
هشت صفحه    1000 تومان شنبه 10 خردادماه 7/1399 شوال 1441/ 30 می 2020/سال بیست و پنجم شماره 3208

روزان هم  یادداشت: 

با چشم تو هر فصل بهاران می زد

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کرمان تشریح کرد:

جزئیات ویژه برنامه های

 سالروز رحلت امام خمینی )ره( در کرمان

تاریخچه پزشکی در ایران 

)طب ایرانی( 

زنان و اقتصاد خانواده 
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 رییس کل دادگستری استان:

هفته قوه قضاییه مجالی 

برای تداوم سیاست های 

حمایت از تولید است

پرفروش ترین 

رمان های ایرانی

 در ۵ دهه اخیر 

متن در صفحه دوم

معاون استاندار کرمان اعالم کرد:

ممنوعیت برگزاری هر گونه مراسم 
و تجمعات در تاالرهای کرمان

2

درختان تاریخی باغ شاهزاده ماهان 

شناسنامه دار می شوند

گزارش »کرمان امروز« از احتمال خاموشی ها در تابستان99 و عبور از پیک درصورت مدیریت مصرف:

متن کامل در صفحه سوم

تابستان بدون خاموشی به شرط همکاری مردم
 با نزدیک شدن به روزهای گرم سال و فرارسیدن تابستان و با افزایش مصرف برق در این روزهای سال، خاموشی ها قدم به قدم به ما نزدیک تر می شود و این معضلی است که همه ساله استان را تحت 
تاثیر قرار می دهد. موضوعی که انتظار می رود امسال پرونده آن به دلیل بارندگی های بهار و افزایش راندمان نیروگاه های برق آبی بسته شود، اما مسئوالن شرکت برق منطقه ای کرمان عقیده دیگری در 

این مورد دارند و می گویند تنها به شرط همکاری مردم و صنایع ممکن می شود که تابستانی بدون خاموشی پیش روی داشته باشیم و...

متن در صفحه هشتم

برای اولین بار انجام شد؛   

صادرات محصوالت 

مس شهید باهنر 

از طریق حمل و نقل ریلی

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

  آزادی گروگان هرمزگانی از چنگال آدم ربایان
  تکه تکه کردن خانم پرستار در قرنطینه کرونا

  هشدار پلیس فتا به شهروندان درباره کد بورسی 
  عفو جوان بعد از چهار سال

  یک کاله ایمنی مساوی با یک برگ جریمه

اخبار ایران، جهان و حوادث:

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

یک شرکت معتبر تولید کننده
 تابلوهای برق صنعتی در کرمان 

به یک نفر مهندس برق آقا )گرایش  قدرت(
در زمینه بازاریابی و فروش تابلوهای برق

با ۳سال سابقه کار، با حقوق مکفی نیازمند است.
از واجدین شرایط تقاضا می شود رزومه کاری خود 

را به شماره واتس آپ 091۳2404702 و ایمیل 
Kermanvoltag@gmail.com ارسال نمایند.

استخدام  آگهی مزایده فروش واحد قدس انار
متن در صفحه 2

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

۳226۳1۳4
09۳07186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

فروشگاه عالیان، با 17 سال سابقه کاری، نمایندگی و عاملیت 
فروش برندهای:

-صنایع چینی زرین ایران)تولیدکننده ظروف خانگی و هتلی(
-صنایع استیل ایران)تولیدکننده قاشق و چنگال(
-شرکت ناب استیل)تولیدکننده قاشق و چنگال(

با قیمت توافقی واگذار می شود.
نشانی: کرمان - خ ۲۴آذر - بعداز چهارراه آزادگان نرسیده به کمربندی سمت چپ

نلفن تماس: 091۳144004۳ )مقدم(

آگهی واگذاری

آگهی مناقصهآگهی مزایده
شرکت فرآورده های روغنی ایران )فریکو( در نظر دارد سرویس ایاب ذهاب پرسنل خود را از طریق مناقصه 

به مدت یک سال به پیمانکار واگذار نماید.
شرکتهای مسافربری دارای صالحیت از نظر حقوقی، اداری و مجوز رسمی از اداره ثبت شرکتها و اتحادیه 
مذکور می توانند از تاریخ درج این آگهی به مدت 10 روز کاری از ساعات 8 الی 1۴ جهت دریافت اسناد 
و مدارک مربوطه به صورت حضوری به آدرس: سیرجان منطقه ویژه اقتصادی بلوار ابن سینا شرکت روغن 

نباتی فریکو )واحد اداری( مراجعه نمایند.

که تعرفه صادرات  روایت »کرمان امروز« از لطمه ای 
کشاورزی استان وارد می کند و نظر رییس اتاق بازرگانی بر 

کرونا:  درباره اوضاع اقتصادی استان و سوء مدیریت در ایام 

سوء مدیریت
 بدتر از کرونا
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اخبار استان

به اطالع کلیه سهامداران شرکت نوین سازه هزار )سهامی خاص( به شماره ثبت 4191 
می رساند: در اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/03/09 و تفویض 
اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از 
مبلغ 3/200/000/000 ریال به مبلغ 50/016/000/000 ریال منقسم به 1563 سهم 
32/000/000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده صاحبان سهام و آورده نقدی 
اقدام نمایند لذا از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر 
این آگهی به مدت 60 روز از حق تقدم خود نسبت به خرید سهام از طریق موافقت با 
تبدیل مطالبات حال شده یا واریز نقدی به حساب 2271030668 نزد بانک تجارت 
شعبه پزشکان کد 22130 نوین سازه هزار به سهام اقدام و اصل موافقت نامه تبدیل 
مطالبات حال شده به سهام و قبض واریز نقدی را به دفتر شرکت واقع در کرمان، بلوار 
جمهوری، چهارراه امیرکبیر، روبروی دانشکده فنی شرکت نوین سازه هزار کدپستی 
7618836674 به دفتر شرکت نوین سازه هزار تسلیم نمایند. بدیهی است پس از 
انقضاء مهلت مقرر، هیات مدیره وفق اختیارات تفویض شده می تواند پاره سهام ناشی 

از افزایش سرمایه و حق تقدم های استفاده نشده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.
هیات مدیره شرکت نوین سازه هزار )سهامی خاص(

آگهی حق تقدم خرید سهام در خصوص افزایش سرمایه 
شرکت نوین سازه هزار )سهامی خاص(

 به شماره ثبت 4191

خبر
برای اولین بار انجام شد؛   

صادرات محصوالت مس شهید باهنر 

از طریق حمل و نقل ریلی
 

شرکت صنایع مس شهید باهنر برای اولین بار محصوالت خود را از طریق 
حمل و نقل ریلی صادر کرد.

از شیوع ویروس  باهنر گفت: پس  بازرگانی مس  نوریان، معاون  امیرحسین 
پیش بینی  و  ماه 98  اسفند  از  مرزهای صادراتی کشور  بسته شدن  و  کرونا 
با  هماهنگی  و  گرفته  صورت  تمهیدات  با  محدودیت ها،  این  شدن  طوالنی 
مشتریان ترک، تصمیم گرفتیم صادرات از طریق راه آهن و مسیر ریلی ادامه 
یابد. کشور ترکیه مهم ترین مقصد صادراتی محصوالت شرکت مس شهید 
از  بازار  این  به  کنونی حفظ صادرات  شرایط حساس  در  که  می باشد  باهنر 

اهمیت به سزایی برخوردار است.
نوریان افزود: در سال 99  موفق شدیم برای اولین بار در تاریخ مس باهنر 

محصوالت این شرکت را بصورت ریلی صادر نماییم.
همچنین مس باهنر اولین شرکتی است در ایران که محصوالت میانی مسی 

مانند کویل های مسی را از طریق راه آهن صادر نمود.
نوریان گفت: با توجه به شرایط حساس کنونی و در حالیکه دشمن مدت هاست 
تحریم های ظالمانه ای را علیه اقتصاد کشور اعمال نموده، روز به روز اهمیت 
ارز آوری برای کشور بیشتر می شود و این شرکت در راستای اهداف کالن 
این  و  داده  قرار  خود  کار  دستور  جدی  بصورت  را  صادرات  توسعه  کشور، 
از سوی مدیریت محترم عامل، هلدینگ صدر  سیاست استراتژیک مشخصا 

تامین و شستا نیز ابالغ شده است.
ادامه  شرکت  این  صادراتی  سیاست های  درباره  باهنر  مس  بازرگانی  معاون 
داد: سال گذشته در حالیکه صادرات مس شهید باهنر در شش ماهه نخست 
نسبت به شش ماهه سال قبل، با 52 درصد کاهش صادرات مواجه بود، موفق 
شدیم علیرغم همه مشکالت، با بسیج همه امکانات مدیریتی، تولیدی، کیفی 
و بازرگانی، در پایان سال با 13 درصد رشد نسبت به صادرات سال 97 دست 

یابیم و پس از 8 سال کاهش صادرات، این روند را صعودی کنیم.
در حال حاضر نیز صادرات شرکت مس شهید باهنر در دو ماه اول سال جاری 
علیرغم تمامی مشکالت ناشی از ویروس کرونا و افزایش تحریم ها، با افزایش 
53 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، روند صعودی صادرات خود را 

با قدرت ادامه داده است.
تاریخی  مقطع  در  آوری  ارز  اهمیت  بر  تاکید مجدد  پایان ضمن  در  نوریان 
بر  اقتصادی  فشار  از  رفت  برون  راه های  ترین  مهم  از  یکی  عنوان  به  حاضر 
کشور، از مسوالن خواست با عزمی ملی در خصوص رفع مشکالت صادراتی و 

تسهیل صادرات اهتمام ورزند.
 

درختان تاریخی باغ شاهزاده ماهان 

شناسنامه دار می شوند
 

کرمان گفت:  استان  و صنایع دستی  فرهنگی، گردشگری  میراث  مدیر کل 
طرح شناسنامه دار کردن درختان تاریخی باغ شاهزاده ماهان با هدف 

حفظ و تهیه بانک اطالعاتی این درختان آغاز شده است.
بررسی وضعیت  با هدف  این طرح  اینکه  به  اشاره  با  فعالی«  »فریدون 
فعلی درختان، ساماندهی و حفاظت این درختان در حال انجام است، 
اطالعاتی  ماهان،  باغ شاهزاده  از درختان  افزود: در شناسنامه هر یک 
همچون سن تقریبی و ضخامت درختان، گونه، مختصات و نشانی محل 

و همچنین نحوه آبیاری آنها ثبت می شود.
ماهان  شاهزاده  باغ  تاریخی  درختان  ارزش  و  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
باغ شاهزاده  در  نگهداری درختان موجود  و  اظهار کرد: موضوع حفظ 
ماهان با جدیت دنبال می شود و از بازدید کنندگان و گردشگران این 
باغ تاریخی درخواست می شود نسبت به حفظ و حراست این درختان 

توجه بیشتری داشته باشند.
کرمان  استان  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
با بیان اینکه درختان سرو و چنار و همچنین کاج باغ شاهزاده ماهان 
دارای قدمت باالیی هستند، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 320 

درخت تاریخی در این باغ وجود دارد.
فعالی خاطرنشان کرد: ساماندهی فضای سبز و پوشش گیاهی این باغ 
ماهان  شاهزاده  باغ  جهانی  ثبت  پایگاه  اصلی  های  اولویت  از  تاریخی 

است. 

به گفته رییس کل دادگستری استان کرمان هفته قوه قضاییه فرصت 
مناسبی برای تداوم رویکرد کالن کشور در زمینه جهش تولید و تداوم 

سیاست های این قوه در حمایت از تولید است.
 یداهلل موحد  در شورای قضایی استان کرمان با موضوع تصمیم گیری در 
خصوص برنامه های سال 99 ستاد گرامیداشت هفته قوه قضاییه افزود: 
هفته قوه قضاییه فرصتی برای ارائه تازه ترین دست آوردهای نظام مقدس 
انجام شده،  اقدامات  با بررسی  تا  جمهوری اسالمی در عرصه قضا است 
عزمی دوباره برای برنامه ریزی های نوین و حرکت های سازنده ایجاد شود. 
وی بر برگزاری جلسات مشترک با صاحب نظران، روحانیون، وکال، اساتید 
حوزه و دانشگاه، حقوقدانان، جامعه نخبگانی و نهادهای مردمی تاکید کرد 
و ادامه داد: در هفته قوه قضاییه باید ضمن اطالع رسانی مناسب از عملکرد 
و دستاوردهای حوزه قضایی استان کرمان، فضایی فراهم شود تا نتیجه 
عملکرد و اقدامات فعلی، چشم انداز آینده و سیاست ها و برنامه های جدید 
قوه قضاییه به اطالع عموم مردم و صاحب نظران رسانده شود. نماینده 
عالی قوه قضائیه در استان کرمان بر استفاده از ظرفیت هفته قوه قضاییه 
برای آشنایی هر چه بیشتر اقشار مختلف جامعه با بخش های مختلف قوه 
قضاییه و نحوه خدمات رسانی آنها و ارائه آموزش های حقوقی – قضایی با 
استفاده از فضای رسانه ای تاکید کرد و ادامه داد: هفته قوه قضاییه فرصت 
مناسبی برای تداوم رویکرد کالن کشور در زمینه جهش تولید و تداوم 
سیاست های قوه قضاییه در حمایت بیشتر از تولید است. موحد همچنین 
بر اساس  ،گفت:  قوه قضاییه  بزرگداشت هفته  به تشکیل ستاد  اشاره  با 
برنامه ریزی های انجام شده و مبتنی بر شاخص های تعیین شده از سوی 
قوه قضاییه از قضات و کارکنان نمونه دستگاه قضایی این استان تجلیل 
خواهد شد. وی سخنرانی مقامات قضایی در آئین پیش از خطبه های نماز 
جمعه )در صورت صالحدید ستاد ملی کرونا مبنی بر برگزاری مجدد نماز 

جمعه ها(، برگزاری مصاحبه مطبوعاتی در مرکز استان ها و شهرستان ها، 
تشریح اقدامات انجام شده در حوزه معاونت های دستگاه قضایی استان ها، 
از زندان ها توسط قضات محاکم و دادسراها، برگزاری دیدارهای  بازدید 
مردمی مقامات قضایی در محل های کار ، مساجد ، تجلیل از خانواده های 
شهدا، جانبازان و ایثارگران دستگاه قضایی استان، بازدید مسئوالن عالی از 
واحدهای قضائی مختلف، بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی در حمایت 
از جهش تولید و تکریم همکاران قضائی و اداری را از دیگر برنامه های هفته 
قوه قضاییه در استان کرمان برشمرد. وی خاطرنشان کرد: انجام تبلیغات 
مناسب محیطی، بهره برداری از ظرفیت صدا و سیمای مرکز استان با حضور 
مسئوالن قضایی در برنامه های زنده  به منظور آشنایی مردم با عملکرد و 
معرفی بخش های دستگاه قضایی، اجرای برنامه های متناسب با هر یک از 
عناوین روزهای هفته قوه قضاییه و برگزاری میزگردهای تخصصی تلویزیونی 
با حضور کارشناسان حقوقی، قضایی و اقتصادی به منظور تحلیل اقدامات و 
عملکرد قوه قضاییه و برنامه های آتی از دیگر برنامه های بزرگداشت هفته 
قوه قضاییه در استان کرمان خواهد بود . موحد با اشاره به اینکه در سال 
های گذشته برنامه های در خور شان قوه قضاییه در استان کرمان برگزار 
شده است، عنوان کرد: امسال با توجه به شرایط ناشی از ویروس کرونا باید به 
نحوی اقدام شود که ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی، توفیقات دستگاه 
قضایی استان در سطح ملی و استانی و حاصل تالش های همکاران این 
مجموعه و برنامه های پیش روی دستگاه قضایی استان کرمان تشریح شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان اظهارداشت: محاسن و معایب برنامه 
های سال گذشته نیز جمع بندی شده و با رفع نقاط ضعف و ارتقای نقاط 
قوت تالش می شود که برنامه های کیفی و مناسب برای بزرگداشت هفته 
قوه قضاییه برگزار شود. موحد در ادامه سخنان خود حفظ کرامت افراد 
و حرکت برمدار قانون را از اولویت های دستگاه قضایی در استان کرمان 

برشمرد و ادامه داد: دستگاه قضایی استان کرمان به حفظ حقوق شهروندی 
و کرامت مردم حساسیت ویژه ای دارد و اگر در مواردی شاهد نقض حقوق 

مردم باشیم، برخوردهای قانونی الزم انجام خواهد شد.
 معاون منابع انسانی دادگستری کل استان کرمان از آغاز فعالیت ستاد 
بزرگداشت هفته قوه قضاییه خبر داد و گفت: این ستاد با دو رویکرد اصلی 
زنده نگه داشتن یاد شهدا به ویژه شهید بهشتی و تبیین خدمات دستگاه 

قضایی و ارتقا جایگاه قوه قضاییه در جامعه تشکیل می شود.
در  مرکز  از  صادره  های  دستورالعمل  براساس  افزود:  اسالمی  محمدباقر 
راستای بزرگداشت هفته قوه قضاییه برنامه هایی از جمله سخنرانی مقامات 
قضایی در آئین پیش از خطبه های نماز جمعه، برگزاری مصاحبه مطبوعاتی 
در مرکز استان و شهرستان ها، تشریح اقدامات انجام شده در حوزه معاونت 
های دستگاه قضایی ، بازدید از زندان ها توسط قضات محاکم و دادسراها، 
برگزاری دیدارهای مردمی مقامات قضایی در محل های کار ، مساجد ، 
تجلیل از خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران دستگاه قضایی استان 

انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: بازدید مسئوالن عالی از واحدهای قضائی مختلف، بازدید از 
واحدهای تولیدی و صنعتی در حمایت از جهش تولید و تکریم همکاران 
قضائی و اداری از دیگر برنامه های هفته قوه قضاییه در استان کرمان است.

رییس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه در استان کرمان به نامگذاری 
عناوین هفته قوه قضاییه نیز اشاره کرد و افزود: عناوینی از جمله روز کرامت 
مردم و حقوق بشر، روز حمایت قضایی از تولید و کارآفرینی، روز مبارزه با 
فساد و احیای حقوق عامه، روز عدالت الکترونیک و فن آوری های نوین، 
روز پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب های اجتماعی، روز ترویج کار 
جهادی و فرهنگ صلح و سازش و روز ارتقای سالمت قوه قضاییه، عزت 

و کرامت قضات و کارکنان برای هفته قوه قضاییه پیش بینی شده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی بم معتقد است که کرونا در شرق استان 
کرمان بومی نیست.

دکتر »عباس عباس زاده« در جمع خبرنگاران درباره وضعیت شیوع 
مجموعه  در  گفت: خوشبختانه  کرمان  استان  در شرق  کرونا  ویروس 
دانشگاه علوم پزشکی بم، از ابتدای اپیدمی با اقدامات و جلسات متعدد 
برگزار شده با مدیریت فرمانداران در سطح شهرستان های زیرمجموعه 

این دانشگاه، توانستیم به خوبی این قضیه را مدیریت کنیم.
وی با بیان اینکه در انتهای اسفندماه سال گذشته به دلیل قابلیت های 
این منطقه  بابت حضور مسافران در  از  گردشگری منطقه بم، نگرانی 
با تصمیمات گرفته شده از سوی ستاد  افزود: خوشبختانه  را داشتیم 
استانی و ملی مقابله با کرونا و عدم پذیرش مسافر در ایام نوروز، تقریبا 
جزء مناطقی بودیم که کمترین موارد درگیری و ابتالی قطعی به این 

ویروس را داشتیم.

