
 ریاست محترم سازمان صنعت,معدن و تجارت استان کرمان

 جناب آقای مهندس حسینی نژاد
درگذشت والده مکرمه همسر گرامیتان را به جنابعالی

  و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم.

مدیریت شرکت کرمان تابلو

تسلیت

 ریاست محترم سازمان صنعت,معدن و تجارت استان کرمان

 جناب آقای مهندس حسینی نژاد

درگذشت والده مکرمه همسر گرامیتان را به جنابعالی

  و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم.

مدیریت شرکت صنایع ممتازان

تسلیت

برادر بزرگوار جناب آقای مهندس حسینی نژاد 
ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان 

حادثه تلخ درگذشت مادر همسر شما و جمعی از مشایعت کنندگان عاشق، در وداع با شهید سپهبد 
سلیمانی، بسیار غمبار بود. با دلی آکنده از اندوه، ضمن تقدیم تسالی خود، از درگاه پروردگار برای 

روح درگذشتگان رحمت و آرامش و برای شما و همه بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم.
 علی ابراهیمی - صنایع شیمیایی کرمان زمین، جنوبگان 

تسلیت

تسلیت

جناب آقای مهندس حسینی نژاد 
ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

بدین وســیله درگذشت مادر همســر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال مغفرت و 
روحی شاد و آرام برای آن مرحومه و برای شما و سایر بازماندگان صبری عظیم، اجری جزیل خواهانم.

بابک اسماعیلی احمدآبادی - مدیر مجتمع معدنی و فرآوری خان خاتون

اناهلل و انا الیه راجعون

جلسه  رساند  می  انجمن  اعضاء  کلیه  اطالع  به  وسیله  بدین 
تاریخ 98/11/20 در  انجمن مذکور در  مجمع عمومی موسس 
روبروی  کرمان  در  واقع  تگ  شتابدهی  و  نوآوری  مرکز  محل 
از کلیه  یخدان مویدی راس ساعت 9 صبح برگزار می گردد 
کارفرمایان شاغل در صنف مذکور جهت شرکت در جلسه یاد 

شده دعوت بعمل می آید.
دستور کار جلسه:

1- تصویب اساسنامه انجمن 
2- انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن 

3- انتخاب روزنامه جهت درج آگهی انجمن 
هیأت موسس

آگهی تشکیل مجمع عمومی موسس 
انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران 

صنعت برق استان کرمان 

آگهی اصالحی 

پیرو آگهی مندرج در صفحه اول روزنامه کرمان امروز مورخ 1398/10/9 بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانوني صاحب 
سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقي دعوت بعمل مي آید در جلسه مجمع عمومي فوق العاده این شرکت که در 
ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 1398/11/2 در محل شهر کرمان، بلوار جمهوري اسالمي، ابتداي سه راه هوانیروز، جنب پل راه آهن، 

سالن کنفرانس موسسه صندوق بازنشستگي شرکت ملي صنایع مس ایران برگزار مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :

1 -  تصمیم گیري در خصوص افزایش سرمایه )اصالح ماده مربوطه در اساسنامه(
                                                                               هیئت مدیره شرکت2 - سایر مواردي که در صالحیت مجمع عمومي فوق العاده باشد.
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یادداشت:

مواج ترین مساله ی دریا

صفحه  سوم 

رییس ستاد هماهنگی کانون های مساجد:
شــهادت سپـــهبد  قاسم ســلیمانی
 وحدت مردم  ایران را  بیشتر کرد

متن در صفحه دوم

جنگ چهره زیست محیطی ندارد

سیرجان قطب آموزش 

تعمیرات ماشین آالت معدنی در کشور می شود
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روحانی در تماس تلفنی با جانسون:

اقدام ایران

 در برابر آمریکا 

دفاع مشروع بود

خانه پدری 

شهید حاج قاسم سلیمانی

 واجد ارزش فرهنگی 

شناخته شد

ُکند مسئوالن استان نسبت به جان باختن 60 نفر در حادثه تشییع پیکر مطهر حاج قاسم سلیمانی؛ کنش  روایت »کرمان امروز« از وا

متن کامل در صفحه سوم

سریع و صریح پاسخ دهید!
   دلیل حادثه هفته گذشته از سوی مسئوالن در استان، ازدحام جمعیت عنوان شده است. استاندار کرمان در این باره اعالم کرده است که کمیسیون مربوط به این حادثه در استانداری تشکیل و رسیدگی فوری به امور 
مصدومان و همچنین پیگیری روند دفن جان باختگان در دستور کار است. اما متاسفانه تا امروز بیانیه واضحی منتشر نشده است. از سویی دیگر رییس کل دادگستری استان گفته است دستگاه قضا پیگیری های الزم را 
در دستور کار ویژه قرار داده است. معاون استاندار کرمان نیز می گوید در صورتی که ایراد و کوتاهی در کار باشد قطعا با مسببان آن  برخورد می شود و عذر خواهی می کنیم. این وعده ها خوب است اما مرهم 

درد مردم کرمان نیست و ایشان از مسئوالن انتظار پاسخی سریع و صریح دارند و در فضای مجازی هر روز پیگیر این موضوع هستند که مقصران معرفی شوند و....

WWW.KERMANEMROOZ.COM

پیام  مقام معظم رهبری

 درباره حوادث کرمان 

و سقوط هواپیمای ایران - اوکراین

با مشکالت روانی بعد از حوادث چگونه کنار بیاییم؟

6

صفحات ششم و هفتم متن در صفحه هشتم

 رد شایعات درباره دالیل غیرطبیعِی سقوط هواپیما
  قتل زِن مسافر برای پرداخت اقساط خانه!

  قتِل مادر و نوزاد توسط  زن و مرِد نازا
  کشف ۱۸۵ کیلوگرم حشیش در سیرجان

 پلمب یک کلینیک زیبایی غیرمجاز در قلعه گنج

اخبار ایران، جهان و حوادث:

رئیس اورژانس کرمان:

از مجموع  ۲۱۲ مصدوم 

حادثه تشییع

 ۱۲۸ نفر  کرمانی بودند
 صفحه  دوم

یادداشتی به قلم استاد
گالبزاده  سید محمدعلی 

کرمان شناسی:  مدیر مرکز 

سردار
 اسطوره 

میهن 
دوستی 

بــــود

روزان هم 



دو شنبه 21 دی ماه 15/1398 جمادی االول 1441/ 11 ژانویه 2020/سال بیست و چهارم شماره 3135
اخبار استان

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

گفت:  کشور  مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های  هماهنگی  ستاد  رییس 
و  شد  خواهد  اسالمی  جمهوری  نظام  در  تاریخ  منشاء  سلیمانی  سردار 
ببینید در سال آینده و سال های بعد چه اتفاقاتی به خاطر همین جریان 

رقم خواهد خورد.
حجت االسالم »حبیب رضا ارزانی« در محفل انس با قرآن کریم به مناسبت 
سالروز شهادت حضرت زهرا سالم اهلل علیها و بزرگداشت شهادت سپهبد 
سلیمانی و سردار پورجعفری در حسینیه ثاراهلل شهر کرمان اظهار کرد: 
شهادت نصیب هرکسی نمی شود و سردارشهید حاج قاسم سلیمانی که 
به حق از خود گذشته و به حق پیوسته بود، از عنفوان جوانی شهادت را 

از خداوند طلب می کرد.
وی افزود: از دست دادن عزیز برای همه سخت است و همه ما گریه های 
مقام معظم رهبری را در نماز بر پیکر سردار شهید سلیمانی دیدیم؛ خیلی 

سخت است کسی سردار سپاهش را از دست بدهد.
ارزانی با بیان اینکه برای مرگ های معمولی تبریک نمی گوییم اما برای 
شهادت هم تسلیت می گوییم و هم تبریک، تصریح کرد: شهداء حیات 

دارند که نزد خداوند روزی می خورند و شهداء جایگاه ویژه ای دارند.
عاشورا،  از  سال   ۱۴۰۰ گذشت  از  بعد  کرد:  بیان  ارشاد  وزیر  مشاور 
اگر خون  است  این  و سئوال  گیریم  مراسم می  و  هنوز گریه می کنیم 
سیدالشهداء نبود، حکومت یزید بعد از سه سال تمام می شد؟ آیا مختار 
قیام می کرد و مردم مقابل آن حکومت می ایستادند و اسالم روح و جان 

زنده ای می گرفت؟
وی افزود: اسالمی که پیامبر ایجاد کرد داشت به قهقرا می رفت که امام 
نمی  را  ذلت  و  کند  نمی  بیعت  یزید  با  کرد  اعالم  السالم  علیه  حسین 
پذیرد لذا ایشان با تعداد افرادی که به ظاهر خیلی کم است، در کربال به 

شهادت رسیدند.

ارزانی اظهار کرد: حفظ بنای اسالم اتفاق مهمی است که با شهادت امام 
حسین علیه السالم اتفاق می افتد لذا این شهادت تبریک دارد زیرا باعث 

خیرات متعدد و متکثر شده است.
بود،  اینکه حاج قاسم سلیمانی جلودار و پشتیبان سپاه  به  اشاره  با  وی 
را رقم زده و نخستین جریانی  تصریح کرد: سردار سلیمانی سه جریان 
که ایجاد کرد این بود که همه به او اعتماد کرده و او را پذیرفتند و در 
روزهای اخیر دیدیم همه گروه ها، احزاب، زن و مرد، نخبگان، ورزشکاران 
و ... در حوزه شهید، شهادت و اعتقاد به سردار سلیمانی هم عقیده بودند 

و این مایه وحدت شد.
رییس ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور با اشاره به جریان دومی 
ایجاد کرد، گفت: همه ما عالقه مند به  با شهادتش  که شهید سلیمانی 
سردار بودیم اما خیلی بیان نمی کردیم با شهادت سردار این اظهار عالقه 

آنچنان شکل گرفت که همه بیانیه دادند.
وی با اشاره به اینکه جریان سوم، شلیک موشک ها بود که جریان دامنه 
داری است، عنوان کرد: سردار سلیمانی منشاء تاریخ در نظام جمهوری 
اسالمی خواهد شد و ببینید در سال آینده و سال های بعد چه اتفاقاتی 

به خاطر همین جریان رقم خواهد خورد.
یعنی  کاپیتوالسیون  کرد:  بیان  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  ارزانی 
افتاد و کسی  اتفاقی  ما  اگر در کشور  براساس آن  واسپاری قضاوت، که 

خطایی کرد، ما حق نداریم او را که غیرایرانی است، قضاوت کنیم.
وی ادامه داد: ما در این کشور زندگی می کردیم و فراموش کردیم در چه 
جایگاهی بودیم و انقالب برای  ما چه کرد و امام برای ما چه ارمغانی آورد.

مشاور وزیر ارشاد گفت: جوانان باید بدانند که براساس کاپیتوالسیون اگر 
ایرانی تعرض می کرد، این شهروند  یک سگ امریکایی به یک شهروند 
حق نداشت شکایت به دادگاه کشورش ببرد و این فضای حاکم بر جامعه 

ما بوده است.
که  عزیزان  از  بسیاری  و  ها  سلیمانی  سردار  و  آمد  امام)ره(  افزود:  وی 
همراه امام بودند گفتند از حقوق خود دفاع می کنیم و در مقابل دشمن 
می ایستیم.ارزانی تصریح کرد: امروز که امریکایی ها ناجوانمردانه و نه در 
مقابل، سردار ما را به شهادت رساندند، مقام معظم رهبری سریع اعالم 
کردند انتقام سختی خواهیم گرفت و اتفاقات اخیر فقط یک سیلی بود.

وی ادامه داد: بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون هیچ پایگاه نظامی امریکا 
مورد تعرض هیچ کشوری قرار نگرفته و اولین کشوری که پایگاه نظامی 
امریکا را مورد اصابت ۱۵ موشک قرار داده تنها کشور مقتدر ایران اسالمی 
است و البته فکر نکنید کار ساده ای است؛ این کار در ارتباطات بین الملل 

خیلی معنا دارد.
بیان  کشور  مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون  هماهنگی  ستاد  رییس 
کرد: کشوری مثل ایران را از لحاظ حیثیت، جایگاه و امنیت با دیگران 

مقایسه کنید که با اقتدار روی پا ایستاده و می گوید اگر شما سردار ما 
را زدید، ما هم می زنیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه چرا سردار قاسم سلیمانی اینقدر عزیز شده 
است، افزود: این قدرت ویژه از جانب خداوند است که در قرآن کریم می 
گوید »اگر خدا را دوست دارید باید اطاعت کنید و خدا شما را دوست 
بدارد« و این محبت دو طرفه و اطاعت محض از حضرت حق، خدامحوری، 
سلیمانی شده  جایگاه شهید  موجب  باال  بسیار  معنویت  و  قرآن  با  انس 

است.
انسان عظمت و قدرت می دهد و  به  با قرآن  اینکه انس  بیان  با  ارزانی 
انس با خدا انسان را باال می برد، اظهار کرد: اگر انسان برای خدا باشد، 
دل مردم برای او رئوف می شود و حاج قاسم سلیمانی سردار دلها بود 
و محبوب همه شد و مقام معظم رهبری فرمودند»معنویت، حاج قاسم 

را باال برد«.
اینکه مردم کرمان مردمی کریم، والیت محور، مجاهد،  به  اشاره  با  وی 
قرآن محور و مقاوم هستند، تصریح کرد: به برکت انقالبی که مردم ایران 
با رهبری امام)ره( ایجاد کردند و با رهبری داحیانه امام خامنه ای)مدظله 
العالی( ادامه می دهند و این وحدتی که حاج قاسم سلیمانی ایجاد کرد 

)که انشاء اهلل بماند(، اتفاقات مبارکی در دنیا رقم خورده است.
ارزانی با بیان خاطره ای از حضورش در کشور سریالنکا گفت: یک جوان 
سریالنکایی در مقاله خود گفت»اگر می خواهیم موفق شویم باید به ایران 
اسالمی اقتدا کنیم« که از او سوال کردم پس چرا مانند ایران عمل نمی 
ایران وجود دارد و آن رهبری  کنید پاسخ داد»دو عامل خیلی مهم در 
امام خمینی و حضور همه مردم است که ما رهبری مانند شما و مردمی 

مانند شما نداریم«.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خطاب به مردم گفت: شما مردم کار 

خیلی مهمی انجام داده اید و باید قدر خودتان را خیلی بدانید.
وی با اشاره به اینکه اخبار و جریانات بعد از قاسم سلیمانی را ببینید که 
در سال بعد و سال های آینده چه اتفاقاتی می افتد، گفت: خون به ناحق 
ریخته نمی شود و خونی که به زمین ریخته می شود، در جایی باید پاسخ 
داده شود؛ اگر سردار سلیمانی به شهادت رسید، به ظاهر خون او به زمین 

ریخته شده و یقین بدانید خداوند انتقام سخت را خواهد گرفت.
ارزانی با بیان اینکه همین که شهادت سردار وحدت و انسجام میان مردم 
ایجاد کرده باالترین دستاورد است و زدن پایگاه امریکایی یعنی شکستن 
 ۵۲ بزنید،  اگر  نگفت  امریکا  مگر  کرد:  تصریح  منطقه  در  امریکا  هیمنه 

نقطه ایران را میزنیم؟ چکار کرد؟
مردم  ما  گفت:  کشور  مساجد  های  کانون  هماهنگی  ستاد  رییس   
جنگجویی نیستیم اما اگر کسی به ما تعرض کند با تمام وجود در مقابلش 

می ایستیم و خداوند نیز یاری می کند.

رییس ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور:

شــهادت سپـهبد  قاسم سلیمانی وحدت مردم  ایران را  بیشتر کرد

خبر
خانه پدری 

شهید حاج قاسم سلیمانی
 واجد ارزش فرهنگی شناخته شد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: خانه پدری 
شهید حاج قاسم سلیمانی واجد ارزش فرهنگی شناخته شد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، فریدون فعالی 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: در جلسه 
شورای ملی ثبت آثار تاریخی فرهنگی غیرمنقول وزارت میراث فرهنگی، خانه پدری 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در روستای قنات ملک شهرستان رابر واجد ارزش 

فرهنگی - تاریخی تشخیص داده شد.
 فعالی اظهار کرد: با نظر اعضای شورای ملی ثبت آثار تاریخی فرهنگی غیرمنقول 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خانه پدری سپهبد شهید قاسم 

سلیمانی واجد ارزش فرهنگی - تاریخی اعالم شد.
وی با اشاره به ارزش فرهنگی خانه پدری سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تاکید 
کرد: در آینده نزدیک درب های این بنا با کاربری موزه به روی عموم گشوده خواهد 

شد.
فعالی از آمادگی وزارت میراث فرهنگی برای تملک این خانه خبر داد و تصریح کرد: 

البته تحقق این موضوع منوط به موافقت مالکان است.
وی با تاکید بر اینکه برای حفاظت، مرمت و تغییر کاربری خانه پدری سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی هماهنگی های الزم با مالکان، استانداری کرمان و سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تبدیل این بنا به 
موزه از اولویت های کاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی محسوب 

می شود.

معاون قضایی در امور کار و تامین اجتماعی 
دیوان عدالت اداری : 

میانگین ورودی پرونده های 
دیوان عدالت در حوزه تامین اجتماعی 

۱۵۰ هزار مورد است
معاون قضایی در امور کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری گفت: ساالنه به طور 
میانگین ورودی پرونده های دیوان عدالت در حوزه کار و تامین اجتماعی ۱۵۰ هزار 

پرونده می باشد که ۷۵ هزار پرونده آن در حوزه تجدیدنظر است.
به گزارش ایرنا ، حجت االسالم رحیم باقری در نشست آمورش نحوه صدور آرا هیات 
های تشخیص حل اختالف و کمیته های سخت و زیان آور ادارات و آثار آن در 
تامین اجتماعی با تبریک و تسلیت شهادت سپهبد حاج قاسم و همرزمانش و با 
تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه)س( افزود: یکی از اهداف سفر به استان تقدیر 

و قدردانی در حوزه های تامین اجتماعی و کار است.
وی با اشاره به اینکه در دیوان عدالت با افزایش ورودی و فراوانی پرونده ها روبرو 
هستیم گفت:  در حوزه تخصصی کار و تامین اجتماعی ماهیانه حدود ۶ هزار پرونده 

ورودی شعبه های بدوی است.
شعبه های  عالی  عدالت  دیوان  در   ۸۵ سال  از  اینکه  بیان  با  باقری  حجت االسالم 
تخصصی در حوزه های مختلف تشکیل شده اظهار داشت: ورودی پرونده ها ماهیانه 
در ۲۲ شعبه بدوی ۶ هزار پرونده و در هشت شعبه تجدید نظر ۳ هزار پرونده و در 

سه شعبه اجرای احکام یکهزار پرونده در حوزه تامین اجتماعی و کار است.
وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در این شعبه ها گفت: امیدوایم با تعامالت در 

کاهش پرونده های ورودی دیوان عدالت تالش کنیم.
معاون قضایی در امور کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: این 
پروندهایی که به دادگاه های بدوی وارد می شوند با تالش شبانه روزی و جهادی به 
این پرونده ها رسیدگی می شود که این مهم از انباشت پرونده ها رسیدگی می شود.

