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 شهردار کرمان:

هم سو نبودن نوع نگاه ها 

یکی از مشکالت 

امور شهری کرمان است 

درمان اختالل 

»کم توجهی - بیش فعالی«

 بدون دارو

متن در صفحه دوم

توضیح ثبت اسناد 

درباره سهمیه بندی ثبت طالق

کرمانی؛ روایت »کرمان امروز« از معضل همیشگی معلوالن برای تردد در شهر و بررسی نامه یک شهروند توانیاب 

متن کامل در صفحه سوم

ندای مطالبات جامعه توانیابان
   یک توانیاب کرمانی: معابر شهر کرمان به گونه ای است که برای تردد افراد دچار محدودیت حرکتی مناسب نیست. وقتی هم برای اعتراض در این باره به سازمان های مربوطه مراجعه می کنیم، کمبود بودجه را بهانه می کنند و از 
تکلیف قانونی خود شانه خالی می کنند. این در حالی است که در پرداخت مالیات با دیگر افراد جامعه یکسان هستیم. ما حتی از رسانه های مکتوب شهر هم گالیه مندیم؛ چرا فقط در روز جهانی معلوالن و یا در هفته بهزیستی به یاد ما 

می افتند؟ و سالی یک یا دو گزارش درباره وضعیت نابسامان ما منتشر می کنند در حالی که مشکالت و معضالت ما همیشگی است و مربوط به زمانی خاص نمی شود و....

استاندار کرمان خبر داد:
سهم دستگاه هایی که تا آخر فروردین ماه اسناد 
گــــذار می شــــود  خـــزانه خود را جذب نکنند وا

متن در صفحه هشتم

آزادی ۴۰۱ مددجو

 طی هفته های گذشته

 از زندان های

کرمان  استان 

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

  تصادفی مرگبار در جاده میجان

  همسرکشی به خاطر میهمانِی دخترعمو

  مرگ تنها سرنخ در پرونده مرد گمشده

  قتل فجیع به خاطر انتشار عکس در اینستاگرام!

اخبار ایران، جهان و حوادث:

کرمان؛ کز درمانی در شهر  کارکنان مرا گیردار در بین  روایت »کرمان امروز« از برخی بد اخالقی های وا

 مسئوالن بایددرباره
 بدرفتاری و بداخالقی 

در مرکز بهداشت
 ابوحامد )سجادیه( 

پاسخگو باشند

مراکز بهداشت فرساینده روان نباشند

گروه مشاورین امالک

نشانی: شهرک باهنر-خیابان بهارستان-نبش پارک ظفر

تلفن: 32459309 - همراه: 09134930883

خرید، فروش
 رهن و اجاره مسکن

خرید و فروش ویال در نقاط 
خوش آب و هوای کرمان

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران 

را بیشتر بشناسیم
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اخبار استان

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

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 98/11/8 می باشد.
1- موضوع مناقصه: 

انتخاب پیمانکار به منظور انجام امور جاری واحد نقلیه 
2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 240/000/000 ریال 

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

4- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 98/11/16
5- تاریخ جلسه توجیهی جهت شرکت کنندگان ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 98/11/24

6- آخرین مهلت بارگذاری قیمت پیشنهادی و اسناد مناقصه در سایت: ساعت 14 روز چهارشنبه 98/11/30
7- تاریخ جلسه کمیسیون مناقصات و بازگشایی پاکتهای الف و ب و ج و بررسی پیشنهادات ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 98/12/01

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

کمیسیون معامالت اداره کل بیمه سالمت استان کرمان 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(

دستگاه  یک  دارد  نظر  در  کرمان  سازان  ارفع  شرکت 
سیلیس  معدن  در  مربوطه  متعلقات  با  شکن  سنگ 
دهتک واقع درروستای دهتک شهر رفسنجان را از طریق 
شماره  با  بیشتر  اطالعات  برساندجهت  بفروش  مزایده 

09139454719واحد بازرگانی تماس حاصل فرمایید.
هزینه آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

آگهی دعوت سهامداران شرکت حمل و نقل مواد نفتی کارمانیا 
ترابر )سهامی خاص( به شماره ثبت 5423 شناسه ملی 

10860561920 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده   
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده که    در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/11/20 
در محل شرکت به آدرس کرمان خیابان توانیر خیابان خرمشهر بین کوچه 3 و 5 

پالك 145تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند. 
دستور جلسه: 1- انتخاب اعضای هیات مدیره 2- انتخاب بازرسین 3- انتخاب 
ماه گذشته 5-سایر  االنتشار 4- گزارش وضعیت شرکت در 10  روزنامه کثیر 

تصمیماتی که در اختیار مجمع فوق می باشد.         هیات مدیره شرکت 

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم 
شرکت ارفع سازان کرمان

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده   

شرکت حمل و نقل مواد نفتی کارمانیا ترابر

واگذاری  قابل  تمام  نیمه  پروژه های   107 از  گفت:  کرمان  استاندار 
استان کرمان فقط دو پروژه به بخش خصوصی واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی در جلسه شورای توسعه 
مدیریت  سازمان  گزارش  ارائه  از  پس  کرمان  استان  برنامه ریزی  و 
برنامه ریزی در خصوص جذب اسناد خزانه توسط دستگاه های اجرایی 
استان کرمان گفت: طی یک ماه گذشته تقریباً کاری انجام نشده و 

جذب اسناد خزانه توسط دستگاه ها به 28 درصد رسیده است.
وی ادامه داد: افرادی در جلسات شرکت می کنند اما مشارکتی ندارند 

باید بدانند همه در توسعه استان مسئول هستند.
استاندار کرمان گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان تا 
پایان بهمن ماه اعتبارات طرح هایی که قراردادشان منعقد نشده است 

را جابجا خواهد کرد.
اسناد  فروردین ماه  آخر  تا  که  دستگاه هایی  سهم  کرد:  بیان  فدایی 
خزانه خود را جذب نکنند به دستگاه های دیگر واگذار می شود؛ ضمن 
اینکه دستگاه هایی که جذب آنان زیر 80 درصد باشد 20 درصد آن 

را جابجا خواهیم کرد.
در  پروژه  جوانان، 1۶  و  ورزش  در حوزه  پروژه  یادآور شد: 85  وی 
حوزه گردشگری و شش پروژه فرهنگ و ارشاد اسالمی برای واگذاری 
وجود دارد که باید تا مهرماه فراخوان واگذاری آنها داده می شده و 
تا آذرماه واگذار می شدند اما از این 107 پروژه بر اساس گزارش ماه 
گذشته فقط دو پروژه از قبل واگذار شده و در این دو ماه هیچ کاری 

انجام نشده است.

گفت:  کرمان  استان  کل  دادگستری  قضائی  معاون 
زندانیان  ساماندهی  دستورالعمل  اجرای  راستای  در 
ابالغ  حسب  بر  زندان ها  کیفری  جمعیت  کاهش  و 
ریاست کل دادگستری استان و تشکیل هیات بازرسی 
از زندان ها، بازدید های متعددی از زندان های استان 
استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به  است.  شده  انجام 
طالبی  کرمان،رضا  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های 
زاده، معاون قضائی دادگستری کل استان کرمان در 
استان  دادگستری  کل  رئیس  کنفرانس  ویدئو  جلسه 
با اعضای شورای معاونین دادگستری کل و دادستان 
سراسر  زندان های  مدیران  و  قضائی  مسئوالن  ها، 
استان کرمان گفت:در این بازدیدها، ارزیابی های الزم 

کشور  دادستان کل  از سوی  ارسالی  براساس جداول 
پیگیری  بازدید ها  این  در  افزود:  او  است.  شده  انجام 
باقیمانده  که  زندانیانی  از  نفر   237 آزادی  برای  الزم 
اعطاءمرخصی  برای  بود  ماه  از سه  حبس آن ها کمتر 

منتهی به آزادی پایان حبس صادر شد.
طالبی زاده تصریح کرد:باپیگیری بعمل آمده تعداد 89 
مددجوی   75 و  مشروط  آزادی  از  استفاده  با  زندانی 
از زندان های استان  با استفاده از شرایط تعلیق  دیگر 

کرمان آزاد شده اند.
رئیس هیات بازرسی از زندان های استان کرمان بیان 
مددجویان،  با  چهره  به  چهره  مالقات های  کرد:در 
مشکالت  رفع  پیرامون  را  دستوراتی  قضائی  مقامات 

قضائی زندانیان صادر و بر رسیدگی و اقدام عاجل به 
منظور پیگیری آن ها تاکیدکرد.

که  محکومینی  از  دسته  آن  با  رابطه  در  زاده  طالبی 
مقرر  گفت:  هستند،  متعدد  محکومیت  احکام  دارای 
قضات  توسط  قضایی  پیگیری های  فوریت  قید  با  شد 
آن ها  محکومیت  بررسی  برای  احکام  اجرای  و  ناظر 

انجام شود .
کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس  قضائی  معاون 
از محکومینی که  افزود:همچنین مقرر شد آن دسته 
صرفاً به خاطر رد مال در زندان هستند، هر چه سریعتر 
از طریق شورای حل اختالف ویژه زندان و با استفاده 
از ظرفیت قضات ناظر و مددکاران زندان مساعی الزم 

در جهت جلب رضایت و مصالحه با شکات آن ها بعمل 
آید.

او تصریح کرد: در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان 
و استفاده از سایر تسهیالت به خصوص آزادی مشروط 
این  از سوی  نیز دستوراتی  باقیمانده حبس  تعلیق  و 
تسریع  این خصوص  در  که  شد  مقرر  و  صادر  هیات 

به عمل آید.
طالبی زاده در خصوص آن دسته از محکومین که صرفاً 
به خاطر رد مال در زندان هستند و توانایی پرداخت 
محکوم به را ندارند، گفت:مقرر شد با طرح دادخواست 
اعسار و پیگیری آن در دادگاه ها، مساعدت الزم برای 

تسهیل در امور صورت گیرد.

استاندار کرمان خبر داد:

سهم دستگاه هایی که تا آخر فروردین ماه اسناد خزانه خود را جذب نکنند واگذار می شـود

آزادی ۴۰۱ مددجو طی هفته های گذشته از زندان های استان کرمان

خبر
ساخت مسکن برای محرومان

 در استان کرمان
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( کرمان گفت: ستاد اجرایی فرمان امام 
)ره( 2 هزار واحد مسکونی در استان می سازد که هزار و 500 واحد آن در 

شهر کرمان و 500 واحد در شهرستان سیرجان است.
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
محمد علی روح اللهی مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( کرمان با اشاره 
محرومیت زدایی  و  پیشرفت  )ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  شعار  اینکه  به 
است گفت: در این راستا سال 88 مقام معظم رهبری به این ستاد ماموریت 
آبادانی هزار نقطه محروم ایران و ساخت هزار مدرسه در نقاط محروم کشور 

را دادند.
بنیاد  افزود:  برکت شد  بنیاد  تاسیس  به  فرمان منجر  این  اینکه  بیان  با  او 
برکت پس از آن در مناطق محروم کار خود را آغاز کرد و تمام فعالیت های 

این بنیاد در حوزه خدمات زیربنایی و عمرانی است.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( استان کرمان از ساخت هزار و ۶00 
مدرسه، هزار و 200 مسجد و خانه عالم و اجرای 300 هزار طرح اشتغالزایی 
استان کرمان ساخت  تعداد سهم  این  از  و عنوان کرد:  داد  در کشور خبر 

حدود ۶0 مدرسه و 44 مسجد در استان توسط بنیاد برکت است.
او با اشاره به اینکه ستاد اجرایی فرمان امام )ره( معین اقتصادی شهرستان 
راور است گفت: این ستاد حدود هزار و 170 طرح اشتغالزایی در راور اجرا 

کرده که عمده آن در حوزه قالی دستباف است.
با اشاره به پیشینه این شهرستان در حوزه فرش دستباف بیان  روح اللهی 
کرد: بیشتر شهرت قالی کرمان هم به دلیل قالی راور بوده که با اقدامات 

انجام شده قالی دستباف راور در این شهرستان دوباره احیا شده است.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( استان کرمان با اشاره به دیگر اقدامات 
انجام شده در حوزه اشتغالزایی گفت: در مبحث کشاورزی و دامداری سبک 

و سنگین هم اقداماتی را انجام شده است.
و  راه  وزارت  همکاری  با  )ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  اینکه  بیان  با  او 
در  کشور  مختلف  نقاط  در  را  مسکونی  واحد  هزار   50 ساخت  شهرسازی 
این تعداد سهم استان کرمان 2 هزار واحد مسکونی  از  افزود:  برنامه دارد 
است که هزار و 500 واحد آن در شهر کرمان و 500 واحد در شهرستان 

سیرجان است.
روح اللهی با اشاره به اینکه واگذاری این واحد ها شرایط ویژه ای دارد گفت: 
زمین هایی که قرار است این واحد ها در آن ساخته شود تامین، کار های اولیه 

انجام و مشاوره طرح تا 80 درصد انجام شده است.
او با اشاره به انجام اقدامات اولیه و انتخاب پیمانکار بیان کرد: کاربری برخی 
زمین ها غیرمسکونی بوده که همکاری خوبی برای تغییر کاربری آن ها توسط 

مسئوالن انجام شده است.

اجرای ۳۴۰۰ طرح اشتغال

 در کمیته امداد کرمان
کرمان  استان  )ره(  امام خمینی  امداد  کمیته  و خودکفایی  اشتغال  معاون 
گفت:طی 9 ماهه امسال 3 هزار و 443 طرح اشتغال برای مددجویان تحت 

حمایت کمیته امداد استان ایجاد شده است.
، غالمرضا  باشگاه خبرنگاران جوان   استان های  به گزارش خبرنگار گروه 
خواجه، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
کردن  فراهم  و  اشتغال  ایجاد  را  امداد  کمیته  رویکرد  مهم ترین  کرمان 
کمیته  حمایتی  چرخهٔ  از  آنان  خروج  و  خانواده ها  برای  درآمدزایی  زمینه 
امداد دانست و گفت: 3 هزارو 443 طرح اشتغال در 9 ماهه امسال برای 

مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان اجراشده است.
او افزود: برای اجرای این طرح ها 134 میلیارد و 78 میلیون تومان تسهیالت 
اقشار  و  مددجویان  به  روستایی  توسعه  و  امدادی  بانکی،  منابع  محل  از 

آسیب پذیر پرداخت شده است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمان بابیان اینکه اجرای 
الزم  زمینه  و  شده  مددجویان  عزت نفس  ارتقاء  موجب  اشتغال  طرح های 
توانمندسازی  کرد:  تصریح  می کند،  فراهم  اجتماع  در  را  آنان  برای حضور 
سنجی،  استعداد  نیازسنجی،  اساس  بر  مددجویان  خودکفایی  و  اقتصادی 
مشاوره و راهنمایی شغلی، ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و کارآفرینی، 

ایجاد اشتغال و پایدارسازی مشاغل انجام می شود.
خواجه بابیان اینکه خودکفایی و توانمندسازی مددجویان از تأثیرات مثبت 
اجرای طرح های اشتغال بوده و تاکنون بسیاری از مددجویان تحت حمایت 
اشتغال  طرح های  افزود:  شده اند،  خودکفا  طرح ها  این  اجرای  با  استان 
کمیته امداد در زمینه های مختلف ازجمله دامداری، کشاورزی و باغداری، 

صنایع دستی، صنفی، صنعتی و حمل ونقل بوده است.

شهردار کرمان هم سو نبودن نوع نگاه ها را یکی از مشکالت امور 
باعث  سیاسی  نگاه  اوقات  برخی  کرد:  تصریح  و  برشمرد  شهری 
آسیب رساندن به شهر می شود و متاسفانه اگر کسی بخواهد کاری 
برای این شهر انجام دهد، به هر شکلی سعی می کنند او را از صحنه 
خارج کنند که این موضوع درست نیست و در نهایت شهر و مردم 

ضرر خواهند کرد.
»مهران عالم زاده« در گفت وگو با ایسنا، در خصوص اظهارات بعضی 
از اعضای شورای شهر کرمان درباره عدم نظارت بر کار شهرداری 
کرمان گفت: شهرداری های سراسر استان و کشور موظف به دادن 
با  مناسب  اقدام  عدم  صورت  در  و  هستند  ذینفع  به  صورتحساب 
خاطیان برخورد خواهد شد ضمن آنکه ما نیز به بازرسی شهرداری 

اعالم کردیم که براین امر نظارت ویژه داشته باشند.
که  شهر  شورای  اعضای  از  یکی  ادعای  این  به  پاسخ  در  وی 
از مردم می گیرد و صورتحسابی  تومان پول  »شهرداری میلیون ها 
کنیم  انکار  را  موضوع  این  کل  نمی توان  گفت:  نمی دهد«  آنها  به 
تعداد  و  دارد  این مشکل وجود  اما حداقل می دانم که 10 درصد 
از مراجعه کنندگان شهرداری کرمان برگ صورتحساب  محدودی 
دریافت نکرده اند اما باید عنوان کنم که در دوره های قبلی که خود 
صورتحسابی  بودم،  شهرداری  کنندگان  مراجعه  از  یکی  نیز  بنده 
داده  بنده  به  شهرداری  به  گرفته  صورت  های  پرداختی  جهت 
مراجعه  از  نظرسنجی  می توانند  رسانه ها  مجموع  در  اما  نمی شد 
کنندگان انجام دهند که وضعیت کنونی شهرداری نسبت به دوره 

های قبل بهتر شده است یا خیر؟
ادامه داد: اعالم می کنیم که اگر شخصی به شهرداری  عالم زاده 
مراجعه و بابت پولی که از آنها گرفته می شود، برگ محاسبات به 
به  و  نکنند  پرداخت  را  نظر  مورد  مبلغ  می توانند  نشد  داده  آنها 
منطقه  آن  ذیربط  پرسنل  و  شهردار  با  تا  مراجعه  کل  شهرداری 

برخورد قانونی صورت گیرد.
پرسنل غیرمتخصص  نظری که  اظهار  شهردار کرمان در خصوص 
شهردار در مسندهای مهم شهرداری گمارده شده اند نیز بیان کرد: 
در  خودشان  جایگاه  در  افراد  ترین  متخصص  اکنون  بنده  نظر  به 
شهرداری کرمان در حال خدمت به مردم هستند و افرادی که این 

ادعا را دارند مصداقی عنوان کرده و به کلی گویی بسنده نکنند.