عباس زاده با اشاره به اینکه شرق استان هم اکنون نسبت به سایر نقاط 
از این موضوع کمتر آسیب دیده است اظهار کرد: مهمترین دلیل این 
کمتر آسیب دیدن منطقه شرق استان را می توان عالوه بر همکاری 
خوب و موثر مردم، اقدامات به موقع صورت گرفته توسط دانشگاه علوم 

پزشکی بم و سایر نهادهای درگیر با این جریان دانست.
رییس دانشگاه علوم پزشکی بم با تاکید بر اینکه بیماریابی فعال را به 
عنوان محور در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی قرار داده ایم اظهار 
کرد: از ابتدای شیوع ویروس در شرق استان به به دنبال شناسایی بیمار 
صفر بودیم که در اولین زمان ممکن، فرد شناسایی و خانواده فرد را در 

جریان موضوع و بحث اقدامات بهداشتی الزم قرار دادیم.
نیست  بومی  کرمان  استان  شرق  در  کرونا  بیماری  اینکه  بیان  با  وی 
اظهار کرد: تحلیل های مبتالیان به ویروس کووید 19 در شرق استان 
کرمان نشان می دهد که مسافران و یا سفر به سایر نقاط کشور، کرونا 

را به منطقه شرق استان وارد کرد. رییس دانشگاه علوم پزشکی بم با 
اشاره به اینکه همکاری بسیاری خوبی در حوزه کادر درمانی، بهداشتی 
با  مبارزه  برای  کرمان  استان  شرق  در  شهرستانی  ارشد  مسئولین  و 
تمامی شهرهای  اکنون  کرد: هم  اظهار  است  ایجاد شده  ویروس  این 
زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی بم در وضعیت زرد یا هشدار هستند 

که امیدواریم با اقدامات صورت گرفته به وضعیت قرمز تبدیل نشوند.
عباس زاده با بیان اینکه مورد مثبت قطعی در بین اعضای کادر درمانی 
خاطر  ایم  نداشته  بم  پزشکی  علوم  دانشگاه  زیرمجموعه  بهداشتی  و 
نشان کرد: ترددها هم اکنون غیرقابل کنترل است و آنچه را که امروز 
در کنترل و مبارزه با این بیماری باید جدی گرفت، بحث های فاصله 
گذاری هوشمند است. نمی توان با محدود کردن و بستن راه ها  ویروس 
را کنترل نماییم ضمن آنکه ضرروتی بر این کار نیست اما با نظارت ها 

می توان موضوع را حل کرد.

برگزاری  کرمان گفت:  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  معاون سیاسی، 
ممنوع  پذیرایی  سالن های  و  تاالرها  در  تجمعات  و  مراسم  گونه  هر 

است. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، 
جلسه  صورت  مصوبات  ابالغ  پیرو  کرد:  تصریح  بصیری  محمدصادق 
با کرونا ویروس در مورد  استانی مقابله  مورخ سوم خرداد 99 ستاد 

بازگشایی تاالرها و سالن های پذیرایی به اطالع می رساند این مجوز 
فقط در خصوص رستوران تاالرها با رعایت پروتکل های مربوطه صادر 
شده و برگزاری هرگونه مراسم و تجمعات دیگر ممنوع اعالم می شود. 

 رییس کل دادگستری استان:

هفته قوه قضاییه مجالی برای تداوم سیاست های حمایت از تولید است

رییس دانشگاه علوم پزشکی بم:

کرونا در شرق استان کرمان بومی نیست

معاون استاندار کرمان اعالم کرد:

ممنوعیت برگزاری هر گونه مراسم و تجمعات در تاالرهای کرمان

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کرمان جزئیات ویژه برنامه های 
سالروز رحلت امام خمینی )ره( در کرمان را تشریح کرد و گفت: به دلیل 

شیوع کرونا امکان برگزاری مراسم تجمعی وجود ندارد.
به پیش رو بودن  با اشاره  با خبرنگار مهر  انجم شعاع در گفتگو  حسین 
سالروز رحلت امام خمینی )ره( اظهار کرد: این ایام فرصتی مناسب برای 

تبیین اندیشه ها و آرمان های امام راحل است.
وی در خصوص برنامه های ویژه این ایام گفت: امام خمینی )ره( اسوه اخالق 

بود و به انسان های آزادی خواه دنیا درس انسانیت و عدالت خواهی داد.
انجم شعاع با اشاره به لزوم آشنایی جوانان با ویژگی های شخصیتی امام 
خمینی و تبیین ابعاد زندگی ایشان افزود: به دلیل شیوع ویروس کرونا 
احتماالً امکان برگزاری مراسم های تجمعی برای این ایام وجود ندارد اما 

برنامه هایی را برای فضای مجازی در نظر گرفته ایم.

برگزاری  به  اشاره  با  کرمان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  مسئول 
دعای توسل، کمیل و ندبه به صورت پخش زنده از اینستاگرام، اظهار کرد: 
همچنین مسابقه رادیو تلویزیونی در خصوص شخصیت امام خمینی )ره( 

برگزار می شود.
وی از تولید کتاب صوتی از خاطرات امام خمینی )ره( و مجموعه نمایشگاه 
پوستری در خصوص سیره رفتاری ایشان خبر داد و گفت: مجموعه رادیویی 
مناسب  به  )ره(  خمینی  امام  شخصیت  تبیین  خصوص  در  قسمتی  سه 

سالگرد ارتحال ایشان پخش می شود.
به گفته انجم شعاع ختم قرآن و هدیه ثواب آن هدیه به روح امام و شهدای 
پخش  مجازی،  فضاهای  در  پخش  و  کوتاه  کلیپ های  تهیه  خرداد،   15
نوحه های ارتحال امام خمینی و شهدای 15 خرداد در شب 14 و 15 خرداد 
از مساجد، حسینیه ها و بقاع متبرکه از دیگر برنامه های ویژه این ایام است.

وی گفت: به مناسب سالگرد ارتحال رهبر کبیر انقالب )ره( نشست های 
تبیینی در خصوص شخصیت و نقش امام )ره( در انقالب و دفاع مقدس 
با حضور افرادی محدود برگزار می شود که این نشست از طریق فضاهای 

اینستاگرام هم پخش می شود.
بدین  پیامک  تهیه  از  کرمان  اسالمی  تبلیغات  مسئول شورای هماهنگی 
مناسبت و انتشار در فضاهای مجازی و تبلیغات و فضاسازی سطح شهر، 
میادین و سر درب دستگاه های اجرایی خبر داد و گفت: مسابقه وصیت نامه 

سیاسی الهی امام خمینی )ره( توسط دستگاه های اجرایی برگزار می شود.
وی گفت: همچنین نمایشگاه عکس، کتاب، محصوالت فرهنگی باالخص 
آثار حضرت امام خمینی )ره( در محل ادارات بر پا می شود، ضمن اینکه 
هماهنگی برای درج جمالت و نصایح امام )ره( بر روی اتوبوس ها، تاکسی ها 

و دستگاه های خود پرداز انجام شده است.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کرمان تشریح کرد

جزئیات ویژه برنامه های سالروز رحلت امام خمینی )ره( در کرمان

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

آگهی مزایده فروش واحد قدس انار 

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد یک واحد کشاورزی )دارای باغ پسته( خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند، 
بدین وسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به خرید دارند دعوت به عمل می آید جهت بازدید از واحد  مورد مزایده و 
اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ 99/3/18 همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری به آدرس: شهرستان انار - 
8 کیلومتر بعد از امام زاده محمد صالح )قاسم آباد( مراجعه و یا با شماره تلفنهای 09133936414 سرپرست واحد و 09131787825 
مدیر تولید شرکت تماس و یا به سایت wwww.pistachio-tooka.ir مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 14 
روز یکشنبه مورخ 99/3/18 تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. زمان برگزاری مزایده روز دوشنبه 99/3/19 راس ساعت 10 صبح در 

محل دفتر مرکزی شرکت می باشد.
1ـ قیمت پایه فروش مبلغ 253 میلیارد ریال 

2 - سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت پایه فروش، به مبلغ 12650 میلیون ریال که به صورت نقدی به حساب 
شرکت واریز گردد.

3 - فروش به صورت نقدی 
4ـ قیمت پایه فروش بدون احتساب محصول سال جاری می باشد )فروش ملک مطابق با وضعیت موجود براساس مندرجات 

سند مالکیتی و گزارش هیات کارشناسی می باشد.
5ـ سایر موارد در برگ شرایط در تاریخ 99/3/10 در سایت شرکت درج می گردد.

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد 
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گزارش »کرمان امروز« از احتمال خاموشی ها در تابستان99 و عبور از پیک درصورت مدیریت مصرف:

تابستان بدون خاموشی به شرط همکاری مردم

فرارسیدن  و  سال  گرم  روزهای  به  شدن  نزدیک  با 
سال  روزهای  این  در  برق  مصرف  افزایش  با  و  تابستان 
خاموشی ها قدم  به قدم به ما نزدیک تر می شود و این 
معضلی است که همه ساله استان را تحت تاثیر خود قرار 
می دهد. موضوعی که انتظار می رود امسال پرونده آن  
نیروهای  راندمان  افزایش  و  بهار  های  بارندگی  دلیل  به 
برق آبی بسته شود اما مسئوالن شرکت برق منطقه ای 
گویند  می  و  دارند  مورد  این  در  دیگری  عقیده  کرمان 
تابستانی  امیدواریم  صنایع  و  مردم  همکاری  شرط  به 
بدون خاموشی پیش روی داشته باشیم. در همین زمینه 

گزارشی تهیه شده که در ادامه قابل مطالعه است. 
راه  از  از آب  پر  بهار  از یک  بعد  تابستان  این  هر چند 
رسید اما گرمای تابستان زودتر شروع شده و این موضوع 
تاثیر خود را روی پیک مصرف نشان می دهد. خاموشی 
تابستان سال گذشته بر استان سایه انداخت و به دلیل 
وجود بحران آب، این استان با خاموشی برنامه ریزی شده 
دلیل  به  امسال  چه  اگر  چالش  این  پرونده  شد.  مواجه 
بارندگی های اخیر به پر رنگی سال گذشته نیست اما به 
صورت قطعی بسته نشده است و هنوز مسئوالن شرکت 
برق منطقه ای استان به این سئوال که آیا امسال تابستان 
را بدون خاموشی برنامه ریزی شده سپری خواهیم کرد یا 

نه پاسخ قطعی نمی دهند.

پاسخ مدیر عامل شرکت برق منطقه ای کرمان
مردم کمک کنند، تابستانی بدون خاموشی 

خواهیم داشت
اما حمید رضا حبیبی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
کرمان در پاسخ به این سئوال مبنی بر اینکه آیا امسال 
برنامه  های  خاموشی  با  گذشته  سال  مانندتابستان  هم 

ریزی شده مواجه خواهیم شد؟ گفت: امیدوار هستیم با 
کمک مردم استان و صنایع تابستانی بدون خاموشی را 

پیش رو داشته باشیم. 
"حمیدرضا حبیبی" به خبرنگار ایسنا در تشریح وضعیت 
برق استان کرمان گفت: با  توجه به شرایط استان کرمان 
و افزایش دمای هوا و همچنین شرایط بیماری کرونا که 
شده  کشور  سردسیر  مناطق  به  مسافرت  کاهش  باعث 

است، میزان مصرف برق استان افزایش خواهد داشت.
 وی با تاکید بر اینکه از مردم خواهشمندیم در بحث مدیریت 
با کاهش ۱۰ درصدی مصارف غیرضروری به صنعت  مصرف 
برق  استان کمک کنند اظهار کرد: با تمهیدات اندیشیده شده 
و با کمک مردم خاموشی ناشی از کمبود برق نخواهیم داشت 
ناپذیر  اجتناب  برق  در صنعت  از حوادث  ناشی  خاموشی  اما 
است. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان در ادامه با بیان 
اینکه استان کرمان در سال های اخیر به سمت صنعتی شدن 
پیش رفته است اظهار کرد: هم اکنون نزدیک به ۴۰ درصد بار 
مصرفی استان مربوط به بخش صنعتی و پس از آن مصارف 

کشاورزی، خانگی و عمومی است.
حبیبی گفت: خوشبختانه تعامل شرکت برق منطقه ای 
تفاهم  به طوری که  است  استان خوب  با صنایع  کرمان 
نامه های متعددی را با صنایع داریم که به اصالح الگوی 

مصرف استان کمک می کند.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان از افتتاح ۳۸۶ 
میلیارد پروژه تا تیرماه سال جاری در سطح استان کرمان 
پویش  قالب  در  که  هایی  طرح  عمده  گفت:  و  داد  خبر 
منطقه  در  شود  می  افتتاح  ایران«  ب-  »الف-  هرهفته 
جنوب استان هستند که شامل خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت 
»کهنوج - جیرفت«، پست ۴۰۰ کیلوولت جیرفت، بخش 
۴۰۰ کیلوولت پست شوباد، پست ۲۳۰ کیلوولت کهنوج 

۳ و فیدر ۴۰۰ کیلوولت پست نیروگاه کرمان است.
وی با بیان اینکه افتتاح این طرح ها منجر به خدمت 
افزایش  ولتاژ،  بهبود  باعث  و  شده  مردم  به  بهتر  رسانی 
شد  خواهد  ها  خاموشی  کاهش  و  شبکه  اطمینان  قابل 
خاطر نشان کرد: امیدوار هستیم با کمک مردم استان و 
صنایع تابستانی بدون خاموشی را پیش رو داشته باشیم.

   با نزدیک شدن به روزهای گرم سال و فرارسیدن تابستان و با افزایش مصرف برق در 
این روزهای سال، خاموشی ها قدم به قدم به ما نزدیک تر می شود و این معضلی است که 
همه ساله استان را تحت تاثیر قرار می دهد. موضوعی که انتظار می رود امسال پرونده 
آن به دلیل بارندگی های بهار و افزایش راندمان نیروگاه های برق آبی بسته شود، اما 
مسئوالن شرکت برق منطقه ای کرمان عقیده دیگری در این مورد دارند و می گویند 
تنها به شرط همکاری مردم و صنایع ممکن می شود که تابستانی بدون خاموشی پیش 

روی داشته باشیم و...

زنان و اقتصاد خانواده 

سرویس اقتصادی کرمان امروز

کالن  سطح  در  خانواده  اقتصاد  در  توانند  می  زنان 
جامعه، نقش اساسی و محوری داشته باشند. آن ها به 
و  وری  بهره  جریان  در  کار  کیفی  نیروی  عامل  عنوان 
تأسی  با  و  کنند  می  نقش  ایفای  ملی  ناخالص  تولید 
در  کلیدی  و  مؤثر  نقش  زهرا)س(  از سیره ی حضرت 
سالمت جامعه، پرورش نیروهای فعال و مولد در رشد و 

توسعه ی اقتصادی اجتماع دارند.
 مقام معظم رهبری پیرامون حضور زنان در عرصه ی 
اقتصاد، چنین تأکید دارند که اقتصاد خانواده به معنای 
چگونگی سامان دهی مالِی منابع خانه است. زنان بدون 
مناقشه در این سازمان دهی و مدیریت اقتصادی نقش 
کلیدی دارند. با مدیریت صحیح آنان، توازن بین تولید و 
مصرف فراهم می آید و با برنامه ریزی و اجرای صحیح 

آن، رشد و توسعه ی اقتصاد خانواده محقق می گردد.
روی کرد عملی مادر در خانواده

دست یابی به بهترین موفقیت های کاری بسیار مهم 
است. یکی از اساسی ترین اهداف تشکیل خانواده، بقای 
نسل و تربیت انسانی مورد نیاز جامعه است و توسعه و 
رشد اقتصادی در گرو نیروی کار فعال و تحصیل کرده 
است که این افراد نوعاً از میان خانواده های برنامه ریز، 
منظم و مشوق بیرون می آیند. زنان با فراهم کردن و 
تأمین  برای  و صمیمی  بانشاط  محیطی  ساختن  آماده 
روحی،  بهداشت  به  توجه  و  معنوی  و  مادی  نیازهای 
اقتصاد  بر  اثر مستقیم  جسمی و روانی اعضای خانواده 
زهرا)س(  حضرت  عملی  ی  سیره  گذارند.  می  جامعه 
دهد.  می  نشان  را  رویکرد  این  صحیح  گیری  جهت 
افراد  برای  که  جایی  تا  را  خانه  کار  زهرا)س(  حضرت 
رضایت  و  مطلوبیت  شیرخوار  فرزندان  حتی  و  خانواده 

خاطر داشته باشد، انجام می دادند.
اقتصاد خانواده

 اقتصاد )Economic ( در زبان یونانی از دو کلمه 
ی )okios ( به معنای خانه و )Nomos ( به معنای 
داری  خانه  آن  واقعی  معنای  و  شده  تشکیل  قانون، 
به  هایی  رشته  دنیا  های  دانشگاه  در  نیز  امروزه  است. 
عنوان اقتصاد خانه و اقتصاد خانواده تدریس می شود. 
امیدواریم در کشور ما نیز به این مقـوله ی مهم بیش 
طور  به  و  هـایی  کتاب  حداقل  و  شود  پرداختـه  تر 
تخصصی در این زمینه تألیف شود تا زمینه ی مطالعه 
برای افرادی که مایل به کسب آگاهی درباره ی اقتصاد 
خانواده هستند، فراهم شود. اقتصاد خانواده عبارت است 
ترین  به مهم  قابل دسترس  منابع محدود  از تخصیص 
منظور  تعریف،  این  در  خانواده.  های  خواسته  و  نیازها 
از منابع همان مبانی و راه های درآمدی خانواده است 
که طبیعتاً محدود؛ اما قابل حصول است و نیازها همان 
به  خانواده  ی  شالوده  و  بقا  که  است  متعددی  مسائل 
ارضای آن ها بستگی دارد و به طور کلی شامل نیازهای 
اولیه و ثانویه ی خانواده است. سرپرست خانواده با در 
نظر گرفتن درآمد محدود و وجود نیازهای اساسی باید 
بهترین ترکیب را در میزان هزینه ها به وجود آورد و از 
درآمد حاصل بهره برداری بهینه کند. فرق اساسی بین 
اقتصاد  در  است که  این  بازار  اقتصاد  و  اقتصاد خانواده 

است  خودخواه  اقتصادی  واحد  شود  می  فرض  بازار، 
خانواده  در  اما  است؛  سود  کردن  حداکثر  آن  هدف  و 
یا حداقل کردن مصرف  اوالً هدف حداکثر کردن سود 
استفاده ی  و حداکثر  اعضا  بلکه رضایت خاطر  نیست، 
خانواده  ثانیاً  و  است  خانواده  اهداف  به  توجه  با  ها  آن 
به  افراد خانواده  بلکه منافع  خودخواه فرض نمی شود، 

هم مرتبط است.
خانواده حافظ منافع ملی است!

