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تراژدی  2000 نفری
 کودکان کار در کرمان

هشت صفحه
هزار تومان هم  روایت »کرمان امروز« از معضل بی پایان کودکان کار در کرمان که به رغم تدابیر  انجام شده روزان

همچنان نیازمند عملگرایی و دوری از شعار است؛

یکشنبه 25 خردادماه 1399
22 شوال 1441/ 14 ژوئن 2020

سال بیست و پنجم شماره 3218

کار و خیابانی در ایران در استان های مختلف  کودکان  آمار 
با توجه به جغرافیا و تفاوت های فرهنگی در استان ها متغیر 
کار  است. در کرمان در سال گذشته 1963 کودک خیابانی و 
در شهرستان کرمان شناسایی شده است. پدیده کودکان 
کار معضل اجتماعی است که با وجود تدابیر اندیشیده شده 
درکرمان رو به افزایش بوده، بنابراین باید دستگاه های متولی 
تالش کنند، آسیب های این بخش به حداقل برسد و دست 
از شعار و فعالیت های نمایشی بردارند و فکری اساسی به 
حال این تراژدی انسانی بکنند و ریشه این آفت اجتماعی را 

بخشکانند  و....
متن کامل درصفحه هشتم

آگهی تجدید مناقصه دهیاری های بخش الله زار بردسیر جدول مزایده )نوبت اول(
دهیاری های بخش الله زار بردسیر در نظر دارند اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجدالشرایط راهسازی 
دارای رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه کشور واگذار نمایند. از کلیه شرکت های دارای صالحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت 
اسناد مناقصه به بخشداری الله زار مراجعه نمایند. دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به 
قرارداد در اسناد مربوطه می باشد. سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز به حساب های ذیل نزد پست بانک به نام دهیاری 
های مربوطه و یا به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر باشد. در صورتیکه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند 
تضمین شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع دهیاری ضبط خواهد شد. هزینه  چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. شرکت 

در مناقصه هر دهیاری بصورت مجزا می باشد.

بخشداری الله زار شهرستان بردسیر 03433556892

مساحت عرصه کاربری پالک ثبتی موضوع شماره فراخوانردیف

)مترمربع(

مبلغ تضمین شرکت در قیمت کل )ریال(

فرآیند ارجاع کار )ریال(

شرایط فروش

 فراخوان واگذاری12099003501000002
 یک قطعه زمین با
 کاربری آموزشی

 جهت احداث
 هنرستان در حریم
 شهرستان سیرجان

 قسمتی از پالک
 22205 فرعی مفروز و
 مجزی شده از  1821
 فرعی از 5087 اصلی

 واقع در بخش 36
 شهرستان کرمان  -

سیرجان

 نقد و اقساط2967/5626/114/528/0001/305/726/400آموزشی

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

آینده اپیدمی کرونا 

به رفتار مردم 

بستگی دارد

پذیرش نژادهای

 مختلف را  از کودکی

 آموزش دهیم

چطور در دام روان شناس های زرد نیفتیم؟

نگاهی به کارنامه جعفری جوزانی؛ 
کارگردانی که فیلم هایش مهم است

 فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان خبر داد:
 ثبت ملی راهیان نور سپهبد
 شهید حاج قاسم سلیمانی

فرمانده انتظامی استان کرمان:

تعداد دوربین های نظارت 
تصویری در کرمان 
به ۹۰۰ عدد می رسد

3

4

2

2

8

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

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

مبلغ برآورد )ریال( براساس فهرست عنوان پروژه و محل اجرا شماره آگهی ردیف
بهاء تجمیعی راه و باند و ابنیه سال 

1399 )به صورت مقطوع(

مبلغ تضمین )ریال( 

شرکت در مناقصه 

شماره حساب برای واریز 

مبلغ ضمانت نامه 

 مدت پروژه

 اجرای 6000 مترمربع آسفالت معابر روستای199-2-12-1
قلعه عسکر

90 روز2/700/000/000135/000/0001000141621721

 اجرای 4000 مترمربع آسفالت معابر روستای299-2-12-2
باغ حاجی

90 روز1/800/000/00090/000/0001000140565754

 اجرای 11000 مترمربع آسفالت معابر روستای399-2-12-3
هراران

90 روز4/950/000/000247/500/0001000141638105

 اجرای 2000 مترمربع آسفالت معابر روستای499-2-12-4
هویج

90 روز900/000/00045/000/0001000141637222

 اجرای 2000 مترمربع آسفالت معابر روستای599-2-12-5
جعفرآباد

90 روز900/000/00045/000/0001000140560755

 اجرای 6000 مترمربع آسفالت معابر روستای699-2-12-6
سرزه

90 روز2/820/000/000141/000/00054822513811050/02

 اجرای 3000 مترمربع آسفالت معابر روستای799-2-12-7
ده نذری

90 روز1/350/000/00067/500/0000112843509000

 اجرای 4000 مترمربع آسفالت معابر روستای899-2-12-8
جغدری

90 روز1/800/000/00090/000/00054822513519851/02

بخشداری الله زار بردسیر محل دریافت اسناد

تا پایان وقت اداری مورخ 99/03/31 مهلت

بخشداری الله زار بردسیر محل تحویل پیشنهادها

 مورخ 99/04/05 ساعت 10 صبح مهلت

بخشداری الله زار بردسیر محل بازگشایی پیشنهادها

 مورخه 99/04/05 ساعت 11 ظهرزمان

 دریافت اسناد

 و تحویل پیشنهادها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir محل

 از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت حداقل 10 روز مهلت

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir محل گشایش پیشنهادها

 طبق اسناد مزایده زمان



دو یکشنبه 25 خردادماه 22/1399 شوال 1441/ 14 ژوئن 2020/سال بیست و پنجم شماره 3218 
اخبار استان

خبر
تولید بیش از پنج هزار لیتر 

گالب در کرمان
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: 
پیش بینی می شود امسال بیش از ۵ هزار لیتر گالب در کارخانه های گالب 

گیری استان کرمان تولید شود.
کشاورزی  جهاد  سازمان  وغذایی  تبدیلی  صنایع  مدیر  ارجمند  حمیدرضا 
استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان، با بیان اینکه تولید گالب در کارخانه های گالب گیری استان 
در  گالب  لیتر   ۲۰۰ و  هزار   ۵ پارسال  گفت:  است،  انجام  حال  در  کرمان 
می شود  بینی  پیش  و  شد  تولید  کرمان  استان  گیری  گالب  های  کارخانه 

امسال هم بیش از ۵ هزار لیتر گالب در استان کرمان تولید شود.
او افزود: پیش بینی می شود از سه هزار و  ۹۳۸ هکتار باغ گل محمدی در 

استان کرمان، ۷ هزار تن گل برداشت شود.
به  نسبت  امسال  محمدی   گل  های  باغ  بهتر  شرایط  به  اشاره  با  ارجمند 
پارسال، بیان کرد: متاسفانه به دلیل شرایط با وجود  ویروس کرونا و نبود 

کارگر فصلی برای برداشت، باغ های گل آسیب دیدند.
او بیان کرد: ۲۰ در صد از گالب تولیدی استان کرمان ساالنه به کشور های 
عربی و اسانس آن به کشور های اروپایی مثل آلمان و فرانسه صادر می شود.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با اعالم 
اینکه ۱۴ کارخانه گالب گیری در شمال استان کرمان فعال است، تصریح 

کرد: بیشترین کارخانه ها در شهرستان بردسیر قرار دارد.
در استان کرمان عالوه بر تولید گالب در کارخانه ها،  مردم در خانه ها نیز 

اقدام به گالب گیری سنتی می کنند. 

برگزاری انتخابات مجامع
 جمعیت هالل احمر در کرمان

و  جوانان  اعضای  گفت:  کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
داوطلبان هالل احمر کرمان برای انتخاب ۷۰ عضو شورای اجرایی و بازرسی 

در انتخابات شرکت کردند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، رضا 
فالح مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان کرمان گفت: بیش از ۱۷ هزار 
نفر از اعضای جوانان و داوطلبان هالل احمر استان در انتخابات مجامع حق 

رای دارند.
شورای  اصلی  عضو  نفر   ۷۰ باید  استان  سطح  در  دهندگان  رای  افزود:  او 

اجرایی و بازرسی را انتخاب کنند.
فالح با اشاره به اینکه برنامه انتخابات مجامع جمیعت هالل احمر در محل 
برگزار شده است، تصریح کرد:  فرعی در ۱۴ شهرستان  و  اصلی  ۲۶ سالن 
بازرسی در پنجمین  تایید شده به عنوان شورای اجرایی و  نامزد  ۱۲۱ نفر 

دوره انتخابات مجامع در استان کرمان کاندیدا شدند.
 ۱۲۴ و  هزار   ۹ کرد:  عنوان  کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
نفر عضو جوان و ۸ هزار و ۹۷ نفر عضو داوطلب در پنجمین دوره انتخابات 

مجامع جمعیت هالل احمر حق رای دارند.
 ۴ در  دوم  مرحله  در  احمر  هالل  جمعیت  مجامع  انتخابات  دوره  پنجمین 

شهرستان رابر، شهربابک، جیرفت و ارزوئیه برگزار خواهد شد.

دادستان جیرفت:
سیر صعودی کرونا در جیرفت نگران کننده است

دادستان عمومی و انقالب شهرستان جیرفت با ابراز نگرانی از سیر صعودی 
کرونا در این شهرستان گفت: بی توجهی در جنوب استان کرمان به ویژه در 
و  کرونا  ویروس  به  مبتالیان  آمار  صعودی  سیر  موجب  جیرفت  شهرستان 
افزایش دو تا سه برابری مبتالیان به این بیماری در روزهای اخیر شده است.
»حسین سالمی« در تشریح این خبر افزود: با توجه به افزایش نگران کننده 
شمار مبتالیان ویروس کرونا اگر جایی پروتکل های بهداشتی رعایت نشود، 
در مرحله نخست تذکرات الزم ارائه می شود و در صورت نیاز برخورد قانونی 

و قاطع الزم انجام خواهد شد.
اولویت است، اظهار کرد:  با تاکید بر این مطلب که سالمت مردم  در  وی 
و  در دورهمی ها  و حضور  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  بدون  بازار  شلوغی 
مراسمات ختم و جشن های مختلف آمار مبتالیان در این شهرستان را روزانه 
افزایش داده که به نسبت جمعیت آماری این منطقه بسیار نگران کننده است.

دادستان جیرفت در ادامه خطاب به بازاریان گفت : اصنافی که پروتکل های 
بهداشتی مقابله با ویروس کرونا را رعایت نکنند پلمب می شوند.

سالمی عنوان کرد: در شرایط شیوع کرونا ماندن در خانه و تحمل داشتن می 
تواند جان مردم را حفظ و به کادر درمان کمک کند.

وی ضمن تاکید بر این مطلب که توصیه متخصصان علوم پزشکی بر رعایت 
بهداشت و ماندن در خانه است، خاطرنشان کرد: کادر بهداشت و درمان از 
لحاظ درمان، تامین دارو و پیشگیری از بیماری کرونا زحمات زیادی کشیدند 

لذا مردم باید بیشتر تحمل کنند تا فشار کار کادر درمانی کاهش یابد.
دادستان جیرفت با بیان این مطلب که ماندن در خانه نیز سختی های خاص 
خود را دارد، افزود: مردم به ویژه کسبه که اوج درآمد آنها شاید در این ایام 

بوده باید تحمل و صبر کنند.
بهداشت، گفت:  رعایت  به  تاکید مراجع دینی  به  اشاره  با  ادامه  سالمی در 
مراسمات مذهبی نیز به علت اضطراری بودن این بیماری و شرایط موجود 
جامعه لغو شده است و الزم است که با رعایت پروتکل های بهداشتی زمینه 
برگزاری  با  افرادی که  به  را فراهم کرد. وی خطاب  از شرایط کنونی  عبور 
مراسم جشن عروسی و غیره در شهرستان جیرفت ، سالمت مردم را به خطر 
می اندازند، نیز گفت: قانون هیچ اغماضی در خصوص برگزار کنندگان جشن 
و تجمعات غیر ضروری بدون مجوز نخواهد داشت زیرا انجام این اقدامات در 

حقیقت تهدید علیه بهداشت عمومی است.

برگزاری بازارچه صنایع دستی در ارگ راین
مسئول دفتر نمایندگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان کرمان در بخش راین از برپایی بازارچه صنایع دستی در ارگ تاریخی 
راین خبر داد. به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  نمایندگی  دفتر  مسئول  طاهری،  وحید  سید   ،
اینکه  به  اشاره  با  راین  استان کرمان در بخش  گردشگری و صنایع دستی 
بازارچه صنایع دستی ارگ راین دارای ۱۰ غرفه صنایع دستی است، گفت: 
در این غرفه ها صنایع دستی این بخش که شامل چاقو سازی، پته دوزی و 
تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و ... می شود به نمایش درآمده است.

که  است  دستی  صنایع  هنرمند  هزار  حدود  دارای  راین  بخش  افزود:  او 
۷۰۰ نفر آن ها به پته دوزی و مابقی آن ها به تولید دیگر رشته های صنایع 
دستی مشغول هستند. طاهری با اشاره به اینکه طی پارسال ۸میلیارد ریال 
شد،  اعطا  دستی  صنایع  هنرمند   ۶۰ از  بیش  به  الحسنه  قرض  تسهیالت 
تصریح کرد: در تالشیم دیگر هنرمندان صنایع دستی از تسهیالت اشتغالزایی 
روستایی و عشایری برخوردار شوند تا شاهد رونق دوباره بازار تولید و فروش 

صنایع دستی بخش راین باشیم.

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه حدود ۴۱۳ 
دوربین نظارت تصویری در کرمان در حال بهره برداری است، 

گفت: قرار است این ظرفیت به ۹۰۰ دوربین برسد.
عبدالرضا ناظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش 
در  کرد:  اظهار  کرمان  شهر  در  تصویری  نظارت  دوربین های 
حال حاضر تعداد این دوربین ها قابل مقایسه با سال گذشته 

نیست.
وی با اشاره به اینکه حدود ۴۱۳ دوربین در حال بهره برداری 
است، افزود: نیاز است مرکز مانیتورینگ پلیس راهور تکمیل 

شود که توسط شهرداری در حال انجام است.

ناظری با بیان اینکه به محض تکمیل این مرکز شاهد تحول 
عظیمی در این حوزه خواهیم بود، عنوان کرد: بر این اساس با 
به کارگیری تمام ظرفیت نظارت تصویری، فرد در صورت انجام 

تخلف رانندگی بالفاصله پیامک جریمه را دریافت می کند.
فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: استفاده کامل از این 
و  نظم  رعایت  و  ترافیک  وضعیت  ساماندهی  باعث  ظرفیت 

انضباط ترافیکی توسط مردم می شود.
فرمانده انتظامی استان کرمان بیان کرد: قرار است این ظرفیت 
به ۹۰۰ دوربین برسد که پی گیری ها در این زمینه در حال 

انجام است. 

آینده  وضعیت  درباره  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
اپیدمی کرونا در استان کرمان گفت: همه چیز به رفتار مردم بستگی 
دارد اما شاهدیم که در تمام دنیا مجددا تعداد افراد مبتال به کووید 

۱۹ رو به افزایش است که جای نگرانی دارد.
انتقاد  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  احمدی طباطبایی«  دکتر »سیدوحید 
در  افراد  از  برخی  توسط  بهداشتی  توصیه های  رعایت  عدم  از  شدید 
خاصی  واکسن  و  دارو  هیچ  تاکنون  اینکه  به  توجه  با  گفت:  جامعه، 
برای کروناویروس نداریم لذا تنها راه عبور از این بحران رعایت نکات 
بهداشتی، حفظ فاصله اجتماعی و فیزیکی، عدم حضور در ازدحام ها 

و ... می باشد. وی در پاسخ به این سئوال که آیا می توان عنوان کرد 
به نوعی از کرونا شکست خورده ایم؟ اظهار کرد: هر اپیدمی زیر و بم 
دارد، ممکن است چند بار پیک بزند و هنوز مشخص نیست اوضاع در 
آینده چگونه خواهد بود و در چه مرحله ای هستیم، زیرا این بیماری 

دارو و واکسن ندارد.
همه  افزود:  ادامه  در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
چیز به رفتار مردم بستگی دارد اما شاهدیم که در تمام دنیا مجددا 
نگرانی  افزایش است که جای  به  به کووید ۱۹ رو  افراد مبتال  تعداد 

دارد.

نور سپهبد شهید  ثاراهلل استان کرمان گفت: راهیان  فرمانده سپاه 
حاج قاسم سلیمانی را به عنوان چهارمین راهیان نور کشور ثبت ملی 
سپهبد  نور  راهیان  و  دریایی  غرب،  شمال  خوزستان،  یعنی  کردیم 
شهید سلیمانی. کرمان امروز جهانی است و در حوزه راهبردی ملی 

این مهم را ثبت کردیم.
سپاه  فرمانده  معارفه  و  تکریم  مراسم  در  معروفی«  سردار »حسین 
رفسنجان  ثاراهلل  حسینیه  در  رفسنجان  شهرستان  مقاومت  ناحیه 
اظهار کرد: مرم شهرستان رفسنجان عقبه ارزشمند و پرافتخاری در 
دوران انقالب و دفاع مقدس دارند که عزیزترین انسان های ارزشمند 
و شایسته خود همچون سرداران شهید امینی، عابدینی، حاج علی 
محمدی پور، بادپا، شیرازی و...را تقدیم آرمان های نظام الهی کردند.

