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اخبار استان

حمایت  کرمان،  استان  دادگستری  کل  رییس 
در  اولویت  یک  را  اقتصادی  فعاالن  و  کارگران  از 
دستگاه قضایی برشمرد و گفت: از مهرماه سال 97 
دبیرخانه  در  پرونده   253 تشکیل  ضمن  تاکنون 
بر  افزون  بیکاری  از  استان،  مقاومتی  اقتصاد  ستاد 
استان  در  کارگر  و  متخصص  نیروی  نفر   9500

جلوگیری شده است.
کار  جهانی  هفته  گرامیداشت  با  موحد«  »یداهلل 
زحمتکش  کارگران  به  روز  این  تبریک  و  کارگر  و 
از  حمایت  راستای  در  قضاییه  قوه  اقدامات  افزود: 
تولید و فعاالن این بخش در راستای فرامین مقام 
کردن  اجرایی  و  العالی(  )مدظله  رهبری  معظم 
مقاومتی  اقتصاد  کلی  های  سیاست  و  ها  برنامه 

دنبال می شود.
ستادهای  عملکرد  گزارش  براساس  افزود:  وی 
های  سیاست  اجرای  استانی  ستاد  کشور،  استانی 
کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمان در 

سال گذشته حائز رتبه برتر شده است.
اجرای  استانی  ستاد  اقدامات  ترین  مهم  به  موحد 

و  حقوقی  ابعاد  در  مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست 
کرد:  بیان  و  اشاره  در سال گذشته  کرمان  قضایی 
استانی  ستاد  خانه  دبیر  در  پرونده   157 تشکیل 
پیگیری  برای  مصوبه   151 و  مقاومتی  اقتصاد 
مشکالت فعاالن اقتصادی استان داشتیم و مطالبات 
556 نفر از کارگران کارخانه قند بردسیر به نحوی 
سایت  فروش  از  جلوگیری  که ضمن  شد  پیگیری 
این کارخانه، مطالبات معوق کارگران آن پرداخت 

شود.
عمومی  روابط  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
تامین  مشکل  حل  وی  کرمان،  استان  دادگستری 
اخذ  و  صنعتی  واحدهای  جهت  مازوت  سوخت 
همکاری شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی استان 
مهم  اقدامات  دیگر  از  را  گستر  قطعه  مجموعه  با 
دادگستری کل استان کرمان در راستای حمایت از 
تولید برشمرد و گفت: طی سال گذشته زمینه های 
گلناز  نباتی  روغن  شرکت  مشکل  حل  برای  الزم 
از  انسداد  رفع  و  ای  اداره آب منطقه  با  ارتباط  در 
حساب های شرکت، پیگیری تخصیص مواد اولیه و 

راه اندازی کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه 
صنعت  بازرسی،  سازمان  اطالعات،  اداره  قضایی، 
اندازی  راه  بازرگانی جهت  اتاق  و  تجارت  و  معدن 
مجدد کارخانه روغن نباتی گلناز و لزوم حمایت از 
سرمایه گذار جهت تولید ماهیانه 10 هزار تن روغن 

نباتی انجام شده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: تالش 
اخذ  تسهیالت  ماهه  تنفس شش  مجوز  اخذ  برای 
شده توسط شرکت خودروسازان بم در خصوص راه 
اندازی خط جدید تولید لیفان در بم و ایجاد اشتغال 
اندازی مجدد کارخانه  برای 200 نفر، پیگیری راه 
ولتا کابل، پیگیری راه اندازی مجدد  شرکت معدن 
جویان فوالد آریا ) معدن طالی زرترشت( واقع در 
جنوب استان کرمان و فراهم کردن زمینه اشتغال 
بالغ بر 100 نفر  در شرکت کوروش موتور آریا  واقع 

در منطقه بم در سال گذشته انجام شده است.
شرکت  از  قضایی  و  حقوقی  های  حمایت  به  وی 
های دانش بنیان و تعامل و همکاری با پارک علم و 
فناوری نیز اشاره و بیان کرد: طی سال 99 برگزاری 

مقاومتی،  اقتصاد  استانی  ستاد  جلسات  مستمر 
استانی  گوی  و  گفت  شورای  جلسات  در  شرکت 
دولت و بخش خصوصی و بازدید از چندین واحد 
از جمله قطعه گستر، معادن زغال سنگ  تولیدی 
به    ... و  گهر  گل  معدنی  و  صنعتی  مجتمع  راور، 
منظور بررسی میدانی مشکالت کارگران و فعاالن 

این مجموعه انجام شده است

رییس کل دادگستری استان کرمان :
از بیکار شدن 9500 نیروی متخصص و کارگر در استان جلوگیری شد

ها،  گزارش  براساس  گفت:  کرمان  استاندار 
کرونایی  آمارهای  استان  جنوب  و  سیرجان  در 
هشداردهنده است و با توجه به اینکه جاهای دیگر 
دارد به ثبات نسبی نزدیک می شود، این مناطق نیاز 

به کنترل جدی تری دارد.
کرونا  استانی  ستاد  جلسه  در  وند  زینی  علی  دکتر 
و  سیرجان  در  ها،  گزارش  براساس  کرد:  اظهار 
است  آمارهای کرونایی هشداردهنده  استان  جنوب 
و با توجه به اینکه جاهای دیگر دارد به ثبات نسبی 
به کنترل جدی  نیاز  مناطق  این  نزدیک می شود، 

تری دارد.

افزود: در کل کشور به نوعی شیب نزولی آمار  وی 
استان  اما در  آغاز می شود  به کرونا دارد  مبتالیان 
و  هندی  ویروس  اخبار  و  نیست  اینگونه  کرمان 
وضعیت استان های همجوار، هشدارهایی به ما می 
دهد که اگر دقت نکنیم و عادی انگاری شود، خیلی 

وضعیت بدتری خواهیم داشت.
را  وضعیت  باید  فرمانداران  کرد:  تصریح  وند  زینی 
در  بهتری  وضعیت  شاهد  بتوانیم  تا  بگیرند  جدی 
استان باشیم و ما به صورت جدی طرح مهار برای 
کنترل اتباع خارجی اجرا می کنیم و براساس اعالم 
ناجا، استان کرمان بیشترین تعداد اتباع خارجی را 

بعد از سیستان و بلوچستان برگشت داده ایم.
های  پروتکل  رعایت  عدم  درباره  کرمان  استاندار 
بود  قرار  گفت:  دولتی  های  دستگاه  در  بهداشتی 
تاکنون گزارشی  و  نظارت کنند  و حراست  بازرسی 
چه  ای  اداره  اگر  مجموع  در  اما  نشده  ارائه  ما  به 
دورکاری یا پروتکل ها را رعایت نمی کنند، مدیران 

باید پاسخگو باشند.
وی درباره فعالیت اصناف اظهار کرد: ظرفیت تخت 
های بیمارستانی استان رو به تکمیل شدن است و 
اگر رها کنیم کار سخت تر می شود و فعال جاهای 
شلوغ، بازار، پاساژها و پارک ها نباید گشایش داشته 

باشد و کمیته اقتصادی درباره فعالیت صنوفی که 
موجب تجمع نشود، مصوبه دقیق بیاورند تا تصمیم 

بگیریم.
فعالیت  در  که  صورتی  در  کرد:  تصریح  وند  زینی 
های  تیم  بگیرد،  صورت  گشایش  صنوف  برخی 
بازرسی باید به شدت فعال شوند و هر مغازه ای که 

رعایت نکرد جریمه و پلمب یک تا دو ماهه بشود.
وی درباره درخواست برخی ادارات از دانشگاه علوم 
پزشکی برای دریافت واکسن کرونا گفت: در بحث 
وزارت  پروتکل  از  غیر  به  استثنایی  هیچ  واکسن 

بهداشت نداریم.

