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مدیرکل منابع طبیعی  و آبخیزداری شمال استان خبر داد:

شناسایی 2۸ کانون بحرانی 

حساس به فرسایش بادی در استان کرمان

نوشتاری درباره طاهره صفارزاده ؛ 

 شاعری با سـروده هـایی از جنس حماسـه و پایداری

وبا در ایران در عصر قاجار از دید سیاحان

2

2

2

5

4

2

4

رییس کل دادگستری استان عنوان کرد: 

کرمان جزو پنج  استان 

کشور در تحقق  استان برتر 

جهش تولید

 مروری بر آثار

محمد علی کشاورز

 استاد بازیگری سینمای ایران

متن در صفحه دوم

در ستاد استانی مدیریت کرونا تصویب شد؛

بازگشایی شهربازی های کرمان 
با رعایت پروتکل های بهداشتی

۸

گزارش کرمان امروز

 از انجام جراحی فوق پیشرفته 

عروق در استان کرمان

کووید19؛ کرمان در پی شیوع  کمبود ذخایر خونی در استان  گزارش »کرمان امروز« از 

متن کامل در صفحه سوم

کرونا و چالش ذخایر خونی در استان
  این روزها شهروندان تالش می کنند تا گذرشان به بیمارستان و مراکز درمانی نیفتد زیرا این مراکز به دلیل آلودگی های مختلف ممکن است خطر ابتال به کرونا را افزایش دهد. حتی اهدا کنندگان خون نیز در این 
روزها بابت ابتال به ویروس کرونا نگران هستند و به مراکز انتقال خون مراجعه نمی کنند؛ موضوعی که اگر ادامه یابد استان را با چالشی بزرگ در تامین خون مورد نیاز مراکز درمانی و بیماران نیازمند به خون روبه رو 

می کند و چه بسا که یکی از عزیزان ما قربانی این کمبود خون شود. تا دیر نشده است باید در یک رفتار همگانی این کمبود را جبران کنیم که تنها با همت مردمی ممکن است و....

متن در صفحه هشتم

انعقاد قرارداد آموزشی

کل فنی و حرفه ای   بین اداره 

کل راه و شهر سازی و اداره 

کرمان  استان 

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

 جدال خانوادگی مرد چاه کن  با قتل پایان یافت
  افتتاح پیست دوچرخه سواری بانوان در شهربابک

  حمله به زن جوان با تبر برای سرقت 10 النگوی طال
  مرد بمی، بعد از ۵۶ روز از چنگال آدم ربایان آزاد شد

  مرد جوان متهم به سه قتل خانوادگی

اخبار ایران، جهان و حوادث:

کرمان گزارش »کرمان امروز« از وضعیت حاشیه شهر 
کرد؛ که فریاددستگاه قضا را هم بلند   

این وضعیت درشان ایران اسالمی نیست

آگهی مزایده عمومی آگهی  مناقصه عمومی
شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر در نظر دارد: یک واحد مسکونی به نشانی کرمان خیابان هزار و یک شب کوچه 17 
سمت راست قطعه چهارم مجتمع مسکونی ویال طبقه 5 واحد 14 با مساحت 224/4 متر مربع را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

شرایط شرکت در مزایده:
1 - اهلیت قانونی خریدار)همراه داشتن کارت ملی الزامی می باشد(

2 - متقاضی به محض برنده شدن مکلف است %10 قیمت فروش را بصورت نقد از طریق کارتهای بانکی عضو شتاب )به نام شخص 
خریدار( و یا چک پول به عنوان سپرده بپردازد.

3 - بابت پرداخت سپرده تهیه چک رمز دار در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر به میزان %10 قیمت پیشنهادی الزامی است.
4 - در صورت انصراف خریدار، سپرده به نفع فروشنده ضبط خواهد شد.

5 - خریدار مکلف است عالوه بر قیمت خرید 2 % بابت هزینه های جانبی مزایده و %9 بابت مالیات بر ارزش افزوده به فروشنده 
پرداخت نماید. 

6 - فروشنده در رد یا قبول پیشنهاد ها مختار می باشد.
7 - کلیه هزینه های پس از فروش به عهده خریدار می باشد.

8 - متقاضیان محترم می توانند جهت خرید اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر تا یک هفته بعد از درج آگهی به دفتر شرکت واقع 
در شهرستان سیرجان  بلوار فاطمیه جنب منازل سازمانی گل گهر مراجعه یا با شماره های 4 - 42271513 تماس حاصل فرمایند.

شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر

دولومیت  و  آهک  پخت  مجتمع  تلفن  اندازی خطوط  راه  دارد  نظر  در  نوسازی معادن خاورمیانه  و  شرکت گسترش 
ممرادکو واقع در استان کرمان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت 
دریافت اسناد با معرفی نامه کتبی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 1399/4/8 به آدرس استان کرمان –کیلومتر 18 کمربندی 

امام رضا )ع( – کارخانه پخت آهک و دولومیت ممرادکو – ساختمان اداری - واحد مالی و بازرگانی مراجعه نمایند.

تسلیت

جناب آقای حاج عباس خزاعی
خانواده محترم سیف الدینی

در آمیزه ای از تألم و تأثر فوت مادر خانم گرامیتان )مادر 3 شــهید مکرم ســیف الدینی( اسوه صبر 
و تقوی را تسلیت گفته برای شما و خانواده محترم ایشان صبر جمیل و اجر جزیل از خداوند متعال 

فتح نجات - حمیدیخواهانیم.

آگهی  تسلیت

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

بخش دوم
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اخبار استان

خبر
مدیرکل منابع طبیعی 

و آبخیزداری شمال استان خبر داد:
شناسایی ۲۸ کانون بحرانی 

حساس به فرسایش بادی در استان کرمان
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان کرمان گفت: با مطالعاتی 
که انجام شده در سطح ۱۳ شهرستان استان، ۲۸ کانون بحرانی حساس به 
فرسایش بادی داریم که مساحتی حدود ۱.۲ میلیون هکتار به خودشون را 

اختصاص می دهند.
روز  شعار  امسال  اینکه  بیان  با  خبرنگاران  جمع  در  زاده«  رجبی  »مهدی 
مصرف  و  پایدار  تولید  بیابان زایی،  با  »مقابله  زایی  بیابان  با  مقابله  جهانی 
بهینه« نام گذاری شده است اظهار کرد: به دلیل اینکه مقوله بیابان زایی یکی 
از عوامل اصلی توسعه یافته در جهان امروز حساب  می شود، سازمان ملل 
متحد روز هفدهم ژوئن مصادف با بیست و هشتم خردادماه را به عنوان روز 

جهانی مقابله با بیابان زایی نامگذاری کرده است.
اینکه  با اشاره به  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان کرمان 
در ایران حدود ۳۲ میلیون هکتار عرصه های بیابانی داریم که از این میزان 
۲۰ درصد یعنی حدود ۶.۳ هکتار عرصه های بیابانی در استان کرمان قرار 
دارد گفت: از مجموع بیابان های استان تقریبا ۴.۵ میلیون هکتار، عرصه های 
مناطق  این  در  گیاهی  پوشش  فقر  که  هستند  بادی  فرسایش  به  حساس 
به حدی است که با اندک وزش باد ذرات خاک در قالب گرد و خاک و یا 

طوفان های شن به حرکت در می آیند و آنها را مشاهده می کنیم. 
رجبی زاده گفت: با مطالعاتی که انجام شده در سطح ۱۳ شهرستان استان، 
۲۸ کانون بحرانی حساس به فرسایش بادی داریم که مساحتی حدود ۱.۲ 

میلیون هکتار به خودشون را اختصاص می دهند.
وی با تاکید بر اینکه تمرکز فعالیت های منابع طبیعی شمال استان کرمان، 
منابع  از   ۹۸ سال  در  افزود:  است  بادی  فرسایش  بحرانی  کانونهای  مهار 
بند »ه« تبصره یک  اعتبارات صندوق توسعه ملی،  اعتباری شامل  مختلف 
قانون بودجه و از منابع ملی و استانی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای 
بخش مقابله با بیابان زایی و اجرای پروژه های مختلف در این بخش در اختیار 
این اداره کل قرار گرفت که با این اعتبار موفق شده ایم حدود  ۳۰۰۰ هکتار 
نهال کاری، ۲۲۶۰۰ هکتار کنترل رواناب، ۲۴۰۰ کیلومتر تله های رسوب گیر، 
۱۵۲ کیلومتر انواع مختلف بادشکن زنده و غیر زنده و ۱۴۵ هکتار عملیات 

مالچ پاشی در سطح استان انجام دهیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان کرمان خاطر نشان کرد: 
این عملیات ها نقش خیلی مهمی در امنیت زیستی ساکنین مناطق بیابانی 
ایفا می کند و این یک عامل خیلی مهم در استمرار تولید و عدم مهاجرت هم 

استانی ها از مناطق بیابانی به سایر مناطق استان قلمداد می شود.

اعالم ثبت نام دانش آموزان 
در مدارس متوسطه

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان از اعالم مقررات ثبت 
نام و انتقال دانش آموزان در دوره های متوسطه اول و دوم خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، سید 
محمد حبیب اللهی، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان 
گفت: به منظور برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و ارزشیابی امور مربوط به 
ثبت نام دانش آموزان همه ساله قبل از شروع فرآیند ثبت نام، در اداره کل 
و شهرستان ها و مناطق، ستاد ثبت نام تشکیل می شود و تصمیم گیری های 

الزم در این خصوص انجام می شود.
او با اشاره به برخی از ضوابط و مقررات ثبت نام در دوره متوسطه، افزود: ثبت 
نام دانش آموزان ورودی پایه دهم با حضور پدر، مادر یا ولی قانونی دانش 
آموز و در پایه های یازدهم و دوازدهم و همچنین انتخاب رشته و واحد درسی 

با حضور خود دانش آموز انجام می شود.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان تصریح کرد: همه 
نام  ثبت  ماه  شهریور  پایان  حداکثر  تا  تیرماه  اول  نیمه  از  آموزان  دانش 

می شوند.
راه دور و  از  بزرگساالن، آموزش  اللهی گفت: دانش آموزان مدارس  حبیب 
داوطلبان آزاد متقاضی ورود به پایه های یازدهم یا دوازدهم مدارس روزانه با 
رعایت ضوابط و مقررات مربوط می توانند در مدارس روزانه ثبت نام کنند یا 

ادامه تحصیل دهند.
درخشان،  استعداد های  مدارس  در  آموز  دانش  پذیرش  که  این  بیان  با  او 
تابع ضوابط و مقررات خاص خود است، بیان کرد: ثبت نام دانش آموزان با 
نیاز های ویژه که با وجود محدودیت و مشکالت جسمی یا حسی از هوش 
توانبخشی  و  آموزشی  خاص  خدمات  از  استفاده  با  و  برخوردارند  بهنجار 
می توانند در مدارس عادی به تحصیل بپردازند )دانش آموز مشمول آموزش 
استثنایی  پرورش  و  آموزش  اداره  از  نامه  معرفی  ارائه  با  تلفیقی(،  به روش 

صورت می گیرد.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان، همچنین بر رعایت 
اصل تکریم، کرامت انسانی و حفظ احترام خانواده ها و فرزندان آنان و رعایت 
اصول بهداشتی در مدارس به منظور پیشگیری از گسترش بیشتر بیماری 

کویید ۱۹ تاکید کرد.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: استان کرمان 
در حمایت قضایی از سرمایه گذاری و تحقق جهش تولید 

جز پنج استان برترکشور است.
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
جوان از کرمان، یداهلل موحد رییس کل دادگستری استان 
و  دادگستری  معاونین  شورای  مشترک  جلسه  در  کرمان 
نشست ویدئو کنفرانس با دادستان ها و روسای حوزه های 
یکم  نامگذاری  به  اشاره  با  کرمان  استان  سراسر  قضایی 
باید از  تا هفتم تیرماه به عنوان هفته قوه قضاییه، گفت: 
خدمات  و  جایگاه  تشریح  برای  قضاییه  قوه  هفته  فرصت 
انجام شده در طول سال استفاده کنیم تا مردم از خدمات 

و برکات این اقدامات باخبر شوند.
او اطالع رسانی سیاست ها و برنامه های قوه قضاییه به ویژه 
در دوره جدید این قوه در بین مردم طی هفته قوه قضاییه 
به  رییسی  اهلل  آیت  انتصاب  از  پس  کرد:  اظهار  و  تاکید 
عنوان رییس قوه قضاییه برنامه های تحولی مد نظرایشان 
ارائه و تشریح شد و تالش می شود که این برنامه ها در یک 
مردم  به  آن  نتایج  و  شده  عملیاتی  مناسب  فرایندزمانی 

اطالع رسانی شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان بر برگزاری نشست های 
تخصصی با گروه های نخبگان جامعه در هفته قوه قضاییه 
مشترک  نشست های  این  برگزاری  افزود:  و   کرد  تاکید 
می تواند جرقه ای را در ذهن مدیران برای اجرای کار های 

بزرگ ایجاد کند.
او ضمن تاکید بر این مطلب که بازدید از واحد های تولیدی 
تصریح  است،  قضاییه  قوه  هفته  اصلی  برنامه های  جز  نیز 
شهرستان هایی  جمعه  نماز  در  سخنرانی  و  حضور  کرد: 
که وضعیت سفید از نظر بیماری کرونا دارند، نیز باید در 

دستور کار قرار گیرد.
او تصریح کرد: برگزاری مصاحبه مطبوعاتی تمامی مدیران 
قضایی برای بیان خدمات و توفیقات دستگاه قضایی از یک 
سو و تبیین مشکالت و چالش های پیش روی قوه قضاییه 
از سوی دیگر نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا مردم در 
ارائه خدمات  فراروی دستگاه قضایی در  جریان مشکالت 

باشند.
حوزه  در  قضاییه  قوه  تحولی  اقدامات  تبیین  بر  موحد 
با فساد تاکید  با نخبگان و مبارزه  ارتباط  انسانی،  کرامت 
کرد و گفت: مردم برنامه های عملیاتی قوه قضاییه در حوزه 
مبارزه با فساد را به خوبی می بینند و تاکنون از برخورد های 
انجام شده در این حوزه استقبال کرده و خوشحال هستند.
رییس شورای قضایی استان کرمان بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی در هفته قوه قضاییه تاکید وبیان کرد: برنامه های 
شرایط  تناسب  به  باید  قضاییه  قوه  هفته  بزرگداشت 
شهرستان ها و در حدمقدورات آن ها برگزار شده و انتظار 
می رود که برنامه های این هفته با اقدامات معقول و منطقی 
دنبال شود تا از نظر بهداشتی و سالمت مشکلی برای مردم 

و همکاران قضایی ایجاد نشود.

اشاره  با  ادامه  در  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
بر  مبتنی  و  اغماض  بدون  قضاییه  قوه  که  مطلب  این  به 
نظارت های درون و برون سازمانی برای شناسایی مصادیق 
اقدام می کند، گفت: الزم است که  با آن  فساد و برخورد 
سرنوشت پرونده های مربوط به جرائم مهمه استان که آثار 
و تبعات ناامنی دارند، به صورت مرحله به مرحله و دقیق 
در اختیار رسانه ها و مردم قرار گیرد تا مردم به صورت ویژه 
قانونی  برخورد های  و  جرایم  این  به  رسیدگی  جریان  در 

انجام شده قرار گیرند.
ساختمان  به  تیراندازی  عامل  دستگیری  به  اشاره  با  او 
شورای شهر و منزل شهردار یکی از مناطق استان کرمان 
و تحویل وی به دستگاه قضایی از سوی نیروی انتظامی، 
ادامه داد: بسیاری از جرائم مهمه تبعات امنیتی، اجتماعی 
و سیاسی داشته و مردم انتظار دارند که نتایج برخورد های 

انجام شده با عامالن این جرائم اطالع رسانی شود.
صدر  در  امنیت  تامین  که  مطلب  این  بر  تاکید  با  موحد 
افزود:  است،  قضایی  دستگاه  و  حاکمیت  ذاتی  وظایف 
رسیدگی  کنار  در  باید  کرمان  استان  در  قضایی  مقامات 
معمول به پرونده های جاری، پرونده های مرتبط با جرایم 
این  درباره  رسانی  اطالع  و  رسیدگی  سرعت  با  را  مهمه 
به دستگاه  مردم  مثبت  نگاه  تا  بگیرند  را جدی  پرونده ها 

عدالت و قوه قضاییه حفظ شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به پیگیری های 
به  برای تحقق مصوبات سفر آیت اهلل رییسی  انجام شده 
از اعتبارات این حوزه  کرمان، بیان کرد: به زودی بخشی 
به استان وارد شده و روند اجرایی برنامه های مورد نظر از 
جمله ساختمان سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، 
و  فاریاب  عمومی  دادگاه  بم،  انقالب  و  عمومی  دادسرای 

اسماعیلیه و سایر مصوبات این سفر اجرایی می شود.
قوه  ریاست  سفر  مصوبات  براساس  کرد:  تصریح  موحد 
قضاییه به استان کرمان واحد های جدید قضایی در برخی 
نقاط استان به ویژه مناطق محروم ایجاد و فضای فیزیکی 

حوزه های قضایی نیز افزایش می یابد.
در  احداث  دست  در  عمرانی  پروژه های  از  بازدید  بر  او 
بیان کرد:  و  اشاره  نیز  قضاییه  قوه  استان در هفته  سطح 
براساس دستورالعمل ریاست قوه قضاییه، بخش عظیمی از 
پرونده های معوقه با همت قضات و پیگیری های آیت اهلل 

رییسی تعیین تکلیف شده است که کار بزرگی بود.
 ۷۳ کنون  تا  گفت:  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
استان کرمان  مراجع قضایی  در  معوقه  پرونده های  درصد 

تعیین تکلیف شده است.
موحد افزود: نگاه آیت اهلل رییسی در حوزه صلح و سازش 
از ظرفیت های شورا های حل اختالف برای  و بهره مندی 
حل دعاوی با صلح و سازش و میانجیگری نیز نتایج بسیار 
خوبی داشته است و بالغ بر ۶۵ درصد پرونده های کیفری 
و ۵۰ درصد پرونده های حقوقی ارجاعی به شورا های حل 

اختالف استان کرمان منجر به صلح و سازش شده است.

