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طفلی به نام شادی دیریست
 گم شده است

آگهی مزایده زمین)نوبت دوم ( 
ــه اســتناد مجــوزات شــورای محتــرم اســامی شــهر   شــهرداری ماهــان ب
ــورخ  ــورخ98/11/1۳ و ۲۳ م ــات ۲8 م ــورت جلس ــماره ص ــه ش ــان ب ماه
98/9/۲0 در نظــر دارد نســبت بــه فــروش تعــداد 1۴ قطعــه زمیــن واقــع 
در شــهرک خواجــوی جنوبــی و یــک قطعــه زمیــن واقــع در شــهرک شــهید 
رجایــی شــرقی از زمیــن هــای متعلــق بــه شــهرداری بــا کاربــری مســکونی 

از طریــق مزایــده عمومــی بــا شــرایط ذیــل اقــدام نمایــد : 
_ دریافــت اســناد مزایــده از تاریــخ 99/1/6 لغایــت99/1/1۴  در ســاعات 

اداری.
_ مهلت تحویل پیشنهادات : تا آخر وقت اداری99/1/16

_ محــل دریافــت اســناد و تحویــل پیشــنهادات: واحــد امــور مالی شــهرداری 
ــد . می باش

_بازگشایی پاکات مزایده : مورخ99/1/17 در محل دفتر شهرداری . 
ــه  ــده از انجــام معامل ــا ســوم شــرکت کنن ــرات اول ت ــه نف ــی ک _ در صورت
ــه نفــع  ــه ترتیــب ب ــان ب ــده آن ــد ســپرده شــرکت در مزای خــودداری نماین

ــط مــی گــردد .  شــهرداری ضب
_ شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . 

_ ســایر اطاعــات و جزئیــات مربــوط بــه معاملــه در اســناد مزایــده منــدرج 
مــی باشــد.  

_ شرایط فروش به صورت نقد می باشد  
ــل و  ــی_ نق ــی _ کارشناس ــم از درج آگه ــه اع ــای متعلق ــه ه ــه هزین _ کلی

ــد .  ــی باش ــده م ــده مزای ــده برن ــه عه ــمی و .... ب ــر رس ــاالت دفات انتق

عبدالمهدی رنجبر 
شهردار ماهان 

چاپ نوبت اول :98/1۲/۲7
چاپ نوبت دوم : 99/1/6
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ــهرها،  ــه ش ــرت ب ــش مهاج ــین و افزای ــت شهرنش ــد جمعی  رش
ــل کنتــرل نواحــی شــهری، کاهــش  ــر قاب ــه توســعه غی منجــر ب
ــروز  ــینی و ب ــه نش ــمت حوم ــه س ــل ب ــانی، نی ــاه انس ــطح رف س
مشــکالت فــراوان بــرای مدیــران مختلــف شــهری بــه ویــژه در 

ــت. ــده اس ــعه ش ــال توس ــورهای در ح کش
ــائل  ــون مس ــم پیرام ــث مه ــی از مباح ــا، یک ــزارش ایمن ــه گ  ب
ــه توســعه ای  ــدار شــهری اســت ک ــوم توســعه پای شــهری، مفه
مبتنــی بــر نیازهــای واقعــی و تصمیــم گیری هــای عقالیــی، با در 
نظــر گرفتــن مالحظــات مختلــف اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت 
ــرای نخســتین  محیطــی محســوب مــی شــود. در ســال ۱۹۸۰ ب
بــار نــام توســعه پایــدار در گــزارش ســازمان جهانــی حفاظــت از 
منابــع طبیعــی)IUCN( آمــد. ایــن ســازمان در گــزارش خــود بــا 
نــام اســتراتژی حفــظ منابــع طبیعــی ایــن واژه را بــرای توصیــف 
وضعیتــی بــه کار بــرد کــه توســعه نــه تنهــا بــرای طبیعــت مضــر 
ــد  ــداری می توان ــد. پای ــم می آی ــاری آن ه ــه ی ــه ب ــت، بلک نیس
چهــار جنبــه داشــته باشــد: پایــداری در منابــع طبیعــی، پایــداری 
ــت  ــادی. در حقیق ــداری اقتص ــی و پای ــداری اجتماع ــی، پای سیاس
ــر جنبــه زیســت محیطــی اتفاقــی تمرکــز  توســعه پایــدار تنهــا ب
نــدارد، بلکــه بــه جنبه هــای اجتماعــی و اقتصــادی آن هــم توجــه 
می کنــد. توســعه پایــدار محــل تالقــی جامعــه، اقتصــاد و محیــط 
زیســت اســت. »توســعه پایــدار« را نیــز مفهومــی می داننــد 
ــراه  ــراد هم ــدی اف ــا و رضایتمن ــتمر نیازه ــن مس ــه در آن تأمی ک
ــد.  ــرار می ده ــر ق ــان را مدنظ ــی انس ــت زندگ ــش کیفی ــا افزای ب
ــی،  ــت اجتماع ــر عدال ــی نظی ــا معیارهای ــه ب ــهری ک ــداری ش پای
مشــارکت شــهروندی و همبســتگی اجتماعــی، افزایــش کارآمــدی 
ــدی  ــهروندی و کارآم ــگ ش ــاء فرهن ــی، ارتق ــای اجتماع نهاده
ــوزه کالن  ــذاری در ح ــت گ ــای سیاس ــه ه ــت ها و برنام سیاس
شــهری و بهینــه ســازی مناســبات مدنــی قــوام می یابــد، آرمانــی 
بــرای کیفیــت پویایــی زندگــی شــهری و ســبک جدیــد زیســتن 

اســت.
مفهوم توسعه پایدار:

ــعه  )WCED( در  ــت و توس ــط زیس ــی محی ــیون جهان کمیس
ــرده اســت  ــف ک ــدار را توســعه ای تعری ســال ۱۹۸۷، توســعه پای
کــه ضمــن بــرآوردن نیازهــای نســل امــروز، توانایــی نســل هــای 
ــر  ــد. ب ــره نیفکن ــه مخاط ــان ب ــرآوردن احتیاجاتش ــی را در ب آت
ــات  طبــق تعریــف فــوق اگــر منظــور از توســعه، گســترش امکان
ــده  ــه آین ــا نگاهــی ب ــد ب ــر بای زندگــی انســان اســت پــس ناگذی
ابعــاد آن را ترســیم شــود. در ســال ۱۹۹۲ در »کنفرانــس زمیــن« 
توســعه پایــدار چنیــن تعریــف شــد: رفــع نیازهــای نســل حاضــر 
ــا.  ــای آن ه ــاره نیازه ــده در ب ــل های آین ــا نس ــه ب ــدون مصالح ب
کمیســیون جهانــی محیــط زیســت، توســعه پایــدار را ایــن گونــه 
تعریــف کــرد: »توســعه پایــدار فراینــد تغییــری اســت در اســتفاده 
ــعه  ــری توس ــمت گی ــا، س ــرمایه گذاری ه ــت س ــع، هدای از مناب
ــال و  ــای ح ــا نیازه ــه ب ــت ک ــادی اس ــری نه ــوژی و تغیی تکنول
آینــده ســازگار باشــد«. کمیســیون »برانــت لنــد« دربــاره توســعه 
پایــدار می گویــد: »توســعه پایــدار بــه عنــوان یــک فراینــد 
ــود  ــاس بهب ــه اس ــدی ک ــود و پیشــرفت اســت. فراین ــه بهب الزم
ــی  ــی، فرهنگ ــتی های اجتماع ــده کاس ــان برن ــت و از می وضعی
جوامــع پیشــرفته  اســت و بایــد موتــور محرکــه پیشــرفت متعــادل، 
ــی  ــی تمام ــی و فرهنگ ــگ اقتصــادی، اجتماع متناســب و هماهن

ــژه کشــورهای در حــال توســعه باشــد. ــه وی ــع و ب جوام
تعاریــف زیــادی از توســعه پایــدار وجــود دارد امــا دو تعریــف زیــر 
ــت  ــاء کیفی ــازد: ارتق ــی س ــن واژه را بیشــتر روشــن م ــت ای ماهی
ــط  ــل محی ــت تحم ــن ظرفی ــر گرفت ــن در نظ ــی در ضم زندگ

زیســت
و پاســخ گویــی بــه نیازهــای نســل حاضــر بــدون آنکــه توانایــی 
و امکانــات نســل هــای آینــده بــرای تأمیــن نیازهایشــان محــدود 
شود.توســعه پایــدار توســعه ای اســت کــه بتوانــد در دوره زمانــی 
ــد  ــط زیســت وارد کن ــه محی ــارتی ب ــه خس ــدون اینک ــی ب طوالن
ــت های  ــی سیاس ــعار حزب ــم ش ــارت حک ــن عب ــد. ای ــداوم یاب ت
ــدار  ــعه پای ــت. توس ــه اس ــه ۱۹۹۰ را یافت ــی ده ــت محیط زیس
ــر  ــه صــورت فراگی ــر تحــوالت ورشــد اقتصــادی و اجتماعــی ب ب
ــتوار  ــلی اس ــان نس ــتگی می ــر همبس ــد ب ــا تأکی ــه ب ــه جانب و هم
ــدی از  ــره من ــی و به ــعه یافتگ ــه توس ــا ک ــن معن ــه ای ــت. ب اس
ــد  ــده و معتق ــته ش ــر دانس ــه بش ــق هم ــی ح ــره خاک ــب ک مواه
ــه در  ــتند، بلک ــته نیس ــم گسس ــر از ه ــل های بش ــه نس ــت ک اس
ــتفاده  ــر اس ــان ب ــن بره ــد. ای ــئولیت دارن ــر مس ــل یکدیگ مقاب
ــدنی  ــد نش ــع تجدی ــوص مناب ــه خص ــی ب ــع طبیع ــدار از مناب پای
و همچنیــن بهــره منــدی انســان ها از آب ســالم، بهداشــت 
ــه  ــر چ ــد دارد. اگ ــع تأکی ــا و مرات ــت از جنگل ه ــب و حفاظ مناس
ــی  ــت محیط ــوم زیس ــک مفه ــدار ی ــعه پای ــر، توس ــر ام درظاه
ــی از  ــی منطق ــث زمان ــن بح ــد ای ــر می رس ــه نظ ــا ب ــت، ام اس
کارآمــدی برخوردارخواهــد بــود کــه چهــار بعــد توســعه اقتصــادی، 
ــاط  ــم و در ارتب ــا ه ــی ب ــی و فرهنگ ــت محیط ــی، زیس اجتماع
متقابلشــان مــورد بحــث قرارگیــرد و توســعه پایــدار بــدون در نظــر 
گرفتــن هــر یــک از ایــن مؤلفه هــا بــه توســعه ای ناپایــدار مبــدل 
می شــود. نحــوه نگــرش توســعه پایــدار نســبت بــه برنامــه ریــزی 
ــه  ــرورت توج ــه ض ــد ک ــی باش ــه ای م ــه گون ــن ب ــری زمی کارب
بــه شــاخص هــای اجتماعــی توصیــه مــی گــردد کــه از تأثیــرات 
ــه کارگیــری شــاخص هــای اجتماعــی در برنامــه ریــزی  مهــم ب
کاربــری زمیــن، دســتیابی بــه معیارهــای جامــع تــر و دقیــق تر در 
مــورد شــناخت و ارزیابــی نیازهــای فضایــی اســت کــه مفهــوم و 
کاربــردی وســیع تــر از اســتانداردهای ســرانه ی کاربــردی زمیــن 
دارد. توســعه پایــدار بــر ســه اصــل عمــده پایــداری بــوم شــناختی، 
ــداری اجتماعــی اســتوار اســت.  ــداری اجتماعــی فرهنگــی پای پای
پایــداری بــوم شــناختی تضمیــن کننــده آن اســت کــه توســعه بــا 
حفــظ فرایندهــای اساســی زیســت محیطــی، تنــوع و منابــع گونــه 

هــای زیســتی ســازگار باشــد.
پایــداری فرهنگــی اجتماعــی تضمیــن مــی کنــد کــه توســعه بــا 
فرهنــگ و ارزش هــای مردمــی کــه متأثــر از آن هســتند ســازگار 
بــوده و هویــت جامعــه را حفــظ کنــد. پایــداری اقتصــادی تضمیــن 
ــع  ــوده و مناب ــی اقتصــادی ب ــد کارای ــه توســعه واج ــد ک ــی کن م
بــه ترتیبــی اداره شــوند کــه بتواننــد پشــتیبان نســل هــای آینــده 
ــات  ــز توجه ــوان مرک ــه عن ــوان ب ــه عن ــان ب ــون انس ــند. چ باش
توســعه پایــدار معرفــی شــده اســت. توســعه دارای ابعــاد مختلفــی 
ــعه  ــی، توس ــعه اجتماع ــادی، توس ــعه اقتص ــه توس ــت. از جمل اس
فرهنگــی، توســعه سیاســی، توســعه انســانی و مــوارد دیگــر . هــر 
ــر  ــعه را در ب ــی از توس ــای مختلف ــه ه ــاد جنب ــن ابع ــدام از ای ک
ــد. توســعه اقتصــادی فراینــدی اســت کــه در طــی آن  مــی گیرن
شــالوده هــای اقتصــادی جامعــه دگرگــون مــی شــود. بــه طــوری 