استاندار کرمان:

کرونا در سیرجان و جنوب استان به وضعیت هشدار رسید

خبر
مدیر مهندسي معكوس شرکت

 گل گهر خبر داد:

بومی سازی ماده شیمیاییMIBC با 
حمایت شرکت های گل گهر و گهر روش

مدیر مهندسي معکوس و ساخت داخل شرکت گل گهر از بومي سازي 
و  گهر  و صنعتي گل  معدني  با حمایت شرکت   MIBC ماده شیمیایي 

شرکت گهر روش سیرجان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل شرکت گل گهر، مهندس جالل 
سلیمان نژاد گفت: کارشناسان کارگروه بومي سازي حوزه کنسانتره شرکت 
گل گهر شامل کارشناسان شرکت گل گهر و کارشناسان شرکت گهر روش 
به عنوان پیمانکار بهره بردار، با انتقال دانش و تجربه خود به سازنده داخلي 
در  که  شدند   MIBC ارزبر  العاده  فوق  شیمیایي  ماده  ساخت  به  موفق 

فرآیند فلوتاسیون)شناورسازی( استفاده مي شود .
وی افزود: در فرآیند فلوتاسیون از مواد شیمیایی مختلف شامل فعال کننده 
)Collectors(، بازداشت کننده ها )Depressants( و همچنین کف 
سازها )Frother( استفاده می شود تا در نهایت جداسازی عامل مزاحم 

از کانی هدف محقق شود.
سلیمان نژاد ادامه داد: متداول ترین کف ساز مورد استفاده در فلوتاسیون 
 )MIBC( مواد معدنی مختلف در مقیاس صنعتی، متیل ایزوبوتیل کربونیل
بوده که در حذف گوگرد از کنسانتره مگنتیتي، هماتیتي و همینطور در 

فرایند فلوتاسیون مس، سرب و روي نیز کاربرد دارد.
وی اظهار کرد: فلوتاسیون یکی از اصلی ترین روش های جدایش فیزیکی 
شیمیایی است که در آن با استفاده از مکانیزم چسبیدن حباب های هوا به 
مواد آبران و انتقال به صورت کف در سطح سلول فلوتاسیون و در نهایت 
جمع آوری کف، حذف کانی محتوی گوگرد محقق شده و یا تغلیظ کاني 
هاي مس و یا سرب-روي  انجام خواهد شد. به بیان ساده تر، پیریت )کانی 
فرآیند  این  از  ناشی  به حباب  آهن  کنسانتره  در  موجود  سولفور(  حاوی 

شیمیایی چسبیده و به صورت سرریز جدا می شود.
این  داد:  ادامه  و ساخت داخل شرکت گل گهر  مدیر مهندسي معکوس 
در  استفاده  جهت  شیمیایي  ماده  این  تولید  حال  در  اکنون  هم  سازنده 
بمنظور  تحقیقات  و  باشد  مي  آهن  کنسانتره  فلوتاسیون خطوط  فرآیند 
ارتقاي کیفیت آن با همفکري کارشناسان بومي سازي شرکت گل گهر و 

شرکت گهرروش ادامه دارد.
نکته قابل ذکر در بومي سازي این ماده شیمیایي این مي باشد که کلیه 
مواد اولیه آن نیز داخلي و  از پتروشیمي هاي کشور تهیه میشوند. سیاست 
مدیران ارشد منطقه گل گهر حمایت از سازندگان بومي به منظور بومي 
نیز مي  مواد معدني  فرآوري  زنجیره  مواد شیمیایي مصرفي  سازي سایر 
باشند. سلیمان نژاد تاکید کرد: بومي سازي این ماده شیمیایي منجر به 
صرفه جویي ارزي یک میلیون یورو در سطح منطقه گل گهر و صرفه جویي 
ارزي حداقل پنج میلیون یوروي در سطح کشور عزیزمان ایران شده است. 

در نخستین شب از لیالی شب های قدر؛

کرمانی ها آیین احیا شب نوزدهم را 
در جوار شهدای گمنام برگزار کردند

 
لیالی  از  شب  نخستین  رمضان،  مبارک  ماه  نوزدهم  شب  احیای  آیین 
پرفیض قدر، شنبه شب همزمان با ضربت خوردن موالی متقیان امام علی 
)ع( در کرمان با حضور عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت )ع( در جوار 
قبور شهدای گمنام برگزار شد. به گزارش ایرنا، آیین های نخستین شب از 
لیالی قدر، برای دومین سال متوالی به علت شیوع کرونا بصورتی متفاوت از 
سال های قبل برگزار شد. زنان و مردان کرمانی در نخستین شب از لیالی 
قدر با ساعت ها قبل از آغاز مراسم در تکایا، مساجد، حسینیه ها و گلزار 

شهدای کرمان حضور یافتند و ندای الهی العفو را سر دادند.
استان  از  نقاطی  در  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  با  قدر  لیالی  محافل 
کرمان با اجرای دستورالعمل هایی نظیر ماسک زدن، رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی، برگزاری محافل در محیط های باز و سایر موارد برگزار شد و 
مردم با خواندن دعاهای جوشن کبیر، ابوحمزه ثمالی، سوره قدر، قرآن بر 

سر گرفتن و احیا و شب زنده داری به راز و نیاز با معبودشان پرداختند.
و  غیره  و  زرد، خرما  شله  نذری هایی چون  پخش  با  کرمانی ها  همچنین 

همچنین اطعام نیازمندان به استقبال این شب عزیز رفتند.
لیالی قدر در کرمان توسط ستاد پیشگیری کرونا بر  ممنوعیت تردد در 

طرف شده است.

سارق ساختمان های نیمه کاره 
با ۱۴ فقره سرقت دستگیر شد

فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری سارق ساختمان های نیمه کاره و 
کشف 1۴ فقره سرقت خبر داد. سرهنگ محمدرضا ایران نژاد گفت: در 
پی وقوع چندین فقره سرقت از ساختمان های نیمه کاره در شهرستان 
از محل  میدانی  تحقیقات  و  بررسی های تخصصی  انجام  با  »سیرجان«و 
انجام شده  وقوع سرقت ها مشخص شد، سرقت ها توسط یک نفر سارق 
یک  در  متهم  قضائی،  مقام  با  هماهنگی  و  سارق  شناسایی  از  پس  که 
عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر شد. او تصریح کرد: این متهم 
در بازجویی های پلیسی و در مواجهه با دالیل و مستندات پلیس به 1۴ 
فقره سرقت معترف و در بازرسی از منزل متهم مقداری از وسایل سرقتی 
کشف و تحویل مالباختگان شد. فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان با 
اشاره به تحویل متهم به مراجع قضائی گفت: چه بهتر که شهروندان به 
هشدار های انتظامی و آموزش های همگانی پلیس در حوزه پیشگیری از 

سرقت توجه ویژه داشته باشند تا امکان سرقت از سارقان سلب شود.