مجازات های  تقلیل  و  کاهش  قانون  اینکه  به  اشاره  با  او 
حبس در حال تصویب نهایی است، بیان کرد: پس از وقوع 
کاهش  زندان ها  کیفری  از جمعیت  بخشی  کرونا  بیماری 
کیفری  کاهش جمعیت  بر  قضاییه  قوه  رویکرد  اما  یافته، 
زندان ها  به  افراد  ورود غیر ضرور  از  و جلوگیری  زندان ها 

است.
رییس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه در استان کرمان 
نیز دراین نشست گفت: تجربه استان کرمان برای برگزاری 
که  می دهد  نشان  اخیر  سال های  در  قضاییه  قوه  هفته 
سنت حسنه ای در بزرگداشت این هفته ایجاد شده و به 
شکلی است که برنامه های هفته قوه قضاییه تنها منحصر 
تمامی  به  هفته  این  و  است  نشده  قضایی  دستگاه  به 
تعمیم  مردمی  نهاد های  و  فرهنگی  اجرایی  دستگاه های 

داده شده است.
که  تیر  هفتم  حادثه  در  کرد:  تصریح  اسالمی  محمدباقر 
بهشتی  بر شهادت شهید  قوه قضاییه مبتنی  بنیان هفته 
از  تن   ۷۲ همراه  به  بهشتی  شهید  است،  شده  گذاشته 
یاران خود که تعدادی وزیر، معاون وزیر، نماینده مجلس، 
نمایندگان سازمان های مختلف اجرایی و نخبگان نهاد های 
فعال مدنی بوه اند، به شهادت رسیده اند و از این رو و برای 

یادواره شهید بهشتی نیز همه باید همکاری کنند.
در  همکاری  برای  گری  مطالبه  نوعی  کرد:  اظهار  او 
بزرگداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و یاران ایشان در 
سیره  و  نام  تا  شده  ایجاد  کرمان  استان  قضایی  دستگاه 
ماندگار  سرزمین  این  جوانان  برای  تیرماه  هفتم  شهدای 

شود.
مرکز  در  مختلف  دستگاه های  از  دعوت  با  کرد:  بیان  او 
استان نقش آن ها در بزرگداشت هفته قوه قضاییه تبیین 
شده و مقرر شد این دستگاه ها بر اساس رسالت های خود 

در راستای بزرگداشت هفتم تیرماه فعالیت داشته باشند.
معاون توسعه منابع انسانی دادگستری کل استان کرمان 
قضاییه  قوه  هفته  در  مطبوعاتی  نشست های  برگزاری  بر 
تاکید کرد و ادامه داد: جشنواره قلم و عدالت نیز در سال 

جاری برگزار خواهد شد.
اسالمی بر رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی 
در برنامه های بزرگداشت هفته قوه قضاییه نیز تاکید کرد.

و  راه  کل  اداره  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به   
های  دوره  برگزاری  هماهنگی  جلسه  کرمان  استان  شهرسازی 
وهدف  ناکارآمدشهری  محالت  در  ای  حرفه  و  فنی  آموزشی 
زاده  حاجی  مهندس  حضور  با  کرمان  استان  شهری  بازآفرینی 
مدیر کل راه و شهرسازی استان و مهندس جهانگیری مدیر کل 

فنی و حرفه ای استان کرمان در محل تاالر اجتماعات اداره کل 
راه و شهرسازی کرمان با حضور معاونین آموزشی فنی و حرفه 
و  راه  اداره کل  آفرینی شهری  وباز  استان و معاونت مسکن  ای 
شهرسازی تشکیل شد.   در این نشست پس از بحث و تبادل نظر 
مقرر گردید با هماهنگی صورت گرفته اداره کل فنی و حرفه ای 

استان نسبت به برگزاری دوره های آموزشی تعمیر و نگهداری 
لوازم خانگی، بوم گردی و مدیریت گردشگری، بازار یابی، طراحی 
دوخت، پته دوزی و چرم دوزی در محالت و سکونت گاه های 
غیررسمی با شناسایی دفاتر تسهیل گیری محالت مذکور جهت 

توانمندسازی افراد ساکن اقدام کنند. 

مصوبات  تابع  هستیم  مجبور  مواردی  در  گفت:  کرمان  استاندار 
ستاد ملی باشیم و در برخی موارد مانند تدوین دستورالعمل های 
تخلفات، جلوتر از ستاد ملی هستیم اما نمی توانیم مصوبات ملی 

را نادیده بگیریم.

کرونا  مدیریت  ستاد  استانی  جلسه  در  فدائی«  دکتر»محمدجواد 
اظهار کرد: برای تشدید نظارت ها باید جلوتر از ستاد ملی حرکت 

کرد و نباید منتظر دستورالعمل ملی باشیم.
برای  افزود:  کرمان  استان  در  دولت  اجرایی  مقام  ترین  عالی 
بهداشتی  های  پروتکل  باید  کرونا،  ویروس  گسترش  از  جلوگیری 
رعایت شود و عمده آن استفاده از ماسک و رعایت فاصله فیزیکی 

است.
را  بازار  و  اصناف  اپیدمی،  شیوع  ابتدای  در  کرد:  تصریح  فدائی 
این  اکنون  اما  تعطیل شد  ها  فعالیت  از  بسیاری  و  تعطیل کردیم 
روش امکانپذیر نیست و نمی توانیم بیش از این نیازهای مردم و 

اقتصاد را تعطیل بگذاریم.
استاندار کرمان بیان کرد: اکنون بسیاری از اماکن باز شده و آنچه 
را  برخی خود  اینکه  به دلیل  و  پروتکل هاست  رعایت  مهم است، 
آن  با  و  تعریف  را  تخلفات  باید  دانند  نمی  موارد  رعایت  به  مقّید 

برخورد کنیم.
رعایت  بر  نظارت  ها،  دستورالعمل  تعریف  براساس  افزود:  وی 

پروتکل ها در ادارات ستادی به عهده بازرسی استانداری، صنوف 
بر  نظارت  پزشکی،  علوم  دانشگاه  به عهده  و خوراکی  غذایی  مواد 
تبلیغات اسالمی و  اداره کل  به عهده  زیارتگاهی  و  اماکن مذهبی 
اوقاف و سایر صنوف به عهده سازمان صمت و اتاق اصناف است که 

رسیدگی را انجام داده  و با متخلفان برخورد کنند.
مرکز  از  بیش  مشکل  ها  شهرستان  برخی  در  کرد:  اظهار  فدائی 
براساس  تخلفات  با  برخورد  و  کنترل  نظارت،  باید  و  است  استان 
دستورالعمل ها در شهرستان ها نیز اجرا شود و صنوفی که پروتکل 

ها را رعایت نمی کنند، متخلف هستند و باید پلمب شوند.
استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: در مواردی 
موارد  برخی  در  و  باشیم  ملی  ستاد  مصوبات  تابع  هستیم  مجبور 
مانند تدوین دستورالعمل های تخلفات، جلوتر از ستاد ملی هستیم 

اما نمی توانیم مصوبات ملی را نادیده بگیریم.
به گزارش ایسنا، در این جلسه با فعالیت شهربازی ها، مشروط به 
رعایت اصول بهداشتی، ضدعفونی کردن سطوح و استفاده همه از 

ماسک موافقت شد.

رییس کل دادگستری استان عنوان کرد: 

استان کرمان جزو پنج استان برتر کشور در تحقق جهش تولید

انعقاد قرارداد آموزشی بین اداره کل فنی و حرفه ای 
و اداره کل راه و شهر سازی استان کرمان 

در ستاد استانی مدیریت کرونا تصویب شد؛

بازگشایی شهربازی های کرمان با رعایت پروتکل های بهداشتی

آگهی فقدان سند مالکیت
فاطمه السادات حسینی فرزند سید علی مالک ششدانگ پالک 5 فرعی از 4164 اصلی واقع 
در بخش 1 کرمان که سند مالکیت آن به شماره  646117  و دفتر الکترونیکی 139720319007016988  
صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند 62240 مورخ 137/12/21 دفترخانه 95 کرمان بنفع بانک ملی در 
قبال مبلغ 157696600 ریال به مدت 12 سال ثبت شده و ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق 
امضاء شده مدعی است سند مالکیت مزبور به علت نامعلوم از بین رفته و درخواست سند مالکیت المثنی 
نموده لذا باستناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می 
شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: 1399/03/26
350 م/الف

عیسی حافظی فر- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان 

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 
9701764

نظر به اینکه متعهد : مهدی متدین و اختر متدین و شرکت تعاونی صبا روند کرمان 
متعهد له: بانک تجارت نسبت به پرداخت بدهی خود در مهلت تعیین شده اقدام ننموده اند لذا 
در اجرای مقررات ماده واحده قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب سال 1386 
و بنا به درخواست بستانکار شش دانگ پالک شماره 172 فرعی از 2978 اصلی واقع در بخش 

3 کرمان به شرح ذیل به مزایده گذاشته خواهد شد: 
که بر طبق نظریه کارشناس رسمی 

معلم  بلوار  فرهنگیان  شهرک  اسالمی  جمهوری  بلوار  کرمان  شهر  در  ملک  وقوع  محل  در 
کوچه 6 شرقی 4 سمت راست قطعه سوم پالک 18 کدپستی 7618718579 جریان به شرح 

زیر صورتمجلس معروض می دارد.
1- مشخصات کامل ثبتی ملک طبق مالکیت یا سایر مدارک ثبتی به شرح ذیل می باشد: 

ملک مزبور دارای سند مالکیت است )دو فقره سند سه دانگ مشاع(
به طول 22/9 متر  به کوچه شرقا:  متر  به طول 14  ارزیابی شماال  اربعه ملک طبق  2- حدود 
غربا: به طول 22/9 متر جنوبا : 14 متر حدود اربعه فعلی ملک با سند مالکیت تطبیق می نماید. 

عرصه ملک طلق است.
. مساحت عرصه  بر طبقه فوقانی و تحتانی  به صورت خانه مشتمل  3- وضعیت فعلی ملک: 

320/5 مترمربع و مساحت بنای مفید 300/60 مترمربع است.
4- بنا و مستحدثات 

ملک مورد ارزیابی دارای بنا با کاربری مسکونی است مساحت زیر بنا هر یک از این بناها 
بشرح ذیل می باشد. در همکف بمساحت 261/6 مترمربع با کاربری مسکونی که 40 مترمربع 
آن دارای کار بری پارکینگ در طبقه اول بمساحت 40 مترمربع مشتمل بر دو اتاق خواب و 

سرویس بهداشتی متصل به همکف مسکونی نقشه بنا مطابق اصول فنی می باشد.
مصالح  کیفیت  است  قرمز  سفال  بنا  روکار  و  ضربی  طاق  تیرآهنی  سقف  و  اجری  اسکلت 

مصرفی عالی 
4- عایق کاری بنا از لحاظ رطوبت کامل است. 5- عمر تقریبی بازسازی بنا 3 سال می باشد 
باقیمانده عمرمفید بنا 47 پیش بینی می شود. 6- سیستم گرمایشی پگیج و شوفاژ گازی سیستم 
سرمایشی اسپیلت . کاربری ملک: مسکونی. - سایر عواملی که در ارزش ملک موثر می باشد 
شامل تجهیزات داخلی و خارجی )نمای بیرونی( ملک و سایر موارد در ملک به شرح ذیل 
است. محل ملک در موقعیت ممتاز و عامل موثر در افزایش قیمت است نوع آشپزخانه اوپن 

است با کابینت ام دی اف و نوع کفپوش سرامیک پرسوالن
 *  - می شود.  تعیین  ذیل  به شرح جدول  الذکر  فوق  به مشخصات  توجه  با  ملک  ارزش   -
مجموع  در  و  ریال   150000000 مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع   320/5 مساحت  به  عرصه 
480750000000 ریال - *- اعیان دردو طبقه همکف و اول به مساحت 300/6 مترمربع از 
قرار هر متر مربع 30000000 ریال و در مجموع 9018000000 ریال - *- امتیازات آب و برق 

و گاز و تلفن در مجموع 300000000 ریال 
نه  و  میلیارد و هفتصد و سی  پنج  معادل  ارزش کل ملک 57393000000 ریال  در مجموع 
میلیون و سیصد هزار تومان . ضمنا حسب اعالم بستانکار بشماره 990001773 - 1399/2/25 

دارای بیمه می باشد. با امتیاز آب، برق، گاز، تلفن ملکی اختر متدین و مهدی متدین طبق سند 
رهنی شماره 125842 و 115577 دفترخانه 1 جوپار در رهن بانک تجارت واقع می باشد از 
ساعت 9 الی 12 ظهر روز چهارشنبه مورخه 1399/4/11 اداره اجرای اسناد رسمی کرمان واقع 
در ضلع شمالی پارک نشاط طبقه اول سالن اجتماعات شهید نصر از طریق مزایده بفروش می 
رسد و مزایده از ملبغ پایه کارشناسی به شرح فوق که قطعی گردیده است شروع و باالترین 
مبلغ پیشنهادی با پرداخت ده درصد فروخته خواهد شد خریدار مکلف است مابه التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که 
ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید می گردد پرداخت بدهی 
های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده از این بابت بدهی داشته باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
برنده  به عهده  باشد  یا نشده  اینکه رقم قطعی آن معلوم شده  از  تاریخ مزایده اعم  تا  و غیره 
بابت  پرداختی  مازاد وجوه  مزایده در صورت وجود  انجام  از  مزایده است ضمن آنکه پس 
با  برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده  به  از محل مازاد  هزینه های فوق 
تعطیل رسمی مصادف گردد روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شد طالبین می 
توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند. تاریخ 

انتشار: سه شنبه 1399/3/27
320 م/الف

علیرضا محمدی کیا - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان  

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی
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قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !

گزارش »کرمان امروز« از کمبود ذخایر خونی در استان کرمان در پی شیوع کووید19؛

کرونا و چالش ذخایر خونی در استان

اشاره: 
استان  ویروس کووید 19 ذخایر خونی  پی شیوع  در 
در  این  است.  شده  رو  روبه  شدیدی  کاهش  با  کرمان 
شرایطی است که تعداد زیادی بیمار تاالسمی در استان 
کرمان وجود دارد که این بیماران نیاز دائمی به فرآورده 
دو  یا  یک  ماهیانه  تزریق  نیازمند  و  دارند  خونی  های 
مهم  از  آلودگی  از  ترس  یقین  به  واحد خون هستند.  
ترین دالیل کاهش مراجعه به مراکز انتقال خون است. 
انتقال خون به مردم و  این در حالی است که سازمان 
اهدای  که  دهند  را می  اطمینان خاطر  این  شهروندان 
خون و یا تزریق آن هیچ خطری برای سالمتی آنان در 
ایام کرونایی ندارد و کاهش مراجعه به پایگاه های انتقال 
خون باعث خواهد شد بحرانی عالوه بر بحران کرونا در 

کشور ایجاد شود.
اهدای خون

خون سالم هم برای درمان و هم برای مداخالت فوری 
بیمارانی  تا  می کند  کمک  خون  اهداء  است.  ضروری 
زندگی  دارند،  قرار  زندگی  تهدیدکننده  شرایط  در  که 
از  باشند.همچنین  باالتری داشته  باکیفیت  و  طوالنی تر 
روش های پیچیده پزشکی و جراحی پشتیبانی می کند. 
خون برای معالجه مجروحان در مواقع اضطراری )حیات 
بسیار  و غیره(  طبیعی، حوادث، درگیری های مسلحانه 

حیاتی است و نقش مهمی در زندگی مادران در مراقبت 
از مادر و نوزاد دارد.

کرونا اهدای خون در کرمان را با چالش مواجه کرد
اهدای خون در استان کرمان به گفته مدیر کل انتقال 
خون از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور و این استان 

با مشکل مواجه شده است. 
این روزها شهروندان تالش می کنند تا گذرشان به 
به  مراکز  این  زیرا  نیفتد  درمانی  مراکز  و  بیمارستان 
را  ابتال  آلودگی های مختلف ممکن است خطر  دلیل 
این  در  نیز  خون  کنندگان  اهدا  حتی  دهد.  افزایش 

روزها بابت ابتال به ویروس کرونا نگران هستند و به 
مراکز انتقال خون مراجعه نمی کنند؛ موضوعی که اگر 
خون  تامین  در  بزرگ  چالشی  با  را  استان  یابد  ادامه 
مورد نیاز مراکز درمانی و بیماران نیازمند به خون روبه 
از  اهدای خون همواره  که  باید گفت  اما  کند.  رو می 
نیازهای ضروری در هر جامعه ای است که نیاز به آن 

هیچ گاه تمامی ندارد.
مدیر کل انتقال خون استان چندی پیش در این باره 
گفت: متاسفانه شیوع ویروس کووید 19 اهدای خون 
در استان را کاهش داده و در نتیجه با کاهش ذخایر 

خونی در استان کرمان  مواجه شدیم.
بیمار  زیادی  تعداد  به وجود  اشاره  با  میرزائی  روح اهلل 
درصد  هشت  کرد:  اظهار  کرمان  استان  در  تاالسمی 
بیماران تاالسمی کشور در استان هستند که این بیماران 
نیاز دائمی به فرآورده های خونی دارند و نیازمند تزریق 

ماهیانه یک یا دو واحد خون هستند.
وی با بیان اینکه حدود 30 تا 40 درصد خون تولیدی 
تصریح  می رسد  بیماران  این  مصرف  به  کرمان  استان 
کرد: خون گیری در پایگاه های انتقال خون استان کرمان 
و  می شود  انجام  بهداشتی  پروتکل های  کامل  رعایت  با 

مردم ما نگرانی از این بابت نداشته باشند.
سخن آخر

 اهدای خون، اهدای زندگی و شادی به چند خانواده 
است و هیچ کس نمی تواند ادعا کند هرگز به دریافت 
نیاز پیدا نمی کند پس  یا فرآورده های خونی  خون و 
باید به فکر ترویج فرهنگ اهدای خون در جامعه باشیم 
و این حرکت را ابتدا از خود شروع کنیم چرا که در این 
اهدای خون  از  مردم  استقبال  کرونایی  احوال  و  اوضاع 

کمتر شده است.

