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برای جابجایی محور
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 نیاز به اعتبار است

گزارش »کرمان امروز« از حمله دوباره ملخ ها به مزارع جنوب استان و دست خالی مسئوالن برای مبارزه با آن؛

متن کامل در صفحه سوم

بازگشت مهمانان ناخوانده
    این روزها مزارع و باغات جنوب استان دوباره مورد حمله گسترده ملخ ها قرار گرفته است. باغداران و مزرعه داران این منطقه نیز از نبود امکانات برای مبارزه با این آفت گالیه دارند و می گویند مدتی 
است که با سم پاش های دستی مشغول سم پاشی مزارع خود هستیم، اما به علت حجم زیاد ملخ ها این گونه سم پاشی اصال جواب نمی دهد. سوال اینجاست؛ آن اعتباراتی که برای مبارزه با ملخ ها از سوی 

مسئوالن وعده داده می شد امروز کجاست ؟
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اخبار استان

با  جمهوری  رئیس  دیدار  گفت:  رفسنجان  فرماندار 
تختی  ورزشگاه  در  دوشنبه  امروز  رفسنجان   مردم 

برگزار می شود.
هرندی  فصیحی  مجید  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
رییس  استانی  سفر  کرد:  اظهار  خبری  نشست  در 
از  از رفسنجان آغاز می شود و  جمهوری به کرمان 
و  استقبال  برای  شهرستان  این  شریف  مردم  عموم 
دیدار با رئیس جمهوری، امروز دوشنبه ۲۰ آبان ماه 

در ورزشگاه تختی دعوت به عمل می آید.

وی افزود: سبقه انقالبی مردم این شهرستان و احترام 
مردم  نقش  و  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  مقام  به 
رئیس  حضور  دالیل  از  کشور  اقتصاد  در  رفسنجان 

جمهوری در رفسنجان است.
فصیحی هرندی عنوان کرد: در رفسنجان پروژه قابل 
با  و  نداریم  سفر  این  در  مستقیم  صورت  به  افتتاح 
سرچشمه  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  حضور 
از طریق ویدئوکنفرانس توسط رئیس جمهور تعداد 
طرح  آن  مهمترین  که  شود  می  افتتاح  طرح  پنج 

اسیدسولفوریک مس سرچشمه است.
اسید مس  کارخانه  کرد:  تصریح  رفسنجان  فرماندار 
سرچشمه که در فاز اول ۶۱۰ هزار تن تولید اسید و 
۲۰۰ نفر اشتغال زایی دارد، در کاهش آالیندگی هوا 
که آرزوی دیرینه مردم رفسنجان است، سهم بسزایی 
دارد و از طرفی صنایع پایین دستی که تولید کننده 

کودشیمیایی است نیز تقویت خواهند شد.
دیدار  از  رئیس جمهور پس  افزود:  هرندی  فصیحی 
و  سیرجان  شهرستان  عازم  رفسنجان،  در  مردمی 
بافت برای افتتاح چند طرح عمرانی می شود و سپس 

به کرمان عزیمت می کند.
حضور  با  کرمان  اداری  شورای  جلسه  وی  گفته  به 
رئیس جمهور و وزرا و نشست خبری رئیس جمهور 
با خبرنگاران صبح روز سه شنبه ۲۱ آبان ماه برگزار 

می شود.
حضور  کرد:  تأکید  ادامه  در  رفسنجان  فرماندار 
حماسی مردم در استقبال از رئیس جمهور می تواند 
به کسانی که در داخل و  و کوبنده  قاطع  پیام  یک 
خارج کشور به فکر توطئه علیه نظام هستند، بدهد.

سفر  میزبان  کرمان  استان  گفت:  هرندی  فصیحی 
ریاست جمهوری است، تجهیزات ایاب و ذهاب برای 

حضور از سایر شهرستان ها در رفسنجان مهیاست.
بیمارستان  کرد:  اظهار  ادامه  در  رفسنجان  فرماندار 
۳۲۰ تختخوابی یکی از نیازهای شهرستان است که 
بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه نیاز دارد که در 
را  آن  هزینه  از  بخشی  تا  این سفر مطرح می شود 

سازمان برنامه و بودجه تخصیص دهد و بخشی هم 
توسط خیران و بخش خصوصی تأمین شود.

است  مایل  خصوصی  بخش  افزود:  هرندی  فصیحی 
اجرا  کامل  به طور  را  رفسنجان  فاضالب شهر  طرح 
کند و در کنار آن ۷۰۰ هکتار زمین تحویل بگیرد و 
ایجاد کند که در جریان سفر رئیس  شهر هوشمند 
جمهور برای تخصیص زمین به سرمایه گذار مطرح 

خواهد شد تا میسر شود.
وی ادامه داد: انجام برنامه منسجم برای احداث باند 
دوم جاده رفسنجان نوق یکی دیگر از نیازهای مردم 
رفسنجان است که می تواند برای مردم مفید باشد و 

در این سفر پیگیری می شود.
عام  طرح  یک  بودجه  تامین  کلیت  کرد:  ابراز  وی 
رفسنجان  مردم  به  جمهور  رئیس  هدیه  المنفعه 
اعتبار  میزان  و  طرح  عنوان  که  است  شده  پذیرفته 

آن نامشخص است.
می  شهروندان  گفت:  همچنین  رفسنجان  فرماندار 
به مسئوالن  را  های خود  در خواست  و  نامه  توانند 
جمع آوری نامه ها در محل استادیوم تختی تحویل 
کرمان  استانداری  در  ها  درخواست  این  دهند، 

رسیدگی می شوند.
فصیحی هرندی با بیان اینکه مدارس در روز دوشنبه 
۲۰ آبان ماه و سفر ریاست جمهوری به رفسنجان، 
تعطیل نیستند، افزود: حضور داوطلبانه دانش آموزان 
مردمی  دیدار  دوساعته  مدت  برای  دانشجویان  و 

بالمانع است.

فرماندار رفسنجان خبر داد:

دیدار مردمی رئیس جمهوری با مردم رفسنجان امروز برگزار می شود

خبر
مدیرکل بهزیستی استان:

برگزاری دوره های آموزش 

مداخله در خودکشی ضروری است
 

مدیرکل بهزیستی استان کرمان در مقایسه آمار موجود بین ایران و سایر 
کشور ها در بحث خودکشی گفت: گرچه ایران از میانگین دنیا در موضوع 
خودکشی و سایر مشکالت اجتماعی باالتر نیست، اما به هر حال وقوع ۱۰ 
خودکشی در یک مدت زمان کوتاه بیانگر واقعیاتی است که باید مورد توجه 
قرار گیرد و در این توجه استفاده از نظرات کارشناسان و دانشگاهیان بسیار 

راهگشا است.
»عباس صادق زاده« در دوره آموزشی روش های مداخله در خودکشی با 
اظهار تاسف از رشد آمار خودکشی در برخی از استان های کشور گفت :باید 
به پدیده خودکشی به عنوان یکی از آسیب های روانی – اجتماعی که به 

صورت آگاهانه انجام می شود؛ با جدیت پرداخته شود .
صادق زاده خودکشی را یکی از معضالت جوامع امروز دانست و اظهار کرد: 
مشاورین، روانشناسان و فعاالن حوزه امور اجتماعی می توانند با شناسایی 
چالش های سالمت روان افراد جامعه نقش به سزایی در کنترل و پیشگیری 

از این مساله اجتماعی داشته باشند .
وی برگزاری دوره های آموزشی مداخله در خودکشی را برای آگاهسازی 
افراد ضروری خواند و افزود: خودکشی و آسیب های اجتماعی متعدد معلول 
علت های دیگری می باشد که برای پیشگیری و مداخالت بهنگام و موثر 

باید علت ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم .
و  نظریه  رویکرد،  نوعی  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
همچنین مدیریت ناصحیح زمینه بروز مسائل اجتماعی به ویژه خودکشی 
را فراهم می کند؛ عنوان کرد: بهزیستی به عنوان متولی مسائل اجتماعی با 
شناسایی علت ها و مداخالت بهنگام از طریق توان علمی کارشناسان این 
حوزه اقدامات موثری را در کاهش این مساله اجتماعی انجام داده است .   

حوزه  در  ریزان  برنامه  و  گیران  تصمیم  نقش  بر  تاکید  با  زاده  صادق 
مسائل اجتماعی، افزود: افزایش دانش افراد مختلف جامعه اعم از مدیران، 

کارشناسان و مردم می تواند در کنترل مسائل اجتماعی موثر باشد .
مدیرکل بهزیستی استان کرمان به عنوان مشاوران گفت: مشاوران با تجربه 
آموزش دیده در  با تشریح نقش کارشناسان   Hotline و   Helpline و 
لحظه با مداخله بهنگام و اثر بخش می توانند وقوع خودکشی را به تاخیر 
انداخته و چه بسا زمینه های ایجاد این فکر را از بین ببرند، بنابراین باید 
دوره های آموزشی مرتب و به روز برای کارشناسان، مددکاران و روانشناسان 

برگزار شود.

معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی کشور :

دانشگاه علمی کاربردی بر اساس ظرفیت های 

مناطق رشته تعریف می کند
 

به گفته معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی کشور این دانشگاه بر اساس 
ظرفیت های مناطق رشته تعریف کرده و مهارت افزایی را اولویت برنامه های 

کاری خود قرار داده است.
دانشگاه  دانشجویان  گردهمایی  در  جاللی جواران  مختار  ایرنا،  گزارش  به 
افزود: دانشگاه علمی و کاربردی در کنار  استان کرمان  علمی و کاربردی 

مدرک مهارت آموزی می کند و مهارت یکی از نیازهای مبرم کشور است.
وی به میزان افزایش دانشجویان از ابتدای انقالب خبرداد و گفت: جمهوری 
اسالمی ایران در مرزهای دانش حرکت می کند و محصول دانش کشور ما 

در دنیا مشتری دارد.
معاون آموزشی دانشگاه علمی و کاربردی مهارت و اشتغال را از نقص های 
این  رفع  برای  کاربردی  و  دانشگاه علمی  و تصریح کرد:  دانشگاه ها عنوان 

نقص تاسیس شده که دارای یکهزار و ۱۰۰ مرکز در سراسر کشور است.
با اشاره به رشد کمی دانشگاه های علمی و کاربردی گفت:  جاللی جواران 

اکنون باید کیفیت خود را ارتقا بخشید.
وی با بیان اینکه بخش آموزش عالی این واحد دانشگاهی افتخارآمیز بوده  
تا بستر  خاطرنشان کرد: این واحد دانشگاهی تمام تالش خود را می کند 

مناسبی را برای رشد شکوفایی دانشجویان فراهم کند.
معاون آموزشی دانشگاه علمی و کاربردی با بیان اینکه باید دانش را عملیاتی 

و کاربردی کرد افزود: دانشجویان باید دانش را به مرحله تولید برسانند.
را در نظر دارد و  جاللی جواران گفت: دانشگاه علمی و کاربردی کیفیت 

دانش آموخته این دانشگاه باید مهارت  الزم را کسب کند.
وی با تاکید بر اینکه با دانشگاه های دیگر رفقیم نه رقیب، خاطرنشان کرد: 

مسئوالن باید نیازهای دانشگاه را شناسایی و برطرف کنند.
قائم  پردیسان  در  استان  سراسر  کاربردی  و  علمی  دانشجویان  گردهمایی 

کرمان برگزار شد.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان کرمان:

شهرستان ها آمار دقیق را در اختیار هالل احمر قرار دهند

حمایت ازایده های دانش آموزان برای فناوری های جدید

آمار  باید  گفت:  کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر 
هستند  تلفن  و  گاز  برق،  آب،  امکانات  دارای  که  خالی  زمین های 

مشخص شود تا در صورت نیاز در آن ها اقدام به ایجاد اردوگاه کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا فالح در جلسه ستاد بحران استان کرمان 
بیان کرد: ایرادی که در زلزله کوهبنان مشاهده شد این بود که ما آمار 
دقیقی از جمعیت این شهرستان نداشتیم و نه تنها در این منطقه بلکه 
هیچ یک از شهرستان ها به جز شهرستان انار آماری در دست نداریم.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان کرمان گفت: باید آمار زمین های 

خالی که دارای امکانات آب، برق، گاز و تلفن هستند مشخص شود تا 
در صورت نیاز در آن ها اقدام به ایجاد اردوگاه کنیم که ما این اطالعات 
را از شهرستان ها خواستیم اما برخی از شهرستان ها این اطالعات را 

در اختیار ما قرار نداده اند و اعالم کرده اند اطالعات محرمانه هستند.
فالح بیان کرد: باید اطالعات هر شهرستان و فاصله محوری، جاده ای و 
امکانات شهرستان های معین مشخص شود بنابراین باید این اطالعات 
در ستاد بحران و جمعیت هالل احمر وجود داشته باشد تا در زمان 

بروز حادثه بتوان اقدامات اساسی انجام دهیم.

منظور  به  را  الکترونیک  رسانی  خدمات  کارت  شد:  یادآور  وی 
جلوگیری از سرقت و همچنین دسترسی آسان مردم در زمان حادثه 

به امکانات طراحی کرده ایم.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان کرمان اظهار کرد: در سیل 
اخیر مشکل ما با عشایر بود که به تذکرات ما توجه نمی کنند و در 
مسیر سیل چادرهایشان را برپا می کنند این در حالیست که سال 
عشایر  به  پیش آمده  در حوادث  چادر  تخته  به ۵۰۰  قریب  گذشته 

دادیم.

دانش  جدید  های  ایده  ازحمایت  کرمان  استان  وفناوری  علم  پارک  فناوری  معاون 
آموزان در ایجاد فناوریهای نوین برای آینده خبر داد.

مسعود رضایی زاده معاون فناوری پارک علم وفناوری استان کرمان در گفت وگو با  
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  در خصوص روز  جهانی علم در 
خدمت صلح وتوسعه گفت: این روز از طرف سازمان جهانی یونسکو اعالم شده است 

وهدف از این نامگذاری تاکید بر ترویج علم در خدمت توسعه ،فناوری وصلح است.
از علم  واستفاده درست  ،تفکر  بر علم  ما  احادیث  و  اینکه در فرهنگ  به  اشاره  با  او 

تاکیدات زیادی شده است، افزود: پارکهای علم و فناوری ومراکز رشد یکی از ارکان مهم 
سازمان هایی است که در حوزه تولید فناوری، فعال هستند.

رضایی زاده عنوان کرد: هدف از پارک های علم وفناوری، تبدیل کردن علم به فناوری 
و منجر شدن به کسب کار و رفاه اجتماعی شود.

او با ابراز امیدواری برای تولید علم مفید برای بشر، در این خصوص گفت: علم مفید 
علمی است که بتواند یک رفاه اجتمایی نسبی را ایجاد و منجر به رفع مشکالت جامعه 

شود.

رضایی زاده تصریح کرد: پارک های فناوری نقش مهمی وبی بدیلی دارند که آماده 
هستند تا ایده ها را تبدیل به فناوری کنند.

او بیان کرد: از ایده های دانش آموزان ارائه شده در سطح آموزش وپرورش حمایت 
خواهد شد تا در آینده تبدیل به فناوری نوین وجدید شود.

معاون فناوری پارک علم وفناوری استان کرمان به نقش انسان ها در استفاده از علم 
اشاره کرد و افزود: علم باید به گونه ای مورد استفاده شود که در جهت صلح جهانی، 

رفاه اجتماعی، ارتقا سطح زندگی جامعه به کار گرفته شود.

»شهداد- جاده  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار  عمرانی  معاون 
نهبندان« هنوز زیر آب است، گفت: جابجایی این محور نیازمند اعتبار 

باالیی است.
به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی آیت اللهی موسوی در جلسه 
کل  اداره  که  گزارشی  در  داشت:  بیان  کرمان  استان  بحران  ستاد 
بازرسی استان کرمان در خصوص رودخانه ها و سیل امسال ارائه کرد 
اعتبار  تامین  به  نیاز  شده  عنوان  موارد  از  بخشی  که  شد  مشخص 
پیگیری  وزارتخانه ها  و  مرکز  از  باید  اجرایی  دستگاه های  که  دارند 
کنند همچنین در مواردی با نقص کارشناسی روبرو هستیم که باید 

برطرف شود.
وی افزود: تالشمان بر این است تا در خصوص ساخت و سازها مسیر 
و حریم رودخانه ها حساسیت بیشتری داشته باشیم و ورود کنیم تا 
این طرح ها  از  بعضی  نشود همچنین  واگذار  مناطق  این  در  طرحی 

باید جابجا شوند.
معاون عمرانی استاندار کرمان گفت: طی سیلی که ابتدای سال جاری 
رخ داد به موارد زیادی بر خوردیم که هنوز با بعضی از آن ها درگیر 

هستیم که جاده »شهداد-نهبندان« از این موارد است.
اینکه جاده »شهداد-نهبندان« هنوز  به  اشاره  با  اللهی موسوی  آیت 
زیر آب است، گفت: این محور از ابتدا برای دسترسی به کویر به لحاظ 
امنیتی ایجاد شده و مسیر تردد عموم نبود و برای جابجایی آن اعتبار 

باالیی الزم است.
وی ادامه داد: در مواردی که نقص قانون وجود دارد و دستگاه های 
مجلس  توسط  باید  موضوع  دهند  انجام  کاری  نمی توانند  اجرایی 
پیگیری و حل شود که در این راستا از دستگاه های می خواهم تا این 
موارد را اعالم کنند تا به وسیله مجمع نمایندگان مجلس دنبال شود 

تا نقص برطرف شود.
در  بحران،  مدیریت  قانون  طبق  بر  کرد:  اظهار  موسوی  اللهی  آیت 
هنگام بروز حادثه در شهرستان مدیریت حوادث پیش آمده بر عهده 
فرماندار است ضمن این که اعتبار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت 
داشته  همکاری  وی  با  باید  شهرستان ها  در  ذیربط  دستگاه های  که 
خصوص  در  دستگاه ها  اقدامات  تا  شد  مقرر  جلسه  پایان  باشند.در 

مواجه با سیل تا پایان آبان ماه ارسال شود.