ــی در درجــه اول کاهــش  ــی و تحول ــن دگرگون ــه حاصــل چنی ک
نابرابــری هــای اقتصــادی و تغییراتــی در زمینــه هــای تولیــدی، 
توزیــع و الگوهــای مصــرف جامعــه خواهــد بــود. توســعه اجتماعی 
ــده  و توســعه فرهنگــی جنبــه هــای مکمــل و پیوســته یــک پدی
انــد و هــر دو نــوع الزامــًا بــه ایجــاد وجــوه تمایــز فزاینــده جامعــه 
منجــر مــی گــردد. توســعه سیاســی فراینــدی اســت کــه زمینــه 
الزم را بــرای نهــادی کــردن تشــکل و مشــارکت سیاســی فراهــم 
مــی کنــد کــه حاصــل آن افزایــش توانمنــدی یــک نظام سیاســی 
اســت. توســعه انســانی رونــدی اســت کــه طــی آن امکانــات افــراد 
بشــر افزایــش مــی یابــد. هــر چنــد ایــن امکانــات بــا مــرور زمــان 
مــی توانــد بــه شــکل اساســی دچــار تغییــر در تعریــف شــود، امــا 
ــارت  ــردم عب ــرای م ــه ســطوح توســعه، مســأله اساســی ب در کلی
ــا تندرســتی،  ــراه ب ــی هم اســت از: برخــورداری از زندگــی طوالن
دســتیابی بــه دانــش و در نهایــت توانایــی نیــل بــه منابعــی کــه 
بــرای پدیــد آوردن ســطح مناســب زندگــی الزم اســت. بــرای ایــن 
کــه بتــوان توســعه را پایــدار نامیــد، بایــد دارای چهــار مشــخصه 
باشــد کــه عبــارت اســت: از بهــره وری، عدالــت، انعطــاف پذیــری 
و ثبــات. بهــره وری در واقــع یــک معادلــه پویاســت بیــن سیســتم 
ــد غــذا و  طبیعــی و سیســتم هــای اجتماعی-اقتصــادی کــه تولی
ــن  ــدون ای ــد، ب ــی کن ــن م ــردم تضمی ــرای م ــا را ب ــر کااله دیگ
ــت  ــره وری ظرفی ــرای سیســتم ضــرری داشــته باشــد. به ــه ب ک
جامعــه بــرای اســتفاده یــا تغییــر شــکل سیســتم هــای طبیعــی در 
تولیــد غــذا و کاال بــا بــازده بهینــه را مــی ســنجد. عدالــت یعنــی 
ــی  ــا و تهدیدهای ــت ه ــه فرص ــع عادالن ــه در توزی ــت جامع ظرفی
کــه ناشــی از کاربــرد یــا تغییــر سیســتم هــای طبیعــی پیرامــون 
هســتند، ماننــد توزیــع آن چــه کــه از فراینــد توســعه حاصــل مــی 
شــود. ایــن اصطــالح در مــورد توزیــع ثــروت در بیــن مــردم نیــز 
بــه کار مــی رود. انعطــاف پذیــری بــه ظرفیــت جامعــه در واکنــش 
بــه فشــارهای طبیعــی یــا تحمیلــی یا ضربــه هــای ناگهانــی گفته 
مــی شــود. انعطــاف پذیــری یعنــی قابلیــت سیســتم بــرای ترمیــم 
یــا نگهــداری ســطح بهــره وری در بــی نظمــی هــای کوتــاه یــا 
طوالنــی مــدت. ثبــات یعنــی ظرفیــت جامعــه در ادامــه اســتفاده 
یــا تغییــر فراینــد سیســتم هــای طبیعــی بــدون دگرگونــی شــدید. 
ــود  ــد اصــالح و بهب ــدار فراین از نظــر لمــن و کاکــس توســعه پای
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی اســت کــه مبتنــی بــر فنــاوری 
و همــراه بــا عدالــت اجتماعــی باشــد بــه طریقــی کــه اکوسیســتم 
ــه  ــدار ب ــعه پای ــد. توس ــب نکن ــی را تخری ــع طبیع ــوده و مناب را آل
معنــی افزایــش منابــع انســانی)توانمند ســازی جوامــع بــه ســمت 
افزایــش توانمنــدی هــای اقتصــادی، اجتماعــی، فنــاوری و 
ــدون  ــد ب ــی توان ــدار نم ــعه پای ــن توس ــت. همچنی ــی( اس فرهنگ
تفکــر دقیــق و در نظــر داشــتن امــکان هــای انســانی اتفــاق افتــد 
ــدار را یــک  ــارز ایــن نظریــه ایــن اســت کــه توســعه پای نکتــه ب
ــد بعــدی کــه  ــدار و چن ــا، پای ــدی پوی ــده اســت  فراین ــد دی فراین
ــدار  ــن توســعه پای ــت اســت، بنابرای ــا عدال ــوام ب ــاوری و ت ــر فن ب
یــک اتفــاق یــا رویــداد نیســت کــه یکبــاره اتفــاق بیافتــد، بلکــه 
ــا  ــان و ب ــول زم ــه در ط ــد اســت ک ــا و هدفمن ــد پوی ــک فراین ی
برنامــه ریــزی تحقــق مــی یابــد و هــدف آن ارتقــاء ســطح حیــات 
انســان اســت و نیــاز بــه هوشــمندی، تجربــه، شــناخت و خالقیــت 
ــی  ــت اجتماع ــه عدال ــه ب ــه توج ــن نظری ــم ای ــه مه دارد. نکت
اســت، یعنــی توســعه پایــدار بایــد در رونــد خــود همــواره عدالــت 
ــی  ــای اجتماع ــری ه ــد و نابراب ــرار ده ــر ق ــد نظ ــی را م اجتماع
ــه  ــد. نکت ــود بزدای ــیر خ ــادی در مس ــی و اقتص ــر فرهنگ را از نظ
ــازی  ــد س ــانی و توانمن ــع انس ــش مناب ــف افزای ــن تعری ــی ای غای
جامعــه اســت. یعنــی توســعه پایــدار در فراینــد خــود بایــد منابــع 
انســانی را افزایــش دهــد کــه انســان هایــی آگاه، کارآمــد و خــالق 

تربیــت کنــد.
مفهوم توسعه پایدار شهری

ــده  ــع کنن ــده و توزی ــوان مصــرف کنن ــه عن     امــروزه شــهرها ب
اصلــی کاالهــا و خدمــات، کانــون توجــه بحــث پایــداری شــده اند. 
بنابرایــن بــه منظــور دســتیابی بــه یــک وضعیــت پایــدار واقعــی 
در شــهرها، تدویــن سیاســت هایــی جهــت حصــول بــه شــهرهای 
پایــدار ضــروری مــی نمایــد. بــه همیــن منظــور مقولــه ای مهــم 
ــه ۱۹۹۰ و  ــول ده ــدار در ط ــهری پای ــعه ش ــوان توس ــت عن تح
ــیاری از  ــت. در بس ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــروز م ــه ام ــا ب ت
شــهرهای جهــان مســائل و چالــش هــای اساســی ماننــد ترافیــک 
ــکنه،  ــی از س ــروک و خال ــای مت ــاختمان ه ــن، س ــم زمی و تراک
تغییــر کاربــری زمیــن، آلودگــی صوتــی، آلودگــی آب و بســیاری 
از موضوعــات زیســت محیطــی دیگــر موضــوع پایــداری شــهرها 
ــکالتی  ــائل و مش ــه مس ــه ب ــا توج ــذا ب ــد. ل ــی کنن ــرح م را مط
ــدار  ــاد و اصــول توســعه پای ــه ابع ــد ب ــد بای کــه کالنشــهرها دارن
شــهری توجــه کــرد و بــرای رســیدن بــه توســعه پایــدار انســانی، 
شــهر پایــدار و پایــداری شــهری، بایــد برنامــه ریــزان، شهرســازان 
و مدیــران شــهری، بــا مدیریــت صحیــح و ســالم بتواننــد فضایــی 
ســالم و درخــور بــرای مــردم ایجــاد کننــد. از طرفــی بــا مهاجــرت 
ــه کالنشــهرها، مباحثــی ماننــد اســکان شــهروندان،  بــی رویــه ب
حاشــیه نشــینی و بیــکاری مطــرح مــی شــود. بخــش عمــده ای از 
گســترش افقــی شــهرها بــه ایــن دلیــل رخ می دهــد کــه بافــت 
ــاکن در آن  ــت س ــارات جمعی ــا و انتظ ــخگوی نیازه ــود پاس موج
ــخگوتر و  ــط پاس ــتجوی محی ــاکن درجس ــاع س ــت و اجتم نیس
مناســب تر محیــط انســان ســاخت جدیــدی را در بســتری جدیــد 
ــهرها،  ــزی ش ــی مرک ــی نواح ــای تاریخ ــت. بافت ه ــان اس بنی

پاســخگوی نیــاز و انتظــارات شــهروندان آن نبــوده و از جمعیــت 
ــی کــه از لحــاظ زیســت محیطــی و  ــی تهــی می شــود، بافت اصل
ــوده، امــا پایــداری اجتماعــی و اقتصــادی را  اکولوژیکــی پایــدار ب

از دســت داده اســت.
ــای بســیار گســترده  ــه ه ــدار از جنب اندیشــه توســعه شــهری پای
ــه یــک تعریــف مشــخص  مطالعــات در امــور توســعه اســت. ارائ
در ایــن رابطــه زیــاد ســاده نیســت، امــا ســعی مــی شــود معنــی 
ــه  ــول و تاریخچ ــم، اص ــن مفاهی ــدار از بی ــهری پای ــعه ش توس
مطالعــات کاربــردی تشــریح شــود. اندیشــه توســعه شــهری پایــدار 
تنهــا در ارتبــاط بــا تحــوالت تاریخــی مطــرح نمــی شــود، بلکه در 
ایــن رابطــه توســعه خردمندانــه علــوم مختلــف و دانــش اجتماعــی 
نیــز مطــرح اســت. توجــه بــه تحــوالت باعــث مــی شــود حجــم 
و کیفیــت دانــش موجــود دربــاره محیــط زیســت شــهری افزایــش 
ــای  ــوا، گازه ــی ه ــع آلودگ ــایی و رف ــم شناس ــه عل ــد؛ از جمل یاب
ــری از  ــوارد دیگ ــوا و م ــی آب و ه ــرات جهان ــه ای، تغیی گلخان
ــرفت در  ــوند. پیش ــی ش ــرح م ــه مط ــن رابط ــل در ای ــن قبی ای
زمینــه علــوم اجتماعــی نیــز بــا کمــک دســتور کارهــای تحقیقــی 
مختلــف دربــاره توســعه پایــدار صــورت مــی گیرنــد. آن چــه ذکــر 
شــد نشــان دهنــده ایــن اســت کــه بحــث توســعه شــهری تحــت 
تأثیــر مفاهیــم و موضوعــات مختلفــی قــرار گرفتــه و بــا علومــی 
ــه  چــون سیاســت هــای اقتصــادی و دانــش تئــوری و تجربــی ب
مقابلــه برخاســته اســت و بعضــی اوقــات نیــز بــا تحــوالت تاریخی 
شــکل گرفتــه یــا تغییــر جهــت داده اســت. توســعه پایــدار شــهری 
بــه معنــی بهــره وری در اســتفاده از زمیــن و تشــویق بــه اســتفاده 
ــا  ــا توجــه بــه ایــن کــه امــروزه ب مجــدد از ســاختمان هاســت. ب
مســائلی همچــون گــرم شــدن هــوا، مصــرف بــی رویــه انــرژی و 
اســتفاده بــی قیــد و بنــد از منابــع تجدیــد ناپذیــر روبــرو هســتیم و 
شــهرها جــز عوامــل اصلــی بــروز ایــن ناهنجــاری هــا در انســان 
ــی و  ــای اصول ــذاری ه ــد سیاســت گ ــی باشــند، بای ــت م و طبیع
ــم.  ــش بگیری ــری و مصــرف در پی ــه کارگی ــه ای را در ب فرامنطق
ــد  ــل زیســت خواهن ــی قاب در واقــع شــهرهایی در قــرن هــای آت
ــول  ــت و قب ــی، عطوف ــون فروتن ــود را مدی ــداری خ ــه پای ــود ک ب
مفهــوم قناعــت هســتند. بــا توســعه شــهرها و تمرکــز پیوســته رو 
بــه رشــد و فعالیــت هــای اقتصــادی در مراکــز شــهری، بــه ویــژه 
در کشــورهای کمترتوســعه یافتــه، پایــداری شــهری بیشــتر مــورد 
توجــه قــرار گرفتــه اســت. زیــرا بــی توجهــی به پایــداری شــهرها، 
ــود در شــهرها، از  ــد شــد مســایل و مشــکالت موج ســبب خواه
قبیــل: نابرابــری و فقــر، کاهــش ســطح کیفیــت زندگــی، وضعیــت 
مســکن و توســعة فیزیکــی شــهرها، بیــکاری و اشــتغال کاذب و 
جــرم و فســاد، بیــش از پیــش افزایــش یابــد. بنابرایــن، نــه تنهــا 
بــی توجهــی بــه پایــداری در فرآینــد توســعه، بــر شــهرها تأثیــر 
ــکونت  ــون و س ــق پیرام ــه در مناط ــت، بلک ــد گذاش ــی خواه منف
گاه هــای انســانی کوچک)روســتاها( نیــز تأثیــرات منفــی خواهــد 
ــداری شــهرها را در  ــه پای ــه ب ــزوم توج ــر، ل ــن ام ــه ای داشــت ک
گــرو توســعة منطقــه و برنامــه ریــزی بهینــه منطقــه ای ضــروری 

