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اخبار استان

گهی دعوت سهامداران شرکت زیست فناوری بوتیا سهامی خاص ثبت شده به  آ
شماره 14257 شناسه ملی 14005762612 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی 

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
که در ساعت 00: 9 صبح مورخ 1398/05/05 در آدرس:  عادی به طور فوق العاده 
کرمان  استان  های  فناوری  مرکز  کوچه 14  نبش  اسالمی  جمهوری  بلوار  کرمان 

کدپستی: 7617777863 تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.
دستور جلسه: 

کثیراالنتشار -  انتخاب اعضای هیات مدیره - انتخاب بازرسین - انتخاب روزنامه 
تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه 

شرکت زیست فناوری بوتیا 
ثبت شده به شماره 14257

کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس 
استان کرمان با بیان اینکه ظرفیت های گردشگری 
و صنایع دستی استان با وضعیت موجود همخوانی 

ندارد و کسی از آن راضی نیست، افزود: باور جدی 
اگر  زیرا  ندارد،  وجود  کرمان  گردشگری  توسعه  به 
داشت  وجود  گذشته  های  سال  طول  در  باور  این 

برنامه و اعتبار الزم برای اجرای آن فراهم می شد.
کویر، »سیدمهدی طبیب  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
صنایع  و  گردشگری  کمیسیون  نشست  در  زاده« 
در  دهنده  شتاب  ایجاد  گفت:  کرمان  اتاق  دستی 
گردشگری استان و استفاده از ظرفیت جوانان فعال، 
خالق و مبتکر در شرایط کنونی، تنها راه توسعه و 

رهایی از عقب ماندگی های این حوزه است. 
طبیب زاده، با بیان اینکه ظرفیت های گردشگری 
و صنایع دستی استان با وضعیت موجود همخوانی 
ندارد و کسی از آن راضی نیست، افزود: باور جدی 
اگر  زیرا  ندارد،  وجود  کرمان  گردشگری  توسعه  به 
داشت  وجود  گذشته  های  سال  طول  در  باور  این 

برنامه و اعتبار الزم برای اجرای آن فراهم می شد.
عمومی  فضای  کردن  تلطیف  داد:  ادامه  وی 
غیرسازنده  های  رقابت  برخی  حذف  گردشگری، 
فعالیت  از  پرهیز  راه،  نقشه  تهیه  خصوصی،  بخش 
های سلیقه ای و مطالبه جدی برای ایجاد ترمینال 
مورد  باید  ریلی  خطوط  بهبود  و  فرودگاه  مناسب 

توجه قرار گیرد. 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس 
اینکه گردشگری آسان ترین  بیان  با  استان کرمان 

سرمایه  با  اشتغال  ایجاد  برای  راه  ترین  سریع  و 
رشد  در سال گذشته  کرد:  بیان  است،  کم  گذاری 
اشتغال تنها در استان های فارس و همدان وجود 
داشته و دلیل آن فعال بودن بخش گردشگری در 

این دو استان است.
برای  کرمان  شهردار  از  درخواست  ضمن  وی 
صنایع  و  فرش  ویژه  بازاری  یا  و  خیابان  اختصاص 
دستی کرمان ادامه داد: اگر گردشگری استان رشد 
یابد صنایع دستی و فرش نیز تاثیر مستقیم و مثبت 
از این موضوع می پذیرد.ضمن آنکه از سوی دیگر 
اقدامی  با  نیز امیدواریم شرکت فرش سابق کرمان 
کرمان  فرش  موزه  به  شده  کارشناسی  و  انقالبی 
تبدیل شود تا بتوان برای توسعه استان از آن بهره 

برد.
طبیب زاده در بخش دیگری به گردهمایی فعاالن 
فرش کرمان در دو سال گذشته در نمایشگاه بین 
المللی فرش دستباف کرمان اشاره کرد و گفت: این 
و  تولیدات هنرمندان  فروش  و هماهنگی در  اتحاد 
صنعتگران فرش کرمان تاثیرگذار بود که باید برنامه 
در شهریورماه سال  فرش  نمایشگاه  برای  ها  ریزی 

جاری بهتر از دو سال گذشته انجام شود.

سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری کرمان از 
در نظر گرفتن تخفیفات و بسته های تشویقی ویژه برای 

بدهکاران به شهرداری خبر داد.
کرد:  اظهار  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  دادگرپور  رضا 
خصوصی  بخش  واحدهای  و  ارگان ها  نهادها،  ادارات، 
شهرداری  به  را  خود  معوقات  و  بدهی  عوارض،  که 
نپرداختند، با توجه به تخفیفات و تسهیالت پیش بینی 
اقدام  اکنون  از هم  از سوی شهرداری، می توانند  شده 

کنند.

دادگر پور با توجه به اینکه بسیاری از ادارات و نهادها، 
مجتمع های پزشکی و بخش های خصوصی بدهی های 
باالی به شهرداری دارند و معوقه های خود را پرداخت 
نکرده اند، افزود: برای تسریع در این امر بسته تشویقی 
در این معاونت دیده شده است که نهادهایی که بخواهند 
نسبت به پرداخت معوقات خود اقدام کنند، می توانند از 

هم اکنون به این معاونت مراجعه کنند.
وی ادامه داد: میزان مطالبات تمامی نهادها و بخش های 
دولتی و خصوصی هم اکنون مشخص شده است که در 

صورت عدم همکاری آنها نسبت به پرداخت مطالبات 
به شهرداری، از طریق مراجع قضائی اقدام خواهد شد.

وی با بیان اینکه شهرداری به دنبال ایجاد درآمدهای 
پایدار است، ادامه داد: هم اکنون در حال ایجاد کدهای 

درآمدی پایدار برای شهرداری هستیم.
دادگر پور در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان 
اینکه متأسفانه عموم مردم پرداخت عوارض خود را در 
زمان مقرر انجام نمی دهند، گفت: تنها ۲۰ درصد مردم 

عوارض نوسازی خود را پرداخت کرده اند.

وی از شهروندان خواست: با پرداخت به موقع عوارض 
خود، شهرداری را در ارائه خدمات بهتر به شهروندان با 

اجرای پروژه های متعدد عمرانی همراهی کنند.
شهردار  که  مواردی  از  یکی  این که  بیان  با  دادگرپور 
ارتقای فرهنگ  به صورت جدی دنبال می کند،  کرمان 
جشنواره  برگزاری  به  است،  شهرنشینی  و  شهروندی 
اجتماعی  فرهنگی  معاونت  حوزۀ  همت  به  تابستانه 
شهرداری اشاره کرد و افزود: ما با تمام توان از جشنوارۀ 

»تابستان کرمان« پشتیبانی خواهیم کرد.

رییس اتاق بازرگانی کرمان:

باور جدی به توسعه گردشگری در اسـتان کرمان وجود ندارد 

سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری کرمان خبر داد:

تخفیفات و بسته های تشویقی ویژه درانتظار بدهکاران به شهرداری کرمان

خبر
در دومین دهه از جشنوارۀ تابستان کرمان؛

نمایشگاه آثار هنرمندان  نقاش 

برجستۀ کشور در کرمان گشایش یافت
کشور،  از هنرمندان نقاش برجستۀ  آثار شماری  آیین افتتاحیۀ نمایشگاه 
نگارخانۀ  در  کرمان،  تابستان  شهروندی  جشنوارۀ  دوم  دهۀ  حاشیۀ  در 

شهید آتشِی بوستان شهید مطهری برگزار شد.
این  افتتاحیه  آیین  در  کرمان  شهردار  کرمان شهرآن الین،  گزارش  به 
که با عنوان »ایران سرای من است« و با آثاری از اساتید برجستۀ  نمایشگاه 
کر«، »احمد وکیلی«، »یعقوب عمامه پیچ« و »مهدی  کشور ازجمله »علی ذا
از  جمعی  شهری،  و  استانی  مدیران  از  تعدادی  حضور  با  و  عالیی نژاد« 
کرمانی برگزار شد، ضمن خیرمقدم به هنرمندانی  هنرمندان و شهروندان 
گفت: حضور  کرده اند،  کرمان حضور پیدا  که برای برپایی این جشنواره در 

کرمان، باعث دلگرمی است. کشور در  هنرمندان برجستۀ 
کرمان،  تابستان  با بیان این که جشنوارۀ شهروندی  سیدمهران عالم زاده 
معاونت  در  همکارانم  شبانه روزی  ارادۀ  و  عزم  با  بیست«،  تا  »بیست 
گرچه  ا گفت:  برگزاری است،  کرمان در حال  فرهنگی اجتماعی شهرداری 
پیش  به خوبی  همکارانم  تالش  با  اما  دارد،  هم  نواقصی  جشنواره  این 

گرفته است. می رود و مورد استقبال مردم قرار 
وی هم چنین ضمن تقدیر از مؤسسه »هومهر« که در برگزاری این نمایشگاه 
کرده است، به تعاریف مختلف از هنر  کرمان همکاری  نقاشی با شهرداری 
گفت: تعاریف دربارۀ هنر، بسیار است، اما بهترین تعریف این  کرد و  اشاره 

که هنر، زیباترین شیوۀ ابراز احساسات و عواطف است. است 
کرمان با بیان این که هنر از بدو تولد در ذات همۀ ما وجود دارد،  شهردار 
زندگی  به  کیفیت بخشی  و  زندگی  مسیر  در  ممتازی  نقش  هنر  گفت: 

شهرنشینی دارد.
عالم زاده افزود: هنرمند تالش می کند به هنر، عمق و ژرفا ببخشد تا هنر به 

کمال برسد و آثار ماندگار هنری در این حوزه شکل بگیرد.
وی ادامه داد: اما بخش هنر برای مردم، برای من به عنوان شهردار اهمیت 
فرهنگ سازی  حوزۀ  در  هنرمند  زمینه،  این  در  که  چرا دارد؛  بیشتری 
نقش آفرینی می کند؛ بنابراین، با این تعریف، جایگاه هنرمند و ارتباط او با 

مردم، اهمیت زیادی پیدا می کند.
آثار  به  نسبت  مردم  تمایل  به دلیل  هنرمندان  کرد:  کید  تأ کرمان  شهردار 
که نمی شود نسبت  کار بیشتری انجام دهند؛ چرا هنری، باید در این حوزه 
به سیما و منظر شهری بی تفاوت باشیم؛ بنابراین، فضای شهری با حضور 
کیفیت بهتری پیدا می کند. هنرمندان و با ساخت المان های شهرِی زیبا، 
عالم  زاده هم چنین نقش شهرداری را در حوزۀ زیرساخت های هنری مهم 
هنری  آثار  تا  دارند  نیاز  فضا  و  زیرساخت  به  هنرمندان  گفت:  و  دانست 
که شهرداری می تواند زیرساخت ها و فضاهای  کنند  تولیدات خود را عرضه 

کند. مورد نیاز را برای عرضۀ محصوالت هنرمندان فراهم 
گفت: هنرهای خیابانی  کرد و  وی به اجرای هنرهای خیابانی هم اشاره 

کیفیت بخشی به فضای زندگی مردم می شود. موجب 
معاونت  شهری،  مدیریت  اخیر  دورۀ  در  این که  بیان  با  کرمان  شهردار 
ابزار  یک  به عنوان  هنر  از  تا  دارد  جدی  عزم  شهرداری  اجتماعی  فرهنگی 
گفت: هم چنین هیچ تمایلی  مهم در حوزۀ تعامالت اجتماعی بهره ببرد، 
بلکه  شویم؛  وارد  فرهنگی  دستگاه های  سایر  تخصصِی  حوزۀ  در  نداریم 
کنار آن ها به عنوان تسهیل کننده، به وظیفۀ خود عمل  تالش می کنیم در 

کنیم.
بیان  با  آیین  این  نیز در  نقاش صاحب نام معاصر  کری،  ادامه، علی ذا در 
کرمان  گفت: در  کرمان وارد شدم، حس خوبی دارم،  که به  این که از روزی 
کوچه و بازار روبه رو شدم و تعامل و  قبل از معماری و خیابان ها، با مردم 

کرمان، حس خوبی به من داده است. گفت و گو با مردم 
اثر  که  گفت: هر جای دنیا  کرد و  آثار هنری اشاره  وی به ماندگاری برخی 
هنرِی باارزشی باقی مانده، حاصل تعامل بین هنرمندان، مدیران باشعور 

و بخش خصوصی بوده است.
تغییر  زود به زود  مدیریت ها  ها،  کشور  در  متأسفانه  اما  افزود:  کری  ذا
دلیل  همین  به  و  نمی گیرد  صورت  منسجم  کار  بنابراین،  می کنند؛ 
کنم تا  کبریت روشن  گر قادر باشم یک  کمال طلبی من عوض شده و حتی ا

کار را انجام می دهم. فردی در چاله نیفتد، این 
این هنرمند نقاش هم چنین با بیان این که هنر، به ما دقت نظر می دهد، 
به جهان  نگاه من نسبت  و  که حالم خوب شود  این دلیل  به  گفت: من 

هستی عوض شود، نقاشی می کنم.
گفت:  و  کرد  کید  تأ مختلف  پست های  در  مؤثر  آدم های  حضور  بر  وی 

آدم های مؤثر، هرجا قرار می گیرند، می توانند تأثیرگذار باشند.

مدیر کل دامپزشکی استان کرمان عنوان کرد:
تشکیل زنجیره تولید طیور گامی بلند در راستای رفع مشکالت این صنعت

نهمین سوگواره تعزیه چترود کرمان

صنعت  مشکالت  اندیشی  هم  نشست 
طیور  با حضور مدیرکل دامپزشکی استان 
اداره کل، روسای  کرمان، معاون سالمت 
ادارات ستادی، رییس نظام دامپزشکی ، 
نمایندگان   ، سیمرغ  شرکت  عامل  مدیر 
و  گذار  تخم  مرغداران  تعاونی  اتحادیه 
مرغداران  از  تعدادی  و  استان  گوشتی 
استان در محل سالن کنفرانس اداره کل 

دامپزشکی استان کرمان برگزار شد.
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
حسین  کرمان،دکتر  استان  دامپزشکی 
رشیدی مدیرکل دامپزشکی استان کرمان 
هدف از تشکیل این جلسه را جمع بندی 
 ، طیور  صنعت  در  حاضر  حال  مشکالت 
شرایط  مدیریت  جهت  در  تعامل  ایجاد 
شرایط  در  جامع  برنامه  ایجاد  و  بحران 
نشست  این   : افزود  و  نمود  بیان  فعلی 
بررسی  و   ، نظر  تبادل   ، بحث  منظور  به 
بیماری  پیرامون  موضوعاتی  و  ها  چالش 
ها و مشکالت صنعت  طیور و تبادل نظر 
در خصوص دستورالعملهای جدید ، ثبت 
عملیات واکسیناسیون و سابقه واحد های 

پرورش طیور تشکیل شده است.
دکتر رشیدی گفت: اداره کل دامپزشکی 

در  بهداشت  امر  متولی  کرمان  استان 
باشد  می  آبزیان  و  طیور  دام،  بخش 
با  که  کند  می  را  خود  تالش  تمام  و 
مابین  نزدیک  و  خاص  ارتباط  برقراری 
ارگان  سایر  و  ها،تولیدکنندگان  تشکل 
کشاورزی  جهاد  جمله  من  مربوطه  های 
گام  صنعت  این  مشکالت  رفع  جهت  در 

بردارد. 
وی اعالم کرد: تشکیل زنجیره تولید طیور 
یکپارچه  برای  فعالیتها  از  ای  )مجموعه 
سازی موثر از مرحله تولید تا بازار رسانی 
رفع  راستای  در  بلند  گامی  محصوالت( 

مشکالت این صنعت می باشد.
دکتر رشیدی در ادامه با تاکید بر اهمیت 
ایجاد زنجیره تولید در صنعت طیور، گفت:  
که  است  معنی  بدین  تولید  های  زنجیره 
مدیریتی واحد در کل فرایند تولید برای 
می  تعریف  تولیدی  مختلف  های  حوزه 
تمام  شرایط  واحد  مدیریت  این  و  شود 
زنجیره و مراحل تولید را مد نظر قرار می 
به  تولید  فرآیند  تمام عوامل در  لذا  دهد 
صورت زنجیروار به همدیگر متصل شده و 
در این میان امکان ایجاد رانت ها و حلقه 
های زائد از بین رفته و نهایتا بهره و سود 

اصلی را تولید کنندگان اصلی )مرغداران( 
می برند.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان تصریح 
متوالی  سال  چندین  توانستیم  ما  کرد: 
مانع از ورود بیماری آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان به استان شویم و مشکالت فعلی 
این صنعت را نیز با همکاری یکدیگر  رفع 
اداره کل  این  اینکه  بر  نماییم عالوه  می 
همواره با حمایت های همه جانبه خود از 
پرورش دهندگان طیور، سعی نموده تا از 

این صنعت دفاع کند.
محدودیت  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
تامین دارو و واکسن در سالجاری،  های 
لزوم مدیریت برنامه ریزی شده واکسن و 
واکسن  اینکه  ضمن  بوده،  ضروری  دارو 
اطمینان  قابل  آزاد  بازار  در  موجود  های 
این  در  رسانی  اطالع  بر  و  باشد  نمی 

خصوص تاکید کرد. 
کالس  برگزاری  اعالم  با  رشیدی  دکتر 
پرورش  جهت  متعدد  آموزشی  های 
های  شهرستان  در  طیور  دهندگان 
استان، افزود: ارائه مطالب کاربردی مفید 
مسائل  و  طیور  های  بیماری  مباحث  در 
این  در  طیور  مزارع  بهداشتی  بنیادی 

کالس های آموزشی و به کاربردن آن ها 
توسط مرغداران سبب به حداقل رسیدن 

مشکالت آن ها شده است.
در ادامه نشست ارائه گزارشی از وضعیت 
بیماری های طیور استان صورت پذیرفت 
و  اعضا حاضر با بیان مشکالت این صنعت 
و ارائه پیشنهادات عملیاتی خود در راستا 
رفع آنها، خواستار بررسی وضعیت ژنتیک 
کاهش  دالئل  و  گوشتی  های  جوجه 
و  گوشتی  روزه  یک  های  کیفیت جوجه 

...گردیدند.
در  که  صنعت  این  مشکالت  جمله  از 
افزایش  شامل  گردید  مطرح  نشست  این 
تهیه  و  تامین  گرما،  در فصل  ها  بیماری 
و  سالمت  ها،  آن  توزیع  نحوه  و  نهاده 
کیفیت نهاده های توزیعی، تامین واکسن 
 ، ها  واکسن  آزاد  بازار  چرخه  و  وارداتی 
واکسن،  و  دارو  نهاده،  قیمت  افزایش 
و  مرغ  تخم  و  مرغ  قیمت  نوسانات 
ضررهای کالن تولید کنندگان، مشکالت 
به  زدن  دامن  سبب  که  زیستی  امنیت 
ریز  کمبود  گردد،  می  ها  بیماری  شیوع 
افزایش  ها،  بیوتیک  آنتی  و  ها  مغزی 

قیمت حمل و نقل نهاده و ... است.

