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اخبار استان

اشاره به حضور پرشور  با  خطیب جمعه کرمان 
اجتماع  این  گفت:  اربعین  راهپیمایی  در  مردم 

پرشور باعث یاس و ناامیدی دشمنان می شود.
محمد  حجت االسالم  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
صباحی با تسلیت ایام عزاداری حضرت سیدالشهدا 
)ع( اظهار کرد: حضور در این راهپیمایی پرشور 

خاری در چشم دشمنان است.
مبین  دین  در  پرشور  اجتماعات  به  اشاره  با  وی 
اسالم ادامه داد: مناسک حج و راهپیمایی اربعین 

از جمله این اجتماعات است به گونه ای که در 
در  نفر  میلیون   ۲۷ حضور  شاهد  گذشته  سال 
در  اجتماعاتی  و چنین  بودیم  اربعین  راهپیمایی 

هیچ دینی وجود ندارد.
روی  پیاده  اولین  برگزاری  به  اشاره  با  صباحی 
اربعین از اولین اربعین امام حسین )ع( با حضور 
اصحاب آن حضرت عنوان کرد: از همان زمان هم 

ظالمان مخالف این حرکت بودند.
باز  گفت:  شهدا  های  ایثارگری  به  اشاره  با  وی 

باید  و  هستیم  شهدا  مدیون  را  کربال  راه  شدن 
آرمان های شهدا را پاس داشته و در مسیر آنها 

گام برداریم.
همگان  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  جمعه  خطیب 
باید در زمینه حادثه عاشورا به وظیفه خود عمل 
کنند، بیان کرد: حماسه عاشورا شامل سه کاروان 
است اولین کاروان مربوط به عصر عاشورا و شهدا 
و  کربال  اسرای  به  مربوط  هم  کاروان  دومین  و 

تبیین ابعاد حادثه عاشورا توسط آنها بود.

زیارت  به  مربوط  کاروان  را  کاروان  سومین  وی 
دانست و گفت: در پایان این راه به ظهور حضرت 
زوار  حقیقت  در  و  شود  می  ختم  )عج(  مهدی 

اربعین منتظران امام زمان )عج( هستند.
صباحی با اشاره به تالش های دشمنان بر ضربه 
زدن به دین مبین اسالم و پیاده روی اربعین عنوان 
کرد: استکبار جهانی تحمل این قبیل حرکات را 
ندارند و حضور پرشور مردم در راهپیمایی اربعین 

باعث یاس و ناامیدی دشمنان می شود.

برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس  گفته  به 
با  اشتغالزایی  ۱۵طرح  کرمان  استان  ریزی 
در  تومان  میلیارد  حجم سرمایه گذاری ۱۶۶ 
چهار  تاکنون  که  رسیده  تصویب  به  ارزوئیه 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری 

انجام شده است.
نشست  در  رودری  جعفر  ایرنا  گزارش  به 
مشترک ستاد فرماندهی اقتصادی و رفع موانع 
تولید شهرستان ارزوئیه با اشاره به اینکه ۷۲ 
کشاورزی  بخش  در  ارزوئیه  جمعیت  درصد 
عمده    : داشت  اظهار  هستند  کار  به  مشغول 
بمنظور  و  بخش  این  در  تصویبی  های  طرح 
شده  جانمایی  پایدار  اشتغال  و  تولید  رونق 

است.  
برداری  بهره  به  و  اجرا  با  رودری  گفته  به 
۲۹۳نفر  مجموع  در  طرح  تعداد  این  رسیدن 

مشغول به کار خواهند شد.
 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اینکه ارزوئیه ۱۱ هزار و ۸۰۰  با بیان  کرمان 

از  نفر جمعیت شاغل دارد تصریح کرد: بیش 
بخش  در  شهرستان  این  جمعیت  درصد   ۷۲
کشاورزی، ۱۰ درصد در بخش صنعت و ۱۸ 
فعالیت  به  مشغول  خدمات  بخش  در  درصد 

هستند.  
ارزوئیه  جمعیت  رشد  نرخ  رودری  گفته  به 
و  است  این شهرستان مهاجر فرست  و  منفی 
روند یاد شده در هفت تا هشت سال گذشته 

در ارزوئیه حاکم بوده است.
ارزوئیه  جمعیت  غالب  بخش  افزود:  رودری 
از ۸۲ درصد جمعیت  بیش  و  است  روستایی 
این شهرستان در روستاها زندگی می کنند که 
می طلبد برنامه های توسعه روستایی در این 

شهرستان به شکل ویژه پیگیری شود.  
شهرستان  اقتصاد  پایه  کرد:  تاکید  رودری 
ارزوئیه بر کشاورزی استوار است به طوری که 
طی هشت سال گذشته ۷۵ درصد ایجاد شغل 

در این بخش بوده است.
وی اظهار داشت: هزار و ۶۰۰ نفر بیکار در سال 

۹۰ در شهرستان ارزوئیه وجود داشته و پیش 
بینی می شود ساالنه ۱۶۰ نفر وارد کار شوند 
در حالی که هدف گذاری انجام شده برای رفع 
تا  این شهرستان ساالنه ۴۰۰  بیکاری  معضل 

۵۰۰ فرصت شغلی است.
رودری بیان کرد: با توجه به برنامه ریزی انجام 
ارزوئیه  در  باید  شغلی  فرصت   ۴۰۰ که  شده 
های  فرصت  تعریف  خال  اکنون  شود  ایجاد 
شغلی را در این شهرستان داریم و باید ۱۱۰ 
این بخش  تا  به کار گرفته شوند  نفر  تا ۱۲۰ 

کامل شود.  
در  نیز  تاثیرگذار  پروژه  پنج  گفت:  وی 
شهرستان ارزوئیه تعریف شده که در مجموع 
ایجاد  با  تومان  میلیارد   ۱۹۰ گذاری  سرمایه 

۴۰۰ شغل است.
نیز  خانگی  خرد  اشتغال  حوزه  در  افزود:  وی 
ظرفیت خوبی در شهرستان ارزوئیه وجود دارد 
اما متناسب با تعدادی که معرفی شده جا دارد 

بیشتر در این زمینه کار شود.

شهرداری  بازنشسته  مدیران  تجارب  انتقال  و  حفظ  بر  کرمان  شهردار 
کرمان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهران عالم بعدازظهر پنجشنبه در مراسم 
معارفه سرپرست جدید سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان ضمن 
پیشین  عامل  مدیر  قربانی  محمدرضا  ارزنده  سوابق  و  تجارب  به  اشاره 
با  مدیران  متاسفانه  گفت:  کرمان،  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان 
تجربه و سوابق کاری باال به دلیل رسیدن به سن بازنشستگی از سیستم 
بعدی  مدیران  به  و  حفظ  را  آنها  کاری  تجارب  باید  که  شوند  می  جدا 

منتقل کرد.
وی ادامه داد: وی تا چند ماه دیگر بازنشسته می شود که برای استفاده 
وی  از  پسماند،  مدیریت  سیستم  حساسیت  به  توجه  با  وی  تجارب  از 
خواستیم به عنوان مشاور اجرایی، چند ماهی را در کنار ما باشد و روند 
کار را به دیگران انتقال دهد تا کار در این مجموعه با سرعت ادامه پیدا 

کند. آنچه می تواند به مجموعه کمک کند، تجربه است.
سازمان  این  جدید  سرپرست  ریاضی،  علیرضا  ادامه  در  کرمان  شهردار 
افزود: وی چند سالی  و  توانمند، خوشنام و صبور معرفی کرد  را فردی 
شهردار بم بوده و پس از آن مدتی است که در مجموعه بازرسی شهرداری 
کرمان فعالیت می کند که همیشه شاهد پشتکار، پیگیری و انگیزه باال 

در وی بودیم.
کرد:  امیدواری  ابراز  فرد،  دو  این  برای  موفقیت  آرزوی  زاده ضمن  عالم 

که  است  بسیار  شهرداری  در  پرسنل  و  مدیران  بین  همراهی  و  همدلی 
امیدواریم این همدلی با مدیریت جدید سازمان پسماند نیز ادامه داشته 

باشد.
معاون خدمات شهری شهردار کرمان نیز در ادامه با تاکید بر اینکه سازمان 
پسماند یکی از محورهای اصلی توسعه هر شهر است که ارتباط درون و 
برون دستگاهی دارد، گفت: این مجموعه با توجه به تاثیر بر مسائل زیست 

محیطی، باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
مهدی نیکویی به سوابق باال و تجارب ارزنده محمد رضا قربانی مدیرعامل 
پیشین سازمان پسماند اشاره کرد و گفت: مجموعه پسماند روند کار و 
سیاست گذاری در پیش گرفته است که امیدواریم با شناختی که از آقای 
به  تا  ریاضی منتقل شود  آقای  به  اطالعات  و  تجارب  این  داریم،  قربانی 

زودی شاهد تحولی جدی در این مجموعه باشیم.
وی به سوابق کاری علیرضا ریاضی سرپرست جدید این سازمان اشاره و 

برای وی آرزوی موفقیت کرد.
در ادامه مدیرعامل جدید و پیشین سازمان مدیریت پسماند کرمان ضمن 
تشکر از حسن اعتماد شهردار کرمان، ابراز امیدواری کردند با استفاده از 
تجارب یکدیگر و کمک دیگر مدیران شهرداری، اقدامات خوبی در سازمان 

پسماند انجام دهند و این مجموعه را به هدف اصلی خود برسانند.
و  پسماند  مدیریت  سازمان  سرپرست  ریاضی  علیرضا  اساس  این  بر 

محمدرضا قربانی مشاور اجرایی شهردار شد.

خطیب جمعه کرمان:

اجتماع پرشورزائران اربعین  باعث یاس دشمنان می شود 

رئیس مدیریت و برنامه ریزی کرمان خبر داد:

تصویب  15طرح اشتغالزایی در ارزوئیه کرمان 

شهردار کرمان تاکید کرد:

ضرورت حفظ و انتقال  تجارب مدیران  بازنشسته

خبر
رییس کل دادگستری استان کرمان:

تبعیض  در اجرای تصمیمات به اعتماد 
مردم به نظام لطمه وارد می کند

 

تصمیمات  اجرای  نباید  گفت:  کرمان  استان  دادگستری  گل  رییس 
دستگاه  و  نظام  به  مردم  اعتماد  به  صورت  این  در  که  باشد  تبعیض آمیز 
حکومتی لطمه وارد می کند و وقتی مردم ببینند عادالنه رفتار می شود، 

گالیه مند نمی شوند.
به گزارش ایسنا، »یداله موحد« در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال 
استان کرمان با اشاره به اشتراکات و مصرف غیرمجاز برق اظهار کرد: یک 
معضل استان و به احتمال قوی در کشور این است که حجم باالیی از برق 
مورد سوءاستفاده قرار می گیرد و زیان هنگفتی به بیت المال وارد می شود.

به  باید دست  افزود: دستگاه های خدماتی، اجرایی و مجموعه کشور  وی 
دست هم داده و تا جایی که می شود این مشکل را کاهش بدهیم و وزارت 
نیرو باید تمام ظرفیت و تالش خود را به کار بگیرد تا اشتراک غیرمجازی 

وجود نداشته نباشد و سرقت برق صورت نگیرد.
انجام  کار  قانون،  اجرای  راستای  در  کنیم  می  تالش  اینکه  بیان  با  موحد 
مالحظات  ها  شهرستان  جرایی  و  امنیتی  مسئوالن  کرد:  تصریح  بشود، 
منطقه ای، محلی و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را مورد توجه قرار 
می دهند. کما اینکه زمانی که دارندگان اشتراکات غیرمجاز در مسیر قانونی 

قرار بگیرند، می توانند از مشوق هایی استفاده نمایند.
تصمیمات  اجرای  نباید  گفت:  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
دستگاه  و  نظام  به  مردم  اعتماد  به  صورت  این  در  که  باشد  تبعیض آمیز 
حکومتی لطمه وارد می کند و وقتی مردم ببینند عادالنه رفتار می شود، 

گالیه مند نمی شوند.
پشتیبانی  کنیم،  برخورد  منصفانه  همه  با  و  رفتار  عادالنه  اگر  افزود:  وی 

عمومی را خواهیم داشت.
به گزارش ایسنا، در این جلسه مصوب شد طی ۶ ماه آینده با برنامه ریزی 
و تالش مسووالن امر، حداقل ۷ هزار اشتراک غیرمجاز برق در حوزه شرکت 
برق جنوب و ۴۵۰۰ اشتراک غیرمجاز حوزه برق شمال استان کرمان جمع 

آوری شود.

رییس صمت استان خبر داد:
انتقال دائمی گردش مالی 

صنایع بزرگ استان به کرمان 
در انتظار تصمیم بانک مرکزی

 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: پیشنهاد داده ایم 
که بانک مرکزی از طرف بانک ها موضوع انتقال گردش مالی شرکت 
های بزرگ معدنی استان را دنبال کند تا برای صنایع و معادن فعال 
در استان ها، در جایی غیر از استان محل فعالیتشان حسابی باز نشود 
بانک  این پیشنهاد توسط  یا نشدن  از مصوب شدن  این لحظه  تا  که 

مرکزی اطالعی ندارم.
آخرین  باره  در  ایسنا،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  »مهدی حسینی نژاد« 
استانی  معادن  شورای   ۴۳ ماده  در  گفت:  معادن  شورای  مصوبات 
بزرگ گردش  و معادن  توسعه مقرر شده که صنایع  برنامه ششم  در 
شورای  لذا  شود  منتقل  فعالیت شان  محل  استان  به  باید  مالی شان 
معادن استان کرمان نیز روی این موضوع تاکید دارد تا صنایع و معادن 
بزرگ دفاتر مالیاتی و گردش مالی  خودشان را طبق قانون به استان 

بیاورند.
وی از پیشنهاد استان کرمان به بانک مرکزی در خصوص این مهم خبر 
داد و اظهار کرد: پیشنهاد دادیم که بانک مرکزی از طرف بانک ها این 
موضوع را دنبال کند تا برای صنایع و معادن فعال در استان کرمان در 
جایی غیر از استان محل فعالیتشان حسابی باز نشود که تا این لحظه از 
مصوب شدن یا نشدن این پیشنهاد توسط بانک مرکزی اطالعی ندارم.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بیان کرد: مقرر 
شد تا در چند روز آینده شورای عالی بانک ها از گردش حساب صنایع و 
معادن استان گزارشی ارایه دهد اما براساس گزارش غیر رسمی حدود 
۶ هزار میلیارد تومان از سال گذشته تا کنون از سوی این شرکت های 

معدنی به استان وارد شده است.
سیرجان  گل گهر  معدنی  صنعتی  شرکت  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
تاکنون  را  استان  به  مالی  بیشترین گردش  و شرکت مس سرچشمه 
وارد کرده اند ادامه داد: امیدواریم با ایجاد این زیرساخت هر چه زودتر 
بتوانیم گردش مالی معادن و صنایع فعال در استان را به داخل استان 

منتقل کنیم.

رییس اتاق بازرگانی کرمان:

انتظارات مردم و مطالبات آنها به تقویت استاندارد کمک می کند 
کرمان  استان  معادن  و  صنایع  کشاورزی،  بازرگانی،  اتاق  رییس 
باشد و صادر شود،  نداشته  را  استاندارد الزم  اگر کاالیی  بیان کرد: 
بازارهای ما در خارج از کشور دچار آسیب می شوند و متاسفانه برخی 
از بازارها جهانی را از این بابت از دست داده ایم و اگر استاندارد را 
چشم سوم بدانیم لذا باید مورد وثوق طرفین باشد و حتما استاندارد 

نباید سلیقه ای رفتار کنند و براساس مستندات جهانی رفتار کنند.
واحدهای  از  تقدیر  آئین  در  »مهدی طبیب زاده«  ایسنا،  گزارش  به 
استاندارد  جهانی  روز  گرامیداشت  و  کرمان  استان  نمونه  تولیدی 
انتظارات مردم و  اما  با استاندارد آسوده خاطر باشیم  باید  گفت: ما 

مطالبات آنها به تقویت استاندارد کمک می کند.

وی بیان کرد: اگر کاالیی استاندارد الزم را نداشته باشد و صادر شود، 
بازارهای ما در خارج از کشور دچار آسیب می شوند و متاسفانه برخی 
از بازارها جهانی را از این بابت از دست داده ایم و اگر استاندارد را 
چشم سوم بدانیم لذا باید مورد وثوق طرفین باشد و حتما استاندارد 

نباید سلیقه ای رفتار کنند و براساس مستندات جهانی رفتار کنند.
رییس اتاق بازرگانی، کشاورزی، صنایع و معادن استان کرمان عنوان 
قرار  ارزیابی  مورد  می خواهیم  اگر  دارند  انتظار  صادرکنندگان  کرد: 

گیرند نباید سلیقه ای و منطقه ای ارزیابی  شوند.
وی با تاکید برآنکه استاندارد باید قدرت رقابت را در کشور افزایش 
دهد، بیان کرد: همه جنبه های افزایش رقابت متوجه استاندارد نیست 

و باید برای افزایش قدرت رقابت اقدامات تصریح کننده صورت گیرد 
و  وقت  که  دارد  ضرورتی  چه  و  نیست  الزم  استانداردها  از  برخی 
هزینه ای برای این مهم صرف کنیم لذا باید موارد اضافی حذف شوند.
کاالهای  از  حاضر  حال  در  سازمان  دو  کرد:  تصریح  طبیب زاده 
یکدیگر  با  اگر  سازمان  دو  این  و  می کنند  برداری  نمونه  صادراتی 
هزینه  و  زمان  دهند؛  انجام  برداری  نمونه  یک  و  باشند  هماهنگ 

کاهش می یابد.
وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی معین اقتصادی شهرستان جیرفت 
است، اظهار کرد: متاسفانه در شهرستان جیرفت با آن همه ظرفیت 

هنوز اداره استاندارد وجود ندارد.

