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روزنوشت های یک معلم  سابق

شی در کالس 40 نفره
ُ

استعداد ک

کرمان کمبود فضای آموزشی در شهر  گزارش »کرمان امروز« از بحران 

کالس های درس 40 نفره؛ برای سال تحصیلی 1401-1400 و 

مدارس  برخی  بودن  فرسوده  و  آموزشی  فضای  کمبود  اخیر  سالیان  در 
بوده  کرمانی  دانش آموزان  روی  پیش  معضالت  و  مشکالت  ثابت  پای 
را نشان  آغاز سال تحصیلی خود  یا  و  پایان  است، مشکلی که معموال در 
نیز  بدتر  اوضاع  غیرحضوری  تحصیلی  سال  یک  این  در  البته  که  می دهد 
شده است و در مهرماه1400 با انبوهی از دانش آموز روبه رو خواهیم بود 
ابتدائی  آموزش  معاون  می شوند.  اضافه  شلوغ  کالس های  این  به  که 
اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان در این باره گفت: در شهر کرمان 
برای  باید  که  است  نفر   40 باالی  و  داریم  دانش آموزی  تراکم  بیشترین 
ها  کالس  اگر  و  بگیرد  صورت  جدی  اقدام  آموزشی  فضای  مساله  حل 
و... داشت  خواهیم  جدی  مشکل  کرونا  به  توجه  با  باشد،  حضوری 
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اخبار استان

کرمان  استان  شمال  کشاورزی  جهاد  رئیس 
میزان کمبود مرغ در هر دوره را ۴ میلیون قطعه 
ذکر کرد و گفت: در زمینه صدور مجوز مرغداری 

در استان کرمان محدودیتی وجود ندارد.
به  سعیدی  عباس  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان  استان  مرغداران  گفت:  خبرنگاران 
بازه زمانی مشخص هستند  تولید در  به  موظف 

و نمی توانند به مدت طوالنی تولید نداشته باشند.
 ۷۰ را  ریزی  جوجه  دو  بین  مهلت  حداکثر  وی 
روز اعالم و بیان کرد: مرغدار باید پس از تخلیه 
مرغداری ظرف مدت ۲۰ روز اقدام به جوجه کند. 
مرغ تولیدی هم باید حداکثر تا سن ۵۰ روزگی 

به بازار عرضه شود.
وی میزان کمبود مرغ در هر دوره را ۴ میلیون 

مجوز  صدور  زمینه  در  کرد:  اعالم  و  ذکر  قطعه 
وجود  محدودیتی  کرمان  استان  در  مرغداری 

ندارد.
کرمان  استان  شمال  کشاورزی  جهاد  رئیس 
را حدود ۱۳۰  تولید روزانه مرغ کرمان  متوسط 
تن ذکر و اظهار کرد: میزان مصرف روزانه مرغ در 
شمال و جنوب استان بین ۲۰۰ تا ۲۲۰ تن است.

ندارد  اینکه مرغداران حق  بر  تاکید  با  سعیدی 
به مدت طوالنی واحدشان را تعطیل کند، اظهار 
کرد: مرغداران بدون دلیل محکم و موجه نباید 

واحدهای مرغداری را تعطیل کنند.
از  کرمان  استان  شمال  کشاورزی  جهاد  رئیس 
برخورد با متخلفان خبر داد و افزود: متخلفان به 

مراجع قانونی معرفی می شوند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان بر لزوم انجام تبلیغات 
انتخاباتی در فضایی سالم و مومنانه تاکید کرد.

علیدادی  حسن  االسالم  حجت  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
با  کرمان  هفته  این  جمعه  نماز  خطبه های  در  سلیمانی 

این  کرد:  اظهار  فلسطین،  مقاومت  جبهه  پیروزی  تبریک 
پیروزی بیانگر نابودی اسرائیل در آینده ای نزدیک است.

وی با اشاره به انتخابات پیش رو از مردم خواست کاندیدای 
طرفدارانشان  و  کاندیداها  افزود:  و  کنند  انتخاب  را  اصلح 

باید از تخریب سایر کاندیداها پرهیز کنند و رعایت اخالق 
انتخاباتی بسیار اهمیت دارد. نماینده ولی فقیه در استان 
و  سالم  فضایی  در  باید  انتخاباتی  تبلیغات  گفت:  کرمان 
خواستار  علیدادی  االسالم  حجت  شود.  انجام  مومنانه 

ملت  افزود:  و  شد  انتخابات  در  مردم  پررنگ  مشارکت 
با  خرداد   ۲۸ روز  در  گذشته  انتخابات های  همانند  ایران 
لبیک به مقام معظم رهبری با حضور در پای صندوق های 

رأی حماسه ای دیگر رقم می زنند.

امام جمعه کرمان: 

کاندیداها و طرفدارانشان باید از تخریب سایر کاندیداها پرهیز کنند

رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان: 

مرغداران بدون دلیل محکم و موجه نباید واحدهای مرغداری را تعطیل کنند

خبر
توسط شرکت معدنی و صنعتی گل گهر؛

اختتامیه جشنواره داستانی 

پویش پایداری برگزار شد

مراسم  برگزاری  با  پایداری  پویش  داستانی  ادبیات  استانی  جشنواره  نخستین 
اختتامیه به کار خود پایان داد.

با  که  این جشنواره  الملل شرکت گل گهر،  بین  امور  و  روابط عمومی  گزارش  به 
حمایت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و کانون بسیج هنرمندان سیرجان آبانماه سال گذشته آغاز شد پس از طی مراحل 
ثبت نام، و داوری آثار، فروردین ماه سال جاری نفرات برگزیده خود را شناخت اما به 

دلیل شرایط کرونا، مراسم اختتامیه جشنواره با تاخیر برگزار شد.
حجت االسالم حسینی امام جمعه سیرجان در این مراسم گفت: انسان به عنوان 
گل سرسبد خلقت که دارای عقل و شعور روح است، بایستی در کنار شکرگزاری 
پروردگار، وظایف خود را نیز انجام دهد که همانا یکی از این وظایف استفاده از توان 
نویسندگی و هنر در راه موثر است و از برگزارکنندگان چنین رویدادهای فرهنگی 

و اجتماعی موثری بایستی تشکر کرد.
دکتر محمدجواد فریدونی معاون پشتیبانی شرکت گل گهر نیز در این مراسم گفت: 
سیرجان شهری با فرهنگ غنی است و بایستی با فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
تاثیرگذار، این فرهنگ غنی را تعمیم داد و موجبات نام آوری سیرجان را فراهم 
آورد. اگر امروز دغدغه فرهنگی نداشته باشیم و در مسایل فرهنگی و اجتماعی 
هزینه نکنیم، در آینده باید منتظر آسیب های اجتماعی و مشکالت مربوطه در 

جامعه باشیم.
در پایان از برگزیدگان این جشنواره استانی به شرح ذیل تجلیل شد: محمد مهربان 
اسماعیل پور، آیلین رئیسی و کیارش آزادی؛ برگزیدگان سطح دانش آموزی. اسالم 
حاجب، الهام آباده ای، سپیده رمضان نژاد و مهرداد فروتن برگزیدگان سطح آزاد و 
مهناز رجبی زاده و طیبه شجاعی مشترکا به عنوان برگزیدگان محور ویژه همایش 

می باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان تأکید کرد :

ممنوعیت دریافت وجه در مدارس دولتی

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: دریافت هر گونه وجه،غیر از هزینه 
بیمه و کتاب در مدارس دولتی هنگام ثبت نام از اولیای دانش آموزان ممنوع است.
احمد اسکندری نسب مدیرکل آموزش وپرورش استان کرمان گفت: باید زمینه 
الزم برای رضایت مندی اولیا در زمان ثبت نام فرزند خود در مدارس فراهم شود.

او از راه اندازی سامانه الکترونیکی ثبت نام خبر داد و افزود: ثبت نام تمامی دانش 
آموزان در سامانه سیدا و از درگاه http://pada.medu.ir انجام می شود.