حجت االسالم باقری با بیان اینکه احتساب سابقه تامین اجتماعی بیشترین پرونده 
استفاده  قانون  این  بستر  از  تعدادی می خواهد  است گفت: یک  به دعاوی  وروی 

نادرست کنند که هیات های تشخیص می توانند در کاهش این مهم اثرگذار باشد.
وی با بیان اینکه هر گونه اختالف در حوزه صالحیت ها برعهده هیاتهای تشخیص 
آرا است بیان داشت: بیش از ۸۳ درصد از تقاضای احتساب بیمه در سازمان تامین 

اجتماعی رسیدگی می شود و این رقم در کرمان ۷۹ درصد است.
معاون قضایی در امور کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری خواستار یک زمان 
معینی در قانون کار برای رسیدگی به شکایات احتساب بیمه شد و گفت: این مهم از 

تعدد پرونده ها این حوزه جلوگیری می کند.
حجت االسالم باقری ادامه داد: در نشستی با سازمان تامین اجتماعی به این توافق 
رسیده ایم سازمان نرم افزاری را ایجاد کند در این نرم افزار میزان کارکرد، میزان 
دستمزد و نوع شغل مشخص می شود و فرد در طول کار به موارد دسترسی و ظرف 
۶ ماه ادعای خود را مطرح کند و اگر به اعتراض او رسیدگی نشد ظرف ۶ ماهه 

فرصت دارد که به دیوان عالی ارسال شود.
معاون قضایی در امور کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در حوزه مشاغل 

سخت و زیان آور گفت: این مهم در حوزه هیات  های تشخیص اداره کار است.

این  مجوز  با  گفت:  سیرجان  به  سفر  در  طاهرپور  علیرضا 
آالت  ماشین  تعمیرات  آموزش  قطب  سیرجان  سازمان 

سنگین بویژه تراک در کشور می شود
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان کرمان، مدیرکل دفتر بهسازی و نظارت سازمان فنی 

و حرفه ای کشور در جلسه مشترک با نماینده مردم سیرجان 
و بردسیر در مجلس شورای اسالمی در مرکز آموزش فنی و 
حرفه ای سیرجان با اشاره به اینکه سیرجان نقطه استراتژیک 
حمل و نقل سنگین و مرکز معادن بزرگ ایران است گفت: 
با مجوز سازمان این منطقه مرکز تخصصی  آموزش تعمیرات 

ماشین آالت معدنی و صنعتی)تراک و لوکوموتیو( می شود. 
تولید  همکاری  با  دیزل  کارگاه  شد  مقرر  جلسه  این  در 
زنان بی  آموزش  کنندگان خودرو های دیزلی تجهیز شود. 
سرپرست و بد سرپرست با همکاری اداره بهزیستی و کمیته 

امداد و هالل احمر نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود.

رئیس اورژانس کرمان با اشاره به حوادث رخ داده بر اثر 
ازدحام بیش از حد جمعیت در آئین تشییع سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: از ۲۱۲ مصدوم حادثه، 
۱۲۸ نفر متعلق به شهرستان کرمان و ۵۲ نفر مربوط به 

شهرستان های استان بوده است.
به  اشاره  با  کرمان  اورژانس  نو،رئیس  گفتار  گزارش  به 
اثر ازدحام بیش از حد جمعیت در  حوادث رخ داده بر 
اظهار  سلیمانی،  قاسم  حاج  شهید  سردار  تشییع  آئین 
این حادثه در مجموع ۲۱۲ نفر مصدوم شدند  کرد: در 

که از این تعداد ۱۲۸ نفر متعلق به شهرستان کرمان و 
۵۲ نفر مربوط به شهرستان های استان بوده است که تا 
ساعت ۱۷ سه شنبه، ۱۴۵ نفر مرخص و ۶۷ نفر بستری 

شدند.
سید محمد صابری در تشریح آخرین وضعیت مصدومان 
دی   ۱۸ تاریخ  تا  که  مطلب  این  بیان  با  کرمان  حادثه 
و  شدند  مرخص  نفر   ۶۷ از  نفر   ۳۳ صبح،   ۸ ساعت 
متأسفانه از ۸ نفری که در آی سی یو بستری شده بودند، 
۲ نفر فوت شدند، گفت: تا ساعت ۸ صبح ۱۸ دی، ۷ نفر 

در بیمارستان باهنر، ۱۰ نفر در بیمارستان شفا، ۱ نفر در 
بیمارستان افضلی، ۲ نفر در بیمارستان سید الشهدا و ۱۲ 
نفر در بیمارستان فاطمه الزهرا)س( بستری شده بودند.

 ۳۲ از  ماه،  دی   ۱۸ روز  عصر  تا  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نفر، ۹ نفر از بیمارستان مرخص شده اند، اظهار کرد: این 
آمار مصدومان متعلق به شهرهای داخل و خارج استان 

است.
وی با بیان اینکه از ۲۱۲ مصدوم حادثه، ۱۲۸ نفر متعلق 
به شهرستان کرمان و ۵۲ نفر مربوط به شهرستان های 

نفر  یک  تعداد  این  از  اظهارداشت:  است،  بوده  استان 
هرمزگان،  نفر  هشت  فارس،  نفر  شش  اصفهان،  اهل 
خراسان  نفر  شش  بلوچستان،  و  سیستان  نفر  هفت 

رضوی و دو نفر متعلق به استان یزد بوده اند.
این  مصدومان  کل  تعداد  از  اینکه  به  اشاره  با  صابری 
مرد  نفر  و ۱۲۳  خانم  نفر   ۸۹ نفر،   ۲۱۲ یعنی  حادثه 
بوده اند، اضافه کرد: ۳۱ نفر زیر ۱۶ سال، ۱۱۵ نفر بین 
سنین ۱۶ تا ۴۵ سال، ۵۱ نفر بین رنج سنی ۴۵ تا ۶۵ 

سال و ۵ نفر نیز باالی ۶۵ سال سن قرار دارند.

مدیرکل دفتر بهسازی و نظارت سازمان فنی و حرفه ای کشور:  
سیرجان قطب آموزش تعمیرات ماشین آالت معدنی در کشور می شود

رئیس اورژانس کرمان:
از مجموع  ۲۱۲ مصدوم حادثه تشییع ۱۲۸ نفر  کرمانی بودند

آگهي مناقصه عمومي
شهرداري کرمان در نظر دارد جهت اجرای پروژه  تکمیل و آماده سازی بخشی از سایت های ۵۷ ، ۴۲ و ۵/۷ هکتاری مسکن مهر کرمان 
شامل ) پیاده رو سازی – جدولگذاری ، آسفالت و حمل و بارگیری خاکها و نخاله های ساختمانی (  با برآورداولیه به مبلغ ۱۹.۴۱۳.۷۴۳.۲۷۷  
ریال  بر اساس فهرست بهاء راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال ۹۸ به مدت ۵ ماه  ، از محل اعتبارات داخلی بصورت ۵۰ در صد نقد و ۵۰ 
درصد زمین به شرح ذکر شده در اسناد مناقصه، از طریق برگزاری مناقصه عمومي اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران تائید صالحیت شده 
و دارای مجوز الزم  ، دعوت بعمل مي آید ضمن معرفی کتبی نماینده خود برای خرید اسناد مناقصه از تاریخ ۹۸/۱۰/۲۱  لغایت ۹۸/۱۱/۲ 
جهت تسلیم پیشنهادات تا تاریخ ۹۸/۱۱/۷ به مدیریت امور قراردادهای شهرداری مرکز  به آدرس کرمان ، میدان شورا مراجعه نمایند. 
در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و شرکت کنندگان باید مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان ضمانت شرکت 
در مناقصه بشرح ذکر شده در اسناد مناقصه به همراه سایر مدارک تحویل نمایند بازگشایي پاکتها در تاریخ ۹۸/۱۱/۸ انجام می شود و در 
صورتیکه برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشود ضمانت نامه ایشان  به نفع شهرداری ضبط خواهد شد الزم بذکر است به این مناقصه 
هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمی گیرد. بدیهي است که هزینه چاپ آگهي بعهده برنده مناقصه میباشد و سایر اطالعات و جزئیات در اسناد 

مناقصه مندرج است.  ۳۰۲۵م/الف

مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان

آگهی ابالغ اجراییه کالسه شماره 9700553

بدین  امالک  و  اسناد  ثبت  اجرای  اصالحی  نامه  آئین   19 18و  ماده  طبق 
وسیله به جلیل رشیدفرخی فرزند اکبر به شماره ملی 2991886900 ابالغ می شود بانک 
ملی کرمان جهت وصول فعال مبلغ 17/239/603536 ریال موضوع الزم االجرا بموجب 
قرارداد شماره 6601108092008 به انضمام نیمعشر دولتی علیه شما اجرائیه صادر نموده، 
نیز  بستانکار  و  نگردیده  شناسایی  ابالغ  مامور  اعالم  طبق  اینکه آدرس شما  به  توجه  با 
نیز  نتوانسته آدرس شما را جهت ابالغ اوراق اجرائیه معرفی نماید و آدرس فعلی شما 
برای این اداره مشخص نمی باشد لذا طبق ماده فوق این آگهی یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار منتشر و شما از تاریخ انتشار که روز ابالغ محسوب می گردد ظرف 
مدت ده روز مهلت دارید که نسبت به پرداخت بدهی اقدام نمایید بدیهی است در غیر 
این صورت طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات اجرائی اقدام خواهد شد ضمنا بجز این 

آگهی، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. 1458 م/الف
علیرضا محمدی کیا - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

شم اقتصادی 
شم اقتصادی هم مزیتی است که نصیب هر کس نمی شود. 
البته دو گوش تیز هم باید باشد که هیچ جا خبری نشنیده از 
با همین مزیت یک  افرادی که  بسا  نیفتد و چه  اتفاق  آنها  
شبه ره صدساله رفتند و به جایی و مالی رسیدند. می گویند 
خواستن، توانستن است و همه می توانند پس من هم یک روز 
تصمیم گرفتم تا گوش های خود را تیز کنم و اولین موردی 
که پیش آمد و حرف گرانی آن شد را بخرم و در جایی انبار 
کنم مگر من چه چیزم از دیگران کمتر است. پس منتظر اولین 
زمزمه ها ماندم تا اینکه خبر گرانی نان ورد زبانها شد. من هم 
فرصت را غنیمت شمرده هر چه پول داشتم و هر چه از این و 
آن قرض کردم تا توانستم نان خریدم و در اتاقی انبار کردم تا 

پس از مدتی با قیمت جدید و گران بفروشم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

سرویس اجتماعی کرمان امروز

اگر فردی در بستر بیماری باشد یا سن باالیی داشته باشد 
تا  و  را تصور کنند  او  نبودن  اطرافیان می توانند روز  تقریباً 
حدودی خود را برای آن روز آماده کنند. اما زمانی که شما 
بر اثر تصادف یا زلزله یا اتفاقات غیرقابل پیش بینی دیگری 
نمی توان جلوی شوک  دیگر  از دست می دهید  را  عزیزتان 

روانی را گرفت.
بعد از بروز تصادف، و یا حوادث دیگر، جدا از بحث مشکالت 
به  و ضربات جسمی و فیزیکی، مشکالت روحی گوناگونی 
سراغ فرد می آید. از افسردگی گرفته تا کابوس های شبانه. 
زمانی که برای نزدیکان اتفاق بدی می افتد افراد دچار شوک 

روحی و در ادامه واکنش های عجیبی می شوند.
برای  شاید  که  می زنند  حرف هایی  و  می کنند  کار هایی 
خودشان هم بعد ها عجیب باشد. اما این اتفاقات اصاًل عجیب 
نیست. فشار روحی و روانی که در اثر بروز سانحه و حوادث 
مخرب  آثار  می تواند  می شود  وارد  افراد  بر  پیش بینی نشده 

زیادی داشته باشد.
مرگ،  جز  دارد  چاره  چیزی  هر  می گویند  که  همان طور 
دقیقاً بیانگر همین مشکل است. زمانی که مرگ برای اعضای 
خانواده و نزدیکان اتفاق می افتد حاال به هر شکلی و در هر 

سنی که باشند می تواند بر اطرافیان شوک وارد کند.
افراد  سن  مرگ  زمان  پیش بینی  به  شوک  این  میزان 
حساسیت اطرافیان و شرایط محیطی زیادی بستگی دارد. 
اگر فردی در بستر بیماری باشد یا سن باالیی داشته باشد 
تا  و  را تصور کنند  او  نبودن  اطرافیان می توانند روز  تقریباً 
حدودی خود را برای آن روز آماده کنند. اما زمانی که شما 
بر اثر تصادف یا زلزله یا اتفاقات غیرقابل پیش بینی دیگری 
نمی توان جلوی شوک  دیگر  از دست می دهید  را  عزیزتان 

روانی را گرفت.
 اگر دقت کنید در یک سال گذشته در کشور ما حوادث 
پیش بینی نشده زیادی رخ داد و ما تعداد زیادی از هم وطنان 
خود را بی دلیل از دست دادیم. بعد از فاجعه پالسکو در سال 
۹۵، ریزش معدن یورت در سال ۹۶، زلزله کرمانشاه، سوختن 

کشتی سانچی و حاال سقوط هواپیمای مسافربری نمونه ای از 
این حوادث بود که امسال شوک عظیمی به مردم و اطرافیان 

این حوادث وارد کرد.
در همین اتفاق اخیر و سقوط هواپیما ما شاهد فیلمی بودیم 
از اعضای خانواده یکی از مسافران که ادعا می کرد عزیزش 
از داخل هواپیما بعد از سقوط تماس گرفته و گفته ما زنده 

هستیم و التماس می کرد که آن ها را زنده به گور نکنید.
یا در زمان سوختن کشتی سانچی خانواده ها امیدوار بودند 
از دل آتش سوزان عزیزانشان زنده بیرون بیایند. این ها نه 
تنها شوک ناشی از بروز حادثه است بلکه امیدواری خانواده ها 
برای یافتن اثری از عزیزانشان به افزایش شدت این شوک 

کمک می کند.
استرس بعد از سانحه چیست؟

آن  عالئم  اما  نباشند،  آشنا  اختالل  این  با  خیلی ها  شاید 
تکرار  افراد  همه  تقریباً  باشند.  دیده  دیگران  یا  خود  در  را 
فیلم  اول  نقش  بازیگر  در  را  جنگ  آزاردهنده  صحنه های 
»آژانس شیشه ای« یا برخی دیگر از فیلم های دفاع مقدس 
دیده اند. خاطره چنان برای فرد تکرار می شود و فرد طوری 
رفتار می کند که انگار همین االن در حال اتفاق افتادن است.

برای  فرد  شود  باعث  است  ممکن  شدید  تصادف  تجربه 
همیشه از رانندگی دست بکشد. در ایران مثال هایی از شایع 
شدن این اختالل پس از زلزله بم، زلزله آذربایجان، کرمانشاه 
از آن ها در جنگ تحمیلی و زلزله رودبار و منجیل  و قبل 
سقوط  و  سانچی  و  پالسکو  حادثه  حاال  و  است؛  دیده شده 
هواپیمای مسافری تهران یاسوج هم به این لیست اضافه شده 

است.
تصادف شدید، مورد دزدی یا حمله قرار گرفتن، از دست 
پیش بینی  غیرطبیعی  یا  طبیعی  حوادث  در  عزیزان  دادن 
نشده و بسیاری دیگر از تجربه های آسیب زا، مثل وارد شدن 
ضربه ای بر پیکره فیزیکی و روان شناختی ما هستند. همه ما 
کم و بیش در زندگی مان با چنین ضربه هایی روبه رو شده ایم، 
اما گاهی به دالیل مختلف، یکی از این ضربه ها، تأثیر عمیقی 
است  زنده  ما  برای  به جای می گذارد. گویی همیشه  ما  بر 
نتیجه همواره  تکرار آن ها وجود دارد در  امکان  و هرلحظه 
نگران هستیم. اگر این شرایط ادامه یابد در این صورت دچار 
ضربه  از  پس  استرس  اختالل  آن  به  که  می شویم  مشکلی 
 )post traumatic stress disorder) PTSD یا 

می گوییم.

و  فرد  برای  را  زندگی  می دهد،  روی  اختالل  این  وقتی   
مدام  فرد  و طاقت فرسا می کند.  به شدت سخت  اطرافیانش 
در ترس و وحشت و بی قراری است و گاهی حتی کار های 

معمول خود را نمی تواند انجام دهد.
ممکن است شما خودتان در محل بروز حادثه نباشید، اما با 
تصویرسازی از لحظه های آخر زندگی عزیزانتان این اختالل 

در شما تشدید می شود.
نمی کند  رها  را  فرد  لحظه ای  حتی  حادثه  صحنه  گاهی 
و  فرد  بیش ازحد  تحریک پذیری  و  از حساسیت  اطرافیان  و 

خشم های ناگهانی او به ستوه می آیند.
در این حالت گاهی صدای به هم خوردن یک در می تواند 
فرد را تا حد یک خشم انفجاری بکشاند. ازاین رو این عالئم 
به ویژه وقتی شدید است به بروز افسردگی و اضطراب در فرد 

و اطرافیانش منجر می شود.
عالئم و نشانه های اختالل پس از حادثه

اگر این عالئم در فردی به مدت یک ماه طول بکشد نام 
اختالل می گیرد؛ و در ضمن فرد متخصصی آن را تائید کرده 
باشد؛ چراکه در واقع پس از هر ضربه ای، بروز این عالئم در 
همه افراد طبیعی است و وقتی طول می کشد نشانه اختالل 
خواهد بود. عالئم اصلی اختالل استرس پس از ضربه عبارت 

است از:
• واکنش ترس، درماندگی یا وحشت شدید

• یادآوری های مکرر و عذاب آور واقعه
•  دیدن مکرر واقعه در رؤیا

• رفتار کردن فرد به گونه ای که انگار واقعه تکرار می شود
با  رویارویی  در  شدید  عذاب  و  رنج  و  جسمی  واکنش   •

چیز هایی که به نوعی به آن اتفاق مربوط باشند
• اجتناب کردن از محرک های مرتبط با آن اتفاق؛ به عنوان 

مثال اجتناب از مکان های مرتبط
 عالئم دیگر که ممکن است در سایر مشکالت روان شناختی 

دیده شود و اینجا هم رخ می دهد، عبارت است از:
و  بی انگیزگی  زندگی،  مهم  امور  انجام  در  عالقگی  کم 

ناامیدی، مشکل در تمرکز، خشم و گوش به زنگ بودن.
عالئم در کودکان

برخی از این عالئم در بچه ها کمی متفاوت رخ می دهد. به 
عنوان مثال کودکی که دچار ضربه ای مثل آسیب جسمی یا 
جنسی شده ممکن است به سختی بتواند راجع به آن صحبت 
کند و آن را بیشتر در قالب بازی و کابوس دیدن ها نمایان 

کند.
به انجام تکرار بازی هایی با مضمون حادثه  بچه ها معموالً 
کابوس های  شکل  به  نامشخص  خواب های  و  می پردازند 
ترسناک  اتفاقات  و  غول  درباره  خواب هایی  یا  ترسناک 
می بینند. عالئم جسمی مثل شب ادراری، دل درد و سردرد 
نیز در آن ها شایع است. ضربه های شایع در دوران کودکی 
بالیای طبیعی، آزار های جنسی و جسمی مزمن، سوختگی 

و آدم ربایی است.
شیوع اختالل استرس پس از ضربه

ازآنجایی که احتمال ضربه، آن هم از نوع شدید برای همه 
نیز  از ضربه  بنابراین اختالل استرس پس  افراد وجود دارد 
از اختالالت به نسبت شایع روان شناختی محسوب می شود. 
میزان شیوع این اختالل، ۸ درصد در جمعیت عمومی است.

