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با دستور وزیر کشور؛

استان کرمان؛ مسئول بازسازی 

شهرستان حمیدیه خوزستان شد

گزارش »کرمان امروز« از نقش بی بدیل اقامتگاه های بوم 
گردی استان کرمان در جذب گردشگران نوروز امسال: اقامتگاه های زیبای بوم گردی روستاهای استان 

کرمان از گندم بریان گرفته تا کلوت ها و باغ 
بهشت و روستای میمند و نارنج قلعه و... همگی 
چشم اندازی زیبا، بکر و بدیع برای گردشگران 
در تعطیالت نوروزی استان کرمان پهن کردند. 
معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در سفری که هفته 
وجود 318  با  گفت:  داشت  کرمان  به  گذشته 
اقامتگاه بوم گردی در کرمان این استان به قطب 

بوم گردی کشور تبدیل شده است

متن کامل درصفحه هشتم
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شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرکهای صنعتی کرمان به شماره شناسه ملی 10630183158 شهرستان کرمان استان کرمان 
به اطالع کلیه اعضاء محترم می رساند، جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول این تعاونی در ساعت 11 روز پنجشنبه 

مورخ 1398/2/12 در محل سالن آمفی تئاتر شرکت تشکیل می گردد.
از کلیه اعضاء دعوت می گردد که راس ساعت مذکور در جلسه مجمع حضور بهم رسانید.

ضمنا اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار نمایند تا تاریخ 1398/2/11 به 
اتفاق نماینده خود جهت تایید برگ نمایندگی به هیات مدیره تعاونی مسکن مراجعه نمایند. 

دستور جلسه: 1- تصمیم در رابطه با ادامه فعالیت یاانحالل تعاونی مسکن 
هیات مدیره تعاونی مسکن 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
تاریخ: 98/1/26

دهیاری قائم آباد باستناد مصوبه شماره 358 /ش مورخ 97/12/13 شورای اسالمی قائم آباد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 2 قطعه زمین تفکیک شده ذیل را از طریق 
مزایده عمومی )طبق ارزیابی کارشناس دادگستری( با حدود و مشخصات مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید.

لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت بازدید از نقشه ها و موقعیت امالک و دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/1/21 لغایت 98/1/31 و جهت 
تسلیم پیشنهادات تا مورخ 98/2/11 به دهیاری قائم آباد واقع در جاده تهران بعد از پل راه آهن مراجعه نمایند. در ضمن دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و 
شرکت کنندگان باید به ازاء هر قطعه زمین مورد تقاضای خود 5 درصد قیمت پایه را به عنوان تضمین شرکت در مزایده به شرح مبالغ امالک برابر فهرست قطعات مورد 
مزایده که براساس قیمت پایه و مساحت هر قطعه تعیین شده که جز اسناد و مدارک مزایده می باشد را به صورت ضمانتنامه بانکی به انضمام سایر مدارک تحویل نمایند.
بازگشایی پاکات در تاریخ 98/2/12 و در محل ساختمان اداری دهیاری انجام خواهد شد و برنده مزایده بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعالم برندگان 
به صورت کتبی نسبت به واریز مبلغ کل پیشنهادی به حسابی که دهیاری اعالم می نماید اقدام و درغیر این صورت تضمین شرکت در مزایده ایشان به ترتیب به نفع 

دهیاری ضبط خواهد گردید.
بدیهی است که هزینه چاپ آگهی در روزنامه های محلی و همچنین کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال اسناد مالکیت - عوارض و مالیات به عهده برندگان مزایده 

خواهد بود. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.

آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم(

مبلغ پایه هر قطعه زمین )ریال(مساحت )مترمربع( کاربری موقعیت شماره قطعه

قطعه شماره دو سهم دهیاری از تفکیک آقای غالمرضا شیروانی واقع در قائم 2
آباد انتهای خیابان خیام خیابان امام حسین )ع(

2101/764/000/000 مسکونی

 قطعه شماره شش سهم دهیاری از تفکیک آقای عبداهلل شهیدی و خانم اقدس6
ابراهیمی شاه آبادی واقع در قائم آباد خیابان قائم کوچه قائم شماره 6

257/62/369/920/000 مسکونی

آگهی فراخوان
بهره برداری سرمایه گذاران و بخش خصوصی  به منظور  شهربازی کرمان در نظر دارد فضاهای موجود در مجموعه را 
جهت نصب دستگاه ها و وسایل بازی از جمله تاب جک دار بزرگسال ، یو، راه اندازی پیست اسکیت، بازیهای سرگرمی 
و سایر بازیهای پیشنهادی و مورد نظر سرمایه گذاران را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد از متقاضیان خواهشمند است 
در صورت تمایل به سرمایه گذاری از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز به دفتر این شرکت واقع در بلوار 22 بهمن مراجعه 

نمایند.
مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان
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اخبار استان

در دیدار وزیر کشور با استاندار کرمان، رحمانی فضلی از فعالیت منظم 
و پردامنه استان کرمان در حمیدیه تشکر و بازسازی این شهرستان را 

به استان کرمان محول کرد.
در  کرمان  استاندار  کویر،  منطقه  ایسنا  دریافت خبر  گروه  گزارش  به 
حاشیه سفر به استان خوزستان با استاندار خوزستان دیدار و گفت وگو 

کرد.
مسئوالن  موقع  به  از حضور  دیدار  این  جریان  در  استاندار خوزستان 

با همت  ارشد استان در خوزستان تشکر کرد و اظهار امیدواری کرد 
به  زودی  به  حمیدیه  کرمان  استان  امدادی  و  اجرایی  های  دستگاه 

شرایط عادی بازگردد.
براساس این گزارش، در دیدار وزیر کشور با استاندار کرمان، رحمانی 
و  استان کرمان در حمیدیه تشکر  پردامنه  و  فعالیت منظم  از  فضلی 

بازسازی این شهرستان را به استان کرمان محول کرد.
در این جلسه استاندار کرمان گزارشی از جزئیات اقدامات استان کرمان 

در رابطه با مدیریت بحران سیل در شهرستان حمیدیه به وزیر کشور 
ارائه کرد.

شوراهای  و  شهری  امور  کل  اداره  هماهنگی  با  ایسنا،   گزارش  به 
استانداری کرمان  در مجموع 39 دستگاه کامیون، پنج دستگاه تانکر 
آبرسان، چهار دستگاه لودر، سه دستگاه بیل مکانیکی، 300 بیل دستی 

و 20 هزار گونی به استان خوزستان ارسال شده است.
همچنین با هماهنگی اداره کل امور روستایی استانداری کرمان، یک 
دستگاه  دو  و  لودر  دستگاه  یک  چترود،  بخشداری  از  لودر  دستگاه 
کمپرسی و یک دستگاه بابکت از شهرداری کرمان، یک دستگاه لودر 
روستایی  امور  از  کمپرسی  دستگاه  شش  و  رفسنجان  شهرداری  از 

استانداری برای مناطق سیل زده خوزستان ارسال شد
دستگاه  ده  نصر،  جهاد  از  کمپرسی  دستگاه   ۶ و  لودر  دستگاه  دو 
سه  و  کمپرسی  دستگاه  ده  گل گهر،  از  لودر  دستگاه   3 و  کمپرسی 
دستگاه لودر از شرکت ملی صنایع مس ایران، یازده دستگاه کمپرسی 
از شرکت گهر زمین، ده دستگاه کمپرسی و سه  لودر  و دو دستگاه 
به  کمک  برای  محمدیان  معدنی  و  صنعتی  شرکت  از  لودر  دستگاه 

مناطق سیل زده خوزستان ارسال شد.
همچنین ادارات نوسازی مدارس سه دستگاه کمپرسی، شرکت های 
برق منطقه ای و توزیع برق شمال و جنوب استان ۶ دستگاه کمپرسی 
کفی،  دستگاه  یک  استان  فاضالب  و  آب  لودر، شرکت  دستگاه  دو  و 
برای  کفی  دستگاه  یک  مسکن  بنیاد  و  کمرشکن  دستگاه  یک  سپاه 
حمل لودر و شهرداری ارزوییه یک دستگاه کمپرسی تک برای مناطق 

سیل زده خوزستان تامین کردند.

با دستور وزیر کشور؛

استان کرمان؛ مسئول بازسازی شهرستان حمیدیه خوزستان شد

خبر
رییس کل دادگستری استان کرمان:

سپاه پاسداران در دفاع 
از کشور و امنیت منطقه نقش 

برجسته ای دارد
 

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: نقش برجسته سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در دفاع از کشور، امنیت منطقه، مبارزه و سرکوب جریانات تروریستی 
تحت حمایت رژیم های مستکبر و صهیونیستی و رژیم های سرسپرده آنها در 

منطقه بر کسی پوشیده نیست.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، »یداله موحد« در مراسم تجلیل از جانبازان و 
فرزندان شهدای دادگستری کرمان اظهار کرد: جامعه جهانی شاهد است که 
بخش عمده اعاده نظم و امنیت در غرب آسیا و ریشه کنی داعش و گردهمایی 
انقالب  برکف  جان  پاسداران  مجاهدت های  محصول  منطقه  در  تروریستی 

اسالمی تحت رهبری های داهیانه مقام معظم رهبری)مدظله العالی( است.
 وی ادامه داد: این امر مانع دستیابی رژیم های مستکبر و غاصب به منافع 
در  دیگر  بار  مذبوحانه یک  و  احمقانه  لذا در یک حرکت  آنان شده،  ظالمانه 
آمریکا  استکباری  رژیم  توسط  المللی  بین  قوانین  یاغی گری،  و  قلدری  پرتو 

نقض شد.
ماده 2 منشور سازمان ملل  بند ۷  مغایر صریح  اقدام  این  تاکید کرد:  موحد 
متحد همانند سایر اقدامات چند سال گذشته از جمله به رسیمت شناختن 
اشغالگری رژیم صهیونیستی بر بلندی های جوالن، شناسایی قدس به عنوان 
پایتخت رژیم صهیونیستی، تحریم های یکجانبه علیه جمهوری اسالمی و نقض 

ده ها سند و تعهد بین المللی است.
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: دولت آمریکا سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی که یک سازمان نظامی رسمی کشور جمهوری اسالمی ایران است را 
به عنوان یک سازمان تروریستی اعالم کرد که این یقیناً به محبوبیت و اعتبار 
این نهاد مقدس در اذهان و نگاه جامعه جهانی خصوصاً مردم مسلمان منطقه 

غرب آسیا خواهد افزود.
و شهادت  ایثار  متعالی  فرهنگ  از سخنان خود گفت:  دیگری  بخش  در  وی 
تاثیرگذار و  این مفاهیم واال،  الهی را در بر می گیرد و  ارزشمندترین مفاهیم 
حرکت آفرین، مسیر انسان را به سمت تکامل و سعادت مهیا ساخته و برای 
جامعه انسانی برکات بی شماری به دنبال دارد . به همین جهت در مبانی دینی 
آمده است هر ارزشی ارزش باالتری دارد تا برسد به ارزش شهادت که باالتر از 

آن نزد خداوند متعال ارزشی وجود ندارد.
موحد تصریح کرد: اگر روحیه ایثار و شهادت در کالبد یک جامعه جریان یابد 
آن جامعه مقتدر و شکست ناپذیر و ارزش های الهی در آن جامعه یکی بعد از 
دیگری  متبلور خواهد شد. جامعه ای که در آن ارزش ها، باور ها و اعتقادات 

الهی حاکم باشد در آن  ظلم، تبعیض، فقر  و فساد راه نخواهد داشت.
وی افزود: شهداء جان خود را و ایثارگران سالمتی خود را فدا کردند تا این 

ملت در این سیر حرکت کند تا ارزش های الهی بر این جامعه حاکم باشند.
ترین  غنی  امروز  ایران  ملت  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  قضائی  ارشد  مقام 
گنجینه و ثروت معنوی را به برکت خون شهدا و جانفشانی ایثارگران دوران 
پیروزی انقالب و هشت سال دوران دفاع مقدس در اختیار دارد، گفت: اندوخته 
معنوی این جامعه را باید قدر بدانیم و برای تعالی فرهنگ اسالمی این جامعه 
جامعه،  معنوی  ثروت  این  به  توجهی  بی  و  بهره جست  آن  از  به خوبی  باید 
جفای در حق شهدا و این ملت است. نگرش سطحی، تشریفاتی، مادی گرایانه 

و فرصت طلبانه بزرگترین آسیب را به این گنجینه الهی وارد می سازد.
وی افزود: ترویج و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه محتاج اندیشه های 
بلند، باورهای راستین و ساز و کارها و شیوه های  متناسب با خود است و به 

روشهای منافی با این دستاورد های گرانبها نیازی نیست.

فاز نخست جاده 
تندرستی در کرمان به 

اتمام رسید
فاز نخست عملیات اجرایی جاده تندرستی که از 
بولوار  ابتدای  تا  صادرات  بانک  شهرک  ورودی 
رضوان در کرمان طراحی شده بود به اتمام رسید.
و  ورزش  مدیرکل  خراسانی،  امیری  محمدتقی 
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان  جوانان 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان گفت: 
بولوار  پیاده روی(  تندرستی )مسیر  پروژه جاده   ،
جمهوری اسالمی با مشارکت شهرداری کرمان و 
اداره کل ورزش وجوانان استان احداث شده است.
وی افزود: این جاده تندرستی از ورودی شهرک 
طول  به  رضوان  بولوار  ابتدای  تا  صادرات  بانک 
هزار و ۲۰۰ متر از اوایل سال ۹۷ آغاز شد و در 

فروردین سال ۹۸ به اتمام رسید.
امیری خراسانی تصریح کرد: در این پروژه تقریبًا 
همراه  به  موزاییک  مربع  متر   ۲۰۰ و  هزار   ۷
استاندارد و ۲ هزار و ۴۰۰ متر جدول  زیرسازی 

اجرا شده است.
وی یادآور شد: اداره کل ورزش و جوانان استان 
کرمان بیش از ۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات 
پروژه  دراین  خود،  ی  افزوده  برارزش  مالیات 

مشارکت کرده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: در 
نابینایان  مخصوص  روی  پیاده  مسیر  پروژه  این 

نیز اجراشده است.
امیری خراسانی با اعالم اینکه این پروژه فازهای 
افزود: قرار است این  دیگری هم خواهد داشت، 

جاده ی تندرستی تا فرودگاه کرمان ادامه یابد.

