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مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد:

نمایش دو فیلم ویژه جشنواره تولید 

استان کرمان در جشنواره

 بین المللی کودک و نوجوان

معاون میراث فرهنگی خبر داد:

شناسایی استاد کاران

 گلیم شعبجره  برای احیای 

این هنر در زرند

متن در صفحه دوم
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جانباز ۷۰ درصد کرمانی
 آسمانی شد

فرمانده انتظامی استان کرمان:

  بنا داریم در پایان ۱۴۰۰ به اهداف بسیاری 

در حوزه امنیت دست پیدا کنیم

گر می خواهید دیابت نگیرید  ا

صبح ها زودتر صبحانه بخورید

استاندار کرمان:

در حوزه فرهنگ 

و اقتصاد نیاز به نیروی

 جوان و متعهد داریم

که به سختی های زندگی عشایری استان افزوده است: کمبود علوفه و نهاده های دامی  گزارش »کرمان امروز« از 

زندگی عشایری هر روز ناممکن تر می شود

متن کامل در صفحه سوم

     ادامه خشکسالی ها در استان کرمان و کمبود بارش و رویش کم علوفه، عشایر این استان را با مشکالت جدی معیشتی و تهیه غذای دام مواجه کرده است. به گفته مسئول سازمان بسیج جامعه عشایری استان، 
مهم ترین چالش عشایر کرمان، کمبود نهاده های دامی است که اگر به این موضوع توجه نشود، این قشر در زمینه تولید گوشت و غذای خود دچار مشکل خواهند شد که آفت بسیاری را به دنبال خواهد داشت. در 

چند دهه گذشته با کوچ بسیاری از روستاییان به حاشیه شهرها آسیب های بسیاری متوجه شهرها شد و یقینا حمایت نکردن از زندگی عشایر استان، آفت ساز خواهد شد و...

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

چ ابدی کو گذر از ایام سالروز  یادداشتی به بهانه  
 خسرو آواز ایران استاد محمدرضا شجریان:

پرنده ماندنی اسـت 
اگر النه در دل مردم 
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قصیده  ی پاییز

 معروف  ترین شعر

 »جان کیتس«

آیا نوشیدنی گرم می تواند

 از افراد در برابر ویروس

 محافظت کند؟

 صفحه  سوم

متن کامل در صفحه چهارم صفحه  چهارم

شرکت معتبر در زمینه اجرای EPC  پروژه های صنعتی  در نظر دارد نسبت به انجام مناقصات 
ذیل  جهت احداث کارخانه فلوتاسیون سرباره مجتمع مس سرچشمه اقدام نماید 

۱ - نصب تجهیزات مکانیکال
۲ - نصب برق و ابزار دقیق

۳ - نصب پایپینگ 
لذا از واجدین شرایط دعوت بعمل می آید تا پایان ساعت اداری شنبه  ۱400/07/۲4 نسبت به اعالم 

آمادگی و ارسال رزومه به آدرس ایمیل  trading@scico.irاقدام نمایند.
بدیهی است در صورت کسب امتیاز کیفی، از تائید شدگان جهت مراحل بعدی دعوت بعمل خواهد 

آمد .

آگهی مناقصه عمومی
جناب آقاي محسن ربیعي)فراخوان پیش ارزیابی کیفی(

رياست محترم اتحاديه پخش ،عمده فروش و بنكدار استان کرمان

ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت شما تسلیت عرض می کنم 

و  شما  برای  و  رحمت  و  مغفرت  مرحوم،  آن  برای  متعال  خداوند  از 

بازماندگان صبری جمیل خواستارم.
سید محمدحسین یزدی

تسلیت
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اخبار استان

  استاندار کرمان جایگاه این استان را در تثبیت 
رفتار  همه  کرد:  بیان  و  دانست  مهم  کشور  امنیت 
ما باید مبتنی بر قانون باشد و تابع بی چون چرای 

قانون باشیم.
مشترک  صبحگاه  مراسم  در  وند«  زینی  »علی 
مناسبت  به  کرمان  انتظامی  و  نظامی  نیروهای 
هفته ناجا با تبیین گام دوم انقالب اسالمی گفت: 
بازسازی عقالنی از همه ارکان کشور آغاز شده که 
به تفکر همسو و همگام برای این هدف بزرگ نیاز 

داریم.

در  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  یادآوری  با  وی 
حوزه های مختلف از جمله نیروهای مسلح عنوان 
مولفه  با  اسالمی  جمهوری  نظامی  نیروی  کرد: 
مردمی بودن تفاوت خود را از دیگر نیروهای نظامی 

جهان برجسته کرده است.
زینی وند با اشاره به اقتدار جمهوری اسالمی تصریح 
قدرت  اوج  در  سیاسی  ارکان  لحاظ  به  ایران  کرد: 

است.
استاندار کرمان گفت: در حوزه فرهنگ و اقتصاد نیاز 
به نیروی جوان و متعهد داریم که کشور را به قله 

اقتدار پیش خواهند برد.
وی جایگاه استان کرمان را در تثبیت امنیت کشور 
مهم دانست و بیان کرد: همه رفتار ما باید مبتنی 

بر قانون باشد و تابع بی چون چرای قانون باشیم.
زینی وند تاکید کرد: همه ما باید بدانیم که در هر 
مطالباتمان  گرفتن  برای  اگر  هستیم  پستی  و  رده 
از چهارچوب قانون پا را فراتر گذاشتیم حتما نظام 

مقتدر ما را به دایره قانون باز خواهد گرداند.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین حسن 
استان  در  فقیه  ولی  نماینده  سلیمانی   علیدادی 

گفت:  مراسم  این  در  نیز  کرمان  جمعه  امام  و 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی و سربازان گمنام 
در کنار مردم به خوبی برای اقتدار کشور سهم خود 

را به انجام می رسانند.
تالش  کردن،  کار  مردم  برای  و  بودن  مردمی  وی 
امامت  از  تبعیت  و  خداوند  رضایت  جلب  برای 
مسلح  نیروهای  تمایز  های  مولفه  از  را  والیت  و 
جمهوری اسالمی از دیگر کشورها برشمرد و تاکید 
کرد: این سه مولفه باعث می شود که ماموریت ها 

مقدس جلوه کند.