اسکندری نسب تاکید کرد: برای رعایت اصول تربیتی و اهمیت حفظ اعتماد به 
نفس کودکان در آغاز ورود به مدرسه، برگزاری هرگونه مصاحبه یا آزمون برای 
نوآموزان پیش دبستانی و کالس اولی ها در همه مدارس دولتی و غیر دولتی در 

زمان پذیرش و ثبت نام ممنوع است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان تصریح کرد: ثبت نام اولیه پایه اول ابتدایی 
البته بعد از مراجعه  از اول خردادماه و به صورت حضوری در حال انجام است، 
دانش آموزان به پایگاه های سنجش در بدو ورود، ثبت نام آن ها قطعی خواهد شد.

اسکندری نسب گفت: به منظور اطالع رسانی و افزایش آمادگی خانواده ها و دانش 
آموزان، موقعیت جغرافیایی مدارس، جنسیت، دوره تحصیلی و نوع امکانات مدرسه 
از طریق شبکه شاد و پورتال های خبری استانی و منطقه ای، اطالع رسانی می شود.
او با بیان اینکه دریافت هر گونه وجه غیر از هزینه بیمه و کتاب در مدارس دولتی 
هنگام ثبت نام از اولیای دانش آموزان ممنوع است و در صورت مشاهده با متخلفان 
برخورد خواهد شد، افزود: اولیای دانش آموزان در صورت مشاهده هرگونه تخلف 
شکایت خود را در سامانه رسیدگی به شکایات مردمی آموزش و پرورش استان 

کرمان ثبت کنند.

جیرفت، سیرجان و شهربابک  همچنان 

در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند

طبق آخرین آمار رنگ بندی کشور،۱۳ شهرستان در وضعیت قرمز کرونایی قرار 
دارند که در این بین نام جیرفت،سیرجان و شهربابک از استان کرمان نیز به چشم 

می خورد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، رنگ بندی 
کرونایی کشور که از روز شنبه ۸ خرداد اعمال شد در اپلیکیشن ماسک منتشر 

گردید.
بلوچستان(،  و  )سیستان  چابهار  بوشهر(،  )استان  کنگان  و  دیر  شهرستان های 
کرمانشاه(،  )استان  سرپل ذهاب  کرمان(،  )استان  شهربابک  و  سیرجان  جیرفت، 
قرمز  وضعیت  در  )هرمزگان(  میناب  و  قشم  رودان،  بندرعباس، جاسک، خمیر، 

قرار دارند.
در برخی شهرستان های قرمز سویه های کرونای هندی و آفریقای جنوبی در حال 
بسته،  فضای  در  به خصوص  اجتماعات  از  پرهیز  و  مراقبت جدی  است.  انتشار 

ضروری است. 

فروش گوشت سگ در شهربابک تکذیب شد

در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی با عنوان فروش گوشت سگ در شهربابک، 
رییس اداره اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان کرمان این شایعه را رد کرد.

به گزارش ایسنا، اخیرا فیلمی در فضای مجازی با عنوان فروش گوشت سگ در 
شهربابک منتشر شده که مدیر اداره اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان کرمان 
در این باره گفت: این کلیپ مربوط به معدوم کردن سگ ها در شهرستان انار است.
انار  سرگرد »طاها ساسان« اظهار کرد: براساس پیگیری پلیس فتای شهرستان 
مشخص شد، این کلیپ مربوط به معدوم کردن سگ های ولگرد است لذا فروش 

گوشت سگ در قصابی، صحت ندارد.

رییس کل دادگستری استان کرمان به راه اندازی 
اشاره  نیز  مالی  محکومان  سجل  به  مربوط  سامانه 
کلیه  سابقه  سامانه  این  براساس  کرد:  عنوان  و 
محکومان مالی به صورت ریز و دقیق جمع آوری می 
شود تا دستگاه های مختلف برای اعتبارسنجی افراد 
این سامانه  براساس  و  کنند  استفاده  این سامانه  از 
اگر فردی در دستگاه قضایی معسر شناخته شود، در 
تمامی حوزه های دیگر نیز معسر شناخته می شود.

یداهلل موحد در نشست مشترک با روسا و دادستان 
با  کرمان  استان  سراسر  قضایی  های  حوزه  های 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  فرمایشات  به  اشاره 
درباره انتخابات، گفت: امروز مهمترین مساله کشور، 
موضوع انتخابات است و ما خط و مسیر روشن تاسی 
پیش  در  را  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  منویات  از 

رو داریم.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در تمامی انتخابات 
های برگزار شده پس از پیروزی انقالب اسالمی  با 
در  همواره  رهبری،  فرمایشات  از  تمکین  و  تبعیت 
رهنمودهای  و   است  کرده  حرکت  والیت  مسیر 

ایشان فصل الخطاب است.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره 
انتخابات  در  حداکثری  مشارکت  که  مطلب  این  به 
به عنوان مظهر اقتدار ملی همواره مورد تاکید رهبر 
معظم انقالب اسالمی است، گفت: روسا و دادستان 
با  و  قانون  مبنای  بر  باید  قضایی  های  حوزه  های 
توجه به فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی خط 
والیت را دنبال کرده و زمینه مشارکت حداکثری در 

انتخابات را فراهم کنند.
قضایی  دستگاه  که  مطلب  این  به  اشاره  با  موحد 

گفت:  نیست،  انتخابات  اجرای  بر  ناظر  و  مجری 
اجرایی  های  هیات  اعضای  عنوان  به  ها  دادستان 
انتخابات، در سالمت و جلب مشارکت عمومی می 

تواند نقش مهمی ایفاء کنند.
جرایم  از  پیشگیری  ستادهای  کرد:  عنوان  وی 
قضایی  های  حوزه  در  هوشمند  و  فعال  انتخاباتی 
شکل گرفته اند و فعالیت خود را دنبال خواهند کرد.
وی بر تالش برای جلب مشارکت حداکثری مردم و 
استفاده از تمام ظرفیت های اداری و غیراداری برای 
ایجاد  گفت:  و  کرد  تاکید  عمومی  مشارکت  جلب 
وظیفه  یک  انتخابات  در  حداکثری  حضور  زمینه 
خود  الهی  تکلیف  این  به  باید  همه  و  است  شرعی 

توجه کنیم.
معیارهای  به  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
اصلح  داوطلب  درباره  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
له  معظم  فرمایشات  مبنای  بر  کرد:  بیان  و  اشاره 
انتظار می رود که با انتخاب مردم یک دولت انقالبی، 
مردمی و فساد ستیز زمام امور را در دست گیرد که 
با اعتماد به منابع داخلی و ظرفیت های درون کشور 
و نیز با اعتماد به جوانان به عنوان نیروهای پیشران 
کشور در مسیر توسعه برای تحقق آرمان ها و تحقق 

اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی گام بردارد.
زا  تنش  آرای  اجرای  و  صدور  از  پرهیز  بر  موحد 
باید  گفت:  و  کرد  تاکید  اجتماعی  تبعات  دارای  و 
ضمن توجه هر چه بیشتر به مطالبات اقشار مختلف 
از  امنیتی  نهادهای  با همکاری   اجتماعی  و  صنفی 
بروز تجمعات و اعتراضات صنفی در آستانه انتخابات 

جلوگیری شود.
وی در ادامه با اشاره به این مطلب که طی دو سال 

گذشته قوه قضاییه حرکت تحولی خود را بر اساس 
خاطرنشان  است،  کرده  آغاز  قضایی  تحول  سند 
سند،  این  بهتر  چه  هر  اجرای  راستای  در  کرد: 
دستورالعمل ها و بخشنامه های متعدد صادر و ابالغ 
شده است که قضات و مدیران قضایی باید مفاد آن 

را اجرا کنند.
هوشمند  سامانه  که  مطلب  این  به  اشاره  با  موحد 
راه  عدالت  ملی  شبکه  در  )سهام(  مالی  استعالم 
این سامانه  از  برای استعالمات مالی  اندازی شده و 
استفاده می شود، گفت: دستورالعمل ها برای سرعت 

بخشی در کار است و نباید مغفول واقع شوند.
وی بر ورود اطالعات صحیح و دقیق در سامانه ها نیز 
تاکید کرد و افزود: روند هوشمندسازی قوه قضاییه با 

جدیت در دست انجام است و این سیستم به مثابه 
قطاری در حال حرکت است که اگر تعلل کنیم از 

آن جا خواهیم ماند.
رییس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: 
شورای حفظ حقوق بیت المال در مرکز استان فعال 
است و در غالب شهرستان ها نیاز است که این شورا 

فعال شود.
موحد با اشاره به اینکه بر اساس دستوالعمل ابالغی 
به  رسیدگی  زمان  میانگین  قضایی،  های  حوزه  به 
ایجاد پرونده های  از  تا  باید رعایت شود  پرونده ها 
مسن جلوگیری شود، گفت: باید دستورالعمل ها و 
راهکارهای موجود به منظور اتخاذ تصمیمات متقن 

و مستدل در دستگاه قضایی نهادینه شود.

