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مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد:

اجرای ۱۶۵ طرح 

اشتغال در شهرستان بافت

نگاهی به زندگی و آثار عطار نیشابوری

از مرگ درویش 

تا پرواز عطار

معاون استاندار کرمان :  
نظارت بر استاندارد کاال به رونق تولید کمک می کند

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران 

کمبود ۲۳ میلیون زن در کره زمین!
جاهلیت مدرن و دخترانی که متولد نمی شوند
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مدارس کم جمعیت
ازاینجا مانده
و ازآنجا رانده

هشت صفحه
هزار تومان

هم  روزان

استاندار کرمان:

توسعه فرهنگی بر توسعه 
اقتصادی مقدم است

گزارش »کرمان امروز« از معضل حاصل از وجود 
700 مدرسه با کمتر از 10 دانش آموز در سطح استان؛

متن کامل درصفحه هشتم

و  آموزش  مدیرکل  زبان  از  گذشته  هفته  در 
حدود           کرمان  در  که  شنیدیم  استان  پرورش 
فعالیت  آموز  دانش  از 10  کمتر  با  مدرسه   700
ابتدا خوشحال شدیم که در مناطق  دارند. در 
محروم و کم جمعیت نیز مدرسه ای برای ارتقاء 
سطح سواد و فرهنگ مردم فعالیت دارد. اما در 
نگاه دوم متوجه شدیم که این مدارس به مثابه 
در  زیرا  هستند.  ملی  سرمایه  و  بودجه  اتالف 
سالهای اخیر با کاهش چشمگیر جمعیت روستایی، 
این مدارس از حد استاندارد جمعیت پایین تر 
آمده و امروز نیاز است این مدارس را در قالب 
منطقه  آن  در  بزرگ  آموزشی  مجموعه  یک 
بلکه  نشود  تلف  بودجه  تنها  نه  تا  کنیم  تجمیع 

امکانات مجموعه ی آموزشی جدید بیشتر شود

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد
شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد امالک مشروحه ذیل در استان کرمان را از طریق مزایده عمومی شماره 98/116 به فروش برساند، 

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/2/23 لغایت 98/3/4 از ساعت 7 الی 30: 14 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند. 

کرمان - بلوار شهید صدوقی- ساختمان مدیریت بانک ملت طبقه دوم - اداره ساختمان - تلفن 11- 32437710- 034
ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعالم برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 98/3/18 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 98/3/9 می باشد.
توضیحات: 

الف( در فروشهای نقدی شرایط پرداخت به صورت 40 درصد پیش پرداخت  40 درصد حداکثر 2 ماه بعد )همزمان با تحویل ملک( و 20 درصد هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.
ب( نحوه فروش نقد و اقساط )درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط( طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج( در فروشهای اقساطی اولویت با باالترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است براساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.
د( سایر شرایط مزایده فروش امالک در اسناد مزایده درج گردیده است.

 مبلغ با احتساب قیمت پایهمتراژ )مترمربع(کاربری کدشناسهردیف

تخفیف

 شرایط

 فروش

 توضیحات آدرس

اعیانعرصه

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها به عهده خریدار می باشدبافت - میدان نون و القلم خیابان امام خمینی کوچه شماره 45 پالک 1 نقد***6422953/325/900/000مسکونی1304234

با وضعیت موجود ملک مشاعی )سهم بانک 48/518 سهم از 96 سهم عرصه و اعیان(کرمان خیابان شریعتی روبه روی خیابان شهید فوالدی )صباحی( ساختمان آریا طبقه دوم نقد***69/11/676/300/000قدرالسهمتجاری2305871

با وضعیت موجودکرمان زرند بلوار طالقانی روبه روی فروشگاه اتکانقد***518/52204/694/500/000 مسکونی3306541

با وضعیت موجودکرمان خیابان آیت اله طالقانی نبش کوچه 16 ساختمان بانک ملتنقد1390/482073/8559/020/000/00053/118/000/000بانک41565

با وضعیت موجود کرمان خیابان شریعتی روبه روی خیابان فوالدی )صباحی( ساختمان آریا طبقه دومنقد93/184/472/640/0004/025/376/000قدرالسهم تجاری5305870

با وضعیت موجود دارای چهار فقره سند ششدانگ می باشد براساس اعالم کارشناس ملک متروکه می باشد کرمان ضلع غربی خیابان قرنی جنب بانک سامان ساختمان توپنقد231889/7339/034/620/00035/131/158/000 تجاری68921
عرصه طبق کارشناسی )253 مترمربع( مساحی گردیده پس از اصالحی 231 متر، زیرزمین 222/5 متر، همکف 

203/51متر، طبقه اول 231/86 متر، طبقه دوم 231/86 متر مربع که مجموعا معادل 889/73 متر می باشد.

 با وضعیت موجودکرمان شهداد خیابان امام خمینی خیابان طالقانی جنب پارک شهر نقد2294383/920/000/0003/332/000/000مسکونی- تجاری71324

 با وضعیت موجودبم اسفیکان خیابان ضلع شمالی میدان زکات )نرسیده به دهیاری اسفیکان(نقد114/560691/200/000587/520/000مسکونی8304577

با وضعیت موجود ملک مشاعی )سهم بانک 139/405 سهم از 672 سهم( کرمان خیابان خواجو نبش کوچه یازدهمنقد و اقساط***740163212/126/990/312مسکونی- تجاری9304248

با وضعیت موجود )گاوداری( جیرفت روستای دشتکوچ محله زاویه انتهای آسفالت گاوداری حسین دلبرنقد و اقساط4561/55304525/908/500473/317/650 -10304400

با وضعیت موجود دارای ماشین آالت کرمان شهرک صنعتی خضراء خیابان شقایق نبش خیابان 20 کارخانه پانل سنگی نقش حجرنقد و اقساط15198/9257794/535/000/00085/081/500/000صنعتی11305629

با وضعیت موجود دارای ماشین آالتجیرفت روستای ملک آباد انتهای کوچه امام حسن مجتبی 11 شرکت دام دوشان جیرفتنقد و اقساط30954455/137/400/0004/623/660/000صنعتی123542

با وضعیت موجود مطابق اعالم کارشناس عرصه دارای اصالحی )248 مترمربع( می باشد. بم خیابان آیت اهلل کاشانی، کاشانی 7 بانک ملت شعبه بازار بمنقد و اقساط276/949620/403/000/00017/342/550/000تجاری13463

نقد و اقساط

نرخ سود اقساط تعداد اقساط )ماه(پیش پرداخت کاربری

صنعتی / مزروعی /

 با ماشین آالت 

 20 درصد

120

12 درصد 24

13 درصد 36

14 درصد48

15 درصد60

16 درصد72
17 درصد84

18 درصد96

مسکونی/ تجاری/

 اداری / سرقفلی
 40 درصد

120

12 درصد24

13 درصد36

14 درصد48

15 درصد60
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اخبار استان

استاندار کرمان توسعه فرهنگی را مقدم بر توسعه اقتصادی و سیاسی 
دانست و بیان کرد: توسعه فرهنگی و سیاسی در دستان معلمان است 

لذا معلمین جایگاه مهمی در جامعه دارند. 
به گزارش ایسنا منطقه کویر، »محمدجواد فدایی« در مراسم تجلیل 
از معلمان نمونه استان توسعه در همه ابعاد را مهم دانست و گفت: 
یکی از موضوعات مهمی که سال ها در همه کشورهای مطرح بوده و 
اکنون نیز مطرح است، مساله توسعه است؛ توسعه جنبه های مختلف 
معنای کیفیت  به  توسعه  و  اجتماعی  و  اقتصادی  فرهنگی، سیاسی، 
کشورهای  به  توسعه  معیار  این  براساس  کشورها  و  است  زندگی 
توسعه یافته، در حال توسعه و کم توسعه تقسیم بندی شده است اما 
متاسفانه ما حدود 50 سال کشور در حال توسعه یافته هستیم که 

بایستی به توسعه یافتگی تبدیل شویم.
دانست  سیاسی  و  اقتصادی  توسعه  بر  مقدم  را  فرهنگی  توسعه  وی 

و بیان کرد: توسعه فرهنگی و سیاسی در دستان معلمان است لذا 
معلمین جایگاه مهمی در جامعه دارند. 

استاندار کرمان با اشاره به اینکه جایگاه معلم در همه کشورها مهم 
است و در ادامه به آیات و احادیث در خصوص جایگاه معلمی، اشاره 
کلمه ای  من  به  کس  »هر  می فرمایند  )ص(  پیامبر  افزود:  و  کرد 

بیاموزد، من بنده او هستم«.
وی خاطرنشان کرد: در سال 1966 میالدی )53 سال قبل( یونسکو 
توصیه نامه ای در خصوص جایگاه معلم منتشر کرده که در آن شرایط 
کاری، رفاه، اختیار و مسئولیت معلم، ارزیابی معلم و ... مطرح شده 

است. 
پایه  دانش آموز  کریمی  آریامهر  از  مراسم  این  در  ایسنا،  گزارش  به 
چهارم که سال 1397 به عنوان مرد ریاضی جهان لقب گرفت، تجلیل 

شد.

استاندار کرمان:

توسعه فرهنگی بر توسعه اقتصادی مقدم است

خبر
مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد:

اجرای ۱۶۵ طرح اشتغال

 در شهرستان بافت

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت: 165 طرح اشتغال با اعتبار سه 
میلیارد و 733 میلیون تومان طی سال 97 در شهرستان بافت اجرا شد.

به گزارش سایت خبری کمیته امداد، یحیی صادقی در جلسه شورای اداری 
شهرستان بافت که با حضور امام جمعه و فرماندار این شهرستان برگزار شد، 
با اشاره به اینکه سال 97 سال سختی از لحاظ اقتصادی بود افزود: با وجود 
کمیته  برای  پربرکتی  سال  سال 97  اقتصادی  مشکالت  و  همه سختی ها 
امداد استان کرمان بود و در اکثر سرفصل ها رشد چندین برابری داشته ایم.
و  کرد  اعالم  مددجویان  توانمندسازی  را  امداد  کمیته  اصلی  دیدگاه  وی 
افزود: کمیته امداد استان کرمان جایگاه ویژه ای در بحث اشتغال مددجویان 
در کشور دارد و موفق به کسب رتبه برتر کشوری در این زمینه شده است.

استان  در  تنها دستگاهی  استان کرمان  امداد  اینکه کمیته  بابیان  صادقی 
است،  کرده  ایجاد  شغل  خود  سهمیه  از  بیشتر  برابر  دو  حدود  که  است 
ادامه داد: بیش از 90 درصد مشاغلی که توسط کمیته امداد استان کرمان 
اجراشده دارای اصالت است و دلیل اصلی اصالت و پایداری مشاغل کمیته 

امداد نظارت مستمر بر این طرح ها است.
وی در ادامه ضمن تشکر از همکاری خوب بانک ها با این نهاد در پرداخت 
پرداخت  بانک ها در  نگاه مسئوالن  افزود:  به مددجویان  اشتغال  تسهیالت 

تسهیالت اشتغال به مددجویان کمیته امداد نگاه اعتقادی است.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان از راه اندازی 7۲0 نیروگاه خورشیدی در 
استان کرمان خبر داد و گفت: با راه اندازی این نیروگاه های پنج کیلوواتی 
تومان  هزار  یک میلیون ۲00  تا  یک میلیون  ماهیانه  خانوار  هر  خورشیدی 

درآمدزایی دارد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته 6500 شغل توسط کمیته امداد استان 
کرمان ایجادشده است افزود: از این تعداد طرح اشتغال 165 مورد بااعتبار 

سه میلیارد و 733 میلیون تومان در شهرستان بافت اجراشده است.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان در ادامه به آمار خانوار تحت حمایت 
در  خانوار  گفت: حدود 3۴00  و  کرد  اشاره  بافت  امداد شهرستان  کمیته 

شهرستان بافت تحت حمایت این نهاد قرار دارند.
رییس  خانی  محمود حسن  زحمات  از  جلسه  این  در  است:  ذکر  شایسته 
سابق اداره کمیته امداد شهرستان بافت تجلیل شد و ناصر عسکری به عنوان 

سرپرست جدید این اداره معرفی شد.

ضرورت راه اندازی ایستگاه سنجش 

آالیندگی در رفسنجان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: به دلیل توسعه صنایع و وجود 
آالینده های مختلف، رفسنجان نیازمند احداث ایستگاه سنجش آالیندگی 

زیست محیطی است.
علی   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
اسماعیلی ندیمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در حاشیه بازدید 
آزمایش  و  سنجش  دستگاه  گفت:  کوهورت  مرکز  از  رفسنجان  مسئوالن 
آالیندگی در این شهرستان وجود ندارد و نیاز است این دستگاه با صرف 

اعتباری بیش از یک میلیارد تومان برای رفسنجان تامین شود.
اسماعیلی ندیمی با بیان اینکه در علم پزشکی ۲ نوع مطالعه مهم بالینی 
و کوهورت وجود دارد تصریح کرد: اصلی ترین منبع دسترسی به سالمت 

مردم در دنیا از طریق مطالعات بالینی و مطالعات کوهورت انجام می شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تصریح کرد: پنج مطالعه کوهورت 
مطالعات  جوانان،  دندان،  و  دهان  مطالعات  بزرگساالن،  مطالعات  شامل 

چشمی و مطالعات بر روی مادران باردار وجود دارد.
وی گفت: در بخش بزرگساالن مطالعات بر روی افراد 35 تا 70 ساله و در 
کوهورت جوانان افراد با سنین 15 تا 35 سال مورد بررسی قرار می گیرند و 
اولویت مرکز کوهورت شناسایی سرطان ها، بیماری های مزمن غیر واگیردار 

و ارتباط این بیماری ها با آالینده های زیست محیطی است.
وی تصریح کرد: در کوهورت جوانان که سه هزار نفر از جوانان رفسنجانی در 
این مطالعات قرار دارند موارد بهداشتی، سوء مصرف مواد مخدر و مشروبات 
نظر  از  افراد  نیز  بزرگساالن  کوهورت  در  و   ... و  روانی  و  روحی  الکلی، 
بیماری های کبدی، سرطان ها، بیماری های قلبی و عروقی و ... مورد بررسی 
قرار می گیرند.وی افزود: آلودگی زیست محیطی مجتمع مس سرچشمه با 
مطالعه بر روی سه هزار نفر از کارکنان این مجموعه از یک سال قبل آغاز 
شده است.اسماعیلی ندیمی، بررسی وضعیت سالمت افراد، پیگیری وضعیت 
سالمت افراد به مدت 10 سال، ذخیره طوالنی مدت نمونه های خون، مو، 
فواید مطالعات کوهورت عنوان کرد و  از  را  افراد  نمونه های  و دیگر  ناخن 
گفت: در مطالعات کوهورت به دنبال علت بیماری ها هستیم و اینکه فرد در 

مواجه با چه عواملی بوده که دچار بیماری شده است.
وی تصریح کرد: لذا برخی افراد با شغل های خطرناکی که دارند در معرض 
برخی بیماری ها قرار دارند که می توان با انجام مطالعات کوهورت از بروز 
بیماری در این افراد جلوگیری کرد.وی بیان کرد: ۲3 درصد جمعیت باالی 
35 سال رفسنجان دارای دیابت هستند، ۲۸ درصد از جمعیت و 60 درصد 
جمعیت این شهر به ترتیب دچار پرفشاری خون و اختالاالت چربی خون 
هستند.مطالعات کوهورت نوعی مطالعه گروهی است که در علوم پزشکی، 
علوم اجتماعی و علوم آماری کاربرد دارد و در مطالعات آن به عوامل خطر 
از سال 139۴ در برخی  ایران  پرداخته می شود. مطالعات کوهورت در  زا 
مجموع  در  و  شد  آغاز   ... و  رفسنجان  اصفهان،  تهران،  جمله  از  استان ها 
۲00 هزار نفر در کل کشور به مدت 10 سال تحت تاثیر این مطالعات قرار 

گرفته اند.

