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اخبار استان

استاندار کرمان گفت: برای جلوگیری از ورود کاالی 
حفاظتی  مرزهای  وضعیت  کرمان  استان  در  قاچاق 
مهر،  خبرنگار  گزارش  به  گیرد.  قرار  بررسی  مورد 
برنامه ریزی،  کمیسیون  در  فدایی  محمدجواد 
ارز  و  قاچاق  کاالی  با  مبارزه  و  نظارت  هماهنگی، 
کاال  قاچاق  از  جلوگیری  با  ارتباط  در  داشت:  بیان 
تنها ارائه آمار کافی نیست بلکه باید موارد موجود را 
مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم و در نهایت به یک 

جمع بندی برسیم تا بدانیم چگونه باید عمل کنیم.
که  معناست  این  به  قاچاق  آمار  افزایش  افزود:  وی 
قاچاق کاال رو به افزایش است یا فعالیت دستگاه های 
تا  شود  بررسی  موضوع  این  باید  لذا  باالست  متولی 
ببینیم مربوط به کدام مساله است تا در جهت رفع یا 

تکمیل آن اقدام شود.

قرار  قبل  جلسه  مصوبه  در  گفت:  کرمان  استاندار 
قاچاق  باشد  فارسی  برچسب  بدون  کاالیی  اگر  شد 
محسوب شود باید بررسی شود که برای جلوگیری از 
ورود کاالی قاچاق در استان کرمان مرزهای حفاظتی 

ما چه میزان قوی است.
فدایی تصریح کرد: رشد کشفیات سوخت قاچاق در 
استان کرمان از متوسط کشور باالتر است و این در 
وضعیت  جنوبی  شهرستان های  برخی  که  حالیست 
غیرقابل قبولی دارند که در این ارتباط باید جلسه ای 

با حضور فرمانداران برگزار شود.
به عنوان دبیر جدید  این جلسه »جواد صادقی«  در 
کرمان  استان  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  کمیسیون 
معرفی  و از خدمات »ابراهیم شهریاری« دبیر سابق 

این کمیسیون تقدیر شد.

آسیب های  برابر  در  مراقبت  اداره  رییس 
از  استان کرمان  اجتماعی آموزش و پرورش 
دانش  اجتماعی  مراقبت  نظام  برگزاری طرح 

آموزان در ۲۴۳ مدرسه استان اشاره کرد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان  ، غالمرضا رشیدی، رئیس 
اجتماعی  آسیب های  برابر  در  مراقبت  اداره 
آموزش و پرورش استان کرمان گفت:  طرح 
و  شهرستان  سه  در  اجتماعی  مراقبت  نظام 
منطقه استان از جمله ناحیه ۲ با ۹۳ مدرسه 
همچنین  و  مدرسه   ۹۲ با  بم  شهرستان  و 
شهرستان راور در ۵۸ مدرسه این شهرستان 

برگزار شده است.
حمایت های  و  مداخالت  دهی  پوشش  به  او 
معرض  در  آموزان  دانش  اجتماعی  روانی، 
خطر و دارای اختالل سوء مصرف مواد مخدر 
و  داد  خبر  استان  آموزشی  منطقه   ۳۲ در 
دانش   ۶۴۷ و  هزار   ۳۷ طرح  دراین  افزود: 
آموز و خانواده های پرخطر شناسایی شده اند 
اند.  شده  درمان  تاکنون  آنان  از  نفر   ۳۲ که 
مهارت های  آموزش  طرح  اجرای  به  رشیدی 
زندگی و سبک های فرزندپروری و روش های 
اشاره  والدین  ویژه  اعتیاد  از  اولیه  پیشگیری 
و  هزار  دو  در  طرح  این  داشت:  بیان  و  کرد 
سیصد و شصت و هشت مدرسه استان اجرا 
از  نفر  و ۳۰۰  هزار   ۷ از  بیش  آن  در  و  شد 

قرار  آموزش  مورد  به مدت ۴ ساعت  والدین 
گرفتند.

آسیب های  برابر  در  مراقبت  اداره  رئیس 
از  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  اجتماعی 
اجرای طرح همکاری خانه و مدرسه ویژه پایه 
هفت  و  آموزشی  منطقه  دو  در  ابتدایی  اول 
مدرسه استان اشاره کرد و گفت: در این طرح 
دوره  ساعت   ۱۶۰ مدت  به  دانش آموز   ۱۲۸

آموزشی را گذرانده اند.
سیار  نمایشگاه   ۹۶۲ برگزاری  به  رشیدی 

بازدید  و  اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری 
این  از  آموز  دانش   ۶۷۰ هزارو   ۳۳ از  بیش 
دوره های  کرد:  بیان  و  اشاره  نمایشگاه ها 
آموزش ارتباط موثر با دانش آموزان، شناخت 
روش های  خطر،  عوامل  و  محافظ  عوامل 
کارکنان  ویژه  اعتیاد  از  اولیه  پیشگیری 
مدارس در بیش از ۲۳۰۰ مدرسه و با حضور 
 ۴ مدت  به  نفر   ۱۰۰ و  هزار  چهار  از  بیش 
برگزار  استان  ساعت در ۳۲ منطقه آموزشی 

شده است.

استاندار کرمان:

برای جلوگیری از ورود کاالی قاچاق، مرزهای حفاظتی استان بررسی شود

برگزاری طرح نظام مراقبت اجتماعی

 در ۲۴۳ مدرسه استان کرمان

خبر
رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق کرمان 

خواستار شد:

افزایش حجم محموله های 
صادراتی پسته از ۲۵ به ۶۰ تن

 

رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق کرمان به تولید ۲۲۰ هزار تن پسته در سال 
جاری و بیش از ۳۰ هزار تن پسته مانده از سال پیش در انبارهای کشور 
اشاره کرد و گفت: درخواست شده حجم محموله های صادراتی را از ۲۵ تن 
حال حاضر به ۵۰ یا ۶۰ تن افزایش دهند که موضوع در دست بررسی است.

به گزارش ایسنا »محمدعلی محمدمیرزائیان« درباره وضعیت صادرات پسته 
امسال گفت: در سال جاری با توجه به اینکه فصل برداشت پسته ۲۰ روز 
دیرتر آغاز شده، فرصت کمتری را برای صادرات این محصول به چین که 

نیاز آنها به پسته بیشتر برای ایام سال نو کشورشان است، خواهیم داشت.
محمدمیرزائیان افزود: با توجه به اینکه محموله های صادراتی پسته به چین 
حدود ۳۵ روز در راه خواهند بود، فقط ۴ تا ۵ هفته زمان برای صادرات 
داریم که باید با تسهیل و سرعت بخشیدن به فرآیندهای صادراتی، زمان 

را از دست ندهیم.
تن  از ۳۰ هزار  بیش  و  تن پسته در سال جاری  تولید ۲۲۰ هزار  به  وی 
پسته مانده از سال پیش در انبارهای کشور اشاره کرد و گفت: درخواست 
شده حجم محموله های صادراتی را از ۲۵ تن حال حاضر به ۵۰ یا ۶۰ تن 

افزایش دهند که موضوع در دست بررسی است.
رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق کرمان خاطر نشان کرد: یکی از مشکالت 
صادرکنندگان صرف مدت زمان زیاد برای اندازه گیری میزان رطوبت پسته 
بندرعباس  به  ها  محموله  و  داد  می  هدر  را  وقت  موضوع  همین  که  بود 

نمی رسید که قرار شد از روش سریع استفاده شود.
وی همچنین در رابطه با قطع بودن سامانه صادرات و ایجاد مشکالت برای 
صادرکنندگان اظهار کرد: قرار شد در صورت قطع بودن سامانه، با مدیریت 
اداره استاندارد امور مربوط به صادرات به صورت فیزیکی انجام و بعدا در 

سامانه ثبت شود تا صادرکننده زمان را از دست ندهد.

دیدار مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان
 با فرماندار راور

محمد طاهری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
کرمان در سفر یک روزه به شهرستان راور از پس از حضور در امور  آبفا این 

شهرستان ، در محل فرمانداری با اژدری فرماندار راور دیدار کرد.
و  راور  شهر  شرب  آب  مشکالت  رفع  با  رابطه  در  فرماندار  با  دیدار  در 
روستاهای بخش مرکزی و بخش کوهساران بحث و گفتگو شد و به منظور 

آبرسانی به مسکن مهر ،از این پروژه نیز بازدید به عمل آمد.

قبولی ۱۹ نفر از مددجویان زندان کرمان
 در دانشگاه

اداره  کالس های  و  پیگیری  تالش،  با  گفت:  کرمان  مرکزی  زندان  مدیر 
فرهنگی و تربیتی زندان مرکزی ۱۹ نفر از مشتاقان علم آموزی و تحصیل 

در رشته های مختلف وارد دانشگاه شدند.
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
و  فرهنگی  اقدامات  درزندان  گفت:  کرمان  مرکزی  زندان  مدیر  روشان، 
آموزشی خوبی صورت می گیرد تا مددجویان از فرصتی که در زندان دارند 

به نحو مطلوب و شایسته استفاده کنند.
رشته های  در  آقا  و  خانم  مددجویان  از  نفر   ۱۹ جاری  سال  در  افزود:  او 
مختلف در دانشگاه پیام نور به صورت غیر حضوری تحصیل می کنند و در 
برخی مواقع نیز استاد در زندان و در جمع مددجویان محصل حضور پیدا 

می کند و آموزش های الزم را می بینند.

آزادی 24 مددجو از زندان زرند 
بین  سازش  و  صلح  برقراری  با  گفت:  زرند  شهرستان  دادگستری  رئیس 
و  گردید  فراهم  زرند  زندان  در  مددجو   ۲۴ آزادی  زمینه  دعوا  اصحاب 

زندانیان به آغوش گرم خانواده بازگشتند.
حجت   ، جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
زرند  شهرستان  دادگستری  رئیس  محمدی  محمود  المسلمین  و  االسالم 
تالش  با  گفت:  شهرستان  این  اختالف  حل  شورا های  عملکرد  تشریح  در 
کارکنان شورا های حل اختالف شهرستان ۶۸۲ فقره پرونده در نیمه نخست 
امسال منتهی به سازش شده است که تعداد ۳۲۸ فقره پرونده مربوط به 

مصالحه حقوقی و ۳۵۴ پرونده مصالحه کیفری است.
و  ابتدای سال جاری ۳ هزار  ماهه ی  اعالم کرد:در شش  مقام قضائی  این 
در  و  است  شده  شهرستان  این  اختالف  حل  شورا های  وارد  پرونده   ۷۴۵

مقابل ۳ هزار و ۸۲۶ پرونده مختومه شده است.
شعبه   ۲۴ تعداد  زرند  در  کرد:  بیان  زرند  شهرستان  قضایی  حوزه  رئیس 
شورای حل اختالف فعال می باشد که از این تعداد ۷ شعبه رایی و ۶ شعب 

صلحی و ۱۱ شعب روستایی می باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استان:

در شش ماهه نخست امسال کرمان فقط 15 روز هوای پاک داشت
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان گفت: در ۶ ماهه نخست امسال 
در کرمان ۱۵ روز هوای پاک، ۱۱۶ روز قابل قبول، ۴ روز ناسالم و یک 

روز خطرناک داشته ایم.
بحران  مدیریت  شورای  جلسه  در  سعیدی«  »مجید  ایسنا،  گزارش  به 
قوای سه  و  نیروهای مسلح  ها،  اظهار کرد: همه دستگاه  استان کرمان 
گانه عضو ستاد مدیریت بحران هستند و باید وظایفی را براساس قانون 

انجام بدهند.
مخاطره   ۸ شاهد  امسال  نخست  ماهه   ۶ در  کرد:  عنوان  ادامه  در  وی 
استان  در   ... و  لرزه، سیل، صاعقه  زمین  از جمله  و ۴۵ حادثه  طبیعی 

کرمان بوده ایم.
سعیدی با اشاره به اینکه سیالب ابتدای امسال خسارات زیادی وارد کرد 
ارتباط شدند، تصریح کرد: در  و روستاهای زیادی دچار مشکل و قطع 
شهرستان های جنوبی و شرقی برای مبارزه با آفت ملخ صحرایی بیش 
آفت  و  اراضی سمپاشی  لیتر سم مصرف، ۱۶۲ هزار هکتار  از ۶۰ هزار 

مهار شد.
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان با بیان اینکه در ۶ ماهه نخست 
سال جاری ۵۲۵ مورد زمین لرزه از یک تا نزدیک به ۵ ریشتر در استان 

کرمان رخ داده که ۶ مورد بین ۴ تا ۵ ریشتر بوده است گفت: ۱۲۰ مورد 
از زمین لرزه ها در هجدک، ۶۳ مورد سیرچ، ۳۱ مورد یزدانشهر، ۲۹ مورد 

گلباف و ۲۷ مورد در کیانشهر و ۲۷ مورد در کوهبنان رخ داده است.
وی افزود: علت لرزه خیز بودن سیرچ و گلباف این است که این سیستم 
گسلی از لرزه خیز ترین مناطق و لرزه خیزی آنها قابل پیش بینی است 
و از سوی دیگر براساس نظر کارشناسان، فعالیت های معدنی در منطقه 

یزدانشهر موجب افزایش فعالیت گسل ها می شود.
سعیدی اظهار کرد: با توجه به وجود ۲۵ سامانه گسلی در استان، باید 
دستگاه های اجرایی آمادگی و قابلیت پاسخ در زمان بحران را داشته 

باشند و باید این آمادگی حفظ شود.
وی با اشاره به پدیده گرد و غبار در استان کرمان تصریح کرد: در ۶ 
ماهه نخست امسال در کرمان ۱۵ روز هوای پاک، ۱۱۶ روز قابل قبول، 

۴ روز ناسالم و یک روز خطرناک داشته ایم.
های  شهرستان  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
ریگان و فهرج همواره با مشکل گرد و غبار مواجه هستند که در ۶ ماهه 
اول امسال شهرستان ریگان ۱۵ روز با هوای خیلی خطرناک، ۱۲ روز در 
شرایط خطرناک و ۱۴ روز بسیار ناسالم داشته است افزود: فهرج نیز در 

مدت مذکور ۸ روز خطرناک و ۵۰ روز بسیار ناسالم داشته که با توجه 
به ۲۹ کانون حساس به فرسایش بادی در استان، تعداد دستگاه های 
سنجش آالیندگی ناکافی و بعضا در مناطق شرقی استان قدیمی است.
سعیدی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: در ۶ ماه نخست سال 
جاری ۸۵۸ هکتار از اراضی استان)شامل جنگل ها، مراتع و ...( دچار 
نیرو صرف  و  تجهیزات  انرژی،  به ۲۹۰ ساعت  نزدیک  و  آتش سوزی 

خاموش کردن این موارد شده است.
نخست  نیمه  در  اجرایی  های  دستگاه  اعالم  به  بنا  کرد:  تصریح  وی 
و  هزار  یک  و  زیربنایی  حوزه  به  خسارت  تومان  میلیارد   ۳۲۲ امسال 

۴۹۰ میلیارد تومان به بخش کشاورزی استان کرمان وارد شده است.
در  که  حوادثی  در  کرد:  بیان  کرمان  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
استان رخ داده، ۵ هزار واحد مسکونی نیاز به بازسازی و ۳۸۰۰ واحد 

نیاز به تعمیر دارد.
این مقام مسئول افزود: بیشترین تلفات حوادث استان کرمان مربوط به 
صاعقه است که هفت مورد فوتی در ۶ ماه نخست سال جاری داشته 
ایم و ۳ نفر نیز در مهرماه جاری براثر صاعقه جان خود را از دست داده 

اند و در سیل یک نفر فوتی داشتیم

توزیع ۸۰۰ بسته نوشت افزار 

در بین دانش آموزان سیل زده 

در شهرستان کرمان
نوشت  بسته   ۸۰۰ توزیع   از  جوانان  امور  معاونت  سرپرست 
در  زده  سیل  روستاهای  مدارس  آموزان  دانش  بین  در  افزار 

شهرستان کرمان خبر داد.
استان  احمر  هالل  جمعیت  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
کرمان؛ ابراهیم بابایی سرپرست معاونت امور جوانان جمعیت 
مدارس  در  افزار  نوشت  بسته   ۸۰۰ گفت:  استان  احمر  هالل 
با  همزمان  راین  و  کرمان  شهر  زده  سیل  مناطق  و  روستاها 
بازگشایی مدارس توسط اعضای جوانان هالل احمر توزیع شده 

است.
اثر  در  جاری  سال  اوایل  در  گفت:  راین  احمر  هالل  رئیس 
این منطقه  از روستاهای  بارندگی های شدید در راین برخی 

دچار حادثه شدند.
کامبیز محمدی با اشاره به نقش مهم جوانان در ترویج فرهنگ 
بشردوستی افزود: اعضای جوانان هالل احمر راین در مدارس 
محروم روستاهای سیل زده گروه، ده میرزا، ده ملک ، بابینی، 
گزک، عباس آباد، گودر، گهوئیه، زیارتگاه، احمد آباد و دودران، 

۳۰۰ بسته لوازم التحریر توزیع کردند.
توزیع 500 بسته لوازم التحریر در مدارس کرمان

سرپرست جمعیت هالل احمر شهرستان کرمان بیان کرد: از 
سوی سازمان جوانان جمعیت هالل احمر، با هدف تامین لوازم 
التحریر مورد نیاز دانش آموزان کم برخوردار در مناطق سیل 
زده درسال تحصیلی جدید ، بسته های نوشت افزاری تهیه و 

تامین شده است.
 محمود بابایی با اشاره به توزیع ۵۰۰ بسته لوازم التحریر در 
بسته  ریالی  ارزش  افزود:  کرمان  زده شهرستان  مناطق سیل 
میلیون   ۲۵ آموزان،  دانش  به  شده  اهدا  التحریر  لوازم  های 

تومان است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمان تعداد پرونده های وارده به 
تعزیرات حکومتی کرمان طی امسال را دو هزار و ۴۸۲ فقره ذکر کرد.

