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مدیرکل ارشاد کرمان:  

زمینهبهرهگیری

ازافرادمتخصص

درفضایمجازیفراهمشود

شهید از طلوع تا عروج؛

یادیازشیرمردشیرود

وفاتحجبهههای

غربایران

متن در صفحه دوم

استاندار کرمان:
یکیازراههایجهشتولید

سرمایهگذاریهایتوجیهپذیراست

کارگران؛ کرونا و تاثیر آن بر معیشت خانواده بزرگ  گزارش »کرمان امروز« از شوک ناشی از 

کروناوسفرهکارگری
متن کامل در صفحه سوم

  این روزها و با شیوع کرونا مشکالت مسکن، بیمه، معوقات حقوقی برای کارگران کنار زده شده و دغدغه ای بزرگ تر به نام معیشت دارند. در واقع »بحران معیشت« بزرگ ترین بحران پساکرونایی ایران است و بسیاری از 
خانواده های قشر کارگر و به ویژه کارگران روزمزد با آن درگیر هستند. پر شدن سفره های کارگران به ویژه در این ایام ، تنها یک همت بلند می خواهد و کمی تدبیر، اما افسوس که مسئوالن گوش شنوا برای شنیدن این 

دردهای تکراری ندارند و تنها حرف از یک میلیون تومان وام و طرح هایی که مشکل گشا نیستند در میان است و درد و شوک کرونایی همچنان خانواده های کارگری را تهدید می کند و...
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وزیر بهداشت:

هجمهکرونا

شدیدوسنگینخواهدبود

متن در صفحه هشتم

کمک یک میلیارد تومانی

 شرکت های

 منطقه گل گهر 

به رزمایش کمک مؤمنانه

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

  شرط بازگشایی دانشگاه ها بعد از ماه رمضان
  مرگ فجیع عروس و داماد در مراسم عروسی! 
  کشف ۲۰۰ کیلو گرم موادمخدر از بار هندوانه

  کشف کاالی قاچاق در سیرجان
  شکنجه زن جوان در خانه شوهر ۶۰ساله

  عامل تیراندازی  در سیرچ دستگیر شد

اخبار ایران، جهان و حوادث:

گزارش »کرمان امروز« از برگزاری
 اولین مراسم رونمایی از کتاب

به صورت مجازی در کشور 
و معرفی اولین اثر مکتوب 

»صمد قربان نژاد«:

تلفیق 
علم و تجربه 

روی صحنه

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره 98/76/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »انتخاب پيمانكار جامع پروژه هاي عمراني« خود را از 
طريق برگزاري مناقصه عمومي انجام دهد . لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي 
WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني  را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي 
تأمين كنندگان از قسمت - مناقصه و مزايده  دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 
99/02/27 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل 
اجراي پروژه روز شنبه مورخ 99/02/20 براي متقاضيان الزامي مي باشد ، الزم به ذكر است شركت معدني و صنعتي 

گل گهر در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد .
                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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اخبار استان

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !

خبر
کمک یک میلیارد تومانی

 شرکت های منطقه گل گهر 

به رزمایش کمک مؤمنانه

 قرارگاه مردمی رزمایش مواسات و همدلی تحت نظارت امام جمعه شهرستان 
سیرجان و با همکاری مدافعان سالمت، فرمانداری ویژه، بسیج سپاه پاسداران 
انقالب شهرستان، کمیته امداد امام خمینی)ره( و اداره بهزیستی و با کمک 
مالی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و سایر شرکت های منطقه گل گهر آغاز 

بکار کرد.
مبارک  ماه  اول  هفته  با  همزمان  و  قرارگاه  این  فعالیت  از  مرحله  اولین  در 

رمضان پنج هزار بسته معیشتی بین نیازمندان توزیع شد.
حجت االسالم والمسلمین حسینی امام جمعه سیرجان در حاشیه اجرای این 
طرح، از حمایت های مهندس مالرحمان مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر و مدیران سایر شرکت های منطقه گل گهر در کمک به نیازمندان و 

مشارکت در این امر خداپسندانه تقدیر و تشکر کرد.

پیام تبریک مسئوالن به مناسبت

 بزرگداشت مقام معلم

نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان و استاندار به مناسبت فرا 
رسیدن هفته بزرگداشت مقام معلم، پیام تبریک مشترکی صادر کردند.

کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان و استاندار و رئیس شورای 
آموزش و پرورش استان کرمان به مناسبت فرا رسیدن هفته بزرگداشت مقام 

معلم، پیام تبریک مشترکی صادر کردند.
متن پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی
به  را  فکرت  ودیعه  که  سزاست  را  هستی‹  معلم  ›اول  متعال،  ایزد  سپاس   ‹
اندیشه آراست.  او را به زیور  ارزانی نمود و سرشت  شاهکار آفرینش خویش 
›معلم‹ مشعل دار علم و دانش، پیام آور سعادت انسان ها، پرورش دهنده نسلی 
متعهد، خالق، پویا، اندیشمند و آینده ساز و نوید بخش آینده ای روشن و پویا 
برای کشور است، لذا قدردانی از تالش های صادقانه، خالصانه و وصف ناپذیر 

معلمان ارزشمند برای آحاد جامعه ی اسالمی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
از این رو با کمال مسرت در هفته بزرگداشت مقام شامخ معلم در سال ۹۹، 
سال ›جهش تولید‹ ضمن ادای احترام به ارواح پاک و طیبه شهدای واالمقام 
و  جدیت  از  استان،  معلم  شهدای  و  مطهری  مرتضی  شهید  استاد  ویژه  به 
این  پرورکریمان،  فرهنگ  دیار  فرهیخته  و  محترم  فرهنگیان  تمامی  اهتمام 
امر  ایجـاد بستر مناسب تداوم  طالیه داران عرصه دانایی و علم و دانش در 
تمامی  از  گیری  بهره  با  استان  عالقه مند  و  مستعد  فرزندان  تربیت  و  تعلیم 
بیماری  از شیوع  پیشگیری  روز های سخت  در  ویژه  به  و ظرفیت ها  امکانات 
کرونا ویروس، صمیمانه قدردانی نموده، سالمتی و توفیقات روزافزون همگان 
را در انجام این رسالت خطیر از درگاه خدای متعال خواستاریم و امیدواریم 
با همکاری و همراهی تمامی مسئوالن استان و دستگاه های اجرایی، شــاهد 
افزایش اثربخشی و کارایی نظام آموزشی استـان و درخشش دانش آموزان در 

عرصه های گوناگون علمی و فرهنگی باشیم.

مدیرکل کمیته امداد کرمان:

کرونا بیشترین آسیب اقتصادی را

 به اقشار محروم وارد کرد

  مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت: بیشترین آسیب اقتصادی ناشی 
از کرونا متوجه قشر محروم، مددجویان کمیته امداد و کارگران روز مزد 

شده است. به گزارش خبرنگار مهر، یحیی صادقی در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: با توجه به شیوع کرونا امسال شرایط خاصی در کشور حکمفرما شده و 

نیاز است یکسری مالحظات و پروتکل های بهداشتی رعایت شود.
از  محروم  خانواده های  ویژه  به  جامعه  افراد  از  زیادی  بخش  داد:  ادامه  وی 
شرایط کنونی دچار آسیب شده اند به گونه ای که ۱۳ هزار شغل مددجویان 
ایام تعطیل شد. آرایشگاه ها، سرویس مدارس، آشپزخانه های بیرون  در این 
تأثیر کرونا قرار  از مشاغلی است که تحت  تنها گوشه ای  تاالرها  بر، کار در 

گرفته است.
کاری  به  دست  تسهیل  دریافت  با  خانوار  سرپرست  زنان  از  برخی  صادقی 
زده اند که در شرایط کنونی تعطیل شده است، عنوان کرد: در بحث تسهیالت 
از سوی بانک ها امهال در نظر گرفته شده اما با تعطیل شدن مشاغل ارتزاق 

این خانواده ها با مشکل مواجه شده است.
با  گفت:  امداد  کمیته  مددجویان  برای  وام  امهال  اعمال  خصوص  در  وی 
رصدهای انجام شده در این زمینه می توان گفت که شبکه بانکی رعایت حال 

مددجویان کمیته امداد را کرده و از این قشر قسط وام دریافت نشده است.
صادقی ادامه داد: البته باید توجه داشت که بخشی از این وام ها از صندوق 
امداد والیت کمیته امداد است؛ حدود ۳۰ درصد تسهیالت توسط این صندوق 
بوده  ما  ابتدا رعایت حال مددجویان مد نظر  از همان  پرداخت می شود که 

است.
در  کرد  درخواست  امالک  صاحبان  از  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
ادامه داد:  شرایط کنونی در خصوص بحث اجاره بها سخت گیری نکنند و 

برخی از این افراد اجاره یک ماهه ملک هایشان را بخشیده اند.
محروم،  قشر  متوجه  کرونا  از  ناشی  اقتصادی  آسیب  بیشترین  گفت:  وی 
مددجویان کمیته امداد و کارگران روز مزد شده است و این گروه ها شدیداً 

آسیب دیده اند.

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان با اشاره به اثر گذاری 
فضای مجازی در جامعه گفت: زمینه ورود و بهره گیری هر چه بیشتر از 

افراد متخصص به این حوزه فراهم شود.
محمد رضا علیزاده در دیدار با مسئول بسیج رسانه استان کرمان افزود: 
با توجه به اهمیت فضای مجازی و موضوع رسانه و کارکرد آن در جامعه 
امروز و باید به این فضا و اجرای برنامه  های پر محتوا و اثرگذار در آن 

توجه ویژه شود.
وی با اشاره به نقش رسانه ها در حوزه اطالع رسانی تصریح کرد: رسانه 
ها نقش ارزنده ای در اطالع رسانی و آگاه بخشی افکار عمومی بر عهده 
ارتقای  سطح سواد رسانه ای نقش مهمی  تعامل و  دارند و در زمینه 
ایفا می کنند. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان با اشاره 
وارد  نظام  به  بیگانه  های  رسانه  طریق  از  که  سنگینی  های  هجمه  به 
با  می شود تاکید کرد: خانه مطبوعات، بسیج رسانه  و فضای مجازی 
همکاری و تعامل با یکدیگر گام هایی موثری بردارند و همچنین مقوله 
آموزش و آگاه سازی از مواردی است که اهمیت ان به صورت پیوسته 

باید مورد توجه قرار گیرد 
وی اظهار کرد: در شرایط بحرانی و سخت، رسانه نقش خود را نشان می 
دهد و این که چگونه در شرایط بحرانی عمل کنند بسیار مهم است و در 

این  راستا برنامه های نوینی تدوین و اجرایی شده است.
علیزاده با بیان اینکه فضای مجازی را باید جدی گرفت افزود: در این 
راستا اقدامات و برنامه های مهمی اجرا شده  و باید به صورت ویژه به این 
امر پرداخته شود، ضمن این که  از ظرفیت های  ارتباطی به وجود آمده 
در جهت انتقال پیامهای درست و مناسب استفاده کرد و با بهره گیری از 

این ظرفیت ها گام هایی موثری در این خصوص برداشت.
به ظرفیت  اشاره  با  استان کرمان   مسئول فضای مجازی بسیح رسانه 
فضای مجازی گفت: گردانهای سایبری که در سطح استان وجود دارند، 
ظرفیت بی نظیری در این زمینه هستند که همه این مجموعه در اختیار 

بسیج قرار دارد.
نیروی  این  از  مناسب  ریزی  برنامه  با  است  الزم  افزود:  باقری  حسین 

مردمی در فضای مجازی استفاده  صحیح نماییم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان از عمده ترین گزارش های 
رسیده درباره بارندگی های اخیر در استان خبر داد.

مجید سعیدی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان در گفت و گو 
با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، با اشاره 
بارندگی های استان کرمان درباره عمده ترین گزارش های رسیده  به 
درباره مشکالت و خسارت های ناشی از این بارندگی ها گفت:  در پی 
به ویژه در شهر  آبگرفتگی شدید معابر شهرها  بارندگی ها، شاهد  این 
کرمان بوده ایم.   او افزود: ۳ تلمبه بخش کشاورزی در جاده قدیم ماهان 
اصول مرمت کرده  به صورت غیر  بندی که مردم  اثر تخریب سیل  بر 

این بخش دچار  در  مزارع کشاورزی  از  بخشی  و  تخریب شدند  بودند، 
بخش  امیرآباد  روستای  در  کرد:  بیان  آبگرفتگی شدید شدند. سعیدی 

ماهان نیز تعدادی از خانه ها دچار آبگرفتگی شدند. 
او بیان کرد: در جاده هرات شهربابک نیز ۳ خودرو به دلیل ورود سیالب 

به جاده در محاصره قرار گرفتند که در اسرع وقت، نجات پیدا کردند. 
یک  نیز  چترود  در  گفت:  کرمان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
دستگاه خودرو در هنگام بارندگی، تعادل خود را از دست داد و به تیر 
چراغ برق برخورد کرد  و برق ۳ روستا در باالدست چترود قطع شد که 

در حال پیگیری برای وصل برق این روستاها  هستیم. 

در  معدنی  بزرگ  های  شرکت  مشارکت  بحث  گفت:  کرمان  استاندار 
پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به بخش های مختلف باید جدی دنبال 
شود و با توجه به اینکه امسال سال »جهش تولید« و محور کار شعار 
از راه های جهش تولید سرمایه گذاری های توجیه  سال است، یکی 

پذیر است
در  معدنی  بزرگ  های  شرکت  مشارکت  بحث  گفت:  کرمان  استاندار 
پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به بخش های مختلف باید جدی دنبال 
شود و با توجه به اینکه امسال سال »جهش تولید« و محور کار شعار 

تولید سرمایه گذاری های توجیه  راه های جهش  از  سال است، یکی 
پذیر است

دکتر محمدجواد فدائی در جلسه شورای معادن استان کرمان درباره 
انتقال حساب شرکت های بزرگ به استان عنوان کرد: مصوبات شورا 
باید اجرائی شود.وی افزود: بحث مشارکت شرکت های بزرگ معدنی 
باید جدی  مختلف  های  بخش  به  قیمت  ارزان  تسهیالت  پرداخت  در 
دنبال شود و با توجه به اینکه امسال سال »جهش تولید« و محور کار 
های  گذاری  سرمایه  تولید  جهش  های  راه  از  یکی  است،  سال  شعار 

توجیه پذیر است.
کم  مالی  منابع  اینکه  دلیل  به  موارد  از  خیلی  در  کرد:  تصریح  فدائی 
بتوانیم  اگر  توجیه خارج می کند،  از  را  بانکی طرح  و سود تسهیالت 
تسهیالت با نرخ های پایین تر در اختیارشان قرار بدهیم، به راه اندازی 
واحدها کمک می کند. همچنین اعطای تسهیالت به واحدهای فعال 

کمک بزرگی به جهش تولید است.
استاندار کرمان با اشاره به اینکه واحدهای مختلفی به دلیل کرونا دچار 
خسارت شدند، بیان کرد: دنبال این هستیم از راه های مختلف برای 

فعال شدن و جبران خسارت به این واحدها کمک کنیم.
تسهیالت  دولت  را  دیده  خسارت  واحدهای  از  بخشی  داد:  ادامه  وی 
منابع  این  از  توانند  نمی  برخی  و  نیست  کافی  قطعا  که  دهد  می 
به حل  کنیم  تامین  استان  در  را  منابع  بتوانیم  اگر  که  کنند  استفاده 
مسئولیت  بزرگ  های  شرکت  گفت:  فدائی  کند.  می  کمک  مشکالت 
های اجتماعی دارند و در مواردی کمک های خوبی داشته اند و اخیرا 
کمک  کرونا  با  مقابله  در  خوبی  مبالغ  گهر  گل  و  مس  های  شرکت 
کردند که از آنها تشکر می کنیم و امیدواریم این کمک ها ادامه یابد

عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان ادامه داد: تامین منابع 

تسهیالت ارزان قیمت نیز در راستای همین مسئولیت ها است.
به گزارش ایسنا، »مهدی حسینی نژاد«  رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان کرمان نیز در این جلسه اظهار کرد: بحث یک درصد 
در  توانستیم  و  است  استان  برای  خوبی  بسیار  ظرفیت  معادن  فروش 
سال ۹۷ مبلغ ۱۲ و نیم میلیارد تومان و سال ۹۸ بیش از ۸۰ میلیارد 
وصول کنیم که ۴۴ میلیارد تومان از مبلغ سال ۹۸ به استان برگشته 

است.
وی در ادامه افزود: بند الف ماده ۴۳ قانون معادن، اجازه داده تا یک 
نظر  براساس  زا  خسارت  و  آالینده  معادن  و  صنایع  فروش  از  درصد 
کارگروه مربوطه در زیرساخت های بهداشتی، درمانی و عمرانی هزینه 

کند.
حسینی نژاد تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که از ظرفیت این منابع 
برای تامین تسهیالت ارزان قیمت تر موردنیاز صنایع و اصناف استان 

کرمان استفاده شود.
رییس سازمان صمت استان کرمان بیان کرد: ۲۲ هزار و میلیارد تومان 
فروش شرکت ملی مس در سال گذشته بوده که یک درصد آن ۲۲۷ 
به  تومان  میلیارد   ۱۱۳ معادل  آن  درصد  نیم  و  است  تومان  میلیارد 

حساب خزانه واریز شده است.
واحدهای  برای  سختی  سال  امسال  اینکه  دلیل  به  کرد:  اظهار  وی 
نیم  محل  از  داریم  پیشنهاد  است،   ... و  صنفی  صنعتی،  کشاورزی، 
و  فنی  و کمک های  تسهیالت  پرداخت  برای  منابع  از  بخشی  درصد، 

اعتباری و یارانه سود تسهیالت به این واحدها پرداخت شود.
بهره  پروانه  و  این جلسه درباره تجمیع محدوده  ایسنا، در  به گزارش 
تصمیم  بود(  مانده  معطل  سال  سه  سیریز)که  در  معدن  یک  برداری 

گیری و تعیین تکلیف شد.