کرمان از ۱۰ مرداد آغاز و تا  نهمین سوگواره تعزیه چترود 
۱۵ ماه جاری در این شهر ادامه دارد.

خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خانه  تعزیه  رسانی  اطالع  پایگاه  اعالم  به  بنا  و  جوان   
 ۱۵ تا   ۱۰ از  کرمان  چترود  تعزیه  سوگواره  نهمین  کرمان، 

مرداد از ساعت ۲۰:۳۰ در تعزیه خانه حضرت قائم )عج( 
این شهر برگزار می شود.

در این سوگواره به ترتیب مجالس تعزیه شهادت حضرت 
گلباف، شهادت حر بن  گروه ابالفضل )ع(  کار  مسلم )ع( 
شهادت  هوتک،  )ع(  سیدالشهداء  گروه  کار  )ع(  ریاحی 

)ع(  اصغر  علی  حضرت  گروه  کار  )ع(  قاسم  حضرت 
گروه  کار  کبر )ع(  روستای هوتک، شهادت حضرت علی ا
باب الحوائج )ع( زنگی آباد، شهادت حضرت عباس )ع( 
گروه  کار  گروه تعزیه چترود، شهادت امام حسین )ع(  کار 

کرین اباعبداهلل )ع( اجرا می شود.  ذا

مدیرکل راه و شهرسازی 

استان خبر داد:

بهره برداری از حدود 

دو هزار واحد مسکن مهر 

در استان تا پایان امسال

تا پایان امسال حدود دو هزار واحد مسکن مهر 
در استان کرمان به بهره برداری می رسد.

گفت:  این خبر  اعالم  با  بلوردی  محمدمهدی 
با  شهرهای  در  مهر  مسکن  احداث  برنامه 
جمعیت بیش از ۲5 هزار نفر در استان کرمان 
کنون ۲4  تا  که  بوده  واحد  و 5۰۰  هزار   3۲
هزار و 55۰ واحد آن به متقاضیان واگذار شده 

است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان از وجود 
این  فاقد متقاضی در  9۲6 واحد مسکن مهر 
استان خبر داد و گفت: دو هزار و 566 واحد 
هم دارای پرونده در مراجع قضایی هستند که 
تعیین تکلیف آن ها پس از طی مراحل قانونی 

صورت می گیرد.
با  شهرهای  در  مسکن  احداث  برنامه  وی 
استان  در  خانوار  هزار   ۲5 از  کمتر  جمعیت 
کرمان را هم 13 هزار و ۲۰۰ واحد اعالم کرد 
و افزود: از این تعداد، تا کنون 9 هزار و 883 
واحد احداث و به متقاضیان تحویل شده است.
بر اساس سرشماری سال 1395 استان کرمان 
جمعیت  نفر   718 و  هزار   164 و  میلیون   3
دارد که بیش از 59 درصد آن ساکن شهرها 

هستند.

آگهی مزایده
بدین وسیله به اطالع می رساند، اداره آموزش  و پرورش شهداد در نظر دارد، تعدادی از امالک بالاستفاده 

خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
متقاضیان محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به واحد حقوقی اداره مذکور مراجعه فرمایند.

آگهی دعوت مجمع عمومی نوبت اول
کرمان شناسه ملی 10630128457 کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان  کارمندان اداره  شرکت تعاونی مسکن 

خ  کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی می رساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول این تعاونی در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مور به اطالع 
که راس ساعت مذکور در جلسه  گردد  گردد. از سهامداران دعوت می  کرمان تشکیل می  کل منابع طبیعی استان  98/5/22 در محل نمازخانه اداره 

مجمع عمومی حضور بهم رسانند.
گذار نمایند تا تاریخ 98/5/17 به اتفاق نماینده خود جهت  کــه مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار وا ضمنــا اعضایــی 

تایید برگ نمایندگی به محل دفتر شرکت مراجعه نمایند. 
دستور جلسه: 1- تمدید یا ادامه فعالیت شرکت 2- انحالل شرکت 

کرمان  کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان  کارمندان اداره  هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن 

گهی مزایده  آ
 9409983870500406 کالسه  پرونده  در  دوم  مرتبه  برای  دارد  قصد  ماهان  عمومی  دادگاه 
  1091 مساحت  به   5 بخش  اصلی  یک  از  فرعی   5375 ثبتی  ک  پال به  ملک  فقره  یک  ارجاعی 
کارشناسی  کمربندی ماهان بم به صورت تعمیرگاه صافکاری متعلق به علی اسماعیلی با قیمت  مترواقع در 
از  تومان  میلیون  چهار  و  شصت  و  هفتصد  عبارت  به  ریال  میلیون  چهل  و  ششصد  و  میلیارد  هفت  شده 
کثر می توانند  که قصد شرکت در مزایده فوق را دارند حدا کسانی  طریق مزایده عمومی به فروش برساند و 
پیشنهادات خود را به انضمام 10 درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان ودیعه به صورت یک فقره چک تضمینی 
شنبه  سه  روز  در  مزایده  شروع  ساعت  و  تاریخ  تا  ماهان  دادگاه  حقوقی  احکام  اجرای  وجه  در  ملی  بانک 

1398/05/22 ساعت 11 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه ماهان ارایه نمایند.  291 م/الف
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی ماهان - مجید شیروانی 

قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !
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از خانه ات تردید را 

رد کن به باور 
اشتیاقی که به تو دارد را بر زبان نمی آورد تا 
مگر در زندان خویش محصورت نکرده باشد. 

آنقدر سکوت  ولی  فرستد  برایت غزل می  از خانه اش  هر صبح 
است. شوق شدید  برده  یاد  از  را  کرده که زنگ صدای خویش 
خود را همچنان به تو و زندگی ات حفظ کرده و امیدوار است که 
عاقبت پاسخی برای این همه ارادت پیدا کند یا الاقل مورد شماتت 
از سوی تو قرار نگیرد. زندگی در بهترین جلوه اش سرزمینی پر از 
دلبستگی ها و وابستگی هایی است که به سوی ساختن و ساخته 
شدن در حرکت است. حرف نمی زند اما دنیایی پر از ترافیک دارد 
وگرنه خواستنت را به لب می آورد و قلبت را می لرزاند خواستن 
همیشه برابر با توانستن نیست زیرا زندگی فقط شعار و شعر و رویا 
نیست. زندگی یک واقعیت همیشه در تالطم است و او همیشه از 
این ترسیده که اجازه ی داشتنت را نداشته باشد. او خوب می داند 
که نخواستن دشوارتر از خواستن است. کاش درهای قلبت را به 
رویش باز بگذاری کاش چاره ای داشتی تا به سوی آرزوهایش 
گام برداری. کاش می شد که به این سکوت لعنتی پایان داد. گاهی 
باید مهربانی از تو آغاز شده او در اشتیاق توست و تشنه ی مهربانی 
ات. به سکوت های سنگی سنگ بزن تا فرو ریخته و دلی با کالمی 
گرم شود اگر او نمی تواند قفل زبانش را باز کند تو رازهای نگفته 
انتظار  در  او  شاید  بردار  میان  از  را  ها  فاصله  و  آورده  زبان  بر  را 
را  اگر محبت شعله ور گردد هیچ غروری  مهربانی های توست. 

در خود نسوزانده همچون آتش ابراهیم به بهشت مبدل می گردد.
از خانه ات تردید را رد کن به باور 

آن پیرهن های دروغین در بیاور 
من دوستت دارم ولی تنهایی ای عشق 

تا کی توان سوختن دارم برابر 

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از خطر رشد جمعیت سالمندی در استان و هشدار نسبت به تبعات پیر شدن جمعیت؛

هــــــشدار سـونامی سالمنــــدی

ازدواج با چه افرادی دردسرساز است؟

اشاره:
گویای این حقیقت  مروری بر آمار سالمندان در ایران 
گونه  به  ایران  در  سالمندان  جمعیت   رشد  که  است 
انفجار  نام"  به  معضلی  با  آتی   سالیان  در  که  است  ای 
که  ای  پدیده  شویم.  می  رو  روبه  سالمندان"  جمعیت 
هشدار  آن  تبعات  به  نسبت   همواره  شناسان  جامعه 
داده و خواستار جلوگیری از پیر شدن جمعیت  شده اند.
کرمان نیز از این روند مستثنی نیست و آنگونه  استان 
رشد  گوید؛  می  کرمان  استان  بهزیستی  کل  مدیر  که 
در  این  است.  درصد   8 کرمان  استان  سالمندی  آمار 
که در آخرین سرشماری این  رقم در حدود  حالی است 

7/6درصد  بوده است. 
گر چه پیر شدن جمعیت  یک مساله طبیعی است و در  ا
واقع آنچه  به عنوان روند رو به تزاید جمعیت  سالمندان 
ندارد،  چندانی  اهمیت  خود  خودی  به  شود  می  بیان 
که این  بلکه آنچه مهم است تبعات و پیامدهایی است 
ویژه  به  و  اقتصادی  اجتماعی،  مختلف  ابعاد  بر  افزایش 
گزارشی  گذارد. در همین زمینه  بهداشتی و درمانی می 

که در ادامه قابل مطالعه می باشد. تهیه شده است 
سالمندی

گذشته  فاصله  دیر زمانی از جامعه سنتی و با طراوت 
در  و  مرکزی  هسته  خانواده  که  هایی  زمان  ایم؛  نگرفته 
ایرانی  خانواده  هر  محکم  های  ستون  مادر  و  پدر  آن 
که با روابط  گرد آنان فرزندانی بوده اند  گردا بوده است و 
خویشاوندی و رفت و آمدهای خانوادگی بزرگ می شده 
برای  گذشته   آن خاطرات شیرین  زمان  گذر  با  اما  اند. 
کنون پدر  کمرنگ شده است و ا کشور  جمعیت  سالمند 
در  بسیاری  اند.  شده  ج  خار خانواده  مرکز  از  پیر  مادر  و 

خانه سالمندان  به سر می برند و بسیاری نیز به مراقبت 
جایگاه  کرد؟  باید  چه   واقعا  اما  نیازمندند.  بیشتر  های 
کجاست؟ چه امکانات  واقعی سالمندان در جامعه امروز 
گرفته ایم؟ و از همه  و تفریحاتی برای سالمندان در نظر 

کرد؟  کشور چه  باید  مهم تر با مساله پیر شدن جمعیت 
کشوررا به دست  کسانی باید سکان هدایت  در آینده چه 
آبادانی برسانند؛ مساله  را به پیشرفت و  گیرند و جامعه 

که دغدغه جامعه شناسان شده است. ای 

کشور بروز سونامی سالمندی در 
دغدغه  یک  به  کشور  در  سالمندی  پدیده  کنون  ا هم 
وزیر  معاون  پیش  چندی  است.  شده  تبدیل  اصلی 
با  نزدیک  ای  آینده  در  ما  گفت:  باره  این  در  بهداشت 
در  و  بود  خواهیم  مواجه  سالمندی  سونامی  و  پدیده 
نتیجه، الگوی اصلی در جامعه، مراقبت و پیشگیری به 

جای درمان دربیمارستان خواهد بود.
کرمان رشد  سالمندی در 

گوید؛  کرمان می  کل بهزیستی استان  که مدیر  آنگونه 
کرمان 8 درصد است. این در  رشد آمار سالمندی استان 
که در آخرین سرشماری این  رقم در حدود  حالی است 

7/6درصد  بوده است.
اینکه جمعیت  سالمندی  با بیان  عباس صادق زاده  
استان  در  و  90 هشت درصد  کشور در سرشماری سال 
کنون جمعیت  کرد: هم ا کرمان 7/6 درصد بوده تصریح 
که  کرمان سه میلیون و 164 هزار و 718 نفر است  استان 

253 هزار و 53 نفر آنها سالمند هستند.
سالمت  ارتقای  افزود:  ایرنا  خبرگزاری  با  گفتگو  در  وی 
سالمندی با توجه به مشکالتی از جمله هزینه های درمانی 
سالمت   افزایش  با  زیرا   یابد  افزایش  باید  امنیت   ضریب  و 

سالمندان شاهد تکریم سالمندان نیز خواهیم  بود.
سخن آخر

که  با پیر شدن جمعیت،  کشور  اما بزرگ ترین خطری 
کشور است. چرا  کند خطر درفرایند توسعه  را تهدید می 
که  افراد در طول زندگی خود نقش های متنوعی را ایفا 
برخی  سالمندی  مرحله  به  شدن   وارد  با  و  کنند  می 
چه  گر  ا دهند.  می  دست  از  را  اجتماعی  کارکردهای  از 
توانند  می  نیز  سالمندان  بگویند  برخی  است   ممکن 
این  اما  باشند  داشته   نقش  کشور  توسعه  فرایند  در 
مشروط به تضمین امنیت درآمد و دسترسی به خدمات 
ایجاد  سالمندان،  برای  ضروری  بهداشتی  و  اجتماعی 
فرصت برای توانمند سازی و تشویق نسل سالمند برای 

حضور در جامعه  می باشد.

سرویس اجتماعی کرمان امروز

یک روانشناس گفت: ازدواج یک تصمیم بسیار مهم و اساسی در زندگی هر 
فرد است که تمامی جنبه های زندگی او را تحت تاثیر قرار می دهد.