درخشش شاعر کرمانی 
در یازدهمین جشنواره 

بین المللی شعر و داستان 
انقالب

روزا رودینی، شاعر جوان کرمانی، رتبه اول بخش 
شعر نو )سپید یا نیمایی(، یازدهمین جشنواره بین 

المللی شعر و داستان انقالب را به دست آورد.
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
جوان  و بنابه اعالم روابط عمومی حوزه هنری 
استان کرمان، مراسم معرفی برگزیدگان جشنواره 
هفته  با  که  انقالب  داستان  و  شعر  المللی  بین 
جمعه  بود،  شده  همزمان  اسالمی  انقالب  هنر 
۲۳ فروردین در سالن سوره حوزه هنری تهران 

برگزار شد.
جشنواره  یازدهمین  برگزیدگان  مراسم،  این  در 
المللی شعر و داستان انقالب در سه بخش  بین 
شعر، داستان و رمان معرفی شدند که در بخش 
شعر نو )سپید یا نیمایی( تک اثر روزا رودینی از 
کرمان با عنوان دوربین، رتبه اول این بخش را 
و  افتخار  دیپلم  جشنواره،  تندیس  و  کرد  کسب 

جایزه نقدی را به دست آورد.
و  شعر  المللی  بین  جشنواره  یازدهمین 
ارتقای  و  پاسداشت  منظور  به  انقالب،  داستان 
همچنین  و  انقالب  داستان  و  شعر  دستاورد های 
شعر،  بخش  سه  در  برتر،  استعداد های  کشف 
داستان و رمان ۲۳ فروردین در سالن سوره حوزه 

هنری تهران برگزار شد.

مدیرکل راه آهن کرمان خبر داد:

افزایش حمل بار و مسافر از طریق راه آهن کرمان 

با حضور معاون امور عمرانی استانداری کرمان؛

 عملیات اجرایی ساخت بند حوضه آبخیزداری بند مملکت آغاز شد

درصدی  هفت  افزایش  از  کرمان  آهن  راه  مدیرکل 
جابجایی مسافر و 2۶ درصدی بارگیری این مجموعه 

در سال 9۷ نسبت به سال قبل آن خبر داد.
 محمدرضا فیروزکوهی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: اداره کل راه آهن کرمان در سال 9۷ با بارگیری 
و  معدنی  مواد  تن   80۷ و  هزار   389 میلیون  یک 
خودرو رشد 2۶ درصدی نسبت به سال 9۶ را ثبت 

کرده است. وی افزود: در بخش تخلیه بار نیز با تخلیه 
825 هزار و 155 تن مواد معدنی و خودرو باز افزایش 

2۶ درصدی نسبت به سال 9۶ داشته است. 
طی  کرمان  استان  آهن  راه  داد:  ادامه  کوهی  فیروز 
بار صادراتی رشد  با 4هزارو 559 تن  مدت یاد شده 

1۷۷۶ درصدی نسبت به سال 9۶ داشته ایم.
در  کرد:  تصریح  همچنین  کرمان  آهن  راه  مدیرکل 

به  رام قطار  با 3  راه آهن کرمان  اداره کل  سال9۷ 
صورت روزانه یک میلیون و 12 هزارو 903 نفر مسافر 

را جابه جا کرده است.
فیروزکوهی تصریح کرد: اداره کل راه آهن کرمان با 
نزدیک  آینده  در  آنتنی  خطوط  کیلومتر   3۶ اجرای 
در بخش بارگیری و تخلیه مواد معدنی رشد چندین 

برابری خواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان کرمان، سید مصطفی آیت الهی 
موسوی در حاشیه آیین آغاز احداث سیل بند حوضه 
آبخیز بند مملکت گفت: در راستای کاهش خطرات 

سیل برای شهر کرمان اجرای این پروژه آغاز شد. 
افزود:  و  کرد  اشاره  طرح  این  اجرای  اهداف  به  وی 
از  باران که  از  از آب حاصل  این است بخشی  تالش 
به سمت کرمان جاری می شوند  باالدست  ارتفاعات 

را مهار کنیم.
در ادامه این جلسه  مهدی رجبی زاده، مدیر کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان  کرمان گفت:  آب حاصل 
از سیل در این سیل بندها مهار و پس از کاهش شدت 
و رسوبات آنها به سازه های پایین دست منتقل و در 
نهایت از طریق کانال به اطراف کرمان هدایت می شود 

تا نگرانی ها در خصوص سیل برطرف شود.  

رجبی زاده گفت:  نگرانی ها از بابت سیل، که شرق 
شهر کرمان را تهدید می کند، با احداث این سیل بند 
برطرف می شود.ایشان اظهار کرد: متاسفانه شرق شهر 
کرمان در برابر سیل محافظ ندارد که درصدد هستیم، 
انشاا...  با احداث این سیل بند در کوتاه ترین زمان 

ممکن،این تهدید را، رفع کنیم. 
 رجبی زاده گفت: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
پروژه،  و  طرح  این  مجری  عنوان  به  کرمان،  استان 
انجام   94 سال  در  از  را   آن  به  مربوطه   مطالعات 
داده است.وی عنوان کرد: ۷ بند سنگ سیمانی برای 
حوضه آبخیز بند مملکت پیش بینی گردیده است که 
مساحت حوزه آن بیش از 43 هزار هکتار است و این 
۷ بند باید در کوتاه ترین زمان ممکن احداث شوند. 

کرمان،  استان  آبخیزداری  و  منابع طبیعی  مدیر کل 
بیان کرد: برای حوضه بند مملکت 13 بند خاکی نیز 

در نظر گرفته شده،  و بایستی ظرف 3 تا 4 ماه آینده 
 4 و  سیالب  پخش  سایت  یابد.وی،  پایان  احداثشان 
هاللی را نیز از قسمتهای دیگر  این پروژه دانست و 
عنوان کرد: در مجموع طرح ایمنی حوضه آبخیز بند 
مملکت در برابر سیل ظرف 4 تا ۶ ماه اجرا خواهد شد 

و ما به دنبال کاهش این زمان هستیم. 
رجبی زاده با اشاره به آغاز عملیات اجرایی سیل بند 
چشمه امام رضا با مساحت 4 هزار و 300 هکتار در 
زیرحوضه بند مملکت افزود: آب حاصل از این سیل  
از شهر  به سمت رودخانه ماهانی در غرب هدایت و 
ایمن  اجرای  با  کرد:  خارج می گردد.وی خاطرنشان 
کرمان  به جز شهر  مملکت  بند  آبخیز  سازی حوضه 
و سرآسیاب، 18 پارچه آبادی دیگر نیز در برابر سیل 

مصون می شوند.

معاون عمرانی استاندار کرمان :

در حال پیگیری تامین قیر مورد نیاز برای اتمام آسفالت باند دوم 
فرودگاه کرمان هستیم   

استاندار کرمان  امور هماهنگی عمرانی  معاون 
فرودگاه  دوم  باند  پروژه ساخت  پیمانکار  گفت: 
محل  از  کرمان  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت 
نیاز  مورد  قیر  از  مقداری  خود  داخلی  منابع 
آسفالت  و  تامین  را  پروژه  این  ریزی  آسفالت 
انجام داده اما مقداری با کمبود قیر مواجه شده 
که در حال پیگیری تامین قیر مورد نیاز برای 

اتمام آسفالت باند دوم فرودگاه کرمان هستیم.
با  گفت و گو  در  آیت الهی موسوی«  »مصطفی 
پروژه  در خصوص  کویر،  منطقه  ایسنا  خبرنگار 
باند دوم فرودگاه کرمان، گفت: باند دوم فرودگاه 
مرحله  در  کرمان  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت 

آسفالت ریزی است.
دوم  باند  ساخت  پروژه  پیمانکار  داد:  ادامه  وی 
از  کرمان  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  فرودگاه 
مورد  قیر  از  مقداری  خود  داخلی  منابع  محل 

نیاز آسفالت ریزی این پروژه را تامین و آسفالت 
انجام داده اما مقداری با کمبود قیر مواجه شده 
برای  نیاز  قیر مورد  تامین  که در حال پیگیری 

اتمام آسفالت باند دوم فرودگاه کرمان هستیم.
کرمان  استاندار  عمرانی  هماهنگی  امور  معاون 
اعالم کرد: به سبب اینکه قیر باند دوم فرودگاه 
باید توسط وزارت راه و شهرسازی تامین شود، 
تامین  زمان  به  پروژه  این  بهره بردای  زمان  لذا 
ادامه  در  وی  دارد.  بستگی  آن  نیاز  مورد  قیر 
احتمالی  سیل  وقوع  برابر  در  استان  آمادگی  از 
سخن به میان آورد و با اشاره به جلسات ستاد 
کرد: شخصا  عنوان  الزم،  پیگیری های  و  بحران 
نزدیک  از  تا  زده  سر  استان  مختلف  مناطق  به 
شهرستان  بحران  ستادهای  اقدامات  جریان  در 
کردم.  رصد  را  شهرستان ها  همه  و  گیرم  قرار 
فرمانداران تقریبا همه اقداماتی که در این فاصله 

زمانی می توانستند انجام دهند، را صورت داده 
احتمالی  سیل  وقوع  برابر  در  کرمان  استان  لذا 

آمادگی نسبی دارد.
موسوی با تاکید برآنکه آمادگی استان در مقابله 
با سیل نسبت به سال های قبل بهتر است، اظهار 
کرد: با توجه به اقدامات صورت گرفته امیدواریم 
این هفته مشکلی برای استان  بارندگی های  که 
بلندمدت  در  اقداماتی  باید  اما  نیاورند  بوجود 
وقوع  برابر  در  استان  کامل  مصون سازی  برای 

سیل احتمالی صورت گیرد.
معاون امور هماهنگی عمرانی استاندار کرمان از 
برخی تغییرات در نقشه های هواشناسی خبر داد 
و بیان کرد: مقداری نقشه های هواشناسی تغییر 
پیدا کرده و به نظر می آید که بارندگی های حوزه 
کمتر  ویژه شهرستان جیرفت  به  استان  جنوب 

باشد اما امکان دارد باز این نقشه ها تغییر یابد.

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای روح اله علی آقای محمدی فرزند ابراهیم مالک ششدانگ زمین پالک 3443 فرعی 
از 9 اصلی بخش 4 کرمان که سند مالکیت آن به شرح ثبت 56299 صفحه 562 دفتر 245 صادر و تسلیم 
گردیده ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضاء شده مدعی است سند مالکیت مزبور به علت 
جابجایی مفقود و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد 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 یا 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 واال 

پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: 1398/1/25
47 م/الف

عیسی حافظی فر- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان 

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !

یادداشت های 

گاه و بی گاه

گنج 
زندگیش  آخر  سال  در  پدربزرگ  که  گفت  می  پدر 
دارد  گرانبها  اش گنجی  خانه  در  گفته  من  به  دفعه  چند 
این همه  با  و  او گذاشتم  به حساب کهولت سن  من هم 
احوال وسوسه شده بودم اما با حضور پدر جرات گشتن 
را نداشتم. اندکی بعد که مادربزرگ تنها شد چند روزی 
را  صحبت  این  من  و  بودیم  اش  خانه  در  دیگران  و  ما 
پس  شد  ماجرا  اول  همین  و  رساندم  اطرافیان  گوش  به 
به  خانواده  یک  روز  هر  تا  شد  قرار  و  گذاشتند  جلسه 
به  روز  آن  از  و  بگردد  و درست  برود  مادربزرگ  خانه 
خانه  به  اقوام  از  ای  خانواده  روز  هر  ریزی  برنامه  با  بعد 
گل  مثل  را  او  خانه  ای  بهانه  به  و  رفت  می  مادربزرگ 
و  خوب  روز  یک  گذراندن  از  پس  و  کرد  می  تمیز 
بانشاط روز بعد نوبت نفر بعد می شد تا آن گنج هم همه 

را با خانه تنها گذاشت.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

به بهانه گزارش سردبیر کرمان امروز در مورد کوته اندیشی در آب: 

از سیل بیاموزیم...

در سیل کوهبنان غافلگیر نشوید!

 

گزارش کرمان امروز 98/1/18 به قلم سردبیر این روزنامه 
دارد.  پیش  در  نو  در سال  روزنامه  که  است  نفسی  مسیحا 
درک  را  واقعیت  این  محلی  های  روزنامه  همه  دارم  آرزو 
کاری  کم  و  ها  کاستی  و  ها  زشتی  کردن  بزک  که  کنند 

ادارات و مدیریت های استانی هرگز به نفع مردم و دولت و 
حتی نظام نیست بلکه برعکس نقد آنها به نفع همه هست. 
سیل  بدانند  تا  بخوانند  مسئوالن  دیگر  یکبار  را  گزارش 
و  عسل  ماه  سفرهای  و  تعطیالت  پایان  انتظار  در  هرگز 
دارد و  را  قانون خود  ماند.  زیارتی و سیاحتی مقامات نمی 
باید از آن پند گرفت باید پند گرفت که تخریب دیوار بی 
اعتمادی چگونه دست دولت را در سخت ترین روزها هم از 
سوی مردم پس می زند. امری که نشانه های آن در زلزله 
این سیل درس  نکرد.  توجه  اما کسی  ظاهر شد  کوهبنان 
داد که هشدارها و یادداشت ها و گزارش های بسیاری از 
روزنامه های محلی استانها برای ارواح و سیاه کردن روزنامه 
نوشته نمی شود بلکه خطاب آنها به مدیران است که نمی 

خواهند صدای خاموش مردم را از درون جامعه بفهمند. پس 
فرانسه  مردم  دوش  بر  دوگل  ژنرال  دوم  جهانی  جنگ  از 
شد.  او  مرکب  نثار  گل  ها  میلیون  شد.  پاریس  وارد  پیروز 
ژنرال دوگل کاندیدای  بعد هنگامی که  اما  اشکها ریختند 
رئیس جمهوری شد در پاسخ به خبرنگاری گفت من صدای 
مردم را از دل جامعه شنیدم که نسل جدید بعد از جنگ من 
را قبول ندارند و باید کنار بروم و مدال های افتخار و سابقه 
درخشان به کارم نمی آید با آبرو کنار رفت و فرانسه امروز 
اگر چه سوسیالیست نیست اما برای مردم خودش یک نظام 

لیبرال سالم دارد.
صدای خاموش درون جامعه را هر زمامدار و هر قدرتی و 
هر حکومتی نشنود زیان خواهد کرد. رضا شاه و محمدرضا 

شاه و ناصرالدین شاه... نشنیدند. هیتلر تا آخر نشنید و فکر 
کرد با زور گشتاپو می تواند صداها را خاموش نگه دارد. 

سراسری  و  محلی  های  روزنامه  از  برخی  را  این صداها 
قطع  را  جنگلها  نوشتند  می  که  زمانی  کنند.  می  منعکس 
نکنید خطر سیل در پیش است زمانی که نوشتند سدهای 
تخصصی  بدون  بندهای  سیل  نسازید   افتتاح  برای  آبکی 
را  خود  همه  اما  کنید  باور  را  تخصص  و  علم  نسازید. 
متخصص نامیدند و یکی در شعر و تفنگ تخصص داشت 

پل و بلوار ساخت و حاصل آنها سیل است که آمد.
حاال کمک به سیل زدگان در اولویت است اما این سیل 
روزی در استان کرمان هم خواهد آمد و راور و کوهبنان و 

چترود که سابقه سیالب هم دارند در اولویت هستند. 

