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کرمان و بررسی دالیل آن؛ کاهشی آهنگ رشد جمعیت در استان  گزارش »کرمان امروز« از روند 
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کرمانی ها کم می شوند!
   روند کاهشی آهنگ رشد جمعیت در استان کرمان به میزانی شدت یافته است که مسئوالن استان شرایط کنونی برای ازدیاد نسل را نگران کننده و کمتر از میانگین کشوری عنوان می کنند و هشدار 
می دهند در صورت ادامه روند کنونی زاد و ولدها تا سال 1425 جمعیت زیر 15 سال با جمعیت کهنسال یکسان خواهد شد. البته بهتر است مسئوالن قبل از هر گونه اقدامی برای افزایش جمعیت، زیر 

ساخت ها به ویژه زیر ساخت های اقتصادی را مهیا سازند
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توضیحات روابط عمومی 
اداره کل  آموزش و پرورش 

استان درباره گزارش 
»مدارس کم جمعیت

از اینجا مانده و از آنجا رانده«؛

توسعه عدالت آموزشی

 صفحه  هشتم

سرمایه ملی را 
در آتش بغض 
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روایت »کرمان امروز« 
کرمان  از بی توجهی به باغ فتح آباد 
پس از استعفای استاندار سابق:
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اخبار استان

از  یکی  ریاست جمهوری گفت:  مناطق محروم  روستایی  توسعه  معاون 
روستایی  پایدار  های  طرح  اعتبارات  و  روستایی  اشتغال  ایجاد  اهداف 
ثروت  و  کار  تولید  محل  روستا  تا  است  روستاییان  معکوس  مهاجرت 

آفرینی شود.
 به گزارش ایرنا، محمد امید در حاشیه مراسم کلنگ زنی دهکده تخصصی 
خرما در شهرستان بم افزود: پس از انقالب اسالمی در روستاهای کشور 
خدمات گسترده و همه جانبه ای انجام گرفته و تا جایی که مراکز معتبر 
اند جمهوری اسالمی در خدمت به روستاها زیاده روی  آمار دنیا گفته 

کرده است.
وی بیان کرد: یکی از خدمات بزرگ دولت تدبیر و امید تامین تسهیالت 
پایدار و اشتغال روستایی بوده که طی چهار دهه اخیر در کشور بی سابقه 
توسعه  برای  آن  از  باید  مهم  و  العاده حساس  فوق  تسهیالت  است،این 

اشتغال در روستاها استفاده شود.
اظهارکرد:  جمهوری  ریاست  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه  معاون 

است،  کرده  تغییر  روستایی  تعاون  معاونت  در  اصلی  های  شاخص 
قبال برای ماندن روستاییان تمام امکانات اعم از آب،برق و گاز و دیگر 
زیرساختها را به روستا می بردیم اما اکنون معیارهای اصلی اشتغال ،امید 
و کار است و اگر در روستایی غیر از این باشد تمام امکانات را هم ببریم 

اما روستایی در آنجا نخواهد ماند.
بوده  خوب  بسیار  روستایی  اشتغال  بحث  در  دولت  عملکرد  افزود:  وی 
است و یکی از آنها استفاده از تسهیالت روستایی است طوری که 18 
هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستایی از طریق صندوق توسعه ملی 
این تسهیالت در مراکز مرزی چهار  نظر گرفته شده و سود  اعتبار در 
درصد و مناطق دیگر ۶ درصد است. امید تاکید کرد: دیدگاه بدی که 
ایجاد شده برخی ها روستا را محل خواب معرفی کرده اند و آخر هفته 
برای خواب به روستاها می روند درصورتی اشتباه است و جمعیتی که به 
سمت شهرها آمده آفت های شدیدی از جمله حاشیه نشینی را بوجود 

آورده است.
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خبر
شهردار کرمان:

همراهی شهروندان دلسوز 

ارزشمندترین بخش از ساز و کار 

نظارتی شهرداری است
 

 شهردار کرمان گفت: شهروندان دلسوز و فهیم کرمانی ارزشمندترین بخش 
از ساز و کار نظارتی شهرداری هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، سید 
مهران عالم زاده در پاسخ به سوالی در خصوص فیلم منتشر شده در فضای 
مجازی درباره آسیب به درختان در حین عملیات جدول گذاری در خیابان 
توسط شهرداری منطقه دو کرمان  و  آنچه در خیابان مذکور  غدیر گفت: 
انجام  حین  در  درختان  از  مراقبت  موضوع  به  الزم  توجه  عدم  داده  روی 

عملیات عمرانی مربوط به ایجاد شبکه دفع آب های سطحی است.
عالم زاده افزود: عدم نظارت شهردار منطقه بر هماهنگی معاونان زیرمجموعه 
و عدم نظارت عالیه معاونت خدمات شهری شهرداری و مدیریت سازمان 

سیما، منظر و فضای سبز شهری نیز مزید بر علت شده است.
عالم زاده با ذکر این مطلب که در این زمینه برخورد الزم صورت گرفته و به 
جهت پیشگیری از وقوع موارد مشابه تذکرات جدی به همه مدیران مرتبط 
داده شده است، افزود: الزم است از شهروندی که موضوع را منعکس کرده 
تشکر کنم و از همه شهروندان درخواست کنم در این زمینه با حساسیت 
و بدون هیچ گونه مالحظه ایی موضوعات مشابه را از طریق سامانه 1۳۷ به 

بازرسی شهرداری یا به دفتر شهردار کرمان منتقل کنند.
شهردار کرمان گفت: مؤثرترین ساز و کار نظارتی شهرداری کرمان در همه 
موضوعات وجود شهروندان دلسوز و فهیم است که موضوعات شهری را با 

دقت و حساسیت رصد کرده و واکنش نشان می دهند.
نظیر مجموعه عظیمی  بزرگ  در مجموعه هایی  قطعاً  داد:  ادامه  زاده  عالم 
حوزه های  در  شاغل  انسانی  نیروی  نفر  هزاران  با  کرمان  شهرداری  چون 
مختلف و وجود صدها شرکت پیمانکار کوچک و بزرگ اشتباهات و بعضاً 
تخلفاتی روی می دهد و هرگز نمی توان منکر چنین موضوعی شد؛ لیکن 
آنچه می تواند درصد این اشتباهات و تخلفات را به شدت کاهش دهد وجود 

شهروندان دلسوز و فهیم است.
وی گفت: شهر وسیع کرمان را با هیچ ساز و کار نظارتی به غیر از همراهی 
و  همیشگی  مراقبت  و  نظارت  تحت  نمی توان  پیگیر  و  دلسوز  شهروندان 

دقیق قرار داد.
شهردار کرمان بیان کرد: متأسفانه موارد متعددی از آسیب به درختان یا 
فضای سبز شهری از سوی بعضی شهروندان در سطح شهر روی می دهد که 
الزم است موضوع بالفاصله به شهرداری گزارش شود و این موضوع صرفاً با 

همراهی همشهریان دلسوز محقق خواهد شد.

مدیر کل امور مالیاتی استان:

سهم اصناف در تامین درآمدهای 

مالیاتی استان، چهار درصد است

  فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان گفت: برای مقابله با بخشی از فرارهای مالیاتی 
در جامعه، باید مالیات متناسب با درآمد از صاحبان درآمدهای کالن اخذ 

شود .
، غالمعلی  کرمان  استان  مالیاتی  امور  اداره کل  عمومی  روابط  گزارش  به 
مالیاتی  امور  مدیرکل  با  دیدار  در  کرمان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده   ، ابوحمزه 
استان، نقش مهم اطالع رسانی در تأمین درآمدهای مالیاتی را یادآور شد 
و اظهار کرد: اگر اطالع رسانی مناسبی از آثار و خدمات مربوط به مالیات 

صورت  گیرد مردم از پرداخت مالیات استقبال می کنند. 
را کاری تخصصی و دارای روش های خاص دانست و  مالیات  وی وصول 

گفت : ما در چارچوب قانون از امور مالیاتی استان حمایت می کنیم.
تحقق  به  اشاره  با  دیدار  این  در  نیز  کرمان  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
درآمدهای مالیاتی استان در سال ۹۷ گفت: بخش بزرگی از این درآمدها 
از محل مبارزه با فرارهای مالیاتی و واقعی سازی مالیات گروه های درآمدی 

باال تأمین شد .
سلمانی با بیان اینکه در سال گذشته 8۴۰۰ میلیارد ریال از محل درآمدهای 
اظهار  کرده ایم،  دهیاری ها کمک  و  به شهرداری ها  ارزش افزوده  بر  مالیات 
استان  دهیاری های  و  شهرداری ها  حساب  به  ماهانه  که  مبالغ  این  کرد: 
اتکا برای فعالیت های  پرداخت می شوند، به منبع درآمدی مستمر و قابل 

عمرانی شهرداری ها تبدیل شده است .
وی افزود : بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی استان از وصولی شرکت های 
بزرگ تامین می شود و سهم اصناف در تامین این درآمدها ۴ درصد است.

سلمانی با اشاره به این که برخی افراد با سوءاستفاده از کارت بازرگانی سایر 
افراد مشکالت زیادی را به وجود آورده اند ، اظهار کرد : این سودجویان 
با اجاره کارت بازرگانی اقدام به واردات و صادرات کاال کرده اند اما حق و 

حقوق دولت را پرداخت نکرده اند .
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خاطرنشان کرد : اطالع رسانی به موقع، 
تشکیل جلسه با اتاق های اصناف و بازرگانی و جلب اطمینان آنان در سال 
متوسط  از  درصد  مالیاتی۲۰  مودیان  اظهاری  خود  در  شد  باعث  گذشته 

کشوری باالتر باشیم.

آموزش

 ساالنه بیش از 

۳۵هزار نفرساعت 

مهارت فنی 

در کرمان
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان 
کرمان گفت: ساالنه بیش از ۳۵هزار نفر 
ساعت آموزش مهارتی در مراکز دولتی 

و خصوصی استان اجرا می شود.
های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
باشگاه خبرنگاران جوان  ، محمد رضا 
و  فنی  آموزش  مدیرکل  جهانگیری، 
حرفه ای استان کرمان از تربیت نیروی 
کار ماهر در بیش از ۳۰۰ حرفه شغل در 
آزاد  آموزشگاه  و ۶۰۰  دولتی  مرکز   ۲۸

بخش خصوصی خبر داد.
وی گفت: هرسال بیش از ۲۰ هزار نفر 
ساعت آموزش رایگان دولتی و ۱۵ هزار 
ارائه  خصوصی  بخش  در  ساعت  نفر 
شده و نیروی آموزش دیده در ۳ خوشه 
بازار  وارد  کشاورزی  و  خدمات  صنعت، 

کار می شود.
جهانگیری با اشاره به اینکه بیش از ۷۵ 
درصد دوره های آموزشی عملی هستند، 
رهگیری  و  مشاوره  واحد  کرد:  تصریح 
مرکز  به  فرد  ورود  ابتدای  از  شغلی 
آموزش فنی و حرفه ای براساس عالقه 
هدایت  و  مشاوره  کار  بازار  نیاز  و  فرد 
شغلی را انجام داده و پس از اتمام دوره 
رهگیری  فرد  نیز  گواهینامه  دریافت  و 

شغلی می شود.

احداث دهکده خرمای شرق کشور در بم

مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان خبر داد:
 خسارت ۶۰۰ میلیارد تومانی پسته در رفسنجان

حضور  با  کشور  شرق  خرمای  دهکده  احداث  کلنگ 
دکتر امید معاون توسعه روستایی مناطق محروم ریاست 

جمهوری در بم به زمین زده شد.
جوان    خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
دهکده خرما در شرق کشور استان کرمان و سیستان و 
بلوچستان را تحت پوشش قرار داده ودر زمینی به مساحت 

۴۰ هکتار ساخته می شود.
دکتر امید معاون توسعه و مناطق محروم روستایی ریاست 
بم  در  کشور  شرق  خرما  :دهکده  گفت  بم  در  جمهوری 
یک ابتکار تازه در شرق کشور و سطح ملی است و من از 
دست اندراکاران این طرح ، فرماندار بم، نماینده مردم بم 
درمجلس و مسولین دیگر برای ایجاد دهکده خرمای شرق 

کشور تشکر میکنم .
دکتر امید گفت: نبودن صنایع بسته بندی خرما در بم با تو 
جه به این که بهترین و مرغوبترین خرمای کشور و جهان 
در بم تو لید می شود یک کمبود و خال احساس می شد ما 
کمک می کنیم دهکده خرمای شرق کشور زودتر به بهره 
برداری برسد و ما این طرح را به عنوان طرح ملی توسعه 

روستایی مطرح می کنیم.

وی تصریح کرد: طرحی که امروز دیده شد بسیار جامع 
امر  در  بندی مدرن  بسته  نداشتن صنایع  و  بود  و خوب 
صادرات و تولیدات صادرات در کشور ما از نقایص اصلی 
محسوب می شود فقط مربوط به صنعت خرما نیست، در 
همه جای دنیا هزینه بسته بندی تا پنج برابر خود محصول 
منطقه شرق  در  گفت:  مراسم  این  در  بم  فرماندار  است. 
استان کرمان حدود ۳۰ هزار هکتار اراضی سطح زیر کشت 
نخل خرما است که قریب به۲۰۰ هزار تن ساالنه تولید 

خرمای مضافتی در بم است.
زیر کشت خرما در  تمام سطح  افزود:  هادی شهسوارپور 
بارور و بیش  ایران ۲۵۳ هکتار است که ۲1۵ هکتار آن 
از یک میلیون خرما تولید می شود که در این میان سهم 

منطقه شرق ۳۰ درصد است.
وی بیان کرد: محصول خرمای سال گذشته در ایران حدود 
یک میلیون تن بوده که ۳۰۵ هزار تن آن صادر شده و 

1۲۵ هزار تن آن از نوع خرمای مضافتی بوده است.
فرماندار بم ادامه داد: از موانع موجود در راه صنعت خرما 
نبود صنایع بسته بندی مدرن و وجود رقابت ناسالم بین 
صادرکنندگان و تاجران خرما بوده است زیرا بسته بندی 

خرما در باغات به روش سنتی و ابتدایی انجام می شود 
باید تشکلی این مجموعه ها را مدیریت کند.

وی تصریح کرد: ۶۰ درصد تولید خرمای شرق ، نزدیک به 
1۲۰ هزار تن خرما معموال در داخل مصرف ندارد و باید 
صادر شود و ممنوع کردن صادرات خرما مشکالت زیادی 
غیرکارشناسی  کار  و  است  آورده  بوجود  ما  تاجران  برای 
انجام شده و باید کمبود دهکده تخصصی و پایانه صادراتی 

خرما در شرق استان کرمان دیده می شد.
شهسوار پور با بیان اینکه اشتغال پایدار از بزرگترین حسن 
های این طرح است افزود: این طرح با ظرفیتی که برای 
صادرات این محصول درنظر گرفته شده دارای ۴۰ واحد 
با ظرفیت 1۲۰ هزار تن و اشتغال بین 8۰۰ نفر بصورت 

مستقیم و چهارهزار نفر غیرمستقیم است.
وی گفت: امیدواریم این طرح جزو طرح های ملی معرفی 
شود تا بتوانیم از تسهیالت طرح های ملی استفاده کنیم و 
ظرف یکسال آینده به بهره برداری رسیده و پایلوتی برای 

کمک به اقتصاد پایدار مناطق دیگر شود.
شهرستان بم در فاصله 1۹۵ کیلومتری استان کرمان واقع 

شده است و خرمای این منطقه شهرت جهانی دارد.