تا ۱۲  و حدود ۱۰  مردان  از  بیشتر  زنان  در  آن  احتمال 
درصد است و در مردان بین ۵ تا ۶ درصد بیشترین ضربه های 

اصلی در زنان، حمله یا تجاوز و در مردان، جنگ است.
اختالل  این  بروز  احتمال  تحقیقات،  اساس  بر  همچنین 
در افراد مجرد، مطلقه یا کسانی که همسرشان را از دست 
داده اند، بیشتر است. ممکن است دلیلش، کمتر بودن میزان 

حمایت اجتماعی در این گروه افراد باشد.
به یاد داشته باشید داشتن حمایت اجتماعی هنگام بروز 
از بروز اختالل پس از ضربه و همچنین در  ضربه می تواند 
پیشگیری از آن مفید باشد. در ضمن در سطوح اقتصادی 

ـ. اجتماعی پایین تر، این اختالل بیشتر مشاهده شده است.
 آسیب شناسی اختالل

روان شـــنــاســان و روان پزشکان نظریه هایی درباره علت 
ابتال به این اختالل مطرح کرده اند. به عنوان مثال، تئوری 
روانکاوانه معتقد است اتفاق یا ضربه، یک نقطه حساس یا 
تعارض ناخودآگاه در فرد را فعال می کند. این تئوری تا حد 
زیادی قابل توجیه است، چون بسیاری از افراد مبتال به این 
اما  کرده اند،  تجربه  را  ضربه های سخت تر  معتقدند  اختالل 
درون  از  درواقع  است، چراکه  نشده  آن ها  در  باعث مشکل 

نسبت به آن آسیب پذیر نبوده اند.
این  دچار  دلیل  این  به  افراد  دوم  تئوری های  اساس  بر 
یک  به  مربوط  اطالعات  پردازش  در  که  می شوند  اختالل 
را  اتفاقات  همیشه  فرد  مثال  عنوان  به  مشکل دارند.  اتفاق 
بسیار بدتر و فاجعه بارتر از آنچه هست برآورد می کند. طبق 
بعضی نظریه ها، برخی افراد واکنش های زیستی خاصی مانند 

باال بودن غیرطبیعی سطح فعالیت دستگاه عصبی خودکار 
دارند که در مواقع استرس و ضربه، آن ها را مستعد ابتال به 

اختالل استرس پس از ضربه می کند.
بعضی از عوامل، افراد را نسبت به بروز اختالل پس از ضربه 

مستعد می کند. بعضی از این عوامل عبارت است از:
• آسیب های دوران کودکی

• کافی نبودن سیستم حمایت خانوادگی و اجتماعی
• داشتن ویژگی شخصیت بدبینانه یا وابسته

درمان
افرادی که دچار  انجام شده ۳۰ درصد  براساس مطالعات 
این عالئم می شوند، بدون درمان و خود به خود بهبود پیدا 
می کنند، اما بقیه آن ها در صورت درمان نشدن ممکن است 

همچنان در طوالنی مدت با آن درگیر باشند.
انجام  گروهی  و  فردی  صورت  دو  به  اختالل  این  درمان 
تمرکز  و گروهی،  فردی  و در هر دو شکل درمان  می شود 
و  واقعه  درباره  فرد تشویق شود  اصلی درمان آن است که 

معنای آن اتفاق تا جای ممکن صحبت کند.
عنصر اصلی در این زمینه، حمایت است. در درمان فردی، 
درمانگر یک فضای امن و حمایت گرانه ایجاد می کند و در 
درمان گروهی نیز هم درمانگر و هم سایر اعضای گروه نقش 

حمایتی در قبال هم ایفا می کنند.
با  فرد  که  است  این  درمانی  گروه  فرد  منحصربه  ویژگی 
افرادی که از این نظر به او شبیه هستند روبه رو می شود و 
همین نکته صحبت درباره اتفاق را برای او آسان تر می کند. 
و گروهی، روش های  فردی  درمان های  انواع  از  بسیاری  در 

آرام سازی خود یا ریلکسیشن به افراد آموزش داده می شود.
وقتی عالئم بسیار شدید و آزاردهنده است، تجویز دارو به 

دست روان پزشک نیز کمک کننده است.
 یکی از درمان هایی که درباره این مشکل مطرح شده درمان 
که  است  چشم  حرکات  پردازش  باز  و  حساسیت زدایی  با 
معتقد  او  گرفت.  نام »شاپیرو« شکل  به  متخصصی  توسط 
است در موقع بروز افکار منفی و تکرار واقعه، حرکات چشم 
بسیار سریع می شود و اگر بتوان این حرکات را کنترل کرد، 
افکار هم کمتر آسیب زا خواهد بود. اگرچه در ایران این روش 
چندان رایج نیست، اما بعضی شواهد حاکی از اثربخشی آن 
است. به هرحال، همان طور که در ابتدا اشاره شد، کمک به 
حل این مشکل بیش از همه متکی بر صحبت راجع به آن، 

به ویژه با کمک یک متخصص و حمایت اجتماعی است.

با مشکالت روانی بعد از حوادث چگونه کنار بیاییم؟

مواج ترین 
مساله ی دریا 

هستی  مصلحت  ترین  پرآوازه  تو  دیدار 
تو  برگشتم.  به درد  اعتقاد  از  من  شد که 

مواج ترین مساله ی دریا هستی که من از قایق و ساحل به 
تو می کوچم تا در نگاهت بال و پر بگیرم در انسانیت به 
حد کمال نخواهم رسید اما به هر حال با دیدن تو هر روز 
جان تازه ای می گیرم زیرا بی هیچ شک و دلهره ای به تو 
فکر می کنم. هر وقت که از روی خشونت به آرزوهایم 
حمله می کنی با تو جنگ ندارم و فقط نگاهت می کنم 
تا  بس.  نظرم  باشد  تو  به  لحظه  یک  زندگی  برای  چون 
رفتنت از شهر دلم شعله به جان زد آشفته ترین فصل زمین 
در به درم کرد. تا غنچه ی نشکفته در آغاز بهارم پاسوز 
توام چون به مدارت نرسیدم افسرده در عشقم که به پایان 
خواب  فقط  عشق  روزگار  داغ  های  حادثه  در  نرسیدم. 
عجیبی است تا کار جهان را به سراشیب رساند. در سینه 
ی من ای گل روئیده به باغم پایان نگرفتی و غمت روی 
دلم ماند. ای غنچه ی نشکفته در آغوش تماشا آماده ترین 
از دل گرداب  تا آهسته تو را  شوق در آستین زمان باش 
بچینم از گوشه ی مرداب به باران برسانم. ای ساقی مهتاب 
تا  به قیامت  در آبادی دل ها محتاج تو شد پنجره ای رو 
دیدن تو از غم و دردش کم کند. آهسته ترین خلوت و 
پژواک نگاهت در چشم من به حمله ی مغول گشته مبدل. 
دل پنجره ای رو به بهشتی ابدی بود تا چشم تو را در دل 
باغ دمیدی  ببیند.. ای خوشه ی خورشید که در  این شهر 
من منتظرم باز پر و بال بگیری از نور نگاهت تب صدساله 

بگیرم من مرتکب زندگی ام جای تو خالی.
آتش زده ای باز به آغاز زمستان 

تا حرمت صد ماه بگیرد لب خندان 
شب بازترین پنجره ی رو به نگاهت 

آهسته کنار دل من ساز بزن در شب باران 

به قلم 
مهناز سعید 

روایت »کرمان امروز« از واکنش ُکند مسئوالن استان نسبت به جان باختن 60 نفر در حادثه تشییع پیکر مطهر حاج قاسم سلیمانی؛

سریع و صریح پاسخ دهید!
 سرویس خبر و گزارش کرمان امروز

 اشاره:
اگرچه از تشییع پیکر پاک و مطهرسردار شهید حاج  قاسم 
سلیمانی به عنوان باشکوه ترین و بزرگ ترین آیین تشییع 
جنازه تاریخ یاد می شود اما برگزاری مراسم تشییع این پیکر 
مطهر و شهید پور جعفری در شهر کرمان دچار حادثه شد 
باالی جمعیت،  و فشار  ازدحام  جمعیت  اثر  بر  و متاسفانه  
تالم   و  تاثر  موجبات  که  باختند  جان  هموطنان  از  شماری 

فراوان گردید.
دلیل این حادثه از سوی مسئوالن در استان، ازدحام جمعیت 
در یکی دو نقطه از جاهایی که تراکم جمعیت وجود داشت 
اعالم شده است. مسئوالن استان می گویند؛ این عامل باعث 
شده عده ای از مردم  زیر دست و پا و ازدحام بمانند و عده 
ای هم دچار آسیب و مصدوم شدند که در بین آنان زن و مرد 
و سالمند و نوجوان وجود داشت. بر اساس آخرین آمار اعالم 
شده شمار جان باختگان در این حادثه دردناک، ۶۰ نفر اعالم 

شده است.
که  است  کرده  اعالم  کرمان  استاندار  زمینه  همین  در 
رسیدگی  و  تشکیل  استانداری  در  کرمان  حادثه  کمیسیون 
فوری به امور مصدومان و همچنین پیگیری روند دفن  جان  

باختگان در دستور کار قرار گرفته است.
نیز گفته است: دستگاه قضا  رییس کل دادگستری استان 
پیگیری هایی الزم در خصوص حادثه کرمان را در دستور ویژه 

قرار داده است.
معاون استاندار کرمان نیز در گفتگویی از برخورد با مسببان 
این حادثه خبرداده و گفته است: در صورتی که ایراد و اشکالی 
در کار باشد قطعا با مسببان آن  برخورد می شود و صد درصد 

از مردم عذر خواهی می کنیم.
خانواده شهید بزرگ و مجاهداسالم شهید حاج قاسم سلیمانی 
نیز در پیامی درگذشت جمعی از هموطنان در ازدحام جمعیت 
را تسلیت  شرکت کننده در مراسم تشییع شهدای مقاومت 
گفتند و آن را مصیبت  روی مصیبت خواندند. در همین زمینه 

گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه است.
بزرگ ترین تشییع جنازه تاریخ

که  افرادی  بعضی  گاهی  که  است  ای  ناباورانه  اتفاق  مرگ 
نبودشان در باورمان نمی گنجد در آغوش می گیرد. پیشگامان 
محبوبیت و تاثیرگذاران جامعه که الهام بخش مردم هستند 
با مرگشان جمعیت  بسیاری را اندوهگین می سازند  و تحت 
انسان یک مملکت را  تاثیر قرار می دهند. گاهی مرگ یک 
تعطیل می کند و میلیون ها نفر در مراسم تدفین آنها گرد هم 
می آیند. این قبیل مراسم به یک پدیده اجتماعی تبدیل می 
شود. آیین تشییع پیکر پاک شهید سردار حاج  قاسم سلیمانی 
و همرزمان شهیدش نمونه بارز و مصداق روشن این ادعاست. 
می توانید گزارش های مفصل تشییع پیکر پاک این شهید 

بزرگوار را در چاپ های پیشین کرمان امروز بخوانید.
تشکیل کمیسیون حادثه کرمان

اگرچه از تشییع پیکر پاک و مطهرسردار شهید حاج  قاسم 
سلیمانی به عنوان باشکوه ترین و بزرگ ترین آیین تشییع 
جنازه تاریخ یاد می شود اما برگزاری مراسم تشییع این پیکر 

مطهر و شهید پور جعفری در شهر کرمان دچار حادثه شد و 
متاسفانه  بر اثر ازدحام  جمعیت و فشار باالی جمعیت، شماری 
از هموطنان جان باختند که موجبات تاثر و تالم  فراوان گردید. 
بر اساس آخرین آمار اعالم شده شمار جان باختگان در این 
زمینه  همین  در  است.  شده  اعالم  نفر   ۶۰ دردناک،  حادثه 
این حادثه اعالم کرده  استاندار کرمان در همان روز نخست 
و  تشکیل  استانداری  در  کرمان  حادثه  کمیسیون  که  است 
روند  پیگیری  امور مصدومان و همچنین  به  فوری  رسیدگی 

دفن  جان  باختگان در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر استاندار کرمان ضمن صدور پیام 

تسلیتی در این  باره گفته است:
اینجانب ضمن تسلیت به خانواده های ارجمند جانباختگان 
این حادثه دردناک و آرزوی شفای عاجل برای مصدومان، از 
تمامی مسئوالن و دست اندرکاران می خواهم هر چه سریع تر 
امور جانباختگان و مصدومان رسیدگی و  نسبت به پیگیری 

اقدام کنند.
استاندار کرمان همچنین افزوده است : کمیسیون پیگیری 
این حادثه دردناک پس از وقوع حادثه در استانداری تشکیل و 
رسیدگی فوری به امور درمان مصدومین و همچنین پیگیری 
خداوند  از  دارد  قرار  کار  دستور  در  جانباختگان  دفن  روند 
برای  و  الهی  برای درگذشتگان حادثه، رحمت واسعه  متعال 
خانواده های معزز و بازماندگان محترم صبر و اجر الهی مسألت 

می کنم.
پیگیری ویژه در دستگاه قضا

نیز گفته است: دستگاه قضا  استان  رییس کل دادگستری 
پیگیری هایی الزم در خصوص حادثه کرمان را در دستور ویژه 

قرار داده است.
به گزارش ایسنا ،یداهلل موحد به همراه رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی استان و اعضای شورای معاونان دادگستری کل استان 
کرمان با حضور در بیمارستان شهید باهنر و حضرت فاطمه 
(س( شهر کرمان با آسیب دیدگان حادثه تشییع پیکر شهید 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی  دیدار کرد و ضمن دلجویی و ابالغ 
سالم آیت اهلل رئیسی رییس قوه قضاییه به آسیب دیدگان، 

درجریان رسیدگی به وضعیت درمانی مصدومان قرار گرفت.
رییس کل دادگستری استان کرمان در پایان این بازدید ضمن 

عرض تسلیت شهادت سردار بزرگ اسالم شهید سپهبد حاج 
متاسفانه در  اظهار کرد:  قاسم سلیمانی،در جمع خبرنگاران 
جریان تشییع پیکر مطهر شهید واالمقام، حاج قاسم سلیمانی؛ 
بدلیل ازدحام جمعیت جمعی از هم میهنان عزیزمان دچار 

آسیب دیدگی وجمعی نیز جان خود را از دست دادند.
گفت:به  کرمان  استان  در  قضائی  دستگاه  عالی  نماینده 
خانواده این عزیزان تسلیت عرض می کنیم و خداوند متعال به 
آنها صبر عطا کند و انشااهلل  جانباختگان این حادثه با شهید 

حاج قاسم سلیمانی محشور شوند.
موحد تصریح کرد:روند درمان مصدومان در حال پیگیری 
دانشگاه  رییس  محوریت  با  پزشکی  علوم  دانشگاه  و  است 
علوم پزشکی کرمان و وزیر بهداشت با جدیت از همان دقایق 

ابتدایی حادثه وارد عمل شده اند.
وی گفت: الحمداهلل روند درمان و بهبودی مصدومان حادثه 
قضاییه،  قوه  ریاست  تاکید  و  دستور  حسب  و  است  خوب 
دادگستری استان کرمان پیگیری های الزم در این  خصوص 

را دستور کار ویژه خود قرار داده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه دانشگاه 
امکانات  و  اقدامات  تمام  بهداشت  وزارت  و  پزشکی  علوم 
به  رایگان  صورت  به  بیماران  این  مداوای  جهت  را  درمانی 
کار گرفته است خاطر نشان کرد: بخشی از مصدومان حادثه 
از بیمارستان ها مرخص شده اند و امیداوریم با تکمیل روند 
خانواده  به جمع  بزودی  هم  دیدگان  آسیب  مابقی  درمان، 

خود باز گردند.
برخورد  با مسببان

معاون استاندار کرمان نیز در گفتگویی از برخورد با مسببان 
این حادثه خبرداده و گفته است: در صورتی که ایراد و اشکالی 
در کار باشد قطعا با مسببان آن  برخورد می شود و صد درصد 

از مردم عذر خواهی می کنیم.
سیدمصطفی آیت اللهی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در 
خصوص حادثه ای که در اثر ازدحام بیش از حد جمعیت در 
آئین تشییع پیکر سردار سرافراز جهان اسالم در کرمان رخ 
داد، اظهار کرد: مسئولیت داده شده تا ابعاد این مسئله مورد 

بررسی قرار گیرد.
شدن  مشخص  و  بررسی ها  اتمام  زمان  تا  داد:  ادامه  وی 

جزئیات امکان اظهار نظر قطعی در این خصوص وجود ندارد.
ناراحت  حادثه  این  از  همه  گفت:  کرمان  استاندار  معاون 
هستیم و خانواده های جانباختگان در شرایط سختی هستند 
و در حال حاضر همه مسئوالن در تالشند تا خدمات الزم به 

