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کشور برای پر تصادف ترین و پر تلفات ترین ماه حادثه ساز فصل تابستان؛ گزارش »کرمان امروز« از هشدار مهم سازمان پزشکی قانونی 

متن کامل در صفحه سوم

ِخــــــــــطر شـــــــــهریور
    بنا به آنچه آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور نشان می دهد؛ فصل تابستان و به ویژه ماه شهریور پر تصادف ترین و به دنبال آن پرتلفات ترین ماه سال است و این موضوع حداقل در 10 سال گذشته  

ثابت بوده است و هر سال با اندکی نوسان بازهم اعداد عمده ای را درباره فوت هموطنان ما ثبت می کند و....

دارد  نظر  در  کرمان  واحد  سیمرغ  شرکت 
تکمیل عملیات ساختمانی یک واحد منبع آب 
زمینی به ظرفیت 900 مترمکعب را براساس 
شرح و مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه 
به پیمانکار واجد شرایط که دارای سوابق کاری 

مرتبط باشد واگذار نماید.
جهت  آید  می  بعمل  دعوت  عالقمندان  از 
 5 حداکثر  مدت  به  مناقصه  اسناد  دریافت 
روز پس از انتشار آگهی به امور اداری شرکت 
واقع در خیابان امام خمینی ـ نبش کوچه 27 

مراجعه فرمایند.
تلفن تماس: 32225686

شرکت سیمرغ واحدکرمان 

آگهی مناقصه 

دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب سیرجان
موضوع مناقصه : خرید لوله پلی اتیلن در اقطار 20 ، 40 ، 50 ، 63 ، 90 ، 110 ، 160 ، 200 ، 250 و 315  میلی متر با متراژ جمعا 

35000 متر
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه :  متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت 13 روز پنجشنبه 1398/6/14 برای 
دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن معرفی نامه و فیش بانکی به مبلغ 300،000 ریال به حساب جاری 3295495520 بانک ملت شعبه 
میدان آزادی به نام شرکت آب و فاضالب سیرجان به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب سیرجان واقع در خیابان قدس مراجعه نمایند.
 مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  : 760،000،000 ) هفتصد و شصت میلیون ( ریال بصورت ضمانت نامه بانکی )منحصرا 
و الزاما مطابق فرم پیوست مصوبه هیئت وزیران به شماره 123402/ ت - 50659 ه  - مورخ  1394/9/22( یا واریز نقدی به شماره حساب 

3295495520  در وجه شرکت آب و فاضالب سیرجان نزد بانک ملت شعبه میدان آزادی
 مهلت و محل تسلیم پیشنهادها  : ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1398/6/27 به دبیرخانه شرکت به نشانی مذکور

افتتاح پیشنهادها : ساعت 11 روز پنجشنبه مورخ 1398/6/28
سایر اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمنا هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. 
دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب سیرجان

شرکت آب و فاضالب سیرجان )نوبت دوم(
آگهی  مناقصه عمومی )یک مرحله ای(  شماره 98/6/6/1 م

آگهی مزایده فروش خودروهای اسقاطی

نوبت دوم شماره   98/11651
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

شرح در صفحه دوم 
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اخبار استان

نماینده ولی فقیه در استان کرمان با تاکید بر لزوم 
برخورد دستگاه قضایی با فساد گفت: مبارزه با فساد 
جناحی نیست چرا که می تواند در هر جناحی رخ 

دهد.
حسن  االسالم  حجت  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
علیدادی سلیمانی در خطبه های نمازجمعه کرمان 
تقوای  رعایت  به  نمازگزاران  و  خود  توصیه  ضمن 
خدایی  از  فرمود  )ع(  علی  حضرت  گفت:  الهی 
بترسید که در پیشگاه او در همه صحنه ها حاضر 
گفتار  همه  در  بینید  می  را  ما  لحظه  هر  هستید، 
نمی  را  ای  صحنه  هیچ  و  هست  ناظر  ما  رفتار  و 
را  از آن مخفی کنیم، گناه و معصیت دلها  توانیم 
در تاریکی قرار می دهد و اگر اصرار بر گناه کنیم 

موجب می شود همه راه های هدایت بسته شود.
وی با اشاره به اینکه در آستانه ماه محرم قرار داریم، 
در خصوص حادثه بزرگ و مهمی که در تاریخ اتفاق 
افتاد بحث می کنیم، اظهار داشت: هیچ حادثه ای 
در طول تاریخ هیچ مفسری را به خود مشغول نکرد 
تاریخ اسالم   تلخ و برجسته در  و حادثه ای بسیار 
بود و بعضا مورخین غیر مسلمان در خصوص این 
اند و برای آنها هم  حادثه بسیار تلخ کتاب نوشته 

این موضوع مهم بوده است.
گذری بر واقعه عاشورا

برای  که  مطلب  این  بیان  با  کرمان  جمعه  امام 
ارزیابی این حادثه باید یک قرن قبل را مورد بررسی 
قرار بدهد، عنوان داشت: ریشه های این واقعه تلخ 
که در درون جامعه اسالمی هم اتفاق افتاده است 
به گذشته بر می گردد لذا وقتی به یک قرن قبل 
از واقعه عاشورا بر می گردیم با دو جریان جدی در 
مقابل هم مواجهیم که یکی جریان جاهلیت است 

که مختصات خاص خود را دارد.
اظهار  جاهلیت،  جریان  مشخصات  به  اشاره  با  وی 
برتری  که  است  این  آن  ویژگی  این  از  یکی  کرد: 
حاکم قبیله را اعضای قبیله پذیرفته اند و اوست که 
غارت  جاهلیت  دوم  ویژگی  است،  گیرنده  تصمیم 
گری و قتل است و در آن دوران کسانی که غارت و 

قتل بیشتری را دارا بودند برتری داشت.
این  بیان  با  کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
مطلب که در نظام جاهلیت به لحاظ اجتماعی افراد 
بدترین  و  کردند  می  زندگی  ها  مکان  بدترین  در 
غذاها و روابط اجتماعی را داشتند، افزود: آلودگی 
دارد، خرافه  باالیی  بسیار  نظام جاهلیت معدل  در 
بود و  از دیگر ویژگی های جریان جاهلیت  گرایی 
دارد  قرار  جریانی  جریان خطرناک،  این  مقابل  در 
بسیار قوی و برجسته و آن جریان در آغاز گرچه 
طرفداران کمی دارد اما آرام آرام طرفداران زیادی 

پیدا می کند و آن جریان اسالم است.
این  بر  اسالم  همت  تمام  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ارتباط  و  رها  مادی  بند  و  قید  از  انسان  که  است 
در  را  بشر  و  کند  پیدا  ملکوت  عالم  با  مستحکمی 
جریان  این  کرد:  اظهار  دهد،  قرار  خداوند  خدمت 
اسالمی در مقابل جاهلیت به صورت جدی ایستاده 
با  رابطه  در  جاهلیت  جریان  سردمداران  و  است 
تاریخ در بنی امیه باید تحلیل کرد و سردمدار این 
جریان امیه است و در مقابل آن آنچه که به اسم 
اسالم در مقابل این جریان جاهلیت ایستاده است 
اکرم  پیامبر  کند،  می  ترویج  را  پاکی  و  عدالت  و 

)ص( است.
حجت االسالم علیدادی سلیمانی با بیان این مطلب 
که این دو جریان درگیری جدی با یکدیگر دارند و 

از اینجاست که بعضی ها تالش کردند حرف ها و 
شعارهای اسالم را بگویند اما در عمل آنچه جاهلیت 
می خواستند را قصد داشتند عملیاتی کنند، بیان 
داشت: اتفاق جریان عاشورا نشان می دهد جامعه 
ای که در اختیار عدالت دینی قرار گرفت با کمال 
بازگشت به همان جاهلیت پیدا  تأسف این جامعه 

کرد که در روز اول در مقابل اسالم ایستاده بود.
وی با اشاره به اینکه به دست آوردن ثروت و تقسیم 
ناعادالنه آن در زمان بعد از پیامبر از جمله عوامل 
برگشت به دوران جاهلیت و رخ دادن واقعه عاشورا 
بود، عنوان داشت: نکته دیگر آشنا شدن مسلمانان 
در زمان پیامبر با فرهنگ های مختلف در فتوحات، 
آنجا هم اثراتی که آن فرهنگ ها بر مسلمانی که 
ایمان های محکمی نداشتند، عامل دیگر بر برگشت 
به جاهلیت بود همچنین روی کار آمدن آدم های 
دوران  به  برگشت  عوامل  دیگر دالیل  از  نیز  نااهل 

جاهلیت بود.
در  که  گسترده  تبلیغات  گفت:  کرمان  جمعه  امام 
از همه  و  بود  قرار گرفته  نااهالن  اختیار حاکمیت 
امکانات برای تبلیغات سوء استفاده می کردند و هر 
آدمی که در مسائل سیاسی و اجتماعی زمان خود 

تحلیل ضعیفی داشت، تحت تأثیر قرار می گرفت.
وی اظهار کرد: ترسیم فضای برگشت به جاهلیت و 
بازگشت مردم از پاکی ها را در کلمات حضرت علی 
فرمایند؛ کجا  در جایی می  لذا  دید  توان  )ع( می 
که  سخاوتمندی  های  انسان  و  آزادمردان  هستند 
همه دارای خود را در راه اسالم می بخشیدند! کجا 
های حالل خود  مراقب کسب  که  کسانی  هستند 
بودند! کجا هستند پاکیزگانی که مراقب راه و رسم 

مسلمانی بودند!
در  فساد  که  فرمودند  ادامه  در  گفت: حضرت  وی 
نیست  کسی  جامعه  این  است،  شده  ظاهر  جامعه 
که نهی از منکر کند، آیا شما در این فضا در این 
زمان می خواهید در جوار حضرت حق آرامش پیدا 
است، خدا  بازگشته  به جاهلیت  این جامعه  کنید! 
لعنت کند کسانی را که امر به معروف می کنند اما 
خودشان معروفان را ترک می کنند و نهی از منکر 

می کنند اما خودشان عمل می کنند.
وی با اشاره به اینکه  در چینن جامعه ای طبیعی 
کند،  می  فراهم  را  عاشورا  واقعه  بستر  که  است 
تصریح کرد: باید خود ما هم درس بگیریم و زمان 
خود را مقایسه کنیم بر آنچه که گذشت و دارایی 

های خود را بر اثر غفلت از دست ندهیم.
تسلیت  استان کرمان ضمن  در  فقیه  ولی  نماینده 
با  مبارزه  روز  و  باهنر  و  رجایی  شهیدان  شهادت 
چهره  باهنر  و  رجایی  شهیدان  افزود:   تروریست، 
های پاک و نجیبی که بسیار عادل و پاک بودند و 
الگوی دولتمرد جهادی و اسالمی هستند اینها را از 

دست ما گرفتند.
وی ادامه داد: هفته دولت را بر دولتمردان و بر همه 
داشته  توجه  باید  اما  گویم  می  تبریک  دولتمردان 
ها  حاشیه  صرف  را  خود  وقت  دولتمردان  باشیم 
نکنند و مبتال به حاشیه ها نشوند و کار به خصوص 

در راستای و معیشت در دستور خود قرار بدهند.
وی گفت: هم دولت و دلتمردان باید مراقب حاشیه 
از دولت به معنای خاص  ها باشند هم آنهایی که 
خارج هستند باید مراقب باشند که ورود به حاشیه 
این حاشیه  به صراحت مصادیق  نکنند رهبری  ها 
او  بر  که شنید حجت  کردند، هرکسی  بیان  را  ها 

تمام است.
و  رجایی  شهیدان  شهادت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
باهنر فرصتی است که دولتمردان به مردم گزارش 
را  قدوسی  شهید  شهادت  داشت:  اظهار  بدهند، 
امام حسین  کاروان  ورود  کنم،  می  عرض  تسلیت 
)ع( به کربال و آغاز ماه محرم را داریم و به همین 
مناسبت هفته امر به معروف و نهی از منکر را داریم.
علیدادی سلیمانی گفت: همه ما معروف ها و منکر 
ما  برای  کسی  نیست  الزم  و  شناسیم  می  را  ها 
سخن بگویند اما آمران و ناهیان آمارشان در جامعه 

اسالمی بسیار کم هست.
امام جمعه کرمان با بیان این مطلب که خیلی ها 
از  نهی  و  معروف  به  امر  ترویج  از  اما  دارند  نفوذ 
منکر خودداری می کنند، عنوان داشت: پیامبر اکرم 
)ص( بهترین افراد را امران به معروف و ناهیان از 

منکر عنوان کردند.
دستگاه قضایی باید عادالنه و قاطعانه با فساد 

برخورد کند
وی گفت: مبارزه با فسادها امروزه یکی از مصادیق 
مهم نهی از منکر است اصوال در هر محیطی فساد 
برخورد  ضعف  یا  مراقبین  ضعف  یا  کند  رخنه 

کنندگان با فساد است.
از فساد در گام اول  اینکه مراقبت  با اشاره به  وی 
باید دولت باشد تا بستر برای فساد فراهم نشود اما 
به هر دلیل رخنه ای اتفاق افتاد دستگاه قضایی باید 
بیان داشت: مردم  برخورد کند،  قاطعانه  و  عادالنه 
باید منتظر برخورد قاطعانه باشند و مطبوعات باید 
مراقبت کنند و فضا را به سمتی ببرند تا گفتمان 
مغشوش نشود همچنین مبارزه با فساد باید نتیجه 
آن را به صورت محسوس در سطح جامعه احساس 
می  که  چرا  نیست  جناحی  فساد  با  مبارزه  کنیم، 

تواند در هر جناحی رخ دهد.
امام جمعه کرمان با بیان این مطلب مبارزه با فساد 
با  مبارزه  داشت:  عنوان  باشد،  داشته  استمرار  باید 
فساد نباید بخش و یا جزئی را بگیرد بلکه مبارزه 
باید در همه ابعاد وجود داشته باشد و کسانی که 

فساد می کنند نباید احساس امنیت کنند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

دولتمردان وقت خود را صرف حاشیه ها نکنند
خبر

در جلسه مشترک استاندار
 و رییس کمیته امداد کشور مطرح شد؛

تکمیل و احداث 11 هزار واحد مسکونی 

گذاری مسکن های  ویژه محرومان تا وا

مهر نیمه تمام سیرجان به کمیته امداد
 

گفت: به منظور ساماندهی بخشی از نواحی حاشیه شهر  کرمان  استاندار 
که توسط دولت  کمیته امداد و بنیاد مسکن با استفاده از زمینی  کرمان 
احداث  مسکونی  واحد  هزار  شهری،  بازآفرینی  منابع  و  شود  می  گذار  وا

کنند.
کویر، »محمدجواد فدائی« در جلسه مشترک با  گزارش ایسنا منطقه  به 
کشور با اشاره به سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه  کمیته امداد  رئیس 
گفت: در سفر اخیر دکتر  کرمان و دستاوردهای آن سفر  کشور به استان 
افراد  و  محرومان  برای  مسکونی  واحد  هزار   10 احداث  برای  »نوبخت« 
جلسه  در  که  بود  شده  ریزی  برنامه  استان  امداد  کمیته  پوشش  تحت 
جاری  سال  در  واحدها  این  تکمیل  برای  شهریورماه(  پنجشنبه)هفتم 
کار احداث این واحدها تا پایان سال جاری انجام  برنامه ریزی و مقرر شد 

شود.
وی ادامه داد: در ادامه این جلسه همچنین مقرر شد تعدادی از مسکن 
گیرد تا  کمیته امداد قرار  های مهر نیمه تمام در سیرجان و راور در اختیار 

پس از تکمیل، در اختیار مددجویان این نهاد قرار داده شود.
گفت: به منظور ساماندهی بخشی از نواحی حاشیه شهر  کرمان  استاندار 
که توسط دولت  کمیته امداد و بنیاد مسکن با استفاده از زمینی  کرمان 
احداث  مسکونی  واحد  هزار  شهری،  بازآفرینی  منابع  و  شود  می  گذار  وا

کنند.
کمیته  و  کرمان  استانداری  بین  نامه  تفاهم  این  در  ایسنا؛  گزارش  به 
اشتغال  برای تشکیل صندوق ضمانت تسهیالت  کشور دو طرف  امداد 

کرد. کمیته امداد همکاری خواهند  مددجویان تحت پوشش 

رییس اتاق بازرگانی  کرمان خبر داد:
تهیه طرح جامع گردشگری کرمان 

 
گفت:  کرمان  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
روز  شبانه   ۱.۸ آن،  ورودی  از  استان  گردشگری  خروجی  بودن  بیشتر 
خارجی  گردشگران  بودن  کمتر  و  استان  در  گردشگر  اقامت  متوسط 
کرمان، سازمان  که اتاق  کرمان نسبت به استان های مجاور موجب شده 
کل میراث فرهنگی استان در صدد تهیه  مدیریت و برنامه ریزی و اداره 
تهیه می  به زودی  ح  این طر که  برآمدند  گردشکری استان  ح جامع  طر

شود.
رئیس  نشست  در  جمعه  عصر  زاده  طبیب  سیدمهدی  ایرنا،  گزارش  به 
های  آژانس  مدیران  با  استان  فرهنگی  میراث  مدیرکل  و  کرمان  اتاق 
حوزه  های  چالش  به  گردشگری  جامع  ح  طر افزود:  کشور  گردشگری 

گردشگری این استان پاسخ می دهد.
گرفته شده  گردشگری در نظر  ح جامع  کرد: اعتبار مورد نیاز طر وی اظهار 
ح خدمات را با همکاری میراث فرهنگی تهیه  کرمان باید شر و  لذا اتاق 
به  بخشیدن  رونق  برای  گردشگری  تورهای  مدیران  پیشنهادات  و  کند 
استان  گردشگری  ارتقای  و  ح جامع  ایجاد طر برای  تواند  این حوزه می 

کند. کمک 
توسعه  و بخش خصوصی درصدد  و مدیران دولتی  استاندار  گفت:  وی 
کرمان هستند و فعالیت ها برای ارتقای این  گردشگری استان  و جهش 

