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وضعیت معیشت معلمان به گونه ای وخیم است که نمی توان به آینده این کشور امیدوار بود، مگر اینکه اصالحی اساسی انجام شود و....

2

مدیر کل دامپزشکی شمال استان خبر داد:

پایش 9 هزار کلونی زنبور عسل

 در استان 

متن در صفحه هشتم

معاون حفاظت اداره کل منابع طبیعی 

و آبخیزداری استان عنوان کرد: 

اخذ ۲۰۰ هزار هکتار 

سند مالکیت

کرمان  اراضی ملی در 

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

   صدیقه کیانفر درگذشت
 بیانیه گل گهر در مورد ابتالی بازیکنان این باشگاه به کرونا

  پسرعجول نرسیده  به بیمارستان متولد شد
  خروج ایران از فهرست بیشترین آمار ابتال به کرونا

  ابهام در زمان واریز تسهیالت دو میلیونی کرونا

اخبار ایران، جهان و حوادث:

گزارش »کرمان امروز« 
از انباشت زباله که طبیعت 

استان را تهدید می کند؛

نه قدر طبیعت را می دانیم 
نه طالی کثیف!

کرمان در نظر دارد :  شرکت صنایع مس شهید باهنر 
غ التحصیالن »مرد« رشته های پرستاری، فوریتهای پزشکی، امداد سوانح و  از بین فار
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اخبار استان

خبر
معاون حفاظت اداره کل منابع طبیعی و 

آبخیزداری استان عنوان کرد: 

اخذ ۲۰۰ هزار هکتار سند مالکیت

 اراضی ملی در کرمان

أخذ  از  کرمان  استان  آبخیزداری  و  منابع طبیعی  اداره کل  معاون حفاظت 
۲۰۰ هزار هکتار سند مالکیت اراضی ملی و دولتی در شمال این استان طی 

سال ۹۸ خبر داد و گفت: ۷۹ هزار هکتار نیز آماده اخذ سند مالکیت است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، علیرضا 
ابوالحسنی، معاون حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان 
گفت: فعالیت های معاونت حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان کرمان در سه اداره حفاظت و حمایت، استعدادیابی و بهره 

برداری منابع طبیعی و ممیزی حد نگاری اراضی متمرکز است.
 او افزود: اداره استعدادیابی  و بهره برداری منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
کرمان ضمن مکان یابی، شناسایی، استعدادیابی اراضی ملی و دولتی، اقدام 
به تخصیص اراضی مذکور به مدیریت اراضی استان به منظور اجرای طرح 
های کشاورزی و غیر کشاورزی )تولیدی( در سطحی معادل ۸۰۶ هکتار و به 

تعداد ۱۷۰ فقره پرونده در سال  ۹۸ تاکنون کرده است.
 ابوالحسنی تصریح کرد: همچنین تعیین تکلیف پرونده های موضوع ماده ۳۴ 
نامه در  اصالحی قانون حفاظت و بهره برداری که به مرحله تنظیم مبایعه 

سال  ۸۵ رسیده اند در دستور کار اداره مذکور است.
او بیان کرد: فعالیت دیگر اداره استعدادیابی، تحویل و تحول اراضی ملی داخل 
طرح های هادی روستا به استناد ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید 
و عرضه مسکن با بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان در سطح ۳۰۶هکتار و 

در محدوده ۱۲روستای استان بوده است.
  معاون حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: در 
راستای اجرایی کردن ماده ۶ قانون صدرالذکر و ماده ۱۰ قانون زمین شهری 
و ماده ۲۰آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری، میزان ۲۵هکتار از اراضی ملی 
و دولتی واقع در حریم شهرهای شمال استان تحویل اداره راه و شهرسازی 

استان شده است.
ابوالحسنی افزود: با توجه به تفاهم نامه فی ما بین  ستاد کل نیروهای مسلح 
و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر تعیین تکلیف اراضی 
تحت اختیار کلیه نیروهای مسلح در استان، میزان ۴۵ هکتار از اراضی مذکور 

در سال ۹۸ تعیین و تکلیف شده است.
 او اداره ممیزی و حدنگاری اراضی را محوری ترین اداره معاونت در امور زمین 
معرفی و تصریح کرد: این اداره، وظیفه حاکمیتی اداره کل منابع طبیعی و 

آبخیزداری را در تثبیت حاکمیت دولت بر اراضی ملی انجام می دهد.
 ابوالحسنی، تشخیص منابع ملی از مستثنیات، پیگیری تثبیت مالکیت دولت 
تعیین  های  هیئت  و  ویژه  شعب  از  صادره  علیه  آراء  بررسی  سند،  اخذ  با 
تکلیف اراضی اختالفی، پاسخگویی به استعالمات واصله از مراجع مربوطه در 
خصوص وضعیت اراضی مورد ادعای افراد را برخی از وظایف این اداره برشمرد 
و بیان داشت: در این راستا از ابتدای سال ۹۸ تا پایان این سال، مساحتی 
بالغ بر ۴۵ هزا رو ۶۰۰ هکتار مورد تشخیص قرار گرفته و برای اطالع عموم 

آگهی شده است.
 معاون حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: ۲۰۰ 
هزار هکتار سند مالکیت اراضی ملی و دولتی  اخذ شده و مساحتی افزودن 
بر ۷۹ هزار هکتار نیز آماده اخذ سند مالکیت است که در صورت همکاری 
امالک، سند  وقوع  های  برای  محل  امالک  و  اسناد  ثبت  ادارات  واحدهای 

مالکیت اخذ خواهد شد.
ابوالحسنی به اقدامات اداره حفاظت و حمایت نیز اشاره کرد و افزود: با استناد 
به بند ب ماده ۱۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، 
کلیه دستگاه های اجرایی قبل از هرگونه اقدام در عرصه های منابع طبیعی، 
خسارات وارده  به جنگل ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات 
اقتصادی طرح ها برآورد و پس از درج در بودجه سنواتی، برای حفظ، احیاء 

و بازسازی عرصه ها در اختیار منابع طبیعی قرار می دهند.
 او تصریح کرد: در سال گذشته میزان ۲۶ میلیارد و ۱۰۱میلیون و ۳۸۲ هزار 
ریال درآمد حاصل از پروژه های عمرانی و عمومی کسب و به خزانه واریز 

شده است.
معادن  فعالیت  بر  نظارت  و  استعالمات  به  پاسخگویی  همچنین  ابوالحسنی 
در عرصه های منابع طبیعی با استناد به ماده ۲۴ قانون معادن را از دیگر 
اقدامات اداره حفاظت و حمایت نام برد  و بیان داشت: درسال گذشته تا پایان 
سال۵۵۰ استعالم سازمان صمت در خصوص معادن ارسال و ۲۸۲ میلیارد و 

۳۶۰ میلیون ریال حقوق دولتی اخذ شد.
گفت:  کرمان  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  معاون حفاظت   
مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی در سطح عرضه های منابع طبیعی به 
ویژه جنگل های استان از دیگر فعالیت های شاخص اداره حفاظت است که 
درسال ۱۳۹۸عملیات پیراپزشکی در ۹ شهرستان شمال استان و در سطحی 
معادل ۱۲ هزار و ۴۳۴ هکتار با اشتغالزایی ۷۰ هزار و ۹۲نفر در روز و با آفات 

تشی، سوسک چوبخوار و لورانتوس مبارزه شده است.
ابوالحسنی افزود: طرح جایگزینی سوخت های مناسب به منظور جلوگیری از 
تخریب عرضه های جنگلی و به منظور کمک به جنگل نشینان استان صورت 
می پذیرد  که شامل در اختیار قرار دادن تنور گازی، اجاق گاز، سیلندرگاز، 

آبگرمکن خورشیدی و احداث نانوایی روستایی است.
 او تصریح کرد: در سال ۹۸ تا پایان این سال، ۱۹۳خانوار از امکانات مذکور 
معرض  در  جنگلی  اراضی  از  هکتار   ۵۰۰ ترتیب  بدین  و  شدند  مند  بهره 
تخریِب روستاییان  حفاظت شده است. ابوالحسنی بیان کرد: در باب حفاظت 
مشارکتی به منظور  مشارکت بهره برداران عرضه های منابع طبیعی، تفاهم 
نامه های مشترکی در سطحی معادل ۲۹۴ هزار و ۸۵۰ هکتار با بهره برداران 

منعقد و حفاظت از عرصه  ها همزمان با بهره برداری محقق شده است.

پایش ۹ هزار کلونی  از  استان کرمان  مدیرکل دامپزشکی شمال 
زنبور عسل در شمال این استان خبر داد.

با  خبرنگاران  جمع  در  رشیدی  حسین  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
اشاره به نظارت دقیق دامپزشکی بر زنبورستان های استان کرمان 
اظهار کرد: این اقدام به منظور کنترل بیماری های زنبور عسل انجام 
می شود. وی با اشاره به بررسی مسائل بهداشتی، مدیریتی و فصلی 

بیماری های  بررسی  منظور  به  گذشته  سال  افزود:  ها  زنبورستان 
زنبور بیش از ۹ هزار کلونی در استان پایش شد.

رشیدی گفت: بر این اساس میزان  آلودگی واروا، نوزما، آکاراپیس 
اروپایی در کندوهای عسل سطح استان مورد  و لوک آمریکایی و 

بررسی قرار گرفت.
گذشته  سال  طی  زنبورستان   ۷۰ حدود  از  برداری  نمونه  از  وی 

خبر داد و گفت: بر اساس پایش های انجام شده وضعیت آلودگی 
زنبورستان های استان کرمان بسیار مطلوب است.

آکاراپیس  بیماری  عامل  پایش های  این  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آلودگی  میزان  بیان کرد: همچنین  نشد،  زنبورستانی جدا  از هیچ 
کندوها به سایر بیماری های زنبور نظیر واروا، نوزما و لوک آمریکایی 

و اروپایی کم بود.

از تولید ماسک به  مسئول بسیج دانشجویی شهرستان سیرجان 
همت ۲۵ خیاط بسیجی در این شهرستان خبر داد.

از  باشگاه خبرنگاران جوان  های  استان  گروه  گزارش خبرنگار  به 
شهرستان  دانشجویی  بسیج  مسئول  دریابیگی  سلیمی  کرمان،  
بسیج  ماسک  تولید  کارگاه  راه اندازی  به  توجه  با  گفت:  سیرجان 
دانشجویی در شهرستان سیرجان و حضور دانشجویان متخصص، 
جوان، پرانگیزه، جهادی و انقالبی، در رفع کمبود های ماسک این 
مجموعه بخشی از مشکل کمبود را برطرف و شاهد توزیع تولیدات 

کارگاه بین قشر های نیازمند هستیم.
قراردادن  اولویت  و  بهداشتی  موارد  رعایت  اهمیت  به  اشاره  با  او 
نفر خیاط  افزود: حدودا ۲۵  افراد حاضر در کارگاه  حفظ سالمت 
تا عصر  از صبح  ثابت در شیفت های مختلف در طی روز  بسیجی 
موارد  همه  لحاظ  با  و  شده  ضدعفونی  مجزا،  تولیدی  کارگاه  در 
بهداشتی حضور داشتند و دو نوع مختلف از انواع ماسک در کارگاه 

تولید شده است.
مرحله  از  همچنین  سیرجان  دانشجویی شهرستان  بسیج  مسئول 

دوم رزمایش کمک مومنانه بسیج دانشجویی همزمان با عید فطر 
خبرداد و گفت: در این مرحله توزیع ۱۰۰ بسته کمک های مومنانه 
بسیج دانشجویی شهرستان سیرجان بین نیازمندان توزیع شد و در 
مرحله اول هم که در نیمه دوم ماه مبارک رمضان انجام شد، ۱۰۰ 

بسته معیشتی بین نیازمندان حاشیه شهر توزیع شد.
سلیمی دریابیگی عنوان کرد: ارزش ریالی بسته های کمک مومنانه 
در هر مرحله ۳۰۰ میلیون ریال که شامل برنج، روغن، رب گوجه، 

ماکارونی، سویا، شکرو مایع ظرفشویی بود.

دلیل  به  امسال  گفت:  بافت  شهرستان  جهادکشاورزی  مدیر 
سرمازدگی و بارش تگرک در زمان گل دهی باغات، شاهد کاهش 

۸۰ درصدی محصوالت باغی به ویژه در محصول زردآلو هستیم.
حسین الهی فر، مدیر جهادکشاورزی شهرستان بافت در گفت و 
گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
مناطق  در  باغی  نوبرانه های  برداشت  اول  مرحله  اینکه  بیان  با 
گرمسیر شهرستان آغاز شده است و تا پایان شهریور ماه در مناطق 
از  زردآلو  محصول  برداشت  گفت:  داشت،  خواهد  ادامه  سردسیر 
باغات شهرستان بافت آغاز شده و این محصول به زودی وارد بازار 

مصرف خواهد شد.
او افزود: برداشت این محصول از باغات بخش َخبر شهرستان که 
یکی از مناطق گرمسیر و مستعد محصوالت باغی، آغاز شده است.

الهی فر تصریح کرد: سطح زیر کشت باغات زردآلو در شهرستان 

بافت هزار هکتار است که سالیانه در هر هکتار به طور متوسط، ۵ 
استان های  و  استان  داخل  بازار های  روانه  و  برداشت  محصول  تن 

همجوار می شود.
برداشت  بیان کرد: محصول  بافت  مدیر جهادکشاورزی شهرستان 
شده در شهرستان، عالوه بر تامین بازار های شهرستان، مرکز استان 
و  فارس، هرمزگان  استان های  به  و سایر شهرستان های هم جوار 

یزد هم ارسال می شود.
بارش تگرک در زمان گل  و  به دلیل سرمازدگی  امسال  افزود:  او 
دهی باغات، شاهد کاهش ۸۰ درصدی محصوالت باغی به ویژه در 

محصول زردآلو )قیصی( هستیم.
شهرستان بافت به دلیل اقلیم متنوع و پر بارش، منطقه ای مستعد 
برای تولید محصوالت سردرختی چون، گیالس، آلبالو، هلو، شلیل، 

سیب درختی و انواع زردآلو است.

بازگشایی  از  کرمان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
غذا  و چینش  تهیه  برای  کرمان صرفاً  پذیرایی  و سالن های  تاالرها 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق بصیری در جمع خبرنگاران 
و  تاالرها  استانی مدیریت کرونا  اساس تصمیم ستاد  بر  اظهار کرد: 
سالن های پذیرایی کرمان می توانند با رعایت پروتکل های بهداشتی 

فعالیت خود را از سر بگیرند.
غذا  سرو  و  تهیه  شامل  فقط  بازگشایی  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است، افزود: همچنین موزه ها و امکان تاریخی هم بازگشایی شده اند.

 ۱۰ از  گفت:  هم  ادارات  در  کارمندان  در خصوص حضور  بصیری 
خرداد تمامی کارمندان باید در محل کار خود حضور داشته باشند. 
عالئم  یا  زمینه  بیماری  دارای  افراد  حال  شامل  دستورالعمل  این 

کرونا نمی شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: همچنین 

امتحانات پایه نهم به صورت مجازی برگزار می شود.
مراکز  بازگشایی  امکان  حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  بصیری 
دست  فعالیت  کنونی  شرایط  در  گفت:  نیست،  رایانه ای  بازی های 

فروشان به صالح نیست.

مدیر کل دامپزشکی شمال استان خبر داد:

پایش 9 هزار کلونی زنبور عسل در استان 

تولید ماسک به همت ۲۵ خیاط بسیجی

کاهش ۸۰ درصدی محصوالت باغی در بافت

معاون استاندار کرمان خبرداد:

بازگشایی تاالرها و سالن های پذیرایی  در کرمان 

بازگشایی  احتمال  از  کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  امور  معاون 
و  داد  مادران شاغل خبر  فرزندان  برای  در خردادماه  مهدهای کودک 

گفت: »این بازگشایی با رعایت پروتکل های بهداشتی خواهد بود«
 به گزارش ایرنا ، حبیب اهلل مسعودی فرید، بیان کرد: سازمان بهزیستی 

پیشنهادهای خود را به ستاد ملی مبارزه به کرونا ارسال کرد تا مهدهای 
کودک به صورت فازبندی شده و با حداقل ظرفیت و رعایت اولویت ها 

بازگشایی شوند.
وی ادامه داد: بازگشایی مهدها ریزه کاری های خاص خود را دارد؛ چراکه 

با تعدادی کودک طرف هستیم که رعایت نکات بهداشتی برای آن ها 
سخت است.

مسعودی فرید یادآور شد: ممکن است مهدها در خردادماه برای فرزندان 
مادران شاغل با رعایت پروتکل های بهداشتی باز شوند.

مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان کرمان گفت: تعدادی 
از متخلفان محیط زیست در دو منطقه بافت و جیرفت، حین و پس از 

شکار، دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
مرجان شاکری، مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استا ن کرمان 
به همراه الشه دو راس کل وحشی  نفر شکارچی غیر مجاز  گفت: دو 

با تالش یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بافت دستگیر شدند.
دستگیری  به  موفق  خبر  ملی  پارک  حفاظت  یگان  ماموران  افزود:  او 
متخلفان شکار ۲ راس کل وحشی در مناطق آزاد شهرستان بافت شدند.
 شاکری تصریح کرد: همچنین از این افراد، ابزار و ادوات شکار شامل 

و  دوربین چشمی کشف  دو دستگاه  و  زنی  اسلحه ساچمه  قبضه  یک 
به مرجع قضایی  بررسی  به منظور  پرونده  به همراه  افراد  و  ضبط شد 

تحویل شدند.
از  همچنین  کرمان  ن  استا  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  مدیرکل 
دستگیری شکارچیان متخلف حین شروع به شکار و پیش از لطمه به 
حیات وحش در جیرفت خبر داد و گفت: ماموران یگان حفاظت محیط 
زیست این شهرستان در حین گشت و کنترل و پایش منطقه جبالبارز 
شمالی )دربید( یک گروه متخلف را پیش از لطمه زدن به حیات وحش 

در مرحله ی شروع به شکار دستگیر کردند.
 او افزود: از متخلفان دستگیر شده یک قبضه سالح ساچمه زنی تک 

و  گلوله  فشنگ  چند  تیر،  پنج  زنی  ساچمه  اسلحه  قبضه  یک  لول، 
ساچمه زنی و تعدادی ادوات غیر مجاز کشف و ضبط شد و مراتب پس 
از تنظیم صورت جلسه تخلف برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی 

تحویل شد.
حیات  زادآوری  فصل  با  همزمان  حفاظتی  اقدامات  تشدید  از  شاکری 
وحش خبر داد و از مردم خواست برای حفظ آرامش حیات وحش در 

این فصل به آن ها نزدیک نشوند.
تعقیب حیوانات وحشی  و  به شکار حیات وحش  بیان کرد: شروع  او   
حتی قبل از شکار آن ها جرم است و طبق ماده پانزده قانون شکار و صید 

متخلفان تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور خبر داد:

امکان بازگشایی مهدهای کودک از خرداد ماه

دستگیری شکارچیان متخلف حیات وحش در کرمان

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب مغازه دارای  پالک ۱۵۸۲۲ فرعی  از ۳۹۶۸ اصلی واقع در بخش 
۲ کرمان  به مساحت ۷۵/۶۰  مترمربع آدرس کرمانسرآسیاب خیابان شهیدان ماهانی 

کوچه ۲۹
مورد تقاضای محمدحسین جعفری نژاد می باشد تاکنون تحدید نشده و نیاز به تحدید حدود دارد و 
اعمال تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست مالک به شماره ۴۲۱۷- 
۹۹/۰۲/۳۱ بدین وسیله آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت ۸ صبح روز  
۹۹/۰۴/۰۹ در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار 
می گردد که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین 
عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی نسبت به حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی 
داشته باشد طبق ماده ۲۰ قانون ثبت حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند 
تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه 
اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی به نام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع 

نخواهد بود. تاریخ انتشار: ۹۹/۰۳/۰۷
محمود مهدی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان ۲۴۱ م/الف

آگهي مناقصه عمومی )نوبت دوم(
شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۹۹ شوراي محترم اسالمي شهر ، نسبت به احداث بوستان محله ای واقع در خیابان شهید 
میرافضلی  از طریق برگزاري مناقصه عمومي اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صالحیت و دارای شرایط الزم که تجربه و توانایي انجام کار را دارند، 
دعوت بعمل مي آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطالع از شرایط شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان 
خیابان تختي یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ ۹۹/۳/۱۷ به دبیرخانه شهرداري مرکزي 
تسلیم  نمایند. مدت انجام کار  ۳ماه از تاریخ ابالغ قرارداد می باشد تضمین ۵ درصد مبلغ براورد که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی 
به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۵۹۴۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان ،آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداري روز شنبه  مورخ ۹۹/۳/۱۷ ، تاریخ 

بازگشایی پاکات روز یکشنبه ۹۹/۳/۱۸ می باشد.   شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است  شماره تلفن های تماس ۵ - ۳۴۲۵۸۷۰۱ - ۰۳۴

روابط عمومي شهرداري رفسنجان
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روایت»کرمانامروز«ازوضعیتنابسامانحقوقمعلمانبازنشستهودرحالکارکهروزبهروزبیارزشترمیشود:

حقوق معلمان در شأن ایشان نیست

به خاطر ندارم در کجا، اما دو متن را در یک کتاب 
خواندم که درباره بازسازی های کشورهای جنگ زده 
جنگ جهانی دوم بود. در آن درباره بازسازی پس از 
جنگ گفته شده بود که »قبل از هر چیز مراکز هنری 
و فرهنگی کشورهای زیان دیده را ترمیم و راه اندازی 
کنید تا مردم خودشان بقیه کشور را بازسازی کنند« 
و متن دیگر این بود که »اگر می خواهید ملتی را نابود 
پایین  را  کشور  آن  مدرسان  و  معلمان  شان  کنید، 
بیاورید تا الگوهای نسل آینده آن سرزمین به افرادی 
بی بضاعت و کم توان تبدیل شوند. به این ترتیب دیگر 
نیازی به جنگ برای نابودی آن کشور نیست، خودش 
نمی تواند  هیچ کس  را  سرانجام  این  می شود«  نابود 
رد کند. باید قبول داشته باشیم که امروز دیگر هیچ 
معلمی به سان گذشته از غنای مادی برخوردار نیست 
و متاسفانه بسیار مشاهده می کنیم که بعضی معلمان 
امروزی دیگر به مانند قدیمی ها رفتاری قاطع و ضد 
تبعیض ندارند و گاهی اوقات بسته به وضعیت مالی 
به  پدیده  این  می کند.  تغییر  رفتارشان  خانواده ها 
دلیل نجابت معلمان ایرانی بسیار کم دیده می شود، 
اما باید قبول کنیم که حقوق زیر سه میلیون تومان 
برای معلمان درحال کار و حقوق حدود یک میلیون 
و پانصد هزار تومان برای بازنشستگان به مانند یک 

شوخی مبتذل است.
در کشوری که خط فقر در حوالی عدد هفت میلیون 
تومان حقوق ماهانه قرار گرفته است، حقوق کمتر از 

نگه داشتن  فقیر  به معنای  برای معلمان  این مقدار 
این قشر است و باید بدانیم که برای یک فرد فقیر 
قبل از هر چیز فرار از فقر در اولویت قرار دارد. حال 

اینکه چگونه این عزیزان باید در میان معضالت مالی 
ارتقاء سطح علمی  و شکست های اجتماعی به فکر 
کشور باشند، سوالی بی جواب و البته تراژیک است. 
از  چگونه توقع داریم که در میان نگرانی های ناشی 
خودرو،  خرید  در  ناتوانی  فرزندان،  دانشگاه  شهریه 
معلم  یک  شب،  نان  حتی  و  جهیزیه  نشینی،  اجاره 
به  آموزی  علم  مسیر  در  را  خود  تمرکز  تمام  بتواند 
کار گیرد و سال به سال خود را با جامعه همراه سازد 
این  یقینا  ببرد،  بهره  بدیع  آموزشی  از روش های  و 
توقع کم کم به خیالی دست نیافتنی تبدیل خواهد 
شد و در این زمان است که به قول آن سیاست مدار 
خارجی کشورمان خودبه خود نابود می شود و تمامی 
الگوهای مناسب کودکان دانش آموز به افرادی ضعیف 
که هیچ کس دوست ندارد به جای ایشان باشد مبدل 

می شوند.
یقینا بخشی از این نوشته ها را مسئوالن و مدیران 
مربوطه می دانند، اما اینکه چرا برای ترمیم و تصحیح 
را  نمی شود  انجام  موثر  و  کارا  اقدامی  این وضعیت 
متوجه نمی شوم. چرا کیفیت این قشر مهم را فدای 
دست  به  کنم  چه  کاسه  امروز  و  ایم  کرده  کمیت 
داریم؟ هرچه هست به عنوان یک رسانه که وظیفه 
دارد گوش شنوا و زبان گویای مردم باشد این نکته 
را امروز بار دیگر درکنار هزاران مقاله ای که در این 
زنگ  شاید  تا  کردیم  منتشر  است،  نوشته شده  باره 
هشداری باشد برای مسئوالن این سرزمین. به امید 
فردایی بهتر که در آن هیچ تهدید خود ساخته ای 

کشورمان را تهدید نکند.

   یکی از سیاست مداران کشورهای زیان دیده در جنگ جهانی دوم درباره معلمان 
گفته بود؛ »اگر می خواهید ملتی را نابود کنید، شان معلمان و مدرسان آن کشور را پایین 
بیاورید تا الگوهای نسل آینده آن سرزمین به افرادی بی بضاعت و کم توان تبدیل شوند. 
به این ترتیب دیگر نیازی به جنگ برای نابودی آن کشور نیست، خودش نابود می شود« 
به عنوان یک رسانه که همواره حرف دل مردم را زده است، امروز صریح اعالم می کنیم 
که وضعیت معیشت معلمان به گونه ای وخیم است که نمی توان به آینده این کشور 

امیدوار بود، مگر اینکه اصالحی اساسی انجام شود و....

چهکنیمبچههااینقدر»هلههوله«نخورند؟

سرویس علم و زندگی کرمان امروز

با این همه خوراکی هایی که دم دست بچه ها قرار دارد، 
چطور نو جوانان و بچه ها و والدین می توانند کاری کنند 
که غذا های ناسالم یا "هله هوله "ها اینقدر جذاب نباشد؟

 مشکل چاقی کودکان چقدر جدی است؟
در بریتانیا، بیش از یک کودک از هر پنج کودکی که 
دوران ابتدایی را شروع می کند، اضافه وزن دارد یا چاق 
است و این نسبت تا شروع دوره دبیرستان به یک نفر از 

هر سه دانش آموز می رسد.
به سادگی فکر می کنیم، چون نوجوانان سوخت و ساز 
سریع تری نسبت به بزرگساالن دارند پس اشکالی ندارد 
پاکت  یک  یا  شکالت  بسته  یک  مدرسه  راه  سر  که 

چیپس بخرند و بخورند.
به نظر دکتر سیمون استینسون، پژوهشگر علوم تغذیهٔ 
بنیاد تغذیهٔ بریتانیا: "شواهد نشان می دهد که پسر های 
چاق باالی چهار سال هر روز بین ۱۴۰ تا ۵۰۰ کالری 
بین  همین سن  در  دختران  و  می کنند  مصرف  اضافی 
۱۶۰ تا ۲۹۰ کالری در روز؛ چاقی می تواند به سالمت 
جسمی و ذهنی کودک صدمه بزند و خطر بیماری هایی 
کند  بیشتر  را  تنفسی  و مشکالت  باال  فشار خون  مانند 
از  ناشی  آسیب های  برای  مناسبی  زمینه  هم چنین  و 

زورگو یی قلدر ها و کمبود اعتماد به نفس باشد".
بنا به نظر دکتر نیکالس ویلکینسون، ازدانشگاه لیدز 
وضعیت  بر  کودکی  در  نامناسب  و  ناسالم  غذایی  رژیم 
بدنی فرد در بزرگسالی اثر می گذارد. او می گوید: "نوعی 
شکل  زمانی  که  دارد  وجود  ناتوان  و  ضعیف  فنوتیپ 
خورده  مناسب  و  کافی  غذای  کودکی  در  که  می گیرد 
با سیستم سوخت و ساز دیگری  یعنی شما  باشد.  نشده 
رشد می کنید، به طوری که با مقدار مواد غذایی کمتر 
می توانید به زندگی ادامه دهید. این فنوتیپ برای عبور 
از شرایط دشواری که در آن بزرگ شده اید به شما کمک 
می کند، اما در طوالنی مدت به بدن شما آسیب می زند".

هانا ویت تیکر، متخصص تغذیه ٔ کودکان به اهمیت رفع 
اشاره  کودک  زندگی  آغازین  سال های  در  مشکل  این 
می کند: "وقتی کودکی حدود ۵ سال دارد و اضافه وزن 
دارد، اصالح این وضعیت در آینده خیلی سخت خواهد 
بود، چون سلول های چربی در بدن او شکل گرفته اند و 

به رشد خود ادامه می دهند".

کدام کودکان بیشتر در معرض خطر هستند؟
مناطق  "بچه های  می دهد:  توضیح  استینسون  دکتر 
قرار  در معرض چاقی  بیشتر  برابر  دو  انگلستان  محروم 
دارند تا بچه هایی که در مناطق مرفه زندگی می کنند؛ 
دارند مخارج  برای خانواده هایی که درآمد خیلی کمی 
را  آن ها  درآمد  از  سه چهارم  حدود  سالم  غذایی  رژیم 
می بلعد و غذا هایی که کمتر سالم باشند، ارزان تر هستند. 
فروشگاه های  که  است  طوری  محروم  مناطق  فضای 
فست فود بیشتر در دسترس هستند و امکان کمی برای 

فعالیت بدنی بچه ها وجود دارد".
چطور بچه ها را تشویق کنیم تا غذای سالم بخورند؟

 ۱. از کودکی اجازه دهید با غذا بازی کنند
با امتحان کردن میوه و  تا  باید تشویق کرد  بچه ها را 
سبزی هایی که طعم آن را نمی شناسند آن ها را بشناسند 
و این بخشی از تالش برای تجربه های تازه باشد. مثال به 
بچه ها بگویید: "این را اگر بخورم چه صدایی می دهد؟ 
دیدگاه های  که  بچه هایی  می شود  باعث  کار  این  و   "
سرسختانه ای در مورد مواد غذایی دارند و حتی می گویند 
"من حاضر نیستم آن را بچشم" هم آن را امتحان کنند.
۲. مواد غذایی جدید را جایی جز سر میز غذا به 

بچه ها معرفی کنید
در  اینکه ساعت ها  به جای  ویلکنسون می گوید  دکتر 
و  بپزید  جدیدی  غذای  تا  کنید  صرف  وقت  آشپزخانه 
آخرش هم فرزندتان آن را نپسندد و از آن رو برگرداند، 
بهتر است هر از گاهی مقدار کم و کوچکی از خوراکی 
جدید به او بدهید مثل کمی سبزی یا شاید تکه ای میوه 
"واکنش بچه ای که آن  باشد.  از آن نچشیده  که پیش 
را دوست نداشته باشد این است که بگوید اه... و آن را 
تف کند بیرون! این موقعیت کمتر برای والدین آزارنده و 

برخورنده است اگر سر میز غذا نباشد".
۳. به اندازهٔ هر وعدهٔ غذایی توجه کنید

دکتر ویت تیکر می گوید: "برچسب های مواد غذایی به 
ما اطالعاتی از کیفیت غذا می دهند، اما در رستوران های 
فست فود نزدیک مدارس معموالً چنین چیزی به چشم 
نمی خورد. کسب و کار های کوچک معموالً برچسب مقدار 
مواد غذایی موجود بر محصوالت خود ندارند. از این رو 
وقتی به سوپر مارکت کوچک سر خیابان می روید چطور 
ممکن است بتوانید چنین اطالعاتی به دست بیاورید؟ "

و  تصور  بچه ها  و  والدین  که  می کند  پیشنهاد  او 
او  باشند.  داشته  غذایی  وعده  هر  ازاندازه  تخمینی 
می گوید: "چیزی مثل یک پاکت بزرگ چیپس ممکن 
است تمرین خوبی برای شما باشد که مقدار مناسب یک 
وعده برای هر سن را تعیین کنید و اگر این کار را نکنید 
به راحتی ممکن است جلوی تلویزیون بنشینید و بدون 
اینکه حواس تان باشد دو یا سه وعده از آن را بخورید. 
ما نیاز داریم که الگو های آگاهانه تری در مورد خوردن 
داشته باشیم، هر چند به هر حال وسوسه در این میان 
نقش دارد، اما خوب است که هر چه می خورید، به اینکه 

چه می خورید و چقدر می خورید آگاه باشید".
 ۴. نمونهٔ خانگی غذا های بیرون را درست کنید

دارید،  را دوست  بیرون  غذا های  فرزندتان  و  اگر شما 
راهی برای تغییر دستور تهیه آن ها پیدا کنید. ویت تیکر 
می گوید: "حتی غذای چینی با سس کاری یا رشته فرنگی 
را فکر کنید چطور می شود کمی تغییرش داد؟ چطور 
می شود چربی آن را کم کرد، یا کاری کرد که نمک و 
شکر و چربی اشباع شده کمتری داشته باشد؟ "به جای 
اینکه آخر هفته غذای بیرون سفارش دهید؛ با همه مواد 
غذایی که در خانه دارید چیزی درست کنید. با این کار 

"غذای راحت"  از  تازه ای  در ذهن فرزند خود معنای 
می سازید.