عضویت ۱۱۰ هزار 

دانش آموز

 در سازمان 

دانش آموزی کرمان
کرمان  استان  دانش آموزی  سازمان  رئیس 
سازمان  عضو  دانش آموز  هزار   ۱۱۰ از  بیش  گفت: 

دانش آموزی هستند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
رئیس سازمان  برآوردی،  ، هاشم  خبرنگاران جوان  
در  اینکه  به  اشاره  با  کرمان،  استان  دانش آموزی 
راستای سند تحول آموزش و پرورش هدف ما تربیت 
دانش آموزانی در تراز جمهوری اسالمی است، گفت: 
پاسخگوی  پرورش  و  آموزش  در  ما  نظام کالسیک 

تمامی نیاز های تربیتی دانش آموزان نیست.
خود  کمک  با  و  سازمان  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
و  علمی  اخالقی،  اعتالی  منظور  به  دانش آموزان 
فعالیت های  در  دانش آموزان  جانبه  همه  مشارکت 
این  اساسنامه  افزود:  است  شده  تالش  فوق برنامه 
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  تصویب  به  سازمان 

رسیده است.
رئیس سازمان دانش آموزی استان کرمان با اشاره به 
وجود بیش از ۶۳۰ هزار دانش آموز در استان کرمان 
بیان کرد: از این تعداد بیش از ۱۱۰ هزار دانش آموز 

عضو سازمان دانش آموزی استان کرمان است.
ما  اول  گام  مهارت آموزی  اینکه  بیان  با  وی 
استان  در  دانش آموزی  سازمان  برنامه های  در 
معرفتی  دانش  ارتقای  کرد:  تصریح  است،  کرمان 
دانش آموزان، تربیت نیروی انسانی رسانه ای و تربیت 
نیروی سیاسی از دیگر برنامه های ما در این سازمان 

است.

شستشوی بیش از
 ۱۰ هزار مترمکعب از 

مخازن ذخیره 
آب بردسیر

گفت:  بردسیر  شهرستان  فاضالب  و  آب  امور  مدیر 
از مخازن ذخیره آب در  ۱۱ هزار و ۵۰۰ مترمکعب 
این شهرستان، طبق برنامه زمانبندی شده، شستشو 

و مجدد در مدار بهره برداری قرار گرفت.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
و  آب  امور  مدیر  افضلی؛  اکبر   ، جوان   خبرنگاران 
فاضالب شهرستان بردسیر گفت: با توجه به اهمیت 
کیفیت آب و ضرورت ارتقاء بهره برداری و نگهداری 
از تاسیسات، در اسفند پارسال ۱۱۵۰۰ مترمکعب از 
مخازن ذخیره آب در شهر های نگار، الله زار، بردسیر 
و گلزار طبق برنامه زمانبندی شده، شستشو و مجدد 

در مدار بهره برداری قرار گرفت.
مهمترین  از  یکی  آب  ذخیره  مخازن  افزود:  وی 
توزیع  و  ذخیره  در  که  می رود  شمار  به  تاسیسات 
به  و  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  شهری  شرب  آب 
شرکت  دستورالعمل های  طبق  کیفیت  ارتقاء  لحاظ 
مهندسی آبفا کشور به صورت ساالنه مورد شستشو 

قرار می گیرند.

معاون استاندار کرمان :  
نظارت بر استاندارد کاال به رونق تولید کمک می کند

احداث تصفیه خانه مرکزی آب آشامیدنی در رفسنجان

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
سال  نامگذاری  به  اشاره  با  کرمان  استانداری  منابع 
جدید به نام رونق تولید گفت :نظارت و رعایت جدی 
مهم  این  تحقق  به  تولیدی  کاالهای  در  استانداردها 

کمک می کند.
 به گزارش ایرنا ، محمدعلی دهقان در دیدار مشاور 
و مدیرکل دفتر حوزه ریاست سازمان ملی استاندارد 
مشتری  به  تواند  می  کیفیت  با  کاالی  تولید  افزود: 
در  را  کاال  از  استقبال  و  خرید  برای  تقاضا  و  مداری 
بازار فراهم اورد که این مهم مستلزم توجه به رعایت 
فعاالن  و  امر  متولیان  سوی  از  الزم  استاندارهای 

اقتصادی است .
دیرباز و حدود سه  از  ایران  اینکه کشور  بیان  با  وی 

استانداردها  از  بسیاری  کننده  وضع  قبل  سال  هزار 
برخی  وضع  در  هم  هنوز  ایران  گفت:  است،  بوده 

استانداردها موفق و جدی ظاهر شده است.
دهقان با تاکید بر اهمیت استاندارد، کسب رتبه سوم 
را  استان کرمان  اداره کل در  این  به وسیله  کشوری 
این رتبه را نشان دهنده تالش  به  ستود و دستیابی 

های کارشناسی و متولیان امور در استان دانست.
ریاست سازمان  دفتر حوزه  و مدیرکل  رییس  مشاور 
ملی استاندارد گفت: به رغم همه دشمنی ها و کینه 
ورزی ها علیه ایران اسالمی، سازمان ملی استاندارد به 
کمک نیروهای متخصص توانسته است رتبه و جایگاه 

خوبی در عرصه بین المللی به دست آورد.
استاندارد  ملی  سازمان  افزود:  زاده  صالح  اصغر  علی 

بین 163 کشور  در  را  رتبه 31  در 5 سال گذشته 
داشته که به رتبه ۲1 ارتقاء پیدا کرده است و از سویی 
یکی از 15 کرسی اصلی هیات مدیره سازمان جهانی 

استاندارد، متعلق به همکاران ماست.
سازمان  اثرگذار  عضو  ایران  کرد:  خاطرنشان  وی 
استاندارد کشورهای اسالمی است و دبیرکل سازمان 
کشورمان  به  پارسال  بار  نخستین  استاندارد  جهانی 

آمد.
ریاست سازمان  دفتر حوزه  و مدیرکل  رییس  مشاور 
توسعه  قانون  تصویب  یادآوری  با  استاندارد  ملی 
قوی  قانونی  را  آن   ،96 سال  در  استاندارد  تقویت  و 
دانست و افزود: بسترهای الزم برای استقرار سیستم 

نوین استانداردسازی در کشور فراهم شده است.

آب  مرکزی  خانه  تصفیه  گفت:  رفسنجان  فرماندار 
آشامیدنی در این شهرستان احداث می شود.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان   مجید فصیحی هرندی فرماندار رفسنجان گفت: 

مصرف آب سالم از دغدغه های مردم رفسنجان است.
مردم  آشامیدنی  آب  که  آنجایی  از  گفت:  فصیحی 
از  نقطه   ۲0 از  بیش  در  دارد  مشکل  شهرستان  این 

که  شده  نصب  آشامیدنی  آب  ایستگاه های  شهرستان 
مردم می توانند با پرداخت بها، آب سالم را خریداری و 

برای طبخ غذا استفاده کنند.
وی بیان کرد: برخی مردم مجبورند از همان آب لوله 
کشی شده در منزل استفاده کنند که برای اینکه آب 
سالم در همه منازل وجود داشته باشد در صدد احداث 
تصفیه خانه مرکزی در این شهر هستیم تا همه بتوانند 

از آب سالم بهره مند شوند.
خانه  تصفیه  این  ایجاد  برای  افزود:  هرندی  فصیحی 
مرکزی زمین از طرف شهرداری واگذار شده و اعتباری 
مجتمع  با  که  است  نیاز  تومان  میلیارد   1۲0 بر  بالغ 
این ردیف  و  رایزنی خواهیم کرد  نهاد ها  و دیگر  مس 
بودجه را برای  تأمین آب سالم برای شهروندان تهیه 

خواهد شد.

آگهی مزایده
بدین وسیله به اطالع می رساند، اداره آموزش  و پرورش شهداد در نظر دارد، تعدادی از امالک بالاستفاده 

خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
متقاضیان محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به واحد حقوقی اداره مذکور مراجعه فرمایند.

آگهی مناقصه نوبت دوم 
شهرداری خورسند در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی اجرای روکش آسفالت خیابان امام علی )ع( را به متراژ 11500 مترمربع از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی انجام دهد. لذا از کلیه پیمانکاران دارای صالحیت ایمنی و گواهی نامه رتبه بندی دعوت می شــود جهت بازدید از محل و دریافت و تحویل اســناد مناقصه 

از تاریخ نشر آگهی دوم به مدت 10 روز کاری به شهرداری خورسند مراجعه نمایید.
شرایط: 1- دادن سپرده به مبلغ 5 درصد قیمت برآوردی به صورت نقد یا ضمانت نامه بانکی 

۲- سپرده برندگان نفر اول، دوم و سوم هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۴- محل تامین اعتبار پروژه فوق از محل اسناد خزانه اسالمی و در صورت عدم تخصیص اسناد خزانه از محل اعتبارات داخلی شهرداری می باشد.
5- هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 6- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 

داود منگلی - شهردار خورسند

ساعت کاری ادارات کرمان تغییر می کند
کرمان - ایرنا - ساعت کاری ادارات استان کرمان طبق 
مصوبه شورای برنامه  ریزی و توسعه این استان از 1۸ 
تغییر  تا 13  به 6 صبح  امسال  اول شهریور  تا  خرداد 

می  کند.
به گزارش ایرنا، در نشست شورای برنامه  ریزی و توسعه 
استان و با موافقت اعضای این شورا،تصویب شد که با 
توجه به فصل گرما و لزوم صرفه  جویی در مصرف انرژی، 
از هجدهم خرداد تا اول شهریور امسال، ساعات کاری 

ادارات به 6 صبح تا 13 تغییر یابد.
و  ریزی  برنامه   شورای  نشست  در  نیز  کرمان  استاندار 
توسعه استان با اشاره به میزان جذب اعتبارات سال 97 

تاکید کرد: دستگاه  هایی که توان جذب این اعتبارات را 
ندارند، کتبی به سازمان مدیریت برنامه  ریزی اعالم تا 

طرح تخصیص  ها و جابجایی را دنبال کنند.
محمدجواد فدائی بر تسریع نهایی شدن فهرست پروژه 
این  اعالم کرد:  و  تاکید  واگذاری دستگاهها  قابل   های 
فهرست تا ۲0 خرداد به شورای برنامه  ریزی و توسعه 
استان ارائه تا مراحل تصویب و ادامه کار آنها دنبال شود.

وی گفت: با توجه به بحث تحقیق و تفحصی که درباره 
کمیسیون  در  خصوصی  بخش  به  ها  پروژه   واگذاری 
عمران مجلس مطرح شده، کارگروهی به ریاست معاون 
عمرانی استاندار تشکیل و دالیل عدم تعهدات دستگاهها 

بررسی خواهد شد.
استاندار کرمان پیشنهاد کرد: برای دریافت سهمیه بهتر 
دستگاه  هایی مانند راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و 
ارقام قابل توجهی در بودجه دارند،  مجموعه  هایی که 
نشست هایی با حضور دستگاه  های ملی، استانداری و 

سازمان مدیریت و برنامه  ریزی در تهران تشکیل شود.
فدائی یادآور شد: استفاده از این تجربه در سال گذشته 

موجب رشد اعتبارات شد.
بودجه  قانونی  های  ظرفیت   نشست  این  در  همچنین 
9۸ و گزارش عملکرد دستگاه  ها در جذب اعتبارات 97 

بررسی و مصوبات کارگروه زیربنایی نیز مطرح شد. 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139760319062000802 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فرهاد احدی فرزند علی به شماره شناسنامه 182 
صادره از گلباف در یک باب خانه به مساحت 414/75 مترمربع پالک یک فرعی از 1407 ـ 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1407ـ اصلی واقع در گلباف خیابان امام محله محرابی 
کوچه شهید کاظمی خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه مهدی زاده گوکی و نیره مهدی 
زاده گوکی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 

اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خاهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 

98/2/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/7
211 م/الف

محمود مقصودی ـ رئیس ثبت اسناد و امالک 

قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !
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چه خبر؟

خبر بر وزن سفر و پدر ورد زبان های مردم بادآباد است. 
گوید چه خبر؟  کس می رسد می  کس به هر  در بادآباد هر 

اما این خبر انواع مختلف دارد:
1ـ خبر دولتی: دولت باور دارد و مردم باور ندارند.

2ـ خبر مردمی: مردم باور دارند دولتی ها باور ندارند.
که نه مردم باور دارند و نه دولت. 3ـ خبر مصلحتی: 

گاهی باور  که با هیجان همراه است و  4ـ خبر روزنامه ای 
کنند. گاهی نمی  کنند  می 

5ـ خبر محفلی: در حال و هوای همان اتاق و محفل است 
کنند. گوینده و شنونده باور نمی  که 

گذشته در بادآباد اعتباری داشت  6ـ خبر بی بی سی: در 
حاال ندارد.

به قلمراویان گمنام
 چماه کوهبنانی 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

غفلت 
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند 
تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری 

سرکالس  معلم  شدم  وارد  کالس  به  وقتی  روز  هر  مثل 
بود اجازه گرفتم معلم گفت مُشرف بفرمایید. پس رفتم 
و  تخته  روی  شعر  به  نگاهم  تازه  و  نشستم  سرجایم  و 
شاگردی که معلم سوالی از او در مورد شعر کرده بود و 
او پاسخ می داد افتاد. پس از دقایقی نوبت به سوال بعد 
به همان  نفر دیگر شد. سوالها گوناگون و جوابها هم  و 
روال متفاوت بود. این پرسش و پاسخ ادامه داشت و در 
پی پاسخ هر نفر نمره خوب تا عالی نصیب شاگردان می 
بود که توی دلم دعا  مانده  به من  نفر  شد. دیگر دو سه 
قبولی  نمره  الاقل  بتوانم  تا  باشد  ساده  من  سوال  کردم 
بیاورم در همین حال و هوا بودم که معلم با صدای بلند 
به  توجه  با  تخته گفت  دادن  نشان  با  بعد  و  بایستم  گفت 
شعر دو گونه انرژی را نام ببر. من با خوشحالی از سوال 
ساده و تکراری که پرسیده بود پاسخ دادم انرژی مثبت، 

انرژی منفی!

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

کمبود ۲۳ میلیون زن در کره زمین!

جاهلیتمدرنودخترانیکهمتولدنمیشوند
سرویس اجتماعی کرمان امروز

 
مطابق  و  است  کاهش  به  رو  دنیا  در  زنان  جمعیت 
میلیون زن کم  منتشر شده »کره زمین ۲۳  گزارش های 
به  کشور ها  برخی  در  زنان  و  دختران  کمبود  این  دارد«! 
کشور هایی  که  جایی  تا  است  رسیده  نگران کننده ای  حد 
همسر  که  مجردی  مردان  برای  باید  حاال  چین  همچون 
دختران  کمبود  چرایی  کنند.  فکری  نمی کنند  پیدا 
فرهنگ  غلبه  دارد؛  دلیل ساده  پسران هم یک  به  نسبت 
به  دختر  فرزند  آوردن  به دنیا  از  ممانعت  و  پسردوستی 
برای سال های  که  در کشور هایی همچون چین  خصوص 
طوالنی سیاست تک فرزندی اجرا می شد. حاال در دست کم 
هستند  جمعیتی  آینده  نگران  مسئوالن  دنیا  کشور   ۱۰
چراکه تنها گزینه ای که می تواند جمعیت آینده یک کشور 
وجود  این  با  هستند  سال   ۴۵ زیر  زنان  کند  تضمین  را 
نیست  هم  کم  تعدادشان  که  جاهلیت  دوران  بازماندگان 

همچنان نمی گذارند دختران متولد شوند!
احوال  ثبت  سازمان  گزارش های  و  ارقام  و  آمار  به  اگر 
طور  به  ایران  در  که  درمی یابیم  کنیم  مراجعه  کشورمان 
طبیعی پسر های بیشتری متولد می شوند. آمار های کشور 
 ۱۰۵ بین  طبیعی  طور  به  تولد  نرخ  می دهد  نشان  ایران 
برخی  در  اما  است،  دختر   ۱۰۰ هر  ازای  در  ۱۰۷پسر  تا 
از  بیشتر  مراتب  به  پسر  نوزاد  تولد  نرخ  کشور های جهان 
تولد نوزاد دختر است. البته این تفاوت نه به صورت طبیعی 
بلکه به واسطه سقط جنین های دختر و یا انتخاب جنسیت 
جنین به صورت غیرطبیعی است و موجب شده تا تعادل 
جمعیت دختران و پسران در این کشور ها به هم بخورد و 
از سوی دیگر نگرانی هایی را درباره آینده جمعیتی آن ها 

شکل داده است.
غلبه فرهنگ پسردوستی

در  پسردوستی  فرهنگ  غلبه  می دهد  نشان  پژوهش ها 
جنس  کمبود  باعث  جهان  پرجمعیت  مناطق  از  بسیاری 

مؤنث شده است.
در  پسردوستی  فرهنگ  رواج  داد  خبر  راشاتودی 
مسئوالن  فشار  کنار  در  هند  و  کشور هایی همچون چین 
این کشور ها برای محدود کردن فرزندآوری باعث افزایش 
تا  شده  کشور ها  این  در  دختر  جنین های  سقط  میانگین 
امروز با رقم فاجعه بار کمبود ۱ /۲۳ میلیون دختر در جهان 

مواجه شویم.
بر اساس این گزارش، ۶ /۱۰ میلیون نفر از این کمبود 
به دلیل سقط جنین های صورت گرفته در هند و ۹ /۱۱ 

میلیون نیز در چین به وجود آمده است.
نتایج این پژوهش که طی پنج سال توسط یک مؤسسه 
از  اطالعات  جمع آوری  حاصل  گرفت،  انجام  سنگاپوری 
۲۰۲ کشور جهان از جمله کشور هایی است که جوامع آن 
در برهه ای از تاریخ پسران را به دختران ترجیح می دادند.

