
نیازمندیم 

مزایده نوبت اول اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان 

یک شرکت مهندسی مشاور و فعال در حوزه های مطالعات و نظارت بر پروژه های محیط زیست، منابع طبیعی و مهندسی رودخانه، 
برای تکمیل کادر نظارت خود در استان کرمان ، به یک نفر کارشناس با مشخصات زیر نیاز دارد:

 1. دارای مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران و یا رشته های مرتبط 
2. دارای حداقل 8 سال سابقه کار مفید و معتبر 3. بومی و یا ساکن استان کرمان

4. امکان اشتغال در نقاط مورد نظر کارفرما در سطح استان کرمان
عالقمندان برای دریافت اطالعات بیشتر و ارسال رزومه ، با شماره 09360378915 تماس حاصل نموده و یا اطالعات خود را به ایمیل 

abskohbor@gmail.com ارسال نمایند

 جدول مزایده
 

 کاربری پالک ثبتی موضوع شماره فراخوان ردیف
مساحت 
عرصه 

 (متر مربع)
قیمت کل 

 )ریال(
مبلغ تضمین شرکت در 
 فرآیند ارجاع کار )ریال(

شرایط 
 فروش

1 2099003501000008 
اسناد مزایده فروش یک قطعه 
زمین با کاربری مسکونی در 
شهرستان کرمان  شهرک 

 معصوم 14ایرانمنش خیابان 

فرعی  632قسمتی از پالک 
   6اصلی واقع در بخش  73از

 شهرستان کرمان 
نقد و  286,000,000 5,720,000,000 275 مسکونی

 اقساط

تحویل دریافت اسناد و 
 پیشنهاد ها

 www.setadiran.irسامانه تدارکات الکترونیکی دولت  محل

 روز 10حداقل از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت  مهلت

 گشایش پیشنهاد ها
 www.setadiran.irسامانه تدارکات الکترونیکی دولت  محل

 طبق اسناد مزایده زمان
 

آگهي مناقصه عمومي شماره 99/33/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »اصالح و بهبود سیستم روشنایی برج های نور زمین چمن 
مجموعه ورزشی شهید سردار سلیمانی گل گهر « را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت پیمانکار واجد شرایط واگذار 
نماید. لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور 
و دستورالعمل ارزیابي کیفي و فني  را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت - مناقصه و مزایده  دانلود 
نمایند . مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 99/06/19 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع 
و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي پروژه روز چهارشنبه مورخ 99/06/12 براي متقاضیان 
بالمانع مي باشد ، الزم به ذکر است شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا رد  هر یک یا تمام پیشنهادات واصله بدون 

نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد  .
                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شركت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

مردم کرمان 25 سال است 

که واقعیت را 

در »کرمان امروز« می خوانند

آگهی تجدید مزایده عمومی اجاره
 امالک و مستغالت 

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان 

متن در صفحه 2

رییس کل دادگستری استان کرمان:

دستگاه قضا حامی 

نهادهای اجرایی در حل 

مشکالت اقتصادی است

کسب تندیس واحد نمونه

 در حوزه رضایتمندی مشتری 

توسط مس شهید باهنر

نبرد عقـل و جهـل

چرا اعتیاد به مواد مخدر

 یک معضل اجتماعی است؟

نوشتاری درباره ابوسعید ابوالخیر
 از جمله مشایخ متصوف مکتب خراسان ؛ 

  پیشگام عرفان عملی در ادبیات فارسی 

WWW.KERMANEMROOZ.COM

اختالفکروناییوالدینبامدارس
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد:

قربانیانکرونادرکرمان

ازمرز۷۰۰نفرهمگذشت

گزارش »کرمان امروز« از نگرانی خانواده ها 
و دانش آموزان کرمانی و ابهام از وضعیت سال جدید تحصیلی؛
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هم  روزان

دوشنبه 10 شهریورماه 1399
11 محرم 1442

 31 آگوست  2020
سال بیست و پنجم

شماره  3270

             چند روزی بیشتر تا آغاز به کار مدارس باقی نمانده است و آموزش و پرورش استان کرمان قصد دارد با توجه 
که  کرونایی برود. مساله ای  به وضعیت هر شهر با برنامه ای متفاوت به استقبال بازگشایی مدارس در روزهای 
دغدغه این روزهای والدین، معلم ها و حتی دانش آموزان شده است و همگان می پرسند؛ آیا ظرفیت رعایت 
کل  آیا اداره  باالی دانش آموز وجود دارد،  کم  ترا با  پروتکل های بهداشتی در مدارس به ویژه مدارس دولتی 

کرمان می تواند تضمین سالمتی دانش آموزان را به خانواده ها بدهد و... آموزش و پرورش استان 
متن کامل درصفحه سوم

هشت صفحه
هزار تومان



دو دوشنبه 10 شهریورماه 11/1399 محرم 1442/ 31 آگوست  2020/سال بیست و پنجم شماره 3270
اخبار استان

خبر
کسب تندیس واحد نمونه

 در حوزه رضایتمندی مشتری 
توسط مس شهید باهنر 

 سومین اجالس سراسری رضایتمندی مشتری با رویکرد نقش مدیریت در روند 
بهبود پاسخگویی در دوران کرونا و پسا کرونا برگزار شد .

حضور  با  که  سراسری  اجالس  این  در  باهنر  مس  عمومی  روابط  گزارش  به 
رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ، صادقی نیارکی معاون 
دولتی،  کشوری،  مقامات  از  جمعی  صنعت،معدن،تجارت،  وزارت  صنایع  امور 
وزارتخانه  نمایندگان   ، اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  دیگر  و  دانشگاهی 
های صمت و ارتباطات و مدیران عامل شرکتهای سرآمد در حوزه رضایتمندی 
مشتری برگزار شد از شرکت مس باهنر به لحاظ برداشتن گامهای ارزشمند 
رضایت  که  مداری  مشتری  و  مشتری  حقوق  رعایت  در  فعاالنه  رویکرد  و 
مشتریان خود را به نحو مطلوب فراهم کرده با اهدا تندیس واحد نمونه درحوزه 

رضایتمندی مشتری، قدردانی بعمل آمد.
با توجه به اهمیت و رضایت مشتریان در بازار کسب و کار امروز ، مس باهنر 

همواره مشتری مداری را سرلوحه کار خود قرار داده است.

یک انتصاب در اداره کل راه و شهرسازی 
استان کرمان

استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
کرمان، آئین تکریم و معارفه رییس اداره واگذاری به ریاست مهندس حاجی 
زاده مدیرکل و با حضور، معاون امالک و حقوقی، معاون توسعه مدیریت و منابع 
انسانی و همچنین تنی چند از کارشناسان معاونت امالک و حقوقی در محل 

سالن کنفرانس اداره کل برگزار شد. 
مهندس حاجی زاده مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان با تجلیل از زحمات 
نیز  واگذاری  اداره  سرپرست  سمت  به  را  یزدانی  حکمی  طی  شاهی  حسن 

منصوب کرد.

انجام آزمایش های دوره ای طب کار
 با حضور مدیران ارشد گل گهر

با توجه به اهمیت روزافزوِن پایش سالمِت شاغالن شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر، آزمایش های طب کار از مدیران ارشد این شرکت انجام شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، این 
شرکت در راستای حفظ و صیانت از سالمت کارکنان خود، طبق روال سال های 
رعایت  با  را  شغلی  معاینات سالمت  جاری  سال  مردادماه  ابتدای  از  گذشته، 

تمامی پروتکل های بهداشتی آغاز کرده است.
مدیران  از  جمعی  همراه  به  مدیرعامل  مالرحمان  مهندس  راستا،  همین  در 
ارشد این شرکت با حضور در مرکز طب کار شرکت گل گهر، تحت آزمایش های 

مرتبط قرار گرفت.
تقدیر  کار شرکت، ضمن  مرکز طب  در  در حاشیه حضور  مدیرعامل گل گهر 
پایش  موضوع  اهمیت  بر  تاکید  با  کار گل گهر،  مرکز طب  کادر  از تالش های 
در  ایشان  مشارکت  خواستار  این شرکت،  در  شاغل  همکاران  تمامی  سالمت 
بروز  از  و جلوگیری  آنان  به منظوِر حفظ سالمت  کار  آزمایش های طب  انجام 

آسیب های احتمالی در آینده شد.
و  فنی  امکانات  بودن  دارا  بر  عالوه  گل گهر  کار  طب  مرکز  است،  ذکر  قابل 
کارشناسی  حرفه ای،  بهداشت  مهندسی  نظیر  شده،  روز  به  و  الزم  آزمایشی 
آنالیز  بینایی سنجی،  و  امکانات شنوایی  اسپیرومتری، جدیدترین  و  ادیومتری 
بدن و توده بدنی و سایر بخش ها که توسط پزشکان و متخصصان ماهر اداره 
به  آزمایش   نمونه گیری  واحد  کرونا،  ویروس  شیوع  دلیل  به  امسال  می شود، 
منظور کاهش و جلوگیری از شیوع بیماری کووید ۱۹ را راه اندازی کرده است 

که مورد بازدید و تقدیر مدیرعامل و مدیران ارشد گل گهر قرار گرفت.

 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از فوت ۴ نفر دیگر به دلیل ابتال به 
کرونا در استان کرمان خبر داد.

دکتر »مهدی شفیعی« هشتم شهریورماه در جمع خبرنگاران با اشاره به 
آخرین وضعیت مبتالیان به ویروس کرونا در استان کرمان اظهار کرد:  در 
بیمارستان های استان کرمان ۲۶ نفر به دلیل ابتال به ویروس کرونا بستری 
شدند که از این تعداد ۲۴ مورد مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
و ۲ مورد مربوط حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بودند ضمن آنکه 
باید عنوان کرد دانشگاه های علوم پزشکی بم و جیرفت و دانشکده علوم 

پزشکی سیرجان در ۲۴ ساعت گذشته انجام آزمایش نداشتند.
وی تعداد موارد بستری قطعی مبتال به کرونا هم اکنون در بیمارستان های 
استان کرمان را ۲۳۲ نفر اعالم کرد و گفت: از این تعداد ۱۸۱ نفر مربوط 
به حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۹ نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی رفسنجان، ۱۰ نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 
۱۴ نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم و ۱۸ نفر نیز مربوط به 

حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان هستند.
شفیعی با اشاره به تعداد کل موارد بستری نیز گفت: تعداد کل موارد بستری 

ابتدای شیوع اپیدمی  شده دارای تست مثبت کرونا در استان کرمان از 
تاکنون ۵۷۳۵ مورد بوده است. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با 
اشاره به موارد فوتی ناشی از اپیدمی کرونا در استان نیز گفت: متاسفانه در 
۲۴ ساعت گذشته ۴ نفر به دلیل ابتال به این ویروس جان خود را از دست 
دادند که ۴ نفر در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
و یک نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بوده که با احتساب این 
ابتدای  از  به کووید ۱۹  ابتالی قطعی  نفرات جدید، مجموع جانباختگان 

اپیدمی تاکنون )۸ شهریورماه( در استان کرمان به ۷۰۱ نفر رسید.

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که استقالل قوا به 
معنای جزیره ای عمل کردن نیست و مهم این است که این سه قوه به عنوان 
ارکان نظام و تحت امر والیت فقیه وظایف ذاتی خود را به سرانجام برسانند، گفت: 
استقالل قوا منافاتی با همکاری، تعامل و هم افزایی ندارد و در این راستا تالش 

داریم پس از این نیز فضای همکاری و همگرایی را در استان ارتقاء دهیم.
»یداهلل موحد« پنجم شهریورماه در دیدار با استاندار کرمان ضمن گرامیداشت 
سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت، افزود: حسب االمر مقام 
معظم رهبری به ویژه در بند ۸ حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه، همکاری با قوه 
مجریه و مقننه و هم افزایی با آنها که سفارش همیشگی رهبر معظم انقالب است، 
مد نظر قرار دارد. وی از تعامالت دستگاه اجرایی استان با دستگاه قضایی تقدیر 
کرد و گفت: در اجرای این فرمایش رهبری در کالن قوه قضاییه و همچنین در 
استان کرمان همواره رویکرد و راهبرد این بود که تعامل، همکاری و هم افزایی 
الزم بین قوای سه گانه ایجاد شود و تاکنون نیز این اتفاق افتاده و همواره سعی 
شده با حفظ استقالل سه قوه به ویژه دستگاه قضایی تعامل و همکاری مثبت و 
موثر را برقرار کنیم و اعتقاد داریم سه قوه از ارکان نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران هستند و در یک سو و تحت امر والیت فقیه انجام وظیفه می کنند.
برای  که  مطلب  این  به  اشاره  با  کرمان  استان  در  قضاییه  قوه  عالی  نماینده 

حل مشکالت کشور راهی جزء تعامل و برقراری فضای همکاری وجود ندارد، 
خاطرنشان کرد: دستیابی به امنیت پایدار جزء با همکاری سه قوه محقق نخواهد 
شد. موحد با تاکید بر اینکه امروز مسائل اقتصادی مساله اول کشور است و باید 
تمامی ظرفیت های قوا را به کار گیریم تا بر مشکالت کشور فائق آئیم، عنوان کرد: 
در سال ۹۸ و چندماه ابتدای سال ۹۹ در راستای حمایت از تولید ۱۷۵ پرونده 
حمایتی را در ستاد استانی حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار 
گرفته است که توفیقات خوبی برای حل مشکالت این واحدها حاصل شده و اگر 
این اقدامات نبود شاید ادامه خدمت بالغ بر ۹۰۰۰ نفر در بخش تولید با مشکل 
مواجه می شد. وی با اشاره به حل مشکالت کارخانه روغن نباتی گلناز، بررسی 
مشکالت واحدهای دامپروری در خلیل آباد و مشکالت کوره های آجرچزی در 
دشت جوپاری اظهار کرد: واحدهای تولیدی استان برای حل مشکالت خود در 
حوزه های مختلف از جمله تامین نقدینگی و تامین مالی و موانعی که ممکن 
است برخی دستگاه های اجرایی داشته باشند به ستاد حمایت قضایی از اقتصاد 
مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی متوسل می شوند و بسیاری از موانع را مرتفع 
کرده است تا بتوانند در فضای مناسب تری به فعالیت های اقتصادی خود ادامه 
دهند. رییس کل دادگستری استان کرمان با بیان این مطلب که سطح تعامالت 
موجود استان کرمان برای رفع موانع تولید و همکاری دستگاه قضایی با اتاق 

بازرگانی در کشور نمونه است، تصریح کرد: مرکز داوری در اتاق بازرگانی تشکیل 
شده و به صورت جدی مورد حمایت دستگاه قضایی استان کرمان قرار دارد. 
موحد گفت: قراردادهای بانکی از ماهیت تا عمل و آنچه منعقد می شود، در 
همایشی با حضور قضات کشوری، اندیشمندان و حقوقدانان مورد بررسی قرار 
گرفته است که نتایج بسیار خوبی را به دنبال داشته است. وی با تاکید بر این 
مطلب که همایش های خوبی با رویکرد حمایت از سرمایه گذاران در استان 
کرمان از سوی دستگاه قضایی برگزار شده است، تاکیدکرد: دادگستری استان 
اهتمام جدی دارد که برای حل مشکالت جامعه و کشور با همکاری سایر دستگاه 
ها قدم های رو به جلویی را بردارد زیرا باور بر این است که بسیاری از مشکالت 

جزء با همکاری و تعامل حل نخواهد شد .
رییس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: امروز قوه قضاییه در مسیر اجرای 
رویکردها و برنامه های تحولی خود نیاز به همکاری سایر قوا دارد زیرا بدون 
تصویب قوانین الزم به اهداف خود دست نخواهد یافت و در تامین امکانات و 
نیروی انسانی نیز به همکاری دولت نیاز دارد و دستگاه های اجرایی نیز برای رفع 
مشکالت و موانع پیش روی خود نیاز به حمایت مقتدرانه دستگاه قضایی دارند 
و این ضرورت ها باعث می شود بیش از گذشته احساس کنیم که باید تعامل و 

همکاری موجود را تقویت کنیم.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد:

قربانیان کرونا در کرمان از مرز ۷۰۰ نفر هم گذشت

رییس کل دادگستری استان کرمان:

دستگاه قضا حامی نهادهای اجرایی در حل مشکالت اقتصادی است

مردم والیتمدار و دوستدار خاندان نبوت)ص( 
برپایی مجالس  با  استان کرمان  روز عاشورا در 
شهدای  و  حسین)ع(  امام  سوگ  در  عزاداری 
هایی  جلوه  و  ریختند  ماتم  اشک  کربال  دشت 

از معرفت حسینی خود را به نمایش گذاشتند.
از  کرمان  استان  سراسر  مردم  ایرنا،  گزارش  به 
ساعات ابتدایی دیروز) یکشنبه( مطابق با دهم 
برپایی  با  حسینی،  عاشورای  روز  و  محرم  ماه 

مراسم زیارت عاشورا، روضه خوانی و هیات های 
به   را  خود  ارادت  اوج  زنی  زنجیر  و  زنی  سینه 

خاندان نبوت)ع( نشان دادند.
امسال به رغم شرایط خاص و محدودیت های 
امام  مکتب  دلداران  کرونا،  بیماری  از  ناشی 
به  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  با  حسین)ع( 
را  حسین  عشق  و  شور  و  پرداختند  عزاداری 

توامان جاری کرده اند.

راه  با  جوانان  بویژه  کریمان  دیار  مومن  مردم 
های  سیستم  و  خودرویی  های  کاروان  اندازی 
از  صوتی سیار فضای هر کوی و برزن را مملو 
حزن و اندوه کردند تا تاریخ بار دیگر شاهد جلوه 

های عاشورایی این ملت والیی باشد.
محرم امسال در غیاب شهید سپهبد حاج قاسم 
از  سلیمانی رنگ و بوی متفاوتی دارد، گروهی 
شهدای  گلزار  در  حضور  با  حسینی  ن  عزادارا 

شهر کرمان و آرامگاه مطهر این سردار بزرگ 
سپاه اسالم، با نوحه سرایی و سینه زنی نشان 

داند ما امت امام حسین)ع( هستیم.
جمعی از ارادتمندان به امام حسین )ع( و یاران 
غذاهای  پختن  به  عاشورا  روز  در  نیز  ایشان 
نذری و توزیع آنها بین عزاداران و مردم ارادت 
خود را به خاندان عصمت و طهارت به نمایش 

گذاشتند.