انواع  ما  از  خیلی  "برای  می گوید:  ویلکینسون  دکتر 
هله هوله ها و غذا های ناسالم یادگار هایی از دوران خوش 
و آسودهٔ کودکی ست، اما الزم است که در نسل بعدی 
را  آن  که  بگیرید  تصمیم  باید  بشکنید.  را  ارتباط  این 
پیدا  خودتان  برای  جدیدی  غذای های  و  دهید  تغییر 
برخالف  کار  این  بود؛  نخواهد  آسان  کار  این  و  کنید 

جریان آب شنا کردن است".
۵. بچه ها را در آشپزی مشارکت دهید

کنید  تشویق  را  "بچه ها  می گوید:  ویلکینسون  دکتر 
آشپزخانه  در  ببینند  "وقتی  کنند.  آشپزی  شما  با  که 
غذا  اگر  می کنند.  اعتماد  بیشتر  آن  به  است،  خبر  چه 
را با دست خودشان درست کنند، بیشتر به آن اهمیت 
می دهند و دوست دارند این کار را ادامه دهند و بیشتر 

این کار را امتحان کنند".
 ۶. خانه را با شکم پر ترک کنید

از  پیش  نوجوان تان  فرزند  که  کنید  پیدا  اطمینان 
باشد.  برای خوردن داشته  از خانه چیزی  رفتن  بیرون 
برای صبحانه  یا غالت کم شیرینی  نان  اگر کمی  حتی 
باشد.  خانه  به  برگشتن  از  پیش  برای  میوه  مقداری  یا 
همین کار ساده به آن ها کمک می کند که بتوانند جلوی 

وسوسه ٔ هله هوله ها بایستند.
 ۷. همه با هم... پشتیبان هم باشید

وقتی پای آشپزی و رژیم غذایی به میان می آید خیلی 
زمینه  این  در  خوبی  الگو های  والدین  که  است  مهم 
در  ما  کلینیک  "در  می گوید:  ویت تیکر  دکتر  باشند. 
مورد چگونگی رژیم غذایی متعادل و برنامهٔ پیشنهادی 
سیستم خدمات بهداشت ملی بریتانیا )ان اچ اس( برای 
رژیم غذایی سالم گفتگو می کنیم".  از  پیروی  و  ایجاد 
تماس هستند  در  فرزندان  با  که  خانواده  دیگر  اعضای 
هم می توانند در این زمینه کمک کنند. "ما نیاز داریم 
که همه با هم در این کار مشارکت کنیم. از پرستاران 
"جایزه"  عنوان  به  که  پدر بزرگ هایی  تا  بچه ها  خانگی 
و  می دهند؛  ناسالم  خوراکی های  و  هله هوله  بچه ها  به 

سر انجام... به خودتان مرخصی بدهید
حتی وقتی هر کاری از دست تان بر آمده را هم کرده 
باشید، باز هم کار آسانی نیست. بهترین راه این است که 
نفس عمیقی بکشید، اما دست نکشید، فقط یادتان باشد 
که آدم های زیادی هستند که در موقعیت شما هستند. 
دکتر ویلکینسون می گوید: "خودتان را سرزنش نکنید، 
چون این کار واقعاً سخت است... اگر برای شما سخت 
است برای هر کس دیگری هم سخت است و همینطور 

برای کل جامعه چنین است".

یادداشت های 
گاه و بی گاه

خلف وعده 
به ساعت نگاه کردم ربع ساعت وقت الزم بود تا به قرار برسم. 
پس از خانه بیرون آمدم و در پیاده رو شروع به راه رفتن 
کردم. در راه هم با چندنفر از رفقا و هم محله ای ها حال 
و احوال کردم و در ضمن ساعت را هم نگاه می کردم. دو 
سه دقیقه زودتر به محل رسیدم و ایستادم و منتظر ماندم تا 
دوستم هم برسد چند دقیقه ای گذشت اما از او خبری نشد. 
عقربه های ساعت را نگاه کردم و با بی حوصلگی شروع 
به راه رفتن در آنجا کردم. دیگر از موقع قرار ساعتی می 
گذشت و من با ناراحتی آنجا را ترک کردم و در حالی به 
کار دوستم چند ایراد در ذهنم مطرح می شد از کنار مسجد 

موقع نماز عبور کردم.

بهقلممحمدجواد
ایرانمنش

پر از باران 

که می آیی 

ام  خانه  به  خود  تکراری  مسیر  از  شب 
بودنت  به  دلم  یا  باشد  روشن  خانه  که  نیستی  تو  و  رسید 
خوش باشد که از پرسه های شبانه برگردم. خانه ام را باد با 
خود برده است و همچنان بی یاورترین آدم تاریخم. گاهی 
به تو حق می دهم که از این همه یأس و ترس و تنهایی رد 
شوی و به احتیاج من اعتنا نداشته باشی تا شب تنها خاطره 
ی تلخ زندگی ات باشد. در تمام روزگاران تو را خانه به 
خانه با خود برده ام هر وقت که شد بوده ام با تو رقصیده 
ام و هر وقت غمگین بوده ام سر بر شانه ات گذاشته ام و 
رویاهای خواستنی ام را دیده ام. تو آفتاب زندگی ام بودی 
و زمانی که سر بر شانه ام می گذاشتی جهان به رنگ و رو 
از شکوفه های صورتی می  پر  باغ های زندگی  می آمد 
زیبایی  این همه  توانم  بنشیند. چگونه می  بار  به  رفت که 
ات را نادیده بگیرم؟ اگر برای زندگی دنبال بهانه بوده ام 
تو می توانستی بهانه ام باشی ولی امروز به خواب و خیال 
با تو چراغانی شوم یک عصر  تا  پیوسته ای. کاش بودی 
بارانی شوم. آغشته در لبخندها هر لحظه درگیرت شوم. بی 
تو حساب کار و زندگی از دستم بیرون زده است و نمی 
دانم که در کجای زمان آواره شده ام. آن حس عاشقانه 
و قدیمی به نفرت تبدیل نشده است چرا که تنها نقطه ی 
روشن در قلبم هستی. سر به خانه ام که می زنی خیال رفتن 
باد می رود و هیچ  به  با رفتن تو جهان  نداشته باش چون 
کس محرم دلتنگی ام نیست لبخندهایم از روی اجبارست. 
به هرگز نیامدنت که فکر می کنم دلشوره وجودم را در 
جهنم  آتش  در  حتی  کند.  می  خاکستر  سوزان  تنورهای 
دوباره به خیالت دست می زنم تا دوام بیاورم تو که نیستی 
زندگی فقط خواب و بیداری های مکرر است خنده نیست 
کار نیست نبوغ نیست شلوغ نیست و هیچ پدیده ای اتفاق 

نمی افتد به جز تنهایی و رنج
پر از باران که می آیی دوباره رنگ می گیریم 
دوباره صاف و روشن تر شبی آهنگ می گیرم 

نمی دانی که دلتنگم نمی دانی که می میرم 
نمی دانی فقط گاهی 

خبر از عشق می گیرم 

بهقلم
مهنازسعید

بهقلم
محمدفتحنجات

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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پرفروش ترین رمان های ایرانی در ۵ دهه اخیر 

نگاهی به زندگی و آثار مهدی اخوان لنگرودی ؛

سرآمدترین ترانه سرای کشور

سرویس ادبی کرمان امروز

بخش اول
 

تحول  و  تحرک  حال  در  دو  هر  جامعه،  و  ادبیات 
نویسنده  می گذارند؛  متقابل  تاثیر  هم  بر  و  هستند 
زندگی  آن  در  که  است  زمانی  و  محیط  تاثیر  تحت 
می کند و منطبق با آن شرایط دست به آفرینش ادبی 
می زند و بی تردید جامعه در پدیدآوردن آن اثر دخالت 
موثر  نویسنده  احساسات  و  تفکر  بر  و  دارد  مستقیم 

است.
شاید برای شما جذاب باشد که بدانید چه اتفاقی در 
اینکه مثال در  افتاده است؛  ایران  سیر داستان نویسی 
دهه ۷۰ چه کتابی پرمخاطب بوده و چه نویسنده ای 
برای مردم جذاب بوده و به دنبال کتاب هایش می رفتند 

و تا کتابی منتشر می شد، به سراغش می رفتند.
آدم ها  قصه  کتاب خوانی  و  کتاب  هفته  بهانه  به 
بین  چهار دهه  فاصله  در  آنها  خواندن  و  کتاب ها  و 
سال های ۵۸ تا ۹۷ را در این گزارش بررسی کردیم. 
داستانی  ادبیات  در  اتفاقی  چه  ببینیم  تا  خواستیم 

ایران پس از انقالب افتاده است.
دهه ۵۰

در سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹ به گواهی آمار موجود، 
۱۸  رمان و داستان  بلند نوشته و در بازار نشر سال های 

ابتدای انقالب عرضه شده است.
نادر  نوشته  دود«،  بدون  »آتش  چون  رمان هایی 
ابراهیمی، »طاغوت در یک جزیره ناشناس« نویسنده 
محمود حکیمی، »سلول ۱۸« علی اشرف درویشیان، 
دولت آبادی،  محمود  نویسنده  سلوچ«  خالی  »جای 
»فیل  فاروقی،  جمشید  نویسنده  نخل«  پای  »خون 
در تاریکی« نوشته قاسم هاشمی نژاد و »رقص رنج« 
آن  آثار  مهم ترین  جمله  از  نسیمی،  خسرو  نوشته 
سال ها بودند که هرکدام از این آثار سرنوشتی متفاوت 

در سال های بعد از انتشارشان داشتند.
غالب آثاری که در این دوره نوشته شدند، به رنجی 
که مردم در زمان طاغوت کشیدند اشاره دارد؛ رنجی 
نشان  با  کرده اند  سعی  کتاب ها  این  نویسندگان  که 
و  در شهر  مختلف  در سطح های  مردم  زندگی  دادن 

روستا آن را به تصویر بکشند.
اما از میان این آثار، »آتش بدون دود« نادر ابراهیمی 
به عنوان یکی از کتاب های پرفروش این دهه و اوایل 

دهه ۶۰ جای گرفته است.
آتش بدون دود

 آتش بدون دود، یک داستان بلند هفت جلدی است 
که هر جلد آن شامل داستان جداگانه ای با تضادها و 
ماجراهای خاص خودش است. »آتش بدون دود« در 
رابطه با تاریخ و چگونگی زندگی ترکمن های ایرانی و 

فقر و محرومیت آنهاست.
سه مجلد این رمان قبل از انقالب اسالمی چاپ شد 

و چهار مجلد آن نیز بعد از انقالب به چاپ رسید.
نمودهای  شکل،  بهترین  به  رمان  این  با  ابراهیمی 
نمایش  به  را  ایرانی  اجتماعی ترکمن های  و  فرهنگی 

نام گاالن و سولماز  با  گذاشته است. جلد اول کتاب 
قبیله،  دو  قوانین  به خاطر  که  است  عشقی  داستان 

ممنوع و ناپسند است.
این داستان سرگذشت عشقی است که بدون توجه 
به اختالفات دو قبیله بزرگ ترکمن، بین دو جوان رخ 
داده است. گاالن، جنگجویی است که در عین  حال 
بی رحم  انتقام جو،  او  هست؛  نیز  شاعر صحرا  بهترین 
و  زیباترین  سولماز  است.  درستکار  حال  عین  در  و 
است.  مغرور  بسیار  که  دختر صحراست  باهوش ترین 

عشق آنها، عشقی جنون آمیز و منحصربه فرد است.
سال ها  مقدس،  درخت  عنوان  با  کتاب  دوم  جلد 
و  می کند  روایت  را  سولماز  و  گاالن  داستان  از  پس 
و  آق اویلر  دکتر  مجموعه،  این  اصلی  شخصیت های 

همسرش را معرفی می کند.
اتحاد  عناوین:  با  ترتیب  به  کتاب  بعدی  جلدهای 
بزرگ، واقعیت های پرخون، حرکت از نو، تو هرگز از 
حرکت بازنخواهی ایستاد و هر سرانجام سرآغازیست، 

نوشته شده اند.
چهار جلد پایانی این کتاب متاثر از فضای سال های 
ابراهیمی شروع کرده  انقالب است و روایتی که نادر 

است با روایت های سال های انقالب رشد می کند.
نادر  آثار  درخشان ترین  از  یکی  دود«،  بدون  "آتش 
از  بعد  منتخب  رمان نویس  عنوان  است که  ابراهیمی 
انقالب را نیز برای او به ارمغان آورده است. ابراهیمی 
براساس این رمان، سریالی تلویزیونی نیز با همین نام 
ساخت که مخاطبان و عالقه مندان بسیاری را به خود 

جذب کرد.
نثر این رمان پر از جمالت کوتاه و پرمغز است که 
خواننده  توسط  و  سپرده  به خاطر  به راحتی  می تواند 
منتقل  دیگر  نسل  به  نسلی  از  و  تکرار  دیگران  برای 

شود.
دهه ۶۰

سال های جنگ و البته سلحشوری ملت ایران در دهه 
آرمانخواهی ۶۰ رخ می دهد. ادبیات داستانی این دهه 
تحت تاثیر جنگ و وقایع مرتبط با آن قرار می گیرد. 
عمیقی  فاصله گذاری  سال ها  این  در  اینکه  ضمن 
شکل  انقالب  ابتدای  سیاسی  مختلف  گروه های  بین 
می گیرد و جریان های فرهنگی هم از این فاصله گذاری 

سیاسی مستثنی نیستند.
در این دوره نام های جدیدی از نویسندگانی برآمده 

مطرح  داستانی  ادبیات  در  اسالمی  انقالب  فضای  از 
می توان  را  دهه  این  معروف  نویسندگان  شدند. 
این گونه نام برد: قاسمعلی فراست، محسن مخملباف، 
زنوزی جاللی،  فیروز  سلیمانی،  محسن  رهگذر،  رضا 
بایرامی  محمدرضا  شجاعی،  سید مهدی  موذنی،  علی 
و داریوش عابدی. »نخل های بی سر« نوشته قاسمعلی 
فراست و »زمین سوخته« نوشته احمد محمود، جزء 

رمان های پرفروش این دهه هستند.
نخل های بی سر

 کتاب »نخل های بی سر« قاسمعلی فراست هم جزء 
و  شده اند  منتشر  دهه  این  در  که  است  کتاب هایی 

بسیار هم کتاب پرفروشی بوده است.
فراست از آن دست نویسندگانی است که او را به واقع 
می توان از نویسندگان ادبیات انقالب نام برد؛ چراکه 
ادبیات  حوزه  در  خود  فعالیت  سال های  نخستین  او 
با  و  اسالمی  شکوهمند  انقالب  از  بعد  را  داستانی 

مجموعه داستانی »زیارت« آغاز کرد.
رزمندگان  حماسه آفرینی  و  هشت ساله  جنگ  وقوع 
در جبهه های نبرد حق علیه باطل، قاسمعلی فراست 
ادبیات  حوزه  در  هم مسلکانش  از  بسیاری  مانند  را 
داستانی به حیطه جنگ، دفاع مقدس و خلق آثار در 

این  گونه ادبی رهنمون کرد.
فراست به آن گروه از داستان نویسان تعلق دارد که 
همواره بر شکل تجربه شهودی و حضوری برای خلق 
آثارشان شهره اند. به همین جهت شاهدیم که فراست 
روزهای  به  که  بی سر«  »نخل های  رمان  خلق  برای 
جنگ  و  خرمشهر  آزادسازی  برای  نبرد  و  محاصره 
سال های  همان  در  می پردازد،  کشورمان  جنوب  در 
بحبوحه جنگ تحمیلی یعنی سال های ۶۰ و ۶۱ به 
»نخل های  رمان  و چاپ  نگارش  به  و  رفت  خرمشهر 
توسط  کتاب  این  که  پرداخت   ۶۱ سال  در  بی سر« 

انتشارات امیرکبیر به چاپ رسید.
زمین سوخته

اما به جز »نخل های بی سر« کتاب دیگری هم بود   
هم  آن  و  و خواندند  داشتند  دوست  را  آن  مردم  که 
کتاب »زمین سوخته« احمد محمود بود. این داستان 
که در سال ۱۳۶۱ منتشر شد، حاصل تجربه شخصی 
نویسنده از جنگ است. احمد محمود خودش درباره 
برادرم  کشته شدن  خبر  »وقتی  می گوید:  کتاب  این 
را در جنگ شنیدم، از تهران راه افتادم رفتم جنوب. 

