
بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان در نظر دارد،2000 مترمربع گلخانه با امکانات کامل )آب، برق، گاز( و آماده کاشت در مجاورت 
زندان سیرجان را از طریق مزایده به صورت اجاره یکساله واگذار نماید، عالقه مندان ظرف مدت 5 روز بعد از انتشار آگهی می 
توانند جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به زندان سیرجان:  واقع در کیلومتر 20 جاده بافت مراجعه و یا جهت کسب اطالعات 

بیشتر با شماره های 33239860 - 034 یا 09131923907 تماس حاصل فرمایند.
بدیهی است بنیاد تعاون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان 

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان در نظر دارد،2100 مترمربع گلخانه با امکانات کامل )آب، برق، گاز( و آماده کاشت در مجاورت 
زندان رفسنجان را از طریق مزایده به صورت اجاره یکساله واگذار نماید، عالقه مندان ظرف مدت 5 روز بعد از انتشار آگهی می 
توانند جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به زندان رفسنجان مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های 33239860 

- 034 یا 09131923907 تماس حاصل فرمایند.
بدیهی است بنیاد تعاون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان 

آگهی مزایده 

آگهی مزایده 

فراخوان شماره 98/7/ف )نوبت سوم(
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه » مهندسي معکوس، تهیه نقشه های فنی و 
ساخت یک دستگاه پمپ پالنجری تزریق هیدروکسید سدیم« خود را از طریق برگزاري مناقصه به شرکت  واجد 
شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسایي شرکت ها و سازندگان به آدرس 
الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت تأمین کنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود 
نمایند. و پاکت خود را که حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسایي مناقصه گران مي باشد، حداکثر تا تاریخ دوشنبه 

98/5/28 به نشاني دفتر کمیسیون معامالت مجتمع و یا  دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحویل نمایند. 

مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

هشت صفحه    1000 تومان یکشنبه 20 مردادماه 9/1398 ذی الحجه 1440/ 11 آگوست 2019/سال بیست و چهارم شماره 3046

یادداشت

کاش چراغ خانه ام شوی
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پسته امسال دو میلیارد دالر ارزآوری دارد
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نوشتاری درباره تاریخچه 
و فلسفه عید قربان؛

قربان
 آفتابی به شب ظلمت

استاندار کرمان:
باید با اصالح ساختارهای  آموزشی 

در فرهنگ مطالعه تحول ایجاد کرد
متن در صفحه دوم

WWW.KERMANEMROOZ.COM روزان هم 

دادستان کرمان در نشست خبری با اصحاب رسانه :

انتقال آب  از سدصفارود 

به کرمان ممکن نیست

روایت »کرمان امروز« ازنگاه مردمی نسبت به افزایش تورم و آمار باالی بیکاری و نقش آن در آسیب های اجتماعی؛

متن کامل در صفحه سوم

عوارض اجتماعی سنگین است
   این روزها با جامعه ای رو به رو هستیم که با بیکاری گسترده و توزیع ناعادالنه درآمدها و افزایش روزانه قیمت ها مواجه است که به طبع به همین میزان بر آسیب های اجتماعی دامن می زند. برای 
اصالح این شرایط و کاهش آسیب های اجتماعی باید به صورت اصولی در حوزه نهاد هایی که می توانند همبستگی اجتماعی ایجاد کنند کار کنیم؛ نهاد هایی که بتوانند به جامعه انسجام دهند و انحرافات اجتماعی 

را کاهش دهند. نکته واضح این است که وضعیت اقتصادی این روزها نابسامان است و این وضعیت یقینا عوارض اجتماعی بسیار ناگواری را در آینده رقم خواهد زد.

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

  مهرداد قنبری قرارداد خود را با مس تمدید کرد

  نعمتی در تایلند سهمیه المپیک را نشانه می رود

  انتظار مشاهده آذرگوی های زیاد تا سال ۱۴۰۷

  سرنخ های تازه از قتل مرموز مرد تنها

  آتش اتوبوس بندرعباس- زاهدان را متوقف کرد

  واکنش نیمار به یک اتهام بزرگ

اخبار ایران، جهان و حوادث:

مدیرکل ثبت احوال استان:

اول مهرماه آخرین فرصت 

دریافت کارت ملی 

هوشمند است 
 صفحه  دوم

2

ح شد: کرمان از دفتر مرکزی روزنامه »کرمان امروز« مطر در دیدار دکتر فخر، مدیر درمان تامین اجتماعی 

هزینه آزمایشات غربالگری باید تحت پوشش 
بیمه ها قرار گیرد
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اخبار استان

استاندار کرمان با بیان اینکه مطالعه، قدرت تحلیل 
و پرسشگری را تقویت می کند، گفت: باید با اصالح 
تحول  مطالعه  فرهنگ  در  آموزشی  ساختارهای 
گسترش  کشور  در  مطالعه  فرهنگ  تا  کرد  ایجاد 

یابد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی 
استانداری کرمان، محمدجواد فدائی به تاثیر کنکور 
نظام  گفت:  و  کرد  اشاره  هم  آموزشی  نظام  در 
آموزشی بیشتر به اندوختن داده ها توجه می کند 
به  را  پرسشگری  و  تحلیل  قدرت  باید  حالیکه  در 
کتاب  مطالعه  تا  دهیم  پرورش  کردن  حفظ  جای 

های غیردرسی مفید نیز رونق گیرد.
یک  مطالعه،  امروزه  اینکه  بابیان  کرمان  استاندار 
اجتناب  ضرورتی  بلکه  نیست  انتخاب  برای  گزینه 
ناپذیر است مدیران استان را به حمایت از فرهنگ 

کتابخوانی دعوت کرد.
وی از حضور کارکنان استانداری کرمان در ساعت 
مطالعه تقدیر و تصریح کرد:  پژوهش ها نشان می 

اهل مطالعه مفید هستند در  دهد کارمندانی که 
کار و زندگی موفق ترند.

فدائی که ساعت مطالعه را در استانداری کرمان راه 
اندازی کرده است و در این طرح در کنار کارمندان 
استانداری به مطالعه کتاب این طرح می پردازد در 
عین حال خواستار نگاه تخصصی به حوزه مطالعه 
شد و گفت: استفاده ازتجربه های موفق در داخل و 
خارج از کشور و توجه به نیاز مخاطبان به گسترش 

فرهنگ مطالعه کمک می کند.
استاندار کرمان بابیان اینکه دسترسی به اینترنت و 
شبکه های اجتماعی باعث ایجاد دسترسی وسیع به 
اطالعات مختلف شده است افزود: شهروندان الزم 
است توانایی گزینشگری و انتخاب محتوای مفید را 
الزامات عصر کنونی  داشته باشند و این توانایی از 

است.
کارکنان استانداری از 23 خرداد 98 در قالب طرح 
های  صبح  اداری  ابتدایی  ساعت  کرمان  استاندار 

پنجشنبه به مطالعه می پردازند.

کید برآنکه تا  کرمان با تا کل ثبت احوال استان  مدیر 
کارت ملی هوشمند  اول مهرماه آخرین فرصت دریافت 
کرد: در مناطق جنوبی استان و روستاها  است، تصریح 
به خوبی مردم در ثبت نام کارت ملی هوشمند همکاری 
کهنوج 140 درصد  که در شهرستان  کرده اند به طوری 
کز شهرستان ها به ویژه  کار صدور انجام شده اما در مرا
به علت حجم  بم  و  و جیرفت  کرمان  شهرستان های 
کارت ملی هوشمند آنها بیشتر بوده  کار، عدم دریافت 
گفت و گو با خبرنگار  است. »حسین زین الصالحین« در 
ثبت  سازمان  خدمات  تشریح  به  کویر،  منطقه  ایسنا 
ثبت احوال  رویکردهای  از  ادامه  در  و  پرداخت  احوال 
جامع  نظام  پیگیری  گفت:  و  آورد  میان  به  سخن 
کارت  به  مربوط  آن  از  بخشی  که  ایرانیان  شناسایی 
احوال  ثبت  سازمان  رویکردهای  از  یکی  است،  ملی 
که در دنیای تکنولوژی؛  است. وی با بیان این مطلب 
کارهای سنتی و دستی جایی ندارند، ادامه داد:  دیگر 
دولت  به  ورود  برای  ابزار  بهترین  ملی  هوشمند  کارت 
موضوع  این  متولی  احوال  ثبت  که  بوده  الکترونیک 

است.
 200 ارتباط  از  کرمان  استان  احوال  ثبت  کل  مدیر 
کشور به سازمان ثبت احوال سخن  دستگاه و نقطه در 
کرد: احراز هویت را به صورت برخط  به میان آورد و بیان 
خدمتی،  هر  الزمه  لذا  می دهیم  دستگاه ها  همه  به 

برای  مردم  و  دستگاه ها  همه  و  است  هویت  احراز 
اجتناب  امر  این  و  دارند  نیاز  ثبت احوال  به  خدمت 

ناپذیر است.
کارت های ملی هوشمند در  که  وی با بیان این مطلب 
آینده  در  کرد:  تصریح  هستند،  عامله  سه  حاضر  حال 
فرایند دیگر  کارت های ملی هوشمند حدود 90  برای 
کارت های زیاد  تعریف خواهد شد و دیگر نیاز مردم به 
را بین می برد، ضمن آنکه بسیاری از خالءهای هویتی 
بین  از  را  شود،  مشکل ساز  مردم  برای  می توانسته  که 

خواهد برد.
همانند  آینده  در  اینکه  به  اشاره  با  زین الصالحین 
کارت ملی  کشورها همه خدمات را از طریق  بسیاری از 
استان  کرد: در  اظهار  کرد،  هوشمند دریافت خواهیم 
کارت ملی  کنون حدود یک میلیون و 900 هزار  کرمان تا 
مردم  درصد   90 از  بیش  و  است  شده  صادر  هوشمند 

کارت آنها انجام شده است. استان فرایند دریافت 
همه  قبلی  ملی  کارت های  که  خبر  این  اعالم  با  وی 
کارت های  اول خردادماه  از  کرد:  باطل شدند، عنوان 
دریافت  برای  مردم  و  است  شده  باطل  قدیمی  ملی 
دهند  ارایه  هوشمند  ملی  کارت  باید  دولتی  خدمات 
کار مردم  گذشته برای راحتی  که در سال  گفتنی است 
ح میز  کارت های ملی قدیمی به هوشمند طر در تغییر 
کرمان اجرا  خدمت به صورت خانه به خانه را در استان 

کردیم.
راه اندازی90 دفتر  کرمان  کل ثبت احوال استان  مدیر 
اقدامات  از  را  اشتغال   400 ایجاد  دولت،  پیشخوان 
کرمان در سال 97 برشمرد  سازمان ثبت احوال استان 
کمترین زمان ممکن و در  کرمان در  و افزود: مردم در 
احوال  ثبت  خدمات  سکونتشان  محل  نزدیک ترین 
کارت  برخی ها هنوز  کنون  تا  اینکه  و  دریافت می کنند 
خودشان  کاهلی  از  نکرده اند  دریافت  هوشمند  ملی 

است .
کشور و بحث  وی با اشاره به تحریم های ظالمانه علیه 
کشور نیز بیان  کارت های خام هوشمند به  عدم ورود 
کارت های  کرد: این تحریم ها در مقطعی بر روی صدور 
گذاشت اما بالفاصله با تدابیر  کشور تاثیر  هوشمند در 
کشور، توسط یک شرکت دانش بنیان  گرفته در  صورت 
کنون سری  کارت های خام تولید شد و هم ا ایرانی این 
کشور عرضه می شود، بنابراین در  کارت در  جدید این  

این مورد دیگر مشکلی وجود ندارد.
آخرین  مهرماه  اول  تا  برآنکه  کید  تا با  زین الصالحین 
تصریح  است،  هوشمند  ملی  کارت  دریافت  فرصت 
کرد: در مناطق جنوبی استان به خوبی مردم همکاری 
درصد   140 کهنوج  شهرستان  در  به طورمثال  کرده اند 
کارت  صدور  کار  روستاها  و  شده  انجام  صدور  کار 
کز  مرا در  اما  داده اند  انجام  را  هوشمندشان  ملی 

کارت ملی هوشمند  شهرستان ها حجم عدم دریافت 
آنها بیشتر است.

ک  مال کرد:  عنوان  انتخابات  نزدیکی  به  اشاره  با  وی 
احراز  در  و  است  شناسنامه  انتخابات  در  دادن  رای 

هویت هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
کرمان از میزان آمار استان  کل ثبت احوال استان  مدیر 
کرمان در 4 ماهه اول سال جاری سخن به میان آورد 
کاهش و در  کرد: در این بازه زمانی در موالید  و اظهار 
بحث  در  آنکه  ضمن  ایم  داشته  افزایش  فوت  بحث 

کاهش آمار داشته ایم. ازدواج و طالق نیز 
کرد: در سال  خ رشد بیان  کاهش نر وی با ابراز تاسف از 
کشور 1.2  کرمان 1.4 و در  خ رشد جمعیت استان  96 نر
کرمان  کشور به سمت 1.1 و استان  کنون  بوده است و ا
گر این روند پیش  که ا به سمت 1.3 سوق یافته است 
کرمان همچنان  کشور، مبهم خواهد بود اما  رود آینده 

استان جوانی است.
در  شده  ثبت  های  نام  فراوانی  درباره  زین الصالحین 
کرمان در 4 ماهه اول سال جاری نیز به ایسنا  استان 
و  »فاطمه زهرا«  »زهرا«،  »حلما«،  »فاطمه«،  گفت: 
»علی«،  »امیرعلی«،  و  دختر  نوزادان  بین  در  »رقیه« 
»ابوالفضل«، »حسین« و »امیرحسین« در بین نوزادان 
که بیشترین فراوانی در استان  پسر جزء 5 نامی هستند 

کرمان را در ثبت داشته اند.

مهندسی شبکه  و  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
حمل ونقل شهرداری کرمان، از نصب 53 دوربین 
سال جاری  ابتدای  از  کنترل سرعت،  و  نظارتی 

تاکنون خبر داد.
مرکز  راه اندازی  افزود:  زنگی آبادی  علی 
کار  دستور  در  امسال  ابتدای  از  مانیتورینگ 
معاون  کرمان،  شهردار  همت  با  و  گرفت  قرار 
حمل ونقل و امور زیربنایی شهرداری و حراست، 
نصب  دوربین   53 و  مشخص  مربوط  پیمان کار 

شد.
دوربین   14 تعداد،  این  از  این که  بیان  با  وی 
از  نظارتی هستند، یکی  مابقی  کنترل سرعت، و 

را  سال جاری  در  سازمان  این  اصلی  برنامه های 
راه اندازی مرکز مانیتورینگ )پایش تصویری( در 
شهر کرمان و نصب دوربین های پایش تصویری 

در تمام ورودی ها و معابر شهری دانست.
زنگی آبادی افزود: با نصب و راه اندازي دوربین هاي 
پایش تصویري، امکان رصد رویدادهاي ترافیکي 

در معابر اصلي شهر فراهم می شود. 
دوربین ها،  این  نصب  با  این که  به  اشاره  با  وی 
تمام معابر اصلی و فرعی و رینگ شهر، تقاطع ها 
و  تصویری  نظارت  پوشش  تحت  بولوارها  و 
اقدام  این  با  گفت:  می گیرد،  قرار  کنترل سرعت 
حدود 80 درصد از تخلفات راهنمایی و رانندگی 

کاسته می شود.
این دوربین ها در  این که  با اشاره به  زنگی آبادی 
تمام ورودی های شهر، کمربندی ها و تقاطع های 
اصلی و هم چنین خیابان ها و معابر اصلی براساس 

کنترل سرعت،  افزود:  شد،  خواهد  نصب  نیاز 
به  نظم بخشیدن  و  تصویری  نظارت  ترددشمار، 
دوربین های  کارکردهای  ازجمله  مرور  و  عبور 

سامانه پایش تصویری کرمان است.