با معرفی نفرات برتر؛

مسابقات تنیس روی میز جام رمضان 
در کرمان پایان یافت

مبارک  ماه  گرامیداشت  کرمان،  استان  میز  روی  تنیس  آزاد  مسابقات 
رمضان با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
مبارک  ماه  گرامیداشت  کرمان،  استان  میز  روی  تنیس  آزاد  رقابت های 
رمضان، با رقابت ۴5 شرکت کننده در محل سالن کهنوجی شهر کرمان 
برگزار شد. رقابت ها پس از قرعه کشی، در 15 گروه 3 نفره آغاز شد و 
راهی مرحله  نفر  از هر گروه 2  رقابت های دور نخست  برگزاری  از  پس 
بعد مسابقات شدند که در این مرحله، 30 شرکت کننده رقابت حذفی و 

جذابی را برای معرفی نفرات برتر پشت سرگذاشتند.

جانشین استاندار در ستاد کرونای استان کرمان 
گفت:رعایت پروتکل های بهداشتی در همه موارد 

در استان کرمان باالتر از میانگین کشور است.
دکتر محمدصادق بصیری  در جلسه ستاد استانی 
مدیریت کرونا اظهار کرد: در حال حاضر در استان 
کرمان هفت شهرستان جیرفت، رفسنجان، زرند، 
سیرجان، شهربابک، کرمان و کهنوج در وضعیت 
قرمز و سه شهرستان بافت، بردسیر و کوهبنان در 

وضعیت نارنجی قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه 13 شهرستان استان کرمان 
در وضعیت زرد کرونایی هستند، افزود: در هفته 

رویکرد  با  را  کرونا  ستاد  روزانه  گذشته جلسات 
منطقه ای و یک جلسه فوق العاده قرارگاه را برای 
برگزار  هندی  کرونای  زمینه  در  گیری  تصمیم 

کردیم.
بصیری در ادامه تصریح کرد: می دانیم که اصناف 
چهار هفته تعطیل و تحت فشار هستند که برای 
اقتصادی  کمیته  به  پیشنهاداتی  اصناف  فعالیت 

ستاد کرونا داده ایم تا تصمیم گیری کند.
معاون استاندار کرمان با اشاره به مصوبات ستاد 
ملی کرونا بیان کرد: مصوب شد بانک ها تا 10 
روز گواهی عدم پرداخت چک های کلیه اصناف را 

اعالم نکنند و برای صدور و تمدید پروانه کسب تا 
پایان شهریور نیاز به استعالم مالیاتی نخواهد بود.
که  صورتی  در  دیده  آسیب  صنوف  افزود:  وی 
سال  افزوده  ارزش  به  مربوط  مالیاتی  اظهارنامه 
انها  را اعالم نکرده و جریمه شدند، جریمه   99
امهال می شود و اقساط معوق مالیات 99 نیز تا 

پایان خردادماه مهلت داده شد.
بصیری در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: 
رعایت پروتکل های بهداشتی در همه موارد در 
استان کرمان باالتر از میانگین کشور است و فقط 

در پایانه های مسافربری پایین تر است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
کرمان از برگزاری برنامه های روز قدس به صورت 

مجازی خبر داد.
در  انجم شعاع  حسین  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
جمع اصحاب رسانه در خصوص برنامه های روز 
با بیان اینکه در شرایط فعلی )به  جهانی قدس 
راهپیمایی  برگزاری  امکان  کرونا(  شیوع  لحاظ 
وجود  هم  موتوری  و  به صورت خودرویی  حتی 
مسلمانان  میان  در  قدس  روز  کرد:  بیان  ندارد، 
تا  است  الزم  لذا  شود  فراموش  نباید  جهان 
برنامه های محتوایی ایجاد شود که جبران کننده 

راهپیمایی روز قدس باشد.
افکار عمومی و  باید  افزود: در شرایط فعلی  وی 
مفاهیمی همچون  با  را  نسل جوان  به خصوص 
و ظلمی که در حق مردم  فلسطین  روز قدس، 
ضد  افکار  همچنین  و  شده  انجام  فلسطین 
صهیونیستی و ضد استکباری بیشتر آشنا کنیم 

و نسبت به این موضوع حساس باشیم.
اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
روز قدس  بزرگداشت  برای  استان کرمان گفت: 
قطعی  از  پس  که  شده  بینی  پیش  برنامه هایی 
شدن آنها اعالم خواهد شد اما یکی از این برنامه ها 

جشنواره مجازی »قدس میراث ماندگار« می باشد 
که برای دومین سال و به صورت مجازی در سطح 

استان برگزار خواهد شد.
انجم شعاع تصریح کرد: این جشنواره امسال از 6 تا 
17 اردیبهشت ماه جاری در سه بخش دابسمش، 
کتابخوانی و پرسش مقاومت برگزار خواهد شد که 
پس از داوری آثار به تعدادی از شرکت کنندگان 

جوایزی تعلق خواهد گرفت.
وی گفت: امسال روز قدس به چند جهت اهمیت 
و  منطقه ای  مسائل  به  می توان  که  دارد  ویژه ای 
شهید  شهادت  از جمله  اخیر  سال  یک  حوادث 

شهید  شهادت  آمریکایی ها،  توسط  سلیمانی 
عملیات  و  صهیونیست  توسط  فخری زاده 
اشاره  نطنز  هسته ای  سایت  در  آنان  خرابکاری 

کرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
کرمان ادامه داد: مردم باید روز قدس امسال را 
اینکه  با  و  بدارند  گرامی  قبل  سال های  همانند 
امسال امکان شرکت حضوری در این مراسم وجود 
ندارد می توان این روز را با راه اندازی هشتگ ها 
کلیپ،  ساخت  اعالم حضور،  مجازی،  فضای  در 

انجام برنامه های محتوایی و … گرامی بداریم.

جانشین استاندار در ستاد کرونای استان کرمان:

همچنان هفت شهرستان استان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خبر داد:

برگزاری مجازی برنامه های روز قدس در کرمان 
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قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

