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بی تفاوت ها چه خوشبختند!
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استاندار کرمان:

گر خواهان توسعه  ا

همه جانبه هستیم، باید ابتدا 

به توسعه فرهنگی بپردازیم 

خطیب جمعه کرمان:
در شرایط اقتصادی کنونی 

حق و حقوق کارگران رعایت شود
متن در صفحه دوم

گزارش »کرمان امروز« از مشکالت و دغدغه جوانان و شعارها و وعده هایی که جامه ی عمل نمی پوشند؛

متن کامل در صفحه سوم

اشتغال و  ازدواج درصدر معضالت
   اشتغال و ازدواج چند سالی است که به دو معضل اصلی جوانان تبدیل شده است. دولت و سازمان ملی جوانان به عنوان متولی اصلی در امور جوانان چرا تا کنون  به وعده ها و شعارهای چند ساله خود 
در خصوص ایجاد اشتغال، رفع کمبودهای فرهنگی، آموزش و تامین مسکن مناسب برای جوانان عمل نکرده است؟ این روزها جوانان از وعده و وعید به ستوه آمده اند و می خواهند بدانند آیا روزی می 

رسد که یک مورد از هزاران مشکل ایشان حل شود و دیگر دغدغه ای همچون بیکاری، ازدواج و تامین مسکن نداشته باشند

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

   زن باردار با کیف شیشه به بیمارستان رفت
  احتمال به تعویق افتادن کنکور کارشناسی منتفی شد

  پرونده پیچیده رقابت عشقی دو مرد
  انجام 309 عملیات توسط آتش نشانان

  مسمومیت شش نفر  با گازمونوکسیدکربن
  کشف 176 کیلو گرم حشیش در »ارزوئیه« 

  دستگیری2 سارق و کشف 29 فقره سرقت در کرمان 

اخبار ايران، جهان و حوادث:

سفر نامه نوروزی 

یک نویسنده همیشه در سفر ؛

از میمند شهربابک 

کلوت های شهداد تا 
 صفحه  پنجم

کرمان: گزارش »کرمان امروز« از برگزاری نمایشگاه »کرنش به حافظ« در موزه هنرهای معاصر 

ارمغان حافظ از دیار گوته

 پایانی
بخش

یک شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی شماره یک
 به تعدادی نیرو با مشخصات ذیل  نیازمند است.
1-کارگر ساده خانم )حداقل قد170 سانتی متر(

2-خانم و آقا دارای مدرک کارشناسی صنایع غذایی- تغذیه-شیمی
)گرایش صنایع غذایی(

ساعت تماس:13-11         شماره تماس:33240347 

نیازمندیم

تعداد  دارد  درنظر  کرمان  استان  سازان  مسکن  و  عمران  شرکت 
محدودی از آپارتمانهای 2 خوابه و 3 خوابه پروژه ترنج 1 واقع در 
شهرک غدیر، بولوار غدیر 1 بولوار شقایق نبش شقایق 8 را به افراد 
واجد شرایط واگذار نماید.جهت کسب اطالعات بیشتر در روزهای 
اداری از ساعت 9 الی 13 با شماره تلفنهای 6 و32266895 -034 
تماس و یا به آدرس میدان بسیج خیابان شهید کامیاب - شهید 
کامیاب 2- مجتمع آفتاب بلوک 4 طبقه 3 واحد 11 مراجعه نمایند.

با توجه به طرح توسعه بیمارستان راضیه فیروز این مرکز به 
منظور تامین و تکمیل کادر درمان خود به تعدادی کارشناس 
هوشبری نیاز دارد لذا متقاضیان می توانند از تاریخ 98/02/09 
نشانی  به  لغایت 30: 14  ساعت 00: 8  از  لغایت 98/02/15 
قائم،  چهارراه  شرقی،  مطهری  استاد  شهید  خیابان  کرمان، 

بیمارستان راضیه فیروز، دبیرخانه بیمارستان مراجعه فرمایند.

پیش فروش آپارتمانهای مجتمع ترنج 1

فراخوان استخدام 
بیمارستان راضیه فیروز 

آموزشگاه زبان استاد اسدی 
از بین فارغ التحصیالن دانشگاهی و اساتید 
با تجربه و مسلط در زمینه ی تدریس زبان 
انگلیسی جهت تکمیل کادر توانمند خود،

 اقدام به جذب نیرو می نماید.
ساعات تماس جهت نام نویسی: ۸ الی 20

با مدیریت  کیانوش اسدی 

دعوت به همکاری

نشانی: کرمان - میدان خواجو- سرباز 4  شماره تماس: ۰۹1۳۴۴۰۲۸۰۵

مردم کرمان   ۲۳ سال است 

که واقعیت را در »کرمان امروز« می خوانند
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اخبار استان

خطیب جمعه کرمان گفت: باید از تعطیلی کارخانجات و تبدیل شدن 
تعداد  بیکاری  باعث  این مساله  برج جلوگیری شود چرا که  به  آنها 

زیادی از کارگران می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم محمد صباحی در خطبه های 
نماز جمعه این هفته کرمان با گرامیداشت ۱۱ اردیبهشت روز جهانی 
کار و کارگر اظهار کرد: در دین مبین اسالم کارگر از جایگاه ویژه ای 

برخوردار است و حق و حقوق کارگر و کارفرما مشخص است.
وی به نقش کارگران در چرخه اقتصادی کشور اشاره و تصریح کرد: 
باید از تعطیلی کارخانجات و تبدیل شدن آنها به برج جلوگیری شود 

چرا که این مساله باعث بیکاری تعداد زیادی از کارگران می شود.

خطیب جمعه کرمان خواستار رسیدگی قوه مققنه و قضائیه در این 
خصوص و مبارزه با فساد اقتصادی شد و افزود: در شرایط اقتصادی 
کنونی پرداخت نشدن چندین ماه حقوق کارگران مشکالت زیادی را 

برای این قشر و سپس جامعه به وجود می آورد.
شهادت  سالروز  اریبهشت   ۱۲ به  اشاره  با  صباحی  االسالم  حجت 
شخصیت های  جمله  از  مطهری  شهید  افزود:  مطهری  مرتضی 
تأثیرگذار انقالب است و باید ابعاد شخصیتی او برای همگان به ویژه 

جوانان تبیین شود.
و  امام  و  به رهبری  وی گفت: مردم گرایی، دشمن شناسی، عشق 

اسالم از ویژگی های بارز این شهید بزرگوار است.

خطیب جمعه کرمان:

در شرایط اقتصادی کنونی حق و حقوق کارگران رعایت شود

خبر
در بازار گنجعلیخان کرمان در میان استقبال 

کم نظیر کرمانی ها؛

نوای ارکستر ملی ایران
در کرمان طنین انداز شد 

نوای ارکستر ملی ایران در بازار گنجعلیخان کرمان در میان استقبال کم نظیر 
دیار کریمان و عالقمندان به هنر موسیقی طنین انداز شد.

رهبری  به  نوازنده  با 60  ایران  ملی  ارکستر  اجرای گروه  ایرنا،  گزارش  به   
بازار  محل  در  شب  جمعه  عقیلی  ساالر  همراهی  و  شهبازیان  فریدون 
مردم  پی  در  پی  های  تشویق  و  پرشور  استقبال  با  کرمان  گنجعلیخان 

هنردوست کرمان روبه رو شد. 
در این مراسم تمام کرمان با نوای گرم گروه ارکستر ملی ایران همنوا شد و 
تمام ایران را با آهنگ وطنم از بابک زرین سرداد و با آهنگ وطنم و ای ایران 

به سانس اول این اجرا پایان داد. 
در این کنسرت قطعه وطن، ساغر، چه بگویم، سپید و سیاه، سرو زیر آب، 
خوشه چین از اساتید و آهنگسازان زنده یاد همایون خرم و روح اهلل خالقی، 
و نسیم شاملو  یار  فرید سعادتمند، محمدرضا  یدالهی،  افشین  بابک زرین، 

اجرا شد. 
بنیاد  هماهنگی  با  استان  موسیقی  انجمن  توسط  کرمان  در  ملی  ارکستر 
فرهنگی هنری رودکی در ششم و هفتم اردیبهشت ماه جاری ساعت ۲۱ 
با خوانندگی »ساالر عقیلی« در بازار کرمان میدان گنجعلیخان به کار خود 

پایان داد.

هوشنگ مرادی کرمانی در همایش »گنج سی ساله«:  

دولتمردان بدانند 

با هنرمندان 

می توانند ماندگار بشوند  

هوشنگ مرادی کرمانی گفت: معتقدم نویسنده مانند بوکسور و فوتبالیست و 
... یک دوره ای دارد و تمام می شود و دوره من تمام شده و دیگر نمی خواهم 

بنویسم البته اگر بتوانم.
همایش  در  کرمانی«  مرادی  استاد»هوشنگ  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
»گنج سی ساله« به مناسبت سی امین سال تاسیس مرکز کرمانشناسی در 
دانشگاه شهید باهنر با اشاره به آتش گرفتن کلیسای نوتردام اظهار کرد: این 
کلیسا به واسطه یک اثر هنری معروف شد زیرا هیچ چیز دوام ندارد به جز اثری 

که توسط یک هنرمند خلق می شود.
به  افزود: ای کاش  این همایش  ارائه شده در  اشاره به سخنرانی های  با  وی 
چیزی که اهمیت می دادیم، درباره هنرمند و هنرمندان زنده بود. در اینجا 
از جوانان، هنرمندان و هنرمند سخنی به زبان آورده نشد در حالی که باید از 

امروز و جوانان بگوییم.
توانند  با هنرمندان می  بدانند  باید  بزرگان  و  دولتمردان  نویسنده گفت:  این 
با  هنرمند  اش  زندگی  زمان  در  که  مدیری  حال  به  خوشا  و  بشوند  ماندگار 
استعداد و با موقعیت خاص هنری وجود دارد که می تواند نام او و دوره او را 

زنده نگه دارد.
وی تصریح کرد: متاسفانه چیزی که در کشور ما اتفاق افتاده و قبل از انقالب 

بوده و اکنون هست، فراموش کردن هنر و هنرمندان است.
مرادی کرمانی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: معتقدم نویسنده مانند 
بوکسور و فوتبالیست و ... یک دوره ای دارد و تمام می شود و دوره من تمام 

شده و دیگر نمی خواهم بنویسم. اگر بتوانم.
وی با اشاره به لزوم بهاء دادن به هنرمندان اظهار کرد: می توانیم از موسیقی 
ایران حرف بزنیم و از بنان نگوییم و می توانیم از شعر مدرن حرف زد و از 

نیما چیزی نگفت؟
این نویسنده بیان کرد: چرا سوزن و نخ برداشته و دنبال پارگی می گردیم؟ 
چشم ها را باید شست. هر کس عیبی دارد و به جز معصومان علیهم السالم، 
هیچ کس معصوم نیست. باید خدمات و کارهای ماندگار را روی ترازو بگذاریم.
وی افزود: نمی شود هنرمند را زیر خاک پهنان کرد. هنرمند مانند آب است 
و هیچ کس نمی تواند آب را پنهان کند و آب اگر به آسمان برود به صورت 
باران می آید و اگر در زمین برود، چشمه می شود و هیچ وقت گم نمی شود.

فرماندار راور

 خبر داد:

محور

 راور - دیهوک 

بازگشایی شد

 - راور  محور  گفت:  راور  شهرستان  فرماندار 
فروردین   ۲۵ و   ۲۴ بارندگی  براثر  که  دیهوک 

ماه تخریب و مسدود شده بود، بازگشایی شد.
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  اژدری«  »مالک 
ایسنا منطقه کویر، اظهار کرد: پل کالیشور در 
و  بارندگی ۲۴  براثر  راور - دیهوک که  محور 
بود  شده  مسدود  و  تخریب  ماه  فروردین   ۲۵

بازگشایی شد.
پِل  راهداری  نیروهای  تالش  با  افزود:  وی 
تخریب شده، شن ریزی و آسفالت و همچنین 
۲۰ کیلومتر از طول آسفالت و شانه جاده که در 
از بین رفته بود، شن ریزی، ترمیم  سیل اخیر 

و آسفالت شد.
اژدری تصریح کرد: در حال حاضر تردد در این 

محور به صورت دو طرفه در جریان است.

ذخیره  سازی

 500 هزار متر مکعب 

آب در سدهای 

ریگان 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
های  بارش  پی  در  گفت:  ریگان  شهرستان 
 ۲8 در  آب  مکعب  متر  هزار   ۵۰۰ میزان  اخیر 
سد سنگی و خاکی این شهرستان ذخیره شده 

است.
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  زاده  امیری  مجید   
در  آبخیزداری  سدهای  آبگیری  افزود:  ایرنا 
در سر سبزی  بسزایی  نقش  ریگان  شهرستان 
منطقه  در  درختان  و  گیاهان  آبیاری  و  مراتع 

دارد.
سدها  این  آبگیری  با  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بیش از پنج هزار متر مکعب آب در این سدها 
ذخیره سازی شده است بیان کرد: این سدها در 
گنبکی شهرستان  و  کوهشاه  قنبر  چاه  مناطق 

ریگان قرار دارد. 
ریگان  آبخیزداری  و  منابع طبیعی  اداره  رئیس 
کنترل  منظور  به  سدها  این  کرد:  تصریح 
رودخانه های فصلی، افزایش پوشش گیاهی و 
جلوگیری از فرسایش خاک احداث شده است.

مراتع  این سدها  آبگیری  با  داشت:  اظهار  وی 
برخوردار  خاصی  سبزی  سر  از  شهرستان  این 
شده و این در حالی است که این مراتع در پی 
خشکسالی های چند ساله اخیر در حال نابودی 

بودند.
وی افزود: با تامین اعتبار الزم، ساخت چندین 
کوهستانی  مناطق  در  خاکی  و  سیمانی  سد 

شهرستان ریگان در دستور کار قرار دارد.

استاندار کرمان:

اگر خواهان توسعه همه جانبه هستیم، باید ابتدا 
به توسعه فرهنگی بپردازیم  

کرمان خواهان  استان  در  اگر  کرمان گفت:  استاندار 
توسعه  به  ابتدا  است  الزم  باشیم،  جانبه  همه  توسعه 
این  تواند  و مرکز کرمانشناسی می  بپردازیم  فرهنگی 

توسعه را به عهده بگیرد.
دکتر»محمدجواد  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
فدایی« در همایش »گنج سی ساله« به مناسبت سی 
دانشگاه  در  کرمانشناسی  مرکز  تاسیس  سال  امین 
شهید باهنر اظهار کرد: مرکز کرمانشناسی در 30 سال 
این  سئوال  و  داده  انجام  خوبی  اقدامات  خود  فعالیت 
این 30 سال چه  است رسالت مرکز کرمانشناسی در 

بوده و در 30 سال آینده باید چه باشد؟
کشورها  در  که  مهمی  موضوعات  از  یکی  افزود:  وی 
مطرح است، مقوله توسعه همه جانبه است و شاخص 
آن  مردم  که  کشوری  و  است  زندگی  کیفیت  توسعه، 
از کیفیت زندگی خوبی برخوردار باشند، توسعه یافته 

است.
توسعه  توسعه،  بُعد  ترین  کرد: شاخص  تصریح  فدایی 
فقط  که  کشورهایی  اخیر  قرن  در  اما  است  اقتصادی 
توسعه اقتصادی برای آنها مهم بود، با شکست مواجه 
توسعه  که  رسید  نتیجه  این  به  تحقیقات  و  شدند 
و  است  مقدم  سیاسی  و  اقتصادی  توسعه  بر  فرهنگی 

برای موفقیت ابتدا باید به این حوزه بپردازیم.
وی بیان کرد: در آغاز قرن جدید، نگاه بیش از همه به 
زمینه های فرهنگی اجتماعی است که توسعه در آن 
تحقق یافته است و به عبارت دیگر فرهنگ و هنر بنیان 
جامعه را پی ریزی می کند و مهم ترین رکن هویت 
بخش هر جامعه، فرهنگ و پیشنیه آن جامعه است و 
بقای هر جامعه به دوام اصول فرهنگی آن بستگی دارد.

