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مرد رفسنجانی 
به سه بیمار زندگی دوباره داد
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رئیس پلیس راهور ناجا خبر داد؛

فرصت پرداخت جرائم 

رانندگی با تخفیف تا پایان 

دی ماه ۱۴۰۰

معرفی کتاب »آموخته ها و اندوخته ها« 
اثر استاد مختار سالجقه:

آموزش درست زیستن 

و نگاهی به تاریخ معاصر

متن در صفحه دوم
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کاهش ریسک طالق آیا فرزندآوری در 

 موثر است؟

استاندار کرمان در پنجمین نمایشگاه کیمیکس در کرمان:

گل گهر از مجموعه های 

موفق کشور است

یک راس جبیر زنده در فاریاب

 کشف شد 

استاندار کرمان:

از تمامی جمعیت باالی ۱۲سال 

استان درخواست می کنیم 

کسن کرونا دریافت کنند که وا

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

آگهی شناسایی پیمانکار 19- 1400آگهی مزایده
 شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد جهت تامین یکدستگاه مینی بوس مدل 87 به باال با ساعت کاری 30: 6 الی 19 مورد نیاز در مجتمع 
مس سرچشمه و هر مکانی که کارفرما تعیین نماید را به پیمانکار  واجد شرایط واگذار نماید.لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید رزومه 
کاری خود را به صورت حضوری به شرح ذیل و حداکثر سه روز تاریخ درج آگهی به آدرس رفسنجان، شهر مس سرچشمه، جنب میدان شهدا، 
شرکت ارفع سازان کرمان، واحد امور قراردادها ارسال فرمایند و در صورت داشتن هرگونه سوال و یا ابهام با شماره های 34310286 - 034 و 

34310599 - 034 واحد امور قراردادها داخلی 181 یا 169 تماس حاصل نمایند.
1ـ اسناد مربوطه خودرو به نام شخص 

2ـ گواهینامه رانندگی پایه دوم 
3ـ هزینه آگهی مناقصه برعهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

کاهشرعایتپروتکلها گزارش»کرمانامروز«ازافزایشسادهنگریو

کروناشود؛ کهمیتواندمنجربهبروزپیکششم

متن کامل در صفحه سوم

قبل از پیک پنجم عادی انگاری
 در جامعه زیــــــــــــــــــــــــاد شده بود

کسیناسیونبهوضعیتزردتغییررنگدادهاماغفلت کروناییدرآمدهبود،سرانجاموباتسریعوا کههفتههابهرنگقرمز کرمان استان
کند.دکتر کروناوارد کهمیتواندایناستانرابهموجبعدی کرمانیوعادیانگاریهامارابهیادایامقبلازپیکپنجممیاندازد شهروندان
گفت:متاسفانهروندعادیانگاریدرحالافزایشاست کرونا کرماندرجلسهستاداستانیمبارزهبا رشیدینژاد،رییسدانشگاهعلومپزشکی

کهتهدیدیبرایسالمتعمومیاستونبایدباپیکششممواجهشویمو...

امروز میزان عادی انـــــــــــگاری در جامعه به حدی
رسیده که بروز پیک ششم دور از ذهن نیست!

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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اخبار استان

استاندار کرمان با بیان اینکه اگر بتوانیم مردم را 
ترغیب کنیم، می توانیم شاهد بازگشت زندگی آنان 
به شرایط پیش از کرونا باشیم گفت: پس از تکمیل 
به  وابسته  خدمات  از  بخشی  ارائه  واکسیناسیون، 

ارائه کارت واکسن خواهد شد.
به گزارش ایرنا، علی زینی وند در آیین گرامیداشت 
روز جهانی پست با تبریک این روز افزود: از تمامی 
داریم  تقاضا  کرمان  استان  سال   ۱۲ باال  جمعیت 
که واکسن کرونا را دریافت کنند زیرا در غیر این 
دادند،  جان  راه  این  در  که  افرادی  تمام  صورت 

جانشان هدر می رود.
وی اظهار کرد: در دنیا اثبات شده  که تزریق واکسن 
اگر جلوی ابتال به کرونا را نگیرد، اما مرگ و میر را 

بسیار نادر می کند.
افرادی  تمامی  داریم  تقاضا  گفت:  کرمان  استاندار 
تزریق  به  را  مردم  هستند،  تریبون  صاحب  که 

واکسن کرونا تشویق کنند.
وی با بیان اینکه در حوزه پست استان کرمان نیز 

زمینه  این  در  افزود:  دهد،  رخ  اتفاقات خوبی  باید 
باید همکاری با شرکت های دانش بنیان واگذاری 
خدمات به بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد 
بگیرند،  تحویل  را  دولت  کار  مردم  هرچقدر  زیرا 

وضعیت کشور بهتر می شود.
تامین  گذاری،  قانون  نظارت،  افزود:  وند  زینی 
زیرساخت ها و مسکن، آموزش، بهداشت و سالمتی 
وظایف دولتند که در قانون ، هرچه دیگر امور را به 

مردم واگذار کنیم، ضرر نکرده ایم.
سمت  به  کرمان  استان  پست  کرد:  تصریح  وی 
به  خدمات  واگذاری  و  ها  فعالیت  شدن  مکانیزه 
را  امور  در  تسریع  و  اشتغالزایی  که  برود  مردم 

به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه زمانی که وضعیت معادن و شرکت 
های بخش خصوصی و دولتی را مقایسه کنیم، پی 
خصوصی  بخش  وضعیت  و  سوددهی  که  می بریم 
بهتر است گفت: درآمد خوب در فروش انفال و مواد 
باید محصوالتی تولید کرد که  خام معادن نیست، 

رقابتی باشد و در تمامی امور به مردم اعتماد شود 
زیرا ساختار دولت ما بسیار بزرگ است.

استاندار کرمان با بیان اینکه شهرداری ها با تعداد 
کمتر نیروی انسانی هم می توانند خدمات خود را 
ارائه دهند، افزود: ذهن نسل جوان را باید از فعالیت 

های دولتی منصرف کنیم.
وی گفت: برخی کشورها کارمند کمی در مشاغل 
دولتی دارند که به علت پویایی بخش خصوصی آنان 
است لذا ما نیز باید به این سمت برویم که پست در 

این حوزه پیشرو بوده است.
زینی وند افزود: کاستی های اعتباری اداره کل پست 
کرمان نیز با بررسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

این استان و حمایت استانداری تامین می شود.
از  پست  گفت:  از سخنانش  دیگری  بخش  در  وی 
قدیمی ترین ساختارهای جهانی است و با فعالیت 
برخی جاها همچون هالل  در  اداره  این  ارزشمند، 
از صلح و دوستی بین ملت ها  احمر، نشانه هایی 

دارد.