وی افزود: مسئوالن شهرداری را به دور از تعصب حزبی، جناحی و 
گروهی و براساس صالحیت ها منصوب کرده ایم و باتوجه به تجارب 
به  و مشغول  انتخاب  بنده،  انتخابی  در حوزه  و تخصص هر کسی 
فعالیت هستند و قطعا سایر مدیران شهرداری نیز باید در مناطق 
تحت هدایتشان شایسته ساالری را سرلوحه انتخاب های خود قرار 
دهند اما این مطلب را نیز باید عنوان کنم که هم اکنون بیش از 
2000 نیرو در شهرداری کرمان مشغول به فعالیت هستند و ممکن 
قرار  مسندی  در  نیز  ناالیق  افراد  برخی  تر  پایین  در سطوح  است 

گرفته باشند که بنده از آنها بی اطالع باشم.
داریم که  در شهرداری  افرادی  ما  که  این مطلب  بیان  با  عالم زاده 
تخصص دارند اما متعهد نیستند، افزود: از اعضای شورای شهر می 
خواهم که اگر فرد متخصص و متعهدی در شهرداری بوده که در 
با  تا  کنند  اعالم  بنده  به  باشد حتما  گذاشته شده  کنار  دوره  این 

مدیری که چنین اقدامی انجام داده برخورد کنم.
وی درباره افزایش 10 برابری تعرفه های عوارض شهری در کرمان، 
مدنظر  ها  تعرفه  افزایش  برابری  چند  نباید  اصال  گفت:  ایسنا  به 
براساس  را  عوارض  کرمان  شهر  در  ما  که  است  این  مهم  قرارداد. 
قیمت زمین و هزینه های ساختمانی درست پرداخت کنیم و جای 
انجام  اشتباه  به  گذشته  در  کاری  اگر  که  است  مطرح  سوال  این 
سازندگان  و  مردم  از  باید  شهرداری  که  پول هایی  خیلی  یا  شده 
باید ادامه دهنده اشتباه  اخذ می کرده، صورت نپذیرفته آیا ما هم 

گذشتگان باشیم؟
شهردار کرمان ادامه داد: متاسفانه در گذشته به اشتباهات رسیدگی 
و توجه نشده بود. اگر مردم خواهان ادامه اشتباهات قبل بودند حتما 
شورای شهر  مسند  بر  اکنون  و  می آورد  رای  قبلی  شورای شهری 
تکیه زده بودند. مردم شورای جدید را انتخاب کردند تا اصالحات 
انجام دهد و ما نیز اصالحات را به شورای شهر پیشنهاد و در شورا 

تصویب می کنیم.
نیز  آنها  به  و  نگیریم  پول  مردم  از  اگر  که  سوال  این  با طرح  وی 
الغدیر که  فاز 3 شهرك  نکنیم، خوب است؟ تصریح کرد:  خدمت 
است.  نشده  آسفالت  سال   27 است  شهرداری  کارکنان  به  متعلق 
هر  و  کنند  زندگی  خاك  در  سال   27 منطقه  این  مردم  باید  چرا 
زمستان با مشکالت عدیده ای مواجه باشند؟ منطقه سرآسیاب چه 

زمانی است که به شهر کرمان اضافه شده چرا باید وضعیت معابر 
آن اینگونه باشد؟ شهرك صنعتی، بزرگراه آیت اهلل خامنه ای و ... چرا 

باید وضعیت معابر نامناسبی داشته باشند؟
وی در خصوص عوارض تفکیکی که شهرداری از امالك زیر 500 
تفکیکی که  عنوان کرد: موضوع عوارض  دریافت می کند  مترمربع 
شهرداری از امالك زیر 500 مترمربع دریافت می کند، مصوبه ای 
اصالحیه  و  مطرح  در شورای شهر  پیشنهاد شهرداری،  به  که  بود 
ای روی این مصوبه صادر شد و حتی یک نفر نیز علیه این مصوبه 
به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که دیوان عدالت اداری رای به 
نفع شهرداری صادر کرد لذا اگر شهرداری خالف قانون رفتار کرده 
بود دیوان عدالت اداری امروز به نفع شهرداری رای صادر نمی کرد.

عالم زاده ادامه داد: همچنین شورای شهر یک اصالحیه روی این 
مصوبه داده و برخی از امالك را از پرداخت عوارض تفکیکی معاف 
برای  شورا  اما  نمی کردیم  دریافت  عوارض  آنها  از  ما  هرچند  کرد 
شفاف بودن مصوبه این اصالحیه را نیز پیوست مصوبه کرد و فقط 
را دور زده اند و تفکیک غیرمجاز  قانون  و  افرادی که شهرداری  از 
انجام داده اند باید عوارض تفکیک پرداخت کنند همچنین مجوزات 

وزارت کشور نیز بر مشمول بودن این امالك وجود دارد.

 شهردار کرمان:

هم سو نبودن نوع نگاه ها یکی از مشکالت امور شهری کرمان است 

کرمانی ها 
آخر هفته گرم تری 

خواهند داشت
 

رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان 
کرمان در خصوص وضعیت دمای استان در هفته 
جاری اظهار کرد: دمای پیشینه )حداکثر( هوای 
از  تقریبا  و  می کند  پیدا  کاهش  مقداری  استان 
روز سه شنبه به بعد روند افزایشی دما را خواهیم 

داشت.
»حمیده حبیبی« در گفت وگو با ایسنا وزش باد 
نسبتا شدید را برای امروز دوشنبه پیش بینی کرد 
و ادامه داد: بیشترین وزش باد را در مناطق شرقی 
این  در  که  است  گفتنی  داشت.  خواهیم  استان 
نخواهد  استان  وارد  بارشی جدیدی  هفته سامانه 

شد.
746670
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درمان اختالل »کم توجهی – بیش فعالی« بدون دارو
سرویس علم و سالمت کرمان امروز

 خواهرم و همسرش تصمیم گرفتند برای کنترل اختالل 
بیش فعالی پسرشان از دارو استفاده نکنند. این یک تصمیم 
شخصی است که آنها مدتهاست گرفته اند و به آن پایبندند. 
به کار می برند حمایت  را  افرادی که شیوه دارویی  از  آنها 
می کنند اما این راهکار را برای پسرشان پاسخگو نمی دانند.

مدیریت  برای  دو  این  که  را  روشی  چهار  اینجا  در   
بیش فعالی پسرشان به کار می برند می آوریم:

 مکمل های روغن ماهی
روغن ماهی حاوی اسیدهای چرب امگا۳ مانند EPA و 
DHA می باشد. مکمل های امگا۳ عموما به عنوان “غذای 
مغز  عملکرد  تقویت  توانایی  زیرا  می شود  شناخته  مغز” 
و  افسردگی  مانند  مغزی  ناهنجاری های  عالئم  کاهش  و 

بیش فعالی و کم توجهی را دارد.
تولید  را  اسیدهای چرب  این  انسان خودش  بدن   

نمی کند! 
حتی به زنان باردار هم توصیه می شود پیش از زایمان 
به طرز  چون  کنند  استفاه  امگا۳  حاوی  ویتامین های  از 

شگفت انگیزی موجب بهبود رشد مغز جنین می گردد.
 خواهرم هر روز به پسر بیش فعالش مکمل روغن ماهی 
می دهد)با دوز مناسب وزن و سنش( و شاهد بهبودهای 

چشمگیری در رفتارش بوده است.
تغییر در تغذیه

در  که  حوزه هایی  است.  متفاوت  بیش فعالی  بچه ی  هر 
هم  با  همگی  می کنند  رشد  آن  با  و  هستند  درگیر  آن 
تفاوت دارند و هر بچه ای به درمان واکنش متفاوتی نشان 
روی  می خورد  که  غذایی  من،  خواهرزاده  برای  می دهد. 
عملکردهای بدنش تاثیرات عظیم و گوناگونی دارد. برای 
باشد،  زرد  و  قرمز  رنگ  غذایی اش  رژیم  در  هرگاه  مثال، 
عالئم بیش فعالی او به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.
دکمه ی  زدن  مانند  درست  می خورد  که  غذایی   

ظرفیت و توانایی های اوست! 
تند  رنگ  بدون  تغذیه ای  مدتی  تا  خواهرم  پسر  وقتی 
و  انسجام  پیرامونش  دنیای  با  می تواند  بهتر  خیلی  دارد، 
هماهنگی برقرار کند، تمرکز و توجهش کمی بهتر می شود 
و زمان بیشتری می نشیند. با برگرداندن رنگ ها به غذایش، 

دوباره جدال ها و چالش ها شروع می شوند.
 والدینش همچنین باید حواس شان به شکری که مصرف 

می کند هم باشد، اما نباید به طور کلی از تغذیه اش حذف 
نگهدارنده ها  افزودنی ها،  تمام  باید  دیگر  بچه های  شود. 
تا  کنند  حذف  غذایی شان  رژیم  از  را  مصنوعی  عناصر  و 
تغییرات  اما  است،  متفاوت  کسی  هر  برسند.  آرامش  به 
اختالل  این  کنترل  روی  زیادی  بسیار  تاثیرات  تغذیه ای، 

دارد.
 درمان)رفتار درمانی(

بعضی از افراد فکر می کنند”درمان” یعنی لم دادن روی 
مبل و حرف زدن درباره مشکالت. خیلی از افراد هم فکر 
و  اضطراب،  افسردگی،  به  مربوط  تنها  درمان  می کنند 

رهایی از تراژدی است.
و  دارد،  متفاوتی  اندازه های  و  شکل  کامال  درمان  اما   
مانند  کند  کمک  مشکالت  از  عظیمی  طیف  به  می تواند 

اختالل بیش فعالی و کم توجهی.

عالی  انتخابی  رفتاردرمانی،  بیش فعال،  بچه های  برای   
است چون می توان هنگام بازی این رفتارهای را همزمان 

کرد، بدون این که کودک بداند در حال یادگیری است.
بازی  نقش  وارد  بچه ها  با  باید  درمان ها  این  در  گاهی   
کردن شد، گاهی هم باید در موقعیت های حقیقی زندگی 
رفتارهای مثبت او را تشویق کرد. درمانگرها گاهی اجازه 
می دهند این بچه ها با سایر بچه های بیش فعال بازی کنند. 
این جلسات درمانی، چیزهای زیادی  والدین هم درطول 
به رفتارهای کودک  آنها می آموزند چگونه  یاد می گیرند، 
بیش فعال شان به طور مثبت واکنش نشان دهند و به آنها 
کردن  عمل  چگونه  درباره  کاربردی  و  عملی  توصیه های 

هنگام بروز مشکل ارائه می گردد.
 پروبیوتیک ها

آیا می دانستید که سالمت روانی ارتباط قوی با سالمت 

گوارشی دارد؟ بله درست است!
و  نگرانی  که  آمده  پیش  چندبار  کنید.  فکر  درباره اش   
دلشوره تان به شکم درد ختم شده؟ چند بار شنیده اید که 
بعضی ها از اصطالح” اسهال عصبی” استفاده می کنند؟ این 
واقعیت دارد! میان روان و معده و روده ارتباط وجود دارد 
که شامل واکنش های فراوان و اصطالحات بیولوژیکی بی 

شمار دیگری می شود.
 پروبیوتیک ها سرشار از باکتری های خوب و مخمرهایی 
روده تان کمک می کنند آن طوری  و  به معده  هستند که 
که درست است عمل کنند. این مکمل ها تقریبا برای همه 
خوب و بی ضرر هستند و خیلی خوب می توانند مشکالت 
پزشک تان  با  ابتدا  اما  دورنگه دارند  شما  از  را  گوارشی 

مشورت کنید.
 منبع: مجله سالمت

یادداشت های 
گاه و بی گاه

انتظامات 
همگی ما در کودکی نگهداری از خواهر یا برادر کوچکتر خود 
را با خط قرمزهایی که مادر برای ما در حفظ سالمت او ترسیم 
می کرد به عهده داشته ایم و به فراخور حال هر چه بزرگتر می 
شدیم نگهداری قانونمند می شود به چند نفر از خواهر و برادرها 
افزایش پیدا می کرد به همین دلیل زمانی پا به مدرسه می گذاشتیم 
وقتی آموزگار می پرسید چه کسی می خواهد مبصر شود همه 
دست بلند می کردیم و پس از آن  درحیاط مدرسه بازوبندی به 
دست ما می بستند که روی آن نوشته بود؛« انتظامات« که با همان 
بازوبند چنان قانونمدار و توانمند می شدیم که جمعیت مدرسه را 
البته چند نفری مواظبت می کردیم. کم کم پا به اجتماع گذاشتیم 
در گروه هایی بزرگتر و با افرادی زیادتر با همان بازوبند به این مهم 
می پرداختیم و در نگهداری از دیگران نهایت دقت و تالش را به 
عمل می آوردیم. یادش به خیر حاال دیگر پیری بر چهره مان نشسته 
و خود محتاج نگهداری هستیم و همیشه در پی افرادی بازوبند به 
دست تا چشم از ما برندارند و قانون مدار ازما نگهداری کنند. ای 

کاش می بود...

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

جایگزینی 
برای ناکامی ها

قانونی  هر  از  بیش  مهربانی  و  محبت  به 
زیرکانه  باید  اما  شود  می  داده  بها  زندگی  ی  ادامه  برای 
نیز به این موضوع توجه داشت که اگر محبت ما پاسخی 
از  عشق  و  باشد  داشته  دیگران  سوی  از  آمیز  خشونت 
قاعدتا  شد!  خواهد  چه  بگذارد  تنها  را  انسان  جایی  یک 
هیچ حرکتی جای  آیا  اما  رسید  نخواهد  پایان  به  زندگی 
دلبستگی ها و وابستگی ها را پرخواهد کرد با توجه به این 
آسیب اجتماعی شاید جرقه هایی در ذهن برای تند شدن 
بعضی  متاسفانه  شود.  ایجاد  راه  لوازم  برداشتن  و  حرکت 
افراد خودخواهانه به این قضیه نگاه کرده و با محبت های 
موقتی می خواهند توشه ی خود را بسته و زمان و مکان 
را به سرعت ترک کنند تا پاسخگوی هیچ حس خوب و 
قشنگی نباشند. پاسخ دادن به توقعات باالی چنین افرادی 
تازه  آنها ضربه ی  از  لحظه  است که هر  و ممکن  دشوار 
ای بخوریم. گاهی قاعده را بر این می گذاریم که امروز 
اینگونه و فردا به گونه ای دیگر خواهد گذشت زیرا عشق 
کاش  ای  ولی  ندارد  تضمینی  ها  آدم  میان  ی  فاصله  و 
می  مشخص  قرمزهایی  خط  خود  برای  ما  کاش  داشت. 
کردیم که همیشه به آن مقید باشیم تا دیگران از وجودمان 
در رفاه بوده و از محبتمان نهایت استفاده را ببرند. اگر به 
سینه ی محبت دست رد بخورد چوب خوبی های خود را 
خورده و حتی سالهای زیادی را از دست می دهیم. سرسام 
آور است که در دنیایی زندگی کنیم که حتی به پژواک 
محبت اعتمادی نباشد. با این توصیفات باید افرادی را در 
زندگی خود جا دهیم که عالوه بر پایبندی به اصل انسانیت 
تشنه ی محبت بوده باشند وگرنه دلبستگی ها امروز هست 
و فردا نیست. اعتماد کردن به جهانی که همواره در حال 
تغییر است دشوار است اما آزرده شدن از این تغییرات می 
به میزان آمادگی ما برای  نیفتد و این بستگی  اتفاق  تواند 
جایگزین  ی  برنامه  یک  باید  همیشه  دارد.  آنها  با  مقابله 

برای روبه رو شدن با ناکامی ها در آستین داشت.
از قاب نگاهت به زمین خورده دلم 
دنیای خودش را به کمین برده دلم 

یک عمر که مشتاق تو بود از همه سو 
حاال که دگر به زخم تو مرده دلم 

به قلم 
مهناز سعید 

روایت »کرمان امروز« از معضل همیشگی معلوالن برای تردد در شهر و بررسی نامه یک شهروند توانیاب کرمانی؛

ندای مطالبات جامعه توانیابان

اشاره:
 حتما تا کنون  برای شما پیش آمده است که هنگام 
عبور از خیابان  یا گذرگاهی، فرد معلول یا جانبازی را 
از خیابان  مشاهده کنید که  به سختی در حال عبور 
یا پیاده رو و یا جدول خیابانی است. گاه آنها را تنها و 
با مرارت صندلی چرخدار  با همراهی می بینیم که  یا 
را  با خود به این سو و آن سو می برند. این در حالی 
است که معلوالن باید مانند افراد عادی در جامعه از حق 
مساوی برخوردار باشند. بنابراین باید امکان سازی برای 
معلوالن در اماکن عمومی و معابر شهری فراهم شود و 
بدون تمنا و خواهش در جامعه حضور یابند. این مهم 
باید همواره  از وظایف مسئوالن شهری است که  یکی 

