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مدیرکل کمیته امداد استان:

رمضان امسال 30 هزار
 سبد غذایی بین نیازمندان

 توزیع می شود

فرمانده انتظامی استان کرمان:
مرکز هشدار الکترونیک پلیس 
کرمان ) مــــهــا ( راه اندازی شد

متن در صفحه دوم

گرانی ها آن هم در آغاز ماه مبارک رمضان؛ گزارش »کرمان امروز« از افزایش قیمت ها و تداوم 

متن کامل در صفحه سوم

تلخی گرانی در سفره  افطاری
     ماه مبارک رمضان هم  فرا رسید اما همچنان مردم با گرانی کاالهای اساسی و دو نرخی شدن برخی از کاالها مواجه هستند و حتی برخی از اقالم خوراکی در چند روز اخیر نایاب شد و خشم 
مردم را باعث شده است، اما در مقابل انگار این مساله برای مسئوالن امری طبیعی است و آن را پذیرفته اند، زیرا در عمل هیچ اقدام عیان و قابل توجهی برای ثابت شدن وضعیت بازار انجام 

نمی دهند. درخور است که با توجه به آموزه های دینی حداقل برای این ماه مبارک کمی قیمت ها را تغییر دهیم و از فشار مالی بر خانواده ها بکاهیم

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

   پرداخت ۹۳۴میلیارد تومان مطالبات فرهنگیان
  اخاللگر بازار شکر دستگیر شد

  کاتاروهای کرمانی فاتح سوپر لیگ کاراته کشورشدند
  آغاز رقابت های بسکتبال جام رمضان در کرمان

  دستگیری ۷۵ سارق در شهر کرمان
  ماجرای نامادری شکنجه گر و ستایش پنج ساله  

  سرنوشت کنکور چه می شود؟ 

اخبار ایران، جهان و حوادث:

معاون صمت کرمان:

با آغاز ماه مبارک رمضان

 نظارت ها بر بازار

شدت می یابد
 صفحه  دوم

غربت 
ناموران 

پزشکی کرمان

یادداشتی به قلم 

گالبزاده: استاد محمدعلی 

روزان هم 
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اخبار استان

آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(

شهرداری کیانشهر به استناد ردیف اعتباری پیش بینی شده در بودجه مصوب سال 98 در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خدمات تنظیف 
و نگهداری فضای ســبز خود را مطابق شــرح خدمات ذیل به مدت یک سال به بخش خصوصی واگذار نماید بدین وسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط با داشتن 
اساســنامه مرتبط با موضوع مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دریافت اســناد مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز تا پایان ساعت اداری 98/2/26 ضمن 
همراه داشتن معرفی نامه و فیش بانکی به مبلغ 400000 ریال واریز شده به حساب 3100000156008 نزد بانک ملی شعبه پابدانا به نام شهرداری مراجعه نمایند.

نگهداری و آبیاری فضای سبز 16000 مترمربع 
جمع آوری زباله شهری روزانه 4 تن 

نظافت معابر میادین سطح شهر به صورت هفتگی به متراژ تقریبی 150000 مترمربع 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت ضمانت بانکی )مدت اعتبار 12 ماه( یا واریز وجه نقد به حساب سپرده 3100003377008 نزد بانک ملی شعبه 
پابدانا به نفع شــهرداری کیانشــهر ارائه گردد. سایر شرایط و اطالعات در اســناد مناقصه مندرج می باشد. بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله 

روابط عمومی شهرداری کیانشهرقبول شروط شهرداری کیانشهر می باشد.

اداره کل بیمه سالمت استان کرمان در نظر دارد مناقصه انجام امور جاری واحد نقلیه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.Setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور را انجام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 98/2/21 می باشد. 

1- موضوع مناقصه : انتخاب پیمانکار به منظور انجام امور جاری واحد نقلیه 
2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 150/000/000 ریال 

3- نوع تضمین: ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی وجه نقد به شماره حساب 7777213064 نزد بانک رفاه شعبه شفاء به نام اداره کل بیمه سالمت 
استان کرمان 

4- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 14 روز چهارشنبه 98/2/25
5- تاریخ جلسه توجیهی جهت شرکت کنندگان ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 98/3/1 در محل اداره کل بیمه سالمت 

6- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات و پاکتهای مناقصه: ساعت 14 روز سه شنبه 98/3/7
7- تاریخ جلسه کمیسیون مناقصات و بازگشایی پاکت های الف و ب و ج و بررسی پیشنهادات ساعت 10 صبح چهارشنبه 98/3/8

8- نشانی کرمان بلوار جمهوری اسالمی حد فاصل چهارراه شفا و فرهنگیان - شماره تماس 32134356- 034 اداره امور اداری 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

کمیسیون معامالت اداره کل بیمه سالمت استان کرمان 
458155

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با بیان اینکه 30 هزار خانوار جدید 
استان  امداد  کمیته  تحت حمایت  تبصره 14  اساس  بر  گذشته  سال 
تحت  خانوار   500 و  هزار   102 هم اکنون  گفت:  گرفتند  قرار  کرمان 

حمایت کمیته امداد استان کرمان قرار دارند.
در  صادقی«  »یحیی  کویر،  منطقه  ایسنا  خبرگزاری  گزارش  به 
این  ویژه برنامه های  تشریح  به منظور  رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست 
و مشکالت  همه سختی ها  باوجود  افزود:  رمضان  مبارک  ماه  در  نهاد 
را  سال  پربارترین  کرمان  استان  امداد  کمیته   97 سال  در  اقتصادی 
ازلحاظ خدمت رسانی به محرومان داشته است و این نهاد در خیلی از 

سرفصل ها و شاخص های کمک به محرومان رشد داشته است.
وی با بیان اینکه 30 هزار خانوار جدید سال گذشته بر اساس تبصره 
گفت:  گرفتند  قرار  کرمان  استان  امداد  کمیته  حمایت  تحت   14
هم اکنون 102 هزار و 500 خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان 

کرمان قرار دارند.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان در ادامه از مشارکت خوب مردم 
کرمان  استان  مردم  افزود:  و  داد  خبر  نهاد  این  برنامه های  در  استان 
سال گذشته بیش از 95 میلیارد تومان در طرح های مختلف این نهاد 

مشارکت کردند.
وی به اجرای طرح مفتاح الجنه )سرکشی از خانوارهای تحت حمایت( 
توسط این نهاد در ماه مبارک رمضان اشاره و بیان کرد: سال گذشته 
در ماه مبارک رمضان 6 هزار و 500 خانوار تحت حمایت کمیته امداد 
استان با حضور مسئوالن و خیران محلی مورد سرکشی قرار گرفتند 
که امسال نیز در قالب این طرح هفت هزار و 200 خانوار تحت حمایت 

کمیته امداد استان مورد سرکشی قرار می گیرند.
مبارک  ماه  در  مددجویان  افطاری  و  اطعام  طرح  اجرای  به  صادقی   
با همکاران  این هستیم  دنبال  به  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  نیز  رمضان 

خیران غذای گرم تهیه و بین خانوارهای تحت حمایت توزیع شود.
ادامه مهم ترین موضوع کاری کمیته امداد در ماه رمضان که  وی در 
همیشه پربار بوده را اجرای طرح اکرام ایتام اعالم کرد و گفت: مردم 
در ماه مبارک رمضان بر اساس اعتقاداتی که دارند بیشتر در این طرح 
مشارکت می کنند و بیش ترین حامیان طرح اکرام ایتام کمیته امداد در 

ماه مبارک رمضان جذب می شوند.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با اشاره به برپایی پایگاه های ویژه 
جذب حامی برای ایتام در ماه رمضان افزود: با رایزنی های انجام شده، 

تعدادی پایگاه جذب حامی در تهران دایر می شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته 30 هزار سبد غذایی در ماه مبارک 
رمضان بین خانوارهای تحت حمایت این نهاد توزیع شد گفت: امسال 
ایام بین خانوارهای  این  نیز تالش می کنیم 30 هزار سبد غذایی در 

تحت حمایت توزیع کنیم.
صادقی بابیان اینکه حفظ عزت نفس خانوارهای تحت حمایت یکی از 
برنامه های مهم این نهاد است گفت: به همین منظور موضوع درمان 
و  واگذار شد  بیمه سالمت  به  امداد  مددجویان تحت حمایت کمیته 
کنند  استفاده  دولتی  درمانی  مراکز  خدمات  از  می توانند  مددجویان 
امداد  توسط  مددجویان  این  تکمیلی  بیمه  و  پاراکلینیکی  خدمات  و 

پرداخت می شود.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان به اجرای طرح موفق نیروگاه های 
خورشیدی توسط این نهاد در استان کرمان اشاره و بیان کرد: بیش 
نیروگاه خورشیدی در منازل مددجویان تحت حمایت  از 700 طرح 
این مددجویان  تولیدی  برق  اجراشده که  استان کرمان  امداد  کمیته 

به صورت تضمینی توسط دولت خریداری می شود.
در  کیلوواتی  پنج  خورشیدی  نیروگاه  هزار  احداث  از  هم چنین  وی 
منازل مددجویان کرمانی خبر داد و گفت: با توجه به افزایش قیمتی 
که درزمینه تجهیزات این نیروگاه ها صورت گرفت، اقساط تسهیالت 

مددجویان را از 60 ماه به 120 ماه افزایش دادیم.
سطح  در  مددجویان  ویژه  مسکونی  واحد  هزار  پنج  احداث  صادقی 
استان را ازجمله طرح های مهم در دست اقدام این نهاد در سال جاری 

برشمرد.

مدیرکل کمیته امداد استان:

رمضان امسال 30 هزار سبد غذایی  بین نیازمندان توزیع می شود

خبر
معاون صمت کرمان:

با آغاز ماه مبارک رمضان

 نظارت ها بر بازارشدت می یابد
 

اجرای  از  کرمان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  بازرسی  معاون 
مبارک  ماه  با  همزمان  بازار  بر  نظارت  تشدید  منظور  به  ضیافت«  »طرح 

رمضان خبر داد.
محسن میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای چندین طرح 
نظارت بر بازار به مناسبت های مختلف در طول سال اظهار کرد: هر ساله 
از  هدف  که  می شود  اجرا  ضیافت«  »طرح  رمضان  مبارک  ماه  با  همزمان 

اجرای این طرح تمرکز بر اقالم پرمصرف است.
وی گفت: بیشتر تمرکز در این ماه بر روی مواد پروتئینی و شیرینی هایی 

نظیر زلوبیا و بامیه است.
میرزایی از انجام نظارت در دو نوبت صبح و بعدازظهر خبر داد و افزود: بر 
این اساس رسیدگی به شکایات و پاسخگویی به آنها در دستور کار قرار دارد.

بازار  تأمین  مسئول  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  اینکه  بیان  با  وی 
نیست، افزود: تمهیداتی برای ماه مبارک رمضان از سوی ستاد تنظیم بازار 

اندیشیده شده است.
از برگزاری  بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان  معاون 
نمایشگاه عرضه مستقیم کاال ویژه ماه رمضان در کرمان خبر داد و گفت: 

این نمایشگاه به مدت 10 روز در پارک مادر برپا می شود.
وی از عرضه اقالم مورد نیاز مردم نظیر برنج، روغن، مرغ، گوشت و ... در 
این نمایشگاه خبر داد و افزود: 100 غرفه در نمایشگاه ضیافت بر پا می شود.

میرزایی زمان برگزاری نمایشگاه را 18 تا 28 اردیبهشت ماه عنوان و تصریح 
کرد: در این نمایشگاه سعی شده است اقالم با کیفیت و قیمت مناسب در 

اختیار مردم قرار گیرد.

مدیر کل نوسازی، توسعه 

و تجهیز مدارس استان خبر داد:

تخریب 1400 مدرسه غیر استاندارد 

در سطح استان 

با اعالم اینکه هنوز در  مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
مواجه هستیم  آموزشی  فضای  با کمبود  استان  آموزشی  منطقه  تمام 32 
گفت: سرانه فضای فیزیکی مدارس استان نسبت به میانگین کشوری پایین 

تر است و این باعث باال رفتن تراکم دانش آموزی شده است.
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان در خصوص توازن 
ما  عهده  بر  سنجی  نیاز  و  سنجی  مکان  گفت:  استان  در  آموزشی  فضای 

نیست و ما فقط مجری هستیم. 
غالمرضا رجایی در گفت و گو با گفتارنو افزود: آموزش و پرورش با توجه 
به توزیع جمعیت و پراکندگی که در استان وجود دارد نیاز سنجی و مکان 

سنجی را انجام می دهد و ما اجرا می کنیم.
وی پراکندگی جمعیت با تراکم پایین و نیز مهاجرت های پی در پی افراد 
را یکی از مشکالت پیش روی توازن فضا ی آموزشی خواند و تصریح کرد: 
در برخی نقاط تعداد جمعیت خیلی کم است اما لزوما باید مدرسه ساخته 
شود یا اینکه ممکن است یک منطقه کمبود فضای آموزشی نداشته باشد 
اما زمانی که یک عده به آنجا مهاجرت می کنند آن منطقه را با مشکل 
کمبود کالس درس مواجه می کند و این موضوع توازن فضای آموزشی را 

به هم می زند. 
وی با اعالم اینکه ما با همکاری اداره کل آموزش و پرورش یک سند توسعه 
تسهیالت عمومی تهیه کردیم گفت: در این سند مکان یابی و نیاز سنجی 

صحیح مدارس در سطح استان را اجرایی خواهیم کرد.  
رجایی با اعالم اینکه  هنوز در تمام 32 منطقه آموزشی استان با کمبود 
فضای آموزشی مواجه هستیم گفت: سرانه فضای فیزیکی مدارس استان 
نسبت به میانگین کشوری پایین تر است و این باعث باال رفتن تراکم دانش 

آموزی شده است. 
وی با بیان این که  بیش از 1400 مدرسه غیر استاندارد در سطح استان 
این  اعتبار  تامین  شرط  به  و  بندی  اولویت  اساس  بر  گفت:  دارد،  وجود 

مدارس در اولویت ساخت هستند.

از 1400  بیش  اینکه  رغم  علی  استان  در جنوب  افزود:  همچنین  رجایی 
مدرسه کپری غیر استاندارد طی 5 فاز جمع آوری شده اند اما هنوز مدارس 

کپری و خشت و گلی در آن مناطق وجود دارد. 
 وی در خصوص توزیع اعتبار به مناطق جنوبی و شرقی استان گفت: توزیع 
منطقه  تخریبی هر  مدارس  میزان  و  آموزی  دانش  اساس سرانه  بر  اعتبار 

صورت می گیرد.  
مدیرکل نوسازی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از مدارس 
در حال ساخت است گفت: فقط 57 مدرسه در نرماشیر ساخته شده است 
و در حال حاضر 14 پروژه در بم، 25 پروژه در ریگان، 17 پروژه در فهرج 
و 9 پروژه در نرماشیردر حال ساخت است و 62 کالس درس نیز در دست 

اقدام است.
رجایی خاطر نشان کرد: مشکل فعلی شرق استان فضای آموزشی نیست 

بلکه فضاهای تخریبی است که آن هم نیاز به اعتبار دارد. 