استاندار کرمان با بیان اینکه به لحاظ اعتماد مردم 
باید به پست تبریک گفت زیرا مردم  به ساختار آن 
ارزش  هر  با  امانات  مردم  کرد:  بیان  دارند  اعتماد 
مادی و اسناد مهم خود را با خیال راحت به شما 

می سپرند و آن را در مقصد دریافت می کنند.
وی یادآور شد: پستچی ها بهترین خاطرات زندگی 
بسیاری از ما هستند و با فعالیت مکانیزه و پرحجم 
اما  بودند  تاثیرگذار  خدمات  بخش  در  امروز،  تا 
جایگاه خدمات در جامعه باید تقویت و به آن توجه 

شود.
زینی وند افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
از مهمترین وزارت خانه ها در عرصه زندگی مردم 
است، زندگی بدون فعالیت این وزارت دشوار شده 
و  دهی  آنتن  در  مشکالتی  روستاها  در  مردم  و 
اینترنت دارند که درخواست آنان نشانه اهمیت کار 

و سنگینی مسئولیت مسئوالن است.
همچنین در این آیین عالوه بر قدردانی از کارکنان 

پست، تندیس تمبر استاندار کرمان رونمایی شد.

کهنوج  زیست  محیط  حفاظت  اداره  سرپرست 
گفت: با همکاری نیروی انتظامی، پلیس آگاهی و 
یگان حفاظت محیط زیست کهنوج در بازرسی از 
یک منزل مسکونی یک راس جبیر زنده در فاریاب 

کشف و ضبط شد.
محیط  حفاظت  اداره  سرپرست  جاللی،  هادی 

زیست شهرستان کهنوج از کشف یک رأس جبیر 
محیط  حفاظت  یگان  ماموران  همکاری  با  زنده 
داد  خبر  شهرستان  این  انتظامی  نیروی  و  زیست 
و گفت: به دنبال دریافت گزارشی مردمی مبنی بر 
نگهداری یک راس جبیر در یک منزل مسکونی در 
روستای چاه بید شهرستان فاریاب، نیرو های یگان 

به  قضایی  نیابت  مجوز  اخذ  از  پس  زیست  محیط 
از  آگاهی  پلیس  و  انتظامی  نیروی  ماموران  همراه 

منزل متخلف بازرسی کردند.
او اظهار کرد: در بازرسی از این منزل مسکونی یک 
مقداری گوشت حیوان وحشی  و  زنده  راس جبیر 
کشف و ضبط و پرونده متخلف برای سیر مراحل 

قانونی به مرجع قضایی ارجاع شد.
محیط  حفاظت  قوانین  اساس  بر  افزود:  جاللی 
صدور  و  فروش  عرضه،  حمل،  شکار،  زیست، 
جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آن ها بدون 
زیست  محیط  سازمان  از  مجوز  یا  و  پروانه  کسب 

جرم محسوب می شود.

مسئول هماهنگ کننده اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 
گفت: مرد ۵۱ ساله رفسنجانی با اهدای سه عضو حیات بخش خود به 

سه بیمار نیازمند زندگی بخشید.
به گزارش خبرنگار مهر، زهرا عظیمی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
مرد ۵۱ ساله رفسنجانی به نام »احمد اسماعیلی« به سه بیمار نیازمند 

دریافت عضو، زندگی بخشید.
توسط  ماه  مهر   ۱۷ مغزی  ضایعه  دلیل  به  کننده  اهدا  گفت:  وی 
یو  این مرکز منتقل و در بخش آی سی  به  اورژانس ۱۱۵  آمبوالنس 

بستری شده بود. وی بیان کرد: با تأیید مرگ مغزی توسط تیم پزشکان 
مربوطه و پس از رضایت خانواده ایثارگر وی ۱۸ مهرماه به سه بیمار 

نیازمند عضو زندگی دوباره داد.
ششمین  این  شد:  یادآور  اسماعیلی،  خانواده  از  قدردانی  با  عظیمی 
بیمارستان حضرت  اتاق عمل  بود که در  اهدای عضو در سال ۱۴۰۰ 

علی بن ابیطالب )ع( انجام شد.
مسئول هماهنگ کننده اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 
تصریح کرد: کبد این فرد به شیراز و دو کلیه وی به کرمان منتقل شد.

آوران  نام  قطعه  رفسنجان،  درآرامستان  بزرگوار  این  افزود:  عظیمی 
اهدای عضو به آرامش ابدی خود می رسد.

مسئول هماهنگ کننده اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 
از اهدای عضو یک خانم ۳۵ ساله در رفسنجان خبر داد و گفت: این 

اهدای عضو نجات بخش سه بیمار نیازمند اهدای عضو شد.
عظیمی گفت: چندی پیش هم سه عضو بدن بانوی ۳۵ ساله رفسنجانی 
به نام »محدثه محمد رضایی« به سه بیمار نیازمند دریافت عضو اهدا 

شد.

استاندار کرمان:

از تمامی جمعیت باالی ۱۲سال استان درخواست می کنیم 
که واکسن کرونا دریافت کنند

یک راس جبیر زنده در فاریاب کشف شد  

مرد رفسنجانی به سه بیمار زندگی دوباره داد

پیرو آگهی مزایده شماره های ۱۰۰۰۰9۰۴۱۲۰۰۰۰۰۱ و ۱۰۰۰۰9۰۴۱۲۰۰۰۰۰۲ دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر 
کرمان در نظر دارد تعدادی دام سبک و سنگین )به صورت کلی و جزئی( را از طریق مزایده عمومی و با بهره گیری از سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( با شماره مزایده ۱۰۰۰۰9۰۴۱۲۰۰۰۰۰۴ به فروش برساند. کلیه مراحل برگزاری مزایده از 
دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ مهلت بازدید: از زمان انتشار آگهی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۸ الی ۱۴ 

مهلت ارسال پیشنهاد: تا ساعت ۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ 
تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت ۰۰: ۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ تاریخ اعالم به برنده: ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ساعت ۱۳

مبلغ تضمین شرکت در مزایده ۱۰ درصد مبلغ پایه اعالم شده به ازای هر یک از پارتی های مزایده به صورت ضمانت نامه معتبر 
بانکی و یا واریز نقدی به شماره حساب ۴۰۰۱۰۷۳۲۰6۳۷۷6۴۸ )شبا IR۵۸۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۳۲۰6۳۷۷6۴۸( بانک مرکزی، 

تمرکز وجوه سپرده دانشگاه شهید باهنر کرمان می باشد. ۱۲۰۵۸۵۱
روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان 

شرکت سالمت بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین در نظر دارد درمانگاه خدمات درمانی بازنشستگان فوالد کرمان 
را از طریق مشارکت به افراد واجد شرایط و دارای سابقه فعالیت واگذار نماید.

۱ - واجدین شرایط می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت ۷ روز در ساعات اداری جهت اطالع از شرایط با شماره تلفن : 
669۵۳۲۱۵ - ۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا جهت دریافت اسناد به آدرس: تهران خیابان ولیعصر)عج( باالتر از چهارراه 

انقالب، خیابان بزرگمهر بعد از تقاطع فلسطین، پالک ۳۱ دبیرخانه شرکت مراجعه نمایند.
۲ -زمان تحویل پیشنهادات مدت ۱۰ روز از پایان تاریخ دریافت اسناد تعیین گردیده است.

۳ -هزینه خرید اسناد ملبغ: ۵۰۰۰۰۰ ریال به صورت فیش واریزی به شماره حساب ۰۱۰۷۱۵9۰6۸۰۰۰ بانک ملی 
شعبه صبا تهران می باشد.