 الزم است خانواده ها مسائل خود را بر پایه ی منافع 
مادی و معنوی خود و هم چنین منافع ملی تحلیل و 
مقدار مصرف خود را مشخص کنند؛ زیرا در برخی موارد 
به نظر می رسد که هزینه های زیادی به خانواده تحمیل 
به  مالی  این که منافع  به دلیل  واقع  اما در  نمی شود؛ 
خطر می افتد به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر اقتصاد 
به  توجه  عدم  از  هایی  نمونه  به  گذارد  می  اثر  خانواده 

منافع ملی در کشور توجه کنید:
نامیده  کثیف  طالی  امروزه  که  ها  زباله  بازیافت:   -
بازیافت صحیح فقط در  و  می شود در صورت تفکیک 
تهران می توانند ساالنه ۱۰۰میلیون دالر سود به کشور 

برسانند.
- ضایعات نان: ضایعات نان در ایران ساالنه دو تا 5/۲ 
میلیون تن است که اگر این مقدار اسراف نمی شد حدود 
ساالنه  می شد.  جلوگیری  ارز  دالر خروج  5۰۰میلیون 

۸۰۰۰۰ شغل دایمی ایجاد می شد.
- مصرف برق: ساالنه حدود ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه 
ایجاد ۱۶۰ هزار  برق مصرف می شود که معادل  برای 

شغل دائمی برای جوانان کشورمان است.
مروی بر فعالیت اقتصادی زنان در اسالم

 اسالم، زن را انسانی چون مرد که در همه ی شئون 
زندگی از قبیل تحصیل، کار و آن چه مایه ی قوام حیات 
انسانی است با مرد مساوی می داند و او می تواند به طور 
مستقل کار کند و مالک حاصل کار و کوشش و نیز نفع 

و ضرر خود باشد)بهزادپور، ۱۳7۸، ۱۴7(.
آزاد  اقتصادی  فعالیت  برای  را  زنان  اسالم  بنابراین،   
گذاشته و به آنان استقالل و آزادی داده و آنان را مالک 
مسائل و کار خویش کرده و حق قیومیت را در معامله 
های زن از دیگران سلب کرده و در عین حال با برداشتن 

مسئولیت تأمین بودجه ی خانوادگی از دوش زن، او را 
از هر نوع اجبار و الزامی برای پذیرش فعالیت اقتصادی 
معاف کرده است. اگر زن مالی را بدست آورد، مرد حق 
ندارد بدون رضای او در آن ثروت تصرف کند در عین 
حال بر مرد الزم است که مخارج و هزینه های خانواده 

را تأمین کند)اسحاقی، ۱۳9۰، ۱۶۳(
کامل  استقالل  و  ثروت  تحصیل  حق  زن  به  اسالم   
پیش  ۱۴۰۰سال  مجید  قرآن  است.  داده  اقتصادی 
فرموده »للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما 
اکتسبن« مردان را از آن چه کسب می کنند بهره است 
است)نساء،  بهره  آورند  دست  به  چه  آن  از  نیز  زنان  و 
آیه ی۳۲(. قرآن مجید در آیه ی فوق، همان طور که 
»مردان را از نتایج کار و فعالیت شان ذی حق دانسته، 
ذی حق  شان  فعالیت  و  کار  ی  نتیجه  در  نیز  را  زنان 

شمرده است«)مطهری، ۱۳۰، ۲۰۲(.
 اگر زن، عقدی مانند اجاره ی بیع، مزارعه، مساقات 
و مانند آن انجام دهد، کسی نیست که آن را غیرمعتبر 
اقتصادی  و  مالی  ارتباطات  اقسام  و  انواع  اسالم  بداند. 
اموال  ندارد که آن  برای زن بالمانع دانسته و فرقی  را 
را قبل از ازدواج به دست آورده باشد یا بعد از ازدواج. 
بنابراین قرآن کریم برای دارایی زن، استقالل و مالکیت 
فعالیت  در  زنان  اصل حضور  در  و  است  قائل شده  تام 
اما  ندارد؛  وجود  تردیدی  اقتصادی  و  اجتماعی  های 
دست  و  اجتماعی  های  عرصه  در  حضور  برای  بانوان 
گردد،  می  آنان  تعالی  و  رشد  سبب  آنچه  به  یافتن 
مختارند)همان، ص۱۶5(. اکثر کارشناسان خانه داری، 
توالد و حفظ فرزندان را مناسب ترین شغل برای زن می 
دانند؛ زیرا دوران بارداری و سپس شیردهی که پایه ی 
بقای نسل است به عهده ی زنان است. اسالم نیز این 
شیوه را که طبیعت زن بر آن بنا شده و تاریخ بشریت 
بر اساس آن پیش رفته، تأیید کرده است. گرچه خانه 
داری شغلی نیست که اسالم آن را بر زن تکلیف کرده 
باشد، بلکه سنت و عرف در دنیا این چنین پایه گذاری 
انجام می دهند،  بهتر  را  این کار  زنان  شده است؛ زیرا 
بچه داری مطالبه  و  قبال شیردهی  تواند در  حتی می 
ی حق کند. این منزلتی است که خداوند برای زن در 
نظر گرفته و او را از مسئولیت های اقتصادی در قبال 

خانواده معاف نموده و شغل خانه داری را برای او به 
عنوان عبادتی بزرگ و شایسته پذیرفته است. حضرت 
علی)ع( می فرماید: »جهاد زن خوب، شوهرداری کردن 

است«)وسایل الشیعه، ج ۱۱، ص ۱5(.
انگیزه های اشتغال زنان

های  انگیزه  از  ناشی  کار،  بازار  در  زنان  مشارکت 
متفاوتی است که در جوامع گوناگون گاه مشترک و گاه 
متضادند. صاحب نظران دو انگیزه ی روانی و اقتصادی 
را در اشتغال زنان مهم و مؤثر می دانند که با توجه به 
فرهنگ، سطح سواد و طبقه ی اجتماعی متغیر است. در 

ذیل انگیزه های اشتغال زنان نامبرده شده است:
انگیزه ی اقتصادی: بر اساس مطالعه ها و پژوهش های 
انجام شده، مهم ترین و شایع ترین دلیل اشتغال زنان 
اقتصادی  عامل  جوامع،  کل  در  بلکه  ایران،  در  تنها  نه 
است. کمک به بهبود وضع مالی، به خصوص در طبقه 
های کم درآمد و متوسـط که ناشی از باال بـودن هزینه 
زندگی، تنوع نیازهـا و خواسته های خانواده است، زنان 

را به شغل خارج از خانه وا می دارد.
شرایط سخت اقتصادی در خانواده ها، زن را خواسته 
در  همسر  با  همکاری  هرگونه  ی  آماده  ناخواسته  یا 
که  طوری  به  کند؛  می  مادی  خألهای  پرکردن  جهت 
هر شغلی را ولو سخت و یا به دست مزد کم می پذیرد. 
این وضعیت در مورد زنان سرپرست خانواده اعم از زنان 
بیوه و یا زنانی که شوهر از کارافتاده دارند و هم چنین 
مبتالیان به پدیده ی تلخ طالق که ممکن است چندین 
فرزند را تحت تکفل خویش داشته باشند، شدت بیش 

تری می یابد.
استقالل طلبی: گسترش ارتباط های اجتماعی و کسب 
بازار می کند.  را راهی  زنان  از  استقالل مالی، بسیاری 
آن ها نه از سر نیاز، بلکه به این تصور که نباید از مردان 
عقب بمانند و با داشتن حقوق، سرمایه و پس انداز می 
توان به استقالل رسید، به دنبال مشاغل گوناگون می 
از زنان فکر می کنند مردان به دلیل  این دسته  روند. 
شغل و درآمد حاصله از آن صاحب اقتدار و قیمومیت 
بر خانواده اند و هماوردی با آن ها زمانی است که زن 
خانواده  بر  ریاست  در  مادی  توان  با  و  بوده  شاغل  نیز 

شریک گردد.
کسب منزلت اجتماعی: تحقیق ها در این زمینه نشان 
می دهد که حضور در اجتماع و کسب منزلت و آگاهی 
اجتماعی انگیزه ی مهمی در اشتغال زنان به کار است. 
و  ها  توانایی  که  زمانی  خاصه  هویت،  کسب  به  میل 
پایینی  حد  در  کردنش  مطرح  برای  فرد  های  قابلیت 
است زن را به کار در خارج از خانه می کشاند تا بدین 

وسیله از او چهره ای مؤثر و اجتماعی بر جای گذارد.
زنان  اشتغال  موارد،  برخی  در  که  نماند  دور  نظر  از   
برخاسته از چندین نیاز و بروز انگیزه های متفاوت است.

کالم آخر
 زنان شاغل با داشتن دیدی خالق و برخوردار از مهارت 
های باال به عنوان فعال اقتصادی و عامل اصلی تربیت 
فرزندان، نقش مهمی در چرخه ی اقتصادی خانواده و 
جامعه بر عهده دارند. زنان می توانند با تجدیدنظر در 
عرصه ی اقتصاد خانواده و کم کردن هزینه ها، افزایش 
بهبود  را  خانواده  اقتصاد  مصرف،  کنترل  و  وری  بهره 

بخشند.

یادداشت های 
گاه و بی گاه

سئوال 
پدربزرگ بعد از افطار همه را به دور خود جمع کرد و مثل 
همیشه صحبت را با یک سوال شروع کرد و گفت: چه کلمه 
ای است که با زندگی معنا می دهد؟ اولین نفر به پدر جواب 
داد و گفت: محبت چون همه ما را که دور هم جمع می کند. 
بعد از او، عمو گفت: عشق برای اینکه طاقت دوری از یکدیگر 
را نداریم. من هم خواستم چیزی بگویم و گفتم: ثروت به این 
دلیل که در صورت داشتن ثروت دیگر هیچ کمبودی نداریم. 
از زندگی  این موارد جزئی  از من گفت همه  بعد  پدربزرگ 
است اما جواب سوال من نیست همهمه ای در جمع افتاد و هر 
کس نظری داد. در این بین صدای مهربان مادربزرگ بلند شد 

در جواب گفت: »تندرستی«

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

با چشم تو 

هر فصل

 بهاران می زد 

دلبستگی  از  پر  کنم  می  نگاه  زندگی  به  که  تو  چشم  از 
کردنی  رها  دلدادگی  همه  این  با  جهان  و  ناشمارم  هایی 
می  پشت  من  به  دنیا  که  نگیر  من  از  را  نگاهت  نیست. 
تا طلوع  ببینم  را  تو خودم  از چشم  دارم  عادت  من  کند. 
ام  گفته  تو  به  فقط  را  رازهایم  باشد.  تعادل  در  غروب  و 
تا در صندوقچه ی دلت بایگانی باشند و تا امروز تو تنها 
این  ای.  افتاده  ها  زبان  بر سر  که  ای  بوده  ام  زندگی  راز 
همه خوبی ات را چگونه پاسخگو باشم!؟ چگونه دست از 
زندگی بردارم وقتی که درنگاه تو امید دوباره ای هست!؟ 
ای نازنین خودم را کنار گذاشته ام که در تو زندگی کنم. 
آشفته  را  خودم  تا  ببینم  را  دنیا  تو  چشم  از  خواهم  می 
بیکران را در  تا آرامشی  اعتماد دارم  تو  به  نکنم  قضاوت 
وجودم به تصویر بکشی. دلم از عصیان زمانه زخمی شده 
به  پندارم.  ناآشنا می  بهاران را  است که مهتاب را سیاه و 
چشم های تو محتاجم که از دردهای خودم دور باشم و 
از تکرارهای بیهوده فاصله بگیرم. به من یادآوری کن که 
زندگی زیباست. با من حرف بزن تا ترانه بشنوم یا فکر کنم 
که محبت دائمی است و آفتاب برای سوختن نیست برای 
روئیدن است. زیبا دیدن منجر به زیبا اندیشیدن شده و به 
آدم انگیزه می دهد به من انگیزه بده تا راه را دوام بیاورم 
نباشد.  پایم  پیش  مانعی  هیچ  بگذرم که  از خودم  و حتی 
به  نفس هایی دوباره است که  تو سرآغاز  غرق شدن در 
آفتاب می رسد. در تو آرام می شوم و زندگی هر لحظه در 
وجودم جریان می گیرد تا مشغول دلم باشم و از فرداهایم 
دست برندارم اگر من دست برندارم تو هم دست برنداری 
زندگی به حال خودش رها نشده و همه با هم زندگی می 
کنیم. خودم را کنار می گذارم که پیدایت کنم و از نگاه 

تو زندگی را ورق بزنم.
با چشم تو هر فصل بهاران می زد 

قاصدک بر لب گل صحبت باران می زد 
هر کسی با تو به آغاز دگر می پیوست 

گرچه در عرصه ی تاریخ به پایان می زد

به قلم 
مهناز سعید 

تو را من دوست
 می دارم

 
نمی دانم تو می دانی

که همچون روز خوب آشنایی مان 
تو را من دوست می دارم

به جان کودکی هامان 
به جان نسترن هایی که می چیدم 

برایت از دل شب های بارانی 
به جان آن شقایق ها و سوسن ها 

به پاکی های آن مریم 
که می آمد

به دامان تو مهمانی
تورا من دوست می دارم

 تمام لحظه های  با تو بودن را 
تمام قصه هایی را 

که باران 
زیر چتر مهربانی گفت

یادم هست
و می دانم 

که یادت نیست 
آن شب را در آغوشم

که می گفتی
نخواهم رفت از یادت...

ولی  بر جای مانده رٌد پای تو
فقط  در کوچه های خاطرات من 

و از این پس نمی بینم 
تو را 

جز چهره ای لرزان   
میان اشک پنهانم 

به قلم
مهدی ایرانمنش پور 
کرمانی

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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پرفروش ترین رمان های ایرانی در ۵ دهه اخیر 

سرویس ادبی کرمان امروز

بخش دوم

چراغ ها را من خاموش می کنم
 "چراغ ها را من خاموش می کنم« نوشته زویا پیرزاد، 
کتابی است که چاپ اول آن در سال ۸۰ منتشر شد 

و تاکنون ۳۵ چاپ از آن به بازار کتاب آمده است.
کالریس، زنی است که تقریبا بدون آرزو، غم و حتی 
شادی مدام یک سری از کارهای روزمره خانه را تکرار 

می کند. تکرار است که او را حسابی کفری کرده.
یکی از دالیل پرفروش شدن این کتاب، فضای زنانه 
مورد  به شدت  که  بود  داستان  قهرمان  دغدغه های  و 
استقبال منتقدان قرار گرفت و حتی جایزه کتاب سال 

را هم دریافت کرد.
دا

 "دا« نوشته سیده اعظم حسینی است؛ کتابی که از 
یک زاویه جدید به جنگ نگاه کرد و چاپ اول آن در 
سال ۱۳۸۷ منتشر شد و تاکنون ۱۵۷ چاپ از آن به 

بازار کتاب آمده است.
روزهای  از  سیده زهرا حسینی  خاطرات  کتاب،  این 
آغازین جنگ تحمیلی در دو شهر بصره و خرمشهر 
نیروهای  توسط  خرمشهر  محاصره  سال های  و  است 

عراقی، محور مرکزی کتاب را تشکیل می دهد.
و  بوده  ساله ای   ۱۷ دختر  زمان  آن  در  حسینی 
گوشه ای از تاریخ جنگ را بازگو می کند که غالبا به 

اشغال و فتح خرمشهر مربوط می شود.
روزهای  از  خود  خاطرات  کتاب،  این  در  حسینی 
جزئی ترین  با  را  آن  از  پس  روزهای  و  مقاومت  آغاز 
تا آنجا که این گونه جزئی نگری  موارد روایت می کند 
و بیان لحظه به لحظه وقایع باعث شده بسیاری آن را 
بر  مبتنی  سراسر  کتاب  این  آنکه  حال  بنامند؛  رمان 
از  زهرا  سیده  حقیقی  خاطرات  و  واقعی  رویدادهای 

آن روزهاست.
راوی در آن روزها تنها ۱۷ سال داشته و اهمیت این 
کتاب شاید در این باشد که وقایع جنگ ما برای اولین 
بار از زاویه دید یک دختر نوجوان روایت شده است؛ 
خاطراتی که راوی حدود ۲۰ سال آنها را درون سینه 

خود همچون یک راز حفظ کرد و حرفی از آن نزد.
که  شده  بیان  جنگ  از  ناگفته هایی  کتاب  این  در 

تاکنون کسی از آنها حرف نزده است.
شب سراب

"بامداد خمار« که نوشته شد، بسیار مورد استقبال 
قرار گرفت، همه به دنبال این بودند که بدانند چگونه 
می توانند کتاب بنویسند و کتابشان ماندگار شود. یکی 
از کسانی که به دنبال این کار رفت، ناهید پژواک بود. 
دیگر.  زاویه ای  از  اما  رفت  داستان  همان  سراغ  به  او 
چاپ اول این کتاب در دهه ۸۰ منتشر شد و تاکنون 

۴۰ بار تجدید چاپ شده است.
»بامداد خمار«  کتاب همانند  این  از  استقبال  البته 
نبود اما خیلی ها می خواستند بدانند آن طرف ماجرا 
سراب«  »شب  سراغ  به  همین  برای  است،  خبر  چه 

رفتند و این کتاب را خواندند.

کافه پیانو
آن  نشر چشمه  که  جعفری  فرهاد  از  است  کتابی   
را منتشر کرده است. این رمان اولین بار در سال ۸۶ 

منتشر شد و تا تابستان ۸۸ به چاپ ۲۵ رسید.
"کافه پیانو« االن به چاپ ۴۰ رسیده است. داستان 
با بیان عقاید نویسنده درباره لباس و کفش خوب و 
نویسنده،  می شود.  آغاز  بزرگ  کار  انجام  بر  آن  تاثیر 
او  زندگی  از  برشی  داستان،  و  است  اصلی  شخصیت 
به  پیانو«  »کافه  داستان  است.  گل گیسو  دخترش  و 

صورت اول شخص روایت می شود.
هستند،  واقعی  شخصیت ها  بیشتر  رمان  این  در 
نویسنده است. گل گیسو، دختر  راوی که خود  مانند 
همچنین  است.  نویسنده  دوست  همایون  و  نویسنده 
حقیقی  منشأ  می افتد  کتاب  در  که  اتفاقاتی  بیشتر 

دارند.
دهه ۹۰

دهه ۹۰ به نوعی تکرار همان سبک و سیاق دهه ۸۰ 
است؛ سبکی که رمان های عامه پسند و پست مدرن و 
دفاع مقدس را با خود دارد اما یک شیوه جدید در این 
دهه تبلیغات کتاب است که توانست بر فروش کتاب ها 

و خرید مخاطبان تاثیرگذار باشد.
استفاده از صفحات مجازی یا جدا کردن برش های 
و  مخاطبان  بر  زیادی  تاثیر  همه  و  همه  کتاب ها، 

انتخاب کتاب ها می گذارد.
رویای نیمه شب

 این اثر، داستانی است عاشقانه با زمینه  مذهبی که 
از اهل سنت  از دلدادگی جوانی پاک سیرت  حکایتی 
به دختری شیعه مذهب دارد که در راه وصال با موانع 

و اتفاقاتی تلخ و شیرین مواجه است.
جذابیت قلم نویسنده به اندازه ای است که مخاطب 
را دچار خود کرده و تا انتهای داستان همراه می سازد.

چاپ  با  معرفت  کتابستان  توسط  که  کتاب  این 
۱۱۹ هزار نسخه به چاپ رسیده است، نوشته مظفر 
 ۹۰ دهه  پرفروش  کتاب های  جزء  که  است  ساالری 
است؛ کتابی که به خاطر تیزر تبلیغاتی توانست جزء 
تبلیغاتش  و  تیزر  همان  و  باشد  پرفروش  کتاب های 

بسیار بر روند فروش کتاب تاثیرگذار بود.
قهوه سرِد آقای نویسنده

 روزبه معین با ابتکاری که در چاپ کتابش به کار 
تاکنون عنوان پرفروش ترین کتاب دهه  توانسته  برد، 
۹۰ را از آن خود کند. او ابتدا در صفحه اینستاگرامش 
متن هایی از کتاب را قرار داد و بعد که عطش مخاطبان 

را دید تصمیم گرفت کتاب را منتشر کند.
کتاب »قهوه  سرد« آقای نویسنده یک رمان ایرانی با 
موضوع عاشقانه است که تم معمایی - هیجانی دارد و 
در مدت زمان تقریبا یک ماهه به چاپ بیستم رسید.