مراسم روز عاشورا  در دیار شهید سلیمانی برگزار شد:

سوگ حسینی در دیار شهید سلیمانی

آگهی تجدید مزایده عمومی اجاره امالک و مستغالتآگهی مزایده
دستگاه مزایده گذار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان 

موضوع تجدید مزایده:  اجاره امالک و مستغالت تحت اختیار آموزش و پرورش شهر کرمان به شرح جدول زیر:

مهلت دریافت، تکمیل و تحویل اسناد مزایده، از تاریخ انتشار آگهی روزنامه به مدت ۱۰ روز کاری از طریق سامانه ستاد ایران 
جهت دریافت اسناد مزایده و سایر اطالعات مورد نیاز به سامانه ستاد ایران به آدرس setadiran.ir مراجعه شود.۹۶۵۰۶۵

 شماره
 مزایده

 شماره
 پارت

مبلغ برآورد پایه مدت زمان اجاره 
)ریال(

میزان تضمین 
)ریال(

متراژ زیربنا 
)مترمربع(

محل قرارگیری ملک 

۱۱۳۹۹/۰۷/۰۱ت/۹۹-۳
لغایت ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ 

۳۵ 
ماهه

 حدود ۴۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲۷۰۰۰
 مترمربع زمین محصور

 اجاره محل شرکت فن سازان واقع در
 جاده کوهپایه

۱۱۳۹۹/۰۷/۰۱ت/۹۹-۶
لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 

۳۴ 
ماهه

 واقع در خیابان قرنی جنب کلینیک۲/۳۰۶/۲۲۰/۰۰۰۱۱۵/۳۱۱/۰۰۰۴۱
فرهنگیان محل مغازه عینک سازی

۲۱۳۹۹/۰۷/۰۱ت/۹۹-۶
لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 

۳۴ 
ماهه

 واقع در خیابان قرنی جنب کلینیک۳/۷۴۰/۰۰۰/۰۰۰۱۸۷/۰۰۰/۰۰۰۵۵
 فرهنگیان محل داروخانه

۳۱۳۹۹/۰۷/۰۱ت/۹۹-۶
لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 

۳۴ 
ماهه

 واقع در خیابان قرنی جنب کلینیک۲/۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰۱۰۰/۳۰۰/۰۰۰۴۱
 فرهنگیان محل فیزیوتراپی

۴۱۳۹۹/۰۷/۰۱ت/۹۹-۶
لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 

۳۴ 
ماهه

 واقع در خیابان قرنی جنب کلینیک۱/۷۸۵/۰۰۰/۰۰۰۸۹/۲۵۰/۰۰۰۴۵
فرهنگیان محل بانک

۱۱۳۹۹/۰۷/۰۱ت/۹۹-۷
لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 

۳۴ 
ماهه

 قطعه زمین داخل اردوگاه شهید۴۷۶/۰۰۰/۰۰۰۲۳/۸۰۰/۰۰۰۲۴۰۰
 رجایی کوهپایه

۲۱۳۹۹/۰۷/۰۱ت/۹۹-۷
لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 

۳۴ 
ماهه

 اتاقک داخل اردوگاه شهید رجایی۹۸/۶۰۰/۰۰۰۴/۹۳۰/۰۰۰۱۲
 کوهپایه

۱۱۳۹۹/۰۷/۰۱ت/۹۹-۸
لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 

۳۴ 
ماهه

 دکه خواروبار با ساختمان کانتینری۱۱۰/۵۰۰/۰۰۰۵/۵۲۵/۰۰۰۱۹
جنب اردوگاه شهید رجایی کوهپایه

۲۱۳۹۹/۰۷/۰۱ت/۹۹-۸
لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 

۳۴ 
ماهه

 واحد تجاری فروش فست فود در۸۵/۰۰۰/۰۰۰۴/۲۵۰/۰۰۰۶
 مجاورت اردوگاه شهید رجایی

کوهپایه

۱۱۳۹۹/۰۷/۰۱ت/۹۹-۹
لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 

۳۴ 
ماهه

۲۹۳۵عرصه و بالغ بر ۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰۲۵/۵۰۰/۰۰۰
۶۰۰ متر مربع در دو 

طبقه )هر طبقه ۳۰۰ متر 
مربع سالن و ملحقات(

کرمان بلوار سرباز کوچه شهید 
ایرانمنش جنب پارک گلستان )محل 

ملک تاالر پذیرایی ریحانه(

۱۱۳۹۹/۰۷/۰۱ت/۹۹-۱۰
لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 

۳۴ 
ماهه

بلوار جمهوری اسالمی جنب هنرستان ۴/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰۰
رسالت )محل فست فود آیدا(

۱۱۳۹۹/۰۷/۰۱ت/۹۹-۱۱
لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 

۳۴ 
ماهه

خیابان معلم مغازه روبروی اداره کل ۵۴۴/۰۰۰/۰۰۰۲۷/۲۰۰/۰۰۰۱۳۱
آموزش و پرورش(

به مناسبت هفته دولت 
صورت گرفت؛

افتتاح پنج طرح شهرداری 
رفسنجان

به مناسبت هفته دولت، ۵ طرح در سطح شهر رفسنجان با حضور 
مسئولین  از  جمعی  و  شهردار  شهر،  شورای  اعضای  فرماندار، 

شهرستان مورد بهره برداری قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، این طرح ها شامل بوستان مشاهیر به مساحت 
تومان و ۴ طرح  میلیارد  نیم  و  اعتبار یک  با  ۱۷  هزار متر مربع  
با اعتبار سه میلیارد و ۴۰۰  روشنایی معابر به طول ۶  هزار متر 

میلیون تومان بودند که به بهره برداری رسیدند.
معاون عمرانی شهردار رفسنجان در حاشیه افتتاح بوستان مشاهیر 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این بوستان با مساحت ۱۷ هزار 
متربع و اعتبار یک و نیم میلیارد تومان شامل  ۵ هزار مترمربع 
مترمربع  هزار  یک  کوبیک،  مترمربع   ۵۰۰ و  هزار  دو  سنگفرش، 
فضای بازی و ورزشی، ۴ هزار مترمربع فضای سبز و ۴ هزار و ۵۰۰ 

متر مربع آسفالت احداث شده است.
عارف اسداللهی با اشاره به اینکه طراح این بوستان مرحوم صداقت 
بود، افزود: این بوستان در بازه زمانی ۶ ماهه ساخته شده است و 
دارای سه آبنما موزیکال، پیست دوچرخه سواری، پیست اسکیت، 

فضای سبز،  یک میدان و زمین والیبال است.
با ۶  بازارچه محلی برای فاز بعدی بوستان مشاهیر  به گفته وی 

غرفه در نظر گرفته شده است.
معاون خدمات شهری شهرداری رفسنجان نیز در حاشیه افتتاح 
بلوارهای  پروژه روشنایی  اظهار کرد:  زینلی  بلوار شهید  روشنایی 
با  امام حسین)ع(   و  قنبری  بعثت ساحلی، شهید  زینلی،  شهید 
شهرداری  امانی  کادر  توسط  ریال  میلیارد    ۳۴ از  بیش   اعتبار 
رفسنجان  اجرا شده  است. محمد مختاری افزود: در تامین روشنایی 
بلوار شهید زینلی ۶۲  پایه چراغ با ارتفاع  هر کدام  ۱۱ متر به کار 
رفته و چراغ  نصب شده در این پایه ها ۴۰۰ واتی است که اعتبار 

هزینه شده در این بلوار یک میلیارد و ۵۴ میلیون تومان است.
وی عنوان کرد: روشنایی بلوار شهید قنبری با اعتبار ۵۷۸ میلیون، 
و  تومان  میلیون   ۸۵۰ اعتبار  با  )ع(  حسین  امام  بلوار  روشنایی 
انجام  تومان  میلیون  اعتبار ۹۱۸  با  بعثت ساحلی  بلوار  روشنایی 
اینکه در  بیان  با  شده است. معاون خدمات شهرداری رفسنجان 
بلوار امام حسین)ع( دو هزار متر مربع جدول گذاری و یک هزار 
متر مربع سنگفرش شده است، اضافه کرد: در بلوار شهید زینلی 
هفت هزار متر مربع، خیابان شهید قنبری چهار هزار متر مربع، 
خیابان بعثت ساحلی سه هزار متر مربع جدول گذاری شده است.
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هزار آدم

 از زمین ندارد 

از تو یک نشان 

زندگی  پیچید  گوشم  در  صدایت  که  روز  آن 
آغاز شد. بعد از رفتنت به کدام اسم عادت کنم!؟ 
خواستن های من از رونق افتاده است و بی تو هیچ 
اشتیاقی به دوباره های دیگر ندارم وقتی که غصه 
ها و زخم هایم را نمی توانم بشمارم. حرف نمی 
زنم و مردم فکر می کنند که در دنیای شطرنجی 
دیگر  که  حیف  است.  نیفتاده  اتفاقی  هیچ  من 
نیستی تا به دیوانگی هایم بخندی. نیستی که مرا 
مالمت کنی. نیستی که با تو تنهایی ام گم شود. 
من از فروپاشی خاطره ها می ترسم چرا که اگر 
تو را از یاد ببرم می میرم. هر وقت که می روی 
جان از وجودم می رود. پر از وحشت و خستگی 
می شوم از خودم فرار می کنم و انگار که سال 
ها زندگی را به حال خود رها کرده ام. پیرشدن 
دامان  نخواهی  خواهی  و  است  طبیعت  روال 
خالی  تو  از  را  ذهنم  اما  گرفت  خواهد  هم  مرا 
زیرا  نمی گیرم  پیرشدنم عزا  برای  نخواهد کرد. 
تو همچنان در وجودم زندگی می کنی. پیرشدن 
دردناک تر از نبودن تو نیست. تو نیستی که زخم 
هایم را بشماری و آرام بگیرم پس پیرشدن اگر 
مرا به سوی مرگ ببرد شیرین است دیگر آمدنت 
های  زمان  و  ندارد  سودی  بعد  به  جایی  یک  از 
تو  بی  که  بگذرد  بگذار  گرداند.  برنمی  را  رفته 
یک روز هم نزیسته ام. فقط تحمل پشت تحمل 
اما همچنان چاره ای نیست چرا که به عنوان یک 
هر  بشریت هستم  زنجیره ی  از  انسان یک حلقه 
اما  باشم  این زنجیره نداشته  چند نقش مهمی در 
باید زندگی کنم تا مایه ی دلگرمی دیگران باشم 
تو نیز مرا ندیدی اما مایه ی دلگرمی ام بودی ولی 

انگار بی خبر بودی.
همیشه رفته ای و من کنار درد پوچ ها 

کنار زخم های خود دچار مرز کوچ ها 
هزار آدم از زمین ندارد از تو یک نشان 
نه فارس و نه آذری و نه ترک و نه بلوچ

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از نگرانی خانواده ها و دانش آموزان کرمانی و ابهام از وضعیت سال جدید تحصیلی؛

اختالف کرونایی والدین با مدارس

چرا اعتیاد به مواد مخدر یک معضل اجتماعی است؟ 

اشاره:
و  است  نمانده  باقی  مدارس  تا شروع  روزی  چند 
وضعیت  به  توجه   با  دارد  قصد  پرورش  و  آموزش 
هر شهر با برنامه ای متفاوت به استقبال بازگشایی 
که  ای  مساله  برود.  کرونایی  روزهای  در  مدارس 
و حتی  ها  معلم  و  ها  خانواده  روزهای  این  دغدغه 
آموزش  وزیر  که  آنگونه  است.  شده  آموزان  دانش 
و پرورش اعالم کرده مدارس امسال نه از اول مهر 
بلکه از 15 شهریورآغاز می شوند و البته برای مقابله 
شهرهایی  برای  مختلف  سناریوی  سه  نیز  کرونا  با 
اند.  گرفته  نظر  در  قرمز  و  زرد  سفید،  وضعیت  با 
موضوعی که از هم اکنون نگرانی های زیادی را برای 
خانواده های دانش آموزان در پی دارد و همگان می 
بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  ظرفیت  آیا  پرسند؛ 
در مدارس به ویژه مدارس دولتی و با تراکم باالی 
گزارشی  زمینه  در همین  دارد!؟  وجود  آموز  دانش 

تهیه شده که درادامه قابل مطالعه است.
کرونا و مدارس

کرونا همه چیز را تغییر داد، زندگی روزمره ما و 
نیز در  جزییاتش را. مدرسه، معلم و دانش آموزان 
این تغییر بسیار تحت تاثیر قرار گرفتند و مدارس 
که تا پیش از این  با حضور اجباری دانش آموزان 
همراه  بود با ورود کرونا ویروس تغییر کرد و اکنون 
جای خود را به تدریس از طریق فضای مجازی داد.

طراحی 3 سناریو برای بازگشایی مدارس
رونمایی  سناریو  سه  از  پرورش  و  آموزش  وزارت 
آنها به وضعیت شیوع  از  کرده که اجرای هر کدام 
تحصیلی  سال  آغاز  به  نزدیک  روزهای  در  کرونا 
سفید  و  قرمز،زرد  سناریوهای  است.  وابسته 
راهکارهایی است که آموزش و پرورش برای شروع 

سال تحصیلی جدید عرضه کرده است. بر این اساس 
اگر وضعیت شهری قرمز باشد، کالس درس دانش 
آموزان فقط در فضای مجازی برگزار خواهد شد؛ اما 
در وضعیت زرد، دانش آموزان سه روز در هفته را 
به مدرسه می روند و سه روز دیگر آموزش مجازی 
به  که   هم  سفید  شهرهای  در  کنند.  می  دریافت 
دانش  حضور  با  و  عادی  روال  طبق  مدارس  طبع 

آموزان برگزار خواهد شد.
اگر پروتکل های بهداشتی رعایت نشود

که  است  این  ها  خانواده  دغدغه  ترین  مهم  حال 
صورت  به  درس  های  کالس  برگزاری  صورت  در 
هنگام  در  بهداشتی  های  پروتکل  اگر  حضوری 

آموزش حضوری به هر دلیل اجرایی نشوند مدارس 
تبدیل  ویروس  های  کانون  از  یکی  به  توانند  می 
شوند. به ویژه اینکه بازگشایی مدارس دقیقا بعد از 
برگزاری مراسم های عزاداری محرم بر پا می شود. 
اما مسئوالن آموزش و پرورش استان امیدوار هستند 
که با رعایت پروتکل های بهداشتی در مناطقی که 
کالس ها حضوری و نیمه حضوی برگزار می شوند، 

جلوی شیوع ویروس را در مدارس بگیرند.
یعقوبی، پدر یکی از دانش آموزان کرمانی است که 
برای حضور فرزندش در مدرسه دغدغه دارد. وی در 
این باره چنین می گوید: من نگران سالمتی فرزند 
خودم هستم، زیرا فضای کالس و مدرسه آنها شلوغ 

است و در کالس بیش از سی دانش آموز هستند.
منوچهری یکی از دبیران پایه سوم ابتدایی ضمن 
شان  فرزندان  حضور  از  ها  خانواده  ترس  به  اشاره 
در حیاط شلوغ مدرسه و کالس، خاطر نشان کرد: 
به  را   فرزندشان  ها  خانواده  برخی  اینکه  احتمال 
مدرسه نفرستند هست، در این صورت من باید آنچه 
توضیح می  آموزان  دانش  برای  را در کالس درس 
و  بگیرم  فیلم   و  انجام دهم  منزل  دهم مجددا در 
در فضای مجازی برای این تعداد دانش آموزی که 
حضور نداشته اند، بفرستم. این  به آن معناست که 

کارم دو برابر می شود.
مریم ملکی یکی دیگر از والدین کرمانی به شلوغی 
مدرسه در زنگ تفریح اشاره کرد و گفت: حضور بچه 
ها نه تنها در کالس های درس که در حیاط مدرسه 
نیز جای نگرانی دارد و نیازمند به کنترل بیشتری 
است. مسئوالن آموزش و پرورش و اولیای مدرسه 
باید تمهیدات بیشتری در این  باره در نظر بگیرند؛ 
مانند عدم حضور همه دانش آموزان به صورت یک 

جا در حیاط مدرسه. 
که  است  کرمانی  اموزان  دانش  از  یکی  علیرضا 
در  حتی  مدارس  بازگشایی  صورت  در  دارد  انتظار 
و  آموزش  مسئوالن  وضعیت،  بودن  سفید  صورت 
پرورش و اولیای مدارس برای ضد عفونی کردن  به 

موقع مدارس برنامه ریزی کنند.
سخن آخر

کرونا جدای از نگرانی والدین، هزینه های پیدا و 
ثبت  است؛  تراشیده  ها  برای خانواده  زیادی  پنهان 
با هزینه  انتفاعی  نام دانش آموزان در مدارس غیر 
های هنگفت که حاال هزینه ای با شک و شبهه به 
کالسی  اصال  که  است  ممکن  زیرا  رود،  می  شمار 
تشکیل نشود. در این میان هزینه های دیگری مانند 
سرویس مدارس نیز پیش روی خانواده ها است که 
در صورت کم شدن تعداد دانش آموزان هر سرویس 
، ما بقی هزینه را خانواده باید تقبل کند و مسائل 

دیگری از این دست که ممکن است پیش بیاید.

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

افراد  با درمان صحیح  اّما  اعتیاد یک معضل اجتماعی است،  اگرچه 
مبتال به آن، می توان کمک قابل توجهی به آن ها و جامعه کرد.

