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در  مقبلـی  خـداداد  مـا-  پیـام 
اداره  مدیـر  اولیـن  به عنـوان  حالـی 
کل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای 
کـه  شـد  منصـوب  کرمـان  اسـتان 
چنـدی پیـش بـا کارنامـه ای موفـق 
مدیرکلـی راه و شهرسـازی کرمان را 

تـرک کـرده بـود.
هشـت مـاه زمـان کافـی بـود تـا 
بـا  اسـتانی  مقامـات  کـه  مدیـری 
رفتنـش شـدیداً مخالـف بودنـد، بـه 
کرمـان بازگـردد و این بـار مدیر یک 
اداره کل جدیـد شـود.دهم بهمن ماه 
سـال گذشـته بود که خداداد مقبلی، 
شهرسـازی  و  راه  وقـت  مدیـرکل 
کرمـان جای خـود را به محمدمهدی 
بلـوردی داد و خـود بـرای مدیرکلـی 
راه و شهرسـازی اسـتان فارس، راهی 
شـیراز شـد. البته رفتـن او به همین 

سـادگی نبـود. سـیف الهـی، معـاون 
عمرانـی اسـتاندار در آییـن تودیع او 
و معارفـه بلـوردی در ایـن خصـوص 
گفـت: » اسـتانداری چندیـن بـار بـا 
رفتـن مقبلـی مخالفت کرده بـود اما 
زمانـی کـه فهمیدیـم آقـای بلوردی 
جایگزیـن ایشـان می شـود، بـا رفتن 
مقبلـی موافقـت کردیـم. در غیر این 
بـا  اصـًا  اسـتاندار  صـورت شـخص 
رفتـن مقبلـی موافـق نبـود.« همین 
اتفـاق انـگار در شـیراز رخ داد. طبـق 
اسـتاندار  راه،  وزیـر  معـاون  گفتـه 
فـارس از شـنیدن خبر رفتـن مقبلی 
»برافروختـه« شـد و مخالفـت کـرد 
گرفتـه  صـورت  رایزنی هـای  بـا  امـا 
و چنـد قـول، قبـول کـرد مقبلـی به 

بیاید. کرمـان 
صفحه 2

جلسه شورای شهر کرمان برگزار شد

کمیسیون های شورای شهر 
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موزه های استان کرمان در 
روزهای “تاسوعا و عاشورا” 

تعطیل می شوند
  مدیـرکل میـراث فرهنگی،صنایع دسـتی و 
گردشـگری اسـتان کرمـان از تعطیلـی موزه ها و 
اماکـن تاریخـی تحـت پوشـش ایـن اداره کل در 
روزهای تاسـوعا و عاشـورای حسـینی خبـر داد. 
بـه گـزارش »کرمان نـو« محمـود وفایـی بابیان 
اینکـه بـر اسـاس دسـتورالعمل سـازمان میـراث 
فرهنگی کشـور تمامـی موزه هـا و اماکن تاریخی 
در ایـام خاصـی تعطیل می شـوند اعـام کرد که 
بـر همین اسـاس ایـن قبیـل اماکـن در روزهای 
تاسـوعا و عاشـورای حسـینی هرسـال تعطیـل 
می شـوند. وی با اشـاره بـه اینکه تمامـی موزه ها 
و اماکـن تاریخـی تحت پوشـش اداره کل میراث 
فرهنگی اسـتان کرمان  نیز به مناسـبت تاسـوعا 
و عاشـورای حسـینی )2۰ و 2۱ مهرمـاه جـاری( 
اماکـن  »ایـن  کـرد:  بیـان  می باشـند،  تعطیـل 
در سـایر ایـام، صبح هـا از سـاعت ۹الـی ۱۳ و 
بـرای  الـی ۱۸:۳۰  سـاعت ۱۴  از  بعدازظهرهـا 
بازدیـد عمـوم  بـاز می باشـند.« وفایـی بـا تأکید 
بـر اینکـه موزه هـای اسـتان کرمـان در روزهـای 
دوشـنبه هـر هفته تعطیل هسـتند، افـزود: »این 
تعطیلـی شـامل باغ موزه هـای اسـتان از قبیـل 
بـاغ شـاهزاده ماهـان و باغ مـوزه هرنـدی کرمان 

نمی شـود.«

آغاز مطالعات ترافیکی 
تقاطع غیر هم سطح

 شهید نیکزاد
 معـاون فنی و عمرانی شـهردار کرمـان از آغاز 
مطالعـات ترافیکـی تقاطع غیر هم سـطح شـهید 
نیکـزاد شـهر کرمـان خبـر داد. به گـزارش مهر، 
محمدرضا فرقانـی مهر اظهار داشـت: »مطالعات 
ترافیکـی تقاطـع غیـر هم سـطح شـهید نیکـزاد 
)ورودی پایانـه جدید مسـافربری کرمان، چهارراه 
بـه  اشـاره  بـا  اسـت.« وی  آغازشـده  آبـاد(  اهلل 
اجـرای عملیـات جدول گـذاری و احـداث فضای 
سـبز بزرگـراه غربـی افـزود: »همچنیـن عملیات 
جدول گذاری و زیرسـازی انتهـای بلوار کوثر پس 
از انجـام مراحـل مناقصـه و انتخـاب پیمانکار آن 
آغازشـده اسـت.« فرقانی از آسـفالت معابر شـهر 
کرمـان بـا اولویـت پرداخـت خودیـاری توسـط 
سـازمان عمـران شـهرداری کرمان نیز خبـر داد 
و گفـت: »عملیـات زیرسـازی و آسـفالت معابـر 
قرارگرفتـه  شـهرداری  کار  دسـتور  در  جدیـد 
اسـت.« معـاون فنـی و عمرانـی شـهردار کرمان 
از  و  فـاز  دو  در  آسـفالت،  »نهضـت  داد:  ادامـه 
طریق سـازمان عمـران اجرا می شـود.« وی ادامه 
داد: »در ایـن پـروژه بـزرگ، اولویت کار آسـفالت 
معابـر شـهر کرمان بر اسـاس لیسـت تأییدشـده 
همچنیـن  و  شـهر  اسـامی  شـورای  سـوی  از 
لیسـت تعیین شـده شـهرداری کرمـان اسـت.« 
فرقانـی گفـت: »کوچه هایـی که خودیـاری آن ها 
پرداخت شـده، کوچه هـای بـاالی ۱۴ متـر، معابر 
اصلـی و روکـش بعضـی از خیابان هـا و بزرگراه ها 

در اولویـت اصلـی نهضت آسـفالت هسـتند.«

آب منطقه ای راهکار قانونی 
درباره چاه های کرمان 

مطرح کند
رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان گفت: 
نمی توانـد  بیت المـال  حقـوق  حفـظ  »شـورای 
دربـاره موضوعاتـی کـه به منافـع مـردم و آینده 
بـه  کنـد.«  مصلحت اندیشـی  دارد،  بسـتگی 
گـزارش ایرنـا یـداهلل موحـد در نشسـت شـورای 
حفـظ حقـوق بیت المـال اسـتان کرمـان افـزود: 
برابـر  بایـد  کرمـان  منطقـه ای  آب  »شـرکت 
را دربـاره چاه هـای  بررسـی های الزم  مقـررات، 
واقـع در شـهر کرمـان کـه آب آن هـا بـه سـایر 
نقـاط منتقل شـده انجـام دهـد و راهـکار قانونی 
صحیـح را مطـرح کننـد.« وی بـر تشـکیل تیـم 
مشـترکی بـرای سـنددار کـردن رودخانه هـای 
اسـتان کرمـان تأکید کـرد. رئیس شـورای حفظ 
حقـوق بیت المـال اسـتان کرمـان بابیـان اینکـه 
متأسـفانه کمیسـیون ماده واحـده بـا کنـدی کار 
مواجـه اسـت گفت: »خیلـی از گایه هـای مردم 
ایـن اسـت کـه پرونده هـا در فراینـد رسـیدگی 
کمیسـیون زمان بـر شـده اند.« وی بیـان کـرد: 
»یکی از بحث های اساسـی شـورای حفظ حقوق 
بیت المـال، تثبیـت مالکیـت دولـت بـه تفکیک 
اراضـی دولتـی و خصوصی اسـت که کمیسـیون 
ماده واحـده در ایـن زمینـه نقش اساسـی دارد.« 
موحـد گفت: »همچنیـن در مـواردی دولت و در 
مـواردی نیـز مـردم گایـه دارند که دقـت کافی 
در بررسـی های این کمیسـیون انجام نمی شود.« 
رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان افـزود: 
»مستندسـازی اسـناد موضوعی بسیار مهم است 
و بسـیار دردناک اسـت که برگ اصلـی و ورقه ای 
کـه مربـوط بـه حقـوق دولـت و مـردم اسـت، 

شـود.« مفقود 

کرمان ویچ

در  مقبلـی  خـداداد  مـا-  پیـام 
حالـی به عنـوان اولیـن مدیـر اداره 
کل راهـداری و حمل ونقـل جاده ای 
اسـتان کرمـان منصـوب شـد کـه 
چنـدی پیـش بـا کارنامـه ای موفق 
مدیرکلی راه و شهرسـازی کرمان را 

تـرک کـرده بود.
هشـت مـاه زمـان کافـی بـود تا 
بـا  اسـتانی  مقامـات  مدیـری کـه 
رفتنـش شـدیداً مخالـف بودنـد، به 
کرمـان بازگـردد و ایـن بـار مدیـر 
شـود.دهم  جدیـد  کل  اداره  یـک 
بهمن مـاه سـال گذشـته بـود کـه 
خـداداد مقبلـی، مدیرکل وقـت راه 
و شهرسـازی کرمـان جای خـود را 
به محمدمهدی بلـوردی داد و خود 
راه و شهرسـازی  بـرای مدیرکلـی 

اسـتان فـارس، راهـی شـیراز شـد. 
البتـه رفتـن او بـه همیـن سـادگی 
نبـود. سـیف الهـی، معـاون عمرانی 
و  او  تودیـع  آییـن  در  اسـتاندار 
معارفـه بلـوردی در ایـن خصـوص 
گفـت: » اسـتانداری چندیـن بـار 
بـا رفتـن مقبلـی مخالفـت کـرده 
بـود امـا زمانی کـه فهمیدیـم آقای 
بلوردی جایگزین ایشـان می شـود، 
بـا رفتن مقبلی موافقـت کردیم. در 
غیـر ایـن صورت شـخص اسـتاندار 
اصاً بـا رفتن مقبلی موافـق نبود.« 
همیـن اتفـاق انـگار در شـیراز رخ 
داد. طبـق گفتـه معـاون وزیـر راه، 
اسـتاندار فـارس از شـنیدن خبـر 
رفتـن مقبلـی »برافروخته« شـد و 
مخالفـت کـرد امـا بـا رایزنی هـای 

صـورت گرفتـه و چنـد قـول، قبول 
کـرد مقبلـی به کرمان بیایـد. بدین 
ترتیب روز گذشـته خـداداد مقبلی، 
جایگزین مسـعود جمیلـی در اداره 
کل راهـداری و حمل ونقـل جاده ای 
پیش ازایـن،  البتـه  شـد.  اسـتان 
و  حمل ونقـل  مدیـرکل  جمیلـی 
پایانه هـا بـود امـا از ایـن بـه بعـد 
حمل ونقـل  و  راهـداری  ادغـام  بـا 
و  راهـداری  کل  اداره  پایانه هـا،  و 
حمل ونقـل جـاده ای اسـتان کرمان 
بـا مدیریـت خـداداد مقبلی بـه کار 

خـود ادامـه می دهـد.
انتخاب به دلیل اشراف بر 

جاده های استان
معاون وزیر راه و رییس سـازمان 
جـاده ای  حمل ونقـل  و  راهـداری 

کشـور در آییـن تودیـع و معارفـه 
جمیلـی و مقبلی گفـت: »به دلیل 
گستردگی اسـتان کرمان و داشتن 
جاده های حسـاس و مهم در سطح 
کشـور، می بایست مدیری را در این 
اسـتان انتخاب کنیم که به راه های 
کرمـان آشـنایی داشـته باشـد. بـه 

همیـن دلیـل مـا آقـای مقبلـی را 
انتخاب کردیم.« داود کشاورزیان با 
اشـاره به عملکرد مثبـت مقبلی در 
ادارات کل راه و شهرسازی کرمان و 
فـارس، افـزود: »هر دفعه کـه آقای 
مقبلـی را از یـک اسـتان بردیـم، 
صـدای مقامـات آن اسـتان درآمـد 

ایشـان  توانایـی  نشـان دهنده  کـه 
مدیـرکل جدیـد  بـه  وی  اسـت.« 
راهـداری و حمل ونقـل پایانه هـای 
اسـتان کرمان توصیه کـرد وظایف 
بـه  را  حمل ونقـل  تصدی گـری 

اصنـاف واگـذار کند.

خداداد مقبلی مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای شد

بازگشت مدیر کلیدی به استان 
پس از هشت ماه

مدیـر بهره بـرداری آب منطقـه ای کرمان 
و کاهـش  افزایـش دمـا  بـا  اسـت  معتقـد 
بارندگـی در اسـتان کرمـان طی سـال های 
اخیـر، این اسـتان دچـار تغییر اقلیم شـده 

ست. ا
ایـن  گذشـته  روز  شـعاع  انجـم  عبـاس 
موضـوع را اعـام کـرد.  وی گفـت: »دیگـر 
بـرای  را  خشک سـالی  عنـوان  نمی توانیـم 

اسـتان کرمـان نام گذاری کـرد و بیان کنیم 
کـه در آینـده بـا تر سـالی مواجـه خواهیم 
بـود! بلکـه ایـن عائم نشـانگر تغییـر اقلیم 
بـا  بطوریکـه  اسـت،  کرمـان  اسـتان  در 
مواجـه  بارندگـی  کاهـش  و  دمـا  افزایـش 
هسـتیم.« او همچنین گفت کـه »میانگین 
میلی متـر   7۸۰ تـا   75۰ دنیـا  بارندگـی 
اسـت کـه میانگیـن بارندگـی کشـور، 25۰ 

میلی متـر و اسـتان کرمـان ۱2۹ میلی متـر 
اسـت کـه متأسـفانه در چنـد سـال اخیـر 
میانگیـن بارندگـی اسـتان کرمـان به ۱2۹ 
کـه  به گونـه ای  نرسـیده،  نیـز  میلی متـر 
میـزان  میلی متـر   ۱۱6 گذشـته  سـال  در 
اسـت.«  بـوده  کرمـان  اسـتان  بارندگـی 
آن طـور کـه ایسـنا نوشـته، ایـن مسـئول 
دلیـل ایـن تغییـر اقلیـم را هـم برداشـت 
زیرزمینـی  سـفره های  از  آب  بیش ازحـد 

می دانـد.
اسـتان  دشـت های  اغلـب  به طوری کـه 
اعـام  ممنوعـه  پیـش  سـال ها  از  کرمـان 
شـدند امـا بـدون توجـه بـه ایـن موضـوع، 
تعـداد بیشـماری چـاه در آن هـا حفرشـده 
اسـت. او دراین بـاره گفـت: » دشـت آزاد، 
دشـتی اسـت کـه تغذیـه سـفره آب هـای 
و  اسـت  برداشـت  از  بیـش  زیرزمینـی 
وجـود  مـا  بـرای  اضافـه  برداشـت  امـکان 

دارد؛ امـا دشـت ممنوعـه دشـتی اسـت که 
از برداشـت اسـت و عمـده  تغذیـه کمتـر 
دشـت  به عنوان مثـال  کرمـان  دشـت های 
کرمـان در بهمن سـال 55 به عنوان دشـت 
ممنوعـه اعام شـده اسـت اما تعـداد زیادی 
چـاه پـس از ممنوعیـت برداشـت، در ایـن 
دشـت ها حفرشـده اسـت. بنـا بـه دالیـل 
مختلفـی تعـدادی چـاه مجـاز و غیرمجـاز 
حفرشـده اسـت، به گونـه ای کـه برخـی از 
قصـد  منطقـه ای  آب  شـرکت  را  مجوزهـا 
بایـد  قانونـا  امـا  نداشـته  را  آن هـا  صـدور 

اسـت.  می کـرده  صـادر 
ضمـن آنکـه شـرکت آب منطقـه ای باید 
نظـارت بـر نحـوه برداشـت ها می داشـت.« 
طبـق گفتـه مدیـر بهره برداری شـرکت آب 
منطقـه ای کرمـان، در حـال حاضر ۳۴ هزار 
و 556 حلقـه چـاه ،  2 هـزار ۳55 رشـته 
قنـات و ۱5۹2 دهنـه چشـمه در اسـتان 

کرمـان موجـود اسـت کـه مجموعـاً حدود 
6.۴ میلیـارد مترمکعـب آب از ایـن چاه هـا 
در طـول سـال برداشـت می شـود. رقمـی 
بیش ازحـد  مترمکعـب  میلیـون   ۹۰2 کـه 

اسـت. مجاز 
برخـی  »در  شـده  باعـث  موضـوع  ایـن 
چاه هـای  خشـکیدگی  اسـتان  مناطـق 
بـا  به طوری کـه  باشـیم،  را داشـته  زیـادی 
جابجایـی مکـرر چاه هـا و بـا کـف شـکنی 
کـه  به گونـه ای  هسـتیم،  مواجـه  چاه هـا 
هم اکنـون ۹۰ تـا ۱۰۰ هـزار متـر حفـاری 
مجـاز در اسـتان کرمـان داریـم. همچنیـن 
تومـان  هـزار   ۳۰۰ را  حفـاری  متـر  هـر 
برآورد می شـود، سـاالنه 27 تـا ۳۰ میلیارد 
جابجایـی  و  شـکنی  کـف  هزینـه  تومـان 
چاه هایـی کـه به دلیـل اضافه برداشـت ها و 
عـدم مدیریت هایـی کـه درگذشـته صورت 
نگرفتـه اسـت بـه مـا تحمیـل می شـود.« 

توضیح مدیر بهره برداری آب منطقه ای درباره شرایط جوی استان در سال های اخیر

افزایش دما، کاهش بارندگی و تغییر اقلیم

 خبر

روز گذشته برای پوشش 
خـداداد  معارفـه  آییـن 
جدیـد  مدیـرکل  مقبلـی، 
حمل ونقـل  و  راهـداری 
جـاده ای اسـتان بـه سـالن 
اجتماعـات فـرودگاه کرمان 
رفتـم. پـس از جلسـه، فرصـت را مناسـب 
بانـد فـرودگاه  دیـدم تـا آخریـن وضعیـت 
کرمـان را از مدیـرکل فرودگاه هـای اسـتان 
در جریانیـد  کرمـان جویـا شـوم. احتمـاالً 
بـر سـر  چنـد ماهـی می شـود کـه بحـث 
تعطیـل شـدن فـرودگاه کرمـان بـه دلیـل 
یـا  و  ترمیـم  بـه  فـرودگاه  ایـن  بانـد  نیـاز 
اسـت  باالگرفتـه  جایگزیـن،  بانـد  احـداث 
و تاکنـون چنـد جلسـه در ایـن خصـوص 
بین مقامات اسـتانی و کشـوری برگزارشـده. 
بـه نظـر می رسـد نظـر مسـئوالن شـرکت 

فرودگاه هـای کشـور بـر تعطیلـی چندماهه 
فـرودگاه کرمان اسـت و در مقابل کرمانی ها 
خواسـتار ایـن هسـتند کـه ابتـدا بانـد دوم 
احداث شـود و سـپس باند فعلی ترمیم. ۱۳ 
شهریور گذشـته اما رزم حسـینی، استاندار، 
از آغـاز عملیـات اجرایـی احـداث بانـد دوم 
فـرودگاه کرمـان در نیمـه دوم شـهریورماه 
خبـر داد کـه ایـن نشـان دهنده بـه کرسـی 
بـود.  کرمـان  مسـئوالن  حـرف  نشسـتن 
اتفاقـی کـه البتـه بـا اسـتقبال کرمانی هـا و 
رسـانه های اسـتان ازجمله »پیام مـا« روبرو 
شـد. بااین حال شـهریور بـه پایان رسـید اما 
خبـری از تعییـن تکلیـف فـرودگاه کرمـان 
نبـود و همین موضوع را روز گذشـته از علی 
اسـتان  فرودگاه هـای  مدیـرکل  قاسـم زاده، 
پرسـیدم. جنـاب مدیـرکل اما وقتـی فهمید 
به جـای  هسـتم،  مـا«  »پیـام  روزنامـه  از 

