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اطالعات موجود در سایت مرکز ملی پایش 
دهد؛  می  نشان  خشکسالی  هشدار  و 
حدود 91 درصد جمعیت استان تحت تاثیر 
خشکسالی هستند یعنی جمعیتی معادل دو 
میلیون و نهصد هزار نفر! اوضاع خشکسالی 
در کرمان در حالی بدتر می شود که احداث 
توجیه  هیچ  استان  این  در  بر  آب  صنایع 
منطقی ندارد با این وجود و به رغم اطالع 
مسئوالن هر روز طرح های ایجاد صنایع آب 
کلید  بر در استان مطرح می شود و یا حتی 
می خورد. از سویی دیگر طرح هایی نظیر 
انتقال آب اسیر حاشیه می شود و ما شاهد 
توقف آن هستیم و این استان هر روز مورد 

تهدید بیشتری قرار می گیرد و....
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شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی عملیات اجرای مرمت آسفالت محل های حفاری شده شبکه اصلی و فرعی فاضالب 
شهر کرمان رابا برآورد 20.565.000.000 ریال همراه با ارزیابی کیفی با معیار تکمیلی و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1.028.300.000 ریال 
و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر وبه شماره 2098005963000066 را از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تاارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 

درسایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 98/09/26

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 مورخ 98/10/08 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 تاریخ 98/10/23 و تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 15 مورخ 98/10/23

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9:30 روز سه شنبه تاریخ 24 /10 /98
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
 آدرس: کرمان-بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمان-دفتر قراردادها و تلفن 03433222282

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
به شماره 68/ج/9-98 م )نوبت اول( شرکت آب و فاضالب استان کرمان 

)سهامی خاص( 

قطرات آب در طبیعت مانند قطرات خون در رگ هاست.
وزارت نیرو
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اخبار استان

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه )سهامی 
خاص( در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت 
حدود 7373 مترمربع شش دانگ وقف واقع در 
کرمان، بلوار جمهوری اسالمی جنب اداره حمل 
و نقل و پایانه را از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضیان می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ 
نشر آگهی به منظور پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.

شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
شماره تماس: 034-32113670

آگهی مزایده 

اداری  شورای  جلسه  در  کرمان  استان  انتخابات  ستاد  رییس 
شورای  مجلس  دوره  یازدهمین  انتخابات  برگزاری  خصوص  در 
اسالمی در دوم اسفندماه سال جاری گفت: انتخابات 2۵ فرایند 
و 1۸ مرحله دارد که اکنون در فرایند ششم برگزاری انتخابات 
)احراز صالحیت ها( هستیم و تا 26 آذرماه فرآیند احراز صالحیت 

کاندیداها ادامه خواهد داشت.
به گزارش گفتارنو، محمد صادق بصیری با بیان این مطلب که 
انتخابات در سراسر کشور آموزش های الزم را دیده اند،  مجریان 
گفت: در انتخابات باید ابتدا قانون را شناخته و سپس در چارچوب 

قانون حرکت کنیم و این موضوع یکی از ملزومات تضمین سالمت 
قانون خواهد بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با تاکید برآنکه 
داشته  نظر  مد  انتخابات  سالمت  در  را  بی طرفی  اصل  دولتی ها 
باشند، تصریح کرد: بیشترین تخلف که گریبان گیر دولتی هاست 
بحث تبلیعات است، لذا دولتی ها باید همواره اصل بی طرفی را 

در انتخابات سرلوحه خود قرار دارند.
انتخابات  ارسالی  دستورالعمل  طبق  کرد:  نشان  خاطر  بصیری 
بهمن ماه   24 پنجشنبه  روز   24 ساعت  کشور،  وزارت  سوی  از 

در  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین  تبلیغات 
ادامه  اسفندماه  اول  روز  صبح   ۸ ساعت  تا  و  آغاز  کشور  سطح 

خواهد داشت.
او در خصوص آمار کاندیداهای ثبت نامی استان کرمان در این 
دوره از انتخابات، خاطر نشان کرد: در این دوره 362 نفر ثبت نام 
قطعی کردند که از این تعداد ۸۸ درصد مرد و 12 درصد زن ها 
بودند ضمن آنکه نسبت به دوره گذشته انتخابات مجلس حضور 
بانوان یک درصد افزایش پیدا کرده و همچنین از نظر تحصیالت 

)دکتری( نیز شاهد یک درصد افزایش بوده ایم.

رییس ستاد انتخابات استان : 

دولتی ها اصل بی طرفی در سالمت انتخابات را مد نظر داشته باشند

خبر
ثبت نام ۷۰ زوج رفسنجانی 

در طرح ازدواج آسان
مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ولی عصر )عج( گفت: سال گذشته 
130 زوج جوان در جشن ازدواج آسان ثبت نام و به مشهد مقدس اعزام شدند 

و امسال نیز70 زوج ثبت نام کردند.
به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان؛ حجت االسالم 
مرتضی جمالی مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه، ولی عصر )عج( 
رفسنجان گفت: هر ساله ستاد ازدواج دانشجویی طرحی تحت عنوان همسفر تا 

بهشت را اجرا می کند.
تجمالت  از  دور  به  دانشجویی  ازدواج  ترویج  را  این طرح  برگزاری  از  او هدف 
عنوان کرد و گفت: هر سال از اول تا پایان آذرماه اقدام به ثبت نام زوج های 
دانشجویی می کنیم که یک سال از عقد این دانشجویان باید سپری شده باشد 
سایت  به  باید  افراد  این  باشند،  دانشجو  باید  جوان  زوج  دو  از  یکی  حداقل  و 

ezdevaj.nahad.ir مراجعه و ثبت نام خود را انجام دهند.
مسئول نهاد نمایندگی، ولی فقیه در دانشگاه ولی عصر )عج( رفسنجان افزود: 
اعزام دانشجوبان به سفر مشهد مقدس از اول دی ماه آغاز و تا 23 اسفند ماه 

ادامه دارد که این سفر سه روزه رایگان و هدیه مقام معظم رهبری است.
برای  دانشجویی  ازدواج  تاالری جشن  در  در مشهد مقدس  کرد:  بیان  جمالی 
این دسته از دانشجویان برگزار و برنامه هایی شامل کارگاه های آموزشی مهارت، 
کارگاه اختصاصی با حضور روانشناسان برتر، کارگاه اختصاصی بانوان و مردان، 

قرائت پیمان نامه ازدواج اجرا می شود.
او تصریح کرد: سال گذشته 130 زوج جوان در دانشگاه، ولی عصر )عج( ثبت 
نام و به مشهد مقدس اعزام شدند و امسال نیز تاکنون 70 زوج ثبت نام کردند 

و تا آخر ماه فرصت ثبت نام وجود دارد.
بیان  نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه، ولی عصر )عج( رفسنجان  نهاد  مسئول 
داشت: اعطای تسهیالت کم بهره به میزان پنج میلیون تومان به هر زوج با بهره 
2 درصد از بانک رسالت را از امسال شروع کردیم و متقاضیان می توانند به دفتر 
نهاد رهبری در دانشگاه مراجعه و معرفی نامه برای بانک رسالت برای دریافت 

وام پنج میلیون تومان را دریافت کنند.
او با اشاره به وجود شش خوابگاه دخترانه و دو هزار دانشجوی دختر در دانشگاه، 
ولی عصر رفسنجان گفت: یکی از برنامه های فرهنگی ما اعزام مشاوران مبلغ به 
این خوابگاه ها است که در سال جاری بیش از 17 مشاور خانم به خوابگاه های 
دخترانه اعزام کردیم که این مبلغین مشاوره هایی در حوزه معضالت اجتماعی، 
روابط بین دختر و پسر، ناهنجاری های خانوادگی، مسائل مذهبی و رائه می دهند.
برای  دانشجویی  سواد  ارتقا  برای  رسانه ای  سواد  دوره  برگزاری  گفت:  جمالی 
جلوگیری از بروز آسیب های فضای مجازی از دیگر برنامه های فرهنگی این نهاد 
برای دانشجویان است که این دوره با حضور دانشجویان سراسر استان پنجشنبه 

هفته جاری در محل دانشگاه، ولی عصر رفسنجان برگزار خواهد شد.
در طرح ازدواج آسان در رفسنجان، 70 زوج شرکت کردند که اعزام دانشجوبان 
به سفر مشهد مقدس از اول دی ماه آغاز و تا 23 اسفند ماه ادامه دارد که این 

سفر سه روزه رایگان و هدیه مقام معظم رهبری است.

عضو هیات علمی واحد کرمان:

تفکر و عملکرد معماران تاثیر بسزایی در روند و سبک زندگی مردم دارد

آغاز به کار جشنواره کانون های فرهنگی وتربیتی کرمان

عضو هیات علمی دانشکده هنر، معماری و شهرسازی واحد کرمان 
تفکر و عملکرد معماران را در روند و سبک زندگی مردم موثر دانست.

 دکتر کورش افضلی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا رشته های 
توصیف  میان رشته ای  جایگاهی  دارای  را  شهری  طراحی  و  معماری 
مستقیم  داشتن  سروکار  دلیل  به  ها  رشته  این  داد:  توضیح  و  کرده 
با جامعه و اهمیت ویژه در سبک زندگی مردم مبانی و رویکردهای 

نظری و پژوهشی خود را از طیف وسیعی از علوم وام می گیرند. 

وی افزود: شیوه های پژوهش در این رشته ها معموال حاصل ترکیبی 
از  گسترده ای  و  وسیع  طیف  در  که  می باشد  گوناگون  روش های  از 
مطالعات وابسته به علوم محض تا مطالعات وابسته به علوم اجتماعی 

و انسانی، قرار می گیرد. 
رئیس دانشکده هنر، معماری و شهرسازی واحد کرمان ادامه داد: تفکر 

و عملکرد معماران تاثیر بسزایی در روند و سبک زندگی مردم دارد. 
افضلی با معرفی برنامه های دانشکده به مناسبت هفته پژوهش گفت: 

نمایشگاه و فروشگاه  کتاب های تخصصی هنر، معماری و شهرسازی  
در طبقه همکف دانشکده راه اندازی شده است ضمن آنکه نمایشگاه 
بخشی از فعالیت های دانشجویان نیز در راهروهای دانشکده در حال 

برگزاری است  .
عضو هیات علمی واحد کرمان تصریح کرد: کارگاه ها و نشست های 
در  دانشکده  های  همایش  سالن  در محل  روز  هر  نیز  هنر  دانشکده 

حال برگزاری است.

معاون پرورشی وفرهنگی آموزش وپرورش 
استان کرمان گفت: جشنواره دستاورد های 
در  کرمان  استان  وتربیتی  فرهنگی  کانون 
آغاز   2 ناحیه  اسالمی  اندیشه  کانون  محل 

و به مدت یک هفته ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 
،  صدیقه مرادی معاون  خبرنگاران جوان  
پرورش  و  آموزش  پرورشی  و  فرهنگی 
دستاورد های  جشنواره  در  کرمان  استان 
در  کرمان  استان  وتربیتی  فرهنگی  کانون 
محل کانون اندیشه اسالمی ناحیه 2 استان 
کرمان، گفت:بعد از چهار ماه تالش وپشتکار 
نمایشگاه  پرورشی  حوزه  در  همکاران 
شروع  استان  وتربیتی  فرهنگی  کانون های 
به کار کردوشاهد توانمندی ها، ذوق وعالقه 

دانش آموزان در این غرفه ها هستیم.
و  فرهنگی  کانون های  اینکه  به  اشاره  اوبا 
تربیتی بهترین محیط یادگیری برای دانش 
آموزان  دانش  کرد:  عنوان  هستند،  آموزان 

و  عالقه  با  تربیتی  و  فرهنگی  کانون های  در 
اختیار به یادگیری می پردازند و نمایشگاه های 
دستاورد های کانون ها مهمترین مرکز تعلیم و 
تربیت در کنار مدرسه را به نمایش می گذارد.

و  فرهنگی  کانون های  آبادی  مهدی  مرادی 
تربیتی را یکی از بهترین مکان ها برای دانش 
مهارت  و  تربیت  و  تعلیم  عرصه  در  آموزان 
آموزی عنوان کرد و افزود: دانش آموزان در 
استعداد های  تربیتی  و  فرهنگی  کانون های 
مهارت  فرصت های  و  می کنند  باور  را  خود 

آموزی و یادگیری را می آموزند.
و  آموزش  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
در  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  پرورش 
تربیتی  و  فرهنگی  کانون   7۵ کرمان  استان 
در  فعال  طور  به  پرورش  و  آموزش  در 
تمامی  از  باید  گفت:  هستند،  فعالیت  حال 
تربیتی  و  فرهنگی  کانون های  ظرفیت های 
در راستای رسیدن به اهداف تعلیم و تربیت 

استفاده کرد.

حضور  با  دانش آموزان  اینکه  بیان  اوبا 
تربیتی  و  فرهنگی  کانون های  در  خودشان 
و  می کنند  پویا  و  فعال  را  مکان ها  این 
والدین خود  برای حضور  می توانند مشوقی 
همه  کرد:  بیان  باشند،  کانون ها  این  در 
حفظ  برای  باید  مسئوالن  و  دستگاه ها 
کمک  به  کانون ها  تجهیز  و  تعمیر  جایگاه، 

آموزش و پرورش بیایند.
اینکه  به  اشاره  با  آبادی  مهدی  مرادی 
بزرگترین ضربه به اوقات فراغت دانش آموزان 
کم توجهی به کانون های فرهنگی و تربیتی 
تربیتی  و  فرهنگی  کانون های  افزود:  است، 
آموزان  دانش  یادگیری  برای  فضا  بهترین 
ما  همه  و  شوند  تقویت  باید  که  هستند 
از  تا  باشیم  داشته  باور  را  کانون ها  باید 
توانمندی های  و  دانش آموزان  ظرفیت های 
دانش  تا  کنیم  استفاده  درستی  به  آنان 
تربیت  اسالمی  جمهوری  طراز  در  آموزانی 

شوند.

مدیرکل کمیته امداد کرمان با اشاره به اینکه 27 هزار و ۵7۵ فرزند 
»هر  طرح  گفت:  هستند،  نهاد  این  حمایت  تحت  محسنین  و  یتیم 

کارمند حامی یک یتیم« در استان کرمان در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری کمیته امداد، یحیی 
استان  امداد  کمیته  حمایت  تحت  مددجویان  باالی  آمار  به  صادقی 
کرمان اشاره کرد و افزود: بیش از 102 هزار خانوار تحت حمایت کمیته 

امداد استان کرمان قرار دارند که ماهیانه مستمری دریافت می کنند.
از جمعیت مددجویان تحت حمایت کمیته  داد: 6۵ درصد  ادامه  وی 
امداد استان کرمان سرپرست و نان آور خانواده زنان هستند که بیش تر 

این زنان به دلیل فوت سرپرست تحت حمایت این نهاد قرارگرفته اند.
محسنین  فرزندان  و  ایتام  تعداد  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان را 27 هزار و ۵7۵ نفر اعالم 

و بیان کرد: ۵600 نفر از این فرزندان محسنین فاقد حامی هستند.
وی ادامه داد: این تعداد یتیم و فرزند محسنین تحت حمایت کمیته 
می شوند  حمایت  نیکوکار  حامی  هزار   32 توسط  کرمان  استان  امداد 
که عمده این حامیان کرمانی نیستند و در خارج از استان و یا کشور 

زندگی می کنند.
صادقی بابیان اینکه حامیان خیر سال گذشته 33 میلیارد تومان به ایتام 
تحت حمایت کمیته امداد کمک کرده اند گفت: حامیان خیر هفت ماهه 
کمک  نهاد  این  حمایت  تحت  ایتام  به  تومان  میلیارد   24 نیز  امسال 

کرده اند.
حمایت  به منظور  یتیم«  یک  حامی  کارمند  »هر  طرح  اجرای  به  وی 
بر  و  اشاره  کرمان  استان  در  نهاد  این  توسط  حمایت  تحت  ایتام  از 
فرزند  افزود: ۵600  و  کرد  تأکید  طرح  این  در  خیران  مشارکت  لزوم 
محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان فاقد حامی هستند 
نیز دارای  این فرزندان  این طرح  با مشارکت خیران در  امیدواریم  که 

حامی شوند.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان در ادامه به اجرای طرح سرکشی از 
خانواده های تحت حمایت این نهاد توسط استاندار کرمان اشاره کرد و 
گفت: کمک های خوبی در قالب این طرح توسط مسئوالن دستگاه های 
اجرایی استان به خانواده های تحت حمایت این نهاد صورت گرفته و این 

طرح یک طرح کم نظیر در استان و کشور است.

مدیرکل کمیته امداد کرمان:

بیش ازپنج هزار یتیم در استان  بدون حامی هستند 

آگهي مناقصه

بازدید مدیرعامل
 شرکت آبفا از تاسیسات 

آبرسانی و سیستم 
ارتقاء کیفی شهر کیانشهر

 مدیرعامل شرکت آبفا از تاسیسات آبرسانی و سیستم ارتقاء 
کیفی شهر کیانشهر بازید کرد.

محمد طاهری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب 
با حضور در کیانشهر،از تاسیسات  و فاضالب استان کرمان 

آبرسانی و سیستم ارتقاء کیفی آب این شهر بازدید کرد.
آبفا  امور  مدیر  زاده  حسین  اتفاق  به  که  بازدید  این  در 
، توضیحاتی در زمینه نحوه عملکرد و  انجام شد  کوهبنان 
استقبال شهروندان از دستگاه های ارتقاء کیفی آب ارائه شد.

به  تر  مطلوب  رسانی  خدمت  منظور  به  است  ذکر  به  الزم 
ارتقاء  دستگاه  سه  شرب،  آب  کیفیت  افزایش  و  مشترکین 
کیفی آب در شهر کیانشهر و ۵ دستگاه در شهر کوهبنان 

راه اندازی شده است.