پرورشگاه صنعتی کرمان در نظر دارد که محصول خرمای پیارم خود را در چهارفرسخ شهداد از طریق مزایده به فروش برساند. قیمت پایه هر 
خوشه خرما بر روی درخت 1/500/000 ریال )صد و پنجاه هزار تومان( می باشد جهت هماهنگی برای بازدید با شماره تلفن 2160 - 342 - 
0913 آقای زنگی آبادی مسئول مجموعه کشاورزی تماس بگیرید. جهت دریافت پیشنهادها حداکثر تا تاریخ 98/8/5 )در پاکت دربسته( به 
دفتر پرورشگاه در ساعت اداری به نشانی: کرمان - خیابان شهید بهشتی - حد فاصل چهارراه طهماسب آباد و ولی عصر )عج( مراجعه و در 

قبال تحویل رسید دریافت دارید. 
محمدرضا بنی اسدی راد - رییس هیات مدیره پرورشگاه صنعتی 

تاریخ: ۹۸/۷/۱۸       شماره :  ۱۳۳۷/ب/۹۸

آگهی مزایده محصول خرما سال کشاورزی 98 - 97

مصرف بیش از ۴۲ میلیون کیلووات 

برق غیر مجاز در جنوب کرمان
برآورد  گفت:  کرمان  استان  جنوب  برق  توزیع  شرکت  مدیرکل 
پوشش شرکت  تحت  در شهرستان های  غیرمجاز  اشتراکات  می شود 
برق  کیلووات  میلیون  از ۴۲  بیش  کرمان ساالنه  استان  برق جنوب 

مصرف کنند که ارزش ریالی آن ۲۱ میلیارد ریال است.
جوان،   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
عبدالوحید مهدوی نیا در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان 
برق  انرژی  از  غیرمجاز  استفاده های  و  اشتراکات  به  اشاره  با  کرمان 
گفت: در حوزه شرکت برق جنوب استان در سال ۹۶ تعداد ۲۶ هزار 
و ۶۰۰ مورد اشتراک غیرمجاز، سال گذشته ۲۳ هزار و ۷۰۰ و در ۶ 
آوری  را جمع  اشتراک غیرمجاز  امسال ۱۴ هزار و ۶۷۶ مورد  ماهه 
کرده ایم. مهدوی نیا افزود: در سال ۹۶ تعداد ۵۴۱ مانور، سال قبل 
۵۸۸ و امسال تاکنون ۳۱۹ مانور را برگزار و ۱۵ گروه پلیس برق را در 
شهرستان ها تشکیل داده ایم. اوتصریح کرد: برآورد می شود اشتراکات 
استان  برق جنوب  غیرمجاز در شهرستان های تحت پوشش شرکت 
کرمان ساالنه بیش از ۴۲ میلیون کیلووات برق مصرف کنند که ارزش 

ریالی آن ۲۱ میلیارد ریال است.
استان کرمان  برق شمال  اشتراک غیرمجاز در حوزه شرکت   ۴۵۰۰

وجود دارد که بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ کیلو وات برق در ماه مصرف دارند.

اعزام سفیران سالمت کرمان

 به مرز عراق
رئیس اورژانس و مدیر مرکز فوریت های پزشکی استان کرمان گفت: 
مرزی  مناطق  به  کرمان  پزشکی  فوریت های  عملیاتی  تیم  هفده 
کشور اعزام شدند.  سید محمد صابری رئیس اورژانس و مدیر مرکز 
گروه  با خبرنگار  گو  و  در گفت  کرمان  استان  پزشکی  فوریت های 
تیم  هفده  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان 
دهی  خدمات  برای  کرمان  استان  از  پزشکی  فوریت های  عملیاتی 
صابری  شدند.  اعزام  مرزی  مناطق  به  حسینی  اربعین  زائرین  به 
از  درمانی  و  پزشکی  کادر  نفر  از ۴۰  متشکل  کاروان  افزود: هفده 
شهرستان های کرمان، سیرجان، رفسنجان، جیرفت و بم به مرز های 
مهران در ایالم و خسروی در کرمانشاه اعزام شدند. او بیان کرد:این 
کاروان به مدت ۱۸ روز به مناطق یاد شده اعزام می شوند و بعد از 

اربعین به زائرین در برگشت نیز ارائه خدمات خواهد داشت.



یکشنبه 21 مهرماه 14/1398 صفر  1441/ 13 اکتبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3080سه جامعه 

قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !

نکاتیبرایبرقراریامنیت»وایفای«

سرویس علم و زندگی کرمان امروز

امروزه با یک اسکن ساده متوجه می  شویم که در اطراف ما ده  
ها و گاهی صدها دستگاه وای فای روشن است، اما امنیت مهم 
 ترین شرط برای استفاده از این فناوری محسوب می شود و بدون 

در نظر گرفتن نکات امنیتی این کار امکان  پذیر نیست.
در  شود  ـ سعی  باشیم  فای  عمومی وای  های  شبکه  مراقب 
اماکن عمومی از دستگاه  های وای فای ناشناس استفاده نکنیم 
طرف  دامی از  می  تواند  ناشناس  وای فای  دستگاه  هر  زیرا 
که  شبکه  هایی  از  حتی  االمکان  باشد.  اینترنتی  سودجویان 
دارای کلمه عبور اختصاصی هستند، استفاده کنیم و نام شبکه 
 ای که از آن استفاده می  کنیم را بشناسیم. هنگامی که به شبکه  
های عمومی وای فای متصل هستیم نباید به حساب  های بانکی، 
ایمیل، شبکه  های اجتماعی وارد شویم و اطالعات حساس و 
مهم خود را از طریق وای فای عمومی ارسال کنیم. همچنین نام  
های کاربری و رمز عبور و پسورد دوم را بالفاصله بعد از اتمام 
کار تغییر دهیم. یادمان باشد تمامی پسوردهای خود را مشابه 
دستگاه  وای فای  وقتی  زیرا  نکنیم.  انتخاب  قبلی   پسوردهای 
همیشه روشن است، بدون این که متوجه باشیم به شبکه  های 
این موضوع  وای فای عمومی بدون پسورد متصل می  شویم که 
می  تواند امنیت ما را به خطر بیندازد. زمانی که به شبکه وای فای 
عمومی وصل هستیم، مطمئن باشیم برای ورود به سایت  های 
مورد نظر خود از HTTPS استفاده می  کنیم. زیرا استفاده از 
پروتکل https باعث می  شود امکان دسترسی شخص سوم به 
انتقال اطالعات  با خیال راحت به  اطالعات ما مسدود شود و 

خود بپردازیم.
هرگاه به شبکه  های وای فای عمومی و رایگان متصل شدیم، 
فولدرهایی که به اشتراک گذاشته ایم را از حالت Share خارج 
کنیم، زیرا به محض این که وارد شبکه  ای می شویم، به صورت 
خودکار فولدرهای Share شده ما و همچنین تمامی اطالعات 
هستند،  شبکه  آن  در  که  افرادی  با  اشتراک  به  فولدرها  آن 

 sharing گزینه  کردن  فعال  غیر  برای  می شوند.  گذاشته 
بخش  پنل،  کنترل  به  است  کافی  ویندوز،  عامل  سیستم  با 
از  سپس  و  برویم   Network and Sharing Center
 change advance منوی سمت راست این بخش، گزینه
sharing setting را انتخاب کنیم. در صفحه باز شده در 
بخش Public تمامی  آیتم  های این بخش را Turn off کنیم.
همچنین هنگامی که به وای فای عمومی متصل می  شویم بهتر 
است از وی پی ان استفاده کنیم زیرا ترافیک مصرفی ما از یک 
مسیر امن هدایت می  شود. از طرفی تا حد ممکن از اتصال به 
شبکه  های ناشناس خودداری کنیم. زیرا بسیاری از هکرها اقدام 

به ایجاد شبکه  های وای فای عمومی جعلی می کنند.
به روز رسانی ـ الزم است سخت  افزار و نرم  افزار دستگاه، 
مانند مسیریاب وای فای و تلویزیون را به طور منظم به  روزرسانی 
کنیم. همچنین از استفاده تنظیمات پیش  فرض در مسیریاب 
وای فای، مانند سرویس پیش  فرض تنظیمات شناسه و مدیریت 

رمز عبور باید پرهیز کنیم.
و  ارقام  از  نباید  گذرواژه  انتخاب  برای  ـ  گذرواژه  انتخاب 
ترکیبی  های  گذرواژه   از  حتماً  و  شود  استفاده  متداول  اعداد 
مانند ترکیب اعداد، ارقام و سمبل استفاده کنیم. همچنین نام 
کاربری و رمز عبور خود را که غالباً adminرadmin است، 

باید تغییر دهیم.
اگر شبکه ما قباًل رمزگذاری شده و شخصی هنوز آن را دارد، 
باید رمز عبور خود را بالفاصله تغییر دهیم. سپس حواستان را 
جمع کنیم که آیا دوباره موفق به ورود خواهند شد یا خیر. اگر 
وارد شدند، ممکن است آن  ها به روتر ما دسترسی داشته باشند.

برای اطمینان خاطر می توان روتر را به تنظیمات کارخانه باز 
گردانی کرده و راهنمای خود را برای دستورالعمل بررسی کنیم، 
سپس از ابتدا آن را دوباره تنظیم کرد. این به معنی تغییر دادن 
گذر واژه، فعال کردن رمز گذاری، انتخاب یک SSID جدید و 
غیر فعال کردن ویژگی  های کنترل از راه دور است. توجه کنیم 
که اگر گذر واژه رمزگذاری خود را تغییر دادیم، حتما باید رمز 

عبور را در تمامی ابزارهای خود به  روزرسانی کنیم.
پیدا کردن سارق اینترنتـ  برای این که بفهمیم چه کسی 
از  اطالعات  با جمع  آوری  باید  می کند،  را سرقت  ما  اینترنت 

شبکه کار خود را آغاز کنیم. به روتر )دستگاه یا شبکه( خود وارد 
شویم و قسمتی را که نشان می  دهد چه وسایلی به روتر متصل 
هستند را بررسی کنیم. یک راه حل ساده  تر این که می توان 
 Wireless Network نام  به  اکانت  یک  موقت  طور  به 

Watcher یا )ناظر شبکه بی سیم( بگیریم.
ابزارهای متصل به شبکه  این برنامه رایگان به ما لیستی از 
Wi-Fi می  دهد. می  توان به سرعت هر موقع آن را بخواهیم 
بررسی یا باز کنیم. هنگامی که فهرستی از دستگاه  های متصل 
داریم، مواردی که متعلق به ما هستند را شناسایی کنیم. برای 
مثال، رایانه  ما باید با نام خودش در لیست باشد. تبلت یا گوشی 

هوشمند ما باید با نام تولیدکننده خود در آن جا باشد.
اگر نمی  توانیم، موارد ذکر شده در لیست را حذف کنیم. به 
Wi- یا فقط را خاموش کرده  سادگی یکی یکی دستگاه  ها 
Fi آن  ها را قطع کنیم تا متوجه دستگاه بیگانه شویم. زمانی 
به  که دستگاهی متصل به شبکه را پیدا می  کنیم که متعلق 
ما نیست، می  فهمیم که یک مجرم یا سارق داریم. اگر کاهش 
سرعت اینترنت به صورت تصادفی باشد، ممکن است الزم باشد 
چند بار آن را بررسی کنیم. مجرمان ممکن است از اینترنت ما 

به ندرت استفاده کنند.

قابلیت  و  رفته  تنظیمات مودم  به  پنهان سازی مودم ـ 
ابتدا  این کار  برای  فعال کنیم.  را   wepرwep پنهان  سازی
نوار مرورگر ۱٫۱٫۱۶۸٫۱۹۲  و در  تنظیمات مودم شویم  وارد 
را وارد کنیم. از ما یوزر و پسورد خواسته می  شود که باید وارد 
کنیم. حال در قسمت تنظیمات Wireless مودم به قسمت 
Basic برویم. برای مخفی کردن مودم خود باید تیک گزینه 
Hide Access Point را بزنیم تا مودم ما مخفی شود. در 
پایان برای ذخیره تنظیمات روی گزینه save کلیک کنیم تا 

تغییرات اعمال شوند.
نام  به شبکه های مخفی شده الزم است  اتصال  برای  اکنون 
به  وارد کنیم؛  به صورت دستی  را  و رمز   )SSID( فای  وای 
بعد  برویم و  به قسمت تنظیمات گوشی  ابتدا  این صورت که 
 Wireless and( شبکه  ها  و  بی سیم  تنظیمات  گزینه 
گزینه  بعدی  صفحه  در  کنیم.  انتخاب  را   )networks
انتخاب شود. حاال   )Wi-Fi settings( تنظیمات وای فای 
به انتهای لیست شبکه  های وای فای رفته و روی گزینه اضافه 
کردن شبکه وای فای )Add Wi-Fi network( کلیک کرد. 
وارد کنیم.  را  نظر  مورد  فای  وای  اطالعات شبکه  باید  سپس 
ابتدا SSID یا همان نام شبکه وای فای را وارد کرده و بعد 
باز  لیست کشویی  از  و  Security کلیک کنیم  روی گزینه 
شده روش اعتبارسنجی شبکه انتخاب شود که این با توجه به 
نوع امنیتی است که برای مودم تعیین کردیم. در آخر هم رمز 
 connect شبکه وای فای  خود را وارد و روی دکمه اتصال

کلیک کنیم.
را  امنیت مودم خود  و  این که هک نشده  برای  کارشناسان 
استفاده  فیلتر«  »مک  از  می  کنند  پیشنهاد  بدهیم،  افزایش 
که  صورت  این  به  باشیم؛  امان  در  هکرها  دست  از  تا  کنیم 
ابتدا وارد قسمت تنظیمات مودم شویم و در نوار مرورگر آرس 
۱٫۱٫۱۶۸٫۱۹۲ را وارد کنیم. سپس یوزر و پسورد را وارد کرده 
 MAC برویم و به گزینه Wireless و به قسمت تنظیمات
Filter وارد شویم. حاال روی add کلیک کنیم و آدرس مک 
گوشی که می  خواهیم اجازه دسترسی به اینترنت را بدهیم وارد 

کنیم و روی save کلیک کرد تا تنظیمات اعمال شود.
قسمت  به  هم  گوشی  آدرس  مک  به  دسترسی  برای 

روایت»کرمانامروز«ازموانعفعاالناقتصادیدراستانکرمانکهیکدلیلبزرگدارد؛

سرمایه گذار و نخبه واقعی را نمی شناسیم!

چند سالی است که در استانداری کرمان جلساتی برگزار 
می شود که در آن به مشکالت و معضالت سرمایه گذاران 
هنوز  رفتار  این  شود.  می  رسیدگی  اقتصادی  فعاالن  و 
که  گفت  بتوان  شاید  اما  دارد،  ادامه  فدایی  دکتر  توسط 
رو  به  رو  کرمان  در  واحد  مشکل  یک  با  است  دهه  چند 

هستیم و هیچ استانداری موفق به ارتفاع آن نشد.
علت اینکه سرمایه گذاران واقعی و کاری از کرمان فراری 
می شوند و گهگاه فعاالن دانش بنیان هم در این استان 
موفق به فعالیت نمی شوند این است که ما نگاه کارشناسی 
یعنی  نداریم.  مطروحه  های  طرح  به  شورایی  صورت  به 
و کارشناس می خواهیم  تعداد مسئول  با کمترین  اینکه 
با  اینکه  یا  کنیم،  مشخص  را  پیشنهادی  طرح  تکلیف 
بنیان  دانش  فعال  یک  با  بانکی  محکم  و  خشک  قوانین 
رفتار کنیم. به عنوان مثال در یکی از این جلسات به خاطر 
پماد  یک  اختراع  به  موفق  که  ساله   ۲۶ جوان  یک  دارم 
درمانی مهم برای سوختگی شده بود، به دلیل کم بضاعت 
بودن توان تولید آن را نداشت. اما متاسفانه معاون سابق 
اقتصادی استاندار از او وثیقه های چند میلیاردی و ضامن 
معتبر می خواست. این یکی از دالیلی است که بسیاری 
از دانشمندان ما از این کشور فرار می کنند و اختراعات 
در ایران به حداقل نزول می کند. اما ایراد در این موضوع 
است که متاسفانه برخی از طرح ها و این افراد ناصحیح 
را  دولتی  و  بانکی  های  مساعدت  است  ممکن  و  هستند 

نابود سازند و در انتها هم ورشکست شوند و هم اینکه به 
شورای  یک  نقش  که  اینجاست  بزنند.  مالی  ضربه  دولت 
کارشناسی مشخص می شود، باید از خود بپرسیم که چرا 

ما گاهی به طرح هایی وام می دهیم که به شکست می 
انجامد اما گاهی دست رد به سینه ی نخبگان می زنیم. 
دلیل این است که یک جمع مسئول و غیر کارشناس -که 

نه از اختراع چیزی می دانند و نه از آینده ی اقتصادی 
آن- می خواهند درباره آن طرح نظر بدهند و نتیجه این 
و  اختراع  و  دهند  می  مثبت  رای  آن  به  یا  که  شود  می 
مخترع را نابود می سازند و یا اینکه با بی توجهی به آن 

نخبه اسباب فرار او را از کشور مهیا می سازند.
به نظر بنده حقیر که در بسیاری از این جلسات حضور 
داشته ام، باید یک شورای کارشناسی متشکل از استادان 
دانشگاه و فعاالن موفق اقتصادی تشکیل شود و از ایشان 
درباره تصمیماتشان بازخواست شود. یعنی اگر پروژه ای را 
ایشان تایید می کنند و چند میلیارد تومان وام بانکی به 
آن تعلق می گیرد و در انتها به شکست می انجامد، این 
شورا باید پاسخگو باشد. بهتر است که نیمی از اعضای این 
شورا را یک نهاد خصوصی نظیر اتاق بازرگانی انتخاب کند 
و نیمی دیگر را وزارت علوم و البته پژوهشکده های معتبر 
تعیین کنند. اینگونه شاید بتوان به نتیجه آن امیدوار بود.

یک پیشنهاد دیگر هم مطرح است؛ بهتر می شود که این 
شورا توسط یک نماینده در روند مصرف شدن تسهیالت 
بانکی در یک طرح به فرد دریافت کننده کمک کند. یقینا 
یک نخبه که تا به امروز سر در کتاب و آزمایشگاه داشته 
و  تبلیغات  درست  نحوه  و  بازار  وضعیت  از  خبری  است، 
تولید ندارد. بنابراین چه بهتر است که در چنین موقعیتی 
به او کمک شود و اینگونه شاید بتوان جلوی آقازاده های 
نشان  را  برق  و  زرق  پُر  طرح  یک  که  گرفت  را  بگیر  وام 
دکتر  شوند.  می  فراری  وام  گرفتن  از  پس  و  دهند  می 
دانشمندان  از  یکی  خودش  که  کرمان  استاندار  فدایی، 
کرمانی است یقینا متوجه این پیشنهاد بنده خواهد شد تا 
شاید این مانع اصلی و همگانی از پیش روی توسعه استان 
برداشته شود. به امید روزی که انحصار تصمیم گیری از 
فعاالن  و  دانشگاهی  دانشمندان  به  و  شود  گرفته  دولت 

تجربه کار واگذار شود. 

    بارها مشاهده می کنیم که در جلسات رفع موانع تولید در سال های گذشته یک طرح 
تایید می شود، میلیاردها تومان به آن وام داده می شود، اما در انتها یا طرح شکست می 
خورد یا وام گیرنده فرار می کند. از سویی دیگر هستند بسیاری از نخبگانی که با اختراعات 
ناب و خاص خود، مورد بی توجهی قرار می گیرند و با رد پیشنهاداتشان یک فرصت از 
استان گرفته می شود. پیشنهاد می شود که یک شورا متشکل از دانشمندان دانشگاهی و 

فعاالن تجربه کار برای تصمیم گیری در این باره انتخاب شود و.....