رفتم سوسنگرد، رفتم هویزه. تمام این مناطق را رفتم. 
دلم  واقعا  برگشتم،  وقتی  بودم.  جبهه  نزدیک  تقریبا 
تلنبار شده بود. دیدم چه مصیبتی را تحمل می کنم. 
نخورد،  موشک  تهران  تا  چون  آرامند.  چه  مردم  اما 
مردم  الاقل  می خواست  دلم  نکردند.  حس  را  جنگ 
افتاده است.  اتفاقی  مناطق دیگر هم بفهمند که چه 

همین فکر وادارم کرد که زمین سوخته را بنویسم."
سوخته  »زمین  می گوید:  هم  گفت وگویی  در  او 
حکایت سه ماه اول جنگ است. در این سه ماه اول 
جنگ، حتی تا مدت ها بعد هیچ یک از مناطق مختلف 
کشور از اتفاقاتی که در مناطق نزدیک به جبهه افتاده 
بود، خیلی جدی خبر نداشتند. چیزهایی می شنیدند 
باور. تهران زندگی آرامی  اما نه حس  می کردند و نه 
داشت، درحالی که از جنوب غرب تا شمال غرب، خط 
مرزی کشور پیوسته زیر توپ و موشک و گلوله های 
عراق بود. مردم تا چیزی در حدود ۸۰ کیلومتر درون 
این خط مرزی، گرفتار مصیبت بودند؛ ارتش مجهز و 

تا دندان مسلح عراق."
رمان های عامه پسند دهه ۶۰

دارند  وجود  هم  دهه  این  در  پسند  عامه  رمان های 
و با حضوری محکم و با توجه به استقبالی که مردم 
از جمله  دارند، پشت سر هم چاپ می شوند.  آنها  از 
این دهه  نویسنده های پرکار رمان های عامه پسند در 
اشاره  رحیمی  فهیمه  و  ثامنی  نسرین  به  می توان 
کرد. کتاب هایشان ساده نوشته می شوند و خیلی هم 

مخاطب دارند.
و  رحیمی  فهیمه  خوشبختی«  به  »بازگشت  کتاب 
»آخرین دیدار« و »آهنگ جدایی« از جمله رمان های 

پرفروش دهه ۶۰ بودند.
مهم ترین محور داستان های دهه ۶۰

بهناز علی پور، داستان نویس و منتقد ادبی می گوید: 
تنهایی،  دهه،  این  داستان های  محورهای  »مهم ترین 
آوارگی  موشک باران،  جنگ،  مهاجرت،  محرومیت، 
محیطی،  شرایط  انعکاس  همه  که  است  ناامنی  و 
فرهنگی، اجتماعی و برش هایی از تجربه های عاطفی 
این  و روزمره دوران خود هستند. داستان های کوتاه 
روانشناختی،  و  ازجمله ذهنی  انواع مختلفی  دهه در 
نوشته  اجتماعی  و  سیاسی  و  اسطوره ای  تاریخی، 

شده اند.
دهه ۷۰

است؛  ایران  داستانی  ادبیات  پربار  دهه   ۷۰ دهه 
گفته اند  خودشان  پیش  نویسنده ها  گویا  که  دهه ای 

باید از همین االن شروع کنیم و این دهه را بسازیم.
از  است؛  افتاده  زیادی  اتفاق های  دهه  این  در 
داستان های عامه پسند پرمخاطب تا کتاب های جنگ 

و داستان های پست مدرن.
ادبیات  دنیای  به  جدی  ورود  زنان  دهه  این  در 
داستانی داشتند و از حدود ۱۲۰۰ رمان منتشرشده، 
این  از  است.  زن  نویسندگان  به  متعلق  آن  از  نیمی 
میان، ۷۰ درصد رمان های زنان نویسنده و درصدی از 
رمان مردان نویسنده به جریان داستان  های رمانتیک 

عامه پسند اختصاص دارد.
عمومی  اقبال  با  که  عامه پسندی  آثار  مهم ترین  از 
مهدی  از  آبی«  »اتوبوس  به  می توان  شدند  مواجه 
اعتمادی، »باغ مارشال« از حسن کریمی، »پریچهر« 
ثامنی،  نسرین  از  عشق«  »تندیس  مودب پور،  م.  از 

»پنجره و آریانا« از فهیمه رحیمی، »حکایت روزگار« 
از فریده گلبو، »بامداد خمار« از فتانه حاج سیدجوادی، 
و  دل  »افسانه  خسروانی،  زهره  از  زندگی«  »غم های 
نگین محبت« از فریده رهنما، »بگشای لب« از شهره 
از  وجودم«  از  »نیمی  و  محبت«  »گستره  وکیلی، 
نسرین قدیری، »سال های بی کسی« از مریم جعفری، 
از  عشق«  »سپیده  صفوی،  نازی  از  بهشت«  »داالن 
رویا خسرونجدی و »شاه پری حجله« از رویا سیناپور 

اشاره کرد.
بامداد خمار

فتانه  خمار«  »بامداد  رمان ها  این  میان  از   
حاج سید جوادی توانست مخاطبان زیادی پیدا کند.

رمانی است که حاج سید جوادی در  »بامداد خمار« 
سال ۱۳۷۴ نوشته است. این کتاب در ۱۰ سال ۳۰۰ 
از نوبت های چاپ  هزار نسخه فروش داشته و برخی 
آن با شمارگان ۱۰ تا ۱۸ هزار نسخه در  خور توجه 

است.
این کتاب، داستان سوزناک عشق نافرجام دختری از 
اعیان دوره قدیم تهران به جوانی نجار از طبقه پایین 
پرفروش ترین  از  یکی  خمار«  »بامداد  است.  جامعه 

رمان های معاصر ایران است.
روبه رو  بسیار  نقدهای  و  داغ  بحث های  با  رمان  این 
و  زنان  میان  روابط  مقوله  برای  را  آن  موافقان،  شد. 
دانستند  عبرتی  درس  یا  دانسته  مفید  جوان  مردان 
از  دفاع  را  آن  نیز  مخالفان  بی تجربه.  جوانان  برای 
تحقیر  و  جامعه  باالدست  طبقات  شرافت  و  اصالت 

فرودستان دانستند.
روی ماه خداوند را ببوس

 رمان دیگر این دهه که پرفروش بود، کتاب »روی 
ماه خداوند را ببوس« مصطفی مستور است. چاپ اول 
این کتاب در سال ۱۳۷۹ بود و از آن سال تاکنون ۷۵ 

چاپ آن منتشر شده است.
یک  سرگشتگی های  داستان  کتاب،  این  داستان 
جامعه شناس جوان به نام یوسف است که تازه درسش 
تمام شده و نمی داند جای خدا در زندگی اش کجاست.

نگاه نو به حرف ها و سوال های مذهبی باعث شد تا 
این کتاب بین خوانندگان اواخر دهه هفتاد محبوبیت 
که  بود  همین  کتاب  جالب  نکات  از  یکی  کند.  پیدا 
هیچ کس در آن سفید یا سیاه مطلق نبود، مثال همین 
عنوان کتاب از حرف های یک زن خیابانی در داستان 

است.
مِن او

 خیلی ها در اواخر دهه ۷۰ این کتاب را به هم هدیه 
می دادند؛ کتابی که توانست نظر خیلی از عالقه مندان 

به کتاب را تغییر دهد.
رضا امیرخانی در این کتاب داستان مربوط به زندگی 
فردی به نام علی فتاح )از خانواده های قدیمی  تهران( 
را روایت می کند. علی فرزند یک تاجر معتبر است که 
عاشق  نوجوانی  در  می کنند.  زندگی  شهر  جنوب  در 
مهتاب - خواهر عزیزترین رفیقش کریم که نوکرشان 
هم بود - می شود ولی این عالقه در طول عمر مهتاب 

به ازدواج نمی انجامد.
چاپ اول این کتاب در سال ۷۸ بود و تاکنون ۴۵ 

چاپ از آن منتشر شده است.
ادامه دارد...

منبع:خبرگزاری ایسنا

و  نویسنده  سرا،  ترانه  شاعر،  لنگرودی  اخوان  مهدی 
منتقد ادبی در دهه ۵۰ با خلق ترانه های ماندگاری چون 
بین سرآمدترین  او  نام  و  به شهرت ملی رسید  »گل یخ« 

ترانه سرایان کشور جای گرفت.
در  لنگرود  شهر  در   ۱۳۲۴ سال  در  لنگرودی  اخوان   
شرق استان گیالن به دنیا آمد. پدرش از مالکان و صاحب 
کارخانه چای بود. وی دوران کودکی، تحصیالت ابتدایی و 
متوسطه را در لنگرود گذرانید. او کم کم به ادبیات و به ویژه 
سرودن شعر روی آورد. دوستی و نسبت فامیلی اش با زنده 
یاد »محمود پاینده لنگرودی«، شاعر و مردمشناس شهیر 
گیالنی موجب شد تا با جدیت تمام در عرصه ادبیات گام 

بگذارد و آثار ماندگاری خلق کند.
دبیرستان  دوره  اتمام  از  بعد  لنگرودی  اخوان  مهدی 
رشته  در  تحصیل  ادامه  برای  زادگاهش،  شهر  در  خود 
جامعه شناسی به تهران رفت. حضور او در این شهر موجب 
بیشتر  جدیت  با  و  شود  دگرگون  کلی  به  نگاهش  تا  شد 

دنبال کند که  به صورت حرفه ای  را  ادبی اش  فعالیت های 
یکی از ثمره های این دوره اش سرایش ترانه های ماندگاری 
توسط  که  بود  یخ  گل  آلبوم  ترانه های  آنها  سرآمد  و  شد 
»کوروش یغمایی« آهنگ سازی شد و به اجرا درآمد. تولید 
این اثر جاودانه موجب شهرت اخوان لنگرودی و نیز انگیزه 

بیشتر او برای انجام فعالیت های ادبی شد.
ایران  ملی  دانشگاه  از   ۱۳۵۱ سال  در  لنگرودی  اخوان 
اخذ مدرک  برای  و  فارغ التحصیل  در رشته جامعه شناسی 

دکتری راهی وین پایتخت اتریش شد.
• آثار اخوان لنگرودی

مهدی اخوان لنگرودی اما با انتشار نخستین دفتر شعرش 
پاینده  محمود  مقدمهٔ  با   ۱۳۴۵ سال  در  »سپیدار«  یعنی 
لنگرودی حضور خود را در وادی ادبیات معاصر ایران رقم 
عاج  و  چوب  به  می توان  او   اشعار  مجموعه  دیگر  از  زد. 
۱۳۶۹، آبنوس بر آتش ۱۳۷۰، خانه ۱۳۷۵، سالیا ۱۳۷۸، 

گل یخ )برگزیده اشعار( ۱۳۷۸ اشاره کرد.

این نویسنده پرشور لنگرودی در کنار سرایش شعر و ترانه 
دستی در نویسندگی نیز داشت و به نظر بیشتر منتقدان 
و  جدی   خیلی  نویسندگی  در  لنگرودی  اخوان  آثارش، 
این  در  می کرد.  دنبال  را  ادبی اش  فعالیت های  حرفه ای تر 
»پنجشنبه«   ،۱۳۷۴ در   »آنوبیس«  چون  آثاری  او  حوزه 
در  ۱۳۷۵، »ارباب پسر« در  ۱۳۷۷، »در خم آهن« در  
۱۳۷۹، »اال تی تی« در  ۱۳۷۸ و »توسکا« در  ۱۳۹۲ را به 
رشته تحریر در آورد و منتشر کرد. در این میان رمان ارباب 
پسر هم از نظر نثر و شیوه نگارش و هم از نظر ساختاری از 
رمان های بسیار خوب ایرانی است که برخی منتقدان آن را 

با رمان »کلیدر« محمود دولت  آبادی قیاس کرده اند.
اخوان لنگرودی در بخش های جانبی فعالیت های ادبی اش 
آثار قابل توجهی تالیف و ترجمه کرده است که »یک هفته 
با شاملو« در  ۱۳۷۳، »خدا غم را آفرید، نصرت را آفرید« در 
سال ۱۳۸۰، »از کافه نادری تا کافه فیروز« در ۱۳۹۲، »ای 
دل بمیر یا بخوان، ترجمه اشعار خوان رامون خمینس در 

۱۳۷۳ و  »ببار اینجا بر دلم«  از نمونه های بارز آنهاست.
• دیدار با کارلوس فوئنتس

نویسنده  فوئنتس«،  »کارلوس  با  گفت وگو  و  دیدار 
یاد  به  و  شیرین  خاطرات  از  التین  آمریکای  سرشناس 
ماندی این نویسنده گیالنی بود که خود در این باره گفته 
بود: »وقتی به رسم یادگار یکی از کتاب هایم را به کارلوس 
فوئنتس می دادم همان جا یادداشتی به خط فارسی درون 
بودم  نوشتن  سرگرم  وقتی  نوشتم.  برایش  کتاب  جلد 
شوق  با  و  می کرد  نگاه  دست هایم  به  شوق  با  فوئنتس 
فراوانی همسرش را صدا کرد و گفت بیا ببین ایرانی ها از 

راست به چپ می نویسند".
مهدی اخوان لنگرودی دوشنبه پنجم خردادماه ۱۳۹۹ در 
۷۵ سالگی بر اثر عارضه مغزی در اتریش درگذشت و در 

کنار قبر برادرش به خاک سپرده شد.

منبع: همشهری آنالین
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تفاوت سنی در ازدواج آری یا خیر!؟ 

آثار و پیامدهای شکرگزاری

سرویس اجتماعی کرمان امروز

باید به عنوان  بحران جمعیتی و تأخیر در ازدواج جوانان 
یک تهدید جدی مورد توجه قرار گیرد و دالیل آن بررسی 

و حل شود.
ازدواج، یکی از سنت های دیرینه ای که دین مبین اسالم 
روزها شاهد  این  اّما  است،  اشاره کرده  آن  اهمیت  به  بار ها 
این سنت  راه  سِر  بر  پاگیری  و  و رسوم دست  آداب  وجود 
پیغمبر هستیم که باعث شده جوانان به دالیل مختلفی از 

انجام آن سر باز بزنند.
است،  شده  جوانان  ازدواج  مانع  که  موضوعاتی  از  یکی 
تفاوت سنی دختر و پسر به ویژه بزرگ تر بودن دختر است؛ 
معیاری که برای اغلب خانواده ها, اصل تشکیل زندگی شده 
و اهمیت آن به حدی است که حتی با وجود هم کفو بودن 
یا تفاهم داشتن دو طرف، مخالفت جّدی برخی از خانواده ها 
را به همراه دارد و عالمت سوال های زیادی را برای آن ها به 

وجود آورده است.
جامعه  روانشناسی،  حوزه های  کارشناسان  اغلب  اگرچه 
و  دختران  سنی  تفاوت  خصوص  در  مذهبی  و  شناسی 
پسران دیدگاه های مختلفی دارند، اّما آن چه که در نهایت 
موجب اجماع نظر نهایی آن ها شده اهمیت ازدواج و توجه 
از  شدن  دور  باعث  حاشیه ها  تا  است  مهم تر  معیار های  به 

متن نشوند.
در این میان جوانانی هستند که برای ساختن یک سقف 
خود  خانواده های  مخالفت  از  و  می ِکشند  انتظار  مشترک 
صرفا به دلیل بزرگ تر بودن دختر از پسر گالیه می کنند؛ به 
طوری که احسان ۳۰ ساله به عنوان یکی از هزاران جوانان 
دم بخت، عمده دلیل ازدواج نکردن خود تا این سن را فارغ 

از مشکالت اقتصادی، مخالفت خانواده اش عنوان کرد.
از  بعد  و  شدم  عالقه مند  خانمی  دختر  "به  می گوید:  او 
حدوِد  من  از  که  مون  سنی  تفاوت  متوجه  نسبی،  آشنایِی 
اهمیت  موضوع  این  من،  برای  بزرگتره شدم.  سال   ۶  –  ۵
نداشت، چون واقعا از همه لحاظ تفاهم داشتیم و با دختر 
خانوم هم به توافق رسیدیم، اّما مشکل از جایی شروع شد 
این  از  خواستگاری  مراسم  توی  ایشون  و  من  خونواده  که 
موضوع مطلع شدن و پاشونو تو یه کفش کردن که به درد 
تفاوت سنی  این  متوجه  و،  و حاال جوونیم  نمی خوریم  هم 

نیستیم و چند سال دیگه به اشتباهمون پی می بریم. "
 این پسر جوان ادامه داد: " حاال من بالتکلیفم و همچنان 
راضی  هامونو  بتونیم خونواده  دارم تالش می کنم که شاید 
از  من  نه  ُو  می گذره  موضوع  این  از  ماهه   ۶ االنم  و  کنیم 
به نظر  موضعم دست کشیدم و نه خونواده ها راضی شدن. 
من وقتی دو طرف به هم عالقه مندن و تفاهم اعتقادی ُو 

اخالقی دارن، این مخالفتا چیه؟! "
مهرداد ثابت، روانشناس اظهار کرد: ایران در سال ۱۴۳۰, 

۲۴ میلیون جمعیت سالمند خواهد داشت که کاهش رغبت 
تهدید های جدی است  از  یکی  دار شدن،  بچه  و  ازدواج  به 
و این موضوع نشان از وضعیت نگران کننده هرم جمعیتی 
می دهد تا جایی که ممکن است پنجره جمعیتی بسته شود.
وی با اشاره به موانع ازدواج جوانان بیان کرد: بحران های 
اقتصادی، اشتغال و... دست و پای جوانان را بسته و آن ها 
نتیجه  در  و  اند  داده  دست  از  را  خانواده  تشکیل  جسارت 
بی  که  نماند  ناگفته  البته  است،  شده  کم  هم  فرزندآوری 
خانواده ها  از  برخی  برای  فرزند  کم  تعداد  داشتن  یا  بچگی 
حتی با وجود داشتن وضعیت خوب اقتصادی به یک ارزش 
اجتماعی تبدیل شده است، چراکه داشتن خانواده کوچک را 

از الزامات زندگی مدرن می دانند.
بحران  زمانی،  دوره  این  در  کرد:  تصریح  روانشناس  این 
و  اجتماعی  مناسبات  از  بسیاری  است  ممکن  جمعیتی 
فرهنگی کشور را به هم بریزد و باید توجه کرد که اگر دختر 
مشترک  زندگی  تشکیل  برای  مناسبی  فکری  رشد  پسر  و 
دارند نباید ازدواج خود را صرفا به بهانه تفاوت سنی به تأخیر 
بیندازند، هر چند که ازدواج با فاصله سنی کم ممکن است 
به دلیل انطباق با هنجار های اجتماعی، رضایت بیشتری را 

به دنبال داشته باشد.
ثابت گفت: طبق سرشماری سال ۹۵, ۲۵.۱ درصد از زنان 
و  را تشکیل می دهند مجرد  نفره  میلیون  که جمعیتی ۱۰ 
سال   ۴۰ باالی  آن ها  از  نفر  هزار   ۴۲۶ آمار،  این  براساس 

هستند و طبق تعریف های جمعیت شناختی، جزء مجرد های 
قطعی محسوب می شوند.

