07/15
مهلت ارسال و بارگذاری ارائه پیشنهاد: ساعت 19:00 روز یکشنبه تاریخ 98/07/28

 زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:30 روز دوشنبه تاریخ 98/07/29
 تاریخ بازدید: روز شنبه تاریخ 98/07/20 

سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل 3 ماه و قابل تمدید برای 3 ماه دیگر به مبلغ 630/000/000 
ریال و یا به صورت سپرده نقدی واریز به حساب شماره IR 87010000۴001068۴06371896 به نام تمرکز وجوه سپرده نزد بانک مرکزی 

به شناسه واریز 925280520100000000000031800118 تحویل اداره امور مالی فرودگاه گردد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: به آدرس: کرمان – 
انتهای بلوار - جمهوری اسالمی  فرودگاه بین المللی آیت ا... هاشمی رفسنجانی کرمان – اداره کل فرودگاههای استان کرمان- شماره تماس: 

03۴-31212121 -31212151 -31212153 -31212150
کلیه مناقصه گران موظف هستند اسناد مناقصه شامل مدارک ) پاکات الف – ب – ج ( را مهر و امضاء نموده و اسکن کرده و در سامانه ستاد

بارگذاری نمایند و اصل ضمانت نامه را در مهلت مقرر تحویل اداره امور مالی فرودگاه نمایند. 610769
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران – اداره کل فرودگاههای استان کرمان

اداره کل فرودگاههای استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی انجام خدمات نظافت و اداره امور آبدارخانه های فرودگاه بین المللی آیت 
ا... هاشمی رفسنجانی کرمان و فرودگاههای جیرفت، بم، سیرجان و رفسنجان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:  www. setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم وضعیت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 08:00 صبح روز دوشنبه تاریخ 98/07/08

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز دوشنبه تاریخ 98/07/15
مهلت ارسال و بارگذاری ارائه پیشنهاد: ساعت 19:00 روز یکشنبه تاریخ 98/07/28

 زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:30 روز دوشنبه تاریخ 98/07/29
 تاریخ بازدید: روز شنبه تاریخ 98/07/20 

سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل 3 ماه و قابل تمدید برای 3 ماه دیگر به مبلغ 700/000/000 
ریال و یا به صورت سپرده نقدی واریز به حساب شماره IR 87010000۴001068۴06371896 به نام تمرکز وجوه سپرده نزد بانک مرکزی 

به شناسه واریز 925280520100000000000031800118 تحویل اداره امور مالی فرودگاه گردد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: به آدرس: کرمان – 
انتهای بلوار - جمهوری اسالمی  فرودگاه بین المللی آیت ا... هاشمی رفسنجانی کرمان – اداره کل فرودگاههای استان کرمان- شماره تماس: 

03۴-31212121 -31212151 -31212153 -31212150
کلیه مناقصه گران موظف هستند اسناد مناقصه شامل مدارک ) پاکات الف – ب – ج ( را مهر و امضاء نموده و اسکن کرده و در سامانه 

بارگذاری نمایند و اصل ضمانت نامه را در مهلت مقرر تحویل اداره امور مالی فرودگاه نمایند. 610769
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران – اداره کل فرودگاههای استان کرمان

اداره کل فرودگاههای استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه بین المللی آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
کرمان و فرودگاههای جیرفت، بم، سیرجان و رفسنجان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس: www. setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم وضعیت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 08:00 صبح روز دوشنبه تاریخ 98/07/08

مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز دوشنبه تاریخ 98/07/15
مهلت ارسال و بارگذاری ارائه پیشنهاد: ساعت 19:00 روز یکشنبه تاریخ 98/07/28

 زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:30 روز دوشنبه تاریخ 98/07/29
 تاریخ بازدید: روز شنبه تاریخ 98/07/20 

سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل 3 ماه و قابل تمدید برای 3 ماه دیگر به مبلغ 750/000/000 
ریال و یا به صورت سپرده نقدی واریز به حساب شماره IR 87010000۴001068۴06371896 به نام تمرکز وجوه سپرده نزد بانک مرکزی 

به شناسه واریز 925280520100000000000031800118 تحویل اداره امور مالی فرودگاه گردد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: به آدرس: کرمان – 
انتهای بلوار - جمهوری اسالمی  فرودگاه بین المللی آیت ا... هاشمی رفسنجانی کرمان – اداره کل فرودگاههای استان کرمان- شماره تماس: 

03۴31212083 - 03۴3121208۴- 03۴-31212121 -31212151 -31212153 -31212150
کلیه مناقصه گران موظف هستند اسناد مناقصه شامل مدارک ) پاکات الف – ب – ج ( را مهر و امضاء نموده و اسکن کرده و در سامانه 

بارگذاری نمایند و اصل ضمانت نامه را در مهلت مقرر تحویل اداره امور مالی فرودگاه نمایند. 610769
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران – اداره کل فرودگاههای استان کرمان

آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای مراقبت و نگهداری شرکت
)T-170-98(  تخصصی فضای سبز فرودگاههای استان کرمان 

آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای انجام خدمات نظافت
)T-170-98(  فرودگاههای استان کرمان 

آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای نگهداری و راهبری تاسیسات
)T-170-98(  فرودگاههای استان کرمان 

 

  (98-93) فییک یابیارز یآگه راخوانف 
  .دینما برگزار  لیذ طیشرا با را ،  ای مناقصه  دارد نظر در کرمان استان گاز شرکت

امور به  مه اعالم آمادگینسبت به تهیه نا یآگه نوبت نیاول درج زمان ازدر صورت تمایل به شرکت در مناقصه می توانند  یرانیا یحقوق اشخاص یمل شناسه یدارا طیشرا واجد داوطلبان
 سه تا شنبه یادار تساعا ر)د هیشعبان  راه چهار با بیاد راه سه فاصل حد -بهمن  22در بلوار  یرخانه شرکت گاز استان کرمان واقعیا تحویل آن به دب 33239661و فاکس آن به شماره قراردادها 

 ، آن مفاد به توجه اب و افتیدر http://iets.mporg.ir به آدرس  مناقصات یرسان اطالعملی  گاهیپاسایت  نیز  از  را یفیک یابیارز اقدام و دفترچه استعالم (  15-7  ها چهارشنبه و 16-7  شنبه
 میتسلکرمان  شرکت گاز استانرخانه دبی ،بهپس از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی  یمیتقو روز  14 تا حداکثر و لیتکمجهت هر مناقصه بصورت جداگانه تهیه، تنظیم و   را  ازین مورد مدارک

ر در آیین نامه یکی از تضامین معتب)نوع تضمین شرکت در مناقصه : . باشد یم یبازرگان و یفـــنـ تهیکم توسط گران مناقصه یفیک یابیارز به منوط مناقصه اسناد عیتوز است یهیبد. ندینما
 مناقصات یرسان اطالع گاهیپا و www.nigc-kerman.ir تیسا به شتریب اطالعات کسب جهت ستیبا یم انیمتقاض (تضمین معامالت دولتی مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه

http://iets.mporg.ir ندینما اقدام مناقصات یرسان اطالع گاهیپا تیسا در نام ثبت به نسبتالزاما  و مراجعه.                                                                                                

 کد فراخوان  1398. 4023 شماره مجوز 8/7/98 تاریخ چاپ نوبت اول 365 (روزمدت زمان اجرا)

 643/215/3 000/500/584/3 مبلغ تضمین)ریال( 9/7/98 تاریخ چاپ نوبت دوم  یک تعداد مرحله

 از استان کرمان گانجام خدمات پشتیبانی شرکت موضوع:

 روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

نوبت اول

آگهی مزایده مال غیرمنقول )نوبت دوم(
کالسه  پرونده  خصوص  در  دارد  نظر  در  کرمان  دادگستری  حقوقی  احکام  اجرای  مزایده  دایره 
980250 شعبه پنجم اجرای احکام حقوقی کرمان ششدانگ ملک به شماره پالک 2581 فرعی از 5 اصلی بخش 
چهار کرمان متعلق به ورثه مرحوم مهدی گنجعلیخانی رمضانی با مشخصات زیر را از طریق مزایده بفروش برساند:

1- آدرس ملک: کرمان - بلوار جمهوری اسالمی - کوچه 14- خیابان شهید سعادت آبادی - شمالی 7- انتهای 
کوچه درب مقابل 2- مشخصات ثبتی ملک: ششدانگ ملک به شماره پالک 2581 فرعی از 5 اصلی بخش چهار 
کرمان 3- وضعیت ملک بدین شرح است: ملک دارای عرصه به مساحت 188 مترمربع و اعیانی شامل زیرزمین 
به مساحت تقریبا 76 متر مربع به عنوان انباری مسکونی و همکف جمعا به مساحت تقریبا 159 مترمربع به صورت 
آجری با سقف سبک و بخشی گنبدی )43 مترمربع سمت شمالی ملک( می باشد، ملک دارای حیاط سازی و نمای 
سیمان سفید می باشد. در قسمت حیاط یک سایه بان به سقف سبک به متراژ تقریبا 18 مترمربع اجرا شده است 

)سمت درب ورودی( و همچنین دارای انشعاب آب و برق و گاز و تلفن می باشد. 