به قلم چماه کوهبنانی 

این روزها مردم کوهبنان هم، درد و رنج مردم سیل زده را 
از زلزله دارند درک می کنند. وعده ها و  با تجربه تلخی که 

بازدیدهای مقامات را نمک بر زخم سیل زدگان می دانند اما 
اگر مقام دلسوزی در استان هست و درگیر دعواهای جناحی 
نیست باید در فکر سیل در کوهبنان باشد که اگر روزی بیاید 
باران  است  قرن  نیم  حدود  اینکه  به  توجه  با  آمد  خواهد  که 
اند  کرده  فراموش  مردم  را  ها  سیالب  مسیر  و  است  نیامده 

و خانه و خیابان ساخته اند در صورت آمدن سیل خانه های 
با  قلعه  بند خاکی در گور  زیادی ویران خواهد شد. آن سیل 
اندکی سیل فرو خواهد ریخت همچنانکه امیدی به مقاومت 
دیواره سد گور هم نیست مردم کوهبنان با تجربه با دو رودخانه 
بزرگ محله باال و سنجور قرن ها کوهبنان را نجات دادند و 

آب های کوه های مشرف به گور قلعه هم در مسیری بی 
خانه عبور می کرد که در این نیم قرن هم مسیر رودخانه ها 
مسدود شده است و هم در شرق کوهبنان خانه سازی کرده اند. 
راور هم همین گونه است شورای شهر کوهبنان باید یک کار 
کارشناسی انجام دهد تا مقامات آن روز نگویند؛ غافلگیر شدیم!

با دست هایت 

آسمان را دوست 

دارم 
تا دوباره ای دیگر پاییز به خاطره ها پیوست 
اما  زند  می  سرمان  به  هوایش  گاهی  چه  گر 
تکرارند.  و  استمرار  در  مدام  زندگی  واقعیات 
خارج  خود  مسیر  از  وقت  هیچ  زندگی  اصول 
مانده ها می  و  بازگشته  ها،  رفته  نمی شوند. 
روند مگر آنان که از چرخه ی حیات به کلی 
خاموش شده باشند. ای کاش تو می توانستی 
برای تا ابد بودن اراده کنی یا الاقل مثل پاییز 
پس از رفتنت برگشتی باشد. ای بهار من کاش 
با برگشتن خویش درد را از برگریزان خانه ام 
می گرفتی. ما از کودکی ترغیب به استحکام 
حافظه شده و فراموش کردن را به ما یاد نداده 
اند. با از دست دادن آدم های اطرافمان همواره 
با  آنان را در حافظه حمل کرده و چیزی که 
است.  رنگارنگ  های  حسرت  ایم  آورده  خود 
آنان را که از ما رد شده اند باید رها کرد تو به 
رگ و ریشه ام وصل شده ای و می دانم که 
را  ام  تنهایی  و  گشت  برخواهی  پاییز  رسم  با 
متحول خواهی کرد تو را به خاطر غصه ها و 
ترس هایم زندانی نمی کنم به رفتن و آمدنت 
بی تفاوت نیستم. تو همان شکوفه ای هستی 
باغ های مردم بهار را برسانی. هر  باید به  که 
وقت از زندگی ام رد می شوی دلم جان گرفته 
شود  می  کار  به  دست  دوباره  آغازی  برای  و 
من عادت دارم که پشت سرت برف و سرما را 
تجربه کنم ولی تا هستی از لبخندت از شکوفه 
هایت از شاعرانگی ات بهره مند می شوم. ای 
بهار من یک روز در الیه های تاریخ زندگی ام 

گم خواهی شد.
با دست هایت آسمان را دوست دارم 

پیوندهایی بیکران را دوست دارم 
هر جا که باشی می توانم زنده باشم. 

همچون نفس این داستان را دوست دارم 
حتی بهار از چشم هایت سبز می شد 

آوارگی در این جهان را دوست دارم 
عشقی که رستم را به زانو درنیاورد 

آن عشق را داروی جان را دوست دارم 
می آیم آری روز و شب با هر کالمت 

رسمی که گم شد در زمان را دوست دارم

به قلم 
مهناز سعید 

به قلم
 میر سید عباس 

روح االمینی 

به قلم ویدا کمالی
روانشناس و متخصص پرورش 

مهارت های کودک

تصمیم گیری درباره فرزند دوم
روح  تازگی  به  تواند  می  زندگی  در  فرزند  حضور 
زندگی کمک کند و مسلما هر تغییری پیامدهای خاص 
خودش را هم دارد. تولد اولین فرزند جذاب وشیرین و 
مهیج خواهد بود اما ورود فرزند دوم یا سوم نیز چالش 

بزرگی برای والدین است.
به  مربوط  فرزند  داشتن  برای  گیری  تصمیم  مسلما 
پدرومادر است و دست مادربزرگ ها وپدربزرگ ها  
می  مشاور  حتی  است  خارج  ماجرا  این  از  اطرافیان  و 
تواند شما را در این تصمیم گیری  یاری کند نه اینکه 
داشتن  در  والدین  برخی   . بگیرد  تصمیم  شما  به جای 
فرزند دوم تردید دارند چراکه شرایط مالی آنها اجازه 
نمی دهد بیش از یک فرزند را تامین کنند  برخی دیگر 
برای تربیت و  باالی والدین زمان الزم  به علت مشغله 
پرورش فرزند دوم را ندارند  و گاه خاطره ناخوش تولد 
فرزند اول ) نارس بودن یا بیمار بودن و...( آنها را در 

باربر تولد دوباره حساس و ضربه پذیر کرده است.
والدین می بایست در این زمینه به تبادل نظر و بحث و 
گفتگو منطقی -عاطفی بپردازند. دالیل یکی از والدین 
برای نداشتن فرزند فقط یک قسمت از تصمیم گیری 
به  ها  برنامه ریزی  باشید همواره  است  و دقت داشته  
صورت  ناخواسته  بارداری  و  رود  نمی  پیش  درستی 
می پذیرد لذا هم فکری و همدلی پدرومادر می تواند 
فرزند  های  مشاوره  و  کند  کم  مشکالت  بار  از حجم 

پروری همراه مناسبی است. 
برنامه ریزی برای فرزند دوم 

برنامه ریزی  از  به شناخت درستی  بتوانید  اینکه  برای 
فرزند داری برسید بهتر است به سئواالتی مشابه سواالت 

زیر پاسخ دهید:

تاثیر فرزند دوم بر شرایط اقتصادی  خانواده چیست؟  
به صورت  / آیا زمان نگهداری و آموزش فرزند دوم 
یکسان بین والدین قابل تقسیم است / چه تغییری با تولد 
فرزند دوم در زمینه شغلی والدین ایجاد می شود ؟/ شما 
با  چندمین فرزند در خانواده خود هستید و رابطه شما 
خواهروبرادر یا مادروپدرتان چگونه است؟/ در رابطه با 
فرزند دوم خود چگونه فکر می کنید و تصویر شما از 
/میزان اختالفات  بودن چیست ؟  پدرومادر فرزند دوم 
شما با همسرتان در زمینه پرورش فرزند اول چقدر بوده 
اهمیتی  شما  برای  فرزندانتان  بودن  جنسی  تک  آیا  ؟/ 

دارد ؟و...
در پاسخ دادن به این قبیل سئواالت عجله نکنید و به 
را  دیدگاه شما  اول  نوزاد  همان گونه  باشید  داشته  یاد 
نسبت به  قبل از تولدش تغییر داد فرزند دوم هم از آن 

قاعده مستثنی نخواهد  بود.
فاصله سنی

های  دغدغه  از  فرزندان  بین  سنی  فاصله  مدتها  تا 
والدین نبوده است اما با آشنا شدن خانواده ها با تنظیم 

خانواده و برنامه های جانبی آن این امر مورد توجه قرار 
گرفت  اما در تحقیقات انجام شده یک قاعده کلی و 
این  ندارد در  فاصله سنی وجود  برای  محکم درعموم 

بخش به بررسی اجمالی فاصله سنی ها می پردازیم...
 9ماه تا 18 ماه

مراقبتی  توقعات  هنوز  اول  فرزند  سنی  فاصله  دراین 
شدیدی همچون تغذیه و استراحت دارد و نمی تواند 
درک درستی از تولد فرزند دوم داشته باشد او در این 
به  و  دهد  می  نشان  مادر  به  شدیدی  وابستگی  حالت 
شدت پرخاشگر می شود مادروسایر مراقبین باید بتوانند 

وقت بیشتری را برای کودک اول اختصاص دهند. 
ناتوانی  و  سنی  ضعف  فاصله  این  در  نکته  مهمترین 
تولد  چراکه  است  مادر  روحی  گاهی  و  جسمانی 
به  منجر  اول  زایمان  از  ازیکسال  کمتر  در  کودک 
تواند  می  و  شده  مادر  بدن  مغذی  مواد  شدید  کاهش 
زایمان  روند  یا  و  گردد  مادر  حاد  افسردگی  به  منجر 
نظرات  از  حتما  بارداری  دوران  در  لذا  کند  را سخت 

کارشناسان خبره کمک بگیرید.

 18 ماهگی تا 3 سالگی :
کودک  است  محدوده  این  سنی  فاصله  ترین  رایج 
نسبی  استقالل  به یک  اولیه خود  نیازهای  رفع  در  اول 
رسیده است و می تواند با صبر و تحمل زمان رسیدن 
به نیازهای او را به تعویق انداخت  معموال ورود فرزند 
دوم در این محدوده سنی بر روی خواب یا تغذیه او اثر 
می گذارد و تنظیم زمان را برهم می زند اما این امر با 
همکاری والد دوم یا مراقب دیگر به راحتی قابل ترمیم  
است. مادر می تواند مساعدت و همکاری کودک اول 
را در برخی امور مراقبتی برانگیزد و این اتفاق احساس 
رضایت کودک اول را در پی دارد کودک به حضور 
واکنش  او کمی  رفتارهای  تکرار  با  وارد  تازه  میهمان 
خود  های  توانایی  متوجه  کم  کم  اما  دهد  می  نشان 

نسبت به تازه وارد خواهد شد.
 3سالگی تا 5 سالگی

بهترین  سنی  فاصله  این  کارشناسان  بعضی  اعتقاد  به   
اعتبار  هنوز  اما  است  دوم  فرزند  تولد  برای  انتخاب 
هرچند  ندارد  وجود  امر  این  برای  زیادی  تحقیقاتی 
اجتماعی  مرحله  به  سنی  مقطع  این  در  کودک  که 
شدن وارد می شود و این امر خود در پذیرفتن شرایط 
فرزند دوم موثر است چرا که با ورود به اجتماع بزرگتر 
و  ساالن  هم  از  را  الزم  توجه  کودک  مهد  همچون 
دگرساالن دریافت خواهد کرد و مادر فرصت بیشتری 
اول  کودک  درک  همچنین  دارد  دوم  کودک  برای 
به  بیشتر شده و در کارهای کمتری  از مفهوم استقالل 
والدین وابسته است اما این بدان معنا نیست که از توجه 

والدین بی نیاز است.
 5 سال به باال

فاصله زیادی دارد و گاه  از یکدیگر  دنیای دو کودک 
فرزند اول همچون مادر یا پدر با فرزند دوم رفتار می کند و 
از پذیرفتن این مسئولیت نیز خوشحال است هرچند گاهی 
این تفاوت سنی زیاد مانع از ارتباط گیری دو کودک باهم 
عاطفی  یا  لحاظ روحی  از  والدین  از  برخی  می شود.  نیز 
با پذیرش مسئولیت کودک دوم آمادگی ندارند و فاصله 
برای  الزم  توانمندی  محوری  کودک  دوران  از  گرفتن 
نقش  بازهم  و  داشت  نخواهند  را  نوپا  یا  نوزاد  یک  اداره 

مراقبین دوم در این امر پررنگ تر می شود. 

یادداشت:

فرزند دوم و قدم های اول )بخش اول(
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فرهنگ و ادب

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 

سرویس ادبی کرمان  امروز

تولد عطار
از شعرای نام آور ایران در قرن ششم و هفتم هجری قمری، 
عطار نیشابوری است. وی در حدود سال 540 در روستای 
»کدکن« یا »شادیاخ« از کناره های نیشابور، دیده به جهان 
خواجه  مند  ارادت  و  صالح  افرادی  او،  مادر  و  پدر  گشود. 
کائنات حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله وسلم بودند. از 
این رو، فرزند دل بند خود را، هم نام حضرت ختمی مرتبت 
»محمد« نهادند تا این نام نیکو در شخصیت و کمال و الگو 

پذیری او نقشی بسزا و ارزش مند داشته باشد.
عطار درباره نام خود در مصیبت نامه می نویسد:

من محمد نامم و این شیوه نیز 
ختم کردم چون محمد ای عزیز

می  مادری  و  پدر  چنین  دار  وام  خودرا  پرورش  که  وی 
دانست، از آنان به نیکی یاد می کرد؛ در اسرار نامه پس از 
ستایش پدر، دعای او را هنگام جان دادن و آمین مادرش را 

این گونه بیان می کند:
به آخر دم چنین گفت آن نکوکار 

خداوندا محمد را نکودار
پدر این گفت و مادر گفت آمین 

وزان پس زو جدا شد جان شیرین
عطار و وصف مادر

عطار در خسرو نامه، پس از مرگ مادر، او را انسانی معنوی 
و اهل اشک و آه سحر و راز و نیاز شبانه می شناساند و در 

رثای او چنین می ُسراید:
به مادر بود و او رفت از میانه مرا گر بود اُنسی در زمانه 

اگر چه »رابعه« صد تَْهَمَتن بود 
و لیک او ثانی آن شیر زن بود
نه چندان است بر جانم غم او 

که بتوان کرد هرگز ماتم او
بیا تا آه از این غم بر نیارم 

غمش در دل کشم دم بر نیارم...
نبود او زن که مرد معنوی بود 
سحر گاهان دعای او قوی بود

عجب آه سحرگاهیش بودی 
ز هر آهی به حق راهیش بودی...