پاسـخ بـه سـؤال، گفـت: »مـن بـا پیـام مـا 
مصاحبـه نمی کنـم. بـه همـه همـکاران هم 
گفتـم بـا شـما مصاحبـه نکننـد.« او دلیـل 
ایـن رفتـار خـود را مطالب قبًا منتشرشـده 
»پیـام مـا« دربـاره فـرودگاه کرمـان عنـوان 
کـرد. مطلـب موردنظـر قاسـم زاده، انتشـار 
اظهـارات ضدونقیـض وی و اکرمیـان، عضـو 
هیـأت مدیـره فرودگاه هـای کشـور دربـاره 
فـرودگاه کرمـان بـود. )شـماره 657- سـوم 
تیـر ۹5( آنجـا کـه قاسـم زاده بـه مـا گفتـه 
بـود »فـرودگاه کرمـان تعطیـل نمی شـود« 
»فـرودگاه  کـه  کـرد  تأکیـد  اکرمیـان  امـا 
همیـن  بـه  می شـود.«  تعطیـل  کرمـان 
روز  اسـتان  فرودگاه هـای  مدیـرکل  دلیـل 
گذشـته از پاسـخ دادن بـه روزنامـه »پیـام 
مـا« خـودداری کـرد. مـن هـم بـه او گفتـم 
»پـس همین کـه شـما پاسـخ نمی دهیـد را 
می نویسـم« که قاسـم زاده جواب داد: »شـما 
حـق ندارید ایـن را بنویسـید. اگر بنویسـید 
اقـدام قضایـی می کنـم. در شـهر بزرگ تر از 
کرمـان هم ایـن کار را کرده ام. شـما هم اگر 
ایـن را بنویسـید اقـدام قضایـی می کنـم تـا 
بیشـتر بااخـاق مـن آشـنا شـوید.« همین 
خـط  چنـد  تـا  شـد  بهانـه ای  صحبت هـا 
خطـاب به ایـن مدیر کـه هنوز چهـار ماه از 

عمـر مدیریتـی اش نگذشـته، بنویسـم:
یک

اسـتان کرمـان در کل کشـور بیشـترین 
تعـداد نشـریات چاپـی و غیر چاپـی را دارد. 
قدیمـی  نشـریات  از  بسـیاری  همچنیـن 

کشـور از کرمـان اوج گرفته انـد و هم اکنـون 
قدیمی تریـن نشـریه در حـال چـاپ ایـران 
هـم بـه کرمـان تعلـق دارد. همـه این هـا در 
کنـار چهره هـای شـاخص مطبوعاتـی کـه 
اسـتان  ایـن  می دهـد  نشـان  دارد  کرمـان 
فضایـی کامـًا رسـانه ای دارد کـه بـه نظـر 
آقـای مدیر بـا این فضا آشـنا نیسـتید. پس 
رسـانه هـا را تهدید نکنیـد آقای قاسـم زاده!

دو
یکـی از افتخـارات دولـت تدبیـر و امیـد و 
شـخص رییـس جمهـور ایـن اسـت کـه این 
دولت تاکنون از هیچ رسـانه ای شکایت نکرده 
اسـت. با این اوصاف، اگر شـما در دولت آقای 
روحانـی بـه سـمت مدیرکلـی فرودگاه هـای 
بـه  بایـد  منصـوب شـدید،  کرمـان  اسـتان 
چهارچـوب ایـن دولت احتـرام بگذارید. یکی 
از ایـن چهارچوب هـا ایـن صحبـت معصومه 
ابتـکار، معـاون رییـس جمهـور اسـت کـه 
می گویـد: »در دولـت یازدهم قرار گذاشـتیم 
از هیچ رسـانه ای شـکایت نکنیـم. خبرگزاری 
ایسـنا/ ۱۹ مـرداد ۹5« پـس رسـانه را تهدید 

نکنیـد آقـای مدیرکل!
سه

علیرضـا رزم حسـینی، اسـتاندار کرمان و 
نماینـده عالی دولـت در این اسـتان بارها بر 
وجـود دولـت شیشـه ای تأکید کرده اسـت. 
او همچنین هشـتم شـهریور تأکیـد کرد که 
»همـه مدیـران بایـد بـه رسـانه ها پاسـخگو 
باشـند« و از رسـانه ها خواسـت مدیران غیر 
پاسـخگو را معرفـی کننـد. شـما هـم جـزو 

مدیـران همیـن اسـتان هسـتید، پـس بـه 
وظیفـه تـان عمـل کرده پاسـخگو باشـید و 

رسـانه را تهدیـد نکنیـد آقـای مدیرکل!
چهار

مطبوعـات  قانـون  خوانـدن  بـه  شـمارا 
دعـوت مـی کنـم. در مـاده چهـارم فصـل 
سـوم این قانـون آمده: »هیچ مقـام دولتی و 
غیردولتـی حـق نـدارد برای چـاپ مطلب یا 
مقالـه ای درصدد اعمال فشـار بـر مطبوعات 
برآیـد و یـا بـه سانسـور و کنتـرل نشـریات 
مبـادرت کنـد.« و در تبصـره یـک این فصل 
آمـده: »متخلـف از ماده ۴ به شـرط داشـتن 
شـاکی به حکـم دادگاه بـه انفصـال خدمـت 
از شـش مـاه تـا دو سـال و در صـورت تکرار 
بـه انفصـال دائـم از خدمات دولتـی محکوم 
خواهـد شـد.« پـس رسـانه را تهدیـد نکنید 

مدیرکل! آقـای 
پنج

محتـرم  مدیـرکل  قاسـم زاده،  آقـای 
فرودگاه هـای کرمـان، امیـدوارم بـا خوانـدن 
چنـد سـطر بـاال هـم بـا فضـای رسـانه ای 
سـمت  بـه  و  باشـید  شـده  آشـنا  اسـتان 
تعامـل بهتر با رسـانه ها قـدم برداریـد و هم 
دیگـر هیـچ رسـانه ای را تهدید نکنیـد. زیرا 
همـه مقامـات اسـتان از جملـه رییـس کل 
دسـتگاه قضایی اسـتان بـر آزادی مطبوعات 
در چهارچـوب قانـون بارهـا تاکید کـرده اند 
و مـا بـه عنـوان رسـانه بـه حقـوق و وظایف 
خـود آگاهیـم و مطالبه گـری را نه تنها حق 

بلکـه وظیفـه خـود مـی دانیم.

آقای مدیر کل؛ رسانه را تهدید نکنید
 ضد گزارش

عملکرد مقبلی در حوزه راه های استان
خـداداد مقبلـی از سـال 90 تـا 94 مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان بـود. در ایـن دوران، 
در حـوزه سـاخت و توسـعه راه هـا، 56 پـروژه  در اسـتان بـه اجـرا درآمـد کـه از این تعـداد 16 پروژه 
مربـوط بـه بانـد دوم و بزرگـراه، 23 پـروژه مربـوط بـه بهسـازی، پنـج پـروژه تقاطع غیر هم سـطح و 12 
پـروژه تعریـض، زیرسـازی و اصـاح نقـاط حادثه خیـز بوده اسـت. در سـال گذشـته هـم 146 کیلومتر 
بانـد دوم بااعتبـاری بالغ بـر هـزار و 600 میلیـارد ریال احداث شـد و چندین پروژه همچـون باند دوم 
بم-شـورگز بـه طـول 55 کیلومتـر، بانـد دوم ورودی ماهان به طـول 2 کیلومتر، باند دوم رفسـنجان-

نـوق بـه طـول 4 کیلومتـر و پـروژه بردسـیر سـیرجان بـه طـول 36 کیلومتـر در پایـان مدیریـت وی در 
آسـتانه افتتـاح قـرار داشـتند. همچنیـن از حـدود چهـار هـزار و 500 کیلومتـر راه روسـتایی اسـتان، 

نزدیـک بـه یـک هـزار کیلومتـر در دوران مدیریت مقبلی ساخته شـده اسـت.

آشنایی با سوابق مدیرکل جدید و سابق
خداداد مقبلی متولد 1343 اسـت که در سـال 1375 به اسـتخدام رسـمی وزارت راه و شهرسازی 
در آمـد. معاونـت راه و شهرسـازی اسـتان هرمـزگان، مدیرکلـی راه و شهرسـازی اسـتان هرمـزگان، 
مدیرکلـی راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان و مدیرکلـی راه و شهرسـازی اسـتان فارس ازجمله سـوابق 
وی بـوده اسـت. او چهـار سـال در اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان فعالیـت کـرد و سـپس 
هشـت مـاه بـه اسـتان فارس رفت. مسـعود جمیلـی کرمانی هـم متولـد 1357 و به عنـوان جوان ترین 
مدیـرکل وزارت راه و شهرسـازی بـه شـمار می رفـت، وی  پیـش از سـمت مدیـرکل حمل ونقـل و 
پایانه هـای اسـتان کرمـان، بـه مـدت هفـت مـاه سرپرسـتی ایـن اداره کل را عهـده دار بـود و قبـل از 
آن نیـز به عنـوان معـاون حمل ونقـل اداره کل انجام وظیفـه کـرده اسـت. وی همچنیـن قـرار اسـت در 

منصـب معـاون اداره کل حمل ونقـل و پایانه هـای اسـتان کرمـان بـه فعالیـت خـود ادامـه دهـد.

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

کاغذ اخبار

ولیعصـر  دانشـگاه  در  شـنبه  شـامگاه 
قدیـری  ابیانـه  محمدحسـن  رفسـنجان، 

فراهانـی،  مجیـد  بـا  اصولگـرا  تحلیل گـر 
ایرانیـان  نـدای  طلـب  اصـاح  حـزب  دبیـرکل 

دولـت  رئیـس  ممنوع التصویـری  دربـاره 
اصاحـات مناظـره ای برگـزار شـد. گزیـده ای 

از صحبـت هـای مطـرح شـده در ایـن مناظـره 
بخوانیـد: فـارس  از  نقـل  بـه  زیـر  در  را 

در میزگرد ممنوع التصویری رییس دولت اصالحات در رفسنجان مطرح شد

مظهر طالبانسیم ایران تا سرمایه نظام

 خبر

یک نماینده مجلس عنوان کرد
ایجاد محدودیت شهرداری 

تهران برای رسانه ها در 
پناه شاکی خصوصی

فراکسـیون  رییـس  نوشـت:  ایلنـا 
و  اقتصـادی  سالم سـازی  و  شفاف سـازی 
از ایجـاد  انتقـاد  بـا  انضبـاط مالـی مجلـس 
محدودیـت شـهرداری تهـران برای رسـانه ها 
در پنـاه شـاکی خصوصـی، نسـبت بـه بـروز 
کـه  دسـتگاه هایی  در  سیسـتماتیک  فسـاد 
بـه رسـانه ها اجـازه نقـد نمی دهنـد، هشـدار 
از برخـورد  انتقـاد  بـا  داد. محمـود صادقـی 
واگـذاری  منتقـِد  رسـانه های  بـا  قهرآمیـز 
امـاک نجومی، اعـام کـرد: »آن چنان که در 
جریـان موضوع کارگران معـدن طای آق دره 
تأکیـد کـردم ایـن روش درسـتی نیسـت که 
بـرای برخـورد بـا اعتراض های مدنی، شـاکی 
خصوصی درسـت کنیـم.« او گفت: »درسـت 
نیسـت در مسـائلی کـه بایـد دادسـتان ورود 
کنـد، بـا طـرح شـکایت خصوصـی مانـع از 
بررسـی دقیق پرونده شـده و در پناه شـکایت 
شـاکی خصوصی بـرای ادامه بررسـی تخلف، 
محدودیـت ایجاد کنیم.« عضو هیأت رییسـه 
فراکسـیون امید در مجلس شـورای اسـامی 
بـا اشـاره به تشـابه برخورد با کارگـران معدن 
طـای آق دره و رسـانه های منتقـد عملکـرد 
شـهرداری تهـران گفـت: »رسـانه های آزاد و 
»آزادی مطبوعـات« در کنـار سـه رکن اصلی 
انتخاباتـی  »رقابت هـای  یعنـی  دموکراسـی 
اندیشـه  »آزادی  بیـان«،  »آزادی  عادالنـه«، 
سیاسـی« به عنـوان رکـن چهارم دموکراسـی 
شـناخته می شـوند و خدمـات بسـیار مهـم و 

بزرگـی بـه جامعـه و حکومـت دارنـد.«
بدون آزادی رسانه ها دچار فساد 

سیستماتیک می شویم
و  شفاف سـازی  فراکسـیون  رییـس 
مالـی  انضبـاط  و  اقتصـادی  سالم سـازی 
مجلـس دهـم تصریـح کـرد: »درصورتی کـه 
آزادی الزم بـه رسـانه ها داده نشـود، دچـار 
فسـاد سیسـتماتیک می شـویم که بر اسـاس 
ایـن اصطـاح علمـی و حقوقـی، هنگامی کـه 
یـک دسـتگاه یـا سیسـتم اداری و حکومتـی 
و  نظام منـد  یـا  سیسـتماتیک  فسـاد  دچـار 
سـاختاری شـود، هرکسـی که در آن دستگاه 
فعالیـت کند، خواه ناخواه دچار فسـاد شـده و 

بـه فسـاد سیسـتم آلـوده می شـود.«
برخـورد شـهرداری با رسـانه ها غیراخاقی 

و غیرحقوقی اسـت
تهـران  مـردم  اصاح طلـب  نماینـده 
همچنیـن  اسـامی  شـورای  مجلـس  در 
شـرایطی  چنیـن  »در  کـرد:  خاطرنشـان 
به جـای این کـه بـا معضـل اصلـی کـه فسـاد 
سیسـتماتیک اسـت، برخورد کنند؛ رسانه ای 
را  باشـد  جامعـه  حقایـق  آیینـه  بایـد  کـه 
تحت فشـار قـرار می دهنـد کـه ایـن برخـورد 
کامـًا غیرمنطقـی، غیراخاقـی و غیرحقوقی 

اسـت.«
برخورد دوگانه با رسانه ها 

درست نیست
برخوردهـای  از  انتقـاد  بـا  همچنیـن  او 
دوگانـه بـا رسـانه ها، اعـام کـرد: »همـواره 
برخوردهـای  از  بین المللـی  سـطح  در 
دوگانـه جامعـه بین الملـل بـا ایـران ناراضی 
هسـتیم و به عنـوان نمونه شـاهد هسـتیم با 
وضعیـت ضد حقوق بشـری دولت سـعودی 
مشـکلی ندارنـد، امـا از عملکـرد کشـور مـا 
کـه سـازوکار حکومتـی کامـًا دموکراتیـک 
در  باوجودایـن،  و  می شـود  انتقـاد  دارد، 
عرصـه داخلـی خودمـان رفتـاری مشـابه با 
کـرد:  تصریـح  صادقـی  داریـم.«  رسـانه ها 
از  درجایـی  هسـتیم  شـاهد  »متأسـفانه 
افشـاگری برخـی رسـانه ها تقدیـر می شـود 
در جـای دیگـر بـا اقدامـی مشـابه از سـوی 
برخـوردی  رسـانه ها،  از  دیگـر  گروهـی 
اتفـاق  ایـن  کـه  می شـود  انجـام  متفـاوت 

نیسـت.« درسـتی 

نشسـت عمومی شورای 
حالـی  در  کرمـان  شـهر 
برخـی  کـه  شـد  برگـزار 
اعضـای شـورا نسـبت بـه 
هیـأت  نشـدن  مشـخص 
کمیسـیون ها  رییسـه 

داشـتند. اعتـراض 
شـهر  شـورای  عمومـی  نشسـت 
کرمـان شـب گذشـته  مطابـق معمـول 
کرمـان  شـهر  خانـه  در  یکشنبه شـب ها 

شـد.  برگـزار 
مشـرفی در ابتـدای جلسـه از روسـای 
کمیسـیون ها درخواسـت کـرد بـا توجـه 
بـه ایـام عـزاداری مصوبـات کمیسـیون ها 
را ارائـه کننـد و خـارج از بحـث مصوبـات 
صحبـت نکننـد. مهنـوش مؤمنـی گفـت: 
هیـأت  کـه  کمیسـیون هایی  »تکلیـف 
رییسـه آن ها مشـخص نشـده چیسـت؟« 
مشـرفی در پاسـخ اظهـار کـرد:» مصوبات 
رییسـه  هیـأت  کـه  کمیسـیون هایی 
آن هـا مشـخص نشـده به عنـوان مصوبات 
کار  تـا  شـوند  مطـرح  عمومـی  شـورای 
مـردم زمین نمانـد.« علی منصـوری دیگر 
عضـو شـورای شـهر در پاسـخ به مشـرفی 
گفـت:» مـن فکـر می کنـم انجام ایـن کار 
تذکـر آیین نامه ای داشـته باشـد. کار را که 
به صـورت فله ای نمی تـوان انجـام داد. کار 
را بایـد بـر اسـاس آیین نامـه و دسـتوراتی 
کـه قانون بـرای ما پیش بینی کـرده انجام 
دهیـم نـه اینکـه مـا بخواهیم مسـائل را با 
توافقـات پشـت پـرده پیش بریـم در ایـن 
صـورت بایـد بگویم کـه کار شـورا این طور 
انجـام نمی شـود.« وی افـزود:» مـن تقاضا 
دارم بـر اسـاس آیین نامـه و قوانیـن پیش 
رویـم نه اینکـه مصوبـات کمیسـیون ها را 
درصورتی کـه هنـوز تکلیـف کمیسـیون ها 
مشـخص نشـده و بحـث بـر سـر هیـأت 
رییسـه کمیسـیون ها اسـت مطـرح کنیم. 
مصوباتی که ارائه می شـود مشـکل قانونی 
دارنـد و مـا بایـد بـر اسـاس قانـون پیـش 
»مـن  داد:  پاسـخ  نیـز  مشـرفی  رویـم.« 
به عنـوان رییـس شـورا ترجیـح می دهـم 
دارنـد  حضـور  اعضـا  همـه  کـه  زمانـی 
رأی گیـری انجـام شـود و وضعیـت هیئت 
شـود.«  مشـخص  کمیسـیون ها  رییسـه 
وی افـزود: »مصوباتـی کـه امشـب مطرح 
می شـود، مصوبـات کارگروهـی اسـت کـه 
مصوبـات  به عنـوان  و  تشکیل شـده  قبـًا 
شـورای عمومی مـورد تصمیم گیـری قرار 
می گیـرد کـه درنتیجـه وجاهـت قانونـی 
دارد.« رییـس شـورا تقاضـای رأی گیـری 
مصوبـات  کـردن  مطـرح  خصـوص  در 
در  منصـوری  کـه  کـرد  را  کارگروه هـا 
اعتـراض گفـت: »مصوباتـی را می خواهید 

شـده  کارشناسـی  کـه  کنیـد  مطـرح 
بـر اسـاس  بایـد  نیسـتند؟ کمیسـیون ها 
مطـرح  را  مصوبـات  خودشـان  تخصـص 
منصـوری  بـه  خطـاب  مشـرفی  کننـد.« 
گفـت: »حـق بـا شـما اسـت و مـن اجازه 
مصوبـات  ارائـه  خصـوص  در  رأی گیـری 
رأی  اگـر  می خواهـم.  را  کارگروه هـا 
منفـی داده شـد جلسـه پایـان می یابد در 
غیراینصـورت ادامـه می دهیـم. امـا بازهم 
نظـر مـن ایـن اسـت کـه بـا حضـور همه 
اعضـا انتخاب هیأت رییسـه صـورت گیرد 
و بهتر اسـت کمیسـیون ها به شـکل سال 
قبـل باقـی بمانـد. باید ایـن را نیـز در نظر 
بگیریم که سـال آخر شـورا است و ما باید 
به کارها سـرعت بخشیم.« یوسف جعفری 