ازدواج  با خبرنگار حوزه  در گفت وگو  و مشاور  روانشناس  زین الدینی  زهرا 
و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،درباره اینکه با چه افرادی 
بهتر است ازدواج نکنیم اظهار کرد: ازدواج یک تصمیم بسیار مهم و اساسی در 
زندگی هر فرد است که تمامی جنبه های زندگی او را تحت تاثیر قرار می دهد.
زین الدینی بیان کرد: اگر افراد نتوانند انتخاب مناسبی داشته باشند ممکن 
است با ازدواج با یک فرد نادرست سالمت روان خود و خانواده  هایشان را به 

خطر بیندازند و مشکالت جدی را در زندگی خود تجربه کنند.
این روانشناس گفت: هر فرد بالغ و پخته ای زمانی که به ازدواج فکر می کند 
در  شکست  ریسک  و  باشد  داشته  را  ممکن  انتخاب  بهترین  دارد  تمایل 

ازدواجش را با یک تصمیم درست به حداقل ممکن برساند و اولین سوالی که 
افراد می توانند از خودشان بپرسند این است که آیا آن ها می توانند به درستی 

فرد مناسب خودشان را انتخاب کنند و یا نیاز به متخصص دارند.
وی ادامه داد: یکی از انتخاب های نادرست می تواند ازدواج با یک فرد مبتال 
به اعتیاد باشد، چون اعتیاد یک بیماری است و تا زمانی که فرد از این بیماری 
به شدت  برقرار کند، چون  رابطه سالم  رها نشود بدون شک نمی تواند یک 

تحت تاثیر مواد مخدر هست.
زین الدینی افزود: افرادی که از اختالالت روانی رنج می برند مانند اختالل 
اختالل شخصیت ضد  دوقطبی،  اختالل  مرزی،  اختالل شخصیت  پارانوئید، 
اجتماعی، اختالل شخصیت خودشیفته، اختالل شخصیت وایسته، اختالالت 
جنسی، اسکیزوفرنی و سایر اختالالت حاد روانی نمی توانند ازدواج موفقی را 

تجربه کنند.
این روانشناس تصریح کرد: افرادی که اهل تالش و کار نیستند همچنین 

برای زندگیشان برنامه مشخصی ندارند نمی توانند همسر مناسبی باشند.
وی افزود: فردی که بلوغ کافی و پختگی روانی مناسبی ندارد توانایی داشتن 

یک رابطه غنی را نخواهد داشت، چون مسولیت گریز و وابسته، رشد نیافته 
و غیرقابل اعتماد خواهد بود.

زین الدینی افزود: افرادی که در کودکی آسیب های روحی شدیدی را تجربه 
کردند و نتوانستند رابطه عاطفی خوبی با والدین خود داشته باشند همچنین 

نیاز های عاطفیشان ارضا نشده است نمی توانند همسران خوبی باشند.
این روانشناس گفت: افرادی که به تازگی از یک رابطه عاطفی بیرون آمده اند 
و یک شکست عاطفی عمیقی را تجربه کرده اند و دوره بازسازی و بهبودی را 
بطور کامل سپری نکرده اند هنوز آمادگی برقراری یک رابطه عاطفی دیگر را 
ندارند و ممکن است اگر وارد رابطه ای بشوند بدلیل ترس از تنهایی و فرار از 

درد و رنج رابطه قبلیشان باشد.
زین الدینی خاطرنشان کرد: زمانی که شما در ابتدای رابطه متوجه می شوید 
که طرف مقابل شما را کنترل می کند یعنی بگونه ای رفتار می کند که گویا 
صالح شما را بهتر از خودتان می داند و یا شما را مجبور به انجام کاری می کند 
که شما دوست ندارید بهتر است که نسبت به این نشانه ها حساس باشید و 

حتما از یک متخصص مشورت بگیرید.

   آنگونه که مدیرکل بهزیستی استان کرمان می گوید؛ رشد آمار سالمندی استان 
کرمان 8 درصد است. این در حالی است که در آخرین سرشماری این رقم در حدود 
6/7 درصد  بوده است. اما واقعا چه باید کرد؟ جایگاه واقعی سالمندان در جامعه امروز 
کجاست؟ چه امکانات و تفریحاتی برای سالمندان در نظر گرفته ایم؟ و از همه مهم تر 
با مساله پیر شدن جمعیت کشور چه باید کرد؟ در آینده چه کسانی باید سکان هدایت 
کشور را به دست بگیرند و جامعه را به پیشرفت و آبادانی برسانند؛ این مساله باید دغدغه 

امروز جامعه شناسان باشد و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

یادداشت های 

گاه و بی گاه

امید 
به هر راهی سرکی می کشیدم و بعد از به بن بست خوردن نای 
پیدا می شد  پایم  راهی که جلوی  با کوره  نداشتم پس  برگشت 
راهم را ادامه می دادم هیچ کار نکرده و راه نرفته ای نبود که نرفته 
باشم. عقلم هم دستخوش هوای نفس شده بود و دیگر گمراهی 
به تمام معنا شده بودم وقتی به خود آمدم و چشم باز کردم نادم و 
پشیمان جامانده ای از قافله بودم که هیچ راه به جایی نداشتم ولی 

وقتی با چشم باز نگاه کردم خدا در کنارم بود.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 
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اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

فرهنگ و ادب

مو الی درزش نمی رود 

قانونی  بودن،  دقیق  بودن،  از محکم  کنایه  رود«  نمی  مثل »مو الی درزش 
البته قوانین بدون تفسیر و تعبیر و صریح و بی چون و چرا و اگر و  بودن و 

مگر است. 
به نظر اینجانب، زبانزد »مو الی درزش نمی رود« ابتدا در بین معماران هزاره 
های گذشته که با استفاده از سنگ های چند تنی صیقلی یافته، اقدام به ساخت 
کاخ های سلطنتی و معابد خدایان می کردند، رواج یافت. این قبیل سازه ها 
و  دهندگان  صیقلی  مهندسان،  سنگتراشان،  ها،  کاف  کوه  از  ای  عده  توسط 

معمارانی ساخته می شد که سالها تجربه اندوخته بودند.
در این روش معماری، هیچگونه مالتی در بین سنگها ریخته نمی شد و سنگ 
های بسیار بزرگ و سنگین تنها در سایه دقت میلیمتری اندازه ها و صیقل دادن 
به نحوی روی هم سوار می شدند که حتی مو الی درزشان نمی رفت و اگر 
چنانچه مو الی درزشان می رفت، محاسبات مهندسان و زحمات سنگتراشان 

و معماران هنرمند به زیر سوال می رفت. 
بلند و  باستان، ساختن کاخ های  استبدادی جهان  آنجا که در حکومتهای  از 
باشکوه، نشانه ی قدرت و ثروت محسوب می شد، دیکتاتورها در ساختن چنین 
قصرهایی وسواس عجیبی به خرج می دادند. هنرمندان بی نظیر سنگتراشی 
پرداخت  با  و  کرده  دعوت  دنیا  سراسر  از  را  روزگار  آن  مشهور  مهندسان  و 
دستمزدهای کالن، کاخ های سر به فلک کشیده می ساختند تا از این طریق، 
مردمی که در کوخ ها زندگی می کردند، مرعوب شده و در مقابل آنها گردن 
چنین  احداث  برای  ثروت الزم  از  که  پادشاهان کوچکتر  از سویی  کنند.  کج 
قصرهایی برخوردار نبودند با دیدن آن شکوه و عظمت پوشالی، تن به پرداخت 

باج و خراج می دادند.
واقعیت این است که چنین کاخ های گران قیمتی که قسمتهای داخلی آنها 
که با ورق های طال و نقره و جواهراتی نظیر مروارید، یاقوت، زبرجد، زمرد، 
لعل، تزیین می شد، هم زمینه ی حسادت و کینه و نفرت در دیگر فرمانروایان 
را پدید می آورد و هم دندان طمع ثروت اندوزان را به خارش در می آورد و 
لذا به هنگام سقوط سلسله های پادشاهی یا در مقاطع حساس )شاه میری( 
به غارت می رفت  پارچه ها و فرش های داخل قصرها  تنها جواهرات و  نه 
بلکه سنگهایی که روزگاری در نهایت ظرافت توسط هنرمندان جهان بر روی 
یکدیگر سوار شده بودند، توسط گاری هایی که با 9 بند گاو کشیده می شدند 
به مقصد کشور یا شهر دیگری حمل می شدند و درب های گرانقیمتی که به 
دست درود گران هنرمند ساخته شده بودند در داخل کشتی ها مشرق را به 
مقصد مغرب پشت سر می نهادند و به همین لحاظ مثل »در همیشه بر روی 

یک پاشنه نمی چرخد« پدید آمد تا پادشاهان بدانند که قدر قدرِت قوی شوکِت 
ابدمدت نیستند و به قول حضرت فردوسی »بناهای آبادگردد خراب« اما کاخی 

که این حماسه سرای بزرگ از نظم پدید آورد، از باد و باران نیابد گزند.
در دوره ی حکومت جهانی هخامنشیان که ایران بر مصر و یونان مسلط بود، 
هنرمندان سنگتراش این دو کشور در شوش و پاسارگاد به خدمت گرفته شدند 
و همانطور که در مصر سنگهای چند تنی را بر روی یکدیگر قرار می دادند 
و عالوه بر اهرام، معابد و مجسمه های بسیار بزرگی برای خدایان خود می 

ساختند، کاخ های باشکوهی در ایران نیز ساخته شد.
برای حفظ استحکام این روش معماری در زلزله ها، عالوه بر صیقل دادن ابعاد 
سنگها، آهنگران قالب هایی آهنی که به دم چلچله ای موسوم هستند، می 
ساختند سنگها را سوراخ می کردند و با قرار دادن قالب ها در سوراخ ها دو عدد 
سنگی که کنار یکدیگر یا روی هم گذاشته شده اند، تمامی دیوارهای یک کاخ 
را به هم متصل می کردند. به نحوی که می توان گفت این روش معماری، 
ضد زلزله بود. چیزی شبیه بتون ریزی های کنونی و بلکه با استحکام بیشتر. 
متاسفانه ثروتمندان سنگهای کاخ ها را برای استفاده در خانه های خود بردند 
و گویا قالب های دم چلچله ای را برای ساختن ساچمه تفنگ دزدیدند! ولی 
در آن روزگار، معمارانی که با این روش نبوغ آمیز کاخ می ساختند، برای فخر 
فروشی و پیروزی در مناقصه ی احداث کاخ های شاهی به همکاران خود می 
گفتند، دیوارهایی که من می سازم »مو الی درزشان نمی رود« یعنی استحکام 

و دقت در مهندسی و محاسبه بی نظیر است.
آنطور که حکیم نظامی گنجوی در اسکندرنامه اش سروده است گویا چینی ها 

در هنر صیقل زدن سرآمد جهانیان بودند و احتمال دارد، مصریان، ایرانیان و 
یونانیان از هنر آنها استفاده ها برده اند. 

داستان زیر که توسط حکیم نظامی گنجوی به نظم درآمده است، از اوج  تعالی 
هنر صیقل زدن در جهان باستان حکایت دارد. اسکندر هنگامی که به چین 
رسید، گفت می خواهم بدانم در هنر نقاشی چینی ها استادند یا رومی ها که 
منظور از رومی ها هموطنان خودش بود. دره ی کم عرضی که دارای دو دیواره 
ی عمودی بود، انتخاب کردند و قرار شد استادان نقاشی چین و روم روی هر 
یک از دو دیواره ی دره، نقاشی بکشند. چینی ها پرده بزرگی در مقابل دیدگان 
اسکندر و دیگر رومی ها نصب کردند و گفتند می خواهیم - به قول امروزی 
ها- سورپرایزتان کنیم یعنی تا وقتی که ما کار می کنیم، نباید نگاه کنید. در 

پایان کار پرده را بر می داریم تا معلوم شود چینی ها هنرمندند یا رومی ها. 
طرفین مشغول شدند و پس از گذشت چند ساعت رومی ها روی دیواره ی دره، 
تابلوی زیبایی از طبیعت کشیدند. ناگهان چینی ها پرده را کنار زدند و اسکندر 
در نهایت ناباوری دید هر چه رومی ها کشیده اند، چینی ها هم کشیده اند. در 
حالی که بین آنها پرده ای قرار داشت. نزدیک رفت و مشاهده کرد، چینی ها 
دیواره ی دره را چنان صیقلی کرده اند که تصویر تابلوی رومی ها ـ مثل آینه 
ـ در آن منعکس شده است. دست بر شانه ی چینی ها نهاد و گفت: استاد شما 
هستید. آری در روزگار باستان هم مردم شرق دور و به ویژه چینی ها زحمتکش 
بودند و با کار و تالش بسیار شگفتی می آفریدند و امروز هم ـ به رغم توطئه 
های انگلیس ها و آمریکایی ها ـ به پیشرفت های غیرقابل مهاری دست یافته 

اند و می توانند الگوی مردم دنیا باشند.

ضرب المثل های کرمانی 
به قلم 

یحیی فتح نجات

کرمانی« تالیف یحیی فتح  کتاب »قصه ضرب المثل های  جلد سوم 
در  سر  از  تصویری  با  که  کتاب  این  شد.  منتشر  صفحه   456 در  نجات 
گذشته  کرمان در پشت و روی جلد چاپ شده است، هفته  مسجد جامع 
کرمان منتشر  کرمان شناسی و بنیاد ایران شناسی شاخه ی  از سوی مرکز 

شد.
حاوی  که  کرمانی«  های  المثل  ضرب  ی  »قصه  کتاب  سوم  جلد  در 
روح  میرسیدعباس  و  )هیرمند(  علومی  محمدعلی  آقایان  نقدهای 
ی  قصه  هست،  نیز  دوم  و  اول  جلدهای  بر  کوهبنانی(  )چماه  االمینی 
گرفته و خوانندگان عزیز می  کرمانی مورد بررسی قرار  پیدایش ده ها مثل 

کتاب به دست آورند. گونی از این  گونا توانند اطالعات 
که مثل ها )زبانزدها( برای رویارویی موثر با بحران های اجتماعی  از آنجا 
از  بسیاری  ی  مطالعه  با  اند،  شده  تولید  مردم  ی  نانوشته  فرهنگ  در 
و  اجتماعی  اقتصادی،  مشکالت  یابند،  درمی  کتاب  این  زبانزدهای 
از  فرهنگی، قدمتی به اندازه ی تمدن بشری دارد. نظیر: بدبختی بهتر 
ُکلو افتادن ـ  کنج و  بی بختیه -  راحتی شاخ ور تو اشکمش می زنه -  ور 
غ شف  کسی داشتن ـ سنگ مفت چغوک مف ـ تخم مر دستی زیر سنگ 
گل منار خوبه! ـ آخورش  توی َدِن کسی اشکستن ـ رخت بعد از عروسی ور 
ـ ورخاطر  ور ُبرزه ـ چشم و دل سیر بودن ـ سنگ روی سنگ بند نشدن 
کمو بگیر...!ـ  ـ جلو صورتت  کرد  ِر پره  یه ناخون شیره ای اشکم خیکی 
علف می با به َدن بزو مزه بده ـ بزرگترا، سفطو روی چوریاین ـ همان آش 
تمثیلی در فرهنگ  ـ کوچه های  کرمانی  انواع آش های  ـ  کاسه  و همان 

لوپتو،  کرمان نظیر هاروت،  تمثیلی مردم  ـ شخصیت های  کرمان  مردم 
خاله شلقو و ....

گسترده فراهم  کتاب طی پژوهشی دراز آهنگ و  که اطالعات این  از آنجا 
و  شده  چاپ  بار  نخستین  برای  آن  های  مثل  از  بسیاری  است،  آمده 
اعم  استان،  فرهیختگان  لذا  و  اند  نشده  ضبط  منبعی  هیچ  در  کنون  تا
از شاعران و هنرمندان هنرهای نمایشی، اهالی موسیقی، قصه نویسان 
با  که  کتاب  مطالب  از  استفاده  با  توانند  می  هنری  جامعه  افراد  ودیگر 
تحمل رنج ها و مرارت های بسیار فراهم آمده است بر غنای فرهنگ دیار 

کریمان بیفزایند.
خوشبختانه به رغم گران شدن کاغذ و امور چاپ و افزایش بیش از یکصد 
گران نیست  کتاب چندان  صفحه نسبت به جلدهای اول و دوم، قیمت 
شناسی،  کرمان  مرکز  کتابفروشی  به  مراجعه  با  توانند  می  عالقمندان  و 
کتابفروشی ماهان به مدیریت آقای  کرمان و نیز  واقع در خیابان ابن سینا 
کتاب »قصه ضرب المثل  کرمان، جلد سوم  کشاورز  مددی، واقع در بلوار 

کرمانی« را تهیه فرمایند. های 
و  است  ویراستاری  دست  در  کتاب  این  چهارم  جلد  است،  ذکر  شایان 
چنانچه بخت یاور مولف باشد،  به زودی چاپ و منتشر می شود و آرزوی 
کرمانی محقق خواهد شد. مولف برای پدید آوردن دانشنامه ی مثل های 
کتاب خالی از عیب و  که جلدهای مختلف این  مولف بر این باور است 
کلی آنها هم فهرست جاها و نام  کاستی نیست و امیدوار است در انتشار 

گردد. ها به آنها اضافه شود و بسیاری از نقایص چاپ اول برطرف 

شرم سرخ  جلد سوم کتاب »قصه ضرب المثل های کرمانی« منتشر شد

آنک، آنک
شرم سرخ 

وقتی بر چهره ات نشست 
که لبهای داغه بسته ام 

تندی تب عشق را 
به مهتابی گونه ات 

نشاند
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دیگری 
از پشت پنجره چوبین اتاق باالخانه مان

چشم به خاک 
ایستاده بودم 

که از کمر تای کوچه 
با ناز و غمزه 

خرامان 
خرامان 

دیده ام را 
پانهاد 

دخترک همسایه!
بی چاره دل!

