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روزان هم  شعر: 

عاشقانه 

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  چهارم 

ظرفیت پذیرش دانشگاه ها باید 85 درصد 

بدون کنکور باشد

سربازان گمنام امام زمان)عج(

 سفیران امنیت، زمینه سازان ظهور
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چرا »سعدی« مهم است؟

به بهانه گذر از سوم اردیبهشت ماه

 روز بزرگداشت شیخ بهایی؛

مخترع نان سنگک
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محمد سعیدی کیا مطرح کرد:

کید  بنیاد مستضعفان  تا

بر توانمندسازی 

کم برخوردار مناطق محروم و 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:
ارکستر ملی ایران برای اولین بار 

در کرمان برگزار خواهد شد
متن در صفحه دوم

سفر نامه نوروزی یک نویسنده همیشه در سفر ؛

از میمند شهربابک 

کلوت های شهداد تا 

ک؛ گزارش »کرمان امروز« از لزوم حفظ ثروت ملی به بهانه گذر از دوم اردیبهشت ماه، روز جهانی زمین پا

متن کامل در صفحه سوم

زخــــــم کـهنـه زمــــــین
    با توجه به شرایط اقلیمی نامطلوب استان کرمان از جمله خشکسالی و ریزگردها، فقر پوشش گیاهی و جانوری در برخی از نقاط استان واضح است که این استان با حد مطلوب فاصله ای زیاد دارد. اجرای 
برنامه های کنترل و پیشگیری از فرسایش خاک و آلودگی منابع آبی یکی از نیازهای جدی است و حفظ محیط زیست همکاری و همیاری مردم با دولت را خارج از میدان شعار می طلبد و از سویی دیگر 
با توجه به نعماتی نظیر باد و آفتاب در این استان، استفاده نکردن از این انرژی ها نوعی خیانت به آینده کشور و استان است. استفاده از تولید کننده های بادی و یا سلول های خورشیدی در کرمان نه تنها 

الزم است بلکه بستری بسیار ارزشمند دارد. تنها اندکی تدبیر الزم است.

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

   اعتراف به همسرکشی بعـد از ۵۵ روز
  پلنگ گرسنه نوزادی را خورد

  واژگونی یک دستگاه سواری حادثه سازشد
  سرقت در پوشش ازدواج!

  سیل مشهد »تازه عروس« را برد!
  پاراگالیدرسواری جان دختر جوان را گرفت

  یک کمدین رییس جمهور شد

اخبار ایران، جهان و حوادث:

دبیر ستاد گردشگری شهرداری کرمان:

گردشگری پایدار شهری 

بخش ارزشمندی 

گردشگری است از صنعت 

 صفحه  دوم

یادداشتی به بهانه 
گذر از دوم اردیبهشت ماه

 سالگرد درگذشت بانو فاطمه جهانگرد؛

پــــــــرویـن کویــــــــــر

بخش اول

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/2/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » طراحي، خرید، نصب و راه اندازي 6 عدد برج روشنایی 
18 متری با مشخصات فنی ذکر شده در اسناد مناقصه در محل خطوط 4، 5، 6 و 7 توليد کنسانتره « خود را از طريق 
برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس 
الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين 
كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 98/2/18 در محــل 
دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه روز چهارشنبه 

مورخ 98/2/11 براي متقاضيان بالمانع مي باشد.
                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

تعداد  دارد  نظر  در  واحد کرمان  شرکت سيمرغ 
قطعه   2500 و  گوشتی  مادر  مرغ  قطعه   34900
خروس مزرعه شماره 2 اين واحد را از طريق مزايده 
به فروش برساند. متقاضيان می توانند جهت دريافت 
اسناد مزايده از تاريخ چاپ آگهی تا تاريخ 98/2/9 به 
امور بازرگانی شركت واقع در خيابان امام خمينی - 

نبش كوچه 27 مراجعه فرمايند.
تلفن تماس: 4 - 32231203

شرکت سيمرغ واحد کرمان 

دارد بخش  نظر  شرکت سيمرغ واحد کرمان در 
نگهبانی، ايستگاه پمپاژ و خط انتقال آب مزرعه شماره 
يک را از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار 
نمايد. متقاضيان می توانند جهت دريافت فرم و شرايط 
مناقصه  همه روزه تا تاريخ 98/2/15 به امور اداری 
شركت واقع در كرمان خيابان امام خمينی - نبش 

كوچه 27 مراجعه نمايند.
تلفن تماس: 32225686

شرکت سيمرغ واحد کرمان 

آگهی مزایده  آگهی مناقصه  

جناب آقای محمد سلمانی ، مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان
با کمال تاسف و تالم درگذشت مادر همسر گرامی تان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، برای آن مرحومه، طلب آمرزش 

الهی و برای بازماندگان ، صبر جمیل  از درگاه خداوند منان مسالت داریم.
فتح نجات - کرمان امروز

تسلیت

یک شرکت راهسازی و ساختمانی معتبر
در شهرستان کرمان در نظر دارد از ميان 

افراد واجد شرایط، پس از مصاحبه 
حضوری تعدادی را استخدام نماید.

از متقاضيان تقاضا می شود 
رزومه خود را به آدرس ایميل

 resume.company94@gmail.com 
 ارسال کنند.

شرکت سيمرغ واحد کرمان در نظر دارد انجام عمليات ذيل االشاره را به پيمانكاران واجد شرايط كه دارای سوابق كاری مرتبط 
می باشند واگذار نمايد.

- ديوار چينی با بلوكهای سبک برای سالن های اسكلت فلزی سوله به ابعاد 5/5 × 15× 96 )متر( با متراژ تقريبی 5000 مترمربع 
به همراه كارگذاری ميلگرد در فواصل 80 سانتيمتر 

- سيمانكاری آستر و رويه در دو طرف ديوارها با مشخصات مذكور 
از عالقه مندان دعوت به عمل می آيد ضمن بازديد از محل اجرای پروژه واقع در كيلومتر 3 منطقه بهرامجرد به نگار حداكثر 5 روز 
پس از انتشار آگهی جهت دريافت اسناد مناقصه به امور اداری شركت واقع در كرمان خيابان امام نبش كوچه 27 مراجعه نمايند. 

تلفن تماس: 32225686
شرکت سيمرغ واحد کرمان 

آگهی استخدام 

آگهی مناقصه 

یک شرکت راهسازی و ساختمانی معتبر در شهرستان کرمان در نظر دارد از میان افراد واجد شرایط 
 ذیل ، پس از مصاحبه حضوری تعدادی را استخدام نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 gmail.com94resume.company@ از متقاضیان تقاضا می شود رزومه خود را به آدرس ایمیل 
 .ارسال کنند

 احراز شرایط عنوان شغلی

 حداقل فوق دیپلم  مسئول نت ماشین آالت
 آشنایی با نرم افزار ماشین آالت 

 سال سابقه کار 3حداقل 
 بهداشت حرفه ای /حداقل فوق دیپلم  (  HSEشناس ایمنی)کار

 سال سابقه کار 3حداقل 
 حسابداری/حداقل فوق دیپلم  مسئول انبار

 آشنایی با نرم افزار حسابداری انبار
 سال سابقه کار 3حداقل 

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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اخبار استان

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت: ارکستر ملی در کرمان 
توسط انجمن موسیقی استان با هماهنگی بنیاد فرهنگی هنری رودکی در 
6 و 7 اردیبهشت ماه جاری ساعت 21 با خوانندگی »ساالر عقیلی« برگزار 

خواهد شد.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، »محمدرضا علیزاده« اردیبهشت ماه در نشست 
خبری با بیان اینکه در فروردین ماه سال جدید فعالیت های فرهنگی استانی 
آغاز و به مناسبت های مختلف برگزار شده است افزود: در اردیبهشت ماه 
جاری نیز متناسب با فضا و ایام ماه شعبان دو برنامه ملی برپایی نمایشگاه 
آثار گونتر اوکر تحت عنوان »ُکرنش به حافظ« و برگزاری ارکستر ملی ایران 

در کرمان را خواهیم داشت.
کرمان  معاصر  هنرهای  موزه  بین  تعامل  راستای  در  کرد:  تصریح  علیزاده 
از طریق  استان  و معرفی  آثار موزه کرمان  بیشتر  و معرفی هرچه  و کشور 
ظرفیت های هنری این خطه، طی سه سال گذشته برنامه های بسیار خوبی 

در حوزه هنرهای تجسمی در موزه معاصر کرمان برگزار شده است.
وی بیان کرد: در سال 96 بیست و چهارمین جشنواره ملی جوانان هنرهای 
تجسمی کشور را در کرمان برگزار کردیم و با توجه به پتانسیل استان در این 
حوزه قرار شد برای تعامالت هنری موزه کرمان در سطح ملی و بین المللی، 
نمایشگاه آثار هنرمندان بین المللی برپا شود و در این راستا شاهد برگزاری 
نمایشگاه آثار تونی کرگ بودیم و همچنین قرار شد خانه های تاریخی تبدیل 

به خانه ها موزه های رشته های هنری بشوند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت: در ادامه این رویدادها، 
پنجم اردیبهشت جاری شاهد برپایی نمایشگاه آثار گونتر اوکر هنرمند معاصر 

آلمانی تحت عنوان »ُکرنش به حافظ« خواهیم بود.

وی افزود: اوکر یکی از مریدان حافظ است و به علت ارادتی که به این شاعر 
ایرانی داشته، آثار وی به نوعی برگرفته از اشعار حافظ است.

از  استفاده  راستای  در  کرد:  اظهار  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  علیزاده 
ظرفیت ها و معرفی کرمان، برای نخستین بار ارکستر ملی ایران در کرمان 

برگزار می شود و رویداد بزرگی است.
وی بیان کرد: ارکستر ملی ایران توسط فرهاد فخر الدینی در سال 77 راه 
اندازی شده و رهبری ارکستر را وی و فریدون شهبازیان به عهده داشته اند 
و بنیاد رودکی حمایت این ارکستر را به عهده دارد و کنسرت هایی در برخی 

استان ها و به طور خاص در تهران اجرا شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت: ارکستر، موسیقی فاخر 
کشور است که ترانه های حماسی ملی را ارائه می کند و برگزاری ارکستر 
فرهنگی  بنیاد  هماهنگی  با  استان  موسیقی  انجمن  توسط  کرمان  در  ملی 
هنری رودکی در 6 و 7 اردیبهست ماه جاری ساعت 21 در کرمان خواهد 

بود.
وی افزود: همه اعضای کنسرت در کرمان حضور خواهند داشت و حدود 60 

نفر نوازنده و رهبر ارکستر حضور دارند و خواننده ساالر عقیلی است.
برگزار  قرار است کنسرت در میدان گنجعلیخان  اینکه  به  اشاره  با  علیزاده 
ویژه  عنایت  از  گفت:  کند،  می  تغییر  مکان  این  زیاد  احتمال  به  که  شود 
استاندار به فعالیت های هنری و فرهنگی و حمایت در برگزاری ارکستر ملی 

تشکر می کنیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

ارکستر ملی ایران برای اولین بار در کرمان برگزار خواهد شد

خبر
باحضوردکترفدائی استاندارکرمان و سعیدی کیا 

رئیس بنیاد مستضعفان؛

از طرح های عمرانی 
در روستاهای سخت گذر 

قلعه گنج بهره  برداری شد
 با حضور دکترفدائی استاندار کرمان و سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان 
انقالب سه طرح عمرانی و تولیدی روستایی در شهرستان قلعه گنج به بهره 

برداری رسید.
اهالی  جمع  در  دکترفدائی  کرمان،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
روستاهای جهلدر و بنگرو بر محرومیت زدایی و توانمند سازی جوامع محلی 
تاکید و تصریح کرد: استانداری و دستگاه های اجرایی استان تمام توان خود 
را برای خدمت رسانی به مردم بویژه در مناطق محروم به کار خواهند گرفت.

در  تولیدی  و  استانداری کرمان طرح های عمرانی  روابط عمومی  به گزارش 
افتاده جهلدر و بنگرو در 105 کیلومتری شهر  روستاهای سخت گذر و دور 
قلعه گنج در راستای خدمات رسانی به مردم محروم منطقه مورد بهره برداری 

قرار گرفتند.
بنگرو  و  جهلدر  روستاهای  در  مسکونی  واحدهای  از  برداری  بهره  آیین  در 
اعالم شد: 58 واحد مسکن  قلعه گنج  توابع بخش چاه دادخدا شهرستان  از 
روستایی با مشارکت بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن استان کرمان به شکل 
صورت  به  منطقه،  اقلیمی  شرایط  با  متناسب  و  شده  سازی  بهینه  کپرهای 

رایگان آماده شده است.
بخشدار چاه دادخدا در این مراسم با اشاره به اینکه پنل خورشیدی برای این 
واحدها طراحی شده است بیان کرد: برای هر واحد مسکونی حدود 13 میلیون 
تحویل  نیز  پتو  و  گاز، موکت  اجاق  لوازم منزل شامل  تومان هزینه شده که 

خانوارها شد و همچنین  حمام و سرویس بهداشتی نیز احداث شده است.
بامری  تصریح کرد: بسته غذایی و بهداشتی ماهیانه نیز از طرف کمیته امداد 
امام خمینی )ره( تامین می شود و بسته لوازم التحریر و پوشاک دانش آموزان 

نیز در این روستاها تحویل خواهد شد.
ناوکی فرماندار قلعه گنج نیز گفت: پروژه تامین آب روستایی منطقه با اعتبار 
9 میلیارد ریال با مشارکت استانداری کرمان و بنیاد مستضعفان به طول شبکه 

2هزار و 500 متر افتتاح می شود.
فرماندار قلعه گنج اظهار داشت: با بهره برداری از این پروژه 60 خانوار روستایی 

از نعمت آب شرب سالم بهره مند خواهند شد.
تومان و ظرفیت  اعتبار 104 میلیون  با  تعداد 58 واحد مرغداری  افزود:  وی 
1358 مرغ تخم گذار به صورت بالعوض در روستاهای جهلرود و بنگرو تحویل 

خانوارها شد.
بر  روستا  در  شغلی  راهبر  طرح،  این  از  حمایت  جهت  کرد:  تصریح  ناوکی 
واحدهای مرغداری نظارت می کند و تخم مرغ تولیدی نیز خریداری می شود.
بنیاد  رئیس  و  استاندار  حضور  با  همچنین  کرد:  بیان  گنج  قلعه  فرماندار 
نصب  و  معابر  روشنایی  ورزش،  خانه  های  پروژه  اسالمی  انقالب  مستضعفان 

دکل دیجیتال تلویزیونی برای روستاهای جهلرود و بنگرو انجام شد.
وی با اشاره به لزوم اشتغال برای اهالی منطقه گفت: کالس های گلدوزی برای 
بانوان با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای استان و شهرستان قلعه گنج در 

این روستاها دایر شده است.
استاندار کرمان همچنین خانه بهداشت روستای چاه زردان، نیروگاه خورشیدی 
یک مگاواتی قلعه گنج  را افتتاح و ساخت نیروگاه سه مگاواتی خورشیدی در 

این شهرستان را کلنگ زنی کرد.
دکترفدائی همچنین در روستاهای جهلدر و بنگرو با دانش آموزان  و معلمان 

دو مدرسه گفت و گو کرد.
عالوه بر این استاندار کرمان در مسجد روستای چاه زردان بااهالی دیدار و پای 

صحبت های آنها نشست.
مهم  را  توانمندسازی  های  طرح  در  اهالی  مشارکت  و  همکاری  دکترفدائی 

ارزیابی و  از دانش آموزان برگزیده روستا تقدیر نمود.
از  تقدیر  لوح  اهدای  با  استانداری کرمان همچنین  روابط عمومی  به گزارش 
سوی سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان از ناوکی فرماندار قلعه گنج تقدیر 

شد.

دبیر ستاد گردشگری 

شهرداری کرمان:

گردشگری پایدار شهری 

بخش ارزشمندی از 

صنعت گردشگری است
دبیر ستاد گردشگری شهرداری کرمان تصریح 
گردشگری،  پایداری  بُعد  به  توجه  عدم  کرد: 
جدی  انحرافات  دچار  را  صنعت  این  می تواند 

کند.
محمد  کرمان شهرآن الین،  گزارش  به 
توانمندسازی  آموزشی  دورۀ  در  جهانشاهی 
فعاالن گردشگری که با عنوان نقش ذی نفعان 
در گردشگری پایدار برگزار شد، با بیان این که 
ارزشمندی  بخش  شهری،  پایدار  گردشگری 
گردشگری  گفت:  است،  گردشگری  از صنعت 
به شکل جدی  دنیا  از دو دهه در  پایدار بیش 
در دستور کار برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار 
گرفته و در کشور ایران نیز تجربیات خوبی در 

این زمینه وجود دارد.
وی اظهار امیدواری کرد با بهره گیری از توسعۀ 
در  که  همان طور  شهری  پایدار  گردشگری 
ارزش های  که  بخش هایی  و  طبیعی  مناطق 
اکولوژیکی باالیی دارند، در بافت های تاریخی 
که  بخش ها  این  ساکنان  مشارکت  با  نیز 
به نوعی جوامع محلی محسوب می شوند، ضمن 
توسعۀ این بخش ها، از این ظرفیت در راستای 

توسعۀ گردشگری پایدار بهره ببریم.
شهرداری  همکاری  به  اشاره  با  جهانشاهی 
گفت:  آموزشی  دورۀ  این  برگزاری  در  کرمان 
شهرداری کرمان در راستای توسعۀ گردشگری 
پایدار با دستگاه ها و مؤسسات مربوط همراهی 

خواهد کرد.  
الزم به ذکر است؛ دورۀ آموزشی توانمندسازی 
میراث  اداره کل  همت  به  گردشگری  فعاالن 
استان و  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
با همکاری شهرداری کرمان و مؤسسه هفتواد 
در گردشگری  نقش ذی نفعان  عنوان  با  کویر، 
مدرس  احسانی،  افسانه  حضور  با  پایدار، 
گردشگری و مؤلف کتاب اکونوریسم پایدار، در 

فرهنگ سرای کوثر برگزار شد.