مراسم  گفت:  کرمان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  مدیر 
پرفیض دعای عرفه در جوار ۳۳ امامزاده و بقعه متبرکه 

کرمان برگزار می شود. شاخص 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران  گزارش خبرنگار  به 
کل اوقاف  جوان  حجت االسالم اسماعیل تدینی مدیر 
از  عرفه  روز  رسیدن  فرا  به  اشاره  با  استان  خیریه  امور  و 
کرمان  کن متبرکه  برگزاری مراسم دعای عرفه در محل اما
گفت: این مراسم معنوی با حضور پرشور مردم  خبر داد و 
امروز یکشنبه )۲۰ مرداد ماه( ساعت ۱۶ در محل آستان 
استان  سراسر  در  شاخص  متبرکه  وبقعه  امامزاده   ۳۳

با  همراه  عرفه  دعای  برگزاری  گفت:  وی  می شود.  برگزار 
دعوت از سخنرانان و مدیحه سرایان برجسته استان با 
کن متبرکه  راه اندازی ایستگاه های صلواتی در سطح اما

وامامزادگان شاخص استان انجام می شود.
فرا  مناسبت  به  تبریک  ضمن  تدینی  االسالم  حجت 
تا  قربان  سعید  ازعید  والیت  و  امامت  دهه  ایام  رسیدن 
کرد: ویژه برنامه های فرهنگی  عید سعید غدیر خم اظهار 
»جشن  قالب  در  خجسته  ایام  این  با  همزمان  اوقاف 
کن متبرکه  کمال دین نبوی« در محل اما والیت علوی ا

کرمان برگزار می شود. شاخص 

سعید  عید  برنامه های  ویژه  به  اشاره  با  همچنین  وی 
گفت: برگزاری برنامه های نماز عید سعید قربان،  قربان 
کریم، سخنرانی و مداحی از جمله  محافل انس با قرآن 
کن  اما در  عید  روز  با  همزمان  که  هستند  برنامه هایی 

متبرکه انجام می شود.
»دهه  با  همزمان  کرد:  تصریح  استان  اوقاف  کل  مدیر 
امامت و والیت « از عید سعید قربان تا عید غدیر، ویژه 
متبرکه  کن  اما محوریت  با  فرهنگی  متعدد  برنامه های 
از  یکی  غدیر  عید  جشن  برگزاری  که  می شود،  اجرایی 

مهمترین برنامه های مورد توجه اوقاف است.

کرمان  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر 
نشانی  آتش  سازمان  خودرو های  استقرار  و  باش  آماده  از 
و  الزمان )عج(  واقع در مسجد صاحب  روز دعای عرفه  در 
گروه  گزارش خبرنگار  مجموعه پردیسان قائم خبر داد. به 
استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، علی عسکری مدیر 
گفت:  کرمان  عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
در روزدعای عرفه ۳ دستگاه خودرو اطفاء حریق و خودرو 

امداد و نجات به همراه ۳ دستگاه موتو سیکلت سازمان 
گشت زنی در مسجد  آتش نشانی و خدمات ایمنی ضمن 
مستقر  قائم  پردیسان  مجموعه  و  )عج(  الزمان  صاحب 
کردن آتش  از روشن  می شوند. عسکری افزود: شهروندان 
کنند و با توجه به اینکه دعای  در بین درختان خودداری 
می  برگزار  )عج(  الزمان  صاحب  درکوه های  عرفه  پرفیض 

شود، احتیاط های الزم را انجام دهند.

استاندار کرمان:

باید با اصالح ساختارهای آموزشی در فرهنگ مطالعه تحول ایجاد کرد  

مدیرکل ثبت احوال استان:

اول مهرماه آخرین فرصت دریافت کارت ملی هوشمند است  

نصب 53 دوربین نظارتی و کنترل سرعت در معابر شهر کرمان 

دعای عرفه در 33 امامزاده شاخص کرمان برگزار می شود

آماده باش آتش نشانی کرمان در روز عرفه

خبر
مدیرکل بنیاد شهید و امور

 ایثارگران استان :

 رسالت بنیاد شهید،

 ترویج فرهنگ ایثار است
رسالت  از  یکی  کرمان  استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل  گفته  به 
رویکرد  با  ارائه خدمات  و  در جامعه  و شهادت  ایثار  فرهنگ  ترویج  ما  های 

فرهنگی به جامعه ایثارگری است.
هفته  مناسبت  به  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری  از  بازدید  در  گروهی  احمد 
که  خبرنگار افزود: رسالت خبرنگاران نیز به تعبیر رهبر معظم انقالب اسالمی 
افکار  تنویر  دلیل  به  نیست«  شهادت  از  کمتر  شهدا  یاد  داشتن  نگه  »زنده 

عمومی و زنده نگاه داشتن یاد شهدا، خطیر و با ارزش است.
ایجاد  از  تر  مهم  موارد  خیلی  در  ها  داشته  نگهداری  و  حفظ  اظهارکرد:  وی 
باشد می  ایثارگری در جامعه ساری و جاری  و  گر فرهنگ شهادت  ا و  است 

کرد. توان از هر بحران، موج، سختی، تهدیدی و تحریمی عبور 
ایران  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
بدو آغاز هشت سال دفاع مقدس، آمادگی نظامی چندانی نداشت تصریح 
کرد مصاحبه  گاهی از این مهم در مصاحبه نخست خود اعالم  کرد: صدام با آ

بعدی را چند روز دیگر در تهران خواهیم داشت.
از نظر عدوات نظامی شرایط خوبی نداشتیم اما  اینکه ما  با  وی ادامه داد: 
گذشتگی توانست ایران را در جنگ به  عاملی مانند ایثار، اخالص و از خود 
موفقیت برساند لذا رزمندگان ما هر چه در توان داشتند و با دست خالی در 

گذاشتند و جلوی توپ و تانک دشمن ایستادند. طبق اخالص 
گروهی افزود: به لطف خدا ایران در هشت سال جنگ تحمیلی پیروز شد و 
کند و ما توانستیم در فاو و  ک ما را تصرف  دشمن نتوانست یک وجب از خا

کنیم. ک دشمن را تصرف  برخی مکان های دیگر قسمتی از خا
ح و نسل  کرد: رشادت های رزمندگان و شهدا باید در جامعه مطر وی بیان 

گاه سازی شود. جوان در این زمینه آ

دادستان کرمان در نشست خبری با اصحاب رسانه :

انتقال آب ازسدصفارود ممکن نیست

گفت:  کرمان  دادستان 
حقابه  نیرو  وزارت 
گرفته  جازموریان را نادیده 

است.
گروه  خبرنگار  گزارش  به 
باشگاه  های  استان 
کرمان،   خبرنگاران جوان از 
دادستان  دادخداساالری 
کرمان در  عمومی وانقالب 
اصحاب  با  خبری  نشست 
نیرو  وزارت  گفت:  رسانه 

درخصوص پرداخت حقابه جازموریان اقدام نکرده است.
او افزود: آب پشت سدهلیل تبخیرمی شود وبه حیوانات ودرختان زیر سد 

نمی رسد.
که  کرد: تاالب جازموریان هیچ آبی از هلیل دریافت نمی کند  ساالری تصریح 

اجحاف است.
کرمان نیز با توجه به مشکل  او اظهارکرد:درخصوص انتقال آب از صفارود به 
آبرسانی در روستا های رابر وتامین آب۵۵ روستا با تانکر در نتیجه نباید این 

انتقال صورت بگیرد.
شده  خشک  رابر  در  نظر  مورد  رودخانه  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  دادستان 
داشته  باید  محیطی  زیست  پیوست  انجام  برای  کرد:هرطرحی  بیان  است 

ح فاقد این پیوست است. که این طر باشد 

 جشنوارۀ شهروندی 20-20 تابستان 

کرمان به ایستگاه آخر رسید

و  عمرانی  اقدامات  کنار  در  فرهنگی هنری  برنامه های  گفت:  کرمان  شهردار 
خدماتی شهرداری در طول سال تداوم خواهد داشت.

شهروندی  جشنوارۀ  سوم  دهۀ  از  بازدید  حاشیۀ  در  عالم زاده  سیدمهران 
این که  بیان  با  کرمان شهرآن الین،  خبرنگار  با  گفت و گو  در  کرمان،  تابستان 
گفت: در دهۀ سوم  کرمان ویژۀ جوانان است،  دهۀ سوم جشنوارۀ تابستان 
از آن  کالسیک  که نمایشگاه خودروهای قدیمی و  چند اتفاق خوب افتاده 

جمله است.
گفت:  کالسیک را برای جوانان جذاب دانست و  وی نمایشگاه خودروهای 
کنسرت های  و  شبانه  ُجنگ های  سوغات،  و  دستی  صنایع  نمایشگاه 

موسیقی نیز به صورت همزمان در دهۀ سوم برگزار می شود.
کرمان برای حضور در جشنوارۀ تابستان  کرمان ضمن دعوت از مردم  شهردار 
تابستان  جشنوارۀ  اول  دهۀ  دو  از  که  همان گونه  شهروندان  گفت:  کرمان 
کردند، در دهۀ سوم این جشنواره هم حضور پیدا  کرمان به خوبی استقبال 

کنند و از برنامه های شاد و متنوع آن بهره ببرند.
کرمان  شهر  در  جشنواره ها  و  جشن ها  برگزاری  تداوم  با  رابطه  در  عالم زاده 
و  شد  نخواهد  تعطیل  کرمان  شهر  در  فرهنگی هنری  برنامه های  گفت: 

کرد. هم چنان ادامه پیدا خواهد 
فرهنگی هنری  برنامه های  غدیر  عید  تا  قربان  عید  از  ادامه،  در  افزود:  وی 
که شهرداری با مشارکت سایر دستگاه های مربوط نسبت  تدارک دیده شده 

کرد. به برگزاری این برنامه ها اقدام خواهد 
که برنامه های فرهنگی هنری در قالب  کرمان ادامه داد: این رویکرد  شهردار 
با  و  شهروندان  شادابی  و  نشاط  افزایش  برای  می شود،  تعریف  جشنواره ها 

گردشگری است. رویکرد 
کید بر تداوم برنامه های فرهنگی، هنری و اجتماعی شهرداری  عالم زاده با تأ
گفت: مثل سایر فعالیت های عمرانی و خدماتی، فعالیت های  در طول سال 

فرهنگی، هنری و اجتماعی نیز در ایام مختلف سال ادامه خواهد داشت.

پسته امسال 
دو میلیارد دالر 

ارزآوری دارد
گفت:  رفسنجان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
محصول   ۱۰ در  داریم  خوبی  قابلیت های  کشاوزی  در 
و  ایم  کرده  کسب  را  دنیا  دهم  تا  اول  رتبه  کشاورزی 

پسته امسال دو میلیارد دالر ارزآوری دارد.
گروه استان های باشگاه خبرنگاران  گزارش خبرنگار  به 
کشاورزی  جهاد  مدیر  رضایی؛  حسین   ، جوان  
برق  اجرای  شدن  طوالنی  به  اشاره  با  رفسنجان 
گفت: باید در این زمینه  سیستم های آبیاری قطره ای 
حل  شهرستان  در  مشکل  این  و  شود  داده  راهکاری 

شود.
اوگفت:۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار آبیاری تحت فشار در باغات 
پسته رفسنجان اجرا شده است و طی دو سال اخیر ۴ 

هزار هکتار به آن اضافه شده است.
افزود:در ۷ مورد موتور پمپ های خرده مالک  رضایی 
کرده  با توافق همدیگر، سیستم آبیاری قطره ای را اجرا 

اند.
کرد:  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان تصریح 
محصول   ۱۰ در  داریم  خوبی  قابلیت های  کشاوزی  در 
کشاورزی رتبه اول تا دهم دنیا را داریم و پسته امسال 

دو میلیارد دالر ارزآوری دارد.
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کار راحت!

ترین  آسان  انتخاب  فکر  در  که  هاست  قرن  ها  بادآبادی 
گر  کاری به اصول ندارند. ا کار هستند و  راه و آسان ترین 
کارخانه  مدیر  به  کند  می  کار  ای  کارخانه  در  فرزندشان 
بده  بهش  راحتی  کار  یک  بدهد  خیرت  خدا  گویند  می 
کار راحت  آرزوهای  اذیت نشه! حقوق مهم نیست! این 
را نمی توان با شعار پول و آموزش مهارت، آینده درخشان 
پوشاند آنچه ما زرنگی می نامیم در حقیقت فرار از قبول 

گرفتن اصول است. مگه نه! مسئولیت و نادیده 

تشکر و قدردانی 

الزم می دانم به عنوان یک خواننده 
گزارش های خوبی از مشکالت مردم  که بارها  کرمان امروز 
کرمان در نبودن آب شرب و خطرات ناشی از خشکسالی 
سردبیر  گزارش  در  زمانی  و  برشان  محمد  قلم  با  گاهی  را 
که شناختی از ایشان ندارم  خوانده ام، از منصور ایران پور 
کرمان  که مردم  روزها  این  کنم. در  از صمیم قلب تشکر 
از بی آبی رنج می برند این عزیز به جای غر زدن به سراغ 
آب  تامین  منطقه  مورگن  دره  از  و  است  رفته  درد  ریشه 
که آب شرب  گزارش داده است  چ  کوه سیر از  شرب قبل 
حیف و میل می شود در دشت جاری است و درختان از 
کارخانه  کند ولی شن ها را هم در  ما بهتران را آبیاری می 
شسته  شرب  آب  با  کرمان  های  شن  تا  شورد  می  شن 
مدیریت  به  وای  دارد  واقعیت  ایشان  گزارش  گر  ا شود. 

گر دروغ است باز وای به حال آنها. همین! استان و ا

به قلمراویان گمنام
 چماه کوهبنانی 

به قلم
 چماه کوهبنانی 

کاش چراغ 

خانه ام شوی
که تنها مانده ام پر از تنهایی  کنارم باش 
پناه  تو  به  ام  شده  ترس  از  پر  ام.  شده 

که یک  می آورم. تمام زندگی در تو می درخشد و دلخوشم 
روز ضربان روزهایم را در دست بگیری. شب های تازه پا به 
که باز  گذاشته اند. سرم را به شانه ات بگیر  کهکشان روزگار 
که باز با تو دل به راه بدهم و یا جان بدهم. برای  کنم  زندگی 
که مثل خون  که قهرمان شدی. تویی  داستان من تویی 
که از زمان درد  دل به سینه ام نهان شدی. به شانه ام بزن 
که  کمر به عشق بسته ام از آه سرد رد شوم. وقتی  رد شوم. 
گیر می شوم به مرز درد می رسم شبانه پیر می  نیستی بهانه 
قطار  ام  خسته  و  سرد  همیشه  ام.  شکسته  تو  بدون  شوم 
گر چه بی مسافرم. ببین  زندگی من به شهر تو رسیده است ا
که زمان را به  گذشته و آینده تویی  که در شکاف سال های 
که  کرده ای با این احواالت دوباره چشم دوختم  هم وصل 
تو  ک سرای  زعفران من شوی میوه ی جان من شوی خا
کشتی طوفان زده ام تو بادبان  شوم جان جهان من شوی. 
کویر  من شوی دوباره سرد و خالی ام. دوباره داغ و آتشین 
کشد.  که زخم دل به دام شعله ها  این حوالی ام. مرا ببین 
که شعله می  هوای خوب زندگی از سر من پریده است. مرا 
کشم به خنده ای فرونشان ببین که آه می شوم پر از نگاه می 

کاش ترانه ام شوی چراغ خانه ام شوی. شوم 
با درد تو دنیای درون باخته ام 
کلبه ی غم تا دل تو تاخته ام  از 

که فقط  من حادثه ای از غم و رنجم 
کوچ و سکوت و چمدان ساخته ام  با 

به قلم 
مهناز سعید 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

مغز 
دارد که  متفاوت وجود  افکار  فرد  هر  مغز  در  دوستی می گفت 
هر یک سوژه ای بکر است و می تواند با آن سوژه هر چیزی را 
دگرگون کند و با کنکاش در ذهن هر چه بخواهد یافت می شود 
ولی من تردید داشتم و عقلم به حرفهای او قد نمی داد و گفتم 
این مغز که در کره استخوانی محکم و محفوظ است و هیچ به او 
نفوذ نمی کند چگونه این همه داشته های گوناگون را در خود 
دارد و او دوباره ادامه داد و گفت راههای ورودی به مغز این گونه 
است و با این شرایط مغز بارور می شود. دیدن و به حافظه سپردن، 
خوردن و لذت بردن، شنیدن و تحقیق کردن بویدن و تمیز دادن و 

لمس کردن و تشخیص دادن.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

خوش اوِمِدن ؛ صفا اوُورِدن ...