وی با بیان اینکه فلسفه وجودی سپاه پاسداران انقالب اسالمی مثلث 
مکتبی بودن، انقالبی بودن و مردمی بودن است، خاطرنشان کرد: آنچه 
که برای سپاه انقالب توسط امام ترسیم شد، مردم بودن  به عنوان 
شاکله اصلی  بسیج است. بسیج مردمی را در تمام صحنه های انقالب 
در دوران دفاع و همه عرصه های کشور دیدیم و در دوران رشد و 
پیشرفت کشور در صنایع فن آوری و دفاعی و در انسجام انقالب و 
جبهه مقاومت بر همین پایه و اساس شاهد هستیم که خروجی آن 
شخصیت بزرگ، ارشمند و تأثیرگذار در جهان اسالم شهید سردار 
سلیمانی ا ست که خروجی مکتبی است که در قالب این مثلث است.

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با بیان اینکه سپاه پاسداران، سپاه 
انقالب است و سپاه هیچ حزب و گروهی نیست، تصریح کرد: سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی نه اصالح طلب و نه اصولگراست. مفهوم این 
موضوع این است که سپاه انقالب در سه راه فدا خواهد شد؛ اول برای 

انقالب اسالمی دوم، برای ملت و سوم برای والیت.
و  انقالب  امامین  مسیر  در  انقالب  سپاه  داد: حرکت  ادامه  معروفی 
امروز خروجی اش  و  است  انقالب می خواهند  امامین  آن چیزی که 
شهید حاج قاسم است. انقالب مدرسه و کارخانه انسان سازی ا ست 
و بر همین اساس و بر همین پایه و سپاه متعلق به همه ملت بزرگ 

ایران است. 
وی افزود: در جبهه انقالب و در این بسیج، خط قرمز ما دشمن و 
ضد انقالب، سلطنت طلب، منافق و فتنه است با همین جبهه مقاومت 
انقالب اسالمی سپاه عزت  ایجاد شد و برای جبهه  عزت مسلمانان 

آفرید.
معروفی تأکید کرد: در هر عرصه ای این نظام تهدید شود ما بایستی 
سد محکم شویم. سپاه نظامی خاص نیست و یکی از مأموریت های 
آن سخت و امنیتی  است؛ اما در حوزه امنیت داخلی، کمک به اقتصاد 
و پیشرفت و سازندگی، کمک به صنایع دفاعی و نیازمندی نظام در 

هر صحنه ای با مدیریت اقتضایی عمل می کند.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان بیان کرد: یک اقتضای مأموریتی 
تأمین  را  کشور  امنیت  توان  تمام  با  که  است  این  مرزها  در  سپاه 
می کند، در یک زمان سیل، یک زمان زلزله و بیماری مانند کرونا و.. 

سپاه به اقتضای زمان عمل می کند.
وی با بیان اینکه انقالب اسالمی با مردم تعریف می شود و سپاه هم 

سپاه مردم است، عنوان کرد: اینکه دشمن و بدخواهان سعی می کنند 
سپاه را وابسته به یک حزب و گروه جلوه دهند، این از دشمنی عمیق 
آنها نسبت به انقالب اسالمی  است چون این جمعیت و جبهه انقالب، 
بنی هاشم خیمه گاه است و دشمن می خواهد بنی هاشم را از خمیه گاه 

دور کند تا امام تنها بماند و کربال تکرار شود.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با تأکید بر اینکه بصیرت نمی گذارد 
دشمنان به خواسته های خود برسند، افزود: امروز تمام هدف گذاری 
نرم  جنگ  و  روانی  عملیات  حوزه  ملت  و  انقالب  به  نسبت  دشمن 
است و در آن حوزه محور اصلی شان مشغول سازی کشور با عملیات 
این  به  آمریکا  عراق،  در   ۲۰۰۴ و   ۲۰۰۳ جنگ  از  بعد  روانی ست، 
کیلومتر   ۷۵ باید  ایران  با  جنگ  کیلومتر   ۱۰۰ از  که  رسید  نتیجه 
دشمن  برای  سخت  جنگ  می دانند  چون  دهد  انجام  روانی  جنگ 

هزینه دارد.
و  حزب  هر  از  کردند  ثابت  هوشمندانه  ما  ملت  داد:  ادامه  معروفی 
و  منافع ملی  و  اهداف  زمانی که  باشند  و قومی که  گروه و مذهب 
می گیرند  قرار  جبهه  یک  در  گیرد  قرار  تهاجم  مورد  اعتقادات شان 
و دشمن می داند در مقابل ملت هوشمند و نظام هوشمند عملیات 
سخت جواب نمی دهد و هزینه عملیات روانی برای دشمن کم بوده 

و در آن موفق تر است.
وی بیان کرد: بی ثبات سازی، ایجاد انشقاق بین مردم، از بین بردن 
و تغییر در ذائقه و گرفتن شجاعت ملت از اهداف دشمن در جنگ 

روانی است.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان عنوان کرد: ملتی که شجاعت آن 
از  بیشتر  باید  امروز  و  ندارد  حرکت  قدرت  آن  بازوان  شود  گرفته 
اساس  و  پایه  باشیم  روانی دشمن  این حوزه جنگ  مراقب  همیشه 
اجتماعی  و  فردی  ایمان  از  مراقبت  و  مقدس حفظ  دفاع  و  انقالب 

ا ست. 
وحدت  زمینه ساز  کنیم،   حفظ  باید  را  واقعی  وحدت  افزود:  وی 
ایثار و گذشت و هول ندادن یکدیگر است، دشمن شناسی و  واقعی 
با جنگ روانی دشمن است و خدمت  از راه های مقابله  امام شناسی 

صادقانه به مردم همان است که دشمن نمی خواهد.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با اشاره به اینکه اطاعت محض از 
والیت و حجت خدا ضرورت امروز است، افزود: اگر به عنوان معتقد 
و ایمان به انقالب یک خروجی انقالب را تعریف  کنیم و آن والیت 
باشد، در انقالب اسالمی مان برد کردیم، آن چه به ما عزت بخشید و 
نعمت الهی بر ما سرازیر شد به واسطه اطاعت از امامین انقالب است.
وی خاطرنشان کرد: آمریکایی ها در آخرین تحلیل خود می گویند »ما 
در ایران با یک ابرحریف )رهبر معظم انقالب( طرف هستیم و ادامه 
می دهند ابرحریفی که ما را می شناسد، سناریو و هدف گذاری ما را 
می داند و ما را دقیق رصد می کند و به موقع آن را به ملتش تبیین و 
تشریح می کند و ملت ایران از آن اطاعت می کنند« و این دلیلی است 

که دشمن می خواهد بین مردم و والیت انشقاق ایجاد کند.
اشاره کرد و  به مقام و شخصیت شهید سلیمانی  ادامه  معروفی در 
گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی رسالت محور بود زمان، مکان و لباس 

نمی شناخت و آنچه برایش مهم بود انجام رسالت و تکلیف الهی بود.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان ادامه داد: شهید حاج قاسم سلیمانی 
به عنوان الگوی جهان اسالم در جبهه مقاومت است، ۲۳سال پیش 
شهید سلیمانی یک جمله به من گفت؛ »از خدا یک چیز خواستم اگر 
بخواهم به انقالبت خدمت کنم باید خودم را وقف آن انقالب کنم« 
و ادامه داد »خدایا اینقدر به من مشغله بده که من فکر گناه نکنم«.

معروفی با بیان اینکه حاج قاسم ۲۱ سال در جبهه مقاومت آرامش 
کرد.  عطا  او  به  خداوند  خواست  که  را   همانی  کرد:  اظهار  نداشت، 
بزرگترین شخصیت تقریبی، شهید حاج قاسم سلیمانی  است چون 

نگاه جهان را به اسالم به عنوان اسالم ناب محمدی تغییر داد.
وی تأکید کرد: مسئولیت ما در این رابطه سنگین است مکتب حاج 
قاسم را با خاطره تمام نمی کنیم همه می گوییم والیت پذیر باشیم اما 
سردار سلیمانی در حوزه نظام والیی نگاهش فرمان و فتوا نبود بلکه 
والیت باور بود یعنی با میل امام و ولی خود کار کرد نه با فرمانش، 
همه،  ناامیدی  باور  در  و  سوریه  در  رفت  می خواست  امامش  چون 

شبکه سازی جهان اسالم انجام داد.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان در ادامه با بیان این مطلب که در 
استان کرمان برای مکتب شهید سلیمانی چند اقدام در حال انجام 
داریم، گفت: اول اردوی راهیان نور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
را به عنوان چهارمین اردوی راهیان نور کشور ثبت ملی کردیم یعنی 
نور سپهبد شهید  راهیان  و چهارم  دریایی  خوزستان، شمال غرب، 
این  ملی  راهبردی  در حوزه  و  ا ست  امروز جهانی  کرمان  سلیمانی، 

مهم را ثبت کردیم.
معروفی افزود: همان طور که دانشجو به خوزستان می رود، به کرمان 
و  و دوساله  تعریف کردیم، یک ساله  زمانی  بازه  آن  برای  و  می آید 
زیرساخت آن در حال آماده سازی است. فرایندی هم تعریف کردیم 
با  که  بیت الزهرا  دوم  سلیمانی،  مطهر شهد  قبور  زیارت  ابتدا  در  تا 
شهید  مکتب  گفتمان سازی  به  که  شده  ساخت  شهید  خود  دست 
تبدیل  روایت گری  به عنوان  قاسم  حاج  تبیین  و  تعریف  و  سلیمانی 
شود، سوم بازدید از موزه دفاع مقدس است که با حاج قاسم تعریف 

می شود.
وی بیان کرد: مرحله چهارم، موزه شهید سلیمانی را در کرمان در 
کردم ۲۱  درخواست  نیروی قدس  فرمانده  از  و  داریم  حال ساخت 
سال هرچه از ایشان در نیروی قدس دارند جمع آوری تا بتوانیم در 

موزه ایشان قرار  دهیم.
و  یافتنی  دست  سلیمانی  شهید  مکتب  کرد:  اظهار  معروفی 
مصونیت ساز است و می شود مصونیت پیدا کرد و همه می توانند حاج 

قاسم سلیمانی شوند.
شاهرخی  خدمات  به  ادامه  در  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده 
فرمانده سابق سپاه ناحیه رفسنجان اشاره و از تالش های وی قدردانی 
که  کرد  یاد  قبول  قابل  مجاهدت  و  خدمت  به عنوان  آن  از  و  کرد 

فرماندهان موفق سپاه بوده که با انگیزه و اراده کار می کند.
معروفی یادآور شد: کسی که در نظام اسالمی دنبال مسئولیت دوید 

و برای مسئولیتش جشن گرفت باید به او شک کرد.

فرمانده انتظامی استان کرمان:

تعداددوربینهاینظارتتصویریدرکرمانبه۹۰۰عددمیرسد

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

آینده اپیدمی کرونا به رفتار مردم بستگی دارد

 فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان خبر داد:

 ثبت ملی راهیان نور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
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مبلغ  ابالغ می گردد که  نگردیده  میسر  ایشان  به  واقعی 
محبوبه  خانم  به  طلب  اصل  ریال   20/441/400/000
دولتی  حقوق  ریال   1/022/070/000 مبلغ  و  گهرگزی 
را  خود  طلب  تقاضای  بستانکار  و  باشد  می  بدهکار 
بانک  نزد  ریال   62/238/294 مبلغ  به  حساب  بازداشت 
ابالغ می  به شما  بدین وسیله  نموده  اعالم  تعاون  توسعه 
شود هرگاه بدهکار وجه نقد یا مالی نزد شما ندارد یا کم 
تر از میزان بازداشت شده دارد مطابق ماده 79 آیین نامه 
اجرا باید ظرف مدت پنج روز به شعبه اجرا اطالع دهید 
واال اداره ثبت آن را طبق مقررات از شما خواهد گرفت. 
الزم به ذکر است صرفا حساب های مربوط به حوزه ی 

ثبتی شهر کرمان قابل بازداشت می باشد. 337 م/الف
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 
 زهرا سرمست 
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

خودزنی 
وقتی نشستم و حساب و کتاب کارهایم را کردم از کارهای بد 
خود به ستوه آمدم چون آنقدر زیاد بود که خوبی خجالت می 
کشید. به سویم بیاید پس دادگاه خودم را گرفتم و قرار بر تنبیه شد 
و نوبت به اجرای حکم رسید. تنبیه را با سیلی به صورت خود آغاز 
کردم و بعد دو مشت به صورت و یک کف گرگی به بینی ام زدم 
که ناگهان خون جلوی چشمهایم را گرفت و از خود بی خود شدم 
و با سر در و دیوار را نشانه گرفتم. دیگر هیچ نفهمیدم وقتی هوشیار 
شدم دیدم با زنجیر مرا به تخت بسته اند تا قدرت هر کاری را از 
من بگیرند و تعجب آور آن بود که چند تابلو خطر هم اطرافم زده 

بودند و روی آن ها نوشته شده »زنجیری«.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

با دستانی 

پر از گندم
از  را  زندگی  دارم  زندگی  تو حس  با 
ابرها  با  و  بتاب  خورشید  با  نگیر.  من 
پیاپی  های  رنگ  زندگی  شو.  بارانی 

دارد ولی با رنگ های تیره دلم می گیرد. آفتابی باش 
تا آنان که دوستت دارند دلگیر نباشند. تو فقط مال من 
نیستی که یک جهان در تو جاری شده است و پدیده ی 
زندگی را با خود به هر خانه ای می بری. بند دل مردم 
به نفس های تو بسته است. روزگار روزهای زیادی را از 
صندوقچه ی دلت بیرون کشیده است تا به آسمان نگاه 
باید خودخواهی  بخوانی.  برای مردم شهر شعر  کنی و 
دست از سرم بردارد و باور کنم که تو اسیر دست من 
و  مکتوب  تاریخی  روزهای  ترین  روشن  تو  نیستی. 
نامکتوبی. تو دست مهربان محبت هستی که روی سر 
های  زخم  به  نهایت  در  و  شود  می  کشیده  شهر  یک 
داالن  در  را  تو  تا  ام  آمده  امروز  نیستی.  محدود  کهنه 
شوم.  لبریز  حضورت  لذت  از  و  نشسته  تماشا  به  دلم 
می  یاد  و  کنم  می  نگاه  گندمت  از  پر  های  دست  به 
و  تقسیم کرد  با دیگران  باید  را  ها  گیرم که دلخوشی 
سهم کوچکی را برای خود برداشت. شاید اگر در من 
که یک  گرفتم  می  وجدان  عذاب  می شدی  محصور 
جهان روبه روی من از وجودت بی بهره باشد. تو بهتر 
از زمانه ما را می شناسی و زودتر از زمان به دردهایمان 
التیام می بخشی و نمی خواهم که در من زندانی باشی. 
امروز دیگر زندگی را یک سفر کوتاه نمی پندارم یک 
در  دارد.  احتیاج  مرهم  به  که  است  دردناک  طوالنی 
نبر که پنجره های قلبم  از یاد  جهان شلوغ خویش مرا 
باش  سبز  خواهد.  می  شراره  و  شور  و  نور  تو  از  فقط 
من  برای  فقط  نه  کن  شروع  و  باش  نور  کن.  طلوع  و 
بلکه برای تمام گندمزارانی که قرار است به بار بنشیند 
و لبخند بر لبان دنیا بیاورد. با تو تمام دنیا به انتظار خلق 
شدنی دوباره نشسته است و تو آنقدر خوبی که خودت 

نمی دانی.
با شهر می رقصی و من آبی ترینم 
یک قصه از عهد کهن در آستینم 

با دیگران خوش باشی و دنیا بخندد
تا عشق آغازی دگر در سرزمینم 

به قلم 
مهناز سعید 

پذیرش نژادهای مختلف را از کودکی آموزش دهیم
سرویس اجتماعی کرمان امروز

 
با وجود اینکه در سال های اخیر تالش های زیادی در راه 
اما  گرفته،  صورت  نژادی  تبعیض  و  نژادپرستی  با  مبارزه 
همچنان در دوره ای زندگی می کنیم که این مساله به وضوح 
یافته،  در جوامع مختلف، چه پیشرفته و چه کمتر توسعه 

دیده می شود.
انسان  که  است  دغدغه ای  آرام تر،  دنیایی  داشتن 
جهان  این  ملزومات  از  است.  داشته  خود  با  معاصرهمیشه 
آرمانی دوری از هرگونه افکار و اعمال نژادپرستی است. برای 
ساختن چنین جهانی، صحبت درباره نژادپرستی با کودک 
نسلی  اعمال خشونت، می تواند  از  او  بازداشتن  و همینطور 
بسازد که آینده بهتری برای جهان ما ایجاد می کند. با وجود 
با  راه مبارزه  زیادی در  اخیر تالش های  اینکه در سال های 
نژادپرستی و تبعیض نژادی صورت گرفته، اما همچنان در 
دوره ای زندگی می کنیم که این مسئله به وضوح در جوامع 
مختلف، چه پیشرفته و چه کمتر توسعه یافته، دیده می شود. 
از  محافظت  و  کودکان  به  تفاوت ها  درک  آموزش  بنابراین 
اخالقی  ضرورت  یک  تبعیض،  و  نژادپرستی  برابر  در  آن ها 

برای ما به عنوان پدر و مادر محسوب می شود.
از  تغییر در سبک فرزندپروری است و پیش  اولین قدم   
هر چیز باید ذهن خودمان را از چارچوب های شکل گرفته 

درباره برتری نژادی و خشونت خالی کنیم.
در  نیست.  سفید  و  سیاه  به  معطوف  الزاما  نگرش ها  این 
نشان  مختلف  قومیت های  در  را  خود  نمود  ما  فرهنگ 
هر  فرهنگ  و  ما  برخورد  می بینید  که  همان طور  می دهد. 