وی ادامه داد: یک سوال که برای بسیاری از افراد مطرح 
می شود این است که چرا میزان دختران مجرد دهه شصتی 
تا این حد باالست؟! که این موضوع یک دلیل ساده دارد و 
و  کم سن  دختران  با  معموال  پسران  که  است  این  هم  آن 
سال تر از خودشان ازدواج می کنند. یعنی به همان نسبت که 
دختران دهه شصتی با تجرد و افزایش سن ازدواج بیشتری 
روبرو هستند، دختران دهه هفتادی امکان ازدواج بیشتری 

دارند.
دختران  با  دهه  یک  پسران  معموال  افزود:  روانشناس  این 
دهه قبلی خود ازدواج می کنند. به طور مثال؛ به دلیل اینکه 
پسران دهه ۵۰ کم بوده اند، تقاضا برای ازدواج با دختران 
دهه شصتی هم کم بوده است که به این امر مضیقه ازدواج 
می گویند و در باال بردن آمار تجرد قطعی دختران در دو دهه 

۸۰ و ۹۰ بسیار تأثیرگذار بوده است.
ثابت خاطرنشان کرد: با این تفاسیر، اگر پسران برای ازدواج 
با دخترانی با فاصله سنی ۵ یا ۶ سال کوچک تر از خود اصرار 
داشته باشند، بسیاری از دختران فرصت ازدواج را از دست 
خواهند داد، اما اگر پسران مجرد با دخترانی با فاصله سنی 
۲ تا ۴ سال کوچک تر از خود ازدواج کنند، قریب به اتفاق 

دختران و پسران از نعمت ازدواج بهره مند خواهند شد.
وی بیان کرد: بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن 

در سال ۹۵ که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، 
و  شهری  نقاط  در  ازدواج  نخستین  در  زنان  سن  میانگین 
در  سن  میانگین  و  سال   ۲۲ و   ۲۳.۴ ترتیب  به  روستایی 
نخستین ازدواج مردان در کل نقاط شهری ۲۷.۸ و در نقاط 

روستایی ۲۶.۵ سال محاسبه شده است.
شهری  نقاط  در  شاخص  این  کرد:  تاکید  روانشناس  این 
سن  میانگین  همچنین  و  بیشتر  روستایی  نقاط  از  همواره 
سن  میانگین  از  همواره  خود  ازدواج  نخستین  برای  مردان 
روستایی  و  شهری  بخش های  در  ازدواج  نخستین  در  زنان 
باالتر بوده است. از این رو، به نظر می رسد جامعه ایرانی ۴ 

سال تفاوت سنی را به عنوان یک عرف پذیرفته باشد.
این  بیانگر  نیز  کشور  در  طالق  آمار  کرد:  تصریح  ثابت 
اندک،  سنی  فاصله  با  افرادی  با  همساالن  ازدواج  که  است 
ازدواج های موفقی بوده است، به طوری که این آمار ها نشان 
زوجین  بین  طالق,  به  ازدواج  نسبت  بیشترین  می دهند 
ازدواج  بیشترین  یعنی  است.  افتاده  اتفاق  سال  و  سن  هم 
و کمترین میزان طالق مختص زوجینی بوده که هم سن و 
سال و همچنین در میان زوجینی بوده که پسر یک یا دو 

سال از دختر بزرگ تر بوده است.
موضوع  در  پسر  از  دختر  بودن  بزرگ تر  با  رابطه  در  وی 
ازدواج گفت: به نظر می رسد اختالف سنی بیش از آن که 
واقعیت داشته باشد، مورد توجه قرار گرفته است، در حالی 
موفقیت  در  را  دیگری  عوامل  نقش  آماری  واقعیت های  که 

ازدواج دخیل می دانند.
به عنوان یک  باید  بحران جمعیتی  افزود:  روانشناس  این 
ملی  مساله  یک  به  و  گیرد  قرار  توجه  مورد  جدی  تهدید 
تبدیل و اهمیت آن تبیین شود و دولت نیز نقش موثرتری 
در این موضوع مهم ایفا کند، البته جوانان هم با مشورت از 
تجارب دیگران در زندگی، مشاوره قبل از ازدواج و بررسی 

تمامی جوانب شخصیتی به این مهم توجه کنند.
شمس،  محّمدعلی  المسلمین  و  االسالم  حجت  ادامه  در 
مساله  با  رابطه  در  خانواده  مسائل  و  مذهبی  کارشناس 
شرعی  دیدگاه  از  ازدواج  برای  پسر  از  دختر  بودن  بزرگتر 
و دینی اظهار کرد: اسالم در این خصوص هیچ نوع حکمی 
نداده است، چرا که به طور کلی مبنای دین ما برای ازدواج، 
کفویت است،  بدین معنا که زن و شوهر باید با یکدیگر هم 

کفو باشند.
وی تصریح کرد: از دیدگاه دین مبین اسالم، منظور از کفو 
همان ایمان است. یعنی دختر و پسر جوانی که قصد ازدواج 
با یکدیگر هم کفو  ایمانی  باید از لحاظ  با یکدیگر را دارند 

باشند، چراکه ایمان، مالک مهمی برای ازدواج است.
این کارشناس مذهبی، از تفاوت های سنی و مساله بزرگتر 
بودن دختر از پسر به عنوان یک مساله اجتماعی یاد کرد و 
گفت: اسالم در امر ازدواج، هیچ گونه محدودیت ها و موانعی 
را برای جوانان قرار نداده است و حکمی مبنی بر اینکه چون 
دختری از پسری بزرگ تر است پس نباید با یکدیگر ازدواج 
محدود  باعث  موضوع  این  که  چرا  است،  نداده  ارائه  کنند 

کردن آزادی اشخاص در امر مهم ازدواج می شود.
وی ادامه داد: در حقیقت، موضوع تفاوت سنی و بزرگ تر 
هر  که  است  اجتماعی  موارد  از  یکی  پسر،  از  دختر  بودن 
فردی با سلیقه و معیار خود با آن روبرو شده و در نهایت 
انتخاب می کند و این موضوع از لحاظ اسالم هرگز مذمت 
نشده است و افراد برای ازدواج خود باید بر اساس هم کفو 
و مالک های  تفاهم ها  بودن صالحیت های الزم،  دارا  بودن، 
تصمیم  است،  گرفته  قرار  اهمیت  مورد  دین  در  که  مهمی 

الزم را بگیرند.
دختری  جوانی،  پسر  انتخاب  است  ممکن  افزود:  شمس 
تمامی  اما  است،  بزرگ تر  او  از  دختر  این  اگرچه  که  باشد 
مالک های یک همسر شایسته و باایمان از نظر او را داشته 
باشد که در این شرایط نمی توان صرفا به دلیل اینکه دختر 
جوان از او بزرگ تر است، از ازدواج آن ها ممانعت و این نوع 

ازدواج را رد کرد.
ازدواج ها  نوع  این  که  کرد  تأکید  مذهبی  کارشناس  این 
از لحاظ شرعی جایز هستند و موضوع اجتماعی این قضیه 
و  مهم  برایشان  افراد  از  برخی  شود  باعث  شاید  که  است 
اولویت باشد که دختر حتما باید از پسر کوچک تر باشد، اما 
در نهایت، مهم ترین مسئله، معیار های مهمی چون هم کفو 
بودن و ایمان، اخالق و شایستگی دختر و پسر در امر ازدواج 
است که می تواند زندگی شیرین و آینده روشن و موفقی را 

برای هر دوی آن ها رقم بزند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

قبال  در  نیست،  قدرشناسی  روحیه  دارای  که  فردی 
نعمات خداوند نیز این توانایی را نخواهد داشت.

نام  به  ارزشی  خدا  صالح  بندگان  ویژگی های  از  یکی 
ارزش های  و  دین  آموزه های  نگاه  از  است.  »شکرگزاری« 
یاد  از  را  آن  نباید  کرد،  شما  به  کسی خدمتی  اگر  انسانی 
برد و این خدمت را روزی جبران کرد. گاه انسان نمی تواند 
جبران کند، یا به خاطر اینکه توانایی او کم است و یا خدمتی 
نیست،  قابل جبران  است که  زیاد  قدری  به  او شده  به  که 
در این صورت حداقل باید با زبانش تشکر کند در غیر این 
صورت کفران نعمت کرده و مستحق زوال نعمت است. حال 
بی منتهای  نعمات  قبال  در  است  ممکن  تقدیر  و  شکر  این 
خداوند متعال و یا تشکر در قبال لطف دیگران و در قالب 

شکر عملی یا لسانی باشد.
امام رضا)ع( در روایتی درباره اهمیت تشکر از دیگران آمده 
خدا  خلق  از  خود  ولی ّنعمت  شکرگزاری  که  »کسی  است: 
نکند شکرگزاری از خدا نکرده است؛ َمنْ  لَمْ  یَْشُکِر الُْمْنِعَم ِمَن 
.« )عیون أخبار الرضا علیه  َ َعزَّ َو َجلَّ الَْمْخُلوقِیَن لَْم یَْشُکِر اللَّ
در  نهفته  خصلت  به  برخورد  اینگونه  ص۲۴(  ج ۲،  السالم، 
این دست افراد باز می گردد؛ چرا که عمدتاً فردی که دارای 
این  نیز  نعمات خداوند  قبال  نیست، در  روحیه قدرشناسی 
توانایی را نخواهد داشت. بدتر اینکه دسته ای دیگر از افراد 
هستند که نه تنها در صدد جبران نعمات خداوند و نیز لطف 
دیگران نیستند و یا حتی با زبان آن را ابراز نمی کنند بلکه 
قلمداد  را وظیفه آن ها  به خود  الطاف نسبت  و  نعمات  این 

می کنند و یا آن محبت را به حساب دیگری می گذارند.
نحوهبرخوردباافرادبیتفاوت

افراد  رفتاری  روانشناسِی  نگاه  از  معموالً  افرادی  چنین 
بی تفاوتی اند؛  روحیه  دارای  که  می شوند  محسوب  خنثایی 
دیگران  به  خیری  تنها  نه  که  افرادی اند  معموالً  افراد  این 
و  دهند  بروز  خود  از  منفی  رفتار  است  ممکن  بلکه  ندارند 
این  که  جایی  تا  آورند  فراهم  را  سایرین  رنجش  موجبات 

اُمید  تو  خیر  به  »مرا  که  می کند  پیدا  جایگاه  ضرب المثل 
اخالقی  یا  ویژگی شخصیتی  این یک  نیست، شر مرسان«. 
صبوری  و  مدارا  باید  آن ها  با  برخورد  در  انسان  که  است 
ندهند  انجام  مثل  به  مقابله  و  دهند  خرج  به  بیشتری 
باید  دارد،  انسان ها  تکریم  بر  بنای  خداوند  که  همچنان  و 
کرامت آن ها را حفظ کرد و این کمبود اخالقی را با صبوری 
برایشان اصالح کرد. اولین گام اصالح نیز توقع زدایی از خود 

است؛ به این معنا که نباید در قبال خوبی کردن به دیگران 
توقع سپاس داشت. معموالً والدین جزو آن دسته افرادی اند 
فرزندان  سوی  از  بی مهری ها  اینگونه  معرض  در  بیشتر  که 
قرار می گیرند که البته عمده این چالش به سهل انگاری در 
اینچنین  ترتیب  این  به  می گردد.  باز  فرزند  معنوی  تربیت 
این  دچار  است  ممکن  اجتماعی  برخوردهای  در  فرزندانی 
چالش رفتاری شوند و در مساله مهمی مثل ازدواج این رفتار 

را در روابط همسری تسّری داده و زمینه معضالت بعدی را 
فراهم آورند.

باید توجه داشت همان طور که عنوان شد »شاکر« بودن 
معرفی  قصد  وقتی  خداوند  است.  صالحان  بارز  ویژگی  از 
معرفی می کند  نعمات خود  را شاکر  او  دارد،  را  ابراهیم)ع(  
در  آن  فراخور  به  و  است  ِلَنُْعِمه «  »شاِکراً  او  می فرماید  و 
ُمْسَتقیم ؛   ِصراٍط  إِلی   َهداُه  َو  »اْجَتباُه  می فرماید:  آیه  ادامه 

به صراط  را  او  و  داد  قرار  برگزید و مجتبی  را  او  خداوند 
به  صفت  این  اهمیت  نحل(   ۱۲۱( کرد»  هدایت  مستقیم 
آیات  در  را  شکر  ویژگی  خداوند  حتی  که  واالست  قدری 
متعدد به صورت مبالغه به خود نسبت می دهد به این معنا 
َغُفوٌر  َُّه  »إِن عبارات  است؛  شاکرین  اوج  در  که خداوند خود 
َ َغُفوٌر َشُکوٌر« از  َّنا لََغُفوٌر َشُکور« و  »إِنَّ اللَّ َشُکور«،  »إِنَّ َرب

جمله این آیات است.
آثاروپیامدهایشکر

درباره آثار شکر باید گفت خداوند حداقل دو پیامد را معرفی 
می کند که شامل  زیادی نعمت و دفع بالست؛ بر اساس قرآن، 
آماده  را  او  و  زیاد  انسان  در  را  نعمت  دریافت  ظرفیت  شکر 
فرمود:  خداوند  که  آنجا  می کند  بزرگتری  نعمت های  دریافت 
إِنَّ  َکَفْرتُْم  لَِئْن  َو  َُّکْم  َلَزیَدن َشَکْرتُْم  لَِئْن  ُُّکْم  َرب َن  تََأذَّ إِْذ  »َو 
که  را  هنگامی  بیاورید(  به خاطر  )همچنین  و  لََشدیٌد؛  َعذابی 
پروردگارتان اعالم داشت: »اگر شکرگزاری کنید، )نعمت خود 
را( بر شما خواهم افزود و اگر ناسپاسی کنید، مجازاتم شدید 
است« )آیه۷ سوره ابراهیم)ع(( همچنین پیامد دیگر شکر دفع 
نساء  سوره  آیه۱۴۷  در  خداوند  است.  جامعه  یا  انسان  از  بال 
 ُ ُ بَِعذابُِکمْ  إِْن َشَکْرتُْم َو آَمْنُتْم َو کاَن اللَّ می فرماید: »ما یَْفَعُل اللَّ
شاِکراً َعلیماً؛ اگر شما سپاس گزاِر ] نعمت هاِی بی  شماِر حق [ 
باشید و ایمان آورید، خدا را با عذاب شما چه کار؟ خدا همواره 

پاداش دهنده و داناست.« 
در هر صورت شکر چه کم و یا چه زیاد دارای ارزش فراوانی 
است. امام صادق علیه السالم در روایتی درباره کم ترین حد شکر 
فرمود: »کمترین )حد( شکر این است که نعمت را از خدا بدانی، 
بی آنکه قلب تو مشغول به آن نعمت شود و خدا را فراموش 
نکنی، و همچنین راضی بودن به نعمت او و اینکه نعمت خدا 
را وسیله عصیان او قرار ندهی، و دستورات او را با استفاده از 
البحار، ج ۱، ص ۷۱۰( و  پا نگذاری« )سفینه  نعمتهایش زیر 
نیز فرمود: »ُشکُر النِّْعَمِه اجِتناِب الَمَحاِرم ؛ شکر نعمت آن است 

که از گناهان پرهیز شود«. )تفسیر نورالثقلین، ج ۲، ص ۵۲۹(
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خبر سازمان بهداشت جهانی:

آزمایش بالینی داروی »هیدروکسی کلروکین« معلق شد
»تدروس آدهانوم«، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت 
گفت: آزمایش بالینی داروی »هیدروکسی کلروکین« 
نگرانی های  دلیل  به  را  کرونا  ویروس  درمان  برای 

ایمنی معلق کرده است.
آدهانوم در یک  فارس،  از  نقل  به  تابناک  به گزارش 
آزمایش  موقتاً  سازمان،  این  گفت:  آنالین  نشست 
الزم  بررسی های  انجام  زمان  تا  را  دارو  این  بالینی 

توسط نهاد های نظارتی معلق کرده است.
نشریه معتبر پزشکی لنست هفته گذشته در مقاله ای 
ماالریای  ضد  داروی  مصرف  عوارض  درخصوص 
کرونا  ویروس  درمان  برای  کلروکین«  »هیدروکسی 

هشدار داده بود.
موجب  می تواند  دارو  این  است  آمده  مقاله  این  در 
آسیب به قلب شده و سرانجام بیمار را به کام مرگ 

بکشاند.
سازمان غذا و و داروی آمریکا هم درباره مصرف این 
دارو و عوارض آن از جمله مشکالت قلبی هشدار داده 
است. »آنتونی فائوچی« مدیر انستیتوی ملی آلرژی و 
بیماری های عفونی آمریکا می گوید تاکنون شواهدی 
درباره تاثیر این دارو در جلوگیری از کروناویروس به 

دست نیامده است.
رئیس  ترامپ«  »دونالد  که  است  حالی  در  این 
بار  چندین  نامعلوم  دالیل  به  بنا  آمریکا  جمهوری 
درباره اثرات درمانی این دارو برای درمان کرونا تبلیغ 

می کرد.
ترامپ چندی پیش اعالم کرد حتی خودش نیز برای 
مقابله با ویروس کووید-۱۹ هر روز قرص هیدروکسی 

کلروکین استفاده می کند.     