آگهی مزایده اتومبیل 
)پرونده کالسه 9901785(

به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق یک دستگاه سواری سمند 
به  روغنی    - سفید  رنگ:   1394 مدل  سوز  دوگانه   LXEF7
شماره موتور *134543* و شماره شاسی *504839* به شماره 
مشاهده  فوق  اتومبیل  بازدید  زمان  در   89 ط   774-45 پالک 
گردید: 1ـ الستیک های جلو 30 درصد و الستیک های عقب 
جزئی  ضربه  راست  جلوی  گلگیر  ابتدای   -2 سالم  درصد   60
دارد نیاز به صافکاری و قلم گیری دارد 3- ابتدای وسط درب 
جلوی راست ضربه جرئی دارد و نیاز به صافکاری و قلم گیری 
دارد 4- انتهای وسط درب عقب درب عقب سمت راست ضربه 
جزئی دارد و نیاز به صافکاری و نقاشی دارد 5- زه درب جلو و 
عقب راست نیاز به تعویض دارد 6- صندلی ها فاقد روکش می 
باشند 7- تزیینات داخل کامل و مرتب هستند 8- فاقد جک و 
زاپاس و آچار چرخ می باشد 9- رکاب راست ضربه دارد و نیاز 
به تعویض می باشد 10- جلو پنجره شکسته و نیاز به تعویض می 
باشد 11- موتور و گیربکس سالم می باشند 12- اتومبیل فوق 
از تاریخ 1399/02/14 الی تاریخ 1400/02/14 نزد شرکت بیمه 
تاریخ  در  فوق  اتومبیل   -13 باشد  می  ثالث  شخص  بیمه  البرز 
1399/11/20 به پارکینگ منتقل شده است. ارزش )پایه قیمت( 
اتومبیل فوق که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 
1/450/000/000 ریال معادل صد و چهل و پنج میلیون تومان 
 12 الی   9 ساعت  از  مزایده  است.  گردیده  برآورد  پایه  قیمت 
اداره کل ثبت اسناد  ظهر روز یکشنبه مورخ 1400/02/26 در 
دوم  طبقه  نشاط  پارک  در ضلع شمالی  واقع  امالک کرمان  و 
سالن اجتماعات شهید نصر از طریق مزایده بفروش می رسند و 
مزایده از مبلغ پایه کارشناسی  یک میلیارد و چهارصد و پنجاه 
میلیون ریال که قطعی گردیده شروع و باالترین مبلغ پیشنهادی 
با پرداخت ده درصد فروخته خواهد شد خریدار مکلف است 
مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده 
به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور 
و  شد  خواهد  واریز  خزانه  حساب  به  و  نبوده  استرداد  قابل 
مزایده ابطال و تجدید می گردد. بدهی های مالیاتی و عوارض 
اینکه رقم قطعی آن  از  اعم  مزایده  تاریخ  تا  شهرداری و غیره 
معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است. ضمن آنکه 
پرداختی  وجوه  مازاد  وجود  صورت  در  مزایده  انجام  از  پس 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می 
گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد 
انجام خواهد شد طالبین می  تعطیلی مزایده  از  بعد  اداری  روز 
اداره  به  اداری  بیشتر در ساعات  اطالعات  توانند جهت کسب 

ثبت اسناد مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار: 1400/02/13

رییس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 
محمدرضا محمدی کیا 

159 م/الف

به بهانه گذر از روز 9 اردیبهشت روز قنات؛

علت نامگذاری روز قنات

 قتل هولناک در خانه پـدری افشا شد

دوستان  آب  پیرامون  اینجانب  نوشته  دل  انتشار  پی  در 
زیادی دالیل نامگذاری این روز را خواستار شدند لذا به طور 
خالصه به این مهم اشاره می کنم که باید در این خصوص 

وام دار ابوریحان بیرونی بود.
ابوریحان بیرونی )427 – 352 هـ ش( فیزیک دان، منجم 
شناس،  معدن  داروشناس،  شناس،  زمین  دان،  جغرافی 
زبان  نگار،  تاریخ  هنرشناس،  شناس،  جامعه  دان،  ریاضی 
شناس، تقویم پژوه و دین پژوه بود او را پدر انسان شناسی 
بی  مردم  باورهای  نگارش  در  که  دانند  می  هنرشناسی  و 

طرف بود.
جهانی بودن بیرونی را می توان در عصر مدرن دید، بیرونی 
نام حفره ای بر نیمه ی پنهان ماه است، شوروی تمبر یادبود 
زادروز  و  کرده  منتشر   1353 سال  در  را  بیرونی  ی  هزاره 

بیرونی روز مهندس نقشه برداری نام دارد.
بیرونی در بیشتر زمینه ها تحقیقات و تالیفاتی داشته است 
و  رودها  مد  و  جزر  منظومه ی شمسی،  جمله چرخش  از 

نهرها و چشمه ها، گل ها و شکوفه ها 
جمع کتب بیرونی 164 تا بوده که جمع سطور آنها افزون 

بر 13 هزار است. کتابهای آثارالباقیه در تاریخ و جغرافیا و 
تا  را  نظراتش  مانایی  بیرونی  علمی  روش  مسعودی  قانون 
وجود  قانون مسعودی  کتاب  در  او  کند.  امروز ضمانت می 
قاره آمریکا را ذکر می کند ولی چون دریانوردی با کشتی 
های بخار نبود این فرضیه آزموده نشد در کتاب آٍثار الباقیه 
چاه ارتزین توصیف شده بیرونی در کتاب اسطرالب ساعت 
را به 60 دقیقه و هر دقیقه را به 60 ثانیه تقسیم کرد. ساعت 

های اختراعی او ساعت آبی، آفتابی، آوندی و ماسه ای بود. 
بیرونی در آثار خود به آداب و رسوم ایران آن زمان اشاره 
دارد که در مورد آب و آِیین های آبی هم بسیار نوشته است. 
براساس نوشته های بیرونی آناهیتا سرچشمه ی آبهای روی 
پاکیزه می گرداند،  را  نران  زمین است و نطفه ی همه ی 
بطن همه ی مادگان را تطهیر می کند و شیر را در پستان 
مادران پاک می سازد. در حالی که در جایگاه آسمانی خود 

در میان ستارگان قرار دارد و سرچشمه ی دریای کیهانی 
ماه  است هشتمین  پاکی  و  و شرم  عفت  الهه  آناهیتا  است 
نام عنصر حیاتی و مهندس  به  ماه  سال و دهمین روز هر 
آب، آبان نامگذاری شده است، در آبان روز جشن سرور آمیز 

برپا می داشتند و آن را آبانگان می نامیدند.
قبل از نوروز پیک های بهاری در کوچه ها راه می افتادند 
و آمدن بهار را بشارت می دادند و مردم پشت سر آنها آب 
می پاشیدند و قبل از آمدن میرنوروزی کاسه ی پر از آب 
که درون آن دانه های انار هست به میر نوروزی تقدیم می 
روان  مناسبت  به  ساالن  آب  جشن  اسفند  اول  روز  کردند 
و  شاد  های  نمایش  با  همراه  و  آبشارها  و  جویباران  شدن 

خنده دار انجام می شده است.
روز دهم اسفند جشن شادی کنار رودها برگزار می شده 
و روز 19 اسفند را نوروز رودها می نامیدند و به پاکسازی و 
الیروبی رودخانه ها می پرداختند روز 20 اسفند روز گلدان 
بوده که به کاشت گل و گیاه و درختکاری اختصاص داشت 
می  وجشن  بوده  آبها  زایش  و  باروری  روز  اسفند   30 روز 

گرفتند و این آیین شادی تا 13 فروردین ادامه داشت.
روز 9 اردیبهشت روز قنات ها بود و روز جشن و پایکوبی 
روز 9  مناسبت  بدین  و  قناتها  و الیروبی  ها  قنات  کنار  در 
از الیروبی  اردیبهشت روز تمدن قناتی است. 50 روز پس 
رودها و 40 روز پس از جشن باروری و زایش آب ها و این 

پیشنهادی نیکوست این روز را پاس بداریم.

روزنامه ایران نوشت: راز هولناک پدری که برای رهایی از آزارهای پسرش، او 
را به  قتل رسانده و تکه هایی از بدنش را در سطل زباله انداخته بود پس از یکسال 

فاش شد.
ساعت 11 صبح چهارشنبه 22 مرداد سال گذشته، گزارش کشف باالتنه مردی در 

سطل زباله ای در خیابان خزانه به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم شد.
به دنبال اعالم این خبر بازپرس محمد جواد شفیعی و تیم بررسی صحنه جرم 
راهی محل شدند. بررسی های اولیه نشان می داد که جسد متعلق به مرد جوانی 
است که عامل یا عامالن جنایت پس از قتل، جسد را مثله کرده و قسمتی از بدن 
او را داخل این سطل زباله انداخته اند. پزشکی قانونی زمان مرگ را 6 ساعت قبل از 

کشف جسد اعالم کرد.
در حالی که تحقیقات برای رازگشایی از این جنایت ادامه داشت، چند ساعت بعد، 
نیم تنه دیگر جسد در سطل زباله ای حوالی کهریزک از سوی یک کارتن خواب که 

در حال گشتن زباله ها بود، پیدا شد.
با شروع تحقیقات متخصصان پزشکی قانونی وارد عمل شده و بعد از بررسی های 

تخصصی اعالم کردند که تکه های اجساد کشف شده متعلق به مردی حدوداً 30 تا 
40 ساله است. تحقیقات برای یافتن سر مقتول و شناسایی هویت عامل یا عامالن 
این جنایت به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای امور جنایی پایتخت ادامه یافت.

در نخستین گام کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت به سراغ پرونده های 
افراد گمشده رفتند و با 5 پرونده رو به رو شدند که مردان گمشده با مشخصات جسد 

کشف شده شباهت هایی داشتند.
در این میان یکی از پرونده ها مورد توجه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار 
گرفت و به سراغ پسر جوانی رفتند که ناپدید شدن برادرش را اعالم کرده بود. او در 
تحقیقات گفت: من اعتیاد داشتم و برای ترک در کمپ ترک اعتیاد بستری بودم. 
زمانی که از کمپ برگشتم و سراغ برادرم به نام شاهین را گرفتم، پدر 80 ساله ام گفت 

که او به همراه دوستانش به کشور دوبی رفته است.
نداشت که شاهین  امکان  و  بود  باورنکردنی  و  پدرم عجیب  او گفت: حرف های 
بی خبر از من به سفر برود. اصاًل برادرم دلیلی برای این سفر نداشت. مدتی صبر کردم 
و وقتی دیدم برادرم تماسی با ما نگرفت بیشتر مشکوک شدم. او همیشه با پدرم 

مشکل داشت به همین خاطر به اداره پلیس رفتم و ناپدید شدن برادرم را خبر دادم.
هیچ  اما  شد  متمرکز  پرونده  این  روی  تحقیقات  جوان،  پسر  اظهارات  به دنبال 
مدرکی که نشان دهد پسر جوان از کشور خارج شده به دست نیامد و همین مسأله 

احتمال دست داشتن پدر 80 ساله در این ماجرا را مطرح کرد.
در اقدام بعدی بازپرس محمد جواد شفیعی دستور بررسی خانه شاهین را صادر 
کرد. در بازرسی از خانه مقتول رد خون هایی به دست آمد که نشان می داد جنایتی 
رخ داده است. با اینکه مدت ها از زمان لکه های خون گذشته بود اما احتمال قتل 
پسر 34 ساله قوت گرفت و بدین ترتیب بازپرس شعبه پنجم دادسرای امور جنایی 
پایتخت دستور بازداشت پیرمرد را صادر کرد. حجت، پدر شاهین ابتدا منکر جنایت 

بود اما در نهایت لب به اعتراف گشود و راز قتل پسرش را برمال کرد.
زندگی می کردم.  با پسرهایم  و من  قبل فوت کرد  او گفت: همسرم چند سال 
پول  او  به  می کرد  مجبور  مرا  و  می انداخت  راه  دعوا  پول  خاطر  به  مدام  شاهین 
بدهم... اگر مخالفت می کردم دعوا راه می انداخت و مراعات سن و سال من پیرمرد 
توانایی پرداخت هزینه ها و  نه  را داشتم و  او  با  توانایی مقابله  نه  را نمی کرد. من 

خواسته های او را. درنهایت تصمیم به قتل او گرفتم، روز حادثه پسر کوچکم بیرون 
بود و من و شاهین در خانه تنها بودیم. آن روز حال خوبی نداشت.

با چاقو به او حمله کردم و چند ضربه به او زدم وقتی مطمئن شدم نفس نمی کشد 
می خواستم جسد را از خانه بیرون ببرم اما جسد سنگین بود و توانایی حمل آن 
را نداشتم. برای همین تصمیم گرفتم جنازه را مثله کنم تا بتوانم آن را به بیرون 
انتقال دهم. بعد از این کار تکه های جسد را داخل نایلون گذاشته و با خودروام هر 
قسمت آن را در یک سطل زباله در نقاط مختلف شهر گذاشتم و سرش را هم داخل 

رودخانه ای در اطراف تهران انداختم و به خانه برگشتم.
برای اینکه کسی از ماجرا با خبر نشود به دروغ به بچه هایم گفتم که شاهین به 

همراه دوستانش به خارج از کشور رفته است.
سرهنگ مرتضی نثاری، معاون جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت در رابطه با 
این خبر گفت: به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای امور جنایی تهران، متهم در 
اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات در این خصوص 

ادامه دارد.

گزارش »کرمان امروز« از کاهش بحرانی ذخائرخونی در این ایام کرونایی و لزوم اهدای خون در ماه مبارک رمضان؛

نذرخون در شب های قدر ؛ الزم تر از هر سال

اشاره:
هر ساله  در ماه مبارک رمضان، آمار اهدای خون در 
اتفاق ممکن  این  به رو می شود و  با کاهش رو  استان 
و  خون  به  نیازمند  بیماران  برای  را  مشکالتی  است 
فرآورده های خونی ایجاد کند، بنابراین اهدای خون در 

ماه مبارک رمضان نباید فراموش شود.
سرپرست اداره کل انتقال خون استان کرمان با اشاره 
کاهش  و  کرونا  ویروس  شیوع  مجدد  گرفتن  اوج  به 
مراجعه جهت اهدای خون از مردم در خواست کرد در 
شب های پر برکت قدر اهدای خون  را فراموش نکنند. 
در همین زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل 

مطالعه است.
با  خون  اهدای  آمار  رمضان  مبارک  ماه  در  ساله  هر 
هایی  سال  در  کاهش  این  و  شود  می  مواجه  کاهش 
گیرد  می  قرار  سال  اول  ماه  شش  در  رمضان  ماه  که 
بودن  دار  ادامه  دلیل  به  هم  امسال  است،  چشمگیرتر 
شیوع ویروس کرونا اهدای خون در استان کاهش یافته 
بیماران مصرف  استان کرمان که  برای  این موضوع  که 
کننده خون همچون تاالسمی بیشتری دارد، محسوس 
تر است. این در حالی است که قابلیت ذخیره و نگهداری 
فرآورده های حاصل شده از خون مانند داروهای موجود 
اساس  بر  ها   فرآورده  این  و  نیست  ها  داروخانه  در 
از سه  استانداردهای جهانی و ملی و نوع فرآورده پس 
برای گلبول  تا 35 روز  فرآورده های پالکتی  برای  روز 
قرمز فشرده شده و خون کامال منقضی می شود، بر این 
اهدا  از  اساس استمرار اهدای خون و دعوت همیشگی 

کنندگان اجتناب ناپذیر است.

اهدای خون را در شب های قدر فراموش نکنید
هر سال در ماه رمضان بسیاری از مردم نذر خون می 
ما  استان  در  هاست  سال  پسندیده  فرهنگ  این  کنند. 
بین مردم رایج است. اما امسال همانند سال گذشته این 
به خاطر شرایط  خاص و  دغدغه وجود دارد که شاید 
وضعیت قرمز استان و بیماری کرونا مردم کمتر به پایگاه 

های انتقال خون مراجعه کنند. آن هم در شرایطی که 
خونی  ذخایر  شدید  کاهش  با  استان   خون  کل  اداره 
مواجه است و به گفته سرپرست اداره کل انتقال خون 
استان در حال حاضر در ذخایر خونی همه گروه ها به 
ویژه گروه های خونی منفی در استان کرمان  با کمبود 

مواجه هستیم. 

دکترایرج شکوهی افزود: با توجه به اینکه هرساله در 
ماه مبارک رمضان آمار اهدای خون در استان با کاهش 
روبه رو می شود  و با توجه به اوج گرفتن مجدد شیوع 
ویروس کرونا  و کاهش مراجعه جهت اهدای خون ، از 
مردم درخواست داریم در شب های پربرکت قدر اهدای 

خون را فراموش نکنند.
اینکه در حال حاضر در ذخایر همه  بیان  با  شکوهی 
گروه های خونی به ویژه گروه های خونی منفی، +O  و 
A+ در استان با کمبود مواجه هستیم، از مردم دعوت 
کرد تا با اهدای خون در شب های پرفیض قدر به یاری 

نیازمندان به خون بشتابند.
ساعات پایگاه های انتقال خون

 در شب های قدر
لیالی  وی درباره ساعات کاری مراکز اهدای خون در 
بلوار 22  واقع در  پایگاه مرکزی کرمان  بیان کرد:  قدر 
بهمن از ساعت 16 تا 24 و پایگاه شهید فیروزی واقع در 
میدان آزادی، ابتدای بلوار جمهوری از ساعت 17 و 30 
دقیقه 24 و پایگاه های اهدای خون در شهرستان های 
رفسنجان، سیرجان، جیرفت و بم از ساعت 21 الی 24 

آماده خدمت رسانی به هم استانی ها هستند.
مردم  اگر  استان کرمان گفت:  انتقال خون  سرپرست 
نذری جهت اهدای خون دارند نذرشان را به شب های 
به  موفق  ها  این شب  در  و چنانچه  نکنند  موکول  قدر 
اهدای خون نشدند تا پایان ماه مبارک رمضان به پایگاه 
های اهدای خون سراسر استان مراجعه و نذرشان را ادا 
اهدای  مراکز  همه  در  داد  اطمینان  مردم  به  کنند.وی 
صورت  به  و  درستی  به  بهداشتی  های  پروتکل  خون 

کامل رعایت می شود.
 سخن آخر

سرخی  با  که  است  ارزشمند  ای  هدیه  خون،  اهدای 
خود، حیات را به جان می بخشد و حس نوع دوستی 
انسان ها را  به نمایش می گذارد. این سنت حسنه و 
نیک را در شب های عزیز رمضان و به ویژه در شب های 

قدر فراموش نکنیم.

پسندیده  فرهنگ  این  می کنند.  خون  نذر  مردم  از  بسیاری  رمضان  ماه  در  هرسال 
سال هاست که در استان ما بین مردم رواج پیدا کرده است. اما امسال همانند سال های 
گذشته نیست و این دغدغه وجود دارد که شاید به خاطر شرایط  خاص و وضعیت قرمز 
استان و بیماری کرونا مردم کمتر به پایگاه های انتقال خون مراجعه کنند. دکتر ایرج شکوهی، 
سرپرست اداره کل انتقال خون استان کرمان با اشاره به اوج گرفتن مجدد شیوع ویروس 
کرونا و کاهش مراجعه جهت اهدای خون از مردم در خواست کرد در شب های پر برکت 
قدر اهدای خون را فراموش نکنند و این نذر مهم را امسال بیش از هرسال مورد توجه قرار 

دهند و...

به قلم محمد برشان
نویسنده و پژوهشگر

انتخابات 1400
ویژگی های 

کاندیداها 
انتخابات در میهن عزیزمان همواره به عنوان یک موضوع 
آرمانی و حیثیتی مورد توجه بوده و مردم نیز با توجه به 
به عنوان  پیشین  انتخابات در دوره های  این واقعیت که 
یکی از مهمترین عوامل تحکیم وحدت و تامین امنیت، 
نقش بی بدیلی برعهده داشته در پای صندوق های اخذ 

آرا حاضر می شوند.
ملت رشید ایران در اجرای نقش خود در این نمایش ملی، 
فراتر از رقابت های جناحی و انتخاباتی فکر می کنند و 
هرگز اجازه نمی دهند بیگانگانی که با استفاده از صدها 
رسانه ی مختلف، نقش نفاق و تفرقه می افکنند، کمترین 

خدشه ای به تصمیم آنها وارد آورند.
به  ولی  کنیم  می  سپری  را  سختی  روزگار  که  چند  هر 
لحاظ نقش تعیین کننده ی انتخابات در آینده ی کشور، 
نمی توانیم نسبت به این وظیفه ی دینی و میهنی بی تفاوت 
باشیم و سرنوشت میهنمان را در هاله ای از ابهام قرار دهیم   
انتخابات  در  کرد  خواهیم  سعی  فعال،  مشارکت  با  لذا 
ایمان،  از خلوص  انتخاب کنیم که  پیش رو، کسانی را 
برخوردار  آگاهی  و  علم  بر  مبتنی  و شجاعت  دلسوزی 
باشند. کسانی که بشود آنها را با معیار خالصی چون شهید 
حاج قاسم سلیمانی سنجید قهرمانی که بیش از 40 سال به 
اتفاق یاران صدیقش جان بر کف برای حراست از امنیت 
کهن دیار ایران می کوشید و در این مسیر مقدس لحظه 
نامزدهای  است  موظف  دلسوزی  ایرانی  هر  نیاسود.  ای 
ریاست جمهوری و اعضای شوراهای شهر و روستا را زیر 
ذره بین قرار داده و با ژرف نگری در سابقه ی خدمتی، 
میزان دانش و آگاهی از اطالعات آنها درباره ی سمتی 
که قرار است بر عهده بگیرند، نقش خود را در توسعه 
و عبور از مشکالتی که با آنهادست به گریبان هستیم به 

خوبی ایفا کند.
شک نیست که در زمینه ی شناخت کاندیداها نبایستی 
تنها به مدرک تحصیلی و عناوین دکترا و ... اکتفا کرد 
بلکه از خالل مصاحبه های آنها می توان به سطح واقعی 
انجام وظیفه ای که مدعی آن  آنها در  توانایی  دانش و 
هستند، پی برد تا انتخابات برای عبور از مشکالت کشور 

نتیجه بخش باشد.
ان شااهلل 

به قلم 
یحیی فتح نجات 
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روایت »کرمان امروز« از گالیه های والدین و مصائب معلمان در این شرایط سخت کرونایی و تصمیم هایی که گهگاه بوی تعجیل می دهد، به بهانه گذر از روز معلم؛

مصائب معلمان و گالیه  والدین ؟

محال  شوید  هم صحبت  که  فردی  هر  با  روزها  این 
ها  محدودیت  درباره  شما  از صحبت  بخشی  که  است 
در  اگر  خصوص  به  نباشد.  کرونایی  های  ممنوعیت  و 
آن خانواده دانش آموزی نیز حضور داشته باشد، یقینا 
از  او خواهند گفت و حتما  از معضالت درسی  والدین 
حضوری  صورت  به  امتحانات  برخی  است  قرار  اینکه 
برگزار شود گله ای مطرح می کنند. از سویی دیگر اگر 
در آن خانه معلمی حضور داشته باشد، به طور حتم از 
مشکالت تدریس آنالین و معضالتی که با دانش آموزان 
دارد سخن به میان خواهد آورد. این دو نوع نگرش و دو 
گونه نارضایتی نقل مجالس این روزهای زندگی ماست. 
اما آیا می توان برای آن چاره ای اندیشید و راهی پیدا 
هایی  راه  یقینا  راضی شوند؟  مجموعه  دو  هر  که  کرد 
وجود دارد، اما متاسفانه مسئوالن ما همواره آسان ترین 

راه را انتخاب می کنند و همین موضوع موجب ایجاد 
نارضایتی ها می شود. به عنوان مثال در سال تحصیلی 
که در آن حضور داریم در زمان ثبت نام اعالم کردند 
های  گالیه  و  بود  خواهد  حضوری  مدارس  امسال  که 
بسیاری را ایجاد کردند و پس از مدتی - البته پس از 
دریافت هزینه ها- اعالم شد که به صورت غیر حضوری 
است  آفت  نوعی  مدیریت  در سیستم  رفتار  این  است. 
که متاسفانه در سطح کالن هم به آن توجه نمی شود. 
با  باید  همواره  که  بفهمانند  مردم  به  مسئوالن  اینکه 
طرح گالیه و اعتراض تغییر تصمیم دهند، اتفاق خوبی 

نیست و برای ادامه فعالیت مدیران بسیار منفی است.
مکانی  و  زمان  هیچ  با  توان  نمی  البته  را  روزها  این 
شیوع  دلیل  به  دنیا  جای  همه  در  زیرا  کرد،  مقایسه 
متاسفانه  و  است  همین  روال  کرونا  منحوس  ویروس 
همه مردم دنیا معترض شده اند. این ویروس و شرایط 
اجتماعی امروز دنیا باعث می شود که برخی تصمیمات 
باشد. وضعیت تدریس آنالین در همه  بدون جایگزین 
دنیا مشکل ساز شده است و چاره ای برای آن نیست. 
اما در برخی کشورها برای ارتقا سطح آن تالش هایی 

شده که شوربختانه در کشور ما به یک سامانه »شاد« 
نفر  روزانه 400  امروز که درکشور  منتهی شد. همین 
به دلیل کرونا کشته می شوند هستند معلمان، دانش 
تدریس  برای  تجهیزاتی  هیچ  که  مدارسی  و  آموزان 
رسانه  در  ها  کاستی  این  گزارش  بارها  ندارند.  آنالین 
درگیر  دولتمردان  متاسفانه  اما  است،  شده  منتشر  ها 
مسائل دیگر هستند و این بخش مهم از آینده مملکت 
این  دیگر  سویی  از  کنند.  نمی  مشاهده  درست  را 
کرونایی  تصمیمات  زمینه  در  فرودی  و  فراز  سیاست 
اینکه  نارضایتی در همه مردم شده است.  ایجاد  باعث 
به  تحصیلی  سطوح  از  برخی  بگیریم  تصمیم  ناگهان 
که  حالی  در  هم  آن  دهند  امتحان  حضوری  صورت 
صدها نفر روزانه کشته می شوند و مغازه و کسب و کار 
والدین همان دانش آموز را تعطیل کرده ایم، تصمیمی 
اشتباه و توجیه نشدنی است. پس چه بهتر که در این 
زمینه دقت بیشتری داشته باشیم و گالیه های مردمی 
را با تصمیمات کارشناسی مخلوط کنیم و از تصمیماتی 
که مشخص است در نهایت باید تغییر کند پرهیز داشته 

باشیم. به امید فردایی سراسر تدبیر!

نوشتاری در توصیف اشعار همایون کرمانی به مناسبت چاپ مجدد دیوان اشعار ایشان

چندروز پیش توسط عموی بزرگوارم جناب آقای محمود 
دهش که پس از مرحوم ابوی سمت مهتری را در خاندان 
دیوان  عنوان »منتخب  کتابی تحت  دارند  بر عهده  دهش 
احمد  آقای  جناب  کوشش  و  مقدمه  با  کرمانی«  همایون 
اسداللهی کرمانی )شعله( که به همت مرکز کرمانشناسی 
و مدیریت محترم آن، جناب آقای محمدعلی گالبزاده که 
در سال 1397 به چاپ دوم رسیده است، به دستم رسید 
کار  تجربه  محمد  مرحوم  ناب  اشعار  مطالعه  مشغول  که 
کرمانی متخلص به - همایون- شدم که مایه فخر و افتخار 
کرمان و اهل ادب می باشد. پس از تعمق و تأملی در اشعار 
همایون کرمانی تصمیم گرفتم مقاله ای را بنا بر تحقیقات 
می  کرمان  فکری  مکتب  زمینه  در  که  خودم  مطالعات  و 
باشد از طریق روزنامه وزین کرمان امروز که قریب به سه 
و منتشر می  اداره  نجات  فتح  دهه توسط خاندان محترم 
شود به چاپ برسانم. باشد که گوشه ای از ارادت این شاعر 
شیدا را که در میان اهل فضل و ادب بیشترین اشعار را در 
توصیف مقام و اظهار ارادت به جناب شاه نعمت اهلل ولی 

دارد را بیان نمایم.
در  یادداشتی  در  عبداهلل دهش  بزرگم مرحوم شیخ  پدر 

دفتر شخصی خود می نویسد:
»آبان ماه 1354 در جلسات انجمن ادبی خواجو از طرف 
کرمان  استان  هنر  و  فرهنگ  کل  مدیر  اقتصادی  آقای 
کنون  تا  که  کرمان  شعرای  تذکره  چنانچه  شد،  پیشنهاد 
اداره  هزینه  به  که  شود  تهیه  ]است[،  نشده  آوری  جمع 
عبداهلل  اینجانب  شد.  خواهد  نشر  و  طبع  هنر  و  فرهنگ 
دهش که از سالها پیش در اندیشه تهیه تذکره شاعران و 
سرایندگان کرمان بودم فرصت را غنیمت شمردم و به جمع 

آوری پرداختم«.
مرحوم محمد تجربه کار کرمانی متخلص به همایون، در 
این دفتر شخصی به دستخط خود بنا به درخواست مرحوم 
از خود را می نویسد که بعدها  عبداهلل دهش شرح حالی 
در تذکره شعرای کرمان به قلم عبداهلل دهش کرمانی چاپ 

و منتشر می شود و با صاحب تذکره در مصراع اول رباعی 
ذیل هم نوا و هم آوا می شود.

عبداهلل دهش می سراید:
در مذهب عشق خودپرستی کفر است          

  با حضرت دوست عرض هستی کفر است
هوشیار اناالحق نتوان گفت دهش              

    که اظهار وجود جز به مستی کفر است
همایون کرمانی چنین می سراید:

در مذهب عشق خودپرستی کفر است       
 اندیشه ز هر بلند و پستی کفر است

با هستی دوست، نیست می باید بود        
 اینجا سخن ای دوست ز هستی، کفر است

در عظمت و مقامات رفیع این شاعر گرانمایه دیار کریمان 
ایران  نام  و صاحب  برجسته  استاد  دو  از  جمله  دو  همین 

کفایت است.
استاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی که تا آخرین روزهای 
دکتری  رساله  در  را  مشاور  استاد  سمت  وفاتشان  از  قبل 
نیز  رساله  این  مقدمه  بخش  و  داشتند  عهده  بر  اینجانب 
کرمانشناسی  مرکز  با همکاری  و  ایرانشناسی  بنیاد  توسط 
از همایون کرمانی  در ستایش  است،  منتشر شده  و  چاپ 
ثانی است«  چنین می گویند: »همایون کرمانی خواجوی 
بهجت  شهریار  مرحوم  ادبیات  و  شعر  بزرگ  استاد  نیز  و 

تبریزی در ذکر کماالت و فضایل ایشان چنین سروده اند:
»دگر کرامت کرمان همی »همایون« است    

 هم »اطهری« که جوان است و شورش افزون است«
حقیر فقیر، با عنایت به اینکه برای اولین بار مکتب کرمان 
رابه عنوان یک مکتب فکری که اساس طریقت نعمت اللهیه 
می باشد را به ثبت رسانده و کتابی تحت عنوان »شاه نعمت 
اهلل ولی و مکتب کرمان« در این زمینه منتشر نموده ام بر 
خود الزم دیدم که از این منظر به دیوان همایون کرمانی 
به  را  پرمایه  و  این شاعر گرانمایه  ارادت  و  بیندازم  نگاهی 
جناب شاه نعمت اهلل ولی و آستان ماهان به طور مختصر به 

همشهریان عزیزم معرفی نمایم، باشد که مفید افتد.
از جمله شعرایی است که اگر چه رسما به فقر  همایون 
نعمت اللهی مشرف نشده است و به سیر و سلوک در طریقت 
نعمت اللهیه وارد نشده است اما ارادت وی به مکتب فکری 
کرمان که بر اساس اندیشه ها و تفکرات جناب شاه نعمت 
اهلل ولی شکل گرفته است و اساس طریقت نعمت اللهیه می 
امروز هیچ  به  وتا  است  توجه  قابل  و  بسیار ستودنی  باشد 

شاه  جناب  به  ارادت  و  وصف  در  ایشان  اندازه  به  شاعری 
نعمت اهلل ولی شعرنسروده است.

وی در بیان حاالت خویش چنین می گوید:
دوستان شیدا دلی کرمانی ام                    

دوستدار دلبری ماهانی ام
مسکن آن ماه در ماهان بود                

  آستان قبله شاهان بود
وی خود را مرید حقیقی جناب شاه نعمت اهلل ولی می 
داند و از مدعیان طریق شاه نعمت اهلل ولی تبری می جوید.

وی در ارادت خویش به جناب شاه چنین می گوید:
من مرید توام نه مدعیان              

عاشقی نو ظهور می آیم
دل به هر دلبری نخواهم داد         

  شاه را در حضور می آیم
بی شک طریقت عملی جناب شاه نعمت اهلل ولی ریشه 
دایره  قطعا وسعت  و  دارد  ایشان  تفکرات  و  ها  اندیشه  در 
عرفانی  های  اندیشه  اساس  بر  که  کرمان  فکری  مکتب 
جناب شاه ولی شکل گرفته است، از وسعت طریقت عملی 
نعمت اللهیه بسیار وسیع تر است و شاعر شوریده و عارفی 
این  رسمی  محدوده  در  اگرچه  کرمانی  همایون  همچون 
طریقت عملی قرار نمی گیرد اما ارادت وی به مکتب فکری 

کرمان و اندیشه ها و تفکرات شاه نعمت اهلل ولی که اساس و 
بنیان این طریقت می باشد در اشعارش نه تنها کامال واضح 

و هویدا است، بلکه بی نظیر است.
شیوه شاه نعمت اهلل است              

پویش من به راه اهل صفا
در قیامت که خلق حیرانند            

  دست من هست و دامن موال
ماهان«  »آستان  عنوان  تحت  غزلی  در  کرمانی  همایون 
از دیوان وی به چاپ رسیده است چنین  که در منتخبی 

می سراید:
من بینوای بیدل به نیاز پیشت آیم                      

که نوازش است زیبا ز مقام پادشاهان
و در شعری دیگر چنین می سراید:
شاه را در حضور می آیم             

با هزاران سرور می آیم
طور سیناست خطه ماهان          

موسی آسا به طور می آیم
از کرمان و کرمانیان در اشعار همایون  تعریف و تمجید 
منتخب  در  که  قطعاتی  در  جمله  آن  از  که  است  فراوان 
به  را  خود  ارادت  است،  آمده  کرمان  وصف  در  دیوانش 
بزرگان ادب و عرفان کرمان و به خصوص جناب شاه نعمت 

اهلل ولی چنین بیان می دارد:
ای بس مه و ستاره کزین آسمان دمید         

ای بس بزرگمرد، کزین خاک پاک خاست
گر آوری به یاد ز »خواجو« و»وحشی« اش    

زین بلبالن هنوز به گلزارها نواست
ور ز »اوحدی« و »شاه ولی« آوری به یاد          

دفتر نیازمند به سردفتری جداست
عرفان  و  ادب  بزرگان  وصف  دیگردر  ای  قطعه  در  وی 
کرمان و به خصوص حضرت شاه نعمت اهلل ولی که امروزه 

شهرتی جهانی دارند، چنین می سراید:
همه گویندگانش نکته دانند       

 چو »خواجو« و »عماد«ش را ستانند
کسی چون »نعمت اهلل ولی« نیست      

 کسی همچون وی از صاحبدلی نیست
اگر شیراز را شاه چراغ است 

ز ماهان نیز کرمان رشک باغ است
سپاس ایزد بخشنده آریم           

 که رو بر آستان شاه داریم
که خود پرورده این آب و گل بود         

که هم صاحبدل و هم اهل دل بود
بگفتا همچو کرمان نیست جایی                  

نباشد این چنین مهمان سرایی
دل عالم نگر کرمان زمین است                  

 مقام و منزل اهل دل این است
»همایون« همنوای شاه می باش                 

  ز اسرار نهان آگاه می باش
وی در قطعه ای دیگر چنین می سراید:
هست اگر شیراز را شاه چراغ             

  با چراغش دارد از عالم فراغ
شهر کرمان را بود روشندلی                 

با چراغ نعمت اهلل ولی
ماه ماهان شاه شاهان جهان        

آن که آگاه است از راز نهان
همچو خورشیدی میان انجم است         

جد واالیش امام پنجم است
تا به ماهان است او مسند نشین          

گشته ماهان رشک فردوس برین

باقی حق
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