با توجه به توضیحات فوق ارزش ملک 4/750/000/000 ریال )چهارمیلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال( که 
توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است. جلسه مزایده در روز شنبه مورخ 1398/07/20 راس 
ساعت 11 صبح در محل اتاق مزایده های دادگستری کرمان و با حضور نماینده محترم دادسرا برگزار می گردد 
طالبین شرکت در مزایده می توانند تا 5 روز قبل ازمزایده از ملک مذکور بازدید و در صورت تمایل به شرکت در 
مزایده بایستی ده درصد قیمت کارشناسی به مبلغ 475/000/000 ریال با شناسه واریز 97387080059201237 به 
حساب شماره 2171293951000 سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز و به همراه درخواست کتبی خود در پاکت 
دربسته و تا قبل از ساعت برگزاری مزایده تحویل نمایند بدیهی است شخصی به عنوان برنده مزایده شناخته می شود 
که قیمت باالتری داده باشد. در صورت انصراف برنده مزایده 10 درصد مبلغ پیشنهادی به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. در ضمن دایره اجرا هیچ گونه مسئولیتی در قبال معامالت معارض نخواهد داشت. برنده مزایده بایستی نسبت به 

واریز مابه التفاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی در روز مزایده اقدام نمایند. 432 م/الف
دادورز برگزار کننده مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان - شیروانی 
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طالق به خاطر اسم بچه  
  

وقتی دوباره ازدواج كردیم با او صحبت كردم و گفتم حاال 
كه آشتی كرده ایم و دیگر با هم جنگ نداریم بیا و اسم پسرمان 

را عوض كنیم.
فرزان و مهرنوش طی پنج سال زندگی مشترك، دوبار كارشان به 
دادگاه خانواده كشیده شد. این زوج كه دو سال قبل از هم جدا 
بار دوم تصمیم  برای  بار  این  ازدواج دوباره،  از  بعد  بودند،  شده 
به طالق گرفتند. دلیل این زوج برای جدایی، دعوا بر سر اسم 
فرزندشان بود. زن جوان زمانی كه در مقابل قاضی دادگاه خانواده 
پنج  گفت:  طالقشان  درخواست  علت  درباره  گرفت  قرار  تهران 
سال پیش بود كه با فرزان ازدواج كردم. ما سه سال با هم زندگی 
كردیم، ولی نتوانستیم در كنار هم بمانیم. سر هیچ مساله ای 
درگیر  هم  با  مسائل  كوچك ترین  در  و  نداشتیم  تفاهم  هم  با 
می شدیم. از یك جایی به بعد تصمیم به جدایی گرفتیم. وقتی 
آن سال ما از هم جدا شدیم پسرمان تازه به دنیا آمده بود. من 
به تنهایی او را بزرگ كردم. تا این كه چند وقت پیش من و فرزان 
از كارهای گذشته اش  با هم آشتی كردیم. فرزان گفت  دوباره 
پشیمان شده و من هم به خاطر فرزندمان قبول كردم كه دوباره 
در كنارش زندگی كنم. من و فرزان دوباره با هم ازدواج كردیم و 
زندگی مشتركمان شروع شد. اما از همان روز اول،دعوای ما باز 
و گفت  ناسازگاری گذاشت  دوباره سر  فرزان  گرفته شد.  از سر 
انتخاب  را  را عوض كنیم چون خودش آن  فرزندمان  اسم  باید 
نكرده است. شوكه شده بودم. دو سال اسم پسرم را صدا كرده 
را عوض كند. مگر می شد!  بودیم حاال شوهرم می خواست آن 
نبود. طبق معمول  این حرف ها بدهكار  به  ولی فرزان گوشش 
گذشته فقط حرف خودش را تكرار كرد و توقع داشت من هم 
گوش به فرمان او باشم. اسم بچه مگر چه بود كه باید حتی در 
این مورد هم حرف، حرف خودش باشد؟ من هم وقتی زورگویی 
و رفتار غیر منطقی اش را دیدم، قبول نكردم. با این حال فرزان 
می گفت هر طور شده اسم پسرمان را عوض می كند و خودش 
انتخاب می كند. حاال كه او این حرف را می زند من هم  آن را 
باید بگویم چرا باید اسمی را كه او انتخاب كرده برای فرزندمان 
بگذاریم. از وقتی دوباره ازدواج كردیم سر همین موضوع مرتب 

با هم درگیر می شویم.
باز هم فهمیدم كه زندگی در كنار فرزان فایده ای ندارد و  من 
جز جنگ و دعوا هیچ چیز مثبتی ندارد. فرزان حاضر نیست 
سر هیچ مساله ای كوتاه بیاید. برای همین تصمیم به جدایی 
گرفتیم. در ادامه شوهر این زن نیز به قاضی گفت: آقای قاضی 
همسر من عادت كرده از رفتاهای بقیه ایراد بگیرد و رفتارهای 
او متوجه نیست خودش هم چقدر لجباز و  نبیند.  را  خودش 
یكدنده است و مرتب در حال ناسازگاری است. همین رفتارهایش 
باعث می شود من هم لجباز شوم. ماجرای اسم را خود مهرنوش 
روی  را  اسمی  دقیقا  مان  طالق  هنگام  درست  او  كرد.  شروع 

فرزندمان گذاشت كه می دانست من از آن متنفرم.
وقتی دوباره ازدواج كردیم با او صحبت كردم و گفتم حاال كه 
آشتی كرده ایم و دیگر با هم جنگ نداریم بیا و اسم پسرمان را 
عوض كنیم. اما مهرنوش باز هم با لجبازی شروع كرد به داد و 
فریاد و دعوا كردن؛ گفت كه حق ندارم این كار را كنم. وقتی 
نتوانستم كوتاه  با من صحبت كرد من هم  با حالت دستوری 
گرفت.  باال  ما  دعوای  همین  برای  بگویم چشم؛  او  به  و  بیایم 
حاال من هم دیگر نمی خواهم در كنار این زن زندگی كنم. در 
از جدایی منصرف كند  را  این زوج  نیز قاضی سعی كرد  پایان 
ولی وقتی اصرار آنها را دید رسیدگی به این پرونده را به جلسه 

آینده موكول كرد.

شکنجه بی رحمانه دختر 11 ساله 

توسط پدر و مادر بی رحم
پدر و مادر شیطان صفت به جرم شكنجه كودكشان دستگیر و 

زندانی شدند.
را به جرم شكنجه بی رحمانه  پلیس آمریكا یك زن و شوهر 

دختر 11 ساله شان دستگیر و زندانی كرد.
بر اساس گزارش پلیس، متهمان به مدت چند ماه دختر 11 
این  و  دادند  قرار  شكنجه  و  شتم  و  ضرب  مورد  را  شان  ساله 
جنایتشان زمانی لو رفت كه همسایه ها از صدای گریه قربانی 

متوجه ماجرا شدند.
به گفته یكی از همسایه ها، صدای گریه دختربچه به شدت آن 
ها را عصبی و ناراحت كرده بود به همین خاطر پس از ماه ها 

تحمل با اداره پلیس تماس گرفتند و درخواست كمك كردند.
گزارش پلیس حاكی از آن است قربانی در حالی در اتاق خواب 
پیدا شد كه نشان می داد ماه ها حمام نرفته و از سوتغذیه رنج 

می برد.