که  است  جهان  خیز  زر  مناطق  از  یکی  کرمان  استان 
در آمد هریک از نعمت های خدادادی آن می تواند یک 
کشور را اداره کند که البته این منابع غنی از سرمایه های 
از  یکی  اما   . ندارد  بحث  جای  و  شوند  می  محسوب  ملی 
منابع درآمدزا در این استان پهناور که می تواند بسیاری 
از کمبود ها را جبران کند وهزینه ها را پوشش دهد همان 
جاذبه های گردشگری این استان چهار فصل در کنار صفا 
تاریخ  طول  در  که  است   دیار  این  مردمان  وصمیمیت 

همواره  زبانزد همگان بوده است .
از  عظیمی  خیل  تواند  می  که  ایست  سرمایه  این 
گردشگران داخلی وخارجی را به این استان جذب کند . 
الگو پذیری از عملکرد مسئوالن سایر استانهای مشابه که 
توانسته اند موفقیت های چشمگیری در این زمینه کسب 
کنند می تواند در رونق بیش از پیش صنعت گردشگری 

استان بسیار تاثیر گذار باشد .
و  صحیح  برخورد  و  رفتار  دارد  بحث  جای  که  آنچه 
صادقانه مردم بانجابت این دیار است که قبل از هر جاذبه 

ی گردشگری می تواند در جذب مهمان موثر باشد کما 
باز  ازروی  ))مهمان  کرمانی  معروف  المثل  ضرب  اینکه 
دارد  این  از  حکایت  خود   )) باز  در  از  نه  رود  می  جایی 
اند  بوده  واجتماعی  انسانی  قانون  این  تابع  ما  نیاکان  که 
. متاسفانه چندیست که این چهره در حال رنگ باختن 
این  شاهد  همشهریان  شما  از  کدامیک  دانم  نمی   . است 
ماجرای تلخ بوده اید که یکی از مهمانان غیر بومی شما 
بار  خاطر  رنجیده  همشهریمان  یک  ناصحیح  برخورد  با 
عهد  خود  با  و  باشد  بسته  خویش  ودیار  شهر  به  برگشت 
کند که دیگر حتی برای دیدار دوستان و نزدیکان هم به 
کرمان برنگردد ؟ من که مدت هاست دور از شهر ودیار 
خود به سر می برم و همه ی همکاران و اطرافیان من در 
فرهنگ  و  شهر  از  نمادی  عنوان  به  مرا  ام  زندگی  محل 
را  ها  گالیه  این  از  متعددی  موارد  شناسند  می  کرمانی 
و  انصافی  بی  یک  از  اندوه  و  بغض  جز  که  ام  بوده  شاهد 
یک قضاوت ناصحیح چیزی برایم به همراه نداشته است . 
چند روز قبل یکی از دوستانی که قصد سفر به استانهای 
جنوبی را داشت بنا به توصیه ی من به کرمان سفر کرد 
آثار  تمام  سفر  از  قبل    . داشت  اقامت  هم  روزی  چند  و 
تاریخی و دیدنی استان را به او معرفی کردم و وقتی پای 
صحبت سوغات کرمان به میان آمد از مس کرمان گرفته 
او  به  را  کرمانی  فالوده  حتی   ... و  وکلمپه  سهن  کماچ  تا 
توصیه  نمودم ؛ اما  پس از بازگشت از یک سفر چند روزه 
یک   . بود  مند  گله  شهرم  و  من  از  هموطنم   دوست  این 

یادگار  به  کرمان  ساز  دست  مس  نام  با  را  مسی  ی  سازه 
متوجه  کارشناسی  و  بررسی  از  پس  متاسفانه  و  آورده 
تقلبی بودن آن شده بود. در مورد سوغات های خوراکی 
دیگری هم که آورده بود راضی نبود . البته چون اصل آنها 
را قبال نچشیده بود تصورش بر این پایه بود که تعریف و 
تمجید های من در این مورد اغراق بوده است . اما من که 
می دانستم قّوتو و کماچ اصل چیست  به راحتی تشخیص 

دادم که چه کالهی سرش رفته است . 
این دوست من با ماجرای دیگری که در کرمان برایش 
قرار  هم  زمانی  اگر  کردکه  می  یاد  قسم  بود  افتاده  اتفاق 
مسیر  در  عبوری  شهر  یک  عنوان  به  کرمان  از  باشد 
خواهد  شهر  کمربندی  از  حتما  کند  گذر  دیگر  شهرهای 

گذشت . 
ابتدا از بی انصافی این دوست در قضاوتش رنجیدم . چرا 
که با رفتار نامناسب یک فرد نمی شود به ریشه های یک 
اجتماع یا فرهنگ اصیل حمله ور شد . اما وقتی که خوب 

فکر کردم  بدون  تعّصب حق را به او دادم .
 اگر برای خودم چنین اتفاقی می افتاد چگونه قضاوت 
می کردم ؟ البته این اولین مورد نبود و چند نمونه مشابه 
یک  صدادرآمدن  به  یعنی  این  و  ام  بوده  شاهد  قبال  نیز 
زنگ خطر برای مسئوالن بومی استان ، خصوصا مسئوالن 
گردشگری که یک چنین ضد تبلیغی می تواند زحمات 
چندین ساله ی آنان را به همراه آبروی چندهزار ساله یک 
جوئی  سود  افراد  تعداد  شک  بی   . دهد  باد  بر  اصیل  قوم 

که حاضرند آبروی یک فرهنگ را فدای سود مادی خود 
دست  یک  انگشتان  تعداد  به  شاید  حاضر  حال  در  کنند 
هم  نرسد اما اگر جلوی این آلودگی گرفته نشود می تواند 
مسری باشد . قبل از آن نیز هرگردشگری که مغبون این 
اجحافات باشد می تواند نَقلی نادرست از کرمان وکرمانی 
ها را سینه به سینه منتقل کند تا جایی که دیگر نشود 

آب رفته را به جوی باز گرداند . 
یا  و  گروه  کار  یک  تشکیل  با  توان  می  را  مشکل  این 
اداره  با  تعزیرات  قضایی  و  انتظامی  مقامات  همکاری 
میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان برای 
و  سوغات  قیمت  و  کیفیت  بر  نظارتی   تیم  یک  تشکیل 
کاالهایی که سرمایه فرهنگی دیار کریمان محسوب می 
شوند ریشه کن نمود و از این زاویه نگاه کرد که تقلّب و 
تخلف  یک  دیگر    ، فرهنگی  محصوالت  عرضه  در  تخلّف 
و  تقلّب  بلکه  نیست  معمولی   کاالی  تولیدی  و  تجاری 
آبروی  بر  حراج  چوب  که  ماست  فرهنگ  بازار  در  تخلّف 
ما خواهد زد . شاید هرشهروند باغیرت کرمانی نیز بتواند 
همراه خوبی برای سازمانها ومراکز ذی ربط باشد تا این  
علف های هرزی که تازه می خواهند جوانه بزنند از دامن 
روزی  هم  باز  و  شوند   کن  ریشه  استانمان  بکر  طبیعت 
و  صفا  دیگری  چیز  هر  از  قبل  کرمان  سوغات  که  برسد 

صمیمیت و صداقت مردم خونگرم این دیار باشد .
 درست مثل قدیم با همان شعار "خوش اوِمِدن ؛ صفا 

آوورِدن "

به قلم مهدی ایرانمنش پور 
کرمانی 

روایت »کرمان امروز« ازنگاه مردمی نسبت به افزایش تورم و آمار باالی بیکاری و نقش آن در آسیب های اجتماعی؛

عوارض اجتماعی سنگین است

اشاره:
فقر و نابرابری پدیده ای است که منشا و بستر بیشتر آسیب 
های اجتماعی است. در جامعه ای که با بیکاری گسترده و 
توزیع ناعادالنه درآمدها و افزایش قیمت ها رو به رو هستیم 
به طبع و به همان میزان  بر آسیب های اجتماعی دامن زده 
می شود. عالوه  بر این هر گاه  سایه شوم فقربر زندگی افراد 
گسترده شود بی شک به دلیل آسیب های روانی و فشارهای 
روحی زمینه ساز خشونت در خانواده می شود و این خشونت، 
نا امنی اجتماعی و بروز حس انتقام جویی در بستر اجتماع  را 
پررنگ تر می کند. با همین موضوع  به بطن جامعه رفتیم و با 
تنی چند از شهروندان  به گفتگو نشستیم.آنچه که در ادامه 

می خوانید نظرات مردمی است که با ما در میان گذاشتند.
نبض جامعه خوب نمی زند

آقای محمدی کارمند 45 ساله یکی از دستگاه های دولتی 
چنین  اجتماعی  های  آسیب  بر  فقر  تاثیر  درباره  وی  است. 
مهار  در صورت  که  است  معضالتی  دست  آن  از  فقر  گفت: 
نشدن زمینه ساز آسیب های روانی و جسمی جبران ناپذیری 
و  مردم  خرید  قدرت  کاهش  که  چرا  شود.  می  جامعه  در 
افزایش تورم موجب می شود مردم  با مشکالت تغذیه روبه 
نیازهای ضروری  و  تامین غذا  برای  نحوی که   به  رو شوند 
به کاالهای کم کیفیت و یا  بی کیفیت روی آورده و عالوه  
بر سوء تغذیه و عدم منابع مورد نیاز بدن زمینه ساز شیوع 

بیماری های پر هزینه ای برای خانواده ها شود.
یک دانشجوی علوم اجتماعی نیز در این باره با بیان اینکه 
این  روزها نبض جامعه خوب نمی زند، گفت: فقر با بسیاری 
تندرستی،  ضعف  جمله  از  اجتماعی  های  آسیب  و  مسائل 
افزایش مرگ و میر، بیماری روانی ، شکست تحصیلی، جرم 

و مصرف دارو و اعتیاد و... ارتباط دارد. 
وی با بیان این مطلب که امروزه فشارمشکالت اقتصادی، 
در  خانواده  آوران  نان  اشتغال  یا  بودن   شغله  دو  احتمال 
مشاغل کاذب یا غیر مجاز را افزایش  داده است، گفت: همین 
نیازهای جوانان،  به  آنان نسبت  مساله منجر به کم توجهی 
رفع مشکالت روحی و روانی، تربیت صحیح و شایسته آنان 

شده است.

دریافت  از  پس  که  او  است.  ساله   24 جوان  یک  محسن 
مدرک تحصیلی خود هنوز موفق به پیدا کردن شغلی نشده 
است با ما درباره این موضوع چنین گفت: مسلما  با قیمت 
هایی که هر روز افزایش می یابد و حتی افسار گسیخته شده 
است مشخص است که مِن جوان بیکار که نه شغل ثابتی دارم 
و نه حقوق و مزایایی و نه حتی بیمه ای  نمی توانم  به راحتی 
در این جامعه زندگی کنم چه برسد  به اینکه بخواهم آتیه و 
پس اندازی برای خود داشته  باشم . از این روی باید بگویم 
ما در فقر هضم و حل می شویم و هر مقدار هم که خویشتن 
دار باشم  باالخره یک روز و یک جا پرخاشگر می شوم که 
همین  یک مورد کافی است تا در جامعه دست  به خشونت 
بزنم که می تواند بحث بر سر یک جای پارک  باشد و یا یک 

نوبت در صف نانوایی.
و  فیزیکی  خشونت  به  منجر  که  خبرهایی  تیتر  افزود:  او 
یا حتی فراتراز آن قتل می شود را بخوانید. ببینید که چه 
قتل هایی  بر سر مسایل کوچک و بی ارزش رخ داده است! 
خب همه این  موارد ناشی از تنش های عصبی مردم است 

که  ریشه در فقر و بیکاری و هزینه های باالی زندگی دارد.
نابرابری اقتصادی و آسیب های اجتماعی

اجتماعی  های  آسیب  پژوهشگر  ،یک  موسایی  میثم 
است. وی در گفتگو  با جوان آنالین ارزیابی خود را درباره 
آسیب  و  اقتصادی  نابرابری  نظر  از  جامعه  کنونی  وضعیت 
ایران  جامعه  در  کند:  می  مطرح  اینگونه    اجتماعی  های 
جابه جایی  و  زیاد  طبقاتی  فاصله  اخیر  دهه  در  به خصوص 
ثروت موجب شده است تا عده زیادی به ثروت های باد آورده 
برسند. طبق آمار رسمی ۳ میلیون بیکار داریم و البته آمار 
دقیق تر بیکاری چیزی حدود ۱۰ میلیون نفر است. آمار 2 
میلیون معتاد و همین تعداد افراد معلولی که توانایی کارکردن 
ندارند در جامعه ای که تأمین اجتماعی درستی وجود ندارد 
و صندوق های تأمین اجتماعی همه ورشکسته و وابسته به 
کمک های دولت هستند، خود به خود می تواند بستری برای 
غذایی  مواد  تورم  ما  جامعه  در  باشد.  اجتماعی  آسیب های 
داشته  رشد  درصد   ۳۰۰ تا  گاهی  اخیر  نیم  سال و  یک  در 
است. در چنین جامعه ای جابه جایی ثروت به راحتی صورت 

فقیر تر  فقیر،  افراد  و  ثروتمند تر  ثروتمند،  افراد  و  می گیرد 
از  اصاًل نمی توانند  بیکار  افراد  می شوند. در چنین جامعه ای 
آسیب  شدت  به  جامعه  متوسط  طبقات  و  کنند  دفاع  خود 
می بینند و به طبقه فقیر انتقال می یابند. در جامعه ما طبقه 
متوسط مرتب الغرتر و به گروه فقرا افزوده می شود. در چنین 
وضعیتی طبیعی است رفتار های ناهنجار و کج روی ها افزایش 
یابد. این تجربه ای است که در همه جوامع با چنین شرایط 
و مشخصاتی تکرار و این شرایط موجب می شود تا انحرافات 
اجتماعی و جرائم گسترش پیدا کند. ایران هم از این قاعده 
کشورمان  در  اجتماعی  آسیب های  آمار  و  نیست  مستثنی 
بسیار نگران کننده است. امسال تعداد سرقت در شهر تهران 
نسبت به سال گذشته ۷ درصد افزایش پیدا کرده است. رشد 
نشان می دهد حال خانواده در  ما  اسالمی  طالق در جامعه 
کشور ما خوب نیست و بسیاری از جرائم دیگر را نیز می توان 
از  متأثر  زیادی  تا حد  و  دارند  را  ویژگی  که همین  برد  نام 
شرایط اقتصادی هستند. با این تورم و بیکاری نمی توان توقع 

کاهش جرم و بزهکاری را داشت.
چه باید کرد؟

سئوال  این  به  پاسخ   در  دانشگاه  استاد  و  پژوهشگر  این 
این شرایط و کاهش آسیب های اجتماعی  برای اصالح  که 
چه باید کرد، گفت:اگر این روال ادامه یابد برای آنکه دچار 
نهاد هایی  روی  اصولی  صورت  به  باید  نشویم  حاد  وضعیت 
کنیم؛  کار  کنند  ایجاد  اجتماعی  همبستگی  می توانند  که 

نهاد هایی که بتوانند به جامعه انسجام دهند.
ابزار  جامعه  حفظ  و  اداره  برای  مهم  ابزار های  از  یکی 
جامعه،  اخالق  جامعه،  فرهنگ  معنای  به  است؛  نرم افزاری 
ایجاد قاعده های مورد پذیرش مردم که آن ها طبق آن عمل 
کنند. اگر ما بتوانیم به این سمت برویم سخت افزار هایی که 
از دل این نهاد ها بیرون می آیند متناسب با همین نهاد ها و 
اما اگر نهاد ها شکل نگیرند،  با کمترین هزینه خواهند بود، 
به طور  زیاد کنیم.  را  مجبوریم هزینه های سخت افزاری مان 
مثال کارگری که وجدان کاری دارد کارش را انجام می دهد، 
اما وقتی وجدان کاری نداشته باشد ما مجبوریم سخت افزار ها 
اینکه ساعت بزند، گزارش  را برای کنترل وی بیشتر کنیم. 