مورد توجه قرار گیرد.
دلنگاره پردرد یک شهروند معلول

برویم  سوژه   این  سراغ  به  امروز  باز  شد  باعث  آنچه 
نامه ارسالی سرشار از درد یک معلول کرمانی به دفتر 

روزنامه بوده است.
شرح  این  به  را   خود  نامه  متن  معلول  شهروند  این 
نوشته اند: فضای شهر کرمان  به گونه ای است که برای 
مناسب  هم  نیستند  معلولیت  دچار  که  افرادی   تردد 
نیست. وقتی هم  برای اعتراض در این باره به سازمان 
های مربوطه مراجعه می کنیم، کمبود بودجه را بهانه 
کنند.  می  خالی  شانه  خود  قانونی  تکلیف  از  و  کرده 
دیگر  با  مالیات   پرداخت  در  که  است  حالی  در  این 
افراد جامعه یکسان هستیم. ای کاش مسئوالن ما می 
دانستند که ما چه رنجی در شهر، خیابان و استفاده از 
وسایل نقلیه و سرویس های بهداشت عمومی و... می 
کشیم. این رنج  باعث خانه نشینی ما شده است. چرا 
که ترجیح می دهیم  باعذاب بیرون نیاییم و حتی حس 
برانگیخته  نیز  را  شهروندان  برخی  دلسوزی  و  ترحم 

نکنیم.
رسانه ها کوتاهی می کنند 

این معلول عزیز در ادامه نامه خود نوشته اند: ما حتی 

از رسانه های مکتوب شهر هم گالیه مندیم. چرا فقط 
یاد  به  بهزیستی  یا در هفته  و  در روز جهانی معلوالن 
ما می افتند و سالی یک  یا دو گزارش درباره وضعیت 
ما چاپ می کنند در حالی که مشکالت و معضالت ما 
همیشگی است و مربوط به زمان های خاص نمی شود. 
ماندگار  قلم  با  فقط  شهر  جانبازان  و  معلوالن  ما  حق 
نیست  چیزی  گیری  حق  شود.  می  احقاق  ها،  رسانه 
که یک  شبه اتفاق بیفتد. رسانه ها باید ما را همیشه  

ببینند.
پیشنهاد ویلچر نشینی به مسئوالن

مورد  در  خود  دلنگاره  ادامه  در  معلول  شهروند  این 
نگاه مسئوالن نسبت  به جامعه معلوالن و توجه آنها  به 
نیازهای موجود آورده است: اگر مسئوالن ما به نیازها 

توجه داشتند که امروز اینقدر مشکل وجود نداشت. اگر 
شهردار و یا مدیر کل بهزیستی خودشان  یک روز روی 
ویلچر بنشینند و در سطح شهر تردد کنند متوجه عمق 

مشکالت ما معلوالن می شوند. 
اسالم چه رویکردی به معلوالن دارد

زندگی ما در کشوری که مذهبی بودن یکی از ویژگی 
در  شود  می  موجب  است،  آن  انکار  قابل  غیر  های 
موضوعات اجتماعی از نگاه اسالم به عنوان دین غالب 

جامعه ایران نیز غافل نشویم.
مقاله »رویکرد اسالم به ناتوانی به عنوان مبنای ارائه 
ملی  همایش  در  شده  ارائه  ناتوان«،  افراد  به  خدمات 
نویسد:  می  باره  این  در  شهری  محیط  سازی  مناسب 
آیه های ۱ تا ۱۱ سوره عبس بر این معنا داللت دارند 

که با افراد ناتوان می باید مانند افراد سالم، با احترام 
کامل رفتار شود.

شرایط  قرآن،  در  که  شود  می  تاکید  مقاله  این  در 
فیزیکی به عنوان یک بال یا یک موهبت نگریسته نمی 
به  است.  فرد  زندگی  از  ای  ساده  بخش  صرفا  و  شود 
نوشته این مقاله، قرآن هرگونه داغ عجز یا مانعی را از 
مقابل مشارکت کامل افراد با محدودیت فیزیکی بر می 
دارد و بنابر این اصل قرآنی که »خداوند کسی را تکلیف 
نکند مگر به قدر توانایی او«، آنان را از انجام دستوراتی 
که در حد توان آنها نمی باشد رهایی می دهد ولی با 
این وجود امید برای رسیدن به باالترین سطح توانایی، 
افراد  هم در بعد معنوی و هم در مادی، را برای همه 

یکسان می داند.
مفهوم  بر  قرآن  دهد:  می  ادامه  مقاله  این  نویسنده 
محرومیتی که توسط جامعه بر افرادی که ویژگی های 
اجتماعی، اقتصادی یا فیزیکی هنجار جامعه را ندارند، 
و  اصالح  و مسئولیت  اشاره می کند  تحمیل می شود 
و  گذارد  می  جامعه  دوش  بر  را  نابرابری  این  جبران 
مسلمانان را به شناخت وضعیت نامناسب محرومین و 
تالش در راستای بهبود شرایط و وضعیت آنها تشویق 
دارد  انتظار  محروم  افراد  از  اسالم  همچنین  کند.  می 
وضعیت خویش  بهبود  و  مسوولیت  ایفای  در جهت  تا 
جامعه  محروم  افراد  آشکار،  به صورت  و  نمایند  تالش 

را جهت مشارکت کامل در جامعه ذی حق می داند.
حقوق  در  نیز  بسیاری  روایات  موارد،  این  بر  عالوه 
بیماران، مجروحان و معلوالن ذهنی یا روانی و عموما 
، معلول  بیمار، مجروح  به عنوان  بالدیدگان  در حقوق 
را  از آن  ای  توان چکیده  وارد است که می  و بالدیده 
مجروحان  بیماران،  » حقوق  عنوان  تحت  نوشتاری  در 
و معلوالن از نظر اسالم « در وب سایت جامعه معلولین 

ایران یافت.
سخن آخر

معلول که  این شهروند  نامه  به  دانستیم  وظیفه خود 
حرف دل ده ها معلول و جانباز کرمانی است بپردازیم. 
به قول خود ایشان، گفتن و شنیدن از معلوالن منحصر 
به یک روز خاص نیست. تک تک ما وظیفه داریم حقوق 
آنها را در نظر بگیریم. نباید اجازه دهیم  به خاطر وجود 
مشکالت و معضالت، معلوالن خود را خانه نشین کنند. 
امکانات  تمام  از  عادی  فرد  یک  مثل  دارند  حق  آنها 

شهری استفاده کنند.

   یک توانیاب کرمانی: معابر شهر کرمان به گونه ای است که برای تردد افراد دچار 
محدودیت حرکتی مناسب نیست. وقتی هم برای اعتراض در این باره به سازمان های 
مربوطه مراجعه می کنیم، کمبود بودجه را بهانه می کنند و از تکلیف قانونی خود شانه 
خالی می کنند. این در حالی است که در پرداخت مالیات با دیگر افراد جامعه یکسان هستیم. 
ما حتی از رسانه های مکتوب شهر هم گالیه مندیم؛ چرا فقط در روز جهانی معلوالن و یا 
در هفته بهزیستی به یاد ما می افتند؟ و سالی یک یا دو گزارش درباره وضعیت نابسامان 
ما منتشر می کنند در حالی که مشکالت و معضالت ما همیشگی است و مربوط به زمانی 

خاص نمی شود و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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شعر معاصر چیست؟ شاعر معاصر کیست؟

مرزهای تحسین و ارزیابی در شعر

 سرویس ادبی - هنری کرمان امروز

احمد  سپید  شعرهای  نخستین  انتشار  از  پس  سپید  شعر 
شاملو در طی چند دهه گذشته تا به امروز دستخوش تحوالت 
شعر  ناب،  موج  نو،  موج  است؛  بوده  مختلفی  های  جریان  و 
دیگر، شعر حجم، شعر ساختارگرا، شعر پسا ساختارگرا، شعر 
پلی فونیک و غیره که جملگی تالش کرده اند با ایجاد اقسام 
تغییر و تحول، خود را به عنوان شعر بر آمده از ذهن و زبان 
وضعیت  در  را  شعری  رویکرد  از  نوین  ای  گونه  خود،  زمان 
تثبیت نمایند. اما هیچکدام از این گونه ها را نمی توان نماد 
به  اجمال  به  نوشتار  این  در  دانست.  معاصر  شعر  نماینده  و 

تحلیل دالیل این ادعا می پردازم.
آن(  رایج  و  مصطلح  و  لغوی  معنای  از  )فارغ  معاصر  شعر 
یابد. یعنی  شعری است که درک و فهم زمانه در آن تجلّی 
در همه عناصر شعری از جمله کالم شاعرانه، محتوای شعر، 
بردن  یعنی  آن.  مانند  و  موسیقی شعر  و  زبان  ساخت شعر، 
شعر به مسیر نواندیشی و نوگرایی زباِن زمان خود که مستلزم 
احاطه و آگاهی به میراث کهن زبان و سیر تحوالت و تطورات 
آن، درک عمیق و جامع سیاسی و اجتماعی، درک روح زمان 
و دردها و دغدهای عصر خود و بیان ناگفته هایی که شاعر را 
به دل جامعه خود می برد. به عنوان نمونه از این حیث می 
توان نیما یوشیج و احمد شاملو را شاعر معاصر دانست. شعر 
شاملو به دلیل دارا بودن ویژگی های مذکور، گاه از خود او 
معاصرتر و مدرن تر است. شاملو بی شک شاعر معاصر است. 
شعر او در برخی موارد به جهت داشتن رگه هایی از نبوغ و 
خالقیت های مدرن، از خوِد او جلو می زند. یکی از نشانه های 
مدرن بودن، عدم داوری و حکم صادر کردن قاطعانه است. 
این در حالی بود که بخش عمده ای از سنت شعری ما که 
دچار خود شیفتگی و بازتولید خود گردیده بود؛ به ویژه در 
گونه های تغزلی و قصیده سرایی و مانند آن سرشار از اقسام 
داوری و صدور حکم یا توصیه های سرسام آور اخالقی و پند 
اساس  بر  رفتارهایی  به  ناظر  جملگی  که  است  اندرزهایی  و 
قواعِد  نه  اند،  رفتاری  و مصلحت های  ها  موقعیت  و  شرایط 
کلّی ِاخالقی. شاملو و سلِف نابغه او نیما، هیچگاه با حکم ها 
و نظرهای کلِّی صریح از نوِع »توانا بود هر که دانا بود« یا »تا 
توانی دلی بدست آور« یا »در همه دیر مغان نیست چو من 
آن شعر  مانند  و  دوم«  عقل  بر  راند  اول  یا »عقل  شیدایی« 
که  اخیر  دوره  شاعران  از خیل  ای  عده  مقابل  در  نسرودند. 
خود را وارث نیما تصور می کردند، با تأثیر پذیرفتن از فضای 
اثر غلظت وضعیت ناشی از دگردیسی  نیمایی- شاملویی در 
فرم و قالب، عمدتاً به مقوله فرمال و زبانی شعر و مباحث فنی 
شعر پرداختند؛ ولی از جهت نگرش و تفکر در همان مضامین 
باقی ماندند و یا گروهی دیگر که به رغم  سنتی و ارتجاعی 
بهره مندی از اندیشه نوین و درک متناسب با زمان خود، به 
دلیل بی توجهی و یا کم توجهی به مقوله زبان یا فرم های 
مدرن و نیز به عناصر زیباشناختی شعر، نتوانستند گسستی 
با سنت پیشین ایجاد کنند و شعر خود را به عنوان نماد و 

نماینده ادبیات و شعر معاصر عرضه نمایند.
در حالی که نیما در عین سّنت گریزی، نه تنها تغییر قالب 
شعری را مّد نظر قرار داد که واژگان و زبانی نو و مهمتر از همه 
تفکری نو را وارد جهان شعر کرد. او بر این باور بود که نوگرایی 
فقط با تغییر قالب شعر تحقق نمی یابد. شاملو نیز در کارهای 
سپیدش نه تنها اوزان عروضی را به کلّی کنار می گذارد، بله 
در شعر او به ویژه عاشقانه هایش نیز به نسبت شعر نیما، تفکر 
و نگرشی نوتر را وارد شعر می کند. تا جایی که گاهی با زبانی 

آرکائیک این نگرش نوین را به شعر درمی آورد:
کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود

و انسان با نخستین درد
در من زندانی ستمگری بود

که به آواز زنجیرش خو نمی کرد
من با نخستین نگاه تو آغاز شدم.

هویت  آن  برای  توان  می  که  معاصر  شعر  دیگر  عبارت  به 
شد،  قایل  شعری  های  دوره  دیگر  از  را  ممتازی  استقالل  و 
در پی یک گسست پدید می آید. گسست در فرم و قالب و 
گسست در محتوای نگرش شاعر به جهان و انسان. نیما در 
گسست از سنت شعری منجمد و راکد، حّتی توانست شعرش 
را از خودش جدا نماید و سازنده و آفریننده باشد؛ نه اینکه 
خود را در شعر جا دهد و با خودشیفتگی ها و جاه طلبی های 
شاعرانه در آن فرو رود. به این ترتیب او می تواند در زایمان 
شعر بعدی اش از نو به دنیا آید. از همین رو شعرهای نیما در 
مایه و محتوا و نیز در زبان و فرم عموماً شباهتی به هم ندارند. 
عدم وابستگی شعر نیما به خود او و برعکس، در همان شعر 
»افسانه« پدیدار می شود. به ویژه آنجا که نیما پدیده »دیگر 
دوستی« را ناشی از »خود دوستی« می داند، یا علّت آن را به 
همین »خود دوستی« ارجاع می دهد. یعنی اشاره به پدیده 
ای روانشناختی که هنجارهای اخالقی آن را می پوشانند. این 
مساله یکی از مباحث مهم در فلسفه اخالق و روانکاوی مدرن 

است. آنجا که می گوید:
که تواند مرا دوست دارد

وندر آن بهره خود نجوید؟
هرکس از بهر خود در تکاپوست

کس نچیند گلی که نبوید
عش بی حظ و حاصل خیالی است!

اگر صدها سال پیش »خیام« به مساله لذت بردن از زندگی 
که  کرد  تصور  نباید  کند،  می  توصیه  غنیمت شمردن  دم  و 
نیما و  باید گفت که نظر  بلکه  تازه ای نمی زند؛  نیما حرف 
خیام کمترین ربطی به هم ندارند. خیام توصیه می کند که 
زندگی را غنیمت بدانیم و از دم های آن لّذت ببریم در حالی 
که نیما می گوید: ما نمی دانیم یا به روی خودمان نمی آوریم 
بهره  به خاطر خودمان و لذت و  که هر کاری که می کنیم 
مندی از آن است. نیما از واقعیتی در درونمان می گوید که 
اگر در آن ژرف بنگریم، پوچی ادعاها و دروغ تصوراتمان را در 
باره خودباختگی ها، فداکاری ها و از خود گذشتگی هایمان 
که تمامی ندارند می بینیم. در ادامه آن شعر – با اشاره ای 

تلویحی به حافظ- ادامه می دهد:
آنکه پشمینه پوشید دیری

نغمه ها زد همه جاودانه
عاشق زندگانِی خود بود
بی خبر در لباس فسانه

خویشتن را فریبی همی داد
این خوددوستی فریبکارانه را می توان به اصطالح »فریبکاری 
متافیزیک« نامید، چون جهان دیگر را سرمنشأ عشق به این 
جهان معرفی میکند. در حالی که میدانیم معشوق های حافظ 
همگی از نوع و جنس این جهانی هستند! نیما در پاره شعر 
می  ما مشخص  فرهنگ  در  را  فریبکاری  آن  نماِد  که  بعدی 
سازد، خطاب به حافظ، با صراحتی باور نکردنی می گوید که 
او به دروغ از این جهان فانی می نالد و در عین حال از جهان 

دیگر یا جهان باقی و ارزشهای ابدی اش دم می زند:
حافظا این چه کید و دروغی است
کز زباِن می و جام و ساقی ست؟

نالی ار تا ابد، باورم نیست!
که بر آن عشق بازی که باقی است

من بر آن عاشقم که رونده است.
همین دیگر خواهی خودخواهانه را نیما بیست سال پس از 

سرودن »افسانه« در شعِر »آی آدمها« اینگونه باز می آورد:
آن زمان که مست هستید از خیال دست یابیدن به دشمن

آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید
که گرفتستید دست ناتوانی را

تا توانایی بهتر را پدید آرید
آن زمان که تنگ می بندید

بر کمرهاتان کمربند
....