این افراد ارائه شود.
معاون استاندار کرمان بیان کرد: در صورتی که ایراد و اشکالی 
در کار باشد قطعاً با مسببان آن برخورد می شود و ۱۰۰ در صد 
از مردم عذرخواهی می کنیم و این وظیفه ماست؛ در جلسه 
ستاد بحران (صبح چهارشنبه ۱۸ دی( هم از مردم عذرخواهی 

کردیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مراسمی ویژه جانباختگان 
زمینه  این  در  بنده  گفت:  می شود،  برگزار  کرمان  حادثه 
مسئولیتی ندارم اما این مساله را به اطالع مسئوالن مربوطه 

می رسانم.
آیت اللهی موسوی بیان کرد: یک نفر مسئول رسیدگی به 
این مساله است و همایی به عنوان مدیرکل امنیتی و انتظامی 

سابق استانداری کرمان هم مسئول پی گیری این کار است.
پیام تسلیت خانواده سردار سلیمانی

پیامی  در  سلیمانی  قاسم  سپهبد  شهید  سردار  خانواده 
درگذشت جمعی از هموطنان در ازدحام جمعیت شرکت کننده 

در مراسم تشییع شهدای مقاومت را تسلیت گفتند.
به گزارش ایسنا به نقل از سپاه نیوز، متن پیام به این شرح 

است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

محضر مبارک خانواده جان باختگان در مراسم تشییع پیکر 
شهدای مقاومت

با سالم و دعای خیر
درگذشت جمعی از هموطنان و هم استانی های عزیزمان در 
ازدحام جمعیت شرکت کننده در این خیزش ملی در کرمان، 
مصیبت روی مصیبت بود و موجبات تاثر و تاسف آحاد ملت 

ایران و دردمندی مضاعف ما را فراهم کرد.
قدر مسلم، حضور در مراسم تشییع شهید، فریضه است و 
خواهران و برادرانی که به این نیت از منازل یا شهر و دیار خود 
به قصد قربت و انجام وظیفه، خارج شده اند، مشمول عنایات 

خاصه خداوند متعال هستند.
بدین وسیله از عمق جان به خانواده های داغدارشان، عرض 
مقام  که  همانگونه  و  نموده  اعالم  را  خود  تعزیت  و  تسلیت 
عظمای والیت فرموده اند، امیدواریم ارواح مطهرشان با ارواح 

مطهر شهدا، محشور گردد.
همسر ، فرزندان و خانواده شهید حاج قاسم سلیمانی

سخن آخر
درگذشت تعدادی از هم میهنان در مراسم تشییع پیکر مطهر 
حاج  قاسم سلیمانی و سایر شهدای مقاومت در حادثه کرمان 
در عین دردناک بودن موجبات تکدر خاطر هم استانی ها شده 
است. شهروندان انتظار دارند مسئووالن در این زمینه شفاف 
سازی کنند و بی پرده در این  باره  با مردم سخن بگویند .  
این وعده ها خوب است اما مرهم درد مردم کرمان نیست و 
انتظار پاسخی سریع و صریح دارند و در  ایشان از مسئوالن 
فضای مجازی هر روز پیگیر این موضوع هستند که مقصران 

معرفی شوند و....

   دلیل حادثه هفته گذشته از سوی مسئوالن در استان، ازدحام جمعیت عنوان شده 
است. استاندار کرمان در این باره اعالم کرده است که کمیسیون مربوط به این حادثه 
در استانداری تشکیل و رسیدگی فوری به امور مصدومان و همچنین پیگیری روند دفن 
جان باختگان در دستور کار است. اما متاسفانه تا امروز بیانیه واضحی منتشر نشده است. 
از سویی دیگر رییس کل دادگستری استان گفته است دستگاه قضا پیگیری های الزم را در 
دستور کار ویژه قرار داده است. معاون استاندار کرمان نیز می گوید در صورتی که ایراد 
و کوتاهی در کار باشد قطعا با مسببان آن  برخورد می شود و عذر خواهی می کنیم. این 
وعده ها خوب است اما مرهم درد مردم کرمان نیست و ایشان از مسئوالن انتظار پاسخی 
سریع و صریح دارند و در فضای مجازی هر روز پیگیر این موضوع هستند که مقصران 

معرفی شوند و....
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فرهنگ و ادب

آشناییبادهنویسندهیبزرگزندهیجهانکهدرتاریخماندگارمیشوند
سرویس ادبی کرمان امروز

از  فهرست  این  قطعا  کتاب خواندن هستید  اهل  اگر   
را  آن  رنکر  سایت  که  دنیا  زنده ی  نویسندگان  بهترین 
این  در  بود.  خواهد  جالب  برایتان  است  کرده  منتشر 
فهرست از میان نویسندگان معاصر نام هایی را می بینید 
و  داده اند  تغییر  را  ادبیات  جهان  همیشه  برای  که 
کتاب هایی خلق کرده اند که در آینده به کالسیک هایی 

جاودانی تبدیل خواهند شد.
ادبیات معموال در تالش است جهاِن در حال دگرگونِی 
پیرامونش را از یک یا چند جنبه به تصویر بکشد. مهم 
است که ادبیات ما بتواند اول از همه زمانه ای را که در 
آن زندگی می کنیم درک کند و دوم اینکه آن را برای 
نسل های بعد چنان ثبت و ضبط نماید که همیشه باقی 

بماند.
بعضی از نویسندگانی که در این فهرست می بینید نه 
می کنیم،  زیست  آن  در  ما  که  مدرنی  زمانه ی  در  تنها 
نویسندگان  بلکه  هستند  به نام  و  مشهور  نویسندگانی 
از  خیلی  می شوند.  محسوب  ادبیات  تاریخ  در  بزرگی 
کتاب هایی که آن ها نوشته اند تبدیل به فیلم های پرفروشی 
در تاریخ سینما شده اند و برخی هم کالسیک های ادبی 
دنیای مدرن محسوب می شوند که باید آن ها را خواند و 
به راستی تحسین کرد. این نویسنده ها و آثارشان توسط 

نسل های پیش رو به یاد آورده می شوند.
۱. استیون کینگ

که   ،۱۹۴۷ سپتامبر  متولد  ساله،   ۷۲ کینگ،  استیون 
نویسنده ی  دارد،  ژانر وحشت شهرت  در  رمان هایش  به 
و  نچرال  سوپر  فانتزی،  تم های  که  است  امریکایی 
سال  در  او  دید.  رمان هایش  در  می توان  را  رازآلودگی 
آغاز  را  به صورت حرفه ای نوشتن داستان کوتاه   ۱۹۶۷
کرد و از طریق آن کسب درآمد می کرد و بعد در سال 
۱۹۷۴ اولین رمان خود به نام »کری« را منتشر کرد که 

رمانی در ژانر وحشت بود.
کتاب های او بیش از ۳۵۰ میلیون نسخه فروش رفته 
و بسیاری از آن ها در فیلم های سینمایی و مجموعه های 
تلویزیونی اقتباس شده است. او تا کنون ۶۱ رمان منتشر 
کرده و داستان های کوتاه بسیاری نوشته است. از جمله 
او  تندنویسی  و  پرکاری  به  می توان  کینگ  ویژگی های 

اشاره کرد.
او گاهی در یک سال بیش از دو رمان و تعداد زیادی 
همچنان  او  آثار  در  است.  کرده  منتشر  کوتاه  داستان 
یافت.  را  غیرداستانی  اثر  و چند  فیلم نامه  می توان چند 
جمله  از  و  کرده  دریافت  معتبری  و  مختلف  جوایز  او 
مهمترین و آشناترین آثار او می توان به رمان »درخشش« 
که استنلی کوبریک کارگردان فقید سینما آن را اقتباس 

کرده اشاره کرد.
از این نویسنده کتاب های زیادی به فارس ترجمه شده 

است:
منطقه  طلسم،  آتالنتیس،  در  دل ها  درخشان،   ، راز 
رویا،  بی انت ها، شکارچی  رویای  رویا های سپید،   ، مرده 

هفت تیرکش، خواهران کوچک ایلوریا 
۲. هاروکی موراکامی

 ،۱۳۴۹ ژانویه  متولد  ساله،   ۷۰ موراکامی،  هاروکی 
کار  آغازین  سال های  همان  از  که  ژاپنی  نویسنده ی 
از  یکی  امروزه  شد  شناخته  ژاپن  از  خارج  در  حرفه ای 
در ۲۹ سالگی  او  است.  معاصر  نویسندگان  مشهورترین 
نوشتن را آغاز کرد و به گفته ی خودش پیش از آن یک 
کلوپ جز را اداره می کرد و هیچ چیزی خلق نکرده بود. 
موراکامی در سال ۱۹۷۹ اولین رمان خود به نام »به آواز 

باد گوش بسپار« را نوشت.
از  مفاهیمی  و  سورئالیستی  گاهی  او  داستان های  تم 
جمله تقدیرگرایی، تنهایی و ازخودبیگانگی است او جوایز 
جهان،  فانتزی  بهترین  جایزه ی  جمله  از  زیادی  معتبر 

فرانتس  و جایزه ی  اوکانر  فرانک  کوتاه  داستان  جایزه ی 
کافکا را دریافت کرده است. او خالق چهارده رمان و بیش 
از ۵۰ داستان کوتاه و چندین مقاله ی غیرداستانی است. 
در  کافکا  به  می توان  موراکامی  آثار  مهمترین  جمله  از 
ساحل،شهر گربه ها، پین بال، نفرهفتم، سامسای عاشق، 
بسپار، جنگل  گوش  باد  آواز  به  وحشی،  گوسفند  شکار 

نروژی و بعد زلزله اشاره کرد.
۳. کورمک مک کارتی

 ،۱۹۳۳ ژانویه  متولد  ساله،   ۸۶ مک کارتی،  کورمک 
رمان نویس و نمایش نامه نویس امریکایی است که آثارش 
غالبا در فضای آخرالزمانی، گوتیک و وسترن می گذرد. او 
اولین رمان خود را در سال ۱۹۶۵ منتشر کرد و خالق 
و  نمایشنامه  دو  و  کوتاه  داستان  تعدادی  رمان  یازده 
رمان »جایی  است. مک کارتی در سال ۲۰۰۵  فیلم نامه 
برای پیرمرد ها نیست« را نوشت که توسط برادران کوئن 
اقتباس شد و برای آن ها جایزه ی اسکار بهترین فیلم را 

به ارمغان آورد.
است  کرده  دریافت  زیادی  متعدد  جوایز  مک کارتی 
»جاده«  اسم  به  رمانی  برای  پولیتزر  جایزه ی  جمله  از 
این رمان همچنین در سال ۲۰۱۰ در  در سال ۲۰۰۷. 
داستانی  غیر  و  داستانی  برتر  کتاب  فهرست ۱۰۰  صدر 
ده سال اخیر به انتخاب مجله ی تایمز قرار گرفت. هرولد 
از چهار  یکی  را  ادبی مک کارتی  برجسته ی  منتقد  بلوم 
می داند.  خودش  زمانه ی  امریکایی  بزرگ  نویسنده ی 
سه نفر دیگر دان دلیلو، توماس پینچون و فیلیپ راس 
از ظهر  بلوم همچنین معتقد است کتاب »بعد  هستند. 
خونین یا سرخی غروب در غرب« که از آثار این نویسنده 

است بعد از بهترین کتاب بعد »گوربه گو« ِ فاکنر است.
۴. جی کی رولینگ

 ،۱۹۶۵ جوالی  متولد  ساله،   ۵۴ رولینگ،  کی  جی 
نویسنده ی انگلیسی خالق مجموعه رمان های محبوب و 
مشهور هری پاتر است. با توجه به فروش ۵۰۰ میلیون 
نسخه ای این مجموعه، او هم اکنون یکی از پرفروش ترین 
و ثروتمندترین نویسندگان حال حاضر دنیا است و هری 
پاتر پرفروش ترین مجموعه کتاب تاریخ ادبیات محسوب 
می شود. در سال ۱۹۹۰ ایده ی داستان هری پاتر به ذهن 
او هفت سال بعدی عمرش را بی وقفه  رولینگ رسید و 

صرف نوشتن جلد اول این رمان کرد.
اولین  داد،  دست  از  را  مادرش  او  سال  هفت  این  در 
فرزندش را به دنیا آورد، از اولین همسرش جدا شد و در 
فقر زندگی کرد. با انتشار اولین جلد از مجموعه ی هری 
زندگی  ورق  می شود،  محسوب  او  رمان  اولین  که  پاتر 
رولینگ برگشت و او به شهرت و ثروتی رسید که امثالش 
کم دیده شده است. او بعد ها غیر از مجموعه ی هری پاتر 
آثار دیگری نیز خلق کرد. خال موقت اولین رمان او برای 
بزرگساالن است که در سال ۲۰۱۲ منتشر شده است و 

داستانی سیاسی و رئالیستی دارد.
به  هم  را  دیگری  مجموعه ی   ۲۰۱۳ سال  در  رولینگ 
که  کرد  آغاز  استرایک  کورمورن  جنایی  مجموعه ی  نام 

برای بزرگساالن نوشته شده است، اما این رمان ها تحت 
بود  قرار  شده اند.  منتشر  گالبریت  رابرت  مستعاِر  نام 
رولینگ  مجموعه  این  نویسنده ی  که  نشود  فاش  هرگز 
نام  به  مجموعه  این  اول  رمان  انتشار  از  بعد  اما  است، 
طرز  به  را  آن  فروش  و  شد  فاش  راز  این  فاخته  آوای 
چشمگیری افزایش داد. رولینگ در حال حاضر در کنار 
داستان نویسی، تهیه کنندگی فیلم و تلویزیون هم انجام 
امور  به  گذشته  چون  و،  می نویسد  فیلم نامه  می دهد، 

بشردوستانه اش می پردازد.
۵. مارگارت اتوود

 ،۱۹۳۹ نوامبر  متولد  ساله،   ۸۰ اتوود،  مارگارت 
از  یکی  واسطه ی  به  که  است  کانادایی  نویسنده ی 
رمان هایش به نام سرگذت ندیمه به شهرتی جهانی دست 
یافت. او پیش از رمان شعر می نوشت و اولین مجموعه 
چندین  آن  از  پس  کرد  منتشر   ۱۹۶۱ سال  را  شعرش 
مجموعه شعر دیگر منتشر کرد و جوایزی هم برد و بعد 
در سال ۱۹۶۹ اولین رمان خود به نام »زن خوراکی« را 
منتشر کرد. تم داستان های او معموال اجتماعی است و 
در داستان هایش مسائل اجتماعی را با اسطوره و تخیل 

می آمیزد.
و  اصلی  شخصیت های  زنان  او  آثار  از  بسیاری  در 
و  رمان  هجده  کنون  تا  او  هستند.  داستان  قهرمان 
و  غیرداستانی  کتاب های  زیادی مجموعه ی شعر،  تعداد 
است.  کرده  منتشر  کودک  قصه های  مجموعه  تعدادی 
بار  یک  و  کرده  دریافت  زیادی  جوایز  همچنین  اتوود 
به  او  معروف  رمان  است.  شده  بوکر  جایزه  برنده ی  هم 
نام سرگذشت ندیمه که به شکل یک سریال تلویزیونی 
محبوب به همین نام اقتباس شد در سال ۱۹۸۵ نوشته 
شد و جنجال های زیادی را برانگیخت. سریال سرگذشت 
به  را  اتوود  شهرت  و  شد  پخش  سال ۲۰۱۷  در  ندیمه 

خانه های مردم سراسر جهان رساند.
این رمان قصه ای اخرالزمانی در دنیای مدرن را روایت 
آن  در  زن ها  بشر  ناباروری  شیوع  دلیل  به  که  می کند 
ندارند  حقوقی  اینکه  بعالوه  و  شده اند  گرفته  بردگی  به 
همسرانشان  که  مقاماتی  برای  باید  آن ها  از  عده ای 
این  تولید  هنگام  اتوود  بیاورند.  دنیا  به  فرزند  نابارورند 
نوامبر  و  داشت  همکاری  آن  سازندگان  گروه  با  سریال 
۲۰۱۸ اعالم کرد که قرار است دنباله ای برای این رمان 
منتشر کند. رمان دوم با نام »وصیت ها« سپتامبر ۲۰۱۹ 
منتشر شد و توسط تیم قبلی سازندگان سریال اقتباس 
گردید. رمان معروف دیگری که از اتوود می توان خواند 
»چشم گربه« است که در سال ۱۹۸۸ منتشر شده است.
گربه،  چشم  ندیمه،  سرگذشت  به  می توان  او  آثار  از 
عروس  انسان،  آخرین  پیشگو،  بانوی  کور،  آدم کش 

فریبکار، بر امواج و... اشاره کرد.
۶. جرج آر. آر. مارتین

جرج ریموند ریچارد مارتین، ۷۱ ساله، متولد سپتامبر 
امریکایی  داستان کوتاه  و  رمان  نویسنده ی   ،۱۹۴۸
او  است.  علمی تخیلی  و  ترسناک  فانتزی،  ژانر های  در 

فیلم نامه  و  است  تلویزیونی  تهیه کننده ی  یک  همچنین 
حرفه ای  صورت  به   ۱۹۷۰ سال  از  مارتین  می نویسد. 
شروع به نوشتن داستان کوتاه و فروش آن ها کرد و در 
سال ۱۹۷۶ اولین رمانش را نوشت. مارتین را در جهان 
با رمان دوازده جلدی نغمه ی آتش و یخ می شناسند که 
آن  از  تخت  و  تاج  بازی  محبوب  و  مشهور  مجموعه ی 

اقتباس شده است.
و  کرد  آغاز   ۱۹۹۱ سال  از  را  داستان  نگارش  مارتین 
همزمان فیلم نامه ی سریال بازی تاج و تخت را هم پیش 
اولین  و  منتشر،   ۱۹۹۶ سال  در  رمان  فصل  اولین  برد. 
شد.  پخش  اچ بی او  شبکه  از   ۲۰۱۱ سال  سریال  فصل 
را  مارتین  تایم  مجله ی  از  گروسمن  لو   ۲۰۰۵ سال  در 
تالکین امریکایی خواند و او در سال ۲۰۱۱ یکی از ۱۰۰ 
شخصیت تاثیرگذار جهان )به انتخاب تایم( معرفی شد. 
از جمله رمان های او غیر از مجموعه ی نغمه ی آتش و یخ، 
که به فارسی در دسترس است رمان رویای تب آلود در 
سال ۱۹۸۲ است که یکی از رمان های خون آشامی برتر 

تاریخ محسوب می شود.
۷. نیل گیمن

نیل گیمن، ۵۹ ساله، متولد نوامبر ۱۹۶۰، نویسنده ی 
انگلیسی است که در حوزه های داستان نویسی و نوشتن 
رمان، کمیک، کتاب های غیرداستانی، رمان های تصویری 
اولین  و  دارد  فعالیت  سینما  و  صوتی  نمایش  ساخت  و 
رمان خود را در سال ۱۹۹۰ منتشر کرده است. تم غالب 
آثار او فانتزی های تیره و تاریک است و داستان ها فضایی 
و  کودک  برای  او  آثار  اکثر  دارند.  اسرارآمیز  و  رازآلود 
نوجوان نوشته شده اند، اما کیفیتی دارند که خواندن شان 

برای بزرگساالن نیز جذاب است.
نام  به  رمانی  واسطه ی  به  بیشتر  در جهان  را  او  شاید 
کوراالین بشناسند که در انیمیشن موفقی به همین نام 
اقتباس شده و در سال ۲۰۰۹ اکران شد و بیش از ۱۲۴ 
میلیون دالر در جهان فروش کرد. اما در امریکا و انگلیس 
به واسطه ی فعالیت های بی شمارش شهرت زیادی دارد و 
بار ها از آثار او در سینما و تلویزیون اقتباس شده است. 
هم  فیلم سازی  حوزه ی  در  نویسندگی  بر  عالوه  گیمن 
فعال است و برای فیلم هایش موفق به دریافت جایزه هم 
شده است. یکی از فعالیت های جالب گیمن در حوزه ی 
است  میازاکی  از  انیمیشنی  برای  زیرنویس  تهیه  سینما 

که به گفته ی خودش از کار های مورد عالقه اش است.
اقیانوس  گورستان،  کوراالین،  به  می توان  او  آثار  از 

انتهای جاده و... اشاره کرد.
۸. کازوئو ایشی گورو

 ،۱۹۵۴ نوامبر  متولد  ساله،   ۶۵ ایشی گورو،  کازوئو 
نویسنده ی سرشناس و بزرگ انگلیسی ژاپنی تبار است 
از  یکی  او  کرد.  مهاجرت  بریتانیا  به  سالگی   ۵ در  که 
معتبرترین نویسندگان زنده ی دنیا است که به انگلیسی 
پریده رنگ  نام »منظره ی  به  اثر خود  اولین  می نویسد. 
تپه ها« در سال ۱۹۸۲ نوشت و تاکنون چهار بار نامزد 
دریافت جایزه ی بوکر مردان شده و یک بار برای رمان 

دریافت  را  آن  روز  بازمانده ی  فوق العاده ی  و  مشهور 
کرده است.

در سال ۲۰۰۵ رمان او به نام هرگز رهایم نکن توسط 
انتخاب شد  مجله ی تایم به عنوان بهترین رمان سال 
و همچنین در لیست صد رمان برتر انگلیسی زبان از 
سال ۱۹۲۳ تا ۲۰۰۵ قرار گرفت. او همچنین برنده ی 
رمان های  است.  در سال ۲۰۱۷  ادبیات  نوبل  جایزه ی 
روایت  اول شخص  راوی  زبان  از  معموال  ایشی گورو 
و  می پردازد  شخصیت ها  درونی  مسائل  به  و  می شود 
مخاطب را در سطح جدی تری از یک داستان معمولی 

برای سرگرمی درگیر می کند.
به  نیز  موسیقی  درحوزه ی  همچنین   ایشی گورو 
عنوان نویسنده فعالیت ادامه داری داشته است. او برای 
امریکایی در سبک جز  استیسی کنت، خواننده ی زن 
آلبوم های  از  تعدادی  در  و  است  نوشته  ترانه  چندین 
او به عنوان نویسنده ی ترانه ها حضور دارد. ایشی گورو 
درباره ی تجربه ی ترانه نویسی گفته است که ادراک او 
داشته  داستان هایش  روی  بزرگی  تاثیر  تجربه  این  در 
و  می داند  سینما  دلباختگان  از  یکی  را  خود  او  است. 
بزرگ  ترانه سرای  و  نویسنده  موزیسین،  دیلن  باب 
نوبل  به دریافت جایزه ی  او هم موفق  را که  امریکایی 
شده است می ستاید. ایشی گورو صاحب هفت رمان و 
زیادی داستان کوتاه است که  تعداد  و  فیلم نامه  چهار 
رمان های  است.  در مجموعه های مختلف منتشر شده 

ایشی گورو همگی به فارسی ترجمه شده اند.
از آثار این نویسنده می توان به بازمانده ی روز، تسلی 
رهایم  هرگز  بودیم،  یتیم  وقتی  مدفون،  غول  ناپذیر، 

نکن، شبانه ها و... اشاره کرد.
۹. توماس پینچون

 ،۱۹۳۷ می  متولد  ساله،   ۸۲ پینچون،  توماس 
رمان های  به  که  است  امریکایی  بزرگ  نویسنده ی 
پیچیده و دشوارش شهره است. او کتاب های داستانی 
و غیرداستانی زیادی در موضوعات مختلفی به نگارش 
درآورده و ژانر ها و درون مایه های متفاوتی را در آثارش 
رنگین کمان  او  رمان  مشهورترین  است.  کرده  تجربه 
جاذبه نام دارد که در سال ۱۹۷۳ منتشر شد و جایزه ی 
ملی کتاب داستانی را برای او ارمغان آورد. او در دهه ی 
پنجاه و شصت میالدی داستان کوتاه می نوشت و سال 

۱۹۶۳ با رمان »وی« )V( به شهرت رسید.
ذاتی« که سال  نام »خباثت  به  او  رمان های  از  یکی 
توماس  پل  توسط  سال ۲۰۱۴  در  منتشر شد   ۲۰۰۹
اندرسون، فیلم ساز بااستعداد و خوش قریحه ی امریکایی 
در فیلمی به همین نام اقتباس شد. پینچون از همان 
سال های آغازین فعالیتش از اینکه در رسانه ها و انظار 
عمومی باشد پرهیز کرده و حتی عکس های زیادی از 
»لبه ی  نام  به  او  رمان  آخرین  نیست.  دسترس  در  او 

خونین« در سال ۲۰۱۳ منتشر شد.
۱۰. ریک ریوردن

ریک ریردن، ۵۵ ساله، متولد ژوئن ۱۹۶۴، نویسنده ی 
۵۵ ساله ی امریکایی است که شهرتش بیشتر به خاطر 
خدایان  و  پرسی جکسون  کتاب های  مجموعه  نوشتن 
دوازده  جکسون  پرسی  درباره ی  داستان  است.  المپ 
خدای  پسران  از  یکی  می شود  متوجه  که  است  ساله 

یونانی پوسایدن است.
کتاب های ریردن تنها در ایاالت متحده بیش از ۳۰ 
میلیون نسخه فروش داشته است. او اولین رمان بلندش 
اما  را در ۱۹۹۷ نوشت،  نام »تکیالی بزرگ قرمز«  به 
پرسی  مجموعه ی  از  قسمت  اولین  با   ۲۰۰۵ سال  در 
تجاری  موفقیت  به  آذرخش«  »دزد  نام  به  جکسون 
زبان  به  که  او  که  کتاب های  جمله  از  رسید.  بزرگی 
پرسی  مجموعه  همین  است  دسترس  در  فارسی 
»دریای  و  آذرخش«  »دزد  کتاب های  شامل  جکسون 
»آخرین  و  هزارتو«  »نبرد  تایتان«،  »نفرین  هیوالها«، 

المپیان« است.
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جنگ چهره زیست محیطی ندارد

سرویس فرهنگی کرمان امروز
 

جنگ
جنگ را هر طور که صدا کنیم، صدایی جز وحشت، خون و 

مرگ از آن نمی شنویم. مرگ انسان و مرگ زمین.
روزهای پرآشوب و پر اختالفی را سر می کنیم. گاهی در 
فضای مجازی از کوره در می رویم به دوستی و دوست های 
چندین و چند ساله پشت می کنیم و دستمان را ناخواسته 
روی دکمه بالک می بریم. چون دیگر تحمل باورهای هم را 
عقاید شک  بیان  در  یکدیگر  به صداقت  هم  گاهی  نداریم. 
می کنیم. عده ای هم سکوت پیشه می کنند. خالصه اختالف 

نظر موج می زند که طبیعی است.
البته اختالفی  هم اگر هم باشد، بر سر جنگ نیست. جنگ 
زشت  را  آن  همه  همین  برای  است.  قرمز  همه خط  برای 
شرایط  دلیل  به  روزها  این  می دانند.  وحشی گری  نهایت  و 
و  تروریستی  رفتارهای  و  منطقه  و  کشور  سیاسی حساس 
جنگ طلبانه دولت آمریکا، تعدادی از کاربران فضای مجازی 
از  را  خود  دلهره آور  و  تلخ  خاطرات  جنگ،  تقبیح  ضمن 

روزهای حمله عراق  علیه ایران مرور می کنند. 
در این میان یکی از جالب توجه ترین واکنش ها به منظور 
مذمت جنگ و جنگ طلبی و اقدامات تروریستی مربوط به 
کسانی است که سعی دارند بودجه های صرف شده کشورها 
را برای خرید تجهیزات نظامی با هزینه تجهیزات الزم برای 

حفاظت از محیط زیست مقایسه کنند.
آتش سوزی های گسترده در جنگل های استرالیا این روزها 
جان نیم میلیون حیوان و بیش از ۲۰ انسان را گرفته است. 
برای همین برخی ضمن انتقاد از دولت استرالیا تاکید دارند 
که این کشور می توانست به جای هزینه های گزاف برای تهیه 
تجهیزات نظامی و جنگ افروزی، بخش کوچکی از این مبالغ 
را برای تامین تجهیزات اطفای حریق از جمله بالگرد اطفای 

حریق هزینه کند.
اشاره  با  مطلبی  در  نیوزویک  انگلیسی  روزنامه  همچنین 
بیان  ایران،  علیه  آمریکا  دولت  اخیر  تروریستی  اقدام  به 
کرده است که میزان گازهای گلخانه ای تولید شده توسط 
ارتش آمریکا با مجموع گازهای گلخانه ای تولید شده ۱۴۰ 
کشور دنیا برابری می کند. همچنین در این گزارش درباره 
آسیب های انسانی و محیط زیستی حمالت مسلحانه آمریکا 
ایران هشدار داده شده و تاکید شده است که عالوه بر  به 
زیستی  محیط  می تواند خسارت های  انسانی، جنگ  تلفات 

بسیاری به بار بیاورد. 
افزون بر این یکی از کاربران آمریکایی مطلبی را منتشر 
کرده که مورد توجه کاربران ایرانی و فعاالن محیط زیست نیز 
قرار گرفته است. مبنی بر اینکه قیمت هر پهباد ۲۸ میلیون 

دالر و قیمت هر موشک ۷۰ هزار دالر است. هزینه هر ساعت 
پرواز این پهبادها ۳۶۲۴ دالر برآورده شده است. اشاره شده 
که این همه برای قتل مردم خاورمیانه که با روزی یک دالر 

زندگی می کنند، هزینه می کنیم!
صابر ابر، بازیگر ایرانی نیز چند روز پیش با انتشار متنی 
هزینه کرد  به جای  بود  کرده  او دعوت  از  ترامپ،  به  خطاب 
منابع کشورش در ایجاد آتش در خاورمیانه، پول کشورش را 

برای خاموش کردن آتش در استرالیا هزینه کند.
به هر حال، جنگ را هر طور که صدا کنیم، صدایی جز 

ترس و حشت، تخریب و خون و مرگ از آن نمی شنویم. 
آتش سوزی در استرالیا به ما چه؟

آتش، جنگل های استرالیا را بلعیده از دو ماه پیش تاکنون 
بیشتر از شش میلیون هکتار از مراتع و جنگل های استرالیا 
میلیون   ۵۰۰ آتش  جهنم  این  است.  شده  حریق  طعمه 
حیوان را به کام مرگ کشیده، برخی از این حادثه با عنوان 

آخرالزمان استرالیا یاد می کنند.
گونه های  انقراض  و  حیوانات  جمعی  دسته  مرگ  خبر 
گیاهی در جنگل های استرالیا در سراسر دنیا پیچیده است. 
تعداد زیادی از ایرانیان هم این روزها، ضمن بازنشر تصاویر 
دلخراش از حیوان های جزغاله شده  یا حیوانات نجات یافته 
از حمله حریق، نسبت به این فاجعه زیست محیطی واکنش 

نشان می دهند.
که  معتقدند  مجازی  فضای  کاربران  برخی  میان  این  در 
آتش سوزی در جنگل های استرالیا، به ما که در ایران هستیم؛ 
هیچ ربطی ندارد. آیا تخریب محیط زیست در استرالیا به ما 

که در ایران هستیم؛ ربط پیدا می کند یا نه؟
حسین حجت پناه - جامعه شناس فرهنگی - در پاسخ به 
این پرسش ایسنا تأکید دارد که به دلیل ذات جهان شمولی 
محیط  به  مربوط  پدیده های  ناخواه  خواه  زیست،  محیط 
ارتباط پیدا می کند،  انسان ها  زیسِت همه کشورها به همه 
بنابراین از آنجا که محیط زیست یک چرخه به هم پیوسته 
است و در نتیجه آتش سوزی های استرالیا به همه انسان ها 

مربوط می شود و همگی باید نسبت به آن حساس باشیم.
مقوله  این  زیست،  محیط  پیوسته  هم  به  ذات  دلیل  به 
شده؛  وضع  انسان ها  توسط  که  سیاسی  مرزبندی های  در 
ایران،  جامعه  اقلیمی  شرایط  به  توجه  با  اتفاقا  نمی گنجد. 
حساسیت ما نسبت به ابعاد مختلف این پدیده باید بیشتر 
است.  ایران  برای  جنگل  تخریب  نرخ  باالترین  باشد.  
دارد.  جدی  مشکالت  ایران  در  آب  مدیریتی  روش های 
تعدادی از شهرهای ایران جزو آلوده ترین شهرهای جهان 
است. برای همین هم  که شده باید به لحاظ اجتماعی نسبت 

به وقایع زیست محیطی کل دنیا حساس باشیم.
این جامعه شناس فرهنگی در ادامه می گوید: سازمان ملل 
تعداد ۳۱  این  از  که  را شناسایی کرده  ۴۰ حادثه طبیعی 

نوع آن در ایران رخ می دهد و ایران جز کشورهایی است که 
بیشترین آسیب را از بالیای طبیعی می بیند، درنتیجه باید 
نسبت به تجارب رخداده در سایر کشورها حساس باشیم تا 
بتوانیم با الگوهای بومی خود از آن تجربه ها درس بگیریم. به 
هر حال استرالیا در حل بحران های محیط زیستی از کشور ما 
جلوتر است و می توانیم از تجربیات این کشور استفاده کنیم. 
به محیط  را نسبت  افکار عمومی  باید توجه  تر  از آن مهم 
زیست حساس کنیم تا مطالبه گری جهت حل مسائل زیست 

محیطی ایران افزایش یابد.
در  گسترده  آتش سوزی های  دلیل  که  می شود  اعالم 
که  پدیده ای  است.  جهانی  گرمایش  استرالیا،  جنگل های 
قرار داده است.  تاثیر  را تحت  ایران  از جمله  همه کشورها 
افزایش دمای کره زمین درمناطق مختلف دنیا به شکل های 
مختلف بروز می کند. ممکن است در منطقه ای باعث افزایش 
بارش های سیل آسا مثل بارش های اخیر خوزستان شود یا در 
برخی مناطق به دلیل افزایش دما و وزش باد گرم، جرقه ای 
برای آتش سوزی بشود. هر چه هست بنا به تایید کارشناسان 

محیط زیست هم مساله ای بین المللی است. 
سپهر سلیمی - کارشناس - هم معتقد است: نمی توانیم 
در کره  آنچه  ما چه؟ چون  به  استرالیا  آتش سوزی  بگوییم 
زمین رخ می دهد روزی گریبان ما را هم خواهد گرفت. شاید 

این حجم از آتش سوزی پنج یا ۱۰ سال دیگر در ایران رخ 
دهد، بنابراین حریق استرالیا اتفاقا کامال به ما مرتبط است. 
برنامه ریزی  برای آن  و  را پیش بینی  این شرایط  باید  چون 
کنیم. این وقایع هشداری برای همه سیاستمداران دنیاست 
چون نقش بسیاری در سیاست های حمایت از محیط زیست 
دچار  روزها  این  که  استرالیا  همین  در  مثال  برای  دارند. 
آتش سوزی های گسترده شده؛ دولت راستگرای حاکم بر این 
و همه  کرده  را حذف  اقلیم  تغییر  بودجه های  کشور، همه 
فعاالن محیط زیست را تحت فشار گذاشته و حتی قوانین 
سختگیرانه علیه آنها وضع کرده است، هر چند که نتیجه 
این سیاست را خیلی زود گرفت. از نظر من ویرانی گسترده 

جنگل های استرالیا بخشی از همین سیاست هاست.
او ضمن ابراز ناراحتی از سوختن تعداد زیادی از حیوانات 
رفتن  بین  از  حال  در  زنده  موجودات  از  بخشی  می گوید: 
به  با شرفی واجب است که نسبت  انسان  بر هر  و  هستند 
اتفاق  بگیریم.  عبرت  درس  باید  باشد.  مسئله حساس  این 
استرالیا دیر یا زود گریبان ما را هم می گیرد. کسانی که فکر 
می کنند اتفاق استرالیا فقط به استرالیا ربط دارد و به ما 
مربوط نیست افراد محیط زیستی نیستند و نمی توانند برای 
جهان خود مفید باشند. متاسفانه این روحیه درباره مشکالت 
محیط زیستی داخلی هم وجود دارد. چون شهرها نسبت به 

مشکالت محیط زیستی شهرهای دیگر بی تفاوت هستند.
در این میان حسین حجت پناه - جامعه شناس فرهنگی - 
وضع بد محیط زیست جهان را نمادی از شکست مدرنیسم 
محیط  مدرنیته  اثر  در  حاضر  حال  در  می گوید:  و  دانسته 
نرم  پنجه  و  دست  متعددی  بحران های  با  جهان  زیست 
یک  بروز  بشری،  تاریخ  شدن  جهانی  مبنای  بر  و  می کند 
پدیده زیست محیطی مخرب در یک منطقه در سایر مناطق 

هم اثر می گذارد.
جهانی شدن ناشی از مدرنیته باعث افزایش حجم مبادالت 
جهانی در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی  و 
فرهنگی شده است. برای همین کوچکترین تغییر در یک 
منطقه روی جوامع دیگر تاثیر می گذارد. برای مثال ممکن 
اتفاق سیاسی و نظامی در یک گوشه دنیا روی  است یک 
قیمت نفت؛ دالر و طال تاثیر بگذارد و زندگی روزمره همه 
هم  همین  برای  دهد.  قرار  تاثیر  تحت  دنیا  در  را  انسان ها 
شرایط  و  زیست  محیط  روی  منطقه  یک  در  آتش سوزی 

اقلیمی همه نقاط دنیا اثرگذار است. 
دیدن چشم های غمگین و خسته کواالهای استرالیایی که 
درد و سوزش سوختگی را تحمل می کنند، غم عمیقی به 
شعله های  روزها  این  بفهمی  اگر  مخصوصا  می ریزد.  جانت 
آتش ۸۰۰۰ هزار کواال را در جنگل های استرالیا از بین برده 
است.  آنها هم که جان سالم به در برده اند؛ معلوم نیست که 
از این پس غذای کافی برای خوردن پیدا کنند، چون قوت 

غالب آنها یعنی گیاه اکالیپتوس طعمه حریق شده است. 
باور کنیم یا نکنیم عامل قتل عام حیوانات در جنگل های 
استرالیا تک تک ما انسان ها هستیم. این حریق که مشابه 
آن متاسفانه هر ساله جنگل های ایران را هم تحت تاثیر قرار 
می دهد، زاده افزایش گازهای گلخانه ای و افزایش دمای کره 
زمین است. پس جدا از اینکه آتش سوزی در ملبورن باشد 
یا در کالردشت همه ما در وقوع آن یک اندازه سهم داریم 
چون همه ما باعث گرم شدن زمین شده ایم و در نتیجه باید 
برای کنترل دمای آن هم همه با هم فارق از مرزهای سیاسی 

تالش کنیم.
من  ایرانی،  من  می کنی  فکر  خودت  با  شرایط  این  در 
جز  به   ... یا  استرالیایی  من  هندوستانی،  من  آمریکایی، 
استوری کردن عکس این حیوان دوست داشتنی چه کمکی 

از دستم برمی آید؟
وسایل  دمای  درجه ای  سه  دو  کردن  کم  با  می توانیم 
محصوالت  مصرف  کاهش  کار،  محل  و  خانه  گرمایشی 
کردن  محدود  مدگرایی،  و  مصرف گرایی  از  دوری  دامی، 
کیسه های  مصرف  کاهش  تک سرنشین،  خودروهای  تردد 
پالستیک، کاهش مصرف کاغذ، کاشت بیشتر نهال و گیاه و 
... در کنترل دمای کره زمینمان قدمی برداریم و سیاسیون را 

قانع کنیم که در مسیر حفظ جان زمین پیش بروند. 
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قتل زِن مسافر برای 
پرداخت اقساط خانه!

راننده تاکسی که قسط خرید خانه اش عقب افتاده بود زن مسافر 
را کشت تا طالهایش را سرقت کند.

بین  جوانی  زن  جسد  امسال  مرداد  چهارم  نوشت:  خراسان 
سنگ  ضربات  با  که  پاسداران  نزدیکی  در  خیابانی  شمشاد های 
گروهی  ترتیب  این  به  و  شد  پیدا  بود  رسیده  قتل  به  به سرش 
بازپرس ویژه قتل  تهران همراه  پلیس آگاهی  اداره ۱۰  از ماموران 
درمحل جنایت حاضر شدند. بررسی ها نشان می داد که زن جوان 
با ضربات سنگی که کنار جسدش بود به قتل رسیده و طال ها و 
گوشی تلفن همراهش نیز به سرقت رفته است. جسد زن جوان به 
پزشکی قانونی منتقل شد و تیم پلیسی با گذشت چند روز موفق 

به شناسایی همسر این زن جوان شد.
این مرد در بازجویی ها به پلیس گفت: همسرم برای گرفتن وام از 
بانک کارگشایی، طالهایش را از خانه برداشت و خارج شد و دیگر 
اطالعی از او نداشتم تا این که متوجه کشته شدن همسرم شدم. 
کارآگاهان در ادامه به بررسی دوربین های مداربسته پرداختند و به 
این ترتیب مشخص شد این زن در جلوی بانک سوار یک تاکسی 
شده و تا نزدیکی محل جنایت نیز سوار بر این خودرو بوده است 
به سراغ  به سرعت  این سرنخ  به دست آمدن  با  پلیسی  تیم  که 

صاحب تاکسی که مرد جوانی بود رفتند.
ابتدا به ماموران گفت: من این زن را می شناسم و  مرد جوان در 
گاهی اوقات او را به جا هایی که می خواست می رساندم، روز آخر 
نیز او را به عنوان مسافر سوار بر خودرو و در مقصد پیاده کردم. 
بازپرس  دستور  به  و  نمی کرد  باور  را  جوان  مرد  ادعا های  پلیس 
پرونده، این مرد بازداشت شد و خیلی زود در بازجویی ها به قتل 
زن جوان اعتراف کرد. مرد جوان به ماموران گفت: روز قتل، دومین 
بار قبل وقتی به عنوان مسافر  بار بود که زن جوان را می دیدم. 
سوار بر خودرویم شده بود شماره تلفن همراهم را گرفت و خواست 
در صورت نیاز به عنوان آژانس برای رفتن به جایی با من تماس 

بگیرد.
وی افزود: روز جنایت با من تماس گرفت. او را تا بانک رساندم و 
پس از انجام کارهایش قرار شد او رابه خانه شان بازگردانم که در 
بگیرد و  وام  نتوانسته  و  را گم کرده  مسیر گفت کارت ملی اش 
شنیدم برای گرفتن وام، طالهایش را همراه خودش آورده و از من 
خواست او را به محلی که سوار بر خودرویم شده بود برسانم، چون 

احتمال می داد کارتش آن جا افتاده باشد.
مکان  دیدم  شد،  پیاده  خودرو  از  وقتی  داد:  ادامه  تاکسی  راننده 
گفتم  دروغ  به  بود  کرده  وسوسه  مرا  طال ها  برق  و  است  خلوتی 
به  هم  با  که  باشد  افتاده  داخل شمشاد ها  تان  ملی  کارت  شاید 
سمت آن جا رفتیم، هیچ کسی آن جا نبود. در یک لحظه سنگ 
بزرگی را برداشتم و محکم به سرش کوبیدم و بعد از مرگش گوشی 
تلفن همراه و کیف محتوی طالهایش را برداشتم و به سرعت پا 

به فرار گذاشتم.
وی افزود: پس از قتل چند ساعتی در خیابان مسافرکشی کردم 
انگشتر طال را داخل کیف زن جوان  النگو و یک  و سپس هفت 
گذاشتم و سپس بدون این که همسرم متوجه ماجرا شود طال ها 
را در انباری خانه ام پنهان کردم و اصال فکر نمی کردم آن قدر زود 
شناسایی شوم به همین دلیل تصمیم به فرار نگرفتم، اما در این 

مدت همیشه عذاب وجدان داشتم.
در  که  خانه ای  قسط  گفت:  اش  انگیزه  خصوص  در  جوان  مرد 
شهرری خریده بودم عقب افتاده بود، نیاز به پول داشتم به همین 
خاطر برق طال ها وسوسه ام کرد و دست به این قتل زدم. بنا بر 
از اعترافات عامل این جنایت  این گزارش، خانواده زن جوان پس 
از  شعبانی  بازپرس  ماه  پنج  از  پس  و  شدند  قصاص  خواستار 
قتل  بر  مبنی  را  قاتل  کیفرخواست  تهران  جنایی  امور  دادسرای 
دادگاه یک  به  نهایی  برای صدور حکم  پرونده  و  عمد صادر کرد 

کیفری استان تهران ارجاع شد.

 قتِل مادر و نوزاد توسط
 زن و مرِد نازا

زنی جوان به همراه نامزدش در تگزاس به جرم قتل دستگیر شدند.
به جرم  را  آمریکا زن جوانی  تگزاس  ایالت  پلیس  نوشت:  رکنا 

قتل، کودک ربایی و تظاهر به بارداری دستگیر کرد.
به گفته سخنگوی پلیس محلی، متهم که با همدستی نامزدش 
تظاهر به بارداری کرد چندی پیش در بیمارستان نوزاد دوست 

صمیمی اش را ربود و اقدام به قتل دوستش کرد.
نامزد متهم که در جریان ربودن نوزاد و قتل مادر وی بود پس 
از درگیری با متهم با اداره پلیس تماس گرفت و ماجرای قتل 
و کودک ربایی را لو داد و زمانی که ماموران پلیس در محل 
صندوق  در  شده  تجزیه  گوشت  بوی  با  یافتند  حضور  حادثه 
پیش  چندی  پلیس  گزارش  طبق  که  نوزادی  و  خودرو  عقب 
اطالعیه مفقودی او و مادرش به اداره پلیس داده شد، مواجه 

شدند.
نشان  که  قانونی  پزشکی  به  جوان  زن  جسد  انتقال  از  پس 
می داد در اثر خفگی کشته و در کیسه زباله جاساز شده بود، 

متهم و همدستش دستگیر و به اداره پلیس منتقل شدند.
دو متهم در خصوص این جنایتی که انجام دادند اعتراف کردند 
که به خاطر نازا بودن زن جوان و عالقه شان به کودک تصمیم 
گرفتند با تظاهر به بارداری و بستری شدن در بیمارستان نوزاد 

دوست صمیمی شان را که تازه متولد شده بود بدزدند.
ربودن  متوجه  قربانی  وقتی  که  افزودند  ادامه  در  همچنین 
کودکش شد سعی داشت تا پلیس را در جریان قرار دهد که 
توسط دو متهم ربوده و پس از قتل در صندوق عقب ماشین 

جاساز شد.
در حال حاضر متهمان به زندان منتقل شدند تا جلسه دادگاهی 

شان به زودی برگزار شود.

روحانی در تماس تلفنی با جانسون:
اقدام ایران در برابر آمریکا دفاع مشروع بود

وزیر  نخست  تلفنی  تماس  در  جمهوری  رئیس 
انگلیس ، با تاکید بر اینکه اگر تالش های سپهبد 
لندن  در  امروز  شما  نبود  سلیمانی  قاسم  شهید 
امنیت نداشتید ، از دولت انگلیس خواست نسبت 
به مواضعی که در خصوص ترور شهید سلیمانی 

اتخاذ کرده است، به طور جدی تجدید نظر کند.
المسلمین  و  االسالم  حجت  ایسنا،   گزارش  به 
حسن روحانی در تماس تلفنی »بوریس جانسون« 
نخست وزیر انگیس با وی، پاسخ جمهوری اسالمی 
ایران به آمریکا و حمله به پایگاه نظامی این کشور 
ملل  سازمان  منشور   5۱ ماده  طبق  را  عراق  در 
اگر  کرد:  تاکید  و  دانست  مشروع  دفاع  متحد، 
بسیار  ،پاسخ  دیگری شود  مرتکب خطای  آمریکا 

خطرناکی را دریافت خواهد کرد.
 رئیس جمهوری سردار شهید سلیمانی را دوست 
تروریسم  با  مبارزه  قهرمان  و  منطقه  مردم  همه 
خواند و با بیان اینکه  اقدامات تروریستی آمریکا 
کند  می  تهدید  جدی  طور  به  را  منطقه  امنیت 
همکاری  و  دوستی  دهه  چهار  حدود  با  گفت:   ،
دنبال  به  پیوسته  او  با سردار سلیمانی می گویم 

تقویت امنیت و ثبات منطقه بود.
رئیس جمهوری با انتقاد از اظهارات برخی مقامات 
دولت انگلستان در خصوص ترور سردار سپهبد 

شهید قاسم سلیمانی خواستار تجدید نظر آنها در 
مواضع خود شد و گفت: بی تردید اگر تالش های 
آرامش  لندن  امروز در  نبود شما  شهید سلیمانی 

نداشتید.
توسط  منطقه  امنیت  تامین  بر  تاکید  با  روحانی 
کاخ  و  ها  آمریکایی  گفت:   ، منطقه  کشورهای 
از  پس  و  نداشته  منطقه  از  شناختی  هیچ  سفید 
اقدام تروریستی خود به دلیل قیام ملتهای منطقه 
و شور و وحدتی که ایجاد شد ، دریافتند که چه 

اشتباهی مرتکب شده اند.
وی ، ریشه همه ناامنی های اخیر را خروج آمریکا 
از برجام و اقدامات غیرقانونی آنها دانست و گفت: 
این اقدام تروریستی آمریکا  برخالف همه مقررات 
بین المللی انجام شد . آنها دو سال است دارو و 
غذای مردم را هم تحریم کرده اند و با ترور سردار 

سلیمانی دست به یک جنایت بزرگ زدند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه اگر اروپا به تعهدات 
برجامی  تعهدات  به  هم  ایران  برگردد  خودش 
به  همچنان  تهران  گفت:  خواهد گشت،  باز  خود 
انرژی  المللی  بین  آژانس  با  خود  های  همکاری 
بر  گذشته  همانند  آژانس  و  است  متعهد  اتمی 
فعالیت های هسته ای ایران نظارت خواهد داشت.

تلفنی  تماس  این  در  نیز  انگلیس  وزیر  نخست   

حوادث  خصوص  در  تسلیت  و  همدردی  ابراز  با 
متعدد یک هفته اخیر در ایران، نسبت به تشدید 
ناامنی در منطقه و امنیت سربازان انگلیسی  ابراز 
طرف  همه  خویشتنداری  خواستار  و  کرد  نگرانی 

ها شد.

تهران  روابط  بهبود  بر ضرورت  تاکید  با  جانسون 
بین  امنیت  تقویت  در  را  برجام  حفظ   ، لندن   -
بکارگیری  خواستار  و  دانست  مهم  بسیار  الملل 
بین  مهم  توافق  این  حفظ  برای  ها  تالش  همه 

المللی شد.

خبر

فرمانده نیروی هوافضای سپاه:
  بعد از جنگ جهانی دوم سابقه نداشته که تیری علیه آمریکا شلیک شود

رد شایعات درباره دالیل غیرطبیعِی سقوط هواپیما

فرمانده نیروی هوافضای سپاه باتاکید براین که 
متجاوزان  پایگاه  علیه  سپاه  موشکی  »اقدام 
امریکایی فصل جدیدی در تحوالت منطقه رقم 
زد« گفت: هرچند خون بهای حاج قاسم اخراج 
موشکی  اقدام  اما  است،  منطقه  از  امریکایی ها 

آغاز این فرایند بود.
پی  در  سپاه نیوز،  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
»شهید  موشکی  موفقیت آمیز  عملیات  انجام 
امریکایی  متجاوزان   پایگاه  علیه  سلیمانی« 
امیرعلی  پاسدار  سرتیپ  سردار   ، االسد  عین 
به  سپاه  هوافضای  نیروی  فرمانده  حاجی زاده 
تشریح فرآیند این عملیات مهم پرداخت و ترور 
خطاهای  بزرگترین  از  را  سلیمانی  قاسم  حاج 
راهبردی امریکا توصیف و تاکید کرد : به طور 
قطع این اقدام نابخردانه و ناشی از اوج استیصال 
و زبونی امریکا برابر جریان مقاومت ، مبدا آغاز 
خواهد  دنیا  و  منطقه  در  وسیع  بسیار  تحوالت 

شد.
انتقام خون سردار  »گرفتن  این که  بیان  با  وی 
سلیمانی و دیگر شهدای جبهه مقاومت اقدامی 
بود که باید انجام می پذیرفت« گفت: هرچند 

این  انتقام خون  به فرموده مقام معظم رهبری 
بود  خواهد  منطقه  از  آمریکایی ها  اخراج  شهدا 
اما انجام عملیات موشکی نیروی هوافضای سپاه 

آغاز این فرایند بزرگ بود.
داعش  علیه  موشکی  عملیات های  افزود:  وی 
طرفه  یک  های  عملیات  صرفاً  ها  تروریست  و 
بود ، اما دراین عملیات تقریباً از تهاجم دشمن 
اطمینان داشتیم و خود را برای انجام سناریوهای 
و  وسیع  مقیاس  در  جنگی  جمله  از  مختلفی 
واسطه  همین  به  و  بودیم  کرده  آماده  گسترده 
مختلف  های  بخش  در  ما  های  یگان  تمامی 
آماده بودند تا وارد فازهای بعدی عملیات شویم.

این که  بیان  با  سپاه  هوافضای  نیروی  فرمانده 
ترور سردار سلیمانی  از  اولیه پس  »در ساعات 
پایگاه هایی که در این اقدام تروریستی مشارکت 
داشتند را شناسایی کردیم« ، اظهار کرد: اولین 
در  اما  بود  التاجی  پایگاه  انتقام  برای  ما  گزینه 
ادامه هدف به پایگاه راهبردی و مهم عین االسد 
تغییر یافت. عین االسد بزرگترین پایگاه نظامی 
انتخاب  موشکی  حمله  هدف  عنوان  به  عراق 
زدن  ضربه  بر  تمرکز  با  منتخب  اهداف  و  شد 

به ماشین جنگی و مرکز کنترل و فرماندهی و 
امکانات  و مجموعه  بالگردی  پهپادی  یگان های 

خط پروازی امریکا در این پایگاه بود.
وی با بیان این که »در طراحی انجام شده یک 
موج به عنوان موج اول طراحی شد اما در ادامه 
اقدام دشمن ممکن  نحوه  به  توجه  با  عملیات 
اقدام محدود به پایگاه های امریکایی  این  بود 
ها در عراق یا سایر پایگاه ها در منطقه گردد«، 
پایگاه  دورترین  و  بزرگترین  االسد  گفت: عین 
ما  و  بود  ایران  اسالمی  جمهوری  خاک  به 
تا    ۳۱۳ فاتح  موشک های  از  عملیات  این  در 
موشک های قیام را برای انهدام اهداف از پیش 

تعیین شده استفاده کردیم.
و  آسایشگاه  می توانستیم  هرچند  افزود:  وی 
اما  دهیم،  قرار  هدف  را  نیروها  استقرار  محل 
صدد  در  بلکه  نبودیم  افراد  کشتن  دنبال  به 
ضربه زدن به ماشین جنگی و مرکز فرماندهی 
و کنترل آن ها بودیم. آمریکایی ها پس از اقدام 
آماده  در  سردارسلیمانی  ناجوانمردانه  ترور  به 
تا  و  داشتند  قرار  درصدی   ۱۰۰ و  کامل  باش 
قبل از انجام عملیات ۱۲ فروند هواپیمای بدون 

سرنشین  با  هواپیمای  تعدادی  و  سرنشین 
به  اما  می کردند  مراقبت  االسد  عین  پایگاه  از 
رغم تمامی این آمادگی ها ، توانایی انجام هیچ 
در  همواره  آمریکایی ها  نداشتند.  را  واکنشی 
مباحث تبلیغاتی موضوع سپر موشکی و مقابله 
با پرتاب ها را مطرح می کردند اما در واقعیت 

میدانی شاهد غافلگیری محض آن ها بودیم
این که  بیان  با  سپاه  هوافضای  نیروی  فرمانده 
پایگاه  علیه  سپاه  موشکی  عملیات  از  »بعد 
پرواز  سورتی   ۹ حداقل  امریکایی  متجاوزان 
اشغالی  سرزمین های  و  اردن  به  مجروح 
منتقل شد و تعدادی بالگرد شنوک مجروحان 
منتقل  بغداد  در  امریکا  بیمارستان  به  را 
دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  کرد:  کردند«،اظهار 
سابقه نداشته که تیری علیه امریکا شلیک شود 
و کشوری مسئولیت آن را بپذیرد و این اقدام 
ناجوانمردانه  ترور  به  واکنش  در  که  موشکی 
سردار سلیمانی و با اجماع جمعی در همه گروه 
ها و اقشار مردم به صورت دقیق و حساب شده 
تحوالت  تاریخ  در  را  جدیدی  برگ  شد  انجام 

منطقه رقم زد.

مطرح  شایعات  اینکه  بیان  با  و شهرسازی  راه  وزیر 
اوکراینی   ۷۳۷ هواپیمای  سقوط  نحوه  درباره  شده 
نیست،  درست  )ره(  خمینی  امام  فرودگاه  حوالی 
و  سوزی  آتش  موجب  هواپیما  فنی  نقص  گفت: 

سقوط آن شده است.
محمد اسالمی -وزیر راه و شهرسازی- درباره شایعات 
علت  نبودن  طبیعی  درباره  خارجی  رسانه های  برخی 
سقوط این هواپیما گفت: شایعاتی مبنی بر تروریستی 
علت  عنوان  به  هواپیما  به  تیراندازی  یا  انفجار  بودن، 
بروز سانحه و سقوط هواپیمای ۷۳۷ اوکراینی درست 

نیست و نقص فنی دلیل این حادثه بوده است.
اتفاقاتی که در فضای  اگر چنین  اینکه  بیان  با  وی 
می شود  عنوان  خارجی  سایت های  برخی  و  مجازی 
رخ داده بود، هواپیما باید در آسمان منفجر می شد، 
افزود: اما این اتفاق نیفتاد چرا که نقص فنی هواپیما 
پس  و  شود  سوزی  آتش  دچار  هواپیما  شد  موجب 
سقوط  کنترلی  و  مخابراتی  سیستم های  قطع  از 
کند. شاهدان عینی نیز این موضوع را دیده و تایید 

می کنند.
سوال  به  پاسخ  در  همچنین  شهرسازی  و  راه  وزیر 
به  هواپیما  سیاه  جعبه  آیا  اینکه  بر  مبنی  دیگری 
شرکت سازنده آن یا کشور دیگری می رود، گفت: این 
در  هواپیما  این  سیاه  جعبه  و  افتاد  نخواهد  اتفاق 
ایران و توسط گروه بررسی سانحه سازمان هواپیمایی 
کشوری به اضافه اعضای صالحیت دار شرکت سازنده 
خوانده  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  هواپیما  این 
نهایی  گزارش  انتشار  منتظر  باید  بنابراین  می شود. 

پس از خوانده شدن جعبه سیاه این هواپیما ماند.
به  متعلق   ۸۰۰-۷۳۷ بوئینگ  هواپیمای  فروند  یک 
شرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال با شماره پرواز 
۷5۲ در ساعت ۶:۱۲ چهارشنبه ۱۸ دی ماه از فرودگاه 
امام خمینی )ره( به مقصد کی یف پرواز کرد اما پس 
از قطع ارتباطات این هواپیما با بخش کنترل ترافیک 
در ساعت ۶:۱۸ صبح در شاهدشهر تهران سقوط کرد 
و موجب جان  باختن ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه پروازی 

این هواپیما شد.

پیام  مقام معظم رهبری درباره حوادث کرمان و سقوط هواپیمای ایران - اوکراین
در  عزیز  هم میهنان  از  جمعی  جان باختن  درپی 
جریان بدرقه پیکر مطهر شهید عالیقدر حاج قاسم 
مصیبت بار   حادثه   همچنین  و  کرمان  در  سلیمانی 
اهلل  آیت  حضرت  مسافربری،  هواپیمای  سقوط 
انقالب اسالمی پیام تسلیتی  خامنه ای رهبر معظم 

صادر کردند.

درپی  رهبری:  معظم  مقام  دفتر  اطالع رسانی  پایگاه 
جان باختن جمعی از هم میهنان عزیز در جریان بدرقه 
سلیمانی  قاسم  حاج  عالیقدر  شهید  مطهر  پیکر 
سقوط  مصیبت بار   حادثه   همچنین  و  کرمان  در 
هواپیمای مسافربری، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 

معظم انقالب اسالمی پیام تسلیتی صادر کردند.

متن پیام تسلیت رهبر معظم انقالب اسالمی به این 
شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حادثه  تلخ و غم بار جان باختن جمعی از هم میهنان 
عزیز در هنگام بدرقه ی شهید عالیقدر و نیز حادثه ی 
مصیبت بار سقوط هواپیمای مسافربری و جان باختن 

مسافران ایرانی و غیر ایرانی، دو نقطه غم انگیز این 
دو روز است.

با  همدردی ها  صمیمی ترین  ابراز  ضمن  اینجانب 
از  تأثر،  و  تأسف  مراتب  اظهار  و  داغدار  خانواده های 
و  بازماندگان  برای  بردباری  و  صبر  متعال  خداوند 
رحمت و مغفرت برای جان باختگان مسألت می کنم.
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ریزش تونل معدن
 همکار راور کرمان

رئیس اورژانس راور از ریزش تونل معدن همکار راور کرمان خبر داد.
به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، سیدمحمد 
صابری رئیس اورژانس کرمان درباره جزییات این حادثه گفت: به 
علت ریزش تونل معدن همکار راور در ساعت ۱۱:۲۰ پنجشنبه ۱۹ 
دیماه، ۴ نفر مصدوم شدند و متاسفانه یک نفر به علت شدت 

جراحات وارد شده در دم جان باخت.
شده  اعزام  تیم   ۳ توسط  مصدومین  از  نفر   ۲ افزود:  صابری 
فوریت های پزشکی در محل حادثه درمان و ۲ نفر با حال عمومی 
راور  )ع( شهرستان  ابیطالب  ابن  بیمارستان علی  به  نیز  مساعد 

منتقل شدند.

نام سه کرمانی در میان جان باختگان 

حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی

استان  اوکراینی که در حوالی صبا شهر  اثر سقوط هواپیمای  بر 
تهران رخ داد، سه تن از همشهریان کرمانی نیز فوت کردند.

از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
نیز  کرمانی   ۳ تهران  اطراف  در  هواپیما  سقوط  درحادثه  کرمان، 

درگذشتند.
برپایه این گزارش طبق آخرین اخبار، ۳ نفر به نام های دکتر امیر 
کیانوش  دکتر  فرزند  و  پزشکی  نخبه  دانشجوی  قاسمی،  حسین 
به همراه  زهرا حسنی سعدی  روان،  و  اعصاب  قاسمی، متخصص 

همسرشان نیز در این هواپیما حضور داشتند.
گفتنی است زهرا حسنی سعدی دانش آموخته کارشناسی فیزیک 
دانشگاه صنعتی شریف فرزند شهید حجت االسالم حسنی سعدی 

فرمانده اسبق بسیج استان کرمان است.

پلمب یک کلینیک زیبایی غیرمجاز 

در قلعه گنج

به  نسبت  گنج  قلعه  پلیس شهرستان  و حساسیت  هوشیاری  با 
واحد های صنفی یک کلینیک زیبایی متخلف در این شهرستان 

شناسایی و پلمب شد.
شهرستان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست  پور  احمد  ،سرهنگ    
قلعه گنج گفت:این کلینیک زیبایی غیرمجاز با هماهنگی قضایی 

پلمب و صاحب آن با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی شد.
او با اشاره به برخورد قاطع با واحد های صنفی بدون مجوز یا دارای 
تخلفات دیگر اظهار کرد: شهروندان در صورت مواجه شدن با هر 
واحد صنفی متخلف، پلیس را درجریان قرار دهند تا به موضوعات 

رسیدگی شود.

کشف ۱۸۵ کیلوگرم حشیش

 در سیرجان

فرمانده انتظامی "سیرجان" از کشف ۱۸۵ کیلوگرم حشیش از یک 
خودروی پژو و دستگیری ۲ سوداگر مرگ در این شهرستان خبر 

داد.
باره  این  در  متهم  دو  دستگیری  به  اشاره  با  نژاد  ایران  سرهنگ 
هرگونه  با  مبارزه  پلیس،  مهم  ماموریت های  از  یکی  کرد:  تصریح 
حمل، نگهداری، خرید و فروش موادمخدر به عنوان بالی خانمان 
این راستا محکم،  انتظامی در  نیروی  سوز جامعه است و برخورد 

قاطع و مستمر خواهد بود.

خبر

تیم فوتبال مس کرمان در حالی اولین بازی دور 
برگشت خود را با پیروزی برابر قشقایی شیراز پشت 
هوای  و  حال  در  کامال  بازی  این  که  گذاشت  سر 
سلیمانی  قاسم  حاج  اسالم  بزرگ  سردار  شهادت 

برگزار شد.
بازیکنان  مس؛  باشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
مس کرمان در این بازی با پیراهن های منقوش به 
تمثال مبارک شهید سلیمانی به زمین رفتند و با 
پیراهن های ویژه این شهید عالیقدر بازی کردند و 
پیش از شروع بازی نیز در مراسمی که ترتیب داده 
این شهید همام را گرامی  شده بود، یاد و خاطره 

داشتند.
بازیکنان مس در پایان بازی نیز این پیروزی خود را 

تقدیم به روح بزرگ این سردار رشید اسالم کردند.
بازی تیم های مس کرمان و قشقایی شیراز با وجود 
میزبانی شهر کرمان به دلیل تصمیم شورای تامین 
استان در شهر کرمان برگزار نشد و به ورزشگاه امام 

علی)ع( شهر سیرجان منتقل شد.
هیات فوتبال سیرجان برای برگزاری این بازی نهایت 
تالش و همکاری خود را با باشگاه مس به عمل آورد 

که جای تشکر و قدردانی بسیار از آن ها داشت.
فرهاد ساالری در این بازی یکی از چهره های ویژه 
تیم مس بود که از ابتدا در ترکیب تیم قرار گرفت 
بازوبند کاپیتانی را نیز به رسم  و حسین حیدری 

بازی  این  در  ساالری  بست.  او  دستان  بر  کسوت 
یکی از بهترین بازیکنان زمین نیز بود و بازی بسیار 

خوبی از خود ارائه کرد.
رضا صدری بازیکن جدید تیم مس کرمان نیز که 

در نیم فصل دوم به تیم مس آمده است، در این 
این  پیراهن  با  را  رسمی خود  مسابقه  اولین  بازی 

تیم انجام داد.
به  اعتراض  به دلیل  مربی تیم قشقایی شیراز که 
سکوهای  برروی  شد،  اخراج  نیمکت  روی  از  داور 
دقایقی  تا  خود  های  جنجال  به  نیز  تماشاگران 

ادامه داد.
آرمان گهر سیرجان که  تیم  قاسم شهبا سرمربی 
بازی  مس  برابر  کرمان  در  آینده  هفته  دو  او  تیم 
نزدیک  از  را  بازی  این  ورزشگاه  در  حضور  با  دارد، 

مشاهده کرد.
به دلیل عدم برگزاری کنفرانس مطبوعاتی در پایان 

بازی، نشست خبری سرمربیان برگزار نشد.
با وجود سردی هوای سیرجان، اما کیفیت مطلوب 
برای  را  علی)ع( شرایط خوبی  امام  ورزشگاه  چمن 

برگزاری این بازی فراهم کرده بود.
و  باشگاه  مدیره  هیات  رئیس  اسماعیلی  آقای 
با حضور در ورزشگاه در  شرکت ملی صنایع مس 
کنار سایر مدیران باشگاه مس این بازی را از نزدیک 

مشاهده کرد.

حاشیه های بازی مس و قشقایی؛

 پیروزی سربازان نارنجی تقدیم به روح بزرگ حاج قاسم سلیمانی

مس  نوجوانان  و  نونهاالن  فوتبال  های  تیم 
کرمان که به عنوان صدرنشین گروه های خود 
دور  راهی  برتر  لیگ  های  رقابت  اول  دور  در 
رقیبان  مرحله  این  در  شدند،  مسابقات  بعدی 

خود را شناختند.
به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ تیم فوتبال 

رقابت  این  دوم  مرحله  در  کرمان  نوجوانان مس 
ها با تیم های نساجی مازندران، سپاهان گیالن، 
سپاهان اصفهان و امید گناوه هم گروه شده است 
که بازی های این گروه به میزبانی استان مازندران 
برگزار خواهد شد. بازی های این گروه از تاریخ ۵ 

بهمن ماه تا ۱۱ بهمن ماه برگزار خواهد شد.

کرمان  مس  نونهاالن  فوتبال  تیم  همچنین 
اصفهان  سپاهان  گرگان،  سپاهان  های  تیم  با 
گروه  هم  مرحله  این  در  تهران  کیا  آکادمی  و 
است که رقابت های این گروه به میزبانی استان 
این  های  رقابت  شد.  خواهد  برگزار  گلستان 
از روز ۵ بهمن ماه تا دهم این ماه  مرحله نیز 

انجام خواهد گرفت.
از این مرحله از مسابقات دو تیم اول گروه راهی 
هدایت  شد.  خواهند  ها  رقابت  این  نهایی  دور 
و  محمدی  رضا  عهده  بر  مس  نونهاالن  تیم 
هدایت تیم نوجوانان بر عهده رسول نامجو می 

باشد.

تیم دو و میدانی صنعت مس کرمان برای حضور 
در مسابقات بین المللی دو و میدانی داخل سالن 

عازم تهران شد.
میدانی  و  دو  هیات  رئیس  نایب  پور،  کاظمی 
استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان 
های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: تیم 
دو و میدانی صنعت مس کرمان در بخش آقایان 
مس  باشگاه  حمایت  با  جاری  ۱۸دی  چهارشنبه 
برای شرکت در مسابقات بین المللی دو و میدانی 

داخل سالن عازم تهران شد.

فجر،  دهه  مناسبت  به  رقابت ها  این  افزود:  او 
مجموعه  محل  در  جاری  دی  و۲۰   ۱۹ روز های 

ورزشی آفتاب انقالب تهران برگزار شدند.
میدانی  و  دو  تیم  کرد:  تصریح  پور  کاظمی 
صنعت مس به نمایندگی از استان کرمان به این 

مسابقات اعزام شد.
او بیان کرد: فریده السادات هاشمی نسب نیز از 
استان کرمان به عنوان داور از سوی فدراسیون دو 
و میدانی دعوت شد که در این مسابقات قضاوت 

کرد.

کرمان،  مس  باشگاه  سایت  کاربران  رای  با 
نیم  بازیکن  برترین  عنوان  به  حیدری  حسین 
مس  تیم  یک  لیگ  های  رقابت  اول  فصل 

برگزیده شد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ حیدری 
با کسب ۳۳ درصد آرا به عنوان برترین بازیکن 

از نگاه کاربران سایت باشگاه مس برگزیده شد.
لیگ  های  رقابت  اول  فصل  نیم  در  حیدری 

دسته یک فوتبال کشور ۱۱7۰ دقیقه برای تیم 
مس کرمان بازی کرد که یک گل زده را نیز در 

کارنامه خود ثبت کرد.
بازی  اکثر  در  فصل  این  در  همچنین  حیدری 

های تیم مس کرمان بازوبند کاپیتانی این تیم 
را بر دست کرد تا به عنوان یکی از جوان ترین 
کاپیتانان تاریخ تیم فوتبال مس کرمان مطرح 

گردد.

)ع(  علی  امام  ورزشی  مجموعه  اسکیت  پیست 
قاسم  "حاج  سپهبد  شهید،  سردار  نام  به  کرمان 

سلیمانی" مزین شد.
استان  اسکیت  امیررضا آشورماهانی، رئیس هیات 
استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان 
اشاره  با  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های 
سپهبد  شهید  اخالقی  فضائل  و  خصوصیات  به 
گرانقدر  سردار  این  شهادت  سلیمانی،  قاسم  حاج 
دانست  آینده  در  منطقه  تحوالت  عطف  نقطه  را 
و گفت: شهادت باالترین و ارزشمندترین نیکی در 
نزد خداوند متعال است که این شخصیت فرا ملی 

و بین المللی به آن نائل شد.
او به بیان ابعاد وجودی این شهید واالمقام پرداخت 
اخالقی وی،  برجسته ترین صفات  از  یکی  افزود:  و 

اخالص در عمل است.
سلیمانی  قاسم  سردار  کرد:  تصریح  آشورماهانی 
افضل المجاهدین و  تربیت  در کارنامه خود سابقه 
افضل الشهدا را دارد و پایه گذار هسته های مقاومت 
اسالمی در جهان بود، بنابراین او الگویی به تمام 

معنا برای تمام دنیا به ویژه جهان اسالم بود.
سپهبد  سردار  شهادت  به  عنایت  با  کرد:  بیان  او 
اخیر،  تروریستی  حاج قاسم سلیمانی در حمالت 

بی  مجاهدت های  و  تالش ها  از  قدردانی  پاس  به 
وقفه این سردار دل ها، پس از پیشنهاد به مجید 
عرب آبادی، سرمایه گذار پیست اسکیت مجموعه 
این  وی،  موافقت  و  کرمان  )ع(  علی  امام  ورزشی 
با  استان،  اسکیت  ورزشی  جامعه  از سوی  پیست 
سلیمانی"  قاسم  "حاج  سپهبد  شهید،  سردار  نام 

نامگذاری شد.
آشور ماهانی هدف از این اقدام را زنده نگهداشتن 
یاد و نام شهدای واالمقام، ترویج و اشاعه فرهنگ 
رشادت های  از  تجلیل  و  تکریم  و  شهادت  و  ایثار 
قاسم  حاج  سردار  شهید  سپهبد  افتخار  سراسر 

پاسداران  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده  سلیمانی 
انقالب اسالمی ایران، در جامعه عنوان کرد.

او ابراز امیدواری کرد: بتوانیم ادامه دهندگان خوبی 
برای این سردار بی بدیل و بی همتای جهان اسالم 

باشیم.
به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  آشورماهانی 
آماده سازی  و  فیزیکی و مراحل ساخت  پیشرفت 
)ع(  علی  امام  ورزشی  مجموعه  اسکیت  پیست 
کرمان اشاره کرد و افزود: هم اکنون فرآیند فنس 
آبادی،  عرب  مجید  همت  به  پیست  این  کشی 

سرمایه گذار این پروژه انجام شده است.