سی وچهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان 
همزمان با سراسر کشور دراستان کرمان برگزارمی شود.

محمدرضا علیزاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان 
فیلم های  و همچنین  مسابقه جشنواره  فیلم بخش  اکران ۱۰  از 
سینما های  در  نوجوان  و  کودک  پویانمایی  و  داستانی  کوتاه 
گلستان امین رفسنجان، ناظر زاده بردسیر و غدیر بافت خبر داد 
و گفت: فیلم های این جشنواره همزمان با هفته ملی کودک  تا 

روز سه شنبه ۲۰ مهر در دو سانس ۱۵ و ۱۷ روی پرده می رود.
او افزود: تماشای فیلم های این جشنواره برای کودکان و نوجوانان 
کانون  با  انجام شده  هماهنگی  با  و  است  رایگان  کرمان  استان 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان و ارگان هایی مانند کمیته امداد 
سالن  ظرفیت  از  بخشی  بهزیستی،  سازمان  و  )ره(  خمینی  امام 

سینما به این عزیزان اختصاص خواهد یافت.
با اشاره به نمایش دو فیلم ویژه جشنواره که در استان  علیزاده 

عوامل  با  سوییپر«  »فیلم  کرد:  تصریح  است،  شده  تولید  کرمان 
فقط  اختصاصی  صورت  به  شجاعی  امین  کارگردانی  به  کرمانی 

درسینما های این سه شهرستان اکران خواهدشد.
با موضوع  او بیان کرد: همچنین نمایش فیلم »پسر رسول« که 
سردار سلیمانی درکرمان تولید شده است نیز به صورت ویژه در 
هر سه شهر رفسنجان، بافت و بردسیر به نمایش گذاشته خواهد 

شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاداسالمی استان کرمان گفت: سینما های 
پارسال،  طی  سازی  آماده  و  تجهیز  زمان  از  که  بافت  و  بردسیر 
فیلم  نمایش  امکان  کرونایی  محدودیت های  دلیل  به  تاکنون 
نداشته اند، اکنون همزمان با این جشنواره به نوعی افتتاح و فعال 

خواهندشد.
علیزاده افزود: عالوه براین سه شهرستان که به صورت فیزیکی به 
نمایش فیلم می پردازند، عالقه مندان سایرنقاط استان هم می توانند 

به صورت آنالین و از طریق پلتفرم های »هاشور«و »فیلمینو » 
به تماشای آثارموردعالقه خود بپردازند و از کارگاه های آموزشی 

جشنواره درپلتفرم«تیوا«استفاده کنند.
او در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: تعداد ۸۶ کودک و 
نوجوان در سطح استان متقاضی داوری این جشنواره بوده اند که 
از طریق سامانه مربوطه ثبت نام و برای آنان کارت داوری صادر 
شده است تا طی این هفته با حضور در سینما های یاد شده و یا 
تماشای آنالین، نسبت به ثبت رای خود به منظورانتخاب بهترین 

فیلم از نگاه مخاطب اقدام کنند.
علیزاده به رعایت شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 
در برنامه های جنبی و اکران فیلم طی روز های برگزاری جشنواره 
کرد،  امیدواری  ابراز  و  اشاره  کرمان  در  نوجوان  و  کودک  فیلم 
با افزایش ضریب واکسیناسیون، شرایط بهتری را  ماه های آینده 

برای برگزاری جشنواره های هنری و سینمایی داشته باشیم.

مواد مخدر  انواع  تن  از کشف ۱۷۶  استان کرمان  انتظامی  فرمانده 
نیروی  گفت:  و  داد  اخیر خبر  یک سال  در  انتظامی  نیروی  توسط 
انتظامی استان کرمان امسال در برخورد با قاچاقچیان و اشرار مسلح 

و کشف مواد مخدر رتبه اول را کسب کرده است.
سردارعبدالرضا ناظری در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای نظامی 
و انتظامی کرمان به مناسبت هفته ناجا بر لزوم مشارکت مردم در 
ارتقاء نظم و امنیت جامعه تاکید کرد و گفت: ناجا برنامه های خود 
را منطبق بر گام دوم انقالب ارائه می کند تا باعث افزایش امید در 

کشور شود.
سال  در  ناجا  هفته  شعار  را  پایدار«  امنیت  هوشمند،  »پلیس  وی 
نهادهای پیشرو همواره در  و  افزود: سازمان ها  و  اعالم کرد  جاری 

راستای هوشمندسازی گام برمی دارند.

مقام  فرمایشات  به  اشاره  با  کرمان  استان  انتظامی  نیروی  فرمانده 
معظم رهبری اظهار کرد: قرارگاه هوشمندسازی را راه اندازی کردیم 
و بنا داریم در پایان ۱۴۰۰ به اهداف زیادی در حوزه امنیت دست 

پیدا کنیم.
وی بر لزوم بازبینی و کاهش خطاهای سازمانی تاکید کرد و افزود: 
همه رده های پلیس در ماموریت های خود باید در لحظه تصمیم 
گیری صحیح و به موقع داشته باشند که این مهم نیاز به هوشمندی 
از جوانان نخبه، متعهد و  بهره گیری  با  انتظامی  نیروهای  لذا  دارد 

بصیر خود به این سمت و سو گام برداشته است.
ناظری بیان کرد: سازمان های پویا باید استمرار و شتاب در پیشرفت 
فناوری ها را در خود فراهم کند و ضرورت ایجاد ارتباط مستقیم با 