مــی نمایــد.
دراکاکیــس اســمیت، در فرآینــد شهرنشــینی پایــدار، اصــول 
و رهیافــت هــای توســعه پایــدار را بــه عنــوان اصلــی در 
ــه  ــه ب ــه توج ــد ک ــی کن ــنهاد م ــهرها پیش ــعه ش ــات توس مطالع
برابــری و مســاوات در رشــد اقتصــادی، عدالــت اجتماعــی و 
ــای  ــات و نیازه ــه خدم ــوق شــهروندی، دسترســی مناســب ب حق
ــی  ــت، حرکت ــط زیس ــه محی ــبت ب ــی نس ــاء آگاه ــی و ارتق اساس
مناســب بــه ســوی کارآیــی بیشــتر در اســتفاده از منابــع، محیــط 
ــود  ــه خ ــه نوب ــه ب ــود، ک ــد ب ــی خواه ــت اجتماع ــت و عدال زیس
شــهرها را بــه ســوی پایــداری ســوق خواهــد داد. مفهــوم توســعه 
ــز  ــهری نی ــدی ش ــرم کالب ــه ف ــهری و ب ــرات ش ــه تغیی ــدار ب پای
ــتی  ــی، بهداش ــزی آموزش ــه ری ــد برنام ــی مانن ــه دارد و نکات توج
ــدار  ــعه پای ــت. توس ــه اس ــر گرفت ــز در ب ــی را نی ــاه اجتماع و رف
ــه اســتفاده  شــهری بهــره وری در اســتفاده از زمیــن و تشــویق ب
ــا توجــه بــه ایــن کــه امــروزه بــا  مجــدد از ســاختمان هاســت. ب
مســائلی همچــون گــرم شــدن هــوا، مصــرف بــی رویــه انــرژی و 
اســتفاده بــی قیــد و بنــد از منابــع تجدیــد ناپذیــر روبــرو هســتیم 
ــا در  ــاری ه ــن ناهنج ــروز ای ــی ب ــل اصل ــزء عوام ــهرها ج و ش
ــای  ــذاری ه ــت گ ــد سیاس ــند، بای ــی باش ــت م ــان و طبیع انس
ــش  ــرف در پی ــری و مص ــه ای را در بکارگی ــی و فرامنطق اصول
ــل زیســت  ــی قاب ــرن هــای آت ــع شــهرهایی در ق ــم. درواق بگیری
ــت  ــی، عطوف ــون فروتن ــود را مدی ــداری خ ــه پای ــود ک ــد ب خواهن
ــًا  ــدار شــهری لزوم ــول مفهــوم قناعــت هســتند. توســعه پای و قب
بــه معنــای شــهر پایــدار نیســت. شــهر پایــدار برآمــده از فرآینــد 
توســعه ای اســت کــه ذهنیــت و امــکان ارتقــاء همیشــگی 
ــه  ــهر و منطق ــانه ش ــوم شناس ــی ب ــادی- اجتماع ــالمت اقتص س
ــت و  ــه عینی ــکان را ب ــت و ام ــن ذهنی ــرده و ای ــم ک آن را فراه
ــه عنــوان  ــدار شــهری ب اقــدام مبــدل ســاخته اســت. توســعه پای
شــبه پارادایمــی مســلط در راهبردهــای توســعه شــهر در واکنــش 
بــه نارضایتی هــای اقتصــادی- اجتماعــی از منظــر بــوم شــناختی 
ــعه  ــتهای توس ــرای سیاس ــن آن ب ــارات اولی ــت و اش ــکل گرف ش
شــهری، حفــظ فضــای ســبز و پاکیزگــی آب، جلوگیــری از 

ــود.   ــی ب ــطح محلّ ــه در س ــد زبال ــش تولی ــوا و کاه ــی ه آلودگ
ــری از  ــای جلوگی ــوع ه ــهری موض ــدار ش ــعه پای ــه توس     نظری
ــش  ــه ای، کاه ــهری و ناحی ــت ش ــط زیس ــای محی ــی ه آلودگ
ظرفیــت هــای تولیــد محیــط محلــی، ناحیــه ای و ملــی حمایــت 

از بازیافــت هــا، عــدم حمایــت از توســعه زیــان آور و از بیــن بــردن 
ــن راه  ــد. همچنی ــی را مطــرح مــی کن ــر و غن ــان فقی شــکاف می
ــا برنامــه ریــزی اهمیــت بســیاری  ــه ایــن اهــداف را ب رســیدن ب
ــت  ــط زیس ــد از محی ــا بای ــت ه ــت دول ــد اس ــد و معتق ــی ده م
ــداری  ــه پای ــن نظری ــد. ای ــه ای کنن ــه جانب ــت هم شــهری حمای
ــر  ــوی مؤث ــا، الگ ــکونتگاه ه ــداری س ــوی پای ــهر، الگ ــکل ش ش
ــهر را در  ــز ش ــوخت و نی ــرف س ــه مص ــل در زمین ــل و نق حم
ــرا ایجــاد  ــد. زی ــه شــهری بررســی مــی کن ــب ناحی سلســله مرات
ــان  ــد. می ــی دان ــینان م ــهر نش ــذت ش ــرای ل ــط ب ــهر را فق ش
توســعه پایــدار و مقولــه قــدرت ارتبــاط تنگاتنگــی وجــود دارد تــا 
ــت اجتماعــی و تعــادل زیســت  ــد عدال ــی کــه برخــی معتقدن جای
محیطــی الزم و ملــزوم یکدیگرنــد و تحقــق یکــی بــدون دیگــری 
غیرممکــن اســت. توســعه پایــدار شــهری را می تــوان بهــره وری 
در اســتفاده بهینــه از زمیــن و تشــویق بــر بهــره گیــری مجــدد از 
ســاختمان ها دانســت کــه امــکان عدالــت گســتری اجتماعــی، در 
ــا فراهــم  ــد و ب بســتر فضــا و برابــری اجتماعــی را محقــق گردان
ــات رفاهــی، اجتماعــی، خدمــات شــهری و حقــوق  نمــودن امکان
شــهروندی، بهبــود کیفیــت زیســت محیطــی شــهری و رضایــت 
شــهروندی را ممکــن گردانــد. بــر ایــن اســاس شهرســازی بایــد 
ــت های  ــق سیاس ــرا و تحق ــرای اج ــر ب ــزاری مؤث ــوان اب ــه عن ب
ــه  ــتفاده بهین ــرای اس ــوب را ب ــی مطل ــی فرصت های ــی و محلّ ملّ
ــهری  ــاختار ش ــت در س ــط زیس ــن و محی ــرژی زمی ــع ان از مناب
ــه  ــد ک ــکان ده ــی ام ــکونت گاه ــاد س ــه ایج ــا ب ــد ت ــه کن ارای
نــه تنهــا زندگــی مطلــوب و شایســته بــرای نســل حاضــر بلکــه 
ــره  ــداری ک ــه پای ــد بلک ــم می کن ــز فراه ــده را نی ــل های آین نس
ــن  ــت ای ــد. حقیق ــن می نمای ــز تضمی ــانی را نی ــن و روح انس زمی
اســت کــه نمی تــوان شــهر پایــدار را بــا دقــت و وضــوح تصویــر 
کــرد و در نتیجــه راهکارهــای دســتیابی بــه آن را مشــخص 
ــی  ــاس جهان ــداری از مقی ــه پای ــک ســو، مقول ــرا از ی ســاخت. زی
تــا مقیــاس محلــی )کــه شــهر در ایــن مقیــاس اســت( همبســته 
ــیاری از  ــای بس ــر پیامده ــر س ــوز ب ــر، هن ــوی دیگ ــت و ازس اس
ــات متناقضــی وجــود دارد.  ــات و فرایندهــای توســعه، نظری اقدام
بنابرایــن شــهرپایدار نــه بــه شــیوهای اقتدارگرایانــه و از »بــاال«، 
بلکــه بــه گونــه ای مــردم ســاالرانه و از »پاییــن« ســاخته شــود. 
ــن آوری  ــه ف ــن اندیشــه اســت ک ــر ای ــدار ب ــعه پای نگــرش توس
نمــی توانــد هــر گونــه کاهــش منابــع طبیعــی را جبــران ســازد و 
ســرمایه طبیعــی مکمــل ســرمایه انســان ســاخت اســت و در ایــن 
راســتا ســازمان ملــل از مبانــی و دیــدگاه مفهومــی توســعه پایــدار 
ــود  ــدار را وج ــعه پای ــه توس ــتیابی ب ــد و راه دس ــی کن ــت م حمای
بســترهای فرهنگــی مناســب مــی دانــد کــه بــا آمــوزش و آگاهــی 
دادن بــه مــردم مــی تــوان بــه آن دســت یافــت. بــر ایــن اســاس 
توســعه پایــدار شــهری در تکویــن مفاهیــم زیــر جنبــه کارامــدی 

ــرد: ــود می گی ــه خ ب
الف- بسترسازی عدالت اجتماعی و شهروندی

ب- بستر سازی مشارکت شهروندی و همبستگی اجتماعی
ــان  ــی و بنی ــای اجتماع ــان نهاده ــت بنی ــازی تقوی پ- بسترس

ــی خانوادگ
ث- رویکرد استرتژیک بر پدیداری توسعه پایدار شهری

ج- گسترش آداب و فرهنگ شهرنشینی
چ- مساعدت و سازماندهی ارگان های دولتی و خصوصی

ح- کارآمــد ســازی سیاســت ها و برنامــه هــای سیاســت گــذاری 
در حــوزه کالن شــهری

خ- گسترش حقوق شهروندی و بهینه سازی مناسبات مدنی
ــل  ــه اص ــای س ــر مین ــهری ب ــاختار ش ــدار در س ــی پای    طراح
ــی  ــه جوی ــوان صرف ــرد: اصــل اول را می ت اساســی شــکل می گی
ــرف  ــا مص ــا ب ــت ت ــدد اس ــه درص ــت ک ــع دانس ــرف مناب در مص
بهینــه منابــع، میــزان کاربــرد ذخایــر تجدیــد ناپذیــر را در ســخت 
و کارکــرد بناهــای شــهری پاییــن آورد. اصــل دوم بــر طراحــی بــر 
اســاس چرخــه حیــات مبتنــی اســت کــه نتایــج و تبعــات زیســت 
ــع ســاخت و ســاز شــهری را از  ــات مناب محیطــی کل چرخــه حی
مرحلــه تــدارک تــا بازگشــت بــه طبیعــت در بــر می گیــرد. اصــل 
ســوم را طراحــی انســانی می داننــد کــه ریشــه در نیــاز بــه حفــظ 
ــات و  ــداوم حی ــتی دارد و ت ــای زیس ــره ای نظام ه ــر زنجی عناص
بقــای انســان را در پــی دارد. بــر ایــن اســاس طرحــی شــهری و 
ــتی  ــای کار و زیس ــت محیط ه ــتی کیفی ــدار می بایس ــاری پای معم
ــش  ــره وری و کاه ــش به ــب افزای ــه موج ــد ک ــود بخش را بهب
ــردد  ــتی می گ ــرایط زیس ــود ش ــانی و بهب ــی انس ــارهای روان فش
ــن  ــه ذه ــهروندی را ب ــی و ش ــاه اجتماع ــوم رف ــان مفه ــه هم ک
ــر  ــی ب ــد مبتن ــهری بای ــت ش ــاختار مدیری ــد. س ــادر می کن متب
ــه وجــود  ــن ســاختار را ب ــع شــالوده ای ــه در واق ــی باشــد ک اصول
مــی آورنــد. ایــن اصــول را مــی تــوان بدیــن صــورت بیــان کــرد:

-اصل تربیت شهری و آموزش شهروندی
-اصل نظریابی مداوم از شهروندان

-اصــل ضوابــط مــدون و منتشــر شــده بــرای آگاهــی و راهنمایــی 
شهروندان

-اصل رعایت بعد زمان در اقدامات و اجرای امور
-اصــل بازبینــی و تجدیــد نظــر در اقدامــات انجــام شــده در پنــد 

آمــوزی از تجربــه هــای گذشــته.
شاخص های توسعه پایدار شهری:

کمیســیون جهانــی محیــط زیســت و توســعه، اصــول زیــر را بــه 
ــدار عنــوان مــی  عنــوان ویژگــی هــای ضــروری یــک شــهر پای

کنــد:
-افزایــش فرصــت هــای اقتصــادی و اجتماعــی، بــه گونــه ای کــه 

ســاکنان شــهری را پوشــش دهد.
-کاهش سهم انرژی در رشد شهری

ــه  ــی ک ــایر منابع ــن و س ــرف آب، زمی ــه در مص ــتفاده بهین -اس
ــت. ــهری اس ــد ش ــن رش ــاز چنی ــورد نی م

-کمینــه کــردن میــزان تولیــد زبالــه و فاضــالب و بیشــینه کــردن 
بازیافــت از پســماندها

ــی  ــی کاف ــدرت و کارای ــا ق ــت ب ــای مدیری ــتم ه ــاد سیس -ایج
ــه اهــداف اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطــی ــل ب جهــت نی

-ســوق دادن فــن آوری هــای مــورد اســتفاده در شــهر بــه ســمت 
اهــداف توســعه پایــدار

-تقویــت تــوان مناطــق مختلــف شــهری، در راســتای جلوگیــری 
بــا پاســخ گویــی بــه تهدیــدات و اهــداف اقتصــادی، اجتماعــی و 
زیســت محیطــی کــه در نتیجــه عوامــل طبیعــی یــا انســانی بــه 
ــا  ــی ب ــری در روبروی ــاف پذی ــن انعط ــد، همچنی ــی آین ــود م وج
ــاط شــهر  ــن ارتب اختــالالت غیرمنتظــره در سیســتم شــهر. در ای
ــی،  ــت اجتماع ــود در عدال ــه در آن بهب ــت ک ــهری اس ــدار ش پای

ــد. ــق یاب ــوب تحق ــت مطل ــا کیفی ــکان زندگــی ب ــوع و ام تن

الزامات و شاخص های توسعه شهری پایدار
چگونه در سال نو کنترل 

مدیریت زمان را در دست 
بگیریم؟

 
وقتی صحبت از مدیریت زمان به میان می آید، 
همه ما همواره خود را مظلومانی جلوه می دهیم 
که از همه سو، مورد هجوم انواع درخواست ها 
قرار گرفته ایم و در حقیقت نمی دانیم کدام را 
به سال جدید،  ورود  برسانیم.  سرانجام  به  باید 
عادت  و  تصمیمات  در  تا  بوده  فرصتی  همواره 
های پیشین خود تجدید نظر نماییم؛ اگر مایلید 
بر زمان، کنترلی بهتر بیابید. وقتی که شخصی 
قربانی کنترل نداشتن بر زمان باشد، کارهایش 
 ، گرفت  نخواهد  انجام  درست  شکلی  به  نیز 
وقتی کارهای انجام نشده ی یک کارمند به حد 
زیادی برسد، تعهد کاری اش به جای مسئولیت 
پذیری، با خشم همراه خواهد شد. از این نقطه 
به بعد است که همه چیز بسیار مشکل تر نیز 
همه  که  شود  می  متقاعد  شخص،  شوند؛  می 
کارها را باید انجام دهد و در اصل نیز به انجام 
هیچ کاری نمی رسد. هر فرد، مسئول انتخاب 
های خود است. بزرگترین راه برای جلوگیری از 
سه  به  است.  تغییر  سایرین،  دادن  جلوه  مقصر 
کنترل  گرفتن  دست  به  راستای  در  مهم،  گام 
های  واکنش  به  پردازیم.  می  زمان  مدیریت 
در  باشید  متوجه  دهید،  بیشتری  اهمیت  خود 
دلیل  به  شما،  های  بندی  اولویت  زمانی،  چه 
لحظه  است  بهتر  افتند.  می  خطر  به  زیاد  کار 
از محیط  انتظارات خود  ای وقت بگذارید و به 
اطرافتان فکر کنید؛ سپس با توجه به موقعیت، 
مسئولیت  و  نقش  دهید.  نشان  العمل  عکس 
نکته توجه  این  به  بهتر بشناسید،  را  های خود 
برای  که  هستید  شما  این  که  باشید  داشته 
زمانبندی، مدیریت می کنید. برخی مواقع البته 
مجبور  و  آید  می  پیش  هم  العاده  فوق  حالتی 
می شویم برای به سرانجام رساندن یک پروژه، 
دست به هر کاری بزنیم. خود را به تغییر و در 
دست گرفتن مدیریت، متعهد کنید، مهم نیست 
در گذشته چگونه بوده اید، با افراد خاصی چطور 
برخورد کرده اید یا چه رفتاری در برخی مواقع 
از خود به نمایش گذاشته اید. انسان تا زمانی که 
زنده است، همواره می تواند آینده را به شکلی 
تغییر،  برای  خود  به  بسازد.  خود  برای  دیگر 
را  آینده  چگونه  که  کنید  انتخاب  بدهید؛  تعهد 
بسازید و هر چه بر سر راهتان گذاشته شد را به 
راحتی قبول نکنید. در مورد مدیریت زمان خود، 

مسئولیت پذیر باشید.

امنیت سرمایه گذاری 
و کسب و کار در کشور 

ضرورتی انکارناپذیر
 

کشور ما به لحاظ جغرافیایی، ترانزیتی و موقعیت 
ای  العاده  فوق  شرایط  ای،  منطقه  استراتژیک 
دارد. ایران در رتبه بندی جهانی از نظر تنوع ماده 
معدنی جزو ۱۵ کشور برتر دنیا محسوب می شود 
آزاد  به آب های  و وجود ذخایر گاز و دسترسی 
برای  ویژه ای  فرصت  ایران،  جغرافیایی  منطقه 
سرمایه  و  کار  و  کسب  های  فرصت  توسعه 
اقتصادی  ثبات  عدم  می کند.  فراهم  گذاری 
و  امن  شرایط  ایجاد  بازار  نوسانات  و  در کشور 
کرده  مختل  را  گذاری  سرمایه  برای  مطمئن 
را در سرمایه  اعتماد کافی  امنیت و  و احساس 
اعتماد  میزان  اندازد.  می  مخاطره  به  گذاران 
سایر کشورها به نظام اقتصادی و بانکی کشور 
بستگی دارد و این به معنی آن است که بانک ها 
بتوانند  بین المللی  اعتباری  و  مالی  موسسات  و 
به  نسبت  بیشتری  اطمینان  و  کمتر  ریسک  با 
برقراری روابط اقتصادی بلندمدت با کشور اقدام 
کنند. اقتصاد ایران، در شرایط کنونی نیاز مبرمی 
جذب  و  بین المللی  مالی  منابع  به  دسترسی  به 
مهم  هدف  تحقق  دارد.  خارجی  سرمایه های 
نیازمند یک عزم ملی و مدیریت  پایدار  توسعه 
تمامی عرصه هاست.  در  کارشناسانه  و  درست 
باید مدیران توانمند، نخبه، توسعه گرا، عملگرا 
و  سطوح  تمامی  در  جهادی  تفکر  دارای  و 
به  کشور  ریزی  برنامه  و  اقتصاد  پیکره  ارکان 
مفهوم  به  ساالری  شایسته  و  شوند  گرفته  کار 
تقویت  و  سازی  توانمند  شود.  اجرایی  واقعی 
انگیزش  ایجاد  مهم  ارکان  از  بخش خصوصی 
برای سرمایه گذاری و فضای امن کسب و کار 
است. تقویت شرکتهای رقابت پذیر و کمک به 
گسترش رقابت مثبت و سازنده، آشنایی و پیاده 
سازی دقیق استانداردهای بین المللی و تجارت 
آموزش محور و شناخت درست حقوق و روابط 
و  تولید  عوامل  بهره وری  ارتقای  الملل،  بین 
توسعه فناوری و نیز فراهم شدن بسترهای الزم 
جهت  بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی 
شدن  محقق  برای  که  است  هایی  ضرورت  از 
یک فضای مطمئن برای کسب و کار و توسعه 
پایدار اقتصادی در کشور باید به آن بیش از هر 

زمان دیگری پرداخته شود.



فرهنگ
بیمه عمر چیست و برای چه 

کسانی مناسب است؟
یک  انداز،  پس  یک  یعنی  عمر  بیمه 
پوشش  یک  مزایا،  بهترین  با  سرمایه گذاری 
برای خانواده و سرپرستش، یک پشتیبانی مالی، 
فکر  به  که  کسانی  برای  مطمئن  اندازی  پس 
آینده هستند.  شما چطور؟ آیا تابه حال به آینده 
خود و کسانی که دوستشان دارید فکر کرده اید؟

آیا برای آینده فرزندانتان سرمایه گذاری کردید؟ 
برنامه ریزی برای آینده خود و خانواده تان دارید؟

برنامه ریزی و سرمایه گذاری مسوولیت پدران و 
سرپرستان خانواده است. آنها کار می کنند، پس 
می خرند،  سکه  می خرند،  ملک  می کنند،  انداز 
سهام  بورس  در  می کنند،  باز  بانکی  حساب 
را  خود  جوانی  سال های  خالصه  و  می خرند 
تا خودشون،  آوری ثروت می کنند  صرف جمع 
داشته  آسایش  آینده  در  فرزندان  و  همسرشون 
باشند. این روال طبیعی اکثر پدران ایرانی است. 
البته هستند پدرانی که از اول از همون ابتدای 
جوانی پدربزرگ ارثیه خوبی برای او گذاشت و 
طی سال ها پول با خودش پول آورد. اما اینجا در 
مورد پدرانی صحبت می کنیم که همواره حساب 

ریال به ریال خرجی را که می کنند، دارند.
این گروه از پدران اگر کارمند باشند در دوران 
بازنشستگی با کسری درآمد مواجه می شوند. اگر 
شغل آزاد داشته باشند در دوران پیری توان کار 
کردن نداشته باشند به احتمال زیاد یا از اجاره 
روزگار  است  مستاجر  دست  که  منزلی  بهای 
از  دارند  بانک  در  اندازی  پس  یا  و  می گذرانند 
سود ماهانه آن هزینه های زندگی را که بسیار 
خانه  به  دختر  می کنند.  پرداخت  شده  بیشتر 
کردند.  داماد  را  پسرشان  و  فرستاده اند  بخت 
عروس دارند، داماد دارند، نوه های شیرین دارند. 
بزرگ است  پدر  به دست  نگاهشان  اینها  همه 
این  مادربزرگ.  سفره  سر  تعطیل  روزهای  و 
به  می توان  شود؟  تامین  باید  کجا  از  هزینه ها 
بچه ها و نوه ها گفت منزل ما نیایید؟ ازاول هفته 
و  بزنن  و  در  زنگ  تا  هستید  هفته  اخر  انتظار 

بچه ها و نوه ها دورتان جمع شوند.
شغل  و  باشند  خوانده  درس  فرزندانتان  اگر 
اگر  اما،  رو شکر  باشند که خدا  داشته  مناسبی 
یکی از فرزندان سهل انگار بوده و امروز اوضاع 
سپید  موهای  با  مادر  و  پدر  باید  ندارد،  خوبی 
و  بخورند  هم  را  او  غصه  بسته  پینه  دستان  و 

کسری های زندگی او را هم جبران کنند.
چاره چیست؟ ایا علم اقتصاد یا قوانین اجتماعی 
فکری برای این روزها کرده است. شاید باورش 
سخت باشه اما مشکالت زیادی را می توان تنها 

با خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری حل کرد.
 بیمه های عمر دو رویکرد دارند به شرط حیات 

هستند و به شرط فوت.
اگر بیمه گذار در پایان دوره بیمه نامه زنده باشد 
مبلغ  همراه  به  را  خود  شده  خریداری  سرمایه 
یا به   ) مشارکت در منافع )مازاد برسود قطعی 
صورت یکجا و یا به صورت مستمری می گیرد و 
اگر فوت کند، همان موقع شرکت بیمه سرمایه 
در  گذار  بیمه  توسط  نفعان که  به ذی  را  بیمه 
نامه درج شده است پرداخت  بیمه  اول در  روز 

می کند.
بیمه  تمامی  که  امیدوارند  بیمه  شرکت های 
وسرمایه  شوند  سررسید  حیات  شرط  با  نامه ها 
در زمان مقرر ۵- ۱۰ یا ۱۵ ساله به بیمه گذار 