تغزلی در حالی روی داد که  از سّنت  نیمایی  این گسست 
غزلسرایان فارسی در طول صدها سال )و حتی تاکنون ( زمین 
با آموزش و پرورش  را  ما  پیوند زدند و  برایمان  را  و آسمان 
دچار  امور  تمییز  در  آنجا  تا  احساساتمان  تخدیر  و  التهابی 
مشکل ساختند که ما نیز رفته رفته به شیوه آنان همه چیز 
را درهم آمیختیم و یا به دلخواه با هم عوض کردیم و به این 

ترتیب از دردسر پرسیدن، سنجیدن، و اندیشیدن وارهیدیم!
انگارِی  عناصری چون شبیه سازی های متفاوت و یکسان 
اموِر سراپا متناقض و یا بیش از همه »ایهام« این بزرگترین 
هنر غزلسرایان ایرانی و نمک دایم اشعار آنان و یا ظریف ترین 
تغزلی  آثار  انبوه  با  مواجهه  در  اندکه  شگردشان، سبب شده 
انگیز«  خیال  »کلک  یا  نقش«  بسیار  های  »ساده  صرفاً  که 
زبانی  و  فکری  شاهکارهای  را  اند  شده  پنداشته  آن  ومانند 
پنداشته ایم. از این رو خواندن و فهمیدن اشعار تغزلی ما نیاز 
به تحصیالت آکادمیک ندارد و با هوش و فرهنگ متوسط نیز 
امکان پذیر است. شاعران سنتی به دنبال شراب و مستی و 
آن،  مانند  و  بازی  نظر  و  شاهدبازی  و  ساغرگیری  و  معشوق 
همه جا را در می نوردند و همه را به دنبال خود می کشند و 
با معضلی روبه رو نمی شوند که نیاز به تحصیل و پرسش و 
تفکر داشته باشد. لذا در این سنت شعری نمی توان هیچ رگه 
با شاعران  با آن شاعران سنتی را  و عنصری یافت که بتوان 

بزرگ و معاصر جهان به هم نزدیک کرد.
و  متفاوت  و  مدرن  ظاهر  به  چهره  رغم  به  امروز  شعر 
دگردیسی به جریان ها و گونه ها و ژانرهای مختلف، به دلیل 
نوع جهانبینی و نگرش سنتی، همچنان در  از  عدم گسست 
فضای تغزالت احساسی با چاشنی انواع گرایش های عرفانی 
است.  مانده  باقی  مدرنیستی  پست  های  بازی  عرفان  اخیرا 
کننده  ناآرام  اندیشیدِن  از  گریز  برای  است  ای  بهانه  عرفان 
واقعیات؛ برای تن آسایی روحی و خیال پردازی واقعیت از هر 
نوعش. برای دوری جستن از کار و تالش و سعی در آسوده 
زیستن و در شعر سرودن و به نثر نوشتن در وصف این عوالم 
مجال  اندک  بدون  قصیده  و  غزل  بیت  هزار  هزاران  سترون. 
اندیشیدن یا بیرون رفتن از دایره تکرار و مالل! بدون هیچگونه 

گسست از وضعیت فرهنگ و اندیشه. هنوز نمی دانیم که 
کسی که شصت هزار بیت غزل سروده و دیوان مشهوری را 
فراهم آورده آیا فرصتی برای اندیشیدن یافته است؟! بر انبان 
از شعرهایی  افزود حجم عظیمی  باید  بیت غزل  این هزاران 
که در پوست اندازی و تظاهر به گونه های نوین، همچنان با 
تکرار همان مضامین و مفاهیم در رکود و انجمادی تاریخی 

باز مانده اند.
است.  گرایی«  »معنا  شعری  سنت  این  دیگر  صورت 
معناگرایی افراطی در ادبیات و شعر فارسی همواره می کوشد 
میان  پرکردن شکاف  یعنی  تزیینات  و  برق  و  زرق  از طریق 
انسان و امر مطلق و امر قدسی و یا معنا، به نوعی تصویرسازی 
با بسیار حرف  ایدئولوژیک  این معنا گرایی  یابد.  ادبی دست 
زدن و استفاده از کلمات بزرگ ولی توخالی و صنایع و آرایه 
های فاخر)!( ادبی می کوشد فاصله میان انسان فانی و ایده ها 
را همواره پر کند. عالقه شدید و مفرط شعر و هنر ایرانی به 
سبک هندی و استفاده از اقسام شیوه های تزیینی و تصویر 
سازی در حاشیه یا متن شعر چون: نگارگری، تذهیب، تشعیر، 
خوشنویسی، نقاشی خط، کتیبه نگاری، سیاه مشق و گاه نیز 
به کمک موسیقی آرام و اثر بخش و اقسام نور پردازی و جلوه 
های تصویری و مانند آن، بیانگر میل بیش از پیش به آفرینش 
معنا و انتقال آن به مخاطب است. میل و تأکید برخی اصحاب 
فرهنگ به کتابت شعر با استفاده از شیوه های خوشنویسی، 
گویای این اشتیاق به تولید مدام معنا با کمک دیگر مدیوم 
ها و ابزارهای تصویری و تزیینی است. همان نسخه بازاری از 
سبک »روکوکو« قرن هیجدهمی یا »باروک« متأخرکه عمدتاً 
درخشان  و  فراوان  تزیینات  و  فرمال  سراپا  زبانی  به  گرایش 
که  است  درجایی  اینها  همه  دکوراسیون.  همان  یعنی  دارد؛ 
جوهر متن و یا داللِت متن از بین رفته است؛ زیرا بشر امروز 
انسان  و  و جهان شمولی چون هستی  عام  به مقوالت  دیگر 
و عشق و روح و روان و اخالق و مانند آن چون بشر قرون 
گذشته نمی نگرد. به عبارت دیگر این شعر حامل هیچ داللت 
یا تجربه و یا کشف نوینی در عرصه ذهن و زبان نیست. بنابر 
این هیچگاه نمی تواندگسستی با سنِت ناکارآمد ایجاد کند و 

معاصر باشد.
بخش عمده ای از شعر دیروز و امروز، همگی تالشی برای 
چپاندن مجموعه ای از عبارات ثقیل و پرطمطراق به سبک 
ژورنال های کت و کلفت و خوش آب و رنگ است که تنها 
نکبِت ارضای میل وّراجی، البته نه از مجرای تفکر و خوانش 
را ارضاء می کند. تالش برای پرکردن خأل ! خأل دانش، خأل 
فقدان راه های آسانتر جلب توجه، خأل نبوغ، خأل بی ذوقی، 
خأل ارتباط درون ماندگار و نوشتن با تفکر – این دشوارترین 
کار بشر- و مهمتر از همه خأل تفکر. در نتیجه افزودن بر انبانی 
از مجموعه اشعار و دیوان هایی که به دلیل قطع ارتباط آنها 
با داللت بر وضعیت و تناقض ها و چالش های آن، عقیم و 
ناکارآمد و نهایتاً تبدیل به میراث آرشیوی صرف و عتیقه های 

تاریخی شده اند.
نیما و شاملو، همچنان نماد و نماینده شعر معاصر اند.

 منبع: پایگاه ادبی شعر نو

سرویس ادبی کرمان امروز
 

بحثی که در این مقاله مطرح می شود مبتنی بر یک 
سوال است.

آیا تحسین یک هنر کالمی مانند شعر همواره  سوال: 
مبتنی بر تحلیل آگاهانۀ آن است؟

جواب، احتماال خیر است.
اما اینک سوال دیگری پیش می آید و آن این که: اگر 
تحسین، یک پدیدۀ طبیعی است؛ پس چرا ما گاهی وقت 
خود را برای تحلیل آگاهانۀ یک اثر کالمی ) مصنوعات یا 
مخلوقات کالمی شاعران– هر چه شما مایلید بنامید – ( 

تلف می کنیم؟
این جا پاسخ احتماال به نسبی بودن تحسین برمی گردد.
که  دارد  وجود  تحسین  از  مختلفی  درجات  طبیعتا 
تا  معنی  به  توجه  بدون  و  محض  لذت  از  پیوستاری 
و  تفسیر  مختلف  الیه های  با  خواننده  کامل  درگیری 
معنی را در بر می گیرد. چنانکه یک نوزاد صرفا از ریتم 
و موسیقی کالم لذت می برد و خود را نه درگیر معنی 
می کند و نه برایش مهم است که این شعر مورد عالقه اش 
چه می گوید و نه تشخیص می دهد. اما پیشرفت و تکامل 
با  ذهنی  درگیری  زمان،  مرور  به  می شود  باعث  کودک 
لذتی که  تا صرفا  باشد  تر  رضایتبخش  او  برای  اثر  یک 
از  دارد. همچنین درجات مختلفی  اثر  آن  ریتم  از  مثال 
فهم زبان از دنیای اطراف و از فرم های هنری بر میزان 
تحسین او از یک متن ) مانند شعر( و تفسیر وی از آن 

اثرگذار خواهد بود. تفسیر، خود یک فعالیت است که به 
طور نسبی به محدودیت هایی که توسط خود فرد ایجاد 
بخشی  و  آمده  متن  خود  از  آن  از  بخش  بلکه  نشده اند 
است؛  آن  از  جزئی  شعر(   ( متن  که  فرهنگی  از  دیگر، 
می آید؛ بستگی دارد. در این مرحله، دیگر مالک تحسین، 
خوشی آنی و جسمانی مثال صرفاً ناشی از گوشنوازی یک 
اثر هنگام خواندن آن نیست؛ بلکه قوۀ استدالل، توجه به 

ظرائف متنی و احیانا جهان بینی و نگاه و نتیجۀ نهفته در 
پشت کالم خالق یا صانع اثر است که مخاطب را مایل به 
تحسین یا عدم تحسین یک شعر می سازد. شاید االن این 
تصور پیش بیاید که پس در این مرحله از پیوستاِر لذت 
ارزیابی 2 ؛ تحسین منطبق  – درگیری1 یا تحسین – 

بر ارزیابی است؟
لذت بردن  و  لزوماً. خوش آمدن  نه  که  است  این  پاسخ 

از یک اثر همواره یک مسألۀ شخصی است. اما تحسین، 
مثبت  واکنش  نوزاد  مثال  در  مثال  است  درجاتی  شامل 
آگاهانه  غیر  طبیعی  پدیدۀ  یک  ریتم،  یک  به  منفی  یا 
با  که  تند  ریتم های  به  متداول  طور  به  چنانکه  است 
فعالیت بدنی و وضعیت جسمانی و آستانۀ توجه و تحمل 
پایین تر او همخوانی دارند؛ واکنش مثبت و به ریتم های 
کند و کم نوسان تر به لحاظ آکوستیکی؛ به طور معمول 
واکنش منفی نشان می دهند؛ اما بزرگسالی که به مدرسۀ 
واکنش  یک  می شناسد؛  را  ریتم  انواع  و  رفته  موسیقی 
آگاهانه نسبت به ریتم اثری که می خواند نشان می دهد. 
می کند  مقایسه  آموخته؛  که  استاداردهایی  با  را  آن  او 
پس ترجیح او دیگر کامال شخصی نیست بلکه عمومی تر 
و  است  لذت  ترجیح  این  اساس  و  پایه  هنوز  اما  است. 
لذا اگرچه به سر ارزیابی پیوستار نزدیکتر است اما هنوز 
بر  مبتنی  همواره  ارزیابی  دارد.  قرار  تحسین  قلمرو  در 
باید در چارچوب  الزاماً  لذا  و  است  آنالیز متن  و  تحلیل 
نظری خاصی صورت پذیرد و به سواالت مربوط به منشأ، 
کیفیت و کمیت الگوهای به کار رفته در شعر از منظر آن 
چارچوب نظری خاص پاسخ دهد. این که یک اثر چقدر 
سایر  و  اساس مضمون  بر  یا  نیست  یا  است  واقع گرایانه 
جنبه ها چه قدر باید واقع گرایانه باشد یا نباشد ؛ این که 
تا چه اندازه و با چه مکانیزم و روش هایی در برابر مسائل 
اجتماعی پاسخگو هست یا نیست یا بر اساس جنس شعر 
باید باشد یا نباید باشد؛ این که اصول انسجام یا پیوستگی 
با توجه به ماهیت و جنس متن شعر چگونه رعایت شده 
است  سئواالتی  این ها  همۀ  می رود؛  انتظار  یا  نشده  یا 
مکاتب  از  منبعث  تحلیل  گوناگون  مدل های  در  که 
پاسخ های  و  استانداردها  معاصر،  یا  سنتی  گوناگون  نقد 
متفاوت خود را دارد لذا در ارزیابی همواره تصریح زاویۀ 

 ) منتقد  مخاطب  یا  تحلیلگر  مخاطب   ( مخاطب  دید 
نگارنده  عقیدۀ  به  که  جا  آن  از  دارد.  ضرورت  متن  به 
هر  و  ندارند  برتری  دیگری  بر  نقد  مکاتب  از  یک  هیچ 
که  دارند  را  خود  خاص  محدودیت های  و  امکانات  یک 
می تواند پرتوی به متن بیفکند که شاید از روزنۀ مکتب 
دیگر کمتر قابل کشف و مشاهده باشد؛ ارزیابی یک متن 
از مناظر گوناگون می تواند بر ترجیحات آگاهانه در قلمرو 

تحسین اثرگذار بوده و رشد و تکامل ایجاد کند.
ارزیابی  در جمع بندی مطلب می توان گفت تحسین و 
سر  به  ما  هرچه  اما  ندارند  روشنی  و  قاطع  خیلی  مرز 
تحسین در این طیف نزدیک تر می شویم پدیده ای غیر 
حواس  از  حاصل  شخصی  لذت  بر  مبتنی  تر  آگاهانه 
بر جسته  و  تر  رنگ  پر  شنیدن  و  دیدن  مانند  پنجگانه 
تر بوده و هر چه به سر ارزیابی طیف نزدیکتر می شویم؛ 
تحلیل  و  شعر  متن  با  ذهنی  درگیری  آگاهانۀ  پدیدۀ  با 
استانداردهای  سری  یک  با  قیاس  و  شباهت  مبنای  بر 
عمومی تر برخاسته از یک نگاه و جهان بینی که در یک 
بررسی  مورد  اثر  از جنس  اثری  نقد  برای  فکری  مکتب 

تعریف شده است؛ بیشتر روبه رو هستیم.
مخاطب  به  بستگی  کامال  است؟  بهتر  طیف  سر  کدام 
انتخابی مولف دارد. الزم است که مولف، همواره هنگام 
خلق یا صنع یک اثر هنری بداند که برای چه و چگونه 
مخاطب یا مخاطبانی و در کجای این پیوستار می نویسد، 
یا  معنامندی  و  نوع صورت بندی  ... چرا که  و  می سراید 
و  گفتمانی  نقشی،  آوایی،  کاربردهای  و  معنامندی  غیر 
و  روانی  پتانسیل های  اساس  بر  کامال  اثر  هر  شناختی 
پیش زمینه های آموزشی مخاطب بالقوۀ انتخابی، متفاوت 

و متمایز است.
منبع: پایگاه ادبی شعر نو
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زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران را بیشتر بشناسیم

قسمت سی و چهارم 

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد 
فرهیخته کرمانی  و  بانوی هنرمند  از  قبل  در قسمت 
استان  از  کرمان  استان  چه  اگر  نوشتیم  صابری  پری 
به  را  زیادی  فرهیختگان  و  هنرمندان  که  است  هایی 
جامعه هنری ایران تقدیم کرده است؛ چه خواننده چه 
نوازنده و چه هنرپیشه تئاتر و سینما که همه جزو چهره 
های نامدار جامعه هنری می باشند که نام بردن و بیان 
شرح حال آنها از حوصله این سری نوشتار خارج است 
و فقط منظور بانوان نامدار ایران زمین است که در به 
ثمر رسانیدن جامعه ادبی و فرهنگی ایران از تمام وجود 
خود مایه گذاشته اند ولی اعتقاد بر این است که معرفی 
بانوان به جوانان به ماندگاری نام آنها بسیار موثر خواهد 
بود. البته تعداد این بزرگان آنقدر زیاد هست که خود 
ننوشتن  و  نکردن  یاد  اما  شد  خواهد  کتاب  جلد  چند 
فراموشی  بوته  به  را  آنها  هم  آنها  زندگی  و  حال  شرح 
می  پاک  اذهان  از  هم   آنها  نام  حتی  و  سپرد  خواهد 

گردد.
حال بعد از بیان شرح و زندگی ترکان خاتون و پری 
صابری الزم است بپردازیم به زندگی چند نفر از نامداران 
دیگر ایران زمین و جا دارد در این جا از نویسندگان و 
پژوهشگران جوان نیز درخواست نمایم برای ادای دین 
به این بزرگان به تحقیق و کنکاش در زندگی آنها اقدام 
کنند و در قالب های گوناگون مانند تهیه  نمایشنامه و 
مقاله حتی در قالب تصنیف، شعر و برگزاری سمینار و 

کنگره در مورد آنها بکوشند.