  این روزها شهروندان تالش می کنند تا گذرشان به بیمارستان و مراکز درمانی نیفتد زیرا 
این مراکز به دلیل آلودگی های مختلف ممکن است خطر ابتال به کرونا را افزایش دهد. حتی 
اهدا کنندگان خون نیز در این روزها بابت ابتال به ویروس کرونا نگران هستند و به مراکز 
انتقال خون مراجعه نمی کنند؛ موضوعی که اگر ادامه یابد استان را با چالشی بزرگ در تامین 
خون مورد نیاز مراکز درمانی و بیماران نیازمند به خون روبه رو می کند و چه بسا که یکی 
از عزیزان ما قربانی این کمبود خون شود. تا دیر نشده است باید در یک رفتار همگانی این 

کمبود را جبران کنیم که تنها با همت مردمی ممکن است و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

یادداشت های 
گاه و بی گاه

زبان درازی 
به  تا  بودم  کرده  باز  را  دهانم  کردم  می  نگاه  را  خود  آینه  در 
وضعیت دندان ها و داخل دهانم نظری بیندازم ولی قبل از هر چیز 
حرکت زبان مرا متوجه خود کرد و به وارسی آن مشغول شدم و 
با صداهای مختلف امتحانش کردم. حرکتهای میلی متری و زاویه 
دار زبان و گاهی لوله شدن و تا خوردن آن منجر به صدای حرفی 
می شد که ممکن بود به قول معروف سر سبز را هم بر باد دهد 
وقتی به این جمله رسیدم خدارا شکر کردم که دندانها جلوی زبانم 

را گرفته اند تا بیش از اندازه زبان درازی نکنم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

جامعه ی بیمار
و  فرهنگی  ی  طبقه  بودن  سطح  هم 

ازدواج  در  موفقیت  برای  اجتماعی 
یکی از ضروریات است و طرفین باید 
یا  و  بوده  در یک سطح  قبل  از  یا  که 
اینکه خود را به سطحی یکسان برسانند 

تفاهم  برای  باشند.  داشته  همدیگر  از  بهتری  درک  تا 
دین  یک  از  دو  هر  که  است  الزم  زوجین  میان  بیشتر 
به  یا در صورت تفاوت خود را  تبعیت کرده و  خاص 
ها  تفاوت  برخی  چون  برسانند  مشترک  ی  نقطه  یک 
انکارناپذیرند. گذشته از دین برای شروع یک زندگی 
ارادت  درجه ی  شیفتگی  میزان  که  بهتراست  مشترک 
زوجین و روند تفکر آنها نیز نزدیک به یکدیگر باشد. 
و  کم  تمام  با  را  همدیگر  دو طرف  ازدواج  هنگام  در 
آن  از  بعد  و  پذیرفته  ها  زیبایی  و  زشت  یا  ها  کاستی 
با  را  ها  تفاوت  باید  بلکه  ندارند  را  اعتراضی  حق هیچ 
انسانهایی  به  تبدیل  تا  سازند  مرتفع  مهربانی  و  تفاهم 
تغییر  قابل  که  آنچه  برای  بیهوده  تالش  شوند.  کامل 
نیست آب در هاون کوبیدن است و فایده ای نخواهد 
داشت. در فرهنگ ما امتیازات زیادی برای زن در نظر 
این  اشتیاق  و  محبت  ی  سایه  در  اما  است  شده  گرفته 
حقوق به اشتراک گذاشته شده تا افراد همچنان تشویق 
به ادامه دادن زندگی می شوند و به طور خستگی ناپذیر 
به راه ادامه دهند البته که احترام همواره باید میان طرفین 
ازدواج در تعادل بوده باشد و البته میزان آن در مقایسه 
با صمیمیت ها و اعتمادهای به وجود آمده تغییر خواهد 
با  ببازد متاسفانه  اما اگر محبت و صمیمیت رنگ  کرد 
هیچ احترامی قابل جبران نخواهد بود. با احترامی که در 
اسالم به زنان گذاشته می شود نباید حق مردان را نادیده 
گرفت چرا که نباید به آنها هم ظلم شده و مورد غفلت 
قرار گیرند. ما در زمینه ی ازدواج و طالق حق زنان را 
در اولویت قرار داده ایم ولی آیا مردان به کلی باید از 
هر حقی محروم باشند به نظرم در قرن 21 باید درباره 
ی حقوق مرد و زن در زندگی یک بازبینی به روز شده 
و  جمعیتشان  بودن  کم  دلیل  به  مردان  تا  گردد  انجام 
نداشتن حق دفاع مورد ظلم قرار نگیرند ما همیشه حق 
زندگی  از  ای  نیز گوشه  مردان  اما  ایم  داده  زنان  به  را 
طالق  و  ازدواج  در  مرد  حق  گرفتن  نادیده  با  هستند. 
همواره یک جامعه ی بیمار خواهیم داشت که خواب و 

بیداری اش فرق ندارد.
برگرد از زندان رویاها به دنیا 

خود را رها کن از سکوتی در تماشا 
در زندگی من خاطراتم می فروشم 

تا خنده باشد بر لبان خشک فردا 

به قلم 
مهناز سعید 

آه 
کاش می دانستم 

به که دل داری ، خوش
که چنین می شکنی 

دل نازک تر از آئینه ی من 
و تو نیز 

کاش می دانستی 
کز دل سنگ تو هم بود 

دلی سنگین تر 
که فرو ریخت 

به »آه«...

به قلم مهدی
 ایرانمنش پور کرمانی

شایع ترین علل مرگ در مردان ایرانی
 در بسیاری از مناطق دنیا، پیامدهای منفی سالمتی 
در بین مردان و پسران، همچنان بروز و شیوع باالتری 
نسبت به زنان و دختران دارد؛ این در حالیست که چنین 
در  کمی  توجه  بر جنسیت  مبتنی  تفاوت های سالمتی 
سطح ملی، بین المللی و یا منطقه ای از سوی سیاست 

گذاران و مسووالن بهداشتی دریافت کرده است.
در همین رابطه دکتر سید جلیل حسینی -  متخصص 
با هفته جهانی  ارولوژی و فلوشیپ ترمیمی - همزمان 
اینکه  بیان  با  ایسنا  با  گفت وگویی  طی  مردان  سالمت 
سطح  در  بیستم  قرن  اواخر  از  مردان  سالمت  مساله 
 ۸4 سال  از  راستا  همین  در  گفت:  شد،  مطرح  جهانی 
پیشنهاد ایجاد مرکز تحقیقات سالمت مردان برای توجه 
بیشتر به مساله سالمت مردان از طرف بنده به عنوان 
رئیس انجمن اورولوژی ارایه و از سوی وزارت بهداشت 

مورد تایید و تصویب قرار گرفت.
وی با بیان اینکه امروزه به مقوله سالمت مردان بیش 
نیز  مساله  این  دلیل  گفت:  می شود،  پرداخته  پیش  از 
بیشتر بودن بار بیماری ها، مرگ و میر و عوارض ناشی از 

آن  برای آقایان است. به عنوان نمونه؛
• میزان میرائی در پسران زیر سن ۵ سال 11درصد 

باالتر از دختران
• میزان بروز سل در مردان 1.۷برابر

بیماری های  از  ساله   30 مرد  یک  مرگ  احتمال   •
بیشتر  برابر  سالگی 1.44  از سن ۷0  قبل  تا  غیرمزمن 

از زنان
• میزان مرگ از خودکشی 1.۷۵ برابر بیشتر از زنان

• میزان مرگ ناشی از تصادفات جاده ای ۲ برابر بیشتر 
از زنان )بار سوانح ترافیکی در موتورسواران مرد ۲0-۶ 
اتومبیل در مردان 3-1.۵  بار سوانح  زنان است -  برابر 

برابر زنان است.
• میزان مرگ ناشی از قتل و دگرکشی 4 برابر بیشتر 

از زنان
• میزان مرگ منسوب به آلودگی هوا 1.۲۷ برابر بیشتر 

از زنان است
داد:  ادامه  مردان  سالمت  تحقیقات  مرکز  رییس 
امید  سن  که  شده  باعث  کل  در  عوامل  این  مجموعه 
به زندگی در مردان به ویژه در منطقه مدیترانه شرقی 
در حدود 4 سال کمتر از زنان باشد و اگر به سال های 
شاخص  عنوان  به   )DALLY( زندگی  رفته  دست  از 
ابتال  دلیل  به  سالم  زندگی  از  رفته  دست  از  سال های 
به بیماری  یا ناتوانی در مردان بنگریم، می بینیم که در 

مقایسه با زنان؛
• سرطان ریه و سیروز کبدی در مردان 1.۵ برابر

• گرفتاری به مواد مخدر در ایران حدود ۵ برابر و در 
جهان حدود 1.۵ تا ۲ برابر

• و از نظر بیماری های مزمن ریوی و آسم این مشکل 
در مردان ۵ برابر است.

مرگ  علت های  بررسی  به  اشاره  با  ادامه  در  حسینی 
از  علت   33 اینکه  بیان  با  نیز  زندگی  امید  به  منتسب 
40 علت اصلی مرگ در سطح جهان در مردان بیشتر 
است، اظهار کرد: با بررسی تفاوت در خطرات منتسب به 
بیماری های شغلی در مردان ایرانی نتایج زیر استخراج 

شده است:

از  برابر بیشتر  • سرطان ریه در مردان در حدود 14 
زنان

• سرطان حنجره حدود 10 برابر
• و از دست رفتن شنوایی در حدود 4 برابر بیشتر از 

زنان است.
مرگ و میر ناشی از کرونا در مردان 30 درصد بیشتر 

از زنان است
اپیدمی  و  شیوع  به  اشاره  با  همچنین  متخصص  این 
تحقیقات  مرکز  کرد:  خاطرنشان  کشور،  در   19 کووید 
مرور  یک   19 کووید  شیوع  با  همزمان  مردان  سالمت 
بیمارستان  در  کووید  بیماران  بررسی  و  دنیا  مطالعات 
شهدای تجریش را انجام داد که نتایج آن نیز در مجله 
سالمت مردان چاپ شد. نتایج این تحقیق نشان داد که 
آقایان حدود 1۵ درصد بیشتر از خانم ها به کووید 19 
در  بیماری  این  از  ناشی  میر  و  مرگ  و  می شوند  مبتال 

مردان نسبت به خانم ها 30 درصد بیشتر است.
چرا مردان به سالمتی خود توجه نمی کنند؟

شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  این 
اطالعات،  و  آمارها  این  اساس  بر  اینکه  بیان  با  بهشتی 
بحث اطالع رسانی به مردان در سطح جهانی آغاز شد، 
اظهار کرد: باال بودن آمار ابتال به بیماری و مرگ و میر 
در مردان و سال هایی که از دست می دهند و همچنین 
عدم توجه کافی به سالمت از سوی مردان علل مختلفی 
دارد که مهمترین آن »وقت نداشتن« برای رسیدگی به 

امور سالمت مطرح شده است.
داد،  مردان حق  به  توان  می  نوعی  به  داد:  ادامه  وی 
یعنی   14 تا  صبح   ۸ درمانی  مراکز  کار  ساعات  چراکه 
همان ساعات اصلی اداری است که بیشتر آقایان سرکار 
امکان  گرفتاری  خاطر  به  و  بوده  فعالیت  مشغول  و 
مراجعه به مکان های درمانی و انجام چکاپ های دوره ای 
این  امور سالمت خود را ندارند. هرچند  و رسیدگی به 
مورد  کامل  طور  به  ولی  است  قبول  قابل  تاحدی  امر 

قبول نیست.
خصوص  در  گرفته  صورت  تحقیقات  به  اشاره  با  وی 
میزان آگاهی مردان نسبت به نکات سالمتی و علل عدم 
رسیدگی به این مساله، تصریح کرد: مساله مهم بعدی 
نمی  کمک  درخواست  راحتی  به  مردان  که  است  این 
کنند و در مسائل بهداشتی نوعی غرور دارند. از سوی 
توجیه  را  آن  و  نگرفته   جدی  را  بیماری  عالئم  دیگر 
می کنند، این درحالیست که بانوان این گونه نیستند و 
درخواست برای رسیدگی به امور سالمتی در آنان بیشتر 

است و به کوچک ترین عالئم حساس  می شوند.
حسینی عامل بعدی کم توجهی مردان به سالمتی را 
اغلب  "احساس رویین تنی" مطرح کرد و گفت:  نوعی 
مردان احساس می کنند که بیماری نمی تواند در آنها اثر 
کاسته  موجب  را  بیماری  به  اظهار  دیگر  از طرف  کند. 
به  نتیجه  در  و  می دانند  خود  مردانگی  نیروی  شدن 

سختی بیماری خود را بروز می دهند.
توجه  برای جلب  انجام شده  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
بیشتر مردان به موضوع سالمتی و در کل ارتقا سالمت 
با  نهضتی  پیش  سال  چند  از  کرد:  اظهار  مردان،  در 
عنوان move ember   در دنیا راه اندازی و توسط 
طور  همان  شد.  شروع  استرالیا  در  خیریه ای  انجمن 

مردان  آمریکایی  و  اروپایی  کشورهای  در  می دانیم  که 
کمتر موی محاسن و سبیل می گذارند اما بر اساس این 
امر سالمتی  به  مردان  توجه  افزایش  با هدف  و  نهضت 
و آگاهی بخشی، به صورت نمادین از یک ماه مانده به 
این  به  و  گذاشتن  به سبیل  می کنند  نوامبر شروع  ماه 
وسیله اهمیت پیگیری سالمتی و ضرورت مراجعه مردان 
به مراکز درمانی را یادآوری می کنند و در همین راستا 
ماه سالمت مردان در امریکا و هفته سالمت مردان در 

استرالیا و اروپا راه اندازی شد.
مردان  سالمت  هفته  نیز  ایران  در  اینکه  بیان  با  وی 
راستا  همین  در  افزود:  می شود،    برگزار  ماه  اسفند 
اقداماتی همچون اطالع رسانی و آگاهی بخشی از سوی 
با  رسانه ها و ویزیت های رایگان آغاز شد و از سال 9۵ 
راه اندازی اولین مرکز خدمات سالمت مردان در دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی به صورت علمی تر و عمیق تر 
حضور  با  راستا  همین  در  پرداختیم.  مساله  این  به 
مورد  در  مرکز  این  در  علمی  هیات  اعضای  و  محققان 
بیماری های مردان و نحوه کاهش بار بیماری ها تحقیقات 
اولین مجله سالمت مردان   گسترده ای صورت گرفت و 

نیز منتشر شد.
راهکارهای موثر برای ارتقای آگاهی و سالمت مردان

به  اشاره  با  مردان  سالمت  تحقیقات  مرکز  رییس 
سالمت  و  آگاهی  ارتقای  جهت  در  موثر  راهکارهای 
مردان، اظهار کرد: آگاهی بخشی بیشتر به آقایان و نیز 
در  طریق شرکت  از  مباحث سالمت  در  آنان  مشارکت 
مراجعه  با  دوره ای  آزمایش های  و  غربالگری  برنامه های 
به مشاوران و مراکز بهداشتی یکی از این راهکارهاست.

 وی با تاکید بر اهمیت و ضرورت بسترسازی در نظام 
سالت  مساله  بر  بیشتر  تمرکز  و  توجه  برای  سالمت 
مردان، خاطرنشان کرد: اگرچه اقدامات موثری همچون 
وزارت  سوی  از  درمانی  مراکز  کاری  شیفت  افزایش 
بهداشت و مراکز درمانی شهرداری صورت گرفته، ولی 
و  غربالگری  مراکز  باید  راستا  این  در  نمی کند.  کفایت 
این  در  همچنین  و  شوند  راه اندازی  بیشتری  بهداشتی 
مردان  تا  شود  استفاده  بیشتری  مرد  پرسنل  از  مراکز 
بتوانند به راحتی مشکالت و بیماری های خود را مطرح 

کنند.
کرد: همچنین  تاکید  راهکارها،  سایر  به  اشاره  با  وی 
باید ضمن هماهنگی و برقراری ارتباط بیشتر با ارگان ها 
و سازمان های بزرگتری همچون کارخانه ها و پادگان ها 
و  مشاوره  ارایه  به  نسبت  مردان،  تجمع  مراکز  سایر  و 

گفتگوهای دو طرفه اقدام شود.

به گفته این متخصص ارولوژی، افزایش سطح آگاهی 
گروه های  و  جمع ها  در  باید  مردان  سالمت  سواد  و 
و  باشد  داشته  ادامه  خودجوش  صورت  به  بزرگ تری 
اطالع رسانی شود. این مسائل در دنیا به صورت نسبتا 
قوی مطرح می شود و از این مشکالت یعنی عدم توجه 
مردان به امور سالمتی به عنوان بحران سالمت مردان 
یاد می شود، بحرانی که البته قابل کنترل و اصالح است.
پیگیری و کنترل بیماری های خطرناک کم عالمت

رئیس انجمن ارولوژی ایران در ادامه یکی از مهمترین 
بیماری های  کنترل  و  پیگیری  را  مرکز  این  اهداف 
به  توجه  گفت:  و  کرد  عنوان  عالمت  کم  خطرناک 
به  دارد،  زیادی  اهمیت  بیماری های کم عالمت مردان 
عنوان مثال بیماری هایی مانند سنگ ادراری نیمه شب 
و  نشانه  دارای  چراکه  می کشاند  بیمارستان  به  را  فرد 
عالمت است، در عین حال بیماری هایی مانند سرطان 
پروستات یا سرطان مثانه عالمت خاصی نداشته و لذا 
در صورت عدم پیگیری و تشخیص زودهنگام، مشکالت 

و تبعات جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.
سرطان پروستات و مثانه در صورت شناسایی به 

موقع قابل درمان است
انجمن  و  مردان  سالمت  مرکز  در  داد:  ادامه  وی 
اورولوژی سعی داریم اقدامات الزم برای کشف به موقع 
انجام  را  بدون عالمت  بیماری های  این  و درمان  عالئم 
دهیم، چراکه درصدی از این عالئم که می تواند نشانه 
قابل  راحتی  به  باشد،  مثانه  و  پروستات  از سرطان  ای 

تشخیص و شناسایی است.
سال های  در  اینکه  بیان  با  ارولوژی  متخصص  این 
روبرو  پیشرفته  پروستات  سرطان  با  همواره  گذشته 
بودیم و افراد در مرحله متاستاز از وجود بیماری خود 
آگاه می شدند، گفت: امروزه با انجام آزمایش psa  می 
اولیه   مراحل  در  را  پروستات  سرطان  راحتی  به  توان 

تشخیص داد.
سالگی   4۵ سن  از  باید  آقایان  همه  کرد:  تاکید  وی 
آزمایش psa  را انجام دهند و اگر در خانواده سابقه این 
بیماری موجود باشد باید از 40 سالگی انجام داده و از 
آن به بعد هر 4 سال یک بار این آزمایش را تکرار کنند.