این  ادامه  شده  تأکید  هم  پژوهش  نتیجه گیری های  در 
روند باعث شده نسبت جنس مذکر به مؤنث امروز ۱۱۸ به 
۱۰۰ شود، به این معنی که از هر ۲۰۰ نوزاد به دنیا آمده، 

ترجیحاً ۱۰۵ نوزاد پسر است.
مجله »Le Figaro« هم به استناد از مقاله منتشره در 
مجله علمی PNAS ضمن اعالم این موضوع که جهان 
امروز، با کمبود فاجعه بار ۱/ ۲۳ میلیون زن مواجه است، 
آورد: این پدیده در کشور های هند و چین برجسته تر است 
چراکه بین سال های ۱۹۷۰ و ۲۰۱۷، در تناسب با ۹/ ۱۱ 
بر  است.  آمده  دنیا  به  میلیون دختر   ۱۰ /۶ پسر  میلیون 
تعداد  همین مبنا، در چین، پرجمعیت ترین کشور جهان 

مردان ۳۴ میلیون بیشتر از تعداد زنان است.
تهدید سیمای جمعیت جهان با حذف زنان

ترجیح نوزدان پسر به دختر در حالی است که مسئولیت 
و قدرت ایجاد نسل جدیدی از انسان ها با زنان است و تنها 

انجام  را  کار  این  زیر ۴۵ سال هستند که می توانند  زنان 
دهند، اما با دستکاری آمار دختران نسبت به پسران ممکن 
است نسل مردم کشور های پسردوست دنیا با خطر انقراض 

مواجه شود!
ارمنستان،  آلبانی،  کشور های  چین  و  هند  بر  عالوه 
جنوبی،  کره  هند،  هنگ کنگ،  گرجستان،  آذربایجان، 
کشور هایی  جمله  از  ویتنام  و  تونس  تایوان،  مونته نگرو، 
هستند که با مشکل کمبود زن مواجه شده اند. دلیل این 
رخداد هم سیاست خانواده ها در داشتن یک فرزند است و 
به همین خاطر هم جنین های دخترشان را سقط می کنند.
غلبه  آسیایی ها  میان  در  تنها  اما  پسردوستی،  فرهنگ 
ندارد به خصوص اینکه توسعه علم و فناوری برای تعیین 
جنسیت قبل از بارداری این معضل را به کشور های اروپایی 
آنجا  ایسلند  در  زن  کمبود  پدیده  است.  داده  تسری  هم 
که برای هر ۱۰۰ زن ۱۰۴ مرد و در کانادا آنجا که تعداد 
مردان ۲۵۰ هزار نفر بیش از زنان و به همان نسبت ۱۲۰ 
بر  می شود.  احساس  است،  نروژ  در  زنان  بیش  مرد  هزار 
مرد  هزار   ۲۵۶ هم  فنالند  در  رسمی،  آمار های  اساس 
دولتمردان  و  ندارند  همسر  یا  نامزد  سال   ۵۴ تا   ۲۵ بین 
اختالف  این  کاهش  برای  را  روشی  که چه  نمی دانند  نیز 

جنسیتی به کار گیرند.
انتخاب جنسیت جنین با چاشنی ریسک

 سرطان مادر
پسردوستی  فرهنگ  می رسد  نظر  به  هم  ما  کشور  در 
غلبه دارد و کم نیستند خانواده هایی که ترجیح می دهند 
فرزندشان پسر باشد، در مقابل این، اما خانواده های زیادی 
هم هستند که دختر دوست دارند و گروهی از خانواده ها 
هم مهم ترین گزینه برایشان داشتن فرزندی سالمت است. 
در  ناباروری  با  مرتبط  مباحث  تجاری شدن  این  وجود  با 
تعیین  به  ناباروری  مراکز  برخی  تا  ایران هم موجب شده 
جنسیت جنین پیش از تولد اقدام کنند؛ امری که بنا به 
تأکید پدر علم ژنتیک ایران می تواند مادران را در معرض 

سرطان های رحم و تخمدان قرار دهد.
آن طور که حمید چوبینه مدیر مرکز فوق تخصصی درمان 
ناباروری رویش هالل می گوید در این مرکز امکان تعیین 
جنسیت فرزند دوم به بعد خانواده ها امکان پذیر است. برای 
نمونه زوجی دارای دو فرزند پسر است و تمایل دارد که 
مرکز  این  به  مراجعه  با  که  باشد  دختر  آن ها  سوم  فرزند 

می توانند این انتخاب را داشته باشند.
وی در گفت وگو با »جوان« می افزاید: »یکی از بحث هایی 
که علوم مختلف پزشکی به خصوص درمان ناباروری روی 
و  ژنتیکی  اختالالت  بررسی  تکنیک  می کنند،  کار  آن 
کوروموزومی است که در اصل، درمان ناباروری و پیشگیری 
در  اما  می دهد،  قرار  هدف  مورد  را  ژنتیکی  اختالالت  از 
هم  جنین  جنسیت  تعیین  امکان  اصلی  هدف  این  کنار 

وجود دارد. بنا به تأکید این متخصص در برخی کشور ها 
چین  مانند  کشور هایی  است؛  ممنوع  کاری  چنین  انجام 
که سیاست تک فرزندی دارد و تمایل مردم به لحاظ بافت 
به هم  را  جامعه  ترکیب جنسیتی  یک جنس  به  فرهنگی 
می زند. با وجود این، اما شاهد گرایش مردم به روش های 
غیرعلمی مانند جادو برای تعیین جنسیت جنین هستیم.«
جنین  جنسیت  تعیین  علمی  روش های  درباره  چوبینه 
کم  قطعیت  با  البته  علمی  روش های  از  »یکی  می گوید: 
احتمال  است که   IUI فرزند روش  تعیین جنسیت  برای 
باروری  موفقیت  درصد  و  درصد   ۷۰ تا   ۶۵ آن  موفقیت 
در این روش ۲۰ درصد است و در مجموع شانس داشتن 

فرزند از جنس دلخواه در این روش کم است.« 
از  قبل  ژنتیکی  تشخیص  »روش  می کند:  تصریح  وی 
النه گزینی روش دیگری است که برای درمان یا جلوگیری 
از اختالالت ژنتیکی و کوروموزومی استفاده می شود و با 
این روش می توان با موفقیتی بیش از ۹۵ درصد جنسیت 
این  تأکید  به  بنا  کرد.«  تعیین  دلخواه  به  هم  را  جنین 
جنسیت  تعیین  انجام  برای  ناباروری  درمان  متخصص 
دلخواه برای جنین باید دارو های متعددی به مادر تزریق 

شود و وی سختی زیادی را باید تحمل کند.
احترام به خواست خدا در تعیین جنسیت فرزند

به گفته چوبینه ورود هیچ ماده بیرونی به ساختار بدن 
خالی از عارضه نیست و روش های تعیین جنسیت جنین 
افزایش  مادر  در  را  سرطان  بیماری  به  ابتال  ریسک  هم 
می دهد، به خصوص اگر فردی دارای زمینه باشد. البته این 
بدین معنا نیست که کسی با یک بار انجام این کار الزاماً 
می کند:  تصریح  متخصص  پزشک  این  می گیرد.  سرطان 
می خواهند  اگر  می کنم  توصیه  هم  خودم  اقوام  به  »من 
جنسیت  تعیین  در  خدا  خواست  به  باشند  داشته  فرزند 
فرزندشان احترام بگذارند و این توصیه را به مردم کشورم 
صاحبان  ورود  نیازمند  بحث ها  این  چند  هر  می کنم  هم 
فرهنگ و جامعه شناسی و اصالح نگرش در جامعه است.«

پروفسور داریوش فرهود می گوید: »در حال حاضر برای 
اول  روش  که  دارد  وجود  رایج  روش  دو  جنسیت  تعیین 
موسوم به IVF و روش دوم مربوط به سبک زندگی افراد 
است. در روش IVF بعد از انجام مشاوره و آزمایش های 
و  مادر  از  ماه  یک  طول  در  تخمک   ۱۷ تا   ۱۲ باید  الزم 
موضوع  این  الزمه  که  شود  گرفته  پدر  از  اسپرم  تعدادی 
از  و  است  مادر  دوپینگ هورمونی  یا  انجام هورمون تراپی 
آنجا که الزم است بنا به تشخیص پزشک مقداری هورمون 
به مادر تزریق شود، درصد ابتال به سرطان سینه، سرطان 
تخمدان و سرطان رحم در مادر افزایش می یابد.« به گفته 
وی انجام IVF بستگی به سن مادر و شرایط فیزیکی مادر 
متفاوت دارد و در افراد معمولی این روش فقط ۱۸ تا ۲۲ 
درصد جواب می دهد و متقاضیانی بودند که حتی با انجام 

متخصص  این  نگرفتند.  نتیجه ای  هیچ   IVF بار  چهار 
را  فرزندشان  جنسیت  می خواهد  دلشان  که  مادرانی  به 
یک   IVF »عمل  می کند  توصیه  کنند  تعیین  خودشان 
ناگواری  عوارض  بعد ها  می تواند  که  است  تهاجمی  عمل 
برای مادر ایجاد کند، بنابراین توصیه می شود مادران برای 
از  پس  متخصص  نظر  تحت  روش  این  طریق  از  باروری 

انجام مشاوره های کافی اقدام به این عمل کنند.«
بر هم خوردن تعادل و ثبات جامعه

ثبات یک جامعه در تعادل بین جمعیت دختران و پسران 
است و کاهش جمعیت یک جنس می تواند تعادل جامعه 
بزند. کاهش جمعیت دختران تبعات فراوانی را  را به هم 
برای جامعه به همراه دارد که مهم ترین آن کاهش موالید 
و جمعیت جوامعی است که با کاهش جمعیت زنان نسبت 
مردان  به  زنان  تعداد  کاهش  تبعات  مواجهند.  مردان  به 
در جامعه تنها تبعات ساختاری همچون مباحث جمعیتی 
نیست بلکه این مسئله تبعات فرهنگی، اجتماعی و حتی 

اقتصادی متعددی را هم به همراه می آورد.
در برخی پژوهش های جهانی درباره افزایش آمار پسران 
تعادل جمعیتی  بر هم خوردن  این  از  دختران  به  نسبت 
کرده اند!  یاد  جهانی  صلح  تهدید  برای  عاملی  عنوان  به 
وقتی  اما  برسد،  نظر  به  اغراق آمیز  کمی  ادعا  این  شاید 
مواجه شود  مرد  به  نسبت  زن  تعداد  کاهش  با  جامعه ای 
مردان گزینه های کمتری برای ازدواج و ادامه نسل دارند. 
در این میان بدیهی است مردانی از شانس ازدواج با زنان 
تحصیالت  دارای  که  شوند  برخوردار  جامعه  در  موجود 
مردان  از  بخشی  و  هستند  باالتر  اجتماعی  موقعیت  و 
برخی  داشت.  نخواهند  ازدواج  برای  شانسی  هیچ  جامعه 
کارشناسان معتقدند این پدیده سبب رواج و رشد خشونت 
در جامعه ای می شود که مردانش امکان زندگی طبیعی و 

تشکیل خانواده ندارند.
 نمای نزدیک

بازگشت به دوران جاهلیت در عصر پسامدرن!
عمومی  اذهان  در  مهم  ویژگی  یک  با  جاهلیت  دوران 
تداعی می شود و آن چیزی نیست جز ننگ دانستن داشتن 
اما در  اسالم،  به گور کردن دخترها!  زنده  و  فرزند دختر 
یکی از نخستین اقدام ها به مبارزه با این فرهنگ سیاه و 
منحط پرداخت و دخترانی که در دوران جاهلیت محکوم 
به مرگ یا زندگی برده وار بودند و پدر و مادر هایی که در 
هنگامه تولد فرزندشان اگر با نوزاد دختری مواجه می شدند 
برکت دین  به  به دستان گور می سپردند  را  او  زنده  زنده 
مبین اسالم نه فقط زنده ماندند بلکه عزت یافتند. یکی از 
دستاورد های مهم اسالم این بود که فرهنگ مردم دوران 
را  دخترانشان  فقط  نه  که  دهد  ارتقا  آنچنان  را  جاهلیت 
زنده به گور نکنند بلکه دختر داشتن به یکی از افتخارات 
خانواده ها تبدیل شود. رسول مکرم اسالم حضرت محمد 
)ص( به داشتن دختری همچون حضرت زهرا )س( افتخار 
می کردند و دست این بانوی مکرمه را می بوسیدند و دختر 
از  پیش  که  عرب جاهلیتی  تا  می دانستند  خانه  برکت  را 
از  می کردند  گور  به  زنده  یا  و  پنهان  را  دخترانشان  این 
رسول اسالم الگو بگیرند و زن به جایگاه واقعی و حقیقی 
مادران  پای  زیر  را  بهشت  اکرم  پیامبر  یابد.  دست  خود 
می دانستند تا جایگاه مادر در نگاه عرب مردساالر باال رود و 
زن و مرد به جایگاه تعریف شده شان در نظام هستی دست 
یابند. حاال، اما با گذشت قرن ها از آن دوران شاهد بازگشت 
نگاه جاهلیت در بسیاری از جوامع هستیم؛ نگاهی که در 
برخی از پیشرفته ترین جوامع با انتخاب جنسیت پیش از 
 IVF تولد و با استفاده از پیشرفته ترین تکنیک ها همچون
و در برخی جوامع با سطح فرهنگ پایین تر با سقط جنین 
و حتی در مواردی کشتن جنین های دختر در همان بدو 
تولد رقم می خورد تا باز هم دختران زیادی متولد نشوند. 
این دستکاری در ساختار طبیعت، اما حاال به یک چالش 

جدی در سطح جهانی مبدل شده است.

اندیشه رهایی 

و روشنایی
و  گوناگون  نعمات  از  استفاده  طرز 
به  رسیدن  مسیر  آنها  از  بردن  لذت 

است  قدرتی  البته  و  کند  می  مشخص  را  شادکامی 
دوام  هر شرایطی  در  بتواند  تا  داده شده  انسان  به  که 
کردن  رشد  برای  بلوط  ی  دانه  که  همانگونه  بیاورد. 
ی  تشنه  نیز  انسانها  ما  دارد  احتیاج  خورشید  نور  به 
رهایی  به  را  ما  که  هستیم  ای  اندیشه  در  شدن  غرق 
است  نیز گفته شده  قرآن  در  و روشنایی وصل کند. 
که هر گروهی به آنچه دارند می بالند و در واقع نیز 
باشد در  باید  اینگونه  برای آرام شدن اوضاع اجتماع 
لذت از آنچه که داریم غرق شویم نه در حسرت از 

آنچه که نداریم. 
بلکه در  به ما داده نشده  اشتباها  نعمات  از  هیچ کدام 
جای صحیح و مخصوص به خود قرار گرفته است به 
طوری که نمی توان کسی را به خاطر داشتن زیبایی 
از  زیرا هر کسی  فراوان مواخذه کرد.  ثروت  یا  وافر 
آنچه که دارد به شادی می رسد و ما حق نداریم که 
فائق  برای  انسانها  بگیریم.  آنها  از  را  دیگران  شادی 
کوله  در  که  آنچه  به  ها  ضعف  از  برخی  بر  آمدن 
به  افراد  بعضی  می شوند حتی   متوسل  دارند  بارشان 
با احساس برتری به  تا  اند  مذهب و تفکر چنگ زده 
زمینه  در  را  خود  قدرت  شادی  با  و  برسند  شادمانی 
کردن  پیدا  حال  هر  به  دهند  افزایش  گوناگون  های 
طلبد  می  العاده  فوق  مهارتی  زندگی  عطف  ی  نقطه 
که برگرفته از شکیبایی، شعور و انسانیت است. گاهی 
فکر کردن به داشته ها دل را از درد نداشته ها خالی 
لذت  باشیم.  نداشته  شک  الهی  لطف  به  تا  کند  می 
شده  داده  ما  به  زندگی  حجم  در  که  آنچه  از  بردن 

است استعدادی بی نظیر است.
در دست هایت آسمان می خندد اما 
خورشید در اعماق قلبت خانه دارد 

برگشتنت آغاز یک دنیای تازه 
باریده از باران و گل بر انتخابت 

به قلم 
مهناز سعید 

مسابقه و رقابت بین دانش آموزان و دانشجویانی که از 
نمایندگی  توانایی  و  برخوردارند  باالیی  هوشی  ضریب 
و به چالش کشیدن و پاسخ گفتن صحیح را دارند می 
رشته  به  هنرجویانی  و  دوستداران  جذب  موجب  تواند 

هایی خاص شود و مردم در گذر زمان به فهم و درک 
نسبتا باالیی، دست یابند و تواناتر شوند. خواهش بنده 
از مراکز آموزشی برگزاری مسابقاتی به صورت علمی و 
دانش پژوهی و هنری و فرهنگی مثال در زمینه تئاتر و 
شعر می باشد که در این عرصه، برترین ها، به صورت 
مفید و روشن برای جامعه معلوم و در دسترس باشند و 

بهترین ها بر سکوی اول و دوم و سوم و .... بایستند.
توسط  نباید  دارند  باال  هوش  ضریب  که  مبتکرینی 
جامعه، مطرود و منزوی شوند و ادامه خالقیتهایشان به 

کوچه بن بست برخورد کند و ذهن شان، آسیب ببیند. 
عرصه زندگی بشر به تنهایی و خودی خود و مرزبندی 
به دور  ایدئولوژیک و کشیدن سیم خاردار  های شدید 
قانع کننده ای نمی  اندیشه، جواب  میدان های بزرگ 
اندیشه نیک و  انسان فرهیخته در مدار و  دهد و یک 
تلخ کامی  با یک  کردارهای درست نمی شود هر روز 
بی  و  و سکوت  کند  تعادل حرکت  و عدم  ناموزونی  و 
موجودی  انسان  کند.  پر  را  حرکاتش  بودن،  انگیزه 
با  مقایسه  در  تواند  این جاها می  در  و  است  اجتماعی 

دیگران، خودش و جایگاهش را به صورت واقعی مورد 
رنگ  و  کند  تفکیک  را  خوب  و  بد  و  دهد  قرار  اندازه 
بودن  مسئول  کند  انتخاب  اش،  زندگی  برای  بهتری 
انسان در برابر جامعه و اجتماع پیرامونش، او را به سوی 
از  یکی  مردم ساالری  و  داد  نخواهد  آباد سوق  ناکجا 
خصوصیاتش باز شدن فضای رقابت به صورت درست 

و اصولی است .
و  به سادگی گذر کرد  زندگی  نامالیمات  کنار  از  نباید 
یک تاریخ را نادیده گرفت و از آن پند و اندرز نگرفت.