براساس  گفت:  کرمان  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
ماده ۱۰۰ قانون مالیاتها، موعد ارایه اظهارنامه مالیاتی 

اشخاص حقیقی )صاحبان مشاغل( خردادماه است.
   به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان 
کرمان ، محمد سلمانی اظهار کرد: اشخاص حقیقی 

اظهارنامه  باید  می  قانون  مطابق  مشاغل(  )صاحبان 
مالیاتی عملکرد سال ۱۳99 خود را خردادماه سال 
ملی  درگاه  طریق  از  الکترونیکی  صورت  به  جاری 
 WWW.INTAMEDIA.IR نشانی  به  مالیات 

ارسال و مالیات خود را پرداخت کنند.

وی با تاکید بر اینکه برخورداری از هر نوع تسهیالت 
الکترونیکی  ارائه  به  منوط  مالیاتی،  معافیت های  و 
است،  قانونی  مقرر  موعد  در  مالیاتی  اظهارنامه 
بهره  منظور  به  اقتصادی  فعاالن  کرد:  خاطرنشان 
هرگونه  یا  و  صفر  نرخ  قانونی  مشوق های  از  مندی 

در  را  خود  مالیاتی  اظهارنامه  باید  دیگر،  تسهیالت 
مهلت مقرر قانونی ارائه کنند.

تاکید  پایان  استان کرمان در  مالیاتی  امور  مدیرکل 
کرد: ضروری است مودیان محترم از هرگونه مراجعه 

غیرضروری به ادارات مالیاتی اجتناب کنند.

رییس کل دادگستری استان:

 روسا و دادستان های حوزه های قضایی زمینه مشارکت حداکثری در انتخابات را فراهم کنند

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبر داد:

  خردادماه؛ موعد ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

آگهی فقدان سند مالکیت 
طبق درخواست شماره 4535- 1400/3/1 آقای مظفر/ شاهرخی فرزند حسین شماره 
شناسنامه 968 تاریخ تولد 1341/04/02 صادره از کرمان دارای شماره ملی 2992441163 مالک 
ششدانگ  پالک 1015 فرعی از 2786 اصلی بخش 3 کرمان موضوع سند مالکیت اصلی بشماره 
چاپی 569309 سری الف سال 93 با شماره دفتر الکترونیکی 139520319078007894 صادر و 
تسلیم گردیده ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضا شده مدعی است سند مالکیت مزبور 
به علت جابجایی مفقود 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 منطقه 2 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: 1400/3/9

235 م/الف
محمود مهدی زاده 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 

قانونی  نمایندگان  و  از کلیه سهامداران  بدین وسیله 
صاحبان سهام شرکت کشاورزی هل کار نگار به شماره 
 ۱۰6۳۰۱۷96۵۵ ملی  شناسه  به  و   ۱۱9۵۲ ثبت 
فوق  در جلسه مجمع عمومی  آید  بعمل می  دعوت 
العاده شرکت که در ساعت ۸ صبح پنجشنبه مورخ 
۱۴۰۰/۳/۲۷ در محل دفتر شرکت به آدرس خیابان 
تلفن   ۷6۱۳۸۱۷6۳۳ کدپستی   ۳۵ کوچه  مطهری 
۳۲۲۲۰۲۵۸ تشکیل می گردد حضور به هم رسانند. 

دستور جلسه:
اصالح ماده ۳۱ اساسنامه شرکت 

هیات مدیره شرکت کشاورزی هل کارنگار 

تاریخ: ۱۴۰۰/۳/۸              شماره ۴۰۰/۳/۱۰۱

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
کشاورزی هل کار نگار )سهامی خاص(

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده(  واگذاری امور جاري برخي شهرکها و نواحي 
صنعتي استان کرمان و امورخدمات پشتیباني ساختمان اداري شرکت شهرکهاي صنعتي استان کرمان را, به صورت حجمی به  شرکت واجد 
شرایط واگذار 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 و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
-  سپرده شرکت در مناقصه:مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۳۸۴6۰۰۰۰۰۰ )سه میلیارد و هشتصد و چهل و شش میلیون ( ریال می باشد.

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰6 می باشد.
-  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز سه شنبه مورخ 99/۰۳/۱۱.

-  مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ 99/۰۳/۲۵.
-  زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ 99/۰۳/۲6.

-  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه )پاکت الف(: کرمان- بلوار 
شهید عباسپور)پارادیس(- نبش میدان عاشورا-  تلفن:۰۳۴-۳۱۲۷۲۰۱۲

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۰۲۱-۴۱9۳۴                      
 دفتر ثبت نام: 88969737 و 021-85193768

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

شناسه: 6۰۷۱م/الف
روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان 

آگهی مناقصه شماره 507 د1400
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

 بازگشت ایرانیان
 از هند به ایران

نخستین پرواز اضطراری بازگشت دانشجویان و اتباع 
گزارش  به  شد.  انجام  جمعه  شامگاه  هند  از  ایرانی 
از  گروه  نخستین  خبر،  شبکه  رسانی  اطالع  پایگاه 
دانشجویان و اتباع ایرانی در هند که به دلیل قطع 
پرواز ها در اثر تدابیر و دستورالعمل های پیش بینی 
گرفتار  هند  در  کرونا  گسترش  با  مقابله  برای  شده 
پرواز  یک  با  خرداد،   ۷ جمعه  شامگاه  بودند،  شده 
شرکت هواپیمایی ماهان دهلی نو را به مقصد تهران 

ترک کردند.
این پرواز با تالش ها و مدیریت سفارت ایران در هند 
و رعایت کلیه دستورالعمل های ستاد ملی مقابله با 
کرونا انجام شد. این گروه پس از ورود، مجددا تحت 
قرنطینه ۲ هفته ای در تهران قرار خواهند گرفت و 
پس از اطمینان از سالمت کامل ایشان، از قرنطینه 

خارج خواهند شد.
انتقال  از  کشوری  هواپیمایی  سازمان  پیش  هفته 
اتباع  و  هند  کشور های  مبداء  از  ایرانی  دانشجویان 
و  العاده  فوق  پرواز  با  کشور  به  پاکستان  در  ایرانی 
ملی  ستاد  ابالغی  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 

مبارزه با کرونا خبر داد.
و  قرنطینه سراسری  وضع  از  پس  نیز  گذشته  سال 
بسته شدن تمام مرز های هوایی هند، سفارت ایران 
چند  شد  موفق  فراوان  تالش های  با  کشور  این  در 
پرواز اضطراری را برای بازگشت اتباع ایرانی از نقاط 

