
هشت صفحه    1000 تومان دوشنبه 18 آذرماه 12/1398  ربیع الثانی 1441/ 9 دسامبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3113

یادداشت :

شرم کاذب و جامعه افسرده

صفحه  سوم 

رییس کل دادگستری استان کرمان:
هـــمــه دست اندرکاران انتــخابات

 باید مقّید به الزامات قانونی باشند 
متن در صفحه دوم

متن در صفحه هشتم

تکاپو های سعدی 
و ناصرخسرو برای کپی رایت!

برخورد با 1۸۷ واحد صنفی متخلف در استان کرمان

2

2

 میرزا کوچک خان

 و زمینه های پیدایش 

نهضت جنگل

2

2

5

4

2

استاندار کرمان:

مصداق هایی از عملکرد بد 

دستگاه های اجرایی 

در استان مشاهده می  شود

کمبود منابع آبی برای استان رقم می زند؛ که  کاهش شدید بارندگی در استان و خطراتی  گزارش »کرمان امروز« از اثرات 

متن کامل در صفحه سوم

تهدید کشاورزی، بیش از پیش
    بحران آب هم در زمینه آب کشاورزی و هم در زمینه آب شرب گریبان استان کرمان را می فشارد و سال به سال شاهد افزایش مشکالت و نارسایی ها در این زمینه هستیم. به گفته کارشناس مرکز پیش 
بینی های استان، بارندگی های سال زراعی امسال تا پایان آبان ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40 درصد کاهش یافته است. این موضوع نگرانی های زیادی را در بین کشاورزان استان ایجاد کرده است 

که البته بیشتر از همیشه لزوم استفاده از سیستم های آبیاری مدرن را هشدار می دهد و....
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شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد
شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد امالک مشروحه ذیل در استان کرمان را از طریق مزایده عمومی شماره 9۸/101 به فروش برساند، 

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 9۸/09/1۸ لغایت 9۸/09/2۸ از ساعت 00: ۷ الی 30: 14 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند. 
کرمان - بلوار شهید صدوقی- ساختمان مدیریت بانک ملت طبقه دوم - اداره ساختمان - تلفن 11- 3243۷۷10- 034

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعالم برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 139۸/10/09 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.
آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/10/03 می باشد.

توضیحات: 
الف( در فروشهای نقدی شرایط پرداخت به صورت 40 درصد پیش پرداخت  40 درصد حداکثر 2 ماه بعد )همزمان با تحویل ملک( و 20 درصد هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب( نحوه فروش نقد و اقساط )درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط( طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج( در فروشهای اقساطی اولویت با باالترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است براساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د( سایر شرایط مزایده فروش امالک در اسناد مزایده درج گردیده است.

 مبلغ با احتساب قیمت پایهمتراژ )مترمربع(کاربری کدشناسهردیف

تخفیف

 شرایط

 فروش

 توضیحات آدرس

 اعیان عرصه

با وضعیت موجود  کرمان - زرند - پاساژ امین - طبقه فوقانی نقد***13/64682/000/000 قدرالسهم تجاری1306706

با وضعیت موجود کرمان - شهرک ایرانمنش - بلوار بعثت - کوچه نقد***264297/55/117/750/000 مسکونی2306902

با وضعیت موجودکرمان - خیابان چمران - خیابان ابن سینا - مجتمع ابن سینا- طبقه همکف - واحد 5نقد***36/273/989/700/000 قدرالسهم تجاری3307075

با وضعیت موجود فاقد ماشین آالت مقدار اعیان تقریبی می باشد ) مساحت کرمان - سیرجان - شهرک صنعتی شماره 2نقد22214329353499/769/000/000449/792/100/000 صنعتی4306636
موجود 232925 مترمربع می باشد میزان اصالحی 10792 مترمربع است 

زیربنا دارای 9058 مترمربع خالفی می باشد.(

با وضعیت موجود ملک مشاعی )سهم بانک چهل و هشت ممیز پانصد و  شریعتی - روبروی عباس صباحی ساختمان آریا - طبقه دوم سمت شمالینقد69/11/676/300/0001/424/855/000 قدرالسهمتجاری5305871
هجده سهم مشاع از نود و شش سهم (

با وضعیت موجودمطابق اعالم کارشناس عرصه پس از اصالح 248 مترمربع بم - خ کاشانی پاساژ همت )کاشانی 7 بانک ملت قبلی شعبه بازار بم(نقد276/951619/163/000/00014/372/250/000تجاری6463
می باشد.

با وضعیت موجود دارای ماشین آالت متراژ اعیان تقریبی می باشد.جیرفت، روستای ملک آباد نقد و اقساط30954455/897/750/0005/307/975/000 صنعتی73542

با وضعیت موجود کرمان، شریعتی روبه روی خ عباس صباحی ساختمان آریا - طبقه دوم سمت جنوبی نقد و اقساط93/184/472/640/0004/025/376/000قدرالسهمتجاری8305870

با وضعیت موجود دارای ماشین آالت متراژ اعیان تقریبی می باشد.کرمان - شهرک صنعتی خضر - بلوار شقایق - بین خ 20 و 21نقد و اقساط15198/9257794/535/000/00080/354/750/000 صنعتی9305629

نقد و اقساط
نرخ سود اقساط تعداد اقساط )ماه(پیش پرداخت کاربری

صنعتی/مزروعی/ با 

ماشین آالت

20

 درصد 

120

12 درصد 24

13 درصد 36

14 درصد48

15 درصد60

16 درصد 72

17 درصد 84

18 درصد 96

مسکونی /

تجاری/

اداری/ سرقفلی/

خدماتی

40

 درصد 

120

12 درصد 24

13 درصد36

14 درصد48

15 درصد60
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اخبار استان

بد  عملکرد  از  مصداق هایی  جلسه  هر  در  گفت:  کرمان  استاندار 
پاسخگو  هیچکس  که  می کنیم  مشاهده  استان  اجرایی  دستگاه های 

نیست. به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی در جلسه شورای 
با  کرمان  در   معدنی  محدوده  سه  تداخل  به  کرمان  استان  معادن 
بیان کرد:  و  اشاره  داده اند  اکتشاف  اقتصادی که درخواست  محدوده 
پیشنهاد این معادن اکتشاف است با توجه به این که این معادن در 
محدوده  این  حریم  که  می کنیم  پیشنهاد  هستند  اقتصادی  محدوده 

کاهش یابد تا تداخل رفع شود.
وی با گالیه از برخی ادارات و دستگاه های اجرایی استان کرمان افزود: 
استان  اجرایی  دستگاه های  بد  عملکرد  از  هر جلسه مصداق هایی  در 
مشاهده می کنیم که هیچکس پاسخگو نیست لذا باید مشخص شود 
که اشکال مربوط به متقاضی، دستگاه  اجرایی یا جلسه است که برخی 

طرح ها سه سال معطل مانده اند.
استاندار کرمان با اشاره به درخواست یکی از شرکت های سنگ آهک 
گفت: با صدور درخواست مجوز با رعایت مقررات محدوده موافقت شد.

فدایی تصریح کرد: موارد متعددی از مصادیقی مشاهده می کنیم که 
دستگاه های اجرایی سرعت عمل الزم را ندارند لذا خواهش می کنم 

مدیران کمک کنند تا مشکالت مرتفع شوند.
در این جلسه همچنین محمدرضا پورابرهیمی نماینده مردم کرمان 
و راور هم اظهار کرد: در سازمان صنعت و معدن یک ظرفیت به نام 
و  معدن  پیشنهاد می کنم سازمان صنعت،  دارد که  کارگزاری وجود 
تجارت در خصوص معادن دارای مشکل یک کارشناسی انجام دهند و 
تصمیماتی اتخاذ کنند و در نهایت جهت تصویب به شورا آورده شوند 

تا اگر نکته ای بود بررسی شود.
بر اساس این گزارش مهدی حسینی نژاد، نیز در این جلسه بیان کرد: 
ما سه هزار محدوده برای مزایده در استان داریم که از این آمار ۲۰۶ 
شده  موافقت  محدوده   ۱۸ با  که  کرده اند  مزایده  به  شروع  محدوده 

است.

استاندار کرمان:

مصداق هایی از عملکرد بد دستگاه های اجرایی در استان مشاهده می  شود 

خبر
معاون بهزیستی استان کرمان:

در استان بیش از چهار هزار معتاد 
متجاهر وجود دارد

 معاون توسعه و امور پیشگیری بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه بیش از 
۴۰۰۰ معتاد متجاهر در استان کرمان وجود دارد، گفت: این آمار بر اساس 
آمار مراکز DIC، پایش پاتوق ها، گزارش تیم های سیار و مرکز ماده ۱۶ 

است که البته باید در یک هماهنگی بین بخشی این آمار ساماندهی شود.
جلسه مشترک کمیته درمان و کمیته هماهنگی ماده ۱۶ شورای هماهنگی 
معتادین  آمار  استخراج  های  روش  بررسی  منظور  مخدربه  مواد  با  مبارزه 

متجاهر واقعی در سطح استان کرمان برگزار شد.
با  کرمان  استان  بهزیستی  مدیرکل  زاده  عباس صادق  گزارش  این  براساس 
اشاره به لزوم مشارکت سازمان ها برای برنامه ریزی و ارائه خدمات اثر بخش 
آمار  اعتیاد، گفت: ساماندهی  اجتماعی چون  و کنترل مساله  پیشگیری  در 
افراد  مبتال به اعتیاد متجاهر بر اساس تعریف مشخص علمی و صحیح از این 

گروه از اقدامات مشترک کمیته درمان و هماهنگی ماده ۱۶ است .
افزود:  از پوشیده نگه داشتن واقعیت موجود،  با تاکید بر پرهیز  صادق زاده 
نمی توان و نباید واقعیت اعتیاد را به هر دلیل کتمان کرد چرا که پی آمدهای 
خوبی ندارد، بنابراین باید آمارگیری دقیق و صحیح برای هر گونه اقدام بسیار 

مهم و حیاتی است که در دستور کار دو کمیته قرار می گیرد .
و  زنان  بین  اعتیاد در  اینکه شیوع  بیان  با  استان کرمان  بهزیستی  مدیرکل 
نوجوانان سرعت گرفته است، اظهار کرد: باید با پذیرفتن این واقعیت ظرفیت 

های موجود را برای کاهش و کنترل این پدیده به کار گیریم .
به گزارش ایسنا خسرو ملکشاهی معاون توسعه و امور پیشگیری بهزیستی 
با بیان اینکه بیش از ۴ هزار معتاد متجاهر در استان کرمان  استان کرمان 
وجود دارد، گفت: این آمار بر اساس آمار مراکز DIC، پایش پاتوق ها، گزارش 
بین  باید در یک هماهنگی  البته  ماده ۱۶ است که  و مرکز  تیم های سیار 

بخشی این آمار ساماندهی شود .
وی با بیان متفاوت بودن آمارهای برخی سازمان ها با آمار موجود بهزیستی، 
افزود : این تناقض در آمار دلیل اصلی تشکیل جلسات مشترک بین دو کمیته 
ریزی  برنامه  بتوانیم  داده های صحیح  اساس  بر  تا  است  ماده ۱۶  و  درمان 

درست انجام دهیم.

برخورد با ۱۸۷ واحد صنفی 
متخلف در استان کرمان

صنفی  واحد   ۱۸۷ با  برخورد  از  کرمان  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
متخلف در جریان بازرسی گشت های مشترک ویژه صمت و تعزیرات پس از 

اصالح قیمت بنزین خبر داد.
»ارسالن  جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
میری«  مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به تشکیل تیم های 
گشت مشترک ناظران صمت، اصناف و تعزیرات پس از اصالح قیمت بنزین 
به منظور رصد بازار عنوان کرد: هر روز دو گشت ویژه صبح و عصر، کاال های 
اولویت دار مانند مواد غذایی، محصوالت کشاورزی، الستیک و حمل و نقل 

درون و برون شهری را رصد می کنند.
وی با تاکید بر اینکه پرونده های تخلف در این موضوع خارج از نوبت در شعب 
ویژه رسیدگی می شوند، گفت: این طرح از ۲۵ آبان ماه آغاز شده و گروه های 
متشکل از انتظامی، بازرسی صمت و اصناف در معیت رئیس شعب با اولویت 
شکایات  به  تعزیرات   ۱۳۵ و  صمت   ۱۲۴ سامانه  ثبت  مردمی  گزارش های 

رسیدگی می کنند.
به عنوان کاال های  این طرح کاال های مصرف خانوار  اینکه در  بیان  با  میری 
هدف قرار دارند، افزود: از ۲۵ آبان ماه تا ۱۱ آذر ماه ۶۰ اکیپ گشت مشترک 
به محوریت مدیریت روسای شعب ادارات کل تعزیرات برگزار شده است که 
در این راستا ۳۱۴ مورد بازرسی از اصناف متعدد انجام شده که ۱۸۷ واحد 
دارای تخلف و ۵۰ واحد بدون تخلف بودند ضمن آنکه ۱۸۴ پرونده تخلف در 

این رابطه تشکیل شده و ۷۷ واحد مشمول تذکر و ارشاد قرار گرفتند.
برای  صادره  محکومیت  میزان  کرمان،  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
واحد های متخلف را ۳۷۲ میلیون و ۹۱۵ هزار و ۲۰۰ ریال اعالم کرد و افزود: 
اطالع رسانی از طریق رسانه ها، گفت وگوی ویژه خبری، مصاحبه های رادیوی 
و سایت های خبری و ... صورت گرفته که شهروندان در صورت مشاهده تخلف 

گرانفروشی و احتکار، موارد را به بازرسی صمت و یا تعزیرات گزارش دهند.
تشکیل  تعامل  و  هماهنگی  با  استانی  و  ملی  دستورالعمل  پیرو  گفت:  وی 
گشت های متوالی از جمله ادارات صنعت و معادن و تجارت شمال و جنوب، 
و  نفتی  فرآورده  پخش  شرکت های  صنفی،  اتحادیه های  اصناف،  اتاق های 
مراجع کاشف انتظامی و اطالعاتی، اقداماتی جهت کاهش تالطمات روانی و 

برخورد با متخلفان انجام شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان ادامه داد: سامانه تلفنی ۱۳۵ تعزیرات 
روزانه از ساعت ۷ و نیم صبح تا ۲۲ با حضور همکاران برای ثبت شکایات و 
پیشنهادات، آماده پاسخگویی هم استانی ها است و ساعت از ۲۲ تا ۷ و نیم صبح 

نیز به صورت خودکار ثبت شکایات انجام شده و پیگیری می شوند.

رییس کل دادگستری استان کرمان:

همه دست اندرکاران انتخابات باید مقّید به الزامات قانونی باشند  

انتخابات  برگزاری  امروزه  گفت:  کرمان  استان  دادگستری  رییس کل 
آزاد و سالم به عنوان یکی از مولفه های مهم قدرت نرم سیاسی هر 
میزان حضور  و  توجه جامعه جهانی  مورد  این موضوع  و  است  کشور 
و رضایتمندی  پشتیبانی  بیانگر درجه  واقع  در  انتخابات  در هر  مردم 

عامه مردم از نظام سیاسی مستقر است.
با شورای معاونین و رؤسا و دادستان های  »یداهلل موحد« در نشست 
حوزه های قضائی استان کرمان با موضوع تبیین ساز و کارهای اجرای 
انتخابات و تامین امنیت حقوقی یازدهمین دوره انتخابات مجلس اظهار 
کرد: کشور در فرآیند برگزاری یکی از مهم ترین و سرنوشت سازترین 
مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین  برگزاری  یعنی  سیاسی  رویدادهای 

شورای اسالمی قرار دارد.
وی افزود: انتخابات جلوه باشکوه و بسیار زیبا از حضور و مشارکت مردم 
در سرنوشت خودشان است و مردم با مشارکت در انتخابات نمایندگان 

از  و  انتخاب  را  در کشور  قانون گذاری  نهاد  به  دهی  برای شکل  خود 
طریق مجلس امر قانونگذاری در کشور را تضمین می کنند تا مجلس 

قوانین را تصویب و در کشور نظارت کنند.
موحد تصریح کرد: امروزه برگزاری انتخابات آزاد و سالم به عنوان یکی 
از مولفه های مهم قدرت نرم سیاسی هر کشور است و این موضوع مورد 
توجه جامعه جهانی و میزان حضور مردم در هر انتخابات در واقع بیانگر 
درجه پشتیبانی و رضایتمندی عامه مردم از نظام سیاسی مستقر است.

این مقام قضائی بیان کرد: حضور و مشارکت حداکثری مردم در اداره 
امور کشور از طریق شرکت در انتخابات از اهمیت دو چندانی برخوردار 
موضوع  این  بر  اساسی  قانون  مصرح  اصول  اینکه  بر  عالوه  زیرا  است 
تاکید دارد، دین اسالم نیز نقش فراوانی برای مردم در اداره امور قائل 

است.
انتخابات  برگزاری  بر  عالوه  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  افزود:  وی 
پرشمار، این افتخار را دارد که برگزارکننده انتخابات های آزاد، سالم و 
قانون مند بوده و طالیه دار حضور مردم در پای صندوق های رای است 
و مشارکت در تعیین سرنوشت کشور یک امر مهم و راهبردی در نظام 

جمهوری اسالمی است.
موحد اظهار کرد: برگزاری انتخابات باشکوه و حضور حداکثری مردم، 
در  اساسی  راهبردهای  از  محور  اخالق  رقابت  و  امن  سالم،  انتخابات 
انتخابات است که همه دست اندرکاران و کارگزاران انتخابات باید مقّید 
به الزامات قانونی باشند. اگر قانون محور حرکت نکنیم و رفتارمان را 

براساس قانون تنظیم نکنیم، این راهبردها محقق نمی شود.
سخنانش  از  دیگری  بخش  در  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
تصریح کرد: وظیفه مهم قوه قضائیه در انتخابات، اتخاذ تدابیر و اقدامات 

الزم برای پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی است و در این راستا 
ستادی با همین عنوان تشکیل شده است.