بی نوا دل 
دیوانه دل 

که از قاب کهنه دریچه 
به کوچه پرید 
به پایش اوفتاد

دریغ!
نیم نگاهی هم ندید 

گوئی 
قفل دلش 

در گرو عشق دیگری بود!

ستارالعیوب
نگارا بین دگر سوزو گدازم

دمادم با تو در رازو نیازم

اگر روی دالرایت نبینم

چگونه با غم دوران بسازم

مناجات میکنم هرروزو هرشب

سفارش میکنم وقت نمازم

خداوندا تو آگاهی ز حالم

گره بگشا خدای چاره سازم

بیا رحمی به حال بی نوا کن

کسی آگه نمی باشد ز رازم

خداوندا تو ستارالعیوبی 

گناهانم ببخش کن سرفرازم

همین االن مرادم را برآور

به فرداها نیندازی نیازم

درجنت تو برآذین بگشای

در آن روزی که من بی سورو سازم

سرویس فرهنگ و ادب کرمان امروز

خواجه عبداهلل انصاری هروی معروف به »پیر 
هرات« و »پیر انصار« و »انصاری هروی«، 
عبداهلل  خواجه  است.  هجری  پنجم  قرن 
عالم  محدث،  مفسر،  یک  تنها  نه  انصاری 
نویسنده  و  شاعر  بلکه  بود،  بزرگ  عارف  و 

توانایی هم بود.
ابی  بن  عبداهلل  اسماعیل  ابو  االسالم  شیخ 
منصور محمد، معروف به »پیر هرات«، »پیر 
عالم  انصاری«،  عبداهلل  »خواجه  و  انصار« 
االسالم  شیخ  کشــــور  مشهور  عــارف  و 
 396 سال  در  )ره(  انصاری  عبداهلل  خواجه 
هجری قمری در کهندژ شهر تاریخی هرات 

تولد گردید.
از فرزندان  انصاری  ابومنصور محمد  او   پدر 
خود  زمان  در  که  است  انصاری  ایوب  ابو 
حافظ  و  پرهیزگاران  و  عالمان  از  یکی 
اکرم  رسول  حضرت  که  بود  وقت  قرآن 
به  هجرت  هنگام  )صلی اهلل علیه وآله وسلم( 

مدینه، در منزل او فرود آمدند.
معارف  و  دانش  طالب  مردی  ابومنصور،   
و  آمد  هرات  به  آنکه  از  پس  اما  بود،  دینی 
تشکیل خانواده داد از دنیای مورد عالقه اش 
کار  راه  از  و  افتاد  دور  بود  عرفان  که همان 
این  با  ولی  نمود  می  معاش  امرار  دکانداری 
نخستین  ایمان،  و  صداقت  طریق  در  وجود 
بود.  عبداهلل  خواجه  خویش  فرزند  آموزگار 
و  زندگی  راهنمای  اولین  عبداهلل  خواجه 
علم  کسب  راه  در  را  خورد  مشوق  نخستین 

و معرفت، پدر خویش می داند.
 دوره کودکی و نوجوانی 

خرد  آوان  از  که  انصاری  عبداهلل  خواجه 
بود.  وقاد  ذهن  و  قوی  استعداد  دارای  سالی 
و  آموخت  نوشتن  و  خواندن  چهارسالگی  در 
سالگی  ده  تا  گفت.  می  شعر  سالگی  نه  در 
تحت راهنمایی پدر خود به فراگیری تعلیمات 

متداوال علوم دینی پرداخت.
 دوران نوجوانی را بدلیل کوچ پدرش به بلخ، 
بدون سرپرستی پدر بود. وی تحت سرپرستی 
صوفی نامدار شیخ عمو پرورش یافت. سپس 
و طاقی  ابن عمار  یحیی  استادانی چون  نزد 
سجستانی به تعلیم قرآن و حدیث ادامه داد. 
وقتی سلطان مسعود غزنوی ولیعهد و حاکم 

هرات بود وی دوازده ساله بود.
 خواجه عبداهلل انصاری به اثر ذکاوت آگاهی 
از  بسیاری  زمان  در کمترین  استعداد خود  و 
مطالعات  و  گرفت  رافرا  ادبی  و  دینی  علوم 
عمیقی به عمل آورد که به نام یک عالم و 

عارف بزرگ مشهور گردید.
منظور  به  قمری  هجری   417 سال  در   
بار  و  پرداخت  دینی  علوم  در  عالی  آموزش 
به  آنگاه  نمود.  به سوی وطن عزیمت  دیگر 
تدریس و سلوک و طریقت رو آورد شیخ عمو 
که وی را پسرم خطاب می نمود امور مربوط 
به خانقاه را برایش سپرد و خود مثل گذشته 

به گشت و سفر پرداخت.
 در سال 422 هجری قمری یحیی بن اعمار 
که  نمود  فوت  انصاری  عبداهلل  خواجه  استاد 
تکیه  اش  علمی  مسند  بر  او  به وصیت  نظر 
زد و به تدریس علوم دینی و عرفانی پرداخت 
و چندین بار سفر حج نمود و به زیارت کعبه 
علما  از  بسیاری  با  و  گردید  مشرف  معظمه 
آنها کسب  از  آورد و  و فضال دیدار به عمل 

فیض کرده، استفاده های علمی نمود.
 خواجه عبداهلل انصاری به اثر علم و آگاهی 
و  گردید  آوازه  پر  نقاط  تمام  در  عرفانش  و 
طریقت  اهل  و  صوفی  و  عارف  یک  نام  به 
مشهور شد و عالقه مندان زیادی از گوشه و 
کنار بدورش جمع آمدند و از محضرش کسب 

فیض و استفاده معنوی می کردند.
را به  امور   در آن زمان که غزنوی ها زمام 
دست داشتند سلطان مسعود بن محمود امیر 
در  غرقه  که  انصاری  عبداهلل  خواجه  و  بود 
دریای عرفان و طریقت به سر می برد چندان 
پروایی به سیاست و حاکم و حکومت نداشت.

 در این فرصت برخی از حاسدین و بدبینان 
مقام  و  داشتند  واشعریه  معتزلی  شیوه  که 
دربار  به  را  انصار  خواجه  عرفانی  و  علمی 
خواست و او پس از یک سلسله گفت و شنود 
سلطان را قناعت داده خاضع ساخت و آنگاه با 
عزت تمام مرخصش نمودند پس از غزنویان 
نیز  بر هرات  در وقت حکمروایی سلجوقیان 
مخالفین از پا ننشستند و یکبار دیگر دست به 

تهمت و بد گویی آلودند.
 عقاید و اندیشه ها

از  که  االسالم  شیخ  های  اندیشه  و  عقاید   
جهان  عارفان  و  اندیشمندان  مشهورترین 
اسالم به شمار می رود بر پایه شریعت استوار 
است و بر خالف برخی از رجال منسوب به 
تصوف و عرفان که گاهی اندیشه های آنان 
با مبانی شریعت در تضاد است، خواجه روشی 

سلفی و شیوه ای صوفیانه داشت.
با عنوان  مقاله خود  الرحمن فقهی در  فضل 
عرفان پیر هرات در آینه شریعت آورده است 
که پیر هرات مشرب سلفی داشت و در اصول 
احمد  امام  مذهب  پیرو  عقیدتی  امور  و  دین 
شافعی  امام  از  فروع  در  چند  هر  بود،  حنبل 

پیروی می کرد.
 کتاب و سنت زیر بنای عقاید و اندیشه های 
شیخ االسالم را تشکیل می داد و در تمسک 
شریعت  بنیاد  بر  او  عرفان  نیز  شریعت  به 
عرفانی  نظریات  همه  بر  وی  و  بود  استوار 
خود دلیلی از کتاب و سنت می آورد. در مورد 
برابر  در  عقل  برای  هرات  پیر  شرع  و  عقل 
شرع اجازه آزاد اندیشی نمی داد بلکه عقل را 
منقاد شرع می دانست که باید از شرع متابعت 

نماید.
خواجه عبداهلل انصاری از نوابغ عصر خود به 
او در عصری می زیست که  آمد.  شمار می 
از  و  کرد  می  بیداد  ظلم  و  فقر  سو  یک  از 
دیگر سو تمایل عموم مردم به اندیشه های 
و  گوشه  که  بود  جایی  تا  عرفانی  و  دینی 

پر  نیشابور  و  هرات  کنار شهرهایی همچون 
از خانقاه های صوفیان بود. وی به شیخ ابو 
الحسن خرقانی اخالص و ارادت ویژه داشت.

 خواجه عبداهلل در حدیث و شعر و شرع، در 
اما  داشت،  حضور  بسیاری  علمای  محضر 
کسی که رموز تصوف و حقیقت را به او نمود، 
عبداهلل  خواجه  بود.  خرقانی  ابوالحسن  شیخ 
خود می گوید:  اگر من خرقانی را ندیدمی، 
حقیقت ندانستمی و همواره این با آن در می 
آمیختمی، یعنی نفس با حقیقت.   نخستین 
هنگامی  خرقانی  با  عبداهلل  خواجه  مالقات 
زیارت خانه  به قصد  است که در سال 424 
خدا، هرات را ترک می کند و هنگام بازگشت 

از سفر حج، با خرقانی روبرو می شود.
 خرقانی نیز با دیدن خواجه عبداهلل که جوانی 
را گرامی داشت و  او  بود،  پرشور و هوشمند 
خواجه عبداهلل در این مورد می گوید:  مریدان 
خرقانی مرا گفتند که سی سال است که تا با 
ایم که  ندیده  داریم. هرگز  وی صحبت می 
را و چنان  تو  تعظیم کند که  را چنان  کسی 
نیکو داشت که تو را. خواجه عبداهلل به دیدار 

ابوسعید ابی الخیر هم رفته است.
سبک ادبی آثار خواجه

سبک و روش خواجه عبداهلل انصاری همان 
روش اهل وعظ و خطابه بود و آثار او بیشتر 
بین نثر مرسل و نثر مصنوع به رشته تحریر 
در آمده است که حالتی از شعر نیز در آثار او 

حس می شود.
بزرگترین امتیاز پیر هرات را می توان در تغییر 
سرودن  در  وی  توانایی  و  فارسی  نثر  شیوه 

فارسی و عربی عنوان کرد  زبان  به دو  شعر 
که این مسأله در بسیاری از اشعار خواجه که 

در غالب رباعی و غزل است دیده می شود.
آثار خواجه عبداهلل انصاری

پیر هرات از جمله کسانی است که در البالی 
تفسیرشناسی،  قرآن،  تفسیر  به  خود  آثار 
شناخت معرفت صوفیانه و بیان مقامات آنها 
همت ورزید و با نثری زیبا، موزون و مسجع  

کالمش را منتشر می ساخت.
اند که  اثر دانسته  از 24  آثار خواجه را بیش 
توان رساله صد میدان  آنها می  از مهمترین 
را نام برد که یکی از دقیق ترین آثار عرفانی 
است که تا کنون به زبان فارسی نوشته شده 

است.
معرفت  پیر هرات چشمه جوشان  کتاب  در   
آگاهی  بیانگر  میدان  صد  رساله  است  آمده 
عرفان  و  تصوف  راز  و  رمز  از  خواجه  عمیق 
است که با ذوق و استعدادی که دارد نه تنها 
منازل و مقامات را از نظر کمیت مورد بحث 
قرار می دهد بلکه روابط و پیوند منطقی آنها 

را نشان می دهد.
وی تقسیم بندی داخلی هر میدان را به سه 
رکن تقسیم می کند و پس از ذکر ارکان و 
اقسام مناسبت ها آنها را یاد می کند که خود 
سه گونه است و آن گاه هر یک از اقسام را 
از سه راه مورد تجزیه و تحلیل فشرده قرار 

می دهد.
 تفسیر عرفانی خواجه بر قرآن کریم از دیگر 
آثار وی است که بیشترین شهرت وی نیز به 
متاسفانه اصل  اما  تفسیر است.  خاطر همین 

این اثر مهم موجود نیست و چهل سال بعد 
شیخ  قمری   520 سال  در  خواجه  مرگ  از 
این  اساس  بر  میبدی  ابوالفضل  رشیدالدین 
عده  و  االسرار  کشف  نام   با  اثری  تفسیر 
دارد  شهرت  هروی  تفسیر  به  که  االبرار 

منتشر  کرد.
خواجه  مهم  آثار  دیگر  از  الصوفیه  طبقات   
است که آن را با لهجه هروی است و خواجه 
را در مجالس وعظ خود می گفته و در  آن  
هنگام نوشتن پاره ای از مطالب را با همان 
لهجه هروی به آن افزوده است. این مواعظ 
گردآوری  شاگردانش  از  یکی  توسط  بعدها 

شده است.
با گذشت زمان افرادی در این اثر دست بردند 
اندک  آن  هروی  لهجه  دلیل  همین  به  که 
توجه  مورد  طرفی  از  و  شد  رنگ  کم  اندک 
دیگران قرار گرفت و حتی عبدالرحمن جامی 
کتاب نفحات االنس خود را بر اساس همین 

کتاب نوشته است.
 از آثار مهم دیگر خواجه که در بیان مقامات 
و ذکر منازل راهیان اهل طریقت است می 
اثر  این  برد.  نام  السایر  از رساله منازل  توان 
به اصرار شاگردان خواجه در اواخر عمر او به 
زبان عربی در دو بخش که هر بخش شامل 

ده باب است نوشته شده است. 
 از دیگر آثار خواجه عبداهلل انصاری

- رساله محبت نامه
- رساله چهل دو فصل

- رساله سئوال دل و جان
 - و من کالمه

- رساله من مناجاته و فایده
- رساله واردات
- رساله  کلمات
- و من مقاالته

- رساله پرده حجاب و حقیقت ایمان
- کنزالسالکین

 - قلندر نامه
- الهی نامه

- طبقات الصویفه
- انوار التحقیق
- علل مقامات

- مختصر آداب الصوفیه
- مناقب االمام احمد حنبل

- ذم الکالم و اهله و  مناجات نامه
 وفات خواجه عبداهلل انصاری

 آرامگاه خواجه عبداهلل انصاری
 خواجه عبداهلل که شیخ االسالم لقب گرفته 
در  داشت  هرات  در  بسیاری  مریدان  و  بود 

پایان عمر نابینا شد.
عمر  یک  از  بعد  انصاری  عبداهلل  خواجه   
تحمل  از  پس  و  ارشاد  و  بحث  آموزش، 
در  عاقبت  حبس،  و  تبعید  نوبت  چندین 
 4۸1 سال  الحجه  ذی   22 جمعه  سحرگاه 
هجری در سن هشتاد و پنج سالگی دنیا را 
وداع گفت و در گازرگاه هرات به خاک سپرده 
شد. شاهرخ تیموری آرامگاه وی را در سال 

۸29 هجری قمری در کابل آباد نمود.