قیمت واكسن آنفلوآنزا ؛
 توصیه مهم سازمان غذا و دارو

ضمن  دارو  و  غذا  سازمان  بیولوژیك  اداره  رییس   
آنفلوآنزای سه و چهار ظرفیتی  اعالم قیمت واكسن 
در  كه  را  واكسن هایی  حتما  كرد:  تاكید  امسال، 
بسته بندی های تكی در جعبه بوده و دارای برچسب 

اصالت هستند، تهیه كنید.
دكتر علی واشقانی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینكه 
دریافـت  نیازمنـد  پرخطـر  گـروه هـای  كلی  به طور 
باردار،  زنان  گفت:  آنفلوانزا هستند،  فصلـی  واكسـن 
 افراد باالی ۶۰ سال، كاركنان بخش های بهداشت و 
درمان به ویژه افرادی كه در تماس مستقیم با بیماران 
مبتال به آنفلوانزا قرار دارند، مبتالیان به بیماری های 
مزمن ریوی و قلبی- عروقی، مبتالیان به بیمارهای 
اختالالت  و  خونی  عصبی،  كبدی،  كلیوی،  مزمن 
متابولیك، كودكان بین شش تا ۵۹ ماهه و... توصیه 

می شود كه واكسن آنفلوآنزا را تزریق كنند.
متقاضـی  كـه  افـرادی  سـایر  اینكه  بیان  با  وی 
صورتی  در  هستند،  آنفلوانزا  واكسـن  دریافـت 
باشـند،  نداشـته  واكسـن  دریافت  برای  منعی  كـه 
مـی توانند با مشورت پزشك واكسـن را تزریق كنند، 
افزود: كودكانی كه زیر شش ماه هستند و افرادی كه 

به  واكسن آنفلوانزا یا تركیبات آن واكنش های شدید 
نباید  داده اند،  نشان  حیات  كننده  تهدید  یا  آلرژیك 

واكسن آنفلوآنزا را تزریق كنند.
واشقانی ادامه داد: واكسن های آنفلوآنزایی كه امسال 
چهار  و  ظرفیتی  سه  صورت  به  موجودند  كشور  در 
پزشك  تجویز  و  تشخیص  با  كه  هستند  ظرفیتی 
قرار  استفاده  مورد  و  تعیین  واكسن ها  این  نوع 
 A می گیرند. هر دو این واكسن ها واجد ویروس نوع
عامل  و  آنفلوآنزاست  ویروس  نوع  خطرناك ترین  كه 
بوده  دنیا  در  آنفلوآنزا  بیماری  همه گیری  بیشترین 
است، هستند و تفاوت نوع سه و چهار ظرفیتی آن، 
در نوع B ویروس است كه نسبت به نوع A از خطر 

كمتری برخوردار است.
چهار  واكسن های  از  یكی  مصرف  اینكه  بیان  با  وی 
ظرفیتی سال جاری در كودكان شش ماه تا سه سال 
مجاز نیست،  گفت: البته واكسن چهار ظرفیتی دیگر و  
واكسن سه ظرفیتی شامل این محدودیت نیستند كه 
در این زمینه اطالع رسانی الزم به معاونت غذا و دارو 
و همچنین معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشكی 
و كادر درمان  انجام شده  داروخانه ها  و  سراسر كشور 

موظف به رعایت این موارد خواهند بود. برگه راهنمای 
توصیه  و  است  موجود  واكسن  همراه  نیز  مصرف 

می كنیم كه قبل از مصرف مورد مطالعه قرار گیرد.
واشقانی با بیان اینكه واكسن به صورت بسته بندی تكی 
و  می شود  تهیه  اصالت  برچسب  همراه  به  و  در جعبه 

تائید  مورد  اصالت  برچسب  و  جعبه  فاقد  واكسن های 
نیستند، درباره قیمت واكسن آنفلوآنزا در سال جاری، 
قیمت ۴1 هزار   با  امسال  واكسن چهارظرفیتی  گفت: 
و۵۰۰ تومان عرضه می شود و قیمت نوع سه ظرفیتی 

واكسن آنفلوآنزا ۳۵ هزار و ۸۰۰ تومان است.

گفت:  پزشكی،  نظام  سازمان  نظارت  و  فنی  معاون 
موضوع تعرفه از بحث های اصلی حوزه سالمت است 

و استراتژی ما عمل به قانون است.
محمد  مهر،  از  نقل  به  اقتصادآنالین  گزارش  به 
صنفی  فعالین  آزاد  گفتگوی  جلسه  در  جهانگیری، 
جامعه پزشكی در مورد تعرفه ها، افزود: موضوع تعرفه 

از بحث های اصلی حوزه سالمت است و استراتژی ما 
عمل به قانون است. قانون تكیلف را روشن كرده و 

باید طبق قانون عمل كنیم.
وی ادامه داد: موضوع اصلی قیمت تمام شده خدمات 
است. در تعرفه حداقل ۳۵ درصد زیر قیمت واقعی 
پول می گیریم و این را مردم باید بدانند كه براساس 

آن قضاوت  كنند و پزشكان را زیر سوال نبرند.
جهانگیری گفت: اولین اقدام در حوزه ویزیت است. 
باید  است.  عمومی  پزشك  ویزیت  محاسبات  مبنای 
براساس آن  و  باشیم  را داشته  تمام شده آن  قیمت 
متخصصین را مشخص كنیم. طرحی نوشته شده و 
برون سپاری شده كه بر اساس آن كار علمی صورت 
در  عمومی  پزشك  ویزیت  شده  تمام  قیمت  گیرد. 
تهران را مبنا قرار دادیم و براساس آن پروپوزال تهیه 

شده است.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشكی، افزود: قرار 
است این طرح تا پایان آبان ۹۸ تمام شود. ۴۵ روز 
دیگر فرصت داریم كه این كار را نهایی كنیم و قیمت 
سایر  و  عمومی  پزشكان  برای  را  ویزیت  شده  تمام 

مقاطع تعیین كنیم. 
فنی  از جزء  داد: جداسازی جزء حرفه ای  ادامه  وی 
از موارد مهم دیگر است كه باید انجام گیرد. موضوع 
اینكه  به  توجه  با  است.  دیگر  موضوع های  از  ویزیت 
سالمت  الكترونیك  پرونده  موضوع  بهداشت  وزارت 
الكترونیك را در دستور كار دارد، این متد  و نسخه 
ویزیت  با  شود.  انجام  الكترونیك  شرایط  با  می تواند 

مناسب  ارجاع  نظام  شرایط  نمی توانیم  استاتیك 
داشته باشیم. باید روش های سطوح مختلف مشخص 
همه  ویزیت   بحث  در  كند.  ایجاد  انگیزه  و  باشد 
ویزیت ها را با یك رقم می بینیم كه این باید اصالح 

شود كه این هم در كتاب هست.
كه  داریم  قسم   ۲ فنی  بحث جزء  گفت:  جهانگیری 
را  الزم  بررسی های  كه  است  هتلینگ  و  خدمات 
كردیم كه براساس قیمت واقعی خدمت باید حركت 
كنیم. استارت آن خورده است و با چندین بیمارستان 
كار می كنیم. استراتژی اصلی ما این است كه قیمت 
اعالم  بیمه  عالی  شورای  به  و  احصا  خدمات  واقعی 

شود و برای اجرای آن پیگیری شود. 
است.  مهم  خیلی  خدمت  تدارك  بحث  افزود:  وی 
پرداخت  نظام  می خواهند  كه  گفتند  مختلف  وزرای 
را به DRG تغییر دهند. ما باید در این نظام پرداخت 
براساس  پزشكی  جامعه  كه  باشیم  داشته  حضور 
قرار  الشعاع  تحت  پرداخت ها  نظام  و  پرداخت ها 
دارد.  را  خود  الزم  استراتژی  خدمت  تدارك  نگیرد. 
تا  باید  را  سالمت  خدمات  نسبی  ارزش های  كتاب 

پایان سال نهایی كنیم.