اعالم  با  رفسنجان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
اینکه پیش بینی می کنیم امسال ۲۹ هزار تن پسته در 
شهرستان برداشت کنیم، از خسارت ۶۰۰ میلیارد تومانی 

به پسته رفسنجان در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حسین رضایی در نشست خبری 
محصول  برای  مهمی  بسیار  ماه  فروردین،  کرد:  اظهار 
پسته به شمار می رود به نحوی که محصول سال آینده 

هم به همین ماه بستگی دارد.
وی افزود: سال گذشته گرمای فروردین موجب شد ارقام 
 1۹ دما  و  نکنند  تولید  گل  جوانه  فندقی  و  قوچی  کله 

درجه بود که امسال 1۷.8 بود.
وی تصریح کرد: امسال نوسانات دما، بارندگی تلقیحی و 
طوفان با سرعت ۷۰ کیلومتر داشتیم که موجب شد شش 

هزار تن پسته خسارت ببیند.
مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان با بیان اینکه پیش بینی 
می کردیم امسال ۳۵ هزار تن پسته داشته باشیم، تصریح 
کرد: با این میزان خسارت پیش بینی می کنیم ۲۹ هزار 

تن پسته داشته باشیم که 1۰ برابر سال گذشته است.
رضایی ادامه داد: سال گذشته برای ما سال استثنایی در 
اما امسال  با امسال مقایسه کنیم  نباید  کشاورزی بود و 

۴۵ درصد سال ۹۶ پسته داریم.
به پسته رفسنجان  تومانی  از خسارت ۶۰۰ میلیارد  وی 
اثر طوفان، نوسانات  در سال جاری خبر داد و گفت: بر 
دمایی و باران های تلقیحی در سال جاری، ۶۰۰ میلیارد 
شد.  وارد  خسارت  شهرستان  پسته  محصول  به  تومان 
وی با بیان اینکه امسال درختان دو هفته دیرتر از سال 
دیرتر  برداشت محصول هم  بنابراین  گذشته سبز شدند 
انجام می گیرد، یادآور شد: ضعیف ترین ارقام امسال کله 
و چروک  اکبری  ارقام  ترین  آل  ایده  و  فندقی  و  قوچی 

هستند و رقماحمدآقایی وضعیت متوسطی دارد.
مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان ابراز کرد: اولین گل دهی 
سپس  و  بوده  نوق  منطقه  در  استان  در  پسته  درختان 

در  کبوترخان  و  شرقی  حومه  غربی،  حومه  و  کشکوئیه 
مراحل بعدی هستند.

دیرتر  کبوترخان  در  دهی  گل  چون  داد:  ادامه  رضایی 

انجام می شود اتفاقات نیمه اول فروردین روی گل دهی 
محصول این منطقه خسارتی نداشت بنابراین کبوترخان 
به  توجه  با  را  آسیب  بیشترین  مناطق حومه  و  کمترین 

۳۰ هزار هکتار سطح زیر کشت دارند. ضمن اینکه رقم 
اکبری در حومه غربی و کشکوئیه و رقم احمدآقایی در 

رفسنجان و نوق وضعیت خیلی خوبی دارند.

 معاون استاندار :

بهره برداری اولیه پروژه تله کابین کرمان در نیمه اول امسال انجام می شود 
 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان به تشریح 
و  غیر هم سطح  تقاطع های  تله کابین،  وضعیت  آخرین 

حمام باغ لـله پرداخت.
خبرنگار  با  گفت و گو  در  آیت الهی موسوی«  »مصطفی 
ایسنا منطقه کویر، به تشریح آخرین وضعیت پروژه های 
شهری پرداخت و در ابتدا از پروژه تقاطع غیرهم سطح 
ابوذر سخن به میان آورد و گفت: این پروژه مراحل آخر 
خود را طی می کند و به احتمال زیاد در خردادماه امسال 

افتتاح می شود.
وی به پروژه پل امیرکبیر اشاره کرد و ادامه داد: معارض 
برق پل امیرکبیر در حال رفع است و بالفاصله پس از 
آغاز  حفاری  عملیات  ادامه  مشکل،  این  شدن  برطرف 

می شود. 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان بیان کرد: 
انجام  طبق توافق با محیط زیست، راستگرد پل غدیر 

خواهد شد و یک مشکل تملک نیز در این پروژه وجود 
دارد که پیگیر رفع این مشکل هستیم.

وی اظهار کرد: عملیات اجرایی تقاطع پل راه آهن پس 
از اتمام پروژه تقاطع غیرهم سطح ابوذر، آغاز می شود.

تله کابین  اولیه پروژه  بهره برداری  از  این مقام مسئول 
کرد:  اظهار  و  داد  خبر  امسال  اول  نیمه  در  کرمان 
پایه های آخرین ایستگاه تله کابین نصب شده و همچنین 
با  مدتی  پروژه  این  است.  نصب  حال  در  آن  تجهیزات 
مشکالت مالی مواجه شده بود که این مشکل رفع شده. 
ضمن آنکه دکل های مخابراتی واقع در محدوده این طرح 

جابجا خواهند شد.
به گزارش ایسنا، حمام باغ لـله مربوط به دوره قاجار و 
در کرمان، خیابان شریعتی، کوچه شماره 1۳ واقع شده 
و این اثر در تاریخ ۲۲ مرداد 1۳8۴ به عنوان یکی از آثار 

ملی ایران به ثبت رسیده است.

قدمت باغ لـله ۲۰۰ سال است که قباًل باغ بزرگی بوده 
که متعلق به خواجه اتابک بزقوش از عرفاً و سیاستمداران 
کرمان بوده و گرمابه ای هم که در این محله واقع است به 

دستور او ساخته شده.
به گواه تاریخ، این حمام از قدیمی ترین حمام های استان 
کرمان به شمار می رود و تا چندی پیش فعال بود ولی 
بعد از آن به دلیل باال آمدن آب های زیرزمینی تعطیل 
شد که در دوره »علیرضا رزم حسینی« استاندار وقت کار 

مرمت آن آغاز شد.
به  لـله  باغ  پروژه حمام  در خصوص  آیت اللهی موسوی 
انجام  در حال  تاریخی  اثر  این  مرمت  کار  ایسنا گفت: 
بود که متاسفانه به دلیل عدم پیش بینی برخی مسایل، 
سطح آب های زیرسطحی باال آمد، لذا شهرداری مدتی 
برای تهیه طرح مقابله با این مشکل این پروژه را متوقف 

کرده است.
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یادداشت های 

گاه و بی گاه

روزه داری 
صحبت درباره روزه بود و هر کس حرفی می زد. یکی 
می گفت روزهای بلند تابستان با این گرمای طاقت فرسا 
چه کار کنیم؟ دومی هم از کار و روزه داری می گفت و 
عقیده داشت کار کردن با این شرایط و روزه داری بسیار 
مشقت بار است و سومی از باب علم پیش آمد و گفت 
هر چیز را کنار بگذاریم آب را حتما باید بنوشیم وگرنه 
روزه  گفتم  شد  من  نوبت  کند/  می  پیدا  مشکل  ها  کلیه 
حکمی واجب است که در قرآن و کتاب های آسمانی 
قبل آمده است/ در این جا آخرین نفر پیرمردی دنیا دیده 
شرط  ولی  است  صحیح  موارد  این  همه  گفت  که  بود 
از کنترل عادی خارج  را  بدن  این است که  روزه داری 

کنیم و به اراده بسپاریم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

پروانه شویم
و  حیات  نعمت  از  انسانها  ی  همه 
آزادی و شادکامی به طور برابر سهم 
از  خوبی  به  افراد  بعضی  منتها  دارند 
آن  برخی  و  کرده  استفاده  سهم  این 

را به دست قضا و قدر و جبر می سپارند و شادکادمی 
تواند  می  که  است  هایی  لذت  از  برگرفته  بشر  های 
که  دارد  این  به  بستگی  منتها  گردد.  مند  بهره  آن  از 
یا از نشستن در  ببریم  از بوئیدن یک گل سرخ لذت 
جوار شخصی خاص و حس رضایتی که می توانیم در 
تعیین  ما را  ایجاد کنیم مقدار لذت و شادکامی  خود 
می کند در صورتی که گاهی خود را از آن محروم 
با توقع  ناممکن  انتظار یک واقعه ی  می سازیم و در 
غذاهایی  حتی  کشانیم.  می  تباهی  به  را  زندگی  زیاد 
که دوست داریم به ما نوید شاد بودن می دهند شادی 
را باید از همین مسائل ساده و روزمره پیدا کرده و از 
آن بهره مند شد همانگونه که از حیات و آزادی بهره 
قادریم  کنیم  تعیین  مرز  آن  برای  توانیم  می  و  مندیم 
در  همواره  و  بخشیده  دوام  خود  های  شادی  به  که 
این  به  رسیدن  برای  راه  بهترین  منتها  شویم  غرق  آن 
هدف کنار آمدن با شرایط فعلی و پذیرفتن آنچه که 
در مقابلش قرار گرفته ایم می باشد. البته تغییر کردن 
باید  اول  ی  درجه  در  ها  خواسته  به  ها  ازناخواسته 
مّدنظر قرار گیرد و بعد از آن اگر راهی نبود به کنار 
آمدن اندیشید. پذیرفتن شرایط بهترین راه برای غرق 
هیچ  باشد  می  دنیایی  و  معنوی  های  لذت  در  شدن 
ادعا کند که بدون شادکامی قدرت  تواند  کس نمی 

کافی برای زندگی را خواهد داشت.
زاویه ی دید و جهان بینی افراد تعیین کننده ی میزان 
شادی در روح آنهاست باال بودن سطح توقع راه لذت 
درخشان  اهداف  لذا  کند  می  مسدود  را  شادکامی  و 
میل  کمال  با  و  کرده  جدا  بیهوده  توقعات  از  باید  را 

دنبال کنیم.
در دایره ی عشق خریدار نبودی 
من آمده بودم تو پرستار نبودی 

هر چند جهان رد شده بود از من و عشقم 
لبخندزنان زنده شدی خار نبودی 

یک باغچه از شوق به لبخند کشیدی 
پروانه شدی پوچ و گرفتار نبودی 

به قلم 
مهناز سعید 

سرویس اجتماعی کرمان امروز

 گاهی استفاده از روش های قبلی و قدیمی کارساز نیست. روش های سنت شکن و 
تغییر الگو های قبلی به وسیله تغییر نگرش به موضوع و دیدن آن از زوایای مختلف، 

امکان حل مسئله به شیوه جدیدی را فراهم می کند.
حتمًا بار ها پیش آمده است که به مشکلی برخورده و برای حل آن به هر وسیله ای 
باشد، در هر  یا کاری  این موضوع شخصی، خانوادگی  ندارد  متوسل شده اید. فرق 
کنید.  فکر  روشن تر  و  مهار  زیادی  میزان  به  را  احساسات  دارید  نیاز  شما  صورت 
برای  که  است  مساله  حل  مهارت  زندگی  مهارت های  مهم ترین  از  یکی  بی تردید 
آموزش آن کارگاه های متعدد و مفصلی برگزار می شود و حتی گاهی شروع آموزش 
آن از کودکی است. در این کارگاه های آموزشی سعی می شود کودک را تشویق کنند 

تا فعاالنه به دنبال راه حل بگردد و خود را منفعل و درمانده احساس نکند. 
حل مساله یک فرآیند است

حل مساله فرآیند آگاهانه، منطقی و هدفمند است که فرد فعاالنه در راستای یافتن 
راه حل های مؤثر یا سازگارانه برای مسائل و مشکالت زندگی تالش می کند، چراکه 
زندگی بدون مشکل وجود ندارد و تجربیات ما ناشی از برخورد ما با مسائل زندگی 
بنابراین  ما می شود.  باعث رشدیافتگی و کمال  ادامه  در  آن است که  و مشکالت 
یکی از مهارت هایی که می تواند ما را در مسیر رسیدن به هدف رضایتمندی بیشتر 
از زندگی و پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی یاری کند، مهارت حل مساله 
و سازگاری با مشکالت است. این مهارت عبارت است از فرآیند شناختی و رفتاری 
که توسط فرد هدایت می شود و فرد به وسیله آن راه حل های مؤثر یا سازگارانه برای 
مسائل و مشکالت زندگی روزمره خود پیدا می کند. پس این مهارت فرآیند آگاهانه، 
منطقی، تالش بر و هدفمند است. برای پرورش این مهارت باید مراحل زیر را به 

ترتیب طی کرد.
مساله را برای خودتان تعریف کنید

و  روش ها  سراغ  سریع  خیلی  می شویم،  مواجه  مساله  یک  با  که  هنگامی  معمواًل 
تکنیک هایی که برای حل مساله وجود دارد می رویم، اما باید گفت: قبل از پریدن 
به راه حل ابتدا مسئله را کامل و شفاف تعریف کنیم، چراکه طرح مسئله تأثیر زیادی 
بر مسیر راه حل های ما می گذارد. پس اگر تعریف مسئله ما غلط باشد، مسیر غلط 
را ادامه خواهیم داد. پس بعد از پی بردن به مشکل باید مسئله را تعریف کرد و به 
بر اساس میزان جدی  برد.  به میزان اهمیت آن پی  باید  برد. سپس  منشأ آن پی 
بودن مسئله شما تصمیم می گیرید که چه چاره ای برای آن بیندیشید. در این مرحله 
یا  نظر  افراد صاحب  با  و  کنید  آوری  اطالعات جمع  دارد  امکان  که  جایی  تا  باید 
مرحله  این  در  کنید.  مشورت  داشته اند،  را  شما  مشکل  مشابه  مشکلی  که  کسانی 
از  بعد  کنید.  توجه  زمان  به  و  باشید  داشته  را مدنظر  فوریت مسئله  و  اهمیت  باید 
ایجادکننده  از مساله و عوامل  جمع آوری اطالعات و مرور آن شما درک درستی 

آن خواهید داشت.
خود را در شرایط بارش فکری قرار دهید

بارش فکری یعنی اینکه فرد ذهن خود را باز بگذارد تا ذهن بدون سانسور هر راه حلی 
را که به نظرش می آید چه خوب چه بد، چه عملی و چه غیرعملی آزادانه بیان کند. در 
این روش بعد از مشخص شدن دقیق مساله فرد باید فهرستی طوالنی از راه حل های 
مربوط به حل مسئله را تهیه کند. موضوعی که در این مرحله اهمیت دارد تعداد 
راه حل هاست نه کیفیت آنها. در این مرحله می توانید از نظرات و تجربه های دیگران 
استفاده کنید و راه حل ها را روی کاغذ بنویسید. راه حل ها را بدون قضاوت و ارزیابی 
روی کاغذ مکتوب کنید. با استفاده از این تکنیک شما به راه حل هایی می رسید که در 

حالت معمول به ذهنتان خطور نمی کرد و عالوه بر این فرد متوجه می شود که برای 
حل مشکالت راه حل های بسیاری وجود دارد و به حل آن مساله امیدوار می شود.

راه حل های موجود را ارزیابی کنید
در این مرحله هر یک از راه حل های به دست آمده مورد ارزیابی قرار می گیرد و فرد 
سود و زیان آن ها را برای رسیدن به راه حل مناسب ارزیابی می کند و پیامد های آن ها 
را برای خود و دیگران مورد قضاوت قرار می دهد. برای راحتی کار می توان سود و 

زیان هر یک از راه حل ها را در یک جدول دو ستونی نوشت.
راه حل ها را بعد از اجرا مورد بازبینی قرار دهید

در این مرحله راه حلی که دارای اولویت بوده و متناسب با سیستم های ارزشی فرد 
است به اجرا در می آید. بعد از اجرای آن به پیامد های آن راه حل توجه می شود و اگر 
پیامد رضایت بخش بود، مساله حل شده و فرآیند حل مساله خاتمه پیدا می کند و 
اگر راه حل قبلی مؤثر نبود، فرد باید از راه حل های دیگری استفاده کند که در اختیار 
دارد. این روند زمانی خاتمه پیدا می کند که دیگر موقعیت برای فرد مشکل آفرین 
نباشد و فرد به هدف خود دست پیدا کرده باشد. اگر هیچ کدام از این راه ها مناسب 
نباشد، این مراحل مجدداً از ابتدا شروع می شود. احتمااًل اشکال یا خطایی در جریان 
هر کدام از مراحل ممکن است وجود داشته باشد، برای مثال مساله خوب و روشن 

تعریف نشده یا اهداف انتخابی غیرمنطقی بوده است.
درس هایی که از مسائل و مشکالت می گیرید

باید چند نکته را مدنظر داشته باشید: مسائلی وجود  در فرآیند حل مسئله همیشه 
دارند که به هیچ عنوان قابل حل نیستند و فرد ناچار به پذیرش آن است. در نتیجه 
فرد مجبور به سازگاری با آن بوده و باید سعی کند مساله را از زوایای مختلف مدنظر 

قرار دهد. صرفنظر از بدی و ناخوشایند بودن مساله از خود بپرسید در این موقعیت 
چه فرصتی برای من نهفته است و چه درسی می توانم از آن بگیرم یا چه نکته مثبتی 
می توانم از آن دریافت کنم. سعی کنید تا حد امکان اجازه غلبه بر هیجانات منفی 
ندهید و با کنترل احساسات خود مساله را بهتر ارزیابی کنید و آن را صحیح تر ببینید. 
باید بپذیرید که ذات زندگی انسان همراه با رنج است و با تجربه هر مشکل انسان 
می تواند به رشد شخصی بیشتری دست پیدا کند. افراد کمال طلب و کسانی که از 
رنج فرار یا آن را انکار می کنند تنها خود را فریب و قدرت مدیریت مسائل خود را 

از دست می دهند.
همیشه سعی نکنید به شیوه های قدیمی و مرسوم مشکالت خود را حل کنید. گاهی 
اوقات استفاده از روش های قبلی و قدیمی کارساز نیست. روش های سنت شکن و 
تغییر الگو های قبلی به وسیله تغییر نگرش به موضوع و دیدن آن از زوایای مختلف، 

امکان حل مسئله به شیوه جدیدی را فراهم می کند.
باید دقت داشت حل مسئله یک فرآیند است و لزومی ندارد که برای رسیدن به یک 
راه حل شتابزده عمل کرد. در برخی شرایط مدیریت مساله از حل آن اهمیت بیشتری 
دارد و برخی از مسائل با گذشت زمان به سمت بهبودی پیش می رود. راه حل ها و 
برنامه عمل باید انعطاف پذیر باشند. خود را آماده کنید تا بعضی چیز ها را مورد بازبینی 
قرار دهید و به صورت خشک و انعطاف ناپذیر به برنامه ها و راه حل های خود نچسبید. 
برخی از طرز تفکر های غلط مانند اینکه این مساله هیچ وقت حل نخواهد شد )تفکر 
همه یا هیچ( یا من دیگر بدبخت شده ام، دیگر هیچ چیزی در زندگی من رو به راه 
نخواهد شد )تعمیم دهی( باعث می شود فرد در حل مساله ناتوان شود، پس در این 

شرایط تغییر و اصالح طرز تفکر بسیار سازنده خواهد بود.