محیط پیچیده و در حال تحول، پلیس هوشمند را می طلبد.
استحکام  و  انسجام  وحدت،  اقتدار،  با  همواره  را  پایدار  امنیت  وی 
جامعه اسالمی در ابعاد داخلی و خارجی مرتبط دانست و بیان کرد: 
قرآن کریم مولفه های والیت پذیری، والیت مداری، وحدت، حفظ 
اسرار نظام و قاطعیت در مجازات اخالل گران و ... را از عوامل امنیت 

پایدار می داند.
فرمانده انتظامی استان کرمان بیان کرد: در کشورهایی که به دنبال 
تامین امنیت پایدار هستند در راستای بهره وری از مواهب امنیت در 

درازمدت گام برمی دارند، نه در امنیت کنترل پایه.
فرازهای  در  دارد  افتخار  امروز  اسالمی  جمهوری  پلیس  گفت:  وی 

موجود از مکتب  حاج قاسم بهره بگیرد و به سمت امنیت پایدار در 
جامعه گام بردارد.

سال  مهرماه  از  استان  انتظامی  نیروی  عملکرد  تشریح  با  ناظری 
گذشته تا اول مهرماه امسال گفت: در یک سال گذشته بیش از یک 
میلیون و ۸۰۰ هزار تماس با مرکز فوریت های ۱۱۰ گرفته شده و 
بیش از ۳ میلیون۲۶۰ هزار خدمت در حوزه ترافیک به مردم ارائه 
کردیم. وی ارائه۳۰ هزار خدمت در پلیس گذرنامه،  ۳۵ هزار وظیفه 
عمومی، بیش از ۱۰ هزار مشاوره در کالنتری ها و پاسگاه ها و  ۲۸۰ 
پلیس  اقدامات  دیگر  از  را  پیشگیری  حوزه  در  قضایی  پرونده  هزار 

استان کرمان برشمرد.
وی گفت: بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان کاالی قاچاق کشف و ضبط 
کردیم ضمن آنکه کاهش ۳۰ درصدی تصادفات و ۱۸ درصدی فوتی 

های تصادفات از دیگر آثار عملکرد همکارانم بوده است.
انتخابات ۲۸ خرداد  انتظامی در  نیروی  به عملکرد  اشاره  با  ناظری 
عنوان کرد: در صف مقدم و در کنار کادر درمان بودیم و سالمت و 
آرامش خود را فدای سالمت و آرامش مردم می کنیم و افتخار ما 
این است که جان خود را با اقتدار در راه امنیت و آرامش مردم فدا 

خواهیم کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از همه مردم شریف کرمان درخواست 
والیت  سربازان  کنار  در  و  نگذارند  تنها  را  ما  نیز  امسال  که  داریم 

باشند.

استاندار کرمان:

در حوزه فرهنگ و اقتصاد نیاز به نیروی جوان و متعهد داریم

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد:

نمایش دو فیلم ویژه جشنواره تولید استان کرمان در جشنواره بین المللی کودک و نوجوان

فرمانده انتظامی استان کرمان:

  بنا داریم در پایان ۱۴۰۰ به اهداف بسیاری در حوزه امنیت دست پیدا کنیم

جانباز۷۰ درصد کرمانی 

آسمانی شد

جانباز۷۰ درصد علی اصغرحسینی پورفرسنگی آسمانی شد.
پور  حسینی  اصغر  علی  سرافراز  جانباز  شهادت  پیامی  در  استاندارکرمان 

فرسنگی را تسلیت گفت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری کرمان متن پیام تسلیت دکتر زینی 

وند به شرح زیر است:
جانبازان از افتخارات و سند راستین حقانیت و آزادگی جمهوری اسالمی و 
مایه برکت و امید هستند که با ترویج فرهنگ شهادت و ایثار، روح سلحشوری 
و مقاومت را در جامعه بویژه در میان نسل های آینده ساز انقالب اسالمی 

تداوم می بخشند.
خبر آسمانی شدن " شهید علی اصغر حسینی پور فرسنگی " جانباز شهید 
سرافراز و دالور افتخار آفرین، پس از سال ها استقامت و تحمل مشقت در 

مسیر پرافتخار جانبازی موجب تالم و تاثر فراوان شد.
بی تردید پاداش صبر و فداکاری جانباز ۷۰ درصد واالمقام، رحمت واسعه 
خداوند متعال و همجواری با ارواح طیبه ائمه اطهار )ع( و همرزمان شهیدش 
خواهد بود و حماسه ایثار، ایستادگی آن شهیدگرانقدر در ذهن و بر زبان مردم 

قدرشناس این دیار همواره باقی و بالنده خواهد ماند.
پور  حسینی  اصغر  علی  سرفراز  جانباز  شهادت  و  آسمانی  عروج  اینجانب 
فرسنگی در روز شهادت امام رضا )ع( را به خانواده آن شهید واالمقام، مردم 
متدین و شهیدپرور استان کرمان و همرزمان آن شهید تسلیت عرض کرده و 
از خداوند بزرگ برای آن شهید واالمقام حشر با اولیاء اهلل و برای بازماندگان 

صبر جمیل و اجر جزیل مسالت دارم.

معاون میراث فرهنگی خبر داد:

شناسایی استاد کاران گلیم شعبجره  برای 

احیای این هنر در زرند

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
کرمان از احیا هنر گلیم بافی روستای شعبجره شهرستان زرند خبر داد.