پرداخت شود.
خرید  زمان  در  گذار  بیمه  انتخاب  به  )بستگی 

بیمه نامه دارد(.
این درحالی است که شرکت های بیمه، بیمه های 
عمر مکمل بازنشستگی می فروشند. مکانیزم آن 
مانند بیمه های تکمیلی درمان است. در درمان 
و  اجتماعی  تامین  بیمه  تکمیل  در  گذار  بیمه 
دارد  تکمیلی  نامه  بیمه  یک  درمانی  خدمات 
بازرگانی  بیمه  از  را  درمان  هزینه های  مازاد  و 
هم  بازنشستگی  مکمل  طرح  دراین  می گیرد. 
همینطور است. شما که کارمند هستید و ماهانه 
بازنشستگی کسر  برای صندوق  از حقوق شما 
مستمری  خدمت  دوره  انتهای  در  می شود. 
می کنند،  پرداخت  یکجا  طور  به  یا  می گیرید 
حاال  همین  از  آن  افزایش  برای  می توانید 
دارای  بازنشستگی بخرید که  بیمه های مکمل 

ده ها مزایا هستند.
از همین حاال به این فکر کنید که امروز چقدر 
برای بچه های هزینه می کنید؟ اگر زیر ۵ سال 
هستند که از بزرگترها هم هزینه بیشتری دارند، 
وسایلشان گرانتره، لباسشون گرانتره، هزینه های 

مهد باال و... هزار تا خرج دارند.
را  عمر  بیمه  حق  هزینه ها  این  تمام  به  حاال 
ماهی  با  حتی  می توانید  شما  کنید.  اضافه  هم 
هرچه  البته  بخرید.  عمر  بیمه  تومان  هزار   ۲۰
پرداختی شما بیشتر باشد، سرمایه خریداری شده 
هم بیشتر می شود. اما در نهایت شما با ماهی 
۲۰ هزارتومان تحت پوشش بیمه عمر هستید و 
اگرزمانی دچارحادثه شدید، شرکت بیمه خسارت 

شما را می پردازد.
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سبک زندگی سالم و تأثیر آن بر سالمتی
عوامل  این  دارد.  قرار  زیادی  تأثیرعوامل  تحت  انسان  سالمتی 
در  و  پزشکی  مراقبت های  زیست،  محیط  ژنتیک،  از:  عبارتند 
مجموعه  زندگی  سبک  یا  شیوه  زندگی.  شیوه  یا  سبک  نهایت 
را  انسان  رفتاری  ویژگی های  و  عادتی  الگوهای  خصوصیات، 
شامل می شود. در چند دهه اخیر گسترش شهرنشینی و توسعه 
در ساخت و کارکردهای زیستی انسان تغییرات عمده ای به وجود 
انرژی  مصرف،  الگوی  غذایی،  عادات  در  تغییرات  است.  آورده 
مصرفی، درجه و شدت فعالیت فیزیکی و موارد دیگر. این شیوه 
را  سالمتی  یعنی  انسانی،  هر  زندگی  بخش  مهم ترین  زندگی، 

تحت تأثیر قرار می دهد.
در گذشته بیماری های انگلی و عفونی و ناتوانی انسان در درمان 
آن عامل اصلی مرگ و میر به شمار می آمد. اما در حال حاضر 
است.  شده  انسان  میر  و  مرگ  عامل  واگیر  غیر  بیماری های 
بیماری های که حاصل شیوه زندگی غلط و کم تحرکی است. 
واگیر  غیر  بیماری های  موجب  که  عواملی  زیر  اینفوگرافی  در 
می شوند و تأثیر زیادی در مرگ و میر انسان را دارند؛ به خوبی 
بیانگر شیوه و سبک زندگی غلط جامعه امروزی است. این آمار 

در سال ۱۹۹۰ انجام شده است.
 

استفاده  طبیعی  کامال”  غذایی  مواد  از  مردم  سنتی  جوامع  در 
می کردند. بین غذای دریافتی و انرژی مصرفی هم تعادل وجود 
داشت. این تعادل توسط فعالیت فیزیکی ایجاد می شد. اما زندگی 
و  راحت  بسیار  و  گرفته  خود  به  متفاوتی  کامال”  شیوه  امروزه 
غذایی  مواد  انواع  به  دسترسی  که  چند  هر  است.  شده  آسان 
بسیار آسان شده اما ارزش کالریک، ارزش غذایی، میزان انرژی 
دریافتی از این غذاها و در کنار آن نقل و انتقاالت مکانیکی که 
موجب کاهش فعالیت انسان شده تأثیر منفی بر سالمت انسان 
نیاز  امروزه  انسان  زندگی  در سبک  حالی که  در  است.  گذاشته 
اما فرآورده های مدرن غذایی در  انرژی است،  کمی به مصرف 
بسته بندی های پر زرق و برق مردم را به مصرف بیشتر تشویق 
می کند. این امر باعث بی تعادلی میان انرژی دریافتی و مصرفی 

شده که نتیجه آن چاقی و بیماری ها دیگری است.
نگران  خودمان  از  بیشتر  باید  حتی  ما  موارد،  این  از  گذشته 
نسل های آینده باشیم. زندگی آپارتمان نشینی، تلویزیون و انواع 
مدت  طوالنی  نشستن های  و  کامپیوتری  های  بازی  و  وسایل 
که همگی موجب کاهش انگیزه نسبت به تحرک و فعالیت می 
شوند. ما کودکان را در کالس درس می نشانیم، با کالس های 
تقویتی و خارج از برنامه مدرسه مانع فعالیت فیزیکی آنان طی 
۱۰ تا ۱۵ سال می شویم، در نهایت آن ها با سواد می شوند ولی 

عادت به سبک و شیوه زندگی کرده اند که نتیجه آن بالغین چاقی 
خواهند بود که از درجه فعالیت کمتری برخوردارند.

گرچه شیوه زندگی نشسته و کم تحرک ۲۳ درصد از موارد مرگ 
و میر را شامل می شود، ولی محدودیت در فعالیت فیزیکی موجب 
چاقی و عامل بیشتر مرگ های ناشی از چاقی، باال بودن کلسترول 
خون و پرفشاری است. لذا به عنوان یک عامل سببی، مسئول 
بیش از یک سوم مرگ های ناشی از بیماری های کرونری قلب، 

سرطان کولون و دیابت شناخته شده است.
مزایای فعالیت جسمانی

فعالیت جسمانی و انجام ورزش های ساده مثل پیاده روی باعث 

مصرف انرژی بدن می شود و از طریق افزایش میزان متابولیسم 
در  فیزیکی  فعالیت  نقش  است.  گذار  اثر  وزن  کاهش  در  پایه، 
از  مؤثرتر  خیلی  اندام  تناسب  حفظ  و  بدن  چربی های  کاهش 
باعث  ورزش  و  جسمانی  فعالیت  که  چرا  است،  وزن  کاهش 

افزایش اندازه و وزن عضالت هم می شود.
سالمت روانی

در  بلکه  جسمانی،  سالمت  تأمین  در  تنها  نه  فیزیکی  فعالیت 
اثر گذار است. فعالیت  سالمت روان و کیفیت زندگی سالم نیز 
جسمانی گذشته از این که موجب افزایش طول عمر می شود به 
عنوان یک عامل حمایتی در کاهش و یا حذف اضطراب، استرس 

و افسردگی مورد قبول واقع شده است. با توجه به اثرات منفی 
بیماری های  بروز شیوع  در  و کم تحرک  نشسته  زندگی  سبک 
این  در  جسمانی  فعالیت  درمانی  و  پیشگیری  نقش  و  مختلف 
یافت؟  دست  سالم  زندگی  سبک  یک  به  می توان  چگونه  امر، 
چگونه می توان مردم به ویژه کودکان را به انجام این امر مهم 

عادت داد؟
پاسخ به این سوال بسیار ساده است! از طریق گنجاندن ورزش 
در برنامه روزمره خود. اما چرا عده ای ورزش می کنند و عده ای 

دیگر از انجام آن خودداری می کنند؟
به ورزش و خود  فرد نسبت  بهداشتی، نگرش  دانش  از  آگاهی 
کارایی ورزش عواملی هستند که در کنترل عادات بهداشتی و 
پیشگویی تطابق فرد با هر نوع فعالیتی دخالت دارند. چنان که 
افزایش فعالیت فیزیکی متوسط در افرادی مشاهده شده است که 
دارای آگاهی و اطالعات در مورد فواید ورزش بوده اند. رعایت 
نکردن رفتارهای بهداشتی از جمله ورزش در افراد سیگاری به 
نکردن  رعایت  آن  از  گذشته  است.  افراد  سایر  از  بیش  مراتب 
رفتارهای بهداشتی در افراد با سطح اقتصادی و اجتماعی پایین 
بیشتر است. وجود مشارکت قبلی در ورزش، خود انگیزش قوی، 
حمایت اطرافیان، داشتن وقت، دسترسی به وسایل و امکانات و 
درک فرد از سالمتی به احتمال زیاد در ادامه ورزش و پرداختن 

به آن دخالت دارند.
تنها  نه  فرد  رفتار  و  زندگی  بیان شده شیوه  به مطالب  توجه  با 
عامل بسیاری از مشکالت بهداشتی است بلکه به عنوان یکی 
از راه حل های اساسی نیز محسوب می شود. گرچه دانش علمی 
و پزشکی مدرن به عنوان مهمترین ابزار حفظ تندرستی هستند، 
اما به تنهایی قادر نخواهد بود مشکالت را حل کنند. لذا سازمان 
جهانی بهداشت تغییر در رفتار و شیوه زندگی را به عنوان یکی از 

عوامل مؤثر در ارتقای سالمت پیشنهاد می کند.
در نتیجه ورزش و فعالیت جسمانی به همراه رژیم غذایی متعادل 
و مناسب و استعمال نکردن دخانیات و مشروبات الکلی، انجام 
مراقبت های دوره ای و … در پیشگیری از بیماری ها و رسیدن 
به باالترین سطح سالمتی و بازدهی اقتصادی – اجتماعی نقش 
و  نگرش  آگاهی،  با  خانواده  در  زندگی  شیوه  پی ریزی  دارند. 
عملکرد والدین به خصوص مادر انجام می شود. زندگی با شیوه و 
رفتارهای سالم از همان ابتدای کودکی باید شروع شود تا بتوان 
از فواید و اثرات مثبت آن در بزرگسالی بهره مند شد. اما با این 
وصف شیوه زندگی سالم قابل آموزش و در عین حال قابل تغییر 

است. از همین امروز شروع کنیم.

ــی از  ــان ،یک ــاهزاده ماه ــاغ ش ــم ب ــد داری ــت قص ــن پس در ای
زیباتریــن بــاغ هــای ســنتی ایــران و همچنیــن یکــی از جاذبه های 
گردشــگری کرمــان را بــه شــما همراهــان همیشــگی وب ســایت 
گردشــگری و اقامتــی “بــه پیــن” معرفــی کنیــم. پــس بــا بــه پیــن 

همــراه باشــید تــا ایــن بــاغ زیبــا را بــه شــما معرفــی کنیــم.
 معرفی باغ شاهزاده ماهان

بــاغ شــاهزاده ماهــان یــا بــه اصطــالح بومیــان بــاغ شــازده ماهــان 
، در حوالــی شــهر کرمــان و در حــدود ۲ کیلومتــری شــهر ماهــان 
قــرار گرفتــه اســت. قدمــت بــاغ شــاهزاده ماهان بــه اواخــر دوره ی 
ــای  ــه ی کوه ه ــا در دامن ــاغ زیب ــن ب ــردد و ای ــاز می گ ــار ب قاج
ــوای  ــه آب و ه ــن منطق ــه ای ــت ک ــده اس ــاخته ش ــران س تیگ

ــا را دارا میباشــد. مناســب و طبیعتــی زیب
بــاغ شــاهزاده ماهــان بــه دســتور حاکــم وقت شــهر کرمــان محمد 
حســن خــان ســردار ایروانــی شــروع بــه ســاخت شــد کــه بعدهــا 
ــرزا  ــد می ــدی شــهر عبدالحمی ــم بع ــاغ توســط حاک ــن ب ــای ای بن
ناصرالدولــه ادامــه پیــدا کــرد کــه البتــه کار ســاخت بــاغ و برخــی 
از بخش هــای آن همچــون تزئینــات و ظریف  کاری هــای معمــول 
،پــس از فــوت وی نیمــه تمــام مانــد. گفتــه می شــود بــه هنگامــی 
کــه خبــر فــوت عبدالحمیــد میــرزا ناصرالــدول حاکــم کرمــان بــه 
گــوش فــردی کــه مشــغول بــه بنایــی در ایــن بــاغ بــوده رســید، 
ایــن فــرد تغــار گچــی را کــه در دســت داشــت محکــم بــه دیــوار 
ــا  ــروزه ب ــن ســهل انگاری ام ــار چنی ــرد. آث ــا ک ــد و کار را ره کوبی