آنچه درباره مهارت حل مساله باید بدانیم؛

این مسأله شماست چه حل کنید، چه ول کنید

گزارش »کرمان امروز« از روند کاهشی آهنگ رشد جمعیت در استان کرمان و بررسی دالیل آن؛

کرمانی ها کم می شوند!

اشاره:
روند کاهشی آهنگ رشد جمعیت در استان کرمان 
شرایط  استان  مسئوالن  که  یافته  میزانی شدت   به 
از  کمتر  و  کننده  نگران  را  ولد  و  زاد  برای  کنونی 
میانگین کشوری عنوان می کنند و هشدار می دهند 
سال  تا  ولدها  و  زاد  کنونی  روند  ادامه  صورت  در 
کهنسال  جمعیت  با  سال   15 زیر  جمعیت   1425

یکسان خواهد شد .
توقف جمعیت کرمان تا چند سال دیگر

یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع بشری، رشد 
روز افزون جمعیت بوده و هنوز هم هست. با این همه 
دانشمندان جمعیت شناس، آسیب شناسان اجتماعی 
و جامعه شناس، افزایش و یا کاهش نرخ جمعیت  را 
به  بلکه  بسته   دانند   یا مضر نمی  نفسه مفید  فی 
امکانات و منابع در دسترس، حدود و ثغورجغرافیایی 
جمعیتی تعریف و ترسیم می شود. کشور ما در دهه 
60 موج جهشی نرخ جمعیت  را تجربه کرده است 
از  یکی  جمعیت  پیری  از  هراس  و  بیم  اکنون  ولی 
موضوعاتی است که مسئوالن  را  با یک چالش روبه 
رو کرده و آن هم  این است که در پهناورترین استان 
کشور که نهمین شهر پر جمعیت کشور معرفی می 
شود، در آینده  با چه شرایط جمعیتی مواجه خواهد 

شد؟
پیر شدن جمعیت استان

صورت  در  گوید  می  استان  احوال  ثبت  کل  مدیر 
جمعیت   1425 سال  در  ولدها  و  زاد  شدن  متوقف 

زیر 15 سال با جمعیت کهنسال یکسان خواهد شد و 
دیگر نیروی جوان  برای حفظ کشور، اداره مجموعه 

مدیریتی و حضور در سطوح مختلف اجتماع نداریم.
حسین زین الصالحین با اشاره  به اینکه نرخ رشد 
جمعیت در استان کرمان 1 و 32 درصد است، گفت: 

شاهد کاهش 8 صدم درصدی در این زمینه هستیم.
بیان  با  باشگاه خبرنگاران جوان  با  وی  در گفتگو 
سه  حاضر  حال  در  کرمان  استان  جمعیت  اینکه 
میلیون و 253 هزار نفر است، گفت: 51 درصد این 
افراد را مردان و 4۹ درصد را زنان تشکیل می دهند.

وی با اشاره به اینکه استان کرمان رتبه نهم کشور 
از حیث جمعیت است افزود: در حال حاضر با کاهش 
براساس  دارد  ضرورت  و  شده ایم  مواجه  جمعیت 

پنجره جمعیتی استان اقدامات الزم انجام شود.
اظهار  فرزندآوری  لزوم  بر  تاکید  با  الصالحین  زین 
کرد: براساس پنجره جمعیت استان کرمان چهار دهه 

برای حفظ جمعیت پویا و جوان فرصت داریم.
مدیر کل ثبت احوال استان کرمان با اشاره به اینکه 
نرخ رشد جمعیت در استان کرمان 1 و 32 درصد و 
این در حالیست  افزود:  است،  در کشور 1و2 درصد 
که سال گذشته این آمار در استان کرمان 1و 4دهم 
این  بوده است و شاهد کاهش 8 صدم درصدی در 

زمینه هستیم.
وی تصریح کرد: بیشترین نرخ رشد جمعیت مربوط به 
رودبار جنوب و کمترین نرخ هم مربوط به بردسیر است.

متناسب  خاص  ریزی های  برنامه  داد:  ادامه  وی 
این  در  و  شده  انجام  کرمان  استان  ظرفیت های  با 

خصوص یک همایش برگزار می شود.
برای  فرهنگی  اقدامات  انجام  از  الصالحین  زین 
بیشتر  فرزند  افزود:  و  داد  خبر  بیشتر  فرزندآوری 
همراه  به  خانواده  برای  بیشتری  آسایش  و  آرامش 

دارد.
سخن آخر

پیر  حال  در  کرمان  استان  و  ایران  جمعیت  اینکه 
شدن است واقعیتی انکار ناپذیر است. البته در نیمه 
دوم قرن بیست و یکم ساختار سنی همه کشورهای 
جهان سالخورده خواهد بود. اما آیا مسئوالن فکر نمی 
کنند زمانی می توان دم از افزایش جمعیت زد که زیر 
ساخت ها به ویژه زیر ساخت های اقتصادی توانمند 
شود چرا که با این روند فعلی اگر جوانان با توانمندی 
نیروی  کمبود  جبران  آینده  در  شوند  تربیت  باالیی 

کار راخواهند کرد. 

  روند کاهشی آهنگ رشد جمعیت در استان کرمان به میزانی شدت یافته 
است که مسئوالن استان شرایط کنونی برای ازدیاد نسل را نگران کننده و کمتر از 
میانگین کشوری عنوان می کنند و هشدار می دهند در صورت ادامه روند کنونی 
زاد و ولدها تا سال 1425 جمعیت زیر 15 سال با جمعیت کهنسال یکسان خواهد 
شد. البته بهتر است مسئوالن قبل از هر گونه اقدامی برای افزایش جمعیت، زیر 

ساخت ها به ویژه زیر ساخت های اقتصادی را مهیا سازند

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

آگهی تحدید حدود عمومی سال 1398 حوزه 
ثبتی شهداد 

تحدید حدود  آگهی  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون   14 ماده  دستور  موجب  به 
عمومی قسمتی از امالک واقع در بخشهای 23 و 25 شهداد - اندوهجرد در تعقیب آگهی 
عمل  به  ذیل  شرح  به  9 صبح  ساعت  از  امالک  تحدید حدود  عملیات  و  منتشر  قبلی  های 

خواهد آمد
از بخش 23 کرمان 

پالک 1 فرعی از 34 - اصلی آقای جواد کوهستانی خبیصی ششدانگ یکباب خانه واقع در 
شهداد خیابان تمدن نبش کوچه 3 مساحت ششدانگ 696 مترمربع 

در روز یک شنبه مورخ 1398/03/19
از بخش 25 کرمان 

مرتضی حسنخانی ششدانگ  آقای  اصلی   -  1 از  فرعی  از 384  فرعی مجزی  پالک 1963 
یکباب خانه واقع در اندوهجرد خیابان شهید باهنر کوچه 6 به مساحت ششدانگ 277 مترمربع 
اندوهجردی  مرادی  سکینه  خانم  اصلی   -1 از  فرعی   1231 از  مجزی  فرعی   1962 پالک 
ششدانگ یکباب خانه واقع در اندوهجرد محله قبله جنب مسجد امام حسین کوچه شهید سید 

رمضان حاجی زاده به مساحت ششدانگ 1336 مترمربع 
پالک 1958 فرعی از 1- اصلی آقای منصور پورشیخعلی اندوهجردی ششدانگ یکباب خانه 
واقع در اندوهجرد محله سی دستگاه آیت اهلل صدوقی منزل سوم سمت راست به مساحت 

ششدانگ 516 مترمربع 
در روز دوشنبه مورخ 1398/03/20
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به مالک و مالکین مجاور اخطار می شود که در روز 
قانون  ماده 15  مطابق  به هم رسانند  این آگهی در محل وقوع ملک حضور  در  مقرر  و ساعت 
مذکور چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر 
نباشند، تحدید حدود ملک با حدود اظهار شده از طرف مجاورین به عمل خواهد آمد. کسانیکه 
بر حدود و حقوق ارتفاقی آنها که در موعد مقرر حاضر نبوده اعتراض دارند مطابق ماده 20 قانون 
ثبت می توانند حداکثر سی روز پس از تنظیم صورتجلسه تحدیدی اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهداد ارائه تا به دادگاه صالحه ارسال گردد. بدیهی است پس از گذشت 

مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: 1398/2/24
243 م/الف

ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد 
آگهی فقدان سند مالکیت 

نظر به اینکه آقای سجاد شایان فرد فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 9200 
تاریخ تولد 1366/10/01 صادره از کرمان دارای شماره ملی 2993772953 
مالک ششدانگ پالک 9 فرعی از 2564 اصلی بخش 2 کرمان موضوع سند مالکیت اصلی به 
شماره چاپی 685954 سری ج سال 94 با شماره دفتر الکترونیکی 139620319078011199 
رهنی شماره 10972 مورخ 1394/06/02 دفترخانه اسناد رسمی شماره 188 شهر کرمان استان 
کرمان که به نفع بانک ملی ایران به مبلغ 1/200/000/000 ریال به مدت 24 ماه صادر و تسلیم 
گردیده ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضا شده مدعی است سند مالکیت 
باستناد  لذا  نموده  المثنی  مالکیت  سند  درخواست  و  مفقود  جابجایی  علت  به  مزبور  پالک 
اصالح تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ 
مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر 
با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت 
شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
اقدام  المثنی  مالکیت  به صدور سند  از مدت مذکور نسبت  این صورت پس  نمایند در غیر 

خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/2/24
231 م/الف

محمود مهدی زاده ـ رئیس ثبت اسناد وامالک منطقه 2 کرمان 



چهار سه شنبه 24 اردیبهشت ماه 8/1398 رمضان 1440/ 14 می 2019/سال بیست و چهارم شماره 2997 
فرهنگ و ادب

قلب پریشان
گفته بودم که دلم ازسرپیمان نرود

یا اگر هم برود با تن لرزان نرود
گربیایی به برم بالب خندان یارا
با دل شاد نه با ناله و افغان نرود
تواگرروزو شبم برسرپیمان باشی
باخبرباش دگربا غم پنهان نرود 

عمرخودراهدرکردکه تویارش باشی
حال ازاینجا دگرزار وپریشان نرود

تاسحرباده خوران دیده به دردوخته اند
حال بااشک  وداع ازسرپیمان نرود
بارهاهجرتورا دیده ولی با دل شاد

منتظرمانده دگربا غم وحرمان نرود
توکه می دیدی ازآن پنجره باز او را

خوب دانی که دگربی سروسامان نرود
)پاژی(افسانه ازاین قلب پریشان گویی

دل که بشکسته چراخسته وناالن نرود؟

به قلم
ناصر فرهادی
) پاژ(

مثل غاِل کاربافو
و  پرندگان  برای  النه  یا  خانه  کرمانی،  گویش  در  »غال« 
حشرات است. نظیر غال چغوک )النه گنجشک( و »کاربافو« 
عنکبوت است که در دیگر مناطق ایران، کار تنک نامیده می 
شود. در فرهنگ مردم کرمان، پارچه ی بسیار نازک، سست و 
کم دوام را به »غال کاربافو« تمثیل کنند و غال کاربافو، دامی 
است که عنکبوت ها بر سر راه حشراتی چون مگس و پشه و 

زنبور و ... می تنند و از آنها تغذیه می کنند.
باستان  های  کاوش  برخی  و  تاریخی  های  پژوهش  طبق 
شناسی، بافتن انواع بافته های پوشیدنی، گستردنی و آویختنی 
اسطوره ی  که  داشته  رواج  کرمان  در  پیش  سال  هزاران  از 
هفتواد در شاهنامه ی فردوسی به عنوان سندی قابل اعتماد 

بر این واقعیت، تاکید دارد.
پادشاهان  از  یکی  گور  در  »پازیریک«  معروف  فرش  کشف 
در  گرفتن  قرار  لحاظ  به  که  ـ  روسیه  یخ  و  پربرف  سرزمین 
زیر الیه های ضخیم یخ، سالم مانده است ـ و تطبیق دقیق 
نقش این فرش با فرشی که در کاخ تخت جمشید زیر صندلی 
قرار  بزرگ(  دارای  کبیرـ  )داریوش  هخامنشی  اول  داریوش 
داشته و هنرمندان سنگتراش با خلق نقش برجسته ی زیبایی 
از این فرش، سبب ماندگاری آن تا روزگار ما شده اند، بر این 
واقعیت داللت دارند که ایرانیان در کنار دامپروری و کشاورزی 
در ریسندگی و بافندگی انواع پارچه ها و زیراندازها نیز استاد 

بوده اند.
بافندگان  های  بافته  انواع  و  ابزار  نام  به  اجمالی  نگاهی  با 
از واژگانی که در حرفه  آوایی هر یک  تغییرات  ایران و سیر 
ی ریسندگی و بافندگی به کار می رود، در می یابیم که مردم 
کرمان در گذشته، قالی را »کار« می نامیدند. زیرا هم اکنون 
نیز قالیبافان روستاهای کرمان به هنگام شروع قالیبافی می 
گویند: »بروم پشت کار و مشغول شوم« یا می گوید: »کار تازه 
ای شروع کرده ام« یا »این کار را برای پسرم می بافم و دوماه 

دیگر کار دخترم را آغاز می کنم«
کرباسچی:

مردم کرمان و یزد و فارس و اصفهان و بسیاری نقاط دیگر 
از میهن عزیزمان، پیراهن و شلوار تابستانی یا لباس زیر را از 

گذشته  در  کرباس  دوختند.  می  »َکرباس«  نام  به  ای  پارچه 
کارباس نامیده می شده و احتمال دارد در ابتدا »کارباف« بوده 
که به مرور زمان بدل به کرباس شده است. این پارچه به لحاظ 
ارزان بودن به مقدار زیادـ  در رنگ ها و طرح های مختلفـ  در 
ایران تولید می شده و عده ای از بازرگانان به صورت تخصصی 
در کار فروش یا صادرات این پارچه بوده اند و آنها را »کرباسی 
نام  با همین  آنها  فرزندان  نامیدند و هنوز  یا کرباسچی« می 
مدتی  که  اصفهان  استاندار  که  شوند  می  شناخته  خانوادگی 
هم شهردار تهران بود با نام خانوادگی کرباسچی از رونق بازار 

فروش و صادرات کرباس حکایت دارد.
حکایت قالی و کارپِت:

از  کرمان  روستاییان  که  نامی  به  توجه  با  ـ  قالی  که  آنجا  از 
یاد دارندـ در هزاران سال پیش و حتی  به  گذشته های دور 
شده  می  تشکیل  پِت  و  کار  بخش  دو  از  هخامنشیان  عصر 
گوسفند  پشم  از  آن  اولیه  ی  ماده  یا  خامه  )ُپت(  پِت  است. 
فراهم می آمده و مردم کرمان آن را ُپت و سیرجانی ها پِت 
می نامیدند. عمل بافتن را »کار« می گویند و لذا با ترکیب کار 
و پِت »کارپِت« که در زبان انگلیسی بر قالی نهاده شده است، 

از هزاران سال پیش در گویش ایرانیان رواج داشته.
ایرانیانی که در چندهزار سال پیش این بافته و محصول زیبای 
دست خود را به مناطق دیگر و از جمله اروپا صادر می کردند، 
آن را »کارپِت« نامیدند و اروپایی ها نیز همین واژه را آموختند 
اما چه شد که این محصول هندی در مرکز تولید خود نامی 