 یک تصور غلط و رایج در مورد اعتیاد به مواد مخدر وجود دارد که 
او  این معضل صرفا روی زندگی فرد مصرف کننده تأثیر می گذارد و 
به جز خود، به هیچکس دیگری آسیب نمی رساند که در حقیقت این 
موضوع بهانه ای برای مصرف کنندگان مواد مخدر است که برای توجیه 

اعتیاد خود استفاده می کنند.
تأثیر  و  نیست  نفره  یک  پدیده ای  تنها  نه  مخدر،  مواد  به  اعتیاد 
معضل  یک  بلکه  می کند،  ایجاد  اطرافیان  زندگی  روی  دومینویی 
و  می شود  مخدر  مواد  مصرف  سازی  عادی  باعث  که  است  اجتماعی 

افراد جامعه و خانواده ها را تحت تأثیر قرار می دهد.
تأثیر اعتیاد به مواد مخدر

در نگاه اّول ممکن است اعتیاد به مواد مخدر, این باور را در جامعه 
به وجود آورد که فقط روی مصرف کننده تأثیر می گذارد، این در حالی 
است که به دلیل مخرب بودن, اعتیاد به عنوان یک معضل اجتماعی 
می تواند تأثیرات سوئی روی جامعه، خانواده و افراد بگذارد و از این رو 

کم پیش می آید که افراد دیگر تحت تأثیر آن قرار نگیرند.

مسئولیت های  و  وظایف  از  مخدر,  مواد  مصرف  دلیل  به  که  فردی 
خود غفلت می کند، نه تنها روی شغل، تحصیل کودکان یا امنیت مالی 
خانواده, بلکه می تواند روی محیط خارج از بستگان درجه یک خود نیز 
تأثیر منفی بگذارد، چراکه دوستان و یا اعضای جامعه از حضور نداشتن 

و یا همراهی نکردن این فرد در حیطه های مختلف رنج می برند.
اعتیاد می تواند روی سالمتی کوتاه مدت و بلند مدت افراد نیز تأثیراتی 

داشته باشد که از آن جمله می توان به مرگ به عنوان ماندگارترین اثر 
اعتیاد به مواد مخدر اشاره کرد، چرا که به دلیل افزایش تحمل, منجر 

به مصرف بیش از حد فرد می شود.
ارتباط بین اعتیاد و جرم

ارتباط قطعی میان جرم و مواد مخدر وجود دارد که عمدتا باعث پدید 
آمدن یک شرایط غیرقانونی می شود، چرا که نه تنها حمل بسیاری از  

تأثیر  فرد مصرف کننده تحت  اگر  بلکه  است،  غیرقانونی  موادمخدر 
آن ها قرار گیرد, می تواند به ارتکاب جرایم دیگری نیز ترغیب شود.

انواع جرایمی که فرد ممکن است هنگام مصرف مواد مخدر مرتکب 
شود, گسترده هستند و به عوامل متعددی بستگی دارند، اّما قدر مسلّم 
افراد  دیگر  با  مقایسه  در  مخدر  مواد  کنندگان  مصرف  که  است  این 
جامعه, بیشتر مرتکب جرم می شوند که از آن جمله می توان به جرایمی 
چون سرقت های کوچکی اشاره کرد که مصرف کننده ها برای به دست 

آوردن مواد مخدر دست به آن ها می زنند.
چگونه توانبخشی مواد مخدر می تواند باعث بهتر شدن جامعه شود؟

در جامعه, دو گروه از افراد وجود دارند، گروهی که معتقدند درمان 
اعتیاد باید به همه افراد جامعه آموزش داده شود و گروهی دیگر که 
فکر می کنند نباید به اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک معضل جنایی 
نگاه کرد، از این رو مهم نیست که چه کسی از اعتیاد رنج می برد یا 
اصال این موضوع جنایی است یا خیر، چرا که با درمان مناسب, می توان 

به اعتیاد خود غلبه کرد و دوباره فرد مفیدی برای جامعه خود بود.
حال  در  سرعت  به  مخدر  مواد  توانبخشی  روند  اینکه  به  توجه  با 
برای  را  الزم  اقدامات  کنندگان،  مصرف  از  بسیاری  است،  پیشرفت 
آوردن  دست  به  با  توانسته اند  و  داده اند  انجام  خود  اعتیاد  با  مقابله 
مشاغل خارق العاده، به افراد مهم و ستون های محکمی در جوامع خود 

تبدیل شوند.

   چند روزی بیشتر تا آغاز به کار مدارس باقی نمانده است و آموزش و پرورش 
استان کرمان قصد دارد با توجه به وضعیت هر شهر با برنامه ای متفاوت به استقبال 
روزهای  این  دغدغه  که  مساله ای  برود.  کرونایی  روزهای  در  مدارس  بازگشایی 
ظرفیت  آیا  می پرسند؛  همگان  و  است  شده  دانش آموزان  حتی  و  معلم ها  والدین، 
باالی  تراکم  با  دولتی  مدارس  ویژه  به  مدارس  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
می تواند  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  آیا  دارد،  وجود  دانش آموز 

تضمین سالمتی دانش آموزان را به خانواده ها بدهد و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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فرهنگ و ادب

نوشتاری درباره ابوسعید ابوالخیر از جمله مشایخ متصوف مکتب خراسان ؛ 

  پیشگام عرفان عملی در ادبیات فارسی 
سرویس فرهنگی- ادبی کرمان امروز

 
شمار  به  خراسان  مکتب  متصوف  مشایخ  از جمله  ابوالخیر  ابوسعید 
و  عملی  عرفان  عرصه های  در  معنوی  شخصیت  دلیل  به  که  می رود 
در  بسیاری  نقش  اجتماعی  و  تربیتی  حوزه های  در  گسترده  حضور 
عمیقی  آمیختگی  شعر  و  عرفان  با  وی  نام  داشت،  جامعه  همگرایی 
دارد و همین موضوع سبب شد تا در میان عارفان مقامی بسیار ممتاز 

و استثنایی کسب کند. 
ضمیر  در  که  است   بدیلی  بی  کیمیای  و  گوهرگران بها  عرفان، 
انسان هـای  پاک نهاد بروز می کـند و وجودشان را به مدد لطف الهی 
سده  در  سیاسی  و  ای  منطقه  تحوالت  با  همزمان  می بخشد.  صیقل 
چهارم شاهد تولد، بالندگی و رشد یکی از عرفای نامدار این دوره بودیم 
کشاکش های  در  تعادلی  وزنه  چون  خراسان  در  فرد  این  حضور  که 
اندیشه   از  بـزرگوار  و  بـارز  نـمونه ای  ابوسعیدابوالخیر  بود.  اعتقادی 
عرفانی است. او بـا تمام بزرگان و دانشمندان زمان  خـود فـقیه، متکلم، 
فیلسوف و طبیب الفت داشت و به سخن آنها گوش  می داد و از آنـها 
نـیز ارشاد  هـم نکته هایی یاد می گرفت و در زمان  مناسب  آنـان را 
و راهـنمایی مـی کرد. ابوسعید ابوالخیر یکی از بزرگ ترین آموزگاران 
نیک سرشت، آزاد اندیش و  انسان دوست است. آنچه در طول چهار 
سدِه نخستین تصوف و عرفان ایرانی که دوره زرین این پدیده روحانی 
و فرهنگی به شمار می رود، یعنی دوران عشق و مالمت، همگی در 
گفتار و رفتار ابوسعید خالصه شده است. ابوسعید در یکم محرم ۳۵۷ 
را نزد  او قرائت قرآن  َمه نه خراسان چشم به جهان گشود.  قمری در 
یکی از مشاهیر بزرگ خراسان به نام ابومحمد انازی و ادبیات عرب را 
از محضر ابوسعید اندازی آموخت. او تا آخر عمر در طریق علم کوشش 
کرد و بسیاری از علمای بنام روزگار از شاگردان او به شمار می روند 
پایه  بر  ابوسعید  عرفانی  َمشرب  دارند.  حدیث  روایت  اجازه  وی  از  و 
نهاده  بنا  زمینی  عالیق  و  دنیا  از  پوشیدن  و چشم  عطوفت  مهربانی، 
شده است و صوفیان پس از او از جمله عطار نیشابوری، بسیار تحت 
تاثیر وی بوده اند تا آنجا که در آثار خود از او فراوان یاد کرده  و مرام 
وی را پاسداری و تبلیغ کرده اند. ابـوسعید یکی از بـزرگ ترین و خوش 
مشرب ترین عارفان ایران به شمار می رود. کارهـای شـگفت و سخنان 
منکران  و  تصوف  مخالفان  بیشتر  و شگفتی  مایه  اعجاب   او  شورانگیز 

درویشی شد و بسیاری در اثر سخنان سوزناک به راه  وی درآمدند.
 کرامت و عرفان شیخ ابوسعید ابوالخیر

از هیچ فردی به اندازه ابوسعید کرامت و ریاضت نقل نشده و هـیچ 
شـیخی همچون او آگاه بر ضمایر و اشراف بر قلوب مردم نبوده است. 
وی  در انواع علوم، کمال محض داشت و در خصوصش نقل شده که در 
در آغاز عمرش ۳۰  هزار بیت عربی خوانده بود و در علم تفسیر، حدیث، 
فقه و طریقت شناسی بهره فراوانی داشت. ابوسعید در دیدن عیب های 
نفس و مخالفت کردن بـا هـواها و هوس ها به درجه نهایت رسیده بود 
داشت.  بزرگ  تحمل سختی ها، شأنی  و  دنیا  به  بی نیازی  و  فقر  در  و 
ابوالخیر از این جهت معروف بوده که مردم  می گفتند: هرجا که سخن 
ابـوسعید رود، همه دل ها در همان لحظه وقت خوش شود. در روزگار 
او تصوف رشد یافت و مردمی که از ریاکاری عالمان  دین  و ستمکاری 
حـاکمان و فرمانروایان زمان به تنگ آمده بودند، محضر او را پناهگاه 
خود یافتند و از هـر طرف به دیدنش شتافتند و این همه مایه رواج 

درویشی و صوفیگری در خراسان شد.
 استادان شیخ ابوسعید

کرکانی  ابوالقاسم  رسید،  او  خدمت  به  ابوسعید  که  پیری  نخستین 
است  و از خود او نقل کرده اند: آن وقت که قرآن می آموختیم پدرم مرا 
ابوالقاسم کرکانی که از مشایخ بزرگ  به  نماز آدینه برد. در راه شیخ 
زیرا  نمی توانستیم رفت  دنیا  از  ما  را گـفت  که   پدرم  آمد،  پیش  بود، 
که والیت را خالی می دیدیم و توانستیم  رفت  زیرا که والیت را خالی 
می دیدیم و درویشان ضایع می ماندند؛ اکنون این فرزند را دیدم ایمن 
گشتم  که  عالم  را از این کودک نصیب خواهد بود... آنگاه بمن گفت: 
ای پسر، خواهی  که  سخن خداگویی؟ گـفتم خـواهم. گفت: در خلوت 

این شعر می گوی:
من بی تو دمی قرار نتوانم  کرد احسان ترا شمار نتوانم کرد

گر بر تن من زبان شود هر مویی یک  شکر تو از هزار نتوانم کرد
همه روز این بیت ها می گفتم تـا بـه برکت این  بیت  در کودکی راه 

حق بر من گشاده شد.
از جـمله  افرادی  که در مـرو ،ابوسعید به محضر درس  آنها حاضر شد 
امام  ابـوبکر احـمد بن عبداهلل معروف  به  قفال مروزی فقیه و دانشمند 
نامدار شافعی بود و گویا پیش این مرد که دانشمند خشک  و سخت 
ابوسعید  رفت.  به سرخس   مرو  از  و  نیاورد  دوام  بـود، چندان   گـیری  
می پرداخت  نفس کشی   و  ریاضت  به  شب ها  و  می خواند  درس  روزها 
از  مـی داد. پس  انـجام  نفس خـود  برای  شکستن   کارهای شگفتی  و 
الصـوفیه  ابوعبدالرحمن سلمی صاحب طبقات  پیش  ابوسعید  چندی 
رفـت و از دسـت او خرقه پوشید و پیش ابوالفضل سرخسی آمد. پیر 
او را گـفت: اکنـون حال تمام  شد؛ یا میهنه  باید شد تا خلق را بخدای 
باز خوانی  اما چون ابـوسعید احـوال درونی خود را نیک می  دانـست 
بـه ُحسن نـظر پیر خـود بـسنده نکرد و حدود هفت سال  دیگر در 
ریاضـت، قـناعت و نفس کشی کوشید تا بدانجا که خود را از شواغل 
حسی و حیله انگیزی نفس و دستان کاری هـای  آن  رها ساخت و آنگاه 

بزادگاه خویش مـیهنه باز آمد.
تأثیر شـیخ ابـوسعید بر روزگار خویش 

ابوسعید مـردی روشـن بین، وسیع نظر و سراپا ذوق و حال بود. او 
تهذیب  و  تـربیت  راه  صـحیح  شکنجه،  و  غلبه  قـهر،  که  مـی دانست 
اخالق نیست، به زور، هیبت و قدرت می توان بشر را مقهور ساخت اما 
نمی توان انسان کامل سـاخت. بـه نظر او هر فردی این کار را انجام 
دهد و تهذیب و تربیت نفس خود را فرو گذارد، به منزله  این است  که 
به کاری زائد پرداخته است. در اثر همین رفتار و مردم  دوستی و توده 
نوازی، اندک اندک کار وی  در زادگاهش  باال گرفت و از همه شهر و 
حوالی آن به خدمت او می رسیدند، دیری نپایید که فـقیهان، مـتکلمان 
و ظاهرپرستان نیز از این کار آگاه شدند و چون بازار خود را در برابر 
ابوسعید کساد و بی رواج دیدند به بهانه هایی چون عدول از  سخنان  
حق و بی توجهی به احکام شریعت، او را المذهب و بـی پروا نـامیدند. 

هـمه فکر، ذکر و هوش او در پی  مردم  و بهبود حال و قال آنها بود 
زیرا همه را برابر و یکسان می دانست و مـقام و جـاه ظـاهری او  را فریب 
نمی داد و شب و روز در فکر این بود که اصولی را که درست  و سودمند 
روشنایی  و  حق  نور  و  کند  تکرار  و  تلقین  بود،  یافته  مردم  سزاوار  و 
آورده اند  کند.  روشن  ساده دل  غافالن   دل های  در  را  پاکی  و  راستی 
استاد  بـزرگان چون محمد جوینی،  از  نیشابور جـمعی  در  روزی  که 
بودند و  ابوالقاسم قشیری در خدمت شیخ  استاد  و  اسماعیل صابونی 
مـی گفتند تـا ورد هـر یکی در شب چیست؟ چون نوبت به شیخ رسید، 
گفتند: ای شیخ، ورد تو چیست؟ شیخ ما گفت: هر شب مـی گوییم که 
یارب درویشـان را فردا چیزی ده تا بخورند. ایشان به یکدیگر نگریستند 
باشد؟ شـیخ گـفت که پیامـبر)ص(  این چه ورد  و گفتند: ای  شیخ، 
در  بنده  که  وقتی  تا  است  بنده  یاری  اندیشه  در  است، خداوند  گفته 
اندیشه کمک و یاری کردن برادر مسلمان خود بـاشد. آنها   اقـرار دادند 
که ورد شیخ تمام تر است. در اثر همین آموزش های سودمند و سخنان 

شورانگیز مردم خراسان در روزگار وی به کلی دگرگون شدند.
آثار و سخنان او

که  دهد  می  نشان  موجود  تاریخی  آثار  و  شواهد  قرائن،  طبق  بر 
ابـوسعید خـود چیزی ننوشته است. او می گوید:  دفـتر صوفی سـواد و 

حرف نیست جز دل اسپید همچون برف نیست
اطالع زیاد وی از تفسیر، حدیث، فقه و آثـار صـوفیان  بزرگ  به حدی 
بود که مایه اعـجاب مـعاصران خود مـی شد. احـادیث و روایت هایی که 
متروک و فراموش مانده بود، ابـوسعید از آنـها در راه عرفان به نیکی 
سود می جست و بر اثر نیکو بیانی، خوش سخنی و نیرومندی شـگرف 
در سـخنوری و وعظ گویی همه را مجذوب  خود می کرد و در همه 
شنودگان  دل  و  گوش  نوازشگر  اسـتاد  شـاعران  اشعار  او  خطابه های 
دلفریب  و  زیبا  اشعار  میان   در  ابوسعید  هـمچنین  می شد.  یارانش  و 
خـود  از  ابیاتی   هم  گاهی  و  کرد  می  گلچین  گذشته  استادان  از  که 
مـی خواند و گویا وی نخستین صوفی باشد که اندیشه های خود را بـه 
پیشگام   راه   این  در  بـاشد  اگر چـنین  و می گویند که  درآورده  شعر 
سنایی  و عـطار بـوده است. بسیاری از اشعاری را هم که به ابوسعید 
نسبت می دهند، باید گفت  از او نیست و نوادگان و ارادت کیشانش بـه 
او بـسته اند تا نشان دهند که شیخ در شاعری  هم  گـوی  سـبقت ربوده 
باره  محمدمنور شاعر سده هفتم می گوید: جماعتی  این  اسـت. در 
برآنند که بیت ها که به زبان شـیخ رفـته اسـت، او گـفته اسـت و نه 
پروای  که  به حضرت حق  بودی  استغراق  را چـندان  او  که   چنانست  
که  نوشت  نامه حمزه  برپشت   که   بیت   بجز یک  نداشتی،  گفتن  بیت 

شیخ گفته است:
جانا بزمین  خاوران  خاری نیست کش با من و روزگار من کاری نیست

با لطف و نوازش  جمال  تو مرا در دادن صد هزار جان عاری نیست
حاصل آنکه خود ابوسعید به نـثر و به  نظم چیزی ننوشته و نسروده 
است  اما چند کتاب درباره سخنان، احوال، کرامات و مقامات وی در 
دست  است  و نیز دو سه نامه مهم و سودمند که با ابن سینا فیلسوف  
نامدار زمان خـود مکاتبه کرده و مطالبی پرسیده  و جواب هایی  دریافته  
فی  التوحید  اسرار  کتاب ها  این  از  یکی  است.  مانده  یادگار  به  است، 
مقامات الشیخ ابی سعید نام دارد که محمد بن منور میهنی  نواده  شـیخ 
 ۱۸۹۹ در  ژوکوفـسکی  را  کتاب  این  نـخستین بار  است.  گـردآورده  
کتابخانه  نسخه  روی  از  کنونی  گراد  لنین  یا  بورگ   پطرز  در  میالدی 
پطرز بورگ و کتابخانه کپنهاک چاپ کرد. دومین چـاپ را در ۱۳۱۳ 
با  ژوکوفسکی   چاپ  همان  روی  از  بهمنیار  احمد  استاد  خورشیدی 
حـذف نـسخه بـدل ها و تصحیح پاره ای موارد و یکنواخت کردن رسم 

الخط انجام داد.
۲ رساله  از دیگر آثار برجای مانده ابوسعید است که به نام "حاالت 
 ۱۳۳۴ در  است.  شده  چاپ  تهران  در  ابـوسعید"  شیخ  سخنان  و 
خورشیدی مجموعه ای از "سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر"به کوشش 
بیت های  و  رباعی ها  همه  آنجا  در  که  آمد  بازار  به  نفیسی   تصحیح  و 

که  کرد  می توان  باور  سختی  به  است.  آمـده   گرد  شیخ  به  منسوب 
رباعیات او از ۱۵ عـدد بـگذرد.