آغاز عملیات آبخیزداری 
در حوزه آبخیز سربنان زرند از 
محل اعتبارات صندوق توسعه ملی
و  سیمان  و  سنگ  بند  فقره  دو  و  بیست  احداث  عملیات 
تعدادی بند خشکه چین از محل اعتبارات صندوق توسعه 

ملی در حوزه ابخیز سربنان زرند آغاز شد .
و  طبیعی  منابع  اداره  رسانی  اطالع  واحد  گزارش  به 
آبخیزداری شهرستان زرند و به نقل از علی میرزایی رئیس 
اداره ، احداث این تعداد بند با هدف تغذیه سفره های آب 
زیر زمینی ، کاهش خطرات ناشی از سیالب و رسوبات در 
منطقه در باالدست روستاهای گنجشکوئیه و سرخ بید و با 
اعتباری افزون بر پنج میلیارد ریال تا بهمن ماه سال جاری 

به پایان خواهد  رسید .

آگهی فقدان سند مالکیت
 / پروانه  نژاد وکیل خانم  برائی  احتراما طبق درخواست شماره 1102/23791 آقای محمد 
رضایی زاده برواتی فرزند موسی شماره شناسنامه 173 تاریخ تولد 1355/01/25 صادره از کرمان دارای 
اقرارنامه  طبق  ضمنا  اعیان  و  عرصه  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ  دو  مالک   2991577851 ملی  شماره 
اصالحی به شماره 9230- 1387/08/21 دفترخانه 85 کرمان منافع حاصل از ملک و حق سکنی و حق 
فسخ متعلق به موسی رضایی زاده و همسر ایشان اختصاص یافت با شماره مستند مالکیت 8729 تاریخ 
1387/06/25 دفترخانه اسناد رسمی شماره 85 شهر چترود پالک 2839فرعی از 3982 اصلی بخش 2 
کرمان موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 160329 سری ب سال 93 با شماره دفتر الکترونیکی 
امضاء  استشهاد محلی تصدیق  تسلیم دو برگ  تسلیم گردیده ضمن  139520319078003906 صادر و 
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: 98/9/26

1345 م/الف
محمود مهدی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 

آگهی فقدان سند مالکیت
احمد ملک زاده اندوهجردی فرزند محمود مالک ششدانگ پالک 636  فرعی از 5117 اصلی واقع در 
بخش 1 کرمان که سند مالکیت آن بشماره 986319 ذیل ثبت 49055 دفتر 223 صفحه 207 صادر و 
تسلیم گردید و ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضاء شده مدعی است سند مالکیت پالک 
مزبور به علت نامعلوم مفقود / از بین رفته و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس 
از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله تسلیم نمایند واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. 

تاریخ انتشار: 1398/09/26
1341 م/الف

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

دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرمان قصد دارد تکمیل  سالن  چند منظوره )نمایشگاه فن بازار ، امتحانات و...( 
خود را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط که در زمینه فوق الذکر پروژه هایی را به انجام رسانده 
اند واگذار نماید. متقاضیان میتوانند جهت دریافت اطالعات بیشتر و خرید  اسناد مناقصه و بازدید از محل  

به شرح ذیل الذکر اقدام نمایند 
مکان و مهلت دریافت مدارک  : دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه واقع در ساختمان اداری شماره 
یک -همه روزه بجز ایام تعطیل و پنجشنبه ها ساعت  ۸الی 1۵- از تاریخ درج آگهی لغایت شنبه  9۸/10/14 
مهلت و مکان تسلیم پیشنهادات : تا پایان وقت شنبه 9۸/10/14 – دفتر حراست دانشگاه – ساختمان 

اداری شماره 3 
سایر شرایط در اسناد مناقصه مندرج است . دانشگاه در قبول پیشنهادات و انعقاد قرارداد یا رد آنها دارای 
اختیارات تام می باشد و هزینه درج آگهی منتشره در روزنامه سراسری و محلی بر عهده برنده مناقصه است .

دانشگاه آزاداسالمي واحد کرمان
قلیان؛

نقطه شروع اعتیاد !
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افرادموفقچهکارهاییرامتفاوتانجاممیدهند؟
بخش دوم و آخر

سرویس اجتماعی کرمان امروز

منطقی  و  آگاهانه  تصمیم های  موفق،  افراد 
می گیرند

یا  ناراحت  موقتا  که  دلیل  این  به  صرفا  گاهی  ما 
و  احمقانه اند  که  می کنیم  کار هایی  زده ایم،  هیجان 
تاثیر منفی شان همیشگی است. هر چند شم درونی در 
برخی از موقعیت های خاص، موثراند، اما در مورد رشد و 
پیشرفت مستمر در هر جنبه ای از زندگی، تصمیم های 
فرد  سرگردانی  و  گمراهی  به  منجر  معموال  هیجانی 
گرفته  شدید  هیجانات  با  که  تصمیم هایی  می شوند. 
چندانی  آگاهانه ی  و  فکری  پشتوانه ی  اغلب  می شوند 
بر  نه  استوارند،  بر اساس احساسات لحظه ای  و  ندارند 

پایه ی عقل و استدالل آگاهانه.
توصیه ای که به شما می کنیم ساده است: اجازه ندهید 
باشید،  خونسرد  کنند.  غلبه  عقل تان  بر  احساسات 
بنشینید و پیش از گرفتن هر گونه تصمیم مهمی، خوب 

به همه چیز فکر کنید.
افراد موفق، در تله ی کمال گرایی نمی افتند

خودمان  برای  و  هستیم  گرا  کمال  ما  از  خیلی 
استاندارد های سفت و سخت در نظر می گیریم و تمام 
تالش خود را می کنیم تا طبق آن ها عمل کنیم. ما برای 
رسیدن به این اهداف کمال گرایانه زمان و انرژی زیادی 
آن ها  معطوف  را  خود  تمرکز  تمام  و  می کنیم  صرف 
واقعا خسته و پریشان  می نماییم. حتی زمان هایی که 
باید  شوی،  متوقف  نباید  می گوییم:  خود  به  می شویم 
ادامه بدهی و تسلیم نشوی! و این همه تالش در جهت 
کمال گرایی، بدون تردید نتیجه خواهد داد، اما به این 
شرط که در میان راه از پا نیفتیم و ناامید و دلزده، از 

مسیر کنار نکشیم.
گرایانه  کمال  فکر  طرز  با  اگر  می افتد  اتفاقی  چه 
طبق  نمی توانید  وقتی  بروید؟  پیش  بخواهید 
استاندارد های سخت تان عمل کنید، سرخورده و ناامید 
می شوید و انگیزه ای برای چالش های جدید یا حتی به 
پایان رساندن کار های نیمه کاره ندارید. پافشاری شما 
برای بهترین و کامل ترین بودن، کارآیی ندارد و سبب 

تعلل، استرس و نرسیدن های پیاپی می شود.
کمال گرایی باعث می شود به سختی کاری را شروع 
کنید و حتی سخت تر آن را به پایان برسانید )البته اگر 
بتوانید!(. بیشتر کمال گرا ها تقریبا هرگز کاری به معنای 
اندازه کافی  به  و فکر می کنند  انجام نمی دهند  واقعی 

خوب نیستند تا کاری را شروع کنند.
پاداش  گرا ها  کمال  به  واقعی  دنیای  باشد  یادتان 
عمل  که  می دهد  پاداش  افرادی  به  بلکه  نمی دهد، 
می کنند؛ و تنها راه عمل کردن این است که ۹۹ درصد 
مواقع، ناکامل باشید. شما فقط با سال ها تمرین و قبول 
ضعف های تان می توانید مسیر موفقیت را هموار کنید. 
درس  نتیجه ها  از  کنید،  اقدام  بگیرید،  تصمیم  پس 
بگیرید و ادامه دهید. این روش را برای تمام جنبه های 

زندگی تان به کار ببرید.
 افراد موفق، در محدوده ی امن و آرام خود جا 

خوش نمی کنند
افراد  می شود  مانع  که  چیز هایی  شایع ترین  از  یکی 
باهوش از فرصت ها جا بمانند این است که فکر می کنند 
آن ها  دیگر  عبارتی  به  ندارند.  کامل  آمادگی  هنوز 
احساس می کنند هنوز باید دانش و مهارت و تجربیات 
خود را بیشتر کنند تا بتوانند به فرصت ها جواب بدهند. 

متاسفانه این طرز فکر، مانع رشد فردی و موفقیت است.
این است که هیچکس زمانی که فرصتی به  واقعیت 
وجود می آید، ۱۰۰ درصد احساس آمادگی نمی کند. زیرا 
بیشتر فرصت های خوب در زندگی، ما را مجبور به رشد 
هیجانی و فکر می کنند. این فرصت ها ما را وادار می کنند 
خودمان را رشد دهیم و از منطقه ی امن و راحت خود 
بیرون بزنیم، که به این معناست که در ابتدا احساس 

راحتی و آمادگی نخواهیم کرد.
فرصت های خاص برای رشد فردی و موفقیت، در تمام 
طول زندگی می آیند و می روند. اگر به دنبال این هستید 
باید  کنید،  ایجاد  زندگی خود  در  مثبتی  تغییراتی  که 
احساس  اگر  دریابید، حتی  را  و فرصت ها  لحظات  این 

می کنید کامال آماده نیستید.
افراد موفق، سخت نمی گیرند

در قرن بیست و یکم هستیم، یعنی زمانی که اطالعات 
به سرعت نور انتقال پیدا می کند و فرصت ها بینهایت 
جنبه های  از  خیلی  در  بنابراین  می رسند؛  نظر  به 
متاسفانه همین  اما  داریم،  زیادی  انتخاب های  زندگی، 
انتخاب های زیاد و متنوع منجر به پریشانی و استرس و 

اقدام نکردن می شوند.
مطالعات زیادی که در حوزه ی کسب و کار و بازاریابی 
با  مشتری  یک  چه  هر  می دهند  نشان  شده اند  انجام 
واقع  در  شود،  مواجه  بیشتری  گزینه های  و  انتخاب ها 
حال،  هر  به  کرد.  خواهد  خریداری  کمتری  محصول 
خیلی  محصول  سه  میان  از  محصول  بهترین  انتخاب 
راحت تر است تا انتخاب بهترین محصول از میان صد ها 
محصول. حتی خیلی از افراد اگر هنگام خرید متوجه 
کل  طور  به  است،  سخت  بسیار  گیری  تصمیم  شوند 
با  را  زندگی تان  اگر  می شوند.  منصرف  کردن  خرید  از 
انتخاب های زیاد، شلوغ و پیچیده کنید، ضمیرناخودآگاه 

شما تصمیم می گیرد که اصال انتخاب نکند.
راه حل این است که ساده سازی کنید. مثال مشتریان 
را با انتخاب های زیاد بمباران نکنید؛ و اگر سعی دارید 
تصمیمی در زندگی تان بگیرید، تمام وقت خود را صرف 
ارزیابی تمام جزئیات در هر انتخاب ممکنی نکنید. چیزی 
را انتخاب کنید که فکر می کنید به دردتان می خورد. اگر 
به دردتان نخورد، از این تجربه درس بگیرید. انتخاب های 

شما باید شما را به سمت جلو سوق دهند.
افراد موفق، بر پیشرفت های کوچک، اما مستمر تمرکز 

می کنند
هنری فورد می گوید: »هیچ کاری سخت نیست اگر آن 
را به قسمت های کوچک تر تقسیم کنید«. همین مفهوم 
درباره ی رسیدن به هدف های بزرگ تر نیز کاربرد دارد. 
ایجاد تغییرات کوچک و مثبت، مثال خوردن غذا های 
سالم تر، روزی یک ربع ورزش کردن، اهمیت به خواب 
و استراحت، کاهش استرس و ایجاد عادت های کوچک 
و خالقانه راهی بسیار عالی برای انگیزه و هیجان پیدا 
کردن در زندگی و کم کم رسیدن به سطحی از موفقیت 

است که خواهانش هستید )مثال تناسب اندام(.
اگر هدف های تان را به قسمت های کوچک تر تقسیم 
شروع  را  کار  تا  ندارید  فراوانی  انگیزه ی  به  نیاز  کنید، 
کنید. همین حرکت ساده ی »شروع کردن« و »کاری 
کردن«، به شما نیرویی را که الزم دارید می دهد و خیلی 
زود خودتان را با انرژی زیادی می بینید که توان ایجاد 

تغییرات را به شما می دهد، یکی بعد از دیگری!
موانع  با  مقابله  برای  و  کنید  شروع  فعالیت  یک  با 
نشوید.  غافلگیر  تا  باشید  داشته  ریزی  برنامه  احتمالی 
مثال اگر سعی دارید وزن کم کنید، لیستی از اسنک هایی 
که می توانید بخورید تهیه کرده و آن ها را آماده کنید 
وقت هوس چیزی  هر  تا  باشید  داشته  دسترس  در  و 
برای خوردن کردید، سراغ هله هوله ها نروید. شاید برای 
شروع سخت باشد، اما به مرور ساده تر می شود و قدرت 
بیشتری پیدا می کنید تا با چالش های بزرگ تر بهتر روبه 

رو شوید.
افراد موفق، میزان پیشرفت خود را می سنجند و 

روند آن را پیگیری می کنند
افراد موفق فقط کار نمی کنند بلکه می دانند چه کار 
می کنند. آن ها هر چند وقت یک بار متوقف می شوند 
و نگاهی به پشت سر می اندازند تا روند پیشرفت خود 
ترتیب متوجه  بدین  نمایند.  بررسی  و  مرتبا کنترل  را 
چه  و  شود  انجام  است  الزم  اصالحاتی  چه  می شوند 
چیز هایی را باید تغییر دهند یا تقویت کنند تا بهترین 

نتیجه را بگیرند.
اگر چیزی را سنجش و اندازه گیری نکنید، نمی توانید 
آن را کنترل کنید. اگر آنچه را باید پیگیری کنید رها 
کنید، فرصت های بالقوه را از دست خواهید داد. فرض 
اگر  انداخته اید.  راه  را  کار کوچک خود  و  کنید کسب 
کاغذ هایی  و  تعداد خودکار ها  آمار  مرتب  به طور  مثال 

به  کمکی  آیا  آورید  دست  به  را  شده  مصرف  که 
کسب و کارتان می کند؟ البته که نه! زیرا تعداد کاغذ 
و خودکار های مصرفی، معیاری نیستند که نشان دهند 
کسب و کارتان چقدر پیشرفت کرده است. تعداد کاغذ و 
خودکار ها ربطی به درآمد شرکت تان، رضایت مشتریان، 

بازاریابی و ... ندارند.
رویکرد مناسب این است که روی اصلی ترین هدف تان 
آن  به  را که مستقیما  آنچه  هر  و سپس  کنید  تمرکز 
مربوط می شود بسنجید. توصیه می کنیم به طور هفتگی 
یا دست کم ماهیانه این ارزیابی و سنجش را انجام دهید.

خود  اشتباهات  از  که  درسی  با  موفق،  افراد   
می گیرند، نگرش مثبت خود را حفظ می کنند

در  و  می کنند  تمرکز  مثبت ها  روی  موفق  آدم های 
آن ها  امیدوارکننده اند.  نکته ای  دنبال  به  موقعیتی  هر 
نتیجه  که  آنهاست  مثبت  نگرش  این  که  می دانند 
می دهد. اگر می خواهید موفق باشید، در تمام زمینه ها 
باید خوشبین باشید. زندگی بار ها و بار ها شما را امتحان 
می کند و اگر نگاه تان منفی باشد، هرگز نخواهید توانست 

به چیز هایی که در ذهن دارید برسید.
از  بخشی  می کنید،  که  اشتباهی  هر  باشد  یادتان 
می دهند  درس  شما  به  اشتباهات  است.  پیشرفت تان 
و هر زمان که خطایی می کنید، یک قدم به هدف تان 
نزدیک تر می شوید. تنها اشتباهی که می تواند واقعا به 
شما آسیب بزند این است که انتخاب کنید هیچ کاری 
نکنید، چون می ترسید اشتباه کنید. پس تردید نکنید و 
به خودتان شک نداشته باشید! اجازه ندهید منفی گرایی 

نابودتان کند.
افراد موفق، با آدم های مثبت و خوش فکر ارتباط 

دارند
افراد موفق با آدم هایی مراوده دارند که خوش فکر و 
ارتباطات  برای  را  مثبت و حمایت گرند. آن ها کسانی 
خود انتخاب می کنند که از حضورشان انرژی می گیرند.

وقت  آن ها  با  که  می شوید  کسانی  همان  مثل  شما 
می گذارنید و نشست و برخاست می کنید. آدم های سمی 
و منفی، انرژی تان را می گیرند، اما افراد خوشبین به شما 

انگیزه می دهند و حامی تان هستند.
افراد موفق، تعادل را در زندگی حفظ می کنند

از  افراد بپرسید به طور خالصه بگویند  از بیشتر  اگر 
زندگی چه می خواهند، لیستی از چیز هایی مانند: پول 
دادن،  خانواده  تشکیل  شادی،  کردن  پیدا  آوردن،  در 
سفر به دور دنیا و چیز هایی شبیه به این ارائه می دهند، 
اما متاسفانه خیلی ازهمین افراد، تعادل مناسبی را در 
برسند.  خواسته ها  این  به  تا  نمی کنند  رعایت  زندگی 
شاید به یکی دو مورد از خواسته های شان برسند، اما از 
بقیه جا می مانند. مثال شاید یک نفر به آرزویش برای 
پولدار شدن برسد، اما بعد از مدتی دچار افسردگی ناشی 
از تنهایی و ارتباط خوب نداشتن با خانواده و دوستان 

شود.
می شود  باعث  متعادل  زندگی  سبک  یک  نداشتن 
نتوانید از تمام پتانسیل خود استفاده کنید. وقتی اجازه 
می دهید زندگی حرفه ای )یا زندگی اجتماعی، خانوادگی 
و ...( شما را تحلیل ببرد و تمام انرژی تان را صرف همان 
می کنید، به راحتی از تعادل خارج می شوید. هر چند 
متمرکز شدن روی چیزی و هدف داشتن اهمیت دارد، 
اما اگر می خواهید واقعا موفق باشید و از موفقیت خود 
لذت ببرید باید در تمام زمینه ها تعادل را حفظ کنید. 
که  نتیجه ای  تنها  چیزها،  بعضی  گرفتن  نادیده  کامال 
دارد، فرسودگی و حسرت و احتماال ضرر و آسیب های 

روح و روانی در بلند مدت است.