اشاره به سرطان مثانه و شیوع آن در مردان،  با  وی 
گفت: سیگار و مواد شیمیایی تاثیر زیادی در بروز  این 
ادرار  در  مختصر  خون ریزی  اوایل  در  دارند،  بیماری 
توجه  نشانه ها  این  به  اگر  که  است  بیماری  این  نشانه 
نشود این امر به خونریزی شدید و وخامت بیماری منجر 
می شود. در حالی که اگر به موقع تشخیص داده شود به 
راحتی قابل درمان است و این افراد مانند دیگر مردان 

دارای طول عمر مناسب و طبیعی خواهند بود.
امیدواری  ابراز  با  خاتمه  در  ارولوژی  انجمن  رئیس 
به مقوله سالمت،  ایرانی  به توجه بیشتر مردان  نسبت 
سایر  همچون  نیز  ایرانی  مردان  که  امیدوارم  گفت: 
و  سالمتی  نکات  یادآوری  جهت  را  نهضتی  کشورها 
مراجعه به مراکز درمانی راه اندازی کنند و همچنین از 
مواجهه با شرایط و عوامل خطر مانند مصرف دخانیات 
و مشروبات الکلی و خشونت بپرهیزند، چراکه بی تردید 
و  خود  برای  خوبی  پشتیبان  می توانند  سالم  مردان 

خانواده خود باشند.
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نوشتاری درباره طاهره صفارزاده ؛ 

 شاعری با سـروده هـایی از جنس حماسـه و پایداری
سرویس فرهنگی- ادبی کرمان امروز

 

طاهره صفارزاده از جمله شـاعران شاخص در عرصه ادبیات 
ارزنده  ای  از  پایـداری شناخته می شود که خدمات و آثار 
افزون  او  خود به یادگار نهاده است. در کارنامـه درخـشان  
چشم  به  فراوانی  قرآنـی  تحقیقات  ترجمـه،  و  شــعر  بــر 
می خـورد که با هنرمندی خاصی اخالص و پایداری را به 

تــصویر می کـشد.
بــه  پایداری  ادبیات  ایرنا،  رسانی  اطالع  گروه  گزارش  به 
تاریخ  از  خاصی  دوران  در  کــه  شــود  می  گفته  آثاری 
روحیه  ایجاد  آن  هدف  و  آید  می  وجود  به  قومی  یا  ملت 
از  حـوزه  ایـن  در  است.  مردم  میان  در  پایداری  و  مبارزه 
انـد که یکی  ادبیات، شاعران بـسیاری دست بـه قلم برده 
از این شـاعران برجسته، طاهره صفارزاده است. شاعری که 
سـروده هـایش نـشانگر روحیـه حماسـی و پایـداری اسـت. 
که  رود  می  شمار  به  بنـامی  شـاعران  جملـه  از  صفارزاده 
گذشـته  و  سروده  فراوانی  اشعار  اسالمی  انقالب  حوزه  در 
از این اشعار در حیطه ادبیات مقاومت دینی و آیینی نیــز 
اشعاری از خـود به یادگار نهاده که از اهمیت بسیار بـاالیی 
برخوردار است. طاهره صفارزاده قریب  بـه ۶۰ سال مـشغول 
فعالیت هـای فرهنگـی در بـاالترین سـطح ممکـن بــوده و 
خـدمات و آثـار ارزنـده ای را به رشته تحریر درآورده است. 
پژوهشگر گروه اطالع رسانی ایرنا در این جستار سعی دارد 
تا به مناسبت سالروز درگذشت طاهره صفارزاده، جلوه های 
بررسی  را  برجسته  شاعر  این  اشعار  در  پایداری  و  مقاومت 

کند.
 طاهره صفارزاده در ١٣١٥ خورشیدی در سیرجان چشم 
به  که  بود  زبانـه   ۲ شـاعران   جمله  از  او  گشود.  جهان  به 
فارسی و انگلیسی شـعر سروده است. ترجمه برخی از اشعار 
انگلیـسی او در مجموعــه ای بــه نــام   چتـر سـرخ چــاپ 
شــده اســت. رهگــذر مهتــاب، طـنــین در دلتـــا، سـد 
بــا  بیعــت  پــنجم ،  مــردان منحنــی، ســفر  بـازوان،  و 
به  او  شـعری  آثـار  مجموعــه  صــبح  دیــدار  و  بیــداری 
شمار می روند کـه در فاصله سـال هـای ١٣٣۶ تـا ١٣۶۶ 

خورشیدی سـروده شده اند.  
طــاهره صــفارزاده بـا اشـعار خود، نظریـه  شـعر طـنـین 
ای  مایـه  بـا درون  مقاومـت  گونـه هـای شـعر  از  کــه   را 
دینـی در قـالبی جدیـد محسوب می شود و زبـان و سـبکی 
ادبـی  جامعـه  بـه  و  کشد  می  تصویر  به  را  شـعر  از  تـازه 
کـشور معرفـی می کند. نـظریـه ای که  هم مایـه بحث های 
ادبی و محـدودیت های سیاسـی بـرای او قبـل از انقـالب 

اسالمی بـوده و هـم بـر اندیـشه و نگــرش شــاعران دوران 
صــفارزاده  از  اســت.  داشته  تــأثیر  انقــالب  از  پــس 
افزون بـر مقـاالت و مـصاحبه هـای علمـی تـا کنـون یـک 
مجموعـه داسـتان، ١۲ مـجموعـه شـعر، پنج گزیده اشعار 
و ١٣ اثر ترجمه یا درباره نقد ترجمه در زمینه های ادبیات، 
علـوم، قرآن، علـوم قرآنـی، حدیث  و علوم  حدیث، انتـشار 
یافتـه و گزیـده سـروده های او به زبان های گوناگون جهان 
اند. همچنین صـفارزاده از جملـه شاعرانی به  ترجمه شده 
شمار می رود که سروده های او به طور محـسوسی ، منعکس  
کننــده مسایل و دغدغه های اجتماعی است. وی  با توجه 
میهنی،  ملی،  های  زمینه  مذهبی  در  اعتقادات  داشتن  بـا 

دینی و آیینی اشـعاری نیکو سروده اسـت.
و  حــق  تـاریخی  جدال  پایداری  ادبیات  در  گفت  باید 
که  دارد  فراوانی  بازتـاب  حــق  یقینـی  غلبـه  و  باطــل 
مــی  یکتــا  خــدای  را  حقیقــی  قدرت  تنها   صـفارزاده 
دانـد و حکومت های غاصب را مستکبر معرفی  کرده و در 
این باره اینچنین می گوید: در مـنتهــای صـبر و ســتیز/ 
قــدرت  یکتــا/  قــادر  مقــام   در  کــه   / دانــست  بایــد 

وجــود نـدارد/ یگانـه ابـر قـدرت اوسـت/
 صفارزاده و انقالب اسالمی

طــاهره  صــفارزاده  از جملــه شــاعرانی بــود کــه در 
مــسایل  او  داشــت.  حــضور  اســالمی  انقــالب  مــتن 
حماســی،  آنهــا  بیــشتر  کــه  را  مردمــی  و  ارزشـی 
عرفــانی و دینـــی بـــود بــیش  از همــه مــورد توجــه 
قــرار داد و بــا الهــام از دســتاوردهای انقــالب اســالمی 
در  صـفارزاده  پرداخــت.  اشــعار  اینگونــه  ســرودن  بــه 
بهـره   قرآنـی   آیـات  از  بیـشتر  انقالبـی  اشـعار  سـرودن  
گرفتـه و به  بیان  آزادی ، بیداری، محکوم ساختن استبداد، 
حق و باطل و... می پردازد. او در آســتانه انـقـالب اسـالمی 
و  کرد  نظر  صرف  بلنـد  و  طـوالنی  اشــعار  سرودن  از 
بیـشتر بـه ســرودن اشـعار کوتــاه و متعهدانه روی آورد. 
انقــالب  از  پــس  اشــعار  ســرودن  بـــا  صـــفارزاده 
حــائز  شــعر  دنیــای  در  کــه  داد  نــشان  خــوبی   بــه  
ســـبک  و  اندیــشه  زبــان،  صــاحب  و  بــوده  اهمیــت 
خـاصــی اســت. او در مجموعـه هـای »بیعـت بـا بیـداری  
مجموعـه  داد.  بـسط  را  خـویش  تعهـد  صـبح«  دیـدار  و 
اســالمی  انقــالب  اوایــل  کــه  بیــداری  بـــا  بـیعــت  
تـداعی  را  روزهـــا  آن  فـــضای  کـــامال  شــد،  چــاپ 
بعـد  شــعرش  رونــد  درباره  خـود  صـفارزاده  کنـد.  مـی 
انقـالب ،  پیـروزی   از  بعـد  گویـد:  مـی  چنـین  انقـالب  از 
کـه  چـرا  بــود،  انـقـالب  گیـری  جهـت  بـه  مـن  توجـه 
در  او  بـود.  دگـرگونی  به  رسـیدن  بـرای  ها  تحمیـل  آن 

الهام  قرآنــی  آیــات  از  بـیــشتر ســـروده هــای خــود 
و... سخن می  آزادی  و  بیداری  از  آن  با  و همراه  می گیرد 
 / پـشـته  از کـشته  بازسـازان دوبـاره مـی سـازند/  گـوید. 
قـامـت  بـنـای  وقتـی    / دجلـه   خـون   از  منـاره/  کـلـه  از 
آزادی / بـنـای قامـت  ایـشان  / در اتــصال ظـلـم و گلولـه 

/ شـبانه روز ویرانـه مــی شــود/.
پیوند عاشورای حسینی با انقالب اسالمی

انقـالب  بـا  صـفارزاده دربـاره پیونـد عاشـورای حـسینی 
تعزیـه  و  ســرایی   مرثیـه   مرثیـه،  گویـد:  مـی  اسـالمی 
فارسـی   ادبیـات  در  عاشـورا  واقعـه  موجـب  بـه  نگـاری 
و  عاشـورایی   هـای  پیـام  امــا  یافـتنـد؛  رسـمی   مقـامی  
تحلیـل تـاریخی و فـضایل عاشـورا بـه نـدرت فرصـت ظهور 
اثـر یعنـی  برتـرین  انـد؛ حتـی  در  آثـار را داشـته  این  در 
تـرجیـع    بـنـد محتـشم ، بـاز ایـن  چـه  شـورش  اسـت کـه 
در خلـق  عـالم اسـت؛ ثـاراهلل بـه مـعنـی »خــون خــدا« 
نیـست و ایـن ســخن متــداول جــسمانیت بــرای ذات 
امــام شــهدای  امــا  اســت؛  قائــل  شــدن   أقــدس أهلل  

ســرافراز، آنـقــدر مقــام  دارد کــه  ثــارأهلل  اســت .
معلـم  را  خمینــی)ره(  امــام  خـــود،  اشـــعار  در  وی 
بیـداری، روح  ضـد خـواب و پیـشتاز دانـسته و نـوع نگـاهش 
حماسـی اسـت. شــعر معلم بـیداری زمــانی سروده شــده 
و  بـود  بازنگـشته  مـیهن  بـه  )ره(  امـام  هنـوز  کـه  اسـت 
و  رهــایی   نـبــرد  رهـبــر  از  خـــود  تعبیــر  بـا  شـاعر 
بــرای  کــه  خواهــد  مــی  بیــداری  معلــم   مهربــان  

شــمیم  و  بــازگردد  وطـن  بـه  بنـد  در  مـردم  رهـایی 
خــوش آزادی را بـر فـضای وطـن غالـب سـاخته و خفقـان 
و اختنــاق رژیـم طــاغوت را برانـدازد؛ چنـان کــه مـی  
ای  آ/  بــاز  آ/  بــاز  دارد.  بینــیم  شــعر صـــبغه حماسی 
 / رهــایی  نبــرد  رهبــر  ای   / بیــداری  معلــم  مهربــان 
بیــداری از ســروش قــم آمـــد/ و خـانــه هـــای قبــر 

گونــه شــکافت / انــسان ز خــواب گــران برخاســت
صفارزاده  و دفاع  مقدس 

چنـان کـه بیـشتر محققـان معتقدنـد، جنـگ بـه عنـوان 
نخستین  هــای  ســال  همـان  از  بــشری،  پدیـده   یـک 
مختلــف  اشــکال  بــه  زمــین،  روی  در  بــشر  زنــدگی 
دفــاعی   اگــر  همچنــین  اســت؛  داشــته  وجــود 
آن  تــاریخ  و  فرهنــگ  عنــوان  بـــه  دفـــاع  بــوده ،آن 
صــفارزاده  طـــاهره   است.  رسیده   ثبــت  بــه  ملــت 
از شـاعران بـرجـسته ای به شمار می رود کـه در  یکــی 
زمینـه دفـاع مقـدس، جبهـه، جنـگ، شـهادت و مبـارزه 
از  بـسیاری  اشعار  سـتم  و  ظلــم  برابــر  در  مقاومــت   و 
خـــود به یادگــار نهاد. او از سـختی هـا و جـدایی  هـایی  
کـه رزمنـدگان در جبهـه متحمـل مـی شـدند و همچنـین 
از دعاها و امیدهایی کـه بـدرقه  راهـشان  می شد، اینچنین 
جـــدایی   و  رزم  ســـال   / گذشــته   ســال   گوید:  می 
بـــود/ در جـبهــه / عـــشق و ســوز گــذر مــی  کــرد/ 
در پــشت جبهــه / دعــا/ امیــد/ در دور دســت جبهــه 

/ تفرقــه و نومیــدی.

شهید و شهادت  در شعر صفارزاده 
واالی  مقــام   برشــمردن   بــا  شعرهایشان  در  شــاعران 
ساز  انسان  مکتــب  در  شــهادت  ارزش  بــه  شــهیدان 
اسالم تأکید مـی کـنند. صفارزاده نیز در شعرهایش شهدا را 
دارای  مقامی واال می    دانـد. او شهیدان را بنا کننده بهشت  
نـهــر  / نهــر شــیر/  می  خواند: نهــر غــسل کجاســت 
زالل آب / اینــان بــا نهــر جــاری رگ هــا/ بــا خــاک 
آن  را/  بهــشت   / چــشم  هــای  کاســه  در  اســتخوان/ 

گـونــه ســاختند
الهـی  صفات  دارای  را  شـهیدان  دیگـر  شـعری  در  وی 
معرفی می کند که همیشه  بیدارنــد، نــه  چرت می زنند 
و نــه مـی خوابنــد و در ایــن شـــعر با اشاره بــه آیــه 
۲٥٥ ســوره بقــره، اینگونه می سراید: »أهلل ال إله إال هو 

الحی القیوم ال تأخذه سنة و ال نوم ...«.
او  در شعر دیگری شهادت را نهایت وصل با ناپیدا می داند 
نهایت  در  و  ناپیـدا/  بـا  وصـلی  نهایـت  در  تو  گوید:  می  و 
مهری با مـا/ و دسـت مـا را گرفتـه ای / و مـی کشانی بــا 
خــود/ از مــرز تفرقــه / تردیــد بــه مرکــز همه بودن 

ها/ بــه قسط / بــه آزادی / به قبله همگانی
صــفارزاده در شــعری دیگــر بــه شــهیدان تمــسک 
جــسته و از آنهــا مــی خواهــد که دستش را گـرفته  و 

یاریش کـنند:
 / هـایی  دسـت  بـا  بگیـر/  مـرا  دسـت  شهید/  ای  آه 
گونــه  ایــن  در   / اسـت  کوتـاه  زمینـی  هـای  چـاره  کـز 
عـظــیم  فـــیض  بـــه  توجــه  بــا  شــعرها، صــفارزاده 
شــهادت در صــحبت از شـهادت و پوینـدگان راه حــق 
گــاه بــه شـهادت طلبـی آنـان اشـاره مـی کنـد و گـاه 
خـود در طلب  شهادت  و گاه در آرزوی پیوستن  به  شهیدان 

است.
عرصه  در  شاخص  شـاعران  جمله  از  صفارزاده  واقع  در 
اســت  مقــدس  دفاع  ادبیات  جمله  از  پایــداری  ادبیات 
بــه  خــود  از  ای   ارزنــده   آثـــار  و  خـــدمات  کــه 
افزون  او  درخــشان   کارنامــه  در  است.  نهـاده  یادگــار 
به چشم  فراوانی  قرآنـی  تحقیقات  و  ترجمــه  بــر شــعر، 
بــه   بــا  خــود  اشــعار  از  بخــشی  صفارزاده  خـورد.  می 
تــصویر کـشیدن اخـالص و پایـداری امامـان معـصوم )ع( 
به بیان مظلومیت ها و ایـستادگی های آنان در برابـر ظلـم 
در  کـه  صفارزاده   اشعاری  مـیـان  در  پردازد.  و سـتم   می 
حـوزه ادبیات مقاومت سـرود، شـعرهایی  از بسامد بــاالیی 
برخــوردار اســت  که در باب انقالب اسالمی و دفاع مقدس 

سروده اسـت.
منبع: خبرگزاری ایرنا

 مروری بر آثارمحمد علی کشاورز؛ استاد بازیگری سینمای ایران 

سرویس هنری کرمان امروز

و  تئاتر  سینما،  پیش کسوت  بازیگر  کشاورز،  محمدعلی 
تلویزیون پس از مدت ها تحمل بیماری، بدرود حیات گفت و 

دوستدارانش به ویژه جامعه هنر ایران را عزادار کرد.
به گزارش »تابناک«؛ محمدعلی کشاورز، بازیگر پیشکسوت 
با  مبارزه  از مدت ها  بعد  تلویزیون  و  تئاتر  و مشهور سینما 

بیماری، ۲٥ خردادماه در بیمارستان آتیه تهران درگذشت.
محمدعلی کشاورز، یکی از چند بازیگر مطرح و نسل اول 
تئاتر ایران و فعال در حوزه های دیگر نمایشی از جمله سینما 
و تلویزیون در ۲۶ فروردین ١٣۰۹ در اصفهان متولد شد. این 
هنرمند که دارای نشان درجه یک فرهنگ و هنر بود، در 
سینما، تئاتر و تلویزیون بارها در نقش ها و ژانرهای گوناگون 

حضور داشته است.
جمشید  زنده یاد  نصیریان،  علی  همراهِ  بازیگری  در  او 
مشایخی، زنده یاد داود رشیدی و زنده یاد عزت اهلل انتظامی 
پنج بازیگر مرد ماندگار تاریخ تئاتر و سینما و تلویزیون ایران 

به  شمار می آیند.
تلویزیونی  به مجموعه های  استاد کشاورز،  ماندگار  آثار  از 
نقش  )در  هزاردستان  دود،  بدون  آتش  ناپلئون،  دایی جان 
قشیری(،  خواجه  نقش  )در  سربداران  استخوانی(،  شعبان 
افسانه سلطان و شبان )در نقش خوابگزار اعظم(، پدرساالر و 

گرگ ها می توان اشاره کرد.
این هنرمند ایفاگر نقش های ماندگاری در تاریخ سینما بوده 
است که از جمله آنها فیلم های »خشت و آینه«، »آقای هالو«، 
»کمال الملک«،  باد«،  »شطرنج  کرده«،  »صادق  »رگبار«، 
»مردی که موش شد«، »کفش های میرزا نوروز«، »مادر«، 
»پول خارجی«، »دلشدگان«، »روز واقعه«، »ناصرالدین شاه 
اکتورسینما«، »خسوف«، »زیردرختان زیتون«، »غزال« بوده 