محمد سعیدی کیا مطرح کرد:

تاکید  بنیاد مستضعفان بر توانمندسازی 
مناطق محروم و کم برخوردار

همزمان  مستضعفان  بنیاد  رئیس  کیا  سعیدی  محمد 
های  طرح  از  بازدید  در  مستضعفان  جهانی  روز  با 
محرومیت زدایی بنیاد علوی از قلعه گنج گفت: طبق 
کند  می  تالش  مستضعفان  بنیاد  انقالب  رهبر  گفته 
و  به مستضعفان  راستای خدمات  در  واقعی  معنای  به 

محرومان جامعه گام بردارد .
نام  دار  یارانه  روستایی  وامهای  از  کیا  سعیدی  محمد 
برد و گفت: بنیاد علوی و معاونت توسعه روستایی نهاد 
ریاست جمهوری با مشارکت هم هر کدام 5 درصد روی 
این وامها یارانه می دهند که اعطای آن در کشور فراگیر 

شده است و هم اکنون بیش از 3 هزار مورد تسهیالت 
مصوب ، بیش از 2700 مورد با ارائه تضمین تسهیالت 
خود را دریافت کرده اند و از این محل تاکنون 1700 

طرح نیز به بهره برداری رسیده است .
وی با بیان اینکه بنیاد مستضعفان برای ساخت مدرسه 
دارد  درصدی  پنجاه  مشارکت  نیز  مدارس  نوسازی  با 
گفت : تاکنون ساخت 2 هزار کالس درس به تفاهم دو 

نهاد رسیده است .
سعیدی کیا همچنین از ساخت 3 بیمارستان بزرگ در 
اهواز ، آبان و مراغه تپه گفت و افزود: 40 بیمارستان 

دور  بسیار  نقاط  در  نیز   جامع  بستر  درمان  کوچک 
یا در حال ساخت است ،  افتاده کشور ساخته شده و 
وزارت بهداشت و درمان در تجهیز آن مشارکت و بانک 
سینا نیز تامین دو دستگاه آمبوالنس برای هر کدام را 

به عهده دارد .
وام  اعطای  از  همچنین  مستضعفان  بنیاد  رئیس 
و  داد  خبر  نیازمند  دانشجوی  هزار   8 به  دانشجویی 
گفت: به دانش آموزان معدل باال در مناطق محروم نیز 

بسته های آموزشی داده می شود .
از  باال  به  تامین مسکن خانواده های دارای دو معلول 
اشاره کرد و  به آن  بود که سعیدی کیا  دیگر مواردی 
گفت: طبق آمار بهزیستی بیش از 14 هزار خانواده در 
کشور بیش از دو معلول دارند که بنیاد مستضعفان با 
تاکنون  و مسکن  زمین  و سازمان  بنیاد مسکن  کمک 

مسکن 5200 خانواده را تامین کرده است .
های  خانواده  پوشک  و  تامین شیرخشک  کیا  سعیدی 
پرنوزاد تا دوسالگی و کمک به تامین مسکن آنها ، اهداء 
ساالنه 180 هزار دست لباس به  مستضعفان جامعه و 
کارهای  دیگر  از  را  نیازمندان  مسکن  تامین  به  کمک 
بنیاد مستضعفان عنوان کرد و همچنین از ساخت 250 
زمین چمن ورزشی با مشارکت وزارت ورزش و جوانان 

خبر داد
گفت:   پایان  در  همچنین  مستضعفان  بنیاد  رئیس 
نیاز  تمامی خانه هایی که در مناطق سیل زده کشور 
به بازسازی یا نوسازی داشته باشند سیمان آنها رایگان 

توسط بنیاد مستضعفان تامین می شود.

قلیان؛ 
نقطه 

شروع 
اعتیاد!
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قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !

سربازان گمنام امام زمان)عج(؛ سفیران امنیت، زمینه سازان ظهور

سرویس اجتماعی کرمان امروز

سینه  بر  را  زمان)عج(  امام  گمنام  سربازان  عنوان  راحل  امام 
نیروهای وزارت اطالعات نشاند و همین امر سبب شد تا گمنامی 
خطیر  وظایف  بر  عصر)عج(  ولی  حضرت  سربازی  کنار  در  آنان 

فعاالن عرصه اطالعات کشور بیفزاید.
 در منابع اسالمی آیات و روایات زیادی درباره اهمیت دو مقوله 
اساسی و حیاتی عدالت و امنیت و جایگاه رفیع آنها در تمام ابعاد 
زندگی بشری وارد شده است. از سویی، عدالت و امنیت از برترین 
امام  توسط  که  است  آوردهایی  دست  و  نعمت ها  مقدم ترین  و 
موعود)عج( به بشریت و آن هم در فراخنای گیتی هدیه خواهد شد.

انقالب مصلحانه حضرت در راستای تکمیل دیانت و رسالت نبوی 
پایان  به  را  نهضت  این  ائمه معصومین)ع(،  اصالح گرایانه  امامت  و 
خواهد برد و تمام اقوام و ملل و آحاد بشری بدون هیچ گونه تبعیض 
و گزینشی طعم و حالوت عدالت و امنیت مهدوی را خواهند چشید 

و اسالم دین فراگیر خواهد شد و در جایگاه عادالنه و بایسته خود 
خواهد نشست.

ابعاد  تمام  در  آن  وجود  که  است  اساسی  مقوله های  از  امنیت 
و  می شود  احساس  مؤثر  و  لمس  قابل  گونه ای  به  بشری  زندگی 
و دگرگونی های  انسانی منشأ تحوالت  تاکنون در حیات  دیرباز  از 
فراوان شده است. ریشه لغوی این واژه از ثالثی مجرد »امن«، و با 
مشتقاتی مانند »ایمان«، »ایمنی« و »استیمان« است. این واژه را 
به مفهوم اطمینان، آرامش در برابر خوف، تفسیر، تعریف و ترجمه 

کرده اند که تا حدود زیادی به واقعیت نزدیک است.
پیوند معنایی ناگسستنی این اصطالح با کلمه های اسالم، ایمان و 
مؤمن نشان دهنده اهمیت فوق العاده مفهوم امنیت است. مفهومی 
که عالوه بر قرآن و روایات، به وفور در ادعیه اسالمی و شیعی دیده 
می شود، اما به صراحت می توان اذعان داشت، این مفهوم در منابع 
اسالمی، دارای عرصه وسیعی بوده و قلمروهای فردی و اجتماعی 
و زمینه های داخلی و خارجی، فکری و روحی، اخالقی و اعتقادی، 

دنیایی و آخرتی را در بر می گیرد.
هرگونه  که  هستند  مهم  بسیار  نکته  این  بیانگر  روایات  و  قرآن 

امنیتی و در هر بعد از ابعاد آن، در ایمان و اعتقادات معنوی و الهی 
ریشه دارد و هر گونه ناامنی در هر عرصه ای، سرانجام ریشه اش به 
بی ایمانی و صفات متقابل ایمان مانند مشرک، کفر، ظلم، استکبار 

و... برمی گردد.
مفهوم امنیت در قرآن

امنیت در مفهوم قرآنی آن در سایه تقوا، توکل، احترام به حقوق 
برادری، دفاع و حمایت  و  برابری  و عدالت،  اجرای قسط  دیگران، 
از مظلوم و محروم، برخورد با مفسد و مجرم، دفع فقر و مسکنت، 
تأمین معیشت و رفاه، حفظ آزادی های مشروع مردم و حاکمیت 

معیارهای انسانی و الهی امکان پذیر است. 
قرآن مقوله امنیت را در موارد گوناگونی مطرح نموده، اهمیت و 
ضرورت آن را به عنوان سنگ زیرین مؤلفه های تکامل انسان معرفی 
می نماید، تأکید و توجه قرآن به مقوله امنیت خود نشان دهنده این 
واقعیت است که رشد، توسعه و شکوفایی در تمام حوزه های زندگی 

جز در سایه امنیت و آرامش امکان پذیر نخواهد بود.
دستگاه های  آنکه  از  پس  اسالمی،  انقالب  ابتدایی  سال های  در 
جمع آوری  وظیفه  شد،  منحل  سابق  رژیم  به  مربوط  اطالعاتی 

از  به کمیته هایی سپرده شد که  امنیتی جامعه  امور  اطالعات و 
آنها  فعالیت های اطالعاتی  بودند و عمده  میان مردم شکل گرفته 
داخلی بود، اما به دلیل عدم تمرکز الزم بر فعالیت این کمیته ها، 
پس از گذشت نزدیک به ۵ سال از انقالب اسالمی، وزارتخانه ای در 
داخل دولت تشکیل شد تا در زمینه فعالیت های اطالعاتی فعالیت 

کند.
در این مسیر امام راحل نیز عنوان سربازان گمنام امام زمان)عج( 
را بر سینه نیروها و پرسنل وزارت اطالعات نشاندند و همین امر 
سبب شد تا گمنامی آنان در کنار سربازی حضرت ولی عصر)عج( بر 
وظایف خطیر فعاالن عرصه اطالعات کشور بیفزاید. به طور حتم اما 
اولین وظیفه پرسنل وزارت اطالعات برقراری امنیت است. امنیت 
به   عنوان یکی از مفاهیمی که در حال تغییر بوده و در برهه های 
مختلف معانی جدیدی به    خود گرفته است، در گفتمان اسالمی به    

عنوان بستری برای تیب خاطر امت قلمداد شده است.
امروز بدون شک سربازان گمنام امام زمان)عج( از جمله سفیران 
امنیت در این عصر و جزو اصلی ترین زمینه سازان ظهور به شمار 

می روند.

گزارش »کرمان امروز« از لزوم حفظ ثروت ملی به بهانه گذر از دوم اردیبهشت ماه، روز جهانی زمین پاک؛

زخم کهنه زمین

 

اشاره:
از چند دهه قبل زنگ های خطر برای زمین  به صدا درآمده و روزی نیست 
که خبرها و گزارش هایی از سراسر جهان مخابره نشود و بیانگر نگرانی عمیق 
کارشناسان از تخریب محیط زیست نباشد. طی سالیان گذشته بشر آسیب های 
جبران ناپذیری به زمین وارد کرده است. انواع آالینده ها، زباله ها و پسماندهای 
صنعتی و خانگی، فرسایش خاک و... از جمله آسیب هایی است که بشر به دست 
خود بر چهره  زیبای زمین همچون یک زخم نشانده است. حال جوامع مدرن دنیا  
به این  باور رسیده اند که زمین و محیط زیستی پاک  برای رشد و توسعه  به 
مثابه آبی زالل برای یک ماهی در تنگی  شیشه ای است و این تمثیل بخشی از 
اهمیت و جایگاه حفاظت از محیط زندگی و زیست  بشری را  به تصویر می کشد. 
از این  رو 22 اوریل - دوم اردیبهشت- را روز جهانی زمین پاک نام نهاده اند تا 
در تمام دنیا به همه مردم  یادآوری شود که نباید سیاره خود؛ زمین  را فراموش  

کنند و به فکر حفظ آن  باشند.
 رتبه نخست؛ فرسایش خاک

 در حال حاضر کشور با چالش هایی از جمله شسته شدن سالیانه حداقل دو 

میلیارد تن خاک روبه رو بوده که رتبه نخست فرسایش  خاک  را در جهان 
دارد. افت 60 متری آب های زیر زمینی و خشک شدن تاالب ها یکی دیگر 
از مشکالت زمین در کشور است که منجر به نشست زمین و بیابان زایی 
شده و این پدیده قابل برگشت نیست. همچنین افزایش کانون های بحرانی 
فرسایش بادی و چشمه های تولید ریز گرد به دلیل خشک  شدن تاالب ها 

و دریاچه ها از دیگر تهدیدات زمین در ایران است.
پسماندهای صنعتی و کشاورزی

مصرف بی رویه و تولید زباله یکی دیگر از عوامل تهدید کننده زمین  به 
شمار می رود که با توسعه شهر نشینی روز به روز افزایش می یابد. 

و  از جمله خشکسالی  کرمان  استان  نامطلوب  اقلیمی  به شرایط  توجه  با 
ریزگردها، فقر پوشش گیاهی و جانوری در برخی از نقاط استان واضح است 
که این استان با حد مطلوب فاصله ای زیاد دارد. اجرای برنامه های کنترل 
و پیشگیری از فرسایش خاک و آلودگی منابع آبی یکی از نیازهای جدی 
از  با دولت را خارج  است و حفظ محیط زیست همکاری و همیاری مردم 
میدان شعار می طلبد و از سویی دیگر با توجه به نعماتی نظیر باد و آفتاب 
در این استان، استفاده نکردن از این انرژی ها نوعی خیانت به آینده کشور 
و استان است. استفاده از تولید کننده های بادی و یا سلول های خورشیدی 
در کرمان نه تنها الزم است بلکه بستری بسیار ارزشمند دارد. تنها اندکی 

تدبیر الزم است.
ایجاد حس تعلق اجتماعی

ما باید بدانیم بازخورد تخریب و آسیب  به محیط زیست  به کل جامعه می 
رسد که باید تالش شود در راستای حفظ محیط زیست یک اخالق محیط 
زیستی در سطح جامع احیا و حاکم شود. این آگاهی در سطح جامعه نیز باید 

از طریق دستگاه های ارتباطی انجام شود.

   با توجه به شرایط اقلیمی نامطلوب استان کرمان از جمله خشکسالی و ریزگردها، فقر پوشش گیاهی و جانوری در 
برخی از نقاط استان واضح است که این استان با حد مطلوب فاصله ای زیاد دارد. اجرای برنامه های کنترل و پیشگیری 
از فرسایش خاک و آلودگی منابع آبی یکی از نیازهای جدی است و حفظ محیط زیست همکاری و همیاری مردم با 
دولت را خارج از میدان شعار می طلبد و از سویی دیگر با توجه به نعماتی نظیر باد و آفتاب در این استان، استفاده 
نکردن از این انرژی ها نوعی خیانت به آینده کشور و استان است. استفاده از تولید کننده های بادی و یا سلول های 

خورشیدی در کرمان نه تنها الزم است بلکه بستری بسیار ارزشمند دارد. تنها اندکی تدبیر الزم است.

گزارش: 
مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

درراستای ماده قانون 43 بخشی 
از مقررات مالی دولت و ماده

 5 قانون الحاقی
 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان 
اماکن  از  تعدادی  دارد  نظر  در  راور 
وامالک خود را در قالب قرارداد اجاره 
نماید.لذا  واگذار  واجدشرایط  افراد  به 
متقاضیان جهت کسب شرایط مزایده 
تا تاریخ 98/2/8 و دریافت اسناد مزایده 
به واحد حقوقی  این مدیریت مراجعه 

نمایند.