مشخص شدن حریفان تیم های نونهاالن و نوجوانان مس در دور دوم لیگ برتر

اعزام ورزشکاران کرمانی به مسابقات بین المللی دو و میدانی

با رای کاربران سایت باشگاه مس؛ حسین حیدری برترین بازیکن نیم فصل اول

نام گذاری پیست اسکیت کرمان به نام سردار دل ها
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سردار، اسطوره میهن دوستی بود
 

 

در چند روزی که از شهادت سلیمان عرصه 
می  سلیمانی  قاسم  حاج  سردار  نبرد،  های 
آن  منش  و  شخصیت  گوناگون  ابعاد  گذرد 
های  چهره  توسط  ستیز،  ستم  بزرگمرد 
برجسته داخلی و خارجی به تصویر کشیده 
شد. اما کسی به این نکته مهم و گرانسنگ 
اشاره نکرد که سردار، اسوه و اسطوره میهن 
دوستی و وطن خواهی بود. او نه تنها همواره 
به زادگاه خود »رابر« می نازید و می گفت 
»افتخار می کنم که یک رابری هستم« بلکه 
با وصیت خویش و این که او را در جوار یاران 
شهیدش در کرمان به خاک بسپارند. طرحی 

نو از میهن دوستی در انداخت.
می  خوبی  به  قاسم  حاج  که  نبریم  یاد  از 
هر  در  و  سرزمینی  هر  خاک  در  دانست، 

را  جا  آن  و  کند  اراده  که  مقدسی  مکان 
برگزیند، همه درها به رویش گشوده خواهد 
دانند، مرقد سردار،  بود و چون همگان می 
عاشقان  و  عارفان  و  خداجویان  میعادگاه 
خواهد بود، آغوش خود را می گشودند و بر 
این مژده، جان فشانی می کردند، به راستی 
و  دولت  که  بود  کرده  طلب  را  کجا  سردار 
دل  و  جان  به  را  گرانبها  هدیه  این  ملتش 
و  برگزید  را  کرمان  چرا  پس  نبودند؟  پذیرا 
از همه امتیازاتی که بعضاً آرزوی بسیاری از 

انسان هاست درگذشت؟
او می  که  ام  نبرده  یاد  از  نیز  را  نکته  این 
خواست در جوار همرزمان شهیدش بیارامد 
و به عهدی که با آنان بسته بود، وفا کند، اما 
بی گمان عشق به وطن و میهن دوستی یکی 

از دو عامل اصلی این انتخاب بود.
او از یاد نبرده بود که وقتی ساالر و سردار 
العابدین  امام زین  الحسین،  ابا عبداهلل  سپاه 
برابر  در  کوفه خواست  بازار  در  السالم  علیه 
سیه دالنی که کاروان آنها را »فرنگی« اعالم 
بن  از  بپردازد،  خود  معرفی  به  بودند،  کرده 
جان صال داد که: ان ابن مّکه و مّنا، ان ابن 

زمزم و صفا، ان ابن قاب قوسین اوعدنا....
حاج قاسم به خوبی می دانست ُحبِّ وطن 
تا آنجا متعالی است که وقتی پیامبر بزرگوار 
اسالم تصمیم به ترک مّکه و هجرت به مدینه 

چنین  و  ایستادند  کعبه  برابر  در  گرفتند، 
من  به  کعبه  خدای  ای   : که  کردند  زمزمه 
را تحمل کنم.  از وطن  تا دوری  صبوری ده 

آری حاج قاسم به خوبی آگاه بود که میهن 
دوستی یک اصل مسلّم اسالمی است و آنانکه 
جز این تصور می کنند، سخت در اشتباهند.

های  همایش  در  که  زمانی  دارم،  یاد  به 
حاج  از  گرفتم  می  تصمیم  شناسی  کرمان 
دعوت  سخنرانی  نیز  و  شرکت  برای  قاسم، 
کردند  می  منع  مرا  دوستان  از  برخی  کنم، 
و می گفتند، خواهش تو برآورده نمی شود 
افکار  زیرا  کرد،  نخواهد  شرکت  سردار  و 
با  چندان  او  اسالمی  های  اندیشه  و  نظامی 
این عملکرد همخوانی ندارد، اما هنگامی که 
نشان  خاطر  او  به  و  رفتم  می  سردار  سراغ 
می شدم که با برگزاری همایش هایی از این 
دست می کوشیم تا به معرفی کهن سرزمین 
کرمان و سرافرازی های مردمانش در طول 
تر،  تمام  هر چه  مهربانی  با  بپردازیم،  تاریخ 
با حضور خود و  دعوت ما را می پذیرفت و 
نیز سخنرانی های ارزشمندش، وطن دوستی 
خویش را ثابت می کرد، آن گونه که تصاویر 
سی  »گنج  کتاب  در  او  گوناگون  و  متعدد 

ساله«، بیانی از این واقعیت است. 
حتی  که  بود  باور  و  اعتقاد  و  آرمان  این 
آن  بر  را  نظام  این  خورده  قسم  دشمنان 
داشت تا دندان روی جگر بگذارند و جایگاه 

واالی سردار را ستایش کنند.
دولت  خارجه  وزیر  که  است  آسان  مگر 
اظهرمن  نظام  این  با  او  طاغوت که دشمنی 
الشمس است حاال در برابر روح بلند سردار، 
سر تعظیم فرود آورده و او را سرباز سرافرازی 

جای  بر  همواره  نامش  و  یاد  که  بنامد 
خواهد ماند!؟چگونه می توان باور کرد مردی 
جان  اسالمی،  انقالب  کاری  های  زخم  که 
از سرافرازی های  امروز  آزرده،  را  و روحش 
سردار رشیدی سخن گوید که از بیان نام او 
نفرت داشت؟ به جز او، کم نبودند بدخواهان 
و دشمنانی که هر چه تالش کردند نتوانستند 
بزرگی های سردار را کتمان کنند و عظمت 
مردی که با تندر تکبیرهای خود خواب را در 
پلک دشمنان اسالم و ایران شکست، نادیده 
بگیرند، اصاًل مگر می شود انسان بود و یک 
برابر عزت  در  داشت،  پایمردی  و  جو شرف 
آفرینی های دالور رشیدمان حاج قاسم سر 

تعظیم فرود نیاورد؟
آری حاج قاسم، مردی که خاک کرمان تا 
همیشه تاریخ با در آغوش گرفتن پیکر پاره 
پاره اش عطرآگین شد، نام بلندی است که 
بر پیشانی روزگاران رقم خورده و هرگز از یاد 
این  که  ترامپ  روی  باد  رفت. سیاه  نخواهد 
واقعیت را درک نکرد و ندانست که در برابر 
اسم  سرافرازمان،  سردار  یاد  و  نام  خورشید 
نکبت  و  ننگ  پرست  شب  جغد  این  ناپاک 

ابدی را برایش به ارمغان خواهد آورد، آری
متاع کفر و دین بی مشتری نیست 

گروهی این، گروهی آن پسندند

سرویس علم و زندگی کرمان امروز

امتحان و کنکور
 شب امتحان برای همه ی ما با استرس و اضطراب همراه 
قابل  میزان  به  امتحان،  برای  کافی  آمادگی  داشتن  است. 
کس  هر  می کاهد.  مذکور  اضطراب  و  استرس  از  توجهی 
برای  چگونه  شما  برمی گزیند.  شدن  آماده  برای  شیوه ای 
برای  آمادگی  نظرتان  به  آیا  می شوید؟  آماده  امتحانات  
می شود؟  خالصه  درسی  کتاب های  مطالعه ی  در  امتحان 
نمی توانید انکار کنید بسیاری از عوامل محیطی در نحوه ی 
خارج  آنها  از  تعدادی  است  ممکن  مؤثرند.  شما  عملکرد 
که  شرایطی  بهبود  برای  آیا  اما  باشند؛  شما  کنترل  از 
می توانید کنترل کنید تالش می کنید؟ برای پیشگیری از 
وقوع ضعف های جسمی سِر جلسه ی امتحان الزم است از 
قبل برنامه ریزی کنید. برای اینکه بدانید شب امتحان چه 

بخوریم ؛ این مقاله را مطالعه کنید.
شب امتحان چه بخوریم؟

بر  می تواند  می نوشید  و  می خورید  آنچه  می دانید  آیا 
بازده ی شما در طول امتحان تأثیرگذار باشد؟ بهترین رژیم 
چیست؟  باشید  داشته  می توانید  امتحان  شب  که  غذایی 
آیا خوراکی ها و نوشیدنی ها می توانند بر نمراتی که کسب 
آگاهی  سطح  که  دنیایی  در  باشد؟  داشته  تأثیر  می کنید 
مردم در زمینه ی سالمت به سرعت در حال افزایش است، 
والدین، دانشجویان و دانش آموزان جویای پاسخی برای این 
سالم  تغذیه ی  امیدواریم  ما  همه ی  هستند.  مهم  سواالت 
بتواند ظرفیت ما را در طول امتحان افزایش دهد، در واقع 

همینطور هم هست.
نیازمند  ذهنی  ماراتن  یک  مانند  طوالنی  امتحان  یک 
عادات  اهمیت  بر  تغذیه  متخصصان  است.  تحمل جسمی 
دارند.  بسیار  تاکید  پراسترس  دوران  این  در  سالم  غذایی 
انرژی،  می تواند  مناسب  نوشیدنی  و  غذا  معتقدند  آنان 

هشیاری و تحمل تان را در طول امتحان افزایش دهد.
در مقابل رژیم غذایی نامناسب می تواند شما را کسل و 
رژیم  دهد.  کاهش  را  تحمل تان  نهایت  در  و  کرده  عصبی 
غذایی زیر به شما کمک می کند حداکثر بازده را در زمان 

امتحان داشته باشید.
حتما یه چیزی بخورید

قلم می اندازید  از  را  عادی صبحانه  اگر در حالت   حتی 
یا اضطراب اشتهای تان را کاهش می دهد، پیش از امتحان 
باید به تغذیه تان توجه کنید. دلیلش ساده است، مغز شما 
برای اینکه خوب کار کند نیاز به انرژی ای دارد که از مواد 
غذایی تأمین می شود. در طول امتحان باید روی سواالت 

کننده  ناراحت  بسیار  گرسنگی تان.  روی  نه  کنید  تمرکز 
است که قبل از امتحان به سختی مطالعه کنید اما در حین 
بهترین  که  آن شود  از  مانع  گرسنگی  و  امتحان خستگی 
نتیجه را کسب کنید. اگر واقعا اشتها ندارید یک اسموتی یا 

یک نوشیدنی مغذی را امتحان کنید.
مفیدند  مغز  عملکرد  بهبود  برای  که  غذاهایی 

بخورید
در پاسخ به این سوال که باید شب امتحان چه بخوریم ، 
باید گفت که غذاهای سرشار از پروتئین هشیاری شما را 
افزایش می دهند. تخم مرغ، آجیل، ماست و پنیر از غذاهای 
کنید.  میل  می توانید  امتحان  از  پیش  که  هستند  سالمی 
مربا،  و  نان   با  تخم مرغ  کم چرب،  با شیر  غالت سبوس دار 
حلیم، فرنی یا بلغوِر جو نیز ترکیبات خوبی برای صبحانه 

هستند.
دیگر غذا هایی که برای مغز مفیدند ماهی، گردو، بلوبری، 
شده،  خشک  میوه های  کتان،  تخم  آفتاب گردان،  تخمه ی 

انجیر و آلو هستند.
گرچه این نظریه هنوز به اثبات نرسیده است، اما به نظر 
مغز  برای  خوبی  خیلی  سوخت  میوه ها  مردم  از  بسیاری 
فکر  سریع تر  می کند  کمک  شما  به  که  می کنند  تامین 
می کنم  پیشنهاد  یادآورید.  به  آسان تر  را  مطالب  و  کنید 
حتما از میوه های پرطرفداری مثل طالبی، پرتقال، نارنگی، 
هویج  هم  سبزیجات  میان  از  کنید.  اسفاده  موز  و  بلوبری 
خام، فلفل دلمه ای، کلم پیچ، کلم بروکلی، اسفناج و مارچوبه 

گزینه های خوبی هستند.
از خوردن غذاهایی که بازده  مغز را کاهش می دهند 

بپرهیزید
پیش از امتحان غذاهایی که از آرد سفید درست شده اند 
به  زیرا  نکنید،  مصرف  کلوچه  و  کیک  بیسکویت،  مانند 
زمان و انرژی زیادی برای هضم شدن نیاز دارند. همچنین 
خوراکی هایی که قنِد فراوان دارند مانند شکالت، شیرینی 

و دسر صرف نکنید.
شب امتحان از مصرف گوشت پرهیز کنید، گوشت حاوی 
نوعی آمینواسید ضروری به نام ال تریپتوفان است که شما 
ترکیبات  برخی  از مصرف  را خواب آلود می کند. همچنین 
خودداری  هم  کنار  در  نشاسته  و  پروتئین  مانند  غذایی 
کنید. این مواد هنگامی که با هم مصرف می شوند به زمان 

بیشتری برای هضم شدن نیاز دارند.
بیشتر  شوند  صرف  تنهایی  به  که  زمانی  کربوهیدرات ها 
خاصیت آرامبخش دارند تا هشیار کننده. بنابراین برای شب 
امتحان انتخاب خوبی هستند اما برای روز امتحان مناسب 
نیستند. به عالوه مصرف میزان زیادی از کربوهیدرات هایی 
خواب آلود  و  سنگین  را  شما  سیب زمینی  و  برنج  مانند 

می کند.
و  شیرینی  شکالت،  مانند  شیرین  بسیار  غذایی  مواد  از 
دسر اجتناب کنید، زیرا آنها با کاهش و افزایش قندخون 

تعادل شما را در طول امتحان مختل می کنند.
نوشیدنی هایی که برای بهبود عملکرد مغز مفیدند بنوشید
حتما پیش از امتحان و در طول امتحان آب کافی بنوشید. 
چاِی بدون شکر هم خوب است. کمبود آب موجب کاهش 
تمرکز، ضعف و تحلیل انرژی تان می شود. منتظر نمانید که 
نشانه های  از  خود  تشنگی،  بنوشید؛  آب  بعد  شوید  تشنه 

کمبود آب است.

می دهند  کاهش  را  مغز  بازده   که  نوشیدنی هایی  از 
بپرهیزید

پرهیز کنید. واضح  امتحان جداً  از  الکل پیش  از مصرف 
است که مستی، سردرد و حالت تهوع سِر جلسه ی امتحان 
مانع از آن می شود که بتوانید به خوبی عمل کنید. پیش 
از امتحان میزان مصرف الکل را به کلی کاهش دهید تا از 

خماری، کندی و خستگی مفرط پیشگیری کنید.
نیز مصرف  کافئین  ننوشید.  پرقند  نوشابه های  و  لیموناد 
به  اگر  البته  افزایش می دهد.  را  نکنید؛ زیرا اضطراب شما 
مصرف منظم قهوه عادت دارید، نوشیدن یک یا دو فنجاِن 
قهوه تان  کنار  در  است  بهتر  ندارد.  اشکالی  قهوه  کوچک 
خوراکی سالمی هم بگنجانید. اگر مصرف قهوه را ناگهانی 
از کمبود کافئین  با سردرد ناشی  قطع کنید ممکن است 

مواجه شوید.
وعده های غذایی سبک صرف کنید

به قدر سیر شدن میل کنید اما پرخوری نکنید. اگر قبل 

از امتحان صبحانه یا نهار سنگین صرف کنید، احساس 
سنگینی و خواب آلودگی خواهید داشت. بدن تان به جای 
تمرکز بر تامین انرژی الزم برای عملکرد مؤثر مغز، روی 
سبک  ناهاری  می توانید  می کند.  تمرکز  گوارش  فرآیند 

مانند مرغ و ساالد یا خوراک ماهی میل کنید.
مصرف  جدیدی  غذایی  مکمل  یا  نوشیدنی  غذا، 

نکنید
حتی اگر دوستان و آشنایان تان به شما توصیه می کنند، 
زیر بار نروید. شما نمی دانید بدن تان چه واکنشی در برابر 
آنها نشان می دهد و مسلماً غافلگیر شدن در روز امتحان 
نوشیدنی هایی میل کنید  اتفاق مطلوبی نیست. غذاها و 

که می دانید بدن تان به آنها عادت دارد.
مولتی ویتامین مصرف کنید

و  سالم  غذایی  رژیم  دانش آموزان  و  دانشجویان  بیشتر 
متعادلی ندارند. حتی وقتی از پیتزا، هله هوله، نوشابه و 
قهوه جان سالم به در ببرید، بدن تان با کمبود ویتامین ها 
و مواد معدنِی ضروری مواجه می شود. در چنین وضعیتی 

مولتی ویتامین می تواند به دادتان برسد.
نقش  مغزتان  عملکرد  بهبود  در   B گروه  ویتامین های 
را  قدرت جسمی تان  روی  و  کلسیم  آهن،  دارند.  مهمی 

برای مقابله با استرس افزایش می دهند.
خوراکی مقوی همراه داشته باشید

که  کنکور  مثل  مدت  طوالنی  امتحانات  از  برخی  در 
باشید،  داشته  به همراه  با خودتان خوراکی  دارید  اجازه 
خوراکی های سالمی مانند پروتئین بار، انرژی بار، گرانوال 
بتوانید  تا  ببرید  خود  با  میوه  یا  گردو  بادام،  آجیل،  بار، 

تجدید قوا کنید.
به یاد داشته باشد انرژِی کاذبی که از شکالت و شیرینی 
حاصل می شود به سرعت افت می کند و در حین امتحان 

ناگهان انرژی تان به شدت کاهش می یابد.
خواب کافی داشته باشید

بعد از اینکه فهمیدیم شب امتحان چه بخوریم ، حاال 
باید گفت که خواب کافی هم اهمیت زیادی دارد. اکثر 
دانشجویان و دانش آموزان شب امتحان تا دیروقت درس 
می خوانند، به این امید که اندکی اطالعات بیشتر در مغز 
خسته شان بچپانند. به جای این کار بهتر است از ساعات 
اولیه ی عصر، درس خواندن را کنار بگذارید و به خودتان 
حاضر  را  لباس های تان  بخورید،  شام  نگیرید.  سخت 
کنید، وسایل تان را جمع کنید، دوش بگیرید، ساعت را 
سِر زنگ بگذارید و زود به رختخواب بروید. شما هرچه 
می توانستید انجام دادید. برای اینکه روز امتحان بهترین 

عملکرد را داشت.

نکاتی درباره تغذیه مناسب
 برای شب امتحان

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 