بهقلم
محمدفتحنجات

یادداشت های 

گاه و بی گاه

باکالس 
آن سال اول مهر با شوق و ذوق فراوان لباس نو بر تن کردم 
مرتبه  اولین  برای  و  پوشیدم  را  کفشهایم  مادر  کمک  با  و 
کیفم را که در آن قلم و دفتر بود دست گرفتم و به سوی 
مدرسه روانه شدم. پدر برایم آرزوی موفقیت کرد و مادر 
هم هر چه دعای خیر بود بدرقه راهم. پا به مدرسه گذاشتم. 
آن روز همه ما را در صف منظم ایستادند و بعد با خواندن 
معلم که  با  از آن  بعد  و  راهنمایی کردند  به کالس  اسامی 
با خوشی پشت  را  َآشنا شدیم. چند ساعت  به کالس آمد 
سر گذاشتیم ظهر هم هر یک منظم در صف به سوی خانه 
سالم  و  آمد  جلویم  مادر  رسیدیم  خانه  به  وقتی  برگشتیم. 
اتاق  به  کردم و او طبق معمول قربان صدقه ام رفت و بعد 
رفتم. پدر نشسته بود سالم کردم و پس از جواب پدر گفت 
چطوری با کالس؟ من هم گفتم کالس مال من نیست مال 

مدرسه است.

بیاتاقدر

یکدیگربدانیم

قدرشناسی یکی از 
رموز پیشرفت کشور است 

همه ما در کوچه و محله ی خود از نقص آسفالت می نالیم، 
از مزاحمت گربه هایی که با چنگ و دندان کیسه های زباله 
را پاره کرده و زباله ها را در سطح کوچه ها پخش می کنند 
اند و  یافته  »زباله دزد« شهرت  به  از کسانی که  در عذابیم. 
ضمن جستجو در کیسه های زباله برای یافتن اقالم بازیافتی، 
نظیر کاغذ و پالستیک و ... زمینه ی پراکنده شدن زباله در 
نیز درد می کشیم و هر گاه در  ها می شوند،  جلوی خانه 
می  احساس  شویم،  می  ترافیک  گرفتار  تقاطعی  یا  خیابان 
به  دود،  می  اعصابمان  بر روی  انبوهی خودرو  کنیم حجم 

زمین و زمان بد و بیراه می گوییم.
ولی .... ولی هنگامی که در فضای سبزی که در پی برنامه 
ها،  بان  پارک  و  مهندسان  تالش  و  اعتبار  تامین  ریزی، 
احداث شده، روی نیمکت می نشینیم و از طراوت چمن و 
گلها و درختان و صدای پرندگان لذت می بریم، آیا شده 
کارگران  و  مهندسان  و  شهردار  از  قدرشناسی  به  لب  که 

شریف شهرداری بگشاییم.
در همان خیابانی که اغلب به علت رفتار غیرقانونی یکی از 
رانندگان، راه بندان ایجاد شده و خودروها روی اعصابمان 
می دوند، آیا شده که یک بار لب به تحسین آن رفتگری 
تا  بر کف خیابان جارو می کشد  بگشاییم که شب هنگام 
شهر ما به عنوان خانه، هویت و آبروی ما، تمیز و زیبا باشد 
و آیا می دانیم گروهی شبانه روز در تالشند تا آبروی ما در 
مان  ساله  هزاران  تمدن  و  حفظ  خارجی  گردشگران  منظر 

اثبات گردد.
آیا مثل مردم کشورهای پیشرفته، شده که با ارسال پیامی به 
شهردار و همکاران زحمتکش او، ژرفای فرهنگ و تمدن 
خود را به اثبات برسانیم و با »قدرشناسی« به عنوان یکی از 
فراهم آوریم که شهردار و  ای  انسانی، زمینه  فضیلت های 
همکارانش با طراحی و اجرای طرح های جدید، بستر رشد 
فرهنگی، اقتصادی، علمی و اجتماعی را در شهر ایجاد کنند 

و بدانیم رمز پیشرفت و ترقی کشور »قدرشناسی« است.

بهقلممحمدجواد
ایرانمنش

بهقلمیحیی
فتحنجات

فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شیراز نزاجا )شیراز( در نظر دارد تعداد 36 دستگاه انواع خودروی فرسوده اوراقی شامل: تعداد شش دستگاه 
خودروی تویوتا وانت 3F، تعداد پنج دستگاه خودروی پیکان سواری ،یکدستگاه نیسان وانت کمپرسی، سه دستگاه آمبوالنس کاروان، یک 
دستگاه کامیونت رهرو )زرین خودرو(، دو دستگاه خودروی اتوبوس بنز 302 و یک دستگاه مینی بوس بنز 309، تعداد دو دستگاه خودروی بنز 
26 *26، تعداد هشت دستگاه موتورسیکلت سی جی مختلط، تعداد هفت دستگاه بلدوزر D155، تعداد 2500 عدد تشک ابری فرسوده، تعداد 
79 قلم قطعات بالاستفاده خودرویی، تعدادی اقالم مهندسی، تعدادی اقالم سررشته داری فرسوده و تعدادی اقالم مخابراتی تجاری فرسوده، 

تعدادی اقالم و ابزارآالت کارگاهی فرسوده موجود در شهرستان کرمان را از طریق مزایده به فروش برساند.
به آدرس  اداری  انتشار آگهی در وقت  از زمان  به مدت 10 روز،  الف: متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت اسناد مزایده، 
شیراز- میدان ارتش، آماد و پش منطقه شیراز نزاجا )مدیریت خرید و پیمان( یا از تاریخ 98/07/28 الی 98/07/30 به آدرس کرمان جاده باغین 

نقطه جمع آوری اقالم فرسوده مراجعه نمایند.
ب: تاریخ بازدید اقالم از روز یکشنبه مورخه 98/07/28 الی روز سه شنبه 98/07/30 و زمان فروش روز چهارشنبه مورخ 98/08/01 در سالن 

اجتماعات ف آمادوپش منطقه ج ش نزاجا )کرمان( می باشد.
ج: متقاضیان باید 10 درصد قیمت پیشنهادی خود را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب مربوطه واریز و اصل فیش واریزی را ارائه 

نمایند و آخرین مهلت زمان دریافت قیمت های پیشنهادی روز سه شنبه مورخه 98/07/30 می باشد.
د: محل رویت اقالم: کرمان، شهر باغین، نقطه جمع آوری ف آمادوپش منطقه ج ش نزاجا )کرمان( مستقر در باغین می باشد.

دستگاه مزایده گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 07137398082 تماس حاصل فرمایید.

مزایده گزار: فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شیراز نزاجا 

اداره اوقاف و امور خیریه شهداد در نظر دارد رقبات موقوفات مشروحه ذیل را بر طبق شرایط مندرج در آگهی مزایده باجاره واگذار نماید، 
داوطلبان می توانند پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 98/08/07 به دبیرخانه اوقاف شهداد تحویل و رسید دریافت 
دارند کلیه پیشنهادات رسیده راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/08/08 باز و قرائت خواهد شد متقاضیان می توانند جهت کسب 

اطالعات بیشتر به دایره اجارات و یا با شماره تلفن 33750290 تماس حاصل فرمایند.
1- رقبات موقوفه حاجی محمد باقر یزدی شامل 1- سه دانگ جنوبی باغ حسین آباد - سه دانگ جنوبی باغ شفیع آباد 3- سه دانگ جنوبی 
باغ کوره ای 4- باغ پسته ای 5- دوشبانه روز آب قنات شفیع آباد )موازی 48 ساعت( واقع در شهداد - روستای شفیع آباد با حداقل اجاره بهاء 

سالیانه به مبلغ 140/000/000 ریال برای مدت 4 سال 
بانضمام شش  بنگاه واقف  باغات، نخیالت و  ناصرآباد اراضی،  از مزرعه  نیم(  2- رقبات موقوفه آخوند مال محمد جعفر شامل )یکدانگ و 
بهاء  با حداقل اجاره  به مدار 13 شبانه روز( واقع در شهداد روستای چهارفرسخ  ناصرآباد )موازی 72 ساعت  میاه  از جمله 24 طاق  میا  طاق 

71/800/000 ریال برای مدت 4 سال 
3- رقبات موقوفه میرحسن شامل: ششدانگ خالیه باغ )میرزاداوودی(  بانضمام موازی 60 برق میاه از مقسم خانقاه واقع در شهداد با حداقل 

اجاره بهای 65/000/000 ریال برای مدت 4 سال 
بهاء  اجاره  حداقل  با  محمدصالح  آباد  حسین  محله  شهداد  در  واقع  زمین  و  آب  ساعت   18 موازی  شامل:  شهدادی  رضا  موقوفه  رقبات   -4

11/000/000 ریال برای مدت 4 سال                                            

ارتش جمهوری اسالمی ایران 

آگهی مزایده شماره 98/25 
خالصه آگهی مزایده 

قسمت  وارد  شده  داده  نمایش  لیست  در  برویم.  گوشی   Settings
About Device شویم. در این قسمت گزینه Status )در بعضی 
در  کنیم.  انتخاب  را   )  Hardware Information ها  گوشی  از 
قسمت Wi-Fi MAC Address می توان مک آدرس دستگاه خود 

را مشاهده کرد.
اگر از شبکه  های بی سیم استفاده می  کنیم در تب Wi-Fi پایین 
را  دستگاه  آدرس  مک  می توان   Wi-Fi Address روبروی  صفحه 
استفاده می  کنیم، روی تب   Ethernet کابل  از  اگر  و  مشاهده کرد 
را  خود  دستگاه   Mac Address بتوانیم  تا  بزنیم   Hardware

مشاهده کنیم.

628314

نیروی زمینی  نیروی زمینی 
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اتّق اهلل

خدا را بخوان 
زنگار از درون به غیر او برون کن 

گریه کنان 
بر خاک سجده کن 
گلی زیر پیشانیت 

پرتوی از توست 
بدون اذن و روح خدا! 

سبحان اهلل
ِگلی به امر خدا 

در یّد قدرت و مشّیت او 
سرشته ای از عشق و محبت 

دمیده ای به روح اهلل 
این توئی! 
تبارک اهلل 

یاری از که می جوئی؟
همه نیازمند درگاه اهلل 

حتی رسول اهلل 
الاهلل الی اهلل 

حس غربت 

احساس غربت می کنم 
گاهی

در آغوشی که سرد است 
یخ می زند دستان من 

در دست هایی خالی از عشق 
از البه الی خاطراتم 

کاش می شد 
دزدید تنها یک ورق 

از کودکی را ...

به قلم سیدرضا 
مجدزاده 

به قلم 
مهدی ایرانمنش 
پور کرمانی

فرهنگ و ادب

سرویس ادبی کرمان امروز
 

اگر در میان تمام ادبیات جهان جستجو کنید، کمتر 
آن  در  شاعری  یا  و  نویسنده  که  دید  خواهید  را  زبانی 
از  دنیایی  کلمه،  چند  تنها  گذاشتن  هم  کنار  با  بتواند 
مفاهیم و احساسات و تصویرسازی هایی را برای خواننده 
تداعی کند، عمق ریشه های احساس او را دریابد و خیال 
او را پروازد بدهد به دنیایی انتزاعی و یا خاطرات روزهای 

گذشته…
برای اثبات این مدعا کافیست چند دقیقه در این بیت 
از خواجه شیراز تأمل کنید و به تصویری که از آن در 
بیِم  و  تاریک  »شِب  بیندیشید:  می بندد،  نقش  ذهنتان 
موج و گردابی چنین هایل /کجا دانند حال ما سبکباران 

ساحل ها"
ادبیات گستره رمان، داستان و شعر را در برمی گیرد؛ 
و  رمان  آثار  برترین  از  برخی  معرفی  به  نوشتار  این  در 

داستان ۵۰ سال اخیر می پردازیم. 
دهه چهل و پنجاه شمسی؛ دوران طالیی ادبیات 

و داستان ایرانی
دهه چهل و پنجاه شمسی که از آن به نام دوران طالیی 
رمان ایرانی یاد می شود، یادگارهایی خواندنی از صادق 
ابراهیم گلستان، غالمحسین ساعدی، هوشنگ  چوبک، 
سیمین  احمد،  آل  جالل  ابراهیمی،  نادر  گلشیری، 
دانشور و … را برای ما به جا گذاشت. از برجسته ترین 
صادق  اثر  تنگسیر  به  می توان  دوران  این  نوشته های 
چوبک، عزاداران بیل به قلم غالمحسین ساعدی، مدیر 
و  سووشون  احمد،  آل  جالل  آثار  زیادی  زن  و  مدرسه 
آتش خاموش نوشته سیمین دانشور و بار دیگر شهری 

که دوست می داشتم اثری از نادر ابراهیمی اشاره کرد.

الهام  منبع  ایرانی،  معاصر  ادبیات  درخشان  آثار  این 
رمان های بعد از خود و البته فیلم های اقتباسی فراوانی 
قرن  نیم  از حدود  بعد  که  است  و جالب  گرفته اند  قرار 
و  ساالنه  پرفروش  آثار  میان  در  هنوز  انتشارشان  از 

نمایشگاه های کتاب قرار دارند.
منتشر   ۱۳۴۸ سال  در  بار  اولین  که  سووشون  کتاب 
شد، تاکنون بیش از ۹۰ هزار نمونه چاپی دارد. کتاب بار 
دیگر شهری که دوست می داشتم نوشته نادر ابراهیمی 
اولین بار در سال ۱۳۴۵ منتشر شد و تاکنون از آن بیش 
نمونه های  آثار  این  است.  شده  چاپ  جلد  هزار   ۸۰ از 

خوبی از این دوران هستند.
 دهه شصت شمسی؛ رواج رمان های اجتماعی

گرفتن  قرار  و  شمسی   ۱۴ قرن  اول  نیمه  اواخر  در 
عرصه  این  فعاالن  تعداد  از  تحمیلی،  جنگ  شرایط  در 
محمود  اما  شد،  کاسته  رمان  و  ادبیات  شاخص  آثار  و 
دولت آبادی با انتشار آثاری همچون کلیدر و جای خالی 
اهتزاز  به  دوباره  را  داخلی  رمان  و  ادبیات  پرچم  سلوچ 
درآورد. این آثار نیز همچنان پس از گذشت چهل سال 
رمان نویسان  آثار  پرفروش ترین  میان  در  انتشارشان  از 
ایرانی قرار دارند. رمان بلند ده جلدی کلیدر که اولین 
هزار   ۹۵ از  بیش  تاکنون  شد،  منتشر   ۱۳۵۷ سال  بار 
بیشتر  دوره  این  رمان های  است.  رسیده  چاپ  به  جلد 
نزدیک  به وقایع سال های  نزدیک  اجتماعی و  محتوایی 

به انقالب داشتند.
محوریت  با  داستان هایی  تحمیلی؛  جنگ  دوران 

انقالب و جنگ
شصت  دهه  داستانی  ادبیات  پایانی  سال های  در 
رمان  تاریخی،  دینی،  داستان های  همچون  بن مایه هایی 
جنگ و دفاع مقدس و کمی هم ادبیات رمانتیک نیز مد 

نظر نویسندگان قرار گرفت.
در این دوره نوشته هایی از خاطرات جنگ، هراس هایی 

که از سیاهی های جنگ بر دل مردم افتاده بود، بمباران 
و  زنان  پایداری  مردم،  مقاومت  شهرها،  موشک باران  و 
اصلی  مایه  درون  وطن  مام  از  دفاع  برای  کشور  مردان 
نوشته ها بود که البته به زبان و نوع گویش هر نویسنده، 
در کتاب ها و داستان های کوتاه و بلند به چاپ می رسید. 
کتاب دیگری که در این دوره بیش از ۴۷۴ هزار نسخه 
از آن چاپ شد و یکی از باالترین رکوردهای این زمینه 
شجاعی  سیدمهدی  نوشته  گرفته”  پهلو  “کشتی  است، 

است.
جای  به  می توانیم  دوره  این  خواندنی  نمونه های  از 
خالی سلوچ اثر محمود دولت آبادی، آتش بدون دود نادر 
ابراهیمی، ثریا در اغما اثر اسماعیل فصیح و آثار احمد 

محمود اشاره کنیم.
 دهه هفتاد شمسی؛ رونق رمان های عاشقانه

سازندگی  برنامه های  شروع  و  جنگ  شدن  تمام  با 
همینطور  و  مردم  دل  در  امید  جنگ،  ویرانی های 
نویسندگان روشن شد. این دوره، زمانی برای آغاز رونق 
گرفتن رمان های عاشقانه و عمدتا به دست نویسندگان 
منتشر  ایرانی  رمان های  مشهورترین  از  بود.  ایرانی  زن 
شده در این دوره می توان به باغ مارشال نوشته حسن 
کریم پور، پریچهر از م. مودب پور، بامداد خمار از فتانه 
داالن  پژواک،  ناهید  از  سراب  شب  سیدجوادی،  حاج 
 … و  امیرخانی  رضا  از  او  من  صفوی،  نازی  از  بهشت 
منتشر   ۷۴ سال  در  که  خمار  بامداد  کتاب  کرد.  اشاره 
شد، تاکنون بیش از ۷۲ نوبت در ۲۶۰ هزار جلد تجدید 

چاپ شده است.
از نویسندگان شاخص این دوره می توانیم به م.مودب 
پور، رضا امیرخانی، عباس معروفی، و زویا پیرزاد اشاره 
کنیم. آثار این نویسندگان مورد تقلید نویسندگان جوان 

بسیاری قرار گرفت.
کتاب  سالیق  تمام  برای  شمسی؛  هشتاد  دهه   

نوشته شد
در دهه ۸۰ شمسی رمان نویسی تنوع بیشتری به خود 
می بیند، اما تعداد قابل توجهی از این رمان ها به نوعی 
این میان  بودند. در  قبلی  نمونه های موجود  از  تقلیدی 
آثاری منتشر شدند که توانستند دل مخاطبان را بربایند 
و رکوردهای قابل توجهی در تجدید چاپ ها ثبت کنند. 
از جمله این آثار می توان به کتاب چراغ ها را من خاموش 
می کنم نوشته زویا پیرزاد )که تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار 
اثر زهرا حسینی که  جلد چاپ شده است( و کتاب دا 
به خاطرات حضور نویسنده در جنگ هشت ساله ایران 
و عراق می پردازد و تاکنون بیش از ۷۴ بار تجدید چاپ 

شده، اشاره کرد.
از دیگر کتاب های خواندنی این دوره از ادبیات معاصر 
همنوایی  جعفری،  فرهاد  نوشته  پیانو  کافه  به  می توان 
شبانه ارکستر چوب ها نوشته رضا قاسمی، پری فراموشی 
نوشته  شده ام  گم   من  احتماال  احمدی،  فرشته  نوشته 
سارا ساالر، مردی که گورش گم شد اثر حافظ خیاوی، 
دیگر  و  چنگیزی  علی  نوشته  تاغ  درختان  زیر  پرسه 

اسمت را عوض نکن نوشته مجید قیصری اشاره کرد.
با  داستان هایی  و  رمان ها  شمسی؛  نود  دهه   

موضوعات جهانی
در دهه اخیر سلیقه خوانندگان در داستان و رمان به 
نسبت دهه های قبل به سمت آثار ترجمه متمایل شده 

بود .
خوانندگان  استقبال  با   ۹۰ دهه  در  که  کتاب هایی  از 
همراه بوده ، می توان به آثار قیدار رضا امیرخانی، ، شروع 
با من دویده اند  یوزپلنگانی که  فریبا کلهر،  اثر  یک زن 
نوشته بیژن نجدی، پاییز فصل آخر سال است و هرس 
پیرزاد و  اثر زویا  نوشته نسیم مرعشی، عادت می کنیم 
روی ماه خداوند را ببوس اثر مصطفی مستور اشاره کرد.