جامعه است که این نگرش ها را در کودک ایجاد می کند.
تعصب و پیش داوری درباره افراد، از سنین کودکی شروع 

می توانند  سالگی   ۵ یا   ۴ سن  در  کودکان  اکثر  می شود. 
نژاد و قومیت افراد را تشخیص دهند. بین سنین ۷ تا ۱۰ 
میان گروه ها  و شباهت ها  تفاوت ها  و  پیچیده  مفاهیم  سال 
و  برخوردها  ما  اگر  حتی  می کنند.  درک  کامل  طور  به  را 
توهین های قومیتی بین کودکان را نبینیم یا نشنویم، به این 
معنی نیست که کودکان در معرض این رفتارها نیستند یا در 
آن ها مشارکت نمی کنند. همچنین با وجود اینکه تعصب در 
میان کودکان نسبت به نوجوانان، اغلب کم تر از بزرگساالن، 
حالت عمدی و خصمانه دارد، اما همچنان برای همه کسانی 

که در معرض چنین رفتارهایی هستند مضر است.
همه  برادر،  و  خواهر  و  دوستان  معلم ها،  والدین،  رسانه،   

عدم  یا  نژادپرستی  درباره  کودک  فکر  طرز  در  می توانند 
برابری، نقش داشته باشند. همچنین در نظر داشته باشید 
که کودکان خیلی سریع اختالف ها و تفاوت بین چیزی که 
می شوند.  متوجه  را  می دهیم  انجام  که  کاری  و  می گوییم 
مطابق  شما  رفتار  و  اعمال  که  کنید  حاصل  اطمینان 
آموزه های شما باشد در غیر این صورت کودکان به اعمال 

شما نگاه خواهند کرد نه به حرف های شما.
با کودک درباره ی تفاوت های  بهترین زمان برای صحبت 
که  زمانی  درست  است.  دبستان  از  پیش  دوران  انسان ها 
کودک از تفاوت لهجه، لباس و رنگ پوست همکالسی اش 
از شما سوال می پرسد. می توانید برای او به سادگی  توضیح 

این  و  متفاوت هستند  باهم  در جهان  انسان ها  که  دهید 
تفاوت چقدر می تواند زیبا باشد. برای این منظور می توانید از 
کتاب های داستان و بازی ها که زبان کودک هستند؛ استفاده 
کنید. بهترین کتاب کودک در مورد تفاوت انسان ها، داستان 
»المر« است. المر فیلی با رنگ ها رنگین کمان است  که به 
علت متفاوت بودنش با سایر فیل ها قصد دارد رنگ بدنش 

را تغییر دهد.
کودکتان  به  رنگی  مداد  یک  تنها  می توان  این  بر  عالوه 
بدهید و از او بخواهید یک نقاشی با یک همین رنگ بکشد. 
در پایان برای او توضیخ دهید جهان مانند یک جعبه مداد 
رنگی است و با تمام رنگ هایش است که زیبا است. می توان 
کاربرد هر رنگ را در نقاشی اش توضیح داد و با پرسش های 
متفاوت او را به این سمت راهنمایی کنید که هر رنگ یک 
جایگاه به خصوص در نقاشی دارد و عدم حضور هرکدام از 

آن ها می تواند نقاشی را به زیبایی اولش تبدیل نکند.
این فرصت خوبی است که به کودکان در مورد فرهنگ های 
درباره  صحبت  دهید.  آموزش  مختلف  مذاهب  و  غنی 
نژادپرستی با کودک همیشه موثر بوده است. بسیار ضروری 
مورد  در  بلکه  تفاوت ها  مورد  در  تنها  نه  کودکان  که  است 
بیاموزند.  مختلف  مذهب های  و  قومیت ها  بین  شباهت های 
لباس  مانند  تفاوت هایی  به  اشاره  اینجا می توانید ضمن  در 
پوشیدن، غذا یا تعطیالت، بر این نکته هم تاکید کنید که 
ما  مشابه  آرزوهایی  و  نگرانی ها  هم  فرهنگ ها  دیگر  مردم 
مانند  زیادی  مشترک  نقاط  همگی  حال  عین  در  و  دارند 
سرگرمی، عشق به حیوانات یا بودن در کنار خانواده دارند. 
با  مذاهب  و  جنسیت  اقوام،  تفاوت های  درباره  فقط  اینکه 
و  تعصب  ایجاد  موجب  بیشتر  کنیم،  صحبت  خود  کودک 

تضاد بین کودکان ما شود.

به بهانه هفته جهانی »سالمت مردان«؛

عواملی که از عمر "مردان" می کاهد
با  بهداشت،  وزارت  میانساالن  سالمت  اداره  رئیس 
اشاره به عواملی که سبب کاهش عمر مردان می شود، 
مردان  میان  سرطان  کشنده ترین  و  ترین  شایع  گفت: 

سرطان معده و سرطان ریه است.
دکتر مطهره عالمه در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
هفته بین المللی سالمت مردان از ۱۵ تا ۲۱ ژوئن برگزار 
می شود، گفت: در سال جاری با توجه به شیوع کووید_۱۹ 
در دنیا و شدت ابتال و مرگ و میر بیشتر مردان نسبت 
به زنان، سبب شده که این موضوع در صدر مسائل مطرح 
شده در هفته سالمت مردان قرار گیرد. در سال جاری به 
دلیل شیوع بیشتر بیماری کووید۱۹ در مردان شعار این 
"برای  یا   "  Take Action on Covid-۱۹ "هفته

کووید ۱۹ اقدام کنید" است.
اساس  بر  چرا  که  سئوال  این  به  پاسخ  در  وی 
مصاحبه های انجام شده توسط برخی متخصصین عمر 
مردان کوتاه تر از زنان است بیان می شود، افزود: عالوه 
بر مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹، به طور کلی مردان 
در همه گروه های سنی، مرگ و میر باالتر و طول عمر 
کوتاه تری نسبت به زنان به دالیل مشابه دارند. مشکالت، 
نیز،  متعددی  اختصاصی  خطر  عوامل  و  مواجهات 
سالمت آنان را تهدید می کند. رفتارهای پرخطر بیشتر، 
شغلی،  خطرناک  مواجهات  مانند  خطرناک  مواجهات 
و  ترافیکی  حوادث  و  سوانح  مردان،  در  باالتر  خشونت 
شغلی کشنده و شیوع و بروز بیشتر بیماری های مزمن 
کشنده مانند سکته قلبی و مغزی در مردان از مهم ترین 
دالیل مرگ و میر باالتر و عمر کوتاه تر مردان است که 
آن را به یک بحران مهم سالمتی در همه دنیا تبدیل 

کرده است.
خدمات  از  مردان  دیگر  طرف  از  اینکه  بیان  با  وی 
ادامه داد:  بهره مند می شوند،  بهداشتی درمانی کمتری 
عنوان  به  عمل  و  حمایت  آگاهی،  شرایطی  چنین  در 
می تواند  شده،  یاد  بحران  رفع  راهکارهای  اصلی ترین 
جامعه مردان را نیز از حداقل مواهب سالمت بهره مند 

سازد.
وی درباره تاثیر شغل مردان در بروز بیماری در آنها، 
اظهار کرد: بیماری های شغلی مانند بیماری های ریوی، 

اسکلتی_عضالنی،  گرفتاری های  شغلی،  سرطان های 
باروری  سالمت  بر  شغل  از  ناشی  تاثیرگذار  عوامل 
هستند  مواردی  مهم ترین  از  شغلی  حوادث  و  مردان 
در  مزمن  بیماری  و  ناتوانی  یا  میر  و  مرگ  سبب  که 
مردان می شوند. فراهم شدن محیط کار سالم که در آن 
کارکنان و مدیران با هم برای حمایت و ارتقای سالمت 
کار می کنند و شرایط الزم برای تغذیه صحیح، تحرک 
بدنی کافی، حفظ وزن سالم، حذف مصرف دخانیات و 
سایر مواد اعتیاد آور فراهم شده و شرایطی ایجاد  شود 
بسیار  تامین شود،  برای کارکنان  ایمنی و سالمتی  که 
مهم است. همچنین در صورتی که رفاه و سالمت روانی 
کارکنان مد نظر قرار گیرد و امکان استفاده از خدمات 
ارتقای  در  می تواند  باشد،  فراهم  غربالگری  و  بهداشتی 

سالمت شغلی کارکنان و بویژه مردان موثر باشد. 
ناباروری در  ایجاد  عالمه، درباره نقش علل شغلی در 
مردان نیز اظهار کرد: برخی عوامل شغلی می توانند منجر 
اسپرم های  درصد  افزایش  و  اسپرم ها  تعداد  کاهش  به 
ناهنجار شوند. این موارد شامل استنشاق هوای آلوده یا 
موادی مثل رنگ های  با  پوستی  تماس  مواد شیمیایی، 
روغنی، چسب ها، هیدروکربن ها، رادیواکتیو، آفت کش ها، 
افزایش دما در ناحیه تناسلی، تماس بیش از حد با آب 

گرم، زیاد سونا رفتن، یا نشستن به مدت طوالنی در آب 
اسپرم ها شود. همچنین  کاهش  می تواند سبب  و...  داغ 
کارگران مزارع که در معرض حشره کش ها و سایر مواد 
گازهای  زیادی  مقدار  با  مواجهه   دارند،  قرار  شیمیایی 
ایکس،  اشعه  و  جیوه  سیتواستیک،  داروهای  بیهوشی، 
کار با رنگ ها و حالل ها، سر و کار داشتن با سرب مثل 
باطری های ذخیره برق یا مواجهه با اشعه نیز از عوامل 

تاثیرگذار بر موضوع باروری هستند.
چند  مشکل  یک  ناباروری  صورت  هر  در  افزود:  وی 
مثل  فیزیکی  عوامل  آن  از  بخشی  است که یک  عاملی 
هورمون ها و تغذیه و بخش دیگر آن را مسائل روانی و 

عاطفی تشکیل می دهند.
رئیس اداره سالمت میانساالن وزارت بهداشت، در مورد 
آمار ناباروری در میان مردان اظهار کرد: باید گفت که به 
طور کلی ناباروری با علل مردانه در تمام دنیا حدود ۴۰ 
اما،  اختصاص می دهد  به خود  را  ناباروری  موارد  درصد 
آمارهای متفاوتی بر حسب نوع مطالعه وجود دارد. اخیرا 
سالمت  دفتر  توسط  ملی  استاندارد  بزرگ  مطالعه  یک 
انجام شده  بهداشت  وزارت  و مدارس  جمعیت، خانواده 

است که به زودی نتایج آن منتشر خواهد شد.
وی شایع ترین سرطان میان مردان را سرطان معده و 

سرطان ریه معرفی کرد و افزود: همچنین این سرطان ها 
کشنده ترین سرطان ها در مردان ایران هستند. سرطان 
تشخیص  در صورت  که  است  نیز سرطان شایعی  روده 
سرطان های  اما  دارد.  کامل  درمان  قابلیت  زودهنگام 
و  بیضه  پروستات،  سرطان  جمله  از  مردان  اختصاصی 

مثانه در مردان از اهمیت زیادی برخوردارند.
در  مورد جدید سرطان  هزار  از ۵۹  داد:  ادامه  عالمه 
سال ۲۰۱۸ در مردان ایران، ۶هزار و ۴ مورد آن سرطان 
تا ۱۱ درصد سرطان های  است که ۱۰  بوده  پروستات 
مردان را شامل می شود. به طور کلی سرطان پروستات 
سیر کندی دارد و در صورتی که به موقع تشخیص داده 

شود، موفقیت باالیی در درمان خواهد داشت.
سالمت  برای  بهداشت  وزارت  اقدامات  درباره  وی 
ملی  سند  تدوین   ۹۸ سال  از  کرد:  تصریح  مردان، 
دفتر  میانساالن  سالمت  اداره  توسط  مردان  سالمت 
بهداشت  وزارت  مدارس  و  خانواده  جمعیت،  سالمت 
 ۲۵ از  بیش  جانبه   همه  همکاری  با  و  شده  پیگیری 
مرتبط  علمی  انجمن های  و  خصوصی  دولتی،  سازمان 
با برگزاری ۲۳ جلسه  مدیریتی و با بهره گیری از نظرات 
کارشناسی ۹۹ نفر از صاحب نظران و مراکز تحقیقاتی 
دبیرخانه  شورای  است. همچنین  تدوین شده  علمی  و 
عالی سالمت و امنیت غذایی نیز بررسی این سند را در 
کمیسیون عالی در برنامه  خود قرار داده است و پس از 
تصویب آن، در سال جاری تدوین و اجرای برنامه های 

عملیاتی آغاز خواهد شد.
عالمه افزود: پیش از این نیز اقدامات مهم دیگری در 
زمینه سالمت مردان صورت گرفته است؛ از جمله تدوین 
و اجرای موفق پایلوت برنامه سالمت مردان میانسال در 
مردان  خودمراقبتی  پروتکل های  تدوین  دانشگاه،  پنج 
کشور، اجرای کمپین های مختلف در هفته ملی سالمت 
هماهنگی های  و  تحقیقاتی  پروژه های  اجرای  مردان، 
بین بخشی متعدد در زمینه سالمت مردان، مکاتبات و 
گزارش های متعدد بین المللی در زمینه سالمت مردان، 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  با  مداوم  و  منسجم  ارتباط 
کشور در زمینه سالمت مردان و... از این دست اقدامات 

برای سالمت مردان است.
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نگاهی به کارنامه جعفری جوزانی؛ کارگردانی که فیلم هایش مهم است

درباره »آرتور جان آربِری«، ایران شناس انگلیسی ؛

در پی زدودن دروغ ها از مشرق زمین

سرویس هنری کرمان امروز
 

مسعود جعفری جوزانی کارگردان، نویسنده و فیلمسازی 
دانشگاه  از  فیلمسازی  ارشد  کارشناسی  مدرک  که  است 
ایالتی سان فرانسیسکو آمریکا را دارد. او کار سینمایی را 

با کارگردانی فیلم های کوتاه آغاز کرد.
کارگردانی که به نسبت دیگر فیلم سازان کم کار است اما 
با صرف زمان کارهایی می سازد که در تاریخ ماندگار بماند.

او برای تحصیل در رشته فیلمسازی به آمریکا می رود و 
مدتی در آمریکا می ماند، ازدواج می کند و صاحب فرزند 
باز می گردد و حرفه اش  ایران  به  نهایت  اما در  می شود، 

کارگردانی را در ایران دنبال می کند.
جعفری جوزانی زمانی که برای تحصیل در سانفرانسیسکو 
می کند  ازدواج  آمریکایی  زنی  با  می برده  سر  به  آمریکا 
صاحب فرزند دختری به نام سحر می شود. سحر جعفری 
را  او  ساخته  پدرش  که  فیلم هایی  تمامی  در  جوزانی 

همراهی کرده است.
اثرهایی که خلق  جوزانی کارگردانی است که نمی توان 
که  و سینمایی هایی  گرفت. سریال  نادیده  را  است  کرده 
روایت  را  ایران  و گذشته  است  تاریخی  آن  از  بخشی  در 

می کند.
یک مرد یک خرس

است که خود جوزانی  فیلم محصول سال ۱۳۷۱  این   
برعهده  را  آن  تهیه کنندگی  و  نویسندگی  کارگردانی، 
داشت. پیش از ساخت فیلم جوزانی کتابی به همین نام 

نوشته بود.  

"لم لعلی« با خرسش وارد کوچه » خورشید« در حومه 
شرق تهران می شود. مرد که عاشقانه بچه ها را دوست 
دل  از  را  غم  گرد  رقصاندن خرس  با  می کند  سعی  دارد 
اما آقای کمالی که صاحب تنها خانه  اهالی محل بزداید 
و  لعلی«  »لم  حضور  با  مخالفت  علم  است،  محل  نوساز 
آنها  بین  مبارزه  و  به دست می گیرد  را در محله  خرس 
خرس  و  لعلی«  »لم  »کمالی«،  نفوذ  با  شود.  می  آغاز 
حمایت  با  اما  شود،  می  دستگیر  محله«  »ژاندارم  توسط 
»لم  آزادی  از  ناچار  پاسگاه  محله،  اهالی  العمل  عکس  و 
لعلی« و خرسش می شود. در مقابل آنها، بچه های محله 
که نمی خواهند تنها سرگرمی خود را از دست بدهند، با 

کمک خاله خراسانی به دفاع از خرس بلند می شوند.
علی اصغر  اسماعیل خانی،  جمشید  آذری،  منوچهر 
بهروز  حسینی،  آرش  حسینی،  میرصالح  گرمسیری، 
حسین زاده، نیما جعفری جوزانی، حمید جبلی، فردوس 
از  خیرآبادی  حمیده  و  کشاورز،   محمدعلی  کاویانی، 

بازیگران این فیلم هستند.
در چشم باد

تهیه کنندگی  به  باد  چشم  در  تلویزیونی  مجموعه   
مسعود جعفری جوزانی و عباس اکبری در ۴۴ قسمت ۵۰ 
دقیقه ای برای پخش از شبکه اول سیما تهیه و تولید شد. 
فیلمنامه این سریال که در زمره سریال های »الف« سیما 
به شمار می رود، توسط  خود مسعود جعفری جوزانی در 

مدت دو سال نوشته شده است.
سریال تاریخی »در چشم باد«، وقایع سیاسی و اجتماعی 
دوره  و  قاجار  دوره  پایان  اول  دوره  تاریخ؛  از  دوره  سه 
پهلوی، دوره دوم جنگ جهانی دوم و دوره سوم یک دوره 

را که دوره فتح خرمشهر  انقالب  از  بعد  زمانی خاص در 
است، را روایت  می کند.