بر  اجتماع  در  فرهنگی  عوامل  گفت:  کرمان  استاندار 
است  تاثیرگذار  تکنولوژی  از  استفاده  و  پذیرش  نحوه 
فرهنگ  دهه  را  بیستم  قرن  پایانی  دهه  یونسکو  و 

نامگذاری کرد.
را که در  افزود: عناصر توسعه گرا و تحول خواه  وی 

فرهنگ هر جامعه موجود است باید به عنوان سرمایه 
پشتوانه  که  گرفت  نظر  در  جامعه  آن  فرهنگی  های 

موثری برای توسعه آن جامعه هستند.
فدایی تصریح کرد: نگرش مطلوب و معقول نسبت به 
دنیا، نگرش و برخورد علمی با مسائل و اهمیت دادن 
انسان  برابری  اندیشه،  آزادی  به  اعتقاد  به نقش عقل، 
ها، نظم پذیری جمعی، عدم تعارض فرهنگی و اعتقاد 
به توسعه عوامل فرهنگی هستند که بر توسعه در یک 

جامعه اثر می گذارند.
کسانی  کرد:  بیان  کرمانشناسی  عالی  شورای  رییس 
که در فرهنگ اسالم کار کرده اند، عوامل مورد توجه 
اند  رسیده  نتیجه  این  به  و  داده  تطبیق  نیز  را  اسالم 
و  مادیت  پیوستگی  اسراف،  حرمت  کار،  فرهنگ  که 
معنویت، دعوت به نظم، زیبایی و آراستگی، مذمت فقر 
و دعوت به تعقل نیز عوامل فرهنگی در توسعه است و 
اسالم هم عوامل فرهنگی را برای توسعه الزم می داند.

همه  توسعه  خواهان  کرمان  استان  در  اگر  افزود:  وی 

فرهنگی  توسعه  به  ابتدا  است  الزم  باشیم،  جانبه 
بپردازیم و مرکز کرمانشناسی می تواند این توسعه را 

به عهده بگیرد.
فرهنگی  متعدد  نهادهای  کنار  در  کرد:  اظهار  فدایی 
از  استفاده  با  تواند  می  کرمانشناسی  مرکز  داریم،  که 
وارد بحث توسعه  به طور جدی  امکانات  و  این مراکز 
و  تحقیقاتی  کارهای  آن  الزمه  که  شود  فرهنگی 
مطالعاتی، تنظیم برنامه دقیق و منظم و روش اجرایی 
اینکه  برای  معتقدم  کرد:  بیان  کرمان  استاندار  است. 
بلندنظری، سعه  به  پیدا کند  استان تحقق  توسعه در 
صدر، متعهد بودن نسبت به تعهدات و قرارها، جدیت 
در کارها و دوری از بسیاری از صفات ناهنجار اخالقی 
نیاز داریم و همه اینها به معنای توسعه فرهنگی است.

وی تصریح کرد: در 30 سال گذشته مرکز کرمانشناسی 
تاحدی در رسالت خود موفق بوده و در شرایط فعلی 
نیاز داریم با جدیت بیشتری به توسعه فرهنگی استان 

بپردازد.

آبانماهجشنوارهموسیقینواحیدرکرمانبرگزارمیشود
موضوع  با  ایران  نواحی  موسیقی  جشنواره  دوازدهمین 
منظومه های تغزلی و عاشقانه به دبیری احمد صدری ۱6 

تا ۱۹ آبان در کرمان برگزار می شود.
عمومی  روابط  از  نقل  به  و  کویر  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
جلسه  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  موسیقی  دفتر 
شورای سیاستگذاری دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی 

در ساختمان دفتر موسیقی ارشاد برگزار شد.
در ابتدای این جلسه سید محمد مجتبی حسینی معاون 
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: موسیقی نواحی 
بزرگترین سرمایه ماست و می تواند دستمایه آفرینش های 
بتوانیم گنجینه  آنها  بازآفرینی  با  روزآمدی شود که  بدیع 
تمام  سرمایه  نواحی  موسیقی  دهیم.  اعتال  هم  را  امروزی 
بهتر  به  نسبت  و همگی  ماست  ثروت همه  و  ایران  مردم 
شدن آن مکلف هستیم و بایستی تمامی ارگان ها همچون 
میراث فرهنگی، شهرداری، سازمان برنامه و بودجه، صدا و 
سیمای استان و … با ما در برگزاری هر چه بهتر این دوره 

همراهی کنند.
در ادامه علی ترابی مدیرکل دفتر موسیقی ارشاد با اشاره به 
تدوین آیین نامه جشنواره موسیقی نواحی گفت: جشنواره 
معاونت  جشنواره های  دیگر  همانند  نیز  نواحی  موسیقی 
هنری به دنبال تبعیت از یک نظام و ساماندهی مکتوب و 
به منظور فاصله گرفتن از سالیق و ذائقه های فردی مدیران 
و دبیران، دارای آیین نامه شده است به طوری که چشم 

اندازهای جشنواره، تعیین اهداف، محورهای اصلی همچون 
انتخاب شهر میزبان، انتخاب دبیر و … همه در آیین نامه 
پیش بینی شده و خوشبختانه امسال مفتخریم که استادان 

برجسته موسیقی را در کنارمان داریم.
جمعی  اهتمام  کرد:  بیان  ارشاد  موسیقی  دفتر  مدیرکل 
مدیران و مسئوالن استان کرمان و اصرار برای ماندن این 
جشنواره در استان باعث شد دوره دوازدهم نیز در کرمان 
برگزار شود که امید است این دوره سرآغاز دوره جدیدی 

باشد که تاثیرگذاری جشنواره را افزایش دهد.
محمدرضا درویشی بنیانگذار جشنواره موسیقی نواحی در 
ادامه این جلسه ضمن بر شمردن جایگاه موسیقی نواحی 
و لزوم برگزاری این جشنواره اظهار کرد: در دوره های اولیه 
جشنواره موسیقی نواحی عالوه بر حضور استادان این ژانر از 
موسیقی، شرایطی را برای حضور دانشجویان موسیقی فراهم 
می کردیم که رویارویی با گنجینه های موسیقایی هر استان 
برایشان بسیار ارزشمند و مهمتر از درس های دانشگاهی بود. 
من معتقدم اگر امروزه بخش اندک باقی مانده از موسیقی 
نواحی مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است بذرش از همان 
شده  کاشته  دانشجویان  پررنگ  حضور  بواسطه  و  سال ها 
است بنابراین حضور قشر جوان و دانشجویان در این قبیل 

جشنواره ها بسیار حائز اهمیت است.
علی اکبر شکارچی و مریم قره سو نیز بر مواردی همچون 
فضای  از  آنها  مندی  بهره  و  موسیقی  دانشجویان  حضور 

آکادمیک جشنواره و حضور برخی از روسای جشنواره ها 
و مراکز فرهنگی اروپا تاکید کردند.

در ادامه احمد صدری دبیر دوازدهمین جشنواره موسیقی 
نحوه  به  گذشته  دوره  از  گزارشی  ارائه  ضمن  نیز  نواحی 
برگزاری این دوره اشاره کرد و گفت: امسال در دو بخش 
عاشقانه  و  تغزلی  منظومه های  موضوع  با  پژوهش  و  اجرا 
میزبان گروه هایی موسیقی نواحی از سراسر کشور هستیم. 
اجرای گروه ها در  بر  به طوری که در بخش جنبی عالوه 
شهر کرمان، اجرای گروه های برگزیده جشنواره های استانی 
را در شهرستان های کرمان، اجرای پیشکسوتانی که تاکنون 
در جشنواره ای حضور نداشته اند، اجرای برگزیدگان بخش 
خاندان های  اجرای  و  جوان  موسیقی  جشنواره  نواحی 
هستند،  نواحی  موسیقی  نسل های  روایت  که  را  موسیقی 

خواهیم داشت.
مقاالت  ارائه  بر  عالوه  نیز  پژوهش  بخش  در  افزود:  وی 
و  سازسازی  کارگاه های  عکس،  نمایشگاه  پژوهشگران، 
نواحی  موسیقی  تصویری  و  صوتی  آثار  و  کتاب  نمایشگاه 
را در نظر گرفته ایم. در پایان این جلسه علیزاده مدیرکل 
زاده،  عالم  مهران  کرمان،  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
سیاسی-  معاون  بصیری  محمدصادق  و  کرمان  شهردار 
از  را  خود  حمایت  سخنانی  در  کرمان  استاندار  اجتماعی 
جشنواره های  سایر  و  نواحی  موسیقی  جشنواره  برگزاری 

هنری اعالم کردند.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
از 881 فرعی از3968  اصلی  چون ششدانگ یکباب خانه  پالک 15756 فرعی مجزی شده 
واقع در بخش 2 کرمان به مساحت 90/5 مترمربع به آدرس کرمان جاده قدیم ماهان بلوار امام 
صادق کوچه 6 مورد تقاضای آقای محمد ابراهیمی کرچی می باشد. تاکنون تحدید حدود نشده و نیاز 
به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست 
مالک به شماره 1932- 98/2/5 بدین وسیله آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از 
ساعت 8 صبح روز  98/2/30 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور 
رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم 
مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی نسبت به حدود و حقوق ارتقاقی 
آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس 
اعتراض  اعالم  تاریخ  از  ماه  نماید و ظرف مدت یک  اعالم  اداره  این  به  را کتبا  اعتراض خود  تحدیدی 
مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست را از 
دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم 
ادعایی مسموع  و هیچگونه  یافت  ادامه خواهد  نام وی  به  ثبتی  ثبت عملیات  متقاضی  توسط  دادخواست 

نخواهد بود. تاریخ انتشار: 98/2/8
139 م/الف

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب خانه  پالک 15787 فرعی مجزی شده از 881 فرعی از3968  اصلی 
ماهانی  به آدرس کرمان خیابان شهیدان  مترمربع  به مساحت 200  واقع در بخش 2 کرمان 
کوچه 23 بعد از چهار کوچه بن بست اول منزل دوم سمت راست مورد تقاضای  آقای حبیب اله حسینی ده 
سعید می باشد. تاکنون تحدید حدود نشده و نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون 
ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست مالک به شماره 2045- 98/2/7 بدین وسیله آگهی تحدید 
حدود اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح روز  98/2/30 در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این 
اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک 
انجام و چنانچه کسی نسبت به حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت 
حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم 
نماید و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به 
تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی 
است پس از مضی مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی 

به نام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: 98/2/8
148 م/الف

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 
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به قلم چماه کوهبنانی 
کمک  به   M87 کهکشان  اسم  به  سیاهچاله  تماشای 
میلیون   500 فاصله  از  زمین  کره  کل  اندازه  به  تلسکوپی 
با تاثیر پیش بینی انیشتن با همت یک  تریلیون کیلومتر که 
دانشجوی بیست و نه ساله دکترا ثابت کرده است که باید  در 

کشورها به جای پول درآوردن و صدور مدرک و پرکردن 
مغز جوانان از مسائل متافیزیک و حفظ تاریخ زندگی مشتی 
پادشاه و مرتجع آن هم با دروغ در پی پرورش فکر و اندیشه 
باشیم. این سیاهچاله را باید سفید چاله پیروزی بشر نامید و 

افتخار  به آنها  بگذاریم و  احترام  افرادی  به  قرار است  اگر 
کنیم همین دانشمندان و پویندگان راه علم و پژوهش است. 
نه!  دنیا است، مگه  زنان  الگوی  نه ساله  و  بیست  این خانم 

حتی الگوی مردان جهان است.

سیاه چاله یا سفید چاله!

راویان گمنام 

بی تفاوت ها 
چه خوشبختند!

کاری ندارد برای اینکه شما هم خوشبخت شوید باید بی 
تفاوت شوید برای این کار: 

1ـ هرگز به مشکالت اقتصادی فکر نکنید. همین که ضرر 
کردید شکر کنید که اوضاعتان  بدتر نشده است به علت 
و ریشه آن هم فکر نکنید. همان قسمت و نصیب را قبول 

کنید.
2ـ اخبار را گوش نکنید چون خبرهای سیل و زلزله و 

اختالس و جنگ نیاز به فکر کردن دارد.
3ـ سعی کنید فکر نکنید. مسائل فلسفی را که بزرگ 
محله به زبان ساده شرح می دهد، مسائل اقتصادی را 
هم کلیشه ای قبول کنید. مسائل اجتماعی را هم جدی 

نگیرید.
4ـ سعی کنید به جای فکر کردن فیلم های کره ای و 
ترکی تماشا کنید. برای اینکه روشنفکر باشید بد نیست 

با موبایل بازی کنید.
5- به همسایه ها سالم کنید. دست روی سینه یادتان 

نرود.
6ـ هر جا بحث از شاعران شد برای اینکه عقب نباشید 
بگویید حرف اول و آخر را حافظ در شعر زده است دهان 

همه بسته می شود.
بی تفاوت زیستن، بی تفاوت گوش دادن به آواز قناری 
ها، بی تفاوت خنده کردن و بی تفاوت گریه کردن آه بی 

تفاوت ها چه خوشبختند!

