
هشت صفحه    1000 تومان شنبه 23 آذرماه 17/1398  ربیع الثانی 1441/ 14 دسامبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3116

رییس سازمان صمت شمال استان خبر داد:

رصد 1۰۰ قلم کاال در بازار کرمان
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استاندار کرمان:
ند و با زحمت

ُ
هر چند ک

 اما رو به جلو حرکت می کنیم  
متن در صفحه دوم

متن در صفحه هشتم
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رئیس کل دادگستری استان کرمان 

هشدار داد:

دستگاه قضا با فعالیت های 
تخریبی علیه اصل انتخابات

 برخورد می کند

کرمان از مردم؛ گزارش »کرمان امروز« از اجرای طرح ترافیک زمستانه در جاده های استان و درخواست پلیس 

متن کامل در صفحه سوم

همدلی برای کاهش تلفات جاده ای
  کاهش تصادفات جاده ای یکی از دغدغه های جدی پلیس استان بوده و هست. به همین علت با شروع فصل زمستان هر سال طرح ترافیکی زمستانه در محورهای پر ترافیک و حادثه خیز استان، اجرا 
می شود. در طرح ترافیک زمستانه امسال، پلیس با 180 تیم در گردنه ها و راه های استان حضور دارد، اما باید دانست که نظم و امنیت در جاده ها تنها با حضور پلیس و تجهیزات ایشان به تنهایی موثر 
نیست، بلکه شهروندان نیز باید با همکاری و همیاری خود و رعایت قوانین رانندگی، پلیس را در اجرای هر چه بهتر این رزمایش یاری رسانند، رفتاری که پلیس راهور از آن با عنوان همدلی و همراهی 

یاد می کند و....
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صفحات ششم و هفتم 

  آنفلوانزا تا دو هفته آینده فروکش می کند
  ۴۶درصد ایرانی ها خوددرمانی می کنند

  کشف ۲۰۳ کیلوگرم مواد مخدر در بردسیر
  دستگیری سرکرده اراذل و اوباش در کرمان

  گوجه فرنگی ارزان می شود

اخبار ایران، جهان و حوادث:

تا انتخابات؛ 

لزوم مقابله 
با عمیق تر شدن 

شکاف طبقاتی
 صفحه  سوم

روایت استاد مهدی ثانی از نمایش
 »ساعت پنج و نیم صبح« به نویسندگی 

و کارگردانی علی صادقی زاده:

گزارش »کرمان امروز« از بازدید خبرنگاران 
از مرکز مشاوره بیماری های رفتاری:

نیمه پنهان ایدز در کرمان 

درود 
بر هنرمندی 

که سرآغاز بودن 
را می فهمد

احداث کارخانه روکش الستیک در راور

روزان هم 

3

با توجه به طرح توسعه بیمارستان راضیه فیروز این مرکز به منظور تامین و 
تکمیل کادر درمان خود به 

1- کارشناس پرستاری با حداقل 2 سال سابقه مفید 
در بخش مراقبت های ویژه 

2- کارشناس پرستاری 
3- کارشناس اتاق عمل 
4- کارشناس بیهوشی 

از  لغایت 98/09/26  تاریخ 98/09/23  از  توانند  متقاضیان می  لذا  دارد  نیاز 
ساعت 12 لغایت 30: 14 به نشانی کرمان - خیابان شهید استاد مطهری شرقی 
- چهارراه قائم - بیمارستان راضیه فیروز ، دبیرخانه بیمارستان مراجعه فرمایند.

فراخوان استخدام
 بیمارستان راضیه فیروز 

آگهی مزایده 
هتل پارس کرمان در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به فروش ضایعات آهن آالت و سایر اقالم دیگر پالستیک، چوب و ... اقدام نماید، از متقاضیان 
محترم دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری روز 98/10/3 با مراجعه به محل امور مالی هتل به نشانی کرمان ـ بلوار جمهوری 
چهارراه فرهنگیان نسبت به رویت و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده اقدام نمایند.  بازگشایی پاکات پیشنهادی راس ساعت 10 صبح روز 98/10/10 طبق 
برنامه زمانبندی شده در محل دفتر مدیرکل هتل انجام می گردد. الزم به ذکر است کلیه هزینه های کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

هتل پارس کرمان  بدیهی است به پیشنهادات واصله پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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اخبار استان

مدت  به  نسبت  امسال  ماهه  هفت  در  کرد:  بیان  کرمان  استاندار 
مشابه سال قبل ۳۲ درصد رشد صادرات را داشته ایم و سال ۹۷ 
میزان صادرات استان کرمان نسبت به سال ۹۶ دو برابر بوده است.
صادرات  روز  بزرگداشت  همایش  در  فدایی«  »محمدجواد  دکتر 
اینکه صادرکننده نمونه داریم به معنی  استان کرمان اظهار کرد: 
این است در همین شرایط و با وجود مشکالت داخلی و خارجی، 

می توان کار انجام داد و چیزی غیرممکن نیست.
فدایی با تاکید بر اینکه باید فعاالن این عرصه تجربیات خود را به 
دیگران منتقل کنند و به عدد شایسته استان کرمان در صادرات 
برسیم تصریح کرد: با وجود همه مشکالت، صادرات استان کرمان 
در سال جاری رشد داشته که این موضوع نشان می دهد هر چند 
ُکند و با زحمت، اما رو به جلو حرکت می کنیم و این امیدوارکننده 

است.
مدت  به  نسبت  امسال  ماهه  هفت  در  کرد:  بیان  کرمان  استاندار 
مشابه سال قبل ۳۲ درصد رشد صادرات را داشته ایم و سال ۹۷ 

میزان صادرات استان کرمان نسبت به سال ۹۶ دو برابر بوده است.
ما  از مشکالت  یکی  بازارهای خارجی  اینکه شناخت  بیان  با  وی 
در صادرات است، افزود: ۷۰ درصد صادرات ما تنها به پنج کشور 
انجام می شود و حتی طراز تجاری ما با همسایگانمان منفی است 
که بخشی از این مساله مربوط به سیاست گذاری های کلی دولت 

است.
فدایی با تاکید بر اینکه دولت باید تکلیف برخی موارد را در سطح 
ملی مشخص کند اظهار کرد: صادرات در تولید داخلی موثر است 

و باید تصمیم گیری شود که این تعادل چگونه باید ایجاد شود؟
 FATF ،استاندار کرمان گفت: پیوستن به سازمان تجارت جهانی
و ... از مسائلی است که باید در سطح ملی تعیین تکلیف شود و باید 
معلوم شود که منافع ملی ما و سیاست گذاری های کالن ایجاب 
می کند آن را بپذیریم یا نه؟ و این مسائل باید تعیین تکلیف شود 
که در صادرات موثر است و به تصمیم گیری های داخلی مربوط 

می شود.

استاندار کرمان در همایش بزرگداشت روز صادرات:

هر چند ُکند و با زحمت، اما رو به جلو حرکت می کنیم  

خبر
سرپرست سازمان مدیریت 

پسماند شهرداری کرمان : 

زباله بدهید پول

 و یا وسیله دریافت کنید

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان گفت: شهروندان می توانند 
افزار شمیز وسیله و پول  بازیافت، در نرم  ارائه ی زباله های خشک قابل  ازای  به 

نقد دریافت کنند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، ریاضی سرپرست 
استفاده  درصدد  اینکه  بیان  با  کرمان،  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان 
کرمان  شهر  در  بازیافت  قابل  زباله های  جمع آوری  برای  نوین  روش های  از 
هستیم،گفت: یکی از این روش ها استفاده از نرم افزار و اپلیکیشن است که در 
نرم افزار شمیز )جمع آوری  به طراحی  اقدام  راستا سازمان مدیریت پسماند  این 

پسماندخشک( کرده است.
شهروندان  اینکه  بیان  با  کرمان  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  سرپرست 
خودشان،  انتخاب  به  بازیافت،  قابل  خشک  زباله های  ارائه ی  ازای  به  می توانند 
وسیله و پول نقد دریافت کنند و یا این تشویقی را به خیریه اهدا نمایند که همه 

قسمت های یاد شده در این نرم افزار دیده شده است.
او ادامه داد: شهروندان می توانند با نصب این نرم افزار بر روی گوشی های هوشمند 

از قابلیت های این نرم افزار استفاده کنند.
ریاضی افزود: یکی از سیاست های مهم این سازمان فرهنگ سازی برای تفکیک 
راستا  از مدارس شروع شود. در همین  باید  این فرهنگ سازی  و  از مبدا است 
بر اساس آن در مراکز پیش  برنامه های آموزشی متنوعی تدوین شده است که 

دبستانی و مدارس این برنامه های آموزشی اجرا می شود.
سایت وارد  می توانند  شهروندان  داد:  ادامه  ریاضی 
 www.kermooneman.ir/cdn/uploads/kermooneman.apk 

شده و اپلیکیشن شمیز را بر روی گوشی خود نصب کنند.
او ادامه داد: این پیام به راننده خودرو ارسال و راننده از طریق این برنامه، ساعت 
مراجعه به آدرس شهروندان متقاضی را به وی ارسال می کند و در زمان مقرر برای 

دریافت زباله های آن ها مراجعه خواهد کرد.
ریاضی هدف از این اقدام را رفاه حال شهروندان و سرعت در جمع آوری زباله های 
شهر  سطح  در  زباله  جمع آوری  خودرو های  گفت:  و  کرد  عنوان  بازیافت  قابل 
این  طریق  از  می توانند  شهروندان  و  هستند  گشت زنی  حل  در  سیار  به صورت 
اعالم  منازل  درب  از  خشک  زباله های  تحویل  جهت  را  خود  نشانی  اپلیکیشن 

نمایند.

واحد های بدهکاردرفهرست سیاه 

بانک های استان
تسهیالت  پرداخت  گفت:  کرمان  استان  بانک های  هماهنگی  عالی  شورای  دبیر 
بانکی به واحد مشکل داراستان باید در چارچوب شرایط و ضوابط ناظر بر آن بوده 

و به واحد های دارای بدهی معوق پرداخت نمی شود.
دبیر  محمدی،  اهلل داد  جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
شورای عالی هماهنگی بانک های استان کرمان گفت: بانک ها براساس ضوابط و 
مقررات ناظر برتسهیالت، باید تضمین دریافت کنند که اگراین امرانجام نشود باید 

دردستگاه نظارتی پاسخگو باشیم.
او با بیان اینکه وظیفه بانک تامین مالی است نه تامین وثیقه، اظهار کرد: بانک ها 
بانک  از محل مشارکت  را در صورتی که  اجرای طرح در سند تسهیالت  محل 
بانکی  افراد باشد سیستم  از محل سرمایه گذاری  باشد، پذیرش می کنند و اگر 

ملزم به پذیرش آن نیست.
دبیر شورای عالی هماهنگی بانک های استان کرمان با اشاره به معیار های پرداخت 
استان  را در  پرداختی  از حدنصاب  پایین تر  بانکی گفت: هر مدیریتی  تسهیالت 
پذیرش و باالی آن پرونده برای دریافت مجوز به تهران ارسال کرده و در کمیته 
اعتباری مرکز گزارش را بررسی می کنند و این حد نصاب در بانک های مختلف 

کرمان متفاوت است.
او با بیان اینکه هر بانکی تا بی نهایت تسهیالت پرداخت نمی کند عنوان کرد: رکن 
اعتباری در استان و مرکز وجود دارد و هر رکن متناسب با اختیارات خود فرآیند 

پرداخت تسهیالت را انجام می دهد.
محمدی افزود: استان کرمان در میانگین پرداخت تسهیالت تبصره ۱۸ در ردیف 
۱۰ استان برتر کشور قرار دارد که در این آمار در بانک های مختلف این استان 

متفاوت است.
به  از پرداخت نشدن تسهیالت تبصره ۱۸ مربوط  بزرگی  او تصریح کرد: بخش 
فقدان حضور متقاضیان و ارائه نکردن مدارک و مستندات می شود لذا به بانک های 
استان اعالم کردیم، در صورتی که ظرف مدت ۲۰ روز مدارک و مستندات خود 
را ارائه نکنند، پرونده بر اساس ضوابط و مقررات به دستگاه های اجرایی عودت 
می شود. دبیر شورای عالی هماهنگی بانک های استان کرمان ادامه داد: بانک های 

استان کرمان بر اساس قانون موظف به رعایت منافع سپرده گذار خود هستند.
بر دوش سیستم  نباید  را  تولیدی  واحد های  از  ناشی  اینکه مشکالت  بیان  با  او 
بانکی بیندازیم افزود: اعالم مشکالت پرداخت تسهیالت بانکی باید مبتنی بر آمار 

و ارائه مستندات باشد.
استان  دار  مشکل  تولیدی  واحد های  به  تسهیالت  پرداخت  کرد:  بیان  محمدی 
بررسی  مرکزی  بانک  مقررات  و  بر ضوابط  ناظر  جاری  اساس ضوابط  بر  کرمان 

می شود.

رییس سازمان صمت شمال استان خبر داد:

رصد ۱۰۰ قلم کاال در بازار کرمان

کیک  با طعم ترامادول

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: 
افزایش قیمت در برخی از کاالها پس از اصالح قیمت بنزین 
در این استان رخ داد لذا بازرسان این سازمان نرخ بیش از ۱۰۰ 

قلم کاال را به صورت روزانه رصد و بررسی می کنند.
استان  بازار  تنظیم  کارگروه  نشست  در  نژاد  حسینی  مهدی 
بنزین،  قیمت  اصالح  و  بندی  سهمیه  از  پس  افزود:  کرمان 

حبوبات و غالت پنج درصد، برنج ایرانی و خارجی چهار درصد، 
لوبیا چیتی ۱۱ درصد و لپه ۳۰ درصد در بازارهای این استان 

افزایش قیمت داشته است.
وی ادامه داد: آهن آالت پنج درصد، کابل و سیم ۱۶ درصد و 
کرمان  استان  در  قیمت  افزایش  درصد  میوه ۱۴  اقالم  برخی 
نداشته  چندانی  نرخ  افزایش  هم  میوه  انواع  برخی  و  داشتیم 

است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با تاکید 
بر اینکه هنوز تکلیف تامین و قیمت میوه شب عید در کرمان 
مشخص نیست افزود: با توجه به اظهارات تعاون روستایی این 
استان امسال مبادرتی برای تامین میوه شب عید وجود ندارند 

و باید مباشر دیگری انتخاب شود.

قرص  متوجه  کیک  خوردن  درحین  بافتی  آموز  دانش 
ترامادول داخل کیک شد.

محمد صادقی رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان بافت 
در گفت و گوبا خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
بافت،  شهرستان  شاهد  دخترانه  دبستان  در  گفت:  جوان  
آموزان هنگام خوردن کیک متوجه شد که  دانش  از  یکی 

داخل کیک قرص ترامادول است.
او افزود: این دانش آموز کیک را از یکی از فروشگاه های شهر 

خریداری کرده است که در حین خوردن کیک متوجه وجود 
یک قرص کپسول شده است.

او بیان کرد: پس از اطالع از موضوع از سوی مدیران مدرسه، 
پیگیری های  و  آزمایشات  برای  مستندات  همراه  به  کیک 
بعدی و اعالم نتایج تحویل مرکز بهداشت شهرستان بافت 

شد.
موجود  قرص  که  است  شده  مشخص  کرد:  تاکید  صادقی 
دراین کیک، ترامادول است که در کیک جاسازی شده است.

یاد آور می شود :این کیک مربوط به یکی از کارخانجات 
داخلی بوده که ظاهرا موارد مشابهی نیز در برخی استان ها 

مشاهده شده است.
ترامادول مانند مورفین عمل می کند، در مغز به گیرنده های 
ولی  می شود،  تسکین  ایجاد  باعث  و  متصل  اپیوئیدی 
نتیجه فعالیت  باعث هوشیاری و در  برخالف ماده مورفین 
گرایش  دالیل  از  یکی  زیاد  احتمال  به  می شود.  بیشتر 

مصرف کنندگان به مصرف این مخدر همین ویژگی است

 رئیس کل دادگستری استان کرمان هشدار داد: دستگاه قضائی با هرگونه 
در  انتخابات  اصل  علیه  تخریبی  های  فعالیت  و  شایعات  پخش  فضاسازی، 

فضای مجازی یا حقیقی برخورد قاطع قضائی خواهد کرد.
یداهلل موحد در تشریح تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و مقابله با جرایم و تخلفات 
انتخاباتی قبل از روز اخذ رأی در استان کرمان گفت: ستاد پیشگیری از جرائم 
انتخاباتی ضمن رصد و شناسایی  عوامل ساخت و پخش شایعات مخرب و 
مخل نظم و امنیت عمومی، در فضای حقیقی و مجازی، متخلفین و مجرمین 

را  به شعب ویژه قضایی رسیدگی به جرایم انتخاباتی معرفی خواهد کرد.
رئیس ستاد پیشگیری از جرائم وتخلفات انتخاباتی در استان کرمان خاطرنشان 
انتخابات و  از سالمت  این ستاد، هماهنگی در صیانت  از تشکیل  کرد:هدف 
کاهش جرایم و آسیب های مرتبط با آن از طریق تمهید و اقدامات پیشگیرانه 
و ارتقاء سطح مسئولیت پذیری و پاسخگویی همه جریان ها، احزاب، نامزدها، 
ستادهای تبلیغاتی، طرفداران و ... و همچنین دستگاه ها و نهادهای ذی ربط 

است.
ستاد  های  رسالت  از  یکی  کرد:  عنوان  کرمان  استان  قضائی  شورای  رئیس 
تمهیدات  اتخاذ  کرمان،  استان  در  انتخاباتی  تخلفات  و  جرائم  از  پیشگیری 

پیشگیرانه و مقابله با جرایم و تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی و شبکه 
های اجتماعی است.

موحد افزود: این ستاد با همکاری سایر نهاد های امنیتی، انتظامی برنامه ریزی، 
مراقبت الزم را جهت جلوگیری از شعار نویسی، پخش اعالمیه و شب نامه و 
به طور کلی تبلیغات در فضای حقیقی و مجازی با مضمون سیاه نمایی چهره 
و  انتخابات  علیه  واقع  مطالب خالف  ترویج  و  عمومی  اذهان  تشویش  نظام، 

کاندیداهای انتخاباتی می کند.
نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان خاطرنشان کرد: رصد عملیات 
روانی دشمن در شبکه های اجتماعی، کانال ها، درگاه های وب، شبکه پیامکی 
تلفن همراه، بات ها و ربات ها و برخورد قانونی با موارد تخلف از دیگر اقدامات 

این ستاد در استان کرمان خواهد بود.
وی افزود: دستگاه های نظارتی، امنیتی و انتظامی تا زمان برگزاری یازدهمین 
بر سایت ها و  انتخابات مجلس شورای اسالمی، نظارت مستمر و موثر  دوره 
وب الگ ها و مدیریت هدفمند فضای سایبری، رسانه های دیداری، شنیداری 
و نوشتاری ملی و محلی از طریق توجیه مدیران مسئول و ادمین های ذیربط 

خواهند داشت.

کلنگ  نفر   ۲۰۰ اشتغالزایی  با  راور  شهرستان  الستیک  روکش  کارخانه 
زنی شد.

