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امام جمعه کرمان:

 اصالح مسئوالن
 جامعه را اصالح می کند

روایت »کرمان امروز« از آغاز هفته دفاع مقدس و گراميداشت ارزش هایی که ارزش را تعریف کردند؛

دوشنبه 1 مهرماه 1398
23 محرم  1441

23 سپتامبر 2019
سال بيست و چهارم

 شماره  3068

به  مقدس  دفاع  بزرگداشت  هفته  در 
سر می بریم، در هياهوی زمانه و فارغ 
از اخبار روزمره و تلخكامی های روزگار، 
و  ها  شهامت  ها،  رشادت  یاد  و  ذکر 
بزرگی کردن هایی که باعث رشد عزت 
نفس و احترام به خود می شود و برای 
نسل های بعدی کالس درسی است که 
عيار انسانيت را آموزش می دهد. باید 
هر سال از خود بپرسيم که چرا یک جوان 
و  کند  می  رها  را  خانواده  گرم  آغوش 
زیر آوار ترکش و گلوله آرام می گيرد؟ 
تعریف وطن چيست؟ و اینكه امروز بعد 
از گذشت 30 سال ما چگونه به مفهوم 

وطن فكر می کنيم و.....

متن کامل درصفحه هشتم
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دو دوشنبه 1مهرماه 23/1398 محرم  1441/ 23 سپتامبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3068
اخبار استان

 ،1397 سال  پایان  تا  تأسیس  ابتدای  از  محک 
788 کودک مبتال به سرطان ساکن استان کرمان 
را تحت حمایت خود قرار داده است. این درحالی 
است که هر روز 6 کودک جدید در سراسر ایران 
مؤسسه  این  حمایت  تحت  کودکان  جمع  به 
آراسب  دکتر  با  راستا  همین  در  می شود.  اضافه 
به  محک  خیریه  مؤسسه  عامل  مدیر  احمدیان، 
گفتگو نشستیم تا چگونگی ارائه خدمات حمایتی 
و درمانی به کودکان مبتال به سرطان ساکن استان 
کرمان توسط محک را به اطالع نیکوکاران ساکن 

این استان برسانیم.
درمان  و  دارو  هزینه های  تأمین  محک  مدیرعامل 
اعالم کرد  مهمترین دغدغه های محک  از  یکی  را 
تمامی  درمان  و  دارو  هزینه  تأمین   « گفت:  و 

کودکان مبتال به سرطان در سراسر ایران یکی از 
به همین دلیل  مهم ترین چالش های محک است. 
 1396  -1400 راهبردی  برنامه  در  سازمان  این 
حمایتی  و  درمانی  خدمات  یکپارچه سازی  خود 
برای فرزندانش در سراسر نقاط ایران را هدف قرار 
داد. به عبارت دیگر تعداد زیادی از فرزندان محک 
در شهرستان ها درمان می شوند که ارتقای روز به 
از اهداف محک  ارائه خدمات شایسته به آنها  روز 
است. 788 نفر از این کودکان ساکن استان کرمان 
نقش  نیز  آنها  آینده  استراتژی در  این  هستند که 
پزشکی  پرونده های  که  کودکانی  داشت.  خواهد 
افضلی پور تشکیل شده  بیمارستان  آنها در  تمامی 
این  در  خود  درمان  مراحل  گذراندن  حال  در  و 

بیمارستان  هستند.

احمدیان در پایان افزود: »محک در طول 28 سال 
فعالیت تخصصی در حوزه سرطان کودکان همواره 
به ظرفیت های جامعه مدنی جهت تحقق مأموریت 
خود دلگرم بوده است. این سازمان با باور به اینکه 
بهره مندی از خرد جمعی موجب خلق ناممکن ها و 
تا  بی نظیری می شود، می کوشد  فرصت های  ایجاد 
با همراهی نیکوکاران در جای جای این سرزمین 
حمایتی  و  درمانی  از خدمات  شایسته ترین سطح 
ارائه  فرزندانش  به  سرطان  با  مبارزه  مسیر  در  را 
دهد و در این راستا از تمامی نیکوکاران در سراسر 
شهرهای کشور درخواست می کند تا کودکان مبتال 
به سرطان این سرزمین را از یاد نبرده و محک را 
در تأمین هزینه دارو و درمان فرزندانش در تمامی 

شرایط اقتصادی و اجتماعی یاری دهند.«

امام جمعه کرمان گفت: اصالح جامعه نیازمند اصالح 
مسئوالن است و مردم نباید اجازه دهند مسئولیت در 

دست افراد ناالیق باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم حسن علیدادی 
سلیمانی، با اشاره به اینکه تالش پیامبر مکرم اسالم 
این بود که مقام ها با صاحبان مقام و منصب ها تناسب 
داشته باشد، اظهار کرد: در این رویکرد دو اصل مهم 
اسالمی وجود دارد که در اصل اول مردم باید در کنار 
زیرا در  بگیرند  قرار  متقی  و  صاحب منصبان حقیقی 
غیر این صورت جامعه دچار از هم پاشیدگی می شود 
به این معنا که انسانهای شایسته در جامعه در رأس 
امور قرار نمی گیرند و ممکن است هر اتفاقی در جامعه 

رقم بخورد.
کرد  تالش  اسالم )ص(  پیامبر  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
هواپرست  و  نااهل  های  انسان  دست  جامعه  عنان  تا 
قرار نگیرند، افزود: دو نوع حاکم در جامعه وجود دارد 
یکی شاهان هواپرست و ناالیقی که بدون هیچ دلیل 
منطقی با زور و تزویر توانسته اند بر جامعه حکومت 
گروه  اما  هستند  خود  منافع  دنبال  به  تنها  و  کنند 

دوم انسان های پاک و عادلی هستند که در رأس آنها 
انبیای الهی قرار دارند. علیدادی سلیمانی با بیان اینکه 
خداوند در برخی آیات خود تکلیف سنگینی بر عهده 
انبیا و کتب  بیان کرد: خدواند  مردم قرار داده است، 
اما مأموریت مردم این است که  آسمانی را نازل کرد 
خودشان قیام و قسط را در جامعه اقامه کنند و به طور 
کلی هم مردم باید حمایت کنند و هم در رأس آنان 

حاکمان الهی باید حکومت را در دست بگیرند.
میان  در  اسالمی  حاکمیت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نگاه قرآن و روایات، یک  از  تمام حکومت ها در دنیا 
حاکمیت قابل دفاع است، تصریح کرد: آن جریانی که 
در مقابل انبیای الهی صف آرایی کرده اند یک جریان 
وارد می  ای  است که در هر منطقه  و منحرف  باطل 
شوند به دنبال ایجاد انحراف و ناپاکی هستند و دلیل 
آن این است که انسان های متقی را کنار می زنند و 

صرفا به دنبال منافع خود هستند.
نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه اصالح جامعه 
نیازمند اصالح مسئوالن است، خاطرنشان کرد: مردم 
جامعه  مسئوالن  و  باشند  مسئوالن  مراقب  باید  هم 

باشند  درستکار  مردم  که  شوند  می  اصالح  هنگامی 
در دست  را  ناسالم حکومت  افراد  که  ندهند  اجازه  و 
ضمن  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی  بگیرند. 
تسلیت شهادت امام سجاد )ع( اظهار داشت: بازگشایی 
مدارس و دانشگاه ها و دمیدن روحیه علم و ادب را به 
هم معلمان، استاید و دانش آموزان تبریک عرض می 
امیدوارم شاهد نشاط علمی و پیشرفت های  و  کنیم 
علمی در جامعه باشیم و به حق و حقوق معلم و استاد 

هم توجه ویژه داشته باشیم.
امام جمعه کرمان با بیان اینکه آغاز هفته دفاع مقدس 
دفاع  داد:  ادامه  است،  ها  مناسبت  این  از  دیگر  یکی 
بررسی است که یکی ورود  قابل  زاویه  مقدس در دو 
افراد مخلص و متقی در جنگ تحمیلی بود و میدان 
دوم  زاویه  بود  سازی  انسان  دانشگاه  یک  نبرد  های 
عبارت از این است که دفاع مقدس فقط در مرزهای 
این  تأثیر  تحت  نیز  کشورها  سایر  بلکه  نبود  ایران 
جریان قرار گرفتند و جریان مقاومت ایجاد شد و این 
الگوسازی  داخلی کشور  تمام عرصه های  در  فرهنگ 

شده است.

وی با اشاره به اینکه در شرایط امروزی نه تنها مذاکره 
با استکبار جهانی مطرح نیست بلکه طرف های مقابل 
کرد:  تصریح  شود،  انجام  مذاکره  تا  کنند  توبه  باید 
جریان مقاومت امروز در مناطق اسالمی شکل گرفته 
و بعضا هم بسیار قوی شده است به عنوان مثال امروز 
الگوی دفاع مقدس را در یمن شاهد هستیم لذا اکنون 
هرچه  یمن  عملیات  و  شده  یمن  نفع  به  ترازو  کفه 
جلوتر می رود ضربه ها بیشتر و فاصله زمانی آن کمتر 

می شود.
قلب  که  عملیاتی  به  اشاره  با  سلیمانی  علیدادی 
این  در  کرد:  اظهار  گرفت،  قرار  هدف  را  عربستان 
باشد  داشته  وجود  قوی  اطالعات  یک  باید  عملیات 
فاصله  همچنین  است  پیشرفته  مخابرات  نیازمند  که 
باالی هزار کیلومتری را هدف قرار گرفته است که برای 
جهانیان قابل هضم نیست از طرف دیگر دقیق بودن 
عملیات نیز قابل توجه است که این امر نشان می دهد 
که دوران مظلومیت یمن پشت سر گذاشته می شود 
لذا آنچه در دفاع مقدس اتفاق افتاد، قابل انتقال به کل 

دنیا خواهد بود.
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موسسه اطالعات:
امین پوریزدانپناه به عنوان

 سرپرست جدید روزنامه اطالعات 
در کرمان معرفی شد 

شنبه  روز  امروز:  کرمان  خبرنگار   - کرمان    
جمعی  حضور  با   1398 ماه  شهریور  ام  سی 
از مدیران موسسه اطالعات در کرمان، پس از 
تودیع سرپرست پیشین روزنامه اطالعات در 
کرمان، مدیر جدید این مجموعه معرفی شد.

هاشمی،  آقای  حضور  با  که  مراسم  این  در 
اطالعات  موسسه  شهرستان های  امور  رییس 
برگزار شد مهندس امین پوریزدانپناه کرمانی 
به عنوان سرپرست جدید روزنامه اطالعات در 
سال  متولد  پوریزدانپناه  شد.  معرفی  کرمان 
1361 در کرمان می باشد که تحصیالت خود 

را در رشته مهندسی معدن در دانشگاه شهید باهنر کرمان به مقطع لیسانس 
نمایندگی  و  ماندگار  آموزشگاه  مدیریت  این،  از  پیش  وی  است.  رسانده 
شرکت پاکجو را در کارنامه کاری خود ثبت کرده است و در عرصه مدیریت 

در کرمان همواره با خوشنامی فعالیت داشته است.
روزنامه کرمان امروز این انتصاب بجا و بایسته را به جامعه مطبوعاتی استان 
عرصه  در  آتیه  خوش  جوان  این  که  امیدواریم  و  می گوید  تبریک  کرمان 

مطبوعات نیز موفق باشد.

شهردار کرمان:
از تقاطع غیرهمسطح  پل راه آهن تا 
پایان امسال  بهره برداری می شود

 

شهردار کرمان در خصوص المان میدان آزادی اظهار کرد: المان قدیمی این 
میدان در حال بازسازی است اما تصمیمی برای آنکه دوباره در میدان آزادی 
نصب شود یا جای دیگر؛ اتخاذ نشده اما مرمت و احیای آن در حال انجام 
در  المان  این  شهری  منظر  زیباسازی  کارشناسان  تشخیص  بر  بنا  و  است 
مکان مناسبی نصب خواهد شد اما قطعا برنامه ای که المان خاصی در میدان 

آزادی نصب شود، نداریم.
بدهی های  خصوص  در  ایسنا،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  عالم زاده«  »مهران 
پروژه های  پیرامون  خاتم االنبیاء  سازندگی  قرارگاه   به  کرمان  شهرداری 
از این بدهی ها )حدود 7  غیرهمسطح شهر کرمان گفت: مقرر شد بخشی 
خاتم  سازندگی  قرارگاه  به  زمین  قطعه  چند  واگذاری  با  تومان(را  میلیارد 
را  بتوانند کابل مورد نظر سگمنت ها  قرارگاه  این  تا  االنبیاء پرداخت کنیم 
تهیه کنند ضمن آنکه مقرر شده است که شهرداری کرمان ماهیانه 3 میلیارد 

تومان بابت بدهی خود به قرارگاه پرداخت کند.
وی درباره آخرین وضعیت پروژه تقاطع غیرهم سطح پل راه آهن نیز گفت: 
برخوردار  خوبی  بسیار  سرعت  از  پروژه  این  ساخت  روند  این  خوشبختانه 
است،. این پروژه به دلیل ابتکار عملی که قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء در 
نحوه اجرای آن انجام داده، سرعت پیشرفت فیزیکی خوب است و پیش بینی 

می کنیم تا پایان سال جاری این پروژه به بهره برداری برسد.
شهردار کرمان در خصوص سایر پروژه های عمرانی شهر کرمان بیان کرد: 
پروژه تقاطع غیرهم سطح الغدیر در حال حاضر تعطیل است همچنین پروژه 
تقاطع غیرهم سطح بلوار کشاورز دارای معارض بوده که شرکت های آبفا و 
برق در حال رفع این معارض هستند و پس از جابجایی شبکه آب و برق 

حفاری های این پروژه نیز آغاز خواهد شد.
وی در خصوص المان میدان آزادی اظهار کرد: المان قدیمی این میدان در 
حال بازسازی است اما تصمیمی برای آنکه دوباره در میدان آزادی نصب شود 
یا جای دیگر؛ اتخاذ نشده اما مرمت و احیای آن در حال انجام است و بنا 
بر تشخیص کارشناسان زیباسازی منظر شهری این المان در مکان مناسبی 
نصب خواهد شد اما قطعا برنامه ای که المان خاصی در میدان آزادی نصب 

شود، نداریم.
که  داریم  کار  دستور  در  پروژه  چند  احداث  کرد:  خاطرنشان  عالم زاده 
اقدامات اجرای آنها در حال انجام است که پس از ماه صفر در این خصوص 

اطالع رسانی دقیق خواهیم کرد.

سال تحصیلی جدید با 65 هزار 
کالس اولی در استان 

 
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: 
پیش بینی ورود 6۵ هزار دانش آموز کالس اولی به مدارس را در کل استان 

برای سال تحصیلی جدید را داریم.
»عباس ضیاء« در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، درباره وضعیت کالس اولی 
های استان کرمان اظهارکرد: پیش بینی ورود 6۵ هزار دانش آموز کالس 

اولی به مدارس را در کل استان برای سال تحصیلی جدید را داریم.
وی با تاکید بر اینکه تالش بر این بوده سنجش این دانش آموزان انجام شود 
اظهارکرد: ۵0 درصد این دانش آموزان در سال تحصیلی گذشته در پیش 

دبستانی سنجش شده اند.
ضیاء تصریح کرد: 99 درصد ثبت نام کالس اولی های استان کرمان انجام 

شده مگر در مناطق روستایی تعدادی باقی مانده باشد.
معاون آموزش و پرورش استان کرمان بیان کرد: ثبت نام کتاب این دانش 
آموزان نیز از طریق سامانه انجام شده و روز اول مهر کتب تحویل این دانش 
محروم  مناطق  برخی  در  اینکه  ضمن  نداریم.  مشکلی  و  شود  می  آموزان 
می  آموزان  دانش  اختیار  در  رایگان  کتاب  و  کرده  وزارتخانه کمک  استان 

گذاریم.
پیش  برای  نوآموز  هزار  به ۵0  نزدیک  ورود  بینی  پیش  اینکه  بیان  با  وی 
دبستانی در استان را داریم افزود: جشن شکوفه ها ویژه کالس اولی ها روز 
یکشنبه 31 شهریورماه ساعت 8 صبح و جشن غنچه ها برای پیش دبستانی 

ها نیز در همان روز ساعت 10 برگزار خواهد شد.
برخی  در  و  شده  انجام  نیز  اتباع  آموزان  دانش  نام  ثبت  کرد:  بیان  ضیاء 
و  کرده  تامین  ای  اجاره  فضای  است،  بیشتر  اتباع  تعداد  که  ها  شهرستان 
در  نیز  هویت  فاقد  آموز  دانش  تعدادی  آنکه  ضمن  نداریم  خاصی  مشکل 

استان کرمان داشتیم که فرمانداری نامه داده و تحت پوشش قرار دادیم.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: کمبود 
معلم داریم و پیگیر هستیم برای آغاز سال تحصیلی این مشکل کمبود معلم 

را حل کنیم.

از ابتدای سال جاری 

تاکنون محقق شد؛

اشتغال120مددجوی

کمیتهامدادازطریق

مراکزکاریابی
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان 
حمایت  تحت  مددجوی   120 گفت:  کرمان 
سال  ابتدای  از  کرمان  استان  امداد  کمیته 
جاری تاکنون از طریق مراکز کاریابی جذب 

بازار کارشده اند.
»غالمرضا  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
خواجه« بابیان اینکه کمیته امداد در راستای 
بسته های  مددجویان،  به کارگیری  و  اشتغال 
کارفرمایان  و  کاریابی  مراکز  برای  تشویقی 
که  کارفرمایانی  افزود:  است،  گرفته  نظر  در 
کمیته  تحت حمایت  مددجویان  فرزندان  از 
امداد به کارگیرند عالوه بر پرداخت حق بیمه 
مددجو به مدت دو سال توسط این نهاد به 
ازای به کارگیری هر فرزند مددجو مبلغ ۵0 
میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه توسط 

این نهاد نیز به آن ها پرداخت می شود.
خواجه بابیان اینکه در صورت نیاز کارفرمایان 
به نیروی متخصص، این نهاد آمادگی آموزش 
فنی و حرفه ای به مددجویان را دارد، گفت: 
و  کارفرمایان  از  حمایت  باهدف  اقدام  این 
مددجویان  اشتغال  و  به کارگیری  به منظور 

انجام می شود.
برنامه های  مهم ترین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  معاونت  حوزه 
حرفه ای،  و  مهارتی  آموزش های  امداد 
برای  کاریابی  و  اقتصادی  طرح های  اجرای 
مددجویان است، افزود: 120 مددجوی تحت 
حمایت کمیته امداد استان کرمان از ابتدای 
کاریابی  مراکز  از طریق  تاکنون  جاری  سال 

جذب بازار کارشده اند.
امداد  کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  معاون 
آموزش های  ارائه  از  ادامه  در  کرمان  استان 
حمایت  تحت  مددجویان  به  مهارتی  و  فنی 
کرد:  بیان  و  داد  خبر  استان  امداد  کمیته 
از  نفر  تاکنون 2۵00  جاری  سال  ابتدای  از 
مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان 
مهارتی  و  فنی  آموزش های  آن ها  فرزندان  و 

را فراگرفته اند.

مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان اعالم کرد:

سهم50میلیاردتومانیمنابعطبیعیاستانکرمانازاعتباراتصندوقتوسعهملی

استان  شمال  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
کرمان گفت: امسال برای اجرای پروژه های آبخیزداری 
و آبخوان داری 1۵0 میلیون یورو معادل حدود یک هزار 
و ۵00 میلیارد تومان به کشور اختصاص داده شده که 
تومان  میلیارد  اعتبارات ۵0  این  از  استان  سهم شمال 

است.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، »مهدی رحبی زاده« در 
نشست خبری با محوریت اجرای پروژه های آبخیزداری، 
صندوق  اعتبارات  محل  از  بیابان زدایی  و  آبخوان داری 
برای  ملی  توسعه  صندوق  اهداف  گفت:  ملی  توسعه 
حمایت از بخش خصوصی است اما در چند سال گذشته 
برای امور زیربنایی کشور نیز اعتباراتی از این صندوق 
یافته  اختصاص  رهبری  معظم  مقام  دستور  براساس 

است.
کرمان  استان  به  اعتباراتی  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
آبخیزداری،  پروژه های  اجرای  برای  صندوق  این  از 
آخوان داری و بیابان زدایی اختصاص یافته است، تصریح 
کرد: در سال گذشته از محل اعتبارات این صندوق 2۵ 
میلیارد تومان به شمال استان کرمان اختصاص یافت که 

توانستیم اقدامات ارزشمندی انجام بدهیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان کرمان 
و  آبخیزداری  پروژه های  اجرای  برای  امسال  داد:  ادامه 
آبخوان داری 1۵0 میلیون یورو معادل حدود یک هزار 
و ۵00 میلیارد تومان به کشور اختصاص داده شده که 
تومان  میلیارد  اعتبارات ۵0  این  از  استان  سهم شمال 

است.
استان  خشک  نیمه  و  خشک  اقلیم  به  اشاره  با  وی 
کرمان عنوان کرد: میانگین بارندگی استان کرمان 12۵ 
است  کشور  بارندگی  میانگین  نصف  که  است  میلیمتر 
که  است  بارانی  اندک  استان  دسترس  در  آب  تنها  و 
می بارد و حجم بارش های استان کرمان 18.6 میلیارد 
مکعب استان کرمان است که بخشی از آن به خاک نفوذ 

می کند و 70 درصد آن تبخیر می شود.
رجبی زاده براهمیت اجرای پروژه های آبخیزداری اشاره 
کرد و افزود: مساحت حوضه آبخیز شمال استان کرمان 
10.۵ میلیون هکتار است که تا پایان سال 97 طرح های 
آبخیزداری در حدود 11 درصد این سطح انجام شد و با 
اجرای این طرح ها توانستیم 406.۵ میلیون مترمکعب 
روان آب را مدیریت کنیم و 121.۵ میلیون مترمکعب 

این آب به سفره های زیرزمینی تزریق شد.
سازه های   692 احداث  اجرای  عملیات  داد:  ادامه  وی 
از  را  سیالب  پخش  پروژه های  و  خاکی  مالتی،  سنگی 
 20 حدود  کنون  تا  که  کردیم  آغاز  شهریورماه  ابتدای 
می کنیم  پیش بینی  و  دارند  فیزیکی  پیشرفت  درصد 
آخوان داری  و  آبخیزداری  پروژه های  این  آذرماه  تا  که 

به اتمام برسد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان کرمان 
افزود: این 692 پروژه آبخیزداری و آبخوان داری 76 هزار 
اجرای  با  برمی گیرد که  را در  هکتار در 14 شهرستان 
این پروژه ها 18 میلیون مترمکعب روان آب مدیریت و 
8.۵ میلیون مترمکعب آب به سفره های زیرزمینی نفوذ 

پیدا می کند.
وی با اشاره به کمبود اعتبارات و در ادامه با بیان این 
مطلب که تا کنون نتوانستیم در 88 درصد سطح حوضه 
تصریح  بدهیم،  انجام  اقدامی  استان  شمال  آبخیزداری 
کرد: با اجرای پروژه های آبخیزداری در 12 درصد سطح 
میلیون   424 کرمان  استان  شمال  آبخیزداری  حوضه 

مترمکعب آب را مدیریت کرده ایم.
آب های  از  زیاد  برداشت های  از  انتقاد  با  رجبی زاده 
زیرزمینی افزود: براساس گزارش وزارت نیرو بیالن آب 
استان کرمان منفی 800 میلیون  زیرزمینی  سفره های 
سفره های  به  آب  تزریق  با  باید  که  است  مترمکعب 

زیرزمینی امنیت آبی استان را تامین کنیم.
اعتبار  تومان  میلیارد  هزار   6 اگر حدود  داد:  ادامه  وی 
داشته باشیم طی 10 سال فقط می توانیم ۵00 میلیون 
می شود  تزریق  زیرزمینی  سفره های  به  آب  مترمکعب 
بیالن  مترمکعب  میلیون   800 منفی  به  توجه  با  که 
با این تزریق هنوز 300  سفره های زیرزمین استان لذا 
میلیون مترمکعب آب منفی داریم که باید این مقدار از 
طریق با مدیریت مصرف و سطح زیرکشت تامین کنیم 
با  توانستیم  مترمکعب  میلیون   130 فقط  کنون  تا  اما 

سفره های زیرزمینی تزریق کرده ایم.
استان  شمال  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
هزار   7 بیابان زدایی  راستای  در  اینکه  بیان  با  کرمان 
سال جاری  در  بذرکاری  و  کاری  جنگل  هکتار   ۵00 و 
منابع  که  آفاتی  به  اشاره  با  ادامه  در  و  انجام می دهیم 

طبیعی را نابود می کنند، گفت: در سال جاری برای 11 
و  آفات  با  مبارزه  مختلف  کارهای  هکتار   682 و  هزار 
بیماری های جنگل در حال انجام داریم که تا کنون 70 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
 71 برای  سوخت  وسایل  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
گرما  ایجاد  برای  را  درختان  تا  گرفتیم  نظر  در  خانوار 
اداره  این  اقدامات  سایر  به  ادامه  در  و  نکنند  استفاده 
کل اشاره کرد و افزود: اجرای عملیات کاداستر اراضی 
ملی ۵70 هزار هکتار در سال جاری خواهیم داشت که 
همچنین  رسید  خواهد  پایان  به  آینده  سال  تیرماه  تا 

کارهای بیولوژیک ما تا اوایل اسفند به اتمام می رسند.
در  کشور  بیابان های  درصد   20 کرد:  بیان  رجبی زاده 
استان کرمان قرار دارند که 4 میلیون و 700 هزار هکتار 
آن تحت فرسایش بادی می باشند و براساس مطالعات 
کانون  استان  شمال  در  هکتار  هزار   430 بیابان زدایی 
بحران فرسایش بادی داریم که 60 درصد آن در شرق 

استان کرمان است.
ادامه داد: در سال گذشته دولت مالچ یک هزار و  وی 
600 هکتار استان را تامین کرد که برای مالچ پاشی در 

سال گذشته حدود 77 میلیارد تومان هزینه شد.
استان  شمال  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
شمال  به  بیابان زدایی  برای  که  اعتباراتی  به  کرمان 
استان تخصیص یافته اشاره و عنوان کرد:1۵0 میلیارد 
شمال  طبیعی  منابع  سهم  بیابان  بخش  برای  تومان 
استان کرمان است که 3۵.۵ میلیارد تومان آن از محل 

صندوق توسعه ملی می باشد.
 16 برای حدود  سال جاری  در  مطلب  این  بیان  با  وی 
در  بیابان زدایی  مختلف  عملیات  هکتار   692 و  هزار 
شمال استان خواهیم داشت، تصریح کرد: توانمندسازی 
جوامع محلی یکی دیگر از اقدامات این اداره کل است و 

برای جوامع محلی دوره های آموزشی گذاشته ایم.
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یادداشتی به یاد شهریور 1320 که ایران در درس سیاست مردود شد؛

یادنامه ی مردودی

از تکرار است؛ سراسر آزمون و خطا، نه آنکه  تاریخ ما پر 
دیگران از تکرار آزمون و خطا در تاریخ سیاستشان مصون 
سر  پشت  را  خطا  تنها  نه  دیگر  برهه  یک  در  اما  باشند، 
گذراندند بلکه آزموده را نیز بار دیگر آزمودند. حکومتی که 
آوردن مشروطیت  به دست  برای  را  نه فقط ممارست الزم 
دارا نبود بلکه حراست بایسته را برای فقط همان دست آورد 

اندک خود هم قادر نبود.
الگویشان  که  ای  نورسته  سیاستمداران  زمان  آن  در 
که  بخوانند  و  بدانند  آنکه  بدون  بود  فرنگ  دیار  کشورهای 
آن دموکراسی را با چه زحمت و مرارتی به دست آورده اند. 

اوضاع و  بر  ازخواسته های مردمی و احاطه ی الزم  دانایی 
سیاسی  فرهیختگان  دانش  هم  نداشتند.  کشورشان  احوال 
ضعیف بود و هم اینکه مملکت عرصه ی سیاستمداران  بعضا 
تکیه  با  و  فامیلشان  عقبه ی  از  که  بود  فرتوت شده  و  پیر 
بودند.  کرده  ورود  سیاست  به  و  یافته  پرورش  قجریسم  بر 
مدفون  صاحبقران  جات  حلبی  از  شان  زده  زنگ  ذهنیات 
شده  آشنا  خواهی  آزادی  ژست  با  شبه  یک  و  بود  انباشه 
بودند و در هیچ مکتب خانه ی سیاسی درس نخوانده بودند 
از مقامات اعظم هم پله ای پایین تر نمی  و جالب بود که 

آمدند.
پنج  و  چهار  با  راهزنی  هر  که  احوالی  و  اوضاع  چنین  در 
رحم  کوچکترین  و  داشت  خودمختاری  ی  داعیه  تفنگچی 
از  و مروتی برای مردمان فلک زده بیچاره روا نمی داشت، 
گزاف  مخارج  پس  از  که  پیر  استعمارگر  هم  دیگر  سویی 
نگهداری خدم و حشم خود به خصوص پلیس جنوب بر نمی 

آمد در پی چاره ای در میان سرکردگان آن روزها بود که 
قرعه به نام رضاخان میرپنج درآمد. در اوایل راه با همراهی 

و مساعدت، وی به مناصب باال و حتی تا پادشاهی رسید. 
از سویی دیگر در شهریور 1320 متفقین به پیسی افتاده و 
به جهت کمک به دشمن دیروزی و درمانده ی آن روزی خود 
با زیر پا گذاشتن کلیه ی قوانین و مقررات بین المللی که 
خود واضع آن بودند به یک باره با بهانه های واهی -از جمله 
استفاده دولت از خدمات بی دریغ مهندسین و تکنسین های 
زحمت کش آلمانی- به این مملکت یورش بردند و با اشغال 
تمامی کشور و از جمله تصرف مناطق شمالی کشور از سوی 
به  را  جهانی  دوم  ی  معرکه  توانستند  سابق  شوروی  رژیم 
سود خود خاتمه دهند و با فرسوده ساختن زیرساخته های 
راهبردی مملکت مان لقب پرطمطراق )پل پیروزی( را به ما 
اعطا فرمودند! در ال به الی این اتفاقات، رضاخان، دیکتاتور 
نظامی عاشقی که متاسفانه از بیماری سوء ظن شدید رنج 

از  را  خود  وثوق  مورد  رجال  توهمی  اندک  به  و  برد  می 
رجال  داشتن  از  سلطنتش  آخر  سالهای  در  برد  می  میان 
استخواندار و  وطن پرست محروم شده بود. در آن بحبوحه 
خود  دیپلماسی  با  توانست  الملک  ذکاء  فروغی  محمدعلی 
آموخته اش متفقین را بر سر میز مذاکره بنشاند و از تقسیم 
کشور به دو منطقه ی شمالی به دست شوروی و جنوبی به 
اوقات  نماید. سرانجام در همین  انگلستان جلوگیری  دست 
بود که رضاخان این حکمران مستبد که درس سیاست را بلد 
نبود، در امتحانات سخت شهریور ماه سال  20 مردود  شد 
و از سلطنت استعفا داد و چندی بعد در ژوهانزبورگ، دور از 
وطن مرگ را در آغوش گرفت. شوروی و انگلیس نیز پس 
پادشاهی  بر صندلی  را  نظر پسرش  اتفاق  با  او  استعفای  از 
نشاندند و آینده بدتر را برای این کشور رقم زدند. آینده ای 
پُر از دخالت های بیگانگان و پُر از ندانم کاری که کشور را 

رو به سیاهی برد.

تغییرات 

و اتفاقات 

جدید
تغییرات اتفاقاتی جدی هستند که معموال مغز بشر در برابر 
آنها مقاومت نشان می دهد. هر چند عادت ها موجب 
باال رفتن سرعت و بهبود کارها می شوند اما نباید مانعی 
در برابر تغییرات ایجاد کنند زیرا اینگونه از رشد و بهره وری 
های بیشتر جلوگیری می شود. پایبندی به عادت و سلیقه 
های شخصی یا گروهی نباید در برابر برخی عوض شدن 
ها خود را نشان دهد بلکه عقب نشینی اش در این زمان 
یک مهارت خارق العاده است. مغز تمایل زیادی به عادت 
ها دارد اما گاهی باید عادت را کنار گذاشته و از شیشه ی  
اتومبیلی که ترمز بریده خود را به بیرون پرتاب کرده تا نجات 
پیدا کنیم. آری همراه شدن با تغییرات نیاز به چنین مهارت 
هایی داشته و البته که فرصتی برای درنگ و ایستادن و یا 
تماشا کردن به افراد نخواهد داد. الزم است که به سرعت 
هماهنگی ها انجام گرفته و برنامه های جدید جایگزین 
گردد الگوها دگرگون گشته و البته خونسردی تا حد امکان 
رعایت گردد تا اینکه اوضاع رفته رفته عادی شده و پذیرفته 
شود و اوضاعی که تا به حال در آن قرار نداشته اید ملموس 
تر به نظر خواهد رسید. بیشترین ترس ما در همان برخورد 
اولیه خالصه شده و همینکه تردیدها از میان برداشته 
شود قدم های بعدی راحت تر برداشته خواهد شد.یکی 
از عوارض عادت همین است که به ما اجازه نمی دهد به 
راحتی شرایط جدید را تجربه کرده و در چهار دیواری اراده 

هایی محدود حبس می شویم.
همیشه از تجربه های جدید واهمه داشته و به غیر از آنچه 
که هست بد و بیراه می گوییم لذا عادت ها هم باید به 

شدت قابل کنترل باشند.
از ترس می لرزم و بس تردید دارم 

اینجا میان عشق و رفتن زندگی چیست؟
در سینه ی خود مرد صدها تکه دردم 

باید در آغوش زمین آرام باشم

به قلم 
مهناز سعید 

اصول رعایت حرمت موی سپید!

سرویس اجتماعی کرمان امروز

تصور  برخالف  سالمندی  سن  به  ورود 
عمومی لزوما به معنای ناتوانی و تبدیل شدن 
سالم  اگر  نیست،  بیماری ها  از  کلکسیونی  به 
و  مراقبت های الزم  به  توجه  و  زندگی کردن 
ضروری مربوط به این دوران برای هر کدام از 

ما حائز اهمیت باشد.
که  است  درست  جم،  جام  گزارش  به   
کاهش  با  همراه  می تواند  سالمندی  فرآیند 
عملکرد  کاهش  فیزیولوژیکی،  ظرفیت های 
به  ابتال  همچنین  و  سالمندان  حرکتی 
مشکالت جسمی، روانی و اجتماعی باشد، اما 
نقش  پیشگیری کننده  راهکارهای  از  استفاده 
بروز مشکالت احتمالی  از  مهمی در ممانعت 

دارد.
سقوط و زمین خوردن یکی از مسائل مهم 
درصد   30 از  بیش  که  است  توجهی  قابل  و 
این  در  که  می کنند  تجربه  را  آن  سالمندان 
شکستگی  دچار  20 درصد  از  بیش  میان 
بازو  و  ساعد  لگن،  ران،  ناحیه  در  استخوان 
می شوند. متاسفانه در 20 درصد موارد بیماران 
سالمند به دنبال سقوط دچار شکستگی شده 
از  بیش  این که  به  توجه  با  می کنند.  فوت  و 
اتفاق  منزل  در  سالمندان  سقوط  75 درصد 
مرکز  رئیس  دلبری،  احمد  دکتر  می افتد؛ 
بهزیستی  علوم  دانشگاه  سالمندی  تحقیقات 
و توانبخشی در گفت وگو با جام جم مدیریت، 
از  بعضی  در  جزئی  تغییرات  و  سازی  ایمن 
سالمندان  زندگی  محیط  وضعیت  و  شرایط 
بسیار  سالمندی  کاهش شکستگی های  در  را 
مهم عنوان و راهکارهایی برای مراقبت بیشتر 

از سالمندان توصیه می کند .
دالیل زمین خوردن سالمندان

ضعف  و  حرکت  کاهش  تعادل،  اختالل 
و  خواب آورها  مصرف  اسکلتی،  عضالنی 
بینایی،  مشکالت  گردان،  روان  داروهای 
بی اختیاری ادراری، سرگیجه و افت فشارخون، 
وجود بیماری های آلزایمر و افسردگی، سکته 
مغزی و تشنج و کمبود ویتامین D و کلسیم 
سقوط  در  موثر  و  مهم  فیزیکی  عوامل  از 

سالمندان هستند.
نیز  محیطی  شرایط  مذکور  عوامل  کنار  در 
تشدید  را  سالمندان  خوردن  زمین  می تواند 

غیراستاندارد  پله های  همچون  کند.عواملی 
سطح  لغزنده،  فرش  محیط،  نورکم  ناامن،  و 
کف  نامناسب،  و  مستعمل  کفش  ناهموار، 
پوش و سرامیک نامناسب و لغزنده موثر است.

ایمن سازی راه پله ها
خارج  و  داخل  پله های  که  این  به  توجه  با 
خوردن  زمین  اصلی  عوامل  از  ساختمان 
در  می توانید  زیر  اقدامات  انجام  با  هستند 
مسیر پیشگیری از بروز مشکل برای سالمندان 
خانواده گام بردارید. ممکن است برای برخی 
از ما اجرا این توصیه ها قابل انجام نباشد، اما 
باعث  می تواند  مورد  چند  حتی  به کارگرفتن 
کاهش ریسک شکستگی برای سالمند خانواده 

شود.
استاندارد  پله  پا(  گرفتن  قرار  )محل  عرض 
کمتر  پله  هر  ارتفاع  و  سانتی متر   30 حداقل 
از 17 سانتی متر باشد. حداکثر پله ها بین دو 
پاگرد بیشتر از 12 پله نباشد. ابعاد پاگرد نیز 
 120 و  طول  سانتی متر   120 از  کمتر  نباید 

سانتی متر عرض باشد.
شروع  از  قبل  کف  در  حسی  عالئم  نصب 
نصب  با  آخر  و  اول  پله  سازی  تمایز  پله ها، 
حمایتی  دستگیره های  از  استفاده  شبرنگ، 
در ارتفاع 90 سانتی متری از کف در دوطرف 

از  قبل  تداوم آن 30 سانتی  و  نرده ها  و  پله ها 
پله اول و بعد از پله آخر ضروری است. بهتر 
 4 تا   5/4 حمایتی  میله  استاندارد  قطر  است 
مورد  موکت  و  کف پوش  باشد.  متر  سانتی 

استفاده در پله ها نیز باید ثابت شوند.
مطمئن باشید کف پله های ورودی ساختمان 
آب جمع نمی شود. نور کافی و یکنواخت پله ها 
از ضروریات اصلی ایمن سازی محیط زندگی و 
جلوگیری از سقوط است. از گذاشتن وسایل 
اضافی در راه پله ها که تردد را برای سالمندان 
کلید  همچنین  کنید.  خودداری  کند  سخت 
برق در ابتدا و انتهای پله ها وجود داشته باشد.

سرویس بهداشتی و حمام
و  استاندارد  غیر  پوش های  کف  از  استفاده 
به  را  حمام  و  بهداشتی  سرویس های  نورکم، 
محلی پر خطر برای سالمندان تبدیل می کند. 
استفاده از کف پوش های غیرلغزنده بسیار مهم 
یا  حذف  حمام  در  قفل  حتی االمکان  است. 

این که قفل از دو طرف قابل باز شدن باشد.
نصب توالت فرنگی با ارتفاع 45 سانتی متر از 
کف و فاصله 30 سانتی متری از دیوار به همراه 
دستگیره حمایتی در ارتفاع 70 سانتی متری 
در کنار توالت و 20 سانتی متر جلوتر از توالت 

برای سالمندان بسیار حائز اهمیت است.

 90 ارتفاع  در  توالت  پشتی  دستگیره  نصب 
ارتفاع  در  خطر  زنگ  نصب  متری،  سانتی 
سرویس  یا  حمام  کف  از  متری  سانتی   40
بهداشتی، باز شدن در سرویس های بهداشتی 
به طرف بیرون، استانداردسازی روشنایی این 
مکان ها، نصب صندلی ثابت برای سالمند در 
حمام و متمایز بودن رنگ آن از دیوار، استفاده 
از دمپایی سالم و غیرمستعمل از دیگر اقدامات 
موثر است. حتی االمکان از وان استفاده نشود. 
پله و موانع داخل حمام حذف شود. از دوش 
دستی استفاده شود. در زیر دوش از کفپوش 
پالستیکی، چسبنده و مکش دار استفاده شود. 
شیر آب سرد و گرم مجهز به سنسور حرارتی 
باشد.اگر سالمند دچار اختالل در تعادل است 
تا حد امکان تنها استحمام نکند و فردی او را 

همراهی کند.
اتاق خواب استاندارد برای سالمندان

سالمت  بهبود  در  زیادی  تاثیر  خواب  اتاق 
و  داشته  سالمندان  خواب  کیفیت  و  روان 
می تواند به عنوان یکی از محل هایی که سقوط 
سالمندان در آن اتفاق می افتد مورد تغییر و 
اتاق  دمای  تنظیم  گیرد.  قرار  مناسب سازی 
خواب روی 18 درجه سانتی گراد، نصب تخت 
و  اتاق  کف  از  45تا40سانتی متری  ارتفاع  در 

الکتریکی  و  نوع طبیعی  از  کافی  نور  وجود 
ضروری است.

وجود  تخت  کنار  و  در  نزدیک  برق  کلید 
قابل  تاریکی  موقع  در  کلیدها  باشد.  داشته 
کامال  سالمند  خواب  اتاق  باشند.  رویت 
جمع  لغزنده  قالیچه های  و  باشد  مفروش 
اتاق و نبودن سیم  گردند. مرتب نگه داشتن 
بسیار  سالمند  پای  و  زیردست  غیره  و  تلفن 
برای  عایق های صوتی  از  استفاده  است.  مهم 

داشتن خواب بهتر نیز توصیه می شود.
در  سالمندان  مناسب  استانداردهای 

فضای عمومی خانه
دردسرساز  می تواند  اوقات  بیشتر  بی نظمی 
داشته  درخانه  سالمندی  اگر  بخصوص  باشد 
تلویزیون،  تلفن،  سیم  بودن  رها  باشید.مثال 
مولد  می توانند  لپ تاپ  و  رایانه  حتی  و  برق 

آسیب برای سالمندان باشد.
 82 از  بیشتر  ساختمان  درهای  عرض 
پایینی  )لبه  در  آستانه  و  بوده  سانتی متر 
از 2 سانتی متر  یا کمتر  در( حذف  چارچوب 
سانتی متر   2 از  بیش  آن  ارتفاع  اگر  و  باشد 
با  رمپ  به صورت  می شود  توصیه  است 
است  بهتر  شود.  اصالح  درصد   50 شیب 
استفاده  اتاق  کف  در  لغزنده  قالیچه های  از 
ترمز  آنها،  گرفتن  به کار  صورت  در  و  نشود 
به  دسترسی  شود.  نصب  آنها  روی  فرش 
تلفن برای سالمندان آسان باشد. اگر سالمند 
دچار اختالل بینایی، شناختی و حافظه است 
استفاده  با  درها  و  چارچوب ها  متمایزسازی 
از دمپایی  استفاده  است.  موثر  بسیار  از رنگ 
مناسب و غیرلغزنده به جای جوراب یا پابرهنه 

راه رفتن مانع لغزش پا می شود.
آشپزخانه سالمندی

سالمندانی  برای  نیز  آشپزخانه  ایمن سازی 
شناختی  مشکل  و  تعادل  اختالل  دچار  که 
نصب  است.  ضروری  بسیار  هستند  حافظه  و 
یک  در  یا  آشپزخانه  در  آتش نشانی  کپسول 
نقطه راحت و قابل دسترس خانه، استفاده از 
اجاق گاز برقی یا گاز پیلوتی و تمیز و خشک 
روغن،  و  آب  قطرات  از  کف  سرامیک  بودن 

مانع از سرخوردن آنها می شود.
توصیه می شود دسته قابلمه و تابه ها در روی 
سالمند  اگر  باشند.  دیوار  به سمت  گاز  اجاق 
توان آشپزی دارد مراقب باشید روی اجاق گاز 
خم نشده و از پوشیدن لباس با آستین گشاد 

و بلند در هنگام آشپزی خودداری کند.

یادداشت های 

گاه و بی گاه

هیچ 
یاد می دهم در  از آن زمان که  ماهر هستم چون  گردشگری 
جهت عقربه های ساعت دور تا دور شهر را به دور خود گشته 
ام و پس از آن به فراخور حال گرما هی در اداره ای اتاق به 
اتاق را از باال به پایین و برعکس گردیده ام. پاره ای اوقات هم 
در پی خبری جای به جای را گشته و بدون هیچ نتیجه ای به 
پیدا کرده  مهارت  آنقدر در گردشگری  ام  برگشته  اول  جای 
می  راحتی  به  هم  ساعت  های  عقربه  گردش  برخالف  که  ام 
انجام می دهم.  را  انواع گردشگری  بسته  و حتی چشم  گردم 
با اطمینان کامل به خود می توانم بگویم در گردشگری  االن 
استاد شده ام ولی نمی دانم با این همه رزومه گردشگری نتیجه 

چرا هیچ!

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

به قلم سید رضا
 مجد زاده 
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اهدای 

خون سالم 

اهدای زندگی

فرهنگ و ادب

سرویس ادبی کرمان امروز

 
داستان های  انگلیسی  نویسنده   Agatha Christie کریستی،  آگاتا 
که  است  نویسنده ای  اولین  کریستی،  بود.  کارآگاهی  ادبیات  و  جنایی 

کتاب هایش بیشترین ترجمه را به زبان های مختلف دنیا داشته است
در  بود  پریشانی  و  آشوب  از  پر  دنیا  اوضاع  دوم،  از جنگ جهانی  پس 
ستارگان  عنوان  به  آنها  از  امروز  که  بالیدند  نویسندگانی  فضایی  چنین 
بی بدیل ادبیات پلیسی نام برده می شود: ژرژ سینمون، آگاتا کریستی، 
ریموند چندلر و.... »آگاتا کریستی« که کتاب هایش پس از کتاب مقدس 
و مجموعه آثار شکسپیر پرفروش ترین کتاب ها در سطح جهان است. در 
سال 1891 به دنیا آمد. با این که شش رمان عاشقانه هم نوشت اما شهرت 

آگاتا کریستی مدیون داستان های پلیسی اوست.
کارهای اصلی این نویسنده همان داستان های جنایی، به ویژه ماجراهای 
کارآگاه هرکول پوآرو و خانم مارپل هستند که بارها بر اساس آنها فیلم 
سینمایی و تلویزیونی و اجراهای رادیویی ساخته شده است. »قطار ۴ و 
و  شرق«  سریع السیر  »قطار  پرونده«،  »شاهد  پدینگتون«،  از  دقیقه   ۵۰

»مرگ بر رودخانه ی نیل« از مشهورترین این آثار به شمار می روند.
کودکی آگاتا کریستی

دستمایه قرار گرفتن داستان  های کریستی برای ساختن فیلم از سال 
19۲8، و برای مجموعه های تلویزیونی از 19۴۵ آغاز شد و همچنان ادامه 
دارد. تله موش که یکی از آثار معروف اوست اولین بار در ۲۵ نوامبر 19۵۲ 
تا زمان حاضر و در طول  تاریخ  از آن  به روی صحنه رفت و  لندن   در 
بیش از ۵۰ سال همیشه بر روی صحنه بوده است و از این نظر رکورددار 
است. این نمایش نامه تاکنون فقط در لندن بیش از ۲٬۰۰۰ بار به روی 

صحنه رفته است.
در سال 19۵۵ آگاتا کریستی نخستین کسی بود که جایزه استاد اعظم 
با  از مجمع معمایی نویسان آمریکا دریافت کرد. آگاتا در سال 191۴  را 
یک سرهنگ نیروی هوایی به نام آرچیبالد کریستی ازدواج کرد که ازدواج 
موفقی نبود و زندگی مشترک آنان بعد از 1۴ سال عاقبت در سال 19۲8 

به جدایی انجامید. دختری به نام روزالیند هیکز حاصل این ازدواج بود.
آگاتا در زمان جنگ جهانی اول در بیمارستان و سپس در داروخانه کار 
می کرد؛ شغلی که تأثیر زیادی بر نوشته های او داشته  است: بسیاری از 
به  از طریق خوراندن سم  قتل  هایی که در کتاب هایش رخ می  دهند 
مقتوالن صورت می گیرند. در زمان جنگ گرفتارتر از آن بود که چیزی 
اما مقدمات نوشتن یک داستان پلیسی را فراهم کرد. کریستی  بنویسد 
داستان های پلیسی بسیاری خوانده بود و معتقد بود که این داستان ها 
بهترین وسیله ای است که می تواند نگرانی های آدم ها را از یادشان ببرد.
آگاتا در سال 19۳۰ با باستان  شناسی به نام ِسر ماکس مالووان که 1۴ 
سال از او جوان تر بود ازدواج کرد و با او به سفرهای فراوانی رفت. رد پای 
این سفرها و شهرها و کشورهایی را که او از آنها دیدن می کرد می توان در 
بیشتر داستان  هایش که وقایع آنها در خاورمیانه رخ می  دهند دید. ازدواج 
او با مالووان در ابتدا ازدواجی موفق و شاد بود. این ازدواج توانست با وجود 
ماجراجویی های عشقی خارج از ازدواج مالووان مدتی نسبتاً طوالنی دوام 

بیاورد.
آگاتا کریستی رمان »قتل در قطار سریع السیر شرق«  را در سال 19۳۴ 
وقتی در هتل پرا پاالس استانبول سکونت داشت نوشت. استانبول آخرین 
ایستگاه شرقی قطار سریع السیر اورینت بود که در آن زمان بین غرب و 
شرق اروپا در تردد بود. اتاقی که آگاتا کریستی در آن می زیست توسط 
مقامات هتل پرا پاالس به عنوان یادبود این نویسنده نامدار در همان حال 

و هوای زمان اقامت کریستی حفظ و نگهداری شده است.
آگاتا کریستی در سال هایی که همسرش در عراق و شمال سوریه مشغول 
کاوش بود، همراه او دو بار نیز به ایران سفر کرد. سفر اول به سال 19۳1 و 
اندکی پس از ازدواج با ماکس ملووان مربوط می شود. این دو پس از خاتمه 
انگلستان   ی یکی از ماموریت های ملووان در عراق، به جای بازگشت به 
چند روزی را در ایران می گذرانند. کریستی در این سفر از شیراز و اصفهان 

دیدن می کند و شیفته ی این دو شهر می شود.
سفر دوم خالق مشهورترین رمان های جنایی و همسر باستان  شناسش 
پس از به پایان رسیدن آخرین ماموریت ملووان در منطقه در سال 19۵8 
اقامت  این سفر دو هفته در شیراز  انگلیسی در  این زوج  صورت گرفت. 
کردند. ظاهرا نارنجستان قوام که یکی از خانه  های مشهور دوران قاجار به 
شمار می  رود، بسیار مورد توجه کریستی قرار گرفته بود. او در داستانی 

با نام »خانه ای در شیراز« به وصف گوشه هایی از این مکان می پردازد.
طبیعی  مرگ  به  سالگی   8۵ در   19۷۶ ژانویه   1۲ در  کریستی  آگاتا 
های  دسیسه  و  انگیز  هیجان  های  نقشه  طرح  در  »کریستی  درگذشت. 
پیچیده و به دست دادن کلید معماهای روانی، نویسنده ای چیره دست 
است. گره گشائیها در پایان وقایع مرموز داستان های او به نحوی ترتیب 

می یابد که خواننده هرگز در جریان داستان انتظار آن را نداشته است.«
در ادامه به معرفی چند رمان برتر  آگاتا کریستی می پردازیم:

قتل راجر آکروید
  ترجمه ی خسرو سمیعی

  انتشارات هرمس
حرف  فرارز  خانم  مرگ  از  همه  آبوت  کینگز  کوچک  روستای  اهالی 
می زنند که یکی از بیماران دکتر جیمز شپارد بوده. خانم فرارز ظاهرا به 
علت مصرف بیش از اندازه ورونال فوت کرده و بسیاری از اهالی روستا از 
جمله کارولین، خواهر فضول جیمز، معتقدند که خانم فرارز چون شوهرش 
را با آرسنیک به قتل رسانده، دچار عذاب وجدان شده و خودکشی کرده. 
عزاداری  مراسم  برگزاری  از  مدتی  گذشت  از  پس  بوده  قرار  فرارز  خانم 

شوهرش، با جوان شایسته ای به نام راجر آکروید ازدواج کند.
دکتر شپارد با یکی از همسایه هایش به نام هرکول پوآرو درباره ی این 
حاال  و  بوده  کارآگاه  قبال  و  است  بلژیکی  پوآرو  می کند.  مسائل صحبت 

بازنشسته شده و اوقاتش را به کشت کدو مسمایی می گذراند.
شب بعد دکتر شپارد برای شام به منزل راجر آکروید دعوت می شود و 
پس از شام آکروید نزد او اعتراف می کند که از مرگ خانم فرارز عذاب 
وجدان دارد. شپارد از آکروید جدا می شود و به خانه برمی گردد. ولی هنوز 

یک ساعت نگذشته که دوباره به خانه آکروید احضار می شود...
مصیبت بی گناهی

 ترجمه ی مجتبی عبداهلل نژاد

 انتشارات هرمس
دکتر آرتور کالگری به دلیل سفر اکتشافی به قطب جنوب شش ماه از 
وطن دور بوده و پس از شش ماه به انگلستان برگشته. پس از برگشت 
خبر تکان دهنده ای می شنود و اطالع می یابد که جکو آرگایل در زندان از 
بیماری ذات الریه فوت کرده. او متوجه می شود که اگر در انگلستان بود 
و قادر بود اتفاقی را که ماه ها قبل رخ داده به یاد بیاورد، می توانست این 
جوان را از زندان و مرگ نجات بدهد. جکو به اتهام قتل مادر خوانده اش 
محاکمه و زندانی شده بود و دکتر کالگری با شهادت خود توانست تا، اگر 
چه دیرهنگام، بی گناهی او را ثابت کند. دکتر کالگری به نزد خانواده جکو 
می رود تا این مساله را به آنها اطالع بدهد اما واقعیت تلخ این است که 
اگر جکو در مرگ مادر خوانده اش بیگناه بوده، پس یکی دیگر از اعضای 

خانواده در قتل او دست داشته....
یکی از ویژگی های مهم »مصیبت بی گناهی« این است که هیچ یک از 
عوض  در  ندارند.  حضور  داستان  این  در  کریستی  معمول  های  کارآگاه  
کارآگاه داستان، دکتر آرتور کالگری است. کالگری هم مثل چارلز هی وود 
لیاقت و کاردانی زیاد  با  در »خانه وارونه« کارآگاه حرفه ای نیست، ولی 
البته در دیگر داستان های کریستی اثری از  کارش را به پیش می برد و 

او وجود ندارد.
قتل در قطار سریع السیر شرق

ترجمه ی محمد گذرآبادی
انتشارات هرمس

احضار  لندن  به  تلگرافی  با  ترکیه  در  هنگام سیاحت  در  پوآرو  هرکول 
قطار  تخت خواب دار  واگن  های  کوپه   از  یکی  در  به سختی  او  می  شود. 

سریع السیر شرق جایی پیدا می کند و به سمت لندن به راه می افتد.
در قطار پوآرو هم سفرانش را زیر نظر می گیرد و بالفاصله متوجه می  شود 
که افرادی که در واگن او هستند، جمع ناهمگونی را تشکیل می دهند. 
در واقع از تمام طبقات اجتماعی نماینده  ای در داخل این واگن وجود 
دارد، ولی کسی که بیشتر از بقیه توجهش را جلب می کند ساموئل راچت، 
یک تاجر خیر آمریکایی است که از چشمانش پیداست آن طور که وانمود 
نزدیک  پوآرو  به  راچت هم  نیست. خود  و خوبی  آدم خیرخواه  می کند، 
او را به سمت محافظ خود استخدام  می شود و اظهار عالقه می کند که 
قیافه ی  از  دلیل که  این  به  نمی پذیرد، صرفا  را  او  پیشنهاد  پوآرو  کند. 

راچت خوشش نمی آید و....
قتلهای الفبایی

ترجمه ی محمدعلی ایزدی
انتشارات هرمس

نامه ای از شخصی ناشناس به دست هرکول پوآرو می رسد و به او می گوید 
که در روز بیست و یکم ماه منتظر یک معمای جدید باشد. اسکاتلندیارد 
نامه را جدی نمی گیرد اما صبح روز بیست و دوم خبر می رسد که آلیس 
آشر در انداور با بیرحمی به قتل رسیده و یک نسخه از راهنمای الفبایی 
قطارهای مسافربری با صفحات باز روی پیشخوانی در نزدیکی جنازه پیدا 

شده.
یک ماه بعد پوآرو نامه نگران کننده دیگری دریافت می کند که در آن 
نامه  در  که  همان طور  باشد.  بکستونان سی  در  قتلی  منتظر  شده  نوشته 

پیش بینی شده، جسد الیزابت "بتی" برنارد در بکستونان سی پیدا می شود. 
الفبایی حرکت قطارها در نزدیکی جسد قرار دارد.  بار هم راهنمای  این 
قتهای دیگری روی می دهد و پوآرو تصمیم می گیرد قاتل زیرک و مغرور 

را گیر بیندازد...
"قتلهای الفبایی« که از بهترین و موفق ترین رمانهای کریستی و معمایی 
واقعی برای کارآگاه بلژیکی است، قاتل زنجیره ای نادری را معرفی می کند 
که اخالق منحط و خیلی کثیفی دارد. همان طور که در صفحات آغازین 
حرکت  الفبایی  راهنمای  از  رمان  عنوان  شده،  داده  توضیح  رمان  خود 
شرکت  که  است  معروفی  کتابچه  که  شده  گرفته  مسافربری  قطارهای 
قطارهای بریتانیا نشر داده و حاوی فهرست الفبایی ایستگاه های حرکت 

قطار است.
جنایت خفته

ترجمه ی گلرخ سعیدنیا
انتشارات هرمس

گواندا رید و شوهرش جایلز رید که سه ماه است ازدواج کرده اند تصمیم 
دارند از نیوزلند به انگلستان بروند. جایلز که دارد کارهایش را در نیوزلند 
تمام می کند، گواندا را پیشاپیش می فرستد که خانه مناسبی در انگلستان 
پیدا کند. گواندا به ویالی کوچکی متعلق به دوره ویکتوریا به نام هیلساید 
برمی خورد که برای فروش گذاشته شده و این ویال را می خرد. بعد از خرید 
ویال اتفاقات عجیبی برای گواندا رخ می دهد و او چیزهایی را در ویال کشف 
می کند که انگار قبال از وجودشان خبر داشته. دری مخفی شده در بخشی 
از خانه، طرحی از کاغذ دیواری که حاال زیر کاغذ دیواری های جدید ویال 

مخفی شده و....
گویاندا از این اتفاقات ترسیده و نگران می شود. تصمیم می گیرد مدتی از 
خانه دور شود به همین دلیل به دعوت ریموند وست و همسرش جوآن که 
از دوستان جایلز هستند به لندن می رود. گواندا به اتفاق میزبانانش و خاله 
ریموند که پیرزن جالبی به نام جین مارپل است به تماشای نمایشنامه ای 
به نام دوشس دالفی می روند. اما در صحنه پایانی نمایش وقتی یکی از 
بازیگران جمله ای را بر زبان می  آورد گواندا یکباره فریادی می کشد و از 

سالن بیرون می رود....
"جنایت خفته« آخرین رمان خانم مارپل است که از کریستی منتشر شد. 
کریستی "جنایت خفته را تقریبا زمانی نوشت که »پرده« را به نگارش درآورد، 
یعنی در طی سالهای جنگ جهانی دوم که واقعا نگران بود در حمالت هوایی 
ارتش آلمان جانش را از دست بدهد. کریستی نسخه دستنویس این رمان را 
هم مثل »پرده« که درباره پوآرو بود نزد بانکی به امانت گذاشت و تا سه دهه 
بعد در بانک بود. در »جنایت خفته« از شیوه روایی خاصی استفاده شده که 
کریستی در رمانهای دیگرش هم استفاده کرده بود، یعنی شرح قتلی که در 
گذشته اتفاق افتاده و حل معمای آن قتل با نگاه به حوادث سالهای دور و کنار 

هم قرار دادن سرنخ های مختلف.

همه چیز در مورد آگاتا کریستی مرموز ؛

 از کودکی تا مرگ

سرویس فرهنگی کرمان امروز

با ظهور شبکه هاي مجازي همه چیز تحت تاثیر سرعت 
و انقالب هاي اجتماعي و فرهنگي این ابزار جدید قرار 
گرفت؛ به صورتي که دیگر سن و سال و شناخت اهمیتي 
ندارد هرکس در هر جایگاه و موقعیتي مي تواند خود به 

یک رسانه تبدیل شود.
و  معلم  کتاب،  مانند  سنتي  رسانه هاي  درگذشته   
به  ادبیات  انتقال  رکن  مهمترین  دانشگاهي  استادان 
مقید  اطالع رساني،  ضمن  که  بودند  نسل ها  و  جامعه 
بودند  نیز  نوشتاري  و  نگارشي  چارچوب  رعایت  به 
کند  کاري  قواعد  این  از  خارج  کسي  بود  قرار  اگر  و 
آن هم قاعده خود را داشت و از سر سواد و شناخت 
مثال  براي  بي توجهي.  و  سهل انگاري  نه  مي شد  وارد 
خیلي ها فکر مي کنند شعر نو یا همان شعر نیمایي یک 
نیما  اوال  درحالي که  است؛  قاعده  بدون  ساختارشکني 
شاعر و نویسنده توانایي بود که  تبحر و اشراف کاملي 
ثانیا شعر  و  داشت  فارسي  ادبیات  و  روي شعر سنتي 
این کار،  باني  نو داراي قواعد خاص خود است؛ یعني 
خود یک عالم به ادبیات فارسي و آگاه به ساختارهاي 
قبلي بود. اما  با حضور پررنگ تر رسانه ها اوضاع کم کم 
مانند  نوشتاري  رسانه هاي  در  هرچند  شد  متفاوت 
و  کرده  تغییر  نوشتاري  اصول  و  قواعد  هم  روزنامه ها 
اصول  درچارچوب  نیز  امر  این  اما  ساده نویس شده اند 
تمام  باید  نویسنده  یک  چراکه  است  بوده  اکادمیک 
قواعد و اصول نوشتاري را بداند تا بتواند مطلب خود را 

به مخاطب منتقل کند.
تاثیر  با ظهور شبکه هاي مجازي همه چیز تحت  اما   
ابزار  این  فرهنگي  و  اجتماعي  انقالب هاي  و  سرعت 
جدید قرار گرفت؛ به صورتي که دیگر در این عرصه سن 

و سال و میزان سواد و شناخت اهمیتي ندارد هرکس 
به  تنهایي خود  به  مي تواند  موقعیتي  و  جایگاه  هر  در 
نگاه مي کنیم  وقتي خوب  اما  تبدیل شوند  رسانه  یک 
مي بینم  اغلب افرادي که رسانه هاي مجازي نیز حضور 
فعال و اثر گذار دارند خود به واسطه رسانه هاي دیگر 
به شهرت و تاثیرگذاري رسیده اند و داراي قدرت نفوذ 
شده اند این افراد گاها خواسته و ناخواسته با شکستن 
خودشان  قول  به  ادبیاتي  و  نوشتاري  هنجارهاي 
عامه نویسي و جوان پسندبودن، غلط هاي امالیي عجیب 
و غریبي را در عرصه نوشتاري ایجاد کرده اند که باعث 
پیکره  بر  نامطلوبي  تاثیرات  ناخواسته  و  خواسته  شده 

زبان و ادبیات فارسي بگذارند.
یا  »بازیگر  مي گوید:  باره  دراین  شکراللهي  رضا    
یا  فالوئر  نفر  میلیون  دو  به  نزدیک  که  خواننده ای 
امالیی  غلط های  انتشار  منبع  خودش  دارد،  پی خوان 
مضحک است. واقعا اگر یکی از این  چهره های محبوب 
یکی از انبوه پست های الیک خورش را به روش درست 
اندازه  یک  به  بدهد،  اختصاص  نوشتن یک کلمه  غلط 
عمر تالش فرهنگستان و آموزش و پرورش و امثال ما 
چهره های نامحبوب روی مخاطب عام اثر نمی گذارد؟!« 
چهره  و  دارد  زیادي  هواداران  که  بازیگراني  وقتي 
شناخته شده اي هستند وقتي در نوشتار اینستاگرامي 
خود ازجمله بندي ها و لغات نامفهومي مثل »عسیسم« 
به جاي »عزیزم« و... هرچقدر هم به عنوان شوخي و طنز 
باشد مي تواند در ترویج چنین سبک غلط ادبیاتي موثر 

باشند.
  اما وقتي خوب مي بینیم متوجه مي شویم این همه ماجرا 
نیست، تنها شبکه هاي مجازي نیستند که در حال ضربه 
زدن به بدنه کهنسال و قدیمي زبان فارسي ما هستند 
بلکه در کنار آنها نسل کنوني یعنی اغلب متولدین دهه 

به  نوشتاري جدید و کودکانه اي که  به سبک  نیز   ۷۰
به  منجر  ناخواسته  است   شده  باب  آنها  میان  تازگي 
تاثیرات منفي بر زبان فارسي شده ا ند به  طوري که شاید 
پربیراه نباشد بگوییم شکاف نسل ها دراین  عرصه بیش 
از پیش دیده مي شود وهمین زنگ خطري براي ادبیات 
این  ادبیات  حدودي  تا  که  گونه اي  به  ماست؛  فارسي 
نسل براي نسل هاي قبل از آن به پدیده اي نو و شلخته 
نویسي تبدیل شده است لغات به طور محسوسي در این 
ادبیات تغییر شکل پیدا کرده و رواج آن باعث نگراني 
هرچند  است؛  شده  فرهیختگان  و  دانشگاهي  استادان 
زبان معیار، چیز دیگري است اما  این حرف که باید با 
اتفاقات نو و انقالبي جدید در عرصه الکترونیک نسبت 
به قبل از آنچه رخ مي دهد نگران بود درتعارض است. 
نوشتن کلمات بدون در نظر گرفتن صحت آنها مانند 
»حرف زدن« که مي شود »حرفیدن«، »وضعیتي« که 
»بزنگم«،   مي شود  که  زدن«  »وعضي«،»زنگ  مي شود 
و  »عسیسم«،» عجیجم«  مي شود  نوشته  که  »عزیزم« 
واژه هاي دیگري که این روزها در شبکه هاي اجتماعي 
زیاد  آن ها  از  همراه  تلفن هاي  پیام رسان  شبکه هاي  و 
گاه  حتي  را  آن ها  آن که   از  بدتر  و  مي کنند  استفاده 
در متن هاي رسمي بیرون از فضاي مجازي هم به کار 
مي گیرند، این موضوع وقتي جدي تري مي شود که یک 
نگاه آماری به مصرف کنندگان ایراني این فضاها داشته 
باشبم فضاهایي که خواه ناخواه مخاطبین خود را تخت 

تاثیر قرار مي دند. 
 ولي باز این هم همه ماجرا نیست؛ متاسفانه تلویزیون 
و  خواسته  هم  ملي  و  فراگیر  رسانه  تنها  عنوان  به 
است  بوده  موثر  منفي  تاثیرگذاري  دراین  ناخواسته 
که باید این قضیه درست و اصولي  مدیریت شود زیرا 
تعداد مخاطبان برنامه هاي تلویزیوني بسیار زیاد هستند 

باالي  همچنین حجم  سریال ها  و  فیلم ها  به خصوص 
تبلیغات و آگهي هایي بازرگاني که از شبکه هاي مختلف 
رییس  عادل  راستا حداد  درهمین  و  پخش  مي شوند 
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسي با نامه اي که به صدا 
است  کرده  گوشزد  مهم  مساله  این  به  نوشته  وسیما 
دربخشي ازاین نامه  نوشته شده:  »در طول سال های 
برای  تلویزیونی  و  رادیویی  تبلیغات  بر حجم  که  اخیر 
کاالهای ایرانی و غیر ایرانی افزوده شده، هجوم اسامی 
از طریق رسانه ملی  بر چشم و گوش مخاطب  بیگانه 
عرصه را بر کلمات فارسی تنگ کرده است. هوم ِکر و 
و ویستابست  اویال  و  اکتیو  و  پریل  و  بایوِدنت  و  باْرلی 
و  چاکلز  و  فارنهایت  و  فامیال  و  پرسیل  و  نوترینو  و 
آلومکس و جی بی پوز و مولتی ویتامین  و پالس پروتئین 
که  هستند  بیگانه ای  نام  ده  چند  از  نمونه هایی  تنها 
فارسی زبانان  گوش  در  ملی  رسانه  طریق  از  پیوسته 
طنین افکن می شوند و ذهن پیر و جوان ایرانی  را چنان 
مخدوش می کند که تصور می کنند فقط کاالیی ارزش 
تبلیغ و خریداری دارد که نامی غیر فارسی بر پیشانی 

داشته باشد...«
این  که  دغدغه هایي  به  توجه  با  مي رسد  نظر  به   
از حداد عادل رییس  اهالي فرهنگ وهنر  روزها میان 
جواد  تا  گرفته  فارسي  ادبیات  و  زبان  فرهنگستان 
رضویان بازیگر نسبت به زبان فارسي در دوران کنوني 
ایجاد شده باید بیش از بیش نسبت به این مهم تامل 
کرد اما در این راستا نیز هیچ کس به اندازه خود این 
وبرنامه هاي  ملي  رسانه  باشند  موثر  نمي توانند  عزیزان 
محبوب و فرا جناحي اش مي توانند در این عرصه ظهور 
و بروز بسیار خوبي داشته باشند و به جامعه براي حفظ 
کمک  اشتباهات  اصالح  و  خود  ادبي  معنوي  میراث 

کنند. 

تخریب ادبیات فارسی توسط نسل جدید؛

 هجمه شبكه هاي مجازي به پيكره زبان فارسي
با سپیدی 

خواهم رفت 
خانه ای خواهم ساخت 

در سپیدی کفن 

مهر آزادی را 

سرخی خون تن 

پای آن خواهم زد 

با سپیدی خواهم رفت

به قلم 
سيدرضا 
مجدزاده 
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در ده های اخیر کتابخانه های زیادی در سراسر دنیا افتتاح شده است که 
ظاهر آن به جایی برای نگهداری کتاب شباهتی ندارد و شبیه به کتابخانه های 

سنتی گذشته نیست.
تقریبا یک دهه پیش، کتابخانه ها با چالش و دوراهی بزرگی روبه رو شدند. 
عمومی  دسترسی  ایجاد  و  کتاب  تامین  که  آن ها  حیاتی  و  کلیدی  کاربرد 
الکترونیکی و وای فای های عمومی جایگزین  با کتاب های  بود،  به اطالعات 
شد. کتابخانه ها به منظور تالش برای باقی ماندن، سعی کردند تا نقش های 
دیگری غیر از تامین کتاب و اطالعات را برای مردم بر عهده بگیرند. به همین 
دلیل این کتابخانه های جدید با کاربری های خالقانه و خاص ابداع شدند. این 
روزها کتابخانه های جدید مثل سابق به فعالیت خود ادامه می دهند و حتی 

نقش های دیگری هم دارند.
در سال های اخیر، کتابخانه های خاص زیادی در سراسر دنیا افتتاح شده 
است. کتابخانه هایی که دیگر به کتابخانه های قدیمی که فقط محلی برای 

نگهداری کتاب بودند، شباهتی ندارند.
بسیاری از کتابخانه  ها برای جلب توجه اهالی شهر و حتی گردشگرانی از 
سایر نقاط دنیا، توسعه پیدا کرده اند و امکانات خاص و جذابی را به امکانات 
سبز  فضای  دارای  دارند،  بام  روی  باغ هایی  آن ها  از  بعضی  افزوده اند.  خود 
بازی  زمین  مثل  امکاناتی  دارای  یا  دارند  ایوان  و  بالکن  هستند،  عمومی 
مخصوص بچه ها، مرکز مخصوص نوجوانان، سالن سینما، اتاق بازی، گالری 

هنری، رستوران و... هستند.
برخی از کتابخانه ها اخیرا محیط کاری رایگان برای کارآفرینان تهیه کرده اند. 
این محیط ها نه تنها جایگزینی برای کافی شاپ و مناسب برای دورهمی های 
کاری هستند؛ بلکه فضا و امکانات خاص برای کار مثال جایی برای گذاشتن 

لپتاپ یا شارژ لپتاپ دارند.
بعضی از کتابخانه ها دارای اتاق های برگزاری جلسه هستند؛ برای کسانی که 
به خاطر کار خود با افراد زیادی مالقات می کنند یا حتی کسانی که کالس های 
آموزشی دارند. این فضاهای اختصاصی قیمت های ارزان تری نسبت به اجاره 

دفتر و... دارند.
مردم هستند که خودشان  به  امکاناتی  ارائه  در حال  کتابخانه ها  واقع  در 
انواع کتاب بود و  آن ها را در منزل ندارند. دوازده سال پیش، این امکانات 
امروزه با توجه به زندگی امروزی، امکانات دیگری اضافه شده است. امروزه 
فناوری های گران مثال پرینترهای سه بعدی، برش های لیزری و استودیوهای 
انتشار و تولید پادکست و فیلم در کتابخانه ها ارائه می شود. بسیاری از مردم 
قبل از اینکه این وسایل و تجهیزات گران را برای خودشان بخرند، آن ها را 
در کتابخانه امتحان می کنند. برخی دیگر می خواهند از وسایل و امکاناتی 

استفاده کنند که شاید هرگز توان مالی برای تهیه آن را نداشته باشند.
پاسخگویی به نیازهای متنوع زندگی امروزی نیازمند یک ساختمان کامل 
بزرگ ترین  و  بهترین  طراحی  با  کتابخانه های جدید  بیشتر  است.  بزرگ  و 
معماران دنیا ساخته می شوند تا طراحی نمای آن ها و امکانات درونی آن ها 
مدرن  و  جدید  ساختمان های  باشد.  جالب  و  دقیق  هم  معماری  لحاظ  به 
افق شهری شهرهای مختلف دارند  این روزها نقش مهمی در  کتابخانه ها، 
و در رسانه های اجتماعی محبوب می شوند و عکس  آن ها به صورت ویروسی، 
در همه جا پخش می شود. گردشگران سراسر دنیا جذب زیبایی طراحی و 
بناهای  این  برای دیدن  از آن ها  امکانات مختلف آن ها می شوند و بسیاری 

مدرن و پر از امکانات جدید، به کشورهای دیگر دنیا سفر می کنند.
در ادامه چند مورد از جدیدترین و خالقانه ترین کتابخانه های دنیا را معرفی 
می کنیم. اگر به این شهرها و کشورها سفر کردید، خالی از لطف نیست اگر 
امکانات  از  از آن ها اختصاص دهید و اگر الزم است،  بازدید  زمانی را برای 

متعدد آن ها استفاده کنید.
و  جمع آوری  به  هلسینکی  مرکزی  کتابخانه  مساحت  از  سوم  یک  تنها   
فنالند  دسامبر سال ۲۰۱۸،  روز ششم  در  دارد.  اختصاص  کتاب  نگهداری 

صد و یکمین سالگرد استقالل خود از روسیه را جشن گرفت. یک روز قبل، 
اهالی این کشور یک هدیه سالگرد دریافت کردند. کتابخانه مرکزی جدیدی 

به نام اودی.
نمای اصلی کتابخانه تماما از کاج نوئل ساخته شده که متعلق به خود فنالند 
است. سازه آن ترکیبی از شیشه و استیل است؛ به همین دلیل ظاهری جذاب 
و چشم نواز دارد. دولت فنالند ۶۸ میلیون یورو بودجه برای این پروژه اختصاص 
داده است. یک شرکت معماری محلی به نام ALA Architects این 

پروژه را در رقابت با ۵۴۳ شرکت کننده دیگر برنده شد.
فقط یک سوم از وسعت این کتابخانه بزرگ به کتاب اختصاص دارد. این 
کتا ب ها با ربات هایی با طراحی اختصاصی منتقل شده اند. بقیه قسمت های 

کتابخانه شامل فضاهایی برای کار، مالقات و... است.
بین  از  بازدیدکنندگان  دارد،  قرار  فوقانی  طبقه  در  که  کتابی  بهشت  در 

درختانی که در گلدان کاشته شده اند و فرش های پشمی که اختصاصا برای 
کتابخانه سفارش داده شده اند، به گشت و گذار در بین کتاب ها می پردازند. 
امکاناتی مثل چرخ های  به  دارد که  قرار  کارگاه شهری در طبقه دوم  یک 
خیاطی، اسکنر، پرینتر، دستگاه های برش لیزری و ایستگاه های جوشکاری 
مجهز است. فضاهایی برای خیاطی، ساخت مهر و بج و حتی نواختن درامز در 

این کتابخانه در نظر گرفته شده است.  
اتاق های مخصوصی هم برای کارآفرینان و افرادی که قصد دارند با همکاران 

و مشتریان مالقات داشته باشند در نظر گرفته شده است.
در ماه مارس، تعداد بازدیدکنندگان این کتابخانه به یک میلیون بازدیدکننده 

رسید. مدیر این کتابخانه اعالم کرد:
ما گردشگرانی از سراسر دنیا داریم که از این کتابخانه بازدید می کنند؛ ولی 
بیشتر آن ها از اروپا، چین، ژاپن و آمریکا هستند. بیشتر آن ها دوست دارند 
کارگاه ها را از نزدیک ببینند و معموال می پرسند که کتا ب ها کجا هستند؛ 
چون معموال نصف قفسه ها همیشه خالی و کتاب ها به امانت دست اعضای 

کتابخانه است.
در پارک مرکزی دوبلین سه ساختمان جرجیایی قرار دارد که یکی از آن ها 
میالدی ساخته شده  دهه ۱۷۰۰  در  ریچارد کسل،  مشهور،  معمار  توسط 
است. پشت این ساختمان ها، یک باغ ویکتوریایی سرسبز قرار دارد که در آن 

درختان قدیمی دویست ساله هم پیدا می شود.
از  بسیاری  که  جایی  بودند؛  دوبلین  دانشگاه  به  متعلق  قبال  سازه ها  این 
نویسندگان مشهور ایرلندی در آن تحصیل کرده اند. در تاریخ ۲۰ سپتامبر، 
این بناها از جمله موزه ادبیات ایرلند برای بازدید عموم مردم باز می شوند. در 
این مجموعه، گردشگران می توانند از بخش های مختلفی که مرتبط با ادبیات 
یا مرتبط با نویسنده های مشهور است، دیدن کنند؛ مثال نامه های شخصی 

جیمز جویس که به نمایش درآمده است.
و  میز  و  دارد  هم  مطالعه  سالن  یک  و  تحقیقاتی  مرکز  یک  موزه  این 
صندلی هایی برای کار کردن در باغ در نظر گرفته شده است. مدیر این موزه 
می گوید که در حال طراحی دوباره این مجموعه است؛ چون تنها باغ موزه 

قدیمی است که دسترسی عمومی دارد.
ایستگاه رادیویی موزه ۲۴ ساعته و هفت روز هفته برنامه پخش می کند. 
اهل علم، موسیقی و نویسندگی در این مکان جمع می شوند و گردشگران هم 

می توانند از آن بازدید کنند.
 کتابخانه مرکزی جدید کلگری، یک قطار دارد که از وسط آن عبور می کند. 
این ریل برای تجهیز خط آهنی بوده که قبال وجود داشته است. البی کتابخانه 
یک پل کمانی است که لوکوموتیوها از زیر آن می گذرند. این کتابخانه نوامبر 
در  قبال  که  است  کتابخانه ای  برای  جایگزینی  و  شده  افتتاح  گذشته  سال 
مرکز شهر قرار داشت. کتابخانه مرکزی قدیمی وسعت کمی داشت. جمعیت 
کلگری از زمان افتتاح این کتابخانه افزایش یافته و این کتابخانه پاسخگوی 
نیازهای آن ها نبوده است. بنای جدید دارای ۶۰ درصد فضای بیشتر نسبت 

به کتابخانه قبلی است.
همین طور که بازدیدکنندگان از پله های این کتابخانه باال می روند، حال و 
هوای آن از مفرح و سرگرم کننده تا جدی تغییر می کند. در طبقات پایین تر 
دو کافه، یک مرکز مخصوص کودکان، یک فضای بازی و یک سالن تئاتر با 
اتاق بزرگ مطالعه قرار دارد که  باالتر،  ۳۲۰ صندلی قرار دارد. در طبقات 

بیشتر شبیه به فضاهای سنتی کتابخانه ها است.
کلگری یکی از چندین شهر کانادا است که در آن کتابخانه ای جدید افتتاح 

می شود؛ کتابخانه ای که اهالی، آن را سوپر کتابخانه می نامند.
افتتاح شود. هزینه ساخت  اتاوا قرار است کتابخانه ای در سال ۲۰۲۴  در 
این کتابخانه ۱۹۲٫۹ میلیون دالر است و چشم اندازهای زیبایی از رود اتاوا 
دارد. در شهرهای دیگر کانادا هم قرار است در سال های آتی کتابخانه های 
بزرگی افتتاح شود. یکی از آن ها در البی، یک میز ۶۵ اینجی مولتی تاچ برای 
بازی دارد. برای شرکت در نظرسنجی ها یا نقاشی دیجیتال هم می توان از آن 

استفاده کرد.
این  است.  شده  طراحی  هلندی  معمار  یک  توسط  قطر  ملی  کتابخانه   
کتابخانه در سال ۲۰۱۸ در ماه آوریل افتتاح شد و در طراحی آن نوعی از 

نمادگرایی را مشاهده خواهید کرد.
این مجموعه دارای تقریبا یک میلیون کتاب است که شامل ۱۳۷ هزار عنوان 
با موضوعات  انواع کتاب ها  و  نوجوانان  برای  برای کودکان، ۳۵ هزار عنوان 
مختلف برای بزرگساالن است. سقف بلند این کتابخانه تماما شیشه ای است 
و نشان می دهد که نور برای یادگیری بسیار مهم است. این مجموعه ۱۱ تاالر 
هم دارد که در آن اشیای مختلفی مرتبط با قطر و فرهنگ مناطق اطراف آن 

نگهداری می شود.
ارکستر  ماه  هر  می شود.  برگزار  کتابخانه  این  در  مختلفی  رویدادهای 
فیالرمونیک قطر برای عموم مردم به رایگان در این کتابخانه اجرا دارد. این 
نمونه فقط یکی از ۸۰ تا ۹۰ رویداد رایگانی است که به طور ماهانه در این 

کتابخانه برگزار می شود.
یکی از جذاب ترین و محبوب ترین رویدادهای هنری این مجموعه، گروه های 
بافتنی است. زنان هر پنجشنبه در این رویداد چهار ساعته شرکت می کنند. 
قسمت های مختلفی برای موسیقی، اتاق های انتظار یا صفحات سبز و حتی 

فضای بازی در این کتابخانه وجود دارد.
قبل از این کتابخانه، غیر از کافی شاپ ها و فروشگاه ها جای دیگری برای 
دورهمی و مالقات شهروندان وجود نداشت. اکنون این کتابخانه فرصتی برای 
همه اعضای خانواده ایجاد کرده است تا بدون اینکه حوصله شان سر برود از 

فعالیت های تفریحی و فرهنگی و هنری مورد عالقه خود لذت ببرند.
جدید  منطقه  به  خدمات  ارائه  برای  عملی  اهداف  با  تیانجین  کتابخانه   
Binhai ساخته شد. این منطقه در سال ۲۰۰۹ با ادغام سه محله دیگر 
این  است.  چین  شرقی  شمال  در  بندری  شهر  یک  تیانجین  شد.  تشکیل 
کتابخانه در اکتبر سال ۲۰۱۷ افتتاح شد و هر آنچه که از یک کتابخانه انتظار 
دارید در آن پیدا می شود. اتاق های مطالعه، فضاهای مخصوص یادگیری، محل 
نگهداری کتاب و یک آرشیو بزرگ و ارزشمند؛ ولی بسیاری از بازدیدکنندگان 
برای استفاده از این امکانات به این کتابخانه سر نمی زنند. مردم از سراسر دنیا 
برای دیدن معماری بی نظیر این کتابخانه به این شهر سفر می کنند. معماری 

این بنا کاری از یک شرکت هلندی و یک معمار محلی است.
این کتابخانه در اولین هفته افتتاحش حدود ده هزار بازدیدکننده در روز 
داشته است. مردم در خیابان ها برای ورود به کتابخانه صف کشیده بودند. این 
کتابخانه بزرگ از کف تا سقف با رنگ سفید رنگ آمیزی شده است. در مرکز 
آن یک اودیتوریوم کروی به نام چشم قرار دارد. در اطراف آن قفسه هایی از 

کف تا سقف قرار دارد که به شکل موج طراحی شده اند.
در طبقات پایین تر، قفسه هایی با کتاب های واقعی وجود دارد. در طبقات 
باالتر، قالب های آلومینیومی به شکل کتاب و با طرح کتاب قرار گرفته است. 
پلکان ها به قفسه ها چسبیده اند و بخشی از آن هستند. این کتابخانه به یک 
مکان محبوب برای ثبت عکس های اینستاگرام و سلفی گرفتن تبدیل شده 

است.
این مجموعه دو سکو در بام دارد که چشم اندازهای زیبایی از نواحی اطراف 

از این سکوها قابل مشاهده است.
 کتابخانه مرکزی آستین در سال ۲۰۱۷، با این اعتقاِد اهالی تگزاس که 
هر چه بزرگ تر باشد بهتر است، افتتاح شد. این کتابخانه شش طبقه است 
و تقریبا دو برابر کتابخانه قبلی وسعت دارد. در اطراف آن یک دریاچه واقع 
شده است که باعث شده کمی از زیبایی های طبیعت نیز به دیدنی های این 
کتابخانه اضافه شود. بسیاری از امکانات این کتابخانه به لطف قرار گرفتن در 

نزدیکی طبیعت، بر فعالیت های فضای باز تمرکز دارد.
قرار  استفاده  اتاق مطالعه مورد  به عنوان  ایوان هایی دارد که  این کتابخانه 
می گیرند. اتاق مخصوص بچه ها یک صفحه شطرنج بزرگ دارد. طراحی این 
کتابخانه به نحوی است که احساس آرامش به بیننده می دهد. این مجموعه با 
فضای آرامش بخشی که دارد، فرصت خوبی برای اهالی است تا مطالعه کنند 

و در سایر فعالیت های فرهنگی آن شرکت کنند.
یک مخزن بذر هم در این مجموعه وجود دارد که بازدیدکنندگان می توانند 
آن را ببینند و اگر خواستند بذرهای مورد نظرشان را تهیه کنند و در خانه 
بکارند. سی درصد از انرژی مورد نیاز این کتابخانه با انرژی خورشیدی تامین 

می شود و آب باران را هم در یک آب انبار ۳۷۳ هزار گالنی جمع می کند.
آن  در  بازدیدکنندگان  که  دارد  قرار  اتاقی  مجموعه  این  پنجم  طبقه  در 
هرگز  است  ممکن  که  گجت هایی  کند؛  کار  جدید  گجت های  با  می توانند 
فرصت خرید آن ها برایشان پیش نیاید. می توانند با تبلت ها نقاشی دیجیتال 
با  را  خود  اختصاصی  مدل  کنند،  امتحان  را  هوشمند  چراغ های  بکشند، 

پرینترهای سه بعدی بسازند یا حتی یک آهنگ در استودیو ضبط کنند.
 ساخت و ساز یک شعبه اصلی از کتابخانه دیچمن، کتابخانه عمومی اسلو، 
در حال حاضر در حال اجرا است. این کتابخانه قرار است در سال ۲۰۱۰ 
افتتاح شود. این کتابخانه به عنوان یک لندمارک عمومی، مرکز سرگرمی و 

کپسول زمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
باالی  قسمت  است.  شدن  دیده  و  دیدن  برای  جایی  دیچمن  کتابخانه 
ساختمان از مرکز شهر اسلو و از ایستگاه قطار قابل مشاهده است. ورودی 
بزرگ آن در قسمت شرقی، غربی و جنوبی قرار دارد و از جهات مختلف، 
بنا تغییر رنگ  بازدیدکنندکان خوشامد می گوید. شب ها نورپردازی این  به 
می شود.  برگزار  مجموعه  داخل  که  باشد  رویدادی  از  انعکاسی  تا  می دهد 
سکوهای بازدید داخل ساختمان، چشم اندازهای زیبایی از شهر را به نمایش 
قابل  دور  از  نیز  آن  آب دره های جذاب  و  تپه های سرسبز  می گذارند. حتی 

مشاهده است.
داخل ساختمان، یک اتاق قرار دارد که دست نوشته های سری را نگهداری 
می کند که تا سال ۲۱۱۴ باز نمی شود. این اتاق بخشی از پروژه کتابخانه آینده 
است. هر سال از سال ۲۰۱۴ تا ۲۱۱۴ یک نویسنده مشهور، دست نوشته ای 
خاص را روی برگه های خاص می نویسد و اینجا نگهداری می شود. جنگلی از 
هزار درخت برای این پروژه کاشته شده است. بعد از صد سال این مجموعه 

باز می شود و در دسترس عموم مردم قرار می گیرد.
بازدیدکنندگان می توانند از امکانات تفریحی و سرگرمی این مجموعه، از 

جمله یک سالن سینما و یک اتاق گیمینگ استفاده کنند.

کدام کتابخانه های دنیا مثل جاذبه  های گردشگری، پربازدید هستند؟

اطالعیه برگزاری اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت در سه سطح شهرستان، استان و کشور
استان کرمان و شهرستانهای تابعه 

در راستای اجرای ماده »شش« تصویب نامه شماره 67735/ت مورخ 95/6/6 هیات وزیران )موضوع آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم 
نهاد(، اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت طی روز چهارشنبه تاریخ 98/8/29 در محل استانداری کرمان و فرمانداریهای تابعه راس ساعت 9 
صبح برگزار خواهد شد. بدین وسیله از نمایندگان سازمانهای مردم نهاد دارای پروانه فعالیت از استانداری کرمان و فرمانداری های تابعه، دعوت به عمل 

می آید به منظور ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه انتخابات، به دبیرخانه سازمانهای مردم نهاد ذیربط مراجعه و به شرح ذیل اقدام نمایند. 
الف: سازمانهایی که متقاضی نامزدی انتخابات جهت تصدی سمت »نماینده سازمانهای مردم نهاد در شورای توسعه و حمایت« هستند می بایست در 

خصوص معرفی و ثبت نام نماینده از تاریخ 98/07/01 لغایت 98/07/06 اقدام نمایند.
ب: سازمانهایی که صرفا متقاضی شرکت در جلسه انتخابات به منظور رای دادن هستند، می توانند از تاریخ 98/07/01 لغایت 98/08/27 در خصوص 

معرفی و ثبت نام نماینده اقدام کنند.
مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت ورود به جلسه رای دهندگان و نامزدهای انتخابات به شرح ذیل است:

1- تصویر پروانه فعالیت صادره از استانداری کرمان فرمانداری های تابعه 
2- تصویر آخرین آگهی روزنامه رسمی کشور مبنی بر ثبت تغییرات هیات مدیره سازمان مردم نهاد 

3- اصل صورتجلسه هیات مدیره سازمان مردم نهاد مبنی بر معرفی نماینده تام االختیار جهت شرکت در انتخابات )ممهور به مهر سازمان مردم نهاد(
4- یک قطعه عکس 4 ×3 برای نماینده 

5- تصویر صفحه اول شناسنامه، تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت و تکمیل فرم ثبت نام برای نامزدهای انتخابات 
الزم به ذکر است هر سازمان مردم نهاد صرفا می تواند در خصوص معرفی یک نماینده اقدام نماید و حضور نماینده جهت 

ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه الزامی است.
محل ثبت نام: دبیرخانه سازمانهای مردم نهاد مستقر در استانداری کرمان - معاونت تشکل ها و مشارکتهای اجتماعی دفتر اجتماعی فرهنگی 

استانداری کرمان و فرمانداری های تابعه  
ضمنا جهت دریافت اطالعات بیشتر به سایت دفتر اجتماعی فرهنگی استانداری به آدرس ejtemaei-gov.kt.ir مراجعه نمایید. شناسه 993م/الف

دبیرخانه تشکل های مردم نهاد دفتر اجتماعی فرهنگی استانداری کرمان 

اطالعیه شماره یک 
استانداری کرمان 
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جزئیاتی از ناپدیدشدن 

مرموز زهرای ۲ ساله

بسیج  »زهرا«  کردن  پیدا  برای  هالل احمر  و  آتش نشانی  مردم، 
شده اند اما هنوز به نتیجه نرسیده اند.

برای  مردم  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  وبگردی  گروه  گزارش  به 
کار  شده اند.  به  دست  ساله   ۲ زهرای  از  سرنخی  و  رد  کردن  پیدا 
دختربچه ای که در عرض ۲۰ ثانیه جوری ناپدید شد که هیچ رد و 
سرنخی از خودش  به جا نگذاشت. حتی جست وجوی هزار نفر از 
مردم و نیرو های آتش نشانی و هالل احمر باز هم  به نتیجه نرسید.

 زهرا درست جلوی در خانه شان، در محله قلعه نو ورامین، وقتی 
و  زد  دور  شود،  خانه  وارد  می خواست  کوچکش  همراه  خواهر 
مسیرش را تغییر داد. او داخل کوچه  شد. ۲۰ ثانیه بیشتر در معرض 
دید نبود و دیگر هیچ کس او را ندید. هیچ دوربینی او را نشان  نداد. 
هیچ جست وجویی به نتیجه نرسید. هیچ ردی از زهرا پیدا نشد. 
حاال دو روز است که پدر و  مادر زهرا در آرزوی پیدا شدن حتی یک 
پرویز  علی  کریمی،  کرامتی،  مهتاب  هستند.  دخترشان  از  نشانه 
که  هستند  سلبریتی هایی  ازجمله  صالحی  پرستو  و  پرستویی 
کمک  مردم  از  دختربچه  این  شدن  پیدا  مجازی  برای  فضای  در 

خواستند.
ماموران پلیس در اولین قدم برای یافتن ردی از زهرا، دوربین های 
مدار بسته آژانسی را که محل کار پدربزرگ زهرا و در مجاورت خانه 
می شود  دیده  فیلم  این  در  که  دادند  قرار  بررسی  مورد  آنهاست، 
زهرا از بن بستی که خانه شان در آن واقع شده به سمت سر کوچه 
می رود و دیگر برنمی گردد. پدر بزرگ زهرا  در مورد روز حادثه گفت: 
بعد از ظهر بود که زهرا و خواهرش مثل هر روز به مقابل خانه رفتند 
و مشغول بازی شدند.تا حدود ساعت ۹ شب هم مشغول بازی 
بودند. محوطه خانه ما زیر دکل برق واقع شده است.یك فضای 
همان  در  هم  آژانس  مغازه  دو  و  هست  مان  خانه  در  جلوی  سبز 
نزدیکی است که مجهز به دوربین مدار بسته است.بچه ها معموال 
در فضای سبز بازی می کردند. ساعت حدود 9 بود که خواهر بزرگ تر 

زهرا سراسیمه به داخل خانه آمد و گفت زهرا نیست.
در ابتدا خانواده حسینی شیرازی با تصور این که زهرا در کانال آب 
افتاده از امدادگران آتش نشانی تقاضای کمك کردند. پدربزرگ زهرا 
درباره ساعات اولیه پس از گم شدن زهرا گفت: »در انتهای خیابان 
به  زباله  گذاشتن  برای  مادرش  با  گاهی  که  هست  آب  کانال  یك 
همین  برای  و  رفته  کانال  سمت  به  کردیم  فکر  می رفت.اول  آنجا 
نیروهای  بعد  روز  صبح  پنج  ساعت  زدیم.تا  زنگ  آتش نشانی  به 
آتش نشانی و امداد نه تنها کانال آب، بلکه تمام زمین های سبزه 
شده  تربیت  سگ های  کمك  با  را  بالل  کشتزارهای  و  مزارع  و  زار 
شدیم،  ناامید  زهرا  شدن  پیدا  از  که  زمانی  و  کردند  جست وجو 

موضوع را به پلیس اطالع دادیم.«
با کسی خصومتی نداشتیم و به کسی  پدربزرگ زهرا می گوید: ما 
مظنون نیستم، اما در این دو روز یك لحظه هم از تالش برای پیدا 
به  مبتال  زهرا  پدر  یعنی  من  پسر  نکشیده ام.  دست  نوه ام  کردن 
ام اس است و نمی تواند دنبال فرزندش بگردد. حال روحی مادر زهرا 

هم به شدت بد است.
خانواده زهرا با انتشار عکس او از هموطنان عزیز درخواست کردند، 
یا خانواده زهرا  او مشاهده شد، سریع به اطالع پلیس  از  هر ردی 
ندارند،  روز  خوبی  و  حال  زهرا  مادر  و  پدر  درحالی که  برسانند. 
پسرعمه این دختربچه که برای پیدا شدن زهرا تالش می کند، در 

گفت وگویی ماجرای ناپدید شدن زهرا را روایت کرد:  
 زهرا دقیقا چه روزی و چه ساعتی ناپدید شد؟

نفیسه  همراه  به  زهرا  که  بود  ماه  شهریور   ۲۵ روز  شب   ۹ ساعت 
خواهرش جلوی در خانه  شان بود. گویا نفیسه به خانه بر می گردد. 
زهرا هم پشتش بوده و او هم وارد خانه می شود.  اما در یک لحظه 

وقتی نفیسه بر می گردد، می بیند زهرا نیست.  
نفیسه چند ساله است؟

او وارد خانه شده است، ولی  با  او دیده است که زهرا   ۷ سال دارد. 
انگار در راه پشیمان می  شود و دوباره از خانه بیرون می رود.   یک بلوز 
صورتی با یک شلوار سرمه ای تن زهرا بود، دمپایی هایش دستش 

بود یک گوشواره خیلی ریز طال هم به گوش هایش آویزان بود.
هیچ دوربینی لحظه ناپدید شدن زهرا را ثبت نکرده است؟

دارد.  دوربین  که  است  آژانس  یک  خانه شان  در  جلوی  دقیقا 
خانه  وارد  نفیسه  با  که  زهرا  می دهد  نشان  آن جا  دوربین های 
می شود و روی پله ها دوباره بر می گردد و از خانه بیرون می  رود. زهرا 

به سمت داخل کوچه می رود و دیگر هیچ نشانی از او نیست.  

داماد به همسر و پدرزنش 

شلیک کرد
مردی به دلیل عصبانیت لحظه ای با اسلحه شکاری همسر و پدر 
همسر خود را در قزوین مورد هدف گلوله قرار داد که در جریان این 

تیراندازی پدرزن ضارب کشته شد.
فرماندهی  اطالع رسانی  مرکز  مسئول  خامدی  رحیم  سرهنگ 
انتظامی استان قزوین اعالم کرد: حادثه تیراندازی در شهرک عارف 

قزوین رخ داد که طی آن یک نفر به قتل رسید.
وی ادامه داد: در این حادثه که احتماال  به دلیل اختالفات خانوادگی 
بوده داماد خانواده با عصبانیت لحظه ای با اسلحه شکاری همسر و 

پدر همسر خود را مورد اصابت قرار داده و از محل متواری شد.
مسئول مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان قزوین افزود: 
این دو مضروب به بیمارستان شهید رجایی قزوین منتقل شدند 
که پدر زن این مرد در بیمارستان فوت کرد و همسرش نیز بستری و 
تحت درمان است. خامدی عنوان کرد: قاتل یک ساعت بعد از این 
حادثه با حضور در یکی از کالنتری های شهر قزوین خود را معرفی کرد.

کرد آمریکا بانک مرکزی ایران را تحریم 
علیه  آمریکا  خصمانه  های  سیاست  ادامه  در 
بانک  یک  آمریکا  رئیس جمهوری  کشورمان 

ایرانی را به لیست تحریم های آمریکا افزود.
ترامپ،  دونالد  پست،  نشنال  از  نقل  به  ایسنا: 
تحریم  اعمال  جمعه  روز  آمریکا  رئیس جمهور 

علیه بانک مرکزی ایران را اعالم کرد.
در  آمریکا  خزانه داری  وزیر  منوچین،  استیون 
این رابطه مدعی شد که این بانک آخرین منبع 

درآمدزایی جمهوری اسالمی ایران است.

 یواس ای تودی نیز گزارش داد که ترامپ پس 
در  خود  بیضی  دفتر  در  تحریم  این  اعالم  از 
جمع خبرنگاران گفت که این تحریم ها باالترین 
سطح تحریم هایی است که تا به حال علیه یک 

کشور اعمال شده اند.
سوی  از  حالی  در  ایران  مرکزی  بانک  تحریم 
رییس جمهور آمریکا اعالم شد که همزمان با 
انتشار این خبر ابهام رسانه ای در مورد این که 
ایران  مرکزی  یا  ملی  بانک  شامل  تحریم  این 

بیانیه وزارت  بر اساس  اما  است، وجود داشت، 
بانک  که  شد  مشخص  آمریکا  داری  خزانه 

مرکزی ایران مشمول این تحریم شده است.
آمریکا  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  محمدجواد 
پس از این که ترامپ اعالم کرد دستور اعمال 
تحریم های جدید علیه ایران را صادر کرده، در 
توییتی نوشت: دونالد ترامپ برای تشدید جنگ 
اقتصادی علیه ایران، به وزیر خزانه داری دستور 
داد که تحریم های علیه جمهوری اسالمی ایران 

با  وی  دهد.  افزایش  توجه  قابل  شکلی  به  را 
هدف  را  عادی  مردم  که  کرد  تصدیق  اینکار 
نامشروع  اقتصادی  تروریسم  است.  داده  قرار 
پایان  تروریسم  و  به جنگ  است.  غیرانسانی  و 
خزانه داری  وزارت  ارتباط  همین  در  دهید. 
که  کرد  اعالم  خود  رسمی  وبگاه  در  آمریکا 
بانک مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی ایران 
و شرکت اعتماد تجارت پارس را تحت تحریم 

قرار داده است.

گروهی از محققان هشدار دادند جهان با خطر 
کشته  که به  همه گیری بیماری هایی روبروست 

شدن میلیون ها انسان منجر می شود.

بین  کارشناسان  از  گروهی  ایسنا،  گزارش  به 
فزاینده  خطر  با  جهان  اینکه  بیان  با  المللی 
که میلیون ها  همه گیری بیماری هایی روبروست 

کشته به دنبال خواهد داشت و خسارت جدی 
کردند:  اظهار  می کند،  وارد  جهانی  اقتصاد  به 
دولت ها باید به منظور آمادگی برای مقابله با آن 
کاهش خطرات ناشی از این بیماری ها تالش  و 

کنند.
بیماری های  کنترل  کارشناسان،  گفته  به 
ابوال،  همچون  همه گیری  مستعد  ویروسی 
بحران های  با  که  جهانی  در  سارس  و  آنفلوآنزا 
شکننده  دولت های  جنگ،  همچون  متعددی 
به  روبروست  اجباری  مهاجرت  و  کارآمد  نا و 

سختی انجام می شود.
گزارش این تیم بین المللی آمده است: تهدید  در 
همه گیری بیماری در جهان یک حقیقت است. 
و  شود  منتقل  سرعت  به  بتواند  که  پاتوژنی 
کردن ده ها  کند از قابلیت قربانی  گسترش پیدا 
یک  اقتصاد  ساختن  مختل  انسان،  میلیون 
برخوردار  ملی  امنیت  ساختن  بی ثبات  و  کشور 

است.
درحالیکه از سال 2016-2014 همزمان با شیوع 
از دولت ها و  برخی  آفریقا  ابوال در غرب  بیماری 
جهت  در  تالش هایی  المللی  بین  سازمان های 
این  داشته اند  بیماری ها  شیوع  با  آمادگی 

کافی نبوده است. اقدامات 
مهم  عوامل  جمله  از  فقر  کارشناسان  گفته  به 
فراهم  به  و  بیماری های عفونی است  در شیوع 
بیماری ها  همه گیری  برای  شرایط  ساختن 

کمک می کند.
کل  گزارش ایسنا به نقل از ژاپن تودی، دبیر  به 
دولت ها  از   )WHO( بهداشت  جهانی  سازمان 
همه گیری  و  شیوع  از  تا  کرده  درخواست 
بوده اند  آن  شاهد  گذشته  در  که  بیماری هایی 
نظام  بخش  در  سرمایه گذاری  با  و  گرفته  درس 
این  در  چشمگیری  پیشرفت های  به  سالمت 

کنند. رابطه دست پیدا 

تحقیقات پلیس تهران نشان می دهد انگیزه اش از 
قتل، سرقت بوده، اما خودش ادعای دیگری دارد 
ناموسم مرتکب قتل شدم.  از  و می گوید: در دفاع 
پس از جنایت جسد دوستش را در موتورخانه دفن 

کرد و تصور نمی کرد راز قتل خیلی زود فاش شود.
درهم  چهره  اما  گذشته،  اش  زندگی  از  بهار   ۴۰  

نشان  سنش  از  بیشتر  سال ها  را  او  تکیده اش 
می دهد. او متاهل بوده و دختری ۹ ساله و پسری 
که  ۱۸ساله دارد و به اتهام قتل مرد ۴۵ ساله ارمنی 

دوستش بود بازداشت شد.
کشته  آهنی  میله  با  را  دوستش  که  کرد  اعتراف  او 
دفن  اش  زندگی  محل  ساختمان  موتورخانه  در  و 

است.  دزدیده  را  مقتول  وسایل  و  خودرو  و  کرده 
او  شد.  کشف  نیز  مقتول  جسد  متهم،  اعتراف  با 
غالمی،  ساسان  به  قضایی  تحقیقات  جریان  در 
گفت:  بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی تهران 
مقداری  روز  آن  بودیم.  معتاد  دو  هر  مقتول  و  من 
کردم  زیورآالت خریدم. دوستم را به خانه ام دعوت 

گفت  که بعد از بررسی اموال  کند  تا اموال را ارزیابی 
کاله بگذارم. او  بدلی است و من می خواهم سرش 
مدام به خاطر زندگی ام تحقیرم می کرد و می گفت 
 ۵۰۰ و  باشم  دوست  همسرت  با  من  بده  اجازه 
من  خشم  باعث  همین  می دهم.  تو  به  هزارتومان 

و قتل اوشد.

خطر همه گیری بیماری ها و مرگ میلیون ها انسان در جهان

اظهارات قاتل مرد ۴۵ ساله پرده از راز قتل او برداشت 

خبر

حساب بانکی یارانه بگیران چک می شود؟

طالق برای سگ

با شروع قطع یارانه افراد پر درآمد، حساب های مالی و بانکی یارانه 
بگیرانی که حذف شده اند بعد از دریافت رضایت از آنها چک خواهد 

شد.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، با اعالم رسمی دولت حذف یارانه 
بگیران پر درآمد از شهریور ماه سال جاری و طبق تکلیف قانون بودجه 
مبنی بر حذف سه دهک باالی درآمدی آغاز شده است؛ به طوری که 
از خانواده هایی که در دهک های باال شناسایی  حدود ۲۰۰ هزار نفر 

شده بودند در این ماه از لیست سازمان هدفمندی کنار رفتند.
اما اینکه یارانه افراد بر چه مبنایی حذف خواهد شد در دو دسته تقسیم 
بندی می شود که به قبل از حذف یارانه و بعد از آن بر می گردد. قبل 

از اینکه یارانه افراد حذف شود آن ها بر مبنای اطالعاتی که ثبت شده 
مانند مسافرت های خارجی، خودرو های فرد، نوع شغل، کارفرما بودن 
و تعداد پرسنل، معامالت انجام شده و دارایی های مختلف که بر مبنای 

کد ملی افراد ثبت شده شناسایی و کنار گذاشته می شود.
با توجه به پیامکی که دریافت  اما وقتی که یارانه ها حذف شد افراد 
می کنند می توانند برای اعتراض مراجعه کنند. در این مرحله وقتی که 
به پیشخوان دولت مراجعه کردند از آن ها در مورد رضایت شان برای 

استعالم حساب بانکی و مالی نیز استعالم می شود.
بر این اساس حساب مالی و بانکی یارانه بگیران زمانی مورد بررسی 
قرار می گیرد که یارانه آن ها قطع شده و اگر اعتراض به این موضوع 

داشته باشند باید حساب بانکی و مالی آن ها چک شود.
در این حالت ممکن است تعداد زیادی از افراد یارانه بگیر با وجود اینکه 
خواهان دریافت یارانه در هر ماه باشند به دلیل عدم تمایل به بررسی 

حساب های بانکی و مالی، از این درخواست انصراف دهند.
بررسی حساب های بانکی برای قطع یارانه پردرآمد ها موضوعی است 
مسئوالن  و  دولت  البته  و  شده  مطرح  بار ها  گذشته  سال های  از  که 
بانکی آن را خط قرمز اعالم کرده بودند. حتی حدود دو سال پیش 
و در هنگام تصویب قانون بودجه نیز بررسی تراکنش های مالی افراد 
نهایت مورد موافقت قرار نگرفت و  در مجلس پیشنهاد شد، ولی در 

عملیاتی نشد.

هم  از  »سگ«  یک  خاطر  به  من  زندگی  نمی شود  باورم  هم  هنوز 
پاشید و همه آن نجوا های عاشقانه که روزی روحم را جال می داد، به 
رکیک ترین توهین ها و زشت ترین رفتار هایی تبدیل شد که روزگاری 

بین من و »رومینا« رد و بدل می شد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، جوان ۲۸ ساله در 
حالی که دادخواست شکایت از همسرش مبنی بر توهین و فحاشی و 
تخریب لوازم زندگی را در دست داشت، با چهره ای شکسته و غمگین 
پا به اتاق مشاوره و مددکاری اجتماعی کالنتری شفای مشهد گذاشت 
و با بیان این که فکر نمی کردم به این زودی رویا های عاشقانه ام را 
کابوس طالق در آغوش بگیرد به کارشناس اجتماعی کالنتری گفت: 
بود که  در یک خانواده پرجمعیت متولد شدم، پدرم کارگر ساده ای 
با  توام  آرام  زندگی  تا  می کرد  تالش  بازویش  قوت  با  شب  تا  صبح 

آسایشی را برای من و دیگر خواهران و برادرانم فراهم کند.
آن روز ها در حاشیه شهر سکونت داشتیم و من با آرزوی این که روزی 
زخمی  پینه های  شاهد  تا  کنم  پیدا  مناسبی  شغل  تحصیل  ادامه  با 
دستان پدرم نباشم، شاگرد ممتاز مدرسه شدم. خوب به خاطر دارم 
وقتی پدرم شب هنگام به منزل بازمی گشت و چهره غبار گرفته اش 
را با دستان تاول زده می شست تا ما را به مسجد کوچک محله مان 
ببرد، فقط در گوشه ای پنهان می شدم تا لبخندهایش را نگاه کنم که 

فریاد می زد: زود باشید سینه زنی شروع شد!
پدرم همواره ما را به مجالس مذهبی و هیات ها می برد و گاهی نیز به 
همراه مادرمان در مجالس مذهبی شرکت می کردیم. روز های محرم و 

صفر را هیچ گاه از یاد نمی برم که در کنار پدرم و در مراسم عزاداری 
امام حسین )ع( لباس مشکی می پوشیدم و زنجیر می زدم با این حال 

پدر و مادرم فقط تاکید می کردند که درس هایم را خوب بخوانم.
از رشته های مهم مهندسی دانشگاه دولتی پذیرفته  خالصه در یکی 
شدم و برای ادامه تحصیل پا به شهری دیگر گذاشتم تا این که در سال 

آخر دانشگاه با »رومینا« آشنا شدم.
او در یکی از رشته های علوم تجربی تحصیل می کرد و این آشنایی که 
از یک بحث ساده دانشجویی به خاطر نمره یک درس مشترک آغاز 
شد، در مدت کوتاهی به ازدواج انجامید اگرچه در مراسم خواستگاری 
تفاوت های فاحش مذهبی و فرهنگی را بین دو خانواده دیدم، اما گویی 
کور و کر شده بودم. من هیچ کسی جز رومینا را نمی دیدم. او فراتر از 

نیمه گمشده ای بود که هر جوانی برای رسیدن به آن تالش می کند.
رومینا را آن قدر دوست داشتم که وقتی لبخند می زد گویی روح از 
بدنم جدا می شد. باالخره با همه مخالفت های خانواده ام و با نادیده 
گرفتن این تفاوت ها پای سفره عقد نشستیم، ولی رویا های عاشقانه ام 
خیلی زود به خاکستر یأس تبدیل شد. چرا که همسرم توقع هدایایی 
را از من داشت که من با درآمدم توانایی تهیه آن ها را در آغاز زندگی 

نداشتم.
او نه تنها اصرار داشت مراسم عروسی مان به صورت مختلط و در یک 
باالی  در  را  منزلی  کرد  مجبور  مرا  بلکه  برگزار شود  بزرگ  تاالر  باغ 
شهر اجاره کنم و زندگی مشترک ما در حالی با مشکالت حادی روبه 
رو شد که همسرم به اصول مذهبی بی تفاوت بود و در برابر دیگران 

محرم و نامحرم را به هیچ وجه رعایت نمی کرد و حجابش را نیز کنار 
می گذاشت.

به  بستگانش  جمع  در  نیز  مرا  گرفتن  روزه  و  خواندن  نماز  حتی  او 
تمسخر می گرفت و موجب رنجش خاطرم می شد، ولی اختالفات ما 
یک سگ  رومینا  پدر  روزی  که  نشد  تحمل  قابل  دیگر  جایی  آن  از 
خانگی را در جشن تولدش به او هدیه داد. از آن روز به بعد روزگار ما 
سیاه شد، آن حیوان روی فرشی که من نماز می خواندم ادرار می کرد. 
باالخره از نظر من حیوان نجسی بود و با دیدن این صحنه ها حالم بد 
می شد، اما رومینا آن حیوان را به آغوش می کشید به طوری که انگار 

فرزندش را در آغوش گرفته است.
آن حیوان همه زندگی همسرم شده بود به گونه ای که از عهده مخارج 
به جایی رسید که مشاجره ها و  این ماجرا  برنمی آمدم.  او  نگهداری 
درگیری ما به شدت افزایش یافت به همین دلیل رومینا با حالت قهر 
منزل را ترک کرد و آن حیوان را به من ترجیح داد! بعد هم مهریه 
آن در حالی که من  از  بگیرد. پس  تا طالق  اجرا گذاشت  به  را  اش 
با وساطت  اقساطی دادگاه پرداخت می کردم  با دستور  را  مهریه اش 
بود  این  او  اما هدف  بازگشت،  زندگی مشترک  به  دوباره  تر ها  بزرگ 
او  که  کند  عصبانی  مرا  طوری  زندگی  لوازم  تخریب  و  توهین  با  که 
... شایان ذکر  و  بگیرد  این طریق طالق  از  بتواند  او  و  بزنم  را کتک 
پرونده  )رئیس کالنتری شفا(  نوروزی  ناصر  به دستور سرهنگ  است 
این جوان در دایره مددکاری کالنتری مورد بررسی های کارشناسی و 

قضایی قرار گرفت.
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مرگ موتور سوار 

براثر اشتباه راننده کامیون
رییس پلیس راه زرند گفت:بی احتیاطی راننده کامیون، مرگ موتورسوار 

زرندی را در پی داشت.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
روستای  در  رانندگی  حادثه  گفت:  زرند  راه  پلیس  رییس  اثنی عشری 

عزیز آباد زرند سبب مرگ موتورسوار شد.
حوالی  چپ  به  گردش  در  کامیون  راننده  گفت:خطای  عشری  اثنی 

روستای عزیز آباد زرند موجب بروز حادثه شده است.
این حادثه  موتوسیکلت سوار  راه زرند تصریح کرد: در  فرمانده پلیس 
جراحات  اثر شدت  در  که  بود  احمدآباد  روستای  اهل  ساله   ۱۷ جوان 

وارده در محل حادثه جان باخت.
قوانین  رعایت  شک  بدون  اما  نمی کند،  خبر  حادثه  افزود:هرچند  او 
راهنمایی و رانندگی می تواند به مقدار زیادی از بروز حوادث این چنینی 

کم کند.

معامله خودروی سرقتی در قبال 

مواد مخدر
فرمانده انتظامی استان کرمان از دستگیری دو نفر سارق مسلح سابقه 
دار و کشف خودروی سرقتی با تالش ماموران پلیس آگاهی شهرستان 

سیرجان خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، سردار 
عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: در پی وقوع یک 
فقره سرقت مسلحانه خودرو تویوتا هایلوکس در نجف شهر شهرستان 

سیرجان، تیمی از پلیس آگاهی وارد عمل شدند.
او بیان کرد: مأموران پلیس پس از بررسی اظهارات فرد مالباخته و یک 
سری تحقیقات میدانی متهمان را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه 
تویوتا  خودروی  بعدی  اقدامات  انجام  با  و  دستگیر  مخفیگاهشان  در 

هایلوکس را نیز در یکی از شهرستان های جنوبی کشف کردند.
رودبار  شهرستان  در  را  سرقتی  خودروی  سارقان  افزود:  ناظری  سردار 
 ۴۰۵ پژو  یک  و  نقد  وجه  تومان  میلیون   ۹۵ قبال  در  زهکلوت  بخش 
و وعده مقداری موادمخدر فروخته بودند که متهمین به مرجع قضائی 

معرفی شدند.

سه کشته و یک مجروح

 در تصادفی مرگبار
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان از یک 

تصادف مرگبار در شهر کرمان خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
علی عسکری مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
حادثه  از  ماه  شهریور   ۲۹ بامداد  دقیقه   ۵۲ ساعت  در  گفت:  کرمان 

برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ در بلوار جمهوری اسالمی مطلع شدیم.
و  امداد  و  اطفاء حریق،  تیم  بالفاصله  به شدت حادثه  توجه  با  اوافزود: 
نجات سازمان آتش نشانی از نزدیکترین ایستگاه به محل حادثه اعزام 

شد.
خروج  به  اقدام  وقت  اتالف  بدون  نشانان  آتش  کرد:  بیان  عسکری 
سرنشینان محبوس شده که به علت شدت بسیار زیاد این حادثه امکان 
از بین آهن پار ه های خودرو وجود  خارج کردن و بیرون آوردن آن ها 

نداشت کردند.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهر کرمان تصریح کرد: در این حادثه 
یک دستگاه پژو ۴۰۵ به شدت با درخت برخورد کرده است سرنشینان 
خودرو که ۴ نفر بودند در بین آهن پاره ها محبوس شدند که متاسفانه 
در این حادثه ۳ نفر از آن ها فوت  و یک نفر به شدت مصدوم شده است. 
با تالش آتش نشانان سرنشینان از خودرو خارج و فرد مصدوم به وسیله  

عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد.
فوت  این خودرو  تمامی سرنشینان  کرمان  اورژانس  رییس  گفته  طبق 

کرده و در رده سنی ۱۹ تا ۲۵ هستند.

علیرضا  استرالیا،  فوتبال  فدراسیون  تایید  با 
داوران  جمع  به  ایران  المللی  بین  داور  فغانی 
قرار  قراردادی،  امضای  با  و  شد  اضافه  استرالیا 

است در این کشور قضاوت کند.
 علیرضا فغانی چند روز پیش تصمیم گرفت به 
به  و  کند  ترک  را  ایران  دلیل مسائل خانوادگی 
همراه خانواده اش به استرالیا برود. این داور بین 
ایران که همچنان تصمیم دارد  ارزنده  المللی و 
به کار قضاوت مشغول باشد، قرار است از این به 
به کارش  استرالیا  داوران  از  یکی  عنوان  به  بعد 

ادامه بدهد.
در  استرالیا  فوتبال  فدراسیون  ورزشی  اخبار   
 - برای فصل ۲۰۱۹  فغانی  اعالم کرد که  خبری 

استرالیا  لیگ  وقت  تمام  داوران  از  یکی   ۲۰۲۰
خواهد بود و با این داور قراردادی هم امضا شده 

است.
فغانی،  از  تمجید  با  استرالیا  فوتبال  فدراسیون 
وی را یکی از شخصیت های قابل احترام داوری 
جام  مسابقات  در  که  است  دانسته  فوتبال  در 
ملت های آسیا، جام جهانی، جام کنفدراسیون 
فوتبال و مسابقات المپیک سابقه قضاوت دارد 
و دوبار هم به عنوان داور سال آسیا معرفی شده 
است. علیرضا فغانی حاال به عنوان یکی از داوران 
استرالیایی به کریس بیت، شون ایوانز و الکس 
استرالیا  لیگ  وقت  تمام  داوران  دیوگر  کینگز 

اضافه خواهد شد.

مسابقات  دوره  دومین  در  کرمان  ساسان  تیم 
میزبانی  به  که  کشور  باشگاه های  سنگ نوردی 
و  سرطناب  رشته  دو  در  شد،  برگزار  همدان 
بولدرینگ عنوان قهرمانی رقابت ها را از آن خود 

کرد.
و  کوهنوردی  هیات  رئیس  ایرانمنش،  فرزاد 
گو  و  در گفت  استان کرمان  ورزشی  صعودهای 
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با 
مسابقات  دوره  دومین  گفت:  کرمان،  از  جوان 
در  کشور  باشگاه های  قهرمانی  سنگ نوردی 
میزبانی  به  رقابت ۷۵ سنگنورد  با  بانوان  بخش 

همدان آغاز شد.
او افزود: این رقابت ها به مدت ۲ روز با حضور ۷ 
تیم در بخش بانوان به میزبانی سالن فرهاد شهر 

همدان برگزار شد.
در  مسابقات  این  اینکه  به  اشاره  با  ایرانمنش 
شد،  پیگیری  بولدرینگ  و  سرطناب  رشته های 
تصریح کرد: باشگاه سنگ نوردی داوودی تهران، 
استان  هیئت  تهران،  مدرس  تربیت  دانشگاه 

آمل،  آزادی  کوهنوردی  باشگاه  نومرز،  همدان، 
کوهنوردی  باشگاه  صها،  کوهنوردی  باشگاه 
در  کرمان  ساسان  کوهنوردی  باشگاه  و  بهمن 
بیان داشت: در  او  این پیکار ها شرکت داشتند. 
 ۴۳ بلدرینگ  بخش  در  و   ۳۲ سرطناب  بخش 
ایرانمنش  به رقابت پرداختند.  با هم  سنگ نورد 
گفت: در پایان این رقابت ها، در ماده سر طناب 
محیا دارابیان بر سکوی نخست ایستاد و راحیل 
رمضانی نیز به عنوان دوم دست یافت. او افزود: 
در ماده بولدرینگ نیز راحیل رمضانی به عنوان 
و  شد  دوم  دارابیان  محیا  یافت،  دست  نخست 

فاطمه جعفری نیز جایگاه سوم را کسب کرد.
ایرانمنش تصریح کرد: در مجموع تیمی نیز تیم 
ساسان کرمان، در دو رشته سرطناب و بولدرینگ 
عنوان قهرمانی رقابت ها را به خود اختصاص داد.

دومین دوره جام سنگ نوردی باشگاه های کشور 
در  گذشته  روز  چند  طی  نیز  مردان  بخش  در 
میزبانی  به  بولدرینگ  و  سرطناب  رشته های 

همدان برگزار شد.

 ۲ کشف  از  انار  شهرستان  انتظامی  جانشین 
این  در  گمرکی  قاچاق  کاالی  ریال  میلیارد 

شهرستان خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان  ، سرهنگ علی اسدی، جانشین 
انتظامی شهرستان انار با اشاره به کشف ۲میلیارد 
ریال کاالی قاچاق گفت: در اجرای طرح تشدید 

آگاهی  پلیس  ماموران  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
شهرستان حین کنترل محور های مواصالتی یک 
متوقف  بیشتر  بررسی  برای  را  کامیون  دستگاه 

کردند.
او افزود: پس از بررسی اوراق و مدارک مشخص 
شد بار لوله استیل این کامیون قاچاق بوده و فاقد 

مدارک گمرکی قانونی است.

کشف  قاچاق  کاالی  ارزش  انتظامی  مسئول  این 
شده را ۲ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: 
۲ متهم در این زمینه دستگیر و با تشکیل پرونده 
برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی 

شدند.
و  مشارکت  از  قدردانی  ضمن  اسدی  سرهنگ 
همکاری شهروندان با پلیس در راستای برقراری 

نظم و امنیت و اجرای موفق طرح های پاکسازی 
نقاط آلوده و جرم خیز، از عموم مردم شهرستان 
خواست در صورت مشاهده و یا اطالع از هرگونه 
دپو و یا قاچاق کاال و مواد مخدر مراتب را سریعا 
 ۱۱۰ پلیسی  فوریت های  مرکز  تلفن  طریق  از 
اطالع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به 

شناسایی ودستگیری مجرمان اقدام شود.

علیرضا فغانی داور رسمی استرالیا شد

کرمان، قهرمان مسابقات سنگ نوردی باشگاه های کشور شد

لوله های استیل قاچاق در انار متوقف شدند

رزمی  هنر های  و  فو  کونگ  مسابقات  در  کرمان  استان  منتخب  تیم 
قهرمانی کشور موفق به کسب کاپ اخالق رقابت ها و ۶ مدال رنگارنگ 
شدند. علی همتی، رئیس هیات کونگ فو و هنرهای رزمی استان کرمان 
از  باشگاه خبرنگاران جوان  با خبرنگار گروه استان های  در گفت و گو 
با  کشور  قهرمانی  رزمی  هنر های  و  فو  کونگ  مسابقات  گفت:  کرمان، 
میزبانی  به  روز  دو  به مدت  ایران  از سراسر  کننده  حضور ۳۵۰ شرکت 

تهران برگزار شد. او افزود: تیم منتخب استان کرمان به مربیگری محدثه 
حضور  رقابت ها  این  در  محمدی  حاج  معصومه  سرپرستی  و  بیرجندی 
یافت. همتی تصریح کرد: در پایان این مسابقات، کرمان موفق به کسب 

کاپ اخالق رقابت ها و یک مدال طال، یک نقره و ۴ برنز شد.
رقابت ها  نخست  سکوی  بر  ساالری  زینب  اساس،  این  بر  کرد:  بیان  او 
ایستاد، زهرا کریمی افشار به مقام دوم دست یافت و فاطمه اسدی، تکتم 

مهدی زاده، یاسمن حکیمیان و هستی احمدی سوم شدند.
این  طالیی  کمربند  دریافت  به  نیز  ساالری  زینب  اینکه  بیان  با  همتی 
مسابقات نائل شد، افزود: کاپ اخالق این مسابقات هم به استان کرمان 

تعلق گرفت.
او با تبریک این موفقیت بزرگ از اسدی مسئول هماهنگی این اعزام و 

اعضای این تیم اعزامی قدردانی کرد.

محمد حسین ابارقی، دونده باشگاه صنعت مس کرمان به عنوان ارزنده 
کشور  های  باشگاه  میدانی  و  دو  لیگ  بازیکن  آورترین  امتیاز  و  ترین 

معرفی شد.
عفت کاظمی پور، نایب رئیس هیات دو و میدانی استان کرمان در گفت 
و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: 
قهرمانی  میدانی  و  دو  مسابقات  دوره  سومین  و  بیست  نهایی  مرحله 
باشگاه های کشور در بخش آقایان با حضور باشگاه های آسان پرداخت، 
تهران،  نفت  فارس،  خلیج  پلیمر  سونگون،  مس  سپاهان،  مبارکه  فوالد 
مس کرمان، دانشگاه آزاد فارس، دانشگاه یزد، دانشگاه علوم پزشکی ایران 
آفتاب  ورزشگاه  در  تهران  میزبانی  به  روز  دو  به مدت  تهران  مقاومت  و 

انقالب برگزار شد.
او افزود: محمدحسین ابارقی، دونده شایسته ی کرمانی در مسابقات لیگ 
باشگاه های دو و میدانی کشور توانست جزو نفرات ارزنده و پرامتیاز باشد.

کاظمی تصریح کرد: این دو و میدانی کار کرمانی در این مسابقات لباس 
باشگاه صنعت مس کرمان را به تن و با حمایت این باشگاه تیم کرمان 

را سربلند کرد.
او افزود: این نتایج  به شرح زیر است:

نتیجه ۱۰۰ متر
۱ - محمد حسین ابارقی-مس کرمان۱۰.۶۵-،
۲ -رضا قاسمی- فوالد مبارکه سپاهان۱۰.۶۸-،

۳ -مهران حسینی-آسان پرداخت۱۰.۶۸-،
۴ -حمیدرضا نجفی-آسان پرداخت۱۰.۸۲-،

۵ -بنیامین یوسفی-دانشگاه آزاد فارس۱۰.۸۷-،

۶ -مهدی رضایی-مس سونگون۱۰.۹۸-،
۷ -رضا کاظمی رحیم آبادی- نفت تهران۱۱.۱۲-،

۸ -مبین کمی نژاد-نفت تهران- ۱۱.۱۲
نتیجه ۲۰۰ متر

۱ - محمد حسین ابارقی-مس کرمان- ۲۱.۰۴،
۲ -علی خدیور- آسان پرداخت- ۲۱.۲۱،

۳ -حمیدرضا نجفی- آسان پرداخت- ۲۱.۶۴،
۴ -فرشاد اداوی- فوالد مبارکه سپاهان- ۲۱.۶۴،
۵ - رضا قاسمی- فوالد مبارکه سپاهان- ۲۱.۶۶،

۶ - بنیامین یوسفی- دانشگاه آزاد فارس- ۲۱.۶۹،
۷ -علی سلیمانی- مس سونگون- ۲۱.۹۹،
۸ - مهدی رضایی-مس سونگون- ۲۲.۰۱

در پایان رقابت های قهرمانی کشور؛
کونگ فوکاران کرمانی کاپ اخالق و ۶ مدال رنگارنگ کسب کردند

دونده کرمانی امتیاز آورترین بازیکن لیگ معرفی شد

خبر

شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمان )سهامی خاص(
شماره ثبت 2972

به اطالع کلیه سهامداران شرکت فوق می رساند با توجه به عدم رسمیت جلسه 
مجمع عمومی عادی در تاریخ ۹۸/۶/۲۷ مجمع عمومی نوبت دوم شرکت فوق در 
تاریخ شنبه ۹۸/۷/۱۳ ساعت ۱۸ در محل اتاق بازرگانی کرمان تشکیل خواهد شد.

دستور جلسه: 
۱- انتخاب اعضای هیات مدیره 

۲- انتخاب بازرسین 
هیات مدیره 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده نوبت دوم 

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !
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سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

هرساله با قرار گرفتن در آستانه ماه مهر و بازگشایی 
مدارس همواره یکی از دغدغه های خانواده ها انتخاب 
به  و  است  فرزندشان  برای  مناسب  کفش  و  کیف 
دنبال انتخاب کیف و کفشی هستند که آسیبی را به 

بدن فرزندشان وارد نکند.
و  فیزیکی  طب  متخصص  اکبری   فتانه  دکتر 
توانبخشی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به قرار گرفتن 
دانش آموزان در سن رشد،   گفت: به همین دلیل باید 
تا  دانش آموزان  لوازم التحریر  و  مدرسه  کیف  جنس 
حد ممکن از انواع سبک انتخاب شوند تا حجم زیاد 
و وزن سنگین آن آزار دهنده نبوده و کمترین وزن 
دانش آموزان  وارد کند؛ چراکه  دانش آموز  بدن  به  را 
در سن رشد هستند و تحمیل وزن سنگین به بدن 
در این سن آسیب های اسکلتی را به دنبال دارد. به 
همین دلیل وزن کوله پشتی مناسب برای کودکان 

حداکثر معادل حدود ۱۵ درصد وزن شان است.
مناسب تر  را  پشتی  کوله  کیف های  از  استفاده  وی 
از انواع دستی و بندی آن عنوان کرد و گفت: نحوه 
تنظیم دو بند کوله پشتی باید طوری باشد که وزن 
گیرد.  قرار  کتف  دو  میان  و  پشت  ناحیه  در  کیف 
بلند  آنقدر  نباید  کوله پشتی ها  بندهای  همچنین 
باشند که روی ناحیه لگن و کمر قرار گیرند. از طرف 
و  نبوده  مناسب  طرفه  یک  پشتی های  کوله  دیگر 
فرد  آن،  حمل  برای  که  چرا  هستند؛  غیراستاندارد 

ناچار است به یک طرف متمایل می شود.
توصیه  داد:  ادامه  فیزیکی  طب  متخصص  این 
می کنم کیف های بنددار یا کیف های دستی به طور 
راست حمل شوند  و  شانه چپ  یا  با دست  متناوب 
به طور متناسب در هر دو طرف بدن  تا وزن کیف 

تقسیم شود. عادت کردن به حمل کیف با یک دست 
یا یک طرف بدن، می تواند زوایای کمی از کج شدن 
ستون فقرات، افتادگی شانه و عوارضی از این قبیل را 

در دانش آموزان به دنبال داشته باشد.
وی، تحمیل وزن زیاد به بدن دانش آموزان را مسبب 
آسیب به مفاصل دانست و تصریح کرد: وزن نامناسب 
کیف ها در دراز مدت در بدن دانش آموزان، افتادگی 
فقرات،  ستون  انحراف  حتی  یا  طرف  یک  به  شانه 

افزایش قوس کمر و بدشکلی در ستون فقرات را به 
دنبال دارد.

برای  مناسب  کفش  انتخاب  خصوص  در  اکبری 
اسپورت  کفش های  کرد:  اظهار  دانش آموزان 
در  دانش آموزان  استفاده  برای  پیاده روی  مخصوص 
مدارس مناسب است. کفش مدارس باید راحت باشد. 
مناسب  مدارس  برای  پاشنه دار  کفش های  بنابراین 
نیستند. بهتر است کفش مدارس حداکثر دو تا سه 

سانتی متر پاشنه پهن داشته و جنس کف کفش نیز 
از اسفنج فشرده و تا حدی قابل انعطاف باشد.

وی کفش های بندی با پنجه پهن را برای استفاده 
به  گفت:  و  دانست  مناسب  مدارس  در  دانش آموزان 
منظور تحمل فشارهای کف زمین و عدم انتقال آن 
نازک  حد  از  بیش  نباید  کفش ها  کف  جنس  پا،  به 
دارای کف  باشد؛ چرا که کفش های  پذیر  انعطاف  و 
نازک درد و ناراحتی در پا را سبب می شوند. همچنین 

سنگین  و  محکم  حد  از  بیش  نباید  کفش ها  کف 
باشد.

از  ناشی  عوارض  گفت:  فیزیکی  طب  متخصص  این 
حمل روزانه کیف های سنگین و نشستن های نادرست، 
با اصالح عادت ها و ورزش تا حدودی برطرف می شود. 
اما توصیه می شود که برنامه  مدارس طوری تنظیم شود 
که دانش آموزان مجبور نباشند در طول روز وزن زیادی 

را حمل کنند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه میز و نیمکت مدارس 
نشستن  بر  باشد،  آموز  دانش  جثه  با  متناسب  باید 
صحیح دانش آموزان تاکید کرد و گفت: نحوه نشستن 
شیوه ای  به  باید  مدت  طوالنی  در  بویژه  دانش آموزان 
و  نرسیده  آسیب  اسکلتی  سیستم  به  تا  باشد  صحیح 
فرصت رشد مناسب به دانش آموز داده شود. دانش آموز 
در صورتی می تواند به روشی صحیح و استاندارد بنشیند 
که از میز و نیمکت های استاندارد استفاده شود. میز و 
نیمکت های مورد استفاده در مدارس باید متناسب با قد 
و قواره دانش آموز باشد؛ چرا که عمده اشتباه نشستن ها 
هنگام خواندن و نوشتن به دلیل نامناسب بودن اندازه 
با  انطباق خود  برای  و دانش آموز  نیمکت هاست  و  میز 
میز ناچار قوز کرده و یا به یک سمت متمایل می شود.

نیمکت  و  میز  ویژگی های  به  اشاره  ضمن  اکبری 
استاندارد، گفت: ارتفاع صندلی نیمکت باید به اندازه ای 
باشد که با چسباندن بازو به کنار تنه و خم کردن ۹۰ 
درجه ای آرنج، دست همسطح نیمکت باشد. همچنین 
ارتفاع صندلی باید به میزانی باشد که زمانی که فرد تا 
آخرین قسمت نشیمنگاه روی آن قرار گرفت، پاها به 

راحتی روی زمین قرار گیرند.
وی ادامه داد: الزم است میز و نیمکت ها این قابلیت 
را  خود  موقعیت  بتواند  دانش آموز  که  باشند  داشته  را 
جابجا کرده و یا تغییر دهد. میز و نیمکت های نامناسب 
می تواند  نشستن  نادرست  حالت های  آن  دنبال  به  و 
و  پشتی، مشکالت عضالنی  قوز  افزایش  درازمدت،  در 
اسکلتی را در ستون فقرات، کمر، پشت و گردن و گاها 

مشکالت جدی را به دنبال داشته باشد.

چند توصیه  پزشکی درباره کیف و کفش مناسب دانش آموزان

  در هفته بزرگداشت دفاع مقدس به سر می بریم، در هیاهوی زمانه 
و فارغ از اخبار روزمره و تلخکامی های روزگار، ذكر و یاد رشادت ها، 
شهامت ها و بزرگی كردن هایی كه باعث رشد عزت نفس و احترام به 
خود می شود و برای نسل های بعدی كالس درسی است كه عیار انسانیت 
را آموزش می دهد. باید هر سال از خود بپرسیم كه چرا یک جوان آغوش 
گرم خانواده را رها می كند و زیر آوار تركش و گلوله آرام می گیرد؟ 
تعریف وطن چیست؟ و اینکه امروز بعد از گذشت 30 سال ما چگونه به 

مفهوم وطن فکر می كنیم و.....

روایت »کرمان امروز« از آغاز هفته دفاع مقدس و گرامیداشت ارزش هایی که ارزش را تعریف می کنند؛

سرویس خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
در  بریم.  می  سر  به  مقدس  دفاع  بزرگداشت  هفته  در 
های  تلخکامی  و  روزمره  اخبار  از  فارغ  و  زمانه  هیاهوی 
روزگار، ذکر و یاد رشادت ها، شهامت ها و بزرگی کردن 
های هر ملتی عالوه بر اینکه  باعث حفظ و بالندگی حس 
های  نسل  برای  به خود می شود،  احترام  و  نفس  عزت 
جدید هم تاییدی بر راه و روش نیاکان می شود و آنها را  
با ارزش ها و آرمان های مقدس کشورمان آشنا می سازد.

هفته دفاع مقدس
ترین  گسترده  و  بلندترین  عنوان  به  مقدس  دفاع  هفته 
مرصعی  تاج  مقدس،  دفاع  سال  هشت   شهدای  یادواره 
است که  به انواع گوهرهای گرانبها مزین است. گوهرهایی 
چون شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان، خانواده های 
حرف  از  ای  گنجینه  گوهرها  این  از  کدام  هر  که  آنان 
های ناگفته و گنجی بی پایان هستند که نسل حاضر و 

آیندگان را بهره مند می کنند.
دفتر تک تک شهدای هشت  سال دفاع مقدس و لحظه 
درس  فردا  و  امروز  نسل  برای  آنان  زندگی  لحظه  به 
ایستادگی، استقامت، گذشت، خودسازی، ایثار، مقاومت، 
شک  بی  است.  آزادی  و  استقالل  عزت،  پذیری،  والیت 
شهدا جان خود را فدا کردند تا ارزش های ناب اسالمی 
که  مقدس  راه  در  شهدا  قرآن  تعبیر  به  و  بماند  زنده 
همان»فی سبیل ا...« است کشته شدند تا اسالم، قرآن و 
حدیث حفظ گردد. از این روی، زنده نگه داشتن یاد و نام 
این شهدا، گام نهادن در مسیر حرکت و راه آنهاست و با 
برگزاری آیین ها و یادواره های مختلف از جمله  برپایی 
هر چه  باشکوه ترمراسم های هفته دفاع مقدس قدمی هر 
چند کوچک برای معرفی و شناساندن راه و آرمان های 

شهدا برای آشنایی نسل جوان برداشت.
جایگاه  از  دفاع  و  جهاد  اسالم،  منظر  از  دیگر،  سوی  از 
بوده و در زمره مهم ترین  برخوردار  باالیی  ارزشی بسیار 

در  علی)ع(  امام  می آیند؛  شمار  به  دینی  مقدس  امور 
باب  الجهاد  »ان  می فرماید:  اهمیت جهاد  در  نهج البالغه 
من ابواب الجنه فتحه اهلل لخاصه اولیائه؛ همانا جهاد دری 
دوستان خاص  روی  به  فقط  که  است  بهشت  درهای  از 

خویش گشوده است«.
برای سنجش  ترازویی  راه خدا،  در  دیگر، جهاد  زاویه  از 
بر  را  خواب  که  کسانی  بی شک  است،  شده  ذکر  ایمان 
خود حرام کرده در راه خدا دل از خانه و آشیانه شسته اند 
از عالئق دنیوی  بر کسانی که  و راهی جبهه ها گشته اند 
نبریده در خانه های خویش راحت آرمیده اند، برتری بسیار 
دارند، قرآن مجید به این نکته در سوره مبارکه نساء، آیات 
۹۵ – ۹6 اشاره می فرماید: هرگز، مؤمنانی که )بدون هیچ 
عذری مانند نابینائی و مرض و غیره( جهاد را ترک نمایند 
با آنان که به مال و جان در راه خدا جهاد کنند )در مراتب 
ایمان، یکسان نخواهند بود، خدا مجاهدان فداکار به جان 
و  بلندی  مقام  و  مرتبه  حیث  از  نشستگان،  بر  را  مال  و 
برتری بخشیده است و همه اهل ایمان را وعده نیکو )که 
بر  را  مجاهدان  و  است  فرموده  است(  بهشت  در  دخول 
این  است.  داده  برتری  بزرگ  ثوابی  و  اجر  به  نشستگان 
درجات )و برتری رتبه ها( از نظر بخشایش و رحمت است 

که خدا درباره خلق آمرزنده و مهربان است.
سیاسی  مسایل  تحلیلگران  از  بسیاری  دیگر،  سوی  از 

جانفشانی های  این  که  باورند  براین  شناسان  جامعه  و 
رزمندگان اسالم در طول هشت سال دفاع مقدس بود که 
امروزه از آن به موج بیداری اسالمی در منطقه و جهان یاد 
می شود که ضمن پیشبرد منویات پیامبر اکرم)ص(، برای 

مسلمانان جهان عزت و سربلندی به ارمغان آورده است.
با این حال، آنچه در این راستا مهم به نظر می رسد، این که 
و  سبز  چراغ  با  عراق  بعثی  رژیم   ۱3۵۹ شهریورماه   3۱
حمایت اربابان خویش حمله ناجوانمردانه ای را علیه ملت 
ایران آغاز کردند تا به خیال خود نهال نوپای انقالب را از 
ریشه بخشکانند، ولی ملت ایران و به ویژه جوانان با نثار 
خون پاک خویش نگذاشتند ذره ای از خاک کشورمان به 

دست بیگانگان بیفتد.
سال  هشت  ماهیت  بهتر  هرچه  شناخت  برای  بنابراین، 
اشاره  امام)ره(  حضرت  دیدگاه  به  می توان  مقدس  دفاع 
را  عراق  برابر  در  ایران  ماهیت جنگ  امام  نمود. حضرت 
کرده  قیام  خدا  برای  ایران  می کنند.  بیان  دفاعی  جهاد 
است، برای خدا ادامه می دهد و جز دفاع، جنگ ابتدائی با 

هیچ کس نخواهد کرد)صحیفه نور،ج۱6، ص68(.
دشمن  برابر  در  ایران،  ملت  مقدس  دفاع  حال،  این  با 
تاریخ  در  زرینی  برگ  عراق،  بعثی  رژیم  مسلح  دندان  تا 
انقالب اسالمی به ثبت رساند که حضرت امام آن را یک 

امتحان الهی قلمداد کردند. 

مهم ترین دست آوردهای دفاع مقدس 
دوران دفاع مقدس سند غرور ملت ایران برای نسل های 
آینده است و گرامیداشت روزهای بزرگی چون هفته دفاع 
مقدس، فتح خرمشهر، عملیات های مهم این دوران و ... 
شهدای  آرمان های  با  پیمان  تجدید  برای  مهم  فرصتی 
هشت سال دفاع مقدس، انقالب و امام راحل است، چرا 
که در حال حاضر اقتدار و سربلندی ایران عزیز به خاطر 
ایثار و جانفشانی شهدا بوده که باید برای تبیین فرهنگ 
و ارزش های دفاع مقدس  و دست آورهای آن برای نسل 
جوان کشور بیش از گذشته تالش نماییم. در ادامه اشاره 
ای داریم  به مهم ترین دست اوردهای هفته دفاع مقدس:
۱ - مهم ترین دست آورد دفاع مقدس، خود باوری نسلی 
بود که رژیم دو هزار و پانصد ساله را سرنگون و متالشی 
انقالب  از  کف  بر  جان  و  مشتاقانه  آن  پی  در  و  ساخته 
اسالمی دفاع و سرسختانه با دشمنان قسم خورده اسالم 

و استقالل و پیشرفت ایران به مبارزه برخاستند.
انقالب  وعظمت  ارزش ها  شدن  وعیان تر  شفاف تر   -۲
اسالمی در مردم ایران، در چشم جهانیان در پی حمله به 
با مشارکت دولت های شرقی و غربی و آمریکا  ایران که 

سازماندهی حمایت و پشتیبانی شده بود.
ایران  با  مستکبران  اجماع  دشمنی  عمق  افشای   -3

اسالمی.

جوانان  پرورش  و  رشد  انسانی،  عظیم  سرمایه  ایجاد   -۴
خداوند  لقای  به  آنان  از  گروهی  که  شجاع  و  غیرتمند 
با   همان  و  پایان جنگ  از  و گروهی دیگر پس  پیوستند 
روحیه سال های حضور در جبهه های غرب و جنوب ایران 

مهیای سازندگی ایران اسالمی شدند.
۵- احساس نیاز به خود کفایی و قطع وابستگی از دیگران، 
دستاورد مهم دیگری بود که ایران را از بسیاری از قطعات 

و تجهیزات نظامی و غیر نظامی بیگانگان، بی نیاز کرد.
6- قدرتمند شدن ایران اسالمی در منطقه عزتمند شدن 
مردم ایران در چشم مردم جهان و الگو شدن ایران برای 
برابر  همهٔ ملت ها و دولت ها در ایستادگی و مقاومت در 

زیاده خواهی استکبار جهانی.
۷- تحمیل شکست بر دشمن متجاوز و پشیمانی به صدام 
از عملکرد خائنانه خود در حمله به ایران که این موضوع 
)که  منطقه  در  آمریکا  دوستان  با  صدام  شدن  درگیر  با 
در حمله و اشغال کویت علنی شد( پس از فارغ شدن از 

مسئله ایران نمایان گردید.
نکته اساسی که دستاورد مهم دفاع  این  بیان  در   نهایت 
مقدس برای مردم ایران عبارت است از عزت ملت ایران 
و تقدیم شهدای عزیزی بود که هر کدام از آنان یک ملت 
برای ملت بود. لذا حفظ و شناخت این ارزش ها از اهمیت 

فوق العاده برخوردار است.

نقطه عطف تاریخ عاطفی ایران