وی بیان کرد: سند تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و مقابله با جرائم انتخاباتی 
نیز  کرمان  استان  قضائی  همکاران  باید  که  شده  تدوین  ملی  سطح  در 

براساس این سند برنامه های پیشگیرانه را طراحی و اجرا کنند.
موحد گفت: شناسایی عوامل ساخت و پخش شایعات مخرب و مخّل 
نظم و امنیت، برنامه ریزی و مراقبت از شعارنویسی، پخش اعالمیه و 
عمومی  اذهان  تشویش  نظام،  چهره  سیاه نمایی  مضمون  با  شب نامه 
در  روانی دشمن  عملیات  انتخابات، رصد  عوامل  و  نامزدها  تخریب  و 
رسانه ها، نظارت مستمر بر سایت ها و رسانه های دیداری و شنیداری 
و فضای مجازی و رسانه های محلی و ... از جمله محورهای سند ملی 

اقدامات پیشگیرانه و مقابله با تخلفات انتخاباتی است.
از  استفاده  اینکه  بر  تاکید  با  کرمان  استان  قضایی  مقام  ترین  عالی 
تریبون های رسمی له یا علیه نامزدهای انتخاباتی ممنوع است تصریح 
کرد: در استان کرمان کمیته رصد فضای مجازی و نظارت و هماهنگی 
رسانه ها از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی شکل گرفته است.

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به برقراری تعامل مثبت 
همکاران قضائی با هیئت های نظارت و اجرایی انتخابات تاکید کرد: 
تعامل و هماهنگی در فرآیند برگزاری انتخابات در بین همه مجموعه 
برگزاری  برای  کارآمدی  مدیریت  و  قدرتمند  مولفه  تواند یک  ها می 

انتخابات سالم به همراه داشته باشد.
و  عمل  ای  اگر جزیره  افزود:  قانون  بر  مبتنی  تعامل  بر  تاکید  با  وی 
موضع گیری کنیم، موجب ایجاد تنش و تبدیل به اختالف می شود 

که ممکن است به روند برگزاری انتخابات آسیب بزند.

نام  ثبت  آمار  آخرین  به  اشاره  با  کرمان  استان  انتخابات  ستاد  رییس 
انتخابات مجلس یازدهم در استان کرمان اظهار کرد: ۳۵۷  کاندیداهای 
نفر در سطح استان کرمان برای این دوره انتخابات مجلس ثبت نام کردند 
که ۳۱۲ نفر آنها مرد و ۴۵ نفر زن بودند که با این حساب ۱۳ درصد ثبت 

نامی ها را بانوان و ۸۷ درصد را مردان تشکیل داده اند.
»محمدصادق بصیری« در نشست خبری جمع بندی ثبت نام داوطلبان 
گفت:  کرمان  استان  اسالمی  شورای  مجلس  دوره  یادهمین  انتخابات 
فرآیند ثبت نام داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی 

استان کرمان به نحو مطلوبی انجام شد.
وی با یادآوری زمان آغاز ثبت نام داوطلبین، عنوان کرد: در استان کرمان 
انتخاباتی  داوطلبان  ثبت نام  مجلس  کرسی   ۱۰ برای  فرمانداری   ۹ در 

صورت گرفت.
نام  ثبت  آمار  آخرین  به  اشاره  با  کرمان  استان  انتخابات  ستاد  رییس 
انتخابات مجلس یازدهم در استان کرمان اظهار کرد: ۳۵۷  کاندیداهای 

نفر در سطح استان کرمان برای این دوره انتخابات مجلس ثبت نام کردند 
که ۳۱۲ نفر آنها مرد و ۴۵ نفر آنها زن بودند که با این حساب ۱۳ درصد 

آنها را بانوان و ۸۷ درصد را مردان تشکیل داده اند.
وی با اشاره به اینکه در این دوره حضور زنان یک درصد نسبت به دوره 
شاخص  درصد  یک  دوره  این  در  داد:  ادامه  است،  داشته  افزایش  قبل 
تحصیالت عالی)دکترا( کاندیداها افزایش داشته و این عدد به حدود ۱۸ 
درصد رسیده است همچنین میانگین سن جوانان نیز نسبت به دوره قبل 

افزایش داشته است.
اجرایی  هیات های  تشکیل  برای  روز   ۶ که  مطلب  این  بیان  با  بصیری 
این هیات شکل  استان فرصت داشتیم که  فرمانداری های  انتخابات در 
گرفته است، تصریح کرد: بررسی صالحیت داوطلبان ثبت نام یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی ظرف ۱۰ روز باید انجام شود که 

۲۶ آذرماه این مهلت به پایان خواهد رسید.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان در تشریح جزییات ثبت 

انتخابیه  ادامه داد: در حوزه  انتخابیه استان کرمان  نامی های ۹ حوزه 
بافت، رابر و ارزوئیه ۲۶ نفر مرد، حوزه انتخابیه بم، نرماشیر، فهرج و ریگان 
۲۸ نفر که ۲۵ مرد و ۳ زن، حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد ۲۰ نفر که 
۱۹ نفر مرد و یک زن، حوزه انتخابیه رفسنجان و انار ۴۵ نفر که ۳۸ نفر 
مرد و ۷ نفر زن، حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان ۳۵ نفر که ۳۰ نفر مرد 
و ۵ نفر زن، حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر ۴۴ نفر که ۳۷ نفر مرد و 
۷ نفر زن، حوزه انتخابیه شهربابک ۲۹ نفر که ۲۷ نفر مرد و ۲ نفر زن، 
حوزه انتخابیه کرمان و راور ۱۰۸ نفر که ۸۸ نفر مرد و ۲۰ نفر زن و حوزه 
انتخابیه کهنوج، فاریاب، قلعه گنج و رودبار ۲۲ نفر مرد ثبت نام کرده اند.

رییس ستاد انتخابات استان کرمان در پایان در پاسخ به سوال خبرنگار 
ایسنا با بیان این مطلب که »مجید انصاری« برای حوزه انتخابیه کرمان 
و راور ثبت نام نکرده است، خاطرنشان کرد: در این دوره آقای »حسین 
امیری خامکانی« نماینده فعلی زرند و کوهبنان نیز ثبت نام نکردند و بقیه 

۸ نماینده فعلی استان برای این دوره نیز ثبت نام کردند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: اگر از نخبگان 
که  دشواری  گردنه  این  از  کنیم  استفاده  اجتماعی  و سرمایه های  کشور 
با  این مهم  و  به سالمت عبور خواهیم کرد  ایجاد کرده  ما  برای  دشمن 
حضور مردان و زنان در تمام صحنه های نظام جمهوری اسالمی محقق 
خواهد شد. به گزارش ایرنا، محمدصادق بصیری  در آئین بزرگداشت روز 
دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: کشور ما در حال حاضر 
در وضعیت بسیار پیچیده ای به سر می برد و حاکمیت و مدیریت کالن 
کشور باید به فکر طرح های نو باشند و دیگر با طرح های نخ نما مشکالت 
کشور را نمی توان حل کرد و تنها راهکار عبور از این مشکالت، استفاده از 

نخبگان و نیروی انسانی جوان این مرز و بوم است.
وی ایجاد فشار مفرط اقتصادی در ایران و ایجاد آشفتگی در منطقه را از 
راهکارهای دشمن برای فشار بیشتر به جمهوری اسالمی برشمرد و عنوان 

کرد: اگر از نخبگان کشور و سرمایه های اجتماعی کشور استفاده کنیم از 
این گردنه سختی که دشمن برای ما ایجاد کرده به سالمت عبور خواهیم 
کرد و این مهم با حضور همه مردان و زنان در تمامی صحنه های نظام 

جمهوری اسالمی محقق خواهد شد.
آمار  به  اشاره  با  کرمان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
استان  در  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین  داوطلبان 
از  بیشتر  کشور  سطح  در  زنان  مشارکت  درصد  گفت:  کشور  و  کرمان 
دوره های قبل انتخابات مجلس بود، اما از نظر سطح سنی خیلی تغییری 
دور  این  در  نیز  دانشگاهی  تحصیالت  لحاظ سطح  از  آنکه  نکرده ضمن 
شاهد تعداد افزایش داوطلبان دارای تحصیالت در مقطع دکترا بودیم اما 
در مجموع ما مشتاق بودیم که جوانان بیشتری به کارزار انتخابات مجلس 

یازدهم وارد شوند.

رییس ستاد انتخابات استان خبر داد:

ثبت نام 357 کرمانی برای ورود  به بهارستان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار:

دیگر با طرح های نخ نما مشکالت کشور را نمی توان حل کرد  
آگهی فقدان سند مالکیت 

احتراما نظر به اینکه آقای حسین فرح بخش به عنوان وکیل مالک طبق درخواست شماره 
18684/1102 - 98/7/23 اعالم نموده که آقای نادر ساالر کالنتری فرزند علی محمد 
ملی  شماره  دارای  کرمان  از  صادره   1363/03/09 تولد  تاریخ   1360 شناسنامه  شماره 
2991798221 موازی یازده ممیز بیست و یک صدم سهم مشاع از نود و شش ششدانگ پالک 4904 
اصلی بخش 2 کرمان صادر و تسلیم گردیده  ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضا شده 
مدعی است سند مالکیت پالک مزبور به علت جابجایی مفقود و درخواست سند مالکیت المثنی نموده 
لذا باستناد اصالح تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ 
مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر با وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند در غیر این صورت 

پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 98/9/18

1298 م/الف
محمود مهدی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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تا انتخابات 
مجلس یازدهم
معمار شهرهای 

هوشمند

خورشیدی  هجری  قرن  چهاردهمین  سالهای  واپسین  در 
مجلس شورای اسالمی، برای قانونگذاری متناسب با نیازهای 
نیازمند  جامعه؛  در  ما  عصر  پیشرفته  های  فناوری  از  برآمده 
برای  با تجربه ی الزم  از دانش همراه  نمایندگانی است که 

معماری شهرهای هوشمند برخوردار باشند.
بدیهی است عدم حضور چنین نمایندگانی در مجلس، میهن 
عزیزمان را از قوانین مترقی و محکم برای تبدیل دیوانساالری 
پوسیده و ناکارآمد به سیستم های شفاف و چابک ـ که از 
حفظ  و  فناوری  علم،  تولید  های  زیرساخت  ترین  اساسی 
فضیلت های انسانی و تحقق آرمانهای دیرینه ی ملت ایران 

به شمار می رود ـ محروم می سازد.
تنوع  لحاظ  به  ایران  سرزمین  اینکه، کهن  به  توجه  با  حال 
طبیعت و جغرافیا،  تمدن ده هزار ساله و فرهنگ های متنوع، 
آثار تاریخی منحصر به فرد، منابع ارزشمند زیرزمینی و هوش 
ثروتمندترین  از  یکی  عنوان  به  دیار،  این  فرزندان  سرشار 
کشورهای جهان شناخته می شود، برماست که برای حراست 
از قلمرو زندگی و بالندگی نسل های آینده، افرادی را راهی 
به کشمکش های  پرداختن  به جای  خانه ی ملت کنیم که 
فرساینده ی سیاسی، دانش، اندیشه و تجربه های خود و دیگر 
ملت های موفق برای عقیم سازی و فلج کردن دزدان بیت 
المال و رشوه گیران و سنگ اندازان در مسیر جوانان پاک و 
شریفی که برای خدمت به ایران بزرگ و باشکوه، کمر همت 
بسته اند؛ در قالب قوانین دقیق و آینده ساز به رای دهندگان،  
نشان دهند. حکومت موظف است در چارچوب یک رسالت 
تاریخی و اقدامی فراجناحی، شایستگان را ـ  با ارائه ی مدارک 
محکم و دقیقی که برای مردم قابل راستی آزمایی باشد ـ در 
معرض افکار عمومی قرار دهد و تشت نامزدهای بی سوادی 
که توان الزم را برای ارایه ی طرح هایی که »فساد« را برای 
همیشه از دامن این سرزمین اهورایی پاک کند،  ندارند از بام 

فرو افکند.
از  و  باشد  ایران  ملت  فکری  عصاره  بایستی  آینده  مجلس 
نمایندگانی تشکیل شود که در راستای نیل به جامعه ی سالم،  
شفاف سازی و پیگیری مطالبات مردمی را به عنوان مهمترین 
دغدغه ی خود بشناسد و به آن ایمان داشته باشد تا ایران بتواند 
انبار استعدادهای پرشمار خود را برای تولید علم و ثروت و 
فرهنگ در راستای تامین آرامش و آسایش و رفاه اجتماعی و 

عزت جهانی به فعل درآورد.

به قلم یحیی
 فتح نجات

شرم کاذب 

و جامعه افسرده
خانواده  های  سرپرست  معمول  طور  به 
بر  احاطه  و  کنترل  برای  بسیاری  تالش 

همه ی امور دارند زیرا می خواهند آبروی خانواده را حفظ 
کرده و از ایجاد شرمندگی جلوگیری کنند ولی این کنترل 
اغلب در مسیری اشتباه حرکت کرده و دلیل بر افسردگی 
های بسیار می شود. آنگونه که افراد با کنترل بیش از حد، 
خود را تقصیرکار و حتی بی اختیار فرض کرده و خود را از 
شکوفایی در کانون زندگی بی بهره می بینند. متاسفانه رسانه 
های عمومی سعی در ایجاد ترس و شرم در سطح جامعه 
دارند تا اینگونه بتوانند تسلط خود و گروهی خاص را بر 
جامعه حفظ کنند. با ایجاد شرم کاذب در افراد حقیقت های 
زندگی را مسکوت گذاشته در نهایت جامعه ای افسرده به 
وجود می آورند. ناامیدی در میان بعضی اقشار باعث می 
به  فقط  ها  ثروت  و  بردارند  خود  حق  از  دست  که  شود 
گروه خاصی تعلق پیدا کند و از آنجا که پوشش همگانی 
غیرممکن بوده و برای تضعیف ملت گفته شده که هر کسی 
باید فقط به فکر خودش باشد اختالف طبقاتی پیش آمده و 
در یک حمله ی خاموش و بی سرو صدا جامعه رو به تباهی 
رفته است. آری شرم های کاذب زاینده ی افسردگی بوده 
افراد از برخی  و کنترل شدید خانواده باعث می شود که 
دست آوردها محروم بمانند در نهایت گناه خود را بر گردن 
به دنبال خطاکار می  انداخته و برای هر اشتباهی  اطرافیان 

گردند.
شرم اگر از حد معمول بگذرد حتی برای عوامل ایجاد کننده 
اش مشکل ساز خواهد بود. کسی که دیگران را شرمگین 
کند حاصلی جز تنهایی و شکست نخواهد داشت زیرا افراد 
سرانجام ریشه ی رنج های خود را پیدا می کنند. ایجاد شرم 
و افسردگی در دیگران راهی برای چپاول اموال آنها بوده و 
مقاومت عادالنه در برابر این وسوسه ی خطرناک شاهکاری 

عرفانی است.
چاالکی چشمان سبزت را حریفم 

اما مدارا می کنم با خاطراتم 
من از مرور حرف هایت می شکوفم 

تا بار دیگر در مصیبت ها نمیرم

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از اثرات کاهش شدید بارندگی در استان و خطراتی که کمبود منابع آبی برای استان رقم می زند؛

تهدید کشاورزی، بیش از پیش

اشاره:
امسال شهروندان کرمانی در مقایسه با سال های 
گذشته پاییز متفاوت تری را تجربه کردند؛ روزهایی 
نسبتا متفاوت از لحاظ دمایی با پاییز سال گذشته 
بارندگی. حاکمیت چنین جوی  کاهش شدید  با  و 
هر  است،  کریمان شده  دیار  ساکنان  نگرانی  سبب 
فصلی  که  در  ها  بارش  اثرات مخرب کمبود  چند 
زیست  محیط  بر  است  معروف  ها  بارش  فصل  به 
که  است  حالی  در  این  نیست.  پوشیده  کسی  بر 
و  است  رو  روبه  آبی  منابع  کمبود  با  کرمان  استان 
این کمبودها مشکالت بسیار زیادی را در سال های 
گذشته به ویژه در چند سال اخیر برای استان رقم 

زده است.
بحران گریبانگیر

در  هم  و  کشاورزی  آب  زمینه  در  هم  آب  بحران 
زمینه آب شرب گریبان استان کرمان را گرفته است 
و سال به سال شاهد افزایش مشکالت و نارسایی ها 
در این زمینه هستیم و به نظر می رسد که امسال 

هم سال سختی را پیش رو خواهیم داشت.
باران دارای برکات بسیار زیادی در زندگی انسان 
هاست؛ این برکت برای کشاورزان دو چندان است 
و چشم این قشر همواره به آسمان است تا قطرات 
گره  از  گرهی  و  آید  فرود  زمین  بر  الهی  رحمت 
کشاورزان را بگشاید. امسال در حالی سال زراعی را 
در استان کرمان سپری می کنیم که تاکنون بارش 
های چندانی را شاهد نبوده ایم و این موضوع نگرانی 

های زیادی را در بین کشاورزان استان ایجاد کرده 
است.