نیا  به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، صالحی 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه رئیس بانک صنعت و معدن 
به شهرستان راور سفر کرده و کلنگ احداث کارخانه روکش الستیک این 

شهرستان به زمین زده شد.
افزود:این  اسالمی  شورای  مجلس  در  کرمان  مردم  نماینده  پورابراهیمی 
 ۵۰ که  می شود  احداث  تومان  میلیارد   ۱۰۰ بر  بالغ  اعتباری  با  کارخانه 
میلیارد تومان آن از سوی بانک صنعت و معدن و ۵۰ میلیاد تومان توسط 

سرمایه گذار خصوصی تامین شده است و ۲۰۰ نفر اشتغال به همراه دارد.
پورابراهیمی بیان کرد: در شرایط سخت اقتصادی که دشمنان برای ما ایجاد 
کرده اند، اما استان کرمان همچنان پیشگام در عرصه های اقتصادی است و 

شهرستان راور یکی از مناطق مهم ما در اجرای پروژه ها است.
او افزود: به رغم مشکالت اقتصادی به وجود امده، ساالنه به طور متوسط ۵ 
هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان کرمان انجام شده و این روند 

ادامه دارد.
تابستان  در  بود  قرار  راور  داد: کارخانه روکش الستیک  ادامه  پورابراهیمی 
کلنگ زنی شود که با مقداری تاخیر مواجه شد و ال توجه به تغییرات نرخ ارز 
پیش بینی میشود میزان سرمایه گذاری از ۱۰۰ میلیارد تومان بیشتر شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی با ابراز امیدواری از 
اینکه این پروژه در کمتر از ۱۸ ماه عملیاتی شود، گفت: ۴۰ درصد طرفبت 
معادن کشور در استان کرمان است و شهرستان راور هم ظرفیت خوبی در 
این حوزه دارد که با پشتیبانی بانک تخصصی صنعت و معدن میتوان رونقی 

را در این بخش ایجاد کرد.

راور  در  اقتصادی  فعالیت های  ادامه  برای  آغازی  را  پروژه  ابن  اجرای  او 
دانست و بیان کرد: امروز بخش عمده ای از صنعت الستیک های سنگین و 
نیم سنگین کشور وارداتی است و بهش عمده ای از ارز کشور از این طریق 

خارج میشود.
توسعه  روکش الستیک، طرح  اجرای طرح  با  پورابراهیمی گفت: همزمان 

الستیک بارز نیز هم خواهد شد که از هشت برند نامی دنیاست.
او گفت: پروژه جدید الستیک های سنگین و فوق سنگین را در کرمان به 
زودی عملیات خواهیم کرد که استان را قطب تولید الستیک کشور مطرح 

میکند.
حوزه  مدیرکل  کرمان،  استانداری  اقتصادی  امور  مدیرکل  آیین  این  در 
استاندار کرمان و فرماندار، امام جمعه، شهردار و اعضای شورای شهر راور 

حضور داشتند.

قائم مقام وزیر صمت گفت: بعد از افزایش قیمت بنزین، تامین کاالی مورد نیاز اولویت سازمان صمت 
بود و هم اکنون هیچ گونه کمبود کاالیی نداریم.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت 
امروز در بیست و پنجمین جلسه استانی ستاد تنظیم بازار کرمان گفت: مردم اطمینان داشته باشند که 

کاال در بازار وجود دارد و هیچ کمبودی نداریم و واردات کاال های اساسی نیز انجام شده است.
مدرس خیابانی با اعالم اینکه تامین، توزیع و کنترل بازار سه حلقه جلسات تنظیم بازار است و با بگیر 

و ببند هیچ بازاری تنظیم نمی شود، افزود: هر کدام از سه حلقه تامین، توزیع و کنترل خوب اجرا نشود، 
بازار دچار مشکل می شود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با بیان اینکه بخشی از اقدامات ما قبل از افزایش 
نرخ بازار بود و سعی کردیم فراوانی کاال در بازار باشد، تصریح کرد: بخش عمده ای از انبار ها و بنادر ما در 

جنوب سرشار از کاال های اساسی و استراتژیک است.
او با تاکید بر اینکه مردم اطمینان داشته باشندکاال در بازار وجود دارد و هیچ کمبودی نداریم و واردات 

کاال های اساسی نیز انجام شده است، بیان داشت: دولت به اعتبار فراوانی کاالی استراتژیک در کشور 
افزایش قیمت بنزین را انجام داد.

مدرس خیابانی گفت: آثار روانی بر این افزایش قیمت باید کنترل شود و اصل هماهنگی بین دستگاه ها را 
ایجاد کردیم و اتحادیه ها، تعاونی ها و اتاق های اصناف به میدان آمدند.

او افزود: بعد ازافزایش قیمت بنزین، نظارت بر بازار شدید و کنترل شد و ۴ هزار و ۳۰۰ بازار در سطح 
کشور با سایر دستگاه های نظارتی پای کار آمدند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان هشدار داد:

دستگاه قضا با فعالیت های تخریبی علیه اصل انتخابات برخورد می کند

احداث کارخانه روکش الستیک در راور

قائم مقام وزیر صمت در جلسه تنظیم بازار کرمان؛  هیچ گونه کمبود کاالیی نداریم
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گزارش »کرمان امروز« از بازدید خبرنگاران از مرکز مشاوره بیماری های رفتاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

نیمه پنهان ایدز در کرمان

علوم  دانشگاه  مسئوالن  سایر  و  عمومی  روابط  همت  به 
بازدید  تور  آذرماه   19 شنبه  سه  کرمان،  استان  پزشکی 
دانشگاه  رفتاری  های  بیماری  مشاوره  مرکز  از  خبرنگاران 
علوم پزشکی کرمان برگزار شد. مرکزی که تا قبل از بازدید 
از آن برای بنده و اکثر خبرنگاران نوع خدمات ارائه شده در 
آن مبهم بود و برخی نیز به اشتباه این تصور را داشتند که 
در این مرکز برای کودکان و نوجوانانی که رفتارهای نامناسب 
دارند خدماتی ارائه می شود. پس از ورود به این مرکز و ارائه 
توضیحات مشخص شد که در این مرکز که  در شهر کرمان 
روبه روی کوچه 25 خیابان مطهری غربی ) چهارراه احمدی( 
واقع شده است به بیماران مبتال به اچ آی وی به صورت صد 

درصد رایگان خدمات رسانی می شود. 
اچ آی وی

یکی از مهمترین دستاوردهای این تور برای بنده که بدون 
شک درصد بسیار باالیی از مردم جامعه ما نیز گرفتار این 
اشتباه هستند فهمیدن این موضوع است که اچ آی وی و 
ایدز با یکدیگر تفاوت دارند و ایدز در واقع بیماری پیشرفته 
ای است که در صورت عدم درمان ویروس اچ آی وی فرد 
به آن مبتال می شود. افراد جامعه ما که تست اچ آی وی 
آن ها مثبت شده است اگر کمتر از 3 روز از ابتالی به این 
بیماری برای درمان مراجعه کنند به صورت صد درصد بهبود 
می یابند و سایر افراد مبتال نیز اگر تا قبل از نمایان شدن 
عالئم این بیماری که معموال 15 تا 30 سال نیز ممکن است 
طول بکشد اگر درمان خود را آغاز کنند به راحتی می توانند 

عمری طبیعی داشته باشند. 
پزشکی  علوم  دانشگاه  های  بیماری  با  مبارزه  گروه  مدیر 
کرمان در جریان این بازدید گفت: هر یک از دانشگاه های 
علوم پزشکی در سطح استان کرمان ) کرمان، جیرفت، بم، 
شهرهای  در  را  مراکز  این  از  یکی  رفسنجان(  و  سیرجان 
تمامی  مراکز  این  گفت:  شفیعی  مهدی  دارند.  مختلف 
خدمات مربوط به پیشگیری از بیماری اچ آی وی و درمان 
این بیماری را به صورت صد درصد رایگان انجام می دهند. 

اول  گروه  دارند.  کننده  مراجعه  گروه  دو  عموما  مراکز  این 
افرادی هستند که بعد از اطالع رسانی های مختلف نسبت به 
بیماری اچ آی وی احساس نگرانی می کنند و برای مشاوره 
مراجعه  مراکز  این  به  خود  های  پاسخ  دریافت  و  گرفتن 
می کنند. شفیعی ادامه داد: این مشاوره ها عالوه بر شیوه 
حضوری از طریق تماس تلفنی در روزهای غیر تعطیل نیز 
با شماره  32231982  و شماره چهار رقمی 3655 امکان 
پذیر است. برای بیمارانی که آزمایش آن ها مثبت باشد نیز 
پرونده فعال تشکیل می شود و شیوه های به روز پزشکی 
بیماری  این  پیرامون  از دارودرمانی و شیوه های دیگر  اعم 
به صورت کامال رایگان برای این افراد انجام می شود. این 
افرادی  است  این  ما  تمامی تالش  بهداشتی گفت:  مسئول 
که دچار ویروس اچ آی وی می شوند هر چه سریعتر به این 
مراکز مراجعه کنند و باور داشته باشند که اگر به موقع تحت 
درمان قرار گیرند ویروس سرکوب می شود و عمری کامال 
طبیعی می توانند داشته باشند. نکته بسیار مهم که تمامی 
مردم جامعه ما باید بدانند این است بین ویروس اچ آی وی 
و بیماری ایدز تفاوت وجود دارد. ایدز در واقع سطح پیشرفته 
بیماری است که به دنبال ویروس اچ آی وی و در صورت 
عدم درمان و سرکوب ویروس فرد را مبتال می کند. به عبارت 
ساده تر افرادی که دچار ویروس اچ آی وی می شوند اگر به 
موقع درمان خود را آغاز کنند دچار بیماری ایدز نمی شوند. 

نیمه پنهان
این مرکز یک  امیدوارکننده در  با وجود مشاهدات بسیار 
خبر نیز باعث نگرانی بود و آن اینکه به گفته شفیعی تعداد 
مبتالیان به این ویروس در کشور حدود 60 تا 70 هزار نفر 
تخمین زده شده است و برای استان کرمان بر اساس جمعیت 
1500 تا 1700 نفر بیمار دچار اچ آی وی هستند. از این 
تعداد در استان کرمان حدودا نیمی از افراد شناسایی شده 
دیگر  نیمی  حدود  متاسفانه  دارند.  قرار  درمان  تحت  و  اند 
از افراد که حدودا 700 تا 800 نفر تخمین زده می شوند 
تاکنون ناشناس مانده اند. افرادی که یا از بیماری خود خبر 
به دلیل ترس های کامال  و  دارند  نیز خبر  برخی  و  ندارند 
بی اساس تاکنون برای درمان و آزمایش مراجعه نکرده اند. 
دریغ از اینکه بسیاری از این افراد حتی اگر یک روز زودتر 
به مراکز مشاوره و درمان مراجعه کنند بدون شک درمانشان 
موثرتر خواهد بود و برخی نیز به صورت ناخواسته دیگران را 
مبتال نمی کنند. شفیعی گفت:  از اواسط دهه هفتاد که این 

بیماری در کشور فراگیر شد تاکنون تعداد 270 نفر به دلیل 
بیماری ایدز در استان کرمان فوت شده اند. البته مهمترین 
دلیل فوت اکثریت این افراد عدم درمان به موقع بوده است. 
در حال حاضر بیشتر جوانان و نوجوانان در کانون خطر این 
رفتار  اگر  ما  از مردم جامعه  این قشر  و  دارند  قرار  بیماری 
کنند.  مراجعه  ما  مراکز  به  باید  حتما  اند  داشته  پرخطری 
بیماری  این  درگیر  تاکنون  ما  عمومی  جامعه  خوشبختانه 
نشده است و تمام تالش ما نیز باید این باشد که این شاخص 
حفظ شود. افرادی که رفتاری پرخطر داشته اند اگر حداکثر 
به صورت  بیماری  این  برای درمان مراجعه کنند  تا 3 روز 
باردار  مادران  گفت:  شود. شفیعی  می  درصد سرکوب  صد 
در صورت تحت درمان قرار گرفتن به صورت صددرصد می 

توانند به سالم ماندن جنین امیدوار باشند.
اختیاری و محرمانه

دکتر ابراهیم رنجبر پزشک درمانگر مرکز بهداشتی کرمان 
و مسئول مرکز مشاوره بیماری های رفتاری دانشگاه علوم 
مراکز در سراسر  این  ویژگی های  از  پزشکی کرمان گفت: 
کشور مشاوره و درمان رایگان، مراجعه اختیاری و همچنین 
محرمانه بودن اطالعات بیماران است. به گونه ای که ما حتی 
این اجازه را نداریم که درمورد این بیماری با پدر و مادر و یا 
همسر بیمار درمیان بگذاریم. جمعیت تحت پوشش ما نیز از 
سراسر دنیا می تواند باشد و به عبارتی اتباع کشورهای دیگر 
نیز در مراکز ما به صورت رایگان تحت درمان قرار می گیرند. 
دکتر رنجبر در پاسخ به انتقاد خبرنگار کرمان امروز مبنی بر 
اینکه نام این مرکز به گونه ای است که ابهام دارد و بسیاری 
از افراد جامعه از اینکه این مرکز چه خدماتی ارائه می دهند 

بی اطالع هستند گفت: اگر نام اچ آی وی روی تابلوی این 
مراکز نوشته شود این پیامد را دارد که مراجعین از مراجعه 
حضوری هراس داشته باشند. با این حال این وظیفه رسانه 
های مختلف و ما است که به تمام مردم جامعه اطالع دهیم 

که کار این مراکز چیست.
تبلیغات منفی

 این پزشک به این موضوع مهم نیز اشاره داشت که این 
بیماری تا 15 و حتی 30 سال هیچ گونه نمود ظاهری ندارد 
و پس از آن در فاز پشرفته که به آن ایدز می گوییم عالئم 
آن شبیه سایر بیماری های عفونی است و هیچ وجه تمایز 
ظاهری این بیماری ندارد. اینکه در سال های قبل و به ویژه 
دهه هفتاد و هشتاد تصاویری وحشتناک پیرامون این بیماری 
و به قصد اطالع رسانی منتشر شد به هیچ وجه بر اساس 
واقعیت نبود و متاسفانه همان تصاویر پیامدی منفی برای 
بیماران حتی تا به امروز را دارد.  ترس های بی دلیل مردم 
راه های  که  است. چرا  نامناسب  فرهنگ سازی  نتیجه  نیز 
انتقال هپاتیت است ولی  انتقال اچ ای وی همان راه های 
کسی از اینکه به او بگویند هپاتیت دارد ترسی ندارد. رنجبر 
رابطه جنسی   ( پرخطر  رفتار  که  افرادی  تمام  از  پایان  در 
مشکوک، تزریق و زخمی شدن بدن توسط چاقو در دعوا و یا 
زخمی شدن توسط وسایل نوک تیز مشکوک و پاشیده شدن 
درخواست  اند  داشته  بدن(  مخاط  و  چشم  در  آلوده  خون 
داشت هر چه سریعتر برای مشاوره و آزمایش به این مراکز 

مراجعه کنند. 
بی اطالعی

 الزم به ذکر است که خبرنگار کرمان امروز در حاشیه این 

بازدید با یک خانم حدودا 35 ساله که برای دریافت خدمات 
به این مرکز مراجعه کرده بود گفت و گوی کوتاهی را داشت. 
این خانم خود را ساکن یکی از مناطق حاشیه ای شهر کرمان 
معرفی کرد و مدعی بود که از طریق همسرش به این ویروس 
مبتال شده است. همسری که به گفته وی  به احتمال بسیار 
زیاد از طریق رابطه جنسی دچار شده است. این زن خود را 
صاحب 2 فرزند معرفی کرد که خوشبختانه سالم هستند. 
عفونی حدود  بیماری  یک  دلیل  به  که  زمانی  وی  بیماری 
زن  این  شود.  می  مشخص  شود  می  بستری  قبل  سال   5
درباره آن زمان می گوید: از ترس آبروی خود بیشتر از یک 
ماه فقط به خودکشی فکر می کردم و شاید اگر مددکار آن 
بیمارستان پیگیری نکرده بود االن فرزندانم بدون مادر بودند. 
با پیگیری مددکار و یکی از پزشکان این زن و همسرش به 
مرکز مشاوره بیماری های رفتاری کرمان معرفی شده اند. 
این خانم از پنج سالی که در این مرکز خدمات می گیرد می 
گوید: این مرکز خانواده ما را نجات داده است و این سال ها 
به گفته پزشک ویروس اصال پیشرفت نکرده است. هر کسی 
که مثل من گرفتار این ویروس است مطمئن باشد که اگر 
به اینجا مراجعه کند ترس هایش کال از بین می رود . این 
خانم در پایان پیرامون سایر مردم آن منطقه از حاشیه شهر 
می گوید: بعضی ها به همسرشان خیانت می کنند و این 
خیانت هم خودشان را گرفتار می کند و هم زن و حتی بچه 
های بیگناهشان را. ولی زیاد هم هستند جوان هایی که بیکار 
هستند و چون نمی توانند زن بگیرند به دنبال بی بندوباری 
می روند و بدتر اینکه از وسایل بهداشتی و پیشگیری هم 

استفاده نمی کنند.

گزارش »کرمان امروز« از اجرای طرح ترافیک زمستانه در جاده های استان و درخواست پلیس کرمان از مردم؛

همدلی برای کاهش تلفات جاده ای
اشاره:

موضوع تصادف همواره جزو دغدغه های مردم و مسئوالن 
بوده است. کارشناسان هم از تصادف و حوادث جاده ای به 
عنوان یکی از بزرگ ترین مشکالت در سالمت جامعه یاد می 
کنند. از آنجا که برخی از  جاده ها نیز ناهموار و دارای نقص 
های فراوان است و یا حتی بعضی رانندگان با رعایت نکردن 
قوانین راهنمایی و رانندگی و یا خستگی، حوادث رانندگی را 
تشدید می کنند از این رو کاهش تصادفات جاده ای یکی از 
دغدغه های جدی پلیس راه بوده است. به همین علت و با 
شروع فصل زمستان طرح ترافیکی زمستانه را در محورهای پر 

ترافیک و حادثه خیز، اجرا می کند.
در استان کرمان نیز پلیس در پایان هفته گذشته با 180 
به  را اجرا کرد.  ترافیکی زمستانه کرمان  تیم رزمایش طرح 
مطالعه  قابل  ادامه  در  که  شده  تهیه  منظورگزارشی  همین 

است.
69 جاده حادثه خیز در استان

بدون شک راه و وضعیت هندسی و فنی آن به عنوان یکی 
از ارکان ترافیک نقش مهمی در وقوع تصادفات دارد. اصالح 
یا حذف نقاط حادثه خیز تاثیر بسزایی در ارتقای ایمنی و 

کاهش حوادث ترافیکی و کاهش خسارت و ضایعات دارند. 
مطالعات صورت گرفته در زمینه نقش تصادفات جاده ای به 
عنوان مهم ترین عامل کاهش دهنده ایمنی حرکت در کشور 
ما نشان دهنده آن است که 75 درصد تصادفات در 20 درصد 
به دالیل  پیوندند که   به وقوع می  از کل مسیرهای خاص 

مختلف جزو مسیرهای حادثه خیز به شمار می روند.
در استان کرمان نیز 69 نقطه حادثه خیز در 15 شهرستان 
و 300  هزار   13 مجموع  در  و  است  شده  شناسایی  استان 
کیلومترراه آسفالته وجود دارد که در این زمینه کرمان رتبه 
دوم کشوری را  به خود اختصاص داده است و این استان بعد 
از استان اصفهان با 1900 کیلومتر بیشترین طول بزرگراه را 

درکشور دارد.
کاهش تصادفات جاده ای دغدغه پلیس استان

همواره کاهش تصادفات جاده ای و برقراری آرامش و امنیت 
های  دغدغه  از  استان  های  جاده  در  تردد  برای  شهروندان 
پلیس بوده است. البته مردم و شهروندان هم کاهش تصادفات 
جاده ای و تلفات ناشی از آن را به عنوان یکی از مطالبات خود 
می دانند که البته پلیس استان هم سعی کرد  با  به روز شدن 
تجهیزات  و با به کار گیری نیروهای بیشتر به این مطالبه 
برحق مردم پاسخ مثبت دهد که به یاری خداوند تصادفات و 

تلفات جاده ای در سال های اخیر کاهش داشته است.
آغاز طرح زمستانه پلیس استان

طرح  رزمایش  گذاشتیم  سر  پشت  که  را  ای  پنجشنبه 
نیروهای  با حضور  عوامل  زمستانه پلیس در استان کرمان 
پلیس راه استان، راهداران و نیروهای هالل احمر در گدار برف 

گیر خانه سرخ واقع در محور بردسیر به سیرجان اجرا شد.