نگاهی به زندگی و آثارخواجه عبداهلل انصاری
به قلم 
سامان  
ساردویی

به قلم 
سیدرضا 
مجدزاده 

به قلم 
محمد آذین

انگار که عشق برایم 
انگشتی اضافه باشد 

باید قطع کنم 
آنچه را 

که به من حس حقارت می دهد 

به قلم 
سیدرضا 
مجدزاده 
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کرمان امروز سرویس هنری 
 

هفتاد و ششمین جشنواره فیلم ونیز در حالی شهریور ماه برگزار می شود 
و  کن  همانند  ح  مطر جشنواره  چند  در  ایران  سیمای  غیبت  از  پس  که 
گران ایرانی خواهد شد تا یکصدمین اثر  برلین، این رویداد میزبان سینما

سینمایی ایران در این جشنواره به نمایش درآید.
سعید  نیم«  و  شیش  »متری  فیلم  دوره  این  در  ایسنا،  گزارش  به 
روستایی در بخش رقابتی افق های جشنواره فیلم ونیز پذیرفته شده و 
کتایون شهابی به عنوان یک تهیه کننده ایرانی هم با فیلمی به نام  البته 
کارگردانی  »حوا، مریم، عایشه« تولید سینمای مستقل افغانستان و به 

کریمی در این جشنواره شرکت می کند. صحرا 
گران  گذشته جشنواره فیلم »ونیز«، سینما در طول هفتاد و پنج دوره 
ایرانی با ۹۹ عنوان فیلم در ۳۳ دوره از ۷۵ دوره در این جشنواره حضور 
که ۷۴ فیلم محصول سینمای ایران و ۲۵ فیلم محصول دیگر  داشته اند 
از محصوالت  فیلم  ایران، ۶۶  فیلم محصول  از ۷۴  بوده  است.  کشورها 
ونیز  به جشنواره  فیلم بدون مجوز  تنها ۸  و  بوده  و دارای مجوز  رسمی 

کرده اند. راه پیدا 
به  می ُمردم«  که  »همچنان  ایرانی  فیلم  دو   ۲۰۱۸ ونیز  جشنواره  در 
محسن  کارگردانی  به  گرد«  »پا کوتاه  فیلم  و  سیاری  مصطفی  کارگردانی 
کوتاه افق های جشنواره به نمایندگی از  بنی هاشمی در بخش فیلم های 

سینمای ایران شرکت داشتند. 
»رابطه  و  نادری  امیر  کارگردانی  به  جادو«  »چراغ  فیلم  همچنین 
نمایندگی  به  نیز  ایرانی  فیلمساز  دو  بحرانی  رامین  کارگردانی  به  خونی« 
از سینمای آمریکا در بخش غیررقابتی »سینما در باغ« حضور داشتند. 
عالوه بر این ها نسخه ترمیم شده فیلم »خشت و آینه« ساخته ابراهیم 

کالسیک ونیز بود.  گلستان نیز مهمان بخش 
رویداد  این  در  ایران  سینمای  حضور  تاریخچه  از  بخشی  ادامه  در 
که محمد اطبایی، کارشناس بین المللی  سینمایی را بر اساس اطالعاتی 

سینمای ایران پیش تر در اختیار ایسنا قرار داده مرور می کنیم. 
نه  خبررسانی های  با  ونیز  فیلم  جشنواره  در  ایران  سینمای  "حضور 
به  نگارنده  و  بوده  همراه  انقالب  از  پیش  سال های  در  دقیقی  چندان 
و  مراجعه  ونیز  در  جشنواره  دفتر  به  مختلف  سال  دو  در  منظور  همین 
ابتدا  از  را  جشنواره  در  درآمده  نمایش  به  فیلم های  مستندات  و  اسناد 
مورد مطالعه قرار داده تا تاریخچه حضور واقعی و دقیق سینمای ایران 

کند. در جشنواره ونیز را ثبت 
کوتاه "مینیاتورهای  گران ایرانی از سال ۱۳۳۷ و با فیلم  سینما و سینما
جشنواره  در  فرانسه  محصول  عنوان  به  فرزانه  مصطفی  ساخته  ایرانی" 
گر ۸۸  و سینما نویسنده  فرزانه،  کردند. مصطفی  پیدا  ونیز حضور  فیلم 
کتاب هایش  و  ارتباط  واسطه  به  ایران  در  که  فرانسه  مقیم  ایرانی  ساله 
سینمای  تاریخ  در  پدیده ای  می شود،  شناخته  هدایت  صادق  درباره 
که با نام  گر ایرانی است  که وی تنها سینما ایران محسوب می شود، چرا 
یک  حضور  اولین  لوکارنو،  و  ونیز  کن،  مهم  جشنواره  سه  در  فرزانه  فری 
ایرانی"  "مینیاتورهای  از  رقم زده و پس  با فیلمهایش  را  ایرانی  گر  سینما
کوتاه جشنواره  کبیر" را در بخش مسابقه فیلم های  در ونیز، فیلم "کورش 
کن در سال ۱۳۴۰ نمایش داد و بعد با فیلم "زن و حیوان" در سال  فیلم 
را هم  کوتاه هنری  فیلم  بهترین  و جایزه  لوکارنو حضور داشت  ۱۳۴۱ در 

گرفت.
جشنواره  در  موفقی  و  طوالنی  حضور  گلستان  ابراهیم  فرزانه،  از  پس 
اولین  عنوان  به   ۱۳۴۰ سال  در  آتش"  "یک  فیلم  داشت.  ونیز  فیلم 
اولین  و  به نمایش درآمد  کوتاه ونیز  ایران در بخش فیلم های  محصول 
کرد. ابراهیم  جایزه بین المللی تاریخ سینمای ایران، مدال برنز را دریافت 
گلستان در سال۱۳۴۱ با دو فیلم "خراب اباد" )ما آدمیم( و "موج، مرجان، 
کارگردانی مشترک آلن پندری است، در ونیز حضور  خارا" که این دومی با 
داشت و بار دیگر مدال برنز جشنواره را برای "موج، مرجان، خارا" دریافت 
کرد. گلستان در سال ۱۳۴۳ با فیلم "مارلیک" جایزه شیر سن مارکو برای 
ابراهیم  گرفت.  را  فولکلور  و  شناسی  مردم  جغرافیایی،  فیلم  بهترین 
گلستان بار دیگر در سال ۱۳۴۵ با فیلم "خرمن و بذر" در بخش فیلم های 

کرد. کوتاه ونیز حضور پیدا 
اسناد جشنواره فیلم ونیز دال بر نمایش فیلمی با عنوان "فاجعه یک 
کریم و محصول ایران در سال ۱۳۴۷ می دهد  کارگردانی صباح  ملت" به 
به  و  است  فیلمساز  این  بودن  عراقی  بر  دال  نگارنده  جستجوهای  که 
احتمال قریب به یقین، دست اندرکاران جشنواره فیلم ونیز، عراق را به 

کرده اند. کشور در التین، ایران ذکر  علت مشابهت نام دو 
فیلم سینمایی "گاو" ساخته داریوش مهرجویی در سال ۱۳۵۰ در بخش 
ج از مسابقه به نمایش در می آید و به پدیده آن سال جشنواره تبدیل  خار
شده و جایزه فیپرشی )فدراسیون بین المللی منتقدان سینما( را نیز آن 

خود می سازد.
در همین سال، اسناد جشنواره نشان از نمایش فیلم دیگری از ایران 
کارگردان هم  که نام  کوتاه دارد  با عنوان "زیارت مکه" در بخش فیلمهای 
گمان برد  که شاید منظور،  در این اسناد ذکر نشده است. نگارنده ابتدا 
فیلم "خانه خدا" ساخته جالل مقدم است اما این فیلم ۹۰ دقیقه بوده و 
کوتاه را نداشته و توجه به سال تولید  امکان نمایش در بخش فیلم های 
آن در ۱۳۴۵ )۱۹۶۱( بعید است جشنواره ونیز، فیلمی را پس از ۱۰ سال از 
سینمای  محققان  از  شماری  با  مشاوره  با  بگذارد.  نمایش  به  آن  تولید 
که  مستند ایران، به فیلمی ساخته برادران امیدوار درباره حج رسیدیم 
این  حضور  برای  ونیز  جشنواره  اسناد  در  موجود  اطالعات  روی،  هر  به 

کافی نبود. فیلم هم 
 سال پر بار سینمای ایران در ونیز

فیلم  جشنواره  در  ایران  سینمای  برای  پرباری  سال   ،۱۳۵۱ سال  اما 
ونیز بود و ۱۴ فیلم "آرامش در حضور دیگران" )ناصر تقوایی(، "بیتا" )هژیر 
بیضایی(،  )بهرام  "رگبار"  مهرجویی(،  )داریوش  "پستچی"  داریوش(، 
قاجار(،  فاروقی  )احمد  جدی"  "بامداد  آوانسیان(،  )آربی  "چشمه" 
"رقصهای  شفتی(،  )هوشنگ  رونما"  "رقص  تقوایی(،  )ناصر  "اربعین" 
و  "نان  پور(،  )بهرام ری  ثالث(، "جن"  محلی بجنوردی" )سهراب شهید 
ایران"  در  "ادیان  تقوایی(،  )ناصر  "رهایی"  کیارستمی(،  )عباس  کوچه" 
به  مختلف  بخش های  در  تقوایی(  )ناصر  جن"  "باد  و  طیاب(  )منوچهر 
از  پیش  سال های  در  ایران  سینمای  حضور  آخرین  درآمدند.  نمایش 
انقالب در جشنواره فیلم ونیز مربوط به فیلم "طبیعت بی جان" )سهراب 

شهید ثالث( در سال ۱۳۵۴ بود.

 غیبت ۱۰ ساله سینمای ایران در ونیز 
"دونده"  فیلم  با   ۱۳۶۴ سال  در  غیبت  سال   ۱۰ از  پس  ایران  سینمای 
ج از مسابقه جشنواره ونیز حضور پیدا  ساخته امیر نادری در بخش خار
کیمیایی در سال  کرد. پس از شش سال، فیلم "گروهبان" ساخته مسعود 
ج از مسابقه به نمایش درآمد و امیر نادری در دومین حضور  ۱۳۷۰ در خار
عنوان  به   ۱۳۷۲ سال  در  را  شماره"  روی  از  "منهتن  فیلم  ونیز،  در  خود 

گذاشت. محصول آمریکا در بخش "پنجرهای رو به تصاویر" به نمایش 
گر ایرانی بر مسند داوری ونیز  نخستین سینما

عباس   ،۱۳۷۴ سال  در  ونیز  فیلم  جشنواره  دوره  دومین  و  پنجاه  در 
بخش  داوری  مسند  بر  ایرانی  گر  سینما نخستین  عنوان  به  کیارستمی 
در  جلیلی  ابوالفضل  ساخته  دختر"  یعنی  "دت  فیلم  و  نشست  رسمی 
بخش مسابقه رسمی به نمایش درآمد و دو جایزه اوزله طالیی و جایزه 

کرد.  کسب  یونیسف را 
کیارستمی پیش از آغاز  که  نگارنده خاطره شیرینی از آن سال به یاد دارد 
گفت: "امشب روی صحنه اختتامیه »ونیز«  مراسم اختتامیه رو به جلیلی 

گفته می شود." نام ابوالفضل و عباس 
"یک  فیلم   ،)۱۳۷۵ ونیز)  جشنواره  بعد  سال  در  جلیلی  ابوالفضل 
گذاشت و در پنجاهمین  داستان واقعی" را در بخش مسابقه به نمایش 
دوره جشنواره در سال ۱۳۷۶، رفیع پیتز، فیلم "فصل پنجم" را در بخش 

کرد. هفته منتقدین ارائه 

در  "سکوت"  فیلم  با   ۱۳۷۷ سال  در  سرانجام  هم  مخملباف  محسن    
بخش مسابقه ونیز حضور داشت و سه جایزه مدال طالی سنای ایتالیا، 
جایزه سینمای آینده بهترین فیلم رابطه انسان و طبیعت و تقدیرنامه 

کرد. جایزه سرجیوترازاتی را دریافت 
کیارستمی  سه جایزه  بزرگ ونیز برای فیلم های 

فیلم  نمایش  از  بعد  سال  هفت  و  بیست  از  پس  نیز  کیارستمی  عباس 
کوچه" در سال ۱۳۵۱، با فیلم "باد ما را خواهد برد" و در سال  کوتاه "نان و 
۱۳۷۸ در بخش مسابقه رسمی ونیز حضور یافت و سه جایزه بزرگ هیات 
فیلم  داد.  اختصاص  خود  به  را  جوان  داوران  هیات  و  فیپرشی  داوران، 
"باران و بومی" رخشان بنی اعتماد هم در بخش سرزمین های جدید به 

روی پرده رفت.
کی بود؟ موفق ترین سال سینمای ایران در تاریخ ونیز 

و  میالدی   ۲۰۰۰ سال  در  ونیز  فیلم  جشنواره  دوره  هفتمین  و  پنجاه 
تبدیل  ونیز  تاریخ  در  ایران  به موفق ترین سال سینمای  ۱۳۷۹ شمسی 
شد. جعفر پناهی با فیلم "دایره" در بخش مسابقه رسمی حضور داشت و 
شیر طالیی بهترین فیلم جشنواره را برای سینمای ایران به ارمغان آورد. 
کرد، جایزه فیپرشی، جایزه  این فیلم پنج جایزه دیگر نیز در ونیز دریافت 
برای  زن  بازیگر  بهترین  جایزه  جهانی،  کلیسای  تقدیرنامه  یونیسف، 
مجموعه بازیگران زن فیلم از طرف سندیکای ملی نویسندگان سینمایی 
داور  دومین  عنوان  به  مخملباف  سمیرا  سرجیوترازاتی.  جایزه  و  ایتالیا 
ایرانی در بخش مسابقه رسمی حضور داشت و محمد اطبایی داور جایزه 

جنبی نتپک در ونیز بود.
در  شدم"  زن  که  "روزی  خود،  ساخته  اولین  با  هم  مشکینی  مرضیه 
هفته منتقدان" حضور داشت و سه جایزه سینمای آینده برای بهترین 
"تست  فیلمهای  گرفت.  را  ایسوما  جایزه  و  یونسکو  جایزه  اول،  فیلم 
ساخته  گمشده"  دایی  "دختر  مخملباف،  محسن  ساخته  دموکراسی" 
داریوش مهرجویی و "چگونه سمیرا تخته سیاه را ساخت" ساخته میثم 
)در  بی جان"  "طبیعت  فیلم  و  جدید  سرزمین های  بخش  در  مخملباف 
آینده ای نه چندان دور( ساخته نادر تکمیل همایون به عنوان محصول 

کوتاه به نمایش درآمدند. فرانسه در بخش مسابقه فیلم های 
و  پنجاه  رسمی  مسابقه  بخش  در  مخفی"  "رای  فیلم  با  پیامی  بابک 
هشتمین دوره ونیز در سال ۱۳۸۰، حضور داشت و پنج جایزه سینمای 
جایزه  یونیسف،  جایزه  نتپک،  جایزه  کارگردان،  بهترین  برای  آینده 
داور  هم  پناهی  جعفر  کرد.  دریافت  را  پازینتی  جایزه  و  جهانی  کلیسای 

بخش فیلمهای اول جشنواره بود.
و  بلند  فیلم  هفت   ۱۳۸۱ سال  در  ونیز  جشنواره  دوره  نهمین  و  پنجاه 
گذاشت. منیژه حکمت با اولین فیلم  کوتاه ایرانی را انتخاب و به نمایش 
با  هم  رفایی  ناصر  و  داشت  حضور  افق ها  بخش  در  زنان"  "زندان  خود، 

کرد. فیلم اول خود، "امتحان" در هفته منتقدان حضور پیدا 
سمیرا مخملباف با فیلم "خدا ساختن تخریب" که بخشی از مجموعه 
کوتاه  فیلم ۱۱.۰۹.۰۱ و یا همان "یازده سپتامبر" بود، مهرداد فرید با فیلم 
حسین  خالی"،  "نوار  بلند  فیلم  با  کامکاری  فریبرز  افغان"،  های  "بچه 
گیسوانت را  کوتاه "باد  غ" و سامان سالور با فیلم  کوتاه "مر طاهری با فیلم 
شانه خواهد زد" در ونیز حضور داشتند و سمیرا مخملباف با ۱۰ کارگردان 

کرد. دیگر فیلم "یازده سپتامبر" جایزه یونسکو را دریافت 
"ابجد"  فیلم های   ۱۳۸۲ سال  در  ونیز  فیلم  جشنواره  دوره  شصتمین 
مخملباف،  حنا  ساخته  دیوانگی"  "لذت  جلیلی،  ابوالفضل  ساخته 
تا هرات" ساخته  برهنه  "پا  و  پیامی  بابک  بین دو فکر" ساخته  "سکوت 

فیلم  خانه  دفتر  اعالم  بر  بنا  و  گذاشت  نمایش  به  را  مجیدی  مجید 
مخملباف جایزه جوان ترین فیلمساز جهان و جایزه نگاه ویژه سازمان 
هر  یافت،  اختصاص  مخملباف  حنا  به  ایتالیا  زنان  فرهنگی  منتقدین 
این دو جایزه ذکری نشده  از  چند در خبرهای رسمی اعالم جوایز ونیز 

بود.
در سال ۱۳۸۳ و در شصت و یکمین دوره جشنواره، فیلم "سگ های 
انگشت"  "بیست  مسابقه،  بخش  در  مشکینی  مرضیه  ساخته  ولگرد" 
کنین سرزمین سکوت" ساخته سامان سالور و  کبری، "سا ساخته مانیا ا
زاده در بخش های  الهام حسین  کوتاه "همسفر خاموش" ساخته  فیلم 
و  باز  ولگرد" جایزه  فیلم "سگ های  و  نمایش درآمده  به  دیگر جشنواره 
می کنند.  دریافت  را  دیجیتالی  سینمای  جایزه  انگشت"  "بیست  فیلم 
جایزه  دریافت  از  خبر  سال،  آن  در  مخملباف  فیلم  خانه  خبررسانی  در 
که البته در تمامی  یونیسف توسط فیلم "سگ های ولگرد" داده می شود 
ساخته  خانه"  "دیوانه  فیلم  جشنواره،  جوایز  اعالم  رسمی  خبرهای 

کرده بود. آندریکو نچالوفسکی این جایزه را دریافت 
که از ۹ تا ۱۹ شهریور ۱۳۸۴ برگزار  شصت و دومین دوره جشنواره ونیز 
در  قاسمی  محمد  علی  ساخته  اولین  زمین"  بر  "یادداشت  فیلم  شد، 
رامین  بلند  فیلم  دومین  گاریچی"  "مرد  فیلم  و  منتقدین  هفته  بخش 

گذاشت. بحرانی را به عنوان محصول آمریکا در ونیز به نمایش 
جشنواره فیلم ونیز در سال ۱۳۸۵ تنها فیلم "باز هم سیب می خوای" 

مسابقه  از  ج  خار در  شب«  »نیمه  بخش  برای  را  فضلی  بایرام  ساخته 
کرده و محسن مخملباف هم از اعضای هیات داوران فیلم اول  انتخاب 

بود.
  شصت و چهارمین ونیز بدون ایران

شصت و چهارمین دوره جشنواره فیلم ونیز در سال ۱۳۸۶ هیچ فیلمی 
کیارستمی  را از ایران در برنامه خود قرار نداد ولی در شهریور ۱۳۸۷ عباس 
ج از مسابقه و امیر نادری با فیلم "وگاس: بر اساس  با فیلم "شیرین" در خار
رامین  آمریکا( در بخش مسابقه رسمی،  واقعی" )محصول  یک داستان 
ج از مسابقه، بهمن  بحرانی با فیلم "بدرود سولو" )محصول آمریکا( در خار
با فیلم "خستگی" در بخش افق ها در ونیز حضور داشتند و  معتمدیان 
کیارستمی، جایزه  گر برگزیده سال به عباس  کولتر سینما لو  گر-  جایزه ژ
فیپرشی بهترین فیلم بخشهای افق ها و هفته منتقدان به "بدرود سولو" 
کلیسای  و جایزه بهترین فیلم سینمای آینده و تقدیرنامه هیات داوری 

جهانی به "وگاس..." و جایزه بریان به "خستگی" اعطا شدند.
"زنان  فیلم   ۱۳۸۸ شهریور  در  ونیز  فیلم  جشنواره  ششمین  و  شصت 
بدون مردان" ساخته شیرین نشاط را به عنوان محصول آلمان در بخش 
و  کارگردانی  بهترین  نقره ای  شیر  جایزه  که  گذاشت  نمایش  به  مسابقه 
داوران  از  یکی  عنوان  به  بحرانی  رامین  کرد.  دریافت  را  یونیسف  جایزه 
جایزه فیلم اول در ونیز حضور داشت.  فیلم "تهرون" ساخته نادر تکمیل 
همایون در بخش هفته منتقدان به نمایش درآمد و جایزه بهترین فیلم 

کرد. این بخش را نیز دریافت 
و  اختتامیه  فیلم  عنوان  به  "چاله"  خود،  اول  ساخته  با  نیز  کریم  علی 
کوتاه  ج از مسابقه هفته منتقدان حضور داشت. رامین بحرانی فیلم  خار
به  مسابقه  از  ج  خار در  آمریکا  محصول  عنوان  به  را  پالستیکی"  "کیسه 
ج از  نمایش درآورد و حنا مخملباف نیز فیلم بلند "روزهای سبز" را در خار

گذاشت. مسابقه به نمایش 
شصت و هفتمین جشنواره فیلم ونیز از ۱۰ تا ۲۰ شهریور ۱۳۸۹ برگزار و 
منتخب  ایرانی   فیلم  تنها  پناهی  جعفر  ساخته  کوردئون"  "آ کوتاه  فیلم 
کرد. شیرین نشاط  کاپره« را نیز دریافت  که جایزه »لینامانیا جشنواره بود 

هم به عنوان یکی از داورهای بخش افق ها جشنواره حضور داشت.
دوره  آخرین  عنوان  به  ونیز  فیلم  جشنواره  دوره  هشتمین  و  شصت 
مشترک  ساخته  آلو"  "خورش  فیلم   ۱۳۹۰ سال  در  کولر  مارکو  مدیریت 
مرجانه ساتراپی و ونسانپارنو را به عنوان محصول فرانسه، بلژیک و آلمان 
گذاشت. گلشیفته فراهانی در بخش مسابقه رسمی به نمایش  و با بازی 
محصول  عنوان  به  هم  نادری  امیر  ساخته  "کات"  سینمایی  فیلم 
نیست"  فیلم  یک  "این  فیلم  رفت.  پرده  روی  به  افق ها  بخش  در  ژاپن 
ساخته مشترک جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسب نیز به سیاق اقدام 
به  هم  ونیز  فیلم  جشنواره  در  سال،  آن  در  جشنواره ها  همه  هماهنگ 

نمایش درآمد.
دوره  اولین   ۱۳۹۱ شهریور  در  ونیز  جشنواره  دوره  نهمین  و  شصت 
قیمت"  هر  "به  فیلم  که  بود  باربرا  آلبرتو  جدید  مدیریت  در  جشنواره 
آمریکا در بخش مسابقه به  به عنوان محصول  را  رامین بحرانی  ساخته 
کیانوش عیاری نیز در بخش افق ها  نمایش درآورد و "خانه پدری" ساخته 
به روی پرده رفت. امیر نادری نیز به عنوان یکی از داوران بخش افق ها 

در ونیز حضور داشت.
هفتاد  از  و  برگزار   ۱۳۹۲ شهریور   ۱۶ تا   ۶ از  جشنواره  دوره  هفتادمین 
کیارستمی درخواست می کند  از جمله عباس  و  گر سراسر جهان  سینما
که یک فیلم یک دقیقه و ۲۵ ثانیه ای از این  کنند  در این فیلم مشارکت 

گر سرشناس در ونیز به نمایش در می آید. سینما
گربه" در بخش افق ها حضور داشته و  شهرام مکری نیز با فیلم "ماهی و 
جایزه هیات داوران را برای نوآوری و خالقیت دریافت می کند. گلشیفته 
که  نیز در میان اعضای هیات داوری بخش افق ها حضور دارد  فراهانی 
کارگردان  و  این فیلمنامه نویس  را پل شرایدر به عهده دارد.  ریاست آن 
شب  مهمانی  در  بود  گربه"  و  "ماهی  فیلم  شیفته  که  آمریکایی  شهیر 
اختتامیه شهرام مکری را رها نمی کرد و از او درباره چگونگی ساخت فیلم 

در شماری از سکانس ها پرسش داشت!
  ونیز هفتاد و یکم با »قصه های« ایرانی ماندگار شد

بنی  رخشان   ،۱۳۹۳ سال  در  ونیز  جشنواره  دوره  یکمین  و  هفتاد  در 
اعتماد در جشنواره ونیز و این بار با فیلم بلند "قصه ها" در بخش مسابقه 
کرد.  دریافت  نیز  را  فیلمنامه  بهترین  جایزه  و  کرده  پیدا  حضور  رسمی 
با  بار دیگر  آمریکا  ایرانی مقیم  گر  رامین بحرانی سینما در همین بخش، 
و  جهانی  کلیسای  جایزه  دو  که  داشت  حضور  ونیز  در  خانه"   ۹۹" فیلم 

ویتوریوونتو را نیز دریافت می کند.
ج از مسابقه به  رامین بحرانی فیلم مستند "حالتو جا بیار" را نیز در خار
گذاشت. فیلم سینمایی "ملبورن"، اولین ساخته نیما جاویدی  نمایش 
رفت.  پرده  روی  به  منتقدین  هفته  بخش  افتتاحیه  فیلم  عنوان  به  نیز 
بهمن قبادی نیز در فیلم "کالمی با خدا" که ساخته ۹ کارگردان مختلف 
ج از  که در بخش خار و محصول مکزیک و آمریکا است مشارکت داشت 
مسابقه به نمایش در آمدند. محسن مخملباف هم با فیلم "پرزیدنت" 
گرجستان، فرانسه، انگلستان و آلمان در بخش افق ها  به عنوان محصول 
حضور داشت. علی عسگری هم با فیلم "بچه" به عنوان محصول ایران و 
کوتاه جشنواره حضور داشت. امیر نادری هم  ایتالیا در بخش فیلم های 
با فیلم مستند ۲۱۰ دقیقه ای "میزانسن با آرتور پن" )محصول آمریکا( در 

کالسیک های ونیز حضور داشت. بخش 
جشنواره فیلم ونیز در شهریور ۱۳۹۴ فیلم اول سینمایی وحید جلیلوند، 
"چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت" را در بخش افق ها به نمایش می گذارد و این 
فیلم جایزه فیپرشی را برای بهترین فیلم بخش افق ها و هفته منتقدین 
اولین  هم  مخملباف  محسن  می کند.  دریافت  را  فیلم"  "اینتر  جایزه  و 
جایزه روبربرسون جشنواره ونیز را برای یک عمر دستاورد هنری دریافت 

می کند.
کیارستمی تقدیم شد ونیز هفتاد و سوم به عباس 

از  دوره  این  و  شده  برگزار   ۱۳۹۵ شهریور   ۲۰ تا   ۱۰ از  سوم  و  هفتاد  ونیز 
یکی  و  ببر"  خونه  "منو  فیلم  شد.  تقدیم  کیارستمی  عباس  به  جشنواره 
از اپیزودهای "۲۴ فریم" به همراه فیلم مستند "۷۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه با 
کیارستمی" ساخته سیف اهلل صمدیان در روز افتتاحیه جشنواره  عباس 
کیارستمی  به نمایش در آمده و آلبرتو باربرا در سخنانی به ستایش عباس 

پرداخت.
عنوان  به  امانپور  لیلی  آنا  بلند  فیلم  دومین  بد"  دسته  و  "دار  فیلم 
ویژه  جایزه  و  داشت  حضور  رسمی  مسابقه  بخش  در  آمریکا  محصول 
آمریکا،  )ایتالیا،  نادری  امیر  "کوه"  فیلم  کرد.  دریافت  را  داوران  هیات 
ج از مسابقه به نمایش درآمد. پرویز شهبازی  فرانسه( نیز در بخش خار
منتقدین  هفته  کرد.  پیدا  حضور  افق ها  بخش  در  "ماالریا"  فیلم  با  هم 
کرد.  هم فیلم "طبل" )ایران و فرانسه( را برای برنامه رقابتی اش انتخاب 

کالسیک های ونیز با فیلم "شب های زاینده رود" افتتاح و فیلم  بخش 
دی  کارلو  شکر:  و  "آب  عنوان  با  کامکاری  فریبرز  ایتالیا  محصول  مستند 
گذاشت. شرکت معروف ساعت  پالما، رنگ های زندگی" را هم به نمایش 
که از سال ۱۳۸۵ و با همکاری جشنواره  کولتر" سوییس  گر- لو  سازی "ژ
که  فیلمساز  یک  به  جشنواره  طول  در  را  خود  ساالنه  جایزه  ونیز  فیلم 
مشارکت مهمی در سینمای معاصر جهان داشته اند، اهدا می کند در این 

کرد. مقطع جایزه سال ۱۳۹۵ خود را به امیر نادری اعطا 
عباس   ،۱۳۸۵ سال  در  ژاپنی  نام  صاحب  گر  سینما کشیکیتانو  تا
در  سیلوستراستالون   ،۱۳۸۷ در  واردا  انیس   ،۱۳۸۶ سال  در  کیارستمی 
گر مولف هندی در ۱۳۸۹، آل پاچینو در ۱۳۹۰،  ۱۳۸۸، مانی راتنام سینما
اسپایک لی در ۱۳۹۱، اتورهاسکوال در ۱۳۹۲، جیمز فرانکو در ۱۳۹۳، بریان 

دو پالما در ۱۳۹۴ این جایزه را دریافت داشته بودند.
                  ونیز هفتادوچهارم و سینمای ایران                             

بدون  تاریخ،  "بدون  فیلم  ونیز  جشنواره  دوره  چهارمین  و  هفتاد  در 
امضا" ساخته وحید جلیلوند، فیلم "ناپدید شدن" ساخته علی عسگری 
هلند،  آلمان،  )فرانسه،  خاتمی  علیرضا  ساخته  فراموشی"  "آیه های  و 
شیلی( در بخش افق ها انتخاب شدند و در نهایت وحید جلیلوند جایزه 
کارگردانی و نوید محمدزاده جایزه بهترین بازیگری را برای فیلم  بهترین 
کسب  جشنواره  نو«  »افق های  بخش  از  امضا«  بدون  تاریخ،  »بدون 

کردند.
را  ایرانی  گر  سینما یک  از  فیلمی  نخستین بار  برای  ونیز  روزهای  بخش 
کلثوم"  برای برنامه خود برگزیده بود و شیرین نشاط با "در جستجوی ام 
رخشان  داشت.  خواهد  حضور  بخش  این  در  ایتالیا(  اتریش،  )آلمان، 
افق ها در  از اعضای هیات داوری بخش  به عنوان یکی  اعتماد هم  بنی 

جشنواره ونیز حضور دارد.
گران ایرانی حضور یافته در جشنواره ونیز تا دوره قبل ۵۰ جایزه  سینما
که ۴۰ جایزه برای محصوالت تولید  کرده  بودند  از این جشنواره دریافت 
کشورها بوده است.۱۰ داوری  شده در ایران و ۱۰ جایزه برای تولیدات دیگر 
ونیز  فیلم  جشنواره  مختلف  بخش های  در  ایرانی  گران  سینما برای  نیز 

محقق شده است.
گر ایرانی رکورددار حضور در ونیز است؟  کدام سینما

امیر  که  داشته اند  فیلم  ونیز  جشنواره  در  ایرانی  گر  سینما  ۵۹ کنون  تا
کیارستمی و ابراهیم  نادری و رامین بحرانی هر یک با هفت فیلم، عباس 
با چهار  و محسن مخملباف هر یک  تقوایی  ناصر  فیلم،  با شش  گلستان 
فیلم،  سه  با  پناهی  جعفر  جلیلی،  ابوالفضل  مهرجویی،  داریوش  فیلم، 
سهراب شهید ثالث، رخشان بنی اعتماد، مرضیه مشکینی، نادر تکمیل 
سالور،  سامان  مخملباف،  حنا  کامکاری،  فریبرز  پیامی،  بابک  همایون، 
مصطفی  و  فیلم  دو  با  جلیلوند  وحید  و  عسگری  علی  نشاط،  شیرین 
فرزانه، هژیر داریوش، بهرام بیضایی، آربی آوانسیان، احمد فاروقی قاجار، 
رفیع  کیمیایی،  مسعود  طیاب،  منوچهر  پور،  ری  بهرام  شفتی،  هوشنگ 
مخملباف،  سمیرا  رفایی،  ناصر  حکمت،  منیژه  مخملباف،  میثم  پیتز، 
کبری، الهام حسین  مهرداد فرید، حسین طاهری، مجید مجیدی، مانیا ا
کریم،  علی  معتمدیان،  بهمن  بایرامفضلی،  قاسمی،  محمد  علی  زاده، 
مکری،  شهرام  عیاری،  کیانوش  میرطهماسب،  مجتبی  ساتراپی،  مرجانه 
آنا لیلی امانپور، پرویز  نیما جاویدی، بهمن قبادی، سیف اهلل صمدیان، 

کریمی و علیرضا خاتمی با یک فیلم بوده اند. شهبازی، کیوان 

مروری بر حضور ایران در »ونیز« با ۱۰۰ اثر سینمایی
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حسادت نامادری و جسد 
۲ کودک سالخی شده

دو کودک خردسال قربانی حسادت نامادری شان شدند.
همسرش  فرزندان  عمد  قتل  جرم  به  کارولینا  در  رحم  بی  نامادری 

دستگیر شد.
رابطه  به  و  بود  حسود  به شدت  که  متهم  پلیس،  گزارش  اساس  بر 
کودک  دو  تولد  مراسم  در  کرد  می  حسادت  فرزندانش  با  شوهرش 
بیچاره آن ها را در حمام و به دور از چشم همسرش با چاقو سالخی 

کرد.
پدر قربانیان که برای شب تولد فرزندانش تدارک دیده بود زمانی که 
همراه با مهمانان وارد خانه شد با همسر خون آلودش و چاقویی که 

در دست داشت مواجه شد.
 مهمانان که متوجه جنایت خونین زن موبلوند شدند با اداره پلیس و 

امدادرسانی تماس گرفتند و درخواست کمک کردند.
 زمانی که ماموران پلیس به محل حادثه اعزام شدند با دستور بازپرس 
پرونده اجساد سالخی شده دو کودک ۳ و ۵ ساله را به پزشکی قانونی 

منتقل کردند.
تکمیل  از  قتل کرد پس  به  اعتراف  از دستگیری  زن جوان که پس 

پرونده راهی زندان شد.

۷۸ نفر قربانی خشونت های خیابانی 
در لندن از آغاز سال ۲019

  
 چاقو کشی و خشونت های خیابانی اپیدمی ناتمام است که چندین 
سال گریبان جامعه انگلیس به ویژه پایتخت این کشور را گرفته است.

پایتخت انگلیس بار دیگر شبی نا آرام را پشت سر گذاشت.
پلیس لندن اخیرا از یک مورد خشونت خیابانی خبر داد که بر اثر آن 
۲ نفر با ضربات متعدد چاقو به شدت زخمی و راهی بیمارستان شدند.
یکی از مجروحان جوانی ۲۶ بود که به سرعت به یکی از مراکز درمانی 

انتقال داده شد.
سطحی  به  انگلیس  پایتخت  در  چاقوکشی  و  خیابانی  خشونت های 
غیرقابل کنترل رسیده است. از آغاز سال ۲019 میالدی تا کنون ۷۸ 

نفر قربانی جرایم حمل سالح سرد شدند.
خشونت های  و  چاقوکشی ها  گذشته  سال  استار،  دیلی  گزارش  به 
خونین ترین  و  زد  رکورد  اخیر  دهه  یک  طی  لندن  شهر  در  خیابانی 
سال در پایتخت انگلیس به ثبت برسد. 1۳۲ نفر قربانی این نوع از 

جرایم شدند.
مورد  هزار  در سال گذشته ۴۳  منتشر شد  اخیرا  که  آماری  اساس  بر 
خشونت خیابانی با سالح سرد در انگلیس و ولز به ثبت رسیده است.

سطحی  به  انگلیس  پایتخت  در  چاقوکشی  و  خیابانی  خشونت های 
نفر   ۷۸ کنون  تا  میالدی  سال  آغاز  از  است.  رسیده  کنترل  غیرقابل 

قربانی جرایم حمل سالح سرد شدند.
وی گفته که افزایش خشونت ها و جرایم این درس را به ما می آموزد که 
دولت نمی تواند با کاهش دادن نیروی پلیس، خدمات عمومی، اقدامات 
میزان  زمان  پذیر جامعه هم  آسیب  قشر  گرفتن  نادیده  و  پیشگیرانه 

جرایم را در خیابان های انگلیس پایین نگه دارد.
اپیدمی خشونت های خیابانی و چاقوکشی که بیشتر جوانان انگلیس 
را قربانی خود کرده باعث شده تا بسیاری از پایتخت نشینان شهر لندن 
را برای ادامه زندگی خود امن ندانسته و ترجیح بدهند مکان امن تری 

را برای سالمت اعضای خانواده خود انتخاب کنند.

مزاحمت برای نامزد برادر 
در اینستاگرام!

رئیس پلیس فتا کردستان از شناسایی و دستگیری فردی که از طریق شبکه 
اجتماعی اینستاگرام برای نامزد برادر خود ایجاد مزاحمت کرده بود خبر داد.

 به سرهنگ مهدی دانش پور رئیس پلیس فتا استان کردستان در تشریح 
این خبر گفت: چندی قبل مرد جوانی به پلیس فتا مراجعه و از ارتباطات 
غیرمتعارف همسر خود در فضای مجازی با فرد خاصی خبر داد و گفت: به 
دلیل چت های طوالنی و حضور همسرم در شبکه های اجتماعی و بخصوص 
اینستاگرام و همچنین بی عالقگی وی به امور خانه و همسر داری، متوجه 
ارتباط غیرمتعارف او با فرد خاصی شدم و این امر باعث مشاجرات خانوادگی 

در فضای خانه من شده است.
در  پرونده  شاکی،  از شکایت  بعد  کرد:  اظهار  ادامه  در  پور  دانش  سرهنگ 
دستور کار قرار گرفت و با هماهنگی ایجادشده با مقام محترم قضایی گوشی 
با  ایشان  مخاطب  فرد  و  گرفت  قرار  برسی  مورد  شاکی  همسر  هوشمند 
اقدامات فنی شناسایی و نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مرجع قضائی 
قرار گرفت و با هماهنگی متهم به پلیس فتا احضار گردید. وی افزود: متهم 
گفت، همسر شاکی قباًل نامزد برادرم بود که نامزدی آن ها به ازدواج منتج 
نشد، ولی با شماره ای که از ایشان داشتم در اینستاگرام با وی به عنوان یک 

دوست اینترنتی در تماس بودم.
سرهنگ دانش پور در ادامه به تعریف خیانت مجازی پرداخت و گفت: آن 
اینترنت شکل می گیرند،  از خیانت ها که در بستر فضای مجازی و  دسته 
خیانت های مجازی نامیده می شوند. از آنجا که روابط مجازی عمدتًا منجر 
روابط  کتمان  و  زناشویی  زندگی  اسرار  افشای  احساسی،  وابستگی های  به 
عاطفی پنهانی، از همسر می شود در زمره خیانت قرار می گیرد و در بسیاری 
انتظامی  موارد زمینه ساز روابط نامشروع و خیانت می گردد. این مقام ارشد 
در پایان به خانواده ها و کاربران توصیه نمود: به طورمعمول افراد در فضای 
مجازی برای خود آزادی مطلق و بدون مرز قائل اند، اما نمی دانند که این 
آزادی می تواند به قیمت نابودی و تباهی زندگی و حتی اموال و آبرویشان 
تمام شود. وی در خصوص این پرونده نیز گفت: همسر این مرد به دلیل 
نحوه  از  شناخت  بدون  و  اخالقی  ارزش های  و  اعتقادات  به  نبودن  پایبند 
استفاده مناسب از فضای مجازی به ارتباط خارج از عرف با یک مرد بیگانه رو 
آورده و باعث ایجاد مشکالتی برای خود و خانواده اش شده است همچنین 
ما باید بپذیریم که فضای مجازی با فضای حقیقی هیچ فرقی ندارد و همان 
مسائلی را که در ارتباط با دیگران و موازین شرعی در فضای حقیقی انجام 
می دهیم باید در فضای مجازی نیز رعایت کنیم، اما متأسفانه عده ای 

از این فضا درست استفاده نمی کنند.

به رغم فشارهای حداکثری واشنگتن؛
اندیشکده آمریکایی: نفوذ منطقه ای ایران گسترش یافته است

روش دریافت وام خرید جریمه غیبت سربازی

ادعاهای  رد  با  آمریکا  برجسته  اندیشکده  یک 
کثری  مقام های این کشور درباره تاثیر تحریم های حدا
گزارش داد: نفوذ منطقه ای  بر نقش منطقه ای ایران 

گسترش یافته است. که نکرده بلکه  ایران تغییری 
تارنمای اندیشکده »شورای آتالنتیک« در یادداشتی 
تحریم های  رغم  به  ایران  منطقه ای  نفوذ  نوشت: 

گسترش یافته است. آمریکا 
در این یادداشت که به قلم »ِکِنت کاتسمن« کارشناس 
کنگره« آمریکا نگاشته  امور ایران در »سرویس خدمات 
توافق  از  خود  خروج  آمریکا  دولت  است:  آمده  شده، 
که برداشته شدن  کرد  هسته ای را با این بهانه توجیه 
تحریم ها براساس این توافق، باعث تقویت توان ایران 

برای اعمال نفوذ در منطقه شده است.
گفته دونالد ترامپ رئیس جمهوری  کاتسمن افزود: به 
توافق  از  خروج  کشور  این  مقام های  سایر  و  آمریکا 
اعمال  موجب  تحریم ها  بازگرداندن  و  هسته ای 
کثری« علیه ایران شده و مانع از  سیاست »فشار حدا
آموزش  و  سالح  مالی،  منابع  به  کشور  این  دستیابی 
نیابتی اش  گروه های  و  از متحدان  گسترده ای  شبکه 

می شود.
به  تبدیل  را  ایران  بازگرداندن  که  کرده  ادعا  ترامپ 

سایر  و  او  است.  کرده  متفاوت«  بسیار  »کشوری 
مقام های آمریکایی مدعی هستند تحریم ها از جمله 
کرده  لغو معافیت های خرید نفت اقتصاد ایران را نابود 

کاهش حضور منطقه ای ایران شده است. و سبب 
کرد  تایید  خود  یادداشت  ادامه  در  آتالنتیک  شورای 
که تاثیرات اقتصادی  که آمار و داده ها نشان می دهد 
دستاوردهای  کسب  معنای  به  لزوما  تحریم ها 

اقتصادی برای سیاست آمریکا نیست.
و  ایران  منطقه ای  نفوذ  صعودی  روند  به  کاتسمن 
افزود:  و  پرداخت  مسئوالن  اظهارات  با  آن  تطبیق 
بود  ایران  رفتار منطقه ای  تغییر  به معنای  گر تحریم  ا
کشور در خاورمیانه باید در فاصله سال های  نفوذ این 
که  کاهش می یافت. این درحالی است  ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ 
رخدادها و روندها عکس این قضیه را نشان می دهد.

داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  سوریه  پرونده  به  ابتدا  وی 
شدید  تحریم های  دوره  در  و   ۲۰۱۳ سال  در  ایران 
کرده و  اقتصادی توانست در جنگ سوریه نقش ایفا 
را  بشار اسد قدرت  نظام  تا  انجام دهد  اقدام قاطعی 

کند. حفظ 
به نوشته شورای آتالنتیک، ایران در سال ۲۰۱۴ نیز با 
توانست در عراق نقش  بین المللی  وجود تحریم های 

کند. کمک  داشته و به جلوگیری از پیشروی داعش 
کرد:  نتیجه گیری  پایان  در  آمریکایی  اندیشکده  این 
شدند  مدعی   ۲۰۱۹ سال  در  ترامپ  دولت  مقام های 
منطقه ای  نفوذ  کاهش  باعث  کثری  حدا فشار  که 
گزارش هایی اشاره  ایران شده است. آنها مشخصا به 
لبنان  اهلل  حزب  می شد  ادعا  آنها  در  که  می کردند 

خواستار  و  کرده  اذعان  مالی  محدودیت های  به 
قرینه ای  هیچ  اما  است.  شده  مردمی  کمک های 
که نشان دهد قابلیت ها یا عزم حزب اهلل  وجود ندارد 
ایران  جایگاه  باشد.  کرده  تغییر  اسد  به  کمک  برای 
در عراق، یمن و جاهای دیگر در واقعیت تغییر نکرده 

است.

همه  تا  دادند  اجازه  دولت  به  مجلس  نمایندگان 
مشموالن، خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت 
سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، 
معاف کند. اما برای دریافت وام جریمه غیبت سربازی 

چه باید کرد؟
سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطالعیه ای در خصوص 
افراد متقاضی  جریمه غیبت از سربازی اعالم کرد که 
غیبت،  از 8 سال  بیش  دارای  طرح جریمه مشموالن 
روز   45 مدت  به   95 ماه  خرداد  اول  از  توانند  می 
الکترونیک  دفاتر خدمات  از طریق  را  درخواست خود 

انتظامی )پلیس +10 ( ثبت کنند.
مشموالن غایبی که در سال گذشته ثبت نام کرده ولی 
به دالیلی نسبت به واریز مبلغ جریمه اقدام نکرده اند 
طرح  این  از  مندی  بهره  خواستار  مجددا  چنانچه  نیز 
به  مراجعه  با  شده  اعالم  زمان  مدت  در  باید  هستند 
دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس +10( نسبت 

به ثبت درخواست خود اقدام کنند. 
میزان جریمه مشموالن غایب برای معافیت از خدمت 
متقاضیان  تحصیلی  مدارک  اساس  بر  عمومی،  وظیفه 
دارای  افراد  برای  مبلغ  این  لذا  شود  می  محاسبه 
مدرک زیر دیپلم 10 میلیون تومان، دیپلم 15 میلیون 
لیسانس25   ، تومان  میلیون  دیپلم20  فوق  تومان، 

تومان،  30میلیون  لیسانس  فوق  تومان،  میلیون 
دکتری غیرپزشکی35 میلیون تومان، دکتری پزشکی 
40میلیون تومان، پزشکان متخصص و باالتر50 میلیون 

تومان است.
غیبت  سال  هر  ازای  افزود:به  ادامه  در  سازمان  این    
مازاد بر 8 سال 10درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه 

می شود.
براساس این قانون ، مشموالن غایب متاهل از 5 درصد 
و دارای فرزند به ازای هر فرزند از 5 درصد تخفیف کل 

مبلغ جریمه برخوردار می شوند.
به  توجه  کرد:با  تصریح  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان 
تسهیالت  از  مندی  بهره  الویت  اعتباری،  محدودیت 
مشموالن  جریمه  برای  شده  گرفته  نظر  در  تقسیط 
غایب با متقاضیانی است که درخواست خود را زودتر 
پایان  تا  توانند  می  شرایط  واجد  کنند.افراد  می  ثبت 

امسال از این طرح استفاده کنند. 
سوم  یک  پرداخت  با  طرح  این  :مشموالن  افزود  وی 
مبلغ جریمه غیبت سربازی برای پرداخت اقساطی بقیه 
جریمه می توانند به بانک های انصار و قوامین مراجعه 
سال  یک  از  بیش  تسهیالت  دریافت  برای  بانک  با  و 

بازپرداخت به توافق برسند. 
:این  کرد  اضافه  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس 

و  ندارد  بانکها  و  متقاضیان  توافق  در  دخالتی  سازمان 
بحث سود تسهیالت با خود بانک است و مبلغ جریمه 

پس از دریافت به حساب خزانه واریز می شود. 
قانون  بانکها در  به  مراجعه مشموالن  :بحث  وی گفت 
پیش بینی نشده است اما ما با بانکها صحبت هایی برای 

کمک به متقاضیان داشته ایم. 
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا افزود :براساس قانون 
غایبان از خدمت باید تا یکسال همه مبلغ جریمه را با 
این سازمان تسویه کنند اما موعد باز پرداخت تسهیالت 

بانک ها برای این موضوع به بانک ها مرتبط است.

بودجه  کرد:  اعالم  بودجه  و  برنامه  سازمان  معاون 
روزانه ۳۰۰ هزار  بر اساس فروش  کشور  کل  سال ۹۸ 

بشکه نفت بسته شده است.
برنامه  سازمان  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
امور  معاون  پورمحمدی،  حمید  سید  بودجه،  و 

گفت:  اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه 
هزار   ۴۴۸ مبلغ  به  کشور  کل   ۱۳۹۸ سال  بودجه 
میلیارد تومان و بر اساس فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت 

در روز بسته شده است.
فروش  اساس  بر  قبل  سال  بودجه  کرد:  کید  تا وی 

روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه و سال قبل از آن 
روزانه ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار بشکه نفت بسته شده 
ظالمانه  اعمال  بر  عالوه  پورمحمدی،  گفته  بود.به 
جمهوری  علیه  جهانی  استکبار  تحریم های  ترین 
هزینه های  کاهش  با  توانستیم  اما  ایران  اسالمی 

ملی و افزایش درآمدها نسبت به مدیریت بودجه و 
کنیم. تحقق  آن اقدام 

بودجه  ساختار  اصالحات  با  کرد:  تصریح  وی 
طور  به  و  کم  بسیار  نفت  به  ایران  بودجه  وابستگی 

تقریبی صفر شده است.

مرد میانسال هنگام درگیری با همسرش با تبر همسر 
و دختر ۲۰ ساله اش را به قتل رساند.