»عمران صالحی« از نام آوران عرصه ادبیات جد و غیر جد، به تاریخ 
دهم تیر اسفند ۱۳۲۵ در محله امیریه )مختاری تهران( متولد شد. 
بالطبع  و  بود  آهن  راه  کارمند  اردبیلی(  اصالتی  )با  اهلل  پدرش محب 
خانواده اش کثیر السفر بود. مادرش فیروزه )رزا( اصالتا از مهاجرانی 
بود »مونتاژ  معتقد  بودند. خود عمران  آمده  ایران  به  باکو  از  بود که 

تهران« است!
شهریار  )تهران(،  قلمستان  )قم(،  الدوله  صنیع  های  دبستان  در 
)تهران( و دبیرستان های امیر خیری )تبریز( و وحید )تهران( درس 
خواند. با مرگ پدرش )۱۳۴۰( به تهران )محله نازی آباد و جوادیه( 
دانشکده  از  را  انگلیسی  زبان  مترجمی  دیپلم  فوق  بازگشتند. مدرک 
ادبیات دانشگاه تهران گرفت. با آن قامت کشیده، خدمت نظام وظیفه 
۱۳۵۲- های  سال  خالل  در  مراغه  و  کرمانشاه  تبریز،  تهران،  در  را 
نادرپور، همکار گروه  نادر  به دعوت  ۱۳۵۰ سپری کرد. سال ۱۳۵۲ 
ادب امروز رادیو شد و به استخدام رادیو تلویزیون ملی ایران درآمد. 
آنجا با محمد قاضی، رضا سید حسینی و حسنعلی هروی آشنا شد. 
سال بعد با هایده وهاب زاده ازدواج کرد. از او دو فرزند )یاشار و بهاره( 

به یادگار است.
قاصدک  نامه  هفته  دو  سردبیر   ۱۳۵۴-۱۳۵۳ های  سال  خالل  در 
سال  در  و  شد  ایران(  ملی  تلویزیون  رادیو  سازمان  خبری  )نشریه 
شد.  بازنشسته  سروش،  انتشارات  کتابخانه  مسئول  سمت  با   ۱۳۷۵
طنزنویس  سبک  به  را  خودش  زندگینامه  داشت  دوست  صالحی، 
در شماره سوم فصل  را  کار  این  او  بنویسد.  تربر«  آمریکایی »جیمز 
نامه گوهران انجام داد و نام »سوءپیشینه« بر آن نهاد. عمران صالحی 
به قول منوچهر احترامی »هرگز در تاریکی گم نشد، بلکه در تاریکی 
درخشید.« به تشویق معلم ادبیاتش، سید عبدالعظیم فیاض، از دوازده 
سالگی به فارسی و از بیست سالگی به ترکی، سرودن شعر را آغاز کرد. 
سال ۱۳۴۰ زمانی که ساکن تبریز بود، نخستین شعر کودکش »باد 
پاییزی« در مجله اطالعات کودکان منتشر شد. از سال ۱۳۴۵ شعر 

نو می نوشت.
نخستین شعر نیمایی اش را در سال ۱۳۴۷ در خوشه منتشر کرد و 
سال ۱۳۶۶ بود که به شعر سپید روی آورد. در بحبوحه انقالب نیز، 
منظومه ای در رثای واقعه ۱۷ شهریور نوشت. در مجموع ۴۸ سال در 
قالب های کهن و نو طبع آزمایی کرد. شعرهایش تاکنون به زبان های 
ترکی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیولی، ایتالیایی و … ترجمه شده و 
حتی بر اساس پاره ای از اشعارش ترانه ساخته اند. شعرهای عمران، 
از آن  اندکی  از ایجاز و مختصرنویسی دارند که شعرای  خصیصه ای 
برخوردارند و می توان بدون امضا آثارش را شناخت، حتی اگر زمانی 
مطمئن نباشید که اثر را او نوشته، می گویید شبیه آثار صالحی است.
از سال ۱۳۴۴، با انتشار شعر »بچه جوادیه« در توفیق و دعوت از او 

به تحریریه، پایش به عرصه فکاهه و طنز مکتوب باز شد و با پیوستن 
شاپور،  پرویز  با  عمیقش  رفاقت  آغاز  ضمن  توفیق،  به  وقتش  تمام 
طنزنویسی منظوم و منثور را جدی تر دنبال کرد. همانجا بود که وجه 
کمتر دیده شده ای از او یعنی کشیدن کاریکاتور و طنز ترسیمی هم 
نمایان شد. عالوه بر اینها، مسئولیت  دو صفحه روزنامه حزب خران 
و ستون های »حکایت« و »چهلستون« در مجله توفیق نیز بر عهده 
او قرار گرفت. عمران در توفیق و در کنار احترامی، فرجیان، صابری، 
حالت، جلی، گویا، معمارزاده، کیمیاگر و … اوج فکاهه و طنز آمیخته 
تا سال  روزنامه  این  با  تجربه کرد و همکاری اش  را  نویسی  به هزل 

۱۳۵۰ ادامه داشت.
پرویز  او،  نمایشگاه مشترک طراحی های طنزآمیز  در سال ۱۳۵۶، 
شاپور و بیژن اسدی پور در نگارخانه تخت جمشید برگزار شد که با 
استقبال کم نظیری روبرو شد، آن چنان که خسرو گلسرخی در کیهان 
درم  کامبیز  محصص،  اردشیر  همپای  عمران،  از  آیندگان،  و  ساالنه 
بخش و … به عنوان کاریکاتوریست های مطبوعاتی دهه پنجاه یاد 
کرد. صالحی به گواه اسامی مستعارش، یکی از فعال ترین طنزپردازان 
قبل و بعد از انقالب است. به قول مسعود کیمیاگر، »در طنزنویسی 
ابوطیاره،  همچون  اسامی  بود.«  تر  نویس  روان  نویسی،  روان  هر  از 
جدول  دوست  صالحی،  آرمان  بایرام،  مشد  جوادیه،  بچه  ابوقراضه، 
دوست، آب حوضی، زرشک، پیت حلبی، زنبور، شعله، شکرچیان، ع. 
مداد، کمال تعجب، مراد محبی، میخ طویله، ابوالحمار، خردبیر، یکی 

از بزرگان اهل تمیز، جواد مخفی، راقم این سطور، بالتکلیف و …
با کارکردهای متنوع در قالب هزل و فکاهه و طنز در  این اسامی، 
مطبوعات پیش و پس از انقالب عرصه یکه تازی عمران صالحی بودند. 
اگر توفیق را عیاری برای سنجش فکاهه و طنز عامه بدانیم، صالحی 
عالوه بر این، برای نشریات روشنفکری و خواص نیز طنز می نوشت. 
در مجله خوشه با همکاری پرویز شاپور، ستون»فکر از شاپور، ذکر از 
صالحی« را ارائه می کردند. نشریات دیگری چون گزارش کتاب، ُجنگ 
فلک االفالک، تماشا دفترهای زمانه، امید ایران )ستون های پرت و پال، 
شاخ و شونه(، نگین، هنر و ادبیات امروز )ضمیمه پرچم خاورمیانه( و 
… از جمله معروف ترین مجالت جریان روشنفکری پیش از انقالب 

بودند که او در آنها می نوشت یا طرح می زد.
بعد از انقالب نیز، غیر از مطبوعه های متنوع و موسسه گل آقا )اعم 
از هفته نامه، ماهنامه، سالنامه، بچه ها گل آقا و …( که صالحی با 
ارادت عجیبش به صابری، مجدانه از آنها حمایت می کرد، فصل نامه 
ها و مجالتی همچون بایا، بخار )تداعی معانی(، دفتر هنر، آدینه، زمان 
شوکران )رفع تکلیف(، کارنامه )حرف اضافه(، نشانی )خط و نشان(، 
کلک، گلستانه، آزما، گوهران، معیار، نافه، شعر )سوره(، فرهنگ مردم، 
کردند.  می  بازنشر  یا  منتشر  او  از  کثیری  و  متنوع  آثار   … و  آذری 
طنز صالحی  های  ستون  مرور  هفتاد،  و  های شصت  دهه  در خالل 
و  ماست(  حکایت  )حاال  سخن  دنیای  بُرج،  نظیر  هایی  ماهنامه  در 
خورجین، همچنان خواندنی و تأمل برانگیز است. در اغلب طنز نوشته 
و  اصطالحات  ها،  المثل  ابیات، ضرب  پای  رد  همواره  های صالحی، 
کنایات، اشارات و لطایف و مطایبات و اقسام تعابیر ادبی و عامیانه به 

چشم می خورند.
او تبحر بی نظیر در بازنویسی و احیای فولکلور فکاهی و لطیفه های 

طنزآمیز ادوار گذشته داشت. در ساختن لطیفه های بداهه، خبره بود: 
»شخصی به میوه فروشی می رود و چشمش به چندتا کدوحلوایی می 
افتد، به میوه فروش می گوید لطفا یک دانه گالبی خانواده بدهید!« هر 
چند عمران در ظاهر محجوب و خجالتی بود، اما انتشار برخی مطالب 
نیش دارش مانند »رساله آب سرد«، قلمش را در مجله دنیای سخن 
دچار عوارض جانبی کرد. بعد از چند ماه وقفه انتشار و انتشار مجدد، 
سروده بود: »ای دوست تو نیز می توانی/ در زمره این رجال باشی/ 
در مدت اندکی چو آنان/ دارای زر و یال باشی/ شب تا به سحر زیاده 
دهانت/  بر  که  این  بر  باشی/ مشروط  اهل حال  در مجمع  سرمست/ 

چسبی بزنی و الل باشی!«.
سویه دیگر همکاری های صالحی به رادیو و تلویزیون باز می گشت که 
برنامه های طنز متنوعی نظیر »زیر دندان طنز« را برایشان نویسندگی 
در  جهان«  و  ایران  در  »کاریکاتور  برنامه  ایده  کرد.  می  گویندگی  یا 
پژوهشگری  وجهه  که  بود  برنامه  همین  در  بو.  او  به  متعلق  تلویزیون 
صالحی نمایان شد. او عاشق ظریف گویی و ظریف نویسی بود. اصطالح 
حکایت  »حاال  کنندگان«،  »طنزیم  پردازان«،  خنده  و  سازان  »خنده 
ماست«، »عملیات عمرانی« و بسیاری کلیدواژه های شوخ طبیعی را 
بار  اول  Irony را  Satir و  او خلق و مطرح کرد. تمایز بین  بار  اول 
او متذکر شد. نگارش زندگینامه بسیاری از طنزپردازان و مرور کارنامه 

مطبوعات طنز دیروز، به همت او منتشر یا خوانده شد.
میانسال  یا  و طنزپردازان جوان  از طنزنویسان  زیادی  امروز، بخش 
معاصر، خود را وام دار قلم نام دار او می دانند. به موازات همین حضور 
همه جانبه در مطبوعات، رادیو و تلویزیون و پژوهش، او حضور پررنگی 
در انجمن های ادبی داخلی و خارجی داشت. در واقع از همان نوجوانی 
پایش به این محافل باز شد. خودش می گفت: »می خواستم ببینم 
شاعرها چه شکلی هستند. تا به آن موقع شاعر ندیده بودم و اولین 

شاعر که دیدم استاد عباس فرات بود… به قد بلند من اشاره کرد و 
گفت چرا داری می ری به آسمان؟«

شرکت در انجمن های ادبی ایران و پاکستان، ایران و ترکیه، تهران، 
ایران، آذر آبادگان، صائب، دانشوران، حافظ، کلبه سعد، دیهیم، شب 
های گوته، صابر، گروه شاعران سه شنبه، خانه طنز، بنیاد نویسندگان 
ایران، گروه شعر  و هنرمندان، دفتر طنز حوزه هنری، خانه شاعران 
داستان  گروه  زبان،  ترک  شاعران  گروه  ایران،  ادبیات  خانه  معاصر، 
با حسین  آشنایی  شود.  می  دیده  عمرش  کارنامه  در   … و  نویسان 
»با  بود:  بود. سروده  اش  در جوانی  ها  انجمن  یادگار همین  منزوی، 
منزوی پیاده روی می کنیم ما/ خود را بدین وسیله قوی می کنیم 
ما«. آشنایی و دوستی با سیمین بهبهانی، احمد شاملو، منوچهر آتشی، 
انجمن ها طی  برایش در همین   … باباچاهی و  امینی، علی  مفتون 

دهه شصت رخ داد.
گزینه اشعار طنز آمیز عمران صالحی

 ،)۱۳۸۲( خنده  هزار  و  لب  یک   ،)۱۳۴۹( ایران  امروز  طنزآوران 
حاال حکایت ماست )۱۳۷۷(، کمال تعجب )۱۳۸۱(، تفریحات سالم 
پردازان  خنده  و  سازان  خنده   ،)۱۳۸۳( عمرانی  عملیات   ،)۱۳۸۵(
طبعی  شوخ  و  طنز   ،)۱۳۸۳( سرخ  گل  عطر  موسیقی   ،)۱۳۸۳(
بسته ها  زبان  مالنصرالدین )۱۳۷۹(، شوخی های شاعران )۱۳۸۱(، 
طنزآمیز  اشعار  گزیده   ،)۱۳۸۱( ورقی  ببر  من  گلستان  از   ،)۱۳۸۵(
 ،)۱۳۸۷( انگیز  طرب  گفتار   ،)۱۳۵( کاهی  کاغذ  در  طنز   ،)۱۳۸۲(
کاریکلماتورهای پرویز شاپور )به اهتمام، ۱۳۵۰( و … عناوین برخی 
از آثار شاخص مکتوب عمران صالحی در حیطه طنز و شوخ طبعی 

است.
اما از او کتاب های بسیاری هم در حوزه شعر غیر طنز و پژوهش 
شیدای  آنچنان  را  او  ناشران  است.  مانده  جای  بر  ادبی  ترجمه  و 
طنزنویسی می دانستند که کمتر رغبت و فرصتی برای انتشار اشعار 
جایی  شد.  ایجاد  هایش  ترجمه  حتی  و  رمان  کوتاه،  داستان  جدی، 
سروده بود: »از بس که من آزرده ز دست فلکم/ در برزن و کوی، روز 
شب می پلکم/ خندیدن من نباشد از روی نشاط/ انگشت زمانه می 
دهد قلقلکم!« شاید برای فهمیدن عمق نگاه او بایستی نیم نگاهی به 
اشعار جدی اش نیز داشت. مثال زمانی که می گوید: »من بچه جوادیه 
ام/ از روی پل که می گذری/ غم های سرزمین من آغاز می شود…« 
از  پس  یکی  شعر صالحی  دفترهای  مرور  به  و  اخیر،  های  سال  در 

دیگری منتشر شدند تا نمایانگر شکوه این سرو فروتن باشد.
عمران صالحی از معدود طنزپردازانی است که پس از مرگش )۱۱ 
ستایشش  در  بسیاری  های  پرونده  و  ها  نامه  ویژه   ،)۱۳۸۵ ماه  مهر 
تفنگدار  سه  ویژه  هنر  دفتر  انتشار  آنها  ترین  مهم  از  یافت.  انتشار 
)عمران صالحی، پرویز شاپور و بیژن اسدی پور( در آمریکا بود. از پس 
این سال های بی حضورش، عمران صالحی هرگز به محاق نرفت. برای 
شناختنش باید او را فقط با خودش مقایسه کرد؛ مانند الماس که آن 
را با الماس تراش می دهند؛ کارهایش با آثار هیچ کسی قابل مقایسه 
خواهد  و  است  یگانه  رفتارش  حتی  و  نگارش  شیوه  اندیشه،  نیست. 
ماند. عمران صالحی در نهایت قدرت و توان می نوشت و می سرود. 
به قول خودش: »قلم در دست او مانند موم است/ در اینجا مطلب ما 

هم تموم است!«

بهترین کتاب های ادبیات فارسی نیم قرن اخیر

نگاهی به زندگی و آثار عمران صالحی؛
شوِخ شهر آشوِب طنز ایران

به کوشش محمود 
جعفری کوهبنانی
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  سرویس ادبی کرمان امروز

شمس الدین محمد ملقب به لسان الغیب غزل 
سرای بزرگ و نامی ایران در قرن 8 میزیست. 
تاریخ دقیق والدت حافظ مشخص نیست شاید 
بهاالدین  . گویند پدر حافظ  حدود سال 727 
زنی  با  کازرون  در  که  بوده  اصفهانی  بازرگانی 
ایام  ازدواج کرده و خیلی زود در  از آن محل 
کودکی شمس الدین محمد از دنیا رفت. پس از 
آن حافظ با مادرش زندگی سختی را در پیش 
و  کارهای سخت  به  نان  برای کسب  و  گرفت 
توانفرسا پرداخت و به سختی به تحصیل علوم 
بزرگان  و  علما  درس  مجالس  در  و  پرداخت 
ایام جوانی  یافت.و چون در  زمان خود حضور 

حافظ قرآن بود حافظ تلخص کرد.
دوران جوانی حافظ مصادف بود با افول سلسله 
به  مهم  ایاالت  این  و  فارس  اتابکان  محلی 
که  حافظ  بود.  آمده  در  اینجو  خاندان  تصرف 
یافته  دست  واالیی  شهرت  به  دوره  همان  در 
بود مورد توجه امرای اینجو قرار گرفت و پس 
از راه یافتن به دربار آنان به مقامی بزرگ نزد 
ابواسحاق حاکم فارس  الدین  شاه شیخ جمال 

دست یافت.
با  توأم  اینجو  ابواسحاق  شاه  حکومت  دوره 
عدالت و انصاف بود و این امیر دانشمند و ادب 
دوست در دوره حکمرانی خود که از سال 742 
تا 754 ه.ق بطول انجامید در عمرانی و آبادانی 
فارس و آسایش و امنیت مردم این ایالت بویژه 