در این رزمایش فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه پلیس 
استان حضور دارد، گفت:  راه های  و  تیم در گردنه  با 180 
سال گذشته افزون بر هزار و 120 نفر از هموطنان در شهر و 
راه های استان کرمان جان خود را از دست دادند که بیش از 
80 درصد این حوادث در راه ها و برون شهرها رخ داده است.

به گزارش ایرنا، سردار عبدالرضا ناظری افزود: حضور دستگاه 
ها و نهادهای مختلف در این رزمایش بیانگر آمادگی سازمان 
ماموریت و خدمت  اجرای  در  و همراهی خوب  نهادها  و  ها 

رسانی به مردم است.
برآورد هواشناسی  امسال طبق  اینکه زمستان  بیان  با  وی 
پربارش خواهد بود اظهار کرد: گردنه خانه سرخ یکی از بیست 
و هفت گردنه برفگیر استان کرمان است که رزمایش ترافیکی 
پلیس به صورت عملیاتی در این منطقه به مرحله اجرا در آمد.

فرمانده انتظامی استان کرمان تاکید کرد: 750 تیم مشترک 
با محاسبه امدادخودرو و واحدهای انتظامی در رزمایش طرح 

ترافیکی زمستانه 98 استان کرمان حضور دارند.
ترافیکی  رزمایش طرح  اجرای  از  پلیس  اینکه  بیان  با  وی 
زمستانه، سه هدف مهم را دنبال می کند تصریح کرد: کنترل 
لغزندگی  به  توجه  با  ترافیکی  حوادث  و  سوانح  تصادفات، 
محورها و برودت هوا در زمستان از جمله اهداف این طرح 

است.
رفتار  بخصوص  رانندگان  رفتار  کنترل  ناظری،  سردار 
رانندگان پرخطر و نجات جان مردم را یکی دیگر از اهداف 

مهم طرح زمستانه عنوان کرد.
وی گردنه های برفگیر استان کرمان را 27 مورد اعالم کرد 
و افزود: مهمترین گردنه برفگیر کرمان گدار خانه سرخ است 
که طرح زمستانه رزمایش ترافیکی از این نقطه آغاز می شود.

وی بر استفاده از هواناجا نیز در طرح زمستانه ترافیکی سال 
جاری تاکید کرد و افزود: هواناجا نیز با پشتیبانی، نظارت و 
کنترل رفتار رانندگان و همچنین امدادرسانی در این طرح 

تاثیرگذار خواهد بود.
سردار ناظری تاکید کرد: بیش از 91 میلیون تردد طی سال 

گذشته در محورهای شمال استان کرمان اتفاق افتاده است.
وی با بیان اینکه تلفات ناشی از حوادث جاده ای طی سال 
گذشته نسبت به سال قبل از آن 10 درصد کاهش داشته 
است افزود: در هشت ماه گذشته نیز بیش از 800 جان باخته 
حوادث جاده ای در استان کرمان وجود داشته که این آمار 

نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ندارد.
از معاینه فنی خودرو قبل  انتظامی استان کرمان  فرمانده 
از سفر به عنوان اقدامی مهم یاد کرد و گفت: این اقدام از 
بروز خطرات احتمالی در راهها جلوگیری می کند و رانندگان 
به توصیه های پلیس راه توجه کنند و آذوقه و لوازم کافی 

گرمایشی به همراه داشته باشند.
وی با بیان اینکه پلیس در طرح زمستانه به صورت جدی با 
افراد خطر آفرین و قانون گریز در رانندگی برخورد می کند 
تاکید کرد: خودروهای پلیس به ردیاب لحظه ای خودروها 

به  دارند  ساز  حادثه  تخلفات  که  رانندگانی  و  است  مجهز 
صورت بر خط اعمال قانون می شود.

اصالح نقاط حادثه خیز
مدیرکل راهداری، حمل و نقل جاده ای استان کرمان هم 
در این رزمایش با اشاره به نقاط حادثه خیز استان کرمان، 
خاطرنشان کرد: 69 نقطه پرحادثه در 15 شهرستان استان به 

شکل امانی رفع حادثه خیزی شده است.
سید علی حاج سیدعلیخانی با بیان اینکه 13 هزار و 300 
کیلومتر راه آسفالته در استان کرمان وجود دارد که در این 
داده  اختصاص  خود  به  را  کشوری  دوم  رتبه  کرمان  زمینه 
است گفت:همچنین این استان بعد از اصفهان با هزار و 900 

کیلومتر بیشترین طول بزرگراه را در کشور دارد.
هزار  را  کرمان  استان  برفگیر  های  گردنه  مسیر  وی طول 
و 57 کیلومتر عنوان و تصریح کرد: ۴1 راهدارخانه سیار و 
ثابت با 370 پرسنل و 186 خودرو سبک و سنگین در طرح 

زمستانه سال جاری آماده خدمات رسانی هستند.
مدیرکل راهداری، حمل و نقل جاده ای استان کرمان گفت: 
استان  محورهای  بازگشایی  برای  نمک  و  تن شن  هزار   29
زمستان  فصل  در  یخبندان  و  برف  بارش  زمان  در  کرمان 

خریداری شده است.
تمام  بر  نظارتی  با 22 دوربین  این مطلب که  بیان  با  وی 
گردنه  های اصلی استان کرمان نظارت می  کند تصریح کرد: 
چهار دوربین نظارتی جدید نیز بزودی در محورهای مواصالتی 

این استان به ویژه در گردنه های برفگیر نصب خواهد شد.
وی افزود: 37 مجتمع خدمات رفاهی نیز در طول محورهای 
مواصالتی استان کرمان در طرح رزمایش زمستانه تجهیز شده  

تا در صورت مسدود شدن راهها به افراد خدمات ارائه کند.
وی شمار نقاط حادثه خیز استان کرمان را 69 مورد اعالم 
کرد و گفت: در 15 منطقه از این تعداد عملیات مختلف رفع 

حادثه خیزی انجام شده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان نیز ضمن تقدیر 
از فرمانده انتظامی استان کرمان به دلیل آغاز این رزمایش از 
منطقه حادثه خیز گدار خانه سرخ افزود: خدمات هالل احمر 

در سطح استانی، ملی و بین المللی بر کسی پوشیده نیست.
رضا فالح ادامه داد: خدمات جمعیت هالل احمر برای کاهش 
و تسکین آالم بشری و تکریم انسان ها برنامه ریزی و اجرا می 

شود و جمعیت هالل احمر متولی حوادث طبیعی است.
وی تصریح کرد: در طرح ترافیکی زمستانه پلیس بیش از 
25 پایگاه ثابت و موقت با حضور 500 نفر از نیروهای جمعیت 
هالل احمر در قالب نجاتگر و واکنش سریع دراستان کرمان 

مشغول به فعالیت هستند.
سخن آخر

نظم و امنیت در جاده ها تنها با حضور پلیس و تجهیزات آنها 
به تنهایی پاسخ مناسب نخواهد داد بلکه شهروندان نیز باید 
با همکاری و همیاری خود و رعایت قوانین رانندگی، پلیس را 
در اجرای هر چه بهتر این رزمایش یاری رسانند تا ان شاهلل 
زمستانی بی حادثه را در جاده های استان ،پشت سر بگذاریم.

    کاهش تصادفات جاده ای یکی از دغدغه های جدی پلیس استان بوده و هست.   
به همین علت با شروع فصل زمستان هر سال طرح ترافیکی زمستانه در محورهای پر 
ترافیک و حادثه خیز استان، اجرا می شود. در طرح ترافیک زمستانه امسال، پلیس با 180 تیم 
در گردنه ها و راه های استان حضور دارد، اما باید دانست که نظم و امنیت در جاده ها تنها 
با حضور پلیس و تجهیزات ایشان به تنهایی موثر نیست، بلکه شهروندان نیز باید با همکاری 
و همیاری خود و رعایت قوانین رانندگی، پلیس را در اجرای هر چه بهتر این رزمایش یاری 

رسانند، رفتاری که پلیس راهور از آن با عنوان همدلی و همراهی یاد می کند و....

گزارش: مهدیه السادات میر مهدی حسینی

گزارش و عکس: سعید 
احمدی

تا انتخابات؛ 

لزوم مقابله 

با عمیق تر شدن 

شکاف طبقاتی
و  روشنفکری  ی  جامعه  های  دغدغه  مهمترین  از  یکی 
ناف و  بند  بریدن  برای  اقتصادی کشور، تالش  کارشناسان 
سالهای  متاسفانه طی  که  است  نفت  از  حیاتی کشور  مسیر 
گذشته جامه ی عمل به خود نپوشیده و تنها به نظریه پردازی 
های بی سرانجام و پایان نامه هایی که در قفسه ی کتابخانه 

های دانشگاه ها خاک می خورد، منحصر شده است.
به جای  بایست  مالیاتی که می  میلیارد  میان هزاران  این  در 
بهای نفت، کشور را اداره کند از خزانه ی دولت ها فراری 
شده است. چنین پدیده شومی که شکاف طبقاتی را دامن 
زده است به عنوان یکی از بمب های ساعتی، امنیت و آرامش 

را آماج تیرهای زهرآگین خود قرار داده است.
از  استفاده  با  است  قادر  نسل جوان  است که  در حالی  این 
»معجزه ی شفافیت« ـ که بسیاری از کشورهای لبه ی پرتگاه 
را از پریشانی و بدبختی و ناامنی و افسردگی عمومی نجات 
داده است ـ زیرساخت های الزم را برای پیشگیری از فرار 
هزاران میلیارد مالیاتی که بستر ساز عدالت، امنیت، آرامش 
و سالمتی روحی و روانی و جسمی مردم خواهد بود، فراهم 
آورد. به شرط آنکه در راستای نیل به این فراز تاریخی، در 
بین قانونگذاران عزمی راسخ وجود داشته باشد و مجلس با 
تصویب قوانین محکم و استوار و پیگیری های مستمر و همه 

جانبه ثابت کند خانه ی ملت است.
پرواضح است به مصداق »ذات نایافته از هستی بخش/ کی 
نمایندگان  که  هنگامی  تا  بخش؟«  هستی  شود  که  تواند 
مردم بر روش ها و ساز و کارهای برخاسته از فناوری های 
نداشته  مطلوبی  تسلط  اینترنت  عصر  ارتباطی  و  اطالعاتی 
باشند، خانه ی ملت، همچون دوره های پیشین در توفیق در 

این امر مهم ناکام خواهد ماند.
راسخ  عزم  نبود  و  ضعیف  قانونگذارهای  دانیم،  می  همه 
را  دولت  بندناف  بریدن  که  سالهاست  مجریه،  ی  قوه  در 
به  اگر  انداخته است. حال آنکه  تاخیر  به  از چاه های نفت 
جای اجرای سیاست های پوپولیستی، بر این سیاست مترقی، 
تاکید می شد و قانونگذاران با وضع قوانینی که مو به درزشان 
نرود، درآمدهای نفتی را صرف زیرساخت های الزم برای 
صنعت گردشگری و حمایت از تولید کنندگان با ایمانی که 
تمام اهتمام خود را صرف سربلندی ایران عزیز می کنند و 
هرگز خود را به خیانت و ابتذال آلوده نمی کنند، می شد، 
امروزه کشور هرگز دچار بحران نمی شد. آیا باز هم قرار 
است نمایندگان جا مانده از پیشرفت های زمانه وارد مجلس 
شوند و یا مردم به آن حد از رشد و بلوغ فکری رسیده اند که 

شایستگان خود را بشناسند؟ 

به قلم یحیی
 فتح نجات



چهار شنبه 23 آذرماه 17/1398  ربیع الثانی 1441/ 14 دسامبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3116
فرهنگ و ادب

با سریال های جدید تلویزیون آشنا شوید

نگاهی به کتاب »ننه دالور و فرزندان او« اثر برتولت برشت

کدام نویسندگان ترک در ایران محبوبیت دارند؟

سرویس فرهنگی کرمان امروز
 

های  مجموعه  زمستان  فصل  آستانه  در  سیما  های  شبکه 
نمایشی جدیدی را روی آنتن می برند.

با سه  و سه  دو  آنالین، شبکه های یک،  به گزارش قدس 
و  سرنوشت«  »از  همکف«،  »زیر  جدید  نمایشی  مجموعه 

»وارش« مهمان خانه های مخاطبان خود می شوند.
شبکه یک و »زیر همکف«

پخش مجموعه نمایشی »زیر همکف« به کارگردانی بهمن 
گودرزی و تهیه کنندگی رضا جودی از جمعه ۲۲ آذر ماه هر 
شب ساعت ۲۲:۱۵ شروع شده است. سریال »زیر همکف« به 
به سفارش گروه  لطفیان  احسان  و  نویسندگی مهدی حمزه 
فیلم و سریال شبکه یک سیما در ۲۳ قسمت ۴۵ دقیقه ای 

تولید شده است.
در خالصه داستان »زیر همکف« آمده؛ »زندگی قانون های 
زیادی داره. ولی به نظر من مهم ترینش اینه که راحت، نه بگی 
و هیچ وقت از نه گفتن نترسین. موافقین؟ نه؟« بازیگرانی چون 
هومن شاهی، خاطره حاتمی، بهادر مالکی، عزت اهلل مهرآوران، 
محمود جعفری، نادر داهیم، پریسا مقتدی، یزدان فتوحی، ویدا 
دارابی در  نگین معتضدی، سامان  پریسا گل دوست،  جوان، 

سریال بازی می کنند.
سایر عوامل »زیر همکف« نیز عبارتند از: فریبرز سیگارودی 
و  برنامه ریزی  مدیر  نیک  بختیاری  رضا  تصویربرداری،  مدیر 
چهره پردازی،  طراح  دارسنج  محسن  کارگردان،  اول  دستیار 

آبتین برقی طراح صحنه، جواد مقدس صدابردار، زهرا صمدی 
مدیر  آقایی  یوسف  تولید،  مدیر  مرادی  وحید  لباس،  طراح 
شایان  و  حسنوند  حامد  تصویربردار،  گوگانی  رضا  تدارکات، 
مجری  سیگارودی  شایان  تصویر،  اول  دستیار  سیگارودی 
مهران  تصویر،  دستیاران  جمالی  فرهاد  و  خرمی  آرش  نور، 
شهرآشوب، ایمان فرزانی گروه کارگردانی، مارال فتحی منشی 
صحنه، مسعود رئیس الساداتی و نسرین حاجی زاده مجریان 
گریم، مهدی سنگی و جواد بهبودی دستیاران صحنه، سیاوش 
نیادی  عطا خانی و حوری شفیعیون دستیاران صدا، مرضیه 
دستیار  اردستانی  آریا  تدوین،  جودی  مهدی  لباس،  دستیار 
ابویی  علیرضا  عکس،  بختیاری  سمیرا  صداگذاری،  و  تدوین 
ویژه  جلوه های  نجفی  شهاب الدین  پشت صحنه،  تصویربردار 

بصری.
 »از سرنوشت« شبکه دو

محمدرضا  کارگردانی  به  سرنوشت«  »از  نمایشی  مجموعه 
خردمندان و علیرضا بذرافشان و تهیه کنندگی اکبر تحویلیان از 
شنبه ۳۰ آذر ماه شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن 

شبکه دو سیما می رود.
»از سرنوشت« به سرنوشت دو کودک از سن کم تا جوانی 
می پردازد و محوریت آن امید بخشی و تالش برای رسیدن به 
آرزوها است. پوریا پورسرخ، مجید واشقانی، لیال بلوکات، حبیب 
سیدمهرداد  طهماسبی،  مائده  پاکدل،  حسین  نسب،  دهقان 
ضیایی، علیرضا استادی، فریبا نادری، مهدی صبایی و علیرضا 
پربازیگر هستند. همچنین  این سریال  بازیگران  از جمله  آرا 

دارا حیایی، کیسان دیباج، فاطیما بهارمست، محمد زکی زاده، 
از  کاظمی  مریم  و  رفیع  میترا  توکلی،  مهدیس  فروغ،  نسیم 

جمله بازیگران جوان این سریال به شمار می روند.
به  و  نویسندگان  از  توسط جمعی  قسمتی  سریال ۶۰  این 
و  است  درآمده  نگارش  به  سلطانی  محمدمحمود  سرپرستی 

برای گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما تولید شده است.
»وارش« در شبکه سه

و  کاوری  احمد  کارگردانی  به  »وارش«  نمایشی  مجموعه 
تهیه کنندگی محمودرضا تخشید از یک شنبه ۱۷ آذر ماه هر 

شب ساعت ۲۰:۴۵ روی آنتن شبکه سه سیما رفته است.
سریال »وارش« کاری از گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما 
نگارش شده  قاسمعلی  قلم جابر  به  است که در ۳۴ قسمت 

است. این درام تاریخی ـ عاشقانه با نام قبلی »بهترین سال 
های زندگی ما«، اقتباسی از رمان مطرح »مهاجران« هاوارد 
فاست است که قصه ای پرفراز و نشیبی را به تصویر می کشد که 

از دهه ۳۰  آغاز می شود و  به دهه حاضر می رسد.
فرار  برای  یارمحمد  آمده:  سریال  این  داستان  خالصه  در 
شغل  تا  رود  می  کشور  شمال  به  خشکسالی  و  گرسنگی  از 
ماهیگیری را پیشه کند. او که نمی داند ماهیگیرِی آن منطقه 
در سلطه گردنکشی به نام تراب است، به دریا می زند و مقابل 
تراب می ایستد. وارش بیوه جواد که سال ها تراب در خیال 
ازدواج با اوست، با دیدن دالوری یارمحمد دل به او می بندد و 
به تراب جواب رد می دهد. تراب نقشه ای می چیند تا یارمحمد 
انتظارش را نمی  اتفاقی که هیچکس  اما  را از سر راه بردارد، 