یادداشت های 
گاه و بی گاه

گمشده 
در خانه به تکاپو افتاده بودم و به هر جا سرکی می کشیدم هر 
شیء ای را وارسی می کردم کم کم توجه اطرافیان هم به 
من جلب شد. اولین نفر مادرم بود که آمد و گفت چیزی گم 
کرده ای؟ من هم با سر بله گفتم و بعد نام گمشده را بر زبان 
آوردم. او هم شروع به گشتن کرد. این مشکل به کل خانه 
سرایت کرد ودیگر تا بچه کوچک خانه هم به دنبال گمشده 
می گشت. پدر هم برای آنکه از قافله عقب نماند از جایش 
بلند شد و با دقت شروع به گشتن کرد. چند دقیقه ای سپری 
شد که با صدای بلند پدر و اعالم آنکه آن را پیدا کرده همه 
دست از جست و جو کشیدند و من سراسیمه به سوی پدر 
رفتم و پدر با چشمانی براق دستش را به سویم دراز کرد و 
شیء گمشده را به من داد و بعد با لبخندی معنی دار گفت 

هر چیزی را گم کنی پیدا می کنی »مگر خودت را«

بهقلممحمدجواد
ایرانمنش

فصل های آشنا 
گاهی فکر می کنیم که راه و چاه دیگران 
را به خوبی دانسته و سعی داریم که به هر 
طریقی یا حتی با امر و نهی راه خوشبختی 
را به آنها نشان دهیم. غافل از اینکه ما فقط 

از  و  ایم  پرداخته  آنها  زندگی  ظاهر  مبنای  بر  قضاوت  به 
درون آن بی خبر یا کم خبر هستیم. بهتر است که دیگران 
را به سوی خوشبختی هدایت نکرده بلکه آنها را به سمت 
محبت متقابل فرا خوانیم تا همگی زندگی دلچسبی داشته 
احساس خوشبختی  توانند  می  نیز  ستمگر  انسانهای  باشیم 
قیمتی حاصل شده  به چه  این خوشبختی  اما  باشند  داشته 
است و تا چه زمانی تداوم خواهد داشت و البته که منجر 

به تنهایی خواهد شد.
ستون  تا  دارد  متقابل  محبت  به  احتیاج  بشری  ی  جامعه 
متقابل  احتیاج  ها  انسان  و  شده  تر  محکم  اش  شادمانی 
قادر  انسان  که  چرا  کنند  احساس  یکدیگر  به  را  خود 
برای  و  کند  زندگی  انزوا  و  درتنهایی  که  بود  نخواهد 
البته  و  متقابل  محبت  به  احتیاج  دیگران  با  بودن  شریک 
انصاف است و هرگز سلطه پیدا کردن بر گروهی دلیل بر 
خوشبختی نخواهد بود چرا که انسان نمی تواند در تنهایی 
که  ببریم  سمتی  به  را  همدیگر  باید  کند  زندگی  انزوا  و 
ظلم  برای  قدرتی  اینکه  نه  پیدا کرده  بودن  قدرت خوب 
اما  است  ماندن  زنده  راه  خوردن،  شود.  مهیا  ستمگری  و 
تک خوری آدم را به جایی نمی رساند. آمیختن با اجتماع 
افرادی  به آرامش و خوشبختی است.  برترین راه رسیدن 
که سعی دارند با ایجاد کینه میان افراد یکی را بر دیگری 
برتری دهند البته که دلسوز نبوده و مسیر خوشبختی را حتی 
برای خودشان پیدا نکرده اند مراقب رفتار و گفتارمان در 
قلب یک رابطه باشیم تا به جز عاطفه چیزی در آن رابطه 
یکدیگر  های  خوبی  به  را  افراد  توجه  وقتی  نکنیم.  خلق 
جلب کنیم و بخواهیم که یک رابطه را در کمال صداقت 
و خیرخواهی جوش دهیم آرامشی بی نظیر پیدا می کنیم. 
خوشبختی با ستمگری مهیا نخواهد شد چرا که بار کج به 

منزل نخواهد رسید.
حرف تو می برد مرا به فصل های آشنا 

به سرزمین عرفان 
به جستجوی رازها 

سربده در من آتشی 
که گم شود درد و بال 

بهقلم
مهنازسعید



چهار سه شنبه 26 آذرماه 20/1398 ربیع الثانی 1441/ 17 دسامبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3119
فرهنگ و ادب

سخنی چند درباره نهج البالغه امام علی )ع(

نگاهیبهکتاب»پادشاهیماد«اثراقرارعلییف

سرویس فرهنگی کرمان امروز
 

چرا نهج البالغه جاودانه است ؟ چرا هر قومی و هر دانشمندی ، با هر مرام 
و مذهبی از سنی و شیعه و مسیحی و یهودی و حتی مارکسیست ، هنگامی 
که با این کتاب آشنا می شود آن را می ستاید و در برابر آن خضوع می کند ؟

نگاهی به آنچه تاکنون درباره امام علی )ع( و نهج البالغه نگاشته شده ، 
یا دست کم نظری به کتاب شناسی های موجود در این باره نشان می دهد 
که دانشمندانی از ملیت ها و مذاهب گوناگون درباره علی )ع( و کتاب او 
آثاری خلق کرده و او را ستوده اند ; چه هر کس به علی )ع( معرفت یابد 
دیگر از او دست نخواهد شست ، و سخنان نهج البالغه همواره چنان طراوت 
خویش را خواهد داشت که خواننده اش باور نمی کند ۱۴۰۰ سال از عمر 
این کلمات سپری می شود  و پاره ای از نظریات و گفتارهای انقالبی که در 
قرن ما تحوالت عظیمی را در پی آورده است  با قوت و ایمانی بیشتر قبال 

توسط پیشوایان شیعه بیان شده است .
ما امروزه بیش از آن که نیازمند انتقال تکنولوژی باشیم - که البته این هم 
در جای خویش نیازی مبرم و ضرورتی انکار ناشدنی است - نیازمند انتقال 
صحیح میراث گرانبهای پیشینیان به خود و نسل جدیدمان هستیم  باید 
منابع آگاهی و بینایی نظیر نهج البالغه را از محبس کتابها به پهنه رفتار و 

نظام اجتماعی خود انتقال دهیم .
" امام علی )ع( متعلق به ابدیت است ; در ابدیت بعد زمان مطرح نیست، 
ابدیت برتر از گذشته و اکنون و آینده است ... سخن او هم متعلق به تاریخ 
گذشته نیست ; سخن روز است " و از این رو نهج البالغه او میراث جاودانه 

ای برای انسان است .
 ، زمان شده  مرور  فرهنگی گذشتگان مشمول  میراث  و  آثار  از  بسیاری 
محو گردیده و یا به موزه ها رفته اند و به هرحال به ندرت پایدار مانده اند 
، برخی از آنها نیز به عنوان تاریخ علم و فرهنگ بشر مورد توجه و استفاده 
اند نه کارآمدی امروز آنها ; لیکن نهج البالغه نه در تاریخ اندیشه  که در نیاز 
امروز ما پایدار مانده و جاری است ; نه محدود به زمان است ، نه محدود 
به مکان . چشمه جوشان و گوارای انواع معارف است  و هر کس در درازای 
عمر خویش دست کم یک دور آن را نخوانده و در آن غور نورزیده باشد به 

جد زیان دیده است .
 پیشینه و اعتبار نهج البالغه

سید رضی  در سن ۴۷ سالگی در اوج شهرت علمی و سیاسی خویش 
در سال ۴۰۶ چشم از جهان فرو بست . از میان آثار متعدد او کتاب نهج 
تألیف آن در  از هنگام  به گونه ای که   ، البالغه اش شهرتی جهانی دارد 
قرن چهارم تاکنون به زبانهای گوناگون برگردانیده شده و به اثری فناناپذیر 

مبدل گردیده است .
سید رضی از میان گفتار و نوشتار بازمانده از حضرت علی )ع( که در میان 
از نظر فصاحت و بالغت  را که  ، قطعه هایی  بود  پراکنده  کتب آن زمان 
ممتاز بوده برگزیده است ; لذا اینک جای اندوه فراوان دارد که آنچه در 
این کتاب گرانسنگ باقی مانده است تنها بخشی از سخنان حکیمانه امام 

)ع( است .
این کتاب شامل ۲۳۷ خطبه )۱(، ۷۹ نامه و ۴۸۰ سخن کوتاه است . نهج 
البالغه از نظر عمق و محتوا و بالغت به حدی است که آن را " اخ القرآن " 
نامیده اند، برخی نیز آن را فروتر از قرآن و فراتر از کالم بشری دانسته اند . 

این کتاب را می توان عالی ترین تفسیر بر قرآن کریم نیز دانست .
و  زبانهای عربی  ، در  البالغه طی قرون گذشته  نهج  مجموع شرح های 
فارسی و زبانهای دیگر به قلم علمای اهل سنت ، شیعه و حتی مسیحی 
البالغه ")۲( نام حدود  به صدها جلد می رسد . کتاب " در پیرامون نهج 
۵۰ نمونه از این کتب را با ذکر مؤلفین آنها درج کرده است که برخی از 
این پنجاه نمونه خود به چند جلد بالغ می گردند. " کتابنامه نهج البالغه 
")۳( تعداد ۳۷۰ شرح ، ترجمه و حاشیه را شناسایی کرده و نام برده است 
که به اذعان نویسنده شامل کلیه منابع و آثار منتشر شده در مورد نهج 

البالغه نیست . فهرست ۲۱ نسخه خطی قدیمی و نیز ۱۶ مورد از شروح 
نهج البالغه به زبانهای انگلیسی، اردو، فارسی و عربی را در کتاب " با نهج 

البالغه آشنا شویم ")۴( می توان دید.
نهج البالغه میراث علی )ع( است

سخنان امام علی )ع( در فاصله قرن اول تا سوم در کتب تاریخ و حدیث 
به صورت پراکنده وجود داشت . سید رضی در اواخر قرن سوم به گردآوری 
نهج البالغه پرداخت و اکنون افزون بر هزار سال از عمر این کتاب شریف 
می گذرد . هرچند پیش از وی نیز افراد دیگری در گردآوری سخنان امام 
علی )ع( تالشهایی به عمل آوردند ،)۴( اما کار سید رضی به خاطر ویژگی 
هایی که داشت درخشید و ماندگار شد، چون سید رضی دست به گزینش 

زده بود .
از آنجا که سید رضی در تدوین نهج البالغه برخالف بسیاری از مؤلفان 
امکان  و  می کنند  نقل  را  راویان حدیث  و  سند  سلسله  که  کتب حدیثی 
کرده  اکتفا  امام  سخنان  ذکر  به  می سازند،  فراهم  را  خبر  صحت  نقادی 
است، برخی از محققان در سندیت نهج البالغه ایرادهایی داشته و جماعتی 
نیز به پاسخ ایرادهای آنان پرداخته اند . اما در سندیت آن همین بس که 
با شخصیتی که تاریخ از علی )ع( در دسترس ما می گذارد کامال تطبیق 
می کند - بگذریم از این که چون کلمات امام در جوامع حدیثی سنی و 
نشده  ذکر  آنجا  در  و سند خبر  راویان  بسا سلسله  و  بوده  پراکنده  شیعه 
گردآوری  البالغه  نهج  در  امام  سخنان  اسناد   ، محققان  اهتمام  به  بود  
شده و کتبی مانند "مصادر نهج البالغه و اسانیده" تحقیق سید عبدالزهراء 
حسینی و "مدارک نهج البالغه" از شیخ هادی آل کاشف الغطاء به طبع 
رسیده است - این است که این کتاب متعلق به شیعه است و از مفاخر همه 

مسلمانان به شمار می آید .
به قول امام خمینی )ره(:

بزرگترین دستور  قرآن  از  بعد  که  البالغه  نهج  کتاب  که  مفتخریم  ما   "
زندگی مادی و معنوی و باالترین کتاب رهایی بخش بشر است و دستورات 
معنوی و حکومتی آن باالترین راه نجات است، از امام معصوم ماست ")۶(

 ویژگی های نهج البالغه
این کتاب شریف با مرور قرنها نه تنها تازگی و جذابیت خویش را حفظ 
کرده که فزونتر ساخته است  و این اعجاز نیست مگر به سبب ویژگی هایی 
که در شکل و محتوا واجد است ، این امتیاز را جز در مورد قرآن نمی توان 
یافت که در کالم امام علی )ع( درباره قرآن آمده است : " ظاهره انیق و 
باطنه عمیق، التفنی عجائبه و التنقضی غرائبه ")۷( قرآن کتابی است که 
ظاهری زیبا و باطنی عمیق دارد، نه شگفتی های آن پایان می پذیرد و نه 
اسرار آن منقضی می شود . در سخن مشابهی نیز آمده است : " التحصی 
عجائبه و التبلی غرائبه " نه شگفتی های آن را می توان شمرد و نه اسرار 

آن دستخوش کهنگی می شود و از بین می رود .
نهج البالغه نیز در شکل و محتوا تأسی به قرآن کرده است .

 برجستگی ادبی
" جرج جرداق " نویسنده و ادیب معروف مسیحی در کتاب پر ارج خود 

می پرسد : )۸(
"... آیا در تاریخ مشرق زمین هیچ به سراغ نهج البالغه رفته اید؟ ... نهج 
البالغه ای که از فکر و خیال و عاطفه آیاتی به دست می دهد که تا انسان 
هست و تا خیال و عاطفه و اندیشه انسانی وجود دارد ، با ذوق بدیع ادبی و 

هنری او پیوند ناگسستنی خواهد داشت .
از درکی عمیق و بینشی  سخنانی به هم پیوسته و هماهنگ ، جوشان 
ژرف ، لبریز از شور واقعیت و گرمی حقیقت ، سرشار از اشتیاق تمام ، برای 

شناخت ماوراء این حقیقت .
هم  به  آن  در  آنچنان   ، بیان  و  موضوع  زیبایی  که  نغز  و  زیبا  سخنانی 
اند; همچنان که  با معنا یکی شده  ، و شکل  با مدلول  آمیخته که تعبیر 

حرارت با آتش  و نور با خورشید یکی هستند!
بشر در مقابل کالم او به مثابه موجودی در برابر سیل خروشان و دریای 

پرموج یا طوفانی سرکش یا گردبادی تند به شمار می آید... .
نهج البالغه ای که اگر جمالت آن برای انتقاد به کار برده شود، همچون 

تندبادی بنیان کن است  و اگر تباهی و فساد را مورد تهدید قرار دهد، 
همچون آتش فشانی سهمگین زبانه می کشد  و اگر برای تکامل بخشیدن 
به اندیشه و تفکر خوانده شود ، حس و عقل را همراه می سازد ; و اگر در 
وفای  و  راستی  با  همگام  را  پدری  عاطفه  و  مهر  باشد،  اندرز  و  پند  مقام 
انسانی در آن خواهید یافت  و اگر برای شما از ارزش و هستی و زیبایی 
های آفرینش و کماالت جهان هستی سخن گوید، آنها را با مدادی آغشته 
به نور ستارگان در قلب شما می نگارد! نهج البالغه بیانی است. رساتر از هر 
رسا و پاره ای است از یک تنزیه ! و پیوند ناگسستنی با اصول ادب انسانی 
دارد  و تا آنجا اوج می گیرد که درباره آن گفته اند : بیانی است فروتر از 

کالم خدا ، و فراتر از گفتار بشری ..."
سخن امام در عین وضوح کامل، کوتاه، نیرومند، خروشان و دارای پیوند 
همه جانبه بین الفاظ و مفاهیم و هدفهاست  و همین جاست که روشن 
می گردد اسلوب سخن علی بن ابیطالب )ع( همانند قلب و فکرش ، صریح 
و روشن، و مانند نیت و قصدش ، صحیح و درست بود  بنابراین اگر ما این 
اسلوب را راهنمای بالغت بدانیم و سخن امام را "نهج البالغة" بنامیم جای 

شگفتی نخواهد بود .
.......