تو می دانی که در درد تو چون بود 
که رویش هر سحر پر اشک و خون بود

پیشه عطار
پیشه عطار، فروش گیاهان و گل های خوش بو و عطرآگین 
دارویی بوده است و بدین سبب، در بیشتر شعرهایش از خود 
که  را  »فرید«  لفظ  نیز  گاهی  کند،  می  یاد  عطار  نام  به 

مخفف لقبش فریدالدین است، برای تخلص می آورد.
وی به دلیل شغلش، عطاری، از پزشکی نیز آگاهی داشته و 
روزانه بسیار از بیماران را معاینه و با داروهای گیاهی مداوا 
می کرده است. خود در چند مورد از اشعارش به این پیشه 

اشاره می کند؛ در اسرار نامه می گوید:
به شهر ما بخیلی گشت بیمار 
که نقدش بود پنجه بَْدره دینار

مرا نزد بخیل آورد آن مرد 
یکی صد ساله ای دیدم در آن درد

چو مدهوشی به بستر باز خفته ز بیماری و درد آز خفته 
دلش با مرگ نزدیکی گرفته 
همه سوییش تاریکی گرفته

مناعت طبع عطار
عطار از راه دارو فروشی و معالجه بیماران، روزگار می گذراند 
و به سبب همین، برای طلب روزی به دربار پادشاهان نمی 
رفت و لب به ستایش آنان نمی گشود و تا آخر عمر عزت 
نفس و مناعت طبع و بزرگ همتی او به جا ماند. در کتاب 

منطق الطیر می آورد:
چون ِز ناْن خشک گیرم سفره پیش 

تر کنم از شوربا چشم خویش...
من نخواهم نان هر ناخوش منش 
بس بود این نانم و آن نان خورش

هر توانگر کین چنین گنجیش هست 
کی شود در مّنت هر سفله پست

شکر ایزد را که در، باری نیم 

بسته هر ناسزاواری نیم
من ز کس بر دل کجا بَندی نهم 

نام هر ُدون را خداوندی نهم
نه طعام هیچ ظالم خورده ام 
نه کتابی را تخلص کرده ام

همت عالیم ممدوحم بس است 
ُقوت جسم و قّوت روحم بس است

سرودن شعر هم زمان با درمان
عطار همزمان با دارو فروشی و درمان بیماران به سرودن 
شعر می پرداخت که حاصل آن دو کتاب »مصیبت نامه« 

و »الهی نامه« است.
مصیبت نامه کاندوه جهان است 

الهی نامه کاسرار عیان است
به داروخانه کردم هر دو آغاز 

چه گویم زود َرستم ز این و آن باز
شعر  از سرودن  سال  سه  طبابت،  به  اشتغال  دلیل  به  وی 
دوری گرفت و دست به قلم نبرد تا آن که روزی انگار ندایی 

غیبی او را متوجه می کند:
به من گفت ای به معنا عالم افروز 

چنین مشغول طب گشتی شب و روز
طب از بهر تن هر ناتوان است 

و لیکن شعر و حکمت ُقوت جان است
عطار پس از آن روی به شعر و حکمت آورد و سرودن شعر 

را ادامه داد.
دگرگونی درونی عطار

شد  سبب  که  او  درونی  انقالب  و  عطار  دگرگونی  درباره 
گوناگونی  سخنان  آورد،  روی  عرفان  و  سلوک  و  سیر  به 
االنس  نَفحات  کتاب  در  نهم  قرن  جامی، شاعر  اند؛  گفته 

می گوید:
بود که روزی در دکان عطاری  آن  توبه وی  گویند سبب 
مشغول و مشعوف به معامله بود، درویشی آن جا رسید و 
چند بار گفت: چیزی در راه خدا به من بده، وی به دوریش 

اعتنایی نکرد، درویش گفت: تو چگونه خواهی ُمرد؟ عطار 
گفت: چنان که تو خواهی مرد، درویش گفت: تو چون من 
توانی مرد؟ گفت: بلی، درویش کاسه چوبین خود را زیر سر 
نهاد و گفت: اهلّل ، و جان بداد! عطار را حال متغّیر شد و 

دکان بر هم زد و به این طریقه در آمد.
انقالب روحی

انقالب درونی عطار را به گونه ای دیگر نیز بیان کرده اند؛ 
می گویند:

نگاهی  رفت،  فروشی عطار  دارو  دکان  به  درویشی  روزی 
بلندی  آه  افکند و چشمش پر اشک شد و  به دکان  خیره 
کشید. عطار گفت: چرا خیره می نگری؟ بهتر این است که 
راه خود را بگیری و بروی، گفت: بار من بسیار سبک است، 
زیرا که جز این لباس کهنه چیزی ندارم، اما تو با این کیسه 
های پر از دواهای گران بها، چون گاه رفتن شد، چه می 
کنی؟ من می توانم به شتاب از این بازار بیرون روم، اما تو 
هم بهتر است از پیش، در صدد بستن بار خود برآیی و بهتر 

آن است که در کار خود اندیشه کنی.
عطار، پس از شنیدن سخنان درویش، دست از کسب مال 

برداشت و به حلقه عارفان پیوست.
دیدار عطار با مولوی

پدر مولوی در سفری که به مغرب ایران کرد، فرزند خردسال 
خود را، جالل الدین محمد، که بعدها به »مولوی« شهرت 
یافت، به همراه آورد، آنان از شهرهای نیشابور، بغداد، مکه 
و شام گذشتند و سرانجام در »قونیه« که از شهرهای فعلی 
ترکیه است، اقامت گزیدند. در طول این سفر و هنگام عبور 
از نیشابور، به دیدار شیخ فرید الدین عطار نیشابوری رفتند، 
هر دو حدود هفتاد سال داشتند، عطار »اسرار نامه« خود را 
به »مولوی« که در آن هنگام شش ساله ای بیشتر نبود، 
را  فرزند  »این  گفت:  چنین  پدر  با  او  درباره  و  کرد  تقدیم 
گرامی دار، زود باشد که از نفس گرمش، آتش در سوختگان 
عالم زند.« این پیش بینی عطار بعدها به راستی پیوست و 

آن کودک خردسال شاعری پر آوازه شد.

زادگاه عطار در هجوم خانمان سوز مغول
تاز  و  تاخت  ایران میدان  بود،  هنگامی که عطار 76 ساله 
های  حمله  وحشی،  قوم  این  بود.  شده  مغول  رحمانه  بی 
خود را از سال 616، آغاز کردند و مانند مور و موریانه از 
آسیای مرکزی به سوی ایران سرازیر شدند و هر بنایی را 
را بی  راه خود می دیدند، ویران و هر جان داری  که سر 
جان می کردند. در کتاب جهان گشای جوینی، درباره این 

واقعه می گوید:
از این وحشت ناک تر، واقعه نیشابور بود؛ زیرا در مدافعاتی 
داماد  »تغاجار«  دادند  می  انجام  شهر  این  حصاریان  که 
چنگیز کشته شده بود و به خون خواهی او، غیر از چهار صد 
تن پیشه ور که به اسارت بردند، همه اهل شهر را به قتل 
آوردند و فرمان رسید که شهر را از خرابی، چنان کنند که 
در آن جا زراعت توان کرد و هیچ کس حتی سگ و گربه 
را زنده نگذارند و بنا به مشهور در این واقعه، یک میلیون و 

نیم تن ره سپار دیار نیستی شدند.
مرگ عطار

آن گاه که مغوالن مردم نیشابور را می کشتند، عطار که 
پیری ناتوان بود، به چنگ مغولی اسیر افتاد. مغول وی را 
را شناخت،  راه کسی شیخ  برد، در  انداخت و همراه  پیش 
پیش آمد و از مغول درخواست، تا چندین سیم از وی بستاند 
و شیخ را به وی ببخشد، اما شیخ روی به مغول کرد و گفت 
که بهای من نه این است. مغول پیشنهاد مرد نیشابوری را 
نپذیرفت. پس از اندکی، آشنایی شیخ را شناخت، پیش آمد 
و از مغول درخواست تا چندین زر از وی بستاند و شیخ را 
را به وی ببخشد، شیخ باز سخن خود را تکرار کرد. مغول 
نیز که می پنداشت، شیخ را به بهای گزاف از وی خواهند 
خرید، نپذیرفت و هم چنان با شیخ به راه افتاد. در نیمه راه، 
روستایی ای پیش آمد که خر خویش را می راند، شیخ را 
بشناخت و از مغول درخواست تا وی را رها کند، مغول از 
وی پرسید که در برابر آن چه خواهد داد و روستایی گفت 
یک توبره کاه، این جا شیخ رو به مغول کرد و گفت: بفروش 
که بهای من این است، مغول بر آشفت و در دم شیخ را 

هالک کرد...
روایت مرگ عطار از زبان شیخ بهایی

شیخ بهائی در کتاب کشکول خود درباره مرگ عطار می 
نویسد:

او می ریخت و مرگش نزدیک  از رگ  ... وقتی که خون 
این  بر دیوار،  از خون خود  انگشت خود  با  بود، شیخ  شده 

رباعی را نوشت:
در کوی تو رسم سرفرازی این است 

مستان تو را کمند بازی این است
با این همه رتبه هیچ نمی یارم گفت 
شاید که تو را بنده نوازی این است

مقبره عطار در شهر نیشابور، کنار آرام گاه حکیم عمر خیام 
اهل  گاه  زیارت  و  دارد  قرار  محروق  زاده  امام  جوار  در  و 

دل است.
آثار عطار

از عطار، آثار بسیار بر جای مانده است: دیوان اشعار، منطق 
الطیر، مصیبت نامه، الهی نامه، خسرو نامه و... کتاب ارزش 
مند و گران سنگ دیگری که از او بر جای مانده و به نثر 
تن   72 حال  که شرح  دارد  نام  االولیا  تذکرة  نوشته شده، 
علیه  صادق  جعفر  امام  نام  با  که  است  عارفان  بزرگان  از 
السالم آغاز می شود و با نام امام محمد باقر علیه السالم 

پایان می گردد.
عشق عطار به اهل بیت علیه السالم

علیه  جعفرصادق  امام  نام  ذیل  در  االولیا  تذکرة  در  عطار 
السالم ، ایشان را با لقب هایی بلند، توصیف می کند:

آن  نبوی،  حجت  برهان  آن  مصطفوی،  ملت  سلطان  آن 
عامل ِصّدیق، آن عالم تحقیق، آن میوه دل اولیا، آن جگر 

گوشه انبیا، آن وارث نبی، آن عارف عاشق، جعفرالصادق
و سپس می افزاید:

انبیا و صحابه و اهل بیت کنیم،  اگر ذکر  گفته بودیم که 
کتابی جداگانه باید ساخت، این کتاب شرح اولیاست که بعد 
از ایشان بوده اند، اما به سبب تبّرک به صادق علیه السالم 
ابتدا کنیم که او نیز بعد از ایشان بوده است و چون از اهل 
بیت علیه السالم بود و سخن طریقْت او بیشتر گفته است 
او  آِن  از  از وی بیشتر آمده است، کلمه ای چند  و روایت 
بیاوریم که ایشان همه یکی اند، چون ذکر او کرده شود، 

از آِن همه بَُود...

نیم نگاهی به زندگی عطار نیشابوری به بهانه 25 فروردین ماه،روز بزرگداشت این  شاعر؛

داستان عجیب مرگ عطار نیشابوری

به قلم 
سامان  
ساردویی

بیابان ، 
جسِد دریایی ست 

که عاشِق رود خانه ها شد 
عشق ،

همیشه با خودش زندگی نمی آورد 
ریگ ها 

خاطراِت هزاران آبزی اند ...
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به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(

قسمت چهل و یکم 
و  افراد  تعداد  و  مختلف  شهرهای  در  کردان  پراکندگی 

جمعیت آنها 

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد 

از  قبل  حتی  و  قاجار  دوران  در  کردان  که  گفتیم  چهلم  قسمت  در 
آن توسط پادشاهان و یا حکام محلی بنا به مقتضیات زمان به شهرهای 
مختلفی کوچ داده می شدند که مهمترین دلیل آن با توجه به سلحشوری 
از کشورهای  عزیزمان  نگهداری وطن  و  به حفظ  آنها  مندی  و عالقه 
متجاوز بوده است و در واقع این قوم آریایی از زمان باستان مرزداران 
خاک  از  وجب  یک  حتی  نبودند  حاضر  هرگز  که  اند  بوده  دالوری 
میهن را به دشمنان ایران بدهند و در حفظ آن چه خونها که برای وطن 
و چه جوانانی را فدای ایران کرده اند. در اینجا الزم می دانم  اشاره ای 
به پراکندگی کردان در شهرها و تعداد جمعیتی که در شهرها و استانها 
طور  به  که  هستند  مختلفی  ایالت  از  کردان  این  باشم.  داشته  هستند، 
مختصر آنها را معرفی می نماییم ایالتی مانند ایل کاویانلو، شیخوانلو، 
رزکانلو،  زیگالنلو،  پریوانلو،  ورانلو،  کانلو،  حمزه  پهلوانلو،  کیوانلو، 
هم  این  )که  شادلو  آنها(،  مشهورترین  و  )بزرگترین  زعفرانلو  میالنلو، 
جزو معروفترین ها( هستند و در مناطق در شهرهای بجنورد، شیروان، 
فاروج، درگز، قوچان، چناران، رادکان، کلمکان، توس، تبادکان، پاژ 
تعداد  البته  مشغولند.  دامداری  و  به کشاورزی  بردیم  نام  قبال  که   ... و 
ایالت بسیار زیادتر از اینهاست که نام بردیم فقط تعدادی را که بیشتر در 
منطقه خراسان هستند مدنظر بوده است و از همین تعداد عده زیادی به 
شهرهای مشهد و تهران و نیشابور و سبزوار و دیگر شهرها کوچه کرده 
و از حالت ایالتی خارج شده اند. در تاریخ باستان اشکانیان اولین سلسله 
تاریخی کرد در تاریخ مدون ایران می باشد ولی در تاریخ اسطوره ای 
کرد به نسل اول انسان یعنی کیومرث بر می گردد که در تاریخ نانوشته 
ایران باستان به طور کامل به آن اشاره کرده ام و هم چنین استاد کلیم 
اهلل توحدی هم در بیش از پانزده جلد کتابشان در مورد تاریخ کرد به 

طور مفصل مطالبی را نوشته اند.