حوزه به صورت بنیادین آغاز شده است.
بیان  کرمان  استان  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
توسعه  برای  استان  این  خصوصی  و  دولتی  بخش  در  جدی  عزم  کرد: 
گردشگری موتور  گرفته و نمایندگان استان اعتقاد دارند  گردشگری شکل 

کرمان است. محرکه و یکی از پیشران های اقتصاد استان 
با جاذبه های متعدد  برای آشنایی  گردشگری  کرد: تورهای  وی عنوان 
کنند و  کشور باید  بیشتر به این استان سفر  گردشگری پهناورترین استان 
کنند. ح  گردشگری استان را مطر مدیران این تورها چالش ها و مشکالت 

کشور  داخل  خدمات  از  باید  کنم  می  کید  تا کرد:  تصریح  زاده  طبیب 
و  شود  استفاده  استان  گردشگری  ارتقای  برای  داخلی  مشاوران  و 
از  باید  لذا  دارد  خاصی  استانداردهای  و  المللی  بین  صنعتی  گردشگری 
به  تکنولوژی  و  دانش  انتقال  با  تجربه  با  و  ای  حرفه  خارجی  مشاوران 

کشور استفاده شود. داخل 
توسعه  برای  متولی  های  دستگاه  همکاری  با  کرمان  اتاق  افزود:  وی 
حال  در  اقدامات  با  و  کند  می  ریزی  برنامه  گردشگری  های  زیرساخت 
کرمان  گردشگری  های  جاذبه  میزان  دور،  چندان  نه  آینده  در  انجام 

افزایش می یابد.
کرمان با بیان اینکه جشنواره ای با حضور آژانس ها و شرکت  رئیس اتاق 
برگزار  دادند  انجام  گردشگری  ارتقای  در  نو  فعالیت  که  گردشگری  های 
کرمان در  کارهای نو در  کسب و  گفت: فعالیت ها متنوعی در حوزه  شود،   

گردشگری استان تاثیرگذار است. که در  حال انجام ست 
با ایجاد یک نهضت  گردشگری  کرد: مدیران تورهای  کید  طبیب زاده تا
که  آنگونه  را  کرمان  و  بیایند  کرمان  استان  گردشگری  توسعه  کمک  به 

هست بشناسانند.
دفاتر  از  نفر   ۱۲۰ حضور  با  کشور  شرق  جنوب  آشناسازی  تور  بزرگترین 
و  معادن  صنایع  بازرگانی،  اتاق  همت  به  کشور  مسافربری  خدمات 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  استان،  کشاورزی 
کرمان، آژانس جنوب شرق، شرکت هواپیمایی ماهان،  کرمان، شهرداری 
گروه  گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی و  گردشگری ماهان،  گروه 

هتل های پارس به میزبانی این استان برگزار می شود.
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در نظر دارد  17 دستگاه خودرو سبک  وسنگین اسقاطی ، بشرح ذیل در  سال1398 ، با جزئیات 
مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به مراکز اسقاط دارای مجوز قانونی به فروش برساند  لذا کلیه مراکز 
اسقاط می توانند جهت اطالع از شرایط و مشخصات موضوع مزایده به وبگاه سامانه یاد شده به نشانی  www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به 

ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.
- کلیه مراحل فرایند مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد. 
الزم است مراکز اسقاط در صورت عدم عضویت قبلی  مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده 

محقق سازند. اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934 
 تاریخ انتشارمزایده در سامانه --- روز  شنبه  مورخ  1398/06/09  می باشد . هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.  581948

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان

آگهی مزایده فروش خودروهای اسقاطی
نوبت دوم شماره   98/11651

تعداد دستگاه شرح ردیف

3 سواری 1

13 وانت 2

1 جرثقیل 3

آگهی تحدید حدود اختصاصی

انبار  پالک 1308 فرعی از 2786 اصلی واقع در بخش 3 کرمان به مساحت  چون ششدانگ یکباب 
507/61 مترمربع به آدرس کرمان شرف آباد خیابان سی متری طهمورثی کوچه امام سجاد مورد 
تقاضای آقای حسین اسماعیلی می باشد  تاکنون تحدید حدود نشده و نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره 
بدین وسیله  به شماره 14245- 98/6/9  لذا حسب درخواست مالک  باشد  نمی  ثبت هم میسر  قانون  ماده 15  ذیل 
به  و  از ساعت 8 صبح روز  98/7/1 در محل شروع  منتشر و عملیات تحدیدی  اختصاصی  آگهی تحدید حدود 
عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالن 
در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه 
کسی نسبت به حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 
روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت یک ماه از 
به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم  اقدام  به دادگاه صالحه مراجعه و  تا  اعتراض مهلت دارند  تاریخ اعالم 
دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده و ارائه گواهی 
عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی به نام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع 

نخواهد بود. تاریخ انتشار: 98/6/10
834 م/الف

محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 

در  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  مدیر 
انتخابات کانون  بر  با سایر اعضا هیات نظارت  جلسه 
تشریح  ضمن  کرمان  استان  دفتریاران  و  سردفتران 
انتخابات سومین  و  تایید صالحیت  نام،  ثبت  مراحل 
دوره انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران خبر  از 

برگزاری این انتخابات در مهر ماه سال جاری داد.
و  اسناد  ثبت  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  جلسه  در  زاده  طالبی  رضا  کرمان؛  استان  امالک 
سایر اعضا هیات نظارت بر انتخابات کانون سردفتران 
و دفتریاران استان که شامل دو نفر قضات دادگستری 
و  اسناد  ثبت  کل  اداره  اسناد  امور  معاون  استان، 

باشند،  می  دفتریار  و  سردفتر  سه  و  استان  امالک 
انتخابات  بر  نظارت  هیات  تصمیم  اساس  بر  گفت: 
نام  ثبت  زمان  استان  دفتریاران  و  سردفتران  کانون 
دوره  انتخابات سومین   برای  دفتریاران  و  سردفتران 
انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمان 
از امروز یک شنبه مورخ 10 شهریور ماه سال جاری 
تا پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ 16 شهریور ماه 

خواهد بود.
وی در ادامه حفظ شأن و جایگاه سردفتری را وظیفه 
براساس  کرد:  نشان  خاطر  و  دانست  دفاتر  سران 
آمارهای موجود میزان سالمت اداری در دفاتر اسناد 

به  نسبت  اخیر  سنوات  در  کرمان  استان  رسمی 
سنوات گذشته افزایش و میزان تخلفات کاهش یافته 

است.
این مقام قضائی دقت در رفتار با مراجعین و مردم و 
که  دانست  مواردی  مهمترین  جزو  را  قانون  به  تقید 
ارتقای  و  رسمی  اسناد  سردفتر  یک  شان  حفظ  به 
و  نماید  می  کمک  جامعه  بین  در  قشر  این  جایگاه 
انتخاب سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران خوش 
کانون  مدیره  هیات  اعضا  عنوان  به  مدار  قانون  و  نام 
سردفتران و دفتریاران استان را گامی مهم در تحقق 

اهداف این کانون برشمرد.

مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان خبر داد:

برگزاری سومین دوره انتخابات 
کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمان 

آغاز خط کشی طولی 
معابر اصلی شهر 

کرمان
مهندسی  و  مدیریت  سازمان  مدیرعامل   
خط  از  کرمان،  شهرداری  نقل  و  حمل  شبکه 
کشی طولی معابر اصلی شهر کرمان به مناسبت 
خبر  مدارس  بازگشایی  و  مهر  ماه  رسیدن  فرا 

داد.
به گزارش پایگاه خبری کرمان آنالین، مهندس 
زنگی آبادی گفت: به مناسبت نزدیک شدن به 
تحصیلی  سال  شروع  و  مدارس  بازگشایی  ماه 
جدید و به منظور نظم بخشیدن به عبور و مرور، 
عملیات خط کشی معابر پرتردد در دستور کار 
اکیپ خط کشی معاونت فنی و اجرایی سازمان 

قرار گرفت .
معابر  نوبت،  دو  در  سال  هر  کرد:  تصریح  وی 
گروه خط  توسط  کرمان  شهر  پرتردد  و  اصلی 
کشی معابر سازمان مدیریت و مهندسی شبکه 
حمل و نقل شهرداری کرمان خط کشی می شود 
مناسبت  به  و  ماه  شهریور  در  اول  نوبت  که 
که  آموزشی  مراکز  بازگشایی  به  شدن  نزدیک 
می  پیدا  افزایش  درون شهری  سفرهای  تعداد 
مناسبت  به  و  اسفندماه  در  دوم  نوبت  و  کند 
این  واقع  در  که  گیرد  می  صورت  جدید  سال 
به حرکت خودروها  بخشیدن  نظم  باعث  اقدام 
و  ترافیک  کاهش  نهایت  در  و  بین خطوط  در 

روان سازی عبور و مرور می شود.
کار  این  اینکه  به  توجه  با  گفت:  آبادی  زنگی 
تا  شود  انجام  معابر  خلوتی  زمان  در  بایستی 
کامال  آسفالت  سطوح  روی  بر  شده  اجرا  رنگ 
است  ترافیکی  محدودیت  به  نیاز  شود  خشک 
در  و  شب  در  اقدامات  این  جهت  همین  به  و 
ادامه  در  وی  شود.  می  انجام  پایانی  ساعات 
در  تا  خواست  رانندگان  و  همشهریان  همه  از 
هنگام رانندگی در شب دقت بیشتری نسبت به 
رعایت قوانین و مقررات ترافیکی داشته باشند 
را  الزم  همکاری  شهرداری  با  زمینه  این  در  و 
که  باالیی  هزینه  به  توجه  با  تا  باشند  داشته 
به  کار  می شود؛  انجام  رنگ  در خصوص خرید 

نحواحسن انجام شود.
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قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !

گزارش »کرمان امروز« از هشدار مهم سازمان پزشکی قانونی کشور برای پر تصادف ترین و پر تلفات ترین ماه حادثه ساز فصل تابستان؛

خــــــــــطِر شـــــــــهریور

سرویس خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
کشور  قانونی  پزشکی  سازمان  آمارهای  آنچه  به  بنا 
شهریور  ماه  ویژه  به  و  تابستان  فصل  دهد؛  می  نشان 
پر تصادف ترین و به دنبال آن پرتلفات ترین ماه سال 
است و این موضوع حداقل در 10 سال گذشته  ثابت 

بوده است.
آنگونه که آمار نشان می دهد؛ سال گذشته یک هزار 
و 863 نفردر این ماه فوت کردند و این رقم درماه های 
شهریور 10 سال گذشته در مجموع 19 هزار و 922 

نفر بوده است.
بر همین اساس با توجه  تعطیالت نیمه دوم این ماه، 
سازمان پزشکی قانونی به همه هم وطنان توصیه کرده 
است در صورت سفر حتما نکات ایمنی و توصیه های 
الزم را حین رانندگی و در طول سفر مورد توجه قرار 
دهند تا ضمن مدیریت سفر خود با توجه به پیش بینی 
ترافیک پر حجم در جاده ها، از هر گونه حادثه احتمالی 

پیشگیری کنند.
شهریور؛ ماهی پر از حوادث رانندگی

ایامی  در  ویژه  به  ای   جاده  تصادفات  آمار  ساالنه 
می  بیشتر  و  بیشتر  روند  می  مسافرت  به  مردم   که 
رانندگی  در  دقتی  کم  و  سراسیمگی  همه  این  شود. 
آغاز مسافرت های  از  امسال پیش  تا  باعث شده است 
با  و  بخوانیم  خبرها  در  را  بسیاری  شهریورهشدارهای 
وجود گذشت ده روز از آخرین ماه تابستان و با نزدیک 
شدن به بازگشایی مدارس موج مسافرت ها شدت یابد 
و نگرانی  های بسیاری از افزایش آمار تلفات جاده ای 

به ارمغان بیاورد.
جمله ای که بسیار شنیده ایم و تاکید بسیاری بر آن 
شده این است که حدود 40 درصد از تصادفات در حد 
فاصل 30 کیلومتری شهرها رخ می دهد و سرعت باال 
نیز عامل 20 درصد تصادفات در طول سفر به شمار می 

رانندگی طوالنی  از  ناشی  نیز خستگی  آید و دلیل آن 
در جاده است که اتفاق می افتد. باید در نظر داشت که 
رعایت نکات ایمنی و عالیم و هشدارهای پلیس راهور 
می تواند در انجام سفری بی خطر رنندگان را یاری کند 

و آمار تصادفات جاده ای را بکاهد.
تمهیدات پلیس برای دهه پایانی شهریور

سردار مهری با بیان اینکه 4۷ درصد از تصادفات در 
شهریور ماه امسال در بین ساعت های 16 تا 24 رخ داده 
تصادفات  درصد   66 همچنین  کرد:  خاطرنشان  است، 
داده  رخ  کیلومتری شهرها  در 30  نیز  و جرحی  فوتی 
است که این نشان می دهد رانندگان در نزدیکی شهرها 

باید با دقت بیشتری رانندگی کنند.
 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از 
تزریق نیروی کمکی به مجموعه پلیس راهور در دهه 

پایانی شهریور ماه خبر داد.
آمارهای  برابر  اظهارکرد:  مهری  تقی  سردار   
سال های گذشته شهریور ماه، همواره پرتصادف ترین و 
پرتلفات ترین ماه در جاده های کشور بوده و بر این اساس 
نیز پلیس تمهیدات ویژه ای را برای کاهش تصادفات و 

تلفات حوادث رانندگی پیش بینی کرده است.
رییس پلیس راهور افزود: در همین راستا نیز 1000 
دستگاه خودرو و ۵000 نیرو از سایر یگان های پلیس به 

مجموعه پلیس راهور افزوده شده است و این عزیزان 
خواهند  کمک  راهور  پلیس  به  ماه  شهریور  پایان  تنها 

کرد.
اخیر  روز  چند  در  تصادفات  بروز  علل  تشریح  با  وی 
شهریور  در  که  می دهد  نشان  ما  آمارهای  اظهارکرد: 
ماه امسال سرعت و سبقت غیر مجاز علت 3۵ درصد 
تصادفات و عدم توجه به جلو، خستگی و خواب آلودگی 
البته طی 23  بوده است؛  از تصادفات  علت 39 درصد 
کاهش  تصادفات  در صحنه  فوتی ها  شمار  گذشته  روز 
2.۵ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته 
داشته  افزایش  درصد   1۵ سفرها  حال  عین  در  است. 

است.
سردار مهری با بیان اینکه 4۷ درصد از تصادفات در 
شهریور ماه امسال در بین ساعت های 16 تا 24 رخ داده 
تصادفات  درصد   66 همچنین  کرد:  خاطرنشان  است، 
داده  نیز در 30 کیلومتری شهرها رخ  فوتی و جرحی 
است که این نشان می دهد رانندگان در نزدیکی شهرها 

باید با دقت بیشتری رانندگی کنند.
سردار مهری به رانندگان توصیه کرد حتما از وضعیت 
حرکت  از  قبل  و  بوده  مطمئن  خود  خودروی  ایمنی 
شناخت کافی از جاده داشته باشند و اگر برای نخستین 
را  با آن  یا آشنایی کافی  وارد جاده شده  بار است که 
ندارند حتما با احتیاط بیشتری حرکت کرده و به عالئم 

و هشدارها توجه کنند.
انتظامی  نیروی  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
از  مانده  باقی  روزهای  در  تفریحی  کاهش سفرهای  از 
به  سفرهایی  حال  عین  در  گفت:  و  داد  خبر  تابستان 
در  که  داشته  افزایش  افراد  زادگاه  در  عزاداری  منظور 

همین راستا نیز باید تدابیر ویژه ای پیش بینی شود.
وی با تاکید بر اینکه بستن کمربند ایمنی برای تمامی 
شهری  بین  جاده های  در  خودرو  سرنشینان  و  افراد 
الزامی است گفت: این موارد در کاهش تلفات و خسارت 
چه  و  شخصی  نقلیه  وسایل  در  چه  تصادفات  جانی 

وسایل نقلیه عمومی تاثیر زیادی داشته است.
به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، طرح 
جاده ها  در  شهریورماه  روز  آخرین  تا  پلیس  تابستانی 

ادامه خواهد داشت.

   بنا به آنچه آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور نشان می دهد؛ فصل تابستان و 
به ویژه ماه شهریور پر تصادف ترین و به دنبال آن پرتلفات ترین ماه سال است و این 
موضوع حداقل در 10 سال گذشته  ثابت بوده است و هر سال با اندکی نوسان بازهم 

اعداد عمده ای را درباره فوت هموطنان ما ثبت می کند و....