کمبود  بارش ها و کاهش نزوالت جوی باعث می 
شود تا تامین آب مورد نیاز کشاورزان چه از طریق 
آب های سطحی و سدها و چه از طریق آب های زیر 

زمینی با مخاطرات بیشتری روبه رو شود.
کاهش 40 درصدی نزوالت آسمانی کرمان

استان،  بینی های  به گفته کارشناس مرکز پیش 
ماه  آبان  پایان  تا  امسال  زراعی  های سال  بارندگی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40 درصد کاهش 

یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم سالجقه میانگین 
ایستگاه های سینوپتیک  بارش های ثبت شده در 
استان کرمان از ابتدای سال زراعی تا پایان آبان ماه 
این  گفت:  و  کرد  اعالم  متر  میلی   ۱۳.۳ را  جاری 
میزان در مدت مشابه سال گذشته ۲۱.۹ میلی متر 

و بلند مدت ۷.4 میلی متر بود.
های  بارندگی  اساس  این  بر  کرد:  عنوان  سالجقه 
سال  با  مقایسه  در  آبان  پایان  جاری  زراعی  سال 
به  نسبت  و  داشته  کاهش  درصد   ۳۹.۵ گذشته 

بلندمدت ۸0.۲ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه میزان بارش ثبت شده آبان 
استان کرمان  ایستگاه های سینوپتیک  در  ماه ۹۸ 
میانگین  افزود:  است،  متر  میلی   ۵۱.۱ تا   0.۹ بین 
بارش در این ماه برابر با ۱۱.۶ میلی متر و در مدت 
مشابه سال گذشته ۱۹.۷ میلی متر و میانگین بارش 
بلند مدت ۶.۱ میلی متر است که  در مدت مشابه 
افزایش  و  گذشته  سال  به  نسبت  ها  بارش  کاهش 

نسبت به بلندمدت را شاهد هستیم.
70درصد استان خشک شده است

استان  هواشناسی  بینی  پیش  مرکز  کارشناس 
کرمان با اشاره به بررسی خشکسالی استان کرمان 
بررسی  این  گفت:   SPEI شاخص  از  استفاده  با 
کرمان  مساحت  از  درصد   ۲۸.4 دهد  می  نشان  ها 
استان دچار  و ۷0.۹ درصد مساحت  نرمال  در حد 

درجات مختلف خشکسالی خفیف تا شدید است.
جنوب  و  غربی  نیمه  اینکه  به  اشاره  با  سالجقه 
استان کرمان بیشترین مساحت نزدیک به نرمال را 
همچنین  کرد:  بیان  است،  داده  اختصاص  خود  به 
۵4.۱ درصد مساحت شهرستان کرمان با خشکسالی 

خفیف روبه رو است.
وی با اشاره به خشکسالی های انباشته در استان 
صرفه  شرایط  این  به  توجه  با  کرد:  اظهار  کرمان 
جویی در مصرف آب باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

سخن آخر
در حالی که هم اکنون بسیاری از شهرهای ایران از 
برف پاییزی سپید پوش شده اند تا جایی که برخی از 
مدارس شهرها تعطیل شده است باید گفت؛ محروم 
به  مربوط  های  نعمت  واسطه  به  ایران   ترین شهر 
در  ها  بارش  کاهش  است.  کرمان  شهر  ها،  بارش 
فصل پاییز از ابتدای سال زراعی نیز پیش بینی شده 
بود و البته اعالم شده بود که وضعیت بارش ها در 
زمستان بهبود می یابد. امیدواریم کمبود  بارش ها 
در ماه های باقی مانده سال جبران شود تا کشاورزان 
ضرر نکنند و شاهد  سالی آباد و پر محصول باشیم. 

     بحران آب هم در زمینه آب کشاورزی و هم در زمینه آب شرب گریبان استان 
کرمان را می فشارد و سال به سال شاهد افزایش مشکالت و نارسایی ها در این زمینه 
هستیم. به گفته کارشناس مرکز پیش بینی های استان، بارندگی های سال زراعی امسال 
تا پایان آبان ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40 درصد کاهش یافته است. این 
موضوع نگرانی های زیادی را در بین کشاورزان استان ایجاد کرده است که البته بیشتر از 

همیشه لزوم استفاده از سیستم های آبیاری مدرن را هشدار می دهد و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

سرویس سالمت کرمان امروز

درجه سلسیوس(   ۳۷( فارنهایت  درجه   ۹۸.۶ مرز  از  بدن  دمای  عبور 
به عنوان تب در نظر گرفته می شود. با این وجود، دمای بدن به طور 
کلی بین ۹۷.۵ تا ۹۹.۵ درجه فارنهایت )۳۶ تا ۳۷.۵ درجه سلسیوس( 
در نوسان است. دمای بدن به دالیل مختلفی از جمله وضعیت سیستم 

ایمنی، زمان، محیط، نوع پوشش و سن می تواند تغییر کند.
درجه   ۳۸( فارنهایت  درجه   ۱0۱ دمای  دیلی"،  "مدیکال  از  نقل  به 
سلسیوس( چندان جدی در نظر گرفته نمی شود و بی نیاز از مراجعه 
به پزشک می توان با برخی اقدامات احتیاطی به آن رسیدگی کرد. تب 
معموال در نتیجه یک عفونت زمینه ای شکل می گیرد. از عالئم تب می 

توان به گرمای بدن، تعریق زیاد و احساس تشنگی اشاره کرد.
 در صورت ابتال به عفونت، فرد می تواند با عالئم دیگری از جمله گلو 
درد، ناراحتی معده و گوش درد مواجه شود. زمانی که فرد تب دارد، حتی 
اگر میزان آن یک درجه است، کاهش دمای بدن بهتر است به صورت 

تدریجی و نه یکباره صورت بگیرد.
برای تسکین تب می توانید موارد زیر را مد نظر قرار دهید:

آبرسانی
مصرف مایعات در روند بهبود بیماری نقش دارد زیرا به دفع مواد زائد 
از بدن کمک می کند. از این رو، تامین آب مورد نیاز بدن می تواند به 
تسکین تب کمک کند. کارشناسان مصرف آب ساده یا آبمیوه های رقیق 
شده را برای کودکان توصیه می کنند زیرا قند زیاد می تواند به رشد و 
تکثیر باکتری ها کمک کند. بر همین اساس، فردی که تب دارد باید از 
مصرف نوشیدنی های شیرین پرهیز کند. آب نارگیل یکی دیگر از گزینه 
های مفیدی است که می توان مد نظر قرار داد زیرا حاوی الکترولیت ها 

است. چای های گیاهی نیز گزینه ای خوبی برای مقابله با تب هستند.
خواب

استراحت به فعال شدن هورمون هایی کمک می کند که در بازسازی 
بافت های بدن نقش داشته و ایمنی بدن را تقویت می کنند. هفت تا نه 

ساعت خواب خوب شبانه می تواند به بدن در تولید گلبول های سفید 
کمک کند که برای مبارزه با عوامل بیماری زا به آنها نیاز دارد.

حمام آب گرم
افزودن  یا یخ می تواند تب را تشدید کند. در مقابل،  حمام آب سرد 
مقداری نمک فرنگی اصل و روغن های اساسی به آب ولرم وان می تواند 

به آرامش عضالت و تسکین درد بدن کمک کند.
پوشیدن لباس های سبک

خوابیدن زیر پتوهای سنگین در شرایطی که فرد لباس های گرم به 
تن دارد، تنها گرمای تب را حفظ کرده و آن را تشدید می کند. استفاده 
برای  اتاق گزینه های مفیدتری  لباس های سبک در دمای  و  پتوها  از 

تسکین تب هستند.
مصرف پروبیوتیک ها

از آنجایی که بخش قابل توجهی از سیستم ایمنی بدن در روده قرار 
دارد، مصرف پروبیوتیک ها می تواند عملکرد سیستم ایمنی را تقویت 

کرده و به بدن در مبارزه با عفونت ها کمک کند.
مصرف غذاهای ساده

در زمان ابتال به بیماری و هنگامی که فرد تب دارد، پرهیز از نوشیدنی 
ها و غذاهای فرآوری شده و شیرین و مصرف غذاهای ساده توصیه شده 
است که می تواند به کاهش التهاب، بهبود بی اشتهایی و توقف استفراغ، 

در صورتی که بیمار با این شرایط مواجه باشد، کمک کند.

تب و نکاتی برای کاهش آن!
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فرهنگ و ادب

تکاپوهایسعدیوناصرخسروبرایکپیرایت!
سرویس فرهنگی - ادبی  کرمان امروز

 تا به حال به این فکر کرده اید که تعداد زیاد کتاب های 
مانند  بالیایی  از  تاریخ  طول  در  چطور  فارسی،  نثر 
سرقت، جعل و سند خوردن به ناِم دیگری حفظ شده 

و به دست ما رسیده اند؟
که  بوده  این  ما  شاعراِن  خوش اقبالی های  از  یکی 
»تخلص  نام  به  شگردی  از  استفاده  با  می توانسته اند 
اما  کنند،  ثبت  خود  نام  به  را  اثرشان  شعری«، 
نویسندگانی که از این امکان محروم بوده اند، از شیوه و 
شگرد جالب دیگری برای کپی رایِت کتابشان استفاده 
کرده اند تا اثرشان در طول تاریخ تحریف و جعل نشود 
و به ناِم دیگران سند نخورد. در ادامه از پنج نویسنده 
بزرگ ادبیات فارسی می گوییم که با آوردِن نام و نسب 
شان در قسمت های مختلف متِن کتاب، حق مالکیِت 

اثر را تمام و کمال برای خود حفظ کرده اند.
ابوالفضل بیهقی در »تاریخ بیهقی«

 بیهقی یکی از دبیران و نویسندگان باهوش نثر فارسی 
روزگار  به شرح  بیهقی«،  »تاریخ  او  ماندگار  اثر  است. 
جانشینش،  تا  محمود  سلطان  از  غزنویان  حکومت 
مسعود و فرزندان و نوادگان مسعود می پردازد. بیهقی 
در این کتاب برای در امان ماندِن کتابش از تحریف و 
جعل، جا به جا در متن کتاب، نامش را به مناسبت های 
مختلف وارد متن می کند؛ البته او دبیر دیوان رسالت 

غزنویان هم بوده است و در جا هایی نام خودش را به 
عنوان شاهد یک ماجرا یا واقعه می آورد.

در هر حال، این ذکر نام به هر دلیلی که بوده باشد، 
برای  کتاب  این  مالکیت  حق  حفظ  به  زیادی  کمک 
این  از  نمونه  چند  به  است.  کرده  بیهقی  ابوالفضل 
ذکر نام ها توجه کنید: »مرا که بوالفضلم کتاب بسیار 
فرونگرسته ام، خاصه اخبار و از آن ها التقاط ها کرده...« 
یا »مرا که بوالفضلم این روز نوبت بود، این همه دیدم 

و بر تقویم این سال تعلیق کردم...«.
سعدی شیرازی در »گلستان«

 شاعر و نویسنده بزرگ قرن هفتم از خالقیت و هوش 
برجسته ای  اثر  حفظ  برای  و  بوده  برخوردار  عجیبی 
وارد  بار   ۱۱ حدود  را  خودش  نام  »گلستان«،  مانند 
حکایت ها کرده است. جالب این که ذکر نام سعدی از 
انتهای گلستان، به فواصل مختلف آمده و به  تا  ابتدا 
اثرش را دو دستی حفظ  او حق مالکیت  این ترتیب، 

کرده است.
برای نمونه سعدی در حکایتی در باب فضیلت قناعت 
که از باب های ابتدایی گلستان است، نام خودش را به 
عنوان یکی از شخصیت ها وارد داستان کرده و نوشته 
هوایی  که  دارم  اسکندریه  خاطر  گفتی  »گاه  است: 
مشوش  مغرب  دریای  که  نه  گفتی  باز  است.  خوش 
در  یا  است«  پیش  در  دیگرم  سفری  سعدیا  است. 
را  »ابلهی  می نویسد:  باب  همین  در  دیگری  حکایت 

تازی در  و مرکبی  بر  ثمین در  دیدم سمین، خلعتی 
زیر و قصبی مصری بر سر. کسی گفت سعدی چگونه 

همی بینی این دیبای ُمعلَم برین حیواِن الیَعلَم«؟
ناصرخسرو در »سفرنامه«

رنج  سال  هفت  که  است  سخت  هم  تصورش  حتی   
سفری دور و دراز را به جان بخری و وقایع و اتفاقاِت 
قالب  در  را  آن ها  بعد  و  کنی  یادداشت  را  روزش  هر 

در  اما  بنویسی،  خواندنی  و  جذاب  سفرنامه  یک 
را  آن  معلوم الحال  نویسنده ای  و  کاتب  بعد  دوره های 
به نام خودش بزند. ناصرخسرو قبادیانی برای این که 
سفرنامه ارزشمندش از این بال دور بماند، نام خودش را 
به فواصل مختلف در کتابش ذکر کرده و به این ترتیب 
چاره ای برای حفظ حق مالکیت اثرش اندیشیده است.
است:  نوشته  این طور  کتاب  مقدمه  در  او  نمونه  برای 
القبادیانی  ناصرالدین  الدین  ابومعین  گوید  »چنین 
جمله  از  و  بودم  دبیرپیشه  مردی  من  که  المروزی 
کار های  به  و  سلطانی  اعمال  و  اموال  در  متصرفان 
دیوانی مشغول بودم«. ناصرخسرو در شرح سفر بیت 
المقدس هم این طور نوشته است: »من که ناصرم در 
آن مقام نماز کردم و از خدای سبحان و تعالی توفیق 
طاعت و تبرا از معصیت طلبیدم«. در کل ناصر خسرو 
نامش را حدود چهار بار وارد متن سفرنامه کرده است.

نصرا... منشی در »کلیله و دمنه«
حیوانات  داستان های  شامل  اثری  دمنه«  و  »کلیله   
است که نصرا... منشی، دبیر و نویسنده بزرگ، در قرن 

ششم هجری از عربی به فارسی ترجمه کرد.
اثرش  ماندِن  امان  در  برای  کتاب  این  در  هم  منشی 
نام  کتاب  آغاز  و  مقدمه  در  تحریف،  و  بالی جعل  از 
و نسب خودش را به طور کامل آورده و نوشته است: 
»همی گوید بنده و بنده زاده نصرا... محمد عبدالحمید 
بوالمعالی، تواله ا... الکریم بفضله، چون بفّر اصطناع و 

یمن اقبال مجلس قاهری ادام ا... اشراقه خانه خواجه 
من بنده اطال ا... بقاءه و ادام ایامه و انعامه و رزقه ا... 
سعادة الدارین، قبله احرار و افاضل و کعبه علما و امائل 
این حضرت بزرگ الزالت محروسة االطراف محمیة و 
ترجمه  بر  را  خودش  نام  گونه  این  و  بود...«  االکناف 

ارزشمندش ُمهر کرده است.
نظام الملک توسی در »سیاست نامه«

پنجم  قرن  در  سلجوقیان  باتدبیِر  و  خردمند  وزیر   
دستور  به  و  بوده  هم  زبردستی  نویسنده  هجری، 
برای  »سیاست نامه«  نام  به  کتابی  سلجوقی  ملکشاه 
شرح و بیان آداب و رسوِم پادشاهی در حکومت های 
محتوای »سیاست نامه«  از  فارغ  است.  نوشته  گذشته 
یا »سیرالملوک«، نثر ساده و استوار این کتاب از نظر 
ادبی ارزش زیادی دارد. از آن جا که خواجه نظام الملک، 
برای  نمی توانسته  است  بوده  خردمند  و  دانا  وزیری 

حفظ حق مالکیت اثرش چاره ای نیندیشد.
است:  نوشته  این طور  کتاب  آغاز  در  دلیل،  همین  به 
»بنده، حسین الطوسی، چنین گوید که، چون تاریخ 
سال چهارصد و هفتاد و نه آمد، پروانه اعلِی سلطانِی 
بندگان  دیگر  و  بنده  به  محمد،  بن  ملکشاه  ابوالفتح 
و  کنید  اندیشه  ملک  معنِی  در  یک  هر  که  برسید 
بنگرید تا چیست که در عهد روزگار ما نه نیک است و 
بر درگاه و در دیوان و بارگاه و مجلس ما شرط آن به 

جای نمی آرند یا بر ما پوشیده شده است...«.

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران را بیشتر بشناسیم

قسمت بیست و نهم 
 

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد

و  نوشتیم  آبادی  دولت  صدیقه  بانو  از  قبل  قسمت  در 
بانو را برشمردیم. حال می پردازیم  زندگی و خدمات این 
و موسس  بنیان گذار  اولین  اصل  در  بانوی دیگری که  به 
مدارس بانوان کشور به شکل نوین بود. او برای اینکه بتواند 
مدرسه یا مدارس دخترانه را برای بانوان تاسیس کند رنج 
بانوان  برای  تحصیل  که  زمانی  در  و  کشید  بسیاری  های 
ممنوع شده بود به خصوص در جامعه که اینکار را بدعفتی و 
طغیان می دانستند به پاخاست و در راه تاسیس مدارس از 
هرگونه فداکاری دریغ نکرد حتی با توهین ها و تهدیدهای 
پای  از  باز هم  او و همکارانش می شد  به  بی شماری که 
ننشست. ناامید نشد و به کارش ادامه داد. این بانو در زمانی 
که نمایندگان مجلس  به پیشنهاد حاج محمدتقی وکیل 
ارائه  به مجلس  را  بانوان  برای  مدرسه  تاسیس  رعایا طرح 
نمود بحث و جدل پایان ناپذیری در مورد چگونگی ایجاد 
نمایندگان  به  را  آن  کردن  قانونی  تصویب  و  مدارس  این 
از  بعد  بود،  نموده  ارائه طریق  پیشنهاد داد و در مورد آن 
دخترانه  مدرسه  اولین  تاسیس  به  نسبت  مجلس  موافقت 
اقدام کرد. در حالیکه با مخالفت روحانیون روبه رو بود آن 
هم در زمانی که اوضاع ایران بسیار منقلب و درگیر ناآرامی 
بود و گونه ای نوگرایی توسط مردم در جامعه پدیدار شده 
بازار  و  بود  گامانش شده  هم  تردید  و  باعث شک  که  بود 
تهمت و افترا بسیار فراوان گردیده و کهنه پرستان از هیچ 
اقدامی حتی خطر جانی و هتک آبرو و حیثیت تالشگران و 

بانوان آزاد اندیش فروگذاری نمی کردند. 
در این زمان یکی از زنان دلسوز به نام )بانو آزموده( در 

تهران اولین مدرسه دخترانه را با نام )مدرسه پرورش( در 
سال ۱32۱ قمری برابر با ۱282 شمسی افتتاح  کرد. اما 
به دلیل ضدیت و فشار مخالفان کهنه نگر عمر این مدرسه 
پس از چهار روز بله فقط چهار روز فعالیت با دخالت ماموران 
دولتی و با تهدید و فحاشی آنان که به مدرسه یورش آوردند 