دیگر یافت!؟
اسکندر مقدونی به نمایندگی از یونانیانی که بیش از دو قرن 
از عقده ی مستعمره ی ایران بودن، لبریز شده بودند و لذا به 
هنگام حمله به ایران تا آنجا که می توانستند کتابخانه های 
به  )بنا  نابود کردند  ترجمه،  از  و پس  برده  یونان  به  را  ایران 
سروده های نظامی گنجوی( تمامی آثار تمدن، فرهنگ و هنر 
را از بین برده و حکیمان ایرانی را به قتل رساندند تا بتوانند 
علوم و حکمت ایرانی را مصادره کنند. آنها طی حدود 70 سال 
که توسط سلوکیان بر ایران مسلط بودند تمامی مساعی خود 
را برای تغییر نامها و جا انداختن فرهنگ یونانی به کار بردند. 
از آن جمله تندرستان بدل به بیمارستان شد ناخوش، بدل به 
بیمار و تندرست را نیز تغییر دادند. این همه تغییرات به منظور 
آوردن خدای پزشکی یونان به ایران بود. آنها در معابد خدای 

پزشکی، تندیس ماری که بر چوب درخت کاج حلقه زده بود، 
نذوراتی می  پرداخت  به  را مجبور  ناخوش  افراد  و  دادند  قرار 

کردند که سهم کاهنان دروغگوی این معابد بود.
و  ها  کوه  به  اسکندر  ازترس  که  ایرانی  پزشکان  رفته  رفته 
روستاها پناه برده بودند با روش هایی که از اجداد خود آموخته 
بودند، ایرانیان را درمان می کردند و طی مدت زمانی طوالنی، 
خرافات اسکندری محو شد و دانشگاه های علوم پزشکی و از 
جمله، دانشگاه جندی شاپور در اهواز دایر شد که شرح مفصل 

آن در تاریخ ها آمده است. 
ایرانی ها قادر به تلفظ نام یونانی خدای پزشکی  از آنجا که 
خدای  نماد  که  مار   + ایرانی(  )خدای  بغ  ترکیب  از  نبودند 
پزشکی یونان بود + پسوند »ستان« واژه ی جعلی بغمارستان 
پدید آمد که ایرانی ها به مرور زمان بغ را »بَی« نامیدند  و 
بَیمارستان شکل گرفت که هنوز هم این واژه ی جعلی و بی 
ریشه به کار می رود. )برای کسب اطالعات بیشتر در این باره، 
مطالعه درباره ی اساطیر یونان ضروری است و البته کتاب مار 
در بتکده ی کهنه، تالیف روانشاد دکتر باستانی پاریزی، کمک 

زیادی به جویندگان حقیقت می کند.(
چرا کارپِت قالی شد؟

و  نازیدند  می  »جالینوس«  خود  نامدار  پزشک  به  ها  یونانی 
از آنجا که او به مردم یونان بهداشت و پیشگیری از ابتال به 
بیماری ها را آموخته بود، او را بسیار دوست داشتند و بر این 
رفته  رفته  و  خانواده هاست  و  خانه  نگهدار  او  که  بودند  باور 
نامش یا حروف ابتدای نامش مترادف با خانه شد. از آن طرف، 
حتی  و  بود  خانه  ایران،  در  قالی«   = »کارپت  شمارش  واحد 
اولیه  های  قرن  طی  که  مکتوبی  آثار  در  شمارش  واحد  این 
اسالمی نوشته شده به کار رفته است. در گذشته اتاق را خانه 
می نامیدند و هنوز هم در برخی روستاها رواج دارد و هر عدد 
قالی به اندازه یک اتاق بود به همین علت واژه جالینوس که به 
زبان عربی قالینوس نوشته و خوانده می شد و از آن یا بخش 
اول آن مفهوم خانه به دست می آمد، واژه ی جعلی قالی که 
در بعضی مناطق غالی گفته می شد، جایگزین کارپت شد و 
به تبع آن، النه ی پرندگان و حشرات »غال« نامیده شد که 

براساس تفکر یونانی ها، معنای خانه را دارد.
پزشکان  و  حکیمان  دانشمندان،  کشتار  شرح  نوشت:  پی 
ایرانی در 2300 سال پیش در مجمل التواریخ آمده و عالمه 
علی اکبر دهخدا در پایان سومین جلد کتاب ارزشمند »امثال 
الحکم« به مختصری از این جنایت اسکندر، اشاره کرده است. 
یونانی ها با پرداخت پول های کالن به شاعران و دانشمندان 
ایرانی بر این جنایت بزرگ پرده ای افکندند که سبب گمراهی 

ما شد تا جایی که اسکندر را پیامبر نامیدند.

ضرب المثل های کرمانی 
به قلم 

یحیی فتح نجات

به  خاص  سهامی  شرکت  کویر  کریمان  آوای  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 11160 و شناسه ملی 10630170997 

 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/02/03 مورخ  مدیره  هیئت  استناد صورتجلسه  به 
1- خانم ساناز مظاهر کرمانی با کد ملی 0068052758 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
- خانم زهره جعفری پاریزی با کد ملی 2993883801 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - خانم 
شهره جعفری پاریزی با کد ملی 2980328049 به سمت عضو هیئت مدیره 2-کلیه اسناد واوراق 
بهادار و بانکی معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر 
می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )463026(

به  خاص  سهامی  شرکت  کویر  کریمان  آوای  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 11160 و شناسه ملی 10630170997

تصمیمات   1398/02/03 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   

ذیل اتخاذ شد : 1- خانم حلیمه اکبرزاده با کد ملی 0829613609 بسمت بازرس اصلی و آقای 
محمد میرزاده با کد ملی 2980218855 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 
2- اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: خانم ساناز مظاهر کرمانی 
با کد ملی 2993883801 و خانم شهره  پاریزی  با کد ملی 0068052758 و خانم زهره جعفری 
جعفری پاریزی با کد ملی 2980328049 3- روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی 
های شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )463027(

سهامی  شرکت  کرمان  بار  بهمن  نقل  و  حمل  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت 6163 و شناسه ملی 10630126339 

تصمیمات   1397/11/17 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل اتخاذ شد : 1- تصویب ترازنامه و صورت مالی سال مالی منتهی به 1397/09/30 2- موسسه 
و  قانونی  بازرس  و  مستقل  حسابرس  بعنوان   10103709121 ملی  شناسه  به  آگاه  اندیش  آرمان 

ملی  شناسه  به  رسمی  حسابداران  رسیدگی  نوین  آرمان  مدیریت  خدمات  و  حسابرسی  موسسه 
10103013428 بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1398/09/30 انتخاب گردید. 
3- شرکت گروه صنایع سیمان کرمان )سهامی عام( با شناسه ملی 10630019476 ، شرکت سیمان 
مازندران )سهامی عام( با شناسه ملی 10100665220 و شرکت سیمان فیروزکوه )سهامی خاص( با 
شناسه ملی 10100040154 بعنوان اعضای هیات مدیره به مدت دو سال تعیین گردیدند. 4- روزنامه 
کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )463029(

ناز سعادت شرکت سهامی  تصویر سرو  و  تغییرات شرکت طب  آگهی 
خاص به شماره ثبت 15628 و شناسه ملی 14007769886

 1397/12/15 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: 
آقای فرزین طهماسبی ارشلو به شماره ملی 2981166001 و آقای فرزاد طهماسبی ارشلو به شماره 

ملی 2993923226 و خانم مهرناز طهماسبی ارشلو با کد ملی 2993742541 اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )463166(

ناز سعادت شرکت سهامی  تصویر سرو  و  تغییرات شرکت طب  آگهی 
خاص به شماره ثبت 15628 و شناسه ملی 14007769886 

 : اتخاذ شد  استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/15 تصمیمات ذیل  به 
1- خانم مهرناز طهماسبی ارشلو با کد ملی 2993742541 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
آقای  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  ملی 2993923226 سمت  به شماره  ارشلو  فرزاد طهماسبی  آقای 
فرزین طهماسبی ارشلو به شماره ملی 2981166001 به سمت عضو هیئت مدیره 2- کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)463167(

به قلم سید 
رضا مجدزاده 

حرف عشق

حرف عشق
حرف زندگی است

نه! 
خود زندگی است

مرگ با عشق
حرفی ندارد 

روح 
زالل عشق است 

مرگ 
واسطه ی آن 
از جسم فانی 

به ازل!

اداره کل امورمالیاتی استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده(کاالهای/خدمات )تکمیل 
بخشی از ساختمان امورمالیاتی رفسنجان(به شماره )2098003459000002( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها 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 و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند، تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/02/23 می باشد.
یادآور می گردد  بررسی کلیه اسناد مناقصه صرفا بر اساس اطالعات بارگزاری شده در سامانه فوق توسط مناقصه گر می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 98/02/25
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 13:30 روز شنبه تاریخ 98/03/04

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 9 صبح روز سه شنبه تاریخ 98/03/07
 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس 

کرمان،خیابان قدس،اداره کل امورمالیاتی،دفتر حراست – تلفن 03431224234
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس:41934-021  دفتر ثبت نام 85193768-88969737 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانهwww.setadiran.ir بخش ))ثبت نام /پروفایل تامین کننده/ 

مناقصه گر(( موجود است. 465856
روابط عمومی اداره کل امورمالیاتی استان کرمان

با ارزیابی کیفی) فشرده( کاالهای / خدمات )تکمیل  اداره کل امور مالیاتی استان کرمان درنظر دارد مناقصه عمومی همزمان 
ساختمان شماره سه امور مالیاتی کرمان( به شماره )2098003459000001( 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 والزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی, مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/2/23 می باشد.
یادآور می گردد  بررسی کلیه اسناد مناقصه صرفا بر اساس اطالعات بارگزاری شده در سامانه فوق توسط مناقصه گر می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19روز چهارشنبه تاریخ 98/2/25
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 13:30 روز شنبه تاریخ 98/3/4
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز یکشنبه تاریخ 98/3/5

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:آدرس 
کرمان, خیابان قدس, اداره کل امور مالیاتی , دفتر حراست-تلفن 03431224234

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 41934-021   دفتر ثبت نام: 85193768-88969737  

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه)www.setadiran.ir( بخش » ثبت نام/پروفایل تامین کننده/ 
مناقصه گر« موجود است. 465856

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی
)فشرده( دو مرحله  ای خدمات تکمیل 

بخشی از ساختمان امورمالیاتی رفسنجان )نوبت دوم(

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی 
)فشرده( دو مرحله ای خدمات تکمیل ساختمان

 شماره 3 امور مالیاتی کرمان )نوبت دوم(

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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سرویس ادب و فرهنگ کرمان امروز 

شاعر  فردوسی،  به  معروف  طوسی  علی  بن  حسن  ابوالقاسم  حکیم 
اثر  مشهورترین  فردوسی  شاهنامه  سراینده  و  ایرانی  حماسه  سرای 
خود  زمان  تا  فارسی  زبان  به  منظومه  طوالنی ترین  و  فارسی  حماسی 

بوده  است.
در مورد زندگی فردوسی افسانه های فراوانی وجود دارد که وجود این 

افسانه ها در دوره های مختلف دالیل مختلفی دارد.
یکی اینکه به علت محبوب نبودن فردوسی در دستگاه قدرت به دلیل 
او  پایان عمرش کمتر در مورد  از  اول پس  شیعه بودنش، در قرن های 
نوشته شده است، و دیگر اینکه به علت محبوب بودن اشعارش در بین 
مورد  که  او  زندگی  برای  شده اند  مجبور  شاهنامه خوان ها  عادی،  مردم 
پرسش های کنجکاوانه مردم قرار داشته  است، داستان هایی سرهم کنند.

 تولد
بنا به نظر پژوهشگران امروزی، فردوسی در حدود سال ۳۱۹ هجری 

شمسی در روستای باژ در نزدیکی طوس در خراسان متولد شد.
است  شعری  شده  است   ۳۱۹ سال  استنباط  به  منجر  که  استداللی 
که محققان بیت آخر آن را مربوط به دوران به قدرت رسیدن سلطان 
محمود غزنوی در سال ۳۷۵ شمسی می دانند و از این که فردوسی در 
سال ۳۷۵ پنجاه و هشت ساله بوده  است نتیجه می گیرند او در حدود 

سال ۳۱۹ متولد شده  است.
تولد فردوسی را نظامی عروضی که اولین کسی است که دربارهٔ فردوسی 
نوشته  است، در ۱0 "باز" نوشته  است که معرب "پاژ" است. منابع جدیدتر 
به روستاهای "شاداب" و "رزان" نیز اشاره کرده اند که محققان امروزی 
این ادعاها را قابل اعتنا نمی دانند. پاژ امروزه در استان خراسان و در ۱۵ 

کیلومتری شمال مشهد قرار دارد.
نام او را منابع قدیمی تر از جمله عجایب المخلوقات و تاریخ گزیده )اثر 
مقدمهٔ  جمله  از  جدیدتر  منابع  و  نوشته اند  "حسن"  مستوفی(  حمداهلل 
بایسنغری )که اکثر محققان آن را بی ارزش می دانند و محمدتقی بهار 
مطالبش را "الطایالت بی بنیاد" خوانده است( و منابعی که از آن مقدمه 
منبع  یک  و  گزیده  تاریخ  در  نیز  پدرش  نام  "منصور".  شده است،  نقل 
فردوسی  از  ریاحی  امین  محمد  است.  شده   ذکر  "علی"  دیگر  قدیمی 
نام "حسن بن علی" را به خاطر شیعه بودن فردوسی   شناسان معاصر، 

مناسب دانسته و تایید کرده  است.
منابع کم ارزش تر نام های دیگری نیز برای پدر فردوسی ذکر کرده اند: 
احمد"  "فخرالدین  بایسنغری(،  )مقدمهٔ  فرخ"  موالنا  بن  احمد  "موالنا 
المؤمنین و  "فخرالدین احمد بن حکیم موالنا" )مجالس  اقلیم(،  )هفت 
مجمع الفصحا(، و "حسن اسحق شرفشاه" )تذکرة الشعراء(. تئودور نولد 
نیز در کتاب حماسه ملی ایران در رد نام "فخرالدین" نوشته  است که 
اعطای لقب هایی که به "الدین" پایان می یافته اند در زمان بلوغ فردوسی 
مرسوم شده  است و مخصوص به "امیران مقتدر" بوده  است و در نتیجه 

این که پدر فردوسی چنین لقبی داشته بوده باشد را ناممکن می داند.
کودکی و تحصیل

نیز  و  ایرانی  تبار  معنی  به  زمان  آن  در  که  بود  دهقان  فردوسی  پدر 
به معنی صاحب ده بوده  است )ریاحی ۱۳۸0، ص ۷۲( که می توان از 
نتیجه خانواده  در  داشته  است.  مرفهی  نسبتا  زندگی  نتیجه گرفت  آن 
فردوسی احتماال در کودکی مشکل مالی نداشته  است و نیز تحصیالت 
مناسبی کرده  است. بر اساس شواهد موجود از شاهنامه می توان نتیجه 
نیز  پهلوی  زبان های عربی و  به  فارسی دری  زبان  از  او جدا  گرفت که 
آشنا بوده  است. به نظر می رسد که فردوسی با فلسفهٔ یونانی نیز آشنایی 

داشته  است.
جوانی و شاعری

کودکی و جوانی فردوسی در دوران سامانیان بوده  است. سامانیان از 
حامیان مهم ادبیات فارسی بودند.

با وجود این که سرودن شاهنامه را بر اساس شاهنامه ابومنصوری از 
حدود چهل سالگی فردوسی می  دانند، با توجه به توانایی فردوسی در 
شعر فارسی نتیجه گرفته اند که در دوران جوانی نیز شعر می گفته  است 
و احتماال سرودن بخش هایی از شاهنامه را در همان زمان و بر اساس 
داستان های اساطیری کهنی که در ادبیات شفاهی مردم وجود داشته ، 

شروع کرده  است.
نسخه های خطی  زیاد  تفاوت های  دالیل  از  یکی  می تواند  این حدس 
شاهنامه باشد، به این شکل که نسخه هایی قدیمی تری از این داستان های 
مستقل منبع کاتبان شده باشد. از جمله داستان هایی که حدس می زنند 
در دوران جوانی وی گفته شده باشد داستان های بیژن و منیژه، رستم و 

اسفندیار، رستم و سهراب، داستان اکوان دیو، و داستان سیاوش است.
فردوسی پس از اطالع از مرگ دقیقی و ناتمام ماندن گشتاسب  نامه 
اش )که به ظهور زرتشت می پردازد( به وجود شاهنامه ابومنصوری که 
به نثر بوده  است و منبع دقیقی در سرودن گشتاسب نامه بوده  است پی 
برد و به دنبال آن به بخارا پایتخت سامانیان رفت تا کتاب را پیدا کرده 

و بقیهٔ آن را به نظم در آورد. )سید حسن تقی زاده حدس زده است که 
به  توجه  با  که  باشد  رفته  است  غزنویان  پایتخت  که  غزنه  به  فردوسی 
شاهنامه  اصلی  کار  شروع  از  بعد  که  غزنویان  رسیدن  قدرت  به  تاریخ 
بوده است، رد شده  است.( فردوسی در این سفر شاهنامه ابومنصوری را 
نیافت ولی در بازگشت به طوس، امیرک منصور )که از دوستان فردوسی 
ابومنصور محمد بن  به دستور پدرش  ابومنصوری  بوده است و شاهنامهٔ 
عبدالرزاق جمع آوری و نوشته شده بود( کتاب را در اختیار فردوسی قرار 

داد و قول داد در سرودن شاهنامه از او حمایت کند.
سرودن شاهنامه

شاهنامه مهمترین اثر فردوسی و یکی از بزرگ ترین آثار ادبیات کهن 
فارسی است.