نام آرمان روزبه و  به  نویسنده ای  این رمان داستان 
از  خاطره  یک  با  کتاب  است.  روزنامه نگار  دختر  یک 
دوران کودکی آرمان شروع می شود؛ خاطره ای که در 

ادامه، اساس اتفاقات بعدی کتاب است.
ماجرا از این قرار است که آرمان در کودکی عاشق 
دختری می شود که ۱۵ سال از خودش بزرگ تر است 
می آید.  همسایه  پیرزن  خانه  به  پیانو  تمرین  برای  و 
آرمان عاشق رفت وآمد این دختر برای یادگیری پیانو 
است اما پیرزنی که به این دختر پیانو آموزش می دهد 
تصمیم  آرمان  بنابراین  نمی داند،  بیشتر  آهنگ  یک 
تا  را دست کاری کند  آنها  می گیرد نت های موسیقی 

آموزش پیانو مدت زمان بیشتری طول بکشد.
این  شده  وارد  رمان  این  به  که  انتقادهایی  ازجمله 
است که ماجراهای کلیشه ای، کم عمق، سطحی و به 
نویسنده«  آقای  سرد  »قهوه  رمان  در  منطق  از  دور 

جای گرفته است.
ماجرای کودک ۱۰ ساله ای که به خاطر عشق یک 
دریاچه  سمفونی  او  تمرینی  نت  دفترچه  در  دختر، 
قوی بتهوون را تغییر می دهد، عدم شخصیت پردازی، 
گم شدن ماجرا در خالل زیاده گویی های راوی و نبود 
فضاسازی، تنها بخشی از تکنیک های رعایت نشده در 

این رمان عنوان شده است.
به هر حال این کتاب، جزء کتاب های پرفروش دهه 
۹۰ است. این کتاب در انتشارات نیماژ در تیراژ حدود 

۶۵ هزار نسخه به چاپ رسیده است.
پاییز، فصل آخر سال است

 نسیم مرعشی وقتی جایزه کتاب سال را برد، توقع 
خیلی ها را از خودش باال برد اما همین کتاب هم از 
خیلی جهات خوب بود و می توان آن را جزء کتاب های 

پرمخاطب دسته بندی کرد.
و  »تابستان«  عنوان های  با  بخش  دو  شامل  کتاب 
»پاییز« است که هرکدام از این دو بخش نیز دارای 
سه  از  یکی  نگاه  از  فصل  هر  که  است  فصل  سه 

شخصیت اصلی کتاب روایت می شود.
نویسنده در این کتاب، نه راهکاری برای دغدغه های 
شخصیت ها ارائه می دهد، نه قضاوتی می کند و نه حتی 
پایانی مشخص و واقعی ارائه می دهد. در پایاِن کتاب، 
و  می شود  حفظ  تعلیق  و  می مانند  باز  سر  دغدغه ها 

همین تعلیق و پایاِن باِز کتاب، واقعی بودن داستان را 
دوچندان می کند؛ مثل زندگی همه  ما.

از نقاط قوت کتاب، سبک نوشتاری خوب داستان و 
خوش خوان بودن آن است. داستان بسیار قابل لمس 
است،  آسان  شخصیت  سه  هر  با  همذات پنداری  و 
وجود  در  را  شخصیت  سه  هر  می شود  که  به طوری 
از  باالی ۵۸ هزار نسخه  تاکنون  خودمان پیدا کنیم. 

این کتاب به چاپ رسیده است.
دخیل عشق

با  را  داستانش  عشق«،  »دخیل  در  بصیری  مریم   
پا ها  نام رضا پیش می برد که  به  سرگذشت جانبازی 
است.  داده  دست  از  جبهه  در  را  خود  دست  یک  و 
او  مادر  و  پدر  بین  اختالف  باعث  رضا  شدن  جانباز 
گذشت  از  بعد  و  می کند  ترک  را  آنها  پدر  می شود. 
به  مادر  فوت  دلیل  به  رضا  جنگ  پایان  از  سال   ۱۰
آسایشگاه  یک  از  داستان  می شود.  منتقل  آسایشگاه 
وارد حال و  آغاز می شود و خواننده  جانبازان جنگی 
این روزها در آن  آنها  هوای رزمندگان و عوالمی که 
سیر می کنند، می شود. صبوره، دختری که زندگی و 
جوانی خود را وقف خدمت به جانبازان کرده، نذر دارد 
و  محوری  و شخصیت  کند  ازدواج  جانباز  یک  با  که 
وی  با  مخاطب  آرام آرام  که  است  داستان  این  اصلی 
داستان  فرودهای  و  فراز  در  و  می کند  برقرار  ارتباط 

پا به پای وی پیش می رود.
بصیری در »دخیل عشق« به موضوعاتی که ناشی از 
افروخته شدن آتش این جنگ است پرداخته و آن را با 

شیوایی ادبیات برای مخاطب نقل کرده است.
مجرد ماندن دختران، صدمات جسمی و روحی وارد 
از جنگ، شیمیایی شدن  ناشی  به جوانان وطن  آمده 
فرزندان این خاک که با گذشت بیش از ۲۰ سال از 
جنگ نسبت به آن بی اطالع هستند و ... تمام مسائلی 
است که در قالب یک روایت داستانی ریخته شده و 

مخاطب با آن روبه رو است.
و  به چاپ رسیده  انتشارات جمکران  در  کتاب  این 
راه  نشر  بازار  به  آن  از  باالی ۵۵ هزار نسخه  تاکنون 

پیدا کرده است.
کمی دیرتر

مخاطبان  برای  بسیار  شجاعی  سیدمهدی  نثر   
داستان هایش جذاب است. او در کتاب »کمی دیرتر« 
از آن به چاپ رسیده به  که تاکنون ۵۵ هزار نسخه 

سراغ مبحث جدیدی رفته است.
این اثر که از چهار فصل زمستان، پاییز، تابستان و 
به  نقادانه  و  متفاوت  است  نگاهی  تشکیل شده،  بهار 

فضای انتظار جامعه امروز.
رمان با یک اتفاق شگفت انگیز و غریب آغاز می شود، 
جشن نیمه شعبان و مجلسی پرشور و بسیاری که فریاد 
»آقا بیا« سرداده اند. در این میان، جوانی فریاد می زند: 
شخصیت هایی  با  را  ما  جذاب،  شروع  این  نیا«.  »آقا 
آشنا می کند که همه مدعی انتظارند اما وقتی هنگام 
عمل به شعارها می رسد، آن را نمی کنند که می گفتند.

رمان در فضایی مکاشفه گونه پیش می رود و مواجهه 
همه آدم ها را با قصه ظهور و کشف چرایی »آقا نیا«ی 

جوان می بینیم.
شجاعی در این رمان همه اقشار و همه آدم ها را با 
بهانه هایشان برای نخواستن امر ظهور، دقیق و ظریف 
رحم  هم  راوی  به  حتی  آنجاکه  تا  می کند،  معرفی 
را هم در  بدیع، خودش  بسیار  نمی کند و در فضایی 

معرض این امتحان می گذارد.
قیدار

جزء  کنون  تا   ۷۰ دهه  از  هم  امیرخانی  رضا   

نویسندگانی بوده که کتاب هایش پرفروش شده اند. 
کتاب »قیدار« او که از سوی نشر افق به چاپ رسیده 
و ۵۴ هزار نسخه از آن به فروش رفته، توانسته یکی از 

کتاب های پرفروش دهه ۹۰ باشد.
او خودش درباره این کتاب می گوید: »قیدار حتی در 
عرصه داستانی ضعف های بی شماری - که خودم هم 
آنها را می دانم - دارد و خودم می گویم »قیدار« اصال 
از  »قیدار«  طرح  که  است  این  واقعیت  نیست.  رمان 
تصویر استقبال تختی و همراهی او با یکی از بستگان 
که در سال ۱۳۴۵ قصد سفر حج را داشته بود، شکل 
گرفت و اگر در داستان شخصیت قیدار با تختی ارتباط 
پیدا می کند، به خاطر وجود بن مایه های این تصویر در 
وقت هایی  یک  خود  نیز  من  است.  قیدار  شکل گیری 
راجع به تختی رگ گردنی می شوم و این به خاطر این 
است که از تختی غیرمعقول استفاده می کنیم. تختی 
ابتدا به شاپور سالم کرد چون در فضای استبدادی آن 
شاپور  گوش  توی  نمی توانست  هیچ وقت  تختی  دوره 
بزند، حتی کسی نمی توانست به یک مأمور و استوار 
محله نیز در گوشی بزند. قصدم این بود که »قیدار« را 
به دهه ۸۰ بیاورم ولی منصرف شدم و آن را به دهه 
۵۰ بردم. در نگارش متن سعی کرده ام از هیچ متن 
راوی  لحظات  تمام  در  و  نکنم  استفاده  نوستالژیکی 
از  یکی  اگر  شاید  اما  کند.  روایت  را  »قیدار«  شیفته 
شخصیت ها یا افراد گاراژ راوی می شد، قصه متفاوت از 
آنچه امروز هست، می شد و این گونه به معنی داستانی 
نزدیک تر می شد؛ اما من تعمد داشتم که قصه را یک 

راوی شیفته روایت کند.«
رهش

شده  برعکس  که  »رهش«  رمان  در  امیرخانی   
باشد، موضوع توسعه شهری  کلمه شهر هم می تواند 
عرصه های  بر  را  آن  تاثیرات  و  داده  قرار  دستمایه  را 
زندگی انسان معاصر در قالب داستان زوجی معمار در 

تهران امروز به تصویر می کشد.
این اثر یک رمان معمارانه است و مولف در آن بیشتر 
به سراغ واکاوی این مساله می رود که چه اتفاقی برای 
دنیا،  در  مولف  نظر  به  است.  دادن  شهر در حال رخ 

شهرهای بزرگ، الگوهای توسعه متفاوتی دارند.
عبرت  به عنوان  معموال  بزرگ  شهرهای  توسعه  از 
آمریکا  در  مثال  می کنند.  یاد  منفی  عبرت  یا  بزرگ 
شهری مانند لس آنجلس توسعه بزرگی داشته اما همه 

آن را شهر از دست رفته معرفی می کنند.
نباید  که  می دانند  هم  آمریکا  شهردارهای  همه 
مساله  ایران  در  شود.  لس آنجلس  مانند  شهرشان 
که  اندازه  این  تا  تهران  مثل  شهری  است.  برعکس 
می بینیم بزرگ می شود، آلودگی هوا پیدا می کند اما 
از طرفی دیگر همه شهرهای دیگر کشور سعی دارند 

مثل تهران شوند.
تاکنون ۴۲ هزار نسخه از این کتاب در نشر افق به 

چاپ رسیده است.
طریق بسمل شدن

جنگ  درباره   است  رمانی  شدن«  بسمل  "طریق   
ایران و عراق و هسته  اصلی روایت آن در خط مقدم 
جبهه، بر تپه ای با نام »تپه صفر« و در میان سربازانی 
شکل می گیرد که در محاصره  دشمن قرار گرفته اند و 
پایین دره  تانکر آب  به  برای رسیدن  به دنبال راهی 

هستند.
چهره  کتابخوان ها  همه  برای  دولت آبادی  محمود 
جذابی است. این کتاب که بعد از سال ها مجوز نشر 
تاکنون  و  رسید  چاپ  به  چشمه  نشر  توسط  گرفت، 

۴۰۰۰ نسخه از آن خریداری شده است.
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یادی از عمران صالحی 

سرویس فرهنگی – هنری کرمان امروز

 عمران صالحی، انسان فرهیخته و شاعری توانا بود. شاعری 
که توانست شیوه ای دیگر از طنزنویسی نثر و نظم را به آینده 
آثارش  و  درباره صالحی و شخصیت  پیشنهاد کند.  ادبیات 
کوتاه  فرصت  این  در  اما  شنیده ایم،  بسیار  و  خوانده  بسیار 
تالش کردیم، یادی کنیم از این استاد مسلم ادبیات فارسی 
و بر همین اساس سراغ چهره هایی رفتیم که از نزدیک با او 

حشر و نشر داشته اند.
رویشعرهایشقسممیخورم

هیچ  به  را  صالحی  عمران  غزل های  بهمنی:  محمدعلی 
تجربه  و  تفنن  سر  از  کار هایی  ردیف  در  نمی توان  عنوان 
این  در  او  که  می کنم  کوتاه عرض  بسیار  من  کرد.  ارزیابی 
زمینه هم مانند دیگر زمینه هایی که قلم می زد، استاد بود. 
تبحر صالحی در غزل سرایی تا حدی بود که حسین منزوی 

عاشق کارهایش بود.
منزوی شاعری نبود که بخواهد بر اساس مناسبات دوستی 
از کسی تعریف کند، اما همیشه از صالحی به عنوان شاعری 
حتی  اوست.  انتظار  در  درخشان  آینده ای  که  می کرد  یاد 
غزل های صالحی  درباره  منزوی  امیدواری  که  می آید  یادم 
در حدی بود که زمانی به دوست دیرین خود اعتراض کرده 
بود که چرا به قالب های دیگر شعری مانند شعر های نیمایی 

یا سپید روی آورده است.
در زمانی که من دارم از آن حرف می زنم، فقط چند چهره 
مشخص بودند که در سرودن غزل های ناب شهرت داشتند 
و یکی از آن سه نفر عمران صالحی بود. این را هم بگویم 
که تسلط صالحی فقط به حوزه غزل محدود نمی شد، چون 
که  مانده  یادگار  به  او  از  گوناگون  قالب های  در  اشعاری 

حیرت انگیزند.
حاال که قرار است یادی بکنیم از این انسان دوست داشتنی، 
نامه ای در قالب مثنوی در ایام جوانی میان ما رد و بدل شد 

که بد نیست بخش هایی از آن در اینجا منتشر شود.
و  عزیز  »بهمنی«  »ای  شده:  آغاز  این گونه  صالحی  نامه 
خنده /  همیشه  تو  لب  بر  جنوبم/ ای  گرامی  یار  خوبم/ ای 
تو،  شعر  قدیمی/ ای  گرامی  یار  بنده/ ای  تو  خوبی  شرمنده 
چون خودت صمیمی / می بخشی اگر که دیر کردم /، چون 
هم  است/  زیاد  کمی  ما  مشکل  هم  کردم/  گیر  بنده  قافیه 
دلخور  نکردم/  بهت  تلفن  حتا  است/  گشاد  کمی  ما  گیوه 
نشوی فدات گردم/ تهران به خالف آن حوالی / شهری است 
گرفته و زغالی/ شهری است پر از ریا و تزویر/ شهری است که 
می کنی در آن گیر/ هرکس پی قوت الیموت است/ شهری 
است که تارعنکبوت است/ یک لحظه نمی شود بشینی /روی 
آن گم/  در  است که می شوی  ببینی/ شهری  را  بچه  و  زن 
شهری که امان ز دست مردم/ این شهر که عاری از نشاط 
است/ بی ربط و بدون ارتباط است / مردم همه هر دقیقه و 
آن / آواره برای لقمه ای نان/ از کوی کسی گذر ندارند / از 
حال کسی خبر ندارند/ قلب تو لطیف و قلب ما سنگ / شهر 
تو گشاد و شهر ما تنگ / دیدیم چقدر شور و احساس / در 
شهر بزرگ بندرعباس/ »بابا« و »من« و »سپیده« هر سه / 
با لطف شما زدیم پرسه / در عرصه شعر و مهربانی / در بندر 
شور و زندگانی/ خواهم که به دکتران فردا/ ابالغ کنی سالم 
ما را / از گرمی و لطف این عزیزان/ ماییم عرق ز چهره ریزان 

/ بسیار ظریف و با صفایند / الحق که طبیب درد مایند..."
»»عمران  صالحی:  به  من  پاسخ  از  بخشی  هم  این  و 
غربت  هم   / برگریزم  فصل  صحبت  هم   / عزیزم!  صالحی« 
روز و روزگارم / هم باور شعرم و شعارم/ ای شاعر )گریه های 
یک  ثبت  تو  شعر  هر  نایاب/  نکته های  کاشف  / ای  آب(  در 
ما/ ما عاشق  آینه دقایق  بر چهره اشکبار مردم/ ای   / تبسم 
تو - تو عاشق ما/ در رنگ زمانه افتاده است/ شعر تو، ولی 
افتادگی تو   / هنوز ساده است / ای سادگی تو بهترین شعر 
بهترین شعر/ فرق تو و این و آن زیاد است/ ماننده باده است 
باداست/ ایام بدی است، مهربانم! /من نیز به لب رسیده جانم 
/ اینجا که منم هوا گرفته است/ انگار کسی مرا گرفته است 
میان  گمشده ای  نان  است/  حباب  چون  چیز،  همه  /اینجا 
آب است / دریا که عزیز شاعران است/ اینجا که منم بالی 

جان است/ این مردم ساده دل شگفتا/ عاشق نشوند جز به 
دریا /از دامن گاهواره تا گور/ بافند برای صید هم تور /دریا 
همه وجود اینجاست/ دریا سخن و سرود اینجاست/ این آب 
ولی دلش ز سنگ است / ماهی اش ز تیره نهنگ است/ هر 
موج که می رسد غریقی است/ پیغام صریح نارفیقی است/ در 
آب برادری زیاد است / دل رحم ترش ولی »شغاد« است / 
عمران عزیز درد کم نیست/ اینجا که منم طبیب هم نیست / 
هستند ولی طبیب جسمند/ جادو شدگان این طلسمند/ درد 
من و تو که درد تن نیست / روح من و تو که در بدن نیست/ 
جز عشق طبیب حاذقی کو؟ / تا زنده شویم عاشقی کو؟ / با 
این همه، همزبان خوبم! / من عاشق مردم جنوبم/ در چشم 
من این دیار زیباست/ هرچند که کوچک است-دنیاست/ این 

شهر بسا ندیده دارد/ ناگفته و ناشنیده دارد...«
یگانهبود

علی دهباشی: عمران صالحی متعلق به نسلی از طنزنویسی 
ایران است که بدون شک مهرشان را بر جبین ادبیات زده اند. 
ادبیات،  در  تازه  مولفه های  از  استفاده  با  که  طنزنویسانی 
دست به خلق آثاری زدند که خیلی زود از سوی عامه مردم و 
نویسندگان و شاعران به رسمت شناخته شد. عمران صالحی 
یگانه هنرمندی بود که همزمان قدرت سرودن شعر طنز و 

شعر جدی را داشت.
او با انتشار همان کتاب اولش نشان داد که انسانی باهوش 
که  مثال زدنی  فروتنی  با  انسانی  است.  جست وجوگر  و 
آتش فشانی از کلمه در خود نهان کرده بود. عمران صالحی 
در دوره ای از تاریخ ادبیات ما همراه با پرویز شاپور و بیژن 
اسدی پور، شالوده ای از طنز را پایه گذاشتند که امروزه به نام 

هر سه آن ها گره خورده است.
گلستان  و  گرمابه  یاران  سه  این  می دانیم  که  همان گونه 
بودند و شبانه روز با هم کار می کردند. دورانی از فعالیت ادبی 
که عمران را در نوشتن و سرودن، شاپور را در کاریکلماتور 
و اسدی پور را بیشتر از گذشته در طراحی های طنز مطرح 
با هر رویکرد  کرد. هنر صالحی در این بود که می توانست 
اجتماعی به خلق آثاری ماندگار دست بزند؛ آثاری که هنوز 

هم در زمره بهترین ها هستند.
همکاری هنرمندانه این سه نفر به خلق کتاب هایی، چون 
»کلثوم ننه، طنزآوران امروز ایران و مجموعه کاریکلماتور های 
فعالیت های  درباره  شد.  منجر  صالحی«  شعر های  با  شاپور 
مختلف ادبی صالحی باید گفت که واقعا یگانه بود. صالحی 
مختلف  مضامین  توانست  که  دارد  قرار  شاعرانی  زمره  در 

اجتماعی را وارد جهان شعر کند.
مضامینی که اشاره به آن ها تا پیش از او چندان رایج نبود. 