کار بدهد و جریمه شود.
سیستمی موفق تر است که بتواند با کمترین هزینه کاال های 
عمومی همچون امنیت را به جامعه عرضه کند. تورم از دادن 
بودجه به دستگاه هایی ایجاد می شود که هیچ تولیدی ندارند 
و متأسفانه در جامعه ما از این دستگاه ها کم نداریم. در خاتمه 
تأکید می کنم آسیب های اجتماعی و مسائل اقتصادی بسیار 
درهم تنیده اند. به گونه ای که نمی توان یک آسیب اجتماعی 
را منهای شرایط اقتصادی تفسیر و تبیین کرد، پس باید در 
کاهش یا افزایش انحرافات اجتماعی سهم شرایط اقتصادی و 

عدالت توزیعی را جدی گرفت.

   این روزها با جامعه ای رو به رو هستیم که با بیکاری گسترده و توزیع ناعادالنه 
درآمدها و افزایش روزانه قیمت ها مواجه است که به طبع به همین میزان بر آسیب 
های اجتماعی دامن می زند. برای اصالح این شرایط و کاهش آسیب های اجتماعی باید 
به صورت اصولی در حوزه نهاد هایی که می توانند همبستگی اجتماعی ایجاد کنند کار 
کنیم؛ نهاد هایی که بتوانند به جامعه انسجام دهند و انحرافات اجتماعی را کاهش دهند. 
نکته واضح این است که وضعیت اقتصادی این روزها نابسامان است و این وضعیت یقینا 

عوارض اجتماعی بسیار ناگواری را در آینده رقم خواهد زد.

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

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



چهار یکشنبه 20 مردادماه 9/1398 ذی الحجه 1440/ 11 آگوست 2019/سال بیست و چهارم شماره 3046
فرهنگ و ادب

 سرویس ادبی کرمان امروز 
 

آمریکایی  نویسنده  سالینجر،  دی.  نوشته جی.  دشت«  »ناتور 
را  مرزهای کودکی  روز  نوجوانی که طی چند  روایت قصه  با 
پشت سر می گذارد و با حضور در جامعه  و کسب تجربیات پا 
به عرصه جوانی می گذارد تا مدت ها در قفسه های کتاب افراد 
زیادی حضور داشت اما با تغییر جامعه جهانی و شرایط و عالیق 
نوجوانان می توان ادعا کرد که همچنان محبوب است یا خیر؟

  به گزارش خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا( به نقل از گاردین، 
دشت«  »ناتور  داستاِن  نوجوان  کالفیلد،  هولدن  شخصیت 
از تنش  با دنیایی پر  روزی صدای جهانی نوجوانانی بود که 
پر  از دنیای  نرم می کردند و هنوز خداحافظی  پنجه  دست و 
از معصومیت کودکی برایشان قابل درک نبود اما حاال و برای 

نوجوانان امروز شخصیتی عجیب است.
 وحشت و نگرانی دوره ِی نوجوانی پیش از این عمومی تلقی 
جنسیت،  است؛  متغیر  فرد  هر  شرایط  تحت  حاال  اما  می شد 
می کنیم  زندگی  آن  در  که  عصری  و  اجتماعی،  طبقه  نژاد، 
سبب می شود با مشکالت متفاوتی دست و پنجه نرم کنیم. 
وحشت و نگرانی همچنان پدیده ای جهانی است اما محتوای 

ترس هر فرد مفهومی شخصی است.
روزی  که  کالفیلد،  هولدن  که  است  دلیل  همین  به  شاید   
شخصیتی جهانی به حساب می آمد، دیگر نماینده نسل حاضر 
با هدف  که  دیجیتال  ناشر مستقل  الکتریک،  ادبیات  نیست. 
حاضر  دنیای  به  ادبیات  ربط  ایجاد  و  ادبیات  کردن  جذاب 
شکل گرفته است می گوید: »در حال حاضر اگر سفیدپوست 
و ثروتمند باشید و مشکل خاصی نداشته باشید »ناتور دشت« 
که  آنجا شروع می شود  از  اما مشکل  بهتر درک می کنید  را 
چنین نیست. گوش کردن به درد و دل های کالفیلد که برای 
خودش احساس تأسف می کند برای غیرسفیدپوستان و زنان 

قابل درک نیست.«
 در گفت و گویی که با دانشجویان دوره کالج انجام شد و جالب 
به  نداشتند.  دوست  را  کالفیلد  هولدن  هیچ کدام  که  اینجاست 
نظر می رسد نه تنها »ناتور دشت« محبوب نیست بلکه جوانان 

برای توصیف آن از کلمه »بی مزه« استفاده می کنند.
حتی  و  بود  آتشین  داستانی  انتشار  زمان  در  دشت«  »ناتور   
خواندن آن در مدارس مختلفی ممنوع اعالم شد. »ناتور دشت« 
اما حاال  بودن می داد  به خوانندگان احساس قدرت و متفاوت 
در مدارس تدریس می شود و اگر والدین ناگهان به شما بگویند 

چیزی خوب است انتظار دارید نوجوانان باور کنند؟
اما این فقط رنگین پوستان و زنان نیستند که »ناتور دشت«   
را دوست ندارند. پسرهای سفیدپوست زیادی دوستش ندارند. 
با معلم های زیادی سخن گفتیم و آن ها معتقدند مشکل فقط 
سفیدپوست بودن هولدن نیست و تغییر جامعه در این موضوع 

نقش پررنگی دارد.
 هولدن در دوره ای خلق شد که از پسران انتظار داشتند مرد 
باشند و بر مشکالت خود فائق آیند اما در دوره کنونی که هر 
لحظه ممکن است کسی وارد مدرسه شود و همه دانش آموزان 

در  داشت؟  پسران  از  می توان  انتظاری  چه  ببندد  گلوله  به  را 
جامعه ای که مردان و بزرگساالن نمی توانند مشکالت خود را 
حل کنند چه انتظاری از پسربچه ها و نوجوانان می توان داشت؟

 به نظر می رسد باید برای خواندن »ناتور دشت« برنامه ریزی 
کرد و در سنین کم آن را خواند. اگر از پسربچه لوس داستان 
متنفر شدید اشکالی ندارد. کمی صبر کنید تا سن تان از 20 
سال گذر کند و دنیا روی سخت خود را به شما نشان دهد و 
با شخصیت واقعی  سپس »ناتور دشت« را بخوانید. آن وقت 
آشنا  دهد  نشان  خوانندگانش  به  داشت  نظر  در  سالینجر  که 
نماینده  نمی تواند  که  پولدار  لوِس  پسرک  یک  نه  می شوید؛ 
نوجوانان دنیا شود بلکه انسانی تنها که ناعدالتی های دنیای را 

غیرقابل تحمل می دانست.
 »ناتور دشت« داستان زندگی هولدن کالفیلد نوجوانی هفده 
ساله است که در آغاز رمان، در  مرکز درمانی بستری است و 

رمان بر اساس حوادثی شکل می گیرد که وی پیش از ورودش 
به این مرکز تجربه کرده بود.

 »ناتور دشت« به عنوان نخستین کتاب سلینجر، طی مدت 
کمی برای او شهرت و محبوبیت فراوان به همراه آورد و بنگاه 
انتشاراتی راندم هاوس در سال ۱۹۹۹ آن را به عنوان شصت 
و چهارمین رمان برتر قرن بیستم معرفی کرد. این کتاب در 
مناطقی از آمریکا، به عنوان کتاب »نامناسب« و »غیراخالقی« 
در  آمریکا«  کتابخانه های  »انجمن  سوی  از  و  شده  شمرده 

فهرست کتاب های ممنوعه دهه ۱۹۹0 قرار گرفت.
 از جروم دیوید سلینجر، نویسنده آمریکایی، عالوه بر »ناتور 
دشت« کتاب هایی چون »دلتنگی های نقاش خیابان چهل و 
واژگون«  هشتم«، »خاطرات شخصی یک سرباز«، »جنگل 
انتشار  به  ایران  در  و  ترجمه  فارسی  به  زویی«  و  »فرانی  و 

رسیده اند. 

آیانوجوانانامروزازخواندن»ناتوردشت«لذتمیبرند؟

از  را  دیگر  عزیزی  شهداد،   ۱3۹5 سال  مردادماه  دوم  نیمه 
بهزاد  دکتر  مرگ  با  پورحسینی  دکتر  مرگ  یاد  و  داد  دست 
و  کویر  زیبایی  به  را  شهداد  اینکه  با  شد.  تازه  اندوهجردی 
تاریخ آن می شناسند اما شهداد را باید به زادگاه رشد اندیشه 
هم شناخت. مردم شهداد زمانی به خانه شیخ صفر معروف به 
بهادر کرمان می رفتند اغلب به جای شنیدن خبرهای گرما و 
بار زندگی و بازار خرما بحث های ادبی و شعر می شنیدند و 
در آن سال ها که بهزاد کودک بود به این بحث ها و مهمانی 
و  شعر  به  عشق  شاید  و  کرد  می  افتخار  دوست  ادب  های 

ادبیات از همان سال ها در دل او النه و رشد کرد تا روزی 
به صورت نوشته و شعر فوران کند و تا امروز در هر خانه و 
کتابخانه کرمان کتاب تذکره شاعران دکتر اندوهجردی وجود 
داشته باشد. دکتر اندوهجردی هم که در یک خانه ادب پرور 
در شهداد رشد کرد تا در سالمندی زخم چندین هزارساله ای 
ناصرخسرو و فردوسی و  دامن  به  از سوی حکام مرتجع  که 
رودکی و سیف فرغانی و .... خورده بود در زادگاهش حس کند 
اما تحمل کرد ولی دکتر اندوهجردی هرگز دل سرد نشد و قلم 
را زمین نگذاشت چون با نوشتن یادی از گذشته ایران و طنز 

و طنزپردازان در ایران  در صف اهل قلم ایران ایستاده بود.
مکاتبات او با دکتر پورحسینی خواندنی است و دکتر پورحسینی 
در شعری همه اندوه و درد دل خود را برایش بازگو کرد و گفت 
که من هم مانند بسیاری از استادان راستین از این استادهای 
دروغین دانشگاه با مدارک کوپنی و یک شبه بیزار هستم و 
آن را توهین به بیهقی می داند. او حتی آن را خطرناک تر از 

زمانی دانست که سالطین تمامیت خواه به قلع و قمع استادان 
و  آنها  بازگشت  امید  حداقل  زمان  آن  در  پرداختند چون  می 
در  که  سروی  هر  زمان  آن  در  داشت  وجود  آنها  جانشین  یا 
دانشگاه می افتاد سرو دیگری به جای آن می رویید اما امروز 
آفت رواج استادهای دروغین همه دستاوردهای استادان بزرگ 

دیگر را ویران کرد و از اعتبار علمی انداخت.
دکتر اندوهجردی حتی زمانی که در دانشکده ادبیات و علوم 
نمی  استاد  را  خود  کرد  می  تدریس  تهران  دانشگاه  انسانی 

نامید.
ضربه زدن به مقام علمی استاد دانشگاه در اصل ضربه زدن 
به آموزش و رشد علم و تکامل علم است. بی جهت نیست که 
دانشجویان جوان با طعنه می گویند استاد بگوییم تا خوشش 

بیاید.
و  بازرگانی  افسری،  دانشکده  در  اندوهجردی  دکتر  تدریس 
و  بود  همراه  دانشجویان  استقبال  با  کرمان  و  کرج  مدیریت 

دکتر اندوهجردی با همه وجود و به خاطر علم، اندوه و غم 
را در دل پنهان می کرد و هرگز آن را با دانشجویان در میان 

نمی گذاشت.
این  ارزنده  کارهای  از  فروزانفر  استاد  یادنامه  چاپ  و  تهیه 
انتقال دانش  از همه راه ها برای  اندوهجردی  کرمانی است. 
و تجربه خود به نسل جوان استفاده می کرد و مقاالت او در 
مجالت یغما، نگین، فصل نامه کرمان، کلک، رنگین کمان، 

سپید سیاه و .. چاپ می شد.
دکتر اندوهجردی در سرودن و شناخت شعر هم مهارت داشت. 

در نامه ای که برای دکتر پورحسینی نوشته است:
بیژن صفت نیم که به بیگانه دل دهم 

در عاشقی تمام چنانچون تهنتنم
شاید اشاره اش به تحمل نامالیمات و حسادت ها و ماندن در 
وطن است که مانند دکتر پورحسینی در ایران ماند و دل به 

بیگانه نبست.

کوچه بن بست    یادکردی از  دکتربهزاد اندوهجردی 
استادی که به بیگانه دل نبست

بهقلممیرسیدعباس
روحاالمینی

آشتی ات 
را نمی خواهم 

زنده ام 
با یاد قهر تو 

که در گوشه گوشه ی خاطر من 
نقش بسته است 

ترسم که شوق دیدارت 
یاد ترا 

از خاطرم ببرد
دلخوشیم را از من مگیر

آشتی ات را 
نمی خواهم
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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 

بهقلم
سیدرضا
مجدزاده
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سرویس اجتماعی کرمان امروز

قربانی یک عبادت مالی و از شعائر اسالم است و در مقابل دیگر عبادت 
های مالی  ویژگیهای خاصی در بر دارد، با توجه به آن ویژگی ها قربانی 

بین عبادت های دیگر جایگاه و اهمیت ممتازی را حائز است.
 مفهوم و معنی قربانی

آن  هر  است،  ماخوذ  »قربان«  لفظ  از  »قربانی«  لغوی  معنای  نظر  از 
چیزی که ذریعه و وسیله تقرب و نزدیکی اهلل تعالی باشد آن را »قربانی« 

می گویند، آن چیز خواه ذبح حیوان باشد یا دیگر صدقات.
بعضی از علماء هر نیکی و عمل خیر را که باعث قرب و رحمت الهی 

باشد »قربانی« می نامند.
البته در عرف عام به آن حیوان مخصوص »قربانی« گفته می شود که 
به خاطر رضای اهلل در روزهای معین عید االضحی- عید قربان- مسلمانان 
آن را ذبح می کنند و کلمه قربانی از لفظ قربان گرفته شده  و چندین 
بار در قرآن مجید آمده است، در اکثر مواقع مراد از آن »حیوان مذبوحه« 

است.
قربان، عبارت از کارهای نیکی است که انسان بوسیله آن بخواهد خود را 
به رحمت خداوند نزدیک کند، بنابراین عمل نیکی که انسان انجام دهد تا 
بدان وسیله خویشتن را به رحمت حق تعالی نزدیک سازد آن کار را قربان 
گویند؛ مانند فرمایش رسول اکرم)ص( که فرمود: نماز موجب تقرب و 

نزدیکی هر پرهیزکار به رحمت پروردگار است.
تعالی، قرابت زمانی و مکانی  از تقرب به خدای  بدیهی است که مراد 
ندارد  وجود  هیچگونه خویشاوندی  مخلوق  و  خالق  بین  که  چرا  نیست 
بلکه منظور آن است که از راه طاعت و انجام کارهای شایسته می تواند 

مشمول الطاف الهی قرار گرفته و به رحمت او نزدیک شود.
کشتن حیوان در مراسم قربانی اشاره به کشتن نفس اماره است و مرد 
خداشناس با شمشیر برنده عقل و ایمان، حیوان نفس را که به طور دائم 
وی را به کارهای زشت وا می دارد مقتول سازد و خانه دل را از لوث نفس 

لئیم پاک گردانده، آنرا در راه حق و پیشگاه محبوب قربانی کند.
از جمله اعمالی که حجاج در روز دهم ذیحجه در سرزمین منا انجام 
می دهند کشتن شتر، گاو و یا گوسفند و انفاق آن به مستحقین است تا 
به وسیله این عمل نیک به رحمت پروردگار نزدیک شوند که آنرا قربانی 

گویند.
 اسرار و حکمت قربانی

و حکمتهای  اسراسر  جمله  از  خدا  راه  در  آن  انفاق  و  مال  کردن  فدا 
قربانی است.