آهنگسازی این فلیم برعهده حسین علیزاده  بوده است و 

بازیگرانی مانند پارسا پیروزفر، اکبر عبدی، کامبیز دیرباز، 
متخصص،  فریبا  جوزانی،  جعفری  سحر  نیک پور،  سعید 
الله اسکندری، ستاره صفرآوه، رضا شفیعی جم، فخرالدین 

نیت،  پاک  محمود  الماسی،  جهانگیر  صدیق شریف، 
مصطفی زمانی، محمدرضا هدایتی، هومن سیدی و… در 

آن ایفای نقش کردند.
پروژه های  بزرگترین  از  یکی  سریال  این  ساخت 
سریال سازی در تلویزیون است که برای ساخت آن ۴۸۰ 
لوکیشن استفاده و به بیش از ۱۰ شهرستان و استان دیگر 

سفر شد.
ایران برگر

کارگردانی  جوزانی  جعفری  مسعود  را  برگر«   "ایران   
شهرام  صدای  با  برگر،  ایران  پایانی  تیتراژ  است.  کرده 
مورد  بسیار  کسرایی  سیاوش  از  شعری  روی  بر  ناظری 

توجه تماشاگران این فیلم قرار گرفت.
که  است  خان  فتح اهلل  و  خان  امراهلل  داستان  فیلم  این 
رقابت  یکدیگر  با  روستا  یک  در  شوراها  انتخابات  سر  بر 
می کنند. این روستا نمادی از جامعه ایران است و جعفری 

جوزانی توانسته است یک کمدی تلخ را به خوبی بسازد.
 فیلم نامه روستایی را برایمان می سازد که در آن دو خان، 
با یکدیگر  انتخابات روستا و مشغول چالش  رقبای اصلی 
نماد کشور  انتخابات هستند. روستا  برنده شدن در  جهت 

ایران، مردمش نماد مردم ایران هستند.
در  تنابنده  امراهلل خان، محسن  نفش  در  نصیریان  علی 
نقش فتح اهلل خان، سحر جعفری جوزانی در نقش ماهگل، 
حمید گودرزی در نقش سهراب، نیوشا ضیغمی در نقش 
مشاور، احمد مهران فر در نقش رهام، شهره لرستانی در 
نقش همسر فتح اهلل خان، گوهر خیراندیش در نقش ننه 

نبات تعدادی از بازیگران این فیلم هستند.

سرویس فرهنگی کرمان امروز
 

بسیار به مشرق زمین عالقه مند بود. و همین هم شد که 
از زبان های التین و یونانی شروع کرد و فارسی و عربی را 
چنان خوب آموخت که می توانست آثار ادبیات فارسی و 

عربی را مورد بررسی قرار دهد و حتی ترجمه کند.
آرتور جان آربِری )Arthur John Arberry(، اهل 
 )Portsmouth( انگلیس بود و زاده  بندر پورتسموث
در جنوب این کشور. پدرش در نیروی دریایی کار می کرد. 
او یونانی و التین را وقتی می خواست وارد دانشگاه شود، 
 Pembroke( پمبروک  کالج  در  بود.  آموخته  پیشتر 
 University of( کمبریج  دانشگاه   )College
باستانی  زبان های  و  فرهنگ  رشته  در   )Cambridge
لیسانس گرفت. اما با استفاده از بورسی که ادوارد براون 
به نام خودش در نظر گرفته بود تا هرسال یک دانشجوی 
سال،  آن  که  گیرد  قرار  مالی  مورد حمایت  شرق شناسی 

نصیب او شد.
دیگر  دانشنامه  یک  هم  عربی  ادبیات  و  زبان  در  پس، 
 Reynold( دریافت کرد و طی آن، از رینولد نیکلسون
لِوی  روبن  از  و  عربی   ،)Alleyne Nicholson
)Reuben Levy(، فارسی را آموخت. مدرک نخست 
را در سال ۱۹۲۷ و دومی را در سال ۱۹۲۹ دریافت کرد. 
او را در سال ۱۹۳۱ به عنوان »پژوهشگر مبتدی«  کالج 
جذب کرد. او برای تحقیق اما راهی مصر، فلسطین، لبنان 
و سوریه شد و حتی دو سال هم در دانشگاه قاهره تدریس 
کرد و مدیر »شعبه زبان های باستانی« این دانشگاه بود. 
همچنین مدتی را هم در استانبول گذراند و زبان تُرکی 

را هم فرا گرفت.
»معاونت  ابتدا  بازگشت  لندن  به  سال ۱۹۳۴  در  وقتی 
در  بعد  و  شد  محول  او  به  هندوستان«  وزارت  کتابخانه 
نوشته  به  دوم،  جهانی  جنگ  آغاز  حوش  و  حول  همان 
یک منبع، به »وزارت اطالعات" منتقل گردید که همان 
»به  سال،  چهار  آن  در  او  است.  اطالع رسانی«  »وزارت 

نشریات  و  اعالمیه   دیگران  همکاری  با  بعضا  یا  تنهایی 
تبلیغاتی بسیاری در جهت منافع بریتانیا و سلطه آن بر 
و  ساخت  منتشر  عربی  و  فارسی  زبان های  به  خاورمیانه 
حتی در یک فیلم تبلیغاتی انگلستان در دوره جنگ ظاهر 

شد."
مسیری  به  را  او  سرنوشت  اتفاقی  اما   ۱۹۴۴ سال  در   
دیگر انداخت؛ »در اواخر جنگ جهانی در ۱۹۴۴ پروفسور 
 )Vladimir Fedorovich Minorsky( مینورسکی
بازنشسته شد و آربری  استاد روسی االصل دانشگاه لندن 
به جای او برای تدریس فارسی انتخاب گردید. در ۱۹۴۶ 
تفویض  او  به  لندن  دانشگاه  خاورمیانه  شعبه  ریاست 
گشت. در ۱۹۴۷... همان کرسی که قبال پروفسور براون و 
نیکلسن شاغل بودند به آربری واگذار شد که تا پایان عمر 
در  او  از  پیش  آدامز  توماس  ِسر  کرسی  داشت.«  برعهده 
 Charles Ambrose( اختیار چارلز آمبروز استوری
بنام  ایران شناسان  و  شرق شناسان  پیشتر  و   )Storey

دیگری بود.
یکی از خدمات او در این برهه زندگی، راه اندازی مرکز 
مطالعات اسالمی و مطالعات خاورمیانه - دانشگاه کمبریج 
)MEIS( بود که آن را در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷ ایجاد کرد. 
او این مرکز علمی را به منظور پیشبرد و حمایت مطالعات 
میان  در  جدید  خاورمیانه ای  مطالعات  به ویژه  خاورمیانه، 
دانشجویان، اساتید و عالقه مندان تأسیس شد. امروزه این 
مرکز نقش فعالی در پیشبرد مطالعات اسالمی و خاورمیانه 
و  از طریق سخنرانی، سمینار  متفکران  اساتید،  میان  در 
کنفرانس دارد. این مرکز به ایجاد و پیشرفت روابط میان 
پژوهش ها  این گونه  به  عالقه مند  مؤسسات  و  اشخاص 
دانشگاه  اساتید  حمایت  مورد  و  داده  فراوان  اهمیت 

کمبریج و مؤسسات همکار آن است.
 عبدالرحمن بدوی، اندیشمند مصری، در کتاب »موسوعه 
راد  انصاری  رضا  که  نوشته  او  آثار  درباره  المستشرقین« 
ترجمه این مدخل را در روزنامه شرق )سه شنبه ۲۹ دی 
۱۳۸۳( منتشر کرده است: »آربری در دوران خدمتش در 
وزارت اطالع رسانی به عنوان کار تبلیغاتی، کتاب هایی تحت 

انگلستان در تحقیقات فارسی« )۱۹۴۲( و  عنوان »نقش 
»شرق شناسان بریتانیایی« )۱۹۴۳( را منتشر ساخت... او 
]در دانشگاه لندن[ متونی برای آموزش زبان فارسی آماده 
ساخت و در همان سال )۱۹۴۴( کتاب »خواندن در زبان 
از  اول  و در ۱۹۴۵ دو فصل  فارسی جدید« منتشر کرد 
چاپ  دست  به  تعلیقاتی  همراه  به  را  سعدی  »گلستان« 
سپرد. و در ۱۹۵۸ کتاب »ادبیات کالسیک فارسی« و در 
۱۹۶۵ کتاب »شعر عربی« از او منتشر شد... در این سال 
)۱۹۴۷( از او کتاب های زیر منتشر شد:-۱ تحقیق کتاب 
قصیده  »پنجاه   ۲-  ،۱۹۴۷ قاهره،  ترفدی،   »الریاضه« 
حافظ« به همراه ترجمه انگلیسی، -۳ گزیده کتاب »اللمع 
فی التصوف« نوشته ابونصر سراج طوسی و مقدمه ای که 
مطالب و مفاهیم ویژه و شگرفی از استادش نیکلسون- که 
بر داشت،  این کتاب را منتشر ساخته بود- را در  پیشتر 
بر این کتاب نوشت، -۴ ترجمه »پیام حجاز« عالمه اقبال 
الهوری شاعر بزرگ هندی آربری پس از انتشار این کتاب، 
ترجمه  نیز  را  الهوری  اقبال  دیگر  قصیده های  مجموعه 
مجموعه  خطی  نسخ  فهرست  آربری  که  هنگامی  کرد. 
از  خطی  نسخه  به  کرد،  می  تهیه  را  دبلین  چستربیتی 
رباعیات خیام دست یافت که در سال ۱۹۴۹ منتشر کرد و 
ترجمه انگلیسی آن در سال ۱۹۵۱ چاپ کرد. او سال بعد 
نسخه خطی دیگری از رباعیات خیام را یافت که آن را به 
مجموعه کتاب های دانشگاه کمبریج افزود و ترجمه آن را 
سال ۱۹۵۲ منتشر کرد. آربری در سال ۱۹۵۶ دو ترجمه 
از   - خیام  رباعیات  مشهور  مترجم   - جرالد  فیتز  ادوارد 
بزرگ  عارف  و  شاعر  سروده  آبسال«  و  »سالمان  قصیده 
ایرانی عبدالرحمن جامی را منتشر کرد )این قصیده اورنگ 
دوم از هفت اورنگ جامی است(. او همچنین ترجمه لغوی 
خودش از این قصیده را نیز ضمیمه این کتاب کرد. عالوه 
بر این او با استفاده از دستنوشته های موجود فیتز جرالد 
در کتابخانه دانشگاه کمبریج، مقدمه بلندی بر این کتاب 
نوشت. او همچنین این دستنوشته ها را در مقدمه کتاب 
»داستان رباعیات« که در سال ۱۹۵۹ منتشر کرد، مورد 
ارائه  آربری  میالدی  پنجاه  دهه  داد.اوایل  قرار  استفاده 

از قرآن را به عهده گرفت. در مرحله اول  ترجمه تازه ای 
او ترجمه گزیده ای از آیات قرآن را با مقدمه ای بلند تحت 
عنوان The Holy Koran ذیل مجموعه »متون اصیل 
اخالقی - دینی شرق و غرب« در سال ۱۹۵۰ منتشر کرد. 
را  قرآن  از  اش  تفسیری  ترجمه   ۱۹۵۵ سال  در  سپس 
تحت عنوان The Koran Interpreted در دو جلد 

به چاپ رساند."
 

او که در ۱۲ می ۱۹۰۵ زاده شده و دوم اکتبر ۱۹۶۹ 
جایگاهی  نیز  ایرانی  شخصیت های  میان  در  درگذشت، 
مجلس  درگذشتش،  از  پس  چنان که  داشت.  خاص 
بزرگداشت او در آبان ۱۳۴۸ در دانشکده ادبیات و علوم 
»عیسی  جلسه،  آن  در  شد.  برپا  تهران  دانشگاه  انسانی 
صدیق اعلم« درباره اش سخن گفت که مجله وحید )شماره 
۷۴، بهمن ۱۳۴۸( گزارشی از آن آورد. این استاد دانشگاه 
»نخستین بار  کرد:  اظهار  خود  صحبت های  در  تهران  در 
ژوئن ۱۹۴۷  تاریخ ۵  در  را مالقات کردم  آربری  که من 
مطابق ۱۵ خرداد ۱۳۲۶ بود که به دعوت آقای تقی زاده، 
ایران راجع به روابط  انگلستان در انجمن  ایران در  سفیر 
فرهنگی ایران و مغرب زمین در لندن صحبت کردم. در آن 

برعهده  را  آربری ریاست جلسه سخنرانی  پروفسور  روز 
داشت و در پایان سخنرانی نسبت به اهمیت فرهنگ ایران 
او  احساسات  به  بردن  برای پی  اظهار داشت که  مطالبی 
چند جمله آن را نقل می کنم. وی گفت: "عقیده و ایمان 
من این است که در صورت استقرار صلح و آرامش ممتد 
قرون  در  که  ایران  فرهنگی  و  معنوی  نیروی  جهان،  در 
اخیر در حال سکون بود خدماتی به علم و فرهنگ دنیا 
و  باشد  با خدمات گذشته  مساوی  الاقل  که  کرد  خواهد 
فکر می کنم تمام کسانی که در مغرب زمین افتخار آشنایی 
عمیق با فرهنگ ایران دارند با من هم عقیده اند. ایران تانک 
یا بمب اتمی نساخته ولی وسایلی به وجود آورده که انسان 
از زندگانی بهره برگیرد یعنی هنر و علوم و دانش پزشکی 
برای آسایش بشر – شعر و نقاشی و موسیقی و تمام آنچه 
به زندگی ارج می دهد مشروط بر اینکه مردمان با یکدیگر 
در صلح زیست کنند." این گونه احساسات بود که مرا از 
ارادتمندان آربری کرد...« صدیق اعلم که آثار او را »۵۴ 
جلد« ذکر می کند، جز مرور زندگی آربری، می آورد که: 
به  آربری  پروفسور  خدمات  و  عالقه  از  که  ایران  »دولت 
او  بار  چند  اخیر  سال  بیست  در  بود  آگاه  ایران  فرهنگ 
را به ایران دعوت کرد ولی به واسطه نقاهت و گرفتاری و 
عدم رغبت به مسافرت با هواپیما آمدِن او امکان پذیر نشد. 
در مرداد ۱۳۴۲ شورای عالی فرهنگ به پاس خدمات او 
نشان درجه اول دانش را به او اعطا کرد که طی تشریفات 
خاصی در سفارت ایران در لندن به وی تسلیم شد و در 
او تاثیر فوق العاده  کرد و همواره از توجه و فرهنگ پروری 

ایران از صمیم قلب سپاسگزار بود."
عمق نگاه او در شرق شناسی را شاید بتوان در این گفته 
او ردیابی کرد: »پیش از آنکه حقایق شرق و مردم آن به 
اروپاییان ارائه شود باید به دفع زوائد غیرواقعی و هراسناک 
و بدفهمی ها و دروغ های بسته شده به آن حقیقت، قیام 
کرد و این مهم بر هر مستشرق دارای وجدان بیدار فرض 
است و نباید آن را سهل بپندارد و یا توقع پاداشی داشته 

باشد."
منبع: خبرگزاری ایرنا
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نوشتاری درباب وجوه اشتراک و افتراق فخرالدین ابراهیم عراقی و حافظ 

"غزلیات عراقی است سرود حافظ"
سرویس ادبی کرمان امروز

 

عراقی و حافظ هر دو غزلسرای ایرانی هستند که این دو شاعر با همدیگر 
وجوه اشتراک و افتراق دارند

مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق
که بدین راه بشد یار و ز ما یاد نکرد

غزلیات عراقی است سرود حافظ
که شنید این ره دلسوز ، که فریاد نکرد

عراقی و حافظ از چند جهت با یکدیگر وجه اشتراک و از چند جهت با 
یکدگر وجه افتراق زیاد داشتند . وجه اشتراکشان ؛ )۱(هردو شاعر و متولد 
در ناحیه مرکزی فالت ایران بوده اند ) اراک فعلی و شیراز ( ، )۲( هر دو 
شاعر قرآن را از حفظ داشته اند ، )۳( هر دو شاعر غزلسرا هستند ، )۴( هر 
دو شاعر صوت و آواز خوش داشته اند . )۵( شعر و غزلیات هر دو شاعر در 
زمان خودشان در سراسر ایران و حتی در سرزمین های همجوار نشر یافته 