به تعطیلی کشیده شد و درب آن را بستند 
بانو طوبی آزموده، دختر مرحوم میرزا حسن خان سرتیپ 
سالگی  در چهارده  و  آمد  دنیا  به  در سال ۱257 شمسی 
و  بانو  این  درآمد.  میرپنج  خان  عبدالحسین  همسری  به 
هم  با  زیادی  سنی  اختالف  و  نداشتند  فرزندی  شوهرش 
داشتند. عبدالحسین خان برای مشغول کردن همسرش او 
را به وسیله معلمان خصوصی به تحصیل در رشته فارسی 
و عربی و زبان فرانسه تشویق می کرد. بانو آزموده در این 
فرصت توانست زبان فارسی و عربی و فرانسه را به خوبی فرا 
بگیرد. یکی از اقدامات خانم آزموده که موجب شد تا از او 
از فعالین سیاسی اجتماعی زنان در دوران  به عنوان یکی 
او در سال ۱286 شمسی  بود که  این  یاد کنند  مشروطه 
مدرسه  از  بعد  که  ناموس(  نام  )به  ای  دخترانه  دبستان 
دوشیزگان دومین مدرسه دخترانه در ایران بود را تاسیس 
کرد. او در سال ۱3۱5 در پنجاه و هشت سالگی در تهران این 
مدرسه را که در واقع پیگیری اولین مدرسه یعنی دوشیزگان 
بود و توسط خانم )بی بی وزیراُف( در سال ۱285 شمسی 
یک سال قبل از مدرسه ناموس افتتاح شده بود. بانو طوبی 
آزموده از بانو بی بی وزیراف درخواست کرد اجازه دهد در 
مدرسه او تدریس کند که با مخالفت او روبه رو شد. او هم به 
نوعی وادار شد تا خودش مدرسه ناموس را تاسیس کند. این 
مدرسه نام طوبی آزموده را ماندگار کرد و در زمانی که اولین 
مدرسه پسرانه توسط میرزا حسن خان رشدیه بنیانگذاری 
شد اولین مدرسه دخترانه هم توسط طوبی آزموده رسما در 
ایران شروع به کار کرد ولی متاسفانه نام میرزا حسن خان 
رشدیه در همه جای ایران برده می شود اگرچه او هم ستم 
های زیادی را تحمل کرد ولی از بانو طوبی آزموده در هیچ 
کجا نامی برده نمی شود که این نشان دهنده این است که 
در آن زمان چه تبعیض جنسیتی وحشتناکی در ایران وجود 
داشته است و در همه موارد بالی جان جامعه ما بوده است 

و هنوز هم ادامه دارد. بگذریم محل تاسیس مدرسه ناموس 
در سال ۱286 در خیابان شاهپور )حافظ فعلی( و نزدیک 
میدان حسن آباد بوده است. در این مدرسه ابتدا  تعلیم قرآن 
و مسایل مذهبی، علم حدیث و تفسیر بوده است که در میان 
دروس مدرسه گنجانیده شده بود و برای ایجاد هماهنگی با 
شرایط روز جامعه برنامه ریزی شده بود. حتی در سال یک 
بار روضه خوانی هم می شد. در مدرسه ناموس حضور معلم 
و مدرس مرد امکان پذیر نبود زیرا بهانه به دست مخالفان 
می داد از سوی دیگر معلم زن هم نبود بنابراین خانم آزموده 
به کمک جمعی از مدرسان کتابهایی برای محصالن فراهم 
و  بر عهده گرفت  را  آموزان  دانش  تدریس  و خودش  کرد 
با استقامتی مثال زدنی و شبانه روزی در کاری که شروع 
کرده بود موفق شد تا در سال ۱307 خورشیدی نخستین 
در  توانست  او  کند.  تاسیس  را  تهران  دخترانه  دبیرستان 
مدتی کوتاه تعداد مدارس دخترانه را در تهران به شش باب 
از  بعد  سال  هشت  یعنی  سال ۱293 شمسی  در  برساند. 
تاسیس مدرسه تعداد دانش آموزان دختر را به 3474 نفر 
دانش آموز رسانید و جذب این مدارس کرد. خانم آزموده 
مجهزترین  و  مهمترین  از  یکی  صورت  به  را  مدارس  این 
متجدد  دختران  پرورش  کانون  و  کامل  متوسطه  مدارس 
درآورد. مدرسه ناموس بعد از اینکه چند سال از تاسیس آن 
گذشت از خیابان شاهپور به خیابان فرمانفرما و بعد از مدتی 
از آن محل به محل دیگری که بزرگتر از محل قبلی بود در 
خیابان حافظ منتقل نمود. در این زمان مدرسه به قدری 
توسعه پیدا کرد که به صورت یکی از مهمترین و کامل ترین 
مدارس متوسطه درآمد و تا پایان دوره کامل دبیرستان در 
آن تدریس می شد. دختران بعد از گذراندن دوره دبیرستان 
موفق به اخذ دیپلم می شدند در سال ۱307 شمسی اولین 
گروه دیپلمه های مدرسه ناموس فارغ التحصیل شدند. گروه 
اول فارغ التحصیالن مدرسه ناموس عبارت بودند از: خانم 
توران آزموده ـ فخر عظمی ارغنون ـ بی بی خانم خلوتی ـ 
گیالن خانم فرخنده ـ خانم مهر انور سمیعی که موفق به 

دریافت دیپلم شدند.
بانو آزموده عالوه بر دایر کردن مدارس روزانه کالس هایی 
را هم برای تعلیم زنان مسن تری که عالقمند به فراگیری 

علم و دانش بودند نیز دایر نمود تحت عنوان کالسهای اکابر. 
زنان مسن  تعلیم  برای  را  فرهیخته  بانوی  این  که  مردانی 
یاری دادند عبارت بودند از سرتیپ جوادخان ـ میرزا حسن 
خان رشدیهـ  نصیرالدولهـ  ادیب الممالک )ادیب الدوله(. بانو 
آزموده برای اینکه زحمات و کمکهای بی دریغ و راهنمایی 
های مفید آقای میرزا حسن خان رشدیه را جبران و مقداری 
از لطف ایشان را تالفی کند در نظامنامه مدرسه قید کرد که 
برای همیشه و تا زمانی که مدرسه ناموس دایر است یکی از 
دختران میرزا حسن خان رشدیه می تواند در آنجا تدریس 
در سال  و خردمند  اندیش  نیک  بانوی  این  کند. سرانجام 
۱3۱5 در سن پنجاه و هفت سالگی در تهران درگذشت و 
در گورستان ظهیرالدوله تجریش به خاک سپرده شد. روانش 
در  زمان  همین  در  البته  باد.  ماندگار  فعالیتهایش  و  شاد 
استانها و شهرستانهای دیگر ایران این جنبش ادامه داشت 
و به خصوص در شهر تبریز و مشهد که بانوان فعالیت های 
زیادی در تاسیس مدارس به سبک جدید را آغاز کردند. در 

قسمتهای بعد به آنها نیز خواهیم پرداخت بگذریم.
تاسیس  و  انقالب  از  پیش  سال  پنجاه  در  که  دیدیم  ما 
اولین  میرزا حسن خان رشدیه که  توسط  مدرسه شرافت 
از  الهام  با  مدرسه مدرن را در تهران تاسیس کرد آن هم 
تاسیس دارالفنون که با همت و بزرگ منشی وزیر با تدبیر 
و ادب پرور ایران پایه ریزی شده است گرچه خود امیرکبیر 
و  ببیند  را  خود  ساله  چندین  زحمات  ثمره  تا  نبود  زنده 
تاسیس مدرسه را به تماشا بنشیند و قبل از افتتاح مدرسه 
متاسفانه در حمام فین کاشان به قتل رسید اما او الگویی بود 
برای افرادی چون میرزا حسن خان رشدیه موسس مدرسه 
رشدیه که ابتدا در محله دروازه قزوین تهران و در باغ انگوری 
کربالی عباس علی آن را دایر نمود و باز دیدیم که بنیاد 
گرایان چه به روز او آوردند. یک بار ترورش کردند که جان 
او هتک حرمت  به  نسبت  بار هم  و چند  برد  در  به  سالم 
کردند. محمدحسن خان رشدیه در آخر عمرش وصیت کرد 
و گفته بود زمانی که من دیده از جهان فرو بستم جنازه مرا 
در سر راه دانش آموزان دفن کنند تا گاهی فاتحه ای برایم 
بخوانند ولی او را در جایی دفن کردند که کسی قبرش را 
هم نمی داند کجاست! راستی چرا بد اندیشان همیشه در 

برای پیشرفت و هر کس  اند  مملکت ما سد راهی بوده 
با  یا  و  اند  یا کشته  را  او  دهد  انجام  که خواسته خدمتی 
تهمت های ناروایشان به رسوایی کشانده اند!؟ در زمانی که 
بانو آزموده بعد از پنجاه سال که از تاسیس مدارس پسرانه 
گذشت اقدام به تاسیس مدرسه بانوان )پرورش( کرد. دیدیم 
که یک نفر در حرم شاه عبدالعظیم وامصیبتا کشید و گفت 
و  بدآموزی  و  فحشا  به  مدرسه  این  تاسیس  با  را  ما  زنان 
بدناموسی می کشانند و همین مردم برایش تکبیر گفتند 
و زارزار گریه کردند راستی چرا و در کجای دین مقدس 
آموزش و درس خواندن جرم محسوب می شده است  ما 
و یا مگر غیر از این بود که حضرت محمد ص همیشه می 
فرمودند:" زگهواره تا گور دانش بجوی" و یا اینکه "هر کس 
که به من نکته ای بیاموزد تا قیامت مرا بنده خود خواهد 
کرد." بنابراین چرا بدخلقی ها نمی گذاشتند که بانوان ما 
هم ازنعمت آموختن بهره مند شوند چه تهمت هایی به بانو 
آزموده و بقیه بانوان که در شهرهای مختلف اقدام به این کار 
کردند زدند و چه فعالیت هایی نسبت به آنها روا داشتند! در 
تهران آزموده و در شهر مشهد هم بانویی که پیشگام در این 
نهضت شد و ازمال و ثروت خود گذشت و همه داشته هایش 
را صرف این نهضت و ساختن مدرسه کرد و با چه مشکالتی 
راهش را ادامه داد و نسبت به سرنوشت احداث اولین مدرسه 
دخترانه در مشهد اقدام نمود )بانو فروغ السلطنه( و در سایر 
و  نمودند  فراوان  بانوان تالش  به همین شکل  استانها هم 
برای آیندگان راه گشایی کردند هر چند که خودشان در 
که  گرفتند  قرار  گوناگون  های  تهمت  نوع  هزاران  معرض 
انشااهلل در قسمتهای آینده به آنها نیز خواهیم پرداخت تا 
ملت قهرمان ایران بدانند که مادرانشان نیز همگام با پدران 
آنها نامالیمات فراوانی را متحمل گشتند تا بتوانند در تاریخ 
پرفراز و نشیب ایران عزیز بیشتر مثمر باشند. آنها هم تالش 
کردند و از جان و مال و حیثیت و آبروی خود گذشتند تا 
آینده ای بسازند برای پرورش فرزندانشان تا باز هم مانند 
گذشته های پر افتخارشان بتوانند آینده ای پر از موفقیت و 
سرافرازی بسازند. با امید به اینکه راه آنان توسط دیگر بانوان 

جامعه ادامه پیدا کند. 
ادامه دارد ....

بهقلم
ناصرفرهادی)پاژ(
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 میرزا کوچک خان و زمینه های پیدایش نهضت جنگل
سرویس تاریخ و فرهنگ کرمان امروز

بخش اول
 

قرنی که اکنون ما در آن زندگی می کنیم شاهد جنبش 
ها و تحوالت عجیب و عظیمی در جهان خاکی و در جوامع 
پیکر  از  نیز که عضوی  ما  از جمله در کشور  بوده  بشری 
جهان است، انقالبات و دگرگونی های متعددی از آغاز قرن 
رخ داده که به استثناء دورۀ مشروطیت همه با شکست و 
انقراض روبه رو شده. حتی از دورۀ مشروطیت هم با همۀ 
موفقیت ها و پیروزی هایش خاطرات غم انگیز و تلخ کامی 
آزادی  که  را  چه  آن  زیرا  است،  مانده  جا  به  عمیق  های 
خواهان و مشروطه طلبان با آن همه کوشش ها و دشواری 
ها و فداکاری ها و جانبازی ها به دنبالش بوده اند، نه تنها 
به دست نیاورده اند، بلکه به نام مشروطیت دست آویزهای 
مطمئن تری برای مفسدین و خائنین به ملت و مملکت 
فراهم آمده تا آسان تر بتوانند از مردم جامعه سلب حق 
نسبت  و  شوند  منحرف  عدالت  اصول  از  تر  بیش  و  کرده 
به مصالح عمومی و افکار ملت و ظلم و زورگویی بی پروا 
قدم بردارند. از جمله جنبش هایی که در کشور ما روی 
با وجود به  داد »نهضت جنگل یا انقالب گیالن« بود که 
دست آوردن پایگاه های مردمی و جلب همکاری و حمایت 
بسیاری از آزادمردان داخلی و خارجی و گوش مالی دادن 
و  زانو درآوردن حکومت وقت  به  و  اجانب  عّمال  و  قوا  به 
رجال قصرنشین تهران، پس از هفت سال مبارزه و پایداری 
)از شوال 1333 هجری قمری تا ربیع االول 1340( عاقبت 
بر اثر دسائس فرمانروایان حکومت با هم فکری و هم دستی 
بیگانگان و نفاق و نقاد سران نهضت، از درون متالشی و 
آخرین شعله های امیدبخش آن با شهادت قائد و پیشوایش 
به خاموشی گرایید و ماجراهای عبرت آموز و حیرت انگیز 
آن در دنبالۀ جریان مشروطیت ناکام، به سینۀ تاریخ ایران 

سپرده شد.
رهبر انقالب گیالن چه شخصیتی داشت؟

متوسط  خانوادۀ  یک  در  قمری  هجری   1298 سال  در 
الحال کشاورز یا حداکثر خرده مالک به سرپرستی مردی 
را  او  که  گشود  دنیا  به  پسری چشم  بزرگ،  میرزا  نام  به 
)یونس( نام نهادند و همین یونس بعدها معروف به )میرزا 
کوچک( شد. طبق مرسوم خانواده های گیالن این قبیل 
به صورت  گاه  و  ترکیبی خودش  به صورت  اسامی گاهی 
اجزای منفصل به کار برده می شود، مثال )میرزا کوچک( را 
گاهی میرزا و گاهی )کوچک( و چون کلمه ی )خان( هم 
به اکثر اسامی مذکر افزوده می شد، لذا فرزند مورد نظر ما 
)میرزا کوچک خان( هم خوانده می شد. پس از مدتی لقب 
کاملش  نام  و  افزوده شد  او  اسم  ترکیب  به  نیز  )جنگلی( 
)میرزا کوچک خان جنگلی( زبان زد همه گردید. محل نشو 
و نمایش یکی از محله های رشت به نام )استادسرا( بود. این 
فرزند دو برادر و دو خواهر داشت. ابتدا برای آموختن سواد 
و دروس ابتدایی در مدرسۀ حاج حسن واقع در )صالح آباد( 

رشت به تحصیل گمارده شد.
هنوز نوجوان بود که در مدرسۀ جامع رشت )حوزۀ علمیه( 
پرداخت.  دینی  علوم  مقدمات  و  نحو  و  صرف  آموفتن  به 
اوقانی هم در آغاز جوانی در )مدرسۀ محمودیه تهران( به 
همین منظور )تحصیل علوم دینی( اقامت یافت. این جوان 
ذکاوت،  شعور،  فهم،  نظر  از  طفولیت  دوران  همان  از  که 
فراست، احساسات رقیق نسبت به سایر فرزندان خانواده و 
هم چنین نسبت به اقران و هم ساالن خود دارای امتیازاتی 
بود، با توجه به مقدمات تحصیلی اش انتظار می رفت که 
دیر یا زود یک امام جماعت یا یک خطیب یا یک مجتهد 
جامع الشرایط از کار درآید. اما حوادث و انقالبات کشور، 

مخصوصا )گیالن( مسیر افکار و اهدافش را تغییر داد و عبا و 
عمامه و نعلین را به تفنگ، فشنگ و نارنجک مبدل ساخت.
میرزا کوچک مردی خوش هیکل و قوی البنیه، زاغ چشم 
از  ورزیده،  بازوانی  و  گشاده  پیشانی  و  متبسم  با سیمایی 
از  بود.  برخورد  و خوش  متواضع  مودب،  اجتماعی،  لحاظ 
جنبۀ روحی هم عفیف و باعاطفه و معتقد به فرایض دینی 
بود.  اخالقی  موازین  و  اصول  به  مومن  و  و شعائر مذهبی 
صفاتی عالی و اخالقی ممتاز داشت. بین طالب هم سالش 
شاگردی بااستعداد، صریح اللهجه، طرفدار عدل و انصاف، 
حامی ضعفاو مظلومین به شمار می رفت. در بین طالب هم 
درس و هم دوره اش اگر کسی به دیگری تعّدی می کرد یا 
کم ترین اجحاف و بی عدالتی روا می داشت، مشت میرزا 
باالی سر متعدی بلند می شد و تجاوز دانش آموزان دینی 
را به حقوق یک دیگر چه در داخل و چه در خارج از حوزه، 
دوره  هم  گذاشت.  نمی  کیفر  بدون  و  گرفت  نمی  نادیده 
از این ویژگی های اخالقی میرزا کوچک خاطرات  هایش 

فراوان داشته اند.
میرزا مردی ورزش دوست بود و هر روز به تمرین های 
ورزشی می پرداخت، اهل هیچ گونه از اعتیادات نبود. به 
شریف  و  وضیع  از  روزگار  آن  در  که  مشتقاتش  و  تریاک 
گرد  حیا  و  فرط حجب  از  زد.  نمی  لب  بودند،  گرفتارش 
ازدواج نمی گشت همواره از آن گریزان بود، به طوری که 
فقط چند سال به پایان عمرش مانده، تاهل اختیار کرد. و به 

همین سبب از وی فرزندی به یادگار نماند.
اعتقادی عجیب و راسخ  به استخاره  میرزا کوچک خان 
داشت و هرجا و هروقت مشکلی برایش پیش می آمد یا 
در انجام امری تردید پیدا می کرد، فوری دستش به تسبیح 
دراز می شد و نتیجۀ استخاره اش هر چه بود بی درنگ به 
کار می بست. این امر )استخاره( به بعضی از هم رزمان او 
که نمی توانستند تاثیر و دخالت استخاره را در کار مبارزه 
تنگی  به دل  و حتا گاهی  برمی خورد  بپذیرند،  انقالب  و 
توجیه  در  میرزا  منطق  و  شد.  می  منجر  شان  کدورت  و 
عملش این بود: مشورت با خداوند در انجام اموری که پایان 
نامعلومی دارد، بی زیان است و حداقل سودش این است که 