در نهج البالغه که گلچینی از سخنان آن حضرت است و خود نماینده ای 
از روح بزرگ علی )ع(، اخالق علی )ع(، حکومت و روش حکومت علی )ع( و 
... است ، شخصیتی را می بینیم که هر صفحه از کتابش منشوری از حقیقت 
است و در هر صفحه نوری را به رنگی می تاباند و جلوه ای از حقیقت را به 

کرشمه و رنگ و لباسی در می آورد و از هر بعدی سخن می گوید :
چنانکه به قول آیت اهلل طالقانی )ره(:

دچار  گوینده  وحدت  درباره  )ع(  علی  از شخصیت  اطالع  بی  " شخص 
تردید می شود ".)۹(

" گاهی سخن او در میدان نبرد و گاه بر منبر کوفه و گاهی در چاه و 
تنهایی است، در اوج تواضع می گوید :

مرا مانند شاهان ساسانی بدرقه نکنید . در تنهایی می گرید و راز و نیاز و 
سر به مهر دارد و ...".)۱۰(

در کتاب شریف نهج البالغه درباره مبدأ و معاد، آفرینش، وحی و نبوت، 
اخالق و سیاست، فلسفه و ادبیات، اقتصاد، اجتماع، مدنیت، تاریخ و قضاوت 
سخن گفته شده است و هرچند متأسفانه از هر کدام سخنی کوتاه مانده و 

گلچین شده است اما کوتاه است و پربار.
 علی )ع( در نگاه دیگران

هنوز نه تنها متفکران بیرون از قلمرو اسالمی ، بلکه بسیاری از اندیشه 
وران جهان اسالم نیز علی )ع( و نهج البالغه او را نمی شناسند ، به گونه 

ای که "محمد عبده" یکی از عالمان نواندیش و مصلح معاصر و مفتی 
بزرگ مصر در مقدمه شرح نهج البالغه خویش اذعان می نماید که به وسیله 
سید جمال الدین اسدآبادی از وجود کتابی چون نهج البالغه آگاه شده و 

با مطالعه و تأمل در آن مفتون این کتاب شده است .
از این رو می توان گفت که علی )ع( در میان مسلمانان و غیرمسلمانان 
غریب است  و اگر هر انسانی و اجتماعی بدو اندک معرفتی یابد، شور و 
شرری در هستی او و جان او برمی افروزد: تاکنون دهها محقق، نویسنده، 
و اندیشمند عرب و غیر عرب، مسیحی و مسلمان، شیعه و سنی، اروپایی 
و شرقی، مذهبی و مارکسیست و الئیک که توفیق آشنایی با علی )ع( و 
تاریخ او و سخنان او را داشته اند در ستایش از عظمت های او سخن گفته 
و نهج البالغه را از نظر ادبی و محتوایی ستوده اند . نمونه ای از آنها " شبلی 
اعتقاد  ماوراءالطبیعی  امور  به  از متفکران الئیک عرب است که   " شمیل 

ندارد . شبلی شمیل درباره امام علی )ع( می گوید:
" پیشوا ، علی بن ابیطالب، بزرگ بزرگان، یگانه نسخه ای است که نه 
شرق و نه غرب ، نه در گذشته و نه امروز صورتی مطابق این نسخه ندیده 

است ".)۱۱(
وی سخن مزبور را هنگامی بر قلم جاری کرده است که تاریخ گذشته 
صدها شخصیت برگزیده و ارزشمند همچون : سقراط، افالطون، ابن سینا، 
الکندی، دکارت، کانت، هگل و ... را به خود دیده است ، اما شبلی شمیل 

همه آنها را نیز همسنگ علی )ع( نمی داند.
" پطرو شفسکی " محقق مارکسیست و مشهور روس نیز می گوید:

" علی تا سر حد شور و عشق پایبند دین بود ، صادق و راستگو و در امور 
اخالقی بسیار خرده گیر و از مال جویی و مال پرستی به دور بود . بی شک 
او هم مردی سلحشور هم شاعر به شمار می آمد ، و تمام صفات الزمه اولیاء 

اهلل در وجودش جمع بود ".)۱۲(
محمد صالحی
زیرنویسها :

۱ - اگر چه در چاپهای گوناگون نهج البالغه از جهت مقدار متن فرقی 
نیست لیکن در شماره گذاری، خطبه ها را ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۹، ۲۴۱ و یا 
۲۴۲ گفته اند; و اختالف در این است که مثال یک قسمت دنباله خطبه 

قبل است یا خطبه جداگانه ای می باشد.
الدین شهرستانی، ترجمه سید  البالغه، سید هبة  پیرامون نهج  ۲ - در 

عباس میرزاده اهری، ناشر: بنیاد نهج البالغه، مهر ۱۳۵۹، ص ۶۹ تا۷۲
 ۳ - کتابنامه نهج البالغه، رضا استادی، بنیاد نهج البالغه، مهر ۱۳۵۹

۴ - با نهج البالغه آشنا شویم، بنیاد نهج البالغه
۵ - در پیرامون نهج البالغه، ص ۴۸ تا ۵۱; با نهج البالغه آشنا شویم، 

ص ۴۲ تا ۴۴
۶ - صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۱۷۱

۷ - نهج البالغه، خطبه ۱۸
۸ - صوت العدالة االنسانیة، جرج جرداق . ترجمه فوق به نقل از: بعثت، 

نشریه مرکز بررسی های اسالمی - قم، شماره دوم، سال ۱۳۶۵، ص ۲۱
۹ - نهج البالغه آیت اهلل طالقانی، ص ۷

۱۰ - همان، ص ۸ تا ۱۱
العدالة االنسانیة، جرج جرداق، ص ۱۹، چاپ اول )به نقل  ۱۱ - صوت 
اول  اول، چاپ  البالغه، محمدتقی جعفری، جلد  نهج  تفسیر  و  ترجمه  از 

۱۳۵۷، ص ۱۷۱(
۱۲ - اسالم در ایران، پطرو شفسکی، ترجمه کریم کشاورز ص ۴۹ و ۵۰ 
)به نقل از ترجمه و تفسیر نهج البالغه، محمدتقی جعفری، جلد اول، ص 
۱۷۶; یادآوری می شود این کتاب از ص ۱۶۸ تا ۱۹۳ به بیان دیدگاهها و 
نظریات متفکران عرب و غیر عرب، مسلمان و غیر مسلمان درباره علی )ع( 

و نهج البالغه اختصاص داده شده است(.
منبع : از مقدمه کتاب " درسهایی از نهج البالغه – ج -۱ حضرت آیت 

اهلل العظمی منتظری "

منبع: خبرگزاری آفتاب

 پروفسور »اقرار علی یف« از معدود کسانی است که به طور 
تخصصی به مطالعه و پژوهش درباره »تاریخ امپراطوری ماد« 
افزایش  جایی  آن  از  ماد  امپراطوری  اهمیت  است.  پرداخته 
می یابد که "اولین تجربه مشترک و وسیع حکومت داری میان 
ساکنین فالت ایران و آریایی های مهاجر" بود، اتحادی تاریخی 
در  زیادی  تاثیرات  و  داد  شکل  ایران  قلمرو  مرز های  به  که 

»خاورمیانه و خاور نزدیک باستان« از خود به جای گذاشت.
و  است  صرف  تاریِخ  از  فراتر  چیزی  ماد«  »پادشاهی  کتاب 
قومی،  زوایای  همه ی  تمام،  دقت  با  می کوشد  فصل  یازده  در 
تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ماد ها را به تصویر کشد. 
آغاز  خود  تحقیق  روش  و  منابع  پیرامون  توضیحاتی  با  کتاب 
میشود و مختصات طبیعی و جغرافیایی فالت ایران و ماد ها را 
رسم می کند. در فصول چهارم تا ششم خاستگاه قومی، زبانی 
شواهد  به  سپس  و  میشود  داده  توضیح  ایران  فالت  ساکنان 
مکتوب و معتبر تاریخی درباره ماد ها و اتحادیه های آن ها می 

پردازد که مهمترین بخش کتاب در اینجا شکل می گیرد.
رو  روبه  آن ها  پادشاهان  و  مادها«  »دولت  با  هفتم  فصل  از 
می شویم و ترکیب جمعیتی و مسائل مختلف اجتماع آنان را 
لمس می کنیم. فصل نهم، تحکیم و گسترش قدرت ماد ها را 
را  به تصویر می کشد و حکومت »هووخشتره« و جنگ هایی 
نهایت  در  انجامید.  ماد«  »امپراطوری  تشکیل  به  که  شاهدیم 
پیش  قرن ششم  تا  ماد ها  جامعه  دهم سیر سیاسی  فصل  در 

یازدهم  فصل  در  و  میخوانیم  را  ماد  دولت  و سقوط  میالد  از 
شاهنشاهی  در  طبقاتی  نبرد های  بر  مروری  کتاب  پایانی  و 
و  قیام ها و مبارزات ماد ها دارد که موضوع مهم  و  هخامنشی 

جذابی به شمار می رود.
و  خاورشناسان  جمله  از   )۲۰۰۴-۱۹۲۴( علی یف،  اقرار 
مورخانی بود که تسلط زیادی به زبان های باستانی داشت و در 
راه پژوهش خود، متون و کتیبه های میخی، سومری، اکدی و 
آشوری را مورد بررسی دقیق قرار داد. وی با فرهنگ مردمان 
به  نیز  آثارش  بیشتر  بود و  به خوبی آشنا  این منطقه  باستان 
با  از سویی  باستان و حوزه قفقاز اختصاص داشت،  تاریخ ماِد 
آشنایی  باستان شناسی  و  تاریخی  پژوهش  جدید  روش های 
داشت و امروزه او را به عنوان یکی از معتبرترین پژوهشگران 
از جمله  ماد«  »پادشاهی  کتاب  تلقی می کنند.  این حوزه  در 
با  مرتبط  آثار  میان  در  هاست  دهه  آن  که خالء  است  آثاری 

تاریخ ایران حس می شود.
"پادشاهی ماد« اثر اقرار علی یف به اعتراف همگان یکی از دو 
منبع اصلی و جامع درباره تاریخ ماد ها است. کتاب دوم و معتبر 
در این حوزه، »تاریخ ماد« اثر ایوان دیاکونوف می باشد. علی یف 
همین  به  بود،  تاریخی  مباحث  تقلیل  و  ساده نویسی  مخالف 
دلیل آثار وی در عین دقت و استقالل، ارجاعات و توضیحات 
فراوانی دارند. با وجود نگارش کتاب در دوران حکومت شوروی، 
کمتر نشانی از تاثیر ایدئولوژی در آن میتوان یافت. از طرفی 

مساله  همین  و  بود  »پان ترکیسم«  جدی  مخالف  علی یف 
موجب شد که در کشور خود نیز ناشناخته باقی بماند و آثارش 

مورد نقد های مغرضانه و بی پایه واقع گردد.
با  که  است  تاریخی  کتاب های  آن دست  از  ماد«  "پادشاهی 
مهمترین  از  یکی  بررسی  به  تفصیل  به  علمی،  جامعیت  یک 
دوره های تاریخ ایران میپردازد که کمتر شناخته شده است و 
منابع فراوان و معتبری درباره آن در دسترس ما نیست. این 
»تاریخ  به  عالقمندان  برای  تازگی  و  جذابیت  عین  در  کتاب 
مورد  بار ها  میتواند  که  است  آثاری  جمله  از  باستان«،  ایران 

بررسی و ارجاع متخصصان و پژوهشگران تاریخ قرار گیرد.
چاپ سوم کتاب »پادشاهی ماد« اثر اقرار علی یف با ترجمه 
عرضه  تازگی  به  ققنوس  انتشارات  توسط  میربهاء«  »کامبیز 
 ۸۵.۰۰۰ قیمت  با  و  صفحه   ۷۰۲ در  کتاب  این  است.  شده 

تومان در دسترس عالقمندان به تاریخ ایران است.
از متن کتاب: "منابع مکتوب تاریخ ماد انگشت شمار است. 
حکمرانان سومری و اکدی و عیالمی از آغاز هزاره سوم پیش 
از میالد مکرر به منطقه سلسله جبال زاگرس لشکرکشی می 
کردند. به ویژه جنگجویان آشوری، میهمانان ناخوانده ای بودند 
که حمالت خود را از هزاره اول پیش از میالد آغاز کرده بودند. 
از پادشاهان یا فرماندهان فاتِح نواحی زاگرس فرمان  هر یک 
میداد تا شرح فتوحاتش را در این کشور ها بر سنگ ها نقر کنند. 

این نوشته ها معموال متنی جانبدارانه، اما باشکوه دارند. "

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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 شاخص ها و ویژگیهای فرهنگ بسیجی
بهترین راه شناخت فرهنگ بسیجی - به معنای حقیقی 
در  است.  آن  های  ویژگی  و  ها  شاخص  بررسی   - آن 
داشته  توجه  نکته  چند  به  باید  ها  شاخص  این  مورد 
آرمانی فرهنگ  این شاخص ها وضعیت  الف -  باشیم: 
وضع  دهنده  نشان  لذا  و  دهند  می  نشان  را  بسیجی 
مطلوب می باشند و نه وضع موجود. ب - این شاخص 
شاخص  این  از  برخی  فقدان   - ج  هستند.  نسبی  ها 
آن  کامل  معنای  به  بسیجی  فرهنگ  نبودن  بیانگر  ها 
ناقص  معنای  به  بسیجی  فرهنگ  توان  می  ولی  است 
یا تحریف شده آن را نیز داشت. د- تأکید ما بر آنچه 
اینجا  آنچه که وجود دارد. در  نه  باشد هست  باید  که 
به برخی از مهم ترین شاخص ها و ویژگیهای فرهنگی 

بسیجی اشاره می شود:
صفات  ترین  مهم  از  یکی  بودن؛  دینی   - عقلی   -١
بدین  است؛  آن  بودن  دینی   - عقلی  بسیجی  فرهنگ 
و  عقل  از  فرهنگی  معنادار  و  وار  اندام  نظام  که  معنا 
دین اساس و بنیان می گیرد و در نگرش خود فرهنگ 
بسیجی تعارضی میان دین و عقل وجود ندارد زیرا هر 

دو امری فطری و لذا امری انسانی - الهی هستند.
کامال  بسیجی  فرهنگ  در  دینی   - عقلی  جهت گیری 
آشکار است. اموری چون تفکر، آگاهی، آزادی و اختیار 
در تعامالت و الگوهای رفتاری، حزم اندیشی و... از یک 
توکل، رجاء،  باورها و مقدسات مذهبی،  به  ایمان  سو، 
توجه به معاد و حساب و کتاب در اعمال و... نیز از سوی 
فرهنگ  این  بودن  دینی   - عقلی  ویژگی  بیانگر  دیگر 
نیز  )ره(  خمینی  امام  عبارات  در  که  است  این  است. 
گاه  و  انسانی«  »اسالمی  فرهنگ  عنوان  به  آن  از  گاه 
به عنوان فرهنگ »ایرانی اسالمی« یا »اسالمی-ایرانی« 
و... یاد شده است. )ر.ک.: امام خمینی، ١٣٦١ به بعد، 

ج ١٥، صص ١٦٠-١٦١(
٢- انسانی - فطری بودن؛ فرهنگ بسیجی فرهنگی 
انسان  نوع  پاک  از فطرت  برخاسته  یعنی  است  فطری 

ای،  طبقه  و  جناحی  گروهی،  فردی،  بنابراین  است. 
باایمان،  دل  یعنی  لذا:بسیجی  نیست.  و...  قومی  ملی، 
که  میدانهایی  همه  برای  آمادگی  دارای   - متفکر  مغز 
این  میخواند،  فرا  میدانها  آن  به  را  انسان  این  وظیفه 
ای،  خامنه  اهلل  آیت  حضرت   ( است.  بسیجی  معنای 

)١٣٧٨/٩/٣
بسیجی،  فرهنگ  بودن؛  عمومی  و  مردمی   -٣
است  فرهنگی  بودن،  فطری  و  بودن  انسانی  دلیل  به 
اختصاص  که  معنا  بدین  گرا.  عام  و  عمومی  مردمی، 
نمیتواند  و  ندارد  خاصی  جناح  یا  و  حزب  یا  گروه  به 
به انحصار درآید. »انحصارگرایی« امری است که هیچ 
فرهنگی  اگر  و  ندارد  بسیجی  فرهنگ  درون  در  جایی 
بسیجی  فرهنگ  را  آن  نمیتوان  قطعا  باشد  انحصارگرا 
دانست. تنها وجه مشترک تمام نیروهای بسیجی مردم 
روحیه  و  مردمی  روندی  دارای  بسیج  لذا  است.  بودن 

ای جمعی است و در جهت گیری به »مصالح عام« و 
»خواست عمومی« توجه دارد نه منفعت فرد یا جناح 
و گروهی خاص. )جمشیدی،١٣٨٢: صص ٣٠٥-٣٠٦( 
بسیجی نه تنها مصالح جمعی را هدف قرار میدهد بلکه 
جز بدان نمی اندیشد و مهم تر از آن این که هویت و 
ومصالح  راستای حرکت  در  را  وجودی خود  شخصیت 
نیرویی در خدمت جمع می  بیند و خود را  جمع می 
داند. فرهنگ بسیجی فرهنگ تمامی مستضعفان جهان 
حاکمیت  الهی  وعده  اساس  بر  آن  نتیجه  که  است 

مستضعفین بر روی زمین خواهد بود:
و  االرض  فی  استضعفوا  الذین  علی  نمن  ان  نرید  »و 

نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین«)قصص: ٥(
امام خمینی )ره( در بیان این خصلت می فرماید:

»بسیج میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاک اسالمی 
است...«)امام خمینی، ١٣٧٦: ص ١٦٦(

٤- واقعیت نگری و آرمان جویی - بدین معنا که 
فرهنگ بسیجی بر اساس نگاه به واقعیت های موجود 
آن  از  را  خود  مطلوب  های  آرمان  و  گیرد  می  شکل 
ها اخذ مینماید. مفاهیمی چون خدا، معاد، وجود امام 
ایثار، شهادت  السالم، شجاعت، فداکاری و  غایب علیه 
و... که مفاهیم بنیانی تفکر بسیجی را شکل می دهند، 
آرمان گرایی  اند.  واقعی  همه دارای نمودهای عینی و 
آن نیز برخاسته از همین واقعیات عینی است، قرب الی 
اهلل، انتظار امام غایب علیه السالم، جان دادن در راه حق 
از واقعیات و  اند برگرفته  و... همه و همه آرمان هایی 

قابل تحقق هستند.
٥- ایمان و دانش ؛ در نگرش و فرهنگ بسیجی؛ باور 
جهت  در  علمی  دستاوردهای  کارگیری  به  و  علم  به 
بهبود زندگی همراه و همگام با ایمان و باورهای معنوی 
است. در واقع بسیجی به ایمان و علم به مثابه دو بال 
برای پرواز مینگرد که هر یک به تنهایی و بدون دیگری 
را  دوگانه  نگرش  این  مطهری  مرتضی  نمیدهد.  معنی 

این چنین توصیف می کند:
»علم به ما روشنایی و توانایی میبخشد و ایمان عشق 
و امید و گرمی؛ علم ابزار می سازد و ایمان تعهد؛ علم 
و  است  توانستن  علم  ایمان جهت؛  و  سرعت می دهد 
ایمان خوب خواستن... علم زیبایی عقل است و ایمان 
زیبایی روح... علم امنیت برونی میدهد و ایمان امنیت 

درونی...«)مطهری، ١٣٧٥: ص ٣٢(
به طبع تکیه بر ایمان و علم، توجه به تعهد و تخصص را 
به دنبال دارد. امام خمینی )ره( احیاگر فرهنگ بسیجی 
در زمان ما به این امر مهم این گونه اشاره دارد: »صنعت 
ماعدای ایمان فساد می آورد، علم ماعدای ایمان، فساد 
تخصص  نباشد،  تخصص  پهلوی  ایمان  اگر  آورد...  می 
تویش  ایمان  که  در یک کشوری  تخصص  است.  مضر 
]وا[  به  میرساند،  هالکت  به  را  کشور  تخصص  نباشد 
ج  بعد،  به   ١٣٦١ خمینی،  )امام  رساند.«  می  بستگی 