کشتن حیوان در مراسم قربانی اشاره به کشتن نفس اماره است و مرد 
خداشناس با شمشیر برنده عقل و ایمان، حیوان نفس را که به طور دائم 
وی را به کارهای زشت وا می دارد مقتول سازد و خانه دل را از لوث نفس 
لئیم پاک گردانده، آن را در راه حق و پیشگاه محبوب قربانی کند و حج 
اکبر نماید که اگر نفس اماره و خواهش های او کشته نشوند و آرام نگیرند 
هرگاه تمام نعمتها و ثروتهای دنیوی در اختیارش باشد و زمین و آسمان 

را ببلعد باز هم سیر نمی شود و ندای هل من مزید دارد.
خداوند  ریخت،  که  قربانی  خون  قطره  اولین  خوانیم  می  روایات  در 
ورود  یا  نوزاد  تولد  به خاطر  که  اوقاتی  بخشد،  را می  گناهان صاحبش 
مسافر یا دفع بال، گوسفند ذبح می شود، در روح و روان و حرکت اهل 

خانه شور و نشاطی پدید می آید.
به هرحال، ذبح صدها هزار گوسفند و نحر هزاران شتر، یک نوع جلوه 
ایثار دسته جمعی است که خود از شعائر  و زیبایی بوده، مظهر روحیه 

الهی است.
ها  گرسنه  کردن  سیر  قربانی  اسرار  از  یکی  ها:  گرسنه  کردن  سیر 
است قرآن در این باره می فرماید » از گوشت هایی که قربانی می کنید 
قانع، فقیری است  قانع و معتر بدهید.  به  نمائید، هم  هم خودتان میل 
که به آنچه می گیرد، قانع است. معتر، فقیری است که عالوه بر تقاضای 
است  اسالم  بینش وسیع  نشان دهنده  کند.این  اعتراض هم می  کمک 
که سفارش به خود را فراموش کنید نه دیگران را و در تقسیم گوشت و 
اطعام، پای بند تملق یا دعا و تواضع فقیر نباشید؛ او را سیر کنید، گرچه 

با شنیدن زخم زبان باشد.
 تاریخچه قربانی

البشر حضرت آدم علیه  ابو  ذبح قربانی جهت تقرب پروردگار از زمان 
السالم شروع شد، وقتی که دو فرزندش هابیل قوچی و قابیل مقداری 
گندم را به عنوان قربانی به بارگاه خداوندی تقدیم نمودند. به دستور و 
این  را سوخت، که  قربانی هابیل  آمده،  از آسمان  آتشی  روال آن زمان 

عالمت قبولیت بود و قربانی قابیل به حال خود باقی ماند.

در قرآن مجید این واقعه تاریخی چنین آمده است:
یکی  از  کردند  تقدیم  قربانی  آدم(  پسران  قابیل،  و  )هابیل  که  وقتی   

)یعنی هابیل( پذیرفته شد و از دیگری )قابیل( پذیرفته نشد.
بعد از آن این عمل در تمام ادیان سماوی به عنوان یک عبادت و ذریعه 
آیین جای  و  عنوان یک دستور  به  مواقع خاص  و  مناسبات  در  و  قرب 
ماند. اینجاست که می بینم تمام ملتها اعم از پیروان ادیان سماوی و غیر 
یا  بارگاه خداوندی  به  یا صدقه دادن پول و کاال  با ذبح حیوان  سماوی 

معبود های باطل خویش تقرب می جویند.
 واقعه تاریخی بی نظیر

قربانی به عنوان شعار دین و آیین و مشروعیت آن به زمان حضرت آدم 
علیه اسالم بر می گردد اما وقتی که واقعه بی نظیر و شگفت انگیز، ابر 
مرد تاریخ حضرت ابراهیم علیه السالم پیش آمد، که در آن واقعه تاریخی 
بی مثال، ایشان برای ذبح و قربان کردن یکتا فرزند برومندش حضرت 
اسماعیل علیه السالم اقدام فرمودند و پس از پیروز و نامدار شدن حضرت 
ابراهیم در آن آزمایش سخت و تاریخی، قربانی جایگاه و اهمیت ویژه ای 
را در ادیان سماوی کسب کرد، چرا که شخصیت حضرت ابراهیم علیه 
اسالم  اهل  و  مسیحیان  یهودیان،  ادیان سماوی  اهل  تمام  برای  السالم 
مورد قبول و قابل احترام است، و آن داستان تکان دهنده و شگفت انگیز 
آمده  مجید  قرآن  صافات  درسوره  را(  دلبند  فرزند  پدرارجمند،  )قربانی 

است و کتاب مقدس نیز آن را تثبیت می کند.
و  قربانی  از  پر  السالم  و  الصالة  علیهم  انبیاء  تمام  زندگانی  و  سیرت 
ابواالنبیاء حضرت  تاریخ،  مرد  ابر  زندگانی شخصیت  اما  هاست  مجاهده 
ابراهیم علیه الصالة والسالم به تنهایی تاریخی است زنده و جاویدان پر از 

قربانی ها، مجاهده ها، رنجها و مشقتها، هجرت ها و دعوت ها.
او  مقابل  در  خانواده  تمام  و  پدر  نمود،  آغاز  را  حق  راه  دعوت  وقتی 
آتش  به  را  ایشان  پادشاه وقت  پرستی  یکتا  و  توحید   راه  در  ایستادند. 

مجازات کرد.
از وطن اصلی  لذا  را پیشه کند  او مجبور شد که راه هجرت  سرانجام 
خویش در سرزمین عراق )بابل( به سوی فلسطین هجرت فرمود. »و قال 
إنی ذاهب الی ربی سیهدین« و گفت من به سوی پروردگارم می روم و 

او مرا هدایت خواهد کرد.
 دعای فرزند

انتظار فرزند بود در سن هشتاد و شش سالگی  تمام زندگی چشم به 
در حالت بیم و امید به دربار خداوندی برای فرزندی صالح دست به دعاء 
بندگان  از  فرزند صالحی  الها! مرا  بار  الصالحین«  شد »رب هب لی من 

شایسته عطا فرما.
خداوند نیز این دعا را مستجاب کرد و فرزند صالحی همچون اسماعیل 

به او بشارت داد.
»فبشرناه بغالم حلیم« پس ما او را به نوجوانی بردبار و صبور بشارت 

دادیم.
قربانی فرزند

به زبان قرآن این داستان شگفت انگیز چنین آمده است:
»فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر 

ما ذا تری«
زمانی که فرزند به مقام سعی و کوشش رسید یعنی به مرحله ای رسید 
که می توانست در مسائل مختلف زندگی با تالش و کوشش پدر را یاری 

کند  بنا به گفته بعضی مفسران در آن وقت سیزده ساله بود.
در آن برهه از زمان حضرت ابراهیم علیه السالم خواب عجیب و شگفت 
انگیزی دید )خواب انبیاء در حکم وحی الهی است( و آن خواب حیرت 
انگیز بیانگر شروع یک آزمایش بزرگ دیگر بود. در خواب می بیند که از 
سوی خداوند به او دستور رسیده است تا فرزند برومند و یگانه اش را با 
دست خود قربانی کند و سر ببرد. ابراهیم که بارها از کوره داغ امتحان 
الهی سر افراز بیرون آمده بود این بار نیز باید دل به دریا بزند و سر بر 

فرمان حق بگذارد.
پدر تمام ماجرا را برای فرزند بیان می کند آن گفتمان تاریخی تا روز 
از  ابراهیم  نیز  بار  این  و  است  گشته  مرقوم  جاویدان  کتاب  در  قیامت 
آزمایش سر افراز و کامران بیرون آمد و این غالبا سخت ترین و آخرین 
امتحان حضرت ابراهیم علیه السالم بود که در آن هم مانند کوهی ثابت 

قدم ماند.
"قد صدقت الرءیا إنا کذلک نجزی المحسنین ان هذا لهو البالء المبین  

و فدیناه بذبح عظیم"
و  کند  قربانی  فرزند  به جای  تا  فرستاد  بزرگ  قوچی  متعال   خداوند 
سنتی برای آیندگان در مراسم حج و سرزمین منا و برای تمام جهانیان 

به جای ماند.
اگر عمال حضرت اسماعیل علیه السالم قربانی می شد همانطوری که 
حضرت ابراهیم تصمیم قطعی آن را داشت بعد از آن باید به تاسی  و 
می  ریخته  خیابانها  و  کوچه  در  ها  جگرگوشه  خون  ابراهیم  از  پیروی 
الهی شامل حال گشت بجای فرزند دلبند قوچی بزرگ  شد مگر لطف 
برای ذبح عنایت گردید و به عنوان یادگار ابراهیمی، دین اسالم و خاتم 
پیامبران نه فقط آن را مشروع قرار داد بلکه بر احیای آن حکم تاکید آمد 
که در همان روز تاریخی دهم ذی الحجه، عید قربان حجاج کرام و عموم 
مسلمانان به شرط استطاعت یک گوسفند سالم با شرایط و سن خاصی 
ذبح کنند. )احکام شرعی و و تفاصیل فقهی این شعار اسالمی در کتابهای 

فقه به تفصیل ذکر شده است(
عرفه،  وقوف  سعی،  و  طواف  مناسک،  از  مجموعه  که  حج  و  قربانی 
اینها شعائر  غیره همه  و  قربانی شکرانه  ذبح  رمی جمرات  مزدلفه،  منا، 
و عباداتی هستند که در ماه ذی الحجه ادا می شوند، و مشروعیت همه 
خاتم  به  ایشان  از  و  گردد  بر می  السالم  علیه  ابراهیم  به حضرت  اینها 
پیامبران و اهل اسالم به ارث رسیده است چرا که پیامبر اسالم جانشین 
اهلل  آنحضرت صلی  بودند،  والسالم   الصالة  علیه  ابراهیم  برحق حضرت 
و  ثمره  من  ابراهیم«  جدی  دعوة  »أنا  فرمود  می  افتخار  با  وسلم  علیه 
نتیجه دعا پدربزرگم ابراهیم هستم . دعایی که هنگام تعمیر کعبه بر زبان 

حضرت ابراهیم جاری بود: »ربنا و بعث فیهم رسوال منهم
در خصوص قربانی وقتی که از آنحضرت صلی اهلل علیه وسلم سوال می 

شد: »ما هذه االضاحی؟« این قربانی ها چه هستند؟
ابیکم  »سنة  فرمودند:  می  پاسخ  در  وسلم  علیه  اهلل  آن حضرت صلی 

حضرتابراهیم  پدرتان  یادگار(  )و  سنت  )قربانی(  اسالم«  علیه  ابراهیم 
علیه اسالم است.

اصحاب پرسیدند: »فما لنا فیها یا رسوالهلل« ای رسول گرامی! ما را از 
ذبح قربانی چه می رسد؟

آن حضرت در جواب فرمودند: »بکل شعرة حسنة...« در مقابل هر مویی 
شما را یک نیکی می رسد و در مقابل هر پشمی به شما یک نیکی می 

رسد. )مشکوة(
قربانی یادگار و خاطره ابراهیمی

را  السالم  علیه  ابراهیم  حضرت  اعمال  و  افعال  تمام  متعال  خداوند 
پسندیده و آنها را برای امت آن حضرت صلی اهلل علیه وسلم مشروع قرار 
داد به خصوص اعمالی که به حج و قربانی متعلق هستند، تا نام گرامی 
آن ابر مرد تاریخ برای همیشه جاویدان بماند و کالم ربانی در حق ایشان 
صادق آید که بعد از بیان واقعه آزمایش بزرگ اهلل تعالی می فرماید: »و 
ترکنا علیه فی االخرین سالم علی ابراهیم« و نام نیک او را در امتهای بعد 

باقی نهادیم. سالمتی باد بر ابراهیم.
کارنامه  نگهداشتن  زنده  ملتهاست که جهت  توده  قدیم رسم  زمان  از 
های بزرگواران و فاتحان، دولتمردان و نامدارن بناها ساختمانها و مناره 
ها یا مجسمه هایی به طور یادگار می سازند، هر چند آنها مستحکم باشند 
اما دین اسالم در این سلسله  باز هم شکار حوادث روزگار خواهند شد 
بعضی اعمال را مشروع قرار داده که با آن شخصیت ارتباط خاصی دارند 
از انجام آن اعمال نه تنها ثواب می رسد بلکه سیرت و زندگانی، فداکاری 
و مجاهده های آن شخصیت در ذهن ترسیم می گردد تا آنها را مشعل 
راه خویش قرار داده و خود را جهت عمل و دعوت به راه حق آماده سازد. 
به خصوص این عمل مبارک )قربانی( یعنی مال و متاع، تن، سن و وطن 
همه اینها را به خاطر رضایت خداوند قربان کند و از آنها بگذرد. بطور 
الهی  رضای  تا  شود  کشته  گوسفند  مانند  انسان  هوای  و  نفس  خالصه 

حاصل گردد.
بعضی ناآگاه و دور از فهم و فلسفه احکام و شعائر دینی در اجرای این 

حکم بزرگ اسالمی )قربانی( چنین ایرادی می گیرند:
مبلغ هنگفتی از مسلمانان جهت ذبح و قربانی هر سال خرج می شود، 
غیر از گوشت خوردن و اسراف و اضاعه مال دیگر مفهومی ندارد، چرا این 

مبلغ در رفاه و آسایش ملتها و کشورها بکار برده نمی شود.
این نوع ایرادها ناشی از جهالت و بی سوادی و دوری از فهم و فلسفه 
احکام الهی است. این نوع ایرادی را می توان در هر عبادت مالی و بدنی 
مطرح نمود. البته اگر مفهوم ایمان ودین را بخوبی بدانیم، چنین اعتراضی 

هرگز پیش نخواهد آمد.
و دنبال توجیهاتی پوچ نخواهیم رفت، مفهوم دین وایمان یعنی هر چه 
انجام  برای  آورده  ایمان  و سلمنا-  آمنا  کند-  مطالبه  بنده  از  تعالی  اهلل 

وظیفه به پای خیزیم.
یک فرد مسلمان وقتی که دوست داشتنی و بهترین حیوانی از قبیل 
واقع  در  کند  می  قربانی  خدا  رضای  راه  در  را  گوسفند  و  گاو  و  شتر 
گویا برای تکامل روحی و تربیت تدریجی نخستین درسی به او آموخته 
می شود که او از قربانی نفیس برای قربانی نفس خویش آماده گردد و 
که  است  خیرات  و  بهترین صدقه  مساکین  و  فقراء  برای  حال  عین  در 
خانواده خویش نیز از آن استفاده می کند. یقینا در کشورهای اسالمی 
بین شهر نشینان و روستائیان خانواده های بسیاری هستند که در طول 
سال یک بار هم گوشت بر سر سفره شان نمی بینند اگر گوشت قربانی 
عادالنه طبق سنت توزیع شود بهترین خدمت و کمک برای خانواده های 

ستمدیده خواهد بود.
چنین اعتراض ها را کسانی مطرح می کنند که در قصرهای شیشه های 
پشت پرده نشسته با دین و مشکالت جامعه ارتباطی ندارند. عالوه بر این 

بعضی ها شبه ی دیگر مطرح می کنند:
روزهای عید حیوان زیادی به طور قربانی ذبح می شود و این یک نوع 
ضرر اقتصادی است که به سبب آن برثروت حیوانی لطمه وارد می شود 

مردم به کمبود گوشت و دیگر فرآورده های حیوانی دچار می گردند.
خالق  کامل  قدرت  از  انسان  که  است  این  اثر  بر  یقینا  شبه  نوع  این 
جهانیان و مشاهده نظم و انتظام وی غافل باشد. نظم خداوند همیشه در 
جهان این بوده و هست و هر چیزی که بیشتر به آن نیاز داشته باشیم 
افزونی آن  افزونتر می گرداند وبه عوامل و اسباب  خداوند متعال آن را 
نعمت انسان را راهنمایی می کند. مانند چاهی اگر آبش روزانه کشیده 
افزونتر و پاکتر می ماند ور نه چشمه هایش مسدود گشته و می  شود 

خشکد.
در  نسلش  وجود  این  با  است؛  اینکه حالل  با  نیست  جایز  آهو  قربانی 
بعضی مناطق و کشورها معدوم گشته است اما گوسفند به مقدار وافر هر 
جا و هر کجا یافت می شود، شتر و گاو به نسبت گوسفند کمتر ذبح می 

شوند به همان میزان از گوسفند کمتر یافت می شوند.