برنامه ریزی،  کمیسیون  در  میری  ارسالن  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
هماهنگی، نظارت و مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان کرمان بیان کرد: 
عملکرد تعزیرات استان کرمان کر به دیگر سازمان های ذیربط بستگی 
دارد؛ در کل همه اداراتی که مورد استعالم تعزیرات باشند باید در امر 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز کمک کنند.
وی افزود: تعداد پرونده های وارده به تعزیرات حکومتی در شش ماهه 
اول سال گذشته هزار و ۲۶۲ فقره بود که در مدت مشابه سال جاری به 

دو هزار و ۴۸۲ فقره افزایش یافته است.
دام  قاچاق  بحث  در  کرمان گفت:  استان  تعزیرات حکومتی  مدیر کل 
۶۳ فقره پرونده داشتیم که ۷۴ درصد افزایش کشفیات را در این حوزه 
شاهد بودیم همچنین در شش ماهه نخست سال جاری در بحث دارو 

۱۱ درصد کاهش پرونده داشتیم.
میری تصریح کرد: در بحث قاچاق موتور سیکلت ۱۲۲ درصد و میوه 

۵۴ درصد کاهش و افزایش وارده پرونده به تعزیرات را شاهد بودیم.
وی ادامه داد: به دلیل شرایط خاص اقتصادی سوخت قاچاق از استان های 
دیگر به کرمان وارد می شود به همین دلیل فعالیت قاچاقچیان افزایش 

پیدا کرده است.
افزایش  درصد   ۱۹۷ گاز  و  نفت  قاچاق  پرونده های  در  گفت:  میری 
داشتیم همچنین پرونده های وارده در بحث قاچاق بنزین ۲۴۹ درصد 
افزایش و در کل ۲۱۱ درصد رشد در پرونده های فرآورده های نفتی به 

تعزیرات را شاهد بودیم.
در این جلسه ضمن تقدیر از خدمات »ابراهیم شهریاری« دبیر سابق 
کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان کرمان،   »جواد صادقی« به 

عنوان دبیر جدید این کمیسیون معرفی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان خبر داد:

ورود  بیش از دو هزار پرونده به  واحد کرمان
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

چشم و گوش 
بینایی حرف می زد  و  پدر در مورد حس شنوایی  آن روز 
و ضمن تعریف از دو عضو گوش و چشم تعریف می کرد 
که چگونه گوش با سیستمی دقیق و قانونمند می شنود و از 
حدود شنوایی در انسان حرف زد. بعد گفت همیشه سعی کن 
هر حرفی را به دقت با گوشی تیز بشنوی تا بتوانی به درستی 
گفت  رسید  که  چشم  به  نوبت  دهی.  نشان  العمل  عکس 
چگونه عکس هر آنچه را می بینی توسط چشم به مغز می 
رسد تا قابل دیدن شود و از دقت بینایی و درست دیدن داد 
سخن داد و در پایان گفت هیچ وقت به شنیده اعتماد نکن و 
دیده را نادید کن و پس از آن از من پرسید فهمیدی چه گفتم 
تیز و  بله یعنی در عین آنکه دو گوش  من هم جواب دادم 

چشم بینا دارم نه هیچ بشنوم و نه ببینم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

عطر زندگی
چند پله که از من دور می شوی هوایت 

در دلم بی قراری می کند. بهانه گیر 
هایم  پلک  میان  گریه  و  شوم  می 
دست به دست می شود. با این همه 
حساسیت و بی قراری ام یک روز از 

من سیر می شوی و حوصله ات را سر می برم. یک 
روز دیگر شانه هایت از سنگینی بار زندگی ام به ستوه 
می آیند . به تو حق می دهم که از این همه دوست 
پایت  به  سنگی  چنان  عشق  و  شوی  خسته  داشتن 
راهی  اگر  باشی.  نداشته  رفتن  یارای  که  باشد  شده 
را  رفتنت  حاال  ولی  می شدی  سایه ی سرم  داشتی 
من  با  که  نیستم  آمدنت  انتظار  در  کنم.  می  تماشا 
چنین قراری نگذاشته ای. بی تو گریه نمی کنم فقط 
چند  که  کند  نمی  فرق  دارم.  خوب  آرزوهای  برایت 
قدم تا کجا داری باید در زیبایی جهان سهیم باشی 
حتی بی من. به تابیدنت بر کرانه ی زندگی ادامه بده 
که خورشید از نور تو سیرآب شود و در گوش زمین 
آهنگ بیداری را سردهی. با  اشتیاق دیدنت هر روز 
رویایی  هر شب  و  داشته  شدن  بیدار  برای  ای  بهانه 
برای خوابیدن دارم. به شانه های زندگی دست یاری 
فرستم  می  گل  برایت  بیاورد.  دوام  را  موانع  تا  بزن 
از  تا بهار خاطره هایمان را به خاطر بیاوری. سالمی 
جنس محبت میان گل ها گذاشته ام تا با عطر آن ساز 
زندگی ات کوک گردد در لحظه هایت غرق باش که 
تشنگی های کویر عذابت ندهد. هنوز آرزوهایم را از 

نگاه تو می بینم. گرچه بزرگترین آرزویم بودی.
با عشق تو این ثانیه ها می خندد
هر غصه درون سینه ها می خندد

هر سینه به عشق دیگری زنده و دل 
آینده به چشم دلبران می بندد

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از افزایش هزینه های زندگی خانوارهای کرمانی و تورم 34 درصدی که سفره ها را خالی کرده است؛

زیــر آوار تـــورم

اشاره:
نوسانات ارزی سال گذشته که همچنان آثار آن در 
سال جاری مشهود است هزینه خانوار که با کاهش 
افزایش  از گذشته  بیش  را  بوده  قدرت خرید همراه 
داده است و به طور میانگین هزینه هر خانوار کرمانی 
به سال  نسبت   درصد   نقطه، 34  به  نقطه  درتورم 
در  هزینه  افزایش  این  است.  یافته  افزایش  گذشته 
قرمز،  گوشت  همچون  محصوالتی  و  خوراکی  مواد 
قیمت  زمینی  و سیب  پیاز  برنج، خرما،  مرغ، چای، 

های قابل توجهی در بازار خوراکی به ثبت رساند.
برنامه  و  مدیریت  سازمان  آمار  اعالم  به  توجه   با 
از  نشان  جاری  سال  شهریورماه  تورم  کرمان  ریزی 
در  کرمان  استان  امسال  شهریورماه  تورم  دارد؛  آن 
بوده  درصد   34/4 قبل  سال  ماه  شهریور  با  مقایسه 
که این متوسط تورم در سطح کشور 35 درصد بوده 
است که حاکی از آن است هر خانوار کرمانی نسبت  
به شهریور ماه سال قبل، 34/4 درصد برای یک سبد 
همین  در  است.  کرده  هزینه  بیشتر  یکسان  کاالی 
زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه 

است.
تورم زندگی را  برای مردم سخت کرده است

تورمی که هم اکنون وجود دارد قابل کتمان نیست 
و اثر خود را بر سبد مصرفی خانوار گذاشته است. در 
سال های گذشته تورم  به آرامی با گذر زمان به درون 
زندگی ما خزید در حالی که ما به روند طبیعی خرج 
کردن و عادت مصرف گرایی  خود ادامه می دادیم 
ما  ی  روزمره  زندگی  در  و  ما  برای  تورم  افزایش  و 
چندان محسوس نبود و موجب می شد تا آن را دست 
کم بگیریم. اما حال تورم سرسام آور زندگی بسیاری 
تاثیرات  تورم  این  است.  فلج کرده  را  ها  از خانواده 

بر روی درآمد سالیانه  تاثیر آن صرفا  و  زیادی دارد 
ی ما یا قیمت خرید خانه نیست. تورم از هر سویی 
به ما ضربه می زند. افزایش قیمت موادغذایی، قیمت 
های حمل و نقل، بهای سوخت و سایر محصوالت و 
خدمات که با سرعت زیادی در حال افزایش هستند و 

هیچ پس اندازی برای خانواده ها نمی گذارد.
تورم نقطه به نقطه

بررسی گزارش های سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان نشان می دهد؛ تورم شهریورماه امسال استان 
 34/4 قبل  سال  ماه  شهریور  با  مقایسه  در  کرمان 

کشور  در سطح  تورم  متوسط  این  که  بوده  درصد 
35 درصد بوده است که حاکی از آن است هر خانوار 
کرمانی نسبت  به شهریور ماه سال قبل، 34/4 درصد 
برای یک سبد کاالی یکسان بیشتر هزینه کرده است.

در همین زمینه خبرگزاری ایسنا  به نقل از دکتر 
نقطه  به  نقطه  تورم  است:"  آورده  رودری،  جعفری 
دخانیات  و  آشامیدنی ها  خوراکی ها،  گروه  در  استان 
4۷.۷ )متوسط کشور45.۲ درصد( درصد و کاالهای 
 3۰.۷ کشوری  )متوسط  درصد   ۲۶.4 غیرخوراکی 
به  نقطه  تورم  بار  بیشترین  بنابراین  است  درصد( 
و کشور در گروه خوراکی ها  استان کرمان  در  نقطه 

و آشامیدنی ها بوده است.
طول  در  تورم  نرخ  متوسط  را  ماهه   ۱۲ تورم  وی 
تا  قبل  سال  شهریورماه  )از  یکسال  به  منتهی 
متوسط  کرد:  تصریح  و  دانست  امسال(  شهریورماه 
تورم شهریورماه سال قبل تا شهریورماه امسال استان 
کشور  در  تورم  این  متوسط  و  درصد   3۷.۹ کرمان 
4۲.۷ درصد بوده که این نشان می دهد تورم استان 

کرمان نسبت به متوسط کشوری پایین تر است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان 
در پاسخ به این سوال ایسنا که استان کرمان به لحاظ 
تورم نقطه به نقطه در بین سایر استان های کشور در 
چه جایگاهی قرار دارد؟ عنوان کرد: در شهریورماه به 
لحاظ تورم نقطه به نقطه استان فارس با ۲۹.۸ درصد 
این  با 3۱.۱ درصد پایین ترین تورم در  و سپس قم 
ماه را در کشور داشته اند و استان ایالم با 4۶.۲ درصد 
و لرستان با 43 درصد باالترین تورم شهریورماه را به 
خود اختصاص داده اند و استان کرمان رتبه دهم در 
بین 3۱ استان کشور از حیث کمترین میزان تورم را 

به خود اختصاص داده است.
سخن آخر

نمایندگان مردم  و  انتظار می رود مسئوالن دولت 
در مجلس راهکارها و طرح هایی برای کنترل هرچه 
زودتر تورم ارائه دهند نه اینکه  با پاک کردن صورت 
و  معیشتی  مشکالت  روی  بر  را   خود  مساله چشم 

اقتصادی مردم ببندند.

 با توجه  به اعالم آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان، تورم شهریورماه   
سال جاری در مقایسه با شهریور ماه سال قبل 34/4 درصد بوده که این متوسط تورم 
در سطح کشور 35 درصد بوده است که حاکی از آن است هر خانوار کرمانی نسبت به 
شهریور ماه سال قبل، 34/4 درصد برای یک سبد کاالی یکسان بیشتر هزینه کرده است. 
انتظار می رود مسئوالن دولت و نمایندگان مردم در مجلس راهکارها و طرح هایی برای 
کنترل هرچه زودتر تورم ارائه دهند نه اینکه با آمار و ارقام بازی کنند و سفره های خالی 

را نادیده بگیرند و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

تاثیر آزار جنسی در پسران به مراتب بیش از دختران است
سرویس اجتماعی کرمان امروز

 

با  تهران  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
افراد  ارتباطی که  به هرگونه  آزار جنسی  اینکه  به  اشاره 
با کودکان و با هدف کسب لذت جنسی انجام می دهند، 
به  پسران  روی  آزار جنسی  تاثیر  گفت:  می شود،  اطالق 
مراتب بیش از دختران است و سوء استفاده جنسی نسبت 

به پسران در جوامع سنتی بیشتر است.
شهین  ایسنا،  از  نقل  به  اقتصادآنالین  گزارش  به 
شده  فراموش  قربانیان  همایش"کودکان،  در  علیایی زند 
آزار جنسی" که در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 
اخیرا  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
علم در ایران به میزان قابل توجهی گوِگلی شده است و 
بنده اعتقاد دارم که علم باید بومی شود. به دلیل اینکه 
پایه های علمی بین المللی هستند باید آن را بومی کنیم 
تا بتوان از آن برای جامعه ای که در آن زندگی می کنیم، 

استفاده کنیم.
که  است  پسرانی  روی  بر  من  تاکید  امروز  افزود:  وی 
قربانی آزار جنسی شده اند. بحث مربوط به آزار کودکان از 
دهه ۱۹۷۰ بوده و در تمام قرون وجود داشته ،اما کودک 
از  از زمانی که کودک در جامعه  ارزشی نداشته است و 
جایگاه خوبی برخوردار شده است مسائل مربوط به آن نیز 
مطرح شد. یکی از بدترین و شاخص ترین مساله در این 

زمینه، آزار جنسی است.
عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران، بیان 

کرد: اگر یک روانشناس تنها دروس مربوط به رشته خود 
بلکه  کرد  نخواهد  پیدا  زیادی  موفقیت  کند،  مطالعه  را 
شما باید علم روانشناسی خود را افزایش دهید و در سایر 
رشته ها نیز مطالعه کنید و برای رشته ادبیات نیز اهمیت 

زیادی قائل شوید.
علیایی زند، خاطرنشان کرد: بعد از ورود به ایران متوجه 
شدم که آزار جنسی در ایران زیاد است و با بیش از ۱۰۰ 

نفر مصاحبه بالینی کردم و این مصاحبه ها سبب شد که 
گنجینه ای از اطالعات را جمع آوری کنم. یکی از کارهای 
تاثیرگذار تن دادن زنان  با موضوع عوامل  مطالعاتی من 
به روسپی گری است که چهار سال به طول انجامید. در 
 ۲3 از  بیش  که  شدم  موضوع  این  متوجه  خود  تحقیق 
قرار  جنسی  آزار  مورد  کودکی  در  روسپی  زنان  درصد 

گرفته بودند.