رقابت بین تیزهوشان 
به قلم

 امین اهلل حقیقی



چهار دوشنبه 23 اردیبهشت ماه 7/1398 رمضان 1440/ 13 می 2019/سال بیست و چهارم شماره 2996 
فرهنگ و ادب

ابراهيم بن اسحاق  ابوبكر  ابو حامد محمد بن  فريدالدين 
عطار نيشابوري، يكي از شعرا و عارفان نام آور ايران در 
اواخر قرن ششم و اويل قرن هفتم هجري قمري است. 
آنها  از  بعضي  اند  گفته  نويسان  تاريخ  كه  آنچه  بر  بنا 
 537 را  والدتش  سال  بعضي  و   513 را  او  والدت  سال 
هجري.ق، مي دانند. او در قريه كدكن يا شادياخ كه در 
آن زمان از توابع شهر نيشابور بوده به دنيا آمد. از دوران 
در  پدرش  اينكه  نيست جز  اطالعي در دست  او  كودكي 
شهر شادياخ به شغل عطاري كه همان دارو فروشي بود 
مشغول بوده كه بسيار هم در اين كار ماهر بود و بعد از 
وفات پدر، فريدالدين كار پدر را ادامه مي دهد و به شغل 
عطاري مشغول مي شود. او در اين هنگام نيز طبابت مي 
كسي  چه  نزد  كه  باشد  نمي  دست  در  اطالعي  و  كرده 
طبابت را فرا گرفته، او به شغل عطاري و طبابت مشغول 
بوده تا زماني كه آن انقالب روحي در وي به وجود آمد و 
در اين مورد داستانهاي مختلفي بيان شده كه معروفترين 

آن اين است كه:
كه  بود  معامله  به  مشغول  خود  دكان  در  عطار  روزي 
چيزي  جمله  گفتن  با  بار  چند  و  رسيد  آنجا  به  درويشي 
براي خدا بدهيد از عطار كمك خواست ولي او به درويش 
چيزي نداد. درويش به او گفت: اي خواجه تو چگونه مي 
خواهي از دنيا بروي؟ عطار گفت: همانگونه كه تو از دنيا 
مي روي. درويش گفت: تو مانند من مي تواني بميري؟ 
عطار گفت: بله، درويش كاسه چوبي خود را زير سر نهاد 
و با گفتن كلمه اهلل از دنيا برفت. عطار چون اين را ديد 
شديداً متغير شد و از دكان خارج شد و راه زندگي خود را 

براي هميشه تغيير داد.
او بعد از مشاهده حال درويش دست از كسب و كار كشيد 
رفت  اكاف  الدين  ركن  عارف  الشيوخ  شيخ  خدمت  به  و 
توبه  او  دست  به  و  بود  معروفي  عارف  زمان  آن  در  كه 
كرد و به رياضت و مجاهدت با نفس مشغول شد و چند 
از  قسمتي  سپس  عطار  بود.  عارف  اين  خدمت  در  سال 
عمر خود را به رسم سالكان طريقت در سفر گذراند و از 
اين سفرها  به مسافرت پرداخت و در  تا ماوراءالنهر  مكه 
بسياري از مشايخ و بزرگان زمان خود را زيارت كرد و در 
همين سفرها بود كه به خدمت مجدالدين بغدادي رسيد. 
گفته شده در هنگامي كه شيخ به سن پيري رسيده بود 
به  خود  پسر  با  بلخي  الدين  جالل  پدر  محمد  بهاءالدين 
رسيد  نيشابور  به  خود  مسير  در  كه  كرد  مي  سفر  عراق 
از  برود، شيخ نسخه اي  به زيارت شيخ عطار  توانست  و 
اسرار نامه خود را به جالل الدين كه در آن زمان كودكي 
خردسال بود داد. عطار مردي پر كار و فعال بوده چه در 
داشته و  اشتغال  و طبابت  به شغل عطاري  زمان كه  آن 
چه در دوران پيري خود كه به گوشه گيري از خلق زمانه 

منثور خود  و  منظوم  آثار  نوشتن  و  به سرودن  و  پرداخته 
مشغول بوده است. در مورد وفات او نيز گفته هاي مختلفي 
بيان شده و برخي از تاريخ نويسان سال وفات او را 627 
هجري .ق، دانسته اند و برخي ديگر سال وفات او را 632 
گرفته  انجام  كه  تحقيقاتي  بر  بنا  ولي  اند  دانسته  و 616 
بيشتر محققان سال وفات او را 627 هجري .ق دانسته اند 
و در مورد چگونگي مرگ او نيز گفته شده كه او در هنگام 
يورش مغوالن به شهر نيشابور توسط يك سرباز مغول به 
شهادت رسيده كه شيخ بهاءالدين در كتاب معروف خود 
كشكول اين واقعه را چنين تعريف مي كند كه وقتي لشكر 
تاتار به نيشابور رسيد اهالي نيشابور را قتل عام كردند و 
شيخ  دوش  بر  مغوالن  از  يكي  توسط  شمشيري  ضربت 
از دنيا رفت و نقل كرده  با همان ضربت  خورد كه شيخ 
اند كه چون خون از زخمش جاري شد شيخ بزرگ دانست 
كه مرگش نزديك است. با خون خود بر ديوار اين رباعي 

را نوشت:
در كوي تو رسم سرفرازي اين است     

مستان تو را كمينه بازي اين است
با اين همه رتبه هيچ نتوانم گفت         

شايد كه تو را بنده نوازي اين است
مقبره شيخ عطار در نزديكي شهر نيشابور قرار دارد و چون 
در عهد تيموريان مقبره او خراب شده بود به فرمان امير 
تعمير  و  مرمت  بايقرا  حسين  سلطان  وزير  نوايي  عليشير 

شد.
ويژگي سخن عطار :

عطار، يكي از شاعران بزرگ متصوفه و از مردان نام آور 
او  گيراست.  و  ساده  او  سخن  است.  ايران  ادبيات  تاريخ 

همان  كه  را  راه  بهترين  خود  عرفاني  مقاصد  بيان  براي 
آوردن كالم ساده و بي پيرايه و خالي از هرگونه آرايش 
است انتخاب كرده است. او اگر چه در ظاهر كالم و سخن 
خود آن وسعت اطالع و استحكام سخن استاداني همچون 
از سوختگي دلي  ندارد ولي آن گفتار ساده كه  را  سنايي 
و  نمايد  مجذوب  را  خواننده  كه  شده  باعث  او  چون  هم 
بيان داستانها و  و  تمثيالت  از  او  همچنين كمك گرفتن 
حكايات مختلف يكي ديگر از جاذبه هاي آثار او مي باشد 
و او سرمشق عرفاي نامي بعد از خود همچون مولوي و 
جامي قرار گرفته و آن دو نيز به مدح و ثناي اين مرشد 

بزرگ پرداخته اند چنانكه مولوي گفته است:
و  سنايي  پي  از  ما  او  چشم  دو  سنايي  و  بود  روح  عطار 

عطار آمديم
معرفي آثار عطار :

شود.  مي  تقسيم  منثور  و  منظوم  دسته  دو  به  شيخ  آثار 
آثار منظوم او عبارت است از: -1 ديوان اشعار كه شامل 
غزليات و قصايد و رباعيات است. -2 مثنويات او عبارت 
است از: الهي نامه، اسرار نامه، مصيبت نامه، وصلت نامه، 
بلبل نامه، بي سر نامه، منطق الطير، جواهر الذات، حيدر 
نامه، مختار نامه، خسرو نامه، اشتر نامه و مظهر العجايب. 
آنها  شيواترين  و  بهترين  عرفاني  مثنويهاي  اين  ميان  از 
كه به نام تاج مثنويهاي او به شمار مي آيد منطق الطير 
است كه موضوع آن بحث پرندگان از يك پرنده داستاني 
به نام سيمرغ است كه منظور از پرندگان سالكان راه حق 
و مراد از سيمرغ وجود حق است كه عطار در اين منظومه 
به  رمزهاي عرفاني  بردن  كار  به  و  نيروي تخيل خود  با 
از  يكي  منظومه  اين  كه  گويد  مي  سخن  وجه  زيباترين 

شاهكارهاي زبان فارسي است و منظومه مظهر العجايب 
و لسان الغيب است كه برخي از ادبا آنها را به عطار نسبت 
داده اند و برخي ديگر معتقدند كه اين دو كتاب منسوب 

به عطار نيست.
آثار منثور عطار:

يكي از معروفترين اثر منثور عطار تذكرة االولياست كه در 
اين كتاب عطار به معرفي 96 تن از اوليا و مشايخ و عرفاي 

صوفيه پرداخته است.
گزيده اي از اشعار عطار نیشابوری

اي هجر تو وصل جاوداني                                          
  اندوه تو عيش و شادماني

در عشق تو نيم ذره حسرت                                     
 خوشتر ز وصال جاوداني

بي ياد حضور تو زماني                                              
كفرست حديث زندگاني

صد جان و هزار دل نثارت                                           
 آن لحظه كه از درم براني

كار دو جهان من برآيد                                               
 گر يك نفسم به خويش خواني

با خواندن و راندم چه كار است؟                                  
خواه اين كن خواه آن، تو داني

گر قهر كني سزاي آنم                                              
ور لطف كني سزاي آني

صد دل بايد به هر زمانم                                           
 تا تو ببري به دلستاني

گر بر فكني نقاب از روي                                           
 جبريل شود به جان فشاني

كس نتواند جمال تو ديد                                            
زيرا كه ز ديده بس نهاني

نه نه، كه به جز تو كس نبيند                                      
چون جمله تويي بدين عياني

در عشق تو گر بمرد عطار                                          
شد زنده دايم از معاني

******
گم شدم در خود چنان كز خويش ناپيدا شدم             

 شبنمي بودم ز دريا غرقه در دريا شدم
سايه اي بودم  ز اول بر زمين افتاده خوار              

راست كان خورشيد پيدا گشت ناپيدا شدم
ز آمدن بس بي نشان و ز شدن بي خبر                     

 گو بيا يك دم برآمد كامدم من يا شدم
نه، مپرس از من سخن زيرا كه چون پروانه اي              

در فروغ شمع روي دوست ناپروا شدم
در ره عشقش قدم در نِه، اگر با دانشي                

الجرم در عشق هم نادان و هم دانا شدم
چون همه تن مي بايست بود و كور گشت            

اين عجايب بين كه چون بيناي نابينا شدم
خاك بر فرقم اگر يك ذره دارم آگهي                  

تا كجاست آنجا كه من سرگشته دل آنجا شدم
چون دل عطار بيرون ديدم از هر دو جهان                         

 من ز تأثير دل او بيدل و شيدا شدم

نگاهی به زندگی و آثار عطار نیشابوری
از مرگ درویش تا پرواز عطار

به کوشش: محمود 
جعفری کوهبنانی 

به قلم 
محمد آذین

به مناسبت تقارن 
بهار طبیعت 

با بهار عبادت 
»بهار توبه«

هر سال شود زمین چو بیدار 
هم سبزه دمد زخاک هم خار

هم سایه بیفکند سپیدار 
هم قطره چکد ز ابر پر بار 

از رحمت کردگار یادآر 
بینی چو زمین ز سبزه مفروش
از سبزه گرفته جامه بر دوش 

بگرفته هزار گل در آغوش 
هم آب رود به جو سبکبار 

از رحمت کردگار یادآر 
بارد چو ز ابر آب رحمت 
از خاک دمد گیاه برکت 
بیدار بشو ز خواب غفلت 
برخیز و نماز شکر بگذار 
از رحمت کردگار یادآر 

با نفس چو در سحر ستیزی 
تا آنکه ز خواب ناز خیزی 
چون ابر بهار اشک ریزی

بخشش طلب از خدای غفار 
از رحمت کردگار یادآر 

هر گاه شود زمان خرمن 
لبریز کنی ز دانه دامن 

از حاصل خاک دیده روشن 
هم مرغ زند به دانه منقار 

از رحمت کردگار یادآر 
هر لحظه که ابر برخروشد

از سینه کوه چشمه جوشد 
گل از دل خاک آب نوشد 

برخیز و ز آب توبه بردار 
از رحمت کردگار یادآر 

شهرکوهبنان
جهانگرد بیا یک دمی کوهبنان

بکن جستجو شهروتاریخ آن
بیا شهراین مردم بی ریا

بگیریک نشانی تو از توتیا
بیا وببین مردم با وفا

تماشا بکن چشمه ی خانقا
کهن کوهبنان سرزمین من است
همیشه درخشنده و روشن است

یکی کوه دارد بسی پر دوا
که مشهور باشد در این ماجرا

دگر کوه آن پر بود از بنان
از این رو شده شهرمن کوهبنان

برای حفاظت زشهراز گزند
گمارنده  کوهبنان به کوه بلند
خط مرزی یزد وکرمان زمین

مشخص شده کوهبنان این چنین
بود موطن شاعران قوی 

عجب شاعری مثل شاه ولی
مساجد فراوان وعابد مزید

کهن خانقاه دارد از بوسعید
گذر کرد زین شهر خضر نبی

کند مردمش پیروی از علی)ع(
بیا کوهبنان خاک آخوند نگر

به آثار وتاریخ آن کن نظر
یکی از دراویش منسب رفیع
که در زهد وتقوا بود او منیع

فراوان جفا دیده از روزگار
 بدستور حاکم شده برکنار

 زکرمان برون وبسی نا امید
روانه به مشهد شد اینجا شهید

پرآوازه باشدبزرگان زیاد
ادیبان مشهور نیکو نهاد

درایران درخشیده از این دیار
چو روح االمینی بسی ماندگار

که او مهربان بود و مردم شناس
درودی به همشهری و هم سپاس

به باالی کوه قلعه  دخترش
ببینی چوتاجی نهاده سرش

شمالش ببینی تو هشت آسیاب
تماما تهی هست ز آب و خراب
ببین برج وباروی محکم درآن

که از دزد  و رهزن بمانده امان
بسی باغ و آثار زیبا نشان

 در این شهربنما تودیدن از آن
برو باب گزک و تماشا نما
 دل کوه منزل بسی باصفا

سراسر تماشایی است این سرا
چه آب وهوا دارد اینجا خدا!