آگهی دعوت سهامداران شرکت کیمیاگران پسته کرمان سهامی خاص 
ثبت شده به شماره 42۵8 و شناسه ملی 10630116807 جهت تشکیل 

مجمع عمومی عادی.
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه که در ساعت 10 صبح مورخ 98/2/16 در محل 
دفتر شرکت واقع در شهرک صنعتی خضرا قطعه ۵00 تشکیل می گردد 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

1- انتخاب اعضای هیات مدیره 2- انتخاب بازرسین 3- انتخاب روزنامه 
کثیراالنتشار 

هیات مدیره شرکت 

نوبت دومآگهی مزایده

آگهی فقدان سند مالکیت 
اقطاعی فرزند یوسف شماره شناسنامه  اینکه آقای سعید خصالی  به  نظر 
از کرمان دارای شماره ملی 2991321997  تاریخ تولد 1336/04/04 صادره   270
مالک ششدانگ پالک 1653 فرعی از 2976 اصلی بخش 3 کرمان موضوع سند 
مالکیت اصلی به شماره چاپی 575429 سری سال که در صفحه 319 دفتر امالک 
جلد 140 صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضا 
شده مدعی است سند مالکیت پالک مزبور به علت جابجایی مفقود و درخواست 
سند مالکیت المثنی نموده لذا به استناد اصالح تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر با وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان 
کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نمایند در غیر این صورت پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/2/4
130 م/الف

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل
 مجمع عمومی عادی سالیانه در شرکت 

کیمیاگران پسته کرمان 



چهار چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه 18/1398 شعبان 1440/ 24 آوریل 2019/سال بیست و چهارم شماره 2985 
فرهنگ و ادب

سرویس ادبی کرمان امروز

به  معروف  عاملی  حسین  بن  محمد  عالمه 
قرن  مشهور  دانشمند  و  عالم  بهایی«،  »شیخ 
دهم و یازدهم هجری بود که در علوم فلسفه، 
علمای  از  او  داشت.  تبحر  ریاضیات  و  منطق 
زمان خود  علوم  مهم ترین  به  که  بود  جامعی 
آگاهی داشت و حدود 95 کتاب و رساله در 
اخالق،  ریاضیات،  حدیث،  سیاست،  زمینه ی 
فیزیک  و  هنر  مهندسی،  فقه،  عرفان،  نجوم، 

تألیف کرد.
محمد در سال 925 شمسی در بعلبک )لبنان 
در  را  خود  کودکی  و  شد  متولد  امروزی( 
گذراند؛  عامل"  "جبل  شیعه نشین  منطقه ی 
ترکان سلجوقی که  از تسلط  شهری که پس 
مدعی دفاع از تسنن و خالفت عباسیان بودند، 
او همراه  باعث شد  و  نبود  ماندن  دیگر جای 
مهاجرت  ایران  به  سالگی   13 در  خانواده اش 
شاه  پایخت  زمان  آن  که  قزوین  در  و  کند 
طهماسب صفوی و مرکز اجتماع دانشمندان 

شیعه بود، زندگی خود را ادامه دهد.
حمایت  و  ایران  در  تشیع  یافتن  رسمیت 

سیاسی و قدرتمند صفویان از این مذهب باعث 
شد از حضور عالمان دینی در جهت ترویج و 
شود.  استفاده  تشیع  مکتب  آموزه های  تعلیم 
هم  بهایی  شیخ  پدر  عاملی  حسین  عزالدین 
از شاگردان شهید  و  دانشمندان شیعه  از  که 
ثانی بود، به شیخ االسالمی قزوین منصوب شد. 
کنار  در  را  خود  دینی  آموزه های  نیز  محمد 
 996 سال  در  بهایی  شیخ  داد.  گسترش  پدر 
هجری قمری به سمت شیخ االسالمی اصفهان، 
و  تعیین شد  اول،  عباس  پایتخت جدید شاه 

تا زمان وفاتش این منصب را برعهده داشت.
با  مواجهه  در  بهایی  تعادل شیخ  و  میانه روی 
رغم  به  که  بود  شده  باعث  حکومت  و  دین 
تشیع،  حقانیت  اثبات  برای  او  تالش های 
زرتشتی  حتا  یا  و  سنی مذهب  را  او  عده ای 

بدانند.
شیخ بهایی را در ایران به عنوان یک مهندس 
و معمار نیز می شناسند. معماری مسجد امام 
مهندسی  زاینده رود،  آب  اصفهان،  تقسیم  در 
مهم ترین  از  سنگک  نان  ابداع  و  نجف  حصار 
کارهای او بود. شیخ همچنین با تعیین اوقات 
شبانه روز از روی سایه ی آفتاب و تعیین سمت 
و  مهم ترین  از  یکی  به  امام  مسجد  قبله ی 

خود  عصر  دانشمندان  اختالفات  قدیمی ترین 
پایان داد. بناهای کم نظیر اصفهان که معماران 
در ساخت و ساز آن از همفکری شیخ بهایی 
بهره مند شده اند، نیز از دیگر کارهای مهندسی 
اوست که کتیبه های مساجد اصفهان، پل اهلل 
وردی خان )سی وسه پل(، پل خواجو، چهارباغ، 
میدان نقش  جهان و مسجد شیخ لطف اهلل از 

این جمله اند.

تألیفات  که  است  کسانی  از  بهایی  شیخ 
دارای  و  داشته  مختلف  علوم  در  متعددی 
»کشکول«  است.  برجسته ای  ادبی  شخصیت 
شیخ بهایی از آثار معروف اوست. منظومه های 
»نان و حلوا« و »شیر و شکر« هم از مهم ترین 

شعرهای اوست.
نثر،  به  بهایی  شیخ  کتاب های  مهم ترین  از 
کتاب »جامع عباسی« است که به دستور شاه 

کتاب  این  است.  شده  نگاشته  اول  عباس 
و  صفوی  دولت  مذهبی  مشی  خط  برآیند 
اداره و اجرای امور سیاسی - مذهبی در زمان 
به  از  قبل  شیخ  البته  است.  اول  عباس  شاه 
پایان رساندن کتاب از دنیا رفت و شاگردش، 
نظام الدین ساوجی، کار تکمیل و نگارش آن را 
برعهده گرفت. »مفتاح الفالح«، »حبل المتین« 
و »حدائق الصالحین« هم از دیگر تألیفات این 

نویسنده و فقیه است.
فیض  محسن  مال  و  شیرازی  مالصدرای 
کاشانی از معروف ترین شاگردان بهایی بودند 
از او  اندیشه ها و تألیفات خود  که در بیش تر 

تاثیر گرفته اند.
شمسی  هجری   1000 سال  در  بهایی  شیخ 
در اصفهان درگذشت. پیکر او مطابق وصیت 
آرامگاه  کنار  در  و  برده  خراسان  به  خودش، 
امام هشتم )ع( به خاک سپرده شد. به گفته ی 
مورخان، بیش از 50هزار نفر از مردم اصفهان 
مال  و  کردند  شرکت  او  جنازه ی  تشییع  در 

محمدتقی مجلسی بر پیکر او نماز خواند.
بهایی در علم  به پاس خدمات شیخ  یونسکو 
او، سال  نام  به  را  ستاره شناسی، سال 2009 

»نجوم و شیخ بهایی« نام گذاری کرد.

به بهانه گذر از سوم اردیبهشت ماه، روز بزرگداشت شیخ بهایی؛

مخترع نان سنگک

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9800087
طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اصالحی اجرای ثبت اسناد و امالک بدین وسیله 
به محمد جواد حیدری گوکی فرزند علی به شماره شناسنامه 141 شماره 
3189904472 ابالغ می شود جهت وصول مبلغ 792/032/546 ریال مهریه به موجب 
توجه  با  نموده  اجرائیه صادر  شما  علیه  دولتی  نیمعشر  انضمام  به  و  سند شماره 10071 
نتوانسته  نیز  بستانکار  و  نگردیده  شناسایی  ابالغ  مامور  اعالم  طبق  آدرس شما  اینکه  به 
آدرس شما را جهت ابالغ اوراق اجرائیه معرفی نماید و آدرس فعلی شما نیز برای این 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  آگهی  این  فوق  ماده  طبق  لذا  باشد  نمی  مشخص  اداره 
کثیراالنتشار منتشر و شما از تاریخ انتشار که روز ابالغ محسوب می گردد ظرف مدت 
ده روز مهلت دارید که نسبت به پرداخت بدهی اقدام نمایید بدیهی است در غیر این 
صورت طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات اجرائی اقدام خواهد شد ضمنا به جز این 

آگهی، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. 
122 م/الف

علیرضا محمدی کیا - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی پرونده 8800072 اخطاریه 
ماده 101 آئین نامه 

شرکت بهساز نسج آدرس شما به شرح متن سند جهت ابالغ نظریه کارشناسی شناخته 
نشده است لذا نظریه مزبور یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود و 
از تاریخ نشر آگهی که روز ابالغ محسوب می شود چنانچه اعتراضی دارید ظرف مدت 
مبلغ 27/000/000 ریال و 97/000/000 هزینه کارشناسی  نمودن فعال  با سپرده  5 روز 
تجدیدنظر به این اجرا کتبا اعالم نمایند بدیهی است به اعتراضات خارج از مهلت و فاقد 
وجوه سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد طبق نظریه کارشناسی ملک مورد وثیقه با پالک 
150 فرعی از 246 اصلی بخش 7 به مبلغ 29/292/200/000 ریال و ماشین آالت و اموال 

منقول 146/600/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. 
129 م/الف

علیرضا محمدی کیا - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان

سرویس ادبی کرمان امروز
 

نزدیک به ده سال است که اول اردیبهشت به عنوان 
این  از  بهانه گذر  به  نام گذاری شده و  »روز سعدی« 
نمودهای  و  نمادها  از  یکی  دربارۀ  متنوعی  نکات  روز، 
هویت ایرانی و یکی از چهار ستون شعر و سخن پارسی 

بازگفته و یادآوری می شود که همه هم نیکوست.
صرفا  چهرۀ  آن  از  فراتر  بشناسیم؛  دوباره  باید  را  او 
ناصح که در کتاب های درسی ترسیم شده و میان او 
و بچه های ما فاصله انداخته و چه بسا بسیاری ندانند 
از بسیاری از شاعران دیگر زمینی تر و اجتماعی تر بوده 

است. هم او که سروده:
همه عمر بر ندارم سر از این ُخماِر مستی
که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی

شعری که به باور بسیاری در صدر ده ها و شاید صدها 
بتواند  و کیست که  بنشیند  پارسی  هزار شعر مشهور 
بُسراید و سراغ داشته  از آن می تواند  ادعا کند زیباتر 

باشد؟
جالب اینکه اول اردیبهشت سالروز درگذشت محمد 
پارسی گوی  سیاست مدار  و  )شاعر  الهوری  اقبال 
سیاست مدار  و  )شاعر  بهار  ملک الشعرای  پاکستانی(، 
هم روزگار(  نقاش  و  )شاعر  سپهری  سهراب  و  نام دار( 
نیز هست و هر سه - اقبال و بهار و سپهری - به زبانی 
شعر گفته و سروده اند که سعدی در برافراشتن بنای 

آن نقشی هم سنگ فردوسی داشته است.
سعدی، مهم است و به کار امروزمان هم می آید و 

اول اردیبهشت می توان و باید از او یاد کرد. چرا؟
و  بودند  ُعزلت نشین  ما  شاعران  غالب  چون   .1
بسیار  اما  سعدی  می گذراندند.  روزگار  انزوا  در  بیشتر 
اجتماعی بود. حتی اگر همۀ حکایت های او از سفرها و 
دیده ها و شنیده ها را واقعی ندانیم باز هم او بی گمان 
جهان گرد ترین و دنیا دیده ترین سخن دان و شاعر ایرانی 

است.
در روزگار ما تنها سهراب سپهری زیاد سفر می رفت 
عالم شعر.  در  و  نقاشی  نمایشگاه های  برای  بیشتر  اما 
خلوت نشین بود و سفرهای بیرونی او جلوۀ چندانی در 
شعر او نداشت. حال آنکه سعدی، دیده و نادیده را به 

شعر درآورده است.
خود می گوید:

در اَقصای عالَم بگشتم بسی
به سر بُردم ایام با هر کسی
تمّتع به هر گوشه ای یافتم

ز هر خرمنی خوشه ای یافتم
تمام هنر سعدی همین است: از هر خرمن، خوشه ای 
یافتن و عرضه کردن. نه مانند بسیاری دیگر یک خوشه 
یافته باشی و به مثابۀ خرمنی عرضه کنی که واقعیت، 
هزارپاره است و هر پاره نزد کسی است و باید گشت 

و باید دید.
2. سعدی شاعر عشق است و عاشقی. عاشقانه های او 
نه عارفانه های سخت خوان است و نه اروتیک می شود. 
ربط  و  خط  از  اگرچه  می جوید  زمین  در  را  عشق  او 
عارفان جدا نیست و در پی کمال است. اما به کار امروز 

هم می آید:
هر کسی را نام معشوقی که هست

می برد، معشوق ما را نام نیست
سرو را با جمله زیبایی که هست

پیش اندام تو هیچ اندام نیست
از  بارها  شیرازی  سعدی  و  است  شیراز  نماد  سرو، 
بلکه  نمی گوید  سخن  تنها  انگار  و  کرده  یاد  »سرو« 

تابلوی زیبایی از سرو هم اهدا می کند.

3. نثر سعدی در زبان پارسی زبان معیار است. یعنی 
می توان به او استناد کرد و از این روست که وقتی از 
تعبیر »اولی تر« استفاده می کند ما نیز می توانیم. چون 

»اولی تر« را پارسی می داند.
خاطر  به  ما  مردم  کتاب ناخوانی  مشکل  از  بخشی 
مدعی اند  که  است  کسانی  از  شماری  پارسی ندانی 
زبان  که  مترجمان  از  شماری  یا  می نویسند  کتاب 
بیگانه می دانند اما از عهدۀ خواندن و نوشتن پارسی به 
نیکی برنمی آیند. اینان اگر سعدی بخوانند هم به سود 

خودشان است و هم مخاطبان.
۴. سعدی به نسبت سه ستون دیگر کاخ هزار سالۀ 
شعر پارسی، مظلوم است. چون متهم به محافظه کاری 
و کنار آمدن با قدرت می شود و سیمایی که از او در 
ترسیم  رسمی  ذوق ُکش  و  عبوس  رسانۀ  و  مدرسه ها 

می کنند شاد و سرخوشانه نیست.
با  موالنا  و  می بیند  قدر  بسیار  شاهنامه  با  فردوسی 
مثنوی و غزلیات همه جا شناخته شده است و حافظ 
آنقدر در دل و ذهن و زبان هر ایرانی و پارسی گوی جا 
هنوز  اما  را  نمی بیند. سعدی  گزندی  که  کرده  خوش 
درست نمی شناسیم با اینکه مدام اسم کتاب های او را 

از بچه ها می پرسیم و خیال می کنیم می شناسیم.
روزگاری  در  و  است  »مصلحت«  شاعر  5.سعدی، 
به  و  منازعه ها درمی گیرد  گاه  و شرع،  میان عرف  که 
مصلحت، نیازمان می افتد و دو سه سالی است که خود 
آمو زه های  شده،  سیاسی  اغراض  گرفتار  »مصلحت« 
سعدی کهنه نمی شود: » با خصم قوی در نپیچد و بر 
ضعیف جور نکند که پنجه با غالب افکندن نه مصلحت 

است و دست بر ضعیفان برپیچیدن نه مصلحت.«
یا این سخن: » تا دفِع مضّرِت دشمن، به نعمت، توان 
شریف تر  مال،  از  خون  که  نباشد  روا  خصومت،  کرد، 
الّسیف، آخر الحَیل. یعنی مصاف،  است و عرب گوید: 
وقتی روا باشد که تدبیر دیگر نماند. به هزیمت، پشت 

دادن به که با شمشیر ُمشت زدن."
سعدی، شاعر اعتدال و میانه روی است و از این رو در 
و  می شود  کم  او  به  توجه  رادیکال  گفتارهای  هنگامۀ 
هر گاه نسیم میانه روی می وزد یا باید بوزد به سعدی 

بیشتر نیاز می افتد.
اینکه  خاصه  است.  آرامش بخش  سعدی  سخن   .6
بدانیم او در پرآشوب ترین روزگار تاریخ ایران که همۀ 
روزنه های امید بسته شده بود، می زیسته است. در عصر 

یورش و چیرگی مغوالن.

۷. قرن ها قبل از آنکه انسان غربی سراغ انسان گرایی  
و اومانیسم برود، سعدی از »آدمیت« گفته است:

تن آدمی شریف است به جان آدمیت
نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

از بنی آدم و آدمیت گفتن همان نگاه به بشر بما هو 
آن  در  که  است  ایدئولوژی  و  مسلک  از  فارغ  و  بشر 
آدمیت  و  آدم  از  سعدی  اما  است  بوده  کیمیا  روزگار 

می گوید.
اما نباید ما را به تصورات نادرست  ۸. سعدی ستایی 
سوق دهد. بر سردر سازمان ملل، شعر مشهور سعدی 
)بنی آدم اعضای یک پیکرند( را نصب نکرده اند و خدا 
پدر جواد ظریف را بیامرزد که در دوران نمایندگی در 
سازمان ملل، یک تابلوفرش با این نوشته را در یکی از 
راهروها آویخت تا خیلی هم توی ذوق کسانی نخورد 

که در سازمان ملل دنبال شعر سعدی می گردند.
اهمیت سعدی اما به این نیست که شعر او بر سردر 
روح  که  است  این  به  نیست.  یا  هست  ملل  سازمان 
هر چند  بازمی تاباند.  قرون  در طول  را  ایرانی  اندیشه 
برخی آموزه ها به ظاهر با دنیای مدرن سازگار نباشد 
انکار کنیم: » دروغ  ولو  است  ایرانی سازگار  باور  با  اما 
»عاقبت،  یا  فتنه انگیز«  راستی  از  به  مصلحت آمیز 

گرگ زاده گرگ شود / گرچه با آدمی بزرگ شود«.
9. شعر سعدی هنوز تازه است و کاربردی:

به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار
که بّر و بحر فراخ است و آدمی بسیار 

و در ادامه:
چه الزم است یکی شادمان و من غمگین
یکی به خواب و من اندر خیال وی بیدار؟

از  دارد  و  نیست  خیالش  عین  و  رفته  طرف  یعنی 
زندگی لذت می برد، آن وقت تو داری غصه می خوری 

و زانوی غم بغل گرفته ای؟!
دوست روان شناسی دارم که می گوید برای مراجعانی 
که از شکست عشقی دچار افسردگی شده یا روز و شب 
قول خودشان  به  و  رفته  محبوبۀ  یا  محبوب  یاد  با  را 
را می خوانم  اشعار سعدی  بی وفا سر می کنند، همین 

تا به خود بیایند و خیال نکنند دنیا تمام شده است.
شاید  و  افسردگی  از  را  خیلی ها  شاید  بیت  همین 
خودکشی نجات دهد چون واقعا »بر« و »بحر« فراخ 
است و »آدمی بسیار«. یعنی قحطی که نیامده و همان 
باش  نگیر، شاد  نبوده است. عزا  تو  نفر که بخت  یک 
تزریق  جامعه  به  را  باشی«  »خوش  روحیۀ  همین،  و 

واعظ  سعدی  می کنند  خیال  خیلی ها  منتها  می کند 
بوده است.