بارش ها در  بر اساس پیش بینی ها  مدیر کل هواشناسی کرمان گفت: 
آبان ماه بیش از حد نرمال است.

استان  بحران  ستاد  جلسه  در  جدیدی  تورج  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان بیان کرد: سامانه بارشی که از چند روز قبل پیش بینی شده بود، 

بارش های نسبتا خوبی در استان به همراه داشت.
وی افزود: بر اساس پیش بینی ها بارش ها در آبان ماه بیش از حد نرمال 
خواهد بود و آذرماه بارش هایی که در سطح کشور پیش بینی می شود 

نرمال یا کمتر از نرمال است.

از  بارش ها در دی ماه کمتر  مدیر کل هواشناسی استان کرمان گفت: 
این که در  بود ضمن  نرمال خواهد  ماه در محدوده  بهمن  نرمال و در 
بخش های جنوبی کرمان و همچنین کرمان بارندگی کمتر از حد نرمال 
پیش  هفته  در  بارشی  سامانه  شد:  یادآور  جدیدی  می شود.  پیش بینی 
رو در استان کرمان خیلی فعال نیست ضمن این که استان ۳.۷ درصد 

بارش های سال زراعی پیش رو را دریافت کرده است.
وی اظهار کرد: در زمینه میانگین دمای استان کرمان در مهر ۱.۵ درجه 

نسبت به سال گذشته گرم تر شده است.

هم  جنوب  رودبار  شهرستان  فرماندار  قانعی  محمود  جلسه  این  در 
سال  هر  که  دارد  وجود  فصلی  رودخانه  پنج  شهرستان  این  در  گفت: 

خسارت هایی به دنبال دارد.
وی افزود: در سال های گذشته به علت بی تدبیری اجازه ساخت و ساز 
در حریم این رودخانه ها صادر شده و در حال حاضر بیش از ۱۵۰ منزل 
مسکونی در این محدوده ها ساخته شده است که از مسئوالن می خواهم 
در  تا  شود  داده  محدوده  این  در  ساکن  افراد  به  مسکن  تسهیالت  تا 

منطقه ای امن ساخت و ساز کنند.

معاون استاندار کرمان عنوان کرد:

برای جابجایی محور شهداد-نهبندان نیاز به اعتبار است

مدیر کل هواشناسی کرمان خبر داد:

 بارش های بیش از حد نرمال در کرمان
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قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !

گزارش »کرمان امروز« از حمله دوباره ملخ ها به مزارع جنوب استان و دست خالی مسئوالن برای مبارزه با آن؛

بازگشت مهمانان ناخوانده

اشاره:
اگرچه در فصل سرد تخم ملخ ها نمی ماند و از بین می 
رود اما این وضع  به علت شرایط جغرافیایی جنوب کرمان 
عمال وجود ندارد و ملخ ها به علت تخم ریزی و به عمل 
آمدن تخم ها به جمعیت شان افزوده می شود و از این رو، 
مزارع و باغات جنوب استان باز مورد حمله گسترده ملخ 
ها قرار گرفته است. باغداران و مزرعه داران این منطقه نیز 
ازنبود امکانات برای مبارزه با این آفت گالیه کرده و گفته 
پاش های دستی مشغول سم  با سم  است که  اند مدتی 
پاشی مزارع خود هستیم اما به علت حجم زیاد ملخ ها سم 

پاشی اصال جواب نداده است.
می  مطرح  حالی  در  استان  جنوبی  داران  مزرعه  گالیه 
و  کشاورزی  پایه  بر  آنان  اقتصاد  اعظم  بخش  که  شود 
فروش محصوالتشان است و اگر در مزرعه ای ملخ بنشیند، 
محصول از بین می رود. در همین زمینه گزارشی تهیه شده 

که در ادامه قابل مطالعه است.
 حمله دوباره ملخ ها

با توجه  به شرایط آب و هوایی از ابتدای آبان ماه جاری، 
کشور با ورود موج جدید ملخ صحرایی مواجه شده است 
و 9 استان جنوبی کشور از جمله استان های سیستان و 
بلوچستان، هرمزگان، کرمان، بوشهر، فارس و خوزستان با 
سطح درگیری باال مواجه شده اند و بنا بر اعالم سازمان 
حفظ نباتات وسعت مبارزه با ملخ ها در حمله نخست  تا 

یک میلیون هکتار برآورد شده است.
چرایی حمله ملخ ها به ایران؟

در  کشور  نباتات  حفظ  سازمان  سخنگوی  گفته  به  بنا 
سیکل قبلی که ملخ صحرایی به کشور وارد شد  به جای 
بازگشت  به شبه جزیره عربستان به سمت هند و پاکستان 
رفته و پس از زمستان گذرانی در مسیر بازگشت به سمت 
شمال آفریقا مجددا از ایران خواهند گذشت و این مساله 

علت حمله مجدد ملخ ها به ایران است.
از مهم ترین ویژگی های شاخص این حشرات همه چیزخوار 
امکان  و  تا ۴۰۰ کیلومتر  پروازی ۲۰۰  بودن آن ها، طول 

جابه جایی ۲ کیلومتری دسته ها تنها در ۲ ساعت است؛ این 
ملخ ها در حالت تهاجمی اگر مواد غذایی نداشته باشند از 

پوست درختان هم تغذیه می کنند.
تعداد دسته هایی که این ملخ ها در آن به مناطق مختلف 
تا ۵۰ میلیون هم می رسد. نکته  مهاجرت می کنند، بعضاً 
که  صحرایی  ملخ های  این  با  ارتباط  در  دیگر  قابل توجه 
مناطق  به  ورود  از  پس  که  است  این  هستند  هم  مهاجر 
ساحلی کشور تغذیه مختصری کرده و سپس وارد مرحله 
جفت گیری می شوند و درصورتی که بین ۳ تا ۴ روز اقدام 
مؤثر در مبارزه با آن ها صورت نگیرد این حشرات اقدام به 

تخم ریزی می کنند.

این گونه از ملخ ها در هر تخم ریزی بین 9۰ تا ۳۰۰ تخم 
ماسه زار  سانتیمتری   ۱۰ عمق  در  خوشه ای  به صورت  را 
قرار می دهند و اگر در فاز اول، مبارزه برای جلوگیری از 
تخم ریزی انجام نشود، پس از ۳۰ الی ۴۰ روز که ملخ ها سر 
از تخم درمی آورند حجم مبارزه با این ملخ ها تا ۳۰۰ برابر 

افزایش می یابد.
جنوب کرمان و طغیان دوباره

اگرچه در فصل سرد تخم ملخ ها نمی ماند و از بین می 
رود اما این وضع  به علت شرایط جغرافیایی جنوب کرمان 
عمال وجود ندارد و ملخ ها به علت تخم ریزی و به عمل 
آمدن تخم ها به جمعیت شان افزوده می شود و از این رو، 

مزارع و باغات جنوب استان باز مورد حمله گسترده ملخ 
ها قرار گرفته است. باغداران و مزرعه داران این منطقه نیز 
ازنبود امکانات برای مبارزه با این آفت گالیه کرده و گفته 
پاش های دستی مشغول سم  با سم  که  است  مدتی  اند 
پاشی مزارع خود هستیم اما به علت حجم زیاد ملخ ها سم 

پاشی اصال جواب نداده است.
می  مطرح  حالی  در  استان  جنوبی  داران  مزرعه  گالیه 
و  کشاورزی  پایه  بر  آنان  اقتصاد  اعظم  بخش  که  شود 
فروش محصوالتشان است و اگر در مزرعه ای ملخ بنشیند، 

محصول از بین می رود.
اگرچه سال گذشته و در دور اول حمله ملخ ها تمهیداتی 
توسط مسئوالن دست اندرکار اندیشیده شد که تا حدودی 
خسارت ناشی از این آفت به حداقل ممکن برسد اما این 
این  میزبان  کرمان  استان  جنوب  باز  و  نبود  ماجرا  پایان 

مهمانان ناخوانده شد.
کرمان  استان  جنوب  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
در این باره به ایسنا گفت: ۱۸ آبان ماه در جلسه شورای 
مدیریت بحران استان کرمان با بیان اینکه به دلیل شرایط 
اقلیمی در جنوب استان، اکنون درگیر آفت مگس مدیترانه 
ای و کرم خراط هستیم در زمینه آفت ملخ صحرایی به رغم 
موفق  مبارزه  در  تا حدودی  و  اقداماتی که صورت گرفت 
بودیم و کنترل شد، اما به دلیل تخم ریزی ها در منطقه 
و گزارشات فائو، این آفت از سمت شبه جزیره عربستان و 

پاکستان به منطقه می آید.
با بیان اینکه تخم ملخ در سرما و یخبندان از  برخوری 
بین می رود که ما این شرایط را در جنوب استان نداریم، 
بینی می کنیم وضعیت خطرناکی در  تصریح کرد: پیش 
این زمینه به وجود بیاید. ضمن اینکه مشکالتی در اعتبار 

و امکانات داریم.
وی بیان کرد: ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان اعتبار حفظ 
نباتات امسال است که یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان آن 
برای مبارزه با ملخ در سال گذشته هزینه شده و مشکالت 

زیادی در بحث اعتباری داریم.
با  کرمان  استان  جنوب  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
بیان اینکه کار از توان ما خارج است و باید مدیریت بحران 
در این زمینه کار را مدیریت کند گفت: همه زندگی مردم 
در جنوب کشاورزی است و اگر در مزرعه ای ملخ بنشیند، 
محصول از بین می رود و این بحران)هجوم ملخ( باالی 9۰ 

درصد اتفاق می افتد.

    این روزها مزارع و باغات جنوب استان دوباره مورد حمله گسترده ملخ ها قرار 
گرفته است. باغداران و مزرعه داران این منطقه نیز از نبود امکانات برای مبارزه با این 
آفت گالیه دارند و می گویند مدتی است که با سم پاش های دستی مشغول سم پاشی 
مزارع خود هستیم، اما به علت حجم زیاد ملخ ها این گونه سم پاشی اصال جواب نمی دهد. 
سوال اینجاست؛ آن اعتباراتی که برای مبارزه با ملخ ها از سوی مسئوالن وعده داده می 

شد امروز کجاست ؟

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

یادداشت: 
انفجار 

در شهرداری 
منطقه یک 

سال های سال است که قوانین کلیشه ای، یکنواخت و بی روح 
بر سیستم اداری به ویژه شهرداری های ما حاکم است و هیچ 
شهردار و مدیری تمایل و جرات دست زدن به یک حرکت 

نو را نداشته است. 
چندین سال است که نمای مغازه های بخشی از شهرمان و 
حتی بخش مرکزی و خیابان های اصلی به علت موانع قانونی 
و قانون های خشک و دست و پا گیر چشم  هر بیننده را آزار 
و اذیت می دهد و نگاه به سردرب و نمای مغازه های این 
شهر تداعی شهری با قدمت ۵۰ و ۶۰ ساله حتی بیشتر می کرد 
ولی جدیدا شاهد یک انفجار فکری و بروز یک ایده ایده آل 
هستیم که نه تنها تخریبی نداشته بلکه برعکس باعث تحول و 
زیبایی چهره شهر شده است و آن اینکه با مجوز شهرداری 
هر مالک می تواند نسبت به بازسازی سردرب و نصب تابلو 

اقدام کند.
در  خالقیت  و  ایده  این  خلق  خاطر  به  اینجا  در  است  الزم 
راستای هرچه بهتر شدن چهره شهرمان از مدیران و مسئوالن  
شهرداری منطقه یک تقدیر و تشکر به عمل آورده و انشاا... 
از هرگونه تعصب در چهارچوب  به دور  و  نو  این حرکت 
برای همه ی مسئوالن  باشد  الگویی  فرسوده  و  قوانین کهنه 

و مدیران که در نقاط کلیدی شهر مشغول به خدمت هستند.
به امید آن روز

به قلم محسن 
دهقانی

دشت  شقایق 

زندگی
مهربانا! جان طلب کن تا در تو قربانی 
در  غرق  بگیرم  جان  کالمت  از  شوم 

می  دردهایم  با  مرا  که  دانم  می  شوم.  خوانی  غزل 
پذیری و بار سنگین زندگی را بر شانه های خسته ام 
ام  تنهایی  زنبیل  را در  نمی گذاری. من هم دردهایم 
با خود به این سو و آن سو نمی برم تا خم به ابرویی 
که  است  صحبت  برای  وسیعی  میدان  زندگی  نیاورم. 
است.  سوزان  آفتابش  گاهی  و  بارانی  آسمانش  گاهی 
گاهی خسته و پیاده به سپری کردن این راه طوالنی 
پناهگاهی رسیده  به سایه سار و  تا مگر  بوده  مشغول 
باشیم و آرام بگیریم. گاهی هم اگر چه در میان باران 
و چتر و خیابان خود را گم کرده راه را رها نمی کنیم. 
مهم این است که حرکتی برای جذب زندگی به سمت 
خویش داشته باشیم هدف همه ی ما زندگی است و 
زنند.  می  رقم  را  سرنوشت  که  اتفاقاتی  یعنی  زندگی 
این اتفاقات گاهی خواستنی و گاهی ناخواستنی پیش 
می آیند. با هر شرایطی که داریم لذت بردن از زندگی 
می  موانع  گرچه  شود  می  محسوب  هنر  بزرگترین 
خواهند که این فرصت را از آدم بگیرند. اما مقابله در 
ببخشد که  بازار زندگی رونق  به  تواند  برابر موانع می 
هم به نفع خودمان هم به نفع دیگران می باشد. چرا 
که لبخند زدن به یک انسان شاید دنیای او را بسازد. 
ما مجبوریم که در میان برنامه های روزانه چند ساعتی 
تواند  می  که  آنچه  کنیم  زندگی  دیگران  برای  هم  را 
به انسان یک انرژی سرشار بدهد همان لذت بردن از 
حرف ها و تماشاهاست. گاهی به دیگران اجازه دهیم 
از  را  خود  همچنین  باشند  مند  بهره  وجودمان  از  که 
انگیز زندگی محروم نکرده تا قدرتی  فرصت های دل 

برای ایستادن و ساختن داشته باشیم.
تو کائنات منی که سبز و الیق شده ای 
که میان زندگی دشت شقایق شده ای 
تو به گیتار دلم چنگ زنان می خندی 
به گمانم که پر از باور و عاشق شده ای 

به قلم 
مهناز سعید 

آگهی مزایده عمومی آگهی مزایده
شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان در نظر دارد تعدادی از واحدهای 
مســکونی و تجاری خود واقع در کرمان: بین شــهرک ن و القلم و شهرک خواجو را به 
صورت تهاتری )درب ضدسرقت و لوله و اتصاالت( و نقدی به فروش برساند. متقاضیان 
جهت کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته به آدرس: کرمان 
ـ خیابان ســپه ـ نبش سپه یک مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۲۲6۱۲96- ۰۳۴ تماس 

حاصل نمایید.
روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان
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اهدای خون سالم
اهدای زندگی 

فرهنگ و ادب

دل من
دلبرا بر گرد دل من بر تو تنگ است

ترک ما کردی مگر قلبت ز سنگ است

کرده جادو چشم هایت عقل من را

خال لب هایت چه زیبا و قشنگ است

زلف بورت کرده غارت این دلم را

گرچه می دانم که بوری هم ز رنگ است

رفتنت افسرده کرده روح و تن را

جان من آتش گرفته مغز  هنگ است

عاقبت دیوانه گردم گر نیایی 

چشم شهالیت به من دائم به جنگ است

گوش هایت را به گفتاری عبث عادت نده

هرچه گوید ناکسی بر ما جفنگ است

ای زلیخا گرچه پیراهن دریدی

یوسفت در کار خود خیلی زرنگ است

ای صبا بر یار آذین ده  پیامم

باز گرد ای آن که این دل بر تو تنگ است

به قلم محمد 
آذین

سرویس هنری کرمان امروز

خیلی ها با آمدن فصل پاییز افسرده می شوند. به خاطر 
کوتاه شدن روزهاست یا آغاز فصل مدارس و صبح زود 
از خواب بیدار شدن ها. دیدن فیلم های سرحال کمک 
به  بگذرانیم.  سر  از  خوبی  به  را  پاییز  تا  است  بزرگی 
عالوه تا آمدن فیلم های فصل جوایز فرصت خوبی است 

تا بتوانیم آثار خوب سینمایی را مرور کنیم.
دیدن  دالیلی  به  که  کنیم  می  معرفی  را  فیلم هایی   
از فهرست  از لطف نیست. گاهی  دوباره ی آن ها خالی 
هم  گاهی  و  می کنیم  استفاده  خارجی  سایت های 
قرار  معیار  را  داخلی  مناسبت های  و  سلیقه ی شخصی 

می دهیم.
این فیلم ها این ماه دو معیار دارند؛ یا آثار سرزنده ای 
هستند که برای آن هایی که در پاییز افسرده می شوند 
و  مشق  و  درس  به  ربطی  نوعی  به  یا  می شود  توصیه 

مدرسه پیدا می کنند .
با دو فیلم سیاه  به سراغ سینمای کالسیک رفته ایم 
ساخته  سوم  هزاره ی  در  که  فیلم هایی  هم  و  سفید  و 
شده اند. به عالوه ی اثری مستقل از سینمای جهان که 
سال گذشته به نمایش درآمد و فیلم خوبی بود که باید 
بیشتر دیده می شد. سری به فیلم هایی زدیم که حال و 
هوای مدرسه دارند و فیلم ایرانی نوستالژیک را هم در 