است.
استاد کشاورز اوایل خرداد جاری به دلیل عارضه کلیوی 
و باال رفتن سطح کراتین خون در بیمارستان بستری شد 
و بالفاصله مراحل درمانی خود را زیر نظر تیم پزشکی آغاز 
کرد. پس از آن وی به دلیل عفونت ریه در بخش مراقبت های 

ویژه بستری شد.
در ادامه مروری داریم بر شماری از آثار مشهور این هنرمند 

برجسته سینمای ایران.
 کمال الملک

فیلم سینمایی »کمال الملک« به کارگردانی علی حاتمی 
محصول سال ١٣۶۲ است. این فیلم گوشه هایی از زندگی 
نقاش برجسته ایرانی را روایت می کند. نقش اصلی فیلم را 
جمشید مشایخی بازی کرده  است و عزت اهلل انتظامی نقش 
بازی  با  الدین شاه  مظفر  و  دارد  برعهده  را  ناصرالدین شاه 
علی نصیریان نقش آفرینی شده  است. همچنین محمد علی 

کشاورز نقش اتابک را برعهده دارد.
 مادر

»مادر« یازدهمین فیلم بلند سینمایی علی حاتمی در مقام 
کارگردان محصول سال ١٣۶8 است. مادر پیری که در سرای 
سالمندان زندگی می کند به خانه برمی گردد تا روزهای پایانی 
عمرش را در خانه اش و کنار فرزندانش که هر کدام گوشه ای 
به زندگی خود مشغولند بگذراند. گرمی حضور مادر در خانه، 
فرزندان را به دور هم جمع می کند و در این مجال فیلم به 

معرفی شخصیتهای داستان می پردازد.
 کمیته مجازات

و  نویسندگی  به  مجازات«  »کمیته  سینمایی  فیلم 
کارگردانی علی حاتمی، محصول سال ١٣77 است. به هنگام 
به  که  میرزای صحاف  ابوالفتح  قاجار،  شاه  احمد  پادشاهی 
همراه همسر و فرزندش اصالن از تبریز به تهران آمده و عضو 
الدوله،  با جذب رضا، تفنگچی معیر  انجمن مجازات است، 
انجمن  دیدگاه  از  که  را  ترور شخصیت هایی  برای  نقشه ای 
خائن به میهن هستند می کشند. ابوالفتح همسر و فرزندش 
را راهی والیت می کند و به دستور او اسماعیل خان، رئیس 
سازمان غله را که به انگلیس غله صادر کرده است و سبب 
ترور می کند. پس  است،  در کشور شده   نان  و  غله  کمبود 
کرده،  روی  زیاده  می خوارگی  در  که  رضا  از چندی، شبی 
اسرار انجمن را نزد شعبان استخوانی فاش می کند و درگیری 
او سبب می شود دریابد که شعبان  با  شعبان و همراهانش 
نیز از آدمهایی است که انجمن ازشان استفاده می کند. ترور 

دوم را رضا با حضور در مجلس زنانه، هنگام سخنرانی متین 
السلطنه، مدیر روزنامه عصر جدید و مخالف سرسخت انجمن 
مجازات انجام می دهد. نوبت به ترور خان مظفر، عامل اصلی 
با  او  می رسد،  که  هزاردستان  به  مشهور  ایران  در  استعمار 
پرداخت وجهی برای کمک به انجمن جان خود را می خرد. 
ترور سوم را شعبان با کشتن کفیل شعبه تأمینات در سلمانی 
انجام می دهد. ابوالفتح به رضا خبر می دهد که او به دلیل 
فاش کردن اسرار انجمن، خود باید به دست شعبان کشته 
شود. ابوالفتح به دلیل همسو شدن انجمن با هزاردستان، از 
آن جدا می شود و رضا نیز با حیله ای شعبان و همراهانش را 

به ته چاه می فرستد و خود تهران را ترک می کند.
 چهارشنبه عزیز

تمجیدی  حمید  کارگردانی  به  عزیز  چهارشنبه  فیلم 
ازدواج  نرگس  با  نور که  محصول سال ١٣7١ است. جهان 
تا صاحب خانه شود. زمردیان، صاحب  کرده درصدد است 
می گذارد  نور  جهان  اختیار  در  خانه ای  جواهرفروشی،  یک 
آن  کند.  همراه  خود  با  جواهریان  خود  رقیب  ضد  را  او  تا 

دو »چهارشنبه عزیز« را که گمان می کنند فرزند جواهریان 
است گروگان می گیرند، اما متوجه می شوند که پسرک نه 
او  غیبت  از  جواهریان  بلکه  نیست،  جواهریان  فرزند  فقط 

خشنود است... .
 یک مرد یک خرس

»یک مرد یک خرس« چهارمین فیلم بلند سینمایی مسعود 
جعفری جوزانی و محصول سال ١٣7١ است. کمالي صاحب 
تنها خانه مجلل کوچه خورشید که همراه همسرش نرگس 
اند،  ناراضي  از حضور یک مرد و خرسش در محله  خاتون 
تالش مي کنند تا او را از محله بیرون کنند. در مقابل، بچه 
هاي محله که نمي خواهند تنها سرگرمي خود را از دست 
بدهند، با کمک خاله خراساني به دفاع از خرس برمي خیزند.

 پول خارجی
»پول خارجی« سومین فیلم بلند سینمایی رخشان بنی 
است.   ١٣۶8 سال  محصول  و  کارگردان  مقام  در  اعتماد 
مرتضی الفت کارمند ساده یک اداره، که وضع روحی و مالی 
ناگواری دارد، موقعی که در اطراف بازار آزاد ارز برای تعمیر 

صاحب  که  می بیند  رؤیا  در  است  رفته  خانه  برقی  اتوی 
پنجاه هزار دالر شده و این آغاز ماجراست... .

 جعفر خان از فرنگ برگشته
فیلم سینمایی »جعفر خان از فرنگ برگشته« به نویسندگی 
و کارگردانی علی حاتمی محصول سال ١٣۶۶ است. این فیلم 
بر اساس نمایشنامه جعفرخان از فرنگ آمده نوشته حسن 
مقدم بازنویسی شده است، گرچه خط داستان و شخصیت ها 
همان است اما جای شخصیت های مثبت و منفی با هم عوض 
می شود. زمان نوشتن نمایشنامه اواخر دوره قاجار و زمانی که 
فیلم نشان می دهد اواخر دوران پهلوی است. در نمایشنامه 
جعفرخان شخصیتی تحصیل کرده، مبادی آداب معاشرت، 
آشنا به بهداشت فردی و داناست. در مقابل اعضای خانواده 
ایران افرادی بی سواد، خرافاتی، دور از بهداشت و  اش در 
نادان هستند. اما در فیلم، جعفر خان شخصیتی غرب زده، 
بی عاطفه، بی ریشه، خیاالتی و نادان است اما خانواده اش 
در ایران )که در میان آنها فرنگ رفته های دیگری هم وجود 

دارد( افرادی هستند ریشه دار، پرعاطفه و دانا.
 روزی که خواستگار آمد

»روزی که خواستگار آمد« پنجمین فیلم بلند سینمایی 
فریال بهزاد در مقام کارگردان و محصول سال ١٣7٥ است. 
این  و  شود  مي  بازنشسته  بوده،  کارمند  که  دشتبان  آقاي 
بازنشستگي شروع اختالفات او با همسرش در خانه است. 
مهران  نام  به  خواستگاري  دشتبان  آقاي  دانشجوي  دختر 
و  محبوبه  از  و  آنهاست  همسایگي  در  که  دارد  شکوري 
اما خواستگار دیگر  است،  خانواده اش جواب منفي گرفته 
محبوبه که بهروز نام دارد مورد عالقه ي اوست و خانواده هم 
موافق هستند. وقتي دایي بهروز براي تحقیق به محل زندگي 
محبوبه مي رود آقاي شکوري پدر مهران، اطالعات نادرستي 
در مورد آقاي دشتبان و خانواده اش به او مي دهد و دایي 
هم مظنون مي شود. با تحقیقات بیشتر، دایي از بهروز مي 
شنود که پسر شکوري قباًل خواستگار محبوبه بوده و جواب 
رد شنیده، پس اصل قضیه و توطئه آقاي شکوری براي دایی 

مشخص می شود و ازدواج محبوبه و بهروز سر می گیرد.
منبع: خبرگزاری تابناک
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وبا در ایران در عصر قاجار از دید سیاحان
بخش دوم

سرویس تاریخی کرمان امروز

به گزارش بروگش، وبای سال ۱۸۶۰ م. که ابتدا در هندوستان شایع بود، 
از مرز ایران گذشت و وارد بلوچستان شد و از بلوچستان از راه کرمان تا 
شهر یزد گسترش یافت و از یزد نیز به اصفهان سرایت کرد. سپس در مدت 
کوتاهی این بیماری از اصفهان به سمت شیراز و قم و تهران پیشروی کرد 

)بروگش، ۱۳۶۷ ش، ص ۵۵۸(.
معموال هر چهار سال یک بار وبا در مناطق جنوب ایران شیوع می یافت و 
دولت ایران در این هنگام قرنطینه نظامی ایجاد می کرد و راه ها را می بست 

که بروگش نمونه ای از آن را در مرودشت مشاهده کرده است.
این قرنطینه به این شکل بود که سربازانی را می گماردند تا مناطق آلوده 
به وبا را به مسافران گوشزد کنند و مانع از عبور آنان از آن مناطق شوند و 

به گمان خود، به این شکل از شیوع وبا جلوگیری کنند.
بروگش در این زمینه می نویسد: »]در مرودشت[ بر روی پل خان، سربازی 
با اسلحه و لباس نسبتا مرتب ایستاده بود که وقتی پرسیدیم، معلوم شد که 
این سرباز متعلق به قرنطینه نظامی وبا است و … گروهبانی که ریاست این 
قرنطینه را به عهده داشت … گفت که آن طرف رودخانه مناطق آلوده وبا 

شروع می شود و لذا بهتر است که مراقب خود باشیم ".
وبا مؤثر  از  پیشگیری  برای  نظامی  قرنطینه  نظیر  تدابیری  به عقیده وی 

نیستند و وبا می تواند از این پست های قرنطینه به راحتی بگذرد.
بروگش همچنین به شیوع وبا در سیوند، قمشه و قم در مسیر حرکت خود 
از شیراز به اصفهان در تابستان ۱۸۶۰ م. اشاره میکند که تلفات زیادی هم 
به بار آورد. در قمشه مردم از هر طرف نزد بروگش و هیات پروس میآمدند 

و برای درمان وبا از آنان دارو می خواستند.
وبا سرانجام در اواسط دسامبر این سال به تهران رسید و بروگش بر اساس 
را  وبا  تلفات  شاه،  ناصرالدین  فرانسوی  پزشک  تولوزان  دکتر  های  گزارش 
در آغاز، نسبتا کم و ناچیز میداند که بیشتر در میان طبقات پایین مردم 

شایع بود.
شدت بیماری وبا در این هنگام به حدی بود که پای آن حتی به مذاکرات 
سیاسی نیز کشیده شد. بروگش که پس از درگذشت سفیر پروس در ایران 
به مقام سفارت این کشور در تهران رسیده است، هنگام شیوع وبا به عنوان 
سفیر پروس با میرزا سعید خان، وزیر امور خارجه ایران دیدار میکند که در 
این دیدار موضوع »وبا و راه های جلوگیری از ابتالی به آن« یکی از مسائل 

مطرح شده بوده است.
این نکته نشان می دهد که دولت ایران خواستار انتقال تجربیات کشورهای 

اروپایی از جمله پروس )آلمان( در این زمینه بوده است.
بروگش همچنین از وحشت زیاد ناصرالدین شاه از ابتال به وبا خبر داده 
است. شاه پس از بروز این بیماری در محله ارگ تهران، در ژانویه ۱۸۶۱ م. 
بالفاصله از تهران خارج شد و به سمت جاجرود رفت تا چند روزی را در 

آنجا دور از مسیر حرکت وبا بماند.
درباره فرار شاه و حکام در هنگام شیوع وبا در کشور و رها کردن مردم 
به امان خدا به هنگام بروز تلفات ناشی از این بیماری، یکی از محققان می 

نویسد:
مستقیم  مسئولیت  وبا  عواقب  و  گسترش  و  سرایت  در  وقت  "حکومت 
داشت. هنگام بروز ناخوشی، حکام راه گریز در پیش می گرفتند و با پنهان 
ساختن حقیقت و فریبکاری رسمی، مردم را در میان مهلکه رها می کردند 
و کارگزاران از بیم مسدود شدن راه ها خبر ناخوشی را به سایر ممالک هم 

اعالم نمی کردند"
نیز در حدود  وبا  از  پیداست، همه گیری دیگری  قراین  از  نحوی که  به 
سال ۱۸۶۸ م. و پس از بروز قحطی در تهران شایع شد که از مشهد رسیده 
تهران  به  خود  با  را  بیماری  این  آمدند،  مشهد  از  که  زایرانی  کاروان  بود. 
آوردند؛ بدون آنکه هیچ اقدام احتیاطی برای ورود این کاروان انجام شود. 
این بیماری در مشهد هر روز ۱۰۰  تا ۱۲۰ قربانی می گرفت، ولی در تهران 
تلفات، زیاد نبود؛ اگرچه اعتضادالدوله، فرمانده توپخانه بر اثر آن جان باخت. 
در سال ۱۸۶۹ م. نیز بیماری در اصفهان و شیراز شایع شد و ۲۰۰۰  نفر را 
در شیراز کشت و به منطقه خلیج فارس رسید و هندوستان را تهدید کرد. 
فشار سفارت انگلیس در تهران باعث شد دولت ایران اقداماتی انجام دهد؛ از 
جمله   اینکه به فرماندار بوشهر دستور داده شد تا مقرر کند لباس قربانیان 

وبا را بسوزانند، مردگان را در خارج از باروی شهر دفن کنند و برای پیدا 
کردن بهترین راه حل به منظور پایان دادن به بیماری با پزشکان کنسولگری 

انگلیس همکاری نمایند.
دکتر فووریه ۸ پزشک مخصوص ناصرالدین شاه هم در سفرنامه خود از 

شیوع وبا در سال های ۱۸۸۹ و ۱۸۹۲ م. در ایران خبر داده است.
واصله  اخبار  مینویسد: »طبق  م.  اکتبر ۱۸۸۹  روز ۱۱  یادداشت  در  وی 
وبا از طریق بغداد در حدود غربی ایران ظاهر شده و گویا به کرمانشاه هم 
به دست  آن  جزئیات  در خصوص  اطالعی  نتوانستم  من  اما  است،  رسیده 
بیاورم؛ به این علت که کسی از آن چیزی نمی دانست یا اینکه آن را از ما 

مخفی می کردند."
فووریه چندی بعد و در یادداشت روز ۲۹ نوامبر همین سال به نامه یک 
میرزا  به  که  کند  می  اشاره  کرد،  می  زندگی  کردستان  در  که  فرانسوی 
علیخان، طبیب وزیر جنگ نوشته و در آن از بروز وبا در غرب ایران سخن 
… بروز آن را  به میان آورده است: »این بالشبهه، همان وبایی است که 
در کرمانشاه به ما خبر داده بودند. این وبا بعد از وارد ساختن تلفات بسیار 
در عراق عرب، از راه کاروان به شوشتر و از طریق دیاله به کرمانشاه رسیده 
بود و حالیه به سنندج و همدان و مالیر در سر راه شرقی تهران رسیده و 
چنین به نظر می رسد که در ایران شدت آن رو به کاهش گذاشته و در 

شرف تمام شدن است ".
وی درباره میزان تلفات و جزئیات این همه گیری توضیح بیشتری نداده 

است.
دکتر فووریه همچنین در یاداشت دهم مه ۱۸۹۲ م. خود از شیوع وبا از 
سمت افغانستان به مشهد خبر داده که در تربت جام هم ظاهر شده است. 
وی در یادداشت های ششم ژوئیه همین سال به شیوع وبا از طریق هرات 
در مشهد اشاره می کند که در آنجا به مدت یک ماه تلفات بسیاری گرفته 
و سپس از راه شاهرود به سمت تهران آمده است. همچنین در رشت نیز در 

همین زمان وبا ظاهر میشود که در آنجا از طریق باکو آمده است.
فووریه در این گفته مقامات دولتی که »برای جلوگیری از توسعه مرض 
اقدامات احتیاطی الزم شده است« تشکیک می کند و ضمن ابراز بیاطالعی 

از این اقدامات میگوید که هیچ اقدامی به عمل نیامده است.
خانم گرترود بل سیاح انگلیسی نیز که در همان زمان در ایران به سر می 

برد، شاهد وقوع این همه گیری بوده است.
به گفته وی این بیماری، نخست در سمرقند پیدا شد و بعد از آن به مشهد 
رسید. تلفات آن به نحوی بود که مشهد تقریبا خالی از سکنه شد و مردم به 
کوه های اطراف گریختند. دسته های زوار نیز متعاقب این وضع از ورود به 
شهر منع شدند. یکی دو هفته بعد، بیماری از سمت غرب مشهد شروع به 
پیشروی کرد و سپس راه دریای خزر را در پیش گرفت. ولی وضع در تهران 
به گونه ای دیگر بود و مردم گمان میکردند که محال است این بیماری به 

تهران برسد.

با این حال، در ۱۳ اوت ۱۸۹۲ م. وبا با شدت هر چه تمام تر در تهران 
شیوع یافت و حتی به شمیران و ییالقات مجاور تهران نیز رسید.