بعد از پری صابری می پردازیم به زندگی یکی دیگر 
از زنان تاثیرگذار در تاریخ هنری ایران زمین که در این 
قسمت از او یاد خواهیم کرد چون خیلی از او کم گفته 
شده است و برای خیلی از عالقه مندان به شعر و ادب و 
هنر ناشناخته می باشد. این هنرمند ارزنده چه در شعر 
از نظر هنر نقاشی در  و چه در موسیقی و ترنم و چه 
زمان خود نامداری بوده است قبل از معرفی الزم دیدم 
دو بیت از اشعار زیبایش را به عنوان شاهد بر هنرمندی 

و چیره دستی او  در شعر و غزل بیاورم:
از غبار خودپرستی پاک کن مرأت دل
تا که در آیینه ات آیینه دار آید پدید 
تار شد روز جمالی گرچه از زلفین یار 
صبح روشن از قفای شام تارآید پدید 

به  بهار خانم و ملقب  یا فصل  الدوله جنت  ایران  بانو 
نیر  میرزا  حسین  سلطان  شاهزاده  دختر  الدوله  ایران 
الدوله قاجار است. مادرش نیز دختر حاج فرهاد میرزا 
شاه  علی  فتح  ولیعهد  میرزا  عباس  فرزند  معتمدالدوله 
توجه  با  کودکی  دوران  در  جنت  بانو  باشد.  می  قاجار 
به عالقه و استعدادی که به فراگیری خواندن و نوشتن 
داشت نزد یکی از نوکران و خدمه خانواده که در واقع 
تربیت شده خانواده اش بود خواندن و نوشتن را آموخت 
توضیح  قبال  که  دوران همانطوری  و  عهد  آن  در  چون 
داده شده تحصیل کردن بانوان در خارج از خانه متداول 
و مرسوم نبوده است. او آنقدر به خواندن و نوشتن عالقه 
مند بود که ظرف مدت کوتاهی بیشتر اشعار به خصوص 
اشعار کلیات سعدی را از حفظ شد و گاهی خودش به 
را  او  سرودن شعر پرداخت زمانی که سیزده ساله شد 
مصطفی  همسری  به  زمان  آن  های  سنت  به  توجه  با 
قلی خان حاجب الدوله درآوردند و چون جناب حاجب 
الدوله با شعر و شاعری انس و الفتی داشت همسر خود 
را به سرودن شعر تشویق کرد و براساس همین تشویق 
اندک شکوفا گردید و  اندک  نیز  بانو  ها بود که قریحه 
تا آنجا پیش رفت که اشعارش مورد توجه و باب پسند 
ادبای آن زمان قرار گرفت. جنت بانو عالوه بر سرودن 

فراگیری  به دنبال  اشعار و قدم زدن در وادی شاعران 
هنر موسیقی نیز برآمد و آنقدر در این هنر پیش رفت تا 
نواختن چند ساز را نیز به خوبی فرا گرفت و در موسیقی 
نیز توانایی های الزم را به دست آورد و هم زمان نیز به 
دنبال فراگیری نقاشی و کشیدن تصویر رفت و چندی 
هم در محضر استاد بی بدیل نقاشی ایران استاد کمال 
الملک شاگردی نمود و تا آنجا موفق گردید که استاد او 
را در این کار به مرحله تکمیل رسانید و به او گواهینامه 

گذرانیدن دوره کامل نقاشی را اعطا فرمود. 
بیت  هزار  حدود  جنت  الدوله  ایران  بانو  اشعار  دیوان 
است که اغلب آن را غزلیات تشکیل داده است و طبق 
زیباچهره  شاعر  این  غزلیات  اساتید  از  یکی  نظر  اظهار 
که پیکره او توسط یکی از اساتید نقاشی کشیده شده و 
در ابتدای شرح حال او آمده است  از زیبایی و لطافت 
عزیزان  آشنا شدن  بیشتر  برای  است  برخوردار  خاصی 
با این شاعر گرامی چند غزل او را در این قسمت درج 

می نماییم:
مرا در زندگی از بیش و از کم 

نباشد در جهان حاصل به جز غم 
دال خوشتر که باغم هم نشینی 

که نبود مردمی در نسل آدم 
ز دشمن گرخوری صد زخم کاری 

مدار از دوستان امید مرهم 
بنای عهد هر یک سست بنیاد 

بالی جور هر یک سخت محکم 
که مهر دوستان جز از دمی نیست 

چه حاصل باشدت از لطف یکدم 
چو رسم مردمی در این جهان نیست 

بیا مردمی خوش باش و خرم 
بپر در المکان مانند سیمرغ 

دال بگذار عالم را به عالم 
به یاد جم بزن جام پیاپی 
به یاد کی بکش آه دمادم 

زخفت گو به آن بدعهد و بدخو 

که عهد دوستان بشکست درهم 
به هیچم از چه بفروشی ندانی 

که چون من بنده ای افتد تو را کم 
رفاه و آسایش و تشکیالت  از نظر  اگر چه  بانو جنت 
خانوادگی در رفاه و آسودگی خیال به سر می برد ولی 
نابسامان زمان خود رنج  از اوضاع  مانند دل سوختگان 
می برد و در غایت شعرهایی بسیار زیبا این نابسامانی 
بتواند  شاید  داشت  برآن  سعی  و  نماید  می  ابراز  را  ها 
راهگشایی باشد برای دیگر بانوان که در پستوهای خانه 
نه  و  داشتند  وجود  ابراز  برای  راهی  نه  و  شده  زندانی 

شکوفایی استعدادهای نهفته خود را.
از مجموعه غزلیات بانو ایران الدوله جنت جز نسخه ای 
محدود در دست نیست و فقط ابیاتی چند از آنها توسط 
مجله وزین ارمغان در چندنسخه چاپ شده است. این 
هم غزلی دیگر از اشعار بانو جنت که یکی از زیباترین 

غزلیات او می باشد.
ای چشم حقیقت بین، چشم از همه برهم زن 

از کون و مکان بگذر، پابرهمه عالم زن 
این زهد مجازی را، بر زاهد خود بین بخش 

رو ره حقیقت گیر، صد طعنه بر آدم زن 
در زمزمه عشقش، خاموش مشو یک دم 

از وصف رخ جانان تا دم بودت دم زن 
رو کنج قناعت جو، سلطانی عالم کن 

همت کن و پشت پا، بر ملک کی و جم زن 
رو بانگ اناالحق زن، منصور صفت بردار 

هی زخم پیاپی خور، هی خنده به مرهم زن 
بگشا به حقیقت لب، بر مرده روان بخشا 

زان پس دم از این اسرار، با عیسی مریم زن 
شو مست می الهوت کش ناله مستانه 

از آه سحر برقی، برخرمن آدم زن 
دستی به توالیش، بردامن وحدت زن 
با خاطر محکم پا، برعرش معظم زن 

شو درد کش جامش، و آن گاه دو صد طعنه 
بر جنت و بر کوثر، برچشمه زمزم زن 

بایاد رخ جانان بر پای سبو بنشین 
هم ناله پیاپی کش، هم جام دمادم زن 
دیر و حرم و کعبه، بگذار به بی ذوقان 
گر دست زنی باری، بر پایه محکم زن 
شو یکدل و از هستی پیوند وفا بگسل
در وادی عشقش پا، با عزم مصمم زن 

از زهد سخن کم گو، در ما چو نمی گیرد 
از دوزخ و جنت دم با شیخ معمم زن 

ما مست می عشقیم، کی مست ریا زاهد 
بیهود سخن با ما، از این و از آن کم زن 
تا حب علی داری، جنت ز چه اندیشی 

درهای جهنم را با خاطر خرم زن 
از زندگی این بانوی فرهیخته و هنرمند نقاش مطلب 
زیادی در دست نیست فقط در یکی از مطبوعات تاریخ 
تولد و تاریخ فوت او را به شرح زیر قید نموده است. بانو 
 1256 سال  در  قاجار  میرزا  عباس  نبیره  الدوله  ایران 
متولد و در سال 1315 هجری وفات یافته است و دیگر 
به  توجه  با  او  دفن  محل  قوی  احتمال  به  ولی  هیچ. 
اینکه اکثر خاندان قاجار در قبرستان ظهیرالدوله دفن 
هستند  نامبرده هم باید در همان محل دفن شده باشد 
را  او و چند غزلش  زندگی  از  ای  به هر شکل خالصه 
برای یادآوری نامش نوشتیم خداوند رحمت کند. نامش 

گرامی باد...
در قسمت بعدی خواهیم پرداخت به شرح زندگی آثار 
و سروده های ما در غزل ایران زمین چهره بین المللی 
عالم  در  که  بهبهانی  سیمین  بانو  ایران  ادب  فرهنگ  
شعر و ادب در جهان بسیار معروف و یکی از نامدارانی 
هستند که بیش از همه شعرا، هنرمندان و نویسندگان 
و .. جوایز بین المللی را دریافت نموده اند که در قسمت 
بعد به تمام آنها خواهیم پرداخت و به جرات می توان 
گفت سیمین بهبهانی در معرفی تاریخ و ادبیات کشور 
عزیز ما به همه نقاط جهان نقش به سزایی ایفا نموده 

است.
ادامه دارد ...

به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(

به قلم
مهدی ایرانمنش پور

کرمانی

کودک درون 

ومثل  بودیم  ِگُرفته  ِکلِچه  عصمتو  خود  ِدواَسر  دیروز 
هرروز دعوا می ِکردیم . اینکه می گم هرروز دروغ نمی 
گم ؛ روزی نیسته که َم خود ِزنم دعوا نکنیم. دخترم که 
اومده  بَِدر  مرغو  تخم  از  تازه  ِسِرش  و  ِشده  بزرگ  ِدِگه 
روکرد َور طرف مادرش و گفت: ماِدر ِچِر ِشما ایقدر خود 
رو  اَز   . ِشَدن  بِزرگ  بّچاتون  ِدگه  ُکِنن  می  دعوا  َهمِدگه 

اوناَمم خجالت نِمی ِکِشن ؟ 
عصمتو که از دست َم ِجِرش ِگُرفته بود یه مالونی َور بِِغلو 
پاش َکند وگف : به تو چه؛ دختر زنینه چه کارش به ای 
کارا؟  یه بار ِدگه فِضولی بکنی َهمچی َور َهِمت می ِکَنم 

که تا سه روز وسه شب اولِلو بِِچکونی . 
همی  رازم   محرم  تنها  و   بود  پُر  خودم  دِل  که  من 
دختروم بود و َور ُدمبال ِدتا گوش ُمف می گشَتم دسِت 
تو پارک خواجو  بَِدر رفتیم و  از خونه  ِگُرفتم و  ِر  مریمو 
که رسیدیم ِدگه ِگرِگه اَ دستم َکند و یه پاره ای به یاد 

بدبختیا خودم اشک ِرخَتم . بعدشم راه درِد دلَم وا شد :
- َم از َهمو اولش خود مادِرت آبِمون تو یه جو نمی َرف . 
ِمن و ماِدرت پِسر خاله و دختر خاله بودیم . از پیشونی َم 
تو یه روزی َمم به دنیا اومدیم و از او بدتر اینکه ماِدر من 
و خاله عذرا رو یه خونه زندگی می ِکرَدن . از َهمو َوختی 
َم ِگرِگه می ِکرد  ِکنار  َور  لِلو بودیم مادِرت که  که هنوز 
پُشَتم َور هم می لرزید . َهمچیَنم ننگ و ِرنگ ِرنگو بود 
که  بیست وچار ساعت صدا غار غاِرش می اومد . ِصداَشم 

که مثِل کالِغ ُگشنه بود.

َدهِن  اوجوئی که می خواس  از  ماِدَرم   َور همی خاِطر 
گشاِد بچه خواِرشه بَِبنده ، ِمِن از تو گاچو َور می ُدشت و 
اونه می خوابوند . چون گاچومونَم یکی بود . البته منم یه 
پار وختا از ِخجالِِتش بَِدر می اوِمدم و می ُکتارونِدِمش . 
ِمِثال تو اتاق که تنها بودیم به بهانه اینکه می خوام گولو 
ِر از تو َدهِنش بَِدر بیارم ِدماغو ُگنِده ِشه می ِگُرفتم و می 
کشیدم . َوختایی َمم که خیلی ِدلم از دستش پُر بود به 
همی هوا پِِک پوزشه َور َهم مالیدم و بعدشم خودمه َور 
خواب می زدم . اونم غاره می زد که بزنه . خاله َمم که 
می دید َدهنو دخترش مثِل َدهِن َکئِره وازه همطوری  که 
می ُجمُبونِدتش می ُگف : درِد بی دوا ... کوف... ِعبَرت ... 
َدهنته بِبند اَکبیر ...خاله که ای حرفا ِر می زد ِمَنم تو دلم 
می ذوقید و ِجِگَرم ُخُنک می شد  همپا خاله می گفتم : 

آخ جون ...  های های ... قربون توَدهنت خاله ...
َور گوکو که افتادیم  مثل همی قوچو وا شاخدار ، می 
رفتم عِقب خوِد کله همچی َور تو ُگرده اش می زدم که 
ِمثل یه ُهنزیکی به تخت پُش می افتاد و تو َدهنش سیا 

می شد. 
بِزرگترو که ِشدیم تو بازی ُعغده هامه خالی می ِکردم  
. خوِد بَّچا دگه "گوسه یو" بازی می ِکردیم. ِمَنم به هوا 
خود  َهمچی  بسوزه  که  بزنَم  توپ  خود  خوام  می  اینکه 
ای  مثِل  ِدساعت  تا  که  ِزدم  می  اش  ُکُتمبه  تو  َور  توپ 
ُگربو وا گیج َور ِدرو دیوار می خورد . بعضی َوختاَمم که 
تو خونه بودیم ُدز پادشایی بازی می ِکردیم و َم جالد می 
ِشدم. او که ُدز می شد و حکم سبیل آتِشی بود َهمچی از 
دل و جون ِکِمشکامه َورو پُتا پشِت لِِبش می کشیدم که 
ِچشماش هلیک می شد و تا سه ساعت اشک اَ ِچشماش 
می اومد .  بعدهاَمم که مدرسه ای ِشدیم نِصفا شب َور 
می ِخستادم و َمشقاِشه َدسکاری می ِکردم و ِغلط ُغلوط 
ِدِر مدرسه شون  بعدَشم خوشال جلو  . ظهِر  نُِوشتم  می 
َدر  به  ِگریون  ِچشِم  خود  دیدم  می  َوختی  و  واِمستادم 

میایه ، َحظ می ِکردم . دبیرستانی َمم که شدیم یِکِسره تو 
دفترش جواب سواالیی که نُوشته بود َدسکاری می ِکرَدم  
اونَم هرسال به جز ورزش و انضباط باقی َدرسا-ِر تجدید 
البته فکر نکنی او مظلوم   . می شد و َم ِکیف می ِکردم 
بود و َم الِکی همچی کارایی می ِکردم. اونم همه اش یا 

َسرِوِسِر َم می ُگُذش؛ یاَمم ِمِن به کتک می داد .
ِمثال یه بار خودشه َور موش ُمردگی ِزد و بَِشم ُگف : َم 
پَسینی کالس فوق العاده داَرم و بعدش می ترسم تنهایی 
به خونه بیایَم تو بیا ِدِر مدرسه َور َعِقَبم . ِمَنم هرچند که 
ازَشکلِش بیزار بودم ولی غیرتم اجازه نمی داد دختر خاله 
اُسولولو  بگذارم.  رفتم جلو مدرسه شون همطو  تنها  مه 
واستادم.  اونم جونَّمرگ ِشده زنگ آِخرش معلم نُِدشت و 
زودی رفته بود به خونه و به پَِدَرم گفته بود پِِسرتون آبِرو 
ِمِن بُرده و هرروز میایه جلو مدرسه دخترونه و َسر ِوِسِر 
دخترا مردم ِمئلِه .اگرم فکر می کِنن ِدروغ می َگم االنه 

خودتون بِِرن ببیِنن . 
ِمَنم َهمطو واستاده بودم جلو ِدِر َمدرسه و ُدشَتم دخترا 
ِر نِگا می ِکردم .البته فکر نکنی  منظوری ُدشَتم . چون  
اوَوختا ُدخترا همه شون یه َشکل بوَدن نِگاه می کردم که 
ببینم ُکدو یه تاشون ِعصمتویه .َوختی َمم می دیدم که یه 
ِدگه ای هسته از خوشالی می َخندیدم و سری تکون می 
داَدم . تو همی حال و هوا یِهو دیدم  یه َدستی از غیب 
َهمچی َور پُشِت کلّه ام خورد که اگر درخت نبود به سر 
شیوه می ِشدم  تو جو . َهنو می خواستم رو َورگردونم و 

ببینم از ُکُج خوردم که یه تیپایی َمم  خورد َور ...
لَِغت همراهیم  تو خونه خوِد ُمشت و  تا   پِِدرم  خالصه 
ِکرد و تا دوروز جرأِت نِِشستن ِسِر سفره ِر نُِدشتم و همی 
عصمتو روسیا شده یه بشقابو غذایی می اورد لب باغچه و 
والنِسبت مثل یه ُگربوئی ِچَغل می داد پیشم . بعِدشم یه 

قِِر اُشِتری می داد و می رفت . 
گذشت و گذشت تا اینکه بزرگ تر ِشدیم و اِشَنفَتم که 

"ِملو کل علی" اومده به ِطلبون دختِر خاله عذرا .خدا می 
دونه با همه اینکه ِدلَم َور یارو بدبخت اتش می ِگُرفت ولی 
خوشال بودم و ذوق می کردم که ای "عروِس چو بادیون" 
میره َور َعِقِب خونه زندگیش و مجبور نیستم هرروز قیافه 
شه ببینم. همه چی روبه راه بود و ِشب عارسون رسید . 
قرارشد حاج مختار بیایه و تو َخلوتو خونه مون غذا ُدرست 
کنه. ِمَنم که بیزار بودم از هرچی عاروس و عارسون رفتم 
کمک آشپزشدم . حاج مختار بِرنجاشه که به َدم داد ُکنِده 
شاگردوش  خود  خودش  و  ُکماجون  َورِسِر  ُگُذش  ِر  ها 
ِسِر  آتِِش  ِمِن ُگُذش که مواظب  َرفَتن به کباب پختن و 
ُکماجون باشم . ناگفته نِمونه که خودَمم یه دستی تو ِدلَم 
بازیا ِعصمتو  اِشَکمبه  و  ُغرُغرا  به  یه جورایی   . مالید  می 
عادت ِکرده بودم . َدّقه ای یه بار می َرفَتم از گوجو َدر تو 
زنونه ِر نِگا می ِکرَدم تا یه بار ِدِگه َمم که ِشده ِعصمتو ِر 
ببینم . همطو که َم ِسَرم گرم بود  یه ِجماتی از ای یارووا 
بُرده  َقلیون  َور  ماجونه  ُکَ ِسِر  آتشا  بوَدن  اوِمده  جونَّمرگ 
بوَدن و تا َم به خودم اوِمدم دیدم اتشی نیسته . َدسپاچه 
ِشَدم و یه پاره چوئی ُگُذشتم َور ِسِر ُکماجون و یه ِگلِنو 
نَفتی َوروش خالی ِکردم که آتش ِسِر کماجون سرد نِشه 