مختلف هند به کشور انجام دهد

مرگ در درگیری زن و شوهر 
به خاطر یک لیوان آب

 پرونده قتل مهندس جوان که به  خاطر یک لیوان 
آب با همسرش درگیر شده و به قتل رسیده است، 
قرار  تهران مورد رسیدگی  استان  دادگاه کیفری  در 
همسرش  با  شدید  درگیری  از  بعد  مقتول  می گیرد. 
جانش را از دست داد و ضربات کاری روی بدن خودش 
و همسرش نشان می دهد آنها درگیری شدید داشتند. 
یک سال قبل جسد بی جان مرد جوانی به نام پویا در 
نام رؤیا هر دو  به  پویا و همسرش  پیدا شد.  خانه اش 
به شدت مجروح شده بودند اما رؤیا هنوز زنده بود. با 
انتقال جسد پویا به سردخانه و جسم نیمه جان رؤیا به 
آغاز  این خصوص  در  مأموران  بررسی های  بیمارستان 
شد تا معلوم شود چه اتفاقی برای این زوج افتاده است. 
پلیس فهمید این زوج دختری به نام گندم دارند که 
دختر  این  داشت.  حضور  خانه  در  درگیری  زمان  در 
بدهد،  مأموران  به  زیادی  توضیحات  نتوانست  کوچک 
زیرا از واقعه رخ داده به شدت شوکه شده بود. رؤیا بعد 
از به هوش آمدن به مأموران گفت در پی یک درگیری 
با شوهرش زخمی شده و پویا نیز در همان درگیری 
جانش را از دست داده است. این زن گفت: همسرم 
در درگیری خانوادگی قصد کشتن من را داشت که 
پس از زخمی کردن من با ضربات چاقو خودزنی کرد.
خانواده پویا این ادعا را رد کردند و مدعی شدند رؤیا 
شوهرش را کشته است. با این ادعا تحقیقات پلیس 
بهبودی  از  پس  جوان  زن  شد.  تازه ای  مرحله  وارد 
از مشکالت روحی  بود  نسبی گفت: همسرم سال ها 
هم  با  همیشه  به همین خاطر  و  می برد  رنج  روانی  و 
بودیم،  شده  دختر  یک  صاحب  ما  داشتیم.  اختالف 
دخترم  شب  آن  بود.  شده  بداخالق تر  همسرم  اما 
وقتی  بدهم.  او  به  آب  لیوان  یک  تا  خواست  من  از 
می خواستم لیوان  آب را به دخترم بدهم، همسرم به 
من اعتراض کرد و گفت باید لیوان آب را به او بدهم.
من به او گفتم صبر کند تا دخترم گندم آب بخورد، 
اما او شروع به داد و فریاد کرد و گفت من همیشه 
در  بچه  دادم  جواب  داده ام.  ترجیح  او  به  را  دخترم 
از  خودش  است  تشنه  خیلی  اگر  او  و  است  اولویت 
درگیری  باعث  موضوع  همین  بردارد.  آب  یخچال 
کشید.  چاقو  و  رفت  آشپزخانه  به  همسرم  شد.  ما 
دیگر  بار  اما  گرفتم،  دستش  از  به زور  را  چاقو  من 
برداشت.  به آشپزخانه رفت و حتی سه مرتبه چاقو 
چند  او  اما  گرفتم.  او  از  را  چاقو  به زور  بار  هر  من 
در  وقتی  و  بیهوش شدم  که  زد  من  به  چاقو  ضربه 
به   همسرم  شدم  متوجه  آمدم  هوش  به   بیمارستان 

خاطر چاقوخوردگی جان سپرده است.
و  خودکشی  سابقه  همسرش  کرد  ادعا  زن  این 
پایان  زندگی اش  به  به همین خاطر  و  خودزنی داشته 
اعالم  گزارشی  در  قانونی  پزشکی  وقتی  است.  داده 
کرد بعضی از ضربه های وارد شده به مرد جوان ناشی 
از خودزنی بوده است، فرضیه خودکشی قوت گرفت، 
اما بار دیگر خانواده پویا اعالم کردند عروس شان به  
با  و  را کشته  او  با پسرشان  زیاد  اختالف های  خاطر 
دروغ گویی قصد دارد پلیس را گمراه کند. در ادامه 
تحقیقات پلیس به بازجویی از اعضای خانواده پویا و 

رؤیا پرداخت.
نخبه  و  مهندس  شوهرخواهرم  گفت:  رؤیا  خواهر 
جدیدی  فرمول  او  بود.  توهم  دچار  همیشه  او  بود، 
کشف کرده بود و فکر می کرد خواهرم آن فرمول را 
به رئیس پویا داده است. می گفت بی محلی رئیسش 
به او به خاطر این است که رؤیا فرمول را به او داده 
است. اما خواهرم اصال رئیس پویا را نمی شناخت و تا 

به حال او را ندیده بود.
این زن در ادامه اظهاراتش گفت: آنها یک  بار وقتی 
که گندم دوساله بود، از هم جدا شدند و دادگاه حکم 
داد که گندم پیش مادرش بماند. اما بعد از مدتی پویا 
چند واسطه فرستاد که رؤیا به خانه برگردد و گفت 
از رجوع  بعد  این حال  با  اذیت نمی کند،  را  او  دیگر 
باز هم با یکدیگر درگیری هایی داشتند. از طرفی رؤیا 
می گفت گندم به پدرش وابسته است و به همین دلیل 

او نمی تواند از شوهرش جدا شود.
در ادامه تحقیقات پلیس چند نامه دست نویس از پویا 
را کشف کرد که متعلق به چندین سال قبل بود. در 
نامه ها پویا از همسرش خداحافظی کرده و نوشته بود 

قصد خودکشی دارد.
در نهایت پرونده مرگ مرموز مهندس جوان با صدور 
یک  کیفری  دادگاه  به  او  همسر  برای  کیفرخواست 
شود.  رسیدگی  آن  به  تا  شد  فرستاده  تهران  استان 
این در حالی است که خانواده پویا برای عروس شان 

اشد مجازات خواسته اند.

گزارش »کرمان امروز« از بحران کمبود فضای آموزشی در شهر کرمان برای سال تحصیلی 1401-1400 و کالس های درس 40 نفره؛

استعداد ُکشی در کالس 40 نفره

اشاره:
به پایان سال تحصیلی99-1400 نزدیک شده ایم و دانش 
آموزان و معلمان بعد از 9 ماه تحصیل و تدریس آنالین امید 
دارند که سال تحصیلی 1400-1401 را به صورت حضوری 
بتوانند آغاز کنند و این همه در شرایطی است که جامعه  به 
سطح ایمنی قابل قبولی برسد تا به روال عادی قبل بازگردیم. 
با این وجود معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش 
برای سال تحصیلی  است که   اعالم کرده  استان در خبری 
جدید در شهر کرمان بیشترین تراکم دانش آموزی را داریم و 
و باالی 40 نفر است. این در حالی است که میانگین افزایش 
دانش آموزان  برای دوره ابتدایی ۲6 نفر تعریف شده است . 
در همین زمینه گزارشی تهیه شده که  در ادامه  قابل مطالعه 

است.
تاثیر فضای آموزشی بر روند یادگیری دانش آموزان

فضاهای آموزشی نقش مهم و اساسی را در یادگیری و یاد 
دهی ایفا می کنند. کیفیت فضای آموزشی می تواند زمینه 
ساز پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، رغبت و انگیزه معلمان 

به آموزش باشد.
امروزه فضاهای آموزشی مدارس، کم مساحت، ستبر، سرد و 
یکنواخت است. لذا دانش آموزان در محیطی کوچک و شلوغ 
نمی توانند با محیط رابطه کارآمدی برقرار کنند و این امر در 

مساله آموزش و یادگیری آنان اخالل ایجاد می کند.
کمبود فضای آموزشی معضلی در کرمان

بودن  فرسوده  و  آموزشی  فضای  کمبود  اخیر  سالیان  در 
دانش  روی  پیش  معضالت  و  مشکالت  ثابت  پای  مدارس 
آموزان کرمانی بوده است، مشکلی که معموال در پایان و یا 
آغاز سال تحصیلی خود را نشان می دهد و متولیان این حوزه 
از کمبود و نواقصات فضای آموزشی  در کرمان  سخن به میان 

می آورند.