۴ -هزینه چاپ آگهی به عهده برنده خواهد بود.
۵ -شرکت در رد و یا قبول هریک و یا تمامی پیشنهادات مختار خواهد بود.

شرکت سالمت بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای 
)نوبت سوم(

آگهی فراخوان جذب افراد واجد شرایط جهت مشارکت 
در درمانگاه کرمان

استاندار کرمان در پنجمین 

نمایشگاه کیمیکس در کرمان:

گل گهر از مجموعه های موفق کشور است

کرمان - خبرنگار کرمان امروز:در اولین روز از پنجمین نمایشگاه بین المللی 
معدن، صنایع معدنی، ماشین آالت و تجهیزات وابسته که از شنبه ۱۷مهر 
آغاز شده است و تا ۲۰ مهرماه در کرمان برگزار می شود، استاندار کرمان در 
بازدید از غرفه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و شرکت های زیر مجموعه 
این شرکت را یکی از شرکت های صاحب نام جهانی خواند که انتظار می رود 

در قله صنعت فوالد کشور قرار گیرد.

دکتر علی زینی وند استاندار کرمان در این بازدید با بیان اینکه گل گهر از 
شرکت  این  توسعه  طرح های  گفت:  است،  کشور  موفق  مجموعه های 
پیگیری  موجود،  طرح های  کیفی سازی  و  است  قبولی  قابل  طرح های 
اکتشافات پهنه های جدید، کمک به توسعه متوازن با بردن سرمایه به 

مناطق دیگر، از جمله رویکردهای موفق این شرکت بوده است.
وی افزود: گل گهر در زمینه های اجتماعی و فرهنگی هم کارهای موفقی 
انجام داده و در نمایشگاه حاضر همه شرکت های بزرگ زیرمجموعه آن 

شرکت کرده اند.
نام جهانی  از شرکت های صاحب  اظهار کرد: گل گهر  استاندار کرمان 
بیشتر  سال  به  سال  و  برود  پیش  روز  دانش  با  می رود  توقع  و  است 

بدرخشد و در صنعت فوالد در قله قرار گیرد.
دکتر زینی وند با بیان اینکه استان های شرکت کننده در این نمایشگاه از 
فضای نمایشگاه و موقعیت جغرافیایی آن راضی بوده اند، گفت: با وجود 
شرکت های بزرگ معدنی و صنعتی در کرمان این نمایشگاه حتما تاثیر 
زیادی در گسترش دانش بنیان ها و تبادل توانمندی ها به صورت کشوری 
و جهانی دارد چرا که نماینده برخی از شرکت های خارجی نیز حضور 
فوالد کشور  و  فناورانه در صنعت معدن  توسعه  به  دارند که می تواند 

کیفیت ببخشد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست بردسیر گفت: محیط بانان حین 
گشت در مناطق آزاد متوجه حضور شکارچیان متخلف در ارتفاعات کوه 

شده و آنها را دستگیر کردند.
عیسی عارفکیا، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بردسیر 
گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان با مشاهده سه نفر 

متخلف در ارتفاعات کوه، سریعا به سمت قله کوه حرکت کردند.
او با اشاره به سرعت عمل ماموران یگان در رسیدن به ارتفاعات کوه 

افزود: متخلفان که فرصت فرار نداشتن، با جا گذاشتن الشه یک راس 
مخفی  متراکم  بوته های  زیر  در  ماهرانه ای  صورت  به  وحشی،  قوچ 
می شوند. عارفکیا تصریح کرد: ماموران یگان حفاظت پس از رسیدن به 
ارتفاعات، محل رویت شکارچیان را مورد بررسی قرار می دهند، پس از 
سه ساعت پیاده روی و جستجو، متوجه محل اختفا آنان می شوند که 

متخلفان بالفاصله اقدام به فرار می کنند.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بردسیر اظهار کرد: در 

جریان این تعقیب و گریز یکی از متخلفان پس از مسافت دویست متر 
و دو متخلف دیگر بعد از طی چهار کیلومتر، دستگیر می شوند.

عارفکیا عنوان کرد: در این ماموریت الشه یک راس قوچ وحشی، دو 
قبضه اسلحه گلوله زنی )کالیبر ۳۰۸ و 6۲/۷(، یک قبضه اسلحه ساچمه 
زنی پنج تیر، سه دستگاه دوربین چشمی، یک فاصله یاب و مقادیری 
مراحل  برای سیر  پرونده  به همراه  متخلفان  و  و ضبط  فشنگ کشف 

قانونی به مرجع قضایی تحویل شدند.

شکارچیان قوچ وحشی به دام افتادند
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آیا فرزندآوری در کاهش ریسک طالق موثر است؟

آخرین دفاعیات زنی که می گوید قاتل نیست؛
یوسف خودزنی کرد یا همسرش او را کشت؟

یک جمعیت پژوه گفت: ۸۱ درصد زوج هایی که تصمیم 
تاخیر  به  فرزند  وجود  به  بنا  را  امر  این  و  داشتند  به طالق 

انداختند، به مرور مشکل شان برطرف شده است.
صالح قاسمی جمعیت پژوه و استاد دانشگاه درباره افزایش 
تحوالت  موضوع  گفت:  اجتماعی  منظر  از  جمعیت  نرخ 
بر روی تمامی ساختار های جامعه  جمعیت و ساختاری آن 
فرزندآوری،  خانواده،  الگوی  است.  اثر گذار  اجتماعی  ویژه  به 
ضوابط  می تواند  خانوادگی  درون  روابط  و  فرزندان  تعداد 
اجتماعی را متاثر، تشدید و یا اصالح کند. تحوالت جمعیتی 
روی  بر  بلکه  نمی دهد،  تغییر  را  اجتماعی  موضوعات  فقط 
امنیتی  مسائل  بر  حتی  و  فرهنگی  اقتصادی،  ساختار های 

اثرگذار است.

وی گفت: جامعه از جزئی به نام خانواده تشکیل شده است 
تحوالت  و  فرزندآوری  الگوی  از  متاثر  هم  خانواده  این  که 
جمعیتی است.به عنوان مثال، در غرب بعد از انقالب جنسی 
نهاد خانواده دچار تحول و دگرگونی شد. به دنبال آن هم نهاد 
خانواده دچار انقالب شد. درنتیجه کارکردها، تعاریف، ارزش ها 
و تاثیرات خانواده هم دگرگون شدند. از طرفی تعاریفی که از 
گذشته درباره خانواده در غرب وجود داشت با تعریف حاضر 

متفاوت است.
قاسمی با بیان اینکه تغییراتی که در نهاد خانواده میفتد در 
بعضی از جوامع بیشتر است، ادامه داد: جامعه ما خانواده محور 
است؛ بنابرابن تاثیر در نهاد خانواده کنش های اجتماعی چیره 

تری خواهد داشت.