ستوده گر آذین چنین کوهبنان
یکی گفته از هر هزاران آن

به قلم زنده یاد 
عبدالرضا 
افسری 
کرمانی 
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به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(

قسمت سوم 

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد 

به  از چند سال  بعد  پیشنهاد کرد  به سام  مادر زال  قبل گفتم  در قسمت 
محلی که زال را رها کرده بود برود. از طرفی زال که توسط سیمرغ پیدا 
اش  خانواده  نزد  به  سیمرغ  موافقت  با  بود  شده  قدرتمند  و  بزرگ  شده 

برگشت و اما ادامه داستان: 
در  گفت  و  گذاشت  شرط  چند  خانواده  بین  در  بازگشت  برای  زال 
باز می گردم. سام گفت فرزندم کلیه  به نزدت  صورت قبول شروط من 
بازگردانیده  به من  اینکه خداوند تو را  از  شروط تو را می پذیرم و بدان 
نه تنها شکرگزارش هستم و آنقدر برای رضای او به نیازمندان کمک می 
چندین  دید.  نخواهد  را  گرسنگی  رنگ  من کسی  شهرهای  در  که  کنم 
شب جشن برپا می کنم مردم شهرها را آنقدر طعام، پول و سکه خواهم 
داد که دعاگوی تو باشند و در خدمت گزاری تو با جان و دل اقدام کنند. 
بعد از قولهایی که سام به پسرش داد با هم به شهر برگشتند. طبق دستور 
سام شهر را آذین بستند هفت شبانه روز جشن برپا کردند. مردم به رقص و 
پایکوبی پرداختند اوقات چون اسبی لجام گسیخته درگذر بود. زال هم به 
کمال رسیده بود. پدرش که لیاقت فرزندش را دید می دانست او می تواند 
بر کشورش و به عنوان جانشین او حکومت کند. او برای اینکه بتواند به 
سپاه ایران در مازندران برگردد بنابراین از زال خداحافظی کرده به طرف 
محل ماموریتش بازگشت. زال هم در غیاب پدرش به اوضاع شهر و مردم 
می رسید بعد از مدتی برای شکار با تنی چند از دوستانش عازم شکارگاه 
شد. در محلی به نزدیکی سمنگان در مرز ایران اردو زدند و به استراحت 
پرداختند. در یکی از این روزها که زال از چادر محل اقامتش بیرون آمده 
بود و به طلوع خورشید نگاه می کرد کبوتری را در آسمان دید. با کمانی 
که در دست داشت کبوتر را در هوا نشانه گرفت. تیر بربدن کبوتر نشسته 
بود و پرواز کنان در قسمت بیرون محوطه اردوگاه به زمین افتاد. در همین 
تفریح  برای  که  هم  کابل  پادشاه  مهراب  دختر  کنیزان  از  نفر  چند  زمان 
جوانی  دیدند.  چشم  به  را  صحنه  این  بودند  زده  اردو  ییالقی  مکانی  در 
این  مبهوت  که  آنان  داد.  انجام  را  کار  این  هنرمندانه  مرز  این طرف  در 
همه شجاعت شده بودند بر آن شدند تا این جوان دالور که از دور چون 
خورشیدی می درخشید را ببینند و با او هم صحبت شوند. بنابراین به بهانه 
چیدن گل خود را به نزدیک سراپرده زال رسانیدند. محافظان راه را بر آنها 
بستند و مانع کار آنها شدند دختران وقتی دیدند نمی توانند با زال مالقات 
کنند برای شناسایی که او کیست از نگهبانان سوال کردند و شنیدند ایشان 
دالور بزرگ ایران زمین زال فرزند سام نریمان سپهبد و ساالر سپاه ایران و 
حاکم زابلستان است که برای شکار و استراحت به این منطقه آمده است. 
دختران که او را دیده بودند و از تبار و نسبش هم مطلع شدند بعد از چیدن 
گل به اردوی بانوی خود رودابه برگشتند و جریانی را که بر آنها گذشته 
بود را به بانوی خود گفتند و آنقدر از زال تعریف کردند که بانوی زیبا 

غیابا به پهلوان زال دل بست و مشتاق دیدار او شد در اینجا باید گفت این 
نداشت ولی فردوسی  نبود و اصالت آریایی  ایرانی  تبار  از  نیز  زیبا  بانوی 
بزرگ از او آنقدر به نیکی یاد کرده که حتی قسمتی از آن را برای زنان 
وطن خودش نکرده است. این موضوع می رساند نه تنها فردوسی ضد زن 
و فاالنژوناسیونالیست نبوده بلکه از پری روی بیگانه ای از نژاد ضحاک نیز 
ستایش می کند. برگردیم به داستان و سرنوشت دختر مهربان شاه سمنگان. 
رودابه کنیزان را دوباره به نحوی که زیاد محسوس نباشد این کار عمدی 
به هوای  به آنجا آمدند  آنها وقتی  فرستاد  ایران  اردوی  نزدیک  به  هست 
اینکه بانوی آنها به گل زیاد عالقمند می باشد به همین جهت هر روز برای 
چیدن گل به این قسمت می آیند وقتی با نگهبان برخورد کردند موضوع 
را به آنها گفته و از وضعیت زال سوال و درخواست کردند تا با او مالقاتی 
داشته باشند که نگهبان مخالفت کرد. در این موقع زال از چادرش خارج 
شد و وقتی دختران را دید از نگهبان خواست که آنها را به نزدش بیاورد. 
منطقه و وضعیت  از  آنها  از  زال  و  زال آورد  به خدمت  را  بانوان  نگهبان 
بانویشان پرسید و تعاریفی که از آنها شنید او هم گرفتار عشق دختر پادشاه 
کابل شد و از دختران خواست که ترتیب مالقات آنها را بدهند و به آنها 
انعام خوبی داد دختران هم با شادی به نزد بانوی خودشان آمدند و مالقات 
او  به  را  زال  و درخواست مالقات  بازگو کردند  او  به  را  زال  و حرفهای 
گفتند. رودابه هم برای دیدن زال لحظه شماری می کرد. در اینجا از مسایل 
حاشیه ای دیدار آنها می گذریم فقط می پردازیم به مالقات و پیشنهاد زال 
برای ازدواج با او و به مهراب کابلی می پردازیم. با توجه به اینکه پادشاه از 
این وصلت وحشت داشت چون این دو نژاد قرنها بود با یکدیگر دشمنی 
داشتند با این ازدواج به هیچ وجه سپهساالر سام و همینطور منوچهر پادشاه 
ایران موافقت نمی کردند و ممکن بود این کار به ویرانی کشور او تمام 
شود و سام مملکت او را با خاک یکسان کند. بنابراین با تمام وجود با این 
پیشنهاد مخالفت کرد. بانوی فرزانه او که درایت و عقل و شعورش در کل 
کشورش بی نظیر بود در ابتدا سعی کرد با دخترش صحبت کرده و حتی او 
را تهدید کرد از این وصلت باید منصرف شود ولی وقتی عشق دخترش را 
به زال دید دانست که اگر با او مخالفت شود خودش را از بین خواهد برد 
بنابراین با وجودی که پدرش تهدیدکرده بود اگر از این وصلت منصرف 
منظور  به همین  نداشت  قرار  و  را خواهد کشت ولی دلش صبر  او  نشود 
برای زال پیام فرستاد که این ازدواج ناممکن است و پهلوان می دانند که نه 
پدرشان و نه پادشاه با این وصلت موافق نیستند و اگر خالف میل آنها رفتار 
شود خانواده من و کشورم را با خاک یکسان می کنند بنابراین شما باید 
از این وصلت بگذرید ولی زال به او گفت گرفتن موافقت پدرم و پادشاه 
مطمئن  بنابراین شما  بگیرد.  باید صورت  ازدواج  این  با من هر طور شده 
را  پیغام  این  اینکه  از  بعد  او  پادشاه صحبت می کنم  با پدرم و  باشید من 
برای سیندخت مادر رودابه فرستاد نامه ای به پدرش نوشت و جریان عالقه 
خودش را به طور کامل و هم چنین ماوقع را برای پدرش نوشت و از او 
درخواست کرد با این وصلت موافقت کند سام به مجردی که نامه زال را 
دریافت کرد از این موضوع بسیار نگران شد چون از دشمنی دیرینه ایران 
و کشورهای توران با اطالع بود به همین جهت نامه ای به پسرش نوشت و 
شدیدا با این ازدواج مخالفت کرد ولی زال که مصمم بود به خاطر دلش و 
عشقش با جهان هم مبارزه کند و با پیمان خود با رودابه مصر بود بنابراین 
به پدرش دوباره نامه ای نوشته و به او یادآور شد زمانی که او را از نزد 
سیمرغ آورد به او قول داده بود به خواسته هایش احترام بگذارد و حال که 
او را از محبت پدرانه سالها محروم کرده است و حتی دیدار مادرش را نیز 
از او گرفته و او را از آغوش مادرش محروم نموده است بنا بر این دیگر 

حق ندارد مانع سعادت او بشود و اگر هم پادشاه مخالفت کرد خودم با او 
صحبت می کنم و در صورت مخالفت از همه چی خواهم گذشت. این 
پیام زال به سام رسید به همین جهت بسیار سرگردان و ناراحت بود چون 
می دانست که پادشاه با این وصلت موافقت نخواهد کرد از طرفی شیرزن 
اینکه مورد غضب پادشاه  بیم  از  کابلی همسر پادشاه وقتی دید همسرش 
ازدواج موافقت نمی کند تصمیم گرفت خودش  این  با  قرار گیرد  ایران 
از  او را  با سام پدر زال صحبت کند و  ایران شود  بسته عازم  کمر همت 
حمله به کشورش باز دارد بنابراین با هدایای فراوان و نفیسی که به همراه 
آورده بود اجازه مالقات با سام را گرفت و با سخنانی آتشین که از هر زنی 
بر نمی آمد مانند شیرزنی در مقابل سام ایستاد و  کلماتی که بیان آن پشت 
هر مردی را به لرزه می انداخت را صادقانه بیان نمود و از عشق دخترش 
نسبت به زال و برعکس بسیار سخن گفت تا توانست نه تنها رضایت سام را 
بگیرد او را نیز راضی کرد تا با پادشاه منوچهر هم صحبت کند و موافقت 
او را هم بگیرد و از بروز جنگی خانمانسوز که باعث کشته شدن و ویرانی 
و  محبت  با  که  داد  نشان  کرده  جلوگیری  نیز  شد  می  کشورش  و  کابل 
خوبی می توان از ویران شدن شهرها و کشتار مردم بی گناه نیز جلوگیری 
کرد. فردوسی حکیم بزرگ در این مورد بسیار در شاهنامه نوشته که این 
می رساند او نه تنها ضد زن نبوده بلکه زن را اسوه ی پاکی و صداقت می 
دانسته حتی اگر این زن ایرانی نباشد و ازدشمنان او باشد این باز هم عکس 

گفتار آن حکیم را ثابت می کند.
 بگذریم وساطت سیندخت باعث شد هم سام و هم پادشاه با گذاشتن 
شرایط و امتحان زال که شرح آنها داستان را به درازا می کشاند بگذریم 
ولی در کتاب اسطوره ها به طور کامل به آن پرداخته ام و اما این ازدواج 
کابل  پادشاه  و  ایران  پادشاه  منوچهر  حضور  در  فراوان  باشکوه  فرخنده 
او  بود.  نظیر  بی  جهان  تمام  در  که  شد  زاده  فرزندی  و  گردید  برگزار 
ایران را از شر دشمنان  بازی ها و فداکاری هایش سالها  با جان  توانست 
محفوظ بدارد و به عنوان جهان پهلوان بیش از نیمی از شاهنامه این کتاب 

حماسی و اسطوره ای ایران را به خود اختصاص بدهد.
حال می پردازیم به ادامه حضور زنان بزرگ منش که در داستانهای ما 
اند. از زندگی زال و رودابه رستم  به عنوان زنان تاریخ ساز معرفی شده 
متولد شد. تولد او یکی از سخت ترین تولدها در تاریخ جهان است آن 
هم به این صورت که رودابه برای زائیدن رستم مشکل داشت. نوزاد بسیار 
قوی بنیه و سنگین وزن بود که از راه طبیعی تولدش غیرممکن می نمود به 
طوریکه جان رودابه به خطر افتاد. زال با توجه به عشق و عالقه ای که به 
همسرش داشت بسیار درمانده شده بود. در حالیکه به سختی می گریست 
به یاد سیمرغ و پرهایش که برای زمان گرفتاری و یاری رساندن به او داده 
بود افتاد خوشحال شد یکی از پرهای سیمرغ را آتش زد. بالفاصله حاضر 
شد وقتی از مشکل رودابه مطلع شد ضمن دلداری دادن به زال دستور داد 
موبد پزشک دربار سام را به حضورش بیاورند. به او گفت که باید وسایل 
شکافتن پهلوی رودابه را فراهم کند و بعد از ضدعفونی کردن این وسایل 
با الکل شراب مقداری هم شراب به رودابه بخورانند به طوریکه بیهوش 
گردد و بعد پهلوی او را بشکافند و بچه را که حدود هشت کیلوگرم بود 
و مانند بچه چند ساله می نمود را بیرون بیاورند و دوباره پهلوی مادر را 
بدوزند و پس از آن محل زخم را ضدعفونی کنند و معجونی را که طبق 
دستور سیمرغ تهیه کرده بودند بر زخم مالیده و مدتی به این عمل ادامه 

دهند. ماجرا را از زبان فردوسی و شاهنامه می بینیم.
به بالین رودابه شد زال زر

پر از آب رخسار و خسته جگر 

همان پر سیمرغ آمد بیاد 
بخندید و سیندخت را مژده داد 

یکی مجمر آورد و آتش فروخت 
وز آن پر سیمرغ لختی بسوخت 

چنین گفت با زال کین غم چراست 
به چشم هژبر اندرون غم چراست 

کزین سر و سیمین بر ماه روی 
یکی نره شیر آید و نامجوی
که خاکسایی او ببوسد هژبر 
نیارد گذشتن به سر پرش ابر 
بیاورد یکی خنجری ابگون 

یکی مرد بینا دل پرفسون 
نخستین به می ماه را مست کن 
ز دل بیم و اندیشه را پست کن 

بشکافید تهیگاه سر و سهی 
نباشد مرا او را ز درد آگهی 
وزو بچه شیری بیرون کشید 

همه پهلوی ماه در خون کشید 
بعد از مدتی رودابه به هوش آمد و این عمل که برای اولین بار در جهان 
انجام می شد را رستم زایی نام نهادند بعدها که ژولیوس سزار امپراتور روم 
هم بدین گونه متولد شد رومی ها نام عمل را به سزارین تغییر دادند و این 
ابتکار صد در صد ایرانی را به او نسبت دادند در حالیکه این عمل صدها 
سال قبل توسط ایرانیها انجام گرفته و فردوسی در هزار و اندی سال قبل 

به آن پرداخته است.
عالی  وند جراح  توسی  دکتر محمدحسین  توسط  مورد  این  خوشبختانه 
تالشی که  اش طی  همکاران گرامی  و  فردوسی  بنیاد  بنیان گذار  و  مقام 
نمودند اعتراضی را به سازمان علمی یونسکو کردند و طی مقاالتی ثابت 
کردند که باید نام سزارین به رستم زایی تبدیل شود و تقریبا مورد را به 
اثبات رساندند و اما بعد از تولد دشوار رستم و تا حدودی بزرگ شدن او 
وقایعی بسیار برای این جوان دالور به وجود آمد که ذکر آنها خود بیش 
از چند جلد کتاب خواهد شد. مانند کشتن فیل سفید و غول پیکر پدرش 
و  داشت  که  کمی  بسیار  سن  در  چون  گردید  همگان  تعجب  باعث  که 
ایران  پادشاه  رهایی کیکاووس  و  دیو سفید  و کشتن  جریان هفت خوان 
و سردارانش از زندان کوه دماوند و بازگرداندن بینایی شاه و همراهانش، 
کشتن  سیاوش  تعلیم  توران،  در  افراسیاب  چاه  از  رستم  نوه  بیژن  نجات 
از  کردن  حذر  برای  نمودن  التماس  حتی  و  باطنی  میل  رغم  به  اسفندیار 
جنگ با اسفندیار و مبارزه و کور کردن او با راهنمایی سیمرغ و سرانجام 
تحریک  به  ناجوانمردش  برادر  توسط  بزرگ  اسطوره  این  شدن  کشته 
قسمت  در  او  ناجوانمردی  این  برای  فراوان  های  دادن وعده  با  افراسیاب 
بعد می پردازیم به چگونگی آشنایی رستم و بانوی زیبای سمنگان تهمینه 
و چگونگی ازدواج این شیرزن با رستم، زادن سهراب و درگیری سهراب 

با پدرش که باعث به وجود آمدن بزرگترین تراژدی جهان شد.
خردمند و با دانش و ناز و شرم 
سخن گفتن نیک و آوای نرم 

هم از زن بود دین یزدان به پای 
یالن را به نیکی بود رهنمای 

ادامه دارد ....