فردوسی برای سرودن این کتاب در حدود پانزده سال بر اساس شاهنامه 
ابومنصوری کار کرد و آن را در سال ۳۷۲ شمسی پایان داد. فردوسی از 
آنجا که به قول خودش هیچ پادشاهی را سزاوار هدیه کردن کتابش ندید 
)ندیدم کسی کش سزاوار بود(، مدتی آن را مخفی نگه داشت و در این 

مدت بخش های دیگری نیز به مرور به شاهنامه افزود.
پس از حدود ۱0 سال )در حدود سال ۳۸۲ هجری شمسی در سن 
6۵ سالگی( فردوسی که فقیر شده بود و فرزندش را نیز از دست داده 
بود، تصمیم گرفت که کتابش را به سلطان محمود تقدیم کند از این رو 
تدوین جدیدی از شاهنامه را شروع کرد و اشاره  هایی را که به حامیان 
و دوستان سابقش شده بود با وصف و مدح سلطان محمود و اطرافیانش 

جایگزین کرد.
تدوین دوم در سال ۳۸۸ هجری شمسی پایان یافت )به حدس تقی زاده 
در سال ۳۸۹( که بین ۵0 هزار و 60 هزار بیت داشت. فردوسی آن را در 

شش یا هفت جلد برای سلطان محمود فرستاد.
و  نکرد  هم  نگاه  شاهنامه  به  محمود  سلطان  فردوسی  خود  گفته  به 
پاداشی را که مورد انتظار فردوسی بود برایش نفرستاد. از این واقعه تا 
که  کرد  اضافه  شاهنامه  به  نیز  دیگری  بخش های  فردوسی  عمر،  پایان 
نا امیدی و امید به بخشش بعضی از اطرافیان سلطان  بیشتر به اظهار 

محمود از جمله "ساالر شاه" اختصاص دارد.
است  سال   ۸0 حدود  به  یکی  خود  سن  به  فردوسی  اشاره  آخرین 
)»کنون عمر نزدیک هشتاد شد/امیدم به یک باره بر باد شد«( و یکی 
به هفتاد و شش سال )»کنون سالم آمد به هفتاد و شش/غنوده همه 

چشم میشار فش«(.
مرگ و آرامگاه

 آرامگاه فردوسی، توس اولین منبعی که به سال مرگ فردوسی اشاره 
کرده  است مقدمهٔ بایسنغری است که آن را در سال ۴0۳ هجری شمسی 
آورده  است. این مقدمه که امروز نامعتبر شناخته می شود به منبع دیگری 
بایسنغری نقل  از مقدمهٔ  تاریخ را  اشاره نکرده  است. اکثر منابع همین 
کرده اند، به جز تذکرة الشعراء )که آن هم بسیار نامعتبر است( که مرگ 

او را در ۳۹۸ شمسی آورده  است.
محمدامین ریاحی با توجه به اشاره  هایی که فردوسی به سن و ناتوانی 
خود و آثار پیری کرده  است، نتیجه گرفته  است فردوسی حتماً قبل از 

سال ۳۹۸ وفات کرده  است.
را  مسلمانان  گورستان  در  دفن  اجازهٔ  فردوسی  جنازهٔ  مرگ،  از  پس 
نیافت و در باغ خود وی یا دخترش در طوس دفن شد. منابع مختلف 
علت دفن نشدن او در گورستان مسلمانان را به دلیل مخالفت یکی از 
دانشمندان متعصب طوس )چهار مقالهٔ نظامی عروضی( دانسته اند. عطار 
نیشابوری در اسرارنامه این داستان را به شکل نماز نخواندن "شیخ اکابر، 

ابوالقاسم" بر جنازه فردوسی آورده  است.
ابوالقاسم  شیخ  را  شخص  این  ظفرنامه  مقدمه  در  مستوفی  حمداهلل 

دیگر  منابع  بعضی  در  است.  داشته   زیادی  مریدان  که  دانسته  ُکّرکانی 
نام این فرد "ابوالقاسم گرگانی" یا "جرجانی" نیز آمده  است که احتماال 
مسخ نام ُکّرکانی است. ریاحی انتساب این مسئله به ُکّرکانی صوفی را 
تهمت دانسته است و از آنجا که او در هنگام مرگ فردوسی حدود سی 

سال داشته  است از نظر تاریخی نیز این مسئله را ناممکن گرفته  است.
از زمان دفن فردوسی آرامگاه او چندین بار ویران شد. در سال ۱۲6۳ 
محل  خراسان  والی  شیرازی  خان  عبدالوهاب  میرزا  دستور  به  شمسی 

آرامگاه را تعیین کردند و ساختمانی آجری در آنجا ساختند.
اصرار  به  ملی  آثار  انجمن  ساختمان،  این  تدریجی  تخریب  از  پس 
رئیس و نایب  رئیسش محمدعلی فروغی و سید حسن تقی زاده متولی 
تجدید بنای آرامگاه فردوسی شد و با جمع  آوری هزینه این کار از مردم 
)بدون استفاده از بودجهٔ دولتی( که از ۱۳0۴ هجری شمسی شروع شد، 
آرامگاهی ساختند که در ۱۳۱۳ افتتاح شد. این آرامگاه به علت نشست 
در ۱۳۴۷  کار  این  که  شود  بازسازی  تا  شد  تخریب  دوباره   ۱۳۴۳ در 

پایان یافت.
افسانه هایی دربارهٔ فردوسی

عمدتا  که  دارد  وجود  شاهنامه  و  فردوسی  درباره  فراوانی  افسانه های 
به  نقاالن  خیال پردازی  و  فردوسی  به  عالقه مند  مردم  اشتیاق  علت  به 

وجود آمده اند.
بیشتر این افسانه ها به  آسانی با استفاده از شواهد تاریخی یا با استفاده 
از اشعار شاهنامه رد می شوند. از این جمله  است قصه رفتن منبع پهلوی 
شاهنامه از تیسفون به حجاز و حبشه و هند باالخره به ایران آمدنش 
به دست یعقوب لیث، قصه راه یافتن فردوسی به دربار سلطان محمود، 
)عنصری،  غزنویان  دربار  شاعر  سه  با  فردوسی  بدیهه  سرایی  مسابقه 
فرخی، و عسجدی(، قصه های سفر فردوسی به غزنه یا اقامتش در غزنه، 
قصه فرار او به بغداد، هند، طبرستان، یا قهستان پس از نوشتن هجونامه، 
قصه اهدا کردن شاهنامه به سلطان محمود به خاطر نیاز مالی برای تهیه 
جهیزیه برای دختر فردوسی، قصه فرستادن صله  ای که سلطان محمود 
به  طال  جای  به  نقره  پول  شکل  به  است  بوده   داده  قول  فردوسی  به 
پیشنهاد احمد بن حسن میمندی و بخشیدن آن صله به فقاع  فروش و 
حمامی به دست فردوسی و پشیمانی سلطان محمود و همزمانی رسیدن 

صلهٔ طال با مرگ فردوسی.
آثار فردوسی

تنها  توس(  فردوسی،  آرامگاه  )در  شاهنامه  داستان های  از   صحنه ای 
به فردوسی است متن خود شاهنامه  ثابت شده  است متعلق  اثری که 
آثار  داده است(.  نسبت  دقیقی  به  او  خود  که  بیت هایی  )منهای   است 
قطعه،  چند  جمله  از  است  شده   داده  نسبت  فردوسی  به  نیز  دیگری 
رباعی، قصیده، و غزل که برخی محققان امروزی در این که شاعر آنها 
را سروده دوران  از جمله قصیده ها  و  دارند  بسیار شک  باشد  فردوسی 

صفویان می دانند.
مردود  اکثرا  که  شده  است  داده  نسبت  فردوسی  به  نیز  دیگری  آثار 
دانسته شده  اند. معروف ترین آنها مثنوی به نام یوسف و زلیخا است که 
فرض  این  اما  داده شده است.  نسبت  فردوسی  به  بایسنغری  مقدمهٔ  در 
مینوی  مجتبی  جمله  از  و  شده  است  رد  معاصران  از  بسیاری  توسط 
نام  به  بیمایه  ای  را »ناظم  در سال ۱۳۵۵ هجری شمسی گوینده آن 

شمسی« یافته  است.
محمدامین ریاحی این نسبت را از شرف الدین یزدی )که ریاحی او را 
»دروغ  پرداز« نامیده  است( دانسته و حدس زده که مقدمه بایسنغری 
را هم همین شخص نوشته باشد )ریاحی ۱۳۸0، ص ۱۵۱(. یکی از آثار 
دیگر منسوب به فردوسی گرشاسب نامه است که مشخص شده اثر اسدی 

طوسی است و چند دهه بعد از مرگ فردوسی سروده شده  است.

نوشته دیگری که به فردوسی نسبت داده شده "هجونامه" ای علیه 
سلطان محمود است که به روایت نظامی عروضی صد بیت بوده و شش 
بیت از آن باقی مانده  است. نسخه های مختلفی از این هجونامه وجود 

دارد که از ۳۲ بیت تا ۱60 بیت دارند.
تایید  بعضی  و  رد  محققین  از  بعضی  را  هجونامه  ای  چنین  وجود 
کرده اند. از جمله محمود شیرانی با توجه به این که بسیاری از بیت های 
این هجونامه از خود شاهنامه یا مثنوی های دیگر آمده  اند و بیت های 
دیگرش نیز ضعیف اند نتیجه گرفته  است که این هجونامه ساختگی است 
ولی محمدامین ریاحی با توجه به این که اشاره  ای به این هجونامه در 
شهریارنامهٔ عثمان مختاری )مّداح مسعود سوم غزنوی(، که قبل از چهار 
مقاله نظامی عروضی نوشته شده، آمده، وجود آن را مسلم دانسته  است.
جالب این است که معروف ترین بیت فردوسی که در زیر آمده  است و 
بعضی آن را از خود شاهنامه و بعضی از هجونامه دانسته  اند نیز ممکن 

است از خود وی نباشد.
بسی رنج بردم در این سال سی  َعَجم زنده کردم بدین پارسی

در نسخه های کهن تر شاهنامه این بیت چنین آمده  است:
من این نامه فرخ گرفتم به فال  بسی رنج بردم به بسیار سال

بسیار بعید است که این شاعر میهن دوست ایرانیان را عجم به معنای 
گنگ و بی زبان خوانده باشد.

دوست داران و مخالفان فردوسی
در همان سال های آغازین پس از مرگ فردوسی مخالفت با شاهنامه 
ایرانی دربار بنی عباس و  آغاز شد و عمدتا به خاطر سیاست های ضد 
ری  فتح  از  پس  محمود  سلطان  جمله  از  یافت.  ادامه  نظامیه  مدارس 
در سال ۴0۷ شمسی، مجدالدولهٔ دیلمی را به خاطر خواندن شاهنامه 
سرزنش کرده  است )ریاحی ۱۳۸0، ص ۱60(. نویسندگانی نیز از جمله 
عبدالجلیل رازی قزوینی که مانند فردوسی شیعه بوده  است، شاهنامه 
را "مدح گبرکان" دانسته اند )همین طور عطار نیشابوری( و خواندن آن 

را "بدعت و ضاللت".
شاعران دیگری نیز از فرخی سیستانی )»گفتا که شاهنامه دروغ است 
سربه سر«( و معزی نیشابوری )»من عجب دارم ز فردوسی که تا چندان 
دروغ/از کجا آورد و بیهوده چرا گفت آن سمر«( گرفته تا انوری )»در 
هرگز  گو  شهنامه  شفا  آید  کجا  نگر/هر  فردوسی  نقصان  بوعلی  کمال 
مباش«(، احتماال به دلیل عالقه ممدوحانشان به رد فردوسی، شاهنامه 

را دروغ، ناقص، یا بی  ارزش دانسته  اند.
آن  نتیجه  در  و  داشته  وجود  فردوسی  دربارهٔ  که  بایکوتی  وجود  با 
مناطقی  در  اند  نیاورده   شاهنامه  یا  فردوسی  از  نامی  منابع  از  بسیاری 
که حکومت عباسیان در آنها نفوذ کمتری داشته  است، از شبه  قاره هند 
گرفته تا سیستان، آذربایجان، اران و آسیای صغیر، کسانی از فردوسی 
یاد کرده  اند یا او را ستوده اند. از جمله مسعود سعد سلمان گزیده  ای از 
شاهنامه تهیه کرد و نظامی عروضی در اواسط قرن ششم هجری اولین 
از فردوسی را در چهار مقاله نوشت. در حدود سال  شرح حال موجود 
60۱ شمسی نیز خالصه  ای از شاهنامه در شام به دست بنداری اصفهانی 

به عربی ترجمه شد.
محافل  در  به شاهنامه  توجه  عباسیان  انقراض  و  مغول  از حملهٔ  پس 
رسمی نیز افزایش یافت و از جمله حمداهلل مستوفی در اوایل قرن هشتم 
نسخه های  اساس  بر  شاهنامه  از  تصحیحی  ایلخانان  دوران  در  هجری 
مختلفی که یافته بود ارائه کرد. در دوران تیموریان نیز، در سال ۸0۴ 
نسخه  میرزا  بایسنغر  تیموری  شاهزاده  دستور  به  هرات،  در  شمسی 
مصوری از شاهنامه تهیه شد و احتماال تعداد زیادی از روی آن نوشته 

شد.
ایرانی  و  شیعه  فردوسی  مانند  خودشان  که  این  به  توجه  با  صفویان 
بودند، توجه خاصی به فردوسی کردند که تا امروز ادامه یافته  است. پس 
از انقالب ایران در ۱۳۵۷ علیه حکومت پادشاهی، بعضی انقالبیان به این 
فرض که فردوسی شاه  دوست بوده  است یا شاهان را ستوده  است از او 

بد گفته  اند یا از شاهنامه انتقاد کرده  اند.
از محققان معاصر احمد شاملو نیز از شاهنامه انتقاد کرده است ]نیازمند 
منبع[ که در پاسخ او عطاء اهلل مهاجرانی کتابی در دفاع از فردوسی و 

شاهنامه نوشت.
فردوسی پژوهی

هشتم  قرن  در  شاهنامه  تصحیح  در  مستوفی  حمداهلل  تالش  از  پس 
در  شاهنامه  تصحیح  اولین  نهم هجری،  قرن  در  بایسنغری  شاهنامه  و 
کلکته صورت گرفت و بار اول به شکل ناقص در ۱۱۹0 شمسی )توسط 
ماثیو لمسدن( و بار دوم به طور کامل در ۱۲0۸ )به تصحیح ترنر ماکان 
ژول  از  می توان  شاهنامه  بعدی  مصححین  از  شد.  منتشر  انگلیسی( 
مول فرانسوی، وولرس و الندوئر هلندی، ی. ا. برتلس روس، نام برد. از 
مصححین ایرانی شاهنامه باید به عبدالحسین نوشین، مجتبی مینوی، 

محمد مختاری، و جالل خالقی مطلق و فریدون جنیدی اشاره کرد.
شاهنامه  و  وی  درباره  فراوانی  تحقیقات  فردوسی،  محبوبیت  علت  به 
منتشر شده است. ژول مول، تئودور نولدکه، سید حسن تقی زاده، هانری 
ماسه، فریتز ولف، عبدالحسین نوشین، محمد قزوینی، و ایرج افشار از 

جملهٔ معروف ترین محققین درباره فردوسی هستند.
در میان شاهنامه  پژوهان نامبرده، جالل خالقی مطلق، منقح ترین متن 
و  تهیه  فراوان  یادداشت های  و  پژوهش ها  با  را همراه  انتقادی شاهنامه 

منتشر کرده  است.

به مناسبت فرا  رسیدن ۲۵ اردیبهشت ماه، روز بزرگداشت  فردوسی؛
فردوسی شاعر بلند آوازه پارسی گوی ایرانی



بهنام صفوی خواننده 
پاپ درگذشت

 

بهنام صفوی خواننده پاپ کشور بعد از چند سال مبارزه با بیماری، دوشنبه 
۲۳ اردیبهشت در بیمارستان میالد اصفهان چشم از جهان فروبست.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام صفوی خواننده پاپ کشور متولد ۱۳۶۲  در 
۳۶ سالگی و بعد از چند سال مبارزه با بیماری سرطان، در بیمارستان میالد 

اصفهان چشم از جهان فروبست.