چـشمی دارم هـمه پر از دیدن دوست بادیده مرا خوش است / چون 
دوست در اوست از دیده و دوست فرق کردن نتوان

و  مبهم  مطالب  ابوسعید  شاعرانه   عـقاید  در  شود  می  دیده  چنانکه 
تاریک موجود است و تعیین خط مرز میان عشق زمینی و آسمانی، 
میان  مـستی  زمـینی و عشق الهی بسی دشوار است اما این دشواری به 
استثنای شماری از استادان  مانند حـافظ  که بـه طریقه نخست تمایل 
دارد و سنایی، عطار و مولوی بلخی که به دومی  متمایل هستند، درباره 

بیشتر غزلسرایان و شاعران متأخرتر هم صدق مـی کند.
نفوذ ابوسعید در آثار و افکار صوفیان دیگر

یکی از صوفیان بزرگ که در افکار صوفی  منشان  پس از خود تأثیر 
گذاشته و مایه پختگی و تکامل اندیشه های آنان شده، ابـوسعید اسـت. 
نام او در اطراف جهان پراکنده شده بود به طوری که بغدادی  صاحب  
می برد  نام  وی  از  بود  ابوسعید  معاصر  که  الفرق«  بین  »الفرق  کتاب 
و  می خواند  نـماز  رکعـت  صـدها  روزها  بعضی  ابوسعید  اینکه   از  و 
نـماز مـی گزارد، اظهار شگفتی  کرده  اوقات یک هفتـه کامـل  برخی 
رباعیات  در  زبان  بررسی  است.  آشکار  و ضاللت  کفر  این  می گوید:  و 
بر  شاعر  تسلط  قدرت  و  مهارت  که  دهد  می  نشان  ابوالخیر  ابوسعید 
ایجازهای  و  و نحو کالم  زبان  قابلیت های  واژگان و شناخت  موسیقی 
هنری، برجسته ترین حرکت خالقانه ابوسعید برای برکشیدن شعر خود 
بوده است. یکی از بزرگترین پیروان او عطار نیشابوری است که تقریباً 
در همه آثار خویش خواه به نظم و خواه بـه نـثر از ابـوسعید نام  می برد 
و در این ارتباط مـی گوید: سـخن بشنو ز سلطان طریقت  سپهساالر 
دین  شاه حقیقت/ سلیمان سخن در منطق الطیر که این کس بوسعید 

است  ابن  بوالخیر!
نامه«  »الهی  در  و  حکایت  »مصیبت نامه۹  در  عطار،  رفته   هم   روی  
»اسـرارنامه«  در  و  حـکایت  سه  الطیر«  »منطق  در  و  حکایت  پنج 
این موارد تعظیم و  به نظم آورده و در همه  ابوسعید  از  یک حکایت 

بزرگداشتی شگرف نسبت به او اظـهار کرده اسـت.
دریـای کمال و عظمت روح ابوسعید بـسیار فراتر از آن اسـت کـه 
در گـفتاری اندک بتوان به تمام ابعاد آن پرداخـت، بـه ویژه آنکه  بنا 
بر اسناد معتبر، شیخ برای بیان اعتقادات خود و آمـوزه هـایی که به 
آن دست یافته است، هـیچگاه دست به قلم نـبرده و مطلبی ننوشته 
بیان شده  مطالبی است که در  او و دربـاره  وی  از  آنـچه  است و هر 
تذکره ها و احوال و آثار عارفان به آن پرداخـته شـده اند و بیش از 
است.  ابوسعید  شـیخ  مـقامات  فی  التوحید  اسـرار  کـتاب  اینها  همه 
بخش مهمی از زیبایی رباعیات ابوسعید در ایجازی است که در سخن 
قالب  در  و عمیقی  او، مطالب گسترده  رباعی های  در  دارد.  او وجود 
بر  آنکه  با وجود  بیان شده اند که  پویا  و  کوتاه ترین جمله های کنشی 
تحرک و ریتم شعر افزوده اند، بار سنگین و عمیقی از معانی متضاد و 
متقابل را روبه روی هم نشانده اند؛ تقابل میان »عشق و عقل«، »آمد 
بر  کوتاهی جمله ها  ریخت«.  و  و گریخت«، »گرفت  و شد«، »ریخت 
سرعت انتقال مفاهیم افزوده اند. شاعر به این طریق سرعت زایل شدن 
عقل را در هنگام مواجه با عشق به زیبایی بیان کرده است. در رباعی 

زیر می خوانیم:
آن یار که عهد دوستداری بشکست

می گفت دگر باره بخوابم بینی
 می رفت و منش گرفته دامن در دست
پنداشت که بعد از او مرا خوابی هست

نقل است کـه  شـیخ  ابوسعید وصیت کرده بود که پس از او نـیز هـیچ 
فردی مـطلبی دربـاره  او نـنویسد و از آنجا که نسل اول شـاگردان و 
دوستداران مکتب شیخ به احترام وصیت او هیچ گاه  دست به قلم نبرده 
اند و مطلبی نـنوشته انـد. مقام و منزلت این عارف بزرگ در عرفان 
شناخته  شایسته ای  گونه  به  هنوز  وی  دوران  از  سال  هزار  با گذشت 
نشده است و ضرورت ایجاب می کند که دانشمندان و بزرگان علم و 
معرفت این شخصیت واالی عالم تشیع را از طریق برگزاری  همایش 
ها و کنگره های تخصصی به جهانیان معرفی کنند. آرامگاه منسوب به 
ابوسعید ابوالخیر در روستای مه نه تربت حیدریه مربوط به دوره  قاجار 
ملی  آثار  از  یکی  به  عنوان  تیر ۱۳۸۴ خورشیدی  پنجم  است که در 

ایران به ثبت رسید.
منبع: خبرگزاری ایرنا
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سرنوشت شوم کسی که نگذاشت امام حسین)ع( آب بنوشند 

نبرد عقـل و جهـل

 در باب لحظه جانگداز شهادت امام حسین)ع( روایات بسیاری آورده 
نگاه  قضیه  این  به  جهتی  از  یک  هر  تاریخی  کتب  و  مقاتل  است.  شده 
پایانی  لحظات  در  اباعبداهلل)ع(  مقاتل، حضرت  ارباب  گفته  کرده اند. طبق 
عمر شریفشان دائما خدا را خوانده و حضرت باری را شکر می کردند. طبق 
نادیده  نیز  را  دشمنان  جسارت های  حتی  الشهدا)ع(  سید  روایات،  برخی 

گرفته و پاسخ نمی دادند.
با این حال، یک مورد وجود دارد که حضرت سید الشهدا)ع( در آن، رفتار 
دیگری نشان دادند و آن مربوط به جسارت فرد هتاکی است به نام " زرعة 

بن ابان بن دارم".
ابتدا بهتر است مروری بر لحظات  برای درک و تجسم ماجرای این فرد 
داشته  قتلگاه  ایشان در گودی  و مصائب  ابا عبداهلل)ع(  پایانی عمر شریف 

باشیم.
وقتی خورشید جهان بر خاک افتاد

در کتاب اخبار الطوال، ص 258 و نیز سایر منابع شیعی و سنی در باب 
شهادت حضرت امام حسین)ع( چنین آمده است:

طبق گفته ابن سعد، ساعاتی از روز گذشت و مردم در حال نبرد با حسین 
بن علی بودند؛ اما کسی برای کشتن وی اقدام نمی کرد. دینوری آورده است: 
در این وقت امام حسین)ع( نشسته بود و اگر می خواستند می توانستند او را 
بکشند، اما هر قبیله ای بر آن بود تا مسؤولیت آن را به عهده دیگری بیندازد 

و کراهت داشت تا بر این کار اقدام کند.
در این وقت شمر فریاد زد: مادرتان در عزایتان بگرید، منتظر چه هستید، 
او را بکشید! اولین کسی که به امام حسین)ع( نزدیک شد ُزْرعة بن شریک 
تمیمی بود که ضربتی بر کتف چپ امام زد و پس از آن ضربه دیگری بر 
گردن آن حضرت زده، نقش بر زمینش کرد. آن گاه سنان بن انس نخعی 
پیش آمد و ضربه ای بر استخوان سینه آن حضرت زد؛ سپس نیزه اش را در 
سینه امام حسین)ع( فرو کرد. در این وقت بود که امام روی زمین افتاد. 
را جدا کند، در حالی که  امام حسین)ع(  تا سر  پیاده شد  اسب  از  سنان 
خولی بن یزید اصبحی هم همراهش بود. وی سر را جدا کرد و آن را نزد 

عبیداهلل بن زیاد آورد.

 شیخ مفید می نویسد: ُزْرعة بن شریک به کتف چپ امام ضربتی زد و پس 
آن ضربتی بر گردن آن حضرت نواخت، سنان بن انس نیزه ای بر آن حضرت 
زد که آن حضرت به زمین افتاد. آن گاه خولی رفت تا سر آن حضرت را جدا 
کند که دستش لرزید. شمر خود از اسب فرود آمد، سر امام را جدا کرد و به 

دست خولی داد تا به عمر بن سعد برساند.
طبق گفته ابن سعد، زخم های بدن امام حسین)ع( را که شمارش کردند، 
33 مورد بود، در حالی که بر لباس ایشان بیش از صد مورد پارگی در اثر 
امام حسین)ع(  باز گفته شده وقتی  تیر و ضربت شمشیر وجود داشت. و 
را  دیگرش  و شمشیر  نهشلی  قالنس  را  او  به شهادت رسید، یک شمشیر 
جمیع بن َخلْق اودی برد. لباس )ِسروال ـ شلوار ـ و قطیفه( آن حضرت را 
بحر بن کعب تمیمی و قیس بن اشعث بن قیس کندی برداشتند که بعدها 
ازدی،  بن خالد  اسود  را  امام  نعلین  قیِس قطیفه می گفتند!  این قیس،  به 

عمامه ایشان را جابر بن یزید، و برنُس آن حضرت را مالک بن بشیر کندی، 
برداشتند.

هتاکی که به نفرین اباعبداهلل)ع( دچار شد
سرنوشت افرادی که به امام جسارت کرده و ایشان را به شهادت رساندند 
متفاوت است. با این حال، بررسی سرنوشت یکی از این افراد برای ما مهمتر 

از سایرین است. این فرد "زرعة بن ابان" نام دارد.
واقعه  از  بوده پیش  ابان  بنی  قبیله  از  تاریخی زرعه که  طبق روایت های 
کربال هم یکی از فرزندان امیرالمومنین  را به شهادت رسانده بود.  او در 
ظهر عاشورا جزو نفراتی محسوب می شد که دیگران را به بستن آب بر روی 
خاندان امام حسین )ع( تشویق می کرد؛ تا جایی که وقتی سیدالشهدا در 
ظهر عاشورا طلب آب کردند و به سوی فرات به راه افتادند تا آب بنوشند، 
زرعه فریادی زد تا میان امام و آب فاصله بیندازد؛ به همین خاطر اباعبداهلل 

او را در حال تشنگی  او را نفرین کرد و فرمود: خداوندا!  در همان حال 
بمیران و هرگز او را نیامرز! دعایی که باعث خشم زرعه شد و به دنبال آن 

تیری به سمت چانه حضرت پرتاب کرد و مانع آب خوردن ایشان شد.
 طبق روایتی دیگر، روز عاشورا، چون تشنگی بر امام حسین )ع( چیره شد، 
حضرت )ع( به سوی فرات حرکت کرد تا  اندکی آب بنوشد. در این هنگام 
زرعه فریاد زد تا میان امام )ع( و آب فاصله بیندازند. حضرت )علیه الّسالم( 
ابدا. زرعه به خشم آمد و تیری به  له  اقتله عطشا و ال تغفر  اللهم  فرمود: 
سوی امام)ع( پرتاب کرد. تیر به چانه حضرت)ع( اصابت کرد. امام )ع( تیر 

را از چانه اش بیرون کشید در این هنگام خون از چانه ایشان جاری شد.
سرنوشت شوم زرعه بن ابان

از عاشورا، گرفتار مرض استسقاء شد  در مقاتل نقل شده که زرعه پس 
بزرگ  کاسه های  و  کوزه ها  کنید.  سیراب  مرا  که:  می زد  فریاد  همواره  و 
آب که هر یک برای سیراب نمودن اهل خانه، کفایت می کرد به دستش 
می دادند. او آب آن را می نوشید و چون آن را از لبش دور می کرد  اندکی 
به  وضع  شدم.  هالک  تشنگی  از  که  می زد  فریاد  دوباره  و  می کشید  دراز 

همین منوال بود تا اینکه شکمش شکافت و به هالکت رسید.
طبق گفته مورخین اسالمی از جمله طبری، زرعة بن ابان، مدت کمی بعد 
از شهادت امام حسین علیه السالم زیست و بعد مبتال به عطش شد به گونه 
ای که از سرما و گرما فریاد می زد؛ گویا آتشی از شکمش شعله می کشید 

و پشتش از سرما می لرزید. هرچه آب می خورد سیراب نمی شد.
قاسم بن اصبغ بن نباته روایت می کند که: گاهی من از کسانی بودم که 
او را پرستاری می کردم و برای آرامش و تسکین او جدیت داشتم و آب 
سرد برایش می آوردند آمیخته با شکر و قدح های پر از شیر و کوزه های 
پر از آب. او می گفت: وای بر شما، آب به من دهید که از تشنگی می میرم. 
کوزه ها یا کاسه ای پر از آب به او می دادند که برای سیراب کردن یک 
خانواده کافی بود. او می آشامید و همین که لب خود برمی داشت، لحظه 
ای دراز می کشید و مجددا می گفت آبم دهید. اصبغ می گوید: به خدا 
قسم چیزی نگذشت که شکمش مانند شکم شتر برآمد و ورم کرد و بعد 

ترکید و او هالک شد!