خوب دم بکشه  .
 چون ِشِب عید بود و همه جا عارسون بود قرارشداول 
شام  َوخِت   . ببنده  عقد  بیایه  آخِرشب  عاقد  و  بَِدن  شام 
رسید و ِسِر ُکماجونا که واز شد خدانصیب نکنه ... بِِرنجا 
یه بو نفتی ِگُرفته بود که نمی شد نِزیِکشون بِشی . ازترسم 
َورو کبابا  افتادم  پُش  به  رفتم که  ُدشتم عِقب عِقب می 
َور  َخرجا  که  دومات  پِِدِر  علی  کل  شد.  لچ  پچ  اوناَمم  و 
گرِدنِش بود َوختی که دید همچی دسته ُگلی َور آب داَدم 
سر ِکرد َورعقبم تا رو تهگا یقه مه ِگُرفت و َچسبونِدتم َور 
سه ُکنجو دیوار . بیِخ قِرناتومه چقارید و یه پاره حرِف بی 
تربیتی بَِشم َزد .ِمَنم که َزورم به ِسِرش نِمی رسید اَشک 
َگشته بود َور تو ِچشمام و ِدق فِرو می دادم . یهو دیدم 

عصمتو از تو اتاق بَِدر اومد و یه جیقی َور ِسِر کل علی 
ِکشید بعدشم اَباالیی َم شد و یه پاره حرفی به همه شون 
زد . دوماتیا که اَُگشنگی اعصاباشون َور هم ِرخته بود همه  

قهر ِکردن و َرفتن . عاروس موند وسفره عقدخالی ...
 . اومد  نمی  در  به  موِچش  ِهشکی  و  بودن  ِدَمق  همه 
تو همی حال و هوا یهو دیدیم ِسر و کلّه آ سید مرتضی 
عقد  تو  پَسین شونزده  ِسِر  از  که  اونم   . پیدا شد  عاقِدم 
بَندون َرفته و لِش وپَش ِشده بود بی تابی می ِکرد و ِهی 
می ُگف:  دومات کیه ؟ دومات ُکجویه ؟  همه همِدگه 
ِر ِسیل می ِکرَدن .عصمتوَمم که مثل آل شده بودو  یه 
بود  قِِد صوِرتِش ماسیده  َور  اَشکاش  آرایشی همپا  کوت 
باعث  َم  اِنگار  که  ِکرد  می  نِگاه  َوَشم  َهمچی  خیر  خیر 
َورهم خورِدِن عارسونِش ِشده بودم. از اوجوئی که او روزا 
فیلِم فارسی و هندی خیلی می دیدم یِهو َورو آب اُفتادم و 
َدس ِزَدم َورِکِمرم و خود یه ِژسِت جوونمردونه ای ُگفتم : 
دومات ِمَنم . دختِر خاله ِمه؛  نوِر ِچشمامه؛  اَشکاشه نِمی 
تونَم ببینم خودم نوکری ِشه می کنم . اولش فکر کردم 
مثل تو همو فیلما آخرش می نویسه پایان و هرکسی می 
نفهمیده  که  غافل  ای دل  ولی  کاِر خودش  عقب  َور  ِره 

بودم دارم چی َور ِسِر خودم میارم . 
انگار قسمت ماَمم عصمتو بود . ِدواَسر کودک ِدروِن َهر 
نو.  از  نو روزی  از  بوَدن و روز  اُفتاده  ِگِل هم  َور  ِدتامون 

هرروز دعوا ؛ هر روزمرافه ، تا همی حالو ... 
َهمِدِگه  َهمپا  َقبَرم  تو  تا  ما  که  ِجِمه  خاِطَرم  َمم  االنه 
قیامت  روز  تا  ِر  َهمِدگه  َهموجوَمم  ِگمونَم  به  و  هستیم 
پَنُگل ُرک بُکنیم. البته یه نَخشه حسابی ِکشیدم که اوجو 
دیدم  َم  که  عصمتوئی  چون   . بِستونَم   تِقاصمه  اَِشش 
اوجوَمم َدس اَ ِسَرم َورنِمی داره و ِسِر پُل صراط می خوایه 
ِمَنم َهمچی که   . بِشه  ِسوار  َم  َورو گرِدِن  پا  مثل دوُهل 
ِمنداِزِمش  و  کنم  می  دوُکل  خوِدمه  رسیدیم  پل  ِوسطا 

ِوتَک که آِخِرقصه مون به خوبی وخوشی  ِوَسر بِِرسه .
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قتل فجیع به خاطر انتشار 
عکس در اینستاگرام!

مرد جوان به خاطر انتشار عکس در اینستاگرام دوستش را کشت 
و سرش را از بدنش جدا کرد.

جلسه  در  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  وبگردی  گروه  گزارش  به 
رسیدگی به این پرونده که در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان 
و  را خواند  کیفرخواست  دادستان  نماینده  ابتدا  برگزار شد  تهران 
گفت: علی ۳۲ساله متهم است زمستان سال ۹۷ دوست ۲۵ ساله 
اش به نام عزیز را در خانه شان در حوالی راه آهن تهران با ضربه 

چاقو کشته و سرش را از بدنش جدا کرده است.
وی افزود: این متهم که همان جا از سوی پلیس بازداشت شده بود 
به قتل اعتراف کرد، اکنون با توجه به مدارک موجود در پرونده و 

درخواست اولیای دم برای وی تقاضای قصاص دارم.
تشریح درگیری خونین

سپس متهم در جایگاه ویژه ایستاد. وی در تشریح آشنایی اش با 
قربانی گفت: من و عزیز که با هم فامیل بودیم چند سال قبل از 
افغانستان برای کار به تهران آمدیم. ما با هم در تهران کار و شب ها 

در خانه اجاره ای زندگی می کردیم.
باالیی خریده  مدل  موبایل  بود گوشی  مدتی  عزیز  داد:  ادامه  وی 
عکس  جوان  دختران  و  زنان  از  او  داشت.  خوبی  دوربین  که  بود 
می گرفت و آن ها را در اینستاگرامش می گذاشت. مدتی بود چند 
کنم  نصیحت  را  عزیز  تا  بودند  خواسته  من  از  همکارانم  از  نفر 

عکس های ناجور را در صفحه اینستاگرامش منتشر نکند.
او  با عزیز صحبت کنم. من به  وی گفت: آن روز تصمیم گرفتم 
گفتم با رفتارهایش آبروی ما را برده و بهتر است عکس های ناجور 
را در صفحه اینستاگرامش منتشر نکند و دست از این کار زشت 
بردارد، اما او که عصبانی شده بود گفت این ماجرا به من ربطی 
ندارد. او به من حمله کرد و با مشت و لگد به جانم افتاد. من هم 
برای این که بتوانم خودم را نجات دهم چاقویی را که در جیب 
داشتم درآوردم و یک ضربه به شکم عزیز زدم. وقتی او روی زمین 
افتاد می خواستم با چاقو یک خط روی گردنش بیندازم. اما چاقو 
تیز بود و سر او از بدنش جدا شد. ولی من واقعا قصد نداشتم سر 

او را ببرم.
این متهم در حالی که سرش را پایین انداخته بود گفت: من واقعا 
قصد قتل دوست صمیمی ام را نداشتم و حاال پشیمانم. می دانم 
اشتباه کرده ام باور کنید من فقط می خواستم او دست از رفتار های 
زشت اش بردارد و آبروی ما را بیش از این نبرد ا ما او به من حمله 

کرد و من برای نجات جانم او را کشتم.
اشک های برادر متهم در دادگاه

سپس برادر بزرگ تر متهم که در دادگاه حضور داشت و به شدت 
گریه می کرد به قضات گفت: من و برادرم از بچگی با هم بزرگ 
شدیم. پدر و مادرم سال ها قبل وقتی که علی خردسال بودم فوت 
شدند. پدرم علی را به من سپرد و من او را بزرگ کردم. چند سالی 
بود که فکر می کردم او بزرگ شده و می تواند از پس کارهایش بر 
بیاید، اما او دست به چنین اشتباهی زد و به زندان افتاد. من در 
این ماجرا خودم را مقصر می دانم، چون از برادرم به خوبی مراقبت 
نکردم. حاال از قضات دادگاه تقاضا دارم در مجازات برادرم تخفیف 
قائل شوند.بنابر این گزارش در پایان جلسه قضات وارد شور شدند 

تا رای صادر کنند.

خبر

  هنگ کنگ شرایط اضطراری اعالم کرد

گوجه فرنگی ، عامل مرگ مرد 62 ساله

مرگ تنها سرنخ در پرونده مرد گمشده

با  مقابله  هدف  با  کنگ  هنگ  اجرایی  رئیس 
اضطراری  شرایط  منطقه  این  در  کرونا  ویروس 

اعالم کرد.
»کری  رویترز،  از  نقل  به  نوشت:  مهر  خبرگزاری 
شیوع  دنبال  به  کنگ  هنگ  اجرایی  رئیس  لم« 
وضعیت  اعالم  از  منطقه  این  در  کرونا  ویروس 

اضطراری خبر داد.
اعالم  این خصوص  اجرایی هنگ کنگ در  رئیس 
کرد: می خواهم همه شهروندان متحد شوند تا از 
سالمت و امنیت مردم هنگ کنگ در برابر فراگیر 

شدن این بیماری حفاظت کنند.
 ۱۷ تا  منطقه  این  مدارس  وی،  دستور  اساس  بر 

فوریه تعطیل و پروازهای ورودی و خروجی و نیز 
به شهر  از هنگ کنگ  سفر قطارهای سریع السیر 

ووهان چین لغو شده اند.
به نقل از ایندیپندنت، مقامات رسمی کشورچین 
پیشتر از افزایش شمارجان باختن بر اثر ابتالء به 
آمار  آخرین  و  داده  خبر  کرونا  ناشناخته  ویروس 

کشته شدگان را ۴۱ نفر اعالم کرده بودند.
براساس آمارهای رسمی این کشور، تاکنون ۱۲۸۷ 

نفر به ویروس کرونا مبتال شده اند.
به  کرونا  ویروس  که  است  آن  از  حاکی  بررسی 
اروپا نیز رسیده است. به طوریکه تاکنون ۳ نفر در 

فرانسه نیز به این ویروس مبتال شده اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیالن؛ 
ساله   ۲۳ فروشنده   : گفت  تالش  انتظامی  فرمانده 
پس  فروخت  می  فرنگی  گوجه  تالش  بازار  در  که 
 ، قیمت  برسر  ساله  مرد 6۲  با  لفظی   درگیری  از 

با ضربات مشت ولگد مرد خریدار را مجروح کرد.
به  که  پیرمرد  افزود:  دار  جمال   حسین  سرهنگ 
تازگی عمل جراحی قلب کرده بود در راه انتقال به 
بیمارستان فوت کرد. وی افزود : ماموران انتظامی با 

حضور در صحنه جرم ، قاتل ۲۳ ساله را در کمتر از 
یک ساعت شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی تالش گفت : سه همدست قاتل که 
داشتند  در صحنه حضور  و  بودند  بازار  کاسبان  از 

جمال دار  حسین  سرهنگ  شدند.  دستگیر  هم 
نزاع  وقوع  زمان  در  کرد   توصیه  شهروندان  به 
ودرگیری، صبر و  خویشتنداری داشته باشند تا از 

وقوع حوادثی این چنینی پیشگیری شود.

مرموزی  طرز  به  که  مغازه داری  مرد  گم شدن  راز 
وارد  پرونده  سرنخ  تنها  مرگ  با  شده بود  ناپدید 

مرحله ای تازه شد.
پانزدهم اسفند سال ۸۴ بود که زنی سراسیمه به اداره 
ناگهانی  طور  به  شوهرش  کرد  اعالم  و  رفت  پلیس 

ناپدید شده است.
شاکی در توضیح ماجرا گفت: شوهرم، امیر نام دارد 
و مغازه دار است، او هر روز صبح به مغازه اش می رود 
و شب به خانه بر می گردد. امروز صبح مثل همیشه 
با خودروی پژو ۴۰۵ خودش از خانه خارج شد که به 
با  کاری  انجام  برای  بعد  ساعتی  برود.  کارش  محل 
تلفن شوهرم تماس گرفتم، اما او جواب نداد و پس 
از آن من دوباره چند باری تماس گرفتم که تلفنش 
به همین خاطر  نگرانش شدم و  خاموش شد. خیلی 
است  بسته  مغازه اش  دیدم  که  رفتم  مغازه اش  در  به 
با  سپس  است.  نرفته  مغازه اش  به  اصاًل  فهمیدم  و 
از  کسی  هیچ  اما  گرفتم،  تماس  بستگان  و  دوستان 
شوهرم خبری نداشت و حتی به بیمارستان ها و مراکز 
االن  و  نیافتم  او  از  خبری  اما  زدم،  سر  هم  درمانی 
و  است  افتاده  اتفاقی  شوهرم  برای  می دهم  احتمال 

درخواست کمک دارم.

دستور  به  گمشده  مرد  پرونده  شکایت  این  طرح  با 
بازپرس دادسرای امور جنایی تهران برای بررسی در 
اختیار تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت. 
برای  را  گسترده ای  تحقیقات  مأموران  ترتیب  بدین 
ردی  هیچ  اما  کردند،  آغاز  گمشده  مرد  کردن  پیدا 
از وی پیدا نکردند. پس از این مأموران پلیس شماره 
اختیار  در  شناسایی  برای  را  امیر  خودروی  پالک 
تمامی گشت های انتظامی و راهنمایی و رانندگی قرار 
شهرستان  پلیس  مأموران  بعد  مدتی  اینکه  تا  دادند 
خبر  تهران  جنایی  کارآگاهان  به  کردستان  سروآباد 
دادند خودروی مرد گمشده را در حالی که در اختیار 
کرده اند.  توقیف  است  بوده  چنگیز  نام  به  مردی 
منتقل شد  تهران  به  تحقیقات  برای  بنابراین چنگیز 

و در اختیار کارآگاهان جنایی قرار گرفت.
خودروی مرد گمشده را از شاگردم خریدم

از  را  پژو  بازجویی ها مدعی شد که خودروی  وی در 
یکی از شاگردانش خریده و اصاًل در جریان گم شدن 
توضیح  در  است. چنگیز  نبوده  اصلی خودرو  صاحب 
ماجرا گفت: من معمار هستم و در شهر های مختلف 
از جمله تهران کار کرده ام. چند سالی در تهران کار 
بنیامین  نام  به  کارگرانم  از  یکی  اینکه  تا  می کردم 

می گفت  بینامین  فروخت.  من  به  را  خودرو  این 
زیر  را  خودرو  خاطر  همین  به  و  است  الزم  پول  که 
او  البته  فروخت.  من  به  قولنامه ای  به صورت  قیمت 
قولنامه دستی هم در دست داشت که نشان می داد 
این خودرو را خریده است و من خیلی به قولنامه او 
توجهی نکردم که متوجه شوم جعلی است یا اصلی، 
اما االن فکر می کنم قولنامه او جعلی بوده است. به هر 
حال من خودروی پژو را قولنامه ای خریدم و بعد از آن 
بنیامین هم محل کارش را ترک کرد و از آن روز به 
بعد از او خبری ندارم تا اینکه چند روز قبل مأموران 
خودروام را متوقف کردند و تازه فهمیدم او خودروی 

مرد گمشده ای را به من فروخته است.
در حالی که تحقیقات درباره این حادثه ادامه داشت، 
گم  در  نقشی  هیچ  چنگیز  دریافتند  پلیس  مأموران 
خرید  بر  مبنی  او  گفته های  و  نداشته  امیر  شدن 
است.  درست  بنیامین  از  شده  گم  مرد  خودروی 
بنابراین مأموران پلیس چنگیز را آزاد کردند و بنیامین 

را به عنوان مظنون حادثه تحت تعقیب قرار دادند.
مرگ مظنون اصلی پس از بازگشت از عراق

زندگی  محل  زود  خیلی  پلیس آگاهی  کارآگاهان 
او  به در خانه  وقتی  اما  را شناسایی کردند،  بنیامین 

به  غیر مجاز  صورت  به  متهم  که  فهمیدند  رفتند، 
کشور عراق گریخته است.

بنابراین با فرار متهم به کشور عراق این فرضیه برای 
به  را  امیر  بنیامین،  که  گرفت  قوت  پلیس  مأموران 
از  را سرقت کرده و پس  او  قتل رسانده و خودروی 
خارج  به  صاحبکارش  به  سرقتی  خودروی  فروختن 
مأموران  شرایطی  چنین  در  است.  گریخته  کشور  از 
دستگیری  برای  را  خود  تحقیقات  همچنان  پلیس 
از  پس  قبل  روز  چند  اینکه  تا  دادند  ادامه  بنیامین 
گذشت نزدیک به ۱۴ سال از حادثه مرد گم شده به 
عراق  کشور  از  بنیامین  رسید  خبر  پلیس  مأموران 
زندگی  رباط کریم  در شهرستان  و  بازگشته  ایران  به 
خبر  این  اعالم  با  است.  کرده  شروع  را  مخفیانه ای 
قاضی  دستور  به  آگاهی  پلیس  کارآگاهان  از  تیمی 
امور  دادسرای  سوم  شعبه  بازپرس  غالمی،  ساسان 
رباط  راهی  بنیامین  دستگیری  برای  تهران  جنایی 
پس  قبل  روز  یک  متهم  دریافتند  که  شدند  کریم 
کام  به  و  شده  منتقل  بیمارستان  به  قلبی  سکته  از 
مرگ رفته است. بنابراین با مرگ تنها مظنون حادثه، 
تحقیقات  از  تازه ای  مرحله  وارد  مرد گمشده  پرونده 

جنایی شد.

تعیین  با طرح  رابطه  در  امالک کشور  و  اسناد  ثبت  سازمان  رئیس 
سقف برای ثبت طالق توضیحاتی ارائه کرد.