گفـت: »در نشسـت شـورای عمومی هفته 
گذشـته مصوب شـد کـه کمیسـیون ها به 
شـکل سـال قبل باقی بماننـد.« منصوری 
گفـت: »درهرصـورت چـون جلسـه قبـل 
مصـوب کردیـد باید وضعیت هیأت ریسـه 
کمیسـیون ها مشـخص شـود. وقتـی اعضا 
کمیسـیون را تشـکیل می دهنـد اما هیأت 
اشـتباه  رونـد  نیسـت  مشـخص  رییسـه 
اسـت.« درنهایـت مصوب شـد  در جلسـه 
فوق العـاده ای هیأت رییسـه کمیسـیون ها 

تعییـن وضعیت شـوند.
درخواست سخنگوی شورا از

 رهبر انقالب
سـخنگوی شـورا گفت:» تقاضای بحث 
جـدی گرفتن حضور مردم در سرشـماری 
اینترنتـی را دارم بـا توجـه بـه اینکـه بـه 
شـهرها  دیگـر  از  کرمـان  می رسـد  نظـر 
عقب مانـده اسـت. در شـرایطی که اهمیت 
سرشـماری در نظـام جمهـوری اسـامی 
در  مسـئولین  برنامه ریـزی  بـرای  ایـران 
اسـت، شـورای  بـاال  مختلـف  حوزه هـای 
شـهر تقاضـا دارد مـردم کرمـان نیـز ایـن 
مسـئله را جـدی بگیرند.« حجت االسـام 
محمـد ربانـی زاده بـا اشـاره بـه اینکه 2۴ 
مهر سـالروز فاجعه مسـجد جامـع کرمان 

اسـت افـزود: »ایـن روز در تاریـخ انقـاب 
از افتخـارات مـردم کرمـان اسـت و فاجعه 
مسـجد جامـع به دلیـل اهمیتی کـه دارد 
تبدیـل به شـعار مـردم ایـران شـد و بنده 
به عنـوان سـخنگوی شـورا از مقـام معظم 
رهبـری اسـتدعا دارم بـا توجـه بـه اینکـه 
دوم خـود  را  وطـن  کرمـان  لـه  معظـم 
می داننـد و همچنیـن دیـار کریمان شـهر 
سـردار سـلیمانی اسـت ایـن اجـازه را بـه 
مـردم کرمـان بدهند تـا مـردم کرمان هم 
به همین مناسـبت هرسـاله به خدمتشان 

شـوند.« مشرف 
جلسه بی نتیجه پروژه آزادی

رییس شـورای شـهر کرمان در ادامه در 
خصوص مطلب چاپ شـده در موردقرارداد 

میـدان آزادی در روزنامـه »پیام ما« مورخ 
۱2 مهـر ۹5 گفـت: »در خصـوص بـرآورد 
هزینـه مسـئله میـدان آزادی بایـد بگویم 
قطعـاً تـا زمانـی کـه همـه زوایـای طـرح 
مشـخص نشـود پیش بینی قطعـی هزینه 
پایـان کار امکان پذیـر نیسـت و همیشـه 
بـرآورد هزینـه تقریبی صـورت می گیرد.« 
مشـرفی افـزود:» مقصـود مـن ایـن بـوده 
بـا توجـه بـه اینکـه اقـام سـتاره دار در 
پل هـای سـگمنتال بیشـتر از پـل میـدان 
آزادی اسـت،ضریب پلوس)هزینه ای باالتر 
از بـرآورد انجام شـده کارفرمـا( در میـدان 
آزادی امـکان دارد باالتـر رود.« وی اظهـار 
کـرد:» جلسـه در خصـوص میـدان آزادی 
نیـز در دفتر سـعید گیانی )عضو شـورای 
شـهر( برگزار شـد اما به نتیجه نرسـید. به 
همیـن دلیل محاسـبات را در اختیار همه 
اعضـای شـورا قـرار می دهیم تـا اعضا بعد 
از کنترل محاسـبات اگر پیشـنهادی دارند 
ارائـه دهند تا هفتـه آینده قـرارداد میدان 

آزادی را نهایـی کنیم.«
زهـرا لـری دیگر عضـو شـورا مهم ترین 
موضـوع قابل پیگیـری را مشـکات محلـه 
سرآسـیاب عنوان کرد و گفت:» سرآسیاب 
مشـکات زیـادی دارد بـا توجـه بـه اینکه 

شـهرداری اقدامـات ارزشـمندی در ایـن 
محلـه انجـام داده امـا کافـی نبوده اسـت، 
ایجـاد شـهرداری و منطقـه بـرای محلـه 
سرآسـیاب موردتوجـه قرار گیـرد زیرا این 
محلـه قسـمت اعظمـی از شـهر را شـامل 
می شـود و وضعیـت سرآسـیاب در شـان 
شـهر کرمـان نیسـت و مشـکاتی را برای 
دیگـر محدوده های شـهر ایجـاد می کند.« 
یکـی از اعضـای شـورا شـهر درخواسـت 
قطعـه ای در مسـجد صاحب الزمـان بـرای 
مداحـان و پیـر غامـان امـام حسـین)ع( 
کـرد و گفـت: »از صنـف سـنگ تراشـان 
خواسـته شـود کـه از حـک کـردن آیـات 
خـودداری  قبـور  سـنگ  روی  بـر  قـرآن 
کننـد.« مشـرفی گفـت: »در نظـر گرفتن 

قطعـه ای در مسـجد صاحب الزمان ممکن 
و  حسـین  سـید  مقبـره  در  امـا  نیسـت 
در  را  محلـی  می تـوان  دیگـر  مکان هـای 

گرفت.« نظـر 
برخی پل های عابر پیاده جنبه 

تبلیغاتی دارند
در  ادامـه  در  نیـز  منصورایرانمنـش 
پیـاده گفـت: »  عابـر  خصـوص پل هـای 
در یـک هفتـه گذشـته در چنـد نقطـه به 
دلیـل نبـود پـل عابـر پیـاده چنـد مـورد 
فوتـی داشـته ایم و درخواسـت داریـم بـا 
از پل هـا فقـط  اینکـه خیلـی  بـه  توجـه 
اسـتفاده ای  و  دارنـد  تبلیغاتـی  جنبـه 
بـرای مـردم نـدارد در جمع بنـدی آن هـا 
تجدیدنظر شـود و سـریعاً روبروی شهرک 
صنعتـی ،شـهرک امام حسن،شـهرک پدر 

پـل عابـر پیـاده در نظـر گرفتـه شـود.«
بانک شهر خواستار سه دنگ میدان 

هفت باغ شد
مشـرفی گفـت: »بانک شـهر کرمـان  از 
زیـر نظر بانک شـهر مشـهد بیـرون می آید 
و  می کنـد  عمـل  مسـتقل  به صـورت  و 
مقـرر شـد شـهردار کرمـان رییـس هیأت 
امنـای بانـک شـهر اسـتان شـود و بانـک 
برای مسـتقل شـدن از شـهرداری تقاضای 

یـک واحـد آپارتمـان 75 متـری بـا دو نفر 
کارمنـد بـه مـدت ۴ سـال کـرده اسـت. 
همچنیـن زمینـی به مسـاحت سـه دانگ 
در میـدان هفـت بـاغ می خواهنـد. زمیـن 
کـه قرار اسـت در اختیـار بانک قـرار گیرد 
در قبـال ضمانـت اسـت.« وی افزود:»قـرار 
اسـت بانک شـهر 5۰ میلیارد وام در اختیار 
شـهرداری کرمان با سـود پایین قـرار دهد. 
همچنین فوالد بردسـیر 2۰ میلیارد تومان 
داد.« صدیقـه  بـه شـهرداری خواهـد  وام 
زاهـدی نیـز در ایـن جلسـه تقاضـا کـرد 
در کرمـان خیابانـی بـه نام پهلوان اسـدی 
شـود و گفت:»بـرای زمیـن تیرانـدازی در 
جنـگل قایـم ۱5۰ میلیـون تومـان هزینه 
شـده و تقاضـا داریـم پیگیری هـا الزم در 

خصـوص تکمیل ایـن پروژه انجام شـود.« 
مهنـوش مؤمنی گفـت: »تقاضـا داریم که 
در خصـوص تناسـب نرخ کرایه تاکسـی و 

مسـافت، شـورا ورود پیـدا کند.«
شورا در بررسی قرارداد آزادی 

عجله کند
شـهردار کرمـان هـم گفـت: »قـرارداد 
میـدان آزادی بـا تأخیـر از سـوی قـرارگاه 
خاتم االنبیـا)ص( بـه دسـت مـا رسـید اما 
تقاضـا داریم شـورا زودتر جزییـات قرارداد 
را مشـخص کنـد.« علـی بابایـی افـزود:» 
باوجـود مشـکات مالی شـهرداری کرمان 
سـعی کردیـم کـه حقوق هـای عقب مانده 
نیروهـای شـرکتی را تـا تیرمـاه پرداخـت 
شـود و فقـط حقـوق عقب مانـده مـرداد 
و شـهریور پرداخت نشـده اسـت.« بابایـی 
همچنین از بررسی پیشـنهاد های دریافت 
شـده بـرای المان میـدان آزادی خبـر داد.
در  در حاشـیه جلسـه شـورا  مشـرفی 
در  مـا  پیـام  بـه سـؤال خبرنـگار  پاسـخ 
پـروژه  نهایـی  هزینـه  بـرآورد  خصـوص 
میـدان آزادی گفـت: »بـرآورد شـده بـود 
هزینـه  تومـان  میلیـارد   ۹۰ تـا   ۸5 کـه 
می شـود امـا فکر می کنیـم هزینه هـا بین 

۹5 تـا ۱۰۰ میلیـارد تومـان شـود.«

مدنیـت،  شـعارهای  اصاحـات  دولـت  رئیـس   
ایـن  مـی داد،  سـر  را  سـاالری  مـردم  و  جمهوریـت 
شـعارها خـوب بودنـد، اما فرق جامعه مدنـی با جامعه 

مدنـی  اسـامی در دیـن اسـت.
 انتخابـات سـال ۸۸ برگـزار و احمدی نـژاد بـا ۱۱ 
میلیـون اختـاف انتخـاب شـد، امـا یـک نفـر ادعای 
تقلـب داشـت و رئیـس دولـت اصاحات هم بـا وجود 

ایـن اختـاف رأی، بـه آن فـرد تبریـک گفت.
  زمانـی کـه بـه ۱۱ میلیـون رای تمکیـن نکردنـد، 
یعنـی قیـام علیـه حـق حاکمیـت مـردم در حالیکـه 
رهبـر معظم انقاب رای مـردم را حق الناس می دانند.

  بـا آسـیب هایی کـه در فتنـه ۸۸ بـه مردم رسـید، 
رئیـس دولت اصاحـات مجرم و از دیـدگاه من مظهر 

طالبانیسـم ایران است.
  فتنـه بـا هدایـت تیم رئیـس دولت اصاحـات آغاز 
شـد، الزم نبـود کـه وی بیایـد بگویـد مـردم بریزیـد 

تـوی خیابان هـا.
 همـان  طـور که در کشـورهای عربی بیـداری عربی 
شـروع کردند، می خواسـتند در ایـران انقاب مخملی 

راه بیندازنـد و ایـن حرکـت را به ایـران انتقال دهند.

 نبایـد در کشـور قائلـه ای راه افتـد کـه مشـکاتی 
کشـور را فـرا گیـرد، اکنـون برونـد از دادسـتان کـه 
حکـم ممنوع التصویـری رئیـس دولـت اصاحـات را 
داده شـکایت کننـد، این مجـازات بـرای رئیس دولت 

اسـت. اصاحـات کم 
  رئیـس دولـت اصاحـات حتی جـرأت عذرخواهی 
و شـهامت اینکـه بگوید اشـتباه کردم را نـدارد، همان 
 طـور کـه روحانـی و ظریـف حاضـر نیسـتند بگوینـد 
در برجـام مـا اشـتباه کردیـم و گـول خوردیـم، ایـن 
ویژگی هـای  از  یکـی  می پذیرنـد،  بیشـتر  مـردم  را 

مدیریـت پذیرفتـن اشـتباهات اسـت.
  اگـر رئیـس  جمهـوری تغییـر موضـع داد و خـاف 
مصلحـت کار کـرد اگـر خـود و یـا فرزندانـش دچـار 

اختـاس شـدند چه.
تحریـک  را  دشـمن  سـال ۸۸  فتنه گـران  همـان   
بـه تشـدید تحریم هـا کردند، پسـر هاشـمی کـه االن 
زنـدان اسـت و صدای او موجود اسـت، رفـت خارج از 

کشـور کـه بگویـد تحریم هـا را تشـدید کنیـد.
 مسـیر انقاب ما مشـخص اسـت و بـه والیت مطلق 

فقیـه ختم می شـود.

  موضـوع میزگـرد درباره ممنوع التصویـری رئیس دولت 
اصاحات اسـت نه تحلیـل وقایع ۸۸.

   نخسـتین بـار سـال ۹۰ موضـوع ممنوع التصویـری 
رئیـس دولـت اصاحـات مطـرح شـد کـه فـوری در 
رسـانه ها از جمله سـی ان ان بازتاب داشـت و طباطبایی 
وکیـل رییـس دولـت اصاحـات اعـام کـرد، صحـت 
قضایـی  مقـام  بایـد  را  بـودن  ممنوع الخـروج  نـدارد. 
اعـام کنـد و علـی الریجانـی در مصاحبـه  بـا لومونـد 
اعـام کـرد، حکـم ممنوع التصویـری و ممنوع الخروجی 
رئیـس دولـت اصاحـات توسـط احمدی نژاد بـه عنوان 
رئیـس شـورای عالـی امنیت ملی اباغ شـده اسـت که 

وی هـم فـوری ابـراز بی اطاعـی کـرد.
   2۳ خـرداد ۹۴ رییس جمهور ممنوع التصویری رییس 
دولـت اصاحـات را تکذیـب کرد. جنتـی وزیر ارشـاد هم 
گفـت هیچ مصوبه ای در مـورد ممنوع التصویر بودن رئیس 
دولـت اصاحـات وجـود نـدارد.  تصاویـر رئیـس دولـت 

اصاحـات هـم ۹ بهمـن ۹۴ از رسـانه ملی پخش شـد.
   از نظر قانون اساسـی به اعتقاد ما این ممنوع التصویری 
و هرگونه تحدید و محدود کردن شـهروند باید به اسـتناد 

حکم رسمی دادگاه باشد.

    اصـل 2۳ قانـون اساسـی بـر آزادی بیـان و ممنوعیت 
تفتیـش عقایـد اشـاره دارد، البته رئیس دولـت اصاحات 
هیـچ بیانیـه ای را نداده و سـخنرانی نکرده اسـت، حداکثر 
چیـزی کـه توسـط ابیانـه و همفکرانـش وجـود دارد این 
اسـت کـه رئیـس دولت اصاحـات را از سـاکتین فتنه نام 

برده انـد.
   در شـرایطی کـه صـدا و سـیما و مطبوعـات تصاویـر 
ایـن  نخسـت وزیر  و  رژیـم صهیونیسـتی  رئیس جمهـور 
رژیـم را چـاپ می کننـد، چگونه باید عکـس رئیس دولت 

اصاحـات امـکان چـاپ کردن نداشـته باشـد.
   اسـتفاده از حقوق شـهروندی برای کسـی که جرمش 

احراز نشـده حق اوسـت.
   هـر کـس عملکرد دوره هـای قبلی خود را زیر سـئوال 
می بـرد در حالـی کـه بایـد اتـاق فکـری از بـا تجربه هـای 
هر دوره تشـکیل شـود که اگـر از رئیس دولـت اصاحات 
اسـتفاده می شـد کمـک بزرگـی بـود. }فراهانـی رییـس 

دولـت اصاحات را سـرمایه نظـام خواند.{
   کارهایـی می کنیـم کـه ۱۴ قـرن علیـه آن موضـع 
گرفتیـم، قرار اسـت چـه تصویـری از حکومت شـیعی به 

جهـان نشـان دهیم.

جلسه شورای شهر کرمان برگزار شد

کمیسیون های شورای شهر همچنان بدون هیأت رییسه 

عکس نخست وزیر رژیم صهیونیستی چاپ می شودرییس دولت اصالحات مظهر طالبانیسم در ایران است!
رییس دولت اصالحات نه
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کرمون

مردم اسـتان کرمان با دارا بودن پیشینه 
مذهبـی از گذشـته هاي دور با فرا رسـیدن 
مـاه محرم بویژه روزهاي تاسـوعا و عاشـورا 
بـا آداب و رسـوم خاصـي خاطـره سـرور و 
سـاالر شـهیدان حضرت امام حسـین)ع( و 

یـاران باوفایـش را زنـده مي کردند.
در برخـي از شـهرها و مناطـق اسـتان 

کرمـان ماننـد بم در گذشـته اي نـه چندان 
دور مـردم در عصـر تاسـوعا پـاي برهنـه 
از  و  دیگـر  امامـزاده  بـه  امامـزاده اي  از 
زیارتگاهـي بـه زیارتـگاه دیگـر مي رفتند و 

در آنجـا شـمع روشـن مي کردنـد.
این عمـل را به اصطـاح »چهل منبرو« 

مي گفتند..

بـا روز  روز دهـم محـرم کـه مصـادف 
عاشـورا مي باشـد غالبا مداحـان هیئت هاي 
مي کننـد  سـعي  زنجیرزنـي  و  سـینه زني 
نوحـه اي در وصـف ایـن روز تهیـه و ارایـه 

. کنند
بخش هـاي  و  روسـتاها  از  برخـي  در 
کرمـان از جمله زنگي آباد، چتـرود و جوپار 
در روز عاشـورا اقـدام بـه شـبیه گردانـي 

مي کننـد.
در ایـن روز تعـدادي از جوانهـاي فعـال 
مشـابه  لباسـهاي  بـه  شـدن  ملبـس  بـا 
لباسـهاي خاندان اهل بیت)ع( و لباسـهاي 
سـربازان ابـن سـعد و نامگـذاري بعضـي از 
افـراد بـه عنوان شـمربن ذي الجوشـن، ابن 
سـعد، حرملـه، حـر بـن ریاحـي، علي اکبر، 
قاسم بن الحسـن، ابوالفضـل العبـاس، امـام 
حسـین و سـایر کسـاني که در واقعه کربا 
نقش هایـي داشـته اند و تـدارک وسـایل از 

قبیل خیمه و خرگاه و اسـب سـپاه، گهواره 
از  منظـره اي  زخمـي  اسـب  و  علي اصغـر 
واقعـه و حوادث کربا را مجسـم مي سـازند 
تـا بدین وسـیله افکار نظاره گـران را متوجه 

آن ایـام سـخت و دشـوار کنند.
در روسـتاها و مناطقـي کـه اقـدام بـه 
برگـزاري مراسـم شـبیه گردانـی مي کنند 
بعـد از ظهـر عاشـورا اقـدام بـه عبـور دادن 
کاروان اسـرا و اطفـال در میان حزن و اندوه 
مـردم مي کننـد و قبـل از غـروب آفتـاب 

خیمه هـا را نیـز آتـش مي زننـد.
کـه  زمانـي  و  آفتـاب  غـروب  از  بعـد 
تاریکـي همـه جـا را فـرا مي گیرد عـده اي 
از مـردم مراسـم شـام غریبـان را برگـزار و 
را  بـه صـورت نمادیـن جسـتجوي خـود 
بـراي یافتـن اطفـال و کـودکان وابسـته به 
خانـدان حسـین بن علـي)ع( کـه از تـرس 
آزار و شـکنجه هاي سـربازان ابن سـعد بـه 

بیابانهـاي مجاور صحنـه نبرد پنـاه برده اند 
آغـاز مي کننـد.