مدیرکل استاندارد استان کرمان گفت: طرح کنترل و نظارت و بازرسی 
این  بر کاالهای پرمصرف توسط  تاکید  با  توزیع کاال  و  از مراکز عرضه 
اداره کل برنامه ریزی و همزمان با ماه مبارک رمضان اجرایی شده است.

افزود: اجرای این طرح  ایرنا  با خبرنگار  اسماعیل عاقلی در گفت و گو 
در راستای اجرای کنترل بازار به منظور ارتقا و تامین ایمنی و سالمت 
جامعه، ناامن کردن بازار برای عرضه و توزیع کاالهای غیر استاندارد و 

کشف عالمت استانداردهای جعلی بوده است.

وی با بیان اینکه این طرح همزمان با ماه مبارک رمضان آغاز شده و تا 
پایان این ماه ادامه دارد اظهار داشت: کاالهای پر مصرف از جمله انواع 
فرآورده های لبنی )شیر، پنیر و کشک(،  قند و شکر، آرد گندم و برنج، 
زعفران و خرما در قالب این طرح در مراکز عرضه و فروش، بازرسی و 

نمونه برداری و آزمون می شوند.
صورت  در  راستا  همین  در  گفت:  کرمان  استان  استاندارد  مدیرکل 
و  توقیف  کاال  استاندارد،  عالمت  فاقد  یا  و  کیفیت  بی  کاالی  مشاهده 

انجام  قانونی الزم  با تولیدکنندگان و عرضه کنندگان آن برخوردهای 
می گیرد.

مشمول  محصوالت  خرید  هنگام  کرد  درخواست  شهروندان  از  وی 
استاندارد اجباری به نشان استاندارد و کد ۱۰ رقمی ذیل نشان استاندارد 

توجه کنند .
به گفته عاقلی با ارسال این کد به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ می توان 

از اصالت و اعتبار نشان استاندارد اطمینان حاصل کرد.

با سرمایه گذاری۱۲۰میلیارد ریالی بخش خصوصی طرح توسعه بخش 
زیرزمینی معدن چناروئیه زرند افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،  
همزمان با روز جهانی کارگر طرح توسعه بخش زیر زمینی معدن زغال 
نمایندگان  مجمع  رئیس  حضور  با  زرند  شهرستان  چناروئیه  سنگ 
افتتاح  زرند  اجرایی شهرستان  از مسئولین  و جمعی  فرماندار  استان، 

شد.
امیری نماینده مردم شهرستان های زرند و کوهبنان با تشکر از سرمایه 
گذار بخش خصوصی در راه اندازی این معدن گفت: توسعه معادن هم 

رونق تولید و هم افزایش اشتغال را در پی دارد.

او بر ضرورت اصالح ساختار کسب و کار در رونق معادن تاکید کرد.
صادق زاده فرماندار زرند هم با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام 
اجرایی  تولید مجموعه دستگاه های  برای جهش  معظم رهبری گفت: 
این شهرستان حمایت های جدی را از سرمایه گذاران انجام می دهند.

حسن منصوری سرمایه گذار بخش خصوصی راه اندازی معدن چناروییه 
هم گفت: این معدن با ظرفیت ۱۸۰ هزار تن در فاصله ۲۵کیلومتری 
شرق زرند واقع شده  و با سرمایه گذاری ۱۲۰میلیارد ریال و با احداث 
یه دهنه تونل به طول ۱۰۰متر ماهیانه ۱۰۰۰تن زغال سنگ تولید  و 

با بهره برداری از این معدن زمینه اشتغال ۷۵نفر ایجاد شده است.
او گفت: در صورت حمایت بیشتر مسئوالن عالوه بر تولید بیشتر افزایش 

اشتغال به ۵۰۰ نفر می رسد.
همچنین امیری نماینده مردم شهرستان های زرند و کوهبنان در بازدید 
و  اقدامات  آخرین  جریان  در  زرند  شهرستان  تاسیس  تازه  نیروگاه  از 

فعالیت های روند احداث نیروگاه ۴۸۰ مکاواتی قرار گرفت .
او از بهره برداری واحد اول این نیروگاه در نیمه اول سال جاری خبر 
داد و گفت: نیروگاه سیکل ترکیبی زرند شامل دو واحد گازی و یک 
واحد بخار به ظرفیت ۴۸۰ مگاوات در حال احداث است و برق تولیدی 

از طریق پست ۲۳۰ کیلووات به مدار برق متصل می شود .
به  زمینی  در  و  کرمان  به  زرند  جاده  کیلومتری   ۱۲ در  نیروگاه  این 

مساحت ۵۲ هکتار در حال احداث است.

مدیرکل ارشاد کرمان:  

زمینه بهره گیری از افراد متخصص در فضای مجازی فراهم شود

خسارت های بارندگی های اخیر در کرمان

استاندار کرمان:

یکی از راه های جهش تولید سرمایه گذاری های توجیه پذیر است

اقالم پرمصرف در طرح ویژه رمضان کرمان پایش می شوند

افتتاح یک طرح توسعه معدنی در زرند
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

دیپلماسی 
کوه  دامنه  در  دهستانی  به  ای  دوروزه  سفر  همسر  اتفاق  به 
داشتیم. در بین راه بازدید از دو سه آبادی به محل مورد نظر 
رسیدیم و مستقیم به خانه کدخدای ده رفتیم و با استقبال گرم 
و رسمی به میهمانخانه راهنمایی شدیم و عصر هنگام با پسران 
و دختران خانواده دیدار و گفتگو کردیم. شب هم به ضیافت 
شام در خانه یکی از پسرها دعوت شدیم. فردای آن روز با 
برنامه دیدار از باغ خانوادگی آنها و چیدن میوه به پایان رسید 
و در خاتمه طی امضاء توافقنامه ای مبتنی بر گسترش روابط 
خانوادگی و رد و بدل هدایای فی مابین با بدرقه رسمی آنجا 

را به مقصد خانه ترک کردیم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از شوک ناشی از کرونا و تاثیر آن بر معیشت خانواده بزرگ کارگران؛

کرونا و سفره کارگری

اشاره:
این روزها و با شیوع کرونا مشکالت مسکن، بیمه، معوقات 
حقوقی برای کارگران کنار زده شده و دغدغه ای بزرگ 
تر به نام معیشت دارند.  فقدان توان اقتصادی برای تامین 
حقیقت  یک  کارگران،  از  بسیاری  برای  روزانه  نیازهای 
دردناک و رنج آور شده است. در واقع" بحران معیشت" 
بزرگ ترین بحران پساکرونایی ایران است و اینکه بسیاری 
از خانواده های قشر کارگر و به ویژه کارگران روزمزد حتی 
دیگر پول نان و تخم مرغ  را ندارند و این مهم، مساله ای 
نیست که بتوان از آن چشم پوشی کرد و یا با عبارت های 
معناداری "که ان شاهلل به زودی مشکالت شان را برطرف 
خواهیم کرد" و یا " دغدغه کارگران دغدغه ما هم است" 

از کنار آن عبور کرد. 
پنجه  و  دست  معیشتی  مشکالت  با  حالی  در  کارگران 
نرم می کنند که سال 99 به عنوان  سال جهش در رونق 
از آن طرف چرخ  بسیاری  نامگذاری شده است و  تولید 
از کارخانه ها و کارگاه های صنعتی ازحرکت باز ایستاده 
است. بسیاری از واحدهای کوچک و بزرگ صنعتی دست 
به تعدیل نیرو زده اند و هزاران کارگر با سوابق کاری باال 

برای دریافت بیمه بیکاری معرفی شده اند.
این در حالی است که پایه اصلی رونق تولید کارگران پر 
ها  کارگاه  در  تالشی هستند که در شیفت های مختلف 
و کارخانه ها با دست های رنج کشیده اما پر امید چرخ 

صنعت را همچنان می چرخانند.
کارگرانی که اگر چند ماه حقوق شان پرداخت نشد باز 
هم صدایشان در نیامد و پای کار ایستادند. کارگرانی که 

حقوق اندکشان فقط کفاف خرج روزانه شان را می دهد 
و سفر و تفریح و رفاه از سبد زندگی شان حذف شد اما 
اینکه در این ایام  و با شیوع کرونا بعضی از کارگران خانه 
نشین شوند غمی بزرگ است و اندوه آن را فقط خانواده 

هایشان درک می کنند. 

به حقوق معوقه عادت کرده ایم
به  مایل  که  کرمان  صنعتی  واحدهای  کارگران  از  یکی 
برای  معوقه  حقوق  گفت:  چنین  ما  به  نبود  نامش  درج 
آرزو  این  است.  شده  عادی  کرمانی  کارگران  از  بسیاری 
روی دلمان مانده است که هر ماه حقوق خود را سر موعد 

دو  که  کنیم  می  شکر  را  خدا   باز  حال  کنیم.  دریافت 
سه ماهی حقوق را پرداخت می کنند و به شش ماه نمی 
از  برخی  است  خوب  ما  کارفرمای  باز  برسد.  که  گذارند 
کارگران را می شناسم که وقتی نسبت  به حق و حقوق 
معوقه به کارفرما اعتراض می کنند با صراحت  به آنها می 
گویند؛ وضع همین است که می بیند اگر دوست ندارید، 

می توانید بروید!
دردها و مشکالتی که نمی بینند

بیشتر  که  است  فصلی  کارگران  از  یکی  قربانی  صمد 
و  ها  چهارراه  سر  بر  کاری  یافتن  امید  به  را  روز  ساعات 
تهیه  اش  خانواده  برای  نانی  بتواند  تا  ایستد  می  میادین 
کند. او می گوید  با شیوع کرونا، همان اندک پول روزانه را 
دیگر ندارم. آخر در این ایام کسی دنبال کارگر نمی گردد 
و من هر روز بیکارم. نه حقوقی دارم و نه بیمه ای! نگران 
سفره خانواده هستم. با پدر و مادر پیر و مریضم سرپرست 
چهارفرزند هم هستم. مسئوالن که دردها و مشکالت ما را 
نمی بینند. ما اگر شانس بیاوریم مزد روزمان نان شب مان 
می شود و اگر نه که همین مقدار هم  برای خوردن نداریم.

هایم  بچه  شرمنده  افزود:گاهی  زحمت کش  کارگر  این 
می شوم، من هم دلم می خواهد شب که به خانه می روم 
با پاکت های خرید بروم اما هر شب با دستی خالی اما دلی 
پر می روم. من حتی خیلی دیر متوجه وام یک میلیون 
بنابراین  نداشتم  خودم  نام  به  کارتی  سیم  شدم.  تومانی 

هنوز هم این وام را دریافت نکردم.
سخن آخر

پر شدن سفره های کارگران به ویژه در ایامی که ویروس 
تنها  است،  رسانده  ضرر  ها  خانواده  همه  اقتصاد  به  کرونا 
یک همت بلند می خواهد و کمی سخاوت اما افسوس که 
مسئوالن گوش شنوایی  برای شنیدن این دردهای تکراری 
ندارند و تنها حرف از یک میلیون تومان وام و طرح هایی که 
مشکل گشا نیستند در میان است و درد و شوک کرونایی 

همچنان خانواده های کارگری را تهدید می کند و...

   این روزها و با شیوع کرونا مشکالت مسکن، بیمه، معوقات حقوقی برای کارگران کنار 
زده شده و دغدغه ای بزرگ تر به نام معیشت دارند. در واقع »بحران معیشت« بزرگ 
ترین بحران پساکرونایی ایران است و بسیاری از خانواده های قشر کارگر و به ویژه 
کارگران روزمزد با آن درگیر هستند. پر شدن سفره های کارگران به ویژه در این ایام 
، تنها یک همت بلند می خواهد و کمی تدبیر، اما افسوس که مسئوالن گوش شنوا برای 
شنیدن این دردهای تکراری ندارند و تنها حرف از یک میلیون تومان وام و طرح هایی که 
مشکل گشا نیستند در میان است و درد و شوک کرونایی همچنان خانواده های کارگری 

را تهدید می کند و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

هر برگ سهام عدالت امروز چقدر قیمت دارد؟
۴۱ میلیون و صد هزار مشمول سهام عدالت حاال یک ماه فرصت دارند تا 

نحوه آزادسازی سهام عدالت خود را انتخاب کنند.
خورده  کلید  عدالت  سهام  آزادسازی  رهبری  معظم  مقام  موافقت  با  حاال 
است. ثبت نام سهام عدالت در سال ۱۳۸۵ کلید خورد و این پروسه تا پایان 
سال ۱۳9۴ به ایستگاه آخر رسید. این چنین است که حاال نیمی از جمعیت 
ایران دارای سهام عدالت هستند اما سئوالی که این روزها به کرات به گوش 
می رسد این است که آیا امکان ثبت نام دوباره برای سهام عدالت وجود دارد.

پاسخ رییس سازمان خصوصی سازی به این سئوال منفی است. وی اعالم 
کرده است :میزان سهامی که در سال ۸۵ دراختیار دولت بود محدود بود، در 
نتیجه به ۶ دهک سهام عدالت اختصاص یافت و این فهرست بسته شد و تا 
سال 9۴ ثبت نام این افراد تکمیل شد، اما بعد از واریز سود، این لیست بسته 
شد و در حال حاضر دولت سهامی دراختیار ندارد که بخواهد به بقیه افراد 
جامعه سهام عدالت بدهد. با این وصف شمارش معکوس برای آزادسازی سهام 

عدالت آغاز شده است.
سهام عدالت چقدر می ارزد؟

هر چند پیش تر قیمت سهام عدالت ۵ میلیون تومان و در پایان سال گذشته 
نزدیک به هشت میلیون تومان اعالم شده بود، رییس سازمان خصوصی سازی 

ارزش این سهام را در شرایط کنونی ۱۱ میلیون نفر اعالم کرده است.
میلیون  یازده  با  برابر  ارزشی  تومانی  میلیون  یک  سهم  هر  ترتیب  این  به 

تومان را تجربه کرده است.
آیا همه سهام عدالت یازده میلیون تومانی دارند؟

طبق آخرین امار اعالمی رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفته است: دو 
دهک کمیته امداد و سازمان بهزیستی برگه سهام یک میلیونی دارند و غیر 
از آن، ۲۵ میلیون نفر برگه های سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی و ۱۰ میلیون 
نفر برگه های سهام ۴۷۸ هزار تومانی دراختیار دارند که البته ارزش هریک از 
این سهام حدود ۱۱ برابر شده است و برای دارنده سهام عدالت یک میلیون 

تومانی در سه سال گذشته ۵۰۰ هزار تومان سود واریز شده است.
شرکت   ۱۴ و  بورسی  شرکت   ۳۶ گرفته  صورت  اعالم  آخرین  اساس  بر 
این  سود  که  هستند  عدالت  سهام  سرمایه پذیر  شرکت های  غیربورسی 
شرکت ها طی سه سال گذشته به خزانه واریز شده و سازمان خصوصی سازی 

هم در سه مرحله سود سهام عدالت را به مردم واگذار کرده است.
پیش از این دارندگان سهام عدالت در سه مرحله سود سهام عدالت دریافت 

کرده اند. سود مرحله اول برای هر سهم یک میلیونی ۱۵۰ هزار تومان، در 
سومین  بود.  تومان  هزار   ۲۰۵ سوم  مرحله  و  تومان  هزار   ۱۷۵ دوم  مرحله 

مرحله واریز سود سهام عدالت در اسفند ماه سال گذشته صورت گرفت.
اعالم روش های آزادسازی

دو روش برای آزادسازی سهام عدالت اعالم شده که سهامداران می توانند 
به صورت استفاده از روش سهام داری مستقیم و استفاده از روش سهام داری 