کشد، از راه رسیده و سرنوشت آدم ها را به هم پیوند می زند.
هدایت  تبار،  جاللی  علیرضا  تشکر،  بهنام  کمالی،  علیرضا 
کاردان،  داریوش  دالوری،  امیررضا  ارجمند،  برزو  هاشمی، 
امینی  مهدی  راستاد،  رامین  نوروزی،  رحیم  قائدی،  شهرام 
الهام  شهیدی،  نیلوفر  تهرانی،  حدیثه  رضوی،  سهیال  خواه، 
سلیمانی،  کورش  نعمتی،  فرخ  سلیمانی،  علی  طهموری، 
نسرین بابایی، افشین سنگچاپ، آوا دارویت، قربان نجفی، فریبا 
طالبی، مینا نوروزی، فریده دریامج، سهی بانو ذوالقدر، ساناز 
سماواتی، وحید شیخ زاده، پیام احمدی نیا، بهراد خرازی، فرج 
اهلل گلسفیدی، انوش نصر، کرامت رودساز، حمیدرضا داوری، 

مهدیه کوهستانی و ... در این سریال بازی کرده اند.
طرح:  مجری  از:  عبارتند  »وارش«  پروژه  اصلی  عوامل 
ناصری،  محمد  تصویربرداری:  مدیر  دارابی،  محمدکامبیز 
آهنگساز:  پروری،   روح  حسن  لباس:  و  دکور  صحنه،  طراح 
پیمان خازنی، خواننده تیتراژ:ساالر عقیلی، مدیر صدابرداری: 
صالحیان،  داریوش  گریم:  طراح  فدایی،  فرخ  حاتمی،  امیر 
مدیر  اسحاقی،  آرش  صداگذار:  غضنفری،  تدوینگر:حسین 
تولید: رحیم بیابانی، جلوه های ویژه میدانی: حمید رسولیان، 
جلوه های ویژه کامپیوتری: شهاب نجفی، محسن خیرآبادی، 
اصالح رنگ و نور: امیر ولی خانی، برنامه ریز: حبیب قلی زاده، 
دستیار یک کارگردان: محسن حسن پور، تصویربردار: فردین 
یعقوبی،  عکاس:علی  نظری،  محبوبه  صحنه:  منشی  ناصری، 
هادی  ای:  رسانه  مشاور  و  مند  بهره  علی  تدارکات:  مدیر 

اعتمادی مجد

سرویس ادبی کرمان امروز
 

به  عموما  را  آلمانی  نمایشنامه نویس  برشت«  »برتولت 
عنوان بزرگترین نمایشنامه نویس معاصر می شناسند و از 
وی با عنوان »شکسپیر عصر ما« یاد می شود. در میان آثار 
فراوان این نویسنده و شاعر، »ننه دالور و فرزندان او« را 
به عنوان یکی از سه اثر برجسته و شاهکار برشت طبقه 

بندی می نمایند.
»ننه دالور و فرزندان او« درباره زنی است که در میانه 
جنگ های سی ساله در قرن هفدهم: در اروپا، با گاری خود 
به قصد خرید و فروش و سوداگری در جبهه ها از این سو 
به آن سو می رود. ننه دالور سه فرزند دارد، دو پسر که 
به خدمت  سرباز  عنوان  به  را  آن ها  دارند  قصد  نظامیان 
گذشته  ازدواجش  و سن  است  الل  که  دختری  و  ببرند 
این  سرنوشت  رود،  می  پیش  نمایشنامه  هرچه  است. 

خانواده با جنگ و کاسبی بیش از پیش گره می خورد.
برشت حدود چهل نمایشنامه از خود به جای گذاشت 
و بیش از هشت دیوان شعر، اهمیت کار انقالبی وی در 
تئاتر به »تالقی شعر و نمایش« باز می گردد و اینجاست 
این  از  می یابد.  اهمیت  او«  فرزندان  و  دالور  »ننه  که 
نمایشنامه عالوه بر عناوینی مانند »چکیده افکار برشت« 
از  یکی  عنوان  به  نمایشنامه ضد جنگ«،  »بزرگترین  یا 
بهترین متن های برشت در "تلفیق نمایش و واقعیت" یاد 
می شود. روشی که عموما با عنوان »فاصله گذاری« از آن 
یاد شده و عبارت است از "قطع کردن نمایش در نقاطی 
که امکان پیوند حسی میان مخاطب و نمایشنامه افزایش 

می یابد" با این هدف که مخاطب و بیننده به جای غرق 
شدن در خیال، همواره هوشیار باشد و در متن تعمق و 

تفکر کند.
تکینک و تمهید فاصله گذاری در »ننه دالور و فرزندان 
او« به کرات با آواز خواندن ناگهانی یک شخصیت روی 
می دهد. از سوی دیگر "بستر جنگ، طنز تلخ و ارجاعات 
متن"  در  سیاسی  و  مذهبی  اخالقی،  مباحث  به  فراوان 
از  یکی  عنوان  به  نمایشنامه  این  که  است  شده  موجب 

کامل ترین آثار برشت تلقی شود. برشت هنرمندی بود که 
اعتقاد داشت »فلسفه و هنر«، دو برادر همزاد هستند و 
سعی داشت آگاهی بخشی و دعوت به فضیلت را در هسته 
عین  در  دلیل  همین  به  بگنجاند.  خود  نمایشنامه های 
"کتاب  به  نمایشنامه  این  در جای جای  در کالم،  ایجاز 
مقدس، اخالقیت زمان خود و آراء متفکران و فیلسوفان 

بزرگ" ارجاع می دهد.
فرزندان  باید در نظر گرفت که »ننه دالور و  از سویی 

سال های  در  و  دوم  جهانی  جنگ  آغاز  شرایط  در  او« 
۱۳۳۹-۱۳۳۸ نوشته شده است. به همین دلیل با توجه 
جنگ های  بستر  در  که  نمایشنامه  در  حوادث  متن  به 
و  چندالیه  اثر  یک  با  میگذرد،  رنسانس  از  پس  مذهبی 
پیچیده مواجه هستیم که در عین سادگی و روان بودن 
متن، برای رسیدن به ژرفای تفکر نویسنده آن، نیازمند 

بازخوانی چندباره است.
با وجود تفسیر های چپ از آثار برشت و حضور عناصری 
مانند دهقانان فقیر و قشر مذهبی سست عنصر و حکام 
بی لیاقت در این اثر وی، نباید به بیراهه رفت و نمایشنامه 
»ننه دالور و فرزندان او« را صرفا اثری در حمایت از فقرا 
و دعوت به شورش تلقی کرد که خطایی بس بزرگ است. 
دغدغه  فلسفی،  تفکر  پشتوانه  با  فردی  عنوان  به  برشت 
اصلیش »فضیلت انسان« بود، فضیلتی که عموما در میان 
نمیخورد و موجب می شود  به چشم  توده ها  و  حاکمان 
"انسان در برابر انسان قرار گیرد و تباهی آغاز شود". به 
عنوان  به  او  اطرافیان  و  ننه دالور  است که  دلیل  همین 
افرادی با روحیه کاسب کارانه به تصویر کشیده می شوند 
که تن به هر ذلت و رذیلتی میدهند، هرکسی تقصیر را 
بر گردن دیگری می اندازد و از آن به عنوان »بدبختی و 

سرنوشت« یاد می کنند.
تصویر  به  را  شخصیتی  درخشان،  متن  این  در  برشت 
بدبختی  از  آوردن  در  پول  وقف  را  خود  که  می کشد 
با جنگ، کاسبی می کند، چنان  و  است  نموده  دیگران 
که سیاستمداران و کلیسا به تجارت می پرداختند. »ننه 
دالور« از آن رو دالور خوانده می شود که در اوج جنگ 

به قصد حفظ اموال خود از خط آتش جبهه عبور کرده 
کاسبکار  اوست!  بودن«  »کاسبکار  وی  فضیلت  و  است 
بودنی که حتی در برابر غریزه مادری او نیز قرار می گیرد 
و موجب فاجعه می گردد. دغدغه ی برشت »نه اصالت فقر 
و فقرا و رنج« بلکه فقدان فضیلتی است که موجب می 
شود انسان زندگی شرورانه یا ذلیالنه را بپذیرد و از این 
روست که برشت در انتهای متن به سرنوشت سقراط و 

بسیاری افراد شریف و فضیلت مند اشاره می کند.
اثر  او«  فرزندان  و  دالور  »ننه  نمایشنامه  یازدهم  چاپ 
»مصطفی  دقیق  و  درخشان  ترجمه  با  برشت  برتولت 
نیلوفر عرضه شد.  نشر  توسط  در سال ۱۳۹۷  رحیمی« 
این کتاب در ۱۹۲ صفحه و با قیمت ۲۵.۰۰۰ تومان در 

دسترس عالقه مندان است.
نیست  آبرو  نیست،  شرف  "دیگر  نمایشنامه:  متن  از 
سرکار. من که دیگر اعتقادم از آدمیزاد بریده. مدتهاست 
که زندگی در اینجا بی جنگ و جدال گذشته است. آخر 
مردم چگونه اخالق پیدا کنند؟ میدانی صلح یعنی هرج و 
مرج، جنگ یعنی نظم و انضباط. در زمان صلح علف های 
می آیند.  بار  هرزه  مردم  و  میگیرد  را  آدمیزاد  دور  هرزه 
این  توی  شوند.  می  پاتی  قاتی  هم  با  حیوان  و  انسان 
هست؟  سالم  اسب  و  جوان  تا  چند  میبینی  که  شهری 
هیچ کس نمی داند. حتی هیچ وقت آن ها را نشمرده اند. 
است  هفتاد سال  به  نزدیک  که  ام  دیده  را  من جا هایی 
جنگ به خود ندیده. خوب، مردم حتی اسم هم ندارند. 
باشد،  اما در جا هایی که جنگ  نمیشناسند.  را  همدیگر 

صورتحساب و دفتر و دستک مرتبی هست"

سرویس ادبی –فرهنگی کرمان امروز

محبوبیت این روزهای الیف شافاک نویسنده ترک در ایران 
در شرایطی است که پیش از این نیز نویسندگان ترک زیادی 

آثار باارزش در ایران داشته اند.
 به گزارش سالم نو، توجه به کتاب های نویسندگان ترک، 
در میان کتاب خوان های ایرانی روبه افزایش است. نزدیکی 
اما  باشد،  نزدیکی  این  دالیل  از  یکی  می تواند  جغرافیایی 
نمی توان قرابت فرهنگی را نادیده گرفت. شباهت های موجود 
در تغییرات و تحوالت اجتماعی و سیاسی از دیگر عواملی 
است که خوانندگان فارسی زبان را به خواندن کتاب هایی با 
مولف ترک زبان ترغیب می کند. با اینکه عزیز نسین، پیش 
در  شد،  شناخته  ایرانیان  میان  ترک  نویسندگان  دیگر  از 
مورد برخی نویسندگان مانند اورهان پاموک و الیف شافاک 
فارسی  به  نویسندگان  این  آثار  بیشتر  که  گفت  می توان 
ترجمه و در ایران منتشر شده است؛ تا جایی که مخاطبان 
آنها  آثار   و آخرین  فعالیت ها  اخبار  پیگیر  نویسندگان  این 

هستند.
عزیز نسین نخستین بود

دسامبر  در  نَسین،  َعزیز  به  معروف  نُصَرت  محَمت 
۱۹۱۵متولد شد و در ژوئیه ۱۹۹۵ از دنیا رفت. او نویسنده، 
سردبیری  که  نسین  بود.  ترکیه  اهل  طنزنویس  و  مترجم 
بررسی  به  آثار خود  بر عهده داشت، در  را  گاهنامه طنزی 
دیوان ساالری و نابرابری های اقتصادی در جامعه وقت ترکیه 
پرداخت. بسیاری از داستان های کوتاه او را ثمین باغچه بان، 

احمد شاملو، رضا همراه و صمد بهرنگی به فارسی ترجمه 
نام  به عنوان  را  نام  این  او  و  بود  پدرش  نام  عزیز  کرده اند. 
مستعار خود انتخاب کرد. همچنین نسین در زبان ترکی به 
معنای »تو چه کاره ای یا تو چه هستی؟« است. از نسین تا به 

امروز ۱۸ داستان و رمان در ایران منتشر شده  است.
ایران  در  کتاب  عنوان   ۱۸ او  از  که  ترک  نویسنده  دیگر 
منتشر شده، فرید اورهان پاموک،  متولد ژوئن سال ۱۹۵۲، 
نخستین ترک تباری است که جایزه نوبل ادبیات را در سال 
و  جودت  »آقای  او  رمان  نخستین  کرد.  دریافت   ۲۰۰۶
پسران« بود که در سال ۱۹۸۲ نوشته شد و جوایز ملی ارهان 
کمال و کتاب سال را برای پاموک به همراه داشت . پاموک در 
سال ۱۹۹۸ رمان »نام من سرخ« را نوشت که این رمان هم 

جوایز زیادی برای او به ارمغان آورد.
شافاک نویسنده پرفروش این روزها

الیف شافاک یکی از نویسندگان شناخته شده میان ایرانیان 
است. حتی اگر کسی کتاب »ملت عشق« او را نخوانده باشد، 
حتماً درباره آن چیزهایی شنیده است. از این نویسنده تا به 
حال ۱۵ کتاب در ایران ترجمه و چاپ شده است. او در سال 
۱۹۷۱ در استراسبورگ فرانسه از والدینی ترک به دنیا آمد. 
او نخستین کتاب داستانش را در سال ۱۹۹۴ منتشر کرد. 
شافاک دو رمان هم به زبان انگلیسی نوشته است. او پس از 
انتشار رمان »حرامزاده استانبول« از سوی دادگاه های ترکیه 

به جرم »اهانت به ترک بودن« متهم شد.
چهار کتاب از زولفو لیوانلی در ایران منتشر شده است که 
ژوئن  متولد  او  است.  کتاب  »بی قراری« شناخته شده ترین 
کتاب  است.  ترکیه ای  شاعر  و  نویسنده  آهنگساز،   ،۱۹۴۶

بی قراری اثر زولفو لیوانلی، پرفروش ترین کتاب ترکیه در سال 
۲۰۱۷ است که از زاویه ادبیات به مسئله جنگ، عشق، باور و 
یقین اشاره دارد . نویسنده کتاب بی قراری، به واسطه رمان ها 
و آثار موسیقی صلح جویانه اش، موفق به کسب بیش از ۳۰ 
جایزه جهانی و ملی در حوزه ادبیات، موسیقی و سینما شده 
است. رمان های او در کشورهایی مانند چین، اسپانیا، کره و 

آلمان در فهرست پرفروش ترین ها قرار دارد.

"اینجه ممد« یاشار کمال را به شهرت جهانی  رساند
سال ۱۹۲۳ همزمان با تأسیس جمهوری ترکیه در روستای 
گوکچه لی، کودکی  به دنیا آمد که نامش را کمال گوکچه لی 
گذاشتند؛ فردی که در ایران با عنوان یاشار کمال شناخته 
فکری  محصول  آنکه  از  قبل  گوکچه لی  کمال  می شود. 
روزنامه  در  بنگارد،  رمان  قالب  در  را  خویش  احساسی   و 
جمهوریت قلم می زد. داستان »اینجه ممد« یاشار کمال را 

به شهرت جهانی  رساند. از یاشار کمال سه کتاب به فارسی 
ترجمه شده است. او در فوریه ۲۰۱۵ از دنیا رفت.

اورهان کمال رمان نویس ترکی است که بیشتر افراد او را 
ترکیه  در  فقیرانه  زندگی  از  که  واقع گرایی  رمان های  برای 
می نوشت، می شناسند. او در سال ۱۹۱۴ در آدانا به دنیا آمد 
و در سال ۱۹۷۰ در بلغارستان از دنیا رفت. از اورهان کمال 

سه کتاب در ایران ترجمه و چاپ شده است.
اُغوز آتای استاد ادبیات پاموک

اُغوز آتای  متولد ۱۹۳۴ که در سال ۱۹۷۷ فوت کرد، یکی از 
پاموک  استاد  به نوعی  و  است  ترکیه  مدرن  ادبیات  بنیان  گذاران 
خطرناک«  »بازی های  به ویژه  او  رمان های  می شود.  محسوب 
از  یکی  بی تردید  و  شده  نوشته  ذهن  سیال  جریان  شیوه  به 
پیچیده ترین و شگفت انگیزترین رمان هایی است که در دنیا نوشته 

شده اند. از این نویسنده سه کتاب به فارسی ترجمه شده است.
عایشه کولین متولد سال ۱۹۴۱ نویسنده داستان کوتاه، 
نوشتن  در  او  است.  ترک  زن  رمان نویس  و  فیلمنامه نویس 
کتاب هایش از آتیال ایلهان، شاعر ترکیه ای، الهام گرفته  است. 
از این نویسنده سه رمان به فارسی ترجمه و چاپ شده است. 
نویسنده دیگر ترک زبان با سه کتاب در ایران، احمد امید، 
زاده جوالی ۱۹۶۰ است. او بیشتر به خاطر رمان های جنایی 
خود شناخته می شود. از جانان تان متولد ۱۹۵۱، دو رمان در 
ایران منتشر شده است. او در مسابقات مختلف ادبی مدرک و 

جوایز زیادی کسب کرده است.
احسان اوکتای آنار، فریده چیچک اوغلو، آیفر تونچ، یکتا 
از  اینالجق  خلیل  و  بالعل  مصطفی  ایلهان،  آتیال  کوپان، 
به فارسی  آنها یک کتاب  از  نویسندگان ترکی هستند که 

ترجمه و منتشر شده است.
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سرماخوردگی در بارداری؛ روش های درمان و جلوگیری

سرویس سالمت کرمان امروز

 احتمال ابتال به سرماخوردگی در زنان باردار زیاد است، 
زیرا سیستم ایمنی بدن در دوران بارداری تحت تاثیر قرار 
شایع ترین  از  یکی  فصلی  سرماخوردگی  گرفت.  خواهد 
بیماری های تنفسی در انسان است و میلیون ها نفر در سال 
دچار این وضعیت می شوند. دانستن اطالعات و نکات الزم 
به هنگام سرماخوردگی در بارداری می تواند به سالم ماندن 

مادر و جنین کمک کند.
روش های درمان سرماخوردگی در بارداری

سرماخوردگی در دوران بارداری عالوه بر مصرف دارو، نیاز 
به رعایت نکات دیگری هم دارد که در ادامه به آن ها اشاره 

خواهیم کرد.
مسکن ها

درمان درد در دوران بارداری از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است، زیرا در صورت عدم کنترل می تواند منجر به استرس، 
بدون  دارو های  شود.  افسردگی  عالئم  و  باال  خون  فشار 
استامینوفن  التهابی  دارو های ضد  درد شامل  نسخه ضد 
و غیراستروئیدی )NSAIDs( همانند ایبوپروفن هستند.
 ،)FDA( بر اساس اعالم سازمان غذا و داروی ایاالت متحده
استفاده از دارو های تسکین دهنده درد در دوران بارداری 
انجام شود، زیرا برخی  با راهنمایی مستقیم پزشک  باید 
از دارو های  از خطرات احتمالی استفاده  مطالعات حاکی 
تسکین دهنده درد در دوران بارداری هستند، بنابراین از 
مصرف خودسرانه آن ها بپرهیزید. در زیر به این دارو ها و 

خطرات احتمالی آن ها اشاره خواهیم کرد:
سقط  خطر  است  ممکن  شده  تجویز  •NSAIDهای 

جنین را در نیمه اول بارداری افزایش دهند.
نقص  به  ابتال  خطر  است  ممکن  مخدردار  •مسکن های 
جنین را هنگام مصرف در سه ماهه اول بارداری افزایش 

دهد.
با  است  ممکن  بارداری  دوران  در  استامینوفن  •مصرف 
افزایش خطر ابتال به کمبود توجه بیش فعالی در کودکان 

مرتبط باشد.