با وجود این، شاه که در اردو به سر می برده است، عازم تهران می شود. 
به رغم نصایح دکتر فووریه هیچ مراقبتی درباره پیشگیری از بیماری نمی 
شود. وضع روزبه روز بدتر می شود: »کسانی که به دیدن ما آمده بودند، 
می گفتند که وبا هر روز قریب ۱۰۰ نفر تلفات دارد. پریروز هم مادر ظل 
با  اند. شاه  مرده  وبا  از  بروجرد  امیرخان سردار، حکمران  مادر  و  السلطان 
اینکه از این اخبار دچار حزن و اندوه شده بود، باز از تصمیم خود بر نمی 
گشت. به عالوه، دیگر برای دور شدن از تهران وقتی باقی نبود. اگر در همان 
موقع که خبر بروز وبا در تهران رسید شاه به دامنه های الوند که چندان از 
آن ها دور نشده بود بر می گشت و تابستان را در آنجا می گذراند، کاری 

عاقالنه کرده بود".
بل نیز گزارش کرده است که شاه در آن هنگام در خارج از شهر بود و 
بالفاصله پس از بروز وبا فرمان داد که نباید به هیچ وجه اجازه نزدیک شدن 
بیماری به اردوگاه وی داده شود، ولی برای حفظ جان مردم هیچ تمهیدی 

نیندیشد.
در ۱۸ اوت، وبا مشغول کشتار در تجریش، زرگنده، رستم آباد و دزآشوب 
)دزاشیب کنونی( شد. شاه تصمیم می گیرد به شهرستانک برود، ولی وبا 
به وبا مبتال و در  از همراهان شاه  اردوی شاه هم رسیده است و یکی  به 
دیگران نیز عالیم این بیماری پدیدار می شود. در چهارم سپتامبر ابتال به 

این بیماری در شهرستانک متوقف می شود.
به گزارش دکتر فووریه میزان تلفات در اردو و شهرستانک که بیماری از 
آنجا به اردو سرایت کرده بود، از ۲۰ نفر تجاوز نکرد، ولی شمار مبتالیان 

به ۵۰  نفر رسید.
وبا در مدت چهار روز، هر روز حدود ۸۰۰ نفر را در تهران می کشت که 
با توجه به جمعیت آن روز تهران رقم باالیی بود. بیشتر قربانیان هم از فقرا 

بودند که وسیله فرار از شهر را نداشتند.
اندکی  باران  و  نکشید  طول  زیاد  م.   ۱۸۹۲ تابستان  وبای  حال،  هر  به 
پایان  از  پیش  و  کاست  را  تهران  روزانه  تلفات  از  نفر  صد  چند  بارید  که 
شش هفته، مردمی که به خارج شهر رفته بودند، به شهر و خانه هایشان 
بازگشتند. ولی بعد از وبا، تب تیفوئید ۱۰ در پایتخت شیوع یافت که پیامد 

بی توجهی مطلق به قواعد بهداشتی بود.
درمان

در سفرنامه های مورد بررسی درباره درمان وبا چه در طب سنتی ایران 
و چه در طب اروپایی توضیح مشخصی داده نشده است، ولی در برخی از 
آن ها که به پزشکان مربوط م یشود، به کنترل این بیماری و درمان آن 

اشاراتی شده است.
فلور، دانش پزشکان اروپایی – اعم از معتقدان به طب جالینوسی یا طب 
غربی- را درباره وبا در آن دوره ناقص می داند. علت این برداشت، معرفی 

چند نوع وبا به وسیله این پزشکان است؛ ضمن آنکه در مورد علت، انتشار 
از  و درمان وبا دچار اختالف نظر بودند. اغلب آنان علت بروز وبا را ناشی 
هوای آلوده می دانستند و برخی نیز معتقد به دخالت جرم ها )میکروب ها( 
بودند. جان اسنو ۱۱ ، اولین کسی بود که در سال ۱۸۵۴ م. ارتباط میان 
جرم ها و بیماری وبا را تشخیص داد. با وجود این، بیشتر پزشکان غربی، 
اثر هوای بد استوار بودند و برخی  هنوز بر عقیده خود دال بر بروز وبا بر 
به عنوان  را  اغلب، رابرت کخ ۱۳  را پذیرفتند.  نیز تئوری جرم جان اسنو 
اولین کسی که در سال ۱۸۸۴ م. »ویبریوکلرا« ۱۴ را به عنوان عامل وبا 
شناخت، معرفی میکنند، در حالی که افتخار آن به »فیلیپو پاچینی« ۱۵ 
که ارگانیسم را در سال ۱۸۵۴ م. شناسایی کرد، برمیگردد. دکتر کلوکه، 
آن  م.(، جزو   ۱۸۴۶ ۵۵-( شاه  ناصرالدین  و  شاه  پزشک خصوصی محمد 
دسته از اطبای غربی بود که اعتقاد داشت عامل بروز وبا، هوای بد است و 
حتی فرآورده های منحصر به فردی را که فکر میکرد میتوانند وبا را درمان 

کنند، به فرانسه فرستاد.
یکی از آن ها ماده ای چرم مانند به نام »گندرم« بود و دیگری ریشه ای از 
آسیای مرکزی به نام )Sambouldebali( که گفته میشد در روسیه بر 
ضد وبا استفاده می شود. درباره انواع وبا به جز نوع کشنده همه گیر ۱۶ به 
انواع تک گیر، وبای پاییزی )ثقل سرد( و وبای بچه شیرخوار ۱۷ در تهران 

به نام »طبیعت کردن« و در همدان به نام »خلق شدن« اشاره شده است.
به عنوان مثال، پوالک که خود از پزشکان اروپایی معتقد به طب غربی 
بیماریهایی توصیف کرده است که  از جمله  را  یا هیضه  پاییزی  بود، وبای 
پاییز هر سال در تهران بسیار شایع میشد و اطفال را قلع و قمع می کرد 
ایرانی،  پزشکان  به گفته شلیمر ۱۸  البته  )پوالک، ۱۳۶۱ ش، ص ۱۳۹(. 
واژه »هیضه« را برای اسهال ناشی از پرخوری یا اسهال سوءهاضمه ای به 

کار می بردند.
به هر حال، به گفته   پوالک در پایان دو سالگی، به خصوص موقعی که 
اطفال را از شیر می گرفتند، بسیاری از آنان به وبای پاییزی دچار می شدند 
و پس از مدتی جان می سپردند. دست کم، یک سوم بچه های شهری، به 

خصوص در ماه های پاییز به این مرض فوت می کردند.
عالئم این بیماری به این صورت بود که کودک شاداب ناگهان به قی و 
ابتدا مایعی به رنگ صفرا که بعد رنگ لعاب برنج  اسهال دچار میشد. در 
را به خود می گرفت، از آن ها دفع میشد. سپس رنگ صورت می پرید و 
نبض بسیار ضعیف میشد. حمله اول مرض اغلب سپری میشد، ولی اسهال 
همچنان باقی می ماند و گاهی شکل خونی به خود می گرفت. حمله مرض 
در هفته های بعد در فواصل زمانی کمتر، تکرار میشد تا اینکه جان کودک را 
می گرفت. فقط تعداد بسیار کمی از این بیماری نجات می یافتند و بیشتر، 

پسرها به آن مبتال میشدند.
کودکان اروپایی نیز از وبای پاییزی مصونیت نداشتند.

پوالک علل بروز این بیماری را از شیر گرفتن دیرهنگام کودک، سرایت 
از دایه های مبتال به تب نوبه و اسهال خونی، خوردن خربزه و هندوانه در 
دوران شیرخواری و تنقیه زیاده از حد برمیشمرد. اطبای ایرانی برای درمان 
با تنقیه تجویز  لعاب دار همراه  پاییزه، روغن کرچک و نوشیدنیهای  وبای 

می کردند.
در خصوص درمان وبای کشنده همه گیر نیز گزارش های سیاحان متفاوت 
است. بعضی از آن ها بدون اینکه به نحوه درمان اطبای ایرانی اشاره کنند، به 
انتقاد از آنان و بی توجهی مردم به رعایت نکات بهداشتی پرداخته اند و در 
مقابل، برخی هم به شیوه درمان وبا در طب سنتی ایران اشاراتی کرده اند.

به عنوان مثال، گرترود بل که هنگام وقوع وبا در تابستان ۱۸۹۲ م. در 
تهران به سر می برده است، به انتقاد از مردم تهران می پردازد که با وجود 
تهدید وبا هیچ تدارکی برای دفاع فراهم نکردند، بیمارستانی تشکیل ندادند 
آلوده هنوز  از میوه های  پر  نیاوردند. گاری های  به وجود  امدادی  و نظام 
وارد شهر می شدند و هوا بر اثر زباله های ریخته شده در خیابان ها مسموم 
بود. به علت همزمانی شیوع وبا با ماه محرم، سوگواری مردم شدت بیشتری 

یافته بود. سرانجام آب آلوده و میوه های آلوده تر، وبا را به تهران کشاند.
سیریل الگود احتمال می دهد علت اینکه ایرانی ها هرگز به فکر آن نبوده 
اند که هنگام بروز وبا اقدامی برای جلوگیری از اشاعه آن انجام دهند، ممکن 
است این باشد که وبا یک بیماری »خود تمام« است؛ یعنی پس از مدتی 
ناگهان تمام میشود و از بین می رود، در حالی که ممکن است هیچ اقدامی 

برای مبارزه با آن صورت نگرفته باشد.
به گفته بل، روحانیان در تهران به حضور اروپاییان معترض بودند و این امر 

را یکی از علل اصلی شیوع این بیماری برمی شمردند.
ادامه دارد...
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خبر دلیل عدم واریز بیمه بیکاری افراد چیست؟

حمله به زن جوان با تبر برای سرقت 10 النگوی طال

کار  تعاون،  وزارت  بیکاری  بیمه  و  اشتغال  مدیرکل 
اسفندماه  بیکاری  بیمه  واریز  عدم  اجتماعی  رفاه  و 
حساب  شماره  ثبت  را  کرونا  بیکاری  بیمه  مشموالن 

نادرست برخی افراد دانست.
درباره  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  بابایی  معسود 
عدم واریز بیمه بیکاری، بیکاران کرونا، گفت: از میان 
شد  مقرر  که  امسال  ماه  اسفندماه  بیکاری  مشموالن 
شماره حساب خود را ارسال کنند، شماره حساب ۹۱ 

هزار و ۶۵۶ نفر مشکل داشت.
وی افزود: شماره حساب برخی افراد مشکل داشته و با 

کدملی آنها همخوانی نداشت یا اینکه خارج از ۶ بانک 
عاملی که اعالم شد شماره شبا ارسال کردند.

افراد  این  برای  گفت:  تعاون  وزارت  اشتغال  مدیرکل 
اصالح  را  خود  حساب  شماره  که  فرستادیم  پیامک 
کنند که ۷۲ هزار و ۳۱۷ نفر این کار را انجام دادند که 
لیست این افراد برای تامین اجتماعی ارسال کردیم تا 
برای واریز مقرری به سازمان برنامه و بودجه فرستاده 
شود اما ۱۹ هزار و ۳۳۹ نفر هنوز اقدامی در این زمینه 

انجام ندادند.
وی اظهارکرد: ۲۰۰ هزار و ۵۳۲ نفر از بیکاران کرونا 

در فروردین ماه نیز شماره شبای خود را فرستادند اما 
نفر شماره شبای  اسفندماه ۷۰ هزار و ۶۸۳  همچون 
نادرست اعالم کرده بودند که با دریافت پیامک اصالح 
شماره حساب ۵۹ هزار و ۵۰۲ نفر اصالح الزم را انجام 
دادند و مابقی نیز هنوز شماره حساب صحیح را ارسال 

نکردند.
بابایی گفت: البته فایل اطالعاتی اصالح شده متقاضیان 
بیمه بیکاری فروردین ماه را به سازمان برنامه و بودجه 
و خزانه داری کل کشور ارسال کردیم تا در زمان تعیین 

شده واریز مقرری آنها انجام شود.
در  کرونا  بیکاران  بیکاری،  بیمه  پرداخت  درباره  وی 
در  کرونا  بیکاری  بیمه  پرداخت  آمار  گفت:  اسفندماه 
اختیار سازمان برنامه و بودجه است، اما براساس اعالم 
در  کرونا  بیکاری  مقرری  نفر  هزار   ۱۰۳ سازمان  این 
اسفند را دریافت کردند و لیست تکمیلی ۴۶ هزار نفر 

دیگر نیز برای این سازمان ارسال شده است.
بیمه  مشموالن  گفت:  کار  وزات  اشتغال  مدیرکل 
که  بود  نفر   ۳۴۰ و  هزار   ۳۷۱ اسفندماه  در  بیکاری 
از کارفرماها لیست بیمه ارسال کرده بودند و  بخشی 
براین اساس ۲۴۱ هزار نفر مشمول نهایی بیمه بیکاری 
کرونا بود و در حال حاضر لیست ۱۵۰ هزار مشمول 
سازمان  اختیار  در  ماه  اسفند  در  کرونا  بیکاری  بیمه 

برنامه و بودجه است.
کرونا،  با  مقابله  ملی  براساس مصوبه ستاد  وی گفت: 

بیمه بیکاری مشموالن ناشی از شیوع کرونا از اسفند 
۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ را تحت پوشش قرار داده 
است و هنوز مصوبه  دیگری در این زمینه وجود ندارد.
کرونا  بیکاری  بیمه  واریزی  مبلغ  درخصوص  بابایی 
ب  )بند  قانون  با  مطابق  پرداخت  بر  ما  تاکید  گفت: 
ماده هفت قانون کار( بوده است اما مبلغ واریزی بنابر 
کل  خزانه داری  و  بودجه  و  برنامه  سازمان  صالحدید 
کشور بوده است که براساس اعالم مشموالن منطبق 

با قانون نبوده است.
بیکاری  بیمه  پرداخت  بود  شده  مقرر  افزود:  وی 
اسفندماه در دو مرحله انجام شود که یک مرحله آن 

صورت گرفته است.
بیمه  پرداخت  درباره  کار  وزارت  اشتغال  مدیرکل 
بیکاری مشموالن در فروردین و اردیبهشت ماه گفت: 
لیست کامل مشموالن در اختیار تامین اجتماعی قرار 
تعداد  پاالیش  سازمان  این  است  قرار  و  است  گرفته 
و  برنامه  سازمان  اختیار  در  و  می دهد  انجام  را  عائله 
بودجه قرار می دهد اما زمان واریز آن مشخص نیست.

وی همچنین درباره بیمه بیکاری در ماه های آینده نیز 
گفت: در خردادماه پرداخت بیمه بیکاری روند قانونی 
می شود و افراد باید حتما سابقه پرداخت بیمه منطبق 
سازمان  برعهده  نیز  پرداختی  مبلغ  و  باشد  قانون  با 
پرداخت  قانون  مطابق  که  است  اجتماعی  تامین 

می شود.

انتظامی مشهد، از حادثه خونین سرقت از  فرمانده 
منزل زن جوان توسط همسایه معتاد و سابقه دار برای 

دزدیدن ۱۰ النگوی طال خبر داد.
زن جوانی در بولوار طبرسی شمالی داخل کوچه آمد 

تا پسر ۱۴ ساله اش را صدا کند.
او درحالی که مقابل مرد معتاد سابقه داری قرار گرفته 
بود بدون توجه به اطراف، دستش را از زیر چادر بیرون 
آورد و پسرش را خطاب قرار داد که به منزل بازگردد.
در همین هنگام برق النگوهای طالی زن جوان، چشم 

مرد معتاد را گرفت و او را به وسوسه انداخت.
خونبار  حادثه  این  درباره  مشهد  انتظامی  فرمانده 
نمی  دیگر  که  دار  سابقه  همسایه  گفت:  خراسان  به 
بیرون  طال  النگوهای  میلیونی  بهای  فکر  از  توانست 
به  دستبرد  نقشه  و  رفت  منزلش  درون  به  بیاید 

طالهای زن جوان را کشید.
ماجرای  دارد،  نام  اکبر  علی  که  ساله   ۴۵ مرد  این 
سابقه  بساطی های  هم  از  دیگر  یکی  برای  را  النگوها 
دارش بازگو کرد و بدین ترتیب غالمحسین نیز برای 

این دستبرد وحشتناک با او همراه شد.
ساله  مرد۴۵  افزود:  ساداتی  صارمی  عباس  سرهنگ 
ای  چاره  نیز  سرقت  وقوع  از  بعد  پلیس  فریب  برای 
پاکبانان زحمتکش  از  به یکی  را  تا دستبرد  اندیشید 

محله نسبت دهد.
این پاکبان هر روز بعد از اتمام کارش در محله طبرسی 
شمالی، لوازم کار و لباس هایش را درون گاری زباله 
ای می گذاشت که داخل زمین مخروبه ای بود، این 

موضوع نقشه شوم همسایه معتاد را کامل کرد.
یک روز وقتی پاکبان با پایان یافتن شیفت خدمتی اش 
طبق معمول لوازمش را درون گاری گذاشت و رفت، 
مرد معتاد شبانه لباس های او را سرقت کرد تا نقشه 

وحشتناک خود را اجرا کند.
او و همدستش درحالی که تبر ، شوکر و افشانه فلفل 
تهیه کرده بودند کاله کشی را نیز به سر کشیدند و 
چشم به در منزل زن جوان دوختند و به محض این 
که ساعت ۷ صبح شوهر آن زن برای رفتن به محل 
کار از خانه بیرون آمد، نقابداران تبر به دست از روی 

دیوار وارد منزل شدند.
وحشت  نقابدار  دزدان  دیدن  با  پسرش  و  جوان  زن 
زده جیغ می کشیدند تا این که توجه همسایگان را 
جلب کردند چرا که اهالی محل ابتدا تصورمی کردند 
اما صدای  رو هستند  روبه  با یک مشاجره خانوادگی 
کاری  پسرم  به  زد  می  فریاد  که  جوان  زن  دلخراش 
نداشته باشید هرچه می خواهید با خود ببرید، اهالی 

را به سوی منزل زن جوان کشاند.
در این هنگام دزدان خشن با شوکر و افشانه به مادر 
و پسر حمله ور شدند و با کتک زدن آن ها، ۱۰ عدد 

النگوی زن جوان را نیز قیچی کردند.
محل  اهالی  کرد:  تصریح  مشهد  انتظامی  ارشد  مقام 
که به ماجرا مشکوک شده بودند ابتدا با پلیس ۱۱۰ 
تماس گرفتند و در همین حال جوان ۲۳ ساله ای به 
نام »سجاد« برای کمک به مادر و پسر وارد حیاط شد 
تا از فرار دزدان تبر به دست جلوگیری کند ولی معتاد 
زورگیر، ضربه ای با تبر به بازوی جوان مذکور زد و او 

را به شدت زخمی کرد.

این،  وجود  با  داد:  ادامه  ساداتی  صارمی  سرهنگ 
جوان زخمی به همراه دیگر اهالی تا رسیدن پلیس، 
با  دیگر  سوی  از  داشتند،  نگه  محاصره  در  را  ها  آن 
گشت  نیروهای  زورگیری،  ماجرای  اهمیت  به  توجه 
انتظامی، بی درنگ عازم محل حادثه شدند و درحالی 
مرد ۴۵ ساله را با تیراندازی هوایی به دام انداختند که 
او برای فرار از چنگ پلیس با تبر به سوی شهروندان و 

نیروهای انتظامی حمله ور می شد.
رئیس پلیس مشهد خاطرنشان کرد: با دستگیری این 
متهم سابقه دار بالفاصله ماموران انتظامی به تعقیب 
همدست فراری او پرداختند وموفق شدند سارق دیگر 

را نیز در یکی از کوچه های اطراف دستگیر کنند.
کشف  با  افزود:  ساداتی  صارمی  عباس  سرهنگ 
فلفل، شوکر، قیچی آهن  افشانه  تبر،  النگوهای طال، 
دستور  با  متهمان  این   ... و  پاکبان  های  لباس  بری، 
مرکز  دادستان  معاون  عندلیب  اسماعیل  قاضی 
خراسان رضوی برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار 

کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفتند.