افزایش  که  سوال  این  به  پاسخ  در  دانشگاه  استاد  این 
جمعیت چه تاثیر مطلوبی برجای می گذارد، تصریح کرد: اگر 
نرخ و الگوی باروری مطلوب و پایدار باشد، مزایایی را دربر 
الگوی  با  پایداری و تحکیم خانواده  از جمله  خواهد داشت؛ 
فرزندآوری بیشتر می شود. طبق مطالعات، ۶۷ درصد طالق ها 
در خانواده های بدون فرزند صورت می گیرد. همچنین بعد از 
تولد یک فرزند خیز طالق از ۶۷ درصد به حدود ۲۲ درصد 

کاهش پیدا می کند.
 ۸۱ می دهد  نشان  ما  میدانی  مطالعات  کرد:  تصریح  وی 
درصد زوج هایی که تصمیم به طالق داشتند و این امر را بنا 
به وجود فرزند به تاخیر انداختند، به مرور مشکل شان برطرف 
شده است. به نوعی خانواده ها با وجود فرزند به بلوغ اجتماعی 

و رفتاری می رسند.
قاسمی با بیان اینکه فرزندآوری باعث شادی و نشاط خانواده 
می شود، خاطرنشان کرد: از طرفی هم فرزند از بروز مشکالت 
در  فرزند  وجود  می کند.  جلوگیری  زوجین  روانی  و  روحی 

خانواده کارکرد های اجتماعی را هم بهبود می بخشد.
وی با بیان اینکه موانع اقتصادی باعث کاهش نرخ فرزندآوری 
می شود، ادامه داد: خانواده، حاکمیت و دولت ها باید برای رفع 
موانع اقدام کنند و امیدواریم که با طرح جوانی جمعیت این 

اتفاق را شاهد باشیم.
این جمعیت پژوه در پایان تاکید کرد: فرزندآوری و افزایش 
نرخ جمعیت به نفع خانواده و جامعه است؛ درنتیجه سالمندی 

افراد به دلیل تعدد فرزندان با کیفیت خواهد بود

۸ خرداد سال گذشته زن جوانی در حالی که کودکی 
در آغوش داشت، هراسان و پریشان از همسایه ها کمک 
می خواست و فریاد می کشید. وقتی همسایه ها به خانه 
با پیکر خونین همسرش در حالی رو به رو  ژیال رفتند 

شدند که وسایل خانه نیز به هم ریخته بود.
بالفاصله موضوع این جنایت از سوی مأموران کالنتری 
بررسی  تیم  و  قتل  کشیک  بازپرس  به  شهرزیبا   ۱33
با جسد  آنها  با حضور در محل  اعالم شد.  صحنه جرم 
خونین یوسف؛ همسر ژیال در حالی مواجه شدند که با 
به  بود.  از دست داده  را  ضربات متعدد چاقو جان خود 
مشخص  برای  جوان  مرد  جنایی جسد  بازپرس  دستور 
شدن علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد و ژیال که 
از ناحیه ران آسیب دیده بود در بیمارستان تحت درمان 

قرار گرفت.
بازپرس  مقابل  زمانی که در  بهبودی  زن جوان پس از 

گرفت،  قرار  پایتخت  جنایی  امور  دادسرای  دوم  شعبه 
ادعای عجیبی را در خصوص مرگ همسرش مطرح کرد. 
او گفت: همسرم مهندس شیمی و من مهندس کامپیوتر 
هستم. چند سال قبل باهم ازدواج کردیم و حاصل این 
از من یک  ازدواج یک دختر است. شب حادثه دخترم 
لیوان آب خواست و زمانی که خواستم به او آب بدهم، 
همسرم گفت اول یک لیوان آب برای من بیاور. گفتم بچه 
تشنه است وکم طاقت اول برای او آب ببرم اما سر همین 

موضوع دعوا بین ما باال گرفت.
روی  را  دستش  بود  شده  عصبانی  خیلی  که  شوهرم 
گردنم گذاشت تا خفه ام کند همزمان با دست دیگرش در 
کابینت را باز کرد و چاقویی از آن بیرون آورد و به سمت 
با چاقو به ران من زد. در همین  من گرفت و ضربه ای 
حال ناگهان یوسف مرا رها کرد و روی زمین افتاد و من 
از ترسم دخترم را بغل کردم و از آپارتمان بیرون آمده و 

از همسایه ها کمک خواستم. نمی دانم چه اتفاقی برای او 
رخ داده است اما تصور می کنم که خودزنی کرده باشد.

در حالی که زن جوان چنین ادعایی را مطرح می کرد، 
پزشکی قانونی اعالم کرد که ضربات وارد شده به یوسف 
خود زنی نبوده و مرد جوان به قتل رسیده است. اما ژیال 
به نظریه پزشکی قانونی اعتراض کرد و مدعی شد که در 
این جریان او دست به چاقو نزده و قتلی مرتکب نشده 
است. بدین ترتیب پرونده به کمیسیون پزشکی قانونی 
رفت و در تحقیقات اعالم کردند که اثر سه ضربه چاقو 
روی بدن قربانی وجود دارد که دو ضربه روی قفسه سینه 
و یک ضربه به بازو خورده است که یکی از ضرباتی که به 
قفسه سینه اصابت کرده باعث مرگ شده است. اما در این 
مورد کمیسیون اعالم کرد که ضربه مرگبار بر اثر خودزنی 

بوده و دو ضربه دیگر، دگر زنی بوده است.
و  پزشکی  کمیسیون  نظریه  به  دم  اولیای  اعتراض  با 

که  مدارکی  و  جوان  زن  گویی های  تناقض  به  باتوجه 
همسرش  توسط  یوسف  قتل  احتمال  آمد،  به دست 
سه  کمیسیون  دلیل  همین  به  و  بود  مطرح  همچنان 

نفره ای برای بررسی این موضوع تشکیل شد.
پزشکی  از سه متخصص  نفره متشکل  کمیسیون سه 
از  شده  گرفته  فیلم های  بازبینی  و  تحقیق  با  قانونی 
موجود  اطالعات  و  جسد  عکس های  صحنه،  بازسازی 
در پرونده این بار با تردید بیشتری نسبت به قبل اعالم 
کردند که احتمال دارد ضربه ای که مرگ یوسف را رقم 

زده، خودزنی باشد.
باتوجه به اینکه پزشکی قانونی با قطعیت اعالم نکرده 
که خودزنی علت مرگ مرد جوان باشد و از سویی مدارک 
و مستنداتی در پرونده وجود دارد که نشان می دهد زن 
جوان در این جنایت نقش داشته باشد، تحقیقات در این 

خصوص به دستور بازپرس محمد وهابی ادامه دارد.