او را از کارهای انجام شده، پشیمان نخواهد ساخت.
ناطق  بود.  آرام  و  متفکر  ساکت،  مردی  خان،  کوچک 
آهسته،  نداشت،  یی  بهره  خطابت  فّن  از  نبود،  زبردستی 
شمرده وسنجیده سخن می گفت و اغلب لطیفه هایی هم 
چاشنی سخنانش می کرد. از مزاح و لطیفه گویی دیگران 
هم خوشش می آمد و لذت می برد. جاذبه یی در نگاه و 
قیافه اش بود که با هرکس روبه رو می شد ممکن نبود که 
مخاطب، مجذوب متانت و مسحور بیاناتش نشود. در جریان 
جنگ ها که قزاقان ایرانی به اسارت جنگلی ها درمی آمدند، 
میرزا برای آشنا ساختن شان به حقایق امور و واقعیات به 
قدری گرم و دل نشین با آن ها سخن می گفت که همه 
مفتون اخالق و گفتار و حرکات او می شدند و وقتی اجازۀ 
آزادی و مرخصی آنان را صادر می کرد، همه با چشم های 
گریان و دل های آکنده از مهر و محبتش او را وداع گفته 

و باز می گشتند.
خان جنگلی، یک ایرانی ایده آلیست و یک فرد مذهبی 
نمی  و ترک  فراموش  واجباتش هیچ وقت  بود.  عیار  تمام 
شد. از اقامۀ نماز و گرفتن روزه در هر شرایطی قصور نمی 
کرد. جنبۀ توکلش به خدا بسیار قوی و لب هایش اغلب به 
ذکر آیاتی از قبیل »و من یتوکل علی الّل فهو حسبه« در 

جنبش بود.
که  طوری  به  داشت.  خاصی  عالقۀ  فردوسی  اشعار  به 
بعدها در »گوداب زرمیخ« مرکز تاسیسات نظامی جنگلی 
جلسات منظمی برای قرائت شاهنامۀ فردوسی و تهییج روح 

سلحشوری در افراد ترتیب داده بود.
اشعار عارفانه و عاشقانه زیادی از برداشت که گاهی یک 

بیت به مناسبت موضوعی که پیش می آمد، ضمن سخنانش 
قرائت می کرد. مثال هنگام خوابیدن بر روی حصیر کرارا از 

وی شنیده شده:
 اگر که فرش من از بوریاست، طعنه مزن

چرا که خوابگه شیر در نیستان است
 میرزا کوچک خان، هنگام بمباران مجلس شورای ملی 
نداشت  ایران حضور  قاجار، در  به وسیلۀ محمد علی شاه 
و به علتی که قریبا بیان می شود، در قفقازیه به سر می 
به  تا حدودی  را  او  )بادکوبه(  و  )تفلیس(  اقامتش در  برد. 
مقتضیات و جریانات دنیای نوین، آشنا ساخت. او بعدا به 
ایران برگشت و در رشت اقامت گزید. مقارن تحصن علمای 
بزرگ ایران )تهران( در سفارت عثمانی، میرزا کوچک نیز در 
»شه بندی« رشت متحصن شد و متعاقب قتل آقا باالخان 
گیالن  مجاهدین  به  مشروطیت  وقایع  در  افخم  سردار 

پیوست و در فتح قزوین شرکت کرد.
میرزا مردی حساس و زودرنج بود و به همین سبب پس 
از فتح قزوین، به خاطر مشاهدۀ کارهای خالفی که از بعضی 
مجاهدین سر می زد، قهر کرد و با همفکران خود معترضانه 
به رشت برگشت. اما میرزا کریم خان رشتی )خان اکبر( 
که آن وقت ریاست یکی از کمیته های مجاهدین )کمیتۀ 
ستار( را به عهده داشت، میرزا کوچک و مجاهدین همراش 
در  میرزا  برگرداند.  قزوین  جبهۀ  به  فراوان  استمالت  با  را 
محلی به نام )علی شاه عوض( به مجاهدین گیالنی پیوست 

و در جنگ هایی که به فتح تهران انجامید، شرکت نمود و 
در جنگ سه روزۀ مجاهدین با قوای استبداد، مامور جبهۀ 

)قزاق خانه( بود.
در شورش شاهسونها، همراه یفرم و سردار اسعد بختیاری 
تهران  به  و  شد  بیمار  ولی  شتافت،  ستارخان  کمک  به 
آذربایجانی،  مجاهدین  میان  در  زود  خیلی  و  برگشت. 
بختیاری و سایر آزادی خواهان ایران چهرۀ آشنایی شد و 

در کنار آزادمردان می زیست.
هنگامی که ترکمن ها به تحریک شاه مخلوق )محمد علی 
شاه قاجار( سر به طغیان برداشتند و فاتحین مشروطیت 
دفع این فتنه را هم بر عهدۀ خود احساس کردند، ناگزیر 

قوای رزمنده برای سرکوب طاغیان اعزام نمودند.
میرزا هم در راستای این منظور داوطلب جنگ شد و به 
»گوموش تپه« مرکز بلوا و اغتشاش رفت، ولی در یکی از 
جنگ ها هدف گلولۀ دشمن قرار گرفت و از ناحیۀ سینه 

مجروح شد.
شاه مخلوق و یاغی ظاهرا دستور می دهد که مجروح را 
برای معالجه به روسیه ببرند و در باطن دستور داده بود که 
پیکر او را به دریای خزر انداخته و طعمۀ ماهیان دریا کنند. 
کشتی که میرزا کوچک را به طرف روسیه )قفقازیه( حمل 
می کرد )قارص( نام داشت. ناخدای کشتی که مردی سلیم 
ناجوانمردانۀ  فرمان  اجرای  از  بود  دوست  انسان  و  النفس 
محمد علی شاه سرپیچی کرده و پزشک کشتی را به مداوای 

مجروح گماشت و خود با توجه و دقت کافی هم دست 
از مجروح  نفری  و دو  بگوییم دستیار طبیب شد  بهتر  یا 

مراقبت کردند و به بادکوبه اش رساندند.
کوچک خان پس از چند ماه مداوا و معالجه در بادکوبه و 
تفلیس به گیالن برگشت. بازگشتن مقارن ختم غائلۀ محمد 
علی شاه در )گوموش تپه( بود. میرزا در مدت سکونت و 
اقامت در رشت بیکار ننشست و دست از فعالیتهای سیاسی 
قونسول  دستور  به  سرانجام  تا  برنداشت  خواهانه  آزادی 
روسیۀ تزاری از حق اقامت در زادبوم خود محروم و به نفی 

بلد محکوم شد و به تهران عزیمت کرد.
در تهران و در مجامع و محافل ملّیون صدای اعتراضش 
را علیه بیدادگری های همسایۀ شمالی و ایادی و عمالش 
در ایران بویژه در گیالن بلند کرد. اما گوش شنوایی وجود 
یا  کسی  برای  جلوگیری  امکان  داشت  هم  اگر  نداشت، 

جمعیتی نبود.
میرزا در دوران اقامت خود در تهران از کارهای ناهنجار 
برخی از مجاهدین آزرده شده و حتی با عبدالحسین خان 
محیی  سردار  لقب  تهران  فتح  از  بعد  که  السلطان(  )معّز 
یا نمی توانست جلو بدکاری های  گرفت و نمی خواست 
بعضی از مجاهدین فرصت طلب را بگیرد، قطع رابطه کرد و 
با آن که در نهایت عسرت به سر می برد، از پذیرفتن کمک 

های مادی بی دریغ سردار امتناع می ورزید.
خود کوچک خان نقل می کرد که روزی بسیار دل تنگ 
بودم و به سرنوشت ایران و مردمش فکر می کردم و رفتار 
بعضی از کوته نظران را که مدعی نجات ملت نیز بودند، 
جانم  به  عجیب  رنجی  داده،  قرار  اندیشه  و  مطالعه  مورد 
چنگ می زد، در این حال گدایی به من برخورد و تقاضای 

کمک کرد.
تار  را  و در جیبم  بودم  او  از  تر  من در آن حال مفلس 
به آب دوغ می  به قول معروف »بخیه  عنکبوت گرفته و 
به وقت دیگر  را  . معذرت خواستم و کمک به وی  زدم« 
وعده دادم، اما گدای سمج متقاعد نمی شد، پابه پایم می 
آمد و گریبانم را رها نمی کرد. در جیب حتا یک شاهی 
آیندۀ معاشم می  الّل نحوۀ گذران  فنا فی  پول نداشتم و 
و  مساعدت  تقاضای  کسی  از  داشتم  میلی  نه  اندیشیدم. 
به آن دل خوش  بود که  نه آهی در بساط  و  اعانت کنم 
باشم. گدای پررو، دم به دم غوغا می کرد و اصرار می ورزید. 
اصرار زیاده از حدش خشمم را برانگیخت. هر جا و به هر 
طرف که می رفتم، از من فاصله نمی گرفت و با جمالت 
مکرر و الینقطع روح آزرده ام را می کوبید. باالخره به تنگ 
آمدم و کشیده یی به گوشش خواباندم. گدای سمج گویی 
در انتظار همین یک کشیده بود، زیرا فورا بر زمین نقش 

بست و نفسش بند آمد و جابه جا مرد.
چون  و  شدم  متاثر  هایش  پررویی  همۀ  گدابا  مرگ  از 
معطلی  بی  دانستم،  می  مجازات  را مستحق  عمل خودم 
در شهربانی حاضر و خودم را با شرح ماجرا معرفی کردم. 
رییس کل شهربانی )یفرم خان( بود. ما از جبهۀ آذزبایجان 
وقایع  مدت  طول  در  آشنایی  این  و  بودیم  آشنا  هم  با 
مشروطیت به دوستی و صمیمیت فی مابین مبدل شد و 
این دوستی هم تا همین زمان ادامه داشت. یفرم خان از 
این که با پای خودم به شهربانی آمدم و خود را عنوان قاتل 
معرفی کردم، بسیار تعجب کرد، ولی با همۀ وجود مّودت 
فیما بین چاره یی جز توقیفم نداشت. لذا مدت های مدید 
برای همین ارتکاب قتل در زندان ماندم، اما از احترامات و 
محبت های رییس شهربانی که از هویت و سوابقم کامال 
اطالع داشت، برخوردار بودم تا این که اوضاع کشور تغییر 
کرد و به موازات آن، مدعیان خصوصی )بستگان مرد گدا( 

هم رضایت دادند و من آزاد شدم.
ادامه دارد...

میرزا کوچک مردی خوش هیکل و قوی البنیه، زاغ چشم با سیمایی متبسم و پیشانی 
گشاده و بازوانی ورزیده، از لحاظ اجتماعی، مودب، متواضع و خوش برخورد بود. از 
جنبۀ روحی هم عفیف و باعاطفه و معتقد به فرایض دینی و شعائر مذهبی و مومن به 
اصول و موازین اخالقی بود. صفاتی عالی و اخالقی ممتاز داشت. بین طالب هم سالش 
شاگردی بااستعداد، صریح اللهجه، طرفدار عدل و انصاف، حامی ضعفا و مظلومین به 
شمار می رفت. در بین طالب هم درس و هم دوره اش اگر کسی به دیگری تعّدی 
می کرد یا کم ترین اجحاف و بی عدالتی روا می داشت، مشت میرزا باالی سر متعدی 
بلند می شد و تجاوز دانش آموزان دینی را به حقوق یک دیگر چه در داخل و چه 
در خارج از حوزه، نادیده نمی گرفت و بدون کیفر نمی گذاشت. هم دوره هایش از 
این ویژگی های اخالقی میرزا کوچک خاطرات فراوان داشته اند. میرزا مردی ورزش 
دوست بود و هر روز به تمرین های ورزشی می پرداخت، اهل هیچ گونه از اعتیادات 
نبود. به تریاک و مشتقاتش که در آن روزگار از وضیع و شریف گرفتارش بودند، لب 
نمی زد. از فرط حجب و حیا گرد ازدواج نمی گشت همواره از آن گریزان بود، به 
طوری که فقط چند سال به پایان عمرش مانده، تاهل اختیار کرد. و به همین سبب از 

وی فرزندی به یادگار نماند.
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مالک تاالر عروسی سقز، 

متواری است
سردار علی آزادی فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه مالک 
تاالر عروسی سقز اصاًل بازداشت نشده و متواری است، اظهار کرد: تالش 
شبانه روزی پلیس برای شناسایی و دستگیری مالک تاالر همچنان ادامه 

دارد.
وی افزود: دستور بازداشت و حکم جلب مالک تاالر عروسی »مانگه شه و« 
و  امکانات  تمام  و  قضایی  تعقیب  تحت  هم اکنون  و  شده  صادر  سقز 

نیروهای انتظامی برای دستگیری آن فرد بسیج شده اند.
فرمانده انتظامی استان کردستان تصریح کرد: در صورت محرز شدن یا 
احتمال قصور در حادثه تاالر عروسی سقز، با افراد خاطی و مسببان برابر 

قانون برخورد شود.
گفتنی است؛ در پی حادثه تلخ پنج شنبه شب تاالر عروسی »مانگه شو«، 
از  پس  و  کرد  این شهر سفر  به  هیاتی  با  همراه  استاندار  بعد  روز  یک 
بازدید از مصدومان، از بازداشت مالک تاالر عروسی و تشکیل گارگروهی 
برای پیگیری و بررسی حادثه تاالر عروسی و نظارت بر وضعیت ایمنی 
دستگیر  اصاًل  فرد  آن  حالی که  در  داد  خبر  شهرستان  فعال  واحدهای 
نشده و اقدام آنان بیشتر تداعی کننده ضرب المثل معرف »نوش دارو بعد 

از مرگ سهراب« بود!

رابطه پنهانی با قتل شوهِر زن جوان 

پایان یافت
با زنی  روزنامه شرق نوشت: جوان هنرمند که متهم است در  پی رابطه 
دادگاه  در  است،  رسانده  قتل  به  را  زن  این  او شوهر  با همدستی  جوان 

کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت.
این قتل سال 95 اتفاق افتاد و پرونده زمانی تشکیل شد که پلیس در 
جریان تیراندازی مرگ باری در اتوبان آزادگان قرار گرفت. با حضور پلیس 
زمینه  این  در  گسترده ای  تحقیقات  قانونی،  پزشکی  به  انتقال جسد  و 

آغاز شد.
 مأموران در همان ابتدا متوجه شدند مقتول که حامد نام دارد، قربانی یک 
انتقام گیری شده  و الناز، همسر حامد، با مردی به نام کیوان رابطه داشته 

و همین رابطه باعث قربانی شدن حامد شده  است.
الناز در بازجویی ها گفت: کیوان نقشه قتل شوهرم را کشید. او در اتوبان 
اتهام  او به  الناز،  اعتراف  با  او را کشت.  آزادگان به شوهرم شلیک کرد و 
معاونت در قتل بازداشت شد و کیوان نیز به اتهام مباشرت در قتل تحت 
و  اعتراف کرد  به قتل حامد  بازداشت  از  بعد  قرار گرفت. کیوان  تعقیب 
بودیم.  نقاش  و  هنرمند  دو  هر  ما  بودم.  الناز  عاشق  قبل  سال ها  گفت: 
من هنوز هم نقاشی می کنم و از طریق فروش تابلوهای نقاشی ام امرار 

معاش می کنم.
مدتی قبل در اینستاگرام دوباره الناز را پیدا کردم. او به من پیام داد و با 
هم وارد رابطه شدیم. من متوجه شدم که الناز با شوهرش رابطه خوبی 
به همین دلیل  می کرد؛  اذیت  را  الناز  اما  بود؛  پولدار  حامد  هرچند  ندارد. 
نقشه قتل را کشیدیم. پول اسلحه را الناز داد. من از اصفهان سالح خریدم 

و نقشه را اجرا کردیم.
الناز به بهانه اینکه ماشینش پنچر شده  است، حامد را به اتوبان آزادگان 
کشاند. وقتی حامد داشت پنچرگیری می کرد، من با سالح شکاری به او 
با صدور کیفرخواست برای  او را به قتل رساندم. پرونده  شلیک کردم و 

رسیدگی به شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
اولیای دم درخواست قصاص را مطرح کردند.  ابتدای جلسه رسیدگی  در 
وقتی نوبت به کیوان رسید، او همه گفته های قبلی اش را تکذیب کرد و 
گفت تحت فشار اعتراف کرده  است. او گفت: الناز از من سوءاستفاده کرد. 
او از احساسات من به بچه ها استفاده کرد و چون بچه داشت، کاری کرد 
که من به قتل اعتراف کنم. من گلوله شلیک نکردم. قرار بود سالح را در 
ماشین مقتول جاساز کنیم تا گوشمالی شود. نمی دانم چه شد که یک 
افراد دیگری در این موضوع  اما  گلوله شلیک شد و بعد من فرار کردم؛ 

دخیل هستند.
این گفته ها از سوی الناز رد شد. او گفت: من خبر نداشتم که قرار است 
قتلی اتفاق بیفتد. کیوان گفته بود می خواهد شوهرم را گوشمالی بدهد؛ 
ولی نگفته بود می خواهد او را بکشد. من شوهرم را دوست داشتم. وقتی 
کیوان تالش کرد ما را از هم جدا کند و نتوانست، من را هم گول زد و 

شوهرم را کشت.
قضات با پایان جلسه دادگاه برای تصمیم گیری وارد شور شدند.