کردان از نظر پراکندگی بیشترین آمار را دارند. ایالت آنها در مناطق 
که  ایالم  و  لرستان  کرمانشاه،  کردستان،  از  غیر  به  البته  ایران  مختلف 
اکثریت جمعیت را دارند بقیه استانها هم اعالم می گردد سه استان فوق 
کردستان که طبق تحقیق محققین قوم کرد را تشکیل داده اند و اولین 
بار سلطان سنجر سلجوقی ایالتی را به نام مرکزیت )بهار( تاسیس کرد. 
شرف الدین بدلیسی حدود کردستان ایران را در روزگار صفوی و در 
کتاب شرفنامه اعالم کرده حدود 74/264 کیلومتر بوده است و حدود 
اکثریت کردهای  و  باشند  می  فوق  استان  سه  نفر جمعیت   4/135603
کرد  نفر   3/850/000 از کل جمعیت حدود  اند  داده  تشکیل  را  ایران 
 20 حدود  هستند.  کرد  نفر   700/000 حدود  آذربایجان  استان  هستند. 
درصد جمعیت استان است در استان لرستان حدود 450/000 نفر کرد 
نفر   400/000/000 شمالی  خراسان  استان  جمعیت  درصد   43 حدود 
46  درصد جمعیت استان خراسان رضوی 000/300 نفر کرد 5 درصد 
جمعیت استان تهران 000/250 نفرد کرد 2 درصد جمعیت استان تهران 
استان همدان 170/000  نفر 5/7 درصد جمعیت  البرز 200/000  استان 
نفر حدود 10 درصد جمعیت استان و حدود 000/850 )نفر هم در سایر 
استانها سکونت دارند در استان کرمان طایفه های بامری در جبال بارز 
و افشار قاسملو )قاسم اوالدی(( بیشترین جمعیت کرد در استان کرمان 
رفسنجان  و  سیرجان  در  ها  مهنی  ایالت  و  شده  دنبال  بم  و  کهنوج  تا 
سکونت دارند و اما در سرزمین خراسان و کرمانشاه در بین قبایل کرد 
این کشور زحمات زیادی کشیده  برای  اند که  بوده  نامداری  پهلوانان 
اند و در  بوده  بنام  ایران هم  باستانی  تاریخ  پهلوانان گرچه در  این  اند. 
شاهنامه فردوسی از آنها نام برده است مثل: برزین، بهرام، بیژن، توس، 
و  آهنگر  کاوه  قارن،  سهراب،  سام،  زهیر،  زواره،  زال،  رهام،  رستم، 
پهلوانان عصر قاجار و در دو قرن اخیر مثل پهلوان اکبر خراسانی قاجار 
و دو دوره پهلوی مصطفی طوسی که اولین بازوبند پهلوانی ایران را به 
بازو بست و سه بار هم موفق به کسب بازوبند شد آنهم در سالهای 22 
بااخالق  ابوالقاسم سخدری که فردی ارتشی و  و 24 و 1325  پهلوان 
ایران  تیم  کاپیتان  و  گرفت  را  بازوبند   1327 سال  در  که  بود  پهلوانی 
پهلوان  و  وفادار  احمد  پهلوان  بود.  لندن   1945 المپیک  مسابقات  در 
نامدار بودند. پهلوان احمد وفادار که  این پهلوان  شورورزی شاگردان 
سه بار پهلوان پایتخت بود و در سال 1329 بازوبند را از پهلوان عباس 
زندی گرفت و سالهای 1330 و 1331 هم پهلوان پایتخت شد در سال 
1331 با پهلوان تختی کشتی گرفت و اولین بار او را شکست داد ولی 
از طرف داوران تصمیم گرفته بودند بازوبند را در پایتخت نگه دارند به 
همین دلیل پهلوان تختی را برنده اعالم کردند که با اعتراض جمعیتی 
که از مشهد آمده بودند مجبور شدند تا کشتی را تکرار کنند که این 

بار هم وفادار برنده شد و بازوبند برای همیشه در خراسان ماند. پهلوان 
وفادار کلیه مدال ها و بازوبند را به موزه استان قدس هدیه کرد. پهلوان 
شورورزی در سال 1340 پهلوان شد و بازوبند را گرفت او هم بازوبند 
و مدالهایش را به موزه نیشابور اهدا کرد. پهلوان حمید قشنگ که فن 
بار  سه   1377  78-  81- سال  در  است  معروف  جهان  در  او  لنکاری 
موفق به دریافت بازوبند پهلوانی شد. پهلوان امین رشید لمبر نوه پهلوان 
پهلوان  عنوان  شد.  موفق  دوبار   1380 و   1387 سالهای  در  شورورزی 
پایتختی و بازوبند دریافت کند. بار دوم در فینال مسابقه با برادرش امیر 
کشتی  و  بوسید  را  او  دست  امیر  برادرش  که  گرفت  می  کشتی  باید 
نگرفت و بازوبند را به بازوی برادرش بست. پهلوان عبدالرضا کارگر 
در  احمدمیرزا   پهلوان  شد.  کشور  پهلوان   1383 و   1382 سالهای  در 
اینکه در رشته های مختلف ورزشی فعال بود مسابقه  به  با توجه  فینال 
پهلوانی  را واگذار کرد ولی در رشته های )کوراش- کشتی آزاد -  
-  چوخه -  کبدی ( قهرمان ایران و برخی رشته ها قهرمان جهان شد 
و سرانجام پهلوانان اسکندر فیالبی، محمدعلی صحرایی، حمید توکل، 
بودند که  ایران  نامداران کشتی  پهلوانی هم جزو  احمد  بهمنی،  احمد 
خواهم  آنها  به  جداگانه  ای  مجموعه  در  هست  زیاد  آنها  تعداد  چون 
و  محمد خادم  آزاد  قهرمانان کشتی  و  پهلوانان  از  باید  البته  پرداخت. 
دو پسرش امیر و رسول هم یاد کنیم. در این جا الزم می دانم مقداری 
در مورد کلنل محمدتقی پسیان این قهرمان نام دار کرد آذربایجانی که 
فرمانده ژاندارمری قوچان در دوره رضا شاه پهلوی بود بپردازیم و یادی 

از دالوریهای این قهرمان ملی بنماییم.
 1270 سال  در  پسیان  خان  محمدتقی  کلنل  به  معروف  محمدتقی 
خورشیدی در محله سرخاب تبریز متولد شده است. جد پدریش رستم 
بیک بعد از عهدنامه ننگین ترکمانچای و جدایی شهرهار قفقاز از ایران 
زندگی زیر سلطه بیگانگان را برای خودش ننگ می دانست و به همین 
پدر  و  محمدتقی خان  بیک جد  رستم  مهاجرت کرد.  تبریز  به  جهت 
محمدباقرخان روابط بسیار نزدیکی با مقامات تبریز ازجمله محمدتقی 
خان امیرکبیر داشت. تمام خانواده رستم بیک نظامی بودند و حتی چند 
روسیه  و  ایران  نیروهای  بین  که  جنگی  در  او  خانواده  اعضای  از  نفر 
در شیراز شروع شد کشته شدند از آن جمله علیقلی و غالمرضا خان 
کلنل محمدتقی خان در مدرسه لقمانیه تبریز به تحصیل پرداخت و در 
پانزده سالگی به مدرسه نظام تهران آمد و مدت پنج سال در این مدرسه 
به تحصیل در رشته آموزش نظامی پرداخت. در سال آخر تحصیل از 
سوی مدرسه نظامی به درجه ستوان دومی به خدمت ژاندارمری درآمد 
و بعد از دو سال سروان شد و به عنوان مربی مشغول به تدریس در رشته 

مترجمی مدرسه ژاندارمری شد.

 مدتی بعد به عنوان فرمانده گروهان به همدان رفت. بعد از برقراری 
در  موفقیت  پاس  به  و  سرگردی  درجه  با  و  برگشت  تهران  به  امنیت 
ماموریت همدان به مدال طالیی مفتخر گردید هم زمان با انتصاب او به 
فرماندهی گردان همدان جنگ جهانی اول شروع شد و با تشکیل دولت 
مهاجرین در صف مقدم وطن خواهان و در راس حکومت مهاجرین 
قرار گرفت. در سال 1994 به روسهای متجاوز حمله کرد اما از روسها 
شکست خورد آن هم به دلیل کمبود اسلحه و نبودن تدارکات الزم به 
همین دلیل به کرمانشاه عقب نشینی کرد و چون تاب مبارزه را نداشت با 
وطن پرستان به دولت عثمانی پناه برد و پس از این ناکامی برای معالجه 
پرداخت و نخست در  نظامی  ادامه تحصیل  به  به آلمان رفت در آنجا 
نیروی هوایی آلمان و سپس در پیاده نظام به تحصیل ادامه داد. هم زمان 
از تمرینات نظامی غافل نبود. او بعد از بازگشت و موفقیت در تحصیل به 
عنوان فرماندهی ژاندارمری قوچان منسوب گردید ولی بعد از مدتی سر 
به شورش گذاشت و آنقدر در این مورد پیشروی کرد که از نظر دولت 
یاغی معرفی گردید. در همین زمان سردار مفزر که حاکم بجنورد بود 
او قول همراهی داده بود که  به  او یاغی معرفی شود  این که  از  و قبل 
همه نوع همکاری با کلنل خواهد کرد ولی از همکاری با کودتاچیان 
سرباز زد و کردها را به واکنش علیه او برانگیخت. کردهای قوچان هم 
با  با حمله های مکرر به ژاندارمهای قوچان در سال 1270 خورشیدی 
به  را  ژاندارمها کنترل شهر  بجنورد و خلع سالح کردن  به  لشکرکشی 
دست گرفتند. کلنل برای دفع شر مخالفان شبانه با گروهی از افسران و 
ژاندارمهای تحت کنترلش به سوی قوچان شتافت و در تپه های )داوود 
لی( جعفرآباد با آنها روبه رو شد و با شجاعت تمام با آنها جنگید. در 
و  کلنل  بر  عرصه  داد  رخ  سیصد  و  هزار  مهرماه  نهم  در  که  نبرد  این 
قوای ژاندارمری تنگ شد. کردها او را محاصره کردند. کلنل تا آخرین 
با شجاعت کشته شد. کردها  و  داد  ادامه  به جنگ  داشت  فشنگی که 
مشهد  به  کرده  جدا  تن  از  را  سرش  و  آوردند  قوچان  به  را  او  جنازه 
ایرانی را به  به تهران و مجددا جنازه این شیرمرد  فرستادند و از مشهد 
ترتیب  بدین  و  نادر شاه دفن کردند  قبر  برگرداندند و در محل  مشهد 
مرگ  با  یافت  خاتمه  هم  پسیانی  خان  محمدتقی  کلنل  کودتای  غائله 
کلنل شعرای آزادی خواه و هم سنگر او چندین شعر و مرثیه برای او 
سرودند که از آن جمله شعری که عارف قزوینی شاعر آزاده در رثای 
ملک  یا  و  کرد  اجرا  گراندپری  هتل  در  خالقی  اهلل  روح  آهنگ  با  او 
الشعرای بهار هم شعری در مورد مرگ کلنل سرود که بعدها به صورت 

بسیار زیبا توسط دیگران اجرا گردید. یادش گرامی باد.

پایان

 حرکت تاریخی نسل دیگری از قوم آریایی )کردان( به ایران و جهان 



سفارش قتل برای سرآشپز ویژه
سرآشپز مرکز تهیه غذا که به سفارش یک مشتری زن، همسر 
وی را به قتل رسانده بود با ردیابی های ۵ ماهه پلیس دستگیر 

شد.
کشف  از  پلیس  گذشته،  سال  آبان   ۲ ظهر  از  بعد   ۴ ساعت   
محدوده  در  پالستیک  و  گونی  داخل  شده  بسته بندی  جسدی 

لواسان با خبر شد.
کالنتری  مأموران  تحقیقات  نخستین  ایران،  روزنامه  گزارش  به 
۱۶۶ لواسانات نشان می داد جسد متعلق به مردی ۴۵ ساله است، 
بنابراین بالفاصله موضوع به بازپرس کشیک قتل و تیم تحقیق 

اعالم شد.
در بررسی های صورت گرفته توسط کارآگاهان تشخیص هویت 
آثار ضرب و شتم روی بدن مقتول مشاهده شد، اما این درحالی 

بود که پزشکی قانونی علت مرگ را خفگی عنوان کرد.
با گذشت یک هفته از زمان کشف جسد، کارآگاهان اداره دهم با 
بررسی پرونده های افراد گمشده موفق به شناسایی خانواده مقتول 
مرد  که  می داد  نشان  بررسی ها  اسالمشهر شدند.  در شهرستان 
میانسال ساعت ۶ بعد از ظهر یکم آبان برای اجاره دادن سوله ای 
که در اسالمشهر داشته از خانه خارج شده و دیگر برنگشته است.

به نام  مردی  شناسایی  به  موفق  کارآگاهان  بررسی ها  ادامه  در 
از  را  سوله  بود  قرار  مقتول  خانواده  گفته  طبق  که  شدند  اصغر 
مقتول اجاره کند. در ادامه مشخص شد اصغر که سرآشپز یک 
مرکز تهیه غذا بوده همزمان با کشف جسد بدون اطالع قبلی 
حساب  تسویه  کارش  محل  از  خانوادگی  مشکالت  بهانه  به  و 
است.  نداشته  ارتباطی  نیز  همکارانش  از  کدام  هیچ  با  و  کرده 
بدین ترتیب ردیابی ها برای شناسایی مخفیگاه اصغر ادامه یافت 
در  راهی  بین  غذاخوری  سالن  یک  در  وی  کار  محل  اینکه  تا 
اتوبان قزوین - تبریز شناسایی شد و کارآگاهان اداره دهم روز ۲۱ 

فروردین اصغر را دستگیر کردند.
وی در بازجویی ها در خصوص جنایت گفت: »همسر مقتول به نام 
تهیه  مرکز  به  مشتری  به عنوان  پیش  سال  از حدود یک  مریم 
زمینه  موضوع  همین  می داد.  غذا  سفارش  و  می آمد  ما  غذای 
آشنایی اولیه من با او شد. در همان زمان متوجه شدیم که هر دو 
نفر همشهری و همچنین بچه محل هستیم و این موضوع زمینه 
آشنایی ما را بیشتر کرد. مدتی از آشنایی ما گذشت و این آشنایی 
به تماس های تلفنی و در ادامه مالقات های حضوری کشیده شد. 
طی صحبت هایی که مریم با من می کرد متوجه شدم که او با 
بار ها  را  او  می گفت: همسرش  دارد.  اختالف شدیدی  همسرش 
مورد ضرب و شتم قرار داده و به همین علت هیچ عالقه ای برای 
ادامه زندگی با او ندارد، اما شرایط متارکه از همسرش را نیز ندارد. 
طی این مدت من با او همدردی می کردم تا اینکه یک روز مریم 
از من خواست تا همسرش را به قتل برسانم. اول با خواهش او 
را  خواسته اش  بیشتری  اصرار  با  هربار  مریم  اما  کردم،  مخالفت 

مطرح می کرد تا اینکه تسلیم شدم.«
اصغر ادامه داد: مریم مقداری پول به من داد تا یک شوکر بخرم. 
او اطالعات کاملی در خصوص »سوله« متعلق به همسرش داد 
و گفت که وی قصد دارد سوله را اجاره دهد به این بهانه با مقتول 
تماس گرفتم و پس از توافق بر سر قیمت اجاره از او دعوت کردم 
تا به محل کار من بیاید. روز حادثه وقتی همه کارکنان مرکز رفته 
بودند همسر مریم آمد او را به آشپزخانه بردم بعد به بهانه آوردن 
نوشیدنی به سمت یخچال رفته و شوکر را برداشتم. از پشت سر 
افتاد بعد  چندین ضربه شوکر به مقتول زدم؛ مقتول روی زمین 
او را خفه کردم. جنازه را داخل یک کیسه بزرگ برنج قرار داده و 

کیسه را با پالستیک مشکی بسته بندی کردم.
لواسانات  سمت  به  و  گذاشتم  موتورسیکلتم  روی  را  جسد  بعد 
رفتم و جنازه را داخل کانال آب انداختم. فردای آن روز به محل 
توجه  با  شدم.  خارج  آنجا  از  حساب  تسویه  از  پس  و  رفته  کار 
جنایت،  در  مقتول(  )همسر  مریم  مشارکت  و  اصغر  اعترافات  به 
کارآگاهان اداره دهم بامداد پنجشنبه ۲۲ فروردین مریم را دستگیر 
کردند. زن جوان نیز به جنایت اعتراف کرد. سرهنگ کارآگاه علی، 
آگاهی  پلیس  جنایی  جرایم  با  مبارزه  معاون  گودرزی،  پور  ولی 
تهران بزرگ، گفت: با توجه به اعتراف هر دو متهم به مشارکت و 
ارتکاب به جنایت، قرار بازداشت موقت از سوی قاضی شعبه ۱۰۱ 

دادگاه بخش لواسانات صادر شد.

دختر جوان تا با 

نامزدش حرف از جدایی زد 

جسدش در وان حمام بود
مرد حسود نامزدش را به خاطر حسادت زیاد به قتل رساند.

 مردی جوان و عصبانی با مراجعه به اداره پلیس ایالت متحده خود را قاتل 
نامزدش معرفی کرد.