در شـهرها مراسـم شـام غریبان توسـط 
و  فانوسـها  حمـل  بـا  مـردم  از  عـده اي 
در  و  مي شـود  انجـام  روشـن  شـمع هاي 
پـي آن هیئت هـاي سـینه زني و عـزاداري 

نوحه هایـي اجـرا مـي کننـد.
نقطـه عطف مراسـم عزاداري مـاه محرم 
در روز اربعیـن یـا چهلمیـن روز شـهادت 
حضـرت امام حسـین )ع( با شـکوه خاصي 

مشـابه روز عاشـورا برگزار مي شـود.
در روز بیسـت و هشـتم صفـر هـر سـال 
کـه مقـارن با رحلـت حضـرت محمد)ص( 
اسـت  امـام حسـن مجتبي)ع(  و شـهادت 
نیـز سـر در کلیـه ادارات، مغازه هـا و برخي 
خانه هـا بـا پارچه هـاي مشـکي و بیرقهـاي 

عـزاداري تزئیـن داده مي شـود. 
kr.pcci.ir:منبع

آداب و رسوم مردم کرمان در روزهای تاسوعا و عاشورا

از چهل منبر تا شبیه خوانی

میراث

کیوان پهلوان
دقیـق  معنـي  بـه  »تعزیـه کـه 
کلمه »نوحه سـرایي« یا »تسلیت« 
از مراسـم ده روزه  اسـت، بخشـي 
سـاله  هـر  کـه  اسـت  سـوگواري 
توسـط شـیعیان بـراي بزرگداشـت 
در  حسـین)ع(  امـام  شـهادت 
صحـراي کربـا، برگـزار مي شـود. 
در فرهنـگ و ادبیـات مذهبي ایران 
»تعزیـه« و »تعزیـه خواني« به معنا 
و مفهـوم مجموعـه اي از نمایـش 
هـاي آیینـي - مذهبـي و آیینـي- 
افسـانه اي خـاص بـه کار مـي رود.

تاریخ تعزیه 
و مراسم عزاداري

عزاداري شـیعیان براي شـهداي 
کربـا و نمایش عـزاداري به صورت 
دسـته گردانـي و نوحـه خوانـي و 
محـرم  اول  دهـه  در  زنـي  سـینه 
ظاهرا از زمان آل بویه آغاز شـد. آل 
بویه در اواسـط سـده چهارم هجري 
بـزرگ ترین حکومـت ایراني پس از 
اسـام را تشکیل دادند. اینان شیعه 
مذهـب بودنـد و شـیعه در زمـان 
ایشـان در ایران رسمیت یافت. معز 
الدولـه اولین کسـي بود کـه فرمان 
داد مـردم بغداد در دهـه اول محرم 
سـیاه بپوشـند و بـه مراسـم تعزیه 

امام حسـین قیـام کنند.
در قـرن هـاي هفتـم و هشـتم 
هجـري کـه تشـیع در ایـران قـوت 
بیشـتري گرفـت و ایـن مراسـم در 
روزهاي سـوگواري گسـترش یافت، 
نوحـه خواني و سـینه زني و دسـته 
نوحـه  شـعر  یافـت.  رواج  گردانـي 
را بـراي سـینه زنـي مي سـاختند، 
یکي نوحـه مي خوانـد و دیگران به 
نـوا و آهنـگ و وزن شـعرهاي نوحه 

خـوان سـینه مـي زدند.
روضـه خوانـي نیـز از زمـان مـا 
حسـیني معـروف بـه کاشـفي آغاز 
شـد. وي در دوره سـلطان حسـین 
بایقرا، از نوادگان تیمور، مي زیسـت 
و کتابـي به نـام »روضه الشـهدا« را 
مـي  رو  از  روزهـاي سـوگواري  در 
کردنـد.          مـي  عـزاداري  خواندنـدو 
کـم کـم کسـاني کـه این کتـاب را 
مـي خواندنـد بـه مناسـبت همین 
کتـاب بـه »روضـه خـوان معـروف 
شـدند و بـه تدریـج، روضـه خـوان 

روضـه را از بـر مـي خوانـد.
مـردم پشـت سـر پرچـم هـا و 
یـا عاماتـي کـه با پـر تزیین شـده 
بـود، وارد مـي شـدند یـا صحـن را 
تـرک مـي کردنـد و یـا در جاهایي 
کـه برایشـان تعیین شـده بـود مي 

نشسـتند. این گروهها از دویست تا 
سـیصد فراش تشـکیل شـده بود و 
بـا حرکاتي موزون که به پاهایشـان 
مـي دادنـد بـا هـم نوحـه اي را مي 

خواندند.
پـس از آن سـینه زن ها وارد مي 
شـدند که پـس از خوانـدن هر بیت 
نوحـه توقـف مـي کردند و بـا ضربه 
هـاي یکنواخـت و گنگ بـر خود و 
مشـت بر سـینه هایشـان دوباره دم 
مـي گرفتند. سـپس دسـته زنجیر 
زنـان وارد مي شـدند که با حرکاتي 
مـوزون، با قاشـک هاي چوبي ضربه 
اي مـي نواختند و نمـاد هفتاد و دو 
تـن شـهداي کربـا بودنـد. همـان 
تعـداد هـم تیـغ زن)قمـه زن( بـا 
رداهـاي سـفید آغشـته بـه خـون 
وارد مـي شـدند. اینـان قمـه نیز به 
دسـت داشـتند. اسـب سـفیدي بـا 
زخـم هایي کـه بر پیکرش نقاشـي 
شـده بود و انسـان را یاد اسـب امام 
حسـین مي انداخت، وارد تکیه مي 
شـد. هم چنین نیزه داران و سـواره 
نظـام سـلطنتي که زین هایشـان با 
طـا و سـنگ هـاي قیمتـي تزیین 
یافته بود و نیز کالسـکه شـاه و بعد 

دسـته موزیـک وارد مي شـد.
تعزیـه  نوبـت  آنهـا  از  پـس 
بازیگـران  خواننـده-  خوانـان، 
تعزیـه، بـود که بـا آهنـگ خاصي 
گام بـر مـي داشـتند. تعدادشـان 
از یکصـد تـا دویسـت نفـر متغیـر 
وپشـت  جلـو  در  هـا  بچـه  بـود. 
سـر رهبـر و تعزیـه گردان)معیـن 
کـه  گریـه«  »یـاور  یعنـي  البـکا( 
کاهـي مخروطـي به سـر و خرقه 
اي سـیاه بـر دوش و کمربنـدي از 
پارچـه کشـمیري بـه کمر داشـت 
و کاغـذ هـاي لوله شـده زیـادي را 
در آن فـرو کـرده که متـن نمایش 
در آنهـا نوشـته شـده بـود، راه مي 
رفتنـد. معیـن البـکا حـق داشـت 
نقـش       متـن رسـان - را هرگاه 
تعزیـه خوان خطـي را مي انداخت 
یـا از یـاد مـي بـرد - بـازي کند و 
نیز چوب بلندي به دسـت داشـت 
نحـوه  توانسـت  مـي  آن  بـا  کـه 
اجـراي بازیگـران و نیـز نوازندگان 
در  و  کنـد  هدایـت  مسـتقیما  را 
صـورت لـزوم ضربه اي نیـز به آنها 

بنوازد.
تعزیـه  اسـتثنا،  چنـد  جـز  بـه 
خوانـان حرفـه اي نبودنـد. اجـراي 
نقـش هـاي اصلـي مهـارت واقعـي 
و قابلیـت و اسـتعداد بـر انگیختـن 
احساسـات مـردم را مـي طلبیـد. 

اسـتعداد  لحـاظ  از  هـم  کـودکان 
دسـت کمي از بزرگساالن نداشتند.

داشـتن صـداي گیـرا و بـا صابـت 
بـراي بازیگـران بسـیار مهـم بـود و 
سـن و قیافـه بازیگـران هـم بایـد 
شـده  ارائـه  هـاي  شـخصیت  بـا 
همخوانـي مـي داشـت، زیـرا هیـچ 
گونـه چهـره پـردازي انجـام نمـي 
امـام  نقـش  مثـال  بـراي  گرفـت. 
حسـین نـه تنهـا نیازمنـد صـداي 
آمـوزش  و  آهنگیـن  و  دلنشـین 
موسیقایي دراز مدت بود، همچنین 
بایـد خوش هیکل بـا صورتي ریش 
دار و جـذاب مـي بـود. نقـش زنـان 
را مـردان جـوان کـه پوششـي بـر 
صـورت داشـتند، بازي مـي کردند. 
تعزیـه در آن دوران نقـش مهمـي 
در بـر انگیختـن احساسـات مردم و 
اتحـاد میان همفکـران ایفا مي کرد.

در دوره صفویـه، مراسـم سـوگواري 
اي  گسـترده  مقیـاس  در  سـالیانه 
اجـرا مـي شـد. جمعیـت عـزادار با 
در دسـت داشـتن پرچـم و چـراغ و 
عامـت هـاي مخصـوص عـزاداري 
بـه صورتـي منظـم از خیابـان هـا 
مـي گذشـتند و مـردم هم بـه آنان 
ملحق مي شـدند. راویـان تصاویري 
از زندگي امامـان را که بر روي پرده 
هاي کشـیده شـده بـود، بـا صداي 
بلند بـراي مردم روایـت مي کردند. 
تـکان دهنـده ترین صف عـزاداران، 
صـف توابین بود که سـعي داشـتند 
و  شرمسـاري  دادن  نشـان  بـراي 
نهایـت خجالت خود، سـخت ترین 
مشـقات و خشـونت هـا را بـه خود 
روا دارنـد، کـه حداقـل آن سـوراخ 
کـردن پوسـت و قفـل زدن بـه آن 

بود.
پیـش از آنکـه تعزیـه خوانـي به 
صـورت نمایـش صحنـه اي در آید، 
صـورت شـبیه گردانـي در دسـته 
هـاي عـزا داشـت. بـه ایـن ترتیـب 
و  امامـان  شـبیه  را  کسـاني  کـه 
شـهیدان در مـي آوردند.شـبیه هـا 
سـوار اسـب و شـتر، یـا سـوار بـر 
ارابـه و چهارچرخـه هـر یـک زبـان 
حـال شـهیدي  را بیـان مـي کـرد. 
ایـن نـوع شـبیه گردانـي و شـبیه 
خوانـي کـم کـم تحـول یافـت و به 
صـورت نمایـش کامل وقایـع کربا 
و مصایـب در شـکل تعزیـه خوانـي 
نمـودار شـد. ظاهـرا  ایـن شـکل 
نمایـش اواخـر دوره صفـوي بـوده 

. ست ا
به نظـر مي رسـید تاریخ نمایش 
تعزیـه به دوره پادشـاهي کریمخان 

زنـد بـاز مـي گـردد. »در عهـد وي 
سـفیري از فرنگسـتان به ایران آمد 
و در خدمت آن پادشـاه شـرحي در 
تعریـف تئاترهـاي حـزن انگیز بیان 
کـرد و کریمخـان پـس از شـنیدن 
بیانـات وي دسـتور داد کـه صحنـه 
هایـي از وقایـع کربا و سرگذشـت 
شـهدا سـاختند و نمایـش هایـي 
ترتیـب دادنـد که به تعزیـه معروف 

» گشت.
به مـرور زمـان تک خوانـي هاي 
دکلمـه شـده و به صـورت آوازهایي 
در بـاره عشـق بـه امامـان خوانـده 
مـي شـد و در دوره قاجـار نمایـش 
هـاي تئاتري که موضـوع آن همین 
رویدادهـا بـود به شـیوه اي آشـکار 
و زنـده بـه صحنـه آمـد. در همیـن 
دوره هنـر دراماتیکـي پـا بـه عرصه 
گذاشـت کـه در عصر قاجـار به اوج 
خـود رسـید و بـا شـکوه و جـال 
سـلطنت  دوران  در  نظیـري  بـي 
ناصرالدیـن شـاه به نمایـش درآمد.
صحنه اجـراي تعزیـه را »تکیه« 
مـي گوینـد . تـا زمـان حکومـت 
فتحعلـي شـاه ،شـرکت کننـدگان 
،چارراهـي،کاروان  بـازاري  در 
سرایي،گورسـتاني،باغ اندروني خانه 
اي شـخصي و یا علي رغم مخالفت 
برخـي روحانیـون در صحـن جلوي 
و  شـدند  مـي  جمـع  مسـجدي 
سـپس تکیه هایي سـاخته شـدند. 
ایـن تکیه هـا سـاختمانهاي مدور و 
عظیمـي بودند که هـزاران نفر را در 

خـود جـاي مـي دادنـد.
جاهـاي  در  تماشـاچیان  وقتـي 
مخصـوص خـود در تکیـه هـا مـي 
نشسـتند، یـک روضـه خـوان )اگر 
سـید شـال سـبزي بـه گـردن مي 
پیامبـر  آل  نشـانه  کـه  انداخـت 
اسـت( از منبري که در باالي سـکو 
گذاشـته بود باال مي رفت، وسـپس 
بـا صداي گرمـي مردم را به شـور و 

حـال مـي آورد و در همیـن حیـن 
اولین صفـوف عـزاداران وارد صحن 

تکیـه مي شـدند.
موسیقي تعزیه

همـان گونه که گفته شـد،لحن 
هاي آوازي در مراسـم سوگواري و 
نوحـه هـا در مـدح امام حسـین و 
یارانـش وجود داشـت و سـاز هیچ 
نقشـي ایفـا نمـي کـرد. بـه همین 
خوانندگـي  فـن  فراگیـري  دلیـل 
میـان خواننـدگان منبـري و نوحه 
خـوان هـا رونـق یافـت .بسـیاري 
هـاي  نغمـه  و  هـا  لحـن  ایـن  از 
موسـیقي محلي و حاالت اداي آن 
به وسـیله این گـروه از خوانندگان 
در روضـه خوانـي و تعزیـه خوانـي 
محفـوظ ماند و اسـتادان بسـیاري 
در خوانندگـي از میان این جماعت 
برخاسـتند و بـزرگ تریـن مربیان 
فـن خوانندگـي تا عصـر حاضر نیز 
از میـان ایـن گروه شـبیه خوان ها 
ظهور کردند. سـینه زدن که نوحه 
آن بـا وزن و آهنـگ و بـا توجـه 
بـه ویژگـي هـاي فنـي موسـیقي 
سـاخته  مطلـع  اسـتادان  توسـط 
مـي شـد وتنهـا از نظـر مضمـون 
بـا تصنیـف هـاي ضربـي آهنگـي 
اختـاف داشـت، بهتریـن وسـیله 
حفظ و اشـاعه آهنـگ هاي ضربي 
موسـیقي ملـي بـود و بقـاي آن تا 
حـد زیـادي مرهـون ایـن مراسـم 

مذهبـي بوده اسـت.
سـازهایي که از ابتدا در مراسـم 
سـوگواري و نوحـه خوانـي نواخته 
مـي شـد کـرب، )دو قطعـه چوب 
تراشـیده شـده کـه ضمـن تعبیـه 
بنـدي  داراي  آن  در  سـوراخي 
چرمـي بـوده اسـت؛ نـوع نواختـن 
کـرب مثـل سـنج اسـت(، دهـل، 
سـاز بادي »بـوق« از جنس صدف 
دریایي و داراي یک سـوراخ)پرده(، 
کرنـا و سـرنا بـوده اسـت. بعدهـا 

کـرب  جانشـین  طبـل  و  سـنج 
شـیپور،  و  شـد  نقـاره  و  دهـل  و 
ترومپـت و سـازهاي بـادي  دیگـر 
جانشـین کرنـا و سـرنا گردید. دف 
و دایـره نیـز در شـبیه خواني زنانه 
مثا در مجلس شـبیه خواني شـاد 
عروسـي حضـرت  و  خواسـتگاري 
اسـتفاده  فاطمـه)س(  و  علـي)ع( 

مي شـده اسـت.
ایـران  مختلـف  نواحـي  در 
نیـز  محلـي  آوازهـاي  و  سـازها 
در مـوارد تعزیـه و نوحـه خوانـي 
کـرده  مـي  ایفـا  مهمـي  نقـش 
گلـي  بـه  گلـي  آوازهـاي  اسـت. 
در  مازندران،شـروه  در   )gali(
بوشـهر، زئیـروک در بلوچسـتان، 
اسـتان  در  غربتـي  و  بیابانـي 
و  بیـت هـاي خراسـاني  کرمـان، 
امیـري در مازنـدران،  کرمانجـي، 
سـرکویري،  طالقـان،  و  گیـان  
تعزیـه  در  و...  دیلماني،غربتـي 

اسـت. داشـته  فـراوان  کاربـرد 
الالیـي هـا، چاووشـي خوانـي، 
اذان و موارد دیگر در تعزیه خوانده 
مـي شـده اسـت. آوازهـاي ردیفي 
ایـران در تعزیه ها نقشـي اساسـي 
ایفـا مي کنـد؛ مثا پیشـخواني ها 
در دسـتگاه هاي مختلـف اجرا مي 
شـده، و در تعزیـه شـهادت علـي 
اکبـر در چهارگاه، شـهادت قاسـم 
در شـور و کـرد بیات،مناجات آغاز 
زند)بیـات  بیـات  آواز  در  تعزیـه 
تـرک( و گاهـي نـوا، آوازهایـي در 
افشـاري، دشتي و سـه گاه، برخي 
از رجـز خواني ها در چهـارگاه و.... 
خوانـده مي شـده اسـت. در تعزیه 
شـهادت عباس، زمانـي که حضرت 
بـا فریاد و خطاب به شـمر از خواب 
بـر مي خیـزد و بـا خود گفـت وگو 
مي کند اشـعار را به رسـم و شـیوه 
معمـول آهسـته و در درآمد راسـت 

پنجگاه مـي خواندند.