وی افزود: سنین پنج تا ۹ سالگی فوران آزار جنسی 
کودکان است و در این سنین تحریک پذیری جنسی قابل 
لمسی دارند. یک بچه پنج ساله بعد از آزار جنسی تمام 
این رویداد جهان شمول  او شکسته می شود.  حریم های 
این مشکل در کشورها متفاوت  با  برخورد  است و نحوه 

است.
تهران  طباطبایی،  عالمه  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
با  افراد  ارتباطی که  تصریح کرد: آزار جنسی به هرگونه 
می دهند،  انجام  جنسی  لذت  کسب  هدف  با  و  کودکان 
به مراتب  آزار جنسی روی پسران  تاثیر  اطالق می شود. 
به  نسبت  استفاده جنسی  و سوء  است  از دختران  بیش 

پسران در جوامع سنتی بیشتر است.
شده  شنیده  بارها  جمله  این  کرد:  عنوان  زند  علیایی 
ندارند،  دادن  دست  از  برای  چیزی  پسران  که  است 
دست  از  را  خود  زندگی  پسران  زیرا  نیست  اینگونه  اما 
می دهند. گرایش جنسی بیشتر پسرانی که مورد تعرض 
قرار گرفتند، تغییر پیدا کرده، در صورتی که این میزان 

در دختران کمتر است.
دست  از  را  خود  شخصیت  پسران  داد:  ادامه  وی 
اقدام  این  و  زیر سؤال می رود  آنان  مردانگی  و  می دهند 
سبب می شود که در بزرگسالی، خود اقدام به آزار جنسی 
دیگران کنند. کتب ادبیات فارسی ما مملو از آثار مربوط 
به آزار جنسی کودکان است و اگر دقت کنید در اشعار، 

ماه رویان خطاب به پسران است.
درصد   ۹5 تا   ۹۰ از  بیش  بنده  عقیده  به  افزود:  وی 
آزارهای جنسی قابل پیشگیری است و می توان کاری در 

این زمینه انجام داد.

حضور گل گهر در ششمین 
کنفرانس استیل پرایس

شرکت  حمایت  با  پرایس  استیل  کنفرانس  ششمین 
با  این رویداد  معدنی و صنعتی گل گهر برگزار شد. 
سخنرانی خداداد غریب پور معاون وزیر صنعت معدن 
کار  به  آغاز  ایمیدرو  عامل  هیات  رییس  و  تجارت  و 

کرد.
استقالل  هتل  در  ماه  مهر   ۲۱ یکشنبه  کنفرانس  این 
تهران با حضور سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت 
بزرگ  های  شرکت  مدیران  و  تجارت  و  معدن  صنعت 
و  کارشناسان  مدیران،  از  جمعی   و  فوالدی  و  معدنی 

صاحب نظران این حوزه برگزار شد.
فوالد،  زنجیره  موضوع  پرایس،  استیل  ششم  کنفرانس 
نوآوری و ظرفیت های پنهان را محوریت قرار داده بود 
که در آن سخنرانان با موضوعات فوق به ارایه مطالب 

خود پرداختند. 
برگزاری  کنفرانس،  این  جانبی  موضوعات  از  یکی 
نمایشگاه با هدف ارایه توانمندی ها، برنامه ها و عملکرد 
شرکت ها بود که شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به 
خود  عملکرد  و  ها  طرح  ها،  توانمندی  از  بخشی  ارایه 

پرداخت.

امضای تفاهم نامه مشترک 
ادارات منابع طبیعی

 و راه و شهرسازی کوهبنان 
هر  از  جلوگیری  و  ملی  اراضی  از  حفاظت  راستای  در 
گونه دخل و تصرف برای حفاظت از عرصه ها ، تفاهم 
منابع  و  شهرسازی  و  راه  ادارات  بین  مشترک  نامه 

طبیعی کوهبنان به امضاء طرفین رسید .
و  طبیعی  منابع  اداره  رسانی  اطالع  واحد  گزارش  به 
تفاهم  این  مبنای  بر   ، کوهبنان  آبخیزداری شهرستان 
نامه هرگونه تخلف خواه در حریم شهر و یا در عرصه 
های ملی از سوی گشت های دو یگان به واحد های ذی 
ربط گزارش خواهد شد تا در اسرع وقت مورد رسیدگی 

قرار گیرد .
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شمع و پروانه 

شیدایی رقص مرگ 
شاید 

حالوت زندگی پروانه است 
اما گریه تلخ شمع 

نه به سوختن پروانه که حسرت 
فنای خویشتن است

باران 

غنچه 
به قهر 

جامه ی سبز 
به سرکشید 

ابر تیره 
ز غصه گریست 

گل 
به عشوه 

کاسه برگ ز سر برداشت 
به ناز خندید 

خاک 
میزبانی مهربان 

زمین 
گلستان شد

به قلم سیدرضا 
مجدزاده 

فرهنگ و ادب

آگهی فقدان سند
آقای حمیدرضا ارجمندی فرزند جالل با وکالت مع الواسطه از طرف آقای ماشااهلل 
صافی زاده فرزند مراد مالک ششدانگ انبار به پالک 4 فرعی از 526 اصلی واقع 
در بخش 8 کرمان که سند مالکیت به شماره 958973 به شماره ثبت 3619 در دفتر 35 صفحه 
98 صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضاء شده مدعی است 
سند مالکیت پالک مزبور به علت مفقود از بین رفته و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا 
باستناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می 
شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر با وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند واال پس از مدت 

مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار:  1398/07/23

1042 م/الف
عیسی حافظی فر - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان 

سرویس فرهنگی - هنری کرمان امروز
 

یک مدرس دانشگاه گفت: در گذشته پیوستگی هنرها به ویژه در شاخه 
موسیقی زیاد بود و به همین دلیل امثال نواب صفا، کنار بنان و تجویدی، 
مخاطب  به  منسجم  کاری  تا  می کردند  فعالیت  فرهنگی  بافت  یک  در 
ارائه کنند اما متأسفانه یکی از مشکالت امروز ما گسستگی فرهنگی در 

شاخه های مختلف هنری به ویژه، موسیقی و ادبیات است.
سعید شفیعیون، در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: اگر چه گاهی موسیقی 
مقال،  این  در  اما  بگیرد  الهام  ادبیات  از  غیرمستقیم  به صورت  می تواند 
تجلی  آن  در  که شعر  است  باکالم  موسیقی  همان  موسیقی،  از  منظور 

پیدا می کند.
ادامه  اصفهان  دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  گروه  هیات علمی  عضو   
داد: ادبیات ایران، منشأ تمام تفکرات و ماهیت وجودی ایرانیان است و 
به عنوان یک آبشخور فرهنگی و فکری، می تواند بر انواع موسیقی مؤثر 

باشد.
وی خاطر نشان کرد: می دانیم که در موسیقی با صوت، نغمات و فضایی 
انتزاعی روبرو هستیم که نمی توان آن را دید و لمس کرد، بنابراین شعر 
و  عینی تر  را  انتزاعی  دنیای  این  تا  بیاید  موسیقی  کمک  به  می تواند 

احساس پنهان آن را آشکارتر کند.
شفیعیون با اشاره به نقش ادبیات در کمال بخشی به موسیقی گفت: 
حاصل ترکیب دو هنر متعالی باید یک اثر متعالی باشد و بخش اعظمی 
ایجاد  به عنوان موسیقی اصیل و رسمی  از موسیقی ای که در هر ملتی 
آن  فرهنگ  و  ادبیات  با  خورده  پیوند  موسیقِی  درواقع  نیز  می شود 
سرزمین است. ادبیات هر قوم و ملتی، رنگ های مختلفی دارد و ما نیز در 
موسیقی مان، ژانر و گونه های مختلفی داریم که در شعر متجلی می شوند.
نیاز  بر  بنا  که  جدیدی  آهنگ های  کرد:  تصریح  دانشگاه  مدرس  این 
قشر بیرونی و در دسترس اجتماع تولید می شود باید شعرهای به روزتری 
داشته باشد که عموماً در ساحت ترانه ظهور پیدا می کند. متأسفانه شتاب 
برای  به دنبال دم دستی ترین خوراک  افراد،  باعث شده که  امروز  جهان 
جسم و روحشان باشند و موسیقی نیز از این شتاب بی امان نمانده؛ به 
همین دلیل شاهد ساخت آهنگ هایی هستیم که با تدبر و تفکر ساخته 

نشده اند.
ایرانی که  شفیعیون، این تغییر و تحول را موجب کمرنگ شدن آواز 

با شعر پیوستگی عمیقی داشت دانست و گفت: به اعتبار اینکه ادبیات، 
این عرصه  کالم و مایه فکری موسیقی و آواز است، شرایط فعالیت در 
خاص تر می شود و کسانی که به دنیای آواز وارد می شوند و در آن فعالیت 
کارهای  بتوانند  این حوزه  در  تا  باشند  تفکر  و  تأمل  اهل  باید  می کنند 
دقیق و عمیقی انجام دهند. بر اثر همین فیلترهاست که می بینیم زمانی 
اساتیدی در این مرزوبوم فعالیت می کردند که تمام ادبیات را یا به طور 
در  زمان  آن  فرهنگی ای که  پیوستگی  فراخور  به  یا  و  آموخته  مستقیم 

کشور وجود داشت ادبیات را دریافته بودند.
عضو هیات علمی گروه  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان با بیان 
شاخه های  در  فرهنگی  گسستگی  ایجاد  امروز  مشکالت  از  یکی  اینکه 
مختلف هنری است، خاطر نشان کرد: امروز نقاش از سینماگر، سینماگر 
و  شده اند  جدا  موسیقی دان  از  شاعر  و  شاعر  از  موسیقی دان  نقاش،  از 

هم  با  برمی دارند،  گام  عالم  یک  در  هنرمندان  این  همه  باوجوداینکه 
قرابتی ندارند. حال آنکه در گذشته به ویژه در جامعه موسیقی، پیوستگی 
و  بنان  کنار  صفا،  نواب  مثال  برای  و  بودیم  شاهد  را  زیادی  فرهنگی 
را  تمام تالش خود  و  تشکیل می دادند  را  فرهنگی  بافت  تجویدی یک 

برای ارائه یک اثر منسجم و متعالی به کار می بستند.
وی ادامه داد: فردگرایی حاکم بر جامعه، باعث شده که امروزه هرکس 
به  بگیرد و سعی کند سریعاً  قرار  با دیگری  بلکه در رقابت  نه در کنار 
حرف و کار نویی برسد تا از دیگران متمایز شود. به همین دلیل در این 

آثار پختگی، انسجام و عمق الزم دیده نمی شود.
شفیعیون تصریح کرد: کارهای درجه یک امروز، تکرار چندین باره یکی 
از غزل های حافظ یا مولوی و سعدی است. نوازنده، آهنگساز و خواننده 
دعوی تازه گویی دارند اما چون مستقیماً با مواد ادبیات درگیر نیستند، 

سمت ابراز و موادی می روند که در نزدیکی آن ها وجود دارد. به همین 
بسیار  که  کن«  یکدله  دل  صنما  من  »با  مثل  شعری  می بینیم  جهت 

شنیده شده، مجدداً با آهنگی نو به بازار عرضه می شود.
نتوانیم  شده  باعث  موجود،  ادبی  ذخایر  به  نسبت  ناآگاهی  افزود:  وی 
آن طور که شایسته است به ادبیات در موسیقی تجلی ببخشیم و شاهد 
باشیم که باوجود ثبت تعداد زیادی شاعر با سبک و ژانر و آثار مختلف 
در طی این ۱۰۰۰سال، هیچ خبری از آن ها در آثار موسیقایی ما نیست.

تأکید  اصفهان  دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  گروه  هیات علمی  عضو 
کرد: کنکاش محدود در گزینش شعر برای استفاده در موسیقی، باعث 

شده که موسیقی ما به ایستایی و یکنواختی دچار شود.
راه چاره دانست و  را  ادبیات  به  شفیعیون، مراجعه طبیعی و صادقانه 
گفت: اینکه نگاه کنیم کدام شاعر در بورس است و برای ساخت آهنگ 
وجود صدق  بدون  اثری  هیچ  و  نیست  صادقانه  رفتاری  برویم  او  سراغ 

هنری، ماندگار نخواهد شد.
اول  گام  در  کرد:  بیان  چنین  را  هنری  ملزومات صدق  ادامه،  در  وی 
در  خود  روحی  التهابات  و  نیازها  کردن  برآورده  باید  هنرمند  دغدغه 
مواجهه با خویشتن خویش و جامعه  باشد و سپس به فکر این بیفتد که 

چگونه می تواند تخصص الزم را برای رفع آن نیاز کسب کند.
این مدرس دانشگاه یادآور شد: متأسفانه امروزه هنرمندان موسیقی ما 
فقط به این فکر می کنند که عامه از آن ها چه می خواهند و آن حرکتی 
که باید از درون و روح هنرمند نشئت بگیرد، از بیرون آغاز می شود. به 
درد  اندیشه یک صاحب  و  اصیل  روح  از  آثار، خالی  اغلب  دلیل  همین 

است.
روزی  که  کسانی  از  خیلی  حتی  امروزه  کرد:  نشان  خاطر  شفیعیون 
و  مالی  مسائل  اقتضای  به  کارهای جدی می کردند،  و  بودند  صاحب نام 
صرفاً حضور در عرصه، به سمتی سوق پیدا کرده اند که شاید خودشان 

هم خیلی راضی نباشند.
وی افزود: شتاب جهان امروز و دعوی نفوذ بر همه چیز، باعث شده تا 
در  را  طبیعی  سلوک  مراحل  ماندن،  نامی  و  مطرح شدن  برای  اشخاص 
کارهای سطحی خالصه کنند. طریق استادی و شاگردی و طی صحیح 
مدارج، تا حد زیادی منسوخ شده و فقط کافی است که هنرمند کمی با 
فضای مجازی و ترفندهای آن آشنا باشد! حال آنکه در وادی هنر، هنرمند 
باید همواره از خود بپرسد که کارش تا چه حد از محتوای طبیعی، اصیل 

و صادقانه برخوردار است.

لویی پاستور، کاشف بزرگ جهان، در ۲۷ دسامبر سال 
به عرصه  پا  از شهرهای فرانسه،  ۱۸۲۲ در شهر دول، 
حیات نهاد. لویی پاستور، با اینکه در یک خانواده تهی 
مشغول  دباغی  کار  به  هم  پدرش  و  شد  متولد  دست 
بود، با این حال توانست تحصیالت خود را با استعدادی 

درخشان به پایان برساند.
سلطنتی  کالج  از  را  خود  لیسانس  درجه  پاستور   
اخذ دکترا در سن ۲۶  از  Besancon گرفته، پس 
سالگی، در سال ۱۸۴۸ به سمت استاد شیمی دانشگاه 
استراسبورگ انتخاب گردید و در سال ۱۸۵۷ به سمت 
او همچنین  شد.  انتخاب  )میل(  علوم  آکادمی  ریاست 
ماهانه  مجلس،  و  بود  فرانسه  فرهنگستان  اصلی  عضو 

۲۵۰۰۰ دالر مقرری برای او تعیین کرده بود.
 پاستور در سال ۱۸۴۸ در مدرسه نرمال در پاریس، 
چند  ها  آزمایش  همان  داد.  انجام  را  هایی  آزمایش 
مطرح  را  پیشنهادی  که  داشت  آن  بر  را  او  بعد،  سال 
برای  او  است.  فضایی  مبنای شیمی  و  اساس  که  کند 
کشف تجربه در بلور نگاری، مشغول تکرار کارهای یک 
شیمیدان دیگر روی نمک های تارتریک اسید بود. در 
این آزمایش ها او چیزی را دید که قبال کسی به آن 
توجه نکرده بود. سدیم آمونیوم تارترات غیرفعال نوری 
به صورت مخلوطی از دو نوع بلور متفاوت وجود دارد 

که تصویر آینه ای یکدیگرند.
با دقت  پنس،  و یک  بین  ذره  از یک  استفاده  با  او   
به دو توده کوچک مجزا  را  فراوان، مخلوط  و کوشش 
کرد. یکی، بلورهای راست دست و دیگری، چپ دست. 
از نظر تاثیر نور قطبی، غیرفعال  اگرچه مخلوط اصلی 
بود، لیکن هر قسمت از بلورها که در آب حل می شدند، 
از خود فعالیت نوری نشان می دادند. به عالوه، چرخش 
ویژه هر دو محلول دقیقا با هم برابر اما با عالمت مخالف 

بود.
 یکی از محلول ها نور پالریزه مسطح را به راست و 
محلول دیگر به همان مقدار به طرف چپ می چرخاند. 
هم  مشابه  کامال  سایر خصوصیات  در  مخلوط  دو  این 
بودند. از آنجا که اختالف در چرخش نوری در محلول 
اختالف  این  که  گرفت  نتیجه  پاستور  شد،  مشاهده 
ندارد. وی  بلور بستگی  به  بوده،  به مولکول ها مربوط 
پیشنهاد نمود که مولکول هایی که آن بلورها را تشکیل 
می دادند، مانند خود بلورها تصویر آینه ای یکدیگرند.