بود و به غزلسرایی و اشعار خوش و نغز معروف بوده اند .
از  جابجایی  و  در سفر  را  عمر خود  عراقی همه   )۱( ؛  افتراق  وجه  اما  و 
کشوری به کشور دیگر گذراند و سرزمین های شرق و غرب موطن خود را 
سیر کرد و در نهایت در غربت و دور از موطن خود ) در دمشق ( درگذشت 
. اما حافظ در تمام عمر ) غیر مدت کوتاهی که به یزد سفر کرد ( در شهر 

شیراز ماندگار شد و در همان شهر دارفانی را وداع کرد .
و  است  ابهام  بدون  و  زندگی عراقی کامال روشن  و شیوه  تفکر  )۲( طرز 
مسلک و مشرب مشخصی دارد ولی نحله فکری و مشرب اعتقادی حافظ 

خیلی روشن نیست و از اشعارش هم چندان قابل درک نیست .
)۳ ( مرشد و مراد و آموزگاران اعتقادی عراقی معلوم هستند و مشخص 
است که نزد چه بزرگانی درس و فحص را آموخته است . ولی در مورد حافظ 
نمی دانیم که پیر و مرادش چه کس یا چه کسانی بوده اند و مدت تلمذ یا 

گذرداندن دوره سالکی وی نامعلوم است .
)۴( عراقی غیر از غزلیات ، آثاری دیگری هم دارد که در دیوانش موجود 
است و برخی آثارش هم ذکر شده ولی ممکن است فعال در دسترس نباشد 
) شرح فصوص الحکم ( . ولی از حافظ غیراز غزلیات و چند رباعی و تعداد 

کمی قصیده اثر دیگری موجود نیست .
به  وصال  در  شاعر  درونی  سوز  و  عارفانه  همه  تقریبا  عراقی  )۵(غزلیات 
و  است  غزلیات حافظ چند وجهی  ولی   ، دهد  نشان می  را  ازلی  محبوب 
جهت مشخص از آن مستفاد نمی شود و هر کسی مطابق فهم و درک خود 

در مورد آنها برداشتی دارد .
خالصه سرگذشت فخرالدین عراقی

عراقی ، شاعر عاشق و عارف شوریده قرن هفتم که اشعار لطیف و غزلهای 
پر شور او هم در زمان حیات وی نقل محافل اهل دل شده بود ، به دنبال 
جذبه عشق از دیار خویش آواره گردید و برای بار یافتن به بارخانۀ محبوب 
ازلی در نارخانۀ عشق گداخت و در دست اولیای مشهور زمان خود تربیت 
یافت و در نتیجه ، بازتاب آن تعلیمات در آثار او موجب پراکندن فکر وحدت 
وجود به طریقه ابن عربی در کشتزار مستعد ادب فارسی شد و دیدگاهی 

تازه برای سخنگویان باز کرد .
فخرالدین ابراهیم در سال ۶۱۰ در ده کونجان ) یا کمیجان ( از والیت 
همدان ) در قرن هفتم و اراک فعلی ( ، دیده به جهان گشود و ۷۸ سال بعد 
در سال ۶۸۸ در شام درگذشت . بنابراین ، دورۀ زندگانی او مقارن است با 
حملۀ مغول به ایران . بدین سان که فخرالدین هفت سال پیش از هجوم 
مغوالن پا به عرصه وجود می نهد و دو سال پیش از مرگ ارغون خان ) 

متوفی در ۶۹۰ ( از جهان رخت بر می بندد .
تولد خواجه شمس الدین محمد حافظ از اشعار و آثاری که از کاتبان و 
شاعران باقی مانده است؛ آغاز قرن هشتم هجری در شیراز می دانند و وفات 
بیست  بنابراین حافظ حدود  زنند.  را در سال۷۹۲ هجری حدس می  وی 

سال بعد از وفات عراقی به دنیا آمده است .
عراقی حافظه ای قوی داشت و در خردسالی قرآن را حفظ کرد و از قرار 
صوتی خوش و بیانی نافذ داشته است . عراقی در سن جوانی زمانی که ۱۷ 
یا ۱۸ساله بود به دنبال یک جذبه عشقی ، همدان را ترک می کند به بغداد 
و شام رفت و از شام به سوی هندوستان روانه شد و در مولتان در خانقاه 
بهاء الدین زکریا مولتانی موسس سلسله سهروردیان مولتان نزول می کند . 
عراقی ۱۷ سال مالزم زکریا بود ومدتی در مولتان ماندگار می شود و شیخ 
از دختر موالنا  . فخرالدین  آورد  به عقد عراقی درمی  را  زکریا دختر خود 

زکریا ، پسری پیدا می کند که لقب او را کبیرالدین می نهد .
عشق  دنبال  وبه  نیافت  قرار  و  سکون  مولتان  در  عراقی  فخرالدین  شیخ 
درونی ، به سفر ادامه داد و به آسیای صغیر یا ترکیه فعلی هجرت کرد ، 
هنگام ورود به آسیای صغیر در اواخر سال ۶۶۶ یا در ۶۶۷ ، در سن ۵۶ 

یا ۵۷ سالگی است . وی که به سن وقوف و کمال رسیده است به احتمال 
زیاد پس از سرخوردگی و رنجش از محیط خانقاه زکریا مولتانی ، بعد از 
مرگ وی به دنبال محیط مناسبی برای اشاعه عقاید و افکار خود می گردد 
. ازین رو پس از زیارت کعبه و عتبات مقدس ، عازم آسیای صغیر می شود 
که در آن هنگام قلندران در آن دیار برای خود مراکزی داشتند . او که با 
شیوه تفکر وحدت وجود ، الفتی دیرینه دارد پس از گردش در اقصای روم 
به خدمت صدرالدین قونیوی که در آن زمان شیخ االسالم و صاحب نفوذ 
و قدرت بود ، می رسد و بدین ترتیب هم از افاضات وی به عنوان بهترین 
شاگرد و شارح آثار ابن عربی بهره مند می گردد و هم از محضر او که مجمع 
بزرگان و صاحبان قدرت و نفوذ چون معین الدین پروانه بود استفاده می 

کند .
ابن عربی که بود ؟

" ابوبکر محیی الدین محمد بن علی حاتمی طائی اندلسی معرف به ابن 
عربی  یکی از اعاظم حکمای صوفیه . مولد او در سال ۵۶۰ به مرسیه است 
. در هشت سالگی با کسان خویش به اشبیلیه رفته و مقدمات علم در آنجا 
فراگرفته و سپس نزد دانشمندان بزرگ محل مانند ابن بشکوال و جز او به 
تکمیل معلومات خود پرداخته و به سال ۵۹۰ به تونس و در ۵۹۸ به مشرق 
سفر کرده و بدانجا متوطن شده در همین سال توفیق زیارت خانه خدا یافته 
و دو بار یکبار در سال ۶۰۱ و دیگری در سال ۶۰۸ به بغداد مسافرت و مدتی 
کوتاه در آنجا بوده و در سال ۶۱۱ نوبت دوم حج گذارده و سال بعد به حلب 
. ابن عربی در سال ۶۳۸ در  از آن به موصل و آسیای صغیر رفت  و پس 
دمشق درگذشت . ابن عربی نزدیک به دویست جلد کتاب نوشته است که 
برخی از آنها هنوز هم یکی از مراجع و ماخذ اصحاب طریقت و دانشمندان 
دیگر است و از آن جمله ؛ فتوحات مکیه ، فصوص الحکم ، تاج الرسائل ، 

منهاج الوسائل ..... است . « ) لغت نامه دهخدا (
تفکر و فلسفه وحدت وجود

" وحدت وجود اصطالحی فلسفی و همچنین صوفیه است که موجودات را 
همه دارای یک وجود ،یعنی حق سبحانه و تعالی دانستن و وجود ماسوی را 
محض اعتبارات شمردن ، چنانچه موج ، حباب ، گرداب و قطره و شبنم را 

همه آب پنداشتن و این حاالت و روشهای ظهور آب است .
اساس  اصل  این   . است  وجود  وحدت  مساله  فلسفی  مهم  مسائل  از  یکی 
و  نباتات  و  از جمادات  وجود  آنکه جهان  فرض  دارد.  عرفانی  هم  و  فلسفی 
حیوانات و معادن و مفارقات و فلکیات ، همه یک وجودند که در مرتبت فوق 
و اقوی و اشد وجود خدا قرار دارد و بقیه موجودات بر حسب مراتب قرب و بعد 
به مبدا اول که طرف اقوی است متفاوت اند بعضی شدید و بعضی ضعیفند . 
وجود را دو طرف است یک طرف آن واجب الوجود و طرف دیگر آن هیولی 

و یا هر موجود ضعیفی که ضعیف تر از آن نباشد . « ) لغت نامه دهخدا (.
تعلیمات ابن عربی سّری و رمزی است . او نظرات خود را زیر پردۀ انشایی 
مقلق مستور کرده است . به دلیل همین رمزی بودن بارها آثار او بوسیله 
شاگردانش شرح داده شده است . ولی شاگرد بی واسطه و بهترین شارح 
کتاب  بر  نیز  دیگری  افراد   . اوست  پسر خوانده  قونیوی  او صدرالدین  آثار 
از  اند که یکی  الحکم « تفسیر نوشته  نام » فصوص  به  ابن عربی  معروف 

آنها عراقی است .
عاقبت عراقی

دلیل  به  یا  عزیمت  شام  و  مصر  به  روم  از  هجری   ۶۸۳ سال  در  عراقی 
خصومت حاکمان وقت ، به عبارتی فرار می کند . فخرالدین عراقی به چند 
جهت مصر را برای اقامت خود انتخاب می کند : اول ، وی می خواهد حتی 
االمکان مابین خود و مغوالن فاصله ایجاد کند . دوم ، عراقی می خواست 

پسر معین الدین پروانه را ، که در مصر حبس است ، نجات دهد .
عراقی پس از مدتی اقامت در مصر ، قصد سفر به دمشق را میکند و در 
دمشق اقامت می گزیند .به هر تقدیر عراقی در سال ۶۸۸ هجری در دمشق 
بیمار شده و در همانجا رخت از دنیا بر می بندد و این آخرین سفر یک قلندر 

بسیار سفر و یک آوارۀ عشق است .
اندیشه و عقل نزد شاعران قرن هفتم

شاعران بزرگ قرن هفتم بیشتر توجه به بیان اندیشه دارند تا به رعایت 
جانب الفاظ و صنایع ، اما اندیشه ، که کوششی است برای شناسایی حقایق 
و وصول به حقیقت مطلق ، در اشعار آنان بیشتر بوسیله صفای روح و جذبه 

و مکاشفه انجام می گیرد ، تا از طریق عقل و استدالل .
اخالق و ظاهر عراقی

به طوریکه از شواهد و قرائن پیداست ، فخرالدین عراقی مردی بوده است با 
هنجار و رفتار محبت انگیز و بی ریا ، و مشربی حاکی از مهربانی و سرشتی 

ناشی از ادب و نزاکت و فروتنی .
لباس فخرالدین ، پس از بیرون رفتن از همدان جوالق ) جواله یا شوال نوعی 
پارچه پشمی ضخیم که قلندران و شبانان و بیابان گردها می پوشیدند( بود 
و بعداٌ در تمام مدت اقامت در هند و روم خرقه می پوشید و از زمان اقامت 

در مصر و تا آخر عمر دستار به سر می بست رداء و طیلسان در بر می کرد .
تاثیر  نیز  مولوی  و  عطار   ، سنایی  چون  خود  از  قبل  شاعران  از  عراقی 

پذیرفته است .
شیراز  از  که  حافظ   ، عراقی  عکس  بر  شود  می  مالحظه  که  همانطوری 
بیرون نرفت ) یه جز یکبار که به شهر یزد سفر کرد ( و اصوال به سفر عالقه 
نداشت و یا امکان برایش ایجاد نشد ، عراقی همه عمر خود را به سفر و در 
بالدی غیر از موطن اصلی خود گذراند واز شرق به غرب عراق آنروز سفر 

کرد و در نهایت در شهر دمشق وفات یافت .
تاثیر غزلیات عراقی

تاثیر سخن فخرالدین عراقی در حّدی است که از زمان او نیز فراتر می 
رود و سرود سخن سرایان پس از او می شود ، چنانچه حافظ خود تصریح 

می فرماید که :
غزلیات عراقی است سرود حافظ

که شنید این ره دلسوز که فریاد نکرد
در اینجا مقایسه کوتاهی در مورد اشعار این دو غزلسرا مطرح می گردد :

عراقی :
از پرده برون آمد ساقی قدحی در دست

هم پرده ما بدرید هم توبه ما بشکست
حافظ :

در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
مست از می و می خواران از نرگس مستش مست

عراقی :
به یک گره که دو چشمت بر ابروان انداخت

هزار فتنه و آشوب در جهان انداخت
حافظ :

خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت
به قصد جان من زار ناتوان انداخت

عراقی :
مرا این دوستی با تو بالی آسمانی بود

قضای آسمانی را دگر کردن توان ، نتوان
حافظ :

مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد
قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد

عراقی :
گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه

سفید کردن آن نوعی از محاالت است
حافظ :

به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد

گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه
عراقی :

بود آیا که خرامان ز درم بازآیی
گره از کار فرو بسته ما بگشایی

حافظ :
بود آیا که در میکده ها بگشایند
گره از کار فرو بسته ما بگشایند

چند غزل زیبا از عراقی :
یاد رخ ِ دلدار

صبا وقت سحر گویی ز کوی یار می آید
که بوی او ، شفای جان هر بیمار می آید

نسیم او مگر در باغ ، جلوه می دهد گل را
که آواز خوش بلبل، ز هر سو زار می آید

بیا در گلشن ای بی دل ، به بوی گل ، برافشان جان
که از گلزار و گل امروز ، بوی یار می آید

گل از شادی همی خندد ، من از غم زار می گریم
که از رنگش ، مرا یاِد رخ دلدار می آید

ز بستان هیچ در چشمم نمی آید ، مگر آبی
که در چشمم ز یاد او، دمی ، صد بار می آید

اگر گلزار می آید کسی را خوش ، مرا باری
نسیم کوی او خوشتر ز صد گلزار می آید
مرا چه از گل و گلزار، کاندر دست امیدم

ز گلزار وصال یار، زخم خار می آید
عراقی ، خسته دل هردم ز هر سو می خورد زخمی

همه زخم بال گویی بر این افگار می آید .
سخن سربست

از پرده برون آمد ، ساقی قدحی در دست
هم پرده ما بدرید ، هم توبه ما ، بشکست

بنمود رخ زیبا ، گشتیم همه شیدا
چون هیچ نماند از ما ، آمد برما بنشست

زلفش گرهی بگشاد ، بند از دل ما برخاست
جان ، دل ز جهان برداشت ، اندر سر زلفش بست

در دام سر زلفش ماندیم ، همه حیران
وز جام می لعلش گشتیم همه سرمست

از دست بشد چون دل ، در طّرۀ او زد چنگ
غرقه زند از حیرت ، در هر چه بیابد ، دست

چون سلسله زلفش بند دل حیران شد
آزاد شد از عالم وز هستی او خود رست

با یار ِ خوشی بنشست ، دل کز سرجان برخاست
با جان و جهان پیوست ، جان کز دو جهان بگسست

از غمزه و روی او ، گه مستم و گه هشیار
وز طّره و لعل او ، گه نیستم و ، گه هست

می خواستم از اسرار، اظهار کنم حرفی
ز اغیار بترسیدم ، گفتم سخنی سر بست

برون در چه کردی ؟
ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی
چه کنم که هست اینها ، گل خیر آشنایی

همه شب نهاده ام سر چو سگان بر آستانت
که رقیب در نیاید به بهانه گدایی

مژه ها و چشم ِ یارم به نظر چنان نماید
که میان سنبلستان چرد آهوی ختایی

در ِ گلستان چشمم ز چه رو همیشه باز است
به امید آنکه شاید تو به چشم من درآیی

سر برگ گل ندارم ، به چه رو روم به گلشن
که شنیده ام ز گل ها ، همه بوی بی وفایی

به کدام مذهب است این ، به کدام ملت است این
که ُکشند عاشقی را ، که تو عاشقم چرایی

به طواف کعبه رفتم ، به حرم ره ندادند
که برون در چه کردی ؟ که درون خانه آیی ؟

به قمارخانه رفتم ، همه پاکباز دیدم
چو به صومعه رسیدم ، همه زاهد ریایی

در دیر می زدم من ، که یکی ز در درآمد
که درآ ، درآ ، عراقی ،که تو خاص از آن مایی .