به گفته افسر پلیس، مرد جوان که حسود نیز بود نامزدش را به خاطر این 
که گفته بود قصد دارد ترکش کند و با فرد دیگری وارد رابطه شود و این 

حرف او موجب حسادت او شده بود، به قتل رساند.
گفتنی است که متهم با چاقو نامزدش را به قتل رساند و جسدش را در 
وان حمام گذاشت و پس از این کار با مراجعه به اداره پلیس خود را لو داد.

ماموران پلیس پس از بررسی خانه و انتقال جسد به پزشکی قانونی متهم 
را دستگیر و زندانی کردند.

متهم به قتل ادعا کرد:

زنم خیانت کرد، او را کشتم
 

مردی وقتی فهمید همسر ثروتمندش با جوانی ارتباط برقرار کرده و برای 
او خودرو خریده  است، زن را با ضربه چاقو کشت و از عابران خواست تا 
پلیس را خبر کنند. این متهم در دادگاه کیفری استان تهران پای میز 

محاکمه رفت و با توجه به رضایت اولیای دم درخواست بخشش کرد.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از شرق، این مرد میان سال یک سال 
روی  کشت  عابران  چشمان  مقابل  را  همسرش  اینکه  از  بعد  قبل 
نیمکتی نشست و از آنها خواست تا پلیس را خبر کنند. دقایقی بعد از 
این ماجرا، وقتی مأموران به محل رسیدند جسد خون آلود زن جوان را 

پیدا کردند و به پزشکی قانونی بردند و مرد را بازداشت کردند.
متهم در همان بازجویی اولیه اتهام قتل همسرش را قبول کرد و گفت: 
وقتی متوجه شدم او با جوان دیگری ارتباط دارد دیگر نتوانستم خودم را 

کنترل کنم و خودم او را کشتم.
را  او  چرا  و  شد  شروع  کجا  از  همسرش  با  اختالفش  اینکه  درباره  او 
کشت، گفت: من بزرگ ترین اشتباه زندگی ام را زمانی کردم که خانه ام 
 ۴۵۰ وسعت  به  تهران  غرب  در  خانه ای  من  کردم.  همسرم  نام  به  را 
متر داشتم که آن را به نام زنم کردم و با مشارکت هم خانه  را به یک 
آپارتمان تبدیل کردیم. هفت واحد از آن به زنم رسید، او ارثیه پدری هم 
داشت و یک دفعه خیلی به ثروت رسید و از محل آپارتمان ها ماهانه 
۱۲ میلیون تومان اجاره می گرفت. از آن به بعد دیگر رابطه اش با من و 
بچه ها خراب شد. من به او گفتم زمین این خانه مال من بوده  است، 
بهانه ای  بار  نمی کرد، هر  قبول  اما  بدهی  به من  را  آن  از  نیمی  باید 
می  آورد تا خانه ها را به من ندهد. گفتم این خانه ها حق بچه های ماست 

اگر به نام من هم نمی کنی مهم نیست به نام بچه ها بکن.
این مرد گفت: مدتی بود که به زنم مشکوک شده  بودم کارهای پرخطری 
می کرد و تلفن های مشکوک داشت. متوجه شده  بودم با فردی رابطه 
دارد اما زیر بار نمی رفت و می گفت این رابطه کامال کاری است. من در 
آن زمان هم حرفش را قبول نمی کردم تا اینکه متوجه شدم عالوه بر من 
بچه هایم وخانواده همسرم هم متوجه شده اند. آنها هم می دانستند که 
همسرم دارد کارهای خطایی می کند، او می خواست خانه ها را بفروشد 
در شهرستان  نمی کرد،  زندگی  تهران  در  پسر  بدهد.  پسر جوان  به  و 
بود. پیشنهادهایی به همسرم می داد که خیلی وسوسه کننده بود، اما 
اواخر  این  چون  است،  بزرگی  کار کالهبرداری  این  انتهای  بود  معلوم 
او خریداری  برای  متوجه شده  بودم همسرم یک خودروی گران قیمت 

کرده  است.
متهم گفت: روز حادثه به زنم گفتم اگر نمی خواهی با من زندگی کنی 
و دل به کسی دیگر بسته ای طالقت می دهم، اما خانه را به نامم بزن 
خانه مال من است؛ من به تو اعتماد کردم و خانه ام را به تو دادم اما 
می خواهی آن را که سهم بچه هایم است، به یک پسر غریبه بدهی. 
همسرم به من نگاه کرد و گفت: درخواست طالق غیابی داده ام و الزم 
نیست زحمت بکشی و اقدام کنی. خانه و پول هم مال من است و 
باید بکنم و به تو ربطی ندارد. این موضوع من را  خودم می دانم چه 
خیلی ناراحت کرد و مطمئن شدم که او هرچه را داریم، به پسر جوان 
می دهد؛ آن قدر کنترل خودم را از دست دادم و عصبانی شدم که دیگر 
نفهمیدم چکار می کنم؛ به او ضربه ای زدم و زنم درجا کشته شد و من 
هم روی یک نیمکت نشستم و از شهروندان خواستم به پلیس زنگ 

بزنند و من را معرفی کنند.
بعد از گفته های این مرد، فرزندان او به دادسرا احضار شدند تا خواسته 
خود را مطرح کنند. آنها گفتند از پدرشان شکایتی ندارند و ادامه دادند: 
مادرمان با فردی ارتباط داشت و ما این را می دانستیم، اما حاضر نبود او 
را رها کند. مادرمان می خواست دارایی اش را به نام آن فرد بزند و بارها 
هم به خاطر این مسئله با او دعوا کرده  بودیم. هرچند مادرمان را دوست 
داشتیم و پدرمان نباید او را به قتل می رساند، اما آنچه پدرمان درباره او 
گفته  است، حقیقت دارد. او با خانه ای که پدرمان به نامش زد و با ارثیه 
پدری اش ثروتمند شد و می خواست ثروتش را آن طور که دوست دارد، 
خرج کند و ما را در تنگنا قرار می داد. اینکه او برای پسر غریبه ماشین 
خریده  بود همه را خیلی ناراحت کرده  بود. با توجه به اینکه قاتل پدرمان 

است، از او گذشت می کنیم.
پرونده بعد از پایان جلسات بازجویی با صدور کیفرخواست به شعبه ۲ 
دادگاه کیفری استان تهران فرستاده  شد، از آنجایی که اولیای دم اعالم 
گذشت کرده بودند پرونده به لحاظ جنبه عمومی جرم مورد رسیدگی قرار 
گرفت. متهم با حضور در شعبه دادگاه کیفری استان تهران یکبار دیگر 
اتهام قتل را قبول کرد و گفت: همان طور که قبال گفته ام همسرم به 
من خیانت کرد و می خواست اموالی را که متعلق به فرزندانم بود، به نام 
یک پسر غریبه بکند؛ بهانه اش این بود که دارد با آن پسر کار می کند و 
قرار است ساخت و ساز کنند و به همین دلیل هم می خواهد آپارتمان ها 
بگیرد.  طالق  من  از  می خواست  او  کند،  کار  پولش  با  و  بفروشد  را 
خانواده خودش و فرزندانم در جریان کارهایی که همسرم می کرد، بودند. 
دادگاه درخواست  از  اعالم رضایت کرده اند، من  آنها  اینکه  به  توجه  با 

بخشش دارم.
با پایان جلسه رسیدگی، قضات برای تصمیم گیری در این زمینه وارد 

شور شدند.

خبر

و  نود  کرد:  اعالم  ها  یارانه  هدفمندی  سازمان 
ساعت  در  نقدی  یارانه  پرداخت  مرحله  هشتمین 
24 روز دوشنبه )26 فروردین ماه 98( به حساب 
بامداد روز  از  سرپرستان خانوارها واریز می شود و 

سه شنبه قابل برداشت است.

دریافت  از مشموالن  یک  هر  دریافتی  یارانه  مبلغ 
یارانه نقدی همانند نوبت های گذشته 455 هزار 
حداقل  افزایش  ها،  یارانه  بر  افزون  است.  ریال 
حمایت  تحت  مددجویان  خانوارهای  مستمری 
بهزیستی  سازمان  و  خمینی)ره(  امدادامام  کمیته 

کشور نیز هفته آینده واریز می شود که بالفاصله 
امکان برداشت آن وجود دارد.

یارانه نقدی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه ها 
از آذرماه 1389 تاکنون به مردم پرداخت می شود.  

پستی  در  امریکایی  بازیگر  دی کاپریو  لئوناردو   
محیط بانان  از  دفاع  برای  شخصی اش  صفحه  در 
سیاسی  شخصیت  چند  ایرانی،  شده  بازداشت 
به  را  رئیسی  و  روحانی  جمله  از  ایران  هنری  و 

پیوستن به یک پویش دعوت کرده است
هدیه تهرانی نیز در پستی در فضای مجازی پاسخ 

این بازیگر را داد.
هدیه تهرانی نوشت:

هشت  با  ارتباط  در  شما  همراهی  و  نظر  ابراز  از 
ایرانی زندانی شده، نمی توانم به قدر کفایت تشکر 

کنم.
خانواده های شان  و  زیست  محیط  فعاالن  این 
عمیقا  داشتند.  را  باورنکردنی  و  سال سخت  یک 
امیدوارم که این تخلف ظالمانه از قوانین محلی و 

بین المللی به زودی تمام شود.

زمان واریز یارانه نقدی فروردین ماه 98 اعالم شد

هدیه تهرانی پاسخ لئوناردو دی کاپریو را داد

تاثیرپذیری۱۰هزار شغل ازسیل

مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار،با اشاره 
مشمول  کارکنان  به  بیکاری  بیمه  پرداخت  آغاز  به 
قانون کار درمناطق سیل زده گفت:براساس اطالعات 
سیل  حادثه  تأثیر  تحت  شغل  حدود1۰هزار  اولیه 
مهر،  از  نقل  به  اقتصادآنالین  گزارش  به  قرارگرفتند. 
کریم یاوری درباره حمایت از بیمه پردازان و کارگران 
بیکار شده در مناطق سیل زده، گفت: تمام کارگران و 
کارکنان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی که در 
اثر سیل کار خود را از دست داده باشند، تحت پوشش 

دریافت مقرری بیمه بیکاری قرار خواهند گرفت.
بیکاری  بیمه  دریافت  برای  اقدام  نحوه  درباره  وی 
افزود: حسب توافق به عمل آمده فی مابین سرپرست 

وزارت  کار  روابط  معاونت  و  اجتماعی  تأمین  سازمان 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تمامی ادارات کل استانی 
زمان  سریع ترین  در  شده اند  مکلف  اجتماعی  تأمین 
برای  بیکاری  بیمه  مقرری  برقراری  به  نسبت  ممکن 
نوبت  از  خارج  سیل،  از  ناشی  دیده  حادثه  کارگران 

اقدام کنند.
در  بیکاری،  بیمه  قانون  طبق  اینکه  بیان  با  یاوری 
سابقه  ماه   6 بیکارانی که حداقل  فقط  عادی  شرایط 
مقرری  دریافت  مشمول  باشند  داشته  بیمه  پرداخت 
استان های  در  اما  کرد:  تاکید  می شوند  بیکاری  بیمه 
سابقه  که  کارگرانی  از  دسته  آن  حتی  سیل،  درگیر 
مشمول  نیز  باشد،  ماه   6 از  کمتر  آنها  پردازی  بیمه 

دریافت حمایت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.
بیکاری  بیمه  و  مشاغل  پایداری  از  حمایت  مدیرکل 
گفت: بنابراین هم اکنون کارگران مشمول قوانین کار 
و تأمین اجتماعی که در سراسر کشور در اثر سیل کار 
خود را از دست داده اند به رغم داشتن حتی یک ماه 
مقرری  دریافت  جهت  می توانند  پردازی  بیمه  سابقه 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  ادارات  به  بیکاری  بیمه 
ادارات مذکور مکلفند در سریع ترین زمان  مراجعه و 
ممکن نسبت به تکمیل پرونده و برقراری بیمه بیکاری 

اقدام کنند.
وی گفت: نمایندگان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
صورت  به  اخیر  سیل  از  دیده  حادثه  استان های  از 
برای  را  مؤثری  اقدامات  و  بازدید  میدانی  و  عملیاتی 
کمک رسانی در ابعاد مختلف در دستور کار قرار دادند.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آسیب  تولیدی  واحدهای  احیای  و  بازسازی  درباره 
از  دیده  آسیب  اقتصادی  بنگاه های  گفت:  نیز  دیده 
و  تأسیس  مجوز  کننده  صادر  وزارتخانه های  طریق 
قرار  حمایت  مورد  نیز  دولت  و  برداری  بهره  پروانه 

خواهند گرفت.
یاوری اظهار کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در جهت صیانت از نیروی کار، حفظ حیات اقتصادی 
بیکار  نیروهای  مجدد  اشتغال  و  تولیدی  بنگاه های 
به  کمک  برای  را  خود  توان  تمام  سیل  اثر  در  شده 
کارفرمایان در جهت راه اندازی بنگاه اقتصادی آنها به 

کار خواهد گرفت.
بیکاری  بیمه  پایداری مشاغل و  از  مدیر کل حمایت 
وزارت کار گفت: ضمناً چنانچه بنگاه های اقتصادی که 

اصالح  به  نیاز  شده اند،  خسارت  دچار  سیل  اثر  در 
ساختار اعم از بازسازی و یا نوسازی داشته باشند، در 
دوران اصالح ساختار با تصویب شورای عالی کار مورد 

حمایت قرار خواهند گرفت.
به  که  اولیه  اطالعات  و  آمار  اساس  بر  افزود:  وی 
صورت برآوردی و تقریبی جمع آوری شده است، در 
مشمول  شاغل  هزار   1۰ حدود  سیل زده،  استان های 
آنها  مشاغل  اجتماعی  تأمین  و  کار  قوانین  مقررات 

تحت تأثیر حادثه سیل قرار گرفته اند.
یاوری تاکید کرد: در شهر صنعتی آق قال در استان 
گلستان حداقل بنگاه های اقتصادی 3 هزار کارگر در 
اثر حادثه سیل تحت تأثیر قرار گرفته که برآورد دقیق 
است.  پذیر  امکان  آب  فرونشستن  از  پس  خسارات 
نیست  شاغل  هزار   1۰ بیکاری  معنای  به  این  البته 
بلکه ناشی از وقوع سیل به نوعی فعاًل امکان اشتغال 

مجدد آنها فراهم نشده است.
حسب  این  بر  عالوه  داد:  ادامه  مسئول  مقام  این 
دستور و تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمام 
امکانات این وزارتخانه از ابتدای وقوع حادثه سیل در 
از  ناشی  دیدگان  آسیب  اختیار  در  استان های کشور 
به  رسیدن  تا  رسانی  کمک  این  و  گرفته  قرار  سیل 

شرایط عادی ادامه خواهد داشت.
یاوری تاکید کرد: این کمک ها از طریق قرار گرفتن 
پوشاکی،  خوراکی،  مواد  راهسازی،  آالت  ماشین 
است.  انسانی  نیروی  امکانات  و  بهداشتی  دارویی، 
همچنین کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از یک تا 15 روز حقوق خود را به حادثه دیدگان از 