فهرست مان قرار دادیم.
انتخاب آقای هابسون

Hobson’s Choice :عنوان اصلی
محصول: ۱۹۵۴

 کارگردان: دیوید لین
بازیگران: چارلز التون، برندا دی بنزی

است.  قدرنادیده  فیلم های  آن  از  لین  دیوید  کمدی 
که  بود  بزرگ  استودیویی  فیلمساز  یک  لین  دیوید 
و  توییست«  »الیور  کوتاه«،  »برخورد  مثل  فیلم هایی 
»آرزو های بزرگ« ساخته بود. او را به عنوان کارگردان 

درام های بزرگ قبول داشتند.
ریسک  برایش  کمدی  فیلم  یک  ساخت  نتیجه  در 
محسوب می شد. شاید به همین دلیل هم فیلم »انتخاب 
آقای هابسون« به اندازه ی دیگر فیلم های دیوید لین در 
طول این سال ها ستایش نشد در حالی که فیلم درجه 

یکی است.
آن هایی که از حقوق زنان دم می زنند خوب است به 
فیلم دیوید لین مراجعه کنند و ببینند چند دهه ی قبل 
نه  را تصویر کرده که  انگلیسی زنی  چه طور کارگردان 
را  اطرافش  تنها قوی است که می تواند زندگی مردان 

هم متحول کند.
فیلم داستان صاحب یک مغازه ی کفش فروشی است 

به نام آقای هابسون که، چون همسرش را از دست داده 
او مراقبت می کنند. دختر بزرگتر شم  از  سه دخترش 
تجاری دارد، اما سن ازدواج را رد کرده و آقای هابسون 
به صراحت به او می گوید که از ازدواج کردن او ناامید 
است. مگی تصمیم می گیرد با ازدواج با شاگرد مغازه ی 

بااستعداد به پدرش نشان دهد که اشتباه می کند.
یک  با  دوست داشتنی  لحظات  از  پر  مفرح،  فیلمی 
آقای  نقش  در  حیرت انگیزی  بازی  که  التون  چارلز 
هابسون دارد. دیوید لین از آن دسته کارگردان هاست 
که در فیلم هایش یک پالن هدر رفته هم وجود ندارد. 
تعامل بین کاراکتر ها فوق العاده است و کلیتی را شکل 

می دهد که به شدت انسانی و قابل تامل است.
شب را به خاطر بسپار

Remember the Night :عنوان اصلی
محصول: ۱۹۴۰

 کارگردان: میچل الیسن
بازیگران: باربارا استانویک، فرد مک موری

فیلم  در  بازی  با  بیشتر  را  استانویک  باربارا  شاید 
اما  بیاورید،  یاد  به  مضاعف«  »غرامت  مثل  نوآر هایی 
درجه  کمدی  بازیگر  استانویک  که  است  این  واقعیت 
استرجس  پرستون  را  فیلم  فیلمنامه ی  است.  یکی 
تاریخ  کمدی های  بهترین  از  یکی  بعد ها  که  ساخته 
باربارا  بازی  با  خودش  را  ایو«  »بانو  یعنی  سینما 

استانویک کارگردانی کرد.
استرجس  پرستون  که  بود  فیلمنامه ای  آخرین  این 
برای دیگران نوشت و همان سال کارنامه ی فیلمسازی 

خودش را با کارگردانی »مک گینتی بزرگ« کلید زد.
به هر حال کمدی-رمانتیک »شب را به خاطر بسپار« 
از جنس شوخ طبعی کمدی های استرجس بهره می برد. 
طرف  از  زرنگ بازی  و  تقلب  کمی  چاشنی  با  شیرین، 
رابطه ی  یک  گرفتن  شکل  نهایت  در  و  اصلی  کاراکتر 

عاشقانه میان قهرمان های فیلم.
دزدیدن یک  به خاطر  استانویک(  بازی  )با  لی الندر 
دادستانی  می شود.  دستگیر  جواهرفروشی  از  گردنبند 
محاکمه  برای  را  یک  درجه  مدعی العموم های  از  یکی 

کردن او انتخاب می کند.
درست قبل از تعطیالت کریسمس مدعی العموم کاری 
تعطیالت  از  بعد  به  دادگاه  بعدی  می کند که جلسه ی 
موکول شود. لی عصبانی می شود و جک )مدعی العموم( 
که دلش سوخته وثیقه ای می گذارد که او برای تعطیالت 

آزاد شود، اما لی جایی را ندارد که برود.
است.  حدس  قابل  تقریبا  فیلم  بعد  به  جا  این  از 
چندان هم قصه ی پیچیده ای نیست، اما بازیگران فیلم 
به تجربه ای  را  کاریزمای فوق العاده ای دارند و دیدنش 
دلنشین بدل کرده اند. این فیلم شوخی های لحظه ای و 

کاراکتر های دوست داشتنی است.
مدرسه راک

School of Rock :عنوان اصلی

محصول: ۲۰۰۳
 کارگردان: ریچارد لینکلیتر

بازیگران: جک بلک
با دیدن  را  رفتن  این که مدرسه  برای  جان می دهد 
که  لینکلیتر  کنید.  شروع  لینکلیتر  ریچارد  فیلم  این 
در هزاره ی سوم با سری فیلم های »پیش از غروب« و 
»پیش از نیمه شب« و درام »پسربچگی« شهرت زیادی 
کمدی  فیلم  یک  یکم  و  بیست  قرن  اوایل  در  دارد، 

دیوانه وار ساخت به نام »مدرسه ی راک«.
درست  است.  راک  گروه  یک  گیتاریست  فین  دووی 
را  او  گروه ها  میان  راک  مسابقه ی  از  پیش  هفته  سه 
جایش  را  دیگری  شخص  و  می کنند  بیرون  گروه  از 
است  همخانه  نفر  چند  با  او  دیگر  طرف  از  می آورند. 
که از او می خواهند سریع تر سهم اجاره اش را بدهد یا 
از خانه برود. این وسط دووی به جای رفیقش یک پیام 
تلفنی دریافت می کند از طرف مدرسه ای که گفته به 

معلم نیاز دارند.
هم  حسابی  و  درست  سواد  خودش  که  دووی  حاال 
آن  در  که  می رود  مدرسه ای  به  معلم  جای  به  ندارد 
دانش آموزان مرتب و گلچین شده هستند. طبعا دووی 
چیزی ندارد که به بچه ها یاد بدهد و خود آن ها بیشتر 
فقط  دووی  سردرمی آورند.  علوم  و  ریاضی  از  او  از 
موسیقی بلد است و تصمیم می گیرد همان را به بچه ها 

آموزش بدهد.
کالس دووی تبدیل به مدرسه ی راک می شود. فیلمی 
که بسیار مدیون بازی جک بلک در نقش دووی است. 
با ساوندترک پرضرب و ریتمیک و تدوینی که خودش 
شبیه یک قطعه ی موسیقی سرحال فیلم خوش ریتمی 

می سازد.
انجمن شاعران مرده

Dead Poets Society :عنوان اصلی
محصول: ۱۹۸۹

 کارگردان: پیتر ویر
بازیگران: رابین ویلیامز، ایتان هاوک

سوال  محبوب شان  معلم  درباره ی  وقتی  خیلی ها  از 
محبوبی  معلم  هیچ  که  می دهند  جواب  می شود 
مدرسه ی  در  که  نوجوانی  پسران  آن  اما  نداشته اند. 
کرده  ثبت نام  ولتون  آکادمی  سختگیرانه ی  و  اشرافی 

بودند یک معلم محبوب داشتند: جان کیتینگ.
آکادمی ولتون مدرسه ای است که بهترین ها را پرورش 
درس  مسیر  از  که  منضبط  دانش آموزانی  می دهد. 
جای  مدرسه  این  نمی شوند.  خارج  هیچ وقت  خواندن 
انگلیسی  ادبیات  معلم  زمانی که یک  تا  بهترین هاست 
به مدرسه می آید. معلمی  نام جان کیتینگ  به  جدید 
که یک سرمشق دارد: کارپه دیم که به التین یعنی: دم 

را غنیمت بشمار.
یک  تعلیمات  جزو  حال  زمان  از  بردن  لذت  طبعا 
جان  کالس  نتیجه  در  نیست.  سختگیرانه  مدرسه ی 

کیتینگ حکم جایی برای پرورش شورشی ها را پیدا 
می کند.

اما  شد،  ساخته  هشتاد  دهه ی  اواخر  ویر  پیتر  فیلم 
عصیانی و آنارشی گری آن یادآور فیلم های دهه ی هفتاد 
فیلمنامه  بهترین  اسکار  جایزه ی  برنده ی  فیلم  است. 
را  نقش آفرینی هایش  اولین  از  یکی  هاوک  ایتان  شد. 
در سینما در این فیلم ارائه داد که به شدت هم مورد 
درام  یک  از  که  فیلمی  گرفت.  قرار  منتقدان  توجه 
درباره ی یک مدرسه ی پسرانه فراتر می رود و درباره ی 

یک سبک زندگی حرف می زند.
فیلم  که  بودند  هم  کیل  پالین  مثل  منتقدانی  البته 
بیشترین  فیلم  نبود.  اقناع کننده  چندان  برایشان 
جان  کاراکتر  و  می گیرد  ویلیامز  بازی  از  را  تاثیرش 

کیتینگ.
ویپلش

Whiplash :عنوان اصلی
محصول: ۲۰۱۴

 کارگردان: دیمین شزل
بازیگران: جی. کی سیمونز، مایلز تلر

این دومین فیلمی بود که دیمین شزل جوان قبل از 
این که حتی به سی سالگی برسد ساخت و نام او را بر 
سر زبان ها انداخت. »ویپلش« هم به نوعی به مقوله ی 
پیچیده  بسیار  شیوه ای  به  اما  است،  مربوط  آموزش 
یک معلم سادیستیک را به تصویر می کشد که موفق 
می شود استعداد و جنون را در هنرجویش شکوفا کند.

اندرو نیمن پسر جوان بااستعدادی است که در یکی 
از بهترین کالج های موسیقی به نام شیفر درامز می زند. 
شود  برجسته  موزیسین  یک  که  است  این  هدفش 
درنتیجه برای اولین قدم دوست دارد کارش مورد توجه 
کالج.  استاد  سخت گیرترین  بگیرد.  قرار  فلچر  ترنس 
به گروه خودش  را  او  و  را می بیند  نیمن  فلچر اجرای 
می برد، اما فلچر به راحتی از کار کسی راضی نمی شود.

حالت های  گفت  می شود  حتی  تدریس اش  در 
سادیستیک دارد. نیمن در گروه آزار می بیند و بخاطر 
یک اشتباه از اجرای مهمی حذف می شود. رابطه فلچر 
و نیمن بعد از چند ماه که دوباره همدیگر را می بینند، 

شکل دیگری به خودش می گیرد.
»ویپلش« فیلم ویرانگری است. مثل بقیه فیلم هایی 
شکوفایی  نتیجه اش  شاگرد  و  استاد  میان  رابطه  که 
استعداد هنری می شود، اینجا تاثیر استاد روی زندگی 
کیفیت  ارتقای  و  رسیدن  آرامش  به  باعث  شاگردش 
که  است  خطرناکی  مرشد  فلچر  نمی شود.  زندگی اش 

شاگردش را تا لبه پرتگاه تاریکی می برد.
هنرمند اصلی »ویپلش« خود دیمین شزل کارگردان 
مدت  تمام  درام  ضربه های  مثل  فیلمش  که  است 
ریتمش را حفظ می کند. کلوزآپ هایی که از دست های 
نما هایی هستند  بهترین  نیمن می گیرد، جزو  و  فلچر 

که سال ۲۰۱۴ در سینما دیدیم.

با این فیلم ها فصل مدارس را مفرح بگذرانیم 

سرویس هنری کرمان امروز
 

کرمان به عنوان پهناورترین استان ایران از چنان تنوع فرهنگي و اجتماعي 
برخوردار است که محققان را به شگفتي وا مي دارد. در این میان موسیقي 
از  این استان  از زندگي مردم  ناپذیر  به عنوان جزئي اساسي و جدایي  نیز 
تنوع و گوناگوني غریبي برخوردار است. موسیقي در استان کرمان به گروه 
هاي عمده اي چون موسیقي بومي و عشایري، موسیقي قلندري و خانقاهي، 
موسیقي مذهبي، موسیقي سارباني، موسیقي قالیبافخانه ، موسیقي روزانه، 

الالیي، ترانه هاي کودکان و ترانه هاي رایج در شهر کرمان تقسیم مي شود.
استان کرمان بعد از استان فارس دومین استان عشایري کشور است. عشایر 
خود  فرد  به  منحصر  رقص هاي  و  ملودي  داراي  نوعي  به  کدام  هر  استان 
هستند مناطق عشایري جیرفت، کهنوج، بم، سیرجان، زرند، بافت، شهربابک 
و بردسیر را مي توان مشاهده کرد. موسیقي این نواحي چه از لحاظ ریتم و 
چه ملودي بسیار فني و پر محتوا است. رابطه نزدیک و تنگاتنگ موسیقي 
بومي و عشایري استان تفکیک این دو موسیقي را بسیار دشوار کرده است و 
به کمتر تفاوتهایي بین این دو نوع موسیقي بر مي خوریم. یکي از بزرگترین 
ایل هاي عشایري استان، ایل سلیماني است که از منطقه رابر تا بعد از کهنوج 

یعني خط سیري با بیش از ۳۰۰ کیلومتر پراکنده اند.
در اصطالح عشایر کرمان و موسیقیدانان بومي این خطه به اساس الحان و 
آهنگ هاي مرسوم، بداهه نوازي و بدیهه سرایي مقامهاي مهمي در آن بکار 
گرفته مي شوند که مهمترین آنها را مي توان بیان کرد. آوادون در عروسي ها 
و جشن هاي روستایي توسط زنان و اکثراً به همراهي ساز محلي و دهل اجرا 
مي شود کردي خواني که معموالً توسط مردان و با همراهي ني اجرا مي شود 
و نمونه بارز آن اسب کرنگ است، رقص چوچاپ که حال و هواي حماسي 
نام هاي  به  دیگري  انواع  و  مي شود  اجرا  ترکیبي  دو ضربي  ریتم  با  و  دارد 

چوچاپ دستمالي، چوچاپ دستي، دست به کمر و سه پا دارد.
مقام حنابندان در مراسم حنابندان عروسي کاربرد دارد. در برخی مناطق 
همراه دهل و سرنا و در بعضي از مناطق از جمله میمند با نوعي دف اجرا 
مي شود. در موسیقي حنابندان کهنوج ، شهربابک و میمند چیزي که بیشتر 
از همه چیز توجه مي کند مبادله محتوایي میان خوانندگان و تبادل ریتمي 

میان نوازندگان است که فضاي بسیار جالب توجهي را به وجود مي آورد.
به همراهي  و  اجرا مي شود  ترکیبي  دو ضرب  آهنگي  با  بازي  رقص چوب 
مناطق  حرفه ایي  بازان  چوب  توسط  که  حماسي  زیبایي  بسیار  حرکات 
سیرجان، جیرفت، بم، و بافت اجرا مي شود. از مقام هاي دیگر محلي مي توان 

فارغوني، چهاربیتو، سرکوهي،کوچه فارسي، پیشواز، گودي، و… نام برد.
آتشي روستاهاي  و منوچهر  االمیني  روح  زرویي، دکتر محمود  محمدرضا 

مناطق  خواني  بدیهه  شده  ناشناخته  و  اصلي  هاي  خاستگاه  از  را  کرمان 
جنوب و به خصوصي بوشهر مي دانند. به گفته اینان شواهد زنده اي در دست 
است که شروه ابتدا در کرمان و مناطق دیگر که پارسیان اصلي مي زیسته اند 
رواج داشته دارد به این سروده ها و آوازها در گویش محلي و بومي کرمان 
غریبي یا غربتي گفته مي شود در کهنوج آوازهایي متداول است که آوازي 

معروف به بیاباني در این میان از ویژگي هاي خاصي برخوردار است.
دایره، دف،  به سرنا، دهل،  استان کرمان مي توان  نواحي  میان سازهاي  از 
نقاره، ني محلي، ني مشکي، چنگ، رباب، تمپو، تمبک، تمبک کولیان و… 
نام برد. جوغ نوعي ظرف سنگي سیاه رنگ است که فقط در استان کرمان 
استفاده مي شود که دهانه آن را با پوست بره یا بز مي پوشانند و آن را روي 
شتر مي بندند و در مواقعي که کاروان با توفان شن روبه رو مي شوند و صداي 
زنگ شتر دیگر شنیده نمي شود از این ساز به عنوان ساز راهنما براي هدایت 
بلد  راه  روي شتر  و  کاروان  رهبر  توسط  ساز  این  استفاده مي شود  کاروان 
که اصطالحاً آن را شتر سه آهنگ مي گویند نواخته مي شود. این ساز تنها 
نیز سازي  ایران است که داراي پوست مي باشد و ترک  کوبه ي سنگي در 
است که داراي دو دهانه پوستي مي باشد که با تسمه چرمي به گردن آویخته 
مي شود پوستي که باالست داراي صدایي زیر و پوستي که پایین است داراي 

نواخته مي شود  تمام دست  با  یا  انگشتي  به دو صورت  و  بم است  صدایي 
به همراهي  و  و در داخل سیاه چادرها  این ساز در جشن هاي عروسي  از 