10. سعدی روی سکه »سازش« در زندگی را به ما 
و  ستیز  ندارد؟  رو  دو  مگر  سیاست،  خود  می نمایاند. 
سازش؟ سعدی، روح »خیزران«ی و اهل انعطاف - یا 
در  خیزران  است.  ایرانی  جامعۀ   - انعطاف  به  محکوم 
بگذرد.  توفان  تا  می شود  خم  نمی شکند.  توفان،  برابر 
این خم شدن، کرنش و تسلیم نیست. ماندگاری است و 

کوتاه آمدن و دوباره سر برافراشتن.
چو روزگار نسازد، ستیزه نتوان بُرد
ضرورت است که با روزگار درسازی

این »درساختن«، تسلیم نیست. قبول واقعیت هاست.
به تعبیر دکتر داریوش شایگان در »پنج اقلیم حضور«: 
»نظام اخالقی سعدی، دو هدف را دنبال می کند. یکی 
اینکه انسان را چنان بپرورد که از معضالت و مصایب 
و  بدارد  قدرت های حاکم مصون  از  و  امان  در  روزگار 

دوم پنجره ای بگشاید به عشق و عوالم غیب.«
روح معنویت ایرانی در ادبیات، جلوه می کند و همه کس 
نیست که  است. شوخی  از همه سخن سعدی  فهم تر 
مدرن ترین هنرمند دوران ما - عباس کیارستمی - که 
کتاب خود را با این جمله » آرتور رمبو« شروع می کند 
که »باید مطلقاً مدرن بود«، می رود سراغ سعدی و این 
شاعر درگذشته در ۷00 سال قبل را مدرن می داند و 
مصراع هایی را انتخاب کرده که تحت الشعاع اشعار دیگر 
یا در  قرار داشته و شکوهشان کمتر دیده شده است 

یک قاب مستقل به تصویر کشیده نشده اند:
دست  از  سعدی  کنند،  ناله  غیر  دست  از  همه   -

خویش، فریاد.
یا همین یکی برای آرامش بخشی کافی است:

سعدِی شوریده! بی قرار، چرایی؟
در پی چیزی که برقرار نمانَد؟

اگر این نظام آموزشی دوست دارد سیمای یک ناصح 
پرشور  و  شاد  سعدی  از  را  مالل آور  و  خسته کننده 
تصویر کند، بر ماست که تن ندهیم و سعدی راستین 

را بشناسیم و آنقدر بخوانیم تا ملکۀ ذهنمان شود.
تو را به خدا بگویید در کدام رمان و کدام شعر جمله ای 
به این مدرنی خوانده اید: »چنان موافق طبع منی و در 

دل من، نشسته ای که گمان می بَرم در آغوشی.«
از  فراتر  امید  نومیدی ها کدام  در روزگار عسرت ها و 
به  اال  سخن سعدی که »دفع غم دل، نمی توان کرد، 

امید شادمانی".

چرا »سعدی« مهم است؟

به قلم 
سامان  
ساردویی

گونه ی شیشه ها خیس است 
اتاق ناله هایش را  

مرتب می کند 
پرده ها بی خیال ایستاده اند 

کاش مهربانی را  
از تخت های بیمارستان می آموختی 

تا دم مرگم  
منتظر بهبودم مانده اند

عاشقانه 
حتی رویای آمدنت 

رویای آمدنت 
آنگاه رنگ زندگی گرفت 

که پرده ی خیالم 
به زیر پای تو 

فرش تحمل گرفت 
تا 

لحاف چرکین تنهاییم را 
با بوی ماندگی 

وصله های کهنگی 
به خاک کوچه 

بسپرم

به قلم سید 
رضا مجد زاده 
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سفر نامه نوروزی یک نویسنده همیشه در سفر ؛

از  شمسی   1398 ماه  فروردین  نهم  جمعه  روز 
خواهرم  مهمانان  آمد.  مهمان  برایم  کرمانشاه 
طاهره به اتفاق شوهرش آقای محمد جلیلیان و 
دو دخترش ساحره و فاطیما و نوه پنج ساله اش 

سپهر ساعت 6 عصر به کرمان رسیدند.
از  و  کردیم  استراحتی  و  شامی خوردیم  را  شب 
گذار  و  گشت  ماه  فروردین  دهم  شنبه  بعد  روز 
خود را در شهرستانهای کرمان شروع کردیم. روز 
میمند  روستای دستکند  از  بازدید  ما  اّول هدف 
میمند  به  رسیدن  برای  را  مسیر  این  که  بود 
روستای   – رفسنجان  کردیم. شهرستان  انتخاب 
کشکوئیه - راویز ) روستای حوم الدین( روستای 
-  دهیاری  روستای سرخان  ریسه–  گردشگری 
اوستا  پیش  روستای   – قلعه  پا  دهیاری   – مرج 
که 8 کیلومتر از جاده اصلی فاصله دارد. آستانه 
 4/5 که  پوشان  سبز  محمد  امامزاده  مبارکه 
کیلومتر از جاده اصلی فاصله دارد. روستای چنار 
و روستای کالب که اولی 5 کیلومتر و دّومی 8 
امتداد  و در  دارند  فاصله  اصلی  از جاده  کیلومتر 
دستکند  روستای  سرانجام  و  اند  گرفته  قرار  هم 
میمند که 5 کیلومتر از جاده اصلی فاصله دارد. 

ساعت 10/30 صبح روز شنبه دهم فروردین ماه 
از کرمان حرکت کردیم. ساعت 11/15 از دو راهی 
از دو راهی خنامان  استخروئیه و ساعت 11/20 
 – چاروک   - حیات  بی  بی  روستاهای  شامل   (
ارجاسب – گلو ساالر( گذشتیم. ساعت 11/30 به 
روستای حاجی آباد و سپس کبوتر خان رسیدیم. 
ساعت 11/55 به شهر رفسجان رسیدیم. ساعت 
12/10 به جایگاه اختصاصی پمپ بنزین حیدری 
در جاده انار رفتیم و باک ماشین را از بنزین پر 
روستای  راهی  دو  به   12/20 ساعت  و  کردیم 
کوثر ریز و سپس در ساعت 12/30 به دو راهی 
کشکوئیه  در  رسیدیم.  دهنه  آباد  احمد  روستای 
جاده را به طرف کرمان برگشتیم و پس از طی 
یک کیلومتر به دو راهی راویز رسیدیم و از این 
زیبای منطقه  به طرف کوهستان  بعد  به  منطقه 
میمند  دستکند  روستای  سمت  به  نهایت  در  و 
حرکت کردیم. ساعت یک بعد از ظهر به روستای 
حوم الدین مرکز روستای راویز رسیدیم. در این 
دایر  بومگردی  اقامتگاه  چندین  تازگی  به  روستا 

شده بود.
حسین  سید  آقا  مقبره  الدین  حوم  روستای  در 
دارابی که با 28 واسطه به حضرت امام سجاد )ع( 
منتهی می شود و در سال 1228 ه – ق در این 
روستا در گذشته است و بعدها ساختمان زیبایی 
همراه گنبد آجری بزرگی در روی قبر ساخته اند 
توقف  روستا  این  در  ساعت  نیم  مدت  رسیدیم. 
کردیم و سپس ساعت 1/30 بعد از ظهر به طرف 
یکی  در  شدیم.  روانه  ریسه  گردشگری  روستای 
و  استراحت  برای  این دهکده  زیبای  باغ های  از 

صرف پیش ناهار توقف کردیم. 
گردشگری  روستای  از  ظهر  از  بعد   3 ساعت 
ریسه حرکت کردیم. ادامه این مسیر تا روستای 
دستکند میمند روستاهایی هستند که در تاریخ 
بازی  زیادی  نقش  رفسنجان  و  یزد   ، شهربابک 
که  دارند  جالبی  تاریخی  سرگذشت  و  اند  کرده 
را  رفسنجان  و  یزد   ، شهربابک  تاریخی  مطالعه 

خیلی خواندنی تر می کند.
چند  این  ظرف  ها  روستاه  این  چهره  ضمن  در 
سال گذشته خیلی تغییر کرده است. چون بیشتر 
و  سرچشمه  مس  معدن  در  روستا  این  مردان 
کارخانه ذوب مس خاتون آباد کار می کرده و به 
بازنشستگی  از  اند. پس  بازنشستگی رسیده  سن 
پولی  با  و  اند  شده  خود  دهات  ساکن  همگی 
آنها  به  بازنشستگی  از  پس  سرچشمه  مس  که 
اکثراً  گذرانند.  می  روزگار  است  کرده  پرداخت 
زیبایی  ویالهای  اند؛  داده  تغییر  را  روستا  چهره 

در ظرف این چند سال در این دهات ساخته شده 
بومی  غیر  که  دیگر  جاهای  خالف  بر  که  است 
ها  بومی  دهات  این  در  اند  کرده  سازی  ویال  ها 
اند و همیشه هم ساکن  ویالهای زیبایی ساخته 
و  مرغ  چند  خود  عالقه  اندازه  به  و  هستند  آن 
خروس و گوسفند جهت استفاده شخصی پرورش 
می دهند و کسانی که ذوق کشاورزی داشته اند 
اکنون  بودند  شده  رها  گذشته  در  که  را  ها  باغ 
بازسازی کرده اند و چهره روستا های این منطقه 
را به طور کلی عوض کرده اند و انسان لذت می 
برد از این همه زیبائی و این مسیر زیبا را با دیدن 
خانه های ویالیی که یکی از دیگری بهتر است با 
آرامش بیشتری طی می کند. سالهای پیش که 
های  باغ  دیدن  از  کردم  می  عبور  مسیر  این  از 
خشکیده و خانه های گلی رها شده افسوس می 
امروزه هر چه هست لذت و زیبایی  خوردم ولی 

است در این مسیر بسیار زیبا.
ای  خالصه  رسیدیم  میمند  به  تا  مسیر  این  در 
علی  مالمهر  قیام  مخصوصاً  منطقه  این  تاریخ  از 
چناری در روستای چنار علیه فرج ا... خان حاکم 
دادم که  مهمانان شرح  برای  را  مقتدر شهربابک 
به  اثر هرج و مرجی که در شهربابک  چگونه در 
وجود آمده بود یک دزد یاغی به نام مالمهر علی 
چناری موفق می شود با گروه اندک خود بر فرج 
و مدت 40  پیروز شود  ا... خان حاکم شهربابک 

روز بر شهربابک حکومت کند و خان را در حبس 
خود نگاه دارد. ولی از آنجا که همه قیام کنندگان 
دزد و یاغی و اهل کوهستانهای شهربابک بوده اند 
نداشته  ای  میانه  داری  حکومت  و  حکومت  با  و 
اند بعد از اینکه سرمست از باده غرور می شوند  
یاد  از  بودند  داده  حکومت  برای  که  هایی  وعده 
هر  شوند.  می  سوار  قدرت  اریکه  بر  و  برند  می 
کدام از رهبران یاغی قیام بنای بد رفتاری با مردم 
شهربابک را می گذارند و در انباشتن جیب خود از 
خزاین حکومتی دریغ نمی کنند و دنبال عیاشی 
و خوشگذرانی می روند. فرج ا... خان هم که در 
حبس خانگی آنها بوده از این تفرقه آنها و نفرت 
مردم شهربابک از آنان استفاده می کند و دریک 
وعید  و  وعده  با  شود  می  موفق  تاریخی  بزنگاه 
طرفداران ناراضی مالمهر علی چناری را به طرف 
خود بکشاند و در اواسط فروردین ماه که نگهبانان 
یاغی حکومتی مشغول تکاندن درخت توت ارگ 
حکومتی بوده اند از غفلت نگهبانان استفاده کرده 
و با کمک عوامل خود که در اردوی مال مهر علی 
چناری بوده اند در یک حرکت آنی و باور نکردنی 
را دستگیر  علی چناری  مهر  موفق می شود مال 
کند و قیام آنها را بعد از 40 روز به سقوط بکشاند 
و بوسیله نفوذی های خود در سپاه مال مهر علی 
چناری توانست طرفداران خود را که هر یک به 
شهری فرار کرده بودند دوباره فرابخواند و پس از 

مهر علی  تثبیت حکومت خود در شهربابک مال 
چناری را همراه با بقیه سرکردگان قیام به بهانه 
فرستادن آنها به چنار همه آنها را در سحرگاهی 
اواخر فروردین ماه در مسیر  بهاری در  در نسیم 
باران کند و به عمر قیام مستعجل  راه چنار تیر 

مال مهر علی چناری پایان دهد.
روستاهای  به  ریسه  گردشگری  روستای  از  پس 
قلعه  پا   ، دهیاری  و  مرج  دهیاری  و  سرخان 
اوستا که 8  پیش  روستای  راهی  دو  از  رسیدیم. 
دستکند  خانه   10 دارد  فاصله  جاده  با  کیلومتر 
در این ده در کوه کنده اند و سابقه تاریخی آن از 

میمند بیشتر است.
سالهای  در  که  دارد  وجود  آبشاری  ده  این  در 
ترسالی آبشار آن فعال است. از دو راهی آستانه 
 4/5 که  پوشان  سبز  محّمد  امامزاده  مبارکه 
کیلومتر با جاده اصلی فاصله دارد و جاده آسفالته 
این  در  امامزاده  ساختمان  فقط  دارد  هم  خوبی 
و  است  شده  ساخته  هوا  و  آب  خوش  قسمت 
رفسنجان  و  اهالی شهربابک  ندارد.  دیگری  خانه 
این  آستانه  به  دفن  را جهت  خود  گذشتگان  در 

امامزاده می آوردند. 
از دو راهی روستای چنار و کالب هم گذشتیم. 
ساعت 4 بعد از ظهر به روستای دستکند میمند 
مبلغ  میمند  پارکینگ  از  استفاده  برای  رسیدیم. 
12 هزار تومان از هر ماشین می گرفتند و قبض 
صادر می کردند ولی رسید قبض مربوط به تخت 
را  پارکینگ  بود. ای کاش هزینه  جمشید شیراز 
نه  کردند  می  مصرف  میمند  خود  آبادانی  برای 
برای تخت جمشید شیراز که خود درآمد خوبی 

دارد.
این روستا 365 خانه دستکند دارد و در 17 تیر 
ماه 1394 شمسی برابر با 8 ژوئیه 2015 به ثبت 
با  هم  کیلومتر   5 و  است  رسیده  جهانی  میراث 
جاده اصلی فاصله دارد. این روستا اکنون ساکن 
این  بودن  به علت گردشگری  فقط  ندارد.  محلی 
روستا است که عده ای از روستاهای دیگر به خاطر 
شغل خود که فروش محصوالت بومی شهربابک 
در  اند.  شده  میمند  ساکن  فعاًل  است  میمند  و 
و  دستکند  مدرسه  و  دستکند  حمام  روستا  این 
حسینیه را در دل کوه کنده اند و حسینیه هم با 

قالیچه های میمندی فرش شده است.
اثر  در  میمند  حمام  در  هم  حوضی  تازگی  به 
و  است  جالب  خیلی  که  اند  کرده  پیدا  حفاری 
حکایت از فرهنگ باالی مردم میمند دارد. برخی 
از خانه های دستکند را تغییر کاربری داده اند و 
و  گردشگران  شبانه جهت  استراحتگاه  عنوان  به 
در  کنند.  می  استفاده  آنها  از  مغازه  و  رستوران 
های  خانه  از  یکی  در  ظهر  از  بعد   5/30 ساعت 
اعیانی  خانه  احتماالً  که  میمند  دستکند  بزرگ 
عنوان  به  بود  تر  بزرگ  ها  خانه  بقیه  از  و  بوده 
از آن استفاده می کردند غذا خوردیم.  رستوران 
یکی  در  رستوران  پز  و  پخت  تمام  اینکه  جالب 
از اتاق های سنگی دستکند صورت می گرفت و 
بیشتر غذاهای گوناگون را هم در کمترین مدت 

آماده می کردند. 
به  ما  ناهار  نبود  معلوم  که  غذا  صرف  از  پس 
برای شام، خانه  یا پیش غذایی  آمد  حساب می 
زیبایی آن ترک  با همه  را  های دستکند میمند 
این  از  بعد  به  این  از  و  زدیم  جاده  به  و  کردیم 
آباد  خاتون  ذوب مس  مسیرها گذشتیم؛کارخانه 
– شهرک خاتون آباد – ایستگاه زاه آهن خاتون 
آباد – دو راهی مجتمع مس سرچشمه – کارخانه 
مس سرچشمه – کبوتر خان – سعدی – باغین 

و سپس در ساعت 10 شب به کرمان رسیدیم.
ادامه دارد ...

از میمند شهربابک تا کلوت های شهداد به قلم 
محمدتقی راهپیما

بخش اول



سرقت در پوشش ازدواج!
هنوز هم در شوک هستم، خودم هم باورم نمی شود به همین 
راحتی فریب مردی شیاد و کالهبردار را خورده باشم. حاال با این 
اشتباهی که مرتکب شدم نه تنها همه آمال و آرزوهایم بر باد رفته 
است بلکه چنان آبرو و حیثیتم به بازی گرفته شده که نمی توانم 
حتی این ماجرا را برای نزدیک ترین افراد زندگی ام بازگو کنم چرا 

که...
با چشمانی  که  است  ای  30ساله  زن  اظهارات  از  بخشی  ها  این 
اشکبار دست به دامان قانون شده بود تا شاید با دستورات قضایی 
بیابد که فقط در  از مرد کالهبرداری  بتواند ردی  پلیس  و کمک 
فاصله چند ساعت زندگی او را به هم ریخته و اموالش را به یغما 
دستورات  و  ها  راهنمایی  از  قدردانی  جوان ضمن  زن  است.  برده 
خراسان  مرکز  دادستان  )معاون  یار«  شریعت  »سیدهادی  قاضی 
را  خود  تلخ  سرگذشت  بار  کوله  شرمگین،  ای  چهره  با  رضوی(، 
یک  دام  در  افتادن  چگونگی  درباره  و  گشود  دادسرا  راهروی  در 
خواستگار دزد گفت: چند سال قبل به خاطر برخی مشکالت ریز و 
درشت، نتوانستم به زندگی با همسر سابقم ادامه بدهم، به همین 
آن  البته  باشم،  داشته  آرامی  زندگی  تا  گرفتم  طالق  او  از  خاطر 
زمان چنان از وضعیت زندگی مشترکم خسته بودم که هیچ گاه به 
عواقب تلخ طالق فکر نمی کردم و تنها به رهایی از شرایط موجود 
می اندیشیدم. خالصه، بعد از آن که ُمهر طالق بین من و همسرم 
جدایی انداخت، من به زندگی مجردی روی آوردم و با کار در بیرون 
از منزل هزینه های زندگی ام را تأمین می کردم. اما مدتی قبل 
با پیشنهاد یکی از دوستانم وارد شبکه های اجتماعی شدم و به 
جست و جو در سایت های همسریابی پرداختم. با آن که در رسانه 
ها درباره شیادی و حیله گری در این سایت های غیرقانونی مطالعه 
کرده بودم و اعتمادی به این سایت ها نداشتم اما باز هم خودم را 
دارای فکر و اندیشه می دانستم و چنین توجیه می کردم که افراد 

ساده لوح و زودباور در دام کالهبرداران و سودجویان می افتند.
باالخره بعد از مدتی پرسه زنی در این سایت ها، روزی مردی برایم 
پیام گذاشت که او نیز تنهاست و دوست دارد با زنی که مشخصات 
مرا دارد ازدواج کند. من هم که از تنهایی به تنگ آمده بودم به پیام 
هایش پاسخ دادم. او بسیار مودبانه و با جمالتی عاشقانه چنان مرا 
شیفته خود کرده بود که از چت کردن با او خسته نمی شدم. دیگر 
داریوش تنها همدم من شده بود و من لحظه ای بدون جمالت 
پیاز  تا  سیر  دلیل  همین  به  بگیرم.  آرام  توانستم  نمی  او  زیبای 
گذشته ام را برایش بازگو کردم اما درباره او به جز آن که خودش 
را داریوش معرفی می کرد چیز دیگری نمی دانستم. او مدعی بود 
اهل همدان است و باید مسیر طوالنی را برای مالقات من طی 
کند. با این حال، بعد از حدود یک ماه ارتباط اینترنتی در نهایت 
قرار شد او طوری از همدان و با خودروی شخصی خودش حرکت 
دیدار حضوری  در یک  ما  و  برسد  به مشهد  کند که حدود ظهر 
برای برگزاری مراسم سنتی برنامه ریزی کنیم. او در حالی خودش 
را مردی بی نیاز و پولدار معرفی می کرد که من فقط پنج سکه 

طال پس انداز داشتم.
خالصه، آن روز برای دیدار داریوش لحظه شماری می کردم و مدام 
این که گفت خودرو در جاده دچار نقص  تا  او در تماس بودم  با 
فنی شده و نیاز به تعمیر دارد. باالخره ساعت 23 به مشهد رسید 
و بالفاصله مرا با خودش به یکی از مراکز زیارتی برد. آن جا هم 
بدانیم مرا به عقد خودش در  بدون آن که درباره یکدیگر بیشتر 
آورد و پس از آن نیز به منزل اجاره ای من رفتیم. هنوز به خاطر 
این ازدواج سریع در شوک بودم که داریوش صبح زود صبحانه اش 
را خورد و به بهانه انجام یک کار ضروری از خانه بیرون رفت. آن 
جا بود که فهمیدم داریوش سکه های طالیم را سرقت کرده است 
ولی هرچه با او تماس گرفتم دیگر پاسخم را نداد. اکنون هم در 
حالی که هیچ سند و مدرک و مشخصاتی از آن مرد شیاد ندارم، 

دست به دامان قانون شده ام. اما ای کاش ...

پاراگالیدرسواری جان 

دختر جوان را گرفت
فوریت های  و  مدیریت حوادث  مرکز  روابط عمومی  مدیر  نوشت:  مهر 
سایت  در  جوان  پاراگالیدرسوار  مرگ  و  سقوط  از  کرمانشاه  پزشکی 

ویس القرن خبر داد.
سایت  در  جوان  پاراگالیدرسوار  یک  مرگ  خبر  اعالم  با  آزادی  اکبر   
این حادثه که عصر روز  پروازی و تفریحی ویس القرن اظهار کرد: در 
با  پرواز  حین  در  سقوط  دلیل  به  ساله   22 دختر  یک  داد  رخ  جمعه 

پاراگالیدر جان خود را از دست داد.
وی در تشریح این حادثه گفت: نیروهای مرکز اورژانس پس از اطالع از 
این حادثه به سرعت در محل حاضر شدند، ولی تالش های آنها برای 

نجات ورزشکار جوان بی نتیجه بود و وی جان باخت.
پزشکی  فوریت های  و  حوادث  مدیریت  مرکز  عمومی  روابط  مدیر 
کرمانشاه افزود: این فرد در سایت مذکور مشغول عملیات پرواز بود که 

از ارتفاع ۸0 متری سقوط کرد.

سیل مشهد »تازه عروس« را برد!
ترک  از  بود،  درآمده  مردی  موقت  عقد  به  تازگی  به  که  جوانی  زن 
موتوسیکلت همسرش به درون رودخانه وکیل آباد مشهد افتاد و سیل 

مقابل چشمان وحشت زده داماد، او را با خود برد!
 به گزارش خراسان، این حادثه هولناک در نزدیکی پل شهید پرتوی 
هنگامی رخ داد که زن 3۷ ساله ترک نشین موتوسیکلت همسرش بود 
و آن ها در زمین خاکی مسیر رودخانه به موتورسواری ادامه می دادند، اما 
ناگهان زیر موتوسیکلت با تلی از خاک برخورد کرد و زن جوان به درون 

رودخانه پر از آب پرت شد.
این گزارش حاکی است، موتورسوار مذکور که به تازگی زن جوان را به 
عقد موقت خود درآورده بود، برای نجات همسرش پا به داخل رودخانه 
را به عمق  اما شدت سیل به حدی بود که پیکر زن جوان  گذاشت، 

آب های خروشان کشید و فریاد های او را برید!
مرد جوان که خود را به حاشیه رودخانه رسانده بود، از مردی رهگذر که 

در آن محدوده پرورش اسب داشت، تقاضای کمک کرد.
 او به مرد رهگذر گفت: همسرم را سیل برد، اما تلفن همراهم خیس 
شده است و نمی توانم با نیرو های امدادی تماس بگیرم! در این هنگام 
با تماس تلفنی مرد رهگذر، نیرو های آتش نشانی وارد عمل  بود که 

شدند و به جست وجو در میان رودخانه پرداختند.
این عملیات امدادی تا ساعت 3 بامداد روز بعد به طول انجامید، اما 
هیچ اثری از تازه عروس پیدا نشد. نیرو های امدادی به ناچار محل را 
ترک کردند و صبح روز بعد به ادامه عملیات پرداختند تا این که حدود 
ساعت ۱0:30 صبح شنبه، پیکر بی جان زن 3۷ ساله در فاصله حدود دو 
هزار متری پل شهید پرتوی کشف شد و امدادگران آتش نشانی جسد 

وی را از میان گل و الی رودخانه بیرون آوردند!
با گزارش کشف جسد زن جوان به قاضی ویژه قتل عمد مشهد و با 
رودخانه،  در عمق  تازه عروس  ماجرای مرگ  بودن  به مشکوک  توجه 
بالفاصله قاضی علی اکبر احمدی نژاد برای بررسی دقیق موضوع، عازم 
محل وقوع حادثه شد و بدین ترتیب تحقیقات قضایی درباره چگونگی 

این حادثه تاسف بار ادامه یافت.
بودن حادثه مرگ  از غیرعمدی   در حالی که شواهد و دالیل موجود 
زن جوان حکایت دارد، به دستور قاضی شعبه 20۸ دادسرای عمومی و 
انقالب مشهد، جسد این زن برای تعیین علت دقیق مرگ به پزشکی 
قانونی انتقال یافت و بررسی های مقام قضایی برای روشن شدن ماجرا 

آغاز شد.

پلنگ گرسنه نوزادی را خورد
پلنگ وحشی نوزاد 9 ماهه هندی را از کنار مادرش ربود و خورد.

در  روستایی  خانه  به  ورود  از  پس  گرسنه  پلنگ  این  وایرد،  به گزارش 
منطقه »زاری« در گجرات هند نوزاد را که در کنار مادرش خوابیده بود 
به دندان گرفته و فرار کرده است. بنا بر گزارش های پلیس، مادر کودک 
در  نوزاد  این  بعد جسد  فرزندش شود.روز  دزدیده شدن  مانع  نتوانسته 
منطقه جنگلی نزدیک محل زندگی اش پیدا شده است. گفتنی است 
که رنجرهای پارک وحیات وحش منطقه موفق به زنده گیری این پلنگ 

وحشی دو روز پس از جنایتش شده اند.  

خبر

شورای  مجلس  آموزش  کمیسیون  سخنگوی 
ظرفیت  درصد   ۸۵ که  این  بر  تاکید  با  اسالمی 
پذیرش دانشگاه ها باید بر اساس سوابق تحصیلی و 
بدون شرکت در کنکور باشد، افزود: اطالع رسانی 
شود که کدام رشته ها و کدام دانشگاه شامل این 
ظرفیت ۸۵ درصدی هستند و برای مردم شفاف 
شود که نیازی نیست متقاضیان برای تحصیل در 
این دانشگاه ها در انتخاب رشته و در کنکور شرکت 

کنند.
در  ایسنا  با  گفت وگو  در  میرزاده  میرحمایت 
آموزش  کمیسیون  بررسی های  آخرین  خصوص 
پذیرش  و  کنکور  شرایط  تغییر  درباره  مجلس 
واژه  گاه  هیچ  گفت:  دانشگاه ها  سوی  از  دانشجو 
حذف کنکور در دستور کار کمیسیون آموزش قرار 
موضوع  ما  بررسی  مورد  بحث  بلکه  است؛  نگرفته 
اصالح قانون مرتبط با کنکور بود. بر اساس همین 
بررسی های کمیسیون دولت موظف شده است که 
تا پایان سال ۹۷ به گونه ای عمل کند که حداقل 
اساس  بر  دانشگاه ها  پذیرش  ظرفیت  درصد   ۸۵

سوابق تحصیلی باشد.

شورای  مجلس  آموزش  کمیسیون  سخنگوی 
اسالمی تصریح کرد: بررسی های ما نشان می دهد 
اینکه  دلیل  به  اما  است،  شده  اجرا  موضوع  این 
دولتی  غیر  و  کاربردی  علمی  دانشگاه های شبانه، 
درصدی   ۸۵ ظرفیت  کرده اند،  پیدا  گسترش 
آن  و  بود  خواهد  دانشگاه ها  همین  شامل  معموال 
۱۵ درصد  برای دانشگاه های روزانه در نظر گرفته 

می شود.
به  دارند  قصد  که  کسانی  یعنی  کرد:  اضافه  وی 
شامل  کنند  تحصیل  دانشگاه ها  در  روزانه  صورت 
اجرا  نحوه  این  شاید  بود.  خواهند  درصد   ۱۵ آن 
شدن قانون مدنظر قانونگذار نباشد ولی نمی توان 

برای این نحوه ی اجرا کسی را هم مجازات کرد .
زمینه  این  در  عنوان کرد: موضوع جدید  میرزاده 
است؛  درصدی   ۸۵ ظرفیت  برای   کنکور  حذف 
این  در  افرادی که  اسامی  نیست  نیاز  دیگر  یعنی 
ذکر  پذیرش  دفترچه  در  می گیرند  قرار  ظرفیت 
شود، لزومی ندارد این افراد برای شرکت در کنکور 
پرداخت  هزینه  آن  برای  و  کنند  رشته  انتخاب 
کنند. فردی که در شهر خود قصد دارد در دانشگاه 

پیام نور تحصیل کند نیازی  به شرکت در کنکور 
ندارد و نباید برای تهیه جزوه به برخی موسسات 

مراجعه کرده و برای آن هزینه کند.
شورای  مجلس  آموزش  کمیسیون  سخنگوی 
اطالع  مردم  به  شفافیت  با  کرد:  اظهار  اسالمی 
دانشگاه  کدام  و  رشته ها  کدام  که  شود  رسانی 
شامل این ظرفیت ۸۵ درصدی هستند و بگویند 
این  در  تحصیل  برای  متقاضیان  که  نیست  نیاز 
شرکت  کنکور  در  و  رشته  انتخاب  در  دانشگاه ها 
کنند، اگر در میان این دانشگاه خلف وعده صورت 
گیرد و آنها به تعهد خود در این خصوص پایبند 
خواهد  پیگیری  را  موضوع  نظارتی  بخش  نباشند 

کرد.
حذف  موضوع  امسال  ما  گفت:  پایان  در  میرزاده 
به  با هدف کمک  را  کنکور ظرفیت ۸۵ درصدی 
شهر  از  تحصیل  برای  ندارند  تمایلی  که  عزیزانی 
در  خود  شهر  در  دارند  قصد  و  شوند  خارج  خود 
پیگیری  کنند  تحصیل  دولتی  غیر  دانشگاه  یک 
کردیم اما موضوع تاثیر معدل از اختیارات شورای 

سنجش است و ارتباطی با مجلس ندارد.