گزارش »کرمان امروز« از افزایش ساده نگری و کاهش رعایت پروتکل ها که می تواند منجر به بروز پیک ششم کرونا شود؛

قبل از پیک پنجم عادی انگاری در جامعه زیــــــاد شده بود
امروز میزان عادی انگاری در جامعه به حدی رسیده که بروز پیک ششم دور از ذهن نیست

گزارش: محبوبه امامی صدر

استان کرمان که هفته ها به رنگ قرمز کرونایی درآمده 
بود، سرانجام و با سرعت بخشیدن به تزریق واکسیناسیون 
و  کرمانی  شهروندان  غفلت  اما  داده  رنگ  تغییر  زرد  به 
بعدی  موج  به  را  استان  این  تواند  می  ها  انگاری  عادی 
کرونا وارد سازد. در همین زمینه گزارشی تهیه شده که  

در ادامه  قابل مطالعه است.
روزهای اخیر و با وجود هشدار مسئوالن دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان نسبت به ادامه رعایت دستور العمل های 
فاصله  نکردن  رعایت  و  انگاری  عادی  شاهد  بهداشتی 
بدون  مردم  از  برخی  از سوی  ماسک  نزدن  و  اجتماعی 
بیماری و موج جدید ویروس در  به شیوع مجدد  توجه 

کرمان هستیم.
درست ۱9 ماه از شیوع همه گیری ویروس کرونا می 
گذرد و در این مدت بسیاری از خانواده ها هنوز داغدار 
از دست دادن عزیزانی هستند که شاید هیچ وقت فکرش 
را نمی کردند با ابتال به یک ویروس، ظرف مدت کمتر از 

یک ماه از دستشان بدهند.
از  این مدت  را در  و کار خود  از مردم کسب  بسیاری 
دست داده و خانه نشین شده اند تا یک انسان دیگر در 
اعالمیه  باشیم؛ هنوز  امان و شاهد مرگ و میر کمتری 
های فوتی ناشی از کرونا در محالت مختلف در دیوارها 

نصب است و هیچ خطری رفع نشده است.

به همراه داشتن ماسک، الکل  و ژل این روزها برای 
و  ها  مغازه  از  بسیاری  در  است. حتی  عادت شده  همه 
اند  کرده  نصب  کننده  عفونی  ضد  های  دستگاه  اماکن 
اما نرفتن به ال به الی جمعیت هنوز جدی گرفته نشده 
بازی های  از سر گیری  به خرید، رستوران ها،  و رفتن 

ورزشی و نمایشگاه ها به قوت خود باقی است.
مساله این است که برای عده ای به محض اعالم شدت 
چیز  همه  میر  و  مرگ  کاهش  و  واکسیناسیون  گرفتن 
انگاری کرونا در کرمان در  عادی می شود و این عادی 
حالی بیشتر شده است که دکتر حمید رضا رشیدی نژاد، 
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۷ مهرماه در جلسه 
ستاد استانی مبارزه  با کرونا گفت: متاسفانه روند عادی 
برای سالمت  تهدیدی  که  بیشتر می شود  دارد  انگاری 

عمومی است و نباید با پیک ششم مواجه شویم. 
وی اظهار کرد: تعداد بیماران بستری کرونایی در استان 
اما  شده  کمتر  قبل  به  نسبت  گذشته  هفته  در  کرمان 

شدت شیب نزولِی ابتالء کمتر شده است. 
استان  بیماری کرونا در  افزود: هفته گذشته روند  وی 
تقریبا ثبات یافته و در برخی شهرستان ها اندکی افزایش 
بیماران  از  درصد  پنج  میزان  مجموع  در  اما  کرده  پیدا 
بستری در بخش های کرونایی و ویژه کمتر شده و نکته 

قابل توجه و مهم این است که نباید عادی انگاری کنیم.
حال با وجود هشدارهای ستاد کرونای استان راجع  به 
زنگ خطر مجدد برای موج بعدی کرونا رفتار شهروندان 
خالف این قضیه است و نگرانی را ثابت می کند. وضعیت  
را  اجتماعی  فاصله  نه  برخی  که  است  رسیده  جایی  به 
این در حالی  و  زنند  نه ماسک می  و  رعایت می کنند 
است که  کرونا همچنان در کمین سالمت افراد است و 
هر لحظه ممکن است  با موج های بعدی و در دقیقه 90 

ما را غافلگیر کند.

با  و  سرانجام  بود،  درآمده  کرونایی  قرمز  رنگ  به  هفته ها  که  کرمان  استان   
تسریع واکسیناسیون به وضعیت زرد تغییر رنگ داده اما غفلت شهروندان کرمانی 
و عادی انگاری ها ما را به یاد ایام قبل از پیک پنجم می اندازد که می تواند این استان 
را به موج بعدی کرونا وارد کند. دکتر رشیدی نژاد، رییس دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان در جلسه ستاد استانی مبارزه  با کرونا گفت: متاسفانه روند عادی انگاری 
در حال افزایش است که تهدیدی برای سالمت عمومی است و نباید با پیک ششم 

مواجه شویم و... 

اشک 
اینها اشک های من هستند 
پس از دوست نداشتن ات

کاری باهاشان نداشتم 
دادِم شان ابرهاِی عقیم

پیام تشکر رهبر معظم انقالب 

در پی موفقیت ورزشکاران 

ایران در مسابقات کشتی فرنگی 

قهرمانی جهان

موفقیت  پی  در  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
فرنگی  کشتی  مسابقات  در  ایران  ورزشکاران 

قهرمانی جهان از آنان تشکر کردند.
به گزارش  گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، 
در پی موفقیت ورزشکاران کشورمان در مسابقات 
آیت اهلل  حضرت  جهان،  قهرمانی  فرنگی  کشتی 
آنان  مربی  و  پهلوانان  این  از  پیامی  در  خامنه ای 

تشکر کردند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم
آفرین بر پهلوانان کشتی فرنگی کشور و مربی آنان 
که همه بویژه جوانان را شاد کردند. ان شاءاهلل موفق 

باشید.

رئیس پلیس راهور ناجا خبر داد؛

فرصت پرداخت جرائم 
رانندگی با تخفیف

 تا پایان دی ماه ۱۴۰۰
اساس مصوبه مجلس، فرصت  هادیانفر گفت:بر  سردار 
پرداخت جرائم با تخفیف تا پایان دی ماه امسال است و 

بعد از این تاریخ دوباره جرائم دوبرابر می شوند.
گروه  انتظامی  و  حوادث  حوزه  خبرنگار   گزارش  به 
باشگاه خبرنگاران جوان، سید کمال هادیانفر  اجتماعی 
از ۳  بیش  ناجا در خصوص جرائم  راهور  پلیس  رئیس 
میلیون تومان رانندگان اظهار کرد: ما در یک دوره که 
مربوط به سال ۱۳۹۸ بود، پرداخت قسطی جرائم را برای 
همه رانندگانی که باالی یک میلیون تومان جریمه داشتند، 
ابالغ کردیم. در آن زمان اینگونه بود که برای پرداخت 
روزانه یا ماهانه از طریق درگاه های بانکی یا پلیس راهور 
در بازه یک سال بدون پیش پرداخت، رانندگان خودروی 
خود را ترخیص یا جریمه را به صورت تعلیق در آوردند.

فقط   ۹۸ سال  پایان  در  آمار،  اساس  بر  داد:  ادامه  وی 
را  بودند، جرائم خود  داده  تعهد  ۳۵ درصد کسانی که 
پرداخت  و ۶۵ درصد فقط تعهد را امضاء کردند و به قولی 
که داده بودند، عمل نکردند. ما مجبور شدیم این طرح را 
متوقف کنیم. اما در حال حاضر، شرایط مساعدی وجود 
دارد و خودرویی وجود ندارد که جریمه ای باالتر از ۷ یا 
۸ میلیون داشته باشد. توصیه ما به رانندگان این است که 
چون مصوبه مجلس تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ است، هموطنان 
از فرصت پرداخت جرائم با تخفیف  استفاده کنند و بعد از 

این تاریخ دوباره جرائم دو برابر می شوند.