نگاهي به تاریخ تعزیه 

کرمون و کرمونی ها را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی که در مشاغل مختلف فعال بوده یا هستند را به ما معرفی کنید.
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حیات

چهره درخشان
 سید علی اکبر صنعتی

بخش 7
پرورشـگاه صنعتی کرمان کـه به همت 
حاج اکبر صنعتی در سـال 1295 تاسـیس 
شـده، بزرگانـی را در دامان خـود پرورده 
اسـت. یکی از این بزرگان»سـیدعلی اکبر 
صنعتی« اسـت. سـید علی اکبـر صنعتی 
نقاش و مجسـمه سـاز معروف ایران است. 
نوشـته  درخشـان«  هـای  کتاب»چهـره 
حبیب یوسـف زاده به روایـت زندگی این 

هنرمند شـهیر پرداخته اسـت؛
»بـی بـی آنقـدر بـه مـن وعـده و وعیدهـای 
خـوب داد کـه دیگر نفهمیـدم چه وقـت غروب 
شـد؛ چـه وقت شـب و تاریکـی آمد. امـا همین 
قـدر یـادم هسـت تـا پاسـی از شـب رفتـه، نـه 
خـواب بـه چشـمان مـن امد و نـه به چشـمان 

بی« بـی 
»صبـح کـه شـد، بـا بـی بـی از خانـه بیرون 
زدم. بـا هـم راه افتادیـم بـه طـرف یتیـم خانـه 
مرحـوم حاجـی. خـدا می دانـد- میـان راه- بی 
بـی چـه حـال و روزگاری داشـت«. بـی بـی در 
راه از بداقبالـی و فقـر خـود گریـه مـی کـرد. از 
بخـت خـود گلـه داشـت. بخـت و اقبالـی کـه 
سـرانجام وادارش کـرده بـود، جگر گوشـه اش و 
تنهـا همدم شـب های تاریکـش را به یتیم خانه 
بسـپارد. عاقبـت بـه یتیـم خانه مرحـوم حاجی 
رسـیدند. سـاختمانی بود با سـه اتـاق و حیاطی 
نسـبتاً بـزرگ. بـی بـی در حالی که دسـت علی 
اکبـر را گرفتـه بـود، یکراسـت رفـت بـه اتـاق 
مرحـوم حاجـی. »اول بار بود کـه مرحوم حاجی 
را مـی دیـدم. مـردی میـان سـال بـا موهایـی 
سـپید و چشـمانی کـه در انها دنیایـی مهربانی 
و محبـت مـوج می زد. او پشـت یـک میز چوبی 
گوشـه اتاق نشسـته بـود. با بی بی کـه وارد اتاق 
شـدیم، به احترام بی بی از پشـت میز بلند شـد، 
بـا خـوش رویـی  جـواب سـام بـی بـی را داد. 
بـه روی مـن هم لبخنـدی زد. با ایـن همه، من 
گریـه کنـان لحظه ای از بی بی جدا نمی شـدم، 
مرحوم حاجی، با خونسـردی مدتی به تماشـای 
گریه و زاری من ایسـتاد. سـرانجام، آمد و دست 
مـرا گرفـت. نشسـت روی صندلـی گوشـه اتاق، 
سـرم را گذاشـت روی سـینه اش و بـه آرامـی 
موهایـم را نـوازش کـرد...« پیراهـن حاجـی از 
اشـک هـای علی اکبر خیس شـده بـود. حاجی 
سـر کوچـک او را روی سـینه خـود فشـرده بود 
و نوازشـش مـی کـرد. کم کم دسـت هـای گرم 
و مهربانـش تـرس علی اکبـر را از بین بـرد و در 
آغـوش حاجـی آرام گرفـت. مدتـی بعـد، وقتی 
سـرش را برگردانـد، بـی بـی رفته بـود و در اتاق 
غیـر از خـودش و حاجی کس دیگری نبود. علی 
اکبـر بـاز از تنهایـی دلـش لرزیـد و شـروع کرد 
بـه گریـه و زاری. حاجـی کـه از درد علـی اکبـر 
آگاه بود، آهسـته در گوشـش گفت:ـ»پسـرجان! 
بـی بـی در حیـاط منتظر تو اسـت. گریـه نکن! 
ایـن جـا خانـه خود توسـت. من تو را مثل پسـر 
خـودم می دانم. تو پسـر من هسـتی. باید وقتی 
بـزرگ شـدی عصای دسـت مـن باشـی. باید به 
مـن کمـک کنـی...« »نمـی دانـم چـرا یکبـاره 
احسـاس کردم مرحوم حاجی، باید همان سـید 
محمدرضـا پـدر از دنیـا رفتـه ام- باشـد کـه بی 
بی حکایتـش را برایم گفته بـود. بعدها فهمیدم 
که آن احسـاس کودکی، احسـاس درستی بوده 
اسـت. چـون مرحـوم حاجـی- در نقـش پدری 
دلسـوز و مهربـان- چـراغ راه زندگـی پـر فـراز 
و نشـیب مـن شـد. او بـود کـه بـه مـن مفهـوم 
انسـانیت و فـداکاری و نیکـوکاری را آموخـت و 
سرنوشـت مـرا با دنیـای هنر پیونـد زد«. هر روز 
کـه مـی گذشـت، علـی اکبر بیـش تر بـه یتیم 

خانه عـادت مـی کرد. 
همانطـور کـه بـه کارگاه قالـی بافـی عـادت 
کـرده بود. اینجـا اما بـا کارگاه قالی بافی خیلی 
فـرق داشـت. جـای امن و آسـوده و بـا صفایی 
تنهایـی  و  روزهـای خاموشـی  برخـاف  بـود. 
زندگـی اش بـا بـی بی، یتیـم خانه شـلوغ و پر 
از هیاهـوی بچـه هـا بـود. علـی اکبـر در میان 
بچـه هـای هـم سـن و سـال خودش احسـاس 
شـادمانی و لـذت مـی کـرد. بیـش تـر بچـه 
هـا، همـان بچه هـای فقیـر محلـه گل بازخان 
بودنـد و علـی اکبر خیلی هاشـان را از قبل می 

خت. شنا
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حقوق و حوادث

آشنایی با نظام خانواده

طالق و علل آن و 
پیامدهای آن
حجت االسالم علی نخعی 

مستشارمحاکم تجدیدنظراستان کرمان 

طـاق یـک معضـل و بحـران خانوادگی 
می باشـد که به بررسـی علـل و پیامدهای 

آن مـی پردازیم.
طـاق از نظـر لغـوی بـه معنـای رهـا 
شـدن از قیـد نـکاح و زناشـویی و مفهـوم 
زندگـی  بـه  دادن  پایـان  آن  اجتماعـی 
زناشـویی اسـت. خانواده هم چون عمارتی 
اسـت کـه زن و شـوهر سـتون هـای آن را 
تشـکیل مـی دهنـد کـه فـرو ریختـن هر 
را  اسـتواری عمـارت  و  اسـتحکام  سـتون 

دچـار تزلـزل و گسسـتگی مـی کنـد.
و عوامـل طـاق در هـر جامعـه  علـل 
منحصـر بـه فـرد و متمایـز اسـت و اصوالً 
افزایـش میـزان  بـا  شهرنشـینی همیشـه 
طـاق همـراه اسـت کـه علل آن به شـرح 

ذیـل اعـام مـی گـردد.
۱- اعتیـاد به مواد مخـدر بخصوص اعتیاد 

روان گردان به 
2- مشکات اقتصادی و مالی وبیکاری
۳- دخالت اطرافیان بخصوص والدین

۴- ازدواج های زود هنگام
5- روابط نامشروع

6- ازدواج های اجباری یا تحمیلی
فکـری-  اخاقـی-  تفاهـم  عـدم   -7

تـی طبقا - تی عقید
۸- ازدواج مجدد زوج

۹- نداشتن فرزند و نازایی
۱۰- محکومیت های درازمدت
۱۱- بیماری های صعب العاج

۱2- نداشتن عاقه
۱۳- سوء رفتار نسبت به فرزندان

۱۴- ترک منزل
۱5- نارضایتی جنسی

هـر چنـد ممکـن اسـت مـوارد دیگـری 
بـدان  کـه  باشـد  داشـته  وجـود  نیـز 
اشـاره نگردیـده ولـی علـل عمـده ای کـه 
درپروندهـای قضایـی مشـاهده مـی گردد 

اسـت. مـوارد مذکـور 

بسـیاری  در  کـه  دورانـی  در 
از مـدارس شـهرهای بـزرگ بـه 
پرداختـی  بـاالی  حجـم  دلیـل 
آموزشـی  کادر  آمـوزان،  دانـش 
مدرسـه حـق ندارنـد بـه دانـش 
آمـوز نـگاه چپ داشـته باشـند، 
مدارسـی در کشـور هسـتند که 

مسئوالنشـان بـه دلیـل ناتوانـی 
پرداخـت  در  آمـوزان  دانـش 
پـول آنهـا را بـه سـختی تنبیـه 
مـی کننـد؛ مثـل مدیر مدرسـه 
روسـتای مختارآبـاد کـه دانـش 
آموزانـش را بـه جـرم بـی پولـی 
اخـراج  مدرسـه  از  و  زد  شـاق 

کـرد. در دورانی که در بسـیاری 
از مـدارس شـهرهای بـزرگ بـه 
پرداختـی  بـاالی  حجـم  دلیـل 
آموزشـی  کادر  آمـوزان،  دانـش 
مدرسـه حـق ندارنـد بـه دانـش 
آمـوز نـگاه چپ داشـته باشـند، 
مدارسـی در کشـور هسـتند که 

مسئوالنشـان بـه دلیـل ناتوانـی 
پرداخـت  در  آمـوزان  دانـش 
پـول، آنهـا را بـه سـختی تنبیـه 
مـی کننـد؛ مثـل مدیر مدرسـه 
روسـتای مختارآبـاد کـه دانـش 
آموزانـش را بـه جـرم بـی پولـی 
اخـراج  مدرسـه  از  و  زد  شـاق 

. د کر
به گـزارش »تابناک«، هرچند 
بارها مسـئوالن ارشـد آموزش و 
پرورش تأکیـد کرده اند، مدیران 
مـدارس حـق ندارند، هیـچ گونه 
وجهـی را تحـت هـر عنوانـی از 
دانـش آمـوزان و والدیـن آنها به 
صـورت اجبـاری دریافـت کنند، 
مدیر مدرسـه شـهید چمـران در 
روسـتای مختارآبـاد شهرسـتان 
رودبـار جنـوب )اسـتان کرمان( 
برخـی دانش آمـوزان را به دلیل 
 ۳۰ تنهـا  پرداخـت  در  ناتوانـی 
هزارتومـان پـول، شـاق می زند 

و از مدرسـه اخـراج مـی کند.
خبرهـای رسـیده حاکی از آن 
اسـت کـه پـس از چندیـن بـار 
تذکـر مدیـر مدرسـه بـه دانـش 
آمـوزان مبنـی بـر پرداخـت ۳۰ 
هـزار تومـان پـول بـرای کمـک 
بـه مدرسـه و ناتوانـی ایشـان در 
پرداخـت، در نهایت »م.م« مدیر 
مدرسـه همه دانـش آموزانی که 
اعـام  شـهریه  پرداخـت  تـوان 
 ۸ زدن  بـا  نداشـتند  را  شـده 
ضربـه شـاق تنبیـه و در ادامـه 
آنهـا را از مدرسـه بیـرون کـرد.

انتشـار خبـر فـوق بـه قـدری 
عجیـب و پـر ابهـام بـود کـه مـا 
را بر آن داشـت در صدد بررسـی 
دقیـق ماجـرا برآییـم، بـه ویـژه 
بدنـی  تنبیـه  می دانیـم  آنکـه 
دانـش آمـوزان، سـال هاسـت به 
هـر دلیـل برچیـده شـده اسـت 

دانـش  کـه  هایـی  معلـم  بـا  و 
کننـد،  مـی  تنبیـه  را  آمـوزان 
برخـورد شـدید مـی شـود. حاال 
ممکـن  چگونـه  اینکـه  سـؤال 
هـراس  بـدون  مدیـری  اسـت 
همچنـان  اقدامـش،  عواقـب  از 
مـی  تنبیـه  را  آمـوزان  دانـش 

کنـد؟
خبـر  درسـتی  بـا  رابطـه  در 
ابتـدا به سـراغ »پهلـوان« رئیس 
شهرسـتان  پـرورش  و  آمـوزش 
او  کـه  رفتیـم  جنـوب  رودبـار 
خوانـدن  محـض  کـذب  ضمـن 
خبـر منتشـر شـده بـه خبرنگار 
»تابنـاک« گفـت: موضوعـی که 
شـما مطـرح مـی کنیـد اصـًا با 
عقـل و منطـق همخوانی ندارد و 

کـذب محـض اسـت.
صحبـت هـای رئیـس آموزش 
رودبـار  شهرسـتان  پـرورش  و 
جنـوب مبنـی بـر کـذب بـودن 
ایـن خبـر در حالـی اسـت کـه 
در یـک فایـل ویدئویـی منتشـر 
تنبیـه  آمـوزان  دانـش  شـده، 
تأییـد  بـا  مدرسـه،  ایـن  شـده 
بـه  خوردنشـان  شـاق  خبـر 
مالـی،  اسـتطاعت  عـدم  دلیـل 
ماجـرا را کامـل شـرح می دهنـد 
و بـر دو نکتـه تأکیـد می کننـد؛ 
نخسـت اینکه در خانـواده هایی 
زندگـی می کننـد که بنیـه مالی 
بسـیار ضعیفـی دارند و قـادر به 
پرداخـت شـهریه هـای تعییـن 
شـده از جانب مدرسـه نیسـتند 
و دیگـر آنکـه، مدرسـه ای کـه 
در آن درس مـی خواننـد از نظر 
امکانـات رفاهـی و حتی شـرایط 
اولیـه، وضعیـت بسـیار وخیـم و 

دارد. قبولـی  غیرقابـل 
کسـب  بـرای  »تابنـاک« 
اطمینـان بیشـتر از صحـت خبر 

از  برخـی  خانـواده  بـا  منتشـره 
صحبـت  آمـوزان  دانـش  ایـن 
کـرد کـه والدیـن دانـش آموزان 
ضمـن تأیید خبر منتشـر شـده، 
نسـبت بـه فشـار وارده از سـوی 
پـول  دریافـت  بـرای  مـدارس 
اعتـراض داشـتند و گفتنـد کـه 
شـرایط اقتصـادی آنهـا بـه گونه 
ای نیسـت کـه بتواننـد از پـس 
هزینـه هـای کمـک به مـدارس 

برآینـد.
بـر اسـاس آنچه آمـد در مورد 
دانـش  خـوردن  شـاق  خبـر 
تحصیلـی  سـال  در  آمـوزان 
همچنـان  هـا  ابهـام  جدیـد 
بـی  هـای  سـؤال  و  پابرجاسـت 
پاسـخ فراوانـی وجـود دارد کـه 
نیـاز اسـت تا مسـئوالن مربوطه، 
ضمـن پیگیـری آن، راهکارهـای 
مناسـبی را برای حـل آن بیابند.
از جملـه اینکـه چـرا بـا وجود 
رخ دادن چنیـن اتفاقـی، مدیـر 
آمـوزش و پرورش شهرسـتان به 
کل ماجـرا را انـکار مـی کند و از 

اسـاس آن را کـذب مـی داند؟
وزارت  ارشـد  مسـئوالن  چـرا 
وجـود  بـا  پـرورش  و  آمـوزش 
سـال  در  کـه  شـعارهایی  همـه 
ایجـاد  هـای مختلـف در مـورد 
عدالـت آموزشـی سـر داده انـد، 
و  شـرایط  تأمیـن  بـه  نسـبت 
امکانـات رفاهـی برابر بـا مناطق 
محـروم  مناطـق  در  برخـوردار 

کننـد؟ مـی  کوتاهـی 
اسـت،  گفتنـی  پایـان  در 
بـر  تأکیـد  ضمـن  »تابنـاک« 
پیگیـری ایـن موضوع تـا حصول 
پاسـخ  دارد  آمادگـی  نتیجـه، 
مسـئوالن آمـوزش و پـرورش را 
جهت روشـن شـدن ابعـاد دیگر 

نمایـد. منتشـر  ماجـرا 

به رغم تکذیب ماجرا توسط مسئوالن مدرسه؛

اگر شهریه پرداخت نکنید
شالق می خورید و اخراج می شوید 

رییـس پلیـس راهنمایـي و رانندگـي 
اسـتان گفت: بر اسـاس مـاده ۳۰ قانون 
جدیـد رسـیدگي بـه تخلفـات رانندگي 
،تعویـض قطعـات اصلـي وسـایل نقلیـه 
رنـگ  و  اتـاق  شاسـي،  موتـور،  شـامل 
و  راهنمایـي  مجـوز  بـدون  خـودرو 

رانندگـي ممنـوع اسـت. 
بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـري 
پلیـس، سـرهنگ »حمید معیـن زاده« 
بیان داشـت: امروزه یکـي از مهمترین و 
شـاید بتوان گفـت عمده تریـن مراجعه 
شـهروندان بـه بخـش شـماره گـذاري 
پلیـس  در  اصلـي  قطعـات  تعویـض 
قطعـات  تعویـض  علـت  بـه  راهنمایـي 
وسـیله نقلیـه بـدون مجـوز راهنمایي و 

رانندگـي مـي باشـد. 
وي بیان داشـت: بر اسـاس ماده ۳۰ 
تخلفـات  بـه  قانـون جدیـد رسـیدگي 
تعویـض  اباغیـه۱۳۹۰  رانندگـي 
شـامل  نقلیـه  وسـایل  اصلـي  قطعـات 
موتور، شاسـي، اتـاق و نیـز رنگ بدون 
ممنـوع  رانندگـي  و  راهنمایـي  مجـوز 
اسـت، و در صورتـي کـه بـدون مجـوز 
اقـدام بـه تعویـض مـوارد فـوق شـود 
رسـیدگي  واحـد  تشـخیص  بـه  بنـا 
 )5( مـاده  در  منـدرج  اعتراضـات  بـه 
جریمـه  پرداخـت  بـه  ملـزم  متخلـف 
بـه مبلغ)یـک چهـارم تـا یک هشـتم( 
قیمـت قطعـه و یـا رنـگ تغییـر یافتـه 

خواهـد شـد. 

رییـس پلیـس راهنمایـي و رانندگـي 
گفـت :برابـر مـاده 2۱ فصـل 2 آییـن 
مالـک  رانندگـي  و  راهنمایـي  نامـه 
تغییـر  قصـد  چنانچـه  نقلیـه  وسـیله 
رنـگ، یـا تعویـض هـر یـک از قطعـات 
موتـور،  شـامل  نقلیـه  وسـیله  اصلـي 
شاسـي و اتـاق را داشـته باشـد، بایـد 
پیشـتر مجـوز الزم را از واحـد شـماره 
گـذاري راهنمایـي و رانندگـي دریافـت 

کنـد. 
وي در خصـوص تعویـض دو یـا سـه 
رکـن از ارکان خـودرو گفت: تعویض دو 
یـا سـه رکـن از ارکان وسـیله نقلیـه به 
صـورت همزمـان ممنـوع بـوده و مانـع 
بـود  خدمـات شـماره گـذاري خواهـد 

و در صـورت تعویـض منجـر بـه اوراق 
خـودرو مي شـود. 

:در  گفـت  زاده  معیـن  سـرهنگ 
احـراز  صـورت عـدم کشـف فسـاد در 
اصالـت قطعـه تعویـض شـده و خـودرو 

نسـبت بـه اصـاح سـند اقـدام الزم به 
تغییـر  قطعـه  آید.چنانچـه  مـي  عمـل 
یافتـه فاقد اسـتاندارهاي الزم و مقررات 
نـزدن  اوراق  بـه  نسـبت  باشـد  فنـي 

خـودرو اقـدام خواهـد شـد.