که  الشیدایی  نجوا  همسرش  و  بهزادی  وحید 
دارای پرونده های عدیده در حوزه پولشویی، اخالل 
در  نفوذ  و  از کشور  ارز  قاچاق  اقتصادی،  نظام  در 
افکار  دل  نمایندگی  طریق  از  کشور  بانکی  شبکه 
شیراز و اخذ کد دوم نمایندگی از شرکت خودروی 
سایپا برخالف مقررات و ضوابط قانونی هستند، در 

قراردادی منحصر به فرد به انعقاد قرارداد مشارکت 
در ساخت و تولید تعداد ۶ هزار خودرو با مبلغ آورده 
۳۰ میلیارد تومان با شرکت خودروی سازی سایپا 
جمالی  مهدی  سوی  از  قرارداد  کرده اند.این  اقدام 
مدیرعامل  عنوان  به  پرونده  این  ردیف سوم  متهم 
اقدامات  این  تا  می شود  امضا  و  تایید  سایپا  سابق 

مجرمانه، اخالل در بازار خودرو را رقم بزند.پس از 
انعقاد این قرارداد، تعداد خودرو ها به ۶ هزار و ۷۰۰ 
خودرو ها  این  تحویل  در  و  یافت  افزایش  دستگاه 
فریدون  و  عزیزی  محمد  تن   ۲ آن  اجرای  روند  و 
دیگر  از  و  دهم  مجلس  نمایندگان  از  احمدی 
متهمان پرونده که به همراه وحید بهزادی سفری 

نیز به دوبی داشته اند، ضمن مراجعه به دفتر وحید 
زیادی طال  مقادیر  و خرید  نوبت  بهزادی در چند 
مراجعه  حتی  و  سفارش  و  گری  واسطه  به  اقدام 
با  برگزاری جلسه  و  به شرکت خودروسازی سایپا 
خودروسازی  گروه  رییس  نایب  و  وقت  مدیرعامل 

سایپا می کنند.  

وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطالعیه شماره 
اعالم کرد: متقاضیان ثبت نام در طرح  چهار خود 
خودرو، صرفا به سامانه های فروش اعالمی از سوی 

خودروسازان مراجعه کنند.
وزارت صمت در این اطالعیه از تمامی متقاضیان 
حضور در طرح فروش خودرو ویژه ایام عید سعید 

از  را  خود  ثبت نام  صرفاً  تا  کرد  درخواست  فطر، 
سوی  از  شده  اعالم  فروش  سامانه های  طریق 
خودروسازان در اطالعیه های رسمی، صورت دهند.

ثبت نام،  مراحل  از  در هیچ یک  است  ذکر  شایان 
نیازی به مراجعه مستقیم به سامانه یکپارچه احراز 

مشتریان تجارت الکترونیکی )امتا(نیست.

درصورتی که فردی بدون گواهینامه رانندگی کند مجرم 
است و باید مجازات قانونی را طی کند.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی 
باشگاه خبرنگاران جوان،رانندگی بدون گواهینامه از لحاظ 
گواهینامه  بدون  فرد  که  صورتی  در  و  است  جرم  قانونی 
اقدام به رانندگی کند و مجرم شناخته می شود و خودرو 

توسط ماموران توقیف خواهد شد و فرد خاطی به مرجع 
بدون  رانندگی  قانون،  با  مطابق  می شود.  معرفی  قضایی 
یا  ماه  دو  تا  تعزیری  حبس  به  اول  بار  برای  گواهینامه 
به  را  یا هر دو مجازات  ریال  تا یک میلیون  نقدی  جزای 
دنبال دارد و در صورت ارتکاب مجدد فرد به دو ماه تا ۶ 
ماه حبس محکوم می شود البته این جرم از جمله جرایمی 

است که می تواند به جزای نقدی تبدیل شود.
البته باید به این نکته توجه داشت که نداشتن گواهینامه 
سبب مقصر شدن فرد فاقد گواهینامه در سانحه رانندگی 
نمی شود اما باید دید که آیا تصادف رخ داده ناشی از بی 

احتیاطی بوده یا علت دیگری دارد. 
 در صورت مقصر بودن فرد، دادگاه مکلف است مجازات را 

تشدید کند و می تواند این فرد را برای مدت یک تا پنج 
سال از رانندگی محروم کند.

رانندگی  گواهینامه  و  باشد  مقصر  راننده  تصادف  در  اگر 
باید بدون هیچ قید و شرطی  نداشته باشد، شرکت بیمه 
خسارات را پرداخت کند و سپس می تواند بخشی از آن یا 

تمام آن را از راننده بگیرد.  

جزئیاتی تازه  از عملکرد شبکه فساد سلطان خودرو
 نمایندگان مجلس و مدیران سایپا

اطالعیه جدید وزارت صمت در مورد فروش خودرو؛
متقاضیان صرفا از طریق سایت های اعالمی خودروسازان ثبت نام کنند  

به امتا مراجعه نکنید

حبس دو تا شش ماهه افرادی که بدون گواهینامه رانندگی می کنند

روحانی:

دولت دست دوستی به سمت 

مجلس جدید دراز می کند
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در پیام توییتری نوشت که دولت از 
اکنون دست دوستی خود را به سمت مجلس جدید دراز می کند. رییس 
جمهوری در این پیام تاکید کرد که با عبور مجلس از سن ۴۰ سالگی و 
آغاز دهه پنجم فعالیت آن، مردم چشم امید به همکاری یک  ساله دولت 
ماه  خرداد  هشتم  یازدهم  مجلس  دوخته اند.  یازدهم  مجلس  و  دوازدهم 
جاری کار خود را به طور رسمی آغاز می کند و به طور معمول تا یک 
روز پیش از آغاز به کار مجلس جدید، مجلس پیشین به کار خود ادامه 

می دهد.

ابهام در زمان واریز تسهیالت 

دو میلیونی کرونا
 ۲ تسهیالت  پرداخت  زمان  درباره  کرونا  حمایتی  تسهیالت  سخنگوی   
گذشته  هفته  گفت:  ندارند  ثابت  شغل  که  افرادی  به  تومانی  میلیون 
چندین جلسه درباره زمان واریز این تسهیالت و تعیین ساز و کار الزم 
ارائه  از  پس  نرسیدیم.  جمع بندی  به  اما  شد،  برگزار  افراد  اعتراض  برای 
برای  ارتباطات  وزارت  مربوطه،  دستگاه های  و  سازمان ها  توسط  لیست 

سرپرستان خانوار پیامک ارسال می کند که شما مشمول هستید.
همچنین  و  کرونا  بیماری  شیوع  آسیب دیدگان  از  حمایت  برای  دولت 
وام  پرداخت  گرفت.  درنظر  را  کرونا  حمایتی  بسته  اقتصادی،  مشکالت 
یک میلیون تومانی به تمام خانوار های یارانه بگیر از محل منابع یارانه ها 
یکی از این اقدامات بود.  عالوه بر آن مقرر شد که از بین این خانوارها، 
برای چهار میلیون نفر که شغل ثابت ندارند تسهیالت ۱.۵ تا ۲ میلیون 
رانندگان،  دستفروشان،  شامل  نفر  میلیون  چهار  این  شود.  واریز  تومان 
از  ساختمانی  کارگران  لیست  که  می شود  فصلی  و  ساختمانی  کارگران 
سوی سازمان تأمین اجتماعی، رانندگان و دستفروشان توسط وزارت کشور 

و کارگران فصلی توسط اتاق اصناف ارسال می شود.
»حسین میرزایی« سخنگوی تسهیالت حمایتی کرونا، درباره زمان واریز 
این تسهیالت اعالم کرد که هفته گذشته چندین جلسه درباره زمان واریز 
این تسهیالت و تعیین ساز و کار الزم برای اعتراض افراد برگزار شد، اما به 
جمع بندی نرسیدیم. پس از ارائه لیست توسط سازمان ها و دستگاه های 
می کند  ارسال  پیامک  خانوار  سرپرستان  برای  ارتباطات  وزارت  مربوطه، 
که شما مشمول هستید. ساز و کار پرداخت وام یک تا دو میلیونی به 
گروه های شغلی، ظاهرا به این گونه خواهد بود که اسامی مشموالن این 
وام که پرداخت های یک میلیونی وام یارانه بگیران برای آن ها انجام شده، 
مابقی تا سطح دو میلیون تومان به حسابشان شارژ خواهد شد؛ به طوری 
که برای خانوار یک تا دو نفره ۵۰۰ هزار تومان دیگر و برای خانوار سه 
نفره و باالتر یک میلیون تومان دیگر اضافه پرداخت می شود، براین اساس 
خانوار یک و دو نفره یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سه نفره و باالتر در 

مجموع دو میلیون تومان دریافتی خواهند داشت.
کسر  افراد  یارانه  از  میلیونی  یک  وام  همچون  وام  این  بازپرداخت  نحوه 
می شود و اقساط آن از تیر ماه برداشته می شود. وام بدون بهره بوده و 
با ۴ درصد کارمزد وام است همچنین مبلغ اقساط به این صورت  فقط 
است که به خانواده های تک نفره که یک میلیون تومان پرداخت می شود، 
۳۵ هزار و ۱۰۰ تومان مبلغ قسط وام است که از یارانه آن ها کسر می شود. 

خروج ایران از فهرست بیشترین 

آمار ابتال به کرونا
ایران از میان فهرست ۱۰ کشوری که بیشترین مبتالیان به کرونا را دارند، 
خارج شد. هند با پیشی گرفتن از ایران در شمار مبتالیان به ویروس کرونا، 
در میان ۱۰ کشوری که در شمار مبتالیان در صدر جدول هستند، قرار 
گرفت. بر اساس آخرین آمار ها تاکنون ۱۳۸ هزار و ۸۴۵ نفر در هند به 
کرونا مبتال شده اند که از این تعداد ۴ هزار و ۲۴ نفر جان باخته  و ۵۷ هزار 

و ۱۲۱ نفر نیز بهبود یافته اند.   

افزایش چشمگیر نسبت چک های برگشتی به 

مبادله ای در فروردین ماه بخاطر شیوع کرونا

براساس گزارش بانک مرکزی از آمار چک های مبادله ای در فروردین ماه 
۹۹، از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در ماه مـذکور بـه ترتیـب 
۱۸.۳ درصد و ۲۰ درصد برگشت داده شده است. دلیل اصلی این موضوع، 
تعلیق سه ماهه برخی از تنبیه های مربوط به چک برگشتی توسط دولت 
بخاطر شیوع کرونا بوده است.شیوع کرونا در ایران از اواخر بهمن ماه ۹۸ 
سبب شد تا بسیاری از واحد های اقتصادی تعطیل یا نیمه تعطیل شوند، 
موضوعی که در تسویه تعهدات مالی آن ها به خصوص وصول چک های 
صادر شده توسط آن ها نیز تاثیرگذار بود. به همین دلیل، دولت برخی از 
تنبیه های مربوط به چک برگشتی را برای سه ماه به حالت تعلیق درآورد 
دچار  اقتصادی  فعالین  کرونایی،  روز های  در  برگشت چک  در صورت  تا 

مشکالت زیادی نشوند.   

معنی کد ۲۵ کارت سوخت چیست؟

با  است  از کارت سوخت شخصی ممکن  استفاده  مالکان خودرو هنگام 
پیام هایی همچون کد ۲۵ یا کارت ابطال شده مواجه شوند که در این خبر 
به آن می پردازیم. فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی کشور در گفت وگو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه 
خبرنگاران جوان، در خصوص کد ۲۵ در کارت های سوخت گفت: مالکان 
خودرو هنگام استفاده از کارت سوخت شخصی ممکن است با پیام هایی 
همچون کد ۲۵ یا کارت ابطال شده مواجه شوند که این مساله به دلیل 

استفاده نادرست از کارت و مخدوش شدن فیزیک کارت است.
او ادامه داد: همچنین ممکن است مالک کارت آن را ابطال کرده باشد 
که در صورت دریافت این پیام، مالکان برای صدور المثنی کارت باید به 
مراکز پلیس ۱۰+ مراجعه کنند. سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی کشور تصریح کرد: مالکان وسایل نقلیه در صورت فراموش کردن 
سراسر  در  نفتی  فرآورده های  پخش  مراکز  و  نواحی  به  می توانند  رمز، 
کشور مراجعه کنند و همچنین باید توجه داشت که صدور کارت سوخت 

هوشمند المثنی فقط از طریق دفاتر پلیس ۱۰+ مقدور است.

و  رادیو  تئاتر،  پیشکسوت  بازیگر  کیانفر  صدیقه 
تلویزیون چشم از جهان فروبست.

صدیقه  پیشکسوت  هنرمندان  مؤسسه  اعالم  طبق 
کیانفر بازیگر پیشکسوت تئاتر، رادیو و تلویزیون صبح 
روز دوشنبه پنجم خردادماه در منزل شخصی خود به 

علت ایست قلبی درگذشت.
 کیانفر که متولد ۱۳۱۱ بود، فعالیت هنری خود را از 

سال ۱۳۳۶ در رادیو شروع کرده بود.
وی در طول عمر هنری خود در آثار سینمایی متعددی 
از جمله »هامون«، »آپارتمان شماره ۱۳«، »مأموریت 

آقای شادی«، »همسر« و »من زمین را دوست دارم« 
ایفای نقش کرده بود.

بچه  »بچه های کوچه دوستی« هنگامه مفید، »همه 
های من« مرضیه برومند، »بی گناهان« احمد امینی، 
»میوه ممنوعه« حسن فتحی و »رسم عاشقی« سعید 

سلطانی نیز از جمله مجموعه های تلویزیونی هستند 
که صدیقه کیانفر در آن ها به ایفای نقش پرداخته بود.
حضور در نمایش های »دریاچه پنهان« مسعود دلخواه 
تئاتری  تجربیات  جمله  از  پرور  سوسن  »هایالیت«  و 

زنده یاد کیانفر بودند.