جمعیت  کاهش  روند  ادامه  با  گفت:  مجلس  نماینده  یک 
 IQ یا  هوشی  ضریب  میانگین  حاضر  حال  در  کشورمان 
است که  این  آن  دلیل  است؛  رسیده  به ۶۸  از ۱۰۴  ایرانی ها 
دیر  یا  نکرده اند  ازدواج  عمدتاً  ما  تحصیلکردگان  و  نخبگان 
ازدواج کردند یا نهایتاً تک فرزند و دو فرزندی هستند. فاطمه 
دست  در  طرح های  درباره  تسنیم  با  گفتگو  در  محمدبیگی 
جمعیت  "بحران  مساله  حل  برای  یازدهم  مجلس  بررسی 

و  جامعه شناسان   ۱۳۸۵ سال  از  کرد:  اظهار  فرزندآوری"  و 
رو  ایران  جمعیتی  وضعیت  که  دادند  تذکر  جمعیت شناسان 
به وخامت است، اما متاسفانه در دولت های وقت این تذکرات 
به  در سال ۱۳۸۹  معظم  رهبری  اینکه  تا  نشد!  گرفته  جدی 
مسئوالن تذکری جدی در حوزه جمعیت دادند. وی ادامه داد: 
یک  ایشان،  نگرانی  از  اطالع  و  رهبری  تذکر  از  بعد  زمان،  آن 
سری مطالعات جمعیتی را انجام دادم؛ نتیجه آن این شد که 

چند سال در دانشگا ه ها مشغول به تدریس درس "جمعیت 
و دانش خانواده" شدم؛ متاسفانه جریان قالب کشور، جریانی 
آن  دلیل  نبود  خانواده"  تعالی  و  "جمعیت  موضوع  با  موافق 
نیز عدم دانش و شناخت از حوزه جمعیت و اثرات جمعیتی 
در سالمت، پیشرفت اقتصادی، کاهش آسیب های اجتماعی، 
"ضریب  یا   "IQ" در  پیشرفت  حتی  و  تکنولوژی  پیشرفت 

هوشی" است.  

او را به  مردی که متهم است پسرخاله اش و همسر و فرزند 
قتل رسانده، در حالی ارتکاب جنایت را انکار می کند که پلیس 

سرنخ هایی را علیه او به دست آورده است.
کارآگاهان جنایی تهران وقتی از وقوع جنایت در برجی در غرب 
آغاز کردند.  را  آنجا رفتند و تحقیقات  به  تهران مطلع شدند، 
واقعه سه عضو یک خانواده کشته  این  آنها متوجه شدند در 
افتاده  شده اند. جسد مرد جوان در ورودی واحد مسکونی اش 
و پیکر بی جان زن و فرزندش داخل خانه بود. افسران جنایی 
که  بوده  آشنا  فردی  قاتل  بردند  پی  مقدماتی  بررسی های  با 
ابتدا زن جوان را با هشت  به راحتی وارد محل جنایت شده و 

ضربه چاقو از پا درآورده است.
شواهد نشان می داد در هنگام قتل این زن دختر شش ساله او 
از خواب بیدار شده و به هال آمده و قاتل با دیدن این کودک، 
او را هم هدف قرار داده و با شش ضربه کشته است. بررسی ها 
نام  به  بازگشت مرد خانواده  از  قاتل پس  همچنین نشان داد 
فرید با او درگیر شده و ضرباتی مرگبار را به وی وارد کرده است.
یکی از همسایه های مقتوالن به پلیس گفت: در این ساختمان 
دو پسرخاله سکونت دارند. من امروز یکی از آنها را درحالی که 
دادوفریاد  صدای  وقتی  صبح  دیدم.  می زد  را  دیگری  چاقو  با 
نیز  واحد همسایه  و دیدم در  باز کردم  را  شنیدم، در خانه ام 
باز است. قاتل سر من فریاد کشید و گفت داخل بروم و در را 

از چشمی دیدم  اما  این کار را کردم،  از ترس  ببندم. من هم 
که او فرید را کشت. خیلی ترسیده بودم و نمی دانستم چه کار 
کنم تا اینکه سرایدار آمد و از او خواستم به پلیس تلفن بزند. 
برج  ساکنان  از  یکی  گفت:  مأموران  به  نیز  ساختمان  سرایدار 
صبح به سراغم آمد و گفت جلوی در خانه پسرخاله اش مقداری 
خون گوشت و مرغ ریخته است. او از من خواست به آنجا بروم 
و زمین را تی بکشم، اما وقتی باال رفتم، زن همسایه گفت این 

خون آدم است و قتل اتفاق افتاده.
همین  هم  من  و  بگیرم  تماس  پلیس  با  خواست  من  از  او 
من  گفت:  نیز  ساختمان  ساکنان  از  دیگر  یکی  کردم.  را  کار 
دانشجویم در  اما پسر  زندگی می کنیم،  و همسرم در کرمان 
من  آمده ایم. صبح  او  به  برای سرزدن  و  است  برج ساکن  این 
صدای دادوفریاد شنیدم و از خانه بیرون رفتم. شنیدم مقتول 
به قاتل می گفت فقط من را بزن و با زن و بچه ام کاری نداشته 
اما همسرم  باش. همان موقع می خواستم پلیس را خبر کنم، 
گفت بهتر است در کار دیگران دخالت نکنم. کارآگاهان که تا 
این مرحله از تحقیقات به این نتیجه رسیده بودند که فرید به 
دست پسرخاله اش کشته شده و اعضای خانواده او را نیز همین 
مرد از پا درآورده است، به بررسی فیلم دوربین های مداربسته 
ساختمان پرداختند و مشاهده کردند مرد مظنون بعد از ورود 
به پارکینگ، دست های آلوده خود را به دیوار کشیده تا آنها را 

را ترک کرده  او سپس سوار خودرو شده و محل  تمیز کند. 
است.

در ادامه بررسی ها مشخص شد فرید و مرد مظنون و دایی هایشان 
زمین این برج را به ارث برده و آن را ساخته بودند و روز حادثه 
اسناد رسمی  دفترخانه  به  ملکی  کارهای  انجام  برای  بود  قرار 
بروند که این حادثه رخ داده. درحالی که تحقیقات مقدماتی در 
محل وقوع جنایت ادامه داشت، مرد مظنون به آنجا بازگشت و 
بالفاصله بازداشت شد. او قتل را انکار کرد و گفت از این ماجرا 
محضر  به  امروز  بود  قرار  گفت:  مرد  این  ندارد.  اطالعی  هیچ 
برویم، اما من صبح برای انجام کار دیگری زودتر خانه را ترک 
کردم. وقتی از ساختمان بیرون می رفتم دیدم جلوی در خانه 
پسرخاله ام مقداری خون ریخته شده و فکر کردم خون گوشت و 
مرغ است، به همین دلیل از سرایدار خواستم آنجا را تمیز کند.
بعد از خروج از خانه نیز با دایی ام تماس گرفتم و از او پرسیدم 
آیا از فرید خبر دارد یا نه که او گفت بی خبر است. بعد از آن 
به ساختمان برگشتم، اما مرا دستگیر کردند. درحالی که من از 
ماجرای قتل هیچ اطالعی نداشتم و نمی دانم چه کسی این کار 
را انجام داده است. بنا بر این گزارش، متهم اکنون در بازداشت 
به سر می برد و تحقیقات از او در حالی ادامه دارد که اجساد 
منتقل  قانونی  پزشکی  به  جنایی  بازپرس  دستور  به  مقتوالن 

شده تا آزمایش های الزم در این رابطه انجام شود.

یک نماینده:  »آی کیو« ایرانی ها از ۱۰۴ به ۶۸ کاهش یافته

مرد جوان متهم به سه قتل خانوادگی

چه تعداد ایرانی صاحب سهام 

عدالت یک میلیون تومانی هستند؟

حاال  سال   ۱۳ از  پس  عدالت  سهام  آزادسازی  فرایند  شروع  از  بعد 
گروه های مختلفی از مردم دارای برگ های باارزش تقریبی ۵۰۰ هزار 
تومان و یک میلیون تومانی هستند. پیگیری ها از ستاد آزاد سازی 
سهام عدالت نشان می دهد، حدود ۶ میلیون نفر دارای سهام یک 
تومانی  هزار   ۵۳۲ سهام  دیگر  سوی  از  می باشند.  تومانی  میلیون 
مربوط  تومانی  هزار  نفر،  همچنین ۴۹۲  میلیون   ۲۲.۵ به  مربوط 

حدود ۱۰ میلیون نفر می باشند. 

جدال خانوادگی مرد چاه کن

 با قتل پایان یافت

ضربه های  با  را  همسرش  هولناک  اقدامی  در  که  خشمگین  مرد 
در حالی دستگیر شده که  بود  رسانده  قتل  به  تیز  نوک  جسمی 
پیش از این نیز بارها اعضای خانواده اش را مورد ضرب و جرح قرار 

داده و تهدید به قتل کرده بود.
این مرد ۵۵ ساله که محمدعلی نام دارد نیمه شب چهارم خرداد 
امسال در حالی که همسرش فاطمه ۴۸ ساله را که در خواب بود 
با جسمی نوک تیز بشدت زخمی کرد، سپس به خانه برادرش رفت 
از وی  داد  آنها  به  را  در حالی که خبر مجروح کردن همسرش  و 

خواست کمکش کرده تا بتواند فرار کند.
متهم  برادر  گفت:  ماجرا  این  تشریح  در  خانواده  داماد  محمدرضا   
بعد از شنیدن این خبر بالفاصله با همسرش به خانه آنها رفته و 
با دیدن پیکر غرق در خون زن برادرش وی را به بیمارستان بافت 
کرمان منتقل کردند و از آنجا او را به کرمان بردند اما حدود ۱۰ روز 
اتهام  بعد فاطمه در بیمارستان  کرمان جان باخت و شوهرش به 

قتل بازداشت شد.
و  بود  پدر همسرم چاه کن  متهم گفت:  رفتارهای  درباره  مرد  این 
گاهی نیز برای حفاری به بیابان های اطراف بافت و کرمان می رفت. 
اما او رفتارهای عجیبی داشت خیلی زود عصبانی می شد و شروع 
به تهدید و فحاشی و ضرب و جرح می کرد به نحوی که هیچ یک از 
اعضای خانواده امنیت جانی نداشتند. پدر همسرم وقتی عصبانی 

می شد به هیچ کس رحم نمی کرد.
بار در سال ۹۴ به خاطر اختالفی که با همسرش داشت با  او یک 
چند ضربه تبر او را بشدت مجروح و راهی بیمارستان کرد. بعد از 
اتفاق مادر همسرم از او شکایت کردیم اما وقتی  بهبود نسبی به 
پدرزنم از ماجرا آگاه شد یک شب وقتی که خواب بودم با جسمی 
سخت به من حمله کرد و چند ضربه به سرم زد که بشدت مجروح 

و راهی بیمارستان شدم.
با  اختالف  خاطر  به  متهم  نیز  بعد  ماه  چند  افزود:  ادامه  در  وی 
او شکست و  تا جایی که فک  او را بشدت مصدوم کرد  باجناقش 
چند روزی در بیمارستان بستری بود و بعد از عمل جراحی مرخص 

شد اما به خاطر تهدیدهای این مرد شرور ناچار شد رضایت دهد.
وی افزود: من و همسرم وقتی دیدیم شکایت های ما راه به جایی 
شدیم  ناچار  می شود  بیشتر  روز  هر  پدرزنم  تهدیدهای  و  نمی برد 
محل سکونت مان را تغییر دهیم و به  روستایی ۴۰ کیلومتر دورتر 
برویم. با این حال این فرد محل سکونت ما را پیدا کرد و چندباری 
به سراغ  من و خانواده ام آمد تا اینکه ما مجبور شدیم موضوع را به 
پلیس اطالع دهیم اما به خاطر اینکه نزدیک ترین پاسگاه انتظامی با 
محل سکونت ما ۲۵ کیلومتر فاصله داشت در فاصله ای که مأموران 

به خانه ما برسند او آنجا را ترک کرده بود. 
داماد این خانواده در ادامه تصریح کرد: این مرد یک بار نیز به خانه 
خواهر همسرش رفت و با ضرب و شتم او را بشدت مجروح کرد و 
وقتی پسر ۹ ساله اش قصد داشت مانع این کار شود به او هم آسیب 
جدی رساند و هر دوی آنها همان روز در بیمارستان بستری شدند.

اما در مرداد سال ۹۵ و درست زمانی که فکر می کردیم این شخص 
مجازات می شود حکم منع تعقیب گرفت و دوباره به سراغ مان آمد 
باورتان  باید به کجا پناه ببریم. شاید  از ترس نمی دانستیم  که ما 
نشود ولی تقریباً همه اعضای خانواده نزدیک این مرد اثری از جای 
زخم های وی بر بدنشان وجود دارد که نشان می دهد از سوی او مورد 

حمله قرار گرفته اند.
از نظر روانی تحت بررسی قرار داده اند و  را  به ما گفته اند که وی 
احتمال اینکه وی جزو بیماران کارت قرمز محسوب شود زیاد است 
که اگر چنین باشد باید در بیمارستان روانی تحت درمان قرار گیرد. 

حاال چهار فرزند و مادر مقتول خواهان قصاص متهم هستند.

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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معدوم سازی بیش از دو هزار 

کیلوگرم مواد لبنی در جیرفت
مواد  کیلوگرم  هزار   ۲ معدوم سازی  و  از کشف  جیرفت  بهداشت  مرکز  رییس 

لبنی فاسد در شهرستان جیرفت خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، فرزانه 
برخوری، رییس مرکز بهداشت جیرفت با بیان اینکه ۲ هزار کیلوگرم مواد لبنی 
فاسد در شهرستان جیرفت معدوم  سازی شدند، گفت: این مواد تاریخ مصرف 
بازرسان بهداشت محیط در یک واحد توزیع کننده ، کشف  از سوی  گذشته 

شدند. 
 او از همشهریان خواست تا هنگام خرید مواد لبنی به تاریخ مصرف این مواد 

توجه کنند؛ چرا که فصل گرما باعث خراب شدن زودتر مواد لبنی می شود.
برخوری بیان کرد: مردم در صورت مشاهده هر گونه مواد تاریخ مصرف گذشته 

در فروشگاه ها، موضوع را به سامانه ۱۹۰ مرکز بهداشت گزارش دهند.
او از پلمب یک واحد آرایشگاه زنانه در شهر جیرفت خبر داد و گفت: این واحد 
صنفی متخلف به دلیل عمل نکردن به تذکرات بهداشتی از سوی کارشناسان 

بهداشت محیط، اعمال قانون شد.
رییس مرکز بهداشت جیرفت به اصناف شهرستان در شرایط کرونایی توصیه 
کرد: نکات بهداشتی، چون: رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از دستکش 

و ماسک را رعایت کنند.
با هنجارشکنان سالمت، برخورد قانونی می شود، بیان کرد:  اینکه  با بیان  او 
با توجه به افزایش تعداد مبتالیان کرونا در این شهرستان، نظارت ها بر بازار و 

اماکن عمومی به صورت ویژه در دستور کار مرکز بهداشت است

توقیف کامیون حامل بار قاچاق در شهربابک
بار  حامل  کامیون  دستگاه  یک  گفت:  شهربابک  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

قاچاق به ارزش تقریبی ۳۶۰ میلیون ریال در این شهرستان توقیف شد.
سرهنگ محسن صیفوری، فرمانده انتظامی شهرستان شهربابک در گفت و گو 
با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: در طرح 
سراسری مبارزه با قاچاق کاال و اجرای طرح ایست بازرسی مقطعی در محور 
یک  به  امداد  یگان  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران  شهرستان،  اصلی 

دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
از کامیون، تعداد ۱۰ کارتن کاالی قاچاق، شامل  افزود: ماموران در بازرسی  او 
۸۰ دستگاه هدفون، ۱۲۰ قوطی شکالت صبحانه و ۹۶ جفت کفش به ارزش 
کامیون  محموله  الی  البه  ماهرانه ای  طرز  به  که  ریال  میلیون   ۳۶۰ تقریبی 

جاسازی شده بودند، کشف کردند.
سرهنگ صیفوری بیان کرد: در عملیات مورد نظر، یک نفر به هویت معلوم 
دستگیر و با تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی، تحویل مقامات 

قضایی شد.
او بیان کرد: قاچاق کاال، یکی از مهم ترین عوامل ایجاد مشکالت اقتصادی و 
افزایش مشاغل کاذب در جامعه محسوب می شود که باید با آگاهی بخشی به 
مردم و مبارزه هدفمند با این پدیده قبیح اجتماعی، قدم های مفید و موثری 
داخلی  کنندگان  تولید  از  و حمایت  جامعه  در  آن  منفی  اثرات  کاهش  برای 

برداریم.

تکذیب فیلم منتشر شده قتل جوان 

رفسنجانی در فضای مجازی
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: فیلم منتشر شده قتل 

جوان رفسنجانی به وسیله اتباع بیگانه در فضای مجازی تکذیب شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، کوروش 
احمد یوسفی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: فیلم 
در فضای مجازی  بیگانه  اتباع  به وسیله  رفسنجانی  قتل جوان  منتشر شده 

تکذیب شد.
او افزود: فیلمی که اخیرا در فضای مجازی فردی را در حال قتل فردی دیگر، 
ایران  به زمان حال و کشور  نشان می دهد، یک فیلم آرشیوی بوده و مربوط 

نیست. 
احمد یوسفی تصریح کرد: برخی از روی اغراض سیاسی و به منظور تشویش 
به شهرستان  و  را در فضای مجازی  منتشر کرده  قتل  فیلم  اذهان عمومی، 

رفسنجان نسبت داده اند.
 او تصریح کرد: شناسایی و دستگیری عامل یا عامالن انتشار این فیلم کذب 
با جدیت در دستور کار پلیس فتا و دیگر رده های تخصصی قرار دارد که اخبار 

تکمیلی، متعاقبا اعالم می شود.
به  توجه  با  پلیس  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
منتشر  با  کلیپ  این  انتشار  به سبب  اذهان عمومی  در  ایجاد شده  تشویش 

کنندگان آن، شدیدا برخورد خواهد کرد.