ممنوعیت تعویض قطعات اصلي وسیله نقلیه بدون 
مجوز راهنمایي و رانندگي 

 خبر

آگهی مزایده )نوبت اول(
در  پرونده کاسـه ۹5۰۴۱۴ آقای حسـین حسـن آبادی محکوم است به پرداخت 
تعـداد ۳۸۰ قطعـه سـکه تمـام بهـار ازادی بـه انضمـام ۱5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه 
نقـد بابـت مهریـه در حـق خانـم مهدیـه ربانی کـه محکوم لـه تقاضـای توقیف و 
مزایـده و فـروش سـهم االرث محکوم علیه بـه میزان ۰/25 دانـگ از پاک ۳6۸7 
اصلـی بخـش ۴6 یـزد را نمـوده اسـت که پس از توقیف توسـط کارشـناس رسـمی به مبلغ 
7۸7/5۰۰/۰۰۰ ریـال ارزیابـی گردیـده تاریخ مزایده و فروش ۱۳۹5/۰۸/۱6 از سـاعت ۹ الی 
۱2 در محـل اجـرای احـکام تعیین لذا از اشـخاصیکه خواهان شـرکت در مزایده و خریداری 
ملـک مـورد مزایـده میباشـند دعـوت بعمـل میاید ضمـن هماهنگـی با ایـن اجـرا و بازدید 
از ملـک درخواسـت و پیشـنهاد خـود را بـه همـراه ده درصـد از مبلغ ارزیابی شـده در پاکت 
درب بسـته در تاریـخ مقـرر فـوق تحویـل اجرای احـکام نمایند مزایـده از مبلغ کارشناسـی 
شـروع و ملـک بـه باالتریـن پیشـنهاد تعلق می گیـرد و چنانچه شـخص یا اشـخاصی برنده 
مزایـده شـناخته شـده و ظـرف مهلتی کـه این اجـرا تعیین نماید نسـبت بـه پرداخت مبلغ 
مزایـده اقـدام ننمایـد مـورد مزایـده بـه نفر بعـدی واگـذار و مبلغ تودیع شـده پس از کسـر 

هزینـه هـای قانونی بنفـع صنـدوق دولت ضبط خواهد شـد.
م الف ۱۴5۳ دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهربابک

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9400567
طبـق مـاده ۱۸و ۱۹ آئیـن نامـه اصاحی اجرای ثبت اسـناد و اماک بدینوسـیله 
بـه خانـم طیبـه پودینـه فرزنـد رضـا بـه شناسـنامه شـماره۱7۴۳ ابـاغ میشـود 
بانـک ملت شـعبه کرمان جهت وصـول مبلـغ 5۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال موضوع الزم 
االجـرا بـا احتسـاب خسـارت تاخیـر و نیمعشـر و هزینـه هـای مربوطـه بموجـب 
سـند شـماره ۱۰۳۹۹7-۹2/6/۱2 علیـه شـما اجرائیه صـادر نموده، با توجه بـه اینکه آدرس 
شـما طبـق اعـام مامور ابـاغ شناسـائی نگردیـده و بسـتانکار نیز نتوانسـته آدرس شـما را 

جهـت ابـاغ اوراق اجرائیـه معرفـی نمایـد و آدرس فعلی شـما نیـز برای این اداره مشـخص 
نمیباشـد لـذا طبـق ماده فوق ایـن آگهی یک نوبـت در یکی از جراید کثیراالنتشـار منتشـر 
و شـما از تاریـخ انتشـار کـه روز ابـاغ محسـوب میگـردد ظـرف مـدت ده روز مهلـت دارید 
کـه نسـبت بـه پرداخـت بدهی اقـدام نمائیـد. بدیهـی اسـت در غیراینصورت طبـق مقررات 
نسـبت بـه ادامـه عملیـات اجرائی اقـدام خواهد شـد ضمنـاً بجز ایـن آگهی، آگهـی دیگری 

منتشـر نخواهد شـد.
 م الف 65۴ سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی کرمان- سیدرضا انصاری

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
۱۳۹56۰۳۱۹۰۰۸۰۰۱27۱ هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک زرنـد تصرفات 
مالکانـه بامعـارض  متقاضی خانم فرشـته محمودزاده زرندی فرزند علی شـماره شناسـنامه  
۳۱۴ صـادره از زرنـد در یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 2۱۳/6۰ مترمربـع پـاک 27۱5 فرعی 
مجـزی از 6 فرعـی از 2۴۳۱ اصلـی واقـع در بلـوار دانـش خریـداری از محـل مالکیـت آقای 
سیداشـرف موسـوی زرنـدی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه ۱5 روز آگهـی مـی شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر 

خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه ۱۳۹5/۰7/۱۹    
تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه ۱۳۹5/۰۸/۰۳   

م الف  ۱۱7 رئیس ثبت اسناد و اماک -  حسین توحیدی نیا

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر آرا صـادره هیـات حل اختـاف موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی  
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرند 
تصرفـات مالکانـه و بامعـارض متقاضیـان محرز گردیده اسـت لـذا مشـخصات متقاضیان و 
امـاک مـورد تقاضـا بشـرح زیر به منظـور اطاع عمـوم در دو نوبت به فاصلـه ۱5 روز آگهی 
مـی شـود درصورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضیان اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بمـدت دو مـاه اعتراض دادخواسـت خود را 
نمائیـد. تقدیـم  قضائـی  مرجـع  بـه 

اماک واقع در بخش ۱۳ کرمان شهرستان زرند
۱-پـاک ۱۱۱۱ فرعـی از ۱77۸ اصلـی خانم مهدیه چراغی زرندی فرزند ماشـاءاله بشـماره 
شناسـنامه ۳۰۸۰2۴5652 صـادره از زرنـد در یـک باب خانه به مسـاحت ۳۱۸/۴۸ مترمربع 
واقـع در اکبرآبـاد غدیـر ۳ خریـداری از محـل مالکیت آقـای محمد نظریـان. 2-پاک ۴52 
فرعـی از 22۸6 اصلـی آقـای حسـین ایـزدی خالـق آبـادی فرزنـد صفر بشـماره شناسـنامه 
۸۰۹ صـادره از در یـک بـاب خانـه مسـاحت ۴۳۹/62 مترمربع واقع در شـهرک امام سـجاد 

کوچـه 5 خریـداری از محـل مالکیـت آقای محمـد نیک نفس.
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه ۹5/7/۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه ۹5/۸/۰۳

رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند- حسین توحیدی نیا
م الف ۱۱6

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده نوبت دوم

شرکت تعاونی مسکن مهر 
کارکنان صنعت چاپ کرمان

شـرکت  محتـرم  اعضـای  کلیـه  از  بدینوسـیله 
دعـوت می شـود درمجمـع عمومی عـادی بطور 
فـوق العـاده نوبـت دوم ایـن تعاونـی کـه در روز 
یـک شـنبه مورخـه ۹5/۸/6 سـاعت ۴ بعدازظهر 
در محـل پروژه تشـکیل مـی گردد، حضـور بهم 

رسانید.
ضمنـا اعضایـی کـه مایلنـد حـق حضـور و رای 
دادن در مجمـع را به نماینده تام االختیار واگذار 
نماینـد تا تاریخ ۹5/7/۳۰ بـه اتفاق نماینده خود 
جهـت تاییـد و صدوربـرگ نمایندگـی بـه محل 

نمایند. پروژه مراجعـه 
بـا توجـه بـه دسـتور جلسـه انتخـاب بازرسـان 
و اعضـا هیئـت مدیـره، افـرادی کـه متقاضـی 
تاریـخ  تـا  باشـند، حداکثـر  مـی  کاندیداتـوری 
پـروژه  محـل  بـه  نـام  ثبـت  جهـت   ۹5/7/26

نماینـد. مراجعـه 
دستور جلسه

۱-  انتخاب اعضا هیئت مدیره و بازرس
2-  اتخـاذ تصمیـم در مورد اعضـا بدهکار و افراد 

جایگزین
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مدهب

یادداشت

دالیلی برای رد قمه زدن 
۱- کوبیـدن سـر بـه محمل توسـط حضـرت زینب 
سـام اهلل علیها با وصیت سیدالشـهدا منافـات دارد 
سیدالشـهداء علیه السـام، آنحضرت و دختران خود 
را حتـی از لطمه و خراشـیدن صورت و شـیون منع 
نمـود لـذا انتسـاب کوبیدن سـر به محمـل در واقع 
هتـک مقـام منیع آن بانوی بزرگ اسـت کـه باید از 

آن اسـتغفار و توبه کرد.
2-    اگـر قمـه زنـی، مواسـات بـا حضـرت زینـب 
سـام اهلل علیهـا و تبعیـت از کار آن حضـرت اسـت 
چـرا ایـن مواسـات و تبعیـت را از حضـرت ربـاب و 
حضرت سـکینه سـام اهلل علیهمـا و دیگر اسـیران 
نمـی بینیم؟ آیا قمه زنان بیشـتر از دختـران و زنان 
سیدالشـهداء علیـه السـام مـی فهمند و بیشـتر از 
آنهـا ناراحـت هسـتند؟! چـرا توابیـن کـه بـه خاطر 
امـام حسـین علیـه السـام به قصـد شـهادت قیام 

کردنـد قمـه نزدند؟
۳- اگـر مروجـان قمـه زنـی بدلیـل تبعیـت از کار 
حضـرت زینـب قمـه میزنند بایـد محملی درسـت 
کننـد و سـر خـود را بـه آن بکوبنـد زیـرا حضـرت 
زینـب قمـه نزده و قیـاس قمه به محمـل هم باطل 
اسـت زیرا قیاس، کار اهل سـنت اسـت ضمن اینکه 
بایـد همدیگـر را بـا سـنگ بزننـد زیـرا کوفیـان به 

برخـی اصحـاب و سیدالشـهدا سـنگ زدند.
۴- اگـر قرار باشـد کسـی با حضرت زینب مواسـات 
کنـد چـرا مروجـان قمه زنـی، نمـاز شـب را ترویج 
نمـی کننـد؟ مگـر سیدالشـهداء علیه السـام برای 
نمـاز شـب و دعـا، یـک روز جنـگ را بـه تاخیـر 
نینداختنـد و مگـر حضـرت زینـب سـام اهلل علیها 
بـا وجـود آن همـه مصیبـت و خسـتگی نماز شـب 

یازدهـم را هرچنـد نشسـته نخواندند؟
5- بنـا بـر تصریح کتـب تاریخ، اهل بیت را سـوار بر 
شـتران بـی جهـاز و بی محمل کردنـد پس حضرت 
زینـب سـام اهلل علیها چگونه سـر خـود را به جهاز 

است؟ کوبیده 
6- در روایـت نامعتبـر مذکـور آمـده کـه  “نطحـت 
براسـها”  اهلل اکبـر مـی دانید انتسـاب فعـل “نطح” 
چـه توهیـن بزرگی به عقیله ی بنی هاشـم حضرت 

زینـب سـام اهلل علیها اسـت؟
7- همـه مـی دانیـم که عمربن سـعد، سـر مقدس 
سیدالشـهداء علیـه السـام را عصـر روز عاشـورا بـه 
خولـی داد و او را همـراه حمیـد بـن مسـلم به کوفه 
فرسـتاد و اهلبیـت سیدالشـهداء علیه السـام را به 
همـراه باقـی سـرها در روز یازدهـم به سـمت کوفه 
بردنـد پس اساسـا سـر مقـدس سیدالشـهداء علیه 
السـام همراه دیگر سـرهای مقدس نبوده  لذا اصل 
دیدن سـر سیدالشـهداء علیه السـام و کوبیدن سر 
بـه محمل، منتفی اسـت بلکه حتی در راه شـام نیز 
سـر مقـدس سیدالشـهداء علیـه السـام را جداگانه 

بردند.
نوعـی  ایـن کار  ۸- طرفـداران قمـه مـی گوینـد 
حجامـت اسـت در حالیکـه حجامـت روش خاصـی 
دارد و هـر کسـی نمی توانـد خـود را حجامت کند. 
امـا بالفـرض اگـر حجامـت هـم باشـد دیگـر نمـی 
تواننـد بگوینـد بـرای عـزاداری امـام حسـین علیـه 
السـام قمـه می زنیم زیـرا اگر نیت دیگـری در کار 
عبـادی داخـل شـد آن عمل باطل اسـت مثـا اگر 
کسـی بخواهـد به نیت خنک شـدن وضـو بگیرد یا 
بـه نیت نرمـش نمـاز بخواند وضـو و نمـازش باطل 

است.
۹- مروجـان قمـه زنـی عـاوه بـر زدن قمه بر سـر 
خـود، سـر بچـه هـای کوچک خـود را هـم تیغ می 
زننـد و در حالیکه بچه از تـرس گریه می کند خون 
سـرش را می ریزنـد. همه می دانیم اگر کسـی بچه 
خـود را کتـک بزنـد و فقط جـای ضربه قرمز شـود 
ایـن کار حـرام اسـت و بایـد دیه پرداخـت کند چه 

رسـد به ریختـن خونـش./ بولتن نیوز

و  روزهـا  ایـن 
و  کوچـه  هـر  در 
برزنی که مسـیرت 
مـی افتد، بـا خیل 
عظیمی از عاشقان 
الحسـین  اباعبداهلل 
و یـاران باوفایـش بـر مـی خـوری 
عاشـورا،  ماتـم  و  سـوگ  در  کـه 
سـینه و زنجیـر زنـان عزادارند. این 
آئیـن سـوگواری از همـان روزهای 
اول پـس از واقعه عاشـورا در سـال 
6۱ هجـری . قمـری رواج داشـته 
در  روایـات  طبـق  کـه  بطـوری 
اربعیـن شـهادت امـام حسـین در 
همـان سـال، هنگامـی که اسـیران 
از شـام به طـرف مدینـه درحرکت 
بودنـد راه خـود را بـه سـمت کربا 
تغییـر داده و هنگامـی کـه بـه آن 
ابـن  جابـر  بـا  رسـیدند  سـرزمین 
عبـداهلل انصـاری صحابـی پیامبـر و 
تعدادی از بنی هاشـم مواجه شدند 
و در آنجـا بـه سـوگواری و نوحـه 
سـرایی پرداختنـد. هرچنـد آداب و 
رسـوم  ایـن عـزاداری هـا در گـذر 
زمـان دسـتخوش تغییراتـی شـده 
و سـبک و سـیاق آن تـا حـدودی 
عـوض شـده امـا ایـن مراسـم هـا 
هنـوز ادامـه دارد و پس از گذشـت 
چندیـن دهـه باز هم محـرم و صفر 
از اهمیـت و احتـرام خاصـی بیـن 

مـردم برخـوردار اسـت. 
عـزاداری  در  رایـج  هـای  روش 
معموال شـامل نوحه سـرایی، مرثیه 
خوانـی، سـینه زنـی، زنجیـر زنـی، 
علـم گردانـی و غیـره می باشـد اما 
متاسـفانه بـروز خرافـات و عقایـد 
پـوچ و بـی اسـاس همـواره یکی از 
آفـت هـای این سـوگواری هاسـت 
کـه نـه تنهـا بـه جسـم و تـن بلکه 
بـه اصالـت و واقعیـت دیـن مبیـن 
اسـام لطمه وارد می کنـد. اعمالی 

ماننـد قمـه زنـی، تیـغ زنـی و قفل 
بنـدی کـه انجـام آنهـا را هیچ یک 
عظـام  آیـات  و  تقلیـد  مراجـع  از 
پسـندیده نمـی داننـد و عقـل هم 

آن را تاییـد نمـی کنـد.
ایـن» کارهـا و اعمـال شـنیع را 
مـا حتـی در زمـان قـوت و انتشـار 
در  بویـه  آل  زمـان  ماننـد  تشـیع 
ایـران و یـا زمـان مأمـون و اوائـل 
طرفـی  از  کـه  عباسـیان  زمـان 
شـاهان شـیعه بـر مـردم حکومـت 
داشـتند و از طرفـی علمـای بزرگی 
چـون شـیخ مفیـد و سـید مرتضی 
در آن زمـان هـا بـوده انـد نیز نمی 
بینیـم و هیـچ خبـری ایـن موضوع 
و اثبـات آن را نقـل نکرده اسـت در 
صورتـی کـه در همـان وقـت ها در 
عـزاداری ، حتـی در بغـداد نیـز که 
مرکز سـنیان بوده بازارها را تعطیل 
و عـزاداری می کردند هرگز کسـی 
نبـود کـه قمـه بزند یـا سـینه زنی 
کند یا اعمال شـنیع دیگـری انجام 
دهـد. چـون سـر رشـته مجالـس 
)علیـه  حسـین  امـام  عـزاداری 
السـام( به دسـت توده هـای مردم 
اسـت و آنهـا میـان دار و صحنـه 
گـردان عاشوراهسـتند، مـردم برای 
گوناگونـی  عـزاداری، شـکل هـای 
آفریـده انـد ازجملـه زنجیـر زنی با 
تیـغ، قفـل زنـی، تیـغ زنـی، قمـه 
شـکل  ایـن  از  کـدام  هیـچ  زنـی. 
هـای عـزاداری را عالمـان اسـامی 
بـه مـردم القـا نکردنـد. بلکـه مردم 
بـه جلـو افتادنـد و شـکلی خـاص 
نهایـت  در  دادنـد،  عـزاداری  بـه 
اینکـه فقهـا برخـی از صـورت های 
عـزاداری را جایز یا حرام دانسـتند.

و  نفـس  آزار  دیگـر  طـرف  از 
اذیـت کـردن بـدن در ایـن سـینه 
زنـی هـا و زنجیرزنـی هـا ) کـه بـا 
آن زنجیرهـای نکـره بر پشـت سـر 

یـا بـه سـر و صـورت مـی کوبنـد 
( و قفـل بنـدی و قمـه زنـی هـا 
حـرام اسـت عقـًا و نقـًا . یعنـی 
حفـظ نفـس از ضروریات ششـگانه 
اسـامی اسـت ، مخصوصا که دین 
اسـام دین سـهل و سـاده اسـت . 
پیامبـر فرمـوده انـد کـه » جئُتُکم 
ـمحاءِ « و رفع  هلِه السَّ بِالشـریعِه السَّ
در  کـه  مختلفـه  مـوارد  در  حـرج 
قـرآن نیـز مـی فرمایـد » َمـا َجَعَل 
یـِن َحـَرج ٌ« خـود  َعلَیُکـم فِـی الدِّ
ایـن سـخن را ثابـت می کنـد. این 
توضیـح را باید یاد آور شـد که بین 
سـینه زنـی و بر سـینه زدن تفاوت 
اسـت ؛ گاهـی رسـم بر سـینه زدن 
چنـان بـا حرکـت هـی متعـدد و 
موزونـی صـورت مـی گیـرد کـه از 
حالـت طبیعـی خـارج مـی شـود ، 
مـا این را سـینه زنـی مـی نامیم و 
از سـینه زدن تفکیـک مـی کنیـم 
«.) محمد اسـفندیاری ،از عاشورای 
حسـین تا عاشـورای شـیعه ، ج ۳ ، 
قـم : صحیفه خـرد ، ۱۴27هـ.ق (.
غیـر  و  زشـت  اعمـال  از  یکـی 
زنـی  قمـه  فجیـع  انسـانی، عمـل 
اسـت. قمـه زنـی مراسـمی اسـت 
کـه در بعضی شهرسـتان هـا و باد 
شـیعی و توسـط برخی از عـزاداران 
امـام حسـین )ع( اجـرا مـی شـودو 
در تأسـی به مجروح و شـهید شدن 
سیدالشـهداء )ع( و شـهیدان کربا 
و بـه عنـوان اظهـار آمادگـی بـرای 
راه  باختـن در  و سـر  خـون دادن 
امـام حسـین )ع( انجـام مـی گیرد 
شـرکت کننـدگان در این مراسـم، 
صبـح زوِد روز عاشـورا، با پوشـیدن 
بلنـدی همچـون  و  لبـاس سـفید 
کفـن، بصورت دسـته جمعـی قمه 
بـر سـر می زننـد و خون، از سـر بر 
صـورت و لبـاس سـفید جـاری می 
شـود. بعضـی هـم بـرای قمـه زنی 

نـذر مـی کننـد، برخی هـم چنین 
نـذری را دربـاره کودکان خردسـال 
انجـام مـی دهنـد و بـر سـِر آنـان 
تیـغ مـی زنند، تا از محـل آن خون 

گـردد. جاری 
از نظر تاریخی، مسـلّم اسـت که 
قمـه زنـی در ایـران نیـز تـا پیـش 
ای  سـابقه  هیچگونـه  صفویـه  از 
نداشـته اسـت و محـور تردیدها در 
آن اسـت کـه آیـا در زمـان صفویه 
بـه وجـود آمـده اسـت و یـا اینکـه 
بعـد از صفویـه در زمـان قاجاریـه 
اسـت؟  یافتـه  رواج  و  شـده  وارد 
)مهـدی مسـائلی، قمه زنی، سـنت 

بـا بدعـت؟، ص ۱۹(.
در  غـروی  یوسـفی  اسـتاد   
مصاحبـه بـا تبیـان مـی گویـد: از 
نظـر تاریخـی، ظاهـراً آن وقـت که 
صفویـه سـر کار آمدنـد، قمـه زنی 
پدید آمد و مسـلماً هیچ سـابقه ای 
هـم بر صفویـه نـدارد؛ اما هنـوز به 
یقیـن نرسـیده ایـم کـه آیـا قبل از 
عثمانـی ها هـم ایـن کار انجام می 