معاون وزیر بهداشت:  تلفات آنفلوانزا به ۸۱ نفر رسید

فرار رباینده دختر جوان به اروپا

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: هفته گذشته ۲5 بیمار مبتال به آنفلوانزا در کشور 
جان خود را از دست دادند و به این ترتیب تلفات این 
بیماری از اول مهر امسال به ۸1 نفر رسید.علیرضا رئیسی 
همچنین از شیب نزولی میزان ابتال به آنفلوآنزا در کشور 
امسال  آذر  شانزدهم  تا  نهم  روز  از  افزود:  داد.وی  خبر 
تعداد هشت هزار و ۳۳۳ نفر از هموطنان به دلیل این 
از  نیمی  که  کردند  مراجعه  درمانی  مراکز  به  بیماری 
بیش  به  نیاز  تنفسی  بیماری  شدت  دلیل  به  افراد  این 
با  بقیه  و  داشته  بیمارستان  در  بستری شدن  روز  از دو 
اند.  شده  ترخیص  موقت  بستری  یا  و  سرپایی  مداوای 
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: متاسفانه طی هفته 
گذشته تعداد ۲5 مورد فوتی داشتیم که اغلب این افراد 
مرگ  خوشبختانه  و  اند  بوده  ای  زمینه  بیماری  دارای 

مادر باردار بر اثر این بیماری ثبت نشده است.رئیسی 
به  رو  کشور  در  آنفلوآنزا  گیری  همه  نمودار  داد:  ادامه 
کاهش است و برای فروکش کامل موج آنفلوانزا در این 
شرایط بهترین کار این است که مردم توصیه های وزارت 
بهداشت شامل رعایت بهداشت فردی به ویژه شست و 
شوی مکرر دست ها با آب و صابون را رعایت کنند و در 
صورت ابتال به عالیم آنفلوآنزا، استراحت کافی، نوشیدن 
مایعات فراوان و پرهیز از حضور در جمع را رعایت کنند 

و از دست دادن و روبوسی خودداری کنند.
معاون وزیر بهداشت ضمن تاکید بر روال اطالع رسانی 
وزارت بهداشت در مورد وضعیت آنفلوآنزا در شنبه هر 
هفته گفت: پیش بینی می شود با توجه به کاهش شیوع 
بیماری، هفته جاری و هفته آینده موارد ابتال با کاهش 

چشمگیر همراه باشد.

دختر  از  منفی شنیدن  پاسخ  به خاطر  که  جوانی 
موردعالقه اش او را ربوده و عکس های خصوصی اش را 
منتشر کرده، در حالی در دادگاه کیفری استان تهران 
به صورت غیابی محاکمه شد که از کشور متواری شده 

است.
در جلسه رسیدگی به این پرونده که در شعبه ۲ دادگاه 
شاکی  دختر  فقط  شد،  برگزار  تهران  استان  کیفری 
گریخته  از کشور  متهم  که  آنجایی  از  و  داشت  حضور 
و در کشور دیگری درخواست پناهندگی کرده است در 

دادگاه حضور نداشت.
چهار  گفت:  بود،  افتاده  اتفاق  آنچه  توضیح  در  شاکی 
سال قبل با پسری آشنا شدم و به هم عالقه مند شدیم.

من موضوع را به خانواده ام گفتم. آن ها خواستند پسر 
جوان را ببینند، من هم او را به خانه دعوت کردم. بعد 
از اینکه آمد و خانواده ام با کاوه آشنا شدند، پدرم گفت: 
فکر نمی کند کاوه فرد مناسبی برای من باشد. او خیلی 
مفصل با من صحبت کرد و توضیح داد که به چه دلیلی 
را  پدرم  حرف  من  نیست.  مناسبی  فرد  کاوه  می گوید 

قبول کردم و دیگر به ارتباط با کاوه ادامه ندادم.
به  دوباره  ما  داشت  اصرار  کاوه  داد:  ادامه  دختر  این 
تا  نمی کردم  قبول  من  اما  دهیم،  ادامه  دوستی مان 
اینکه روز حادثه ساعت ۷ صبح به من پیامک داد و بعد 
به  داشتم.  دانشگاه  روز  آن  ندادم.  زد. جواب  زنگ  هم 

سمت دانشگاه رفتم و در کالس ها حاضر شدم. تا ظهر 
چندین بار زنگ زد. او می دانست که من تا چه ساعتی 
کالس دارم، به همین خاطر وقتی ظهر کالس هایم تمام 
شد و من به محوطه دانشگاه رفتم، متوجه شدم کاوه 
دوستانم  است.  ایستاده  دانشگاه  در  مقابل  ماشینش  با 

گفتند او از صبح مقابل دانشگاه ایستاده است.
اینکه  برای  داد:  توضیح  قضات  به  ادامه  در  شاکی 
نشوم،  انگشت نما  دانشگاه  در  من  و  نشود  آبروریزی 
بیرون رفتم و از کاوه پرسیدم برای چه آمده ای و از من 
چه می خواهی؟ گفت: سوار ماشین شو، مسائل مهمی 
گفت:  من  به  شدم،  سوار  وقتی  بگویم.  باید  که  هست 
چند دختر هستند که می خواهند با من دوست شوند و 
ارتباط داشته باشند، آن ها پول بسیاری دارند، اما من، 
چون عاشق تو هستم نمی خواهم با آن ها رابطه داشته 

باشم.
به کاوه گفتم این حرف ها دیگر برایم مهم نیست و از 
از  را  رابطه تمام شده است. کاوه موهایم  این  نظر من 
کوبید.  داشبورد  به  را  سرم  چندین بار  و  گرفت  پشت 
آن قدر ضرباتش محکم بود که جیغ کشیدم و چند نفر 
از دانشجویان پسر که هم کالسی من بودند برای کمک 
آمدند. کاوه از ترس پایش را روی گاز گذاشت و حرکت 

کرد.
تهران  شهر  به سمت شمال  او  داد:  ادامه  جوان  دختر 

می کردم.  گریه  من  و  می زد  حرف  همین طور  رفت. 
سریع  خیلی  من  و  ایستاد  قرمز  چراغ  پشت  یک دفعه 
پیاده شدم و دویدم. مردم دور ماشین جمع شده بودند، 
بااین حال او به زور من را سوار ماشین کرد و به حاضران 

گفت: مساله خانوادگی است.
به  دوباره  را  سرم  چنان  شدند،  پراکنده  همه  وقتی 
داشبورد کوبید که پلک راستم ترکید و خون فواره زد. 
سعی  او  بود.  شده  شوکه  بود  دیده  که  خونی  از  کاوه 
کرد عذرخواهی کند. من آن قدر بدحال شده بودم که 
توان حرف زدن نداشتم. مرا به بیمارستان رساند. در آنجا 
پرستار ها پرسیدند چه اتفاقی افتاده، کاوه اجازه نداد من 

حرف بزنم، گفت: یک کیف قاپ حمله کرده است.
به  مرا  او  می کرد.  رسیدگی  من  به چشم  دکتر جوانی 
اتاق معاینه برد. وقتی ما تنها شدیم، من به دکتر گفتم 
کاوه با من چنین کرد ه است. او سعی کرد من را آرام 
به تو آسیب  کند و گفت: نگران نباش دیگر نمی تواند 
بزند. او موضوع را تلفنی به حراست بیمارستان گزارش 
کار  من  چشم  پانسمان  روی  داشت  هنوز  دکتر  کرد. 
چه  فهمید  او  آمد.  کاوه  سمت  به  پلیس  که  می کرد 

اتفاقی افتاده و دوید و از دست مأموران فرار کرد.
پرونده  تشکیل  لحظه،  همان  داد:  ادامه  جوان  دختر 
دادیم و من شکایت کردم. وقتی پلیس مقابل خانه کاوه 
رفت، خانواده اش مدعی شدند او چندروزی است که از 

ایران رفته و من را متهم به دروغ گویی کردند، اما با 
استعالم از گذرنامه مشخص شد او همان شبی که من 

را زد، از کشور خارج شده است.
بعد از آن تهدید های کاوه شروع شد. او از خارج از ایران 
من را تهدید می کرد و می گفت: وقتی ما با هم رابطه 
تلفنم را هک کرده و همه اطالعات را  داشتیم یک بار 
برداشته و اگر من رضایت ندهم، آبرویم را می برد، ولی 
کانال  او یک  بعد  ماه  اینکه یک  تا  ندادم.  من رضایت 
من  عکس های خصوصی  همه  و  کرد  درست  تلگرامی 
را  دوستانم  و  فامیل  اعضای  همه  و  منتشر  آن  در  را 
فتا شکایت  پلیس  به  کرد. من  کانال عضو  آن  در  هم 
کردم. کاوه در آن پرونده به حبس و شالق و جریمه 
نقدی محکوم شد و حکم جلب نیز برایش صادر شده 
زد،  ربود و کتک  را  اینکه من  به خاطر  است. حاال هم 

درخواست مجازات او را دارم.
بررسی های  که  است  حالی  در  دختر  این  گفته های 
از  خروج  از  بعد  جوان  پسر  می دهد  نشان  انجام شده 
کشور به یک کشور اروپایی رفته و در آنجا مدعی شده 
در ایران فعالیت سیاسی داشته و تحت تعقیب است و 

درخواست پناهندگی کرده.
برای  جوان،  دختر  حرف های  شنیدن  از  بعد  دادگاه 
وارد  پرونده  در  به مدارک موجود  توجه  با  رأی  صدور 

شور شد.

خبر

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه در دنیا 
دارد،  وجود  موادمخدر  مصرف کننده  نفر  میلیون   ۲۸0

گفت: ۳۳ درصد این آمار مربوط به زنان است.
اسکندر مؤمنی در مراسم انعقاد تفاهم نامه با معاونت امور 
زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان این مطلب گفت: 
و  سنتی  جوامع  معتادان  جمعیت  در  زنان  اعتیاد  آمار 
آسیایی 10 درصد، امریکای التین ۳0 درصد و کشورهای 

اروپایی ۴0 درصد است.
وی اظهار کرد: در کشور دو میلیون و ۸00 هزار معتاد 
یعنی ۶  زنان هستند؛  آنان،  از  نفر  هزار  که 15۶  داریم 

درصد جمعیت معتادان کشور را زنان تشکیل می دهند.
دبیرکل ستاد گفت: تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر در 
جمعیت فعال کشور، 5.۴ درصد است که زنان معتاد نیز 
نسبت به کل جمعیت فعال کشور 0.۶درصد )شش دهم 

درصد( را شامل می شوند.
مؤمنی با بیان اینکه بیشترین زنان مبتال به اعتیاد در گروه 

سنی ۲۳ تا ۴۴ سال قرار دارند، افزود: ۴.۷ درصد جمعیت 
دانشجویان کشور مصرف مواد مخدر دارند که این آمار در 

زنان و دختران دانشجو ۲.1 درصد است.
وی ادامه داد: در شیوع شناسی اخیر، ۶۶ درصد از کل 
جمعیت کشور برای مشارکت در امر پیشگیری از اعتیاد 
اعالم آمادگی کرده اند و این رقم در بین زنان ۶۸ درصد 
مواد  مصرف  برابر  در  زنان  مقاومت  همچنین  می باشد. 

مخدر سه برابر است .
دبیرکل ستاد با بیان اینکه وقتی صحبت از زنان می شود، 
هم بحث جمعیت زنان و هم خانواده مطرح می شود، گفت: 
مواد  از  پیشگیری  در  خانواده  اصلی  و ستون  رکن  زنان 
هستند و بیش از ۳0 درصد زنان معتاد گفته اند که اصاًل 

فکر نمی کردند، روزی معتاد شوند.
مؤمنی گفت: از این حیث زنان می توانند در امر پیشگیری 
نقش مؤثر و ویژه داشته باشند. هر چند که قبول داریم 
بخش زنان کمی مغفول مانده و باید توجه بیشتری به این 

جمعیت داشته باشیم.
وی در پایان با بیان اینکه رویکرد کلی تفاهم نامه پیشگیری 
از اعتیاد است، گفت: این تفاهم نامه با معاونت زنان باید 
و  کمیت پذیر  و  اجرایی شود  دستورالعمل  یک  به  منتج 
و  زنان  معاونت  و  ستاد  سال  دو  ظرف  و  شود  مشخص 
امور خانواده ریاست جمهوری باید مفاد این تفاهم نامه را 

انجام دهند.
همچنین معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور 
زنان و خانواده در این جلسه، با بیان اینکه طرح ارتقای 
تاب آوری اجتماعی در بیشتراستان ها اجرا شده و در 9۴0 
اجرا  را  اجتماعی  تاب آوری  ارتقای  پر آسیب طرح  نقطه 
کرده ایم گفت: این طرح ها باید یقیناً توسعه یابند؛ چرا که 

به نوعی نقشه راه تاب آوری و مقابله با آسیب ها هستند.
وی با بیان اینکه در موضوع اعتیاد و آسیب های اجتماعی 
طرح  گفت:  کرده ایم،  برخورد  پیشگیرانه  نگاه  با  بیشتر 
اجرا  دست  در  معاونت  این  در  خانواده  ملی  گفت وگوی 

است که در این طرح توجه به خانواده به عنوان کانون مهم 
بلوغ اجتماعی را مدنظر قرار داده ایم و معتقدیم خانواده 
می تواند  و  داشت  نخواهد  هم  را  الزم  کارکرد  گسسته، 

دروازه ورود به آسیب ها از جمله اعتیاد باشد.
معاون رییس جمهوری به اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی 
نیز اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارهای مهم پیشگیری 
از اعتیاد، ایجاد اشتغال است. اگر بتوانیم اشتغال را به ویژه 
در  مهمی  گام  کنیم  فراهم  خانوار  سرپرست  زنان  برای 

پیشگیری برداشته ایم.
ابتکار افزود: دولت دوازدهم در همه این زمینه  تالش کرده 
مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  کنار  در  خوشحالیم  و  است 

زمینه های توان افزایی افراد را فراهم خواهیم کرد.
وی؛ زنان را قربانیان اعتیاد دانست و گفت: توجه به آن ها 
حائز اهمیت است، اما از آن سو بر توان افزایی زنان سالم 
خانواده  اعضای  هدایت  و  پیشگیرانه  آموزش های  برای 

تأکید داریم.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:  ایران، دو میلیون و ۸۰۰ هزار معتاد دارد
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مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 

)شستا( در جریان بازدید از صنایع مس شهید باهنر کرمان :

روند تولید و فروش مجموعه صنعتی 

مس شهیدباهنر نوید بخش سالی خوبی و پر بار است
باوجود محدودیتهایی که برای دسترسی به تکنولوژی های روز دنیا ایجاد 
این مجموعه  در   ماهه گذشته  فروش هشت  و  تولید  روند  اما  است  شده 

صنعتی نوید بخش سالی خوب و پربار است .
به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع مس شهید باهنر دکتر رضوانی فر 
مدیر عامل شستا در سفر به کرمان ضمن بازدید از بخشهای مختلف صنایع 
مس شهید باهنر در جمع مدیران و کارکنان این مجموعه صنعتی، سرمایه 
ایجاد  با   : افزود  و  شمرد  بر  آن  مزیت  مهمترین  شرکت  این  در  را  انسانی 
ساختار نظام مند و به کار گیری مدیران با انگیزه ، با نشاط و به روز، استمرار 

پیشرفتهای این مجموعه عظیم صنعتی را نوید می دهد .
اقدامات موثر مهندس ضیائی مدیرعامل جدید  از  با اظهار خوشحالی  وی 
را در شرایط کنونی  توانمندی و قدرت سازمانها  باهنر  صنایع مس شهید 
فراتر از داشتن سرمایه ، در گرو مدیریت دانش و سهیم کردن کارکنان در 
این امر دانست و اظهار کرد خوشبختانه این اصل در مجموعه مس شهید 

باهنر به خوبی مورد توجه قرار گرفته است .
ارائه طرح  با  را  نقدینگی  تزریق  و  افزایش سرمایه  اصل   ، مدیرعامل شستا 
سالیانه  مجامع  در  اگر  شرکتها  گفت:  و  دانست  ممکن  مناسب  توجیهی 
خود به طور پیوسته و به موقع به تقسیم سود و افزایش سرمایه بپردازند، 
هم انگیزه سرمایه گذاران را افزایش خواهند داد و هم بقای مجموعه خود را 
با تخصیص مناسب منابع و به روز  کردن تجهیزات تضمین خواهند کرد. 

فرصتهای   ، استان  به  مجدد  سفر  با  کرد  امیدواری  اظهار  همچنین  وی 
بیشتری را به دیدار از بخشهای مختلف شرکتهای وابسته به شستا اختصاص 

داده و از نزدیک با کارکنان سخت کوش این مجموعه ها گفتگو کند .

 دستگیری قاتل فراری در کوهبنان
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
سرهنگ اصغر زاهدی، سرپرست پلیس امنیت عمومی استان کرمان 
گفت: در پی قتل مسلحانه مردی ۳۵ ساله در سال گذشته در یکی 
کرمان،  استان  سمت  به  قاتل  شدن  فراری  و  جنوبی  استان های  از 
ماموران  کار  دستور  در  ویژه  به صورت  قاتل  دستگیری  و  شناسایی 

قرار گرفت.
او با اشاره به اینکه ماموران با انجام کار اطالعاتی پی بردند قاتل فراری 
در شهرستان کوهبنان مخفی شده است؛ بیان کرد: تیمی متشکل 
از ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان کوهبنان و استان پس از 
انجام تحقیقات میدانی و نامحسوس محل اختفاء قاتل ۲۹ ساله را 
که پس از گذشت یک سال شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع 

قضایی وی را در یک عملیات ضربتی و غافگیرانه دستگیر کردند.
او تصریح کرد: قاتل پس از رو به رو شدن با ادله و مستندات پلیسی 
با  شخصی  اختالف  را  قتل  انگیزه  و  علت  و  اعتراف  ارتکابی  بزه  به 

مقتول و انجام قتل در حین نزاع و درگیری مسلحانه عنوان کرد.
اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  استان  عمومی  امنیت  پلیس  سرپرست 
استان  به  قضایی  نیابت  طی  دستگیری  از  پس  مسلح  قاتل  این 
قانونی  مراحل  سیر  و  قضائی  دستگاه  به  معرفی  جهت  نظر  مورد 
فرستاده شد گفت: نیروی انتظامی با قاطعیت با بر هم زنندگان نظم 
و امنیت که قصد دارند منطقه را ناامن جلوه دهند برخورد می کند و 
از عموم شهروندان درخواست کرد، هرگونه موارد مشکوک را با سامانه 

فوریت های پلیس ۱۱۰ به پلیس اطالع رسانی کنند.