امام حسین )ع( در غوغای عاشورا، مردمی را که در دام و کام تّغلب و 
استبداد اموی گرفتار آمده اند، صدا زده می فرماید: »به خردهایتان برگردید« 
با آن امام  و این، گویای آن است که مشکل بزرگ مردمی که برای نبرد 
و  بی درکی  بودند، مشکل  یافته  کربال حضور  در  و  تجهیز شده  و  تحریک 

نابخردی بوده است، نه بی دینی.   
 "امام حسین )ع( خون دل خویش را در راه خدا نثار و ایثار کرد مگر تا 
آنکه مردم از امارت نادانی و از اسارت گمراهی نجات یافته و جامعه از گرداب 
و مرداب بی درکی و شخصیت سوختگی رهایی یابند.« )زیارت اربعین( این، 
داوری و ارزیابِی امام صادق )ع( در تحلیل و تبیین حماسة حسینی است. 
ایشان، در بیان دیگری و در قالب زیارت نامه نیز خطاب به حسین بن علی 
)ع( افزوده ای دارد که : »و اشهد انک قد امرت بالعدل و القسط و دعوت 
الیهما« یعنی من گواه و آگاهم که تو مردمان را به داد و برابری فرمان دادی 

و فراخواندی. )کامل الزیارات، ص ۱۹۶۱(
حرکتی  را  حسینی  اقدام  و  قیام  بیانی،  در  )ع(  صادق  امام  روی،  بدین 

بیدارگرانه و در کالم دیگر، نهضتی دادگسترانه تعریف و توصیف می کند.
با توجه به نظم و سازمان حاکم بر سخن امام، به طبع باید »بیدارگری« و 
»دادگستری« نسبت و رابطه ای با هم داشته باشند و این نسبت و رابطه در 
سخنان امام علی )ع( به روشنی بیان شده است؛ چه آنکه آن حضرت نسبت 
به عقل و عدل تعریف و توصیف همگون و یکنواختی دارد و در رابطه با هر 
دو مفهوم می فرماید: »وضع الشئ فی موضعه« یعنی هر چیزی در جایگاه 
و قرارگاه ویژۀ خودش، حرکتی خردمندانه و دادگرایانه است. )غرر و درر، 

مادۀ عقل و عدل(
چنین تعریفی و توصیفی نشان می دهد که عقل و عدل نسبت دیرینه و 
نهادینه با هم دارند و از یک تیره و تبار و همزادند چراکه در بنیاد فطرت 
ریشه دارند. در نگاهی کلی و اجمالی و با رویکردی روان شناسانه شاید بتوان 
گفت که عقل،  نشان عدل و عدل، نشان عقل است. چنان که در تبیین 
امام علی )ع( آمده است که: »خرد، در قلمروی جان انسان، بادبانی است 

که آدمی را به سمت وسوی عدالت، هدایت و راهنمایی می کند. «)همان(
بر این پایه، علت اساسی انحراف از عدالت، فقدان عدل خود بنیاد و خود 
فرمان در قلمروی جان آدمی است و این پندار و انگاره ای به گزاف نیست. 
اگر واقعیت های اجتماعی را میدانی برای آزمودن نظریه های انسانی بدانیم و 

با این پیش فهم و رویکردی اخالقی به تجزیه وتحلیل رویدادها و پدیده های 
چرا  شد؛  خواهد  ثابت  فوق  ادعای  درستی  و  راستی  بپردازیم،  اجتماعی 
انسان ها دچار مفاسد اخالقی و اجتماعی از قبیل رشوه خواری، پارتی بازی، 
داللی و... می شوند و اسیر ناهنجاری هایی چون امتیازخواهی، انحصارطلبی 
و استبداد می گردند و در دام و کام آنارشی گری گرفتار می آیند و هر کس 

در سطح خودش در وادی فاشیسم سقوط می کند؟
یک مورد خرد را به عنوان نمونه فرض و تحلیل کنید؛ مثاًل ترافیک یک 
شهر را. تصور کنید برق شهر به طور موقت قطع شده است و چراغ راهنما در 
هدایت  و  کنترل  فیزیکی  و  بیرونی  عامل  ازاین رو  و  ازکارافتاده  چهارراهی 
ترافیک چهارراه فعاًل بی تأثیر مانده است... فکر کنید چه اتفاقی رخ می دهد 
ایجاد می شود و چرا پس از چند لحظه شاهد این خواهید  و چه مشکلی 
بود که چهارراه دچار ترافیکی پیچیده و چون کالفی سردرگم شده است 
ترافیک ساعت ها وقت  این کالف و حل مشکل  یافتن نقطه کور  برای  که 
و انرژی الزم است؟ چرا این گونه می شود؟ چون در چنین فرضی هر کس 

دنبال این است که راه را از دیگران بگیرد و برباید و خودش را زودتر عبور 
دهد و حرکت کند و نجات یابد. یعنی در تالش است که گرچه به بهای 

مشکل آفرینی برای دیگران، مشکل خودش را حل کند.
این رویه و رفتار ریشه در آن دارد که عقل خود بنیاد در قلمروی جان 
آدم ها به امارت نرسیده و خودفرمانی و خود ساالری عینیت نیافته است. 
وقتی چنین ذهنیتی مبنای کنش اجتماعی انسان قرار گرفت و جماعت، 
ترکیبی از آحاد آدمیانی این گونه و دارای چنین اندیشه ای شد، بدیهی است 
که هیچ چیز در جای خودش قرار نمی گیرد و نظم و نظام و عدالتی عینیت 
نمی یابد و چنان است که موال علی )ع( همه ناهنجاری ها و نابسامانی های 
متأثر  آدمی  جان  قلمروی  در  عقل  اسارت  و  هوی  امارت  از  را  اجتماعی 
دانسته و می گوید: »تنها چشمه سار جوشش همه نابسامانی ها آن الیة من 
طبیعی و غریزی است که در نهاد هدایت قرارگرفته و همگان را در پیروی 
خدمت  به  هم  را  قانون گذاری  دستگاه  اساس   این  بر  و  می خواهد  خود 

می گیرد.« )نهج البالغه، خطبة 5۰(

اخالقی  و  وجودی  رویکرد  یک  در  انسانی  جامعه  پذیری  سامان  شرط 
به انسان و اجتماع، خود بنیادی عقلی، خودفرمانی و خود ساالری است، 
چنان که امام علی )ع( در منشور اخالقی به امام مجتبی )ع( از وی چنین 
می خواهد: »خودت را ترازوی سنجش و ارزیابی مناسبات خود با دیگران 

قرار ده و آن را شاهین اندازه گیری و داوری بدان.« )نهج البالغه، نامة 3۱(
بدین بیان، عدالت، زمانی در جامعه عینیت پیدا می کند که در قلمروی 
جان آدمی عقل امارت یابد و بنیاد شود چراکه عقل، ریشه و عدل، میوه 
است به بیان دیگر عقل مایه و عدل پایه حرکت معنی دار و هدفمند آدمی 
است. به نّص سخنان امام صادق )ع( و به استناد منابع و مدارک تاریخی 
ازجمله شعارهای عاشوراییان و به ویژه اظهارت شخص ابی عبداهلل )ع(، قیام 
استقرار  با هدف  بوده که  اقدام جاودانة آن حضرت حماسه ای اصالحی  و 

عدالت و آزادسازی معنوی انسان صورت گرفته است.
بر این پایه و با توجه به مالحظات پیشین، دست یازی به چنین غایتی ممکن 
و  آزادسازی گنجینه  و  توان عقالنی  بیدارسازی  به شرط  مگر  نگردد  مقدور  و 
انرژی فکری و جاری سازی عنصر آگاهی در جان آدمی و چنان است که آن 
امام در غوغای عاشورا مردمی را که در دام و کام تغلّب و استبداد اموی گرفتار 
الی  »ارجعوا  زده می فرماید:  است صال  نابخردی  اصلی شان  و مشکل  آمده اند 
عقولکم...« یعنی به خردهایتان برگردید و عقل را باور کنید و در قلمروی جان 

خود امیر سازید. )حماسة حسینی، ج 3 ص ۴۷(
دعوت و فراخواندن امام حسین )ع( افزون بر داوری و ارزیابی امام صادق 
امام  آن  با  نبرد  برای  که  مردمی  بزرگ  مشکل  که  است  آن  گویای  )ع( 
و  بودند مشکل بی درکی  یافته  و تجهیز شده و در کربال حضور  تحریک 
نابخردی بوده است نه بی دینی و چنان است که اگر گفته شود ارتش ابن 
سعد در کربال بر آن بودند تا با گذر از جنازۀ ابی عبداهلل )ع( خشنودی خدا 
را به دست آورده و بهشت را کسب کنند، بنا بر گواهی های تاریخی سخنی 

گزاف نخواهد بود.
 ازاین رو درست است که محرک عاشوراییان در آن حرکت حماسی عشق 
نجات  بدایت مقصودشان  اما مقصد و مطلوبشان عدل و عقل است.  است 
و  ستم  از  اجتماع  نجات  منظورشان  غایت  و  جهل  اسارت  از  انسان  جان 

ظلم است.
منبع:خبرگزاری ایسنا
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موشک های بالستیک ایران رکورد شکستند
موشک »شهید حاج قاسم« با برد ۱۴۰۰ کیلومتر را 
می توان دوربردترین موشک بالستیک تاکتیکی جهان 
برشمرد، رکوردی که پیش از این نیز با ساخت موشک 

دزفول در اختیار جمهوری اسالمی ایران قرار داشت.
طی روزهای گذشته، وزارت دفاع از چند دستاورد دفاعی 
رونمایی کرد که در میان آنها دو دستاورد موشکی بیش 
تاکتیکی  بالستیک  موشک  کرد.  خودنمایی  بقیه  از 
شهید  دلها  سردار  یاد  و  نام  با  قاسم«  حاج  »شهید 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه 

از جمله دستاوردهای دفاعی بود که رونمایی شد.
موشک شهید حاج قاسم با وزن بیش از ۷ تن و طول 
۱۱ متر، وزن سرجنگی ۵۰۰ کیلوگرم دارای برد عملیاتی 
۱۴۰۰ کیلومتر و دقت نقطه زنی در حداکثر برد است. 
این موشک با سرعت ورود به جو معادل ۱۲ برابر سرعت 
صوت قادر است از هرگونه سامانه دفاع موشکی عبور 
کرده و با توجه به دقت بسیار باال و سرجنگی پرقدرت 

خود، هدف را نابود می کند.
از دیگر ویژگی های موشک قاسم به دلیل برخورداری از 
موتور سوخت جامد ترکیبی و قابلیت های تاکتیکی آن، 
سرعت عملیات آماده سازی و روانه سازنی آن بسیار کم 
بوده و فقط در مدت چند دقیقه قابل شلیک خواهد 
هیچ  پلتفرم  و  پذیری  تاکتیک  نظر  از  همچنین  بود. 
سامانه بالستیک مشابه با سامانه موشک شهید حاج 
قاسم در جهان وجود ندارد چراکه موشک های با این برد 

همگی عمود پرتاب بوده و وزن بیشتری دارند.
با آن  اولین نکته ای که در بررسی موشک حاج قاسم 
مواجه می شویم، اختالف قطر بدنه )موتور( با سرجنگی 
سرجنگی  نسبت  به  بیشتری  قطر  از  بدنه  که  است 
صورت  به  که  اندازه گیری هایی  برابر  است.  برخوردار 
تقریبی صورت گرفته است، قسمت بنده موشک قاسم 
قطری حدودا ۸۸ سانتی متری و سرجنگی آن نیز قطری 

حدودا ۶۸ سانتی متری دارد.
جامد  سوخت  موتور  سانتی متری   ۸۸ قطر  مقایسه 
موشک قاسم با قطر ۱۲۵ سانتی متری موشک سجیل 
و قطر ۶۸ سانتی متری موشک ذوالفقار نشان می دهد 
برای  جامد  سوخت  پیشرانه های  از  جدیدی  نوع  که 
بار  نخستین  که  یافته  توسعه  ایرانی  بالستیک های 
در این موشک مورد استفاده قرار گرفته است. به نظر 
سوخت  پیشران  این  از  استفاده  می توان  که  می رسد 
و  ایران  موشکی  آینده  تولیدات  در  را  جدید  جامد 
همچنین استفاده در ماهواره برهای سوخت جامد آینده 

وزارت دفاع مانند ذوالجناح، محتمل دانست.
با  سرجنگی،  یعنی  موشک  بخش  مهم ترین  در  اما 
از  قاسم  موشک  که  می رسد  نظر  به  تصاویر  مقایسه 
که  می کند  استفاده  ذوالفقار  موشک  همان سرجنگی 

 ۵۰۰ قاسم  موشک  سرجنگی  مسئولین،  اعالم  بنابر 
کیلوگرم وزن دارد. استفاده از بالک در قسمت سرجنگی 
این  در  )پیشران(  تراستر  یک  از  استفاده  همچنین  و 
قسمت باعث می شود سرجنگی تا لحظه آخر هدایت 

شود که باعث دقت افزایی موشک خواهد شد.
از دیگر مشخصه های ظاهری موشک حاج قاسم که با 
بالک های  تعداد  افزایش  می خورد،  چشم  به  آن  دیدن 
پایدارساز انتهای موشک است؛ پیش از این معموال در 
مایع  سوخت  نوع  از  چه  ایران  بالستیک  موشک های 
انتهای  در  پایدارساز  بالک   ۴ از  معموال  جامد،  چه  و 
موشک استفاده می شد. به عنوان مثال در موشک هایی 
مانند خانواده فاتح، ذوالفقار و دزفول در قسمت انتهای 
موشک، ۴ بالک پایدارساز وجود داشت و همچنین ۴ 

بالک کوچک دیگر نیز کمی جلوتر از آنها قرار داشت.
 ۸ به  پایدارساز  بالک های  تعداد  قاسم  موشک  در  اما 
بالک و به صورت زوجی افزایش یافته است.علت افزایش 
تعداد بالک های پایدارساز در این موشک، اختالف وزن 
به دلیل  و موتور موشک است؛ در حقیقت  سرجنگی 
کمتر بودن وزن سرجنگی نسبت به موتور، مرکز ثقل 
از سرجنگی دورتر است به همین دلیل در زمان پرواز 

موشک نیازمند پایدارسازی بیشتری خواهد بود.
سرعت  قاسم  موشک  بارز  ویژگی های  از  دیگر  یکی 
مسئولین  گفته  به  که  است  جو  به  ورود  هنگام  آن 
یکی  است.  سرعت صوت  برابر   ۱۲ یا  ماخ   ۱۲ با  برابر 
سال های  طی  آمریکایی ها  جدی  سرمایه گذاری های  از 
گذشته، توسعه سامانه های موشکی ضد بالستیک بوده 
که از جمله اهداف عمده این کار، مقابله با موشک های 
بالستیک ایران است و تعداد زیادی از این سامانه ها را 

نیز در منطقه غرب آسیا مستقر کرده اند.
مرحله  سه  شامل  بالستیک  موشک های  پرواز  پروفایل 
یا  ثانویه  پرواز   ،)Boost Phase( اولیه  اوجگیری 
شیرجه  یا  نهایی  فاز  و   )Midphase(میانی مرحله 
که  است     )Terminal Phase(هدف سمت  به 
در سامانه های پدافندی معموال رهگیری این موشک ها 
پرواز موشک رخ می دهد؛ در  نهایی  یا  و  فاز میانی  در 
هنگام  در  قاسم  موشک  باالی  بسیار  سرعت  حقیقت 
ورود به جو که محل احتمالی درگیری آن با سیستم های 
دفاع موشکی خواهد بود، باعث می شود که به راحتی از 

سد آنها عبور کرده و به هدف برخورد کند.
در  تاکتیکی  بالستیک  موشک های  توسعه  چرا 

دستور کار است؟
موشکی  توان  تضعیف  بر  انقالب  دشمنان  تمرکز 
مختلف  روش های  اعمال  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
توسط آنها برای بی اثر و یا حتی کم اثر کردن این توان، 
ایران را در طی سال های گذشته به پیشتاز کشورهای 

جهان در ساخت موشک های بالستیک تاکتیکی تبدیل 
کرده است چراکه تنوع و تکثر این نوع از موشک ها در 
کشورمان حاکی از یک سرمایه گذاری جدی و موثر بر 

روی توسعه این گونه از موشک های بالستیک است.
تحرک سکوهای پرتاب موشک های سوخت جامد یکی 
دارایی های  از  حفاظت  برای  که  است  راهکارهایی  از 
گرفته  قرار  توجه  مورد  کشورمان  موشکی  ارزشمند 
مایع  سوخت  موشک های  که  است  واضح  پر  است؛  
تزریق سوخت  برای  ساعته  زمان چندین  مدت  نیازمند 
حالی  در  این  است؛  شلیک  از  قبل  فرآیندهای  سایر  و 
است که موشک های سوخت جامد به چنین زمانی نیاز 
دارند و به دلیل قرار گرفتن سوخت در موشک، همواره 
تا  باعث می شود  این ویژگی  بود.  آماده شلیک خواهند 
موشک های سوخت جامد را بتوان از النچرهای متحرک 
با قابلیت جابجایی سریع و اختفای مناسب به منظور در 
امان ماندن از حمالت پیش دستانه دشمن، شلیک کرد.

گذشته  سال های  در  تا  شد  سبب  ممتاز  ویژگی  این 
تمرکز بسیار جدی و ویژه ای بر توسعه موشک های کالس 
فاتح بعنوان یک موشک سوخت جامد تاکتیکی شود و 
مدل های مختلفی از آن از برد ۲۰۰ کیلومتری در نمونه 
فاتح  فاتح۳۱۳-،  نمونه  در  کیلومتری   ۵۰۰ برد  تا  اولیه 
شده،  رونمایی  نمونه  آخرین  بعنوان  رعد۵۰۰-  و  مبین 

تولید شود.
رکوردشکنی موشکی ایران برای دومین بار

همینجا  به  موشک ها  این  برد  افزایش  و  توسعه  اما 
ختم نشد و در ادامه توسعه این خانواده، موشک هایی 
برد  با  دزفول  و  کیلومتر   ۷۰۰ برد  با  ذوالفقار  مانند 
تولید  بزرگتر  کمی  ابعادی  با  البته  کیلومتر   ۱۰۰۰
جامد،  سوخت  موشک های  توسعه  با  همزمان  شدند؛ 

این  شلیک  و  حمل  برای  متحرک  النچرهای  ساخت 
که  بود  توجه  مورد  مسائل  جمله  از  نیز  موشک ها 
توانستند النچرهای مختلفی را برای شلیک به صورت 
تک فروندی و یا چند فروندی موشک های این کالس 

طراحی کنند.
ساخت  با  این  از  پیش  تا  که  ایران  اسالمی  جمهوری 
دوربردترین  کاربر  و  سازنده  عنوان  دزفول،  موشک 
موشک بالستیک تاکتیکی دنیا را کسب کرده بود، با 
ساخت موشک شهید حاج  قاسم با برد ۱۴۰۰ کیلومتر، 

اختالف برد در این حوزه را بیشتر از گذشته کرد.
بالستیک  موشک  یک  ساخت  که  است  واضح  پر 
تاکتیکی در ابعاد موشک قاسم با برد ۱۴۰۰ کیلومتر 
برگ  یک  بلکه  مهندسی،  و  فنی  شاهکار  یک  نه تنها 
برنده عملیاتی نیز خواهد بود؛ چراکه اگر پیش تر در 
طرح ریزی های عملیاتی موشکی برای اهداف دور دست، 
بر روی موشک های سوخت مایع حساب باز می شد که 
عملیاتی شدن آنها چندین ساعت زمان بر بود، از این 
جامد  سوخت  موشک های  عهده  بر  کار  این  بعد  به 
و  اختفا  جابجایی،  قابلیت  که  بود  خواهد  تاکتیکی 
همچنین شلیک سریع را خواهند داشت و مدت زمان 
این کار را از چند ساعت در موشک های سوخت مایع، 
به چند دقیقه در موشک های سوخت جامد می رساند.

از سوی دیگر با توسعه یک مدل جدید از پیشران های 
از  دیگر  نسل  یک  تولد  و  کشور  در  جامد  سوخت 
که  همانگونه  ایرانی،  جامد  سوخت  موشک های 
با  محصول  چند  شاهد  ذوالفقار  و  فاتح  خانواده  در 
طیف  می رسد  نظر  به  بودیم،  مختلف  ویژگی های 
گسترده و تنوع بیشتری از موشک های سوخت جامد 
در کالس موشک »حاج قاسم« نیز توسعه خواهد یافت.