١٧، صص ١١٤(

٦- وحدت گرایی و کمال اندیشی؛ یکی دیگر از 
شاخص ها و ویژگی های مهم در فرهنگ بسیجی همه 
بعدی بودن و لذا دارا بودن کمال و جامعیت محتوایی 
معنوی  عناصر  از  خاصی  ترکیب  که  معنا  بدین  است. 
از  برخی  در  اگر  است.  مطرح  آن  در  فرهنگ  مادی  و 
فرهنگ ها به عناصر مادی چون دنیاگرایی، تکنولوژی، 
توجه  اقتصادی  توسعه  و  فنی  ساختارهای  تخصص، 
از فرهنگ های دیگر  یا در برخی  بیشتری شده است 
عناصر معنوی چون عبادت، زهد، آخرت گرایی و حتی 
رهبانیت مورد توجه بوده و هست، در فرهنگ بسیجی 
نوعی تعادل بین عناصر معنوی و مادی فرهنگ وجود 
دارد. بدین معنا که فرهنگ بسیجی فرهنگ دنیوی - 
وحدت  نوع  بنابراین  است.  معنوی   - مادی  و  اخروی 
تعبیری  به  که  دارد  وجود  بسیجی  فرهنگ  در  گرایی 
پیام آور شخصیت جامع االضداد حضرت امام علی )ع( 

است. )جمشیدی، ١٣٨٢: صص ٣٠٧-٣٠٨(
٧- مصلحت دانی؛ در فرهنگ بسیجی مقتضیات زمان 
قرار میگیرد  و مکان و شرایط متغیر اجتماعی مد نظر 
و بر این اساس نوعی مصلحت دانی و مصلحت شناسی 
در فرهنگ بسیجی وجود دارد. البته منظور از »مصلحت 
دانی« یا »مصلحت شناسی«، نان به نرخ روز خوردن و 
همه چیز را فدای منافع کردن نیست. در نگرش بسیجی 
دارند.  تعاریفی خاص  و مصلحت  و مکان  زمان  مفاهیم 
زمان و مکان و مصلحت در زندگی روزمره افراد و گروه 
و شخصیت  نهاد  گروه،  فرد،  بر  معمولی  نهادهای  و  ها 
و  فرد  موقعیت  و  هویت  و  دارد  تسلط  ها  آن  منش  و 
گروه و... را تعیین می کند ولی در فرهنگ بسیجی فرد، 
جامعه و نهاد زمان شناس و مکان شناس است و مصالح 
و مقتضیات را می سنجد و عالمانه و مختار و عاقالنه با 
آن برخورد میکند. به زبان شاعر معاصر نصراهلل مردانی:

 »در خم خورشیدی دل جوش جوشی دیگر است
می فروش عشق اینجا می فروشی دیگر است«

ادامه دارد...

گنجینه معارف
تفکر و فرهنگ بسیجی در اندیشه امام خمینی )ره(

بخش ششم 

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران را بیشتر بشناسیم

قسمت سی ام 
بنام خداوند جان و خرد 

کزین برتر اندیشه برنگذرد 
در قسمت قبل از فداکاری و از خودگذشتگی بانوان 
ایران قبل از مشروطیت و بعد از آن و تاسیس مدرسه 
بانوان )ناموس و پرورش( و زحمات زیادی را که این 
می  نوشتار  این  در   . نوشتیم  کشیدند،  فرهیختگان 
شعر  ادبیات،  موسیقی،  در  تاثیرگذار  زنان  به  پردازیم 
و غزل و نویسندگی از دوران مشروطه به این طرف و 

تا دوران پهلوی. 
بانو خدیجه آزموده و خواهرش توران  از  گفتیم بعد 
آزموده، بانوان دیگری هم در این راه گام های موثری 
برداشته اند مانند بانو فخر عظمی ارغنون بی بی خاتم 
خلوتی ـ گیالن خانم ـ فرخنده و مهرانور سمیعی که 
مدارس  و  مدرسه  تاسیس  در  بانوان  این  از  کدام  هر 
بانوان نقش بسیار زیادی داشته اند. حال می پردازیم 

به زندگی بی بی خانم استرآبادی )وزیراف(.
 این بانوی فرهیخته نتیجه ازدواج خدیجه، مالباجی 
و  بود  زمان  آن  باسواد  زنان  از  که  شاه  ناصرالدین 
است.  مازندران  انزان  ایل  سرکرده  خان  محمدباقر 
محمد باقرخان در یکی از سفرهای ناصرالدین شاه به 
مازندران با دالوری شیری را که از پای درآورده بود و 
لقب شیرکش گرفت در رکاب پادشاه به پایتخت آمد 
و به سمت اشیک آغاسی باشی منسوب شد. خدیجه 
خانم که یکی از ندیمه های همسر ناصرالدین شاه به 
نام )شکوه السلطنه( بود و او را برای تدریس و آموزش 
مالباجی  با  محمدباقر  کرد.  منسوب  درباری  کودکان 
آشنا شد و از پادشاه اجازه گرفت تا با او ازدواج کند 
روستاهای  از  که  نوکنده  خودش  روستای  به  را  او  و 
او  درخواست  این  با  پادشاه  وقتی  ببرد.  بود  گز  بندر 
موافقت کرد او را با خود به بندر گز که از توابع استرآباد 
در  برادرش  و  بی  بی  اینکه  به  توجه  با  و  برد  هست 
شهر نوکنده به دنیا آمده بودند، مادر بی بی و برادرش 
هیچ عالقه ای به ادامه زندگی در آن شهر و حتی با 
از  غیر  به  نداشتند. خوب شیرکش  باقرخان شیرکش 

خدیجه پنج زن دیگر هم داشت. خدیجه بعد از اینکه 
مدتی با او زندگی کرد تصمیم گرفت خانه شوهرش را 
اینکه می خواهد  بهانه  به  با دو فرزندش ترک کند و 
به زیارت کربال برود از آنجا خارج شد و بعد از اینکه 
به کربال رفت و زیارت نمود در موقع برگشت از سفر 
و  کرد  اقامت  تهران  در  و  بازنگشت  نوکنده  به  کربال 
باز  ناصرالدین شاه  تا مجددا به دربار  درخواست نمود 
گردد و به همان سمت قبلی خود یعنی مالباجی گری 
ادامه دهد. این درخواست با بازگشت او مورد موافقت 
پادشاه قرار گرفت. بعد از دوسال که از خدمت او در 
دربار گذشت و از شوهرش دور بود همسر او محمدباقر 
داشت  خودش  اقوام  با  که  اختالفاتی  خاطر  به  خان 
به دست آنها کشته شد و به همین دلیل بی بی باج 
هیچگاه به مازندران و نوکنده بازنگشت. فرزند خدیجه 
بی بی خانم هم در دربار درس می خواند و در همانجا 
بزرگ شد تا جائی که افسر جوانی که از قفقاز به تهران 
مهاجرت کرده بود به نام موسی خان وزیراف با او آشنا 
شد. این دو به هم عالقمند شده بودند ولی خدیجه بی 
بی با این ازدواج مخالف بود و همین مخالفت باعث می 
شود تا بی بی از منزل بگریزد و در سن ٢٢ سالگی با 
ازدواج  این  نتیجه  ازدواج کند که  موسی خان وزیری 
این دو نفر متولد  از  نوابغی در عالم هنر  تا  باعث شد 
شوند افرادی مانند علی نقی وزیری موسیقیدان نامدار 
ایرانی و حسن وزیری از نقاشان برجسته و  و معروف 
خدیجه افضل وزیری هستند. می گویند بی بی خانم 
آستر آبادی زود ازدواج کرد و با همه عشق و عالقه ای 
که به همسرش داشت زندگی مشترکشان بسیار کوتاه 
بود. همسر او که نمی توانست قبول کند همسرش از 
دیگر بانوان متفاوت باشد و دارای فکر و عملی جدید و 
اندیشه ای تجدد طلب داشته باشد بنابراین با دختری 
خدمتگزار ازدواج کرد و در نتیجه خدیجه از همسرش 
جدا شد و به دنبال فعالیت ها و کارهای فرهنگی خود 
که بسیار هم به آن عالقمند بود رفت و با تالش زیاد 
توانست اولین مدرسه مدرن را در سال ١٣٢٤ یا ١٢٨٥ 
تاسیس  ایران  انقالب مشروطه در  با  شمسی همزمان 
کند و به دختران جوان دروس جدید را تدریس نماید. 
افتتاح این مدرسه با موجی از مخالفت هایی روبه رو 
شد آن هم از جانب مردان جامعه آن روز. آنها تصمیم 
گرفتند تا به مدرسه حمله کرده و آن را ویران کنند و 
از طرفی این بدقلقی ها آنقدر ادامه داشت و عرصه را 
به او تنگ کردند که مجبور شد به وزیر معارف شکایت 

گفت  او  به  هم  وزیر  اما  نماید.  حق  احقاق  و  کرده 
مصلحت این است که مدرسه را فعال تعطیل کنید و 
این نشان می دهد که نه تنها مردم عادی بلکه تحصیل 
مخالف  نیز  زمان  آن  در  هم  وزیر  مانند  هایی  کرده 
این حرکت ترقی خواهانه بوده اند. بانو وقتی که دید 
مخالفت و مقاومت با کهنه پرستان به جایی نمی رسد 
ناچارا مدرسه را تعطیل کرد و همانطوری که قبال نیز 
اشاره شد دختر بی بی خدیجه در خاطراتش از مادرش 
گفته  روحانیون  از  یکی  مدرسه  تاسیس  موقع  نوشته 
که باید به حال این کشور گریست که در آن مدرسه 
دخترانه به سبک کفار فرنگ دایر شده است. اما مدتی 
بعد از اینکه مجلس شورای ملی توسط محمدعلی شاه 
بی  بی  گرفت  آرام  دوباره  اوضاع  و  بسته شد  توپ  به 
خدیجه شکایت خودش را به ضیع الدوله وزیر معارف 
را  مدرسه  شد  موفق  فراوان  های  گیری  پی  با  و  برد 
دوباره دایر کند به شرطی که مدرسه فقط به دختران 
نام دوشیزگان هم  تا ٦ سال اختصاص پیدا کند و   ٤
از تابلو مدرسه حذف شود. در آن دوران و در بحران 
ایران  در  دخترانه  مدرسه  اولین  افتتاح  موجود  های 
پی  و  پوالدین  ای  اراده  واقعا  و  بود  شاقی  بسیار  کار 
و  بانو  این  که  خواست  می  روزی  شبانه  های  گیری 
دیگران باعث شد تا آموزش و پرورش سرانجام به این 
اولین مدرسه گام طالیی  با احداث  و  امر رضایت داد 
برداشته شود  پرورش مدرن  و  آموزش  اعتالی  راه  در 
و تحصیالت بانوان از حالت خصوصی و اشرافی خارج 
گردد و تدریس معلمان خصوصی که در منازل اعیان 
فقط وجود داشت به سطح جامعه بیاید و شامل همه 
بانوان و دختران گردد و تبعیض در این مورد برداشته 
شود و این بی بی خدیجه بود که باجان فشانی و تالش 
نویسندگان  از  که  او  بودو  برداشته  را  ها  قدم  اولین 
دوران مشروطه است و در روزنامه حبل المتین، تمدن 
و نشریه مجلس مقاله می نوشت و بیشتر مقاالت او در 
اولین  بود  دختران  آموزش  از  و  بانوان  از حقوق  دفاع 
دبستان دخترانه را نیز بنیان گذاشت و همین تالشها 
و  استرآبادی گردید  بیشتر بی بی خانم  باعث شهرت 
که  نوشت  الرجال  معایب  عنوان  تحت  نیز  کتابی  او 
به  پاسخی  واقع  در  یا  جواب  در  و  است  طنز  زبان  با 
تادیب النسوان نوشته است که می توان گفت بی بی 
خانم استرآبادی اولین زن طنزنویس در ایران است. نام 
کتاب بی بی خانم معایب الرجال در نقد مردان است. 
این کتاب در حال حاضر در کتابخانه مجلس شورای 

ملی وجود دارد. او در اول صفحه نوشته است:
که  را  یزدان  صمد  و  ثنا  خلقت  ابتدای  از  "نخست 
آورده است  را پدید  از اضالع سمت چپ آدم، نسوان 
این کتاب چهارفصل دارد که به معایب مردان پرداخته 
اطوارالشراف، ثمرآب  از:  این چهارفصل عبارتند  است. 
از چرس و بنگ و  اهل قمار، در تفصیل  خوار، کردار 
افراد  و  عباثره  اوضاع  در  و شرح گفتگو  اسرار  و  وافور 
اهامره و الواطو.." او در تمام کتاب به نقدهایی در کتابی 
به نام تادیب زنان بدون نام نویسنده پاسخ داده است. 
زننده  لحنی  با  بسیار  آن  در  که  شده  ذکر  کتاب  در 
نویسنده به بدگویی و هجو بانوان پرداخته است بی بی 
خدیجه در واقع پاسخ آن کتاب را داده است و از حقوق 
زنان دفاع نموده در پایان کتاب هم مردان را نصیحت 
کرده که دست از تادیب نسوان برداشته و به رفع عیوب 
خود بپردازند. در آخر کتاب هم شرح داستان خودش 
و داستان بی وفایی همسرش را توضیح داده است. او 
در این کتاب هم چنین نوشته نه هر مردی از هر زنی 

فزون تر است و نه هر زنی از مردی فروتر.
استرآبادی  خدیجه  بی  بی  دفن  محل  مورد  در 
است  قاجاریه  اوایل  به  مربوط  او  فوت  که  اند  نوشته 
دهستان  شوقان  جلگه  بخش  جاجرم  در شهرستان  و 
شوقان و در روستای کالته شوقان دفن شده است. این 
 ٢٢٢١٨ شماره  با   ١٣٨٦ اسفند   ٢٦ تاریخ  در  مقبره 
شده  ثبت  ایران  ملی  آثار  در  بی  بی  مقبره  عنوان  به 
است. البته به نظر می رسد این آرامگاه متعلق به بی 
بی خدیجه استرآبادی که ذکر شده نباشد و متعلق به 
بی بی دیگری باشد چون بی بی استرآبادی در اواخر 
دوره قاجاریه می زیسته و این بی بی در اوایل قاجار 
می زیسته است؛ حال کدام صحیح است خدا می داند!
بعد از بی بی خدیجه استرآبادی می پردازیم به بانویی 
تمام  که  پارسی  ادب  و  فرهنگ  به  مند  عالقه  و  خیر 
سعی و زندگی خود را با تمام مشکالت و درگیری های 
زنان به عنوان شیرزنی از ایل بختیاری قد علم نموده 
و بسیار هم تاثیرگذار بوده است. او یکی از پیشگامان 
تالش  با  و  بوده  بختیاری  ایل  تاریخ  در  بانوان  نهضت 
در راه این نهضت جان فشانی کرده است. بانوی مورد 
نظر ما مریم بختیاری است که در تاریخ و فرهنگ قوم 
واقع  در  و  است  بوده  آفرین  افتخار  بسیار  ایل خود  و 
و  نیاکان  برای  تدبیر  و  آزادی  نماد شجاعت، شهامت، 
اقوام خود بوده. او آنقدر دلبستگی و احساس مسئولیت 
داشت که جزو شخصیت های ماندگار ایران محسوب 

زن  نخستین  و  زمان  آن  زنان  بزرگ  از  و  شود  می 
چون  بزرگانی  کشور  در  او  است.   ایرانی  طنزنویس 
بختیاری،  اسعد  سردار  ایلخانی،  خان  قلی  حسین 
شیرعلی مردان خان بختیاری و .... پرورش یافته است. 
در اینجا باید گفت تفاوتی بین ایل بختیاری در پرورش 
اقوام دیگر دارد و  با سایر  شیرمردان و شیرزنان خود 
آن این است که زنان هم دارای شخصیت های منحصر 
مریم  سردار  چون  هم  شیرزنانی  هستند.  فردی  به 
بختیاری او از زمانی که خود را شناخته تداعی کننده 
مقام و موقعیت و شجاعت زن ایرانی در میان ایل خود 
بوده است. بی بی مریم بختیاری ملقب به سردار مریم 
در کودکی  است که  ایلخانی  قلی خان  فرزند حسین 
برادران  سرپرستی  تحت  و  داده  دست  از  را  پدرش 
بزرگ  اسعد  سردار  خان  علیقلی  حاج  مخصوصا  خود 
او در  بوده است.  ایل بختیاری  از  مرد و قهرمان ملی 
یادداشت های خود که به عنوان خاطراتش نوشته می 
گوید در کنار سردار اسعد به زندگی و مطالعه داستان 
زندگی کلئوپاترا ملکه مصر بسیار عالقمند بودم و آرزو 
داشتم روزی برسد من هم مانند ملکه افسانه ای مصر 
باشم. زندگی بی بی مریم در تمام مراحل خود دارای 
فراز و نشیب های فراوانی بوده است. وی دوبار ازدواج 
ازدواج  و  بوده  مادرش  خانواده  با  او  اول  ازدواج  کرد 
مادرش  نزدیک  فامیل  از  که  چالنگ  خان  علیقلی  با 
بود بیشتر از ٤ سال و چند ماه دوام نداشت و با قتل 
علیقلی خان این بانوی بزرگ شوهر خود را از دست 
با  اش  باطنی  میل  رغم  به  خود  دوم  درازدواج  و  داد 
متاسفانه  که  کرده  ازدواج  خان  اهلل  فتح  پسرعمویش 
این مرد بسیار عیاش و بی بند و بار بود و به جز دردسر 
برای او و آزار و اذیتش چیزی به همراه نداشت. او با 
وجودی که شوهرش مردی بدون مسئولیت بود برای 
حفظ اموال او که متعلق به فرزندانش بود مجبور شد 
برروی برادران خودش اسلحه بکشد و حتی افرادی که 
برادرانش برای تنبیه شوهرش فرستاده بودند را خلع 
سالح کرد و اجازه نداد غرور شوهرش پایمال شود ولی 
در اصل از زندگیش ناراحت بود. بی بی مریم شیرزنی 
آموخته  را  تبار خود شجاعت و جوانمردی  از  بود که 
بود  آزادگی در رگهایش جاری  و  بود و خون شرافت 
در قسمت بعد می پردازیم به  ماجراهای بی بی مریم 

بختیاری.