قتل به خاطر نیم کیلو سیب زمینی!
نگهبان یک مجتمع مسکونی که در جریان درگیری با همکار میانسالش 
او را با ۱۰ ضربه چاقو به قتل رسانده بود در شعبه چهارم دادگاه کیفری 
یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد. به گزارش ایران، این حادثه آذر 
سال ۹۶ با درگیری خونین بین دو نگهبان در اتاقک نگهبانی یک مجتمع 
مسکونی در شهرک گلستان چیتگر اتفاق افتاد و مأموران کالنتری ۱۴۱ 
با حضور در محل جنایت با جسد غرق در خون فریدون روبه رو شدند که 
در پزشکی قانونی مشخص شد وی با ۱۰ ضربه چاقو به ناحیه شکم جان 
باخته است.در نخستین مرحله تحقیقات کارآگاهان جنایی دریافتند عامل 

جنایت که همکارش بوده پس از قتل متواری شده است.
مدتی بعد متهم با پای خودش به اداره پلیس رفت وبا اعتراف به جنایتی 
که مرتکب شده بود در شرح ماجرا گفت: روز حادثه همکارم از من خواست 
که کلمن آب را پر کنم، اما من این کار را انجام ندادم او هم چند سیب 
زمینی را که من برای ناهارم گذاشته بودم درسطل زباله انداخت و من هم 
تا  تهدیدم کرد که کاری می کند  او  باال گرفت.   عصبانی شدم درگیری 
اخراج شوم. من که از این حرف او بشدت عصبانی شده بودم به طرفش 
که  دم  اولیای  دادگاه  جلسه  آغاز  در  زدم.   را  او  چاقو  با  و  بردم  هجوم 
دختران مقتول بودند خواستار قصاص متهم شدند سپس متهم درحالی 
که اتهامش را قبول داشت گفت: به شدت پشیمانم و از اولیای دم تقاضا 
دارم مرا به خاطر جوانی ام ببخشند واز حق قصاص خود بگذرند. پس از 
پایان جلسه قضات ختم جلسه را اعالم کردند و برای صدور حکم وارد 

شور شدند.

خبر همزمان با برگزاری جشن گلریزان ستاد دیه صورت گرفت؛
کمک ۴ میلیارد ریالی رهبر انقالب برای آزادی زندانیان نیازمند

نفس مطبوعات به شماره افتاد ...
نامه مدیران مسوول روزنامه ها به روحانی برای کاغذ

همزمان با برگزاری سی ودومین جشن گلریزان ستاد دیه 
حضرت  نیازمند،  زندانیان  آزادی  به  کمک  ویژه ی  کشور 

آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی، مبلغ چهار میلیارد 
گزارش  به  دادند.  اختصاص  خداپسندانه  امر  این  به  ریال 

به  رمضان،  مبارک  ماه  در  سال  هر  گلریزان  جشن  ایسنا، 
همت ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان 

نیازمند با حضور جمعی از مسئوالن و خّیرین نیکوکار در 
تهران و شهرهای مختلف کشور برگزار می شود.

کاغذ  می گوید:  آرمان  روزنامه  مدیرمسئول   
است؛  مطبوعات  انتشار  و  حیات  عامل  اصلی ترین 
و  با دشواری  است  روز  از ۱۰  بیش  آرمان  روزنامه 
با کاغذ قرضی منتشر می شود؛ امشب هم کاغذ در 
حد نیاز نداریم و معلوم نیست به چه وضعیتی دچار 
می شویم. قرار است کاغذی پیدا شود که قیمت آن 

به ۱۸ هزار تومان می رسد.
حسین عبدالهی با بیان اینکه بحران کاغذ به زینک 
و جوهر هم رسیده است، به ایسنا می گوید: مطالبه 
اصلی ما تأمین کاغذ برای انتشار روزنامه است. چرا 
کاغذی که با ارز ۴۲۰۰ وارد شده در گمرک خاک 
می خورد و چون ارز نیمایی شده باید برای ترخیص 

کاغذ  یعنی  این  شود؛  پرداخت  التفاوت  مابه  آن 
می شود کیلویی ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان.

عبدالهی اظهار می کند: اگر تا آخر این ماه روزنامه های 
تعطیل  گفتم  که  دالیلی  به  یکی  یکی  کشور  مؤثر 
شوند، بدانید ما تالشمان را انجام دادیم اما مدیریت 
است.مدیر  شده  خارج  ما  دست  از  انتشار  امکان  و 
مسئول روزنامه آرمان معتقد است که فضای امروز 
ضرورت  اطالعاتی  جامعه  اقتضائات  و  بین المللی 
از پیش  بیش  را  مقتدر رسانه ای  و  حضور گسترده 
جلوه گر ساخته است. این امر زمانی بیشتر خود را 
و  ظالمانه  تحریم های  شرایط  به  که  می دهد  نشان 
این رو کاهش  از  ایران دقت کنیم.  یک جانبه علیه 
حضور رسانه ای به ویژه مطبوعات در چنین شرایط 
حساسی، دادن فرصت به دشمنان منافع ملی ایران 
مقدم  به خط  را  سربازی  می شود  مگر  بود.  خواهد 
فشنگ  دارد  تفنگ  اگر  و  ندارد  تفنگ  که  فرستاد 
ندارد؟ کاغذی که با ارز ۴,۲۰۰ تومان وارد شده در 
گمرک مانده باعث شده مطبوعات ایران به این وضع 

بی سابقه دچار شوند.
مسئوول  »مدیران  ما  می کند:  اظهار  ادامه  در  او 
مطبوعات« نامه ای به دکتر روحانی نوشتیم که در 
بیان  بدیهی  خواسته  چند  روشن  طور  به  نامه  این 
دولتی  نرخ  با  که  کاغذ  ترخیص  اول  است.  شده 
در گمرک خاک  و  وارد شده  تومانی«  »ارز ۴۲۰۰ 

سال  یک  هزینه  اعتبار  تأمین  دومی  و  می خورد 
کاغذ و زینک مطبوعات است که حدود ۵۰ میلیون 
و  ندهد  رخ  اتفاقات  این  اگر  می شود،  برآورد  دالر 
مطبوعات مؤثر کشور تعطیل شوند قطعاً دشمنان ما 
خوشحال خواهند شد و از طرفی تصویری در جامعه 
نتوانسته  امید  و  تدبیر  دولت  که  می گیرد  شکل 

حداقل کاغذ مطبوعات کشور را تأمین کند.
عبدالهی می گوید: اکنون مطبوعات در اغما هستند 
اکسیژن که  است.  افتاده  به شماره  نفس هایشان  و 
همان کاغذ است در حال تمام شدن است و با تمام 
شدن آن فاجعه رسانه ای رخ خواهد داد. جدای از 
بابت  روزنامه نگاران  و  خبرنگاران  سیاسی،  تبعات 
این موضوع بیکارمی شوند و شغل خود را از دست 

می دهند.
در  ما  می کند:  اظهار  آرمان  روزنامه  مسئول  مدیر 
هیچکس  و  هستیم  گرفتار  کاغذ  بحران  باتالق 
این  در  عاجلی  اقدام  باید  دولت  نمی کند.  توجهی 
جامعه  به  را  امید  تدبیر،  با  و  بدهد  انجام  زمینه 
مطبوعات تزریق کند. باید در روزهای آینده )یکی 
دو روزه( با یک راه حل فوری از این بحران خارج 

شویم.
از  پس  کاغذ  تأمین  مشکالت  ایسنا،  گزارش  به 
روزنامه های خصوصی، حاال گریبان گیر روزنامه های 

دولتی نیز شده است.
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فیلم های پلید سهیال ۲۳ ساله 

کار دستش داد!
 

سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتا تهران با اعالم این خبر 
گفت: چندی قبل دختر ۲۳ ساله ای با حضور در اداره پلیس فتا 
فریبکار  خواستگار  اخاذی های  دام  در  شدن  گرفتار  ماجرای  از 

خبر داد.
با  قبل  چندی  کرد  عنوان  دراظهاراتش  جوان  دختر  افزود:  وی 
پسر جوانی در شبکه اجتماعی تلگرام آشنا شدم و بعد از مدتی، 
پسر جوان با اعتماد سازی ماجرای ازدواج را مطرح کرد و همین 
پیشنهاد باعث شد تا با هم یک قرار مالقات بگذاریم و از آن 
زمان بعد با گذشت زمان عالقه من به او بیشتر شد تا جایی که 

چند تصویر و فیلم خصوصی ام را برایش ارسال کردم.
تحقیقات  ادامه  در  ماموران  گفت:  تهران  فتا  پلیس  رییس 
پی بردند که پسر جوان که با اعتماد سازی و به بهانه ازدواج 
کند  پیدا  دست  جوان  دختر  شخصی  عکس های  به  توانسته 
های  فیلم  و  تصاویر  انتشار  به  تهدید  با  مرحله  نخستین  در 
میلیون   ۲۰ اخاذی  به  اقدام  جوان  دختر  و شخصی  خصوصی 

تومانی از وی می کند.
در  بعدی  گام  در  پلیسی  تیم  داد:  ادامه  کاظمی  سرهنگ 
تحقیقات از سمیرا متوجه شدند که پسر فریبکار پس از دریافت 
در  دیگر  بار  اما  بوده  در سکوت  روزی  تومان چند  میلیون   ۲۰
تماس با دختر جوان شروع به اخاذی و دادن پیشنهادهای شوم 

و شیطانی برای در امان بودن آبروی وی می کند.
رییس پلیس فتا تهران گفت: در ادامه تجسس ها مشخص شد 
از محل کار و زندگی اش  تلفنی  که پسر جوان هیچ آدرس و 
داشته هیچ سرنخی  است و سعی  نداده  قرار  اختیار سمیرا  در 

در ماجرای اخاذی میلیونی و پیشنهادهای شومش قرار ندهد.
وی افزود: تیمی از کارشناسان پلیس فتا با اقدامات فنی و پلیسی 
توانستند مخفیگاه پسر جوان را در جنوب تهران شناسایی کنند 
و پس از هماهنگی با مقام قضایی و در عملیاتی غافلگیرانه 

این خواستگار فریبکار دستگیر شد.
سرهنگ کاظمی ادامه داد: متهم ابتدا خود را بیگناه می دانست 
اما وقتی در برابر دختر جوان قرار گرفت به ناچار لب به سخن 
باز کرد و گفت که از همان ابتدا با انگیزه مالی و اخاذی از دختر 
جوان این دوستی را شروع کردم و چون هیچ آدرس و تلفنی 
در اختیار سمیرا قرار نداده بودم فکر نمی کردم دستگیر شوم 
به همین خاطر بار دیگر دختر جوان را تهدید کردم اما پلیس را 

باالی سر خودم دیدم.

رئیس فراکسیون امید مجلس با اشاره به تصمیم شورای سیاست گذاری 
سیاست گذاری  شورای  تصمیم  تجربه،  به  توجه  با  گفت:  اصالح طلبان، 
اصالح طلبان تا این لحظه عدم ائتالف با سایر افراد و گروه های سیاسی 

است.
 ۲۲ عارف  محمدرضا  خانه ملت،  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
اردیبهشت در جمع گروهی از انجمن اسالمی دانشجویی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان با بیان اینکه دانشجویان اصفهان همیشه پیشتاز بوده اند، 
گفت: شما جوان های نخبه، سرمایه های کشور هستید و آینده کشور در 
سرمایه های  اصفهان  در  شماست،  امروز  دیدگاه های  و  تالش ها  گروی 
ارزشمندی در جریان اصالحات است که از شما می خواهیم با آنها تعامل 
داشته باشید؛ باید باسعه صدر و میدان دادن به جوان ها با آنها کار کرد.

مجلس  در  پردیس  و  اسالمشهر  ری، شمیرانات،  تهران،  مردم  نماینده 
شورای اسالمی، تصریح کرد: انجمن های اسالمی دانشجویان می توانند 
نقش  که  همانطور  باشند،  سفیدان  ریش  و  جوان ها  بین  ارتباطی  پل 
از سوی دیگر  بود.  انتخابات ۹۲ و ۹۶ بی بدیل  انجمن های اسالمی در 
جنبش های دانشجویی باید در یک فضای دوستانه ارزیابی عملکردی از 

خود داشته باشند.
موضع  یک  دانشجوست  فرد  وقتی  که  موضوع  این  شد:  یادآور  عارف 
با  و هم جهت  دانشجویی که همسو  با  استاد می شود  وقتی  و  می گیرد 
وی است، تلقی رودررو شدن دارد، نیز باید آسیب شناسی شود، هرچند 

مسئولیت ها متفاوت است.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی، 
و  پرسشگر  بانشاط،  فعال،  را یک فضای  دانشگاه  ما فضای  تاکید کرد: 
پرخاشگر در چارچوب ارزش ها می خواهیم که خود دانشجویان به این 

ارزش ها واقف هستند.
که  وعده هایی  مورد  در  دانشجویان  سخنان  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
در انتخابات ۹۴ از سوی نمایندگان لیست فراکسیون امید مطرح شد، 
گفت: متأسفانه برخی از نمایندگان وظایف خودشان را نمی دانند، حل 
بسیاری از مشکالت و مسائل وظیفه آنها و در اختیار آنها نبوده است و 
یک نماینده مجلس فقط وظیفه قانون گذاری و نظارت دارد، این شرایط 

برای دولت نیز هست.
دولت باید به اندازه ای توانایی در عمل وعده انتخاباتی دهد

عارف معتقد است: دولت ها باید به اندازه ای وعده بدهند که بتوانند به 
آن عمل کنند، البته شرایط دولت ها متفاوت است، همانطور که شرایط 
دولت اول آقای روحانی با دولت دوم وی کاماًل متفاوت است و ما این 

تفاوت شرایط را درک می کنیم هرچند گالیه هایی هم از دولت داریم.
رقابتی  فضای  یک  کشور  فضای  اینکه  بیان  با  امید  فراکسیون  رئیس 
است اما مالحظات امنیتی خاص خودش را دارد، تصریح کرد: متأسفانه 

گاهی از مالحظات امنیتی سو استفاده خاص می شود؛ مشکل امروز ما 
این است که تصمیمات دانشگاه را کسانی می گیرند که فضای دانشگاه 
را نمی شناسند و حداکثر یک مدرک لیسانس از دانشگاه دارند. لذا ما 
را  ما  موجودیت  که  ندهیم  کسانی  به دست  بهانه  و  کنیم  رعایت  باید 

قبول ندارند.
عارف یادآور شد: از سوی دیگر بررسی نگاهی که به گفتمان اصالحات از 
سال ۸۸ تا ۹۲ شد، باید در دستور قرار گیرد، در آن سال ها این گفتمان 
را برانداز و جاسوس و بی دین می دانستند اما در انتخابات ۹۴ نیمه پر 
لیوان را دیده شد و پس از این هم باید تالش کنید که نیمه خالی را 

پر کنید.
وی با اشاره به بخش دیگری از سخنان دانشجویان در مورد رفع حصر، 
نماینده ای که وعده رفع حصر داده، خالف گفته است؛ چرا که  گفت: 
رفع حصر جزو وظایف نمایندگی نیست؛ در عین حال ما رفع حصر را به 
عنوان یک مساله ملی که انسجام ملی را باال می برد، مورد پیگیری قرار 
دادیم و با تشکیل کارگروه و جلسات متعدد گام هایی برداشتیم، آقای 
روحانی نیز گفته که از حصر پوسته ای بیشتر باقی نمانده است. لذا روند 
قابل قبولی است هرچند اعتقاد داریم که این موضوع باید تا االن حل 
می شد البته مالحظات دیگری نیز بوده که با سعه صدر باید مسائل را 

حل کرد.
ضرورت تالش جهت بازگشت امید به مردم

عارف همچنین در ادامه به دغدغه های دانشجویان در خصوص احتمال 

انتخابات مجلس یازدهم اشاره کرد و گفت:  کاهش مشارکت مردم در 
سرمایه اصلی ما مردم هستند، بنا به دالیلی مردم انگیزه شان را از دست 
بازگشت  انجمن های اسالمی می توانند در زمینه  داده اند، و تشکل ها و 

امید مؤثر باشند.
از  دارد،  کننده ای  نگران  وضعیت  نظرسنجی ها  و  افزود: شاخص ها  وی 
این رو انجمن های اسالمی در دانشگاه علوم پزشکی و سایر دانشگاه ها 
باید برای برگرداندن امید به مردم تالش کنند چرا که امروز مهمترین 
از  باید  مسئولیت ما دلگرم کردن و امید دادن به آنهاست. در واقع ما 
و  باشد  داشته  ادامه  باید  مطالبه گری ها  البته  کنیم  عبور  شرایط  این 
دانشجویان از مسئوالن استانی چه استاندار، چه فرماندار و چه سایرین 
دست  از  نباید  را  اجتماعی  عظیم  سرمایه  این  ما  کنند،  گری  مطالبه 

بدهیم.
عارف با اشاره به انتقادات نمایندگان در مورد تعامل فراکسیون امید در 
انتخابات مجلس دهم با سایر گروه های سیاسی، گفت: ما در سال ۹۴ در 
چه شرایطی بودیم که به اجبار تعامل کردیم، با توجه به تجربه گذشته، 
تا کنون شورای سیاست گذاری اصالح طلبان بر این نظر تاکید دارد که 

ائتالف نکنیم چرا که نتوانستیم مطالبات مردم را پاسخ دهیم.
وی ادامه داد: فراکسیون امید اکثریت نسبی است و دو فراکسیون دیگر 
با  تعامل  بدون  نمی تواند  فراکسیونی  هیچ  لذا  هستند  مجلس  در  نیز 
با آنها به نتیجه برسد. در واقع شعاری که  سایر فراکسیون ها و تعامل 

در گفتمان اصالحات در دهه ۹۰ داده شد، درست ترین راهبرد ما بود.