به قلم چماه 
کوهبنانی 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

فست فود 
تهیه  را  موادغذایی  و  وسایل  همه  قبل  از  خانه  کدبانوی 
فود کرده  آنها هوس خوردن فست  بود. آن شب  کرده 
به  بودند.  خانواده  مرد  آمدن  منتظر  ها  بچه  و  او  بودند. 
و  رفت  آشپزخانه  به  کدبانو  خانه  آقای  رسیدن  محض 
را  بود  ریخته  آن  داخل  آب  مقداری  که  نچسب  قابلمه 
به  و  فندک روشن کرد  با  را  گاز  و  گاز گذاشت  روی 
آب  به  روغن  مقداری  پایان  در  و  فلفل  نمک،  ترتیب 
نان  او  بود.  از سه چهار دقیقه غذا آماده  بعد  اضافه کرد 
بیات و خشکی هم که از قبل آماده کرده بود را همراه با 

غذا به سر سفره آورد غذا برای خوردن آماده بود.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از مشکالت و دغدغه جوانان و شعارها و وعده هایی که جامه ی عمل نمی پوشند؛

اشتغال و  ازدواج در صدر معضالت
سرویس اجتماعی کرمان امروز

اشاره:
اشتغال و ازدواج چند سالی است که  به دو معضل اصلی 
جامعه  که  است  حالی  در  این  است.  شده  تبدیل  جوانان 
شناسان درباره تغییر دیدگاه جوانان در خصوص سن ازدواج 
و تشکیل خانواده هشدار می دهند. هر سال بر تعداد جوانان 
بیکار افزوده می شود و به تبع بیکاری باالی جوانان، ازدواج 

آنان را به تاخیر می اندازد.
آنگونه که مدیر کل دفتر آمار و اطالعاتی جمعیت سازمان 
ثبت احوال می گوید؛ 25 درصد جمعیت ساکن کشور را 
به  دهند. همچنین   تشکیل می  ساله  تا 29  جوانان 15 
گفته رییس مرکز سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت  
بهداشت، 11 میلیون جوان مجرد در کشور داریم که این 
تا35 ساله  نشان می دهد 30 درصد جوانان 20  موضوع 

ازدواج نکرده اند.
 بر اساس گزارش های رسمی درصد  باالیی  از جوانان 
رشته  با  مرتبط  مشاغل  در  توانند  نمی  آموخته  دانش 
تحصیلی خود جذب بازار کار شوند و در نتیجه  بیکارند. 
این گروه  به امید یافتن شغل مناسب روی به تحصیالت 
تکمیلی می آورند در حالی که حتی پس از پایان تحصیل 
بسیاری  از مهارت های اولیه  برای جذب شدن در بازار 

کار را ندارند.
نگاهی به اوضاع جوانان

نیست   ایران یک کشور جوان  ها کشور  گفته  بر خالف 
بلکه کشوری دارای جوان است، چرا که کشور جوان  به 
کشوری گفته می شود که کارمندان دولتش جوان باشند 
که متاسفانه  در ایران متوسط سنی در ادارات  باالی 35 

سال است.
آمارها نشان می دهد که در حال حاضر حدود 37 درصد 
تا 25 سال  میانگین سنی 21  با  راقشر جوان   زندانیان  
تشکیل  می دهد. امروزه  بسیاری از جوانان  به دلیل قرار 

گرفتن در چرخه  فقر و بضاعت مالی خانواده ها مجبورند  
برای تامین نیازهای اساسی خود دست  به اعمال خالف 

بزنند. 
از داشتن  اکثر جوانان  یک  جامعه  شناس  می گوید: 

محروم  مشترک  زندگی  تشکیل  برای  سرمایه  حداقل 
افزایش سن ازدواج در جوانان  هستند و همین امر باعث 
توانایی  عدم  دلیل  به  حتی  جوانان  از  است.بسیاری  شده 
برای  را  مشترک  زندگی  تشکیل  قید  شدید  فقر  و  مالی 
همیشه می زنند و فکر ازدواج را از ذهن خود خارج می 
کنند . باید برنامه ریزی های جدی تری برای حمایت از 
این قشر انجام شود چراکه در صورت عدم تامین بسیاری 
از حداقل ها ، جوانان مجبور می شوند برای ادامه زندگی 
و رسیدن به خواسته های خود دست به هر کاری بزنند.

یک روانشناس نیز در این خصوص یکی از پیامدهای فقر و 
مشکالت اقتصادی را ایجاد افسردگی در میان جوانان می 
داند و می گوید : در اکثر مواقع فقر و مشکالت اقتصادی نیز 
می تواند باعث اختالالت شدید در سیستم فکری، عصبی 

نوجوانان و جوانان شود .
سخن آخر

مشکالت  صدر  در  همچنان  ازدواج  و  بیکاری   گرچه   
جوانان قرار دارد اما عدم توانایی مالی در تهیه مسکن نیز 
یکی از مشکالت حال حاضر قشر  جوان جامعه است که  
روز به روز حادتر می شود. گسترش مشکالت جوانان  به 
خصوص تهیه مسکن و بیکاری امروز، گویای  این مساله 
از حل مشکالت  اند  نتوانسته  دولتمردان  ظاهرا  که  است 
جوانان  بر بیایند. اما سئوالی  که سال ها در ذهن جوانان 
بی پاسخ مانده ، این است که دولت و سازمان ملی جوانان  
به عنوان متولی اصلی  در امور جوانان چرا تا کنون  به وعده 
ها و شعارهای چند ساله خود در خصوص ایجاد اشتغال، 
رفع کمبودهای فرهنگی، آموزش و تامین مسکن مناسب  
برای  آنها  عمل نکرده است. امروزه جوانان از وعده و وعید  
به ستوه آمده اند. آنها می خواهند بدانند آیا روزی می رسد 
که یک مورد از هزاران مشکل آنها حل شود و دیگر دغدغه 
ای همچون بیکاری، ازدواج و تامین مسکن نداشته  باشند! 

   اشتغال و ازدواج چند سالی است که به دو معضل اصلی جوانان تبدیل شده 
است. دولت و سازمان ملی جوانان به عنوان متولی اصلی در امور جوانان چرا 
تا کنون  به وعده ها و شعارهای چند ساله خود در خصوص ایجاد اشتغال، رفع 
کمبودهای فرهنگی، آموزش و تامین مسکن مناسب برای جوانان عمل نکرده 
است؟ این روزها جوانان از وعده و وعید به ستوه آمده اند و می خواهند بدانند 
آیا روزی می رسد که یک مورد از هزاران مشکل ایشان حل شود و دیگر دغدغه 

ای همچون بیکاری، ازدواج و تامین مسکن نداشته باشند

گذاشتن 

و گذشتن
گذاشت و گذشت. یک نفر خاطره شد 
و فقط خاطره هایی را با خودش برد که 

تمام  از  گذشت  و  نبود.گذاشت  شدنی  پاک  روحش  از 
از  بودند  شده  جان  ی  ریشه  که  هایی  نداشته  و  ها  داشته 
ندیده شدن  و  فراموش شدن  از  ترس  شهر که می گذرد 
دارد اما گاهی مصلحت در رفتن است. آدم گاهی مجبور 
می شود که تمام پنجره ها را به روی خود بسته و خود را 
در تنهایی اش حبس کند تا وجودش مایه ی زحمت برای 
دارد  وجود  عمل  و  احساس  میان  تناقضاتی  نباشد.  مردم 
که  است  مسیری  پایان  و  نتیجه  دارد  اهمیت  که  آنچه  اما 
برگزیده است تا زخم هایش بر دوش هیچ کس سنگینی 
انسان نمی تواند آنچه را که دارد بگذارد و  نکند. گاهی 
بگذرد و این مخالف با طبیعت انسانی اش نیست. اما اگر 
روزگار داشتنی هایش را از او بگیرد تنها راهی که پیش 
رویش هست گذاشتن و گذشتن است. اگر خاطره هایی 
نخواهد  باز  آورد  درد  به  را  دلش  است  برده  خود  با  که 
که  را  آنچه  کرد.  نخواهد  نگاه  را  سرش  پشت  و  گشت 
دست از آن برداشته است برای دیگران زندگی خواهد شد 
و او نمی خواهد که زندگی دیگران را خراب کند در حالی 
که برای او فقط می توانست یک سرگذشت ساده باشد او 

گذاشت و گذشت تا برای دیگران زندگی بیافریند.
بی چشم هایت زندگی سخت است اما 
آزادی ات را دوست دارم تا به هر جا 

شاید تمام انتخابت من نباشم 
یا دیگری بهتر برایت باشد اما 

چشمش شبی در باورت فردا بیابد 
یا طی کند در داستانت ماجراها 

به قلم 
مهناز سعید 

بدین وسیله به اطالع می رساند پروانه ساختمان به شماره 
4/355 )سال 88( متعلق به ورثه عباس موالیی 

)مالک فعلی رضا ملکی( مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است و هر گونه سوء استفاده از آن 

پیگرد قانونی دارد.

آگهی مفقودی 

 

  (89- 05) فییک یابیارز یآگه راخوانف 
  .دینما برگزار  لیذ طیشرا با را ،  ای مناقصه  دارد نظر در کرمان استان گاز شرکت

عالم آمادگی مه انسبت به تهیه نا یآگه نوبت نیاول درج زمان ازدر صورت تمایل به شرکت در مناقصه می توانند  یرانیا یحقوق اشخاص یمل شناسه یدارا طیشرا واجد داوطلبان

 ر)د هیشعبان  اهر چهار با بیاد راه سه فاصل حد -بهمن  22در بلوار  یرخانه شرکت گاز استان کرمان واقعیا تحویل آن به دب 33239661و فاکس آن به شماره امور قراردادها به 

 درس آبه  مناقصات یرسان اطالعملی  گاهیپاسایت  نیز  از  را یفیک یابیارز اقدام و دفترچه استعالم (  15-7  ها چهارشنبه و 16-7  شنبه سه تا شنبه یادار ساعات

http://iets.mporg.ir پس از تاریخ  یمیتقو روز  14 تا حداکثر و لیتکمجهت هر مناقصه بصورت جداگانه تهیه، تنظیم و   را  ازین مورد مدارک ، آن مفاد به توجه با و افتیدر

 و یـنـفــ تهیکم توسط گران مناقصه یفیک یابیارز به منوط مناقصه اسناد عیتوز است یهیبد. ندینما میتسلشرکت گاز استان کرمان رخانه دبی ،بهچاپ آخرین نوبت آگهی 

 جهت ستیاب یم انیمتقاض (یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه)نوع تضمین شرکت در مناقصه : . باشد یم یبازرگان

 یرسان اطالع گاهیپا تیسا در نام ثبت به نسبتالزاما  و مراجعه http://iets.mporg.ir مناقصات یرسان اطالع گاهیپا و www.nigc-kerman.ir تیسا به شتریب اطالعات کسب

 .ندینما اقدام مناقصات

 کد فراخوان 1398.558 شماره مجوز 9/2/98 تاریخ چاپ نوبت اول 730 (روزمدت زمان اجرا)

 169.198.3 000.000.367.3 مبلغ تضمین)ریال( 10/2/98 تاریخ چاپ نوبت دوم  یک تعداد مرحله

قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات مشترکین جزء در نواحی  عملیاتموضوع :
 و یزدان شهر و روستاهای توابع آن ها    رفسنجان،زرند،راور،انار،کوهبنان،کیان شهر

 روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

نوبت اول آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم مریم امیری خامکانی فرزند حسین مالک ششدانگ زمین پالک 8 فرعی از 3342 اصلی بخش یک کرمان 
که سند مالکیت آن به شرح ثبت 45541 صفحه 343 دفتر 205 صادر و تسلیم گردیده و به موجب اسناد رهنی 
شماره 22074- 1396/10/30 و 22075- 1396/10/30 دفترخانه 162 کرمان در رهن بانک قرض الحسنه رسال می باشد ضمن 
تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضا شده مدعی است سند مالکیت مزبور بعلت جابجایی مفقود و درخواست سند 
مالکیت المثنی نموده لذا به استناد 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 

واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: 1398/2/9
154 م/الف

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

 
 سرویس ادبی کرمان امروز

 
یک  خیالی  یا  واقعی  نوشته های  وقتی 
به  می  خوانیم  را  روزگار  حوادث  از  نویسنده 
تجربیات  افزایش  حال  در  ناخودآگاه  طور 
خودمان از این حوادث هستیم. در این گزارش 
که  شده  داده  آموزش  روش هایی  سری  یک 
و  می کند  تقویت  را  خواندن  کتاب  عادت 
از  یکی  به  تبدیل  عادت  این  می شود  موجب 

اولویت های  زندگی تان شود.
   به گزارش خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا( به 
نقل از الیفهکر، عادت به مطالعه به طور حتم 
است  موفق  افراد  زندگی  روزمره های  از  یکی 
برنامه های  این عادت در  ثابت کرده  و تجربه 
دارد.  وجود  افراد  این  از  بسیاری  روزانه 
خواندن کتاب به طور حتم یکی از تجربه های 
کتاب ها  خواندن  با  چون  است  زندگی  خوب 
تجربه های مختلفی از نویسندگان به مخاطب 
واقعی  نوشته های  وقتی  می شود.  داده  انتقال 
را  روزگار  حوادث  از  نویسنده  یک  خیالی  یا 
می  خوانیم به طور ناخودآگاه در حال افزایش 
در  این حوادث هستیم.  از  تجربیات خودمان 
آموزش  روش هایی  سری  یک  گزارش  این 
تقویت  را  داده شده که عادت کتاب خواندن 
می کند و موجب می شود این عادت تبدیل به 
یکی از اولویت های  زندگی تان شود. روش های 
کتاب  بیشتر  چگونه  مقاله  این  کاربردی 

خواندن را یادآوری می کند:
 مطالعه را به تجربه ای لذت بخش تبدیل کنید

نمی تواند  مطالعه  دقیقه  چند  نکنید  فکر 
تجربه ای لذت بخش نباشد. از کوتاه ترین زمان 
برای مطالعه استفاده کنید. چنددقیقه مطالعه 
لذت بخش را با هیچ چیز عوض نکنید طوری 
که برای رسیدن به این دقایق لحظه شماری 
کنید. بهترین جای خانه را برای مطالعه کتاب 

است  بهتر  کنید.  انتخاب  خود  عالقه  مورد 
وقتی کتاب می خوانید بهترین زمان مورد نظر 
مثل طلوع آفتاب یا غروب آن را انتخاب کنید 

تا لذت مطالعه عمق بیشتری پیدا کند.
 برای مطالعه زمان معینی را انتخاب کنید

روز  از  وقتی  هر  بگویند  ها  بعضی  شاید 
به  توجه  با  چون  است  مناسب  مطالعه  برای 
مشغله های امروزی چنین چیزی امکان ندارد 
ولی باید گفت که باید ساعات مشخصی برای 
مطالعه انتخاب شود چون این مسئله باید به 
مدت  زمان  این  در  شود.  تبدیل  عادت  یک 
به  و  کنید  تمرکز  مطالعه  روی  فقط  کوتاه 
است  بهتر  پس  نکنید.  فکر  دیگری  هیچ چیز 
ساعاتی کوتاه از روز خود را به مطالعه صرف 
اختصاص دهید. این تمرین به تدریج به یک 

عادت تبدیل خواهد شد.
 همیشه کتابی همراه خود داشته باشید 

می کنید  یادآوری  خودتان  به  همیشه  شاید 
یا  و  باشید  نکرده  فراموش  را  چیز  فالن  که 
معموالً  ولی  باشد  همراه تان  پولتان  کیف 
کمتر افرادی هستند که همیشه به خودشان 
یادآوری می کنند که فالن کتاب را همراه خود 
ببرند. اهمیت دادن به کتاب مثل کیف پول یا 
گوشی همراه برای عالقمندان به کتاب یکسان 
به کتاب عالقمند  اگر می خواهید  است پس 
خود  همراه  همیشه  را  آن  از  جلد  یک  شوید 

داشته باشید.
استفاده  کمتر  اینترنت  و  تلویزیون  از   

کنید
کنید،  عادت  مطالعه  به  دارید  قصد  واقعا  اگر 
تلویزیون  به  را  وابستگی تان  کنید  سعی 
عادت  این  ترک  کنید.  کمتر  اینترنت  و 
اینترنت  از  که  دقیقه ای  هر  اما  است،  دشوار 
زمان  به  کنید،  استفاده  کمتر  تلویزیون  و 

دقیقه ها  این  رفته رفته  افزوده اید.  مطالعه تان 
با  به ساعت های شیرینی تبدیل می شوند که 

مطالعه سپری شان می کنید.
 فهرست تهیه کنید

کنید.  تهیه  خوب  کتاب های  از  فهرستی 
هرزمان که از طریق رسانه ها یا از زبان کسانی 
خوبی  کتاب  مطالعه اند،  اهل  می دانید  که 
اضافه  خود  فهرست  به  را  نامش  شد،  معرفی 
ارزش  با  فهرست  این  طوالنی شدن  از  کنید. 