 بنابراین، پاستور وجود ایزومرهایی را پیشنهاد کرد که 
ساختمان آنها فقط از نظر تصویر آینه ای و خواص آنها 
فقط در جهت چرخاندن نور پالریزه متفاوت بود و به 
این ترتیب، مفهوم انانتیومری توسط پاستور کشف شد.

را  قطبی  نور  آلی،  مواد  دید  می  اینکه  از  پاستور   
زنده  موجودات  باید  که  زد  سازد، حدس  می  منحرف 
ریزی در این کار دخالت داشته باشند. چون به مطالعه 
میکروسکوپی پرداخت، مشاهده کرد که تخمیر شیره 
باشد  می  ریزی  بسیار  موجودات  عمل  نتیجه  چغندر، 
که به شکل کپک است و در تخمیر ناقص همین کپک 
با کپک دیگر، تولید جوهر شیره می نماید. این بود که 
عنوان کرد برای جلوگیری از عمل موجودات مزاحم که 

مانع تخمیر می شوند، باید آن را جوشاند.
نابود می شود،  اینکه »هر چیز که  پاستور، موضوع   
از طرف دیگر بوجود می آید« را که الوازیه حدس زده 
بود، بر پایه و اساس محکم علمی متکی ساخت و وی 
اظهار داشت که بعد از مرگ، موجودات ذره بینی که 
روی نعش قرار دارند، از فقدان هوا استفاده کرده و به 
زاد و ولد می پردازند و نعش را تجزیه کرده و متعفن 
می سازند. آنگاه مواد حاصل از تجزیه جسم مرده، به 
مصرف تغذیه حیوانات و نباتات دیگر می رسد و به این 

طریق به حیات ادامه می دهند.
برای  را  سیاه زخم  واکسن   ،۱۸۸۱ سال  در  پاستور،   
عالج قطعی بیماری گوسفندان کشف نمود. بعد از آن، 
برای درمان بیماری هاری مطالعه فراوان نموده، نتیجه 
مطالعات خود را در سال ۱۸۸۵ بر روی انسان آزمایش 
از  بعد،  به  تاریخ  از آن  را  انسان  نمود و موفق شد که 

مرض هاری نجات دهد. 
جان  نجات  موجب  پاستور  روزی  شبانه  زحمات 
بسیاری از انسانها شد. او خود را وقف کمک و خدمت 
بیشتر به مردم نموده بود. به قول »ارد بزرگ« اندیشمند 
ها،  خوشبختی  بزرگترین  از  یکی   : برجسته  متفکر  و 

خدمت بیشتر به مردم است.
هر  در  چرا  شویم  می  متوجه  که  اینجاست  از  و   
لویی  نام  به  دانشگاهی  یا  و  خیابان  میدان،  کشوری 

پاستور وجود دارد.
 تضعیف میکروبها، کلید واکسیناسیون

زنده  موجودات  که  دریافت  پاستور  زودی  به 
میکروسکوپی بیماری های متفاوتی را سبب می شوند. 
این  از  برخی  تواند  متوجه شد که چگونه می  ابتدا  او 
)این  دهد.  پرورش  آزمایشگاه  محیط  در  را  موجودات 
موجودات امروزه به باکتری مشهورند( سپس فهمید که 
بعضی دیگر از این موجودات در بافتهای بدن حیوانات 
رشد می یابند )امروزه این موجودات به عنوان ویروس 

شناخته می شوند.(
 سپس ایده تضعیف این موجودات به ذهنش خطور 
از  بعضی  باکتری ها در معرض  قرار دادن  با  کرد. وی 

را  آنها  توانست  آنها  دادن  حرارت  یا  شیمیایی  مواد 
با  را  کار  این  ها  ویروس  خصوص  در  و  کند  ضعیف 
مبتال کردن یک حیوان توسط حیوانی دیگر انجام داد. 
میکروسکوپی  زنده  موجودات  این  که  دریافت  پاستور 
مقابل  در  را  جانور  اما  شوند  نمی  بیماری  به  منجر 
موجودات میکروسکوپی مهلک از نوع مشابه که بعد از 

واکسیناسیون وارد بدن می شوند ایمن می کند.
 ۱۸۸۰ اولین واکسن حیوانات

ماکیان  وبای  خصوص  در  را  خود  تحقیقات  پاستور 
ادامه داد. این باکتری اولین بار توسط پاستور شناسایی 
با  آسانی  به  باکتری  این  کردن  ضعیف  پروسه  شد. 

قرارگیری در معرض هوا بمدت طوالنی انجام گرفت.
 ۱۸۸۱ اولین واکسن سیاه زخم

پس از تحقیقات بسیار دشوار پاستور در فوریه ۱۸۸۱ 
کشف واکسن سیاه زخم که در میان گوسفندان بیش 
از سایر حیوانات رایج بود را رسما اعالم کرد. این بار او 
با نگهداری باکتری در دمای ۴۲۰ درجه سانتیگراد و 
افزودن مقداری پتاسیم به آن به باکتری ضعیف شده 
روسینگل«  »هیپولیت  نام  به  دامپزشکی  یافت.  دست 
که با نظریه میکروبی پاستور مخالف بود او را به مبارزه 
گوسفند   ۵۰ با  را  آزمایشی  تا  خواست  او  از  و  طلبید 
در مزرعه خود روسینگل انجام دهد. پاستور مبارزه را 
پذیرفت و ۲۵ گوسفند را واکسینه کرد. این گوسفندان 
بعد از واکسیناسیون در معرض میکروب سیاه زخم قرار 
گرفتند. همزمان ۲۵ گوسفند باقی مانده تنها در معرض 

میکروب این بیماری قرار گرفتند و واکسینه نشدند. 
تا شاهد  به مزرعه روسینگل رفت  پاستور  در ۲ ژوئن 
شده  واکسینه  گوسفندهای  تمام  باشد.  خود  پیروزی 
به  یا  بودند  مرده  یا  دیگر  گوسفندان  اما  بودند  سالم 

شدت بیمار بودند.
  ۱۸۸۴ واکسن هاری برای سگ ها

پاستور تحقیقات بر روی هاری را در ۱۸۸۰ آغاز کرد. 
ویروس  با  او  زیرا  رفت  می  پیش  کندی  به  تحقیقات 
رشد  آزمایشگاه  محیط  در  ویروسها  و  داشت  سروکار 
نمی یابند. اما او از روش انتقال ویروس از یک حیوان 
به حیوان دیگر استفاده کرد و موفق شد. واکسن هاری 
شد.  معرفی  جهان  به   ۱۸۸۴ سال  در  ها  سگ  برای 
قرار  استفاده  تمام جهان مورد  این واکسن در  آنجا  از 

گرفت.
 ۱۸۸۵ واکسن هاری برای انسان ها

چیزی که بیش از واکسن هاری سگ ها مورد احتیاج 
بود واکسن هاری برای انسان ها بود. تحقیقات بیشتری 
نام  به  مردی   ۱۸۸۵ جوالی   ۶ در  سپس  شد.  انجام 
و  نام ژوزف میستر  به  به همراه پسری  وان«  »تئودور 
مادرش به نزد پاستور رفتند. دو روز قبل از آن ژوزف 
توسط سگ تئودور که تمام نشانه های بیماری هاری را 
داشت مورد حمله قرار گرفته بودند. سگ، ژوزف را ۱۲ 
بار گاز گرفته بود و او بشدت مجروح بود. آیا پاستور می 

توانست به او کمک کند؟
 پاستور با یکی از دوستانش که پزشک بود مشورت 
با  ژوزف  کند.  معاینه  را  ژوزف  که  پذیرفت  او  و  کرد 
مرگ دست و پنجه نرم می کرد تا در ساعت ۸ شب 
اولین تزریق دارو انجام شد. پس از آن بمدت ۱۱ روز، 
یافت.  نجات  جوان  ژوزف  شد.  انجام  دیگر  تزریق   ۱۲
انسانی بود که کشف شد. واکسن  این دومین واکسن 
آبله اولین واکسن انسانی بود که توسط »ادوارد جنر« 
۸۹ سال قبل از کشف واکسن انسانی هاری تولید شد.

 سه ماه بعد در ۱۶ اکتبر سال ۱۸۸۵ پاستور نامه ای 
دریافت کرد که به او شانس دیگری می داد تا بار دیگر 
بیمار  بگذارد.  آزمایش  بوته  به  را  خود  هاری  واکسن 
چوپانی ۱۵ ساله به نام »ژان باتیست« بود که در ۱۴ 
اکتبر مورد حمله سگ قرار گرفته بود و درمان در ۲۰ 
اکتبر یعنی ۶ روز بعد آغاز شد. آیا بیماری بیش از حد 

پیش رفته بود؟
 در روز ۲۶ اکتبر بعد از ۸ بار تزریق دارو، ژان هنوز 
به مرگ تسلیم نشده بود و در این روز پاستور موفقیت 
بین  قهرمانی  به  شبه  یک  پاستور  کرد.  اعالم  را  خود 

المللی تبدیل شد.
 پاستور در سال ۱۸۹۵، در حومه پاریس درگذشت و 
جسد وی در محل انستیتو پاستور به خاک سپرده شد.

موسیقی، ادبیات و خطر گسستگی فرهنگی

نگاهی به زندگی لویی پاستور؛
دانشمند جاودانه شیمی و زیست

به کوشش محمودجعفری 
کوهبنانی

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !
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سرویس فرهنگی ادبی کرمان امروز

جایگاه امروز شعر مذهبی و آیینی به عنوان 
است.  برجسته  بسیار  دینی،  ناب  هنر  یک 

شعر آیینی وصف حال تاریخ دین و بزرگان 
دین است و نمونه آن را می توانیم در اشعار 

عاشورایی جست وجو کنیم.
شعر  منظومه های  از  درصد   80 از  بیش   
شامل  حال،  زمان  تا  سوم  سده  از  فارسی 

مقوله هایی از ادب آیینی بوده است.

بقیع،  عاشورا،  علوی،  فاطمی،  نبوی،  شعر   
زیرشاخه های  از جمله   ... و  رضوی، مهدوی 

شعر والیی هستند.
به  آیینی  و  مذهبی  شعر  امروز  جایگاه   
برجسته  بسیار  دینی،  ناب  هنر  یک  عنوان 
جان  از  که  است  شعری  آیینی  شعر  است. 

و دل شاعر متعهد ریشه می گیرد. اگر کسی 
آسیب پذیر  شود،  حیطه  این  وارد  ناشناخته 
پشتوانه  بدون  که  عده ای  حاال  بود،  خواهد 
شعر  خلق  به  دست  معرفت،  و  شناخت 
می زنند، ماندگاری چندانی ندارند. شاعر باید 
بال حرکت  با دو  آیینی،  برای سرودن شعر 

کند؛ احساس و اندیشه.
در  ویژه ای  جایگاه  مذهبی،  و  آیینی  شعر   
میان مخاطبان دارد. شعر آیینی وصف حال 
بزرگان دین است و نمونه آن  تاریخ دین و 
عاشورایی جست وجو  اشعار  در  می توانیم  را 
آن  و  کاشانی  محتشم  اشعار  مثل  کنیم. 

ترکیب بند مشهور:
عالم  خلق  در  که  است  چه شورش  این  باز 

است
 باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

از  است.  اندوه  و  حزن  بیانگر  آیینی،  شعر   
ملت هایی  جزو  ایرانیان  تاکنون،  دیرباز 
آیینی،  عارفانه  اشعار  خلق  در  که  بوده اند 
دستی توانا داشته اند و دارند. یکی از اهداف 
انتقال  گذشته،  در  آیینی  اشعار  سرودن 
است.  بوده  مردم  به  دینی  مفاهیم  و  پیام 
به گونه ای مطرح می شود که  نوع شعر  این 
گویی دنباله روی از کار پیامبران بوده است. 
شعر آیینی می تواند عاملی مهم در راستای 
بیداری و راهنمایی مردم باشد که این جای 

تأمل بسیار دارد.
آیین؛  و  شعر  از  است  ترکیبی  آیینی  شعر   
ویژگی های  و  شاخصه ها  باید  هم  یعنی 
ممتاز یک شعر را در آن ببینید، چه از نظر 
از نظر ساخت و  جذابیت تأثیرگذاری و چه 
بافت منسجم. وقتی صحبت از آیین می شود، 
یعنی باید نمادهای ارزشی و فرهنگی آیین 
که در این جا به طور مشخص، دین است، در 
آن باشد. طبیعی است یک شعر موفق آیینی 
درست  درک  از  پشتوانه هایی  کسب  با  باید 
دینی همراه  نگرش های  و  ارزش ها  تاریخی، 
داشته باشد؛ و اگر فاقد این ویژگی ها باشد، 
این  نکرده ایم.  عرضه  موفقی  آیینی  شعر 

ترکیب بین شعر و آیین است، یعنی شعری 
ارزش های  و  اندیشه  فرایند  و  ترجمان  که 

دینی است.
اشعاری  به  آئینی  شعر  تخصصی،  نگاه  در 
گفته می شود که در مدح و منقبت و سوگ 
پیامبر )ص( و اهل بیت )ع( سروده می شود 
که یکی از شاخه های پربار و ارزشمند شعر 
فارسی است که در طول تاریخ شعر فارسی، 
شاعران  الهام بخش  همواره  مضامین،  این 

فارسی بوده اند.
شاعر آیینی، کسی است که خالق و آفریننده 
شعر آیینی است. او باید به چند عنصر مسلح 
باشد. اول این که شعر را بشناسد و با همه ی 
ویژگی های شعری اعم از ویژگی های ساختار 
و درون مایه و مضمون، آشنایی داشته باشد. 
اشراف  فارسی  شعر  تاریخ  به  که  این  دوم 
کدام  میراث دار  که  بداند  و  باشد  داشته 
بریده  و  گسسته  که  شاعری  است.  فرهنگ 
از گذشته بخواهد شعر بگوید، قطعاً شعر او 
این  نکته ی سوم،  اما  بود.  تأثیرگذار نخواهد 
دینی  درون مایه ی  و  فرهنگ  با  آشنایی  که 
به خصوص در قلمرو شیعی داشته باشد. اگر 
شاعری بخواهد در خصوص واقعه ی عاشورا 
شعر بگوید، باید با تاریخ کربال و تحریف های 
ادبی که در آن وارد شده، آشنا باشد. بهترین 
محتشم  از  اشعاری  زمینه،  این  در  اشعار 

کاشانی، عمان سامانی و... است.
دیده  هم  آفت هایی  شعر،  این گونه  در   

می شوند، مثل:
در  و  تاریخی  حوادث  پاالیش  فقدان  1ـ 

نتیجه، درآمیختن تاریخ به تحریف.
فرهنگ  به  همه سونگرانه  توجه  فقدان  2ـ 
آیینی، مثاًل پرداختن به سوگ و مرثیه بدون 

توجه به ارزش های دینی.
گفته  ادبیاتی  آن  به  آیینی  ادبیات   *
دینی  آموزه های  حاوی  که  می شود 
و  کرداری،  رفتاری،  اخالقی،  )ارزش های 
شعر،  و  داستان  باشد.  آسمانی(  باورهای 
که  است  ادبی  قالب هایی  برجسته ترین  از 

آموزه های دینی را در خود بروز داده اند.
 در یک دسته بندی کوتاه، می توان جلوه ی 
به چند  آیینی،  در شعر  را  دینی  آموزه های 

بخش عمده خالصه نمود:
1- جلوه ی آیات قرآن کریم در شعر فارسی؛

و  پند  پیامبران،  داستان های  بازتاب   -2
اندرزهای آنان؛

3- بازتاب احادیث و روایت های پیامبر اسالم 
و اهل بیت گرامی اش؛

4- منقبت ها، مرثیه ها؛
5- منظومه های حماسی؛

6- ادبیات عاشورایی.
است  فارسی  شعر  مبنای  »آئین«،  اصاًل 
دامن  در  که  لحاظ  این  به  فارسی،  شعر  و 
رشد  شده،  متولد  قرآن  و  اسالم  آموزه های 
شعر  است،  رسیده  کمال  به  و  کرده  نمو  و 
آیینی است. قله های کمال شعر فارسی هم 
به شکل هویتی و زیربنایی با مباحث آئینی 
پیوند خورده است و نهایتاً، اوج شعر فارسی 
کلی  نگاه  یک  با  است،  اسالمی  عرفان  که 
شود.  محسوب  آئینی  شعر  همان  می تواند 
بنابراین، شعر ما جدای از آموزه های اسالم، 
قرآن و عرفان اسالمی، تعریف پذیر نیست و 

نمی توانیم برایش ماهیتی تصور کنیم.
اشعاری  به  آئینی  شعر  تخصصی،  نگاه  در   
گفته می شود که در مدح و منقبت و سوگ 
پیامبر )ص( و اهل بیت )ع( سروده می شود 
که یکی از شاخه های پربار و ارزشمند شعر 
فارسی است که در طول تاریخ شعر فارسی، 
شاعران  الهام بخش  همواره  مضامین،  این 
آثار  کنار  در  ما  شاعران  بوده اند.  فارسی 
زندگی  و  سیره  به  همواره  خود،  ارزشمند 
)ع(  بیت  اهل  و  )ص(  پیامبر  شخصیت  و 

پرداخته اند.
 اگر بخواهیم شعر آیینی را به لحاظ موضوعی، 
تقسیم بندی کنیم، شامل: شعرهای توحیدی 
و  بیت  اهل  به  مربوط  شعرهای  و  عرفانی، 
مانند  دینی،  آموزه های  با  مرتبط  شعرهای 

شهادت و دفاع مقدس است.