به  بافی روستای شعبجره  برای برگرداندن گلیم  افزود:  کاظم حسین زاده 
چرخه تولید ۲ هزار میلیون ریال در قالب تسهیالت ارزان قیمت مشاغل 

خانگی و اشتغالزایی به پشتیبان این طرح اعطا می شود.
وی بیان کرد: هم اکنون برای احیای گلیم روستای شعبجره تحقیقات میدانی 

انجام و استادکاران و عالقمندان بافت این نوع گلیم شناسایی شده اند.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
کرمان تصریح کرد: در طرح احیای گلیم شعبجره مدت زمان ۶ ماه برای به 
ثمر رسیدن پیش بینی شده که تعداد ۱۰ نفر در این طرح به صورت مستقیم 

مشغول به فعالیت خواهد شد.
وی اظهار کرد: به منظور حمایت فعاالن گلیم باف شعبجره و همچنین پایدار 

ماندن این هنر، طرح تجاری سازی صنایع دستی در این منطقه اجرا می شود.
استان کرمان با برخوداری از غنای فرهنگی و اقلیم متنوع دارای صنایع دستی 
مشهوری همچون فرش، گلیم، پته، مصنوعات فلزی و زیور آالت، سنگ های 
قیمتی و نیمه قیمتی و غیره است که به خارج از استان و کشور صادر می 
شود. در حوزه زیراندازها شامل فرش و گلیم نیز محصوالت ارزشمندی در 
کرمان تولید می شود که در این راستا گلیم شیرکی پیچ سیرجان به ثبت 

جهانی رسیده است.

به اطالع کلیه اعضای محترم اتحادیه / شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده نوبت اول این تعاونی در ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۳ 

در محل سالن اجتماعات شرکت آب و فاضالب تشکیل می گردد.
از سهامداران دعوت می گردد که راس ساعت مذکور در جلسه مجمع حضور بهم 

رسانند.
ضمنا اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار 
واگذار نمایند تا تاریخ  ۱۴۰۰/۸/۳ باتفاق نماینده خود جهت تایید برگ نمایندگی به 

محل سالن اجتماعات آب و فاضالب مراجعه نمایند.
دستور جلسه: تصمیم گیری در خصوص ادامه فعالیت یا انحالل 

هیات مدیره اتحادیه / شرکت تعاونی 

در راستای ماده ۲۱۷ قانون تجارت و پیرو آگهی نوبت اول دعوت از سهامداران شرکت منتشره 
در شماره ۳۵۰9 مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶روزنامه کرمان امروز که جلسه نوبت اول که فقط یک نفر از 
سهامداران اصالتا و دو نفر وکالتا حضور یافته و حد نصاب الزم حاصل نشد و مراتب صورتجلسه 
گردید لذا مجددا از کلیه سهامداران محترم شرکت لیزر آذین )در حال تصفیه( با شماره ثبت 
۵۲۶۱ دعوت به عمل می آید تا راس ساعت ۱۶ بعد از ظهر پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۶ در دفتر 
کار این جانب واقع در کرمان خیابان امام جمعه کوچه شماره ۵ پالک ۴۳ حضور بهم رسانند.

مزید اطالع سهامداران محترم: وفق ماده ۸۷ قانون تجارت این جلسه با حضور هر تعداد از سهام 
داران رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود.

موضوع جلسه: ۱- گزارش وضعیت عملکرد مالی شرکت ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم اکثریت 
نسبی دارندگان سهام در خصوص تداوم و یا ختم تصفیه با توجه به مواردی که در جلسه 

مطرح خواهد شد.
مدیر تصفیه شرکت لیزر آذین )در حال تصفیه( - عباس شفیعی بافتی 

به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
/ عادی به طور فوق العاده نوبت اول این تعاونی در ساعت 9 روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۳ در 

محل سالن اجتماعات شرکت آب و فاضالب تشکیل می گردد.
از سهامداران دعوت می گردد که راس ساعت مذکور در جلسه مجمع حضور بهم رسانند.

ضمنا ۱- اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار 
نمایند تا تاریخ  ۱۴۰۰/۸/۳ باتفاق نماینده خود جهت تایید برگ نمایندگی به محل سالن 
اجتماعات آب و فاضالب مراجعه نمایند. )حضور توام عضو و نماینده در محل مجمع ممنوع 
است.( ضمنا ساعت ۸/۵ وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی 

می گردد.
۲- چنانچه در دستور جلسه انتخاب هیات مدیره یا بازرسان باشد افرادی که متقاضی کاندیداتوری 

ـ مراجعه نمایند. ـ جهت ثبت نام به محلـ  سمتهای مذکور می باشند حداکثر تا تاریخـ 
دستور جلسه:1-  تعیین و تکلیف اموال و دارایی غیرمنقول شرکت تعاونی 

۲- تصمیم در خصوص سرمایه تعاونی )افزایش / کاهش(
هیات مدیره اتحادیه / شرکت تعاونی 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول 
شرکت تعاونی چندمنظوره کارکنان آب و فاضالب کرمان 

شناسه ملی ۱۰63۰۱۱3۴۰5 شهرستان کرمان استان کرمان 

آگهی تشکیل مجمع عمومی سالیانه 
سهامداران شرکت لیزر آذین )در حال تصفیه( 

نوبت دوم 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه - عادی به طور فوق العاده  نوبت اول 

شرکت تعاونی چندمنظوره کارکنان آب و فاضالب کرمان به شماره ثبت 39۱2

شناسه ملی ۱۰63۰۱۱3۴۰5 شهرستان کرمان استان کرمان 

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸                                       فرم شماره ۱۵
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قصیده  ی پاییز، معروف  ترین شعر "جان کیتس"
بیوگرافی جان کیتس 1795-1821

از  را  به دنیا آمد و در کودکی پدر و مادر خود  لندن  در 
دست داد. اولین مجموعه شعر خود را در سال 1817 اتشار 
دوره  در  او  شد.  مواجه  منتقدان  شدید  حمالت  با  که  داد 
های بعد در آمد بسیاری از فروش زیباترین اشعار عاشقانه 
هایی  عاشقانه  چنین  در  او  الهام  منبع  کرد.  کسب  خود 
 fanny Brawne براون   فانی  یعنی  او  همسایه  دختر 
بود. اشعاری چون Lamia  وIsabella  اشعار رمانتیک 
دیگری است که بسیار مورد استقبال قرار گرفت. این اشعار 
با  آن هم کیتس  از  قبل  اما  به چاپ رسید  در سال1820 
 endymion انتشار اشعار بلند داستانی خود تحت عنوان
برادر،  مرگ  اندوه  از  بعد  که  بود.کیتس  یافته  تمام  شهرت 
به بیماری سل دچار شده بود به توصیه پزشکان به ایتالیا 
رفت و در همانجا در شهر رم درگذشت. وی از شاخص ترین 
شاعران رمانتیک اروپا به شما می رفت اما مرگ زود هنگام 