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران 



جنایتی که یک زن 
رقم زد!

 
مرد جوان که به هواخواهی از یک زن مرتکب قتل شده بود، در شعبه دهم 

دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
نزاعی  به دنبال  تیر سال 94  از  پرونده  این  به  ایران، رسیدگی  به گزارش 
خونین در حوالی شهرری شروع شد. در این درگیری مرد جوانی به نام فرید 
با ضربه های چاقو به قتل رسید. عامل این جنایت که حمید نام داشت 
مدتی بعد دستگیر شد و ضمن اعتراف به قتل گفت: روز حادثه یکی از 
با من تماس گرفت و گفت مرد جوانی  ثریا  به نام  آشنایان خانوادگی ما 
به نام فرید برای او مزاحمت ایجاد کرده است. من هم برای حمایت از او به 
محل رفتم و با دیدن فرید درگیر شدیم. من نمی خواستم او را بکشم اما 

نمی دانم چه شد که ضربه چاقو به او خورد.
به دنبال اعتراف حمید کیفرخواست وی به اتهام قتل عمد صادر شد. این 
متهم  در شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی قربانزاده 
و با حضور یک مستشار تحت محاکمه قرار گرفت. در ابتدای جلسه پدر و 

مادر مقتول و دخترانش خواستار قصاص متهم پرونده شدند.
از  گفت:  دادگاه  دادرسان  به  می ریخت  اشک  که  حالی  در  مقتول  دختر 
زمانی که پدرم کشته شده است من مجبور به ترک تحصیل شده ام چون 
توانایی ادامه تحصیل ندارم و از لحاظ روانی و روحی بشدت آسیب دیده ام.

سپس متهم در جایگاه ایستاد و در شرح ماجرا گفت: روز حادثه این ثریا 
بود که از من خواست به کمکش بروم می گفت فرید مزاحمش است و به 

او پیشنهاد رابطه پنهانی داده است.
قاضی پرسید: مگر ثریا شوهر نداشت؟ چرا به شوهرش نگفته بود؟متهم 
پاسخ داد: چرا داشت اما گفت اگر شوهرم بفهمد یا به پلیس اطالع بدهم 

آبرو ریزی می شود.
تو چه رابطه ای با ثریا داشتی؟من هیچ رابطه ای با ثریا نداشتم فقط رفت 
وآمد خانوادگی داشتیم. من از همسرم مدتی است که جدا شده ام و نیتم 

فقط کمک به ثریا بود.
اگر به پرداخت دیه محکوم شوی آیا توانایی پرداخت دیه را داری؟بله هر 

چه دارم می فروشم و پول دیه را فراهم می کنم.
تو ادعا کردی که ثریا از تو خواسته بود که با فرید درگیر شوی پس چرا در 
مراحل نخستین بازجویی این ماجراها را توضیح ندادی؟نمی دانم اما االن 

کاملش را برایتان بازگو کردم.
اما  ندارم  توضیحی  داری؟من  توضیحی  ادعا شده چه  این  منکر  ثریا  اما 
هرآنچه رخ داده فقط به خاطر ثریا بوده ومن هرگز قصد کشتن مرحوم 

را نداشتم.
پس از پایان اظهارات متهم، قضات وارد شور شده و به زودی حکم متهم 

را صادر خواهند کرد.

خبر رئیس جمهوری در دیدار با فعاالن سیاسی:
باید در حد توان و در حوزه اختیارات رئیس جمهور از دولت مطالبه داشت  

اقتصادی  و  سیاسی  فشارهای  جمهوری  رئیس 
دشمنان علیه ایران اسالمی را یک جنگ تمام عیار و 
بی سابقه در تاریخ انقالب اسالمی خواند و تاکید کرد 
که در چنین فضایی باید همه نیروهای انقالب متحد 

باشند و دست در دست یکدیگر بدهند.
دکتر  المسلمین  و  حجت االسالم  ایسنا،  گزارش  به 
حسن روحانی در دیدار صمیمی با جمعی از فعاالن 
سیاسی اظهار کرد: امروز نمی توان گفت که شرایط از 
دوران جنگ تحمیلی بهتر یا بدتر است اما ما در زمان 
جنگ مشکل بانک، فروش نفت و واردات و صادرات 

نداشتیم و تنها تحریم ما، تحریم خرید سالح بود.
که  محدودیت هایی  به  اشاره  با  جمهوری  رئیس 
دشمنان برای فعالیت های بانکی کشور ایجاد کرده اند 
و هزینه های اضافی که این تحریم های بانکی بر نقل 
گفت:  است،  کرده  تحمیل  کشور  مالی  انتقاالت  و 
محصوالت  نفت،  فروش  حوزه های  در  مشکالت  این 

پتروشیمی، فوالد و کشاورزی نیز اثرگذار است.
این  در  حاضر  سیاسی  فعاالن  به  خطاب  روحانی 
وضعیت  از  آماری  گزارش  یک  ارائه  با  و  نشست 
جاری در عرصه های مختلف اقتصادی، افزود: شما که 

شخصیت های سیاسی هستید و در مجلس و پست های 
باید  آشنایید،  کشور  سیاسی  مسائل  با  و  بوده  دیگر 
واقعیت های امروز را بدانید و برای رسیدن به بهترین 

و کم هزینه ترین راه حل ها، همفکری کنید.
رئیس جمهور اظهار داشت: در جنگ تحمیلی تقریباً 
مشکالت  مقصر  دولت  که  داشتند  اتفاق نظر  مردم 
آغاز  را  جنگ  و  تجاوز  کشور  به  صدام  بلکه  نیست، 
کرده بود و چون مردم در این زمینه اتفاق نظر داشتند، 
شرایط نه ایده آل بلکه نسبتاً خوب بود و مردم برای 
حل مشکالت کمک می کردند. امروز هم باید با همان 
اتفاق نظر و ایجاد همدلی و وفاق شرایط را اداره کنیم 

و تسلیم نشویم.
دین  و  فرهنگ  با  تسلیم شدن  کرد:  تصریح  روحانی 
ما سازگار نیست و مردم آن را نمی پذیرند، لذا نباید 
تسلیم بشویم و باید راه حل ها را پیدا کنیم و در این 
در  راه حل ها  از  مقدار  که چه  است  مهم  البته  زمینه 

اختیار دولت قرار دارد.
رئیس جمهور گفت: وقتی از دولت سوال و مطالبه ای 
می شود باید از طرف دیگر بررسی شود که دولت چه 
بوده  اختیار  دارای  سوال  مورد  حوزه های  در  مقدار 

است. به طور مثال اگر در خصوص سیاست خارجی، 
فرهنگ و یا فضای مجازی از دولت سوال و مطالبه ای 
می شود، باید ببینیم که دولت چقدر در این حوزه ها 
اختیارات  حوزه  در  و  توان  حد  در  باید  دارد.  اختیار 

رئیس جمهور از دولت مطالبه داشت.
روحانی با تأکید بر این که مردم اساس انقالب بوده و 
همه پیروزی های ما به خاطر حضور مردم است، تصریح 
کرد: بدون حضور مردم حتی یک روز هم امکان اداره 
حضور  برای  را  شرایط  باید  لذا  ندارد،  وجود  کشور 
فعال تر مردم فراهم آوریم و مردم را راضی نگه داریم.

فعاالن  از  یکی  سخن  به  اشاره  با  جمهوری  رئیس 
توصیف  اقتصادی  صرفاً  را  مردم  مشکل  که  سیاسی 
کرد، گفت: مردم مشکل اقتصادی هم دارند، اما تنها 
باید  را  لذا همه جوانب  نیست؛  اقتصادی  آنها  مشکل 

مورد توجه قرار دهیم.
احزاب  بین  روحانی خاطرنشان کرد: در جلساتی که 
است  این  مهم  می شود،  تشکیل  مختلف  گروه های  و 
از شنیدن آن  بتوان به تصمیمی رسید که مردم  که 
خوشحال شوند و احساس کنند که در این جلسه یک 

گام مهم به پیش برداشته شده است.
که  کنند  احساس  مردم  اگر  افزود:  جمهوری  رئیس 
و  نزدیک شده  به هم  و دستگاه های مختلف  گروه ها 
با هم همدلی و هم افزایی دارند، خوشحال و امیدوارتر 
خواهند بود. اما زمانی که می بینند به طور مثال دولت 
برای اصالح قیمت حامل های انرژی اقدامی انجام داده 
و مجلس آن را رد می کند، بی تردید مردم دچار نگرانی 

می شوند.
روحانی خاطرنشان کرد: مردم از این که بین دستگاه ها 
و قوای مختلف فاصله وجود داشته باشد به هیچ عنوان 

خوشحال نمی شوند.
رئیس جمهوری گفت: وقتی به عنوان دولت الیحه ای 
را با قید فوریت در خصوص ایجاد وزارت بازرگانی به 
مجلس ارائه می کنیم و از مجلس تقاضا می کنیم که 
وزارتی به عنوان وزارت بازرگانی تشکیل شود، انتظار 
این است که مجلس نیز با آن همراهی کند، چرا که در 
شرایط امروز کشور با توجه به ادغام غیراصولی که در 

تجمیع چندین وزارتخانه در وزارت صنعت، معدن 
نمی شود  بازرگانی  وزارت  بدون  انجام شد،  تجارت  و 

اوضاع تجاری کشور را سر و سامان داد.
قرار  سختی  شرایط  در  امروز  کرد:  تصریح  روحانی 
داریم، اما در عین حال ناامید نیستم و به آینده بسیار 
سخت  شرایط  این  از  می توانیم  معتقدم  و  امیدوارم 
در  دست  و  باشیم  هم  با  آنکه  شرط  به  کنیم  عبور 

دست یکدیگر بگذاریم.
پایان  در  که  انتخاباتی  کرد:  اظهار  جمهوری  رئیس 
امسال برگزار خواهد شد می تواند نماد وحدت و اتحاد 
با همدلی و  و  بوده  با هم مهربان  اگر چنانچه  باشد، 
روحیه برادری در کنار یکدیگر گام برداریم و چنانچه 
نگیرد،  تصمیم  انتخابات  برای  اتاق  و  دستگاه  یک 

می توانیم شرایط خوبی را داشته باشیم.
و  بودیم  هم  کنار  در  اگر  کرد:  تأکید  روحانی  دکتر 
را  جناحی  و  تفکر  هیچ  که  رسیدیم  موضوع  این  به 
نمی توان حذف کرد، می توانیم از مشکالت عبور کنیم.
برگزاری  تداوم  به  نسبت  همچنین  جمهوری  رئیس 

چنین نشست هایی در آینده، اظهار امیدواری کرد. 
فعاالن  از  تعدادی  رئیس جمهوری،  از سخنان  پیش 
رئیس جمهور  با  نشست صمیمی  در  حاضر  سیاسی 
مسائل  با  رابطه  در  نظرات خود  و  دیدگاه ها  بیان  به 
را  خود  پیشنهادهای  و  پرداختند  کشور  مشکالت  و 
برای مقابله با مشکالت و بحران اقتصادی بیان کردند.
همه  از  استفاده  و  وفاق  و  همدلی  اتحاد،  ضرورت 
ظرفیت های نظام برای حل مشکالت کشور، ضرورت 
اصول  تقویت  اقتصاد،  در  نفت  به  وابستگی  کاهش 
انقالب و استفاده از ظرفیت همدلی مردم برای حل 
تقویت  دینی،  ارزش های  رعایت  کشور،  مشکالت 
انعکاس  و گروه های سیاسی،  احزاب  با  ارتباط دولت 
رسانه ای  حوزه  تقویت  با  جامعه  به  دولت  خدمات 
اقتصاد  به عنوان مشکل اصلی  نقدینگی  دولت، مهار 
کشور، اصالح نظام بانکی، ضرورت اصالح قیمت های 
و  تورم  مهار  دولت،  و  مجلس  رابطه  تقویت  انرژی، 
بهبود وضعیت معیشت مردم از جمله محورهای مورد 

اشاره از سوی فعاالن سیاسی بود.
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قتل آتشین پس از شنیدن

 پاسخ منفی
پسر جوان وقتی با جواب رد دختر مورد عالقه اش روبه رو شد در اقدامی 

هولناک او را داخل خودرواش آتش زد و به قتل رساند.
ساسان  قاضی  اردیبهشت ماه   ۱9 پنج شنبه  روز  ظهر  بعد از  ساعت ۱4   
تلفنی  تماس  با  تهران  جنایی  امور  دادسرای  قتل  ویژه  بازپرس  غالمی، 
مأموران پلیس از مرگ مشکوک دختر جوانی در بیمارستان شهید مطهری 
با خبر و همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی محل 
شد. تیم جنایی روی تخت بیمارستان با جسد سوخته شده دختر جوانی به 
نام شقایق روبه رو شدند که حکایت از این داشت در اثر آتش سوزی عمدی 

به کام مرگ رفته است. 
نخستین بررسی ها نشان داد شقایق و پسر مورد عالقه اش به نام احسان 
صبح روز سه شنبه داخل خودروی پژو ۲۰۶ خودش حوالی میدان پروین در 
آتش  اطفای  از  رهگذران پس  که  آتش سوزی می شوند  دچار  تهرانپارس 
می کنند.  منتقل  بیمارستان  به  درمان  برای  را  آن ها  شده  سوخته  پیکر 
احسان  و  9۰ درصد  حدود  شقایق  حادثه  این  در  شد  مشخص  همچنین 
پنجه  و  از 9 روز دست  ۱۰ درصد دچار سوختگی شده اند که شقایق پس 
تحت  همچنان  احسان  و  می کند  فوت  نهایت  در  مرگ  با  کردن  نرم 

مراقبت های پزشکی قرار دارد. 
در حالی که عوامل آتش نشانی اعالم کرده بودند علت آتش سوزی داخل 
خودرو عمدی بوده مأموران دریافتند شقایق مدتی قبل به خاطر اختالفاتی 
که با احسان داشته است به خواستگاری او جواب رد داده و از او جدا شده 
است. از سوی دیگر تحقیقات میدانی از شاهدان نشان داد لحظاتی قبل 
از حادثه شقایق با احسان داخل خودرو درگیری داشته اند که در یک لحظه 

داخل خودرو آتش می گیرد. 
قرار  تحقیق  مورد  حادثه  مظنون  عنوان  به  را  احسان  مأموران  بنابراین 
دادند. وی در بازجویی ها گفت: دو سال قبل در اینستاگرام با شقایق آشنا 
شدم. آن زمان وضع مالی خوبی داشتم و شقایق به عنوان مشاور در بنگاه 
امالکی کار می کرد. ارتباط ما ابتدا به صورت پیامکی و تلفنی ادامه داشت 

تا اینکه به یکدیگر عالقه پیدا کردیم. 
آنقدر ارتباطات ما احساسی شد که جدایی از هم برای ما غیر ممکن بود 
از آن تصمیم  ازدواج کنیم. مدتی پس  با هم  و هر دو تصمیم گرفتیم 
را  اموالم  همه  دلیل  همین  به  و  برویم  ترکیه  به  زندگی  برای  گرفتیم 
آینده مان  برای  آنجا  به ترکیه رفتیم و قرار شد  فروختم و همراه شقایق 

سرمایه گذاری کنیم. 
دراختیار  داشتیم  و هر چقدر سرمایه  آشنا شدیم  مرد داللی  با  ترکیه  در 
او قرار دادیم که پس از مدتی او ناگهان غیبش زد و فهمیدیم که مرد 
دالل کالهبردار بوده و همه پول ما را باال کشیده است. به اداره پلیس 
رفتیم و از مرد کالهبردار شکایت کردیم، اما او را پیدا نکردیم تا پولمان را 
پس بگیریم. زندگی برای ما در کشور بیگانه سخت شده بود که تصمیم 
شقایق  و  بودم  بیکار  من  برگشتیم.  ایران  به  زندگی  ادامه  برای  گرفتیم 
دوباره در بنگاه امالکی شروع به کار کرد. از آن روز به بعد در خانه شقایق 
مرا دوست  او  فهمیدم  پیدا کردیم که  اختالف  اینکه  تا  زندگی می کردم 
از او جدا شدم و برای ادامه زندگی به پانسیون  ندارد و به همین خاطر 

دانشجویی رفتم. 
وی ادامه داد: خیلی تالش کردم دوباره رابطه دوستی مان را برقرار کنم، اما 
فایده ای نداشت تا اینکه تصمیم گرفتم به زندگی هر دومان پایان دهم. 
روز حادثه ابتدا به پمپ بنزینی در حوالی تهرانپارس رفتم و مقداری بنزین 
خریدم و داخل بطری ریختم و بطری را داخل کیف دستی ام گذاشتم و 
بعد به نزدیکی خانه شقایق رفتم. از ساعت ۷ صبح کشیک دادم تا اینکه 
تا به  بیرون آمد  از خانه اش  با خودروی پژو ۲۰۶  ساعت 9 صبح شقایق 
اینکه با هم حرف بزنیم  محل کارش برود. جلو او را گرفتم و به بهانه 
سوار خودرواش شدم. وقتی شروع به حرف زدن کردیم دوباره مثل همیشه 
با هم درگیر شدیم و من ناگهان بطری را از داخل کیفم بیرون آوردم و 
که  پاشید  خودم  روی  هم  مقداری  و  پاشیدم  او  روی  را  آن  داخل  بنزین 
فندک را زدم و خودرو در آتش شعله ور شد. در حالی که هر دو داخل 
خودرو می سوختیم و فریادمان به آسمان بلند شده بود رهگذران به کمک 
ما آمدند و پس از اطفای حریق آمبوالنس ما را به بیمارستان منتقل کرد. 
از بهبودی  اعتراف متهم، قاضی غالمی دستور داد احسان پس  از  پس 
نسبی و ترخیص از بیمارستان برای ادامه تحقیقات و روشن شدن زوایایی 
پنهان این حادثه در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار بگیرد.

شبکه سومریه نیوز عراق پنج مورد از عجیب ترین فتواهای رمضانی داعش را 
بررسی کرد.

برای ماه مبارک  اول داعش  نیوز، فتوای  از سومریه  به نقل  ایسنا،  به گزارش 
و  جنگ  جریان  در  گروه  این  اعضای  سوی  از  روزه  نگرفتن  لزوم  بر  رمضان 
درگیری به این بهانه که روزه بدن را ضعیف می کند و در پی آن شخص روزه 
باز  اعتقاداتش  راه  در  مبارزه  ادامه  از  و  می شود  و سستی  دچار خستگی  دار 

می ماند، تاکید می کند!
فتوای دوم، منع بیرون آمدن زنان در روزهای ماه رمضان است تا خروج آن ها 
از منزل منجر به فتنه  میان مسلمانان نشود و هر کسی که قصد بیرون رفتن از 

منزل را دارد باید پس از نماز مغرب به همراه یکی از محارم خود بیرون برود!
از فرا  باید مغازه ها و فروشگاه ها در دهه آخر ماه رمضان و قبل  فتوای سوم، 

رسیدن عید فطر بسته باشند تا مسلمانان تنها به عبادت بپردازند!
فتوای چهارم بر این تاکید دارد که کسی که داعش را دوست ندارد، روزه اش 
کرده  اعالم  سوریه  حمص  شهر  در  داعش  مفتی  که  طوری  به  نیست  قبول 
است: کسی که داعش را دوست ندارد روزه اش قبول نمی شود. هر کس چنین 
ویژگی هایی داشته باشد، واجب نیست رنج روزه داری را تحمل کند، زیرا او در 
این صورت تنها گرسنگی و تشنگی را تحمل کرده است و روزه اش قبول نیست!
طبق فتوای پنجم، کسی که وابسته به تشکیالت داعش نباشد، روزه اش باطل 
است، پس هرکس که روزه  باشد اما عضو داعش نباشد، روزه اش باطل است و 

می توان در مورد وی به عنوان شخص منافق مجازات حد را جاری کرد!

اردیبهشت برای  پایان  بانک مرکزی یادآور شد که زمان بندی  معاون 
عملیاتی کردن رمز دوم مربوط به بانکهاست. بانک با مشتری ها تماس 
می گیرد و زمان و نحوه فعال سازی رمز دوم را به اطالع وی می رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، معاون فناوری های نوین 
بانک مرکزی در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با اشاره به اینکه مردم 
برای اخذ رمز دوم یکبار مصرف، دغدغه نداشته باشند، گفت: زمان بندی 
ارائه  تا تمهیدات فنی الزم را برای  بانک هاست  اردیبهشت برای  پایان 
رمز یک بار مصرف، عملیاتی کنند و اگر بانکی از اول خرداد آماده نباشد 
و این خدمت را به مردم ارائه نکند باید همه خسارت های ناشی از سو 

استفاده از حساب ها را پرداخت کند.
از  ارائه رمز دوم یکبار مصرف، فرآیند طوالنی است که  افزود:   حکیمی 

ابتدای خرداد آغاز و به تدریج انجام می شود.
وی ادامه داد: این موضوع برای همه تراکنش ها نیست و قرار نیست اتفاق 

عجیب و غریبی بیفتد و مردم نباید نگران باشند.
حکیمی با بیان اینکه جایگزینی رمزهای دوم پویا )رمزهای دوم یکبار 
مصرف( بجای رمزهای دوم ایستا در راستای افزایش سطح امنیتی نظام 
بانکی است، افزود: بانک با مشتری ها تماس می گیرد و زمان و نحوه فعال 

سازی رمز دوم را به اطالع مشتری می رساند.
وی افزود: این فرآیند تغییر رمز دوم هیچ هزینه ای برای مردم ندارد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه برخی از برنامه 
پیاده سازی رمز دومیکبار مصرف بر اساس برنامه گوشی های هوشمند 
بوده است، گفت: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی این موضوع فقط نباید 

مربوط به برنامه کاربردی باشد، زیرا در برخی از گوشی های هوشمند 
محدودیت نصب برنامه وجود دارد و بسیاری هم گوشی هوشمند ندارند 

بنابراین باید تمهیدات الزم اندیشیده شود.
تلفنبانک  از طریق  بدون سقف  قبض؛  و  شارژ  تراکنش  افزود:  حکیمی 
و اینترنت بانک و مانند آن مشمول رمز یکبار مصرف نمی شود و برای 
کسب و کارهای نوپا هم تا سقف ۵۰۰ هزار تومان در روز می توان از رمز 
عادی استفاده کرد، اما باالتر از این مبلغ را بانک به مشتری اعالم می کند 

تا رمز دوم یکبار مصرف بگیرد.
وی گفت: زمان اعتبار رمز دوم یکبار مصرف لزوماً ۶۰ ثانیه نیست و این 
زمان می تواند افزایش یابد و یا روش استفاده از آن می تواند تغییر کند. از 

ابتدای خرداد به تدریج در این زمینه اطالع رسانی می شود.

عجیب ترین فتواهای رمضانی داعش

معاون بانک مرکزی:
بانکها برای عملیاتی شدن رمز یکبار مصرف با مردم تماس می گیرند
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فیزیوتراپی ورزشی چیست؟
سرویس ورزشی کرمان امروز

 گسترش ورزش در بين عموم می تواند با افزایش بروز آسيب های 
ورزشی همراه باشد. کما اینكه وجود افراد ناآگاه )بعنوان مربی( در 
نادرست  انجام یك سری حرکات  باشگاه های ورزشی و  از  برخی 
وجود  دليل  همين  به  می شود.  جدی  صدمات  باعث  نيز  بدنی 
آموزش  و  درمان  به  کمك  پيشگيری،  جهت  متخصص  نيروهای 

حرکات صحيح ضروری است.
انجام ورزش چه به صورت حرفه ای و چه به صورت آماتور همواره 
با خطر بروز آسيب هایی همراه است، البته بروز آسيب های ورزشی 
شدید در ورزشكارانی که بطور حرفه ای ورزش می کنند بيش از 

سایر افراد است.
 انجام نادرست حرکات ورزشی، انجام ورزش شدید بدون آمادگی قبلی 
و ورزش با امكانات نامناسب و در محيط غير استاندارد از جمله عواملی 

هستند که ریسك بروز آسيب های ورزشی را افزایش می دهند.
 آسیب های ورزشی شایع

- آسيب های شانه مانند التهاب تاندون های شانه، شكستگی های 
استخوان های شانه، در رفتگی شانه، پارگی روتاتورکاف و …

- آسيب های دست و بازو مانند آرنج تنيس بازان، آرنج گلف بازان، 
دررفتگی و شكستگی مچ و ساعد دست

- آسيب های زانو مانند درفتگی زانو، شكستگی زانو، پارگی رباط 
های زانو، آسيب و پارگی منيسك زانو و …

- آسيب های پا مانند شكستگی، دررفتگی و پيچ خوردگی مچ پا، 
سندرم زانوی دوندگان، التهاب فاشيای کف پا و …

- آسيب های ستون فقرات مانند دیسك کمر و گردن، شكستگی 
مهره ها و …

 یك ورزشكار حرفه ای در صورتی می تواند بطور کامل و با توان 
با  نباشد.  باشد که دارای آسيب دیدگی  فعاليت داشته  حداکثری 

توجه به اینكه آسيب دیدگی جزیی از ورزش حرفه ای است.
 فیزیوتراپی ورزشی

است  فيزیوتراپی  از حوزه های تخصصی  یكی  ورزشی  فيزیوتراپی 
و  ورزشی  های  آسيب  درمان  و  پيشگيری  به  خاص  طور  به  که 
ميادین  به  تر  سریع  هرچه  بازگشت  برای  ورزشكار  توانبخشی 

ورزشی انجام می گيرد.
 فيزیوتراپی ورزشی یكی از مهم ترین حوزه های تخصصی فعاليت 
فيزیوتراپيست ها است که با هدف تسریع بهبودی، کاهش عوارض 
که  آمادگی  از  سطحی  به  ورزشكار  بازگرداندن  و  دیدگی  آسيب 

توانایی بازگشت به ميادین ورزشی را داشته باشد انجام می گيرد.
 متخصص فیزیوتراپی ورزشی

 فيزیوتراپيست ورزشی در دوران تحصيل دروس تخصصی را زمينه 
بدن  مختلف  های  بيماری  اندامها،  بيومكانيك  و  شناسی  حرکت 
و  درمان  توانایی  و  آموزند  می  درمانی  های  تكنيك  ترین  بروز  و 
توانبخشی را بسياری از بيماری ها و آسيب ها از جمله آسيب های 

ورزشی بدست می آورند.
 پیشگیری و درمان:

جهت  سطح  دو  در  ورزشی  فيزیوتراپی  متخصصان  تالش  تمام 
و  آموزش  با  اول  ارائه می شود. سطح  ورزشكاران  به  ارائه خدمات 
از  انجام تمرینات تخصصی در پيش از مسابقات جهت پيشگيری 
آسيب های ورزشی و سطح دوم درمان آسيب های وارده در هنگام 
فعاليت ورزشی. به همين جهت فيزیوتراپی ورزشی تاثير بسزایی در 

تامين و تضمين سالمتی ورزشكاران دارد.
شدت آسیب دیدگی:

آسيب  و شدت  ميزان  بررسی  و  بيمار  ارزیابی  از  پس  متخصصان 
روش  آن  فعاليت  ميزان  و  ورزشكار  شرایط  به  توجه  با  و  دیدگی 
های فيزیوتراپی ورزشی را برای کمك به بازگشت هرچه سریع تر 
ورزشكار به ميادین ورزشی و سطح آمادگی قبل از آسيب دیدگی 

بكار می گيرند.
تمرین درمانی مهم ترین و موثرترین راهكار در بخش فيزیوتراپی 

ورزشی است.
 متخصص فيزیوتراپی با توجه به شدت آسيب ایجاد شده تمرینات 
پذیری،  انعطاف  بهبود  عضالت،  قدرت  افزایش  برای  را  ورزشی 

افزایش دامنه حرکتی و در کل تسریع بهبودی تنظيم می کند.
 شیوه های کمکی:

دیگری  های  مداليته  از  ورزشی  تمرینات  کنار  در  فيزیوتراپيست 
همچون الكتروتراپی، و روش های درمان دستی نيز برای کمك به 

بهبود وضعيت ورزشكار استفاده می کند.
 آسیب دیدگی مجدد:

را  ورزشكار  فرد  است که  از مشكالتی  یكی  آسيب دیدگی مجدد 
توان  بطور منظم می  فيزیوتراپی ورزشی  انجام  با  تهدید می کند 

احتمال آسيب دیدگی مجدد را به حداقل رساند.
 فعالیت های فیزیوتراپیست ورزشی

دانش آموختگان این رشته درسه بعد آموزشی، خدماتی و پژوهشی 
ایفاء نقش خواهند نمود.

 آموزشی:
تمرینات صحيح  اجرای  منوظر  به  آحاد جامعه  به  آموزش  ارائه   -

جسمانی و آماده سازی بدنی
- ارائه آموزش به گروه های خاص شامل ورزشكاران

- آگاه سازی جامعه از عوامل بروز آسيب های ورزشی
- آموزش در سطح باشگاه های ورزشی، مدارس، دانشگاها و سایر 

مكانهای ورزشی
 خدماتی:

و  ورزشی  اماکن  در  پزشكی  تيم  با  همراه  مرتبط  ارائه خدمات   -
ورزشی،  تيم های  ورزشی،  آسيب های  حين  مسابقات  ميادین 
بدنی،  تربيت  مراکز  ورزشی،  توانبخشی  مراکز  بدنسازی،  مراکز 
ها ی حفظ  کلينيك  مدارس در سطوح مختلف،  و  دانشگاه ها  در 

سالمتی و مراکز فيزیوتراپی تخصصی بيمارستان ها.
به  ورزشكاران  بازگشت  برای  ورزشی  مصدومين  فيزیوتراپی   -

فعاليت های ورزشی در اسرع وقت
- ارائه تمرین درمانی، ورزشهای درمانی جهت موارد مرتبط ارجاع 

شده از سوی پزشك متخصص
بيماریهای  نظير  بيماران خاص  ورزش  انجام  برای  ریزی  برنامه   -

عضالنی، هموفيلی، دیابتی و سایر موارد
- نظارت بر اجرای صحيح فعاليت ورزشی افراد عادی و ورزشكاران
برای نحوه  برگزاری کالس ها در مدارس و مكان های آموزشی   -

صحيح انجام فعاليت های عمومی وباالخص فعاليت های ورزشی
 پژوهشی:پژوهش و تحقیق در زمینه های مرتبط

فيزیوتراپيست های  واالی  جایگاه  دنيا  کشورهای  همه  در  اکنون   
اما  است  مدون  و  مشخص  ورزشكاران  چرخه سالمت  در  ورزشی 
متاسفانه عليرغم تخصصی شدن فيزیوتراپی ورزشی در ایران و فارغ 
نيروی  از  ورزشی  تيم های  اغلب  رشته  این  متخصصان  التحصيلی 
از  آن  بجای  و  کنند  نمی  استفاده  ورزشی  فيزیوتراپی  متخصص 
کادر غير متخصص استفاده ميكنند که موجب وارد شدن خسارات 
جبران ناپذیر به ورزشكاران و چند برابر شدن هزینه های درمان 

در آینده می شود.

براثر  گفت:  جيرفت  انتظامی  فرمانده 
در   ۴۰۵ پژو  با  پارس  پژو  خودرو  برخورد 
محور دلفارد ۴ نفر از سرنشينان پژو پارس 

جان باختند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 
محمد  رضا  سرهنگ  جوان   خبرنگاران 

انتظامی شهرستان جيرفت  فرمانده  رضایی 
گفت: با اعالم مرکز فوریت های پليسی ۱۱۰ 
مبنی بر یك فقره تصادف، در محور جيرفت 
- ساردوئيه قبل از دهستان دلفارد بالفاصله 

مامورین به محل حادثه اعزام شدند.
در  حضور  با  پليس  کارشناسان  افزود:  وی 

دستگاه  یك  کردند  مشاهده  حادثه  محل 
خودروی سواری پژو ۴۰۵ به دالیل نامعلومی 
که  کرده  برخورد  پارس  پژو  دستگاه  یك  با 
۳نفر  و  راننده  متاسفانه  حادثه  این  براثر 
مادر  جمله  از  پارس  پژو  خودرو  سرنشين 
شدت  علت  به  خانواده  ۲ساله  کودک  و 

جراحات وارده فوت شدند همچنين راننده و 
۳ نفر سرنشين خودرو پژو ۴۰۵ نيز مصدوم 

که جهت مداوا به بيمارستان اعزام شدند.
فرمانده انتظامی جيرفت با بيان اینكه علت 
حادثه توسط کارشناسان سبقت غير مجاز 

پژو پارس تشخيص داده شده است.

با رعایت  بيان کرد:  سرهنگ محمدرضایی 
از  تمكين  رانندگی،  مقررات  و  قوانين 
همچنين  و  مطمئنه  سرعت  اتخاذ  قانون، 
از  ساز  حادثه  تخلفات  ارتكاب  از  خودداری 
جمله سبقت های غير مجاز، سالمتی خود 

و سرنشينان را تضمين کنند.

اداره محيط زیست استان کرمان از دستگيری چند 
صياد متخلف که گونه های نایاب حيات وحش را 

شكار کرده بودند خبرداد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، 
ریگان  زیست  محيط  اداره  رئيس  ابراهيمی  حمزه 
گفت: ماموران یگان حفاظت ریگان به کمك محيط 
بانان شهرستان فهرج پس از کسب مجوز های الزم  
یك شكارچی حيات وحش شرق استان را دستگير 

کردند.
از محل  بازرسی  بانی در  افزود: ماموران محيط  وی 
اختفای این فرد  آثار شكار شده  چهار راس کل و بز 
وحشی، ۲ راس قوچ و ميش، یك قالده گرگ، یك 
قالده شغال به همراه یك قبضه سالح ساچمه زنی و 

یك دستگاه دوربين را کشف کردند.
انجام  با  اداره  این  ماموران  کرد:  اظهار  ابراهيمی 
توانستند  ماه   ۲ مدت  در  نامحسوس  عمليات 

شكارچی یاده شده را در منطقه شكار ممنوع زیارت 
شاه شناسایی و دستگير کنند.

وی از اعتراف  متهم به جرم خود و تحویل وی به 
مراجع قضایی خبرداد.

محيط  حفاظت  اداره  رئيس  پور  افشاری  همچنين 
یگان  ماموران  گفت:  کرمان  شهرستان  زیست 
حفاظت محيط زیست شهرستان کرمان سه صياد 
متخلف زیست محيطی که پرندگان نایاب را شكار 

می کردند، دستگير کردند.
وی  افزود: این صيادان متخلف با کار گذاشتن دام 
اقدام به صيد پرنده تيهو می کردند که با هوشياری 

ماموران شناسایی و دستگير شدند.
افشاری پور تصریح کرد: از این متخلفان هشت قطعه 
و  کشف  صيادی  دام  تعدادی  و  شده  صيد  تيهوی 
به  قانونی  مراحل  افراد خاطی جهت سير  و  ضبط 

مراجع ذیصالح تحویل شدند.

تيم  سه  قالب  در  کرمانی  سواران  دوچرخه 
و  مس  صنعت  رسالت،  بانك  باشگاه های 
شهرداری راهی رقابت های ليگ جوانان کشور 

شدند.
حسين اسالمی، رئيس هيئت دوچرخه سواری 
گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان 
گفت:   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان 
نخستين مرحله ی رقابت های دوچرخه سواری 
ليگ جوانان کشور، جام رمضان در بخش آقایان 
ميزبانی  به  ایران  سراسر  از  رکابزنانی  با حضور 

تهران در پيست مجموعه آزادی برگزار می شود.
تاریخ  در  بار  نخستين  برای  اینكه  اعالم  با  وی 
که  است  کرمان  استان  سواری  دوچرخه  ورزش 
سه تيم اعزام می شوند، افزود: بر این اساس، سه 
تيم از باشگاه های بانك رسالت، صنعت مس و 
شهرداری به سرپرستی مصطفی سعيد، محمد 
از  نمایندگی  به  آبادی  نصر  احمد  و  تيموری 

کرمان در این رقابت ها حضور دارند.
اسالمی تصریح کرد: دوچرخه سوارانبه مدت سه 

شب در ۷ رشته با هم به رقابت می پردازند.

سبقت غیرمجازچهار کشته برجای گذاشت

شکارچیان حیات وحش کرمان دستگیر شدند

اعزام دوچرخه سواران کرمانی به رقابت های لیگ جوانان کشور
خبر

رئيس جمعيت هالل احمر شهرستان جيرفت گفت:یك دانشجوی جوان 
در آبگير تنگ حيدری شهرستان جيرفت غرق شد وجان باخت.

شاهرخی  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
 ۲۲ دانشجوی  این  گفت:  جيرفت  شهرستان  احمر  هالل  جمعيت  رئيس 

ساله اهل گچساران برای آب تنی وارد این آبگير شد، اما به علت عمق زیاد 
و گل و الی موجود در کف آبگير در این محل گير افتاد و دچار خفگی 

در آب شد.
این  نجات غریق جسد  و  احمرجيرفت  نيرو های هالل  با کمك  افزود:  وی 

جوان به بيرون آب وبه پزشك قانونی منتقل شد.
رئيس هالل احمر شهرستان جيرفت با هشدار جدی به خانواده ها و جوانان 
گفت: از شنا کردن در آبگيرها، بستر رودخانه ها و استخر های ذخيره آب 

کشاورزی خودداری و از بروز خطر های مشابه جلوگيری کنند.

رأس   ۳۵ از کشف  منوجان  انتظامی شهرستان  فرمانده 
احشام قاچاق به ارزش ۷۰۰ ميليون ریال در این شهرستان 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار   گزارش  به  داد.  خبر 
فرمانده  محمودی،  مجيد  ،  سرهنگ  جوان   خبرنگاران 

یگان  گشت  مأموران  گفت:  منوجان  شهرستان  انتظامی 
امداد منوجان حين گشت زنی سطح حوزه استحفاظی به 
یك دستگاه کاميون ایسوزو مشكوک شده و آن را متوقف 

کردند.

گوسفند  رأس   ۳۵ کاميون،  از  بازرسی  در  افزود:  وی 
قاچاق که فاقد هرگونه مجوز دامپزشكی بود کشف شد 
و یك متهم دراین رابطه دستگير شد. فرمانده انتظامی 
ارزش  کارشناسان  اینكه  به  اشاره  با  منوجان  شهرستان 

احشام کشف شده را ۷۰۰ ميليون ریال برآورد کردند، در 
از هرگونه  آگاهی  از شهروندان خواست: در صورت  پایان 
فعاليت قاچاقچيان با تماس به موقع با ۱۱۰، پليس را در 

مقابله جدی با قاچاقچيان کاال و ارز یاری کنند.

غرق شدن یک دانشجو در آبگیر تنگ حیدری جیرفت

کشف ۳۵ رأس دام قاچاق در منوجان

افقی: 
1- از برنامه های عصرگاهی صدای استانی مرکز 

کرمان 
2- ضدآب )در لفظ التین(- نامی پسرانه 

3- از پساوند تشبیه- روستای کوچکی در حاشیه 
دریای عمان - فلزی نقره ای و براق که در مجاورت 

هوا فاسد نمی شود.
4- بیماری آفریقایی - مبارک و فرخنده )بهم ریز(

5- جمله ای عامیانه که در باب تکرار کاری می 
گفتند.

6- باده - از فوتبالیستهای بنام برزیلی - ضمیر اشاره 
به دور 

7- برج و قمر - هزار - سرزمین بام دنیا 
8- داستانی از انوره دوبالزاک 

سابق  منصف  و  بنام  داوران  از   - گور  خاک   -9
فوتبال کشورمان - پلیدی ها و ناپاکی ها 

10- هنوز بیگانه - گالبی- خط کش مهندسی - 
پیچ و تاب 

11- قفل چوبی پشت در - تحسین ایتالیایی هاست 
که بهم ریخته 

12- حجاج بیت اهلل الحرام 
نای  از شاخه های  فیلگوش - هر یک  13- گیاه 
که دردرون شش قرار دارند - ماهوت پاک کن 

حیوانات 
عصرگاهی  های  برنامه  از  دیگر  ای  برنامه   -14

صدای استانی مرکز کرمان 
15- غرور و خودبینی - چاکر و خدمتگذار - سرین 

و کفل 

عمودی: 
1- از بناهای تاریخی و باستانی شهر کرمان که خود 

شامل چندین مجموعه تاریخی است.
2- والد - آکندگی معده - پسر طهماسب که پنج 

سال بر ایران حکومت کرد.
3- سرآغاز نخستین فصل سال - آلودگی و ناپاکی 

- قسمتی از جمله 
در  کوچه  بدون  شهر  تنها  حرف-  تکرار   -4

خاورمیانه - مسئولین و روسا
بیهوده -  و  یاوه  بعدی سخن  و  برابر یکدیگر   -5

ماوراء
6- شکلی هندسی - چیزهای کمیاب - نطفه - تنها 

و یگانه 
7- موسیقی غربی- یواقیت - جای کم عمق دریا 

که کشتی ها به گل نشینند
8- مجموعه تاریخی راین و بم - فرمان - کشاورزان 
شهرستانهای  از  یکی  اهل   - عربی  ضمایر  از   -9

جنوبی استان کرمان است - نامی دخترانه 
نویسنده   - کودکان  عالقه  مورد  تنقالت  از   -10

نانا- از گلهای زیبا 
11- انداختن - شکل - خالقیت و ذوق فردی ندارد 
و  دل  آزرده   - اداری  و  دولتی  های  منصب   -12

اندوهگین 
13- دریا - خانه های ریزعکس - متانت و سنگینی 
14- صدای پنچرشدن الستیک - جوی ها و چشمه 

های پر از آب - درنده و بیابانی 
15- از بادهای وزنده در شمال مدیترانه - پیامبریست 
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گزارش »کرمان امروز« از معضل حاصل از وجود 700 مدرسه با کمتر از 10 دانش آموز در سطح استان؛

700 مدرسه  با کمتر از 10 دانش آموز
زمانی که آمارها  را زیرو رو می کنیم متوجه می شویم  چه 
تعداد فضای آموزشی در استان کم داریم؟ چه تعداد مدرسه 
تخریبی داریم؟ چه تعداد مدارس شلوغ داریم؟ و چه تعداد 
مدارس با جمعیت کم دانش آموزی فعال است که هر یک از 
این موارد به تنهایی هزینه های سنگینی را به بدنه آموزش 
و  این مجموعه عریض  اقتصاد  و  پرورش تحمیل می کند  و 

طویل را تحت تاثیر قرار می دهد.
 آنگونه که مدیر کل آموزش و پرورش استان می گوید؛ 722 
این  استان  از 10 دانش آموز در  با جمعیت کمتر  مدرسه  
دایر و فعال است این در حالی است که  برخی از این مدارس 

ممکن است از ایمنی کافی هم  برخوردار نباشند!
مدیریت صحیح منابع

وقتی از سیستم آموزشی سخن  به میان می آید توجه ذهن 
آموزشی  فضای  یا  و  معلمان  درسی،  برنامه  سمت  به  صرفا  
معطوف می شود. این در حالی است که مهم ترین مساله در 
یک سیستم آموزشی منطبق با استانداردهای جهانی، مدیریت 
صحیح منابع اعم از مالی و انسانی است. مساله ای که  به طور 
و  تعریف  درستی  به  اخیر  سال   40 در  گفت  توان  می  قطع 
اعمال نشده است و در این زمینه نه کسی را تربیت کرده ایم، 

نه آموزش داده ایم و نه حتی برایش برنامه ای داریم.
بیندازیم  پرورش  و  آموزش  بزرگ  مجموعه  به  نگاهی  اگر 
تاثیر  از منابع این مجموعه تحت  متوجه می شویم بسیاری 

بدون  تغییر  نوع  هر  و  گیرد  می  قرار  آن  حجم گستردگی 
برنامه در استفاده از منابع، اثرات مالی به همراه داشته و این 

مجموعه را دچار تنگناهای اساسی می کند. 
ضعف های سیستم آموزشی

با  مدارس  وجود  آموزشی  سیستم  یک  های  جمله ضعف  از 
تراکم  باال و یا بر عکس وجود مدارسی با تعداد کم و اندک 
دانش آموز است که در مورد اول خستگی و فشار کار بر روی 
معلم و ضعف یادگیری برای دانش آموزان  را در پی دارد و 
در مورد دوم یعنی دایر بودن مدارس کم جمعیت هزینه های 
باید یک معلم رسمی  برای آموزش و پرورش دارد و  زیادی 
که عمدتا مدیر مدرسه است  برای این مدارس اختصاص یابد. 
اگر چه فعال و دایر بودن چنین مدارسی در راستای رسیدگی  
التعلیم  الزم  کودکان  حداکثری  جذب  و  محروم  مناطق  به 
صورت می گیرد تا حتی یک دانش آموز از تحصیل باز نماند 
اما همانگونه که درابتدای این متن اشاره شد؛ این خود هزینه 

هایی را بر جامعه وزارت آموزش و پرورش تحمیل می کند.
سخن آخر

ضعف سیستم آموزش و پرورش  درمدیریت درست منابع و 
نپرداختن  به اقتصاد آموزش همواره منجر به کمبود اعتبارات  
فراهم  و  خاص  های  برنامه  اجرای  و  آموزشی  کیفیت  برای 
کردن امکانات و تجهیزات  برای دانش آموزان می شود. شاید 
توجیه آموزش و پرورش از دایر بودن مدارس با جمعیت کم، 
آیا  اما  باشد  تحصیل  و  آموزش  از  کودکان  همه  برخورداری 
بهتر نیست در مناطقی که نزدیک  به هم هستند و رفت و 
آمد دانش آموزان  را دچار زحمت نمی کند مدارس را در یک 
از  تا  دایر کرد  آموزشی  به صورت مجتمع  و  آموزشی  فضای 
هزینه کرد و وقت و سرمایه بکاهد و به اقتصاد سیستم آموزش 

و پرورش هم کمک رساند. 

مدارس کم جمعیت
از اینجا مانده

و از آنجا رانده
    در هفته گذشته از زبان مدیركل آموزش و پرورش استان شنیدیم كه در كرمان حدود 700 مدرسه با كمتر از 10 دانش 
آموز فعالیت دارند. در ابتدا خوشحال شدیم كه در مناطق محروم و كم جمعیت نیز مدرسه ای برای ارتقاء سطح سواد و فرهنگ 
مردم فعالیت دارد. اما در نگاه دوم متوجه شدیم كه این مدارس به مثابه اتالف بودجه و سرمایه ملی هستند. زیرا در سالهای 
اخیر با كاهش چشمگیر جمعیت روستایی، این مدارس از حد استاندارد جمعیت پایین تر آمده و امروز نیاز است این مدارس را 
در قالب یک مجموعه آموزشی بزرگ در آن منطقه تجمیع كنیم تا نه تنها بودجه تلف نشود بلکه امکانات مجموعه ی آموزشی 

جدید بیشتر شود

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

فراخوان شماره 98/2/ف
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » طراحي و مهندسي ساخت یک عدد  درایو  
فشار ضعیف«را از طریق فراخوان عمومي به شرکت ها ي واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان مي توانند 
قسمت  از  را  مذکور  اسناد  و  مراجعه    WWW.GEG.IR الکترونیکي  آدرس  به  فراخوان  اسناد  اخذ  جهت 
تأمین کنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 

98/02/30 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. 

                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر                                                                    

فراخوان شماره 98/4/ف
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » انجام فرآیند مهندسي معکوس و تهیه دفترچه هاي 
فني و همچنین انجام بازرسي حین ساخت داخل قطعات و لوازم یدکي مورد نیاز خود در سایت هاي گندله سازي و 
تولید کنستانتره آهن« خود را از طریق فراخوان عمومي به شرکت ها ي واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان 
مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت 
تأمین کنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز سه  شنبه مــورخ 

98/02/31 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. 

                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان در نظر دارد یک باب مغازه با مشخصات ذیل را اجاره دهد. بدینوسیله از 
متقاضیان دعوت بعمل می آورد.

1 -موجر : اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان . 
2 - موضوع مزایده  : اجاره یک باب مغازه .

3 - مشخصات مغازه:
الف- یک باب مغازه  به ابعاد4/6 متر در 7/25 متر، با مساحت 33 متر مربع و ارتفاع سقف 3/40 از کف سرامیک ، همچنین 
دیواره ها نیز تا ارتفاع 2/70 متر سرامیک،.به آدرس خیابان ابوحامد خیابان جیحون جنب  صندوق امداد والیت. روبروی اورژانس 

بیمارستان پیامبر اعظم.
ب-دارای شیشه سکوریت و  حفاظ با نرده های استیل و درب کرکره مغازه از نوع برقی)رول آپ(می باشند.

ج- مغازه از کف پیاده رو به ارتفاع 90 سانتیمتر باالتر است که توسط پنج پله با نرده استیل که در پیاده رو نصب گردیده قابل 
دسترسی است.

د- مغازه دارای یک امتیاز برق تکفاز و یک ویترین شیشه ای mdf  می باشد وسیستم گرمایشی و سرمایشی یک  اسپلیت است. 
6 - آخرین مهلت ارایه پیشنهادات : پایان وقت اداری مورخ 98/02/30 

7 - نشانی تحویل پاکت پیشنهادی : کرمان خیابان ابوحامد ، خیابان جیحون ، اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان کرمان ، اداره پشتیبانی.

آگهی مزایده عمومی