دستگیری و اعتراف سارق سابقه دار 

به ۲۱ فقره سرقت منزل در کرمان
 سرهنگ محمد رضا فداء، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: در 
پی چند فقره سرقت منزل در یکی از محالت شهر کرمان دستگیری 
عامل یا عامالن سرقت به صورت ویژه در دستور کار ماموران کالنتری 

۱۵ این فرماندهی قرار گرفت.
با بررسی گفته های مالباختگان و تجسس در  اینکه ماموران  بیان  با  او 
نحوه انجام سرقت ها به سرنخ هایی دست یافتند که منجر به شناسائی 
مقام  هماهنگی  با  متهم   این  داشت:  اظهار  شد  دار  سابقه  سارق  یک 

قضایی دستگیر و به منظور بازجوئی به کالنتری منتقل شد.
سرهنگ فداء تصریح کرد: متهم که به تازگی از زندان آزاد و به علت 
سرقت  به  اقدام  مجدداً  معاش  امرار  برای  شغل  نداشتن  و  اعتیاد 
انجام گرفته از سوی پلیس لب به اعتراف  می کرد در بازجوئی های 

گشود و به ۲۱ فقره سرقت منزل در شهر کرمان اعتراف کرد.
او با اشاره به دستگیری یک نفر مالخر در این پرونده گفت: متهمان 
دستگیر شده پس از سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در پایان گفت: فراهم کردن رفاه 
و رضایت مندی شهروندان از مقوله های مهم ایجاد امنیت در جامعه 
شهروندان  از  و  داشته  توجه  امر  این  به  خوبی  به  پلیس  که  است 
دزدگیر،  نرده،  همچون،  ایمنی  تجهیزات  به  را  خود  منازل  خواست 
دوربین مداربسته، در های ضد سرقت تجهیز و از حفاظ برای پنجره ها 

و بالکن های خود استفاده کنند.

کشف ۱۷۷ کیلوگرم مواد مخدر 

در عملیات پلیس نرماشیر
 سردار عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر "نرماشیر" در راستای مبارزه با قاچاقچیان 
دستگاه  یک  به  "فهرج-نرماشیر"  محور  کنترل  هنگام  مخدر،  مواد 

تریلر مشکوک شدند.
 ۱۷۵ کامیون  تخصصی  بازرسی  و  توقیف  از  پس  ماموران  افزود:  او 
کیلوگرم هروئین و ۲ کیلو و ۱۰۰ گرم تریاک را که به طرز ماهرانه ای 

در کامیون جاسازشده بود، کشف کردند.
او افزود: پلیس "نرماشیر" در این عملیات یک قاچاقچی را دستگیر 
کردند و خودرو نیز توقیف که با تشکیل پرونده به همراه مواد کشف 

شده، تحویل دستگاه قضائی شدند.
به  گرایش  تهدید  اینکه  بیان  با  خاتمه  در  استان  انتظامی  فرمانده 
سوی مصرف مواد مخدر صنعتی در بین جوانان بسیار جدی است، 
بیان کرد: در کنار سعی و تالش شبانه روزی پلیس، همواره مشارکت 
شهروندان عزیز از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ نقش مهمی 

در شناسایی و برخورد با سوداگران مرگ دارد.

استان  نماینده  ایرانیان،  سیرجان  فوالد  بانوان  تیم 
کرمان در لیگ دسته اول والیبال کشور، در نخستین 
دیدار خود با شروعی طوفانی تیم مدرن مشهد را از 

پیش رو برداشت.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
سیرجان  فوالد  بانوان  والیبال  تیم  کرمان،  از  جوان 
ایرانیان که در مسابقات لیگ دسته اول والیبال بانوان 
این  در  خود  دیدار  نخستین  در  دارد،  حضور  کشور 

رقابت ها به مصاف تیم مدرن مشهد رفت.
در  توانستند  پایان  در  سیرجانی  والیبالیست  بانوان 

سه ست متوالی، با اقتدار حریف خود را از پیش رو 
بردارند.

تیم والیبال بانوان فوالد سیرجان ایرانیان در دور رفت 
این مسابقات که به میزبانی قائمشهر برگزار می شود 
با تیم های هیات والیبال خمین، مدرن مشهد، ذوب 
آلومینیوم ریخته گری ممتاز و تختی قائمشهر هم 
گروه است. نماینده سیرجان با توجه به شروع بسیار 
خوبی که در این رقابت ها داشت، امیدوار است بتواند با 
کسب نتایج الزم، جواز حضور در مرحله بعد مسابقات 

را نیز بدست آورد.

شروع طوفانی بانوان والیبالیست سیرجانی در لیگ دسته اول کشور
خبر

اجرای  کادر  عنوان عضو  به  رسولی  عبدالرضا 
کیک  کنفدراسیون  داوارن  کمیته  و   ito
بوکسینگ واکو آسیا در پیکار های جنوب آسیا 
در کشور فلیپین حضور دارد.به گزارش خبرنگار 
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه 
کرمان، سی ومین دوره رقابت های ورزشی سیا 
 ۵ از  بیش  با حضور   )sia games( گیمز 
هزار و ۵۰۰ ورزشکار از ۱۰ کشور جهان، ۱۶ تا 
۲۰ آذر زیر نظر شورای المپیک آسیا OCA به 
میزبانی مانیل پایتخت فیلیپین برگزار می شود.

فول  کوکیک،  استایل  در  کنندگان  شرکت 

کنتاکت و کیک الیت با هم به رقابت می پردازند.
کیک  کنفدراسیون  رئیس  نصیری  ناصر 
و  پزشکی  کمیته  حسنی  آسیا،  بوکسینگ 
و  یگانه  آرمین  رمضانی،  افشین  رزاق جعفری، 
اجرای  کمیته  عضو  )کرمان(  رسولی  عبدالرضا 
نمایندگان  آسیا،  کنفدراسیون  داوران  و   ito
ایران در این رقابت ها  کشور جمهوری اسالمی 

هستند.
این مسابقات تحت نظارت کنفدارسیون کیک 
المپیک  با هماهنگی شورای  بوکسینگ آسیا 

آسیا برگزار می شود.

اردوی آماده سازی تیم ملی بدمینتون بانوان ۱۸ تا 
۲۲ آذر جاری به میزبانی کرمان برگزار می شود.

ناصر محمدی، رئیس هیات بدمینتون استان کرمان 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
آماده سازی  اردوی  از کرمان، گفت:  خبرنگاران جوان 
بدمینتون بازان جوان و بزرگسال دختر کشور ۱۸ تا ۲۲ 

آذر جاری به میزبانی کرمان برگزار می شود.
کرمان  استان های  از  ورزشکار   ۸ اینکه  اعالم  با  او 
ملی  تیم  مربیان  نظر  زیر  را  خود  تمرینات  تهران  و 
افزود:  می کنند،  پیگیری  کرمان  بدمینتون  تاالر  در 
یگانه  افشاری،  نرگس  تاجیک،  نسیم صفایی، رومینا 
تفرشی، پریا اسکندری و حنانه یعقوب زاده از تهران 

جمله ی  از  کرمان  از  هویدا  هانیه  و  رفیعی  ساغر  و 
این اردونشینان هستند. محمدی به برگزاری مجمع 
در  کرد:  تصریح  و  اشاره  نیز  هیات  این  انتخاباتی 
هم  هیئت  این  مجمع  اردو،  این  برگزاری  حاشیه ی 
ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه ۱۹ آذر جاری با حضور 
مددی نایب رئیس فدراسیون در محل سالن جلسات 

اداره کار واقع در چهارراه کار برگزار می شود.
نایب  این مجمع،  از برگزاری  البته قبل  بیان کرد:  او 
رئیس فدراسیون از روند برگزاری اردوی تیم ملی در 
با مدیرکل ورزش و  بازدید می کنند و سپس  کرمان 
مجمع  نیز  آن  از  پس  دارند،  دیداری  استان  جوانان 

هیات بدمینتون برگزار می شود.

فاطمیه  و  کرمان  پارسه  سیرجان،  پیام نور  تیم های 
چترود کرمان به عنوان نمایندگان استان در لیگ های 

دسته یک و دو فوتسال بانوان کشور حضور دارند.
و  اطالع رسانی  کمیته  رئیس  امیرخسروی،  عرفان 
گفت  در  کرمان  استان  فوتبال  هیات  روابط عمومی 
و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
در  کرمان  از  نماینده   ۳ حضور  از  کرمان،  از  جوان 
بر  بانوان کشور خبر داد و گفت:  فوتسال  لیگ های 
و   A گروه  در  پیام نور سیرجان  تیم های  اساس،  این 
فوتسال  یک  دسته  لیگ   B گروه  در  کرمان  پارسه 
بانوان کشور حضور دارند که این رقابت ها از ۳۰ دی 

ماه آغاز می شوند.
او افزود: فاطمیه چترود کرمان نیز در قالب رقابت های 
گروه D لیگ دسته دو فوتسال بانوان کشور به مصاف 
حریفان می رود که این مسابقات از اول بهمن ماه آغاز 

خواهند شد.
امیرخسروی تصریح کرد: گروه بندی این رقابت ها به 

شرح زیر است:
بانوان  فوتسال  دو  لیگ دسته  مسابقات  بندی  گروه 

کشور
A گروه

هیات فوتبال نطنز
قزوین

عسلویه
پیشروتکین تهران

شهروند جویبار
B گروه

آرمینه تهران
دزفول

آریانا تهران
دیوان دره
C گروه

هیات فوتبال چابکسر
پیروزی گرمسار
پدیده علی آباد
ستارگان کاشان

هیات فوتبال فارس
D گروه

هیات فوتبال داوود دشت
صدرا نکا

نبرد بندرعباس
فاطمیه چترود کرمان

مسابقات از اول بهمن ماه آغاز می شوند.
بانوان  فوتسال  لیگ دسته یک  گروه بندی مسابقات 

کشور
A گروه

انرژی بر پارسیان
صدرا تهران

هیات فوتبال مریوان
نفت امیدیه

پیام نور سیرجان
سون نوشهر

B گروه
صدف کوهدشت لرستان

فاتحان ثریا آمل
پارسه کرمان

فرهنگ و ادب رودان

جواهری ایوبی قم
هیات فوتبال لردگان

استقالل ساری
C گروه

شاهین فسا
ترمه دستجردی یزد

هیات فوتبال چالوس
کیمیا اسفراین

هئیت فوتبال زنجان
هیئت فوتبال همدان

D گروه
فرهان مالرد
فجر کنگان

پویان تجارت تبریز
فرهنگ ایثار ایرانیان

پایتخت سنگ مرکزی
آساره اندیمشک

هیات فوتبال البرز
*** مسابقات از ۳۰ دی آغاز می شوند

حضور یک کرمانی در کادر اجرای ito و کمیته داوران کنفدراسیون آسیا

کرمان میزبان اردوی تیم ملی بدمینتون بانوان می شود

حضور سه نماینده از کرمان در لیگ های فوتسال بانوان کشور
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سرویس فرهنگی کرمان امروز

که  است  سال  پنج  از  بیش  را  نکویی  مسعود 
می شناسیم، سرآغاز این آشنایی از طریق کلیپ 
های او در فضای مجازی بود که برای اولین بار 
موسیقی را با لهجه کرمانی ارائه می کرد. اتفاقی 
بسیار  فعالیتی  و  بود  آن  ی  تشنه  کرمان  که 
ارزشمند به حساب می آمد و می آید. چیزی از 
آشنایی اولیه با این استاد عزیز نگذشته بود که 
او در زمینه  با خبر کسب رتبه و جوایز جهانی 
از پیش  و بیش  به رو شدیم  رو  ُکرال  موسیقی 

فعالیت های این مرد خالق را پیگیری کردیم.
کرمان  اهل  پژوهشگر  و  دان  موسیقی  نکویی، 
و بنیانگذار و سرپرست گروه موسیقی مهروطن 
می باشد  پیانو  و  آواز  سلفژ،  مدرس  وی  است. 
زمینه  در  بسیاری  مقاالت  و  تالیفات  دارای  و 
است  موسیقی  با  مرتبط  موارد  و  کرال  موسیقی 
که از آن جمله می توان به کتاب فنون آوا و نوا، 
کتاب های پارتیتور یشکی، پته، کاروانسرا، پخ پخو 
اشاره کرد. آثار مسعود نکویی در زمینه موسیقی 
در حال  فونیک  پلی  آکاپال  کرال  موسیقی  و  کر 
از  اثر منتشر شده و بیش  از ۵۰  حاضر به بیش 
همچنین  او  می رسد.  انتشار  حال  در  اثر   ۲۰۰
کرراک،  نظیر  را  موسیقی  از  جدیدی  سبک های 

موزیکیوم و اَکتاپال به روی صحنه برده است.
از جمله سوابق کاری، اجرایی و هنری ایشان 
به عضویت اصلی هیات مدیره مجمع  توان  می 
کشور  سراسر  دانشگاه های  موسیقی  کانونهای 
در سال ۱۳۷۸، مسئول واحد موسیقی دانشگاه 
باهنر کرمان ۷۹–۱۳۷۷، آهنگساز و رهبر گروه 

موسیقی دانشگاه باهنر کرمان ۷۹–۱۳۷۷،  
داور مسابقات سرود دانش آموزی استان کرمان 
نوازنده  روبات  ساخت  و  طراحی   ،۱۳۷۴–۹۲
کرمان  استان  آموزشی  مرکزتحقیقات  در  پیانو 
جشنواره  افتتاحیه  آهنگ  آهنگساز   ،۱۳۷۰
ز  هنگسا آ بین المللی کتاب کودک ۱۳۸۳،  
کلیپ گروه صنعتی بارز۱۳۸۳و۱۳۹۱، آهنگساز 
در  اجرا   ،۱۳۸۴ خاموش  کمین  سینمایی  فیلم 
جشنواره ملی بهره وری ایران، اسفند۱۳۹۲، اجرا 
خلیج  موسیقی  ملی  جشنواره  جنبی  بخش  در 
آهنگسازی  برتر  رتبه  فروردین۱۳۹۲،  فارس- 
شدن  پذیرفته  مقاومت۱۳۹۲،  ملی  جشنواره 
تایر  نویز  از  موسیقی  نتهای  استخراج  مقاله 
 tire technology جهانی  سمینار  در 
مقاله  ارائه  هامبورگ آلمان ۲۰۰۸و۲۰۱۲،  
استخراج نتهای موسیقی از نویز تایر در نهمین 
ارائه  ایران،  الستیک  ملی  همایش  یازدهمین  و 
مقاالت روشها وتکنیکها و ابزارهای مدیریت در 
جشنواره  از  افتخار  دیپلم  افتخارات،  موسیقی 
دوم  رتبه   ،۲۰۱۱ جنوبی  کره  کرال  موسیقی 
موسیقی  بین المللی  جشنواره  کرال  بخش 
جشنواره  کرال  بخش  سوم  فجر۱۳۹۱،  رتبه 
برتر  رتبه   ،۱۳۸۹ فجر  موسیقی  بین المللی 
جشنواره ملی موسیقی خنیاگران ۱۳۹۱، اشاره 

کرد.
 چندی پیش مطلع شدیم گروه کر فرهنگیان 
استان کرمان ) بانوان فرهنگ(  موفق به کسب 
کرال  جشنواره  محلی(  بخش  )در  دوم  رتبه 
فرهنگیان شده است به این  بهانه در صدد شدیم 
تا با رهبر این گروه، یعنی؛ آقای مسعود نکویی 
گفتوگویی داشته باشیم. برای انجام این گفتگو 
به آموزشگاه وی می رویم، وقتی  به آموزشگاه 
می رسیم صدای سازش از یک اتاق در بسته می 
آید. تازه کالس درس هنرجویش تمام می شود. 
با خوشرویی به استقبال ما می آید و ما را به اتاق 

کارش دعوت می کند.
شور  پر  جوان،  است،   ۱۳۵6 سال  متولد  او   
مصاحبه  حین  در   ... صمیمی  و  ساده  البته  و 
به  حتی  هست  جا  همه  به  حواسش  عکاسی  و 
طبیعت پشت پنجره اتاق کارش. طاقچه قدیمی 
اتاق هم  پر از عکس های گروه های کر و تندیس 
ها و تقدیرنامه هایش است که مطمئنم پشت هر 
بر  خفته.  زیادی  های  خاطره  و  ها  درس  کدام 
در و دیوار این آموزشگاه تصویر صفحات روزنامه 
ها و مجله هایی که با وی گفتگو و یا اینکه از 
به چشم  اند  تهیه کرده  او گزارش  عملکردهای 
بیشترین  امروز«  »کرمان  البته  که  خوَرد  می 

تعداد را به خود اختصاص داده است.
معلم موثر

تابستانی  دوره  یک  »در  گوید:  می  نکویی 

خواست  ما  از  دوره  آن  معلم  که  کردم  شرکت 
که قصه بنویسیم . من هم چهار پنج صفحه قصه 
گفت:  دید  را  من  قصه  معلم  که  وقتی   . نوشتم 
تو خیلی خوب می نویسی! آنقدر خوب که من 
تو خصوصی در خانه  به  و  بیایم  رایگان  حاضرم 
نبود جز  این معلم کسی  یاد دهم.  قصه نویسی 
تربیت  دانشجوی  زمان  آن  که  کاربخش  آقای 
معلم شهید رجایی بود و ۳۸ سال پیش در همین 
اتاق کار فعلی من به من داستان نویسی درس 
می داد. یادم هست که من دو صفحه داستان می 
نوشتم و ایشان با دقت نظر به اندازه ۴ صفحه با 
رنگ های مختلف خودکار داستان من را اصالح 
می کرد تا به من داستان نویسی بیاموزد. با وجود 
با من ادبیات کار می کردند  آقای کاربخش که 
تا  سه  باعث شد  و  داشتم  خوبی  ادبی  پایه  من 
کتاب شعر بنویسم. از همان زمان کار ایشان به 
آموز  دانش  به  دادن  شخصیت  که  داد  یاد  من 
چقدر می تواند تاثیر گذار باشد و یکی از نکته 
هایی که در زندگی من بسیار اثر گذار بود این 
به  تحصیلی  دوران  در  معلمانم  که  است  مساله 
من شخصیت می دادند و تاثیر این مورد آموزشی 
باور نکردنی است و باعث شد که  در زندگی ام 
خودآگاه و ناخودآگاه  به مسیری کشیده بشوم تا 
کارهایی را انجام بدهم که این احترام و شخصیت 
بدست آمده همواره حفظ بشود و هرگز از بین 