نوشتاری درباره تاریخچه و فلسفه عید قربان؛
قربان؛ آفتابی به شب ظلمت
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مرگ مشکوک تازه عروس 
بعد از ماه عسل

راز مرگ تازه عروس که پس از بازگشت از ماه عسل به طرز مرموزی جان 
باخته با اعالم نظریه پزشکی قانونی فاش خواهد شد.

ظهر  از  بعد  یک  ساعت  ایران،   از  نقل  به  اقتصادآنالین  گزارش  به 
پنجشنبه 17 مرداد، مأموران کالنتری 133 شهرزیبا در تماس با بازپرس 

کشیک قتل از مرگ مشکوک زن جوانی در خانه اش خبر دادند.
تحقیق  تیم  و  جنایی  بازپرس  دستور  به  تحقیقات  خبر  این  اعالم  با 
آغاز شد. در بررسی های صورت گرفته آثار کبودی و جراحت روی سر و 
با توجه به مشکوک بودن  صورت زن جوان دیده شد. به همین خاطر 
علت مرگ دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی از سوی بازپرس جنایی 
صادر شد. همچنین همسر وی که در خانه حضور داشت تحت بازجویی 
قرار گرفت. این تازه داماد 39 ساله به مأموران گفت: من و همسرم یک 
هفته قبل ازدواج کردیم البته از حدود 10 سال قبل با او همکار بودم. بعد 
از ازدواج چند روزی برای ماه عسل به گرجستان رفتیم. بعد از بازگشت 
را  آن  بازسازی  و قصد  آمدیم  بودیم  زندگی خریده  برای  خانه ای که  به 
اما امروز صبح وقتی همسرم وارد سرویس بهداشتی خانه شد  داشتیم 
ناگهان صدای وحشتناکی شنیدم با عجله در را باز کردم که دیدم همسرم 
روی زمین افتاده است خیلی ترسیدم چون سرش به شیر آب خورده و 
از هوش رفته بود. او را از دستشویی بیرون کشیدم و با اورژانس تماس 
گرفتم. بعد از آمدن مأموران امداد به من گفتند همسرم فوت کرده است.
سرهنگ سرافراز احمدی، رئیس کالنتری 133 شهرزیبا با اعالم این خبر 
گفت: جسد به دستور بازپرس دشتبان از شعبه دهم دادسرای امور جنایی 
تهران برای مشخص شدن علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد. در 
بررسی های صورت گرفته از سوی کارشناسان پزشکی قانونی مشخص 
شد که آثار جراحتی که روی بدن عروس جوان دیده شده مرگبار نبوده 
است. همچنین آثار کبودی روی گردن و صدماتی که نشان دهنده وقوع 
قانونی  پزشکی  متخصصان  اولیه  نظریه  نشد.  مشاهده  نیز  باشد  قتل 
مرگ بر اثر سکته اعالم شده اما درخواست آزمایش سم شناسی نیز داده 
شده و تا اعالم نظریه قطعی درباره علت مرگ تازه عروس همسر وی به 

دستور بازپرس پرونده بازداشت خواهد ماند.

سرنخ های تازه از قتل مرموز 
مرد تنها

انکار  سه سارق دستگیرشده هرگونه دخالت در مرگ مرد صاحبخانه را 
می کنند، اما با توجه به سرنخ های موجود در بازداشت هستند تا تحقیقات 
در  اتهام دخالت  از  تبرئه  در صورت  متهمان حتی  این  کند.  پیدا  ادامه 
در یک سال گذشته  زیرا  ماند،  بازداشت خواهند  در  قتل همچنان  این 
سرقت های متعددی انجام داده اند که در ارتکاب آن ها شکی باقی نمانده 

است.
به  تهران  شمال  خانه های  از  سرقت  مورد  چند  گذشته  سال  اواسط  از 
در  تخریب  و  قفل  شکستن  با  سارقان  شد  مشخص  و  گزارش  پلیس 
وارد خانه ها می شدند. سارقان پول نقد، دالر، جواهرات و اموال ارزشمند و 

سبک را با خود می بردند.
به این ترتیب تحقیقات برای دستگیری این سارقان آغاز شد و درحالی که 
مأموران  بود،  نیامده  دست  به  آن ها  دستگیری  برای  سرنخی  هنوز 
پلیس جنایی تهران در جریان مرگ مرد مسنی قرار گرفتند که جسد 
خون آلودش در خانه اش پیدا شده بود. در تحقیقات مشخص شد آثاری از 
ورود مشابه دزدان با شیوه سرقت هایی که در ماه های گذشته اتفاق افتاده 
در خانه مرد متوفی وجود دارد. فرزندان مرد مسن نیز پس از حضور در 
محل گفتند پول و دالر های متوفی به سرقت رفته است، بنابراین احتماال 
قتل با انگیزه سرقت قوت گرفت و این فرضیه مطرح شد که سارقانی 
پس تخریب در ورودی داخل خانه رفته و ناگهان با صاحبخانه روبه رو 

شده و او را به قتل رسانده اند تا به هدف مجرمانه خود برسند.
یک  حدود  مقتول  خانه  از  سرقت شده  اموال  ارزش  تحقیقات  ادامه  در 
میلیارد تومان تخمین زده شد. همچنین اثر انگشتی به دست آمد که 
بررسی ها نشان داد احتماال اثر انگشت یکی از سارقان باشد. باوجوداین 
شاکیان  از  نفر  دو  اینکه  تا  نشد  منجر  دزدان  دستگیری  به  تحقیقات 
پرونده های سرقت به پلیس مراجعه کردند و گفتند اموال و طال های خود 
را دیده اند که در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام به حراج گذاشته 
شده است. با به دست آمدن این سرنخ جدید، مأموران صاحب اکانتی را که 
قصد فروش اموال مسروقه را داشت شناسایی و دستگیر کردند. متهم 
دستگیرشده که مجرمی سابقه دار است، گفت: در زندان با دو نفر آشنا 

شدم و پس از آزادی از زندان تصمیم به سرقت های جدید گرفتیم.
به این ترتیب دو همدست او نیز دستگیر شدند و در ادامه تحقیقات معلوم 
شد اثر انگشت یکی از متهمان با اثر انگشتی که در محل کشف جسد 
خون آلود مرد مسن به دست آمده بود مطابقت دارد، ازاین رو این متهمان 
در مظان اتهام قتل قرار گرفتند. متهمان دخالت در مرگ مرد صاحبخانه 
را انکار کردند. متهمی که اثر انگشتش در صحنه جرم پیدا شده است، 
گفت: ما برای سرقت رفته بودیم که با جسد روبه رو شدیم، اول ترسیده 
بودیم و می خواستیم بدون سرقت فرار کنیم، اما بعد وسوسه شدیم و 
بنا بر این گزارش، تحقیقات در  از آن خانه خارج شدیم.  بعد از سرقت 

این باره ادامه دارد.

انتظار مشاهده آذرگوی های زیاد تا سال ۱۴۰۷

گرامی ظریف در مورد برداشت ناقص عده ای از سخنان وی پست اینستا

در حالی روزهای ۲۱ و ۲۲ مرداد ماه امسال بارش 
شهابی پرساووشی به اوج بارش می رسد که نور مزاحم 
آسمان  در  نوری  آلودگی  منابع  از  یکی  عنوان  به  ماه 

بوده و زمان اوج بارش در شرایط روز رخ می دهد.
با  گفت وگو  در  ایران  آماتوری  نجوم  انجمن  مدیر 
فصل  میانی  ماه  در  ساله  همه  کرد:  ایسنا،اظهار 
تابستان، یکی از بارش های مشهور شهابی رخ می دهد 

که به نام بارش شهابی »پرساووشی« مشهور است.
مهندس مسعود عتیقی با بیان اینکه هر بارش به یک 
دنباله دار  کرد:  نشان  خاطر  است،  وابسته  دنباله دار 
عامل بارش شهابی »پرساووشی« به نام »سوئیف تاتل« 
به  و  میالدی شناسایی شد  در سال ۱۸۶۲  که  است 

عنوان عامل این بارش معرفی شده است.
به گفته مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران این دنباله دار 
و  می چرخد  خورشید  دور  به  بار  یک  سال   ۱۳۳ هر 
جو  با  برخورد  با  دنباله دار  این  از  مانده  جا  به  ذرات 

زمین، بارش زیبای پرساووشی را ایجاد می کند.
عتیقی، دوره این بارش را از ۲۷ تیر تا ۳ شهریورماه 
هر سال ذکر کرد و یادآور شد: طی شب های مختلف 
به صورت  دنباله دار سوئیف تاتل  از  مانده  به جا  ذرات 
اما  می شود  دیده  آسمان  در  درخشان  شهاب های 
شبانگاه شب های ۲۱ و ۲۲ مرداد هر سال زمان اوج 

این بارش است.
به  قادر  بارش،  اوج  زمان  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
بود،  خواهیم  بارش  این  از  شهاب  بیشترین  مشاهده 
اظهار کرد: یکی از نکات جالب بارش آن است که رصد 
شهاب های این بارش توسط اخترشناسان چینی در ۲ 

هزار سال قبل گزارش شد.
عتیقی با بیان اینکه ۱۵ سال قبل با ۲۰۰ شهاب در 
ساعت، بیشترین بارش شهابی برای بارش پرساووشی 
سال  در  می رود  انتظار  کرد:  اضافه  است،  شده  ثبت 
پر  نسبت  به  بارش  یک  نیز شاهد  ۱۴۰۷ خورشیدی 

تعداد از این بارش شهابی باشیم.
به  اشاره  با  ایران  آماتوری  نجوم  انجمن  مدیر 
این  در  گفت:  پرساووشی،  شهابی  بارش  ویژگی های 
آذرگوی های  یا  درخشان  بسیار  شهاب های  بارش، 
بسیار پرنور دیده می شود. خوشبختانه فصل تابستان با 
وجود اوقات فراغت و شب های معتدل کوهستان های 
ایران، فرصت مناسبی را برای رصد این بارش تابستانی 

ایجاد می کند.
از  بعد  »پرساووش«  فلکی  صورت  اینکه  بیان  با  وی 
آسمان  شرق  شمال  افق  از  شب ها  این  شب  نیمه 
شهابی  بارش  کانون  چون  شد:  یادآور  می کند،  طلوع 
پرساووش در این صورت فلکی است از این رو نام این 
بارش به نام بارش شهابی »پرساووشی« مشهور شده 
است. عتیقی در خصوص نام این بارش شهابی توضیح 
داد: متاسفانه برخی این بارش را به غلط »برساووشی« 
می نامند و این در حالی است که تلفظ صحیح نام این 

بارش در زبان فارسی بارش »پرساووشی« است.
وضعیت رصد شهاب های پرساووشی در آسمان مرداد

مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران با اشاره به وضعیت 
 ۳۰ و   ۱۱ ساعت  در  گفت:  نجومی  پدیده  این  رصد 
دقیقه روز سه شنبه ۲۲ مرداد ماه جاری که در شرایط 
روز به سر می بریم، اوج بارش پرساووشی و با توجه به 
این شرایط )روز و وجود نور روز( بهترین زمان برای 
بارش  این  آذرگوی های  ویژه  به  و  شهاب ها  مشاهده 
و روشنی  به سمت صبح  نیمه شب  و  بامداد سه شنبه 

هوا خواهد بود.
عتیقی، در عین حال تاکید کرد: متاسفانه امسال نور 
زیاد ماه امکان مشاهده شهاب های کم نور را سخت و 
به نوعی شاهد آلودگی نوری هستیم حتی در مناطق 
به دور از آلودگی نوری شهرهای بزرگ شرایط خوبی 
فراهم   ۹۸ پرساووشی  شهابی  بارش  مشاهده  برای 

نیست.

باشیم  امیدوار  می توانیم  که  هر چند  کرد:  اضافه  وی 
نور ماه دور است،  از  از آسمان که  که در بخش هایی 
بتوانیم آذرگوی های بسیار درخشان این بارش شهابی 

زیبا را مشاهده کنیم.
به گفته این محقق حوزه نجوم آماتوری، در زمان اوج 
آسمان  پهنه  سراسر  در  می تواند  شهاب   ۶۰ تا  بارش 

قابل مشاهده باشد.
شهاب های  مشاهده  به  قادر  که  مناطقی 

پرساووشی هستیم
عتیقی در خصوص مناطق مناسب برای مشاهده این 
بارش شهابی، گفت: به طور معمول بهترین مکان برای 
کوهستانی  و  کویری  مناطق  شهابی  بارش های  رصد 
کشور است که با دور بودن از آلودگی هوا و آلودگی 
را  بیشتری  شهاب های  بتوان  بزرگ  شهرهای  نوری 
در  نوری  و  هوا  آلودگی  از  دور شدن  و  کرد  مشاهده 
شرایطی است که نور ماه به عنوان یک آالینده نوری، 

مزاحم رصدگران برای رصد بارش شهابی در مناطق به 
دور از شهرها نباشد.

ابزارهای رصدی
وی با بیان اینکه برای رصد بارش های شهابی نیاز به 
این  برای  کرد:  اظهار  نیست،  رصدی  ابزار  گونه  هیچ 
به  ترجیحا  و  مسلح  غیر  چشم  با  است  کافی  منظور 
نظر  زیر  را  آسمان  مختلف  مناطق  گروهی  صورت 

داشت.
عتیقی ادامه داد: ثبت شهاب های مشاهده شده، قدر 
به جایی شهاب ها در  )روشنایی( شهاب ها، میزان جا 
رد شهاب ها  که  فلکی  درجه، صور  مقیاس  با  آسمان 
از  در زمینه آنها است، طراحی دست آزاد )اسکیس( 
شهاب های مشاهده شده و عکاسی با لنزهای با میدان 
دید باز از جمله فعالیت هایی است که در ثبت گزارش 
و ماندگار کردن یک واقعه نجومی مانند بارش شهابی 

در میان رصدگران آماتور متداول است.

در  او  صحبت های  از  گفت:  ظریف  محمدجواد 
برداشت  انسانی  کرامت  و  بشر  حقوق  همایش 

ناقصی شده است.
کشورمان با انتشار  گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه  به 
گرام خود همراه با ویدئویی  پستی در صفحه اینستا

کرامت نوشت:  از سخنانش در همایش حقوق بشر و 
از  ناقصی  برداشت  دوباره  ظاهرا  دوستان.  »سالم 
انسانی  کرامت  و  بشر  حقوق  روز  در  من  سخنرانی 
ببر  همیشه  مثل  و  شده  مجدد  حمله  دستمایه 
کردند. لطفا نتیجه گیری  کاغذی ساخته و شکارش 

همان سخنرانی را بشنوید.«
گزارش ایسنا، متن سخنرانی ظریف در این ویدئو  به 
ح  گرام وی منتشر شده، به شر که در صفحه اینستا
زیر است: هر دولتی می تواند و می باید برای رعایت 
حقوق شهروندان خود تالش مضاعف داشته باشد. 

مردم  این  و  وابسته ایم  مردم  این  به  که  ما  حتما 
که مردم رییس ما هستند  ولی نعمت ما هستند، ما 
می توانند  هم  مردم  و  داشته اند  نگه  را  ما  مردم  و 
کنند حتما باید ما بیش از دیگران به حقوق  جابجا 

این مردم متعهد باشیم.