شیراز کوشید.
و  بود  مند  بهره  امیرابواسحاق  لطف  از  حافظ 
در اشعار خود با ستودن وی در القابی همچون 
)جمال چهره اسالم( و )سپهر علم وحیاء( حق 
شناسی خود را نسبت به این امیر نیکوکار بیان 

داشت.
پس از این دوره صلح و صفا امیر مبارزه الدین 
مؤسس سلسله آل مظفر در سال 754 ه.ق بر 
را  او  آنکه  از  پس  و  گشت  چیره  اسحاق  امیر 
در میدان شهر شیراز به قتل رساند حکومتی 
در  را  گیری  سخت  و  ستم  و  ظلم  بر  مبتنی 
سراسر ایالت فارس حکمفرما ساخت.امیر مبارز 
ستمگر  و  متعصب  و  خوی  تند  شاهی  الدین 
بود.حافظ در غزلی به این موضوع چنین اشاره 

می کند:
راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی  

خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود
دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ 
 که زسر پنجه شاهین قضا غافل بود

الزم به ذکر است حافظ در معدود مدایحی که 

گفته است نه تنها متانت خود را از دست نداده 
را  خود  ممدوحان  سعدی  همچون  بلکه  است 
و  دنیا  این  ناپایداری  و  دهر  کیفر  و  داده  پند 
لزوم رعایت انصاف و عدالت را به آنان گوشزد 

کرده است.
اقدامات امیر مبارزالدین با مخالفت و نارضایتی 
حافظ مواجه گشت و حافظ با تاختن بر اینگونه 
اعمال آن را ریاکارانه و ناشی از خشک اندیشی 
الدین  مبارز  امیر  قشری  مذهبی  تعصب  و 
زیادی  الدین مدت  مبارز  امیر  دانست.سلطنت 
به طول نیانجامید و در سال 759 ه.ق دو تن 
از  که  شجاع  شاه  و  محمود  شاه  او  پسران  از 
خشونت بسیار امیر به تنگ آمده بودند توطئه 
ای فراهم آورده و پدر را از حکومت خلع کردند. 
این دو امیر نیز به نوبه خود احترام فراوانی به 
از آنجا که بهره ای نیز  حافظ می گذاشتند و 
از ادبیات و علوم داشتند شاعر بلند آوازه دیار 
خویش یعنی حافظ را مورد حمایت خاص خود 

قرار دادند.
ایران  آوازه  بلند  شاعر  حافظ  زندگی  اواخر 
همزمان بود با حمله امیر تیمور و این پادشاه 
خونریزی  و  جنایات  از  پس  خونریز  و  بیرحم 
های فراوانی که در اصفهان انجام داد و از هفتاد 
هزار سر بریده مردم آن دیار چند مناره ساخت 

روبه سوی شیراز نهاد.
روی  ه.ق  در سال 971  احتماالً   مرگ حافظ 
داده است و حافظ در گلگشت مصلی که منطقه 
ای زیبا و با صفا بود و حافظ عالقه زیادی به 

آن داشت به خاک سپرده شد و از آن پس آن 
محل به حافظیه مشهور گشت.نقل شده است 
که در هنگام تشییع جنازه حافظ خواجه شیراز 
گروهی از متعصبان که اشعار شاعر و اشارات او 
به می و مطرب و ساقی را گواهی بر شرک و 
کفروی می دانستند مانع دفن حکیم به آیین 

مسلمانان شدند.
و  حافظ  دوستداران  بین  که  ای  مشاجره  در 
مخالفان او در گرفت سرانجام قرار بر آن شد تا 
تفألی به دیوان حافظ زده و داوری را به اشعار 
او واگذارند. پس از باز کردن دیوان اشعار این 

بیت شاهد آمد:
که   ----- حافظ  جنازه  از  مدار  دریغ  قدیم 

گرچه غرق گناه است می رود به بهشت
حافظ بیشتر عمر خود را در شیراز گذراند و بر 
خالف سعدی به جز یک سفر کوتاه به یزد و 
بندر هرمز همواره  به  تمام  نیمه  یک مسافرت 
به  زندگی خود  دوران  در  بود.حافظ  شیراز  در 
شهرت عظیمی در سر تا سر ایران دست یافت 
و اشعار او به مناطقی دور دست همچون هند 
مورد  حافظ  که  است  شده  یافت.نقل  راه  نیز 
پادشاهان  و  آل جالیر  فراوان سالطین  احترام 
بهمنی دکن هندوستان قرار داشت و پادشاهان 
دعوت  خود  های  پایتخت  به  را  حافظ  زیادی 
کردند. حافظ تنها دعوت محمود شاه بهمنی را 
پذیرفت و عازم آن سرزمین شد ولی چون به 
بندر هرمز رسید و سوار کشتی شد طوفانی در 
گرفت و خواجه که در خشکی، آشوب و طوفان 

حوادث گوناگونی را دیده بود نخواست خود را 
گرفتار آشوب دریا نیز بسازد 

شهرت اصلی حافظ و رمز پویایی جاودانه آوازه 
او به سبب غزلسرایی و سرایش غزل های بسیار 

زیباست.
 ویژگی های شعر حافظ

برخی از مهم ترین ابعاد هنری در شعر حافظ 
عبارتند از:

1- رمز پردازی و حضور سمبولیسم غنی
حافظ  شعر  سمبولیسم  حضور  و  پردازی  رمز 
گوناگون  وجوه  بدان  و  است  کرده  راز  خانه  را 
بخشیده است. شعر حافظ بیش از هر چیز به 
آینه ای می ماند که صورت مخاطبانش را در 
خود می نمایاند، و این موضوع به دلیل حضور 
سرشار نمادها و سمبول هایی است که حافظ 
سمبولهای  به  یا  و  است  آفریده  اشعارش  در 
حافظانه  روحی  فارسی  شعر  سنت  در  موجود 
»شب  زیر  بیت  در  که  است.چنان  دمیده 
توان  می  را   .  .  . و  هایل«  »گرداب  و  تاریک« 
به وجوه گوناگون عرفانی، اجتماعی و شخصی 

تفسیر و تأویل کرد:
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل

کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها
در  هنری  تناسبات  ظریف  و  دقیق  2-رعایت 

فضای کلی ادبیات
این تناسبات که در لفظ قدما )البته در معنایی 
محدودتر( »مراعات النظیر« نامیده می شد، در 
شعر حافظ از اهمیت فوق العاده ای برخوردار 

است.
به روابط حاکم بر اجزاء این ادبیات دقت کنید:

ز شوق نرگس مست بلند باالیی
چو الله با قدح افتاده بر لب جویم

شدم فسانه به سرگشتگی که ابروی دوست
کشیده در خم چوگان خویش، چون گویم

آغاز  در  شاعر  افکن  شور  و  مناسب  3-لحن   
شعرها

ادبیات شروع هر غزل قابل تأمل و درنگ است. 
شاعر  حافظ  مضمون،  و  موضوع  اقتضای  به 
بزرگ لحنی خاص را برای شروع غزلهای خود 
و  حماسی  گاه  لحنها  این  گیرد،  می  نظر  در 
شورآفرین است و گاه رندانه و طنزآمیز و زمانی 

نیز حسرت بار و اندوهگین.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم
***

من و انکار شراب این چه حکابت باشد
غالباً این قدرم عقل و کفایت باشد

***
ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش

باید برون کشید از این ورطه رخت خویش
4- طنز

زبان رندانه شعر حافظ به طنز تکیه کرده است. 
طنز ظرفیت بیانی شعر او را تا سر حد امکان 
عمیق  حیاتی  و  شور  بدان  و  داده  گسترش 
بیان  به  طنز،  مدد  به  حافظ  است.  بخشیده 
ناگفته ها در عین ظرافت و گزندگی پرداخته 

و نوش و نیش را در کنار هم گرد آورده است.
پادشاه و محتسب و زاهد ریاکار، و حتی خود 
شاعر در آماج طعن و طنز شعرهای او هستند:

فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد
که می حرام، ولی به ز مال او قافست

باده با محتسب شهر ننوشی زنهار
بخود باده ات و سنگ به جام اندازد

 5- ایهام و ابهام
شعر حافظ، شعر ایهام و ابهام است، ابهام شعر 

حافظ لذت بخش و رازناک است.
ایهام در شعر حافظ را می توان از  نقش موثر 

چند نظر تفسیر کرد:
و  هنرمندی  اقتضای  به  حافظ  که  آن  اول، 
شاعریش می کوشیده است تا شعر خود را به 
ناب ترین حالت ممکن صورت بخشد و از آنجا 
می  محسوب  ناب  شعر  الینفک  جزء  ابهام  که 
آن  از  را  بهره  و  بیشترین سود  از  شود، حافظ 

برده است.
دوم آن که زمان پرفتنه حافظ، از ظاهر معترض 
زبانی خاص طلب می کرد؛ زبانی که قابل تفسیر 
به مواضع مختلف باشد و شاعر با رویکردی که 
به ایهام و سمبول و طنز داشت، توانست چنین 
زبان شگفت انگیزی را ابداع کند؛ زبانی که هم 
قابلیت بیان ناگفته ها را داشت و هم سراینده 

اش را از فتنه های زمان در امان می داشت.
سوم آن که در سنن عرفانی آشکار کردن اسرار 
ناپسند شمرده می شود و شاعر و عارف متفکر، 
مجبور به آموختن زبان رمز است و راز آموزی 
که حافظ  جا  آن  از  دارد.  زبانی خاص  عارفانه 
شاعری با تعلقات عمیق عرفانی است، بی ربط 
بهره  شکلش  عالیترین  به  ایهام  از  که  نیست 

بگیرد:
دی می شد و گفتم صنما عهد به جای آر
گفتا غلطی خواجه، در این عهد وفا نیست

و  »زمانه«  معنای  به  »عهد«  کلمه  در  ایهام 
»پیمان«

دل دادمش به مژده و خجلت همی برم
زبن نقد قلب خویش که کردم نثار دوست

»نقد  معنای  به  قلب«  »نقد  ترکیب  در  ایهام 
دل« و »سکه قالبی«

عمرتان باد و مرادهای ساقیان بزم جم
گر چه جام ما نشد پر می به دوران شما

و  »عهد  معنای  به  »دوران«  کلمه  در  ایهام 
دوره« و »دورگردانی ساغر«

تفکر حافظ عمیق و زنده پویا و ریشه دار و در 
خروشی حماسی است. شعر حافظ بیت الغزل 

معرفت است.
 جهان بینی حافظ

به  توان  می  را  تفکر حافظ  وجوه  مهمترین  از 
موارد زیر اشاره کرد:

1- نظام هستی در اندیشه حافظ همچون دیگر 
متفکران عارف، نظام احسن است، در این نظام 
گل و خار در کنار هم معنای وجودی می یابند.

حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج
فکر معقول بفرما، گل بی خار کجاست؟

من اگر خارم اگر گل، چمن آرایی هست
که از آن دست که او می کشدم می رویم

در  و  است  هستی  حقیقت  و  جان  عشق   -2  
جان  جز  عشق  خونفشان  و  پرموج  دریای 

سپردن چاره ای نیست.
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
عقل می خواست کز آن شعله چراغ افروزد

دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد
از  دیگری  ابعاد  توکل  و  رضا  و  تسلیم   -3  
اندیشه و جهان بینی حافظ را تشکیل می دهد.

آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم
اگر از خمر بهشت است و اگر باده مست

تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافریست
راهرو گر صد هنر داد توکل بایدش

جان  نوشیدن  بودن،  خود  زمان  فرزند   -4  
حیات در لحظه، درک و دریافت حاالت و آنات 

حقیقی زندگی
به مأمنی رو و فرصت شمر طریقه عمر

که در کمینگه عمرند قاطعان طریق
فرصت شما و صحبت کز این دو راهه منزل

چون بگذریم دیگر نتوان بهم رسیدن
 5- انتظار و طلب موعود،

مفاهیم  از  آرمانی  فضایی  به  رسیدن  انتظار 
به  حافظ  دیوان  سراسر  در  که  است  عمیقی 
گاه  دارد، حافظ  وجود  پنهان  و  آشکار  صورت 
به زبان رمز و سمبول و گاه به استعاره و کنایه 
در طلب موعود آرمانی است. اصالح و اعتراض، 
شعر حافظ را سرشار از خواسته ها و نیازهای 

متعالی بشر کرده است:
 مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید

که از انفاس خوشش بوی کسی می آید
***

ای پادشه خوبان، داد از غم تنهایی
دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی

***
یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور

کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور
***

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند

سرویس اقتصادی کرمان امروز

بی پولی  به  نشده،  ماه  آخر  هنوز  خیلی هایمان 
می خوریم و آهی در بساط نداریم. گاهی فکر 
و  ماست  به  مربوط  تنها  مساله  این  می کنیم 
است  کافی  اما  می کنیم.  سرزنش  را  خودمان 
می گیرند  حقوق  که  کسانی  همه  که  بدانیم 
چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، با این 

مشکل روبرو می شوند.
در پاسخ به دالیل این مساله، برخی معتقدند 
ماهانه  خرج های  و  بودجه  کردن  رصد  که 
ماه  آخر  بی پولی های  از  زیادی  تا حد  خودش 
جلوگیری می کند. در اینجا چند ابتکار خالقانه 
را با هم مرور می کنیم که در کشورهای دیگر 
می تواند  که  راهکارهایی  استفاده می شود؛  هم 

بی پولی های آخر ماه را به حداقل برساند.
1- فرمول 1۰ درصد

فرمول 1۰ درصد را همیشه به خاطر بسپارید. 
گرفتن  محض  به  که  است  این  قدم  اولین 
این  کنید.  پس انداز  را  آن  درصد   1۰ حقوق، 
غیرضروری  هزینه های  که  می شود  باعث  کار 

که  باشد  این  به  حواس تان  و  دهید  کاهش  را 
نگه  ارزش  ماه کشیدید،  یک  که طی  زحمتی 

داشتن دارد.
کیف  بودجه  درصد   1۰ پس انداز  بعدی،  قدم 
پول تان در هر روز است. اگر هر روز 2۰ هزار 
تومان خرج می کنید، کافی است 1۰ درصد آن 
می خواهید خرج  که  بار  هر  کنید.  را پس انداز 
امروز  آیا 1۰ درصد  بپرسید  از خودتان  کنید، 
یا خیر. مثال روزی 2 هزار  را کنار گذاشته اید 
به 1۰۰ هزار  نزدیک  و  تومان کنار می گذارید 
تومان در ماه پس انداز دارید. درست است که 
یادتان  اما  آمده  پایین  پس انداز  و  پول  ارزش 
گرفتن  قرار  هم  کنار  یعنی  پس انداز  که  باشد 

همین حداقل ها.
بودجه  چیزی  هر  برای   ( پاکت  تکنیک   -2

تعیین کنید و آن را داخل پاکت بگذارید.(
برای پس انداز وجود دارد،  راه دیگری که  یک 
که  ماه  اول  است.  پاکت  از  استفاده  تکنیک 
حقوق می گیرید، پول قسط یا خرج های طول 
ماه را جدا کنید و هر کدام را در پاکت جداگانه 
بگذارید. با این کار به خوبی می فهمید که چقدر 

برای کارهای غیر ضروری در اختیار دارید.
دیگری  پاکت  می توانید  یا  مواقعی  چنین  در 

عنوان  با  و  آن  داخل  را  پول  باقی  و  بردارید 
که  خرجی  به  را  آن  یا  و  بگذارید  پس انداز 
در  دهید.  اختصاص  بودید،  دنبالش  مدت ها 
هر حال، استفاده از پاکت کمک تان می کند تا 

چیزی را از قلم نیندازید.
3- دورریز غذا را مدیریت کنید

شاید به نظر خیلی ابتدایی بیاید اما بگذارید با 
قبل،  کنیم. چند سال  آمار عجیب شروع  یک 
فائو اعالم کرده بود که هرسال 1.3میلیارد تن 
غذا در جهان هدر می رود که 35میلیون تن از 
این رقم مربوط به ایران است. همین رقم را اگر 
در جمعیت ایران تقسیم کنیم خواهیم دید که 
هر نفر دست کم 5۰۰ هزار تومان غذا را وارد 

سطل زباله می کند.
مدیریت کردن دورریز غذا شامل موارد مختلفی 
می شود. از پخت و پز در خانه گرفته تا درست 
نکات  این  وعده. همه  میزان هر  به  غذا  کردن 
کوچک باعث می شود میزان دورریز غذاهایتان 
کم شده و بودجه بیشتری برایتان باقی بماند. 
این بار که خواستید یک شام مفصل را مهمان 
عزیزان تان باشید، به رقم 1.3 میلیارد تن غذایی 

فکر کنید که هر سال روانه زباله ها می شوند.
4- روزهای بدون خرج

قدری  توصیه  این  باشید،  ولخرجی  آدم  اگر 
اینکه آخر  برای  اما  بود.  برایتان سخت خواهد 
ماه پول کم نیاورید، روزهایی را در نظر گرفته 
و به خودتان قول بدهید که خرجی نمی کنید. 
هر کاری که الزم است بکنید تا در آن روزها 
خرج نکنید. از بردن موادغذایی از خانه گرفته 
حمل  وسیله های  یا  مترو  کارت  از  استفاده  تا 
نقل عمومی. در دراز مدت خواهید دید که  و 
همین مبالغ اندک به رقم های بزرگی می رسند.

5- تخفیف بگیرید
می گوییم  می کشیم.  خجالت  خیلی هایمان 
باید تخفیف بگیریم  وقتی پولش را داریم چرا 
یا به اصطالح، چانه بزنیم. اما اگر آدم پرخرجی 
می شود.  چشمگیر  مرور  به  ارقام  این  باشید، 
در  را  موردنیازتان  کاالهای  یا  کنید  سعی 
به خریدن  نیاز  یا در صورت  و  بخرید  حراجی 

آن خارج از فصل حراج، تخفیف بگیرید.
پس انداز  که  داشت  خاطر  به  باید  مجموع  در 
کردن و یا مدیریت هزینه ها برای داشتن یک 
بودجه مداوم در طول ماه، نیاز به تغییر برخی 
باید  نیست.  ممکن  شبه  یک  و  دارد  عادت ها 
کنترل  را  ولخرجی هایتان  برخی  کنید  تالش 

کنید تا آخر ماه با جیب خالی روبه رو نشوید.

نگاهی به زندگی، شعر و ویژگی های شعری حافظ؛

غزل سرای نامی و بزرگ ایران

چه کنیم که آخر ماه، حقوقمان ته نکشد!
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مرگ شاکی، پرونده مرد 
تبهکار را سنگین تر کرد

 
مرد شرور که به اتهام ورود به خانه 20 زن و کودک و آزار و اذیت آنها مفسد 
فی االرض شناخته شده و پرونده اش برای رسیدگی به دادگاه انقالب رفته بود 

با مرگ یکی از شاکی های پرونده با اتهام قتل نیز رو به رو شد.
به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، 7 دی سال گذشته بود که نخستین 
شکایت از این مرد تبهکار در کالنتری 130 نازی آباد مطرح شد. شاکی که 
مرد جوانی بود به مأموران گفت: امروز وقتی دختر8 ساله ام در خانه تنها بود 
مرد ناشناسی زنگ خانه را به صدا درآورده و مدعی شده پولی را که از من 
قرض گرفته پس آورده و با این بهانه از دخترم خواسته در خانه را برایش باز 
کند تا هم پول را تحویل بدهد و هم رسید تحویل پول را از او بگیرد. اما 
وقتی دخترم در را برای او باز می کند مرد ناشناس او را مورد آزار و اذیت قرار 

داده و عالوه بر آن مقداری پول نیز از خانه به سرقت برده است.
بدین ترتیب تحقیقات برای دستگیری مرد ناشناس آغاز شد و در ادامه 
بررسی ها کارآگاهان با شکایت های مشابه دیگری از کودکان و سه زن مواجه 
شدند. در بررسی های صورت گرفته و پس از بازبینی دوربین های مداربسته 

و چهره نگاری سرانجام هویت متهم به نام امیر شناسایی شد.
بدین ترتیب این متهم 32 ساله روز 12 دی بازداشت شد و به جرم خود 
اعتراف کرد و گفت: زنگ خانه ها را می زدم و اگر بچه ای در خانه تنها بود به 
بهانه اینکه برای پدرش پول آورده ام وارد خانه می شدم، با تهدید چاقو دست 
و پای آنها را با طناب یا روسری می بستم و آنها را مورد آزار و اذیت قرار 
داده و بعد از آن پول و طالها را سرقت می کردم. هر روز زنگ صدها خانه را 

می زدم تا یک بچه تنها در خانه پیدا کنم.
از وی  و کودک  و سابقه دار 20 زن  این مرد شیشه ای  اعترافات  دنبال  به 
شکایت کردند سپس بازپرس دشتبان از شعبه دهم دادسرای امور جنایی 
اتهام مفسد  به  را  امیر  تعدد جرایم متهم، کیفرخواست  به خاطر  تهران 
فی االرض صادر کرد و پرونده به دادگاه انقالب ارجاع شد. اما در حالی که 
پرونده وی از جنبه آدم ربایی، سرقت و ضرب و جرح در شعبه دهم دادسرای 
امور جنایی تهران در حال رسیدگی بود خبر رسید که یکی از شاکی های 
پرونده که زنی 70 ساله ساکن بلوار کشاورز بود چند روز قبل در آی سی یو 

بیمارستان جان خود را از دست داده است.
متهم در بازجویی های اولیه اعتراف کرده بود که 9 ماه قبل برای سرقت وارد 
خانه این زن شده اما وقتی او مقاومت کرده بود وی را هل داده که باعث 
بر هم خوردن تعادلش شده و هنگام سقوط سرش با دیوار برخورد کرده و 

بی هوش شده بود.
بدین ترتیب اتهام قتل عمد پیرزن نیز به پرونده مرد جوان اضافه شد.

ارتباط پنهانی زن سرایدار 
به جنایت ختم شد

درددل های زن افغانستانی با همسایه اش راز قتل شوهر سرایدارش 
را برای پلیس فاش کرد.

زن  مهر  پنجشنبه 18  »ایران«، صبح  گزارش خبرنگار جنایی  به 
مرگ  از  و  گرفت  تماس  گاندی   103 کالنتری  مأموران  با  جوانی 
او گفت: من و همسرم سرایدار یک مجتمع  همسرش خبر داد. 
مسکونی 5 طبقه هستیم. شب گذشته من به همراه دختر 9 ساله 
و پسر 15 ساله ام برای میهمانی به خانه پدرم در منطقه شهرری 
رفتیم. اما شوهرم نیامد چون کار داشت امروز صبح که به خانه 
برگشتیم با جسد او رو به رو شدیم تصور می کنم که همسرم سکته 

کرده است.
به دنبال این تماس، مأموران کالنتری راهی خانه این زوج افغانستانی 
در زیرزمین مجتمع 5 طبقه شدند. با حضور در محل، آنها در حالی 
با جسد مرد سرایدار مواجه شدند که آثار کبودی روی گردن و ضرب 
و جرح روی بدنش مشاهده می شد. بنابراین فرضیه قتل از سوی 

کارآگاهان قوت گرفت.
ردپای یک آشنا

بالفاصله  و  شد  اعالم  پایتخت  قتل  کشیک  بازپرس  به  موضوع   
در  راهی محل حادثه  بررسی صحنه جرم  تیم  و  بازپرس جنایی 

خیابان آفریقا، خیابان انصاری شدند.
با حضور تیم تحقیق در محل جنایت کارشناسان دریافتند ساعت 
زیادی از مرگ وی گذشته و این احتمال از سوی متخصصان پزشکی 

قانونی مطرح شد که وی شامگاه چهارشنبه به قتل رسیده باشد.
همچنین با توجه به سالم بودن در ورودی و از آنجایی که خانه به 
هم ریختگی نداشت و سرقتی نیز صورت نگرفته بود، فرضیه قتل 

به دست یک آشنا پررنگ تر شد.
از آنجایی که قربانی مردی افغانستانی بود بازپرس غالمی از شعبه 
از  بازجویی  و  تحقیق  خواهان  تهران  جنایی  امور  دادسرای  سوم 
بدین  شد.  داشتند  سکونت  اطراف  آن  در  که  وی  هموالیتی های 
ترتیب کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شده و 
چندین مرد را در این رابطه بازداشت کردند که در میان آنها مردی 

به نام علی احمد، 25 ساله نیز بازداشت شد.
در ادامه تحقیقات کارآگاهان به سراغ همسایه های ساختمان رفتند 
که یکی از آنها به مأموران گفت: من و صفیه - همسر مقتول- باهم 
دوست هستیم و گاهی اوقات او برایم درددل می کرد. چند وقت 
قبل صفیه برایم تعریف کرد که دل به پسردایی 25 ساله اش به نام 
علی احمد بسته و مدت هاست که با او رابطه پنهانی دارد. همچنین 
دختر و پسر مقتول نیز در تحقیقات مدعی شدند که ماهاست که 

پدر و مادرم با هم قهر بوده و صحبت نمی کردند.
سناریوی قتل

 اظهارات زن همسایه، تناقض گویی های همسر مقتول و صحبت های 
فرزندان خانواده باعث شد که تیم تحقیق بار دیگر به سراغ زن 33 
ساله مقتول بروند. صفیه که با مدارک پلیسی مواجه شده بود راز 
رابطه پنهانی اش را برمال کرد و گفت: با همسر 41 ساله ام همیشه 
اختالف داشتم. سه سال قبل با پسردایی ام علی احمد درددل کردم. 
همین موضوع باعث شد که به او عالقه پیدا کنم. رابطه پنهانی ما 
ادامه داشت تا اینکه علی احمد پیشنهاد داد شوهرم را از سر راه 
برداریم. آنقدر گفت که من تسلیم خواسته اش شدم. طبق نقشه 
علی احمد، شب حادثه به بهانه رفتن به خانه پدرم، آنجا را ترک 
کردم. بعد از آن نمی دانم چه اتفاقی افتاده است اما تصور می کنم 

که او به خانه ما آمده و همسرم را به قتل رسانده است.
با اعترافات زن جوان، مأموران باردیگر به سراغ علی احمد رفتند. 
مرد جوان در تحقیقات اولیه منکر جنایت شد، این درحالی بود که 
در بازرسی بدنی از مرد جوان آثار خراشیدگی و درگیری به چشم 

می خورد.
علی  تهران،  جنایی  امور  دادسرای  سوم  شعبه  بازپرس  دستور  به 
احمد و همسر مقتول بازداشت شده و تحقیقات برای رازگشایی این 

جنایت ادامه دارد.

انفجار در نفت کش ایرانی در دریای سرخ 
شرکت  به  متعلق  ایرانی  کش  نفت  فروند  یک 
ملی نفت کش دچار انفجار در بخش بدنه شده 

است.
به گزارش ایسنا، به نقل از منابع مطلع، یک فروند 
نفت کش ایرانی متعلق به شرکت ملی نفت کش 
در ۶0 مایلی بندر جده عربستان سعودی دچار 

انفجار در بخش بدنه شده است.
اصلی  مخزن  دو  دریافت شده  گزارش  اساس  بر 
نفت در کشتی فوق آسیب دیده و نفت موجود در 

آن در حال خروج به دریای سرخ است.
حال  در  شناور  روی  بر  مستقر  فنی  کارشناسان 
بررسی علت انفجار هستند و احتمال می دهند 

این رخداد بر اثر انجام اقدام تروریستی باشد.
نفت کش آسیب دیده ایرانی در دریای سرخ در 

شرایط پایدار است
آخرین  نورنیوز،  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
که  ایرانی  نفت کش  از  دریافت شده  گزارشهای 
در دریای سرخ به دلیل احتمال حمله تروریستی 

وضعیت  شرایط  حاکیست،  شده  آسیب  دچار 
شناور کامال تحت کنترل بوده و خدمه در حال 

حفظ شرایط پایدار در نفت کش هستند.
بر اساس این گزارش در این رخداد هیچ یک از 
اند و مجموعه  خدمه کشتی دچار آسیب نشده 

کارکنان نفت کش در سالمتی کامل هستند.

خود  جدید  بررسی  در  فرانسوی  پژوهشگران 
جانبی  عوارض  هورمون درمانی،  که  دریافتند 
و  دارد  شیمی درمانی  به  نسبت  ی  طوالنی تر 
منفی  اثر  بیماران  زندگی  کیفیت  بر  می تواند 

بگذارد.
 Annals of به گزارش ایسنا و به نقل از مجله
Oncology، پژوهشگران فرانسوی در بررسی 
جدید خود، اثر هورمون درمانی و شیمی درمانی 
را بر کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان پستان 

مورد بررسی قرار دادند.
برخالف تصور رایج ، هورمون درمانی که روش 
است،  پستان  سرطان  درمان  در  موثری  بسیار 
در  ویژه  به  بیماران  زندگی  کیفیت  می تواند 
بیمارانی که دوره یائسگی را پشت سر گذاشته اند، 

بیشتر و برای زمان طوالنی تری کاهش دهد.
با توجه به عوارض هورمون درمانی، نیاز به ارائه 
نسبت  شدیدی  واکنش  که  زنانی  برای  درمان  
و  می دهند  نشان  هورمونی  ضد  داروهای  به 
درمانی  راهبردهای  شاید  که  کسانی  شناسایی 
شمار  به  مهمی  موضوع  باشد،  موثر  آنها  برای 

می رود.
عوارض  که  می دهند  نشان  ما  تحلیل های 
درمان های ضد هورمونی در کیفیت زندگی زنان، 
پژوهش  نتایج  نیست.  شیمی درمانی  از  کمتر 
حاکی از این است که عوارض این روش درمانی 
اثر  که  در حالی  می مانند؛  باقی  بعد  دو سال  تا 
به هورمون درمانی زودگذر  شیمی درمانی نسبت 

است.
زندگی  کیفیت  پروژه،  این  در  پژوهشگران 
42۶2 بیمار مبتال به سرطان پستان را در زمان 
تشخیص و یک تا دو سال پس از آن مورد بررسی 
بیماران، جراحی  این  ابتدایی  قرار دادند. درمان 
بود و سپس با شیمی درمانی یا پرتودرمانی و یا 

هر دو روش، مورد معالجه قرار گرفتند.
بیماران،  این  از  درصد   80 تا   75 بین 
سال  پنج  حداقل  مدت  به  را  هورمون درمانی 
با  آنها  زندگی  کیفیت  و  گذاشتند  سر  پشت 
را  ابزاری که کیفیت عمومی زندگی  از  استفاده 

بررسی می کرد، مورد ارزیابی قرار گرفت.
در  کلی  وخامتی  تشخیص،  از  پس  سال  دو 

مطالعه،  مورد  بیماران  همه  در  زندگی  کیفیت 
بیمارانی  در  وخامت،  این  میزان  شد.  مشاهده 
بودند،  گذاشته  سر  پشت  را  هورمون درمانی  که 
اما  بود  بیشتر  یائسگی،  از  پس  خصوص  به 
زندگی  کیفیت  بر  بیشتری  اثر  شیمی درمانی، 

بیمارانی داشت که در دوره یائسگی نبودند.

 ،)Inès Vaz-Luis( »دکتر »اینس واز لوئیس
این  سرپرست  و  پستان  سرطان  متخصص 
پژوهش گفت: این موضوع بسیار مهم است که 
ما در آینده بتوانیم پیش بینی کنیم چه بیمارانی 
قرار است نشانه های وخیم تری به هورمون درمانی 

نشان دهند تا مراقب آنها باشیم.

رنج  در  که  جوانانی  از  30درصد  آمار  طبق 
بیکارند  اغلب  هستند  سال   24 15تا  سنی 
شغلی  فرصت  جستجوی  در  اینکه  بخاطر  و 
کار  نه  و  می خوانند  درس  نه  هستند  خاص 

می کنند.  
غیر  »جوانان  وضعیت  نو،  سالم  گزارش  به   
شاغل که در حال تحصیل یا مهارت نیستند« 
شناخته   NEET شاخص  عنوان  تحت 
المللی  بین  سازمان  زمینه  این  در  شود.  می 
کار  بازار  وضعیت  بهتر  درک  منظور  به  کار 
شاخص های  که  آن  به  توجه  با  و  جوانان 
مشارکت  نرخ  و  اشتغال  نرخ  بیکاری،  میزان 
به تنهایی نمی توانند گویای وضعیت دقیقی 
از نیروی کار باشند، شاخص دیگری را تحت 
عنوان »جوانان غیرشاغل که در حال تحصیل 
قرار  نظر  مد  و  تعریف  را  نیستند«  مهارت  یا 

داده است.
یا  تحصیل  حال  در  که  غیرشاغلی  جوانان 
به  اول  نگاه  در  شاید  نیستند  مهارت  کسب 
جوانان  از  گروه  این  که  شود  تلقی  گونه ای 
مدرک  یا  مهارت  نداشتن  دلیل  به  صرفا 
اما  جامانده اند  کار  بازار  به  ورود  از  تحصیلی 
این گروه از جامعه که افراد در گروه سنی 15 
تا 24 سال را در بر می گیرد، بر اساس تعاریف 
رسمی آماری، غالبا در ۶ گروه از افراد جامعه 

قرار دارند.
بخش قابل توجهی از جمعیت غیرشاغلی که 
نیستند،  مهارت  کسب  یا  تحصیل  حال  در 
همان گروه بیکارانی از جامعه هستند که در 
در زمره افراد جویای شغل قرار دارند. بخشی 
از این گروه نیز، جوانانی هستند که مسئولیت 
یا  سالمندان  از  نگهداری  مثل  خانوادگی 
کودکان، آنها را از ورود به بازار کار و تحصیل 

بازداشته است.

)بیماری  بیمار  جوانان  نیز  سوم  گروه  در 
امکان  که  هستند  معلول  یا  مدت(  طوالنی 
از  دیگر  گروه  نداشتند.  را  کار  بازار  به  ورود 
مالی  غیرشاغالن، جوانانی هستند که مشکل 
خاص  شغلی  فرصت  جستجوی  در  و  ندارند 
به  فعال  طور  به  معموال  گروه  این  هستند. 
اما  بوده  مهارت های خود  بهبود  یا  کار  دنبال 

هر فرصت شغلی را نمی پذیرند.
غیرشاغالن داوطلب بخش دیگری از بیکارانی 
یا  و  بوده  سفر  حال  در  معموال  که  هستند 
موسیقی،  نظیر  هنری  فعالیت های  درگیر 
یا جهانگردی  و مسائل دیگر هنوز  و  نقاشی 

وارد بازار کار نشدند.
اما گروه دیگر از این بیکاران، »دلسردشدگان از 
جستجوی شغل« هستند. جوانانی که به دالیل 
جستجوی  از  اجتماعی  و  خانوادگی  فردی، 
مهارت  کسب  دنبال  به  و  شده  دلسرد  شغل 
به  آنها  برای  این شرایط  نیستند که  دانش  و 
وجود  به  ذهنی  و  توانایی جسمی  عدم  دلیل 
نیامده بلکه یا دلسرد از یافتن شغل هستند یا 
به دالیلی مانند زمینه های خانوادگی، به دنبال 
سبک زندگی خطرناک و غیراجتماعی هستند.

هر چند طبق دسته بندی مذکور، گروه آخر 
در معرض مواجهه با آسیب های اجتماعی قرار 
فوق  گروه های  در  جوانان  تمامی  اما  دارند، 

آسیب پذیر نیستند.
مرکز  آماری  یافته های  زمینه  همین  در 
نشان  کار  وزارت  راهبردی  اطالعات  و  آمار 
تا 97 حدود 30  می دهد، طی سال های 93 
درصد جوانان 11 تا 24 ساله کشور، در گروه 
غیرشاغالنی قرار داشتند که در حال تحصیل 
آمار در سال  این  نبودند که  یا کسب مهارت 

گذشته 29.7 درصد بوده است.
و  آمار  مرکز  گزارش  در  که  آنچه  اساس  بر 

از  شده،  بیان  کار  وزارت  راهبردی  اطالعات 
جمله علل باال بودن نرخ NEET، مربوط به 
جوانان بیکاری است که بخش عمده ای از این 

گروه را تشکیل می دهند.
عامه  نادرست  درک  آن  دیگر  علت  همچنین 
از واژه شاغل است. به طوری که تلقی  مردم 
عموم مردم از فرد شاغل، کسی است که مزد 
فعالیت  بنگاه  یک  در  و  بوده  حقوق بگیر  و 
می کند. در حالی که گروهی از این افراد که 
مناطق  در  ویژه  به  می کنند،  تحصیل  ترک 
خود  خانوار  اعضای  از  یکی  برای  روستایی، 
زمره  در  صورت  این  در  که  می کنند  فعالیت 
ولی  گرفته  قرار  مزد  بدون  فامیلی  کارکنان 
به اشتباه خود را بیکار قلمداد می نمایند و یا 
افراد بسیاری هستند که کارکن مستقل بوده 
یا به ویژه زنان در محل سکونت خود، مشغول 
انجام شغل خانگی و کسب درآمد بوده که در 
این صورت، آنان نیز در زمره شاغلین محسوب 

می شوند.

صورت  به  جوانان  از  برخی  این،  بر  عالوه 
کار خارج  بازار  و  آموزش  از چرخه  داوطلبانه 
درآمد  دارای  جوانان  مثال  طور  به  اند.  شده 
بدون کار در خانواده های با تمکن مالی باال و 
یا مادران جوانی که در یک خانوار با درآمد باال 
زندگی کرده ولی تصمیم می گیرند که به طور 
داوطلبانه به منظور مراقبت از فرزندان خود از 

بازار کار خارج شوند.
طبق این گزارش، قسمت نگران کننده موضوع، 
مصادیق  از  یک  هیچ  در  که  هستند  جوانانی 
برشمرده فوق گنجانده نشده و در عین حال 
نه در جستجوی کار بوده و نه در حال آموزش 
شدت  به  گروه  این  هستند.  مهارت  کسب  یا 
در معرض خطر به حاشیه رانده شدن از بازار 
کار و مواجهه با محرومیت ها و ناهنجاری های 
برنامه ریزان  ویژه  توجه  که  هستند  اجتماعی 
جمله  از  حمایتی  های  سیاست  وضع  برای 
فراهم کردن امکانات تحصیلی، مهارت آموزی 

و اشتغال را طلب می کنند.

پژوهشگران فرانسوی:

اثرات منفی هورمون درمانی از شیمی درمانی بیشتر است

آماری جالب از جوانانی که نه کار می کنند نه درس می خوانند

خبر

پذیرش بدون آزمون در دانشگاه ها دائمی شد
بر  گفت:  کشور  آموزش  سازمان سنجش  رئیس   
دانشجو،  پذیرش  و  سنجش  شورای  مصوبه  اساس 
روند پذیرش بدون آزمون در دانشگاه ها دائمی شده 

است.
ابراهیم  ایرنا،  از  نقل  به  اقتصادآنالین  گزارش  به 
مصوبه  آزمون  بدون  پذیرش  روند  گفت:  خدایی 
دانشگاه ها  در  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  شورای 

ادامه دارد و در ترم بهمن ماه نیز اجرا می شود.
پذیرش  جدایی  بر  تاکید  شورا  این  افزود:  وی 

رشته های بدون آزمون از کنکور دارد و اصل مصوبه 
ثبت نام  سیستم  تحصیل،  طول  در  که  است  این 
برای پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی باز باشد اما 
پذیرش در دو زمان مهرماه و بهمن ماه صورت گیرد.
کرد:  اظهار  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
امسال آن  آمد که  به وجود  این زمینه مشکلی  در 
وضعیت  شدن  ثابت  از  بعد  و  کردیم  برطرف  را 
جدید،  تحصیلی  سال  شروع  علت  به  دانشگاه ها 
برگزار  عالی  آموزش  مراکز  با  هماهنگی  جلسات 

می شود تا به یک الگوی اجرایی دقیق دست یابیم.
ناشی  آنجا  از  مشکل  این  کرد:  خاطرنشان  خدایی 
ثبت نامی های  آمار  به  دستیابی  امکان  که  می شد 
اما  نداشت؛  وجود  ها  دانشگاه  در  آزمون  بدون 
آمار  دریافت  برای  ای  سامانه  باید  دانشگاه ها 

داوطلبان پذیرش بدون آزمون داشته باشند.
میزان  این سامانه،  با  یادآور شد:  علوم  وزیر  معاون 
آزمون  بدون  دوره های  در  دانشجویان  پذیرش 
پذیرش  سیستم  فعالیت  نحوه  و  می شود  مشخص 

بدون آزمون هم روشن می شود.
پذیرش های  کار  و  ساز  اعالم  زمان  درباره  خدایی 
داد:  توضیح  نیز  ماه  بهمن  ترم  برای  آزمون  بدون 
دانشگاه ها  فعالیت  نحوه  خصوص  در  اطالعیه ها 
سنجش  سازمان  توسط  ماه  آبان  تا  زمینه  این  در 

آموزش کشور منتشر می شود.
کرد:  اعالم  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
می  واگذار  دانشگاه ها  به  را  آزمون  بدون  پذیرش 

کنیم.
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میزبانی خوب کرمان 

در کالس مربیگری سطح دو 

فوتسال آسیا
مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: کالس مربیگری سطح دو 
آسیا به میزبانی کرمان بعد از لول تری، یکی از باالترین کالس های 

فوتسال آسیاست که از لحاظ کیفی خیلی خوب برگزار شد.
 ، باشگاه خبرنگاران جوان   های  استان  گروه  گزارش خبرنگار  به 
آیین  در  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  مدرس  عارفیان،  ابوالقاسم 
اختتامیه دوره آموزش مربیگری سطح دو فوتسال آسیا که در سالن 
مدت  طوالنی  پروسه  به  شد،  برگزار  کرمان  کاخ  هتل  اجتماعات 
برگزاری کالس های آموزشی فدراسیون فوتبال اشاره کرد و گفت: 
کمیته آموزش فدراسیون فوتبال تمام کالس های مختلف فوتبال، 
فوتسال، ساحلی، بدن سازی و دروازه بانی را در سرتاسر ایران رصد، 
هدایت، کنترل و نظارت می کند و برای برگزاری یک کالس باید از 
ماه ها قبل کارهایش انجام شود که این کار خیلی سختی هم برای 

فدراسیون و هم برای استان است.
او با ابراز خرسندی از عملکرد عالی هیئت استان کرمان در برگزاری 
شریف،  انسانی  را  هیات  این  رئیس  قرایی،  آموزشی،  دوره ی  این 
آرام، متواضع و مهربان خواند و افزود: من طی یک هفته ی دوره ی 

آموزشی شیفته ی اخالق، مرام و رفتار وی شدم.
عارفیان تصریح کرد: این کالس بعد از لول تری، یکی از باالترین 
کالس های فوتسال آسیا بود که از لحاظ کیفی خیلی خوب برگزار 

شد.
او رضایت خود را از عملکرد شرکت کنندگان در دوره اعالم کرد 
آن ها  امیدوارم  و  راضی هستم  از وضعیت دوستان  داشت:  بیان  و 
بتوانند مواردی که در کالس آموختند را در باشگاه ها و تیم هایشان 

اجرا کنند.

برگزاری المپیاد ورزشی شهدای 

پلیس در کرمان
نیروی  هفته  مناسبت  به  پلیس  شهدای  ورزشی  المپیاد  اولین 
انتظامی با حضور هیئت های ورزشی استان در بوستان مادر کرمان 

برگزار شد.
با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  ناظری،  سردار 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، گفت: همزمان 
با هفته نیروی انتظامی و بزرگداشت این هفته، المپیاد ورزشی با 

حضور ۱۶ هیات ورزشی در شهر کرمان برگزار شد.
او با اشاره به اینکه این همایش با همکاری اداره ورزش و جوانان 
افزود:  انجام شد،  پاس  باشگاه فرهنگی ورزشی  به همت  و  استان 
المپیاد، حدود ۵۰۰ ورزشکار در رشته های مختلف با هم  در این 
به رقابت پرداختند که همکاران و فرزندانشان نیز در این رقابت ها 

حضور نیز داشتند.
پلیس سعی  المپیاد ها  این  برگزاری  با  تصریح کرد:  ناظری  سردار 
می کند با جامعه ورزش و جوانان ارتباط بیشتری داشته باشد که 

این در پیشگیری از آسیب های اجتماعی بسیار موثر است.

چهار کشته و مصدوم در اثر 

واژگونی خودرو
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان 
مصدوم  سه  و  کشته  یک  با  کرمان  شهر  در  دلخراش  تصادفی  از 

خبر داد.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
و خدمات  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر  عسکری  علی  کرمان، 
 ،۴۰۵ پژو  خودرو  واژگونی  اثر  در  گفت:  کرمان  شهرداری  ایمنی 
که  محبوس شدند  در خودرو  بودند  نفر   ۴ که  سرنشینان خودرو 
فوت شده  دیگر  نفر  و یک  آن ها مصدوم شده  از  نفر   ۳ متاسفانه 
است. با تالش آتش نشانان سرنشینان از خودرو خارج و مصدومان 

حادثه با تالش عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.
اسالمی  جمهوری  بلوار  در  ماه  مهر  هجدهم  حادثه  این  افزود:  او 

اتفاق افتاده است.
عسکری بیان کرد: با توجه به شدت حادثه بالفاصله دو تیم اطفاء 
حریق و امداد و نجات سازمان آتش نشانی از نزدیکترین ایستگاه ها 

به محل حادثه اعزام شد.
آتش  کرد:  تصریح  کرمان  شهر  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر 
نشانان بدون اتالف وقت اقدام به خروج سرنشینان محبوس شده 
که به علت شدت بسیار زیاد این حادثه امکان خارج کردن و بیرون 

آوردن آن ها از بین آهن پار ه های خودرو وجود نداشت نمودند.

برگزاری  از  کرمان  استان  اسکیت  هیات  رئیس 
استان  سرعت  اسکیت  برتر  لیگ  دوره  سومین 
کرمان، گرامیداشت شهید زنده، سردار سرافراز وطن، 

حاج قاسم سلیمانی خبر داد.
استان  اسکیت  هیات  رئیس  آشورماهانی،  امیررضا 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  وگو  گفت  در  کرمان 
برتر  لیگ  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
اسکیت سرعت استان کرمان، جام گرامیداشت شهید 
زنده، سردار سرافراز وطن، حاج قاسم سلیمانی در ۲ 
بخش آقایان و بانوان همزمان با آغاز هفته تربیت بدنی 

برگزار می شود.
او با بیان اینکه این لیگ برای سومین دوره پیاپی در 
حداکثری  مشارکت  به  می شود،  برگزار  کرمان  استان 
افزود:  و  اشاره کرد  این رشته  به  ورزشکاران عالقه مند 
کشور  سراسر  از  فعال  ورزشکار   ۳۰۰ از  بیش  حضور 
دارد  مسابقات  این  باالی  سطح  و  پویایی  از  نشان 
چرا که ورزشکاران دیگر استان ها را هم عالقه مند به 
عضویت در تیم های کرمانی به منظور حضور در این 

رقابت ها کرده است.
آشورماهانی تصریح کرد: این مسابقات طی ۳ مرحله 

در مهر، آبان و آذر ماه ۹۸ در استان برگزار خواهد شد 
و تالش می شود تا اختتامیه آن همزمان با دهه مبارک 
تیم های  استان،  ورزش  مسئوالن  حضور  با   ۹۸ فجر 
برتر و همه عالقه مندان به این رشته در مرکز استان 

انجام شود.
سنی  رده های  مدعیان  کلیه  حضور  به  اشاره  با  او 
این  آن،  باالی  سطح  و  مسابقات  این  در  مختلف 
تیم های  برتر  نفرات  انتخاب  فیلتر  را  مسابقات 
منتخب استان برای اعزام به رویداد های کشوری پیش 
رو دانست و اظهار امیدواری کرد: ورزشکاران با آمادگی 
رقابت  یک  محیای  را  خود  حداکثری،  توان  و  کامل 
با حفظ شعاعر اخالقی در میدان ورزش  قدرتمندانه 

کنند.
آشورماهانی ضمن تشکر و قدردانی از همکاران خود 
به پاس برنامه ریزی های دقیق، به منظور برگزاری این 
رویداد بزرگ ورزشی در استان، از آمادگی همه جانبه ی 
هیات اسکیت استان برای هرچه باشکوه تر برگزار شدن 
این رویداد ورزشی خبر داد و از حمایت های اداره کل 
ورزش و جوانان استان و دیگر کسانی که در برگزاری، 

هیات را یاری می کنند، پیشاپیش قدردانی کرد.

با پایان یافتن مسابقات هندبال نوجوانان دختر 
استان کرمان، تیم طالی اردیبهشت جیرفت بر 

سکوی نخست رقابت ها ایستاد.
سیدرضا مهدوی، رییس هیات هندبال استان در 
گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
مسابقات  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
هندبال نوجوانان دختر استان کرمان به مدت دو 
روز با شرکت ۵ تیم به صورت دوره ای برگزار شد.

تیم های  مسابقات،  از  دوره  این  در  افزود:  او 

هیئت هندبال کوهبنان، هیات هندبال جیرفت، 
و  جیرفت  اردیبهشت  طالی  کرمان،  شهرداری 

هیئت کرمان حضور داشتند.
 مهدوی تصریح کرد: پس از دو روز رقابت و انجام 
مسابقات به صورت دوره ای، در نهایت تیم طالی 
به مقام  بر حریفان  با غلبه  اردیبهشت جیرفت 

نخست این رقابت ها دست پیدا کرد.
شهرداری  تیم  مسابقات،  این  در  کرد:  بیان  او 
کرمان به مقام دوم رسید و تیم هیئت هندبال 

جیرفت مقام سوم این رقابت هارا از آن خود کرد.
کرد:  بیان  کرمان  استان  هندبال  هیات  رئیس 
مقام  نیز  کرمان  ب  تیم  و  کوهبنان  تیم های 

پنجم را کسب کردند.
 مهدوی به بهترین بازیکنان این دوره از مسابقات 
اشاره کرد و گفت: فاطمه هشتادانی از شهرداری 
فاطمه  بان،  دروازه  بهترین  عنوان  به  کرمان 
علیدادی از تیم جیرفت بهترین بازیکن و آسنا 
مسابقات  گل  خانم  جیرفت  طالی  از  شجاعی 

اعالم شد.
او افزود: تیم های اول و دوم رقابت ها به منظور 
هندبال  شش  منطقه  مسابقات  در  حضور 
نوجوانان، ۲۵ مهر جاری عازم شهر یزد می شوند.

مهدوی تصریح کرد: اختتامیه مسابقات هندبال 
نوجوانان دختر استان کرمان روز جمعه ۱۹ مهر 
جاری با حضور رضا نارویی رئیس هیات هندبال 
بانوان  رئیس  نایب  افضلی  فاطمه  و  شهرستان 

هیات در سالن فجر کرمان برگزار شد.

با گرامیداشت یاد، نام و خاطر حاج قاسم سلیمانی؛
لیگ برتر اسکیت سرعت کرمان برگزار می شود

در پایان مسابقات هندبال استان کرمان؛
طالی جیرفت طالیی شد

چین  خوشه  جام  رقابت های  استانی  مرحله 
معرفی  با  کرمان  استان  شهرستان های  در 

نفرات و تیم های برتر به کار خود پایان داد.
میثم پاریزی، مدیرکل ورزش و جوانان استان 
کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان 
با  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های 
عنوان  با  چین  خوشه  جام  اینکه  به  اشاره 
اختصاری رقابت های ورزش روستاییان و عشایر 
سراسر کشور است که در سه سطح استانی، 
این  گفت:  می شود،  برگزار  ملی  و  منطقه ای 
تامین  و  نشاط  شور،  ایجاد  هدف  با  جام 
سالمت جسمانی و روانی روستاییان و عشایر، 
توسعه ورزش همگانی در مناطق روستایی از 
کردن  فعال  و  انگیزه  ایجاد  و  تشویق  طریق 

مردم انجام می شود.
استانی  مرحله  دوره  اولین  افزود:  پاریزی 
مسابقات جام خوشه چین در استان کرمان با 
حضور ۱۲ شهرستان در قالب ۶ رشته ورزشی 
به میزبانی شهرستان های کرمان، بافت و بم با 

شرکت ۴۶۶ نفر برگزار شد.
او با اعالم اینکه شهرستان کرمان میزبان شش 
بود،  آقایان  رشته ی  چهار  و  بانوان  رشته ی 
هفت  کشی،  طناب  رشته های  کرد:  تصریح 
و  فوتسال  دو،  کشی،  چوب  مهارتی،  سنگ 

والیبال بانوان و طناب کشی، دو، چوب کشی 
و هفت سنگ مهارتی آقایان به میزبانی کرمان 

برگزار شد.
پاریزی بیان کرد: فوتسال آقایان نیز به میزبانی 
بم و والیبال آقایان به میزبانی بافت انجام شد.

او گفت: در پایان نتایج زیر حاصل شد:
رشته های  در  آقایان  بخش  مسابقات  نتایج 

مختلف به میزبانی کرمان
رشته طناب کشی

اول: شهرستان بافت
دوم: شهرستان کرمان

سوم: شهرستان رفسنجان
رشته هفت سنگ مهارتی

اول: امیرمحمد رجایی )بافت(
دوم:نیما رجایی )بافت(

سوم:مهدی دورکی )رفسنجان(
دوی ۲۰۰ متر

اول: احمدرضا غنچه پور )بافت(
دوم: محمدسیالنی )کرمان(
سوم: علی خدامی )بردسیر(

دو ۵۰۰۰ متر
اول: امیر حسین صادق زاده )کوهبنان(

دوم: محمد حیدر آبادی )بردسیر(
سوم: مهدی بیاتی پور )بافت(

چوب کشی -۷۰ کیلوگرم
اول: محمدجواد تقی زاده )بردسیر(

دوم: مهدی امیرشمسی )بافت(
سوم: علیرضا ابولی )رفسنجان(

چوب کشی -۸۵ کیلوگرم
اول: یونس جهانشاهی )عنبرآباد(
دوم: امیررضا سلطانی نژاد )بافت(
سوم: ابوالفضل صفری )رفسنجان(

رشته های  در  بانوان  بخش  مسابقات  نتایج 
مختلف به میزبانی کرمان:

رشته فوتسال
اول: تیم بم

دوم: تیم کرمان
سوم: تیم بافت

رشته طناب کشی
اول: شهرستان کرمان

دوم: شهرستان جیرفت
سوم: شهرستان عنبراباد

رشته هفت سنگ مهارتی
اول: شیوا غالم علیپور )بافت(

دوم: فاطمه زینلی )کرمان(
سوم:زهرا رشیدی )کوهبنان(

دو ۱۰۰ متر
اول: اسماء آذر مهر )بافت(

دوم: فاطمه مالیی )عنبر آباد(
سوم: فاطمه رجبی )انار(

دو ۲۰۰۰ متر
اول: ناهید پور حیدری )بافت(

دوم: زهرا بهاء الدینی )بردسیر(
سوم: مبارکه تیکدری )راور(
چوب کشی -۷۵ کیلوگرم
اول: مریم بوشاسب )بافت(
دوم: نیلوفر تدین )کرمان(
سوم: زهرا دهستانی )انار(
چوب کشی -۶۵ کیلوگرم

اول: شبنم پالشی )جیرفت(
دوم: رقیه شجاعی )کرمان(

سوم: فاطمه مرادی )عنبر اباد(
میزبانی  به  آقایان  والیبال  مسابقات  نتایج 

شهرستان بافت:
اول: بافت

دوم: جیرفت
سوم: کرمان

میزبانی  به  آقایان،  فوتسال  مسابقات  نتایج 
شهرستان بم:

اول: تیم کرمان
دوم: تیم بم

سوم: تیم رفسنجان

به مناسبت روز ملی کودک، مسابقات دوچرخه سواری کودکان 
در شهربابک برگزار شد.

سواری  دوچرخه  مسابقات  برگزاری  مسئول  هاوشکی،  محبوبه 
استان های  با خبرنگار گروه  کودکان در شهربابک در گفت وگو 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: مسابقات دوچرخه سواری 

کودکان به مناسبت روز ملی کودک با حضور ۵۶ شرکت کننده 
در شهربابک بر گزار شد.  او با بیان اینکه این مسابقات به همت 
هیات ورزش های همگانی و امور بانوان اداره ورزش و جوانان این 
تا ۶ سال  افزود: مسابقات در رده سنی ۴  برگزار شد،  شهرستان 

انجام شد.

 هاوشکی هدف از برگزاری این مسابقات را سالمتی و تندرستی 
کودکان، ایجاد شور، نشاط و شادی و ساختن روزی خاطره انگیز 

برای کودکان و خانواده های آنان عنوان کرد.
برنده محسوب  بچه ها  این مسابقات همه ی  در  تصریح کرد:  او   

می شدند و به همه ی آن ها جوایزی اهدا شد.

پایان رقابت های جام خوشه چین در کرمان

مسابقات دوچرخه سواری کودکان در شهربابک 

خبر
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سرویس علم و زندگی کرمان امروز

سقط عمدی یکی از پدیده هایی است که در سراسر جهان مشاهده 
می شود و فارغ از قانونی یا غیر قانونی بودن آن، بر اساس مقررات هر 
کشور، در بیشتر جوامع جهان به عنوان امری غیرعادی تلقی می شود. 
برخی  در  و  هستند  سقط  مخالف  عام  به طور  آسمانی  دین های  همه 
موارد خاص که خطری برای سالمت مادر یا کودک وجود داشته باشد، 

آن را مجاز دانسته اند.
امر سالمت در دین  اهمیت  به  توجه  با  نیز  ایران  جمهوری اسالمی 
مبین اسالم، انجام سقط را در موارد عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن 
کودک یا بیماری مادر که منجر به تهدید جانی او باشد تا زمان ولوج 
روح )چهارماهگی( مجاز دانسته است؛ بنابراین قوانین و مقررات موجود 
کشور این امکان را فراهم کرده است که در صورت تشخیص هر کدام 
مجوز  دریافت  الزم،  اقدامات  و  بررسی ها  انجام  با  گفته شده،  موارد  از 

سقط قانونی انجام شود.
بدیهی است آگاهی جامعه از این امر سبب خواهد شد که افراد در 
صورت نیاز، در این مسیر قانونی گام بردارند و اقدامات خود را پیگیری 

کنند.
سقط غیر ایمن

بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، سقط غیر ایمن عملی است 
که در آن حاملگی توسط یک فرد فاقد مهارت های الزم یا استفاده کننده 
از روش های خطرناک یا در محیطی که حداقل استاندارد های الزم را 
ندارد یا ترکیبی از هر دو مورد یادشده پایان می یابد. معموال افرادی که 
از سقط های غیر ایمن استفاده می کنند در سطوح پایین تر اقتصادی و 

اجتماعی قرار دارند.
ایمن می تواند حتی توسط شاغالن حرفه های بهداشت و  سقط غیر 
درمان یا افرادی که هیچ آشنایی با امور سالمت ندارند نیز انجام شود. 
رحمی  خطرناک  دستکاری های  انجام  با  باردار  افراد  موارد  برخی  در 
باعث به وجود آمدن خونریزی شده و سپس با تابلوی خونریزی رحم، 
مراجعه  درمانی  ارایه دهنده خدمات  مراکز  به  کامل  انجام سقط  برای 

می کنند.
برخی روش های غیر ایمن سقط

متاسفانه دستکاری های بسیار خطرناکی که در اندام خانم ها صورت 
می گیرد از تنوع زیادی برخوردار است. وارد کردن سوند های پزشکی و 
تزریق الکل، سرم نمکی یا سایر محلول ها به رحم از طریق آن و وارد 
کردن اجسام خارجی می تواند سبب سوراخ شدن رحم شود. استفاده از 
اجسام غیر استریل و … مواردی است که می تواند مرگ را برای زنان 

باردار به دنبال داشته باشد.
استفاده از برخی مواد خوراکی و تزریقی و وارد کردن برخی ترکیبات 
می شود.  توصیه  ایمن  غیر  سقط های  برای  رحم  گردن  به  خطرناک 
پاک کننده،  محلول های  نفت،  فسفر، سرب،  فلزی،  امالح  با  نمک های 

پرمنگنات  قرص های  مختلف،  گیاهی  ترکیبات  متفاوت،  هورمون های 
پتاسیم و تنقیه به منظور سقط را می توان در این دسته به شمار آورد.

وارد کردن برخی از مواد مانند ترکیبات صابونی و مواد شیمیایی به 
گردن رحم می تواند سبب آسیب های جدی به کلیه و قلب و به دنبال 

آن مرگ زن باردار شود.
ضربه به شکم شامل مواردی مانند خودزنی، ماساژ های شدید شکمی، 
شدید  ماساژ های  است.  سنگین  بار های  برداشتن  و  بلندی  از  پریدن 
شکمی که در نگاه عامیانه سبب پایان یافتن بارداری می شود، می تواند 

باعث پاره شدن رحم یا دیگر مشکالت جدی برای زن باردار شود.
بستری در بیمارستان

جهان  سراسر  در  زن  ۵ میلیون  حدود  ساله  هر  که  می شود  برآورد 
بستری  بیمارستان ها  در  القایی  سقط های  از  ناشی  عوارض  دلیل  به 
می شوند. تعداد قابل توجهی از این افراد، زنانی اند که به دنبال عوارض 

ناشی از سقط های غیر ایمن به بیمارستان مراجعه می کنند.
در این خانم ها در ۱.۶ % موارد نارسایی کلیه، %۳ موارد خونریزی های 
 %  ۵.۱ غیر مشخص،  یا  متوسط  خونریزی های  موارد   %  ۴۴.۲ شدید، 
 ۷.۲% نامشخص،  یا  شدید  غیر  عفونت های   ۲۴% شدید،  عفونت های 
ضربه شدید، ۵.۵ % ضربه غیر شدید یا نامشخص، ۳۸.۱ % کم خونی و 
%۳.۳موارد مرگ زن باردار مشاهده شده است. بیشتر قربانیان این گونه 

سقط ها به طور همزمان از چند مشکل یادشده رنج می برند.
مرگ

بر اساس آمار موجود، سقط های غیر ایمن عامل حدود %۱۳ از موارد 
مرگ ومیر مادران )حدود یک مورد از هر هشت مورد مرگ مادر( است. 

این تعداد معادل ۴۷ هزار مرگ در سال محاسبه شده است.
ازای هر مرگ مادر به دنبال سقط جنین،  باید به یاد داشت که به 
مشکالت  و  نازایی  مزمن،  درد  مانند  مشکالتی  دچار  مادر   ۱۵ تا   ۱۰

ادراری – تناسلی می شوند.
خونریزی

خونریزی یکی از شایع ترین عوارض سقط غیر ایمن است و می تواند به 
دلیل پاره شدن واژن، گردن رحم، رحم، عفونت و شلی رحم )به دلیل 
خونریزی  دهد.  رخ  موارد(  از  بسیاری  در  بارداری  بقایای  ماندن  باقی 
اختالالت  گردش(،  در  خون  حجم  کاهش  دلیل  )به  شوک  می تواند 

انعقادی و مرگ را به دنبال داشته باشد.
عفونت

عفونت به دنبال سقط غیر ایمن معموال به دلیل باقی ماندن بقایای 
که  صورتی  در  می دهد.  رخ  استریل  غیر  روش های  و  ضربه  بارداری، 
سبب  می تواند  شود،  درمان  ناقص  صورت  به  یا  نشود  درمان  عفونت 
عملکرد  در  نارسایی  )عفونی(،  سپتیک  شوک  بدن،  عمومی  عفونت 

ارگان های حیاتی، اختالالت منتشر انعقادی و عقیمی در آینده شود.
درد های شکمی یا لگن، ترشحات بدبو، تب و لرز، خونریزی و لکه بینی 
و حساسیت رحم و ضمایم آن را در افرادی که پیش از این باردار بوده و 
بارداری آن ها با زایمان پایان نیافته است، باید به عنوان عالیم هشداری 
برای عفونت احتمالی در نظر گرفت و فرد را به واحد درمانی ارجاع کرد.

سوراخ شدن و آسیب به ارگان های درون شکم
وارد کردن جسم خارجی به اندام زنانه یکی از علل شایع آسیب های 
با سقط است. وارد کردن جسم خارجی نه تن ها سبب آسیب  مرتبط 
دستگاه تناسلی و سوراخ شدن رحم می شود، بلکه می تواند سبب آسیب 
و سوراخ شدن لوله های رحمی، تخمدان ها، روده، روده بزرگ، مثانه و 
سایر اعضای داخل شکم شود. خوردن مواد شیمیایی نیز می تواند سبب 

آسیب به ارگان های داخلی بدن شود.
عوارض سقط می تواند سبب کاهش توان باروری خانم ها یا با مرگ 
مادر سبب بی سرپرستی فرزندان او شود. ناباروری نیز از عوارض سقط 
است و می تواند هزینه های زیادی را برای خدمات درمانی مورد نیاز به 

سیستم دولت یا خود فرد تحمیل کند.
افسردگی

خلقی  اختالالت  که  است  شده  دیده  شده،  انجام  بررسی های  در 
است.  بیشتر  دارند  سقط  سابقه  که  خانم هایی  در  افسردگی  ازجمله 

احتمال بروز افسردگی با تعداد سقط افزایش می یابد.
اضطراب

جنین  سقط  که  است  داده  نشان  بین المللی  شده  انجام  مطالعات 
عمدی می تواند باعث به وجود آمدن اختالالت اضطرابی شود.

سوء مصرف مواد
بر اساس برخی مطالعات بین المللی انجام شده، احتمال سوءمصرف 
مواد در زنانی که سقط عمدی را تجربه کرده اند از زنانی که این سابقه 

را ندارند باالتر است.

مشارکت در گناه و شرمساری: یکی از پیامد های سقط عمدی 
در زنان، احساس مشارکت در گناه و شرمساری از انجام این امر است.

انجام شده،  کیفیت زندگی و روابط زناشویی: بر اساس مطالعات 
کاهش کیفیت زندگی و روابط زناشویی در زنانی که سقط عمدی را 
تجربه کرده اند در مقایسه با زنانی که چنین تجربه ای را ندارند بیشتر 

دیده شده است.
عوارض سقط برای کودک حاصل از بارداری

معلولیت ها
زایمان،  تا  بارداری  تداوم  و  سقط  به  اقدام  نبودن  موفق  صورت  در 
نظر  از  نباید  را  با معلولیت های جسمی و ذهنی  تولد کودک  احتمال 

دور داشت.
راه های مواجهه با سقط القایی )عمدی(

افزایش بارداری های برنامه ریزی شده یکی از مهمترین راه های کاهش 
سقط است.

وضع  روانی  و  عاطفی  لحاظ  از  کرده اند،  تجربه  را  سقط  که  افرادی 
ناخوشایندی دارند.

یکی از مهمترین دالیلی که افراد به مشکالت عاطفی و روانی پس از 
سقط دچار می شوند، احساس مشارکت در انجام گناه و از بین بردن 

نوزادی بیگناه است.
در  و  پرهیز  قضاوت  نوع  هر  از  باید  افراد  این  به  خدمت  ارایه  در 
این  به  باید  کرد.  پیروی  زوجین  برای  الگوی حمایتی  یک  از  مشاوره 
زوج ها آموخت که بهترین راه برای پیشگیری از سقط القایی، داشتن 
بارداری های برنامه ریزی شده است و بهتر است که آن ها )زن و شوهر( 
با تصمیمی مشترک، خود را برای بارداری برنامه ریزی شده بعدی و در 

اولین فرصت ممکن آماده کنند.
مواردی که باید زوج خواهان سقط القایی )عمدی( بدانند:

است.  شدن  پدر  و  مادر  احساس  احساسات،  زیباترین  از  یکی 
بررسی های داخل کشور نشان می دهد که بیش از ۸۰ درصد زوجینی 
به دلیل تجربه و تداوم احساس مادر وپدر  بوده اند  که خواهان فرزند 

بودن بارداری را برنامه ریزی کرده اند.
زوجین باید از عوارضی که سقط جنین برای سالمت جسمی مادر و 
نیز سالمت روانی و اجتماعی پدر و مادر ایجاد خواهد کرد، آگاه باشند.
زوجین باید بدانند که در سقط احتمال موفق نبودن اقدام وجود دارد. 
آن ها باید بدانند که به همین دلیل احتمال بروز مشکالت بعدی برای 
فرزند آن ها وجود دارد و به همین دلیل باید از انجام سقط پرهیز کنند.
اسالم است  با دین مبین  این مسأله مخالف  بدانند که  باید  زوجین 
و دین مبین اسالم جنین را معادل انسان کامل تلقی کرده و بنابراین 
برای زندگی این جنین حرمت قایل است. همچنین توصیه می شود که 
این زمینه مشورت و  امور مذهبی در  به  با یک روحانی و عالم  حتما 

راهنمایی الزم را دریافت کنند.

سقط عمدی جنین و پیامد ها و خطراتش

روایت »کرمان امروز« از استقبال کرمانیان برای شرکت در پیاده روی اربعین: 

سرویس خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
بر  شنوی  می  را  ها  کفش  سایش  کن صدای  گوش  خوب 
راهند و خسته نمی  سینه جاده ها! چند روز است که در 
شوند. آنها صدای حسین )ع( را می شنوند که بی وقفه می 

گوید: بیا... بیا...بیا...
اگر یک بار فقط یک بار در میهمانی اربعین حسین حاضر 
شوی، دیگر برایت خیلی سخت می شود در زمان های دیگر 
که حرم حسین )ع( آرام و بی هیاهو است آنجا باشی. می 
که  است  اربعین  در  تنها  کنی،  می  چون حس  چرا؟  دانی 
که  است  اربعین  در  شود؛  می  حفظ  حسین  حرم  حرمت 
کسی آرام وارد حرم نمی شود؛ همه به سر و سینه می زنند 

ودر فراق حسین اشک می ریزند و ناله سر می دهند.
که  داشت  روزهایی  اربعین  دارد؛  بلند  تاریخی  اربعین  آری 
اعدام داشت و روزهایی دارد  و  برای آن حبس  پیاده روی 
همچون امروز که شده است بزرگ ترین گردهمایی  ساالنه 

عاشقان  برای  )ع(  حسین  مهمانی  ترین  پرشکوه  و  جهان 
دلداده اش.

ایرانی های عاشق
پیاده روی اربعین بعد از گذشت تاریخی خود از سال ۱۳9۰ 
برای ایرانی های عاشق شروع شد. در آن سال حدود ۵۰ هزار 

ایرانی رفتند پیاده روی اربعین و سال 9۱ بیش از ۲۴۰ هزار 
نفر و سال 9۲ بیش از ۴۸۰ هزار نفر. از سال 9۳ ایرانی ها 
میلیون  نیم  و  یک  شدند؛  میلیونی  اربعین  پیاده روی  در 
ولی  بودند  حدود  همین  در  ایرانی ها  نیز  بعد  سال  عاشق! 
سال 9۵ ایرانی ها ۲ و نیم میلیون نفر شدند. سه سال است 

که ایرانی ها در اربعین بیش از ۲ میلیون نفرند و به گزارش 
خبرگزاری فارس، امسال حداقل ۳ میلیون نفر خواهند بود. 

جمعیت کل زائران اربعین چقدر است؟ 
از نخستین سال سقوط صدام، پیاده روی اربعین با جمعیتی 
حدود ۲ تا ۳ میلیون نفر دوباره احیا شد و طی چند سال 
جمعیت به حدود ۱۰ میلیون نفر رسید. البته در سال های 
9۳ و 9۴ جمعیتی بین ۱۷ تا ۲۲ میلیون نفر گزارش شده 
 ۲۶ را   9۴ سال  در  زائران  تعداد  نیز  عراقی  مقامات  است. 

میلیون نفر اعالم کردند.
استقبال باشکوه کرمانی ها

امسال  نیز  )ع(  حسین  عشق  به  داده  دل  های  کرمانی 
استقبال بسیار خوبی از پیاده روی اربعین داشتند و آنگونه 
که مدیر کل حج و زیارت استان گفته است تا ۱۴ مهر امسال 

کرمانی ها رکورد دار پیاده روی اربعین بودند.
در  کرد:  اظهار  استان  اربعین  ستاد  در  عرب نژاد  محمود 
تمام شهرستان های استان و ۷۲ شهر استان، ثبت نام برای 
استقبال  تاکنون  و  است  انجام  حال  در  اربعین  پیاده روی 
و  هزار  مهرماه، ۸۱  روز ۱۴  تا ظهر  و  گرفته  خوبی صورت 

۶۰۰ نفر در سامانه سماح ثبت نام کرده اند.
مدیرکل حج و زیارت استان کرمان بیان کرد: پیش بینی ما 

در روز اول برای حضور استان کرمان در این مراسم بیش 
با توجه به اینکه سامانه تا ۲۴ مهر  اما  از ۸۰ هزار نفر بود 
ماه باز است به احتمال زیاد این آمار به باالی ۱۰۰ هزار نفر 
خواهد رسید زیرا مردم استان کرمان در روزهای آخر ثبت 

نام استقبال بیشتری می کنند.
عرب نژاد گفت: بیشترین شهرستان هایی که  برای پیاده روی 
رفسنجان،  کرمان،  ترتیب  به  کرده اند  ثبت نام  اربعین 
سیرجان، جیرفت و کمترین ثبت  نام مربوط به شهر دهک 

شهربابک است.
پیاده روی اربعین کاری است زینبی

شاید با خود بگویی؛ از خانه هم می توانم به حسین سالم 
چرا  بخوانم.  را  اربعین   زیارت  توانم  می  هم  خانه  از  دهم، 
باید سختی چند روز پیاده روی را به جان بخرم و مسیری 
طوالنی را در گرما و سرما طی کنم تا کسی را زیارت کنم 

که همین لحظه هم در کنار من است؟
پس بشنو سخن زینب را که به یزید فرمود:» به خدا که نمی 

توانی یاد و خاطر ما را محو و نابود کنی.«
اگر من از خانه ام سالم دهم و تو از خانه ات سالم دهی، 
دیری نمی پاید که داستان کربال از یادها می رود. پیاده روی 

اربعین کاری زینبی است...

بزرگ ترین پیاده روی تاریخ

از  را  خود  امالک  از  تعدادی  دارد  نظر  در  کیانشهر  شهرداری 
طریق برگزاری مزایده کتبی به فروش برساند لذا متقاضیان می 
توانند حداکثر ده روز پس از انتشار آگهی مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال 
شماره  به  ملی  بانک  سیبا  حساب  به  مزایده  در  شرکت  جهت 
۲۱۰۰۰۰۰۱۵۶۰۰۸ واریز و قیمت پیشنهادی خود را به صورت 
کتبی در پاکت مهر و موم شده تحویل حراست شهرداری نمایند. 
بدیهی است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار و هزینه 

انتشار آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

روابط عمومی شهرداری کیانشهر 

آگهی مزایده  