آتش، میهمان ناخوانده ۲۰ هکتار از 

عرصه های مرتعی سیرجان شد

رییس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سیرجان گفت: از هفته گذشته 
تاکنون، ۲۰ هکتار از عرصه های مرتعی سیرجان طی ۸ فقره آتش سوزی، طعمه 
حریق شدند. به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان، مهران میرشاهی، رییس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سیرجان 
شهرستان  مرتعی  عرصه های  از  هکتار   ۲۰ تاکنون،  گذشته  هفته  از  گفت: 

سیرجان طی ۸ فقره آتش سوزی، سوخت و خاکستر شد. 
و چهارگنبد،  بلورد  بخش  مناطق شمالی  در  اخیر  آتش سوزی های  گفت:  او 
بخش پاریز و گدار خانه سرخ بوده است که به همت همیاران طبیعت، دهیاران، 
و خاموش شد؛  مهار  منابع طبیعی  ماموران  و  مردمی  نیرو های  و  بخشداران 
اما آنچه مهم است همکاری و همراهی مردم در نگهداری و حفاظت از منابع 

طبیعی است تا این سرمایه عظیم ملی از بین نرود.
میر شاهی بیان کرد: با بارندگی های چند ماه گذشته پوشش گیاهی مناسبی 
در عرصه های طبیعی این شهرستان ایجاد شده که با گرم شدن هوا و سهل 

انگاری، آتش سوزی های مکرر را شاهد هستیم.
او افزود: سال هاست که شاهد وقوع آتش سوزی در این مراتع هستیم و براساس 
امر، دلیل اصلی  از سوی سازمان های مسئول و متولی  گزارش های اعالم شده 
این آتش سوزی ها بی تفاوتی مردم در روشن کردن آتش و همچنین رها کردن 

انواع ظروف شیشه ای در مراتع و منابع طبیعی است.
میرشاهی با بیان اینکه اقدامات الزم برای جلوگیری از وقوع حریق و کاهش 
خسارت های احتمالی در دستور کار قرار گرفته است، بیان کرد: در این فصل، 
آتش زدن بوته ها در بیابان، بی احتیاطی در انداختن ته مانده سیگار و آتش 
افزایش  را  مراتع  در  وقوع حریق  احتمال  روشن کردن در عرصه های جنگلی، 

می دهد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: شهرستان ها باید 
به جای جذب منابع حمایتی از سمت ورزش و جوانان، به دنبال 

تولید منابع مستمر باشند.
از  باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش خبرنگار گروه استان های 
در  استان کرمان  و جوانان  ورزش  مدیرکل  پاریزی،  میثم  کرمان، 
جلسه شورای ورزش شهرستان زرند گفت: با توجه به گستردگی 
حوزه ی ورزش، نیاز هایی که مطرح می شود، نیاز های جامعه است، 
باید به خوبی  نیاز ها  لذا دغدغه شما بجاست و این مشکالت و 

مرتفع شود.
 او افزود: در بحث منابع اعتبارِی حوزه ورزش و جوانان در زمانی 
قابل  عدد  کرد،  پیدا  اختصاص  ما  به  منابع ۲۷ صدم درصد  که 
توجهی هم در بحث اعتبارات عمرانی و هزینه ای به سرفصل های 

مربوطه در حوزه ورزش و جوانان اختصاص یافت.
پاریزی تصریح کرد: در سال ۹۶ و ۹۷ اعداد و تخصیص ها قابل 
توجه بود، در سال ۹۸ هم مصوبات قابل توجه بود، اما متاسفانه 
به دلیل شرایط بد اقتصادی، تخصیص های بسیار پایینی داشتیم 
و همین سبب شد اماکنی با سرعت پیشرفت فیزیکی بسیار کند 

داشته باشیم که امیدواریم شرایط تخصیص ها بهتر شود.
از فرماندار زرند  اینکه فصل توزیع اعتبارات است  با اشاره به  او   
خواست: با توجه به حساسیت موضوع، تخصیص هایی را از سایر 

منابع برای حوزه ورزش ببینند.
این  افزود:  و  دانست  پایدار  توسعه  محور  را  سالم  انسان  پاریزی 
توجه  نیازمند  دارند،  صنعتی  ظرفیت  که  شهر های  در  مسئله 

بیشتر است.
او به توسعه متوازن در سطح استان اشاره و تصریح کرد: استان 
کرمان با توجه به گستردگی و پهناور بودنش، باید توسعه متوازن 
داشته باشد، پس نیاز است نگاه عادالنه ای داشته باشیم و توسعه 
به نحوی باشد، حتی شهرستان هایی که این ظرفیت را ندارند در 

بحث سرانه ورزشی عقب نیفتند.
زیرساخت های  سنجش  در  ما  عمل  مالک  کرد:  بیان  پاریزی   
ورزشی، عدد سرانه ورزشی است که اصوالً این عدد همیشه رشد 
این  باشد، چرا که  افت هم داشته  به ندرت می تواند  اما  داشته، 
عنوان  به  می شود،  مقایسه  شهرستان  جمعیت  نسبت  به  عدد 
مثال شهرستان زرند با توجه به فاصله نزدیکی که با استان دارد، 
ممکن است جمعیتش نسبت به خیلی از شهرستان های دیگر 
قابل توجه باشد، پس اگر متناسب با این جمعیت نتوانیم فضای 
منفی  یا  یابد  کاهش  است  ممکن  سرانه  قطعاً  بسازیم،  ورزشی 
سایر  ظرفیت  از  باید  امر،  این  از  جلوگیری  برای  پس  شود  هم 

دستگاه های عضو ستاد ساماندهی استفاده کنیم.
از  دیگری  بخش  در  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل   
سخنانش به استفاده از ظرفیت منابع و صنایع معدنی اشاره کرد 
و  ورزش  سمت  از  حمایتی  منابع  دنبال  به  اگر  داشت:  بیان  و 
جوانان باشید قطعا رشد نمی کند، پس باید به دنبال تولید منابع 

مستمر باشید.
پاریزی گفت: شما باید برای شرکت فوالد به عنوان معین اقتصادی 
اجتماعیش، ساختار  راستای مسئولیت های  در  و هم  شهرستان 

با  فوالد  شرکت  مجموعه  در  ساختار  بهترین  که  کنید  تعریف 
واحد  به عنوان  اندازی واحدی  راه  به گستردگی جمعیت،  توجه 
ازای  به  ترتیب  بدین  تا  است  فوالد  مجموعه  در  کارکنان  ورزش 
هر نفر و خانواده هر فرد، سرانه ورزشی ایجاد شود که این امر از 
طریق کسر از حقوق کارکنان در سال صورت می گیرد و با توجه 
به تعداد کارکنان زیر مجموعه می تواند عمده ی نیاز های ورزش 

شهرستان زرند را تأمین کند.
واحد  اندازی  راه  بحث  در  را  زرند  و  سیرجان  شهرستان های  او   
ورزش کارکنان پیشرو خواند و افزود: هم اکنون۹۰ درصد منابع در 

هیئت های ورزشی رفسنجان از محل ورزش کارکنان است.
را مدیون حوزه ورزش دانست،  از سالمت جامعه  پاریزی بخشی 
تصریح کرد: تمام مسائل حوزه ورزش با تعامل قابل حل است و 

هرگز نباید در این زمینه وارد حواشی شویم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان ریگان گفت: مرد ۳۴ 
از چنگال گروگان  گیرها  به همت سپاه  از ۵۶ روز  بعد  ساله بمی، 

آزاد شد.
سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده  دهقانیان،  مصطفی  سرهنگ 
شهرستان ریگان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
از کرمان، گفت: مرد ۳۴ ساله اهل شهرستان بم،  خبرنگاران جوان 

چنگال  از  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  همت  به  روز   ۵۶ از  پس 
گروگان گیر ها، نجات پیدا کرد.

او در تشریح این گروگانگیری افزود: این مرد که مغازه دار است، به 
علت مشکالت خانوادگی و طایفه ای ساعت ۹ صبح ۵۶ روز قبل از 
سوی تعدای افراد مسلح در رو به روی مغازه اش، تهدید به قتل شد 

و  بعد از آن گروگان گرفته شد. 

سرهنگ دهقانیان علت این آدم ربایی را اخاذی عنوان کرد.
اقدامات اطالعاتی  بم، طی  اهل  این گروگان ۳۴ ساله  بیان کرد:  او 
سازمان  و  ریگان  و  بم  شهرستان های  نواحی  سپاه  اطالعات  عوامل 
و  طوایف  سران  کمک  به  و  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  اطالعات 
خانواده  آغوش  به  و  شد  آزاد  ربایان  آدم  چنگال  از  پیشکسوتان، 

بازگشت.

تولید منابع مستمر گزینه ای کلیدی برای پیشرفت ورزش

به همت سپاه پاسداران؛

مرد بمی، بعد از ۵۶ روز از چنگال آدم ربایان آزاد شد

با اعتبار  بانوان  نخستین پیست دوچرخه سواری 
شهربابک  بانوان  بوستان  در  ریال  میلیون   ۲۰۰

افتتاح شد.
حاشیه  در  شهربابک  شهردار  نیا،  کرمی  محسن 
و  گفت  در  بانوان  سواری  دوچرخه  پیست  افتتاح 

گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان، گفت: با توجه به دغدغه ای که در 
با  داشت،  وجود  بانوان  سواری  دوچرخه  خصوص 

انجام مشورت و جلساتی این اقدام صورت گرفت.
 او افزود: با درخواست بانوان به منظور ایجاد شرایطی 

ایمن و محفوظ برای دوچرخه سواری بوستان بانوان 
برای این پیست انتخاب شد.

کرمی نیا تصریح کرد: با بررسی های صورت گرفته و 
شناسایی و مناسب سازی مسیرها، پیست دوچرخه 
و  ریال  میلیون  اعتبار ۲۰۰  با  بانوان  برای  سواری 

مسیری به طول ۷۰۰ متر آماده شده است.
 او استفاده از دوچرخه را مایه نشاط و سالمت روح 
و جسم دانست و بیان کرد: این پیست با تعداد ۴ 
بانوان  استقبال  صورت  در  و  شد  افتتاح  دوچرخه 

چنین شرایطی توسعه می یابد.  

افتتاح پیست دوچرخه سواری بانوان در شهربابک

خبر
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گزارش »کرمان امروز« از وضعیت حاشیه شهر کرمان که فریاددستگاه قضا را هم بلند کرد؛

این وضعیت درشان ایران اسالمی نیست

سرپرست  آن  در  که  شد  منتشر  خبری  پیش  چندی 
معاونت پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی 
مشکالِت  وجود  از  آن  در  کرمان  استان  کل  دادگستری 
در  شهرسازی  و  اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی،  متعدد 
زیبنده  را  وضعیت  این  و  کرد  انتقاد  کرمان  شهر  حاشیه 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ندانست. قویدل در بازدید 
از شهرک حاشیه ای صنعتی کرمان گفت:دو اصل بسیار 
ارتقاء  دارد؛  قرار  معاونت  این  کار  دستور  در  که  مهمی 
مسئولیت اجتماعی و افزایش سطح مطالبه گری قانونمند 
مردم جهت کاهش آسیب های اجتماعی است و مردم باید 
از حق و حقوق خود آگاه شده و از مجاری قانونی معضالت 
خود را پیگیری کنند. وی در ادامه سخنانش گفت: اکنون 
و  بوده  پیشگیرانه  اقدامات  دنبال  به  کشور  قضایی  نظام 
رامدنظر  اجتماعی  توانمندسازی  مساله  برخورد،  جای  به 
قرار داده است، بنابراین فرهنگ سازی و ارتقا آگاهی های 

عمومی از اولویت های ما محسوب می شود.
به  کرمان  شهر  حاشیه  های  چالش  برشمردن  با  وی 
فعالیت  منطقه  این  در  افزود:  صنعتی،  شهرک  خصوص 
دباغی  های  کارگاه  و  ها  کوره  زباله،  پسماند  های  کارگاه 
آب  وجود  عدم  دلیل  به  همچنین  کرده،  ایجاد  مشکل 
شده  شایع  نیز  کرونا  و  سالک  بیماری  سالم،  آشامیدنی 
های  ظرفیت  و  نقاط  شناسایی  از  بعد  است  قرار  است. 
آسیب زا در کنار مطالبه گری راهکارهای عملی ارائه شود، 
از بروز بسیاری از  با پیشگیری وضعی نیز می توان  البته 

جرائم جلوگیری کرد.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ضمن 
یادآوری اینکه نباید در انعکاس واقعیت ها تعارف داشت، 
تصریح کرد: مردم به مشکالت پیرامون خود اشراف دارند 
و  اجتماعی  مسئولیت  داشتن  به  آنها  تشویق  رو  این  از 
مشارکت در حل معضالت نیز به کاهش آسیب ها و جامعه 
ای سالم کمک خواهد کرد و هم بازوان قدرتمندی برای 

دستگاه قضا خواهند بود.

معضالت  درباره  روزنامه  این  در  که  است  سال  چندین 
و  آفت  به  که  سالهاست  و  نویسیم  می  نشینی  حاشیه 
اشاره می شود.  مناطق مرکزی شهر  بر  مناطق  این  تاثیر 
معضالتی نظیر فروش مواد مخدر و اختفای مجرمان فراری 
دو مورد بسیار کم رنگ از این اتفاقات است. اگر به بحث 

فحشا و بسیاری از مفاسد دیگر اشاره کنیم نیز می توان 
این مناطق را بسیار موثر دانست. البته بحث ما تنها حاشیه 
شهرک های صنعتی نیست و هنوز مناطقی نظیر انتهای 
جاده سیدی یا اوایل جاده کوهپایه یا پشت دانشگاه باهنر 
نابسامان هستند  در وضعیتی  میدان سرآسیاب،  و حوالی 

البته  انسانی زندگی می کنند و  و مردم در شرایطی غیر 
کرمان.  شهر  داخل  جرائم  از  حمایت  برای  شده  مرکزی 
اینکه معاون محترم دادگستری استان به این منطقه خاص 
حساسیت نشان داده است بسیار خوب و مبارک است، اما 
اینکه چشم بر مناطق  دیگر بسته شود پسندیده نیست. 

می  عرض  معضل  این  به  مربوط  مسئوالن  همه  خدمت 
کنیم که خبرنگاران ما عکس هایی دلخراش از همه این 
مناطق مذکور تهیه کرده اند که آن عکس ها نیز در شان 
نظام اسالمی نیستند و نیاز به یک جهاد واقعی برای مرتفع 
کردن این معضالت امروز بیش از پیش احساس می شود.

به قلم 
محمد فتح نجات

گزارش کرمان امروز از انجام جراحی فوق پیشرفته 
عروق در استان کرمان

در روزهای اخیر اولین جراحی به شیوه اندوسکولر 
پیشرفته برای درمان اتساع رگ شکمی توسط دکتر 
مهرداد واحدیان در بیمارستان راضیه فیروز با موفقیت 
انجام شد. روش جراحی بسیار پیشرفته ای که قبل از 
این در تعداد بسیار محدودی از بیمارستان های کشور 
انجام می شد و با انجام موفقیت آمیز این جراحی نام 
در  از جراحی  نوع  این  به عنوان قطب  استان کرمان 
جنوب شرق کشور خواهد درخشید. به همین بهانه، 
کرمان امروز گفت و گویی با دکتر واحدیان که انجام 
این عمل بر عهده ایشان بوده انجام داده که در ادامه 

شاهد آن خواهیم بود. 
دکتر مهرداد واحدیان فوق تخصص جراحی عروق و 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان 
آئورت  آنوریسم  بیماری  گفت:  عمل  این  پیرامون 
شکمی یا اتساع عروق شکمی یکی از علل شایع مرگ 
با سن باال است. بیماریی که  افراد  و میر به ویژه در 
با افزایش سن، فشار خون، قند و افزایش چربی خون 
این  است.  آقایان شایع  بین  در  بیشتر  و  دارد  ارتباط 
بیماری در واقع اتساع یا گشاده شدن رگ داخل شکم 

است. 
این فوق تخصص قلب و عروق ادامه داد:  خوشبختانه 
برای درمان این بیماری در سال های اخیر شیوه ای 
تعداد  در  عروق  یا   سکولر«  »اندو  عنوان  با  جدید 

محدودی از بیمارستان های کشورهای پیشرفته انجام 
برای  که  کنیم  می  اعالم  افتخار  با  امروز  و  شود  می 
فوق  جراحی  روش  این  کرمان  استان  در  بار  اولین 
پیشرفته در بیمارستان راضیه فیروز با موفقیت انجام 
باز  به  نیاز  دیگر  عمل،  ی  شیوه  این  در  است.  شده 
شدن شکم بیمار نیست و در مقایسه با شیوه گذشته 
)جراحی باز( درصد مرگ و میر بیماران بسیار کمتر 

می شود. 

دکتر واحدیان پیرامون فواید این عمل برای بیماران 
نیز گفت: وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای این نوع 
عمل پیچیده تر است با این حال مدت زمان بستری 
بسیار کوتاه تر و از همه مهمتر مرگ و میر بسیار تا 
فواید  از  باز  روش جراحی  با  مقایسه  در  کمتر  بسیار 
بیمارانی که شرایط  به  و  است  روش جراحی  عروق 
انجام این عمل را دارند قطعا پیشنهاد می شود که از 

این شیوه استفاده کنند. 

بسیاری  عروق  جراحی   اعمال  تاکنون  گفت:  وی 
در این بیمارستان انجام شده ولی افتخار این موضوع 
برای استان کرمان و بیمارستان راضیه فیروز این است 
اندوسکولر  پیشرفته  فوق  جراحی  بار  اولین  برای  که 
عنوان  به  کرمان  استان  نام  و  شده  انجام  موفقیت  با 
قطب انجام این نوع عمل در جنوب شرق کشور خواهد 
درخشید.  تنها یک تا دو بیمارستان در سطح کشور 
توانایی انجام این عمل را دارند و تقریبا هیچ یک از 
مراکز درمانی استان های همجوار نیز تاکنون از این 

شیوه استفاده نکرده اند. 
در  عمل  این  های  ویژگی  و  افتخارات  دیگر  از 
انجام  برای  که  است  این  فیروز  راضیه  بیمارستان 
برجسته کشور  و جراحان  اساتید  از  نفر   5 این عمل 
و  داشتند  حضور  مازندران  و  تهران  های  استان  از 
برای  آنالین  صورت  به  جراحی  عمل  کل  همچنین 
که  کشور  سراسر  عروق  و  قلب  جراحان  از  تعدادی 
زنده  به صورت  داشتند  عمل  این  مشاهده  به  تمایل 

پخش شد.
دکتر واحدیان درباره تاثیر تحریم ها بر دستگاه های 
مورد نیاز برای این نوع از جراحی گفت: خوشبختانه با 
وجود تحریم های ضد انسانی کشور آمریکا مسئوالن 
کشور ما موفق به وارد کردن دستگاه ها و وسایل مورد 

نیاز برای انجام این جراحی به کشور شده اند. 
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