غیرمستقیم سهام خود را بفروشند.
استفاده از روش سهام داری مستقیم

مستقیم،  روش  به  آزادسازی  انتخاب  صورت  در  سهام عدالت،  سهام دار 
لحاظ  با  واسطه  بدون  و  مستقیم  به صورت  سهام عدالت  مدیریت  و  مالکیت 

مراتب ذیل به شما تخصیص و انتقال می یابد:

-۱ به میزان سهام تخصیص یافته به هر فرد در شرکت های سرمایه پذیر 
سهام عدالت و به تناسب ارزش مقطع واگذاری، تعدادی از سهام ۳۶ شرکت 
بورسی به شما تخصیص خواهد یافت. عالوه بر آن، این دسته از سهام داران 
سهام عدالت، به ازای سهام شرکت های غیر بورسی سرمایه پذیر سهام عدالت، 

سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی را نیز دریافت خواهند نمود.
-۲ در این حالت مسئولیت حفظ، نگهداری و مدیریت سهام اختصاص یافته 
به عهده سهامدار بوده و در راستای حفظ ارزش سهام تخصیص یافته، قابلیت 
محدودیت های  اساس  بر  آن  فروش  و  غیر  به  مزبور  سهام  نقل وانتقال 
خواهد  بورس صورت  عالی  توسط شورای  تعیین شده  مقداری  و  زمانی 

گرفت.
-۳ مطابق قانون تجارت شما سهامدار محسوب شده و از مزایای سهام 

تخصیص یافته ازجمله سود و … بهره مند خواهید شد.
مذکور  روش  انتخاب  تاریخ  از  پس  ماه  دو  می سازد  خاطرنشان   ۴-
می توانید با مراجعه به سامانه جامع اطالعات مشتریان )سجام( از تعداد 
مطلع  عدالت  سهام  سرمایه پذیر  شرکت های  نزد  تخصیص یافته  سهام 

شوید.
-۵ شایان ذکر است بهره مندی از خدمات قابل ارائه ازجمله ایجاد امکان 
معامله پذیری سهام تخصیص یافته در آینده منوط به مراجعه به سامانه 

سجام، ثبت نام و احراز هویت در مراکز تعیین شده می باشد.
استفاده از روش سهام داری غیرمستقیم

سهام دار سهام عدالت، در صورت انتخاب آزادسازی به روش غیرمستقیم، 
طریق  از  ذیل  مراتب  لحاظ  با  شما  سهام عدالت  مدیریت  و  مالکیت 
حق  شما  و  شد  خواهد  ساماندهی  استانی  سرمایه گذاری  شرکت های 

انتقال به غیر و دخل و تصرف در آن را نخواهید داشت.
-۱ با این تفویض اختیار، سهام شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت متعلق 

به شما توسط شرکت های سرمایه گذاری استانی ساماندهی خواهد شد.
-۲ سهام مزبور در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله )۷۰%( 
و صندوق های سرمایه گذاری پروژه استانی )%۳۰( ساماندهی خواهد شد.

کدام روش آزادسازی به نفع دارندگان سهام عدالت است؟
این سئوال  به  پاسخ  در  سازمان خصوصی سازی  معاون  عالیی،  حسن 
که کدام روش آزادسازی به نفع سهامدار است؟به تجارت نیوز گفت: هر 
دو روشی که در سامانه سهام عدالت برای آزادسازی اعالم شده، بورسی 
است یعنی از طریق بورس انجام خواهد شد.وی افزود: در روش آزادسازی 
دارد،  عهده  به  را  بورسی  پرتفوی  مسئولیت  خودش  سهام دار  مستقیم 
ولی در روش غیرمستقیم پرتفوی افراد در شرکت سرمایه گذاری استانی 
را مدیریت  آنها  از سهامداران سهام  نیابت  به  قرار می گیرد و شرکت ها 

می کنند، بنابراین در روش دوم شخص به طور مستقیم درگیر نیست.
عالئی در پاسخ این که کدام روش سودده تر است؟ گفت: ماهیت این 
روش ها هیچ فرقی ندارد یعنی از نظر سود و زیان یکی بهتر از دیگری 

نیست و هر دو تابع قانون تجارت و سازوکارهای بازار سرمایه است.
عدالت  آزادسازی سهام  است که چارچوب  قرار شده  است:  گفته  وی 
)شامل چه پورسه زمانی و با چه درصدی( در شورای عالی بورس تصویب 

و اعالم شود.

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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در ماهنامه ی ستاره کرمان 
استان  گردشگری  ویژه  که 
شود،  می  منتشر  و  چاپ 
محبی  مهدی  از  آثاری 
کرمانی، مجید نیکپور، حامد 
حسینی پناه کرمانی، گفتگو 
مرعشی،  سیدحسین  با 
گفتگو با مدیرپایگاه محوطه 
در  لوت  بیابان  جهانی  ی 
از  ای  مقاله  کرمان،  استان 
دکتر  و  مقدم  رشیدی  اکبر 

با  گفتگو  صدر،  جعفری  عبدالرضا  سید  نژاد،  عباس  احمد 
از کوروش  یک منبت کار سالخورده ی کرمانی، مقاله ای 
تقی زاده، یاسر سیستانی نژاد، سید محمدعلی گالب زاده، 
فریبا  سیده  پور،  مهنی  نصیبه  رفسنجانی،  فارسی  زینب 
روح االمینی، دکتر رضا کردی، سارا محمد علیزاده، حمید 
شهریاری کوتکی، محمد برشان، سید فواد توحیدی درباره 
گردشگری، موسیقی، صنایع دستی و آثار تاریخی و جاذبه 
های طبیعی استان چاپ شده است که وجود تصاویر زیبا 
و با کیفیت مطلوب، رنگ و روی خاصی به نشریه بخشیده 
است. در پایان ماهنامه، مقاالتی درباره آثار تاریخی استان 
امتیاز  صاحب  خورد.  می  چشم  به  نیز  انگلیسی  زبان  به 
رییس شورای  است.  ماهان  علوی  عمران  ماهنامه، شرکت 
سیاستگذاری، مهدی سیاوشی است. مدیرمسئول و سردبیر 

بتول ایزدپناه راوری است.
چاپ چنین نشریه ای بی گمان منبع ارزشمندی در زمینه 
ی استعدادهای گردشگری استان فراهم می آورد که عالوه 
های  پژوهش  برای  ارزشمندی  منبع  گردشگری،  رونق  بر 
علمی آینده نیز محسوب می شود و لذا جا دارد از دست 

اندرکاران انتشار مرتب این نشریه قدردانی شود.

فرهنگ و ادب

معرفی کتاب هایی برای ماه مبارک رمضان

ابراهیم اَدهم؛ عارفی که دل از مال و مقامات دنیوی برید

ماه های  بنویسم-  است  بهتر  حاال  و-  روز ها  در 
پیشنهاد هایی  ارایه  شاهد  مدام  آنجا  و  اینجا  گذشته 
قرنطینه  که  فرصتی  از  گرفتن  بهره  باب  در  بوده  ایم 
در اختیارمان قرار داده است. وقت های آزاد در خانه 
ماندن که تو گویی اگرچه جبری است، اما انگار حدی 
از توفیق را هم می توان از دل این اجبار استخراج کرد. 
به عنوان نمونه برای نوروز کرونایی امثال کتاب ها و 
که  استدالل  این  با  شد  پیشنهاد  مختلفی  فیلم های 
با نشاط و  از در خانه ماندن  ناشی  رخوت و کسالت 
مطلع  در  و  حاال  شود.  عوض  خواندن  کتاب  طراوت 
ماه رمضان هستیم و همان   طور که عید کرونایی را 
از سر گذراندیم، خیلی هایمان به اولین رمضان همراه 
با قرنطینه هم پا گذاشته ایم. طبعا حال و هوای این 
سنتی  عنوان  به  رمضان  آیین  از  آمیزه ای  روزها، 
که  است  روز هایی  با  ما  جمعی  ناخودآگاه  در  پایدار 
این  گرچه  برویم.  بیرون  خانه  از  نباید  حتی االمکان 
رمضان  سنت  بوی  و  رنگ  با  همراه  ماندن  خانه  در 
را می توان با محصوالت فرهنگی مختلفی - از فیلم و 
سریال گرفته تا چیز های دیگر- پر کرد، اما طبعا کتاب 
پیشنهادی است که همواره می توانیم به مخاطبان مان 
بدهیم. آنچه در ادامه می خوانید چند شرح کوتاه است 
در معرفی کتاب هایی که می تواند این روزهای مان را 
و آموختن همراه کند. چه »ساعتی  با لذت خواندن 

اندیشیدن بهتر از ۷۰ سال عبادت است.«
فیه ما فیه

گزیده ای از یک اثر منثور مولوی
از کتاب هایی که در حال و هوای این روز ها بی شک 
بود،  خواهیم  خرسند  آن  برای  گذاشتن  وقت  از 
گزیده ای است که محمدعلی موحد از کتاب معروف 
»فیه ما فیه« مولوی به دست داده است. این کتاب 

که »اسطرالب حق« نام دارد و نشر ماهی آن را منتشر 
کرده با انتخاب و تصحیح موحد در قالب ۲۹۲ صفحه 

گردآوری شده است.
فیه ما فیه، کتاب نثری است از سخنان مولوی. این 
 ۳۰ طول  در  که  است  یادداشت هایی  واقع  در  کتاب 
شاگردان  از سوی  مجالس  در  موالنا  از سخنان  سال 
که  یادداشت هایی  است.  گردآوری شده  او  مریدان  و 

درون مایه ای عرفانی و اخالقی دارد.
موحد در زمینه متون کهن آثار مختلفی دارد و در 
مقام موالناپژوه کار روی آثار مولوی نیز در کارنامه او 
مثنوی  از  او  تصحیح  جمله  آن  از  می شود.  مشاهده 
معنوی است که اتفاقا همزمان با »اسطرالب حق« در 
سال ۹۶ منتشر شد. »فیه ما فیه« نثر ساده و روانی 

دارد و به درون مایه ای عرفانی و دینی می پردازد.
از مولوی جدای از این کتاب، دو اثر منثور دیگر نیز 
بر جای مانده که عبارتند از »مکتوبات« و »مجالس 
سبعه«. از آن دو کتاب »مجالس سبعه« نیز مانند »فیه 
ما فیه« کتابی است که شفا ها از میان این ۳ اثر منثور، 
مکتوبات تنها اثر مولوی به دست شاگردان و مریدان 
و هواخواهان او ثبت و مکتوب شد و »مکتوبات« تنها 
اثر منثوری است که خود مولوی شخصا آن را قلمی 
کرد و همان طور که از اسمش پیداست، ماهیتا اثری 

مکتوب است.
نسخه  از  حق«  »اسطرالب  در  موحد  محمدعلی 
ترجمه  به  موارد  پاره ای  در  و  کرده  استفاده  فروزانفر 
ترکی گلپینارلی رجوع کرده است. توضیحات او فراتر 
از ترجمه جمالت عربی و لغت های غریب و ناشناخته 
است و تالش شده تا پیوند مطالب را در خطوط کلی 

اندیشه موالنا متذکر شود.
موالنا  منثور  آثار  آن  در  که  دارد  مقدمه ای  کتاب 

فیه مافیه«  و  مکتوبات  سبعه،  »مجالس  همان  یعنی 
بررسی شده اند. در ادامه گزیده فیه مافیه با توضیحات 

و تعلیقات محمدعلی موحد آمده است.
قصه های قرآن

بینامتنیت قرآن و مثنوی
قصه های قرآن از زندگی پیامبران و ماجرا هایی که 
با امت های خود داشته اند از رخداد ها و شخصیت های 
و  می  گوید  سخن  فرازمینی  موجودات  از  و  تاریخی 
به  نگاهی  پرتو  در  به دست می دهد  آنچه  می کوشد، 
باشد.  بلخی  مثنوی معنوی موالنا جالل الدین محمد 
از  اما  می پردازد،  جزییات  به  کمتر  گرچه  کتاب  این 
بهره  قرآن،  قصص  در  جاری  رویداد های  و  حقایقی 
تجویزات  و  دستورات  و  حکمی  جنبه های  تا  می برد 

قرآن را منعکس کند.
برای  قصه  کتاب،  این  در  مرعشی پور  تحلیل  به  بنا 
قرآن تنها وسیله ای است برای بیان مفاهیم و مضامین 
و محتوا هایی حکمت آمیز و نه صورتی زیبایی شناسانه 
که خود بخشی از هدف بلکه باید به درون مایه و آنچه 
نظر  است،  آن  حامل  محتوا  محمل  عنوان  به  قصه 

داشت.
نگاه مفسران به قصه های قرآن یکسان نیست؛ برخی 
از آن ها قصه های قرآن را عین به عین مطابق رویداد ها 
که  هستند  هم  دیگرانی  و  می دانند  تاریخی  وقایع  و 
محتوای  معتقدند،  و  دارند  نظر  آن  نمادین  وجه  به 
رویکرد  و  شاعرانه  زبان  با  مطابق  را  قرآن  قصه های 
نمادین آن باید در الیه های زیرین آنچه در سطح اولیه 
می آید، جست وجو کرد. مرعشسی پور به این وجه هم 
در کتاب قصه های قرآن نظر دارد. با این تفاوت که به 
طور تام و تمام نمی توان او را در زمره یکی از این دو 
گروه قرار دارد بلکه او در زمره گروه سوم است. آن ها 
که - به اصطالح- نگرشی بینابین دارند و بر این باورند 
که در قصه های قرآن هم وجه نمادین در کار است و 
هم با روایت عینیات و وقایع تاریخی همان طور که 

واقع شده اند، روبه رو هستیم.
مرعشی پور  محمدرضا  اثر  قرآن«  »قصه های  در 
ترجمه  میبدی،  کشف االسرار  سورآبادی،  تفسیر های 
مانند  دیگری  معتبر  منابع  و  تورات  طبری،  تفسیر 
تاریخ بلعمی دستمایه تالیف قرار گرفته است. فحوای 
با  مولوی  نگرش  قرابت  بیان  در  مرعشی پور  کالم 
خلق  در  نیز  مولوی  که  است  این  قرآن  آموزه های 
مثنوی معنوی از امکان قصه گویی به عنوان وسیله ای 
برای بیان معانی حکمت آمیز خود استفاده کرده است.
منبع: روزنامه اعتماد

ابواسحاق ابراهیم بن ادهم ِعجلی، عارف و زاهد قرن دوم 
هجری قمری است.

پدر  حال  شرح  در  نوشته اند.  ۱۰۰ق  حدود  را  او  والدت 
ابراهیم  بنابراین،  بود.  خراسان  ملوک  از  که  آورده اند  وی 
در خانواده ای مرفه به دنیا آمد و در ابتدا زندگی شاهانه ای 
داشت، اما پس از مدتی تارک دنیا شد و راه زهرد و تجرد 
در پیش گرفت. داستان های بسیاری درباره علت و چگونگی 

وقوع این اتفاق در زندگی او نقل شده است.
در تذکرة االولیا آمده است: »یک شب بر تخت خفته بود. 
نیم شب سقف خانه بجنبید؛ چنان که کسی بر بام می رود. 
کرده ام  گم  اشتری  آشناست.  گفت:  کیست؟  که  داد  آواز 
بام  بر  اشتر  جاهل!  ای  گفت:  می کنم.  طلب  بام  این  بر 
اطلس  جامه  در  را  خدای  تو  غافل!  ای  گفت:  می جویی؟! 
تحول  باعث  سخن  این  می طلبی«.  زرین  تخت  بر  خفته 

ابراهیم شد و راه زهد در پیش گرفت.
بنا بر روایتی دیگر، روزی ابراهیم به شکار رفته بود، ناگهان 
در بیابان ندایی شنید که آیا تو را برای این کار آفریده اند؟! 
به اطراف نگاه کرد اما کسی را ندید. گمان کرد شیطان با 
او سخن گفته است. بر او لعنت فرستاد و به راهش ادامه 
از کوهه  بار سوم صدا را  اتفاق تکرار شد.  بار این  داد. سه 
زین اسب خود شنید. حالش دگرگون شد و به سوی شهر 
بازگشت. در راه بازگشت اسب و سالح و لباس خود را به 
یکی از چوپانان پدرش داد و کاله و پوستین او را پوشید و 

تارک دنیا شد و راه زهد و تجرد در پیش گرفت.
از  قبل  که وی  است  آن  از  داستان ها همگی حاکی  این 
یا  پدر  و  بوده  بلخ  امیرزادگان  از  زاهد شدن،  و  دنیا  ترک 
جد مادری اش در آن ناحیه صاحب مقام بوده اند. ظاهراً پدر 
ادهم نیز اهل علم و محدث بوده، زیرا ابراهیم احادیثی از 

وی نقل کرده است.
ابراهیم ادهم معتقد بود که انسان باید از هر چیزی که او 

را از یاد و عبادت خدا دور می کند، بپرهیزد
وی در بلخ متولد شد اما برخی مورخان محل تولد او را 
مکه نوشته اند. پس از مدتی بلخ را ترک کرد. علل گوناگونی 
برای این کار ذکر شده است. بسیاری تحول روحی و تارک 
دنیا شدن وی را علت رفتن وی به عراق و شام دانسته اند، 
اما برخی علت این سفر را ترس از ابومسلم و نیز کسب علم 

ذکر کرده اند.
آنجا  از  و  عراق  به  بلخ،  از  شدن  خارج  از  پس  ابراهیم 

به حجاز و شام رفت و سال ها به تزکیه نفس و سیر آفاق 
مشغول بود. وی در جنگ های مسلمانان با روم نیز شرکت 

کرد.
فریدالدین عطار مسیر سفر ادهم را به گونه دیگری بیان 
کرده و نوشته است که وی پس از خروج از بلخ، به غاری در 
نیشابور رفت و ۹ سال در آنجا عبادت کرد و ریاضت کشید 

و هنگامی که مردم از این امر مطلع شدند، به مکه رفت.
ادهم در مکه با سفیان ثوری، فضیل بن عیاض و ابویوسف 
ابوحنیفه  شاگرد  را  وی  هجویری  داشت.  مراوده  غسولی 

دانسته است.
بیمار شد و درگذشت.  با رومیان  ابراهیم ادهم در جنگ 
دارد.  وجود  گوناگونی  آرای  دفن وی  تاریخ  و  وفات  درباره 
کرده اند.  ذکر  ۱۶۲ق  دیگر  بعضی  و  ۱۶۱ق  را  آن  برخی 
گروهی هم آن را سال های ۱۴۰ و ۱۶۳ و ۱۶۶ق دانسته اند. 

سه تاریخ اخیر با مطالب اکثر منابع تاریخی مغایرت دارد.
از دژهای  ادهم در یکی  بخاری گفته است که  اسماعیل 
روم به نام سوقین دفن شده است، برخی دیگر شهر صور را 
مدفن او ذکر کرده اند و در بعضی منابع آمده است که وی 
دیگر،  روایتی  اساس  بر  است.  دفن شده  دریا«  »بر ساحل 
ادهم هنگامی که برای مالقات ِرشدین بن سعد )از تابعین( 

درگذشت.  همان جا  در  بود،  رفته  مصر  به  سال ۱۶۲ق  در 
ابوالحسن هروی و ابن بطوطه قبر او را در جبله دانسته اند.

بعضی شرق شناسان داستان زندگی او را مشابه و متأثر از 
از سلطنت و لذات مادی  بودا دانسته اند که  روایت زندگی 
دست کشید و به تجرد و زندگی زاهدانه روی آورد که این 
روزگار،  آن  در  بودایی  تعلیمات  تبلیغ  علت  به  احتمال، 
چندان دور از ذهن نیست؛ زیرا سرگذشت بودا در آن زمان 
بسیار  مسلمانان  و  مانویان  بوداییان،  میان  ایران  شرق  در 

مشهور بود.
ادهم نه فقط زاهد و عارف، بلکه محدث نیز بود و احادیثی 
از او نقل کرده اند. در برخی منابع شیعی ذکر شده که وی 
در مکه از محضر امام محمد باقر)ع( بهره برده و در کوفه 
نیز به همراه جمعی از علما، امام صادق)ع( را برای سفر به 

مدینه بدرقه کرده است.
زمان  به  توجه  با  باقر)ع(  محمد  امام  محضر  درک 
رخدادهای زندگی ادهم و درگذشت امام محمد باقر)ع( در 
۱۱۴ق چندان منطقی به نظر نمی رسد؛ اما مالقات او با امام 
صادق)ع( دور از حقیقت نیست؛ زیرا ادهم در زمان حیات 
امام صادق)ع(، در ۱۴۸ق، در کوفه و مکه و مدینه به سر 
می برد و در مواردی مشابهت هایی نیز میان نقل قول های او 

و سخنان امام صادق)ع( دیده می شود که نشان دهنده رابطه 
وی با ائمه و ارادت به آنان است. اما این امر دلیل محکمی 

برای شیعه بودن ادهم نیست.
تاریخ  در  فراوانی  تأثیر  ادهم  احوال  و  سخنان، شخصیت 
است.  داشته  آن  تشکیل  اولیه  مراحل  و  اسالمی  تصوف 
ابهامات و تشتت آرا در شرح حال و وقایع زمان حیات وی و 
نیز افسانه های منتسب به او، همگی نشان دهنده آوازه ادهم 

و تأثیر شخصیت و رفتار او در فکر و ذهن مردم است.
نمونه  و  داشته  بسیاری  اهمیت  عرفانی  ادبیات  در  ادهم 
به  جنید،  و  ابوحنیفه  است.  بوده  تجرد  و  زهد  از  بارزی 
بودند  داده  »مفاتیح العلوم«  و  »سیدنا«  لقب  او  به  ترتیب 
جمله  آن  از  بود؛  شده  تألیف  او  درباره  نیز  کتاب هایی  و 
بَرَدعی،  محمد  بن  احمد  تألیف  ابراهیم،  زهد  به  می توان 
یا  ابراهیم  السلطان  مناقب  فی  الّدرالیتیم  و  الروض النسیم 
سیرة السلطان ابراهیم بن ادهم به قلم احمد ن یوسف ستان 
)فی  المعلم  الطراز  و  ۱۰۱۹ق/۱۶۱۱م(  )متوفی  الَقَرمانی 
تألیف درویش  ترکی  زبان  به  ادهم  ابراهیم  السلطان  قصة( 

حسن رومی اشاره کرد.
ادهم  زندگی  داستان  درباره  دیگری  کتاب  ابراهیم  گلزار 
است که شاعر هندی، ابوالحسن محمد آن را به زبان اردو 

به نظم در آورده است.
اندونزی  در  ایرانی،  افسانه های  بر  عالوه  ادهم  داستان 
ادبیات  به  ادهم  حکایات  است.  داشته  فراوانی  شهرت  نیز 
مستقلی  افسانه آمیز  کتاب  و  است  یافته  راه  هم  ماالکایی 
درباره او به نام حکایة سلطان ابراهیم بن ادهم منسوب به 
ابوبکر حضرموتی تألیف شده است. داستان این کتاب کاماًل 
با  دوری  مشابهت های  موارد  برخی  در  اما  است  ساختگی 
روایات مشهور و قدیمی مربوط به ادهم دارد و نکات اخالقی 

و عرفانی آن شایسته توجه است.
تاریخی  سندیّت  داستان ها  این  شد  گفته  که  همان گونه 
تأثیر شخصیت  و  فراگیر  نشان دهنده شهرت  فقط  و  ندارد 
افکار مسلمانان جهان است. شهرت  بر  این عارف مسلمان 
ادهم به کشورهای مسلمان محدود نشده و حتی در ادبیات 
اروپایی نیز آثاری بر جای گذاشته است. نیکوالئو مائوچی، 
از  دااستانی  مغول  تاریخ  کتاب  در  ایتالیایی  مورخ  و  سیاح 
در  انگلیسی  معروف  شاعر  هانت،  ولی  است  آورده  ادهم 
قطعه ای به نام »ابو ابن ادهم« حکایتی را به نظم درآورده 
است که در آن داستان خواب دیدِن جبرائیل را، در حالی 
به  می نوشته،  صحیفه ای  بر  را  حق  یاران  نام  ادهم  که 

انگلیسی سروده است.
اهمیت ادهم در تاریخ تصوف اسالمی بیشتر برای آن است 
اولیه اسالمی  تا زهد و تقوی و عبادات  که وی سبب شد 
بعد  دوره های  در  صوفیانه  افکار  و  مجاهدت  و  ریاضت  به 
تبدیل شود. او مهم ترین شخص در شکل گیری این جریان 

به شمار می آید.
در واقع بسیاری از مقدمات و مرراحل اولیه اصول نظری 
و قواعد اخالقی و عملی عرفان اسالمی و مفاهیم رایج در 
توبه،  رضا،  و  صبر  رجاء،  و  خوف  همچون  متصوفه،  میان 
زهد، توکل، در گفتار و رفتار منسوب به ادهم آشکارا دیده 

می شود.
همین اصول مدتی بعد به مبانی و شرایط سیر و سلوک و 
منازل و مراحل طریقت تبدیل شدند. او از نفس خود پیروی 
نمی کرد و از شهرت و توجه مردم گریزان بود که این امر 

یادآور رفتار و کردار مالمتیه است.
همواره در حق یارانش ایثار و انفاق می کرد که این خصلت 
او یادآور روش جوانمردان است. برخالف راهبان بودایی و 
مسیحی، معتقد بود که باید با دستنرج خودش زندگی را 
مزارع  در  یا  می کرد  کشاورزی  علت  همین  به  و  بگذراند 
نیز  روم  با  مسلمانان  جنگ های  در  وی  می داد.  نگهبانی 
شرکت کرد. با اینکه در جوانی ازدواج کرد و صاحب فرزندی 

شد، تأهل را سد راه سیر و سلوک می دانست.
ادهم با صاحبان زر و زور رفتاری بی پروا داشت و به آنها 
و دین خود  نشوند  دنیوی  تا غرق ظواهر  سفارش می کرد 
را به دنیا نفروشند. در سخنان منسوب به او شطحیات، از 
آن گونه که به بایزید بسطامی و حالج نسبت داده اند، دیده 

نمی شود.
بقا،  و  فنا  همچون  موضوعاتی  از  او  به  منسوب  اقوال  در 
توحید شهودی و وجودی و مطالبی از این دست که عرفاِی 
پس از او در آثارشان آورده اند و تشکیل دهنده مبانی نظری 
بود  معتقد  وی  نیست.  روشنی  نشان  است  اسالمی  عرفان 
یاد و عبادت خدا  از  را  او  از هر چیزی که  باید  انسان  که 
و  ریاضت  و  عبادت  و  زهد  تصوف،  بپرهیزد.  می کند،  دور 

مجاهدت محورافکار اوست.
وی از دنیا و خواسته های دنیوی بیزار بود. همین صفات 
اصول  تکامل  و  در شکل گیری  او  که شخصیت  سبب شد 
اخالقی و آداب سیر و سلوک صوفیانه تأثیر مهمی داشته 

باشد.
منبع: گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا
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شهید از طلوع تا عروج؛ یادی از شیرمرد شیرود و فاتح جبهه های غرب ایران

شرحی بر دعای ابوحمزه ثمالی؛  ترس اطرافیانمان را به آرامش تبدیل کنیم

شهید علی اکبر شیرودی از قهرمانان ملی کشورمان 
است که در هشت سال جنگ تحمیلی با پرواز بر فراز 
آسمان ناجی غرب و فاتح گردنه ها نام گرفت و نامش 

تا ابد در تاریخ ماند.
 ۱۳۳۴ دی ماه  در  شیرودی  قربان  علی اکبر  خلبان 
در  تنکابن  شهرستان  توابع  از  باالشیرود  روستای  در 
خانواده ای کشاورز و متدین دیده به جهان گشود وی 
پس از گذراندن سال سوم متوسطه در زادگاه خویش، 
برای ادامه تحصیل راهی تهران شد و همراه با کار به 

تحصیل خود ادامه داد.
 شیرودی با اتمام تحصیالت متوسطه در سال ۱۳۵۱ 
وارد ارتش شد و دوره مقدماتی خلبانی را در تهران به 
پایان رساند. سپس دوره هلی کوپتری کبرا را در پادگان 
فارغ التحصیل  ستوان  یاری  درجه  با  و  گذراند  اصفهان 
شد. وی پس از ۳ سال خدمت در ارتش به کرمانشاه 
از  با خلبان احمد کشوری آشنا شد. شیرودی  رفت و 
ارتشی هایی بود که با اوج گیری جریانات انقالب اسالمی 
به صفوف راهپیمایان پیوست و به دستور حضرت امام 
خمینی)ره( مبنی بر خروج سربازان از پادگان ها، او نیز 

خارج شد.
 وی هنگامی که شنید بنی صدر دستور داده پادگان 
از دستور سرپیچی  منهدم شود  مهمات  انبار  و  تخلیه 
با او همفکر بودند گفت: »ما  کرد و به دو خلبانی که 
اختیار  در  که  هلی کوپتری  دو  همین  با  و  می مانیم 
داریم مهمات دشمن را می کوبیم و مسئولیت تمرد را 
می پذیریم«. در طول ۱۲ ساعت پرواز بی نهایت حساس 
موشک انداز  تنها  عنوان  به  شهید  این  خطرناک،  و 
برد.  یورش  قلب دشمن  به  دیگر  دو خلبان  پیشاپیش 
سراسر  در  تنها  نه  شهید  این  عمل  ابتکار  و  شجاعت 

کشور، بلکه در تمام جهان منعکس شد. 
درجه تشویقی ام را پس بگیرید

ارتقا  او  به  بعد  هفته  دو  برای حفظ ظاهر  بنی صدر 
را  تشویقی  درجه  شیرودی  خلبان  اما  داد،  درجه 

نپذیرفت و تنها خواسته اش این بود که کارشکنی های 
بنی صدر و بی تفاوتی برخی از فرماندهان را به عرض 
فرماندهی  دستور  به  ایام  همان  در  برساند.  )ره(  امام 
هوانیروز چند درجه تشویقی گرفت و از ستوان یار سوم 
خلبان به درجه سروانی ارتقا یافت، اما طی نامه ای به 
چنین   ۱۳۵۹ مهر   ۹ در  کرمانشاه  هوانیروز  فرمانده 
کرمانشاه  هوانیروز  پایگاه  خلبان  »اینجانب  نوشت: 
مملکت  حفظ  و  اسالم  احیای  برای  تاکنون  و  هستم 
منظوری  کرده ام،  شرکت  جنگ ها  همه  در  اسالمی 
عزیزم  رهبر  دستور  به  و  نداشته ام  اسالم  پیروزی  جز 
به جنگ رفته ام؛ لذا تقاضا دارم درجه تشویقی که به 

به درجه ستوان یار  اینجانب داده اند، پس گرفته و مرا 
سومی که بوده ام، برگردانید«.

 شهید شیرودی پس از جریانات پیروزی انقالب و با 
به سپاه غرب  اسالمی،  انقالب  پاسداران  تشکیل سپاه 
شد،  آغاز  کردستان  جنگ  که  زمانی  پیوست.  کشور 
شیرودی ساعتی از جنگ فاصله نگرفت. شهید شیرودی 
باالترین ساعت پرواز در جنگ را در جهان داشت و با 
بیش از ۴۰ بار سانحه و بیش از ۳۰۰ مورد اصابت گلوله 
باز سرسختانه می جنگید. وی در  اما  به هلی کوپترش، 
نهایت به خلوصی که خواهانش بود رسید و مورد دعوت 
حق قرار گرفت و در هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۰ 

قره بالغ دشت  به طرف  عراقی  تانک های  که  در حالی 
ذهاب در حرکت بودند با هلی کوپتر به مقابله با آن ها 
پرداخت و پس از انهدام چندین تانک از پشت سر مورد 

اصابت گلوله تانک قرار گرفت و به شهادت رسید.
 پیکر شهید شیرودی پس از تشیع باشکوه در روستای 
شهادت  از  پس  شد.  سپرده  خاک  به  تنکابن  شیرود 
شخصیت های  شیرودی،  اکبر  علی  خلبان  سروان 
مملکتی نسبت به شخصیت واال و سلوک اخالقی وی 
اهلل  آیت  جمله حضرت  از  کرده اند  گوناگونی  اظهارات 
خامنه ای از وی به عنوان اولین نظامی که در نماز به 
او اقتدار کرده است، یاد می کند و او را مکتبی، مؤمن 
و جنگنده در راه خدا توصیف می کنند. حجت االسالم 
هاشمی رفسنجانی در مورد وی می گوید: من در قیافه 
را  او  و مصطفی چمران  را دیدم  اشتر  مالک  شیرودی 
تیمسار،  و  نامید  کردستان«  جنگ  درخشان  »ستاره 
ولی اهلل فالحی او را »ناجی غرب و فاتح گردنه ها« خواند.
شیرودی  واالی  شخصیت  درباره  شهید  همرزمان   
می گویند: »روزی در تعقیب ضد انقالب وقتی خواست 
راکتی شلیک کند، متوجه حضور بچه ای در آن حوالی 
را  بچه  هلی کوپتر  بال  با  ابتدا  و  برگشته  می شود. 
می ترساند که از آنجا برود و بعد از اینکه بچه از آنجا 

می رود، مجدداً حمله خود را آغاز می کند.«
 شهید شیرودی پس از دو سال مبارزه با ضد انقالب 
در غرب کشور، به اصرار روحانیون و همرزمان پاسدارش 
به مرخصی رفت،  برای یک ماه  در ۲۰ شهریور ۱۳۵۹ 
اما بیش از ۱۰ روز در تنکابن نماند و به محض شنیدن 
حمله عراق به منطقه بازگشت. در آن چند روزی هم 
که در مرخصی بود اغلب با لباس کار به میان روستائیان 
می رفت و در کشتزار ها به سالخوردگان کمک می کرد.