زنان باردار باید پیش از مصرف هرگونه داروی ضددرد با 
پزشک خود مشورت کنند.

دارو های ضدسرفه
جزء  اغلب  دکسترومتورفان  همانند  ضدسرفه  دارو های 
در  آن  مصرف  معموال  و  هستند  نسخه  بدون  دارو های 
دوز های صحیح برای زنان باردار خطری به همراه ندارد، اما 
باید تا جای ممکن مصرف دارو را به آخرین مرحله رساند 
و از دارو های گیاهی استفاده کرد، البته توجه داشته باشید 
که زنان باردار پیش از مصرف هرگونه داروی شیمیایی یا 

گیاهی باید با پزشک خود مشورت کنند.
 آنتی هیستامین ها

از  یک  هیچ  آمده،  عمل  به  تحقیقات  نتایج  اساس  بر 
دارو های آنتی هیستامین موجود در بازار برای استفاده در 
دوران بارداری ایمن نیستند. دو دارو بنام سیپروهپتادین و 
کلرفنیرامین در مادر باردار با عالئم موقتی همراه هستند، 
اما در هنگام استفاده در دوران بارداری با نقایص هنگام 
مصرف  که  نیست  معنا  بدان  این  نیستند.  مرتبط  تولد 
از  اثر منفی  اما هنوز هیچ  است،  ایمن  دارو ها کامال  این 
آن ها گزارش نشده است. به همین دلیل، بسیاری تصمیم 
می گیرند که از مصرف آنتی هیستامین در دوران بارداری 

خودداری کنند.
دارو های ضداحتقان بینی

نتایج  به  ضداحتقان ها  روی  بر  شده  انجام  مطالعات 
برخی مطالعات حاکی  نتایج  است.  یافته  مختلفی دست 
از آن هستند که استفاده از دارو های ضداحتقان در سه 
ماهه اول بارداری با خطر همراه است، اما نتایج مطالعات 
نمی کنند.  تایید  را  برای جنین  بودن آن  دیگر خطرناک 
استفاده در  برای  مواد ضداحتقان خوراکی  به طور کلی، 
دوران بارداری نسبتا بی خطر است، اما باید تحت نظارت 
پزشک متخصص مصرف شود. بهتر است بدانید که برای 
جلوگیری از خطرات سالمتی برای مادر و کودک، نباید از 

دارو های بدون نسخه استفاده کرد.
دارو های طبیعی

بسیاری از پزشکان گزینه های غیر دارویی را برای درمان 
عالئم سرماخوردگی توصیه می کنند. افزایش مایعات به ۸ 
تا ۱۰ لیوان در روز می تواند به سالمت و ایجاد احساس 
راحتی افراد کمک کند. مصرف آبمیوه ها و اسموتی ها هم 

می توانند در صورت عدم اشتهای افراد باعث دریافت مواد 
طوالنی  استراحت  که  باشید  داشته  توجه  شوند.  مغذی 
مدت برای بیماران مبتال به سرماخوردگی مهم است، زیرا 

به بهبود وضعیت بیمار کمک خواهد کرد.
دراز کشیدن و قرار دادن سر بر روی یک بالش تقریبا بلند 
هم می تواند در بهبود تنفس و سرحال شدن بیمار موثر 
باشد. استفاده از دستگاه مرطوب کننده در اتاق به جهت 
پاکسازی بینی و بهبود تنفس موثر بوده و بسیار مناسب 
بر  از کیسه آب گرم  استفاده  بدانید که  نیست  بد  است. 
روی سر، سینوس ها و شانه ها برای کاهش درد و احتقان 

مفید است.
راه های جلوگیری از سرماخوردگی در حین بارداری

به  ابتال  از  پیشگیری  برای  اقدامات  مهم ترین  از  یکی   
بیماری  از  پیشگیری  بارداری،  حین  در  سرماخوردگی 
است. پزشکان یکی از مهم ترین نکات برای پیشگیری از 
آب  و  صابون  با  دست ها  منظم  را شستن  سرماخوردگی 
افراد دیگر  با  از تماس  انجام این کار پس  گرم می دانند. 
درب ها  دستگیره  همانند  عمومی  وسایل  از  استفاده  و 
یکی  ماندن هم  فعال  پیدا خواهد کرد.  بیشتری  اهمیت 
برابر سرماخوردگی  از روش های مهم برای جلوگیری در 

محسوب می شود.

انجام تمرینات سبک تا متوسط ایمن برای بارداری همانند 
شنا و دوچرخه سواری در محیط داخلی هم می تواند به 
تقویت سیستم ایمنی بدن و افزایش سوخت و ساز بدن 
کمک کند و باعث گرسنگی افراد شود، البته پیش از انجام 
قرار دهید.  را در جریان  باید پزشک خود  فعالیت ها  این 
مصرف مواد غذایی سالم و مغذی یکی دیگر از عوامل مهم 

برای پیشگیری از سرماخوردگی است.
الزم به ذکر است که استفاده از انواع مختلف مواد غذایی 
سالم و تازه به اطمینان از دریافت مواد مغذی مورد نیاز 
 C بدن کمک می کند. مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین
ایمنی بدن  تقویت سیستم  و روی هم می توانند موجب 

شده و در جلوگیری از ابتال به سرماخوردگی موثر باشند.
عالئم سرماخوردگی در بارداری

باردار  زنان  میان  در  متداول  عالئم  از  یکی  بینی  خارش 
است، زیرا تغییر هورمون ها می تواند در مجرای بینی تاثیر 
بگذارد. این وضعیت می تواند موجب بروز سر درد شود و با 
این دو عالئم فرد احساس می کند که دچار سرماخوردگی 
شده است، اما باید بدانید در صورتی که زن باردار تنها این 
دو عالئم را تجربه کند، به احتمال زیاد دچار سرماخوردگی 
نشده است. عالئمی که معموال در اثر سرماخوردگی ایجاد 

می شوند، عبارتند از:

• عطسه
• آبریزش بینی

• گلو درد
• سرفه

مربوط  هورمونی  تغییرات  فوق،  بروز عالئم  علت  معموال 
به بارداری نیست و اگر زنی این عالئم را تجربه کند، به 

احتمال زیاد دچار سرماخوردگی شده است.
خطرات و رسیدگی های الزم

سایر  همانند  بارداری  دوران  در  سرماخوردگی 
بیشتر مراقب  باید  باردار  زنان  اما  سرماخوردگی ها است، 
در  دهند.  قرار  خود  مدنظر  را  مختلف  نکات  و  بوده 
دچار  باشید  مطمئن  که  است  این  نکته  مهم ترین  ابتدا 
شرایط  دو  این  زیرا  آنفوالنزا،  نه  شده اید  سرماخوردگی 
بوده  آنفوالنزا شدیدتر  اما  مشابهی هستند،  عالئم  دارای 
و معموال با تب همراه است. در صورتی که یک زن باردار 
دچار تب شده باشد، باید با پزشک خود تماس گرفته و 

توصیه های پزشک را انجام دهد.
آیا سرماخوردگی روی کودک تاثیر خواهد گذاشت؟
سرماخوردگی در دوران بارداری معموال روی کودک تأثیر 
به  که  است  خفیفی  بیماری های  جزء  زیرا  نمی گذارد، 
راحتی توسط سیستم ایمنی بدن کنترل می شود. با این 
حال، درجه حرارت بدن و عفونت مادر می تواند کودک را 
تحت تاثیر قرار دهد. در صورتی که یک زن باردار دچار 
تب یا سایر عالئم عفونت شده باشد، باید سریعا با پزشک 
خود صحبت کرده و به منظور کاهش عالئم، توصیه های 

پزشک را به دقت انجام دهد.
زمان مناسب جهت مراجعه به پزشک

برای  غیربارداری  و  بارداری  دوران  در  بدن  واکنش    
از  ناشی  عالئم  نیست.  متفاوت  سرماخوردگی  با  مقابله 
سرماخوردگی در دوران بارداری معموال موقتی بوده و در 
بیشتر موارد طی ۲ هفته از بین خواهند رفت. در صورتی 
که زن باردار دچار عالئمی همانند تب باالی ۱۰۰.۴ درجه 
فارنهایت و سرفه مخاطی زرد یا سبز رنگ شود، باید فورا 
به پزشک مراجعه کند. به طول انجامیدن عالئم بیش از 
۲ هفته هم غیرطبیعی بوده و باید با پزشک در این باره 

صحبت کرد.

ارکان فرهنگی بسیج
بسیج به مثابه یک نهاد اجتماعی و سیاسی مستقل دارای 

سه رکن فرهنگی و اعتقادی است که عبارتنداز:
ایدئولوژی: حاصل تعقل و  الف - مکتب یا جهان نگری و 
تدبر و اندیشه بسیجی، نگرش کلی یا جهان بینی )جهان 
جهان،  به  »بسیجی«  که  معنا  بدین  است.  بسیج  نگری( 
انسان و جامعه با نگاه تعقلی و آگاهانه و مبتنی بر انتخاب 
می نگرد. تمام ویژگی های تفکر او به نگرش و جهان نگری 

اش سرایت می یابد.
یافتن  کلیت  و  بندی  جمع  بسیج،  بینی  جهان  واقع  در 
تفکر بسیجی است. ایدئولوژی نیز حاصل جهان بینی است 
یعنی از آن نشأت می گیرد و به عبارتی حکم عملی حاصل 
حکمت نظری است. روندبسیج تابع یک طرز تفکر و جهان 
نگری یا بینش کلی است که نحوه نگرش افراد به جهان، 
انسان و جامعه یا مکتب می باشد. بسیجیان نسبت به این 
مکتب متعهد می گردند چون آن را مطابق فطرت خویش 
می یابند و از لحاظ عقلی و فلسفی برای آن ها قابل قبول 
نگری  جهان  بسیجی،  نگری  جهان  و  مکتب  البته  است. 
تعقلی وحیانی است نه جهان نگری تعبدی و تقلیدی و لذا 
قابلیت دفاع دارد و تمام آرمان ها و اهداف مطلوب و مورد 
نظر بسیج از آن نشأت می گیرد. لذا: »...و مسائل اعتقادی 
بسیجیان به عهده این دو پاسگاه علمی است. حوزه علمیه 
و دانشگاه باید چهارچوب های اصیل اسالم ناب محمدی را 

در اختیار تمامی اعضای بسیج قرار دهند.
بزرگ  حکومت  ایجاد  فکر  در  اسالم  جهان  بایدبسیجیان   
تنها  بسیج  که  چرا  است،  شدنی  این  و  باشند  اسالمی 
باید هسته های مقاومت  ایران اسالمی نیست،  منحصر به 
را در تمامی جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب 

ایستاد.«)امام خمینی،۱٣٧۸: ج ۲۱، ص ۱٩٥(
 - عقلی  نگری  جهان  بر  تکیه  دلیل  به  بسیج  ایدئولوژی 
وحیانی، حالت انقالبی دارد. به عالوه جنبه عملی به خود 
می گیرد. بنابراین این ایدئولوژی عقالنی، آرمان گرایانه و 

عمل گرایانه است..
بینی  جهان  اساسی  های  ویژه  کار  و  وظایف  ترین  مهم 

بسیجی و بالتبع ایدئولوژی حاصل از آن عبارت اند از:
۱-نفی وضع موجود یا نکوهش آن و تالش و کوشش در 
جهت پیدا کردن ریشه ها و علل نابسامانی ها و بی عدالتی 

ها و ناراستی های موجود.
۲-طرح و ترسیم وضع آرمانی و مطلوب و تعیین آرمان ها 
و اهداف و نیز وسایل، ابزارها و راه های رسیدن به آرمان 

های مورد نظر.
وضع  نفی  جهت  در  تاریخ  از  تصویری  عرضه  و  ٣-بیان 
موجود و دفاع از وضع مطلوب. این تصویر در قالب تحلیل 
ها و تبیین های تاریخی تجلی می یابد. )جمشیدی،۱٣۸۲: 

ص ٣۰۱(
در  بسیج  شدن  نهادی  شرایط  از  یکی  سازماندهی:   - ب 
و  سازماندهی  خود،  های  آرمان  و  اهداف  تحقق  جهت 
برای  نفسه  فی  سازمان  و  تشکیالت  باشد.  می  تشکیالت 
ابزاری  روند بسیج نمی تواند هدف باشد بلکه صرفا جنبه 
دارد؛ چون در جهت تحقق اهداف بسیج به وجود می آید.

انقالبی،  ویژه در شرایط  به  بسیج،  ج - رهبری ومدیریت: 
نیازمند رهبری است. رهبری برای بسیج در حکم محور یا 
قطبی است که در تبیین آرمان ها و اهداف، نیروها را یاری 
می کند و از طرف دیگر در نیروها شوق و تحرک ایجاد می 
نماید. مهم ترین وظایف و کار ویژه های رهبری عبارت اند 
از: ایجاد یگانگی و سازماندهی نیروها؛ ایجاد شوق و رغبت 

در نیروها؛ کمک در تبیین و روشن کردن اهداف و عرضه 
»اندیشه جمعی« بر اساس جهان نگری بسیج.

٣. تفکر بسیجی
۱,٣- عناصر تفکر بسیجی

تشکیل می دهد  تفکربسیجی  را  بسیج  ویژگی  ترین  مهم 
و بدیهی است تفکر و اندیشه بسیجی، تفکری است که بر 
اساس مفهوم »بسیج« شکل می گیرد. پس تفکر و نگرش 
بسیجی، تفکر احساسی یا نگرش تجربی نیست بلکه نگرش 
و اندیشه ای است عقالنی - وحیانی و حکیمانه و عارفانه. 
و  عمیق  بودنش،  عقلی  دلیل  به  بسیجی  تفکر  و  نگرش 

برخاسته از دانش و آگاهی است و اگر جز این باشد نمی 
توان نام بسیجی را بر آن نهاد. مگر می توان »شجره طیبه«، 
شاهدان«،  »مکتب  عشق«،  »مدرسه  تناور«،  »درخت 
اندیشه پاکاسالمی«، »لشکر  »میقات پابرهنگان«، »معراج 
بر  مبتنی  و  سطحی  نگرشی  دارای  را  و...  خدا«  مخلص 
مقدس  و  تحجرگرایی  اصوال  دانست.  تعصب  و  احساس 
مآبی یا تقدس نمایی، گذشته نگری و واپس اندیشی، تقلید 
کورکورانه و پیروی از آباء و نیاکان و تسلیم بی چون و چرا 
در برابر دیگران نمی یابد از خصایص چنین اندیشه ای باشد 
تأثیر شایان  امام خمینی )ره( در مورد  این بود  و اگر جز 

تفکر بسیجی این گونه داد سخن نمی داد:
"اگر بر کشوری ندای دلنشین تفکر بسیجی طنین اندازد، 
خواهد  دور  آن  از  خواران  جهان  و  دشمنان  طمع  چشم 

گردید.« )امام خمینی، ۱٣٦۱ به بعد: ج ۲۱، ص ٥٣(
عناصر مهم تفکر بسیجی ۱به اختصار عبارت اند از:

۱- واقع نگری و آرمان گرایی- بدین معنا که در این تفکر 
واقعیت های موجود مورد عنایت و توجه قرار می گیرند و 
با توجه به آن ها، آرمان های مطلوب - قابل تحقق - در 

اندیشه شکل می گیرد.
در  باالیی  جایگاه  ایمان   - گروی  ایمان  و  گرایی  عقل   -۲
تفکر بسیجی دارد ولی ایمان بسیجی، ایمانی است که بر 

»عقل« بنا شده باشد.
به  آن  با  بسیجی  تفکر  که  دوبالی  یا  آگاهی  و  آزادی   -٣

پرواز می آید.
۴- مسئولیت و اراده - حاصل آزادی و آگاهی دو امری است 
که ما از آن ها تحت عنوان مسئولیت و اراده یاد می کنیم، 
مسئولیت در نتیجه آزادی و آگاهی به وجود میآید و اگر 
آزادی موجود نباشد، نمی توان سخن ازمسئولیت و اراده به 

میان آورد.مسئولیت برآیند عقل، آزادی و دانش و معرفت 
است. پس آزادی مقدم بر مسئولیت و اراده است.

بودن  درصحنه  و  مستمر  آمادگی  و  حضور   -٥
)جمشیدی،۱٣۸۲: ص ٣۰۰(

٦- عشق و سلوک: حاصل و نتیجه حضور و آمادگی، عشق 
و سلوک عملی است و این دو از یکدیگر جدا نمیباشند؛ این 
است که امام خمینی )ره( در بیان بسیج می فرماید: »بسیج 
مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامیاست که 
پیروانش بر گلدسته های رفیع آن، اذان شهادت و رشادت 

سر داده اند.«)امام خمینی، ۱٣٧٦: ص ۱٦٦(
۴. فرهنگ بسیجی

معنا  بدین  است.  انسان  فکر  و  اندیشه  محصول  فرهنگ 
مقررات،  قوانین،  رسوم،  آداب،  قالب  در  اندیشه  و  فکر  که 
سنت ها، نگرش ها، بینش ها، ایدئولوژی ها، عقاید، باورها، 
هنرها، علوم، معارف و... تجلی می یابد و مجموع این ها که 
فرهنگ نام می گیرد برآیند و نتیجه فکر و اندیشه است. 
تفکر بسیجی نیز به پیدایش فرهنگی می انجامد که آن را 
نوشتار  از  این قسمت  در  لذا  مینامیم.  بسیجی«  »فرهنگ 
نونه  بسیجی  تفکر  از  منظور   .۱ مفهوم  به  اجمال  به  ابتدا 
اعلی فکر و اندیشه بسیجی است و لذا این عناصر نیز دارای 
مرتبه و درجه است و جنبه نسبی دارد بنابراین در اینجا 
سخن از نونه مطلوب است که با عناصر و صفات شناخته 
می شود. فرهنگ اشاره ای می شود و بعد از آن فرهنگ 
قرار  توجه  مورد  آن  های  شاخص  و  ها  ویژگی  و  بسیجی 

می گیرد.

ادامه دارد...

گنجینه معارف
تفکر و فرهنگ بسیجی در اندیشه امام خمینی )ره(

بخش چهارم
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آدمکشی

 شرط سومین ازدواج!
زنی که در سومین ازدواج خود برای خواستگارش شرط گذاشت تا 
خواهر شوهر اولش را به قتل برسانند، به همراه تازه داماد در 

زندان مرکزی مشهد به دار مجازات آویخته شد.
روزنامه خراسان نوشت: سوم تیر سال ۹۲، مردی که نگرانی در 
چهره اش موج می زد، با تسلیم شکواییه قضایی به کارآگاهان 
شده اش  گم  همسر  کردن  پیدا  برای  آنان  از  آگاهی،  پلیس 
انتظامی  نیرو های  به  اظهاراتش  در  مرد  این  کمک خواست. 
از روز یک شنبه  دارد  نام  گفت: همسرم که »معصومه- م« 
بازنگشته  دیگر  و  منزل خارج شده  از  تیر ۹۲(  )دوم  گذشته 
احتمال حضور همسرم  به هر جایی که  داد:  ادامه  او  است. 