او در بیست وشش سالگی به تالش های بیشتر او پایان داد. 
ترجمه شعری از جان کیتس در این مجال تقدیم می گردد:

 قصیده  ی پاییز
فصل مه و میوه های دل انگیز

آغوش گشوده کسی که در بلوغ جاری است از سمت آفتاب
پربار  و  می بخشد  برکت  که  خورشید  با  می شویم  همراه 

می کند
که  هایی  تاک  و  انگور  های  خوشه  با  می شویم  همراه 

پیچیده اند بر سایه بان بام کاهگی
با میوه ها که مغزشان پرآب شده است وبارور

با جالیز شادمان و میوه های صدف مانند درختان فندق
با هسته های شیرین شان

ارمغانی برای شکفتن دوباره
و سر انجام گل ها و زنبور های عسل

با این گمان که روز های گرم را هرگز پایانی نیست

چرا که کندوی چسبناکشان از تابستان سرشار است
کجایت باید یافت؟

در خانه نشسته ای یا بر غله های بی تشویش
می رقصد گیسوانت نرم هماهنگ با باد و افشانی گندمزار

صدایی نیست در نشای نیمه کار
سرمست و مدهوش از عطر خشخاش ها

آنگاه که رد پای تو بر کرت ها گلها را برهم می تابد
بسان لحظه چیدن خوشه ها شکیبا و آرام و صبور شیار 

شخم را دنبال می کنی
سیب ها را می فشاری با چهره ای صبور

تو لحظه لحظه داری می نگری آخرین قطره های شهد را
ترانه های بهار کجایند

کجایند آه
تو ترانه ی دیگری داری به آنها میندیش

آنگاه که روز های رو به انتها را آبیاری می کنند بلند ابر ها

در ادراک دشتهای دروه شده گلگون
در ناله مگس های سوگوار

در میان درختان سر فراز بید
و در فرو رفتن زندگی و مرگ در تند باد های هستی

صدای دل انگیز بره های فربه از بلندای تپه و رود
و زیر خوانی جیزجیزک ها

و آواز سینه سرخی که از انسوی دیوار باغ آوازش به گوش 
می رسد

و چلچله هایی که در عمق آسمان هیاهویی راه انداخته اند
 این شعر با شکوه از جمله معروفترین اشعار جان کیتس 
به شمار می رود. شعر در ابتدا با تصاویری کمابیش مبهم اما 
راوی فصل زیبای پاییز و تابستان آغاز می شود. تابستان و 
ببار نشستن میوه تصویر برجسته ای است که شاعر آن را 
بسیار دقیق پرورده است....و سر انجام قطعه غم انگیز سوم 

که اندوه سرد زمستان را به روایت می نشیند.

گزارش »کرمان امروز« از کمبود علوفه و نهاده های دامی که به سختی های زندگی عشایری استان افزوده است:

زندگیعشایریهرروزناممکنترمیشود

اشاره:
رویش  و  بارش  کمبود  و  استان  در  ها  ادامه خشکسالی 
کم علوفه در استان، عشایر این استان را با مشکل جدی 
مراتع خشک  است.   کرده  مواجه  علوفه  تهیه  و  معیشتی 
دیگر  از سوی  دامی  های  نهاه  و  از یک سو  علف  بدون  و 
موجب شده است عشایر هم اکنون کاسه چه کنم برای سیر 
کردن گوسفندان خود در دست بگیرند و به رغم پیگیری 
های انجام شده، اهالی این مناطق همچنان منتظر تصمیم 
این وضعیت  از  برای خروج  راهکارهایی  اتخاذ  و  مسئوالن 
هستند. در همین زمینه گزارشی تهیه شده که  در ادامه  

قابل مطالعه است.
چتر خشکسالی بر سر عشایر استان

عشایر نقش بسیار مهمی درعرصه تولید دارند و تولیدات 
آنها از جمله محصوالت لبنی و دام و طیور از نیازهای اساسی 
جامعه محسوب می شود. حدود 6/1 درصد از جمعیت کل 
کشور را با حدود 213 هزار خانوار عشایر تشکیل می دهند، 
تولیدات در این جامعه بسیار موثر بوده و حدود 190 هزار 
تن گوشت در سال با عرضه 5/9 میلیون واحد دامی به بازار 

مصرف می رسد.
خشکسالی های 20 ساله، کمبود آب شرب، گرانی علوفه 
و... از مهم ترین مشکالت عشایر کرمان است. در حال حاضر 
دام های عشایری سرگردان در مراتع برای پیدا کردن اندک 
علوفه ای هستند تا سیر شوند اما علوفه بسیار کم است و 
باید راهپیمایی زیادی کنند تا به مقداری علوفه ای برسند. 
در  رفع  مشکالت عشایر  و  ها  نیازمندی  به  نکردن  توجه 
آینده باعث افزایش حاشیه نشینی، معضالت اجتماعی و... 

خواهد شد.

منابع آبی مناطق عشایری کرمان در حال خشک 
شدن است

جمعیت  که  دارد  وجود  حالی  در  مشکالت  این  همه 
عشایری شمال استان کرمان بر اساس سرشماری ثبتی و 
مبنایی سال 98 حدود 16 هزار و 200 خانوار با جمعیت 

حدود 70 هزار نفر است  به عبارتی دیگر این جمعیت  قابل 
توجه در 50 درصد استان کرمان قلمرو دارد.