آزمون  مجازین  اینکه  بر  کید  تا با  علوم  وزیر 
کنند،  رشته  انتخاب  عالقه  اساس  بر   ۹۸ سراسری 
می توانند  داوطلبان  بار  اولین  برای  امسال  گفت: 
اساس  بر  پذیرش  برای  دانشگاه ها  به  مراجعه  با 
که به نظر  کنند  سوابق تحصیلی)بدون آزمون( اقدام 
کافی این  می رسد به دلیل عدم شناخت و تجربه نا
کم داوطلبان مواجه شده  شیوه پذیرش با استقبال 

است.
گو با ایسنا ضمن بیان  گفت و  دکتر منصور غالمی در 

داوطلبان  رشته  انتخاب  به  توصیه  در  مطلب  این 
نتایج  وقتی  داوطلبان  گفت:  نیز   ۹۸ کنکور  مجاز 
کنند در انتخاب رشته  خود را دریافت می کنند سعی 
آینده  در  که  چرا  بدهند  قرار  اولویت  را  خود  عالئق 
بر اساس عالئق  که  اثرگذار می شوند  و  کسانی موفق 

تالش و تحصیل نمایند.
افراد  کرد: در هر رشته تحصیلی  کید  تا ادامه  وی در 
کشور داریم  شاخص، دانشمند و تاثیرگذار زیادی در 
که با عالقه رشته مورد نیاز خود را انتخاب  کسانی  لذا 

حتما  نیز  آینده  در  باشند  داشته  نیز  پشتکار  و  کنند 
جزء شخصیت های تاثیرگذار خواهند بود. نکته مهم 
تاثیرگذار  جایگاه  بتوانیم  زندگی  در  ما  که  است  این 
داشته  را  کشور  و  مردم  به  رسانی  خدمت  و  داشته 
معرفی  برای  عاملی  بودن  پول  کم  یا  پولدار  باشیم. 

افراد در تاریخ به شمار نمی رود.
سوابق  اساس  بر  پذیرش  خصوص  در  علوم  وزیر 
از  عالی  آموزش  و موسسات  دانشگاه ها  در  تحصیلی 
کرد: ما سال های قبل نیز  مهر امسال نیز خاطرنشان 

پذیرش بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی در 
که  دانشگاه ها را داشتیم اما امسال اولین سالی بود 
کردیم داوطلبان به سایت دانشگاه ها مراجعه  توصیه 
و از این طریق نسبت به ثبت نام بدون آزمون اقدام 
کنند. به نظر می رسد چون این برنامه اولین بار اجرا 
نداشت  وجود  زمینه  این  در  خوبی  تجربه  و  می شد 
تعداد زیادی از داوطلبان در این شیوه پذیرش ثبت 
کسانی هم ثبت نام  نام نکردند.  نتایج انتخاب رشته 

نموده اند نیز به زودی اعالم خواهد شد.

طی  شغل«  »بدون  درآمد  دارای  افراد  جمعیت 
میلیون   ۲ از  بیش  رشد  با  اخیر  دهه  یک  از  بیش 
و  است  رسیده  نفر  هزار   ۱۰۰ و  میلیون   ۵ به  نفری 
محسوب  کار  بازار  برای  تامل  قابل  پدیده  یک 

می شود.
گزارش خبرنگار مهر، جمعیت فعال و جمعیت  به 
که  هستند  کار  بازار  مهم  شاخص  دو  غیرفعال 
این دو  از  متاثر  نیز  اشتغال  و نسبت  بیکاری  خ  نر

شاخص مهم تغییر می کنند.
افراد  از  گروهی  چه  غیرفعال  و  فعال  جمعیت  اما 
مجموعه  به  فعال«  »جمعیت  شاخص  هستند؟ 
یعنی  می شود،  اطالق  شاغالن  و  بیکاران  گروه 
تمام جمعیت ۳ میلیون نفری بیکار و حدود ۲۴ 
کشور تحت عنوان »جمعیت  میلیون نفری شاغل 

فعال« شناخته می شوند. 

گفته  گروهی از جامعه  »جمعیت غیرفعال« اما به 
برای  تمایلی  نه  و  هستند  شاغل  نه  که  شود  می 
کار دارند. دانشجویان و افراد در حال  ورود به بازار 
آموزش، زنان خانه دار و افراد دارای درآمد از محل 
های »غیرکاری« بخش مهمی از جمعیت غیرفعال 

را به خود اختصاص می دهند.
افزایش  کشوری،  هر  بازار  وضعیت  بررسی  در 
حتی  شاغالن(  یا  بیکاران  )گروه  فعال  جمعیت 
کند،  کشور اضافه  بیکار  این رشد به جمعیت  گر  ا
رشد  که  چرا است  اقتصاد  به  مثبت  سیگنال  یک 
برای  افراد  تمایل  دهنده  نشان  فعال  جمعیت 

کشور است. کار و افزایش اشتغال در  ورود به بازار 
معنای  به  غیرفعال  جمعیت  افزایش  مقابل،  در 
است.  کار  بازار  به  ورود  برای  افراد  تمایل  کاهش 
گروه از جامعه نشان  به عبارتی رشد جمعیت این 

و  اقتصاد  های  فعالیت  به  تمایل  میزان  می دهد 
کم شده است. کشور  شاغل شدن در 

۴۶۴ هزار نفر به جمعیت غیرفعال افزوده شد
و  فعال  جمعیت  وضعیت  از  آمار  آخرین  برآیند 
جمعیت  رشد  رغم  به  می دهد،  نشان  غیرفعال 
گذشته ۴۶۴  فعال طی چند سال اخیر اما در سال 
شد.  اضافه  کشور  غیرفعال  جمعیت  به   نفر  هزار 
که در سال ۹۶ تعداد ۳۹  کشور  جمعیت غیرفعال 
 ۳۹ به   ۹۷ سال  در  بود،  نفر  هزار   ۳۳۷ و  میلیون 

میلیون و ۸۰۱ هزار نفر افزایش یافت. 
کشور  فعال  جمعیت  به  گذشته  سال  در  البته 
اما سیاست  افزوده شده است،  نفر  نیز ۴۸۵ هزار 
که جمعیت  گونه ای باشد  کار باید به  گذاری بازار 

کاهشی داشته باشد. کشور روند  غیرفعال 
دار  خانه  زنان  را  کشور  غیرفعال  جمعیت  بیشتر 

را  گروه  این  افراد  از  بخشی  و  دهند  می  تشکیل 
گیرند. افراد محصل در بر می 

هر  غیرفعال،  جمعیت  گروه  در  افراد  از  بخشی  اما 
دارای  اما  ندارند  قرار  شاغالن  گروه  در  که  چند 
عنوان  تحت  افراد  از  گروه  این  هستند.  درآمد 
کار« شناخته می شوند. »افراد دارای درآمد بدون 

نشان   ۱۳۸۴ سال  از  اخیر  دهه  یک  از  بیش  آمار 
بدون  درآمد  دارای  افراد  جمعیت  که  می دهد 
شغل از ۳ میلیون و ۲۶ هزار نفر در سال ۸۴ به ۵ 
که  میلیون و ۱۱۲ هزار نفر در سال ۹۶ رسیده است 

کی از رشد ۲ میلیون و ۸۶ هزار نفری دارد.  حا
بدون  درآمد  دارای  »جمعیت  توجه  قابل  افزایش 
کشور در سال های  شغل« یکی از پدیده های بازار 
کار  بازار  برای  تامل  قابل  ای  مقوله  و  است  اخیر 

محسوب می شود.

وزیر علوم تاکید کرد:
کنکوری ها در انتخاب رشته عالئق خود را در اولویت قرار دهند

کاهش ۴۶۴هزارنفری متقاضیان کار

خبر
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آتش سوزی 
در مراتع سیرجان

مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان از وقوع آتش سوزی 
دیگر در منابع طبیعی سیرجان خبر داد.

خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
آبخیزداری کرمان  و  منابع طبیعی  جوان، رجبی مدیرکل 
توابع  از  فریدون  و  هندیز  منطقه  در  سوزی  آتش  گفت: 

بخش پاریز شهرستان سیرجان آغاز شد.
نیرو های  تالش  با  باد  شدید  وزش  رغم  به  کرد:  بیان  او 
بخشداری، مردمی و بسیج منابع طبیعی این آتش کنترل 
افراد  از  برخی  نظر  اظهار  در خصوص  رجبی  شد.  مهار  و 
مبنی براینکه فرماندار سیرجان در سفر مکه به سر می برد 
کرد:  عنوان  است،  نشده  مدیریت  خوبی  به  حادثه  این  و 
برای اطفای این آتش مدیر کل مدیریت بحران و حوادث 
غیرمترقبه استانداری کرمان بحث اطفای حریق را مدیریت 
سیرجان  فرماندار  معاون  با  الزم   هماهنگی های  و  کردند 
در  نیز  پاریز  بخشدار  گفت:همچنین  او  گرفت.  صورت 
مشکلی  هیچ  مدیریت  لحاظ  از  و  داشتند  حضور  صحنه 

وجود نداشته است.

آتش اتوبوس 
بندرعباس- زاهدان را 

متوقف کرد
یک دستگاه اتوبوس در خروجی تونل آذر در محور جیرفت 
از  موقع  به  مسافر  نفر   ۲۵ که  گرفت  آتش  _جبالبارز 

اتوبوس آتش گرفته خارج شدند.
به گزارش خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان، اکبرسلیمانی رییس اداره راهداری و حمل و 
نقل جاده ای شهرستان جیرفت گفت: یک دستگاه 
اتوبوس حامل ۲۵نفر مسافر در خروجی تونل آذر در 

محور جبالبارز به علت نقص فنی دچار حریق شد.
زاهدان  به  بندرعباس  مبدا  از  که  اتوبوس  این  افزود:  او 
از  پس  بود  حرکت  حال  در  جیرفت_جبالبارز  مسیر  از 
جلوی  ناحیه  از  سوزی  آتش  دچار  آذر  تونل  از  خروج 

اتوبوس شد.
سوزی  آتش  محض   به  کرد:خوشبختانه  تصریح  او 
اتوبوس کامال در  اما  ترک  را  اتوبوس  راننده  و  مسافران 

آتش سوخت.
نقل جاده ای شهرستان  و  راهداری و حمل  اداره  رئیس 
قسمت  از  ولوو  اتوبوس  این  سوزی  گفت:آتش  جیرفت 
جلو و محل باطری رخ داده است که نظریه کارشناسان 

به زودی اعالم خواهد شد.
سلیمانی با اشاره به بسته شدن یک الین محور جیرفت 
از این سانحه،گفت:به  _جبالبارز به مدت ۳ ساعت بعد 
اداره کل  از اطالع رسانی مرکز مدیریت راه های  محض 
کرمان  استان  جنوب  جاده ای  نقل  و  جمل  و  راهداری 
کردن یک الین  باز  با  و  اعزام  به محل  راهداری  گشت 

توسط گریدر  انجام شد.
او بیان کرد :در حال حاضر مسیر از دو الین باز و تردد 

روان است.
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان  رییس 
جیرفت گفت: یک ماه پیش هم یک دستگاه اتوبوس در 

همین محور دچار حریق شد و کامال در آتش سوخت.
سلیمانی از مدیران فنی شرکت های حمل و نقل مسافر 
خواست قبل از حرکت وسائل نقلیه عمومی با حساسیت 
ویژه موار فنی به ویژه در اتوبوس ها را چک وسپس اجازه 

حرکت وسائل تقلیه را صادر کنند.
او تاکید کرد:به طور متوسط ماهانه بیش از ۷ مورد نقص 
که  می شود  حادث  محور  این  در  اتوبوس ها  برای  فنی 
بعلت کوهستانی بودن منطقه و شیب نسبتا زیاد می تواند 

مخاطرات زیادی را در بر داشته باشد.

اتهام  به  نسبت  ژرمن  سن  پاری  برزیلی  ستاره  نیمار 
تعرض که به او نسبت داده شده واکنش نشان داد.

 به گزارش جام جم آنالین ، نیمار با اتهام تعرض روبرو 
شده بود اما این پرونده به سود او مختومه اعالم شد.

با این حال نیمار از تجربه بسیار تلخ خود از این پرونده 
می گوید.

او در صفحه اینستاگرامش نوشت: این فصل از زندگی 
بنا به دالیلی فراوان فراموش نخواهم کرد که  خودم را 
تمامی  و  خانواده ام  به  من،  به  آسیب  آن،  مهمترین 
دردم  اما  خوشحالم،  بگویم  نمی توانم  بود.  دوستانم 
خواهد  وجود  همیشه  زخم  این  است.  یافته  تسکین 
داشت، اما می توانم مسائل خوب آن از جمله انسانیت 

نیز در خاطرم  بد  بیاورم، هر چند مسائل  به خاطر  را 
افتادم.  زمین  به  و  پاشید  هم  از  دنیایم  بله،  می ماند. 
یک افسانه جوجیتسو می گوید برای بسیاری از مردم، 
زمین پایان همه چیز است، اما برای ما این فقط یک 

آغاز است.
است  ممکن  این  است:  کرده  نشان  خاطر  ادامه  در  او 

سرآغازی نه تنها برای من بلکه برای تمامی افرادی باشد 
که درگیر این ادعاهای دروغین شده اند و همچنین برای 
تمام بانوان قربانی نقطه آغاز احقاق حق است. امیدوارم 
شما همگی بتوانید با تمام قدرت برای آنچه می خواهید 
یابید.  دست  هستید،  شایسته اش  آنچه  به  و  بجنگید 

همیشه و به خاطر همه چیز خدا را شکر می کنم.

ناصر محمدخانی برای جلوگیری از اکران یک فیلم 
شکایت کرد.

نوشت:  اسپورت  آی   ، آنالین  جم  جام  گزارش  به   
ناصر  سوی  از  که  نامه ای  درباره  فرجی  غالمرضا 
محمدخانی به محسن امیریوسفی به عنوان رییس 
فیلم  اکران  از  تا  نوشته شده  نمایش  شورای صنفی 
عطشانی  علی  کارگردانی  به  فراموش«  را  تو  »یادم 
جلوگیری شود، گفت: »ضمن احترام به حق شکایت 
آقای محمدخانی پیرامون فیلم سینمایی »یادم تو را 
فراموش«، باید تاکید شود که شورای صنفی نمایش 
قرارداد  ثبت  از  نمی تواند  اکران  نظام نامه  حسب 
فیلمی که دارای پروانه نمایش است جلوگیری کند، 
هرچند تا االن قراردادی برای ثبت نرسیده است.« او 

گفت: »جلوگیری از اکران هر فیلمی بنا به هر دلیل 
قضایی یا موارد دیگر، از طریق سازمان سینمایی که 
و  می شود  اقدام  است  نمایش  پروانه  صدور  متولی 
شورای صنفی نمایش ارتباطی با این موضوع ندارد.« 
فیلم »یادم تو را فراموش« محصول سال ۱۳۹۴ و با 
ماه  پسیانی،  آتیال  یاری،  حسین  حجار،  میترا  بازی 
یگانه،  غزل  راد،  خشایار  ناجی،  رضا  خلیلی،  چهره 
بیتا عطشانی و مازیار فالحی است که قرار بود سال 
گذشته اکران شود. این فیلم که در خالصه داستانش 
باشگاه های  از  یکی  برکنار شده  مربی  آمده، »دامون 
ارتباط  او  با  پیش  سال ها  که  دختری  با  پرطرفدار 
خارجی  جشنواره  چند  در  می شود«  روبه رو  داشته 

شرکت داشته و جوایزی هم کسب کرده است.

زهرا نعمتی بانوی پرافتخار تیرانداز خانواده ورزش مس، 
در مسابقات جهانی تایلند، سهمیه بازی های المپیک 

۲0۲0 توکیو را نشانه می رود.
به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ امید نجاری مدیر 

تیم های ملی تیروکمان  در خصوص آخرین وضعیت 
سهمیه  کسب   از  پس  نعمتی  گفت:  نعمتی  زهرا 
معطوف  را  تمرکزش  تمام  حاضر  حال  در  پارالمپیک، 
المپیک کرده تا بتواند در تایلند به این موفقیت دست 

پیدا کند. وی افزود: امیدواریم نعمتی در این دوره نیز 
در  سهمیه  کسب  به  موفق  که  ریو  المپیک  همانند 
تایلند شد، دوباره این اتفاق را تکرار کند. نجاری از آماده 
سازی تیراندازان ملی پوش و زهرا نعمتی در فیلیپین 

خبر داد و گفت: به منظور آماده سازی تیم ریکرو قبل از 
شرکت در مرحله دوم مسابقات کسب سهمیه المپیک 
۲0۲0 توکیو، تیم ملی ریکرو ۱6 شهریور راهی فیلیپین 

خواهد شد تا با آمادگی بهتری در تایلند شرکت کند.

واکنش نیمار به یک اتهام بزرگ

شکایت ناصر محمدخانی برای جلوگیری از اکران یک فیلم!