می رفت، سرزدیم، اما هیچ اثری از او نیافتیم!
ردیابی های  با  کارآگاهان  تالش  گزارش،  این  اعالم  پی  در 
از  سرنخی  کردن  پیدا  برای  میدانی  تحقیقات  و  اطالعاتی 
ماجرای گم شدن زن ۵۲ ساله آغاز شد. بررسی های تخصصی 
و غیرمحسوس کارآگاهان نشان می داد که »معصومه« برای 
آخرین بار در صبح دوم تیر با زن ۳۲ ساله ای به نام »مریم« 
دیده شده است. ادامه تحقیقات بیانگر آن بود که »معصومه« 

خواهرشوهر اول مریم است.
درحالی که پیگیری همه سرنخ ها به مریم می رسید، کارآگاهان 
بازجویی های  مورد  و  کردند  بازداشت  قضایی  دستور  با  را  او 

تخصصی و فنی قرار دادند.
متهم ۳۲ ساله که سعی می کرد خود را خونسرد و آرام نشان 
روز های  از همان  ما  با معصومه گفت:  ارتباطش  درباره  دهد، 
آغازین زندگی مشترک با همسر اولم، ارتباط خوبی با یکدیگر 
هم  از طالق  بعد  دوستانه  ارتباط  این  که  به طوری  داشتیم 
تیرماه  دوم  شنبه  یک  روز  صبح  افزود:  »مریم«  یافت.  ادامه 
نیز معصومه با من تماس گرفت که من از او خواستم برای 
خرید لباس مرا همراهی کند! او هم قبول کرد و ما با یکدیگر 
به فروشگاه رفتیم، اما بعد از خرید لباس از هم جدا شدیم و 

دیگر از او اطالعی ندارم!
با این حال، کارآگاهان احتمال می دادند او حقیقت ماجرا را 
کتمان می کند چرا که استرس خاصی در چهره اش نمایان 
بود و از سوی دیگر نیز مدارک و شواهد مستند در تحقیقات 
گم  )زن  »معصومه«  که  داشت  آن  از  حکایت  غیرمحسوس 
و  ناپدید شده  دیگر  برای خرید،  مریم  با  رفتن  از  بعد  شده( 

کسی از او اطالعی ندارد!
این که متهم ۳۲  تا  یافت  ادامه  بازجویی ها  به همین دلیل 
فاش کرد.  را  قتل معصومه  راز  و  اعتراف گشود  به  لب  ساله 
او که دیگر همه راه های فرار از مجازات را بسته می دید، در 
اقراری تکان دهنده گفت: شوهر اولم زمانی که با من زندگی 
می کرد با راهنمایی خواهرش )معصومه( و دخالت های او تن 
به ازدواج مجدد داد. من هم که نمی توانستم این وضعیت را 
تحمل کنم به ناچار از او طالق گرفتم و با مرد دیگری ازدواج 
کردم، ولی باز هم معصومه وارد زندگی ام شد و آشیانه ام را 

خراب کرد.
نیز طالق  از همسر دومم  اسفند سال ۹۱  باعث شد من  او 
دل  به  معصومه  از  عجیبی  کینه  ماجرا  این  از  بعد  بگیرم. 
بدبختی های  همه  موجب  او  می کردم  فکر  که  چرا  گرفتم 
از هم گسیختن دو زندگی مشترکم  را عامل  او  و  من است 
می دانستم به همین دلیل همواره به انتقام از او می اندیشیدم 

تا این که »مهدی- ر« به خواستگاری ام آمد.
او مردی ۳۳ ساله بود و از چند ماه قبل که با هم آشنا شدیم، 
را  »معصومه«  ماجرای  من  ولی  می کرد،  عالقه  ابراز  من  به 
برایش بازگو کردم و شرط گذاشتم که اگر می خواهد با من 
ازدواج کند باید »معصومه« را از میان برداریم! »مهدی« هم 
به  که  حالی  در  گونه  این  و  پذیرفت  را  شرطم  تامل،  بدون 
تازگی به عقد او درآمده بودم، نقشه قتل »معصومه« را طرح 

کردیم!
با این حال، خانواده ام به شدت مخالف ازدواج من با مهدی 
بودند. آن ها می گفتند: »او مردی سابقه دار و خالفکار است 
و نباید با او ازدواج کنی! چرا که این زندگی عاقبتی نخواهد 
داشت! اما همه وجود من سرشار از کینه و نفرت بود و تنها 
به »مرگ« خواهر شوهر اولم می اندیشیدم. باالخره روز انتقام 
معصومه  از  قبلی  نقشه  طبق  تیر  دوم  روز  رسید. صبح  فرا 

خواستم تا برای خرید لباس مرا همراهی کند.
او هم قبول کرد و ما در حالی که سوار بر خودروی پیکان 

سفیدرنگ مهدی بودیم به بهانه خرید به راه افتادیم.
وحشتناک خود  اعترافات  ادامه  در  جنایی  پرونده  این  متهم 
متادون  درون شربت  را  آور  قرص خواب  تعدادی  کرد:  اضافه 
عمیق  خواب  حالت  به  وقتی  خوراندم.  او  به  و  کردم  حل 
مانند بیهوشی فرو رفت، پیکرش را با پیکان مهدی به سمت 
چاه های منطقه خرو نیشابور بردیم و او را دو نفری درون چاه 

انداختیم!
بالفاصله  زن،  این  اعترافات  پی  در  است:  حاکی  ها  گزارش 
و  کردند  دستگیر  نیز  را  )مهدی(  او  همدست  کارآگاهان 
بدین ترتیب با کشف جسد از درون چاه، این پرونده جنایی 
انجام تحقیقات تکمیلی و  از  وارد مرحله جدیدی شد. پس 
بازسازی صحنه جرم، پرونده قتل زن ۵۲ ساله به شعبه سوم 
دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و زیرنظر قضات 

زبده این شعبه مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت.
رضوی  خراسان  یک  کیفری  دادگاه  قضات  گزارش،  این  بنابر 
نهایت، جرم هر  در  برگزاری چندین جلسه محاکمه  از  پس 
دو متهم این پرونده را محرز دانستند و عروس و داماد را به 

قصاص نفس محکوم کردند.
تایید در شعبه هفدهم دیوان عالی کشور،  از  این رای، پس 
برای اجرا به یکی از شعب اجرای احکام دادسرای عمومی و 
انقالب مشهد ارسال شد تا این که سپیده دم روز یک شنبه 
گذشته، با فراهم شدن مقدمات اجرای حکم و پرداخت تفاضل 
دیه، دو متهم این پرونده جنایی در حضور قاضی زرگر )قاضی 
با تجربه اجرای احکام دادسرای مشهد( پزشک قانونی و دیگر 
مسئوالن ذی ربط پای چوبه دار رفتند و به مجازات رسیدند. 
این گونه بود که فقط سوء ظن های زنانه و تصمیمات شتاب 

زده بر اثر کینه ای شیطانی، جان سه نفر را گرفت.

اولتیماتوم وزارت بهداشت به فروشگاه ها

آنفلوانزا تا دو هفته آینده فروکش می کند

جنایت فجیع پُشت بدبینِی شوم!

فروشگاه های  با  دارو گفت:  و  سخنگوی سازمان غذا 
توزیع  از  را  خود  اقالم  که  غذایی  مواد  کننده  عرضه 

کننده های غیر رسمی و غیرمجاز تهیه کنند، برخورد 
قانونی خواهد شد.

مواد  فروشگاه های  تمامی  افزود:  جهانپور،  کیانوش 
غذایی موظف هستند محصوالت و فرآورده های غذایی 
را از شرکت های پخش مجاز و رسمی تحویل بگیرند و 
در صورت تحویل اقالم از پخش کننده های غیرمجاز، 

در مقابل پیامدهای آن مسوول خواهند بود.
وی ادامه داد: در مورد مشاهده جسم خارجی از جمله 
فرآورده  های  بسته  از  تعدادی  در  کپسول  و  قرص 
های غذایی از جمله ویفر، کیک و...، در برخی مناطق 
است  حاکی  ما  همکاران  های  بررسی  کشور  جنوبی 
کالن  پخش  و  تولید  سطح  به  هیچ وجه  به  موضوع 
مرتبط نبوده و موارد احتمالی به صورت مشکوکی در 
سطح عرضه مشاهده یا گزارش شده است که به نظر 
می رسد موضوعی فراتر از حوزه سالمت بوده و حتی 
می تواند ابعاد انتظامی، سیاسی و امنیتی داشته باشد.
در  خارجی  اجسام  جاگذاری  نحوه  افزود:  جهانپور 

تعدادی  در  هم  آن  است  شده  گزارش  که  مواردی 
از محصوالت منسوب به بیش از ۱۲ شرکت مختلف، 
مشخصا در نواحی خاصی از نوار ساحلی جنوب کشور، 
ارتباطی به خطوط تولید و کارخانجات صنایع غذایی 
نداشته و به احتمال قوی افرادی با انگیزه های خاص 
در سطح عرضه مداخالتی داشته اند و اولین اقدام در 
این زمینه رهگیری مسیر پخش این موارد هست که 

می تواند عامل یا عاملین را مشخص نماید.
سخنگوی سازمان غذا و دارو تاکید کرد: در این راستا 
تامین  لزوم  غذایی  مواد  فروشگاه های  همه  به  موکدا 
اجناس از شرکت های توزیع و پخش مجاز، رسمی و 
شناسنامه دار مواد غذایی توصیه می شود و در صورت 
عدم رعایت، با فروشگاه های عرضه کننده ای که اقالم 
غیرمجاز  و  رسمی  غیر  های  کننده  توزیع  از  را  خود 

تهیه کنند برخورد قانونی خواهد شد.

بیماری  کرد:  اظهار  بجنورد،  در  برکاتی  حامد  سید 
نگرانی  و جای  است  کنترل شده  کشور  کل  در  آنفلوانزا 

وجود ندارد.
وی یادآور شد: دارو در همه دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور در اختیار مراکز قرارگرفته و توزیع شده است.
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت 
کنترل شده  کشور  در  آنفلوانزا  بیماری  گفت:  بهداشت 

است و تا ۲ هفته آینده فروکش می کند.

با  وی بهداشت عمومی، رعایت فاصله یک و نیم متری 
از  پیشگیری  در  را  دست ها  مکرر  شستن  و  مبتال  فرد 
این بیماری مؤثر دانست و افزود: واکسن برای همه افراد 
گروه های پرخطر وجود دارد. برکاتی بابیان این که وظیفه 
اظهار کرد:  انجام واکسیناسیون نیست،  بهداشت  وزارت 
بهترین زمان بهره مند شدن از واکسن آنفلوانزا شهریورماه 

بوده و خرید بدون نسخه پزشک هم امکان پذیر است.
به  تأکیدی  و  توصیه  بهداشت  وزارت  شد:  یادآور  وی 

آموزان  دانش  درصد   ۱۵ اگر  و  ندارد  مدارس  تعطیلی 
صالحدید  با  است،  بهتر  بودند،  بیماری  درگیر  کالس 

مدیر مدرسه همان کالس تعطیل شود.
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت 
 ۳۰ از  بیش  را  منزل  در  بیماری  این  واگیری  بهداشت 
درصد و در مدرسه را حدود ۲۰ درصد اعالم و خاطرنشان 
کرد: برای سرماخوردگی ساده حدود سه و برای آنفلوانزا 
حدود پنج تا هفت روز استراحت الزم است که مدارس 

باید همکاری الزم را در این زمینه داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون مرگ ومیر ناشی از آنفلوانزا 
بیشترین  و  نداشتیم  معلمان کشور  و  آموزان  دانش  در 
بیماری  دارای  و  پرخطر  گروه های  به  مربوط  مرگ ومیر 

زمینه ای بوده است.
برکاتی عنوان کرد: مهم ترین ویروس آنفلوانزا که امسال 
که  است   H۱N۱ ویروس  است،  شده  مرگ ومیر  باعث 

سال ۹۴ مشابه آن را داشتیم.

رابطه  به  که  جوان  مرد  نوشت:  خراسان  روزنامه 
همسرش با دوست خانوادگی خود شک داشت، دست 

به جنایتی فجیع زد.
ساعت ۲۲:۳۰ شنبه ۲۵ آبان امسال، دو نفر در منطقه 
افسریه با مردی که از ناحیه پا دچار خونریزی شده و 

روی زمین افتاده بود، روبه رو شدند.
دو مرد جوان به سرعت این فرد را که نیمه بیهوش 
کردند  خودرویشان  بر  سوار  بود،  افتاده  زمین  روی 
نجات جان وی  برای  و  بردند  بعثت  بیمارستان  به  و 

درخواست کمک کردند.
کردند  مشاهده  ابتدایی  بررسی های  در  پزشکی  تیم 
که این جوان از ناحیه پا هدف ضربه سنگین قمه قرار 

گرفته و به شدت دچار خونریزی شده است.
تالش برای نجات جان وی ادامه داشت تا این که مرد 

زخمی روی تخت بیمارستان به کام مرگ فرو رفت.
بدین ترتیب ماجرای مرگ مرموز این مرد به ماموران 
پلیس مخابره شد که ماموران با حضور در بیمارستان 
در گام نخست به بررسی لباس های وی پرداختند و 
بانکی که همراهش بود، مشخصاتش  از طریق کارت 

به دست آمد.
تحقیقات تیم جنایی

اداره ۱۰  از ماموران  با توجه به قتل این مرد، تیمی 
پلیس آگاهی تهران برای تحقیقات پلیسی به دستور 
نخست  گام  در  و  شدند  عمل  وارد  پرونده  بازپرس 

کارآگاهان به سراغ خانواده مرد ۴۵ ساله رفتند.
قتل  به  پسرشان  شنیدند  وقتی  جوان  مرد  خانواده 
از  تحقیق  از  پس  جنایی  تیم  شدند  شوکه  رسیده، 
خانواده قربانی جنایت، به چند مظنون در این پرونده 
جنایی رسیدند و عملیات دستگیری مظنونان پرونده 
یکی پس از دیگری در دستور کار ماموران قرار گرفت. 
تحقیق  و  مظنون  چند  دستگیری  از  پس  کارآگاهان 
مظنونان  این  از  یک  هیچ  که  شدند  متوجه  آن ها  از 
به آخرین مظنون  این که  تا  در قتل نقشی نداشتند 
پرونده رسیدند که از دوستان صمیمی قربانی جنایت 

بود.
تیم پلیسی در این مرحله پی بردند که مقتول چندی 
آن  آن ها  و  است  شده  دوست  جوان  مرد  یک  با  قبل 
با هم رفت و آمد خانوادگی  اند که  قدر صمیمی بوده 
داشتند، اما از چندی قبل بین آن ها یک اختالف کوچک 
رخ داده است که ماموران با توجه به اختالفی که این دو 

جوان داشتند، تجسس های پلیسی را آغاز کردند.
بازداشت قاتل

کارآگاهان با اقدامات فنی و میدانی موفق به شناسایی 
خانه مظنون اصلی این پرونده جنایی شدند و ظهر سه 
شنبه ۱۹ آذر ماه در یک عملیات غافلگیرانه، حمید در 

خانه اش دستگیر شد.
حمید ابتدا خود را از ماجرای قتل مرد ۴۵ ساله بی 
خبر نشان داد و وقتی شنید دوست اش به قتل رسیده 

شوکه شد، اما خیلی زود پرده از یک درگیری خونین 
برداشت و تاکید کرد که من هیچ وقت قصد کشتن 

دوستم را نداشتم.
یک  در  قبل  ماه  چند  گفت:  اعترافاتش  در  حمید 
قهوه خانه با قربانی جنایت آشنا شدم و دوستی مان 
از  پس  بود.  نزدیک  و  صمیمی  خیلی  شب  همان  از 
گذشت مدتی با توجه به اعتمادی که دوستم داشتم 

او را به خانه ام دعوت کردم.
وی افزود: دوستم مجرد بود و من متاهل هستم وهیچ 
وقت فکر نمی کردم رفت و آمد های او باعث شود که 
احساس  قبل  از چندی  کند.  تغییر  زندگی  به  نگاهم 
همسرم  دارد.  پنهانی  رابطه  دوستم  با  همسرم  کردم 
تاکید داشت که هیچ رابطه ای در کار نیست، اما من 
حرف های همسرم و دوستم را باورنمی کردم و هر روز 
بیشتر شک می کردم تا این که یک بار سر این موضوع 

با دوستم درگیر شدم.
که  خاطر شکی  به  بار  نخستین  گفت:  جنایت  عامل 
داشتم با دوستم درگیر شدم که او مرا با چاقو زخمی 
مشترکمان  دوستان  همه  به  ماجرا  آن  از  بعد  و  کرد 
گفته بود که من چه فکری کرده ام و شروع به بدنام 
به  من  که  بود  حالی  در  این  بود.  کرده  من  کردن 

رفتار های همسرم و او مشکوک بودم.
اگر  اصرار داشت  داد: مرد ۴۵ ساله  ادامه  مرد جوان 
و چند  کنم  رو  دارم  هایم  اثبات حرف  برای  مدرکی 

این که  تا  با هم درگیر شویم که نشد  بار خواست 
و  اختالفات  این  و  کنیم  دعوا  با هم  گرفتیم  تصمیم 

حرف هایی را که او به دوستام می زند، تمام کنیم.
حاضر  قرار  محل  در  حادثه  شب  گفت:  جوان  مرد 
هم  با  می خواهیم  ما  نداشت  خبر  کسی  هیچ  شدم. 

دعوا کنیم.
دوستم دست به قمه بود. به سمت اش که رفتم، چند 
قدم عقب رفت. ناگهان پایش داخل جوی آب رفت و 
روی زمین افتاد. در این صحنه قمه از دستش رها شد 
و من آن را برداشتم و یک ضربه محکم به ساق پایش 

زدم و از آن جا دور شدم.
نداشتم وگرنه  باور کنید من قصد کشتن  افزود:  وی 
ضربه را به قلب یا سرش می زدم. در این مدت هم فکر 
می کردم او زنده است و در این درگیری فقط زخمی 
است. یک درصد هم  نیامده  به سراغم  دیگر  و  شده 
فکر نمی کردم او را کشته باشم. چند بار هم به جلوی 
دیگر  و  نیست  خبری  دیدم  که  رفتم  شان  خانه  در 
به جلوی در خانه  پلیس  این که  تا  بی خیالش شدم 

مان آمد و مرا دستگیر کرد.
باور  و  شدم  شوکه  هستم  قاتل  من  گفتند  وقتی 
نداشتم که دوستم با یک ضربه قمه به پایش تسلیم 

مرگ شده است. پشیمانم.
بنا به این گزارش، مرد جوان برای تحقیقات بیشتر در 
اختیار ماموران اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران قرار دارد.

خبر

بیان  با  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
انجام  درمانی  خود  کشور  در  مردم  درصد   ۴۶ اینکه 
می دهند، گفت: میزان سرانه مراجعه ایرانیان به پزشک و 
آزمایشگاه ها از میانگین سرانه جهانی بسیار پایین تر است.