ادامه دارد ...

به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(
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ماجرای زنی که شوهرش 

را ُکشت و اعدام شد
قتل  به  چاقو  پرتاب  با  را  که شوهرش  جوان  زنی  نوشت:  روزنامه شرق 
رسانده بود، پس از طی مراحل قانونی و استیذان رئیس قوه قضائیه به 

دار مجازات آویخته شد.
 مأموران کالنتری ۱۲۷ نارمک عصر پنجمین روز تیر سال ۹۴ در پی تماس 
با بازپرس کشیک قتل دادسرای جنایی تهران، از مرگ مرد ۲۶ساله ای به 
نام محمد خبر دادند و گفتند او بر اثر اصابت جسم نوک تیز به قلبش و 

خون ریزی شدید جان باخته است.
جریان  در  محمد  شد  مشخص  مقتول  همراهان  از  اولیه  تحقیقات  در 
درگیری با همسرش مجروح شده است. در ادامه به دستور بازپرس ویژه 
فاطمه  نام  به  او  قانونی منتقل و همسر  به پزشکی  تهران، جسد  قتل 

بازداشت شد.
به شعبه سوم دادسرای  بازجویی  برای  از قتل  بعد   فاطمه ۲۱ساله روز 
جنایی تهران منتقل شد و با قبول اتهامش گفت: پنج سال قبل از طریق 

دخترخاله ام با محمد در شهرستان گنبدکاووس آشنا شدم.
چند ماه بعد از آشنایی، او به من ابراز عالقه کرد و گفت: می خواهد با من 
ازدواج کند. سرانجام با خانواده اش به خواستگاری آمد و با هم عقد کردیم.
یک سال اول زندگی مان را در استان گلستان گذراندیم تا اینکه محمد 
اینکه  برای  هم  من  بیاییم.  تهران  به  باید  کار  پیداکردن  برای  گفت: 

زندگی مان بهتر شود، موافقت کردم و به محله سبالن آمدیم.
همسرم به عنوان تحصیل دار در یک شرکت مشغول کار شد. اوایل زندگی 
خوبی داشتیم تا اینکه رفتار محمد تغییر کرد و تماس های مشکوکی 
داشت. یک بار هم که تلفنش طوالنی شد، به او اعتراض کردم و با هم 

درگیر شدیم.
فاطمه ادامه داد: به رفتار شوهرم مشکوک بودم و تصور می کردم با زنان 
دیگری هم ارتباط دارد. موضوع را به خانواده اش گفتم و آن ها از محمد 
خواستند دست از این رفتارش بردارد، اما او به نصیحت های پدر و مادرش 

هم گوش نکرد.
زندگی مان رو به سردی می رفت که فهمیدم باردار هستم. با این وضع او 
باز هم به ارتباط های پنهانی اش ادامه می داد. سرانجام در دادگاه خانواده 
دادخواست طالق دادم. روزی که به دفترخانه رفته بودیم، او قول داد دیگر 
خیانت نکند. من هم به خاطر آینده فرزندمان، به محمد فرصت دوباره 

دادم.
زن ۲۱ساله درباره روز حادثه گفت: ظهر جمعه محمد از خانه خارج شد 
را  همراهش  تلفن  هم  بعد  نبود.  پاسخ گو  گرفتم،  تماس  او  با  هرچه  و 

خاموش کرد.
ساعت پنج بعد از ظهر به خانه بازگشت. از او خواستم اجازه دهد تلفن 
همراهش را بررسی کنم که مخالفت کرد. بعد هم به طرف من حمله ور 

شد و کتکم زد. خیلی عصبانی بودم و کنترلی بر اعصابم نداشتم.
از آشپزخانه کاردی برداشتم و به سمت او که در حال خارج شدن از خانه 
بود، پرتاب کردم. او همان لحظه برگشت که چاقو به کنار قلبش اصابت 

کرد. او به سمت دِر خروجی رفت و پس از چند قدم روی زمین افتاد.
بعد  دقایقی  اما  رساندیم،  بیمارستان  به  را  شوهرم  همسایه ها  با کمک 
محمد جان سپرد. من نمی خواستم او را بکشم و برای ترساندن همسرم 

چاقو را به سمتش پرتاب کردم که با بدشانسی به قلبش خورد.
امور  دادسرای  بازپرس شعبه سوم  منافی آذر،  تحقیقات سجاد  پایان  در 
جنایی، قرار مجرمیت این متهم را صادر کرد و مدتی بعد این زن در شعبه 
۱۰ دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت و گفت: باور کنید 
قصد نداشتم او را بکشم و هنوز هم دوستش دارم. بعد از مرگ شوهرم، 
نگران دختر یک ساله ام هستم. امیدوارم خانواده همسرم درک کنند قتل 

اتفاقی بود و مرا ببخشند تا بتوانم مادر خوبی برای دخترم باشم.
با وجود این، مادر و پدر مقتول درخواست خود مبنی بر قصاص عروس شان 
را تکرار کردند و در نهایت دادگاه حکم قصاص را صادر و شعبه ۳۲ دیوان 
عالی کشور نیز را حکم را تأیید کرد. در پی آن مراحل قانونی برای اجرای 
حکم یکی پس از دیگری در دستور کار قرار گرفت و در نهایت این زن  به 

دار مجازات آویخته شد.

نابیناشدن متهمی

 که مردی را در دعوا کور کرد
روزنامه شرق نوشت: مردی که متهم است در یک درگیری چشم چپ 
فردی را کور کرده است، درحالی پای میز محاکمه رفت که مدتی بعد از 

این حادثه خودش در درگیری با فردی چشم چپش کور شد.
این متهم چهار سال قبل در جریان درگیری بر سر ملکی با مرد شاکی 
درگیر شده و با پرتاب سنگ چشم چپ او را کور کرده بود. او  در شعبه 

هفتم دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت.
شاکی در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده در جایگاه قرار گرفت و 
گفت: ما اختالف ملکی داشتیم. مادربزرگ مجرم مستأجر ما بود و قرار 

بود خانه را تخلیه کند و نمی کرد، به همین دلیل هم درگیری داشتیم.
در مرحله اول دعوا، زد و خورد اتفاق افتاد و بعد ما جدا شدیم، همین طور 
من  کرد.  برخورد  سرم  به  پشت  از  سنگی  یکدفعه  می رفتم  داشتم  که 
برگشتم که ببینم چه کسی به من سنگ زد، یک دفعه متهم یک سنگ 
بزرگ را به سمت چشم من پرت کرد و دقیقا به چشم چپم برخورد کرد. 

من درخواست قصاص دارم.
در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت، او اتهامش را رد کرد و گفت: مرد 
شاکی به دست دوستش کور شده است. دوست او با سنگ به من حمله 
کرد و می خواست سنگ را به من بکوبد که سنگ به این مرد برخورد کرد.

متهم خودش هم چشم چپش را از دست داده بود. به همین دلیل قاضی از 
او خواست تا درباره علت این اتفاق توضیح دهد. متهم گفت: یک سال قبل 
در صف غذای نذری با مردی درگیر شدم، درگیری باال گرفت و او با چاقو به 
من حمله کرد و در یک آن چاقو به چشم چپم برخورد کرد و کور شدم.

خیلی تالش کردم چشمم را از دست ندهم، اما عمل های جراحی فایده ای 
نداشت و در نهایت چشمم را تخلیه کردند و حاال من هم چشم ندارم، اما 

درباره شاکی باید بگویم کوری او کار من نبوده است.
در این هنگام قاضی گفت: شهودی وجود دارند که تو را حین پرتاب سنگ 
به سمت شاکی دیده اند و مشخص شده است که تو سنگ را به سمت او 

پرتاب کردی و باعث کوری اش شده ای.
متهم گفت: من سنگی پرتاب نکردم و کسی که سنگ را پرتاب کرد، 

دوست خودش بود.
با پایان جلسه دادگاه قضات برای تصمیم گیری در این زمینه وارد شور 

شدند.

وزارت کشاورزی:  
موج دوم گرانی گوشت در راه است

بیان  با  کشاورزی  جهاد  وزارت  دام  امور  معاون 
اینکه بسته ای برای مقابله با مازاد دام در دامداری ها 
به وزارت صمت ارائه شده است، گفت: در صورتی 
نشود،  جلوگیری  دامداری ها  در  دام  انباشت  با  که 

موج دوم گرانی گوشت ایجاد خواهد شد.
جهاد  وزارت  دام  امور  معاون  رضایی  مرتضی 
این  جدید  سرپرست  خبری  نشست  در  کشاورزی 
برای  صمت  وزارت  به  بسته ای  گفت:  وزارتخانه 

دامداری های  در  دام  مازاد  وجود  به  چاره اندیشی 
کشور ارائه شده است. وی ادامه داد: در این بسته به 
کاهش واردات و همچنین خرید تضمینی دام اشاره 
شده تا از مازاد دامی که دامداران استان های کشور 

با آن مواجه هستند، جلوگیری شود.
در  دام  مازاد  این  از  اگر  دام،  امور  معاون  گفته  به 
دامداری ها جلوگیری نشود اثرات آن 8 ماه دیگر بر 
بازار نمایان می شود و موج دوم گرانی ایجاد خواهد 

شد.
دامداران  که  زیانی  و  رضایی همچنین گفت: ضرر 
دلیل  به  آنها  و  است  بحق  می کنند  مطرح  کشور 
مواجه  مازاد  هزینه  با  دامداری ها  در  دام  انباشت 

هستند بدون آنکه خریداری وجود داشته باشد.
دامداری  دام در  افزایش  تاکید کرد:  وی همچنین 
استان ها تاکنون بیماری ایجاد نکرده اما اگر با آن 
مقابله نشود، ممکن است باعث طغیان بیماری شود.

از چندماه پیش دامداران استان ها گالیه دارند که 
دام در دامداری های آنها انباشت شده و خریداری 
که  می کردند  اعالم  آنها  ندارد.  وجود  آنها  برای 
هزینه زیاد خوراک و نگهداری برای دام می دهند، 
اما سودی برای آنها ندارد. این در حالی است که 
همان موقع قیمت گوشت در بازار بیش از کیلویی 
قدرت خرید  معمولی  مردم  و  بود  تومان  هزار   8۰

نداشتند.

خبر

وکیل مدافع شبنم نعمت زاده می گوید در پرونده 
شبکه  یک  فعالیت  از  قراینی  و  شواهد  موکلش 
گسترده قاچاق دارو به سه کشور عراق، افغانستان 

و پاکستان وجود دارد.
مبنی  سؤالی  به  پاسخ  در  مظاهری  امیرمسعود 
رسیدگی  ویژه  دادگاه  سوم  شعبه  آیا  اینکه  بر 
شبنم  پرونده  در  اقتصادی  اخاللگران  جرایم  به 
یا  است  کرده  رأی  صدور  به  مبادرت  نعمت زاده 
انشای  حال  در  همچنان  دادگاه  کرد:  اظهار  خیر 

رأی است و هنوز حکم صادر نشده است.
از  یکی  نعمت زاده  شبنم  پرونده  افزود:  وی 
و  قویاً  این وضعیت است؛  پرونده های شاخص در 
قلباً، ظن بسیار قوی دارم که بگویم یک گروهی به 
رهبری لشگری پور و اشخاص دیگر در این موضوع، 
انجام دادند و یک شبکه قاچاق  مفاسد بزرگی را 
دارو به افغانسان، عراق و پاکستان باید کشف شود 
گزارش های  تمام  دارد؛  وجود  آن  ردهای  چون 
و  کردیم  تحلیل  دقیق  را  شرکت  این  اقتصادی 
دیدیم که خراسان جنوبی در شرق و ایالم در غرب 
شهرستان  آیا  گرفتند؛  دارو  تهران  معادل  تقرییاً 
ااِّل  دارد؟  مصرفی  چنین  بیرجند  مثل  کوچکی 
اینکه بیرجند یک خصوصیت مهم دارد و آن هم، 
آیا  است؛  پاکستان  و  افغانستان  با  بودن  هم مرز 
ایالم به اندازه تهران می تواند آنتی بیوتیک مصرف 
کند؟! حتماً این طور نیست و این به خاطر نزدیکی 
ارز  یارانه  که  دارویی  هم  آن  است،  عراق  مرز  با 
۴۲۰۰ تومانی دریافت می کند؛ یک ورق آموکسی 
سیلین در ایران ۲ هزار تومان است اما همان ورق 
در عراق ۲ دالر است! اگر دالر را ۱۳ هزار تومان در 
نظر بگیرید، بابت هر ورق داروی آموکسی سیلین 
۲۶ هزار تومان می شود اما هیچ کس این موضوع 

را به طور جدی پیگیری نکرده است.
قاضی  ارتباط  همین  در  داد:  ادامه  مظاهری 
شعبه  به  را  پرونده  از  بخشی  مسعودی مقام 
بازپرسی اعاده کرده تا یک سری تحقیقات انجام 
شود؛ حسب اظهارات حسینی وکیل پرونده، وزارت 
اطالعات این طور گزارش کرده که شخصی به نام 
»فرزانه« را احضار و از او تحقیق کردند و این فرد 
تاکید کرده که دو دستگاه »پوز« وجود داشته و 

تخفیف ها را در پوز دیگر می کشیدند.

وکیل شبنم نعمت زاده گفت: نعمت زاده متاسفانه 
انسان مغروری است و خیلی خودش را قبول داشته 
و تصور نمی کرده در شرکتی که 8۵ درصد سهام 
آن را دارد یک مدیرعامل بیاید و این طور چیدمان 
کند و تا ۲۳۵ درصد فقط به یک داروخانه به نام 
»لیدی« در مشهد تخفیف داده شده است؛ مسئله 
این است که هیچ آدم عاقلی راجع به شرکت و مال 
خود چنین حرکت هایی انجام نمی دهد؛ آیا کسی 
با مال خود این کار را می کند؟ بنابراین کسی این 
کار را کرده که مالک نبوده و متهم اصلی در این 
اعوان  از  نفر  هشت  تا  هفت  و  لشگری پور  پرونده 
تعقیب  از  آنها  متاسفانه  که  هستند  وی  انصار  و 

مصون ماندند.
دادسرا  به  که  پرونده  از  بخشی  آن  درباره  وی 
مقام  مسعودی  قاضی  داد:  توضیح  شده  اعاده 
معتقد است اشخاص دیگر باید به لحاظ پولشویی 
در  مستقیماً  آنها  معتقدیم  ما  اما  شوند  تعقیب 
زمانی  پولشویی  زیرا  داشتند  مداخله  مال،  بردن 
رد  کردن  گم  در  اشخاص  سری  یک  که  است 
اصل  در  اینها  معتقدیم  اما  کنند  ایفا  نقش  پول 
کردند؛  مداخله  اقتصادی  نظام  در  اخالل  جرم 
دفاع  نداشته  مسئولیت  نعمت زاده  اینکه  از  هرگز 
نمی کنم بلکه معتقدم مسئولیت دارد و باید هم به 
نسبت مسئولیت خودش پاسخگو باشد اما میزان 
قضایی  و  حقوقی  لحاظ  به  نعمت زاده  مسئولیت 
هم  سایرین  رفتار  که  می شود  مشخص  زمانی 
باشیم جرم  متوجه  باید  ابتدا  ارزیابی شود؛  دقیق 
بزرگی که متضمن حیف و میل و برده شدن حدود 
۲۰۰ میلیارد تومان اموال شرکت های تولیدکننده 
حتماً  و  نبوده  نفر  دو  یا  یک  واسطه  به  داروست 
یک شبکه ای پشت آن وجود داشته است؛ سپس 
کسی  چه  را  کارهایی  چه  ببینیم  و  بنشینم  باید 
کرده است و آن موقع می توان میزان مسئولیت ها 
برده  که  کسی  از  را  مال  باید  و  کرد  مشخص  را 
اموال شرکت های  باید  پس گرفت؛ معتقدم حتماً 
تولیدکننده دارو برگردد و مال را کسانی که بردند 
و تصاحب کردند باید برگردانند و آنهایی که چنین 
خیانتی کردند واقعاً باید به سزای اعمالشان برسند 
و مجازات شوند و خانم نعمت زاده و خانواده وی در 

تالش برای تسویه بدهی هستند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: ای کاش صدور 
حکم راجع به نعمت زاده و لشگری پور بعد از انجام 
آنها  انجام  و  تکمیل  به  امر  دادگاه  که  تحقیقاتی 
داده، صورت می گرفت؛ در یک پرونده ممکن است 
افراد مختلفی  در جریان رسیدگی، مشخص شود 
در ماجرا مسئولیت و دخالت داشتند یا نیاز باشد 
راجع به ابعادی از موضوع تحقیقاتی انجام شود که 
قباًل انجام نشده است؛ این تحقیقات را هم دادگاه 
می تواند  هم  و  دهد  انجام  تحقیق  راساً  می تواند 
انجام آن را از دادسرا بخواهد. در این پرونده چون 
اتهام راجع به اشخاصی است که در پرونده ورود 
نداشتند، به طور طبیعی باید تفهیم اتهام و تحقیق 
کیفری،  تامین  قرار  صدور  از  پس  تا  می شدند 
به  را  پرونده  دادگاه  لذا  شود  صادر  کیفرخواست 
دادسرا اعاده کرده تا راجع به آن اشخاص تحقیق 

شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا در این بخش از 
حضور  لشگری پور  و  نعمت زاده  شبنم  نیز  پرونده 
به  است  ممکن  آنها  به  راجع  یا خیر گفت:  دارند 
ممکن  یعنی  باشد؛  تحقیق  به  نیاز  ثانویه  صورت 
را  موضوع  فالن  که  شوند  مدعی  افراد  این  است 
موقع،  آن  و  داده   لشگری پور دستور  یا  نعمت زاده 

ممکن است دادسرا آنها را بخواهد و تحقیق کند.
این  دارد  وجود  که  دیگری  نکته  گفت:  مظاهری 
است که شرکت های تولیدکننده دارو به هر حال 
یک معاونت بازرگانی و مدیرعامل دارند و وقتی یک 
شرکت تولیدکننده دارو می بیند یک شرکت پخش 
این همه معوقات دارد و بد حساب است، حتماً باید 
انگیزه ای داشته باشد که دوباره به آن دارو بدهد؛ 
این امر، شائبه وجود یک سری روابط و زد و بندها 
و سوء استفاده ها را مطرح می کند؛ داروخانه ای که 
تخفیف هایی کالن و عمده و وحشتناک می گیرد 
است؛  داشته  پخش  سیستم  با  بندی  و  زد  حتما 
داشته  را  الزم  اهتمام  اطالعات  وزارت  امیدواریم 
باشد تا راجع به این قسمت ها تحقیقات عمیق و 

دقیقی انجام دهد.
آخرین  درباره  همچنین  نعمت زاده  شبنم  وکیل 
و  طلبکاران  با  موکلش  بدهی  تسویه  وضعیت 
شرکت های دارویی اظهار کرد: آقای نعمت زاده در 
نیز تسویه شده  با برخی طلبکاران  و  تالش است 
است؛ با مجموعه برکت طبق گفته خودشان قضیه 
از طلبکاران متوسط و خرد  با تعدادی  را جمع و 
با سایر  نیز تسویه حساب شده و در حال رایزنی 

طلبکاران هستند.