از  استفاده  با  دفاتر طالق  از  برخی  کرد:  اظهار  باره  این  در  خداییان 
یکسری روابط، درآمدهای بسیار کالنی دارند و به دلیل حجم باالی 
ارباب رجوع، موجب اطاله در امور مردم می شوند. از سوی دیگر دفاتری 
هم هستند که به دلیل تعداد پایین مراجعه کننده، می توانند کار را 

سریع تر انجام دهند ولی معطل می مانند.
وی افزود: در راستای تسریع و تسهیل کار مردم و جلوگیری از هرگونه 
رانت در این صنف، سامانه  ای به منظور تعیین سقف برای ثبت طالق 
طراحی شده که این سامانه در سطح کشور اجرایی می شود و در چند 

استان نیز پایلوت شده است.
خداییان تصریح کرد: بر این اساس با توجه به میانگین درآمدی دفاتر 
طالق هر شهرستان، سقف درآمدی و سندی تعیین و بر اساس این 

سقف، هر دفتری نسبت به ثبت طالق اقدام می کند.
از قوه قضائیه، در اطالعیه کانون سردفتران  به گزارش ایسنا به نقل 
ازدواج و طالق در رابطه با اجرای طرح تعیین سقف برای ثبت طالق، 

آمده است:

به منظور تحقق سیاست های کلی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در کاهش علل و عوامل طالق 
و اجرای عدالت پس از دوسال تالش و کوشش فراوان طرح » تعیین 
تائید  و  برای ثبت طالق « مورد موافقت ریاست سازمان ثبت  سقف 
ریاست محترم قوه قضائیه قرارگرفت و از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ در سراسر 
ایران بر اساس میانگین وقایع طالق شهر مرکز استان بعالوه ۲۰ درصد 

برای دفاتر طالق به صورت سالیانه اجرا می شود.
در  موثر  طرح  مهم ترین  اجرای  توفیق  که  سپاسگزاریم  را  خداوند 
اجرای عدالت از زمان تاسیس سازمان ثبت تا کنون را نصیب ما نمود، 
طرحی که عالوه بر اجرای عدالت در حوزه دفاتر طالق و دفع هرگونه 
مفسده منشاء اجرای عدالت در سایر اصناف خواهد شد و عدالتخواهی 
سردفتران ازدواج و طالق و تالش و کوشش ایشان در تحقق وعده الهی 
و آرمان های انقالب اسالمی را بر جریده تاریخ ثبت و ماندگار خواهد 
کرد چراکه اجرای عدالت وعده الهی و بهره مندی از آن منوط به همت 

و اراده بندگانش نهاده شده است
به همین منظور الزم است مختصری از روند اجرای طرح تقدیم شود:

اینکه حل  هیات مدیره کانون به محض شروع به خدمت و به دلیل 
معضل ایجاد شده در دفاتر طالق را جزء برنامه های خود داشت بدون 
فوت وقت با تشکیل جلسات متعدد و استفاده از ظرفیت های موجود 
بصورت ابتکاری طرح » تعیین سقف برای ثبت طالق « بعنوان راهکار 
از این معضل که روز به روز بیشتر و بیشتر می شد را به  برون رفت 

تصویب رساند.

خانوادگی  بحث  یک  جریان  در  پیش  سال   ۴ که  مردی 
همسرش را به قتل رسانده بود در شعبه ۲ دادگاه کیفری استان 

تهران محاکمه شد.
رسیدگی به این پرونده از مرداد سال ۹۴ با کشف جسد زنی 
جوان به نام ناهید به جریان افتاد. پس از بررسی اولیه مشخص 
به  بوده  او توسط همسرش سینا که پسرعمویش هم  شد که 
قتل رسیده است. بدین ترتیب سینا به اتهام قتل عمد بازداشت 

شد.
او پس از دستگیری در مورد شب حادثه به مأموران گفت: پدر 

و مادرهمسرم چند روزی بود که از شهرستان به خانه ما آمده 
بودند. تا اینکه شب حادثه خواهرزنم تماس گرفت و آنها را برای 
شام به خانه اش دعوت کرد. اما من و همسرم را دعوت نکرد. 
خیلی ناراحت شدم. دقایقی بعد همسرم من را به داخل اتاق 
صدا زد و گفت که باید ما هم به خانه خواهرم برویم اما من به 

خاطر آنکه دعوت نشده بودیم گفتم ما نمی رویم.
بگیرد  باال  ما  بین  و کشمکش  بحث  تا  باعث شد  این موضوع 
بچه ام در اتاق خواب بود و من در تاریکی اتاق ناهید را هل دادم 
که روی زمین افتاد و سرش به تخت خورد بعد شروع به جیغ 

و داد کرد. من هم برای آنکه عمو و زن عمویم متوجه دعوای 
ما نشوند جلوی دهانش را گرفتم که ناگهان فهمیدم همسرم 

دیگر نفس نمی کشد. من قصد کشتن او را نداشتم.
پای  و  به قصاص محکوم شده  دادگاه  یکبار در  این متهم که 
چوبه دار هم رفته بود با مهلتی یک ماهه که عمویش - پدر 
بار دیگر در  اینکه وی  تا  او داد به زندان برگشت.  مقتول- به 
شعبه ۲ دادگاه کیفری محاکمه شد و توانست با پرداخت ۸۰۰ 
میلیون تومان به عنوان دیه رضایت خانواده همسرش را جلب 

کرده و از قصاص نجات پیدا کند.

توضیح ثبت اسناد درباره سهمیه بندی ثبت طالق

همسرکشی به خاطر میهمانِی دخترعمو
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کنترل عصبانیت با ورزش
سرویس ورزشی کرمان امروز

 هیچ یک از ما نمی تواند ادعا کند که تابه حال عصبانی نشده است. 
احساس خشم وعصبانیت مانند هر احساس دیگری طبیعی است ولی 
هنگامی که کنترل آن از دست برود، می  تواند مشکالتی را ایجاد کند؛ 
مشکالتی در محل کار، ارتباطات فردی و زندگی. ولی راهکار آن چیست؟ 
همچنین عصبانیت می تواند این حس را در شما ایجاد کند که تحت 
تأثیر یک حس غیر قابل پیش بینی و قدرتمند قرار دارید که به شما 

اجازه می دهد هرکاری بکنید!
 به ورزش کردن بپردازید. فعالیت جسمی به شما یاری می دهد که 
عصبانیت کوتاه مدتی دارا باشید. با بیشتر شدن توان جسمی قدرت 
پیدا  افزایش  بر عصبانیت  مدیریت کردن شما  و  کنترل کردن شما، 

خواهد کرد.
 پس توجه به آن و ارائه راهکارهای کاربردی بسیار اهمیت دارد. در این 
مطلب برخی حرکات ورزشی را که با انجام آنها می توانید عصبانیت خود 

را کاهش دهید، معرفی می کنیم.
 کنترل عصبانیت با ورزش می تواند شامل مراحلی مانند تمرین های 
های  مرحله  ایجاد  بدن،  تنفس  تنظیم  روحی،  های  تمرین  فیزیکی، 
آرامش تصاعدی و انجام چند حرکت ساده یوگا باشد. ورزش هایی مانند 
بوکس، وزنه برداری، حرکات توپ پیالتس و حتی دویدن در محیط های 
باز هم می توانند در کاهش استرس، خشم و عصبانیت تاثیرگذار باشند.
 

راهکارهایی برای کنترل عصبانیت با ورزش
بوکس

ضربه زدن به کیسه بوکس سبب سوختن کالری زیادي می شود و برای 
عصبانیت خوب است. توصیه می شود که به کیسه بوکس ۶ تا ۱۰ بار 

برای خارج شدن در انرژی منفی ضربه بزنید.
 وزنه زدن

وزنه زدن کمک می کند تا آرامش و افسردگی را کاهش دهد. سعی 
کنید کمر خویش را مستقیم در حین انجام وزنه نگه دارید. کاهش 
عضالت شکمی. وزنه را در سه تا چهار مجموعه با ۶ تا ۸ تکرار افزایش 

دهید.
 استفاده از توپ پزشکی

توپ پزشکی را با عضالت انقباض و کمر صاف بکشید. توپ را باال ببرید 
و بر زمین محکم بکوبید. مواظب باشید توپ را به صورت خود نزنید. 

بهتر است ۱۰ تا ۲۰ بار در سه تا چهار مجموعه قرار دهید.
 دویدن بر روی شیب

شما بعد از دویدن روحیه بهتری خواهید داشت. شما میتوانید بر روی 
تردمیل بدوید. به سرعت بدوید. شما میتوانید ۶۰ تا ۶۰ ثانیه در کوتاه 

مدت و با وقفه این کار را اجرا کنید.
 کنترل خشم با ورزش

 چرخش خوابیده
چنانچه بعد از بیدار شدن روز خویش را با حس عصبانیت و خشم بی  
علت شروع کردید، می توانید این نرمش را حتی در وضعیت خوابیده 

در رختخواب انجام دهید تا خشم پنهان تان را از بین ببرید.
 روش انجام:به پشت روی کمر بخوابید، زانو های خود را به طرف قفسه 

سینه باال بیاورید. دست ها را در باال و کنار سر نگه دارید
 بعد از آن به آرامی پا های خویش را به طرف کنار بدن، روی زمین پائین 
بیاورید. چنانچه نزدیک کردن پا ها به زمین برای شما مشکل است، یک 
بالشت زیر زانو های خویش بگذارید. در آخر پا ها را در این وضعیت، 
کنار بدن به مدت یک دقیقه نگه دارید و نفس عمیق بکشید بعد از آن 

این روال را برای سمت دیگر بدن تکرار کنید.
 قوس رو به باال

با انجام این تمرین، چرخش خون بدن را به طرف مغز افزایش دهید و 
استرس های ذهنی خویش را از بین ببرید.

 ۱7 تا   ۱۰ ارتفاع  به  حرکت)  بی  شیء  یا  بالشت  انجام:یک  شیوه   
سانتی متر( روی زمین بگذارید. یک قوس در بدن خویش ایجاد کنید. 
فاصله ای راحت بین پا ها و دست ها پیدا کنید، طوری که سر به راحتی 
روی بالشت یا شیء بی حرکت قرار گیرد. سر خویش را روی بالشت قرار 
دهید و نفس خویش را ۳۰ ثانیه نگه دارید بعد از آن خارج کنید، این 

تمرین را به مدت دو دقیقه اجرا کنید.
 خورشید نشسته

با تمرین مداوم این حرکت انرژی بخش و ایجاد تناوب بین تنفس های 
عمیق تا حد زیادي خشم، استرس و عصبانیت خویش را مهار کنید.

 شیوه انجام:تمرین را با یک نشستن ساده و راحت روی زمین شروع 
کنید. دست های خویش را به آرامی باال ببرید و در عین حال هوای 
تازه را به داخل شش های خویش وارد کنید. هم زمان با پایین آوردن 
دست ها هوای درون شش ها را خارج کنید. این حرکت را یک تا ۳ 

دقیقه تمرین کنید.

عنوان  به  کشورمان  پوش  ملی  هافبک  گل 
جزیره  لیگ  تاریخ  آسیایی های  گل  بهترین 

انتخاب شد.
به گزارش خبرنگار فوتبال و فوتسال گروه ورزشی 
باشگاه خبرنگاران جوان، گل علیرضا جهانبخش، 
ملی پوش ایرانی باشگاه برایتون انگلیس که در 
ژانویه ۲۰۲۰ با ضربه قیچی توانست دروازه چلسی 

آسیایی های  گل  بهترین  عنوان  به  کند،  باز  را 
تاریخ لیگ جزیره انتخاب شد.

در رده دوم، گل سونگ هیونگ مین است و در 
رده چهارم نیز گل اشکان دژاگه دیده می شود. او 
زمانیکه در فوالم بازی می کرد، در آپریل ۲۰۱۴ با 
شوتی زیبا دروازه هال سیتی را بازکرد و به عنوان 

چهارمین گل برتر انتخاب شد.

جهانبخش، زننده بهترین گل آسیایی های تاریخ لیگ جزیره شد

 ۱۳ قالب  در  کرمان  استان  بانوان  منتخب  تیم 
ورزشکار، ۴ مربی و ۲ سرپرست در رقابت های شنا، 
قهرمانی  بینایان  کم  و  نابینایان  شطرنج  و  گلبال 
حال  در  بابلسر  شهرستان  میزبانی  به  که  کشور 

برگزاریست، حضور دارد.
های  ورزش  هیات  دبیر  زاده،  پورغالمرضا  محمد 
نابینایان و کم بینایان استان کرمان در گفت و گو 

با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان، با اشاره به اینکه تعداد ۱9 ورزشکار، مربی 
سرپرست(   ۲ و  مربی   ۴ ورزشکار،   ۱۳( سرپرست  و 
روز  عصر  شطرنج  و  گلبال  شنا،  تیم   ۳ قالب  در 
در  شرکت  منظور  به  جاری  بهمن  سوم  پنجشنبه 
بابلسر  شهرستان  عازم  کشور  قهرمانی  مسابقات 
شطرنج  و  گلبال  شنا،  رقابت های  گفت:  شدند، 

حضور  با  کشور  قهرمانی  بینایان  کم  و  نابینایان 
شرکت کنندگانی از سراسر ایران به میزبانی استان 
مازنداران، شهرستان بابلسر به صورت رسمی شنبه 
پنجم بهمن ماه آغاز شد. او افزود: این رقابت ها در 
رشته ی شنا در دو گروه جوانان و بزرگساالن پیگیری 
بخش  در  کننده  شرکت   ۳ کرمان  از  که  می شود 

جوانان و ۲ نفر در گروه بزرگساالن حضور دارند.

و  گلبال  رشته ی  در  کرد:  تصریح  زاده  پورغالمرضا 
در رده سنی پیشکسوتان نیز، تیم کرمان با شش 

ورزشکار حاضر شده است.
او بیان کرد: در رشته ی شطرنج و در رده سنی آزاد 

هم، کرمان با دو ورزشکار حضور یافته است.
پورغالمرضا زاده برای ورزشکاران اعزامی از کرمان به 

این رقابت ها، آرزوی موفقیت کرد.

فرمانده پلیس راه جنوب کرمان گفت: براثر انحراف 
خودرویی در جاده میجان شهرستان جیرفت سه نفر 
کشته شده اند . به گزارش خبرنگار گروه استان های 

فرمانده  آبکار  سرهنگ   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه 
براثر سانحه تصادف  پلیس راه جنوب کرمان گفت: 
جان  نفر  سه  جیرفت  شهرستان  میجان   جاده  در 

در  راننده  ناتوانی  را  حادثه  این  علت  او   . باختند 
کنترل خودرو و منحرف شدن ماشین از جاده  وبه 
پایین پرت شدن عنوان کرد که متاسفانه راننده و دو 

سرنشین در دم جان باختند. سرهنگ آبکار تصریح 
کرد :جان باختگان حادثه دو مرد ۳۴ ساله و حدودا 

۳۶ ساله و خانم حدودا ۵۰ ساله بودند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان از 
سه  مدت  به  شده  مفقود  فرد  جستجو  عملیات 
شبانه روز در کوه های صاحب الزمان کرمان توسط 

نجاتگران این جمعیت خبر داد.
رضا فالح مدیر عامل جمعیت هالل احمر کرمان 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گفتگو  در 
روز  از کرمان گفت: در سومین  خبرنگاران جوان 
عملیات جستجو و نجات، جسد فرد مفقود شده 
در کوه های مسجد صاحب الزمان توسط نجاتگران 

جمعیت هالل احمر شهرستان کرمان پیدا شد.
او افزود: این عملیات با حضور نجاتگران تیم های 
ماهان،  و  کرمان  احمر  کوهستان جمعیت هالل 
همچنین  و  کرمان  مرکز  سریع  واکنش  تیم 

همکاری جمعی از کوهنوردان داوطلب کرمانی که 
توسط هالل احمر فراخوان شده اند، انجام شد.

فالح تصریح کرد: فرد مفقود شده ۶۵ ساله و در 
ساعات اولیه صبح روز پنجشنبه سوم بهمن ماه 
کرده  عزیمت  الزمان  صاحب  کوه های  به  جاری 
از طوالنی شدن مدت زمان  بعد  که خانواده وی 
خروج ایشان از منزل؛ در ساعت ۱۴:۳۰ همان روز 
با جمعیت هالل احمر استان کرمان جهت انجام 

عملیات جستجو ونجات تماس می گیرند.
جستجو ی فرد مفقود شده به مدت سه شبانه 
توسط  کرمان  الزمان  صاحب  کوه های  در  روز 
نجاتگران هالل احمر انجام و پس از سه روز پیدا 

شد.

رقابت های  زاده ورزشکار کرمانی در  بیگ  اسماء 
به میزبانی  اتلون قهرمانی کشور )دوگانه( که  دو 
اصفهان برگزار شد، عنوان نایب قهرمانی مسابقات 

را از آن خود کرد.
مهتاب پیرایش، نایب رئیس بانوان هیات سه گانه 

استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان 
گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های 
بخش  در  کشور  قهرمانی  التون  دو  رقابت های 
مقام  گرامیداشت  سواری(  دوچرخه  و  )دو  بانوان 
سردار سپهبد شهید "حاج قاسم سلیمانی" و ایام 

اهلل دهه مبارک فجر با حضور شرکت کنندگانی از 
سراسر ایران به مدت دو روز در اصفهان برگزار شد.
از  میران  سپیده  رقابت ها،  این  پایان  در  افزود:  او 
اصفهان، اسماء بیگ زاده از کرمان و زهرا رئیسی از 
اصفهان بر سکوی اول تا سوم مسابقات ایستادند.