چندی قبل زنی پای در بهزیستی پیشوا ورامین گذاشت و از یکی از 
کارمندان خواست تا به او یک قرص بدهند تا شوهرش دست از سر بچه 

هایش بردارد.
 کارمند بهزیستی که در برابر این درخواست عجیب قرارگرفته بود، از زن 

افغان  درباره انگیزه اش پرسید.
این زن ادعا کرد که شوهر ۵۴ ساله اش به 3 دخترم تجاوز کرده ودیگر 
سر  از  تا شوهرم دست  کنم  کاری  میخواهم  و  کنم  توانم سکوت  نمی 

دخترانم که کوچکترین آنها ۱۵ ساله است، بردارد.

تا این پرونده سیاه در دادگاه کیفری یک استان  همین ادعا کافی بود 
افغان هدف  مرد  نخست دختر ۱۵ ساله  گام  در  و  تشکیل شود  تهران 

تحقیق قرار گرفت.
دختر ۱۵ ساله در اعترافاتش گفت: یک روز در خانه خواب بودم که پدرم 
با در دست داشتن چاقو به باالی سرم آمد و با تهدید مرا هدف تجاوز 

قرار داد.
در ادامه داماد این خانواده نیز عنوان کرد که بعد از ازدواج با همسرم، او 
با گریه راز پنهانی را فاش کرد و گفت که پدرش او را بارها هدف نیت 

شیطانی اش قرار داده است.
بدین ترتیب مرد افغان با شکایت دختر ۱۵ ساله اش و سکوت ۲ دختر 
ماجرای  را در  ابتدا خود  و  مقام قضایی دستگیر شد  با دستور  و  دیگر 

تجاوز به دخترانش بی گناه دانست.
اتهام تجاوز به 3 دخترش  افغان به  بنا بر این گزارش، در حالیکه مرد 
دستگیر شده، به دستور قاضی شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران 
پزشکی  کارشناسان  اختیار  در  روانی اش  و  روحی  سالمت  تایید  برای 

قانونی قرار گرفته است.

عارف:اصالحطلباندرانتخاباتمجلسائتالفنمیکنند

مرد افغان به خاطر اقدام پلید با ۳ دخترش در پیشوای ورامین دستگیر شد قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !
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ناکامی قاچاقچیان 

در انتقال ۲۵۶ کیلو گرم تریاک
فرمانده انتظامی شهرستان رابر از کشف محموله ۲۵۶ کیلو گرمی 
تریاک در عملیات شبانه پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان 

خبر داد.
 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
گفت:  رابر  شهرستان  انتظامی  حمیدناصری،فرمانده  سرهنگ 
محموله ۲۵۶ کیلویی تریاک در عملیات شبانه پلیس مبارزه با مواد 

مخدر این شهرستان کشف شد.
دستگاه  یک  از  مخدر  مواد  محموله  این   کشف  به  اشاره  با  وی 
خودروی پژو پارس در محور های فرعی این شهرستان گفت: پلیس 
نقاط  تاریکی شب و در  بعضا در  این گونه عملیات ها که  انجام  با 
صعب العبور انجام می گیرند با تمام توان در عرصه مبارزه با پدیده 
شوم قاچاق موادمخدر تالش می کند و متقابال از مردم نیز انتظار 
اقدام  باشند و هرگونه  این پدیده مخرب حساس  به  داریم نسبت 

برای حمل و توزیع موادمخدر را به پلیس اطالع دهند.

انهدام باند سرقت در بم
فرمانده انتظامی شهرستان بم گفت: باند سرقت در شهرستان بم 

تاکنون به ۶۷ فقره سرقت از منازل اعتراف کرده اند.
 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
بزرگ  باند  گفت:  بم  شهرستان  انتظامی  فرمانده  نجفی  سرهنگ 

سرقت لوازم منزل و معابر شهری بم شناسایی و متالشی شد.
سرهنگ نجفی افزود: پس از چندین اعالم سرقت توسط شهروندان 

بمی این امر در دستور کار کالنتری ۱۳ شهر بم قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان بم گفت: پس از یک کار اطالعاتی باند 
بزرگ سرقت شناسایی و در این راستا ۳ نفر سارق و ۳ نفر مالخر 

دستگیر و تا کنون به ۶۷ مورد سرقت اعتراف کردند

انهدام باند سارقان زورگیر 

خودرو های لوکس در انار
فرمانده انتظامی شهرستان انار از انهدام باند سارقان زورگیر خودرو 

توسط ماموران پلیس آگاهی خبر داد.
 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
گفت:  انار  شهرستان  انتظامی  فرمانده  نژاد،  خلیلی  رضا  سرهنگ 
۴نفره  باند  ساعته،   ۷۲ عملیاتی  و  اطالعاتی  اقدامات  با  ماموران 
خودرو های  سرقت  به  اقدام  چاقو  تهدید  با  که  حرفه ای  سارقان 
لوکس دوکابین و سواری از استان های مختلف کشور می کردند را 

شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود: این سارقان درحالی که قصد انتقال خودرو ها به خارج از 
مرز سیستان را داشتند توسط ماموران پلیس آگاهی انار دستگیر و 

۴ دستگاه خودرو از آنان کشف و تحویل مالباختگان شد.

رد پیشنهاد رشوه ۴۰۰ میلیونی

 مواد مخدر در سیرجان
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان گفت: رشوه ۴۰۰ میلیون ریالی 

توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان رد شد.
 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
سرهنگ محمد رضا ایران نژاد فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان 
گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سیرجان در 
 ۲ به  کرمان   - سیرجان  محور  در  بازرسی  و  ایست  طرح  اجرای 

دستگاه خودرو پیکان و پژو ۴۰۵ مشکوک شدند.
وی با اشاره به اینکه خودرو پیکان به عنوان راه پاک کن مواد عمل 
می کرد گفت: ماموران در بازرسی از خودرو پژو، ۲ کیلوگرم شیشه 

کشف و چهار متهم را دستگیر کردند.
وی تصریح کرد: متهمان که خود را در چنگال قانون گرفتار دیدند 
با  ماموران  و  کردند  تومانی  میلیون   ۴۰ رشوه  پرداخت  به  اقدام 

هماهنگی مقامات حفاظتی رشوه را دریافت و صورتجلسه کردند.
سرهنگ ایران نژاد گفت: تعهد و مسئولیت پذیری از خصیصه های 
اخالقی کارکنان انتظامی است و یکی از عواملی که موجب افزایش 
احساس رضایتمندی و اعتماد مردم به نیروی انتظامی شده صحت 

عمل کارکنان است.
پرونده  این  متهمان  افزود:  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

عالوه بر قاچاق شیشه به پرداخت رشوه نیز متهم هستند.

لیگ  مسابقات  پایان  از  پس  توانستند  تیم   ۳   
دسته دوم فوتبال مجوز حضور در لیگ آزادگان را 
کسب کنند تا در فصل آتی رقابت های لیگ یک 

در این مسابقات حاضر باشند.
گهر  آرمان  ساوه،  طالیی  خوشه  فوتبال  تیم های 
سیرجان و نیروی زمینی با درخشش در مساقات 
راهی  امتیاز  حداکثر  کسب  و  دوم  دسته  لیگ 
این  مربیان  تا  شدند  اول  دسته  لیگ  مسابقات 
تیم ها بتوانند در یک سطح باال تر توانایی های خود 
را محک بزنند. این تیم ها برای حضوری قدرتمند 
در لیگ دسته اول فوتبال و حداقل بقا در این لیگ 
نیاز به ارتقا سطح امکانات خود و ترمیم بازیکنان و 

کادرفنی خود دارند.

تیم فوتبال خوشه طالیی با صعود به لیگ دسته 
مرکزی  استان  سهمیه های  تعداد  توانست  اول 
فوتبال  تا  برساند   ۲ عدد  به  آزادگان  لیگ  در  را 
شاهد  آینده  فصل  بتوانند  مرکزی  استان  دوستان 
آلومینیوم  و  تیم های خوشه طالیی  بین  شهرآورد 
در  ساوه  طالیی  خوشه  فوتبال  تیم  باشند.  اراک 
سوم  دسته  لیگ  مسابقات  وارد  رسما  سال ۱۳9۵ 
به  نیز  اول  سال  همان  در  که  شد  ایران  فوتبال 
عنوان قهرمان لیگ دسته سوم ایران شناخته شد 
خوشه  فوتبال  تیم  شد.  دوم  دسته  لیگ  راهی  و 
طالیی ساوه، فصل اخیر لیگ دسته دوم را با قدرت 
شروع کرد و ۲  هفته قبل از پایان مسابقات لیگ 
یعنی  باال تر  یک سطح  به  را  دوم صعودش  دسته 

محسن  تا  کرد  قطعی  اول  دسته  لیگ  مسابقات 
فکر  به  زود  خیلی  تیم  این  سرمربی  عاشوری 
باشد.  اول  دسته  لیگ  در  تیمش  آینده  بازی های 
 این تیم درفینال رقابت های لیگ یک با پیروزی بر 
به  نیز  را  مسابقات  این  قهرمانی  جام  گهر  آرمان 
خود اختصاص داد. تیم فوتبال آرمان گهر سیرجان 
که در این فصل از لیگ دسته دوم کشور به عنوان 
با  شد  شناخته  دوم  دسته  لیگ  ب  گروه  قهرمان 
صعود به لیگ دسته اول فوتبال کشور شادی مردم 
سرجان را تکمیل کرد تا مردم شهر سیرجان هم در 
لیگ برتر دارای نماینده باشند و هم در لیگ دسته 

اول فوتبال.
در بین تیم های صعود کننده به لیگ دسته اول 

فوتبال کشور، نیروی زمینی می تواند حضورش را 
کمک  اشتباه  قضاوت  مدیون  اول  دسته  لیگ  در 
داور دیدار با داماش باشد. تیم فوتبال نیروی زمینی 
پایین تر  دسته های  در  قدمت  با  تیم های  از  که 
محسوب می شود در یک دیدار پرحاشیه با برتری 
مسابقات  در  را  خود  حضور  گیالن  داماش  برابر 
تیم  این  تا  کرد  قطعی  را  برتر  لیگ  بعدی  فصل 
بتواند بعد از مدت ها از حضور در لیگ دسته اول 
فصل  برای  زمینی  نیروی  فوتبال  تیم  ببرد.  لذت 
سرباز  بازیکنان  از  می تواند  رقابت ها  این  در  بعدی 
استفاده کند  که همین موضوع  نیز  تیم ها  دیگر 
هم می تواند یک فرصت مناسب برای امید روانخواه 

سرمربی این تیم باشد.

دوچرخه  لیگ  های  رقابت  نخست  روز  پایان  در 
سواری کشور، مس کرمان در رشته های ۴ کیلومتر 
تیمی و اسپرینت سوم شد و رکابزن این تیم نیز 

در رشته اسکراش به عنوان قهرمانی دست یافت.
سواری  دوچرخه  هیات  رئیس  اسالمی،  حسین 
استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان 
نخستین  گفت:   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های 

مرحله ی رقابت های دوچرخه سواری لیگ جوانان 
حضور  با  آقایان  بخش  در  رمضان  جام  کشور، 
در  تهران  میزبانی  به  ایران  سراسر  از  رکابزنانی 

پیست مجموعه آزادی برگزار شد.
وی با اعالم اینکه برای نخستین بار در تاریخ ورزش 
این  به  تیم   سه  کرمان  استان  سواری  دوچرخه 
رقابت ها اعزام شد، افزود: بر این اساس، سه تیم از 

باشگاه های بانک رسالت، صنعت مس و شهرداری 
و  تیمری  محمد  سعید،  مصطفی  سرپرستی  به 
این  در  کرمان  از  نمایندگی  به  آبادی  نصر  احمد 

رقابت ها حضور دارند.
مدت  به  سواران  دوچرخه  اینکه  اعالم  با  اسالمی 
سه شب در ۷ رشته با هم به رقابت می پردازند، 
تصریح کرد: در پایان روز نخست این رقابت ها، در 

رشته ۴ کیلومتر تیمی صنعت مس و شهرداری 
چهارم  و  سوم  های  جایگاه  در  ترتیب  به  کرمان 

قرار گرفتند. 
وی یادآور شد: در ادامه نیز تیم المپیک اسپرینت 
مسابقات  سوم  سکوی  بر  کرمان  مس   صنعت 
در  نیز  تیم  این  رکابزن  خاکی  مسعود  و  ایستاد 

رشته اسکراش عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان از تحت پوشش 
قرار گرفتن ورزشکاران مستعد کسب سهمیه بازی های 
بنگاه های  توسط  توکیو   ۲۰۲۰ پارااُلمپیک  و  اُلمپیک 
اقتصادی این استان به منظور حضوری قدرتمندانه در 

این رقابت ها خبر داد.
جوانان  و  ورزش  مدیرکل  خراسانی،  امیری  محمدتقی 
استان کرمان در گفت و گو با خبرنگارگروه استان های 
مصوبه ی  اساس  بر  گفت:   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه 
نخستین جلسه ستاد بازی های اُلمپیک و پارااُلمپیک 
به  ماه  اردیبهشت   ۱۸ چهارشنبه  روز  که  توکیو   ۲۰۲۰
اعظم  پیامبر  سالن  در  کرمان  استاندار  فدایی  ریاست 
منظور  به  گردید،  مقرر  شد،  برگزار  کرمان  استانداری 
قهرمانانی  از  اقتصادی  بنگاه های  بیشتر  حمایت 
اُلمپیک  بازی های  در  حضور  شانس  و  احتمال  که 
حضور  با  جلسه ای  یکشنبه  دارند،  را  پارااُلمپیک  و 
برگزار  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  و  اقتصادی  بنگاه های 

شود.
 وی افزود: بر این اساس، دومین جلسه ی استانی ستاد 
بازی های اُلمپیک و پارااُلمپیک ۲۰۲۰ توکیو به ریاست 

دفتر  در  اقتصادی  بنگاه های  حضور  با  استاندار  فدایی 
استانداری کرمان در تهران برگزار شد.

امیری خراسانی با ابراز خرسندی از برگزاری این جلسه 
تصریح کرد: الحمدهلل اتفاق خیلی خوبی رخ داد و مقرر 
شد، هر کدام از ورزشکاران به صورت رشته ای که در حال 
آماده سازی و کسب سهمیه برای بازی های اُلمپیک و 
اقتصادی  بنگاه های  پوشش  تحت  هستند،  پارااُلمپیک 

قرار گیرند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان یادآور شد: بدین 
منظور منطقه ی گل گهر، صنایع مس، میدکو، الستیک 
بارز و مس شهید باهنر و در رأس آن ها منطقه ی گل 
عهده  بر  را  ورزشکاران  مسئولیت  مس  صنایع  و  گهر 

گرفتند.
 امیری خراسانی افزود: قرار شد، بنگاه های اقتصادی فوق 
حضور  احتمال  ورزشکاران  که  لحظه ای  هر  تا  امروز  از 
در بازی های اُلمپیک و پارااُلمپیک را دارند، موضوعاتی، 
چون آماده سازی، اسکان، اردو، امکانات، تجهیزات و ... را 
برعهده بگیرند که این مصوب شد و به امضای همه ی 

این عزیزان رسید.

استاندار  فدایی  مکرر  های  حمایت  و  پیگیری  از  وی 
کرمان برای رقم زدن این اتفاقات خوب تشکر ویژه کرد.

نگاهی اجمالی به تازه واردهای لیگ یک

درخشش دوچرخه سواران کرمانی در لیگ جوانان کشور

خبری خوش برای ورزش قهرمانی استان کرمان؛
بنگاه های اقتصادی به کمک ورزشکاران می آیند

خبر

سبحان حمزه و سعید رنجبر، نمایندگان شایسته ی کرمانی به دومین 
مرحله اردوی انتخابی تیم ملی والیبال دانشجویان کشور دعوت شدند.

علی اکبر ثابتی پور، رییس هیات والیبال استان کرمان در گفت و گو با 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، گفت: دومین مرحله 
در  شرکت  منظور  به  کشور  دانشجویان  والیبال  ملی  تیم  انتخابی  اردوی 

سی امین یونیورسیاد دانشجویان جهان با دعوت ۲۴ والیبالیست دانشجو 
به میزبانی هیات ورزش های دانشگاهی استان تهران در حال برگزاریست.

وی افزود: این اردو از جمعه بیستم اردیبهشت در سالن شماره یک دانشگاه 
تهران واقع در میدان انقالب جنب سینما بهمن آغاز شده است و به مدت 

یک هفته ادامه دارد.

ثابتی پور تصریح کرد: دانشجویان حاضر تمرینات تکنیکی خود را زیر نظر 
اردوی  به  برتر  نفرات  پایان  مربیان و کادر فنی پیگیری می کنند که در 

نهایی راه خواهند یافت.
وی یادآور شد: سی امین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۱۲ 

تا ۲۳ تیر در شهر ناپل کشور ایتالیا برگزار می شود.

دعوت دانشجویان والیبالیست کرمانی به اردوی تیم ملی
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روایت »کرمان امروز« از بی توجهی به باغ فتح آباد کرمان پس از استعفای استاندار سابق:

توضیحات روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان درباره گزارش »مدارس کم جمعیت از اینجا مانده و از آنجا رانده«؛

آباد  فتح  باغ  بازسازی  استارت  بود که  به گمانم سال 93 
کرمان که مخروبه ای بیش نبود زده شد. استارتی که در 
ابتدا بسیار موجب خرسندی مردم کرمان و البته مسئوالن 
رزم  )علیرضا  وقت  استاندار  های  پیگیری  گرفت.  قرار 
حسینی( در این باره آنقدر جدی بود که بسیاری از مردم به 
شوخی باغ فتح آباد را باغ رزم حسینی می نامیدند. البته با 
توجه به زحماتی که این مرد زحمتکش در این باره متحمل 
شد می توان این باغ را یکی از میراث زحمات وی دانست، 
اما نباید فراموش کنیم که این بنای تاریخی یک سرمایه 
ملی است و به هیچ شخص و دولتی تعلق ندارد. اینکه به 
ندارد،  ایراد  بدانیم  شخصی  به  منسوب  را  مکانی  شوخی 
اما ایراد آنجا بدچشمی می کند که بخواهیم حب و بغض 
خود به آن فرد را با بنای مرمت شده که سرمایه ملی است 
تسویه کنیم. درست به مانند باغ شاهزاده ماهان و هفت باغ 
که از دست آوردهای سید حسین مرعشی است و متاسفانه 
در دوره ای، عده ای کوته فکر به این آثار ارزشمند بغض 
داشتند و موجب تضعیف عملکرد و فعالیت آن شدند که 

سندی بر حماقت ایشان بود.
علیرضا رزم حسینی و سید حسین مرعشی را نمی توان از 
تاریخ استان کرمان حذف کرد. هرچقدر تهمت و تخریب 

تصمیم  مردم  آخر  در  بازهم  سازیم  ایشان  متوجه  که  هم 
بارها در طول تاریخ  اثرات تصمیم مردمی را  می گیرند و 
مردم  گزار  خدمت  که  فردی  با  بغض  بنابراین  ایم.  دیده 
بوده است چاهی است بهِر مقنی!  باید از این رفتار زشت 
مدیریت  دوره  اتمام  محض  به  که  بگیریم  فاصله  زننده  و 
این  باشند.  او  های  فعالیت  تخطئه  فکر  به  همه  فرد  یک 
رفتار در شان افرادی که خود را انقالبی می دانند نیست و 
به دور از آموزه های دینی می باشد. اینکه امروز باغ فتح 
آباد کرمان را متروک ساخته ایم تنها یک ننگ در کارنامه 
مدیریت ماست که به دلیل اینکه نام یک فرد بر فراز این 
باغ قرار دارد از برگزاری رخدادهای فرهنگی و مناسبتی در 
باغ  این  نام  از  نه  این مکان خودداری کنیم. رزم حسینی 
دارد که سهم  اصال حق  نه  و  نه می خواهد  دارد،  سهمی 
خواهی کند. اینکه حدود یک سال است که مسئوالن ما با 
این باغ قهر کرده اند و وضعیت را به گونه ای ساخته اند که 
حتی رستوران این مجموعه مجبور به توقف کار شده است 
و دیگر پرنده در این مجموعه ارزشمند تاریخی پر نمی زند 
تنها یک خیانت است که البته ممکن است ناخواسته باشد. 
عدم استفاده از پتانسیل باغ فتح آباد برای جذب گردشگر 
در  که  امیدواریم  و  بود  برانگیز  تامل  بسیار  نوروز  ایام  در 
و  ملی  سرمایه  این  رفتن  دست  از  متوجه  مدیران  آینده 

ارزشمند بشوند.
الزم به ذکر است که بی توجهی و عدم مراجعه و کاهش 
عبور و مرور در این باغ می تواند موجب تخریب آن شود و 
این نظر کارشناسی درباره ابنیه تاریخی است. بنابراین باز 
هم تاکید می کنم که باغ فتح آباد سرمایه ای ملی و متعلق 
به مردم است و عدم به کار گیری آن و بغض ورزیدن به آن 

دشمنی با مردم است.

بسمه تعالی

مدیر مسئول محترم نشریه وزین کرمان امروز:

با سالم و احترام.
ضمن سپاس از عنایت جناب عالی نسبت به مسائل و اخبار 
آموزش و پرورش استان، خواهشمند است دستور فرمایید 
توضیحات ذیل در پاسخ به مطالب مندرج در نشریه شماره 
۲99۶ آن جریده شریف تحت عنوان »مدارس کم جمعیت، 
از این جا رانده و از آن جا مانده« را در همان صفحه و با 

همان قلم، جهت تنویر افکار عمومی درج فرمایند.
رئیس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی
 آموزش و پرورش استان کرمان

و  بیسوادی  مبادی  انسداد  جمعیت،  کم  مدارس  فلسفه 
توسعه عدالت آموزشی است. 

کم  مدرسه  دو  و  بیست  و  هفتصد  از  بیش  وجود  فلسفه 
جمعیت و زیر ۱۰ نفر دانش آموز در استان کرمان، تالش در 
انسداد مبادی بیسوادی و توسعه عدالت آموزشی  راستای 

در استان است.
رئیس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش 
استان کرمان با بیان این مطلب، گفت: به دلیل پراکندگی 
و وسعت استان کرمان و فاصله بیش از یک هزار و ۱۵۰ 
استان،  مدرسه  ترین  و جنوبی  ترین  بین شمالی  کیلومتر 
اجتماعی  و  اقتصادی  فرهنگی،  اقلیمی،  خاص  شرایط 

با راه اندازی مدارس در اقصا نقاط  استان، تالش کردیم تا 
این  در  اسالمی  جمهوری  مقدس  پرچم  اهتزاز  و  استان 
مدارس، مبادی بیسوادی را مسدود و زمینه تعلیم و تربیت 

نوگالن ایران اسالمی را فراهم کنیم.
امید سالجقه خاطرنشان کرد: البته باید اذعان کرد، امکان 
تلفیق و ادغام برخی از این مدارس در روستاهای همجوار 
وجود دارد، اما متاسفانه با مقاومت های مردمی و واکنش 
ترجیح  والدین  از  برخی  و  هستیم  مواجه  اجتماعی  های 
در  اما  کنند،  تحصیل  ترک  آنان  فرزندان  که  می دهند 

روستای همجوار به مدرسه نمی روند و این در حالی است 
که آموزش و پرورش استان کرمان در قالب طرحی تحت 
دانش  ذهاب  و  ایاب  های  هزینه  مرکزی«  »روستا  عنوان 

آموزان را نیز پرداخت می کند.
سالجقه تراکم باالی کالس ها در برخی از شهرستان های 
استان به ویژه نواحی یک و دو شهر کرمان و کمبود فضای 
آموزشی مناسب به دلیل مهاجرت های گسترده را از دیگر 
مشکالت آموزش و پرورش استان اعالم کرد و افزود: بخش 
عمده ای از اعتبارات آموزش و پرورش در زمینه پرسنلی و 

پرداخت حقوق صرف می شود و در زمینه کیفیت بخشی 
با مشکالت و کمبود اعتبارات مواجه هستیم.

وی با اشاره به سختی کار معلمان به ویژه در مناطق محروم 
زمینه  در  اجتماعی  گروه های  و  افراد  همه  گفت:  استان، 
آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت باید مشارکت معنوی و 
بتوانیم فرزندانی در طراز جمهوری  تا  باشند،  مالی داشته 

اسالمی تربیت کنیم.
و  مدرسه ساز  خیرین  همت  از  تشکر  ضمن  سالجقه  امید 
مدرسه یار استان، اظهار کرد: دست خیران عزیز را به گرمی 
می فشاریم و قدردان زحمات این عزیزان و آماده دریافت 
در  عزیز  های  استانی  هم  پیشنهادات  و  انتقادات  نظرات، 
راستای همدلی، همزبانی و کمک به روند تعلیم و تربیت 
دانش آموزان عزیز کرمانی هستیم و از همکاری و همیاری 
و نقدهای سازنده اصحاب رسانه نیز با تمام وجود استقبال 

می کنیم.

شب شعر و کودک و نوجوان با هم می تواند، رونق و امید به 
جامعه تزریق کند و آثار گرانبهایی را بر جای بگذارد. یکی 
از ارکان قصه و داستان برای کودکان و نوجوانان، قوی بودن 
قصه و متن در جای خود می باشد و هم وزن بودن با انتقال 
مفاهیم و ابتکار عمل و رفتن به راهی که در راستای اهداف 

نوجوانان و کودکان باشد. 
شعر و قصه کودک در عرصه ادبیات ما، سالها پرآوازه بوده 
رفتن  پایین  و  باال  بررسی آن موجب  و  نقد  میدان  و  است 
به  العالج  و درمان دردهای صعب  و دریاها گشته  امواج  از 
های  دوره  در  نوجوان  و  کودک  رشد  برای  و  آمده  حساب 
مختلف به سمت یکپارچگی ها گام برداشته و سکوت درباره 
سالهای گذشته و عدم نقد آنها، موجب بارور  شدن ادبیات 
امروز نمی شود و باید شاخص ها را رعایت کنیم و در برابر 

جامعه و مردم، پیروز و سرافراز باشیم. بچه ها و بزرگساالن، 
و  کوچکترها  به  شدن  بزرگ  برای  باید  که  دارند  دنیایی 
منتقل  را  ها  داده  از  یکسری  زندگی،  رسم  و  راه  آموختن 
کرد و در اختیارشان گذاشت، البته به سبک هنری و ادبیات 
امروزی و قوی که در گذر روزگار جان گرامی مان را نیرو 
بخشیده و هدایت کند. اشعار برخی از نوجوان و کودکان در 
میان جامعه، مشتری فراوان دارد و نباید شعر خوب و عالی 
را در پستو، نهان و مدفون کرد و باید به سراغ خوبی ها و 
برقرار  ارتباط  آنها  با  و  برویم  ها  بچه  های  نوشته  از  برخی 
کنیم و راه و رسم ارتباط برقرار کردن را به آنها بیاموزیم و از 
تجربیات گرانقدر اساطیر این حوزه، غافل نگردیم و دستان 
خود را برای همکاری با نهادهایی مثل کانون پرورش فکری 
ریزی  برنامه  آینده  برای  و  کنیم  دراز  نوجوانان،  و  کودکان 
داشته باشیم. عشق و محبت از لوازم اصلی یک زندگی سالم 
و پرنشاط برای بچه ها محسوب می شود و نباید از جهت 
کودکانه  قهری  نوجوانان،  و  کودکان  با  همراهی  و  همدلی 

کنیم و او را تحریم کنیم و لیکن تنبیه و مجازات همیشه 
باید در نظر گرفته شود به موقع و نیازمندی.

ترجمه آثار امروز برای این مقطع سنی یکی از واجبات عرصه 
ادبیات مورد نظر به حساب می آید و دنیا در این مورد، برنامه 
کردن  برطرف  بمانیم  عقب  قافله  از  نباید  ما  و  دارد  ریزی 
مشکالت تربیتی و گشودن گره از کار فروبسته ما به مرور 
زمان انجام می شود. آهنگ حرکت به سوی قصه ای خوب و 
پرمحتوا و خوش فرم، زمانی به صدا در می آید که آمیزه ای 
از عشق و هنر به دستان با کفایت، متصل گردد و هیچ کدام 
از بچه ها،کمبودی احساس نکند. به نظرم بزرگترین مبارزه 
نوجوان،  و  بزهکاری کودکان  و  اجتماعی  ناهنجاری های  با 
تدوین  و  ها  بغض  و  حب  کردن  زندانی  مسیر  در  حرکت 
اساسنامه ای درست و اصولی است که شاخه و برگ آن را 
می شود در اطراف جامعه امروزی مشاهده کرد و تابستان 
پرنشاط و شیرینی برای بچه ها فراهم کرد تا قدر روزهای 
زیبا و خوش آواز، دانسته شود و ممتازترین ها شناخته شوند 

وقتی که دست به قلم می شود و مخاطب را راهنمایی در 
می  دل  و  شوند  می  متکی  هنر  به  و  کنند  می  ها  عرصه 

سپارند.
بچه ها و نوآموزان یعنی همانهایی که دوست دارند به عرصه 
سه  یعنی  فرصتها  بهترین  در  توانند  می  پاگذارند  نوشتن 
و  قلم  صاحبان  و  بزرگان  مشورت  با  تابستان،  تعطیلی  ماه 
راهنمایی آنها ،نویسندگی را شروع کنند و به سمت قدرتمند 
شدن قلم و نوشتار و بعد قصه نویسی و داستان برای کودکان 
و نوجوانان، حرکت کنند و زنجیرهای فکری را پاره کنند و 

در تکاپوی روزهای خوب و عالی برای جامعه باشند.
یک متن قوی که توسط کودکان و نوجوانان نوشته می شود 
و شخصیتی محبت  بزرگ  احساس  و  قوی  از ذهن  سرشار 

آمیز است.
و  بزرگساالن  خوراک  وقتها  گاهی  نوجوانان  و  کودک  شعر 
ابتدایی و شروع خود به  جوانان نیز می باشد که از مرحله 
نظام مند شدن و یکپارچگی فرم و ساختار رسیده است که 

به نظر من در این وادی قدم زدن، کار مثبت و برجسته 
با  و  بزرگ  ای  تاریخچه  خود،  همراه  شود  نمی  است  ای 
و  کرد  خالی  منسجم  و  پربار  ای  حافظه  و  نداشت  عظمت 
سفارش نوشت. روزگار اصول قصه خوب را در اثر جلو رفتن و 
پیشکسوت شدن، مراعات می کند و سکوت درباره آموزه های 
ادبی و هنری، ظلم به حساب می آید. البته یکی از مسائلی 
که حتما در شعر کودک و نوجوان باید رعایت شود مساله، 
موضوع و تنوع موضوع است. کودک و نوجوان نباید ذهنش 
با هر موضوعی درگیر شود و آن مساله به دغدغه زندگی اش 
تبدیل گردد چرا که مقطع سنی اش این مساله را اجتناب 
می کند که نباید با هر ترفندی و شگردی موضوعات منتقل 
به ذهن اش شوند و او را در مواردی شیفته و مفتون کنند. 
منظور این است که خواندن هر کتابی در سنین بزرگسالی 
شاید نتواند ذهن جوانان و بزرگساالن را اصولی درگیر کند 
ولیکن در مقطع سنی پایین تر مساله موضوع و پرداختن به 

آن، یک مساله مهم و اساسی است 
اطالعات کافی و در حد و اندازه کودک و نوجوان بسیار ُدر 
گرانبهایی است که ما و مربیان باید به آن توجه کنیم و باعث 

هدررفتن انرژی و حیف و میل نوجوانی نشویم.

سرمایه ملی را در آتش بغض نسوزانید!

توسعه عدالت آموزشی

با شعر کودک و نوجوان 

به قلم
 محمدفتح نجات

به قلم
 امین اهلل حقیقی
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