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بام و پرواز
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هر آنچه که باید درباره دستگاه قضا 
در استان کرمان بدانید
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی  
خواستار شد:

سرانه مطالعه در کرمان

 افزایش یابد

کند؛ که زیستگاه انسانی را تهدید می  گزارش »کرمان امروز« از روند افزایشی طوفان های شن در استان و خطری 

متن کامل در صفحه سوم

بیابانی شدن؛ تهدید جدی
    بیابان زایی در استان و گسترش روزافزون آن یکی از جدی ترین معضالت عرصه زیست محیطی استان کرمان به شمار می آید. در این میان شرق استان از وضعیت حادتری نسبت به سایر نقاط 
برخوردار است. مسئوالن در این  باره می گویند؛ رو به فزونی نهادن طوفان های شن و ریزگردها در مناطق شرقی استان از جمله ریگان این مناطق را در معرض جدی خطر بیابانی قرار داده است و اگر 

فعالیت های بیابان زایی در شرق استان کاهش نیابد شاهد خسارات زیادی در بخش های کشاورزی ودیگر فعالیت ها در این مناطق خواهیم بود و.....

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

  وجود بیش از ۷۰ میلیون آواره در جهان

  پرتاب قندان به شهردار در جلسه شورای شهر!

  دعوت والیبالیست کرمانی به اردوی نهم تیم ملی

  کشف ۲۰۰ کیلوگرم تریاک در سیرجان

  برگزاری مسابقات دوی عمومی مادران و دختران

  اظهارات مداح جنجالی »داره میریزه«

اخبار ایران، جهان و حوادث:

معاون وزیر نیرو عنوان کرد:

در آینده به 2 هزار

 مگاوات برق 

در استان کرمان نیاز داریم

 صفحه  دوم

دلسوزی و صداقت در ذروه کمال بود

یادداشتی به بهانه سفر استاندار سابق کرمان به این استان
 دور از تشریفات و در سکوت رسانه ای:

WWW.KERMANEMROOZ.COM
روزان هم 

مردم کرمان   23 سال است 
که واقعیت را در  

»کرمان امروز« می خوانند

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم 
شرکت تعاونی 

خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان 
متن در صفحه سوم 

شهردار کرمان خبر داد:
جشنواره 2020 در کرمان 

برگزار خواهد شد
متن در صفحه دوم

به همت شهرداری و استانداری کرمان؛ 

تقاطع غیر همسطح شهید اهلل دادی

کرمان به بهره برداری رسید

شرکت تولیدی و صنعتی سامد
))چسب مشهد (( 

در نظر دارد نسبت به اعطای عاملیت فروش 
محصوالت خود در استان کرمان اقدام نماید.

از متقاضیان دعوت می شود رزومه و درخواست همکاری 
خود را حد اکثر تا تاریخ 98/04/13 به شماره 09155060215 

ارسال  و یا به شماره 31669-051 فکس نمایند .
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اخبار استان

شهردار کرمان از برگزاری جشنواره بیست بیست از 20 مرداد تا 20 
شهریورماه سال جاری در راستای ایجاد شور و نشاط در شهر کرمان 

خبر داد.
افتتاحیه  آئین  در  عالم زاده«  »مهران  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
تقاطع غیر هم سطح شهید اهلل دادی)پل ابوذر( با حضور معاون عمرانی 
وزیر کشور گفت: این پروژه چهارمین پروژه عمران شهری کرمان در 
مدت  این  در  که  ای  گونه  به  است  کرمان  شهر  شورای  جدید  دوره 
فعالیت؛ به ازای هر 5 ماه شاهد بهره برداری از یک پروژه جدید بوده ایم.
وی اولویت اول شهرداری و شورای شهر را اتمام پروژه های نیمه تمام 
دانست و با تاکید بر اینکه هیچ مصوبه ای بدون نظر کارشناسی اعضای 
شورا تصویب و اجرا نشده است بیان کرد: در همین راستا پروژه ها را 
به صورت موازی پیش نبردیم بلکه تمرکز بر اتمام یک پروژه گذاشته 

و سپس به سراغ پروژه بعدی رفتیم.
نقل شهر  و  ارتقای حمل  برای  اقدامات شهرداری  از  کرمان  شهردار 
نقلیه  وسیله  دستگاه   35 کرد:  عنوان  و  آورد  میان  به  سخن  کرمان 
)اتوبوس( در این مدت اورهال )آماده سازی( شده است و همچنین 
بوستان  قرار گرفته و حدود 20  کار  را در دستور  ای  خدمات محله 

محلی در سال گذشته در شهر کرمان ایجاد کردیم.
وی از تعریف پروژه پارک گردشگری کرمان که در جنوب شرق ایران 
بی نظیر است و آغاز عملیات احداث این پروژه در مجاورت مجموعه 
پردیسان قائم در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: میدان شورا 
تبدیل  راه  پیاده  به  که  است  گردشگری  پارک  پروژه  این  از  بخشی 
خواهد شد همچنین عملیات اجرایی پیاده راه کردن میدان ارگ نیز 

در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.
عالم زاده از برگزاری جشنواره بیست بیست از 20 مرداد تا 20 شهریور 
در راستای ایجاد شور و نشاط در شهر کرمان خبر داد و در ادامه از 
شهر  شورای  اقدامات  از  همچنین  و  شهرداری  انسانی  نیروی  میزان 
کرمان و همکاری سایر دستگاه ها سخن به میان آورد و تصریح کرد: 
استانداری کرمان از محل اعتبارات استانی حدود20 میلیارد تومان به 
منظور تکمیل پایش تصویری کرمان اختصاص داده است که در آینده 
خواهد  پیدا  افزایش  کرمان  شهر  پایشی  های  دوربین  تعداد  نزدیک 

کرد.

شهردار کرمان خبر داد:

جشنواره 2020 در کرمان برگزار خواهد شد

خبر
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی  

خواستار شد:

سرانه مطالعه در کرمان افزایش یابد
 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت: اگر بخواهیم جامعه ای 
عاری از آسیب های اجتماعی داشته باشیم باید سرانه مطالعه در استان و 

کشور را ارتقا داد.
به گزارش ایرنا، محمدرضا علیزاده، در آیین افتتاح طرح اوقات فراغت و دوره 
آموزشی تخصصی سواد فضای مجازی افزود: سرانه مطالعه در استان کرمان 

و کشور مناسب نیست.
وی نقش مربی در حوزه های مختلف را مهم خواند و بر استفاده از ظرفیت 
مؤسسات رسمی از جمله مراکز ورزشی رسمی، مؤسسات فرهنگی و هنری 

در برنامه های اوقات فراغت تأکید کرد.
رویکرد الزم  دیگر  عنوان  به  را  کتابخوانی  و  مطالعه  فرهنگ  ترویج  علیزاده 
در برنامه های اوقات فراغت مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: برای تزریق 
اختیار مخاطب  اهلش درخواست کرد و در  از  را  باید کتاب  خوراک فکری 

قرار داد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع مهم سواد رسانه گفت: 
باید بپذیریم اگر تکنولوژی نوین به کشور ورود پیدا کرده سواد الزم وجود 

ندارد و یک پیام امروز موج }مثبت یا منفی{ ایجاد می کند.
حائز  نکته  این  داد:  ادامه  کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
اهمیت است و باید مدیران کانون ها بخش مهمی از تالش خود را بر این 

حوزه بگذارند.
علیزاده عنوان کرد: بخشی بزرگ از وقت بچه ها در فضای مجازی می گذرد 

که اگر این فضا سیاست گذاری نشود مشکالت زیادی ایجاد می شود.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی، هنری مساجد استان کرمان نیز 
در این آیین با اشاره اینکه الگوسازی در کانون های مساجد مهمترین هدف 
ما است، ضرورت تفاوت در برنامه های کانونی، فرهنگی و تبلیغات را مورد 

تاکید قرار داد.
محمد ابدالی تکلو تصریح کرد: کار فرهنگی روز به روز متفاوت تر از قبل و 

کار فرهنگی امروز با ۱0 سال پیش متفاوت شده است.
این  از دالیل  یکی  گرفته،  قرار  محور  امروز  که  را  مجازی  فضای  نقش  وی 
تفاوت عنوان کرد و افزود: اگر نتوان با )تکنولوژی( جامعه پیش رفت، بهره 

برداری الزم انجام نمی شود.
به همکاری شهرداری، دفتر سراج و قرارگاه فرهنگی مبین در  ابدالی تکلو 
این برنامه اشاره و تصریح کرد: آخرین گردهمایی مدیران کانون های مساجد 

استان کرمان در کربال برگزار و نموِد بسیار مطلوبی داشت.
و  کرامت  دهه  بزرگداشت  در شورای  این ستاد  مسئولیت  به  وی همچنین 
اجرای برنامه از اول تا ۱۱ ذیقعده مصادف با ۱3 تا 23 تیرماه جاری اشاره و 
تاکید کرد: کانون ها باید دهه کرامت را محور کارها قرار دهند و فضا، گویای 

این دهه باشد زیرا باید در شادی اهل بیت شاد بود.
کرمان  استان  مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون  هماهنگی  ستاد  مدیر 
جشنواره قرآن مدهامتان، جشنواره سرود و همایش ملی پیامبر اعظم را از 

دیگر برنامه های سال جاری در کانون های مساجد نام برد.

واگذاري بيش از 

3ميليون و 600 هزار 

متر مربع زمين براي 

اجراي طرح هاي 

صنعتي، آموزشي و 

ورزشي
از ابتداي امسال 3 ميليون و600 هزار متر مربع 
زمين برای اجراي طرح هاي صنعتي، آموزشي 
و ورزشي در استان کرمان به متقاضيان واگذار 

شده است .   
رساني  اطالع  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
سيد  کرمان،  استان  وشهرسازي  راه  کل  اداره 
ناصراشرفي با اعالم این خبر گفت :  این مقدار 
زمين براي اجراي 8  طرح صنعتي  در شهرهاي  
طرح   4 ماهان،  زرند،  انار،  رفسنجان،  کرمان، 
و  رفسنجان  و  کرمان  شهرهاي  در  ورزشي 
همچنين 2 طرح  آموزشي در شهرهاي بردسير 

و سيرجان  واگذار شده است.   
معاون امالك و حقوقي اداره کل راه وشهرسازي 
استان کرمان افزود: این واگذاري ها به صورت 
قرارداد اجاره و اجاره به شرط تمليك بوده است.  
هاي  طرح  به  واگذارشده  زمين  ميزان  وي 
صنعتي را بيش از3 ميليون و 538 هزارمترمربع، 
طرح هاي ورزشي را 52 هزار و 865 متر مربع 
و طرح هاي  آموزشي را بيش از 12 هزار و 700 

متر مربع اعالم کرد.

 ساماندهی فرم لباس 

مدارس استان 
مشاور مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان 
در امور بانوان از ساماندهی فرم لباس مدارس 

استان کرمان خبرداد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
سالجقه؛  پروین  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
مشاور مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان 
و  آموزش  مدیران  در گردهمایی  اموربانوان  در 
تحصيلی  سال  در  گفت:  شهرستان ها،  پرورش 
کرمان  استان  مدارس  لباس  فرم   ۹۸_۹۹

ساماندهی می شود.
به  توجه  با  را  مدارس  فرم  لباس  طراحی  وی 
فرهنگ دینی اسالمی، اعتقادی و رعایت عفاف 
دانش  سالمت  و  روانی  بهداشت  حجاب،  و 
افزود: جهت  آموزان الزم و ضروری دانست و 
از  و حمایت  یکسان سازی  و  هزینه ها  کاهش 
منشور حمایت از کاالی ایرانی با شعار مدرسه 
فرهنگی استان در خدمت کاالی ایرانی و ارتقاء 
پرورش  و  آموزش  وزیر   دستور  با  ارزش ها 
نظارت در فرم لباس مدارس در سازمان دانش 
پرورش  و  آموزش  کل  مدیر  نظر  زیر  آموزی 

استان انجام می شود.
استان  لباس  فرم  توزیع  کرد:  اظهار  سالجقه 
پارچه  از  استفاده  با  ساله  سه  طرح  در  کرمان 
توليدکننده  کارخانه های داخلی و همکاری 80 
دوخت لباس با نظارت اداره صنعت و معدن در 
با ضمانت  تمامی مقاطع تحصيلی  نمونه در   8
مناسب و همکاری مدیران  آموزش و پرورش 

استان ها و مناطق استان اجرا می شود.
مشاور مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان 
در امور بانوان، اظهار داشت: اموربانوان آموزش 
و پرورش استان کرمان 8 طرح ملی با نظارت 
دفتر امور بانوان وزارت آموزش و پرورش را در 
کرمان با اولویت حقوق تکاليف و طرح شکوفه 
بشری و طرح حامی مدارس )خواهرخواندگی( و 
از بی سوادی  گفتگوی بين نسلی و جلوگيری 
و  شهرستان ها  تمامی  همکاری  با  را  دختران 

مناطق عملياتی کرده است.

معاون وزیر نیرو عنوان کرد:

در آینده به 2 هزار مگاوات برق در استان کرمان نیاز داریم  

معاون حقوقی، امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو 
استان  در  برق  مگاوات  هزار   2 به  آینده  در  گفت: 
بخش  حضور  با  امیدواریم  که  داریم  نیاز  کرمان 
از کشور  این بخش  نیاز  بتوانیم برق مورد  خصوصی 

را تولید کنیم.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، »رضا انجم شعاع« در 
اعضای  با حضور  استان  انرژی  و  برق  مسایل  جلسه 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
که  مطلب  این  بیان  با  و  کرمان  استان  ظرفیت های 
استان کرمان ظرفیت توسعه در بخش های مختلف 
از جمله انرژی را دارد، گفت: 2 هزار و 200 مگاوات 
استان  در  آب  مکعب  متر  میلیارد   6 از  بیش  و  برق 

کرمان مصرف می شود.
معاون حقوقی، امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو 
در  برق  مگاوات  هزار   2 به  آینده  در  کرد:  عنوان 

استان کرمان نیاز داریم که امیدواریم با حضور بخش 
از کشور  این بخش  نیاز  بتوانیم برق مورد  خصوصی 

را تولید کنیم.
به گزارش ایسنا، »محمدجواد فدایی« استاندار کرمان 
پتانسیل  و  ظرفیت ها  به  اشاره  با  جلسه  این  در  نیز 
بخش  گفت:  کرمان  استان  در  موجود  فراوان  های 
کشاورزی استان علی رغم آنکه وجود کم آبی دارای 
بخش  این  در  به طوری  است  باالیی  تولیدی  ارزش 
ارزش  تومان  میلیارد  هزار   20 حدود  شاهد  ساالنه 

محصوالت بخش کشاورزی در استان هستیم.
یافتگی  توسعه  عدم  از  انتقاد  با  کرمان  استاندار 
استان  آنکه  وجود  با  کرد:  عنوان  کرمان  استان 
کرمان ظرفیت های بسیاری خوبی دارد، اما متاسفانه 
حوزه  )در  انرژی  جمله  از  ها  شاخص  از  برخی  در 
و  درصد   ۱0 میزان  به  شهری  مناطق  به  گازرسانی 

به میزان ۱0  روستایی 35 درصد و آب آشامیدنی 
متوسط  از  کشوری(  های  شاخص  به  نسبت  درصد 
کشور پایین تر و عقب تر هستیم که باید نگاه ویژه 
به  استانی  حتی  و  کشوری  مسئولین  سوی  از  ای 

کرمان شود.
عامل  مدیر  نصرالهی«  »علی اصغر  ایسنا،  گزارش  به 
شرکت برق منطقه ای استان کرمان نیز در این جلسه 
مصرف برق کشاورزی استان کرمان را با 38 درصد 
استان  در  مختلف  های  بخش  در  مصرف  بیشترین 
کرمان عنوان کرد، تصریح کرد: میزان مصرف بخش 
صنعتی در استان کرمان حدود 35 درصد است که 
پیدا  رشد  آینده  در  مهم  این  جدید  صنایع  ورود  با 
خواهد کرد. وی با بیان اینکه باید تدبیری برای تولید 
برق در استان کرمان اندیشیده شود اظهار کرد: رشد 
ساالنه مصرف برق در استان کرمان نسبت به متوسط 
کشور سه درصد باالتر است اما اگر بخواهیم با همین 
روند کار را ادامه دهیم از سال ۱400 به بعد تراز برق 

استان منفی خواهد شد.
برق  عامل  مدیر  مهدوی«  »وحید  ایسنا،  گزارش  به 
جنوب استان کرمان نیز در این جلسه اظهار کرد: یک 
استان کرمان  برق در  میلیون و 200 هزار مشترک 
داریم که میانگین انشعاب در بخش خصوصی بیش 
از 970 هزار مورد است اما به دلیل اینکه نقدینگی 
با  ما  انشعاب  فروش  نداریم،  توسعه  برای  مناسب 

خدمات نیز هم خوانی ندارد.
تومان  میلیارد   2 از  بیش  پیمانکاران  داد:  ادامه  وی 
طلب دارند، در صورتی که مردم ما پول نقد می دهند، 

اما این پول به دست پیمانکاران نمی رسد.

به همت شهرداری و استانداری کرمان؛ 

تقاطع غير همسطح شهيد اهلل دادی کرمان به بهره برداری رسيد

ابوذر(  )پل  دادی  اهلل  غیرهمسطح شهید  تقاطع 
شهر کرمان با هزینه 28میلیارد تومان با حضور 
،استاندار کرمان  امور عمرانی وزیر کشور  معاون 
بهره  به  محلی  و  مسئوالن کشوری  از  و جمعی 

برداری رسید.
به گزارش ایرنا، مدیرعامل گروه تخصصی شهید 
رجایی در آیین افتتاح تقاطع غیرهمسطح شهید 
اهلل دادی کرمان ضمن تشکر از مردم شهر کرمان 
به دلیل صبوری و یاری کردن در اجرای پروژه 
سومین  دادی  اهلل  غیرهمسطح  تقاطع  افزود: 
تقاطع  پروژه  اجرای  از  بعد  شده  افتتاح  پروژه 

غیرهمسطح باغملی و زیرگذر آزادی است.
پروژه  اجرای  مسیر  طول  کرد:  بیان  فالح  جواد 
تقاطع غیرهمسطح شهید اهلل دادی هزار و ۱00 
متر است و بیشترین عرض آن در مسیر 2۱ متر 

است.
وی تاکید کرد: ارتفاع عرصه تقاطع ابوذر ۱8 متر 
است و حدود سه کیلومتر در این پروژه حفاری 

شده است.
میله  تن  هزار  سه  حدود  اینکه  بیان  با  فالح 
تقاطع  اجرای طرح  در  بتن  تن  و 20 هزار  گرد 
است  رفته  کار  به  دادی  اهلل  شهید  غیرهمسطح 

ای  پروژه   9 مجموع  از  پروژه  این  کرد:  تصریح 
است که سال 93 تصویب شد و پنج پروژه از این 

تعداد به صورت کامل و همزمان استارت خورد.
افزود:  رجایی  شهید  تخصصی  گروه  مدیرعامل 
برای انجام این طرح یکی از کارخانه های پیش 
موجب  که  دادیم  انتقال  کرمان  به  را  ساختگی 
نما، همزمانی کار و مبلمان  از نظر کیفیت،  شد 
شهری پروژه شهید اهلل دادی بدون هیچ انسدادی 

اجرا شود.
دست  نیروهای  درصد   97 اینکه  بیان  با  وی 
اندرکار در اجرای پروژه های عمرانی کرمان بومی 
به  تهران  از  نیروها  این  از  درصد  سه  و  هستند 
نیروهای  از  استفاده  تاکید کرد:  اند  کرمان آمده 
بومی موجب ایجاد رسوب دانشی در کرمان شده 
به طوری که بعد از این خود این افراد می توانند 

کار را ادامه دهند.
از کارگران بومی در اجرای  افزود: استفاده  فالح 
طرح ها همواره مد نظر بوده و با توجه به تعهدات 
انجام شده مصالح مورد نیاز نیز از استان و شهر 

کرمان تامین شده است.
وی مبلغ اجرای پروژه را 28 میلیارد تومان اعالم 
مالی  منابع  و  موجود  بودجه  به  اشاره  با  و  کرد 

را  ها  پروژه  کار،  بهتر  اجرای  برای  کرد:  تصریح 
به صورت تک به تک به اتمام می رسانیم و از از 

همزمان پیش بردن طرح ها خوداری می شود.
این  مالی  منابع  تامین  در صورت  فالح  گفته  به 
های  پروژه  اجرای  در  بیشتر  توان  با  مجموعه 

عمران شهری پیش خواهد رفت.
و  کرد  عنوان  متر  را ۱4  ها  پیگمنت  وی عرض 
افزود: اگر در حوزه اجرای تراموا نیز کمک شود 

می توان این طرح را در کرمان نیز اجرا کرد.
قرارداد اجرای طرح تقاطع غیرهمسطح شهید اهلل 
دادی سال 95 با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا به 
امضا رسید و قرار بود این طرح ظرف مدت 24 

ماه یعنی اسفتدماه 97 به اتمام برسد.
 30 روز  دادی  اهلل  شهید  غیرهمسطح  تقاطع 
شهردار،  فرماندار،  استاندار،  حضور  با  خرداد 
استان  کل  مدیران  برخی  و  استاندار  معاونان 
آیین  برگزاری  از  بعد  رسانه  اصحاب  و  کرمان 
افتتاحیه در هتل گواشیر کرمان به بهره برداری 

رسید.
بعد از افتتاح این پروژه، پروژه تقاطع غیرهمسطح 
امیرکبیر، راه آهن و هوانیروز در دستور کار قرار 

دارد.