نترسید.  
 مکانی دنج و راحت پیدا کنید

بتوانید  که  کنید  انتخاب  خانه  در  را  جایی 
راحت روی صندلی یا مبل بنشینید و شروع 
باعث  چون  نکشید،  دراز  کنید.  خواندن  به 
مطالعه ی  محل  می شود.  خواب آلودگی تان 
یا  موسیقی  کامپیوتر،  تلویزیون،  از  باید  شما 
دور  هم اتاقی ها  یا  خانواده  اعضای  سروصدای 

فراهم  شما  برای  محیطی  چنین  اگر  باشد. 
خودتان  برای  را  جایی  چنین  باید  نیست، 

دست وپا کنید.
 به سراغ کتاب های دست دوم بروید

کتاب های  که  بروید  کتاب فروشی هایی  به 
دست دوم می فروشند یا با دریافت کتاب های 
در  تخفیف  با  را  کتاب هایشان  شما،  کهنه ی 
مبلغ  با  روش،  این  با  می گذارند.  اختیارتان 
کمتری صاحب کتاب های بیشتری می شوید. 
فرد  نگاه  میزبان  که  کتابی  خواندن  به عالوه، 
دیگری در زمان و مکان نامعلومی بوده است، 
کتابی منقوش به دست خط صاحب قبلی که 
گواه جرقه های ذهنی او حین خواندن کتاب 
بوده است و خالصه مواردی ازاین دست ممکن 

است برای شما جذاب و لذت بخش باشد.
 کتاب های جذاب و سرگرم کننده بخوانید
کتاب هایی برای مطالعه انتخاب کنید که شما 
را  خواندنتان  انگیزه ی  و  کنند  را جذب خود 
انتخاب  که  کتاب هایی  اگر  حتی  ببرند.  باال 
می کنید در زمره ی شاهکارهای ادبی نباشند، 
همین که خودتان به آنها عالقه داشته باشید 
و باانگیزه  سراغشان بروید، کافی است. هدف 
شما باید ایجاد انگیزه برای خواندن باشد. پس 
انگیزه و عادت کردن به مطالعه،  از ایجاد این 

می توانید به سراغ شاهکارهای ادبی بروید.
کتاب ها  این  درباره   خود  وبالگ  در   

بنویسید
عادت کردن  راه های  بهترین   از  یکی  کار،  این 
به مطالعه است. اگر وبالگ ندارید، دست به کار 
از  بخواهید  دوستانتان  و  خانواده  از  شوید. 
وبالگ شما بازدید کنند، به شما کتاب پیشنهاد 
کنند و درباره ی نوشته هایتان اظهارنظر کنند. 
خوانده اید،  که  کتاب هایی  درباره ی  نوشتن  با 
انگیزه تان برای مطالعه بیشتر می شود، به ویژه 
اگر دیگران را هم با نوشته هایتان به خواندن 

کتاب ترغیب کنید.

تجربه موفق عادت کردن به بیشتر کتاب خواندن

نوعی خلق کرد  به  را  معاصر، شعر  نیما در دوران 
از  را  ما  تصور  و  بخشید  آن  به  جدیدی  هویت  و 
یاد  و  کرد  دگرگون  زده کالسیک،  عادت  صورتهای 
داد که می شود بدون استفاده از قانون و قاعده ی 
قدیم کالسیک به معنا و باطن و شکل یک شعر، فرم 
و در  به خالقیت بخشید  ای  ویژه  احترام  و  بخشید 

زمان خودش چنان پیشتاز شد که به سرعت فرم و 
شکل اشعارش، ترویج شد و به صورت گسترده ای 
در کشور پیدا شد و شمایل خود را به سوی شکوفا 
شدن هدایت کرد. قصه نیما از آن قصه هاست چرا 
که او پدر شعر نو است و متکی به خالقیتی به صورت 
را مقلد  او  بار است و نمی شود  بار و دومین  اولین 
خودش،  محوریت  بدون  را  آثارش  و  دانست  کسی 
نقد  و  شعر  و  رزم  میدان  در  پا  باید  و  کرد  بررسی 
و بررسی گذاشت تا ارزش واقعی او را سنجید. این 
شاعر بسیار توانا تمام جان و اندیشه خود را مدیون 
از چارچوب ها  است که  و ذهن خالق خویش  فکر 
بیرون می آید و شکل جدیدی به نظم و قاعده می 

که  است  زیبایی  های  حرف  ماند  می  آنچه  بخشد. 
شاعران نیمایی در مورد نیما گفته اند که آن ها او را 
استاد خود می دانند که این در مورد شاملو و براهنی 

هم صادق است.
ادبیات قدیم فارسی است و اگر  البته شاگرد  نیما 
آنجا پیروی نکرده بود به این مراحل نمی رسید و جا 

پای بزرگان نمی گذاشت.
شکستن  در  سپید  آثار  خالق  ترین  بزرگ  شاملو 
و  قدیم  زبان  با  را  او  شود  نمی  چنانکه  قالبهاست 
معنا  این  به  نه  البته  کرد  متولد  هم-  با   - رسمی 
زبان  به  گیرد  می  الهام  بیهقی  از  شاملو  وقتی  که 
قدیم احترام نگذارد. شاملو از زبان قدیم در شعرش 

افکار قدیمی  استفاده می کند و دست رد بر سینه 
البته  او  نمی زند و همه عالقمندانش می دانند که 
فرزند زمانه خویش است و ترانه های ضد استبداد را 

دوست دارد. 
حاضر  قرن  شاعران  ترین  محبوب  از  یکی  شاملو 
و  مردم  و  جوانان  میان  در  که  شود  می  محسوب 
روشنفکران جایگاه ویژه ای دارد و همه دوستدارانش 
از زوایای مختلف، عشق و عالقه خود را به وی نشان 
تاریخ  آیدا در  نام  از منتقدان  به قول یکی  اند  داده 
امروز  که  بینیم  می  ما  و  است  شده  ثبت  ادبیات 
هیچ کس مخصوصا جوانان شاملو را بدون آیدا نمی 

شناسند.

نگاهی کوتاه به فراز و نشیب شعر معاصر 

به قلم 
مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

طنزیانه 

آغازادگی
َمـنــِدلــو  روزی   بازار  قِــِد  ور 

ِشلو  اصَغــر  دخِتـِر  َهمپــا  بـود 
وکاج  چاق  و  بود  اَکبیر  َمنـِدلــو 

وُقالج زرد  َکفِتــری  مثــِل  بود 
رسید  سـر  دختــو  بابای  ازقِـضا 

ـِرو از ترِس بابا َور ِجکیـد  دختـ
ِسِرت  َور  عالم  باباش؛ خاک  گفت 

بِشِکنــه از بیــخ دسِت مــاِدِرت 
ِکرده َهمچی گوهــری  َورِسِر چو 

َورِجهون َسرداده َهمچی دخِتـری
جونَّمــرگیــه تــو  کاِر  عاقبــت 

زود بگو ای ُشمِپتو َهمپات کیــه 
گفت با بابا که صبـری بِئل بَِگـم 

فِک َمکن َم بی حیــا یا بی ِرَگم 
ُشمِپتو چیــزه؟ بِگــو این بُلبلــو 

بُلبلو اِس داره ؛ اسِمــش َمنــِدلو
چنــدســالی ِکرده گـویا کاسـبی 

تا ِشِده سلطــان  سدر و واجبــی 
ـِده  بعـد از اونـم تاِجـِر جوَغـن ش

تازگی سلطـان موم رووَغن ِشـده 
خـورده نونِـش َور تِغـارو اِشـِکنـه

ساکــن تهــرونه ، زندی ِمشِکنه
پوِل یاُمـف داره پــارو می کنــه

اخــِم ابـرو َور تِغــارو می کنــه 
چنـد وختی دیده چون ذاتی ِشده 

اَ ِدواَسـر  فکــر دومــاتـی ِشـده 
الِغـَرض می خـوا بیــا َور گفِتـگو

گفتــه از کـاَرم تـو َور بابات بِگـو 
رو بـه باال داره میــره تخـته گـاز 

می گـه از بابات نِمـی خوایَم جهاز 
ناگهـان اصغـر ُگلِش از ُگل ِشکفت 

رو به فاطـو ِکرده و با خنـده گفت: 
پـس چــرا ماتَـم ِگُرفتی؟ ماِطـلی 

ـِگو ، آغ َمنـِدلی  َمنـدلو چیــزه ؟ ب
غّصه می خوردم تواین بی شوِهری 

بیِخ ریَشم موندی و خاک َورِسری 
یه  زاده  آغا  اینکـه  مطلـب   اصل 

نوِن ُمف در سفـره تون آمـاده یه
گـرچـه آغـازاده ؛ آدم زاده نیست

شوهری غیر از همی آماده نیست
َور ِگلِــش میبــا بُیفتـی زوِد زود

شـوهِرت آدم نِبـوَدم ، بِئل نِبـود 

خودش خشک 

)خوش( 

می شه می افته!
معتادی را که آب از لب و لوچه و بینی اش روان بود گفتند: 

دک و پوزه خود را دریاب!
می  شه،  می  خوش  خودش  داد:  جواب  حالی  بی  با  معتاد 
یادتان هست که  را  از هورالعظیم  برخاسته  ریزگردهای  افته! 
بود  انداخته  به شماره  را  نفس هم وطنان غرب نشین کشور 
اقدام  ملت هیچ  با  ابراز هم دردی  بزرگوار ضمن  و مسئوالن 

عاجلی برای رفع معضل انجام ندادند؟
اکنون که به لطف باران های سیل آسا هورالعظیم را سیالب 
این  از  خوشحالی  اظهار  ضمن  مسئوالن  همان  است  پرکرده 
موهبت الهی فرموده اند: ریزگردهای هورالعظیم فروکش کرده 

اند!
به  تا  نشد  انجام  عملی  اقدام  گونه  هیچ  فرمودید  مالحظه 

روایتی: خودش خوش )خشک( شد و افتاد!

به قلم سید 
رضا مجد زاده 

به قلم
 امین اهلل حقیقی
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سفر نامه نوروزی یک نویسنده همیشه در سفر ؛

ساعت 9/30 صبح از کرمان به قصد دیدن کلوت 
های شهداد حرکت کردیم. ساعت 10 صبح به دو 
راهی فرودگاه افشید کرمان رسیدیم. این فرودگاه 
9 کیلومتر با جاده اصلی فاصله دارد و تاسیسات 
آن از این فاصله با چشم به خوبی دیده می شود. 
مخصوص آموزش خلبانی با هواپیماهای کوچک 
و یا گردش تفریحی در اطراف کرمان است. این 

فرودگاه فاصله چندانی با دو راهی سیرچ ندارد.
پس از گذشتن از تونل سیرچ که زمانی یکی از 
بزرگترین تونل ها در ایران بود ولی اکنون در اثر 
ساخته شدن تونل های بزرگتری این مقام خود 
را از دست داده است به سیرچ رسیدیم و از کنار 
کهنسال  سروهای  و  الدین  جالل  سلطان  مقبره 
جوشان  گرم  آب  راهی  دو  به  و  گذشتیم  سیرچ 
رسیدیم. ساعت 11 صبح به دو راهی اندوهجرد 

رسیدیم و ساعت 11/30 به شهداد.
به آب  تقی  انبار حاج محّمد  آب  به قصد دیدن 
انبار شهداد رفتیم. این آب انبار در زمان قاجاریه 
شهداد  شهر  در  کرمان  معروف  بازرگان  توسط 
شده  ساخته  زمان  آن  در  عموم  استفاده  برای 
است و مدور ترین آب انبار در ایران است که به 
شماره 7285 به ثبت ملّی رسیده است. این آب 
انبار 6 بادگیر دارد و 52 پله شاید به جرأت بتوان 
گفت یکی از زیباترین آب انبارهای ایران است که 
در داخل آن کارهای دستی شهداد که با استفاده 
از شاخه های درخت خرما توسط زنان و دختران 
شهداد بافته می شود فروخته می شود  و چای و 
دم نوشی هم به گردشگران در صورت تمایل می 
محّمد  حاج  انبار  آب  از  بازدید  از  پس  فروشند. 
تقی به امامزاده زید شهداد رفتیم . همین امامزاده 
بارگاهی دارد. بدن  در شهرستان بم هم گنبد و 
این امامزاده در شهداد دفن است و سر او را برای 
با احترام  را  اند که بعدها سر  حاکم بم فرستاده 
اند.  ساخته  او  برای  آرامگاهی  و  اند  کرده  دفن 
آرامگاه  از  زید  امامزاده  زیارت  از  در شهداد پس 
دکتر  از  کردم.  یادی  هم  دوستانم  از  نفر  دو 
 1364 سال  در  که  حسینی  پور  ابوالقاسم  سید 
تهران  دانشگاه  از  بازنشستگی  از  پس  شمسی 
همراه همسرش خانم طاهره مجد نوابی به شهداد 
آمده بود و متاسفانه در 27 آذرماه سال بعد در 
شهداد در گذشت و بنا به وصیت او در شهداد به 
خاک سپرده شد. هم چنین دوست عزیزم محمد 
مایلی که در سال 1364راننده آموزش و پرورش 
شهداد بود و چند بار به ماموریت با او به کرمان 
و روستاهای شهداد رفتم. متاسفانه پس از اینکه 
تونل شهداد افتتاح شد و جاده هم آسفالت شد 
اولین رانندگانی بود که در جاده شهداد  از  یکی 
در اثر سرعت باال ماشین او واژگون شد. او را هم 
خاک  به  پور حسینی  ابوالقاسم  سید  دکتر  کنار 

سپرده اند. 
پس از صرف پیش ناهاری در استراحتگاه امامزاده 
زید شهداد به طرف کمپ کویری شهداد به راه 
افتادیم. ساعت یک بعد از ظهر به کمپ کویری 
و  بود  بسته  شهداد رسیدیم. درب کمپ کویری 
نگهبان در خواب، او را بیدار کردم، گفت بایستی 
پنج  فقط  ما  گفتم  او  به  بپردازید  پارکینگ  حق 
دقیقه می خواهیم پله های آمفی تئاتر کمپ را 
پارکینگ  حق  پارسال  گفتم  نکرد.  قبول  ببینیم 
نمی گرفتند. در این کمپ که االن سوت و کور 
با  هم  رستورانی  و  بود  دایر  مارکتی  سوپر  است 
کمپ  داخل  در  کردند.  می  کار  کارگر  نفر  چند 

هم نمایشگاهی از محصوالت شهداد بود که عده 
ای مشغول کار بودند ماشین های زیادی هم برای 
استراحت سرنشینان آن داخل کمپ بودند. ولی 
حاال خبری از سوپر مارکت و رستوران نیست که 

هیچ ! اصاًل ماشینی هم در کمپ نیست.
باالخره ندانستم چه سیاستی بود که در این ایام 
عید که گردشگران زیادی به شهداد می آیند این 
کمپ اینگونه سوت و کور بود. از خیر دیدن پله 
روستای  سمت  به  و  گذشتیم  تئاتر  آمفی  های 
شفیع آباد و بازدید از قنات و کاروانسرای شفیع 
آباد روانه شدیم. خوشبختانه در آن دهکده تعداد 
و  بود  دایر  استراحتگاه  و  بوم گردی  زیادی خانه 
مردم شفیع آباد هم از این شغل های جدید خود 

راضی بودند.
زدیم  زمین  دل  در  آباد  شفیع  قنات  به  سری 
بود  قرار  رفتیم  زمین  زیر  به  آن  های  پله  از  و 
ساخته  زمین  دل  در  جالبی  کویری  استراحتگاه 

شود که متاسفانه نفهمی تعدادی از مردم ناآگاه 
آن کار سر نگرفت و قنات به حال خود رها شد و 