سرقت میلیاردی دزدان

 از روزنامه نگار قدیمی
همشهری آنالین نوشت: سارقان مسلح با یورش به مزرعـــه 
به  ساعتی  برای  را  کارگرش  و  او  پیشکسوت،  روزنامه نـگار 

گروگان گرفتند و سرانجام با سرقتی میلیاردی گریختند.
این حادثه بامداد روز جمعه اتفاق افتاد. علی حکمت، روزنامه 
۲۰سال  از  خرداد  روزنامه  سابق  سردبیر  و  پیشکسوت  نگار 
با  به خداحافظی  مجبور  ناخواسته  به طور  آنکه  از  پس  قبل 
و  کرد  راه اندازی  مزرعه ای  ساوه  حوالی  در  شد،  روزنامه نگاری 

مشغول کشاورزی و تولید شد.
وجود  با  و  قلبی  سکته  به دلیل  قبل  چند ماه  از  او  سویی  از 
این  در  او  شود.  ماندگار  مزرعه  در  شد  مجبور  کرونا  بیماری 
سال ها بیشتر اوقاتش را در مزرعه می گذراند و روال زندگی اش 
به طور کامل تغییر کرده بود تا اینکه بامداد جمعه فرا رسید. 
ساعتی قبل از آن اعضای خانواده از پدر خداحافظی کرده و به 

تهران آمده بودند و او همراه ۲کارگر در مزرعه ماند.
ساعت از ۲بامداد گذشته و آقای روزنامه نگار در خواب بود که 
صدای نگهبان را شنید. او از حکمت می خواست در را باز کند. 
سابقه نداشت که چنین وقتی کارگر که در اتاقش بود به خانه 
نگران  او  بیاید.  قرار داشت  از مزرعه  حکمت که در گوشه ای 
شد و در را باز کرد اما ناگهان چند نفر که چهره های شان را 

پوشانده و چاقو، قمه و کلت کمری داشتند وارد شدند.
بود و ۲نفر دیگر  باد کتک گرفته  به  را  نگهبان  آنها  از  یکی 
سراغ حکمت رفتند و او را روی یک صندلی نشاندند و دست 
شده  شوکه  شرایط  این  از  مرد  بستند.  را  چشمانش  و  پا  و 
بود و نمی دانست مردان مسلح چه کسانی هستند و با چه 

انگیزه ای به ملک شخصی او یورش برده اند.
بعد  دقایقی  اینکه  تا  می کردند  تهدید  و  توهین  مدام  آنها 
یک نفر به زبان آمد و گفت فردی برای قتل حکمت به آنها 
۱۰۰میلیون  هستند  حاضر  آنها  اما  داده  تومان  ۱۰میلیون 

تومان بگیرند تا وی را نکشند.
دنبال  شدند.  خانه  در  جست وجو  مشغول  بین  این  در  آنها 
پول و اشیای قیمتی بودند و همزمان به تهدیدهای شان ادامه 
دادند و از طریق گوشی موبایل توانستند موجودی حساب های 
بانکی حکمت را بررسی کنند. از آن زمان تهدید ها ادامه پیدا 

کرد.
به قصد کشتن کتک می زدند،  را  مردان مسلح کارگر مزرعه 
بیهوش شد. حکمت که در  افتاد و  او روی زمین  طوری که 
تمام این مدت چشمانش بسته بود نمی دانست تا چند لحظه 
دیگر زنده می ماند یا نه. مردان مسلح پول نقد می خواستند 
اما او پولی نداشت که به آنها بدهد اما وعده داد می تواند صبح 

از طریق بانک به آنها پول بدهد.
را  خانه  دیگر  بار  بودند  شده  عصبانی  که  نقابدار  مردان 
جست وجو کردند و همه جا را بهم ریختند تا اینکه توانستند 
کیسه ای که جواهرات همسر و فرزندان آقای روزنامه نگار در 
آن قرار داشت را پیدا کنند. با وجود این آنها هنوز قانع نشده 
او  از  با رمز  را همراه  بانکی صاحب مزرعه  بودند و کارت های 
گرفتند. عالوه بر آن قصد داشتند خودروی لکسوس وی را هم 
سرقت کنند اما چون طریقه روشن کردن آن را نمی دانستند 
حکمت را با دست و پای بسته داخل خودرو بردند تا به آنها 
طریقه روشن کردن خودرو را نشان دهد. مردان خشن وقتی 

توانستند ماشین را روشن کنند گریختند.
به  گذرانده  سر  از  که  کابوس واری  بامداد  درباره  حکمت 
همشهری می گوید: با اینکه چندروز از این حادثه گذشته اما 
اتفاقی  چه  که  نمی شود  باورم  و  هستم  شوک  در  هنوز  من 

افتاده است.
او ادامه می دهد: وقتی صدای رفتن آنها را شنیدم با زحمت 
توانستم دست و پایم را باز کنم و خودم را نجات دهم. فکر 
بیابان  با خود برده اند تا در  کردم که آنها کارگرم را کشته و 
رها کنند اما وقتی به یکی از اتاق ها رفتم دیدم پیکر او آنجا 
افتاده و هنوز نفس می کشد. اما تلفنی نداشتم تا درخواست 

کمک کنم.
شب  تاریکی  در  سختی  به  و  ترس  با  می گوید:  ادامه  در  او 
و  ببینم  را  تا شاید کسی  رساندم  نزدیکی جاده  به  را  خودم 
کمک بگیرم که ناگهان کارگر دیگرم را دیدم و او گفت سارقان 
را دیده و با پلیس تماس گرفته است. با این حال چند مرتبه 
دیگر با پلیس تماس گرفتیم اما آنها گفتند ماشین ندارند که 
مأمور بفرستند و درحالی که ۲ساعت از این سرقت می گذشت 

سرانجام مأموران از راه رسیدند.
که  دارم  حتم  می گوید:  مسلح  مردان  انگیزه  درباره  حکمت 
مساله سیاسی و امنیتی نیست و فقط یک سرقت است. آنها 
تو  بودند مدام می گفتند چرا  این ۲ساعتی که در مزرعه  در 
باید ماشین داشته باشی و ما وضع خوبی نداشته باشیم؟ مدام 
به من توهین می کردند و به خاطر سن و سالم من را شکنجه 

نکردند اما کارگرم را تا یک قدمی مرگ پیش بردند.
با  هر شیء  و  تومان طال  میلیارد  یک  این سرقت حدود  در 
ارزش دیگری در خانه ام بود بردند. هرچند چند روز بعد پلیس 
خودروام را کشف کرد اما هنوز ردی از سارقان به دست نیامده 
دزدان  دستگیری  برای  تحقیقات  گزارش،  این  براساس  است. 

خشن ادامه دارد.

دبیر انجمن داروسازان تهران با تأکید بر اینکه فقط 
زمینه ای  بیماری های  به  مبتالیان  و  پرریسک  افراد 
افراد  گفت:  هستند،  آنفلوآنزا  واکسن  تزریق  نیازمند 
پرریسک باید به نحو ویژه ای غربالگری شوند و واکسن 

آنفلوآنزا را دریافت کنند.
واکسن  توزیع  وضعیت  درباره  دری  محمدرضا  دکتر 
آنفلوآنزا، گفت: باید توجه کرد که امسال سال ویژه ای 
است و حتی وزیر بهداشت هم اعالم کرد که ما پاییز 
با  سو  یک  از  زیرا  داشت.  خواهیم  را  سختی  بسیار 
با  پاییز  در  طرفی  از  و  مواجهیم  کووید۱۹-  بیماری 

ویروس آنفلوآنزا نیز مواجه خواهیم شد.
بیماری  دو  این  در  بیماران  بالینی  عالئم  افزود:  وی 
باعث می شود که  این موضوع  مشابه یکدیگر است و 

مقداری روش درمان سخت باشد و مسائل تشخیصی 
که  میزان  هر  به  اما  شود،  مواجه  چالش هایی  با  هم 
بیماری های  به  مبتالیان  و  پرریسک  افراد  بتوانیم 
زمینه ای را با تزریق واکسن آنفلوآنزا ایمن تر کنیم، به 
روند پیشگیری از کرونا هم کمک کرده ایم. زیرا اگر قرار 
باشد این دو بیماری فردی که در معرض آلودگی است 
بیماران  یا ریسک فاکتورهای بیماری را دارد، مانند  و 
قلبی، دیابتی و... هم به کرونا و هم به آنفلوآنزا مبتال 

شود، می تواند خطرات بسیار جدی تری داشته باشد.
تمهیداتی  باید  بهداشت  وزارت  اینکه  بیان  با  دری 
سنوات  به  نسبت  را  آنفلوآنزا  واکسن  که  بیندیشد 
کند،  تامین  برابری  چند  و  بیشتر  میزان  به  گذشته 
اظهار کرد: از طرفی باید یک نظام توزیع هوشمند برای 

آنفلوآنزا  واکسن  باشد که  قرار داشته  آنفلوآنزا  واکسن 
مهلک تری  بیماری  دچار  ابتال  اثر  در  که  افرادی  به 

می شوند، تزریق شود.
وی تأکید کرد: نیاز نیست همه افراد واکسن آنفلوآنزا 
تزریق کنند. شاید ترس از کرونا منجر به این شود که 
کنند،  تزریق  را  آنفلوآنزا  واکسن  باید  کنند  فکر  همه 
درحالیکه اینطور نیست. وزارت بهداشت باید مدیریت 

کند تا بتوانیم امسال را مدیریت کنیم.
برای  نویسی  نام  بر  مبنی  اظهارات  برخی  درباره  دری 
دریافت واکسن آنفلوآنزا از داروخانه ها، گفت: ثبت نامی 
برای واکسن آنفلوآنزا وجود ندارد و تاکنون چیزی در 
این باره به داروخانه ها اعالم نشده است. بنابراین ثبت 
نامی وجود ندارد. مانند سنوات قبل متقاضی می تواند 

با مراجعه به داروخانه واکسن را دریافت کند.
وی گفت: امسال اگر مراکز بهداشت و بیمارستان های 
کرده  غربالگری  را  پرریسک  افراد  بتوانند  نوعی  به  ما 
بتوانند  افراد  این  و  شود  تهیه  نسخه ای  آنها  وبرای 
مدیریت  کنند،  تهیه  داروخانه  از  را  آنفلوآنزا  واکسن 
خلل  دچار  توزیع  نظام  در  تا  افتد  می  اتفاق  بهتری 
واکسن  این  توزیع  برای  اکنون  همین  از  اگر  نشویم. 
با  امسال  زمستان  یا  پاییز  پایان  نکنیم،  ریزی  برنامه 
انبوهی از بیماران و افراد پرریسکی مواجه می شویم 
که واکسن را تزریق نکردند و باید مخاطرات بعدی را 
ویژه ای  نحو  به  باید  پرریسک  افراد  بنابراین  بپذیریم. 
در  هم  خوبی  تاثیر  می تواند  که  شوند  غربالگری 

پیشگیری از آنفلوآنزا داشته باشد.

چه کسانی امسال باید واکسن آنفلوآنزا تزریق کنند؟

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !
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دستگیری خرده فروش حرفه ای 

موادمخدر صنعتی شهرستان نرماشیر

حرفه ای  فروش  خرده  گفت:  نرماشیر  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
موادمخدر صنعتی این شهرستان دستگیر و روانه زندان شد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان 
، سرهنگ "رضا زید آبادی" فرمانده انتظامی شهرستان نرماشیر گفت: 
در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و اجرای طرح های پاکسازی روستاها 
و محالت آلوده وجرم خیز، ماموران پاسگاه بخش روداب این فرماندهی 
فردی را که به صورت بسیار حرفه ای اقدام به توزیع وخرده فروش مواد 

مخدر در یکی از روستا های این شهرستان می کرد را شناسایی کردند.
از پاسگاه بخش  باهماهنگی قضایی تیمی  افزود:  آبادی  سرهنگ  زید 
روداب باشگرد خاص پلیسی در یک عملیات ضربتی این توزیع کننده 
و خرده فروش مواد مخدر صنعتی را دستگیر و در بازرسی از منزل وی 
هروئین  کراک،  شیشه،  نوع  از  صنعتی  موادمخدر  توجهی  قابل  مقدار 
وسیم  کشاورزی  محصوالت  برق،  سیم  منزل،  سرقتی  وسایل  ومقداری 

برق راکشف کردند.
مخدر  مواد  فروش  خرده  این  اینکه  به  اشاره  با  انتظامی  مسئول  این 
صنعتی درقبال پول مواد مخدر وسایل سرقتی را با قیمت بسیار پایین 
ازمعتادان دریافت وبه آن ها مواد تحویل می داد، اظهار داشت: علت اصلی 
سرقت های خرد در این شهرستان همین خرده فروشانی هستند که از 

افراد معتاد وسایل سرقتی را خریداری می کنند.
سرهنگ "زیدآبادی" بابیان اینکه با دستور مقام قضایی این خرده فروش 
خرده  این  دستگیری  برای  مکرر  طور  کرد:به  تصریح  شد،  زندان  روانه 
فروش که ۴ پیک موتوری جهت توزیع مواد مخدر صنعتی در سطح 
شهرستان داشت اقدام شده بود، که دو نفر از این افراد دستگیر شدند 
این  انتظامی  واحد های  کار  دستور  در  دخیل  افراد  سایر  دستگیری  و 

فرماندهی قرار دارد.
فرماندهی انتظامی شهرستان نرماشیر در پایان بابیان اینکه دستگیری 
این خرده فروش باعث ابراز خرسندی وخوشحالی شهروندان شده است، 
وخرده  کنندگان  توزیع  با  قاطع  و  جدی  برخورد  و  مبارزه  کرد:  تاکید 
فروشان موادمخدر برای نجات نسل جوان، جلوگیری از متالشی شدن 
شوم  پدیده  از  درپیشگیری  اجتماعی  آسیب های  وکاهش  خانواده ها 

اعتیاد یکی از اولویت های اصلی این فرماندهی است.

سارق حرفه ای به ۱۷ فقره سرقت اماکن 

عمومی اعتراف کرد

فرمانده انتظامی شهرستان زرند از دستگیری یک سارق حرفه ای و کشف ۱۷ 
فقره سرقت اماکن عمومی در این شهرستان خبر داد.

گزارش  کردبه  اعتراف  عمومی  اماکن  سرقت  فقره   ۱۷ به  حرفه ای  سارق 
سرهنگ  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار 
وقوع  پی  در  گفت:  زرند  شهرستان  انتظامی  فرمانده  محمودخدادادنژاد 
چندین فقره سرقت معابر در سطح شهرستان زرند شناسایی و دستگیری 
این   ۱۱ کالنتری  مأموران  کار  دستور  در  ویژه  صورت  به  سارقان  یا  سارق 

شهرستان قرار گرفت.
او افزود: در اجرای این ماموریت ماموران کالنتری ۱۱ با تالش شبانه روزی و 
اقدامات اطالعاتی و به کارگیری شگرد های پلیسی سارق را در یک  انجام 

اقدام غافلگیرانه شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان زرند بیان کرد: متهم دستگیر شده که از سارقان 
سابقه دار و حرفه ای بود در بازجویی های تخصصی مأموران انتظامی پس از 

مواجهه با شواهد موجودبه ۱۷ فقره سرقت معابراعتراف کرد.
سرهنگ خدادادنژاد تصریح کرد: در این رابطه دو نفر مالخر نیز شناسایی 

و دستگیر و از منازل آنان اموال مسروقه کشف و تحویل مالباختگان شد.
مراجع  به  متهمان  تحویل  به  اشاره  با  زرند  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
قضایی از شهروندان خواست در جهت پیشگیری از سرقت به توصیه ها و 
هشدار های پلیس توجه داشته باشند و در صورت اطالع از هرگونه سرقت 
و یا تردد افراد مشکوک مراتب را به شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعالم کنند.

سرویس ورزشی کرمان امروز

هفته پایانی لیگ برتر نوزدهم با انجام هشت بازی 
به صورت هم زمان برگزار شد.

لیگ  رقابت های  پایانی  هفته  در  ایسنا،  گزارش  به 
ایران که به صورت هم زمان برگزار شد،  برتر فوتبال 
میدان  به  کشور  مختلف  شهرهای  در  تیم  هشت 
رفتند تا سرنوشت تیم های حاضر در این مسابقات 

مشخص شود.
پرسپولیس ـ سایپا

هجومی  بازی  با  آزادی  ورزشگاه  در  دیدار  این  آغاز 
پرسپولیس همراه بود. شاگردان گل محمدی که این 
دیدار برایشان تشریفاتی بود و به تعدادی از بازیکنان 
داده  استراحت  داربی جام حذفی  برای  اصلی خود 
را  آرامش بیش تر حمالتی  با  بودند، سعی داشتند 
فشارها  رو  این  از  کنند.  طراحی  سایپا  دروازه  روی 
نتیجه داد تا این که در دقیقه ۴ بازی روی حرکت 
وحید  او،  عمق  در  پاس  و  نعمتی  سیامک  خوب 
با  امیری درون محوطه جریمه صاحب توپ شد و 
ضربه پای چپ دروازه را باز کرد. در لحظات پایانی 
رسن،  بشار  زیبای  ارسال  روی  نیز  نخست  نیمه 
تیمش  برای  را  با یک ضربه سر گل دوم  اوساگونا 

به ثمر رساند.
را  سقوط  خطر  که  سایپا  دیدار  این  دوم  نیمه  در 
کرد  سعی  بازیکن  دو  تعویض  با  می کرد  احساس 
حمالتی  طراحی  با  تا  دهد  تغییر  را  بازی  روند 
دروازه پرسپولیس را باز کند اما تالش های شاگردان 

صادقی بی نتیجه ماند.
جای  به   ۷۰ دقیقه  در  علیپور  دیدار  این  ادامه  در 
 ٨٩ دقیقه  در  و  آمد  مسابقه  زمین  به  حسین پور 
روی یک شوت زیبا گل سوم پرسپولیس  را به ثمر 
رساند تا پرسپولیس سه بر صفر پیروز میدان باشد.