بعد از مدت ها كشمكش بین من و همسرم، پدر زن مغرور و یك 
با  تا به قول خودش  ام پای مان را به دادگاه خانواده كشاند  دنده 

گرفتن مهریه همسرم من را ادب كند.
توقعات و سخت گیری های بی جای پدر زن، زندگی یك زوج جوان 
را به بن بست كشاند. داماد شاغل به دلیل شغل اش هر چند وقت 
یكبار سراغ نامزدش را می گرفت و همین امر باعث شد پدر زنش 
او را به بی توجهی و بی احترامی به خانواده اش متهم كند و قطار 
جدایی  سمت  به  را  جوان  زوج  مشترك  زندگی  افتاده  راه  به  تازه 

سوق بدهد.
او  های  دخالت  از  پرده  زن  پدر  های  جویی  بهانه  از  خسته  داماد 
كنار می زند و می گوید: من و نامزدم اصاًل با هم مشكلی نداشتیم 

و نداریم اما پدر زنم كاسه داغ تر از آش شد و با بهانه های واهی و 
دخالت های بی جا، شیرینی دوران نامزدی ما را زهر كرد.

به خاطر شغل ام مجبور بودم در یكی از استان های مرزی خدمت 
می  را  نامزدم  مرخصی سراغ  زمان  در  یكبار  وقت  هر چند  و  كنم 
گرفتم و همین ماجرا سبب بروز اختالفات شدید بین من و خانواده 
همسرم به ویژه پدر زنم شد. پدر همسرم دیدار دیر به دیر من و 
نگرفتن می گذاشت در  تحویل  و  توجهی  بی  به حساب  را  نامزدم 
حالی كه كارمند دولت بودم و دست خودم نبود. پدر نامزدم اصاًل 
گوشش بدهكار نبود و فقط حرف خودش را می زد و می گفت: چرا 
با سر زدن های دیر هنگام، آبروی آن ها را جلوی فامیل برده ام؟ 
نامزدم با این كه می دانست حق با من است و او را دوست دارم و 

از همه مهم تر این وضعیت موقتی است اما كم كم با تحریك های 
پدرش موضع گرفت و رابطه مان شكراب شد.

هر كاری می كردم كه دل پدر زنم را به دست بیاورم تا از لجبازی و 
تحریك نامزدم دست بردارد اما مرغش یك پا داشت. بعد از گذشت 
درخواست  پدرش  تحریك  با  همسرم  مان  نامزدی  از  ماه  چندین 
مهریه كرد تا با این كار به نوعی به بی توجهی من پاسخ داده باشد. 
وقتی موضوع درخواست مهریه را از همسرم شنیدم شوكه شدم اما 
او با پشتیبانی بی جا از پدرش مصر بود هر چه زودتر مهریه اش را 
بگیرد و همین مساله باعث به وجود آمدن كدورت بین دو خانواده 
شد و هر روز با هیزم دخالت پدر زنم آتش آن ُگر می گرفت تا جایی 
كه حرمتی بین ما باقی نماند و كار به هتاكی رسید. با پا در میانی 

بزرگان فامیل اختالفات مان كم كه نمی شد بلكه برعكس پدر زنم 
لجوج تر می شد و هر بار درخواستش را عوض و زیادتر می كرد.

سرانجام بعد از مدت ها كشمكش بین من و همسرم، پدر زن مغرور 
و یك دنده ام پای مان را به دادگاه خانواده كشاند تا به قول خودش 
می  كه  این  با  نامزدم  كند.  ادب  را  من  همسرم  مهریه  گرفتن  با 
دانست حق با من است اما جرات ابراز عقیده نداشت و فقط مو به 
مو دستورات پدرش را اجرا می كرد. وقتی دیدم پدر زنم دست بردار 
تا  به دادگاه خانواده آمدم  را سیاه كرده است  نیست و روزگارمان 
شاید با كمك مشاوران، كلیدی برای باز كردن قفل زندگی مشترك 
مان پیدا كنیم و اگر نشد به ناچار آن را بشكنیم و هر كدام سراغ 

زندگی خودمان برویم.

معاون فنی سازمان نظام پزشكی مطرح كرد؛
نرخویزیتپزشکانواقعیمیشود

پدرزنمزندگیماراویرانکرد

خبر

دستگیری مادری که کودک ۹ ساله خود را به چاه انداخت
مادری كه در اطراف شهرستان كازرون پسر بچه ۹ 
بود  انداخته  متری   ۸ چاه  یك  داخل  به  را  ساله خود 
تحویل  و  دستگیر  شناسایی،  انتظامی  ماموران  توسط 

مراجع قضایی شد.
در  فارس  استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
انتظامی  ماموران  جاری،  مهرماه  اول  گفت:   باره  این 
بر مفقودی یك كودك ۹ ساله در یكی  خبری مبنی 
از روستاهای توابع شهرستان كازرون دریافت كردند و 

موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
اقدامات  انجام  با  افزود:  محمدی   كاووس  سرهنگ 
اطالعاتی و پلیسی گسترده در نهایت ماموران به مادر 
این كودك كه مفقودی او را اعالم كرده بود مظنون و 

تحقیقات خود را در این باره آغاز كردند.
وی اضافه كرد: در تحقیقات تكمیلی و بازجویی های 
صورت گرفته مادر این كودك به جرم خود اقرار و اعالم 
كرد كودك خود را به دلیل شیطنت و اذیت كردن در 

چاه انداخته است.

وی با بیان اینكه كودك ۹ ساله در چاه پیدا شد افزود: 
امدادی،  عوامل  و  انتظامی  نیروی  ماموران  تالش  با 
بیمارستان  به  و  آورده شد  بیرون  چاه  از  زنده  كودك 

اعزام شد و در آنجا بستری و تحت درمان قرارگرفت.
انتظامی فارس گفت: مادر  معاون اجتماعی فرماندهی 
این كودك با تشكیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و 

با صدور قرار از آن طریق روانه زندان شد.
محمدی همچنین گفت: اخیرا فیلمی در فضای مجازی 
سرنشینان  توسط  كودك  این  شدن  ربوده  بر  مبنی 
توسط  در چاه  انداخته شدن وی  و  یكدستگاه خودرو 
بوده و  اساسا كذب محض  آنان منتشر شده است كه 
با عوامل انتشار دهنده این گونه اخبار برخورد قانونی 
صورت خواهد گرفت و الزم است كه شهروندان هرگونه 
اخباری را در این باره از طریق رسانه های رسمی دنبال 

كنند.
شهرستان كازرون در فاصله 1۲۰ كیلومتری شیراز واقع 

شده است.

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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دستگیری قاتل 

و شرور فراری نرماشیر
فرمانده انتظامی نرماشیر گفت: قاتل وشرور فراری درنرماشیر دستگیر 

شد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  سرهنگ حسین 
یوسف آبادی فرمانده انتظامی شهرستان  گفت: ماموران پلیس اطالعات 
این شهرستان در روند رسیدگی به پرونده یک عامل شرارت و اخاذی 
با پی جویی های پلیسی و اشراف اطالعاتی سرانجام محل اختفای این 

شرور و قاتل فراری در کرمان شناسایی شد.
او افزود: با هماهنگی مقام قضایی  وی در منزلش در حالی که با استفاده 

از سالح و تیراندازی به ماموران قصد فرار داشت، دستگیر شد.
سالح  قبضه   ۲ عملیات  این  در  اینکه  بیان  با  آبادی  یوسف  سرهنگ  
جنگی وشکاری ومقادیری مهمات کشف شد، اظهار داشت: این شرور و 
قاتل مسلح سابقه دار به جرم اخاذی با البسه نظامی، تیراندازی ایذایی 
و سرقت، ایجاد رعب و وحشت در شرق استان و اخالل در نظم عمومی 

مدت ۲ سال تحت تعقیب بود.
فرمانده انتظامی شهرستان نرماشیر با اشاره به تحویل این قاتل فراری 
به دستگاه قضایی،  افزود: پلیس با اشراف اطالعاتی و حضور محسوس 
امنیت  به  گریزان  هنجار  و  شکنان  هنجار  خدشه  مانع  نامحسوس  و 

شهرستان و جامعه است.

کشته شدن دونفر درتصادف
 در حادثه واژگونی یک دستگاه سواری سمند که امروز در جاده سیرجان- 
کرمان اتفاق افتاد متاسفانه یک نفر جانش را از دست داد و دیگر سرنشین 

این خودرو مصدوم شد.
بالفاصله پس از این سانحه که در کیلومتر ۹۰ محور سیرجان به بردسیر 
رخ داد تیم های امدادی هالل احمر از محل پایگاه خانه سرخ به محل اعزام 

و با کمک اورژانس نفرات مصدوم و جانباخته این حادثه را منتقل کردند.
سرپرست یگان تکاوری ۱۱۳ امام موسی کاظم )ع( شهرستان راور از کشف 

۱۰۰ کیلو تریاک در عملیات ماموران این یگان خبر داد.

کشف 100 کیلوگرم تریاک 

در شهرستان راور 
ستوان یکم ابوطالب عباسی بیان کرد: ماموران این یگان مستقر در پایگاه اطالعاتی 
ماهان هنگام پایش مسیر های صعب العبور این منطقه یک دستگاه وانت پیکان و یک 
موتورسوار که از عقب این خودرو را همراهی می کرد متوقف و در بازرسی از وانت ۱۰۰ 

کیلو تریاک کشف کردند.

تأکید  با  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
باید ساماندهی  بر وضعیت موتورهای سنگین که 
تا  به هیات کمک می کند  کار  این  شوند، گفت: 

جلوی بسیاری از تخلفات گرفته شود.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
ورزش  مدیرکل  پاریزی،  میثم   ، جوان   خبرنگاران 
و جوانان استان کرمان در مجمع انتخاباتی رئیس 
هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان کرمان که 
تسلیت  شد، ضمن  برگزار  کل  اداره  این  محل  در 
ایام محرم و شهادت امام سجاد )ع(، انتخاب مجدد 
و  موتورسواری  هیئت  ریاست  سمت  به  بابایی 
بیان  و  گفت  تبریک  را  کرمان  استان  اتومبیلرانی 
کرد: حضور و رأیی که اعضای مجمع داشتند جای 

تقدیر دارد و انتخاب شایسته ای انجام شد.
او به پتانسیل های هیات موتورسواری و اتومبیلرانی 
در  خوبی  بسیار  ظرفیت های  گفت:  و  کرد  اشاره 
بودن  پهناور  به  باتوجه  دارد،  وجود  کرمان  استان 
استان، اقیلم چهار فصل و شرایط فیزیکی خدادادی 
خاصی که در آن است، فرصت خوبی است تا بخش 
مختلف این ورزش را در گوشه گوشه ی این استان 

فعال کرد.

این رشته  آموزش، همگانی کردن  به  توجه  پاریزی 
ساماندهی  ها،  شهرستان  در  ویژه  به  ورزشی 
... را از مهمترین رسالت های  نیرو های عالقه مند و 
بحث  به  توجه  باید  افزود:  و  شمرد  بر  هیئت  این 
آموزش در هیئت را در سرلوحه کارتان قرار دهید، 
چرا که این آموزش ها از بسیاری از خطرات احتمالی 
که ورزشکاران این رشته را تهدید می کند، جلوگیری 

می کند.
این رشته در  او تصریح کرد: بحث همگانی کردن 
بخش هایی که این ظرفیت وجود دارد، به ویژه در 
شهرستان ها، می تواند به توسعه این رشته ورزشی 
کمک کند و این توسعه نیز می تواند ظرفیت های 

مالی را ایجاد کند.
پاریزی ضمن ابراز خرسندی از عملکرد بخش بانوان 
این هیئت، بیان داشت: خوشبختانه اهمیت ویژه ای 
مقام های  نیز  تاکنون  و  شده  داده  بخش  این  به 

زیادی کسب شده که جای بسی تقدیر دارد.
ابراز  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل   
باشد  داشته  وجود  گستردگی  این  کرد:  امیدواری 
و با توجه به ظرفیتی که در بخش بانوان هست، 
هم  و  باشیم  داشته  را  موجود  فضای  هم  بتوانیم 

استان  به ظرفیت های ورزش در  این فضا  ارتقاء  با 
کمک کنیم.

و  موتورسواری  هیئت  اعضای  به  خطاب  پاریزی 
رشته ی  طبیعت  به  توجه  با  گفت:  اتومبیلرانی 
در  زیادی  بسیار  عالقه مند  انسانی  نیروی  شما، 
در  باید  که  دارد  وجود  استان  این  گوشه ی  گوشه 

این بخش ساماندهی شوند.
و عالقه مندی های  این رشته جذابیت ها  افزود:  او 
تا  دهید  قرار  مدنظر  را  آن ها  باید  که  دارد  زیادی 

بتوانید از ظرفیتشان استفاده کنید.
در  را  شهرستان ها  ظرفیت  کرد:  تصریح  پاریزی 
بخش توسعه زیرساخت های ورزشی و هم در بحث 
توسعه کمی افراد در نظر داشته باشید و می توان 
متولی  که  دستگاه هایی  قالب  از  کار  این  برای 
برای  جایگاه ها  که  گرفت  را  کمک هایی  هستند، 

این رشته به صورت اختصاصی تعریف شود.
او تأکید کرد: نگاه هیئت باید یک نگاه استانی باشد، 
تنها به شهر کرمان نباشد، کما اینکه شهرستان هایی 
اساسی  و  زیربنایی  واقعا  را  کار  هستند،  فعال  که 
امکان  که  شهر هایی  هم  هنوز  اما  می دهند،  انجام 

توسعه کار را داشته باشند، وجود دارند.
اعالم  با  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل   
باید ساماندهی  اینکه وضعیت موتور های سنگین 
شود، گفت: متأسفانه این بحث امروز یک معضل 
ساماندهی  برای  واحد  نسخه  یک  اگر  و  است 
موتور های سنگین داشته باشیم بسیار بهتر است، 
از  بسیاری  به هیئت کمک می کند جلوی  این  و 
تخلفات گرفته شود، چرا که بدین ترتیب چارچوب 

و سازو کار مشخص می شود.
بحث  در  باید  که  حمایت هایی  بحث  به  پاریزی 
بنگاه های اقتصادی و شرکت هایی که در قبال این 
انجام  دارند،  اجتماعی  مسئولیت  مردم،  و  استان 
شود، افزود: شرکت ها بعضاً مسئولیت اجتماعیشان 
انجام  دارند،  که  تخصصی  مجمع های  طبق  را 

می دهند.

بتوانیم یک شورای راهبردی  باید  او تصریح کرد: 
مصوباتش  اگر  تا  باشیم  داشته  استان  ورزش  در 
استان  ورزش  عالی  شورای  مجموعه  زیر  بیاید، 
شودکه  تشکیل  کمیته ای  می تواند  نه  اگر  باشد، 
ما این مسئولیت  اجتماعی را بتوانیم در راستای 

عدالت اجتماعی هدفمند کنیم.
را  استان  ها ی  هیئت  همه ی  ی  دغدغه  پاریزی 
بیان  و  کرد  عنوان  عادالنه  و  متوازن  حمایت های 
داشت: این می طلبد آقای بابایی هم به ما کمک 
در  را  اجتماعی  مسئولیت  این  بتوانیم  تا  کنند، 
راستای عدالت اجتماعی در حمایت از ورزش سوق 
روی  را  و حمایتش  پوششی  بتواند چتر  تا  دهیم 

سایر رشته های ورزشی داشته باشد.
گفت:  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
و  جذابیت ها  اتومبیلرانی  و  موتورسواری  رشته 
پتانسیل های زیادی دارد که جا دارد از این ظرفیت 

به نفع ورزش بهره ببریم.
پاریزی گفت: بنده به اتفاق همکارانم در مجموعه 
خواهیم  شما  کنار  در  جوانان  و  ورزش  کل  اداره 
کل  اداره  وظایف  و  رسالت  می کنیم  سعی  و  بود 
قول  این  و  باشیم  داشته  هیئت شما  قبال  در  را 
ما  برای  محدودیتی  که  آن حمایتی  می دهیم،  را 
داریم  که  تعاملی  با  تا  شود  لحاظ  باشد  نداشته 

وضعیت را ارتقاء دهیم.
او آرامش، تعامل و همدلی حاکم بر رشته ی ورزشی 
موتورسواری و اتومبیلرانی را تبریک گفت و افزود: 
این آرامش و تعامل به سازندگی و ارتقاء این رشته 

ورزشی کمک می کند.
در  را  بهتری  شرایط  کرد:  امیدواری  ابراز  پاریزی 

ورزش و حوزه جوانان استان شاهد باشیم.
تنها  بابایی  انتخاباتی، علی  این مجمع  پایان   در 
از  رای   ۱۳ با کسب  پست،  این  تصدی  کاندیدای 
هیئت  ریاست  مجمع،  اعضای  رای   ۱۴ مجموع 
برای  را  کرمان  استان  اتومبیلرانی  و  موتور سواری 

چهار سال دوم نیز عهده دار شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر مرکز 
حوادث و فوریت های پزشکی کرمان گفت:برخورد 
 ۲ و  مصدوم   ۱۲ بافت  در  خودروها  زنجیره ای 

کشته برجای گذاشت.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
رییس  محمد صابری  ، سید  خبرنگاران جوان  

پیش  اورژانس  و  پزشکی  های  فوریت  مرکز 
بیمارستانی کرمان گفت:  حادثه تصادف زنجیره 
بوقوع  آهوییه(  راه  )سه  بزنجان  بافت،  در  ای 

پیوسته است.
صابری افزود: بالفاصله ۴ تیم فوریت های پزشکی 

به محل حادثه اعزام شد.

آمبوالنس  رسیدن  از  قبل  نفر  کرد:یک  بیان  او 
جان  دم  در  شده  وارد  جراحات  شدت  علت  به 
باخته و یک نفر علی رغم تالش تیم پزشکی در 

بیمارستان جان باخت.
اقدامات  انجام  از  بعد  گفت:مصدومین  صابری 
درمانی اولیه توسط تیم های فوریت های پزشکی 

به بیمارستان خاتم االنبیاء بافت منتقل شدند.
او تصریح کرد: مصدومین شامل ۱۱ مرد و یک 

زن در رده سنی ۱۸ تا ۴۰ سال قرار دارند.
بیمارستانی کرمان گفت:  اورژانس پیش  رییس 
افغانی غیر مجاز  اتباع  از خودرو ها حامل  یکی 

بوده وعامل تصادف شده است.

وضعیت موتورهای سنگین باید ساماندهی شود

 در تصادف زنجیره ای در بافت، 14نفر کشته و زخمی شدند

سال   ۱۳ زیر  فوتبالیست های  از  گیری  تست 
طرح  قالب  در  مس  باشگاه  طریق  از  کرمان 
کیای  سلیمی  ورزشگاه  در  فوتبال  فرهنگستان 

کرمان آغاز شد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان  ، توسعه فوتبال پایه، مهمترین 
راستا  این  در  است،  پایدار  قهرمانی  برای  رکن 
همکاری  با  کرمان  مس  صنعت  باشگاه  مدیریت 

هیات فوتبال این استان برای رسیدن به این هدف 
و به منظور ارتقاء و توسعه فوتبال پایه شروع به 

اجرای طرح توسعه فوتبال پایه کرده است.
استعدادیابی در مرحله  پایگاه  قالب  این طرح در 
و  راور  کهنوج،  جیرفت،  شهرستان  چهار  در  اول 
اکثر  در  آن  از  پس  و  شد  خواهد  اجرا  نرماشیر 
شهرستان هایی که سابقه ی مناسبی در فوتبال 

دارند، راه اندازی می شود.

 این طرح در رده های سنی ۱۱، ۱۲ و ۱۳ سال آغاز 
شده و پس از آن در رده های ۸، ۹ و ۱۰ سال نیز 

ادامه پیدا می کند.
پرورش  شناسایی،  طرح  این  اجرای  از  هدف 
استعدادهای ناب و بومی گرایی است تا در آینده 

جوابگو استان از نظر بازیکن باشد.
مس  باشگاه  در  که  کارگروهی  نظر  زیر  کار  این 
کرمان تشکیل شده است، با استاندارهای اصولی 

مانند مربی بومی و ... در هر کدام از شهرستان 
منظورنیز  بدین  شود،  می  انجام  نظر  مورد  های 
که  و کسانی  گرفته  هماهنگی های الزم صورت 
در این طرح  شرکت دارند، از قبل توجیه شده اند.

در مجموع باید گفت، چه از نظر سخت افزاری و 
چه نرم افزاری کار بسیار شکیل و جدیدی است 
پایه صورت می  از فوتبال  به منظور حمایت  که 

گیرد.

فرمانده انتظامی استان کرمان ازکشف ۹۰هزار لیتر سوخت قاچاق در ریگان 
خبرداد. به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، سردار 
مقام  فرامین  اجرای  راستای  استان کرمان گفت: در  انتظامی  فرمانده  ناظری 
ماموران  اقتصادی  تخلفات  و  جرائم  با  جدی  مبارزه  بر  مبنی  رهبری  معظم 
پلیس شهرستان ریگان با انجام کار اطالعاتی از ورود همزمان چند تانکر حمل 
سوخت غیرمجاز به حوزه این شهرستان و به مقصد استان های شرقی کشور 

مطلع شدند.
 ۳ شهرستان  این  اصلی  محور  در  استقرار  با  ماموران  راستا  این  در  افزود:  او 

دستگاه تانکر حمل سوخت را متوقف و در بازرسی از آن ها در مجموع بیش از 
۹۰ هزار لیتر گازوئیل که به صورت غیرمجاز از تهران و اصفهان بارگیری شده 

بودند را کشف کردند.
تانکر به  با اشاره به دستگیری راننده این ۳ دستگاه  انتظامی استان  فرمانده 
سبب بارگیری و حمل غیرمجاز گازوئیل تصریح کرد: منابع سوختی از جمله 
غیرمجاز  خروج  که  هستند  عزیزمان  میهن  ناپذیر  تجدید  و  ملی  ثروت های 
آن ها از کشور برای نسل امروز و فردای این مرز و بوم بسیار تا بسیار خسارت 

بار است.

آغاز کار فرهنگستان فوتبال مرکز کرمان

کشف ۹0 هزار لیتر سوخت قاچاق در ریگان

خبر

شهرداری شهر مس سرچشمه با توجه به مجوز شورای اسالمی شهر مس سرچشمه به شماره 675/ش/5 مورخ 98/07/02 
در نظر دارد انجام خدمات اجرایی )خدمات فنی، عمرانی، مهمانسرا و ... شهر مس سرچشمه ( را به مدت یک سال از طریق 
مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران دارای صالحیت دعوت می گردد 
به  به سایت شهرداری سرچشمه  اداری روز شنبه 98/07/20  پایان وقت  تا  اسناد و مدارک مناقصه حداکثر  جهت دریافت 

آدرس www.sarcheshmehcity.ir مراجعه و یا با تلفن 03434312460 تماس حاصل نمایند.
با این توضیح که: 

1- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 2- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
3- برندگان اول تا سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

4 - سایر اطالعات در اسناد مناقصه مندرج است.
محسن پوراسماعیلی - شهردار مس سرچشمه 

شهرداری مس سرچشمه در نظر دارد خدمات عمومی )نگهداری فضای سبز( شهر مس سرچشمه را به مدت یک 
پیمانکاران دارای  از کلیه شرکت ها و  لذا  نماید.  پیمانکار واجد شرایط واگذار  به  مناقصه عمومی  از طریق  سال 
به آدرس  به سایت شهرداری مس سرچشمه  صالحیت دعوت می گردد جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه 

www.sarcheshmehcity.ir مراجعه و یا با تلفن 03434312460 تماس حاصل نمایند.

با این توضیح که: 
1- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 2- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

3- کلیه اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است.
محسن پوراسماعیلی - شهردار مس سرچشمه 

آگهی مناقصه خدمات اجرایی شهرداری مس سرچشمه
)نوبت اول( 

آگهی مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز شهرمس سرچشمه 
)نوبت اول(

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب خانه پالک 5908 فرعی از 3982 اصلی واقع در بخش 2 کرمان به 
مساحت142مترمربع به آدرس کرمان خیابان شهید اخالقی غربی 5 مورد تقاضای خانم ملیحه غنی زاده 
نژاد لنگری می باشد تاکنون تحدید حدود نشده و نیاز به تحدید حدود دارد و  اعمال تبصره ذیل ماده 
15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست مالک به شماره 98/1102/16889- 98/07/06 
بدین وسیله آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح روز 98/07/29 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد 
که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات 
تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی نسبت به حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد 
طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود 
را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه 
صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این 
اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط 
متقاضی ثبت عملیات ثبتی به نام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ 

انتشار: 98/07/08
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 965 م/الف
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به قلم 
محمد فتح نجات

به قلم
 سیده فریبا روح االمینی

ایران  اخالق  فیلسوف  معروف ترین  ملکیان  مصطفی 
معتقد است که ایماژ موالنا از زندگی، زندان است. یعنی 
از نظرگاه این شاعر بلندمرتبه، حیات دنیوی به مثابه ی 
اسارت  به  را  آدمی  وجود  اصل  یا  روح  که  است  قفسی 
گرفته و رهایی از این زندان، حکم آزادی واقعی را دارد.

انسان در زندگی دنیوی اسیر ُغل ها)زنجیرهای بیرونی( 
و ِغل ها یا َغل هاست)زنجیرهای درونی(.

زنجیرهای بیرونی شامل همه ی بایدها و نبایدهایی ست 
واقعی  کمال  و  رشد  راه  در  را  آدمی  پای  و  دست  که 
می تواند  زنجیرها،  این  گسستن  گاه  که  می بندند  وی 
زنجیرهای  باشد.  داشته  بر  در  نیز  را  زیادی  هزینه های 
درونی هم شامل همه ی عقده ها، کمبودها، رذیلت ها و 
دقیق  و  درست  دید  مانع  که  نفسانی ست  تاریکی های 
این  شکستن  درهم  می شود.  هستی  جهان  به  آدمی 
اراده ای  اما  ندارد  همراه  به  هزینه ای  اگرچه  زنجیرها 
آنها  با  مقابله  در صحنه ی  تا  می طلبد  را  پایدار  و  قوی 
دور  هم  نظر  از  نباید  البته  فرازد.  گردن  پیروزمندانه 
فردی  هر  منسجم،  و  قوی  اراده ی  از  قبل  که  داشت 
آمده  نائل  خویش  شناخت  از  کاملی  درجه ی  به  باید 

بتواند  تا  آگاهی ست(  مستلزم  خود  که  باشد)شناختی 
بندهای اسارت و بردگی اش را از هم بگسلد.

امروزه شعر مولوی، نه تنها در نگاه عارفان، صاحبدالن، 
بیدارگران و رهبران معنوی که از دیدگاه روان شناسان، 
زیربنای  انسانی،  علوم  دانشمندان  و  جامعه شناسان 
می رود  شمار  به  اخالقی  همه گیر  و  اصیل  آموزه های 
که در سراسر دنیا عملی و قابل اجرا می باشد. بر همین 
گرانسنگ  شعر  که  گفت  می توان  راحتی  به  اساس 
نکات  حاوی  نگارنده  نظرگاه  از  ایرانی  شهیر  شاعر  این 

ارزشمند ذیل است:
_ انسان را به عشق بی قید و شرط به همه ی موجودات 
عالم دعوت می کند... کسی که تازه به این مکتب پیوسته 
آخر  که  بپرسد  خود  از  شاید  بپیوندد،  می خواهد  یا  و 
به  عشق  چیز؟!  همه  به  عشق  می شود؟!  مگر  چگونه؟! 
علف هرز، به گیاه کاکتوس، به غنچه ی گل سرخ؟! عشق 
درخت  به  صنوبر،  درخت  به  بر،  و  بی بار  درختچه ی  به 
به  عشق  پشه؟!  به  عقرب،  به  قناری،  به  عشق  سیب؟! 
دارویی  به  لذیذ،  نیمه  خوراکی ای  به  مطبوع،  غذایی 
مورتی؟!  کریشنا  به  هیتلر،  به  گاندی،  به  عشق  تلخ؟! 
عشق به ترنم باران، به گردوخاِک طوفان، به مواد مذاب 
بیابان،  یک  گدازنده ی  گرمای  به  عشق  آتشفشان؟! 
و  معتدل  هوای  به  شمال،  قطب  سوزنده ی  سرمای  به 
روح نواز منطقه ای سرسبز و خّرم؟! عشق به فرزند خود، 
به فرزند نزدیکان، به فرزند یک غریبه؟! عشق به انسان 
هم کیش، به انسانی دیگرکیش، به انسانی فارغ از کیش؟! 
عشق به وطن، به قاره، به قاره ای دیگر؟! عشق به دریا، به 
بیابان، به جنگل؟! عشق به کره ی زمین، به سایر کرات 

آسمانی، به کهکشان ها؟! عشق به....
_ انسان را به شادی دائمی دعوت می کند...

در  رنج؟!  بیماری؟!در  در  می شود؟!  مگر  آخر چگونه؟! 
مشکالت؟! در مرگ عزیزی؟! در...

_ انسان را به آرامش دعوت می کند...
آخر چگونه؟! مگر می شود؟! در خشم؟! در نگرانی؟! در 

بی عدالتی؟! در بی قانونی؟! در زورگویی؟! در....
_ ... و در نهایت انسان را به آزادی دعوت می کند...آخر 

چگونه؟! مگر می شود در این دنیای پرپیچ و خم؟!
به  که  نبود  اگر  شدنی ست.  اینها  همه ی  می شود!  بله 
آزادی،  به  رسیدن  شرط  درنمی آمد.  عبارت  به  و  شعر 
حصول  و  می باشد  آرامش  و  شادی  عشق،  به  دستیابی 
محقق  ذیل  سه گانه ی  مراحل  رعایت  با  نیز  تثلیث  این 

می شود:
۱ انسان اول مطالعه می کند)البته همراه با اندیشیدن(
متعدد  تفاسیر  در  غور  و  موالنا  اشعار  مثل  آگاه شود  تا 
آنها و نیز کتاب هایی مرتبط نظیر کیمیاگر پائولو کوئیلو. 