نگه  برای مخفی  قتل همسرش  از  مرد جوان پس 
داشتن راز این جنایت، مدعی شد به خارج از کشور 
این  راز  زن  خانواده  پیگیری های  اما  کرده اند،  سفر 

جنایت هولناک را فاش کرد.
مأموران  فروردین   ۳۱ روز  »ایران«،  به گزارش   
نزاع  یک  جریان  در  مسعودیه   ۱۵۷ کالنتری 
خانوادگی قرار گرفتند. مأموران راهی محل شدند و 
مشخص شد اعضای یک خانواده با دامادشان درگیر 
خاتمه  درگیری  اطرافیان  وساطت  با  اما  شده اند، 

یافت. این در حالی بود که ساعت ۳ بامداد درگیری 
اما  شد،  اعالم  کالنتری  به  خانواده  این  از  دیگری 
وقتی مأموران به محل حادثه رفتند زن جوانی گفت: 
خواهرم مدتی است که ناپدید شده است هر چه با او 

تماس گرفتیم خبری به دست نیاوردیم.
 به همین خاطر به خانه اش مراجعه کردیم و دامادمان 
را دیدیم، او مدعی شده بود به خارج از کشور رفته اند، 
اما وقتی او را دیدیم تعجب کرده و سراغ خواهرم را 
گرفتیم که گفت: خبر ندارد. تمام دعوا های امروز هم 

تا  داشت  ادامه  ماجرا  این  بود.  موضوع  همین  سر 
اینکه دامادمان لحظاتی قبل به قتل خواهرم اعتراف 
کرد.سرهنگ جلیل موقوفه ای، جانشین رئیس پلیس 
پیشگیری پایتخت با اعالم این خبر گفت: بالفاصله 
مرد ۳۹ ساله به نام کامبیز بازداشت شد که به قتل 
با  کرد.  اعتراف  مالی  اختالف  خاطر  به  همسرش 
او در  بازپرس جنایی  به دستور  اعتراف مرد جوان، 
اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت 

و بررسی ها در این خصوص ادامه دارد.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس:
ظرفیت پذیرش دانشگاه ها باید ۸۵ درصد بدون کنکور باشد

اعتراف به همسرکشی بعـد از ۵۵ روز

کمدین رییس جمهور شد یک 
نامزد  که  تلویزیونی  کمدین  زلنسکی  ولودیمیر   
انتخابات  در  بود  شده  اوکراین  جمهوری  ریاست 
این کشور اعالم پیروزی کرده و در عین حال پترو 

پوروشنکو شکست در انتخابات را پذیرفته است.
پیروزی  ایسنا،  از  نقل  به  اقتصادآنالین  گزارش  به 
یک کمدین در انتخابات اوکراین قطعی شده است. 
رقیب او که گرایش آشکاری به غرب دارد، شکست 
انتخابات  از  گزارش ها  آخرین  است.  پذیرفته  را 
زلنسکی  ولودیمیر  که  است  آن  از  حاکی  اوکراین 
در این انتخابات اعالم پیروزی کرده و در عین حال 
پذیرفته  را  انتخابات  در  شکست  پوروشنکو  پترو 

است.
با پایان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین، 
دو  موضع گیری های  و  نظرسنجی ها  نتایج  از 
زلنسکی  ولودیمیر  پیداست که  انتخابات  کاندیدای 
رییس جمهوری  از  را  سبقت  گوی  رقابت  این  در 

فعلی این کشور ربوده است.
کامران هوشیار، دانشجوی دکتری مطالعات روسیه 
الکساندرویچ  »ولودیمیر  می نویسد:  تهران  دانشگاه 
و  تهیه کننده  مجری،  بازیگر،  شومن،  زلنسکی« 
زلنسکی  است.  اوکراین  در   ۱۹۷۸ متولد  نویسنده 
 »۹۵ »کوارتال  نام  به  هنری  گروه  یگ  سرپرست 
بوده که بسیاری از تولیدات هنری خود را از طریق 
 ۲۰۱۹ سال  انتخابات  در  او  است.  داده  انجام  آن 
عنوان  به  او  حضور  و  است  شده  کاندیدا  اوکراین 
کاندیدا در انتخابات را می توان همانند کاندیداتوری 
در  جوان  رامبد  و  مدیری  مهران  همچون  افرادی 

انتخابات ایران تصور کرد.
اوکراین  ریاست جمهوری  انتخابات  به دور دوم  وی 
احتمال  نظرسنجی ها  از  بسیاری  طبق  و  یافت  راه 
از  گزارش ها  آخرین  بود.  زیاد  بسیار  او  پیروزی 
انتخابات اوکراین هم حاکی از آن است که ولودیمیر 
زلنسکی در این انتخابات اعالم پیروزی کرده و در 
را  انتخابات  در  شکست  پوروشنکو  پترو  حال  عین 

پذیرفته است.
ریاست جمهوری  انتخابات  در  بازیگر  یک  حضور 
پدیده جالبی را در سیاست به وجود آورده است. 

اصلی  نقش  عنوان  به  زلنسکی   ۲۰۱۵ سال  در 
در  می کند.  بازی  ملت«  »خادم  نام  با  سریالی  در 
تاریخ  معلم  یک  از  عجیبی  طرز  به  او  سریال  این 
به  می شود.  تبدیل  کشور  رئیس جمهوری  به  ساده 
نظر می رسد آنچه امروز در صحنه سیاسی اوکراین 
مشاهده می کنیم، در سال ۲۰۱۵ برنامه ریزی شده 
در  فراگیر  فساد  موضوع  به  سریال  این  در  باشد. 
دستگاه های دولتی با درون مایه طنز پرداخته شده 
است و معلم تاریخی که حال رئیس جمهوری کشور 

است، باید با آن مبارزه کند.
نقلیه  وسایل  و  دوچرخه  با  زلنسکی  سریال،  در 
عمومی به دفتر ریاست جمهوری می رود. شعارهای 
نیز  فساد  سیستم  نابودی  یعنی  زلنسکی  امروز 
سال  در  است.  سریال  محتوای  از  شده  برگرفته 
۲۰۱۷ زلنسکی حزبی سیاسی را در اوکراین با نام 
همان سریال یعنی »خادم ملت« به ثبت می رساند 
و از طریق همین حزب در انتخابات ریاست جمهوری 
 ۱۹ مناظره  در  پوروشنکو  می کند.  اوکراین شرکت 
با  سیاست  دنیای  که  کرد  خاطرنشان  او  به  آوریل 
است،  کرده  بازی  ملت«  در سریال »خادم  آن چه 
تفاوت دارد: »امروز تو نه با دوچرخه و نه اتوبوس به 

مناظره آمدی!«
الیگارش ها  از  گروهی  را  زلنسکی  حامی  همچنین 
می دانند که کاالمویسکی از معروف ترین آن هاست. 
دارد،  اسرائیلی  و  اوکراینی  ملیتی  کاالمویسکی 
و  میلیاردر  اوکراین،  یهودی های  انجمن  رئیس 
مالی-صنعتی  گروه  مؤسس  اوکراینی،  الیگارش 
»پریوات«، ششمین فرد ثروتمند اوکراین که تا سال 
۲۰۱۵ فرمانداراستان دنپروپتروفسک بوده و بعد از 
آن به دالیل اختالف با پوروشنکو استعفا داده است. 
اتهام  او و پوروشنکو و  با وجود آمدن اختالف بین 
زندگی  اسرائیل  در  هم اکنون  کاالمویسکی  فساد، 

می کند.
دست  در  اوکراینی  رسانه های  بیشتر  که  آن جا  از 
ارتباط  کاالمویسکی  با  زلنسکی  الیگارش هاست، 
تاریخ  در  شده  برگزار  مناظره  در  می کند.  برقرار 
ورزشگاه  در  زلنسکی  و  پوروشنکو  بین  آوریل   ۱۹

از  موضوعاتی  به  مربوط  بحث ها  بیشتر  المپیک، 
جمله »کاالمویسکی«، »پوتین« و »دونباس« بود.

آینده نامعلوم ریاست جمهوری اوکراین
چه  زلنسکی  که  است  نشده  معلوم  کاماًل  هنوز 
سیاستی را دنبال خواهد کرد. تا به امروز، آن چه او 
پوروشنکو  سیاست های  با  گفته،  مصاحبه هایش  در 
تفاوتی نداشته است؛ تا جایی که رسانه های روسی 
توصیف  جوان ترش  مدل  اما  پوروشنکو  همان  را  او 
به  رأی  اوکراین  ملت  که  است  مشخص  کرده اند. 
گزینه  زیرا  داده اند  غرب  سمت  به  حرکت  ادامه 
از  قبل  حتی  که  بود  بایکو  یوری  روسیه  مطلوب 
در مسکو مالقات  او  با  اول مدودف  دور  رأی گیری 

کرد.
زلنسکی همچنین در مصاحبه هایی که انجام داده، 
پوتین را دشمن نامیده است. آن چه باعث شده است 
او  از  استقبالی  یابد و چنین  راه  به دور دوم  او  که 
سیاستمداران  از  اوکراین  مردم  شدن  خسته  شود، 
تا  داده اند  وعده  فعلی  سیاستمداران  است.  کنونی 
پوچ  که  وعده ای  شود؛  بهتر  مردم  اقتصادی  اوضاع 

آن،  اصلی  قهرمان  که  سریالی  است.  بوده  خالی  و 
درد ملت را به تصویر کشیده است و مرهمی برای 
دردهای آنان بوده است، امروز کاندیدا شده و خود 
را انسانی ساده معرفی می کند که به عنوان ناجی، 
برای نابودی سیستم قبلی و ایجاد سیستمی جدید 

شعار می دهد.
از آن جا که زلنسکی با مشکالت مدیریت یک کشور 
است،  نکرده  نرم  پنجه  و  دست  عملی  صورت  به 
بتواند  خودش  مدل  با  که  این  تصور  است  سخت 
دست  بازیچه  طبیعتاً  او  کند.  مدیریت  را  اوکراین 
افرادی که در تیم او از چنین تجربه ای برخوردارند، 
خواهد شد. حال که او در انتخابات ریاست جمهوری 
اوکراین پیشتاز است، شاهد یک اتفاق بسیار جالب 
در  تجربه ای  که  فردی  بود؛  خواهیم  سیاست  در 
جمله  از  پوپولیستی  شعارهای  با  و  ندارد  سیاست 
اقشار ضعیف  به  رسیدگی  و  فساد  نابودی سیستم 
جامعه توانسته به دور دوم ریاست جمهوری راه یابد 
زمان  است.  شدن  رئیس جمهور  قدمی  یک  در  و 

چهره واقعی او را آشکار خواهد کرد.
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نقطه شروع 

اعتیاد !
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واژگونی یک دستگاه 

سواری حادثه سازشد 
فرمانده پلیس راه ریگان- ایرانشهر گفت: واژگونی یک دستگاه ماشین 
جای  بر  مصدوم  سه  و  کشته  یک  زاهدان   - فهرج  محور  در  ساینا 

گذاشت.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان  
سروان اکبر مداحی فرمانده پلیس راه ریگان- ایرانشهر گفت: در اثر 
نفر  ویک  نفر مصدوم  -ایرانشهر سه  ریگان  در جاده  تصادف  سانحه 

فوت شد.
وی افزود:مصدومین بالفاصله توسط نیرو های امدادی به بیمارستان 

پاستور بم اعزام شدند.
فرمانده پلیس راه ریگان - ایرانشهر علت این حادثه را خواب آلودگی و 

عدم توجه به جلو بیان کرد.
از  به رانندگان توصیه کرد :در صورت خستگی و خواب آلودگی  وی 
رانندگی خود داری کرده و در جای مناسب ۱۵-۱۰ دقیقه استراحت 

کنند و پس از رفع خستگی ادامه مسیر دهند.

کشف یک کیلوگرم شیشه 

در باقرآباد کرمان
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از کشف یک کیلوگرم شیشه توسط 

ماموران انتظامی پاسگاه باقرآباد این فرماندهی خبر داد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، سرهنگ 
مأموران  گفت:  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  فداء،  محمدرضا 
یک  به  هدفمند  زنی های  گشت  حین  در  باقرآباد  پاسگاه  انتظامی 

دستگاه خودرو پیکان سواری مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از این خودرو موفق شدند مقدار 
یک کیلوگرم شیشه که در یک بطری جاساز شده بود را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در پایان گفت: در این رابطه یک 
قاچاقچی دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به همراه مواد کشف 

شده تحویل مراجع قضایی شد.

از پیروزی دو بر صفر این   مربی تیم فوتبال مس پس 
تیم برابر شهرداری تبریز در جمع خبرنگاران پاسخگوی 

سئواالت آن ها بود.
حسین  حمید  مس؛  باشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
هواداران  به  را  برد  این  گفت:  بازی  خصوص  در  خانی 
خوبمان تبریک می گویم که صبور بودند. در هر صورت 
بدشانسی از مس دور نشد و در کنفرانس های قبلی هم 
گفتم که اگر شانس با مس به خصوص در بازی ملوان و 

مس رفسنجان یار بود و داور هم اذیت نمی کرد، هنوز 
برای صعود شانس داشتیم. بچه ها برای دفاع از حیثیت 
خود تالش کردند و شرمنده هواداران و رسانه ها نشدیم. 
فرزاد حسینخانی  انتخاب  با  اما قول می دهم  دیر شده 
تیم خیلی خوبی برای فصل آینده خواهیم بست و روی 
این مساله در حال برنامه ریزی هستیم. نقاط ضعف خود 
را پوشش می دهیم تا تیم بهتری برای سال آینده مهیا 

شود.

وی که با تاکید یکی از خبرنگاران مبنی بر تقویت تیم 
در خارج از زمین روبه رو شد گفت: شما بهترین مربی را 
نباشد  شهر  در  مسئوالن  اتحاد  که  زمانی  تا  اما  بیاورید 
تیم به لیگ برتر نمی رود. یک بار این را تجربه کردیم و 
به لیگ برتر صعود کردیم. یک نفر از فرزاد حسینخانی 
خوشش نمی آید و هرچه که الیق خودش است در فضای 
مجازی می نویسد. نام های بزرگی به کرمان آمدند اما چه 
گلی به سر ما زدند؟ در حالی که خیلی راحت اسطوره 
شهرمان را می سوزانیم. پژمان نوری هم مثل حسینخانی 
است اما بینید چگونه با او برخورد کردند و نوع برخورد با 

فرزاد را هم ببینید.
مربی مس ادامه داد: همه می دانند پرسپولیس، سپاهان، 
ذوب آهن و پیکان و تیم های دیگری فرزاد را می خواستند 
اما او وفاداری را معنا کرد و االن هم در این سن با دل و 
تمام  با  که  تبریک گفت  او  به  باید  کند.  بازی می  جان 
اما یکسری آدم به ظاهر دوست  وجود زحمت می کشد 
باید  تیم پشتیبانی مس  از پشت خنجر فرو می کنند. 
قوی شود. مگر فرزاد گناه کرده که بعد از تصمیم باشگاه 
هدایت تیم را به عهده گرفت در حالی که هیچ کسی این 
کار را نمی کرد. چرا حمایت نمی شود و در فضای مجازی 
می گویند با چه دستاوردی سرمربی مس شده! گل گهر 
سه سال ثبات داشته و اگر به لیگ برتر صعود نمی کرد 
جای تعجب داشت. هدفمند و منسجم عمل کردن باعث 

موفقیت می شود.
وی در مورد برنامه و تفکر فرزاد حسینخانی برای بستن 
تیم فصل آینده گفت: باید ببینیم وضعیت مالی باشگاه 
تیم  درصد   8۰ تا   7۵ دهم  می  قول  بود.  خواهد  چگونه 
و  فنی  مسائل  فقط  فوتبال  در  اما  شوند  حفظ  فعلی 
نیم  تاکتیکی دخیل نیست. شما نوع فوتبال تیم را در 
ببینید چقدر  آنالیز کنید و  نیم فصل دوم  اول و  فصل 
از تک  تیم های حریف  فرصت خلق کردیم و در مقابل 

بود.  ما  بدشانسی  از  این  و  کردند  استفاده  خود  فرصت 
تیم  هرچه  کردیم؟  بازی  بدی  فوتبال  مگر  امروز  همین 
همین  به  و  گیرد  می  نتیجه  بهتر  باشد  تر  هماهنگ 
نفراتی  و  کنیم  حفظ  را  تیم  اسکلت  داریم  سعی  دلیل 
را جایگزین سجاد حیدری، مهدی تیکدری، خرسندنیا و 
امیرحسین نادم کنیم که جدا شده اند. آنالیز انجام می 
دهیم تا بتوانیم بازیکنانی هم سطح با نفرات فعلی جذب 

کنیم و سال آینده پاسخگوی محبت مردم باشیم.
تیکدری  مهدی  بین  اخیر  اتفاقات  مورد  در  حسینخانی 
را  اعالم کرده حسینخانی  بازیکن  این  و مس کرمان که 
را  بازیکن  گری  ای  حرفه  اصول  گفت:  کند،  نمی  حالل 
موظف می کند که به قراردادش پایبند باشد. سوالی دارم 
از یک طرف می  بوده؟  پایبند  آیا  تیکدری که  از مهدی 
تیم  برای  استوری  دیگر  طرفی  از  اما  بخشم  نمی  گوید 
تراکتورسازی می گذارد؛ استوری او را باور کنیم یا مصاحبه 
قبول کند که خطا کرده  باید  با ورزش سه؟ مهدی  اش 
است. قانون و اصول حرفه ای را زیر پا گذاشته؛ تو با مس 
قرارداد داشتی چطور قبل از پایان قرارداد اجازه مذاکره و 
نوع  کردی؟  پیدا  را  تراکتورسازی  با  قرارداد  عقد  و  توافق 
فوتبالش در نیم فصل دوم را در مقایسه با نیم فصل اول 
ببینید؛ آیا همان بازیکن بود؟ کسی او را به تهران برده و 
نشسته سر میز مذاکره و به او گفتند مراقب ساق هایت 
باش! این به دور از معرفت است. نه من و نه فرزاد جلوی 
پیشرفت بازیکن را نمی گیریم. فرشید باقری، احمد زنده 
روح، میالد فخرالدینی و حجت صدقی افتخار ما هستند 
را  تیکدری  تیم خوب  یک  و  باشیم  یک  لیگ  در  اگر  و 
بخواهد کسی جلوی او را نخواهد گرفت. اما باید با عزت و 
احترام جدا می شد. االن هم برای او آرزوی موفقیت دارم 
اما نباید در حق مسئولین و هواداران ظلم می کرد. ما از 
این رفتارهای بازیکنان آسیب دیدیم و این مسائل هم در 

ناکامی مس دخیل بوده  و فقط فنی نبود.

حمید حسین خانی:  شاکله تیم برای فصل بعد حفظ می شود

سرویس ورزشی کرمان امروز

 
از ورزش و فعالیت های بدنی می توان در دوران های مختلف زندگی استفاده 

نمود،از کودکی تا دوره سالمندی. 
 اما ورزش به سن، جنس و وضع سالمتی در افراد بستگی دارد. 

 ورزش در کودکی و نوجوانی 
در دوران کودکی، انجام تمرینات ورزشی به شما کمک می کند که وزن 
به  اعتماد  بسازید،  و سالمی  استخوان های محکم  کنید،  را کنترل  خود 
نفس مناسبی داشته باشید و البته سیکل خواب منظم و سالمی را تجربه 
کودکان  که  کنند  می  توصیه  ورزش  حوزه  کارشناسان  و  پزشکان  کنید. 

دست کم روزی یک ساعت فعالیت بدنی و ورزشی داشته باشند.
 کودکان باید انواع مختلفی از ورزش ها و مهارت های توسعه یافته را انجام 

دهند؛ از جمله شنا و توانایی ضربه زدن به توپ
بسیاری از فعالیت های برنامه ریزی نشده نیز برای کودکان بسیار مناسب 
هستند، فعالیت هایی مانند بازی هایی که کودکان به صورت گروهی در 

خانه یا مدرسه یا پارک انجام می دهند.
 عادت به تحرک و ورزش در طول دوران نوجوانی رفته رفته کاهش پیدا 
می کند، به ویژه در دختران. داشتن تمرینات ورزشی مناسب و کافی  در 
نوجوانی باعث می شود که تصویر بدنی سالمی داشته باشید و به شما در 

کنترل و مدیریت استرس و اضطراب نوجوانی کمک خواهد کرد.
در صورت امکان به فرزندان نوجوان خود توصیه کنید که ورزش ها و بازی 

های گروهی را فراموش نکنند.
برای نوجوانانی که به ورزش های گروهی عالقه ندارند، شنا یا دوومیدانی 

می تواند بهترین گزینه برای حفظ تناسب اندام باشد.
 چه ورزشی بعد از سن 30 سال مناسب است ؟!

 ۱. تمرینات اینتروال
تمرینات اینتروال یا تناوبی با شدت باال یکی از بهترین روش های تمرینی 
در زمان کمبود وقت است. تمرینات اینتروال تاباتا (Tabata): 2۰ ثانیه 
تمرن شدید (اسکوات، النچ، شنای سوئدی، بورپی، کوهنورد و …( و ۱۰ 
ثانیه استراحت یکی از روش های متنوع HIIT است. برای شروع 8 ست را 
کامل کنید. تنها در ۴ دقیقه کالری بسوزانید و سالمت قلبی عروقی خود 
را تضمین کنید. این تمرین اگر با یک جلسه 2۰ دقیقه ای تمرین هوازی 

ترکیب شود اثر بخشی بیشتری خواهد داشت.
  ۲. پیروی از برنامه

بعد از ۳۰ سالگی تمرکز بر داشتن و پیروی از یک برنامه متعادل ضروری 
است. با یک برنامه متعادل شما در هر تمرین قسمت های متفاوتی از بدن 
را به چالش خواهید کشید، در این صورت کل بدن با یک توازن تمرین 
داده خواهند شد. این یعنی شما یک قسمت از بدن را دچار بیش تمرینی 
نمی کنید در حالی که قسمت دیگر بدن اصاًل تمرین داده نمی شود. تمرین 

بدون برنامه ممکن است منجر به آسیب و بیش تمرینی شود.
  دلیل دیگر برای داشتن برنامه این است که در هر روز شما می دانید چه 
باید  به طور مثال روز دوشنبه  برای کدام قسمت بدن دارید.  نوع تمرین 
تمرینات هوازی به اضافه تمرینات قدرتی باال تنه انجام دهید، پس خانواده، 
شغل یا هر مورد دیگری قادر نخواهند بود شما را از مسیرتان خارج کنند.

 3 -رقابت کمتر
در دوران ۳۰ سالگی ورزش های رقابتی ممکن است برای اکثر افراد آسیب زا 
باشد. هر چند این مورد ممکن است دور از عقل باشد اما ورزش و رقابت با 
شدت باال و بر اساس عادت های تمرینی گذشته، فشار مضاعفی بر مفاصل 
و اندام های فرد وارد می کند و احتمال آسیب دیدگی باالتر می رود. تمرین 

در سطح آمادگی فعلی برای افراد باالی ۳۰ سال یک الزام است.
  ۴. زمان ریکاوری بیشتر

افزایش سن تغییراتی در بدن اعمال شده و فرایندهای سلولی نسبت  با 
به قبل کندتر می شوند. این تغییرات باعث کندتر شدن فرایند بازگشت به 

حالت اولیه نسبت به قبل می شود. بنابراین توصیه می شود بعد از انجام 
است،  ریکاوری  مهم  اصل  که  تغذیه  و  استراحت  کافی  اندازه  به  تمرینات 
داشته باشید. زمان استراحت بیشتر باعث می شود تا به بدن خود گوش 

داده و مطمئن شوید که در انجام تمرینات زیاده روی نمی کنید.
  ۵. تمرینات با وزنه

با افزایش سن حجم عضالنی کاهش می یابد. این کاهش بعد از شروع ۳۰ 
سالگی آغاز می شود. متوسط افراد ساالنه یک درصد از حجم عضالنی خود 
را از دست می دهند. برای دفع این فرایند طبیعی تمرینات با وزنه را جدی 
سیستم  داشتن  به  منجر  سالگی   ۳۰ دوران  در  وزنه  با  تمرینات  بگیرید. 
اسکلتی سالم تر، عضالت قوی تر و عملکرد بهتر سیستم های فیزیولوژیکی 
بیشتر  عضالت  بنابراین  می سوزانند،  چربی  عضالت  همچنین  می شود. 
منجر به چربی سوزی بیشتر می شود. چربی کمتر برای زندگی راحت تر 

و سالم تر در سال های بعدی عمر یک اصل و اساس غیر قابل انکار است.
ROM .۶  

نامیده   ROM اختصار  به  که   )range of motion) حرکت  دامنه 
برای  که  است  تمرینات  به  بیشتر  تحرک  کردن  اضافه  معنی  به  می شود 
به جای  عمیق  اسکوات  مثال  به طور  است.  باالی ۳۰ سال ضروری  افراد 
بازتر و دامنه حرکتی بیشتر،  با دستان  اسکوات استاندارد، شنای سوئدی 
بارفیکس با دستان بازتر را امتحان کنید. این مهم به شما اجازه به کارگیری 
الیاف عضالنی بیشتری می دهد، بنابراین شما عضالت قوی تر با متابولیسم 
باالتری خواهید ساخت که آسیب کمتری در فعالیت های مختلف خواهند 

دید.
 تمرینات ورزشی بعد از سن ۴0 سالگی 

 برای جلوگیری از بیماری های قلبی: تمرینات قلبی عروقی 
کمتر از یک درصد از زنان آمریکایی بین سنین 2۰ تا ۳9 سالگی از بیماری 
عروق کرونر قلب رنج می برند و این را موسسه ملی بهداشت این کشور 
اعالم کرده است. با این حال این رقم در سنین ۴۰ تا ۵9 سالگی به ۱۰ 
برابر افزایش می یابد. این در حالی است که پرداختن به تمرینات قلبی 
عروقی که منجر به افزایش پمپاژ قلب می شود، عضالت قلب را تقویت 
انجام ورزش های  افزایش خواهد داد.  را  از بدن  این عضو  کرده و سالمت 
قلبی عروقی ۳ تا ۴ بار در هفته و برای ۳۰ دقیقه برای تقویت عضالت قلب 
ضروری است. این تمرینات شامل پیاده روی، حرکت روی تردمیل، دوچرخه 

ثابت و متحرک و سایر تمرینات هوازی است.
 برای رفع پوکی استخوان؛ فعالیت های با تاثیر باال 

باالی  زن  دو  هر  از  که  کرده  اعالم  آمریکا  در  استخوان  پوکی  ملی  بنیاد 
۵۰ سال، یک زن دچار وضعیت پوکی استخوان و شکستگی استخوان ها 
این وضعیت خطرناک پزشکی، توصیه ها  از  برای پیشگیری  خواهد شد. 
بر تقویت سیستم اسکلتی بدن است. تحقیقات نشان می دهد که انجام 
ورزش هایی که همراه با تحمل وزن هستند و در برابر نیروی جاذبه زمین 
شما را وادار به فعالیت می کنند، به افزایش قدرت استخوان ها کمک می 
کند. ورزش های راکتی، تمرین وزنه، پیاده روی، پیاده روی طوالنی، آهسته 

دویدن، باال رفتن از پله و تنیس از جمله این تمرین ها هستند.
 برای مبارزه با ورم مفاصل؛ تمرینات قدرتی 

خطر ابتال به آرتریت مسلما با افزایش سن، افزایش می یابد. با این حال درد 
مزمن مفاصل و سفتی آنها در بزرگساالن و در تمام سنین می تواند اتفاق 
بیفتد؛ به ویژه در کسانی که اضافه وزن دارند و یا کسانی که قبال متحمل 
صدمه به مفاصل شده اند. با این حال ثابت شده انجام ورزش های قدرتی 
به میزان دو تا سه بار در هفته یکی از بهترین راه ها برای پیشگیری از درد 
ناشی از ورم مفاصل است. ورزشهایی که تمرینات قدرتی به صورت پایه  ای 
در آن استفاده می  شوند شامل بدنسازی، وزنه برداری، پاورلیفتینگ، پرتاب 

وزنه و بسیاری دیگر از رشته  های ورزشی است.
 برای مبارزه با افسردگی؛ انجام یوگا 

زنان بین ۴۵ تا 6۴ سال در معرض خطر باالتری برای ابتال به افسردگی 
هستند. در این میان اگرچه هر شکلی از ورزش می تواند به رفع استرس و 
افسردگی کمک کند، اما محققان ثابت کرده اند که انجام یوگا برای کاهش 
استرس و تنظیم خلق و خوی از سایر ورزش ها مفیدتر است. انجام یوگا 
در حقیقت منجر به افزایش سطح گابا می شود؛ یک انتقال دهنده عصبی 
که خلق و خوی را تنظیم می کند و در اثر افسردگی و اضطراب میزان آن 

در بدن کاهش می یابد.
 برای مبارزه با درد پشت؛ ورزش های کششی 

اکثر مردم درد کمر را تجربه می کنند و آنهم بین سنین ۳۰ تا ۴۰ سالگی. 
و  اسکلتی  های  بیماری  شویم،  می  تر  مسن  که  همانطور  حال  این  با 
عضالنی منجر به تجربه دردهای شدید کمر می شوند. انجام ورزش های 
کششی برای کاهش این دردها و حتی از بین بردن آنها موثر است. بهترین 

راه برای پیشگیری از کمر درد انجام مرتب و منظم تمرینات کمر و تمرین 
درمانی است. توصیه می شود که حرکات کششی و تقویتی کمر را حداقل 
برای دو یا سه بار در هفته انجام دهید. راه موثر دیگر برای پیشگیری از 
کمر درد و همچنین پا درد انجام دادن کار های روزانه به شیوه صحیح و 
به کار گیری شیوه های صحیح حرکتی است به عنوان مثال عادت کنید 
که در حالت نشسته یا ایستاده کمر خود را صاف نگه دارید و قوز نکنید. 
سعی کنید تا جای ممکن برای انجام کارها کمر خود را خم نکنید و به 
 ، اجسام  بلند کردن  برای  زانو خم شوید. مثال  یا  ران(   ) لگن  از  آن  جای 
بستن بند کفش یا پوشیدن جراب یا شلوار خود و ... از زانو یا لگن خم 
شوید. کم کردن وزن بدن و همچنین پیشگیری از زمین خوردن و آسیب 
به کمر و ورزش درمانی دیسک کمر نیز راه های خوبی برای پیشگیری از 

کمر درد هستند.
 قوانین زیر می تواند به افراد باالی ۵۰ سال کمک کند تا ورزش موثرتری 

داشته باشند.
 ۱ - انجام ورزش کششی دیگر تنها یک گزینه برای افراد باالی ۵۰ سال 
نخواهد بود. بهتر است که آن ها بعد از هر جلسه ورزش حرکت کششی 
انجام دهند تا انعطاف پذیری داشته باشند بنابراین افراد سالمند هر زمانی 

که بدن شان گرم باشد می توانند حرکات کششی را انجام دهند.
تراکم  و  استخوان  تراکم  افزایش  است.  مهم  بسیار  استقامتی  ورزش   2-  
عضالت در سنین باالی ۵۰ سال بسیار مهم است. بهتر است افراد باالی 
۵۰ سال ورزش استقامتی را پایه برنامه ورزشی خود قرار دهند. البته این 
را  خود  شناختی  توانایی  تا  دارند  احتیاج  هوازی  ورزش  به  همچنان  افراد 

افزایش دهند.
 ۳ - ورزش اینتروال برای سوزاندن چربی ها الزم است. انجام ورزش هوازی به 

صورت عادی نمی تواند به اندازه اینتروال به چربی سوزی کمک کند.
 ۴ - ممکن است به بیش از یک روز برای ریکاوری بین جلسات احتیاج 
در  کنند.  تمرکز  ریکاوری  بر  بیشتر  باید  باالی ۵۰ سال  افراد  کنید.  پیدا 
بر جلسات  و  بین نمی رود  از  صورتی که احساس کردید سوزش عضالت 
ورزشی بعدی تاثیر می گذارد، بهتر است به فکر ریکاوری طوالنی تر باشید.

 -۵ به گرم کردن بدن قبل از شروع ورزش توجه کنید. گرم کردن باعث 
افزایش جریان خون می شود و عضالت را برای ورزش آماده می کند. بهتر 

است با ورزش هوازی آرام بدن را گرم کنید.

چه ورزشی مناسب چه سنی است؟

خبر
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یادداشتی به بهانه گذر از دوم اردیبهشت ماه، سالگرد درگذشت بانو فاطمه جهانگرد؛

پیام مدیرمسئول:
با توجه به گذر از دوم اردیبهشت ماه که سالروز 
کوچ ابدی شاعره ی گرانمایه کرمان، بانو جهانگرد 
شخصیت  این  درباره  که  داشتیم  قصد  است 
به  توجه  با  اما  کنیم،  منتشر  مطلبی  ارزشمند 
االمینی  روح  فریبا  ما  همکار  قبل  سالها  اینکه 
کرده  تهیه  مفصل  و  جامع  مطلبی  ایشان  درباره 
مجددا  مطلب  همان  که  شد  آن  بر  تصمیم  بود 
منتشر شود. متنی که در ادامه می خوانید به قلم 
سیده فریبا روح االمینی نگاشته شده که در خور 
است دوباره از سوی هیات تحریریه این نشریه از 

ایشان تشکر کنیم

مقدمه:
»بانو فاطمه  جهانگرد« با تخلص »جهان  کرمانی«، یکی 
از شاعران گرانقدر معاصر دیار کریمان بوده که از خود 
اشعاری زیبا، دلنشین و پرمحتوا برجای گذاشته است. 
نام »جان جهان«  با  کتابی  این سروده ها در  مجموعه 
آقای منوچهر  ارجمندشان،  و پشتکار همسر  به همت 
شجاعی، گردآوری و تنظیم و در سال1387 روانه بازار 

شده است.
نگاهی به زندگی شاعر: 

»فاطمه  جهانگرد«، بیست و پنجم مهر ماه سال1324 
ادیب در شهر کرمان  و  در خانواده ای فرهنگ  دوست 
را  خود  ابتدایی  تحصیالت  وی  گشود.  جهان  به  دیده 
تا  متوسطه  تحصیالت  و  کرمان  فرهمند  دبستان  در 
کیخسروشاهرخ  دخترانه  دبیرستان  در  را  سوم  سال 
دبیرستان  از  سپس  و  گذراند  زرتشتیان(  )مدرسه 
بهمنیار، دیپلم ادبی گرفت. در سال1344 پس از پایان 
استخدام  به  کرمان  مقدماتی  دانشسرای  از  تحصیالت 
آموزش وپرورش درآمد و در دهستان باغین در مقطع 
به  بعد  چندی  وی  شد.  تدریس  به  مشغول  ابتدایی 

دبستان سرآسیاب فرسنگی منتقل گردید. 
خانم جهانگرد اول تیر سال1346 ازدواج کرد و یک سال 
بعد وارد دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی تهران شد. 
وی در سال1351 به کرمان بازگشت و در دبیرستان 
ادبیات فارسی مشغول شد.  به تدریس  این شهر  های 
در همان دوران به عنوان دبیر نمونه کشوری برگزیده 
بهمنیار  دبیرستان  ریاست  سمت  به  مدتی  از  پس  و 

منصوب شد.
نیز  تحصیالت خود  به  تدریس  »جهان کرمانی« ضمن 
ادامه داد و در سال1373از دانشگاه آزاد تهران، مدرک 
علت  به  او  گرفت.  را  فارسی  ادبیات  ارشد  کارشناسی 
عشق و عالقه وافر به شعر و ادب فارسی و پیشکسوتان 
در  را  خود  فوق لیسانس  مقطع  پایان نامه  عرصه،  این 
انتخاب  بی بی حیاتی کرمانی  اشعار  و  زندگینامه  مورد 
نه  است:»این  گفته  پایان نامه  این  مورد  در  وی  کرد. 