شاهین شهرداری بوشهر ـ استقالل تهران
استقالل در این بازی از حریف خود عقب افتاد و در 
نیمه اول با نتیجه شکست به رختکن رفت. میالد 
صارمی از راه دور دروازه استقالل را باز کرد و شاهین 

را یک بر صفر پیش انداخت.
به  را  نتیجه  نیمه دوم ورق برگشت و استقالل  در 
نفع  خود عوض کرد. گل تساوی این بازی را وریا 
غفوری به ثمر رساند و شیخ دیاباته و مهدی قایدی 
گل های برتری آبی پوشان را به ثمر رساندند تا این 
فرهاد مجیدی  پیروزی شاگردان  با  نهایت  بازی در 

به پایان برسد.
با این نتیجه، استقالل ۵۳ امتیازی شد و با کسب 
لیگ  رقابت های  قهرمان  نایب  عنوان  به  دوم،  رتبه 
رقابت های  سهمیه  شد  موفق  و  یافت  دست  برتر 

لیگ قهرمانان آسیا را به دست آورد.
شاهین بوشهر نیز با ۲۲ امتیاز در قعر جدول لیگ 

برتر قرار گرفت و به لیگ دسته یک سقوط کرد.
ماشین سازی یک ـ صنعت نفت آبادان صفر

در  که  ماشین سازی  زندگی،  و  مرگ  بازی  یک  در 
با  داشت،  قرار  یک  دسته  لیگ  به  سقوط  خطر 
صنعت نفت در تبریز بازی کرد که این دیدار با یک 
گل به سودی ماشین سازی تمام شد و این تیم بقا 

در لیگ برتر را جشن گرفت.
سازی  ماشین  برای   ۳٩ دقیقه  در  عابدینی  فردین 
گلزنی کرد تا نقش تعیین کننده ای در بقای تیمش 

در لیگ برتر داشته باشد.
ماشین سازی با این نتیجه ۳۱ امتیازی شد و در رده 
یازدهم جای گرفت. صنعت نفت هم با ۴۱ امتیاز در 
را  فصل خوبی  تا  گرفت  قرار  هفتم جدول  جایگاه 

پشت سر بگذارد.
شهرخودرو صفر ـ نساجی صفر

ای  هفته  مهم  چندان  نه  بازی های  از  یکی  در 
مشهد  در  نساجی  و  شهرخودرو  تیم های  گذشت، 
به مصاف هم رفتند که مصاف مربیان استقاللی با 

تساوی بدون گل تمام شد.

در پایان شهرخودرو با ۴۶ امتیاز ششم شد و نساجی 
قائم شهر نیز با ۳٨ امتیاز نهم جدول جا خوش کرد 
تا فصل برای هر دو تیم در میانه جدول تمام شود.
نفت مسجدسلیمان یک ـ پارس جنوبی جم صفر

مصاف دو تیم جنوبی نفت و پارس جنوبی که برای 
نماینده بوشهر حکم بقا در لیگ برتر را داشت، با 
برتری یک بر صفر نفت مسجد سلیمان پایان یافت 
تا دومین تیم بوشهری به لیگ دسته سقوط کند.

تک گل این بازی  توسط امید سینگ به سود نفت 
به ثمر رسید.

پارس جنوبی پس از این بازی ۲۷ امتیازی شد و در 
رده پانزدهم جدول رده بندی قرار گرفت تا به همراه 
دیگر تیم بوشهری یعنی شاهین راهی سطوم دوم 

فوتبال ایران شود.
با  تا  شد  امتیازی   ۳٨ نیز  سلیمان  مسجد  نفت 
وجود انگیزه پایین برای این مسابقه، نقش تعیین 
کننده ای را برای تعیین دومین تیم سقوط کننده 

ایفا کند.
پیکان یک ـ سپاهان یک

یکی از حساس ترین بازی های فصل جاری میان دو 
تیمی برگزار شد که با انگیزه های فراوانی در باال و 
با  نهایت  در  دیدار  این  کردند.  بازی  جدول  پایین 

تساوی یک بر یک تمام شد.
توانست  نخست  نیمه  اضافه  وقت های  در  سپاهان 
دروازه  وارد  محبی  محمد  توسط  را  نخست  گل 

پیکان کند. در آغاز نیمه دوم پیکان بازی را با گل 
شهریار مغانلو از روی نقطه پنالتی در دقیقه ۵۱ به 

تساوی کشاند.
امتیازی شد و سهمیه  این حساب سپاهان ۴٩  با 
لیگ قهرمانان آسیا را در شبی که تراکتور شکست 
خورده بود، از دست داد و فصل پرفراز و نشیب این 

تیم بدون موفقیت بزرگی به پایان رسید.
ماندنی  لیگ  در  باالخره  ویسی  عبداهلل  و  پیکان 
شدند تا نتیجه زحمات خود در پسا کرونا را بگیرند. 
شاگردان ویسی در پایان فصل با ۲٩ امتیاز در رده 

سیزدهم قرار گرفتند.
ذوب آهن ۲ ـ گل گهر ۳

از  خیال شان  تقریبا  که  قعرنشین  تیم  دو  مصاف 
به  نهایت  در  شده،  راحت  برتر  لیگ  در  بقا  بابت 
سود تیم کویرنشین تمام شد که توانست بازی را 
با برتری ۳ بر ۲ به سود خود تمام کند و دست پر 

به سیرجان برگردد.
برای گل گهر، امین پورعلی به زیبایی و از فاصله 
حدودا ۳۰ متری موفق به گلزنی شد. گل دوم تیم 
رقم  کمندانی  میالد  توسط  سیرجانی  آبی پوش 
نیمه نخست  اضافه  خورد. ذوب آهن در وقت های 
توسط دارو بیدوف یکی از گل های خورده را از روی 
نقطه پنالتی جواب داد. شاگردان مجید جاللی در 
نیمه دوم برای سومین بار دروازه ذوب آهن را توسط 
یونس شاکری بازی کردند. آخرین گل بازی توسط 
ایوان  توسط  تیم  این  و  رسید  ثمر  به  آهن  ذوب 

مارکوویچ موفق به گلزنی شد
در نهایت گل گهر سیرجان ۳۳ امتیازی شد و در 

رده دهم جدول رده بندی به کارش پایان داد.
فوالد خوزستان یک ـ تراکتور صفر

کسب  برای  تراکتور  و  فوالد  صدرجدولی  تیم  دو 
سهمیه لیگ قهرمانان آسیا در خوزستان به میدان 
بودند  نکونام  جواد  شاگردان  این  پایان  در  رفتند. 
با یک گل  را  تراکتور  امتیازی،  بازی ۶  که در یک 

شکست دادند.
تا  کرد  گلزنی  آقاسی  عارف  نکونام  شاگردان  برای 

مهم ترین گل فصل تیمش را به ثمر برساند.
امتیازی   ۵۱ خوزستانی  قرمزپوشان  نتیجه،  این  با 
شدند و با قرار گرفتن در رده سوم، سهمیه آسیا را 

از چنگ تراکتور و سپاهان خارج کردند.
تراکتور با شکست در این دیدار تمام زحماتش در 
در  امتیاز   ۵۰ با  و  داد  باد  به  را  جاری  فصل  طول 
جایگاه چهارم قرار گرفت تا سهمیه آسیا را در جام 

حذفی جست وجو کند.

گزارشی  از هفته پایانی لیگ برترو نتایج آن؛

 سقوط بوشهری ها؛ آسیایی شدن استقالل و فوالد

خبر

از  جیرفت  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رئیس 
کشته و زخمی شدن ۱۲ نفر بر اثر واژگونی پژو 

۴۰۵ در محدوده شهرستان جیرفت خبرداد.
پیش  اورژانس  رئیس  محمدی  ابراهیم 
بیمارستانی و مدیر حوادث و فوریت های پزشکی 

با  و گو  دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در گفت 
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار 
شهریورماه،   ۷ روز  عصر  گفت:   ، کرمان  از  جوان 
ساعت ۱٨ و ۴۵ دقیقه خبر واژگونی یک دستگاه 
خودروی سواری پژو ۴۰۵، در کیلومتر ۶۰ محور 

 ۱۱۵ ارتباطات  مرکز  به  جیرفت-اسفندقه  فرعی 
جیرفت، اعالم شد.

او افزود: خودروی واژگون شده حامل اتباع خارجی 
دلیل  به  نفر   ۲ متأسفانه  سانحه  این  در  و  بوده 
نفر   ۱۰ و  باختند  جان  دم  در  جراحات  شدت 

مصدوم شدند که بعد از اقدامات درمانی کارکنان 
اورژانس به بیمارستان امام)ره( شهرستان جیرفت 

منتقل شدند.
حال  حاضر  حال  در  گفت:  پایان  در  محمدی 

عمومی مصدومان مساعد اعالم شده است.

واژگونی پژو، ۱۲ کشته و زخمی بر جای گذاشت
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استاندار کرمان خبر داد:

رونمایی از اوپرای عروسکی منظومه خواجوی کرمانی در ۲۲ بهمن امسال

زنان شاغل چگونه زندگی خود را مدیریت کنند؟

اوپرای عروسکی منظومه  استاندار کرمان گفت: اجرای 
 ۲۲ تا  امیدواریم  که  کنیم  می  دنبال  را  کرمانی  خواجوی 

بهمن امسال این اوپرا نیز آماده و از آن رونمایی شود.
اصحاب  با  خبری  نشست  در  فدایی"   دکتر"محمدجواد 
استان کرمان  در  اقدامات صورت گرفته  به  اشاره  با  رسانه 
در راستای توسعه پایدار گفت: در هفته دولت امسال ۳۷۷ 
استان  سطح  در  تومان  میلیارد   ۱۵۹۴ سرمایه  با  پروژه 

کرمان افتتاح خواهد شد.
وی با بیان اینکه حجم فعالیت ها و پروژه های قابل بهره 
از  گذشته  سال  به  نسبت  امسال  دولت  هفته  در  برداری 
لحاظ اعتباری ۳ برابر شده است افزود: امسال به مناسبت 
بر  بالغ  اعتباری  با  پروژه   ۹۰ اجرایی  عملیات  دولت  هفته 
۹۴۰ میلیارد تومان در سطح استان کرمان آغاز خواهد شد 
که در مقایسه با سال گذشته )۳۳۱ میلیاراد تومان( رشد 

سه برابری در پروژه های آغاز شده را داریم.
امسال  که  هایی  پروژه  بیشتر  اینکه  به  اشاره  با  فدایی 
عملیات اجرایی آنها آغاز خواهند شد از محل اعتبارات ملی 
تامین اعتبار خواهند شد ادامه داد: در سال گذشته ۹ پروژه 
در  ملی  اعتبارات  محل  از  تومانی  میلیارد   ۱۲ اعتباری  با 
سطح استان کرمان عملیات اجرایی آنها آغاز شده بود که 
برای سال جاری این تعداد پروژه به ۷۹ مورد و اعتبار ملی 
اختصاص یافته به آنها به ۸۰۳ میلیارد تومان رسیده است 
که نشان می دهد رشد قابل توجهی در سوق دادن منابع 

ملی به سمت داخل استان صورت گرفته است.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان به پروژه 
در  غیردولتی  و  خصوصی  بخش  توسط  افتتاح  قابل  های 
استان کرمان در هفته دولت امسال اشاره کرد و گفت: در 
بخش خصوصی و غیردولتی ۲۰۲ پروژه با سرمایه گذاری 
۷۹۴۴ میلیارد تومان در هفته دولت امسال به بهره برداری 
خواهد رسید که این پروژه ها برای ۴۶۷۰ نفر ایجاد اشتغال 
مستقیم کرده است که در کاهش نرخ بیکاری استان بسیار 

موثر است.
میلیارد  معدن ۷۶۲۲  و  بخش صنعت  در  داد:  ادامه  وی 
تومان سرمایه گذاری با اشتغال ۳۵۵۵ نفر، بخش کشاورزی 
نفر،   ۹۴۴ اشتغال  با  گذاری  سرمایه  تومان  میلیارد   ۱۵۰
با  گذاری  سرمایه  تومان  میلیارد   ۲۳ گردشگری  بخش 
اشتغال ۹۶ نفر و در بخش تولید انرژی برق  ۱۴۹ میلیارد 
تومان سرمایه گذاری و اشتغال ۷۵ نفر، صورت گرفته است.

 ۲۰۰ با  گردشگری  بخش  در  اینکه  به  اشاره  با  فدایی 
میلیون تومان سرمایه گذاری می توان برای هر نفر ایجاد 
با  که  دهد  می  نشان  ارقام  و  آمار  کرد:  اظهار  کرد  شغل 
سهولت و سرعت بیشتری می توانیم در بخش گردشگری 
امکانات  گردشگری  بخش  در  کرمان  کنیم.  اشتغال  ایجاد 
خوبی دارد. جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی زیادی 
برای سرمایه گذاری در بخش  داریم که  استان کرمان  در 

گردشگری می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار کرمان به بحث اشتغالزایی استان کرمان نیز اشاره 
کرد و گفت: در سال ۹۷، هدفگذاری ایجاد ۳۳ هزار و ۷۵۷ 
شغل در استان کرمان بود که با تالش صورت گرفته بیش 
از ۴۱ هزار شغل )تحقق ۱۲۴ درصدی( ایجاد شد که این 
موضوع نیز در سال ۹۸ ادامه پیدا کرد به طوری که برای 
سال ۹۸ نیز تعهد ایجاد ۳۰ هزار و ۶۶۶ شغل را داشتیم که 
۳۷ هزار ۷۲۷ شغل )تحقق ۱۲۳ درصدی( ایجاد شده است.
وی با اشاره به اقدامات استان در پرداخت تسهیالت برای 
 ۹۷ سال  در  گفت:  کرمان  استان  سطح  در  اشتغال  ایجاد 
بیش از ۱۵۶ میلیارد تومان تهسیالت ارزان قیمت پرداخت 
کردیم که در این راستا ۱۱ هزار شغل ایجاد شد که این رقم 
تسهیالت پرداختی در سال گذشته به ۲۰۲ میلیارد تومان 

رسید که توانست برای ۶۶۰۰ نفر ایجاد اشتغال کند.
فدایی به ارائه تسهیالت برای ایجاد شغل های روستایی، 
مناطق عشایری و شهرهای کوچک اشاره کرد و گفت: در 
با نرخ  ایجاد اشتغال  سال های ۹۷ و ۹۸ دولت تسهیالت 
و  ها  عشایرنشین  روستاییان،  برای  را  درصدی   ۶ و  پایین 
افراد ساکن در شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر را اختصاص داده 
بود که دراین دو سال در استان کرمان ۴۹۰ میلیارد تومان 
روستاها،  در  که ۸۵۳۴ شغل  پرداخت  درصد   ۶ تسهیالت 
ایجاد  نفر استان  مناطق عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار 

شد.
وی به پرداخت تسهیالت برای رونق تولید نیز اشاره کرد و 
گفت: در سال های ۹۷ و ۹۸ از محل تسهیالت رونق تولید، 
این منابع استفاده  از  بانکها و تبصره ماده ۱۸، ۵۳۹ طرح 
کردند که رقم تسهیالت پرداختی در حدود ۱۹۳۷ میلیارد 
فرصت  آنکه  ضمن  تسهیالت  این  پرداخت  که  بود  تومان 
های شغلی موجود در این واحدهای تولیدی را تثبیت کرد 

توانست ۲۰۰۰ شغل جدید نیز ایجاد کند.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان در بخش 
دیگری از صحبت های خود به وضعیت بخش های مختلف 
استان و اقدامات صورت گرفته در این بخش ها پرداخت و 
گفت: بخش صنعت و معدن در استان کرمان از جایگاه ویژه 
ای برخوردار است و انصافا در این سال های اخیر اقدامات 

بسیار خوبی در این بخش صورت گرفته است.
این  در  گرفته  صورت  رشدهای  از  برخی  تشریح  به  وی 
تولید مس کاتد که  اشاره و گفت:  حوزه در استان کرمان 
یکی از تولیدات مهم استان است در سال های اخیر شاهد 
رشدی ۳۶ درصدی تولید بوده به طوری که از ۲۵۰ هزار تن 
تولید مس کاتد در سال هم اکنون به ۳۴۰ هزار تن رسیده 
ایم ضمن آنکه تولید کنستانتره آهن در استان نیز افزایش 

۱۱ برابری پیدا کرده است.
فدایی افزود: در استخراج معادن رشد ۲ برابری، استخراج 
تولید گندله سنگ آهن رشد  برابری،  زغال سنگ رشد ۲ 
۳.۵ برابری، و برای اولین بار تولید آهن اسفنجی را در سطح 
آهن  تن  میلیون   ۵.۲ که  طوری  به  داشتیم  کرمان  استان 

اسفنجی برای اولین بار در استان کرمان تولید شده است.
استاندار کرمان به بخش کشاورزی استان کرمان هم اشاره 
کرد و گفت: زمینه فعالیت های کشاورزی بسیار خوبی در 
نیز  دولت  این  در  و  داریم  کرمان  استان  شمال  و  جنوب 
اقدامات بسیار خوبی در این حوزه در استان صورت گرفته 
است به طوری در که در سال اخیر شاهد رشد ۸۰ درصدی 

اجرای سیستم های آبیاری نوین و تحت فشار بوده ایم.
کشت  زیر  سطح  درصدی   ۷۲ افزایش  به  اشاره  با  وی 
دانه  کشت  زیر  سطح  درصدی   ۲۸ افزایش  و  ای  گلخانه 
های روغنی در استان گفت: برای کشاورزی جنوب برنامه 
ها  برنامه  این  از  یکی  که  است  گرفته  صورت  خوبی  های 
که می تواند ماندگار برای جنوب استان کرمان باشد بحث 

کشاورزی قراردادی خواهد بود.
مصرف  بازار  و  تولید  بین  باید  اینکه  بر  تاکید  با  فدایی 
اظهار کرد:  ایجاد شود  توزان  تعادل و  در بخش کشاورزی 
برنامه ریزی های مختلفی برای اجرای این طرح در جنوب 
استان کرمان صورت گرفته است تا بتوانیم بحث کشاورزی 
قراردادی را اجرایی کنیم و معتقدیم با این اقدام هم تولید 
کننده می داند که باید چه محصولی و به چه میزانی تولید 

کند و هم اینکه بازار مصرف نیز از قبل تعیین خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه محصوالت کشاورزی جنوب استان 
کرمان بازارهای خوب صادراتی به ویژه در کشور روسیه دارد 
اظهار کرد: در راستای صادرات محصوالت کشاورزی جنوب 
کنیم  می  پیگیری  را  متعددی  های  برنامه  کرمان  استان 
صادراتی  پایانه  اندازی  راه  بحث  ها  برنامه  این  از  یکی  که 
جنوب استان کرمان است که هم اکنون باالی ۹۰ درصد  
با گمرکات و  پایانه  این  پیشرفت فیزیکی دارد و مشکالت 

بانک مرکزی نیز تا حدودی حل شده است.
و  مرزها  به  کشاورزی  محصوالت  انتقال  موضوع  فدایی 
صادرات  برای  ها  دغدغه  دیگر  از  را  مناسب  نقل  و  حمل 
عنوان کرد و گفت: طی مذاکراتی که با وزارت امور خارجه 
داشتیم تصمیم گرفته شد که کامیون های خارجی حمل 
تا  داشتند  حرکت  مجوز  کشور  مرکز  تا  تنها  قبال  که  بار 
جنوب استان کرمان و شهر جیرفت نیز مجوز تردد داشته 

باشند
نقل  و  حمل  ناوگان  تقویت  موضوع  به  کرمان  استاندار 
محصوالت کشاورزی جنوب استان کرمان هم اشاره کرد و 
گفت: تسهیالت خیلی خوبی برای این موضوع پیش بینی 
ویژه جنوب  دار  یخچال  های  کامیون  با خریداری  تا  شده 
محصوالت  نقل  و  حمل  بحث  در  بتوانیم  کرمان،  استان 

کشاورزی گام بلندی را برداریم.
وی به موضوع مجوز صادرات از فرودگاه جیرفت هم اشاره 
کرد و گفت: هم اکنون این مجوز موقت به فرودگاه جیرفت 
فرودگاه  این  از  صادرات  مورد  دو  اگر  که  است  شده  داده 
نیز  جیرفت  فرودگاه  از  صادرات  نهایی  مجوز  باشیم  داشه 

صادر خواهد شد.