منبع: آفتاب
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خبر وزارت بهداشت هشدار داد:

افزایش احتمال انتقال کرونا در محیط های بسته  

لزوم استفاده از »ماسک« در اماکن عمومی

و  محیط  سالمت  مرکز  حرفه ای  بهداشت  معاون 
از  استفاده  لزوم  بر  تاکید  با  بهداشت  وزارت  کار 
انتقال  گفت:  تجمعی،  اماکن  در  مناسب  تهویه 
صحبت  مانند  خاصی  شرایط  در  ویروس  هوابرد 
یک  در  و  کوتاه  مسافت  در  زیاد  افراد  با  کردن 
فضای بسته بدون تهویه نظیر وسایل حمل ونقل 
حتی  را  ویروس  عفونت  به  ابتال  خطر  عمومی، 

بدون سرفه یا عطسه نیز امکانپذیر می کند.
دکتر یحیی خسروی در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
عامل  انتقال  مسیرهای  گیری  همه   هر  در  اینکه 
بین  اسناد  اساس  بر  گفت:  مهم هستند،  عفونی، 
المللی در رابطه با همه گیری کووید-۱۹، دو مسیر 
اولین مسیر  انتقال اصلی در نظر گرفته می شود. 
تنفسی  دراپلت های  و  قطرات  طریق  از  انتقال 
)قطرات/ذرات منتشر شده هنگام عطسه، سرفه یا 
صحبت کردن( است. دومین مسیر انتقال از طریق 
تماس با سطوح آلوده زنده یا غیر زنده )دست به 
دست، دست به سطوح و...( است و مسیر سوم نیز 
که اخیرا توجه بیشتری از جامعه علمی را به خود 

جلب می  کند مسیر مدفوعی_دهانی است.
وی با تاکید بر اینکه ویروس کرونا در نمونه ای از 
مدفوع شناسایی شده است، افزود: با در نظر گرفتن 

مسیر انتقال مدفوعی_دهانی به نظر می رسد یک 
انتقال، سیستم های لوله کشی فاضالب در  مسیر 
که  است. مشخص شده  آپارتمانی  ساختمان های 
سنگ توالت در زمانی که سیفون آب کشیده می  
بیماری  ناقل  ایجاد قطرات  شود، می تواند مسبب 
شده و بنابراین مسیرهای انتقال مدفوعی-دهانی 

را نمی  توان از راه های انتقال حذف کرد.
ویروس کرونا  انتقال  برای  اینکه  بیان  با  خسروی 
از طریق هوا دو مکانیسم موثر است، تصریح کرد: 
در مکانیسم اول انتقال از طریق تماس نزدیک با 
از  )بزرگتر  درشت  تنفسی  دراپلت های  و  قطرات 
۱۰ میکرون( منتشر شده در هوا که معموالً فاصله 
از فرد  یا دو متر  از یک  انتقال این قطرات کمتر 
ناقل است و از طریق سرفه و عطسه )در مقایسه 
با سرفه و عطسه کردن که به طور معمول با رها 
همراه  بیشتری  مراتب  به  تنفسی  قطرات  کردن 
قطرات  این  از  بسیاری  می شوند.  ایجاد  است( 
و  می نشینند  اطراف  اشیاء  و  سطوح  روی  بزرگ 
یا  این سطوح  با  تماس  اثر  در  است  ممکن  افراد 
اشیاء و سپس از طریق لمس دهان، بینی یا چشم 
به عفونت مبتال شوند. اگر افراد در فاصله ای کمتر 
آلوده(  فرد  دومتری  تا  یک   ( احتیاط  فاصله  از 

حضور داشته باشند، می  توانند مستقیماً با تنفس 
قطرات عطسه و سرفه شده و یا بازدم فرد آلوده، 

به ویروس مبتال شوند.
وی در توضیح مکانیسم دوم انتقال ویروس کرونا، 
گفت: انتقال ویروس از راه هوا و از طریق قطرات 
تنفسی کوچکتر از ۵ میکرون است که این قطرات 
طوالنی تری  مسافت  های  و  مانده  شناور  هوا  در 
سرفه،  با  نیز  ریز  قطرات  این  می شوند.  جابجا 
عطسه و صحبت کردن یا با منشاء فاضالب ایجاد 
می شوند. قطرات تنفسی درشت در مناطق خشک 
آب و هوایی، با از دست دادن و تبخیر آب به ذرات 
ریز )کمتر از ۵ میکرون( تبدیل شده که می توانند 
 ۱۰ )قطرات  بمانند  باقی  شناور  هوا  در  مدت ها 

میکرونی در دو دهم ثانیه تبخیر می شوند(. 
معاون بهداشت حرفه ای مرکز سالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت در ادامه خاطرنشان کرد: اندازه یک 
ویروس کرونا حدود ۸۰ تا ۱۶۰ نانومتر است و از 
مگر  می ماند،  باقی  فعال  روز  چند  تا  ساعت  چند 
ویروس کرونا  پذیرد.  ویژه ای صورت  نظافت  اینکه 
در شرایط  و  اماکن  داخل  هوای  در  تا سه ساعت 
عادی دو تا سه روز بر روی سطوح به صورت فعال 
باقی می ماند. ذرات  بیماری زایی  با حفظ قدرت  و 
معلق در هوای داخل اماکن )که قبال با حضور افراد 
بیمار یا ناقل آلوده شده است( می تواند به ویروس 
یا قطرات تنفسی متصل شود. در چنین شرایطی 
این ذرات کوچک ویروسی )بیوآئروسل(، به صورت 
زیاد  فواصل  تا  می توانند  و  می -مانند  باقی  هوابرد 
یا  اتاق ها  در  هوا  جریان  وسیله  به  و  شده  جابجا 

کانال های هوای سیستم تهویه حمل شوند.
وی با اشاره به اینکه در تجربه های گذشته از شیوع 
انتقال  طریق  از  ابتال  و  آلودگی  ویروس ها،  کرونا 
هوابرد کروناویروس سندرم حاد تنفسی )سارس( 
بیماری  برای  کرد:  اظهار  است،  شده  گزارش 
کووید_۱۹ نیز این احتمال وجود دارد، ولی این 
هیچ  همچنین  است.  نشده  تائید  هنوز  احتمال 
گزارش یا مطالعه ای وجود ندارد که احتمال ایجاد 

)ویروس پخش  از طریق هوابرد  را  بیماری  این 
شده در هوا و یا ذرات معلق آلوده به ویروس که 
به دلیل اندازه بسیار ریز می توانند مسافت طوالنی 
البته این تایید  را در هوا طی کنند( نشان دهد. 
نشدن دلیلی بر عدم رعایت جانب احتیاط نیست. 
این مکانیسم نشان می دهد که حفظ فاصله یک 
تا دو متری از افراد آلوده ممکن است کافی نباشد 
و در اماکن عمومی )نظیر محل کار، وسایل نقلیه 
عمومی و مراکز خرید( بکارگیری تهویه به منظور 
مفیدتر  پاک  هوای  تأمین  و  آلوده  هوای  تخلیه 

است.
خسروی ادامه داد: در انتقال هوابرد و در شرایط 
در  زیاد  افراد  با  کردن  صحبت  مانند  خاصی 
مسافت کوتاه و در یک فضای بسته بدون تهویه 
به  ابتال  خطر  عمومی،  ونقل  حمل  وسایل  نظیر 
عفونت  راحتی بدون سرفه یا عطسه نیز امکانپذیر 
چنین  زمینه  این  در  مطالعات  آخرین  می کند. 
نتیجه  گیری کرده اند که ویروس می- تواند برای 
چند ساعت بر روی ذرات معلق در هوا )آئروسل  
ها( زنده بماند. بنابراین انتقال به شکل بیوآئروسل 
میزان  با  بسته  های  محیط   در  و  بوده  محتمل 
باالیی  احتمال  با  هوا،  پایین  جابجایی  و  تهویه 
در  و  می کند  کمک  ثانویه  عفونت های  ایجاد  به 
طریق  از  تواند  می   کووید_۱۹  بیماری  خصوص 
سایر ذرات موجود در هوا )به صورت هوابرد( نیز 

منتقل شود.
وی افزود: در این برهه زمانی برای مدیریت این 
بیماری همه  گیر در همه جبهه  ها به تالش پیگیر 
ضمن  می  کنیم  پیشنهاد  بنابراین  داریم.  نیاز 
رعایت پروتکل های بهداشتی در محل های کار و 
اماکن عمومی، استفاده از تهویه عمومی و استفاده 
رعایت  بنابراین  قرار گیرد.  تاکید  از ماسک مورد 
امکان  و  کار  در محل های  بهداشتی  پروتکل های 
از  استفاده  تهویه عمومی و  از  استفاده   عمومی و 
نزدیک،  تماس  احتمال  با  محل های  در  ماسک 

مورد تاکید است.

 ۵۰۰ مبلغ  به   ۹۹ سال  در  ازدواج  وام  اعطای  شرایط  مرکزی  بانک 
میلیون ریال با دوره بازپرداخت هفت  ساله را اعالم کرد.

به طرح  با توجه  بانک مرکزی،  از  نقل  به  به گزارش خبرگزاری مهر 
برخی انتقادات در خصوص عدم اجرای مفاد بند )الف( تبصره )۱۶( 
قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر اعطای وام ازدواج ۵۰۰ 
میلیون ریالی با دوره بازپرداخت هفت ساله با أخذ یک ضامن معتبر 
و سفته، روابط عمومی بانک مرکزی به منظور تنویر افکار عمومی، 
پرداخت  در  کشور  بانکی  شبکه  عملکرد  از  گزارشی  ارائه  ضمن 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج، شرایط اخذ ضامن برای پرداخت این 

تسهیالت را به شرح زیر به اطالع هموطنان گرامی می رساند:
ایران در اجرای تکالیف قانونی  ۱ - بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
و  تسریع  منظور  به  و  ازدواج  قرض الحسنه  تسهیالت  به  مربوط 
را  خود  همواره  جوانان،  ازدواج  برای  قرض الحسنه  اعطای  تسهیل 
قرض الحسنه  تسهیالت  متقاضیان  با  به همکاری حداکثری  متعهد 
ازدواج می داند و به صورت ویژه طی سنوات گذشته، تالش های بانک 
داشته  ویژه ای  نمود  این خصوص  در  کشور  بانکی  شبکه  و  مرکزی 
است به نحوی که علی رغم ده برابر شدن مبلغ تسهیالت یاد شده 
در فاصله زمانی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، تعداد متقاضیان در انتظار 
توجهی  قابل  میزان  به  زمانی  دوره  این  در  ازدواج  تسهیالت  أخذ 

کاهش یافته است.
ریال  میلیارد  هزار   ۲۶۳ بر  افزون   ۱۳۹۸ سال  در  بانکی  شبکه   ۲-
این  که  است  کرده  اعطا  نفر  هزار   ۸۴۳ حدود  به  ازدواج  تسهیالت 
میزان نسبت به مبلغ تسهیالت مشابه اعطایی در سال ۱۳۹۷ بیش 

از ۷۰ درصد رشد داشته است.
افزایش سقف  نیز به رغم  تاریخ ۱۳۹۹.۳.۲۲  تا  ابتدای سال جاری  از 
فردی تسهیالت از ۳۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال، تعداد ۹۲ 
هزار و ۴۵۰ فقره تسهیالت ازدواج به ارزش بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد 
ریال در شبکه بانکی پرداخت شده است که از این تعداد ۴ هزار و 

۴۱۸ نفر مشمول تسهیالت ایثارگری ازدواج به میزان ۱,۰۰۰ میلیون 
ریال برای هر نفربوده است.

انتظار اخذ تسهیالت ازدواج تا تاریخ  همچنین تعداد متقاضیان در 
۱۳۹۹.۳.۲۲ برابر با ۳۰۰ هزار و ۷۹۲ نفر است که از این تعداد، ۱۵۴ 
هزار و ۲۴۰ نفر در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد جهت خذ 

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج قرار دارند.
-۳ با توجه به تماس های متقاضیان دریافت تسهیالت ازدواج مبنی 
سهولت  منظور  به  ضامن،  اخذ  جهت  شعب  رؤسای  سختگیری  بر 
در  متقاضیانی که  از  آن دسته  بهره مندی  و  اجرای طرح مذکور  در 
استان های محروم و روستایی بوده و امکان تأمین ضامن مورد نظر 
شعب از نظر ارائه گواهی تعهد کسراقساط را ندارند، بانک مرکزی از 
سال ۱۳۹۶ به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده است 
قرض الحسنه  سامانه  در  مندرج  و دستورالعمل  مفاد شرایط  حسب 

ازدواج بانک مرکزی به شرح ذیل اقدام نمایند:
انتخاب  را  بانک  ازدواج هر دو یک  الف- چنانچه زوجین در سامانه 
ارائه یک ضامن معتبر، منوط به کفایت میزان حقوق  کرده باشند، 
دریافتی آن ضامن برای اقساط هر دو قرارداد زوجین امکان پذیر است.

به همان  ازدواج  قرض الحسنه  تسهیالت  اخذ  متقاضی  ب- چنانچه 
در  مراتب  باشد،  کرده  مراجعه  خود  یارانه  کننده  دریافت  بانک 
چارچوب بخشنامه های مربوط به اعطای تسهیالت به پشتوانه یارانه 

واریزی قابل اجراست.
یا  رسمی  کارمند  ازدواج،  تسهیالت  دریافت  متقاضی  چنانچه  پ- 
پیمانی دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نهادها و مؤسسات عمومی 
)نظیر شهرداری و بنیاد، کمیته امداد، هالل احمر( باشد، ارائه گواهی 
و  حقوق  فیش  ارائه  همراه  به  مربوطه  سازمان  از  اقساط  تعهدکسر 
کند،  کفایت  نامبرده  حقوق  مانده  آنکه  به  منوط  کارگزینی  حکم 

پذیرفته شده و نیازی به اخذ ضامن نیست.
ت- ضمانت یک نفر کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته دولت، نیروی 

و  شهرداری  )نظیر  عمومی  مؤسسات  و  نهادها  انتظامی،  و  نظامی 
بنیاد، کمیته امداد، هالل احمر(،کارگر یا کارمند شرکت های تولیدی 
صنعتی بزرگ و فعال، با ارائه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی 

و … امکان پذیر می باشد.
ث- ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای 

تسهیالت دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.
ج- ضمانت یک نفر دارنده حساب جاری فعال و خوش حساب که به 

تأیید و تشخیص شعبه پرداخت کننده رسیده باشد.
چ- در مورد متقاضیان تسهیالت در مناطق روستایی، ضمانت یک 
اهلیت و صالحیت وی توسط شورای اسالمی  نفر ساکن روستا که 

روستا تأیید شود )ممهور به مهر شورا(.
و  معتبر  سفته، چک  دریافت  جمله  از  قبول  قابل  وثایق  سایر  ح- 

سپرده های متقاضی و بستگان آنان.
-۴ بانک مرکزی در ابالغ مفاد بند )الف( تبصره )۱۶( قانون بودجه 
سال ۱۳۹۹ کل کشور، طی بخشنامه های مختلف ضمن ملزم کردن 
تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج از محل مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز 
و جاری، تأکید کرده است که پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 

در اولویت نخست پرداخت تسهیالت قرض الحسنه قرار دارد.
-۵ بانک مرکزی همواره خود را ملزم به اجرای قانون دانسته و ضمن 
ابالغ بخشنامه های مربوط به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، 
سازوکارهای الزم برای رسیدگی به شکایات متقاضیان تسهیالت ازدواج 
تسهیالت  متقاضیان  راستا،  همین  در  است.  گرفته  نظر  در  نیز  را 
رفتار  با  یاد شده  تسهیالت  أخذ  فرآیند  از  مرحله  هر  در  که  ازدواج 
خود  تقاضاهای  و  شکایات  می توانند  شده اند،  مواجه  مقررات  مغایر 
را در »سامانه پاسخگویی به شکایات و ارتباط مردمی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران« ثبت کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی 

قرار گیرد. 

از سوی بانک مرکزی؛     شرایط دریافت وام ازدواج در سال ۹۹ اعالم شد

دستور روحانی به وزیر راه 

برای کنترل قیمت مسکن
رئیس جمهوری با اشاره اهمیت و ضرورت بررسی علل و عوامل گرانی 
مسکن و راه حل های برون رفت از این وضعیت، بر اهتمام هرچه بیشتر 
این  ثمر رسیدن  به  برای  فعالیت ها  و  اقدامات  روند  در  تسریع  برای 
روز  روحانی  حسن  والمسلمین  حجت االسالم  کرد.  تاکید  موضوع 
جمعه در گفتگو با مهندس محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی پس 
از استماع گزارش وی درباره اقدامات و برنامه های این وزارتخانه، از وی 
خواست تا طرح ها و دستورالعمل های الزم برای حل معضل و کنترل 
قیمت مسکن را برای بررسی، تصویب و تسریع در اجرا به جلسه روز 
کرد:  تاکید  رئیس جمهور  کند.  ارائه  دولت  اقتصادی  ستاد  یکشنبه 
شایسته نیست که مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و افزایش 
قیمت آن باشند و دولت مصمم است که با برنامه ریزی، این مشکل را 

به سرعت حل و فصل شود.

چرا برخی بانک ها هنوز پول سهام 

عدالت را واریز نکرده اند؟
سخنگوی سهام عدالت گفت: از بین ۹۰۰ میلیاردتومان ثبت سفارش 
تومان  میلیارد   ۶۲۳ خرداد(   ۱۹( دوشنبه  وقت  آخر  تا  عدالت  سهام 
به فروش رفته بود. بخشی از این سهام به این علت که کارگزار باید 
شرایط را بسنجد تا باعث ضرر و زیان عرضه کننده نشود و همچنین 
با در نظر گرفتن همه شرایط تصمیم بگیرد که به چه نحوی و چه 
زمانی سهام را بفروشد هنوز به فروش نرفته است، در هر صورت سهام 
حساب  به  تدریج  به  نظر  مورد  مبلغ  و  می رود  فروش  به  باقیمانده 
سهامداران واریز خواهد شد؛ بنابراین علت عدم واریز وجه سهام عدالت 
به  سهام  این  از  بخشی  اوال  که  است  این  سهامداران  از  برخی  برای 
به  را  مردم  عدالت  سهام  بانک،  که  روزی  دوما  و  است  نرفته  فروش 

فروش برساند، فردای آن روز پول را واریز می کند. 