ترانه هاي شاد محلي استفاده مي شود.
دف که عده یي از زرتشتیان کرمان به نوازندگي آن اشتغال دارند و اشعاري 
بر  است عالوه  فارسي دري  زبان  به  بیشتر  نواخته مي شود  که همراه دف 
البته  استفاده مي کنند.  از دف  نیز  اللهي کرمان  نعمت  زرتشتیان دراویش 
زردشتیان با انگشت دف مي زنند اما دراویش با یک دست دف را گرفته و 
با دست دیگر به صورت آزاد در تمام نواحي آن به پوست ضربه مي زنند و 
صداهاي متفاوتي ایجاد مي کنند حتي از النه هاي چوبي نیز براي تولید صدا 

استفاده مي شود.
در مورد موسیقي خانقاهي و قلندري استان هم باید گفت که این استان به 
دلیل پیشینه غني عرفاني خود و وجوه عرفاني بزرگ از جمله شاه نعمت 
شجاع،  شاه  کرماني،  صدقي  حیاتي،  علیشاه،  مظفر  فقیه،  عماد  ولي،  ا… 
و  اوحدالدین کرماني و سایر عرفا همواره میعادگاه صوفیان  مشتاقعلیشاه، 
قلندران ایران و سایر کشورها به خصوص هندوستان بوده است. به همین 
دلیل نوعي موسیقي صوفیانه در این خطه بوجود آمده است که هنوز هم 
در خانقاه هاي این منطقه اجرا مي شود . مراسمي که هر سال و به مناسبت 

میالد امام علي)ع( در آستانه شاه نعمت ا… ولي در کرمان و در فوادیه 
از  را  برگزار مي شود مشتاقان زیادي  الهي  کرمان و توسط دراویش نعمت 
این دیار دیرپا مي کشاند. سازهاي  از کشور به  ایران و حتي خارج  سراسر 
مورد استفاده در این مراسم دف، هوار و سه تار است. در مراسم در گذشت 
اللهي کرمان نیز از همین سازها استفاده مي شود  بزرگان و مشایخ نعمت 
آنان  زیرا  عزا،  و  به جاي موسیقي سوگ  عارفانه  و  ملودهایي شاد  با  البته 
معتقدند وصال به حق را شادمانه باید جشن گرفت. اضافه کردن سیم سوم 
سه تار و به روایتي تبدیل دو تار به سه تار مشتاقعلیشاه در کرمان به عظمت 

بعد موسیقیایي این خطه کمک کرده است.
در مورد ساز چنگ که به عنوان یکي از سازهاي نواحي کرمان نام برده شد 
باید گفت که این ساز نوعي قیچک است این ساز بیشتر در مناطق کهنوج، 
بزرگترین  از  یکي  که  احمدي  محمد  مي شود  نواخته  بردسیر  و  جیرفت 
نوازندگان قیچک در ایران است در بردسیر زندگي مي کند او یکي از نوابغ 
بزرگ موسیقي نواحي است که داراي استعداد فوق العاده اي در بداهه نوازي 
و بیشترین نوازي است در بردسیر دو کارگاه سازسازي براي ساخت چنگ 
وجود دارد که از جمله سازندگان مشهور در آن مي توان به عزیزا… نارویي 

اشاره کرد.
موسیقي مذهبي و تعزیه خواني نیز در استان کرمان به صورت بکر و شاخص 
استفاده مي شود. دکتر مسعودیه و جابر عناصري ضمن مشاهده نمونه هاي 
خطي نسخه هاي تعزیه که اکثراً مربوط به نیم قرن گذشته است و توسط 
مرحوم محمد تقي ارجمند فرهنگي و تعزیه گردان مشهور کرمان و با خطي 
خوش نوشته شده اذعان داشتند که یکي از بکرترین و دست نخورده ترین 

نمونه هاي نسخه خطي در ایران است.
مهمترین مناطق تعزیه در استان کرمان نیز در بخش رابر، هوتک، چترود 
ردیف  بر  کامل  تسلطي  با  و  دلنشین  و  رسا  بسیار  با صداي  و خوانندگان 
ایران اشعار خود را مي خوانند. سازهاي تعزیه سرنا و دهل است  موسیقي 
و بیش از ۱۵۰۰ سال است که دست نخورده باقیمانده است. ریتم دهل ها 
قالیبافخانه  موسیقي  است.  و حماسي  ساده  گاهي سه ضربي  و  دو ضربي 
کرمان یشکي دو شکي است که به علت زیبایي اکثر کرمانیان آن را حفظ 
دارند با توجه به مقبولیت هنر موسیقي در نزد کرمانیان و استقبال خارج از 
وصف آنها از جشنواره ها و رویدادها این هنر و اال پیش بیني مي شود که در 
آینده شاهد پیشرفت چشمگیر کرمانیان در این هنر مي باشیم.کرمان سهم 
بزرگي در موسیقي ایران دارد وجود موسیقیدانان و خوانندگان بزرگي چون 
داریوش رفیعي، ایرج بسطامي، عباس بهزاد پور، کورس سرهنگ زاده، علي 
اصغر بهاري و دیگران موید این نظریه است هنوز در جاي جاي استان پهناور 
کرمان موسیقي جریان دارد. هنوز در شهر کرمان موسیقیدانان عظمت هنر 
استان را پاس مي دارند ،هنوز استان کرمان در بسیاري زمینه هاي فرهنگ 

و هنر پیشتاز است.

نوشتاری در باب موسیقی بومی کرمان به بهانه برگزاری جشنواره موسیقی نواحی 
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سرویس علم و زندگی کرمان امروز

عفونت سینه نوعی عفونت تنفسی است که بر قسمت تحتانی سیستم تنفسی 
اثر می گذارد. بخش پایینی سیستم تنفسی شامل، ریه ها، برونش و نای می شود. 
هستند.  پهلو  سینه  و  برونشیت  سینه،  عفونت های  معمول ترین  از  نوع  دو 

عفونت های سینه می توانند در طیف خفیف تا شدید قرار بگیرند.
عالئم عفونت سینه

عالئم عفونت سینه شامل موارد زیر می شوند:
• سرفه های خلط دار

• خس خس سینه
• ترشحات زرد یا سبزرنگ که با سرفه باال می آیند

• احساس تنگی نفس
• احساس ناراحتی در سینه

• تب
• سر درد

• درد های عضالنی
• احساس ضعف و خستگی

علت عفونت سینه چیست؟
علت  باشد.  باکتریایی  یا  ویروسی  عفونت  دلیل یک  به  عفونت سینه می تواند 
منشا  اغلب  برونشیت  مثال  دارد.  عفونت  نوع  به  بستگی  سینه  عفونت  دقیق 

ویروسی دارد، در حالی که بیشتر موارد سینه پهلو منشا باکتریایی دارند.
شما می توانید با استنشاق ترشحات تنفسی که با سرفه یا عطسه ی فردی که 
دچار عفونت تنفسی است، به عفونت سینه دچار شوید، زیرا ترشحات تنفسی، 
حامل عفونت هستند.ضمنا تماس با سطحی که آلوده به ویروس یا باکتری است 

و سپس لمس دهان یا صورت نیز می تواند عفونت را سرایت بدهد.
 موارد زیر می توانند فرد را بیشتر مستعد ابتال به عفونت سینه کنند:

• باال بودن سن
• باردار بودن

• کودک بودن
• سیگاری بودن

• داشتن یک بیماری مزمن مانند انسداد مزمن ریوی، آسم یا دیابت
• داشتن سیستم ایمنی ضعیف به طور کل، یا ضعف ایمنی در اثر عارضه ای 

مانند HIV و یا ناشی از دریافت پیوند عضو

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنید
در برخی موارد، یک عفونت سینه مانند برونشیت حاد، خود به خود برطرف 
می شود و نیازی به مراجعه به پزشک نیست. پزشک داروساز می تواند با توصیه ی 
دارو های ضد احتقان که نیازی به تجویز پزشک ندارند به رقیق کردن ترشحات و 
خلط سینه کمک کرده و دفع آن ها را از طریق سرفه راحت تر کند. در موارد زیر، 

عفونت سینه نیاز به بررسی های پزشکی دارد:
• باالتر از ۶۵ سال سن داشتن

• کمتر از ۵ سال سن داشتن با عالئم عفونت سینه
• باردار بودن

• داشتن یک بیماری مزمن یا سیستم ایمنی ضعیف
• ترشحات خون دار که با سرفه باال می آیند

• داشتن عالئمی مانند تب یا سر درد که بدتر شده است
• سرفه هایی که بیشتر از سه هفته ادامه پیدا کرده اند

• تنفس تند، درد در قسمت سینه، یا تنگی نفس
• احساس منگی و سرگیجه

معاینه ی  و  کرده  بررسی  را  عالئم تان  پزشک  سینه،  عفونت  تشخیص  برای 
فیزیکی انجام داده و طی معاینه با کمک گوشی پزشکی به قلب و ریه های تان 
 X حین تنفس گوش می دهد. پزشک ممکن است دستور عکسبرداری با اشعه

بدهد تا موقعیت و شدت عفونت را مشخص کند.
برای پیدا کردن علت عفونت ممکن است آزمایش خون نیز الزم باشد. اگر علت 
بیوتیک  آنتی  پزشک  می کنند  کمک  آزمایشات  باشد،  باکتریایی  سینه  عفونت 

مناسب را تجویز نماید.
درمان عفونت سینه

اگر عفونت سینه ناشی از ویروس باشد، آنتی بیوتیک تاثیری نخواهد داشت. در 
عوض، درمان متمرکز بر تسکین عالئم تا بهبودی کامل است. اگر عفونت سینه 
با آنتی بیوتیک بهتر درمان خواهد شد. در موارد  منشا باکتریایی داشته باشد، 

خفیف، آنتی بیوتیک به صورت قرص تجویز می شود.
اما اگر عفونت سینه ریشه ی باکتریایی داشته و شدید باشد، شاید نیاز به تزریق 
بیوتیک  آنتی  برای تان  باشد. درصورتی که پزشک  بیمارستان  بیوتیک در  آنتی 
تجویز کرد، حتما طول درمان را کامل کنید، حتی اگر احساس کردید حال تان 

بهتر شده است.
بهبود عفونت سینه چقدر طول می کشد؟

بیشتر عالئم عفونت سینه معموال در عرض هفت تا ده روز برطرف می شوند، 
البته سرفه ها ممکن است تا سه هفته ادامه دار شوند. اگر عالئم تان بهتر نشدند 

یا طی این مدت شدت گرفتند به پزشک مراجعه کنید.
عوارض ناشی از عفونت سینه چیست؟

گاهی در برخی از افراد یک مورد از برونشیت می تواند موجب سینه پهلو بشود. 
عوارض ناشی از عفونت سینه مثال سینه پهلو شامل موارد زیر می شود:

• باکتری در خون )سپسیس(
• تجمع مایعات در ریه ها

• آبسه ریه
راهکار های خانگی برای درمان عفونت سینه

خوب استراحت کنید
وقتی بدن تان در حال جنگیدن با یک عفونت است، به زمان نیاز دارد. شاید 

برای تان سخت باشد مدتی از کار و مشغله ها کناره بگیرید، اما واقعا الزم است.
خیلی از بیماران، استراحت کافی را جدی نمی گیرند، اما به گفته ی پزشکان 
شما به خواب و استراحت نیاز دارید تا سیستم ایمنی تان عملکرد مناسب خود را 
داشته باشد. دانشمندان می گویند افرادی که کمبود خواب دارند بیشتر مستعد 

ابتال به ویروس سرماخوردگی هستند.
زیاد آب بنوشید

وقتی دچار عفونت سینه می شوید، ترشحاتی دارید که باید آن ها را رقیق کنید. 
اگر تب هم داشته باشید، پس حتما بدن تان دچار کم آبی است و باید مایعات از 

دست رفته بدن را جبران کنید. بهتر است آب را ولرم یا گرم بنوشید.
بخار تنفس کنید

این کار را با یک دوش آب گرم نیز می توانید انجام دهید یا اینکه در ظرفی 
کنید.  تنفس  را  بخار  و  بیندازید  سرتان  روی  حوله ای  و  بریزید  آبجوش  بزرگ 

استنشاق بخار کمک می کند ترشحات ریه رقیق شوند.
حتی می توانید چند قطره عصاره اکالیپتوس به آبجوش اضافه کنید تا موثرتر 
شود. البته از برگ اکالیپتوس هم می توانید استفاده کنید؛ کافیست آن ها را در 

آب بجوشانید و بخار آن را نفس بکشید.
از دستگاه بخور استفاده کنید

در اتاق تان یک دستگاه رطوبت ساز قرار دهید تا وقتی در خواب هستید، هوایی 
به طور  باید  را  یا رطوبت ساز  باشد. دستگاه بخور  که تنفس می کنید مرطوب 
مرتب تمیز کنید، زیرا باکتری ها و قارچ می توانند در دستگاه تجمع پیدا کرده 

و آن را آلوده کنند.
غذای تند بخورید

فلفل قرمز نه تنها باعث راحت تر تخلیه شدن ترشحات بینی تان می شود بلکه 
ترشحات ریه را نیز رقیق می کند.

 چای مولین بنوشید
درمان  آن ها  از  یکی  که  دارد  زیادی  کاربرد های  سنتی  طب  در  مولین  گیاه 
به رقیق شدن  تنفسی است. گیاه مولین حاوی ساپونین است که  بیماری های 
خلط کمک می کند. یک فنجان آب را به جوش بیاورید، آن را از روی حرارت 
بردارید و دو قاشق مرباخوری برگ خشک شده مولین در آن بریزید. اجازه دهید 

به مدت ۱۰ دقیقه دم بکشد و سپس صاف کرده بنوشید.
لبنیات مصرف نکنید

شیر گاو حاوی الکتالبومین است که تولید موکوس در سیستم تنفسی فوقانی 
و تحتانی و در روده ها افزایش می دهد. گوساله جوان چهار معده دارد و به این 
ترشحات زیادی نیازمند است تا مجرای روده های او در برابر اسید های قوی معده 
محافظت شود، اما شما نیازی ندارید! وقتی انسان، شیر گاو را می نوشد نتیجه ی 

آن تولید موکوس و ترشحات اضافی خواهد بود.
با کمک ضربه های ماساژور، ترشحات ریه را نرم کنید

از یکی از اعضای خانواده بخواهید در حالی که به جلو خم شده اید، به پشت تان 
بزند یا ماساژور را پشت تان نگه دارد. این کار کمک می کند ترشحات گیر افتاده 

در ریه ها، نرم و خارج شوند.
مکمل های مناسب مصرف کنید

ریه ها  عملکرد  می توانند  می کنند  ادعا  که  دارند  وجود  متنوعی  مکمل های 
یا  زینک،  جینسنگ،  از  افراد  از  خیلی  مثال  کنند.  تقویت  را  ایمنی  سیستم  و 
سایر  می کنند.  استفاده  خود  ایمنی  سیستم  تقویت  برای   B ویتامین های 
ویتامین ها و مکمل هایی که می توانید مصرف کنید شامل ویتامین C، ویتامین 

D )برای درمان عفونت(، گلوتاتیون و ال – گلوتامین می شود.
چگونه از ابتال به عفونت سینه پیشگیری کنید

• دست های تان را خوب بشویید، مخصوصا قبل از غذا خوردن یا لمس صورت 
و دهان.

• رژیم غذایی سالم و متعادلی داشته باشید تا سیستم ایمنی تان تقویت شده و 
کمتر مستعد عفونت شوید.

• واکسینه شوید.
• عفونت سینه می تواند به دنبال عفونتی مانند آنفلوآنزا ایجاد شود که می توانید 

هر سال در برابر آن واکسینه شوید.
• سیگار نکشید و از قرار گرفتن در معرض دود سیگار نیز اجتناب کنید.

و  به طور مرتب بشویید  را  بیمار هستید، دست های تان  اگر در حال حاضر   •
هنگام عطسه و سرفه جلوی دهان تان را با دستمال بگیرید.

• دستمالی که یک بار از آن استفاده کرده اید دور بیندازید.

عفونتسینه؛عالئموراهکارها

بهقلم
ناصرفرهادی)پاژ(

قسمت بیست و ششم 

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد
در قسمت قبل جریان داستان نویسی نوین در ایران و معرفی پیشگامان 
این سبک جدید را آغاز کردیم و اولین بانویی که در رشته داستان نویسی 
بانوی  این  ادامه شرح زندگی  اینک  پیشگام شده بود را نیز معرفی کردیم. 