 کتابشناسی شهید شیرودی
شیرودی  شهید  درباره  متعددی  کتاب های  تاکنون 
منتشر شده، اما کتاب جامع و فاخری که بتواند هم تراز 
با دلیرمردی ها و شجاعت های این خلبان تیزپرواز نیروی 

هوایی باشد، وجود ندارد و نویسندگان و پژوهشگران 
نشان  بیشتری  حساسیت  موضوع  این  به  نسبت  باید 
دهند تا شاهد آثار فاخرتری درباره این شهید باشیم. در 
ادامه عناوین تعدادی از کتاب های منتشر شده درباره 

شهید شیرودی از نظر می گذرد.
 شهید علی اکبر شیرودی، رضا نصرالهی، حدیث نینوا، 

۲۴ صفحه، سال ۱۳۹۶
آتشبار  بهشتی،  علی اکبر  شیرودی،  شهید  یادمان 
دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  سازمان  به  )وابسته 
مقدس، معاونت فرهنگی و هنری ستاد مشترک ارتش 

ج. ا - ۶۴ صفحه، سال ۱۳۹۵
شیرودی،  شهید  زندگی  اساس  بر  شیرود؛  شیرمرد 
محمدعلی جعفری، امیرکبیر، ۱۰۴ صفحه، سال ۱۳۹۴

شیرودی، علی اکبری، یا زهرا )س(، ۳۲ صفحه، سال 
۱۳۹۳

پرواز تا بی نهایت: خاطراتی از سرلشکر خلبان شهید 
علی اکبر شیرودی، سیدمجید حسینی، کتاب همه، ۴۸ 

صفحه، سال ۱۳۹۳
هوانیروز در غرب: حماسه خلبانان هوانیروز در سرپل 
ذهاب و بازی دراز، به همراه کارنامه شهید شیرودی، 
حجت شاه محمدی، نشر اجا )سازمان عقیدتی سیاسی 

ارتش(، ۲۹۶ صفحه، سال ۱۳۸۹
اطالعات، ۵۲۰  قضات،  رحمان  نبودند،  آن ها خودی 

صفحه، سال ۱۳۸۹
فرار از حلقه آتش، احمد حسینیا، مرکز اسناد انقالب 

اسالمی، ۱۷۶ صفحه، سال ۱۳۸۹
عقیدتی  )سازمان  اجا  نشر  خسروی،  شمسی  وداع، 
سیاسی ارتش(، ۱۶۰ صفحه، سال ۱۳۸۸، ۳۰۰۰ نسخه

شهید شیرودی، راضیه تجار، موسسه فرهنگی مدرسه 
برهان، ۸۸ صفحه، سال ۱۳۸۶

سیمرغ: روایتی از ایمان و سلحشوری شهید کشوری، 
شاه محمدی،  حجت  همرزمانشان،  و  شیرودی  شهید 

سیدامیر معصومی، هفت، ۲۱۲ صفحه، سال ۱۳۷۸

گرچه همواره راه نیایش عبد و موال باز است، ولی 
برای زمان مشخص مانند ماه مبارک رمضان که عید 
این  در   . است  فضیلت مخصوص   ، است  الهی  اولیای 
ابوحمزة  نورانی  دعای  اجمالی  که شرح  کوتاه  فرصت 
ثمالی به عرضتان می رسد ، متون و خطوط اصلی این 

دعا بازگو خواهد شد.
زین  سجاد،  امام  مبارک  وجود  که  است  دعائی  این 
العابدین سالم اهلل علیه در تمام سحرهای ماه مبارک 
پیروان  است  شایسته  می خواندند.  را  دعا  این  رمضان 
باشند  بیدار  تأّسی کنند و در سحرها  عترت طاهرین 
و این دعای نورانی را قرائت کنند. این دعا در جوامع 
روائی و حدیثی ما  آمده است. در مصباح َکفَعمی است، 
سّیدبن  مرحوم  هست.  طاووس  سّیدبن  اقبال  در  و 
بن  به هارون  ما  با سند خاصی که  طاووس می گوید: 
موسِی تلعُلکُبری داریم، او از حسن بن محبوب سراد، و 
او از ابوحمزة ثمالی نقل می کند. این هارون بن موسِی 
سلسله  علیه(  اهلل  )رضوان  طاووس  ابن  که  تلعکُبری 
سندش در نقل این دعای نورانی به او ختم می شود، از 

بزرگان حدیث است. مورد وثوق است.
دعا طبق بیان نورانی امام سجاد سالم اهلل علیه بهترین 
عبادت است و ذات أقدس إله در این آیه مبارکه که 
َعْن  یَْسَتْکِبروَن  الَّذین  لَُکْم إنَّ  اَسَتِجْب  اْدُعونی  فرمود: 
اشاره  نکته  به سه  داِخرین؛  َجَهنََّم  َسَیْدُخُلوَن  ِعباَدتِی 
کرد. نکته اول این که دعا عبادت است. دوم این که 
ترک دعا استکبار است. سوم این که خداوند مستکبران 
را، یعنی تارکان دعا را به دوزخ تهدید کرده است.اُکُبر 
از رجال به نام اسالم است . مکان و منطقة مخصوصی 
این  که  است  شده  گذاری  نام  اُکُبری  َطّل  عنوان  به 
هارون بن موسی مال آن منطقه و محدوده خاص است. 

هارون بن موسِی َطّل اُکُبری! او از حسن بن محبوب 
که هم به َصّرآء و هم به َضّرآء ملّقب است نقل می کند 

که او هم موثّق است .
حسن بن محبوب از ثابت بن دینار، ُمکّنی به ابوحمزة 
ثمالی نقل می کند. ابوحمزة ثمالی طبق بیاناتی که از 
ائمه علیهم السالم رسیده است از نظر زهد، سلمان عصر 
خود بود. از وجود مبارک اماِم رضا سالم اهلل علیه نقل 
شده است که ابوحمزه ثمالی لقمان عصر خود بود. او 
امام،  نورانی چهار  از محضر  اِدراک کرد.  را  امام  چهار 
العابدین  زین  امام  خدمت  گرفت.  فرا  را  الهی  معارف 

علیه  اهلل  باقر سالم  امام  السالم رسید، شاگردی  علیه 
افتخار او شد. تلّمذ محضر امام صادق سالم اهلل علیه 

بهره او شد.
را  علیه  اهلل  کاظم سالم  امام  عصر  از  هم  مقداری  و 
نظر  از  نورانی  حدیث  این  بنابراین  است.  کرده  درک 
از جهت مضمون و  این که  از  تام است. گذشته  سند 
محتوا بسیار بلند است. روایت را از دو جهت می توان 
طریقیت  طریق،  که  سند  نظر  از  یکی  دانست.  معتبر 
دارد، نه موضوعیت. گاهی ممکن است روایت ضعیف 
با  باشد.  بلند  و  عمیق  بسیار  او  محتوای  ولی  باشد، 

هم  این  باشد.  هماهنگ  روایات  و  قرآن  کلّی  خطوط 
یک تبّین علمی است. یعنی انسان وثوق دارد، اطمینان 
دارد که این مضمون از غیر خاندان عصمت و طهارت 
سالم اهلل علیهم أجمعین نمی رسد و نرسیده است. و 
َفَتَبیَُّنوا )۲( بَِنَباٍء  این که گفته شد: إْن جآَءُکْم فاِسٌق 
مطلب  این  کند  پیدا  وثوق  انسان  که  است  آن  برای 
رسیده است. وثوق به صّحت مطلب گاهی از راه طریق 
بین  اینجا جامع  در  ولی   . متن  نظر  از  گاهی  و  است 
طریق و محتواست. یعنی هم سند معتبر است، و هم 

مضمون و محتوا.
مطلب دیگر آن است که دعا طبق بیان نورانی امام 
سجاد سالم اهلل علیه بهترین عبادت است و ذات أقدس 
إله در این آیه مبارکه که فرمود: اْدُعونی اَسَتِجْب لَُکْم 
َجَهنََّم  َسَیْدُخُلوَن  ِعباَدتِی  َعْن  یَْسَتْکِبروَن  الَّذین  إنَّ 
داِخرین؛ به سه نکته اشاره کرد. نکته اول این که دعا 
عبادت است. دوم این که ترک دعا استکبار است. سوم 
به  را  تارکان دعا  یعنی  را،  این که خداوند مستکبران 
دوزخ تهدید کرده است. این بیان از امام سجاد سالم 

اهلل علیه در صحیفه سجادیه او نقل شده است.
ُر  یَُفسِّ مطلب سوم آن است که همانطوری که قرآن 
بَِبعض،  بَعُضُه  یَشَهُد  بَِبعض،  بَعُضُه  یَْنِطُق  بَعضاً،  بَعُضُه 
این چنین  ادعیه  تفسیر کرد.  یکدیگر  با  باید  را  آیات 
است، احادیث این چنین است، روایات دیگر این چنین 
است. اگر ما خواستیم دعاها را خوب تفسیر کنیم، باید 
از یکدیگر کمک بگیریم . برخی از دعاها شاهد و مفّسر 
دیگراند. مخصوصاً آنچه که از امام سجاد سالم اهلل علیه 
در این زمینه رسیده است. یعنی صحیفه سجادیه یک 
شرح نورانی است برای دعای ابوحمزه ثمالی. این دعا 
که امام سجاد را با سائر ادعیه آن وجود مبارک می توان 

به خوبی حل کرد.
مطلب بعدی آن است که در غالب این ادعیه کلمه 
بِْسِم اهللِ الرَّحمِن الرَّحیم در طلیعه و آغازش نیست. با 
این که به ما دستور دادند هر کاری که شروع می کنید 
اول نام ذات أقدس إله را ببرید. پاسخ این سئوال این 
نام  نام خدا شروع کرد.  به  باید  را  است که هر کاری 
است،  الرَّحیم  الرَّحمِن  اهللِ  بِْسِم  به صورت  خدا گاهی 
گاهی به صورت اذکار و اُوراد دیگر . هیچ دعائی نیست 
دعای  همین  باشد.  نشده  شروع  خدا  نام  بدون  که 
الرَّحیم  الرَّحمِن  بِْسِم اهللِ  اولش  ابوحمزه ثمالی گرچه 
ندارد، اما اول »الهی« و مانند آن است. خدایا! الهی ! ال 
بِْنی بُِعُقوبَِتْک َوال تَْمُکْر بِی فِی ِحیلَِتْک . پس به نام  تُؤدِّ
نام شروع شده است،  خدا شروع شده است. چون به 
مشمول آن احادیثی نخواهد بود که هر کاری که به نام 

خدا شروع نشده است، ابتر و بی نتیجه است.
مطلب بعدی آن است که این دعای نورانی، فرازهای 
یک  اینها  همه  دارد.  متعددی  جمله های  و  گوناگون 
سطح  یک  کنندگان  دعا  همه  چون  نیست.  سطح 
مرحله  در  بعضی  دارند،  بعضی مشکل خوف  نیستند. 
رجاء مشکل دارند. بعضی دیگر مشکالت دیگر دامنگیر 
همگان  برای  جامع  دعای  این  لذا  است.  شده  آنها 
سودمند است. البته بحث های محوری این دعا همان 
بازگو  مسائل  این  ِخالل  در  که  است  توحید  مساله 
می شود. اینها یک سلسله مسائل اجمالی است که در 
داالن ورودی شرح کوتاه دعای سحر امام سجاد سالم 
ثمالی  ابوحمزه  بن دینار  ثابت  به وسیله  اهلل علیه که 

)رضوان اهلل علیه( نقل شده است، بازگو می شود.

منبع: خبر انالین
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وزیر بهداشت:
هجمه کرونا، شدید و سنگین خواهد بود

پاییز  این است که در  ما  برآورد  بهداشت گفت:  وزیر 
و زمستان شاهد هجمه نسبتا سنگین همزمان کرونا و 
آنفلوآنزا باشیم و باید برای آن زمان خودمان را به شدت 

آماده کنیم.
مورد  در  بتوانیم  که  نیست  ویروسی  کرونا،  گفت:  او   
این  برآورد ما و همکاران مان  آینده آن قضاوت کنیم. 
است که در پاییز و زمستان شاهد هجمه نسبتا سنگین 
همزمان کووید 19 و آنفلوآنزا باشیم و باید برای آن زمان 
خودمان را به شدت آماده کنیم. سال گذشته 300 هزار 
دوز واکسن آنفلوآنزا برای گروه های پرخطر وارد کردیم.

وی تصریح کرد: در مدیریت کرونا با وجود مضایقی که 
انتقال  در  که  هایی  گرفتاری  و  ظالمانه  تحریم های  در 
دنیا داشتیم، یک رکورد جدید  از کشورهای  تجهیزات 
در تاریخ افتخارات کشور ثبت شد که از یاد هیچ کس 
نخواهد رفت. شاید هر یکی دو قرن یکبار شاهد پاندمی 
اروپا  و  آمریکا  که  زمانی  تا  و  باشیم  جهان  سطح  در 
گرفتار این ویروس نشده بودند شاید کسی عمق حرکت 

عظیم مردم ایران را درک نمی کرد.
وی اضافه کرد: وقتی کشورهایی که با درآمدهای سرانه 
چند ده برابری نسبت به ایران، به ویروس کرونا گرفتار 
شدند و سرمایه گذاری وسیعی برای مهار ویروس کرونا 
مقام  که  یورویی  میلیون  یک  از  که  ایران  با  را  کردند 
مان  نصیب  چیزی  هنوز  کردند  موافقت  رهبری  معظم 
نشده، مقایسه می کنیم به ارزش کار ایران در مدیریت 
و  همکاران  به  همواره  و  می بریم  پی  کرونا  بیماری 
دوستان می گویم که همت واال، لطف الهی، دل های پر 
از مهربانی، دست های پر از همت و غیرت باعث شد که 

رکورد تاریخی را برای کشو ثبت کنیم.
این  از  جدیدی  ابعاد  روز  هر  گفت:  بهداشت  وزیر 
ویروس شناخته می شود تا چند روز پیش ادعا می شد 
بدحال  و  ندارند  بیماری  از  چندانی  عالئم  کودکان  که 
نمی شوند اما انگلیس دیروز گزارش کرد که تعدادی از 

کودکان در این کشور با استفراغ شدید و التهابات شدید 
در بخش مراقبت  های ویژه، بستری شده اند و به احتمال 
قوی، مربوط به کووید19 است. بنابراین هر روز افق های 
جدیدی در مورد این بیماری باز می شود و پیشنهاد ما 
این است که در حوزه تحقیقات، بودجه مناسبی در نظر 

گرفته شود.
به دنبال آن هستیم،  ما  او خاطر نشان کرد: کاری که 
ایجاد CDC یا مرکز مراقبت و کنترل بیماری ها ست 
نداشته  وجود  ساختاری  چنین  کشور  در  امروز  تا  که 
و  نداریم  کشور  در  بیماری ها  برای  بانی  دیده  برج  اما 
به شدت به دنبال ایجاد این مرکز هستیم که در آن هم 
انجام  و غیرواگیر  واگیر  بیماری های  تحقیقات در مورد 
شود و هم اینکه تیم های مراقبتی به محض روشن شدن 

شعله آتش بیماری بتوانند آن را خاموش کنند.
وی افزود: طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا بار سنگین را 
از روی بیمارستان ها برداشت. درست است که در طرح 
تحول نظام سالمت تخت های بیمارستانی فراوانی ایجاد 
کردیم اما تعداد تخت بیمارستانی در ایران به ازای هر 
هزار نفر جمعیت، 1.6 است در حالی که این شاخص در 
فرانسه 7.7 و در بدترین شرایط در کشورهای اروپایی 5 
تا 7 برابر ما تخت بیمارستانی و 3 تا 4 برابر ما پرستار 
و نیروی کمکی به ازای هر تخت بیمارستانی دارند اما 

آنچه به کمک ما آمد، اجرای این طرح بود.
نمکی گفت: در کشور 1200 مرکز 16 ساعته سرپایی 
در  بیماری  تشخیص  و  مشکوک  افراد  پذیرش  برای 
مراحل اولیه با حدود 400 هزار نیروی انسانی ایجاد شد 
و به طور مداوم با مردم در ارتباط بودند و در این طرح، 
حدود 900 هزار نفری که به این مراکز دعوت شدند 9 
هزار نفر معادل یک درصد به بیمارستان ها ارجاع شدند 

و فقط 0.67 درصد از آنها بستری شدند.
وی افزود: طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا فقط در ایران 
بسیج  طرح  از  که  تجاربی  واسطه  به  هم  آن  شد  اجرا 

ملی کنترل فشارخون داشتیم و بستر اصلی اجرای این 
طرح نیز پرونده الکترونیک سالمت بود که سال گذشته 
در وزارت بهداشت ایجاد شد. ریل اصلی کار ما، پرونده 
الکترونیک سالمت بود. در این طرح شاهد کاهش قابل 
توجه مرگ و میرهای کووید 19 در کشور بودیم و بار 

بیمارستانها کاهش یافت.
وزیر بهداشت گفت: در همه کشورهای دنیا، اقتصاد به 
حمایت از سالمت می آید و به وزیر بهداشت می گویند 
که بخش های اقتصادی پشتیبان شما ست اما در ایران، 
وزارت بهداشت از اقتصاد حمایت کرد. همه جای دنیا، 
اما  از اقتصاد کالن آسیب می بیند  اقتصاد خانوار دیرتر 
در ایران، اولین جایی که آسیب می بیند، اقتصاد خانوار 
بهداشت  وزیر  برای  است.  مختلف  مشاغل  و  کسبه  و 
بهترین حالت، تعطیلی مشاغل است اما در کشور ما 70 
نفر به صورت شبانه روزی برای مشاغل مختلف پروتکل 
بهداشتی تهیه کردند و این طرح، برای اولین بار در دنیا 

افتاد که مشاغل به کم خطر، با خطر متوسط و  اتفاق 
های  پروتکل  آنها،  همه  برای  و  شدند  تقسیم  پرخطر 

بهداشتی تهیه و تدوین شد.
بیماری  هیچ  کشور  در  کرونا  شیوع  مدت  گفت:در  او   
اولویت  نبود و هیچ  بیمارستانی و پزشک  معطل تخت 
سن، گروه و یا جنسیتی برای بیماران قائل نشدیم در 
بیمارستانها  در  و 92 ساله  و مرد 108  این مدت، زن 
بیماران  طرفی  از  و  شدند  ترخیص  و  یافتند  بهبودی 

غیرکرونایی نیز پشت درب بیمارستانها نماندند.
ذخیره  نیازمند  امسال  برای  کرد:  نشان  خاطر  وی 
پزشکی،  تجهیزات  دارو،  آنفلوآنزا،  واکسن  استراتژیک 
هستیم.  انسانی  نیروی  تقویت  و  آماده  بیمارستان های 
برای پرسنل  لوازم حفاظت فردی  از  باید ذخیره کافی 
مورد  در  و  باشیم  داشته  انبارها  در  بهداشت  وزارت 
استخدام نیروی پرستاری و نیروی بهداشتی باید توجه 

ویژه ای از سوی دولت شود.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره 
احتمال بازگشایی دانشگاه ها پس از ماه مبارک رمضان 
تصمیم  باره  این  در  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  گفت:  
خواهد گرفت و اگر مجوز بدهند، نسبت به بازگشایی 

اقدام خواهیم کرد.
»علی خاکی صدیق« درباره بازگشایی احتمالی دانشگاه 
ها بعد از ایام ماه مبارک رمضان گفت: ما در هر شرایطی 
تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم، اگر 
آنها مجوز بازگشایی را بدهند، ما نیز اقدامات مربوط به 

آن را انجام خواهیم داد.
خاکی صدیق در پاسخ به این سوال که آیا آماری از 
تعداد دانشجویانی که در شیوع کرونا نسبت به حذف 
آمار  حاضر  حال  در  گفت:  دارید؟  کردند،  اقدام  ترم 
دقیقی از تعداد دانشجویان متقاضی حذف ترم نداریم، 
با  دهد  نشان  که  نداریم  هم  دقیقی  آماری  همچنین 
درخواست حذف ترم چند درصد از دانشجویان موافقت 
شده است. وی در واکنش به مشکالتی که دانشجویان 
درباره حذف ترم داشتند، گفت: ما نشستی با معاونان 

دانشجویان دانشگاه ها داشتیم که در آن جلسه مطرح 
شد، در صورت امکان با درخواست حذف ترم از سوی 

دانشجویان، مساعدت به عمل بیاورند.
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره 
شهریه  بحث  گفت:  شبانه  دانشجویان  شهریه  عودت 
مربوط به هیات امنای دانشگاه هاست و ما نمی توانیم 

هیچ ورودی در این زمینه داشته باشیم.
رایگان  اینترنت  ارائه  روند  ادامه  درباره  صدیق  خاکی 
به دانشگاه ها گفت: لیست دانشگاه های متقاضی برای 

اینترنت رایگان تحویل وزارت ارتباطات شده است. ما 
عینا لیست دانشگاه  های متقاضی اینترنت رایگان را به 
وزارت اراتباطات ارسال کردیم و آنها نیز اعمال کرده اند.

در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،   وزارت  آموزشی  معاون 
پایان گفت: فکر نمی کنمIP سرور دانشگاهی در میان 
لیست هایی که به ما ارائه شده، بوده که به آن اینترنت 
رایگان داده نشده باشد. فعال گزارشی مبنی بر اینکه 
به دانشگاه های متقاضی، اینترنت رایگان تعلق نگرفته 

باشد به بنده ارائه نشده است.

عروس و داماد جوان که مدت زیادی عاشق یکدیگر 
بودند، بعد از مراسم عروسی طی اتفاقی جانشان را 

از دست دادند.
از  یکی  برنا؛  خبرگزاری  گوناگون  گروه  گزارش  به 
بهترین اتفاقات ممکن که می تواند برای هر یک از 
ما در طول زندگی چند ده ساله مان رخ دهد، ازدواج 
با فرد مورد عالقه مان می باشد که از بدو آشنایی 
قبلی  زندگی  مسیر  و  آرزوها  زندگی،  نحوه  وی،  با 
کامال تغییر پیدا می کند و بیشتر به سمت زندگی 

جدیدی که تاکنون تجربه نکرده ایم، عالقمند می 
به  آمریکایی  جوان  زوج  برای  اتفاق  این  اما  شویم. 
ریانون   ” و  ساله   19  ” مورگان  هارلی   ” های  نام 
بسیار  زمان  در طی مدت  ساله   20 ” بودریائوکس 
کوتاهی رخ داد. از قرار معلوم این زوج جوان که بعد 
از انجام مراسم های مربوطه خود، سوار بر اتومبیل 
آرزوهای خود می شوند و در طی مسیر خانواده های 

این زوج در پشت آنها در حال حرکت بودند.
پیش  شد،  می  بینی  پیش  که  گونه  همان  شرایط 

نرفت! آنها در اتوبان 5 الینه در حال حرکت بودند 
که یک کامیون که یک تراکتور به آن وصل بود، از 
کند  می  برخورد  جوان  زوج  این  اتومبیل  با  پشت 
اتومبیل و  از دست دادن کنترل  که نتیجه آن هم 
چپ شدن اتومبیل در حاشیه اتوبان شد و این اتفاق 
زمانی رخ داد که خواهر و مادر هارلی دقیقا در پشت 

آنها در حال حرکت بودند.
مادر هارلی در مصاحبه ای با ” KFDM ” گفت:” 
من مرگ کودک خودم را مشاهده کردم. من تمام 

بیرون  اتومبیل  از  را  پسرم  که  کردم  را  تالشم 
زندگی  بقیه  در  که  است  تصویری  این  بیاورم… 
نخواهم  فراموش  آنرا  من  داشت.  وجود خواهد  من 
عاشق  گذشته  از  گویا  جوان  زوج  این  کرد…” 
از  بعد  دقیقه   5 دقیقا  متاسفانه  که  بودند  یکدیگر 
عروسی و تصادف شدیدی که تجربه کردند، جانشان 
را از دست دادند و راننده کامیون دستگیر شده است 
و هم اکنون در حال بررسی دقیق توسط پلیس می 

باشد.

شرط بازگشایی دانشگاه ها بعد از ماه رمضان

مرگ فجیع عروس و داماد در مراسم عروسی! 

مرد هندی برای خالصی از 

کرونا زبان خود را بُرید!
کردن  متوقف  و  خود  کردن خدای  راضی  برای  هندی  مرد  یک 

ویروس کرونا زبانش را بریده و تقدیم او کرد.
در  اقدام  این  اثر  بر  که  هندی  ساله   24 جوان  شارما«  »وویک 
بیمارستانی در ایالت گجرات هند بستری شده است، زبان خود را 
در یک معبد در مقابل خدای هندوها برید و فوراً از هوش رفت.

به گفته رسانه ها یکی از کاهنان معبد بدن بیهوش او را یافته و به 
بیمارستان منتقل کرد. پزشکان هم زبان او را مجدداً پیوند زدند، 

اما هنوز از میزان موفقیت این عمل بی اطالع هستند.

شکنجه زن جوان 

در خانه شوهر ۶۰ساله
روزنامه شرق نوشت: مردی سال گذشته به مأموران پلیس شکایت 
کرد و مدعی شد دامادش چنان دخترش را کتک زده که دچار 

نقص عضو شده است.
این مرد گفت: من با تماس تلفنی دخترم در جریان این اتفاق 
از من درخواست کمک کرد و گفت دو هفته  او  قرار گرفتم. 

است که وضعیت بدی دارد.
وقتی مأموران با شکایت این مرد تحقیقات خود را آغاز کردند، 
آنها  است.  بستری  بیمارستان  در  جوان  زن  شدند  متوجه 
بررسی ها را با صحبت با زن جوان آغاز کردند. این زن به نام 
رؤیا به مأموران گفت: شوهرم من را با میله شومینه کتک زد 
و دو هفته در خانه زندانی کرد و اجازه نداد با خانواده ام تماس 

بگیرم. من از او شکایت دارم.
در ادامه، سیامک، شوهر 60 ساله رؤیا، بازداشت شد و به آزار و 
شکنجه همسرش اعتراف کرد. او گفت: من از دست همسرم 
عصبانی شدم و او را زدم، اما قصد نداشتم آسیب جدی ای به 

او وارد کنم.
برای  کیفرخواست  صدور  و  تحقیقات  تکمیل  از  بعد  پرونده 
رسیدگی به شعبه 2 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

زندگی  داستان  جوانش  همسر  سیامک،  محاکمه  جلسه  در 
اینکه چطور  از  و  با شوهرش داشت توضیح داد  را که  تلخی 
ویلچر  روی  که  زن  این  گفت.  می گرفت،  قرار  تحقیر  مورد 
نشسته بود و چهره ای درهم شکسته داشت، گفت: ما خانواده 
فقیری بودیم، به همین خاطر وقتی سیامک به خواستگاری من 
آمد، با او ازدواج کردم. من 30 ساله بودم و سیامک 60 سال 
به خاطر  من  ولی  بودند،  من  هم سن وسال  بچه هایش  داشت. 
با هم  و  گفتم  بله  به سیامک  کنم  پیدا  نجات  فقر  از  اینکه 
ازدواج کردیم. من می دانستم همسر اولش از او جدا شده است، 

اما علت جدایی را نمی دانستم.
رؤیا در ادامه گفت: بعد از ازدواج، من سعی می کردم با توجه به 
سن سیامک احترامی فراتر از یک شوهر برای او قائل باشم و 
بسیار به او توجه می کردم و کارهایش را انجام می دادم، اما این 
احترام متقابل نبود. بچه های سیامک به خانه ما می آمدند و 
با من رفتار بسیار بدی داشتند. آنها رفتار تحقیرآمیزی با من 

داشتند. خانه سیامک بزرگ و ویالیی بود.
اندازه  به  آنها  اما  بود،  لوکس  همه چیز  و  شیک  خانه  وسایل 
با من تحقیرآمیز برخورد می کردند.  باادب نبودند و  ثروتشان 
این موضوع مرا ناراحت می کرد. به شوهرم گفتم از این رفتار 
بچه هایش ناراحت می شوم، اما او اصال واکنشی نشان نمی داد.

زن جوان ادامه داد: با اینکه سعی می کردم زندگی آرامی را با 
اما وقتی تحقیر می شدم دیگر دوست  سیامک درست کنم، 
نداشتم با او باشم. تا اینکه روز حادثه بچه های سیامک آمدند. 
کردند  تحقیرم  دوباره  می آمدند.  پدرشان  خانه  به  آنها خیلی 
و من هم از این رفتار ناراحت شدم و به سیامک گفتم دیگر 
نمی توانم این وضعیت را تحمل کنم. با عصبانیت با شوهرم 
صحبت کردم و گفتم رفت وآمدهای فرزندانش به خانه ما مرا 
یکباره  و  گرفت  باال  ما  بین  جروبحث  می کند.  اذیت  خیلی 
برای  که  را  آهنی  میله  و  رفت  شومینه  سمت  به  سیامک 
را  من  به شدت  و  برداشت  است  شومینه  چوب  جابه جاکردن 
کتک زد. آن قدر مرا زد که همه جای بدنم خون آلود شد. دست 
در  هفته  دو  شکست.  دندان هایم  و  بود  خون  غرق  دهانم  و 
همان وضعیت ماندم. سیامک به من گفت باید آن قدر بمانی 

تا بمیری.
ادامه داد: من و سیامک دو  این طور  را  زن جوان حرف هایش 
سال بود که با هم زندگی می کردیم و هرگز به او بی احترامی 
هفته ای  دو  در  کرد.  شکنجه ام  این طور  او  اما  بودم،  نکرده 
اجازه  نبرد.  دکتر  به  را  من  بودم، حتی  اسیر  خانه اش  در  که 
نمی داد با خانواده ام تماس بگیرم. خانواده ام فکر می کردند ما 
به سفر رفته ایم. تا اینکه بعد از دو هفته وقتی سیامک برای 
زدم  زنگ  پدرم  به  و  برداشتم  را  تلفن  من  رفت،  بیرون  خرید 
به  مرا  و  آمد  دایی ام  همراه  به  او  کردم.  کمک  درخواست  و 
را  پایم  یک  گفتند  دکترها  بیمارستان  در  بردند.  بیمارستان 
باید به خاطر عفونت شدید قطع کنند و پای دیگرم هم چون 
اعصابش از بین رفته است، دیگر قدرت حرکت ندارد و من برای 

همیشه قدرت راه رفتن را از دست داده ام.
اتهام شد، شکنجه و  تفهیم  و  به سیامک رسید  نوبت  وقتی 
با  دارم  قبول  و گفت: من  کرد  انکار  را  ناقص کردن همسرش 
من  از  رؤیا  بود.  پول  به خاطر  ما  دعوای  اما  کردیم،  دعوا  رؤیا 
پول می خواست، من هم کارت عابربانکم را ندادم. او با میله 
شومینه به من حمله کرد و مرا زد، بعد هم با پدر و دایی اش 
چه  مدت  آن  در  بردند.  را  رؤیا  و  آمدند  آنها  و  گرفت  تماس 
و  نمی دانم  من  داد  از دست  را  پاهایش  رؤیا  که  افتاد  اتفاقی 

مسئولیت آن با من نیست.
گفته های متهم در حالی بود که او در بازجویی های اولیه به 
جلسه  پایان  با  قضات  بود.  کرده  اعتراف  همسرش  شکنجه 

دادگاه، برای تصمیم گیری در این خصوص وارد شور شدند.
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 عامل تیراندازی

 در سیرچ دستگیر شد
به  اقدام  که  متهم  از دستگیری یک  کرمان  انتظامی شهرستان  فرمانده 
در  بود،  کرده  سیرچ  دهستان  در  شهروندان  از  یکی  نمودن  مجروح  و  تیراندازی 

عملیات ماموران پایگاه امنیت عمومی این فرماندهی خبر داد.
او با اشاره به کشف سالح از این متهم و تحویل وی به مراجع قضایی، تاکید کرد: 
پلیس به پشتوانه حمایت های دستگاه قضایی با افرادی که بخواهند در نظم و 

آرامش و امنیت شهروندان خدشه وار کنند با جدیت برخورد می کند.

کشف کاالی قاچاق در سیرجان
کاالی  حامل  اتوبوس  دستگاه  یک  توقیف  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده 

قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
شهرستان حین کنترل خودرو های عبوری در محور بندرعباس به سیرجان به 

یک دستگاه اتوبوس مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۷۰ کیلو گرم گالبی، شش عدد دستگاه 
پوز بی سیم، ۱۵۰ عدد تیغه مته و ۳۰ قوطی ژل موبر قاچاق و فاقد مدارک قانونی 
را کشف کردند. فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان با اشاره به اینکه برابر نظر 
کارشناسان ارزش اموال مکشوفه ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد:  

در این جریان یک متهم دستگیر و تحویل مرجع قضایی شد.

دستگیری سارق تابلو و عالئم 
راهنمایی و رانندگی در بافت

فرمانده انتظامی شهرستان بافت از دستگیری سارق تابلو و عالئم راهنمایی 
و رانندگی و کشف ۱۲۰ عدد تابلو در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ نبی اهلل میرافضلی در تشریح این خبر گفت: در پی اعالم خبری 
مبنی بر سرقت تابلو و عالئم راهنمایی و رانندگی در سطح شهر بافت، 

دستگیری سارق و یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.
انجام یکسری  با  انتظامی گوشک، موفق شدند  افزود: ماموران پاسگاه  او 
و طی یک عملیات  را شناسایی  پلیسی سارق  اقدامات  و  اطالعاتی  کار 

غافلگیرانه او را  در مخفیگاهش دستگیر کنند.
سرهنگ میرافضلی تصریح کرد: متهم در مواجهه با مدارک و شواهد پلیس 
به سرقت ۱۲۰ عدد تابلو و عالئم راهنمایی از جاده های شهرستان اعتراف و 

پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.
عالئم  و  تابلو ها  اینکه سرقت  به  اشاره  با  بافت  انتظامی شهرستان  فرمانده 
پی  در  را  رانندگی  تصادفات  جمله  از  خطرناکی  عواقب  می تواند  رانندگی 
مشکوک  افراد  مشاهده  صورت  در  می توانند  شهروندان  گفت:  باشد،  داشته 
در این رابطه، موضوع را از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

باند سارقان سیم برق حین سرقت 

دستگیر شدند
در  برق  سیم  سارق   ۴ دستگیری  از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

عملیات ماموران کالنتری ۱۶ این فرماندهی  خبر داد.
سرهنگ محمد رضا فداء گفت: در پی چندین فقره سرقت سیم برق در 
چندین منطقه روستایی و شهری شهرستان کرمان، دستگیری سارق یا 

سارقان در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.
گسترده  تحقیقات  انجام  و  جانبه  همه  بررسی های  با  ماموران  افزود:  او 
پلیسی و تالش شبانه روزی موفق شدند، ۴ سارق را  که یکی از آن ها زن 

بود  در حین سرقت در حاشیه غربی شهر کرمان دستگیر کنند.
سرهنگ فداء با اشاره به توقیف یک دستگاه خودرو تیبا از سارقان افزود: 
آنان، مقادیر  از مخفیگاه  بازرسی  با هماهنگی مرجع قضایی در  ماموران 

قابل توجهی سیم برق سرقتی را کشف کردند. 
 او با بیان اینکه این باند تا کنون به ۱۵ فقره سرقت در منطقه روستایی 
و شهری شهرستان کرمان اعتراف کرده است، بیان کرد: این افراد  پس از 

تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

 قاتل و همدستش کمتر 

از دو ساعت در رودبار دستگیر شدند 
فرمانده انتظامی شهرستان رودبار جنوب از دستگیری قاتل و همدستش 

کمتر از ۲ ساعت پس از وقوع قتل خبر داد.
از  یکی  در  فردی  قتل  خبر  گذشته  روز  گفت:  فیروزبخت  رضا  سرهنگ 
روستا های شهرستان رودبار جنوب به مرکز ۱۱۰ اعالم و بدون فوت وقت 

ماموران پلیس آگاهی به محل اعزام شدند.
بر  ساله ای  در محل مشخص شد، جوان ۲۰  ماموران  با حضور  افزود:  او 

اثر تیراندازی فردی با سالح ممنوعه به شدت مجروح و فوت کرده است.
این قتل  پلیس مشخص شد،  بررسی های  افزود: در  فیروزبخت  سرهنگ 
با انگیزه سرقت اموال مقتول رخ داده و قاتل پس از این حادثه از محل 
به  اشاره  با  انتظامی شهرستان رودبار جنوب  متواری شده است. فرمانده 
اینکه ماموران با اشرافیت اطالعاتی بر منطقه توانستند قاتل و همدستش 
را در کمتر از ۲ ساعت پس از وقوع قتل شناسایی و طی یک عملیات 
منسجم دستگیر کنند، تصریح کرد: از مخفیگاه قاتل یک سالح ممنوعه و 
تعدادی مهمات کشف و یک دستگاه خودرو نیز در این رابطه توقیف شد و 

این افراد پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

مرگ دلخراش پسربچه 2 و نیم ساله 

در استخر آب کشاورزی
فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت از غرق شدن پسر بچه ۲ و نیم ساله، 

داخل استخر مزرعه ای در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ رضا محمدرضایی در تشریح این خبر گفت: در پی اعالم مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر فوت پسر بچه ۲ و نیم ساله در یکی 
از روستا های اطراف شهرستان، بدون فوت وقت ماموران به همراه تیم های 
یک  محل  در  ماموران  حضور  با  افزود:  او  شدند.  اعزام  محل  به  امدادی 
استخر کشاورزی و در بررسی های اولیه، مشخص شد پسربچه ای ۲ و نیم 
ساله به دلیل باز بودن درب استخر روباز به داخل آن سقوط کرده و غرق 
شده است. فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت با ابراز تاسف از این حادثه 
توصیه کرد:  والدین  به  اخیر  بارندگی های  افزایش  به  اشاره  با  و  دلخراش 

مواظب فرزندان خردسال خود در برابر اینگونه خطرات احتمالی باشند.

در  اند  توانسته  کشورمان  ورزشکاران  از  بعضی 
را  لژیونر  اولین  عنوان  خود  ورزشی  رشته های 

کسب کنند.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران 
می شود  اطالق  ورزشکاری  به  لژیونر  واژه  جوان، 
که در تیم ورزشی کشوری دیگر که ملیت آن را 
ندارد، شاغل است. در طول تاریخ، ورزش کشورمان 
داشته  مختلف  رشته های  در  زیادی  لژیونر های 

است. 
اولین لژیونر تاریخ ورزش ایران

حسین صدقیانی معروف به حسین افندی اولین 
لژیونر تاریخ ورزش ایران است. او بنیان گذار تیم 
ملی فوتبال ایران و اولین سرمربی این تیم است. 
صدقیانی متولد سال ۱۲۸۱ است. او در ۱۰ سالگی 
به تیم فوتبال فنرباغچه ترکیه پیوست تا عنوان 
اولین لژیونر تاریخ ورزش ایران را به خود اختصاص 

دهد. او ۱۰۸ سال پیش لژیونر بوده است.
است  ایران  فوتبال  پدر  به  ملقب  که  صدقیانی   
تنها در تیم فنرباغچه بازی نکرده است. او سابقه 
پوشیدن پیراهن تیم های فوتبال شارلوا بلژیک و 

راپید وین اتریش را هم در کارنامه خود دارد.
شمسایی اولین لژیونر فوتسال ایران

ملی  تیم  سابق  فوتسالیست  شمسایی  وحید 
کشورمان اولین لژیونر تاریخ فوتسال است. او در 
سال ۲۰۰۳ به تیم فوتسال التزیو ایتالیا پیوست و 
در طول یک فصل بازی برای این تیم توانست ۱۹ 

گل به ثمر برساند.
 شمسایی با ۳۹۲ گل ملی، یکی از برترین گلزنان 
او  تیمی  افتخارات  از  است.  جهان  فوتسال  تاریخ 
با  قهرمانی ۸ دوره مسابقات آسیایی  به  می توان 
بهترین  عنوان   ۵ شمسایی  کرد.  اشاره  ملی  تیم 

بازیکن فوتسال آسیا را هم در کارنامه دارد.
NBA راه  ایرانی که به لیگ  حدادی، اولین 

پیدا کرد
اولین  بسکتبال،  ملی  تیم  ستاره  حدادی  حامد 
 )NBA( ایرانی است که در لیگ بسکتبال آمریکا
تیم  به   ۲۰۰۸ سال  در  حدادی  است.  کرده  بازی 
بسکتبال ممفیس گریزلیز پیوست و تا سال ۲۰۱۳ 

برای این تیم بازی کرد.

تیم بسکتبال فینیکس سانز دیگر تیم در لیگ 
بازی کرده است.  NBA است که حدادی در آن 
به  سانز  فینیکس  تیم  به  پیوستن  از  پیش  او 
این  دلیل  به  اما  بود،  پیوسته  رپتورز  تورنتو  تیم 
که کشور کانادا برای حدادی روادید صادر نکرد او 
نتوانست در این تیم بازی کند و به تیم فینیکس 
کانادایی  تیم  تنها  رپتورز  تورنتو  پیوست.  سانز 

حاضر در لیگ NBA است.
 NBA البته حدادی پیش از حضورش در لیگ 
یک  مدت  به   ۲۰۰۳ سال  در  او  بود.  شده  لژیونر 
فصل برای تیم بسکتبال النصر امارات بازی کرده 

بود.
دارد.  زیادی  تیمی  و  فردی  افتخارات  بازیکن  این 
از مهمترین افتخارات او کسب ۳ قهرمانی با تیم 
ملی بسکتبال ایران در جام ملت های آسیا است. 
بازیکن  ارزش ترین  با  عنوان  به  هم  بار   ۴ حدادی 

آسیا انتخاب شده است.
اولین لژیونر تاریخ والیبال

والیبال  ملی  تیم  سابق  بازیکن  محمودی  بهنام 
سانتا  لوبی  والیبال  تیم  به   ۲۰۰۰ سال  در  ایران، 
کروچه ایتالیا پیوست تا اولین لژیونر تاریخ والیبال 

ایران باشد.
نقره  مدال  به  می توان  محمودی  افتخارات  از   
جام  سومی  عنوان  و  سال ۲۰۰۲  آسیایی  بازی های 
با  عنوان  او  کرد.  اشاره   ۲۰۰۳ سال  آسیا  ملت های 
ارزش ترین بازیکن جام ملت های آسیای سال ۱۹۹۹ 
جهانی  فدراسیون  سایت  دارد.  کارنامه  در  هم  را 
بهترین  از  یکی  عنوان  به  را  او   )FIBA( والیبال 

اسپکر های تاریخ والیبال آسیا معرفی کرده است.
اولین لژیونر اروپایی تاریخ هندبال ایران

به  توانست  که  است  ایرانی  اولین  جمالی  ایمان 
هندبال اروپا راه پیدا کند. او در سال ۲۰۱۲ به تیم 
از  تیم  این  پیوست.  مجارستان   MKB هندبال 

مطرح ترین تیم های اروپایی است.
در  هندبال  جوانان  جهانی  جام  در  او  کار  اوج 
یونان بود. جمالی به عنوان دومین گلزن برتر این 
مسابقات انتخاب شد. او در برتری تیم ملی هندبال 
به  تیم ملی مجارستان ۱۵ گل  برابر  کشورمان در 
ثمر رساند و به تیم آلمان که قهرمان این تورنومنت 

شد، ۹ گل زد.
اولین لژیونر تنیس روی میز ایران

محمد وهاب زاده ملی پوش سابق تیم ملی تنیس 
اولین لژیونر تاریخ این رشته است.  ایران،  روی میز 
او در سال ۱۳۵۴ با حضور در لیگ برتر آلمان این 

عنوان را از آن خود کرد.
او در رقابت های جام ملت های آسیا ۱۹۷۱ و جام های 
جهانی ۱۹۷۳ و ۱۹۷۷ برای تیم ملی کشورمان به 

میدان رفته است.
اولین لژیونر پارالمپیکی ایران

علیرضا احمدی بازیکن سابق تیم ملی بسکتبال با 
ایرانی  اولین ورزشکار پارالمپیکی  ویلچر کشورمان، 
بهترین  از  یکی  بازیکن  این  شده؛  لژیونر  که  است 
پرتاب کنندگان تاریخ بسکتبال با ویلچر ایران است 
لقب علی دایی ورزش های  او  به  به همین علت  و 

معلولین را داده اند.
او در سال ۱۳۸۲ به تیم بسکتبال با ویلچر میالن 
بندر  تیم های  در  تاکنون  احمدی  پیوست.  ایتالیا 
کرده  بازی  ایتالیا  کشور  ساساری  و  التزیو  تورس، 
اسپانیا  ویلچر  با  بسکتبال  لیگ  به  احمدی  است. 
بیلبائو و  او در تیم های  و آلمان هم راه پیدا کرد. 
با ویلچر هامبورگ  اسپانیا و تیم بسکتبال  ختافه 
آلمان هم بازی کرده است. احمدی در سال ۱۳۸۱ به 

عنوان بهترین بازیکن قاره آسیا انتخاب شد.
اولین بانوی لژیونر ایران

زهرا قنبری بازیکن تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان 

است.  ایران  فوتبالیست  بانوان  تاریخ  لژیونر  اولین 
عراق  شمال  گاز  فوتبال  تیم  به   ۲۰۱۵ سال  در  او 
پیوست و با این تیم توانست عنوان قهرمانی لیگ 

برتر بانوان کشور عراق را هم کسب کند.
در  گل  تعداد  رکورد  ثبت  قنبری  دستاورد  مهمترین 
ثبت ۵۱ گل عنوان  با  توانست  او  است.  فصل ۹۸-۹۷ 
خانم گلی فصل گذشته را از آن خود کند. این رکورد در 

تاریخ فوتبال آقایان و بانوان کشورمان بی سابقه است.
مائده برهانی پس از پیوستن به تیم والیبال بانوان 
شومن بلغارستان در سال ۱۳۹۵، عنوان اولین لژیونر 

تاریخ والیبال بانوان کشورمان را از آن خود کرد.
 برهانی والیبال حرفه ای را در سال ۱۳۸۴ و از سن 
ملی  تیم  به  بعد  سال   ۲ او  کرد.  آغاز  سالگی   ۱۹
والیبال دعوت شد. پشت خط زن تیم ملی والیبال 
اسپور  کچورن  تیم  برای  اکنون  کشورمان  بانوان 

ترکیه بازی می کند.
کشورمان،  ملی  تیم  سوار  دوچرخه  دهقان  ماندانا 
است.  ایران  سواری  دوچرخه  لژیونر  بانوی  اولین 
دوگانه  رقابت های  هفتمی  مقام  کسب  از  پس  او 
االصیل  باشگاه  مسئوالن  توجه  جهان،  قهرمانی 
در  تیم  این  به  پیوستن  با  تا  کرد  جلب  را  امارات 

سال ۲۰۱۷ اولین لژیونر دوچرخه سواری باشد.
مکس  سواری  دوچرخه  تیم  به   ۲۰۱۸ سال  در  او 
سوار  دوچرخه  اولین  تا  پیوست  هلند  واترزلی 
لیگ  یک  در  اسالمی  با حجاب  که  باشد  آسیایی 

اروپایی رکاب می زند.

اولین لژیونر های تاریخ ورزش ایران را بشناسید 

رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر مرکز 
در  گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  حوادث 
حادثه ترافیکی محور راین به جیرفت یک نفر 

مصدوم و ۶ نفر کشته شدند.

باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به   
خبرنگاران جوان از کرمان، سید محمد صابری، 
مرکز  و مدیر  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رییس 
در  گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  حوادث 

برخورد پژو پارس و پژو ۴۰۵ که  در کیلومتر ۵ 
نفر   ۶ متاسفانه  داد،  به جیرفت رخ  راین  محور 
جان  دم  در  شده  وارد  جراحات  شدت  علت  به 

باختند.

او افزود: حال عمومی تنها مصدوم این حادثه که 
یافته  انتقال  کرمان  باهنر  بیمارستان شهید  به 
نیز وخیم است.صابری بیان کرد: جان باختگان 
این حادثه  ۴ مرد، یک کودک و یک زن  هستند.

فرمانده انتظامی استان گفت: در عملیات 
ماموران یگان تکاوری ۱۱۳ قرارگاه عملیاتی 
ابوذر ۲۰۰ کیلو گرم تریاک جاساز شده در 

بار هندوانه کشف شد. 
ماموران  گفت:  ناظری  عبدالرضا  سردار 
ابوذر  عملیاتی  قرارگاه   ۱۱۳ تکاوری  یگان 

با انجام کار اطالعاتی دقیق از حمل مواد 
مخدر به وسیله ۲ دستگاه کامیون مطلع 
شدند. او افزود: در این رابطه تکاوران یگان 
۱۱۳ شهرستان راور با استقرار در یک نقطه 
مورد  کامیون های  ماهان-کرمان  محور  از 

نظر را مشاهده و متوقف کردند.

سردار ناظری بیان کرد: ماموران با بررسی 
هندوانه  بار  که  کامیون ها  از  تخصصی 
حشیش  گرم   ۹۰۰ و  کیلو   ۱۶۲ داشتند، 
کشف  را  تریاک  گرم   ۹۰۰ و  کیلو   ۳۷ و 

کردند.
در  افزود:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 

دستگاه   ۲ دستگیر،  نفر   ۳ رابطه  این 
کامیون توقیف و در مجموع ۲۰۰ کیلو و 

۸۰۰ گرم موادمخدر کشف شد.
پرونده  تشکیل  از  پس  متهمان  افزود:  او 
دستگاه  به  قانونی  مراحل  سیر  برای 

قضایی معرفی شدند.

تصادف هولناک محور راین به جیرفت شش کشته بر جای گذاشت

کشف ۲۰۰ کیلو گرم موادمخدر از بار هندوانه

خبر

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۲۳۱ کیلو گرم تریاک 
سوداگران  با  ابوذر  عملیات  قرارگاه   ۱۱۶ تکاوران  درگیری  در 
مرگ خبر داد و گفت: در این عملیات، یکی از اشرار مسلح به 

هالکت رسید و  ۲ متهم دیگر دستگیر شدند. 
ماموران  گفت:  خبر  این  تشریح  در  ناظری  عبدالرضا  سردار 
از  اطالعاتی  کار  انجام  با  کهنوج  تکاوری ۱۱۶ شهرستان  یگان 
قصد قاچاقچیان مواد مخدر برای حمل مسلحانه یک محموله 

سنگین موادمخدر با استفاده از یک دستگاه خودروی پژو پارس 
با عبور از محور های مناطق جنوبی استان مطلع شدند.

خودروی  رودبار-کهنوج،  محور  در  استقرار  با  ماموران  افزود:  او 
اما  دادند؛   ایست  دستور  آن  به  و  کرده  مشاهده  را  نظر  مورد 
سرنشینان این خودرو به طرف ماموران، تیراندازی کردند که با 

آتش سنگین ماموران مواجه شدند.
اقدام ضربتی  با   ۱۱۶ یگان  تکاوران  کرد:  تصریح  ناظری  سردار 

موفق شدند یکی از افراد مسلح را به هالکت رسانده و خودرو 
را متوقف و راننده  را نیز دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه در این رابطه ۲۳۱ کیلوگرم 
یک  عملیات  این  ادامه  در  کرد:  تصریح  شد،  کشف  تریاک 
دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ نیز که به عنوان اسکورت، خودروی 
حامل مواد را همراهی می کرد با هوشیاری و استقرار ضربتی 

ماموران متوقف و راننده آن نیز دستگیر شد.

کشف 2۳۱ کیلوگرم تریاک در درگیری پلیس با سوداگران مرگ

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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به قلم 
محمد فتح نجات

گزارش »کرمان امروز« از برگزاری اولین مراسم رونمایی از کتاب به صورت مجازی در کشور و معرفی اولین اثر مکتوب »صمد قربان نژاد«:

تلفیق علم و تجربه روی صحنه

اگر شما هم در زمره افرادی هستید که به دلیِل شیوِع کرونا فعاًل دورکاری 
از دالیِل شیوِع  یکی  باشد.  آمده  به سراغتان  است کمردرد  می کنید، ممکن 
کمردرد و سایر درد های فیزیکی در دورکاری این است که میز و صندلی های 
اصوِل  از  رایج  اصطالح  به  یا  نشده اند  مناسب سازی  کردن  کار  برای  خانه 

ارگونومیک پیروی نمی کنند.
 به هر حال، به دالیِل اقتصادی نمی توان در خانه فضایی به مبلماِن اداری 
را  خود  لپ تاپ  یا  احتماالً  می کنید،  کار  خانه  از  اگر  بنابراین  داد؛  تخصیص 
روی یک میِز ناهارخوری می گذارید یا درحالیکه روی تخت یا مبل نشسته اید 
باشید،  برپا کرده  را  بساِط کار  از خانه که  با لپ تاپ کار می کنید. هر جایی 

احتمالش کم است که بدنتان در موقعیِت سالمی قرار داشته باشد.
اگر این کار را برای مدت زماِن کوتاهی انجام می دهید، جای نگرانی نیست. 
اما اگر هفته ها و ماه ها در این وضعیت ادامه دهید، خطرناک می شود. مسئله 
این است که با تمام شدِن قرنطینه بسیاری از شرکت ها ممکن است به این فکر 
بیافتند که دورکاری را به عنواِن شکلی از کار کردن ادامه دهند؛ زیرا این مدت 
به آن ها نشان داده که می شود برخی از وظایف را بدوِن حضوِر فیزیکی در یک 

محل انجام داد.
اگر هم اکنون احساس درد می کنید، خبر بد این است که احتماالً دچار آسیِب 
عضالنی. اسکلتی ماننِد کمردرد، درد در گردن و شانه ها، سندروم مجرای کارپال 
یا حتی ترومبوزه رگ ها – وضعیتی که در آن رسوب های خونی در رگ های 

افراد تشکیل می شود. شده باشید.
بدنِی  آنجایی که می توانید در وضعیِت  تا  باید  خب، چه کار می توان کرد؟ 
خنثی – وضعیتی راحت که در آن هیچکدام از اعضای بدن به سمتی خم یا 
جمع نشده است –قرار بگیرید و هر از گاهی به اطراف حرکت کنید تا گردش 
ادامه می گوییم،  این ۱۰ نکته که در  به  خون به خوبی صورت بگیرد. یعنی 

توجه کنید:
۱. با گردِن راست به کامپیوتِر خود نگاه کنید

صفحه نمایش را در ارتفاعی قرار دهید که برای دیدتان مناسب باشد. برای 
مثل  کنید؛  خم  پایین  به  را  خود  گردن  نباید  نمایش  به صفحه  کردن  نگاه 
برای مشاهده گوشی  را  یا گردنتان  را روی میز می گذارید  وقتی که لپ تاپ 

خم می کنید.
به صفحه نمایش خود زاویه ندهید، چون آن وقت باید گردِن خود را بچرخانید 
– بعضی افراد دوست دارند کیبورد و ماوس کامپیوتر را روبه رویشان بگذارند 
و صفحه نمایش را در کناِر دستشان قرار دهند؛ اما این کار باعِث گردن درد 
را روی  باید آن  یا کامپیوتر،  با لپ تاپ کار می کنید  فرقی نمی کند  می شود. 
چند عدد کتاب بگذارید تا ارتفاع آن تنظیم شود و مجبور نباشید گردِن خود 

را خم کنید.
۲. صفحه نمایش را در وضعیتی قرار دهید که صفحه اش عمود بر پنجره باشد
برای آنکه خطر آسیِب چشمِی ناشی از خیره شدن یا سازگارِی جزئی شبکیه 
به حداقل برسد، پشت به پنجره ننشینید، زیرا نوری که از پنجره می تابد باعث 
تابِش خیره کننده می شود و همچنین رو به پنجره هم ننشینید، چون در این 
حالت نور مستقیم به چشم هایتان می تابد. اگر پنجره شما پرده یا کرکره ندارد 
که نور را تنظیم کنید، باید صفحه نمایش را طوری قرار دهید که عمود به 
پنجره باشد. اگر روی میز شیشه ای کار می کنید آن را بپوشانید تا از انعکاِس نور 

خیره کننده جلوگیری کند.
۳. هر سنِد کاغذی ای را با پشِت صاف نگاه کنید

از روی آی. پد یا کاغذ هایی که روی میز قرار گرفته است، مطلب نخوانید. در 
این حالت سر شما مدام باید به باال و پایین حرکت کند. اگر کارتان طوری است 
که باید مدام نگاهتان را از صفحه نمایش برگردانید و به کاغذ نگاه کنید، بهتر 

است کاغذ در وضعیِت عمودی باشد. برای این کار از نگه دارنده کاغذ استفاده 
کنید.

۴. کیبورد، ماوس و پِد ماوس را در ارتفاعی قرار دهید که راحت باشید
 اگر لپ تاپ را در ارتفاع قرار داده اید که بادید شما سازگار باشد پس باید از 
کیبورد و ماوس جدا استفاده کنید. مطمئن شوید که وقتی از کیبورد و ماوس 
و  هستند  همسطح  و  صاف  و  کشید  حالت  در  بازو  دو  هر  می کنید  استفاده 
مطمئن شوید وقتی که از ماوس استفاده می کنید بازویتان نزدیک به کناِر بدن 
است. عصب های دست از گردن شروع می شوند و از آنجا به شانه ها، بازو و مچ 
وارد می شوند. وقتی بازو های شما در کنار بدن باشند، اعصاب فشرده نمی شوند.

۵. از محافظ های نرم مچ استفاده نکنید
به نظر می رسد که این محافظ ها از مچ حمایت می کنند، اما گذاشتن هر چیزی 
زیر مچ دست تاندون های فلکسور انگشتان و عصِب مدیان را فشرده تر می کند. 

این کار احتماِل سندروِم کاناِل کارپال را بیشتر می کند.

۶. به مچ دست خود استراحت دهید
گاهی تایپ کنید، گاهی از ماوس استفاده کنید و گاهی از ضبِط صدا استفاده 

کنید.
۷. به صندلی خود تکیه دهید

سعی نکنید کمر خود را راست نگه دارید و مانند الکپشت هم کمرتان را قوز 
نکنید. انحنای کمر شما به سمت شکم است. به آن گودی کمر گفته می شود 
و راحت ترین حالت برای است و کمترین فشار را به دیسک های بین مهره ای 
ناحیه وارد می کند. مطمئن شوید که می توانید راحت به پشتِی صندلی  آن 
تکیه دهید و در همین حالت به راحتی به کیبورد و ماوس دسترسی دارید. 
اگر صندلی طوری نیست که از کمر شما حمایت کند، از یک کوسن یا حوله 
لوله شده استفاده کنید و آن را در قسمت گودی کمر بگذارید. درست است که 

با وضعیِت ارگونومیک فاصله دارد، اما بهتر از هیچ است.
۸. در حالِت نشسته، پایتان را روی زمین بگذارید یا چیزی زیر پایتان بذارید

اگر پایتان به زمین نمی رسد از یک جعبه یا چند کتاب چیده شده روی هم 
استفاده کنید. پایتان را پشت صندلی نبرید یا در هوا معلق نگه ندارید. این کار ها 
باعث می شود جریان خون با قسمت های پایین بدن کم شود و خطر ترمبوزه 

شدن رگ ها را افزایش دهد.
۹. زمانی را که روی تختتان کار می کنید را محدود کنید

تخت از صندلی هم بدتر است؛ زیرا شما در حاِل نشسته روی تخت روی 
صفحه نمایش خم قوز می کنید. اگر جای دیگری جز تخت برای کار کردن 
ندارید، یک بالش را به تاج تخت تکیه دهید و یک بالش را هم زیر لپ تاپ 

بگذارید.
۱۰. از ایستادِن طوالنی مدت اجتناب کنید

میز های بلند که در حالت ایستاده پشت آن کار می کنند، ممکن است این 
باور را ایجاد کند که فرد می تواند برای مدت طوالنی پشت کامپیوتر بایستد و 
کار کند. درست است که در وضعیِت نشسته کار کردن راهِ سالمی نیست، اما 
ارگونومیست ها متوجه شده اند که در حالِت ایستاده افراد انرژی بیشتری صرف 
می کنند و فشار بیشتری به سیستِم فشار خون و پا ها وارد می شود. ایستادن 
به مدت طوالنی خطِر واریس را افزایش می دهد. هر ۲۰ تا ۳۰ دقیقه راه بروید، 
بدن خود را بکشید و به اطراف حرکت کنید تا خون در بدنتان جریان پیدا کند 
و ماهیچه ها استراحت کنند. بروید یک لیوان آب خنک بنوشید یا یک چای یا 
قهوه برای خودتان بریزید. اصاًل سعی نکنید که برای ساعاِت طوالنی ایستاده 

کار کنید.
منبع: وب سایت فرادید 

چند توصیه برای ارگونومیک کردن محیط کار در خانه؛
کار در خانه؛ چطور کار کنیم که درد نکشیم؟

با صمد قربان نژاد در دهه ۹۰ آشنا شدم، زمانی که در فکر تاسیس 
یک موسسه فرهنگی بود و سپس که از وضعیت درآمد گالیه داشت و 
گهگاه به صورت تلفنی با یکدیگر صحبت می کردیم. در همین تماس 
های تلفنی بود که شخصیت این مرد فعال و دغدغه هایش را بیشتر 
شناختم و از اینکه یک دلسوز دیگر در حوزه فرهنگ و هنر فعالیت 
دارد بسیار خوشنود شدم. قربان نژاد چند بُعد دارد و تنها یکی از ابعاد 
هنر  و  فرهنگ  اجرایی  و  مدیریتی  رفتارهای  با  درگیر  او  شخصیتی 
است. او عالوه بر اینها بازیگری توانا و از همه مهم تر مجری ارزشمند 
در سطح کشوری است. بازیگری او را در نمایش »مشنگ ها« به خاطر 
دارم که بسیار شوکه ام کرد، زیرا همواره او را روی صحنه ی اجرای 
جشن ها و مراسم دولتی دیده بودم که رفتاری بسیار رسمی داشت 
و چنان نقشی را برای او پیش بینی نمی کردم. این نکته نشان می 
دهد که صمد صحنه را بیش از هر کسی می شناسد و دچار اختالل و 
اختالط رفتاری برای اجراهایش نمی شود. اینکه صبح در یک جلسه 
در جمع نمایندگان مجلس و استاندار اجرایی کامال جدی داشته باشی 
به  هنگام  و شب  کنی  نقش  ایفای  ها«  »مشنگ  نمایش  در  عصر  و 
معضالت و مشکالت موسسه آموزشی فرهنگی ات فکر کنی کار کمی 
نیست و ممکن است هرکسی را درگیر پریشانی شیوه رفتاری کند. 
اما صمد بارها در طول زندگی اش این امتحان سخت را پیروزمندانه 
سپری کرده است و همین پیروزی ها باعث شد که توجه هنرمندان 
و مدرسان فرهنگ و هنر در عرصه کشوری به ایشان جلب شود. بارها 

در برنامه های شبکه های صداوسیمای کشور اجراهای صمد را دیده 
ایم که به راستی خوب از پس آنها برآمده است.

اما امروز صمد قربان نژاد طرحی نو درانداخته است و یکی از معدود 
آثار مکتوب کشور که مربوط به اجرای صحنه ای است را تالیف کرده. 
کتابی که نه تنها چاپ خودش یک اتفاق نو به حساب می آید، بلکه 
نحوه و شیوه ی رونمایی از آن نیز برای اولین بار در کشور رقم خورد. 

و  سخنرانی  در  صحنه  »مدیریت  کتاب  از  برخط  و  آنالین  رونمایی 
اجرا« در هفته گذشته یکی از اتفاقات جالب و البته خاص کشور به 
شمار آمد. برای اولین بار رونمایی از کتاب در فضای مجازی آن هم 
به صورت پخش آنالین در استان کرمان به واسطه صمد قربان نژاد در 
تاریخ ثبت شد. مراسمی که با اجرای مجری توانا؛ خانم استادنارویی 
آغاز و در ادامه چندین مهمان مجازی استانی و کشوری به آن اضافه 
شد. مهمانانی که هرکدام در عرصه فرهنگ و هنر و اجرای صحنه ای 
نامی بزرگ دارند و در این مراسم درباره کتاب »مدیریت صحنه در 
سخنرانی و اجرا« صحبت کردند و همه دهان به تمجید گشودند. برای 
بنده بسیار جالب بود که مجریان درجه یک صدا و سیمای کشوری از 

این کتاب تعریف کردند و این اثر را مفید دانستند.
بنده نیز تورقی در این کتاب داشتم و جالب است با وجود اینکه به 
ندارم  این زمینه  اجرای صحنه ای عالقه چندان و تجربه ای هم در 
مسائل اشاره شده در این کتاب بسیار برایم جذاب بود. مواردی که به 
سخنرانی بهتر کمک می کند و می تواند برای هر فردی که در عرصه 
فرهنگ و هنر فعالیت دارد، مفید باشد. از این رو نباید این کتاب را تنها 
برای مجریان مفید بدانیم. دلیل این عیار قابل قبول نیز نوع تحصیالت 
و البته تجربه حدود ۲۰ ساله ی صمد قربان نژاد است. قربان نژاد در 
رشته مدیریت تحصیل کرده و تلفیق آن با تجربه طوالنی اش امروز به 
کتابی مبدل شده است که می تواند دست بسیاری از مجریان و فعاالن 
عرصه صحنه را جلو بیندازد. در این کتاب حتی به رعایت نکاتی در 
شب قبل از اجرا هم اشاره شده و مولف از یک استراتژی جدید با نام 
اختصاری »تات« رونمایی کرده که در خور تحسین است. بنابراین از 
شما فعاالن عرصه فرهنگ و هنر که عالقه به اجرای صحنه ای دارید و 
همچنین از کسانی که ممکن است در برهه ای نیاز به سخنرانی داشته 
باشند دعوت می شود که این کتاب را تهیه و مطالعه کنند. برای آقای 
بسان  که  امیدواریم  و  داریم  روزافزون  توفیق  آرزوی  نیز  نژاد  قربان 

گذشته مسیر پیشرفت را صعودی طی کند.