به قلم
سامان 
ساردویی

یادداشت: 
دریای 
آرزوها

در لبخندت زندگی جان می گیرد کاش می شد که 
پرپر  نگران  نکرد  پاک  عالم  از چهره ی  را  لبخندت 
از یک  نباش همیشه  از گلهای سرخ  شدن هیچ یک 
همزاد  و  همراه  ترس  که  چرا  ترسم  می  تلخ  اتفاق 
شود  آدمخواری  به  تبدیل  نباید  ترس  هاست.  آدم 
به  که آسایشمان را ضایع کند. احتیاط کن که دلت 
هر صخره ای گیر نکرده و موج های سنگین مایه ی 
زحمت و سرخوردگی ات نباشند امواج دریا سنگین 
تر از آنند که بتوانیم در مقابلشان دوام بیاوریم. احتیاط 
کن بیش از حد به دریای آرزوهایت نزدیک نشوی تا 
پایت نلرزد تو سایبان دلتنگی های من هستی لبخندت 
را هیچگاه از فهرست نیازهای روزانه حذف نمی کنم 
زیرا همه ی مردم این شهر به انتظار حرف و حرکتی 
از توأند که زندگی را دوام بیاورند. ساحل نشینم ولی 
از  پر  توأم. سالم که می کنی جهان  تشنه ی معرفت 
ستاره می شود جهان در جریان تو جریان دارد گرچه 
برخی اوقات سپاس گفتن را فراموش می کند و شاکر 
نیست. در مقابل اعتنا و بی اعتنایی دیگران باید دوام 
بیاوری زیرا به خودت بیش از دیگران نیاز داری و من 
زندگی  آفتاب  تو  شود  می  زنده  لبخندهایت  بوی  با 
هستی و گلهای سرخ به شکفتنت بر شانه های زندگی 
از  آبشارانی  تا  توأم  لبخند  تشنه ی  من  دارند  احتیاج 
عشق در من جریان پیدا کند و روزهای خستگی ام را 
به ساحلی از امید و انتظار برساند. تو را به هیچ قیمتی 
نبض زندگی  و  نباشم  زنده  اینکه  زنم مگر  نمی  پس 
در رگم خاموش شده باشد. تو نباید حق زندگی را از 

خودت بگیری به لبخندهایت ادامه بده.
چون گنج قارون زندگی در چشم هایت 
حک می کند خود را به هر جا رّد پایت 

آغاز دنیایی برایم ای کبوتر 
من می نشینم در همین صحن و سرایت 

به قلم
مهناز سعید
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معرفی کتاب »آموخته ها و اندوخته ها« اثر استاد مختار سالجقه:

آموزش درست زیستن و نگاهی به تاریخ معاصر

این متن را به تجزیه و تحلیل کتاب خاطرات دوست عزیزم آقای مختار 
سالجقه که در آبان ماه ۱۳۹۹ شمسی توسط مرکز کرمان شناسی با 

همکاری بنیاد ایران شناسی در کرمان چاپ شده است، می پردازم.
ادبیات  دبیران  از همه  را  نفر  دو  استان کرمان  ادبیات  دبیران  بین  در 
کارآمدتر و پی گیرتر می دیدم که در همه موارد یک سر و گردن باالتر 
از دیگران ایستاده بودند. آقایان سالجقه و ارجمند . به شهادت خودشان 
هر موقع که در جلسه ای یا دبیرستانی به حضورشان می رسیدم از آنها 
دارند  ادبیات  تمام متون  به  احاطه کاملی که  با  استدعا می کردم که 
حیف است که در مقطع دبیرستان بمانند. فقط کافی است که در کالس 
های دکتری دانشگاه تهران ثبت نام کنند و بعد از اتمام مقطع دکترا 
حتما با باالترین رتبه قبولی در بین کلیه شرکت کنندگان این مقطع 

را به پایان می رسانند.
در آن صورت هم خودشان راضی تر می شوند و هم دانشجویانی که در 
پای درس آنها می نشینند. حاال که خداوند این استعداد ذاتی را به آنها 
داده است خود را از نظر مدرک دانشگاهی به باالترین سطوح ادبیات 

فارسی برسانند.
هر دوی مهربانان مشغله زیاد کاری را مانع از ادامه تحصیل خود می 
دانستند و امروز فردا می کردند و وقتی هم که در نهایت تصمیم گرفتند 
زمان زیادی از دست رفته بود و مشکالت زندگی آنها را از ادامه تحصیل 
این  تحصیل  ادامه  برای  رغبتی  مشکالت  انبوه  دیگر  و  داشت  می  باز 

بزرگواران نمی گذاشت.
به  آقای محزونی  تاریخ کرمان  استعداد  با  از دبیران  آیدیکی  یادم می 

همین سرنوشت دچار شدند.
ایشان از مقطع لیسانس به دکترا در دانشگاه تهران قبول شدند و چند 
ماهی هم در کالس دکترا درس خواندند. ولی به علت کثرت اوالد که 
در  تدریس  و مشکالت  بودند  بیشتر  دست  یک  انگشتان  از  آنها  تعداد 
کلی زحمت  با  و  بیاورند  نتوانستند طاقت  تهران  مدارس جنوب شهر 
به کرمان برگشتند. ولی ذوق تحصیل چنان در ایشان غلبه کرد که دو 
با تجهیزات کامل به تهران رفتند و مشکالت را به جان  سال دیگر و 
خریدند و به تحصیل خود ادامه دادند. با این تفاوت که دیگر شرایط 
تحصیل در دکترا عوض شده بود و مستقیما از لیسانس به دکترا امکان 

ادامه تحصیل مقدور نبود.
مجبور شدند تا فوق لیسانس بخوانند و در اثر غلبه مشکالت زندگی بر 

خود و فرزندانش دوباره از نیمه راه به کرمان برگشتند.
به قول معروف در زندگی هر کسی یک بار شانس ویژه به انسان روی 
می آورد اگر زمان را درک کردی و روی خوش به شانس نشان دادی بر 

اریکه مراد سوار می شوی و تا آخر عمر به جلو می روی.
و اگر خدای ناکرده پشت به شانس کردی خیلی از موقعیت های روزگار 
را از دست می دهی. نمونه این شانس ها را در بین انسانها زیاد دیده ایم 

که سر نوشتی را لحظه ای عوض کرده است.
 زمانی شرایط ادامه تحصیل برای خیلی ها میسر بوده ولی متأسفانه 
اند که  اند. وقتی تصمیم گرفته  تصمیم امروز را به فردا موکول کرده 
مجبور بوده اند در چند جبهه با مشکالت بجنگند. چون در این زمان 
از توان آنها خارج بوده عطایش را به لقایش بخشیده اند و دست از نبرد 
کشیده اند و به زندگی عادی و همیشگی خود برگشته و سعی کرده اند 
سر و سامانی به زندگی خود بدهند و از وضع موجود هر چه می توانند 