ردپایشبکهقاچاقدارودرپروندهشبنمنعمتزاده
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 اعتماد بی جا 
یکی از عوامل سرقت اینترنتی

و  سهل انگاری  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  فتا  پلیس  رئیس 
اعتماد بی جا یکی از عوامل سرقت اینترنتی است، گفت:با قرار دادن 
بانکی به دیگران  اطالعات خصوصی از جمله اطالعات حساب های 

زمینه کالهبرداری از خود را فراهم نیاورید.
سرهنگ امین یادگارنژاد در تشریح این خبر افزود: با مراجعه فردی 
مجاز  غیر  بصورت  مبالغی  وی  بانکی  حساب  از  اینکه  بر  مبنی 

برداشت شده است، موضوع تحت بررسی قرار گرفت.
متهم  دستگیری  پرونده، ضمن  به  رسیدگی  روند  در  کرد:  بیان  او 
مشخص شد که وی از بستگان شاکی است که مشکالتی را برای 

وی بوجود آورده است.
امور  جهت  را  خود  بانکی  کارت  شاکی  گفت:  یادگارنژاد  سرهنگ 
بانکی در اختیار متهم قرار داد بود و متهم نیز از اعتماد وی سوء 

استفاده کرده و مبالغی را از حساب شاکی برداشت کرده بود.

کشف ۵۲۹ کیلوگرم حشیش 
در عملیات پلیس ارزوئیه

از کشف ۵۲۹ کیلو حشیش و ۵۵  انتظامی استان کرمان  فرمانده 
شهرستان  ماموران  عملیات  در  متهم   ۲ دستگیری  و  تریاک  کیلو 

ارزوئیه خبر داد.
با مواد مخدر  سردار عبدالرضا ناظری گفت: ماموران پلیس مبارزه 
کنترل  حین  "ارزوئیه"  شهرستان  آباد"  "دولت  انتظامی  پاسگاه  و 
دستگاه  یک  به  آباد-صوغان"  "دولت  محور  در  عبوری  خودرو های 
سواری پژو پارس مظنون و پس از طی مسافتی تعقیب و مراقبت 

آن را متوقف کردند.
اوافزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۵۲۹ کیلوگرم حشیش و ۵۵ 

کیلو گرم تریاک کشف و ۲ متهم را دستگیر کردند.

کرمانی ها در هشتمین دوره مسابقات قهرمانی 
کشور ورزشکاران دیابتی، بیماران خاص و پیوند 
اعضا با کسب یک مدال طال، یک نقره و دو برنز 

خوش درخشیدند.
حمیدرضا بهجتی، سرپرست کاروان اعزامی استان 
کرمان به رقابت های قهرمانی کشور در گفت و 
گو  با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان  ، گفت: هشتمین دوره مسابقات قهرمانی 
کشور ورزشکاران دیابتی، بیماران خاص و پیوند 
اعضا با همکاری موسسه ورزش و تفریحات سالم 
کیش در دو بخش بانوان و آقایان با حضور ۳۰۰ 
برگزار  کیش  جزیره  در  ایران  سراسر  از  ورزشکار 

شد.
او افزود: این مسابقات طی دو روز در رشته های 
تنیس روی میز، تیراندازی با تفنگ، شطرنج، دارت 
و شنا در سالن های تنیس روی میز، تیراندازی با 
تفنگ، شطرنج، چند منظوره المپیک و استخر 

کرانه پیگیری شد.
دو  در  کرمان  استان  تیم  کرد:  تصریح  بهجتی 
به  ورزشکار  از ۶  متشکل  بانوان  و  آقایان  بخش 
همراه دو مربی و سرپرست به این رقابت ها اعزام 

شد.
بیماران  هیات  دار  خزانه  و  رئیسه  هیات  عضو 
خاص و پیوند اعضای استان کرمان به درخشش 
ورزشکاران استان کرمان در این رقابت ها اشاره و 
بیان کرد: امین شیخ اسدی در رشته تنیس روی 
میز بر سکوی نخست ایستاد و سیمین عربپور 

در رشته ی شنا به مقام سوم دست یافت.
بهجتی گفت: سامان خلیل زاده نیز در ماده کرال 
سوم  عنوان  قورباغه  ماده  در  و  دوم  مقام  سینه 

رشته شنا را به خود اختصاص داد.
او افزود: مراسم اختتامیه ی این رقابت ها با حضور 
بانوان  ورزش  توسعه  معاون  زاد،  فرهادی  مهین 

وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

درخشش بیماران خاص کرمان در رقابت های کشوری
خبر

فهرج  شهرستان  قضائی  حوزه  رئیس 
گفت:طی چند ماه گذشته شش باند قاچاق 
مواد مخدر و برخی عناصر ناامنی به همت 
یگان تکاوری پلیس مستقر در شرق استان 

مورد ضربه قرار گرفته اند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 
رئیس  مزیدی  رحمان  جوان   خبرنگاران 
حوزه قضائی شهرستان فهرج  از عزم جدی 
باند های  با  مبارزه  امر  در  قضائی  دستگاه 
ناامنی  عناصر  و  مخدر  مواد  قاچاق  کالن 
با  امان  بی  مبارزه  برای  گفت:  و  داد  خبر 
سوداگران مرگ، اشرار و قاچاقچیان مسلح 
کننده  ناامن  عوامل  سایر  و  مخدر  مواد 
امنیت، دستورات قضائی الزم جهت برخورد 

پلیس با عناصر شرارت صادر گردیده است.
باند  شش  گذشته  ماه  چند  گفت:طی  او 
قاچاق مواد مخدر و برخی عناصر ناامنی به 
همت یگان تکاوری پلیس مستقر در شرق 

استان مورد ضربه قرار گرفته اند.
عملیات ها  این  در  کرد:  عنوان  مزیدی 
شش  قبیل  از  مهمات  و  سالح  مقادیری 
هزار   ۵ بر  افزون  و  جنگی  سالح  قبضه 
دستگاه  شش  همراه  به  جنگی  فشنگ 
خودرو و موتورسیکلت از متهمان کشف و 

ضبط شده است.
رابطه  این  کرد:در  بیان  قضائی  مقام  این 
سابقه طوالنی  که  اشرار مسلح  از  تعدادی 
و مدیدی در امر شرارت و حمل مواد مخدر 

برخی  همچنین  و  اند  داشته  مسلحانه 
امنیت ملی  علیه  اقدام  اتهام  به  دیگر که 
تحت پیگرد قضائی بودند دستگیر و برخی 
نیز در درگیری مسلحانه با ماموران انتظامی 

به هالکت رسیده اند.
مزیدی اعالم کرد:در آخرین عملیات صورت 
گرفته طی هفته گذشته دو نفر از عناصر 
شهادت  عامل  که  کشور  شرق  در  شرارت 
نیرو های سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
منطقه کورین زاهدان و شهادت ناجوانمردانه 
استان  پلیس  نیرو های  از  نفر   ۱۳ تعداد 
خراسان جنوبی بودند در درگیری با ماموران 
یگان تکاوری ۱۱۴ امام رضا )ع( به هالکت 

رسیده اند.

سرویس ورزشی کرمان امروز

بسیاری از افراد بر این تصور هستند که با افزایش سن 
و سالشان دیگر نیازی به ورزش و تحرکات بدنی ندارند 
بهانه ای  به  تبدیل  را  خود  خیالی  محدودیت های  و 
این  بگذارند.  به کلی کنار  را  تا ورزش کردن  می کنند 
در حالی است که امروزه محققین و پزشکان بررسی ها 
و نتایجی را ارائه می دهند که کاماًل عکس این ماجرا 

را بیان می کند.
بررسی های اخیر نشان می دهد که افزایش فعالیت بدنی 
منجر به کاهش ۱۱ درصدی خطر ابتال به بیماری های 
باال می شود. به عالوه  به  افراد ۶۰ سال  بین  قلبی در 
نیز  سنین  این  در  بدنی  فعالیت  کردن  متوقف  آنکه 
می تواند چیزی حدود ۲۷ درصد ابتال به این بیماری ها 
را افزایش دهد، بنابراین باید گفت که ورزش کردن در 
به  واجب  فعالیت های  جزء  باال  به  سالگی   ۶۰ سنین 

شمار می آید.  
انجام حرکات بدنی در این رده سنی به عنوان سال هایی 
طالیی شناخته می شود و خطر ابتال به سکته را کاهش 
می دهد. متخصصین قلب و عروق اعالم می کنند که 
برای شروع ورزش کردن هیچ گاه دیر نیست و این کار 
به نوبه خود اثرات مثبتش را در بدن شما به جا خواهد 

گذاشت.

بررسی بر روی افراد باالی شصت سال
محققان بر روی بیش از یک میلیون زن و مرد باالی 
۶۰ سال بررسی هایی انجام داده اند. در این بررسی ها از 
با سبک زندگی و  رابطه  افراد سؤاالتی در  از  هر کدام 
همین طور میزان فعالیت بدنی شان پرسیده شده و در 
در طول  آن ها  نیز وضعیت سالمتی  موضوع  این  کنار 
هر هفته بررسی و ثبت می شد. بر اساس این آزمایش 
از این  چیزی در حدود ۲۰ درصد از سالمندانی پیش 
طول  در  و  نمی دادند  انجام  ورزشی  فعالیت  هیچ گونه 
به  ابتال  خطر  کرده اند  ورزش  به  شروع  تحقیقات  این 
بیماری های قلبی و عروقی شان چیزی حدود ۱۱ درصد 

کاهش پیدا کرده است.
افزایش خطر ابتال به بیماری با عدم فعالیت بدنی
و  هستند  معلولیت  دارای  نوعی  به  که  کسانی  حتی 
در  باشند،  داشته  جدی ای  بدنی  فعالیت  نمی توانند 
توانشان  در  که  اندازه ای  هر  در  ورزش  انجام  صورت 
از ریسک و خطر  قابل توجهی  هست می توانند درصد 
کاهش  خود  بدن  در  را  عروقی  و  قلبی  بیماری های 
دهند. باید گفت که میزان فعالیت شما نیز مهم است. 
هر شخصی در هر سنی باید به اندازه ای ورزش کند که 
قلب و ریه های او تحت تأثیر قرار گرفته و ضربان قلبش 
نیز تا حدودی افزایش پیدا کند. تحریک سیستم های 
به  ابتال  خطر  کاهش  باعث  تنفسی  و  عروقی  قلبی، 
و...  مغزی  سکته  قلبی،  حمالت  میر،  و  مرگ  سرطان، 

می شود.

افرادی که در تحقیقات اخیر  از  چیزی حدود ۵۴ درصد 
فعالیت های  بررسی ها  این  با شروع  و  بودند  شرکت کرده 
درصد   ۲۷ از  بیش  نموده اند  قطع  را  خود  گذشته  بدنی 
خطر ابتال به مشکالت قلبی و عروقی را در خود افزایش 

داده اند.
 اهمیت فعالیت جسمی

در   ۲۰۱۴ سال  در  که  معتبری  گزارش های  اساس  بر 
میلیون   ۳.۲ حدود  شده اند  داده  ارائه  پزشکی  مجالت 
مرگ و میری که در طول یک سال در سراسر جهان رخ 
می دهند به دلیل عدم فعالیت بدن و تحریک آن است.

افراد  ورزشی  فعالیت های  و  جسمی  تحرکات  میزان 
تا  که  کسی  است.  متفاوت  یکدیگر  با  سال   ۶۰ باالی 
به حال بی تحرک بوده و بدن خود را به ورزش عادت 
نداده است بهتر است که با توصیه پزشک خود شروع به 
انجام حرکات ورزشی کند. معموالً توصیه می شود که 
شروع حرکات با ورزش های سبک شروع شود و شدت آن 
را پزشک تعیین کند. در کنار این نیز رعایت رژیم های 

ورزشی نیز می تواند نقش بسیار مؤثری داشته باشد.
نکات سالمتی برای افراد باالی ۶۰ سال

 طبیعتاً در کنار انجام حرکات ورزشی در این محدوده سنی 
آن ها  به  است  بهتر  که  دارد  وجود  نیز  دیگری  توصیه های 
توجه ویژه ای داشت. از آنجایی که پیاده روی یکی از حرکات 
ورزشی ابتدایی، اصلی و البته رایج در این بازه سنی است 
برای پیاده روی هایتان کفش راحتی تهیه کنید.  باید حتماً 
و  پادرد  کمردرد،  بروز  احتمال  از  راحتی  کفش  داشتن  با 

خستگی جلوگیری خواهید کرد.
تمرین تعادل نیز یکی دیگر از توصیه هایی است که برای 
این محدوده سنی ارائه می شود. برای این کار بهتر است که 
تالش کنید چیزی حدود ۳۰ ثانیه با چشمان بسته بر روی 
یک پا بایستید. عالوه بر این انجام فعالیت ها و ورزش های 

مقاومتی نیز موضوع دیگری است که باید به آن اشاره کرد. 
باید  عضالت  حجم  دادن  دست  از  رساندن  پایان  به  برای 
ورزش های مقاومتی را با بلند کردن دمبل و هم چنین هالتر 
انجام دهید. با این حال بهتر است که این کار را نیز حتماً 

زیر نظر پزشک خود به انجام برسانید.

ضربه به شش باند قاچاق مواد مخدر در شرق کرمان

بعد از ۶۰سالگی هم باید ورزش کنید!

معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سیرجان گفت: در بازرسی از اصناف 
مختلف مقدار زیادی ازکاال های تاریخ گذشته کشف شد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، معاونت بهداشتی 

دانشکده علوم پزشکی سیرجان گفت: در بازرسی های به عمل آمده از اصناف 
و همچنین  تاریخ مصرف گذشته  دلستر  زیادی  تعداد  در سیرجان،  مختلف 
کرم های آرایشی تقلبی با پروانه ساخت جعلی از سطح بازار سیرجان توسط 

سیرجان  پزشکی  علوم  دانشکده  بهداشتی  معاونت  محیط  بهداشت  بازرسان 
جمع آوری و معدوم شد. معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سیرجان اعالم 
کرده است، شهروندان سیرجانی فریب قیمت پایین برخی اجناس را نخورند و 

موادغذایی خود را از محل های مجاز عرضه مواد غذایی تهیه کنند.
همچنین تاکید شده است شهروندان هنگام خرید به مجوز های مواد غذایی و 

تاریخ تولید و انقضای آن ها دقت کنند.

کشف دلستر های فاسد در سیرجان
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   اطالعات موجود در سایت مركز ملی پایش و هشدار خشکسالی نشان می 
دهد؛ حدود 91 درصد جمعیت استان تحت تاثیر خشکسالی هستند یعنی جمعیتی 
معادل دو میلیون و نهصد هزار نفر! اوضاع خشکسالی در كرمان در حالی بدتر 
می شود كه احداث صنایع آب بر در این استان هیچ توجیه منطقی ندارد با این 
وجود و به رغم اطالع مسئوالن هر روز طرح های ایجاد صنایع آب بر در استان 
مطرح می شود و یا حتی كلید می خورد. از سویی دیگر طرح هایی نظیر انتقال 
آب اسیر حاشیه می شود و ما شاهد توقف آن هستیم و این استان هر روز 

مورد تهدید بیشتری قرار می گیرد و....