گرچه هر بار مسئوالن آموزش و پرورش استان این اظهارات 
دارند که  این  بر  و سعی  ثمررا مطرح کرده  بدون  و  تکراری 
مدارس  گرفتن  همچون  مقطعی  های  مسکن  با  را  مشکل 
استیجاری برطرف کنند اما به ظاهر نسخه هایی که پیچیده 
نبوده و کالس های شلوغ همچنان در  می شود شفا بخش 

انتظار دانش آموزان است.

کالس های 40 نفره 
استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  ابتدائی  آموزش  معاون 
کرمان در این باره گفت: در شهر کرمان بیشترین تراکم دانش 
آموزی داریم و باالی 40 نفر است که باید برای حل مساله 
ها  کالس  اگر  و  بگیرد  صورت  جدی  اقدام  آموزشی  فضای 
حضوری باشد، با توجه به کرونا مشکل جدی خواهیم داشت.

و  آموزش  شورای  جلسه  در  خردادماه  دوم  ضیاء  عباس 
پرورش استان کرمان با اشاره به افزایش تعداد ثبت نام دانش 
آموزان در سال تحصیلی جاری اظهار کرد: 93۷ نفر در پایه 
اول، 619 نفر در پایه هفتم و 1361 نفر دانش آموز در پایه 

دهم افزایش ثبت نام داشتیم.
وی افزود: براساس آماری که از ثبت احوال دریافت کرده ایم، 
65 هزار و 4۲8 نفر دانش آموز کالس اولی در استان کرمان 
باید ثبت نام کنیم که احتماال نزدیک به 5000 دانش آموز 

اتباع هستند.
کامال مشخص است وقتی تعداد دانش آموز در کالس درس 
بیشتر از میزان استاندارد  شود، تاثیر منفی بر کار معلم و از 
سوی دیگر وضعیت کالس درس دارد به گونه ای که معلم  
باید انرژی زیادی را  فقط برای آرام کردن کالس درس صرف 
کند و این موضوع باعث افت توان او برای تدریس می شود در 
چنین شرایطی نمی توان از معلمان انتظار داشت که با هنر 

معلمی خود کالس درس را کنترل کنند.
مهاجرت دلیل کمبود فضای آموزشی شهر کرمان

به گفته مسئوالن در فرمانداری کرمان، افزایش سالیانه تعداد 
دانش آموزان به دلیل مهاجرت خانوارها از روستاها و شهرهای 
کوچک به شهر کرمان و افزایش سالیانه فضاهای آموزشی با 
قدمت باال از عمده دالیل کمبود فضای آموزشی شهر کرمان 
است. به طوری که شهر کرمان در قیاس با شهرها و مناطق 
عمده  که  است  برخوردار  کمتری  آموزشی  فضای  از  استان 
مرکز  است،  کرمان  به  روستاها  از  سالیانه  مهاجرت  دلیلش، 
استان بودن نیز یکی از دالیل دیگر در افزایش مهاجرت به 
نسبت سایر شهرهاست که باعث شده هر سال با کمبود فضای 

آموزشی مورد نیاز مواجه شویم.
سخن آخر

و  برسد  اتمام  به  کشور  در   19 کویید  بیماری  امیدواریم 
روزهای بدون کرونا ویروس از راه برسد. در غیر این صورت 
بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید همچنان خطرناک 
است. چرا که این ویروس با کسی شوخی ندارد. اما اگر مدارس 
در سال تحصیلی جدید بازگشایی شود باید گفت تحصیل در 
مدارس و کالس های شلوغ درام تلخی است که مصیبت  به  

بار خواهد آورد.

در سالیان اخیر کمبود فضای آموزشی و فرسوده بودن برخی مدارس پای ثابت مشکالت و 
معضالت پیش روی دانش آموزان کرمانی بوده است، مشکلی که معموال در پایان و یا آغاز سال 
تحصیلی خود را نشان می دهد که البته در این یک سال تحصیلی غیرحضوری اوضاع بدتر نیز 
شده است و در مهرماه1400 با انبوهی از دانش آموز روبه رو خواهیم بود که به این کالس های 
شلوغ اضافه می شوند. معاون آموزش ابتدائی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان در این 
باره گفت: در شهر کرمان بیشترین تراکم دانش آموزی داریم و باالی 40 نفر است که باید برای 
حل مساله فضای آموزشی اقدام جدی صورت بگیرد و اگر کالس ها حضوری باشد، با توجه به 

کرونا مشکل جدی خواهیم داشت و...

    مستمری مددجویان بهزیستی افزایش هفت تا 11 برابری دارد

    زمان توزیع کتاب های درسی دانش آموزان اعالم شد

افزایش گرمای زمین به مرز جدیدی نزدیک می شود

با  گو  و  گفت  در  قیداری  محمدی  محمد 
قانون   ۷9 ماده  تحقق  با  افزود:  ایرنا  خبرنگار 
مستمری  برقراری  بر  مبنی   توسعه  برنامه ششم 
امام خمینی  مددجویان بهزیستی و کمیته امداد 
)ره( به میزان ۲0درصد حداقل مستمری کارگران 
تحت  مددجویان  مستمری  امسال  اردیبهشت  از 
 350 از  خانوار  بُعد  اساس  بر  بهزیستی  حمایت 

تومان  هزار   100 و  میلیون  یک  تا  تومان  هزار 
پرداخت شد.

وی افزود: هرچند طی سال های گذشته مستمری 
مددجویان افزایش هایی داشته اما میزان مستمری 
هرگز معادل ۲0 درصد حداقل دستمزد نبوده که 

خوشبختانه این مهم امسال محقق شد.
این مسوول گفت: بر این اساس خانواده مددجوی 

تومان  هزار   198 مبلغ  گذشته  سال  نفره  تک 
سال  در  رقم  این  که  می کرد  دریافت  مستمری 

جاری به 350 هزار تومان رسید.
برای  پرداختی  رقم  همچنین  کرد:  ر  اظها  وی 
خانواده ۲ نفره از 331 هزار تومان به 500 هزار 
تومان و برای خانواده سه نفره از 430 هزار تومان 

به ۷00 هزار تومان  رسیده است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: 
مدارس کار توزیع کتاب های درسی بین دانش آموزان 
ادامه خواهند  را از 10 شهریورماه آغاز و تا 1 مهرماه 

داد.
اعضای شورای  ملکی در گردهمایی مشترک  بحسن 
استان ها، در  پرورش  و  آموزش  و مدیران کل  معاونان 
اردوگاه شهید باهنر تهران، از تیراژ 146میلیون کتاب 
سفارش  ثبت  زمان  کرد:  اظهار  و  خبرداد  سال،  در 
دانش  انفرادی  و  گروهی  شکل  به  درسی  کتاب های 

ابتدایی، و پایه های  آموزان میان پایه، از دوم تا ششم 
آغاز  فروردین   ۲۲ از  دوازدهم؛  و  یازدهم  نهم،  هشتم، 

شده و تا ۲۲خردادماه ادامه دارد.
وی زمان اصالح سفارش برای همه دوره های تحصیلی 
کتاب های  توزیع  کرد:  عنوان  و  اعالم  14خردادماه  را 
درسی از منطقه به مدرسه از 30 مردادماه آغاز می شود.

کتاب های  توزیع  کار  نیز  مدارس  کرد:  تصریح  ملکی 
درسی بین دانش آموزان را از 10 شهریورماه آغاز و تا 

یکم مهرماه ادامه خواهند داد.

و  11میلیون  را،  پایه  میان  آموزان  دانش  آمار  وی 
میلیون  تا کنون 8  افزود:  و  اعالم کرد  نفر  500 هزار 
دانش  برای  درسی  کتاب  سفارش  ثبت  هزار  یکصد  و 
آموزان میان پایه، داشته ایم بنابراین بیش از 3میلیون و 
400هزار نفر از دانش آموزان مذکور، همچنان اقدام به 

ثبت سفارش کتاب نکرده اند.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، ثبت 
سفارش کتاب های درسی پایه های ورودی؛ اول، هفتم 
و دهم را از 6 تیرماه اعالم و عنوان کرد: کارگروه ناظر 

بر ثبت کتاب های درسی همچنان فعال باشند و فرآیند 
ثبت سفارش را پیگیری کنند.