این  او  به  طنز  و  شعر  در  بی پروای صالحی  و  نو  تجربیات 
امکان را می داد که در نوک حمله ادبیات ما در دورانی خاص 
که  یادگار گذاشت  به  آثاری  اساس  بر همین  و  بگیرد  قرار 

خلق شان فقط از انسانی پاک، چون خود او برمی آمد.
صالحی یکی از طنزآورانی بود که توانست در دوران جوانی 
با مجله ای وزین در عالم طنز، چون مجله »توفیق« همکاری 
موفقیت آمیزی داشته باشد؛ مجله ای که او را کشف کرد و به 

ادبیات ایران تحویل داد.
تکهایازبهارستانادبفارسی

 اکبر اکسیر: عمران می گفت: همان طور که جانی بالفطره 
داریم، شاعر بالفطره هم داریم. بعضی ها پنجاه سال است که 
شعر می گویند، اما نمی دانند که شاعر نیستند و باید دنبال 
طنزپرداز  عمران  که  راستی  به  بروند!  شرافتمندانه  کاری 
بالفطره بود. او آرامش کلمات را با فلسفه طنز می آمیخت و 
از آشوب مفهوم و زبان به طنز نابی می رسید و ما را در لذت 

متن شریک می کرد.
با طنز به دنیا آمده بود تا دنیا را به مسخره بگیرد. او  او 
بیشتر از هر کسی چهره مضحک زندگی را لمس کرده بود 
را  عاقالنه خود  دیوانه حرف های  دنیای  این  ترسیم  برای  و 
خود  بودن  فیلسوف  و  عارف  تا  می داد  ارایه  طنز  قالب  در 
به دنیا  از عبید  اگر در سده های قبل  را عیان کند. عمران 
می آمد، ادبیات ایران این همه قربانی نمی داد، او با ابریشم 

طنز سر می برید.
به راستی که عصاره تمام طنزپردازان ایران بود! مردی که 
در  و  کرد  گل  طنز  نازی آباد  در  و  برخاست  فقر  جوادیه  از 
چهارصد دستگاه معرفت نوعی دیگر خنده نوشت را به جامعه 
غم زده ما هدیه داد. طنز او زاده فقر بود و فقر او شریف ترین 
قالی  فارسی،  غزل  مثل  است،  ایرانی  یادگار  اصیل ترین  و 

کرمان و کاشیکاری اصفهان اصالت داشت.
عمران را ایست قلبی وادار به توقف نکرد. او خود ایستاد 
تا زندگی ادامه داشته باشد. بی شک واژه طنز تا قیام قیامت 
نام عمران صالحی را تداعی خواهد کرد، نام مردی فروتن 
که در آستانه ۶۰ سالگی هنوز صداقت ۶ ساله ها را داشت، 
با آنکه در پایتخت رنگ و لعاب زیست، اما فریفته نام و نان 
نشد. نامش عظمت واژه دیر سال طنز پارسی است و طنزش 

یادگار حکمت شادان ایرانیان.
اهل قلم، عمران را طنزپرداز می شناسند و حق نیمه دیگر 
و  می شود  ضایع  دارد  نظرم  به  شود  مطرح  بی آنکه  عمران 
آن عمران شاعر است، شاعر نوپردازی که طراح سادگی در 
شعر نو و غزل فارسی است. شعر عمران به شفافیت و زاللی 

آبشاران، به لطافت ابر و به شگفتی باران بهاری است.

داد  امروز هدیه  به شعر  را  زبانی  تازه  عمران ظرفیت های 
نداد،  او دست  پرونده شعری  بررسی  برای  و، چون فرصتی 
استیالی طنز بر شعر نیمه پنهان عمران را از چشم ها دور 
نگه داشت. بایسته است اهالی نقد و شعر در نگاهی ویژه به 
شعر های عمران، پیشتازی او را در ساده نویسی و شعر شریف 
امروز به همگان نشان دهند تا او که یکپارچه آقای طنز بود 

به حق خود در محدوده تاثیرگذاری بر شعر امروز برسد.
به  نمی گذاشت.  مایه  از خود  هرگز  قید حیات  در  عمران 
اما ما  نام خود شانه خالی می کرد،  از زیر  تعارف و فروتنی 
کرکسان تماشا، مرده خور های شب بعد از مرگ وظیفه داریم 
در قبال افتخار به عمران شناسی ها و مصاحبه های رنگارنگ و 
پز دادن به رفاقت او چهره ادبی و سهم بسزای او را در رشد 
و اعتالی زبان امروزین شعر فارسی به آیندگان نشان دهیم.

و  قلبی  ایست  را  بگویم که عمران  به جرات می توانم  من 
آنفلوآنزای چینی، ویروس و میکروب و باکتری های وارداتی 
نجیب کشت،  فقر  اگر کشت  را  او  نبرد.  بین  از  و صادراتی 
آلوده  شهر  محبوب  مرد  این  آرام  سیمای  پشت  در  چراکه 
خانواده  جز  کسی  هرگز  که  بود  نهفته  بزرگ  غمی  تهران، 

صالحی خبردار نشد.
او که گل سرسبد طنز ایران بود در سادگی رشک برانگیزی 
قداست  در حفظ  و  نگشود  نیاز  به  زبان  هرگز  و  می زیست 
حریم خانوادگی تا پای جان کوشید و عزت نفس خود را با 

دنیایی از تجمالت عوض نکرد.
از  تجلیل  برای  است  شایسته  عمران  غیاب  در  نظرم  به 
خانواده  درددل  پای  پارسی  طنز  در  صادقانه  تالش  عمری 
شریف او بنشینیم و در نبود عمران، یاشار عزیز را همه جانبه 
حمایت کنیم تا در چاپ آثارش شب از روز نشناسد، چراکه 
هر قطعه از طنز و شعر عمران صالحی تکه ای از بهارستان 

شکوه و عظمت ادب پارسی است.
حجبوحیاوشوخطبعی

لیال صادقی: عمران صالحی اگر بود، حتما رمانش را کامل 
کرده بود؛ رمانی که از یک لطیفه الهام گرفته بود و قرار بود 
شاخ و برگش بدهد. اصال تمام لطیفه هایی که شنیده بود را 
البد قصه می کرد و کتاب هایش را می چید کنار »عطر گل 

سرخ« که اولین رمان طنزش بود.
جدا  رمان  از  وقت  آن  را  حسابش  طنز  رمان  ژانر  حتما   
می کرد، مثل رمان پلیسی که امروز برای خودش ایالتی دارد. 
استقاللی  ملی،  کتابخانه  طبقه بندی های  در  دیگر  وقت  آن 
دیگر  هم  ادبی  جوایز  در  و  می شدند  قائل  ژانر  این  برای 
رمان های طنز را در کنار دیگر رمان ها نمی سنجیدند و حق 

رمان طنز در این رقابت نابرابر پایمال نمی شد.

شب های  نقد  جلسه  در  حتما  بود  صالحی  عمران  اگر 
کوشاداسی، الفبای مردگان، شمسیه لندنیه و خیلی از بسیار 
رمان هایی که امروز کار و بارشان گرفته، شرکت می کرد و 
با همان حجب و حیا و شوخ طبعی اش درباره این ژانری که 
امروزه بیش از هر چیزی دوای درد جامعه ماست، حرف ها 

می زد.
اصال اگر عمران صالحی بود، شاید مردم امروز اینقدر سر 
راستی  می خندیدند.  بیشتر  و  نبودند  خموده  و  گریبان  در 
خوبی  به  را  این  عمران  و  است  دردی  هر  دوای  که خنده 
بود.  خود  اندوه زده  جامعه  درمانگر  خوبی  به  و  می دانست 
را  اولم  کتاب  که  وقتی  شناختم،   ۷۹ سال  از  را  صالحی 

متواضعانه خواند و نقدی بر آن نوشت.
با او و جماعتی از دیگر نویسندگان به ترکیه رفتیم تا در 
لبخند  کنیم. همیشه  باز کن شرکت  را  در  برنامه همسایه 
اسرارآمیزی بر لب داشت و دلم می خواست بدانم چرا این 
چطور  و  می خندد  همیشه  چطور  ندارد،  دردی  هیچ  مرد 
آنقدر سرشار از آزادگی و انسانیت است. بعد از سفر چین 
هرگز ندیدمش و آنقدر ندیدمش که دلم برای انسانیت تنگ 

شد.
هرگز کسی را مانند او ندیدم آنقدر تنها که پس از مرگش 
همه گمان می کردند بهترین دوست و رفیق او هستند البد. 
و  بود  اگر همچنان  بود  ما  نوشداروی عصر  عمران صالحی 
لبخند  و  شادی  همچنان  می خنداند،  همچنان  می نوشت، 

همچون سایه ای به دنبالش می آمدند و می خرامیدند.
با  را  قصه هایش  شب  یک  و  هزار  نتوانست  دیگر  عمران 
از  نقل  به  بنویسد، چراکه  برای مان  تامل  از سر  خنده هایی 
خودش آن که می گرید یک درد دارد و آن که می خندد، 

هزار و یک درد.
تکنیکهایظریفدرطنز

اسماعیل امینی: عمران صالحی شاعری است که توأمان 
شعر  در  هم  و  سپید  شعر  در  هم  و  نیمایی  شعر  در  هم 
کالسیک تبحر خاصی دارد. قدرتی که مجموعش را معموال 
در یک شاعر نمی توان یافت. من به جرات می گویم که اگر 
قرار باشد در حوزه طنز یا غزل معاصر ۵ یا ۶ نفر را معرفی 

کنیم، یکی از آن ها بدون شک عمران صالحی است.
تقریبا می توان گفت که او در هر رویکرد ادبی که دست 
گذاشته، سرافراز بیرون آمده است، به گونه ای که تکنیک های 
ظریف او در طنز را باید با دقت زیاد مورد بررسی قرار دهیم. 
صالحی در شعر و طنز معموال به مسائل بنیادی توجه نشان 
می دهد و به شدت از درغلتیدن در دامن هزلیات و روزمّرگی 

پرهیز دارد.
کار  کرده اند  ثابت  که  است  افرادی  جمله  آن  از  صالحی 
و بار هنری نمی تواند با مسائل پیش پا افتاده گره بخورد و 
بر همین اساس مشاهده می کنیم که ذهنیت او در ادبیات 
است صالحی  است. گرچه ممکن  بالغی  و  ذهنیتی هنری 
هم مانند بسیاری از اهالی قلم این مرز و بوم در ایامی خاص 
مجبور شده باشد تن به نوشتن طنز مطبوعاتی هم بدهد، اما 
همه ما می بینیم که در جمع آوری بهترین کارهایش نشانی 

از آن طنز های روزمره نیست.
صالحی انسانی فهیم و عمیق بود و آنچه بر قلمش جاری 
باال داشت. سویه  فهم  و  ریشه در همین درک  می شد هم 
یعنی  مادری اش  زبان  به  توجه  صالحی،  شخصیت  دیگر 
او  هنرمندانه  جهان  از  دیگری  بخش  و  است  ترکی  زبان 
نوشتن رمان است. آن هم رمانی ارزشمند، چون »آن سوی 
نقطه چین ها« که گرچه آن گونه که باید و شاید دیده نشد، 

اما این مساله چیزی از ارزش باالی این اثر کم نمی کند.
عمران صالحی در ایام جوانی بسیار گل کرد و جایگاهش 
رساند.  اثبات  به  طنزپرداز  یک  و  شاعر  یک  عنوان  به  را 
»قطار  و  جوادی«  »بچه  چون  عالی،  شعر هایی  سرودن 
می گذرد« و... نشان از ظهور شاعری دارد که با دست پر به 
میدان آمده. کسانی که کتاب »موسیقی عطر گل سرخ« را 
خوانده اند، بی گمان به این نکته پی برده اند که با هنرمندی 
همه فن حریف طرف هستند که شناختی جامع از هنر های 

دیگر هم دارد.
منبع: روزنامه اعتماد
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خبر
روحانی در جلسه رؤسای کمیته های تخصصی مقابله با کرونا:

باید مردم را برای زندگی فعال همراه با مقابله با کرونا آموزش داد

چرخ  گردش  اینکه  بر  تاکید  با  جمهوری  رئیس 
اقتصاد کشور با میزان رعایت پروتکل های بهداشتی 
ارتباط کاملی دارد، گفت: همه باید نسبت به زندگی 

با کرونا آماده باشند.
حسن  حجت االسالم  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
روحانی در جلسه رؤسای کمیته های تخصصی مقابله 
با کرونا، با بیان اینکه نباید این بیماری موجب ضرر 
و زیان دائمی به زندگی مردم شود، گفت: باید تالش 
تنها  نه  تعریف شده  بهداشتی  پروتکل های  با  کنیم 
محدودیت ها به تدریج برداشته شود، بلکه گشایش ها 
به گونه ای باشد که به مسیر طبیعی زندگی برگردیم.

رئیس جمهوری افزود: این وضعیت بدان معنا است 
که به مردم آموزش داده خواهد شد که چگونه و با 
چه شرایطی می توانند هم در روند زندگی، شرایط 

عادی ایجاد کنند و هم سالمت خود را در برابر این 
بیماری حفظ نمایند.

روحانی خاطر نشان کرد: ما باید در آینده مردم را 
برای زندگی عادی همراه و همزمان مقابله با بیماری 
آموزش  و  کرده  آماده  کرونا  ویروس  و   ۱۹ کوویید 

دهیم.
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه مردم ما باید بدانند 
رونق و بازگشت به وضعیت روشن اقتصادی و گردش 
میزان  با  کاملی  و  تام  ارتباط  کشور،  اقتصاد  چرخ 
داشت:  اظهار  دارد،  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
با  تجاری  تبادالت  قبلی  شرایط  به  که  امروز  حتی 
پروتکل های  تعریف  سایه  در  بازگشته ایم  کشورها 
بهداشتی و رعایت آن از طرف ما و کشورهای دیگر 

است.

صورت  به  محدودیت ها  امروز  داد:  ادامه  روحانی 
و  می شود  و  شده  برداشته  تدریجی  و  گام  به  گام 
بهداشتی،  پروتکل های  سخت  و  دقیق  رعایت  اصل 

جایگزین محدودیت ها خواهد شد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه کرونا هنوز تمام نشده، 
کشور  در  بیماری  با  مقابله  روند  گفت: خوشبختانه 
پرتو تالش کادر درمانی  این در  و  قابل قبول است 
و سایر مسئوالن در کمیته های تخصصی ستاد ملی 
با  البته همراهی و همکاری مردم  و  با کرونا  مقابله 

مصوبات و دستورالعمل ها بوده است.
واکسن کرونا،  زمان کشف  تا  اینکه  بیان  با  روحانی 
این  با  مرتبط  بهداشتی  دستورالعمل های  با  باید 
بیماری خودمان را واکسینه کنیم، گفت: کمیته های 
زندگی  شئون  همه  در  کرونا  ملی  ستاد  تخصصی 
آماده کردند  را  برنامه هایی  اجتماعی مردم  و  فردی 
با  برود  بین  از  همیشه  برای  کرونا  که  زمانی  تا  که 
مهار  را  ویروس  بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت 

کنیم.
و  اصناف  برای  اینکه  بیان  با  جمهوری  رئیس 
بهداشتی  پروتکل های  باید  مختلف  کارگاه های 
بلندمدت ابالغ و شیوه های مراقبت و نظارت تعریف 
شود، گفت: به عنوان نمونه اگر کمیته سالمت ستاد 
ملی مقابله با کرونا به این نتیجه رسید که استفاده 
باید  شود،  الزامی  باید  محیط هایی  در  ماسک  از 
آموزش های الزم و آگاهی های ضروری به مردم داده 
شود و در عین حال با توجه به تالش هایی که برای 
تولید ماسک مورد نیاز انجام شده توزیع آن هم به 

سادگی انجام و به راحتی در دسترس مردم باشد.
و  آگاهی بخشی  این  کرد:  نشان  خاطر  روحانی 

اطالع رسانی و نهادینه کردن رعایت دستورالعمل ها 
تا فصل پاییز که براساس پیش بینی های سازمان های 
از یک شرایط  جهانی و متخصصان داخلی حکایت 
باید  دارد  کرونا  و  آنفلوآنزا  شدن  توأم  برای  خاص 
ادامه داشته باشد و مردم آمادگی الزم را پیدا کنند 
که ان شاء اهلل درگیر شرایط سخت و ایجاد و اعمال 

محدودیت های دوباره نشویم.
که  است  ضروری  کرد:  تأکید  جمهوری  رئیس 
کمیته های تخصصی برای همزیستی مردم با کرونا 
با حفظ اولویت ها و در نظر گرفتن گروه های هدف، 
اقدامات مؤثر و نظارت دقیق برای رعایت پروتکل ها 
طبیعی  مسیر  و  جریان  برای  و  اجرایی  خدمات  و 
محدودیت ها،  و  خاص  مشکل  بدون  مردم  زندگی 

برنامه ریزی کنند.
آمد  و  رفت  موضوع  کرد:  تصریح  ادامه  در  روحانی 
ترافیک  رعایت طرح  و  نقل درون شهری  و  و حمل 
هماهنگی هایی  با  تهران  بویژه  بزرگ  شهرهای  در 
درمانی  مسئوالن  و  تهران  شهرداری  میان  که 
مصوبه ای  تصویب  با  شد  مقرر  گرفته  انجام  کشور 
در ستاد ملی مقابله با کرونا طرح ترافیک با تجهیز 
رعایت  الزام  و  بهداشتی  امکانات  به  شهری  ناوگان 

دستورالعمل ها اجرا شود.
رئیس جمهوری ادامه داد: کمیته امنیتی و اجتماعی 
نیز با بررسی های انجام شده در خصوص بازگشایی 
برگزاری شب های  موفق  تجربه  به  توجه  با  مساجد 
قدر و نماز عید فطر با رعایت پروتکل های بهداشتی 
مصوبه افزایش ساعت کار پاساژها آماده کرده است 
ملی  ستاد  شنبه  روز  جلسه  در  بررسی  از  پس  که 

تصویب و اعالم خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: پرداخت 
مقرری بیمه بیکاری مشروط به بیکار بودن متقاضی 
پرداختی های  آینده  هفته  از  احتماال  که  است 

بیکاران ناشی از کرونا آغاز می شود.
اجتماعی  تامین  سازمان  :مدیرعامل  نوشت  ایسنا 
به  مشروط  بیکاری  بیمه  مقرری  پرداخت  گفت: 
بیکار بودن متقاضی است که احتماال از هفته آینده 