سیل اختصاص دادند .  
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دستگیری ۱۵۵ سارق و کشف 

۷۱۰ فقره سرقت در کرمان
درصدی   ۴۱ افزایش  از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
دستگیری سارقان خبر داد و گفت: در ایام نوروز ۱۵۵ سارق 

دستگیر و ۷۱۰ فقره سرقت کشف شده است.
به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان، سرهنگ محمدرضا فداء فرمانده انتظامی شهرستان 
کرمان گفت: در ایام نوروز امسال دستگیری سارقان در کرمان 

۴۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
وی اظهار کرد: از مجموع پرونده های تشکیل شده از ۲۹ اسفند 
نفر   ۱۵۵ سرقت،  موضوع  با  جاری  سال  فروردین   ۱۷ تا  ماه 
سارق شامل ۲۸ نفر سارق منزل، ۳ نفر مغازه، ۲۸ نفر اماکن 
خصوصی و دولتی، دو نفر سارق اتومبیل، ۸ نفر موتور سیکلت 
۳۲ نفر سارق محتویات و قطعات خودرو ۱۲ نفر کش رو زن، 
۴ نفر سارق احشام ۳۸ نفر سایر سرقت ها دستگیر و به ۷۱۰ 

فقره سرقت معترف شدند.
سرهنگ فداء افزود: شعار فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان 
در سال جدید انضباط، اقتدار، امنیت پایدار و اولویت پلیس در 
سال ۹۸ برخورد با سارقان و پاکسازی شهر کرمان از معتادان 

متجاهر و برخورد با خرده فروشان است.
وی با بیان اینکه سارقان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی 
اموال مسروقه  از خریداری  اند، گفت: شهروندان  معرفی شده 
خودداری کنند که این امر می تواند در کاهش سرقت ها تاثیر 

بسزایی داشته باشد.
پلیس  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
و  مطلوب  امنیت  نمی تواند  مردم  همراهی  و  مشارکت  بدون 
صد درصدی را فراهم کند بیان داشت: چنانچه مردم خودشان 
راه های نگهداری از اموال خود را ندانند و اصول ایمنی مقابله با 
مجرمان را رعایت نکنند باز هم شاهد جرم در جامعه خواهیم 

بود.
سرهنگ فداء با اشاره به اینکه در طول سال با اجرای طرح های 
پیشگیری حضور کارشناسان در رسانه ملی، مساجد، مدارس 
فضای  کانال های  ازطریق  انتظامی  ارائه هشدار های  و  محالت 
و  ترفند  مراقب  شهروندان  گفت:  داشت  خواهیم  را  مجازی 
را  پلیسی  و هشدار های  توصیه ها  و  باشند  سارقان  شگرد های 

جدی بگیرند.
خوب  تعامل  به  پایان  در  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
کالنتری های این فرماندهی با بسیج و معتمدین محلی اشاره 
کرد و گفت: با پیگیری های انجام شده با مسئوالن شهرستان 
با  تعامل  و  رضویون  گشت های  اندازی  راه  جهت  در  کرمان 
امیدواریم  پلیس  معتمد  شورای  طرح  در  محل  معتمدین 
شاهد کاهش جرائم و یک امنیت پایدار در سال ۹۸ در سطح 

شهرستان کرمان باشیم.

کشف محموله بزرگ  شیشه در بم
کیلو گرمی  بم گفت: محموله ۳۰۹  انقالب  و  دادستان عمومی 
بم  تومان در  تقریبی ۶میلیارد و ۱۸۰ میلیون  ارزش  به  شیشه 

متوقف شد.
به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، 
از  بم  انقالب شهرستان  و  عمومی  دادستان  الدینی  ضیا  محمد 
از نوع شیشه به میزان  کشف یک محموله سنگین مواد مخدر 
۳۰۹ کیلو و ۷۰۰گرم به ارزش تقریبی ۶میلیارد و ۱۸۰ میلیون 

تومان در این شهرستان خبر داد.
وی گفت:دستگاه قضایی به صورت قاطع با قاچاقچیان عمده مواد 

مخدر برخورد می کند.
از  را  محموله  این  مخدر  مواد  کرد:قاچاقچیان  بیان  ضیاالدینی 
استان سیستان و بلوچستان به مقصد استان یزد بارگیری نموده 
بودند که با هوشیاری ماموران پلیس موفق به اجرای نقشه شوم 

خود نشدند.
وی افزود:در این رابطه یک متهم اهل استان یزد دستگیر شده 

است و یک دستگاه تریلر حامل مواد مخدر توقیف شده است.
وی گفت: پس ازبازرسی از خودروی توقیف شده مشخص گردید 
مواد مخدر به شکل کامال ماهرانه ای در باک این تریلر کشنده 

جاسازی شده بود.
دادستان بم در خصوص مجازات هایی که در قانون در این رابطه 
پیش بینی شده است، گفت: باتوجه به ماده ۴۵ اصالحی قانون 
سه  از  بیش  برای حمل  که  مخدر  مواد  با  مبارزه  قانون  اصالح 
و در  است  را درنظر گرفته  اعدام  مواد مخدر مجازات  کیلوگرم 
حمل  از  مرتکب  اطالع  و  علم  احراز  و  تحقیقات  انجام  صورت 
سایر  و  مرتکب  انتظار  در  اعدام  مجازات  مکشوفه  موادمخدر 

همدستان و مالکان این محموله خواهد بود.

یک کشته در واژگونی پژو در زرند
رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان زرندگفت: 
جای  بر  کشته  یک  زرند  در  پارس  پژو  دستگاه  یک  واژگونی 

گذاشت.
باشگاه خبرنگاران جوان   استان های  به گزارش خبرنگار  گروه 
زرند  پزشکی  وفوریت های  حوادث  مرکز  رییس  پور  عرب  امین 
گفت: واژگونی یک خودرو پژو پارس در حوالی یزدانشهر به مرکز 
حوادث و فوریت های پزشکی زرند اعالم شد و بالفاصله نیرو های 

اورژانس در صحنه حاضر شدند.
وی افزود: دراین خودرو حادثه دیده یک مادر و دختر  بوده اند.

عرب پور بیان کرد: فرد متوفی ۴۶ سال سن داشته است و به 
علت شدت جراحات )ضربه شدید مغزی( در دم جان باخت.

وی افزود:دختر نیز با یک دستگاه آمبوالنس به بیمارستان امام 
علی )ع( زرند اعزام شد که خوشبختانه حال عمومی وی مساعد 

است.
رییس اورژانس زرند گفت:علت فوت این خانم به احتمال زیاد 

پرت شدن از خودرو و نبستن کمربند بوده است.

فرزاد حسین خانی که تقریبا یک سال قبل مدرک 
را  خود  خیز  بود،  کرده  کسب  را  آسیا   B مربیگری 
بر  نیز  آسیا  فوتبال   A مربیگری  برای کسب مدرک 

می دارد.
 فرزاد حسین خانی که تقریبا یک سال قبل مدرک 

مربیگری B آسیا را کسب کرده بود، خیز خود را برای 
کسب مدرک مربیگری A فوتبال آسیا نیز بر می دارد.

باشگاه مس؛ سرمربی فصل  به گزارش روبط عمومی 
آینده مس کرمان پیش از این در کالس های مربیگری 
شرکت کرده بود تا در جریان دوران بازی خود از کالس 

های مربیگری نیز سود برده باشد.
مربیگری  دوره  در  که  است  تالش  در  خانی  حسین 
سطح اول فوتبال آسیا که به احتمال فراوان در خرداد 
ماه برگزار می شود نیز شرکت کند تا مدرک مربیگری 

خود در سطح A آسیا را نیز دریافت کند.

فرزاد حسین خانی در رقابت های لیگ دسته اول این 
فصل فوتبال کشور نیز در چند هفته اخیر به عنوان 
سرمربی تیم مس مسئولیت فنی تیم را نیز برعهده 
داشت و چندی پیش به طور رسمی سرمربیگری وی 

برای فصل آینده تیم مس اعالم گردید.

خیز فرزاد حسین خانی برای کسب مدرک مربیگری A فوتبال آسیا
خبر

گل شجاع خلیل زاده به تیم االهلی عربستان به عنوان 
بهترین گل مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در هفته سوم 

برگزیده شد.
 به گزارش جام جم آنالین از فارس، سایت کنفدراسیون 
فوتبال آسیا مطابق گذشته بعد از اتمام مسابقات هفته 

سوم لیگ قهرمانان آسیا نظر عالقمندان را جویا شد.
این رسانه از دوستداران فوتبال پرسید کدام گل بازی های 

هفته سوم از همه زیباتر بوده است.

پاسخ دادند و در نظرخواهی  نفر  این پرسش هزاران  به 
به  را  نفر گل شجاع  خلیل زاده  انجام گرفته، ۱۴۰ هزار 
معرفی  بهترین گل مسابقات هفته سوم  را  االهلی  تیم 

کردند.
در این پیکار تیم پرسپولیس موفق شد رقیبش را ۲ بر 

صفر شکست دهد.
در این مسابقه خلیل زاده )دقیقه ۱۸( و علیپور )دقیقه 

۴۸( گل زدند.

منابع  کل  اداره  اراضی  امور  و  حفاظت  معاون 
طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان گفت: باتوجه 
به  نسبت  مراتع  و  علفزار ها  توجه  قابل  رشد  به 
بارش های اخیر در جنوب کرمان به نظر می رسد 
جدی  تهدیدی  سوزی  آتش  خطر  گرم  فصل  در 

برای جنگل ها و مراتع این منطقه باشد.

باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار   گزارش  به 
معاون حفاظت  احمدی  خبرنگاران جوان  حمزه 
و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
هم  اینکه  به  توجه  با  افزود:لذا  کرمان  جنوب 
گیاهی  گونه های  گرمسیر  مناطق  در  نیز  اکنون 
یکساله رو به خشکی می روند اقدامات الزم در این 

خصوص از قبیل تهیه و استقرار تجهیزات الزم در 
مناطق حساس و همچنین اطالع رسانی گسترده 
و  طبیعی  منابع  کل  اداره  توسط  ساکنین  به 

آبخیزداری جنوب کرمان پیش بینی شده است.
اداره   ۱۵۰۴ خبری  ستاد  کرد:  تصریح  احمدی 
کرمان  جنوب  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل 

گونه  هر  دریافت  آماده  روزی  شبانه  صورت  به 
به  مربوط  مردمی  گزارش های  و  اخبار  اطالعات، 
ملی، حفر  اراضی  و تصرف  تخریب  آتش سوزی، 
چاه غیر مجاز در اراضی ملی، قاچاق محصوالت 
گیاهان  چوب،  )زغال،  ومرتعی  جنگلی  فرعی 

دارویی و...( است.

گل خلیل زاده بهترین در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا

هشدار آتش سوزی مراتع و جنگل های جنوب کرمان در تابستان

عضو کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال می گوید 
عدم  و  کمیته  این  جلسه  نشدن  برگزار  به  توجه  با 
هیچ  ملی،  تیم  بعدی  سرمربی  درباره  تصمیم گیری 

گزینه ای برای تیم ملی مطرح نیست.
 حسین کالنی در گفتگو با ایسنا درباره اظهارات کاظم 
مبنی  فوتبال  فدراسیون  رئیسه  هیأت  عضو  طالقانی، 
بر اینکه از میان پیشنهادهای کمیته فنی فدراسیون 
فوتبال، سرمربی تیم ملی انتخاب می شود، اظهار کرد: 
متأسفانه در این مدت زمان جلسه ای نداشتیم. ممکن 
جلسه ای  بودم،  مسافرت  در  من  که  مدتی  در  است 
جلسه ای  رسمی  صورت  به  ولی  باشند  داده  تشکیل 
از  یکی  عنوان  به  هم  من  به  که  است  نداشته  وجود 

اعضای کمیته فنی صورت جلسه را ابالغ کنند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ گزینه ای که برآمده از جلسه 
نشده  معرفی  فوتبال  فدراسیون  به  باشد  فنی  کمیته 
نشده،  برگزار  جلسه ای  اینکه  به  توجه  با  گفت:  است، 
جهت  فنی  کمیته  پیشنهاد  عنوان  به  گزینه ای  هیچ 

تصدی نیمکت تیم ملی معرفی نشده و هنوز مشخص 
نیست که با چه کسی باید مذاکره صورت گیرد.

بیان  با  فوتبال  فدراسیون  توسعه  و  فنی  کمیته  عضو 
اینکه انتخاب سرمربی تیم ملی نیازمند تشکیل جلسه 
این  بر  افزود: سعی من  است،  نکات مختلف  بررسی  و 
دستور  طبق  و  کنم  شرکت  فنی  کمیته  در  که  است 
جلسه به نکات مختلف در انتخاب سرمربی تیم ملی 
بپردازیم. دستور جلسه باید در مورد انتخاب سرمربی و 
مهم تر از سرمربی درباره برنامه ریزی برای زیرساخت های 
فوتبال کشورمان باشد. هر کدام از آقایان و کارشناسان 
نظر  تبادل  و  بحث  و  می کنند  اعالم  را  نظرات شان 

می شود تا اینکه به انتخاب نهایی می رسیم.
مربی  این  فکر  طرز  و  مربی  دانش  داد:  ادامه  کالنی 
اهمیت زیادی دارد. با تجربیاتی که از کار کردن با یک 
مورد  مهم  مسائل  تمام  کردیم.  اول کسب  طراز  مربی 

بررسی قرار می گیرد.
به  واکنش  در  فوتبال  فدراسیون  فنی  کمیته  عضو 

اینکه محمود اسالمیان از انتخاب سرمربی تیم تا پایان 
رخ  اتفاق  این  اگر  کرد:  تاکید  بود،  داد  خبر  فروردین 
مشخص  انتصابی  صورت  به  ملی  تیم  سرمربی  دهد، 
می شود نه انتخابی. انتخاب به معنای این است که یک 
کسی را از بین چندین نفر انتخاب کنند. ممکن است 
هیأت رئیسه یا رئیس هیأت رئیسه گزینه ای را در نظر 
بگیرند و او را به عنوان سرمربی تیم ملی انتصاب کنند. 
قضاوت  مورد  این  در  االن  از  و  است  ممکن  اتفاق  هر 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  همچنین  وی  نمی کنم. 
گزینه  دو  بین  از  کرد  عنوان  پیش  چندی  تاج  مهدی 
اروپایی سرمربی تیم ملی را انتخاب می کند و ظاهراً با 
اعالم نظر کمیته فنی، انتخاب خود را انجام داده است، 
اظهار کرد: من از این گزینه اطالع ندارم و این اظهارات 
را تأیید یا تکذیب نمی کنم اما فکر نمی کنم با توجه به 
مشغله های تاج، انتخاب سرمربی تیم ملی به این زودی 

صورت گیرد.
فنی  کمیته های  اولویت های  درباره  ادامه  در  کالنی 

ملی  تیم  سرمربی  انتخاب  در  فوتبال  فدراسیون 
خاطرنشان کرد: مهم ترین موضوع منافع کشورمان است 
که از سوی همه اعضای کمیته فنی و فدراسیون فوتبال 
در ارجحیت قرار دارد. ما گزینه ای را انتخاب می کنیم 
که به درد مملکت بخورد. بعد از این، زیر بار حرف یک 
این مربی نمی رقصیم. فرقی  مربی نمی رویم و به ساز 
طبق  باید  بلکه  خارجی  یا  باشد  ایران  مربی  نمی کند 

چارچوب ها عمل کند.
برانکو  با  فوتبال  فدراسیون  توافق  احتمال  درباره  او 
پایان فصل  به عنوان سرمربی تیم ملی در  ایوانکوویچ 
جاری، گفت: تا جایی که من شنیدم و این موضوع را 
به هیچ  برانکو  نتیجه رسیدم که  این  به  دنبال کردم، 
دست  از  را  پرسپولیس  در  موقعیتش  و  شرایط  وجه 
ملی  تیم  بعدی  سرمربی  او  نمی کنم  فکر  نمی دهد. 
شود. برانکو االن در موقعیت بسیار محترم و مستمری 
قرار دارد و در هیچ شکلی نمی خواهد احترام و موقعیت 

خود و عالقه مردم را از دست بدهد.