شـده اسـت یـا نه؟
در کتـاب »تاریـخ شـاه عبـاس 
آمـده  فلسـفی  نصـراهلل  از  کبیـر« 
روز  در  صفویـه  فدائیـاِن  اسـت؛ 
عاشـورا شمشـیر بـه دسـت، بیرون 
آمدنـد و تصورشـان ایـن بـود کـه 
بـا  مواسـات  و  همـدردی  نوعـی 
اصحـاب امـام حسـین )ع( داشـته 
باشـند. آنـان می گفتنـد در چنین 
روزی کـه اصحاب امام حسـین )ع( 
و خـود امـام و بنـی هاشـم تیرمـی 
خورنـد، پـس ما هـم ایـن حالت را 
بـرای خودمـان ایجـاد مـی کنیـم؛ 
یعنـی نشـان دهیـم کـه مـا در راه 
امـام حسـین )ع( فدوی هسـتیم و 
حاضریم سـرمان بریده شـود و این 

شـروع قمـه زنی شـد.
حاجـی  رضـا  االسـام  حجـت 
آبـادی، کارشـناس مسـائل مذهبی 
در ایـن بـاره مـی گوید: اکثـر علما 
دینـی ایـن عمـل را ممنـوع کـرده 
حکـم  ممنوعیـت،  دلیـل  و  انـد 
کار  ایـن  چـون  اسـت.  آن  ثانـوی 
باعـث وهـن و بدبینـی نسـبت بـه 
شـیعه مـی شـود و شـیعه واقعی را 
زیـر سـوال می بـرد. ایـن کار دقیقا 

مشـابه رفتـار تکفیـری هاسـت که 
خـون و خونریـزی را ترویـج مـی 
کننـد و چهـره شـیعه را بـد نشـان 
انقـاب چـون  اوایـل  مـی دهنـد. 
بـرای قمـار  بیلیـارد  از شـطرنج و 
اسـتفاده مـی شـد حـرام بـود امـا 
چـون  بعدهـا از حالت قمـار خارج 
بـازی درآمـد،  بـه صـورت  و  شـد 
کردنـد،  آزاد  را  آن  امـام  حضـرت 
دقیقـا ایـن مثـال ماننـد قمـه زدن 
اسـت کـه حکـم ثانویـه اش حـرام 
متاسـفانه  داد:  ادامـه  وی  اسـت. 
هنـوز هـم در جـای جـای ایـران 
و کشـورهای مسـلمان ایـن عمـل 
رواج دارد و معمـوال در صبـح هـای 

عاشـورا شـاهد آن هسـتیم.    
در پایـان فتـوای مراجـع عظـام 
در مـورد قمـه زنـی را مـرور مـی 
کنیـم و امیدواریـم هرچـه زودتـر 
ایـن خرافـات وبدعـت های نـاروا از 
جامعـه اسـامی مـا رخـت بربندد. 
)دام  ای  خامنـه  اهلل  آیـت 
ظّلـه(:  قمه زنی عاوه بـر اینکه از 
نظـر عرفـی از مظاهر حـزن و اندوه 
سـابقه ای  و  نمی شـود  محسـوب 
السـام«  »علیهـم  ائمـه  عصـر  در 
و زمـان هـای بعـد از آن نـدارد و 
تأییـدی هـم بـه شـکل خـاص یـا 
عـام از معصـوم »علیه السـام« در 
مـورد آن نرسـیده اسـت، در زمـان 
حاضـر موجـب وهن و بدنام شـدن 
مذهـب می شـود بنابرایـن در هیچ 
حالتی جایز نیسـت )رسـاله اجوبه، 

سـوال ۱۴6۱(
آیـت اهلل مـکارم شـیرازی:  
قمـه زنـی قطعا حـرام اسـت و باید 
از انجـام اعمالـی کـه موجـب وهن 
مذهـب و یـا آسـیب بـه بـدن مـی 

شـود اجتنـاب کـرد .
آیـت اهلل  سیسـتانی:  باید از 
کارهایـی که عزاداری را خدشـه دار 

می کنـد اجتناب شـود .
لنکرانـی:  فاضـل  اهلل  آیـت 
توجـه بـه گرایشـی کـه نسـبت به 
پیـروزی  از  بعـد  تشـیع  و  اسـام 
اکثـر  در  ایـران،  اسـامی  انقـاب 
نقـاط جهـان پیـدا شـده اسـت و 
ایران اسـامی بـه عنـوان ام القرای 
می شـود  اسـام، شـناخته  جهـان 

و اعمـال و رفتـار ملـت ایـران بـه 
عنـوان الگـو و بیانگر اسـام، مطرح 
بـا  رابطـه  در  اسـت  الزم  اسـت،  
مسـائل سـوگواری و عزاداری ساالر 
شـهیدان، حضـرت امـام حسـین ـ 
علیـه السـام ـ بـه گونـه ای عمـل 
 شـود، کـه موجـب گرایش بیشـتر 
آن  بـه  شـدیدتر  عاقه منـدی  و 
حضـرت و هدف مقـدس وی گردد. 
پیداسـت در ایـن شـرایط، مسـئله 
قمـه زدن نـه تنهـا چنیـن نقشـی 
نـدارد، بلکـه بـه علت عـدم قابلیت 
گونـه  هیـچ  نداشـتن  و  پذیـرش 
توجیـه قابل فهـم مخالفین، نتیجه 
سـوء بر آن مترتب خواهد شـد. لذا 
الزم اسـت، شـیعیان عاقه منـد به 
مکتـب امام حسـین )علیه السـام 
( از آن خـود داری نماینـد؛ و چنـان 
چـه در ایـن مـورد، نـذری وجـود 
داشـته باشـد؛ نـذر واجـد شـرایط 

صحـت و انعقـاد نیسـت.
آملـی:   جـوادی  اهلل  آیـة 
چیـزی کـه مایه وهن اسـام و پایه 
هتـک حرمـت عزاداری اسـت جایز 
نیسـت، انتظار مـی رود از قمه زنی 

و ماننـد آن پرهیـز شـود.
آیت اهلل بهجت:

 ازهرعملـی کـه باعـث وهـن به 
تشـیع می شـود باید پرهیـز نمود.
همدانـی:   نـوری  اهلل  آیـت 

دارد. اشـکال  زدن  قمـه 
آیـة اهلل مظاهـری اصفهانی:  
قمـه زدن و ماننـد آن جائز نیسـت. 
آیة اهلل سـید کاظـم حائری:  
خرافاتـی ماننـد قمه زنـی، موجـب 

بدنامی اسـام و تشـیع اسـت. 
همدانـی:   نـوری  اهلل  آیـة 
عـزاداران محترم و متعهـد به جای 
اینکـه قمـه را بر فرق خـود بکوبند 
در فکـر آن باشـند قمـه را بـر سـر 
دشـمنان اسـام کـه اراضـی آنـان 
را اشـغال و در فکـر تضعیـف آنـان 
مـی باشـند و منابع آنـان را غارت و 
باالخره هـر روزی با ترفند جدیدی 
حیـات اسـامی آنها را بـه مخاطره 
خداونـد   . بکوبنـد  اندازنـد  مـی 
توفیـق بیشـتر بـرای پیمـودن این 
راه بـه همـه ی مسـلمانان عنایـت 

بفرماید.

قمه زنی برای
بدنامی تشیع است

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir
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گفت و گو

  چـه نیرویی شـما را به سـمت ذکـر اهل بیت 
داد؟ سوق 

فقـط لطـف خـاص خداونـد متعـال و عنایـت ائمـه 
معصومیـن بـوده و قطعـاً به واسـطه دعـای خیـر پدر و 
مـادرم بـوده اسـت. اولین خاطـره و انگیزه ام به سـمت 
بـه سـنین کودکـی ام هسـت. روز  اهل بیـت مربـوط 
عاشـورا همراه مـادرم در مراسـم عزای سیدالشـهدا در 
گلـزار شـهدای رومـرز کـه مـادرم اشـک می ریخـت و 
مـن از اشـک مـادرم خیلی منقلب شـده بودم و سـعی 
داشـتم مانع گریـه مادرم شـوم چون نمی دانسـتم چرا 
مـادرم گریـه می کنـد.  بعـد قصـه عاشـورا را از مـادرم 
شـنیدم. می توانـم بگویـم نوکـری اهل بیـت را مدیـون 
مـادرم هسـتم و همچنیـن مهربانـی کـه پـدرم به من 

آموخت.
 از چه زمانی مداحی اهل بیت را آغاز کردید؟

کاس اول و دوم بـودم. هرچنـد مـاه روسـتای مـا 
می کـرد.  تقدیـم  شـهیدی 
صدای بلندگـو از خانه والدین 
شـهدا معمـوالً قـران و روضه 
می کـرد.  پخـش  روسـتا  در 
جـذاب  خیلـی  مـن  بـرای 
بـود. بـا تمـام وجـودم گـوش 
می کـردم. بعـد نوحه هایی که 
می شـنیدم را برای خـودم در 
خانـه می خواندم کـه  متوجه 
شـدم مـادرم گریـه می کنـد. 
خانـواده  جمـع  در  غروب هـا 
روی حیـاط هـم می خوانـدم. 
مـن  هم صـدای  همسـایه ها 
را شـنیدند و تشـویق کردنـد. 
خاصـه اینکـه هـر وقـت از 
مادرم درخواسـتی داشتم اگر 
اجابت نمی شـد باحالت نوحه 

درخواسـت می کـردم. آن زمـان داداش بزرگ تـرم آقـا 
سـیف اهلل سـوم راهنمایی بود که محرم نوحه می خواند. 
مـن فکـر می کـردم بـرا اینکـه بتوانـم در مراسـم های 
محـرم روسـتا نوحـه بخوانـم بایـد حداقـل کاس ۹ 
باشـم امـا کاس دوم بـودم.  خاصـه در دوران ابتدایی 
روزهـای اول مدرسـه کـه معلم ها هنـوز نیامـده بودند 
مدیـر مدرسـه حـاج داد مـراد شـهدادی کـه مدیونش 
هسـتم بچه هـا را جلـوی مدرسـه می نشـاند و به طرق 
مختلفـی سـرگرم می کـرد. یـک روز پرسـید بچه هـا 
چـه کسـی شـیرین کاری بلـده؟ یـک پدرآمرزیـده ای 
هنـر خوش صدایـی مـا را رو کـرد و مدیـر بـه گفـت 
چـه بلـدی. ماهـم خواندیـم. بـه حـدی مورد تشـویق 
مدیـر مدرسـه قـرار گرفتیـم کـه گفتیـم آقا تـازه کجا 
را دیـدی. قـرآن هـم می خوانیـم. مدیـر مدرسـه گفت 

شـما از فردا صبح سـر صف قران بخـوان. بعدازاین یک 
روز کـه داشـتم برای خودم می خواندم سـروکله داداش 
نوحه خوانم پیدا شـد و تشـویقم کـرد. گفتم می خواهم 
محـرم امسـال بخوانم. داداشـم گفـت هنوز زود اسـت 
امـا اگـر خـوب بخوانـی برایت کتـاب نوحـه می خرم و 
ایـن کار را هـم کـرد. بعد تمریـن کردم کـه روش های 
عجیبـی هـم داشـت، مثًا  شـیلنگ آب یک متـری را 
تهیه کـرده بـودم یک طرفـش را کنار گوشـم می گرفتم 
و  میکروفـن جلـوی دهانـم  را حالـت  و یک طرفـش 
کارم فقـط خوانـدن بـود. کاس چهـارم ابتدایـی بودم 
پسـرخاله بزرگ تـرم تصمیـم گرفـت که محـرم من را 
ببـرد روسـتای دریاچه تـا نوحـه بخونم و این طـور بود 
کـه اولیـن بار مداحی کردم. سـابقه نداشـت در منطقه 
بچـه ای به سـن سـال من کنـار ماهای مشـهور چون 
مـا ابراهیـم درویشـی، مرحـوم مـا چـراغ شـهدادی، 
مرحـوم طالـب قائمـی و ما مسـعود انصـاری  مداحی 
کند اما مـن در ناباوری اجازه 
پیدا کـردم که نوحـه بخوانم. 
فردا شـبش مراسـم عزاداری 
منـزل پـدر شـهید عـزت اهلل 
عزیزپـور بـود. یـک نوحه بود 
آهنگـران  کـه حـاج صـادق 
بـرای شـهید رجائـی خوانده 
بـود. من ایـن نوحـه را تغییر 
عزیزپـور  شـهید  بنـام  دادم 
)شـهید عزیزم بـرادر عزیزپور 
شـدم  عزیـزم  رفتـی  تـو 
بی بـرادر(. وقتـی ایـن نوحـه 
را خانـه پـدر شـهید خوانـدم 
آن چنـان مـردم تحـت تأثیر 
ایـن نوحـه قـرار گرفتنـد که 
آوازه مـا بـه تمـام محله هـای 
منطقـه رسـید. طـوری کـه 

شـب های بعـد بـا تراکتـور دنبـال مـا می آمدنـد. 
 مداحـی را از چـه زمانـی به صـورت حرفـه ای 
ایـن  در  را  دوره هایـی  چـه  و  کردیـد  شـروع 

گذرانده ایـد؟  خصـوص 
بنده تجربـه نوحه خوانی و مرثیه خوانـی را از نونهالی 
و نوجوانـی داشـتم. در سـال 72 بـا اسـتاد حاج محمد 
کامـران زاده کـه در مسـجد امـام سـجاد دوره هـای 
آموزش مداحی داشـتند آشـنا شـدم که همان جلسات 
ابتدائـی ایشـان لطـف خاصـی به بنـده داشـتند و طی 
مـدت کوتاهـی بنـده را به عنـوان مـداح هیئـت انصـار 
الرسـول راینـی هـای مقیم کهنـوج معرفـی کردند که 
در سـال ۱۳75 و 76 در دهـه اول محـرم ایـن سـال ها 
به عنـوان مـداح اهل بیـت در خدمـت این هیئـت بودم 
و پـس ازآن در مسـجد امـام سـجاد جیرفـت جلسـات 

هفتگـی دعـای کمیـل و ندبـه را برگـزار می کردیـم. 
پـس ازآن هیئـت ورزشـکاران و جوانان محبـان مهدی 
قنبـر  حـاج  اهل بیـت  خـادم  کمـک  بـا  را  عنبرآبـاد 
سـاجقه راه اندازی کردیم بـا هیئت رزمندگان جیرفت 
و کهنـوج و مهدیه هـای جیرفت و عنبرآباد و فرهنگیان 
مختلـف  سـال های  در  عـزاداری  ایـام  در  کهنـوج 
به عنـوان مـداح هیئت همکاری داشـته ام و از سـال 77 
تـا ۸۱ یـک سـری دوره هـای آمـوزش مداحـی را برای 
عاقه منـدان در مسـجد امـام سـجاد برگـزار کـردم و 
هم اکنـون نیـز مدیرمسـئول موسسـه فرهنگـی ثقلین 
کهنوج هسـتم کـه در امر برگـزاری دوره های تخصصی 
مداحـی و تجویـد قـران فعالیـت داریـم. در خصـوص 
دوره هایـی کـه بنده در زمینـه مداحی طی کـردم باید 
عـرض کنم کـه اتفاقاتی کـه رخ داد خوشـبختانه بنده 
بـه لطـف خدا ایـن مسـیرها را طـی کـردم. الزمه یک 
مـداح خوب شـدن بـرای اهل بیت این هسـت که برای 
ذکـر اهل بیت شـما باید به چند فن مسـلط باشـی. ۱ـ 
قرائـت و تجویـد قـران که به لطـف حق ایـن دوره ها را 
به خوبـی سـپری کـردم و در دوران مدرسـه بـا کمـک 
اسـاتیدی چـون صمـد اهلل سـعیدی و حـاج محمـود 
افشـار منـش و حـاج نصـراهلل امیـری بنده همیشـه در 
مسـابقات قران شهرسـتان حائـز رتبه های برتـر بودیم 
و سـال گذشـته هـم موفـق به کسـب مقـام اول قرائت 
مسـابقات دانشـگاه آزاد شـدم و از سـال ۸5 تاکنـون 
به عنـوان مـدرس درس قـران در دانشـگاه آزاد کهنـوج 
انجام وظیفـه می کنـم. 2ـ تسـلط بـه متـون ادبـی و 
قواعـد شـعری که بـا توجه بـه اینکه دایی بنـده جناب 
خدابخـش دلیـری از شـاعران مطـرح جنـوب اسـتان 
هسـتند به واسـطه ایشـان از سـال 7۳ با انجمن شـعر 
سـبزواران آشـنا شـدم و حدود چندین سـال در بحث 
سـرودن اشـعار دسـت و دست وپاشکسـته در خصوص 
شـعر تسـلط کاملـی پیـدا کـردم و بـا شـاعران خوبـی 
مثل خدابخـش دلیـری، منصورعلیمرادی، طهماسـب 
بـدرود، جانعلـی خاونـد، علیجـان سـلیمانی، حسـین 
سـبزه صادقـی و سـایر عزیـزان حشرونشـر داشـته ام 
کـه ایـن رفاقـت بـا شـعرا واقعـاً در بحث شعرشناسـی 
کـه از اصـول کار یـک مـداح هسـت کمک شـایانی به 

بنـده کـرده کـه ایـن را از الطـاف حق تعالـی می دانـم. 
یعنـی بنـده به مرورزمان مسـیر مداحـی را به تدریج در 
نوحه خوانـی، مرثیه خوانـی، قرائـت دعا، تجویـد قران و 
اصـول و قواعـد شـعری گذرانـدم و طی ایـن مراحل را 

واقعـاً در بحـث مداحـی مفیـد فایـده می دانم.
 دربـاره سـابقه نوحه محلی و تعزیـه در جنوب 

کرمان مختصـری بفرمائید.
جنـوب کرمـان خصوصاً شهرسـتان جیرفـت قدمت 
زیادی در بحث مراسـمات عزاداری سیدالشهدا دارد. در 

دهه های گذشـته سـابقه تعزیه در روسـتای اسماعیلیه 
و جاهـای مختلـف منطقه وجـود دارد نوحه های خیلی 
قدیمـی که بنـده از مرحوم ما چراغ شـهدادی گرفتم، 
نوحه هـای خیلـی قدیمـی کـه اغلـب سینه به سـینه 
حفظ شـده بـود کـه متأسـفانه ایـن نوحه هـا کم کـم 
دارنـد به فراموشـی سـپرده می شـوند و کسـی نیسـت 
ایـن موضوعـات را جمع آوری و سـاماندهی کند که اگه 
خـدا بخواهد تصمیـم دارم در خصوص جمـع آوری این 

اشـعار و مراثـی گامی کوچک بـردارم.
 مداحی چه آسیب هایی دارد؟

در ایـام قدیـم که امکانات رسـانه ای و فضای مجازی 
در دسـترس نبـود تنهـا خطـری کـه وجـود داشـت، 
خرافـه بود. آن زمان بسـیاری از ذاکـران مقید به اصول 
و منطبق با معارف اسـامی اشـعار و مطالـب را از علما 
می گرفتنـد و باهنر زیبای صوت شـعائر دینی را بسـط 
می دادنـد. خـب طبیعـی هسـت کـه در گوشـه و کنار 
افـرادی هـم بودنـد کـه ناخـودآگاه خرافـات و مطالـب 
غیرواقعـی را می خواندنـد اما به هرحال نسـبت به امروز 
آسـیب آن کمتـر بـود چون معـدود مداحـان اهل بیت 
در قدیـم از معنویـت و سـواد باطنـی باالیـی برخوردار 
بودنـد. امـا امـروزه قصـه کامـًا برعکـس شـده چراکه 
خیلـی از افـراد که فاقد بینش و معرفت دینی هسـتند 
صرفـاً بـا نیـت اسـتفاده مـادی وارد این حیطه شـده و 
واقعـاً ضربه های مهلکـی را به جریان فرهنـگ عزاداری 
اهل بیـت و معـارف شـیعی وارد می کننـد و متأسـفانه 
علی رغـم تأکیـدات مقـام معظـم رهبـری  و علمـا در 
بحـث سـاماندهی و آسـیب زدایـی هنـر مداحـی اقدام 
قابل قبولی را در سـطح جنوب اسـتان مشاهده نکردم.
مـداح خـوب  یـک  مهم تریـن خصوصیـات   