اذیت های  و  آزار  از  فرار  برای  که  زن ۴۲ ساله ای 
درباره  بود،  آورده  پناه  قانون  دامان  به  دامادش 
ماجرای تلخ ازدواج دخترش به کارشناس اجتماعی 

کالنتری توضیحاتی ارائه داد.
اذیت های  و  آزار  از  فرار  برای  که  ساله ای   ۴۲ زن 
حالی  در  بود،  آورده  پناه  قانون  دامان  به  دامادش 
برای  باز  چشمانی  با  می زد  فریاد  ریزان  اشک  که 
ماجرای  درباره  بگیرید،  تصمیم  فرزندانتان  ازدواج 
تلخ ازدواج دخترش به کارشناس اجتماعی کالنتری 
که  بودم  ساله   ۱۳ گفت:  مشهد  خان  میرزاکوچک 
پای سفره عقد نشستم و با یکی از فامیل های دور 
نتوانستم  هم  خاطر  همین  به  کردم،  ازدواج  مادرم 
راهنمایی  مقطع  همان  در  و  بدهم  تحصیل  ادامه 
ترک تحصیل کردم. »اکبر« اگرچه فقط یک کارگر 
نداشت  عادت  بیکاری  به  وقت  هیچ  اما  بود،  ساده 
و خودش را به آب و آتش می زد تا شغل مناسبی 

پیدا کند.
باالخره به مشهد مهاجرت کردیم و همسرم با کمک 
یکی از اهالی روستایمان شاگرد اتوبوس مسافربری 
از  گرفت.  رانندگی  نامه  گواهی  بعد  مدتی  و  شد 

بود  نشین  خانه  و  بیمار  مردی  پدرم  دیگر،  سوی 
هوای  می کرد،  کار  منزل  از  بیرون  در  که  مادرم  و 
مخارج زندگی و پرداخت اجاره منزل ما را داشت. 
انتخاب  خالصه، »اکبر« آرام آرام شغل رانندگی را 
کرد و با اتوبوس دیگران به شهر های مختلف کشور 
مسافر می برد. روز ها به همین ترتیب سپری می شد 
و پسرم که در سال ۷۳ به دنیا آمده بود همچنان 
قد می کشید. تا این که ۹ سال بعد خداوند دختری 
گله ای  دیگر  کرد.  عطا  ما  به  زبان  شیرین  و  زیبا 
تنگنا  در  مالی  نظر  از  که  آن  با  نداشتم.  روزگار  از 
که  این  تا  می کردیم  زندگی  آرامش  با  ولی  بودیم، 
و  قلبی  بیماری  خاطر  به  همسرم  قبل  سال  شش 
بود که  این گونه  ناگهانی درگذشت.  به طور  ریوی 
مسئولیت فرزندان به دوش من افتاد. در این شرایط 
پسرم با تالش خودش و کمک های اندک من ازدواج 
که  آن  با  رفت.  خودش  سرنوشت  دنبال  به  و  کرد 
بعد از مرگ همسرم روزگار سختی را از نظر مالی 
می گذراندم، ولی با اصرار دختر ۱۳ ساله ام گوشی 
تلفن هوشمند برایش خریدم تا در دروس مدرسه از 
دیگر همکالسی هایش عقب نماند. اما متاسفانه او به 

پسر  با  اجتماعی شدو  وارد شبکه های  پنهانی  طور 
ارتباط  بود  بزرگ تر  از خودش  جوانی که ۱۷ سال 
برقرار کرد. او در حالی با »ارژنگ« قرار های خیابانی 
می گذاشت که من هیچ آشنایی با فضا های مجازی 
نداشتم و همواره تصور می کردم او مشغول آموزش 
و یادگیری است. خالصه، زمانی متوجه ماجرا شدم 
که دیگر کار از کار گذشته و دخترم درگیر هیجانات 
بود.  شده  خیابانی  عشق های  زودگذر  هوس های  و 
پافشاری  »ارژنگ«  با  ازدواج  برای  قدر  آن  دخترم 
می کرد که من هم بدون هیچ گونه تحقیقی درباره 
ارژنگ و خانواده اش، به ازدواج آن ها رضایت دادم و 
مشغول تهیه جهیزیه برای »سارا« شدم، اما قیمت 
بود که سعی می کردم  آور  قدر سرسام  آن  اجناس 
ساعت های بیشتری را کار کنم. از طرف دیگر، مادرم 
تا  می کردند  کمکم  جهیزیه  تهیه  در  بستگانمان  و 
این که یک سال بعد دخترم را آبرومندانه به خانه 
برگزاری  از  هفته  یک  هنوز  ولی  فرستادم،  بخت 
جشن عروسی سپری نشده بود که آثار کابل شارژر 
به  ارژنگ  فهمیدم  تازه  دیدم.  دخترم  بدن  روی  را 
کرده  محبوس  خانه  در  را  دخترم  سوءظن،  خاطر 

به گونه ای  با کابل شارژر کتک زده است،  را  او  و 
آن  آثار  هنوز  ماجرا  از  هفته  یک  گذشت  با  که 
باقی مانده بود. وقتی به تحقیق از اطرافیان ارژنگ 
درباره وضعیت اخالقی و اجتماعی او پرداختم، تازه 
فهمیدم او در زمان مجردی پنج سال به جرم ربودن 
یک دختر در زندان بوده است و اکنون نیز با زنان 
و دختران غریبه همچنان ارتباط دارد. با وجود این، 
فقط به خاطر این که دخترم در فضای مجازی با او 
آشنا شده است، ادعا می کند که احتمال دارد این 
آشنایی مجازی با پسر دیگری تکرار شود. به همین 
دلیل گوشی تلفن دخترم را گرفته است و او را کتک 
می زند تا به سمت تلفن نرود. وقتی این ماجرا ها را 
متوجه شدم و به او اعتراض کردم، پیامک های زشت 
و زننده ای برای من و بستگانم ارسال کرد و اکنون 
و  آمده  منزلم  در  به  دوستانش  از  نفر  چند  با  نیز 

فحاشی و تهدید می کند. اما ای کاش ...
شایان ذکر است، با صدور دستوری از سوی سرهنگ 
کوچک  میرزا  کالنتری  )رئیس  حکاک  زاده  باقی 
خان( پرونده این زن جوان توسط کارشناسان زبده 
دایره مددکاری اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت.

صدیقه کیانفر درگذشت

ماجرای ازدواج با آدم ربا!
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پسرعجول نرسیده

 به بیمارستان متولد شد
تیم فوریت های پزشکی توانستند حین انتقال مادر بارداری از حوالی 
شهر کرمان به بیمارستان نوزاد او را سالم در آمبوالنس به دنیا بیاورند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
تیم  مناسب  درمانی  اقدمات  با   ، کرمان  اورژانس  مرکز  اعالم  به  بنا 
فوریت های پزشکی مادر باردار ۳۷ ساله دوشنبه ۵ خرداد ماه ساعت 
۸:۱۵ حین انتقال از حوالی شهر کرمان به بیمارستان نوزاد خود را در 
آمبوالنس به دنیا آورد. بر این مبنا ،مادر و نوزاد پسر تازه متولد شده 
برای تکمیل مراقبت های درمانی با حال عمومی مساعد به بیمارستان 

افضلی پور کرمان انتقال داده شدند.

راهکارهای جلوگیری از ابتالی 

ورزشکاران به بیماری های عفونی 
یک عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در ارتباط با نکات مهم 
ابتال به بیماری  های  از  مورد توجه توسط ورزشکاران برای جلوگیری 
به  ابتال  صورت  در  ورزش  بازگشت  منظور  به  مهم  مسائل  و  عفونی 

بیماری های تنفسی و عفونت های گوارشی توضیح داد.
مهدیه مالنوری شمسی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص نکاتی که 
باید توسط ورزشکاران برای جلوگیری از ابتال به بیماری  های عفونی 
آموزش  های  و  زندگی  سبک  در  تغییرات  کرد:  اظهار  شود،  رعایت 
بهداشتی، شستن مداوم دست  ها با صابون یا ژل ضدعفونی کننده، 
تمرینات،  اوج  هنگام  در  ویژه  به  اجتماعی  ارتباطات  کردن  محدود 
کمتر دست زدن به صورت، چشم و دهان، کمتر دست زدن به سطوح 
از   )... لیوان و  از وسایل شخصی )حوله، مسواک،  عمومی و استفاده 
جمله نکات مختلفی است که باید توسط ورزشکاران برای جلوگیری از 

بیماری  های عفونی مدنظر قرار گیرد.
وی همچنین در پاسخ به اینکه یک ورزشکار در صورت ابتال به بیماری 
در  کرد:  بیان  برگردد؟  تمرین  به  می  تواند  زمانی  چه  عفونی   های 
باال و دارای عالئم خفیف  باشد  صورتی که عالئم بیماری گردن به 
ورزشکار نیاز به استراحت کوتاه مدت دارد و نیاز به کاهش بار تمرین 
است اما در صورتی که عالئم بیماری گردن به پایین نظیر تورم غدد 
لنفی، اسهال، خستگی و سرفه خشک )بیماری ویروسی سیستمیک( 
باشد و الزم  فعالیت ورزشی داشته  نباید  روز  باشد، ورزشکار چندین 
است که تا زمان بهبودی عالئم استراحت کند، در غیر این  صورت 
مدت زمان بهبود طوالنی می شود و می تواند باعث بروز مشکالتی در 

ورزشکاران شود.

نکات مورد توجه به منظور 
بازگشت به فعالیت های ورزشی

به  توجه  مورد  نکات  مورد  در  مدرس  تربیت  دانشگاه  دانشیار  این 
منظور بازگشت به فعالیت های ورزشی در هنگام ابتال به بیماری های 
مجاری تنفسی فوقانی یا عفونت  های گوارشی در ورزشکاران، عنوان 
کرد: در نظر داشته باشید برای بیماری  های ویروسی ناشناخته مانند 
COVID-۱۹ یا آنفوالنزای شدید حتما دستور پزشک را برای بازگشت 

به فعالیت ورزشی مدنظر قرار گیرد.
مالنوری شمسی افزود: حداقل یک روز بعد از توقف تب یا بهبود عالیم 
تنفسی یا گوارشی قبل از بازگشت به فعالیت ورزشی منتظر بمانید، 
همچنین فعالیت با شدت خیلی پایین و با زمان کم شروع شود )-۴۵
افزایش  با ضربان حدود ۱۲۰ ضربه در دقیقه( و به تدریج  ۳۰ دقیقه 
یابد )چهار روز اول بعد از بهبودی را با احتیاط پشت سر بگذارید و به 

عالیم بدنتان حساس باشید(.
وی با بیان اینکه "در صورت مشاهده هر گونه بازگشت به عالیم قبلی 
به پزشک مراجعه کنید،" گفت: عالوه بر این منتظر بمانید تا عالیم 
در صورت بازگشت کامال برطرف شوند، همچنین سطح تحمل خود 
را بعد از دوره بیماری در نظر بگیرید و زمان های ریکاوری را افزایش 
دهید و در نهایت نیز اگر در محیط بیرون مجبور به فعالیت هستید 

هفته اول بعد از بیماری پوشش بیشتری را در سرما استفاده کنید.

ابتالی برخی بازیکنان و عوامل تیم های لیگ برتری به ویروس 
کرونا آغاز تمرینات آن ها را تحت الشعاع قرار داده است.

باشگاه  ورزشی  گروه  فوتسال  و  فوتبال  خبرنگار  گزارش  به 
هفته  اتمام  از  پس  ایران  فوتبال  برتر  لیگ  جوان،  خبرنگاران 
بیست و یکم این رقابت ها در تاریخ ۹ اسفند ۹۸ به دلیل شیوع 
ویروس کرونا تعطیل  و در نهایت پس از کش و قوس های فراوان 
رعایت  با  شد  قرار  ها،  رقابت  کلی  لغو  یا  برگزاری  ادامه  درباره 
پروتکل های بهداشتی ادامه مسابقات این لیگ و البته دسته های 

پایین تر برگزار شود.
برهمین اساس هفته گذشته سازمان لیگ در بیانیه ای اعالم کرد 
تیم های لیگ برتری می توانند پس از تست گیری از تمام اعضای 
خود تمرینات شان را از ۳ خرداد آغاز کنند و در صورت فراهم 
بودن شرایط ۹ هفته باقی مانده از این مسابقات از ۲ تیر برگزار 
خواهد شد. البته تیم های فوالد خوزستان و استقالل تهران قبل 
افتاده به مصاف  از این تاریخ یعنی ۲۹ خرداد در دیداری عقب 

هم می روند.
وزارت  مدنظر  بهداشتی  پروتکل  درباره  موارد  مهم ترین  از  یکی 
بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا در ورزش، برای از سر گیری 
تیم ها  اعضای  کرونای  تست  بودن  منفی  بحث  رقابت ها  ادامه 
است. در واقع اگر مشخص شود پیش از شروع رقابت ها تست ۵ 
بازیکن یک تیم مثبت بوده کل اعضای آن تیم باید به قرنطینه 
مسابقات  مجدد  شروع  در  دارد  احتمال  موضوع  همین  و  بروند 

وقفه انداخته و حتی آن را به تعطیلی بکشاند.
نخستین  تازگی  به  برتری  لیگ  تیم های  که  شرایطی  در  حال 
تست  شدن  مثبت  اند،  گرفته  شان  تیم های  از  را  کرونا  تست 
بازیکنان و عوامل برخی باشگاه ها، روی برگزاری تمرینات آن ها 

سایه انداخته است.
از  از تست گیری  قبل  اصفهان  فوتبال سپاهان  تیم  بازیکن  دو 
کل اعضای این تیم به کرونا مبتال شدند که البته پس از بهبود 
شرایط شان، اکنون بدون مشکل تمرینات خود را در کنار سایر 

شاگردان امیر قلعه نویی پیگیری می کنند.
تست گیری از کلیه اعضای تیم سایپا مشخص کرد یک بازیکن 
و  پزشکی  تدابیر  تحت  باید  کرونا  به  ابتال  دلیل  به  تیم  این 

قرنطینه قرار بگیرد.
باشگاه تراکتور هم اعالم کرده تست چهار بازیکن این تیم مشکوک 
بوده و به همین دلیل برخی از شاگردان ساکت الهامی به او گفته 
سرخ  هرچند  نمی کنند.  شرکت  تمرینات  در  شان  ترس  از  اند 
پوشان تبریزی به زودی در تست های تکمیلی شرکت می کنند، 
از این موضوع راحت  اما به نظر می رسد تا زمانیکه خیال شان 
نشود، احتمال ضعیفی برای حضور آن ها در تمرینات وجود دارد.

گهر  گل  را  برتری  لیگ  تیم های  بین  وضعیت  خطرناک ترین   
اند  سیرجان دارد. در این باشگاه ۶ بازیکن به کرونا مبتال شده 
و همین امر سبب لغو تمرینات شاگردان مجید جاللی و تحت 

پایش قرار گرفتن سایر نفرات سیرجانی ها شده است.
همچنین دو عضو کادر تدارکات تیم فوتبال پرسپولیس تهران 
اند. شایعاتی هم  قرنطینه شده  وارد  به دلیل کرونا گرفتن  هم 
لیگ  فعلی  صدرنشین  اول  مهاجم  علیپور،  علی  ابتالی  درباره 

شنیده شد که البته این موضوع تکذیب شد.
در بین تیم های لیگ یکی هم تست ۳ بازیکن تیم هوادار مثبت 

شده است.
تست  که  است  این  دارد  وجود  زمینه  این  در  که  جالبی  نکته 
از  پیش  که  شده  اعالم  مثبت  تیم هایی  بازیکنان  کرونای 

تمرینات  برگزاری  زمان  درباره  لیگ  سازمان  صریح  دستورالعمل 
و بازی ها، مخالف سرسخت انجام شدن ادامه رقابت ها بودند.

اکنون بحث مهم این است که آیا با تداوم وضعیت فعلی امکان 
برگزاری مسابقات از همان تاریخ مشخص شده وجود دارد؟

کرده  اعالم  ورزشی  پزشکی  فدراسیون  سخنگوی  سعیدی،  رضا 
این بازیکنان در زمان حضور در منازل خود و قبل از اینکه در 
اگر  و  اند  شده  مبتال  کرونا  ویروس  به  کنند،  شرکت  تمرینات 
برگزاری  از  پیش  و  تمرینات  شروع  زمان  در  بازیکن  یک  تست 
بازی ها مثبت باشد باید تصمیم های جدی تری اتخاذ شود. به 
پروتکل  طبق  گهر  گل  حتی  تیم ها  تمام  اکنون  دلیل  همین 

می توانند تمرینات خود را پیگیری کنند.
در نهایت به نظر می رسد در حال حاضر عزمی برای تعطیلی 
کلی رقابت ها وجود ندارد، اما در نهایت به انتظار نشست و دید 
یا  می کند  فراهم  رقابت ها  ادامه  برگزاری  برای  مجالی  کرونا  آیا 

خیر؟

کرونا جان فوتبال ایران را می گیرد؟
خبر

تیم  بازیکنان  از  تن  چند  ابتالی  پی  در 
فوتبال گل گهر سیرجان به ویروس کرونا، 

این باشگاه بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از کرمان، متن کامل بیانیه 
ابتالی  پیرامون  سیرجان،  گهر  گل  باشگاه 
به  گهر  گل  فوتبال  تیم  اعضای  از  تعدادی 

ویروس کرونا به شرح ذیل است:
کشور،  رسانه های  در  خبری  درج  پی  در 
تیم  بازیکنان  از  تعدادی  ابتالی  بر  مبنی 
به  باید  کرونا،  ویروس  به  گهر  گل  فوتبال 

اطالع مردم خوب و ورزش دوست کشورمان 
توسط  کرونا  تست  انجام  از  پس  برسانیم؛ 
یکی از معتبرترین آزمایشگاه های کشور به 
باشگاه گل گهر اعالم شد که متاسفانه چند 
تن از بازیکنان و کادر فنی تیم به ویروس 

مذکور مبتال هستند.
 از آن جا که سالمت بازیکنان، کادر فنی و 
خانواده ایشان مهم ترین دغدغه باشگاه گل 
فوتبال  تیم  تمرینات  بالفاصله  است،  گهر 
گل گهر تعطیل شد و کلیه بازیکنان و کادر 
فنی نیز قرنطینه شدند. متعاقب این ماجرا 

که یک بار  مقرر شد  تیم  پزشک  تصمیم  با 
تیم تست های الزم  اعضای  از همه ی  دیگر 

گرفته شود.
همشهریان  کلیه  به  را  خاطر  اطمینان  این 
که  می دهیم  گهر  گل  باشگاه  همراهان  و 
وزارت  پروتکل های  اساس  بر  همچنان 
بهداشت و درمان و وزارت ورزش و جوانان 
عمل خواهیم کرد، چراکه همواره مهم ترین 
جهت  در  تالش  گهر،  گل  باشگاه  رسالت 
روحی  و  جسمی  سالمت  سطح  افزایش 
تمامی مخاطبان و همیاراِن خود در سراسر 

ایران اسالمی بوده است.
سازمان  به  گهر  گل  باشگاه  پیشنهاد  اما 
از  تست  اخِذ  الزامی شدِن  پیگیری  لیگ، 
تمامی تیم ها، در آزمایشگاه های معتبر است 
که در صورت استفاده همه ی تیم ها از یک 
آزمایشگاه واحد، »صحت« و »اعتبار« نتایج 

تست ها تضمین خواهد شد.
در پایان یادآور می شود که اخبار و تصمیمات 
جدید این باشگاه، از طریق درگاه های رسمی 
اطالع رسانی باشگاه گل گهر به سمع و نظر 

مخاطبان خواهد رسید.