۲آگاهی به آدمی شناخت می دهد.
۳ انسان مشعل شناخت را فرا روی خویشتن می گیرد تا 
به خودشناسی برسد. او در این نوع معرفت، دو نوع خود 
را به وضوح می بیند که یکی را )خود یا ego( باید از 
سر راه دیگری)خود یا self( بردارد. ego باید برود تا 
self گسترش یابد و این مهم وقتی حاصل می شود که:

باشد:  خویشتن  مراقب  پیوسته  صورتی  به  آدمی 
به  عشق  خود،  با  آشتی  دائمی،  و  همیشگی  مراقبه ای 

خود و احترام به خود. 
دوستی می گفت که اگر انسان پیوسته نگاه و توجهش 

به خود باشد، یعنی خودخواهی و در انتها یعنی سقوط. 
بله، درست است. اما توجه به کدام خود؟!

 self به  توجه  به  را  آدمی  وزینش،  اشعار  در  مولوی 
یعنی   self گسترش  فرامی خواند.   ego از  اجتناب  و 
توجه به self و مراقبت از self سبب ضعیف و نحیف 
به  شدن،  ضعیف  از  پس   ego می شود.   ego شدن 
تدریج و البته با ممارست و مراقبت مداوم شخص، کاًل از 

بین می رود. با از بین رفتن ego، "عشق" به همه ی 
موجودات، "شادی" در تمامی شرایط و "آرامش" در هر 

وضعیتی بر انسان مستولی می گردد.
آدمی در حالت مراقبه که قرار بگیرد، سه نوع سکوت: 
۱( زبانی، ۲( زبان کوچک و ۳( ذهنی بر او چیره می شود. 
مخّرب  آثار  هم  منظم،  و  پیوسته  و سکوت  مراقبه  این 
رذایل اخالقی گذشته را از درون انسان می زداید و هم 

راه ورود مجدد صفات غیراخالقی را بر او می بندد.
پس توجه به خود یا self، همان مراقبه ی خویشتن 
عبارتی  به  و  واقعی  خویشتن  خویشتن،  حفظ  است، 
همان روح که جاودانه و فناناپذیر است. حفظ خویشتن 
از آسیب های خودخواهی، قضاوت، ناله و شکایت، کینه، 

حسد و حسرت و....
خویشتن که سالم بماند، ناخودآگاه "عشق و شادی و 
آرامش" آشکار می شود، این قانون ثابت خلقت در جهان 

بی ثبات هستی ست.
"عشق و شادی و آرامش" که هویدا شود، چون با آزادی 
بی تردید ُغل های  آمده،  پدید  بندهای درونی  و  قیود  از 
آموزه های  اساس  بر  زیرا  می شوند  گسسته  نیز  بیرونی 
مولوی، اتفاقات بیرونی و پیرامونی، انعکاسی از منویّات 
ماست.  درونی  آئینه ی  ما  بیرون  است.  انسان  درونی 
را  مولوی می گوید: مشاهده کننده، رفتار مشاهده شونده 

تعیین می کند!
آزادی  اخالقی(،  ضد  قیود  از  درونی)رهایی  آزادی 
حاصل  که  کامل  آزادی  می شود.  سبب  نیز  را  بیرونی 
"خداوند"  و  گردیده  متجلی  انسانی  کامل  اخالق  شد، 

رخ می نمایاند.

یادداشتی به بهانه گذر از هشتم مهرماه روز بزرگداشت موالنا؛

مولوی و اخالق

روایت »کرمان امروز« از عالج وضعیت نابسامان گردشگری در استان کرمان:

اشاره
برای  اید که  بوده  را شاهد  اتفاق  این  تکرار  بارها  شاید 
با استقبال گرم اهالی آن  گردشگری به شهری رفته و 
به  را  به رو شده و خاطره ای بسیار شیرین  منطقه رو 
یقینا  نیز  را  اتفاق  این  خالف  اید.  سپرده  خود  خاطر 
به  کرمان-  استان  در  -به خصوص  که  اید  بوده  شاهد 
منطقه ای برای گردشگری مراجعه و از همان ابتدا نگاه 
این مفهوم  با  اید  را احساس کرده  سنگین مردم بومی 
که »چرا به حریم ما وارد شده اید؟« این تنها یک سایه 
موارد  این  از  بسیاری  در  است.  فاجعه  این  هیوالی  از 
نگاه های  چنین  که  ایم  خوانده  قبل  سالهای  اخبار  در 
سنگینی یا به ایجاد نزاع و درگیری انجامیده است و یا 
با نهایت تاسف به تجاوز و قتل منتهی شده است. حال 

شاید با عمق فاجعه به خوبی آشنا شده باشید!
صنعت سبز

حضور  اهمیت  به  کشور  سران  و  مسئوالن  متاسفانه 
که  آنطور  کشور  اقتصاد  بر  آن  عظیم  تاثیر  و  گردشگر 
گردشگران  حضور  موارد  برخی  در  نیستند.  آشنا  باید 
مواردی  در  و  گرفته می شود  اشتباه  امنیتی  مسائل  با 
گرفته  و سبز جدی  توجه  قابل  این صنعت  اصال  دیگر 

در  تولید  دولت صرف  قدرت  و  توجه  بیشتر  نمی شود. 
صنایع کارخانه ای می شود و گاهی حتی اشتغال را تنها 
این درحالی است که در صنایع  دانند.  در کارخانه می 
که  حالت  ترین  بینانه  خوش  در  ای  کارخانه  و  معدنی 
صادرات خواهد بود، شاهد خروج سرمایه ملی از کشور 
هستیم. در صنایع مس و فوالد به همین ترتیب و حتی 
آب  خروج  شاهد  هم  کشاورزی  و  کوچک  صنایع  در 
بار است.  تاسف  نفتی هستیم که بسیار  مجازی و مواد 
درست است که توجه به تولید و سازندگی باید همواره 
بی  سبز«که  »صنعت  به  باید  چرا  اما  باشد،  اولویت  در 

ضررترین و پردرآمد ترین است، بی توجهی شود!؟
مدارس باید مبدا قرار گیرد

این بی توجهی را حتی در بطن جامعه و در بین مردم 
می توان مشاهده کرد که نتیجه و درواقع دست آوردش 
همان نکات ننگ باری است که در ابتدا به آن اشاره شد. 
اما چاره این است که در مناطق گردشگر پذیر و مناطقی 
پذیر شود،  و... گردشگر  آثار ملی  ثبت  با  قرار است  که 
بحث آموزش را جدی بگیریم. درست است که برگزاری 
کالسهایی برای اهالی بومی آن منطقه و گفتن از فواید 
حضور گردشگر می تواند تا حدی مفید باشد، اما نباید 
و  مدارس  ببریم!  یاد  از  را  افراد  این  تفکر  ریشه  و  پایه 
مکان هایی که کودکان در آن در حال آموختن هستند. 
تقریبا  دروس  جای  به  مناطقی  چنین  مدارس  در  باید 
گردشگران  از  استقبال  به  مربوط  دروس  از  فایده  کم 
فواید  متوجه  کودکی  از  باید  ما  کودکان  شود.  استفاده 
حضور گردشگران در شهر و یا روستای خود باشند. اگر 

مقاومتی  اقتصاد  که  گفت  توان  می  یقینا  شود  چنین 
محقق شده است و مردم آن منطقه نیازی به درآمدهای 

نفتی ندارند.
امکانات و زیرساخت

اما نکته دیگری که در این مناطق مشهود است فقدان 
وجود امکاناتی برای اهالی بومی به منظور کسب درآمد 
از حضور گردشگر است. در شهری مانند »ماهان« شما 
رستوران ها و مراکز تفریحی بسیار زیادی را مشاهده می 
کنید که باعث کسب درآمد از حضور گردشگر می شود، 

روستاهای  نظیر  دیگری  زیبای  بسیار  مکانهای  در  اما 
زیبا  اطراف کرمان و شهرهای دیگر که طبیعتی بسیار 
از  میزبانی  برای  مناسبی  مکان  هیچ  شما  دارند،  بکر  و 
گردشگر و البته کسب درآمد برای اهالی بومی مشاهده 
که  شود  این  نتیجه  است؛  طبیعی  بنابراین  کنید،  نمی 
مردم بومی از حضور گردشگران ناراضی باشند و ایشان 
چنین  عواقب  که  بدانند  خود  زیست  محیط  مخرب  را 
تفکری ممکن است همان باشد که در ابتدای این متن 

اشاره شد.

سخن آخر
اینها پیشنهاداتی بود که با بهره گرفتن از نظرات کارشناسان 
توجه  مورد  که  امیدواریم  و  شد  مطرح  گردشگری  حوزه 
مسئوالن و مردم این مناطق قرار گیرد و روزی شاهد این 
اتفاق میمون باشیم که استان کرمان از درآمد نفتی بی نیاز 
الگوهایی که وجود دارد )مانند کشور  به  با توجه  و  است 
ترکیه( بتوانیم از گوشه گوشه ی استان کرمان بدون خروج 
سرمایه های معدنی و نفتی از کشور، کسب درآمد کنیم و 

»اقتصاد مقاومتی« را در عمل شاهد باشیم.

گردشگری در مدرسه و دانشگاه است کلید رونق 