وی در خصوص قیمت کتاب های درسی اظهار کرد: 
با پیگیری های وزیر آموزش و پرورش، کاغذ مورد چاپ 
کتاب های درسی، با ارز 4۲00 تومانی تامین شده است، 
در  درسی  کتاب های  قیمت  افزایش  میانگین  بنابراین 
دوره ابتدایی و دوره های اول و دوم متوسطه، حدود ۲5 
درصد و در رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش ۲8 

درصد است.

کارشناسان مطالعات آب و هوایی می گویند: این احتمال بیشتر شده است 
که طی پنج سال آینده، زمین به یکی از محدودیت های اصلی و تعیین شده 

برای گرمای جهانی نزدیک شود.
مطالعه وسیعی که انجام شده نشان می دهد تا سال ۲0۲5 حداقل در یک 
از  گرم تر  سانتیگراد  درجه   1.5 زمین  کره  می رود  احتمال  درصد   40 سال 

"دوره قبل از صنعتی شدن" شود.
هواشناسی  جهانی  سازمان  که  شد  مطرح  گزارشی  در  نتیجه گیری  این 

)WMO( منتشر کرده است.
هواشناسی  اداره  توسط  شده  ساخته  مدل  اساس  بر  تحلیل  و  تجزیه  این 
انگلیس صورت گرفته و در انجام آن، محققان و کارشناسانی از 10 کشور از 

جمله ایاالت متحده و چین مشارکت داشته اند.
در دهه گذشته تخمین زده می شد که احتمال رسیدن به آستانه افزایش 
1.5 درجه سانتیگراد در یکی از سال های آن دهه فقط ۲0 درصد باشد اما 
اعالم  را 40 درصد  این خطر  ارزیابی جدید  باال گفته شد،  همانطور که در 

می کند.
لئون هرمانسون، پژوهشگر ارشد اداره هواشناسی انگلیس در این باره گفت: 
واضح است که درجه حرارت پیش بینی شده نسبت به دمای هوا در سال های 

1850-1900 افزایش زیادی را نشان می دهد.
او گفته است معنای این افزایش این است که ما به حد افزایش 1.5 درجه 
نرسیده ایم  آنجا  به  هنوز  البته  می شویم،  نزدیک  هوا  گرمای  در  سانتیگراد 
اما در صورتیکه این پیش بینی درست باشد، واضح است که به آن نزدیک 
می شویم. او هشدار داده است که زمان الزم برای اقدامات قاطعانه و ضروری 

به سرعت از دست می رود.
با این حال پژوهشگران خاطرنشان کرده اند حتی اگر در یکی از پنج سال 
آینده گرمای هوای زمین به 1.5 درجه سانتیگراد باالتر از سطح دوره قبل 

از صنعتی شدن جهان هم برسد، باز این وضعیت فقط موقتی خواهد بود.
روند طبیعی تغییر این است که ممکن است دمای هوا طی چند سال آینده 
خنک تر شود و شاید هم یکی دو دهه دیگر طول بکشد تا دما به طور دایم از 

مرز 1.5 درجه سانتیگراد بگذرد.
براساس توافقنامه پاریس، باید افزایش دمای آب و هوا نسبت به دوره قبل 
از صنعتی شدن حداکثر ۲ درجه سانتیگراد باشد و توصیه این است که سعی 
شود این رقم زیر 1.5 درجه باشد ولی در این مورد هم، منظور افزایش دما 
برای یک دوره طوالنی است نه اینکه رسیدن یا عبور از این حد برای یک 

سال نگران کننده باشد.

به  وابسته  تحقیقات موسسه گرانتام  به گفته دکتر جویری روگل، مدیر 
افزایش 1.5 درجه ذکر شده در گزارش  نباید  لندن،  امپریال کالج دانشگاه 
اشتباه  پاریس  توافقنامه  با مرز 1.5 درجه ذکر شده در  را  اداره هواشناسی 

گرفت.
او توضیح می دهد که اهداف تعیین شده در توافقنامه پاریس به گرم شدن 
آب و هوای کره زمین اشاره دارد یعنی اینکه پس از تصحیح برای تغییرات 
سال به سال، مشاهده شود که در طول زمان دمای زمین افزایش یافته است 

و در چنین صورتی است که باید آن را با اهمیت دانست.
دکتر روگل می افزاید که اگر در یک سال درجه حرارت از مرز 1.5 درجه 
سانتیگراد باالتر باشد اگرچه ممکن است خبر بدی هم باشد، این به معنی 

نقض محدودیت تعیین شده در توافقنامه پاریس نیست.
البته او می افزاید که در هر حال حتی افزایش دما در یک سال هم به ما 
گوشزد می کند که اقداماتی که تا به حال صورت گرفته کافی نبوده و باید 

افزایش تولید گازهای گلخانه ای فورا به صفر کاهش یابد.
گزارش جدید یکی از گزارش هایی است که قرار است به نشست سران در 
امسال در شهر گالسگو در  نوامبر  ارائه شود که ماه  پاریس  توافقنامه  مورد 

اسکاتلند برگزار می شود
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نوشتاری درباره ادیب نیشابوری؛  

محقق و عالم ادب فارسی و عربی
و  برجسته  چهره های  از  یکی  نیشابوری،  ادیب 
تربیت  را  فراوانی  توانست شاگردان  بود که  صاحب مقام 
در  او  تخصص  شوند.  ایران  ادب  تاریخ  سرآمد  که  کند 
حفظ  را  قاطع  برهان  و  قاموس  تمام  و  بود  ادب  علوم 
داشت و هر شعری را با همان حال و هوای خوِد شعر، با 

لهجه  بسیار دلنشین می خواند.
سبک  دارای  مشروطه  عصر  در  که  شاعرانی  از  یکی 
به  متخلص  نیشابوری  عبدالجواد  میرزا  بوده  شخصی 
عصرش  شاعران  بیشتر  که  زمانی  در  وی  است.  ادیب 
اشعارشان را در خدمت مردم و مشروطه قرار داده بودند، 
همچنان از مفاهیم کهن صحبت می کرد. به طوری که 
عواملی مانند انس با اشعار پیشین و مطالعات فراوان در 
فراوان  استفاده  نتیجه  در  و  عربی  و  فارسی  ادب  حوزه 
نامأنوس،  و  غریب  کلمات  کهن،  ترکیبات  و  کلمات  از 
کلمات و عبارات عربی، فراوانی اشارات و تلمیحات، بهره 
گیری وسیع از اطالعات در علوم مختلف باعث دشواری 

و دیریابی اشعارش شده بود.
ادیب  به  مشهور  نیشابوری  عباس  مال  بن  عبدالجواد 
کوشی  سخت  با  چشمانش  نابینایی  رغم  به   نیشابوری 
فراوان به مدارج عالی دانش و ادب دست یافت. در زمانی 
که فناوری های امروزی هنوز توسعه نیافته و وسایل و 
ابزارهای امروزی وجود نداشت، او با استفاده از روش ها 
و ابزارهای سنتی، ناممکن ها را ممکن ساخت و توانست 
الزمان فروزانفر، محمد  بدیع  از فرهیختگان مثل  نسلی 
پروین گنابادی، مهدی آذر و امثال اینان را تربیت کند 
و جنبش پر دامنه ای را در عرصه ادب و فرهنگ ایران 
زمین بر پا کند. از این رو ادیب نیشابوری برای نابینایان 
روشندل و دیگر اشخاص معلول الگو و مقتدای مناسبی 