از افزایش قیمت های نجومی

 تا یخچال و فریزر ۳۰۰ میلیونی!
کاال های ایرانی تا حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد و کاال های خارجی که عمدتا 
قاچاقی وارد شدند تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. مشاهدات 
ایرانی  سایدبای ساید  فریز  و  یخچال  قیمت  می دهد،  نشان  میدانی 
تا ۸۵   ۲۵ از  خارجی  کاالی  و  تومان  میلیون  تا ۲۱   ۱۵ بین  حدودا 
یک  نمایندگی  می گوید،  مغازه داران  از  یکی  است.  تومان  میلیون 
شرکت خارجی در ولنجک یخچال و فریزر سایدبای ساید ۳۰۰ میلیون 

تومانی هم می فروشد! 

دستگیری در انتظار فروشندگان امتیاز 

خودرو های قرعه کشی شده
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: برخی از افراد در فضای مجازی و 
حقیقی اقدام به واگذاری امتیاز خودرو های قرعه کشی شده در ازای 
دریافت مبالغی از ۱۰ میلیون تا ۲۰ میلیون تومان کرده اند که نسبت 
به شناسایی این افراد با شیوه ها و شگرد های پلیسی اقدام شد. با ورود 
پلیس، افراد متخلف دستگیر شده اند که برای آنان پرونده ای تشکیل 

شده و در حال رسیدگی است. 

طرح مجلس برای تغییر نام فرودگاه 

مهرآباد به سپهبد سلیمانی
آباده در مجلس شورای اسالمی در گفتگو  نماینده مردم  رحیم زارع 
با فارس، از تهیه طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس برای تغییر نام 
فرودگاه بین المللی مهرآباد به نام فرودگاه بین المللی شهید سپهبد 

قاسم سلیمانی خبر داد.

 ترکیه مرز های خود به جز ایران را 

بازگشایی کرد!
و  آبی  زمینی،  مرز های  ترکیه،  جمهوری  ریاست  بخشنامه  دنبال  به 
شهروندان  و  شده  بازگشایی  دیگر  کشور های  روی  به  ترکیه  هوایی 
ترکیه نیز می توانند وارد یا خارج شوند. به دنبال مقابله با شیوع کرونا 
و پس از پیک اولیه بیماری و اعالم کنترل آن در ترکیه، این کشور 
اعالم کرد که تمامی مرز های خود به جز مرز های ایران را بازگشایی 
و  شد  خواهند  معاینه  ترکیه  به  شده  وارد  افراد  تمامی  است.  کرده 
اگر کسی نشانه های بیماری را داشته باشد، مورد تست PCR قرار 

خواهد گرفت.
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عدم رعایت اصول حفاظتی 

از سوی پارکینگ داران موجب 

لغو قرارداد آن ها می شود

و  پارکینگ هایی که در حفظ  داد  قرار  لغو  از  بم  انتظامی شهرستان  فرمانده 
نگهداری وسایل نقلیه کوتاهی و مرتکب تخلف شوند، خبر داد.

پارکینگ های خودرویی و موتوری  اکبر نجفی در جلسه ساماندهی  سرهنگ 
گفت: پارکینگ داران ضمن ارائه خدمات مطلوب موظف هستند تمامی موارد 
حفاظتی و امنیتی را رعایت کنند و در صورتی که در حفظ و نگهداری وسایل 
نقلیه کوتاهی و مرتکب تخلف شوند قرارداد آنان از طریق خدمات بنیاد تعان 
در  کرد:  بیان  نجفی  نخواهد شد. سرهنگ  داده  آنان  به  فعالیت  اجازه  و  لغو 
حوزه ساماندهی پارکینگ ها و نظارت بر خدمات ارائه شده از سوی آنان، تمامی 
کارکنان پارکینگ ها توسط رده های نظارتی پلیس، تایید صالحیت می شوند و 

آموزش های الزم به آنان داده می شود.
فرمانده انتظامی شهرستان بم یکی از ویژگی های طرح ساماندهی پارکینگ ها 
را بحث نظارت بر نگهداری خودرو ها اعالم کرد و افزود: در این طرح قصد داریم 
تا با نظارت هر چه بیشتر بر پارکینگ ها، مانع از بروز تخلفات احتمالی بشویم.

این مقام انتظامی ادامه داد: اکنون ۶ پارکینگ در سطح شهرستان بم در حال 
سرویس دهی هستند و این تعداد با توجه به نیاز مردم در حال افزایش است.

کشف ۱۳ فقره سرقت در بردسیر

 ۱۳ کشف  و  سارق  نفر   ۳ دستگیری  از  بردسیر  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
فقره انواع سرقت در این شهرستان خبر داد. سرهنگ جعفر غضنفری گفت: 
وسایل  و  لوازم ساختمانی  برق،  کابل  و  فقره سرقت سیم  وقوع چند  پی  در 
ساختمان های ناتمام در سطح شهرستان بردسیر، دستگیری سارق یا سارقان 
احتمالی به صورت ویژه در دستور کار ماموران کالنتری ۱۲ شهر بردسیر قرار 
گرفت. او افزود: ماموران دایره تجسس کالنتری ۱۲ با جمع آوری اطالعات اولیه 
و با اشراف اطالعاتی و اظهارات مالباختگان، موفق به شناسایی و دستگیری ۳ 
نفر متهم سابقه در این زمینه شدند و آن ها را طی ۲ عملیات دستگیر کردند.
سرهنگ غضنفری با اشاره به اعتراف متهمان به ۱۳ فقره سرقت لوازم منزل و 
ساختمان های ناتمام در سطح شهر و روستا های اطراف تصریح کرد: در بازرسی از 
مخفیگاه متهمان نیز مقادیر زیادی اموال مسروقه کشف و متهمان پس از تشکیل 
شدند.  معرفی  قضائی  مراجع  به  قانونی  مراحل  سیر  منظور  به  مقدماتی  پرونده 
فرمانده انتظامی شهرستان بردسیر به مالکان ساختمان های نیمه کاره و در حال 
از نگهبان استفاده و  ساخت توصیه کرد: حتما در مواقع خلوت خصوصا شب ها 

هرگونه مورد مشکوک را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع رسانی کنند.

کشف ۲۲۰ کیلوگرم تریاک در عملیات 

تکاوران قرارگاه عملیاتی ابوذر

عملیات  در  تریاک  کیلوگرم   ۲۲۰ کشف  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
ماموران یگان تکاوری ۱۱۵ بخش"زهکلوت" خبر داد.

سردار عبدالرضا ناظری گفت: ماموران یگان تکاوری ۱۱۵ بخش"زهکلوت"با انجام 
نقاط صعب  از  موادمخدر  محموله  یک  عبور  از  اطالعاتی  اقدامات  یک سری 
العبور محدوده این منطقه با خبر شدند. او بیان کرد: در همین راستا مأموران 
این یگان با استقرار و گشت زنی در چند نقطه بیابانی به یک دستگاه خودروی 
سواری ساینا عبوری مشکوک شده و آن را متوقف کردند. سردار ناظری تصریح 
کرد: ماموران در بازرسی از این خودرو ۲۲۰ کیلوگرم تریاک کشف و راننده را 

دستگیر کردند.

کشف کالهبرداری در عملیات

 پلیس آگاهی کرمان

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان از کشف یک فقره کالهبرداری و 
دستگیری یک متهم خبر داد.

سرهنگ یداهلل حسن پوربیان کرد: در پی شکایت احدی از شهروندان مبنی بر 
کالهبرداری به مبلغ ۱۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال از طریق یکی از سایت های 
خرید و فروش، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری 
این پلیس قرار گرفت. او افزود: در این رابطه کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات 
اطالعاتی و فنی یک نفر را شناسایی و وی را طی عملیات غافلگیرانه در سطح 
شهر کرمان دستگیر کردند. سرهنگ حسن پور در خصوص شگرد متهم بیان 
کرد: وی با ثبت آگهی فروش ماشین جوجه کشی از طریق سایت دیوار اقدام 
به کالهبرداری کرده بود که با هوشیای پلیس دستگیر و به بزه انتسابی خود 
اعتراف کرد. رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به دستگیری متهم و معرفی 
آن به مراجع قضایی، از شهروندان خواست: هرگونه موارد مشکوک را از طریق 
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطالع و در خرید های اینترنتی با دقت 

بیشتری اقدام کنند.

واحد های صنفی از بکارگیری اتباع خارجی 

خودداری کنند

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان کرمان از صنوف مختلف خواست تا از 
بکارگیری اتباع در واحد های صنفی خودداری کنند.

باتوجه  و  اجتماعی  امنیت  ارتقای  راستای  در  گفت:  پارسا  محمود  سرهنگ 
و  بیگانه  اتباع  بکارگیری  از  باید  صنفی  واحد های  منطقه،  امنیتی  اوضاع  به 
حضور  چند  هر  افزود:  او  کنند.  خودداری  مختلف  مشاغل  برای  مجاز  غیر 
نیروی کار خارجی در ایران مانند اتباع ایرانی در سایر کشور ها امری اجتناب 
ناپذیر است، اما عدم رعایت قواعد حضور، از بین رفتن قوانین نیروی کار، سوء 
استفاده کارفرمایان، بیکارماندن کارگران ایرانی و مسائلی از این دست کمترین 
آسیب هایی است که تا کنون در سایه حضور مهاجران در کشور ایجاد شده 
در  اصناف  اینکه  بر  تاکید  با  استان  عمومی  امنیت  پلیس  سرپرست  است. 
رعایت  از سوی آن ها  موارد  برخی  اگر  دارند عنوان کرد:  امنیت سهم  برقراری 
نشود پلیس در برقراری امنیت با مشکل مواجه خواهد شد. این مقام مسئول 
یادآور شد: در سال های اخیر اشتغال اتباع بیگانه در کشورمان که بخش قابل 
توجهی از آن به شکل غیر قانونی و بدون صدور روادید کار صورت می گیرد، به 
یک معضل جدی برای بازار کار ایران تبدیل شده و حضور مهاجران در برخی 
رشته های شغلی موجب از بین رفتن فرصت های شغلی برای کارجویان، فارغ 
التحصیالن و نیرو های کار داخلی شده است. پارسا اظهار کرد: مطابق ماده ۱۷ 
قانون نظام صنفی ممنوعیت به کارگیری اتباع افغانی فاقد پروانه کار توسط 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به اتحادیه های صنفی اعالم و در صورت عدم 

اجرا پروانه واحد صنفی متخلف ابطال خواهد شد.

اردوی  برپایی  از  کرمان  استان  میز  روی  تنیس  هیائت  رئیس 
در  نزدیک  آینده ای  طی  کشور  پسران  و  دختران  ملی  تیم های 
میز  روی  تنیس  هیات  رئیس  بهرامی،  داد.محسن  خبر  کرمان 
استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: به درخواست هیات تنیس روی 
ملی  تیم های  اردوی  شد  مقرر  فدراسیون،  از  کرمان  استان  میز 

دختر و پسر کشور در استان کرمان برگزار شود. 
 او افزود: با جلساتی که با روسای هیات های شهرستان ها برگزار 
شده این امکان وجود که اردوی تیم های ملی در شهرستان های 

سیرجان و رفسنجان نیز برگزار شود. 
 بهرامی ارتقاء سطح دانش مربیان منتخب استان در کنار مربیان 

تیم ملی را از اهداف برگزاری این اردو عنوان کرد. 
تعداد  تا  اردو ها فرصت مناسبیست  این  بیان کرد: همچنین  او   
محدودی از بازیکنان رده های سنی پایه استان کرمان بتوانند در 
ارتقا  بازیشان  بازیکنان تیم ملی ضمن کسب تجربه، سطح  کنار 
پیدا کند. بهرامی افزود: قطعاً این تعامل و همکاری در آینده فواید 
بسیار زیادی برای تنیس روی میز کرمان و کشور به همراه خواهد 

داشت.

در  تریاک  کیلوگرم   ۵۰۰ کشف  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
درگیری شبانه ماموران یگان تکاوری ۱۱۴ شهرستان"بم" با قاچاقچیان 

مسلح خبر داد.
سردار عبدالرضا ناظری گفت: ماموران یگان تکاوری ۱۱۴ "بم" هنگام 
شهرستان  مواصالتی  محور های  از  یکی  حوالی  شبانه  زنی  گشت 
"نرماشیر" به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شده و به آن 

دستور ایست دادند.
او افزود: سرنشینان این خودرو در مواجهه با حضور غافلگیرانه پلیس 
با افزایش سرعت اقدام به فرار و تیراندازی به سمت ماموران کردند 
و در ادامه پس از روبه رو شدن با برتری آتش پلیس با استفاده از 
تاریکی هوا و باغات اطراف با بر جای گذاشتن خودروی خود از دید 

ماموران خارج شدند.

کارکنان  از  تن   ۲ مجروحیت  به  اشاره  با  استان  انتظامی  فرمانده 
از  بازرسی  در  کرد:  تصریح  درگیری  این  در  انتظامی  کف  بر  جان 
خودروی قاچاقچیان ۵۰۰ کیلوگرم تریاک و مقداری مهمات به همراه 
۲ دستگاه بیسیم دستی کشف شد که بحمدهلل حال همکارانمان 
رضایت بخش است و تالش برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان 

ادامه دارد.

 ۳ توقیف  و  تریاک  کیلوگرم   ۱۴۸ کشف  از  انتظامی"رابر"  فرمانده 
دستگاه خودرو طی یک عملیات پلیسی در این شهرستان خبر داد.

موادمخدر  با  مبارزه  پلیس  ماموران  گفت:  ناصری  حمید  سرهنگ 
از محور های  یکی  استقرار در  با  انتظامی"هنزا"  پاسگاه  با همکاری 
مواصالتی شهرستان به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شده 

و آن را متوقف کردند.
او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۱۴۸ کیلوگرم تریاک کشف 
و در ادامه نیز یک دستگاه خودروی سمند و یک خودروی پژو پارس 
که اسکورت مواد بودند را متوقف و در مجموع ۶ متهم را دستگیر 

کردند.

مواد  توزیع  و  ورود  با  افزود: سودا گران مرگ  رابر  انتظامی  فرمانده 
که  می شوند  جوان  قشر  ویژه  به  جامعه  افراد  تخریب  باعث  مخدر 
ناخوشایند  اتفاق  این  از  جلوگیری  برای  می خواهیم  مردم  عموم  از 
را  پلیس  مواد مخدر،  نگهداری  و  فروش، حمل  از  اطالع  در صورت 

مطلع کنند.

کرمان میزبان تنیسور های ملی پوش کشور شد

کشف ۵۰۰ کیلوگرم تریاک در درگیری مسلحانه تکاوران پلیس

کشف ۱۴۸ کیلوگرم تریاک در رابر

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: دایی مسلحی 
که در اقدامی جنون آمیز خواهرزاده خود را به قتل 

رساند دستگیر شد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 

فرمانده  ناظری،  سردار  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
انتظامی استان کرمان بااشاره به دستگیری دایی قاتل 
گیری  انتقام  قصد  به  قبل  روز  قاتل ۲۶  این  گفت: 
با شلیک گلوله  انظار عمومی در شهر کرمان  و در 

این اقدام جنایتکارانه را انجام داده و به استان های 
اصفهان و یزد متواری شده بود. او افزود: کارآگاهان 
پلیس استان با پی جویی ها و تعقیب و گریز شبانه 
روزی قاتل مسلح را بامداد جمعه در مخفیگاهش در 

شهرستان انار دستگیر کردند.
قاتل ۱۰ کیلوگرم  اختفای  از محل  او تصریح کرد: 
قبضه  و یک  اسلحه کالشنیکف  قبضه  تریاک، یک 

سالح کمری با مهمات مربوطه کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از توقیف ۴ 
دستگاه موتورسنگین قاچاق به ارزش ۴ میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون ریال در عملیات ماموران پایگاه 

امنیت عمومی این فرماندهی خبر داد.
دریافت  پی  گفت:در  فداء  محمدرضا  سرهنگ 
گزارش های مردمی مبنی بر تردد چند دستگاه 
موتوسیکلت غیرمجاز در سطح شهر کرمان و 

ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان بالفاصله 
پی گیری های پلیس در این رابطه آغاز شد.

او افزود: در همین راستا ماموران پایگاه امنیت 
یکسری  انجام  با  کرمان  شهرستان  عمومی 
اختفای چند  از محل  پلیسی  و  اطالعاتی  کار 
یافتند  آگاهی  مجاز  غیر  موتوسیکلت  دستگاه 
از این  بازرسی  با هماهنگی مقام قضایی در  و 

هوندا  شامل  موتورسیکلت  دستگاه   ۴ محل 
۴۰۰ سی سی، هوندا ۲۵۰ سی سی، سوزوکی 
۲۵۰ سی سی و سوزوکی ۱۲۰۰ سی سی را 

کشف کردند.
یک  دستگیری  به  اشاره  با  فداء  سرهنگ 
به  وی  معرفی  و  رابطه  این  در  متهم  نفر 
این  ارزش  کارشناسان  گفت:  قضائی  مراجع 

میلیون   ۲۰۰ و  میلیارد   ۴ را  موتوسیکلت ها 
ریال برآورد کردند.

فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان در پایان با 
اشاره به عزم قاطع این فرماندهی برای برقراری 
نظم و امنیت در شهرستان کرمان، یادآور شد: 
مخالن نظم و امنیت در انتظار برخورد قاطع و 

بدون اغماض پلیس باشند.

دایی قاتل دستگیر شد

کشف چهار دستگاه موتوسیکلت قاچاق در کرمان

خبر
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روایت »کرمان امروز« از معضل بی پایان کودکان کار در کرمان که به رغم تدابیر انجام شده همچنان نیازمند عملگرایی و دوری از شعار است؛

تراژدی  2000 نفری کودکان کار در کرمان

اشاره: 
درهمین روزهای گرم که فرا رسیدن تابستان را نوید می 
دهد مسیری را  برای قدم زدن در سطح شهرانتخاب کردم 
و در این مسیر به یک چهار راه رسیدم. در افکار خود غرق 
بودم که صدای کودکانه ای را پشت سر خود شنیدم که 
با اصرار و التماس ازمن می خواست ؛ چیزی بخرم. نگاهی 
به سر تا پایش انداختم. لباس های بی قواره و کثیفی بر 
تن داشت و دستان و الی انگشتانش همگی سیاه شده بود 
به تنش خورده بود می  از زمانی که آب  انگار مدت ها  و 
گذشت، قد و قواره کوتاهی داشت و معلوم بود هنوز سنش 
به مدرسه رفتن هم نرسیده است اما در کف خیابان مانند 

مردان عیال وار به دنبال پیدا کردن پول بود.
چند ثانیه براندازش کردم، داشتم به دنیای بی رحم امروز 
فکر می کردم؛ دنیایی که این کودک را به جای بازی کردن 
به  کار  برای  و خیابان  با همساالنش در کوچه  و شیطنت 
میدان آورده و مجبور است صبح ها و شب ها در خیابان 

های شهر فال بفروشد و آدم ها را وزن بکشد.  
کودک کار کیست؟

بی  که  بوده  پذیر  آسیب  های  گروه  جمله  از  کودکان 
برای  ناپذیری  جبران  پیامدهای  تواند  می  آنها  به  توجهی 
کار،  این میان کودکان  باشد. در  به همراه داشته  جامعه  
بنا به دالیل مختلف و زیر فشار و سختی های زندگی به 

ذهنی،  رشد جسمی،  فرایند  و  آورده  روی  خیابان  در  کار 
و  شخصیت  تکامل  همچنین  و  شان  اجتماعی  و  عاطفی 
جریان اجتماعی شدن آنها به خطر افتاده است. بر اساس 
تعریف کنواسیون بین المللی حقوق کودک، کودکان کار به 
کودکانی زیر 18 سال اطالق می شوند که در هر شرایطی از 
جمله به اجبار، رضایت توسط خانواده و مافیا به کار گرفته 

شده و به واسطه آن امرار معاش می کنند.
آمار کودکان کار در کرمان

های  استان  در  ایران  در  خیابانی  و  کار  کودکان  آمار 
مختلف با توجه به جغرافیا و تفاوت های فرهنگی در استان 
نفر جمعیت  هر 530  ازای  به  تهران   در  است.  متغیر  ها 
در تبریز به ازای هر 16 هزار نفر جمعیت یک کودک کار 
اینکه در کرمان هم در سال  دارد، ضمن  و خیابان وجود 
گذشته 1963 کودک خیابانی و کار در شهرستان کرمان 

شناسایی شده اند. 
با وجود  است که  اجتماعی  کار، معضل  پدیده کودکان   
تدابیر اندیشیده شده درکرمان رو به افزایش بوده، بنابراین 
باید دستگاه های متولی تالش کنند، آسیب های این بخش 

به حداقل برسد. 
کار کردن ممکن است تاثیراتی در دراز مدت جسمی و 
روانی بر کودکان بگذارد و می تواند باعث ضایعات جبران 

دائمی شود.  ناتوانی  به  ناپذیری در کودک شود که منجر 
کودکانی که درگیر چنین فعالیت هایی هستند به اقتضای 
جسمی،  های  استرس  با  مواجهه  و  طوالنی  کاری  ساعت 
اجتماعی و روانی از بالقوه ها و از کودکی خود محروم می 
شوند. کار کودک سوای این که برای رشد کامل شناختی 
و اجتماعی کودک زیان آور است، گاهی باعث بد رفتاری 
های جسمی و روانی با او نیز می شود. درآمد کم، مسئولیت 
زیاد و محروم شدن از تحصیل همه در پایین آوردن منزلت 

و عزت نفس کودکان کار سهم دارند.
سخن آخر

بیش از 15 دستگاه اعم از وزارتخانه های کشور، بهداشت، 
ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و علوم، همچنین قوه 
انتظامی،  نیروی  ره،   خمینی  امام  امداد  کمیته  قضائیه، 
نهاد  مردم  های  سازمان  و  بهزیستی  سازمان  شهرداری، 
اما  اند  برای کنترل آسیب های اجتماعی ورود پیدا کرده 
به دلیل موازی کاری آنها در این حوزه، نتایج قابل قبولی 
به دست نیامده است. به نظر می آید همه نهادها و دستگاه 
های مربوطه باید در این زمینه با هم متحد شوند یا اینکه 
حداقل وظایف را در این زمینه بین خود تقسیم کنند. به 
امید روزی که طرح ها و لوایح مربوط به کودکان کار بین 

نهادها پاس کاری نشود.

   آمار كودكان كار و خیابانی در ایران در استان های مختلف با توجه به جغرافیا و تفاوت های 
فرهنگی در استان ها متغیر است. در كرمان در سال گذشته 1963 كودک خیابانی و كار در 
شهرستان كرمان شناسایی شده است. پدیده كودكان كار معضل اجتماعی است كه با وجود 
تدابیر اندیشیده شده دركرمان رو به افزایش بوده، بنابراین باید دستگاه های متولی تالش 
كنند، آسیب های این بخش به حداقل برسد و دست از شعار و فعالیت های نمایشی بردارند 
و فکری اساسی به حال این تراژدی انسانی بکنند و ریشه این آفت اجتماعی را بخشکانند و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

چطور در دام روان شناس های زرد نیفتیم؟

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

این روزها، بازار »روان شناسی زرد« بیش از هر زمان 
بیشتری  افراد  روز  هر  متاسفانه  و  شده  داغ  دیگری 
بسیاری  که  ناروان شناسان  می افتند.  آن  دام  در 
وعده های  با  ندارند،  هم  مرتبط  تحصیالت  آنها  از 
ثروت،  لعاب مثل موفقیت،  و  پررنگ  و  »فست فودی« 
اعتمادبه نفس و ...، افراد را به خود جذب کرده و از این 

طریق درآمدهای کالن کسب می کنند.
امر، فرد تصور کند که واقعا  ابتدای  ممکن است در 
شرایطش بهتر شده، اما این فقط یک احساس کاذب 
موقتی است و دیری نمی پاید که مشکالت باز می گردند 
و نه تنها مشکل فرد حل نمی شود، بلکه تنش نیز در 

او بیشتر می شود.
به  نسبت  را  افراد  نگرش  ناروان شناسانه  مشاوره های 
سودمندی روانشناسی تغییر می دهد. آنها ممکن است 
به این نتیجه برسند که »روانشناسی تاثیری در بهبود 
برای  را  خود  شانس  همیشه  برای  و  ندارد«  حالشان 
بهره  بردن از علم روان شناسی و بهبود واقعی از دست 

بدهند.
سه  در  می توان  را  زرد«   »روانشناسی  رواج  دالیل   

دسته اصلی بررسی کرد:
مسئول،  نهادهای  متاسفانه  نظارت:  عدم   ۱-
هیچگونه نظارتی بر فعالیت این افراد در فضای مجازی 
به  راحتی  به  غیرمتخصص  افراد  و  ندارند  حقیقی  یا 

کالهبرداری ادامه می دهند.
-۲ عدم امنیت اقتصادی و اجتماعی در جامعه: 
اجتماعی  عمده  مشکالت  دچار  جامعه  در  فرد  وقتی 
و اقتصادی باشد، نه توان پرداخت هزینه های سنگین 
برای  روحی  توان  نه  و  دارد  را  واقعی  روانشناسی 
صبوری و تغییرات تدریجی. بنابراین به راحتی جذب 
ناروان شناسانی می شود که به او وعده »پولدار شدن در 
زناشویی در یک روز«  یا »حل مشکالت  ۲۴ ساعت« 

و ... را می دهد.
به  نسبت  مردم  به  آگاهی بخشی  عدم   ۳-
»روان شناسی علمی«: در شرایطی که محتوای زرد، 
همه جا )حتی در دکه روزنامه( به راحتی و باتخفیف باال 

در دسترس است، هزینه درمان واقعی باالست و عدم 
حمایت بیمه از این نوع خدمات، عمال دسترسی بخش 
غیرممکن  روانشناختی  درمان  به  را  مردم  از  بزرگی 
کرده. از طرفی زبان ساده و عوام فریبانه ناروانشناسان، 
وعده های دروغین جذاب و نگاه منفی بخشی از جامعه 
نسبت به مراجعه به درمانگران، همه و همه باعث شده 

که اقبال عمومی نسبت به این افراد بیشتر شود.
چه طور در دام ناروان شناسان نیفتیم؟

ناروان شناسان ویژگی های مشترک زیادی دارند. شما 
شناسایی  را  آن ها  ویژگی ها  این  شناخت  با  می توانید 

کنید. اما چه ویژگی هایی؟
 -1 بسیاری از ناروان شناس ها نه تحصیالت آکادمیک 

روانشناسی دارند و نه مجوز فعالیت!
هرچند که برخی از این افراد به  رغم داشتن مدرک 
تحصیلی مرتبط به این نوع کالهبرداری روی می آورند؛ 
اما بسیاری از روان شناسان زردی که در فضای مجازی 
نیستند.  روان شناس  اصال  درواقع  می کنند،  فعالیت 
روان شناسان  برخالف  ناروان شناسان،  مشاوره های 

ندارد.  آماری  استناد  و  علمی  منبع  هیچ گونه  واقعی 
»علم  عنوان  به  را  خود  شخصی  نظرات  آن ها  درواقع 

روانشناسی« به مردم می فروشند.
-۲ ناروان َشناس ها به شما وعده »تغییرات سریع« و 

»فست فودی« می دهند!
وعده  شما  به  اغراق آمیز  کامال  به صورتی  افراد،  این 
و قول  را می دهند  اساسی در زمان کوتاه«  »تغییرات 
می دهند که مشکل چندین ساله شما را یک شبه حل 
کنند! در حالی که براساس اصول علمی، »تغییر رفتار« 
یک فرآیند مداوم، تدریجی و نسبتا طوالنی مدت است 

و نمی توان ره صدساله را یک شبه طی کرد!
 -3 ناروان َشناس ها شبیه »فالگیرها« هستند!

فالگیرها- تعدادی ویژگی و  –درست مثل  افراد  این 
و در  بیان می کنند که مشترک هستند  را  مثال کلی 
چیزهایی  از  دارد.  وجود  آن ها  از  درصدی  مردم  اکثر 
مثل  هستند  آن  خواستار  همه  که  می کنند  صحبت 
خوشبختی، پول، سفر و عشق! آنها همان چیزی را به 
شما می گویند که مایل به شنیدن آن هستید. در نقطه 

مقابل، روانشناسی علمی، چیزی را به شما می گوید که 
»نیاز« دارید بشنوید تا در شما تغییرات واقعی و پایدار 

اتفاق بیفتد.
 -۴ ناروان شناس ها به جای شما تصمیم می گیرند!

با رویکرد علمی، مساله را برای شما  یک روانشناس 
مشکل  حل  مسیر  در  او  می کند،  تحلیل  و  توصیف 
شما را هدایت می کند؛ اما هرگز به جای شما انتخاب 
نمی کند. او پیامدهای مثبت و منفی راهکارهای مختلف 
مسئولیت  نهایت  در  اما  می دهد  توضیح  شما  برای  را 
تصمیم گیری به عهده خود شما خواهد بود. در مقابل، 
یک ناروانشناس به راحتی برای شما نسخه می پیچد و 

دستور می دهد. مثال می گوید: »برو طالق بگیر!"
حتمی  تغییرات  »قول«  شما  به  ناروان شناس ها   5-

می دهند!
و  است  تدریجی  و  پیچیده  فرآیند  یک  تغییر  ایجاد 
به عوامل مختلفی بستگی دارد. یک روان شناس ماهر، 
این را می داند و هرگز در اول کار به شما »قول« تغییر 
هرکاری  که  بدهد  قول  می تواند  او  نمی دهد.  حتمی 
به  نتیجه  اما  بدهد،  انجام  برای شما  را  است  که الزم 
در  آنها  از  بسیاری  که  است  وابسته  مختلفی  عوامل 
ناروان شناسان  برعکس،  نیست.  روانشناس  اختیار 
همان اول کار به شما قول می دهند که در کوتاهترین 
زمان، مشکل شما به طور کامل برطرف می شود و شما 

خوشبخت خواهید شد!
بدهند،  گوش  این که  از  بیشتر  ناروان شناس ها   6-

حرف می زنند!
مسائل مربوط به ذهن و روان انسان، دارای ظرافت های 
بسیار است و از یک فرد به فرد دیگر می تواند متفاوت 
باشد. یک روانشناس باید با دقت به صحبت های مراجع 
پی  مسئله  مختلف  جنبه های  به  بتواند  تا  کند  گوش 
مراجع  روانشناسی،  حرفه ای  جلسات  بیشتر  در  ببرد. 
می کند.  گوش  بیشتر  درمانگر  و  می زند  حرف  بیشتر 
برعکس، از نظر ناروانشناسان همه به یک علت خیانت 
آنها   !... و  به یک دلیل تجاوز می کنند  می کنند، همه 
فقط  و  نمی دهند  اهمیت  شما  صحبت های  به  اصال 
ابعاد  به  بعد بدون توجه  محتوای کلی را می پرسند و 
آغاز  را  خود  مفصل  سخنرانی  مسئله،  یک  مختلف 

می کنند و برای همه یک نسخه می پیچند.
معرفی  دان«  »همه چیز  را  خود  ناروان شناسان   ۷-

می کنند!
هر  معموال  و  است  گسترده ای  علم  "روانشناسی« 
فعالیت  تخصصی  حیطه  چند  یا  یک  در  روانشناس 
را  خود  ناروان شناسان  مقابل،  نقطه  در  می کند. 
همه چیزدان می دانند و در هر حیطه ای ورود می کنند. 
اصطالحات  بردن  کار  به  با  که  می کنند  تالش  آنها 
را  خود  و  داده  علمی  اعتبار  خود  به  روانشناسی، 

»آموزش دیده« جلوه بدهند.
-8 ناروان شناس ها »نصیحت درمانی« می کنند!

شواهد  و  پژوهش ها  پایه  بر  علمی  "روانشناسی«، 
است و درمان روان شناختی نیز مبتنی بر اصول علمی 
را  شخصی  نظرات  ناروان شناسان  مقابل،  در  می باشد. 
مالک مشاوره قرار می دهند و کالم آن ها آکنده از پند و 
اندرز است. درواقع صحبت با ناروانشناسان هیچ تفاوتی 
با  ندارد!  با یک آشنای غیرمتخصص  با درددل کردن 
و  مالی  هزینه  درددل  این  برای  شما  که  تفاوت  این 

روانی گزافی خواهید پرداخت!
از  کافی  اطالعات  داشتن  بدون  ناروان شناسان   9-

شرایط و مشکل شما، »برچسب زنی« می کنند!
ارائه  و  مشکل  تشخیص  از  قبل  روانشناس  یک   
بررسی  را  مسئله  زوایای  تمامی  راهکار،  هرگونه 
می کند و به عمق آن پی می برد. این کار ممکن است 
ساعت ها زمان ببرد. اما ناروان شناسان با خواندن چند 
داشتن  بدون  و  مجازی  فضای  در  فرد  یک  پیام  خط 
مثل  مختلفی  برچسب های  بالفاصه  کافی،  اطالعات 
»وسواسی«، »دوقطبی«، »مرزی« و ...به افراد می زنند. 
است  ناروان شناسی  بزرگ  آفت های  از  »برچسب زنی« 
روان  به سالمت  و آسیب های جدی و جبران ناپذیری 

افراد وارد می کند.
اطالعات  از  استفاده  جای  به  ناروان شناس ها   10-

علمی، سوار بر موج »ذهنیت غالب« می شوند!
اجتماعی  جنسیتی،  کلیشه های  از  عمدتا  افراد  این 
آنها  بر  و  کرده  یاد  علمی«  »حقایق  عنوان  به   ... و 
در  آدم ها  دسته بندی  دنبال  به  آنها  می کنند.  استناد 
اساس  بر  را  رفتارها  و  هستند  کلیشه ای  قالب های 
»همه   می گویند:  مثال  می کنند.  تفسیر  کلیشه ها  این 
مردا این طورین«. درحالی که در »روانشناسی علمی« 
وجود   ... و  اجتماعی  جنسیتی،  سوگیری  هیچگونه 

ندارد.