استراحتگاه هم نیمه تمام ماند.
کردیم.  هم  آباد  شفیع  کاروانسرای  از  بازدیدی   
اتاق ها را به نحو  خوشبختانه حصار کاروانسرا و 
از  هم  قنات  آب  و  بودند  کرده  تعمیر  آبرومندی 
کاروانسرا می گذشت. دست و صورتی در  وسط 
آب قنات شستیم و به طرف کلوت های شهداد 
روانه شدیم از دور که کلوت ها را نگاه می کردم 

اصاًل باورم نشد که اینجا کلوت است. 
چرا که در ساعت 2 بعد از ظهر که ما در کلوت 
بودیم فقط 21 دستگاه خودروی سواری در کلوت 
ها بود. در حالی که پارسال همین موقع که من 
اتوبوس و مینی بوس  به کلوت ها رفتم چندین 
سواری  ماشین  زیادی  تعداد  و  ون  خودروی  و 
برای  که  بود،  پارک شده  ها  کلوت  پارکینگ  در 
ماشین های تازه وارد به سختی جای پارک پیدا 

می شد.
امسال برای ورود به کلوت ها حق پارکینگ می 
از رانندگان ترجیح می دادند که  گرفتند. خیلی 
500 متر قبل از کلوت یا بعد از کلوت چند دقیقه 
رفته  راه  و سپس  کنند  توقف  جاده  کنار  در  ای 
را به طرف شهداد برمی گشتند یا به جلوتر می 
رفتند که به رودخانه شور و منطقه گندم بریان 
برسند. ما ماشین را قبل از کلوت نگه داشتیم و 
پای پیاده به داخل شن ها رفتیم من هم از این 
فرصت استفاده کردم و جائی که شترها و اسب ها 
و ماشین های کمک دار آفرود را کرایه می دادند 

رفتم و با آنها صحبت کردم.
پارسال 10 دستگاه موتو سیکلت چهار چرخ و 2  
عدد پارا گالیدر و 10 راس اسب و 10 نفر شتر 
و سه کیوسک آب میوه فروشی در کلوت ها بود 
که کار همه  آنها سکه بود. برای استفاده از آنها 
چند دقیقه ای می بایست معطل شد تا بتوانی از 

آنها استفاده کنی. ولی امسال تعداد ماشین های 
آفرود   شتر و  اسب کمتر از انگشتان یک دست 
بودند و از موتورهای چهار چرخ و پاراگالیدر هم 
خبری نبود . با این وجود همه سوت و کور بودند 
وبه ندرت مشتری برای سوار شدن آنها پیدا می 
ها  کلوت  در  فروشی  میوه  آب  سه  پارسال  شد. 
بود ولی امسال فقط یک آب میوه فروشی وجود 
گفت  می  کردم  صحبت  آن  مسئول  با  داشت. 
پارسال سه کارگر داشته ام که از عهده مشتری 
ها به سختی بر می آمدیم. آنقدر شلوغ بود که به 
اصطالح فرصت سر خاراندن نداشتیم. ولی امسال 
خودم و شاگردم هستم اجاره این کیوسک روزی 
50 هزار تومان است و 2 موتور برق دارم که از 8 
صبح تا 10 شب هر کدام به نوبت سه ساعت کار 
می کنند و هزینه بنزین آنها هم روزانه 50 هزار 

تومان می شود.
میگفت پارسال 50 کیلو خاکشیر و 50 کیلو گرم 

تمام  فروردین  نهم  روز  که  گرفتم  شربتی  تخم 
شدند و دوباره خریدم ولی امسال همان 50 کیلو 
و هم  آفرود  ماشین های  راننده  با  دارم.  را  اّولیه 
چنین صاحبان شتر و اسب هم که صحبت کردم 
از وضعیت موجود راضی نبودند. می گفتند 5 روز 
اّول به نسبت تقریباً خوب بوده ولی روزهای بعد 
کار آنها کساد شده است به طوریکه در هفته دوم 

عید غیر از ضرر چیزی نصیب آنها نشده است.
کارآفرینان  با  صحبت  و  کویر  در  گشتی  از  بعد 
در کویر ! ما هم راه رفته را به عقب برگشتیم در 
افتادم شعری  فرخی سیستانی  یاد شعر  راه  بین 
در  نظرم  به  ولی  است  گفته  غزنین  شهر  درباره 

مورد کلوت های شهداد هم صادق است. 
شهر غزنین نه همانست که من دیدم پار

چه فتاده ست که امسال دگرگون شده کار
ساعت 3/30 به رستوران البرز در شهداد رسیدیم 
و برای صرف ناهار به رستوران رفتیم استراحتی 
را  آمده  مسیرهای  و  خوردیم  غذایی  و  کردیم 

دوباره به این ترتیب برگشتیم: 
اندوهجرد  راهی  دو    - فرسخ  چهار  راهی  دو 
-  روستای گردشگری سیرچ -  دو راهی آبگرم 
روستای ناصر آباد و مسجد و پایگاه هالل احمر 

قبل از تونل سیرچ.
 ساعت 5 عصر داخل تونل سیرچ بودیم -  حسین 
آباد و ساعت 5/30 عصر به کرمان رسیدیم. پس 
استراحتی در کرمان چون ساعت 7/30 عصر  از 
خانمم رخساره  امینی که دو ماه پیش برای دیدار 
دخترم گالره به دانمارک رفته بود و در این ساعت 
فرودگاه  به  لذا  گشت  می  بر  کرمان  فرودگاه  به 
کرمان رفتم. در فرودگاه برادر خانمم دکتر حیدر  
اتفاق  به  ایران(  مروارید  آب  پدردرمان   ( امینی 
فرزندش دکتر نوید امینی ) دکترای کامپیوتر و 
اقوام  بازدید  جهت  آمریکا(  های  دانشگاه  استاد 
همراه برادر دیگر جناب منصور که او را بدرقه می 
کرد، به کرمان آمده بودند با همان هواپیمایی که 
خواهر از تهران می آمد برادر و برادر زاده بلیت 
فاصله  در  که  بودند  کرده  صبر  داشتند.  برگشت 
بین دو پرواز برادر و خواهر همدیگر را ببینند که 
دیداری  مختصر  اینکه  ولو  موفق شدند  الحمدا... 
با هم داشته باشند. آنها به تهران رفتند و ما به 

کرمان بازگشتیم.
» دوشنبه 12 فروردین ماه 1398 شمسی«

صبح این روز را به دید و بازدید از اقوام گذراندیم 
و عصر را همراه مهمانان به میدان گنج علیخان 
و  علیخان  گنج  کاروانسرای  از  و  رفتیم  کرمان 
بازدید  علیخان  گنج  حمام  و  بازار  و  سکه  موزه 
به  و  گرفتیم  یادگار  به  هم  هایی  عکس  کردیم 

خانه آمدیم.
» سه شنبه 13 فروردین ماه 1398 شمسی« 
این روز را همراه مهمانان و پسرم علی و فرزندش 
روزبه به بازدید از ماهان و آرامگاه شاه نعمت ا... 
و  پرداختیم  کرمان  شاهزاده  باغ  و  ماهانی  ولی 
عکس هایی هم به یادگار در این مکان ها گرفتیم 
که قرار شد من تمام عکس ها را به دوست عزیزم 
مجید که کارگاهی از عکاسی سنتی و مدرن دارد 
بدهم که با کیفیت خوب عکس ها را ظاهر کند و 

برای همه به کرمانشاه بفرستم.
» روز چهارشنبه 14 فروردین ماه 1398 شمسی« 
مهمانان پس از صرف صبحانه ساعت 9/30 صبح 

کرمان را به مقصد کرمانشاه ترک کردند.

از میمند شهربابک تا کلوت های شهداد به قلم 
محمدتقی راهپیما

بخش پایانی

چگونه  بدانیم  خواهیم  می  همه  شک  بدون 
احساس شاد بودن و خوشبختي کنیم در حالی 
که همان لحظاتی که به فکر عبور از آنها هستیم 
دیگر  که  هستند  ما  بودن  شاد  برای  لحظاتی 

تکرار نمی شوند. 
مطالب زیر پنج راهکار اساسي را براي رسیدن به 

این مقصود به شما نشان مي دهد.
 در لحظه زندگي كنيم

در  یا  ندارند  شادي  روحیه  که  افرادي  بیشتر 
افراد  این  دارند  حضور  آینده  در  یا  و  گذشته 
چرا  که  خورند  مي  را  گذشته  وافسوس  غصه 
چنین کردم وچنین نکردم کاش اینطور مي شد 
پیوسته مشغول  و در حقیقت  آنطور مي شد  و 
ورق زدن دفترچه خاطرات خود هستند خصوصا 
خاطراتي که منجر به اندوه وناراحتي شان شده 

است.
عده دیگر نیز مدام نگران آینده هستند که نکند 
چنین شود و چنان نشود، فردا چه مي شود و 
پس فردا چه اتفاقي خواهد افتاد بسیار روشن و 
بدیهي است که چنین افرادي هرگز نمي توانند 
توجه  این  به  افراد  این  حقیقت  در  باشند  شاد 
با تاسف خوردن بر گذشته و نگراني  ندارند که 

بلکه  شود  نمي  عوض  چیزي  هرگز  آینده  براي 
بسا  و چه  کند  را ضایع مي  لحظه  این  و  امروز 
تا فردا باید غصه امروز را بخورند که چرا آن را 
ها  لحظه  که  نکنیم  فراموش  پس  کردند  ضایع 

را دریابیم.
به داشته هاي خود فكر كنيم

را  سرانجام همه ما چیزهایي داریم و چیزهایي 
نداریم آنجا که نعمتها و داشته ها کمال و تمام 
است بهشت است. طبع دنیا تهي و نقص است در 
این دنیا یکي پول و سرمایه و امکانات دارد ولي 
سالمتي ندارد دیگري سالمتي و شهرت دارد از 
نعمت پدر و مادر محروم است آن یکي امکانات 
و  متدین  خانواده  یک  داشتن  از  اما  دارد  مادي 

سالم محروم است.
اول از همه باید این را باور کنیم که در دنیا هیچ 
کس همه چیز را تمام وکمال ندارد و همان هایي 
که ما از دور آنها را غرق در نعمت مي دانیم و 
نزدیکتر مي شویم مي  پنداریم وقتي کمي  مي 
بینیم که دردها و رنجهاي بزرگي دارند حال در 
این میان انسانها دوگونه اند عده اي نشسته اند و 
به شمارش نداشته ها، کمبودها و محرومیتهاي 
خود مشغولند که من این را ندارم و از آن دیگري 

محرومم.
روحیه  مرور  به  افرادي  چنین  که  است  روشن 
انسان را به هم مي ریزد اما عده اي هم با وجود 
کمبودها به داشته هاي خود فکر مي کنند اگر 
مي خواهید روحیه شاد و پر نشاط داشته باشید 
هر روز قلم و کاغذي بردارید و سعي کنید نعمتها 

و داشته هاي خود را شمارش کنید.

 مقایسه نكنيد
یکي از عواملي که به شدت باعث تحریک روحیه و 
تشدید افسردگي مي شود مقایسه است اگر حال 
مادي  پیوسته شرایط  که  باشد  اي  گونه  به  شما 
باالترند  شما  از  که  دیگران  با  را  خود  امکانات  و 
مقایسه کنید به زودي تبدیل به فردي عصبي و 
غمگین و بي انگیزه مي شوید با خود فکر کنید 

که اگر تا به حال به این مقایسه ها مشغول بوده 
اید چه دستاوردي براي شما داشته است.

 توقع نداشته باشيد
در واقع راز شادماني و آرامش این عالم بي توقعي 
انتظاري  و  توقع  کس  هیچ  از  که  آنهایي  است 
اند.  یافته  دست  شادماني  گنج  کلید  به  ندارند 
به واسطه پر توقعي  درست برعکس کساني که 
شان اوقات تلخي مي کنند اگر من و شما افراد 
پر توقعي باشیم و این انتظار وتوقع مان برآورده 
هم  به  درون  از  که  است  روشن  نشود  وتامین 
اطرافیان خود  از  تمرین کنیم که  باید  میریزیم 
انتظار محبت، حمایت،تشکر،جبران و ... نداشته 

باشیم.
البته ممکن است بگویید انتظار شما یک انتظار 
کامال به جا و معقول است بسیار خوب ما شما 
را به این واسطه سرزنش نمي کنیم ولي مطمین 
باشید اگر همین انتظارات معقول ما کم و کمتر 
شود خودمان آرامتر، آسوده تر و شادتر زندگي 
توقع  پر  ي  انسانها  که  کنید  دقت  و  کنیم  مي 
دلخورند،  نفر  چند  از  همیشه  و  ناراحتند  غالبا 
با دو نفر قهرند و از یکي کینه دارند باید تمرین 
کنیم به دیگران محبت کنیم ولي انتظار جبران 

دیگران  به  کنیم  تمرین  باید  باشیم  نداشته 
کمک کنیم اما توقع کمک نداشته باشیم واین 

راز شاد زیستن است.
دیگران را شاد كنيد

این عالم عالم دقیقي است ما بازتاب و انعکاس 
کارهاي خود را مي بینیم و هیچ عملي در هستي 
گم نمي شود اگر من و شما سعي مان این باشد 
باشید  مطمئن  کنیم  شاد  را  خود  اطرافیان  که 
که بازتاب آن را دریافت مي کنیم و کاینات به 
فرمان خداوند مهربان اسباب شادي ما را فراهم 

مي سازد.
که دست  باشد  این  باید  ما  زندگي  بناي جدي 
کسي را بگیریم گره از کار کسي باز کنیم و بدین 
وسیله دل کسي را شاد کنیم تا عالم به حمایت 
ما برخیزد.خوشبختي و شادماني انسان به شدت 
به خوشبختي دیگران گره خورده است تنها باید 
آن را باور کنیم دست به کار شویم تا هستي نیز 

دست به کار شود.
شناسي  جامعه    ، الّل  نعمت   تقوي،  منبع:   

خانواده
كارشناس  عليمرادي  سروان  اهتمام  به 

اجتماعي پليس رابر

پنج راز بزرگ براي شاد زيستن 



قتل یک استاد دانشگاه در زابل

 با رگبار گلوله
معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان وبلوچستان گفت: بر اثر 
تیراندازی ترک نشین یک موتو سیکلت به سمت خودروی سواری، 

یک خانم به شدت زخمی می شود.
محمد هادی مرعشی افزود: در این حادثه که در روستای تپه آزادی 
محمد  همسر  پیوست  وقوع  به  زاهدان  شهرستان  توابع  از  زهک 
وارده  اثر شدت جراحات  بر  نارویی  فرشته  به هویت  علی شیرانی 

فوت می کند.
توسط  قاتالن  انگیزه  و  قتل  این  وقوع  چرایی  کرد:  تاکید  وی 
زیاد  احتمال  به  اما  است،  بررسی  حال  در  امنیتی  دستگاه های 

اختالفات خانوادگی علت این قتل باشد.