پرداختی های بیکاران ناشی از کرونا آغاز می شود.
استانداری  در  خبری  نشست  در  ساالری  مصطفی 
میالد  بیمارستان  وضعیت  درخصوص  اصفهان 
پروژه   ۱۰ پیش  چندسال  از  کرد:  اظهار  اصفهان، 
مسائلی  خاطر  به  که  بود  مطرح  کشور  در  مشابه 
مانند تحریم سرمایه گذار، امکان فعالیت نداشته و 

به صورت شراکت  قرار شد  اما  اند،  انصراف داده  یا 
اجتماعی  تامین  سازمان  که  به طوری  دنبال شود، 
سهمی داشته باشد و در پروژه شریک باشد، زیرا از 

نظر اعتبار به تنهایی امکان اجرا نداریم.
پرداخت  داد:  توضیح  بیکاری  بیمه  مورد  در  وی 
مقرری بیمه بیکاری مشروط به بیکار بودن متقاضی 
دو  این  نباشد،  این مدت شاغل  اینکه طی  و  است 
قید قانونی است. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 
ادامه داد: قرار ما با دولت این بود که برای بیکاران 
این  ما  و  بدهد  فهرستی  کار  وزارت  کرونا،  ایام 
فهرست را پاالیش و بعد از آن به سازمان مدیریت و 
خزانه ارائه کنیم و درنهایت بیمه بیکاری به حساب 
مشموالن واریز شود که احتماال از هفته آینده واریز 

می شود و در مراحل آخر پرداخت هستیم.
تامین  ایسنا درخصوص  به سوال  پاسخ  ساالری در 
به  باتوجه  بیکاری  بیمه  بگیران  مقرری  اعتبار 
افزایش سه برابری آنها در سال جاری، گفت: تامین 
اجتماعی به نسبت میانگینی که در فروردین ۵ سال 
قبل پرداخت کرده امسال هم مقرری بیمه بیکاری 
می  تامین  دولت  را  مابقی  و  کند  می  پرداخت  را 
کند، اما اینطور نیست که بابت نبود اعتبار به کسی 
تعلق نگیرد، درواقع منبع متفاوت است، اما به همه 
سازمان  مدیرعامل   . شود  می  پرداخت  مشموالن 
دیگر  سوال  به  پاسخ  در  همچنین  اجتماعی  تامین 
تامین  درمانی  خدمات  ارزیابی  خصوص  در  ایسنا 
اجتماعی در ایام کرونا، گفت: استاندار اصفهان می 

باشد،  این مورد در استان داشته  ارزیابی در  تواند 
اما درمجموع هر جایی کمک الزم باشد انجام داده 
ایم و براساس آنچه شنیدیم به نسبت سهم درمان، 
همکاران ما در استان وظیفه خود را به خوبی انجام 
داده و به نظر می رسد حتی به سهم خودمان مرگ 
و میر کمتری داشتیم و امیدواریم همین کیفیت را 
دوباره  اینکه  درصورت  داد:  ادامه  وی  کنیم.  حفظ 
با چنین شرایطی مواجه شویم، کل ظرفیت درمان 

تامین اجتماعی در اختیار استان خواهد بود.
ساالری در پاسخ به سوال دیگر ایسنا، گفت: مصوبه 
ستاد ملی کرونا رایگان بودن درمان مبتالیان کرونا 
بود که مکلف به اجرا بودیم و اعتبار مورد نیاز را نیز 

خودمان تامین کردیم.

سرهنگ رجبی گفت: شهروندان نام کاربری و رمز 
قرار  ناشناس  افراد  اختیار  در  را  خود  بورسی  عبور 

ندهند.
 سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز پیشگیری 
مواردی  از  یکی  گفت:  ناجا  فتا  پلیس  تشخیص  و 
سایبری  مجرمان  استفاده  سوء  مورد  می تواند  که 
قرار گیرد، ورود تازه واردان به بازار بورس است که 

شاید اطالعات کامل و کافی برای ورود به این عرصه 
را ندارند و یا شاید مجبور به فعالیت در این بستر 

هستند، لذا در معرض تهدید و آسیب قرار دارند.
وی افزود: از آنجایی  که سهام برخی از محصوالت، 
کاال ها و سهام عدالت در بازار بورس عرضه  شده و 
به هموطنان این امکان داده  شده است که خودشان 
سهام خود را مدیریت کنند، لذا برخی از هموطنان 

با  بورس  در  گذاری  سپرده  نحوه  از  آگاهی  بدون 
مراجعه به کارگزاری ها و دریافت کد بورسی، اقدام 

به فعالیت در این فضا می کنند.
مهم ترین  از  یکی  کرد:  تصریح  رجبی  سرهنگ 
موضوعاتی که هموطنان باید رعایت کنند این است 
که نام کاربری و رمز عبور بورسی خود را در اختیار 
افراد ناشناس قرار ندهند، چراکه ممکن است برخی 

از افراد سودجو با در اختیار داشتن رمز عبور آن ها 
زیان  زمینه  و  کنند  فروش سهام  و  به خرید  اقدام 

دیدن قربانی را فراهم آورند.
و  حفظ  به  نسبت  هموطنان  است  الزم  افزود:  وی 
مراقبت از نام کاربری و رمز عبور خود کوشا باشند 
بورس،  بازار  در  فعالیت  و  گذاری  سپرده  از  قبل  و 

آموزش های الزم را دریافت کنند.

پرداخت مقرری بیمه بیکاران کرونایی از هفته آینده

هشدار پلیس فتا به شهروندان درباره کد بورسی 

ادای سوگند برای تبرئه

 از اتهام قتل شوهر
قتل  اتهام  به  قبل  سال   ۵ از  که  جوانی  زن  نوشت:  ایران  روزنامه 
همسرش در زندان به سر می برد برای چندمین بار به دادگاه کیفری 

منتقل شد تا به ابهامات پرونده اش رسیدگی شود.
این حادثه خونین در فروردین سال ۹4 در خانه ای در جنوب تهران 
رخ داد. زن جوان که وحشت زده بود و گریه می کرد سراسیمه از خانه 
بیرون دوید و از همسایه ها کمک خواست. او مدعی بود شوهرش با 
به  اورژانس  امدادگران  و  وقتی همسایه ها  است.  کرده  چاقو خودزنی 
به دلیل  منتقل کردند  بیمارستان  به  را  او  و  آمدند  مرد جوان  کمک 

خونریزی و جراحت شدید به قلب وی جان باخت.
با اعالم موضوع به پلیس و تیم جنایی، تحقیقات آغاز شد و همسر 
این مرد به عنوان نخستین مظنون این حادثه بازداشت شد. د ر حالی 
که این زن مدعی بود شوهرش خودکشی کرده است اما گزارش های 
پزشکی قانونی احتمال قتل را قوی دانست، بنابراین مهین روانه زندان 

شد.
به قضات دادگاه کیفری گفت:  وی در نخستین جلسه محاکمه اش 
من شوهرم را نکشتم او مردی عصبی و بداخالق بود و مدام با من 
دعوا می کرد. من و شوهرم خلیل هشت سال قبل در شهرستان با 
هم ازدواج کردیم و برای زندگی به تهران آمدیم. زندگی بدی نداشتیم 
بود  بیکار  خلیل  کردیم.  پیدا  اختالف  نمی شدیم  دار  بچه  چون  اما 
در این مدت من با خیاطی سعی کردم زندگی را بچرخانم. با اینکه 
بزرگ تر  خلیل  از  سال  چهار  اینکه  خاطر  به  را  من  شوهرم  خانواده 
بودم تحقیر می کردند، اما من فقط به خاطر اینکه شوهرم را دوست 

داشتم، زندگی کردم.
وی درباره روز حادثه گفت: خلیل مدتی بود اعتیادش را ترک کرده بود، 
بار به بهانه ای با من درگیر می شد.  اما قرص مصرف می کرد. او هر 
جشن عروسی برادرزاده ام نزدیک بود، از شوهرم خواستم برای شرکت 
در جشن به شهرستان برویم، اما او بهانه گیری می کرد و سر همین 
موضوع تا نیمه شب با هم درگیر بودیم. من صبح زود برای خرید از 
خانه بیرون رفتم. وقتی به خانه برگشتم برایش صبحانه آماده کردم. 
کرده ام  فراموش  گفتم  عصبانی شد.  نخریده ام  کره  دید  وقتی  او  اما 
به  ام. همان موقع  اما فکر کرد من قصد لجبازی داشته  کره بخرم، 

آشپزخانه رفت و با کارد به سینه خودش زد.
به  رأی  دادگاه  قضات  نیست  قاتل  بود  مدعی  زن  این  که  حالی  در 
برگزاری مراسم قسامه دادند و قرار شد ۵۰ نفر از بستگان شوهرش به 
دادگاه بیایند و قسم بخورند که این زن قاتل است اما روز دادگاه تعداد 
پرونده  و  نشد  تکمیل  باشند  خوردن  قسم  شرایط  واجد  که  افرادی 
ناتمام ماند. بدین ترتیب پرونده به دیوان عالی کشور رفت و قرار شد 

این زن خیاط دوباره محاکمه شود.
سرانجام این زن از زندان به شعبه چهارم دادگاه کیفری منتقل شد 
بار خودش قسم خورد که دخالتی در مرگ شوهرش نداشته  این  و 
است و او خودکشی کرده است. بدین ترتیب قضات برای صدور رأی 

وارد شور شدند.

تکه تکه کردن خانم پرستار 

در قرنطینه کرونا
مرد جوان که بعد از قتل همسرش جسد او را در بیابان دفن کرده بود، 
سعی کرد با پیامک های دروغین و اطالعات اشتباه، مسیر تحقیقات 

را تغییر دهد.
ساعت 8:22 شامگاه 26 اردیبهشت زن جوانی به پلیس رفت و ناپدید 
اختالفاتی  به خاطر  خواهرم  گفت:  او  کرد.  گزارش  را  خواهرش  شدن 
که با همسرش داشت، یک سالی است که جدا از همسرش زندگی 
می کند. جمعه گذشته با خواهرم مهرنوش تلفنی صحبت کردم، قرار 
شد آن شب به خانه او بروم. ساعت ۹ شب جمعه مقابل خانه خواهرم 
نیز  همراهش  تلفن  نکرد.  باز  را  خانه  در  زدم  زنگ  هر چه  اما  بودم 
با شوهرش  خواهرم  ساله   ۱4 پسر  که  آنجایی  از  نبود.  دسترس  در 
پوریا  دیدن  برای  بار  یک  وقت  چند  هر  خواهرم  و  می کند  زندگی 
به خانه شوهرش می رود، تصور کردم که خواهرم آنجاست. به خانه 
دامادمان رفتم اما او مدعی شد که خواهرم یک ساعتی آنجا بوده اما 
رفته است. با این حال من خودروی مهرنوش را داخل پارکینگ خانه 

دامادمان دیدم.
زن جوان گفت: فردای آن روز هم شوهرخواهرم با من تماس گرفت و 
گفت مهرنوش به سفر خارج از کشور رفته است. او گفت به همکارانش 
پیام داده که برای تعطیالت به خارج از کشور می رود. این امکان ندارد، 
طرفی  از  می دانید  را  کشور  از  خارج  پرواز های  وضعیت  که  خودتان 
خواهرم بهیار بیمارستان است، اصاًل با شرایط کرونا نمی تواند از کشور 

خارج شود. مطمئنم که بالیی سر خواهرم آمده است.
سرنخ هایی برای جنایت

شد.  آغاز  جنایی  بازپرس  دستور  به  تحقیقات  جوان،  زن  شکایت  با 
در تحقیقات صورت گرفته مأموران به سراغ پسر مهرنوش رفته و او 
گفت: روز حادثه مادرم به دیدن من آمد و بعد از لحظاتی من برای 
انجام کاری که یکی از دوستانم از من خواسته بود خانه را ترک کردم 

و زمانی که برگشتم مادرم آنجا نبود.
دو حساب  که زن جوان  گرفته مشخص شد  بررسی های صورت  در 
بانکی دارد اما از یکی از این حساب ها سه بار به مبلغ ۱۵ میلیون 

تومان پول به حساب پوریا، پسرش واریز شده است.
بانک هایی  مداربسته  دوربین های  بازبینی  به  مأموران  سرنخ،  این  با 
از  که  تصویری  پرداختند.  بود  گرفته  صورت  وجه  انتقال  آن  از  که 
دوربین  های مداربسته بانک ها به دست آمد، تصویر همسرش شهاب 
بود. مدارک و شواهد پلیسی نشان می داد که شهاب در ناپدید شدن 
همسرش نقش دارد و به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور 
با مدارک و شواهد  بازداشت شد. وی وقتی  جنایی تهران مرد جوان 

پلیسی رو به رو شد به همسرکشی اعتراف کرد.
او مدعی شد که پس از قتل همسرش، جسد را تکه تکه کرده و در 
دستور  به  مرد جوان،  اعتراف  با  است.  کرده  دفن  بیابان های شهریار 
بازپرس جنایی، کارآگاهان راهی شهریار شده تا جسد مثله زن جوان 

را کشف کنند.

با  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل  نوشت:  ایرنا 
بازنشستگان  حقوق  افزایش  تصویب  ضرورت  به  اشاره 
در هیات دولت، گفت: افزایش حقوق بازنشستگان بعد 
اعمال  خرداد  ماه  واریزی  در  دولت  هیات  تصویب  از 

خواهد شد.
تشکل های  نمایندگان  با  نشست  در  ساالری  مصطفی 
کل  اداره  اجتماعات  سالن  در  کارفرمایی  و  کارگری 
تامین اجتماعی اصفهان افزود: هدفگذاری سازمان در 
حوزه بازنشستگان در سال ۹۹ متناسب سازی حقوق 

مستمری  بگیران است.
فراهم   مساله  این  مقدمات  باید  البته  اظهارکرد:  وی 
شود زیرا اگر منابع آن فراهم نشود در میان کار متوقف 

خواهد شد.
این  در  داد:  ادامه  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
راستا با دولت مذاکراتی شده است و همراهی خوبی در 

کالن این مساله در دولت وجود دارد.
ساالری با بیان اینکه همواره پیگیر مسائل و مشکالت 
کارگران، کارفرمایان و مستمری  بگیران هستیم، یادآور 

و  کانون ها  همراهی  با  جانبه گرایی  سه  الیحه  شد: 
مقدمات  و  شد  آماده  دی  ماه  در  مربوطه  تشکل های 
به  توجه  با  ولی  شده  فراهم  مجلس  در  شدن  مطرح 
صحن  به  هنوز  مجلس  تغییر  و  کرونا  بیماری  شیوع 

مجلس شورای اسالمی نرسیده است.
افزود: هدف ما آن است که این مساله به صورت  وی 
قانونمند و با مصوبه مجلس دنبال شود و البته استقالل 
اداری و مالی این سازمان نقش مهمی در کاهش برخی 

مشکالت پنهان دارد.
ساالری خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی هرگز 
نفعان  ذی  حقوق  به  که  داد  نخواهد  و  نداده  اجازه 
شرکت های  سهام  واگذاری  درآمدهای  و  شود  تعرض 
قطع  طور  به  بلکه  نمی شود  جاری  امور  صرف  شستا 

سرمایه گذاری خواهد شد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به بدهی های 
این سازمان تاکید کرد: در حوزه پرداخت های درمانی 
در سال گذشته و امسال، افزایش اعتبار خدمات درمان 
با پرداخت ۱۰ هزار میلیارد ریال بدهی مراکز درمانی 

همچنین  و  رسید  صفر  به  بهداشت  وزارت  به  وابسته 
هستیم  عقب  ماه  چهار  فقط  خصوصی   مراکز  بدهی 
بررسی  و  مدارک  دریافت  برای  که  است  زمانی  که 
دفترچه های  اعتبار  داد:  ادامه  وی  می شود.  آنها صرف 
این  با  و  شد  خواهد  برگه  آخرین  تا  و  دائمی  درمانی 
و  ادارات  به  را  سال  در  مراجعات  نفر  میلیون   ۳۹ کار 
و  داد  خواهیم  کاهش  اجتماعی  تامین  کارگزاری های 
سه شیوه اینترنتی و غیر اینترنتی برای دفترچه ها پیش 
ادامه  دفترچه  حذف  تا  روش  این  و  است  شده  بینی 

می یابد.
بدون  کرد:  اضافه  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
بر کیفیت درمان نظارت  تردید تالش ما آن است که 
داشته باشیم و از همین رو سطح بندی مراکز درمانی 
اینکه  اساس  بر  و  دارد  قرار  کار  دستور  در  کشور  در 
شهرستانی در چه سطح از درمان قرار دارد و متناسب با 
توان سازمان امکانات درمانی سازمان ارتقا پیدا می کند 
و در این خصوص ۱6 هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بودجه 

در نظر گرفته شده است.

ساالری با اشاره به درخواست تشکل های بازنشستگی 
طرح  راه اندازی  خصوص  در  اصفهان  کارگری  و 
توسعه جراحی  از جمله  و  بیمارستان شریعتی  توسعه 
کلینیک های  راه اندازی  و  بیمارستان  این  قلب  بخش 
چشم پزشکی و دندانپزشکی، گفت: این مسائل پس از 
قرار  کار  استان در دستور  بندی  بررسی کمیته سطح 

می گیرد.
وی با اشاره به نام نویسی 24۰ هزار نفر در بیمه بیکاری 
دوران کرونا، افزود: طی مذاکراتی که با دولت شد قرار 
است، اسامی نفرات برای سازمان برنامه و بودجه ارسال 
بیمه  اعتبارات  ریال  میلیارد  هزار   ۵۰ محل  از  و  شود 
بیکاری از طریق این سازمان به صورت مستقیم برای 
افراد بیکار واریز شود.وی با بیان اینکه میزان هزینه ها 
سال  افزود:  باشد،  متناسب  باید  سازمان  درآمدهای  و 
بود  ریال هزینه های سازمان  میلیارد  گذشته ۹6 هزار 
که امسال به ۱2۰ هزار میلیارد رسید و از سوی دیگر 
تنها راه تامین این هزینه ها با را افزایش وصول از دولت 

امکان پذیر است.

افزایش حقوق بازنشستگان در خرداد اعمال می شود

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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انبار احتکار سیمان

 در سیرجان کشف شد
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سیرجان از کشف ۲۰۲ تن سیمان 

احتکار شده ،خبرداد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
اداره صنعت، معدن و تجارت سیرجان  ،رئیس  محمد رضا خواجویی 
گفت: بازرسین اداره صنعت، معدن و تجارت موفق به کشف بیش از 

۲۰۲ تن سیمان در انباری درحاشیه این شهر شدند.
 خواجویی با بیان اینکه  ثبت نشدن موجودی کاال ی مذکور در سامانه 
با توجه  انبار ها به منزله احتکار محسوب می شود، اعالم کرد:  جامع 
به قوانین وزارت صمت و از آنجایی که انبار مذکور در سامانه جامع 
انبار ها ثبت نگردیده و فاقد شناسنامه بود و همچنین نسبت به اعالم 
نپذیرفته است، تحت عنوان کاالی  اقدامی صورت  نیز  موجودی کاال 
احتکار شده مورد شناسایی و گزارش مربوطه جهت صدور رای به اداره 

تعزیرات حکومتی شهرستان ارجاع گردید.
سیمان های  نرخ  سیرجان  تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  رئیس 
احتکارشده را ششصدوبیست و سه میلیون ریال دانست و عنوان کرد: 
هر مکان یا به عبارتی دقیق تر هر مرکز نگهداری کاالیی که کاال یا 
باید در این  از آن خارج می شود  یا  بار در آن نگهداری یا به آن وارد 
سامانه ثبت شود که این مکان ممکن است انبار، واحد تولیدی، واحد 
صنفی، واحد کشاورزی، معدن، سردخانه، واحد بهداشتی و درمانی یا 

واحد دامی باشد.
مزیت های  جمله  از  را  شده  انبار  کاال های  موجودی  در  شفافیت  او 
و  احتکار  انبارها،  اطالعات  داشتن  با  گفت:  و  کرد  ذکر  انبار  سامانه 

اختفای کاال ها کاهش می یابد.