به گفته مدیر کل عشایری استان کرمان در حال حاضر 
بزرگ ترین مانع تولید در حوزه عشایری عدم بارندگی است 
و امسال شاهد این مساله هستیم که بسیاری از منابع تامین 

آب شرب انسان و دام شامل چاه، قنوات و چشمه ها با 
کاهش و افت شدید آبدهی مواجه است.

رضا نیکزادی با اشاره  به اینکه 80 درصد علوفه دام عشایر 
از طریق مراتع تامین می شده، تصریح کرد: در پی کاهش 
بارندگی کاهش علوفه مرتعی را داریم و در نتیجه با عدم 
تغذیه مناسب دام ها و الغری و از بین رفتن دام مولد مواجه 

هستیم. 
وی بیان کرد: افزایش تعلیف دستی دام عشایر باعث کمبود 
علوفه و افزایش قیمت نهاده های دامی شده و مجموعه این 
عوامل کاهش درآمد خانوارهای عشایری را به دنبال داشته 
که منجر به فقر و بیکاری در این مناطق می شود و از طرفی 
عرصه به عشایر تنگ شده و از سر اجبار به حاشیه نشینی 
در روستاها و وشهرها روی می آورند که یکسری معضالت 
اجتماعی برای این قشر مولد و زحمتکش به وجود می آورد.

کمبود علوفه چالش عشایر استان
به گفته مسئول سازمان بسیج جامعه عشایری استان، مهم 
ترین چالش عشایر کرمان، کمبود نهاده های دامی است که 
اگر به این موضوع توجه نشود، این قشر در تولید گوشت 

دچار مشکل می شوند.
 سرهنگ شهریار سیاری با بیان اینکه یکی از مهم ترین 
نقش های عشایر، تامین امنیت غذایی کشور است و تولید 
را  کشور  قرمز  گوشت  درصد  و 25  دام سبک  درصد   ۴6
اگر  با وجود همه مشکالت  دارند، گفت:   بر عهده  عشایر 
دستگاه های متولی با نگاه جهادی به وظایف خودشان به 
خوبی عمل کنند، این مشکالت و چالش های به فرصت های 

اشتغال زایی تبدیل می شوند.
 او با اشاره به وجود فرصت هایی مانند صنعت تولید کرک 
برای  و پشم دام عشایر استان کرمان که ظرفیت ویژه ای 
اشتغال زایی دارد، افزود: اما به دلیل قاچاق، خرید  ارزان 
و  افزوده  ارزش  از  و نقش دالالن، متاسفانه عشایر کرمان 

قیمت عادالنه محروم هستند.
سخن آخر 

صورت  به  عشایری  جامعه  مشکالت  حل  برای  باید 
این  به  اگر  و  شود  رسیدگی  مسئوالن  سوی  از  اورژانسی 
موضوع بی توجهی شود بیشتر عشایر زندگی عشایری خود 
و دامداری را رها می کنند و این قشر مولد به جمع بیکاران 

افزوده می شود.

  ادامه خشکسالی ها در استان کرمان و کمبود بارش و رویش کم علوفه، عشایر 
به  است.  کرده  مواجه  دام  غذای  تهیه  و  معیشتی  جدی  مشکالت  با  را  استان  این 
گفته مسئول سازمان بسیج جامعه عشایری استان، مهم ترین چالش عشایر کرمان، 
کمبود نهاده های دامی است که اگر به این موضوع توجه نشود، این قشر در زمینه 
تولید گوشت و غذای خود دچار مشکل خواهند شد که آفت بسیاری را به دنبال 
خواهد داشت. در چند دهه گذشته با کوچ بسیاری از روستاییان به حاشیه شهرها 
عشایر  زندگی  از  نکردن  حمایت  یقینا  و  شد  شهرها  متوجه  بسیاری  آسیب های 

استان، آفت ساز خواهد شد و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

پاییز 
آمدی پاییز !

با دیدن ات مثل درختان ُکنار 
شکوفه زده ام !
بیا کنارم بنشین 

من نه مانند سروها نسبت به فصل ها بی پروایم
نه مثل این درختان دلگیر و رنگ به رنگ می شوم

بگو ببینم 
او از من با تو سخن در میان نگذاشته 

نگفته یک نفر هست 
با آنکه احساسی ازم خواهانش نیست 

بی توجه به این 
بی توجه به من 

باز هم چنان دوستم دارد
نگفت به من بگویی که دوست داشتنم

سبب رنجش است 
بهم بگو پاییز 

من جگرش را دارم 
من حتا تصمیم گرفته ام 

که دیگر بهش مهر نورزم !

به قلم
سامان 
ساردویی

یادداشت: 
رهایی

از مشکالت
 مسائل پیچیده و مشکالت اگر چه دردناک اند مایه 
یافتن راه حل  برای  فرد  افراد هستند چنانچه  ی رشد 
می  پیدا  زندگی  در  را  ای  تازه  مسیرهای  و  کوشیده 
کند. پس از پیدا شدن مساله فرد مسیرهای پیشنهادی 
را امتحان کرده و به غیر از مساله ی اصلی شاید راه 
حذف  را  زمینه  این  در  فرعی  ی  مساله  چندین  حل 
کرده و با تمرکز بیشتری مسیرش را ادامه دهد چون 
تعدد راه حل موجب می شود که فرد نتواند متمرکز 
شده و فرصت های زیادی را از دست می دهد. کنار 
گذاشتن مسیرهای اضافه به نوعی ذخیره سازی زمان 
و انرژی می باشد تا فرد با قدرت بیشتری به راه حل 
اصلی پرداخته و نتیجه ی بهتری کسب کند. در کل 
 -1 زد:  رقم  توان  می  ترقی  و  رشد  برای  مرحله  سه 
مساله 2- آزمایش راه حل ها 3- حذف راه حل های 