قتل برادرزن به دلیل اختالفات 

خانوادگی
مردی که برادرزنش را به دلیل اختالفات خانوادگی کشت، به زودی 

پای میز محاکمه می رود.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از شرق،  رسیدگی به این پرونده از 
زمانی آغاز شد که به کارآگاهان جنایی پلیس اگاهی استان فارس 
خبر دادند مردی جوان در خانه اش کشته شده است. وقتی مأموران 
در محل حادثه حاضر شدند جنازه مردی را مشاهده کردند که هدف 
گلوله قرار گرفته بود. این مرد که جواد نام داشت در همان خانه 
سکونت داشت و شواهد ابتدایی نشان می داد سارق یا سارقان به  
کامال  خانه  وسایل  کشته اند.  را  او  و  شده  آنجا  وارد  دزدی  قصد 
بررسی  به خوبی  را  جا  همه  کارآگاهان  وقتی  اما  بود  به هم ریخته 
کردند، دیدند وسایل باارزش خانه دست نخورده مانده و در واقع قاتل 
یا قاتالن با به هم ریختن وسایل خانه قصد داشتند مسیر تحقیقات 

را منحرف کنند و انگیزه جنایت را سرقت نشان دهند.
به این ترتیب فاش شد فردی که جواد را از قبل می شناخته با انگیزه 
انتقام گیری وارد منزل او شده و  شخصی و به احتمال زیاد با نیت 
دست به سالح برده است. کارآگاهان در این مرحله از تحقیقات پی 
بردند جواد از مدت ها قبل با شوهرخواهر خود به نام نیما اختالف 
داشت. مأموران وقتی برای پرس وجو از این مرد به خانه اش رفتند، 
فهمیدند نیما از زمان وقوع جنایت فراری شده است. به این ترتیب 
سوء ظن ها نسبت به او بیشتر شد تا اینکه نیما بعد از مدتی به دام 
ابتدا قصد نداشت زیر بار اتهام قتل برود در  افتاد.  مرد جوان که 
بازجویی های تکمیلی به کشتن برادزن خود اعتراف کرد و گفت: من 
و همسرم عاشق هم شدیم و ازدواج کردیم. زندگی خوبی داشتیم 
و هیچ مشکلی وجود نداشت تا اینکه دخالت های خانواده همسرم 
شروع شد. این دخالت ها باعث شد من و زنم دچار اختالف شویم. 
روز  به  روز  جواد  به ویژه  او  خانواده  اعضای  دخالت   با  ما  دعواهای 
ادامه زندگی مشترک ممکن نبود. من  بیشتر می شد تا جایی که 
که جواد را مقصر همه این بدبختی ها می دانستم، تصمیم گرفتم 
را طراحی کردم و  به همین دلیل نقشه قتلش  انتقام بگیرم  او  از 
روز حادثه با سالح ساچمه زنی به خانه اش رفتم و او را در فرصتی 
تحقیقات  پایان  از  بعد  متهم  پرونده  کردم.  فرار  و  کشتم  مناسب 
مقدماتی با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان فارس ارجاع 

شده و او به زودی در برابر قضات قرار خواهد گرفت.

گوشت را تا ۵۰روز بعد 

مصرف کنید!
 

نتایج یک تحقیق نشان می دهد، گوشت قرمز گوسفند و گوساله تا ۵۰ 
روز قابلیت نگهداری در فریزر را دارد.

نشان  تحقیق  یک  نتایج  فارس،  از  نقل  به  اقتصادآنالین  گزارش  به 
نگهداری  قابلیت  روز   ۵۰ تا  گوساله  و  گوسفند  قرمز  گوشت  می دهد، 
فریزری  ماده غذایی  برای هر  پژوهشگران می گویند:  دارد.  را  فریزر  در 
بهترین زمان مصرف، حداکثر تا قبل از رسیدن به نصف زمان مورد نظر 
برای نگهداری آن در فریزر است.این مطالعه که توسط محققان توسط 
می کند،  تأکید  گرفته  صورت  انگلیس  گوشت  تولیدکنندگان  انجمن 

بسته بندی های گوشت باید با دقت بیشتری انجام شود.
عالوه بر این، الزم است است نظارت بر فروشگاه ها بیشتر شود تا از 

تعویض تاریخ گوشت های بسته بندی شده جلوگیری به عمل آید.

سالخی یک راننده بر سر جای پارک 

درگیری 2 راننده بر سر جای پارک در خیابان استخر تهرانپارس یک 
کشته برجای گذاشت.دو مرد جوان در خیابان استخر تهرانپارس بر سر 

جای پارک خودرو با یکدیگر درگیر شدند.
در این درگیری یک مرد جوان با ضربات چاقو به شدت مصدوم شد و 

به بیمارستان امام حسین )ع( تهران منتقل شد.
در ادامه با وجود تالش پزشکان مصدوم نتوانست دوام بیاورد و جان 

خود را از دست داد.
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خیلی زود قاتل مرد جوان دستگیر کردند.

پرونده پیچیده رقابت عشقی 

دو مرد
فردی  آن  در  که  داد  تشکیل  را  پرونده ای  مرد  دو  بین  رقابت عشقی 
مدعی شد از سوی نامزد همسر سابقش ربوده شده و مورد ضرب وجرح 

قرار گرفته است.
این پرونده یک سال قبل تشکیل شد و مردی که  به گزارش شرق؛ 
به شدت مجروح شده بود، به پلیس گزارش داد از سوی چند نفر مورد 
ضرب وجرح قرار گرفته است. این مرد در توضیح آنچه اتفاق افتاده بود، 
گفت: چند ماه قبل با زنی به نام الناز رابطه داشتم و او را به عقد موقت 
خودم درآوردم تا اینکه رابطه ما به هم خورد و او را ترک کردم. مدتی 
بعد از این ماجرا او نامزد کرد. من کاری به کارش نداشتم تا اینکه یک 
روز با من تماس گرفت و گفت: می خواهد درباره مساله مهمی با من 
بودند.  ماشین  در  الناز  و  مرد  دو  شدم.  حاضر  قرار  سر  کند.  صحبت 
آن ها من را کتک زدند و به جای دوری بردند و دوباره کتکم زدند، من 
بیمارستان  در  شدم  متوجه  آمدم،  به هوش  وقتی  بودم،  شده  بیهوش 
اینکه به خودم آمدم و تصمیم گرفتم  تا  هستم. چندروزی گیج بودم 
شکایت کنم. با شکایت این مرد، الناز و دو مرد دیگر به نام های هومن 
اتهام را رد کرد و  الناز بود،  و اصالن بازداشت شدند. هومن که نامزد 
گفت: شاکی که حامد نام دارد، ما را دعوت کرد. او با ما تماس گرفت، 
ترک  را  محل  و  زدم  او  به  لگدی  من  کردیم،  جروبحث  که  هم  بعد 
کردم. این گفته هایش دروغ است. اصالن، دوست هومن، نیز همه چیز 
را انکار کرد. الناز هم مدعی شد همسر سابقش برای او توطئه کرده 
است، بااین حال کیفرخواست علیه هر سه متهم صادر و پرونده برای 
رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در ابتدای جلسه 
در  ادامه، شاکی  در  متهمان خوانده شد.  علیه  رسیدگی، کیفرخواست 
جایگاه قرار گرفت. او گفت: من درخواست مجازات هر سه نفر را دارم. 
هومن اولین کسی بود که من را کتک زد و بعد دوستش به او کمک 
کرد، اما آسیب های اصلی را هومن به من زد. او در توضیح ماجرا گفت: 
روز حادثه الناز با من تماس گرفت و گفت: می خواهد هرطور شده مرا 
ببیند و کار مهمی دارد، من هم قبول کردم. وقتی سر قرار رفتم، دو 
مرد که همان هومن و اصالن هستند، به شدت من را کتک زدند. وقتی 
من را دیدند، به زور مرا سوار ماشین کردند و به شدت کتکم زدند و من 
بیهوش شده بودم تا اینکه خودم را در بیمارستان یافتم. من نمی دانم 
چه کسی من را به بیمارستان رسانده است.در ادامه، هومن در جایگاه 
قرار گرفت. او اتهام را رد کرد و گفت: کسی که با من تماس گرفت، 
حامد بود. او حرف های بدی پشت سر نامزدم زد و من هم با الناز مقابل 
مغازه او رفتم، اما زمانی که آنجا بودیم، به ما گفت: اینجا جای حرف زدن 
نیست. آدرسی به ما داد که به آنجا برویم. چندساعت بعد هم خودش 
به  ماشین  از  و  زدم  او  به  لگد  آمد. جروبحث کردیم و من فقط یک 
نمی دانم  دروغ می گوید، من  او  رفتیم.  بعد هم  و  پرتش کردم  بیرون 
چطور خودش را به این روز انداخته است.در ادامه، اصالن در جایگاه قرار 
گرفت. او نیز اتهام را رد کرد و مدعی شد حتی دستش به شاکی نخورده 
است. وقتی نوبت به الناز رسید، او هم اتهام را رد کرد و درباره زندگی 
خصوصی اش گفت: من کارمند هستم. دو سال قبل با حامد آشنا شدم 
و به صورت صیغه ای با او ازدواج کردم. قرار بود من را عقد دائم کند، اما 
سر باز زد. وقتی پیگیر ماجرا شدم، فهمیدم او همسر و فرزند دارد و به 
من دروغ گفته که مجرد است. از آنجایی که دوست نداشتم در زندگی 
زن دیگری باشم، حامد را ترک کردم و بعد با هومن نامزد کردم. مدتی از 
این ماجرا گذشت تا اینکه حامد دوباره پیدایش شد. او دست بردار نبود. 
به من می گفت: از هومن جدا شوم و دوباره پیش او بروم. مدام من را 
اذیت می کرد و سعی می کرد با ایجاد ناامنی و آبروریزی در محل کارم 
وادارم کند که دوباره نزد او برگردم. این کارش به قیمت اخراج من از 
محل کارم تمام شد، اما باز هم دست بردار نبود. چندروز قبل از حادثه، 
هومن به من گفت: حامد با او تماس گرفته و او را به مغازه اش دعوت 
بود و حامد حرف های خیلی زشتی  به مغازه حامد رفته  کرده. هومن 
گفتم  بود.  عصبانی  خیلی  برگشت،  هومن  وقتی  بود.  زده  من  درباره 
ما  را خراب کند.  ما  رابطه  او می خواهد  آنچه حامد گفته دروغ است، 
با هم به مغازه حامد رفتیم، وقتی حامد من را دید، شوکه شد و گفت 
که بیرون باشید تا بیایم، بعد هم آدرسی به ما داد. ما به آنجا رفتیم، 
وقتی حامد آمد و من گفتم چرا چنین حرف هایی درباره من زدی، گفت: 
هومن دروغ گفته و او چنین حرف هایی نزده است و من را زن خوبی 
می داند. همین مساله باعث شد که هومن عصبانی شود و با لگد او را 
از ماشین به بیرون پرت کرد. حامد قصد دارد با این شکایت از ما پول 
بگیرد. او زمانی که اداره آگاهی بودیم، پیشنهاد داد ۳۰ میلیون بدهم تا 
رضایت بدهد، اما من قبول نکردم و پول زور نمی دهم. او کاری کرد که 
نامزدی من و هومن به هم بخورد. او می خواهد من را وادار کند نزد او 
برگردم، اما من این را قبول ندارم. بعد از گفته های متهمان، قضات برای 

صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

خبر

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش احتمال 
کامال  را  کارشناسی  کنکور  افتادن  تعویق  به 
مهدی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به  دانست.  منتفی 
نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش 
در برنامه تلویزیونی پرسشگر که روی آنتن رفت، 
خیرین  به  دولت  بیشتر  توجه  الزامات  درباره 
خیرین  جریان  خوشبختانه  گفت:  ساز  مدرسه 
بالنده تبدیل شده و  مدرسه ساز به یک جریان 
به  تربیتی  و  اجتماعی  فرهنگی،  مثبت  تأثیرات 
پرورش  و  آموزش  سال ها  این  در  دارد.  همراه 
افراد  حداکثری  مشارکت  زمینه  تا  کرده  تالش 

را فراهم کند.
است  فراهم  آن  قانون  زمینه که  افزود: یک  وی 
است  نشده  استفاده  به خوبی  آن  از ظرفیت  اما 

اداره  و  داری  نگه  امر  در  خیرین  مشارکت 
مدارس است که تحت عنوان قانون هیات امنایی 
افراد  به  برده می شود و  نام  از آن  شدن مدارس 
برنامه ریزی  و  مدیریت  فرایند  در  می دهد  اجازه 
داشته  مشارکت  نیز  مدرسه  کیفیت  ارتقای  و 
پرورش  و  آموزش  عالی  شورای  دبیرکل  باشند. 
با بیان اینکه از خیرین دعوت می کنم مشارکت 
بخش  در  و  نکنند  مدرسه  ساخت  به  محدود  را 
نرم افزاری و ارتقای کیفیت مدرسه نیز مشارکت 
گزارش ها  امنایی  هیئت  مدارس  در  گفت:  کنند 
نشان می دهد که حضور خیرین بسیار مؤثر بوده 

است.
بانوان خیر مدرسه  نبودن  اولویت  وی درباره در 
خیرین  بین  تفاوتی  قانونی  لحاظ  به  گفت:  ساز 

مرد و زن وجود ندارد و این به فرهنگ اجتماعی 
و  حضور  برای  قانونی  منع  هیچ  و  می گردد  بر 
خودشان  اگر  و  ندارد  وجود  بانوان  مشارکت 
کما  باشند  داشته  مشارکت  می توانند  بخواهند 
خوب  مشارکت  این  گذشته  سال های  در  اینکه 
تعویق  به  احتمال  درباره  نوید  است.  بوده  باال  و 
سیل  وقوع  به  توجه  با  سراسری  کنکور  افتادن 
سازمان  زمینه  این  در  گیرنده  تصمیم  گفت: 
دانشجو  پذیرش  و  سنجش  شورای  و  سنجش 
است. درخواست های بسیاری در این زمینه وجود 
آن ها  با  اما  کردیم  منتقل  را  آنها  ما  که  داشت 
تغییر  زمان کنکور  به هیچ وجه  و  نشد  موافقت 
نخواهد کرد. البته زمان کنکور کارشناسی ارشد 

تغییر زمان داشت اما کنکور کارشناسی خیر.

فرد شیادي که با جعل عنوان حدود 10 میلیارد 
بود،  در عملیات ماموران  ریال کالهبرداري کرده 
پلیس امنیت عمومي استان مرکزی دستگیر شد.

اراک؛  مرکز  صداوسیما  خبرگزاری  گزارش  به 
جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: 
شهروندان  متعدد  های  شکوائیه  وصول  پی  در 
بررسي  آنان،  از  کالهبرداری  با  رابطه  در  اراکی 
فرماندهي  عمومي  امنیت  پلیس  به  موضوع 

انتظامي استان مرکزی ارجاع شد.
سرهنگ سپهوند افزود: با تحقیقات و بررسي هاي 
کالهبردار  که  شد  مشخص  پلیس،  شده  انجام 
افراد  اعتماد  جلب  با  سال  چندین  طی  فراري، 
از  یکی  عنوان  به  خود  معرفی  و  دار  سرمایه 
آنان  از  حکومتی،  نهادهاي  رتبه  عالی  کارمندان 

نامعلومی  مکان  به  سپس  و  کرده  کالهبرداری 
متواری شده و طي این مدت نیز در چندین نوبت 
محل سکونت خود را تغییر داده است.  جانشین 
فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: در تکمیل 
تحقیقات، سرانجام سرنخ هایي از فعالیت هاي این 
مختلف  هاي  روش  با  که  اختفایش  محل  و  فرد 
سعي بر فرار از اجراي قانون داشت، در شهرستان 
اراک به دست آمد . سرهنگ سپهوند یادآور شد: 
هماهنگي  و  موضوع  صحت  از  اطمینان  از  پس 
الزم با دستگاه قضائي و کنترل نامحسوس محل 
اختفاي کالهبردار مذکور از سوي ماموران پلیس 
امنیت عمومي فرماندهي انتظامي استان، متهم در 
مخفیگاهش در اراک دستگیر و به یگان انتظامي 
استان  انتظامی  فرماندهی  شد.جانشین  منتقل 

مرکزی خاطر نشان کرد: متهم در بازجویی های 
تخصصی و فنی مأموران به 45 فقره کالهبرداری، 
شهروندان  از  انتصابی  های  بزه  دیگر  و  جعل 
کرد.  اعتراف  ریال  میلیارد   10 حدود  مبلغ  به 
مخفیگاه  از  افزود:  ادامه  در  سپهوند  سرهنگ 
فقره   50  ، نقد  وجه  ریال  میلیون   550 متهم 
چک برگشتي، تعدادی گوشي تلفن همراه و دیگر 
ادوات مجرمانه از مخفیگاه این فرد، کشف و متهم 
پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضائي معرفي و 
با صدور قرار روانه زندان شد.او گفت:  تاکنون این 
پرونده چندین شاکی داشته و شهروندانی که به 
قرار گرفته  این شیوه و شگرد مورد کالهبرداری 
اند با مراجعه به پلیس امنیت عمومی استان پیگیر 

موضوع از طریق قانونی باشند.

تهران  جنوب  در  بیمارستان  یک  درمانی  کادر   
وقتی زن باردار را برای زایمان اضطراری به اتاق 
قاچاقچی  یک  با  نمی کردند  فکر  می بردند  عمل 

سابقه دار رو به رو هستند.
سرهنگ سعید آقایاری، رئیس مرکز فرماندهی و 
بیان  خبر  این  تشریح  در  پایتخت  پلیس  کنترل 
زایمان  درد  با  بارداری  خانم  قبل  شب  دو  کرد: 
منتقل  تهران  جنوب  بیمارستان های  از  یکی  به 
نامساعد  حال  به   توجه  با  بیمارستان  کادر  شد. 
این زن برای مشخص شدن هویت وی و تماس 
او را مورد جست و جو  با خانواده اش کیف دستی 

قرار دادند اما در کمال ناباوری حدود 1۸ گرم مواد 
روان گردان از نوع شیشه به همراه چندین عدد 

پایپ برای مصرف کشف شد.
از  وی  شد  مشخص  زن،  این  هویت  بررسی  با 
نیز  که همسرش  است  مخدر  مواد  فروشنده های 
ماه  چند  از  موادمخدر  نگهداری  و  حمل  به دلیل 
با  گفت:  ادامه  در  است.وی  بوده  زندان  در  قبل 
مشخص شدن این موضوع سوابق زن باردار مورد 
شد  مشخص  که  گرفت  قرار  دقیق  بررسی های 
قاچاقچیان  از  و  داشته  متعددی  سوابق  نیز  وی 
سابقه دار است. همچنین مواد مصرفی این زن به 

همراه آالت مصرف موادمخدر از وی کشف و ضبط 
و پرونده ای در این زمینه تشکیل شد.زن 36 ساله 
در تحقیقات گفت: من و همسرم مدت هاست که 
در کار مواد مخدر هستیم. همسرم از دو ماه قبل 
به خاطر فروش مواد مخدر به زندان افتاد. من دو 
فرزند دارم و فرزند سومم را باردار بودم. روز حادثه 
برای تحویل مواد به مشتری در حوالی مولوی از 
خانه خارج شدم اما ناگهان درد زایمان به سراغم 
آمد. مردم با دیدن وضعیتم به اورژانس زنگ زدند.
زایمان  و  درمان  برای  متهم  حاضر  حال  در 

همچنان در بیمارستان بستری است.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش عنوان کرد:
احتمال به تعویق افتادن کنکور کارشناسی منتفی شد

کالهبردار میلیاردی در دام پلیس

زن باردار با کیف شیشه به بیمارستان رفت

ظریف: 
کثری ترامپ برای به زانو  سیاست فشار حدا

در آوردن ایران، محکوم به شکست است
گفت وگوی  در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
اختصاصی با شبکه آمریکایی فاکس نیوز گفت 
که سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ برای 
به زانو در آوردن ایران محکوم به شکست است.

از  کوتاهی  نیوز بخش  فاکس  ایسنا،  گزارش  به 
ویدئوی گفت وگو با محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه کشورمان را منتشر کرد که در آن وی 
نیوز که  این سوال خبرنگار فاکس  به  در پاسخ 
اسرائیل،  بولتون،  می کنید  فکر  شما  آیا  پرسید 
به  عربی  متحده  امارات  و  سعودی  عربستان 

گفت:  هستند،  ایران  در  حکومت  تغییر  دنبال 
حداقل این طور است. تمام آن ها برای کشیدن 
آمریکا به میان یک درگیری از خود تمایل نشان 
که  نمی کنم  فکر  من  داد:  ادامه  وی  داده اند. 
انجام  را  کار  این  بخواهد  ترامپ  جمهور  رئیس 
دهد. او با این شعار روی کار آمد که آمریکا را 
درگیر جنگی دیگر نکند. اما من بر این عقیده ام 
که قصد رئیس جمهور ترامپ برای اعمال فشار، 
زانو  به  برای  ایران  بر  حداکثری  فشار  سیاست 

درآوردن آن محکوم به شکست است.
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انجام 309 عملیات 

توسط آتش نشانان
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری  کرمان از 
انجام 169 مورد عملیات اطفاء حریق و 140 مورد عملیات امداد 
و نجات  به دلیل بی احتیاطی و عدم رعایت مسائل ایمنی در شهر 

کرمان در فروردین ماه  سال جاری خبر داد.
ایمنی   خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
کرمان ، مهندس علی عسکری در این باره گفت:در فروردین ماه 
در مجموع 169 مورد حریق در شهر کرمان اتفاق افتاده است که 
از این تعداد 57 مورد مربوط به مواد پسماند و بازیافتی، 18 مورد 
منازل مسکونی، 13  به  مربوط  مورد  نقلیه، 38  وسایل  به  مربوط 
مورد مربوط به مراکز تجاری, 2 مورد مربوط به مراکز دولتی و 41 

مورد مربوط به جنگل ودرختان بوده است.
وی همچنین از انجام 140 مورد عملیات امداد و نجات در مدت 
زمان یاد شده اشاره کرد و افزود:از این تعداد 35 مورد زنده گیری 
مارها ی  زنده گیری  آزار دهنده،  22 مورد  و  حیوانات خطرناک 
سمی و غیر سمی، 38 مورد چیدن حلقه و قفل، 24 مورد امداد 
از  مورد سقوط   4 , تصادفات خودرویی  امداد  مورد  آسانسور, 13 

ارتفاع و مابقی آنها مربوط به سایر موارد بوده است.
از شهروندان   نفر  ها 90  عملیات  این  مجموع  کرد:در   اظهار  وی 

نجات یافتند و متاسفانه 57 نفر مجروح شده اند.
وی خاطرنشان کرد : در این مدت تعداد  469  نفر از شهروندان 
و دانش آموزان  آموزش های پیشگیری و آتش نشانی  را توسط 
این سازمان فرا گرفتند و همچنین 45 مورد مشاوره  کارشناسان 
ارائه  یاد شده   زمان  به درخواست شهروندان در مدت  بنا  ایمنی 

شده است.

مسمومیت شش نفر

 با گازمونوکسیدکربن
رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر مرکز حوادث دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان از مسمومیت 6 نفر با گاز مونو کسید کربن در مسجد 

ابوالفضل محور کرمان به زرند خبر داد.
جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار   گزارش  به 
مرکز  مدیر  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رییس  صابری  سیدمحمد 
حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: 6 پسر نوجوان با رده سنی 
12 تا 15 سال،  در مسجد ابوالفضل )ع( واقع در محور کرمان-زرند 
به علت نقص در دودکش بخاری دچار مسمومیت با مونوکسید کربن 

شدند.
وی افزود: مسمومین با 2 دستگاه آمبوالنس به بیمارستان امام علی 

)ع( زرند منتقل شدند.
صابری با بیان اینکه در حال حاضر حال عمومی تمامی مسمومین 
به شرایط جوی، هنگام  توجه  با  توصیه کرد:  مردم  به  است  مساعد 

استفاده از وسایل گرمازا نکات ایمنی را رعایت کنند.

توقیف محموله سنگ های 

تزئینی قاچاق در سیرجان 
فرمانده انتظامي"سیرجان" از توقیف یك کامیون حامل سنگ هاي 

تزئیني قاچاق به ارزش بیش از 5میلیارد ریال خبر داد. 
سرهنگ"محمدرضا ایران نژاد" گفت: ماموران دایره مبارزه با قاچاق 
عبوري  خودروهاي  کنترل  حین  سیرجان  آگاهي  پلیس  ارز  و  کاال 

محور"سیرجان-بندرعباس"یك دستگاه کامیون را متوقف کردند.
از7 هزار و800 قطعه  بیش  این کامیون  از  بازرسي  افزود: در   وي 
سنگ تزئیني، هزارو 795 عدد المپ مخصوص آکواریم و 22  عدد 

آکواریم قاچاق و فاقد مجوز کشف شد.
میلیون  یکصد  و  5میلیارد  ارزش  به  اشاره  با  نژاد  ایران  سرهنگ 
ریالي این محموله قاچاق بیان کرد: در این رابطه یك نفر قاچاقچي 

دستگیر و تحویل مراجع قضائي شد.
کاالی  ورود  گفت:  پایان  در  سیرجان  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
قاچاق اثرات منفي فراواني بر تولید داخلي دارد و امنیت اقتصادي 
جامعه را برهم مي زند از این رو پلیس همواره با جدیت با متخلفان 

اقتصادي برخورد می کند.

حشیش  گرم  کیلو   176 کشف   

در "ارزوئیه" 
عملیات  در  حشیش  کیلو  کشف176  از  ارزوئیه  انتظامي  فرمانده 

پلیس مبارزه با موادمخدر این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ"مهدي پورامینایي"در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبري 
پلیس، گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر حین گشت زني در 
جاده ورودي شهر به یك دستگاه خودروی پراید مشکوک شده و آن 

را متوقف کردند.
خودرو  این  راننده  شد  مشخص  شده  انجام  بررسی  در  افزود:  وي 
اسکورت یك محموله موادمخدر و در تالش است این محموله را با 

یك دستگاه کامیونت از مناطق شرقی به مرکز کشور منتقل کند.
صورت  به  ماموران  رابطه  این  در  کرد:  بیان  پورامینایي  سرهنگ 
پوششي به محور اصلی شهرستان اعزام و ضمن کنترل خودروهاي 

عبوري، کامیونت مورد نظر را متوقف کردند.
فرمانده انتظامي ارزوئیه تصریح کرد: در بازرسي از این خودرو176 
کیلو و430 گرم حشیش و 19 کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه 
نفر  رابطه دو  این  بود کشف و در  بار جاسازی شده  اي در قسمت 

دستگیر شدند.

رئیس اورژانس تهران از مصدوم شدن 245 نفر و جان 
باختن یك تن از تماشاچیان بازی سپاهان-پرسپولیس 
ایسنا  با  گفت وگو  در  صابریان  پیمان  دکتر  داد.  خبر 
سپاهان  تیم  دو  بین  فوتبال،  مسابقه  حواشی  درباره 
اورژانس اظهار کرد:  ارائه شده  و پرسپولیس و خدمات 
متأسفانه از زمان آغاز این مسابقه زد و خوردهایی بین 
صورت  پرسپولیس  و  سپاهان  تیم  دو  هر  طرفداران 
گرفت که طی آن تا این لحظه 245 نفر مصدوم شدند 
و 44 نفر از آنها برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی 
از مصدومان  نفر  یك  اینکه  بیان  با  وی  منتقل شدند. 
منتقل شده نیز دچار ارست قلبی یا همان ایست قلبی 
شده بود گفت: برخی از مصدومان نیز به دلیل پرتاب 

سنگ دچار جراحاتی از ناحیه سر شده بودند.
دستگاه  هشت  داد:  ادامه  تهران  اورژانس  رئیس 
آمبوالنس، دو اتوبوس آمبوالنس، شش موتورالنس و دو 
ورزشگاه  این  در  مسابقه  آغاز  از  قبل  چهارچرخ  موتور 
مستقر بودند که در ادامه بازی نیز با توجه به افزایش 
تعداد مصدومان هفت دستگاه آمبوالنس دیگر نیز در 
محل مستقر شدند و گفتنی است که طی درگیری های 
دچار  نیز  اورژانس  تکنسین های  از  یکی  گرفته  صورت 
شکستگی از ناحیه سر شد. وی افزود: جوانی 30ساله 
نیز پس از خروج از ورزشگاه به رغم تالش تکنسین های 
از  را  خود  جان   )over dose( اوردوز  دلیل  به  اورژانس 

دست داد.

تیم شهرداری منوجان در فینال رقابت های لیگ برتر 
فوتبال استان با پیروزی مقابل شهرداری ریگان به مقام 

قهرمانی این مسابقات دست پیدا کرد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
کرمان،  استان  فوتبال  برتر  لیگ  مسابقات   ، جوان  

سال97  آبان  از  امنیت"  و  نظم  عرصه  جام"شهدای 
 9 گروه   2 در  استان  سراسر  از  آزاد  تیم های  با شرکت 
دو  بین  رقابت ها  این  بندی  رده  دیدار  شد.  آغاز  تیمی 
و  جیرفت  زحمتکشان  شهید  و  شهربابك  شقایق  تیم 
شهرداری  و  ریگان  شهرداری  تیم  دو  بین  فینال  دیدار 

منوجان برگزار شد.در فینال این رقابت ها تیم شهرداری 
منوجان در ورزشگاه باهنر شهر کرمان  با پیروزی 2 بر 
1 مقابل شهرداری ریگان عنوان قهرمانی رقابت ها را از 
آن خود کرد. البته این دیدار تا دقایق پایانی با نتیجه 1 
بر 1 دنبال می شد، گل لحظات پایانی نماینده منوجان 

در وقت های اضافه، این تیم را به مقام قهرمانی رساند.
زحمتکشان  شهید  تیم های  نیز  بندی  رده  دیدار  در 
که  رفتند  هم  مصاف  به  شهربابك  شقایق  و  جیرفت 
این بازی در ضربات پنالتی به سود شهید زحمت کشان 

جیرفت به پایان رسید.

دو  دستگیري  از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
فقره   29 کشف  و  خودرو  محتویات  و  قطعات  سارق 
سرقت توسط ماموران کالنتری 24 این فرماندهی خبر 
با خبرنگار  و گو  فداء"در گفت  داد. سرهنگ"محمدرضا 
پایگاه خبري پلیس در تشریح این خبر گفت: در پي 
وقوع چندین فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو و 
 24 کالنتري  ماموران  ساخت،  حال  در  های  ساختمان 

به  را  سرقت   عامالن  یا  عامل  دستگیري  کرمان  شهر 
صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند. وي با اشاره 
به اقدامات اطالعاتي و گشت زني هاي هدفمند و تالش 
شبانه روزی ماموران انتظامي، تصریح کرد: ماموران  این 
یك  در  و  شناسایي  را  سارقان  شدند  موفق  کالنتري 

عملیات غافلگیرانه آنها را دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان افزود: در تحقیقات و 

بازجوئي هاي انجام گرفته از سوي پلیس، سارقان به 20 
فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو 9 فقره سرقت 
ساختمان های در حال ساخت در سطح شهر کرمان 
اعتراف کردند.سرهنگ " فداء"در ادامه خاطر نشان کرد: 
سارقان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر 

مراحل قانوني تحویل مراجع قضایي شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در پایان با بیان این 

نیاز به مشارکت همگانی  ارتقاي سطح امنیت  که در 
داریم، گفت: شهروندان بایستي به هشدار هاي پلیس 
توجه کنند و از پارک خودرو در نقاط خلوت بپرهیزند و 
وسایل نقلیه خود را با وسایل بازدارنده مانند دزدگیر و 
وسایل هشدار دهنده مجهز نمایند و در صورت برخورد 
با هر گونه مورد مشکوک سریعاً با شماره تلفن 110 به 

پلیس اطالع دهند.