نعمتی در تایلند سهمیه المپیک را نشانه می رود

خبر

بازی  در  لیورپول  تیم  و  آغاز شد  انگلیس  برتر  لیگ  فصل ۲0۲0-۲0۱۹ 
افتتاحیه به برتری پرگل دست یافت.

 به گزارش جام جم آنالین ، فصل جدید رقابت های لیگ برتر انگلیس با 
برتری ۴ بر یک تیم فوتبال لیورپول در خانه اش مقابل نوریچ تازه صعود 

کرده آغاز شد.
میزبان در همان نیمه اول با چهار گل هانلی )گل به خودی( در دقیقه 
۷، صالح در دقیقه ۱۹، فن دایک در دقیقه ۲8 و اوریگی در دقیقه ۴۲ 
کار را تمام کرد و تنها گل پوکی برای نوریچ در دقیقه 6۴ هم حاصلی 

برای میهمان نداشت.
هفتمین دربی در شهریور انجام می شود؟

هنوز تاریخ شروع لیگ برتر مشخص نشده است اما به تیم ها اعالم شده 
که این مسابقات در تاریخ ۲8 و ۲۹ مرداد ماه آغاز خواهد شد. اگر این 

تاریخی که سازمان لیگ به تیم ها اعالم کرده است عملی شود آن وقت 
شهریورماه  اواسط  در  دربی  مسابقه  یک  هفته  هر  برگزاری  به  توجه  با 

برگزار خواهد شد.
به گزارش جام جم آنالین به نقل از ورزش سه، اگر بر اساس هفته ای یک 
بازی از تاریخ ۲8 یا ۲۹ مرداد حساب و کتاب کنیم آن وقت هفته دوم 
در روزهای ۴و۵ شهریور، هفته سوم در روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریور و هفته 
چهارم در روزهای ۱8 و ۱۹ شهریور ماه برگزار خواهد شد و این یعنی دربی 

نیز در یکی از این دوروز میانی شهریور انجام می شود.
با این وصف اگر بازی دو تیم در شهریورماه برگزار شود این هفتمین دربی 

خواهد بود که در این ماه بین دو تیم برگزار شده است.
 ۴ و  استقالل  برد  یک  پرسپولیس،  برد  یک  شهریورماه  های  دربی  در 
تساوی به دست آمده است. بهترین برد تاریخ پرسپولیس در این ماه و 

در سیزدهمین شهرآورد به دست آمده که پرسپولیسی ها توانستند با 
نتیجه 6 بر صفر به برتری برسند.

گل  دو  با   ۷۲ شماره  دربی  در  و  یازدهم  لیگ  در  هم  استقالل  اما 
تعداد  تا  دادند  شکست  را  حریفشان  جباری  مجتبی  و  فرهادمجیدی 

بردهای دو تیم در آخرین ماه تابستان برابر شود.
در بین تساوی های دو تیم در این ماه تنها یک مساوی با گل هست که 
در دربی شماره 6 و در شهریور سال ۱۳6۷ رقم خورد که دو تیم با گل 
های جعفرمختاری فر برای استقالل و فرشاد پیوس برای پرسپولیس به 

نتیجه مساوی یک بر یک رسیدند.
اما سه دربی دیگر دو تیم که در لیگ های دوازدهم، سیزدهم و شانزدهم 
در ماه آخر تابستان برگزار شده اند در نهایت با نتیجه مساوی بدون گل 

پایان یافته اند.

مهرداد قنبری بازیکن فصل قبل مس کرمان  قرارداد خود را برای فصل 
جدید رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور تمدید کرد.

باشگاه مس؛ قنبری در فصل قبل رقابت های  به گزارش روابط  عمومی 
لیگ دسته یک کشور نزدیک به هزار دقیقه برای این تیم بازی کرد و به 
عنوان هافبک بازیساز چهار پاس گل و یک  گل زده برای این تیم ثبت 

کرد.
قنبری پس از  تمدید رسمی قرارداد خود با تیم مس،  در تمرینات این تیم 

حاضر شد و زیر نطر کادر فنی تیم به تمرین پرداخت.
با اضافه شدن قنبری به لیست تیم مس کرمان این تیم دو جای خالی 

دیگر در  فصل نقل و انتقاالت خود دارد.     

آغاز فصل جدید لیگ برتر انگلیس ؛ 
برتری قاطعانه لیورپول در بازی افتتاحیه لیگ برتر انگلیس

مهرداد قنبری قرارداد خود را با مس تمدید کرد
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آیا اخالق را می توان آموزش داد؟ 
کرمان امروز سرویس فرهنگی 

کنترل شده در دنیای واقعی   این اولین مطالعه 
بر  دانشگاهی  فلسفه  کالس های  اثر  مورد  در 
گوشت  رفتار دانشجویان است. کاهش خوردن 
است  مهم  آماری  نظر  از  اما  نیست،  چشمگیر 
استدالل  زمینه ها  برخی  در  می دهد  نشان  و 

کالس می تواند رفتار را تغییر دهد. اخالقی در 
اساتید  اخالقی،  مسائل  از  وسیعی  طیف  در   
که در علم اخالق تخصص دارند، نسبت  فلسفه 
کار  فلسفه  حوزه های  سایر  در  که  اساتیدی  به 
بهتر  فلسفی  غیر  رشته های  اساتید  یا  می کنند 
بدان  ضرورتا  مساله  این  اما  نمی کنند.  رفتار 
اخالقی تر  در  اخالقی  استدالل  که  نیست  معنی 

کردن مردم ناتوان است.
گزارش فرارو، پیتر سینگر، فیلسوف اخالق   به 
در  شرکت  آیا  نوشت:  سیندیکیت  پراجکت  در 
کاربردی  کالس اخالق  کالس فلسفه به خصوص 
عمل  اخالقی تر  دانشجویان  می شود  موجب 

کنند؟
کاربردی، عالقه مشهودی به   معلمان اخالق 
باید  سئوال  این  پاسخ  دارند.  سوال  این  پاسخ 
اخالق  دوره  گذراندن  به  که  دانشجویانی  برای 
این  اما  باشد.  مهم  هم  می کنند  فکر  کاربردی 
چرا  دارد؛  تری  گسترده  فلسفی  اهمیت  سئوال 
و  اساسی  به یک سوال  پاسخ  برای  که می تواند 
کند. این پرسش در مورد نقشی  کمک  تاریخی 
قضاوت های  دادن  شکل  در  منطق  که  است 
بازی  می گیریم  که  تصمیم هایی  و  ما  اخالقی 

می کند.
که   افالطون در "فایدروس" از استعاره ارابه ای 

می کند.  استفاده  می شود  کشیده  اسب  دو  با 
و  اخالقی  انگیزه های  دهنده  نشان  اول  اسب 
عقالنی است و دومی احساسات و تمایالت غیر 
کاری  که  است  این  کالسکه چی  نقش  عقالنی. 
کنند.  کار  باهم  تیم  یک  مثل  اسب ها  کند، 
از  ترکیبی  باید  ما  ضمیر  می کند  فکر  افالطون 
کید می کند توازن،  احساس و منطق باشد، اما تا

تحت برتری عقل حاصل می شود.
کرد  استدالل  هیوم  دیوید  هجدهم  قرن  در   
گمراه  که این تصویر از نزاع بین عقل و احساس 
تنهایی  به  عقل  می کرد،  فکر  او  است.  کننده 
نمی تواند بر اراده تاثیر بگذارد. این یک نقل قول 

مشهور از اوست »عقل برده احساس است«.
از  گسترده  احساسات،  معنی  از  هیوم  مراِد 
میان  در  می فهمیم.  امروزه  ما  که  است  چیزی 
همدردی  می نامید،  احساسات  او  که  چیزی 
بلند  منافع  برای  ما  نگرانی  و  دیگران  با  ما 
هیوم  دید  از  می گرفت.  جا  هم  خودمان  مدت 

احساس  و  عقل  بین  نزاع  فالسفه،  سایر  آنچه 
آرام و  نزاعی بین احساسات  می پندارند در واقع 

احساسات خشن تر و بی تدبیرانه تر ماست.
در  حاال  عقل«  از  هیوم  »دید  مثِل  چیز هایی   
هایت،  جاناتان  تاثیرگذارند.  معاصر  روانشناسی 
کتاب »فرضیه های سعادت« و »ذهن  نویسنده 
افالطون  مثال  یادآور  که  استعاره ای  از  عادل« 
به  بیشتر  که  دیدگاهی  از  حمایت  در  اما  است، 
با  هایت  می کند.  استفاده  است،  نزدیک  هیوم 
استفاده از این استعاره می خواهد آنچه خودش 
علم  در  اجتماعی  شهودگرایی  انداز  »چشم 

اخالق« می نامد را توضیح دهد.
او در صفحه اول ذهن صالح می نویسد ذهن   
بر  سوار  یک  مثل  می شود.  تقسیم  چیز  دو  به 
سوار  است.  فیل  به  خدمت  سوار  شغل  فیل. 
ما  که  است  ذهنی  فرایند  هایت  استعاره  در 
گاهانه  آ استدالل  با  عمدتا  و  می کنیم  هدایت 
صورت می گیرد. فیل ۹۹ درصد دیگر فرآیند های 

کثرا احساسات و شهود ماست.  که ا ذهنی ماست 
است  کشانده  سو  این  به  را  او  هایت  تحقیقات 
کنش های  وا از  بعد  عمدتا  را  اخالقی  استدالل  که 
او  نتیجه  در  و  ببیند  ما  شهودی  و  غیرارادی 
می نویسد: »بنابر این من به رهیافت های مستقیم 
در  ویژه  به  کردم؛  شک  اخالقی  رفتار  تقویت  برای 
کالس. ما نمی توانیم تنها  مورد آموزش مستقیم در 
کنیم و  دانش اخالقی را در ذهن دانش آموزان جا 
کالس را  از آن ها انتظار داشته باشیم بعد از اینکه 

کنند«. کردند، آن ها را اجرا  ترک 

دیدگاه  تایید  برای  عادل  ذهن  کتاب  در  هایت   
راست  جوشا  و  شویتزگبل  اریک  تحقیقات  از  خود 
استفاده می کند. این دو فیلسوف نشان می دهند 
اساتید  اخالقی،  مسائل  از  وسیعی  طیف  در 
نسبت  دارند،  تخصص  اخالق  علم  در  که  فلسفه 
کار  فلسفه  حوزه های  سایر  در  که  اساتیدی  به 
می کنند یا اساتید رشته های غیر فلسفی بهتر رفتار 
کار  که در علم اخالق  گر حتی اساتیدی  نمی کنند. ا
دیگر،  رشته های  در  همتایانشان  دیگر  از  می کنند 
که »استدالل اخالقی  اخالقی تر نیستند آیا این باور 

مردم را اخالقی تر نمی کند« تقویت نمی شود؟
کامال متقاعد نشده   شاید، با وجود شواهد من 
کالس های  که  دارم  زیادی  روایت های  من  ام. 
برخی  زندگی  کم  دست  من  کاربردی  اخالق 
کرده است.  دانشجویان را به طور اساسی عوض 
کردن  کمک  گیاهخوار شدند. دیگرانی  بعضی ها 
و  کردند  شروع  را  فقیر  کشور های  در  مردم  به 
تغییر  را  خود  شغلی  برنامه های  کمی  تعداد 
دادند تا بتوانند برای اینکه جهان جای بهتری 

کار بیشتری انجام دهند. شود 

کرمان خبرنگار کرمان امروز: صبح دیروز دکتر فخر، مدیر درمان 
بیمارستان پیامبر اعظم  تامین اجتماعی کرمان که رییس  سازمان 
کرمان نیز می باشد به همراه جمعی از مدیران و مسئوالن فعال در 
حوزه کاری ایشان از دفتر مرکزی روزنامه کرمان امروز بازدید کردند. 
در این بازدید که با کمی تاخیر به مناسبت روز خبرنگار محقق شد 
دکتر فخر و مدیرمسئول »کرمان امروز« سخنانی ایراد کردند که در 
ادامه به دلیل کوتاهی زمان وقوع تا زمان انتشار، بخش کوتاهی از 

آن را مطالعه می فرمایید.
دکتر فخر ضمن گرامیداشت جایگاه خبرنگار و تبریک روز خبرنگار 
همواره  که  هستند  مردم  داران  امانت  بهترین  خبرنگاران  گفت: 
مدیران و مسئوالن را در ارائه بهتر خدمت یاری می رسانند. خبرنگار 
با انتقادات و طرح برخی موضوعات می تواند نقشی بسیار سرنوشت 
ساز را در سازندگی کشور ایفا کند. از این رو با کمی تاخیر در این 

خدمت  دانست  خبرنگار  هفته  در  بتوان  را  آن  البته  شاید  که  روز 
شما رسیدیم که یکی از با سابقه ترین نشریات کرمان به شمار می 
آیید و البته اولین روزنامه استان نیز هستید. امیدواریم که در مسیر 
خبرنگاری سالم و به دور از جریان های تخریب گر همچون گذشته 

موفق باشید.
به گستره وسیع خدمات  از سخنانش  دکتر فخر در بخشی دیگر 
فعالیت  حوزه  گفت:  و  کرد  اشاره  اجتماعی  تامین  سازمان  رسانی 
ما در سطح استان روز به روز در حال افزایش است و امروز چهار 
بیمارستان و 17 درمانگاه مجهز در این استان به صورت شبانه روزی 
از  باالیی  بسیار  حجم  مراکز  این  هستند.  رسانی  خدمات  حال  در 
مراجعات را به همراه داشته است که کار این سازمان را روز به روز 
به رغم طلب های وصول  به لطف خداوند  اما  سخت تر می سازد. 
نشده ای که از دولت داریم همچنان در حال افزایش سطح خدمات 

خود هستیم و خدا را شاکریم که هنوز فرصت خدمت داریم و در این 
مسیر رسانه ها یقینا می توانند ما را در انجام بهتر خدمات مددرسان 
شوند. محمد فتح نجات، مدیر مسئول »کرمان امروز« در این دیدار 
به بیان برخی انتقادات از سیستم درمانی پرداخت و گفت: این روزها 
شاهد هستیم که مقام معظم رهبری همواره بر ازدیاد نسل تاکید 
نظر  ایشان  یقینا  است.  سالم  نسل  ازدیاد  برای  تاکید  این  و  دارند 
ندارد که در آینده شاهد هر چه بیشتر فرزندانی با سندروم داون و 
یا نقص های ژنتیکی باشیم. اما متاسفانه شرکت های بیمه گذار و 
به خصوص سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین بیمه گذار 
درمانی هیچ کدام از هزینه های مربوط به تست های غربالگری را 
از تولدهای ناسالم پیشگیری کند، قبول ندارد و این  که می تواند 
را می توان یک فاجعه دانست. زیرا در خانواده هایی که به دالیل 
اقتصادی توان تغذیه سالم و رسیدگی های پزشکی را ندارند امکان 

بروز تولدهای ناسالم بیشتر است و متاسفانه همین خانواده ها به 
دلیل هزینه های بسیار باالی آزمایشات غربالگری اکثرا آن را انجام 
نمی دهند و اینگونه است که ازدیاد نسل با یک تهدید جدی رو به 

رو خواهد شد که شاید امروز بتوان از آن پیشگیری کرد.
دکتر فخر نیز در این باره اتفاق نظر خود را با فتح نجات اعالم کرد 
و گفت:  به نظر بنده نیز باید این آزمایشات دیر یا زود تحت پوشش 
بیمه ها قرار بگیرد تا بتوانیم با یک هزینه ی بیمه ای از هزینه های 
بسیار زیاد در آینده پیشگیری کنیم. در بحث سرطان نیز می توان 
چنین رویه ای را پیش گرفت که شما به درستی به آن اشاره کردید 
سیستم  در  البته  که  گیرد  قرار  ویژه  توجه  مورد  آینده  در  باید  و 

درمانی کل کشور باید این موارد بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
مدیر  به  یادبودی  لوح  خبرنگار  روز  بهانه  به  دیدار  این  پایان  در 

مسئول این نشریه اهدا شد.

در دیدار دکتر فخر، مدیر درمان تامین اجتماعی کرمان از دفتر مرکزی روزنامه »کرمان امروز« مطرح شد:

هزینه آزمایشات غربالگری باید تحت پوشش بیمه ها قرار گیرد