چیسـت؟
مهم تریـن رکـن مداحـی اخـاص در عمـل هسـت. 
امـا اخـاص به تنهایی نمی توانـد. یک مداح خـوب اوالً 
بایـد ازلحـاظ علمـی تمـام تاشـش را انجـام بدهد که 
باالتریـن مـدارج علمـی را طی کنـد. چراکه تحصیات 
عالـی در بصیـرت و تشـخیص معـارف الهـی و تفکـر و 
تدبر انسـان نقش بسـزایی دارد. بعدازاین مقوله تسـلط 
بـه فنـون خیلـی اثرگـذار اسـت. یـک مـداح بایـد بـه 
تجویـد قـران ، وزن و عـروض و قواعـد شـعری نغمات 
و دسـتگاه های موسـیقی فن خطابه و ... مسـلط باشـد 
و در کنار این مسـائل خودش را مسـلح کند به سـاح 
تقـوا و خودسـازی سـیر و سـلوک معنـوی و عرفانـی و 
تفکـر و اخـاق قرانـی از ضروریات قدم زدن در مسـیر 
خدمـت به اهل بیت در کسـوت مداحی هسـت در غیر 
ایـن صـورت قطعـاً در برابـر وسوسـه های هـوای نفس 
موفقیتـی بـرای مـداح حاصـل نخواهد شـد مهم ترین 
آسـیب فعلـی گریبان گیـر جامعه مداحان عـدم توجه 
به ضـرورت تحصیـل و عدم اسـتفاده از نظـرات مداحان 

صاحب نظـر در ایـن خصوص اسـت.
  آیـا کانـون مداحـان موفـق به سـاماندهی و 

آسـیب زدایـی مداحی شـده اسـت؟
جاهـای دیگـر کشـور را نمی توانـم اظهارنظـر کنـم 
ولـی در جنوب کرمـان اثری از فعالیت کانـون مداحان 
ندیـدم و اطاعـات موثقی هـم کـه دارم نه تنها کمکی 
نشـده بلکـه چالش هایی هـم بـرای ذاکـران و مداحان 

عزیـز درسـت کردنـد که زیبنده نیسـت. 
 نظرتان در مورد پاکت مداحان چیست؟

مداحـان واقعـی اهل بیـت پاکتشـان را از موالیشـان 
گرفتنـد و نیـازی به پاکتی غیرازایـن ندارند. حاال اینکه 
بعضـی از عاشـقان اهل بیت برخی مداحـان اهل بیت را 
موردتوجـه ویـژه قـرار می دهند لطف اهل بیت هسـت. 
مـا که نبایـد ناراحت باشـیم چرا به یـک ذاکر اهل بیت 

کمک مادی شـده!
 بهترین و تلخ ترین خاطره مداحی ؟ 

خاطـره تلخـی در مداحی نـدارم اما خاطـره خوب تا 
دلتـان بخواهد. زندگی ام را مدیون اهل بیتم و احسـاس 
آرامـش در سـایه نوکری اهل بیت باالترین سـرمایه من 

است.

گفت وگو با فردی که از نونهالی مداحی می کند

کسانی که با نیت مادی مداحی می کنند، 
به فرهنگ عزاداری ضربه می زنند

افقی و عمودی یکسان است
۱-اثری از صادق چوپک- ویزیتور
2- منتخبین مردم در قوه مقننه

۳- ایستگاه قطار- وادی برهوت- گریزان
۴- نوعی تصدیق - راننده- هنوز و یار نشده

5-سرچشمه - از اعداد - عاقل دیوانه نما
6- رج و صف- مرغ حق- اشاره به دور

مخفـف  ایتالیایـی-  مشـهور  آزادیخـواه  و  مبـارز   -7
لگاریتـم

۸- درب- واحد انرژی- نوگرا
۹- آفریده و مخلوق- سپرده و وثیقه- ناصر

محلـه  کجـی-  دهـان  حـرف  زمـان-  و  گاه   -۱۰
آمریـکا فقیرنشـین 

۱۱۰- وچـه اشـتراک سـوهان  و وگیـوه- نـان- بلنـد 
بـاال و رشـید

۱2- تقویت امواج- از گازها- واحد پول اسیایی
۱۳- نوعی نگهبان- از کشورهای آمریکایی- 

۱۴- فوتبالیسـت مشـهور برزیلـی- برگشـت چـک و 
سفته

۱5- اثری از جین وبستر- هزار
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محمدعلی گلچین
طراح جدول

رسـتم امیـری حسـن آباد مدیـر حراسـت دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد کهنـوج و از 
مداحان اهل بیت اسـت. او که 37 سـال دارد، در روسـتای رومرز سـفلی حوزه میانچیل 
شهرسـتان جیرفت متولدشـده اسـت. با وی که فوق لیسـانس کشـاورزی دارد و در حال 
حاضر دانشـجوی مقطع دکتری مهندسـی زراعت اسـت، در آسـتانه تاسـوعا و عاشـورای 

حسـینی صحبـت کرده ایـم کـه در ادامـه می خوانید:

 یک طرف شیلنگ را در گوشم 
می گذاشتم و یک طرفش را 

جلوی دهانم

 سابقه نداشت در سن من 
کسی مداحی کند

 آوازه ام در کودکی چنان 
پیچید که شب ها برای مداحی 

دنبالم می آمدند 



عکس: محمد خضری مقدم

وقتی تو نیستی 

تمام خانه ی ما   درد میکند!

نزار  قبانی

شعرعکس نوشت

غروب واقعه
محّمدعلی جوشایی

با الهام از تابلوی عصر عاشورا
تقدیم  به استاد محمود فرشچیان

ُگلم که باد خزان برده عطر نابم را
غروب واقعه، گم کردم آفتابم را

مگر به معجزه ی سوزناک اشک امروز
زبان بسته به حرف آید التهابم را

قیامتی ست در آن سوی شعله ها، ای عشق
ز آب دیده بخوان رنج بی حسابم را

وضو به غلغل خوِن فرشتگان دارم
ببوس دختر خشم علی، رکابم را!

مرا به مرهم تیمار هیچ کس مسپار!
که بار زخم سبک می کند عذابم را

بریده طاقتم از تشنگی ولی ز وفا
به دود خیمه فرو خوردم آِب آبم را

رها کنید، مرا وقت گریه کردن نیست!
کسی ز دور صدا می زند شتابم را

محرم با یاد عاشورا زنده است
و عاشورا با یاد و جوانمردی های امام حسین)ع(

محمد ابراهیمی
در محرم غنچه ها پر پر شد  

در محرک شعله خاکستر شده
در محرم نور شد در تیرگی

بی کفن فرزند پیغمبر شده
روشنای روز، شام تیره شده

چون غبار آیینه را دربرشده
کربا می بویم آن خاک ترا

در تو بس آالله ها پرپر شده
کاش امت را نبود این درد و غم 

شاه خوبان پیکرش بی سرشده  
نینوا ما زنده با یاد توایم

چون که در تو نخلها بی سرشده
ای محرم زینب غم دیده را

از جفای کفر بی یاور شده
زینب آن اسطوره صبر و قیام

همدم طفان بی سرور شده

عاشـورا و کربـا نمایانگـر خروش آزاد مردیسـت که بندگی جهل 
و خرافـات را پذیـرا نیسـت و به جهانیـان یادآور اسـت که ظلم و 
خودکامگلـی ثمـری جز نیسـتی نخواهد داشـت که حسـین )ع( 
بـا خون خـود اولین بیـرق آزادگـی را در کربا به احتـراز درآورد

کربا پروانه ها بی پر شده
بس عزیزان بی سرو بی پر شده

کربا یعنی به یاد عشقها
نینوا یعنی زمین پربا  

کربا شام غریبان دیده است
زینب و اشک یتیمان دیده است

شب فروزی بی کفن درخاک شد
ناجوانمردی بسی چاالت شد  

مرگ بادت دشمن اندیشه ها
دشمن گلهای دشت نینوا

صبح عشق از کربا آغاز شد 
عشق با مردانگی دمساز شد   

کاش هر دم یک حسینی داشتیم
نخل آزادی از او می کاشتیم    

آدمیت دید آن مردانگی 
آفرینش را کجا آن بندگی    

لوح زرین امامت بود او
روح بخش نور و حکمت بود او   

تا زمین برجای خود پاینده است
انقاب خوب رویان زنده است  

انقابی بود اندر کربا 
یک زمین و آنهمه بیدادها  

تک سوار انقاب کربا
بود مردی از تبار اولیا  

ای بسا آزادگی از او بود
همت و مردانگی از او بود

گشته و بی داد ظلم اشقیا
رهبر آزادگی در کربا

حسین آینه آزادگان است    
در این آینه خون عاشقان است

)سماء( آزادگی خواب و خیال است
در آتش نغمه بلبل محال است  

 اطالعات

سکه

10,820,000 ریال طرح جدید

10,850,000  ریال طرح قدیم 

5,480,000 ریال نیم سکه 

2,850,000 ریال ربع سکه 

1,820,000 ریال یک گرمی

طال

1,101,220 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,467,530 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

35,840 ریال دالر آمریکا

40,490 ریال یورو

9,810 ریال درهم امارت

5,500 ریال  یوآن 

45,350 ریال پوند

خودرو

سمند LX  29,844,000 تومان

رانا LX  33,382,000 تومان

سوزوکی ویتارا  125,011,000 تومان

سایپا SE111     20,270,000 تومان

75,800,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,010,000 تومان

لیفان X60  61,100,000 تومان

77,900,000 تومان   S5 جک

49,310,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

8 تا 28/نیمه ابری امروز

11 تا 29/نیمه ابری فردا
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روزنامه سیاسی - اجتماعی)عضو تعاونی مطبوعات کشور( 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری
مدیر عامل: نکیسا خدیشی    سردبیر: بردیا امیرتیموری
صفحه آرایی: علی اکبرزاده        دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  

مدیر داخلی: مریم شمس           روابط عمومی: راحیل عبادی زاده
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 از خورشید جهت تولید برق یاری بگیریم
اســتان کرمــان  بــه علــت ارتفــاع مناســب از ســطح دریــا، کــم بــودن غلظــت جــو، شــدت تابــش، خشــک بــودن هــوا و اختــاف شــدید 
دمایــی روز و شــب، وزش بــاد، مناســب بــودن طــول روز و وجــود زمیــن هــای کافــی، بــرای اســتفاده از انــرژی هــای خورشــیدی بســیار 

مناســب مــی باشــد.
مزایای انرژی سیستم تولید برق خورشیدی متصل به شبکه:

- خیلی سریع تر از دیگر نیروگاه های سوخت فسیلی و تجدیدپذیر قابل تصب می باشند.
- تولید برق آنها تضمین شده است و موثرترین روش جهت کاهش مصرف در ساعات پیک میباشد.

ــا تولیــد بــرق بــه شــبکه سراســری نیــرو برســانند و در عیــن امــکان تأمیــن شــبکه های کوچــک  - نیروگاه هــای خورشــیدی می تواننــد ب
ناحیــه ای، احتیــاج بــه تأســیس خطــوط فشــار قــوی طوالنــی جهــت انتقــال بــرق ندارنــد و نیــاز بــه هزینــه زیــاد احــداث شــبکه های انتقــال 

نمی باشــد.
- جهت استفاده بلند مدت با اطمینان باال مورد استفاده قرار میگیرند و از لحاظ تولید انرژی تثبیت شده می باشند.

- قیمت انرژی بصرفه تر از خرید از بازار خرده فروشی است.
- سیستم های خورشیدی ۳۰ تا 6۰ درصد برق مصرفی را تامین می نمایند.

- با نرخ خرید تضمینی برق ۸۰۰ تومان بازگشت سرمایه آنها کمتر از 5 ساله می باشد.
- به دلیل عدم استفاده از منابع فسیلی و جلوگیری از آالیندگی جزء نیروگاههای پاک می باشند.

- نیروگاه هــای خورشــیدی نیــاز بــه ســوخت ندارنــد و برخــاف نیروگاه هــای فســیلی کــه قیمــت بــرق تولیــدی آنهــا تابــع قیمــت نفــت 
ــی را  ــرق مصرف ــای ب ــوان به ــن نوســان وجــود نداشــته و می ت ــای خورشــیدی ای ــر می باشــد. در نیروگاه ه ــال تغیی ــوده و همیشــه در ح ب

بــرای مــدت طوالنــی ثابــت نگهداشــت.
- نیروگاه هــای خورشــیدی بدالیــل فنــی و نداشــتن اســتهاک زیــاد، دارای عمــر طوالنــی می باشــند و نیــاز بــه هزینــه تعمیــر و نگهــداری  

ــی ندارند. خاص
چگونه از انرژی خورشیدی در آمد کسب کنیم

بازگشــت بــه مصوبــه شــماره ۹5/۱۴27۳/۳۰/۱۰۰ مــورخ ۱۳۹5/2/۱۹ وزیــر محتــرم نیــرو در زمینــه خریــد تضمینــی بــرق از نیروگاه هــای 
تجدیدپذیــر و پــاک شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان کرمــان در صــدد اســت بــر اســاس مصوبــه فــوق و تصویــب نامــه شــماره  
۱5۳۴۴۰/ت 52۳75 ه مــورخ ۹۴/۱۱/2۱ هیــات محتــرم وزیــران در زمینــه آئیــن نامــه اجرایــی مــاده 6۱ قانــون اصــاح الگــوی مصــرف و 
انجــام کلیــه امــور مرتبــط، قراردادهــای خریــد تضمینــی بــرق تولیــد شــده از نیروگاههــای خورشــیدی و بــادی را بــا مشــترکین بــرق تــا 
ســقف انشــعاب آنهــا منعقــد نمایــد. مــدت قــرارداد خریــد تضمینــی بــه مــدت بیســت ســال از شــروع انغقــاد قــرارداد میباشــد. بطوریکــه بــه 
ازای هــر کیلــووات ســاعت بــرای مــدت ۱۰ ســال از دوره قــرارداد بــر اســاس قیمتهــای خریــد در آن ســال مــی باشــد و در ۱۰ ســاله دوم 

نــرخ خریــد بــرق ســی درصــد )۳۰%( کاهــش داده مــی شــود.

قیمتهای خرید تضمینی در سال 95

نرخ پایه خرید تضمینی برقمولدهای مختص مشترکین برق تا سقف ظرفیت انشعابردیف
 )ریال بر کیلوات ساعت(

57۰۰بادی با ظرفیت یک مگاوات و کمتر۱

7۰۰۰با ظرفیت ۱۰۰کیلووات و کمترخورشیدی2
۸۰۰۰با ظرفیت 2۰کیلووات و کمتر

ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــه ش ــورا ب ــا حض ــرکت و ی ــایت www.Solar.nked.co.ir ش ــه وب س ــتر ب ــات بیش ــب اطاع ــت کس جه
ــا شــماره  ــا ب ــه ی ــت مصــرف مراجع ــت مشــترکین-دفتر مدیری ــر – معاون ــان توانی ــان خواجــو- خیاب ــع در خیاب ــان واق شــمال اســتان کرم

ــد. ــل نمایی ــاس حاص ــاس۰۳۴۳25۳۹6۹2 تم تم
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان 

ویژه

یادبود

نگاهی کوتاه به زندگی پربار
سردار شهید حاج حسین جعفری پور

حـاج حسـین به اتفـاق بـرادران خود 
مـردم  و  پیوسـت  انقابیـون  صـف  در 
فردوسـیه و روسـتاهای اطـراف را بـرای 
راهپیمایـی به احمداباد رفسـنجان برده 
بـود کـه بـا کنجـکاوی و ضدوخـورد بـا 
سـاواک برخـورد کـرده بودنـد و بـرادر 
بزرگـوارش آقـا شـیخ حسـن جعفـری 

پـور و حـاج محمد حسـین )پدرشـهید( و حاج حسـین نیم حبه 
از تلمبـه از پسـته ای خـود را فروختنـد و بـه کردسـتان رفتند و 
از آنجـا اسـلحه خریـداری کردنـد و بـه طـرف رفسـنجان آمدند 
بـا اینکـه آنقـدر ایسـت و بازرسـی از طرف شـاه و سـاواک بود با 
شـجاعت اسـلحه هـا را رد کردنـد و آوردنـد و اواخر سـال 5۸ که 
سـپاه پاسـداران تشـکیل شـد. ایشـان از قـم کـه بـه دیـدار امام 
خمینـی)ره( رفتـه بودنـد وارد سـپاه و با شـروع جنـگ تحمیلی 
هـم وارد جبهـه شـدند با اینکـه فرمانده سـپاه پاسـداران انقاب 
اسـامی انـار و فرمانده گـردان المهدی در کربای مهـران بودند 

و در تاریـخ ۹۳/5/۱7 بـه درجـه رفـع شـهادت نائـل آمدند.
از سـال 5۸ کـه وارد سـپاه شـدند و سـپاه بـه دسـتور امـام 
خمینی )ره( تشـکیل شـد ایشـان پاسدار انقاب شـدند وبه سپاه  
سرچشـمه رفسـنجان آمدنـد و در آن بـه موقعیـت سـخت کـه 
چـراغ هـا خامـوش بـود هـر شـب تمـام ایـران بمباران می شـد 
ایشـان زن و بچـه خـود را رهـا مـی کردند و به سـپاه مـی رفتند 
وسـپاه را خالـی نمـی گذاشـت. بعـد از یکسـال بـه رفسـنجان و 
در سـپاه ثـاراهلل رفسـنجان مشـغول خدمـت بـود کـه در تاریـخ 
5۹/۹/2۴ کـه ماموریتـی بـه آنهـا داده بودند که با بـرادران کاظم 
هاشـمیان و حسـین حیدری پور که از خوزسـتان به رفسـنجان 
آمدنـد، بسیارخوشـحال بـود کـه بـه دسـتورامام عمـل کـرده و 
ماموریـت به سـامتی بـه پایان رسـیده و دوباره بعـد از مدتی به 
سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی انار منتقل شـدند کـه در آنجا 
بـه جبهـه رفتنـد و در جبهـه هم فرماندهـی گـردان المهدی در 
کربـای مهـران، والفجر ۳ به عهده داشـتند و سـرانجام در خون 
خـود غلطیدند. ایشـان وقتی پاسـدار شـدند سـواد نداشـت ولی 
بـه درس و مشـق خیلـی عاقه داشـت که کتاب های دبسـتان و 
راهنمایـی را گرفتـه بـود و در منـزل مطالعه می کـردو می رفت 
امتحـان مـی داد بـه طـور جهشـی چون بـه درس عاقه داشـت 
تـا سـوم راهنمایـی خوانـده بود که شـهید شـدند به معلم پسـر 
بـزرگ ایشـان کـه در آن سـال کاس اول دبسـتان بـود، گفتـه 
بـود کـه اگر درس نخواند کوشـش هـای او از تو و اسـتخوانش از 
مـن، بایـد درس بخوانـد و بـه جایی برسـد. در اواخر سـال 52 با 
دخترعمـوی خـود ازدواج کرد کـه ازدواج او در نهایت سـادگی و 
اختصـار همـراه بـود که حتـی در خانه پـدر خود دو اتـاق گرفند 
و شـروع بـه زندگـی کردنـد کـه ثمـره ایـن زندگی هـم 5 فرزند 
دو پسـر و ۳ دختـر بـود و ایشـان خیلـی بـه پـدر و مـادر خود و 
همسـر خـود احترام می گذاشـت و به طـوری که تمـام نام های 
فرزنـدان او را پـدر و مـادر انتخاب می کردند  وبـر فرزندانش می 

گذاشـت و فردی بسـیار راسـتگو و شـجاع بودند.