برانکو سرمربی تیم ملی نمی شود

افقی: 
1- در اصطالح معماران زمین و صحن خانه که 

کج و اریب باشد - ادامه رمز 
2- معلق - از جنس سفال 

باران   - نگارشی  عالئم  از   - دادن  شستشو   -3
اندک 

4- بغستان - آفتاب گردک - قرقی و باشه 
5- یازده - مساوی - مثل و مانند و قرین 

درون   - بزرگوار   - بینوا  و  درویش  عار-   -6
دهان 

7- محل پیشاب - حائز اهمیت - میسر
اصول  از  دومی  و  عمق  و  گودی  اولی:   -8
مهم دفاعی در رقابت های ورزشی گروهی - 

دورویی و تظاهر 
بیمارگونه - تصنیفی  9- ماه شمسی- هذیان   

از بهرام سارنگ
10- نیست شونده - استخوان ران - آگاه و بیدار 

11- عهدنامه 
12- مکعب دو - احصائیه - میل و هوای نفس 

ابوجهل - از احجام  13- دریوزگی - هندوانه 
هندسی 

14- خودروی بیابانی - بی مزگی 
15- ادامه رمز 

عمودی: 
1- رمز جدول که در ادامه به طور پیوسته در 15 
افقی و 15 عمودی و یک افقی کامل می گردد.

2- داستانی از آنتونیو بالدینی 
3- روستایی و رعیت در اصطالح مردم گیالن 
- از حروف الفبای فارسی- کویری در ایران - 

قلب 
4- در لهجه عربی به مرغابی گویند- پنهانکاری 

- سگ فضانورد - قاطعیت در کار 

5- رقعه - تصدیق آلمانها - سایه گاه - قورباغه 
در  آبی  های  گستره  از   - ژاپن  پول  واحد   -6

سطح زمین - پیشه ها وصنایع 
7- رود اروپایی - تازه و شاداب 

8- تخت و سریر درهم شده - اولی قسمتی از 
واقع  بدگمانی  مورد  که  دومی کسی  و  اسلحه 

شده )بهم ریز(
9- اولی دفترها و دومی آماده و فراهم - نی تو 

خالی 
10- از محصوالت گروه صنعتی سایپا - فرمان 

ودستور نظامی - داخل 
11- جوش و خروش دریا - نامی که در تورات 

به خداوند متعال اطالق گردیده 
12- نمودن و نشان دادن - خدمتکاران - خوب 

و خوش  - جاویدان 
13- تکرار حرف خوردنی - یونجه - اولی قابل 

مشاهده و دومی آنچه که مقید به شرط باشد 
فوتبال  ملی  تیم  بان  دروازه  از   - خد   -14
کشورمان در دهه هفتاد - خالق امیل و اعترافات 

15- ادامه رمز 
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رتبه کسب شده در طرح رتبه بندی: 37/6روزانهم  چاپ : مهدوی 32134838
تلفن :  33124737ـ 33127794 ـ 33129371 دورنگار : 33127795   

اشاره:
اقامتگاه های زیبای بوم گردی روستاهای استان کرمان 
از گندم بریان گرفته تا کلوت ها و باغ بهشت و صخره 
میمند و نارنج قلعه و... همگی چشم اندازی زیبا، بکر 
استان  نوروزی  تعطیالت  در  گردشگران  برای  بدیع  و 
کرمان پهن کردند که هم خاطری خوش برای مسافران 
و گردشگران نوروزی بر جای گذاشت و هم به توسعه 
اقتصادی و ایجاد اشتغال برای روستاییان کمک کننده 
بود و آنگونه که معاون توسعه مدیریت سازمان میراث 
که  سفری  در  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
کرمان   استان  گفت:  داشت،  کرمان  به  گذشته   هفته 
اقامتگاه بوم گردی به قطب بوم گردی  با وجود 318 
کشور تبدیل شده است. در همین زمینه گزارشی تهیه 

شده است که از منظرتان می گذرد.
بوم گردی

تعریف جامعه  اساس  بر  را  بوم گردی  ایرنا  خبرگزاری 
بین المللی اکوتوریسم اینگونه تعریف کرده است:  بوم 
گردی  یا اکوتوریسم سفری مسئوالنه  به جاذبه های 
طبیعی برای لذت  بردن و ادراک جاذبه های طبیعی، 
همراه  با درک ویژگی های فرهنگی متعلق  به گذشته 
و حال است  به طوری که سفر گردشگر  باعث حفاظت 
از زیست  بوم، پایداری کیفیت زندگی مردم منطقه و 

اموزش مردم محلی و گردشگر شود.
اهداف بوم گردی

بوم  های  اقامتگاه  احداث  از  اصلی  هدف  که  آنجا  از 
بوم  زیست  پایداری   زیست،  محیط  حفظ  گردی، 
برای  سازی  فرهنگ   و  گردشگری  مناطق  فرهنگ  و 
سفر مسئوالنه گردشگران است این اقامتگاه ها عموما  
مردم  معنوی  باورهای  و  قوانین  آموزش  راستای  در 
محلی  به گردشگران و ایجاد همدلی  و مشارکت  بین 
میان  در  سازی  فرهنگ   محلی،  مردم  و  گردشگران 
مردم محلی برای احترام  به گردشگر، ایجاد پایداری به 
اخالق زیست محیطی ، به حداقل رساندن آسیب های 
فیزیکی، اجتماعی، رفتاری و روانی در طول مسافرت 
و پایداری کیفیت زندگی مردم منطقه ایجاد می شود.

ایجاد اشتغال
ایجاداشتغال   گردی  بوم  های  اقامتگاه  دیگرفواید  از 
آنان  برای  درآمد  و کسب  منطقه  بومی  ساکنان  برای 
مردم  تا  شود  می  باعث  شکوفایی  و  رونق  این  است. 
منطقه  به حفظ محیط زیست، آداب و رسوم و آنچه  

برای گردشگران جذاب است ، ترغیب شوند.
با  رقابت   به  استان   مهربان  روستاییان  امسال  نوروز 
هتل های مدرن آمدند و با نان محلی، پیاله های عسل، 
محلی  و  مخصوص  غذاهای  و  مربا  و  کره  و  ماست  

پذیرای گردشگران  شدند. 

کرمان ؛ قطب بوم گردی 
میراث  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون  که  آنگونه 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سفری که هفته 
گذشته  به کرمان داشته است، گفت: استان کرمان  با 
گردی  بوم  قطب  به  گردی   بوم  اقامتگاه   318 وجود 

کشور تبدیل شده است
به گزارش ایسنا ، »محمد خیاطیان« در حاشیه سفر به 
استان کرمان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در برهه 
موجب  دشمن  جدید  های  حربه  و  ها  تحریم  کنونی 
یکپارچگی و همدلی مردم ایران شده است و آنها بدور 
از هر گونه تعصب و تمایالت حزبی و گروهی در کنار 
یکدیگر قرار گرفته اند تا بتوانند با تدبیر و تالش از این 

مشکالت، سربلند بیرون آیند.
نوروزی  پیام  به فرمایشات مقام معظم رهبری در  وی 
سال 98 اشاره کرد و افزود: ایشان نوید دادند در سال 
جدید از مشکالت بوجود آمده عبور خواهیم کرد و ما 
تعامل  و  ریزی  برنامه  با  باید  بدنه دولت  عنوان  به  هم 
هر چه بیشتر و با یک مدیریت جامع مشکالت را حل 

کنیم.
خیاطیان با بیان اینکه استان کرمان پهناورترین استان 
ایران محسوب می شود، افزود: استان کرمان در قبل و 
گذار  تاثیر  و  های شاخص  دارای چهره  انقالب  از  بعد 
مانند شهید باهنر و مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
بوده است و هم اکنون نیز چهره های شاخص دیگری 

از خطه کریمان به نقش آفرینی در صحنه های مختلف 
کشور می پردازند.

بیشترین  دارای  کرمان  استان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آثار ثبت جهانی است، افزود: باید از این داشته ها  که 
منشاء خیر و برکت هستند در جهت جذب گردشگران 

خارجی بهره برد.
میراث فرهنگی، صنایع  مدیریت سازمان  توسعه   معاون 
حوزه  اینکه  بر  تاکید  با  کشور  گردشگری  و  دستی 
گردشگری در ایران حوزه بکری است و می توان از آن 
به عنوان منبعی برای ارزآوری استفاده کرد اظهار کرد: 
این صنعت ارز آور به اقتصاد کشور و تعامل با کشورهای 

خارجی کمک بزرگی می کند.
مرکزی  بانک  آمارهای  طبق  اینکه  بیان  با  خیاطیان 
در سال 97 آورده گردشگری برای کشور 11 میلیارد 
و  نیست  باالیی  رقم  رقم،  این  افزود:  است،  بوده  دالر 
حالی  در  این  کرد  تالش  آن  افزایش  جهت  در  باید 
تواند رتبه دوم کشور  است که صنعت گردشگری می 
های  جاذبه  آنکه  به شرط  آورد  بدست  ارزآوری  در  را 
گردشگری کشور را با تبلیغات بجا و مناسب به مردم 
خارج از کشور معرفی و از آن در جهت ارزآوری استفاده 

کنیم.
خیاطیان تبلیغات در حوزه گردشگری را از اولویت های 
ادارات کل میراث فرهنگی استانهای کشور برشمرد و 
گفت: تبلیغات در حوزه صنایع دستی و سرمایه گذاری 

ای  ویژه  اهمیت  و  انجامد  می  گذار  سرمایه  جذب  به 
دارد.

و قدرت رسانه های  از ظرفیت  نباید  اینکه  بیان  با  وی 
جدید مانند شبکه های اجتماعی غافل شد، اظهار کرد: 
معرفی جاذبه های  برای  بهترین وسیله  در حال حاضر 
این  بر  و  پرکاربرد هستند  اجتماعی  کشور، شبکه های 
اساس ضروری است با برنامه ریزی، تبلیغات موثری را 
داشته   خارجی  و  داخلی  گردشگران  جذب  جهت  در 

باشیم.
آنها  از  برداری  بهره  تاریخی و  بناهای  به واگذاری  وی 
توسط بخش خصوصی اشاره و بیان کرد: این مساله باید 
در الویت کارها قرار گیرد و ساالنه آمار باالیی در زمینه 
فرهنگی  میراث  سازمان  به  تاریخی  بناهای  واگذاری 

کشور اطالع رسانی شود.
میراث فرهنگی،صنایع  سازمان  مدیریت  توسعه   معاون 
آوریهای  فن  از  استفاده  به  و گردشگری کشور  دستی 
سرمایه  حوزه  های  شاخص  ثبت  در  اطالعاتی  نوین 
باید تمامی  افزود: در حال حاضر  گذاری تاکید کرد و 
و  سامانه  طریق  از  گردشگری  صنعت  با  مرتبط  امور 
سیستمهای اطالعاتی انجام گیرد که  در وقت و هزینه 

صرفه جویی شود.
از  یکی  دستی  صنایع  حوزه  اینکه  بیان  با  خیاطیان 
اظهار  است،  اشتغالزایی  زمینه  در  کشور  های  مزیت 
زندگی  مختلف  های  الیه  در  باید  دستی  صنایع  کرد: 

مردم نقش آفرینی کند و در این زمینه فرهنگ سازی 
الزم صورت گیرد.

نقش  باید  فرهنگی  میراث  سازمان  اینکه  بیان  با  وی 
مکمل در صادرات صنایع دستی را برعهده گیرد، افزود: 
در  بازرگانی  و  فروش  بازاریابی،  کل  اداره  خوشبختانه 
به  که  است  شده  اندازی  راه  فرهنگی  میراث  سازمان 

توسعه بازاریابی وصادرات صنایع دستی می پردازد.
میراث فرهنگی،صنایع  سازمان  توسعه مدیریت  معاون 
صنایع  اینکه  به  اشاره  با  کشور  گردشگری  و  دستی 
دستی می تواند به کاهش بیکاری کمک قابل توجهی 
با حداقل سرمایه  دستی  در حوزه صنایع  افزود:  کند، 
گذاری می توان ایجاد اشتغال کرد در حالیکه در صنایع 
بزرگ اشتغال زایی نیاز به هزینه کرد بسیار باالیی دارد.

سخن آخر
زندگی در دنیای مدرن منجر به از بین  رفتن سنت های 
گذشته و فرهنگ آبا و اجدادی ما شده است. بسیاری از 
این فرهنگ ها به علت اینکه در سنت گذشتگان  ریشه 
دارند  به بهانه اینکه هر چیز کهنه ای باید دور ریخته و 
نو شود  به کناری نهاده شدند که یا از بین  رفتند و یا 

در حال از بین  رفتننند.
ایجاد اقامتگاه های بوم گردی می تواند در کنار دنیای 
باشد  و فرصتی هر چند کوتاه  تلنگر  امروز یک  مردن 
که  فرهنگ گذشتگان ما را که ریشه در فرهنگ ایرانی 

اسالمی دارد بار دیگر به نمایش بگذارد.

کرمان؛قطب   بوم گردی کشور
گزارش »کرمان امروز« از نقش بی بدیل اقامتگاه های بوم گردی استان کرمان در جذب گردشگران نوروز امسال:

   اقامتگاه های زیبای بوم گردی   

گندم  از  کرمان  استان  روستاهای 
بریان گرفته تا کلوت ها و باغ بهشت 
و...  قلعه  نارنج  و  میمند  روستای  و 
و  بکر  زیبا،  اندازی  چشم  همگی 
بدیع برای گردشگران در تعطیالت 
کردند.  پهن  کرمان  استان  نوروزی 
سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
هفته  که  سفری  در  گردشگری 
گفت:  داشت  کرمان  به  گذشته 
گردی  بوم  اقامتگاه   318 وجود  با 
بوم  این استان به قطب  در کرمان 

گردی کشور تبدیل شده است

گزارش: 
مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی


