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رشد آمار س��قط های غیرقانونی در کشور، یکی از 
مشکالت جدی جامعه  ماست و این درحالی است که 
آمار دقیق و مستندی از سقط جنین های غیرقانونی در 
کش��ور وجود ندارد و علت آن هم غیرقانونی بودن آن 
است که از س��وی افراد غیرمتخصص و در مکان های 
مخفی انجام می شود. شاهدی بر این ادعا، آمپول های 
سقط جنینی است که از س��وی دالالن به متقاضیان 
فروخته می شود و باوجود هشدارهایی که داده شده، 
همچنان در دخمه های فروش دارو به دست خریداران 

می رسد.   
به گزارش ایسنا، اغلب این آمپول ها، تاریخ مصرف 
گذش��ته اند و اس��تفاده از آنها جان بیماران را تهدید 
می کند، اما عوامل متعددی مانند سود اقتصادی قابل 
توجه حاصل از قاچاق داروهای س��قط س��بب شده 
س��المت بس��یاری از زنان جوان بی اطالع از عوارض 
احتمالی به خطر افتد. رواج استفاده از چنین حربه هایی 
برای س��قط غیرقانونی نش��ان دهنده نیاز به بررسی 

اصولی و قانونی مسأله سقط در کشور است.    
»حمید اس��حاقی« بازپرس شعبه  س��وم دادسرای 
عمومی و انقالب استان کرمان گفت: امروزه دیگر همه 
می دانند که س��قط جنین هم عوارض زی��ادی دارد و 
گاهی اوقات سبب مرگ مادر می شود اما متاسفانه زنان 
بدون آگاهی خود را به دست افراد سودجو می سپارند.   
وی ادامه داد: آن افرادی که خود را پزشک می دانند و 
بدون مجوز در زیرزمین های شهر سقط جنین را انجام 
می دهند به جز پول به چیز دیگری فکر نمی کنند و باید 

بسزای اعمال خود برسند.   
بازپرس شعبه  سوم دادسرای عمومی و انقالب استان 
کرمان افزود:   متاسفانه چون سقط جنین اکثر اوقات 
به صورت پنهانی انجام می ش��ود آمار سیاهی از آن 

وجود دارد.   
»سقط« واژه ای غریب است اما قرابت عجیبی دارد، 
با تو، با حال و روزت! تجربه اش را دوست داشتی، مادر 
شدن را می گویم، اما امروز به 1000 دلیل نانوشته که 
شاید هیچ منطقی پذیرایش نباشد، باید از خودت، از 

زندگی ات و از زندگی اش دورش کنی!
مریم هم از همین دسته افراد است که زندگی خود را 

به خاطر افکاری نادرست به تباهی کشاند.   
بازپرس شعبه  سوم دادسرای عمومی و انقالب استان 
کرمان از پرونده  زن 32 سال های که سقط جنین انجام 
داده بود و درنهایت عوارض زیادی را به جان خرید خبر 
داد و گفت: »م – الف« - قربانی این ماجرا- که 17 هفته 
از حاملگیش می گذشت شد، اما »س-ژ« - کارشناس 
مامای��ی - فرزن��د او را چهار هفته عنوان ک��رده بود و 
با تجویز قرص و گذاشتن چندین ش��یاف وی را روانه  

بیمارستان کرد.   
اسحاقی خاطرنشان کرد: »م – الف« پس از مصرف 

قرص دچار درد و خونریزی ش��دیدی می ش��ود و در 
بیمارستان متوجه قتل جنین چهار ماهه خود می شود.   
وی تصریح کرد: »م – الف« پس از دست دادن فرزند و 
نقص عضو خود به اشتباهش پی برد که دیگر دیر شده 

بود.   
»عباس آمیان« مدیرکل پزشک قانونی استان کرمان 
با اشاره به قانون سقط درمانی مصوب مجلس شورای 
اس��المی گفت: ماده  واحده  سقط درمانی با تشخیص 
قطعی سه پزش��ک متخصص و تأیید پزشکی قانونی 
مبنی بر بیماری جنین که به عل��ت عقب افتادگی یا 
ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری 
مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد پیش از چهار ماه 

با رضایت زن مجاز به سقط است.   
وی ادام��ه داد: در غیراین صورت متخلفان از اجرای 
مفاد این قانون به مجازات های مقرر در قانون مجازات 
اسالمی می ش��وند.    مدیرکل پزش��ک قانونی استان 
کرمان یادآور شد: پارسال موارد ارجاعی سقط درمانی 
به اداره کل پزش��کی قانونی 367 مورد بوده است که 

نزدیک به 167 مورد منتج به صدور مجوز شده اند.   
شنیده می شود بیش��تر مراجعه کنندگان دختران 
جوانی هس��تند که بدون این که خانواده  آنها چیزی از 

این ارتباط بدانند مراجعه می کنند.   
حتی گفته می ش��ود»مبلغی که این افراد به عنوان 
دس��تمزد می پردازن��د به طور میانگین بی��ن 300 تا 
600 هزار تومان است که گاهی براساس موقعیت های 
مختلف تغییر می کند.»بیش��تری مراجعه کنندگان 

سقط جنین به پزشکی قانونی چه کسانی هستند؟ 
مدیرکل پزش��کی قانونی اس��تان کرم��ان گفت: 
متاسفانه بیشترین آمار سقط جنین در رده های سنی 

21 تا 30 است.   
وی افزود: علت مراجعه مرب��وط به ناهنجاری های 
جنینی بوده که در میان این ناهنجاری ها بتاتاالسمی 

ماژور بیشترین مراجعه را داشته است.   
آمیان خاطرنش��ان کرد: متاس��فانه سقط جنین 
هم اکنون در این س��ازمان مراجعه کنن��ده دارد و باید 
بدانید پارسال، 74 درصد سقط جنین نسبت به سال 

91 افزایش داشته است.   
در ادامه »منصوره صافی زاده« مدیرگروه بهداش��ت 
خانواده دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: مخالفان 
س��قط جنین با رد نظریه  امنیت زنان در پی س��قط 
جنین، به آث��ار و تبعات منف��ی جس��مانی، روانی و 
اجتماعی آن اش��اره می کنند و با ارایه ش��واهد علمی 
مکرر، علل موافقان را به نقض می کش��انند. از این رو، 
در جهت حفظ و حمای��ت از حقوق زنان مخالف های 
گس��ترده ای با قانونی ش��دن س��قط جنین به عمل 
آورده اند. به گونه ای که حتی برخی به اقداماتی از قبیل 
آزار، تهدید، جراحت و قتل متخصصانی که به این عمل 

اقدام می کنند، دست زده اند و بسیاری از کلینیک های 
مرتبط با این قضیه را مورد حمله قرار داده اند.   

وی یادآور ش��د: آنها با دالیل علمی اثبات کرده اند 
که س��قط جنین ع��وارض چن��دی از قبیل س��قط 
ناکامل، خونریزی، عفونت، افس��ردگی، خودکش��ی، 
کودک آزاری، خش��ونت، اعتیاد به مواد مخدر و الکل، 
اختالل در روابط اجتماعی، خانوادگی و زناش��ویی و 

نظایر آن را در پی داشته است.   
مدیرگروه بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان گفت:   آمارهای ملی درخصوص سقط جنین 
نشان می دهند که 10 درصد زنانی که به سقط جنین 
ارادی اقدام می کنند از ع��وارض آن رنج می برند که از 
این میان، یک پنجم )20 درصد( عوارض، برجسته تر 

از دیگر عوارض است.   
صافی زاده اف��زود: بیش از یکص��د عارضه  جزیی و 
عمده در ارتباط با سقط جنین ارادی مشخص شده اند. 
عوارض جزیی این اقدام عفونت های جزیی، خونریزی، 
تب، درد مزمن شکمی، اختالالت گوارشی، استفراغ و 
حساسیت از نوع »اِر هاش« و شایع ترین عوارض عمده  
آن نیز عفونت و خونریزی شدید، انسداد جریان خون، 
سوراخ شدن یا ایجاد شکاف در رحم، عوارض بیهوشی، 
تش��نج، خ��ون روش، جراحت های گ��ردن رحمی و 

آسیب های مربوط به غدد بوده است.   
وی گف��ت: عوارض آنی س��قط جنی��ن قابل عالج  
هستند اما عوارض عمده، غالباً به خطرات تولید مثلی 
دراز مدت و با ماهیتی جدی تر نیز منجر می شوند. برای 
مثال، یکی از عواقب ممکن سقط جنین در درازمدت و 
در ارتباط با عفونت های ناشی از آن، عقیم شدن است.   
تحقیقات نش��ان داده اند که 3 تا 5 درص��د از زنانی که 
سقط جنین کرده اند، به علت بی مالحظه بودن عقیم 
می شوند. خطر عقیم شدن برای زنانی که عفونت ناشی 

از بیماری های آمیزشی دارند، به مراتب بیشتر است.   
مدیرگروه بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان ارتباط مستقیمی بین سقط جنین و سرطان 
سینه دانست و گفت:   درخصوص ارتباط میان سقط 
جنین و سرطان سینه نیز ش��واهدی ذکر شده است 
براساس تحقیقی مش��خص می شود که خطر ابتال به 
سرطان س��ینه در میان زنانی که حداقل یکبار سقط 
داشته اند، 50 درصد بیش از دیگر زنان است. بنابراین 
اگر رابطه  مستقیم میان سرطان سینه و سقط جنین 
مورد تردید باشد، دست کم به عنوان یکی از عوامل موثر 

مورد قبول است.   
صافی زاده تصریح کرد: درخصوص ارتباط س��قط 
جنین و مرگ نیز ش��واهدی وج��ود دارد که احتمال 
مرگ زنان پس از س��قط جنین، چند برابر بیش��تر از 

احتمال مرگ آنان پس از نوزاد اولشان است.   
وی ادامه داد: محققانی که درخصوص واکنش های 

بعد از س��قط جنین مطالعه کرده ان��د، تنها بر یک اثر 
مثبت سقط جنین اشاره کرده اند و آن خالصی است.   

مدیرگروه بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان اف��زود:   ام��ا این احس��اس خالص��ی غالباً با 
احساس��ات روانی منفی دیگری نیز همراه اس��ت در 
چنین موقعیت هایی، زنان مثل سربازانی که از صدای 
انفجار ش��وکه می ش��وند، قادر نیس��تند احساسات 

خودشان را بیان کنند یا حتی آنها را احساس کنند.   
صافی زاده گفت: مطالعاتی که در چند هفته اول پس 
از سقط جنین انجام ش��ده نشان می دهد که در میان 
40 تا 60 درصد زنان مورد سؤال، واکنش هایی منفی 
گزارش ش��ده اس��ت 55 درصد از آنها در هشت هفته 
پس از سقط جنین، احساس گناه کرده اند، 44 درصد 
ازاخت��الالت عصبی ش��کایت کرده ان��د، 36 درصد از 
اخت��الالت مرتبط با خ��واب رنج برده ان��د، 31 درصد 
در تصمیم گیری دچار مش��کل ش��ده اند، طوری که 

11 درصد به روان درمانی تجویز شده اند.   
وی ادامه داد: برحسب پژوهشی که از مشاوره های 
پس از سقط جنین انجام شده، صدگونه واکنش های 
عمده  منفی گزارش ش��ده است که ش��ایع ترین این 
واکنش ها افس��ردگی، ع��دم اعتماد به نف��س، رفتار 
مخرب خود، اختالالت خواب، از دست رفتن حافظه، 
اختالالت جنسی، مس��ائل مزمن در ارتباط با روابط 
اجتماعی، اضطراب، گناه و پش��یمانی، اندوه، تمایل 
فزاینده به خش��ونت، گریه و زاری مزمن، مشکل عدم 
تمرکز، عدم عالقه به افراد و فعالیت های جذاب پیشین 
و ایجاد مشکل در ارتباط با بچه های بعدی بوده است.   

مدیرگروه بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان سوءاس��تعمال مواد مخدر و ال��کل را از دیگر 
پیامدهای س��قط جنین دانس��ت و گفت: تحقیقات 
نشان می دهد که احتمال استفاده از مواد مخدر و الکل، 
به عن��وان ابزاری برای بی اثر کردن احساس��ات منفی 
پس از سقط در زنانی که چنین عملی کرده اند، بیشتر 
از دیگر زنان اس��ت.    صافی زاده یادآور ش��د: احتمال 
خودکش��ی یا تفکر درخصوص آن در میان زنانی که 

سقط جنین کرده اند، بیشتر است.   
وی اظهار کرد: تقریباً 50 درصد سقط ها، سقط های 
مجدد هستند.   زنان سقط کرده اغلب برای جایگزین 
کردن سقط به حاملگی مجدد رو می آورند اما خود را با 
همان فشارهایی اجتماعی و روانی مواجه می بینند که 

در سقط اول با آنها مواجه بوده اند.   
مدیرگروه بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان خاطرنشان کرد: بنابراین در سایه  شواهد تجربی 
اثبات می شود که سقط جنین نه تنها به توان بخشی 
زنان منجر نمی شود و زنان را غنی تر، شادتر و موفق تر 
نمی گرداند بلکه به طور عمده در جهت عکس اهداف 

متقابل عمل می کند.   

د یار

استحصال گاز در مدفن قدیم 
پسماندهای شهر اهواز

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اهواز از استحصال گاز در مدفن قدیم پسماندهای 

این شهر خبر داد.  
مجتبی گلستانی در گفت وگو با فارس در اهواز 
اظهار کرد: اثرات س��وء زیست محیطی حاصل از 
دفن پسماند در طول 20 سال، شامل انتشار گاز 
مت��ان در منطقه و آتش س��وزی های متناوب در 
محل، موجب سلب آسایش ساکنان مجاور منطقه 

شده بود.  
وی افزود: به همین منظور س��ازمان مدیریت 
پسماند ش��هرداری اهواز برای رفع مشکل فوق، 
اقدام به انتخاب مش��اور به منظور طراحی پروژه 
مناس��ب به منظور کنترل آلودگی در این محل 

کرده است.  
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اهواز ادامه داد:   اقدامات اولیه به منظور استحصال 
گاز حاصل از انباش��ت پس��ماندها، نظیر اطفای 
حریق و تس��طیح خاک، اح��داث کان��ال برای 

لوله گذاری در منطقه مذکور درحال اجراست.  
گلستانی خاطرنشان کرد: تمام منطقه به سه 
قسمت 70 هکتاری تقس��یم می شود، قسمتی 
که در طرح اس��تحصال پروژه نیامده، مکان های 
قدیمی هستند که مش��کلی از نظر آتش سوزی 

ندارند یا تخمیر شده یا جذب طبیعت شده اند.  
وی با بیان این که قس��متی که در نظر گرفته 
شده مکان هایی هستند که در آن جا خود به خود 
آتش سوزی صورت می گیرد، گفت: 70 هکتار اول 
قبال تسطیح شده و هم اکنون پروژه استحصال گاز 

درحال انجام است.  
این مس��ئول تصری��ح کرد: برای اس��تحصال 
گازهای زیرزمین 8کیلومتر در زیرزمین لوله های 
مشبک ش��کل کار گذاشته ش��د و سطح زمین 
مسطح و کمپک ش��ده که گازهای تولید شده از 
مسیر لوله های مشبک مانند وارد لوله های اصلی و 
از لوله های اصلی وارد فلر می شوند که این گازها از 

طریق فلر در محیط سوزانده خواهند شد.  
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اهواز افزود: 70هکتار دوم و س��وم تس��طیح و پر 
کردن چاله ها درحال انجام بوده ک��ه رو به اتمام 
اس��ت.   گلس��تانی، هدف از این پروژه را کنترل 
آتش س��وزی و مهار گازهای حاص��ل از تخمیر 
زباله های دفن شده و پایدار کردن این گازها عنوان 
کرد که با این اقدام می توان از آتش سوزی خود به 
خودی پسماندها و تراکم گاز متان که گازی بسیار 
فرار و قابل انفجار است، جلوگیری به عمل  آید و 
مشکالت حاصل از انتشار دود در منطقه برومی 
کاه��ش یاب��د.   وی در پایان اضافه ک��رد: پس از 
اتمام پروژه و رفع آلودگی، منطقه مذکور قابلیت 
بهره برداری برای کاربری و احداث فضای سبز را 

خواهد داشت.  

افزایش 10 درصدی مصرف آب 
سمنانی ها 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان 
سمنان از افزایش 10 درصدی میزان مصرف آب 
در این استان نسبت به مدت مشابه پنج ماهه سال 
گذش��ته خبر داد.    عباس تجل��ی در گفت وگو 
با ایس��نا، با بیان این که میزان مص��رف آب در 5 
ماهه سال جاری 20.  87 میلیون مترمکعب بوده 
است، افزود:   سرانه مصرف آب در 5 ماهه امسال 
حدود 240 لیتر در شبانه روز بوده است.    تجلی 
با اشاره به کاهش منابع آبی در کشور و ازجمله در 
استان سمنان، خواستار مصرف بهینه آب از سوی 

شهروندان استان شد.   
وی ب��ا بیان این ک��ه پروژه های ش��رکت آب و 
فاضالب شهری استان سمنان پس از تکمیل وارد 
مدار بهره برداری می شوند، تصریح کرد:   از هفته 
دولت سال گذشته تا امس��ال پروژه هایی با ارزش 
بالغ بر 95 میلیارد ریال در اس��تان اجرا یا تکمیل 

شده و به بهره برداری رسیده است.   
تجلی، اجرای 20 کیلومتر ش��بکه جمع آوری 
فاض��الب، 6000 مترمکع��ب مخ��زن ذخیره 
آب، 20 کیلومتر نشت یابی ش��بکه توزیع آب و 
تعویض 5132 کنتور خراب مشترکین را ازجمله 
پروژه های ش��رکت آب و فاضالب شهری استان 
سمنان عنوان کرد و افزود:   حفر و تجهیز 3 حلقه 
چاه، اجرای 7 کیلومتر خ��ط انتقال آب، اصالح و 
بازس��ازی 2300 فقره انشعاب فرس��وده از دیگر 

پروژه های انجام شده در سال جاری بوده است.   
وی تصریح ک��رد:   در هفته دولت امس��ال، دو 
پروژه »تهیه و نصب الکترولی��ز نمک طعام و آب 
ژاول« در س��منان و یک حلقه چاه در شهرستان 

شاهرود به بهره برداری می رسد.   

 باغات مخلوط مهم ترین معضل تولید 
میوه در خراسان شمالی 

عضو هیأت علمی دانش��گاه آزاد واحد شیروان 
گفت: باغات مخلوط مهم ترین معضل تولید میوه 

در این استان است.   
دکتر دادار در گفت وگو با ایسنا افزود: متاسفانه 
باغات میوه در این استان به صورت مخلوط غرس 
ش��ده اند که این امر موجب کاه��ش عملکرد در 

تولید میوه شده است.   
وی تأکید کرد: نحوه مبارزه آفات در درختان، 
همچنین نیازهای درختان ب��ه آب و خاک و نور 
متفاوت است که متاسفانه این موارد در باغات این 

استان مورد توجه قرار نمی گیرد.   
این دکتر رشته باغبانی ادامه داد: ایجاد باغات 
مخلوط در مساحت کمتر از سه هزار هکتار صرفه 

اقتصادی ندارد.   
وی اظهار کرد: غرس درختان گالبی، س��یب، 
گیالس و گردو در مناطقی کوهس��تانی و غرس 
درختان هلو، شلیل و آلو در دشت های این استان 
بهترین نوعی هس��تند که می توان آنها را کشت 

کرد.   

پلمب 42 واحد مسکونی در شیراز 
معاون اجرایی و خدمات ش��هری ش��هرداری 
ش��یراز گفت: 42 واحد مس��کونی ک��ه در قالب 
واحدهای مبله اجاره داده می شد، با دستور مقام 
قضایی و همکاری اداره نظ��ارت بر اماکن نیروی 

انتظامی پلمب شد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، رمض��ان امینی اف��زود: 
متاس��فانه به رغم تذک��رات و اخطاره��ای مکرر 
و اطالع رس��انی های انج��ام ش��ده درخصوص 
دیوارنویسی های غیرمجاز تحت عنوان منزل مبله 
عده ای با نادیده گرفتن قوانین و مقررات و اصرار بر 
ادامه فعالیت های غیرمجاز خود همچنان به فضاها 

و تأسیسات شهری آسیب می رسانند. 
وی ادام��ه داد: این اف��راد عالوه ب��ر مخدوش 
کردن سیما و منظر شهر خسارت های فراوانی به 
اموال عمومی شهر و همچنین اموال اختصاصی 
ش��هروندان وارد می آورند به گونه ای که تاکنون 
برای پاکسازی دیوارها از این نوشته ها و تبلیغات 
غیرمجاز هزینه های زیادی صرف شده به نحوی 
که تا پایان تیرماه بیش از 4 میلیارد و 500 میلیون 

ریال برای پاکسازی شهر هزینه شده است. 
امینی تأکید کرد: شهرداری با اجاره دادن منازل 
در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه کامال موافق 
است و آنچه که شدیدا مورد اعتراض شهروندان، 
مسئوالن، مس��افران و گردشگران است اقدامات 
خالف قانون و ناصوابی است که در زمینه تبلیغات 
غیرمجاز ص��ورت می گی��رد و این گونه تبلیغات 
هویت فرهنگی و مذهبی شهر را نیز نشانه گرفته 

است. 
وی اضاف��ه ک��رد: تاکنون تعداد 304 ش��ماره 
تلفن همراه اول و ایرانسل با دستور مقام قضایی 

و همکاری شرکت های مربوطه قطع شده است. 
معاون اجرایی و خدمات شهری گفت: متاسفانه 
قطع تلفن کامال بازدارنده نبوده و حجم خسارت ها 
و اقدامات انجام شده به قدری بود که ناچار به تحت 
پیگرد قراردادن مسببان و عامالن این اقدامات و 
پلمب مراکز و منازل شدیم و تا تاریخ 93/06/07 
تعداد 42 واحد مسکونی که به صورت غیرقانونی 
به منازل مبله تبدیل شده اند با دستور مقام قضایی 
و همکاری اداره نظ��ارت بر اماکن عمومی نیروی 

انتظامی پلمب شده است. 
این مقام مسئول افزود: تعدادی از پلمب ها نیز 
توسط افراد متخلف شکسته و فک شده اند که این 
رفتار خود نشانه قانون شکنی و بی توجهی عامالن 
به حقوق ش��هروندان و نقض قوانی��ن و مقررات 
است که یقینا این افراد تحت پیگیرد قضایی قرار 
می گیرند و باید پاسخگوی این رفتار خالف قانون 

و قاعده خود باشند. 

قلعه رودخان پاک شد 
مدیر محیط زیست شهرس��تان فومن گفت: 
منطقه توریستی قلعه رودخان از زباله پاکسازی 
شد.  روش��نی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: به 
همت برخی تشکل های غیردولتی، تحت عنوان 
انجمن گردش��گری، ورزش و سالمت و نیروهای 
مردمی و نیز کارکنان اداره حفاظت محیط زیست 
شهرس��تان فوم��ن، زباله های پ��ارک جنگلی 

قلعه رودخان جمع آوری شد. 
وی اف��زود: ای��ن گ��روه 27 نفره ک��ه عمدتا از 
دانش��جویان عالقه مند به محیط زیست بودند، 
ب��ا پوش��یدن کاورهای متحدالش��کل ب��ا آرم و 
شعارهای زیست محیطی )اهدایی اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان فومن(، با همکاری مردم 
و کارکنان محیط زیست شهرس��تان، زباله های 
خشک و برجای مانده از گردش��گران را در پارک 
جنگلی از مس��یر پله ها تا محل قلعه جمع آوری 
کردند تا گردشگران عالوه بر بهره گیری کامل از 
مواهب الهی و طبیعی از آموزش فرهنگ زیست 

محیطی بهره مند شوند. 
روشنی خاطرنشان کرد: قلعه رودخان از مناطق 
مهم گردشگری استان گیالن و کشور محسوب 
می شود که از دوران سلجوقی در دل جنگل واقع 
شده و هر ساله میلیون ها گردش��گر از آن بازدید 
می کنند.  دژ رودخان یا قلعه حسامی، نام قلعه ای 
تاریخی در 20 کیلومتری جنوب غربی شهر فومن 
در استان گیالن است. برخی کارشناسان، ساخت 
قلعه را در دوران ساسانیان و مقارن با حمله عرب ها 

به ایران دانسته اند. 

فراخوان همکاری

نظ��ر ب��ه گس��ترد      گی فعالیت ه��ای روزنام��ه 
ش��هروند       و توجه ویژه مس��ئوالن آن به وضعیت 
جای جای کش��ور، راه اند      ازی صفحه س��رزمین با 
هد      ف پرد      اختن به مش��کالت و معضالت مرد      م د      ر 
اس��تان ها د      ر د      س��تور کار قرار گرفت که د      ر این 
مسیر پرد      اختن به اقوام مختلف نیز د      ر سرلوحه 
کار ق��رار د      ارد      .براین اس��اس صفحه س��رزمین 
پنجره ای است به س��وی هر د      یار و د      ر این مسیر 
د      ست همکاری مسئوالن، اس��اتید      ، کارشناسان، 
د      انش��جویان و اهل فن را به گرمی می فشاریم تا 
د      ر جهت پر بارتر کرد      ن آنچه پیش روی شما قرار 

د      ارد      ، بکوشیم.
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اقليم
 در دامنه کوهی در روس��تای لرج و کورزار ش��ازند، 
سنگ قبر هایی به ابعاد 2.  25 در 40 تا 50 سانتیمتر 

وجود دارد که داستانی را روایت می کنند.   
داستانی که عالقه مندی های ایرانی مان را سرشار 
می کند، داستانی که ناخودآگاه یادهایی را در ذهن مان 

زنده می کند و به محض شنیدن دوستش داریم.    
»کیخس��رو در اواخر عمر از دنیا کناره گرفت، یک 
هفته به نیایش ایستاد و در به روی همگان بست. یکی 
از شب ها س��روش را در خواب دید که به او مژده  سفر 
مینوی داد و گفت لهراس��ب را جانشین خود گردان. 
کیخس��رو از آن پس با بزرگان به کوه و بیابان رفت و 

دیگر او را نیافتند.«
به گزارش ایس��نا، در 30 کیلومتری جنوب غربی 
اراک و در س��مت غربی رودخانه شراء  کوهی است که 
آن  را ش��ازند یا ش��اه زند نامیده اند.    در این کوه غاری 
وجود دارد که دهان��ه  ورودی آن به س��وی غرب قرار 
گرفته و1/90 متر عرض و 1.  3 متر ارتفاع دارد. درون 
آن نیز دهلیزی باریک به طول 18متر و عرض متوسط 
6 متر و ارتفاع 3 متر وجود دارد که افسانه  شنیدنی اش، 
کنجکاوی انس��ان را به درون می خوان��د.    می گویند 
کیخسرو شاه دادگر ایرانی، فرزند سیاوش و فرنگیس 
است و به گفته  ش��اهنامه فرجامی شگفت آور را برای 
خود رقم می زند، شاهی در اوج نیکنامی و پُرآوازگی که 
فرمانروایی جهان را برعهده دارد، از بیم سقوط در چاه 
خودپرستی، یکباره دنیا را کنار گذاشته و به راه معنویت 

می رود.    کیخس��رو که پس از مرگ افراسیاب، ساالر 
جهان ش��ده بود از کار گیتی کناره گرفت و خود را به 
مراقبه و نیایش سپرد و به شکلی اسطوره وش ناپدید 
ش��د.    به باور پیش��ینیان که همه از چشمه  سرشار 
شاهنامه سرآغاز گرفته است، کیخسرو پس از دست 
کشیدن از دنیا پا در راه می نهد و زمانی که با همراهان 
اندکش که از پهلوانان ن��ام آور ایران زمین بودند، از این 
منطقه عبور می کند و اسیر برف س��رخ  شده، بدن در 
چشمه بالغ یا چشمه  کیخس��رو شست وشو  داده و به 
غار پناه می برد، آنجاس��ت که از نظرها غایب می شود.    
هزاران سال است که اهالی، آب این چشمه را مقدس 

می دانند و از آلودن آن پرهیز می کنند.  آنان کیخسرو را 
شاه زنده می دانند و از این رو این کوه را شاه زند نامیدند.    
گفته شده که س��نگ قبرهای دامنه  کوه محل دفن 
همراهان کیخسروس��ت که در دامنه کوه از آنها جدا 
شده بود و آنها نیز همزمان با ناپدید شدن کیخسرو در 
غار، به دلیلی از بین رفته اند.   این س��نگ قبرها مورد 
توجه و احترام زرتشتیان بوده و آنها معتقدند این قبرها 
متعلق به پهلوانان ایرانی است که کیخسرو را همراهی 
می کرده اند.    رضا روستایی باستان شناس و محقق آثار 
تاریخی در این باره گفت:   نام شازند از داستان این کوه 
گرفته ش��ده و وجود غار پر رمز و راز کیخسرو در این 

کوه اعتباری تاریخی به این منطقه داده اس��ت.    وی 
ادامه داد:   غار کیخسرو بر خالف غارهای دیگر که در 
دل کوه جای گرفته اند، در قله کوه و در ارتفاع دو هزار 
و 900 متری واقع شده اس��ت.    روستایی اظهار کرد: 
نام برخی پهلوانان نامی ایران بر بدنه غار حک ش��ده و 
مردم بر این باورند اینان همان همراهان ش��اه در این 
س��فر بوده اند.    این محقق آثار باستانی بیان کرد: این 
غار در بین زرتش��تیان جهان جایگاه وی��ژه ای دارد و 
به عن��وان یکی از اماک��ن مقدس به ش��مار رفته و هر 
ساله زرتشتیان زیادی از ایران و نیز هندوستان به این 
مکان می آیند.    وی ادامه داد: همچنین زرتشتیان بر 
این باورند که رابطه ای معنوی بین چشمه بالغ حک 
و غار کیخسرو وجود دارد و حتی عده ای از آنها بر این 
اعتقادند که بزرگترین آتشکده زرتشتیان در این استان 
ساخته شده بوده است.    روستایی اضافه کرد: از عجایب 
این کوه وجود س��نگ قبرها در دامنه کوه است که به 
علت فرسایش، نوشته های روی سنگ ها قابل خواندن 
نیست.    این باستان شناس و محقق آثار باستانی گفت: 
عجایب و آثار پر رمز و راز استان مرکزی باید شناسانده 
ش��وند. اس��تان مرکزی آثار تاریخی فراوانی را در دل 
خود جای داده اس��ت که هر کدام فرهنگ، داستان و 
روایتی را با خود حمل می کنند که برای بس��یاری از 
گردشگران و عالقه مندان به تاریخ کهن این سرزمین 
جذاب و سرگرم کننده و سفر به آنها برای آنان تجربه ای 

دلچسب خواهد بود.   

 

رمز و راز غار کیخسرو 