نکاتی درباره شعر آیینی و مذهبی

سرویس مذهبی کرمان امروز

 
حضرت زینب )س( آموخته مکتب حضرت علی )ع( و فاطمه )ع(، در قامت 
بانویی رشید، سخنور، صبور و پایدار سرسلسله دیگر بانوانی شد که در واقعه 

عاشورای 61 هجری حاضر بودند.
امام حسین علیه السالم با خانواده خود در سال 60 هجری  از مدینه به 
سمت مکه و از آنجا به عراق حرکت کرد؛ البته بین راه خانواده ها و مردان 
دیگری به آن حضرت ملحق شدند و واقعه عاشورا با تاثیری شگرف و عمیق بر 
فرهنگ اسالمی در محرم 61 هجری رقم خورد.  در این واقعه  دالوری مردانی 
که در برابر ظلم ایستادند مطرح شد؛ در حالی که از شیر زنان عرصه  عشق و 
شهادت کمتر نام برده شده است. گذری کوتاه داریم بر نام و صفات زنانی که 

در این حادثه عظیم همراه امام حسین )ع( بودند. 
یکی از زنانی که نقش بسیار پررنگی در این حادثه عظیم داشته و بعد از 
کبری )س(، دختر  زینب  است  داشته  زیادی  بسیار  نقش  عاشورا هم  واقعه 
امام علی )ع( و خواهر امامان حسن و حسین )ع( است. حضرت زینب )س( 
در پنجم جمادی االولی سال پنجم هجرت چشم به جهان گشود. کنیه های 
ام  المصائب،  ام  القاب مخصوص حضرت  و  ام عبداهلل  و  ام کلثوم  را  حضرت 
)وسط همه مصایب( ذکر  الرزایا  ام  و  داشتند(  امام  از طرف  )نیابت  النوائب 

کرده اند.
نام آن حضرت را پیامبر اکرم )ص( انتخاب کردند. زینب از دو بخش زین 
و اب تشکیل شده به معنی زینت پدر. همسر این بانوی بزرگ عبداهلل جعفر، 
زمان  در  برادرش سبب شد  به  است. شدت عالقه حضرت  پسر جعفر طیار 
ازدواج، شرط کنند هر وقت برادرش خواست به سفر برود همسرش مانع نشود 
و عبداهلل جعفر قبول کرد. حضرت چهار پسر و یک دختر داشتند. دو پسر 

ایشان به نام محمد و عون در روز عاشورا به شهادت رسیدند.
این عالقه دوطرفه بود و امام حسین )ع( هم خواهرش را احترام می کرد. 
هرگاه حضرت زینب )س( به زیارت برادرش می رفت، امام پیش پای ایشان 

قیام می کردند و حضرت زینب )س( را در جای خود می نشاندند.
صفات حضرت زینب

حضرت زینب خصوصیات و صفات برجسته ای دارد که پس از مادرش هیچ 
کس به آن مرتبه نرسید. وی در عفاف و حجاب، صبر و پایداری، عبادت و 
تقوی، علم و سخنوری و مقابله با ظلم یکتا بود. تمام شب را به عبادت می 
پرداخت و در دوران حیات خود هیچ گاه تهجد شبانه را ترک نکرد و آن چنان 
اشتغال به عبادت داشت که ملقب به عابده آل علی شد. به این جهت حضرت 
سید الشهداء )ع( هنگام وداع آخر به خواهرش می فرماید: یا أُختاه التنسینی 
فی نافلة اللیل ای خواهر من را در نافله شب فراموش نکن. همچنین حضرت 
فاطمه بنت الحسین )ع( می فرماید:  عمه ام زینب در شب دهم محرم پیوسته 
در محراب عبادتش ایستاده بود و به راز و نیاز می پرداخت و به درگاه الهی 

استغاثه می جست. 

در روایت آمده است هرگاه حضرت زینب )س( می خواستند به زیارت قبر 
رسول خدا )ص( بروند امام علی )ع( در جلو و امام حسن )ع( در یک طرف و 
امام حسین )ع( در یک طرف دیگر حرکت می کردند، وقتی به قبر شریف می 
رسیدند، امام علی )ع( نور چراغ ها را کم می کردند. روزی امام حسن مجتبی 
)ع( علت اینکار را از پدر جویا می شوند امام می فرمایند نمی خواهم احدی 

چشمش به خواهرت زینب بیفتد. 
حضرت زینب در کودکی حافظ قرآن و بسیاری احادیث پیامبر اکرم )ص( 
بود. امام سجاد )ع( در این رابطه می فرمایند: انَت بحمدهلل عالمُة غیُر ُمعلمٍة 
این جمله نشان می دهد سنخ علم آن حضرت عادی و  مٍة  ُمَفهَّ َفِهَمُة غیُر  
در  خداوند  که  قابلیتی  و  استعداد  به سبب  بلکه  است؛  نبوده  کردنی  کسب 

ایشان دیده به حضرت عنایت شده است. 
ابن عباس، شاگرد ممتاز امام علی )ع( در باره برخی مسایل خدمت حضرت 
زینب )س( می رسید و ابن عباس برخی روایات را از ایشان نقل کرده است .

و  سپرد  زینب )س(  خواهرش حضرت  به  را  امامت  مقام  )ع(  امام حسین 
آنچه از علم امامت بر حضرت سجاد )ع( آشکار بود، برای حضرت زینب در 
پس پرده بود و از این جهت او را عالمه غیرمعلمه می گویند. مقام نیابت از 
باال و عظیم است که به حضرت زینب )س( رسید. برای  امام مقامی بسیار 
این  به  امام سنخیت پیدا کند. حضرت زینب  با  انسان  باید  امام شدن  نایب 

هم سنخیتی رسیده بود
سرپرستی کاروان اسرا

حضرت زینب بعد از واقعه عاشورا سرپرستی کاروان اسرا را به عهده گرفت. 
نیم سوخته  را در یک خیمه  بچه ها  و  زنان  یازدهم هجری  ایشان در شب 
جمع کرد و مراقبت از آنان را عهده دار شد. این مراقبت در تمام طول دوران 
اسارت ادامه داشت. فاطمه دختر امام حسین )ع( می گوید: زمانی که با ضربه 
نیزه یکی از سپاهان دشمن بی هوش شدم و بعد از مدتی که بهوش آمدم 
سرم را در دامن عمه ام زینب دیدم که بر باالی سرم می گریست و از من 
مراقبت می کرد. . هیچ یک از زنان و بچه ها بدون نظر خواهی از حضرت 
زینب )س( کاری نمی کردند. حتی در کوفه که به بچه ها غذا می دادند 
بچه ها قبول نمی کردند و می گفتند عمه مان گفته ما سادات هستیم و به 

ما صدقه نمی رسد.
به  فرمودند:  یزید  کاخ  در  خود  خطبه  از  بخشی  در  )س(  زینب  حضرت 
گمانت ای یزید، اکنون که راه های زمین و آسمان را بر ما بستی و مانند 
اسیران ما را راندی، ما پیش خدا خوار شدیم و تو گرامی شدی؟! بینی باال 
گرفتی و به گوشه چشم نگاه می کنی و شاد و خرم که دنیا به تو رو کرده. . . 
. این رسم عدالت است که زنان و کنیزان خود را پشت پرده نشانی و دختران 
کنی،  آشکار  را  آنها  و  گیری  بر  آنها  از  پرده  برانی؟  اسیروار  را  خدا  رسول 

دشمنان آنها را از شهری به شهری ببرند و اهل هر منزل به آنها بنگرند؟ . 
. . چه امیدی است به کسی که جگر پاکان را از دهن به در کرده و گوشتش 
از خون شهیدان روییده، چگونه در کینه ورزی ما خاندان کوتاهی کند کسی 
که از روی کبر و دشمنی به ما نگرد . تو که زخم را به بُن رساندی و با ریختن 
خون ذریه محمد )ص( از ریشه کندی و مشایخ خود را آواز دادی . . . به 
زودی به سرانجام آنها دچار شوی و آرزو کنی کاش افلیج بودی و گنگ بودی 
و این گفتار و کردار را نداشتی. بار خدایا حق ما را بگیر و از کسی که خون 

ما را ریخت و حامیان ما را کشت خشم فرو ریز. 
سنگین  بار  با  و  بریدی  را  خود  گوشت  و  دریدی  را  خود  پوست  خدا  به 
خونریزی ذریه پیامبر و هتک حرمت خاندان او به وی وارد شوی، آنجا که 
خدا پراکندگی آنها را جمع کند و حق آنها را بگیرد. خدا بس است که حاکم 
به زودی پدرت  او،  باشد و جبرئیل پشتیان  تو  پیغمبر خصم  باشد و  تو  بر 
که برای تو سلطنت آراست و تو را به گردن مسلمانان سوار کرد بداند که 
ستمکاران چه بد جا عوض کنند و کدام شما جای بدتری دارید. . . . بسیار 
عجیب است که حزب نجیبان خدا به دست حزب شیطان طلقاء کشته شوند. 
این دست هایند که خون ما را مشت کرده و این دهان ها که گوشت ما را 
مکیده، آن تن های پاک و تابناک است که گرگان به نوبت بر سر انها آیند و 
کفتاران بر انها خاک بپراکنند، اگر ما را غنیمت گرفتی به زودی غرامت تو 
خواهیم شد . . . به خدا ِشکوه برم و بر او توکل کنم. هر دامی داری بنه و هر 
گامی داری بردار و هر تالشی داری بکن، به خدا نتوانی ذکر ما را  محو کنی 
و وحی ما را از میان ببری و ننگ این حادثه را از خود بشوی، رأیت غلط است 

و روزگارت کوتاه و جمعیت تو متالشی شود 
تعداد  جلوی  و  یزید  کاخ  در  را  این خطبه  حالی  در  )س(  زینب  حضرت 
زیادی وزیر و وکیل بیان می کند که داغ دو برادر و دو پسرش و تعداد زیادی 
برادرزاده و پسر عمو داده و این راه پر از سختی در اسارات گذارنده است.     

وقتی یزید تصمیم گرفت کاروان اسرا را به مدینه بفرستد، دستور داد مبلغی 
طال و نقره و اموال و اثاثیه قیمتی به حضرت زینب )س( و بقیه اسراء بدهند 
در برابر مصیبت هایی که بر آنها وارده شده است. یزید به حضرت گفت: یا 
أم کلثوم خذی هذه االموال عوضا عن الحسین و احِسبی کان قد مات. این 
اموال را بگیر و گمان کن که حسین )ع( مرده است. حضرت فرمود: یا یزید 
ما أقسی قلبَک؟ تقتُل أخی و تُعطینی الماَل ؟ واهلل ال کان ذلک أبدا. چه قلب 
سخت و سیاهی داری که در برابر کشتن برادرم مال دنیا به من می دهی. به 
خدا سوگند هرگز نمی پذیرم. آن گاه با اهل بیت از مجلس یزید خارج شد.

فرماندار مدینه به یزید نامه نوشت که وجود زینب )س( در میان اهل مدینه 
باعث تهییج احساسات مردم است. یزید در جواب نوشت بازماندگان خاندان 
نبوت را در شهر ها پراکنده ساز. به این جهت حضرت زینب )س( را به مصر 
تبعید کرد و بعد از آن دیگر حضرت به مدینه بر نگشتند. ایشان حدود دو 
سال بعد از واقعه عاشورا در چهاردهم ماه رجب  سال 62 هجری قمری دار 
باره محل دفن حضرت سه مکان احتمال داده شده  فانی را وداع کرد  در 

است؛ مصر، دمشق و مدین.

زینب )س(؛ سرسلسله بانوان عاشورایی 

موقوفه نورجهان خانم در نظر دارد چند قطعه زمین با کاربری های تجاری، اداری و مسکونی خود از پالک 405 فرعی از 5 اصلی 
از نقشه تفکیکی شماره 89/8/1 - 89/2/13104 واقع در شهر کرمان،  بلوار امام حسن مجتبی )ع( را با رعایت قوانین وقف از طریق 

مزایده به متقاضیان واگذار نماید. 
1ـ یک قطعه زمین شماره 9 با کاربری تجاری به مساحت 80/74 مترمربع مبلغ پایه 4/400/000/000 ریال 

2- یک قطعه زمین شماره 10 با کاربری تجاری به مساحت 81/34 مترمربع مبلغ پایه 4/300/000/000 ریال 
3- یک قطعه زمین شماره 15 با کاربری مسکونی به مساحت 200 متر مربع مبلغ پایه 4/400/000/000 ریال 

4- چهارقطعه زمین شماره 17 الی 20 با کاربری مسکونی جمعا به مساحت 835 مترمربع که دارای یک پروانه ساختمانی تجمیع می 
باشد مبلغ پایه 20/040/000/000 ریال 

5- یک قطعه زمین شماره 1 الی 4 با کاربری تجاری به مساحت 328/5  مترمربع که دارای پروانه ساختمانی تجمیع می باشد. مبلغ 
پایه 23/000/000/000 ریال 

6- یک قطعه زمین شماره 7 و 8 با کاربری تجاری به مساحت 162/65 مترمربع که دارای پروانه ساختمانی تجمیع می باشد. مبلغ 
پایه 11/380/000/000 ریال 

متقاضیان می توانند از تاریخ نشر این آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 98/08/13 جهت مطالعه شروط و تحویل پیشنهادات 
خود به آدرس: بزرگراه امام رضا روبروی یگان ویژه،  منازل سازمانی آب منطقه ای کرمان دفتر موقوفه نور جهان خانم مراجعه 

نمایند. تلفن تماس 03432125025
پیشنهادات واصله در ساعت 11 صبح روز سه شنبه 98/08/14 در محل دفتر موقوفه مفتوح می گردند.

حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد می باشد.
خالصه شرایط شرکت در مزایده 

1- هزینه چاپ و نشر آگهی و سایر هزینه های مرتبط به عهده برنده مزایده است.
2- قیمت پایه برای هر واحد مجزا و براساس هر مترمربع می باشد.

3- موقوفه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4- شرکت کنندگان می بایست 10 درصد قیمت پایه را به عنوان تضمین شرکت در مزایده به حساب شماره 245313000 به نام 

موقوفه نورجهان خانم واریز نمایند در ضمن به پیشنهادات مشروط و مخدوش و یا فاقد واریزی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

خالصه آگهی مزایده نوبت سوم موقوفه نور جهان خانم 
امالک تجاری و مسکونی 
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واریز زودتر یارانه نقدی 
مهرماه

یارانه نقدی مهرماه یک روز زودتر از مطابق معمول، ساعت ۲۴ پنج شنبه به 
حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها با صدور 
اطالعیه ای زمان واریز یارانه نقدی مهر ماه را اعالم کرد.

بر اساس این اطالعیه یکصد وچهارمین مرحله یارانه نقدی مربوط به مهر 
ماه سال جاری به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به همراه افزایش حداقل 
مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و سازمان بهزیستی کشور ساعت ۲۴ روزپنج شنبه ۲۵ مهرماه به حساب 

سرپرستان محترم خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود.

وام ۳۰میلیونی مشمول کدام 
گروه از سربازان می شود؟

رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان اینکه امسال حدود ۲۰۰ هزار 
سرباز مهارت شغلی را در پادگان ها آموزش می بینند گفت: با هماهنگی 
با بانک ها پس از اتمام خدمت سربازی به مشموالن تا سقف ۳۰ میلیون 

تومان وام داده خواهد شد.
 سردار تقی مهری در مراسم معارفه جانشین جدید رییس سازمان وظیفه 
عمومی ناجا گفت:  سربازی یک ارزش و خدمت بزرگ در کشور است، به 
طوری که بیش از نیمی از نیروهای ما در جنگ تحمیلی نیز سربازان بودند.

وی با اشاره به نقش و جایگاه سربازان گفت: امروز سربازان در حوزه خدمات، 
امنیت، توان دفاعی کشور چه در مرزها و چه در مرکز کشور در حال ایفای 

نقش هستند و انصافا هم نقش موثری دارند.
اینکه در شش ماهه نخست  بیان  با  ناجا  رئیس سازمان وظیفه عمومی 
امسال روزانه حدود ۱۲ هزار درخواست از سوی مشموالن و خانواده  آن ها در 
سازمان وظیفه عمومی مورد رسیدگی و پیگیری قرار گرفته است، گفت: 
برای تمام ائمه جمعه سراسر کشور نامه ای تنظیم شد تا جوانان برای انجام 
خدمت سربازی تشویق شوند، هدف ما این است تا گفتمان سازی خدمت 
این امر  ائمه جمعه مطرح کنیم و در صورت تحقق  را در سطح  سربازی 

شرایط دفاعی و امنیتی کشور تقویت خواهد شد.
رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا در مورد مشموالن غایب سربازی نیز 
تمام  صنفی،  واحدهای  در  غایب  مشموالن  بکارگیری  قانون  طبق  گفت: 
و  است  ممنوع  غیر خصوصی  و  از خصوصی  اعم  کارخانه ها  و  شرکت ها 

کسانی که اقدام به این کار کنند بنابه مصوبه مجلس باید جریمه شوند.
نگرفتن  قرار  ازجمله  شده  بینی  پیش  جرایمی  مهری،  سردار  گفته  به 
تسهیالت بانکی برای شرکت ها و کارخانه هایی که اقدام به جذب مشموالن 

می کنند.
برای  آموزی  مهارت  قرارگاه  قوا،  معظم کل  مقام  تدبیر  از  افزود: پس  وی 
خدمت قبل از سربازی، حین خدمت و پس از خدمت سربازی پیش بینی 
و راه اندازی شد تا براساس سطح سواد و رشته تحصیلی و مهارت شغلی 
نیروها را تقسیم بندی کنیم و طبق مهارت شغلی در یگان مربوطه خود 

مستقر خواهند شد.
هزار سرباز  امسال حدود ۲۰۰  ناجا گفت:  عمومی  وظیفه  رئیس سازمان 
مهارت شغلی را در پادگان ها آموزش خواهند دید، مقرر شد تا پس از برگزاری 
کارگاه مهارت آموزی برای سربازان و قبولی در این دوره آموزشی، برای او 
یک مهارت نامه که اعتبار بین المللی دارد صادر خواهد شد و با هماهنگی 
با بانک ها پس از اتمام خدمت سربازی به مشموالن تا سقف ۳۰ میلیون 

تومان وام داده خواهد شد.

اشتباه مرگبار پسر هشت ساله
 

کودک هشت ساله که به جای شربت آلبالو به اشتباه شیشه متادون را 
سرکشیده بود جان خود را از دست داد.

به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایران، صبح پنجشنبه ۱8 مهر مأموران 
کالنتری ۱۱۲ ابوسعید در تماس با بازپرس کشیک قتل از مرگ پسر 8 

ساله در یکی از بیمارستان های پایتخت خبر دادند.
 در بررسی های صورت گرفته مشخص شد که این پسربچه برای نوشیدن 
شربت آلبالو به سراغ یخچال رفته اما شیشه شربت متادون را خورده است. 
پس از اینکه پسرک دچار تهوع و بدحالی شد خانواده اش، او را از قرچک 
ورامین به بیمارستان تهران منتقل کردند اما اقدامات درمانی مؤثر واقع نشد 
و پسربچه جان باخت. تحقیقات از خانواده این کودک به دستور بازپرس 

جنایی  ادامه دارد.

باند فروش سواالت کنکور 
شناسایی شد

سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ از انهدام باند فروش 
سواالت کنکور خبر داد و گفت: در این باند برخی مسئوالن حضور داشتند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از انهدام بزرگ فروش سواالت کنکور که بعضی 
از مسئوالن در آن حضور داشتند خبر داد.

سردار  حسین رحیمی با حضور در صحن علنی شورای شهر تهران که به 
مناسبت هفته ناجا انجام شد، در این باره گفت: توانستیم باند بزرگ فروش 

سواالت کنکور را شناسایی و متالشی کنیم.
وی افزود: بعد از انهدام این باند تنها به صدور یک اطالعیه اکتفا کردیم اما 
باید بگویم که این باند وسیع بوده و سواالت را گرفته بودند و قصد داشتند 

آن را توزیع کنند اما قبل از آنکه توزیع شود در نطفه آن را خفه کردیم.
سردار رحیمی افزود: متاسفانه بعضی از مسئوالن و آقایان نیز دراین گروه 

بودند.

موافقت مجلس با حذف تنوع مدارس
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، دولت را مکلف 
پایان سال تحصیلی ۱۳۹8 -  تا  تا حداکثر  کردند 
۱۳۹۹ کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت خود 
اداره  غیردولتی  و  دولتی  دو صورت  به  منحصرا  را 

کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
روز)یکشنبه( مجلس طرح تنظیم برخی از مقررات 
مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را 
بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. در ادامه 
حمایت  سید  و  الشکی  احمدی  الحاقی  پیشنهاد 
رای   ۱۵۷ با  و  شد  بررسی  طرح  این  به  میرزاده 

موافق به تصویب رسید.
آموزش  )وزارت  دولت  الحاقی  ماده  این  براساس 
سال  پایان  تا  حداکثر  است  مکلف  پرورش(  و 
تحصیلی ۱۳۹8 - ۱۳۹۹ کلیه واحدهای آموزشی 
و  دولتی  صورت  دو  به  منحصرا  را  مدیریت  تحت 
اداره کند به گونه ای که به جز مدارس  غیردولتی 
استثنایی، مدارس دولتی متنوع در کشور نباشد و 
مالک ثبت نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله 

محل سکونت با مدرسه باشد.
مدارس  نوع  هر  تاسیس  ماده  این  تبصره  براساس 
اسالمی  شورای  مجلس  مجوز  با  صرفا  خاص 
امکان پذیر است. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر 
به  پرورش  و  آموزش  پیشنهاد  با  ماه  سه  مدت  تا 

تصویب هیات دولت می رسد.
برای  خود  پیشنهاد  توضیح  در  الشکی  احمدی 

مشکل  مهم ترین  امروز  کرد:  بیان  ماده  این  الحاق 
یک  در  پولدارها  است؛  مدارس  انواع  وجود  کشور 
طرف قرار گرفته و بی پول ها در سوی دیگر هستند. 
در هیچ کجای دنیا بیش از دو دسته مدارس وجود 

ندارد.
وی در ادامه اظهار کرد: ما امروز شاهد مدارسی با 
عنوان »شاهد، هیات امنایی، نمونه مردمی، سمپاد، 
آموزش  امروز  هستیم.  فرهنگیان«  تیزهوشان، 
است.  رفته  پیش  ناعدالتی  سمت  به  ما  پرورش  و 
براساس آخرین آمارها در متوسطه دوم در استان 
سیستان و بلوچستان بیش از 8۰ درصد افراد ترک 
برای خود در  تحصیل می کنند، چرا که جایگاهی 

آموزش کشور نمی بینند.
محمدرضا صباغیان در موافقت خود با این پیشنهاد 
فاصله  تربیت  و  تعلیم  هدف  از  امروز  کرد:  بیان 
گرفته ایم و به سمت تجاری  سازی مدارس رفته ایم. 
امروز عده ای با پول در بهترین مدارس و با بهترین 
امکانات تحصیل کرده و عده ای آنچنان در ضعف و 
برای  می مانند.  جا  تحصیل  از  که  هستند  بی پولی 
یکبار هم که شده باید این معضل حل شود. در هیچ 

کجای دنیا وجود ۲۴ نوع مدرسه مرسوم نیست.
اظهار  پیشنهاد  این  با  موافقت  در  قاضی پور  نادر 
کرد: امروز عده ای آموزش و پرورش را محل تجارت 
کرده اند. آموزش و پرورش باید اسالمی باشد. بعضا 
 ۶۰ تا   ۵۰ پرداخت  با  فرد  یک  که  هستیم  شاهد 
میلیون تومان در مدرسه ای خاص ثبت نام می کند. 

این تبعیض ها در آموزش و پرورش اسالمی معنایی 
ندارد. امروز در شهر تهران اگر یک دانش آموز یک 
دقیقه دیرتر به مدرسه برود با پیامک به اولیای او 
بچه  یک  اگر  شهرستان ها  در  اما  می دهند،  اطالع 
نیست.  او  پیگیر  نباشد کسی  پیدایش  هم  روز  دو 
عده ای در مدارس لوکس با عناوین مختلف تحصیل 
جلو  میلیونی  پول های  پرداخت  با  و  می کنند 
شاهنشاهی  یا  ساسانی  ما  حکومت  مگر  می روند. 
است؟ آموزش و پرورش نباید محل درآمد افرادی 

خاص باشد.
از  برخی  تنظیم  ۵ طرح  ماده  نمایندگان  ادامه  در 
و  آموزش  وزارت  و پشتیبانی  اداری  مالی،  مقررات 

پرورش را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
براساس این ماده تبصره ماده پنج قانون ساماندهی و 
حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳8۷/۲/۲۵ 
ماده  و  می شود  لغو  بعدی  الحاقات  و  اصالحات  با 
واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده ۱8 قانون 
استان ها،  پرورش  و  آموزش  های  شورای  تشکیل 
 ۱۳۷۹/۲/۲۱ مصوب  کشور  مناطق  و  شهرستان ها 
تشکیل  قانون   ۱۳ ماده   ۳ بند  در  و  می شود  احیا 
شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها 
و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲.۱۰.۲۶با اصالحات و 
الحاقات بعدی عبارت )۳ درصد( جایگزین عبارت 

تا )۵ درصد( شد.

رابطه  به  پستان  سرطان  کنگره  دهمین  رئیس 
سن باروری زنان و سرطان پستان اشاره کرد و 
گفت: بارداری در سن باالی ۳۵ سالگی، ریسک 

ابتال به این نوع سرطان را افزایش می دهد.
دهمین  خبری  نشست  در  مجیدزاده،  کیوان    
کنگره سرطان پستان، سومین کنگره ملی طب 

فراگیر در سرطان و سومین سمینار ملی سارکوم، 
که در سالن کنفرانس پژوهشکده سرطان معتمد 
برگزار شد، افزود: سرطان پستان، شایع ترین نوع 
سرطان در زنان است که البته در جوامع غربی، 

شایع تر است.
وی، میزان بروز سرطان پستان در ایران را بین 

۳۲ تا ۳۴ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت 
زنان اعالم کرد و گفت: نرخ بروز این نوع سرطان 
به طوری در دهه  افزایش است  به  رو  در کشور 
برابر  دو  پستان،  سرطان  به  ابتال  میزان  آینده 

خواهد شد.
سرطان  از  ناشی  میر  و  مرگ  میزان  مجیدزاه، 
پستان در ایران و کشورهای بلوک شرق را بیشتر 
مسلم  آنچه  افزود:  و  دانست  غربی  از کشورهای 
باالیی  اهمیت  پیشگیری،  مقوله  به  توجه  است، 

در کنترل سرطان پستان دارد.
درصد سرطان  که ۴۰  مطلب  این  عنوان  با  وی 
ها قابل پیشگیری هستند، ادامه داد: فاکتورهایی 
ها  سرطان  آنها،  رعایت  با  توانند  می  مردم  که 
دخانیات،  مصرف  عدم  شامل  کنند،  کنترل  را 
فعالیت  و  بدنی  تحرک  چاقی،  از  جلوگیری 
فیزیکی و تغذیه سالم است. اگر ورزش به عنوان 
یک برنامه دائمی در زندگی مردم گنجانده شود، 

می تواند خیلی اثرگذار باشد.
سرطان  و  زنان  باروری  رابطه سن  به  مجیدزاده 
پستان اشاره کرد و گفت: بارداری در سن باالی 

را  نوع سرطان  این  به  ابتال  ریسک  ۳۵ سالگی، 
بارداری،  باالی  سن  واقع،  در  دهد.  می  افزایش 
پستان  سرطان  به  ابتال  در  جدی  خطر  فاکتور 
این  تا  که  زنانی  برای  حتی  شود.  می  محسوب 

سن تاکنون باردار نشده اند.
وی افزود: یک ساعت پیاده روی روزانه که منجر 

به عرق بدن شود، برای زنان کافی است.
سرطان  تشخیص  روند  به  همچنین  مجیدزاده 
پستان در کشور اشاره کرد و گفت: روند تشخیص 
بیماران  اکثر  و  یافته  ارتقا  توجهی  قابل  نحو  به 
در مراحل اولیه بیماری تشخیص داده می شوند.
جنبه  به  پستان  سرطان  کنگره  دهمین  رئیس 
های توارثی در ابتال به سرطان پستان اشاره کرد 
سرطان  از  مواردی  ای  خانواده  در  اگر  افزود:  و 
وجود داشت، حتما باید به پزشک مراجعه کنند. 
خانواده،  در  سرطان  به  ابتال  توجه  قابل  تعداد 
ابتالی جنس مخالف به سرطان و اینکه یک نفر 
در خانواده بیش از یک نوع سرطان داشته باشد، 
نکات دیگری هستند که می بایست مورد توجه 

زنان قرار گیرد.

بارداری در سن باالی ۳۵ سال ریسک ابتال به سرطان پستان را 
افزایش می دهد

خبر

آخرین وضعیت پرونده مفقود شدن دختربچه گمشده 
محله  در  خانه شان،  در  جلوی  درست  زهرا 
کوچکش  همراه  خواهر  وقتی  ورامین،  نو  قلعه 
مسیرش  و  زد  دور  شود،  خانه  وارد  می خواست 
را تغییر داد. او داخل کوچه  شد. ۲۰ ثانیه بیشتر 

در معرض دید نبود و دیگر هیچ کس او را ندید.
گم  از  ماه  یک  به  نزدیک  جم  جام  گزارش  به 
شهرری  قلعه نوی  در  ساله  دو  بچه  دختر  شدن 
می گذرد و هنوز هیچ ردی از او پیدا نشده است. 
حال  در  شان  خانه  در  جلوی  خردسال  کودک 
ناپدید شد. سراغ پدر زهرا  ناگهان  بود که  بازی 
که این روزها بیماری اش تشدید شده رفتیم و او 
از ادعای زنی می گوید که توانسته در فیلم ناپدید 
شدن زهرا، دستی را ببیند که دخترک را با خود 
می برد. این در حالی است که رئیس پلیس تهران 

ربایش زهرا را رد کرد.
دارد،  قرار  شهرری  قلعه نوی  بخش  در  خانه شان 
خانه شان  در  جلوی  ورامین.  جاده  کنار  درست 
محوطه ای سرسبز و جوی آبی است؛ همان جوی 
آبی که در اولین اخبار منتشر شده، از آن به عنوان 
کانال آب یاد کرده بودند و البد واژه کانال آب در 
ذهن خواننده یک مسیل عمیق و عریض را تداعی 
می کرد. اما حاال که آن را از نزدیک می بینیم، واژه 

کانال برای قد و قواره اش گشاد است.
پدر زهرا مبتال به بیماری ام اس است و این روزها 
به دلیل فشار عصبی ناشی از گم شدن زهرا، حال 
در  روزی  چند  قبل  هفته  و  کرده  پیدا  وخیمی 
بیمارستان بستری شد. حسینی شیرازی با واکر 
خانه شان،  در  جلوی  برداشت،  قدم  آهستگی  به 
شد،  ناپدید  دخترش  که  جایی  همان  یعنی 
ما  خانه  کنار  در  که  مغازه ای  گفت:  و  نشست 
قرار دارد، آژانس محل کار من و پدرم است که 
مجهز به دوربین مدار بسته است. شب حادثه در 
آژانس نشسته بودم و زهرا و خواهرش در حال 
توصیه  به  بود  قرار  بودند.  خانه  در  جلوی  بازی 

پزشک، به پیاده روی بروم و بچه ها می خواستند 
همراه من بیایند. برای همین اجازه گرفته بودند 
بازی  و  بمانند  کوچه  در  من  پیاده روی  زمان  تا 
برای  لحظه  یک  در  شش ساله ام  دختر  کنند. 
خانه  داخل  به  داشت  کاری  مادرش  با  این که 
رفته بود و وقتی برگشت، دید زهرا دیگر جلوی 
در خانه نیست. دوربین مداربسته آژانس تصویر 
که  می دهد  نشان  حالی  در  را  زهرا  شده  ضبط 
و  است  خانه شان  در  جلوی  بازی کردن  حال  در 
انتهای  به  یعنی  راست  سمت  به  لحظه  یک  در 
به  را  او  کسی  گویی  اما  می کند.  حرکت  کوچه 
سمت دیگری صدا می زند و ناگهان تغییر مسیر 
کوچه  دیگر  سمت  به  خردسال  زهرای  می دهد. 
رفته و دیگر بر نمی گردد. این در حالی است که 

کل این فیلم تنها ۱۷ثانیه است.
بود  این  زهرا  از  ردی  یافتن  برای  فرضیه  اولین 
باشد؛ جوی  افتاده  آب  داخل جوی  او  شاید  که 
آبی که این روزها آب راکد آن را پر کرده است. 

زمانی  ماه پیش  این باره گفت: یک  پدر زهرا در 
آن  با  و  بود  پرآب  جوی  این  شد،  گم  زهرا  که 
آن  می شد.  آبیاری  اطراف  کشاورزی  زمین های 
شب بعد از ناپدید شدن زهرا، اهالی کمک کردند 
و مسیر آب در جوی را تغییر دادند تا شدت آب 
تماس  هالل احمر  نیروهای  با  وقتی  شود.  کم 
گرفتیم، آنها داخل جوی را در سه نوبت با کمک 
سگ های زنده یاب گشتند. چند روز بعد هم چند 
نفر از اقوام وارد جوی آب شدند و تمام کف جوی 
را مورد بررسی قرار دادند اما خبری از زهرا نبود.

تصویر یك دست
از همان روز  از زهرا  پیدا کردن ردی  برای  تالش 
پدر  بود.  قرار گرفته  پلیس  کار  نخست در دستور 
زهرا گفت: حدود سه روز از گم شدن زهرا گذشته 
بود که پلیس آگاهی به ما گفت سرنخ های خوبی از 
بچه در دست دارند و تا سه روز دیگر زهرا را پیدا 
گم  زهرا  است  ماه  یک  نزدیک  حاال  اما  می کنند. 
شده و هنوز هم هیچ خبری از او در دست نیست.

افراد  مدت  این  در  حسینی شیرازی  گفته  به 
زیادی برای کمک به خانواده آنها تالش کرده اند. 
بوده  نیکوکار  دکتر  خانم  یک  افراد  این  از  یکی 
کودکان  پیدا کردن  کارش  خودش  گفته  به  که 
به  که  دکتر  این  درباره  زهرا  پدر  است.  گمشده 
خانواده حسینی شیرازی هم مراجعه کرده است، 
می  گرفت،  را  ما  سراغ  که  دکتری  خانم  گفت: 
تالش  گمشده  بچه های  شدن  پیدا  برای  گفت 
که  را  بچه هایی  مورد  چند  در  حتی  و  می کند 
ربوده شده و به ترکیه فرستاده شده بودند پیدا 
کرده و بازگردانده است. او برای پیدا کردن زهرا 
هم تالش کرده بود و می گفت، فیلم ضبط شده 
افزارهای کامپیوتری  با نرم  دوربین مدار بسته را 
روشن کرده و در آن تصویر مچ دست یک نفر را 

دیده که دست زهرا را می گیرد.
یک  می کنم  فکر  من  افزود:  ادامه  در  زهرا  پدر 
رهگذر زمانی که داشته از سر کوچه رد می شده 
یک لحظه چشمش به زهرا افتاده و به بهانه دادن 
خوراکی یا نشان دادن تلفن همراه، او را به سمت 
خودش کشانده است. حاال دیگر شکی ندارم زهرا 
را ربوده اند. البته زهرا دختری بود که حتی بغل 
فامیل هم نمی رفت و نمی دانم چه شده با آن فرد 

غریبه همراه شده است.
حسینی شیرازی در مورد حال این روزهای مادر 
زهرا می گوید: من و همسرم دو فرزند دیگر به جز 
زهرا داریم. یک پسر چهار و نیم ساله و یک دختر 
شش ساله. همسرم باید به آنها هم رسیدگی کند 
و برای همین این روزها سعی می کند بر خودش 

مسلط باشد.
کرد  تقاضا  پلیس  ماموران  از  آخر  در  زهرا  پدر 
از  خبری  یافتن  برای  خود  تالش  به  همچنان 
زهرا ادامه دهند. همچنین او از مردم تقاضا کرد 
او دست  انتشار عکس های  از  تا پیدا شدن زهرا 

برندارند.



سه شنبه 23 مهرماه 16/1398 صفر  1441/ 15 اکتبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3082هفت ورزش، حوادث

جان باختن دو جوان

 در چاه آب

فرمانده انتظامی عنبرآباد گفت: دو جوان در یکی از روستا های شهرستان 
عنبرآباد بر اثر برق گرفتگی در چاه آب جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، سرهنگ 
بیدشکی فرمانده انتظامی عنبرآباد گفت: دو جوان عنبر آبادی برای نصب 
پمپ وارد چاه آب شده بودند که دچار برق گرفتگی شدند و در دم جان 

باختند.
توانستند  ساعت  یک  از  پس  امدادی  نیرو های  و  اهالی  افزود:  بیدشکی 

جنازه این دو جوان را از چاه خارج کنند.
نشدن  رعایت  حادثه  این  اصلی  علت  گفت:  عنبرآباد  انتظامی  فرمانده 

مقررات ایمنی در حین انجام کار اعالم شده است.
این دو جوان در روستای گرم ساالر رضا از توابع بخش جبالبارز جنوبی 

عنبر آباد بودند.

کشف دارو و لوازم آرایشی قاچاق 

در جنوب کرمان
قلم   ۲۴ گفت:امسال  جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا  معاون 
جنس قاچاق و تاریخ گذشته در حوزه دارویی و ۱ هزارو ۷۳۹ قلم جنس 
قاچاق در حوزه ی لوازم آرایشی و بهداشتی در جنوب کرمان کشف شد. 
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  محمد امیر 
پور معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در نشست خبری به 
مناسبت هفته غذا و دارو با اشاره به شعار ملی اصالح الگوی تغذیه برای 
و  قند، نمک  اصل گفت: کاهش  با محوریت ۷  ارتقای سالمت  و  حفظ 
چربی محصوالت غذای، نشانگر رنگی تغذیه ای در راستای دانش مصرف 
کننده، نشان ایمنی و سالمت محصوالت غذایی، مبارزه با قاچاق کاال های 
سالمت در حوزه غذا، برچسب اصالت کاال و سیستم رهگیری و ردیابی در 
حوزه غذا، محصوالت غذایی ویژه و فرا سودمند و اطالع رسانی و آگاهی 

مصرف کننده در حوزه سالمت غذا این اصول هستند.
او با اشاره به لزوم کاهش قند، نمک و چربی در محصوالت غذایی افزود: 
قند به عنوان یک ترکیب که در همه مواد غذایی یافت می شود و افزایش 
آن با افزایش کالری همراه است و مضرات آن مانند افزایش وزن برای 
مصرف کننده مشهود است و نمک که باعث ایجاد فشارخون می شود و 

باال بودن مصرف آن بیماری های کلیوی، قلبی و عروقی ایجاد می کند.
امیرپور تصریح کرد: چربی به ویژه چربی ترانس یکی از ترکیبات شناخته 
شده در مواد غذایی است که در روغن جامد و نیمه جامد باید حداکثر 
۲ درصد باشد اگر حرارت موجود در غذا به بیش از ۱۸۰ درجه برسد 
موجب تولید روغن چرب ترانس میشود اگر زیاد باشد باعث دیابت و ابتال 
به سرطان می شود. سیاست های وزارت بهداشت در این راستا این است 
که ۳ ماده ذکر شده را در محصوالت غذایی به حداقل برساند تا ایمنی و 

سالمت مواد غذایی را باال ببرد.
رنگی  نشانگر  یک  باید  غذایی  محصوالت  همه  اینکه  بیان  با  امیرپور 
تغذیه ای داشته باشند که مصرف کننده از وضعیت قند، چربی و کالری 
محصول مطلع باشد، تصریح کرد: در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم 
این برچسب ها هستند  الصاق  به  پزشکی جیرفت همه محصوالت ملزم 

تا با کمترین زمان اطالعات مفید در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با بیان اینکه از این باور 
اشتباه که از روغن سرخ کردنی، دوبار میتوان استفاده کرد باید اجتناب 
کرد، گفت: عمده ترین پیشنهاد به منظور کاهش قند و کالری در شیوه ی 
زندگی مردم حذف قند و شکر در کنار چای و استفاده از خرما و توت 

خشک است.
او با بیان اینکه تغییر ذائقه زمان بر، اما شدنی است و از سنین نوزادی 
و کودکی ذائقه بچه نباید به محصوالت شیرین عادت کند تا در زمان 
دیگر  بد  عادت  افزود:  شود،  گرفتار  چاقی  و  وزن  افزایش  به  بزرگسالی 
آوردن نمک سر سفره غذا است، عموما باید از طریق رژیم غذایی نرمال 
نمک را دریافت کنیم و از آوردن نمک سر سفره خودداری کنیم، عامل 
بیماری  یا  به فشار خون  اگر کسی  و  پرفشاری خون نمک است  اصلی 

کلیوی دچار شود باید مادام العمر دارو مصرف کند.
امیرپور با اشاره به مبارزه با قاچاق کاال های سالمت در حوزه غذا به عنوان 
یکی از محور های هفته غذا و دارو افزود: اگر مواد غذایی به صورت قاچاق 
وارد کشور شود هیچ اطالعی از نحوه ی تولید و توزیع آن در دسترس 

نیست پس محصول کامال شک برانگیز است وسالمت آن رد می شود.
با اشاره به بازدید از اصناف و سوپرمارکت ها در شهرستان های  امیرپور 
جنوب کرمان افزود: پخش پوستر هایی که حاوی اطالعات مفیدی بودند 
و  نویسی  دیوار  مصرف،  الگوی  اصالح  مناسبت  به  مردم  عامه  بین  در 
چاپ در اماکن عمومی، برگزاری نشست خبری و کارگاه آموزشی مربیان 
حفظ  در  آموزشی  اقدامات  جمله  از  غذایی  مواد  کارخانه های  بهداشت 

سالمت است که در منطقه انجام شده است.
شماره  با  دارویی  تخلف  گزارش  جهت  می توانند  افراد  اینکه  بیان  با  او 
۴۳۲۱۳۵۶۸ تماس بگیرند، تصریح کرد: در سال جاری ۲۴ قلم جنس 
قاچاق و تاریخ گذشته در حوزه دارویی و ۱ هزارو ۷۳۹ قلم جنس قاچاق 
کرمان  جنوب  در  و ضبط  بهداشتی کشف  و  آرایشی  لوازم  حوزه ی  در 

شده است.
ابتدای سال  از  پزشکی جیرفت گفت:  علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا  معاون 
جاری تاکنون ۲۱۷ بازرسی از صنوف آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه 

در جنوب کرمان صورت گرفته است.

کنفدراسیون فوتبال آسیا نسبت به نزدیک شدن 
دایی  علی  به  رونالدو  کریستیانو  گلزنی  رکورد 

واکنش نشان داد.
توئیتر کنفدراسیون    ، به گزارش جام جم آنالین 
رونالدو،  نزدیک شدن کریستیانو  به  آسیا  فوتبال 
آقای  دایی،  علی  رکورد  به  پرتغالی  ستاره  فوق 

فوتبال جهان واکنش نشان داد.

کریستیانو  نوشت:  موضوع  این  درباره   AFC
رونالدو در حال نزدیک شدن به رکورد دایی است 
اما او همچنان بهترین گلزن تاریخ فوتبال جهان 

است.
با  دایی  علی  و  دارد  ملی  گل   ۹۴ اکنون  رونالدو 
های  تیم  گلزنان  بهترین  در صدر  گل  زدن ۱۰۹ 

ملی جهان به شمار می رود.

تیم  ورزشکاران  زاده،  برات  علی  و  رکابی  الناز 
ماده  سنگ نوردی  مسابقات  در  کرمان  ساسان 
بولدرینگ در بازی های ساحلی قطر حضور دارند.

و  کوهنوردی  هیات  رئیس  ایرانمنش،  فرزاد 
صعودهای ورزشی استان کرمان در گفت و گو 
با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
مسابقات  افتتاحیه  مراسم  گفت:   ، جوان  
تئاتر  آمفی  در  بولدرینگ   ماده  سنگ نوردی 
دوحه  کاتارای  ساحل  نفری  هزار  پنج  روبتز 

برگزار شد.

او به آغاز این مسابقات  اشاره کرد و افزود: در 
شهر  در  که  قطر  ساحلی  بازی های  مسابقات 
دوحه برگزار می شود، »الناز رکابی« سنگ نورد 
وقت  به   ۱۷:۳۰ ساعت  از  کرمان  ساسان  تیم 
محلی با ۱۸ سنگ نورد از ۱۳ کشور به رقابت 

خواهد پرداخت.
رشته  در  مسابقه  این  کرد:  تصریح  ایرانمنش 
جهان  از  نفر   ۲۰ و  می شود  برگزار  بولدرینگ 
کسب  سهمیه  رنکینگ  براساس  توانسته اند 

کنند.

وان  کاراته  مسابقات  در  کرمان  مس  کاتا  تیم 
به  موفق  شد،  برگزار  بابلسر  در  که  کشور  قهرمانی 
کسب یک مدال نقره و یک برنز از این رقابت ها شد.

دومین  در  مس؛  باشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به   
در  و  قهرمانی کشور  وان  کاراته  مسابقات  از  مرحله 

رده سنی نونهاالن، تیم کاتا مس کرمان موفق شد با 
پیروزی در دیدار رده بندی، عنوان سومی این رقابت 
ها را از آن خود کند و اعضای این تیم مدال برنز را 

بر گردن بیاویزند.
سبحان عوض پور امیرحسین اسدی و محمد وحید 

زاده به مربیگری استاد علیرضا سعیدی اعضای این 
تیم را تشکیل می دادند.

در رده سنی امیدها نیز و در بخش انفرادی مهدی 
رضایی کاتارو تیم مس با پیروزی در تمامی دیدارهای 
با  مسابقه  این  در  که  شد  فینال  بازی  راهی  خود 

نتیجه نزدیک به حریف خود باخت و به مدال نقره 
بسنده کرد. محمد مهدی شجاعی دیگر کاتا رو تیم 
مس نیز در این رقابت ها به عنوان چهارمی دست 
این  در  را  مس  امیدهای  کاتا  تیم  هدایت  یافت.  

رقابت ها مسعود دانشور بر عهده داشت.

رونالدو، پشت سر علی دایی 

حضور سنگ نوردان تیم ساسان کرمان در بازی های ساحلی قطر

یک نقره و یک برنز برای کاتا روهای تیم مس کرمان

تیم ملی والیبال ایران در نهمین بازی خود 
مصاف  به   ۲۰۱۹ جام جهانی  رقابت های  از 
تیم ملی ژاپن رفت که با نتیجه ۳ - ۱ تن 

به شکست داد.
ادامه  در   ، آنالین  جم  جام  گزارش  به 
ژاپن،   ۲۰۱۹ والیبال  جام جهانی  رقابت های 
تیم ملی ایران در نهمین بازی خود از این 

رقابت ها، ۲۱ مهر ماه به مصاف تیم میزبان 
رفت که در پایان با نتیجه ۳ - ۱ )۱۶-۲۵، 

۲۶-۲۸، ۲۵-۱۳  ( تن به شکست داد.
با  ایران  کوالکوویچ،  ایگور  تصمیم  طبق 
ترکیب اولیه سعید معروف )کاپیتان(، میالد 
غالمی،  مسعود  فیاضی،  پوریا  عبادی پور، 
محمدرضا  و  یلی  پوریا  مجرد،  علی اصغر 

حضرت پور )لیبرو( بازی را آغاز کرد.
*ست اول: ۱۶ - ۲۵ ژاپن
*ست دوم: ۲۸ - ۲۶ ایران
*ست سوم: ۱۳ - ۲۵ ژاپن

*ست چهارم: ۲۱ - ۲۵ ژاپن
ایران  والیبال  ملی  تیم  ترتیب  این  به 
از  دوره  این  در  خود  شکست  پنجمین 

هفتمین  ژاپن  و  شد  متحمل  را  رقابت ها 
پیروزی خود را جشن گرفت.

از  والیبال  جهانی  جام  دوره  چهاردهمین 
۹ تا ۲۳ مهر در سه شهر فوکوکا، ناگانو و 
به  تیم که  با حضور ۱۲  ژاپن  هیروشیمای 
صورت دوره ای با هم رقابت می کنند، برگزار 

می شود. 

تیم فوتبال مس کرمان بالفاصله پس از انجام 
به  ریحان  برابر گل  بازی سنگین خود در کرج 
کرمان آمد تا خود را هرچه سریعتر آماده بازی 

جام حذفی برابر ذوب آهن کند.
 به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ بازیکنان 
مس پس از بازگشت از البرز برنامه های ریکاوری 
آماده  را  خود  به سرعت  تا  دادند  انجام  را  خود 

سفر به اصفهان و بازی سخت حذفی برابر ذوب 
آهن کند.

در  ماه  مهر   ۲۴ چهارشنبه  عصر  مس  تیم 
ورزشگاه فوالدشهر اصفهان و از ساعت ۱۶ و ۵۰ 
دقیقه در مرحله یک هشتم نهایی رقابت های 

جام حذفی به مصاف ذوب آهن خواهد رفت.
تیم مس در این بازی جذاب جام حذفی به دنبال 

از  بیشتر  تجربه  و کسب  مطلوب  استفاده  یک 
این بازی سنگین خواهد بود و با ترکیب کامل 

بازیکنان خود راهی اصفهان خواهد شد.
در حالی که تیم مس باید بالفاصله پس از انجام 
بازی روز جمعه قبل خود در لیگ یک در کرج، 
آماده بازی چهارشنبه در جام حذفی در اصفهان 
شود، تیم ذوب آهن آخرین بازی خود را در لیگ 

برتر روز ۱۲ مهر در اصفهان انجام داده بود.
متوالی  سفر  دومین  انجام  از  پس  مس  تیم 
روز  برای  را  دوباره خود  باید  هفته  این  در  خود 
چهارشنبه هفته آینده یعنی اول آبان ماه آماده 
کند که در یکی دیگر از بازی های مهم خود در 
لیگ یک در کرمان میزبان تیم سپاسی شیراز 

خواهد بود.

باخت سنگین و عجیب تیم ملی والیبال ایران به ژاپن!

ریکاوری سرعتی تیم صنعت مس برای بازی حذفی برابر ذوب آهن

خبر

آگهی مناقصه عمومی 
نوبت اول شماره 98/15228

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در نظر دارد چهار مورد پروژه، به شرح ذیل در سال ۱۳۹۸ را به صورت مناقصه عمومی یک مرحله ای با جزئیات 
مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید. لذا کلیه متقاضیان محترم می توانند جهت اطالع از شرایط و 

مشخصات موضوع مناقصه به وبگاه سامانه یاد شده به نشانی www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.
- کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد. الزم است 

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت  انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴ -۰۲۱
تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه  روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ می باشد.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. ۶۳۱۲۳۸
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان 

قلیان؛ 
نقطه 

شروع 
اعتیاد!

 موضوع مناقصهردیف

 پروژه عملیات حمل و مالچ پاشی در منطقه نگین کویر شهرستان فهرج۱

 پروژه احداث بند سنگی مالتی شماره       در حوزه بند مملکت، شهرستان کرمان ۲

 پروژه احداث بند سنگی مالتی شماره         در حوزه بند مملکت، شهرستان کرمان۳

 پروژه ترمیم و احداث گوراب ها و سرریزهای سنگی و مالتی، پخش سیالب دارزین شهرستان بم۴
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www.teetr. ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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روایت »کرمان امروز« از ورودی های نازیبای شهر کرمان به خصوص ورودی از سوی تهران:

به گمانم حدود 20 سال باشد که در روزنامه کرمان امروز 
به بحث ورودی های نازیبای شهر کرمان پرداخته ایم و 
بسیاری منتشر ساخته  یادداشتهای  و  درباره آن گزارش 
ایم. اما سوالی که در این 20 سال هیچگاه به پاسخ آن 
نرسیدیم این است که چرا این مساله مهم به مرحله ارتفاع 
و درمان نمی رسد؟ ورودی شهر کرمان از سمت تهران 
آید  می  به شمار  شهر  این  ورودی  ترین  مهم  تقریبا  که 
همواره نازیباترین بوده و هست و بسیار عجیب است که 
در این بیست سال چندین شهردار با تفکراتی متفاوت در 
که  است  عجیب  بسیار  اما  بودند  فعال  کرمان  شهرداری 
کرمان  شهر  ورودی  های  نازیبایی  بر  زورشان  هیچکدام 
گرفته  قبل  هفته  که  است  عکس  این  نتیجه  و  نچربیده 

شده است.
شاید شهرداری کرمان در یک جوابیه دلیل این نازیبایی 
ها را اجرای پل در ورودی شهر بداند که دلیل قابل قبولی 
می  سخن  آنها  از  ما  که  هایی  نازیبایی  این  زیرا  نیست 
خاکی  محیط  ندارد.  پروژه  این  با  ارتباطی  هیچ  گوییم 
اطراف جاده تهران که محلی مملو از زباله و ِگل و خاک 
شده است از یک سوی بد چشمی می کند. نوشته ها و 
تابلوهای زنگ زده و نازیبا که شرکت های گوناگون بدون 
توجه به قانون کاشته  و رفته اند از سویی دیگر به زشت 
شدن مدخل شهر کرمان کمک کرده است. همچنین شعر 

»دل عالم« که سالها قبل روی پل راه آهن نوشته شده بود 
امروز دیگر هم رنگ باخته است و هم اینکه نیمی از آن با 
تابلوی پروژه پُل پوشانده شده است. خاکریز اطراف ریل 
هم که در بسیاری از شهرها به یک بوم نقاشی برای زیبا 
سازی مبدل می شود در شهر ما یک مکان خاکی زشت 
ایام  در  باشد.  می  خار  رویش  برای  امن  محلی  که  است 
نوروز هم که اندک گردشگری قرار است به کرمان بیایند 
در ورودی این شهر با فکاهی های گوناگونی رو به رو می 
شوند که همواره برای ما بازگو می کنند و اسباب خنده 
مسئوالن  باشد  بهتر  شاید  سازند.  می  فراهم  را  ما  سرِد 
محترم شهرداری امروز دیگر فکری به حال فحش هایی 
که با اسپری روی دو تابلوی بزرگ ورودی شهر که زیر پل 
راه آهن نصب شده است بکنند و تنها با اسپری روی آنها 
را سیاه نکنند. مگر گاراژ است که با یک اسپری سیاه روی 

کلمات می کشید و می روید؟

به ورودی  توان  این شهر می  درباره زیبایی های ورودی 
شهر کرمان در نوروز 97 اشاره کرد که البته در نوروز 98 
هم شاهد تفاوت آنچنانی نبودیم. در ورودی شهر کرمان 
به  بود و روی آن  بزرگ گذاشته شده  بلوک سیمانی  دو 
فارسی و انگلیسی نوشته شده است که به کرمان خوش 
آمدید. متاسفانه همین تابلو مایه ی انبساط خاطر بود به 
این دلیل که در اطراف آن تماما زباله و خار و خاشاک بود 
و خود تابلو که هنوز هم قابل رویت است، به صورت کج 
دیگر  مساله عجیب  بود.  رفته  فرو  در خاک  نشده  تراز  و 
این بود که باید پرسید در شهرداری کرمان یک نفر که به 
انگلیسی اشراف داشته باشد و بداند که »خوش آمدید« به 
انگلیسی می شود »welcome« و تنها یک »ال« دارد و 
اینکه اگر اشتباه نوشته شده است، تنها با پاک کردن »ال« 
دوم کار خود را تصحیح نکند و اندکی به خودش زحمت 
بدهد و دوباره کل کلمه را بنویسد نه اینکه  وسط کلمه 

اینگونه موش خورده  را  باشد  به هم پیوسته  باید  ای که 
چنین  چگونه  اینکه  است(.  مشهود  عکس  )در  کند  رها 
تصور  توان  می  آیا  است.  عجیب  دهد  می  رخ  اتفاقاتی 
نوروزی  زیبا سازی های  برای  مربوطه  کرد که مسئوالن 
بروید و ورودی را زیبا  به کارگران زحمتکش می گویند 
کنید؟ بدون آنکه طرح و برنامه ای دقیق و زیبا ارائه کنند 
و کسی با تحصیالت مربوطه، بر کار نظارت داشته باشد؟ 
یا اینکه مسئوالن ما این تابلوهای مضحک را در جلساتی 
که با کارشناسانشان گذاشته اند کشف کرده اند و در بین 
این کارشناسان یک نفر نبوده که به زبان انگلیسی اشراف 
داشته باشد؟ به خدا از هر منظری که به این وضعیت می 
کند.  می  ایفا  را  اصلی  نقش  که  است  تاسف  تنها  نگریم 
در شهرهای استان های اطراف هم حتی چنین وضعیتی 
نیستند  نیز  حاکم نیست، حتی شهرهایی که مرکز شهر 
ندارند. وضعیت ورودی های  چنین ورودی های عجیبی 

و کم  برنامه های عجوالنه  این  با  روزها  این  شهر کرمان 
هزینه مرتفع نمی شود و نیاز به اجرای یک پروژه عظیم 
کرمان  مردم  تحقیر  و  سرشکستگی  آن  نتیجه  که  دارد 
نباشد. درست است که شهر کرمان از لحاظ نظافت کوچه 
ها و شهرها از بسیاری از استان ها بهتر است، درست است 
که پروژه های عظیمی در حال اجرا است و اتمام آنها کار 
هر شهرداری نیست و قبول داریم که بسیاری از خیابان 
ها و کوچه های شهر کرمان آسفالتی بهتر از دیگر شهرها 
اندازی  راه  و  پارک  زمینه ساخت  در  و  دارد  ها  استان  و 
بوستان های گوناگون به خوبی عمل کرده است، اما اینها 
همه دلیل نمی شود که در هنگام آوردن یک سرمایه گذار 
و یا توریست به این شهر با تعجب همراه با تمسخر ایشان 
رو به رو شویم و نتیجه فرار سرمایه شود. به امید روزی 
که پس از حدود 30 سال سرانجام یک کرمانی بتواند به 

ورودی شهرش بنازد.

ورودی نازیبای کرمان؛ هر روز نازیباتر

سرویس علم و زندگی کرمان امروز
 

بی حالی  و  رخوت  دچار  پاییز  فصل  در  ما  از  بسیاری 
اینکه  وجود  با  و  است  ظهر  بعداز  سه  ساعت  هستیم. 
ماست.  با  خواب آلودگی  احساس  اما  خوابیدیم  اندازه  به 
پرسشی که در ذهن ما جا خوش می کند این است که آیا 
روزهای سرد پاییز مسئول احساس خستگی، غم و اندوه 
ما هستند؟ آیا فصل پاییز نوعی از افسردگی را به دنبال 

خود می آورد؟
آیا افسردگی پاییزی وجود دارد؟ آیا استرس و خستگی 
پیدا  بروز  تابستان  و  بهار  از  بیش  زمستان  و  پاییز  در 
اندوه  و  غم  آری!  که  زیادی می گویند  می کند؟ محققان 
پاییز تحت عنوان اختالل عاطفی فصلی )SAD( نامیده 
تجربه  را  فصلی  عاطفی  اختالل  که  افرادی  می شود. 
تحریک پذیری  غم،  احساس  مدت  تمام  در  می کنند 
به  عالقه  می کنند.  درک  را  و خستگی  استرس  عاطفی، 
غذاهای شیرین و نشاسته ای بیشتر می شود، وزن هایشان 

افزایش پیدا می کند و افرادمیل به ماندن در خانه دارند.
کاماًل  و محققان  است  زیاد  اختالل  این  مورد  در  بحث 
و  می کنند  دریافت  را  آن  افراد  بعضی  چرا  که  نمی دانند 
در  اینکه  مورد  در  محققان  نیستند.  اینطور  دیگر  برخی 
بعضی از نقاط جهان در این فصل کمبود نور وجود دارد و 

علت این اختالل هستند هم توافقی ندارند.
اختالل  این  تأثیر  تحت  مردان  برابر  چهار  حدود  زنان 
سایر  از  بیش  جوانان  بین  در  فصلی  افسردگی  هستند. 

سنین دیده می شود.
۱. راهنمایی بگیرید

مثبتی  تغییرات  جامعه  اجتماعی  فضای  اینکه  وجود  با 
کشورهای  تمامی  در  هنوز  اما   است،  کرده  تجربه  را 
برای کمک گرفتن  مواقع  از  بسیاری  توسعه یافته هم در 
از متخصصان موجب شرمندگی افراد می شود. اگر عالئم 
است،  کرده  خودنمایی  شما  برای  فصلی  عاطفی  اختالل 
تجربه ای  چنین  در  که  بدانید  را  وقعیت  این  است  بهتر 

تنها نیستید.
 2. به طبیعت بروید

چالش های زیای برای بیرون  رفتن در پاییز و زمستان 
وجود دارد. مخصوصاً برای خانواده هایی که فرزند کوچک 

دارند و سرما خوردن و چیزهایی از این دست نگرانشان 
این  در  بروند.  بیرون  کم تر  می دهند  ترجیح  و  می کند 
فصول روزها کوتاه تر و سردتر هستند و گذران زمان در 
نشان  تحقیقات  اما  است.  برانگیز  چالش  بسیار  طبیعت 
اثرات  خانه  از  کندن  دل  و  طبیعت  به  رفتن  است  داده 
خوبی در درمان حاالت و عوارض این اختالل داشته است.

محققان می گویند گذران وقت در طبیعت باعث کاهش 
زندگی  از  رضایت  بهبود  و  خالقیت  افزایش  اضطراب، 

می شود.

3.  نور کافی دریافت کنید
روی  محققان  از  بعضی  که  روش هایی  بهترین  از  یکی 
آن تأکید دارند بحث نور درمانی است. به نظر آن ها اگر 
افراد در طول روز به مدت نیم ساعت الی چهل دقیقه  نور 
دریافت کند و اگر در کشورهای کم نور زندگی می کند، 
نورهای شبیه سازی شده آفتاب را تهیه کند، حال بهتری 
پیدا می کند و می تواند تا حدی این اختالل را کنترل کند.

۴. رفتار درمانی شناختی انجام دهید
رفتار درمانی شناختی )CBT( احتماالً یکی از بهترین 

کارهایی است که اکنون برای سالمت روانی وجود دارد. 
آموزش  را  راهکارهایی  و  ابزارها  شناختی  درمانی  رفتار 
با روشی سالم تر فکر  افراد کمک می کند  می دهد که به 

کنند و تأثیر مثبتی روی افراد دارد.
از  نوعی  نشنیده اید،   CBT مورد  در  حال  به  تا  اگر 
درمان است که به افراد کمک می کند تا طرز تفکرشان را 
در مورد چیزی تغییر دهند. برای افراد مبتال به اختالل 
فصلی، به معنای به چالش کشیدن افکار منفی در مورد 
از راه های بلند مدت  زمستان و تاریکی است. این روش 

فوق العاده است.
رفتار درمانی شناختی و نور درمانی در درمان اختالل 

عاطفی فصلی موثر هستند.
۵. بدن خود را به حرکت درآورید

به  داشت.  خواهد  شگرفی  تأثیر  احتماالً  منظم  ورزش 
افراد در این حالت توصیه می شود که حتما زمانی را صرف 
خواهند  سالم تری  بدن  و  ذهن  و  کند  تحرک  و  ورزش 
داشت. ورزش منظم می تواند عالئم اختالل فصلی مانند 
افزایش وزن و انزوا را نیز کنترل کند. در کنار این راه ها، 
گذراندن اوقات با خانواده و دوستان و تغذیه درست هم 

موثر هستند.

افسردگی پاییزی واقعیت دارد؟
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محمد فتح نجات
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