 »علیرضا زالی« در افتتاحیه دوازدهمین کنگره بین 
المللی »از آزمایشگاه تا بالینی« اظهار کرد: از میان ۵ 
هزار و پانصد آزمایشگاه در کشور ۴۸۶ آزمایشگاه تحت 

پوشش دانشگاه شهید بهشتی است.
وی با بیان اینکه بحث تلفیق آزمایشگاه و بالینی در 
پیشتر،  افزود:  دارد،  بسیاری  اهمیت  پزشکی  جامعه 
آزمایشگاه در کشور یک نهاد انتفاعی دیده می شد و 
فضای  در  امروز  اما  قرار می گرفت،  توجه  مورد  کمتر 
پزشکی به سمت یکپارچگی آزمایشگاه و بالینی پیش 

می رویم.
محدود  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
بودن ارتباط میان آزمایشگاه و بالین را یکی از نقاط 
آسیب پذیر پزشکی دانست و یادآور شد: برگزاری این 
کنگره در بهبود روابط این دو حوزه بسیار تاثیر گذار 

این  بوده است، چرا که در واقع پیام فرهنگی کنگره 
است که با کنار یکدیگر گذاشتن دستاوردها یک کار 

تیمی تجربه شود.
وی با بیان اینکه برگزاری کنگره بین المللی آزمایشگاه 
و بالینی یک همگرایی میان گروه های مختلف ایجاد 
می کند، افزود: در واقع تحقق یک کار مشترک تیمی 
است تا پلی برای برقراری ارتباط بهتر میان این حوزه 

ایجاد شود.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به 
اینکه در سال های اخیر مرزهای مصنوعی علوم بالینی 
و آزمایشگاهی در هم شکسته شده است، عنوان کرد: با 
درهم شکسته شدن این مرزها می توان به درمان کمک 
کرد، باید درباره آزمایشگاه اطالعات جدید بدست آورد.
تا  آزمایشگاه  از  بین المللی  کنگره  دوازدهمین  رییس 
بالینی اعالم کرد: سالمند شدن جمعیت و همچنین 
فراسوی  نوین  عرصه های  از  نوظهور،  پدیده های  بروز 

آزمایشگاه هاست.
زالی با بیان اینکه میزان سرانه مراجعه ایرانیان به پزشک 

و آزمایشگاه ها از متوسط سرانه جهانی بسیار پایین تر 
است، گفت: در کشورمان برخالف فرآیند خوب خود 
مراقبتی، خود درمانی وجود دارد که فرآیندی نامناسب 
بیشتر  سالمند  جمعیت  میان  در  درمانی  خود  است، 
دیده می شود که بطور معمول به مشکالت اقتصادی 

مردم باز می گردد.
وی با اشاره به اینکه ۴۶ درصد مردم در کشور خود 
درمانی  خود  میزان  گفت:  می دهند،  انجام  درمانی 
برزیل که  از کشورهایی مانند چین و  ایران حتی  در 

همیشه در این زمینه پیشگام بودند، بیشتر است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی معتقد است 
که در کشور به ظرفیت خدمات آزمایشگاهی بهینه هم 
کمتر توجه شده، بنابراین باید کیفیت کار در آزمایشگاه 

ها را نیز مورد توجه قرار داد.
وی ادامه داد: هر زمان افراد در آزمایشگاه به صورت 
داوطلبانه و فردی در جهت بهبود کیفیت آزمایشگاه 
حرکت کنند، بهبود در حوزه آزمایشگاه و بالینی ایجاد 

می شود.

خدمات  در  نوین  های  تکنولوژی  بحث  به  زالی 
خدمات  امروز  گفت:  و  کرد  اشاره  آزمایشگاهی 
آزمایشگاهی در حال افزایش است، بطوری که شاهد 

تحول استفاده از آی. تی در این عرصه هستیم.
اظهار  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
اما کیفیت  بسیار  اقتصادی  با وجود مشکالت  داشت: 

آزمایشگاه ها باالست.
زالی تامین کیت ها و تجهیزات آزمایشگاهی را مهم 
هنوز  کشور  گفت:  و  دانست  حوزه  این  مشکل  ترین 
بنابراین  کند،  تولید  آزمایشگاهی  کیت های  نتوانسته 
واردات این کیت ها با توجه به نوسانات نرخ ارز و تحریم 

ها با مشکل رو به رو است.
وی همچنین قاچاق کیت های آزمایشگاهی و بی ثباتی 
از مهم  را  این تجهیزات  نوسانات در قیمت گذاری  و 
باید  و گفت:  دانست  ها  آزمایشگاه  ترین چالش های 
در شرکت های  ها  کیت  این  تولید  برای  سازی  بستر 
دانش بنیان صورت گیرد تا با شرایط اقتصاد مقاومتی 

هم سازگار باشد.

آذر،   ۲۵ از  گفت:  کشور  بازار  تنظیم  ستاد  سخنگوی 
بازار  به  استان های مختلف کشور  گلخانه ای  محصوالت 
عرضه خواهد شد و بر این اساس، شاهد کاهش قیمت 

گوجه در بازار خواهیم بود.

محمد رضا کالمی در گفتگوی رادیویی، اظهار کرد: برخی 
از محصوالت مثل گوجه فرنگی در یک مقطع زمانی صرفا 
در یک استان قابل برداشت است که این امر، موجب برهم 
زدن عرضه و تقاضا و در نهایت افزایش قیمت خواهد شد.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار کشور ادامه داد: از ۲۵ آذر 
محصوالت گلخانه ای سایر استان ها به بازار عرضه خواهد 

شد و شاهد کاهش قیمت گوجه در بازار خواهیم بود.
کالمی در خصوص تدابیر ستاد به منظور مدیریت انبار 

گوجه و توزیع در هنگام نیاز بازار گفت: متاسفانه برخی 
از صیفی جات مثل گوجه قابلیت نگهداری در سردخانه 
ها را ندارد و محصول باید بالفاصله فرآوری شده و به رب 

تبدیل شود.

۴۶درصدایرانیهاخوددرمانیمیکنند

گوجهفرنگیارزانمیشود
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برد های متوالی والیبالیست های 
سیرجانی در لیگ یک

تیم والیبال بانوان فوالد سیرجان مقابل شهرداری پیشوا تهران به سومین 
پیروزی شیرین و متوالی خود در لیگ دسته اول کشور دست یافت.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، تیم 
والیبال بانوان فوالد سیرجان ایرانیان در سومین دیدار خود در چهارچوب 
مسابقات والیبال لیگ دسته اول بانوان کشور موفق شد با نتیجه ۳ بر ۰ 
از سد تیم شهرداری پیشوا تهران عبور کند و به سومین پیروزی متوالی 

خود در این رقابت ها دست یابد.
تیمی یکدست و همدل که تا بدین جای کار عملکرد فوق العاده ای داشته 
اند و توانسته اند حریفان را یکی پس از دیگری شکست دهند و مدعی 

اصلی صعود به دور بعدی مسابقات باشند.
نماینده شایسته استان با پیروزی های خود عالوه بر شاد کردن دل هواداران، 
اکنون موجی از امید را نیز در بین آنان برای کسب عنوانی در خور شان 
والیبال این خطه به وجود آورده است، عنوانی که دستیابی به آن چندان 

دور از ذهن نیست.

 دپوی ماهرانه سوخت قاچاق 
در حاشیه شهر کرمان

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، رئیس 
از شناسایی محل  پور  یداهلل حسن  استان کرمان سرهنگ  آگاهی  پلیس 
دپو ماهرانه سوخت قاچاق و کشف ۱۰ هزار لیتر گازوئیل در حاشیه شهر 
کرمان خبر داد. سرهنگ یداهلل حسن پور گفت: در این محل دپوی سوخت 
۴ مخزن بطور مخفیانه و بسیار ماهرانه در اتاقک هایی جاساز شده بود که 
به صورت لوله کشی به هم مرتبط و از طریق آنان سوخت قاچاق تخلیه 
و بارگیری می شد. او با اشاره به کشف ۱۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق از این 
مخفیگاه، افزود:در این عملیات یک دستگاه تریلر که در کف آن مخزنی برای 
انتقال سوخت قاچاق تعبیه شده بود کشف و قاچاقچیان در انتقال سوخت 

قاچاق به استان سیستان و بلوچستان ناکام ماندند.

کشف ۲۰۳ کیلوگرم مواد مخدر 
در بردسیر

فرمانده انتظامی استان از کشف ۱۰۳ کیلوگرم تریاک و ۱۰۰ کیلوگرم حشیش 
در عملیات پلیس شهرستان بردسیر خبر داد.

سردار عبدالرضا ناظری در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس مبارزه با 
موادمخدر بردسیرهنگام گشت زنی در یکی از محور های مواصالتی از یک 
دستگاه وانت پیکان۱۰۳ کیلو تریاک و ۱۰۰ کیلوگرم حشیش کشف کردند 
و در ادامه نیز متوجه شدند یک دستگاه وانت پیکان دیگر به عنوان راه پاک 

کن با این خودرو در ارتباط است.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: در ادامه ماموران با گشت زنی در این 
محور خودروی وانت دیگر که در یک نقطه رها شده بود را کشف کردند که 

تالش برای شناسایی و دستگیری راننده آن ادامه دارد.

کشف ۲۰ تن چوب سرقت شده 
کمتر از شش ساعت در زرند

از  از کشف ۲۰ تن چوب سرقت شده  انتظامی زرند  فرماندهی  سرپرست 
محدوده یکی از مناطق روستائی این شهرستان کمتر از ۶ ساعت خبر داد.
از  چوب  تن   ۲۰ سرقت  پی  در  گفت:  محمودزاده  علی  سید  سرهنگ 
کارگاهی واقع در روستای بهارستان ماموران پس از بررسی محل نگهداری 
این بار چوب و با انجام اقدامات پلیسی، ۲ سارق را شناسایی و آنان را با 

اخذ مجوز قضایی در منزلشان دستگیر کردند.
این دو سارق در بازجویی های انجام شده به انجام این سرقت اعتراف کردند 

و چوب های مسروقه تحویل مالباخته شد.

دستگیری سرکرده اراذل 
و اوباش در کرمان

سرپرست پلیس امنیت عمومی از شناسائی و دستگیری سرکرده اراذل و 
اوباش در عملیات ماموران این پلیس خبر داد.

درگیری  و  نزاع  فقره  یک  اعالم  راستای  در  گفت:  زاهدی  اصغر  سرهنگ 
خیابانی در تیرماه سال جاری توسط اراذل و اوباش در یکی از محالت شهر 
امنیت  پلیس  عملیات  اداره  ماموران  نزاع،  عوامل  شدن  متواری  و  کرمان 

عمومی سرکرده اراذل و اوباش را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
سمت  به  سرد  سالح  با  دستگیری  حین  که  متهم  این  است  گفتنی 
ماموران حمله ور شد دارای سوابق آدم ربایی، سرقت، نزاع و مشارکت در 
گروگانگیری، ایراد ضرب و جرح عمدی، تخریب و عامل نارضایتی مردم بود 

که تحویل مراجع قضائی شد.

سارقان زورگیر محدوده هفت باغ 
دستگیر شدند

به  معروف  زورگیر  سارقان  دستگیری  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
کفتار و کشف ۳۰ فقره سرقت در عملیات ماموران پلیس امنیت عمومی 

شهرستان کرمان خبر داد.
 سردار عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: در پی وقوع 
چندین فقره سرقت به صورت زورگیری از شهروندان در محور هفت باغ، 
ماموران پلیس امنیت عمومی با انجام کار اطالعاتی و پایش نامحسوس 
۲ سارق حرفه ای را در حالی که با یک دستگاه موتورسیکلت قصد زوگیری 
از یک زوج جوان را داشتند، شناسائی و دستگیر کردند. او با بیان اینکه 
سارقان ۳ سال تحت تعقیب پلیس و دستگاه قضایی بودند افزود: متهمان 
در ابتدای شب با استفاده از سالح سرد از شهروندانی که در حاشیه محور 
هفت باغ توقف داشتند زورگیری کرده و به صورت خشن طالجات، تلفن 

همراه و اموال شهروندان را به غارت می بردند.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به اعتراف سارقان به ۳۰ فقره سرقت گفت: 
قطعا حضور محسوس و نامحسوس پلیس در اماکن تفریحی و حاشیه 
شهر افزایش خواهد یافت و در کنار آن با یک سری تدابیر و کار اطالعاتی 

با تمام توان در راستای حفظ آرامش مردم تالش خواهیم کرد.

کرمان  ساسان  باشگاه  نورد  سنگ  دارابیان  محیا 
در مسابقات قهرمانی آسیا در رشته بولدرینگ بر 

سکوی نخست رقابت ها ایستاد.
فرزاد ایرانمنش، رئیس هیات کوهنوردی و صعودهای 
ورزشی استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه 
استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: 
مسابقات سنگ نوردی قهرمانی آسیا ۲۱ تا ۲۴ آذر 

هند  کشور  در  دسامبر   ۱۵ الی   ۱۲ با  برابر  جاری 
برگزار می شود.

او با اعالم اینکه در بخش بانوان ۴ نفر و در بخش 
آقایان ۳ نفر از کشور جمهوری اسالمی ایران شرکت 
کرده اند، افزود: از این تعداد، آیناز محمدی، راحیل 
باشگاه  سنگنوردان  از  دارابیان  محیا  و  رمضانی 
استان  از  نمایندگی  به  ساسان  ورزشی  فرهنگی 

کرمان حضور دارند.
ایرانمنش با اشاره به اینکه این مسابقات در رده های 
سنی جوانان و نوجوانان برگزار می شود، تصریح کرد: 
نمایندگانی از سراسر جهان در این رقابت ها حضور 

دارند.
او بیان کرد: در روز نخست این رقابت ها در رشته ی 
 A نوجوان  رده سنی  در  دارابیان  محیا  بولدرینگ، 

و در رشته بولدرینگ بر سکوی نخست مسابقات 
ایستاد.

سنی  رده  در  نیز  محمدی  آیناز  افزود:  ایرانمنش 
نوجوان B و در رشته ی بولدرینگ بعد از سه سنگ 
نورد ژاپنِی قهرمان جهان، مقام چهارم را کسب کرد.
او برای تیم اعزامی کشورمان به این مسابقات، به 

ویژه نمایندگان دیار کریمان آرزوی موفقیت کرد.

سنگ نورد باشگاه ساسان کرمان قهرمان آسیا شد
خبر

مسابقات کشتی قهرمانی آموزشگاه های 
جیرفت با عنوان جام شهدا با حضور ۳۱۵ 

کشتی گیر از این شهرستان برگزار شد.
های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه 

مسابقات کشتی قهرمانی آموزشگاه های 
جیرفت با همکاری اداره آموزش و پرورش 
در  شهرستان  این  جوانان  و  ورزش  و 
و  اول  دوره  متوسطه  تحصیلی  مقاطع 
دوم، به منظور کشف استعداد های برتر و 

شناخت تیم منتخب نونهاالن و نوجوانان 
برگزار شد.

 ۳۱۵ بین  رقابت  دور   ۸ برگزاری  بعداز   
برتر  تیم های  سرانجام  گیر،  کشتی 

مشخص شدند که به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول
مقام اول: شاهد ۱۱۰ امتیاز

مقام دوم: شهیدفاریابی ۹۳ امتیاز
مقام سوم: فرهنگیان ۵۶ امتیاز

 متوسطه دوره دوم

مقام اول: مدرس ۹۴ امتیاز
مقام دوم: امیرکبیر ۸۳ امتیاز

مقام سوم: دارالفنون ۷۹ امتیاز
روح اهلل فاریابی و مصیب پالشی قضاوت 

در این رقابت ها را عهده دار بودند.

برای حضور در مسابقات  شش ورزشکار کرمانی 
تهران  راهی  اسکیت سرعت کشور  آزاد  دستجات 

شدند.
امیررضا آشورماهانی، رئیس هیات اسکیت استان 
کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: مسابقات 
دستجات آزاد اسکیت سرعت جوانان و بزرگساالن 
کشور با حضور اسکیت سوارانی از سراسر کشور 
تهران  میزبانی  به  بانوان  و  آقایان  بخش  دو  در 

برگزارشد.
ایمان  سارنج،  فرید  آقایان  بخش  در  افزود:  او 
زاده،  محمود  حسین  امیر  درآگاهی،  عسکرپور 
فاطمه  بانوان  بخش  در  و  مقدم  جهانی  محمد 
ساالری و فاطمه رشیدی کرمان را به قصد شرکت 

در این مسابقات به میزبانی تهران ترک کردند.
روز  مسابقات صبح  این  کرد:  تصریح  آشورماهانی 
پنجشنبه ۲۱ آذر ۹۸ در بخش آقایان و صبح روز 
جمعه ۲۲ آذر ماه ۹۸ در بخش بانوان برگزار شد .

پایان مسابقات کشتی آموزشگاه ها در جیرفت 

اعزام اسکیت سواران کرمانی به مسابقات اسکیت کشور

مرحله سوم مسابقات هندبال نوجوانان مناطق 
۵ و ۶ کشور به میزبانی کرمان در سالن تجلی 

کرمان برگزار شد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 

خبرنگاران جوان از کرمان، دور سوم مسابقات 
کشور   ۶ و   ۵ مناطق  دختر  نوجوانان  هندبال 
هیات  اصفهان،  سپاهان  تیم های  حضور  با 
اصفهان، سنگ آهن بافق یزد، فوالد زرند و طالی 

اردیبهشت جیرفت در سالن تجلی کرمان برگزار 
شد.

نتایج روز نخست این رقابت ها به شرح زیر است:
فوالد سپاهان ۱۱ ـ طالی اردیبهشت ۱۱

سنگ آهن بافق ۱۴ ـ فوالد زرند ۸
هیات هندبال اصفهان ۸ ـ فوالد سپاهان ۱۴

طالی اردیبهشت ۱۴ ـ فوالد زرند ۹
هیات اصفهان ۱۵ ـ سنگ آهن بافق ۱۲

دو بانوی کرمانی در رده ی سنی جوانان و بزرگساالن 
به مسابقات نهایی انتخابی تیم ملی بدمینتون در 

تهران دعوت شدند.
ناصر محمدی، رئیس هیات بدمینتون استان کرمان 
باشگاه  استان های  با خبرنگار گروه  گو  و  در گفت 
خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: مسابقات انتخابی 
منظور  به  بانوان  بخش  در  بدمینتون  ملی  تیم 
انتخاب نفرات برتر برای حضور در بیست و نهمین 
دوره مسابقات بین المللی بدمینتون فجر از ۲۷ تا 

۲۹ آذر ماه ۹۸ به میزبانی تهران برگزار می شوند.
او افزود: ساغر رفیعی و هانیه هویدا در رده ی جوانان 

و بزرگساالن و در بخش دو نفره و ساغر رفیعی در 
بخش یک نفره به نمایندگی از استان کرمان به این 

رقابت ها دعوت شده اند.
قبل  تا  باید  شدگان  دعوت  کرد:  تصریح  محمدی 
از طریق  از ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۲۴ آذر ماه ۹۸ 
درگاه اینترنتی فدراسیون بدمینتون شیراز به نشانی 
ثبت  و  آمادگی   /http://iranbadminton.org

نام خود را قطعی کنند.
او تصریح کرد: بیست و نهمین دوره مسابقات بین 
المللی بدمینتون گرامیداشت دهه مبارک فجر از ۱۵ 

تا ۱۹ دی ماه در شهرشیراز برگزار می شود. 