از مواهب الهی بهتر لّذت ببرند.
اکنون حاشیه را کنار می گذارم و به تجزیه و تحلیل کتاب آموخته ها 

و اندوخته ها اثر آقای مختار سالجقه می پردازم.
در این کتاب چنان با سبک زیبایی و گذاشتن وقت زیادی برای این 
کار کمبود رفاه آموزشی و مشکالت نواقص تدریس چنان محترمانه و با 

شجاعت بیان شده است که حتی آقای لنکرانی مشاور آموزش و پرورش 
سال ۱۳6۳ و هم چنین آقای حبیب اهلل بی آزار معاون آموزشی وزارت 
آموزش و پرورش وقت رابه وجد آورده که با همه مقررات دست و پا 
گیری که دامنگیر آنها بوده است هر دو به شوق آمده اند و عمق درد را 
در آموزش و پرورش احساس کرده اند و خود را موظف دانسته اند. اگر 
چه همه خواسته های به حق مشکالت آموزشی را نمی توانند جامعه 
از  بتوانند گوشه ای  باالیی  بلند  نامه وزارتی  با تشویق  عمل بپوشانند. 
باشند و  اشاره شده است جوابگو  نامه  را که در  زحمات کادر آموزش 
امیدوار باشند که در آینده اولیای امور وزارت بتوانند به همه کمبودهایی 

که در نامه اشاره شده است جامه عمل بپوشانند.
اکنون به دنباله خاطرات آقای سالجقه می پردازم.

تحصیالت دوره ابتدایی و سیکل اّول متوسطه آقای سالجقه در رابر هر 
کدام به تنهایی خود دنیایی است که کمتر کسی می تواند با آنها درگیر 

شود و بتواند به تنهایی بر تمام آن موانع پیروز شود. 
بایستی کتاب را به طور کامل خواند تا بر اراده آقای سالجقه احسنت 

گفت. اکنون به طور خالصه به شرح کتاب می پردازم.
۱- مکتب اّول در 5 سالگی : 

مالی ترکه انار به دست و عصبانی و فلک کردن دانش آموزان
2- مکتب دّوم : 

راه  منتهی  کرده  نمی  فلک  و  است  بوده  منصفی  آدم  که  درویش  مال 
رسیدن به مکتب دور بوده و در زمستان ها در بین راه گرگ ها کمین 
است.  بچه مکتبی کوچک مشکل می کرده  بر  را  کار  و  اند  می کرده 
مکتب دّوم به دستور آموزش و پرورش تعطیل می شود و ماجرای این 
بسته شدن مکتب از زبان آقای سالجقه خیلی شیرین است و کوچ آقای 

سالجقه از مکتب به دبستان دولتی که بایستی در کتاب خواند.
۳- تیر ماه ۱۳2۹ در ده سالگی ، پدر آقای سالجقه در فصل درو گندم 
به دل درد شدیدی مبتال می شود و صالح را در این می بیند که پدر را 
هر چه زودتر به دکتر کرمان برسانند. این بچه ۱0 ساله پدر را بر االغی 
که هفته قبل زایمان کرده و کره اش بایستی در محل بماند، سوار می 
کند و از راه کوهستانی رابر به شیرینک که 50 کیلومتر بوده او را به 
اتوبوس محلی بوده پدر به  العرب می رساند. چون در این محل  قریه 
کرمان حرکت می کند و از پسر می خواهد که عصر همان روز به رابر 

برگردد که به وجود او احتیاج است.
به دستور پدر، پسر ۱0 ساله همان مسیر را تنهایی و در تاریکی شب 
در عصر همان روز با االغی که کره اش در رابر است بر می گردد. فقط 
مجسم کردن این صحنه و ماجراهایی که برای این پسر ده ساله در بین 
راه اتفاق افتاده است بایستی با قلم شیرین آقای سالجقه این قسمت را 
در صفحه 54 کتاب خواند و به شجاعت و استقامت این کودک ده سال 
آفرین گفت در یک کلمه فقط می توانم بگویم که خداوند عمر دوباره 

ای به آقای سالجقه در ده سالگی داده است.
آموزان کالس  دانش  تمام  بار  اولین  برای  4- در سال ۱۳۳2 شمسی 
ششم ابتدایی رابُر در امتحانات نهایی خرداد ماه قبول می شوند. و این 
مساله باعث مطرح شدن استعداد دانش آموزان ابتدایی رابر در سطح 
شهرستان بافت می شود و آقای ابوالقاسم ارجمند رئیس اداره آموزش 
و پرورش شهرستان بافت چنان به وجد می آید که با درخواست اولیای 
دانش آموزان موافقت می کند که در مهر ماه ۱۳۳2 شمسی برای اولین 
بار کالس هفتم در ضمیمه دبستانی در رابر دایر شود. و این مساله دو 
بار تکرار می شود و در نتیجه برای اولین بار در اثر سعی و کوشش دانش 
آموزان و پی گیری اولیاء دانش آموزان و موافقت اداره آموزش و پرورش 
شهرستان بافت، شهرستان رابر صاحب دبیرستان دوره اّول متوسطه می 
شود و دانش آموزان رابری از این تاریخ به بعد تا پایان سیکل اّول در 
خانه و زندگی خود به تحصیل ادامه دهند ولی برای سیکل دوم فقط 
کسانی می توانستند به تحصیل خود ادامه دهند که امکانات مالی داشته 

باشند و بتوانند به کرمان بروند.
5- معلمان ابتدایی آقای مختار سالجقه در رابُر :

۱- محمد تقی ارجمند
2- اختر شایگان

۳- آقای شایگان
6- در مهر ماه ۱۳۳5 شمسی آقای مختار سالجقه موفق می شود به 
همت برادران صولت زاده که از معاریف و بزرگان رابُر بوده اند همراه 
داشته  ادبی  رشته  تنها  که  کرمان  دبیرستان شهاب  در  خان  فرزندان 

است ثبت نام کند.
بقیه  همراه  دبیرستان  در  تحصیل  ماه   6 از  پس   ۱۳۳5 اسفند  7-در 
همشاگردی های رابری برای استفاده از تعطیالت عید با اتوبوس عازم 
رابر می شوند. در نیمه اّول فروردین ۱۳۳6 برف سنگینی در منطقه 
بافت می بارد که باعث بسته شدن جاده ماشین رو می شود. برای بار 
دّوم همراه سه نفر از همشاگردی ها که پدر یکی از آنها محمود خان 
سپهری از خوانین محل و تا حدودی حکمش نافذ بوده است. به همراه 
یکی از شکارچیان محلّی که مسیر کوه و دره را به خوبی می شناخته 
است همراه 6 نفر نیروی کمکی از روستای ُکنجان به طرف شیرنیک 
حرکت می کنند که از 50 کیلومتر مسافت این مسیر در آن موقع چهل 
کیلومتر آن مملو از برف بوده است. یک روز تمام را به سختی در برف 
راه پیمایی می کنند تا به ده شیرینک می رسند. شیرینک آن روز حتی 
یک اتاق و خانه روی زمین نداشته است. تمام اتاقک ها به صورت یک 
حفره زیر زمینی غار مانند در دل تپه ها کنده شده بودند. به هر صورت 
کد خدای ده شیرینک میرزا محمود به داد آنها می رسد و آتشی در این 
خانه ها که بیشتر شبیه تونل است تا خانه درست می کند و لباس های 
خیس آنها را در آتش خشک می کند و در آخر شامی برای آنها آماده 