برای تأسی و پیروی است.
زندگینامه و خدمات

در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، کودکی متولد 
که  بود  ساله  چهار  نهادند.  نام  »عبدالجواد«  را  او  شد، 
بیماری آبله بر بدنش حمله ور گردید و ۲ چشم او را نیز 
از این حمله بی نصیب نگذاشت. عبدالجواد کم کم به سن 
و سالی رسید که همساالن او در آن سن و سال به مکتب 

می رفتند، اما پدرش او را به مکتب نفرستاد از بیم آنکه 
مبادا آسیب بیشتری به چشم تنها فرزند دلبندش وارد 
بیاید و آن »ربع چشم« را هم از میان ببرد اما عبدالجواد 
داشت.  بود، حافظه خوبی  زمان که خردسال  در همان 
بعد از مدتی پدر او را به مکتب فرستاد. او با آن قدرت 
حافظه ای که داشت در اندک زمانی خواندن و نوشتن 
پارسی را آموخت. آنگاه به نیشابور رفت و فراگرفتن را 
ادامه داد و تا حاشیۀ مال عبداهلل بر »تهذیب المنطق« مال 
سعد تفتازانی را خواند. در همان زمان که در نیشابور بود، 
دیوانی از قاآنی شیرازی در اختیار داشت، اشعار قاآنی را 

می خواند و به حافظه می سپرد.
به مشهد رفت و در همان  او در حدود ۱۳۱۰ قمری 
تا آخر عمر در آنجا  اقامت گزید و  حجره مدرسه نواب 

زیست. ادیب پرتالش بار دیگر شروع به مطالعه و تدریس 
کرد، حوزه درسش هر سال رونقی تازه می یافت و این 
داشتن  با  که  »کسی  بود  او  مستمر  مطالعات  محصول 
ربع چشم، در حالی که کتاب خواندن برایش بی نهایت 
حتی  نمی کشید،  دست  مطالعه  از  هرگز  بود،  دشوار 

بندرت از مدرسه خارج می شد."
ادیب مطالعات خود را منحصر به ادب فارسی و عربی 
مهارت  نیز  و طبیعی  الهی  در حکمت  بلکه  بود،  نکرده 
تامه داشت و غالباً در آراء و مذاهب تابع صدرالمتألهین 
شیرازی بود. در نجوم، هیأت قدیم، حساب، جبر، مقابله 
در  و  داشت  وافی  حظی  پیشینیان  آیین  به  هندسه  و 
طب علمی، فقه، اصول، علم الحدیث و رجال بهره کافی 
علوم  بیشتر  در  و  بود  باخبر  نیز  موسیقی  از  داشت. 

متعارف در عصر خویش ید طولی و مقام عالی را حائز 
بود. عالوه بر دانستن این دانش ها که در زمره اطالعات 
در  نیشابوری  ادیب  آمد،  می  شمار  به  هرادیب  عمومی 
رشته تخصص خود ادبیات عرب که هر روز، چه از طریق 
وکار داشت،  با آن سر  از طریق مطالعه،  و چه  تدریس 
تبحری بیش از دیگران یافته بود، خودش می گفت که از 
اشعار شاعران زمان عرب جاهلیت بیشتر از دوازده هزار 

بیت در ذهن حاضر و آماده دارم.
پارو پیرار که سیمی و زری بود مرا
راستی خسروی مختصری بود مرا

هر چه آن گفتم و کردم همه آن بود صواب
هر دمی گفتی تازه هنری بود مرا

ادیب، عالوه بر تبحری که در ادب فارسی و ادب عربی 
داشت و عالوه بر آنکه خود شعر می سرود در خواندن 
شعر نیز تبحری داشته است، هر شعر را بر وفق حال و 
هوای آن شعر قرائت می کرد. بسیاری از شاگردان وی 

هم تقلید خواندن ایشان را می کردند.
نخستین تدریس ادیب

بر پایه شواهد موجود و گفتار نزدیکان ادیب، آموزش 
وی در واقع ترکیبی از درس قرائت متن به همراه نشان 
دادن روابط معنوی شاعران قدیم ایران با شاعران عرب 
و ارزیابی پست و بلند اشعار فارسی و عربی بوده است. 
توجه  بی  او  بود.  ابتکاری  و  نو  تدریس  در  ادیب  روش 
حلقه  در  از حضور  بیش  نخست  وفات،  و  ها  والدت  به 
درس مانند یک طلبه مطالعه پیرامون تدریس خود می 
پرداخت و این کار را آنچنان ارزشمند می دانست که به 
گفته پروین گنابادی اگر به مناسبتی موفق به این کار 
نمی شد، جلسه درس را تعطیل می کرد. شاگردان وی 
با استفاده از شیوه  در کالس سراپا گوش بودند و ادب 
خطابی ابتدا متنی را می خواند و سپس با یاری جستن 
و  امثال  از  شواهد  آوردن  به  آورش،  شگفت  حافظه  از 
آفتاب  مثل  را  مطلب  تا  پرداخت  می  گوناگون  اشعار 

روشن کند. 
اشعار نخستین او به زمان حضور وی در حوزه نیشابور 
باز می گردد.  ادیب که در این زمان با دیوان قاآنی انس 

که  سرود  فراوانی  اشعار  وی  از  متاثر  داشت،  الفتی  و 
بعدها به دلیل نزدیکی با سبک ترکستانی، از اشعار اولیه 
خویش چشم پوشید و حتی سعی در جلوگیری از پخش 
آنها می کرد. بررسی اشعار ادیب تنها در چهارچوب شعر 
دوره مشروطیت امکان پذیر است. شعر این دوره که به 
است،  معنی  و  لفظ  در  تنوع  نوعی  دارای  زمانی  لحاظ 
در  بود.  برخوردار  متفاوت  درجات  با  گسترده  از طیفی 
یک سوی این طیف، عارف قزوینی و نسیم شمال قرار 
دارند و در سوی دیگر ادیب نیشابوری و ادیب پیشاوری 
هستند که در حاشیه مشروطیت نشسته و بدون توجه به 
مخاطبان اصلی خود در این دوره یعنی مردم و پرداختن 
به چگونه گفتن به صورتگرایان عصر مشروطیت مبدل 

شدند. 
اندازه ادیب نیشابوری به قدما و سبک  از  توجه بیش 
ترکستانی و احیای آنها در خارج از بافت زمانی خود  به 
ایجاد نوعی سبک شخصی برای وی منجر شد اما شعر او 
به واسطه برخورداری از اوزان خوش آهنگ و شیوه بیان 
تنها  یافت  شهرت  ادب  اهل  خواص  میان  در  خراسانی 
شعر ادیب که زبانزد مردم شد، یک بیت از غزلی است 

که حال ضرب المثل پیدا کرد و آن چنین است:
عشق شیری است قوی پنجه و می گوید فاش/ هر که 

از جان گذرد بگذرد از پیشه ما
نگاهی به قالب های شعری دیوان ادیب

ادیب نیشابوری اگر چه در عصر مشروطه زندگی می 
کند اما پرورده مکتب شعری است که در تاریخ ادیبان 
ادبی  حیات  تجدید  دوره  یا  بازگشت  مکتب  به  فارسی 
سنت  از  پیروی  مکتب  این  بارز  ویژگی  دارد.  شهرت 
یکی  نیشابوری  ادیب  و  بود  قدیم  استادان  های شعری 
از  به شمار می رود که  این مکتب  از آخرین شاگردان 
تمایل  قصیده  و  غزل  به  همه  از  بیش  شعر  انواع  میان 
دارد. قصاید وی نیز تقلیدی از قصاید سبک خراسانی به 
خصوص فرخی یزدی است. ادیب در دوران شعری خود 
چندین بار اسلوب خود را آگاهانه عوض کرد و این نشان 

دهنده توجه او به مساله سبک است.
منبع: ایرنا

یاد ایام:      روزنوشت های یک معلم  سابق

در سال ۱۳5۰ شمسی که در روستای فرگ شهرستان 
از  ای  بخشنامه  بودم  مشغول  آموزگاری  به خدمت  داراب 
ارسال  ایران  دبستانهای  تمام  به  پرورش  و  آموزش  وزارت 
آخر  سال  امسال  که  بود  نوشته  بخشنامه  آن  در  که  شد 
ششم ابتدایی است و از سال آینده مقطع ابتدایی 5 ساله 
است و  پنجم  ابتدایی همان سال  آخر  و سال  خواهد شد 

دیگر سال ششم ابتدایی در ایران نخواهد بود.
ابتدایی سعی  توصیه شده بود که طراحان سئوال ششم 
کنند سئواالت ساده و قابل فهمی برای امتحان نهایی طرح 
کنند که کسانی که کتاب را خوانده اند به راحتی بتوانند 

جوابگوی سئواالت باشند.
اگر چنانچه دانش آموزی نتواند در امتحانات آخرین سال 
امتحانات  در  بایستی  بعد  سال  شود  قبول  ابتدایی  ششم 
نهایی پنجم ابتدایی شرکت کند. چون از آن سال به بعد 

آخرین مقطع تحصیلی ابتدایی سال پنجم خواهد بود.
من نسخه ای از این بخشنامه را برداشتم و پیش دوست 
ژاندارمری  پاسگاه  رئیس  زاده  اکبر  استوار  آقای  عزیزم 
فرگ بردم و به او گفتم که چنین بخشنامه ای برای تمام 
درجه  نفر   ۱7 تمام  چون  و  است  آمده  ایران  دبستانهای 
پاسگاه هیچکدام مدرک  ژاندارمری مستقر در  کادر  داران 
پاسگاه  محوطه  در  را  آنها  همه  ندارند  را  ابتدایی  ششم 
آنها  و  بخوانم  را  این بخشنامه  آنها  برای  تا من  جمع کند 

را راهنمایی کنم.
آقای استوار اکبر زاده از گفته های من استقبال کرد و با 
افراد پاسگاه را به خط کرد و  سوتی که دستش بود همه 
برای آنها توضیح داد و گفت که راه پیما می خواهد بیشتر 
درباره این بخشنامه که شامل حال شما می شود صحبت 

کند.
من به آنها گفتم که امروز چنین بخشنامه ای آمده است 
و امسال سال آخری است که امتحانات ششم ابتدایی برگزار 
متفرقه  امتحانات  در  شما  اگر  خاطر  همین  به  شود.  می 
ششم ابتدایی شرکت کنید به احتمال زیاد همه شما قبول 
قبولی  شانس  بهتر  شما  اینکه  خاطر  به  من  شد.  خواهید 
داشته باشید از ساعت 4 عصر تا 6 عصر به مدت ۲ ساعت 
امتحان  برای  را  خود  تا  داد  خواهم  درس  را  شما  روز  هر 
نهایی آماده کنید. شرط آن این است که شما خودتان هم 

کوشش کنید که درس ها را مرتب مرور کنید.
کادر پاسگاه ۱7 نفر بودند که غیر از گروهبان دّوم نادری 
که مسئول مخابرات پاسگاه بود و تا کالس چهارم ابتدایی 
دّوم  گروهبان  و  داشت  را  آن  کارنامه  و  بود  درس خوانده 
ابتدایی  غریب پور که راننده پاسگاه بود و مردودی ششم 

را داشت بقیه همه یک یا دو کالس درس خوانده بودند.
محض  به  که  بود  این  هم  تصدیق ششم  داشتن  مزایای 
اینکه تصدیق ششم ابتدایی را می گرفتند حقوق آنها اندکی 
باال می رفت و ترتیب گرفتن درجه های بعدی آنها زودتر 

میشد.
همه ژاندارم ها غیر از یک نفر از بخشنامه جدید وزارت 
آموزش و پرورش استقبال کردند و با وجودی که همسر و 
اوالد داشتند سعی خود را بر این گذاشتند که حتماً بروند 
داراب و نام نویسی کنند و درس ها را هم مرتب بخوانند. 
ژاندارمی که مخالف این بخشنامه بود گروهبان دّوم غریب 
پور راننده پاسگاه بود که مردودی ششم ابتدایی را داشت 
و تا این تاریخ بر همه ژاندارم ها حکومت و امر و نهی می 
کرد. به خاطر سواد باالیش نسبت به دیگران برتری داشت.

او می گفت : اینها همه دروغ است چگونه می شود یک 
ماهه به شما تصدیق ششم ابتدایی داد!؟ می خواهند شما 

را گول بزنند، نروید.
شد  موفق  پور  غریب  گروهبان  را  نفری  چند  ابتدا  در 

همه  به  پاسگاه  در  روز  هر  مرتب  من  ولی  کند  پشیمان 
آنها سر میزدم و آنها را تشویق می کردم تا موعد ثبت نام 
تمام نشده هر چه زودتر بروند و ثبت نام کنند و مرتب به 
آقای غریب پور هم می گفتم که اشتباه می کند وضع او 
از همه بهتر است. سواد او باالتر از همه است و راحت تر 
می تواند قبول شود. ولی دم گرم من در آهن سرد غریب 
پور هیچ تاثیری نداشت و متاسفانه تا روز آخر او برای ثبت 

نام اقدامی نکرد.
ژاندارمری داراب هم چند نفر سرباز را به پاسگاه فرستاد 
و ده روز هم مرخصی به تمامی کسانی که ثبت نام کرده 
بودند داد که خود را برای امتحان نهایی آماده کنند. اینجا 
به  همه  شد.  ناراحت  خیلی  پور  غریب  گروهبان  که  بود 
مرخصی رفتند ولی گروهبان غریب پور به عنوان راننده در 
پاسگاه ماند. از این تاریخ خودش را به زمین و زمان زد که 

او را هم ثبت نام کنند ولی از موعد ثبت نام گذشته بود.
ژاندارم ها هر روز پیاده از ساعت 4 عصر از پاسگاه حرکت 
می کردند و به مدرسه می آمدند و پس از پایان درس هم 
به  ای  نامه  آنها همگی  رفتند.  پاسگاه می  به  پیاده  دوباره 
هنگ ژاندارمری داراب نوشتند و تقاضا کردند که آنها را با 
خودروی پاسگاه به مدرسه برسانند. در جواب آنها به رئیس 
پاسگاه فرگ دستور داده بودند که ژاندارم ها را با اتومبیل 

پاسگاه به مدرسه روانه کنند.

با این دستور هنگ ژاندامری داراب گروهبان غریب پور 
سر و صدایش بلند شد و ابراز نارضایتی می کرد.

ولی دستور ما فوق بود و می بایست اطاعت می کرد. به 
اجبار همکارانش را به مدرسه می آورد و غرولند می کرد .

وقتی نوبت امتحانات نهایی متفرقه کالس ششم ابتدایی 
رسید مینی بوس ژاندارمری داراب به فرگ آمد و ژاندارم 
ها را برای گذراندن امتحان نهایی به داراب برد و مدت ۲ 
روز که امتحانات طول کشید از خوابگاه ژاندارمری داراب 
بوس  مینی  با  امتحان  پایان  از  پس  و  کردند  استفاده  هم 

ژاندارمری به فورگ برگشتند.
وقتی نتیجه امتحانات نهایی را دادند همه قبول شدند.

آنقدر خوشحال شدند که چند جعبه شیرینی خریدند و 
اتوبوس ها را که برای ایست و بازرسی نگه می داشتند به 
اتوبوس تعجب  آنها شیرینی تعارف می کردند و مسافران 
می کردند که تا حاال در هیچ پاسگاهی با چنین صحنه ای 

روبه رو نشده اند و خیلی ابراز شگفتی می کردند.
آقای غریب پور راننده پاسگاه این صحنه ها را می دید 
پور  به غریب  اگر کارد  ناراحت میشد. در آن موقع  خیلی 

میزدی خونش در نمی آمد.
به این ترتیب با اجرای یک بخشنامه ای خیلی ها به نان 
و نوایی رسیدند و آدم هایی مثل غریب پور کم بودند که 

نتوانستند از این خوان یغما استفاده کنند.

به قلم 
محمد تقی راهپیما


	1
	2
	3
	4