پایان دیدار پرسپولیس سپاهان با یک مرگ عجیب و ٢۴۵ مصدوم

منوجان قهرمان لیگ برتر فوتبال استان کرمان شد

دستگیری٢ سارق و کشف ٢9 فقره سرقت در کرمان 

خبر

رده  آقایان،  کشور  قهرمانی  بدمینتون  مسابقات 
تاالر  محل  در  برتر  نفرات  معرفی  با  جوانان  ی 

بدمینتون کرمان به کار خود پایان داد.
استان  بدمینتون  هیات  رییس  محمدی،  ناصر 
کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های 
باشگاه خبرنگاران جوان  گفت: مسابقات بدمینتون 
با حضور  آقایان در رده ی جوانان  قهرمانی کشور 
160 شرکت کننده از 22 استان کشور به مدت 4 

روز در تاالر بدمینتون کرمان برگزار شد.
محمدی با اشاره به اینکه این اولین میزبانی کرمان 

از  افزود:  بود،  امسال  طی  کشوری  مسابقات  در 
استان کرمان، 9 بازیکن در قالب یك تیم در این 

رقابت ها حضور یافتند.
بخش  دو  در  مسابقات  این  اینکه  اعالم  با  وی 
انفرادی و دوبل آزاد پیگیری شد، تصریح کرد: در 

پایان نتایج زیر حاصل شد:
 رده سنی زیر 17 سال

سینگل:
نیما رستم پور )تهران(

محسن معصومی )زنجان(

امیررضا اخالقی )تهران(
عرشیا عمل کننده )البرز(

دوبل:
نیما رستم پور و امیررضا اخالقی )تهران(

ایمان معمارپور و ارشیا عمل کننده )البرز(
سید مهدی احمدی _ عادل صورتی  )کرمان(
محسن معصومی _محمد امین مقدم  )زنجان(

رده سنی زیر 19 سال:
سینگل:

صالح سنگ تراش)سیستان و بلوچستان (

علیرضاکرمی  )تهران(
محمد رضا قیصری )فارس(

مصطفی قربانی اردکانی )یزد(
دوبل:

صالح سنگ تراش 
 محمد مهدی میرشکاری)سیستان و بلوچستان(

محمد رضا قیصری
عباس علی بهجتی اردکانی)ازاد( 

محمد معین کشاورز _متین مقیمی)ازاد(
پارسا شهبازی_شایان رضا ربابی )کردستان(

بدمینتون بازان برتر کشور در کرمان معرفی شدند

تحدید حدود اختصاصی 
ششدانگ یکباب مسجد دارای پالک 10 فرعی از 8 - اصلی بمساحت 3186 مترمربع واقع در 
بخش 26 کرمان به آدرس: چهارفرسخ - محله فیض آباد مورد تقاضای مسجد آیت اهلل صدوقی 
چهارفرسخ به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهداد بشناسه ملی 14000188514 نیاز به تحدید حدود 
دارد لذا حسب درخواست مورخه 1398/01/20 مالک بدین وسیله آگهی تحدید حدود آن به استناد تبصره 
ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی منتشر و عملیات تحدیدی 
یا مالکین  به مالک  لذا  بعمل خواهد آمد  از ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/2/30 شروع و  آن 
امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالم به محل وقوع ملک حاضر و 
در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر 
حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده 86- اصالحی آئین نامه 
قانون ثبت پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم و ظرف مدت 30 
روز دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید و گواهی دادخواست به این اداره ارائه نماید و پس 
از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: 1398/02/09     143 م/الف

ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد 

افقی: 
مهمی  سخنرانی  در  شرعتی  علی  دکتر   -1
گفتند: خدایا ... را به من بیاموز نه چگونه زیستن 

را- برج ششم از دوازده برج فلکی 
2- در قرآن مجید نهفته - کندوهای زنبور عسل 
و  آبدار  جات  سیفی  از   - شده  کاشته   -3

خوشمزه 
 - دکترین  و  رساله   - بیمارگونه  هذیان   -4

مترجم مرزبان نامه 
5- اسلحه ساز - هر قشر از زمین و .. - سرود 

طرب انگیز و از بحور شعری 
6- اریب- زدنی بچه و ... - ضمیر جمع 

7- راهنمایی و ارشاد - حلیه گر 
8- رمز جدول 

9- از آثار آریش ماریا مارک آلمانی 
مزرعه   - ناپلئون  نبرد  آخرین   - مرمر   -10

کوچک 
11- فیلگوش - استان سعدی و حافظ - مغاک 

و زمین پست 
12- تکیه - شاهرگ حیاتی مصر - آب شرعی 
13- مسمار - از شهرهای فرانسه - اینهم شهری 

در آلمان 
شهر  در  مسجدی  و  حسینه  و  خدا  خون   -14

کرمان - مخترع سینما 
15- لغزنده و چسبناک - ادامه رمز 

عمودی: 
عقد  هنگام  که  ای  مهریه   - ابول  سلس   -1
تعیین  زفاف  از  پس  و  نشود  مشخص  ازدواج 

گردد.
2- ادامه رمز 

 - ریاضی  از آحاد   - بلغارستان  در  3- شهری 
هزینه و خورجین 

4- رشد - شاهکار شولوخف روسی 

5- آفت و بال )درهم ریز( - قائم به ذات و از 
نامهای باریتعالی - مکالمه و گفت و شنید 

6- شراب انگوری - نگاه خیره - نموشک و 
فرغور - تکرار حرف

رقیق-  غذای  انواع  از   - امواج  تقویت   -7
خرمافروش - جای وزیدن باد 

8- از فوتبالیستهای اولیه تیم صنعت مس کرمان 
در سال 1387 - شرمگاه - با شرم و حیا 

9- از واحدهای پولی آسیا - طرفه و عجیب - 
مردخوشنود 

10- از آهنگهای موسیقی ایرانی - خودروی 
حمل بیمار 

11- جود و بخشش - کم قدرت و ضعیف - 
زرد التین 

12- از فوتبالیستهای بنام انگلیس - مهراس - 
جنبش و تکان - دوستی 

13- لخت و عور - غالم بچه - کرگدن 
نزوالت  از   - کویری  استان   - یکپا  قدم   -14

آسمانی - روشن و تابان 
15- از بت های جاهلیت - ادامه رمز 
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گزارش »کرمان امروز« از برگزاری نمایشگاه »کرنش به حافظ« در موزه هنرهای معاصر کرمان:

 آیین افتتاحیه نمایشگاه » کرنش به حافظ« 
شامل 80 اثر از هنرمند نوگرای آلمانی عصر 
پنجشنبه هفته گذشته 5 اردیبهشت ماه در 
کرمان  صنعتی  معاصر  هنرهای  موزه  مکان 

برگزار شد. 
مراسم  در  حاضر  استانی  مسئوالن  بر  عالوه 
با حضور  نیز  اهالی فرهنگ و هنر  افتتاحیه، 
نشست  حتی  و  افتتاحیه  در  خود  گسترده 
این  حضور  درخور  ای  شیوه  به  خبری، 
هنرمند آلمانی در کرمان را گرامی داشتند. 

پیوند هنرمندان 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
از  نمایشگاه  این  افتتاحیه  مراسم  در  کرمان 
بین  اوکر  آثار  قلبی سخن گفت که  پیوندی 
است  ایجاد کرده  آلمانی  و  ایرانی  هنرمندان 
بزرگ  به شاعر  هنرمند  این  توجه  و  اقدام  و 

ایرانی را بسیار ارزشمند دانست. 
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
کرمان  استاندار  از  نیابت  به  که  نیز  کرمان 
داشت  گرامی  را  کرمان  در  اوکر  حضور 
خطاب به اوکر گفت: » حافظ برای ما بسیار 
تزیین کننده   حافظ  دیوان  است.  باارزش 
هنوز  و  است  ما  خانه های  کتابخانه های 
میانساالن  و  جوانان  دست  در  حافظ  دیوان 
ما هنوز شب های عیدمان  ما ورق می خورد. 
با حافظ  را  یلدایمان  و  با حافظ همراهیم  را 
بلندتر می کنیم. خوشحالیم که اشعار حافظ 
از  نشان  پیدا کرده است که  نمود  آثاری  در 

جاودانگِی حافظ دارد «. 
سال  که  پروژه  این  مدیر  درمبخش  افشین 
در  کرک  تونی  حضور  مقدمات  نیز  گذشته 
را  اوکر  مراسم  این  در  کرد  فراهم  را  کرمان 
قربانی  نوعی  به  که  دانست  جهانی  هنرمندی 
جنگ بوده است و از همین رو آثارش نمادی 
از صلح دوستی و ضد جنگ و خشونت هستند. 

اوکر و حافظ
همچنین  گذشته  هفته  پنجشنبه  صبح 
رسانه  اهالی  با  اوکر  گونتر  خبری  نشست 
موزه  کتابخانه  مکان  در  کرمان  فرهنگ  و 
سخنان  ابتدای  در  اوکر  شد.  برگزار  صنعتی 
خود گفت:  از اینکه به کشوری که این همه 
سابقه فرهنگی دارد آمده ام بسیار خوشحال 

هستم. 
حافظ  با  خود  ارتباط  پیرامون  هنرمند  این 
گفت: از سن 20 سالگی اشعار حافظ در جان 
ریشه  حافظ  اشعار  است.  گذاشته  تاثیر  من 
دار است و این ریشه ها باعث شده است که 
هنرمندان جهان با حافظ ارتباط برقرار کنند. 
این اشعار حالتی روحانی دارد و روح انسان را 

به پرواز درمی آورد.
 وی با اشاره به زمان تولد خود که در زمان 

جنگ جهانی بوده است گفت: من زمانی به 
دنیا آمدم که تمام دنیا به هم ریخته بود. از 
همین رو حس کردم که باید سیستم هنری 
خود  روح  نجات  برای  و  دهم  تغییر  را  خود 
به هنرهای روحانی روی بیاورم. حافظ همان 
چیزی بود که در آن زمان روح من را نجات 
داد.  اوکر تصریح نمود: مشخصا حافظ در آن 
کمک  تا  بود  بزرگ  استادی  من  برای  زمان 
کند که روحم آزاد شود و منجر به کشفیاتی 
شد که  باعث شد که من دنیا را بهتر بشناسم. 
با مطالعه اشعار حافظ تمامی انسان ها روحی 

آزاد پیدا می کنند. 
به احترام ایران 

گونتر اوکر در زمان حضور خود در شیراز با 
است  یافته  حافظ حضور  مزار  بر  برهنه  پای 
اینکه  دلیل  به  گفت:  زمینه  این  در  وی  که 
من فرهنگ ایران را می شناسم، برایم افتخار 
است که حتی بدون کفش به ایران وارد شوم. 
اوکر در بخشی از سخنان خود به این جمالت 
آلمان  در  را  حافظ   « که:  کرد  اشاره  مهم 
خیلی از ادیبان می شناسند. به ویژه ما گوته 
را  حافظ شناسی  سالگی  از 65  که  داریم  را 
کار  این  جوانی  از  نیز  من  خود  کرد.  شروع 
بگویم  توانم  می  مجموع  در  و  دادم  انجام  را 
باعث پیشرفت تمدن آلمان  که اشعار حافظ 

شده است«. 
ارمغان جهانی

شاعر  این  داد:   ادامه  حافظ  درباره  اوکر 
اشعاری گفته است که از بودن و حس کردن 
چندین  کنیم  می  زندگی  آن  در  که  دنیایی 

باعث  موضوع  این  و  است  رفته  جلوتر  گام 
شعر  نیز  آینده  های  نسل  که  است  شده 
حافظ را درک کنند. افرادی که دنبال ادبیات 
هستند، با این اشعار روحشان دچار دگرگونی 
می  درک  راحتی  به  غرب  در  ما  و  شود  می 
که  روحی  لطافت  و  دگرگونی  این  که  کنیم 
ارمغان حافظ بوده است چه قدر باعث ارتقای 
از  نشان  موضوع  این  است.  شده  ما  فرهنگ 

قدرت هنرمندان واقعی دارد. 
عالوه بر آثار اوکر، آثاری از هنرمندان ایرانی 
مرتضی  اصفهان،  از  صوفیانی  علی  همچون 
ترسلی از شیراز ، محمد رضا یزدی از تهران 
و شهریار رضایی از کرمان نیز در حوزه های 
مختلف تجسمی در این نمایشگاه قرار دارند 
که اوکر در پاسخ به یکی از خبرنگاران پیرامون 
اولین تجربه من در  این همراهی گفت:»این 
همراهی های هنری است و این نمایشگاه یک 
گویی  است.  شده  مستانه  و  خاص  نمایشگاه 
حافظ روی تمامی این آثار تاثیر گذاشته است 
و ما به یک گفت و گوی مشترک رسیده ایم«. 
در سایت بنیاد الجوردی پیرامون اوکر آمده 
همواره  اوکر  آثار  گیری  شکل  روند   « است: 
بوده است. در  زندگی اش  از تجربیات  متأثر 
آثار او زندگی و هنر چنان در هم تنیده اند که 
ندارند.  مستقلی  موجودیت  کدام  هیچ  گویی 
او  گرایش  هنرمند،  این  های  ویژگی  از  یکی 
گوناگون  های  حوزه  از  مفاهیم  برگرفتن  به 
آثار  جهان  به  آنها  کردن  وارد  و  فرهنگی 
خود است، او این تمهید را به شیوه ای برای 
کرده  تبدیل  هنر  خود  مورد  در  اندیشیدن 

است. آثار اوکر با اینکه در نگاه اول ساده می 
نمایند، اما عمیقاً دارای پیچیدگی های فکری 
هستند. اوکر عالقه ای شگرف به فرهنگ های 
جهان دارد و حاصل این عالقه سفرهای بسیار 
که  سفرهایی  است.  جهان  نقاط  اقصی  به  او 
تجربه ی آنها، جوهره ی بسیاری از آثارش را 

در بر گرفته اند. هنرمندی که آثارش باز نمود 
پی  در  که  جستجوگری  و  است  آدمی  رنج 
مرهمی برای فرهنگ بشری است. جستجویی 
که از باختر تا خاور را در بر می گیرد. از گوته 

تا حافظ شیرازی و ...« . 
تیرماه   سوم  تا  حافظ«  به  »کرنش  نمایشگاه 

در موزه صنعتی کرمان میزبان عالقه مندان 
به هنر و ادبیات خواهد بود. تحقیق و مطالعه 
انتزاعی  و  مدرن  های  سبک  انواع  پیرامون 
از  بیش  اوکر،  فکری  پیشینه  همچنین  و 
هنری  فهم  ارتقای  و  لذت  موجب  پیش 

بازدیدکنندگان خواهد بود.  

ارمغان حافظ از دیار گوته
گزارش و عکس:

 سعید احمدی