فرهیخته را بیان خواهیم کرد.
بانو سیمین دانشور در ابتدا مجموعه داستانهای کوتاه را که نوشته بود به 
صورت مقاله در روزنامه های مختلف به چاپ رسانید و بعد آنها را جمع آوری 
و به صورت کتابی تحت عنوان )آتش خاموش( چاپ کرد و او بعد از اینکه 
کتاب را نوشت در آخر بهار همان سال در راه بازگشت از تهران به شیراز با 
جالل آل احمد نویسنده دگر اندیش آشنا گردید و این آشنایی نقطه عطفی 
نویسندگان  از  احمد  آل  جالل  زیرا  شود  می  محسوب  سیمین  زندگی  در 
معروف آن دوره بود که با بزرگان زمان و نام آوران عرصه نویسندگی آشنایی 
داشت و خود جالل نیز عالقمند بود تا به کسانی که در راه نویسندگی قدم بر 
می داشتند یاری رسانی کند و به گونه ای از آنها حمایت می نمود. در سال 
۱328 سیمین موفق به گرفتن مدرک دکترای ادبیات از دانشگاه تهران شد 
و پایان نامه خود را به نام )علم الجمال و جمال در ادب فارسی( در رابطه با 
ادبیات قرن هفتم به رشته ی تحریر درآورد. سیمین پنج سال با منتقدان 
نخستین  و  کرد  کار  فروزانفر  و  ملکی  بهمنیار،  سیاح،  فاطمه  چون  بزرگی 
داستانهای خود را برای فاطمه سیاح می خواند و با تشویق او این داستانها را 
برای منتقد دیگری به مدت یکسال می فرستاد و ازنقطه نظرات اصالحی این 
استاد نهایت استفاده را می کرد. در حالیکه ایشان را نمی شناخت تا اینکه 
بعدها توسط جالل آل احمد او را شناخت و متوجه شد این بزرگ مرد کسی 
جز صادق هدایت نویسنده بزرگ نبود که بنا به گفته خود سیمین  هدایت را 
به دور از هرگونه مریدپروری می دانست که با بزرگواری بی توقع آثار ابتدایی 

دختر جوانی را با حوصله می خواند و آ ن را نقد و بررسی می کند.
در سال ۱329 سیمین به رغم مخالفت های شدیدی که از جانب خانواده 
کرد.  ازدواج  احمد  آل  جالل  با  شد  می  اعمال  پدرش  خصوص  به  جالل 
بودن  چادر  بدون  بود  روحانی  یک  که  پدر جالل  مخالفت  دلیل  بزرگترین 
سیمین بود اما این مورد تنها دلیل مخالفتهای پدر جالل با ازدواج و عقد او 
نبود بلکه در مورد خیلی از مسایل با اعتقادات پدر جالل مخالف بود و نظر او 
را تایید نمی کرد. پدر جالل به همین دلیل مجلس عروسی جالل را با قهر 
ترک کرد و به قم بازگشت و تا حدود ده سال حتی به منزل فرزندش نرفت. 
در سال ۱33۱ دکتر سیمین دانشور با استفاده از بورس تحصیلی فولبریت 
به ایالت متحده آمریکا رفت و به مدت دو سال در رشته زیبایی شناسی در 
دانشکده استنفورد به تحصیل پرداخت و در همین مدت داستانهای کوتاه 
پاسفیک  ادبی  ی  مجله  )در  رساند  می  چاپ  به  انگلیسی  زبان  به  را  خود 
می  شرکت  )اسکنر(  استاد  خالقانه  نویسندگی  کالسهای  در  و  اسیکتاتور( 
کند. او بعد از بازگشت به ایران در هنرستان هنرهای زیبای پسران ودختران 
تهران به تدریس مشغول می شود. از سیمین دانشور آثار بسیاری به چاپ 
رسیده است که از همه مهمتر و قابل تامل تر داستان )سووشون( بود که 
باعث شهرت و معروفیت سیمین گردید. او به طور کلی در داستانهای خود 

خودشناسی  برای  را  زنان  تالش  و  پرداخته  ایرانی  زنان  تغییر  و  تحول  به 
سیمین  کتابهای  این  از  قبل  و  است.  داده  قرار  بررسی  مورد  خودباوری  و 
قرار  ادبیات  به  مندان  عالقه  توجه  مورد  خیلی  و  نداشت  زیادی  طرفداران 
نگرفته بود. اگر بخواهیم علل معروفیت سیمین را برشماریم باید بگوییم یکی 
پشتکار و تالش خود او بود و یکی هم آشنایی اش با جالل آل احمد که در 
پرورش نویسندگان جوان ید طوالیی داشت به خصوص که سیمین را هم 
به چشم دیگری می نگریست. مورد دیگر اینکه چون نوشته هایش توسط 
بهترین نویسنده زمان یعنی صادق هدایت ویرایش می شد و نواقص کاری 
او را برطرف می کرد. در همان زمان نویسندگان نوگرایی پا به عرصه ادبیات 
نهاده بودند که غیر از نویسندگی در رده های مختلف سیاسی نیز وارد شده 
بودند و این کار به معروفیت و آثار آنان لطمه های زیادی وارد می کرد ولی 
در همین زمان سیمین هرگز وارد  دنیای سیاست نشده و حتی ذره ای از 
موفقیتهای خویش استفاده نکرد. آثار سیمین که به چاپ رسید کتابی بود 
)اوهنری( است ولی  از  الهام گرفته  بیشتر  نام )شهری چون بهشت( که  به 
سیمین اکثرا مورد تایید خودش هم نبود بخصوص اولین اثرش به نام )آتش 
خاموش( می باشد و در داستان سووشون و همین داستان اخیر او به زمان 
بسیار تاکید می کند که این مورد را دکتر غالمحسین ساعدی و جالل نیز 
همیشه مدنظر داشتند و در واقع واقعیتی بود انکارناپذیر چون در آن دوران 
به  احمد  آل  این جا وصیت جالل  و در  بود  قابل گذر  و  بسیار کوتاه  زمان 
سیمین را ذکر می کنیم که می گوید؛ روزگار به آدم سیلی می زند سیلی 
که خوردی گیج می شوی و زمین می افتی و هیچ کس دست تو را نخواهد 
گرفت و باید دستت را بگذاری روی زانوانت و بگویی یاعلی خودت بلند شوی 
و شاید هم نتوانی اما تو از این سیلی روزگار زرنگ و هوشیار خواهی شد و 
هم می توانی بر مشکالتت فایق آیی. تو سعی کن که هوشیار شوی به همین 

جهت این بانو بعد از مرگ همسرش طبق نصیحت او مسلما متحول شده 
است و در سووشون نیز موثر افتاده چون از این زمان سیاست او منطبق بر 
پندهای جالل شکل گرفت به طوری که یوسف قهرمان داستان سووشون 
آمیزه ای بوده است از جالل و باز پدر یوسف هم اشاره ای دارد به پدر جالل 
که مدت ده سال از فرزندش دور افتاده است و در واقع جالل سال ۱34۰ 
دوباره برگشته به جالل سال ۱32۰ و هم چنین قهرمان داستانش زری هم 
بازتابی از خود سیمین و فرزندان سیمین که سه نفر بودند و یکی هم در 
راه بود و سپردن این فرزندان به خدمتگزار اما چون در اینجا هدف کاوش 
در نوشته های سیمین را ندارم از بقیه داستان سووشون می گذرم. سیمین 
عالقه ای وافر به اشعار حافظ و زبان و بیان او داشت و همین طور نظامی و 
خاقانی را هم تایید می کرد ولی کارهای آنها را در حد حافظ نمی پسندید. 
او مطالعه زیادی به آثار و نثر مربوط به بیهقی و ناصرخسرو داشت و در واقع 

به نوعی او به تاریخ زمان ساسانیان عالقمند بوده است. 
سرانجام و عاقبت کار سیمین دانشور چگونه بوده است؟ 

داستان  کسوتان  پیش  و  پیشگامان  از  یکی  حق  به  که  دانشور  سیمین 
نویسی و رمان در ایران بوده است سرانجام پس از یک دوره بیماری در روز 
۱8 اسفند سال ۱39۰ خورشیدی در تهران درگذشت. او با نوشتن داستان 
سووشون یکی از به یادماندنی ترین نثر فارسی را خلق نموده که از پرفروش 
ترین آثار ادبی داستانی در ایران به شمار می رود او به همراه همسرش عضو 
کانون نویسندگان ایران بود و بعد از فوت در قطعه هنرمندان در بهشت زهرا 

به خاک سپرده شد.
آثار سیمین دانشور عبارتند از سووشون، آتش خاموش، جزیره سرگردان، 

غروب جالل و ساربان سرگردان. روحش شاد باد.
زندگی  به شرح  پردازیم  می  دانشور  زندگی سیمین  داستان  از  بعد  حال 

بانوی دیگری که در دگرگونی وضع سیاسی و تاریخی فرهنگی ایران بعد از 
انقالب مشروطیت و قبل از آن در بیداری مردم به خصوص بانوان نقش بسیار 
موثری داشته است. این بانو بی بی شاه زینب می باشد ولی قبل از بررسی 
زندگی  وضعیت  مورد  در  ای  جمله  چند  است  الزم  بانو  بزرگ  این  زندگی 
تعیین  تاثیرگذاری  و  نقش  به  تا  شود.  داده  توضیح  او  زمان  در  شهروندان 
کننده آنها در برهه های حساس و تاریخی پرصالبت زنان ایرانی که توانسته 
اند دگرگونی هایی را در جامعه به وجود بیاورند بپردازیم. می دانیم که در 
فاصله سالهای ۱323 تا ۱344 قمری انقالبی بنیادین در جریانات سیاسی و 
اجتماعی یک قرن اخیر در کشورمان به وجود آوردند چون دیگر شیوه های 
سنتی و حکومت شاهان به صورت استبدادی کاربرد خود را از دست داده و 
در واقع رنگ باخته بود. اگر چه هنوز شاه سلطنت می کرد. اولین تاثیرگذاری 
قرون اخیر قبل از انقالب مشروطه در زمان ناصرالدین شاه و در مخالفت با 
قرارداد )رژی( بود چون در آن قرار داد حق انحصاری بودن تنباکوی ایران 
را به بیگانگان واگذار کرده بودند و در این مورد شاه بسیار جدی پیگیری 
می کرد او حتی برای اینکه جدیت خود را نشان دهد دستور داد تا مجتهد 
شهر در حضور مردم در تهران قلیان بکشد چون از نظر علما کشیدن قلیان 
و تنباکو تحریم شده بود و شاه برای تحکیم حکم خود او را مجبور به این 
باعث  این دستور  برود.  تهران  از  باید  نکند  را  این کار  اگر  کار کرد و گفت 
شد تا موج عظیمی از مخالفتها را علیه این قرارداد به همراه داشته باشد و 
برای نخستین بار زنان دربار شاه با سایر زنان همراه شدند و با جامعه زنان 
یکصدا گردیدند حتی در شهرستانها نیز بانوان برای اثبات همدلی خودشان با 
تهرانیان دست به تظاهرات زدند. یکی از این تظاهرات که حتی از خود تهران 
بزرگتر بود در شهرستان تبریز مرکز آذربایجان شرقی توسط بانویی که قبال 
او را معرفی کرده بودیم رهبری می شد. این بانو زینب باجی بود که با نامهای 
دیگری مانند بی بی شاه زینب یا دده باشی زینب، زینب پاشا خوانده می 
شد و معروفیت داشت. این بانو در یکی از محالت قدیمی شهر تبریز به نام 
محمود زین الدین و در یک خانواده کشاورز به دنیا آمد. پدرش شیخ سلیمان 
معاش  امرار  به سختی  دیگر کشاورزان  مانند  و  بود  زمین کشاورزی  دارای 
می کرد. زینب پاشا زنی قوی بنیه و تنومند و درشت اندام بود. او دو گوشه 
چادرش را به کمرش بسته بود و در زمانی که زنان باید پوشینه و روبند می 
زدند و مانند کنیزان در خانه همسرانشان فقط خانه داری و بچه داری می 
کردند این بانو با صورتی باز و بدون روبند رفت و آمد می کرد آن هم قبل از 
انقالب مشروطه و در دوران استبداد دلیلش هم ناامنی ها بود که در جامعه 
وجود داشت و هیچ قانونی نبود تا از ناموس و اموال مردم حفاظت و حمایت 
کند و نظارتی هم بر کارگزاران دولتی و فروشندگان وجود نداشت. در همین 
زمان محتکران در تابستان غالت ساالنه مردم را از کشاورزان با قیمت ارزان 
می خریدند و در انبارها انباشته می کردند و در زمستان به قیمت چندین 
برابر می فروختند در واقع قحطی مصنوعی به وجود می آوردند تا از این راه 
پول مردم بینوا را به جیب بزنند و انسانهای فقیر را فقیرتر می کردند و آنها 
را در تنگنا قرار می دادند. در این زمان زنی دالور دست به اقدامی بی نظیر 
زد و با چماقی که برای خودش ساخته بود با عده ای از زنان که به دور خود 
جمع کرده بود علیه محتکران با سالح سرد قیام کرده و بازار را به تعطیلی 
کشانید و با حمله به مقر حکومت و سنگ باران کردن آن عده ای از بقال 
های محتکر و نانوایان گرانفروش را زیر رگبار مشت و چوب گرفته و آنها را 
که حاضر به تعطیلی نبودند کتک زدند. او در حدود یکصد و پنجاه سال قبل 
با تعداد چهل نفر از زنان تبریز بر ضد ستم گران قیام کردند و بانبردهای 
پارتیزانی و در واقع در قالب عیاران بر علیه نظام فئودالی کشور قد علم کردند 

و شروع به مبارزه طوالنی نمودند. 
ادامه دارد ....

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران را بیشتر بشناسیم
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فرجام دردناک 
عشق خانم و آقای دکتر!

روزنامه ایران نوشت: پزشک عاشق پیشه گنبدی وقتی احضاریه دادخواست 
طالق همسرش را دید خانه خانم دکتر را به قتلگاه او و خواهرش تبدیل 

و با خوردن قرص برنج خودکشی کرد.
عصر سه شنبه ۱۴ آبان گزارش مجروح کردن یک خانم دکتر متخصص 
اطفال و خواهرش با چاقو در خانه اش واقع در شهرستان گنبد کاووس به 
پلیس گزارش شد. با حضور مأموران در محل و تیم های امدادی مشخص 
شد خانم دکتر ۵۲ ساله در وضعیت وخیمی به سر می برد، اما خواهر ۵۰ 
ساله اش در اثر ضربات وارد شده با چاقو جان باخته است. تکنیسین های 
نیز  او  اما  دادند،  انتقال  آمبوالنس  به  بالفاصله  را  دکتر  خانم  اورژانس، 

به دلیل شدت جراحات پیش از رسیدن به بیمارستان تسلیم مرگ شد.
ردپای شوهر عاشق

بررسی های  در  کارآگاهان  پلیسی،  و  قضایی  تیم های  تحقیقات  آغاز  با 
میدانی و با اظهارات اهالی محل و دوستان مقتول دریافتند همسر خانم 
از  یکی  از  روز جنایت  بود، صبح  پزشکان شهرستان  از  نیز  او  که  دکتر 
دوستانش تبر تیزی خواسته بود. به این ترتیب پلیس برای یافتن دکتر 
وارد عمل شد و سرانجام با شگرد های پلیسی و همکاری راننده آژانس 
حال  برنج  قرص  بلعیدن  به دلیل  که  حالی  در  را  دکتر  آن ها  خانوادگی 
مساعدی نداشت، در خانه اش شناسایی و در حالی که آلت قتاله کنارش 

بود، پیدا کردند.
اعترافات تلخ

دکتر میانسال که وضعیت جسمی نامساعدی داشت پس از انتقال به 
روی  از جنایت  اما ۳۶ ساعت پس  گرفت،  قرار  درمان  تحت  بیمارستان 
از  بود که وی دقایقی قبل  این در حالی  باخت،  بیمارستان جان  تخت 
مرگ در برابر مأموران به قتل همسر و خواهر او اعتراف کرد و گفت: »من 

عاشق همسرم بودم و نمی خواستم او راطالقش بدهم.
اما از سه سال قبل او در خانه ای دیگر تنها زندگی می کرد. وقتی احضاریه 
او را  طالق به دستم رسید تا صبح فکر کردم. بعد تصمیم گرفتم اول 
بکشم و بعد هم با قرص برنج خودکشی کنم. صبح به یکی از دوستانم 
از اختالفات من و  او که  تبر پیدا کند.  برایم  او خواستم  از  زنگ زدم و 
همسرم خبر داشت، کمکم نکرد بنابراین چاقویی را که در خانه داشتم، 
از راننده خواستم جلوی در  با آژانس به خانه همسرم رفتم.  برداشتم و 

منتظرم باشد.
خواهرش هم آنجا بود. ظاهراً شب قبل برای مأموریتی اداری از گلستان 
به گنبد آمده بود. اعصابم به هم ریخته بود و با همسرم درگیری لفظی 
پیدا کرده و با چاقو به او حمله کردم. خواهرش که شاهد این اتفاق بود 
جلو آمد که او را هم زدم. وقتی هر دویشان روی زمین افتادند، قرص های 
برنجی را که در جیبم بود در دهانم گذاشتم و با برداشتن چاقو از خانه 
خارج شدم. راننده با دیدن سر و وضع من و چاقوی خونی وحشت کرده 
بود، اما وقتی از او خواستم مرا به خانه ام ببرد بدون هیچ حرفی این کار را 

کرد. من کاماًل آگاهانه قرص خوردم و نمی خواهم زنده بمانم.«
پس از مرگ دکتر که متهم این پرونده جنایی بود پرونده مختومه شد، 
از  آن ها  تحصیلکرده،  زوج  این  بستگان  و  دوستان  اظهارات  براساس  اما 
حدود سه سال قبل به دلیل اختالفاتی جدا از یکدیگر زندگی می کردند. 
دکتر که پس از آشنایی با همسرش و از عشق او دیوان شعری نیز سروده 
بود، به دلیل عالقه وصف ناپذیربه همسرش، همه اموالش را به نام او کرده 
بود. یکی از پسرانشان دانشجوی یکی از دانشگاه های تهران بود و پسر 
کوچکشان نیز که تازه دیپلم گرفته بود در خانه مادر زندگی می کرد و 

گاهی پیش پدر می رفت.
سرانجام خانم دکتر تصمیم به طالق گرفت و برای جدایی از همسرش 
شوهرش  دست  به  احضاریه  آبان   ۱۳ روز  عصر  و  داد  طالق  دادخواست 

رسید.
گفت:  گلستان  استان  آگاهی  پلیس  رئیس  مروتی،  مجتبی  سرهنگ 
با یک  این زوج، آن ها  وابستگان  و  اظهارات دوستان، همکاران  »براساس 
عشق آتشین ازدواج کرده بودند، اما از چند سال قبل به دلیل مشکالتی 
جدا از یکدیگر زندگی می کردند. روز جنایت دوست نزدیک دکتر وقتی 
متوجه تصمیم او شده با همکارانش موضوع را مطرح کرده، اما زمانی که 
آن ها به خانه مقتول رسیدند با پیکر نیمه جان دو زن میانسال روبه رو 

شده و پلیس و اورژانس را خبر کردند.
قاتل با شگرد های پلیسی در کمتر از یک ساعت دستگیر شد و پس از 
دستگیری به صراحت به قتل اعتراف کرد و مدعی شد آگاهانه و با نقشه 
قبلی دست به این جنایت زده است. طبق اظهارات متهم پیش از مرگ 

انگیزه این قتل ها اختالف خانوادگی بوده است.«

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی : 
بیماری های غیرواگیر دار عامل ۸۸ درصد مرگ و میر ها است 

یارانه بخشی از افراد، آبان ماه حذف می شود

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی گفت: طبق ارزیابی ها در افزون بر یک 
دهه قبل ۶۶ درصد مرگ و میر ها بر اثر بیماری های 
از ۸۸  این رقم اکنون به بیش  غیر واگیردار بود که 

درصد رسیده است.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  
شبکه  مدیریت  مرکز  رئیس  تبریزی  جعفر  سید   ،
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراسم 
تجلیل از بهورزان نمونه در مشهد گفت: بیماری های 
قبل  دهه های  در  آن  از  ناشی  مرگ های  و  واگیردار 
کاهش چشمگیر یافته، اما در این مدت مرگ و میر 

از بیماری های غیر واگیر رشد صعودی داشته  ناشی 
بر یک  افزون  در  ارزیابی ها  داد: طبق  ادامه  او  است. 
دهه قبل ۶۶ درصد مرگ و میر ها بر اثر بیماری های 
از ۸۸  به بیش  اکنون  این رقم  بود که  غیر واگیردار 

درصد رسیده است.
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی با اشاره به نقش بهورزان در ارتقای 
سالمت  کردن  اجتماعی  و  بهداشتی  شاخص های 
روستایی  جامعه  به  آرامش  و  اطمینان  ایجاد  گفت: 
در عرصه سالمت مهم ترین دستاورد بهورزان در ارائه 

مراقبت های اولیه بهداشتی به شمار می رود.

تبریزی افزود: کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری های 
 ۷۶ به  از ۵۵  زندگی  به  امید  افزایش سن  واگیردار، 
آمار  افزایش  واکسیناسیون،  فراگیر  پوشش  سال، 
زایمان سالم از ۵۰ به ۹۹ درصد، کاهش مرگ و میر 
نوزادان از ۳۲ نفر به ۹ نفر در هر صد هزار تولد زنده 
و کاهش مرگ و میر مادران از ۲۲۵ نفر به ۱۸ نفر 
در هر صد هزار تولد از دستاورد های حوزه سالمت به 
شمار می رود که بهورزان در این میان نقش ارزنده ای 
بهورز  هزار  اکنون ۳۴  هم  کرد:  تصریح  او  داشته اند. 
روستا های  در  بهداشت  خانه   ۸۰۰ و  هزار   ۱۷ در 
بهداشتی  مراقبت های  و  داشته  فعال  حضور  کشور 

مدیریت  مرکز  رئیس  می کنند.  ارائه  درمانی  و 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  شبکه 
و  بهداشتی  خانه های  تاسیس  پیشینه  به  اشاره  با 
هم  گفت:  بهداشتی  اولیه  مراقبت های  خدمات  ارائه 
اکنون ۹۸ درصد جمعیت روستایی کشور زیرپوشش 

مراقبت های بهداشتی و درمانی قرار دارند.
مراقبت های  ارائه  افزود:  بهورزان،  به  تبریزی خطاب 
اولیه بهداشتی هدیه بهورزان به جامعه روستایی است 
و شما توانستید پرداخت از جیب مردم را به حداقل 
برسانید و نقش مهمی در توسعه اقتصادی و فرهنگی 

روستا ها داشته باشید.

از  خانوار  هزار   ۲۰۰  ، یارانه  قبلی  مرحله  در 
از  نفر(  هزار  )معادل ۷۰۰  باال  درآمد  با  خانواده های 
فهرست خارج شدند و در مرحله دوم نیز یارانه ۱۷۰ 

هزار نفر دیگر قطع شد.
شهریورماه  از  جامعه  باالی  دهک   سه  یارانه  حذف   
به  بنا  افراد که  این  یارانه  و مقرر شد،  امسال شروع 
بود،  افتاده  تعویق  به  اجتماعی  و  سیاسی  مالحظات 
پس از چهار سال اجرایی شود و یارانه نقدی به دست 

نیازمندان واقعی برسد.
براساس مرحله نخست )شهریورماه امسال مصادف با 
یکصد و سومین مرحله واریز یارانه نقدی( ۲۰۰ هزار 
خانوار از خانواده های با درآمد باال )معادل ۷۰۰ هزار 

نفر( از لیست خارج شدند و در مرحله دوم نیز یارانه 
۱۷۰ هزار نفر دیگر قطع شد.

 یارانه یک میلیون نفر با درآمد باال قطع شد
بنابراین در مجموع در دو مرحله یارانه نزدیک به یک 

میلیون نفر از خانواده های با درآمد باال قطع شد.
میلیونی  حذف  از  خبرها  در  که  بود  آن  از  پس 
و  شد  شنیده  ماه  آبان  در  باال  درآمد  با  خانواده های 
اعضای کابینه دولت دوازدهم در برنامه های مختلف از 
دقت در حذف خانواده ها و وجود زیرساخت های الزم 

برای شناسایی افراد خبر دادند.
پنجمین  و  یکصد  واریز  تا  روز  اینکه هشت  وجود  با 
مانده،  باقی  خانوارها  حساب  به  نقدی  یارانه  دوره 

تبصره  اجرای  ستاد  سخنگوی  میرزایی«  »حسین 
)۱۴( قانون بودجه ۱۳۹۸ در گفت و گو با ایرنا درباره 
تعداد  از  خبری  افزود:  دوره  این  در  حذفیات  تعداد 
حذفیات در این دوره نیست و منتظر دستور مجلس 

شورای اسالمی هستند.
وی تصریح کرد: اکنون در مرحله توجیه نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی درباره حذف یارانه خانوارهای 
با درآمد باال هستیم، هرچند که تکلیف قانونی برای 

این حذف به دولت محول شده است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
هم با بیان اینکه یارانه ۴۰۰ هزار نفر نیز قطع شده 
از  مجموعه ای  فرد  یارانه  قطع  برای  گفت:  است، 

شاخص ها در نظر گرفته می شود و مالک  هزینه های 
یک فرد است که با کارت بانکی اش )تراکنش(  انجام 
می دهد. این مورد با یک سری شاخص ها بررسی می 
شود که آیا فرد جزو ۳۰ درصد باالی اقتصادی جامعه 

است یا نه؟
 براساس این گزارش مدیر عامل سازمان هدفمندی 
اعالم  همگانی  رسانه های  با  مصاحبه   در  ها  یارانه 
کرد: هر ماه ۷۸ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر یارانه نقدی 
و  هزار  سه  ماه  هر  اساس  براین  و  می کنند  دریافت 
 ۱۰۴ کنون  تا  و  می شود  واریز  تومان  میلیارد   ۵۵۰
مرحله یارانه نقدی و هر ماه سه هزار و ۵۵۰ میلیارد 

تومان واریز شده است.

خبر

شرقی  آذربایجان  استانداری  بحران  مدیرکل 
زلزله زدگان  اسکان موقت  واگذاری کانکس جهت 
کاری اجباری است، چون منطقه به شدت سردسیر 

است و اسکان در چادر تلفات به همراه می آورد.
به گزارش »تابناک« به نقل از مهر، محمدباقر هنربر، 
با اشاره به اینکه جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی 
اسماعیل  حضور  با  بحران،  عملیات  فرماندهی  و 
نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، علیرضا 
تابش رئیس بنیاد مسکن کشور و مرتضی سلیمی 
محمدرضا  کشور،  نجات  و  امداد  سازمان  رئیس 
اعضای  و  شرقی  آذربایجان  استاندار  پورمحمدی 
آذربایجان شرقی تشکیل شد،  استانداری  ستاد در 
ابراز داشت: با توجه به سرمای هوا در مناطق زلزله 
استاندار  و  است  اسکان در چادر ها غیرممکن  زده، 
و همچنین نماینده، ولی فقیه در استان در بازدید 
زلزله  اسکان  برای  که  کردند  تاکید  مناطق  این  از 

زدگان، کانکس به صورت اتاق تهیه شود.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد ۶ میلیون تومان 

وام بالعوض به زلزله زدگان پرداخت می شود که این 
موافقت  و  آذربایجان شرقی  استاندار  رایزنی  با  رقم 
دولت به ۱۰ میلیون تومان ارتقا پیدا کرد که قابل 

اجرا بوده و به دهیاران ابالغ شده است.
هنربر خاطرنشان کرد: ۵ میلیون تومان وام بالعوض 
و ۱۵ میلیون تومان وام کم بهره نیز به افرادی که 
پرداخت  دیده،  صدمه  آن ها  مسکونی  واحد های 

خواهد شد تا نسبت به بازسازی آن اقدام کنند.
به گفته مدیرکل بحران استانداری آذربایجان شرقی 
به  والور  و  یکماهه  و  ساعته   ۷۲ غذایی  بسته های 
در  آواربرداری  و  شده  داده  تحویل  زدگان  زلزله 
فردا  از  نیز  روستا ها  بقیه  در  و  شده  آغاز  ورنکش 
ارزیابی،  و  آواربرداری  از  بعد  و  می شود  شروع 

بازسازی واحد های مسکونی انجام می شود.
وی همچنین با اشاره به وضعیت بهداشتی خدماتی 
احداث  به  نیازی  فعال  گفت:  زده  زلزله  مناطق  در 
بیمارستان صحرایی در این مناطق احساس نشده، 
بیمارستان  برپایی  به  نسبت  نیاز  صورت  در  اما 

کانکسی اقدام خواهد شد.
مدیرکل بحران استانداری آذربایجان شرقی در پایان 

از حضور در صحنه همه نیرو های امدادی و نظامی و 
انتظامی و اصحاب رسانه تقدیر کرد.

یک روانشناس بالینی با تاکید بر اینکه »چند 
همسری« موجب بروز تنش های روانی شدید 
و بر هم خوردن نظم خانواده خواهد شد، گفت: 
همسری  چند  موضوع  ترویج دهندگان  شاید 
این موضوع را در قاب زیبایی جلوه دهند، اما 
در  که  تبلیغاتی  و  که عکس ها  بود  آگاه  باید 
این باب منتشر می شوند، تنها جنبه تزئینی و 
فیزیکی و مصاحبه هایی که برای حمایت از آن 

انجام می شوند نیز جنبه مقطعی دارند.
مژگان نیکنام در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر 
اینکه فضای سالم در یک خانواده از یک زن، 
یک مرد و فرزندان آنها تشکیل می شود، بیان 
کرد: سالمت فیزیکی و روانی هر خانواده در 
رشد  با  و  می شود  میسر  مرد  »تک همسری« 
اجتماعی جوامع، باید اصل بر »تک همسری« 

باشد.
و  دادن  سوق  هرگونه  اینکه  بیان  با  وی 
سوءگیری در جهت »تعدد زوجات« و »چند 
منفی  روانی  فضای  ایجاد  موجب  همسری« 
که  می دانیم  ما  همه  گفت:  می شود،  تنش  و 
امروزه با رشد اجتماعی، از نظر روانی شرایط 
برای چند همسری بسیار سخت است، چراکه 
موجب تنش ها و تعارضات زناشویی و درنهایت 
ناسالم شدن فضای خانواده ها خواهد شد، در 
را  سالم  زندگی  فرآیند  همسری  چند  واقع 
مختل می کند. مگر زوجین از رابطه زناشویی 
در  اینکه  جز  می خواهند  چه  همسرداری  و 
طول زندگی مرد یا زن، همراه همسرش باشد 
و بتوانند در کنار یکدیگر فضای رشد و تعالی 
را طی کنند و در این فضا نیز فرزندان سالمی 

پرورش دهند.

ما  جامعه  در  امروز  اینکه  بیان  با  نیکنام 
اتفاق  حال  در  همسری  چند  ترویج  موضوع 
افرادی  ما  جامعه  در  شاید  کرد:  بیان  است، 
با شرایط استثناء وجود دارند که دارای تعدد 
زوجات باشند، اما بحث »ترویج فرهنگ چند 
تعریف  و  اجتماعی  رشد  وجود  با  همسری«، 
خانواده سالم، در بعد عام غیر متعادل است، 
را  خانواده  نظم  تنها  نه  همسری  چند  زیرا 
روانی  تنش های  موجب  بلکه  می زند،  هم  بر 

شدیدی خواهد شد.
ترویج دهندگان  به  اشاره  با  روانشناس  این 
گفت:  زوجات  تعدد  و  همسری  چند  موضوع 
همسری  چند  موضوع  ترویج دهندگان  شاید 
این موضوع را در قاب زیبایی جلوه دهند؛ باید 
آگاه بود که عکس ها و تبلیغاتی که برای ترویج 
این مسائل منتشر می شوند تنها جنبه تزئینی 
و فیزیکی دارند، حتی مصاحبه هایی که برای 
جنبه  می شوند،  نیز  مسائل  این  از  حمایت 
زندگی  فرآیند  داخل  آیا  اما  دارند؛  مقطعی 
راحتی  کار  همسری  چند  مدیریت  واقعی 
است؟ آیا مسائل روانی، هیجانی و عاطفی نیز 

با وجود چند همسری قابل مدیریت است؟.
نیکنام ادامه داد: اگر افرادی با شرایط استثناء 
به  عاطفی  مسائل  مدیریت  پس  از  می توانند 
راحتی بر بیایند، شاید بتوانند بر این مساله نیز 
فائق شوند، اما نمی توان آن را به همه جامعه 
تعمیم داد و آن را به یک فرهنگ تبدیل کرد.

همیشه  سوء  تبلیغات  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
افزود:  است،  بوده  فرهنگی  عوارض  دارای 
آنها  زندگی  نرم  که  بوده اند  افرادی  همیشه 
باید  اما  است،  نبوده  هماهنگ  جامعه  نرم  با 

سالم  خانواده  به سمت  را  جامعه  کل  فرآیند 
دلیل  همین  به  کرد.  هدایت  همسری  تک  و 
نباید موضوع چند همسری به صورت تبلیغات 
مطرح شود و باید از ترویج آن جلوگیری کرد.
نیکنام در ادامه با اشاره به تاثیر تبلیغات چند 
کرد:  تصریح  جامعه  زنان  روان  بر  همسری 
تبلیغات برای موضوع چندهمسری در جامعه 
اثرات سو است و موجب استرس زنان  دارای 
را  آنها  است  ممکن  طوریکه  به  شد،  خواهد 
دچار این تنش کند که مبادا با فرهنگ سازی 
قرار  تاثیر  تحت  نیز  آنها  زندگی  موضوع،  این 

گیرد.
ترویج  به  اشاره  با  ادامه  در  روانشناس  این 
نیز  جامعه  مردان  روان  بر  همسری  چند 
باورها  و  نگرش ها  نوع  به  توجه  با  اظهار کرد: 
آنها  اگر  مردان،  در  متفاوت  تربیتی  اصول  و 
باشند،  داشته  همسری  چند  به  گرایش  خود 

این تبلیغات برای آنها حکم مشوق را دارد.
با توجه به رشد اجتماعی  بنابر اظهارات وی، 
چند  پی  در  شده  ایجاد  تعادل  عدم  امروزه 
به سازگاری  منجر  ندرت  به  معموال  همسری 
چند  با  که  افرادی  هستند  البته  می شود. 
همسری به سطح سازگاری می رسند اما آنها 
افرادی استثناء با شرایط خاص هستند، اما در 
سطح کلی، تعدد زوجات در جامعه را نمی توان 

به عام جامعه تعمیم داده شود.
این روانشناس در ادامه با اشاره به اینکه چند 
دارد،  اثراتی  زنان  عاطفه  و  روان  بر  همسری 
با  تصریح کرد: زمانی که یک زن و یک مرد 
یکدیگر ازدواج می کنند، بار عواطف، هیجانات، 
دوست داشتن و دوست داشته شدن را میان 

روی  پیش  مسیر  و  می کنند  تقسیم  یکدیگر 
خود را با یکدیگر به مشارکت می گذارند، حال 
تصور کنید فرد )زن( جدیدی به این زندگی 
هم  بر  زندگی  تعادل  ورود  این  با  کند،  ورود 
می خورد و در این حالت به موضوع مشارکت 

در خانواده سالم نیز فشار وارد می شود.
نیکنام با اشاره به اینکه ازدواج نیازی عاطفی و 
تکاملی است، افزود: زمانی که دختران ازدواج 
می کنند، می خواهند به زندگی ورود کنند که 
آن زندگی به صورت تمام و کامل، چه از نظر 
فیزیکی و چه از نظر عاطفی برای آنها باشد. 
حال اگر دختری با مرد همسردار ازدواج کند 
وارد  زیرا  می شود،  سرکوب  او  آرزوهای  همه 
خانه ای شده است که حتی چیدمان خانه اش 
مسائل  این  و  است  نکرده  انتخاب  خودش  را 

حس اولیه او را سرکوب می کند.
دو  آیا حضور  که  این سوال  به  پاسخ  در  وی 
از نظر  زن در کنار یکدیگر و در یک زندگی 
روانشناسی امکان پذیر است؟، اظهار کرد: این 
شدن  تسلیم  و  سازگاری  سطح  به  موضوع 
بستگی دارد. در بسیاری از مواقع افراد ناچار 
به پذیرش شرایط هستند. عمدتا زنان تمامیت 
عاطفه شریک زندگی شان را طلب می کنند و 
اگر پذیرش چند همسری صورت نگیرد، طبعا 
به باخت )طالق( یکی از زندگی ها یا تسلیم و 
روند فرسایشی ختم خواهد شد، یعنی ممکن 
است زن در جریان نوعی از زندگی قرار گیرد 
که در آن شاد نباشد اما به ناچار به ادامه آن 
از لحاظ عاطفی و  واقع  زندگی تن بدهد. در 
روانی پذیرش چند همسری برای زنان بسیار 

سخت است.

زلزله زدگان در چادر نمی توانند زندگی کنند

تبعات چندهمسری بر روان زنان و خانواده از منظر یک روانشناس
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طرحی نو از رئیس هیات 

کرمان برای مدیریت آینده 

فوتبال کشور
علی قرایی، رئیس هیئت فوتبال استان کرمان به منظور مدیریت آینده 
نو در ساختار مدیریت  با عنوان »نگرشی  فوتبال کشور طرح جدیدی 

فوتبال کشور« ارائه کرد.
، علی  باشگاه خبرنگاران جوان   استان های  به گزارش خبرنگار گروه 
اندیشی  هم  نشست  در  کرمان  استان  فوتبال  هیات  رئیس  قرایی، 
رؤسای هیات های فوتبال سراسر کشور که  با حضور مهدی تاج رئیس 
فدراسیون فوتبال و هیئت رئیسه این فدراسیون در مشهد مقدس برگزار 

شد، یکی از سخنرانان اصلی این مراسم بود.
 او در این نشست طرح جدیدی برای مدیریت فوتبال کشور با عنوان 

»نگرشی نو در ساختار مدیریت فوتبال کشور«ارائه کرد.
استان ها  هیئت های  رؤسای  و  فدراسیون  رئیس  توجه  مورد  طرح  این 
قرار گرفت و مقرر شد در تهران با حضور شخص آقای تاج مورد ارزیابی 

بیشتری قرار گیرد.

ده مصدوم در حادثه تصادف

 در شهر کرمان
علوم  دانشگاه  مرکز حوادث  مدیر  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رییس 
پزشکی کرمان گفت: درحادثه تصادف که در شهر کرمان رخ داد ۱۰ 

نفر مصدوم شدند.
بیمارستانی و مدیر مرکز حوادث  اورژانس پیش  محمد صابری رییس 
استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
مرکز  ستاد  با  تلفنی  تماس  گفت: طی  باشگاه خبرنگاران جوان،  های 

فوریت های پزشکی کرمان از وقوع یک مورد تصادف مطلع شدیم.
او افزود: این حادثه در بزرگراه امام خمینی)ره( تقاطع پل ابوذر به وقوع 
محل  به  اورژانس  تیم های  با  آمبوالنس  دستگاه   ۴ بالفاصله  پیوست  

حادثه اعزام شدند.
علوم  دانشگاه  مرکز حوادث  مدیر  و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رییس 
پزشکی کرمان گفت: در این حادثه ۱۰ نفر مصدوم شدند و حال یکی 

از مصدومین وخیم است.
رده سنی مصدومین بین ۱۴ تا ۶۰ سال است.

مصدومین حادثه به بیمارستان باهنر کرمان جهت مداوا اعزام شدند.
کرمان  ایمنی شهر  و خدمات  نشانی  آتش  سازمان  میرزایی سرپرست 
نیز درباره این حادثه  گفت: طی تماس تلفنی در ساعت ۱ و ۴۹ دقیقه 
این   )۱۲۵( عملیات  فرماندهی  مرکز  ستاد  با  ماه  آبان   ۱۸ روز  بامداد 

سازمان از وقوع یک مورد تصادف آگاه شدیم.
او محل این حادثه را بزرگراه امام خمینی )ره( تقاطع پل ابوذر اعالم 
کرد و افزود: بالفاصله ۳ تیم اطفاء حریق و امداد و نجات این سازمان از 

۳ ایستگاه به محل حادثه اعزام شد.
میرزایی  بیان کرد: در این حادثه سه دستگاه خودرو پژو ۲۰۷، پژو ۴۰۵ 
وپراید با یکدیگر برخورد نموده و به علت شدت حادثه و آسیب شدید 
با  که  نداشت  وجود  آن ها  خروج  وامکان  مصدوم  سرنشینان  خودرو ها 
حضور تیم های آتش نشانی اقدامات پیشگیری از حریق احتمالی انجام 

و سرنشینان محبوس شده از بین آهن پار ه ها خارج شدند.
تقاطع ابوذر کرمان یکی از بزرگ ترین تقاطع های شهری و از پرتردد 
ترین آنهاست وبه دلیل ورودی نامناسبی که از سمت بزرگراه امام به 
مقصد ابوذرجنوبی ایجاد شده است، تصادفات زیادی دراین نقطه رخ می 
دهد. به نظر می رسد یکی ازعلت های این حوادث لغزندگی خیابان به 

سبب آغاز بارش باران باشد.

برخورد کامیون با موتوسیکلت جوان 

29ساله را به کام مرگ کشاند
کامیون  دستگاه  یک  برخورد  از  جیرفت  انتظامی  فرمانده  جانشین 
بنزین  پمپ  حوالی  در  ساله   ۲۹ جوان  فوت  و  موتوسیکلت  با  بنز 
شهر"بلوک"خبر داد. سرهنگ محمود کرمشاهی گفت: با توجه به اینکه 
بسیاری از محورهای جنوب استان دو طرفه و معموال کم عرض هستند 
الزم است رانندگان با احتیاط بیشتری رانندگی و به تردد موتوسیکلت 

سواران و دیگر وسایل نقلیه هم توجه کنند.

کشف 2۶۶ کیلوگرم تریاک 

در عملیات پلیس ارزوئیه
فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۲۶۶ کیلوگرم تریاک در عملیات 
گفت:    و  داد  خبر  "ارزوئیه"  شهرستان  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران 
ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر"ارزوئیه" با همکاری ماموران پاسگاه 
را  پراید  خودروی  دستگاه  یک  شهرستان  این  آباد"  "دولت  انتظامی 

متوقف و در بازرسی از آن ۲۶۶ کیلو و ۶۸۵ گرم تریاک کشف کردند.
استان  شهرستان"ارزوئیه"با  همجواری  به  اشاره  با  ناظری  سردار 
هرمزگان افزود: برخورد با سوداگران مرگ که با ورود موادمخدر باعث 
ایجاد زمینه های نا امنی استان و نابودی افراد جامعه می شوند یکی از 
ماموریت های مهم پلیس این شهرستان و دیگر مناطق جنوب و شرق 

استان است که بحمداهلل همواره عملکرد خوبی داشته اند.

کشف 145کیلوگرم تریاک در 

عملیات پلیس شهرستان بافت 
فرمانده انتظامی شهرستان "بافت "از کشف ۱۴۵کیلو و۴۴۵ گرم تریاک از 

یک دستگاه خودروی پراید عبوری از این شهرستان خبر داد.
سرهنگ نبی اهلل میرافضلی با اشاره به اینکه مقصد نهائی این محموله استان 
های مرکزی کشور بود، تصریح کرد: نیروی انتظامی با بهره گیری از تمام 
توان و امکانات با عامالن حمل و توزیع مواد مخدر مبارزه می کند تا جامعه 

ای به دور از آسیب ها و معضالت سوء مصرف موادمخدر داشته باشیم.

اشکان دژاگه در فهرست جدید مارک ویلموتس سرمربی 
بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران حضور ندارد.

 به گزارش جام جم آنالین ، کاپیتان تیم ملی فوتبال 
در  توجهی  قابل  تاثیرگذاری  اخیر  های  سال  در  ایران 
ترکیب تیم ملی داشت اما به نظر می رسد او هم به 
اولین  در  دژاگه  است.اشکان  شده  نزدیک  خط  پایان 
لیست ویلموتس حضور نداشت که در آن زمان شنیده 
شده بود مصدومیت علت غیبت کاپیتان دوم تیم ملی 

تیم  سرمربی  عنوان  به  ویلموتس  که  زمانی  از  است. 
انتخاب شده دژاگه فقط سه دقیقه  ایران  ملی فوتبال 
در ترکیب ایران بازی کرده است. آن سه دقیقه مقابل 

هنگ کنگ بود.
حساب  بازیکن  این  روی  ویلموتس  رسد  نمی  نظر  به 
ویژه ای بازی کرده باشد و بعید به نظر می رسد این 
مربی بلژیکی بخواهد دژاگه را مجددا به تیم ملی دعوت 

کند.

اعضای تیم فوتبال استقالل بعد از چند روز 
تعطیلی راضی به تمرین نشدند.

شرایطی  در   ، آنالین  جم  جام  گزارش  به   

ساعت  از  پوشان  آبی  تمرین  بود  قرار  که 
شود  برگزار  انقالب  مجموعه  زمین  در   ۱۶
تمرین  به  استقالل حاضر  تیم  بازیکنان  اما 

برخی  که  است  شرایطی  در  این  نشدند. 
تمرین  محل  به  اصال  استقالل  بازیکنان  از 

مراجعه نکردند.

اعضای تیم فوتبال استقالل چند روز پیش 
در اعتراض به مشکالت مالی از مدیریت این 

باشگاه انتقاد کرده بودند.

استان  جوانان  و  نوجوانان  نونهاالن،  برداری  وزنه  مسابقات 
کرمان در رفسنجان با قهرمانی میزبان پایان یافت.

آرش وطن خواه، مسئول کمیته تحقیق و توسعه آموزش و 
و گو  در گفت  استان کرمان  برداری  وزنه  استعدادیابی هیات 
گفت:  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با 
جوانان  و  نوجوانان  نونهاالن،  قهرمانی  برداری  وزنه  مسابقات 
سراسر  از  داور  و  مربی  ورزشکار،   ۶۰ حضور  با  کرمان  استان 
استان در ۱۰ وزن به میزبانی هیات وزنه برداری رفسنجان و 

همکاری دانشگاه کار این شهرستان برگزار شد.

او افزود: در پایان این مسابقات، تیم های رفسنجان، کرمان و 
مس سرچشمه عناوین اول تا سوم رقابت ها را از آن خود کردند.

وطن خواه تصریح کرد: بدین ترتیب، برگزیدگان این رقابت ها 
که توانستند رکورد ورودی مسابقات کشوری را ثبت کنند به 
مسابقات جوانان کشور که در نیمه دوم آبان ماه برگزار می شود 

در قالب تیم استان اعزام می شوند.
با حضور  این مسابقات که  اختتامیه  بیان کرد: در مراسم  او 
مسئوالن محلی شهرستان و مسئوالن دانشگاه کار برگزار شد، 
به ورزشکاران و تیم های برتر حکم، کاپ، مدال و جوایزی اهدا 

شد.
مسئول کمیته تحقیق و توسعه آموزش و استعدادیابی هیات 
مسابقات،  این  حاشیه ی  در  گفت:  کرمان  استان  برداری  وزنه 
کمیته  همت  به  نیز  استان  نونهاالن  استعدادیابی  جشنواره 

آموزش و استعدادیابی استان برگزار شد.
اولیه  تست های  ترتیب  بدین  اینکه  اعالم  با  خواه  وطن 
شد،  انجام  نونهال  ورزشکاران  تکنیک  نمایش  و  استعدادیابی 
افزود: استعداد هایی که با انتخاب کمیته استعدادیابی معرفی 
خواهند شد، به جشنواره استعدادیابی کشوری اعزام می شوند.

پراید  دستگاه  یک  کشف  از  رفسنجان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
تیم گشت  عملیات  در  سارق  دستگیری  و  فارس  استان  از  سرقت شده 
های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  داد.به  خبر  شهرستان  این  انتظامی 

باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان سرهنگ"محمدمهدی کریمی"سرپرست 
شده  سرقت  پراید  دستگاه  یک  کشف  از  رفسنجان  انتظامی  فرماندهی 
این  انتظامی  تیم گشت  فارس و دستگیری سارق در عملیات  استان  از 

شهرستان خبر داد. سرهنگ"محمدمهدی کریمی" با اشاره به اینکه سارق 
نیز از متهمان سابقه دار بود گفت: این فرد با تشکیل پرونده راونه دادسرا و 

هماهنگی الزم جهت تحویل خودرو به مالک آن نیز انجام شد.

پایان اشکان دژاگه در تیم ملی فوتبال ایران؟

اعتصاب در استقالل

رفسنجان فاتح مسابقات وزنه برداری قهرمانی استان شد

کشف خودروی سرقت شده در رفسنجان 

بوکسینگ  کیک  اسپورت  کمیته  مسابقات 
)ISKA( قهرمانی بانوان استان کرمان، جام وحدت 
با معرفی نفرات و تیم های برتر به کار خود پایان 

داد.
کیک  اسپورت  کمیته  نماینده  سعیدنژاد  احسان 
بوکسینگ استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار 
 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه 
بوکسینگ  کیک  اسپورت  کمیته  مسابقات  گفت: 
با  وحدت  جام  استان،  بانوان  قهرمانی   )ISKA(
حضور ۱۶۲ رزمی کار از سرچشمه، بافت، شهربابک، 

سیرجان و کرمان در خانه رزمی کرمان برگزار شد.
او افزود: در پایان این مسابقات تیم کمیته اسپورت 
کیک بوکسینگ استان به مربیگری خانم ها قنبری 
تیم  ایستاد،  نخست  سکوی  بر  بیگی  علی  و 
سیرجان به مربیگری قاسمی افشار دوم شد و تیم 

کرمان به مربیگری حقدوستی در جایگاه سوم قرار 
گرفت.

رقابت ها  این  برگزیدگان  کرد:  تصریح  نژاد  سعید 
رقابت های  استان کرمان در  تیم منتخب  قالب  در 

قهرمانی کشور حضور می یابند.
تیم  و  اینجانب  َغم  و  َهم  تمام  اینکه  اعالم  با  او 
برگزاری هرچه شایسته تر  با  تا  بود  این  بر  همراهم 
خور  در  مسابقاتی  بتوانیم  مسابقات،  از  دوره  این 
شآن بانوان دیار کریمان و هیئت رزمی این استان 
برگزار کنیم، از حمایت های ابراهیمی رئیس، نظری 
به  هیئت  این  رئیس  نایب  توسلی  و  دبیر  زاده 
منظور برگزاری شایسته این رقابت ها قدردانی و ابراز 
هر  تاثیری  بتوانیم  رزمی  عرصه  در  کرد:  امیدواری 
چند کوچک در روند پیشبرد اهداف عالیه هیئت 

داشته باشیم.

مسابقات لیگ فوتبال منوجان از هفته نخست 
شهرداری  دو  و  یک  شماره  ورزشگاه  در  ماه  آذر 
اوژند،  حسین  شود.  می  آغاز  شهرستان  این 
در  منوجان  شهرستان  فوتبال  هیآت  رئیس 
باشگاه  استان های  با خبرنگار گروه  و گو  گفت 
و  کشی  قرعه  جلسه  گفت:  جوان،  خبرنگاران 
با  منوجان  فوتبال  لیگ  رقابت های  هماهنگی 

حضور پیشکسوتان، رئیس اداره ورزش و جوانان، 
مسئوالن کمیته های داوران، اجرایی و مالی هیات 
این  فوتبال و سرپرستان تیم های شرکت کننده 
شهرستان در ساختمان اداری اداره ورزش وجوانان  
برگزار شد. او افزود: لیگ فوتبال منوجان با حضور 
تیم های شهرداری، سرخ پوشان ماهکنگان، جوانان 
تجدانو،  شهیدجداوی  شهیدسیاهی،  متحد، 

انقالب  نبرد،  چشمه،  شهدای  شهیدکوهشهری، 
هفته  از  اموزی  چاه  و  نودژ  پرسپولیس  طالقان، 
اول آذر ماه در ورزشگاه شماره یک و دو شهرداری 

این شهرستان برگزار می شود.
اشاره  لیگ  این  مسابقات  بندی  گروه  به  اوژند 
پوشان  سرخ  شهرداری،  تیم های  کرد:  تصریح  و 
شهیدسیاهی،  متحد،  جوانان  ماهکنگان، 

در  شهیدکوهشهری  و  تجدانو  شهیدجداوی 
گروه الف و شهدای چشمه، نبرد، انقالب طالقان، 
پرسپولیس نودژ و چاه اموزی در گروه ب با هم 

به رقابت می پردازند.
او تاریخ نقل وانتقاالت را از ۱۹ تا ۳۰ آبان جاری 
دانست و بیان کرد: رقابت ها از ۷ آذرماه ۹۸ آغاز 

می شوند.

پایان مسابقات کمیته اسپورت کیک بوکسینگ بانوان کرمان

آغاز مسابقات لیگ فوتبال منوجان از هفته نخست آذر

خبر
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روایت »کرمان امروز« از یک استعداد ناب که به لطف خداوند نصیب مردم کرمان شده و روند معیوب کسب درآمد از آن؛

امید خبر  و  تدبیر  به خاطر دارم زمانی که در دولت 
کرمان  در  نواحی  موسیقی  جشنواره  دوباره  برگزاری 
ابراز  کرمانی  هنرمندان  همه  تقریبا  شد،  منتشر 
که  شد  داده  جامعه  به  نوید  این  کردند.  خرسندی 
امکان  بلکه  است،  شده  بازتر  هنری  فضای  تنها  نه 
تر می شود. همه  یافتنی  نیز دست  سوددهی هنری 
فعاالن هنری در استان کرمان بر این عقیده بودند که 
یک  و گستردگی  عیار  این  با  برگزاری یک جشنواره 
نعمت الهی است که چند ده میلیارد تومان برای این 
چنین  این  متاسفانه  اما  داشت.  خواهد  درآمد  استان 
نبود و در سال اول نه تنها این جشنواره هیچ درآمدی 
کرمان  استانداری  از  اعتبارش  تامین  با  بلکه  نداشت، 
این  در  کنندگان  و حتی شرکت  بر خورد  به مشکل 
از  بودند  آمده  دیگر  های  شهرستان  از  که  جشنواره 
است  درحالی  این  نبودند.  راضی  هم  اسکان  وضعیت 
که در کشوری نظیر چین که فستیوال های بسیاری 
است.  هزینه  برابر  ده  درآمد  میزان  کند،  می  برگزار 
استفاده از جاذبه گردشگری و قرار دادن جشنواره ها 
از  یکی  دارد  جریان  هوا  و  آب  بهترین  که  زمانی  در 
راه های کسب حداکثری درآمد است. اما به این هم 
اتفاقی  خالصه نمی شود؛ سال گذشته که به صورت 
خبرگزاری  از  انگلیسی  به  شده  ترجمه  مقاله  یک 
»قایق  درباره جشنواره  را  آنالین« چین  »گانگمینگ 
اژدها« می خواندم متوجه شدم که در شهر »ژیجیان« 

فستیوال  این  برگزاری  هزینه  دالر  میلیون   3 حدود 
ساالنه شده است که در سال 2018 حدود 30 میلیون 
یعنی 10  داشته،  برگزاری  حاشیه  درآمد  دالر کسب 
برابر! به گفته این خبرگزاری در آمد فروش عروسک و 
فیگورهای اژدها در مدت زمان برگزاری این جشنواره 
بیش از هشت میلیون دالر بوده که رقمی باور نکردنی 
است. هزینه اسکان را درست به خاطر ندارم ولی آن 

هم بخش قابل توجهی را شامل می شد.
یک  که  نواحی  موسیقی  جشنواره  بخواهیم  اگر  حال 
آید  می  شمار  به  کشور  در  مهم  و  زیبا  بسیار  اتفاق 
اسکان  هزینه  که  شویم  می  متوجه  کنیم،  بررسی  را 
و  کند  می  پرداخت  دولتی  بودجه  از  که جشنواره  را 
صحیح  جذب  عدم  و  تمرکز  عدم  دلیل  به  متاسفانه 
گردشگر می توان درآمد آن را از محل حضور توریست 
جشنواره  این  که  است  واضح  دانست.  ناچیز  خارجی 
محل  یک  بلکه  ندارد،  استان  برای  درآمدی  تنها  نه 
خرج است و اجرای آن نوعی عاشقی است و تنها برای 
حفظ این موسیقی که بخش مهمی از فرهنگ کشور 
را تشکیل می دهد برگزار می شود. این رفتار اگرچه از 
نظر انسانی و دید و تفکر هنری بسیار ارزشمند است، 
اما از نظر اقتصادی برای استان یک شکست به شمار 
این  در  هم  خصوصی  بخش  حتی  متاسفانه  آید.  می 
باره اقدام مثبتی ندارد و بحث درآمدزایی از جشنواره 
ها در استان کرمان تقریبا به حال خود رها شده است. 
اگر خیلی بخواهیم درآمد حاصل کنیم، نهایتا یک آش 
کرمانی می فروشیم و به فروش یک بسته چیپس و 
پف فیل بسنده می کنیم. نمی دانم که چرا ما قدر و 
ارزش جشنواره های این چنینی را نمی دانیم و متوجه 
نمی شویم که خداوند چه لطفی به ما کرده که این 

منشا را در اختیار ما قرار داده است.

راستی  به  که  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  از 
ایفا  باره بسیار خوب  این  را در  رسالت فرهنگی خود 
بخش  آینده  سال  برای  که  خواهیم  می  است  کرده 

درآمدزایی از این جشنواره را با اتاق بازرگانی کرمان 
درمیان بگذارد تا شاید بخش خصوصی بتواند با ارائه 
پیشنهادی موثر هزینه های این جشنواره ارزشمند و 

مهم را به درآمد تبدیل کند. به امید روزی که از خواب 
را  خود  اطراف  معادن طالی  و  شویم  بیدار  اقتصادی 

بیشتر و بهتر بشناسیم.

از جشنواره موسیقی نواحی چقدر استفاده کردیم؟

سرویس اجتماعی کرمان امروز

ناگهانی رخ  به صورت  ناگوار است که  و  اتفاقات و حوادث طبیعی  از جمله  زلزله 
می دهد و در کمترین زمان ممکن، خسارات جانی، مالی و روحی زیادی را به انسان 
وارد می کند. با تمامی پیشرفت های فناوری در سال های اخیر، هنوز هم پیش بینی 

رخ دادن زلزله در لحظه غیرممکن است.
 پیش بینی زلزله اگر به معنی پیش بینی دقیق رخ دادن محل و زمان زلزله باشد، 
با دانش فعلی بشر غیرممکن به نظر می رسد هرچند می توان با بررسی شواهد و 

رفتار های زمین، مکان، زمان و شانس بروز زلزله را پیش بینی کرد.
زلزله چیست؟

لرزش شدید و ناگهانی پوسته های جامد زمین، ساده ترین تعریفی است که می توان 
از زمین لرزه یا زلزله ارائه کرد. در هنگام رخ دادن زلزله، افزایش فشار در الیه های 
این  می شود.  امتداد سطح شکستگی  در  به حرکت سنگ ها  منجر  زمین  درونی 

سطوح شکستگی که با حرکت همراه هستند با نام گسل شناخته می شوند.
 آزاد شدن فشار و انرژی در هنگام بروز زمین لرزه معموالً به صورت آنی رخ نمی دهد و 
با پیش لرزه ها و پس لرزه هایی همراه است. البته این موضوع را باید در نظر داشت که 
ما همیشه از زلزله شدیدتر به عنوان زلزله اصلی یاد می کنیم، اما از نظر زمین شناسی، 

تمامی لرزه ها در راستای رهاسازی انرژی زمین رخ داده است.
پیش لرزه ها اغلب در فاصله نزدیک به زلزله رخ می دهند و شدت بروز آن ها نیز با 
نزدیک شدن به زلزله اصلی، افزایش می یابد. پس لرزه ها هم ممکن است حتی تا 
سال ها بعد از بروز زلزله اصلی، ادامه داشته باشد. در نظر داشته باشید که هرچند 
از نظر آماری می توان رفتار های زمین را پیش بینی کرد، اما باز هم نمی توان از این 
دستورات به عنوان یک پیش بینی جامع استفاده کرد. بسیاری از زلزله های رخ داده 
در تاریخ بدون هیچ پس لرزه یا پیش لرزه قابل مشاهده رخ داده است که راه را برای 

پیش بینی زلزله دشوارتر می کند.
مقیاس اندازه گیری زلزله

مقیاس ها و روش های اندازه گیری متفاوتی برای بررسی شدت زلزله مورداستفاده 
سال 1۹3۵  در  است.  ریشتر  بزرگی  مقیاس  آنها،  مشهورترین  که  می گیرد  قرار 
میالدی، چارلز فرانسیس ریشتر و بنو گوتنبرگ روشی را برای اندازه گیری میزان 

شدت زلزله ارائه کردند که به آن مقیاس ریشتر گفته می شود.
میزان حرکت در واحد اندازه گیری ریشتر با پلکان 31 برابری حرکت می کند. در 
واقع زلزله 2 ریشتر، 31 برابر شدیدتر از یک زلزله 1 ریشتری است. اگر زلزله یک 
ریشتری را معادل انفجار 1۷0 گرم مواد منفجره بدانید، زلزله ۹ ریشتری به بیش از 
200 میلیون تی ان تی برای ساخت لرزشی معادل با این میزان ریشتر نیازمند است.

 در سال های اخیر مقیاس اندازه گیری ریشتر به دلیل ضعف های مختلفی که داشت، 
یا MW داده است. در مقیاس ریشتر تنها دامنه  جای خود را به مقیاس بزرگا 
بلندترین موج لرزه ها اندازه گیری می شود و هیچ اطالعات دیگری از زلزله را در خود 

جای نداده است. در واقع ریشتر تنها بزرگی زلزله و کانون زلزله را نشان می دهد.
در سال 1۹۷0 با بررسی تمامی روش های اندازه گیری شدت زلزله، تصمیم بر این 
شد تا از واحد اندازه گیری بزرگا یا MW برای بررسی میزان شدت زلزله استفاده 
گسل،  گسیختگی  منطقه  مانند  فاکتور هایی  بزرگا،  اندازه گیری  واحد  در  شود. 
میزان جابجایی، نیروی فشار وارده شده به گسل و موج تولیدشده موردبررسی و 

اندازه گیری قرار می گیرد.
واحد اندازه گیری مرکالی نیز قدرت یا شدت زلزله را نشان می دهد که با مفهوم 
بزرگی زلزله و واحد MW تفاوت دارد. مقیاس مرکالی یک مقیاس نتیجه گرا است 
که قدرت تخریب زلزله را در مکان-زمان های مختلف مورد بررسی قرار می دهد. در 
واحد اندازه گیری مرکالی، یک زلزله به بزرگای ۷ با تلفات 100 هزار نفر، از یک زلزله 

با بزرگای 8 و با تلفات 1000 نفر شدیدتر است.
پیش نشانگر های زلزله

 زمین لرزه ها در اغلب موارد با رویداد هایی همراه هستند که به آن ها پیش نشانگر های 
زلزله گفته می شود. تغییرات حرکت آب، لرزه های خفیف، تغییرات در پوسته زمین، 
تغییر اندازه گاز رادون در آب های زیرزمینی و انتشار بو و صدا های عجیب وغریب، از 
جمله پیش نشانگر های مشهور زلزله به حساب می آید. هرچند بسیاری از این نشانه ها 

در عمل برای پیش بینی زمان زلزله قابل استفاده نیستند.
پیش نشانگر های حیوانی نیز از جمله مواردی است که می توان از آن به عنوان راهی 
مشاهده  با  درواقع  کرد.  استفاده  بعد  ثانیه های  و  دقایق  تا  زلزله  پیش بینی  برای 
از  کرم های خاکی  گروهی  پرندگان، خروج  زدن شدید  بال  و  پر  مثل  رفتار هایی 
زمین، زوزه گروهی سگ ها، پنهان شدن تمامی گربه ها و رفتار های عجیب قورباغه ها 
و اسب ها، می توان انتظار یک زلزله یا نوعی دیگر از بالیای طبیعی را تا دقایقی بعد 

داشت.
از جمله پیش نشانگر های قابل اندازه گیری، تغییرات میدان مغناطیسی زمین است 
که به تازگی شهر تهران به سنسور هایی برای اندازه گیری این تغییرات مجهز شده 
است. هرچند با توجه به شکل ساخت شهری و نحوه ساختمان سازی نمی توان انتظار 
داشت که حتی با پیش بینی زلزله در شهری مانند تهران بتوان از آن به عنوان راهی 

برای کاهش خطرات مالی و جانی استفاده کرد.
اپلیکیشن های پیش بینی زلزله

 برنامه های زیادی برای پیش بینی زلزله موجود است که تعداد زیادی از آن ها در 
از آن ها  برنامه هایی هستند می توان  برنامه های اسپم قرار می گیرد. هرچند  دایره 

به عنوان برنامه های کاربردی پیش بینی زلزله نام برد.
برای مثل برنامه بسیار محبوب Earthquake Alert! با روشی خاص می توان 
بروز زلزله را چند ثانیه پیش از رخ دادن به شما اطالع دهد. چند ثانیه ای که ممکن 
است برای نجات دادن جان کاربر کافی باشد. نحوه عملکرد این برنامه به تعداد زیاد 
کاربران، بررسی حرکت گوشی ها و سیستم های سنجش لرزش بین المللی وابسته 

است.
در هنگام رخ دادن زلزله، مرکز و کانون زلزله ممکن است با شما فاصله داشته باشد. 
این موضوع را باید در نظر داشته باشید که زلزله در تمامی مناطق به صورت همزمان 
رخ نمی دهد. در واقع با رخ دادن زلزله در کانون آن، چند ثانیه زمان الزم است تا 

زلزله به فواصل چند کیلومتری برسد.
این برنامه با بررسی لرزش های زمین، در صورت بروز زلزله به شما اعالم می کند 
که در فاصله ای نزدیک به شما، زلزله ای در حال رخ دادن است. زلزله ای که چند 

 !Earthquake Alert برنامه با نصب  ثانیه آینده به شما نزدیک خواهد شد. 
شما می توانید از 1 تا 10 ثانیه پیش از بروز زلزله، از رخ دادن این اتفاق آگاه شوید. 
زمانی که ممکن است در ظاهر کوتاه باشد، اما در واقعیت، جان بسیاری از انسان ها 

را نجات خواهد داد.
البته باید این موضوع را در نظر داشته باشید که میزان موفقیت برنامه های پیش گویی 
زلزله به فاصله شما از کانون زلزله مرتبط است. اگر زلزله درست در زیر پای شما 
اتفاق بیفتد، این برنامه و برنامه های مشابه عماًل کاربردی نخواهند داشت. در واقع 
اگر کانون زلزله مثاًل در شهر کرج باشد، 8 ثانیه زمان می برد تا به مناطق غربی تهران 

برسد. مدت زمانی که تا 1۶ ثانیه برای اهالی شرق تهران افزایش می یابد.
البته شانس رخ دادن اینکه شما بر روی کانون زلزله ایستاده باشید بسیار پایین است 
و هنوز هم می توان به برنامه هایی مانند Earthquake Alert! اعتماد کرد. میزان 
دقت برنامه های پیش بینی زلزله با افزایش کاربران، افزایش می یابد پس بهتر است 

حداقل به عنوان جامعه آماری، این برنامه را در گوشی خود نصب کنید.
نکات ایمنی برای مقابله با زلزله

شاید زمان دقیق بروز زلزله قابل پیش بینی نباشد، اما نتایج یک زلزله بر روی زندگی 
فردی ما به راحتی قابل پیش بینی است. اولین موضوعی که باید در مورد مقابله با 

زلزله در نظر گرفته شود، ایمن سازی محل زندگی است. پرسشی که باید به آن 
پاسخ داد این است که آیا محل زندگی ما چه از نظر سازه و چه از نظر چیدمان، 

برای مقابله با یک زلزله بزرگ آمادگی دارد؟
کارشناسانی هستند که با مبالغی بسیار کمتر از خسارات زلزله، میزان ضد زلزله 
بودن سازه ها را به شما اطالع خواهند داد. موضوعی که می تواند در انتخاب خانه در 
هنگام خرید و اجاره محل زندگی تأثیرگذار باشد. عالوه بر آن می توان بسیاری از 

سازه های قدیمی تر را نیز در برابر زلزله مقاوم کرد.
نحوه چیدمان وسایل منزل نیز در میزان خسارات مالی و جانی تأثیرگذار است. 
قراردادن انواع وسایل اغلب بدون استفاده در گوشه و کنار خانه، شانس زنده ماندن 

و آسیب ندیدن در هنگام زلزله شدید را کاهش می دهد.
دیگر  و  شومینه  بزرگ،  کمد های  پنجره ها،  از  زلزله  بروز  هنگام  از  است  بهتر 
اشیای سنگین و خطرناک فاصله بگیرید. بهترین مکان برای پناه گرفتن در زیر 
میز ناهارخوری و یا میزتحریر است. درصورتی که در یک آپارتمان یا برج زندگی 
اتفاق  زلزله آن قدر سریع و کوتاه  ندوید.  یا آسانسور  و  راه پله  به سمت  می کنید، 
می افتد که شانسی برای فرار از دست آن نیست و باید به سریع ترین راه برای رسیدن 

به نقطه امن خانه فکر کنید.
 درصورتی که فرصت حضور در فضای باز وجود دارد، از ساختمان ها، کابل های برق، 
دودکش و هر چیزی که ممکن است بر روی شما بیفتد دوری کنید. اگر در حال 
رانندگی هستید خودروی خود را به آرامی و در محلی امن متوقف کنید. بهتر است 
گوشی موبایل خود را در تمامی موارد چه در منزل و چه در خیابان، در نزدیکی 

خود نگه دارید.
پس از وقوع زلزله از تجمع و فیلم برداری از محل های آسیب دیده خودداری کنید و 
سعی کنید در مقابل حرکت نیرو های امدادی قرار نگیرید. استفاده از فندک و مواد 

آتش زا می تواند جان بسیاری از افراد را به خطر بیندازد.
یکی از راه های کاهش خسارات مالی زلزله نیز استفاده از انواع بیمه زلزله، آتش سوزی 
و حوادث غیرقابل پیش بینی است. در واقع درست مثل بیمه خودرو که توجه بسیار 
زیادی به آن می شود، می توان خانه و محل زندگی را نیز بیمه کرد. هزینه سالیانه 
بیمه زلزله در برابر خسارات احتمالی ناشی از زلزله بسیار ناچیز است. این بیمه 
راهکاری مناسب برای کاهش هزینه های پس از زلزله است. آن هم در کشوری که 

اغلب شهر ها و خانه ها بر روی گسل های فعال بنا شده است.

آیا می توان وقوع زلزله را پیش بینی کرد؟

به قلم
 محمد فتح نجات

آگهی برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار آشپزخانه 

شرکت راهسازی و ساختمانی 11۵ در نظر دارد جهت تهیه،  پخت و توزیع سه وعده غذای 400 نفر از 
پرسنل خود در پروژه خط انتقال آب خلیج فارس در محدوده کمپ شماره یک واقع در جاده سیرجان 
باسفهرجان، خیرآباد کفه و کمپ شماره دو واقع در جاده پاریز - سرچشمه بعد از روستای مانی به 

اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.
از متقاضیان دعوت می شود برای خرید اوراق مناقصه حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ ۹8/08/28 با شماره 

تماس: 3222۷122-034 در ساعت اداری با داخلی 134 تماس حاصل نمایند.
آدرس دفتر مرکزی: کرمان، خیابان جامی جنوبی - پالک 3۵ ساختمان شهید حجت 