سرویس خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
هشدار  و  پایش  ملی  مرکز  سایت  در  موجود  اطالعات 
استان  جمعیت  5/91درصد  دهد؛  می  نشان  خشکسالی 
دو  معادل  یعنی جمعیتی  تاثیر خشکسالی هستند  تحت 

میلیون و نهصد هزار نفر! 
دادن  قرار  با  زمینه  این  در  نو"  کرمان   " خبری  پایگاه 
تصاویر و جداولی از طبقات خشکسالی در استان به همراه 
یک گزارش در این زمینه که  بر روی خروجی خود قرار 
استان  جنوب  در  خشکسالی  وضعیت  آورده؛  است  داده 
با  بحرانی و در شرق استان بحرانی تر اعالم شده است.  
نگاهی به گزارش کرمان نو در همین زمینه مطلبی تهیه 

شده که در ادامه  قابل مطالعه است.
خشکسالی های ادامه دار

با  همواره  نیمه خشک  و  هوای خشک  و  آب  با  کرمان 
بروز  اقلیم،  تغییر  است.  بوده  مواجه  ها  بارش  کمبود 
خشکسالی و کاهش نزوالت آسمانی در کنار حفر چاه های 
غیر مجاز و برداشت بی رویه آب های زیر زمینی، سفره 
ها و منابع آبی استان را تا حد بسیار زیادی تخلیه کرده 
است، طوری که در سال های اخیر تاثیرات بسیار منفی در 
کاهش کیفیت و کمیت محصوالت کشاورزی و آب شرب 
آنگونه  نیز  امسال  کرمان  کویری  استان  بودیم.  شاهد  را 
حاال   و  است  نبرده  بهره   پاییزی  های  بارش  از  باید  که 
خشکسالی های انباشته و کاهش نزوالت آسمانی به بزرگ 
ترین اندوه کرمانی ها تبدیل شده است. پیش از این نیز 
در گزارشی که به چاپ رسانده ایم اعالم کرده بودیم که  
بارش های پاییزی امسال در مقایسه  با مدت مشابه سال 

قبل 40 درصد کاهش داشته است.
از شاخص  استفاده  با  استان  های  بررسی خشکسالی  با 
تاثیر  هایspel حدود 5/91درصد جمعیت استان تحت 
ضعف  و  شدت  با  را   خشکسالی  که  هستند  خشکسالی 
تجربه می کنند و از 15 شهرستانی که تمام جمعیت شان 
به  مربوط  شهرستان   11 هستند،  خشکسالی  تاثیر  تحت 

و  )هفت شهرستان جنوبی  استان هستند  و جنوب  شرق 
چهار شهرستان شرقی(، که نشان می دهد در این مناطق 
بحرانی تر  اوضاع  هستند،  وابسته  کشاورزی  به  بیشتر  که 

است.
باران هم کمک نکرد

امیدوار کننده  و  نرمال  بارش های  امسال  بهار  اگر چه  
اما  بارش های بهاری هم نتوانست نوید یک  ای داشتیم 
بارندگی  از  بخشی  که   چرا  باشد.  استان  برای  سالی  تر 
های امسال به صورت سیالب هدر رفت و جذب منابع زیر 
زمینی نشد و به آسانی نتوانست جبران برداشت  بی رویه 

آب های زیر زمینی در طول سال های قبل  را بکند.
آمارها چه می گویند؟

آمار  آخرین  براساس  نو"،  "کرمان  گزارش  اساس  بر 
خشکسالی،  هشدار  و  پایش  ملی  مرکز  سایت  در  موجود 
درصد جمعیت تحت تاثیر خشکسالی در استان کرمان در 
بوده.  درصد   91.5 امسال،  مهر  به  منتهی  ساله   10 دوره 
در  نفر  هزار   900 و  میلیون  دو  حدود  در  چیزی  یعنی 
دست وپنجه  خشکسالی  مختلف  درجات  با  کرمان  استان 
ترسالی  البته  هم  دیگر  نفر  هزار   ۳00 آن  می کنند.  نرم 
در  تنها  و  نمی کنند  تجربه  را  خشکسالی(  مقابل  )نقطه 

شرایط نرمال هستند.
وضعیت شهرستان ها

هشت  تنها  کرمان،  استان  شهرستان   ۲۳ میان  از 

تاثیر  تحت  جمعیت شان  همه  که  هستند  شهرستان 
خشکسالی نیستند.

بهترین  کرمان،  استان  شهرستان های  بین  در  سیرجان 
که  شهرستان  این  جمعیت  درصد   90 دارد.  را  وضعیت 
حدودا ۲90 هزار نفر می شوند، در وضعیت نرمال قرار دارند.

میزان  نظر  از  سیرجان  با  شهرستان ها  دیگر  تفاوت 
از سیرجان  بعد  است. مثال شهربابک که  زیاد  خشکسالی 
درصد   ۲0 تنها  دارد،  بهتری   وضعیت  کرمان  استان  در 
وضعیت  در  می شوند،  نفر  هزار   10 حدود  که  جمعیتش 

نرمال قرار دارند.
دیگر  کرمان  و  راور  رفسنجان،  بافت،  ارزوییه،  بردسیر، 
شهرستان هایی هستند که به ترتیب ۷.9، ۸.1، 0.5، 0.4 و 

0.۲ درصد جمعیتشان در شرایط نرمال هستند.
با درجات  اما  دیگر  100 درصد جمعیت 15 شهرستان 
مختلف خشکسالی دست وپنجه نرم می کنند که در جدول 

زیر می توانید ببینید.
جنوب بحرانی، شرق بحرانی تر

تاثیر  تحت  جمعیت شان  تمام  که  شهرستانی   15 از 
خشکسالی هستند، 11 شهرستان مربوط به شرق و جنوب 
استان هستند )هفت شهرستان جنوبی و چهار شهرستان 
به  بیشتر  که  مناطق  این  در  می دهد  نشان  که  شرقی(، 

کشاورزی وابسته هستند، اوضاع بحرانی تر است.
جنوب  از  شرقی  شهرستان های  وضعیت  میان  این  در 

جمعیت  درصد   100 که  طوری  به  است.  بدتر  مراتب  به 
فهرج، 9۸.5 درصد جمعیت نرماشیر، 9۷ درصد جمعیت 
ریگان و 4۲.5 درصد جمعیت بم که روی هم ۳0۳ هزار 
درجه  )باالترین  شدید  بسیار  خشکسالی  با  می شوند،  نفر 

خشکسالی( دست و پنجه نرم می کنند.
این در حالی است که در کل استان کرمان حدود ۶90 
که  هستند  شدید  بسیار  خشکسالی  تاثیر  تحت  نفر  هزار 
سکونت  استان  شرق  در  جمعیت  این  درصد   45 تقریبا 

دارند.
غول خشکسالی چگونه فربه شد؟

روند  که  کرده اند  عنوان  پژوهش ها  مرکز  کارشناسان 
سو  این  به   1۳۶1 سال  از  زیرزمینی  آب  منابع  تخریب 
در  ساله  پنج  توسعه  برنامه های  از  هیچ کدام  و  شده  آغاز 
جلوگیری و یا کاهش این روند، موثر و موفق نبوده اند. نکته 

تاسف بار این گزارش آن جاست که می نویسد:
عادالنه  توزیع  مانند  قوانینی  کارشناسان،  این  گفته  به 
آب، قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از 
خشکسالی و یا سرمازدگی، قانون الحاق یک ماده به قانون 
موارد  در  آن  مصرف  و  دولت  درآمدهای  از  برخی  وصول 
فاقد  آب  چاه های  تکلیف  تعیین  قانون  همچنین  و  معین 
پروانه بهره برداری در یک فرآیند ۳۶ ساله عمال به رایگان 
شدن آب زیرزمینی و افزایش حفر چاه های غیرمجاز منجر 

شده است.

شتاب  یک  اکنون  هم  کرمان  استان  در  که  چاه هایی 
می شوند.  محسوب  خشکسالی  گسترش  برای  دهنده 
نهاد  استراتژیک  بررسی های  مرکز  که  گزارشی  براساس 
ریاست جمهوری در سال 94 از چالش های توسعه استان 
تا 1۳۸5،  بازه زمانی سال 1۳50  کرمان منتشر کرد، در 
تعداد چاه ها در این استان از 11۸۳ حلقه به ۲914۷ حلقه 
رسیده. یعنی در ۳5 سال، تعداد چاه ها در استان کرمان 

۲5 برابر شده.
این در حالی است که در حال حاضر حدود ۳5 هزار حلقه 
چاه عمیق و نیمه عمیق در استان کرمان وجود دارد که 
این میزان حدود 1۲  1۳ هزار حلقه آن غیرمجاز است.  

درصد از کل چاه های غیرمجاز کشور را شامل می شود.
همین گزارش از دیگر مسائلی را که باعث افزایش بحران 
آب بر  صنایع  احداث  شده،  کرمان  در  خشکسالی  و  آب 
نهاد  استراتژیک  بررسی های  مرکز  نوشته:  و  کرده  عنوان 
استان  در  پتروشیمی  احداث  همچنین  جمهوری  ریاست 
کرمان را به دلیل آب بر بودن، از دیگر سیاست های اشتباه 

تصمیم گیرندگان برای استان کرمان برشمرده است.
سخن آخر

انتظار  چشم  کرمان  لب  تشنه  و  کویری  استان  اکنون 
عمان  دریای  از  آب  انتقال  های  طرح  با  مسئوالن  تدبیر 
است تا شاید دردی که سال هاست مردم و کشاورزان این 

دیار را آزار می دهد، آرام گیرد... 

سرویس علم و دانش کرمان امروز

پدیده های  به  عالقه مندان  ایرنا:  خبرگزاری 
نجومی می توانند آخرین خورشید گرفتگی سال 
9۸ را در 5 دی 9۸ رصد کنند. در ادامه، زمان 
شروع کسوف 5 دی و اینکه در کدام استان ها 

قابل رویت است را بررسی می کنیم.
ایران در  انجمن نجوم آماتوری  عتیقی، مدیر 
اعالم   9۸ سال  کسوف  آخرین  رصد  خصوص 
نوع خورشید گرفتگی 5 دی 9۸ حلقوی  کرد 
بوده و از کشور های حاشیه جنوبی خلیج فارس 
شروع خواهد شد و تا جنوب شرق آسیا ادامه 
آسیا،  از  قسمت هایی  ساکنان  همچنین  دارد. 
آن  می توانند  نیز  استرالیا  غرب  و  شمال  اروپا، 
را به صورت جزئی رصد کنند. پدیده خورشید 
گرفتگی 5 دی 9۸ متعلق به ساروس یا همان 
دوره 1۳۲ است و 4۶ گرفت از ۷1 خورگرفت 

این ساروس محسوب می شود.
 زمان خورشید گرفتگی ۵ دی ۹۸

مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران در ادامه بیان 
 ۲9 و   ۲ ساعت  از  خورشیدگرفتگی  این  کرد 
دقیقه و 5۳ ثانیه به وقت جهانی روز پنجشنبه 
نخستین  در   )۲019 دسامبر   ۲۶(  9۸ دی   5
نقطه از کره زمین شروع خواهد شد و تا ساعت 
۸ و 5 دقیقه و 40 ثانیه به وقت جهانی که سایه 
ماه زمین را ترک خواهد کرد، ادامه دارد. این 
کسوف به عنوان سومین کسوف در سال ۲019 
گرفتگی  خورشید  دومین  و  می شود  محسوب 

قابل رویت در ایران در سال 9۸ خواهد بود.
در  گرفتگی  خورشید  درصد  باالترین 

کیش و قشم است
عتیقی در ادامه اظهار کرد خورشید گرفتگی 
اتفاق   9۸ تیر   11 شنبه  سه  روز  در  که  اخیر 

اما  می شد،  محسوب  کامل  کسوف  یک  افتاد، 
کرد  تاکید  وی  بود.  رصد  قابل  غیر  ایران  در 
کسوف 5 دی 9۸ در تهران با حدود ۶1 درصد 
پوشش سطح خورشید توسط کره ماه قابل رصد 
این  می توانند  قشم  و  کیش  ساکنان  اما  است، 
پدیده نجومی جذاب را با پوشش ۸۶ درصدی 
مشاهده  گرفتگی  خورشید  درصد  بیشترین  با 
 45 پوشش  این  کشور  نقاط  سایر  در  کنند. 
درصد خواهد بود. ساکنان شهر تهران از ساعت 
و   9۸ دی   5 پنجشنبه  روز  دقیقه صبح   ۷:1۳
گرفتگی  خورشید  می توانند  خورشید  طلوع  با 
 ۸:۲۳ ساعت  تا  پدیده  این  و  کنند  مشاهده  را 

دقیقه صبح ادامه دارد.
زمان شروع کسوف در سایر استان های کشور

استان کرمان: ساکنان این استان می توانند از 
ساعت ۶:۳۶ دقیقه شاهد شروع کسوف باشند 
که در این استان سطح پوشیدگی خورشید ۷۳ 
درصد است. این پدیده  تا ساعت ۸:۲۷ دقیقه 

صبح ادامه دارد.
کسوف  دقیقه   ۶:50 ساعت  در  یزد:  استان 
ادامه  صبح  دقیقه   ۸:۲5 تا  و  می شود  شروع 
خواهد داشت. میزان سطح پوشیدگی خورشید 

نیز ۶۸ درصد است.
ساعت  از  استان  این  ساکنان  فارس:  استان 
گرفتگی  خورشید  شاهد  صبح  دقیقه   ۶:5۲
خواهند بود که این پدیده در این استان با ۷۷ 
درصد پوشیدگی خورشید تا ساعت ۸:۲۳ دقیقه 

صبح ادامه دارد.
عالقه مندان  بلوچستان:  و  سیستان  استان 
از  می توانند  استان  این  نجومی  پدیده های  به 
ساعت ۶:5۷ دقیقه شاهد آغاز کسوف باشند که 
تا ساعت ۸:۲4 دقیقه صبح ادامه خواهد داشت. 
تا ۶۷  استان سطح خورشید  این  در  همچنین 

درصد پوشیده خواهد شد.

دقیقه   ۶:5۷ ساعت  شرقی:  آذربایجان  استان 
گرفتگی شروع خواهد  استان خورشید  این  در 
خواهد  ادامه  دقیقه   ۸:۲4 ساعت  تا  که  شد 
داشت. در این استان گرفت خورشید حدود ۶۷ 

درصد است.
از  استان  این  ساکنان  اصفهان:  استان 
دقیقه   ۷:0۲ ساعت  از  می توانند  نیز  کشورمان 
به   ۸:۲۳ در  که  کنند  رویت  را  کسوف  شروع 
اتمام می رسد. میزان پوشیدگی خورشید در این 

استان ۶۸ درصد است.
این  در  گرفتگی  خورشید  مازندران:  استان 
شروع  صبح  دقیقه   ۷:1۳ ساعت  از  استان 
می شود و در ۸:۲4 دقیقه به پایان می رسد. در 
این استان میزان پوشیدگی خورشید 5۸ درصد 

است.
استان مرکزی: آغاز گرفت در این استان ۷:1۷ 

دقیقه است و تا ۸:۲۲ نیز ادامه خواهد داشت. 
 ۶4 استان  این  در  خورشید  پوشیدگی  میزان 

درصد خواهد بود.
پدیده های  به  عالقه مندان  همدان:  استان 
نجومی این استان می توانند ساعت ۷:۲4 صبح 
تا ساعت ۸:۲1 دقیقه  باشند که  شاهد کسوف 
نیز ادامه دارد. درصد گرفتگی خورشید در این 

استان 59 درصد است.
استان کردستان: کسوف در این استان ساعت 
۷:۳۲ دقیقه شروع می شود و در ساعت ۸:۲0 به 
در  خورشید  گرفت  میزان  رسید.  خواهد  پایان 

این استان 5۶ درصد خواهد بود.
ایران  آماتوری  انجمن نجوم  اعالم مدیر  طبق 
خورشید  این  می توانند  شهر ها  تمامی  ساکنان 
مشاهده  آفتاب  طلوع  هنگام  را  گرفتگی جزئی 

کنند.

 آغاز گرفت حلقوی خورشید از عربستان 
سعودی

گرفتگی  خورشید  در  کرد  بیان  ادامه  در  عتیقی 
حلقوی 5 دی 9۸، سایه کره ماه بیش از ۳ ساعت 
روی کره زمین به محدوده 1۲ هزار و 900 کیلومتر 
را می پیماید. این گرفت حلقوی از کشور عربستان 
سعودی شروع خواهد شد و در ادامه از کشور های 
عمان، امارات و قطر می گذرد تا با عبور از اقیانوس 
کشور های  از  سپس  برسد.  هند  کشور  به  هند 
مالزی عبور می کند  و  اندونزی، سنگاپور، سریالنکا 
و به شمال جزایر ماریانا و گوام خواهد رسید. البته 
خلیج  جنوبی  کشور های  در  حلقوی  گرفت  این 
فارس حدود 1 دقیقه خواهد بود، اما در کشور هند 

به بیش از ۳ دقیقه خواهد رسید.
نکات مهم برای رصد خورشید گرفتگی

خورشید  کرد  اعالم  نجوم  انجمن  مدیر 

و  است  به شکل جزئی  گرفتگی 5 دی 9۸ 
عینک های  از  باید  حتما  خورشید  رصد  برای 
با چشم  زمان  و هیچ  استفاده کرد  مخصوص 
مشاهده  را  گرفتگی  خورشید  این  غیرمسلح 
دوربین  و  تلسکوپ  از  اگر  همچنین  نکنید. 
می بایست  حتما  می کنید،  استفاده  چشمی 
مایالر  فیلتر  نظیر  استاندارد  فیلتر  به  را  آن ها 
نگاه  کرد  خاطرنشان  عتیقی  کنید.  تجهیز 
اندک  زمانی  برای  به خورشید حتی  مستقیم 
نیز برای چشمان فرد پیامد های جبران ناپذیری 

را به همراه دارد.
کسوف حلقوی به چه معناست؟

آماده است حتی  تعریف کسوف حلقوی  در 
اگر قرص کامل ماه از مقابل خورشید نیز عبور 
کند، در مواقعی تمام قرص خورشید پوشیده 
نمی افتد.  اتفاق  کامل  گرفت  و  شد  نخواهد 
دلیل چنین اتفاقی اغلب این است که کره ماه 
نباشد،  با سیاره زمین  فاصله  اگر در کمترین 
کوچک تر  قرص خورشید  از  ماه  ظاهری  قطر 
خواهد بود و حلقه ای از آتش در اطراف صفحه 

سیاه کره ماه مشاهده می شود.
جزئیاتی از کسوف های سال ۹۹

پایان  در  ایران  آماتوری  نجوم  انجمن  مدیر 
خورشید  دو  شاهد   99 سال  در  کرد  عنوان 
گرفتگی در یکشنبه 1 تیر از نوع حلقوی و در 
دوشنبه ۲4 آذر 99 از نوع کلی خواهیم بود. 
ساکنان اکثر شهر های ایران می توانند کسوف 
اول را به شکل جزئی رصد کنند. به طور دقیق 
باید بگوییم این خورشید گرفتگی جزئی به جز 
در شمال و شمال غرب کشور در سایر نقاط 
گرفتگی  اما خورشید  است،  رصد  قابل  کشور 
دوم در ۲4 آذر 99 در آمریکای جنوبی اتفاق 
آن  رصد  به  قادر  ایران  ساکنان  و  می افتد 

نخواهند بود.

روایت »کرمان امروز« از خشکسالی ادامه دار در استان کرمان و حاشیه های مانع ساز برای مقابله با آن؛

سایه سیاه خشکسالی در فصل بارندگی

جزئیات آخرین کسوف سال ۹۸؛ 

خورشیدگرفتگی پنجم دی ماه را از دست ندهید