دادستان عمومی و انقالب 

کرمان خبر داد:

احضار بعضی  

مسئوالن پیشین

 میراث فرهنگی 

به دادسرای کرمان 

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان 
سازمان  پیشین  مسئوالن  از  تعدادی  احضار  از 
استان  این  دادسرای  به  فرهنگی کشور  میراث 

به علت تضییع حقوق بیت المال خبر داد.
دادگستری  خبری  پایگاه  از  ایرنا  گزارش  به   
نشست  در  ساالری  دادخدا  کرمان،  استان  کل 
با جمعی از دانشجویان دانشگاه های کرمان در 
محل مجتمع قضایی 22 بهمن این شهر افزود: 
با توجه به وظیفه مدعی العموم به عنوان حافظ 
اینکه هیچ  با وجود  دادستانی  این  عامه  حقوق 
ضابطان  سوی  از  گزارشی  و  خصوصی  شاکی 
در خصوص مراکز خدماتی و رفاهی بین راهی 
که توسط سازمان میراث فرهنگی در سال های 
آنها  ساخت  پروژه  المال  بیت  پول  با  گذشته 
مناسب  جانمایی  عدم  لحاظ  به  اما  شده  انجام 
این  به  دادستانی  اند،  گردیده  رها  استفاده  بال 
موضوع ورود کرده و پرونده ای در این زمینه در 

داسرای کرمان تشکیل شده است. 
این مقام ارشد قضایی استان کرمان اعالم کرد: 
تعدادی از مدیران وقت سازمان میراث فرهنگی 
احضار  کرمان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  به 
شدند و از آنان تحقیقات اولیه به عمل آمده و 

پرونده در حال رسیدگی است. 
ساالری عنوان کرد: متاسفانه در استان کرمان 
ده ها ساختمان به این شکل ساخته و رها شده 
بناها در سراسر کشور صدها  این  اند که تعداد 
شکل  همین  به  و  شود  می  برآورد  ساختمان 

طراحی و نیمه کاره رها شده اند. 
زمینه  این  در  متاسفانه  افزود:  کرمان  دادستان 
شده  وارد  ضرر  المال  بیت  به  ریال  میلیاردها 
که اکنون چندین نفر به دادسرا احضار و تحت 

تعقیب قضایی قرار گرفته اند. 
وی بیان کرد: فرایند طراحی و اجرای همه این 
اداره  با  هماهنگی  بدون  و  تهران  در  ها  پروژه 
پذیرفته  استان ها صورت  کل میراث فرهنگی 
این طرح  اولیه نشان می دهد که  و تحقیقات 
از  با استفاده  بدون کارشناسی مناسب و گاهی 

توانایی افراد ذی نفوذ اجرا شده است. 
دادستان کرمان افزود: در این پرونده اتهام هایی 
متوجه آقای )الف. ر. م( رئیس سازمان میراث 
دولت  در  گردشگری  و  دستی  فرهنگی صنایع 
نیز تحت تعقیب قضایی قرار  نهم است و وی 

گرفته است. 

فرمانده انتظامی استان کرمان:
مرکز هشدار الکترونیک پلیس کرمان  )مها( راه اندازی شد

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: با راه اندازی مرکز 
هشدار الکترونیک، از خیلی اتفاقاتی که موجب می شود 
دهد،  رخ  جامعه  در  اجتماعی  و  خانوادگی  فردی،  آزار 
پیشگیری و در صورت رخداد، مقابله با آن با سرعت و 

کیفیت بهتری خواهد داشت.
بنی اسدی  رضا  سردار  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
استان  الکترونیک)مها(  هشدار  مرکز  افتتاحیه  فردر 
کرمان اظهار کرد: یکی از اولویت های پلیس و دستگاه 
امنیت  ارتقاء  و  جامعه  در  ناامنی  از  پیشگیری  قضایی 
است و در این زمینه هر چه امکان استفاده از سیستم 
های نوین الکترونیکی و تکنولوژی روز فرهنگ سازی و 
مقدمات بهره مندی عموم جامعه را فراهم کنیم، کسانی 
که مترصد فرصت برای ایجاد نا امنی هستند را محدود 

خواهیم کرد.
وی افزود: با راه اندازی مرکز هشدار الکترونیک، از خیلی 
و  خانوادگی  فردی،  آزار  شود  می  موجب  که  اتفاقاتی 
صورت  در  و  پیشگیری  دهد،  رخ  جامعه  در  اجتماعی 
رخداد، مقابله با آن با سرعت و کیفیت بهتری خواهد 

داشت.
الکترونیک  هشدار  سیستم  کرد:  تصریح  فر  بنی اسدی 
در طول شبانه روز با بکارگیری عوامل انسانی در مرکز 
به  بیفتد،  اتفاقی  که  جا  هر  و  شود  می  کنترل  استان 

مرکز انتقال و بعد از آن به 110 اطالع داده می شود.
وی بیان کرد: با توجه به اتفاقاتی که می افتد و در پی 
آن هزینه های مادی و معنوی وارد می شود، هزینه این 
پیشگیری  قابلیت  آن  نصب  با  که  است  ناچیز  سیستم 

بروز  صورت  در  معنوی  و  مادی  های  هزینه  جبران  و 
موردی، خواهد بود.

این  از  استفاده  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
الکترونیکی  قابلیت های خوبی دارد و سیستم  فناوری 
کار خود را به خوبی انجام می دهد و امیدواریم همکاران 
ماموریتی  حوزه  در  سهولت  به جهت  رسانه  اصحاب  و 
در  اجتماعی  و  خانوادگی  فردی،  آرامش  ارتقاء  و  خود 
این زمینه اطالع رسانی کنند تا مورد اقبال عمومی قرار 

بگیرد.
الکترونیک،  هشدار  مرکر  اصلی  ماموریت  افزود:  وی 
های  سرقت  ویژه  به  و  اجتماعی  جرائم  از  پیشگیری 
برای  سیستم  این  از  استفاده  که  است  جامعه  سطح 
منازل، اصناف و به ویژه صنف طالفروشان کمک زیادی 

برای جلوگیری از سرقت ها می کند.
بنی اسدی فر در ادامه اظهار کرد: کرمان استانی پهناور و 
با جمعیت قابل توجهی است که با توجه به وقوع جرائم 
باید به کمک هم و با تعامل، توانمندی ها را در مقوله 
های مشخص تجمیع کرده و در شرایط نابه سامانی که 
بر حوزه اقتصاد حاکم است و فراز و نشیب غیرواقعی ارز 
استفاده مردم، سارقان طمع  و قیمت محصوالت مورد 
می کنند به اموال مردم دستبرد بزنند، وظیفه اخالقی 
و شرعی داریم که از این جرائم پیشگیری و از ظرفیت 

سیستم الکترونیک استفاده کنیم.
مرکز  که  است  استان  هشتمین  کرمان  کرد:  بیان  وی 
که  شود  می  اندازی  راه  آن  در  الکترونیک  هشدار 

زیرساخت امنیتی است.
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یادداشت های 

گاه و بی گاه

نشینو 
نشینو در فرهنگ محاوره ای ما کرمانی ها معنای بزرگ 
مستقل  و  به جلو  رو  اول هر حرکت  و  و خاصی داشت 
این کلمه تعریف می کردند. عمو می گفت تقریبا  با  را 
چهارساله بودم که مرا به دکان قلنگر می فرستادند و من 
به گلوله  را  پنبه  استاد  برای  و  بنشیم  بایست  در آنجا می 
از  تا  بذارم  او  دسترس  در  و  کنم  تقسیم  کوچک  های 
این طریق با کار کردن آشنا شده و شاید انعامی هر چند 
در  هیچ کودکی  برای  فایده  این  شود  نصیبم  هم  اندک 
شغلی  خانواده  پدر  وقتی  و  نبود  مستثنی  سال  و  این سن 
را در نظر می گرفت و با استاد آن حرفه در مورد داشتن 
نشینو  گفت  می  جواب  در  او  کرد  می  صحبت  شاگرد 
انجام دهد و  بنشیند و کاری جزئی  تواند  یعنی می  شده 
بعد رضایت می داد. حاال که می بینم والدین به هر دری 
می زنند تا فرزند خود را به کاری گمارند ولی متاسفانه 

بچه ها در جوانی هم هنوز نشینو نشده اند!؟

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از افزایش قیمت ها و تداوم گرانی ها آن هم در آغاز ماه مبارک رمضان؛

تلخی گرانی در سفره افطاری

اشاره:
اما همچنان مردم   فرا رسید  ماه مبارک رمضان هم  
از  برخی  نرخی شدن   دو  و  اساسی  کاالهای  گرانی  با 
کاالها مواجه هستند و حتی برخی از اقالم خوراکی در 
چند روز اخیر نایاب شد! هر چند ستاد  تنظیم  بازار 
اقالم خوراکی در سردخانه ها و  بر وجود میزان کافی 
انبار تاکید می کند و وعده توزیع کافی و بهینه اقالم 
خوراکی به مردم داده می شود  اما وقتی که به قیمت 
بینیم  در  بیندازیم می  نگاه  بازار  انواع خوراکی ها در 
عمل وعده های مسئوالن تاثیری در کنترل رشد قیمت 
ها ندارد و سفره مردم در این ماه پر برکت خالی تر از 

هر سال خواهد بود!
تداوم گرانی ها

شاید بتوان گفت ماه هاست که مردم با تداوم گرانی ها 
روبه رو هستند اما مقایسه افزایش قیمت برخی کاالها 
همچون مرغ، گوشت، شکر، ماکارونی، خرما، حبوبات، 
ماه  این  که  دهد  می  و...نشان  ماهی  تن  بامیه،  زلبیا، 
در  این  است.  گذشته  سال  از  تر  گران  امسال  مبارک 
عصبی  و  ناراحت  موضوع  این  از  مردم  که  است  حالی 
مسئوالن  برای  مساله   این  انگار  مقابل  در  اما  هستند 
در  که  چرا  اند  پذیرفته  را  آن   و  است  طبیعی  امری 
انجام  بازار  وضع   شدن  ثابت  برای  اقدامی  هیچ  عمل 

نمی دهند.
زلبیا داغ ترین سوژه ماه رمضان

این  بازار که می روی شاید داغ ترین خبر  به سراغ 

روزها مربوط به زلبیایی باشد که این روزها دیگر مردم 
نمی توانند به راحتی خرید کنند و یا حداقل به علت  

افزایش قیمت تمایلی به خرید آن ندارند.
و  فروشی  شیرینی  قنادی،  دارندگان  اتحادیه  رییس 
ایسنا  به خبرگزاری  باره   این   قنادی کرمان در  کافه 

هر  بامیه  و  زلبیا  فروش  میزان  متاسفانه  است:  گفته 
سال نسبت به سال قبل آن کمتر می شود و پیش بینی 
می کنیم که امسال میزان فروش زلوبیا و بامیه با توجه 

به قیمت آن کمتر از سال های گذشته باشد.
مبارک  ماه  فرارسیدن  به  اشاره  با  معیلی  حسینی 

کرمان   در شهر  زلوبیا  کیلو  هر  قیمت  رمضان گفت: 
15 هزار و 500 تومان، بامیه هر کیلو 16 هزار و 500 
تومان و مخلوط )زلوبیا و بامیه( 16 هزار تومان می باشد.
معیلی به کاهش قدرت خرید مردم سال به سال اشاره 
کرد و افزود: متاسفانه میزان فروش هر سال نسبت به 
و پیش بینی می کنیم که  سال قبل آن کمتر می شود 
امسال میزان فروش زلوبیا و بامیه با توجه به قیمت آن 

کمتر از سال های گذشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه شکر را به قیمت 
تعاونی)هر کیلو شکر تعاونی 3 هزار و 190 تومان( در 
اختیار قنادی ها قرار داده ایم لذا قیمت زلوبیا و بامیه 
بخواهیم  آزاد  شکر  قیمت  با  اگر  اما  است  شده  کمتر 
زلوبیا و بامیه تولید کنیم قیمت آن بیشتر خواهد بود.

قیمت ها سر به فلک کشیده است
محمدی یکی از شهروندان کرمانی است که با اشاره  
به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان می گوید: قبل از این 
ماه هم وضعیت بازار بسیار نامناسب و قیمت ها  سر 
به فلک کشیده بود  به گونه ای که یک خرید عادی از 
یک میوه فروشی برای مان 100 هزار تومان تمام می 

شد حاال دیگر اصال نمی توان به مغازه ها نزدیک شد.
گوش  باره  این   در  ما  سخنان  به  که   هم  خانمی 
برای ماه رمضان هیچ  امسال  افزود: واال من  می کرد، 
خریدی نداشتم. تصمیم دارم  با همان اقالمی که در 
اما چگونه  ببریم  را  به سر  خانه دارم رمضان  امسال 
است که وجدان مسئوالن آسوده است؟ آیا سفره های 
یا آنکه می  بینند و  خالی و غم نداری مردم  را نمی 

بینند و برایشان مهم نیست!؟
سخن آخر

خودنمایی  سئوال  این  کوتاه،  گزارش  این  پایان  در 
پس  نیستند  ها  گرانی  مقصر  مسئوالن  اگر  کند  می 
به  و  است؟  مقصر  ها  گرانی  این  بروز  در  کسی  چه 
قیمت  کنترل  در  دولت  و  اصناف  واقعی  نقش  راستی 

ها چیست؟ 

   ماه مبارک رمضان هم  فرا رسید اما همچنان مردم با گرانی کاالهای اساسی 
و دو نرخی شدن برخی از کاالها مواجه هستند و حتی برخی از اقالم خوراکی در 
چند روز اخیر نایاب شد و خشم مردم را باعث شده است، اما در مقابل انگار این 
مساله برای مسئوالن امری طبیعی است و آن را پذیرفته اند، زیرا در عمل هیچ 
اقدام عیان و قابل توجهی برای ثابت شدن وضعیت بازار انجام نمی دهند. درخور 
است که با توجه به آموزه های دینی حداقل برای این ماه مبارک کمی قیمت ها 

را تغییر دهیم و از فشار مالی بر خانواده ها بکاهیم

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

سرویس اجتماعی کرمان امروز

تغذیه ی کودکان و نوجوانان روزه دار ، به خصوص روزه 
و  داری  روزه  ایام  در   ، ای  مدرسه  های  بچه  و  ها  اولی 
ماه مبارک رمضان بسیار مهم است و والدین باید ترتیبی 
بدهند که تمام وعده های غذایی و مواد مغذی در برنامه 
تا خللی در سالمتی  آنها گنجانده شود  تا سحر  افطار  ی 

فرزندانشان در این ایام به وجود نیاید.
کار برای دانش آموزانی که روزه می گیرند سخت تر است. 
زیرا ایام روزه داری با ایام امتحانات آنها متقارن شده است 

و اهمیت تغذیه ی آنان را دو چندان کرده است. 
طی ایام روزه داری، کودکان و نوجوانان روزه دار نیاز به 
یک رژیم غذایی متعادل و کامل دارند که حاوی غذاهایی 
از هر گروه، از جمله کربوهیدرات ها، چربی ها، پروتئین ها، 
میوه ها و سبزیجات باشند. آنها همچنین باید آب کافی و 
آب میوه را حداقل ۴ تا 6 لیوان در طول هر وعده بنوشند 

تا از کمبود آب و یبوست آنان جلوگیری شود.
در هنگام افطار، بچه ها باید حداقل سه عدد خرما و یک 
لیوان آب برای آزاد کردن قندهای خون میل کنند. برای 
حفظ نمک و مواد معدنی بدن نیز آنها باید از انواع سوپ 

تغذیه کنند.
بچه ها باید تشویق شوند که شیر بخورند زیرا برای رشد 

به چربی نیاز دارند.
اجتناب از دادن کافئین مانند نوشیدنی های گازدار و چای 
در وعده های غذایی به کودکان به دلیل اینکه باعث کم 
شدن آب بدن شده و بر سیستم عصبی آنها تاثیر منفی می 

گذارد، حائز اهمیت است.
کودکان باید به خوردن میوه های زیاد نیز برای جلوگیری 
از  بسیاری  از  جلوگیری  و  هضم  تسهیل  و  یبوست  از 

مشکالت گوارشی تشویق شوند.
خوردن ماست یکی دیگر از ضروریات آنهاست، زیرا این امر 

برای کاهش مشکالت گوارشی مفید است.
آنها همچنین باید قبل از رفتن به رختخواب غذا بخورند.

روزه  در خالل  متعادل  غذایی  رژیم  داشتن یک  بر  عالوه 
را  چرب  غذاهای  از  برخی  باید  همچنین  کودکان  داری، 
بخورند تا انرژی کافی دریافت کنند. اما کودکان چاق باید 
از خوردن غذاهای چرب اجتناب کنند تا از تجمع چربی 
های بیشتر در بدن و سایر عوارض آن مانند سوزش معده 

مصون باشند.
کودکان همچنین نباید از غذاهای آماده )فست فود( حاوی 
کربوهیدراتهای تصفیه شده مانند غذاهای ساخته شده از 

پخته شدن  هنگام  در  حد  از  بیش  قندهای  و  سفید  آرد 
استفاده کنند. در عوض آنها باید از غذاهای به تدریج هضم 
شونده که غنی از فیبر هستند، تغذیه شوند. غذاهایی مانند 
شامل  های  وعده  و  نشده  الک  برنج  کامل،  آرد  سبوس، 
برگدار، غذاهای  ارزن، سبزیجات و میوه های  گندم، جو، 
غنی از آهن و میوه های خشک مانند انجیر، زردآلو و آلو 

تعدادی از آنها هستند.
همچنین ضروری است که بچه ها سه وعده سحری، افطار 

باید تشویق شوند که  و شام داشته باشند. آنها همچنین 
خواب و ورزش کافی داشته باشند تا کالری اضافی سوزانده 

و سموم اضافی بدن دفع شوند.
به طور معمول، در اولین روزهای روزه داری، برخی از افراد 
از جمله بچه ها مبتال به سردرد های خفیف تا شدید می 
شوند که عمدتاً به علت کم بودن قند خون و خواب کافی، 
روز  چند  از  پس  و  هستند  کافئین  به  عادت  یا  خستگی 

دیگر احساس نخواهند شد.

کودکان و روزه داری، نقش مهم تغذیه

بنی آدم 

بنی عادت است 
این روزها که مردم طاقت شنیدن ندارند 
و  مچاله می کنم  دلم  در  را  هایم  حرف 

آرامش خلق را درهم نمی ریزم. از غصه هایم که بگویم 
بار دلشان سنگین شده از شادی که می گویم حسرتش را 
می خورند. پس لب فرو بسته و در مسیر چشم هایشان به 
به غم خوردن  به راستی که مردم عادت  نشینم  تماشا می 
رفتاری  ناله و زاری کردن  و فکر می کنند که  اند  کرده 
بهشت می رساند در صورتی  به  را  انسان  و  بوده  آسمانی 
که جهان ما را مشغول به آه و ناله کرده تا از غفلتمان سوء 
استفاده کند آنگونه که انگار در خوابیم و دزد به خانه می 
ام را  اما سکوتم ساز رسوایی  امروز حرف نمی زنم  زند. 
می زند تا جهان چشم از شعله هایم برندارد. از غم و درد 
گفتن دنیای مردم را وحشتناک کرده و سطح تحملشان را 
برای رنج  نیز راه حلی  پایین می آورد چرا که شاید آنها 
های ما نداشته باشند با تصور رنج های ما هر لحظه بیم از 
افتادن دارند. نمی خواهم ترس از افتادن را به جان کسی 
بیندازم. دلم به خنده های مردم خوش است آمدن پاییز را 
فریاد نزدم و در خانه ی ما وقتی رشد آرام گیاه گل پیچ 
فهمیدند.  را  آمدنش  به خود  مردم خود  بود  متوقف شده 
های  شادی  و  بهار  می خواهم  زنم  می  اگر حرف  گاهی 
زندگی ام را با دیگران در میان بگذارم وگرنه قصد تقسیم 

کردن غصه هایم را با نگاه نوازشگر هیچ کس ندارم.
تو هیچ وقت حرف نمی زنی نمی دانم شادی ات را از من 
بشکن  را  را! سکوت سنگین  ات  یا غصه  ای  پنهان کرده 
و حرفی بزن حتی اگر غزل فراموشی باشد حرفی بزن که 
سر  بر  همیشه  آدم  اینکه  کنم  فراموشت  یا  و  بشناسمت  یا 
دوراهی نشسته باشد آدم را از پا در می آورد. برایم دشوار 
است که به نبودنت خیره شوم اما بنی آدم بنی عادت است.

با صدای تو مگر باغ به باران برسد
خواب رنگین جهان از شب طوفان برسد 

در افق جای تو را پر کند و بار دگر 
آشنا با دل آسوده به کرمان برسد

به قلم 
مهناز سعید 

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !
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فرهنگ و ادب

خاک به خاک 
هزاران گام پیاده 

میهمان کاسه ی چشمم
به خاک کوچه شد

تا روز آمدنش 
که دیده ام را 

خاک گور 
پر کرده بود

به بهانه گذر از  16 
اردیبهشت ماه  ؛روز مراغه 

 سالروز ساخت 
رصدخانه مراغه

شناساندن  هدف  با  ماه   اردیبهشت   16
فرهنگ و تمدن و مکتب مراغه ، با تصویب شورای فرهنگ عمومی به 
مناسبت آغاز احداث رصد خانه تاریخی در این شهر روز مراغه نامگذاری 
شده است.رصدخانه مراغه رصدخانه ای بود که در دوره هالکوخان زیرنظر 
خواجه نصیرطوسی در شهر مراغه ساخته شد. این رصدخانه روی تپه ای در 
غرب مراغه در نزدیکی دو روستا به نام های طالب خان و حاجی کرد قرار 
داشته است که دریاچه ارومیه را می توان از دوردست از آنجا دید. امروزه تنها 

پی های بخش های مختلف و بخشی از سدس سنگی آن باقی مانده است.
 16( قمری   6۵۷ جمادی االول   ۴ سه شنبه  در  مراغه  رصدخانه  بنای 
اردیبهشت 6۳۸( برابر با شب تولد زینب دختر علی بن ابی طالب به سفارش 
خواجه نصیرالدین طوسی و به فرمان هوالکو -نوه چنگیزخان مغول- آغاز 
شد. هوالکو برای نگهداری این سازمان پژوهشی موقوفه های ویژه ای درنظر 
گرفت. کتابخانه ای شامل ۴۰۰ هزار جلد کتاب و ابزارهای اخترشناسی، از 
)ذات الحلق(،  سانتی متر، حلقه دار  به شعاع ۴۳۰  دیواری  ذات الربع  جمله 
حلقه انقالبی، حلقه اعتدالی و حلقه سموت نیز فراهم شدند. در همین جا 

بود که زیج ایلخانی به سال 6۷۰ هجری )1۲۷6 میالدی( فراهم شد.
رصدخانه مراغه فقط مخصوص رصد ستارگان نبود و یک سازمان علمی 
گسترده بود که بیش تر شاخه های دانش درس داده می شد و مشهورترین 
اصلی  علت  کاشف  شیرازی،  قطب الدین  جمله  -از  عصر  آن  دانشمندان 
آن  در  به عالوه چون  بودند.  آن جا جمع شده  در  کمان-  رنگین  تشکیل 
زمان ارتباط علمی چین و ایران به علت استیالی مغوالن بر هر دو سرزمین 
برقرار شده بود، دانشمندان چینی -از جمله فردی به نام فائو مون جی- در 
این مرکز فعالت داشتند. همچنین فیلسوف و فرهنگ نامه نویس مسیحی 
-ابن العبری- در رصدخانه مراغه به درس دادن کتاب های اصول اقلیدوس و 

المجسطی بطلمیوس مشغول بود.
خواجه نصرالدین توسی برای ساخت رصدخانه و ابزارهای رصد، از دانش 
و هنر دانشمندان و استادان زمان خود استفاده کرد که نیتش از این کار 

موارد زیر بود:
بازگرداندن و اسکان دانشمندان فراری، که در اثر حمله مغول ها متواری 

شده بودند
ایجاد یک مرکز علمی

خواجه نصرالدین هر یک از دانشمندان را مسئول بخشی کرد که تبحر 
داشتند و برای انتخاب آن ها ملیت و مذهبشان را مدنظر قرار نداد.

دانشمندان زیر در ساخت ابزارها و ساختمان رصدخانه به وی کمک کردند:
مویدالدین، ابن برمک بن مبارک عرضی دمشقی

نجم الدین، علی بن عمر علی کاتبی، از علمای شافعیه
فخرالدین اخالطی، مهندس و متبحر در علوم ریاضی از بتلیس

فخرالدین مراغه ای. طبیب و ریاضی دان از موصل
نجم الدین کاتب بغدادی از صور

محی الدین مغربی، مهندس و ریاضی دان
قطب الدین شیرازی )از شاگردانش(

حسام الدین شامی
نجم الدین اسطرالبی

سید رکن الدین استرآبادی
ابن الفوطی کمال الدین عبدالرزاق شیبانی بغدادی

صدرالدین علی )فرزند خواجه(
اصیل الدین حسن )فرزند خواجه(

فو من جی دانشمند چینی
ابوالفرج »بارهبراوس« شخصیت ممتاز مذهبی مسیحی

زمانی که خواجه نصرالدین نام این افراد را برای همکاری به هوالکوخان و 
شمس الدین جوینی مشاور و بیتکچی وزیر، پیشنهاد داد آن ها دلیل انتخاب 
تک تک دانشمندان را از خواجه نصیرالدین پرسید و پس از توضیحاتی که 
ارائه شد، هوالکوخان با حضور آن ها در مجموعه رصدخانه  از سوی وی 

مراغه موافقت کرد.
به شرح  را  و دانشمندان مجموعه  خواجه نصیرالدین دستمزد کارمندان 

زیر تعیین کرد:
فالسفه و ریاضی دانان روزی ۳ درهم

اطباء روزی دو درهم
فقها روزی یک درهم

محدثین روزی نیم درهم
در نتیجه این تقسیم بندی ها 1- درس فلسفه که پیش از آن به صورت 
مخفیانه تدریس می شد موردتوجه قرار گیرد و علنی شود ۲- بیشتر طالب 
به فلسفه و طب روی آوردند و پس از اعتراض به اینکه چرا حقوق فقها 
و محدثین را کمتر از دیگران در نظر گرفته است. پاسخ داد: چون افراد به 
دالیل فطری به دنبال علوم مذهبی و فقهی می روند کارشان آسان است و 
کمتر کسی به دنبال علوم سخت و سنگین مانند نجوم و ریاضیات می رود 

و بعد از حمله مغول ما نیاز به دانشمندان این علوم داریم.
پرویز ورجاوند و همکارانش در دهه 1۳۵۰ خورشیدی به کاوش در محوطه 
کردند.  شناسایی  را  آن  مختلف  قسمت های  و  پرداختند  رصدخانه  این 
ساختمان اصلی این رصدخانه به شکل برجی استوانه ای ساخته شده بود. 
در ساختمان های جنبی آن یک کتابخانه و محل اقامت کارکنان تشخیص 

داده شده است.
در سال های اخیر گنبدی برای محافظت از بقایای این بنا بر روی بخشی 

از آن ساخته شده است.

به قلم 
سامان  
ساردویی

به قلم 
سیدرضا 
مجدزاده 

به کوشش
 خلیل اهلل 
باقی زاده 
کارشناس ارشد 
باستان شناسی

انگار که عشق برایم 
انگشتی اضافه باشد 

باید قطع کنم 
آنچه را 

که به من حس حقارت می دهد 

شلوار مرد که دوتا شد 
به هوس زن تازه میفته!

واژه ی شلوار که در گذشته تومون )ُتنبان( نامیده می شد در 
این مثل، کنایه از مال و ثروت بیش از اندازه است. از آنجا که 
در قرن های گذشته، پارچه های مورد نیاز برای دوختن انواع 
پوشش، اعم از شلوار و پیراهن و کت و قبا و عبا با استفاده 
از پشم و پنبه و ابریشم که در روستاهای ایران تولید می شد 
شد،  می  تهیه  دستباف  به صورت  و  محلی  بافندگان  ،توسط 
پوشاک کاالیی گرانقیمت بود و چون بیشتر مردم فقیر بودند 
و بخش عمده ی دسترنج آنها صرف رهایی از گرسنگی می 
شد، یک شلوار و پیراهن و قبا را چند سال می پوشیدند و هر 
سال وصله ای بر وصله های پیشین افزوده می شد. کفش هم 
چنین سرنوشتی داشت و گاهی به علت وصله های زیاد، چنان 
سنگین می شد که پاهای ناتوان مردم ـ به ویژه در زمستان ـ 

از کشیدن آنها در می ماند.
در قرن بیستم میالدی به رغم تولید انبوه پارچه در کارخانه 
های داخلی و خارجی و فراوانی این کاال تا اواسط قرن اخیر 
هجری خورشیدی، بیشتر مردم ایران درآمد کافی برای خرید 
مادران  لذا  و  نداشتند  خانواده  اعضای  ی  همه  برای  لباس 
را می  پدر خانواده  رفته ی  هنرمند، کت و شلوار رنگ و رو 
شکافتند و آن را پشت و رو کرده و با دستهای خود، کت و 
از فرزندان می دوختند و  برای یکی  نو  به اصطالح  شلواری 
البته بازار وصله و رفوگری گرم بود و »رفوگری« یکی از حرفه 
هایی است که امروزه فراموش شده است. بنابراین زندگی با 
یک شلوار امری بدیهی و زاییده ی محدودیت های زمان بود. 

حکایت شلوار خواجه حافظ شیرازی 
در این باره ،حکایت افسانه مانندی را به پیر راز آشنا و هنرمند 

تکرار ناشدنی ایران، خواجه حافظ شیرازی نسبت داده اند که 
حقیر سالها پیش از زبان یکی از دوستان شنیدم. 

شاهان،  تکریم  و  توجه  مورد  بلندپایه،  شاعر  این  که  آنجا  از 
وزیران و ثروتمندان ایران و حتی یکی از پادشاهان هندوستان 
باید  و  باشد  واقعیت داشته  این داستان  بوده، گمان نمی رود 
به  که  مولوی  و  فردوسی  و  حافظ  چون  بزرگانی  بپذیریم، 
اسطوره ها پیوسته و جاودانه شده اند، آیینه های تمام نمایی 
بوده اند که مردم هر زمانه ای، خود و شرایط زندگی خود را 
در آنها می دیدند و لذا مردم هر دوره ای متناسب با نیازهای 
خود، قصه ای می ساختند و می پرداختند و برای یکدیگر باز 

می گفتند.
به  مظفر  آل  پادشاهان  گنجهای  به طمع  لنگ  تیمور  گویند، 
شیراز لشکر کشید. او که در سمرقند و بخارا شعرهای نغز و 
آوازه ی حافظ را شنیده بود، چند نفر از سربازانش را در پی 

او روان کرد. خانواده اش آنها را راهی مصال و آب رکن آباد 
آنها در بیرون شهر پیرژنده پوشی را دیدند که بدون  کردند. 
این شاعر بزرگ،  به درختی تکیه داده و تخیل خالق  شلوار 
آزاد و رها در فضاهایی سیر می کرد که نصیب کمتر کسی 

می شود.
ـ  گفتند:  و  آمدند  فرود  اسب  از  بداخالق  و  عبوس  سربازان 
بیا!  ما  با  و  شو  بلند  است.  طلبیده  به حضور  را  تو  امیرتیمور 
حافظ گفت: ـ شلوار من ناپاک شده بود و چون شلوار دیگری 
نداشتم، آمدم اینجا به دور از چشم مردم آن را شستم و انداخته 
نمی  ما  بپوشم. گفتند:  آنگاه  و  تا خشک شو  ام روی درخت 
توانیم صبر کنیم، بلند شد و حرکت کن! حافظ که دید با شاخ 
گاو نمی شود درافتاد، شلوار را انداخت روی شانه اش و حرکت 
کرد. وقتی که با آن سر و وضع وارد اردوی تیمور لنگ شد، 
همه به او می خندیدند. تیمور گفت: ـ با همین وضعیت هم 

سمرقند و بخارا را به خال هندوی آن ترک زیبا رو بخشیده 
ای!؟ حافظ لبخندی زد و گفت: ـ با همین حاتم بخشی ها، 
چنین فقیر و بی چیز شده ام! گویند تمیور پاسخ خواجه شیراز 
را برتافت و او را نواخت. احتمال دارد که بانوی خانه حافظ از 

ترس هوو، اجازه نداده که شلوار خواجه دوتا شود!!
ِنلی شلوار ُشِوِرت دوتا بشه...!

از  پس  رسیدند،  می  هم  به  وقتی  درگذشته،  کرمانی  زنهای 
احوالپرسی می گفتند: »دادو، نِلی شلوار ُشِورت دوتا بشه! به 
هوس زن تازه میفته« و البته منظورشان از شلوار ،ثروت بیش 
می  ها  خانواده  جان  به  شیطان  مثل  گاهی  که  بود  اندازه  از 
افتاد که عالوه بر دشمنی هووها و اوالد دو گروهه که حوادث 
عجیب و غریبی در پی داشت، توصیه های دعانویسها و رمال 
ها و فالگیرها که منجر به مرگ و میر و بیماری های عالج 
ناپذیر می شد، خود مثنوی هفتاد من کاغذ شود که از حوصله 

ی این مقال خارج است.
شدن  تا  دو  از  پیشگیری  ی  توصیه  که  لوح  ساده  های  زن 
شلوار شوهر را باور کرده بودند، سعی می کردند با ترفندهای 
عجیب و غریب، وضعیتی پدید آورند که شوهر بیچاره همیشه 
را چپاول  او  نزول خورها دسترنج  و  باشد  بدهکار  و  مقروض 
کنند. از آنجا که استمرار این وضعیت، اعصاب مرد را به هم 
می ریخت، گمان می برد، بخت دوم بتواند او را رهایی بخشد 
تا  با چنان فرهنگ معیوبی، مشکل دو  که چنین نمی شد و 
می شد و چه بسا با خود می گفتند »تا سه نشه، بازی نشه« 
داد که  نجات خواهد  اسفناک  این وضع  از  مرا  و بخت سوم 

خودپنداری غلط است.
بافرهنگ و متدین که  و  در همان حال خانواده های نجیب 
اجازه نداده بودند، خرافات بر ذهن آنها فرمانروایی کند، تسلط 
مکتب  در  را  ناپذیر  پایان  آرزوهای  کردن  هرس  و  نفس  بر 
از فضاهای مسمومی که خانواده  بزرگان دین آموخته بودند، 
های چند گروهه را فرا می گرفت، در امان بودند که محصول 
آن ها فیلسوف و دانشمند بزرگی چون ابوعلی سیناست که از 
خانه ی عشق ستاره و سینا سر برآورد و جهان را به شگفتی 

و احترام واداشت.
در چنین خانواده هایی، زن ها به جای پیروی از خرافات، خود 
آراستند  می  زندگی  های  مهارت  و  ورزیدن  هنر عشق  به  را 
که مهارت های کالمی و زیبا سخن گفتن از جمله هنرهای 
زندگی است و کانون خانواده را همواره گرم و تازه نگه می 
به  است  وقار  با  و  برانگیز  احترام  رفتارشان  بانوان  این  دارد. 
نحوی که با عشقی سرشار از خلوص و صداقت، همه وجود 
همسر خود را اشغال می کنند و او نیازی در خود احساس نمی 
کند که آن را در زن دیگری جستجو کند. تحقیقات نشان داده 
است، مردان در پی برتری جویی زنها، رقابت های بی جا و 
تحقیر شدن توسط همسرانشان در خود احساس خالء کرده اند 
و همین خالء آنها را به وادی خطرناک تجدید فراش کشانده 
و عمر زن و مردی را که می توانستند خوشبخت باشند به باد 

فنا داده است.
زندگی  فضای  به  که  است  مفاهیمی  جمله  از  آری »عشق« 
اعضای  در  را  ترقی  و  پیشرفت  انگیزه ی  و  بخشد  می  روح 
خانواده دو چندان می کند. شاعران و متفکران ما، افرادی را 
که عاشق نیستند با مردگان مقایسه می کنند. جناب حافظ در 
غزل شماره ی یازده می فرماید: »هرگز نمیرد آن که دلش 
زنده شد به عشق/ ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما« البته 
جداست:  هوس  راه  از  عشق  راه  فرزانه،  متفکر  این  نظر  در 
گوی  ورنه  بباز/  سر  دل  ای  نیست  آسان  کار  بازی  »عشق 
عشق نتوان زد به چوگان هوس« غزل شماره ی 267 دیوان 
حضرت خواجه حافظ. جناب موالنا در دفتر دوم مثنوی )قصه 
ی ظاهر شدن فضل وزیرکی قلمان پیش امتحان کنندگان( 
از محبت مس  ها شیرین شود/  تلخ  »از محبت  فرماید:  می 
)قصه ی  ارزشمند  این کتاب  اول  دفتر  در  و  زرین شود«  ها 
داستان  ـ  زرگر  آوردن  و  سمرقند  به  رسوالن  شاه،  فرستادن 
عشق کنیزک( می فرماید: »عشق مردگان پاینده نیست/ چون 
که مرده سوی ما آینده نیست/ عشق زنده در روان و در بصر/ 
هر دمی باشد ز غنچه تازه تر« یعنی عشق واقعی تا صد سال 
فرزانه  این حکیم  نظر  در  است.  تازه  و  همچون غنچه، خرم 
و  تازگی  شده،  فرسایش  دچار  زمان  گذر  با  که  هایی  عشق 
جناب  نیستند.  »عشق«  دهند،  می  دست  از  را  خود  طراوت 
موالنا در ادامه ی همین بحث که دیباچه ی مثنوی را معنایی 
عمیق بخشیده است، می فرماید: »عشق هایی کز پی رنگی 
بود/ عشق نبود، عاقبت ننگی بود« بنابراین وصلت هایی که 
به طمع رنگ و جمال و پول و جاه و مقام، شکل گرفته باشند، 
با افول هر یک از آنها، رفته رفته رنگ می بازند، تب فرو می 
نشیند و پای زن دوم به میان می آید. این در حالی است که 
و  باهوش  همسران  از  برخورداری  شرط  به  فرهیخته  مردان 
هنرمند، هرگز حاضر نمی شوند آرامش خود و خانواده را فدای 
هوس های زودگذر کنند  و لذا هزاران سال است که مردان 
ایران شلوارشان به 50 هم رسیده ولی، حتی فکر زن دوم را 
ازدواج  چنین  به  که  رسد  چه  تا  اند  نداده  راه  خود  مخیله  به 

نادرستی تن بدهند و مرگ تدریجی خود را رقم بزنند.
با این وصف به نظر می رسد، مثل: »شلوار مرد که دوتا شد 
به هوس زن تازه میفته!« زاییده ی شرایط فرهنگی قرن های 
معیارهای  با  نظر عوام  در  ازدواج  معیارهای  است که  گذشته 
ازدواج  بیشتر  در  چنانکه  دارد.  بسیار  تفاوت  ما  روزگار  ازدواج 
ها مردان از ویژگی های شریک زندگی آینده ی خود بی خبر 
بودند. حال آنکه امروزه چنین نیست و طرفین از جزیی ترین 

عادت های رفتاری یکدیگر باخبر می شوند.
تنها عاملی که باعث می شود، بعضی پدرها و مادرها سرنوشت 
پی  در  خود  و  سپرده  باد  دست  به  را  خود  معصوم  کودکان 
هوس های سراب مانند، بدوند، تقلید از فرهنگ های در حال 
فروپاشی بیگانگان است که در این زمینه گفته اند: »خلق را 
تقلیدشان بر باد داد!« امید است ایرانیان با پیروی از معارف 
اسالمی و فرهنگ اصیل ایرانی که مرد را »مهربان« و زن 
را »مهربانو« می نامند، خانواده هایی تشکیل دهند که در 
هر خانواده یک دانشمند برای ساختن ایرانی آباد و سرافراز 

متولد شود. آمین یا رب العالمین 

ضرب المثل های کرمانی 
به قلم 

یحیی فتح نجات

اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان در اجرای آیین نامه اجرایی بند ج  ماده 12 قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد اجرای پروژه های به 
شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی فشرده یک مرحله ای، به پیمانکاران متقاضی دارای گواهینامه معتبر واگذار نماید. لذا از واجدین شرایط 
دعوت می شود از تاریخ چاپ فراخوان نوبت اول به مدت 3 روز به سامانه ستاد ایران جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه مراجعه نمایند. 

حضور شرکتهایی که سهامداران آن دارای سهام یا عضو هیات مدیره مشترک با شرکت های دیگر می باشند ممنوع است.
                                   455890 

 روابط عمومی 

 مبلغ ضمانت نامه
فرآیند ارجاع کار

شماره طرح سال سررسید اسناد اعتبار  پروژه برآورد اولیه

107.000.000 99/7/21 1801015003 2000 2.126  مدرسه 1 کالسه شفاعت فهرج

175.000.000 99/7/21 1801015003 2000 3.480  مدرسه 2 کالسه فجر سه کهور فهرج

390.000.000 99/7/21 1801015009 4000 7.790  تکمیل سالن خدادادیان شهربابک

515.000.000 99/7/21 و 98/3/27 1801015017 6300 10.291 تکمیل سالن ورزشی رابر

154.000.000 99/7/21 و 99/2/24 1801015009 3000 3.065  تکمیل مدرسه خاتون آباد شهربابک

181.000.000 1399 1702005002 3500 3.608 تکمیل سالن ورزشی بردسیر

252.000.000 99/7/21 و 98/3/27 1801015017 3000 5.021 تکمیل مدرسه شهید جهان آرا توکل آباد رودبار

150.000.000 1399 1702005002 3875 2.980  تکمیل سالن ورزشی منوجان

177.000.000 99/7/21 و 99/2/24 1801015009 3000 3.531 تکمیل مدرسه خیری گلباف

117.000.000 99/7/21 و 99/2/24 1801015009 3300 2.337  تکمیل مدرسه کهنوج فیض آباد راور

328.000.000 99/7/21 و 99/2/24 1801015003 3500 6552  تکمیل مدرسه آیت اهلل کاشانی فهرج

589.000.000 99/7/21 و 99/2/24 1801015009 2000 11.776 تکمیل مدرسه سلمان فارسی مهن آباد کوثر رودبار

587.000.000 99/7/21 و 99/2/24 1801015009 2500 11.728  تکمیل مدرسه امام رضا )ع( فهرج

580.000.000 99/7/21 و 99/2/24 1801015009 2500 11.597  تکمیل مدرسه ام البنین جنت آباد گنبکی ریگان

595.000.000 99/7/21 و 99/2/24 1801015009 2000 11.893  تکمیل مدرسه بیت المقدس گنبکی ریگان

595.000.000 99/7/21 و 99/2/24 1801015009 2000 11.885  تکمیل مدرسه شهید رئیس اکبری گنبکی ریگان

587.000.000 99/7/21 و 99/2/24 1801015009 5000 11.724  تکمیل مدرسه اشرفی اصفهانی هور پاریک فاریاب

433.000.000 99/7/21 و 99/2/24 1801015009 2500 8.653  تکمیل مدرسه نبوت شهید جبالبارزی عنبرآباد

120.000.000 99/7/21 و 99/2/24 1801015009 2500 2.389  تکمیل مدرسه استقالل یوسف آباد فهرج

248.000.000 اعتبارات 98 و کمک خیر 1801015009 در حد نیاز 4.955 مدرسه 6 کالسه خیری خرمنده بردسیر

414.000.000 99/7/21 و 99/2/24 1801015003 5200 8.265  مدرسه 6 کالسه استثنایی تالش نرماشیر

208.000.000 1400/5/18 1801005/025 1000 4.146  محوطه سازی مدرسه حصن آباد زرند

305.000.000 99/7/2 و 99/2/24 1801015003 3500 6.089  مدرسه 4 کالسه رهروان ساالر آباد نودژ منوجان

1.360.000.000 1801001006 13000 27.079 مدرسه 12 کالسه شهید اندرزگو شهرستان زرند

فراخوان نوبت دوم شماره 98-1/پ
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به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(

قسمت دوم 

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد 

از  پادشاه جمشید در جلوگیری  فداکاری دختران  از  قبل  در قسمت 
از  و  نوشتیم  فریدون  شدن  متولد  و  ضحاک  دست  به  جوانان  کشتن 
نام بردیم و گفتیم وقتی فریدون  باستان هم  این شیرزن دوران  فرانک 
متولد شد توسط مادرش تعلیمات و آداب و رسوم پادشاهی را آموخت 
و با تالش دالوران ایرانی و با حمایت کاوه آهنگر ضحاک را شکست 
داد و در کوه دماوند او را زندانی کرد و به اوضاع زندگی مردم سر و 
سامانی داد و با دو دختر جمشید شاه ازدواج کرد حاصل این ازدواج 
با نامهای تور، سلم و ایرج. فریدون احساس  اصیل سه فرزند پسر بود 
است  رسیده  آنها  ازدواج  موقع  و  اند  بزرگ شده  فرزندانش  که  کرد 
اطراف و  به  مناسب  پیدا کردن دختران  برای  را  بنابراین وزیر خودش 
اکناف فرستاد. وزیر بعد از اینکه چند سالی گشت آن هم در کشورهای 
مختلف به کشور یمن که به نام )سرو( بود وارد شد و وقتی شنید که 
پادشاه این کشور سه دختر زیبا چهره و متین دارد خود پادشاه هم از نسل 
پادشاهان و اصیل زادگان می باشد با او در مورد ازدواج دخترانش وارد 
مذاکره شد و هر سه دختر او را برای سه فرزند فریدون شاه خواستگاری 
کرد. سوابق و شجره ای از آنها گرفت تا به عرض پادشاه برساند وقتی 
به دربار پادشاه فریدون آمد ماوقع را تعریف کرد پادشاه دستور داد تا با 
عده ای از بزرگان برای خواستگاری و پیوند ازدواج آنها به آن کشور 
بروند و هر سه دختر را به نامهای آزاده ، آرزو و سهی نامید و هر سه را 
نیز پسندیده و به همسری فرزندانش درآورد این دختران دارای اصالتی 
ایرانی نبودند. در اینجا مشخص می شود که برخالف شایعات و نظرات 
بدخواهان که فردوسی را انسانی فاالنژوناسیونالیست می دانند از جمله 
همین خطیب که در قسمت قبل به آن اشاره کردم. چون اگر این چنین 
بود باید از بین دختران ایرانی فریدون برای فرزندانش همسر اختیار می 

کرد که این کار را انجام نداد.
 بگذریم... بعد از اینکه ازدواج انجام شد فریدون جهان را که بر آن 
پادشاهی می کرد به سه قسمت تقسیم کرد و هر قسمت را به یکی از 
توران  او  کنند.  پادشاهی  قسمت  آن  در  عدالت  با  تا  سپرد  فرزندانش 
زمین را به پسر بزرگش تور، قسمت اروپا و کشورهای تابعه آن را به 
پسر دومش سلم و ایران را به پسر کوچکتر ایرج که به نظرش از دیگران 
مدیرتر و داناتر بود سپرد. خودش هم قرار شد تا می تواند در ایران بماند 
و پسرش ایرج را راهنمایی کند. به نظر خیلی از پژوهشگران این اولین 
پادشاه فریدون که فردی  مانند  پادشاه آن هم  اشتباه یک  و بزرگترین 
مدیر و با تدبیر و عدالت گستر بود بعید به نظر می رسید زیرا اوال ایرج 
از دو برادر دیگر کوچکتر بود. دوما قسمتی را که به او داده بود از سایر 
قسمتها آبادتر بود از طرفی نزدیک به محل زندگی خودش بود. برادران 
که این کار پدر را نمی پسندیدند و آن را تبعیضی می دانستند شروع به 

مخالفت کردند و بعد از کلی درگیری تنها راه رفع این بی عدالتی پدر 
را در این دیدند که ایرج را به منطقه ای دعوت کنند و همین کار را نیز 
انجام داده او را دعوت کردند و زمانی که ایرج را به سراپرده خودشان 
که هم تور و هم سلم در آن بودند وارد کردند شروع به پرخاش کردن 
و حرفهای تحریک کننده به او زدند. هر چقدر او مماشات می کرد آنها 
جری تر می شدند تا اینکه هر دو برادر قصد جان او را کردند. خواهش 
های او هم بی تاثیر بود و توضیحات او بی اثر باالخره هم سر برادرشان 
را بریدند و در صندوقچه ای زرین نهادند و برای پدرشان فرستادند که 
این کار اولین خیانت و برادر کشی در تاریخ باستانی سرزمین ما ایران 
بوده است البته در قرآن و در صوره قصص االنبیا اولین برادر کشی را به 
فرزندان آدم نسبت داده اند که کشتن هابیل به دست برادرش قابیل می 
باشد. بگذریم طبق تحقیق و بررسی پژوهشگران در شاهنامه فردوسی 
بعد از کشته شدن ایرج به دست برادران فریدون سالها همسر او را از دید 
آنها دور نگه می دارد. ایرج چند دختر دارد که از یکی از آنها پسری 
با کمک همین  بعد  نامد  او را منوچهر می  به دنیا می آید که فریدون 
نواده خودش به نبرد با فرزندانش می پردازد و در جنگی شدید هر دو 
فرزند به دست منوچهر کشته و منوچهر را به جانشینی خودش انتخاب 
می کند. ضمنا گفتیم فرزندان فریدون سه دختر غیرایرانی را به همسری 
بودند و  انتخاب شده  پسران  برای  فریدون  آنها توسط وزیر  برگزیدند 

فردوسی در شاهنامه چنین آورده است:
به نام پری چهرگان روز و شب

کنون برگشایم به شادی دو لب 
زن سلم را کرد نام آرزو 

زن تور را ماه آزاده خوی 
زن ایرج نیک پی را َسهی 

کی بُد به خوبی سیهش رهی 
بانوان؛ حال  به  نبوده و  اوال فردوسی ضد زن  اینجای داستان  تا  اما  و 
چه ایرانی و یا غیر ایرانی احترام می گذاشته و آنها را گرامی می دارد. 
در کل شاهنامه همیشه به مقام زن به خصوص مادر بسی ارج می نهاده 
بزرگترین  از  یکی  که  منوچهر  فوت کرد  فریدون  اینکه  از  بعد  است. 
پادشاهان اسطوره ای ایران است به جای جدش بر تخت پادشاهی می 
نشیند و سالها با قدرت سلطنت می کند. متاسفانه جنگهای طوالنی در 
زمان او با توران که از فرزندان تور بودند بروز می کند و در یکی از 
جنگها منوچهر شکست می خورد و مجبور به بستن قراردادی خفت آور 
با توران می شود. منوچهر از پدری ایرانی به نام پشنگ و مادری ایرانی 
فرزند  چند  نیز  آید. خودش  می  دنیا  به  ایرج(  )دختر  آفرید  ماه  نام  به 
داشت به نامهای نوذر، کی قباد، طهماسب، یکی دیگر از دختران ایرج 
همسر سام فرزند پهلوان نریمان بوده است ضمنا در دوران منوچهر برای 
از ماجرای  بعد  توران مرزبندی می شود آن هم  ایران و  بین  بار  اولین 
شجره  از  و  ایرج  دختر  فرزند  منوچهر  چون  طرفی  از  کمانگیر  آرش 
پادشاهان بود از طریق مادرش فر ایزدی بر او نمایان می شود و دارای 
سلطنتی بسیار طوالنی حدود یکصد و بیست سال بود. منوچهر بعد از 
جنگهای طوالنی توانست سرزمین های تصاحب شده توسط افراسیاب 
را از او پس گیرد آن هم به کمک و جانفشانی دالور مردانی نظیر آرش 
کمانگیر و کمان اهورایی اش که پرداختن به آن از حوصله این مبحث 
خارج است. در زمان سلطنت منوچهر زال به دنیا می آید و تولد رستم 
جهان پهلوان نیز در زمان نوذر و طهماسب پسران منوچهر می باشد و 
سرداران منوچهر که برای آینده داستان باید از آنها نام برد پهلوانی نظیر 

کمک  با  که  گرشاسب  نریمان،  فرزند  سام  آهنگر،  کاوه  فرزند  قارن 
بود  پیر شده  خیلی  منوچهر  ولی چون  تاخت  توران  لشکر  بر  منوچهر 
سپاه  فرمانده  که  هم  نریمان  سام  و  سپرد  نوذر  پسرش  به  را  فرماندهی 
ایران در مازندران بود. بعد از مطالب فوق می پردازیم به زنانی که در 

شاهنامه شناخته و معرفی شده اند.
زابلستان  حکومت  ایران  سپاه  ساالری  سپه  بر  عالوه  که  نریمان  سام 
بسیارزیبا  زنی  و  نبود  نژاد  ایرانی  اصل  در  که  خود  کنیز  از  داشت  را 
با موهای طالیی و چهره ای بور و روشن و اندامی درشت بود از سام 
دارای فرزند می شود که چهره و موهای طالیی به رنگ نور خورشید 
مادرش  ژن  شدن  غالب  علت  به  ولی  سالم  و  قوی  اندامی  با  داشت 
دارای موهای سفیدی بود. وقتی به دنیا آمد افرادی که در حرمسرای 
سام بودند نمی خواستند این موضوع را به سام بگویند چون او منتظر 
فرزندی کامال طبیعی بود. یک هفته از تولد فرزند گذشته بود تا اینکه 
یکی از کنیزان که بر دیگران ارجحیت داشت موضوع را با ترس و لرز 
به اطالع سام می رساند. سام آنچنان دگرگون می شود که تصمیم می 
گیرد نوزاد را از شهر خارج کند و جریان تولد او را از دیگران پنهان 
به  از مالزمینش  نفر  همراه چند  به  برداشت  را  بنابراین کودک  بدارد. 
بیابانهای دور از شهر و دیارش برده او را روی تخته سنگی می گذاردتا 
از گرسنگی بمیرد یا خوراک حیوانات درنده شود. خود با همراهانش 
را مسکوت می گذارد.  این موضوع  مدتها  تا  و  باز می گردد  به شهر 
سالها از این موضوع می گذرد. خداوند بر او غضب کرد چون کاری را 
که او کرده بود نه از نظر انسانی و نه از نظر عواطف پدرانه کار شایسته 
ای نبود او دیگر دارای فرزندی نشد سام چون  دوران جوانیش سپری 
شده و در مرز کهن سالی می باشد بی اختیار به فکر فرزندش می افتد 
همسرش که ناراحتی او را می بیند جریان این ناراحتی را می پرسد او 
علت دلتنگی خود را با همسرش در میان می گذارد همسرش می گوید 
با وجودی که چند سال از این جریان گذشته باز هم از رحمت خداوند 
ناامید نشود و به همان جایی که کودک را رها کرده برود شاید کسی 
او را برده باشد و از مرگ نجات یافته باشد. سام این نظر را پسندید و با 
تنی چند از همراهان به محلی که فرزندش را گذاشته بود رفت از طرفی 
بیابان برده و روی تخته سنگی گذاشته  موقعی که سام کودک را در 
بود کودک تمام شب را بر روی همان سنگ مانده بود و در زمانی که 
هنوز خورشید طلوع نکرده است مرغ افسانه ای سیمرغ حکیم برای تهیه 
غذای جوجه هایش از النه اش خارج شده و در پهنه آسمان به پرواز 
درآمده بود. وقتی به زمین نگاه می کند جسمی را بر روی تخته سنگی 
می بیند به خیال اینکه او گوزن و یا آهویی می باشد برای شکارش به 
طرف سنگ می آید. چشمش به کودکی رها شده می افتد کودک با 
دیدن او دستهایش را باز می کند تا در بغل او جایی بگیرد و از او طلب 
به یکبار  به او نزدیک شد و  شیر می کند. سیمرغ که مرغ دانایی بود 
حس مادری اش را به یاد آورد. حس کرد او هم می تواند برایش مثل 
جوجه هایش باشد بنابراین با پنجه های قوی اش او را برداشت و به النه 
اش برد و در بین بچه هایش رها کرد و با محبتی که داشت فرزندانش 
را قانع کرد تا او را دوست بدارند و به او آزار نرسانند. خودش هم برای 
پیدا کردن شکار به پرواز درآمد بعد از مدتی با شکاری که کرده بود 
با  بازی کردن  به سوی النه اش برگشت. دید که بچه هایش در حال 
کودک می باشند او از اینکه دوستی بین کودک و جوجه هایش برقرار 
نموده بود شاد شد و با توجه به اینکه در نظرش این کودک مثل طال بود 
و می درخشید بنابراین نام او را زال )زر( نهاده و برای رشد و پرورش 

او تمام هم و غم خود را صرف نموده هم چنین به او توجه خاصی 
به  تا  انسانی داشت  از نظر کماالت  نظر پرورش جسمانی و چه  از  چه 
صورت جوانی دالور و قوی بنیه درآمد. به تنهایی به شکار می رفت و 
با بدن قوی که داشت با حیوانات وحشی مبارزه می کرد بنابراین قدرتی 
پیدا کرده بود بیش از حد تصور. او دارای عضالتی ستبر و درشت و 
هیکلی بسیار زیبا داشت. روزی در حال شکار بود متوجه شد عده ای 
که شباهتی به او دارند به طرف تپه ها می آیند خود را در جایی پنهان 
کرد. سیمرغ هم که از دور شاهد ماجرا بود به آسمان پرواز نمود و با 
زدن بالهایش آسمان را تیره و تار کرد و خود را به این جماعت رسانید. 
سام با دیدن سیمرغ چون وصف او را شنیده بود به او گفت ای مرغ دانا 
می دانم که تو در همه علوم و فنون بر انسانها برتری داری من چند سال 
قبل اشتباه فاحشی کردم. فرزندم را در اینجا گذاشتم حاال پشیمان و با 
دیده ای خون بار به دنبالش می گردم و از تو ای مهربان فهیم یاری می 
خواهم از فراز آسمان بنگر فرزند مرا بیاب و به من بازگردان. سیمرغ 
که حال و روز سام را دید دلش به حال او سوخت و چون همیشه یاری 
دهنده بود ترجیح داد با وجودی که عالقه زیادی به زال داشت و او را 
چون فرزندان خودش می دانست و دلش نمی خواست او را از دست 
بدهد در عین حال صالح را در این دید که او را به پدرش بازگرداند تا 
در بین انسانها زندگی کند ولی به خودش قول داد در همه حال تا زنده 
هست او را رها نکند همیشه به یاری اش بشتابد و از هر خطری او را 
محفوظ بدارد بنابراین به سام گفت اگر من فرزند تو را به تو برگردانم 
راه سعادتش  در  و  نباشی  او  آزار  پی  در  هیچ وجه  به  بدهی  قول  باید 
بکوشی سام وقتی شنید سیمرغ زال را یافته و پرورش داده است زمین 
را سجده کرد و منتظر شد تا سیمرغ او را بیاورد سیمرغ زال را به نزد 
پدرش آورد و به او گفت: فرزندم! خانواده واقعی تو اینجا هستند و این 
مرد پدر توست و با توجه به اینکه تو دیگر دالور بی مانندی هستی می 
توانی از خودت دفاع کنی بنابراین به نزد خانواده ات بازگرد و در میان 
از سیمرغ خواست  پریشان شد  این گفتگو  از  زال  آدمها زندگی کن. 
با  تو  داد  قول  او  به  سیمرغ  ولی  بماند  او  خانواده  میان  در  دهد  اجازه 
پدرت برو و بدان همیشه و در همه حال من در کنار تو هستم و برای 
اینکه به حرفش عمل کند دو پر از بدنش جدا کرد به او داد و گفت 
این پرها را نزد خودت نگه دار ولی از آنها استفاده نکن فقط زمانی که 
در تنگنا قرار گرفتی و دیگر کاری از آدمها برای تو ساخته نبود یکی 
از آنها را آتش بزن من در آن واحد به نزد تو خواهم آمد و در کنارت 
خواهم بود و کمکت خواهم کرد. او زال را راضی کرد که با پدرش به 

شهر برگردد. زال هم نمی خواست به سیمرغ جواب رد بدهد.
ابا خویشتن بر یکی پر من 

خجسته بود سایه فر من 
گرت هیچ سختی بروی آورند
ور اینک و بد گفتگوی آورند

بر آتش برافکن یکی پر من 
ببینی هم اندر زمان فّرمن 

که در زیر پرت بپرورده ام 
ابا بچگانت برآورده ام 

بنابراین به اتفاق پدرش به زابل بازگشت.

ادامه دارد ...

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران 



سرنوشت تلخ دختر تهرانی

 با پسر اصفهانی در آبادان  
 

سفر  آبادان  به  اصفهان  از  جوانی  پسر  با  تهران  از  نوجوان  دختر 
کردند تا از مرز شملچه به عراق فرار کنند. این دختر و پسر قصد 
داشتند پناهنده آمریکا شوند که دختر نوجوان از فرار پشیمان شد اما 

سناریوی تلخی در برابرش قرار گرفت.
در  حضور  با  جوانی  پسر  امسال  ماه  اردیبهشت   ۸ یکشنبه  روز   
کالنتری ۱۶ آبادان از ربوده شدن نامزدش از سوی راننده یک خودرو 

در آبادان خبر داد.
پسر جوان با حضور در کالنتری به ماموران گفت: همراه نامزدم به 
برای  و  بر یک خودروی دربستی شدیم  آبادان سفر کردیم و سوار 
خوردن غذا به یک ساندویچ فروشی رفتیم و درحالیکه همسرم داخل 
خودرو بود من به مغازه ساندویچ فروشی رفتم و درحال سفارش دادن 
غذا بودم که ناگهان خودرو حرکت کرد و راننده جوان نامزدم را همراه 

خودش برد.
بدین ترتیب تیمی از ماموران برای دستگیری راننده پراید وارد عمل 
شدند و در گام نخست به سراغ دوربین های مداربسته رفتند و خیلی 

زود توانستند شماره پالک خودروی پراید را شناسایی کنند.
ماموران در ادامه پی بردند که خودروی پراید به صورت قولنامه ای 
فروخته شده تا اینکه تیم پلیسی با اقدامات فنی توانستند مخفیگاه 

صاحب خودرو را که دختر نوجوان را ربوده بود ردزنی کنند.
تیم پلیسی در این مرحله به خانه راننده جوان درمنطقه سلیچ آبادان 
با  رفتند که مشخص شد وی در خانه نیست و خانواده مرد جوان 
اطالع از ربوده شدن نامزد پسر جوان از سوی پسرشان خیلی زود با 

او تماس گرفتند و خواستند تا به خانه بازگردد.
راننده پراید همراه دختر ۱۶ ساله  به خانه بازگشت و دختر نوجوان را 

در اختیار ماموران قرار داد.
مرد جوان به ماموران گفت: ساعت یک بامداد بود که دخترنوجوان و 
پسر جوان درخیابان منتظر تاکسی بودند که آنها سوار بر خودرویم 
شدند که پسر جوان خواست در جلوی یک مغازه ساندویچ فروشی 

توقف کنم.
دختر  و  شد  پیاده  خودرو  از  غذا  خرید  برای  جوان  پسر  افزود:  وی 
نوجوان داخل خودرو بود که ادعا کرد قصد دارند همراه پسر جوان 
از من  اما پشیمان شده است و  از مرز شلمچه به عراق فرار کنند 

خواست که با سرعت فرار کنم.
راننده پراید گفت: با دختر نوجوان تا ساعت ۴ صبح در خیابان ها 
پرسه می زدیم و او را به مرقد امام زاده سیدعباس بردم و از او خواستم 
به  را  او  و  بروم  سراغش  به  اینکه صبح  تا  بماند  آنجا  در  تا صبح 

ترمینال برسانم.
مرد جوان عنوان کرد: صبح به سراغ دختر نوجوان رفتم و با هم به 
با من تماس  لباس خرید که خانواده ام  برای خودش  و  رفتیم  بازار 
گرفتند و وقتی فهمیدم پلیس به دنبال من است همراه او به خانه 

بازگشتم.
ماموران در تحقیقات پلیسی پی بردند دختر ۱۶ ساله و پسر جوان 
با هم فامیل هستند و پس از مدتی ارتباط تلفنی تصمیم به فرار 

گرفته اند.
در ادامه مشخص شد دختر نوجوان از تهران و پسر جوان از اصفهان 
با هم قرار مالقات گذاشته و هر ۲ برای فرار به آبادان سفر کرده اند 
و تصمیم داشتند پس از فرار به عراق از مرز شلمچه به سفارتخانه 
آمریکا در عراق بروند و درخواست پناهندگی کنند که در میان راه 
دختر نوجوان از تصمیم خود پشیمان شده و از راننده پراید درخواست 

کمک کرده است.
دختر نوجوان به ماموران گفت: وقتی راننده پراید متوجه راز فرار ما 
شد از او خواستم تا مرا به ترمینال برساند تا به تهران بازگردم که او 
تا صبح مرا در خیابان چرخاند و تصمیم داشت مرا به عقد خودش 
در بیارود و پس از خرید لباس در بازار به جلوی یک دفترخانه رفتیم 
که خانواده اش با او تماس گرفتند و وقتی فهمید پلیس درتعقیبش 

است مرا به خانه شان بازگرداند و تحویل پلیس داد.
دختر ۱۶ ساله ادامه داد: ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان همراه من بود 

که راننده پراید از من گرفت.
ماموران در ادامه پول را از راننده پراید گرفته و در اختیار دختر نوجوان 

قرار دادند.
بنا بر این گزارش، دختر نوجوان و پسر جوان در اختیار خانواده شان 

قرار گرفتند و راننده پراید نیز با دادن یک تعهد آزاد شد.

خبر پرداخت ۹۳۴میلیارد تومان مطالبات فرهنگیان 

با اشاره به اینکه دولت در استیفای  محمدباقر نوبخت 
از  آمد،  نخواهد  کوتاه  وجه  هیچ  به  فرهنگیان  حقوق 
پرداخت ۹۳۴ میلیارد تومان از مطالبات فرهنگیان خبر 

داد.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از خانه ملت، محمدباقر 
نوبخت درباره میزان تحقق بودجه آموزش و پرورش و 

آموزش عالی در سال ۹7 گفت: اگرچه تمام رقمی که 
در بودجه پیش بینی شده بود، تحقق پیدا نکرد ولی به 
دلیل استحقاق آموزش و پرورش و ضرورتی که وجود 
بود  پرورش ۱۰۸ درصد  و  آموزش  به  پرداخت  داشت، 

یعنی ۸ درصد بیش از آنچه قانون مقرر کرده بود.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: رقم پرداختی برای 
آموزش عالی در حد ۱۰۱ درصد بود و آموزش پزشکی 
با توجه به اینکه از طرح تحول سالمت استفاده می کند، 

در حد ۱۰۳ درصد.
وی درباره مطالبات فرهنگیان گفت: بر اساس آنچه که 
گزارش  بودجه  و  برنامه  سازمان  به  پرورش  و  آموزش 
میلیارد   ۹۳۴ حدود  فرهنگیان  مطالبات  میزان  داده، 
از هفته  تومان بود و همانطور که قول داده بودم قبل 
گرامیداشت مقام معلم این امر پرداخت شود، انجام شد 
موظف  را  باشد،دولت خود  مانده  باقی  مطالباتی  اگر  و 
اقدام  مطالبات  این  تأمین  به  نسبت  اولویت  با  می داند 

کند.
این عضو هیات دولت در پاسخ به این سوال که آیا رقم 

میزان مطالبات فرهنگیان مشخص است، توضیح داد: 
آنچه اعالم شده برای سال گذشته همان ۹۳۴ میلیارد 
تومان بود که ما پرداخت کردیم اما اگر تعاریف دیگری 
از مطالبات و پرداخت ها وجود داشته باشد با کمیسیون 
کارگروهی  کردیم  توافق  مجلس  تحقیقات  و  آموزش 

تشکیل شود و آنها را محاسبه کنند.
وی تاکید کرد: دولت در استیفای حقوق فرهنگیان به 

هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد.
اگر  داد:  ادامه   ۹۹ سال  بودجه  به  اشاره  با  نوبخت 
آموزش  برای  هزینه ای  اعتبارات  تعریف  بتوانیم  ما 
به  عرف  در  که  آنچه  از  را  عالی  آموزش  و  پرورش  و 
عنوان پرداخت حقوق تعریف می شود، جدا کرده و آن 
آنها  بتوانیم  ما  تلقی کنیم،  به عنوان سرمایه گذاری  را 
را به عنوان نوعی اعتبارات تملک دارایی های انسانی و 

سرمایه ای تعریف کنیم.
دولت  رویکرد  درباره  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
نسبت به احیای صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: وزارت 

آموزش و پرورش در صدد احیای این صندوق است.
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سرنوشت کنکور 

چه می شود؟

مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو  یک 
کمیسیون  در  طرحی  بررسی  از  اسالمی  شورای 
خبر  اسالمی  شورای  مجلس  تحقیقات  و  آموزش 
انجام  دانشگاه ها  از طریق  داد که طبق آن گزینش 

می شود و به موجب آن کنکور حذف خواهد شد.
سلیمی  علیرضا  ایسنا،  از  ایران  صدای  گزارش  به 
تحقیقات  آموزش،  کمیسیون  جلسه  خصوص  در 
مجلس شورای اسالمی گفت: در این جلسه  آقای 
نوبخت حضور پیدا کردند و بحث هایی در خصوص 
بودجه آموزش و پرورش، بودجه وزارت علوم و وزارت 
برای  پرورش  و  آموزش  بودجه  شد.  انجام  بهداشت 
سال آینده ۵۴ هزار میلیارد تومان است. اگرچه در این 
بودجه افزایش عددی داشته ایم ولی نسبت این عدد 
به کل بودجه در حد کافی نیست. چرا که معلمین و 
کارمندان آموزش و پرورش ۴۰ درصد کارکنان دولت 
را تشکیل می دهند و بودجه آموزش و پرورش باید به 

این نسبت تبیین شود.
وی افزود: ولی اکنون نسبت این بودجه به کل بودجه 
کشور ۱۱ درصد است که متأسفانه این موضوع دغدغه 
زا است. البته این نسبت تا قبل از سال ۹۲ تا ۱۵.۷ 
کافی  نسبت  این  اکنون  ولی  است  بوده  نیز  درصد 
مورد  خصوص  این  در  که  دیگری  موضوع  نیست. 
این موضوع  بود.  بندی  رتبه  قرار گرفت طرح  بحث 
نیاز به ۱۵ هزار میلیارد تومان دارد اما ۲۰۰۰ میلیارد از 
سقف دوم به آن اختصاص پیدا کرده که با این وجود 
نیست.  پذیر  امکان  دولت  توسط  آن  شدن  اجرایی 
از  تومان  میلیارد  هزار   ۱۰ پرورش  و  آموزش  اکنون 
دولت مطالبه دارد که این مطالبه هر چه سریع تر باید 
از سوی دولت پرداخت شود. آقای نوبخت در جلسه 
قول داد که بخشی از مطالبات تا پایان اردیبهشت 

ماه پرداخت شود.
مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  عضو  این 
شورای اسالمی بیان کرد: اکنون طرح جامع کنکور 
در کمیسیون مطرح شده است که دارای هفت محور 
است در کمیسیون مطرح شده، نسبت به کلیات آن 
بحث شد و قرار شد که به مرکز پژوهش های مجلس 

برود و بیشتر در آن مطالعه شود.
حذف  موضوع  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
کنکور در این طرح وجود دارد یا خیر؟ گفت: با توجه 
به سخنان حضرت آقا در این باره این موضوع در این 
انجام  طرح وجود دارد که گزینش ها توسط دانشگاه 
شود و سنجش را از پذیرش جدا کنیم و سنجش به 

یک باره انجام نشود.

سخنگوی تعزیرات حکومتی از جلوگیری از احتکار 
۵7 تن شکر در استان فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط 
حکومتی،  تعزیرات  سازمان  تشریفات  و  عمومی 
تعزیرات  سازمان  سخنگوی  رایگانی  سیدیاسر 
سایت  یک  از  که  صوری  خرید  با  گفت:  حکومتی 
فروش  و  خرید  با  که  فردی  شد،  انجام  اینترنتی 
بود،  شده  بازار  در  اخالل  موجب  شکر  غیرقانونی 

شناسایی شد.
تعزیرات  از  متشکل  تیمی  آن  متعاقب  افزود:  وی 
حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی و بازرسان سازمان 
صنعت، معدن و تجارت به محل انبار فرد مورد نظر 
اعزام و در بازرسی ۵7 تن شکر کشف و فرد متخلف 

نیز بازداشت شد.
ارجاع  به  اشاره  با  حکومتی  تعزیرات  سخنگوی 
پرونده متشکله در این زمینه به شعبه دهم تعزیرات 

حکومتی استان فارس تصریح کرد: شعبه رسیدگی 
و  موضوع  پیرامون  تحقیقات  انجام  حال  در  کننده 
بازجویی از متهم پرونده است و برای فرد متخلف نیز 
قرار وثیقه ای به ارزش یک میلیارد و 7۰۰ میلیون 

ریال صادر شده است.
رایگانی بیان کرد: با توجه به حساسیت موضوع، به 
زودی حکم پرونده صادر می شود و به اطالع عموم 

خواهد رسید.

خشونت  قربانی  ارومیه  در  ساله   ۵ دختربچه 
نامادری اش شد. شدت ضرب و شتم این کودک 
 به حدی بود که باعث شد تا او برای چند ساعت 

در بیمارستان بستری شود.
از  نامادری  این  شکنجه های  هولناک  ماجرای   
طریق تماس مردمی با اورژانش اجتماعی ارومیه 
پیگیری های  بعدی مشخص شد  در  و  شد  برمال 
از  بار ها  بزرگترش  خواهر  با  همراه  کودک  این 
سوی نامادری مورد ضرب و شتم  قرار گرفته است. 
زخم های  و  سنگین  ضربات  آثار  قانونی  پزشکی 
ناشی از برخورد با جسم سخت به  بدن ستایش را 
تأیید کرده و همین باعث شد تا با حکم دادستانی 
دستور  دراین  پرونده  مدعی العموم  به عنوان 

بازداشت نامادری شکنجه گر صادر شود.
ظهر  از  پیش  جوان  این  زن  شنیده ها  براساس 
شنبه از سوی پلیس بازداشت شده است. ستایش 
۵ ساله از بیمارستان  مرخص و به خانه پدربزرگش 
رفته است و تحقیقات درخصوص این پرونده ادامه 

دارد.
  ماجرای این حادثه هولناک از طریق تماس تلفنی 
کل  اداره  اجتماعی  اورژانس  به  ناشناسی  فرد 
آذربایجان غربی گزارش شد. همزمان،   بهزیستی 
و  ضرب  و  کبودی  آثار  دلیل  به  کودک  این  اما 
بود.  رفته  )ره(  خمینی  امام  به  بیمارستان  شتم 
درواقع پدر ستایش وقتی وضع نامناسب دخترش 
منتقل  بیمارستان  به  سریع  را  می بیند  او  را 
می کند. ستایش پس از چند ساعت بستری شدن 
بیمارستان  از  پزشکان  با  تشخیص  اورژانس  در 

مرخص می شود.
به خانه پدرش  را  پدر ستایش فرزند ۵ ساله اش 
مورد  همسرش  سوی  از  این  از  بیش  تا   می برد 
اورژانس  دیگر  سوی  از  نگیرد.  قرار  اذیت  و  آزار 
مردمی  گزارش  دریافت  دنبال  به  هم   اجتماعی 
این  وضع  مشاهده  با  و  می رود  ستایش  سراغ  به 
ارسال  ارومیه  قضائی  مقامات  به  کودک  گزارشی 

می کند.
بزرگتر  خواهر  که  می شود  مشخص  ادامه  در 
 ستایش هم چندبار از سوی همین زن مورد آزارو 
اذیت و ضرب و شتم قرار گرفته است، اما به دلیل 
 ترس به کسی چیزی نمی گوید، تا این که درنهایت 
با برمال شدن شکنجه های ستایش او هم ماجرای 
 اذیت و آزارهایش را به پدر و مسئوالن اجتماعی 

بازگو می کند.  
و  ضرب  بر  مبنی  قانونی  پزشکی  نظر  تأیید  با 
از  سوی  کودک  این  نامادری  ستایش،  شتم 
از  هم  ستایش  پدر  جالل  شد.  بازداشت  پلیس 
ستایش  خواهر  است.  کرده  شکایت  همسرش 
گفت:  جوانش  نامادری  شکنجه های  هم  درباره 
سرماخوردگی  دلیل  به  ستایش  پنجشنبه  »ظهر 
فرش خانه  را کثیف کرد. همین هم بهانه ای شد 

جارو  دسته  با  و  ببرد  حمام  به  را  ستایش  او  تا 
خواهر  گفته  به  بزند.«  حسابی  کتک  را  او  تی  و 
ستایش این زن ۳۳ ساله پیش از این هم چنین 
رفتار های خشنی داشته  و بار ها آن ها را به شدت 
خانه  در  حاضر  درحال  ستایش  است.  زده  کتک 
تیم های  سوی  از  و  می  کند  زندگی  پدربزرگش 

درمانی بهزیستی تحت درمان و مراقبت است .
نامادری  خشن  رفتار  و  شکنجه ها  این  دلیل  اما 
گفته  به  نیست.  معلوم  درستی  به  هم  ستایش 
 مسئوالن بهزیستی این زن در سالمت کامل بدنی 
هم  روانی  اختالل  و  بیماری  سابقه  هیچ  و  است 
به کلی منتفی  این زن هم  اعتیاد   ندارد. موضوع 
است. پدر ستایش هم یک کارگر ساده است که 
مسئوالن  از  یکی  گفته  به  ندارد.  اعتیاد  او  هم 
بهزیستی ارومیه که از نزدیک این پرونده را دنبال 
می  کند، پدر و نامادری این کودک هر دو ۳۳ ساله 
ازدواج  باهم  که  است  یک سال  حدود  و  هستند 
 کرده اند. جالل پدر ستایش از همسر قبلی اش سه 
یک  مجدد صاحب  ازدواج  از  بعد  که  دارد  فرزند 
 فرزند دیگر هم می شوند. اما ظاهرا این زن رفتار 
داشته  همسرش  قبلی  فرزندان  با  باری  خشونت 
قرار  آزار  و  اذیت  مورد  زن  این  سوی  از  و  بار ها 

گرفته اند.  
ستایش هایی که قربانی شدند

تمامی  ستایش ها  تلخ  سرگذشت  این که  مثل  اما 
و  شکنجه  از  متعددی  موارد  این  از  پیش  ندارد. 
چون  ناگوارتری،  حوادث  حتی  و  آزاری   کودک 

سن  کم  کودکان  این  برای  هم  قتل  و  تجاوز 
این  معروف ترین  از  یکی  است.  رخ  داده  و سال 
پرونده ها ماجرای ستایش قریشی و قتل او توسط 

امیرحسین ۱٦  ساله بود.
همان ساکنان محله »خیرآباد« ورامین که یکی از 
پرونده های جنجالی سال های اخیر  بود. ستایش آن 
ماجرای تلخ پس از این که مورد تجاوز قرار گرفت 
جسدش از سوی امیرحسین با  اسید سوزانده شد. 
سرانجام این پرونده با قصاص امیرحسین به پایان 
رسید . همزمان کیلومتر ها دورتر در نی ریز استان 
قربانی  ستایش  نام  به  دیگری  بچه  دختر  فارس 
طمع  مردی شد که گوشواره های این دختر را تنها 

راه نجاتش می دید.
مسیر  در  پرونده  خونین،  این  ساله   ٦ ستایش 
بازگشت طعمه مرد جوانی شد که سال ها همسایه 
خانواده آن ها بود. ستایش این  پرونده تنها به خاطر 
یک جفت گوشواره طال به قتل رسید تا قاتل با 
را  از  بدهکاری هایش  بخشی  بتواند  آن ها  فروش 
اهل رفسنجان هم  تسویه کند    ستایش ۳ ساله 
آزاری  کودک  پرونده های  قربانیان  از  دیگر  یکی 

سال های اخیر  بود.
آزار  مورد  معتادش  ناپدری  سوی  از  که  کودکی 
مراکز  ماه در  به مدت ۱۰  و  قرار گرفت  اذیت  و 
مادر  داشت.  قرار  مراقبت  و  مداوا  تحت   درمانی 
و  داشت  اعتیاد  هم  برگشته  بخت  کودک  این 
همین  مسأله باعث شد تا بهزیستی سرپرستی او 

را برعهده بگیرد .

اخاللگر بازار شکر دستگیر شد

ماجرای نامادری شکنجه گر و ستایش پنج ساله  

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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تنیسور کرمانی نایب قهرمان 

رقابت های تنیس نوجوانان 

کشور شد

نوجوانان  تنیس  های  رقابت  در  کرمانی  تنیسور  رشیدی،  جیران 
کشور بر سکوی دوم مسابقات ایستاد.

وجیهه کیانی نژاد نایب رییس هیات تنیس استان کرمان در گفت 
و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، گفت: 
نونهاالن کشور در دو  و  نوجوانان  مسابقات تنیس رده های سنی 
از  با حضور تنیسورهایی از سراسر کشور  بخش دختران و پسران 
در  تهران  استان  میزبانی  به  روز   ۸ مدت  به  جاری  اردیبهشت   ۷

زمین های تنیس مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.
وی افزود: یزدان بیرجندی در رده ی سنی ۱۴ و ۱۶ سال، فرشاد 
ایرانمنش در رده ی سنی ۱۲ و ۱۴ سال، بی نظیر رشیدفرخی در 
رده ی سنی ۱۴ و ۱۶ سال و جیران رشیدی در رده ی ۱۶ و ۱۸ 
حضور  رقابت ها  این  در  کرمان  استان  نمایندگان  عنوان  به  سال 

یافتند.
رشیدی  جیران  ها،  رقابت  این  پایان  در  کرد:  تصریح  نژاد  کیانی 
نایب قهرمانی را  بایستد و عنوان  توانست بر سکوی دوم رقابت ها 

از آن خود کند.
وی یادآور شد: ارشیا دیلمی دیگر نماینده ی کرمانی نیز در جدول 
تایی رتبه  بینظیر رشیدفرخی در جدول ۳۲  تایی رتبه دهم،   ۶۴
پنجم و فریما فرهی مقدم هم در زیر ۱۰ سال رتبه سوم کشوری 

را به خود اختصاص دادند.

راه اندازی زمین چمن مصنوعی

 در بخش گنبکی ریگان
نخستین زمین چمن مصنوعی بخش گنبکی ریگان در ابعاد ۲۰ در 

۴۰ با حضور مسئوالن محلی این شهرستان راه اندازی شد.
ریگان در  اداره ورزش و جوانان شهرستان  زاهدی رییس  محسن 
باشگاه خبرنگاران جوان  های  استان  گروه  با خبرنگار  گو  و  گفت 
بالغ  با جمعیتی  ریگان  گنبکی شهرستان  بخش  کرمان، گفت:  از 
و  فوتبال  زمینه  در  ورزشی  استاندارد  زمین  فاقد  نفر  هزار  بر ۳۰ 

فوتسال است.
وی افزود: با حمایت مسئوالن این شهرستان و پیگیری های صورت 
گرفته، نخستین زمین فوتسال چمن در بخش گنبکی شهرستان 

ریگان راه اندازی و آماده ی استفاده ی فوتسالیست ها شد.
زاهدی به اینکه در این بخش بیش از ۳۰ تیم فوتبال فعالند، تصریح 
از زمین استاندارد  اندازی این زمین چمن، این تیم ها  با راه  کرد: 

بر خوردار شدند.
وی یادآور شد: برای راه اندازی این زمین چمن مصنوعی در بخش 

گنبکی بیش از ۳ میلیارد ریال هزینه شده است.
زاهدی از احداث ۱۳ زمین چمن مصنوعی در شهرستان ریگان و 

روستا های آن در آینده ای نزدیک خبر داد.

کشف ۱۰ میلیارد تومان اقالم مسروقه 

مخابراتی در کرمان
فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: ۱۰ میلیارد تومان انواع اقالم 
مخابراتی که چندی قبل در این استان به سرقت رفته بود، توسط 

پلیس آگاهی کرمان کشف شد.
جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  فر  اسدی  بنی  رضا  سردار 
مسروقه  پرونده های  به  رسیدگی  فرایند  در  کرمان  آگاهی  پلیس 
شرکت برق کرمان موفق شد تعداد قابل توجهی از اقالم مسروقه 

این اداره را کشف کرد.
وی افزود: پلیس آگاهی در ادامه رسیدگی به پرونده اموال مسروقه 
شرکت برق کرمان، متوجه فعالیت باند سرقت کاال های مخابراتی 

ایرانسل شد.
یابی این مهم،  از ریشه  افزود: بعد  انتظامی استان کرمان  فرمانده 
موضوع انهدام باند سرقت شرکت مخابراتی ایرانسل در دستور کار 

پلیس کرمان قرار گرفت.
وی تصریح کرد: پلیس کرمان بعد از کشف اقالم قابل توجهی از 

سارقان شرکت مخابراتی ایرانسل، سه نفر را نیز دستگیر کرد.
راستای  در  سرقت  باند  این  یابی  ریشه  و  تحقیقات  گفت:  وی 
آگاهی  پلیس  مجموعه  در  سرقت  پنهان  زوایای  شدن  مشخص 

استان کرمان ادامه دارد.
سردار بنی اسدی فر با بیان اینکه معموال سارقان به نوعی مرتبط و 
آشنا با محل سرقت هستند و اطالعات الزم را دارند بیان داشت: نظر 
صریح در مورد اینکه سارقان از افراد و نزدیکان شرکت مخابراتی 

ایرانسل بوده اند یا نه؟ در مراحل بعدی پرونده کشف خواهد شد.

 WKA بوکسینگ  کیک  مسابقات 
استاد  یادواره  کرمان،  استان  قهرمانی 
فقید »کامران صادقی« با معرفی نفرات 
برتر این رقابت ها به کار خود خاتمه داد.
کیک  کمیته  رییس  صادقی،  منصور 
بوکسینگ WKA شهرستان کرمان در 
گفت و گو با خبرنگار گروه استان های 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: 
مرحوم  سالگرد  دوازدهمین  مناسبت  به 
بنیانگذار  فقید »کامران صادقی«  استاد 
کیک بوکیسنگ استان کرمان، مسابقات 
قهرمانی   WKA بوکسینگ  کیک 
استان کرمان، به مدت سه روز در خانه 

رزمی کرمان برگزار شد.
وی افزود: ۱۸۴ فایتر در رده های نونهاالن، 
استایل  و  بزرگساالن  و  نوجوانان، جوانان 

های الیت کنتاکت، لوکیک، کیک الیت، 
K-۱ رولز و ... با هم به رقابت پرداختند.

صادقی تصریح کرد: در پایان، نتایج زیر 
حاصل شد:

نونهاالن
-۲۳

مهدی افروز نیا
-۲۶

عقیل ملک محمدی
-۲۹

مهدی شمس الدین پور
-۳۵

محمد محمد علی نژاد
+۳۵

مهدی صمدی
نوجوانان

-۳۵
دانیال محمودی

نوجوانان الیک کنتاکت
-۴۵

علی شمس الدین
-۵۰

مرتضی فرخی
+۵۵

محمد باقر دهقان
جوانان لوکیک

-۵۰
عرفان شمس الدینی

-۵۵
صالح مهدوی

-۶۰
محمد یاسین انارکی

-۶۵
حسین سلیمانی

-۷۰
سید محمد حسینی

جوانان کیک الیت
-۵۵

امیر نامجو باغینی
+۶۵

علی جهانشاهی نسب
k۱ بزرگساالن

-۵۵
سامان حسینی

-۶۰
رضا خضری پور فرائی

-۶۵
علی گوهرگزی

-۹۰
امیرحسین ایرانمنش
بزرگساالن کیک الیت

-۷۵
سعید اقبالی زاده

+۶۰
شادمهر باقری
۶۵+ کیلوگرم

حمزه زعیم باشی
جوانان سوپر فایت

وزن ۵۵
عرفان شمس الدین

وزن ۸۵  
 عادل زارع

آن  از  را  ها  رقابت  این  نخست  عناوین 
خود کردند.

نهایت  با  کریمان  جنوب  سازان  پی  بسکتبال  تیم 
بین  از  و  مغلوب شد  اصفهان  تیم  مقابل  شایستگی، 

۳۲ تیم شرکت کننده به مقام پنجمی بسنده کرد.
ماشااهلل ایرانمنش رییس هیات بسکتبال استان کرمان 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 

خبرنگاران جوان  ، گفت: مسابقات بسکتبال رده سنی 
زیر ۱۸ سال )جوانان ( به میزبانی تهران برگزار شد که 
کرمان ۳ تیم در رده سنی زیر ۱۶ سال به این مسابقات 
اعزام کرد. وی افزود: در دور مقدماتی هر تیم ۴ بازی 
انجام داد که تیم ساسان ۱ با ۴ برد به عنوان سرگروه 

به مرحله بعد صعود کرد و تیم های پی سازان کریمان 
جنوب و ساسان ۲ با ۳ برد و ۱ باخت به عنوان دوم 
گروه به مرحله بعد رسیدند. ایرانمنش تصریح کرد: در 
مرحله حذفی ساسان ۱ و۲ با شکست مقابل حریفان 
خود از دور مسابقات کنار رفتند و پی سازان کریمان 

جنوب با برد مقابل تیم تهرانی به مرحله نهایی دست 
یافت. وی یادآور شد: در نهایت تیم پی سازان جنوب 
اصفهان  تیم   مقابل  شایستگی  نهایت  با  کریمان 
مغلوب شد و از بین ۳۲ تیم شرکت کننده، به مقام 

پنجمی رقابت ها بسنده کرد.

عنبرآباد   شهرستان  وانقالب  عمومی  دادستان 
کردن  مثله  با  رابطه  در  ای  شایعه  تکذیب  ضمن 
عنبرآباد،گفت:  در  شهروند  یک  بدن  اعضای 
تحقیقات اولیه نشان می دهد قتل غیرعمد بوده 
است و آثار ضربه مربوط به شدت برخورد خودرو با 

مقتول بوده است.
سبحانی"  "یوسف  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
از  اظهار گفت: پس  این خبر  در تشریح جزییات 
شنبه  شامگاه   ۲۳ ساعت  حوالی  گزارشی  کسب 

۱۴ اردیبهشت مبنی بر کشف یک جسد بر روی 
این  های  روستای  به  منتهی  های  جاده  از  یکی 
شهرستان، بالفاصله مدعی العموم به همراه بازپرس 
پزشکی  رئیس  آگاهی،  پلیس  رئیس  قتل،  ویژه 
قانونی و فرمانده قرار گاه پلیس راه جنوب در محل 
حادثه حاضر و تحقیقات میدانی اولیه آغاز گردید

این مقام قضایی عنوان کرد: پس از تشریح جسد 
بقایای  و  آثار  کشف  و  قانونی  پزشکی  سوی  از 
یک  اثر  در  قتل  گردید  خودروی ضارب، مشخص 

پژوه ۴۰۵  دستگاه خودروی  یک  با  تصادف  حادثه 
بوده است که ضارب بالفاصله از محل متواری شده 
است . وی با تاکید بر اینکه مردم به شایعات توجه 
دنبال  رسمی  مراجع  طریق  از  را  اخبار  و  نکنند 
جهت  الزم  قضایی  دستورات  کرد:  ،عنوان  کنند 
گردیده  صادر  خودرو  توقیف  و  راننده  دستگیری 
است و پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی 

و انقالب عنبرآباد در حال رسیدگی است.
این مقام قضایی عنوان کرد: مقتول سابقه مصرف 

و  نوع شیشه داشته است  از  مواد مخدر صنعتی 
در شب حادثه نیز بر اثر مصرف مواد مخدر تعادل 
غیر  با یک حالت  و  است  نداشته  مناسبی  روانی 

طبیعی قصد عبور از جاده را داشته است.
اینکه  به  توجه  با  داد:  هشدار  عنبرآباد  دادستان 
نظارت   و  بر کنترل  ای  برجسته  نقش  خانواده ها  
بر فرزندان خود دارند، آموزه ها و باورهای خانواده  در 
از اهمیت  با موادمخدر  با مبارزه اجتماعی  ارتباط 

باالیی برخوردار است.

پاس،  تیم  قالب  در  کرمان  بزرگساالن  کاتاروهای 
فاتح جام دوازدهم سوپر لیگ کاراته کشور شدند.

در  کرمان  استان  کاراته  هیات  عضو  نخعی  هادی 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با   گو  و  گفت 
کاتای  گفت:تیم  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
ابوالحسنی،  علیرضا  ترکیب  با  کرمان  بزرگساالن 
به  اعماء،   پور  رضا  حمید  فر،  حیاتی  عباس 
حضور  از  پس  پورجاللی  مصطفی  مربیگری 
کشور  کاراته  لیگ  سوپر  های  رقابت  در  درخشان 

دانشگاه  تیم  با شکست  ها  رقابت  این  فینال  در 
کاراته  لیگ  فاتح جام دوازدهم سوپر  اسالمی  آزاد 

کشور شدند.
پاس  تیم  قالب  در  کرمان  کاتاروهای  افزود:  وی 
کشور بر روی تاتامی های سوپر لیگ کشور رفتند.

نخعی تصریح کرد: در پایان هفته ها رقابت، تیم 
کاتا به عنوان برترین کاتای تیمی و مربی کرمانی 
به عنوان برترین مربی کاتا این دوره از رقابت های 

سوپر لیگ کشور شناخته شدند.

پایان نبرد بزرگ کیک بوکسینگ کاران استان کرمان

پس از شکست مقابل اصفهان؛
پی سازان جنوب کریمان به مقام پنجمی بسنده کرد

ماجرای کشف جسدی بر روی جاده ای در عنبرآباد چه بود؟

کاتاروهای کرمانی فاتح سوپر لیگ کاراته کشورشدند
خبر

ورزش،  با  رمضان  تکریم  جام  بسکتبال  مسابقات 
گرامیداشت  و  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  یادمان 

کنگره ۶۵۰۰ شهید استان در کرمان آغاز شد.
استان  بسکتبال  هیات  رییس  ایرانمنش،  ماشااهلل 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان 
بسکتبال  باشگاه خبرنگاران جوان  گفت: مسابقات 

یادمان  ورزش،  با  رمضان  تکریم  جام  بانوان  و  آقایان 
کنگره  گرامیداشت  و  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار 
۶۵۰۰ شهید استان در سالن شهید نصراللهی کرمان 

آغاز شد.
وی افزود: رقابت ها در یک گروه با حضور ۸ تیم داریان، 
پیشکسوتان  رادکافه،  برگر،  آیدین  )پردیسان(،  بقاء 

نوین، دهه پنجاه، فجر رفسنجان و پارس به صورت 
صورت  به  اول  تیم  چهار  و  می شود  انجام  دوره ای 
پلی آف با یکدیگر بازی کرده و برندگان به فینال و 

بازماندگان برای رده بندی انتخاب می شوند.
قوانین  طبق  مسابقات  اینکه  اعالم  با  ایرانمنش 
ایران  اسالمی  جمهوری  بسکتبال  فدراسیون  رسمی 

تا ۱۶ خرداد انجام می شوند، تصریح کرد: مسابقات 
رده بندی و فینال بعد از تعطیالت پایان ماه مبارک 

رمضان برگزار می شود.
وی یادآور شد: ضمن توافق انجام شده با سرپرستان 
تیم ها، رقابت ها طی ماه مبارک رمضان هر روز در 

ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه انجام می شوند.

دستگیری  از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
در  اجتماعی  امنیت  ارتقاء  راستای  در  سارق   ۷۵
سطح شهر کرمان در عملیات ماموران انتظامی این 

فرماندهی خبر داد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
انتظامی  از کرمان، سرهنگ محمدرضا فدا فرمانده 
امنیت  ارتقاء  راستای  در  گفت:  کرمان  شهرستان 
کردن  امن  نا  و  امنیت  ضریب  افزایش  و  اجتماعی 
گشت  با  انتظامی  ماموران  مجرمان،  برای  محیط 

زنی های هدفمند در سطح شهرکرمان موفق شدند 
۷۵ سارق که ۱۵ نفر از آن ها در حین سرقت بودند 

را دستگیر و ۶۰ فقره سرقت را کشف کنند.
تعقیب  تحت  متهم   ۶۲ دستگیری  به  اشاره  با  وی 
به  موفق  انتظامی  ماموران  افزود:  قضایی  دستگاه 
دستگیری ۳ قاچاقچی و ۲۹ خرده فروش مواد مخدر 
آن ها  منازل  و  خودرو  از  بازرسی  در  که  شدند  نیز 

مقادیری مواد مخدر و سوخت قاچاق کشف کردند.
ماموران  گفت:  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

شده  تعیین  پیش  از  نقاط  در  استقرار  با  انتظامی 
برای  مزاحمت  مسبب  نقلیه  وسایل  دستگاه   ۲۷۲
توقیف  نیز  را  مدارک  فاقد  و  متخلف  شهروندان، 
 ۱۷۱ نقلیه  وسایل  این  از  استعالم  طی  که  کردند 
موتورسیکلت سرقتی کشف  خودرو و ۱۰۱ دستگاه 

شد.
سرهنگ فدا تعامل و همکاری شهروندان با پلیس را 
یکی از علل اصلی موفقیت های به دست آمده عنوان 
و اظهار کرد: بدون شک هرجا این تعامل و همکاری 

پر رنگ تر باشد موفقیت ها در ایجاد محیط امن و 
افزایش احساس امنیت و آرامش در بین شهروندان 

بهتر جلوه گر خواهد بود.
بر  تاکید  با  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
ضرورت توجه بیشتر شهروندان به نکات ایمنی در 
تمام  در   ۱۱۰ تلفنی  سامانه  افزود:  سال  پایان  ایام 
ساعات شبانه روز آماده پاسخگویی به شهروندان و 
با  برخورد  و  امنیت  و  نظم  حوزه  گزارشات  دریافت 

هنجارشکنان است.

آغاز رقابت های بسکتبال جام رمضان در کرمان

دستگیری ۷۵ سارق در شهر کرمان

www.teetr. ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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یادداشتی به قلم استاد محمدعلی گالبزاده:

پایی  بر  سال  امین  که سی  است  دلمان خوش  اگرچه 
گنج  این  و  گیریم  را جشن می  کرمان شناسی«  »مرکز 
سی ساله را به مردم شایسته بزرگوار تقدیم می کنیم، اّما 
بر این باوریم که هنوز در شناساندن ارزش های این مرز و 

بوم، راه درازی در پیش داریم.
گمان مبر که به پایان رسید کار مغان/هزار جرعه ناخورده 

در رگ تاک است
آنچه مرا بر آن داشت تا این دلنوشته را تقدیم کنم، دو 
رویداد مهم بود که به سختی مرا آزرد. اّما پیش از بیان 
این دو مورد، اشاره ای به تاریخچه پزشکی کرمان و ذکری 
از دو شخصیتی که مورد بحث قرار خواهد گرفت را الزم 

می دانم.
از جمله برجسته ترین چهره های پزشکی کرمان، ایران  و 
– بی گمان – جهان، افضل الدین ابوحامد کرمانی مشهور 
به افضل کرمانی است که نام بزرگ او به عنوان پزشکی 
توانا، شاعری نامدار، نویسنده ای گرانسنگ و تاریخ نگاری 
برجسته، بر پیشانی روزگاران رقم خورده است. فرزانه ای 
که بیش از نهصد سال پیش از این ) 615 – 530 ھ . ق( 
در گوشه گمنامی از خاک کرمان بدنیا آمد و پس از 85 
سال زندگی سرشار از عّزت و بالندگی، در گوشه دیگری 
از این دیار فرزانه پرور، دیده از جهان فرو بست و بین این 
دو زمان، صحیفه ای از بزرگی را رقم زد و از خود به یادگار 
گذاشت، او اسطوره دانش روزگار خود بود، اّما از آنجا که 

پزشکِی او مورد توجه ماست، تنها به آن اشاره می شود.
افضل، نخستین کسی است که در کرمان و یزد به ساخت 
بیمارستان پرداخته و از جمله، واژه مارستان را بکار برده، 
نام های  با  از بیمارستان  این توضیح که در آن زمان،  با 
دارالشفا و صّحیه یاد می شد. این نابغه بزرگ علم پزشکی 
در  دانش،  سالی  قحط  آن  در  قمری،  هجری  هفتم  قرن 
نکته  دو  به  الصحاح«  صالح   « نام  به  خود  ارزشمند  اثر 
بسیار مهم اشاره کرده است؛ یکی بهداشت و نقش آن در 
پاسداری از سالمت و دیگری رابطه نزدیک جسم و روح و 
تأثیر هر یک بر دیگری، یعنی همان اصلی که دانش امروز 
او درباره  یاد می کند.  به عنوان »سیکوسماتیک«  از آن 

اهمیت بهداشت می گفت:» حفظ صحت، یک نیمه از جز 
و عمل است از علم طب و نیمه دیگر، عالج بیماران است« 
و  برده  بهره  آن  از  جهانی  بهداشت  سازمان  که  ای  نکته 
پیشگیری  است که: » یک جو  را عرضه کرده  این شعار 
بهتر از یک خروار درمان است«. او در ماجرای تیراندازی 
به ملک دینار غز در راور، یعنی رویدادی که می رفت تا 
دیوانه زنجیری دیگری را به دامان مردم بی گناه کرمان 
بیندازد و فاجعه ای بزرگتر از جنایت آغامحمدخان قاجار 
در کرمان را رقم بزند، با بهره گیری از موسیقی درمانی و 

شعر درمانی یعنی سرودن این رباعی: 
تیری که بدو داد عدو پاسخ شاه                

 آمد به نظاره رخ فرخ شاه
آورد کلید قلعه و پیش کشید                   

 شکرانه بوسه ای که زد بر رخ شاه
آن  آواز  اسطوره  که  نامی  »ابابکر«  بردن  همراه  به  نیز  و 
زمان بود و قرائت آن رباعی و ترنّم آن آواز، چنان ملک 
از  که  کرد  آرام  و  آورد  زیر  به  عصبانیت  اوج  از  را  دینار 
خطای ضارب، درگذشت. او شاهکارهای دیگری نیز دارد 

که »این سخن بگذار تا وقت دگر« 
می  او  نام  به  کرمان  خطه  که  دیگری  نامدار  پزشک 
ناظم االطبا،  به  معروف  نفیسی،  علی اکبرخان  میرزا  نازد، 
طبیب روزگار قاجار بود که » همه قبیله او عالمان دین 
حکیم  بن  عوض  بن  نفیس  الدین  برهان  او  جّد  بودند«. 
که  ای  برجسته  پزشک  ق(   . ھ   812  –  890( کرمانی 
وقتی آلغ بیگ تیموری گورکانی ) 824 – 772 ھ . ق( 
که  فراخواند  دربار خود  به  را  او  را شنید،  آوازه شهرتش 

به جز مسئولیت درمان دربار، امور درمان عمومی را نیز 
برعهده داشت. نفیس، آنگونه که خودش می گوید، میراث 
دار دانش پزشکی نیاکان خویش است. از نسل این پزشک 
کرمانی، بیش از 500 پزشک به جامعه ایرانی تقدیم شده 
و  شاه  مظفرالدین  پزشک  االطباء،  ناظم  آنها  از  یکی  که 
حاکم  الملک  وکیل  آنکه  از  پس  است.  شاه  ناصرالدین 
کرمان، نبوغ و استعداد او را دریافت. وی را به دارالفنون 
االطباء  ناظم  بپردازد.  تحصیل  ادامه  به  تا  فرستاد  تهران 
با  پزشکی،  مدرک  گرفتن  و  تحصیل  از  فراغت  از  پس 
مسئولیت های گوناگونی به امر طبابت پرداخت و در سال 
1289 خورشیدی به دستور میرزا حسین خان مشیرالدوله 
معروف به سپهساالر، نخستین مریضخانه دولتی )سینای 
امروز( را در تهران راه اندازی کرد و مدتی خود ریاست آن 

را برعهده داشت.
بیمارستان  مشهد،  در  خود  مسئولیت  هنگام  همچنین 
ھ.ق مدرسه  پایه گذاری کرد و در سال 1315  را  رضوی 
خانمانسوز  وبای  در  االطباء  ناظم  انداخت.  راه  را  شرف 
خدمات  و  آمد  میدان  به  داشت  توان  در  آنچه  با  تهران، 
ارزنده ای انجام داد و از مرگ و میر بیشتر جلوگیری کرد. 
در باب ارزش خدمات پزشکی او همین بس که کتاب شرح 
االسباب و العالمات او را در کنار کتاب قانون ابن سینا قرار 
می دهند. او رساله ای در تراپوتیک و کتاب های گوناگونی 
از جمله در علم تشریح، پاتولوژی و کلینیک جراحی تألیف 
کرده است، از تبار این پزشک عالیقدر، می توان شادروان 
دکتر ابوتراب نفیسی، استاد دانشگاه اصفهان و دکتر علی 
ایرانی که سال ها در کرمان عرضه خدمت کرد را نام برد.

های  چهره  این  غربت  از  تا  داشت  آن  بر  مرا  آنچه  اّما 
اینکه  خدمتگزار بنویسم، دو رویداد متفاوت بود؛ نخست 
و  مراجعه  من  به  هنرمند،  دوستان  از  یکی  پیش  چندی 
پیشنهاد کرد که مستندی از ابوحامد افضل کرمانی بسازد، 
بسیار خوشحال شدم و گفتم، کار از شما و تأمین منابع از 
من، قرار شد درگام نخست، از خیابان ابوحامد آغاز شود، 
به این ترتیب، گزارشگر در تمام طول این خیابان از مغازه 
دارها، رهگذران و ساکنان پرسیده بود از ابوحامد که این 

خیابان به نام اوست چه آگاهی دارید؟ با کمال تأسف، 
حتی یک نفر پاسخ درست نداده بود و شگفتا که برخی 
از این افراد دانشجو بودند. گزارشگر، به بیمارستان خاتم 
االنبیاء رفته و از پزشکان و پرسنل درمانی، همین پرسش 
را کرده بود که تنها یکی از پزشکان، اطالعات ناقصی از 

این طبیب قرن هفتم داده بود.
با من تماس  اینکه، چند روز پیش، خانمی  رخداد دیگر 
گرفت و گفت، گویا شما در کمیسیون نامگذاری معابر، از 
دفاع  نامگذاری شود،  االسالم  ناظم  نام  به  خیابانی  اینکه 
کردی؟ گفتم نه فقط دفاع که سفارش بسیار و پافشاری 
سنگ  عالی  جناب  چطور  گفت،  خانم  این  کردم.  فراوان 
دمخور  عربها  با  وقت  آن  میزنی  سینه  بر  را  بودن  ایرانی 
می شوی؟ شگفت زده گفتم خانم چگونه به خود اجازه 
می دهی که چنین موضوعی را مطرح کنی؟ درست است 
افتخار  مایه  توانمند کرمانی و  این پزشک  نام و لقب  که 
مردان  ترین  وطن خواه  از  یکی  او  اّما  است،  عربی  ایران، 
همه روزگاران است، زیرا همین بس، فرهنگ نفیسی که او 
درباره ادب پارسی در پنج جلد نوشته و 25 سال از زندگی 
خود را وقف آن کرده، هنوز هم یکی از معتبرترین فرهنگ 
ها است. به جز این، مگر فردوسی که ما او را جان مایه 
ادب پارسی می دانیم، نام و لقبش » حکیم ابوالقاسم« و 

هر دو عربی نیست؟
سرافرازمان  دیار  های  ناشناخته  هنوز  راستی  به  آری 
کرمان، بسی بیشتر از موارد شناخته شده آنست و شاید 
چندین سی سال دیگر نیاز باشد تا در این راه به توفیق 
نسبی برسیم. بسی تأسف که مردم ما، به ویژه جوانان، با 
دیار خودمان  بزرگان  از  آشناتر  غربی،  های  برخی چهره 
هستند، به قول ظریفی، جمعی از ما می دانیم که فالن 
هنرپیشه و یا فوتبالیست، چند تا ماشین دارد و هر یک چه 
مدلی هستند اّما از ابوحامد افضل کرمانی، نفیس کرمانی، 
ناظم االطباء، دکتر نفیسی کرمانی و حتی برخی معاصرین 
همچون دکتر ایرانی کرمانی- دکتر وکیلی کرمانی- دکتر 

ضیاء ابراهیمی – دکتر حسنی و ... آگاهی نداریم.

غربت ناموران پزشکی کرمان

اتفاقی بسیار مبارک را در کرمان  جمعه ای که گذشت 
بیمارستان های  بهترین  از  فاز دوم یکی  افتتاح  رقم زد. 
بیماران  برای  امیدی  نور  که  )مهرگان(  کرمان  استان 
این  است.  مجاور  های  استان  حتی  و  کرمانی  دردمند 
مجموعه که در روزهای ابتدایی با همت دکتر نیک نفس 
استارت زده شد در ادامه راه از مدیریت و همت بلند دکتر 

یوسفی برخوردار شد و امروز شاهد آن هستیم که یکی 
از بهترین بیمارستان های منطقه جنوب شرق در کرمان 
به شمار می آید. بیمارستانی که این روزها نوعی افتخار 
برای جامعه پزشکی استان محسوب می شود و تجهیزات 
پیشرفته و پزشکان عالی رتبه شاغل در آن آبروی پزشکی 

به حساب می آیند.
مجموعه مهرگان عالوه بر خدمات ارزشمند دکتر یوسفی، 
در سابقه خود  نیز  را  مدیران الیق دیگری  فعالیت های 
توان  می  که  مهدیزاده  استاد  نظیر  افرادی  است.  دیده 
ایشان را مربی رفتار مودبانه برای کارکنان این مجموعه 
دانست. افرادی از قبیل این دو نابغه در مجموعه مهرگان 

بسیار بوده و هستند و نام بردن از همه ایشان هم از عهده 
ذهن ناقص بنده خارج است و هم اینکه مجال آن در این 
متن کوتاه وجود ندارد. تنها از آنها قدردانی می کنم که به 
همت ایشان افتتاح فاز دوم این بیمارستان ارزشمند رقم 
های  بیمارستان  متاسفانه  که  روزهایی  این  در  شد.  زده 
دولتی برای مردم دافعه دارند، وجود چنین مجموعه ی 

پزشکی می تواند یک دلگرمی ملی به شمار آید.
به  جشنی  کرمان  برق  اداره  تاالر  در  گذشته  جمعه 
از  نیز  حقیر  بنده  که  شد  برگزار  افتتاح  این  مناسبت 
مدعوین بودم. دو تن از سخنرانان این مراسم افرادی نخبه 
نظیر فاطمه هاشمی رفسنجانی و دکتر گالبزاده بودند که 

بسیار از سخنان ایشان بهره بردم. پیش از این دو عزیز، 
دکتر یوسفی، رییس خستگی ناپذیر بیمارستان مهرگان 
بسیار  عزیز  مرد  این  های  صحبت  که  داشت  سخنرانی 
از سنگ ها و موانعی که در این  برانگیز بود. وی  تاسف 
مسیر بر سر راهش قرار گرفته بود سخن به میان آورد که 
بنده به عنوان یک کرمانی بسیار شرمسار شدم. شرمسار 
از اینکه چگونه چشم های تنگ در این استان مانع رشد 

و خوشی  به خیر  بود  که  اما هرچه  توسعه می شوند.  و 
این  و  این مجموعه هستیم  افتتاح  امروز شاهد  سرانجام 
رخداد مبارک را به مردم تبریک می گوییم و از پزشکان و 
مدیران بیمارستان مهرگان قدردانی می کنیم که اینگونه 
بدون چشم داشت و با وجود این موانع اسف بار، کار را به 
انتها رسانده اند و از خود باقیات صالحات برجای گذاشتند 

و توشه ی دنیا و آخرت خود را نورانی چیده اند.

یادداشتی به بهانه افتتاح فاز دوم بیمارستان مهرگان کرمان:

باقیات صالحات مهرگان
به قلم 

محمدفتح نجات