نرود.
استاد آواز من مادرم بود

ادامه گفت: »مدرسه ای که در دوران  وی در 
بسیار  ی  مدرسه  خواندم  می  درس   ابتدایی 
محرومی بود و دانش آموزان بسیار ضعیف بودند 
مدرسه  آن  در  آموزان  دانش  گروهی  فعالیت  و 
با همین وضعیت یک  اما  نداشت،  عمال معنایی 
گروه سرود ۳۰ نفره تشکیل دادیم و در جلسه 
انجمن اولیا و مربیان  »گلبرگ سرخ الله ها«را 
قرآن  حافظ  و  قاری  این  بر  عالوه  کردیم.  اجرا 
کردم.  می  شرکت  زیادی  مسابقات  در  و  بودم 
اینقدر  که  تو  کرد  سوال  من  از  معلم  روزی 
صوت خوبی داری و خوب می خوانی حتما باید 
من  و  هست  کی  تو  معلم  باشی،  داشته  معلم 
بود  مادرم  من  آواز  معلم  بله  مادرم!  دادم  پاسخ 
هنوز  و  کرد  می  زمزمه  را  شعرهایی  همیشه  و 
انداز  طنین  خانه  های  اتاق  در  صدایش  هم 
هایی  آدم  مدیون  کامال  اینکه  دیگر  نکته  است. 
هر چند  بودند  پرورش  و  آموزش  در  که  هستم 
ما نمی  به  بروکراسی و سیستم ها هیچ کمکی 
فکری  پرورش  های  کانون  جز  به  البته  کنند. 
می  بازی  ما  که  فوتبالی  نوجوانان.  و  کودکان 
کردیم ، سازهایی که در این کانون وجود داشت 
و ما استفاده می کردیم و... من در کانون زندگی 
می کردم و حتی گاهی شب ها در آن جا می 
خوابیدم! همواره در مدرسه گروه سرود تشکیل 
من  با  دبیرستان  دوران  در  که  این  تا  دادم  می 
با همان پول برای گروه سرود  قرارداد بستند و 
زمان،  آن  آدمهای  شعور  خریدم.  لباس  مدرسه 
شرافت انسانی، آزادگی همیشه در پیشرفت کارم 
از  این که هنوز  با  کمک حال بود. در آن زمان 
کرده  شروع  ولی  دانستم  نمی  چیزی  موسیقی 
بودم. خانواده هم که دیدند خیلی خوب موسیقی 
را می فهمم از من خواستند تا به کالس موسیقی 
از  ادامه بدهم. به این ترتیب پیش یکی  بروم و 

دوستانم رفتم و فقط نت ها را یاد گرفتم بعد یک 
آهنگ ساختم و این آهنگ به جشنواره راه یافت. 
باید بگویم که همیشه در  نیز  در مورد تحصیل 
۲۰ درصد باالی کالس بودم هر چند که شاگرد 
اول نبودم و نیازی هم نمی دیدم به نظرم آموزش 
با یادگیری، جریانش فرق می کند. وقتی که به 
دارند،  یادگیری  توقع  و  دهند  می  آموزش  شما 
این اشتباه است باید به شما جوری یاد بدهند که 
یادگیری اتفاق بیفتد نه این که آموزش بدهند تا 

یادگیری اتفاق بیفتد«
ساز را با نداشتن ساز یاد گرفتم

از  گفتگو گفت:  این  ادامه  در  موسیقیدان  این 
بچگی معروف بودیم به فرفره فروختن و ساعت 
فروختیم.  می  فرفره  گرما   اوج  در  بعدازظهر   ۲
حتی با دوستان مکان یابی می کردیم که کجا 
برویم بفروشیم و بعد یک سندیکا داشتیم و تنها 
نمی  راه  را  ها  فروش  سیگار  کردیم  که  کاری 
را  ها  کتاب  و  بودم  کتابفروش  من  مثال  دادیم. 
از حفظ بودم و برای خریدار، کتاب ها را توضیح 
حتی  داشتیم.  هم  فروش  شیرخشک  دادم.  می 
بچه ها میوه های درخت خانه شان را می چیدند 
زندگی  واقعیت  این  آوردند.  می  فروش  برای  و 
سی و چند سال پیش من بود. پس از ۱۳ سالگی 
از خانواده ام پول گرفته  یادم نمی آید هیچگاه 
از  باعث خود سازی من شد. هرگز  این  و  باشم 
پدرم نخواستم برای من ساز بخرد. ۱۹ سال ساز 
نداشتم، هیچ کس باورش نمی شود. تنها اتفاقی 
این  بسازم  آهنگ  بتوانم  که  افتاد  من  برای  که 
کند  حفظشان  خدا  که  رستگاری  آقای  که  بود 
در کانون اندیشه آن زمان سازی در اختیار من 
گذاشت و گفت ۲ ساعت این ساز دستت باشد 
بعد  و  بساز  شعرها  این  برای  آهنگ  دو  یکی  و 
آهنگ ها برای خیریه و جاهای دیگرمی رفت و 
من این گونه با ساز کار می کردم و ناراضی هم 
نبودم چون خودم یاد می گرفتم و می توانستم 
از سختی هایی که  استفاده کنم. بعضی  از ساز 
زبان  کالس  مثال  بود  نکردنی  باور  کشیدیم  ما 
 ۳۲ در  دسترس  قابل  غیر  و  بود  فانتزی  کامال 

سال پیش.
در گروه های سرود مختلف حضور داشتم. در 
سال حداقل ۳ تا گروه سرود مختلف را مدیریت 
دوران  در  که  بود  حدی  در  کارم  و  کردم   می 
دبیرستان با ما قرارداد بستند . به من گفتند تو 
به عنوان یک مربی در مدرسه ما هستی و باید با 
مربی قرداد ببندیم و با پول قرار داد برای گروه 
سرود لباس خریدیم . آن زمان ۲۰۰۰ تومان به 
اندازه دو سه ماه حقوق یک معلم بود. من این 

مساله را دوطرفه می بینم . 
تجربه ها

سالگی   ۱6 تا   ۱۵ سن  در  من  که  ای  تجربه 
بدست آوردم باعث شد که در ۱6 سالگی اولین 
کتاب موسیقی ام را بنویسم به نام نگرشی نو در 
موسیقی کالسیک و ایرانی و همان زمان چون در 
مرکز تحقیقات آموزشی               ) پژوهشکده 
تعلیم و تربیت فعلی ( عضو بودم ربات نوازنده را 
هم ساختم وخبر آن از تلویزیون هم پخش شد 
که  داد  هم  دست  به  دست  عوامل  این  همه  و 
وقتی در مدرسه بودم در کالس ما را می زند و 
می گفتند آقای نکویی ما اجرا داریم و من هم 
می گفتم اگر اولیای مدرسه اجازه بدهند کار می 

کنم . این موضوع دو طرفه بود . شعور فرهنگی 
خوبی بود در آدم های آن زمان. چالشی که بچه 
ارتباطی  های  سیستم  این   ، دارند  امروز  های 

است که گاهی خطر ساز می شود.
ما دبستان را تمام کردیم و گروه سرود خوبی 
 . . در مقطع راهنمایی ۳ گروه داشتیم  داشتیم 
در   . دیگر  مدرسه  دو  و  خودمان  مدرسه  گروه 
همان دوران بیش از ۱۵۰ آهنگ ساختم و همه 
چند صدایی بود و کار به حدی رسید که در ۱۸ 
سالگی داور جشنواره بودم  تا االن که همچنان 
۲۵ سال است  که داور جشنواره هستم . از ابتدا 
با آقای ضیاسیستانی همکاری داشتم . آن زمان 
هم برای گروه سرود سر و دست می شکستند و 

ما حتی پرزنت می کردیم. 
دانشمند،  که  داشتم  دوست  بچگی  از  من 
خاطر  همین  به  و  باشم   هنرمند  و  ورزشکار 
همیشه این سه هدف را با هم دنبال می کردم 
می  بازی  فوتبال  و   ، بدمینتون   ، هندبال  حتی 
شهرداری  و  میالد   ، تاکسیرانی  تیم  در   . کردم 
هم بازی کردم و این حدیث پیامبر همیشه ملکه 
تیراندازی  و  سوارکاری   ، شنا  که  بود  من  ذهن 

یاد بگیریم . 
را  ها  آدم  نگرش  که  شد  این  من  رسالت 

نسبت به موسیقی عوض کنم
که  وقتی  و  بودم  مذهبی  بچه  که  آنجایی  از 
موسیقی و سرود کار می کردم دیدگاه ها نسبت 
به من عوض شد و از آن به بعد رسالت من این 
شد که نگرش آدم ها را نسبت به موسیقی عوض 
کردن  کار  آکاپال  فکر  به  زمان  همان  از   . کنم 
چیست!  دانستم  نمی  زمان  آن  چند  هر  بودم 
بعد تواشیح  کار کردم که در ایتالیا رتبه کسب 
کرد و در دبیرستان هم سرود کار می کردم. در 
که  داشت  وجود  عظیمی  جمعیت  هم  دانشگاه 
موسیقی را دوست داشتند و همه نوع سازی هم 
در دانشگاه بود واین برای من فرصت بی نظیری 
محسوب میشد . یک گروه کر چهل نفری چهار 
را نمی  صدا تشکیل دادم و در دل هیچ سازی 
کردم.  می  استفاده  متعادل  همه  از  و  شکستم 
گروه  و  بودم   دانشگاه  موسیقی  واحد  مسئول 
کشور  در  دانشجویی  ملی  ارکستر  بهترین  ما 
شناخته شد . چندین نشریه به نام شور دیبا به 

چاپ رساندیم. 
کردن  کار  موسیقی  ها  مذهبی  بچه  ما  برای 
خیلی سخت بود . بچه امروز طاقت شنیدن در 
مورد انقالب را ندارد حق هم دارد چون ذهنیتی 
این  پرورش  و  آموزش  به  من  پیشنهاد   . ندارد 

است که به دانش آموزان هویت بدهیم .
محتوای  چه  بسازیم  هویتی  محتوای  باید  ما   
چه   ، مقدس  دفاع  چه   ، مذهبی  چه   ، انقالبی 
را  تا ما  پیشینه گذشتگان و مضامین فرهنگی  
ما  و  نکنند  پوچی  احساس  تا   ، نکنند  فراموش 
اصالت  به  برگردانیم  هویتشان  به  را  ها  آن  باید 
این  شما  و  من  زنگ خطر  اما  برگردند  هایشان 
نکردیم. وصل  گذشته  به  را  ها  آن  ما  که  است 

به چشم  االن رسانه هایی که  را  ها  بچه  هویت 
فراموش  را  ما  نتیجه  در  سازند.  می  بینند  می 
می کنند ، ما را ایزوله می کنند و به تاریخ گره 
می زنند و در همان تاریخ بایگانی می نمایند و 
هیچ کس به زبان نمی آورد.. ما داریم کاری می 

کنیم که از هویتشان از گذشته ، اصالت و انقالب 
زده شوند و این ، راهش پرداختن  به ساز و  آواز 
است. وقتی می خوانید معتاد خواندن می شوید ، 
هنرهای آوایی و خصوصا کسانی که معلم هستند  
و از این هنر بهره می برند بسیار عنوان کردند؛ 
مشکالت خانوادگی ما حل شدند ، مشکالتمان با 

دانش آموزان حل شد . 
یک گروه ۳۰ نفره از معلمان مثل گروه فرهنگ 
می تواند هزاران دانش آموز را از هزاران انحراف 
 . نزدیک کند  رابه هویتشان  آنها  و  بدهد  نجات 
همان گونه که معلمان من مثل آقای پاک بین ، 
آقای کاربخش که االن دوست صمیمی هستیم  
من  با   ... و  زاده  اشرف  آقای  رستگاری،  آقای  و 

رفتار کردند .
معتقدم معلم ها رسالتی دارند که در ضمیرشان 
نهفته است وآنها می دانند چیزی را که بتوانند 

منتقل کنند منجر به یادگیری می شود.
من از شما می پرسم شغل شما چیست ؟ معلم

رسالت این شغل چیست ؟ رشد و یادگیری
ما شغلمان توسعه انسانهاست . من همیشه این 
و     develop کنم  می  بحث  دو جهت  از  را 

  deployment
دانش  پیشرفت  منظور    Development
آموزان است ولی نمی دانیم چرا ؟ ما می گوییم 
درس بخوان ، دکتر بشو ، پولدار بشو ، تشکیل 

خانواده بده و...
Deploymaent :  توسعه فردی است . تو 
حین اینکه درس می خوانی به اطرافت هم نگاه 
احتیاج  کمکی  چه  به  دیگران   که  ببین  و  کن 
دارند ، چکار می توانی بکنی که آدم ها در کنار 
تو رشد کنند . چون اگرتو در کنار آدم ها توسعه 

نیافته باشی او یک جایی مانع تو می شود.
بدهند. چون  رشد  را   افریقا  خواهند  می  چرا 
دلشان سوخته ؟ بخشی از مساله این است . اما 
تا مردم دنیا درکی از توسعه نداشته باشند نمی 
بگذارند.  احترام  شما  به  جامعه  این  در   توانند 
وقتی داشتن موبایل برای شما ارزشمند است و 
یک کانال ارتباطی محسوب می شود که به کسی 
که در جنگل زندگی می کند، بدهید او اصال نمی 
فهمد چیست و برای شما هم که موبایل دارید 
خواهم  می  که  ای  توصیه   . نیست  قایل  ارزش 
داشته باشم این است که آموزش و پرورش باید 
از این برزخ ایرانی خود را خارج کند . ما همیشه 
در تپه و شن زار خودمان مانده ایم و نمی دانیم 

کجاییم و می خواهیم چکار کنیم !؟ 
االن  امریکا   . نداریم  خارجی  مهاجم  االن  ما 
هایش  رسانه  با  ؟  کند  می  حمله  ما  به  چطور 
در  فیلم  در  کند  می  تولید  که  محتواهایی  یا  و 
تهاجم  این  مقابل  در  ما  آیا  حاال   ... و  موسیقی 

فرهنگی ، دفاع فرهنگی داریم ؟ 
نسبت تولیدات فرهنگی ما نسبت به تولیدات 
این  و  است  درصد  میلیونیوم  دو  بر  یک  غربی 

فاجعه است . 
توصیه  مسئوالن   و  نوجوانان  و  جوانان  به  اما 
باشند. ما که  تولید فرهنگ داشته  می کنم که 
در تولید صنعت به جایی نرسیدیم . خودرو خوب 
اما  کنیم  وارد  چین  از  خودرو  اصال   . نساختیم 
محتوای  پس  نباشد   وارداتی  فرهنگمان  دیگر 
سرمایه  جای  مهم  این  و  کنیم  تولید  فرهنگی  

گذاری دارد . 

و  اجتماعی  به جز رشد  پرورش  و  آموزش  در 
پایداری چه چیز دیگری باید یادبگیریم !؟

و  صداقت  آموزانمان  دانش  و  فرزندانمان  به 
مقصد  به  وقت  هیچ  کج  بار  بدهیم.  یاد  اصالت 
نمی رسد . صادقانه و اصیل ، یعنی من هر کاری 
نمی توانم انجام بدهم. چرا وقتی افراد از کشور 
ایران به کشور خارجی مهاجرت می کنند تمام 
خالف هایی که در زندگیشان  انجام ندادند  در 
چهار روز در این کشورها انجام می دهند!؟ چون 
نداده  آنها آموزش  به  را  نه صداقت  و  اصالت  نه 
ایم و در سن ۴۲ سالگی به این نتیجه می رسیم 
کارم موسیقی  . من  بگیریم  کناره  باید  باید  که 
کالسیک است  یعنی موسیقی کشورهای دیگر 
ایرانی پیاده  را کار و قوانینش را روی موسیقی 

می کنم که آن را رشد بدهم . 
 به چشم می بینم  ذره به ذره آدم هایی که 
راوی فرهنگ اصیل ما هستند از دست می روند 
حجم  که  بینم  می  و  گیرند  می  آلزایمر  یا  و 
راهش  تنها  و  شده  زیاد  خارج  فرهنگی  مصرف 
این است مثل آدمی که هزارضربه چاقو خورده 
و  روید  می  شما  است  افتاده  به خطر  جانش  و 
آقا  گویی  می  ، چی  گویید  می  و  گوشش  بغل 
حرف های آخرت را بزن. چیزی که من می سازم 
که  است  کهن  فرهنگ  این  های  حرف  آخرین 

نفس های آخردارد می کشد.
به خودم گفتم شروع کن به کرمانی ساختن . 
شروع کن به ایرانی ساختن . ایران یک فرهنگ 
است . دنیا تغییر کرده و بقیه راهت رو ادامه می 
کرمانی  قطعه   ۳۵ به  نزدیک  اینجا  تا  ما  دهند. 
ساخته ایم . ۱۱ آلبوم و ۱6 کتاب . کل قطعات 
را  نرسد.خدا  تعداد  این  به  شاید  ایرانی  فولکلور 
شکر می کنم که حداقل در پیشگاه خدا شرمنده 

نیستم . 
قالی دارم که  دار  از کار  نظیر  یک خاطره بی 

هرگز از یادم نمی رود .
در کار دار قالییکی از اعضاء گروهم می گفت 
من داشتم کار دار قالی را تمرین می کردم که 
نگاه کردم دیدم در   . متوجه صدای گریه شدم 
چارچوب در مادرم نشسته و گریه می کند .علت 
را جویا شدم . گفت تو داری آواز بچگی های من 
را می خوانی . ما قالی می بافتیم و این اشعار را 

پشت دار قالی می خواندیم .....
به ازای هر گروهی که دارم یک درخت کاشتم . 
االن با روستایی ها زندگی می کنم و بیل می زنم 
. درختکاری می کنم و از زندگی لذت می برم .

معلم کسی هست که همیشه در حال یادگیری 
است . معلمان توسعه دهنده هستند.

نمی  اجازه  خودم  به  معلمی  جایگاه  در  من 
 . باشم  نداشته  مطالعه  هفته  طول  در  که  دهم 
چیزی که برای من ارزشمند است این است که 
در یازده سالگی درس می دادم و وقتی که می 
بینم االن به اولین کسانی که درس دادم بچه ها 
و نوه هایشان شاگرد من هستند بسیار خرسند 
می شوم. تقریبا سه نسل پیش من آموزش دیده 
اند و به خاطر همین اسم آموزشگاه را گذاشتم 

نسل مهر . 
قانون  ُکر دیگر نگر بودن است. اگر شما دیگر 
باشید دیگران هم نسبت به شما دیگر نگر  نگر 
می شوند و اگر شما خود نگر باشید دیگران هم 

نسبت به شما خودنگر می شوند.
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