پایان نامه، بَل جان نامه« شد.
زندگی  از  کویر«  »پروین  تلخ  خاطرات  از  یکی 
عده ای  توسط  انقالب،  اوایل  که  بود  این  فرهنگی اش، 
ناآگاه و کج اندیش از خدمات دولتی کنار گذاشته شد 
اما او از طریق مکاتبه با دیوان عدالت اداری، احقاق حق 
کرد و به تدریس و ارائه خدمات ارزنده و صادقانه اش 

بازگشت.
دختر:  یک  و  دارد  پسر  دو  »بانوفاطمه جهانگرد« 
»بهادر«، پسر بزرگ وی استاد دانشگاه باهنر، »بابک« 
فرزند دومش، مهندس صنایع و »ستاره«، تنها دخترش 

فارغ التحصیل رشته طراحی صنعتی است.
به  سالگی)2اردیبهشت1386(   62 در  کویر«  »پروین 
به  ابتالء  براثر  بیماری  موقع  به  تشخیص  عدم  علت 

سرطان درگذشت و پیکر وی با مشایعت جمع بسیاری 
از هنرمندان، دوستداران وی و مقامات استان در قطعه 

هنرمندان به خاک سپرده شد.
ویژگی های شخصیتی »جهان  کرمانی«

بود  زودرنج  بسیار  و  مهربان  متواضع،  »جهان کرمانی« 
اما با این وصف، هرگز کینه به دل نمی گرفت. همواره 
به فکر نیازمندانی بود که عشق به تحصیل و دانستن 
به  متعدد  راه های  و  کانال ها  از  سبب  همین  به  دارند 
افراد یاری و مدد می رساند. همواره عفت کالم را  این 
رعایت می کرد. از میهمان کردن اشخاص بسیار خشنود 
صنایع  به  داشت.  طوالئی  ید  خانه داری  در  می شد. 
دستی، به کشاورزی و پرورش گل و گیاه نیز بی نهایت 
عالقه مند بود. به درس و مدرسه و هر محیط علمی ـ 
ادبی و فرهنگی عشق می ورزید و مدرسان و معلمان را با 
دیده اکرام و ادب می نگریست. به آداب و سنت های ملی 
احترام می گذاشت و برای برگزاری مراسم نوروز و سفره 
هفت سین اهمیت زیادی قائل بود. نزدیکان و معاشران 
به  نیکویش،  خصائل  همه  بین  از  هنرمند،  بانوی  این 

خوْش باطنی و ضمیر پاک وی، بسیار اشاره کرده اند.
نظرگاه ها: 

می گوید:»طفلی  مورد شعرش  در  بانوجهانگرد  زنده یاد 
دبستانی بودم که عشق به ادبیات در دلم خانه گزید. 
از آغاز سال های نوجوانی شوری برای گفتن در خویش 
احساس کردم و چون این شور مرا برانگیخت، آرام آرام 
در ساغر هستی ام، باده شعر ریخت و مستی آن با همه 
و عزیزان  از سروران  ذرات وجودم درآمیخت...بسیاری 
در جامعه در برخوردهای دوستانه، در عالم همکاری و 
در محافل ادبی همنوا با دلم بوده اند و مشوق قلمم و 
بغضشان نیز انگیزه ای برای خیزش عواطف و ریزش آن 
بزرگواری ها و  را مدیون و مرهون  توفیق  بر دفتر...این 
رهنمودهای ادیب بلندپایه و شاعر گرانمایه، استاد دکتر 
اساس خوی  بر  ایشان  که  می دانم  بهزادی اندوهجردی 
که  من  نه  خویش،  شاگردپروری  شیوه  و  ادب گستری 
بسیاری از شیفتگان شعر و ادب این دیار را به راه آورده 
کالسهای  در  حضورشان  شور  و  بوده اند  درس آموز  و 
درس دانشگاه ها بسیاری از دانشجویان ادبیات را شاعر 
اقرار کنم در طول سالهای  باید  است.  ادیب ساخته  و 
فرزانه  آن  ارزشمند  محضر  از  ادب  و  شعر  با  آشنایی 
فرهیخته بیشترین فیض را برده و معلمی ادبیات را در 

مکتبشان آموخته ام.«
دکتر بهزادی اندوهجردی در مورد شعر»جهان کرمانی« 
شریفش»دبیری  شغل  سبب  به  می گوید:»جهان«  نیز 
آثار  در  ادب  و  شعر  به  سرشارش  ذوق  و  ادبیات« 
که  چنان  دارد؛  تمام  تعمقی  فارسی  شعر  استادان 
اهل  بر  دیوانش  جای  جای  در  آگاهی  این  نشانه های 
نظر پوشیده نیست...آنچه از دیدگاه من به شعر وی بها 
می بخشد، آن است که احساس و اندیشه او در بسیاری 
می دهد...  نشان  را  وی  ابتکار  و  تفرد  سروده هایش  از 
بود...از  ایمان  با  و  معلمی خداشناس  »جهان کرمانی«، 
تعصبات و سختگیری های جاهالنه بعضی دین پیشگان 
نفرت  و  طنز  با  و  می برد  رنج  فرصت طلب  و  ریاکار 
بیان  آنان  دین ستیزی های  از  را  خود  روحی  رنج های 
را/    مردم  مال  و  جان  می گیرند  و  گویند  خدا  می کرد: 

خداوندا ز بس نامردم و پستند حافظ جان«
شاعره  این  شعر  وصف  در  هم  ناظرزاده کرمانی  دکتر 
شعرهای  مایه  می گوید:»درون  کریمان  دیار  فرهیخته 
»جهان کرمانی« به راستی فراوان و گوناگونند، لیکن در 
آرمان های اخالقی   آماج و  او گرایش ها،  همه شعرهای 
و انسانی موج می زند و نکته هایی که او به صورت شعر 
درآورده به فراخور خود شیرین و شنیدنی اند...شعرهای 
او ساده، شیرین و روانند و آکنده از گزاره های اخالقی 
و استوار بر مهر و وفا...« دکتر ناظرزاده کرمانی همچنین 
زیر  موارد  جمله  از  کویر  پروین  شعر  در  نکاتی  به 
و کرمان... انسان، جهان  به خدا،  اشاره می کند: عشق 
و  لطیف  و  ظریف  آیینی  دین باوری،عرفان  ملی گرایی، 

عالوه بر آن، نوشتاری زنانه.
نمونه هایی از شعر »جهان کرمانی«:

2بیت اول شعر زن کرمان:
ای سرزمین من ز شکوه وقار خویش   

دیگر مکن تو یاد غم بی شمار خویش
ای ملک سربلندی و شهر دالوری   

برجا بمان به یاری صبر و قرار خویش
2بیت اول شعر راه دریا:

صبح و شب اندیشه دل، چون بهر فردا می کند   
یاد دریا و بزرگی های دریا می کند

در گذار برکه ها ماندن نمی خواهد دلم   
آرزوی موج و یاد بی کرانها می کند

2بیت اول شعر زخم فرساینده:
سینه آتش خیز و آتش ریز و آتش خانه بود   

در دل آتش دل دیوانه را کاشانه بود
هوشیاران مست یک پیمانه از میخانه اند   
مست مینای دلم یک شهر پر میخانه بود

 2بیت اول شعر فردوسی:
فرزانه ای از سرزمین سربلندان   

بگرفته در آغوش خود مام وطن را
گوید: اگر ایران ما برجا نباشد   

زنده نمی خواهم شما و خویشتن را
 2بیت اول شعر پرتو ایزدی:
روزی که جهان ما بپا شد  

 نوری ز دل خدا جدا شد
در عرش خدا سیاحتی کرد   

در جلوه گری نهایتی کرد
2بیت اول شعر تسخیر:

از زمان کودکی از دیرباز   
طایر جانم سر پرواز داشت

سوی هر کوهی دلم پر می گرفت   
با بلندی ها هزاران راز داشت

شعر کامل جهان دار:
جهان داری جهان  در دست و در دشت   به دنبال جهان  

همواره می گشت
همی گفت: ار جهانم یار بودی  

 به دور زندگی غمخوار بودی
کنون در سایه لطف خدایی   

بر ایران داشتم فرمانروایی 
جهان ِ غرقه در مهر جهان دار   

پریشان گشت از آن آهنگ گفتار
به گونه شرم در دل های و هو داشت   

به لب خنده به دیده گفتگو داشت
نمی دانم جهان دار سرافراز   

جهان جویان ز چشمش خواند این راز؟
به دل سودای ایران می کند 

دوست   نمی بیند جهانی در ید اوست؟!
 فعالیت های فرهنگی ـ ادبی پروین کویر: 

آثار:
طریق  از  نوجوانان  و  کودکان  ادبیات  سازماندهی   )1
آموزش وپرورش  وزارت  حرفه ای  و  فنی  معاونت 

تهران)1367(.
ـ  پاژنگ  جهان«،  »جان  اشعار  دیوان  چاپ   )2

تهران)1370(.
اکبر  زنده یاد  اشعار  بر  تعلیقات  و  تصحیح  تدوین،   )3

عسکری زاده، عماد ـ کرمان)1380(.
4( مجموعه شعر و خاطرات راه مدرسه)در دست چاپ(.
5( پژوهشی در زندگی و تصحیح و تعلیقات بر دیوان 

شعر حیاتی کرمانی)در دست چاپ(.
6( همراه با خواجو با گل و نوروز»تحلیل گل و نوروز 

خواجوی کرمانی)در دست چاپ(.
7( فرهنگ عامه و الالئی های رایج در کرمان.
8( مجموعه شعر و داستان کودک و نوجوان.

مقاالت:
جهانی  کنگره  نبود)ویژه  آگه  جهان  و  بود  را  تو   )1
خواجوی کرمانی( فصلنامه کرمان، شماره2، پاییز1370.

افضلی پور  زنده یاد  نبَود/یادنامه  زمان  آن  را  قلم   )2
دانشگاه  نشریه  کرمان،  شهیدباهنر.  دانشگاه  بنیانگزار 

شهیدباهنر. جلد اول، دورة پنجم، سال1373.
)فصلنامه  فؤادکرمانی  شعر  آیینه  در  زن  چهرة   )3

کرمان، 11 و 12 ـ1372 و 1373(.
کرمانی  دکتراحمدناظرزاده   آثار  و  زندگی  4(پیرامون 

)فصلنامه کرمان، 20 و 21،1375(. 
دکتراحمدناظرزاده  کرمانی،  شعر  در  زن  چهرة   )5

روزنامه اطالعات، شماره20076.
6( کشتگان عشق، مروری بر تاریخ ادبیات کرمان زمین./ 
فصلنامه کرمان،تابستان و پاییز1378/ روزنامه اطالعات/ 

روزنامه کرمان امروز/مجموعه مقاالت کرمان شناسی.
7( نگاهی به زندگی استاد فاخره صبا )همسر مهندس 
افضلی پور( فصلنامه فرهنگ کرمان. نشریه انجمن اهل 

قلم، شماره دوم،1377.
8( چهرة زن ایرانی و زرتشتیان ایران، ایرانیان باستان، 

کتاب نمای ایران، گلبن،1379.
»گنجینه«  نهایی  تنظیم  و  ویرایش  بازنگری،   )9
آفتاب،  آیینه)2جلد(،  در  کرمان  شهر  آموزش وپرورش 

کرمان، 1384.
اعتصامی،  پروین  دیوان  کتاب  مقدمه   )10
سعیدی،1383)قطع  کرمان،  فرهنگی  خدمات 

وزیری(،1384)قطع جیبی(.
11( داوری آثار هنری و ادبی/ثامن/ ویژه نامه جشنواره 

شعر رضوی در 9دوره.
شعر و سرود ویژه همایش ها:

کنگره  ـ  تهران  دانشگاه  فردوسی،  جهانی  کنگره 
طباطبائی  عالمه  دانشگاه  اعتصامی،  پروین  بزرگداشت 
ـ کنگره جهانی بزرگداشت خواجوی کرمانی، دانشگاه 
شهید باهنر کرمانـ  روزی به یاد دیروز آموزش وپرورش 
پژوهشکده  تمدن ها،  گفتگوی  ـ  جشنواره(  کرمان)آرم 
تعلیم و تربیت کرمان)آرم جشنواره( ـ المپیاد ورزشی 
کشور)آرم  آموزشگاه های  بدنی  تربیت  ایران،  دختران 
سیمای  و  صدا  هنری  و  فنی  جشنواره  ـ  جشنواره( 
ایران در کرمان)آرم جشنواره( ـ همایش قرآن پژوهی، 

پژوهشکده تعلیم و تربیت کرمان )آرم جشنواره(.
عضویت در انجمن ها و مجامع:

خواجوی  یکصدساله  ادبی  انجمن  مدیره  هیأت  عضو 
کرمانی ـ عضو هیأت داوران در: جشنواره شعر رضوی و 

تحریر بیانیه های هیأت داوران)9دوره( و گزینش کتاب 
مطبوعات  جشنواره  و  بیانیه ها)4دوره(  تحریر  و  سال 
بیانیه ها)همه دوره ها( و جشنواره شعر  محلی و تحریر 
ـ  بیانیه ها  تحریر  و  کرمان  سیمای  و  صدا  موسیقی  و 
عضو مؤسس و هیأت تحریریه فصلنامه فرهنگ کرمان 
ـ عضو شورای شعر و موسیقی صدا و سیمای کرمان 
فردوسی  فارسی،  ادبیات  و  زبان  انجمن  مؤسس  ـ 
نویسنده  و  مؤسس  عضو  ـ  آن  اساسنامه  تنظیم  و 
اساسنامه شورای پژوهش های هنری دانشکده سوره ـ 
در  ترانه سرایی  و  شعر  آموزشی  دوره های  برگزارکننده 

صدا و سیمای کرمان.
فعالیت های تدریسی پس از بازنشستگی:

تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی کرمان)دانشکده ادبیات 
در  نگارش  آئین  و  ادبیات  تدریس  ـ  انسانی(  علوم  و 
دانشکده شهید عباسپور)صنعت آب و برق( ـ تدریس 
اداری  و  عالی  مراکز  در  جزوه  تهیه  و  اداری  مکاتبات 
عالی  مراکز  در  نوجوانان  و  کودکان  ادبیات  تدریس  ـ 
و اداری ـ بررسی کتب درسی ادبیات فارسی)دبستان، 
دبیران  خدمت  ضمن  آموزش  دوره های  متوسطه( 
و  کودکان  کتب  نقد  شیوه های  و  ادبیات  تدریس  ـ 

نوجوانان، کانون پرورش فکری.
لوح سپاس و تقدیرنامه های دریافتی:

لوح سپاس: در دومین سمینار کرمان شناسی  دریافت 
به عنوان ادیب و شاعر نمونه ـ به مناسبت روز خبرنگار، 
نمونه  بانوی  ـ  تاریخ17مرداد1380  مطبوعات،  خانه 
ارشاد  و  فرهنگ  مطبوعات  و  ادب  و  فرهنگ  عرصه 
شعر  جشنواره  ـ   موسیقی  و  شعر  شورای  ـ  اسالمی 
آزاد  دانشگاه  سوی  از  زن  روز  مناسبت  به  ـ  رضوی 
نمونه  دبیر  ـ  سال1373(  کرمان)آذرماه  اسالمی 

کشوری قبل از انقالب.
»جهان کرمانی« در تذکره ها و معرفی ها:

ـ  دکتربهزادی اندوهجردی  از  کرمان  شاعران  تذکره 
زنان شاعر ایران از مهری شاه حسینی ـ مجموعه گلها 
ایران،  معاصر  نامی  سخنوران  ـ  دیهیم.ج1  محمد  از 
واال،  اندیشه  شاهد  ـ  سیدمحمدباقربرقعی  از  ج2، 
ـ  مهر1371   30 شماره19747ـ  اطالعات،  روزنامه 
دانشورـ  محمد  از  کرمان  خواجه خضر  مسجد  و  محله 
از  ایران  نمای  کتاب  ـ  مطبوعات  خانه  نامه  معرفی 

منوچهرمیرزاخانی.
سخن پایانی در کالم همسر شاعر:

در زمان حیات همسرم بارها از او تقاضا می نمودم که به 
تکمیل دیوان اشعار خود و چاپ دفتر دوم و سایر آثار 
مبادرت ورزد. لیکن این امر متأسفانه میسر نشد. پس 
از آن واقعه حزن انگیز و تأثرآمیز و به رغم میل باطنی 
و بضاعت ناچیزم در این زمینه، این مسوولیت متوجه 
من شد. از این رو و با توجه به تألمات شدید روحی با 
بازبینی  و  جمع آوری  به  اقدام  تمام  مشقت  و  سختی 
آثار و مروری بر خاطرات گذشته نمودم تا گوشه ای از 
زندگی مشترک و خصوصیات اخالقی وی را به رشته 
لحظاتی  واپسین  در  است  ذکر  درآوردم...شایان  تحریر 
که آخرین سطور مجموعه باال نوشته می شد ـ ساعت 
عالقه  واماندگی،  با  که  آنجا  از  2دی86  صبح  ونیم   5
از نظر همسرم درباره مطالب  تا  و میلی شدید داشتم 
اشاره شده و چاپ کتابش اطالع حاصل نمایم، مطابق 
عادت همیشگی که در تنگناها و سرگردانی های زندگی، 
همواره نظر مرادم حضرت حافظ را جویا می شدم، این 
بار نیز بدین نیت از او استمداد طلبیدم و او با غزلی دلم 

را آرام نمود که بیت آخرش این بود:
»حافظ سخن بگوی که بر صفحه جهان    
این نقش یادگار ماند از قلمت یادگار عمر«

»یادش جاودان و نامش جاویدان«
پی نوشت:

*جمله آغازین یادداشتی که شاعر در فروردین1370 
پیرامون شعر خود، نگاشته است.

پـرویـن کــویـر
به قلم

 سیده فریبا روح االمینی

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!