می نماید و این ده نفر را آن روز از یک مرگ حتمی نجات می دهد.
فردای روز بعد راهنمای محلی همراه 6 نفر دیگر به رابر بر می گردند و 
سه نفر دانش آموز با کرایه کردن سه االغ به طرف قریه العرب حرکت 
می کنند. در بعد از ظهر همان روز به قریه العرب می رسند و با اتوبوس 
محلی به کرمان حرکت می کنند و عصر همان روز به کرمان می رسند. 
صبح روز بعد یعنی ۱7 فروردین ماه ۱۳۳6 به دبیرستان می روند و 
شرح ماجرا را برای اولیای دبیرستان بازگو می کنند و با عنایت مدیر 
دبیرستان به کالس های خود می روند شرح مسافرت این سفر هیجان 
انگیز را در صفحه ۹۱ این کتاب بایستی خواند و با مشکالت مردم آن 
روز آشنا شد که در چنین مسافرت هایی بین مرگ و زندگی بیش از 
قدمی فاصله نبوده است، به قول معروف اگر خدا بخواهد شیشه را در 

بغل سنگ نگه می دارد.
8- مهر ماه ۱۳۳6 شمسی در کالس پنجم دبیرستان پهلوی به مدیریت 
 – نام کرده که هر سه رشته ریاضی  الدین حائری ثبت  آقای شمس 

طبیعی و ادبی را داشته است و حتی دانش آموزان دبیرستان نظام هم 
با لباس فرم نظامی از مرکز آموزشی شبانه روزی خود می آمدند و در 
این دبیرستان تحصیل می کردند. زنده یاد آقای محمود جواد آموزگار 
در  هم  روزگار  آن  مردان  نادره  از  که  بوده  دبیرستان  این  عربی  دبیر 

اخالق و هم در تدریس بوده است.
۹- آقای مختار سالجقه در خرداد ماه ۱۳۳8 شمسی در امتحانات ششم 
ادبی در خرداد ماه قبول می شود و در تیر ماه همان سال در کنکور 
دانشسرای عالی تهران شرکت می کند و قبول می شود با خوشحالی به 
رابر بر می گردد تا خبر قبول شدن خود را به خانواده بدهد و مقدمات 

ساز و برگ اقامت در تهران را فراهم کند.
فرزندش  رفتن  با  او  قبولی  از  خوشحالی  عین  در  پدرش  است  جالب 
اینکه متوجه می شود که به قبول  از  نبود. تنها پس  به تهران موافق 
شدگان دانشسرای عالی کمک هزینه تحصیلی می پردازند رضایت خود 

را اعالم میکند.
۱0- اینک مشکلی که آقای سالجقه در پیش رو داشت، داشتن ضامن 
برطرف  زاده  صولت  خان  اصغر  آقای  بزرگواری  با  که  بود  تهران  در 
آقای  نام  به  رابُری  از همشهریان  یکی  برای  ای  نامه  ایشان  می شود. 
اسماعیل می ر که در سیلوی تهران کار می کرده می نویسد که مشکل 
آقای سالجقه را برطرف کند که شرح این قسمت و ماجرای رونوشت 
شناسنامه را بایستی در صفحه ۱00 کتاب با نگارش خیلی خوب آقای 
سالجقه خواند که ایشان با چه قلم شیوایی خوشی ها و ناکامی ها را 

بیان می کند که انسان از خواندن آن لذت می برد.
من حتم دارم با صداقت کاملی که در نوشتن صفحه به صفحه این کتاب 
به کار رفته است دوست و دشمن از خواندن تمام نوشته های این کتاب 
که دردهای جامعه را  با زبان شیرین منعکس می کند و عریان در برابر 
دید ما قرار می دهد طولی نخواهد کشید که این کتاب به چاپ های 
دّوم و سوم خواهد رسید. و درد کشیدگان قدر و ارزش مومیایی را پیدا 

کرده و به جستجو پیش خواهند شتافت.
نادره  با  تهران  عالی  دانشسرای  درس  کالس  در  سالجقه  آقای   -۱۱
کند.  می  یاد  آنها  از  نامی  نیک  به  همیشه  که  می شود  آشنا  مردانی 
۱- استادانی چون دکتر عیسی صدیق و دستیار جوان او که بعدها خود 
آقای دکتر علی محمد  ایران شدند.  تربیت  و  تعلیم  نامدار  استادان  از 
کاردان 2- دکتر عبدالحسین زرین کوب که به ۱2 زبان خارجی مسلط 

بوده و در دانشگاه های خارج از ایران هم تدریس می کرده است.
۳- استاد بدیع الزمان فروزانفر که از بشرویه خراسان بر تارک دانشگاه 
او  به شاگردی  دانشگاه  استادان  از  و خیلی  ایران می درخشیده  های 

افتخار می کنند.
دکتر حسین خطیبی و دکتر محمد معین دکتر پرویز ناتل   -4
خانلری و دکتر ذبیح اهلل صفا که این چهار نفر هر کدام در یکی از سال 
ها شاگرد اّول دوره لیسانس شده اند به مناسبت این امتیاز به دوره فوق 

لیسانس قبول شده بودند.
دکتر محمد معین اولین دوره فارغ التحصیل دکترای ادبیات فارسی و 
دکتر پرویز ناتل خانلری نفر دوم و دکتر ذبیح اهلل صفا نفر سوم و دکتر 
ادبیات  و  زبان  بوده است که دکتری  نفری  حسین خطیبی چهارمین 

فارسی خود را گرفته است.
از استادان دیگر دکتر ضیاء الدین سجادی که خاقانی شناس معروفی 
بوده و دکتر صادق کیا استاد زبان شناسی، دکتر محمد جواد مشکور 
استاد تاریخ، دکتر احمد ناظر زاده کرمانی – دکتر حسین علی آبادی 
دادستان نامی کل کشور که دیگر مادر گیتی نظیر آنها را نخواهد دید.

۱2- آقای مختار سالجقه شاگردان نامداری را به جامعه علمی و فرهنگی 
ایران تحویل داده است که عبارتند از : ۱- خانم فاطمه جهانگرد )جهان 
کرمانی( 2- سرهنگ محمد فروزان ۳ – سید محمد علی گالب زاده 
4- دکتر پوریا سالجقه فوق تخصص هماتولوژی – آنکولوژی و اعصاب 
و ستون فقرات 5- دکتر پویان سالجقه متخصص جراحی مغز کودکان 
زاده  کوهپایه  رسول  دکتر   -6 ساز  خون  بنیادی  های  سلول  پیوند  و 
آنها  درباره  تفصیل  به  کتاب  آخر  در صفحات  که  ایران  آور  نام  وکیل 

نوشته شده است.

به قلم 
محمد تقی راه پیما
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