جــای خالــی کاشــی ها بــر ســردر ورودی کامــاًل نمایــان اســت.
 بــاغ شــاهزاده ماهــان بدلیــل قرارگیــری در دل کویــر و تضــادی 
ــاغ و محیــط خشــک بیــرون  کــه بیــن فضــای سرســبز داخــل ب
ــرای بازدیدکننــدگان و  ــژه ای ب ــاغ دارد، جذابیــت وی دیواره هــای ب
گردشــگران دارا میباشــد و از آن میتــوان بعنــوان یکــی از زیباتریــن 
بــاغ هــای ســنتی و خــاص ســرزمین ایــران نــام بــرد کــه چنیــن 

تضــاد زیبایــی را بوجــود آورده اســت.
مســاحت تقریبــی بــاغ شــاهزاده ماهــان حــدود پنــج و نیــم هکتــار 
و طــول آن ۴۰۷ متــر و عــرض آن ۱۲۲ متــر میباشــد کــه دارای دو 
مجموعــه بنــا شــرقی و غربــی اســت. عــالوه بــر معمــاری اصیــل 
ــر  ــا ب ــه تنه ــی ک ــود فواره های ــان، وج ــازده ماه ــاغ ش ــارت ب عم
اســاس قانــون فیزیــک و ارتفــاع عمــل می کننــد، از ویژگی هــای 

بــارز ایــن بــاغ ســنتی زیبــا میباشــد.
گردشــگران و بازدیدکننــدگان بــاغ شــازده ماهــان ،در بــدو ورود بــه 

بــاغ ســردر زیبــای را مشــاهده میکننــد کــه ایــن ســردر ماننــد قاب 
ــا و  ــا، فواره ه ــارت، حوض ه ــه عم ــد ک ــر می رس ــه نظ ــی ب عکس
درختــان بــاغ را بــه تصویــر می کشــد. کوشــک یــا عمــارت اصلــی 
بــاغ در انتهــای فوقانــی بــاغ، ســردر، عمــارت شاه نشــین و حمــام 

ــاغ را شــامل می شــوند. بناهــای ب
 آب مــورد نیــاز بــاغ شــاهزاده ماهــان از قنــات تیگــران کــه خــود 
ــوه  ــای ک ــرف ه ــار و آب شــدن ب ــوه جوپ ــه ی ک ــات قل از ارتفاع
ــاغ  ــن ب ــود. ای ــن می ش ــرد، تامی ــران سرچشــمه می گی ــای تیگ ه
زیبــا در ســال ۱۳۵۷ شمســی مــورد مرمــت قــرار گرفــت کــه در 
زلزلــه ســال ۱۳۶۰ بــه آن آســیب هــای وارد شــد کــه دوبــاره مــورد 
ــه  ــروزه ب ــی، ام ــای ایران ــاغ زیب ــن ب ــت. از ای ــرار گرف بازســازی ق

خوبــی محافظــت و نگهــداری میشــود.
در ســاخت بــاغ شــاهزاده ماهــان کرمــان از مصالــح آجــر و مــالت 
اســتفاده شــده و هنــر کاشــی کاری ایرانــی نیــز در آن بــه کار رفتــه 
ــی باشــد و در نزدیکــی  ــاغ از مــالت کاهــگل م ــواره ب اســت. دی
ســردر خانــه و باالخانــه ترکیــب آجــر و مــالت گــچ جایگزیــن آن 
مــی شــود. کــف بــاغ و پیــاده راه هــای آن از مخلــوط قلــوه ســنگ 
بــا مــالت پوشــیده شــده اســت و دو محــدوده ی اطــراف باالخانــه 
ــا  ــی باشــند. در پله ه ــوش هندســی م ــه نق ــن ب و ســردرخانه مزی
ــرز  ــک م ــرای تفکی ــه و ب ــه کار رفت ــر ب ــا آج ــیه باغچه ه و حاش
کرت هــا ) باغچــه هــا ( بــا پیــاده راه هــا و دیگــر لبــه بندی هــا از 

ســنگ اســتفاده شــده اســت.
ــه  ــه ب ــد ک ــی میباش ــاغ ایران ــان یکــی از ۹ ب ــاهزاده ماه ــاغ ش  ب
عنــوان ســیزدهمین اثــر ایرانــی در ســال ۱۳۹۰ شمســی در 
ــت  ــه ثب ــماره ۱۳۷۲ ب ــه ش ــکو ب ــی یونس ــراث جهان ــت می فهرس
ــه  ــم ب ــماره ۱۰۱۲ ه ــه ش ــان ۱۳۵۳ ب ــخ ۱۴ آب ــی و در تاری جهان
ــاغ از طــرف یونســکو نیــز  ثبــت ملــی رســید و اطالعــات ایــن ب
بــه ۳۵ زبــان زنــده دنیــا ترجمــه و در نقشــه گردشــگری یونســکو 
نیــز قــرار گرفــت. ایــن بــاغ هــم اکنــون در میــان پرگردشــگرترین 

ــرار دارد. ــران ق ــای ای جاذبه ه
 آدرس باغ شاهزاده ماهان

۳۵ کیلومتــری کرمــان و ۲ کیلومتــری شــهر ماهــان )جــاده کرمان 
ــه بم( ب

الزم بــه ذکــر اســت عیــد ســال ۹۹ بــاغ شــاهزاده ماهــان بدلیــل 
ســرایت بیمــاری کرونــا ماننــد ســایر اماکــن تاریخــی و تفریحــی 

تعطیــل اســت.

باغ شاهزاده ماهان ، نگین بی همتا باغ های سنتی ایرانی در قلب کویر کرمان

مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان:

گذرهای فرهنگی با رویکرد گردشگری در کرمان ایجاد می شود

ــان اســت. محمدرضــا  ــگ زندگــی ایرانی   »شــادی« عنصــر کمرن
ــروده:»طفلی بــه نــام شــادی دیــری اســت  شــفیعی کدکنی س
ــعر در  ــن ش ــدن ای ــت ش ــه دس ــت ب ــت« و دس ــده اس ــم ش گ
ــان  ــف، نش ــع مختل ــر در مقاط ــال های اخی ــازی در س ــای مج فض
ــان  ــکار ایرانی ــان احساســات و اف ــل در می ــن طف ــدن ای ــم مان از گ
ــودن در  ــر ب ــر درگی ــای اخی ــت در دهه ه ــوان گف ــاید بت ــت. ش اس
ــالب و  ــی و انق ــای سیاس ــد التهاب ه ــی مانن ــای مختلف بزنگاه ه
ســپس هشــت ســال جنــگ تحمیلــی و پــس از آن مشــغولیت برای 
ــه از جنــگ جــان  ــای زیرســاخت های کشــوری ک بازســازی و احی
ــس  ــود و پ ــته ب ــی نگذاش ــادی باق ــرای ش ــی ب ــرده، امان ــه در ب ب
ــت  ــر معیش ــار را ب ــادی فش ــی اقتص ــای جهان ــم تحریم ه از آن ه
مــردم ایــران دو چنــدان کــرد، بــه طــوری کــه طفــل شــادی کــه 
ــان  ــترس ایرانی ــای دور از دس ــه راه ه ــود، ب ــده ب ــت نش ــوز یاف هن

ــادی  ــای اقتص ــر تحریم ه ــه عم ــه شیش ــال ک ــا ح ــد. ام ــده ش ران
ــا  ــت، آی ــازی اس ــال بازس ــور در ح ــاد کش ــده و اقتص ــته ش شکس
فرصتــی بــرای شــادی مــردم نیــز فراهــم می شــود؟ آیــا از اســاس 
عوامــل ذکرشــده در میــزان شــادمانی مــردم ایــران اثــری داشــته 
ــاز در  ــه از دیرب ــا شــادی حاصــل طــرز تفکــری اســت ک اســت ی
منظومــه فکــری ایرانیــان غایــب مانــده اســت؟ آیــا شــادی ایرانیــان 
در گــرو بازســازی اقتصــاد کشــور اســت یــا عوامــل دیگــری در آن 
ــف  ــا از مفهــوم »شــادی« تعری ــف م ــل هســتند؟ اساســًا تعری دخی

درســتی اســت؟
»احســاس شــادی بــا واقعیــت شــادی فــرق دارد«، »واقعیــت ایــن 
اســت کــه شــادی بــه معنــی رایــج یعنــی همیشــه خنــدان بــودن 
ــاال و پایین هایــی  عمــاًل یــک وهــم بیــش نیســت زیــرا زندگــی ب

ــد. ــه ای همیشــه شــاد را عمــاًل شــدنی نمی کن دارد کــه روی

طفلی به نام شادی دیریست گم شده است



آداب و رسوم نوروزی در بخش های مختلف ایران!
ــوم  ــن و آداب و رس ــه اول فروردی ــدن ب ــک ش ــا نزدی ب
جشــن نــوروز، بــد نیســت کــه بــا برخــی از جالب تریــن 

ــویم. ــنا ش ــا آش ــوروزی ایرانی ه ــوم ن آداب و رس
عیــد نــوروز در کشــور ها و شــهر های مختلــف بــا آداب 
و رســوم نــوروزی ویــژه همــان شــهر و کشــور برگــزار 
ــان  ــد ایرانی ــن عی ــوروز بزرگتری ــران، ن ــود. در ای می ش
ــا تنــوع اقــوام در کل کشــور، آداب  اســت و بــه طبــع ب
ــد  ــود، هرچن ــد ب ــاوت خواه ــز متف ــوروزی نی و رســوم ن
کــه بســیاری از آداب و رســوم ایرانیــان در عیــد نــوروز 
ماننــد دیــد و بازدیــد، چهارشــنبه ســوری، ســفره هفــت 
ــه،  ــزان از دســت رفت ــزار عزی ــر ســر م ــن ب ســین، رفت
ــرای کل کشــور  ــه در ب ــو، ســیزده ب ــاس ن پوشــیدن لب
یکســان اســت. بــا نزدیــک شــدن بــه اول فروردیــن و 
آداب و رســوم جشــن نــوروز، بــد نیســت کــه بــا برخــی 
ــنا  ــا آش ــوروزی ایرانی ه ــوم ن ــن آداب و رس از جالب تری

شــویم.
 تهران

از جملــه آداب و رســوم متفــاوت شــهر تهــران بــا ســایر 
ــر  ــروز در سراس ــی فی ــای کشــور، حضــور حاج بخش ه
ــبزی  ــو س ــوردن آش و کوک ــفند، خ ــاه اس ــهر در م ش
ــوم  ــن آداب و رس ــن جالب تری ــه در در بی ــیزده ب در س

ــت.  ــا اس ــوروزی ایرانی ه ن
کرمان

مــردم شــهر کرمــان بــرای پذیرایــی عیــد کمــاچ ســهن، 
ــد. در روز ۱۳  ــاده می کنن ــاب آم ــه و قط ــاووت، کلمپ ق
ب ــرای  ا.  ر.  خــود  ه  ــای  ســ ب زه  ن ی ــز  ف روردی ــن 
ک وچ ــه  چ  ه  ــار  ســ ر  ی  ــا  روان  آب  در  ب ــال  رف  ــع 
م  ــی ری زن ــد. برخــی از کرمانی هــا در بیــن آداب و 
ــا ۱۳  ــه ت   ــد ک ــن باورن ــر ای ــوروز، ب ــن ن ــوم جش رس
بــر  زیــرا  رفــت،  م ســ  اف رت  ب ــه  نبایــد  ف روردی ــن 
ایــن باورنــد ک ــه ســ ی زده نحــس اســت و ســیزده 

شــ ون د.  م  ــی  گ ی ــر 
خراسان شمالی

ــکونت  ــی س ــوام مختلف ــمالی اق ــان ش ــتان خراس در اس
ــه  ــی را ب ــی و مذهب ــاد مل ــدام اعی ــر ک ــه ه ــد ک دارن
صــورت خاصــی برگــزار می نماینــد کــه کیفیتــی 
ــردم  ــد. م ــه می کنن ــو ارائ ــال ن ــد س ــاوت را از عی متف
نــوروز کجــه، نــوروز بامــه و ســمنی )ســمنو( می خورنــد. 
مســابقات اســب دوانــی، شــاخ زنــی میــش هــا، میــری 
ــی،  ــروس جنگ ــدی، خ ــه، کب ــتی چوخ ــوروزی، کش ن
ــتمال از  ــن دس ــرای گرفت ــرش ب ــوب، پ ــا چ ــص ب رق
ــازی و مهــره  ــازی، تــاب ب بلنــدی، چوچــور، شــطرنج ب

ــا و  ــکنی از آیین ه ــوزه ش ــد. ک ــزار می کنن ــازی برگ ب
ــه در  ــت ک ــوروز اس ــد ن ــان در عی ــوم ایرانی آداب و رس
ــه  ــن نقطــه خان ــداری آب از بلندتری ــا مق آن کــوزه ای ب
ــه صــورت  ــاب می کننــد و ب ــه پرت ــه درون حیــاط خان ب
ــته  ــال گذش ــک س ــای ی ــا و اندوه ه ــن آلودگی ه نمادی
را بــا آن می شــورند. البتــه ایــن روز هــا ایــن مراســم در 
بیــن آداب و رســوم جشــن نــوروز بــه دســت فرامــوش 
ــد  ــوص عی ــای مخص ــن کلوچه ه ــت! پخت ــپرده اس س
کــه بــا همــکاری تمــام اعضــای خانــواده پختــه 
در  خانواده هــا  همیشــگی  مراســم های  از  می شــود، 

ــت. ــمالی اس ــان ش خراس
 خراسان جنوبی

مــردم اســتان خراســان جنوبــی، بــه کل مــاه فروردیــن، 
نــوروز می گوینــد. آن هــا در ایــن مــاه و در آداب و رســوم 
جشــن نــوروز سرســوزی )ســبزه( می نشــانند، حنــا 
ــد و برایشــان  ــدان کمــک می کنن ــه نیازمن ــد، ب می بندن
ــا  ــد، بازی ه ــه می کنن ــان را تهی ــورد نیازش ــاس م اجن
و رقص هــای محلــی انجــام می دهنــد، لباس هــای 
ــند،  ــبز می پوش ــز و س ــن، قرم ــای روش ــا رنگ ه ــو ب ن
ــاوت هفــت  ــد و تف ســفره هفــت ســین ســپید می چینن
سینشــان بــا ســایر هفــت ســین ها عــالوه بــر ســپیدی 
ایــن اســت کــه یــک ســین از ســین های ســفره شــان 

بــه ســیاه دانــه اختصــاص دارد.
 گیالن

ــا  ــادی ب ــاوت زی ــالن تف ــتان گی ــوروزی در اس ــن ن آیی

ــه آیین هــای مخصــوص  ــدارد. از جمل ســایر مکان هــا ن
ــو، نــوروز نامــه خوانــی یــا  گیلــک در اســتقبال ســال ن
نــوروز نوســال اســت که افــرادی خــوش صــدا و هنرمند 
ــد.  ــوروز و بهــار می رون ــه اســتقبال ن ــا ب ــا صــدای زیب ب
ــد و  ــه می رون ــه خان ــه ب ــه و خان ــه محل ــه ب آن هــا محل
ــای  ــه آیین ه ــن از جمل ــتند. همچنی ــاری هس ــک به پی
نــوروزی قدیمــی گیــالن کــه امــروزه بســیار کمرنــگ 
ــد روز  ــن( اســت. چن ــه انداخت ــی )آین ــه تاودان شــده، آین
ــن آداب و رســوم  ــن جالب تری ــوروز و در بی ــه ن ــده ب مان
ــه ای مســتطیلی را  ــد جــوان، آین ــا چن ــوروزی ایرانی ه ن
بــا گل بنفشــه و پامچــال و شــاخه های کوتــاه شمشــاد 
تزییــن کــرده و ســپس آن را بــه ریســمان بلنــدی 
ــا را  ــام آینه ه ــوردن ش ــس از خ ــد و پ ــل می نماین وص
بــه داخــل اتــاق همســایگان می اندازنــد و در ازای آینــه، 
ــد. ــه می گیرن ــوا هدی ــداری حل ــرغ و مق ســکه و تخــم م

قزوین
ــه ای  ــفره های پارچ ــر روی س ــن ب ــهر قزوی ــردم ش م
قلمــکار و درون ظــروف بلــوری رنگــی، بــا شــیرینی های 
ــل، نخــود،  ــر، نق ــده، انجی ــس ش ــوی خی ــی، آلبال خانگ
ــته  ــودر پس ــر پ ــا خمی ــه ب ــوت ک ــی ت ــمش و نوع کش
ــی  ــود پذیرای ــان خ ــد، از مهمان ــت می کنن ــادام درس و ب
ــان در  ــن آداب و رســوم ایرانی ــا در بی ــه آن ه ــرده و ب ک
عیــد نــوروز تخــم مــرغ رنــگ شــده )بــا پوســت پیــاز( 

ــد. ــه می دهن هدی
 سمنان

در نیمــه دوم اســفند و در آداب و رســوم جشــن نــوروز، 
نــوروز خوانــی فــردی و گروهــی، بــا خواندن ابیاتــی نوید 
ــاندن های  ــمنان، نش ــتان س ــد. در اس ــوروز را می دهن ن
گل نرگــس، ســیر و ســنبل هــم در کنــار ســبزه عید بین 
ــا و ترانه هــای  ــن بازی ه ــردم مرســوم اســت. همچنی م
محلــی بــه همــراه خــوردن غذاهایــی، چــون ســبزی پلو، 

تــه چیــن، آش رشــته و آش انــار نیــز رواج دارد.
 سیستان و بلوچستان

مــردم اســتان سیســتان و بلوچســتان روز اول ســال نــو 
ــی  ــص و پایکوب ــه رق ــد، ب ــه می رون ــوه خواج ــه ک را ب
می پردازنــد و جشــن نــوروز را برپــا می کننــد. آن هــا در 
ســال نــو، کینه هــا را کنــار گذشــته و ســال نــو خــود را 

ــد. ــاز می کنن ــش آغ ــتی و آرام ــح، آش در صل
 هرمزگان

ــر  ــوری اگ ــنبه س ــزگان، در روز چهارش ــتان هرم در اس
کســی بــه خیــاط لباســی داده تــا برایــش بــدوزد، بایــد 
ــج  ــا برن ــا شــکر ی ــا ی ــرد و هــم وزن آن خرم آن را بگی
ــز کــوزه  ــه بدهــد. آن روز نی ــر صدق ــر فقی ــک نف ــه ی ب
ــا  ــدازد ت ــن بین ــه زمی ــه ب ــه ای را در خان ــا کهن ــو ی ن
بشــکند تــا قضــا و بــال را دور کنــد. مــردم همیشــه دل 
ــا و  ــا، بازی ه ــا نواه ــاد ب ــوروز را ش ــزگان، ن ــاد هرم ش

رقص هــای محلــی برگــزار می نماینــد.

ه ــم  ک رم  ــان  اســ ت  ان  م ــردم  میــزان-  خبرگــزاری 
ن ــو  ســ  ال  خ ــود  ه م وطن  ــان  ســ  ای ر  م  ان ن ــد 
م  ــی  آ غ  ــاز  خ  اص  ــی  رســ وم  و  آد اب  ب  ــا  ر ا 

. ک ن ن ــد
بــه گــزارش گــروه فضــای مجــازی خبرگــزاری میــزان، 
ســ  ای ر  م  ان ن ــد  ه ــم  ک رم  ــان  اســ ت  ان  م ــردم 
و  آد اب  ب  ــا  ر ا  ن ــو  ســ  ال  خ ــود  ه م وطن  ــان 
ب رخ  ــی  ک ن ن ــد.  م  ــی  آ غ  ــاز  خ  اص  ــی  رســ وم 
م رســ وم  م ــردم  ب ی ــن  در  ه ن ــوز  آد اب  ای ــن  از 
زم  ــان  طــول  در  دی گ ــر  ب رخ  ــی  ام  ــا  ه ســ ت ن د 
خ  ان ــه  ان ــد.  شــ ده  ســ پ رده  ف ر ام وشــ  ی  ب ــه 
کرمــان  مــردم  بیــن  در  م رســ وم  آد اب  از  ت ک  ان  ــی 

اســت.
خ  ان ــه  مــردم  ع ی ــد  از  ق ب ــل  ق دی ــم  روزگ  ــار  در 
ات  اق  ه  ــا  اگ ــر  و  ک ردن ــد  م  ــی  ت ک  ان  ــی 
زم ســ ت  ان  ای  ــام  در  دودزدگ  ــی  ع ل ــت  ب ــه 
م ج ــدد ا  ر ا  آن  ه  ــا  ح ت م  ــا  ب ــود  شــ ده  ســ ی  اه 
ب ر ای ــن  م ــردم  ک ردن ــد.  م  ــی  ک  ا ه گ ــل 
ان ج  ــام  ر ا  ک  ــار  ای ــن  اگ ــر  ک ــه  ب ودن ــد  ب  ــاور 
ه م ــه  ج دی ــد  ســ  ال  پ  ای  ــان  ت  ــا  ن د ه ن ــد 
شــ ک ل  ب ــه  آن  ه  ــا  ب ــر ا ی  زن دگ  ــی  در  چ ی ــز 
آم ــاده  اف ت  ــاد.  خ و ا ه ــد  ات ف  ــاق  ن  ام طل وب  ــی 
م رســ وم  م ــو ارد  دی گ ــر  از  ن ــو  ل ب  ــاس  ک ــردن 
ــر  ــه در گ ذشــ ت ه اگ  ــوری ک ــه ط ــت ب ــد ا س شــ ب ع ی 
ن ــو  ل ب  ــاس  خ ری ــد  ت و ان  ای  ــی  ب زرگ ت ر ه  ــا 
دســ ت  ح ت م  ــا  ن د اشــ ت ن د  خ ودشــ  ان  ب ــر ا ی 
ل ب  ــاس  ت ک ــه  ی ــک  ک ودک  ــان  ب ــر ا ی  ک ــم 
ری خ ت ــن   )sehen( ســ  ه ن  م  ی خ ری دن ــد.  ن ــو 
آد اب  ج م ل ــه  از  ســ م ن و  و  ک م  ــاچ  پ خ ت ــن  و 
اســ ت  ان  م ــردم  خ  ــاص  م ر اســ م  و  ق دی م  ــی 
ب ــر ا ی  اســت.  ع ی ــد  ای  ــام  از  ق ب ــل  ک رم  ــان 
خ ی ــس  آب  در  روز  ســ ه  دو  ر ا  گ ن ــدم  ک  ــار  ای ــن 
ک ــرده  خ  ال  ــی  ر ا  آب  ســ پ س  و  ک ردن ــد  م  ــی 
ق ــر ار  ب ســ ت ه  در  ق  اب ل م ــه  در  ر ا  آن  شــ ب  ی ــک 
ج و ان ــه  ســ پ س  ب زن ــد  ج و ان ــه  ت  ــا  م  ی د ادن ــد 
ق ــر ار  ک ی ســ ه  ی  ــا  ســ ب د  ی ــک  د اخ ــل  ر ا  ه  ــا 
ک ردن ــد  م  ــی  خ ی ــس  ر ا  آن  روز  ه ــر  و  م  ی د ادن ــد 
رون ــد،  ف ــرو  ه ــم  در  ک  ام ــال  ه  ــا  ج و ان ــه  ت  ــا 
شــ ده  ت ن ی ــده  ه ــم  در  ه  ــا ی  ج و ان ــه  ســ پ س 
ن و ع  ــی  آن  از  و  ک ردن ــد  م  ــی  آرد  و  خ شــ ک  ر ا 
و   « ســ  ه ن  »ک م  ــاچ  ن  ــام  ب ــه  ک م  ــاچ 

پ خ ت ن ــد. م  ــی  »ســ م ن و« 
ب ــر  م ی ــوه  و  غ ــذ ا  شــ ی ری ن  ی،  ک ــردن  خ ی ــر ات 
ســ  ال  آخ ــر  پ ن ج شــ ن ب ه  روز  در  م ردگ  ــان  م ــز ار 
م  ی گ وی ن ــد  م رده ه  ــا  ع ی ــد  آن  ب ــه  ک ــه 
در  ن ــوروز  ق دی م  ــی  آی ی ن ه  ــا ی  دی گ ــر  از 

اســ ت. ک رم  ــان  اســ ت  ان 
ه ن گ  ــام  ب ــه  ق دی ــم  از  ک رم  ــان  اســ ت  ان  م ــردم 
و  ک ردن ــد  م  ــی  پ  ه ــن  ســ ف ره  ســ  ال  ت ح وی ــل 
ن  ــان  ک م  ــاچ،  از  د اشــ ت ن د  م ن ــزل  در  چ ــه  ه ــر 
و  آج ی ــل  و  شــ ی ری ن  ی  ت  ــا  گ رف ت ــه  ســ ب ز ی  و 
ق ــر ار  ســ ف ره  ســ ر  ب ــر  شــ ده  رن ــگ  م ــر غ  ت خ ــم 
ب ــه  ک ــه  ب ودن ــد  ب  ــاور  ای ــن  ب ــر  و  م  ی د ادن ــد 
رن گ  ــی  م ــر غ  ت خ ــم  ســ  ال  ت ح وی ــل  ه ن گ  ــام 

خ ــورد. م  ــی  ت ک  ــان  آی ن ــه  رو ی 
اســ ت  ان  ن ق  ــاط  از  ب رخ  ــی  در  گ ذشــ ت ه  در 
زم  ــان  ک ــه  د اشــ ت ن د  ب  ــاور  م ــردم  ک رم  ــان 
ب ــر ا ی  ج  ــار ی  آب ه  ــا ی  ت م  ــام  ســ  ال  ت ح وی ــل 
ب ــه  اص طالح  ــا  و  م  ی ای ســ ت ن د  ل ح ظــه  ی ــک 

م  ی گ ف ت ن ــد.   « آب  »خ ــو اب  آن 
م  ان ن ــد  ش  ه رســ ت  ان  ه  ا  ب رخ  ــی  از  در 
ب ــه  اق ــد ام  ســ  ال  ت ح وی ــل  م وق  ــع  ســ ی رج  ان 
م  ی ک ن ن ــد  آن  ب  ــا  آش  پ خ ت ــن  و  ب ــر ی  رشــ ت ه 
س ررشــ ت ه  ک  ــار  ای ــن  ب  ــا  ک ــه  د ارن ــد  ب  ــاور  و 
دس ت شــ  ان  ب ــه  ســ  ال  آخ ــر  ت  ــا  زن دگ  ــی 

ب ــود. خ و ا ه ــد 
در  ی  ــا  و  ســ و اد  ب  ــا  ک ــه  ک ســ  ان  ی  ق دی ــم  در 
ه ن گ  ــام  ب ودن ــد  م ــال  ع  ام ی  ان ــه  اص طــالح 
ســ ک ه  و  خ و ان دن ــد  م  ــی  ق ــر آن  ســ  ال  ت ح وی ــل 
د ادن ــد. م  ــی  ب ق ی ــه  ب ــه  ب رک ــت  ع ن ــو ان  ب ــه  ا ی 

ک رم  ــان  اســ ت  ان  م ن  اطــق  از  ب  ع ض  ــی  در 
ب  ــا  ر ا  ســ  ال  ت ح وی ــل  م خ ص ــوص  د ع  ــا ی 
ک  اســ ه  ی ــک  ب دن ــه  ب ــر  گ ــالب  و  ز ع ف ــر ان 

شــ رب ت  آن  از  ســ پ س  ن وی ســ ن د  م  ــی  چ ی ن  ــی 
ســ الم ت  ی  ب ــر ا ی  و  ک ن ن ــد  م  ــی  درســ ت 
از  ه م گ  ــی  ســ  ال  طــول  در  خ  ان ــو اده  ا ع ض  ــا ی 

م  ی ن وشــ ن د. آن 
ای ــن  م ــردم  ع ی ــد  ب  ازدی د ه  ــا ی  و  دی ــد  در 
ب ــه  اب ت ــد ا  ک ن ن ــد  م  ــی  ســ  ع  ی  اســ ت  ان 
ک ســ  ان  ی  و  ع ــز اد ار  خ  ان و اده ه  ــا ی  دی ــدن 
د اده ان ــد  دســ ت  از  ر ا  ع زی ــز ی  ت  ازگ  ــی  ب ــه  ک ــه 

. ن ــد و ب ر
ه  ــا  خ  ان ــو اده  ای ــن  ع ــز اد ار ی  زم  ــان  از  اگ ــر 
ب ــه  اق ــد ام  ب  اشــ د  گ ذشــ ت ه  زی  ــاد ی  م ــدت 
اف ــر اد  م شــ ک  ی  ل ب  اس ه  ــا ی  ک ــردن  ع ــوض 
ا ه د ای  ــی  ل ب  اســ  ه  ا ی  وســ ی ل ه  ب ــه  خ  ان ــو اده 

م  ی ک ن ن ــد. خ ــود 
ب زرگ  ــان  از  ک وچ ک ت ر ه  ــا  دی دن  ــی  ع ی ــد 
ه  ــا  ب چ ــه  ب ــه  ب زرگ  ــان  د ادن  ه دی ــه  و  ف  ام ی ــل 
اســ ت  ان  در  ن ــوروز  ع ی ــد  م رســ وم  آد اب  دی گ ــر  از  ر ا 

اســت. ک رم  ــان 
ج م ل ــه  از  ش  ه رســ ت  ان  ه  ا  ب رخ  ــی  در 
شــ ن ب ه  م ــردم  ب ــم  و  ســ ی رج  ان  شــ  ه رب  اب ک، 
و  م  ی رون ــد  ت ف ری ــح  و  گ ــردش  ب ــه  ســ  ال  اول 

ک ن ن ــد. م  ــی  آش  پ خ ت ــن  ب ــه  اق ــد ام 
ب ــه  ع ی ــد  از  ق ب ــل  ک رم  ــان  م ــردم  از  ب ســ ی  ار ی 
دی گ ــر  ب  ع ض  ــی  و  خ  ان ــو اده  اف ــر اد  ت  ع ــد اد 

م  ی ک ن ن ــد. درســ ت  ســ ب زه  ظــرف  ی ــک 
ت ک ــه  ع ی ــد  از  ق ب ــل  روز  م ــردم  ق دی ــم  در 
ب ی  اب  ان  ه  ــا  ی  ــا  ب  ا غ  ه  ــا  از  ســ ب زه  ا ی 

در  ســ ر  ب  ــاال ی  گ ــل  ب  ــا  ر ا  و آن  آوردن ــد  م  ــی 
ای ــن  ب ــر  و  چ ســ ب  ان دن د  م  ــی  م ن زل شــ  ان 
خ ــوش  و  شــ گ ون  ب ــر ا ی  ک ــه  ب ودن ــد  ب  ــاور 
ســ ب زه  ب ــه  چ ش م شــ  ان  ســ  ال  اول  روز  ی م ن  ــی 

. ب ی ف ت ــد
ب ــه  ر ا  ه  ــا  ســ ب زه  ن ی ــز  ف روردی ــن   ۱۳ روز  در 
رف  ــع  ب ــر ا ی  و  ب رن ــد  م  ــی  خ  ان ــه  از  خ  ــارج 
م  ــی  ک وچ ــه  چ  ه  ــار  ســ ر  ی  ــا  آب رو ان  در  ب ــال 
روز  ق دی ــم  از  ک رم  ــان  اســ ت  ان  م ــردم  ری زن ــد. 
ب ــر ا ی  و  شــ م ردن د  م  ــی  ن ح ــس  ر ا  ف روردی ــن   ۱۳

ف  ــع ر
پ ن  ــاه  دشــ ت  و  ک ــوه  د ام  ــان  ب ــه  آن  ن ح وســ ت 
ف روردی ــن   ۱۳ ت  ــا  ح ت  ــی  ا ی  ع ــده  ب ردن ــد.  م  ــی 
د اشــ ت ن د  ب  ــاور  و  رف ت ن ــد  ن م  ــی  م ســ  اف رت  ب ــه 

م  ی شــ ون د. گ ی ــر  ســ ی زده  ک ــه 
ب ســ ی  ار  ب  اور ه  ــا  ای ــن  ح  اض ــر  ح  ــال  در 
از  ب ســ ی  ار ی  دی گ ــر  م ــردم  و  شــ ده  ک م رن ــگ 

ان ــد. د اده  دســ ت  از  ر ا  آن  ه  ــا 
ب  ــار  ی ــک  ســ  ال  ی  ک رم  ــان  م ــردم  ق دی ــم  در 
آن  دل ی ــل  ه م ی ــن  ب ــه  و  م  ی خ وردن ــد  پ ل ــو 
م  ــی  اخ ت ص  ــاص  ع ی ــد  شــ ب  ب ــه  ر ا  ب  ــار  ی ــک 

د ادن ــد.
ع ی ــد  شــ ب  ه رک ــس  د اشــ ت ن د  ع ق ی ــده  آن  ه  ــا 
ب ب ــرد  ب ســ ر  خ ــودش  م ن ــزل  در  ح ت م  ــا  ب  ای ــد 
م وق  ــع  در  اگ ــر  ک ــه  ب ودن ــد  ب  ــاور  ای ــن  ب ــر  و 
ن ب  اشــ ن د  خ ودشــ  ان  خ  ان ــه  در  ت ح وی ــل  ســ  ال 
طــرف  آن  و  طــرف  ای ــن  م رت ب  ــا  ســ  ال  آخ ــر  ت  ــا 
آی ی ن ه  ــا ی  از  ســ ب زه  زدن  گ ــره  ب ــود.  خ و ا ه ن ــد 
اســت  ک رم  ــان  اســ ت  ان  م ــردم  ســ ن ت  ی 
شــ  ع ر  ای ــن  ســ ب زه  زدن  گ ــره  ه ن گ  ــام  ب رخ  ــی 
ت ــو  ب ــه   ۱۴ در  ب ــه  »ســ ی زده  م  ی خ و ان دن ــد  ر ا 
ت ــو ی  ب ــالم  و  درد  ک ت ــو  اون  ب ــه  ک ت ــو  ای ــن  از 
ک ــه  ســ ور اخ  ی  ک ت ــو  از  م ن ظورشــ  ان  و  ک ت ــو« 

ب ــود. م  ی آم ــد،  ب وج ــود  گ ره ه  ــا  ب ی ــن 
ه ن گ  ــام  ب ــه  ن ی ــز  ب خ ــت  دم  دخ ت ر ه  ــا ی 
ب ــر ا ی  و  شــ ی طن ت  رو ی  از  زدن  گ ــره  ســ ب زه 
ک ل ی ت ــو  اوم ــدم  ام ســ  ال  می گ ف ت ن ــد:  شــ گ ون 
ب چ ــه  دی گ ــه  ســ  ال  ســ ر،  ب ــه  )م ق ن  ع ــه( 

شــ و ه ر.  خ ون ــه  ب  غ ــل، 
ب ــدر   ۱۳ روز  ب  اب ک  ی ه  ــا  شــ  ه ر  از  ب رخ  ــی 
ســ ور اخ  ی  در  و  م  ی ک ن ن ــد  ج م  ــع  ســ ن گ   ۱۴
و  م  ی ب ن دن ــد  ر ا  آن  در  ســ پ س  م  ی د ه ن ــد  ق ــر ار 
ب ال ه  ــا  ت م  ام  ــی  ک  ــار  ای ــن  ب  ــا  د ارن ــد  ب  ــاور 

م  ی شــ ود.  دور  آن  ه  ــا  از 

آداب و رسوم نوروز در کرمان

امروز جمال تو بر دیده مبارک باد
بر ما هوس تازه پیچیده مبارک باد

 گل ها چون میان بندد بر جمله جهان خندد
ای پرگل و صد چون گل خندیده مبارک باد

 خوبان چو رخت دیده افتاده و لغزیده
دل بر در این خانه لغزیده مبارک باد

نوروز رخت دیدم خوش اشک بباریدم
نوروز و چنین باران باریده مبارک باد

بی گفت زبان تو بی حرف و بیان تو
از باطن تو گوشت بشنیده مبارک باد

مولوی
...............................

 بهار آمد بهار آمد بهار خوش عذار آمد
خوش و سرسبز شد عالم اوان الله زار آمد

ز سوسن بشنو ای ریحان که سوسن صد زبان دارد
به دشت آب و گل بنگر که پرنقش و نگار آمد

گل از نسرین همی پرسد که چون بودی در این غربت
همی گوید خوشم زیرا خوشی ها زان دیار آمد

 سمن با سرو می گوید که مستانه همی رقصی
به گوشش سرو می گوید که یار بردبار آمد

بنفشه پیش نیلوفر درآمد که مبارک باد    
که زردی رفت و خشکی رفت و عمر پایدار آمد

همی زد چشمک آن نرگس به سوی گل که خندانی
بدو گفتا که خندانم که یار اندر کنار آمد

صنوبر گفت راه سخت آسان شد به فضل حق
که هر برگی به ره بری چو تیغ آبدار آمد

ز ترکستان آن دنیا بنه ترکان زیبارو
به هندستان آب و گل به امر شهریار آمد

ببین کان لکلک گویا برآمد بر سر منبر
که ای یاران آن کاره صال که وقت کار آمد

مولوی
..............................

 نو بهار آمد و گل سرزده، چون عارض یار
ای گل تازه، مبارک به تو این تازه بهار

با نگاری چو گل تازه، روان شو به چمن
که چمن شد ز گل تازه، چو رخسار نگار

الله وش باده به گلزار بزن با دلبر
کز گل و الله بود چون رخ دلبر گلزار

 زلف سنبل، شده از باد بهاری درهم
چشم نرگس، شده از خواب زمستان بیدار

رهی معیری
........................................

 این بوی بهاراست که از صحن چمن خاست
یا نکهت مشک است کز آهوی ختن خاست

 انفاس بهشت است که آید به مشامم
یا بوی اویس است که از سوی قرن خاست

 این سرو کدام است که در باغ روان شد
وین مرغ چه نام است که از طرف چمن خاست 

بشنو سخنی راست که امروز در آفاق
هر فتنه که هست از قد آن سیم بدن خاست

 سودای دل سوخته الله سیراب
در فصل بهار از دم مشکین سمن خاست

 تا چین سر زلف بتان شد وطن دل
عزم سفرش از گذر حب وطن خاست

 آن فتنه که چون آهوی وحشی رمد از من
گویی ز پی صید دل خسته من خاست

 هر چند که در شهر دل تنگ فراخ است
دل تنگی ام از دوری آن تنگ دهن خاست

 عهدی است که آشفتگی خاطر خواجو
از زلف سراسیمه آن عهدشکن خاست
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