اضافه و بیهوده. 
آنچه به عنوان راه حل در ذهن ما وجود دارد راه حل 
علمی و نوعی دانایی نیست بلکه فقط فرضیه ای است 
به آزمایش و بررسی دارد. زمانی که فرضیه  نیاز  که 
که  اگر  درآیند  بررسی  قابل  و  مکتوب  شکل  به  ها 
و  افزوده می شوند  به شاکله ی علمی  پذیرفته شوند 
اگر که ناقص باشند باید حذف شوند تا اینکه انسان 
بتواند با فکر باز به پرورش راه حل اصلی و موثر در 
آزمایش  کند.  فعالیت  نظر  مورد  ی  مساله  ی  زمینه 
کردن فرضیه های مختلف نباید فرصت زیادی را از 
آدم بگیرد بلکه فقط در حد یک آزمایش کوتاه برای 
کنار گذاشتن کارهای بیهوده در مسیر باشد. اضافه ها 
با پیدا کردن  نابود می کنند  همیشه وقت و انرژی را 
راه حل اصلی و کارساز مسیر کوتاه شده و آدم می 
تا چه درجه  بپذیرد و  داند که چه مسئولیت هایی را 
ای از صبر و تحمل را در خود نهادینه کند، در یک 
کالم تکلیف آدم با خود و با مشکلی که دارد روشن 

می شود.
در چشم هایت می توانم بنده باشم 

در بند امروزم کمی آینده باشم 
من دوست دارم آسمانت را ببینم 
از شعر چشمانت دمی آکنده باشم

به قلم
مهناز سعید
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یادداشتی به بهانه گذر از ایام سالروز کوچ ابدی خسرو آواز ایران استاد محمدرضا شجریان:

گرالنه در دل مردم داشته باشد پرنده ماندنی است ا

اگر می خواهید دیابت نگیرید صبح ها زودتر صبحانه بخورید

آیا نوشیدنی گرم می تواند از افراد در برابر ویروس محافظت کند؟

از کنار وعده های غذایی خود به راحتی نگذرید تا 
سالمت بدن شما حفظ شود

اگر شما هم جزء آن دسته افرادی هستید که صبح ها تا 
صبح  اواخر  به  را  صبحانه  خوردن  و  خوابید  می  دیروقت 
خود  عادت  این  در  کمی  است  بهتر  کنید  می  موکول 
تجدیدنظر کنید و عادت صبحانه خوردنتان را اصالح کنید.

محققان در مطالعات اخیر خود به این نتیجه رسیده 
به آخرین ساعات  را  افرادی که خوردن صبحانه  اند 
به  ابتال  معرض  در  بیشتر  کنند،  می  موکول  صبح 
دیابت نوع دو و دیگر اختالالت متابولیک قرار دارند. 
تغییر این عادت نادرست حتی از عوارض ناشی از ابتال 

به دیابت مانند اضافه وزن هم جلوگیری می کند.
ایلینویز  دانشگاه  و  وسترن  نورث  دانشگاه  محققان 

صبح   8:30 ساعت  از  زودتر  که  افرادی  دریافتند 
از  بعد  که  کسانی  با  مقایسه  در  خورند  می  صبحانه 
این ساعت صبحانه میل می کنند قند خون پایین تر 

و مقاومت انسولینی کم تری دارند.
افزایش قند خون و مقاومت بدن به انسولین که نقش 
ایفا می کند، دو  تنظیم کننده قند خون را در بدن 
می  شمار  به  دو  نوع  دیابت  و  دیابتی  پیش  شاخص 
روند. طبق برآورد مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری 
دیابت  از  آمریکایی  میلیون   34 حدود  آمریکا  های 
نوع دو رنج می برند و 88 میلیون نفر پیش دیابتی 

هستند.
به عالئم پیش دیابتی، 84  نفر مبتال  از 88 میلیون 
همین  به  و  نیستند  مطلع  خود  بیماری  از  درصد 

دلیل در معرض ابتال به دیابت نوع دو، بیماری های 
نشان می دهد  ها  بررسی  دارند.  قرار  و سکته  قلبی 
که تنظیم رژیم غذایی و صرف غذا در زمانی محدود 
خواهد  می  که  اندازه  هر  تا  دهد  می  اجازه  فرد  به 
غذا بخورد اما این کار باید در بازه زمانی مشخص و 
متابولیک  نهایت سالمت  در  که  شود  انجام  کوتاهی 

بدن را به همراه دارد.
تحقیقات صورت گرفته حاکی از آن است که مقاومت 
انسولینی با فواصل کوتاه غذا خوردن افزایش می یابد 
در حالی که میزان قند خون بدون توجه به زمان غذا 
خوردن به طور قابل توجهی تغییر نمی کند. بنابراین 
بهتر است برای صرف غذای خود زمان بگذارید و از 

خوردن غذا در بازه های کوتاه مدت خودداری کنید.

به گفته متخصصان این باور غلط است که نوشیدنی 
داغ می تواند از ما در برابر ویروس محافظت کند

یک نوشیدنی گرم در هوای سرد  آرامش بخش است 
نوشیدنی گرم قطعا نمی کند محافظت  اما کاری که 
جعلی  توصیه های  از  است.یکی  کووید-۱۹  برابر  در 

در  که  کرونا  از  پیشگیری  برای  عجیب  ادعاهای  و 
که  است  این  می شود  دیده  اجتماعی  شبکه های 
نوشیدنی داغ می تواند از شما در برابر ویروس کرونا 
محافظت کند. حتی کار به جایی رسید که یونیسف 
با  ارتباط  گونه  هر  اطالعیه ای  صدور  با  شد  مجبور 

نوشیدن آب  انتشار مطلبی درباره خواص محافظتی 
که  که چیزی  کند  تاکید  نکته   این  بر  و  رد  را  داغ 
می تواند از شما محافظت کند رعایت فاصله اجتماعی 

است.
» ران اکلز« متخصص بیماری های تنفسی در دانشگاه 

عادی  سرماخوردگی  مرکز  سابق  رئیس  و  کاردیف 
نشان دهد  که  ندارد  ،می گوید: »هیچ مدرکی وجود 
نوشیدنی های گرم می تواند از ما در برابر عفونت های 
بدن شده  وارد  که  ویروسی  کند.  محافظت  ویروسی 
برابر دمای شدید مصون است. دمای  باشد دیگر در 

برای  که  است  گراد  سانتی  درجه   3۷ انسان  بدن 
تکثیر و شیوع ویروس بسیار مناسب  است. بعید است 
که بتوانید دمای مجاری تنفسی خود را با سر کشیدن 
نابودی  باعث  که  دهید  افزایش  چنان  داغ  نوشیدنی 

ویروس های ساکن در سلول ها شود.«

اما  ایران می گذرد،  آواز  ابدی خسرو  از کوچ  یک سال 
خاک گرمی دارد و از یاد و خاطر مردم ایران پاک نشده 
که هیچ در این مدت بسیار به عالقمندان این هنرمند 
عزیز افزوده شده است. به جرات می توان گفت که هیچ 
ایرانی امکان ندارد استاد شجریان را نشناسد و محبوبیت 
وی از بسیاری از افراد شهیر کشور نیز بیشتر است. اگر 
به  اندکی  و  باشیم  این محبوبیت  یافتن دلیل  به دنبال 
اولویت  در  بپردازیم  ایشان  شخصیت  بررسی  و  واکاوی 
اول به صداقت استاد برخواهیم خورد. صداقتی که مردم 
که  بود  دلیل  همین  به  و  کردند  درک  به خوبی  را  آن 
حرفش  خود  دوره  هم  هنرمندان  دیگر  از  بیش  بسیار 

خریدار داشت.
 خسرو آواز ایران ناگهانی و بی دلیل خسرو نشد و این 
لقب به راحتی در دهان مردم برای هر شخصیتی نمی 
در  را  خود  و  می تابید  مردم  بر  گونه  خسرو  او  چرخد. 
تنها  نه  شجریان  استاد  نداشت.  نگه  خواننده  یک  مقام 

یک موسیقیدان بود بلکه فردی جریان ساز بود که یک 
تنه جریان موسیقی ایران و حتی دیگر کشورهای فارسی 
زبان را تغییر داد.او متر و معیار هنرمندی بود و برخالف 
بسیاری از هنرمندان امروزی که تمایل به آزادی رفتاری 
دارند، به این دلیل که الگوی مردم بود، بسیار در زمینه 
نه اهل تعویض رنگ  بود.  رفتارهای اجتماعی  رعایت گر 
را به جریانی وابسته می ساخت. تمام و  بود و نه خود 
کمال در دل مردم و تنها رضایت مردمی دغدغه اش بود.
او همواره در بین هنرمندان دیگر محبوب بود و تقریبا 
شخصیت  از  که  نیست  هنر  عرصه  فعاالن  از  یک  هیچ 
وی، نکته ای منفی ذکر کرده باشد.هوشنگ ابتهاج که 
زمانی سرپرست واحد تولید موسیقی بود درباره شجریان 
قدیمی(  معروف  )خواننده  بدیع زاده  »امروز  گوید:  می 
سرزده وارد اتاق شد و با شگفتی و حیرت گفت: در اتاق 
شورای موسیقی جوانی آمده، آواز می خواند، صدایش از 
اینجا تا اینجای پیانوست و با دستش فاصله ای را حدود 
و  ما همه تعجب کردیم  و  داد  نشان  را  اکتاو  سه چهار 
منتظر ماندیم. بسیار محبوب، متواضع، نازنین و صمیمی 
سرخ  تحسین ها  نخستین  از  همواره  که  چهره ای  با 
می شد و سرخ می ماند و انگشتان هیجان زده ای که دایما 
از گونه و چانه اش پاک  قطره های عرق شوق و شرم را 
می کرد. آن غرور خاص خراسانی هانیز در برق چشمانش 

می درخشید«

برون  های  کنسرت  برگزاری  دلیل  به  شجریان  استاد 
مرزی اش در دل بسیاری از افراد غیرایرانی و غیرفارسی 
فوت  زمان  در  که  گونه ای  به  داشت.  جای  نیز  زبان 
ایشان بسیاری از سفرای کشورهای دیگر در ایران پیام 
تسلیت منتشر کردند. از این جمله می توان به سفارت 
درگذشت  پیامی  در  که  کرد  اشاره  تهران  در  سوییس 
اینگونه  پیام  متن  که  گفت  تسلیت  را  ایران  آواز  استاد 
استاد  درگذشت  مناسبت  به  صمیمانه  »تسلیت  بود: 
محمدرضا شجریان. سوییس خاطره کنسرت های وی در 
لوزان و زوریخ را عزیز خواهد داشت« یا حتی می توان 
پی  در  تهران  در  ملل  سازمان  دفتر  همدردی  ابراز  به 
که  نادر  رخدادی  کرد.  اشاره  استاد شجریان  درگذشت 
سازمان  پیام  متن  افتد.  نمی  اتفاق  هر شخصیتی  برای 
ملل اینگونه بود: »خانواده سازمان ملل در تهران عمیقا 
با خانواده آقای شجریان و هوادارانش از ایران و سراسر 
جهان ابراز همدردی می کند« از اینگونه پیام ها و ابراز 
همدردی در کشور و خارج از کشور بسیار بود و نشان 
از محبوبیت بدون مرز این هنرمند عزیز داشت. اینها که 
گفتیم به نوعی توضیح واضحات بود، اما دلیل بیان آن 
درس گرفتن و الگوبرداری نسل جوان در این باره است. 
محبوبیت ها  این  دالیل  بررسی  با  شاید  که  گونه ای  به 
اندکی به عیار هنرمندان امروزی افزوده شود و موسیقی 

ایرانی به آن دوران وزانت خود اندکی نزدیک تر شود.

به قلم 
محمد فتح نجات
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