برگزاری  مسابقات هندبال مناطق ۵ و ۶ کشور در کرمان

دعوت دو بدمینتون باز کرمانی به مسابقات انتخابی تیم ملی
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ناهار  ظهر  است.  مناسبی  ساعت  عصر  پنج  ساعت 
خانواده  افراد  با  کردی  َکلی  َکل  و  زدی  چرتی  خوردی 
بینی  می  بالفاصله  کوچه  سر  آمدی  پوشیده،  لباس  و 
ساعت پنج عصر و خودت را به سالن صنعتی می رسانی، 
کار را که می بینی - حاال خواه در سیرجان باشد یا در 
سالن صنعتی کرمان باشد- با خودت می گویی دوستان 
هنرمندمان دریافتند که نمایش از چه تکنیک ها و گذار از 
آنها سود می جوید تا که نمایش باشد. در مرتبه اول تو در 
اقلیمی زندگی می کنی و از آنجا که )نمایش همیشه از زیر 
ساختاری واقعی سود می جوید( فضایی که در آن قرار می 
گیری و زندگی، انسانی، ابزاری، خالی، کوه و کوهسار. یا 
نه فضا محل تنگ و کوچکی است که طبقه ای از اجتماع 
همه با هم به شکلی مسالمت آمیز با ابزار و هوا، بوی روغن 
و گرما، خواب و استراحتی هر چند اندک شروع می کنی. 
واقعیت این زندگی را درک کردی، شناختی، خوب به زیر 
ابزار و انسان با چرخش یک »پنکه« و تکان دادن  و بم 
یقه پیراهنت برای ورود خنکی به تن و بدنت پی برده ای. 
ساعت پنج عصر داری له له می زنی و نمایش به دلیل 

استفاده از روند منطقی تکنیک های خلق یک اثر تماشاگر 
ارتباط  اصل  کند.  می  مجذوب  خواند،  می  خود  به  را 
بازیگران با ابزار فضا، خود، دیگران و حاال ارتباط تنگاتنگ 
تماشاگر با نمایش اصل قضیه است )ارتباط( اصلی ترین 
)ساعت  پرسد  می  کنار دستش  از  تماشاگر  نباشد،  رکن 
می  نمایش  داری  و  است  پنج  ساعت  حاال  ولی  چنده؟( 
بینی. عزیزانم چرا این اثر به یکباره همه هوش و حواس 
سیرجان را به خود جلب می کند؟ از اصولی که بسیاری 
از آنها در نمایش موج وار در حرکتند؟ رعایت چند اصل 
نمایش را به اثری دیدنی جذاب تبدیل می کند؟ در هر 
چند ثانیه ای که گیر می آورم یکی دو نفر یا بیشتر نمی 
گذارند که با همه صحبت کنم و از من فراریشان می دهند 
برای  بیاموزید!  بزرگان  از  باشید!  می گویم خوِد خودتان 
خود بودن شما باید در عصر خود باشید. اثر خلق شده را 
می گویم. معاصر خود که باشید از بسیاری تکنیک ها عبور 
می کنید و شما شک نکنید اگر در زمان زندگی خاکی 
و  لعنت کنند  را  بکشند، شما  آتش  به  را  آثار شما  تمام 
حتی از میدان بیرون برانند بازهم همه ارکان جهان دست 

به دست بدهند که )ساعدی( را با صد و چند اثر تحقیقی، 
پژوهشی و فیلمنامه در تاریخ به نیکی ثبت کنند. افرادی 
رفتن  در  را  و عمرشان  پیموده  را  ماندگاری  قله  او  نظیر 
صعب العبور و سنگالخی و دردناک -که گاه از چشمانت 
نیمه شب خون بیرون می زند و تو ادامه می دهی- پیموده 
اند. همه پل های پشت سر خود را خراب کرده، هنرمندی 
که در تبریز به دنیا آمده در زمانی که دارد پزشکی می 

خواند و تبریز کجا و کرمان کجا!
میررضا رضای ما بر او تاثیر می گذارد و او محاکمه ای 
را قلم می زند. هنر، برای انسان است و انسان در تمامی 
جغرافیای جهانیش خلق می شود و روبه رویش هم انسان 
است. انسان با همه عشق و عالقه و فخر و... روبه رویت 
نشسته و چشم به »پنج و نیم صبح« دوخته و تو او را با 
اثری آشنا می کنی که اگر چه در آغاز گام برداشتن بر 
سنگالخ صحنه هستی اما به راحتی و با شناخت و تخیل 
و خالقیت صحنه را هموار می کنی. آنچنان که عبور از آن 

برای همگان آسان شود. آقای صادقی اینگونه است.
افتادم«  مندلی  مشتی  »ماشین  نمایش  اجرای  یاد  به 

به خاطر دارم که تاالر عماد صندلی خالی نبود و ناگهان 
دیدم تماشاگران توی صحنه دو طرف نشسته اند. مسعود 
سلطانزاده با لبخندی بر لب چهار زانو؛ انگار سر سفره پدر 
نشسته و شام مجانی است با اشتیاق نشسته که نمایش 
شود  می  خلق  نمایشی  اثری  وقتی  همیشه  شود.  شروع 
همان اجرای اول هجوم جمعیتی که نمی دانند چه خبر 
الدین صادقی  را شاهد هستیم. جالب است، قطب  است 
داور بود و برنامه را که به دستش دادند بی آنکه نام مرا 
ببیند گفت فکر کنم همین نمایش باشد. بی اطالع، چون 
تکنیک ها رعایت شده، جذابیت از نام نمایش خود را به 

نگاه تماشاگر می رساند و گرمش می کند.
کنند  می  منتقل  را  نمایش  مفهوم  تماشاگر؛  به  نامها 
)نمایشی که در زمان خودش خلق شده( به روز است، نو 
و با حالوت است اگر همین عنصر معاصر بودن را نیاموزی 
تا قله می روی و پرت می شوی به دره هولناک گم شدن، 
کنی،  زندگی  هنر  با  باید  حاال  شدن.  فراموش  و  سوختن 
هنر معرفت، عشق، صداقت، پاکی و... صفات خداگونگی می 
خواهد تنبلی، غرور، تکبر و خودپسندی را کنار گذاشتن. 

خود دیدن و دیگران را ندیدن روز مرگ یک هنرمند است.
آقای صادقی! شما در مقابل انساِن در جهان ایستاده و 
برایش نمایش خلق کردی، درود بر شما که نوید هنرمند 
موفق دیگری را از دیار گرما و محبت و عشق به مردم دنیا 
دادی. همچنان که هستی ادامه بده! صادقی جان فراموش 
نکن که هنر و نمایِش هنر مجموعه ای از حس ها است. 
اقتصاد، اعتیاد، سیاست، فقر، تنهایی، کارتن خوابی، کاخ 
خوابی، هنرمند باید نگاهش در نمایش به همه عناصر و 
پدیده های اطرافش باشد. در همین نمایشی که در حال 
اجرا است آقای صادقی زاده جهان پیرامون را خوب دیده 
و فهمیده است. خوب دیدی، موفق باشی! حتما می دانی 
که گارسیامارکز، سوراماگو، بورخس، کامو، سارتر )برتولت 
برشت بزرگ(، فردوسی، مولوی، حافظ، خواجو، ساعدی، 
جمالزاده، هدایت، دولت آبادی و... به این دلیل که اقلیم 
معاصر خود را خوب شناختند و هزار و یک تکنیک دیگر را 
نیز دانستند، ما را به سرزمین خود می برند و با هنر خود 
آنچه که باید انجام می دهند. درودش باد هنرمندی که 

سرآغاز بودن را درک کرده است.

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

کمرنگ شدن روابط درون خانواده ها از مسائل 
آن  درباره  کارشناسان  بارها  که  است  مهمی 
روابط  این  نگرانی کرده اند. کمرنگ شدن  ابراز 
نهاد  مهم ترین  عنوان  به  را  خانواده  نهاد  بنیان 

اجتماعی مورد تهدید قرار می دهد.
کمرنگ شدن روابط درون خانواده ها از مسائل 
آن  درباره  کارشناسان  بارها  که  است  مهمی 
روابط  این  نگرانی کرده اند. کمرنگ شدن  ابراز 
نهاد  مهم ترین  عنوان  به  را  خانواده  نهاد  بنیان 
نهادی که  قرار می دهد.  تهدید  اجتماعی مورد 
افراد در آن شکل  از شخصیت  بخش عمده ای 
جامعه پذیری  در  را  نقش  مهم ترین  و  می گیرد 

آن ها ایفا می کند.
مهم ترین مهارت در تحکیم بنیان

داشتن  برای  شده  انجام  مطالعات  اساس  بر 
یک  باید  شبانه روز  طول  در  سالم،  خانواده ای 
مبادله  خانواده  اعضای  بین  کلمه  و 500  هزار 
شود در حالی که اکنون به 500 کلمه کاهش 
متفاوت  کشور  استان های  در  رقم  این  و  یافته 

است.
در  رئیس جمهوری  معاون  ابتکار،  معصومه 
امور زنان و خانواده به تازگی گفته است: زمان 
از  دهه  یک  در  ایرانی  خانواده های  گفت وگوی 
رسیده  شبانه روز  در  دقیقه   20 به  ساعت  دو 
است. این در حالی است که سیدحسن موسوی 
چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران 
معتقد است: استفاده بیش از حد از شبکه های 
سطح  کاهش  با  خانواده  محیط  در  اجتماعی 
ارتباطات عاطفی، میزان گفت وگو در خانواده را 
حتی از ۱5 دقیقه در روز هم کمتر کرده است.

آسیب شناس  و  دانشگاه  استاد  ابهری،  مجید 
میانگین  اینکه  بیان  با  نیز  رفتاری  علوم 
 ۱5 به  حاضر  حال  در  خانواده ها  گفت وگوی 
دقیقه در روز رسیده، گفته های موسوی چلک 
را تأیید می کند و می گوید: امروز شاهدیم ۶5 
با هم کنار سفره نمی نشینند  درصد خانواده ها 
به سردی و  را  آینده خانواده ها  این وضعیت  و 

جدایی می کشاند.
مهم ترین  گفت وگو  جامعه شناسان  اعتقاد  به 
گرم  فضای  ایجاد  و  بنیان  تحکیم  در  مهارت 
افراد  تا  است  فرصتی  و  خانواده هاست  در 
عالیق، صمیمیت و کدورت های خود را ابراز و 
در چنین  دهند.  کاهش  را  یکدیگر  بین  فاصله 
فضای  در  را  تنش  کمترین  اعضا  خانواده هایی 
نهایت فرزندان موفقی  با هم داشته و در  خانه 
چگونگی  خانواده  در  فرزندان  می کنند.  تربیت 
کالمی  ارتباط  ویژه  به  مهارت ها  انواع  و  تعامل 
چرا  اما  می آموزند.  را  صحیح  گفت وگوی  و 
طول زمان این تعامل هر روز کمتر از روز قبل 

می شود؟
و عضو  دانشگاه  استاد  یزدی،  علیرضا شریفی 
میزان  کاهش  می گوید:  خانواده  پژوهشکده 
گفت وگو درون خانواده ها عوامل متعددی دارد. 
نخستین عامل کمبود زمان و وقت ارتباط است. 
یعنی شرایط زندگی ماشینی امروز به ویژه در 

متأسفانه  که  کرده  ایجاد  را  فضایی  کالنشهرها 
زمان دیدار ما نسبت به گذشته به شدت کاهش 
ارتباط فیزیکی کاهش  یافته است. وقتی زمان 
می یابد میزان گفت وگو نیز کاهش خواهد یافت. 
کاهش  دیگر  دلیل  می دهد  نشان  مطالعات 
ارتباط  مهارت  نداشتن  خانواده ها،  در  گفت وگو 
افراد  از  بسیاری  متأسفانه  است.  مؤثر  کالمی 
جامعه ما مهارت ارتباطی کالمی مؤثر و به ویژه 
مهارت شنیدن فعال را به خوبی نمی دانند. یکی 
خانواده ها طالق  در  معضل  این  دیگر  دالیل  از 

عاطفی پدر و مادر است.
معنای  به  صرفاً  گفت وگو  می کند:  تأکید  وی 
حرف زدن نیست بلکه منظور از مهارت کالمی 
حل  و  مساله یابی  مهارت  خانواده،  در  مؤثر 
که  است  دلیل  همین  به  بنابراین  است.  مساله 
از  مدتی  گذشت  از  پس  زوجین  گفت وگوی 

ازدواج به تنش تبدیل می شود.
از  متوقع تر  روز  به  روز  ایرانی  خانواده های 

گذشته می شوند
نقش عوامل اقتصادی

درون  روابط  شدن  موزائیکی  از  کارشناسان 
خانواده ها می گویند. به این معنا که افراد خانواده 
اما  قرار گرفته اند،  یکدیگر  کنار  موزائیک  مانند 
هیچ  کدام یکدیگر را حس نمی کنند و چه بسا 
شده  موجب  اجتماعی  شبکه های  مواردی  در 
افراد خانواده موضوعات بیشتری برای گفت وگو 
از  پیش  که  افرادی  ویژه  به  کنند.  پیدا  هم  با 
گفتن  برای  حرفی  واقعاً  شبکه ها  این  پیدایش 
به یکدیگر نداشتند، با عضویت در این شبکه ها 
ایجاد کانال های خانوادگی موضوعات جدید،  و 
و  نکته های طنز  افکار جدید، بحث های جالب، 
جوک هایی را پیدا می کنند که بتوانند با هم به 

اشتراک بگذارند.
دانشگاه  استاد  حریرچی،  امیرمحمود  دکتر 
خصوص  این  در  نیز  اجتماعی  پژوهشگر  و 
نیازهای خانواده های  امروزه  می گوید: متأسفانه 

مشکالت  عمده  بخش  و  یافته  افزایش  ایرانی 
مسائل  حوزه  در  پرتوقعی  دلیل  به  خانواده ها 
روز  به  روز  ایرانی  خانواده های  است.  اقتصادی 
مساله  همین  و  می شوند  گذشته  از  متوقع تر 
نتیجه دور  در  و  آن ها  بین  تنش  ایجاد  موجب 
شدنشان از یکدیگر می شود به همین دلیل آن 
که  هستند  اقتصادی  مسائل  و  کار  درگیر  قدر 

کمتر به مسائل عاطفی توجه می کنند.
وی با اشاره به افزایش چشم و همچشمی ها و 
تأثیر آن در زیاده خواهی افراد خانواده می گوید: 
همین خواسته های غیرمنطقی موجب می شود 
مشاجره  رنگ  خانواده  اعضای  گفت وگوهای 
از  آن ها  گرفتن  فاصله  به  منجر  که  بگیرد 
جای  به  می دهند  ترجیح  و  می شود  یکدیگر 
صحبت کردن با یکدیگر سکوت اختیار کنند و 
خود را با وب گردی و یا چت در فضای مجازی 

سرگرم کنند.
خانواده  جای  اکنون  حریرچی  دکتر  گفته  به 
و حتی دوستان را فضای مجازی و گوشی های 
هوشمند گرفته اند و حتی همان اندک ارتباطی 
قالب  در  دارد  وجود  خانواده  اعضای  بین  که 
پیامک رد و بدل می شود؛ چرا که اکنون ساختار 
شکل گیری  حال  در  سمتی  به  ایرانی  خانواده 
است که هر روز توقع فرزندان از والدین افزایش 
برای  والدین  اینکه  جای  به  واقع  در  و  می یابد 
والدین  برای  فرزندان  بگیرند  تصمیم  فرزندان 
بروز  مسبب  را  آن ها  و  می گیرند  تصمیم 
جایی  تا  می دانند  خانواده  اقتصادی  مشکالت 
که به دلیل نداشتن سواد عاطفی به خود اجازه 
درآمد  نداشتن  دلیل  به  خود  پدر  به  می دهند 
بی احترامی  آن ها  نیازهای  تأمین  برای  کافی 
کنند به همین دلیل والدین به ویژه پدر خانواده 

ترجیح می دهد در جمع خانواده سکوت کند.
کاهش سن شکاف نسل ها

در  می دهد:  ادامه  اجتماعی  پژوهشگر  این 
اصطالح  به  یا  و  فکر  سطح  تفاوت  گذشته 
اکنون  اما  بود  سال   ۱5 حداقل  نسلی  شکاف 
با  افراد  و  رسیده  سال  هشت  به  فاصله  این 
هشت سال تفاوت سنی هم نمی توانند یکدیگر 
با  را  اغلب خود  دلیل  همین  به  کنند  درک  را 

گوشی همراه سرگرم می کنند و دائم حسرت 
می خورند.  را  یکدیگر  ساختگی«  »زندگی های 
پژوهش های  طبق  چون  »ساختگی«  می گویم 
انجام شده در این حوزه بخش عمده پست هایی 
به  مختلف  افراد  توسط  مجازی  فضای  در  که 
اغراق آمیز  نوعی  به  می شود  گذاشته  اشتراک 
افراد  با واقعیت زندگی  و بزرگ نمایی است که 

متفاوت است.
اکنون  اینکه هم  به  اشاره  با   دکتر حریرچی 
کالمی  خانوادگی  خشونت های  عمده  بخش 
است، می افزاید: پایین بودن سطح سواد عاطفی 
و یا حتی نبود سواد عاطفی در خانواده ها موجب 
با کالم و خواسته های  می شود اعضای خانواده 
غیرمنطقی خود یکدیگر را آزار دهند و هنگامی 
مختلف  شکل های  به  اذیت ها  و  آزار  این  که 
ترجیح  می شود  خانواده  اعضای  تحقیر  موجب 
سپری  هم  با  که  را  زمانی  مدت  می دهند 
می کنند کاهش دهند و در صورتی هم که کنار 

یکدیگر هستند سکوت اختیار کنند.
ضرورت حمایت های دولتی از خانواده

از  گذر  برای  دانشگاه  استاد  این  اعتقاد  به 
ضرورت  ایرانی  خانواده های  در  سکوت  بحران 
حمایت  مورد  دولت  سوی  از  خانواده ها  دارد 
را  حداقل هایی  بتوانند  تا  گیرند  قرار  اقتصادی 
تأمین کنند؛  برای تشکیل خانواده فرزندانشان 
چرا که بخشی از نارضایتی های اعضای خانواده 
که منجر به درگیری های لفظی می شود بیکاری 
جوانان و مشکالت مربوط به ازدواج آن هاست. 
وظیفه  اصلی ترین  خانواده  به  توجه  بنابراین 
و  اجتماعی  اقتصادی،  حوزه های  در  دولت 

فرهنگی است.
دکتر حریرچی ادامه می دهد: جامعه ما برای 
خارج کردن خانواده ها از بحران سکوت نیازمند 
برای مثال  تربیتی است.  آموزش در حوزه های 
به دانش آموزان آموزش  در گذشته در مدارس 
والدینتان  از  قدم  یک  همیشه  که  می دادند 
حتی  و  مدارس  امروزه  اما  بروید  راه  عقب تر 
کتاب های  مفاهیم  آموزش  به  فقط  دانشگاه ها 

درسی اکتفا می کنند.
منبع: قدس آنالین

روایت استاد مهدی ثانی از نمایش »ساعت پنج و نیم صبح« به نویسندگی و کارگردانی علی صادقی زاده:

درود بر هنرمندی که سرآغاز بودن را می فهمد

زمان گفت و گو میان اعضای خانواده در یک دهه از 2 ساعت به 20 دقیقه کاهش یافته است؛

بحران سکوت در خانواده ها