کشف ۴ دستگاه خودرو احتکار شده
دستگاه   ۴ کشف  از  کرمان  استان  عمومی  امنیت  پلیس  سرپرست 
خودرو احتکار شده در اجرای طرح عملیاتی مقابله با احتکار خودرو 

خبر داد.
و  سودجویان  با  مبارزه  راستای  گفت:در  پارسا  محمود  سرهنگ 
اخاللگران اقتصادی به ویژه اخاللگران بازار خودرو و در پی وصول اخبار 
و اطالعات مبنی بر احتکار خودرو های فاقد پالک توسط افراد سودجو، 
این پلیس رصد اطالعاتی را به منظور برخورد با مجرمان و محتکران 

در دستور کار قرار داد.
مقام  هماهنگی های  و  اطالعاتی  اقدامات  انجام  با  داشت:  اظهار  او 
 ۴ بازدید  این  در  که  بازدید  شخصی  منزل  یک  پارکینگ  از  قضایی 
دستگاه خودرو پراید فاقد پالک، کشف و محل دپوی خودرو ها پلمپ 

شد.
سرهنگ پارسا با اشاره به آشفتگی های اخیر بازار خودرو در عرضه و 
افزایش قیمت در بازار گفت:مبارزه با محتکران از وظایف ذاتی پلیس 

بوده و هیچگونه مماشاتی با آن ها نمی شود.
سرپرست پلیس امنیت عمومی استان ارزش ریالی خودرو های کشف 
متهم  یک  زمینه  این  گفت:در  و  کرد  اعالم  ریال  میلیارد   ۳ را  شده 
دستگیر و پس از تحقیقات اولیه برای ادامه روند رسیدگی روانه دادسرا 

شد.
غیر  فعالیت  هرگونه  مشاهده  صورت  در  خواست:  شهروندان  از  او 
مجاز در قالب احتکار خودرو توسط افراد سودجو موضوع را به مرکز 

فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند.

کشف ۴۰ تن سنگ معدنی کرومیت 

قاچاق در بافت
معدنی  سنگ  تن   ۴۰ کشف  از  شهرستان"بافت"  انتظامی  فرمانده 

قاچاق از دو دستگاه کامیون در این شهرستان خبر داد.
اگاهی در حین  افضلی گفت: ماموران پلیس  سرهنگ نبی اهلل میر 
گشت زنی درسطح حوزه استحفاظی واقع درمحور بافت – ارزوئیه به 

دو دستگاه تریلر مشکوک آن ها را متوقف کردند.
او افزود: ماموران پس از بازرسی کامیون ها مقدار ۴۰ تن سنگ کرومیت 

قاچاق به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون ریال را کشف کردند.
او بیان داشت: در این رابطه ۲ نفر دستگیر که با تشکیل پرونده برای 

سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضایی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان درپایان بیان داشت: قاچاق کاال با واردکردن 
ضربه اقتصادی به کشور، تولید کننده داخلی را نیز دچار چالش کرده 
و به طبع در تولید و اشتغال زایی اختالل ایجاد می کند که پلیس با 
استفاده از تمام توان وارد عمل شده و با این موضوع برخورد خواهد 

کرد.

تکاوران پلیس کرمان ۶۶۰ کیلو 

مواد افیونی کشف کردند
فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۶۶۰ کیلوگرم مواد افیونی در 

عملیات ماموران یگان تکاوری ۱۱۵ بخش "زهکلوت" خبر داد.
"زهکلوت"  تکاوری ۱۱۵  یگان  ماموران  گفت:  ناظری  عبدالرضا  سردار 
از  مخدر  مواد  سنگین  محموله  یک  عبور  از  اطالعاتی  کار  انجام  با 
مرز های شرقی به سمت استان کرمان برای انتقال به دیگر نقاط کشور 

مطلع شدند.
از  یکی  حوالی  در  شبانه  استقرار  با  ماموران  رابطه  این  در  افزود:  او 
سایپا  وانت  خودروی  بخش"زهکلوت"  محدوده  روستایی  مناطق 
قاچاقچیان مسلح مواد مخدر را مشاهده و به آن دستور ایست دادند، 
از  ماموران  سمت  به  تیراندازی  با  خودرو  این  سرنشین  و  راننده  اما 

صحنه متواری شدند.
سردار ناظری در ادامه تصریح کرد: طی این درگیری مسلحانه با عکس 
العمل به موقع ماموران، قاچاقچیان عرصه را برخود تنگ دیده و با رها 

کردن خودرو و با استفاده از تاریکی شب متواری می شوند.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه تالش پلیس برای دستگیری 
این وانت و  با توقیف  بیان داشت:  ادامه دارد،  قاچاقچیان در منطقه 
بازرسی از آن ۳۴۵ کیلو گرم تریاک و ۳۱۵ کیلو گرم حشیش و یک 
قبضه سالح کشف شد و بحمدهلل در این عملیات شبانه از انتقال این 

حجم سنگین مواد افیونی جلوگیری شد.

 مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان 
گفت: در دو تصادف رانندگی  که در کرمان که رخ داد، ۳ نفر 

کشته و ۵ نفر مصدوم شدند.
ایمنی  و خدمات  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل  میرزایی،  رضا   
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  شهرداری 
شهر  در  تصادف  دو  گفت:  کرمان،   از  جوان  خبرنگاران  باشگاه 

کرمان، ۸ کشته و مصدوم به جای گذاشتند.
او با بیان اینکه در اولین ساعت هشتم خرداد ماه هم زمان دو 
اولین حادثه  افزود:  مورد تصادف شدید در شهر کرمان رخ داد، 

ساعت ۵۸ دقیقه در خیابان شریعتی )چهارراه کاظمی( رخ داد.
 ۲۰۶ پژو  خودرو  دستگاه  دو  حادثه  این  در  کرد:  بیان  میرزایی 

که  بودند  کرده  برخورد  دیگر  یک  با  شدت  به  پراید،  خودرو  و 
بالفاصله بعد از اعالم این حادثه تیم اطفای حریق و امداد و نجات 
این سازمان از ایستگاه های شماره ۱ به محل حادثه اعزام شدند.

دو  این  سرنشینان  از  نفر  چهار  حادثه  این  در  کرد:  تصریح  او 
خروج  به  نسبت  آتش نشانان  که  بودند  شده  محبوس  خودرو، 

مصدومان از داخل خودرو اقدام کردند.
 میرزایی با بیان این که در همین ساعات، حادثه دیگر ی  مبنی 
بر  تصادف شدید دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و ساینا در محور 
آتش  سازمان   ۱۲۵ سامانه  به   ۴۸ شماره  تیر  علوی  باغ  هفت 
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان اطالع داده شد، گفت: 
این حادثه منجر به فوت ۳ نفر و مصدومیت شدید یک نفر از 

سرنشینان خودرو پژو ۴۰۵ شد. 
سازمان   ۱۲۵ فرماندهی  ستاد  به  حادثه  این  اعالم  زمان  او 
آتش نشانی را همزمان با حادثه اول اعالم کرد و گفت: دو دستگاه 
خودروی امداد و نجات و اطفای حریق این سازمان از ایستگاه های 

شماره ۹ و ۳، بالفاصله در محل حاضر شدند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری افزود: 
به علت شدت حادثه، سرنشینان خودروی پژو ۴۰۵، در خودرو 
محبوس شده بودند که از سوی آتش نشانان از بین آهن پار های 

خودرو خارج شدند.
او بیان کرد: همچنین به همت آتش نشانان، اقدامات اولیه برای 

پیشگیری از حریق احتمالی در هر دو حادثه انجام گرفت.

مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست کرمان گفت: مامورین 
به  موفق  رابر  و  بافت  شهرستان  دو  در  زیست  محیط  اجرایی 

دستگیری شکارچیان متخلف شدند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان، مرجان شاکری، مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست 
در  استان،  زیست  محیط  حفاظت  یگان  ماموران  گفت:  کرمان 
مناطق  کنترل  و  گشت  و  ماموریت  انجام  حین  رابر  شهرستان 
کاروانسرا، آبدره و اشکان با دو نفر متخلف شکار و صید قبل از 

شروع به شکار برخورد کردند.
او افزود: هنگام درگیری ماموران با شکارچیان، یکی از متخلفان 
به همراه اسلحه متواری و متخلف دیگر دستگیر و ابزار و ادوات 
شکار شامل فشنگ، رادیو، کوله پشتی و موبایل کشف و ضبط 

شد. شاکری تصریح کرد: پس از تعقیب و گریز، متخلف متواری 
شناسایی و با هماهنگی الزم با مقامات قضایی شهرستان برای 

دستگیری وی انجام شد.
نیز  رابر  شهرستان  خمروییه  منطقه  در  کرد:همچنین  بیان  او 
به همراه یک قطعه  نفر شکارچی متخلف  با یک  بانان  محیط 
دستگیری  از  پس  که  شدند  مواجه  دروک  قطعه  دو  و  کبک 
متخلف ابزار و ادوات شکار ضبط و پرونده  برای بررسی به مرجع 

قضایی ارسال شد.
مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست کرمان افزود: متخلفین 
سابقه دار نیز در ارتفاعات پارک ملی خبر در حین تخلف جدید 
خبر  ملی  پارک  زیست  محیط  حفاظت  یگان  ماموران  دام  به 

افتادند. 

او تصریح کرد: حسب گزارش همیاران محیط زیست مبنی بر 
حضور سه نفر شکارچی در ارتفاعات پارک ملی، سریعا دو گروه 

از محیط بانان به منطقه اعزام شدند.
شاکری بیان کرد: محیط بانان قبل از تاریکی هوا موفق شدند 
صورت  به  و  کرده  پیدا  بودند  ارتفاعات  در  که  را  متخلفین 

نامحسوس دنبال کنند.
با خیال  افزود: متخلفین که شب را در منطقه گذرانیده و  او  
راحت قصد ترک منطقه را داشتند در ساعت ۵ صبح به همت 
محیط بانان پارک ملی خبر به همراه الشه دو راس کل وحشی، 
یک قبضه اسلحه ساچمه زنی و دو دستگاه دوربین و سایر ادوات 
شکار و صید دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی 

معرفی شدند.

گفت:هزینه  کرمان  استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
تهیه و خرید یک عدد کاله ایمنی کمتر از یک بار اعمال قانون 

پلیس برای عدم استفاده از کاله است.
تخلفات  به  رسیدگی  قانون  در  افزود:  نجفی  یوسف  سرهنگ 
برای  قانون اخذ جرائم  ایمنی در  از کاله  استفاده  رانندگی عدم 
نظر  در  ریال  هزار   ۶۰۰ مبلغ  موتورسیکلت  سرنشین  و  راکبان 
گرفته شده که این مبلغ از خرید یک عدد کاله ایمنی بیشتر 
است و استفاده از کاله ایمنی برای حفظ سالمتی افراد جامعه 
و با هدف کاهش تلفات جانی و مالی موتورسواران الزامی شده 

است.
سرهنگ نجفی ضمن توصیه به موتورسیکلت سواران نسبت به 
قانون   ۲۰ ماده  برابر  افزود:  رانندگی  و  راهنمایی  مقررات  رعایت 
جهت  در  یا  رو  پیاده  در  حرکت  رانندگی  تخلفات  به  رسیدگی 
مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیر 
متعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تک چرخ، حمل یدک، تردد در 
محسوب شده  تخلف  موتورسیکلت،  با  اتوبوسرانی  ویژه  خطوط 
وماموران راهنمایی ورانندگی موظفند ضمن صدور قبض جریمه 
نسبت به توقیف موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته ودر 

صورت تکرار یک ماه اقدام کنند.
اوگفت: هنگام راندن موتور سیکلت بر خالف خودرو تمام بدن 
راکب موتور در معرض ضربه و خطرات ناشی از سوانح رانندگی 
قرار می گیرد بنابراین توصیه می شود عالوه بر انتخاب مناسب 
کاله ایمنی بر طبق نوع موتورسیکلت و شرایط رانندگی همواره 

از آن به صورت دقیق، صحیح و کامل استفاده شود.
نجفی در پایان اظهارامیدواری کرد: که بارعایت قوانین ومقررات 
راهنمایی ورانندگی توسط راکبان واستفاده از کاله ایمنی شاهد 

کاهش تصادفات وسوانح رانندگی باشیم.

فرمانده انتظامی استان از هالکت یک شرور مسلح در عملیات شبانه 
پلیس شهرستان"کهنوج" خبر داد.

موادمخدر  با  مبارزه  پلیس  مأموران  گفت:  ناظری  عبدالرضا  سردار 
و  شرارت  عامالن  ورود  از  اطالعاتی  اقدامات  انجام  شهرستان"کهنوج"با 
سارقان مسلح به شهر کهنوج از طریق محور قلعه گنج با یک دستگاه 

خودروی پژو ۴۰۵ مطلع شده و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار 
خود قرار دادند.

او افزود: مأموران بالفاصله با تشکیل چند اکیپ مجرب در ورودی شهر 
کهنوج مستقر و خودروی مورد نظر را مشاهده و به آن دستور ایست 
دادند.  سردار ناظری تصریح کرد: افراد شرور با مشاهده مأموران اقدام 

به تیراندازی می کنند که با هوشیاری و برتری آتش مأموران طی این 
درگیری مسلحانه، یک نفر از اشرار به هالکت و ۲ نفر دیگر مجروح و 
دستگیر می شوند و در این رابطه ضمن توقیف خودروی آنان ماموران 
در پاکسازی از منطقه درگیری یک قبضه سالح و مقادیر قابل توجهی 

مهمات ممنوعه را کشف کردند.

 دو حادثه رانندگی در کرمان هشت کشته و زخمی بر جای گذاشت

دستگیری پنج گروه متخلف شکار و صید در کرمان

یک کاله ایمنی مساوی با یک برگ جریمه

هالکت شرور مسلح در درگیری شبانه پلیس"کهنوج"

خبر

رئیس دادگاه عمومی بخش جازموریان در 
جنوب کرمان از آزادی گروگان ۲۲ساله اهل 

هرمزگان خبرداد.
های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
محمد  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
فروغی،رئیس دادگاه عمومی بخش جازموریان 
در جنوب کرمان ،گفت: پیرو گزارش پلیس 
آگاهی شهرستان رودبار جنوب مبنی بر ربوده 
به  وی  انتقال  و  ساله   ۲۲ جوان  یک  شدن 
بررسی های  جازموریان،  بخش  قضائی  حوزه 

تخصصی و اطالعاتی آغاز شد.

او ضمن تقدیر از تالش های پلیس شهرستان 
انجام  از  پس  داد:  ادامه  جنوب،  رودبار 
بررسی های اطالعاتی الزم و صدور دستورات 
از  نهایتا ظرف ۴۸ ساعت  نیاز،  قضائی مورد 
وصول گزارش مربوطه، گروگان یاد شده آزاد 

و۳ نفر متهم دستگیر شدند.
تحقیقات  که  مطلب  این  به  اشاره  با  فروغی 
تکمیلی در رابطه با این پرونده در دست انجام 
است، اظهارکرد: دستگاه قضائی بطور جدی با 
مخالن امنیت اجتماعی برخورد قانونی الزم 

راخواهد کرد.

مدیر زندان مرکزی کرمان گفت: جوانی که به 
علت قتل ۴ سال در زندان به سر می برد، بارضایت 

اولیای دم از قصاص نجات پیدا کرد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان، غالمرضا روشان، مدیر 

زندان مرکزی کرمان گفت: به مناسبت عید سعید 
ماه  پایان  و  جهان  مسلمان  عید  بزرگترین  فطر 
ماه بخشش  و  الهی  ماه رحمت  رمضان،  مبارک 
و با تالش کارگروه کمیته صلح و سازش زندان 
مرکزی و پیگیری ۲ ساله این کارگروه در مورخه 

۶ خرداد جلسه ای در شهر ماهان با حضور حمید 
خالقی، معاون مالی و اداری و اسحاقی، مسئول 
کارگروه کمیته صلح و سازش به همراه مسئوالن 
شهر ماهان از جمله شهردار، رییس شوراری شهر 

در خانه اولیای دم برگزار شد. 

 او افزود: در این جلسه که برای رضایت از مددجو 
ح. م  با ۳۰ سال سن که در نزاع دسته جمعی 
مرتکب قتل شده بود و ۴ سال در زندان کرمان 
تحمل کیفر را کرده، برگزار شده بود، اولیای دم 

رضایت خود را کتبا و رسما اعالم کردند.

و  تن  یک  کشف  از  جیرفت  انتظامی  فرمانده 
اردیبهشت  طی  مخدر  مواد  انواع  گرم  کیلو   ۳۴۸
مواد  کشفیات  درصدی   ۲۰۳ افزایش  و  امسال  ماه 
مخدر به نسبت مدت مشابه در سال قبل در این 

شهرستان خبر داد.
خبر  این  تشریح  در  رضایی  محمد  رضا  سرهنگ 
با  مقابله  طرح های  اجرای  با  جیرفت  پلیس  گفت: 

سوداگران مرگ و برخورد جدی با عوامل خرده فروش 
و توزیع کننده مواد مخدر در اردیبهشت ماه امسال، 
۱ تن و ۳۴۸ کیلو گرم انواع مواد مخدر را کشف کرد.

مواد  کشفیات  درصدی   ۲۰۳ افزایش  به  اشاره  با  او 
مخدر نسبت به مدت مشابه در سال قبل گفت:در 
مخدر  مواد  توزیع  و  تهیه  باند   ۲ شده  یاد  مدت 
قاچاقچی  نفر  و ۲۳  فروش  نفر خرده  متالشی، ۴۱ 

مواد مخدر نیز دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی جیرفت ضمن قدردانی از مشارکت 
و  شناسایی  در  پلیس  با  مردمی  خوب  همکاری  و 
مشاهده  صورت  در  خواست:  مردم  از  جرایم  کشف 
مواد  حمل  و  توزیع  تهیه،  هرگونه  با  برخورد  و 
مخدر، در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ اطالع داده 
و  شناسایی  به  نسبت  ممکن  زمان  کمترین  در  تا 

دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام شود.
نیروی  گفت:  پایان  در  رضایی  محمد  سرهنگ 
انتظامی در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر است و 
در این راستا پلیس شهرستان جیرفت با تقدیم ۴۷ 
شهید که اکثر این شهیدان در مبارزه باقاچاقچیان 
موید  اند،  آمده  نائل  شهادت  فیض  به  مخدر  مواد 

تالش خستگی ناپذیر پلیس در این راه است.