افسار احساسات خود 

را به دست گیریم

افسار  که  وقتی  عاقل  انسان  یک 
که  همانگونه  باشد  داشته  دست  در  را  خود  احساسات 
اجازه  نیز  کدام  هیچ  به  کند  نمی  غفلت  کدام  هیچ  از 
که از حد مجاز خویش پیش رفته و هیجانات  نمی دهد 
که برحسب نیاز یا  کنند در موقعیت هایی  کشنده ایجاد 
کراه داریم  که از آن ا کاری هستیم  از روی احترام مجبور به 
که از موقعیت فعلی  خودباوری این قدرت را به ما می دهد 
که انسان برای توانستن  نترسیده و ساز مخالف نزنیم چرا 
و انعطاف آفریده شده است انعطاف پذیری پدیدآورنده ی 
که به خود داریم جهان  حس آرامش بوده و با اعتمادی 
کنترل  توان  که  وقتی  ساخت.  خواهیم  همراه  خود  با  را 
گناه با عشق ورزی و نفرت را  احساساتی همچون خشم، 
که  داریم از تحقق اهداف محروم نخواهیم بود ولی افرادی 
کرده اند از نمایش دادن  ترس و محرومیت در خود خلق 
وجود واقعی خویش محروم بوده و آنگونه که دوست دارند 
مطرح نمی شوند. با تغییر دادن برخی مسیرها می توان 
نیازها را از ریشه تغییر داده یا اینکه راه تازه ای برای برطرف 
که روبه رویمان قرار  کرد به هر حال از آنچه  شدن آنها پیدا 
کاذب شویم. با فرا  گرفته نباید ترسیده و یا دچار خیاالت 
گرفتن اصولی بیشتر از زندگی آستانه ی ترس خود را کاهش 
داده و متعادل تر به رفع مشکالت خواهیم پرداخت چرا که 

زیاده روی در ترس و احتیاط نیز زیان بار است.
آنچه مرا از تو می ترساند 

که در سینه داری و  رنجی است 
که می بینم  خوبی است 

گر خواب برآشفته شود وای به حالم 

به قلم 
مهناز سعید 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

عینک 
می  بهتر  از دور  و  بود  هایم ضعیف شده  بود که چشم  مدتی 
دیدم و نزدیک را برعکس مات .خیلی برایم سخت شده بود؛ 
در بسیاری موارد مجبور بودم از کسی کمک بگیرم تا نوشته 
به  اوقات  گاهی  که  بودم  رسیده  آنجا  به  بخواند  برایم  را  ای 
کرده  احساس  کامال  را  خطر  دیگر  کردم  می  برخورد  مانعی 
بودم و ترس از اینکه نعمت به این بزرگی را از دست دهم مرا 
بر آن داشت که سریعا خود را به چشم پزشک برسانم. وقتی 
اتفاق طبیعی  این  برایم توضیح داد که  او  به مطب دکتر رفتم 
بسیار  قبل می شود.  مثل  دوباره دیدت  با زدن عینک  و  است 
خوشحال شدم چشم پزشک هم یک عینک برایم در نسخه ای 
تجویز کرد. سراسیمه خود را به عینک سازی رساندم و بعد از 
نیم ساعتی که در آنجا نشستم عینک را تحویلم داد و با نام خدا 
عینک را به چشم زده و شروع به امتحان کردم چقدر اطرافم 
زیبا بود دور و نزدیک را بسیار طبیعی می دیدم همینطور که 
اطرافم را نگاه می کردم به دکتر عینک ساز گفتم آیا عینک 

خوشبینی هم داری؟

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

کودکاِن افسرده چه نشانه هایی دارند؟

سرویس اجتماعی کرمان امروز

شاهد  اخیرا  اینکه  به  اشاره  با  تربیتی،  روانشناس  یک 
تغییر سبک زندگی کودکان هستیم، گفت: گوشه گیری 
و فاصله گرفتن از جمع، کم طاقتی، گریه های بیش از 3 
تا 4 بار در روز همراه با انزوا و گوشه گیری، از نشانه های 

افسردگی در کودکان است.
بهروز  دکتر  فردا،  قم  تحلیلی  خبری  پایگاه  گزارش  به 
درصد   ۷ تا   ۵ ثبت شده،  آمار  کرد: طبق  عنوان  قالئی  
البته  شوند؛  می  افسردگی  دچار  سال،   12 زیر  کودکان 
بروز  و شدید  متوسط  نوع خفیف،  در سه  افسردگی  این 

پیدا می کند.
دسترس  در  امکانات  و  محیط  ژنتیک،  عامل  سه  وی   
دخیل  کودکان،  افسردگی  شدت  و  بروز  در  را  کودکان 
دانست و افزود: خانواده به عنوان بخش مهمی از محیطی 
تاثیرگذار  و  مهم  بسیار  دارد  سروکار  آن  در  کودک  که 
نوع  از  ها  خانواده  تربیتی  سبک  اگر  مثال  برای  است، 
باشد، معموال کودک در چنین  اصول  بدون  و  قیدی  بی 

خانواده هایی دچار افسردگی می شود.
 خالء وجود محیط های امن بازی برای کودکان

این استاد دانشگاه بیان کرد: عالوه بر خانواده، مدرسه 
یکی از محیط های مهم دیگری است که در شیوه رفتار 
امروزه  متاسفانه  دارد؛  ای  عمده  نقش  کودکان  تربیت  و 
در مدارس آنطور که باید به ورزش کودکان که تاثیر به 
سزایی در پویایی کودک و جلوگیری از افسردگی آن ها 

دارد، توجه نمی شود.
نوع  و  افسردگی  در  گذار  تاثیر  عامل  سومین  قالئی،   
رفتار کودکان را، امکانات در دسترس آن ها بیان کرد و 
ادامه داد: در کشور ما به ویژه استان قم، مکان هایی از 
جمله پارک های امن، شهربازی مختص سنین کودکان، 
وسایل و امکانات تفریحی مناسب، کتابخانه مخصوص آن 
ها و... وجود ندارد که این امر در نوع رفتار کودکان و بروز 

بیماری هایی همچون افسردگی نقش به سزایی دارد.
 بازی های رایانه ای و تلفن همراه، عاملی موثر در 

پرخاشگری کودکان
این روانشناس حوزه کودک و نوجوان گفت: وسایل بازی 
که کودکان در خانه با آن سرو کار دارند و به طور کلی 
نوع وسایل بازی آن ها با گذشته بسیار متفاوت شده است؛ 
تلفن های همراه، تبلت ها و بازی های خشن کامپیوتری، 
افسردگی،  بروز  در  که  است  اموری  جمله  از  همگی 
پرخاشگری، خشم و اضطراب آن ها موثر است، در حالی 

با چنین وسایلی  اینکه کودکشان  از  از والدین  که برخی 
سرگرم است و بازی می کند، به شدت خوشحال و راضی 

هستند که این یک اشتباه بزرگ است.
جدی  ای  مسئله  کودکان،  زندگی  سبک  تغییر   

است
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه پیش از این، نسبت 
بیان  بودیم،  نگران  بزرگساالن  زندگی  سبک  تغییر  به 
زندگی  سبک  تغییر  مسئله  که  است  سالی  چند  کرد: 
باید  ویژه  طور  به  که  است  اموری  جمله  از  نیز  کودکان 
به آن پرداخته شود؛ به این معنا که امروزه، تغییر سبک 
زندگی کودکان همچون تغییر ساعت خواب، تغییر نوع و 
غذا خوردن آن ها، مشکالت و مسائلی همچون افسردگی، 

خشم و پرخاشگری را به دنبال خواهد داشت.
 وی نزاع ها و دعواهای خانوادگی را در بروز اختالالت 
روانی کودکان موثر دانست و تاکید کرد: تحقیقات نشان 
داده است که کودکانی که با یک والد خوب)پدریا مادر( 
زندگی می کنند، نسبت به کودکانی که از وجود هر دو 
والد در خانه، بهره مند هستند اما مدام پدر و مادر آن ها 
درگیر نزاع و بحث هستند، آرامش بیشتری دارند؛ چراکه 
از  حاصل  فریادهای  و  نزاع  شاهد  پیوسته  که  کودکی 
دعواهای خانوادگی است، هیچ آرامشی را در خانه دریافت 

نمی کند.

اختالالت  در  موثر  عوامل  از  یکی  فرزندی  تک   
روانی کودکان و نوجوانان

قالئی اظهار کرد: نداشتن همبازی و تک فرزندی نیز در 
تاثیرگذار  کودکان  روانی  اختالالت  بروز  در  موارد  برخی 
است، به طوری که با وجود همبازی برای یک کودک و 
یا حتی نوجوان، آن فرد فرصت کمتری برای گرایش به 
ارتکاب خطا و یا انزوا پیدا می کند؛ زمانی که یک کودک 
با هم سن و سال های خود  بازی  با  انرژی های خود را 
تخلیه کرده و زمان او در طول روز پر شود، فرصت کمتری 

برای انزوا و یا ارتکاب به خطا پیدا می کند.
درمان  های  شیوه  با  رابطه  در  تربیتی  روانشناس  این   
افسردگی در کودکان عنوان کرد: اگر شدت این بیماری 
رفتار  و  درمانی  روان  مشاوره،  با  معموال  باشد،  خفیف 
روانشناس  به  مراجعه  با  و  فکری  و  شناختی  درمانی 
تغییر سبک  نیز  برخی موارد  مربوطه، رفع می شود، در 
زندگی کودک همچون تنظیم ساعت خواب، تغذیه و نوع 
بازی او، این مشکل برطرف می شود؛ اما در صورتی که 
نیز  به درمان دارویی  نیاز  باشد،  افسردگی کودک شدید 

وجود دارد.
افسردگی  نشانه  کودک،  در  روانی  اختالل  هر   

نیست
اختالل  نوع  هر  اینکه  بر  تاکید  با  دانشگاه  استاد  این 

بیماری  افزود:  کنیم،  قلمداد  افسردگی  نباید  را  کودک 
اختالالت  دیگر  به  زیادی  شباهت  کودکان  در  افسردگی 
روانی او دارد، بنابراین باید ابتدا نشانه های افسردگی را 

بشناسیم تا بتوانیم آن را در کودک تشخیص دهیم.
 وی در رابطه با عالئم افسردگی در کودکان گفت: گوشه 
گیری و فاصله گرفتن از جمع، بی حوصلگی، کم طاقتی 
و کم تحمل بودن، گریه های بیش از 3 الی 4 بار در روز 
همراه با انزوا و گوشه گیری، شرکت نکردن در جمع ها 
و میهمانی ها، فاصله گرفتن از همبازی ها و خانواده، از 
از 2 هفته در یک  اگر بیش  جمله نشانه هایی است که 
کودک تداوم پیدا کند، می توان گفت که این کودک دچار 

افسردگی شده است.
محیط  و  تجهیزات  کمبود  از  انتقاد  با  پایان  در  قالئی   
آنجا که  از  قم، گفت: کودکان  استان  در  بازی  امن  های 
قدرت دفاع و مطرح کردن مطالبات خود را ندارند، معموال 
از لحاظ داشتن امکانات و برخی تجهیزاتی که حق آنان 
است، محروم می شوند؛ دراین سال ها نوجوانان، جوانان 
و بزرگساالن با مطرح کردن مطالبات خود توانسته اند آن 
را به گوش مسئولین برسانند اما متاسفانه کودکان چنین 
قدرتی را ندارند، به همین دلیل در برخی شهرها ازجمله 
مناسب  و  امن  از جمله شهربازی های  هایی  قم، محیط 
کودکان، کتاب سراهای مخصوص آن ها و... وجود ندارد.
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مهدی اخوان ثالث و سیدجالل طیب هر دو درنیمه اول شهریورماه 
سفر کردند و مهم این است که هر دو را باید هر روز و هر ساعت یاد 

کرد. مهدی اخوان ثالث  در شهریور ماه سال 1369 درگذشت. 
سید جالل طیب تا پایان عمر شمع جمع هنرمندان و شاعران کرمانی 
بود و هر جا که می رفت قدر می دید و درصدر می نشست. اخوان ثالث 
اسطوره شناس هم بود او هم چون رودکی و دقیقی، منوچهری و چند 
شاعر مطرح دیگر به سراغ زمستان رفت اما نگاه اخوان به زمستان با 
یک اندیشه همراه است و هنوز هم می توان شعر او را براساس شرایط 
اجتماعی روز تفسیر کرد و از آن پند گرفت. اخوان حدود شصت و پنج 
سال پیش شعر زمستان را سرود و فریاد زد که هر سرخی روی آسمان 
سرخی بعد از سحرگه نیست و ممکن است سرخی دروغین فریب دهد. 
محیط تنگ دستی و خاموشی که اخوان را واداشت زمستان را خلق 
کند ثابت کرد که شاعر استعداد شعری را که دارد با افکاری همراه می 
از اجتماع می گیرد. این شامل همه  کند که این افکار را از جامعه و 
شاعران است اما انعکاس شرایط اجتماعی بر افکار شاعر گاهی با وجدان 
کاذب همراه است. این وجدان های کاذب در دوران قبل از مشروطیت 
دامن بسیاری از روشنفکران را گرفت. آنها به درستی درک می کردند 
که شرایط خفقان آور است اما به گذشته پناه می بردند و عالج را در 
گذشته می یافتند و این درست زمانی است که آدم ها نمی خواهند 
در  هنرمندی  با  اخوان  است.  گریبان  در  سرها  و  بدهند  سالم  جواب 
اشعارش آهنگی بکار می برد که روحیه او را هم آشکار می کند و  لذا 
می گوید:" بیا بگشای در بگشای دلتنگم" اما اخوان ثالث یا م. امید 
هرگز از ناامیدی سخن نمی گوید و ناامیدی را تجویز نمی کند. عشق 

اخوان به ایران هرگز کم نشد حتی اعتراف کرد که:
ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم 
تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم 

تو را ای گرانمایه دیرینه ایران 
تو را ای گرامی گهر دوست دارم 

با اینکه سید جالل طیب، شعر کالسیک را می پسندید و با احساس 

اما  نداشت  میانه خوبی  نو  یا شعر  امروز  با شعر  و  را می خواند  اشعار 
از  این هم  و  را دوست می داشت  ثالث و شعر زمستان  اخوان  مهدی 
در  و  کرد  کرمان سفر  به  بارها  اخوان  بود.  اخوان  زبان شعری  ویژگی 
میان دوستان وی شاعر و افراد گوناگون با سلیقه های مختلف دیده می 
شدند. او دوست شاعرانی چون عماد خراسانی، قهرمان، نعمت میرزاده، 
فروغ فرخزاد هم بود. اخوان همه را دوست داشت و به همه احترام می 

گذاشت. اینک حدود سی سال است که اخوان بار سفر بسته است اما نام 
او مانند فردوسی خواهد ماند چون خود اعتراف کرده است:

ما فاتحان قلعه های فخر تاریخیم 
شاعران شهرهای شوکت هر قرن 

ما یادگار عصمت غمگین اعصاریم 
ما راویان قصه های شاد و شیرینیم....

یادی از مهدی اخوان ثالث و سیدجالل طیب 

سالگرد راویان قصه های شاد و شیرین!
به قلم میرسیدعباس 

روح االمینی 

قسمت شانزدهم 

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد

در قسمت قبل از بانو گشتسب و شیرین، دو بانوی بزرگ دالور و تاریخ 
ساز نام بردیم و از دالوری ها و فداکاری های آنها نوشتیم و هم چنین از 
کنیزی ایتالیایی که به عنوان پیشکش و هدیه به ایران آمد و در مدتی 
اندک آن چنان به قدرت و عظمت رسید که تا آن تاریخ کسی به یاد 
نداشت و با دیکتاتوری و شقاوت چندین سال به عنوان نائب السلطنه 
و ملکه سرزمین ما حکومت کرد. این بانو تراموزا همسر فرهاد چهارم و 
فرهاد پنجم اشکانی بود. اینک از بانویی خواهیم نوشت که در دالوری 
و شجاعت نامش برای هر کدام از ما ایرانیان آشنا ست. این بانوی دالور 
پانته آ می باشد که به اشتباه به عنوان الهه ای یونانی معروف گردیده 
تابعه  کشورهای  در  و  است  آریایی  ازنژاد  و  بوده  ایرانی  که  حالی  در 
ایران می زیسته است. اما شرح و ماجرای زندگی این گرامی بانو بسیار 

شنیدنی است.
 گویند زمانی که کوروش کبیر در حال ظلم ستیزی و رفع ستم از 
بزرگان و به طور کلی از انسانها بود و با هر اجحافی در حق طبقه محروم 
مبارزه می کرد و افراد ستمگر را به سزای اعمالشان می رسانید و آنها 
را از دم تیغ عدالت خویش می گذرانید به او اطالع می دهند؛ مردی از 
دیار شوش آمده و برای سلطان هدیه ای آورده است. کوروش، مرد را 
به حضور می پذیرد و علت هدیه آوردن او را می پرسد و آن مرد چنین 
حکومت  به  ایران  در  پادشاهی  که  ام  شده  مطلع  من  دهد  می  پاسخ 
و مدعی  انسانها تالش می کند  آزادی  و  اسارت  رفع  برای  رسیده که 
هست که انسان آزاد به دنیا آمده و باید که آزاد زندگی کند. احدی حق 
به اسارت کشیدن او را ندارد و خودش شب و روز در پی تامین رفاه و 
آسایش ملت و هم وطنان خودش می باشد و من چون شیفته رفتار و 
عدالت خواهی شما شدم برای سلطان هدیه ای آورده ام که تقدیم کنم. 
کوروش از او سپاسگزاری می کند و از او می پرسد چه هدیه ای برایش 
آورده است. مرد با کسب اجازه از پادشاه از قصر خارج شده و بعد از 
چند لحظه وارد می شود و کنیزی را به سلطان هدیه می کند این زن 
آنچنان در زیبایی و طنازی بی همتا می باشد که باعث حیرت حاضرین 
در مجلس می گردد. مرد او را به پادشاه معرفی کرده و می گوید پادشاه 
لیاقت شما بهترین و زیباترین بانوی سرزمین من و جهان می باشد که 
من او را تقدیم شما می کنم و در انتظار تشکر و تقدیر از طرف پادشاه 
می ماند تا او را مورد لطف خود قرار دهد. کوروش در اولین نگاه خود به 

بانو آثار ترس و وحشت و اضطراب را در چهره زیبای این زن می بیند 
و دلش به درد می آید و تنش از نگرانی و ناراحتی به لرزه می افتد. با 
خشم بر سر مرد اهدا کننده فریاد می کشد. حاضران در جلسه هیچگاه 
اینهمه خشم را از کوروش بزرگ ندیده بودند. کوروش می گوید ای مرد 
ابله من برای براندازی ظلم و ستم دارم شب و روز می جنگم و مبارزه 
می کنم حاال تو آمده ای در کنار گوش خودمان زنی را به اسارت گرفته 
و دستهایش را بسته ای و آن را به عنوان برده به من هدیه می دهی مگر 
انسان کاال می باشد که تو او را به من می بخشی!؟ از حضار هیچ کدام 
جرات سخن گفتن نداشتند. به فرمان کوروش بالفاصله مرد را دستگیر 
و به زندان می برند تا به جرم او رسیدگی کنند و سپس بانوی اسیر که 
پانته آ نام دارد را احضار کرده و دستور داد در مورد خانواده او تحقیق و 
بررسی کامل نموده و نام و نشانش را پرسید بعد از آن عده ای را مامور 
کرد تا در مورد وضعیت او گزارشی کامل به او بدهند. ماموران بعد از 
مدتها بررسی متوجه شدند که همسر پانته آ آیراداناس است که از جانب 
دولت خود در حال مبارزه با دشمنان کشورش می باشد. کوروش پانته 
آ را تا زمانی که شوهرش را بیابند برای اینکه درباریان و سرداران به 
خاطر زیبایی خیره کننده اش به دنبالش نباشند به یکی از موبدان که 
شدیدا مورد احترام شاه بود به نام آراسپ می سپارد و از او می خواهد 
تا مواظبش باشد. بعد از مدتی چشم آراسپ به دنبال پانته آ بود چون 
او هم شدیدا عاشق این پری رو شده بود و مدام با او صحبت از عشق 
و عالقه فراوانش می نمود به طوریکه حوصله او را سر برد و به کوروش 
شکایت کرد. کوروش آراسپ را احضار نمود و از او در این مورد توضیح 
خواست. آراسپ از کرده خود پشیمان شده و از پادشاه عذرخواهی می 
کند. کوروش هم که به او بسیار احترام می گذاشت و می دانست که 
شیطان او را فریب داده است به این شرط که برود و شوهر پانته آ را 
بیابد و او را به دربار پادشاه بیاورد تا مورد عفو او قرار گیرد آراسپ هم 
برای یافتن شوهر پانته آ مجلس را ترک نمود و بعد از مدتها گشتن و 
جستجو نمودن او را پیدا کرد و به دربار پادشاه آورد. آیراداناس شوهر 
را  و جوانمردی کوروش  را شنید  اسارت همسرش  موضوع  که  آ  پانته 
به محل  تا  آنها خواست  از  و  نمود  آزاد  را  آنها  دید. کوروش  به چشم 
را  همسرش  اسارت  ماجرای  و  حال  شرح  که  او  بازگردند.  زندگیشان 
همسرش  مورد  در  چقدر  کوروش  که  فهمید  و  شنید  او  خود  زبان  از 
بزرگواری کرده از کوروش خواست که اجاره بدهد آنها در خدمت پادشاه 
بمانند و جزو سپاهیان او باشند کوروش هم درخواست آنها را پذیرفت. 
در همین زمان جنگی پیش آمد و آیراداناس شوهر پانته آ از اینکه در 
به میدان جنگ  آنها  به همراه  بود بسیار شادمان شد و  سپاه کوروش 
رفت. آیراداناس مجروح شد و در اردوگاه بستری گردید به طوریکه دیگر 
قادر به جنگیدن نبود، فردای روز نبرد کوروش متوجه شد دالوری در 
میدان جنگ یک تنه خودش را به قلب سپاه دشمن زده و دارد از کشته 
پشته می سازد از این همه دالوری و رشادت این سرباز به حیرت افتاد 
مخصوصا وقتی دید که لباس سردارش که مجروح شده را بر تن دارد با 

خود گفت چگونه او دوباره از بستر بلند شده و به میدان نبرد رفته است. 
دستور داد تا سوار شجاع را به نزد او بیاورند وقتی او را پیش کوروش 
آوردند و کاله خود را از سرش برداشت پادشاه متوجه شد که این دالور 
آ دل شاد  پانته  از شجاعت  آنقدر  او  باشد.  همان همسرآیراداناس می 
شد که بازوبند زرینی که معموال به بزرگترین سرداران داده می شد را 
به او بخشید. در این جنگ همسر پانته آ کشته می شود و پانته آ که 
حال خود از سرداران شده است به سربازان دستور می دهد همسرش 
را طی مراسم بسیار باشکوهی به خاک بسپارند و از او به عنوان یکی از 
دالورمردان ستایش می کند. خود نیز در کنار همسرباوفایش با کاردی 
که همراه دارد سینه خود را شکافت و در کنار همسرش از جهان می 
رود هنگامی که خبر را به کوروش می دهند بر سر جنازه این زن و 
مرد دالور و عاشق می گرید و به این همه صفا و صداقت و عشق آفرین 

می گوید. بگذریم.
حال بپردازیم به زنی دیگر از دالورزنان فداکار ایران زمین این بانوی 
دالور به نام )آمه تیس( می باشد. او دومین زن دالور در ایران است که 
بازوبند طال را از داریوش بزرگ هدیه گرفته است. آمه تیس از کودکی 
به درس و نوشتن عالقه ای فراوان داشت و از همین روی همیشه به 
برای  باید  بزرگ  داریوش  دستور  به  آرومین  رفت.  می  درسی  مجامع 
جنگ آماده می شد. آرومین سردار گارد جاویدان بود و از محافظین 
اصلی شاه محسوب می شد ولی همیشه و در همه جا با همسرش آمه 
تیس بود و نمی توانستند از هم دور باشند برای همین وقتی داریوش 
به آرومین ماموریت داده بود که به تنهایی به نبرد برود نقشه ای پنهانی 
کشیدند و آمه تیس توانست به همراه آرومین به جنگ برود. سپاه ایران 
چند روزی در راه بود تا به مرزهای شمال شرقی رسیدند و در مقابل 
دشمن قرار گرفتند. در این جنگ بازوی آرومین به شدت زخمی شد. 
آرومین  همسر  که  دید  داریوش  و  شد  آغاز  جنگ  دوباره  فردا  بامداد 
در مبارزه شرکت کرده و چنان دلیرانه مبارزه کرد که موجب حیرت 
داریوش قرار گرفت و از قدرت او متعجب شد که این زن و شوهر دالور 
آمه تیس  بانو  با هم هستند.  چگونه در میدان جنگ همراه و همگام 
بعد از جنگ بازوبند طالیی که مخصوص سرداران نامدار می باشد را 
از داریوش دریافت نمود و سالها با شوهرش عضو سپاه گارد جاویدان 
که بیش از ده ها هزار سرباز دوره دیده در آن عضویت داشتند و بنیان 
گذار آن آمه تیس و همسرش بودند و سالها نیز در همین سپاه فعالیت 
در دست  زیادی  اطالعات  و شوهرش  تیس  آمه  سرنوشت  از  داشتند. 
نیست ولی آنها سالهای متمادی عنوان مشاور نظامی فرمانده ارتش و 

مربی امور نظامی گری در نیروی زمینی ایران را بر عهده داشتند. 
بعد از آمه تیس می پردازیم به زندگی یکی دیگر از شیرزنان ایران که 
مدتی هم پادشاه ایران بود. این بانوی دالور آذرمیدخت پادشاهی ایران 
زمین از سلسله ساسانیان است که بعد از خواهرش پوراندخت به پادشاه 
رسید. در واقع سومین بانوی کشور عزیز ایران شد. او مانند خواهرش 
زنی بسیار زیبا و خوش فکر بود و برای عظمت و سربلندی کشور در آن 

برهه از زمان که سلسله ساسانی به بدترین شرایط خود درآمده تالش 
فراوان نمود ولی متاسفانه فساد و تباهی دست به گریبان این سلسله 
بزرگ شده بود مدت زمان پادشاهی آذر میدخت چند ماه بیشتر نبود 
ولی در همین مدت کوتاه او سعی در سر و سامان دادن اوضاع کشور 
نمود و طبق اسناد به دست آمده آذرمیدخت در سال 630 بعد ازمیالد 
مدتی را بر اریکه پادشاهی نشست. معنی آذرمیدخت دختر باشخصیت 
و محترم می باشد که در واقع اشاره به پدرش دارد. در زمان او آنقدر 
اوضاع کشور به هم ریخته شده بود که هر کس به فکر این بود چگونه از 
مقام و موقعیت خود استفاده کرده و اموال و دارایی های کشور را غارت 
اطالعات  و  نوشته  بانو کمتر  این  از دوران سلطنت کوتاه  تاریخ  نماید. 
نام خودش سکه ضرب  به  او در همین مدت  زیادی در دست نیست. 
البته در شاهنامه فردوسی در  باشد  او می  بر پادشاهی  کرده که گواه 

مورد او نوشته شده است و حتی سروده ای هم وجود دارد.
یکی دخت دیگر بُد آذرم نام 
ز تاج بزرگان رسیده به کام 

بیامد بر تخت کیان برنشست 
گرفت این جهان و جهان را به دست 

همی بود بر تخت بر چار ماه 
به پنجم شکست اندر آمد به گاه 

از آذرم گیتی بی آزرم گشت 
بی افسر رفتنش نرم گشت 

او وجود  برای  رقیبی  بود  نهاده  بر سر  تاج  آذرمیدخت  زمانی که  در 
داشت که به طور جدی به دنبال تصرف تاج و تخت کیانی بود و در 
این آرزو رسید. در  به  نیز  بر ملک جم  سرانجام  آرزوی پادشاه شدن 
سکه ای که به نام آذرمیدخت ضرب شده یک طرف نام و تصویر او وجود 
دارد و در طرف دیگر سکه نام و تصویر هرمزد ششم که او هم بعد از 
آذرمیدخت به مدت یکسال در ایران پادشاهی کرد ولی هیچگاه سکه 
مستقلی به نام خودش ضرب نزد و از خدمات و فعالیت های این پادشاه 
موزه  در  فوق  است. سکه ضرب شده  نشده  بیان  ذکری  تاریخ  در  هم 
ایران باستان موجود می باشد البته سکه دیگری هم زده شد که در موزه 
پاریس نگهداری می شود. در برخی منابع اسالمی آذرمیدخت را زنی 
پرهیزکار ذکر کرده اند که هرمزد مدتها به دنبال رسیدن به سلطنت بود 
ولی آذرمیدخت او را به کاخ دعوت کرده و دستور کشتن او را می دهد. 
بعد از کشته شدن هرمزد پسرش رستم فرخ زاد برای گرفتن انتقام خون 
پدرش کاخ تیسفون راتصرف می کند و ملکه را از تخت به زیر کشیده او 
را کور می کند و به قتل می رساند. البته همانطور که قبال اشاره کردم 
در شاهنامه سرنوشت او نامشخص می باشد. در کتاب صور الملوک بنی 
در  و دژی  آنجاز  در  ای  آتشکده  آذرمیدخت  به دستور  نوشته  ساسان 
اسدآباد ساخته شده است و از او به عنوان پادشاهی عادل یاد می کنند.

ادامه دارد .....

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران 

به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(
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سرویس فرهنگی مذهبی کرمان امروز

امام حسین علیه السالم، در سوم ماه شعبان در شهر مدینه به دنیا 
آمد. مادرش فاطمه دخت رسول اهلل )ص( بود. آن حضرت با نثار خون 
پاک خود و یارانش، از اسالم و ارزش های اسالمی پاسداری نمود. روز 
میالد آن امام عزیز به روز پاسدار نام گذاری شده است. پیامبر صلی 
اهلل علیه و آله سلم، تبّسم بر لب، لحظه موعود را به شوق ایستاده و 
توست!  فشردن  آغوش  در  شمار  لحظه  السالم،  علیه  علی  امیرمومنان 
مدینه دوباره محور توّجه است. هر لحظه که می گذرد، التهاب بیشتر 

می شود و انتظار، شیرین تر! و ناگهان... .
به گزارش »تابناک«؛ امام حسین علیه السالم سومین امام و دومین 
نواده رسول خدا)ص( و یکی از دو سرور جوانان اهل بهشت و دو گل 
خوشبوی محمد مصطفی و یکی از پنج نفر اصحاب کساست. او سرور 
شهیدان نام داشت و مادرش فاطمه دخت رسول اهلل)ص( بود. در سوم 
ماه شعبان در شهر مدینه به دنیا آمد. برخی گویند تولد آن حضرت در 

پنجم شعبان سال سوم یا چهارم هجری بوده است.
همین که امام حسین به دنیا آمد، ایشان را نزد جدش رسول اهلل)ص( 
گوش  در  نیز  حضرت  آن  دادند.  مژده  ایشان  به  را  وی  تولد  و  بردند 
راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت. و پس از گذشت هفت روز 
او را حسین نامید. برای او گوسفندی عقیقه کرد، و به مادر این کودک 
امام  برادرش  و همانند  بتراشد  را  فرزند خود  داد که موی سر  دستور 
حسن )ع( برای او نیز هموزن موی سرش نقره به مستمندان بدهند. 

فاطمه)س( این دستور را به مرحله اجرا درآورد.
در این نوشتار مختصر برآنیم تا با مراجعه در منابع تاریخی به گوشه 
هایی از سیره اخالقی امام حسین)ع( در خانواده بپردازیم؛ هر چند به 
خاطر طبیعت موضوع و نیز شرایط اجتماعی، حجم شواهد و موارِد بر 
جای مانده در تاریخ، در این خصوص فراوان نیست؛ همین اندک نیز 

بسیار ارزشمند و گویاست.
احترام به همسر

احترام به همسر از عواملی است که در تربیت فرزندان، تأثیر فراوانی 
دارد. مادری که در خانه، عزیز باشد و مورد تکریم شوهرش قرار گیرد، 
را  فرزندان  احساِس شخصیت،  و  آرامش  و  عاطفه  از  سرشار  روحی  با 
اذیت  و  آزار  مورد  خانه  در  همسر  اگر  عکس  به  نمود.  خواهد  تربیت 
روحی و جسمی قرار گیرد و شخصیتش در خانه و پیش فرزندان تحقیر 
شود، بدیهی است که از روان سالمی برخوردار نخواهد بود و در نتیجه، 
آرامش خود را از دست داده و اضطراب و نگرانِی او در فرزندان نیز تأثیر 

خواهد گذاشت.
انسان در دوران زندگی با حوادث و مسائلی روبه رو می شود که او را 
نگران و متأثر می سازد. فردی که احساس کند از طرف دیگران مورد 
ستم واقع شده، اگر برای رسیدن به حّق خود تالش کند و نتواند به 
آن برسد، دچار نگرانی خواهد شد. حال اگر برای زن یا شوهر چنین 
است گالیه  وارد خانه شود، ممکن  تأثر  با حالت  و  آید  پیش  مشکلی 
کرده و از همسر انتظار داشته باشد که در این شرایط به او کمک کند 
و از او دفاع نماید. و در نتیجه، هرگونه تصّوِر کوتاهی را در این رابطه 

دور از انتظار می داند.
همسر در این حالت های ویژه، باید سعی کند با مهربانی، احترام و 
دلجویی چنان رفتار کند که از اندوه و تأثر او بکاهد. در چنین شرایطی، 
در  که: من  نماید  اثبات  تواند  و محترمانه همسر می  منطقی  سخنان 
دفاع از حّق تو کوتاهی نکرده ام و آنچه مصلحت بوده و توان داشتم 

انجام داده ام.
حضرت زهرا)س( پس از رحلت رسول مکّرم اسالم)ص( وقتی فدک 
را به ناحق از او گرفتند، برای دفاع از حّق خویش و بازگرداندن حّقش، 
نزد خلیفه وقت رفت؛ اّما با ارائه استدالل های منطقی، موّفق نشد حّق 
خود را بستاند، بنابراین با ناراحتی و تأثر شدید وارد منزل شد و اظهار 
ناراحتی نمود، شوهرش، علی)ع( را مورد خطاب قرار داد و گفت:...هیچ 
کس از من دفاع نکرد و از ظلم آنها جلوگیری ننمود، خشمگین از خانه 
بیرون رفتم و پریشان و با شکست و افسردگی بازگشتم، و تو این گونه 
پریشان نشسته ای! تو همان بودی که گرگان عرب را صید می کردی 
و اکنون زمین گیر شده ای! یا علی! نه گویندگان را مانع هستی و نه 
یاوه گویان را دافع! اختیار از کفم رفته،... از این که با تو این گونه سخن 
می گویم، نزد خدا عذر می خواهم، خواه مرا یاری کنی، یا واگذاری! 
ای وای بر من در هر پگاه که تکیه گاهم از کف بیرون رفت و بازویم 

بی رمق گشت.
علی)ع( با لحنی محترمانه همسر مهربانش را دلداری داد و فرمود: ویل 
و وای بر تو مباد؛ بلکه وای بر دشمنان تو باد! ای دختر برگزیده خدا و 
یادگار نبّوت، از اندوه و غّصه دست بردار. به خدا سوگند! من در انجام 

وظیفه سستی نکردم و آنچه قدرت و توان داشتم، انجام دادم.

حضرت علی )ع( آن چنان با خونسردی، متانت، دلجویی و احترام در 
برابر ناراحتی و شکِوه حضرت زهرا)س( برخورد می نماید، که حضرت 
فاطمه )س( آرام می گیرد و می فرماید: خداوند مرا کفایت می کند. و 

بدین گونه کار آنها را به خدا وامی گذارد و ساکت می شود.)1(
علی)ع( همواره مواظب بود که از حزن و اندوه زهرا)س( که بعد از پدر 
بزرگوارش بسیار زیاد شده بود، بکاهد. زهرا)س( به پدرش، پیامبر)ص( 
عالقه زیادی داشت. حضرت می فرمود: پیراهن پدرم را به من بدهید. 

و چون پیراهن را می گرفت، آنقدر آن را می بویید تا بیهوش می شد.
چون  و  دادم  غسل  پیراهنش  در  را  پیامبر)ص(  فرماید:  می  علی)ع( 
وضع زهرا)س( را مشاهده کردم که با بوییدن آن پیراهن بیهوش می 

شود، آن را پنهان نمودم.)2(
حضرت علی )ع( درباره چگونگی برخورد با همسرش می فرماید: به 
خدا سوگند! هرگز کاری نکردم که فاطمه خشمگین شود و او را به هیچ 
کاری مجبور نکردم...، او نیز هرگز مرا خشمگین نکرد و برخالف میل 

باطنی من، قدمی برنداشت.)3(
عازم  نافع  بن  هالل  که  هنگامی  عاشورا  روز  خوانیم:  می  تاریخ  در 
میدان جنگ بود، همسر جوانش از رفتن او ناراحت شده و به شّدت می 
گریست. امام حسین)ع( متوّجه آن زوج جوان گردیده و به هالل فرمود: 
إنَّ أهلک الیطیُب لَها فِراُقَک، َفلَو رأیَت أن تَختاَر ُسُروَرها علَی الَبراز)4( 
همسرت جدایی تو را نمی پسندد، تو آزادی و می توانی خشنودی او را 

بر مبارزه با شمشیرها مقدم بداری.
آن امام همام باالترین حّد تکریم را نسبت به فرزند و همسر داشت. 
حتی آنان را مورد عنایت خاّص خود قرار داد و آنان نیز عالقه وافری 
نسبت به حضرتش ابراز می داشتند و آنان نیز عالقه وافری نسبت به 

حضرتش ابراز می داشتند.
کربال  سفر  در  او  داشت.  حسین)ع(  امام  به  وافری  عالقه  رباب  مثاًل 
امام بود و پس از شهادت آن حضرت نیز وفاداریش را به زبان  همراه 

شعر، و نیز در عمل، نشان داد.
دو مرثیه از رباب در دسترس، قرار دارد که هر دو دارای معانی بسیار 
زیبا بوده و خلوص و ارادت رباب را نسبت به آن حضرت نشان می دهد:

ترجمه آن چنین است: آن پرتوی که دیگران از درخشش آن بهره می 
بردند، در کربال کشته شده و غیر مدفون رها شده است.

ای فرزند پیامبر)ص(! خدا از طرف ما تو را پاداش نیکو داده و در وقت 
میزان تو را از هر زیانی به دور دارد.

تو آن چنان کوه محکمی بوده که من بدان پناه می بردم و تو با رحمت 
و از سر دینداری با ما همنشینی داشتی.

دیگر چه کسی برای یتیمان و فقیران، مانده؟ و چه کسی است که 
مسکینان بدو پناه برده و او بی نیازشان سازد؟

به خدا قسم! دیگر سایه ای بعد از تو بر سرم نخواهم پذیرفت تا در 
میان خاک، پنهان شوم.)5(

رباب در بخشی از این اشعارش ارتباط عمیق خود را با امام حسین)ع( 
رباب  بخش  آرام  پناهگاه  که  است  کوهی  چون  امام  کند؛  می  تصویر 
بوده و آن حضرت نیز با کمال مالطفت و از سر دینداری با وی برخورد 

داشته است.
 توّجه به خواسِت همسر

زیبایی دوستی همسرش،  به خواست، عالقه و حّس  امام حسین)ع( 

توّجه خاّصی می نمود و برخی اوقات به همین خاطر با انتقادات اصحاب 
و دوستان خود روبه رو می شد؛ ولی به خواسِت طبیعی و مشروع همسر 

خویش احترام می گذاشت.
وارد  امام حسین)ع(  بر  ای  عّده  نقل می کند:  )ع(  باقر  امام  از  جابر 
در  را  زیبا  و  فاخر  های  پشتی  و  قیمت  گران  های  فرش  ناگاه  شدند؛ 
منزل آن حضرت مشاهده نمودند. عرض کردند: ای فرزند رسول خدا! 
ما در منزل شما وسایل و چیزهایی مشاهده می کنیم که ناخوشایند 
ماست )وجود این وسایل در منزل شما را، مناسب نمی دانیم!.( حضرت 
فرمود: إنّا نََتَزّوُج النِّساَء َفُنعطیِهنَّ ُمُهوَرُهنَّ َفَیشَتریَن بِها ما ِشئَن، لَیَس 
لَنا فیِه شی ٌء)6( از ازدواج، مهریه زنان را پرداخت می کنیم و آنها هر 
چه دوست داشتند، برای خود خریداری می کنند. هیچ یک از وسایلی 

که مشاهده نمودید، از آِن ما نیست.
در روایت دیگر نقل شده که از امام صادق )ع( سؤال شد: آیا خرید 
بن  علّی  فرمود:  حضرت  است؟  درست  ها  بّچه  زینت  برای  جواهرات 
الحسین)ع( برای بّچه ها و همسرانش زیورآالت از نوع طال و نقره تهیه 

می کرد و آنها را با آن زیورها می آراست.)7(
از این روایات و نظایر آن، به خوبی استفاده می شود که امام حسین)ع( 
و سائر ائمه اطهار)ع( به حّس زیبایی دوستی همسر خود احترام می 
گذاشتند و امکانات الزم را در حّد متعارف آن زمان، برای آنها فراهم 

می نمودند.
 غیرت ورزی نسبت به خانواده

یکی از خصلت های پسندیده، غیرت است. غیرت، به معنای آن است 
امر مورد  این که غیر خودش در یک  از  انسان  که سرشت و طبیعت 

عالقه اش با او مشارکت داشته باشد نفرت داشته باشد.)8(
غیرت در اصطالح، آن است که کسی نسبت به ناموس خود و همسر یا 
فرد مورد عالقه اش به حّدی اهتمام ورزد که به دیگری اجازه و تعّرض 
به حریم خویش ندهد. انسان غیور، نمی تواند تحّمل کند که دیگران با 
نگاه های ناپاک یا انگیزه های فاسد، به همسر و بستگان او نزدیک شوند 

و قصد سوء داشته باشند.
)غیرت  گاهی هم  است.  پسندیده  و  ارزشمند  ُخلقی  ورزیدن،  غیرت 
دینی( سبب می شود که انسان از هر نوع سوِء قصد و هجوم مخالفان 
به دین و ارزش های مقّدس و معتقدات دینی برآشوبد و عکس العمل 
نشان دهد و در دفع تعّرض بکوشد. پیامبراکرم)ص( فرموده است: اَلْغیَرُة 

ِمَن االِْیماِن)9( غیرت از ایمان است.
شود.  می  محسوب  انسان  یک  شخصیت  ارزشمندی  نشانه  غیرت، 
حضرت علی )ع( فرموده است: ارزش انسان به قدر هّمت اوست، صدق 
و  اوست  پاکدامنی  اندازه  به  اوست، شجاعتش  جوانمردی  اندازه  به  او 
عّفت او به قدر غیرت اوست.)10( خداوند نیز بندگان غیرتمند خویش 

را دوست می دارد.)11(
بنی هاشم، غیرتمندان روزگار خویش بودند و برای عترت پیامبر)ص( 
حرمتی فوق العاده قائل بودند. جوانان بنی هاشم نیز پیوسته اهل بیت 
امام حسین)ع( را در طول سفر به کربال، محافظت می کردند. شبها نیز 
با حراست این جوانان، به ویژه قمر بنی هاشم، زنان حرم آسوده و بی 

هراس می خفتند.
همه  به  و  زد  می  موج  اباعبداهلل)ع(  وجود  پهناور  دریای  در  غیرت 
آموخت که نگهبانان دین و ناموس خود باشند و بیشترین حساسیت 

را در دفاع و صیانت از آنها داشته باشند. او تا آخرین نفس از عقیده 
سرآمد  که  او  نمود.  پافشاری  باطل  محو  بر  و  کرد  دفاع  خود  اسالمی 
غیرتمندان عالم است در رجز حماسی خویش در روز عاشورا از جمله 
اَْحمی  فرمود:  می  تأکید  پدرش  خانواده  و  پیامبر  ذّریه  از  حمایت  بر 
ِعیاالِت اَبی، اَْمضی َعلی دیِن النَّبی)12( آن حضرت، روز عاشورا خانواده 
گریبان  از شهادتش،  که پس  کرد  توصیه  را  و خواهر خود  و دختران 
ندرند و چهره مخراشند و آه و زاری و واویال سر ندهند و پیش دشمنان 

صدایشان را به گریه بلند نکنند.
بود، وقتی شنید  افتاده  بر زمین  واپسین لحظات هم که مجروح  در 
زنان  به  تعّرض  و  ها  به خیمه  از سپاه دشمن قصد حمله  که گروهی 
و کودکان دارند، بر سرشان فریاد کشید: اِْن لَْم یَُکْن لَُکْم دیٌن َو ُکْنُتْم 
التَخاُفوَن الَْمعاَد َفُکونُوا اَْحرارا فی ُدنْیاُکْم...)13( ای پیروان آل ابوسفیان! 
اگر دین ندارید و از معاد نمی ترسید، پس در دنیایتان آزاده باشید و اگر 

عربید، به اصل و تبار خویش برگردید...
شمر جلو آمد و گفت: ای پسر فاطمه چه می گویی؟

امام)ع( فرمود: من با شما می جنگم و شما با من می جنگید، پس 
تجاوزگران و سرکشان و جاهالن خود را تا وقتی من زنده ام، از حرم 

من بازدارید.)14(
از غیرت آن امام همام بود که در همان حال هم از کار ناجوانمردانه 
سپاه دشمن برآشفت و اعتراض کرد و تا زنده بود نتوانست تحّمل کند 
که نامردان به حریم ناموس او نزدیک شوند. غیرت دینی او و یارانش 

نیز زمینه ساز آن حماسه بزرگ شد.
آن امام همام، کشته شدن را بر ننگ ذلّت و تسلیم، ترجیح داد و این 
از غیرت و حمّیت او بود. یاران شهیدش هم شب عاشورا و در فرصت 
های دیگر تا پای جان ابراز وفاداری کردند و غیرتشان اجازه نداد که امام 
و اهل بیت او را در صحرا و میان انبوه دشمن رها کنند و خود، در پی 
زندگی و عافیت خویش روند. عباس، امان نامه دشمن را رّد کرد، تیغ ها 

و شمشیرهای دشمن را بر خواری و مذلّت ترجیح داد.
اّما فرومایگان، برای کشتن او و به خاطر رضای خاطر والی کوفه و یزید 
طاغوت، همدست شدند و پس از کشتن عاشورائیان، خانواده آنان را به 

اسارت بردند.
اعتراض حضرت زینب )س( به یزید در شام، که اهل بیت پیامبر را 
بازار قرار داده)15( ریشه در  در معرض دید و تماشای مردم کوچه و 

غیرت او داشت.
پیروان عاشورا، هم درس عفاف و حجاب را به عنوان غیرت ناموسی 
از کربال می آموزند، هم دفاع از مظلوم و نصرت حق و مبارزه با باطل و 
بدعت را به عنوان غیرت دینی از حماسه آفرینان کربال الهام می گیرند.

 رفتار حضرت نسبت به خانواده و فرزندان در لحظه وداع
امام)ع( در واپسین لحظه های زندگی خویش شرایط ناگواری خانواده 
و فرزندان، غّصه یتیمی و از دست دادن نزدیکترین عزیزان از یک طرف، 
طی مسیر کربال تا شام و از شام به مدینه، همراهی دشمنان سنگدل، از 
طرف دیگر را مجّسم کرد. در چنین شرایطی آن امام همام شیوه دعوت 
به صبر و بردباری و توّجه دادن به نصرت الهی را برگزید تا با دم حسینی 
خود روح خسته آنان را توان دوباره ببخشد و عزمشان را برای دست 

یابی به همه اهداف، تقویت نمایند. در مقاتل آمده است:
هنگامی که امام )ع( همه یارانش را دید که شهید شده اند، برای وداع 
به خیمه ها آمد و ندا دادند: ای سکینه، ای فاطمه، ای زینب، ای ام 

کلثوم، آخرین درود و سالم من بر شما باد.)16(
سکینه صدا زد: ای پدر آیا تن به مرگ داده ای؟

فرمود: کسی که یاور ندارد، چگونه تن به مرگ ندهد.
طبق نقل دیگر فرمود: ای نور چشم من! کسی که یار و یاوری ندارد، 
در  نصرت خداوند  و  )فرزندم( رحمت  ولی  نشود،  تسلیم مرگ  چگونه 
دنیا وآخرت به همراه شما است، دخترم بر قضاء الهی، صبر پیشه کن 
آخرت خانه  ولی  است،  محّل گذر  دنیا  زیرا  به شکوه مگشای،  زبان  و 

همیشگی است.
سکینه گفت: ما را به حرم جّدمان )مدینه( بازگردان.

امام فرمود: لَو تُِرَک الَقطا لََغفا و ناَم؛ اگر پرنده قطا را بگذارند، در جایگاه 
خود آرام می گیرد و استراحت می کند.

سکینه گریه کرد، امام حسین )ع( دختر عزیزش را به سینه چسباند و 
اشکهایش را پاک نمود و اشعاری خواند که ترجمه اش چنین است: ای 
سکینه جانم! بدان که بعد از شهادتم، گریه تو بسیار خواهد شد، دل مرا 
با افسوس، به سرشک خود مسوزان تا جان در بدن دارم، پس وقتی که 
کشته شدم تو بر هر کس نزدیکتر به بدن من می باشی که کنارم بیائی 

و گریه کنی، ای برگزیده بانوان.)17(
طبق نقل سوم آن حضرت به فرزندان و خواهران چنین توصیه نمود: 
خودتان را برای گرفتاری آماده کنید و بدانید خداوند نگهدار و یاور شما 
است و شما را از شّر دشمنان نجات می بخشد و عاقبت امرتان را به 
خیر خواهد کرد، دشمنانتان را با انواع بالها عذاب خواهد نمود و به شما، 
در برابر این گرفتاری، انواع نعمت و کرامت عطاء خواهد کرد. پس زبان 

به شکوه مگشایید و سخنی مگویید که از منزلت و ارزش شما بکاهد.

سیره اخالقی امام حسین )ع( در خانواده چگونه بود؟
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تاثیرات روانی ابتال
 به ایدز در زنان

خبرگزاری ایسنا نوشت: بیماری ایدز تنها یک بیماری، و حامل آن صرفا 
یک بیمار نیست. از آنجا که راه های انتقال این بیماری شامل رفتارهایی 
است که در اذهان عمومی با بار ارزش منفی ارزیابی می شود، درباره آن 
برچسب زنی و نگرش های منفی چشمگیری شکل گرفته است و مبتالیان 
با انگ افراد منحرف در جامعه مواجه و غالبا با طرد و تبعیض افراد رو 

به رو می شوند.
تجربه  در  آن  از  ناشی  انگ  و  بیماری  این  تاثیر  شناخت  با  ارتباط  در   
زیسته زنان مبتال به ایدز یا زنان اچ آی وی مثبت، توسط شیرین احمدنیا 
)دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی(، محمد جواد 
زهرا  و  تهران(  نور  پیام  دانشگاه  اجتماعی  علوم  گروه  دانشیار  زاهدی) 
کاظمی نژاد)کارشناس ارشد جامعه شناسی( پژوهشی انجام شده که نشان 
می دهد:» انگ مرتبط با اچ آی وی موجب بروز رفتار های تبعیض آمیز 
با این بیماران و در نتیجه بروز مشکالت و دغدغه در این زنان می شود، 
مشکالت جسمانی، روانی، انزوا و افسردگی، نگرانی های اقتصادی، نگرانی 
از دست دادن شغل، توسل به پنهان کاری در محیط کار، تجربه طرد شدن 
و از دست دادن حمایت خانواده و دوستان، محدودیت دسترسی به درمان، 
نگرانی در مورد ازدواج و تمایالت اجتماعی محدودتر از جمله مشکالتی 

است که پیش روی این بیماران قرار دارد.«
در این پژوهش که با هدف شناخت تاثیر این بیماری و انگ ناشی از آن در 
تجربه زیسته زنان مبتال به ایدز یا زنان اچ آی وی مثبت انجام شده ، جمع 
آوری داده ها با استفاده از روش کیفی و نظریه مبنایی و فن مصاحبه نیمه 
ساخت یافته با زنان اچ آی وی مثبت مراجعه کننده به انجمن حمایت از 
آسیب دیدگان اجتماعی صورت گرفته و بر اساس تحلیل یافته های حاصل 
از این پژوهش، چهار مقوله افکار و نگرش های منفی موجود در جامعه، 
سرایت  راه های  درباره  عمومی  دانش  نبود  بیماری،  انتقال  راه های خاص 
بیماری و حمایت نکردن خانواده و نزدیکان و طرد کردن بیماران به عنوان 

شرایط علی زمینه ساز حمایت بیمار به انگ اجتماعی به دست آمد.
در مقدمه این پژوهش آمده است:»نگاه توام با انگ و تبغیض تقریبا در 
تمام محیط های خانواده، اجتماع، محیط کار و حتی سیستم های مراقبت 
سالمت مشاهده شدنی است. شاید یکی از دالیل نگرش منفی مردم به 
این بیماران، آگاهی کم و درک نادرست آن ها درباره عفونت اچ آی وی 
با اچ آی وی زندگی می کنند سوژه شایعات و  است. معموال افرادی که 
ندارند، خانواده و جامعه آن ها را طرد  ازدواج  بدگویی ها می شوند، حق 

می کند و دچار آسیب های روانی و اجتماعی می شوند.«
در ادامه این مقاله در خصوص نبود آگاهی عمومی از راه های سرایت این 
بیماری آمده است:» شاید مهم ترین عاملی که موجب ترس از این بیماری 
و کناره گرفتن از بیماران اچ آی وی مثبت می شود، نداشتن آگاهی کافی 
در مورد راه های انتقال این ویروس است. اطالعات ناکافی و غلط موجب 
می شود افراد، عفونت اچ آی وی را خطرناک تر و مسری تر از آنچه هست 
بدانند و به نادرستی احتمال دهند که عفونت اچ آی وی در روابط روزمره 
انسانی هم منتقل می شود؛ مثال تصور می شود دست دادن با این افراد، 
هم غذا شدن با آن ها و هم صحبتی و رفت و آمد، خطرساز است؛ بنابر 
این برای محافظت از خود سعی می کنند فاصله خود را با این افراد حفظ 

کنند و گاهی به طور کلی از آنان اجتناب می کنند.«
در ادامه این پژوهش در ارتباط با حمایت نکردن خانواده و نزدیکان از این 
بیماران آمده است:» در بسیاری از موارد خانواده و نزدیکان افراد اچ آی وی 
مثبت به آنان بی مهری می کنند. ممکن است از تماس آن ها با اطرافیان 
و نزدیکان جلوگیری کنند که این امر ممکن است از ناآگاهی اطرافیان از 
راه های انتقال ویروس و ترس از سرایت بیماری ناشی باشد. بیشتر این 
با حمایت ضعیف خانواده مواجه می شوند و زمانی که حمایت  بیماران 
خانواده، دوستان و نزدیکان خود را از دست می دهند، آسیب پذیرتر می 
شوند؛ چون زمانی که ببینند در خانواده به آنان انگ می زنند و با طرد 
شدن و تبعیض مواجه می شوند، ترس انگ خوردن از جامعه و طرد شدن 
در آنها تقویت می شود. در نتیجه، به دلیل ترس از انگ و طرد و پیامد 
های اجتماعی ناشی از ابتال به این بیماری، از مزایای زندگی سالم محروم 
و با معضالت جدیدی روبرو می شوند؛ زیرا بسیاری از آنان به علت از دست 
دادن حمایت های خانواده مجبورند به تنهایی بار بیماری و زندگی را به 
دوش بکشند که این خود زمینه ساز آسیب های روانی و اجتماعی زیادی 

در آنان می شود.«
در ادامه این مقاله آمده است:» به دلیل ترس از عواقب آگاهی دیگران و 
ترس از انگ بیماری، این بیماران سعی می کنند بیماری خود را مخفی 
کنند. به خفا رفتن بیماری، همه جامعه را در معرض آسیب قرار می دهد. 
در معرض خطر  نیز  را  افراد  دیگران سایر  از  ابتال  پنهان کردن وضعیت 
ابتال قرار می دهد. زنان مبتال به عفونت اچ آی وی تا آنجا که ممکن 
است آلوده شدن خود به بیماری اجتماعی را مخفی می کنند تا داغ ننگ 
و برچسب های ناهنجاری نخورد و از جامعه و دیگران او را تحریم و طرد 

نکنند.«
در نتایج این پژوهش آمده است:» یافته های حاصل از این تحقیق نشان 
می دهد، آنچه بیشتر از همه بر ابعاد مختلف زندگی این زنان تاثیر می 
گذارد، نه خود انگ که حساسیت به دریافت آن و برچسب از سوی جامعه 
و اطرافیان است؛ زیرا در بعضی از موارد جز خود بیمار کسی از بیماری 
آنان با خبر نیست، اما ترس از دریافت احتمالی انگ همیشه و همه جا 
با این بیماران همراه است و تاثیرات زیادی بر جنبه های مختلف زندگی 

آنان می گذارد.«
در  اجتماعی  تحقیقات  و  "مطالعات  فصلنامه  ششم  دوره  در  پژوهش  این 

ایران" به چاپ رسیده است.

مرگ دلخراش پرستار زن 
داخل شعله های آتش

 پرستار جوان و خدوم بیمارستان 22 آبان الهیجان هنگام بازگشت از 
ماموریت دچار سانحه تصادف و سوختن در آتش شد.

خدوم  و  جوان  پرستار  رشت،  پرستاری  نظام  رئیس  نایب  گفته  به 
بیمارستان 22 آبان الهیجان هنگام بازگشت از ماموریت دچار سانحه 

تصادف و سوختن در آتش شد.
نایب رئیس نظام پرستاری رشت گفته بود:این اتفاق اینگونه افتاد که 
بیماری با آمبوالنس خصوصی به یکی از بیمارستان های رشت تحویل 
نیمه شب  آمبوالنس حدود ساعت 2  بازگشت  راه  داده می شود و در 
آمبوالنس  راننده  آلودگی  خواب  علت  به  احتماال  و  چهارشنبه(  )بامداد 
دچار تصادف و نهایتا آتش سوزی می شود، چون پای پرستار البالی 
وسائل داخل ماشین گیر کرده بود، نتوانستند وی را نجات دهند و در 

آتش سوخت.
وی ادامه داد:این پرستار حدود سی سال، متاهل و دارای یک فرزند و 
از پرسنل خدوم بیمارستان 22 آبان الهیجان بود و در الهیجان مراسم 
خاکسپاری انجام شد که وزیر بهداشت به همین مناسبت پیام تسلیت 
ارسال کرد و این ضایعه بزرگ را به خانواده و جامعه پرستاری تسلیت 

گفت.

ذوق زدگی نتانیاهو از تحریم های جدید ترامپ
به  واکنش  در  صهیونیستی  رژیم  وزیر  نخست   
اعمال تحریم  علیه  ترامپ در  اخیر دونالد  تصمیم 
رئیس  تصمیم  این  لبنانی،  افراد  و  نهادها  برخی 

جمهوری آمریکا را ستود.
اسپوتنیک،  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
»بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
داری  خزانه  وزارت  تحریم  اعمال  به  واکنش  در 
لبنانی،  نهادهای  و  شهروندان  برخی  علیه  آمریکا 

این تصمیم دولت ترامپ را ستود.
نتانیاهو در همین ارتباط با ستایش از اقدام اخیر 
ترامپ، تحریم چند نهاد مالی لبنان را در راستای 

قطع منابع مالی حزب اهلل عنوان کرده است.
نخست وزیر جنجالی رژیم صهیونیستی همچنین 
علیه  مشابه  اقدام  خواستار  نیز  کشورها  دیگر  از 

شده  ایران  اسالمی  جمهوری  و  لبنان  اهلل  حزب 
است.

ذوق زدگی نتانیاهو از اقدام ترامپ پس از آن صورت 
دارایی های  کنترل  دفتر  گذشته  روز  که  می گیرد 
خارجی وزارت خزانه داری آمریکا یک موسسه مالی 
در لبنان را به بهانه ارائه خدمات بانکی به جنبش 

حزب اهلل لبنان به فهرست تحریمی خود افزود.
بانک  آمریکا،  خزانه داری  وزارت  ادعای  طبق 
 )Jammal Trust( تراست«  »جمال  لبنانی 

فعالیت های بانکی حزب اهلل را تسهیل می کند.
شهروند  سه  که  کرد  اعالم  همچنین  آمریکا 
فلسطینی و یک لبنانی را به دلیل ارتباط با فعالیت 
قرار  تحریم  مورد  فلسطینی حماس،  های جنبش 

داده است.

بازگشت  از  تهران  استان  دادگستری  کل  رییس 
محمدعلی نجفی به زندان خبر داد.

قوه  رسانه  مرکز  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 

کل دادگستری  قضاییه، محمدجواد حشمتی رییس 
استان تهران با بیان اینکه محمدعلی نجفی به زندان 
گفت: برابر ضوابط و مقررات قانونی هرچند  بازگشت، 

گذشت اولیای دم قصاص منتفی می شود ولی در  با 
حکم  دادگاه،  توسط  قتل  جرم  عمومی  جنبه  مورد 

مقتضی صادر خواهد شد.

نامبرده  محکومیت  اینکه  مضافا  کرد:  تصریح  وی 
باقی  خود  قوت  به  غیرمجاز  سالح  نگهداری  بابت 

است و سرانجام نیز اشد مجازات اجرا می شود.

که  فردی  هر  به  و  کرده  ارایه  جدیدی  برنامه  گوگل 
کند،  کشف  گوگل  شکاف امنیتی در اپلیکیشن های 

جایزه ای ۲۰ هزار دالری می دهد.
در  انگجت،  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
در  بدافزارهایی  از  متعددی  های  نمونه  اواخر  این 
کشف  گوگل  استور  پلی  در  موجود  های  اپلیکیشن 
خواسته  مردم  از  گوگل  راستا  درهمین  است.  شده 
گستره  کنند و  کمک  اپلیکیشن ها  تامین امنیت  در 
بیشتر  را   »Google Play Security Reward« برنامه 

کرده است.
پلی  برتر   اپلیکیشن   ۸ شامل  فقط  قبال   برنامه  این 
که  کنون هر اپلیکیشنی از پلی استور  استور بود. اما ا
شده  نصب  ها  دستگاه  روی  بار  میلیون   ۱۰۰ از  بیش 
با  افزار  نرم  دهندگان  توسعه  و  است  برنامه  این  جزو 
هزار   ۲۰ ای  جایزه  اپلیکیشن،  یک  در  شکافی  کشف 

کنند. دالری دریافت می 
به طور معمول چنین برنامه هایی از سوی شرکت ها 
می  ارایه  افزارها  نرم  در  موجود  مشکالت  رصد  برای 

شود. یکی از دالیل عجیب بودن این برنامه آن است 
در  امنیتی  های  شکاف  کشف  برای  مذکور  جایزه  که 

اپلیکیشن های دیگر نیز پرداخته می شود.
به  امر  این  گوید:  می  باره  این  در  گوگل  سخنگوی 
سازمان  صدها  کند  می  کمک  امنیتی  محققان 
مختلف شکاف های موجود در اپلیکیشن های شان 

کنند. را ردیابی و اصالح 
برنامه های »جایزه برای حفاظت  گوگل  بر آن  عالوه 
تا  کرده  افتتاح  نیز  را  دهندگان«  توسعه  اطالعات  از 

اپلیکیشن  در  اطالعات  از  سوءاستفاده  مشکالت 
کروم  های اندروید، پروژه های O Auth و افزونه های 

کنند. را نیز ردیابی 
که بدون  کشف اپلیکیشن هایی است  این به معنای 
کنند  کاربران از اطالعات آنها سوءاستفاده می  رضایت 
گر چنین مشکلی ردیابی شود،  یا آن را می فروشند. ا
وب  کروم  یا  استور  پلی  از  مذکور  افزونه  یا  اپلیکیشن 
کاشف این شکاف امنیتی جایزه ای  حذف می شود و 

کند. ۵۰ هزار دالری دریافت می 

در  قتل  فقره  سه  اتهام  به  که  سابقه داری  مجرم 
شهرستان خورموج استان بوشهر بازداشت شده است 

کرد. به جرائم خود اعتراف 
پلیس  مأموران  که  بود  امسال  تیرماه  سوم  روز  عصر 
کشف جسد مردی جوان حوالی شهرستان  از  بوشهر 
دیر در استان بوشهر با خبر و در محل حاضر شدند. در 
که مرد جوان با اصابت  بررسی های اولیه مشخص شد 
گرفته و جان باخته است.  گلوله از پشت سر هدف قرار 
مشخص  قانونی  پزشکی  به  جسد  انتقال  با  همزمان 
مثل  حادثه  روز  که  است  مسافربر  راننده  مقتول  شد 
کرده و دیگر بازنگشته  کار، خانه را ترک  همیشه برای 
جریان  در  مقتول  می رفت  احتمال  که  آنجا  از  بود. 
سرقت خودروی خود به قتل رسیده باشد، تحقیقات 
که بررسی ها در  در این باره به جریان افتاد. در حالی 
شهرستان  پلیس  مأموران  به  ۳۱ تیرماه  بود  جریان 
شهر  حوالی  مردی  جسد  که  رسید  خبر  خورموج 
از حضور در  بعد  پلیس  بررسی های  کشف شده است. 

که این مرد از پشت سر هدف شلیک  محل نشان داد 
بیشتر  تحقیقات  باخته است.  و جان  گرفته  قرار  گلوله 
که در جریان  که مقتول مردی مسافربر بود  نشان داد 
حادثه ای مرموز به قتل رسیده و خودروی پراید او هم 
حادثه  و  حادثه  این  بین  که  آنجا  از  شده بود.  سرقت 
گاهان اطمینان  کارآ اول شباهت زیادی وجود داشت 
که هر دو حادثه از سوی یک نفر رقم خورده  کردند  پیدا 
کرد. است، بنابراین تحقیقات در این زمینه ادامه پیدا 
به  پرونده  سرنخ  حادثه  دومین  وقوع  از  پس  روز  پنج 
پلیس  مأموران  به  مردی  روز  آن  افتاد.  پلیس  دست 
شهرستان خورموج خبر داد، یکی از دوستانش، برادر 
دوست  گفت:  او  رسانده است.  قتل  به  را  او  ۱۳ ساله 
مدام  و  داشت  طلب  من  از  قبل  مدتی  از  ام  ۳۶ ساله 
پولش را مطالبه می کرد. ساعتی قبل به خانه ام آمد و 
که پولی نداشتم  که پولش را بدهم. از آن جا  خواست 
او  و  کرد  حمله  برادرم  به  او  اما  خواستم،  فرصت  او  از 
را  را ندهم من  گر پولش  ا کرد  کرد. بعد تهدید  را خفه 

کشید و  به قتل خواهد رساند. دوستم سپس اسلحه 
کرد و من فرصت  گیر  گلوله اش  که  کند  خواست شلیک 

کردم. فرار پیدا 
گذاشت  پلیس  اختیار  در  جوان  مرد  که  اطالعاتی  با 
کی شناسایی  کا مخفیگاه متهم ۳۶ ساله در شهرستان 
و بازداشت شد. او در بازجویی ها به قتل پسر ۱۳ ساله 
طلب  جریان  در  را  حادثه  که  گفت  و  کرد  اعتراف 
تحقیقات  جریان  در  متهم  زده است.  رقم  مالی اش 
کرد. متهم  فنی به قتل دو راننده مسافربر هم اعتراف 
همدستی  با  را  مسافربر  راننده  دومین  قتل  گفت 
هم  او  همدست  که  زده است  رقم  دوستانش  از  یکی 
یک  حادثه  اولین  در  گفت:  متهم  شد.  بازداشت 
صندلی  در  خودم  کردم.  کرایه  را  مسافربر  خودروی 
شلیک  با  را  راننده  شهر،  حوالی  و  شدم  سوار  عقب 
گلوله به قتل رساندم و ماشین او را به مبلغ ۱۰ میلیون 
از  یک  همدستی  با  هم  بعد  مدتی  فروختم.  تومان 
به  دلوار  سه راهی  در  را  پرایدی  خودروی  دوستانم 

کردیم و حوالی شهرستان  کرایه  مقصد شهرستان دیر 
خورموج راننده را به قتل رسانده و جسدش را داخل 
فرار  کرده و  را سرقت  او  انداختیم و خودروی  چاه آب 

کردیم.
پنجم  گفت:  هم  قتل  سومین  خصوص  در  متهم 
دوستم  خانه  به  طلب  وصول  برای  که  بود  شهریور 
من  کند.  پرداخت  که  ندارد  پولی  که  گفت  اما  رفتم، 
رساندم.  قتل  به  بود  آنجا  که  را  ۱۳ ساله اش  برادر  هم 
او  و  کرد  گیر  گلوله  که  داشتم  را  او  قتل  قصد  سپس 

موفق به فرار شد.
بوشهر  استان  انتظامی  فرمانده  واعظی،  سردار خلیل 
و  از مجرمان سابقه دار  پرونده هم  اصلی  گفت: متهم 
که به سه فقره قتل  معتاد به مصرف مواد مخدر است 
کرده است. در جریان این پرونده دو نفر دیگر  اعتراف 
در  دارد.  جریان  آن ها  از  تحقیقات  و  شدند  بازداشت 
و  سرقتی  خودروی  یک  متهمان  مخفیگاه  از  بازرسی 

کشف شده است. دو قبضه اسلحه 

رییس کل دادگستری استان تهران خبر داد:
بازگشت محمدعلی نجفی به زندان

برای مقابله با بدافزارها؛
جایزه ۲۰ هزار دالری گوگل برای کشف شکاف امنیتی

گیرکردن گلوله قاتل سریالی را گرفتار کرد

خبر

سال ۲۰۲۱ در دادگاهی در زندان گوآنتانامو؛
کمه می شود »مغز متفکر« حمالت یازدهم سپتامبر محا

»نگاه خیره« به قتل منتهی شد!

کرد  اعالم  آمریکا  نظامی  کمیسیونهای  دفتر 
حمالت  متفکر  مغز  و  اصلی  متهم  محاکمه  که 
 ۲۰۲۱ سال  اوایل  سپتامبر  یازدهم  تروریستی 
میالدی در زندان نظامی آمریکا در خلیج گوآنتانامو 

برگزار می شود.

راشاتودی،  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
محاکمه »خالد شیخ محمد« متهم ردیف اول و مغز 
یازدهم سپتامبر  تروریستی  ادعایی حمالت  متفکر 
زندان  در  میالدی   ۲۰۲۱ سال  اوایل  است  قرار 

نظامی آمریکا در خلیج گوانتانامو برگزار شود.

به   ۲۰۲۱ ژانویه  یازدهم  روز  ساله   ۵۵ متهم  این 
همراه چهار متهم دیگر محاکمه خواهد شد. تمام 
رو  روبه  مرگ  مجازات  با  پرونده  این  مظنون  پنج 

هستند.
یازدهم  تروریستی  حمالت  که  است  گفتنی 

سپتامبر ۲۰۰۱ با حدود سه هزار کشته در ایاالت 
واشنگتن  شهر  و  پنسیلوانیا  واشنگتن،  نیویورک، 
دی. سی، به دستآویز اصلی دولت آمریکا برای راه 
اندازی عملیاتهای نظامی بیست ساله در خاورمیانه 

موسوم به »جنگ با تروریسم« تبدیل شد.

تالش  ساعت  شش  نوشت:  خراسان  روزنامه 
دستگیری  برای  مشهد  فرخد  روستای  در  شبانه 
عامل نزاع مرگبار به نتیجه رسید و متهم به قتل 
در یک منزل خالی از سکنه روستایی به دام افتاد.

با  تماس  در  مشهد  خلق آباد  کالنتری  ماموران 
قاضی ویژه قتل عمد، از نزاع مرگباری خبر دادند 

که به دلیل »نگاه خیره« رخ داده بود!
به دنبال اعالم این گزارش و با توجه به اهمیت و 
حساسیت موضوع، بالفاصله قاضی کاظم میرزایی 
شبانه عازم مرکز درمانی شد و به تحقیق پرداخت. 
 ۲۷ جوان  که  می داد  نشان  مقدماتی  بررسی های 
با  »حمید«  به  معروف  »سلمان«  نام  به  ساله ای 
واردآمدن چند ضربه چاقو به شانه راست و دیگر 

نقاط بدنش به قتل رسیده است.
و  »درآبد«  روستای  به  حالی  در  تحقیقات  ادامه 
شبانه  نزاع  از  موجود  شواهد  که  کشید  »فرخد« 
از دو  چند جوان حکایت می کرد. شاهدان عینی 
وارد  چاقو  با  که  گفتند  سخن  موتورسوار  جوان 
با  خود  قبلی  اختالفات  تا  شده اند  روستا  میدان 
یکی از جوانان را حل و با هم آشتی کنند اما در 
نهایت مشاجره لفظی آنان به نزاعی مرگبار تبدیل 

شده است.
می داد  نشان  قضایی  مقام  شبانه  بررسی های 
روستای  ورودی  در  که  جوانی  آپاچی سوار  که 
فراری  را  قتل  به  متهم  داشت،  نزاع حضور  محل 
کالنتری  نیروهای  از  گروهی  بنابراین  است  داده 

رئیس  بابایی  سرگرد  فرماندهی  به  خلق آباد 
آغاز  را  آپاچی سوار  شناسایی  عملیات  کالنتری 
را  قتل  به  متهم  او  شد  مشخص  اینکه  تا  کردند 
شبانه  دستور  با  است.  رسانده  فرخد  روستای  به 
امداد  یگان  نیروهای  از  گروهی  میرزایی  قاضی 
نیز در محل حضور یافتند و با تشکیل چند گروه 
عملیاتی به سرپرستی سرهنگ نجفی افسر ارشد 
اینکه  تا  آگاهی به ردیابی متهم فراری پرداختند 
سکنه  از  خالی  منازل  از  یکی  در  مذکور  متهم 

روستایی به دام افتاد.
به  و  دارد  نام  »محمد«  که  ساله   ۲۱ جوان  این 
به  خود  اعترافات  در  است،  معروف  »جواد« 
واردآوردن ضربات مرگبار به »سلمان« اقرار کرد و 

گفت: او به همراه دوستانش ظهر روز حادثه به 
محل کارم آمدند و با این بهانه که »خیره به آنها 
نگاه کرده ام«، مرا زیر مشت و لگد گرفتند و کتک 
زدند. برای همین من تصمیم به انتقام گرفتم ولی 
آشتی  یکدیگر  با  شد  قرار  بزرگ ترها  وساطت  با 
کنیم. به همین دلیل من به همراه دوستم سوار 
در  ولی  رفتیم  روستا  به  و  شدیم  موتورسیکلت 
اثنای صحبت ها، ناگهان مشاجره ای بین ما رخ داد 
و کار به درگیری کشید که من هم با چاقو ضرباتی 

را به او زدم.
درباره  بیشتر  تحقیقات  گزارش،  این  براساس 
با  مرگبار  نزاع  آغاز  چگونگی  و  متهم  ادعاهای 
دستورات ویژه قاضی میرزایی همچنان ادامه دارد.
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تالش آتش نشانان کرمانی 

برای نجات حیوانات
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان 
گفت: از ابتدای امسال تاکنون حدود303 مورد عملیات زنده گیری 

حیوانات در سطح شهر انجام شده است.
ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
علی عسکری گفت: از ابتدای امسال تاکنون حدود 303 مورد زنده 
حیوانات  این  که  است  انجام شده  در سطح شهر  حیوانات  گیری 

شامل روباه، سگ وگربه است.
 وی افزود: معموال برای هر عملیات اکیپی 3 نفره اعزام می شود که 
امکان دارد در یک عملیات مثل نجات حیوانات از چاه نیاز به اکیپ 

ها و نفرات بیشتری برای انجام امداد و نجات وجود داشته باشد.
محل  به  حیوانات  ورود  از  جلوگیری  برای  کرد:   بیان  عسکری 
و  ها کالهک  فن  انواع  و  هواکش  دهانه خروجی  در  باید  سکونت 
توری نصب شود همچنین برای  درب و پنجره های ساختمان از 
توری استاندارد جهت جلوگیری از ورود حیوانات به داخل منازل 

استفاده شود.
در  حیوانات  کردن  گیر  از  جلوگیری  جهت  همچنین  عسکری 
فضاهای ساختمان ها توصیه کرد:  مردم باید توجه داشته باشند 
در ورودی کانالها و داکتهای ساختمان توری استاندارد نصب کنند 
و بازدید دوره ای و منظم از این محل ها برای جلوگیری از گیر 

افتادن حیوانات داشته باشند .
عسکری همچنین نصب حفاظ مناسب روی ورودی ناودانها بر روی 
پشت بام ها و همچنین مسدود کردن حفره های ستون های فلزی 

ساختمان ها از مسیر پشت بام و .. نیز اشاره کرد.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان 
توصیه کرد:    مردم  در صورت رویت حیوانات در محل سکونت و 
یا گیر کردن آنها در فضاهای ساختمانی و شهری از هر گونه اقدام 
خود سرانه خودداری کنند  و با شماره 125 سازمان آتش نشانی 

تماس بگیرند.

استان کرمان به واسطه عملکرد خوب در اجرای 
استان های  کنار  در  ورزش  با  تابستانه  ملی  طرح 
خراسان رضوی و آذربایجان غربی جزو سه استان 

برتر کشور معرفی شد.
عذری ریاحی، رئیس گروه ورزش همگانی اداره کل 
با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان، با اشاره به اینکه طرح ملی تابستانه با 
جوانان  و  ورزش  وزارت  برنامه های  از  یکی  ورزش 
توسعه  منظور  به  همگانی(  ورزش  توسعه  )دفتر 
در  اجتماعی  نشاط  افزایش  و  همگانی  ورزش 
شعار  با  طرح  این  اجرای  گفت:  است،  جامعه 
وزیر  دستور  با  جذاب«  تابستان  فعال،  »خانواده 
و  ورزش  ادارات  کار  دستور  در  جوانان  و  ورزش 

جوانان استان ها قرار گرفته است.
او هدف از اجرای طرح تابستانه با ورزش را ارتقای 

در  نشاط  افزایش  افراد،  روانی  و  سالمت جسمی 
فعالیت های  در  مردم  حداکثری  حضور  جامعه، 
مبنای  بر  زندگی  سبک  اصالح  و  ترویج  ورزشی، 
فعالیت های بدنی و استفاده بهینه از اوقات فراغت 

و افزایش امید به زندگی برشمرد.
منظور  به  مختلف  جلسات  برگزاری  به  ریاحی   
اشاره  این جشنواره  بهتر  برنامه ریزی  و  هماهنگی 
منظور  به  ریزی  برنامه  جلسات  افزود:  و  کرد 
برگزاری جشنواره در شهرستان کرمان به میزبانی 
اداره کل ورزش و جوانان، در شهرستان های جنوبی 
به میزبانی شهرستان جیرفت، در شهرستان های 
شرق استان به میزبانی بم و شهرستان های شمال 
استان به میزبانی اداره کل ورزش و جوانان برگزار 

شد.
تا ۸  تیر ۹۸  از 2۷  این جشنواره  او تصریح کرد: 
شهریور در 23 شهرستان استان برگزار شد و هم 

اکنون به دلیل ماه محرم تعطیل شده است.
سبز،  فضا های  در  بیشتر  طرح  کرد:  بیان  ریاحی 
اوقات  کردن  پر  با هدف  ورزشی  مراکز  و  پارک ها 
فراغت و ایجاد روحیه نشاط و شادی در خانواده ها 

برگزار شده است.
ورزش  کل  اداره  همگانی  ورزش  گروه  رئیس   
هیات های  به  اشاره  با  کرمان  استان  جوانان  و 
ورزشی درگیر در این طرح گفت: هیئت های ورزش 
ورزش های  محلی،  بومی  بازی های  و  روستایی 
)انجمن های دارت  انجمن های ورزشی  و  همگانی 
و طناب کشی( در کلیه جشنواره ها حضور فعال 

داشتند.
ریاحی افزود: ایستگاه پزشکی و ورزشی با مدیریت 
هیئت پزشکی ـ ورزشی و با همکاری هالل احمر 
و مراکز بهداشت در شهرستان ها، ایستگاه مشاوره 
ورزشی با حضور کارشناسان و متخصصان ورزشی 

ایستگاه های  از  نیز  کودکان  نقاشی  ایستگاه  و 
فعال در طرح بوده اند.

تفریحی  بازی های  او موسیقی محلی و سنتی،   
گونی،  توی  رفتن  خوری،  ماست  مسابقه  مثل 
مار و پله و ... و فعالیت های فرهنگی را از دیگر 

برنامه های این جشنواره عنوان کرد.
مورد  طرح  این  مجموع  در  کرد:  تصریح  ریاحی 
استقبال خانواده ها قرار گرفته و می توان از آن به 

عنوان یک طرح موفق یاد کرد.
او بیان کرد: در این برنامه بیش از 1۷0 هزار نفر 
هزار   2۷ از  بیش  هفته ای  )حدوداً  هفته   ۶ طی 
نیرو( در سراسر استان کرمان مشارکت داشته اند 
و استان کرمان به واسطه عملکرد خوب در اجرای 
استان های  کنار  در  ورزش  با  تابستانه  ملی  طرح 
خراسان رضوی و آذربایجان غربی جزو سه استان 

برتر کشور معرفی شد.

برتر  لیگ  دوم  هفته  در  سایپا  فوتبال  تیم 
متوقف  تساوی  نتیجه  با  برابر گل گهر  فوتبال 

شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته 
دوم لیگ برتر فوتبال، تیم های سایپا و گل گهر 
به  تهران  در  جمعه  روز   1۹ ساعت  از  سیرجان 

مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با نتیجه 
تساوی بدون گل به اتمام رسید.

امتیازی شد و گل گهر  این تساوی ۴  با  سایپا 

هم جمع امتیازاتش را به عدد دو رساند.
و  صادقی  ابراهیم  عهده  بر  سایپا  تیم  هدایت 

هدایت گل گهر بر عهده وینگو بگوویچ است.

در  کرمانی  دارتر  آبادی،  زنگی  مهدی  امیر 
به  را  آزاد کشور  رقابت های  عنوان دوم  شیراز 

خود اختصاص داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
دارت  رقابت های  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
از  کنندگانی  شرکت  حضور  با  کشور  آزاد 

برگزار  فارس  استان  میزبانی  به  ایران  سراسر 
شد.

امیر مهدی زنگی آبادی و رضا شمس الدینی 
این  به  کرمان  استان  اعزامی  نوجوانان  سعید 

رقابت ها بودند.
در  کشور  دارتران  بهترین  از  پسر  بازیکن   1۸

رده سنی نوجوانان از شهر های تهران، بوشهر، 
شیراز،  اصفهان،  رضوی،  خراسان  یاسوج، 
خراسان  شمالی،  خراسان  گیالن،  خوزستان، 
جنوبی و کردستان به مدت یک روز با هم به 

رقابت پرداختند.
زنگی  مهدی  امیر  ها،   رقابت  این  پایان  در 

آبادی، ملی پوش کرمانی عنوان دوم این دوره 
از مسابقات را از آن خود کرد.

امیرعلی رمضانی از خراسان رضوی در جایگاه 
معز  محمد  و  گیالن  از  کاظمی  پارسا  اول، 
در  مشترکاً  رضوی  خراسان  از  زاده  خطیب 

جایگاه سوم این رقابت ها قرار گرفتند.

کرمان در طرح تابستانه با ورزش جزو ۳ استان برتر کشورشد

هفته دوم لیگ برتر فوتبال؛ توقف تیم فوتبال سایپا مقابل گل گهر

دارتر کرمانی بر سکوی دوم رقابت های آزاد کشورایستاد

کیلوگرم   ۴۴ منهای  وزن  در  کرمانی  زاده، جودوکار  عباسی  فاطمه 
عنوان نایب قهرمانی المپیاد استعداد های برتر ورزشی کشور را از آن 

خود کرد.
با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان  جودو  هیات  رئیس  اکبری،  محمد 
، گفت: دومین  باشگاه خبرنگاران جوان   استان های  خبرنگار گروه 
با  جودو  رشته ی  در  کشور  ورزشی  برتر  استعداد های  المپیاد  دوره 

حضور شرکت کنندگانی از سراسر کشور به مدت دو روز به میزبانی 
یزد برگزار شد.

او افزود:  تیم جودوی کرمان متشکل از نعیمه قاسمی نژاد، فاطمه 
مهدی  پور  ستایش  زاده،  فتحی  رویا  پور،  عبداهلل  تارا  زاده،  عباسی 
آبادی، نازنین زهرا سلمانی، ساغر منگلیان، فائزه بدوی، تینا خرجندی 
این  در  رضایی  مرجان  و سرپرستی  دوست  معارف  زهرا  مربیگری  به 

رقابت ها حضور یافت.
اکبری تصریح کرد: در پایان این مسابقات، در وزن منهای ۴۴ کیلوگرم 
فاطمه عباسی زاده، جودوکار کرمانی مقام دوم را از آن خود کرد و به 

عنوان نایب قهرمانی دست یافت.
او بیان کرد: محبوبه سالجقه نیز از استان کرمان به عنوان داور در 

این رقابت ها قضاوت کرد.

استان  فوتبال  هیئت  روابط عمومی  و  اطالع رسانی  کمیته  رئیس 
کرمان گفت: آخرین مهلت نقل و انتقاالت تیم ها 21 شهریور است، 
تیم هایی که تا این تاریخ حضور خود را اعالم نکنند در قرعه کشی 

2۴ شهریور قرار نخواهند گرفت.
عرفان امیرخسروی، رئیس کمیته اطالع رسانی و روابط عمومی هیئت 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان  فوتبال 
باشگاه خبرنگاران جوان  ، با اشاره به برگزاری آیین قرعه کشی لیگ 
دسته یک فوتسال کشور به میزبانی کرمان گفت: نخستین بار است 
در  مهم  این  و  مهمی شده  رویداد  میزبان چنین  کرمان  استان  که 
راستای سیاست هیئت فوتبال استان برای لیگ برتری کردن فوتسال 

این دیار انجام شده است.
فوتسال  یک  لیگ دسته  قرعه کشی  آیین  میزبانی  گرفتن  افزود:  او 
رئیس  قرایی،  رایزنی های  و  حمایت ها  با  که  بود  کار سختی  کشور 
در پیشرفت  افتاد که قطعاً  اتفاق  این  استان کرمان،  فوتبال  هیئت 

فوتسال استان پهناور کرمان تاثیر جدی خواهد داشت.
استان متفاوت کشور  از دوازده  تیم هایی  اینکه  بیان  با  امیرخسروی 
اصفهان،  استان های  کرد:  تصریح  دارند،  شرکت  مسابقات  این  در 
خوزستان،  رضوی،  خراسان  بختیاری،  و  چهارمحال  تهران،  البرز، 
لیگ  این  درگیر  مرکزی  و  گیالن  کرمانشاه،  کرمان،  قزوین،  زنجان، 
هستند که همین موضوع اهمیت و جذابیت این مسابقات را چند 
برابر کرده است. او بیان کرد: تیم های آرنوش کاشان، ماهان فردیس 
البرز، پاس تهران، سفیرگفتمان تهران، فودکای تهران، مقاومت تهران، 
آبادان،  نفت  امیدیه،  نفت  شهرکرد،  پاسارگاد  قدس،  شهر  پارسیان 
اسپیناس زنجان، خالص سازان زنجان، شهرداری قزوین، کراپ قزوین، 
پلیمر  سیرجان،  گهرزمین  بردسیر(،  )فوالد  ایرانیان  فوالدسیرجان 
کرمانشاه، شهرداری رشت، ایرالکو اراک، شهرداری ساوه و وحدت تربت 

جام در این لیگ حضور دارند.
امیرخسروی به دستوالعمل برگزاری مسابقات لیگ دسته اول کشور 

شده  تدوین  فوتبال  فدراسیون  فوتسال  لیگ  سازمان  سوی  از  که 
برگشت  و  رفت  به صورت  گروه  دو  در  مسابقات  افزود:  و  کرد  اشاره 
نهایی  نیمه  برتر هر گروه در مرحله  تیم  برگزار خواهد شد که دو 
به مصاف هم می روند و در نهایت دو تیم فینالیست به لیگ برتر 

راه پیدا می کنند و قهرمان نیز در یک تک بازی مشخص می شود.
استان  فوتبال  هیات  روابط عمومی  و  اطالع رسانی  کمیته  رئیس   
 21 پنجشنبه  روز  را  ها  تیم  انتقاالت  و  نقل  مهلت  آخرین  کرمان 
و  حضور  تاریخ  این  تا  که  تیم هایی  کرد:  تصریح  و  عنوان  شهریور 
ثبت نام خود را اعالم نکنند در قرعه کشی 2۴ شهریور قرار نخواهند 

گرفت.
امیرخسروی بیان کرد: بازیکنانی که در این فصل با تیم های لیگ 
برتری قرارداد ثبت کرده اند حق حضور در لیگ دسته اول را ندارند.

او افزود: در پایان مسابقات، از هر گروه 3 تیم در مجموع ۶ تیم به 
لیگ دسته دوم کشور سقوط خواهد کرد.

جودوکار کرمانی نایب قهرمان المپیاد استعداد های برتر کشورشد

کرمان میزبان آیین قرعه کشی لیگ دسته یک فوتسال کشور شد

خبر

شرکت عمران گستران آذین کویر )سهامی خاص( در نظر دارد امالک 
زیر را به فروش برساند. 

1- سه قطعه زمین تیپ B به مساحت 1۶۸۷/5 و 1۶۸۷/5 و 15۶2/5 
مترمربع واقع در کیلومتر 1۸ اتوبان هفت باغ با سند تک برگ

2- یک قطعه زمین به مساحت 2۴۴11 مترمربع واقع در اتوبان هفت 
باغ نبش میدان آسیاب بادی 

3- مجتمع تجاری اداری هشت طبقه واقع در بلوار شیراز که زیرزمین 
آن پارکینگ، طبقه همکف، مغازه و چهار طبقه تجاری - اداری، دو طبقه 
مهمانسرا یا مسکونی که از شهرک باهنر نیز دسترسی دارد هر طبقه 
حدود دویست و پنجاه مترمربع زیربنا و با عرصه ۴02/3 مترمربع طبق 

سند تک برگ 
روبروی  غربی  کرمان خیابان مطهری  در  واقع  زمین  قطعه  ۴- یک 
خیابان اسفندیاری به مساحت ۶23/۶ مترمربع و با پروانه شهرداری به 

متراژ ۴05۶ مترمربع 
متقاضیان می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ نشر آگهی به منظور 

پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.
شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

تلفن تماس: 034-32113670

آگهی مزایده 
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به قلم 
محمد فتح نجات

تحلیل »کرمان امروز« از وضعیت نابسامان فرش کرمان و تاثیر حضور برندهای پُر زرق و برق تولید فرش ماشینی در کرمان:

مطلب  معضالتش  و  کرمان  فرش  درباره  مرتبه  اخیر چند  در چندماه 
از سوی  موارد  برخی  در  و  مردمی  هایی  پیام  با  بار  هر  و  ایم  نگاشته 
فرش فروشان کرمانی رو به رو شدیم که حضور برندهای معروف فرش 
ماشینی در کرمان را باعث نابودی فرش کرمانی می دانستند. در این 
باره  این  در  بحثی  امروز«  روزنامه »کرمان  اینستاگرام  در صفحه  بین 
گذاری  سرمایه  به  نگری  مثبت  با  کرمانیان  از  ای  عده  که  درگرفت 
اما کفه ی  اشاره کردند.  استان کرمان  الماس کویر در  های مجموعه 
این چنینی در استان  افکار منفی درباره حضور برندهای  اعتراضات و 
کرمان سنگین تر است و بسیاری از فعاالن در این حوزه این فعالیت 
نابودی فرش دستباف کرمان  های ماشینی را در استان کرمان باعث 

می دانند.
البته باید گفت که این بدبینی در بین کرمانیان درباره ورود برندهای 
موفق کشوری به استان کرمان از چند دهه قبل همواره وجود داشته 
است، اما اینبار این بدبینی با دالیل و اسنادی در فضای مجازی همراه 
است که هیچگاه منتشر نشده است. از فرارهای مالی گرفته تا قیمت 
این  از  کمتر  بسیار  بسیار  گویا  که  ماشینی  های  فرش  نجومی  های 
قیمتی که ارائه می شوند برای کارخانه دار خرج دارد. چیزی نزدیک به 
یک بیستم!  باز هم الزم به ذکر است که هیچکدام از این اسناد تا به 
حال چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی منتشر نشده است و 
ما در رد و تایید آنها هیچ توانی نداریم. قطعا اگر سندی برای ما ارسال 
می شد در البه الی سطور این متن منتشر می کردیم و البته امیدواریم 

که اینها شایعه باشد و هیچ شرکتی از خارج از کرمان با باج خواهی به 
این استان وارد نشده باشد.

اما نکته ای که عامل اصلی نگارش این متن شده است، بررسی وضعیت 
برندهای  با حضور  آن  های  نابسامانی  ارتباط  و  کرمان  دستباف  فرش 
فرش ماشینی در استان کرمان است. شاید چنین اتفاقی در ابتدا اندکی 
بد چشمی کند و چون جماعتی از خارج از استان وارد شده اند، حس 
کرمان دوستی ما مانع بررسی عادالنه این واقعه شود، اما به راستی که 
باید در این باره کارشناسانه تر نظر داد. کاربری در صفحه اینستاگرام 
روزنامه »کرمان امروز« نوشته است که حضور برندهای فرش ماشینی 
در این استان باعث نابودی فرش دستباف شده است. از وی پرسیدیم 
چگونه؟ که چنین پاسخ داد: » متاسفانه برندهای فرش ماشینی بسیار 
مافیایی وارد کرمان شده اند و حتی اقدام به خرید قالیباف خانه های 
مجموعه  این  تعطیلی  باعث  ترتیب  این  به  و  اند  کرده  کرمان  و  راور 
ها  خانه  قالیباف  صاحبان  به  را  باورنکردنی  های  قیمت  اند.  شده  ها 
پیشنهاد داده اند که رد آنها بسیار سخت بود. به این ترتیب این مراکز 
را به اسم حمایت از آن خود کردند و پس از مدتی تعطیل!« وی در 
ادامه سخنانش گفت: » اینها هدفشان بازار فرش کرمان نیست، هدف 
نهایی این افراد از بین بردن برند جهانی فرش کرمان است. نکته ای که 
شاید در این صورت بتواند فرش آن استان را مطرح تر بسازد. اتفاقی 
که چندصد سال پیش نیز رخ داد و شال کرمانی توسط یکی از استان 
های اطراف مصادره شد. ای کاش مسئوالن در این باره بصیرتر عمل 
کنند و جلوی خیانت های این چنینی را بگیرند«  این کاربر اینستاگرام 
مسئوالن  دیگر  و  استاندار  دادستان،  به  را  ای  نامه  باره  این  در  حتی 
کرمانی منتشر کرد که در آن درباره تخلفات شرکتی خاص سخن به 

میان آمده بود.
مطالبی را که در سطور باالتر مطالعه کردید بخشی از تحلیل های مردمی 
درباره واقعه مورد بحث بود که بدون هر گونه سندی ارائه شده است. از 

مسئوالن مربوطه می خواهیم که اگر این تخلفات وجود دارد با شرکت 
های متخلف برخورد کنند و اگر چنین نیست و تنها سوء تفاهمی رخ 
داده است که با ارسال جوابیه ای به روزنامه کرمان امروز، اذهان عمومی 
را از افکار منفی رهایی بخشند. یقینا حضور برندهای موفق کشوری و 
جهانی و سرمایه گذاری ایشان در این استان بسیار مثبت و موثر است. 
باید چنین سرمایه گذارانی را حمایت کرد و حتی سنگ ها را از مسیر 
این افراد برداشت. اما اگر قرار بر این باشد که به واسطه چند سرمایه 
گذاری کوچک، بازار را در اختیار ایشان قرار دهیم کاری اشتباه است. 

باید بدانیم که شرکت ها می توانند بعد از چند سال به اختیار خود شهر 
یا استانی را ترک کنند و هیچ تضمینی برای ماندن وجود ندارد، اما اگر 
قرار باشد یک صنعت چند صد ساله در این میان نابود شود، بهتر است 

مسئوالن از وجدان بیدار خود بیشتر کمک بگیرند.
روزنامه کرمان امروز در این باره خوشبین است و امیدواریم که برندهای 
موفق کشوری با حضور خود در این استان مایه ی پیشرفت و درآمد 
شوند، اما مسئوالن باید درباره این اعتراضات و احتماالت مردمی شفاف 

سازی کنند و موقعیت ایجاد شایعه را از بین ببرند.

کرمان  کارخانجات فرش ماشینی به  آیا ورود 
باعث نابودی فرش دستباف می شود؟

سرویس اقتصادی کرمان امروز

از مهم ترین سامانه های حیات بخش بشر  جنگل ها به عنوان یکی 
جوامع  سعادتمندی  و  آسایش   ، رفاه  تامین  در  انکارناپذیری  جایگاه 

بشری دارند. 
وجود ارزش های متعدد و متنوع اقتصادی و زیست محیطی در پیکره 
این منابع ارزشمند الهی ، تکیه گاه مطمئن و استواری برای تداوم و 
ارتقای زیست جانوران به ویژه انسان و متضمن شکوفایی حیات جوامع 

بشری و توسعه پایدار است.
متاسفانه همه ساله سطوح بسیار زیادی از جنگلهای دنیا بر اثر عوامل 
متعدد از جمله بهره برداری غیر اصولی و مفرط منهدم می شود. در 
میان علل وعوامل امحاء و نابودی جنگلها ، ناآگاهی از خواص و ارزش 
های زیست محیطی این منابع نیز به سهم خود تاثیرات زیانباری داشته 

و دارد. 
بنابراین به منظور شفاف سازی و جلب توجه اذهان و افکار عمومی ، 
به مشارکت فعال در ایفای رسالت خطیر ملی و مذهبی برای حفظ ، 
احیاء و توسعه این منابع ارزشمند ، برخی اثرات زیست محیطی جنگل 
ها را بر می شماریم تا روند فزایند تجاوز وتخریب جنگل ها کاهش یابد 
و در نهایت متوقف شود ، چرا که معتقدیم حفاظت و توسعه جنگل 
ها با عزم و اراده ملی و همکاری و همدلی هموطنان عزیز و همچنین 
تالش مجدانه مسئوالن و متخصصان که زمام امور را در دست دارند 

امکان پذیر است.

جنگلهای واقع در اراضی جلگه ای ، میان بند و ارتفاعات فوقانی حوضه 
های آبخیز با تنظیم جریانهای آبی ، جلوگیری از فرسایش آب، ، باد 
افزایش عمر مفید مخازن آبی و سدها   ، ،خاک و طغیان رودخانه ها 
 ، کشاورزی  اراضی  نیاز  مورد  آب  وتامین  محیط  هوای  و  آب  تعدیل 
های  دشت  در  واقع  کشاورزی  های  زمین  برای  مطمئن  ای  پشتوانه 
مشرف به حوضه های آبخیز به شمار می آیند و در افزایش تولید و 
ارتقای کیفی محصوالت کشاورزی در واحد سطح تاثیر بسزایی دارند. 

فعالیت  و  درختان  و  گیاهان  دواندن  ریشه  دلیل  به  جنگلی  اراضی 
میکروارگانسیم های موجود در جنگلها ، موجب نفوذ نزوالت آسمانی 
درخاک و ذخیره این نزوالت می شوند به طوری که هر هکتار جنگل 
قادر به ذخیره سازی 500 تا 2 هزار متر مکعب آب است. ضمن این که 
زمان نفوذ یک لیتر آب در جنگل حدود 7 دقیقه و در اراضی کشاورزی 
46 دقیقه است در حالی که در مناطق غیر جنگلی این زمان به حدود 

4 ساعت افزایش می یابد.
برابر  های جنگلی 40  در خاک  نزوالت  پذیری  نفوذ  توان  عبارتی  به 
بیشتر از اراضی غیر جنگلی است. پوشش های گیاهی به ویژه درختان 
در کاهش آلودگی هوای ناشی از سوخت واحدهای صنعتی ، خودروها 
کنندگان عمده دی  از مصرف  دارند. جنگلها  به سزایی  تاثیر  ومنازل 

اکسید کربن ناشی از سوختهای یاد شده هستند. 
جنگل ها با انجام عمل فتوسنتزیکی از منابع مهم تولید اکسیژن مورد 

نیاز جانوران و انسان به شمار می آیند. 
به طوری که هر هکتار جنگل قادر به تولید اکسیژن مورد نیاز دست کم 
ده نفر در طول سال خواهد بود.به دلیل تنوع ساختار افقی و عمودی 
درختان جنگلی ، به ویژه وجود درختانی با سرشت متفاوت و طبقات 
اثرات فیزیکی،  از  ارتفاعی مختلف ، جنگلها در مطلوبیت بهره مندی 

شیمیایی و حرارتی پرتو خورشید برای انسان ها تاثیر به سزایی دارند، 
نقش  جنگلی  فضای  در  خورشید  نور  تابش  وضعیت  که  این  ضمن 
و   آب  تعدیل  موجب  جنگلها  دارد.  انسانها  روحی  آرامش  در  موثری 
هوای محیط می شوند ، در ساعات روز به این دلیل که شاخ و برگ 
درختان مانند حفاظی در برابر پرتو نورانی خورشید قرار می گیرند ، 
دمای هوای جنگل کمتر از دمای فضای غیر جنگلی است و در طول 
شب نیز به این دلیل که تغییر و انعکاس حرارتی دما در محیط وخاک 
جنگلی کمتر است ، هوای محیط جنگلی خنک تر از فضای باز است 
و   ها  دره  آب  جریان   ، پرندگان  دلنواز  آوای  از  ترکیبی   ، جنگل  .در 
به روح و روان آدمی  برگها و شاخه ها  به هم خوردن  و  رودخانه ها 

آرامش می بخشد. 
مخرب  و  گوشخراش  صداهای  انواع  فاقد  جنگلی  محیط  که  آنجا  از 
انسانهای خسته  است ، محیطی امن و آرامش بخش برای استراحت 
از فعالیت در مراکز صنعتی و شهری درایام فراغت است. شاخ و برگ 
درختان جنگلی گرد و غبار هوا را که توسط باد جابه جا می شوند ، 
جذب میکنند و آلودگی هوا را کاهش می دهند. سرب معلق در هوا 
حاصل فعالیت واحدهای صنعتی و وسایل نقلیه موتوری و یکی از مواد 
سمی وخطرناک برای انسان است که از طریق تنفس جذب می شود و 
عوارض و پیامدهای ناگواری بر سالمت انسان دارد. یکی از اثرات مفید 
جنگلها جذب مقدار زیادی از دوده سرب معلق درهوا است که از عوامل 
حفظ تندرستی انسان به شمار می آید .سیمای ظاهری درختان چشم 
درختان  آید.  می  شمار  به  انسان  برای  ومطلوبی  بخش  آرامش  انداز 
ودرختچه ها به دلیل دارا بودن رنگهای مختلف چشم اندازی طبیعی 
و دیدنی در برابر دیدگان آدمی قرار می دهند . به ویژه رنگ سبز برگ 
است.  بخش  آرامش  رنگهای  جمله  از  رواشناسی  نظر  از  که  درختان 

جنگل همچنین در زیبا سازی محیط زندگی جوامع بشری جایگاه 
ویژه ای دارد. مقاومت جنگل در مقابل ویرانگری های باد و طوفان ، 
. درختان جنگلی در  بشر است  و  از دوستی طبیعت  نمادی  و  نشانه 
کاهش سرعت باد و طوفان نقش بسزایی دارند وموجب کاهش اثرات 
تخریبی این عوامل می شوند . پوشش گیاهی درختان به دلیل حفاظت 
از خاک ، قدرت نگهداری وجذب نزوالت وکاهش سرعت سقوط برف و 
باران بر زمین نقش انکار ناپذیری در جلوگیری از جاری شدن سیالب 
و کاهش اثرات مخرب آن دارد. با توجه به این که کاهش درجه حرارت 
هوا سهمی در افزایش رطوبت نسبی هوا دارد، درختان جنگلی با جذب 
نزوالت و ذخیره کردن آن در سفره های آب های زیر زمینی و تبخیر 
آن در ایام خشک ، موجب افزایش رطوبت نسبی هوا در فضای جنگل 
می شوند. افزون بر این که شاخ و برگ درختان با جلوگیری از تابش 
 ، پرتوهای خورشیدی  اثرات تخریبی  و کاهش  نور خورشید  مستقیم 

مانع تبخیر سطحی رطوبت خاک می شوند.
درختان با جذب ،نگهداری و افزایش زمان ذوب برفها بر روی شاخ و 
برگ خود از تجمع آنها جلوگیری کرده و مانع حرکت توده های عظیم 
برف به شکل بهمن می شوند.از آنجا که تولید دی اکسید کربن ناشی از 
سوختهای فسیلی انعکاس پرتوهای خورشیدی را از زمین ناممکن می 
سازد،  در نتیجه میانگین گرمای زمین افزایش یافته و پدیده موسوم 
به گلخانه ای ایجاد می شود که اختالل در محیط زیست انسانی را به 
بنابراین حفاظت وتوسعه جنگلها موجب جذب و رسوب  دارد.  دنبال 
دی اکسید کربن ومانع افزایش گرمای زمین و بروز پدیده گلخانه ای 
خواهد شد. جنگلها بعنوان  محیط زیست طبیعی ، مامن بسیاری از 
حیوانات وحشی و پرندگان هستند و نقش موثر آنان در بهسازی محیط 

زیست انکار ناپذیر است.
حصر  و  حد  بی  توسعه  و  انسانی  جمعیت  فزاینده  رشد  به  توجه  با 
از یک  تکنولوژی و قرارگرفتن در عصر فرا صنعتی که جوامع بشری 
محیط  آلودگی  با  دیگر  از سوی  و  جنگلی  منابع  محدودیت  با  طرف 
دلیل  به  جنگلها  جایگاه  و  نقش  هستند،  گریبان  به  دست  زیست 
برخورداری از ارزش های فراوان و متنوع در جلوگیری از آلودگی ها 
اجتناب ناپذیر است. همان طور که می دانیم الیه ازن به مثابه سپری 
دفاعی در تقابل با اثرات تخریبی پرتو فرابنفش دارای اهمیت ویژه است. 
جنگلها با تثبیت الیه ازن موجب کاهش آثار زیانبار پرتوهای فرابنفش 
و بیماریهای ناشی از آن خواهند شد. کنترل آفات و امراض گیاهی و 
پدید  به محصوالت کشاورزی،  مهاجم  های  گونه  از هجوم  جلوگیری 
آمدن ارزشهای زیبایی شناختی و هنری ، تولید انواع فراوردهای غیر 
چوبی ، امکان فعالیتهای جنبی مانند پرورش انواع آبزیان ، زنبورداری 
، تولید قارچ ، فراهم ساختن زمینه های گردشگری و بسیاری از فواید 
ارزشمند دیگر دست آوردهای گرانبهایی هستند که به یمن حضور و 
حفاظت جنگلها در اختیار بشر قرار گرفته اند. اهمیت روز افزون نقش 
زیست محیطی جنگلها و تاثیر همه جانبه آن در توسعه پایدار ایجاب 
می کند برای ترویج فرهنگ حفاظت و حراست از جنگلها و به منظور 
دست  در  دست  محیطی  زیست  ارزشهای  کلیه  از  کامل  برخورداری 
یکدیگر ،تالشی مشترک را عینیت بخشیم تا جنگلها همچنان به عنوان 

ابزار آرامش و سعادتمندی نسلهای امروز و فردا پایدار بمانند.

نوشتاری درباب ارزش های زیست محیطی جنگل