پیرایش تصریح کرد: این رقابت ها، حکم انتخابی 
تیم ملی برای حضور در رقابت های کاپ آسیایی 
به میزبانی کرج را داشت شد که در نهایت اسماء 
راه  نیز  ملی  تیم  اردوی  به  کرمان  از  زاده  بیگ 

یافت.

حضور 19 کرمانی در مسابقات نابینایان و کم بینایان قهرمانی کشور

تصادفی مرگبار در جاده میجان

کشف جسد فرد مفقود شده درکوه های صاحب الزمان کرمان

بانوی کرمانی بر سکوی دوم مسابقات دو اتلون قهرمانی کشور ایستاد

قلیان؛نقطه 
شروع اعتیاد !
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و  تیروئید  ابتدایی  بررسی  برای  پیش  چندی 
واکسیناسیون اولیه کودک تازه متولد شده ام طبق دستور 
کارت سالمت کودک  بیمارستان  در  که  مربوطه  مسئول 
بهداشت  با مرکز  ماه  بهمن  بود، روز پنجم  ما داده  به  را 
سجادیه که در برخی لیست ها با نام ابوحامد مشهور است 
راس ساعت 11 تماس گرفتیم. از خانمی که تلفن را پاسخ 
داد پرسیدیم چه زمانی برای تست تیروئید باید در مرکز 
حاضر شویم که ناگهان صدایی از آن سوی تلفن و با فاصله 
ای بیشتر فریاد زد »من نیستم، من دارم میرم« بنا براین 
صدا، خانمی که تلفن را در دست داشت گفت که همکار 
که  چه  »یعنی  گفتیم  بیایید.  شود  نمی  امروز  نیست  ما 
نیست؟ خب طبق قانون باید جانشینی داشته باشد« که 
چنین پاسخ گرفتیم:»تو نگران نباش، پاس گرفته، انگشت 
میزنه و میره« متحیر از این نحوه ی پاسخ دادن گفتیم 
که خانم برای ما مهم نیست که او انگشت میزند یا خیر، 
ما باید در مدت زمان معین شده کودک را مورد بررسی 
االن  »تا  شد:  داده  پاسخ  اینگونه  که  دهیم  قرار  تیروئید 
کجا بودید؟ به ما چه که شما دیر می خواهید کودکتان 
را  تلفن  گوشی  خداحافظی  بدون  سپس  و  بیاورید«  را 
پزشکی  علوم  دانشگاه  با  مکالمه  این  از  پس  کرد.  قطع 
ساعت  اینکه  یکی  پرسیدم،  را  نکته  دو  و  گرفتم  تماس 
و  بعدازظهر  دو  ساعت  گفتند  که  است  زمانی  چه  کاری 
است.  بعدازظهر  نیم  و  یک  ساعت  تا  گیری  نمونه  زمان 
سپس پرسیدم که آیا می تواند مسئول نمونه گیری بدون 
با  »خیر«  گفتند  که  کند  ترک  را  کارش  محل  جانشین 
این اطالعات حدود ساعت 12 مجدد با این مرکز تماس 
گرفتم، همان فرد قبلی تلفن را پاسخ داد و بنده پرسیدم 

آیا می توانم برای نمونه گیری کودکم را بیاورم و چنین 
و  بوده   12 ساعت  تا  گیری  نمونه  گرفتم:»ساعت  پاسخ 
ندارد«  ما حضور  همکار  دیگر  و  گرفتید  تماس  دیر  شما 
شما  که  گرفتم  تماس  هم   11 ساعت  من  گفتم  وی  به 
همین را گفتید در ضمن ساعت نمونه گیری تا یک و نیم 
است، چرا کارتان را درست انجام نمی دهید؟ که مجددا 
بدون خداحافظی تلفن را قطع کرد. متاسفانه در این دو 
فرار  و  کاهلی  و  احترامی  بی  و  دروغ  جز  چیزی  مکالمه 
از وظیفه مشاهده نشد. مسئوالن مرکز بهداشت سجادیه 
رسانه  نماینده  عنوان  به  امروز«  »کرمان  روزنامه  به  باید 
جانشین  بدون  چرا  که  باشند  پاسخگو  کرمان  مردم  ای 
پستشان را ترک می کنند و دوم اینکه چرا دور از شان و با 
ادبیات چاله میدانی سخن می گویند. آن هم درباره مساله 
ای که آینده یک کودک در آن نهفته است. برای تکمیل 
اطالعات اشاره می کنم که تست غربالگری تیروئید و چند 
باید درست در روزهای  این مورد  با  تست دیگر همزمان 
سوم تا پنجم تولد کودک انجام شود تا از عقب ماندگی و 
بسیاری از مشکالت دیگر در آینده کودک پیشگیری شود. 
کاهلی در چنین مساله ی مهمی چیزی جز خیانت آشکار 
از  چگونه  که  بگویند  باید  مسئوالن  و  نیست  خودآگاه  و 
بیت المال حقوق این افراد را می دهند و ایشان اینگونه با 

مردم رفتار می کنند.
الزم به ذکر است که با توجه به تشکیل کمیته اخالق در 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان بسیاری از مراکز درمانی این 
روزها رفتاری مناسب و درخورشان دارند. به عنوان مثال 
می توانم به واحد اورژانس بیمارستان شفا اشاره کنم که 
چندی پیش به آن مراجعه کرده و در بخش پذیرش بدون 
اینکه خودم را معرفی کنم خواهان تماس با پزشکی درباره 
مطمئن  دارو  مصرف  دستور  از  تا  شدم  ام  قبلی  مراجعه 
شوم. همه می دانیم که این کار در جمله وظایف پذیرش 
اورژانس نیست و من به عنوان بیمار باید اطالعات را کامل 
دریافت می کردم و اگرهم نیاز به اطالعات بیشتری دارم 
باید در زمانی که شیفت آن پزشک است مراجعه کنم. اما 

این بانوی محترم با وجود مشغله فراوانی که داشت، پس 
از چندین تماس باالخره پزشک مذکور را پیدا و مشکل 
بنده حقیر را حل کرد. در کنار طرح ایراد از مرکز بهداشت 
سجادیه، مناسب دانستم که به این رفتار انسانی و نجیبانه 
نیز اشاره کنم که نشان دهنده تربیت صحیح خانوادگی و 
انتخاب صحیح مسئوالن آن بخش است که چنین  البته 
خاطره خوشی را در ذهن بیمار ثبت می کند. با توجه به 
چنین  اهمیت  توانیم  می  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات 
رفتارهایی را بیشتر درک کنیم. ایشان می فرمایند؛ »باید 
سیستم پزشکی ما به رتبه ای برسد که بیمار به جز درد 
از  باید  حال  نکند«  تحمل  را  دیگری  رنج  هیچ  بیماری 

یا  با توجه به روابط و  افراد کاهل را  بعضی مسئوالن که 
آیا  مصلحت های بی مورد منصوب می کنند پرسید که 
بازهم  آیا  بینید؟  چیزی جز خیانت در عملکرد خود می 

خود را والیتمدار و متدین می دانید؟
می  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  از 
خواهیم پاسخی صریح و سریع درباره این رفتار زشت و 
زننده و فرار از وظیفه در مرکز درمانی سجادیه ارائه کند 
و جواب دهد چگونه سالمت کودکان کرمانی را به دست 
عده ای داده اند که شان و منزلت جامعه پزشکی استان 
شان  در  و  صحیح  محاوره  اصول  و  کنند  نمی  رعایت  را 
بسیاری  مطالبه  گزارش  این  دانند.  نمی  را  کرمان  مردم 

از مردم کرمان است که بارها این سواالت را مطرح کرده 
اند، اما به دلیل اینکه ما اسنادی در دست نداشتیم، نمی 
توانستیم با خیال راحت گزارش تهیه کنیم، اما امروز دیگر 
نمی توانیم چشم بر چنین رفتارهایی ببندیم. البته الزم 
به ذکر است که پس از رفتار ناشایست این افراد در مرکز 
سجادیه ما به ناچار و باوجود بعد مسافت طوالنی به مرکز 
به  و  رفتیم  بهمن   22 بلوار  در  واقع  بهمن   22 بهداشت 
به  رو  دلسوزانه  و  مهربانانه  رفتاری  با  باورناپذیر  ای  گونه 
رو شدیم که بر خود وظیفه می دانیم در همین گزارش 
از کارکنان این مجموعه در بخش واکسیناسیون و تست 

تیروئید قدردانی کنیم.

سرویس دین و مذهب کرمان امروز

حضرت فاطمه زهرا ـ سالم اهلل علیها ـ بعد از رحلت پدر گرامیشان 
مدت اندکی در قید حیات بودند که مورخین با اختالف این مدت را از 
75 روز تا هشت ماه ذکر کرده اند. در این مدت درباره اهل بیت پیامبر 
ـ علیهم السالم ـ و مخصوصاً نسبت به حضرت علی ـ علیه السالم ـ و 
خانم فاطمه زهرا ـ سالم اهلل علیها ـ ظلم های فراوانی روا داشته شد، 
از جمله غصب حق خالفت علی ـ علیه  السالم ـ و هجوم به درب خانه 
فاطمه زهرا ـ سالم اهلل علیها ـ و موارد دیگر که منجربه ناراحتی فاطمه 
زهرا ـ سالم اهلل علیها ـ نسبت به خلیفه اول و وابستگانش شد و لذا در 
روزهای آخر عمرش به شوهر خویش وصیت می کند که بعد از شهادت 

آن حضرت جنازه اش را شبانه دفن کند. 
اما شاید شبهه ای مطرح شود که آیا دفن شبانه خالف سیره رسول 
خدا است؟ به عبارت دیگر آیا در عصر پیامبر ـ صلی اهلل علیه و آله ـ 
دفن شبانه انجام گرفته؟ و آیا اصوالً در شرع مقدس اسالم از دفن شبانه 

مّیت منع شده؟
در کتب فقهی اسالمی چه از اهل تشیع و چه از اهل تسنن موردی 
که داللت بر منع از دفن شبانه مّیت شده باشد، وارد نشده و حتی نقل 
شده که برخی از صحابه از جمله ابی بکر را هنگام شب دفن کرده اند و 
همچنین از کتاب صحیح بخاری از ابن عباس نقل شده که پیامبرـ  صلی 
اهلل علیه و آله ـ بر مردی که در شب دفن کرده بودند همراه صحابه نماز 
خواندند. یعنی اینکه پیامبر با نماز خواندن بر مّیتی که شب دفن کرده 
اند و صحابه هم حضور داشته اند این عمل )دفن شبانه( را منع نکردند، 
چرا که اگر این عمل مخالف اسالم و روش پیامبر ـ صلی اهلل علیه و آله ـ 
می بود حتماً پیامبر ـ صلی اهلل علیه و آله ـ از این کار منع می نمودند. 
پس منع نکردن پیامبرـ  صلی اهلل علیه و آلهـ  و خواندن نماز بر آن میت 
و دفن شبانه میت مذکور در عصر پیامبر ـ صلی اهلل علیه و آله ـ همه 

داللت بر این مطلب دارد که این عمل خالف شرع نبوده و حتی مورد 
تأیید پیامبر بوده است. و بعد از پیامبر چنانچه گفته شد ابی بکر )خلیفه 
اول( را نیز شبانه دفن کردند، پس دفن شبانه پیکر مطهر حضرت زهرا ـ 
سالم اهلل علیها ـ توسط علی ـ علیه  السالم ـ خالف سیره پیامبر ـ صلی 

اهلل علیه و آله ـ نبوده و این ادعا بی مورد و باطل است.
دلیل دیگر بر اینکه دفن شبانه جسد حضرت زهرا ـ سالم اهلل علیها ـ 
توسط علی ـ علیه السالم ـ خالف سنت و سیره نبوی نبوده، این است 
که علی ـ علیه  السالم ـ بر وصیت همسر محترمه شان عمل نموده و در 
اسالم و سیره پیامبر ـ صلی اهلل علیه و آله ـ نه تنها از این گونه وصیت 

منعی نشده بلکه ما در موارد متعدد این گونه وصیتها را شاهد هستیم. 
در قران کریم نیز در موارد متعدد به وصیت کردن اشاره شده و از پیامبر 
اسالم ـ صلی اهلل علیه و آله ـ نقل شده است که مؤمن هنگام مرگ باید 

وصیت نامه اش همراهش باشد
مزار مخفی مادر

حضرت زهرا ـ سالم اهلل علیها ـ زمانی که اجلشان نزدیک شد و در 
باالی  بر  ـ  الّسالم  علیه  ـ  علی  می بردند،  بسر  احتضار  حالت  به  بستر 
ـ  فاطمه  کردند،  همدیگر  با  که  صحبتهایی  از  بعد  و  آمدند  بسترشان 
ـ  به همسرشان علی  تا چند وصّیت  اجازه خواستند  ـ  علیها  سالم اهلل 

علیه الّسالم ـ کنند.
از جمله وصایای حضرت زهرا ـ سالم اهلل علیها ـ به علی ـ علیه الّسالم 

ـ این بود که گفتند:
را شبانه  رفتم، جنازه ام  دنیا  از  تا چند ساعت دیگر  اگر  ای پسرعمو! 
تشییع کن و مراسم تشییع مرا اعم از غسل و کفن و نماز خواندن و دفن 
کردن را باید در محیطی مخفی و پنهان انجام دهید و فقط به کسانی 
اجازه شرکت در تشییع دهید که ظلم و جفا نسبت به من روا نداشته اند.

و حّتی به یک نقل حضرت زهرا ـ سالم اهلل علیها ـ تصریح کردند که 
نگذارید ابی بکر و عمر بر من نماز بخوانند و در تشییع جنازه من شرکت 

کنند.
حال بحث در این  است که علّت این اجازه ندادن حضرت بیانگر چیست؟

یقیناً حضرت زهرا ـ سالم اهلل علیها ـ با این کارشان می خواستند باری 
دیگر همانند جریان فدک مبارزه ای را تازه با وصّیت نامه سیاسی خویش 

شروع کنند که ضربه سهمگینی به حکومت وقت وارد سازند.
مردم  افکار خفته  وصّیت خویش  با  ـ  علیها  اهلل  ـ سالم  اطهر  فاطمه 
مدینه را بیدار می ساختند و توجه افکار عمومی را نسبت به پایمال کردن 

حّق خویش جلب می کردند. 
امیرالمؤمنین با عمل به وصّیت زهرا ـ سالم اهلل علیها ـ اذهان جامعه 
را دچار شک و تردید کردند و مشروعیت خلیفه را زیر سئوال بردند و 
مظلومیت زهرا ـ سالم اهلل علیها ـ را بیشتر آشکار ساختند و این سؤال 

را همیشه برای همگان مطرح کردند که چرا قبر زهرا ـ سالم اهلل علیها 
ـ مخفی مانده است.

بدین طریق زمانی که حضرت زهرا ـ سالم اهلل علیها ـ از دنیا رفتند 
آمدن  بیرون  منتظر  و  می آمدند  حضرت  آن  خانه  به  سراسیمه  مردم 
جنازه بودند که علی ـ علیه الّسالم ـ به ابوذر گفتند: برو و با صدای بلند 
اعالم کن که برگردند چرا که تشییع جنازه دختر رسول  خدا به تأخیر 

افتاده است.
با کمک اسماء  ـ  الّسالم  مردم که متفرق شدند حضرت علی ـ علیه 
بدن حضرت را غسل و کفن کردند و در نیمه شب با عده ای از نزدیکان 
و یاران خویش که عبارت بودند از: سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، عباس و 
زبیر و چند تن دیگر به همراه علی ـ علیه الّسالم ـ جنازه دختر رسول 
 خدا را شبانه تشییع کردند و شبانه به خاک سپردند و حضرت علی ـ 
علیه الّسالم ـ قبر فاطمه ـ سالم اهلل علیها ـ را هم سطح زمین کردند و 
حتی روایت شده در چند نقطه در بقیع، حضرت، قبر درست کردند تا 
متوجه نشوند که قبر دختر رسول  خدا کدام  یک است و این راز مخفی 
 ماندن قبر فاطمه ـ سالم اهلل علیها ـ برای همیشه مانده است و کسانی 
هم که حضور داشتند دیگر بعدها محل اختفاء قبر فاطمه ـ سالم اهلل 

علیها ـ را بیان نکردند. 
امور زیر  بنابراین علت، مخفی ماندن قبر آن حضرت را می توان در 

خالصه کرد:
حضرت  آن  قبر  به  مظلومه  آن  حق  غاصبان  و  دشمنان  اینکه،   .1

دسترسی نداشته باشند تا روزی در صدد نبش آن برنیایند.
2. اینکه، خود آن حضرت خواستند که شبانه و مخفیانه، دفن شوند که 

به تبع آن قبرشان مخفی بماند.
3. با توجه به محتوای وصیت ایشان در مورد دفن آن حضرت؛ می توان 
گفت که می خواستند با این کار، افکار عمومی را بیدار کرده و مردم را 
نسبت به ظلم حکام زمانشان نسبت به ایشان و علیـ  علیه الّسالمـ  آگاه 
سازند و لذا این سوال را که »چرا قبر فاطمه ـ سالم اهلل علیها ـ مخفی 

ماند« برای همیشه در اذهان مردم زنده نگه دارند.

روایت »کرمان امروز« از برخی بد اخالقی های واگیردار در بین کارکنان مراکز درمانی در شهر کرمان؛

کز بهداشت نباید فرساینده روان باشند مرا
   مسئوالن بایددرباره  بدرفتاری و بداخالقی در مرکز بهداشت  ابوحامد )سجادیه( پاسخگو باشند

نوشتاری در باب شهادت حضرت  فاطمه زهرا)س( به مناسبت ایام  فاطمیه؛ 

چرا حضرت فاطمه شبانه دفن شد؟