آزادی گروگان هرمزگانی از چنگال آدم ربایان

عفو جوان بعد از چهار سال

کشف یک تن و ۳۴۸ کیلو گرم انواع مواد مخدر در جیرفت
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ها  پارت  که  است  دوره ای  از  واقع  در  ایران  در  پزشکی  تاریخچه  آغاز 
اولین  و  می کردند  زندگی  خوارزم  نزدیکی  در  خود  نخستین  زادگاه  در 
برای  اسکلپیوس  مانند  واقع  در  که  شده  نامیده  آریایی"تریتا"  پزشک 
یونانیان و آسکوالپیوس برای رومیان می باشد. نوشته های کتابهای مختلف 
زبان پهلوی نشان می دهند که"تریتا" در جراحی نیز دست داشته. تریتا 
ویژه خود  وبه  داشته  کامل  آگاهی  نیز  مختلف  گیاهان  دارویی  از خواص 
عصارهٔ آنها را تهیه می کرد. همانگونه که در یسنای ۹ بند ۱۰ آمده  است: 
"سومین ناموری که گیاه هئوما را فشرد وعصاره آن را مهیا ساخت تریتا از 
خاندان سام بود، آنکه صاحب دو پور دلیر یکی ارواخشیه ودیگری گرشاسب 
بلکه  به جامانده  است  ایران  تنها در پزشکی  نه  این پزشک  نام  گردید".  
درمنطقه هندوستان نیز نخستین پزشک آریایی شناخته شده و این نشان 
ایران از هم  می دهد که وی هنگامی زندگی می کرده که آریاییان هند و 
جدانبوده اند. پس از تریتا درناحیه آریاویژ درمکانی به نام "ورایماکرت" یک 
پزشک آریایی به نام"یما" توانست گروهی از بیماریان پوستی و استخوانی 
و دندانی و بسیاری از بیماران دیگر را از افراد سالم تشخیص دهد. ساکنین 
در  می گرفتند.  بهره  آفتاب  پرتوهای  از  خود  سالمتی  جهت  ناحیه  این 
مینوخد پرسش ۶۰ بند ۲ اشاره می نماید: ورایماکرت در ایران ویژ، ساخته 
یما است و هر آیین مردمان و ستوران و پرندگان در آنجا به خوبی زیسته 
و در آنجا از مردان و زنان هر چهل سال نسلی جدید و خانواده ای پدید آید 
و زندگانی آنها بسیار و ایشان را درد و رنج و بیماری کمتر است". ناگفته 
نماند نام یما نیز مانند تریتا در کتب هنود یاد شده  است. بقراط ظاهراً اولین 
کسی بود که در تاریخ طب را به صورت منظم ومدون ارائه کرد و آن را از 
سحر و جادو جدا ساخت بود )355-4۶۰ قبل از میالد مسیح(. پس از وی، 
جالینوس )سال -۱۹۹ ۱۲۹ میالدی( مدرسه جدیدی برای تشریح بنا کرد 
و آثارش برای مدت بیش هزار سال اساس عقاید طبیعی دانان قرار گرفت. 

طب مزاجی در واقع اساس روش درمانی بقراط و جالینوس بود.
دکتر نجم آبادی در کتاب تاریخ طب در ایران ضمن اشاره به این مطلب 
طبی  مکاتب  از  تر  پیش  خیلی  زرتشت  طبی  مکتب  که"  می کند  اذعان 
یونان، در عالم وجود داشته است". اما بهرحال در میان مورخین در مورد 
مبدا طب مزاجی اتفاق نظر وجود ندارد. آقای سیریل الگود نویسنده کتاب 
تاریخ پزشکی ایران در صفحه 3۶ این کتاب عنوان کرده است:" تا آنجا که از 
اطالعات بدست آمده معلوم می شود، در ایران قدیم وضعیت طب پیشرفته 
ایرانیان  پارا فراتر نهاده گفت که  از آشور بود. حتی به جرات می توان  تر 
اصول آن چیزی را که طب یونانی نامیده شده به یونانیان تعلیم داده اند. 
حتی خود یونانی ها هم فرضیه طبایع چهارگانه خود را یک فرضیه بیگانه 

می شناختند و به رسم آن زمان آن را ایرانی می نامیدند ." 
در قرن چهارم میالدی بود که مردم و حتی اطباء کم کم روش بنا نهاده 
شده توسط بقراط و جالینوس را رها کردند و برای درمان بیماری ها به 
معالجه باسحر و طلسم متوسل شدند و سال های متمادی روش بقراط و 
جالینوس به فراموشی نهاده شده بود. در جنگ های ایران ویونان بود که 

آثار طبی بقراط و دیگر اطبای یونانی به دست ایرانیان افتاد و ایرانیان از آن 
بهره جستند. در واقع درمدرسه جندی شاپور با ترجمه آثار مهم نویسندگان 
یونانی، بکمک دانشمندان ایرانی طب یونان دوباره شکوفا شد. بعد از اسالم 
از  بزرگی  مسلمان  دانشمندان  یونان،  طبی  کتب  ترجمه  شکوفایی  با  نیز 
جمله محمدبن زکریای رازی و ابن سینا ظهور کردند. پیشرفت های علمی 
به  کس  هر  طوریکه  بود،  شده  جهانیان  شگفتی  موجب  مسلمانان  سریع 
دنبال علم بود پا به این سرزمین می گذاشت. اما در اروپا شرایط متفاوت 
بود. درآن زمان در اروپا نقاط بیمارستانی کمی وجود داشت و شیوه درمانی 
بیمارستانهایی  اسالم  قلمرو  در  حالیکه  در  نبود،  مرسوم  چندان  علمی 
تخصصهای مختلف وجودداشت. همچنین  با  به بخش های مختلف  مجهز 
بطور  وداروخانه  تدریس  سالن  کتابخانه،  دارای  بیمارستانها  که  آورده اند 
کلیسا  فرمان  تحت  اروپا  که  رنسانس  از  پیش  دوران  در  بوده است.  مجزا 
اداره می شد اروپائیان کار ی نمی کردند مگر با انگیزه های دینی و خرافات 
دعا  به  فقط  نیز  بیماریها  درمان  در  طوریکه  مسیحیت،  دین  از  برگرفته 
درمانی می پرداختند. با فتح شهرهای مسلمانان توسط مسیحیان، آثار علم 
وفن آوری و تمدن مسلمین در این شهرها موجب تعجب اروپائیان شد که از 
جملِه این شهرها بیت المقدس بود. این مسائل موجب زمینه سازی "انقالب 
اروپا شد. طی دوران رنسانس کتابهای دانشمندان مسلمان  رنسانس" در 
به زبانهای اروپائی ترجمه شدند و این روند باعث پیشرفت اروپایی ها شد. 
گفته می شود که در زمینه طب، پس از انجیل کتاب "قانون در طب" ابن 
سینا متداول ترین کتاب در اروپا شد و طب ابن سینا برای مدت ها دراروپا 
بود که مسلمانان دچار جنگهای داخلی و  این دوران  تدریس می شد. در 
حکمفرمائی حکام ناالیق و سیاستهای استعماری دولتهای اروپائی شدند و 

بتدریج از علوم دور ماندند.
طب شیمیایی در مقابل طب مزاجی

 بعد از رنسانس اروپائی ها به دنبال این بودند که خود را از شرمندگی تقلید 
دادند.  انجام  بسیاری  تالشهای  بنابراین  و  کنند  خارج  مسلمانان  از  دانش 
برخی از آنان براندازی سنتهای عربی را پیشه خود کردند. گفته می شود 
از  "پاراسلس" )۱4۹3-۱54۱ میالدی( که کیمیاگری  نام  به  که شخصی 
سرزمین سوئیس بود شروع به تدرس پزشکی در " دانشگاه بال" سوئیس 
کرد و در روز شروع استادی خود کتاب "قانون" را در آتش سوزاند واین 
باکی به شما می گویم که موهای پشت  "با کمال بی   : گونه فریاد کشید 
گردن من بیش از کلیه دانشمندان شما معلومات دارد. تکمه ای در کفش 
من از ابن سینا خردمندتر است و ریش من از آکادمی شما تجربه بیشتری 
دارد و ... و سپس روبه پزشکان حاضر در جلسه کرد و گفت: کلید اصلی 
... این  پزشکی وبه ویژه درمان شناسی قبل از هر چیز در کمیاگری است 
حالت خودباوری او توسط اطباء اروپایی مورد تأیید قرا رفت و به این ترتیب 
مسیر طب تغییر یافت و از داروهای طبیعی به سمت داروهای شیمیایی 
انتقال یافت".  با این حال داروهای شیمیایی نیز جایگاه خاص خود را در 
)یعنی  "ذوالخاصیت"  داروها  مثل  عناوینی  آنها  به  و  داشتند  سنتی  طب 

داروهایی که در هر مزاجی و با هر طبعی یک کار مشخص و معین را انجام 
می دهند( داده شده است.

علم پزشکی در جندی شاپور
جندی شاپور نقشی مهم در تاریخ طب ایران داشته است. گفته می شود 
که تاسیس اولیه این شهر به دوران قبل از تاریخ و زمان ورود قوم آریایی ها 
برمی گردد و بعدها به وسیله "شاپور" تجدید بنا شده است. هدف اولیه وی 
از این تجدید بنا ایجاد محلی برای استقرار اسیران رومی و یونانی و استفاده 
از تخصص های آنان بود. در واقع آنچه باعث پیشرفت این شهر شد تمایل 
شدید پادشاهان ساسانی به جمع آوری بخش های پراکنده اوستا و مطالب 
دینی زرتشتی بود. قسمت عمده اوستا که بیشتر شامل بخش های علمی آن 
بود، با حمله اسکندر و پس از آن بی مهری و کم توجهی پارتیان، پراکنده 
شده بود، کریستین سن، مورخ مشهور تاریخ ساسانیان در این باب چنین 
دوران  در  زرتشتی  کیش  بقای  اثر  در  اوستایی  مذهبی  »کتب  می گوید: 
تاریک غلبه اسکندر و سالهای بعد از آن، همچنان محفوظ مانده بود، ولی 
آثار اوستایی در زمینه های غیر دینی مانند طب، نجوم، جغرافیا و فنون به 
طور عمده به هندوستان، یونان و کشورهای دیگر پراکنده شده بود. اکنون 
جمع آوری مجدد این آثار وجهه همت شاپور قرار گرفت و دستورات الزم 
درباره آن صادر گردید. ظاهراً در این دوره در ریشهر، ناحیه ای در شوش 
هیاتی از نویسندگان تاسیس شد که کارشان ثبت مطالب مربوط به نجوم 
و علوم سری به زبان مخصوص و شاید با عالمات رمزی به نام گشتک بود 
. . . «  مهاجرت علمای نستوری عامل دیگری بود که باعث پیشرفت علوم 
قدیم در گندی شاپور شد. دلیل مهاجرت علمای نستوری این بود که آنان 
در شهر الرها تحت فشار شدید بودند. شهر الرها یا ادسا به دلیل موقعیت 
سوق الجیشی و مهمش همواره مورد توجه دانشمندان یونانی و ایرانی قرار 
داشت و مدرسه معروفی به همین نام در آنجا ساخته شده بود. الرها یک 

شهر کاماًل یونانی بوده و به دلیل نفوذ فراوان کلیسا و علمای مسیحی 
به خصوص پاپ سایه ای از تعصب مذهبی بر آن گسترده شده بود و این 
و  بوده  آزاد  و  فارغ  تعصبی  هر  از  که  بود  شاپور  گندی  برخالف  درست 
محدودیتی برای دانشمندان نداشت. در واقع از دالیل مهم چنین مهاجرتی 
آزادی مذهبی، صلح وآرامش شهر جندی شاپور بود. یک قرن امنیت که 
نتیجه پایان جنگهای بین ایران و روم بود باعث شد که تدریس علوم و بویژه 
طب به روال عادی برگردد و این گونه بود که علوم یونانی با مهاجرین شهر 
الرها به ایران آمد. شدت تأثیر پذیری از علوم یونانی به حدی بود که مدرسه 
گندی شاپور کاماًل تحت نظر علمای نستوری اداره می شد. سیریل الگود 
دراین باره عنوان می کند: »هنگامیکه شاپور بر تخت سلطنت نشست شهر 
را وسعت داد و تأسیس دانشگاه نیز در آن شهر به وی نسبت داده شده است 
تصور می شود این دانشگاه تحت نظر اولیای کلیسای نستوری اداره می شده 
زیرا پزشکان و روحانیون موظف بودند هر روز پیش از آغاز خدمت روزانه 
در مراسم دعای صبحگاهی شرکت جویند «  از سیر تحوالت مدرسه گندی 
شاپور در بقیه دوران حکومت ساسانیان اطالع چندانی در دست نیست ولی 
گفته می شود که پزشکان متبحری از این مدرسه به اطراف کشور و حتی 
کشورهای همجوار گسیل می شده اند که نام برخی از آنان در آثار بزرگانی 
ایران حمله کردند  به  اعراب  چون سعدی، جاودانه گشته است. زمانی که 
این مدرسه در اوج شکوفایی علمی خود بود. در سال ۶3۶ میالدی گندی 
شاپور به سپاه اسالم تسلیم شد، ولی خوشبختانه شهرت دانشگاه باعث شد 
که از گزند حوادث مصون بماند و همچنان به عنوان مرکز پزشکی قدیم و 
علوم یونانی نمایان باشد. بعدها با مهاجرت اساتید آن به بغداد کم کم از 
شهرت و آوازِه این شهر کاسته شد و بغداد جای آنرا گرفت. سیریل الگود 
در باب علم طب قدیم می گوید: »از جمله، طب عرب در زمان مامون از 
منابع مختلفی فراهم گردیده و از همه بیشتر مدیون افکار یونانیان بود و 
این از روزی که داریوش دموکدس را مجبور ساخت مهارت علمی خود را 
به کار اندازد روز به روز افزایش می یافت. با وجود این درست نیست بگوییم 
پذیر  امکان  عباسی  به وسیله خلفای  بار  نخستین  یونانی  آثار  که مطالعه 
گردیده است زیرا اصول طب که در گندی شاپور متداول بوده نیز تا اندازه 
ایران،  بر  از چیرگی عرب  بوده و تصور می رود مدتها پیش  یونانی  زیادی 
ترجمه های سریانی در کتابخانه بیمارستان موجود بوده است. به همین نحو 
نباید افتخار گشایش عصر ترجمه را که در زمان مامون در بغداد معمول 
شده و به اوج خود رسیده بود به این خلیفه منسوب دانست.« سید حسین 
نصر نیز بیان داشته است که »پیوستگی بزرگ میان طب اسالمی و یونانی 
شاپور  گندی  مدرسه  در  ساسانی خصوصا  عصر  اواخر  پزشکی  در  باید  را 
بهترین  شاپور  گندی  اسالم  ظهور  هنگام  به  اسکندریه.  نه  کرد  جستجو 
مزبور که مهم ترین مرکز پزشکی  را می گذرانده است. مدرسه  دوران خود 
عصر به شمار می آمد محیطی بود که مرکز تجمع دانشمندانی با ملیتهای 
گوناگون بود و سنتهای پزشکی یونانی، هندی و ایرانی را با هم درآمیخته 

زمینه را برای پزشکی اسالمی آماده می کرد.

تاریخچه پزشکی در ایران )طب ایرانی( 

روایت »کرمان امروز« از لطمه ای که تعرفه صادرات بر کشاورزی استان وارد می کند و نظر رییس اتاق بازرگانی درباره اوضاع اقتصادی استان و سوء مدیریت در ایام کرونا:

سوء مدیریت، بدتر از کرونا

دانند  می  همه  معاصر  عصر  در  غلط  یا  درست  به 
که یکی از مهم ترین صنایع استان کرمان کشاورزی 
است. صنعتی که در برخی نقاط استان مضر به نظر 
می رسد، اما در بسیاری از مناطق این صنعت بسیار 
نعمت  یک  که  سبز  صنعتی  است.  سودده  و  موثر 
را  آن  باید  و  آید  می  به شمار  ارزشمند  و  خدادادی 
شکر گزار باشیم. اما گویا تصمیم های نادقیق و غیر 
کارشناسی این روزها موجب شده است که این صنعت 
با اهمیت دچار لطماتی عظیم شود و به بیانی دیگر 
تراشیده  کشاورزی  صنعت  ارتقا  و  رشد  برای  مانعی 
علم گرای  استاندار  زبان  از  اطالعات  این  است.  شده 
تعرفه های صادرات  به  کرمان منتشر شده است که 
در  همچنین  دارد.  اعتراض  کشاورزی  زمینه  در 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس  نشست  این 
کشاورزی استان کرمان از وضعیتی که کرونا و سوء 

انتقاد  است  ساخته  حاکم  کرمان  استان  در  مدیریت 
زیادی  آسیب های  مدیریت ها  سوء  از  گفت:  و  کرد 
به دنبال وصول مطالبات خود در  بانک ها  و  ایم  دیده 
شرایط سخت اقتصادی ناشی از ویروس کرونا بودند. 
با حضور  پسته  صادرات  مشکالت  مورد  در  جلسه ای 
برگزار  مرکزی  بانک  رئیس  دفتر  در  کرمان  استاندار 
امیدواریم  که  شد  گرفته  خوبی  تصمیمات  و  شد 
اثرگذار باشد.ما در این استان به  دلیل تعدد محصوالت 
کشاورزی تنها تعدادی از آنها را در دستور کار جلسه 
و  مشکالت  که  کنیم  قبول  باید  اما  می دهیم  قرار 
آسیب جدی  کرونا  ویروس  است. شیوع  بسیار  موانع 
اقتصاد کشور و بخش کشاورزی وارد کرده است،  به 
اما آسیبی بوده که به دست ما و دولت نبوده است.

مشکالتی که از سوءمدیریت ها داریم جدای از ویروس 
کرونا موجب شده است که آسیب های زیادی ببینیم. 
استان  بانک های  فطر  عید  از  قبل  گذشته  پنجشنبه 
شرایط  این  در  خود  مطالبات  وصول  به دنبال  کرمان 
به  بودند.  کرونا  ویروس  از  ناشی  اقتصادی  سخت 
ویروس  اقتصادی  آسیب دیدگان  از  حمایت  جای 
کرونا شاهد هستیم که فشار بر تولیدکنندگان وجود 
استان ها  به  دیر  بخشنامه های حمایتی خیلی  و  دارد 

ابالغ می شود و زمانی که این بخشنامه ها به استان ها 
می رسد دیگر خیلی دیر شده است. خسارت وسیعی 
است  شده  وارد  کرمان  استان  طیور  و  دام  بخش  به 
همچنین  و  کم بهره  تسهیالت  پرداخت  درخواست  و 
استمهال واحدهای تولیدی دام و طیور این استان را 

در اسرع وقت داریم.
با توجه به سخنان رییس اتاق بازرگانی استان درباره 
به  باید  کرمان  استان  در  کشاورزی  نابسامان  وضعیت 
سوی  از  رفتار  این  مصداق  که  کنیم  اشاره  نکته  این 
دولت و دیگر ارکان موثر، تیشه بر ریشه زدن است و 
لطماتی به صنعت کشاورزی وارد می کند که جبران 
که  دانیم  می  همه  بود.  خواهد  ناممکن  آینده  در  آن 
ترمیم  قابل  موارد  از  بسیاری  در  کشاورزی  صنعت 
نخواهد بود و بسیاری از کسب و کارها در این زمینه 
که از بین برود دیگر قابل بازگشایی نیست و این یعنی 
نابودی کامل یک نعمت که چیزی جز خیانت نیست. از 
استانداری کرمان و دیگر نهادهای مربوطه می خواهیم 
که با پیگیری این موضوع مهم، در آینده اخبار مبارکی 
و  ها  تعرفه  دیگر  که  باشیم  شاهد  و  سازند  منتشر  را 
عوارض دولتی یک صنعت را نابود نکند. به امید فردایی 

بهتر که در آن تدبیر معنایی اجرایی داشته باشد!
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