بیانیه گل گهر در مورد ابتالی بازیکنان این باشگاه به کرونا
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یك بازیگر باید چه نقش هایی بازی كند تا ماندگار شود؟ با چه 
كارگردان هایی باید كار كند تا نام اش جاودانه شود؟ از هر زاویه ای 
كه نگاه كنیم میشل پیكولی یك بازیگر بزرگ و مهم بود، ستاره ی 
نیم قرن از سینمای فرانسه بود. یك جور هویت این سینما نزد مردم 
عادی بود؛ آن هایی كه نام هایی چون ژان لوك گدار یا كلود شابرول 
را نشنیده بودند حتماً فیلم هایی از آلفرد هیچكاك، هانری ژرژ كلوزو 
و كلود سوته دیده بودند. پیكولی ۵۰ سال تمام در این فیلم ها بازی 
كرد. نقش كوتاه و بلند، مثبت و منفی برایش مهم بود، او خود سینما 
را دوست داشت و آدمی بود جدی در كارش. روزنامه ی گاردین در 
كرده  اشاره  جالب  نكته ی  یك  به  نوشته  او  مرگ  برای  كه  گزارش 
است؛ هیچ كس جوانی او را ندیده. انگار وقتی آدمی جاافتاده شد به 
سینما آمد، وقتی كه دیگر می توانست مثل یك آدم پخته سراغ هر 
نو بسازد. میشكل پیكولی چند ی پیش در  از  را  برود و آن  نقشی 
سن ۹۴ سالگی درگذشت؛ آن قدر عمر كرده بود كه تحول عمده ی 
سینما را ببیند. هم خوش شانس بود كه با كارگردان های موج نوی 
فرانسه كار كند هم آن قدر شایستگی داشت تا كارگردانی مثل بونوئل 

سراغ اش بیاید.
كارنامه ی او را كه نگاه می كنید از این تعداد فیلم معركه و شاهكار 
تعجب می كنید؛ چطور می شود »ونسان، فرانسوا، پل و دیگران« كلود 
»تحقیر«  به  كرد،  فراموش  را  رزالی«  و  »سزار  برد،  یاد  از  را  سوته 
ژان لوك گدار بی توجه بود، »احمق های ماه مه« لویی مال، »شبح 
فرری،  ماركو  بزرگ«  »پرخوری  بونوئل،  ژورن«  دو  »بل  و  آزادی« 
»زیبای مزاحم« ژاك ریوت و »عروسی سرخ« كلود شابرول را ندید 
خیلی  و  سینما  از  دوره ای  به  بود  متعلق  او  كه  كرد  فكر  و  گرفت 
است  این  سینما  خوبی  بود.  كرده  تمام  سینما  در  را  كارش  قبل تر 
این صدوخرده ای سال  تاریخ اش مدام جلوی روی اش است؛ در  كه 
فیلم ها مدام بازخوانی شده اند، مدام به شان رجوع شده و درباره شان 

حرف زده شده است.
نادیده گرفته شده اند حاال زنده شده اند و در  فیلم هایی كه زمانی 
خاطره ی همه مانده اند. اما پیكولی این شانس را داشت كه در بهترین 
بدرخشد هم  بهترین كارگردان ها كار كند و هم زمان خودش  آثار 
از  او  بابت گذشته ای درخشان ستایش شود.  بازنشستگی  در دوران 
نیست همیشه شایسته ی  ما  میان  دیگر  كه  امروز  تا  دهه ی شصت 
احترام بوده است؛ بازیگری كه از سینمای متفاوت فرانسه به سینمای 
متفاوت تمام جهان پرتاب شد و با بازی گرم اش، انرژی فراوانش و 

روزگار،  خوش سیمای  بازیگران  همه ی  با  بود  متفاوت  كه  چهره ای 
قلب ها را تسخیر كرد.

مادرش  آمد.  به دنیا  پاریس  در  دسامبر ۱۹۲۵   ۲۷ پیكولی  میشل 
اما هر دو موزیسین بودند، مادرش  ایتالیایی  فرانسوی بود و پدرش 
پیانو می نواخت و پدرش ویولن. سال ۱۹۴۵، وقتی تازه بیست ساله 
شده بود در فیلم »جادو ها« ساخته ی كریستین ژاك بازی كرد، اما 
گمان نكنید كه نقش مهمی داشت او در این فیلم فقط راه می رفت. 
به  را  راهش  كه  بود  سیاهی لشكر  قالب  در  بازی  و  فیلم  همین  اما 
بازی اش  اولین  نوشتند كه  زندگی نامه اش  بعدها در  باز كرد.  سینما 
اما خودش  بوده  رنوآر  ژان  ساخته ی  فرانسوی«  »كن كن  در  حضور 
آشنا  بونوئل  با  داده كه  انجام  وقتی  را  می گفت مهم ترین كارهایش 
شده است. شاید چون بازی اش در فیلم ژان رنوآر آن قدرها كه فكر 

می كرد تأثیرگذار نبود و نتوانست راهش را باز كند به عالم سینما.
یكی  او  بود.  پیكولی  زندگی  در  مهم  دوره ی  یك  سال ها  آن  اما 
دوبووار،  سیمون  سارتر،  پل  ژان  با  سال ها  آن  كه  بود  كسانی  از 
كه  دوره ای  شد.  آشنا  گركو  ژولیت  كافه،  خواننده ی  ویان،  بوریس 
و  می زد  را  اصلی  حرف  فرانسه  در  كمونیسم  و  اگزیستانسیالیسم 
پیكولی هم كه در دهه ی سوم زندگی اش بود جذب این افكار شد. او 
بعدها یكی از مؤثرترین چهره های حزب كمونیست شد و سال های 
سال مخالف راست های تندرو بود و تا آخر عمر با گروه های افراطی 
در نبرد بود. اما این آشنایی ها فضای ذهنی اش را تغییر داد، او دیگر 
یك بازیگر ساده ی تئاتر و سینما نبود، آشنایی او با مباحث فلسفی 
روز پیكولی را به كلی متفاوت كرد. برای همین او سرسختانه از بازی 
توانست  او  تا  اما كلی طول كشید  باز زد.  در فیلم های معمولی سر 
نقشی مهم در فیلمی مهم به دست بیاورد. خودش معتقد بود بازیگری 
تواناست كه كشف نشده. برای همین به كارگردان های مختلف نامه 
می نوشت و از آن ها می خواست تا بازی اش را روی سن تئاتر ببینند. 
این كار او یك بار جواب داد. او نامه ای خطاب به لوییس بونوئل نوشته 
روی  را  او  باید  كه  است  بااستعدادی  جوان  بازیگر  بود  گفته  و  بود 

صحنه ی نمایش ببیند.
از معرفی خودش  بعد  و  او رفت  تئاتر  تماشای  به  بونوئل  روز  یك 
پیش دوستان اش برگشت. ولی همین مالقات چند دقیقه ای زمینه ی 
او در  اولین بازی  بازی پیكولی در شش فیلم بونوئل را فراهم كرد. 
كاری از بونوئل در فیلم »شیطان عدن« یا همان فیلم »مرگ در این 
باغ« بود. پیكولی در نقش یك كشیش الغر و ضعیف و نحیف بازی 

می كرد كه ساكن منطقه ای جنگلی در برزیل بود. در دومین همكاری 
او بازیگر فیلم »خاطرات یك مستخدم« شد كه نقشی اغواگرانه بود 
و باید ژان موروی دوست داشتنی را فریب می داد. اما فیلم های بعدی 
فوق العاده  فیلم  یك  كه  ژور«  دو  »بل  اول  بود؛  درخشان تر  دو  این 
از بونوئل بود و پیكولی ۴۲ ساله در آن درخشید. »جذابیت پنهان 
بورژوازی«، »شبح آزادی« و »راه شیری« هم این همكاری را عمیق تر 
و موثرتر كرد. آن روزها پیكولی دیگر جوان نبود اما همین میانسالی 
هم به كار او آمده بود و توانسته بود در نقش مردان میانسال جذاب 

با افكار اسرارآمیز بدرخشد.
كرد؛  بازی  هم  دیگری  درخشان  نقش های  او  شصت  دهه ی  در 
و  بازی كرد  بلموندو  پل  ژان  كنار  ملویل  پی یر  ژان  اول در »كاله« 
روشفور«  »دخترخانم های  فیلم  و  گدار  ساخته ی  »تحقیر«  در  بعد 
ساخته ی ژاك دمی. این شروع یك دوران تازه برای پیكولی بود؛ او با 
كارگردان های موج نوی فرانسه آشنا شده بود كه اگرچه بیشترشان 
از نظر عقیده كمی با او متفاوت بودند )موج نویی ها مائوئیست بودند( 
اما فیلم هایشان وجهی روشنگرانه و روشنفكرانه داشت كه با رؤیای 

پیكولی برای متفاوت بودن هم ساز بود. 
كه  ایتالیایی  كارگردان  شد؛  آشنا  فرری  ماركو  با  زمان  همان  اما 
فیلم  در  پیكولی  بسازد.  را  است«  مرده  »دلینجر  فیلم  می خواست 
فوق العاده ظاهر شد، در نقش مردی كه می خواهد همسرش را بكشد 

و  می خورد  غذا  می كند،  تماشا  تلویزیون  می كند،  را  كار  همین  و 
توجه  مورد  شدت  به  او  خونسردانه ی  بازی  می رود.  هائیتی  به  بعد 
قرار گرفت و بیش از پیش او را مشهور كرد. اما این دو در یك فیلم 
یك  كه  بزرگ«  »پرخوری  كردند،  همكاری  هم  دیگر  فوق العاده ی 
او را  تراژدی بزرگ درباره ی آدم مدرن بود. اگر بخواهیم كارنامه ی 
فیلم به فیلم مرور كنیم باید یك كتاب مفصل درباره ی تجربه ی او در 
هر نقش و شیوه ی از آب درآوردن شخصیت ها بنویسیم اما بگذارید 
به این نكته اكتفا كنیم كه پیكولی در دهه ی شصت بهترین سال های 

كاری اش را سپری كرد. 
 او در دوران كاری اش فیلم های متفاوتی بازی كرده، اما بین آن ها 
اش  درباره  كمتر  یا  شده  دیده  كمتر  كه  فوق العاده هست  فیلم  دو 
كه  كارگردانی  ساخته،  سوته  كلود  را  فیلم  دو  این  می زنند.  حرف 
فیلم هایی می ساخت گرم و  و  به داستان های عاشقانه عالقه داشت 
ناكام. »ونسان، فرانسوا، پل و دیگران«  سرزنده درباره ی عاشق های 
عاشق پیشه  مردهایی  درباره ی  بودند  فیلم هایی  رزالی«  و  »سزار  و 
كه زنانی فریبنده و اغواگر، آن ها را سردرگم می كردند. پیكولی كه 
مردانی  قالب  در  می رسید،  نظر  به  میانسال  كامال  مردی  روزها  آن 
زنان می شد.  پیچیدگی  داده مدام درگیر  به شان جسارت  كه عشق 
فیلم های سوته آن وجه روشنفكرانه ی كارگردانان موج نو را نداشتند، 
همه ی  كه  می شدند  محسوب  عاشقانه  و  خانوادگی  آثاری  بیشتر 
بود  ناكامی  و  تلخی  و  بین آدم ها می گرفتند  روابط  از  را  انرژی شان 
كه به آن ها رنگ و بو می داد. همین بود كه از پیكولی یك چهره ی 

متفاوت ساخت. 
رفت،  دوربین  جلوی  پیش  سال   ۵ بار  آخرین  پیكولی  میشكل   
آن هم در یك فیلم كوتاه. انگار هیچ وقت این نكته ی مهم را از یاد 
نبرد كه برای بازیگر نقش كوتاه و بلند، مثبت و منفی معنا ندارد و 
از عالم  فقط كیفیت است كه مهم است. در پنج سال گذشته دور 
سینما بود اما از سیاست هرگز دور نماند. او چپ راسخی بود كه به 
آرمان حزب كمونیست اعتقاد داشت و به همین دلیل با راست گراها 
می جنگید و سرشاخ می شد. پیكولی ۱۲ می  امسال در ۹۴ سالگی 
درگذشت،. خانواده اش در بیانیه ای مرگ او را اعالم كردند اما دلیلش 
را نه. او وقتی مرد دوباره نام فیلم های مهم سینما را به یاد همه آورد، 

او خودش تاریخ سینما بود، تاریخ سینمای روشنفكری اروپا.

منبع:سازندگی

هنر هفتم
میشل پیكولی، بازیگر فیلم های موج نوی فرانسه؛  نماد تاریخ روشنگری 

گزارش »کرمان امروز« از انباشت زباله که طبیعت استان را تهدید می کند؛

نه قدر طبیعت را می دانیم نه طالی کثیف!

مختلف  شهرهای  به  سفر  منع  علت  به  و  روزها  این 
بسیاری از شهروندان به دامن طبیعت در اطراف شهر 
و روستای نزدیك  به محل سكونتشان پناه برده اند تا 
هم برای مدتی از شلوغی شهرهای آلوده خود در امان 
باشند و هم بعد از دو ماه خود قرنطینگی كمی حال و 
هوا عوض كنند و از آن جایی كه ما ساكنان شهری به 
از  پا می نهیم زباله تنها میراث برجای مانده  هر كجا 
ماست باید اذعان كرد؛ زباله ها یا همان طالی كثیف، 
نخستین میهمان ناخوانده ای است كه دیدن شان دل 
ها را چركین می كند و این ناجوانمردی انسان ها تنها 

دودش به چشم خودمان می رود. 
اگرچه استان كرمان نامش با كویر و گرما همراه است 
اما در دل همین استان و در مناطقی از طبیعتی بكر 
و زیبا و ارتفاعات سر سبز و جنگل های دست كاشت 
زیبا، رودخانه ها، چشمه ها و تاالب ها برخوردار است 
كه گاه گردشگران و طبیعت گردان را از مناطق دور و 

نزدیك  به خود جلب می كند.

استان كرمان می  وارد طبیعت  در حال حاضر وقتی 
شویم، زباله ها نخستین چیزی است كه توجه ما را به 
این موضوع در خور استانی كه  خود جلب می كند و 

نام مردمانش به كریمان بودن همراه است، نمی باشد.
تنها  نه  دامان طبیعت  در  زباله  انباشت  و  رها سازی 
های  آلودگی  بلكه  آورد  می  وجود  به  زشتی  مناظر 
زیست محیطی و زمینه بروز برخی بیماری ها  را فراهم 
در  كه  شده  تهیه  گزارشی  زمینه  همین  در  كند.  می 

ادامه  قابل مطالعه است.
طالی كثیف

پسماند و دور ریختنی های زاید جامد" طالی كثیف" 
نام گرفته است و با مدیریت اصولی و برنامه مناسب می 
توان از این ثروت به ظاهر ناچیز، فرصتی برای درآمد 
زایی ایجاد كرد و دامنه مخاطرات برای طبیعت  را به 
حداقل رساند و این چیزی است كه در استان كرمان 
همین  اما  بگیرد.  قرار  كارشناسی  و  نقد  بوته  در  باید 
می  انسان  جان  بالی  مواقع  بسیاری  در  كثیف  طالی 
شود چرا كه انباشت غیر اصولی و غیر بهداشتی زباله 
و نبود برنامه ریزی اصولی در شهرهای مختلف استان 
برای تبدیل تهدید طالی كثیف به فرصت برای توسعه 
و  سالمت  برای  جدی  خطری  روزها  این  اقتصادی، 

محیط زیست اهالی می تواند باشد.
بر اساس آمارها  فقط در شهر كرمان روزی ۴۰۰ تن 
جاده  در  هم  بیشتر  كه  شود  می  تولید  كثیف  طالی 

كوهپایه به كرمان دفن می شوند و حدود ده درصد از 
زباله های تولید كرمان به چرخه بازیافت برگشت داده 

می شوند.
بد نیست  بدانید هر تن زباله حدود ۴۰۰ متر مكعب 

گاز گلخانه ای تولید می كند و بیش از ۵۰۰ لیتر شرابه 
از این میزان  زباله خارج می شود و موجب از بین  رفتن 
بافت خاك و آلودگی سفره های آب زیرزمینی می شود. 
انباشت آن در طبیعت  و  زباله  امروزه  این توصیف  با 

یك چالش بزرگ برای مسئوالن محیط زیست شده و 
الزمه مقابله با این چالش نیز فرهنگ سازی عمومی و 
ها  دستگاه  تمامی  مدیران  بین  افزایی  هم  و  همیاری 

است.

در  زباله  انباشت  و  سازی  رها     
تنها مناظر زشتی  دامان طبیعت نه 
آلودگی  بلکه  آورد  می  وجود  به 
های زیست محیطی و زمینه بروز 
برخی بیماری ها  را فراهم می كند 
با مدیریت اصولی و برنامه مناسب 
می توان از این ثروت به ظاهر ناچیز، 
فرصتی برای درآمد زایی ایجاد كرد 
و دامنه مخاطرات برای طبیعت را به 
حداقل رساند و این چیزی است كه 
در استان كرمان باید در بوته نقد و 

كارشناسی قرار بگیرد...
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