حوزه  به  خود  های  صحبت  از  دیگری  بخش  در  فدایی 
بهداشت و درمان استان کرمان اشاره کرد و گفت: در بحث 
بهداشت و درمان در طول سال های فعالیت دولت تدبیر و 
امید اقدامات خیلی خوبی صورت گرفته است به طوری که 
تعداد بیمارستان های استان در این دوره رشد ۱۰ درصدی 
ثابت  های  تخت  تعداد  و  جدید(  بیمارستان   ۴ )ساخت 

بیمارستانی رشد ۸ درصدی پیدا کرده است.
استاندار کرمان به موضوع شیوع ویروس کرونا نیز اشاره 
و  ایران  در  کرونا  ویروس  شیوع  ابتدای  از  گفت:  و  کرد 
در  بیماری  این  کنترل  راستای  در  خوبی  ،اقدامات  استان 
موقع  به  تصمیمات  با  که  طوری  به  گرفت  صورت  استان 
ستاد استانی مقابله با کرونا در تعطیلی مدارس، دانشگاه ها، 
اصناف و حتی محدودیت های ترددی در مرز های ورودی 
استان و حتی داخل شهرستانی، در موج اول این اپیدمی در 
کشور شاهد کنترل بیماری در استان بودیم به طوری که با 
آمار پایین شیوع و تلفات روبرو بودیم اما با بازگشایی صنوف 
همان طور که پیش بینی می کردیم شاهد گسترش بیماری 

بودیم که مدتی روند این اپیدمی در استان افزایش بود.
در  شده  گرفته  تصمیمات  با  خوشبختانه  داد:  ادامه  وی 
ستاد استانی مقابله با کرونا از جمله نظارت ویژه بر رعایت 
در  بیماری  این  صعودی  سیر  از  بهداشتی،  های  پروتکل 
سطح استان جلوگیری و هم اکنون شاهد ثابت شدن روند 
این بیماری هستیم ضمن آنکه در چند روز گذشته سیر این 

بیماری تا حدودی نزولی شده است.
استاندار کرمان با اشاره به برگزاری ۳۹ جلسه ستاد استانی 
استان کرمان در ۴۴ جلسه ستاد  با کرونا و حضور  مقابله 
ملی مقابله با کرونا با حضور ریس جمهور گفت: همچنین 
در این مدت ۸ جلسه نظارتی برگزاری و ۲۲ گروه نظارتی 
اقدامات نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی را در سطح 

استان دنبال می کنند.
ویروس در  ویژه کرونا  بهداشتی  به تشکیل گشت  فدایی 

ستاد  مصوبه  براساس  گفت:  و  کرد  اشاره  کرمان  استان 
براساس  ویژه  های  گشت  این  کرونا،  با  مقابله  استانی 
و  داشته  وجود  تجمع  که  جاهایی  در  مردمی  اطالعات 
پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی رعایت نمی شوند 
را تعطیل می کنند زیرا طبق  سرکشی کرده و  تجمعات 
گزارشات دانشگاه علوم پزشکی تقریبا ۸۰ درصد مبتالیان 
ویروس  این  به  تجمعات  در  دلیل حضور  به  به کووید ۱۹ 

مبتال می شوند.
از صحبت های خود به موضوع  فدایی در بخش دیگری 
فرهنگ و هنر و اقدامات صورت گرفته در این حوزه اشاره 
کرد و گفت: در بحث های فرهنگی و هنری پیگیری های 
خوبی در استان کرمان صورت گرفته است که نتایج قابل 

توجهی را نیز داشته است.
وی به موضوع مرمت آثار هنری موجود در موزه هنرهای 
معاصر و صنعتی کرمان اشاره کرد و گفت:  متاسفانه سال 
موزه  در  موجود  آثار  به  توجهی  بی  و  رهایی  دلیل  به  ها 
که  بودند  شده  هایی  اسیب  دچار  آثاری  کرمان،  صنعتی 
این  تعمیر  و  مرمت  بحث  ارشاد  و  فرهنک  وزات  با  توافق 
اعتبار یک  تامین  با  این راستا  آثار را دنبال کردیم که در 
و  مرمت  و  تعیمر  آثار  این  استان  از سوی  تومانی  میلیارد 
راستا  این  در  که  شد  بازگردانده  کرمان  صنعتی  موزه  به 
بنا داریم کتابی از این آثار را چاپ و در ۲۲ بهمن امسال 

رونمایی کنیم.
منظومه  عروسکی  اوپرای  اجرای  همچنین  افزود:  وی 
 ۲۲ تا  امیدواریم  که  کنیم  می  دنبال  را  کرمانی  خواجوی 

بهمن امسال این اوپرا نیز آماده و از آن رونمایی شود.
فدایی به راه اندازی موزه کرمان شناسایی نیز اشاره کرد و 
گفت: مرکز کرمان شنایی داریم اما به دنبال آن هستیم که 
بتوانیم در محلی آثار کرمان از جمله نمونه صنایع دستی، 
قالب موزه کرمان، جمع  را در   ... و  تاریخی  بناهای  ماکت 
آوری کنیم که قرار است در ابتدا این موزه در محل یکی 
از ساختمان های موجود راه اندازی شود تا بعدها برای این 

محل یک موزه اختصاصی ساخته شود.
استاندار کرمان به راه اندازی خانه موزهای های هنر در 
تاریخی  و  فرهنگی  های  خانه  گفت:  و  کرد  اشاره  کرمان 
این  از  توان هر یکی  زیادی در کرمان وجود دارد که می 
خانه های قدیمی را بهسازی و بازسازی و به یکی از هنرها 
و یا هنرمندان معروف کرمانی واگذار کرد که دراین راستا 
اندازی موزه مطبوعات، به  تاکنون یک خانه به منظور راه 

خانه مطبوعات استان کرمان واگذار شده است.
تاالر مرکزی شهر  وی خاطر نشان کرد: عملیات ساخت 
کرمان سالهاست که در دست اجرا می باشد که خوشبختانه 
به  ویژه  اعتبار  تخصیص  و  گرفت  صورت  های  پیگیری  با 
این مجموعه قرار است تا پایان امسال این مجموعه به بهره 
برداری برسد که می تواند در توسعه فعالیت های فرهنگی 

و هنری استان کرمان موثر باشد.

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

زنان  بین  یک روانشناس درباره راهکارهای رفع آشفتگی  ها و اختالفات 
شاغل و همسرانشان توضیحاتی داد.

نرگس مومنی جو درباره زنان شاغل و مشکالت آن ها، اظهار کرد: امروزه 
نفر  یک  بودن  شاغل  قدیمی  الگوی  دیگر  که  می کنیم  زیست  جهانی  در 
)معموال پدر و مرد خانواده( و مصرف کننده بودن دیگر اعضا، پاسخگوی 

نیاز ها و شرایط اقتصادی نیست.
برای  مردان،  شانه   به  شانه  نیز  زنان  اکنون  کرد:  تصریح  روانشناس  این 
گذراندن بهتر زندگی و داشتن رفاه بیشتر برای خود و فرزندانشان، پای در 
عرصه  فعالیت های اقتصادی و اجتماعی گذاشته اند، زنانی که گا ها پا را فراتر 
نهاده و توانستند مدیران مدبر و موفقی در بسیاری از حوزه ها باشند، اما 
در این بین جدای از تالش های هر زن برای ارتقای خویش در عملکرد های 
شغلی و اجتماعی اش، مسئولیت بسیار خطیرتری نیز بردوش زنان شاغل 

سنگینی می کند و آن ایجاد تعادل بین شغل و خانواده است.
وی افزود: هم گام با رشد فردی و اجتماعی زنان شاغل، تربیت فرزندان 
جامعه  وارد  کارآمد  و  بالنده  بچه ها  که  باشد  گونه ای  به  باید  نیز  خانواده 
شوند. البته برای توضیح در خصوص چگونگی ایجاد این تعادل ابتدا الزم 
است درباره  شرایط روانی زنان شاغل و فشار های وارده بر آن ها از سوی 
خانواده و محیط کار که در صورت عدم رسیدگی به آن ها باعث فرسودگی 

روانی زنان خواهد شد، بدانیم.
ابتدای شاغل  در همان  زنان  اغلب  که  اولین مسأله ای  مومنی جو گفت: 
شدن با آن دست و پنجه نرم می کنند، نگرش منفی و سنتی مردان )چه 
در  حتی  که  نگرشی  است،  زن  بودن  شاغل  مقوله   به  همسر(  چه  و  پدر 
صورت پذیرش شاغل شدن زن، همواره به صورت منتی جدی بر سر زن 
خواهد بود و او را وادار به باج دهی های عاطفی و مالی عدیده خواهد کرد، 
مشکل  می شود.  فروپاشی  دچار  زنان  این  روان  روحیه  روزی  که  آنجا  تا 

دیگری که زنان شاغل با آن مواجه هستند، موضوع تقسیم وظایف کار های 
خانه با همسر و گا ها فرزندان است که در صورت عدم تعادل یافتن، یا تمام 
مسئولیت های خانه مانند زمان خانه دار بودن خانم بر دوش زن می افتد، 
و  تمدید  به  نیاز  روزانه  به صورت  و  ندارند  تمامی  هرگز  که  فعالیت هایی 

تکرار دارند.
این روانشناس گفت: زن شاغل زمانی که باید در خانه به عنوان مادر و 
همسر ایفای نقش کند، خود را از رسیدگی به امور منزل دریغ می کند و 
از  افتاد و موضوع دیگری که  به دوش مرد خواهد  ناتمام  و  کار ها آشفته 
دغدغه های زنان شاغل محسوب می شود عدم هماهنگی و تعادل در مورد 
مسئولیت های مالی و امور اقتصادی در زندگی مشترک است. آنجا که زنان 
مجبورند یا تمام آنچه را که به عنوان درآمد کسب می کنند در خانه و برای 
خانواده خرج کنند که در بلند مدت باعث خستگی و دلزدگی از خانه و 
شغل می شود و همچنین زمینه ساز عدم مسئولیت پذیری و بیکاری در 

شریک زندگی می شود.
وی با بیان اینکه زنان شاغل چیزی از درآمد خود را حق زندگی مشترک 

و فرزندان نمی دانند، ادامه داد: گاهی همین امر باعث ایجاد اضطراب در 
مردان به دلیل دسترسی نامتعادل زنان به استقالل مالی می شود، استرسی 
جلوه  اهمیت  کم  یا  و  مرد  جانب  از  فشار ها  و  محدودیت ها  اعمال  با  که 
دادن شأن اجتماعی و یا حرفه  زن، باعث تخریب احساس خود کارآمدی 

در زنان می شود.
مومنی جو گفت: از دیگر موارد مهم روانی که در زنان شاغل شایع است، 
خودپنداره  منفی و ضعیف آن ها در خصوص فزرندپرویشان است، تا آنجا 
ارتباط  و  خود  مادرانگی  به  نسبت  پژوهش ها،  طبق  شاغل  زنان  اکثر  که 
اساس  بر  همچنان  آن ها  زیرا  دارند،  وجدان  عذاب  حس  فرزندانشان  با 
کیفیت  از  فرزند  با  ارتباط  کمیت  معتقدند،  اشتباه  و  قدیمی  آموزه های 
آن مهم تر است، یعنی اگر مادری تمام طول روز به صورت فیزیکی کنار 
جای  به  معطوف  او  تمرکز  و  هوشیاری  اما  باشد،  داشته  فرزندش حضور 
وقت  زمان،  شدن  کمتر  دلیل  به  که  زمانی  تا  است  بهتر  باشد  دیگری 
تمام حواسش  کوتاه  زمان  اما در همان  باشد،  فرزند  کنار  محدودتری در 
متمرکز به فرزندش باشد، در صورتی که در دنیای متجدد کیفیت هماره 

بر کمیت ارجح است.
این روانشناس گفت: این فشارها ی روانی که تا اینجا برشمردیم محصول 
از  که  بیشتری  مشکالت  بسا  چه  است،  خانواده  با  شاغل  زنان  تعامل 
زنان شاغل تحمیل می شود.  بر  فرهنگ  و  اجتماع  و  جانب محیط شغلی 
همان گونه که می دانیم چه بسیار زنانی که با وجود داشتن استعدادها و 
فشار های  دلیل  به  اجتماعی  و  به حیطه های شغلی  وافر  عالقه مندی های 
که  جایگاه هایی  در  حضور  از  اجتماع،  زده   جنسیت  نگاه  و  فرهنگی 
انگاشتن  نادیده  تحمل  به  مجبور  و  کشیده اند  دست  است،  بوده  حقشان 

توانمندی های خود شده اند.
از  کرد:  بیان  شاغل،  زنان  برای  زندگی  مدیریت  راهکارهای  درباره  وی 
حرف  است،  زنان  به  زدن  حرف  مهارت  آموزش  راهکار ها،  این  مهمترین 
زدنی که در نهایت منجر به دادن درک صحیح به دیگران و رسیدن به راه 

بین  زوجی،  آشفتگی های  رفع  در خصوص  باشد.  موجود  حل مشکالت 
زنان شاغل و همسرانشان، یادگیری هنر حرف زدن و ارتباط موثر بسیار 
مثمر ثمر خواهد بود، به صورتی که زن و مرد بتوانند در زمان و شرایط 
و  کنند  صحبت  خویش  کمبود های  و  نیاز ها  و  دغدغه ها  درباره   مناسب، 
یکدیگر را به درک درستی از موقعیت خود برسانند و اینکه مردان بتوانند 
در مورد توقعاتشان با همسر شاغل خود سخن بگویند و زنان شاغل نیز 
بتوانند با توجه به توانایی هایشان عهده دار مسئولیت های خانه و همسر به 

صورت عادالنه باشند.
مومنی جو با اشاره به اینکه این گونه تعامل منجر به تقسیم وظایف مالی و 
فعالیتی به صورت صحیح خواهد شد تا جایی که هیچ کدام از طرفین دچار 
با خالص  بدانند که  باید  آقایان  افزود:  باشند،  نداشته  قربانی شدن  حس 
شدن از افکار سنتی و مزاحم می توانند با ایجاد فضا برای همراهی زنان در 
امور اقتصادی منزل، هم باعث رشد و رفاه مالی در زندگی می شوند و هم 
اینکه مردان با زندگی در کنار زنان پویا و اجتماعی و شاد، رضایتمندی 

زناشویی بیشتری را تجربه خواهند کرد.
تقسیم  و  پذیرش ها  این  به  رسیدن  از  پس  حال  افزود:  روانشناس  این 
یک  به  دستیابی  با  بتوانند  باید  شاغل  زنان  خانواده،  اعضای  بین  وظایف 
برنامه ریزی و زمانبندی صحیح و اصولی به تمام نقش های خود رسیدگی 
کنند. این اولویت بندی و برنامه ریزی باید شامل مسئولیت های منزل و 
همسر و فرزندان و البته زمان استراحت و تفریح خود زن باشد تا بتواند 
احساس  خود،  روانی  نیاز های  به  گذاشتن  ارزش  و  ساماندهی  سایه   در 

خودکارآمدی و لذت بیشتری در زندگی خانوادگی و شغلی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه سهم بزرگی از اقتصاد کشور و جهان 
برعهده  زنان است و آن ها همپای مردان و شاید فراتر از آن ها فعال هستند، 
با کمک به فرهنگ سازی های عمیق توسط سیستم آموزشی و از کودکی 

در افراد، راه را برای حضور هر چه پر رنگ تر زنان در جامعه باز کنیم.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان