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول 

پرونده  خصوص  در  دارد  نظر  در  کرمان  دادگستری  حقوقی  احکام  اجرای  مزایده  دایره 
کالسه 980148 شعبه اول اجرای احکام حقوقی کرمان یکدستگاه کامیون کمپرسی سیستم 
بنز تیپ ال کا 2624 مدل 1384 برنگ نارنجی گازوئیل سوز و دارای ظرفیت 26 تن و 10 چرخ 6 سیلندر 
و به شماره انتظامی 681 ع 82 ایران 45 با وضعیت سالم و آماده به کار و از نظر موتور و گیربکس هم 
سالم می باشد و از چرخ عقب سمت راست آن روغن بیرون زده است و دو حلقه از الستیک چرخ های 

عقب آن باالی 60 درصد کارکرد داشته و نیاز به تعویض دارد.
متعلق به شرکت فاران شرق زمین با وضعیت معلوم که به مبلغ 5/750/000/000 )پنج میلیارد و هفتصد 
و پنجاه میلیون ریال( توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است را از طریق مزایده به فروش 
برساند جلسه مزایده برای روز یکشنبه مورخ 1398/04/23 ساعت 11 صبح با حضور نماینده دادسرا در 
محل اتاق مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان برگزار می گردد. لذا کسانیکه تمایل به 
شرکت در جلسه مزایده دارند می توانند تا 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از خودروی مذکور واقع 
در کرمان - ابتدای جاده کوهپایه - توقفگاه آزادی بازدید نمایند و پیشنهاد خود را به انضمام 10 درصد 
به حساب شماره  واریز 98341010005801256  شناسه  با  ریال  مبلغ 575/000/000  به  مبلغ کارشناسی 
برگزاری  از  قبل  تا  بسته  درب  پاکت  در  و  واریز  ملی  بانک  نزد  دادگستری  سپرده   2171293951000
جلسه مزایده به اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان تحویل نمایند و برنده مزایده کسی خواهد بود 
که باالترین قیمت را پیشنهاد داده باشد و در صورت انصراف برنده مزایده 10 درصد مبلغ واریزی به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. برنده مزایده بایستی نسبت به واریز مابه التفاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی 

در روز مزایده اقدام نمایند.
198م/الف

دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان - شیروانی 

قلیان؛
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قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !

تاریخ را دریابید
مسائل  کارشناس  بهلولی،  مهدی 
آموزش نوشته است از معلمان درس 

تاریخ بپرسید که چند درصد آنها به آنچه که درس 
می دهند واقعا باور دارند؟ بسیاری از مباحث کتاب 
اند.  مناقشه  مورد  و  چالش  محل  ما  تاریخ  های 

)اطالعات- ضمیمه - 97/12/13(

به قلم
 چماه کوهبنانی 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

پند 
در  که  جمعیتی  و  شد  می  نزدیک  ایستگاه  به  اتوبوس 
کردند.  شدن  سوار  آماده  را  خود  بودند  ایستاده  صف 
یک  و  رفت  جلو  آرامی  به  صف  ایستاد  اتوبوس  وقتی 
در  و حتی  بود  پر شده  اتوبوس  دیگر  یک سوار شدند. 
به  را  خود  دست  و  ایستاده  جمعیتی  هم  راهرو  وسط 
دستگیره گرفته بودند. پس راننده اتوبوس درها را بست 
و  پدر  یک  اول  ردیف  صندلی  دو  در  کند.  حرکت  تا 
کودک در سمت راست و دو صندلی سمت چپ یک 
کمر  با  هم  پیرزنی  بودند.  نشسته  مادرش  و  جوان  پسر 
خمیده در راهرو بین صندلی ها ایستاده بود و دو دستش 
جوان  مرد  بود.  گرفته  طرف  دو  های  صندلی  میله  به  را 
بلند شد و صندلی اش  از جایش  افتاد  پیرزن  به  نگاهش 
را به او تعارف کرد و پس از آن کودک که تا آن لحظه 
شاهد ماجرا بود سریع خود را در بغل پدر جای داد تا در 

جای او، مرد جوان بنشیند.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از روند افزایشی طوفان های شن در استان و خطری که زیستگاه انسانی را تهدید می کند؛

بیابانی شدن؛ تهدید جدی

اشاره:
بیابان زایی در استان و گسترش روزافزون آن یکی 
از جدی ترین معضالت عرصه زیست محیطی استان 
استان  شرق  میان  این  در  شود.  می  محسوب  کرمان 
برخوردار  نقاط  سایر  به  نسبت   حادتری  وضعیت  از 
باره می گویند؛ رو به فزونی  است. مسئوالن در این  
مناطق شرقی  در  ریزگردها  و  های شن  توفان  نهادن 
استان از جمله ریگان این مناطق را در معرض جدی 
به  پدیده   این  البته  که  است  داده  قرار  بیابانی  خطر 
از  بخش  این  در  شن  شدید  های  توفان  وزش  دلیل 
در  زایی  بیابان  فعالیت های  و در صورتی  است  استان 
در  زیادی  خسارات  شاهد  نیابند  کاهش  استان  شرق 
مناطق  این  در  فعالیت ها  ودیگر  کشاورزی  بخش های 
خواهیم بود.  در همین زمینه گزارشی تهیه شده که 

درادامه قابل مطالعه است.
بیابان زایی در استان

حدود 32 میلیون و 500 هزار هکتار بیابان در کشور 
تحت  هکتار  میزان،20میلیون  این  از  که  دارد  وجود 
فرسایش بادی و هفت میلیون و500 هزار هکتار نیز 
خشک  سویی  از  دارد.  قرار  بحرانی  های  کانون  جزء 
شدن تاالب ها موجب بیابان زایی شده است و صدها 
ریز  تولید  کانون  به  کشور  های  تاالب  از  هکتار  هزار 

گردها تبدیل شده اند.
بیابانی   نیمه   استان های  از  یکی  نیز  استان کرمان 
کشور است و عرصه های شرقی این  استان به شدت 
تخت تاثیربادهای فرسایشی قرار دارد. بارش های کم 
نیز در استان خود مزیدی  بر علت خشک شدن عرصه 
بیابان  بنابراین  است.  شده  استان  این  طبیعی   های 
از  برخی  در  زندگی  که  است  خطراتی  از  یکی  زایی 

به ویژه نواحی جنوبی و شرقی  این استان  و  مناطق 
استان  را تهدید می کند.

شرق کرمان در معرض بیابانی شدن
طی سال های اخیر بعد از خشک شدن جازموریان در 
پایین دست سد هلیل رود و رودخانه های فصلی پایین 
و  روستا  کرمان حدود صدها  در جنوب شرقی  دست 
و  رود  می  فرو  شن  زیرخروارها  مردم  های  نخلستان 
ادامه این روند تهدید جدی برای زندگی مردم و خالی 

کردن روستاها و در نهایت بیابانی شدن این روستاها 
را در پی دارد.  

در این  باره مسئوالن شهرستان ریگان می گویند : 
رو به فزونی نهادن توفانهای شن و ریزگردها در مناطق 
شرقی استان کرمان از جمله ریگان این مناطق را در 

معرض جدی خطر بیابانی قرار داده است .
هر  افزودند:  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  آنان 
چند دولت و مدیران ارشد طی چند سال گذشته در 

خصوص مهار حرکت شن های روان و ریزگردها نگاه 
ولی  اند  داشته  استان  به شرق  نسبت  و خوبی  جدی 
این حمایتها تاکنون نتوانسته در مبارزه با این آسیب 
ها موفق باشد و روز به روز شاهد توفانهای شن و خالی 

شدن روستاها از سکنه هستیم.
چهار  مساحت  گفت:  ریگان  فرماندار  باقری  امین 
2میلیون  از  بیش  کرمان  استان  در  شرقی  شهرستان 
را  هکتار است که یک میلیون و300 هزار هکتار آن 

عرصه های بیابانی تشکیل می دهد.
از  و  جّوی  نزوالت  کاهش  دلیل  به  اظهارکرد:  وی 
بین رفتن پوشش گیاهی مساحت کانون های بحرانی 
و حساس به فرسایش بادی بیش از 2۶0 هزار هکتار 
بحرانی شرق کشور در  کانون های  بیشترین  است که 

شهرستان ریگان هستند.
عرصه های  کرمان  استان  شرق  در  کرد:  بیان  وی 
بیابانی در حال افزایش هستند که این امر باعث شده 

بسیاری از روستاهای شهرستان خالی از سکنه شوند.
استان  مردم شرق  اینکه  به  اشاره  با  ریگان  فرماندار 
در زمینه بیابان زدایی مشارکت جدی دارند ابراز کرد: 

توسعه شرق استان در گرو بیابان زدایی است.
اداره منابع طبیعی وآبخیزداری ریگان گفت:  رئیس 
شرق استان کرمان به دلیل وزش توفان های شدید شن 

در حال بیابانی شدن است.
مجید امیر زاده افزود: برای جلوگیری از بیابانی شدن 
شرق استان اقدامات خوبی در زمینه نهالکاری ومالچ 

پاشی انجام شده است.
وی افزود: طرح نهالکاری در ۷00 هکتار از کانون های 
میلیارد   ۴۴ اعتبار  با  بیابانی  و  بادی  فرسایش  بحران 

ریال هم اکنون با مشارکت مردم در حال اجرا است.
ریگان  وآبخیزداری  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
خواستار اعتبارات ویژه ای برای بیابان زدایی در شرق 

استان کرمان شد.
امیرزاده افزود: در صورتی که فعالیت های بیابان زایی 
در شرق استان کاهش نیابند شاهد خسارات زیادی در 
مناطق  این  در  فعالیت ها  ودیگر  کشاورزی  بخش های 

خواهیم بود.

   بیابان زایی در استان و گسترش روزافزون آن یکی از جدی ترین معضالت 
عرصه زیست محیطی استان کرمان به شمار می آید. در این میان شرق استان 
از وضعیت حادتری نسبت به سایر نقاط برخوردار است. مسئوالن در این  باره 
می گویند؛ رو به فزونی نهادن طوفان های شن و ریزگردها در مناطق شرقی 
استان از جمله ریگان این مناطق را در معرض جدی خطر بیابانی قرار داده است و 
اگر فعالیت های بیابان زایی در شرق استان کاهش نیابد شاهد خسارات زیادی در 

بخش های کشاورزی ودیگر فعالیت ها در این مناطق خواهیم بود و.....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

 

سرویس اجتماعی کرمان امروز

کنکور سراسری سال ۹۸ در روزهای ۱3 و ۱۴ تیرماه 
برگزار می شود.

در  برای شرکت  نفر  میلیون  از یک  بیش  امسال هم 
داوطلبان  قطعا  و  کرده اند  ثبت نام  سراسری  کنکور 
کنکور عالقه دارند در رشته و شهر دلخواه خود ادامه 
تحصیل بدهند و برای تحقق این امر مطالعات کافی را 
داشته اند و تمام تالش خود را انجام داده اند، اما بهتر 
است کنکوری ها از این نکته نیز غافل نشوند که یکی 

از عوامل موفقیت در کنکور بحث تست زنی است.
را  داوطلب  هر  می تواند  تست زنی  در  مهارت  میزان 

نسبت به داوطلب دیگر پیش بیندازد.
 * نحوه صحیح تست زنی در کنکور

ابتدا سوال را به دقت بخوانید و سپس به سراغ پاسخ ها 
بروید تا بدانید طراح سوال دقیقا از شما چه خواسته 

است.
با دقت ببیند که تست یک مرحله دارد یا دو قسمتی 

است تا در پیدا کردن جواب دچار مشکل نشوید.

محض  به  اگر  کنید،  کنترل  را  نهایی  جواب  همیشه 
رسیدن به پاسخ کار را تمام شده تلقی کنید، اشتباه 

بیشتری در انتظارتان است.
در حل تست از اشتباه کردن نترسید و اعداد، نمودارها، 
پارامترها و شکل ها شما را به هراس نیندازد، زیرا ترس 

سبب فراموشی می شود.
برای آنکه سرعت عمل باالیی داشته باشید، باید زمان 

زیادی را به تمرین تست زدن اختصاص دهید.
گاهی اشتباه در تست زدن مر بوط به فعل جمله است، 

بنابراین حتما به فعل دقت کنید.
با هم  معموالً درتست ها چهار گزینه شباهت زیادی 
دارند، برای جلو گیری از خطا تمام گزینه ها را کاماًل 

بخوانید.
اولیه  حدس  معموالً  حل  راه  زدن  حدس  زمان  در 
نداشته  پاسخ  تغییر  در  وسواس  پس  است،  درست 
تعداد  تا  بگذارید  کنار  را  غلط  های  پاسخ  و  باشید 

گزینه ها محدودتر شود.
را  پیچیده است، وقت خود  اگر متوجه شدید سوالی 

زیرا تصادفی و شانسی  بگذرید  از آن  و  نکنید  تلف 
جواب دادن شانس قبولی را کم می کند.

اگر در تستی شک بین دو گزینه است از آن نگذرید، 
احتمال 50  براساس  یکی  بودن  احتمال درست  زیرا 

درصد است.
معموالً طراح سوال دوگزینه را از لحاظ شکل ظاهری 
شبیه هم طرح می کند تا دانش آموزان عجول را فریب 
دهد، پس با آرامش به فعل های منفی و مثبت و عالیم 

و شکل ها و اعداد خوب توجه کنید.
یک  درستی  که  می شود  خواسته  ما  از  اوقات  گاهی 
جواب را در چهار فرمول داده شده بررسی کنیم، در 
این موارد بجای حل کامل ، محاسبه جواب ها کافی 
است، یعنی جواب داده شده را در فرمول قرار داده و 

ببینید آیا تساوی داده شده برقرار می شود یا نه.
هم  دیگران  برای  زیرا  نترسید  بود  سخت  سؤال  اگر 
همینگونه است و بدانید برای کسب رتبه خوب نیاز به 

پاسخ صددرصدی ندارید.
اگرچند سوال پشت سرهم مشکل یا آسان بود خود را 
نبازید زیرا این حالت برای دیگران هم وجود دارد، و هر 
بین  پاسخ می دهید یک مطابقتی  را که  چند سوالی 
دفترچه و پاسخنامه انجام دهید تا دچار اشتباه نشوید.

با فکر مثبت و با اطمینان خاطر در جلسه حاضر شوید 
تا دچار خستگی و استرس نشوید.

قدرت تست زنی؛ یکی از عوامل موفقیت در کنکور

بام 
و پرواز

اگر در زندگی مشکالتی ایجاد شده که 
انجام برخی فعالیت ها محروم کرده قبل از هر  از  شما را 
کاری برای کنارآمدن با خودتان باید آن مشکل را پذیرفته 
با  کنند.  می  قضاوت  را  شما  دیگران چگونه  که  بدانید  و 
تمام قدرتی که دارید باید راهی برای تسلط بر اوضاع پیدا 
بر می  از عهده ی شما  فعالیت هایی را که  کرده و الاقل 
آید به خوبی انجام دهید. تا جایی که برایتان امکان دارد 
این مشکل  با وجود  باور کنید که  تغییر داده و  را  اوضاع 
هر  در  دارید.  پریدن  برای  بالی  و  رفتن  برای  پایی  هنوز 
تا  بود  زندگی  جستجوی  در  باید  آنقدر  شرایطی  و  حال 
مسیر تازه ای برای آن پیدا کرد. سازگاری یا کنار آمدن با 
محدودیت ها آخرین راهی بوده که برای رهایی از دغدغه 
ها برگزیده ایم اما نباید هسته های اصلی زندگی را که به 
را  اصلی خود  فراموش کنیم و هدف  دهند  انرژی می  ما 
نیز می  توانایی ها  امکانات و  با کمترین  باشیم.  گم کرده 
موفقیت  ی  درجه  تعیین  و  برداشت  قدم  مسیر  در  توان 
بستگی به قضاوت های پذیرفته شده دارد. اینکه چقدر از 
حرف ها و تلقین های اطرافیان را باور کرده باشیم برخی 
حرف ها را باید نشنیده گرفت تا اعتماد به نفس آدم را از 
از دست  را  باورهایمان  نادرست  های  با حرف  نبرند.  بین 
هر  به  توان  می  کمبودی  هر  با  که  صورتی  در  دهیم  می 
ها  موفقیت  تمام  که  هستند  سرزمینی  باورها  رسید.  جایی 
از  برخی  به  ناگهانی  بردن  پی  دارند.  ریشه  خاکشان  در 
ایجاد می کند  ناتوانی ها بی شک در مسیر زندگی وقفه 
اما مهم دوباره برخاستن و ادامه دان است. مهم نیست که 
که  است  این  مهم  کنیم  می  شروع  را  مسیر  یک  چندبار 

برای رسیدن پر از اشتیاق باشیم.
چشم هایت را به آغازی دگر 

زنگ دنیا را سرآغازی دگر 
بال ها گرچه پر از سنگ ست و خون 

فکر کن بر بام و پروازی دگر 

به قلم 
مهناز سعید 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه آگهی مزایده عمومی نوبت دوم 
شرکت خدماتی بیمه ای جنوبشرق )سهامی خاص( شماره ثبت 2671 شــرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان اســتان کرمان در نظر دارد یک باب زمین با کاربری کارخانه و 

پروانه پانل با شرایط: عرصه ۱۶۴۹۱ مترمربع و اعیان ۱5۷5 مترمربع )دارای سوله ۱5۷0 متر، ساختمان 
اداری، ســرایداری، محوطه سازی، پست برق، ایستگاه گاز و آب( با مجوز تولید پانل 3D واقع در کرمان: 
شــهرک صنعتی خضراء شــماره 2 میدان اول سمت چپ انتهای خیابان دســت راست )کارخانه سحاب پانل( به 
فروش برســاند. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته به آدرس کرمان: 
دفتر مرکزی - خیابان ســپه - روبروی شــهرداری مرکزی مراجعه و یا با شماره تلفن 322۶۱2۹۶- 03۴ تماس 

حاصل نمایند.
ضمنا زمان بازدید کارخانه فوق از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ بعدازظهر می باشد.

روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان 

بدین وســیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی شرکت که در ساعت ۱۷ 
روز شنبه مورخ ۱3۹۸/0۴/22 در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:  ۱- تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱3۹۷ پس از استماع 
گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی 

2- انتخاب بازرس قانونی و بازرس علی البدل 
3- سایر مواردی که در حدود اختیارات مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

هیات مدیره شرکت خدمات بیمه ای جنوب شرق )سهامی خاص(



چهار شنبه 1 تیرماه 18/1398 شوال 1440/ 22 ژوئن 2019/سال بیست و چهارم شماره 3018 
فرهنگ و ادب

ِلرو کردی! منه ُاسُّ
روانشاد  تالیف  کرمان،  مردم  اصطالحات  و  لغات  فرهنگ  در 
لِرو« نوشته  ابوالقاسم پورحسینی درباره ی واژه ی »اُسُّ دکتر 
نشستن  لِرو  اُسُّ حالت  به  قیافه.  بی  و  تناسب  بی  است: »چیز 
یعنی حیران و بالتکلیف، مضحک و نامتناسب« اما درباره ی 
لِرو کردی!« نه تنها در هیچیک از واژه نامه ها  زبانزد »منه اُسُّ
و فرهنگ های گویش کرمانی و دیگر شهرستانهای استان، 
نامه های قدیم و  لغت  بلکه در فرهنگ ها و  نیامده  مطلبی 
و  به مثل ها  اختصاص  منابعی که  فارسی و همچنین  جدید 
زبانزدهای فارسی دارد، مطلبی دیده نمی شود و لذا آنچه که 
در این مقاله مطالعه می فرمایید، حاصل پژوهش و ژرف نگری 
اینجانب در گویش کرمانی به عنوان یکی از گویش هایی که 
شالوده ی زبان فارسی محسوب می شود، است که به عنوان 
برگ سبزی از ده ها سال زندگی با گویش متشخص کرمانی 
و نگاهی سرشار از احترام به این میراث ارزشمند طی 20 ساله 

ی اخیر تقدیم خوانندگان می شود.
گذاشته  »سرکار  امروزی  اصطالح  به  گاه  هر  کرمان  مردم 
شوند« به فردی که این رفتار زشت و نابه هنجار را مرتکب 
لِرو کردی!« مرد حسابی  شده است، می گویند: »خوب ِمنِه اُسُّ
خجالت نمی کشی چهارساعت منه سِر این چهارراه منتظر و 
سرپا نگه داشتی! نه نونی نه آبی نه می شد سرچنگو بشینم. 
لِرویی شده! از جمله های باال  از فرط خستگی قیافه ام مثل اُسُّ
لِرو« کردن، کنایه از کاشتن در  چنین به نظر می رسد که » اُسُّ

جایی که نه راه پیش داشته باشد و نه راه پس. 

مراسم  در  شرکت  برای  را  خودم  که  پیش  سال   40 حدود 
 8 ساعت  کردم،  می  آماده  بستگان  از  یکی  عروسی  جشن 
صبح به آرایشگاه دوست قدیمی خود رفتم. همینکه وارد شدم 
گفت:»ایجو بشین، من دخترخاله ام را می رسانم، زود بر می 
گردم. ورجایی نری! وسایلم را به امانت سپردم به دست تو ..!«
تعدادی  و  مجله  ده  حدود  من  که  نشانی  همان  به  نشان 
ساعت  ما  رفیق  و  کردم  مطالعه  بود،  میز  روی  که  روزنامه 
یک بعداز ظهر با عجله آمد و گفت: بشین تا موهای سرت را 
لِرو کردی! نه  کوتاه کنم. گفتم: »خجالت نمی کشی، منه اُسُّ
راه پیش داشتم نه راه پس. آرایشگاه را امانت سپرده بودی، 
اگرنه، ساعت 9 می رفتم خانه« طرف با کلی داستان سرایی 
و معذرت خواهی سر و ته قضیه را به هم آورد ولی از آن روز 
هر وقت به آن آرایشگاه می روم، این خاطره را به عنوان یکی 
از هنرهای )!( خودش برای دیگران شرح می دهد و من هم 

لِرو کردی!« می گویم: »خوب منه اُسُّ
لِرو؟ لِلو یا اُسُّ اُسُّ

به نوشته ی واژه نامه عمید، واژه ی »اُّس« به ضم اول و 
بنیاد، شالوده و پایه و  تشدید دوم، واژه ای عربی به معنی: 
جمع آن اساس است. اگر »پایه« را به عنوان یکی از معنای 
»اُّس« در نظر بگیریم، چوبی خواهد بود که به عنوان یکی از 
چهارپایه اصلی سازه هایی نظیر: ساختمان، داربست انگوری، 
آالچیق، میز، صندلی و ... شالوده ی آن سازه را تشکیل می 
دهد. چنین دیدگاهی در مورد واژه ی »اُّس« ما را به واژه ی 
ستون یا اُسُتن که از واژگان پهلوی )فارسی باستان( است، 

هدایت می کند.
واژه ی ستون که تغییر یافته ی »اُستون و اُسُتن« است به 
معنی: پایه چوبی، سنگی، آجری و آهنی و بتونی در زیربنا به 
کار می رود. واژه های اُستون و اُسُتن به معنای دیرک خیمه 

هم به کار می رفته است. 
به  ها  عرب  که  پیش  سال  هزار   3 حدود  اینجانب  نظر  به 
عنوان سواران دشت نیزه گذار در ارتش ایران حضور داشته 
اند و جناب فردوسی در شاهنامه بارها از آنها یاد کرده است، 

ایران  پیشرفته ی  تمدن  و  ها  آن  بین  فرهنگی  ستد  و  داد 
وجود داشته، بنابراین همانطور که »غوته« به عربی رفته و 
بدل به غوصه شده و بعدها، غوص و غّواص به زبان فارسی 
برگشته است. استون و اُسُتن نیز به زبان عربی رفته و »اُّس« 
واژه  وصف  این  با  است.  برگشته  دری  فارسی  به  اساس  و 
پهلوی  ریشه ی  لِلو«  اُسُّ  « اول  به عنوان بخش  ی »اُّس« 

)فارسی باستان( دارد.
گویش  در  نیز  کوچک  معنی  به  »لِلِو«  ی  واژه  سویی،  از 
کرمانی بوده است. به عنوان مثال: مردی نزد پدر همسر خود 
گله می کند که: »هنوز به همسرم از گل نازکتر نگفته ام که 
اُلِلِو می چکونه!« واژه ی »اُلِلو« از دو بخش »اُو« به معنی 
آب و »للو« به معنی کوچک تشکیل شده است و آب کوچک 
کنایه از »اشک« است. یعنی اگر سخن درشتی به او بگویم، 
گریه می کند یا از چشم هایش اشک می چکونه. یا: »هنوز 

نگفته ام اُنِدلو ُگنِدلو، اُلِلو می چکونه« یعنی اگر به او بگویم 
چاق و ُگندلو هستی، گریه می کند.

لِلِو« یعنی پایه کوچک و کوتاه  با توجه به توضیحات باال »اُسُّ
)مزرعه  جالیز  باشند. صاحبان  فرو کرده  در جایی  را  آن  که 
برای فراری دادن   )... ی خربزه و هندوانه و کدو و خیار و 
پرندگانی که عالقه ی وافری به خربزه و دیگر  حیوانات و 
لِلو« در گوشه و کنار  میوه های جالیزی دارند، چند عدد » اُسُّ
مزرعه ی خود نصب می کنند و با اضافه کردن چوبی افقی 
در باالی آن، شکل چلیپا )صلیب( به آن می دهند و با آویزان 
کردن مقداری پارچه کهنه و کاله و چند عدد قوطی فلزی ـ 
تا آنجا که ممکن باشد ـ شمایلی ترسناک به آن می دهند که 
حیوانات عالقه مند به خربزه های شیرین، نظیر کفتار و ... و 
نیز پرندگان به جالیز که در گویش کرمانی آن را »خیاری« 

می نامند،  وارد نشوند.

خیاری و سِر خر
براساس باورهای خرافی قدیم، جالیزداران )صاحبان خیاری( 
برای آنکه محصوالتشان از چشم زخم یا چشم شور در امان 
بمانند، یک یا چند اسکلت جمجمه ی خر در اطراف خیاری 
کنند.  می  نصب  نیز  کوتاهی  چوب  باالی  بر  خود  جالیز  یا 
شیخ اجل، جناب سعدی شیرازی این عمل جالیزداران را به 
قالب شعر درآورده و در پایان متذکر شده است، این خرهای 
بیچاره اگر کاری از عهده شان ساخته بود، در زندگیشان آن 
همه چوب و تازیانه را که از صاحبانشان می خوردند، دفع می 
کردند. حاال که پاره ای استخوان است چگونه می تواند دفع 
شر چشمان شور را از خیارستان شما بکند!؟ برای مطالعه ی 

این شعر زیبا به کلیات سعدی مراجعه فرمایید.
خیاری بی سر خر نمی شه!

خیار  را  خربزه  کرمانی  گویش  در  دانید،  می  که  همانطور 
نامند و خیار را خیار سبزه یا خیاربالنگ گویند. از آنجا که در 
گذشته، میوه ی غالب جالیزها، خربزه های شیرین کویری 
می  کشت  جالیز  در  میوه  انواع  اینکه  رغم  به  ـ  مردم  بود، 
شود ـ آن را خیاری می نامیدند و چون خربزه های شیرین 
انواع  به  جالیزداران  دارد،  زیادی  مشتریان  کویری،  معطر  و 
)خربزه(  آنها  شیرین  خیارهای  که  شوند  می  متوسل  تدابیر 
نصیب کفتارها نشود. ولی در مثل های کرمانی آمده است: 
این است  از  »خیار شیرین نصیب کفتار می شود« و کنایه 
که دختران زیبایی که از هر پنجه ی آنها صدتا هنر می بارد، 
گذشته  به  مربوط  مثل  این  شوند.  می  زشت  مردان  نصیب 
است و در روزگار ما که حق انتخاب را به دخترخانم ها داده 
اند، چنین اتفاقی نادر است. به عالوه در این دوره، دیگر پدر 
و مادرها نمی گویند: »مرد زیبایی می خوا چکار؟ مرد میبا 
فقط دو تا ُکت دماغ داشته باشد! اونم ور نفس کشیدن ...!«

است  این  از  کنایه  نمیشه«  خر  سر  بی  »خیاری  زبانزد:  و 
و  نیستند  مزاحم  بدون  زیبا  دختران  دارای  های  خانه  که 
روزگارشان بی سر خر )مزاحم( سپری نمی شود. به همین 

علت، گاهی خیارشیرین نصیب کفتار می شود!

سرویس فرهنگی کرمان امروز

روزی  اگر  می دانیم  همه  و  آگاهیم  کتاب  اهمیت  از  همه  
بگیریم،  یاد  جدید  چیز  یک  و  کنیم  مطالعه  نیم ساعت 
سال  از  و  می دانیم  جدید  نکته ی  و  مهارت   3۶۵ سال  هر 

گذشته ی خود بهتریم.
نه  هستند  بهانه   واقعا  چون  بهانه  )میگوییم  بهانه های  اما 
باال،  قیمت  نخوانیم،  کتاب  ما  که  هست  زیادی  مشکل( 
نداشتن وقت و نبود کتاب خوب. در حالی که در همین زمان 
وقت زیادی برای شبکه های اجتماعی می گذاریم یا حاضریم 
برای یک چیز تزیینی که چند صباحی بعد از مد خواهد افتاد 

هزینه ی گزاف کنیم.
حس  که  است  این  خاطر  به  صرفا  بهانه ها  این  بیشتر   
می کنیم به مطالعه نیازی نداریم، یا در هنگام مطالعه تمرکز 
در  برسانیم.  اتمام  به  را  کتاب  نتوانستیم  و  نداشته  مناسبی 
زیر به روش هایی اشاره می کنیم که می تواند کتابخوانی و 

مطالعه را در برنامه ی روزانه ی ما بگنجاند:
۱ - زبان جدید یاد بگیرید

شاید به نظرتان یادگیری زبان جدید بیهوده به نظر برسد 
یک  واقع  در  می گیرید  یاد  جدیدی  زبان  شما  وقتی  ولی 
موفقیت بدست می آورید و کمک می کند تا شوق شما برای 

مطالعه بیشتر شود و همچنین منابع بیشتری برای مطالعه 
خواهید داشت. عالوه بر این ها، علم روانشناسی ثابت کرده، 

یادگیری زبان جدید فهم زبان مادری را آسان تر می کند.
۲ - انتخاب درست داشته باشید

کتاب مناسب خودتان را انتخاب کنید. شاید صحبت در مورد 
نوع رفتار اطرافیانتان و تحلیل این رفتار ها جذاب باشد، ولی 
دلیل نمی شود حتما کتاب های روانشناسی بخوانید. همانطور 
به  ولی  ببینید  را  یک  فرمول  مسابقات  است  ممکن  که 
مهندسی مکانیک عالقه ای نداشته باشید. با توجه به عالیق 
و خصوصیات خودتان انتخاب کنید نه عالیق و خصوصیات 

کتاب های  سراغ  شروع  برای  می کنیم  پیشنهاد  دیگران. 
کالسیک و لیست هایی مانند ۱00 کتاب برتر تاریخ نروید. 

از رمان ها ی ساده و کوتاه شروع کنید.
۳ - قبل از خرید حتما قسمتی از کتاب را بخوانید

ممکن  هستند.  سلیقه ای  موارد  جمله  از  نگارش  و  ترجمه 
است دوستی از نوع نگارش و داستان پردازی کتابی تعریف 
کند ولی به دل شما ننشیند. پس حتما هنگام خرید، چند 
صفحه ای را ورق بزنید و بخوانید یا اگر کتاب صوتی گوش 

می دهید حتما نمونه ی کتاب صوتی را بشنوید.
 ۴ - کتابخوانی را به عادت تبدیل کنید

برای خواندن کتاب یا شنیدن کتاب صوتی زمان و مکان 
مشخص در نظر بگیرید و سعی کنید شرایط را برای مطالعه 
از مهمترین  چیز هایی است که  نور  فراهم کنید، صندلی و 
مکان  و  زمان  گرفتن  نظر  در  دهید.  اهمیت  آن  به  باید 
برای  عادت  یک  به  را  مطالعه  کتابخوانی،  برای  مشخص 
شما تبدیل می کند و آن را در برنامه های روزانه ی شما قرار 
می دهد. سعی کنید در مترو و اتوبوس و سایر وسایل نقلیه 
می زند  آسیب  چشمتان  به  کار  این  نخوانید  کتاب  عمومی 
سردرد  است  ممکن  و  می کند  تحریک  را  شما  اعصاب  و 

بگیرید، بجایش می توانید کتاب صوتی گوش کنید.
۵ - سنگ بزرگ نزنید

برای خود هدف بگذارید ولی سنگ بزرگ نزنید. مهم نیست 
کتاب را سریع تمام کنید مهم لذت بردن از کتاب است. اگر 
از  بعد  بوده  کم  مطالعه تان  یا  و  نداشته اید  مطالعه  االن  تا 
کتاب  روزی 30 صفحه  نگیرید  مقاله تصمیم  این  خواندن 
بخوانید یا یک ساعت کتاب صوتی گوش کنید. روزی سه 
اگر ده روز طبق  یا نیم ساعت گوش کنید.  صفحه بخوانید 
نکنید.  بیشتر  را  آن  و  نشوید  زده  ذوق  رفتید  پیش  برنامه 
استمرار مهم است. هر روز سه صفحه خواندن بهتر از این 

است که هر ده روز یک بار سی صفحه بخوانید.
 ۶ - کتاب صوتی گوش کنید

کتاب  یک  نسخه های  هیجان انگیزترین  از  صوتی  کتاب 
موسیقی های  و  افکت ها  با  همراه  حرفه ای  گویندان  است. 
را  آن  واقع  در  و  روایت می کنند  برای شما  را  زمینه کتاب 
به یک اثر سینمایی در می آورند که روی پرده ذهن شما به 

نمایش در می آید.

ضرب المثل های کرمانی 

چگونه کتاب خوان شویم

به قلم 
یحیی فتح نجات

لختی درنگ 

را زمان مرگ فرا رسید در محنت  گنده داللی 
به  داشت  کلنجاری  الموت  ملک  با  کندن  جان 
سختی! هر چه از مال و مکنت در خاطر داشت 
عرصه که از وی در گذرد، فرشته ی مرگ پرده 
آنچه  دریافت  ناچار  به  برداشت  او  از  ی حجاب 
انُدخته هیمه ی آتش عذاب اوست از مامور مرگ 

که  شنید  جواب  هست؟  آتش  این  بر  رحمتی  بارش  آیا  پرسید 
آتش هر عذابی  یتیمی خاموشی  از گونه ی  اشکی  زدودن قطره 

است.
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دیگری 
از پشت پنجره چوبین اتاق باالخانه مان

چشم به خاک 
ایستاده بودم 

که از کمر تای کوچه 
با ناز و غمزه 

خرامان 
خرامان 

دیده ام را 
پانهاد 

دخترک همسایه!
بی چاره دل!

بی نوا دل 
دیوانه دل 

که از قاب کهنه دریچه 
به کوچه پرید 
به پایش اوفتاد

دریغ!
نیم نگاهی هم ندید 

گوئی 
قفل دلش 

در گرو عشق دیگری بود!

ستارالعیوب
نگارا بین دگر سوزو گدازم

دمادم با تو در رازو نیازم

اگر روی دالرایت نبینم

چگونه با غم دوران بسازم

مناجات میکنم هرروزو هرشب

سفارش میکنم وقت نمازم

خداوندا تو آگاهی ز حالم

گره بگشا خدای چاره سازم

بیا رحمی به حال بی نوا کن

کسی آگه نمی باشد ز رازم

خداوندا تو ستارالعیوبی 

گناهانم ببخش کن سرفرازم

همین االن مرادم را برآور

به فرداها نیندازی نیازم

درجنت تو برآذین بگشای

در آن روزی که من بی سورو سازم

سرویس فرهنگ و ادب کرمان امروز

خواجه عبداهلل انصاری هروی معروف به »پیر 
هرات« و »پیر انصار« و »انصاری هروی«، 
عبداهلل  خواجه  است.  هجری  پنجم  قرن 
عالم  محدث،  مفسر،  یک  تنها  نه  انصاری 
نویسنده  و  شاعر  بلکه  بود،  بزرگ  عارف  و 

توانایی هم بود.
ابی  بن  عبداهلل  اسماعیل  ابو  االسالم  شیخ 
منصور محمد، معروف به »پیر هرات«، »پیر 
عالم  انصاری«،  عبداهلل  »خواجه  و  انصار« 
االسالم  شیخ  کشــــور  مشهور  عــارف  و 
 396 سال  در  )ره(  انصاری  عبداهلل  خواجه 
هجری قمری در کهندژ شهر تاریخی هرات 

تولد گردید.
از فرزندان  انصاری  ابومنصور محمد  او   پدر 
خود  زمان  در  که  است  انصاری  ایوب  ابو 
حافظ  و  پرهیزگاران  و  عالمان  از  یکی 
اکرم  رسول  حضرت  که  بود  وقت  قرآن 
به  هجرت  هنگام  )صلی اهلل علیه وآله وسلم( 

مدینه، در منزل او فرود آمدند.
معارف  و  دانش  طالب  مردی  ابومنصور،   
و  آمد  هرات  به  آنکه  از  پس  اما  بود،  دینی 
تشکیل خانواده داد از دنیای مورد عالقه اش 
کار  راه  از  و  افتاد  دور  بود  عرفان  که همان 
این  با  ولی  نمود  می  معاش  امرار  دکانداری 
نخستین  ایمان،  و  صداقت  طریق  در  وجود 
بود.  عبداهلل  خواجه  خویش  فرزند  آموزگار 
و  زندگی  راهنمای  اولین  عبداهلل  خواجه 
علم  کسب  راه  در  را  خورد  مشوق  نخستین 

و معرفت، پدر خویش می داند.
 دوره کودکی و نوجوانی 

خرد  آوان  از  که  انصاری  عبداهلل  خواجه 
بود.  وقاد  ذهن  و  قوی  استعداد  دارای  سالی 
و  آموخت  نوشتن  و  خواندن  چهارسالگی  در 
سالگی  ده  تا  گفت.  می  شعر  سالگی  نه  در 
تحت راهنمایی پدر خود به فراگیری تعلیمات 

متداوال علوم دینی پرداخت.
 دوران نوجوانی را بدلیل کوچ پدرش به بلخ، 
بدون سرپرستی پدر بود. وی تحت سرپرستی 
صوفی نامدار شیخ عمو پرورش یافت. سپس 
و طاقی  ابن عمار  یحیی  استادانی چون  نزد 
سجستانی به تعلیم قرآن و حدیث ادامه داد. 
وقتی سلطان مسعود غزنوی ولیعهد و حاکم 

هرات بود وی دوازده ساله بود.
 خواجه عبداهلل انصاری به اثر ذکاوت آگاهی 
از  بسیاری  زمان  در کمترین  استعداد خود  و 
مطالعات  و  گرفت  رافرا  ادبی  و  دینی  علوم 
عمیقی به عمل آورد که به نام یک عالم و 

عارف بزرگ مشهور گردید.
منظور  به  قمری  هجری   417 سال  در   
بار  و  پرداخت  دینی  علوم  در  عالی  آموزش 
به  آنگاه  نمود.  به سوی وطن عزیمت  دیگر 
تدریس و سلوک و طریقت رو آورد شیخ عمو 
که وی را پسرم خطاب می نمود امور مربوط 
به خانقاه را برایش سپرد و خود مثل گذشته 

به گشت و سفر پرداخت.
 در سال 422 هجری قمری یحیی بن اعمار 
که  نمود  فوت  انصاری  عبداهلل  خواجه  استاد 
تکیه  اش  علمی  مسند  بر  او  به وصیت  نظر 
زد و به تدریس علوم دینی و عرفانی پرداخت 
و چندین بار سفر حج نمود و به زیارت کعبه 
علما  از  بسیاری  با  و  گردید  مشرف  معظمه 
آنها کسب  از  آورد و  و فضال دیدار به عمل 

فیض کرده، استفاده های علمی نمود.
 خواجه عبداهلل انصاری به اثر علم و آگاهی 
و  گردید  آوازه  پر  نقاط  تمام  در  عرفانش  و 
طریقت  اهل  و  صوفی  و  عارف  یک  نام  به 
مشهور شد و عالقه مندان زیادی از گوشه و 
کنار بدورش جمع آمدند و از محضرش کسب 

فیض و استفاده معنوی می کردند.
را به  امور   در آن زمان که غزنوی ها زمام 
دست داشتند سلطان مسعود بن محمود امیر 
در  غرقه  که  انصاری  عبداهلل  خواجه  و  بود 
دریای عرفان و طریقت به سر می برد چندان 
پروایی به سیاست و حاکم و حکومت نداشت.

 در این فرصت برخی از حاسدین و بدبینان 
مقام  و  داشتند  واشعریه  معتزلی  شیوه  که 
دربار  به  را  انصار  خواجه  عرفانی  و  علمی 
خواست و او پس از یک سلسله گفت و شنود 
سلطان را قناعت داده خاضع ساخت و آنگاه با 
عزت تمام مرخصش نمودند پس از غزنویان 
نیز  بر هرات  در وقت حکمروایی سلجوقیان 
مخالفین از پا ننشستند و یکبار دیگر دست به 

تهمت و بد گویی آلودند.
 عقاید و اندیشه ها

از  که  االسالم  شیخ  های  اندیشه  و  عقاید   
جهان  عارفان  و  اندیشمندان  مشهورترین 
اسالم به شمار می رود بر پایه شریعت استوار 
است و بر خالف برخی از رجال منسوب به 
تصوف و عرفان که گاهی اندیشه های آنان 
با مبانی شریعت در تضاد است، خواجه روشی 

سلفی و شیوه ای صوفیانه داشت.
با عنوان  مقاله خود  الرحمن فقهی در  فضل 
عرفان پیر هرات در آینه شریعت آورده است 
که پیر هرات مشرب سلفی داشت و در اصول 
احمد  امام  مذهب  پیرو  عقیدتی  امور  و  دین 
شافعی  امام  از  فروع  در  چند  هر  بود،  حنبل 

پیروی می کرد.
 کتاب و سنت زیر بنای عقاید و اندیشه های 
شیخ االسالم را تشکیل می داد و در تمسک 
شریعت  بنیاد  بر  او  عرفان  نیز  شریعت  به 
عرفانی  نظریات  همه  بر  وی  و  بود  استوار 
خود دلیلی از کتاب و سنت می آورد. در مورد 
برابر  در  عقل  برای  هرات  پیر  شرع  و  عقل 
شرع اجازه آزاد اندیشی نمی داد بلکه عقل را 
منقاد شرع می دانست که باید از شرع متابعت 

نماید.
خواجه عبداهلل انصاری از نوابغ عصر خود به 
او در عصری می زیست که  آمد.  شمار می 
از  و  کرد  می  بیداد  ظلم  و  فقر  سو  یک  از 
دیگر سو تمایل عموم مردم به اندیشه های 
و  گوشه  که  بود  جایی  تا  عرفانی  و  دینی 

پر  نیشابور  و  هرات  کنار شهرهایی همچون 
از خانقاه های صوفیان بود. وی به شیخ ابو 
الحسن خرقانی اخالص و ارادت ویژه داشت.

 خواجه عبداهلل در حدیث و شعر و شرع، در 
اما  داشت،  حضور  بسیاری  علمای  محضر 
کسی که رموز تصوف و حقیقت را به او نمود، 
عبداهلل  خواجه  بود.  خرقانی  ابوالحسن  شیخ 
خود می گوید:  اگر من خرقانی را ندیدمی، 
حقیقت ندانستمی و همواره این با آن در می 
آمیختمی، یعنی نفس با حقیقت.   نخستین 
هنگامی  خرقانی  با  عبداهلل  خواجه  مالقات 
زیارت خانه  به قصد  است که در سال 424 
خدا، هرات را ترک می کند و هنگام بازگشت 

از سفر حج، با خرقانی روبرو می شود.
 خرقانی نیز با دیدن خواجه عبداهلل که جوانی 
را گرامی داشت و  او  بود،  پرشور و هوشمند 
خواجه عبداهلل در این مورد می گوید:  مریدان 
خرقانی مرا گفتند که سی سال است که تا با 
ایم که  ندیده  داریم. هرگز  وی صحبت می 
را و چنان  تو  تعظیم کند که  را چنان  کسی 
نیکو داشت که تو را. خواجه عبداهلل به دیدار 

ابوسعید ابی الخیر هم رفته است.
سبک ادبی آثار خواجه

سبک و روش خواجه عبداهلل انصاری همان 
روش اهل وعظ و خطابه بود و آثار او بیشتر 
بین نثر مرسل و نثر مصنوع به رشته تحریر 
در آمده است که حالتی از شعر نیز در آثار او 

حس می شود.
بزرگترین امتیاز پیر هرات را می توان در تغییر 
سرودن  در  وی  توانایی  و  فارسی  نثر  شیوه 

فارسی و عربی عنوان کرد  زبان  به دو  شعر 
که این مسأله در بسیاری از اشعار خواجه که 

در غالب رباعی و غزل است دیده می شود.
آثار خواجه عبداهلل انصاری

پیر هرات از جمله کسانی است که در البالی 
تفسیرشناسی،  قرآن،  تفسیر  به  خود  آثار 
شناخت معرفت صوفیانه و بیان مقامات آنها 
همت ورزید و با نثری زیبا، موزون و مسجع  

کالمش را منتشر می ساخت.
اند که  اثر دانسته  از 24  آثار خواجه را بیش 
توان رساله صد میدان  آنها می  از مهمترین 
را نام برد که یکی از دقیق ترین آثار عرفانی 
است که تا کنون به زبان فارسی نوشته شده 

است.
معرفت  پیر هرات چشمه جوشان  کتاب  در   
آگاهی  بیانگر  میدان  صد  رساله  است  آمده 
عرفان  و  تصوف  راز  و  رمز  از  خواجه  عمیق 
است که با ذوق و استعدادی که دارد نه تنها 
منازل و مقامات را از نظر کمیت مورد بحث 
قرار می دهد بلکه روابط و پیوند منطقی آنها 

را نشان می دهد.
وی تقسیم بندی داخلی هر میدان را به سه 
رکن تقسیم می کند و پس از ذکر ارکان و 
اقسام مناسبت ها آنها را یاد می کند که خود 
سه گونه است و آن گاه هر یک از اقسام را 
از سه راه مورد تجزیه و تحلیل فشرده قرار 

می دهد.
 تفسیر عرفانی خواجه بر قرآن کریم از دیگر 
آثار وی است که بیشترین شهرت وی نیز به 
متاسفانه اصل  اما  تفسیر است.  خاطر همین 

این اثر مهم موجود نیست و چهل سال بعد 
شیخ  قمری   520 سال  در  خواجه  مرگ  از 
این  اساس  بر  میبدی  ابوالفضل  رشیدالدین 
عده  و  االسرار  کشف  نام   با  اثری  تفسیر 
دارد  شهرت  هروی  تفسیر  به  که  االبرار 

منتشر  کرد.
خواجه  مهم  آثار  دیگر  از  الصوفیه  طبقات   
است که آن را با لهجه هروی است و خواجه 
را در مجالس وعظ خود می گفته و در  آن  
هنگام نوشتن پاره ای از مطالب را با همان 
لهجه هروی به آن افزوده است. این مواعظ 
گردآوری  شاگردانش  از  یکی  توسط  بعدها 

شده است.
با گذشت زمان افرادی در این اثر دست بردند 
اندک  آن  هروی  لهجه  دلیل  همین  به  که 
توجه  مورد  طرفی  از  و  شد  رنگ  کم  اندک 
دیگران قرار گرفت و حتی عبدالرحمن جامی 
کتاب نفحات االنس خود را بر اساس همین 

کتاب نوشته است.
 از آثار مهم دیگر خواجه که در بیان مقامات 
و ذکر منازل راهیان اهل طریقت است می 
اثر  این  برد.  نام  السایر  از رساله منازل  توان 
به اصرار شاگردان خواجه در اواخر عمر او به 
زبان عربی در دو بخش که هر بخش شامل 

ده باب است نوشته شده است. 
 از دیگر آثار خواجه عبداهلل انصاری

- رساله محبت نامه
- رساله چهل دو فصل

- رساله سئوال دل و جان
 - و من کالمه

- رساله من مناجاته و فایده
- رساله واردات
- رساله  کلمات
- و من مقاالته

- رساله پرده حجاب و حقیقت ایمان
- کنزالسالکین

 - قلندر نامه
- الهی نامه

- طبقات الصویفه
- انوار التحقیق
- علل مقامات

- مختصر آداب الصوفیه
- مناقب االمام احمد حنبل

- ذم الکالم و اهله و  مناجات نامه
 وفات خواجه عبداهلل انصاری

 آرامگاه خواجه عبداهلل انصاری
 خواجه عبداهلل که شیخ االسالم لقب گرفته 
در  داشت  هرات  در  بسیاری  مریدان  و  بود 

پایان عمر نابینا شد.
عمر  یک  از  بعد  انصاری  عبداهلل  خواجه   
تحمل  از  پس  و  ارشاد  و  بحث  آموزش، 
در  عاقبت  حبس،  و  تبعید  نوبت  چندین 
 4۸1 سال  الحجه  ذی   22 جمعه  سحرگاه 
هجری در سن هشتاد و پنج سالگی دنیا را 
وداع گفت و در گازرگاه هرات به خاک سپرده 
شد. شاهرخ تیموری آرامگاه وی را در سال 

۸29 هجری قمری در کابل آباد نمود.

نگاهی به زندگی و آثارخواجه عبداهلل انصاری
به قلم 
سامان  
ساردویی

به قلم 
سیدرضا 
مجدزاده 

به قلم 
محمد آذین

انگار که عشق برایم 
انگشتی اضافه باشد 

باید قطع کنم 
آنچه را 

که به من حس حقارت می دهد 

به قلم 
سیدرضا 
مجدزاده 
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سخن گفتن از شهیدی با ابعاد گوناگون، از اسوه ای که جمع اضداد بود، از 
آهن و اشک، از شیر بیشه نبرد و عارف شب های قیرگون، از پدر یتیمان و 

دشمن سرسخت کافران، بسیار سخت بلکه محال است.
راستا،  این  در  و  بود  چمران  مصطفی  دکتر  شهادت  سالروز  خرداد   ۳۱
سراسر  و  پرحادثه  زندگی  بر  مروری  ایسنا  حماسه«  »فرهنگ  سرویس 

تالش، ایثار، عشق و فداکاری شهید دکتر مصطفی چمران داشت.
سخن گفتن از شهید دکتر مصطفی چمران، این مرد عمل و نه مرد سخن، 
این نمونه کامل هجرت، جهاد و شهادت، این شاگرد مکتب علی )ع(، این 
مالک اشتر جنوب لبنان و حمزه کربالی خوزستان سخت و دشوار است. 
چرا که حتی نمی توان یکی از ابعاد وجودی او را آنگونه که هست، توصیف 
کرد و نبایست انتظار داشت که بتوانیم تصویر کاملی در این مختصر از او 

ترسیم کنیم.
دکتر مصطفی چمران در سال ۱۳۱۱ در تهران، خیابان پانزده خرداد، بازار 

آهنگرها، سرپولک متولد شد.
تحصیالت

وی تحصیالت خود را در مدرسه »انتصاریه«، نزدیک پامنار تهران، آغاز 
کرد و در »دارالفنون« و »البرز« دوران متوسطه را گذراند. در دانشکده فنی 
دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد و در سال ۱۳۳۶ در رشته الکترومکانیک 

فارغ التحصیل شد و یک سال به تدریس در دانشکده فنی پرداخت.
وی در همه دوران تحصیل شاگرد اول بود. در سال ۱۳۳۷ با استفاده از 
تحقیقات  از  پس  و  اعزام شد  امریکا  به  ممتاز  شاگردان  تحصیلی  بورس 
و  کالیفرنیا  دانشگاه  در  جهان  دانشمندان  معروف ترین  جمع  در  علمی 
به  موفق  علمی  درجه  ممتازترین  با  -برکلی-  امریکا  دانشگاه  معتبرترین 

اخذ دکترای الکترونیک و فیزیک پالسما شد
فعالیت های اجتماعی

آیت اهلل طالقانی، در مسجد  قرآن مرحوم  تفسیر  از ۱۵ سالگی در درس 
هدایت و درس فلسفه و منطق استاد شهید مرتضی مطهری و بعضی از 
استادان دیگر شرکت می کرد و از اولین اعضای انجمن اسالمی دانشجویان 
مجلس  از  مصدق  دکتر  دوران  سیاسی  مبارزات  در  بود.  تهران  دانشگاه 
چهاردهم تا ملی شدن صنعت نفت شرکت داشت و از عناصر پرتالش در 
پاسداری از نهضت ملی ایران در کشمکش های مرگ و حیات آن دوره بود. 
بعد از کودتای ننگین ۲۸ مرداد و سقوط حکومت دکتر مصدق، به نهضت 
مقاومت ملی ایران پیوست و سخت ترین مبارزه ها و مسئولیت های او علیه 
استبداد و استعمار شروع شد و تا زمان مهاجرت از ایران، بدون خستگی 
خطرناک ترین  و  جنگید  شاه  طاغوتی  نظام  علیه  خود،  قدرت  همه  با  و 

مأموریت ها را در سخت ترین شرایط با پیروزی به انجام رساند.
در آمریکا، با همکاری بعضی از دوستانش، برای اولین بار انجمن اسالمی 
دانشجویان آمریکا را پایه ریزی کرد و از مؤسسین انجمن دانشجویان ایرانی 
شمار  به  آمریکا  در  ایرانی  دانشجویان  انجمن  فعالین  از  و  کالیفرنیا  در 
می رفت که به دلیل این فعالیت ها، بورس تحصیلی شاگرد ممتازی وی از 

سوی رژیم شاه قطع می شود.
اقدامی جسورانه و  به  قیام خونین ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ دست  از  پس 
سرنوشت ساز می زند و همه پل ها را پشت سر خود خراب می کند و به همراه 
بعضی از دوستان مؤمن و هم فکر، رهسپار مصر می شود و مدت دو سال، 
در زمان عبدالناصر، سخت ترین دوره های چریکی و جنگ های پارتیزانی 
را می آموزد و به عنوان بهترین شاگرد این دوره شناخته می شود و فوراً 

مسئولیت تعلیم چریکی مبارزان ایرانی به عهده او گذارده می شود.
اسالم  ورای  ملی گرایی  از  مذهبی،  عمیق  بینش  از  برخورداری  علت  به 
ناسیونالیسم عربی  و وقتی در مصر مشاهده کرد که جریان  بود  گریزان 
ناصر  و  اعتراض کرد  عبدالناصر  به جمال  تفرقه مسلمین می شود،  باعث 
ضمن پذیرش این اعتراض گفت که جریان ناسیونالیسم عربی آنقدر قوی 
است که نمی توان به راحتی با آن مقابله کرد و با تأسف تأکید می کند که 
ما هنوز نمی دانیم که بیشتر این تحریکات از ناحیه دشمن و برای ایجاد 
اجازه  یارانش  و  چمران  به  آن،  دنبال  به  است.  مسلمانان  بین  در  تفرقه 

می دهد که در مصر نظرات خود را بیان کنند.
در لبنان

بعد از وفات عبدالناصر، ایجاد پایگاه چریکی مستقل، برای تعلیم مبارزان 
ایرانی، ضرورت پیدا می کند و لذا دکتر چمران رهسپار لبنان می شود تا 

چنین پایگاهی را تأسیس کند.
و  محرومین  حرکت  لبنان،  شیعیان  رهبر  موسی صدر،  امام  کمک  به  او 
سپس جناح نظامی آن، سازمان »امل« را براساس اصول و مبانی اسالمی 
تکیه  با  راست،  و  و دشمنی های چپ  توطئه ها  میان  در  و  کرد  پی ریزی 
بر ایمان به خدا و با اسلحه شهادت، خط راستین اسالم انقالبی را پیاده 
می کند و علی گونه در معرکه های مرگ و حیات به آغوش گرداب خطر فرو 
می رود و در طوفان های سهمناک سرنوشت، حسین وار به استقبال شهادت 
روزگار،  ستم گران  جبارترین  برابر  در  را  تشیع  خونین  پرچم  و  می تازد 
آنها، راست گرایان »فاالنژ«، به  صهیونیزم اشغال گر و هم دستان خونخوار 
اهتزاز درمی آورد و از قلب بیروت سوخته و خراب تا قله های بلند کوه های 
جبل عامل و در مرزهای فلسطین اشغال شده از خود قهرمانی ها به یادگار 
گذاشته؛ در قلب محرومین و مستضعفین شیعه جای گرفته و شرح این 
مبارزات افتخارآمیز با قلمی سرخ و به شهادت خون پاک شهدای لبنان، 
بر کف خیابان های داغ و بر دامنه کوه های مرزی اسرائیل برای ابد ثبت 

شده است.

پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران
دکتر چمران با پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران، بعد از ۲۳ سال 
هجرت، به وطن باز می گردد و همه تجربیات انقالبی و علمی خود را در 
خدمت انقالب می گذارد. خاموش و آرام ولی فعاالنه و قاطعانه به سازندگی 
پاسداران  گروه های  اولین  تربیت  صرف  را  خود  تالش  همه  و  می پردازد 
امور  انقالب در سعدآباد می کند. سپس در شغل معاونت نخست وزیر در 
انقالب شب و روز خود را به خطر می اندازد تا سریع تر و قاطعانه تر مسئله 
کردستان را فیصله دهد تا اینکه باالخره در قضیه فراموش ناشدنی »پاوه« 
قدرت ایمان و اراده آهینن و شجاعت و فداکاری او بر همگان ثابت می شود.

در کردستان
پاسدار  بود و فقط چند  امیدها قطع شده  پاوه، همه  در آن شب مخوف 
محاصره  به  مسلح  هزاران دشمن  میان  در  دل شکسته  و  مجروح، خسته 
تمام  و  و همه شهر  بودند  عام شده  قتل  پاسداران  اکثریت  بودند.  افتاده 
خونخوار  نیروهای  موج  و  بود  افتاده  دشمن  دست  به  بلندی ها  و  پستی 
دشمن لحظه به لحظه نزدیک تر می شد. باران گلوله می بارید و می رفت تا 
آخرین نقطه مقاومت نیز در خون پاسداران غرق شود ولی دکتر چمران با 
شهامت، شجاعت و ایثارگری فراوان توانست این شب هولناک را با پیروزی 
به صبح امید متصل کند و جان پاسداران باقی مانده را نجات دهد و شهر 

مصیبت زده را از سقوط حتمی برهاند.
آنگاه که فرمان انقالبی امام خمینی )ره( صادر شد. فرماندهی کل قوا را به 
دست گرفت و به ارتش فرمان داد تا در ۲۴ ساعت خود را به پاوه برساند 

و فرماندهی منطقه نیز به عهده دکتر چمران واگذار شد.
حرکت  به  پاسدار  و  سرباز  از  اعم  انقالب،  گذشته  جان  از  رزمندگان 
درآمدند و همه تجارب انقالبی، ایمان، فداکاری، شجاعت، قدرت رهبری و 
برنامه ریزی دکتر چمران در اختیار نیروهای انقالب قرار گرفت و عالی ترین 
مظاهر انقالبی و شکوهمندترین قهرمانی ها به وقوع پیوست و در مدت ۱۵ 
روز شهرها و راه ها و مواضع استراتژیک کردستان به تصرف نیروهای انقالب 
اسالمی درآمد و کردستان از خطر حتمی نجات یافت و مردم مسلمان کرد 

با شادی و شعف به استقبال این پیروزی رفتند.
وزارت دفاع

دکتر چمران بعد از این پیروزی بی نظیر به تهران احضار شد و از طرف 
رهبر عالیقدر انقالب، امام خمینی )ره(، به وزارت دفاع منصوب شد.

به یک  نظام طاغوتی  از یک  ارتش  تغییر و تحول  برای  در پست جدید، 
برنامه های  کردن  پیاده  که  زد  دست  بنیادی  وسیع  برنامه های  سلسله 
و  انقالب  پاسدار  که  آید  وجود  به  ارتشی  تا  است  قبیل  این  از  اصالحی 
سرمنزل  به  را  ما  اسالمی  مقدس  رسالت  و  باشد  کشور  استقالل  امنیت 

مقصود برساند.
مجلس

دکتر مصطفی چمران در اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی، از 
تدوین  در  داشت  تصمیم  و  انتخاب شد  نمایندگی  به  تهران  مردم  سوی 
انقالبی، بخصوص در ارتش، حداکثر سعی و تالش  قوانین و نظام جدید 
خود را بکند تا ساختار گذشته ارتش به نظامی انقالبی و شایسته ارتش 

اسالمی تبدیل شود.
وی سپس به نمایندگی رهبر کبیر انقالب اسالمی در شورای عالی دفاع 
منصوب شد و مأموریت یافت تا بطور مرتب گزارش کار ارتش را ارائه کند.

در خوزستان
و  تربیت  با  او  و  شدند  جمع  او  ِگرد  به  داوطلب،  رزمندگان  از  گروهی 
سازماندهی آنان، ستاد جنگ های نامنظم را در اهواز تشکیل داد. این گروه 
کم کم قوت گرفت و منسجم شد و خدمات زیادی انجام داد. تنها کسانی که 
از نزدیک شاهد ماجراهای تلخ و شیرین، پیروزی ها و شکست ها، شهامت ها 
و شهادت ها و ایثارگری های آنان بودند به گوشه ای از این خدمات که دکتر 

چمران شخصاً مایل به تبلیغ و بازگویی آنها نبود، آگاهی دارند.
این  از  یکی  نامنظم  جنگ های  ستاد  برای  فعال  مهندسی  واحد  ایجاد 
برنامه ها بود که به کمک آن، جاده های نظامی به سرعت در نقاط مختلف 
ساخته شد و با نصب پمپ های آب در کنار رود کارون و احداث یک کانال 
به طول حدود ۲۰ کیلومتر و عرض یک متر در مدتی حدود یک ماه، آب 
کارون را به طرف تانک های دشمن روانه ساخت، به طوری که آنها مجبور 
شدند چند کیلومتر عقب نشینی کنند و سدی عظیم مقابل خود بسازند و 

با این عمل فکر تسخیر اهواز را برای همیشه از سر به دور دارند.
او از همان روزهای اول، ایجاد هماهنگی  از کارهای مهم و اساسی  یکی 
حضور  منطقه  در  که  بود  مردمی  داوطلب  نیروهای  و  سپاه  ارتش،  بین 
بین  کامل  و هماهنگی  و شیوه جنگ مردمی  این حرکت  بازده  داشتند. 
نیروهای موجود، تاکتیک تقریباً جدید جنگی بود؛ چیزی که ابرقدرت ها 
قباًل فکر آن را نکرده بودند. متأسفانه این هماهنگی در خرمشهر بوجود 
نیز  خرمشهر  به  داشت  تصمیم  او  ماندند.  تنها  مردمی  نیروهای  و  نیامد 
برود، ولی به علت عدم وجود فرماندهی مشخص در آنجا و خطر سقوط 
جدی اهواز، موفق نشد، ولی چندین بار نیروهایی بین ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر را 
سازماندهی کرده و به خرمشهر فرستاد و آنان به کمک دیگر برادران مقاوم 
مدت ها  تا  دشمن  پیاپی  حمالت  مقابل  نابرابر  جنگی  در  توانستند  خود 

مقاومت کنند.
محرم، ماه شهادت و پیروزی سوسنگرد

سوسنگرد  فتح  به  سخت  صدام  اهواز،  تسخیر  از  دشمن  یأس  از  پس 
دل بسته بود تا رؤیای قادسیه را تکمیل کند بنابراین برای دومین بار به آن 
شهر مظلوم حمله کرد و سه روز تانک های او شهر را در محاصره گرفتند و 

روز سوم تعدادی از آنان توانستند به داخل شهر راه یابند.
دکتر چمران که از محاصره تعدادی از یاران و رزمندگان شجاع خود در 
آن شهر سخت برآشفته بود، با تالش فراوان رهبر معظم انقالب اسالمی، 

ارتش را آماده ساخت که برای اولین بار دست به یک حمله خطرناک و 
حماسه آفرین نابرابر بزند و خود نیز نیروهای مردمی و سپاه پاسداران را در 
کنار ارتش سازماندهی کرد و با نظمی نو و شیوه ای جدید از جانب جاده 

اهواز- سوسنگرد به دشمن یورش برد.
چمران پیشاپیش یارانش، به شوق کمک و دیدار برادران محاصره شده در 
سوسنگرد، به سوی این شهر می شتافت که در محاصره تانک های دشمن 
قرار گرفت. او سایر رزمندگان را به سوی دیگری فرستاد تا نجات یابند و 
خود را به حلقه محاصره دشمن انداخت. در این هنگام بود که نبرد سختی 
درگرفت؛ نیروهای کماندوی دشمن از پشت تانک ها به او حمله کردند و 
به  نقطه ای  از  متجاوز  با دشمن  مصاف  در  میدان،  در  او همچون شیری 
نقطه ای دیگر و از سنگری به سنگری دیگر می رفت. کماندوهای دشمن 
تیراندازی  او  سوی  به  تانک ها  بودند،  گرفته  خود  گلوله  رگبار  زیر  را  او 
آنها،  آتش شدید  و  انبوه دشمن  از  بدون هراس  او شجاعانه  و  می کردند 
سریع، چابک، برافروخته و شادان از شوق شهادت در رکاب حسین )ع( و 

در راه حسین )ع(.
در روز قبل از تاسوعا، به آتش آنها پاسخ گفته و هر لحظه سنگر خود را 
تغییر می داد. در همین اثناء، هم رزم باوفایش به شهادت رسید و او یک تنه 
به نبرد حسین گونه خود ادامه داد و به سوی دشمن حمله برد تا این که از 
دو قسمت پای چپ زخمی شد. با پای زخمی بر یک کامیون عراقی حمله 
برد. سربازان صدام از یورش این شیر میدان گریخته و او به کمک جوان 
چابک دیگری که خود را به مهلکه رسانده بود، داخل کامیون نشست و با 

لبانی متبسم، دیگران را نوید پیروزی داد.
خبر زخمی شدن سردار پرافتخار اسالم، در نزدیکی دروازه سوسنگرد، شور 
و هیجانی آمیخته با خشم و اراده و شجاعت در یاران او و سایر رزمندگان 
افکند که بی محابا به پیش تاختند و شهر قهرمان و مظلوم سوسنگرد و 

جان چند صد تن رزمنده مؤمن را از چنگال صدامیان نجات بخشیدند.
دکتر چمران با همان کامیونی که خود را به بیمارستانی در اهواز رسانید 
از آن به  از یک شب در بیمارستان نماند و بعد  اما بیش  و بستری شد، 
مقر ستاد جنگ های نامنظم برگشت. جالب اینجا بود که در همان شبی 
که در بیمارستان بستری بود، جلسه مشورتی فرماندهان نظامی )تیمسار 
شهیدفالحی، فرماندة لشگر ۹۲، شهید کالهدوز، مسئولین سپاه و سرهنگ 
محمد سلیمی که رئیس ستاد او بود(، استاندار خوزستان و نماینده امام 
در سپاه پاسداران )شهیدمحالتی( در کنار تخت او در بیمارستان تشکیل 
شد و درهمان حال و همان شب، پیشنهاد حمله به »ارتفاعات اهلل اکبر« 

را مطرح کرد.
آغاز حرکت مجدد

و  اهواز  ترک  به  حاضر  دوستانش،  و  مسئولین  پیشنهاد  و  اصرار  رغم  به 
ستاد جنگ های نامنظم و حرکت به تهران برای معالجه نشد و تمام مدت 
مقابلش  در  و  بسترش  کنار  در  که  حالی  در  گذراند،  ستاد  همان  در  را 
نقشه های نظامی منطقه، مقدار پیشروی دشمن و حرکت نیروهای خودی 
نصب شده بود و او که قدرت و یارای به جبهه رفتن نداشت، دائماً به آنها 
می نگریست و مرتب طرح های جالب و پیشنهادات سازنده در زمینه های 
مختلف نظامی، مهندسی و حتی فرهنگی ارائه می داد. کم کم زخم های پای 
او التیام یافت و او دیگر نتوانست سکون را تحمل کند و با چوب زیربغل به 

پا خاست و بازهم آماده رفتن به جبهه شد.
به  منجر  که   )۵۹ دی ماه  )پانزدهم  صفر  هشتم  و  بیست  نبرد  دنبال  به 
شکست قسمتی از نیروهای خودی شد و فاجعه هویزه به بار آمد، دیگر 
تاب نشستن نیاورد. تعدادی از رزمندگان را از جبهه »فرسیه« انتخاب کرد 
با  بر عهده داشت،  را  آنها  فرماندهی  فروند هلی کوپتر که خود  با چند  و 
همان چوب زیربغل دست به عملی بی سابقه و انتحاری زد. او آماده حمله 

به نیروهای پشت جبهه و تدارکاتی دشمن در جاده جفیر به طالئیه شد 
اما به خاطر آتش شدید دشمن، هلیکوپترها نتوانستند از سد آتش آنها 
به  را مجبور  هلیکوپترها  هوایی دشمن  و حمله  بگذرند  هویزه  منطقه  از 

بازگشت کرد.
دیدار با امام

پس از زخمی شدن، اولین بار، برای دیدار با امام امت و عرض گزارش عازم 
تهران شد. به حضور امام رسید و حوادثی را که اتفاق افتاده بود و شرح 

مختصر عملیات و پیشنهادات خود را ارائه داد.
دکتر چمران از سکون و عدم تحرکی که در جبهه ها وجود داشت دائماً رنج 
می برد و تالش می کرد که با ارائه پیشنهادات و برنامه های ابتکاری حرکتی 
بوجود آورد و اغلب این حرکت ها را توسط رزمندگان شجاع و جان برکف 
ستاد نیز عملی ساخت. او اصرار داشت که هرچه زودتر به تپه های اهلل اکبر 
و سپس به بستان حمله شود و خود را به تنگ چزابه که نزدیکی مرز است، 
رساند تا ارتباط شمالی و جنوبی نیروهای عراقی و مرز پیوسته آنان قطع 
شود. باالخره در روز ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۶۰، با یک حمله هماهنگ و 
برق آسا، ارتفاعات اهلل اکبر فتح شد و پس از پیروزی سوسنگرد، بزرگترین 

پیروزی تا آن زمان بود.
چمران به همراه رزمندگان شجاع اسالم در زمره اولین کسانی بود که پای 
نقاطی  در  هنوز  زبون  در حالی که دشمن  اهلل اکبر گذاشت؛  ارتفاعات  به 
مقاومت می کرد او و فرمانده شجاعش ایرج رستمی، دو روز بعد، با تعدادی 
با فداکاری و قدرت تمام تپه های  از جان برکفان و یاران خود توانستند 
شحیطیه )شاهسوند( را به تصرف درآورند، درحالی که دیگران در هاله ای 

از ناباوری به این اقدام جسورانه می نگریستند.
پس از پیروزی در ارتفاعات اهلل اکبر، اصرار داشت نیروهای ما هرچه زودتر، 
به سوی  کند،  ایجاد  برای خود  استحکاماتی  بتواند  اینکه دشمن  از  قبل 
طرح  خود  شهیدچمران  و  نشد  عملی  کار  این  که  شوند  سرازیر  بستان 

تسخیر دهالویه را را به فرماندهی ایرج رستمی عملی ساخت.
فتح دهالویه، در نوع خود عملی جسورانه و خطرناک و غرورآفرین بود. 
نیروهای ستاد پلی بر روی رودخانه کرخه زدند. پلی ابتکاری و چریکی که 
خودشان طراحی بودند. از رودخانه عبور کردند و به قلب دشمن تاختند و 
دهالویه را فتح کردند. این اولین پیروزی پس از عزل بنی صدر از فرماندهی 

کل قوا بود که به عنوان طلیعه پیروزی های دیگر به حساب آمد.
ارتفاعات  پیروزی  از  پس  ماه  یک  یعنی   ،۶۰ سال  خردادماه   ۳۱ روز  در 
اهلل اکبر، در جلسه فوق العاده شورای عالی دفاع در اهواز با حضور مرحوم 
و  کرد  انتقاد  نیروها  سکون  و  تحرک  عدم  از  و  شرکت  اشراقی  آیت اهلل 

پیشنهادات نظامی خود، از جمله حمله به بستان را ارائه داد.
شرکت  آن  در  شهیدچمران  که  بود  دفاع  شورایعالی  جلسه  آخرین  این 

داشت و فردای آن روز، غم انگیز بود.
به سوی قربانگاه

منطقه  فرمانده  ایرج رستمی  ویکم خردادماه سال ۶۰،  در سحرگاه سی 
حادثه  این  از  شدت  به  دکترچمران  شهید  و  رسید  شهادت  به  دهالویه 
رزمندگان  بخصوص  ستاد،  رزمندگان  همه  مرموز  غمی  شد.  ناراحت 
او  صمیمی  دوستان  از  دسته  ای  بود.  گرفته  فرا  را  رستمی  دوستان  و 
و  در  از  می نگریستند.  هم  به  فقط  مبهوت  دیگر  گروهی  و  می گریستند 

دیوار، از جبهه و شهر، بوی شهادت می وزید.
چمران، یکی دیگر از فرماندهانش را احضار کرد و خود او را به جبهه برد 
تا در دهالویه به جای رستمی معرفی کند و در لحظه حرکت وی، یکی از 
رزمندگان با سادگی و زیبایی گفت: همانند روز عاشورا که یکایک یاران 
حسین )ع( به شهادت رسیدند، عباس علمدار او )رستمی( هم به شهادت 
رسید و اینک خود او همانند ظهر عاشورای حسین )ع( آماده حرکت به 

جبهه است.
و  اشراقی  آیت اهلل  مرحوم  راه  بین  در  و  افتاد  راه  به  سوسنگرد  طرف  به 
تیمسار فالحی را مالقات کرد. برای آخرین بار یکدیگر را بوسیدند و بازهم 
به حرکت ادامه داد تا به قربانگاه رسید. همه رزمندگان را در کانالی پشت 
دهالویه جمع کرد، شهادت فرمانده شان، ایرج رستمی را به آنها تبریک و 
تسلیت گفت. همچنین گفت: »خدا رستمی را دوست داشت و برد و اگر 

ما را هم دوست داشته باشد، می برد«.
شهادت

سخنش تمام شد، با همه رزمندگان خداحافظی و دیده بوسی کرد. به همه 
سنگرها سرکشی کرد و در خط مقدم، در نزدیک ترین نقطه به دشمن، 
پشت خاکریزی ایستاد و به رزمندگان تأکید کرد که از این نقطه که او 
هست، دیگر کسی جلوتر نرود، چون دشمن به خوبی با چشم غیرمسلح 
از  بود. آتش خمپاره که  را دیده  آنها  دیده می شد و مطمئناً دشمن هم 
اولین ساعات بامداد شروع شده بود و عالوه بر رستمی قربانی های دیگری 
به  رزمندگان  داد  دستور  چمران  دکتر  و  گرفت  باریدن  بود،  گرفته  نیز 
سرعت از کنارش متفرق شوند و از هم فاصله بگیرند. یارانش از او فاصله 
گرفتند. خمپاره ای در اطراف او به زمین خورد و یکی از نمونه های کامل 

انسانی از دیار ما رخت بربست و به ملکوت اعلی پیوست.
ترکش خمپاره دشمن به پشت سر دکتر چمران اصابت کرد و ترکش های 
دیگر صورت و سینه دو یارش را که در کنارش ایستاده بودند، شکافت و 
فریاد و شیون رزمندگان و دوستان و برادران باوفایش به آسمان برخاست.
شد،  نامیده  دکترچمران  شهید  نام  به  بعداً  که  سوسنگرد  بیمارستان  در 
کمک های اولیه انجام شد و آمبوالنس به طرف اهواز شتافت، ولی افسوس 
که فقط جسم بی جانش به اهواز رسید و روح او سبکبال و با کفنی خونین 
که لباس رزم او بود، به دیار ملکوتیان و به نزد خدای خویش پرواز کرد و 

ندای پروردگار را لبیک گفت که: »ارجعی الی ربک راضیه مرضیه«.

روایتی از زندگی شهید مصطفی چمران  به بهانه گذر از سالروز شهادت وی؛

شهید چمران از والدت تا شهادت



کالهبرداری ۶میلیاردی 

یک زن با وعده سرمایه گذاری
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری زنی که 
به بهانه خرید ارز و وعده سرمایه گذاری شش میلیارد تومان از مال 

باختگان کالهبرداری کرده بود، خبر داد.
اواسط  کرد:  اظهار  کالهبردار  این  دستگیری  درباره  نثاری   مرتضی 
دادیاری  از شعبه چهارم  مورد کالهبرداری  در  پرونده ای  جاری،  ماه 
دادسرای ناحیه ۴ تهران به پایگاه چهارم پلیس آگاهی ارجاع شد. 
که  زنی  که  می کردند  اظهار  مالباختگان  از  نفر   ۱۸ پرونده  این  در 
مدعی بوده از کارکنان هواپیمایی است، از آنان به بهانه خرید ارز و 
سرمایه گذاری در ورود خودروهای خارجی مبلغ شش میلیارد تومان 

کالهبرداری کرده است.
مشابهی  اظهارات  مالباختگان  کلیه  اینکه  بیان  با  ادامه  در   وی 
درباره اقدام به کالهبرداری توسط این متهم داشتند گفت: یکی از 
مالباختگان در اظهارات خود مدعی بود که با متهم از طریق یکی 
از دوستانش آشنا شده است که در ادامه این فرد خود را از کارکنان 
هواپیمایی معرفی و اظهار کرده که می تواند ارز و خودروهای خارجی 
وارد کند، مالباخته نیز با این تصور که می تواند سرمایه گذاری خوبی 
انجام دهد تمام وجوه نقد و پس اندازش را به حسابی که این خانم 

معرفی کرده بود، واریز کرده است.
 رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران درباره اظهارات یکی دیگر 
بود که  نیز مدعی  این شاکی  پرونده تصریح کرد:  این  از شکالت 
با  را  او  مداوم  به طور  و  داشته  آنان سکونت  در همسایگی  متهم 
لباس یونیفورم هواپیمایی می دیده است، این زن مدعی بوده که از 
کارکنان هواپیمائی است و می تواند خودروهای خارجی و ارز را به 
داخل کشور وارد کند تا اینکه اعتماد شاکی را جلب کرده و ای از آن 
نیز این مالباخته مبالغی را به حساب خود کالهبردار، خانواده اش یا 
افرادی که وی معرفی کرده بودند، واریز کرده است اما پس از گذشت 
مدتی از ارز خارجی یا خودرویی که وی وعده داده بود، خبری نشده و 
کالهبردار به بهانه های مختلف طفره می رفته تا اینکه شاکی متوجه 

متواری شده که وی متواری شده است.
در  تا  داشت  ادامه  پلیسی  تحقیقات  افزود:  نثاری  جان  سرهنگ 
به  متهم  که  حساب هایی  که  شد  مشخص  اطالعاتی  پایش های 
مال باختگان معرفی می کرده است، مربوط به برخی از صرافی های 
تهران است. صاحبان صرافی ها نیز مدعی بودند که خانم جوانی به 
طور مرتب به صرافی آنان مراجعه می کرده و به ازای خرید سکه و 

ارز مبالغی را به حساب آنان منتقل می کرده است.
شناسایی  به  اشاره  با  پایتخت  آگاهی  پلیس  چهارم  پایگاه   رئیس 
کرد:  اظهار  تهران  شمال  مناطق  از  یکی  در  متهم  مخفیگاه 
کارآگاهان متهم را با دستور قضائی در مخفیگاهش بازداشت و در 

بازرسی از آن محل مقداری سکه و ارز کشف کردند.
اولیه  ادامه درباره اظهارات متهم گفت: متهم در تحقیقات   وی در 
در  سمتی  گونه  هیچ  که:  کرد  اظهار  جرم  ارتکاب  پذیرش  ضمن 
هواپیمایی ندارد و قصد داشته است که مقداری پول تهیه و از کشور 
خارج شود، به همین منظور با تهیه لباس فرم و جلب اعتماد مال 
باختگان مبالغ ۶ میلیارد تومان کالهبرداری کرده و با این مبلغ دالر 

و سکه خریداری کرده است.
با دستور  نثاری هم اکنون متهم   به گفته سرهنگ کارآگاه مرتضی 
قضائی تا تکمیل پرونده در اختیار پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران 

قرار دارد.

جزئیات جدید از طرح خانه دار 
کردن کارمندان دولت

کردن  خانه دار  برای  گفت:  مجلس  رئیسه  هیأت  عضو  قاضی زاده، 
آن  دولت  البته  که  کردیم  ارائه  دولت  به  پیشنهادی  حقوق بگیران 
حقوق بگیران  طرح  این  اساس  بر  داد.  تقلیل  دولت  کارکنان  به  را 
از حقوق  پرداخت ۱۵ درصد  با  بازه زمانی ۲۵ سال  دولتی در یک 
میلیون  یک  سالیانه  سال،  پنج  طرح  این  در  شد.  خواهند  خانه دار 
این  از  پس  می شود.  ساخته  دولت  کارمندان  برای  مسکونی  واحد 
مدت نیز با مدل کنونی سایر افراد در یک بازه ۲۵ تا ۳۶ ساله با توجه 
شاخص هایی از جمله نرخ رشد قیمت، حداقل دستمزد و... می توانند 
خانه دار شوند. طی نامه ای این طرح را برای وزارت راه و شهرسازی 
ارسال کردیم، اما این وزارتخانه واکنش جدی به آن نشان نداد. از این 
روی با رئیس جمهوری مکاتبه کردیم که رئیس دفتر رئیس جمهوری 

در تماس با بنده اعالم کرد طرح مذکور را ابالغ کرده است.

پرتاب قندان به شهردار در جلسه 

شورای شهر!
از  قندان  کردن  پرت  با  نشتارود  رینگ شهری  طرح  بررسی  جلسه 
سوی یک عضو شورا و زخمی شدن شهردار این شهر مختومه شد. 
در جلسه شورای شهر نشتارود و با هدف بررسی طرح رینگ شهری 
که با حضور اعضای شورا و شهردار این شهر برگزار شد، به دلیل 
پرتاب کردن قندان توسط یک عضو شورا به سمت شهردار و زخمی 
شدن وی، این جلسه و طرح نیمه تمام ماند. محمد مهدی یاحقی 
فعالیت  نشتارود  نفری  عنوان شهردار شهر شش هزار  به  دو سال 
دارد و به گفته محمدرضا جهاندار رئیس شورا، به دلیل پرتاب کردن 
جلسه  این  شورا،  عضو  یک  توسط  شهردار  شدن  زخمی  و  قندان 
مختل شد. سید امیر حسینی جو فرماندار ویژه شهرستان تنکابن 
نیز در پیگیری خبرنگار مهر اظهار داشت: قرار شد موضوع بدون 
پیگیری از سوی مراجع قضائی حل و فصل شود. به گزارش مهر، 
برخی شنیده ها حاکی از آن است که درگیری و پرتاب قندان از سوی 
عضو شورا به سمت شهردار به دلیل سؤال عضو شورا درباره تخلفات 

ساختمانی و نادیده گرفتن از سوی شهرداری بوده است.

اظهارات مداح جنجالی »داره میریزه«
مصطفی قدمگاهی در گفت وگویی اظهار کرد: این آهنگ برای یکی 
از خواننده های مجوزدار داخلی به نام آقای علیرضا روزگار است که 
شعری عاشقانه با این آهنگ را می خوانند. مشخص نیست چطوری 
و چه کسی این مولودی را از کانال بنده برداشته و فرستاده برای 
ایشان هم مولودی را  نام »ت. ب« که در کاناداست و  خانمی به 
اینستاگرام خود گذاشته که از  تبدیل به دابسمش کرده و در پیج 
اینجا شروع شد و بیش از ۵۰۰ هزار بازدید در این پیج داشت و کم 
کم دابسمش های مختلفی در داخل هم برای این مولودی ساخته 
بوده  آن  از  انتقادات  از  بیشتر  خیلی  مولودی  این  از  استقبال  شد. 

است.

خبر نامه ایران به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت 
درباره پهپاد آمریکایی

جهانگیری:   امروز به شیوه رفتار شریعتی و فرزانگی چمران نیازمندیم

ایران در سازمان ملل،  دائم جمهوری اسالمی  نماینده 
در نامه ای به آنتونیو گوترش دبیرکل این سازمان، اعالم 
کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران یک پهپاد 
جاسوسی آمریکایی را که وارد حریم هوایی کشورمان شده 

بود، هدف قرار داده و ساقط کرده اند.
که  نامه  این  در  روانچی  تخت  مجید  ایسنا،  گزارش  به 
نسخه ای از آن برای رئیس شورای امنیت سازمان ملل نیز 

ارسال شده، اعالم کرد: این اقدام پس از اخطارهای مکرر 
به پهپاد مذکور و طبق حق ذاتی ایران در دفاع مشروع 
از خود طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، صورت گرفته 

است.
در این نامه ضمن اعالم اینکه این اقدام آمریکا نقض حقوق 
بین الملل و منشور ملل متحد، بویژه بند ۴ ماده ۲ آن بوده 
و مسئولیت بین المللی آمریکا را در پی دارد، این عمل به 

شدیدترین لحن ممکن محکوم شده است.
نیست«،  اینکه »کشورمان در پی جنگ  بیان  با  روانچی 
اعالم کرده که در عین حال ایران حق مسلم خود را برای 
خود  سرزمین  نقض  مقابل  در  الزم  اقدام  هرگونه  اتخاذ 
محفوظ می دارد و مصمم است قاطعانه از مرزهای هوایی، 

آبی و خاکی خویش دفاع کند.
علیه  آمریکا  اقدام  اولین  این  کرد:  اعالم  همچنین  وی 

کشورمان نیست و در موارد قبلی اعتراض ایران از طریق 
سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکا است، به 

این کشور اعالم شده است.
از  نامه همچنین  این  در  ملل  سازمان  در  ایران  نماینده 
جامعه جهانی خواسته است که آمریکا را وادار کنند به 
این گونه اقدامات تحریک آمیز و غیرقانونی خود در منطقه 

حساس خلیج فارس پایان دهد.

حساب  در  جمهوری  رییس  اول  معاون 
اینستاگرامی خود نوشت: نیاز به اندیشه و شیوه 
است،  واقعی  و  جدی  هم  امروز  شریعتی،  رفتار 

چنانکه نیاز به فروتنی و فرزانگی چمران.
تصویری  انتشار  با  روز جمعه  جهانگیری  اسحاق 
حساب  در  چمران  مصطفی  و  شریعتی  علی  از 
اینستاگرامی خود نوشت: خرداد به پایان رسید، 
ماه  این  آخر  روزهای  ماندگار  نام  دو  اما حکایت 
باقی است؛ دکتر علی شریعتی و دکتر  همچنان 

مصطفی چمران.
معاون اول رئیس جمهوری در این یادداشت اشاره 
کرد: »درست گفته اند که شریعتی »غایب همیشه 
حاضر« این دوران است و چمران »نابغه فداکار«. 
من که هنوز وقتی چشمم به نام و نوشته های این 

دو می افتد، زندگی برایم معنا بخش می شود.«
جهانگیری در یادداشت خود تصریح کرد: همه ما 
وامداران و در عین حال گاه غافل از حق و نقش 
شریعتی  رفتار  شیوه  و  اندیشه  به  نیاز  آن هاییم. 

به  نیاز  چنانکه  است،  واقعی  و  جدی  هم  امروز 
فروتنی و فرزانگی چمران. خود را اخالقاً موظف 

به برآوردن این نیازها کنیم.
چریک  یک  عنوان  به  چمران«  »مصطفی  شهید 
لحظات  شیرین ترین  و  بهترین  سیاسی  مبارز  و 
زندگی خود را صرف معاشرت با یتیمان، فقیران 
کرد.  زمان  طاغوت  علیه  سیاسی  مبارزات  و 
خود  زندگی  سال های  طول  در  چمران  مصطفی 
بارها با ایثار و اخالص فراوان از همه دارایی ها و 

داشته های خود گذشت تا به آرمان های انسانی 
و اسالمی خود دست یابد. مهاجرت از آمریکا به 
مصر، سپس به لبنان و در نهایت به ایران شاهد 
ایثارگری  و  پاکبازی  بر  مبنی  مهم  ادعای  این 

چمران است.
در   ۱۳۶۰ ماه  خرداد   ۳۱ در  چمران  مصطفی 
ترکش  اصابت  اثر  بر  دهالویه-سوسنگرد  مسیر 
خمپاره به پشت سرش در ۴٩ سالگی به درجه 

رفیع شهادت نائل شد.
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و  دریاها  اسیدی شدن  خطر  که  شرایطی  در 
اقیانوس ها به دلیل افزایش گازهای گلخانه ای تبدیل 
پژوهشگاه  محققان  است،  شده  جهانی  نگرانی  به 
حاضر  حال  در  که  کردند  تاکید  اقیانوس شناسی 
است  نپذیرفته  تاثیر  پدیده  این  از  فارس«  »خلیج 
گازهای  افزایشی  روند  بودن  ادامه دار  صورت  در  و 
اسیدی  شرایط  به  دریایی  محیط  این  گلخانه ای، 
شدن نزدیک خواهد شد، ضمن آنکه »دریای خزر« 

نیز از این امر مستثنی نیست.
پژوهشگاه  علمی  ابوالفضل صالح، عضو هیأت  دکتر 
اقیانوس شناسی و علوم جوی در گفت وگو با ایسنا، 
پدیده اسیدی شدن اقیانوس ها را یکی از موضوعات 
مصرف  افزایش  دلیل  به  که  دانست  دنیا  روز 
به ویژه در  سوخت های فسیلی رخ می دهد و گفت: 
میزان  یافتن  افزایش  دلیل  به  شدن  صنعتی  دوره 
دی اکسید کربن در اتمسفر، مقدار زیادی از این گاز 

گلخانه ای هرساله وارد اقیانوس ها می شود.
اکسید  دی  که  واکنش هایی  اثر  بر  داد:  ادامه  وی 
کربن با آب اقیانوس ها انجام می دهد، اسید کربنیک 
اقیانوس ها  و  دریاها  نهایت آب  در  و  تولید می شود 
اسیدی تر از گذشته خواهد شد و از آنجایی که روند 
سال های  به  نسبت  اقیانوس ها  آب  شدن  اسیدی تر 
در  را  نگرانی هایی  موضوع  این  شده،  تشدید  قبل 

جامعه جهانی ایجاد کرده است.
تأثیرات  بروز  باعث  را  دریاها  شدن  اسیدی  صالح، 
و  دانست  دریایی  اکوسیستم  روی  بر  به ویژه  منفی 
یادآور شد: پیش بینی می شود که اگر روند اسیدی 
شدن ادامه یابد، بسیاری از گونه ها به ویژه گونه های 
جانوری که از کربنات کلسیم برای ساختن اسکلت 
و یا پوسته محافظ خود استفاده می کنند، در معرض 

خطر و تهدید قرار می گیرند.
اقیانوس، آب سنگ های مرجانی،  این محقق حوزه 

دریایی  نرم تنان  کفه ای ها،  دو  آهکی،  جلبک های 
مانند  زی  شناور  و  کف زی  جانوران  از  بسیاری  و 
که  ماهیان  گونه های  از  برخی  حتی  و  پالنکتون ها 
استفاده  کلسیم  کربنات  ساختارهای  از  مستقیماً 
می کنند را از جمله موجوداتی دانست که تحت تأثیر 

اثرات منفی اسیدی شدن دریاها قرار دارند.
و  اقیانوس شناسی  این عضو هیأت علمی پژوهشگاه 
خلیج  در  ما  که  مطالعاتی  کرد:  اضافه  جوی،  علوم 
فارس و دریای عمان انجام دادیم، نشان می دهد در 
اسیدی  نظر  از  دریایی  دو محیط  این  فعلی  شرایط 
بودن فعاًل با مشکالت حادی مواجه نیستند و شرایط 

از این لحاظ مساعد است.
وی در عین حال خاطر نشان کرد: خلیج فارس مانند 
سایر محیط های دریایی جهانی در صورتی که روند 
افزایشی گاز گلخانه ای دی اکسید کربن در اتمسفر 
شرایط  به  دور  چندان  نه  آینده ای  در  یابد،  ادامه 

بحرانی اسیدی شدن نزدیک خواهد شد.
فارس،  خلیج  مرجان های  مرگ  خصوص  در  صالح 
برای  تهدید  بیشترین  فعلی  شرایط  در  کرد:  تاکید 
چراکه  است؛  گرمایش  تهدید  دریایی،  مرجان های 
انتشار گازهای گلخانه ای مانند دی اکسید کربن در 
آن  از  که  دارد  همزمان  را  منفی  اثر  چند  اتمسفر 
جمله می توان به»اسیدی شدن دریاها و اقیانوس ها« 
اشاره کرد که این امر موجب تغییر در شیمی دریاها 

می شود.
دیگر  از  را  اقیانوس ها«  و  دریاها  شدن  وی»گرم 
پیامدهای افزایش گازهای گلخانه ای دانست و گفت: 
در چنین شرایطی دمای سطحی آب دریاها افزایش 
خلیج  مرجان های  همه  از  بیش  که  آنچه  و  می یابد 
آنها  سفید شدگی  باعث  و  می کند  تهدید  را  فارس 
از  دما  عبور  می شود،  سال  گرم  ماه های  در  به ویژه 

آستانه تحمل مرجان ها است.

به گفته وی اگر این فرآیند ادامه دار باشد و برای چند 
تابستان به طول بینجامد، منجر به سفید  هفته در 
شدن مرجان ها می شود و اگر فرآیند طوالنی تر شود، 
خلیج  در  میرمرجان ها  و  مرگ  به  منجر  روند  این 

فارس خواهد شد.
صالح، اظهار کرد: از سوی دیگر گرم شدن آب های 
سطحی، مقدار و سطح اکسیژن را در آب های عمیق 
دریاها و یا اقیانوس ها کاهش می دهد که این امر نیز 
خطر دیگری است که محیط های دریایی را تهدید 

می کند.
تمام  اینکه  بر  تاکید  با  علمی  هیأت  عضو  این 
جمله  از  زمین  کره  آبی  بدنه  و  دریایی  محیط های 
قرار  شدن  اسیدی  تأثیر  تحت  اقیانوس ها  و  دریاها 
امر  این  از  نیز  دریای خزر  نشان کرد:  دارند، خاطر 
مستثنی نیست؛ ولی نیاز است مطالعات بیشتری در 

این زمینه انجام شود.
وی با بیان اینکه محیط دریای خزر یک محیط بسته 
محسوب می شود، یادآور شد: بر این اساس مطالعات 
مطالعات  به  نیاز  دریای خزر  روی  بر  اسیدی شدن 

پایه ای به ویژه در زمینه شیمی دریای خزر دارد.
صالح در پاسخ به این سوال که آیا سیالب های اخیر 
موجب کاهش میزان گرم شدن آب آب های ساحلی 
ورودی  افزایش  گفت:  خیر،  یا  است  شده  کشور 
رودخانه های فصلی و یا دائمی به محیط های دریایی 
به ویژه در زمانی که به صورت کوتاه مدت و برهه ای 
بر  محدود  و  منطقه ای  و  کوتاه مدت  تأثیرات  است، 

محیط های دریایی دارد.
این محقق حوزه دریا، با اشاره به مطالعات میدانی بعد 
از رخداد سیالبی اخیر، گفت: در یکی از گشت های 
تحقیقاتی که در خلیج فارس و اردیبهشت ماه امسال 
انجام دادیم، تأثیر سیالب ها را تا حتی ۵۰ کیلومتر 

دور از ساحل در دهانه اروندرود مشاهده کردیم.
از  را  آب  شوری  کاهش  و  آب  کدورت  افزایش  وی 
خلیج  درون  به  سیالبی  آب  شدن  وارد  پیامدهای 
ولی  کرد:  تاکید  و  دانست  عمان  دریای  و  فارس 
در  گفت  می توان  و  است  مدت  کوتاه  تأثیرات  این 
دریایی  محیط  وضعیت  در  این سیالب ها  بلندمدت 

مانند خلیج فارس اثری نخواهد داشت.

بر اساس گزارش سازمان ملل، بیش از ۷۰ میلیون 
نفر در جهان به دلیل خشونت یا جنگ از میهن خود 

فرار کرده و هم اکنون آواره هستند.
بر پایه گزارش ساالنه آژانس مهاجران سازمان ملل، 
دو  گذشته  دهه  یک  به  نسبت  جهان  آوارگان  آمار 
برابر شده است و باید گفت که از هر ۱۰۸ نفر یک 

نفر در زمین آواره است.
به گزارش »تابناک« به نقل از ایرنا، آژانس مهاجران 

سازمان ملل همچنین گزارش می دهد، ۷۰.۸ میلیون 
میالدی  گذشته  سال  پایان  در  شدند  مجبور  تن 
۲۰۱۸ بی خانمان شوند در حالی که در سال ۲۰۱۷، 
این میزان ۶۸.۵ میلیون نفر اعالم شد. همچنین سه 
پنجم از این افراد یا بیش از ۴۱ میلیون نفر در داخل 

کشورهای خودشان آواره شده اند.
به گفته سازمان ملل نیمی از مهاجران و آوارگان سال 

گذشته ۲۰۱۸ را کودکان تشکیل می دادند.

باوجود آنکه جنگ سوریه تا کنون بیشترین محرک 
افزایش آوارگان در جهان به حساب می آمد اما تحوالت 
جهان  آوارگان  تعداد  به  نیز  ونزوئال  داخلی  و جنگ 
که به دالیل مشکالت انسانی و اقتصادی کشورهای 

خویش را ترک می کنند روزانه افزوده می شود.
از  آوارگان جهان  از  دو سوم  گزارش،  این  اساس  بر 
پنج کشور از جمله سوریه، افغانستان، سودان جنوبی، 

میانمار و سومالی هستند.

در  ملل  سازمان  عالی  کمیسیونر  گراندی«  »فیلیپو 
از عملکرد ضعیف کشورهای  انتقاد  با  امور مهاجران 
به  دادن  مکان  و  جا  و  امنیت  تأمین  در  ثروتمند 
مهاجران و آوارگان گفت، بدون شک بحران مهاجران 
ساز  مشکل  ثروتمند  کشورهای  برای  اول  وهله  در 

خواهند بود.
جمله  از  کشورها  برخی  تالش  از  همچنین  گراندی 

آلمان برای حمایت از مهاجران تقدیر و تشکر کرد.

هشدار محققان نسبت به افزایش گازهای گلخانه ای و اسیدی شدن آب ها؛
خطری که با افزایش گازهای گلخانه ای »خلیج فارس« را تهدید می کند 

وجود بیش از ۷۰ میلیون آواره در جهان
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دستگیری سارقان مسلح 

خودرو هایلوکس در کرمان
مسلح  سارقان  ازدستگیری  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

خودرو هایلوکس در کرمان خبرداد.
 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  فداء،  رضا  محمد  سرهنگ 
به  وی  خودرو  سرقت  بر  مبنی  شهروند  یک  اعالم  پی  در  گفت: 
صورت مسلحانه توسط دو نفر، بالفاصله ماموران کالنتری ۱۶ این 
سارقان  نقاط جرم خیز،  در  بازرسی  و  ایست  اجرای  با  فرماندهی 
مسلح که قصد خروج از شهرستان کرمان داشتند را کمتر از نیم 

ساعت دستگیر و خودرو را به مالباخته تحویل دادند.
سارقان  از  کمری  سالح  قبضه  یک  کشف  به  اشاره  با  وی 
افزود:بازجویی از سارقان مسلح جهت کشف سایر جرائم هم اکنون 

توسط ماموران انتظامی ادامه دارد.

آتش گرفتن یک دستگاه اتوبوس 

در محور جیرفت به جبالبارز
جیرفت  ای شهرستان  جاده  نقل  و  و حمل  راهداری  اداره  رئیس 
نامعلومی  علت  به  جبالبارز  محور  در  اتوبوس  دستگاه  یک  گفت: 

دچار حریق شد و در آتش سوخت.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان، اکبر سلیمانی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
شهرستان جیرفت گفت: یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر ۲۵ محور 

جیرفت به جبالبارز دچار آتش سوزیشد.
وی افزود: این اتوبوس با ۵ نفر سرنشین عازم زاهدان بود که بعد 
از پیچ قمری محور جبالبارز به علت نامعلومی دچار حریق شده و 

کامال در آتش سوخت.
سلیمانی با اشاره به اعزام نیرو های گشت راهداری به محل حادثه 
و ایجاد تردد ایمن برای خودرو های عبوری تصریح کرد: با حضور 
راهداران و کنترل نیرو های پلیس راه این مسیر مسدود نشد و تردد 
نقل جاده ای  و  و حمل  راهداری  اداره  رئیس  دارد.  آن جریان  در 
سنگین  دستگاه های  کمک  با  اینکه  بیان  با  جیرفت  شهرستان 
راهداری آمادگی جابجایی الشه سوخته اتوبوس را داشتیم راننده و 
مالک اتوبوس با اشاره به بیمه بودن آن و روند بازرسی بازرس بیمه 

اجازه جابجایی اتوبوس از حاشیه راه را نداد.
سلیمانی با توجه به نزدیکی غروب آفتاب و کاهش دید رانندگان 
وجود الشه اتوبوس در حاشیه راه را خطر آفرین دانست و افزود: هم 
اکنون اکیپ راهداری برای ایمن سازی و آشکار سازی محل حادثه 

در آن نقطه حضور دارند.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان جیرفت با 
اشاره به تردد سنگین تریلر، کامیون، سواری و اتوبوس در این محور 
به ویژه در روز های پایانی هفته توجه رانندگان به موارد ایمنی را 
بروز  تونل وجود دارد که  این محور ۱۲  خواستار شد و گفت: در 
هرگونه حادثه در این تونل ها خطرات زیادی را سبب خواهد شد. 

برمبنای این گزارش سرنشینان این اتوبوس سالم هستند.

کشف ۲۰۰ کیلوگرم تریاک 

در سیرجان
تریاک در  از کشف ۲۵۱ کیلوگرم  استان کرمان  انتظامی  فرمانده 
موادمخدر  با  مبارزه  پلیس  و  سیرجان  پلیس  جداگانه  عملیات   ۲
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به  داد.  خبر  استان 
جوان از کرمان سردار رضا بنی اسدی فر، فرمانده انتظامی استان 
کرمان گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان سیرجان 
حین کنترل خودرو های عبوری یکی از محور های مواصالتی از یک 
دستگاه خودرو پژو ۲۰۳ کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه ای در 
را دستگیر  نفر  رابطه یک  این  بود، کشف و در  آن جاسازی شده 
نجف   ۱۴ کالنتری  ماموران  دیگر  عملیاتی  در  افزود:  وی  کردند. 
شهر شهرستان سیرجان در اجرای طرح برخورد با خرده فروشان 
 ۴۸ مجموع  در  مغازه  یک  و  مسکونی  منزل  یک  از  موادمخدر 

کیلوگرم تریاک کشف و یک قاچاقچی را دستگیر کردند.
انجام  اینکه پلیس در راستای  به  اشاره  با  استان  انتظامی  فرمانده 
ماموریت اصلی برخورد با معضل اعتیاد وقاچاق مواد مخدر بصورت 
بی وقفه اجرای ماموریت می کند از شهروندان خواست برای کاهش 
تبعات اجتماعی ناشی ازمصرف موادمخدر هرگونه اخبار در این باره 

را از طریق سامانه ۱۲۸ به پلیس اطالع دهند.

دارت  رقابت های  بلندای  بر  آبادی  زنگی  مهدی  امیر 
رنکینگ آزاد جوانان کشور ایستاد.

خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 

رنکینگ  دارت  مسابقات  نخست  مرحله  کرمان،  از  جوان 
ورزشکار    ۳۵ با شرکت  آقایان  بخش  در  ایران  جوانان  آزاد 
از سراسر کشور در سالن دارت نقش جهان اصفهان برگزار 

از  آبادی  زنگی  مهدی  امیر  ها،  رقابت  این  فینال  در  شد. 
کرمان با نتیجه ی ۴ بر ۲ از سد مهرداد سیفی از تهران 

گذشت و فاتح این رقابت ها  شد.

از  امیرعلی رمضانی  از گیالن و  همچنین پارسا کاظمی 
خراسان رضوی نیز به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار 

گرفتند.

مسابقات جودوی محالت کرمان، جام "تکریم رمضان با 
ورزش" با معرفی تیم های برتر در تمامی رده های سنی به 

کار خود پایان داد.
کوراش  و  جوجیتسو  جودو،  هیات  رئیس  اکبری،  محمد 
استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: مسابقات جودوی 

یادمان  ورزش"،  با  رمضان  جام"تکریم  کرمان،   محالت 
بزرگداشت کنگره ۶ هزار و  بنیانگذار جمهوری اسالمی و 
۵۰۰ شهید استان کرمان،  با حضور ۵۰ شرکت کننده در 
همه ی رده های سنی بخش آقایان در محل خانه جودو 

برگزار شد.
وی افزود: در پایان این رقابت ها در مجموع تیمی نتایج 

زیر حاصل شد:
رده خردساالن و نونهاالن:

تیم اول: محله میدان قلعه به مربیگری استاد اکبری
تیم دوم: محله جامی به مربیگری استاد درویشی

تیم سوم: محله طاهرآباد به مربیگری استاد عرب پور
رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگساالن:

تیم اول: محله میدان قلعه به مربیگری استاد اکبری
تیم دوم: محله جامی به مربیگری استاد درویشی
تیم سوم: محله شهر به مربیگری استاد روح الهی

ها  رقابت  این  اختتامیه ی  مراسم  در  اکبری تصریح کرد: 
رئیسه و اعضای هیئت جودو شهرستان  با حضور هیئت 
کرمان به تیم های برگزیده مدال و حکم قهرمانی اهدا شد.

رئیس فدراسیون تیراندازی جمهوری اسالمی ایران گفت: 
از  ایران  پروازی  اهداف  پوش  ملی  قهرمانان  از  نفر  سه 

استان کرمانند که برای این استان جای افتخار است.
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
تیراندازی  فدراسیون  رئیس  دادگر،  علی  کرمان،  از  جوان 
که  کرمان  استاندار  با  دیدار  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
در محل دفتر وی انجام شد، تیراندازی را یک رشته ملی 
اکرم  پیامبر  توصیه های  در  گفت:  و  دانست  مذهبی  و 
تأکید  فرزندان  به  تیراندازی  آموزش  بر موضوع  نیز  )ص( 

شده است.
وی با اشاره به اینکه تیراندازی از رشته های اُلمپیک نیز به 
شمار می رود، افزود: در این رقابت ها حضور بانوان در کنار 
آقایان هیچ منع شرعی و قانونی ندارد و بیشترین مدال 

آوران این رشته را نیز بانوان تشکیل می دهند.
 

دادگر با اعالم اینکه سه نفر از قهرمانان ملی پوش اهداف 
پروازی ایران از استان کرمان هستند، آن را افتخاری برای 

استان کرمان عنوان کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به برنامه عصر جدید 
اشاره و از آن به عنوان یکی از پرطرفدارترین برنامه های 
مهدی  عملکرد  شد:  یادآور  و  کرد  یاد  کشور  تلویزیونی 

برنامه عصر جدید  رابر در  از عشایر شهرستان  حیدریان 
بعداز شناسایی  به طوری که  بسیار خوبی داشت،  نمود 
حسینی،  سیدبشیر  حمایت های  و  برنامه  آن  در  وی 

تست های ویژه و حرفه ای از وی انجام شد.
رئیس فدراسیون تیراندازی جمهوری اسالمی ایران تأکید 
برنامه عصر جدید،  از حضور در  کرد: حیدریان که پس 
برای اولین بار تفنگ بادی ورزشی را به دست می گرفت، 
در حد قهرمانان تیراندازی کرد و در تپانچه بسیار بهتر 
از تفنگ ورزشی تیراندازی کرد و اهداف پروازی از هر دو 

بهتر کار کرد.
این  با استعداد  از جوانان  اینکه حیدریان  بیان  با   دادگر 
ممکلت و شایسته هر گونه حمایتی است، تصریح کرد: 
عصر  نام  به  سالنی  وی  استعداد های  پرورش  منظور  به 
جدید در شهرستان رابر با امکانات الکترونیکی و به روز 
تجهیز شده و آماده افتتاح است که بی شک بیش از ۳۰۰ 
جوانی که هیچ امکانات تفریحی و رفاهی ندارند، جذب 

این سالن خواهند شد.
وی در خصوص توسعه خصوصی و دولتی ورزش تیراندازی 
در استان کرمان و سایر استان های کشور قول مساعد داد.
از  تقدیر  نیز ضمن  کرمان  استاندار  فدائی،  محمدجواد   
گفت:  جدید،  عصر  برنامه  در  رابری  جوان  افتخارآفرینی 

حمایت از ورزشکاران با استعداد و افتخارآفرین را وطیفه 
خود می دانیم.

حیدریان  محمدمهدی  از  که  مسئوالنی  تمامی  از  وی 
به  عالقه مند  افزود:  و  کرد  تشکرد  اند،  کرده  حمایت 
حمایت از جوانان مستعد این سرزمین هستیم و در این 

راستا هر کاری از دستمان برآید، انجام خواهیم داد.
فدائی ابراز امیدواری کرد: جوانان با استعداد استان کرمان 
پارااُلمپیک  و  اُلمپیک  رقابت های  در  خوبی  سهمیه  با 
و  امید  توسعه  موجب  حضور  این  که  چرا  یابند  حضور 

شادابی در جامعه می شود.

دارتر کرمانی قهرمان رنکینگ آزاد جوانان کشورشد

معرفی جودوکاران برتر رقابت های جام رمضان در کرمان

رئیس فدراسیون تیراندازی؛
سه قهرمان ملی پوش اهداف پروازی ایران از استان کرمان هستند

خبر

فاطمه حسنی، والیبالیست کرمانی به نهمین اردوی 
آماده سازی تیم ملی دعوت شد.

استان  والیبال  هیات  رئیس  پور،  ثابتی  اکبر  علی 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: کادر فنی تیم 
ملی والیبال بانوان اسامی ۱۹ بازیکن را برای حضور 

این  در  که  کرد  اعالم  سازی  آماده  اردوی  نهمین  در 
به  نیز  والیبالیست کرمانی  فاطمه حسنی،  نام  بین 
چشم می خورد. وی افزود: لیست جدید تیم ملی در 
حالی منتشر می شود که تهمینه درگزنی به دلیل 
خداحافظی  پوشان  ملی  جمع  از  شدید  مصدومیت 
کرده است. ثابتی پور تصریح کرد: همچنین در بین 

اسامی اعالم شده خبری از نام سودابه باقرپور نیست 
و این بازیکن نیز برای دومین بار با نظر کادر فنی از 

لیست خارج شده است.
تا ۱۲  اول  از  تیم ملی  نهم  اردوی  اینکه  اعالم  با  وی 
تیرماه در کمپ شهید چمران برگزار می شود، یادآور 
مرادیان،  فرزانه  صفری،  شکوفه  برهانی،  مائده  شد: 

منا  چمالنیان،  ندا  علیخانی،  شبنم  عنایت،  فاطمه 
فاطمه  بخشی،  زهرا  متقیان،  هاله  محمودی،  دریس 
امینی، مهسا صابری، مونا آشفته، مهسا کدخدا، حانیه 
فالح،  الهام  )کرمان(،  حسنی  فاطمه  محتشمی پور، 
پوران زارع و نگین شیرتری بازیکنان دعوت شده به این 

مرحله از اردو هستند.

مسابقات دوی عمومی مادران و دختران به مناسبت 
هفته مبارزه با مواد مخدر با حضور ۱۰۰ شرکت کننده 
کرمان  )ع(  علی  امام  استادیوم  در  رده ی سنی  در ۵ 

برگزار شد.
میدانی  و  دو  هیات  رئیس  نایب  پور،  کاظمی  عفت 
استان  با خبرنگار گروه  استان کرمان در گفت و گو 
های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: مسابقات 
دوی عمومی مادران و دختران به مناسبت هفته مبارزه 
جوانان،  و  ورزش  کل  اداره  همکاری  با  مخدر  مواد  با 

و  محراب  فوتبال  مدرسه  همگانی،  ورزش های  هیات 
هیات دو و میدانی شهرستان و استان کرمان با حضور 

۱۰۰ شرکت کننده در ۵ رده ی سنی برگزار شد.
ابتدایی، یسنا  وی افزود: در پایان، در رده ی دوره اول 
به  عبدالهی  فاطمه  و  خسروی  آمیتیس  گلستانی، 
ترتیب عناوین اول تا سوم رقابت ها را از آن خود کردند.
نیز  ابتدایی  کاظمی پور تصریح کرد: در دوره ی دوم 
شهرزاد ایروانی، آیناز هاشمی و هانیه کدخدا فتح آبادی 

به مقام های اول تا سوم دست یافتند.

سلما  هم  متوسطه  اول  دوره  در  شد:  یادآور  وی 
لطفعلی زاده، فاطمه رجایی و یاسمن ثمره سلمانی 

نیز بر سکو های اول تا سوم دست یافتند.
نایب رئیس هیات دو و میدانی استان کرمان گفت: در 
دوره دوم متوسطه نیز آیدا معمارزاده، آناهیتا عامری و 

مقدسه عامری مقام های اول تا سوم را کسب کردند.
کاظمی پور افزود: در بخش بزرگساالن هم فاطمه فالح، 
یسنا مددی و صدیقه سعیدی عناوین اول تا سوم را به 

خود اختصاص دادند.

دعوت والیبالیست کرمانی به اردوی نهم تیم ملی

برگزاری مسابقات دوی عمومی مادران و دختران در کرمان
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یادداشتی به بهانه سفر استاندار سابق کرمان به این استان، دور از تشریفات و در سکوت رسانه ای:

بعد از ظهر سه شنبه بود که از طریق حاج احمد نخعی، 
مشاور فضای مجازی علیرضا رزم حسینی با خبر شدم که 
ایشان قرار است به کرمان سفر کند و روز پنجشنبه این سفر 
انجام شد و استاندار سابق کرمان که استاندار فعلی خراسان 
رضوی می باشد وارد کرمان شد. ورود ایشان بسیار متفاوت 
رزم  بود.  کشوری  و  استانی  مسئوالن  دیگر  سفرهای  از 
حسینی بدون محافظ و به دور از تشریفات سوار بر اتومبیل 
شخصی احمد نخعی، راهی مزار شهدای کرمانی شد. پس 
از این زیارت وی دیداری با خویشاوندان و برادر خود داشت 
و بعد از ظهر به دیدار آیت اهلل سید یحیی جعفری، رییس 
حوزه های علمیه استان کرمان و امام جمعه سابق کرمان 
رفت. پس از این دیدار که با استقبال گرم آیت اهلل همراه 
بود و در سخنان وی بسیار به خدمات آقای رزم حسینی 
اشاره شد، دیدار با پهلوان عطا احمدی میسر شد. در این 
دیدار که البته بسیار تاسف بنده را بر انگیخت، پهلوان عطا 
خرواری از برگه هایی که حاوی کوتاهی مسئوالن بود را به 
ایشان نشان داد و از نیمه کار ماندن برخی از پروژه های 

استارت خورده در زمان رزم حسینی سخن به میان آورد.
نکته ی جالب در این دیدار پیگیری و بررسی برخی از این 
معضالت از سوی رزم حسینی بود که نشان از دلسوزی این 
مرد کرمانی برای کرمان است. در این دیدار درباره پروژه 
بیگ و چندین  قلی  آباد، تخت دریا  بیرم  باغ  نظیر  هایی 
پروژه دیگر صحبت شد. اینکه یک استاندار پس از رفتن 
پیگیر  و  بتپد  استان  این  برای  دلش  همچنان  کرمان  از 
ریز به ریز پروژه ها باشد برای بنده که از نزدیک به تاریخ 
رفتاری  دارم،  اشراف  کرمان  استانداری  اخیر  ساله  بیست 
کامال متفاوت بود. البته نباید از دلسوزی های افرادی نظیر 
ایشان  از  مسعود محمودی و محمد علی کریمی و پیش 
اینکه سالها  به  با توجه  اما  سید حسین مرعشی گذشت. 
استانداری کرمان در دست غیرکرمانی ها بود و بدترین و 
ضعیف ترین کارنامه را ثبت کرده است، وجود فردی مانند 
رزم حسینی با آن حجم از فعالیت ها و برنامه های متنوع 
در استانداری کرمان به نوعی خرق عادت به شمار می آمد. 
خرق عادتی که خلق بسیاری از تنبل های کرمانی و غیر 
دیگر سهم خواهان  از سوی  و  بود  کرده  تنگ  را  کرمانی 
سیری ناپذیر امان از وی بریدند و نتیجه این شد که این 

کوه انرژی از آن خراسانی ها و علیرضا رزم حسینی مشرف 
ها  پروژه  از  بسیاری  شد.  هشتم  امام  جوار  در  خدمت  به 
توقف کرد و برخی دیگر به همت دکتر فدایی در جریان 
است و همچنین بسیاری از پروژه های شهری با دلسوزی 
های شهردار جوان و خوش فکر کرمان به ثمر رسید و جای 

امیدواری است.
اما در انتهای این متن باید به یک انتقاد نیز اشاره کنم و 

آن عدم حضور علیرضا رزم حسینی در آیین افتتاح پروژه 
تقاطع غیرهمسطح شهید اهلل دادی در همان روزی بود که 
در کرمان حضور داشت. نمی دانم که ایشان به دالیل طبقه 
بندی شده دولتی در این مراسم حضور پیدا نکرد و یا اینکه 
مسئوالن امر او را دعوت نکردند، هرچه بود، این اتفاق در 
مراسم مذکور بد چشمی می کرد. به نظر بنده ای که از 
ندارد، حضور شخصی  دولتی خبر  نانوشته ی  قانون های 

که در مخالفت قاطع دیگران یک پروژه را راه اندازی کرد 
تا امروزکه همه با افتتاحش عکس یادگاری بگیرند در این 
مراسم الزم بود. گاهی بهتر است که خادمان صادق و سالم 
مردم را با این قوانین دست و پا گیر محدود نکرد تا به مردم 
یاد دهیم که در کنار آن همه مسئول کاهل و اختالسگر 
را  نظام  آبروی  نوعی  به  و  دارند  نیز وجود  افرادی چنینی 
اش  فراجناحی  رفتارهای  با  حسینی  رزم  علیرضا  خرید. 

بسیاری از تمامیت خواهان را از خود رنجاند که در نهایت 
مشاهده کردیم چگونه این افراد انتقام خود را از آبروی این 
شهید زنده گرفتند. به امید روزی که مردم کرمان از این 
آشناُکشی و غریب پرستی رهایی پیدا کنند و خادم را از 
خائن به خوبی تشخیص دهند. برای این استاندارِ همیشه 
ی  آینده  به  و  داریم  افزون  روز  موفقیت  آرزوی  استاندار 

روشن کرمان امیدواریم.

دلسوزی و صداقت در ذروه کمال بود
به قلم 

محمد فتح نجات

بخش اول
امور  خطيرترين  و  بزرگ ترين  و  مهم ترين  از  قضا  كه  است  روشن 
جامعه است، تا بدان حد كه گفته شده شاخه اي از درخت واليت و 
حكومت است و امور حكومت جز با آن به سامان نمي رسد، چون ستون 
محكم خيمه حكومت است. از همين روی و برای آنكه بدانيم عملكرد 
دادگستری استان كرمان در اين زمينه چگونه بوده است طی دو بخش 
سخنان يداهلل موحد در گفتگو با خبرگزاری ايسنا را منتشر می كنيم كه 

بخش نخست آن در ادامه قابل مطالعه است...
استان كرمان گفت: 32 حوزه قضايی شامل  دادگستری  رئيس كل 
۱۸ حوزه شهرستانی و ۱۴ حوزه بخشی در استان كرمان داير است 
 3۴3 و  فعال  پست   3۴5 استان،  مصوب  قضايی  پست   6۸۸ از  كه 
پست بالتصدی هستند، يعنی 50درصد از پست های مصوب قضايی 

دادگستری استان كرمان بالتصدی می باشند.
به گزارش ايسنا منطقه كوير، »يداهلل موحد« در جمع خبرنگاران درباره 
عملكرد دستگاه قضايی استان كرمان اظهار كرد: تعداد قضات استان 
كرمان با 30 درصد رشد از 2۴6 نفر در سال ۱393 به 3۴5 نفر در سال 
۱397 افزايش يافته است كه 2۸0 نفر معادل ۸۱ درصد بومی و 65 نفر 

معادل ۱9 درصد غيربومی هستند.
موحد افزود: با توجه به افزايش تعداد قضات از سال 93 تا 97 متاسفانه 
همچنان استان كرمان از متوسط كشوری در شاخص های جمعيت به 
قاضی و .... باالتر می باشد به گونه ای كه ميانگين ورودی پرونده به 
تعداد قضات در سال 97 در كشور 7۱02 مورد و استان كرمان 9۱73 

مورد بوده است.
اداری  مصوب  های  پست  از  درصد   6۱ از  بيش  اينكه  بيان  با  وی 
در  كرد:  خاطرنشان  باشند،  می  بالتصدی  كرمان  استان  دادگستری 
استان كرمان 239   قوه قضائيه، سهميه  استخدامی سال 96  آزمون 
نفر بود كه تعداد 22۱ نفر جهت انجام مراحل استخدام معرفی گرديده 
اند ولی با توجه به افزايش تعداد شعب و دادگاه پيشنهاد شده از محل 
مجوز آزمون استخدامی سال ۱396 سهميه بيشتری به استان كرمان 

اختصاص يابد.
رئيس كل دادگستری استان كرمان گفت: از مجموع ۱۱59 كاركنان 

اداری ما، 60 نفر آنها معادل 5 درصد غيربومی هستند.
وی به تاسيس حوزه های قضائی در استان كرمان نيز اشاره و ابراز 
كرد: تعداد حوزه های قضايی استان از سال 93 تا 97 با 2۸ درصد 
رشد همراه بوده است اين در حالی است كه فاصله شمالی ترين حوزه 

 5۸7 منوجان  در  قضايی  حوزه  ترين  جنوبی  با  كوهبنان  در  قضايی 
كيلومتر می باشد و نشان از وسعت كار قضايی و سختی اين كار به 

واسه پهناور بودن استان كرمان است.
دادگستری  پرونده های  موجودی  درصدی   31 کاهش 

کرمان
موحد با بيان اينكه موجودی پرونده های دادگستری كرمان در پايان 
، 3۱ درصد كاهش داشته است،  به شهريورماه 93  سال 97 نسبت 
عنوان كرد: در مقايسه سال 97 به 96 پرونده های ورودی دادگستری 
كل استان كرمان 2.۱۱ درصد و پرونده های خروجی 3 درصد رشد 
داشته اند ضمن آنكه كاهش ۴ درصدی مانده پرونده ها در سال 97 

را نيز شاهد هستيم.
وی متوسط زمان رسيدگی به پرونده ها در سال گذشته را ۸۸ روز 
عنوان كرد و افزود: در بررسی وضعيت پرونده های مسن دادگستری 
استان كرمان، ابتدای سال 97 به ميزان 375۱2 مورد بوده كه در پايان 

سال به 739۴ كاهش يافته است.
تشریح 10 اتهام اول استان کرمان 

پرونده  از كل   استان عنوان كرد:  اول  اتهام  موحد در خصوص ۱0 
های ورودی دادگستری سرقت مستوجب تعزير ۱0.56 درصد، ضرب و 
جرح عمدی ۸.55 درصد، ايراد صدمه بدنی غير عمدی بر اثر تصادف 
رانندگی ۸.20 درصد، توهين به اشخاص عادی 7.35 درصد، تهديد 
6.۴۸ درصد، رانندگی بدون پروانه رسمی 6.۱3 درصد، تخريب ۴.۱۸ 
درصد، نگهداری و مالكيت مواد مخدر 2.75 درصد، خيانت در امانت 
2.۴0 درصد و حمل مواد مخدر ۱.9۴ درصد ۱0 رتبه اول اتهامات را 

دارند.
وی در ادامه كرمان را قطب كارآموزی قضايی در جنوب شرق كشور 
نام برد و گفت: دوره سوم كارآموزی قضايی استان با 22 نفر شروع و 

در حال گذراندن كالسهای آموزشی و كارورزی در شعب می باشند.
موحد عنوان كرد: به منظور تكميل كادر قضايی استان كرمان از بين 
افراد بومی استان با رعايت شرط معدل و ساير ضوابط مربوطه جهت 
امر قضا، نسبت به پذيرش داوطلب با عنوان »جذب اختصاصی قضات 
ويژه مناطق محروم استان« اقدام شده است كه در مرحله ابتدايی ۴03 
نفر ثبت نام و پس از گزينش 30 نفر در آزمون اختبار شركت نموده اند.
به منظور  استان  ابراز كرد: 6۸5 مورد نشست قضايی در سطح  وی 
اشتراک گذاری دانش همكاران قضايی و شكل گيری وحدت رويه 
در رسيدگی ها طی سال گذشته و همچنين ۱92 دوره آموزشی ويژه 

كاركنان اداری و قضايی شوراهای حل اختالف، ضابطان دادگستری و 
مشاغل پيرامونی در سال گذشته برگزار شد.

رئيس كل دادگستری استان كرمان تصريح كرد: برگزاری ۴6۴ دوره 
آموزش  راستای  در  نفر ساعت  ميزان 226 هزار و 900  به  آموزشی 
مهارتهای 23 گانه پيشگيری رشد مدار برای كارشناسان دستگاه های 
اجرايی، برگزاری 23۱ جلسه آموزشی برای 6۱ هزار نفر از مديران، 
آموزان،  دانش  مربيان،  و  اولياء  خانواده،  آموزش  مدرسين  مشاوران، 
دانشجويان، سربازان و اقشار مختلف در شهر كرمان و برگزاری ۱۴ 
جلسه آموزشی برای ۱۱20 نفر از خانواده زندانيان، زندانيان و كاركنان 
زندان در حوزه معاونت اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم انجام شده 

است.
پيش  حقوقی  های  آموزش  مربی  تربيت  دوره  سه  برگزاری  به  وی 
از ازدواج و ۱00 دوره آموزشی ويژه زوجين در شرف ازدواج با 600 
نفر ساعت، بيش از 30 كارگاه آموزشی برای روانشناسان و مشاوران 
مراكز مشاوره خانواده با 2۸ هزار نفر ساعت، ۱00 دوره آموزشی زوجين 
مشاوره  مركز   30 ساماندهی  ساعت،  نفر   6000 با  طالق  متقاضی 
خانواده در شهر كرمان و مجموعا 60 مركز مشاوره خانواده در كليه 
حوزه های قضايی استان، بازديد از 30 مراكز مشاوره خانواده، بازرسی 
و ارزيابی و نظارت بر عملكرد آنها و انتخاب مراكز مشاوره فعال و راه 
اندازی ۱2 مركز مشاوره خانواده در شهرستان های جنوبی و شرقی 

استان اشاره كرد.
اجرايی  و  فنی  راهنمای  و  نامه  شيوه  نمودن  عملياتی  افزود:  موحد 
مشاوره در محاكم اطفال و نوجوانان كه شامل حضور مشاور در محاكم 
اطفال و نوجوان و راه اندازی واحد مددكاری مجتمع قضايی 22 بهمن 
و به كارگيری حدود ۸0 مشاور در كليه حوزه های قضايی به منظور 

اجرای اين برنامه است.
وی به ايجاد مراكز مالقات فرزندان طالق و پشتيبانی استمرار فعاليت 
مراكز موجود در استان شامل راه اندازی 3 مركز مهر خانواده در كرمان 
و هماهنگی در جهت راه اندازی 2 مركز در دو شهرستان استان در سال 
۱39۸، بكارگيری تعداد ۱5 نفر نيروی روانشناس، مددكار، مامور امنيتی 
برای مراكز راه اندازی شده و بازديد و نظارت مستمر بر عملكرد مراكز 
با كنوانسيون  اقدامات مرتبط  انجام  اشاره كرد و گفت:  مهر خانواده 
حقوق كودک و همكاری با ستاد در جهت اجرای طرح مربوط كه شامل 
كانون  مددجويان  برای  رفتار  و  هويت  آموزشی  های  دوره  برگزاری 
كنوانسيون  با  آشنايی  آموزشی  دوره  دو  برگزاری  و  تربيت  و  اصالح 

تربيت،  و  كانون اصالح  از  ای  نوبه  و  منظم  بازديد  و  حقوق كودک 
تحت پوشش قرار دادن كليه اطفال قانون حاضر در محاكم كيفری 
2 و برگزاری دوره های آموزشی برای نامبردگان، خانواده ها و انجام 
خدمات مددكاری و نهايتا استفاده از تحقيقات قانونی به جهت شركت 
در دوره، تدوين طرح كودكان در شرايط دشوار و برنامه ريزی پيرامون 
عملياتی شدن طرح به تفكيک هر دسته و همكاری در اجرای طرح 
جمع آوری كودكان كار و متكدی و سازمان دهی آنان را از ديگر برنامه 

های دادگستری استان كرمان در سال های اخير بوده است.
تهیه نقشه 10 نقطه خطرپذیر و آلوده شهر کرمان

موحد از تهيه و تكميل نقشه ۱0 نقطه خطرپذير و آلوده شهر كرمان با 
همكاری پليس مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد و اظهار كرد: استفاده 
و بهره گيری از ظرفيت سازمان های مردم نهاد به جهت شناسايی و 
همكاری در حوزه ناامن سازی محيطهای توليد و توزيع مواد مخدر در 
محالت و شهرک های حاشيه شهر كرمان از اقدامات انجام شده در 
همين راستا  است همچنين ضمن برگزاری دوره های آموزشی برای 
بستر  ايجاد  و  انديشی  آنها، هم  خانواده های  و  اعتياد  بهبوديافتگان 
راستای حمايت های  در  اقتصادی  فعاالن  از ظرفيت  استفاده  جهت 
اجتماعی بهبود يافتگان و ايجاد اشتغال مناسب جهت برخی از بهبود 
يافتگان در دو مركز خاص، بهره برداری آزمايشی از ظرفيت مراكز 

TC جهت درمان اعتياد و برنامه ريزی جهت تداوم اقدام شده است.
با همکاری سران طوایف؛ 2هزار و 82 مورد صلح و سازش 

در پرونده های جرائم خشن 
رئيس كل دادستری استان كرمان در ادامه به وضعيت محكومين در 

استان كرمان اشاره و بيان كرد: در حوزه كنترل جرائم اولويت دار 
استان شامل خشونت و ...، انعقاد ميثاق نامه عدالت و امنيت پايدار فی 
مابين مسئولين ارشد قضايی، اجرايی، انتظامی و ... استان و ائمه جمعه 
آذرماه  در  استان كرمان  معتمدين جنوب و شرق  و  و سران طوايف 
سال ۱396 و شهريور ماه 97 اثر بخشی برنامه پس از انعقاد ميثاق 
نامه عدالت و امنيت پايدار با جمع آوری بيش از ۸۴۴ قبضه اسلحه 
غيرمجاز، 20۸2 مورد صلح و سازش در پرونده های مرتبط با جرائم 
خشن و تعداد ۱36 سران طايفه فعال كه منجر به كاهش 5 درصدی 

آمار قتل عمد در كل استان شده است .
های  مجازات  و  كيفری  جمعيت  كاهش  حوزه  در  داد:  ادامه  وی 
جايگزين حبس، برگزاری سه دوره آموزشی، جلسات علمی- توجيهی و 
سه دوره جشنواره رای با موضوع مجازات جايگزين حبس و جمع آوری 
محكومين متواری از سال 95 و دستگيری 2۱00 نفر از محكومين 

متواری در اجرای طرح مذكور صورت گرفت.
موحد عنوان كرد: در حوزه كنترل و كاهش جرائم آسيب های اجتماعی، 
شناسايی اراضی ملی و دولتی ۱2 نقطه شهر كرمان و شهرستان های 
سيرجان، رفسنجان، جيرفت و بم، شناسايی روستاها و نقاط حاشيه 
نشين در معرض تخريب شهرستان سيرجان، رفسنجان، جيرفت، بم، 
شهربابک، بافت، زرند، كهنوج و عنبرآباد، پيگيری اجرای كمربند سبز 
در حاشيه شهر كرمان، راه اندازی كميته توانمند سازی روستاييان و 
شناسايی 2۸3 روستا و آبادِی در معرض تخريب و مهاجرت بی رويه 
در استان كرمان و رفع تصرف ۱5۴۴ هكتار از اراضی ملی و دولتی در 

سال ۱396 نيز در برنامه های دادگستری استان كرمان قرار گرفت..
موحد گفت: بررسی آماری اتهامات كاهش يافته در سال 97 نسبت 
به سال 96 نشان دهنده كاهش 2.5۴ درصدی ضرب و جرح عمدی، 
رسمی،  پروانه  بدون  رانندگی  درصدی   3.۱6 تهديد،  درصدی   2.۱۸
مالكيت موادمخدر و همچنين در قتل عمد  نگهداری و  5 درصدی 

مسلحانه با كاهش 5 درصدی است. 
رئيس كل دادستری استان كرمان به راه اندازی ابالغيه الكترونيک و 
سامانه ثنا اشاره كرد و افزود: بالغ بر 6 ميليارد ريال صرفه جويی در 
خصوص ابالغيه ها صورت گرفته و در حال حاضر ۸۱ درصد ابالغيه 
ها به صورت الكترونيكی صورت می گيرد و تا پايان سال گذشته 527 

هزار و  965 در سامانه ثنا ثبت نام كردند.

ادامه دارد...

هر آنچه که باید درباره دستگاه قضا در استان کرمان بدانید