در  خمینی  مصطفی  شهید   ۱۷۱ کالنتری  ماموران 
گرفته و به  جریان وقوع قتلی در محله مرتضی گرد قرار 

سرعت خود را به صحنه جرم رساندند.
ماموران با حضور در صحنه با دو جسد مواجه شدند، 
که با ضربه  یکی از اجساد مربوط به زنی ۴۲ ساله بود 
گردنش در حمام خانه به قتل رسیده و جسد  تبر به 
دیگر نیز متعلق به مردی ۵۷ ساله بود که در طبقه اول 

منزل قرار داشت.
شدند  متوجه  تحقیقات  نخست  گام  در  ماموران 
به  خونین  حمله  و  همسر  قتل  از  پس  میانسال  مرد 
دخترش در حمام خانه، با پارچه خود را از چارچوب 

کرده و به زندگی اش پایان داد. در آویزان 
بررسی  های بیشتر نشان داد دختر ۲۰ ساله قاتل، پس 
از ایراد جراحت توسط پدر، به بیمارستان انتقال یافته 

است.
بعدی تحقیقات سراغ پسر ۱۷ ساله  گام  ماموران در 
که وی در اظهاراتش به ماموران گفت: من  قاتل رفتند 
و خانواده ام از اتباع افغانستان هستیم و در این منزل 

)محل وقوع قتل( سکونت داریم.
کارگاه مبلی وجود دارد  افزود: در طبقه زیرزمین  وی 
که، برادر پنج ساله ام  کار بودم  و من در آنجا مشغول 
گفت پدر و مادرم با هم وارد  سراسیمه نزد من آمد و 

مشاجره شده اند.
وی ادامه داد: من نیز به سرعت به طبقه اول رفتم و 

با جسد بی جان و حلق آویز شده پدرم مواجه شدم، 
پدرم سالها مشکل اعصاب و روان داشت و همیشه با 

مادرم درگیر بود.
که با مادرم درگیر  این پسر نوجوان افزود: پدرم هر زمان 

می شد، می گفت تو )مادرم( را می کشم.
فرزند  دیگر  سراغ  تحقیقات  بعدی  گام  در  ماموران 
در  وی  و  رفتند  بود،  ساله   ۱۰ پسری  که  خانواده  این 
که  بودم  خانه  داخل  گفت:  ماموران  به  اظهاراتش 
حین  مادرم  شدم،  پدر  و  مادر  بین  درگیری  متوجه 
کرد، خواهر ۲۰ ساله ام آن  درگیری به سمت حمام فرار 
زمان در حال استحمام داخل حمام بود، پدرم با تبر 
به سمت حمام رفت و پس از قتل مادرم به خواهرم 

حمله ور شد.

از  که  داشت  ادامه  پرونده  این  درباره  بررسی ها 
دلیل  به  نیز  جوان  دختر  رسید،  خبر  بیمارستان 
کام مرگ  کتف و شانه  به  کمر،  ضربات وارد شده به 

فرورفته است.
که مراسم  تحقیقات از اعضای این خانواده نشان داد 
عروسی دختر جوان قرار بوده چند روز دیگر برگزار شود 

کارت عروسی آنها نیز پخش شده بود. و حتی 
شهید   ۱۷۱ کالنتری  رئیس  اسالم نژاد؛  رضا  سرگرد 
و  قاتل  گفت:  خبر  این  اعالم  با  خمینی  مصطفی 
مشترک  زندگی  یکدیگر  با  سال   ۲۲ حدود  همسرش 

داشتند و متشکل از خانواده ای هفت نفره بودند.
نیز  قضایی  محترم  مقام  به  مراتب  کرد:  تصریح  وی 

اعالم شده و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

معاون سازمان برنامه و بودجه:

بودجه ۹۸ با فروش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت بسته شد

مردی با تبر همسر و دخترش را  به قتل رساند

خبر
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نرسیدن به بیمارستان 

و تولد نوزادی در آمبوالنس
در  پسر  نوزاد  آمدن  دنیا  به  از  کرمان  اورژانس  رئیس 

آمبوالنس خبر داد.
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
جوان  ، سید محمد صابری رئیس اورژانس کرمان گفت:  
جمعه ۴ مردادماه به دنبال تماس با اورژانس ۱۱۵ و اعزام 
یک اکیپ امدادی، ارائه خدمات درمانی به مادر باردار۳۳ 
به  درآمبوالنس  پسری  نوزاد  اولیه  اقدامات  انجام  و  ساله 

دنیا آمد.
بین  )محور  گبر  ده  روستای  در  مادر۳۳  این  افزود:  وی 
روستای بهرامجرد و نگار( از توابع بردسیر زندگی می کند 
اکیپ  درمانی  اقدامات  با  آمبوالنس  در  را  خود  نوزاد  که 
امدادی در مراحل زایمان و مراقبت های اولیه از نوزاد، به 

دنیا آورد.
وی یادآور شد: بعد از زایمان، نوزاد پسر تازه متولد شده به 
همراه مادر با حال عمومی مساعد جهت تکمیل مراقبت های 

درمانی به بیمارستان قائم )عج( بردسیر منتقل شدند.

سهل انگاری باعث سوختن ۱۰ هکتار

 از مراتع سیرجان شد
انسانی  عامل  گفت:  سیرجان  شهرستان  پاریز  بخشدار 
باعث سوختن بیش از ۱۰ هکتار از مراتع و اراضی جنگلی 

در منطقه پاریز سیرجان شد.
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
شهرستان  پاریز  بخشدار  صادقیان  مجتبی  جوان  
چشمه  منطقه  در  سوزی  آتش  حادثه   : گفت  سیرجان 
ذغالی پاریز از مناطق ییالقی و خوش آب و هوای سیرجان  
روی داد  با تالش مردم بعد از چند ساعت  خاموش شد.
پاریز  زیست  محیط  انجمن  مسئول  کوهستانی  مجتبی   
انسانی  عامل  سوزی،  آتش  علت  اینکه  به  اشاره  با  هم 
با  خواست  محلی  چوپانان  و  گردشگران  از  است  بوده 
گرمای هوا و وجود بوته زار های خشک، مراقب  توجه به 
کردن  رها  از  و  باشند  کنند  می  ایجاد  که  آتش هایی 
بطری های شیشه ای و بطری های پالستیکی حاوی آب 
همچون  وسایل،  این  زیرا  کنند،  خودداری  طبیعت  در 
و  دارند  را  خورشید  نور  کردن  متمرکز  قدرت  بین  ذره 

گرفتن بوته های خشک شوند. ممکن است باعث آتش 

تیم ملی فوتسال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در 
گروه B قرار گرفت.  به گزارش جام جم آنالین از ایسنا، 

ملت های  جام  مقدماتی  مسابقات  کشی  قرعه  مراسم 
فوتسال آسیا ۲۰۲۰ در مالزی برگزار و تیم  ملی ایران در 

هم گروه  ترکمنستان  و  قرقیزستان  تیم های  با   B گروه 
شد. این مسابقات قرار است مهر سال جاری به میزبانی 

ایران در شهر ارومیه برگزار شود. همچنین ترکمنستان 
میزبان مرحله نهایی مسابقات در اسفند ۱۳۹۸ است.

سرپرست تیم فوتبال مس کرمان در پایان اردوی 
این تیم در تهران، تمامی تالش این تیم را بر پایه 

تحقق هدف صعود به لیگ برتر برشمرد.
 به گزارش خبرگزاری برنا؛ احمد نخعی در رابطه با 
وضعیت  گفت:  کرمان  مس  تیم  وضعیت  آخرین 
تیم ما در حال حاضر خیلی خوب است االن حدود 
کردیم.  شروع  را  تمرینات مان  که  است  ماه  یک 
تمرینات  هم  زدیم  استارت  که  تیرماه   6 تاریخ  از 
بدنسازی و آمادگی  بدنی خود را داشتیم و هم چند 
بازی تدارکاتی برگزار کردیم که به لطف خدا، همت 

بچه ها و تالش کادر فنی مان هم نتایج و هم روند 
فنی تیم رو به جلو و خیلی خوب بوده است.

بازیکنان جذب شده  وی درباره تغییر کادر فنی و 
برای فصل آینده اظهار داشت: تغییرات در فوتبال 
رخ  ها  تیم  همه  در  مسائل  این  و  است  طبیعی 
باشد.  مثبت  تغییرات  این  ان شاءاهلل  دهد.  می 
ضمن اینکه بازیکنان خیلی خوبی جذب شده و 
مس با بازیکنان جوان، باتجربه و باانگیزه امسال 

حرف های زیادی برای گفتن دارد.
سرپرست تیم مس کرمان در پاسخ به این سوال 

قهرمانان  لیگ  در  ایران  نماینده  مس  روزی  که 
او  و  می زند  توپ  یک  لیگ  در  حاال  ولی  بود  آسیا 
کرد:  تصریح  می دهد،  تیم  هواداران  به  قولی  چه 
قبال  که  سطحی  همان  به  هم  باز  مس  ان شاءاهلل 
راس  از  مجموعه  کل  گشت.  بازخواهد  است  بوده 
شرکت که جناب آقای دکتر سعد محمدی باشند 
باشگاه  مدیرعامل  نیا  محمودی  آقای  جناب  تا 
هیات  اعضای  و  داشتند  خوبی  خیلی  حمایت 
تیم  در  که  بچه هایی  همه  و  معاونین  مدیره، 
هستند تمام تالش مان برای این کار است و قول 

خدا  و  دهیم  انجام  را  تالش مان  تمام  می دهیم 
هم کمک کند نتیجه بگیریم.

آنها  گفت:  هواداران  به  خطاب  پایان  در  نخعی 
بودند  مس  طرفداران  و  بودند  ما  پشت  همیشه 
دارم  تقاضا  و  است  هواداران  مال  باشگاه  این  و 
دوازدهم  یار  عنوان  به  تیم  پشت  بیشتر  امسال 
هواداران مان  می تواند  ما  قوت  نقطه  باشند. 
با  را  خوبی  سال  و  کنند  حمایت  و  بیایند  باشد. 
پایان  به  برتر  لیگ  به  صعود  با  و  کنیم  شروع  هم 

برسانیم.

کرمان امروز سرویس ورزشی 
 
 

ورزشکار  آن  در  که  و میدانی است  از رشته های دو  یکی  پرش طول 
گام پرش خود را انجام بدهد.  باید با انجام دورخیز و سپس با یک 
این رشته از سال ۱۸۹۶ برای مردان و از سال ۱۹۴۸ برای زنان وارد 

بازی های المپیک تابستانی شده است.
قوانین پرش طول

در سطح پیشرفته، ورزشکاران روی سطحی صاف شروع به دویدن 
را  خود  پرش  و  گذاشته  خط  از  پیش  را  خود  گام  آخرین  و  می کنند 
گام ورزشکار از خط خطا بگذرد پرش  که  انجام می دهند. در صورتی 
این  تشخیص  برای  نمی شود.  ثبت  رکوردی  و  شده  محسوب  خطا 
موضوع از مقداری پالستی سین )خمیری چرب و شکل پذیر( پس از 
خط خطا استفاده می کنند. ورزشکار می تواند از هر نقطه ای پیش از 
کند ولی طول پرش را از پایان خط خطا  خط خطا پرش خود را آغاز 
کرده  که بدن ورزشکار به زمین شنی اصابت  تا نزدیکترین نقطه ای 

محاسبه می کنند.
نفر   ۸ از  بیش  شرکت کنندگان  تعداد  وقتی که  مسابقات  جریان  در   
که  نفرى   ۸ به  و  می پرند  بار  سه  شرکت کننده ها  از  هریک  باشد، 
که هریک سه  بهترین پرش را انجام داده اند اجازه داده خواهد شد 
کمتر  پرش دیگر انجام دهند. وقتی که تعداد شرکت کننده ها ۸ نفر یا 
کلیٔه  در  پریدن داده می شود.  اجازه  بار   ۶ به هر شرکت کننده  باشد 
زمین  با  بدن  اعضاء  از  یک  هر  که  نقطه اى  نزدیک ترین  از  پرش ها، 
تماس پیدا نموده به  طور عمودى تا خط پرش اندازه گیرى می شود. 
زمانی یک دقیقه  در محدودٔه  را  ورزشکار مجاز است پرش خود  هر 

انجام دهد.
 در صورت تساوى نتیجه دومین پرش بهتر و چنانچه حالت تساوى 
گرفته  نظر  در  آخر  تا  و  بهتر  پرش  سومین  نتیجه  باشد  برقرار  هنوز 
مقام  براى  چنانچه  برود.  بین  از  تساوى  حالت  اینکه  تا  می شود 
کرده اند سه  که تساوى  از بین نرود به نفراتی  هشتم حالت تساوى 
گردد. براى تعیین  پرش اضافه داده خواهد شد تا نفر هشتم تعیین 

کلیه پرش ها )حتی  مقام هر ورزشکار بهترین نتیجه به دست آمده از 
گرفته می شود. سه پرش اضافي( در نظر 

محوطهٔ دورخیز
به  طولی  داراى  حداقل  باید  است  موسوم  نیز  دورخیز  باند  به  که 
مسافت ۴۰ متر و در صورت امکان ۴۵ متر باشد. عرض باند دورخیز 
که با دو خط به عرض ۵  کثر ۲۵/۱ متر است  حداقل ۲۲/۱ متر و حدا

سانتی متر و به رنگ سفید مشخص می شود.
 تخته پرش

تخته پرش باید از جنس چوب یا هر مادٔه مناسب دیگرى به درازاى 
۲۱/۱ تا ۲۲/۱ متر و پهناى ۲۰ سانتی متر و ضخامت ۱۰ سانتی متر برش 
کاشته شود. در آن طرف تختٔه پرش )نزدیک  داده و در چاله پرش 
مادٔه   آن  روى  که  سانتی متر   ۱۰ پهناى  به  تخته  یک  فرود(  چاله  به 
پالستیسین  کشیده شده قرار دارد تا چنانچه پرش کننده خطاى پا 
گردد. تختٔه پرش باید به رنگ سفید باشد و  داشته باشد مشخص 

گیرد. هم سطح زمین و به فاصلٔه حداقل یک متر از چاله فرود قرار 
 چاله فرود

داراى پهناى ۷۵/۲ تا ۳ متر است و فاصلٔه خط پرش )تخته پرش( تا 
کمتر از ۱۰ متر باشد. درون چاله فرود باید با ماسٔه  انتهاء چاله نباید 
ک اره پر شود و سطح آن باید با سطح تختٔه پرش هم سطح  نرم و خا

باشد.
 نکاتی درباره ورزش پرش طول

تعیین  قرعه کشی  وسیله  به  شرکت کنندگان  پرش  انجام  نوبت   .۱
می گردد.

هر  باشد  نفر   ۸ از  بیش  شرکت کنندگان  تعداد  که  هنگامی   .۲   
که  نفرى   ۸ آن  از  پس  و  می باشد  سه  پرش  به  مجاز  شرکت کننده 
بهترین پرش را انجام دهند، می توانند سه پرش دیگر انجام دهند. 
که به این نحو مساوى  در مورد تساوى براى نفر هشتم ورزشکارانی 
یا  و  بار دیگر پرش می کنند هرگاه تعداد ۸ شرکت کننده  می کنند سه  

کننده می تواند شش بار پرش  کنند هر شرکت  کمتر در مسابقه شرکت 
کند. 

 تذکر: مقصود از حالت تساوی، پریدن مسافت هاى مساوى است و 
در این صورت قانون ۱۴۶-۳ اعمال نمی شود.  

که مسابقه شروع می شود شرکت کنندگان حق استفاده    ۳. هنگامی 
از باند پرش را براى انجام تمرین ندارند.  

 ۴. در موارد ذیل ورزشکار مرتکب خطا خواهدشد: 
- در خالل پریدن و یا درحال دورخیز زمین آن طرف تخته پرش را با 

بخشی از بدن خود لمس نماید. 
ج از تخته پرش از ابتداء خط جهش از دو  - کنده  شدن از زمین خار

طرف تخته.   
که محل تماس  ج شدن از چاله پرش به نحوى  - بعد از فرود، خار
با زمین نزدیکتر از نزدیکترین اثر بوجودآمده در محوطه فرود به خط 

جهش باشد.   
گام بردارد.    کامل شدن فرود به طرف عقب  - بعد از 

که در هوا معلق بزند.  - در صورتی 
که شرکت کننده قبل از   ۵. باستثناى بند ۲ قانون ۱۷۳-۴ در صورتی 

تخته جهش پرش نماید خطا محسوب نمی گردد.  
که در منطقه فرود   ۶. کلیه پرش ها بایستی از نزدیک ترین نقطه اثرى 
در نتیجه تماس بخشی از بدن یا اعضاى شرکت کننده بوجود می آید 

تا خط پرش و یا امتداد آن اندازه گیرى شود. 
۷. بهترین پرش از پرش هاى هر شرکت کننده، از جمله پرش هایی   
که براى حالت تساوى مقام اول انجام داده است، براى وى منظور 

می گردد. 
 عوامل مهم و ضروری برای یک پرش  طول موفقیت آمیز :

1– دورخیز پر قدرت و سریع به همراه تغییر در میزان سرعت و آهنگ 
گام آخر در سه 

 2 – جدا شدن از روی تخته پرش با قدرت و هماهنگی و سرعت هر 
چه بیشتر

کاهش  که باعث حفظ تعادل و  گرفتن از یک تکنیک خوب   3 – کمک 
چرخش رو به جلو بدن باشد.

رئیس اورژانس کرمان گفت: برخورد پژو۲۰۶ و تراکتور 
 ۸ چترود(  )محدوده  آباد  آباد-کاظم  رحیم  محور  در 

مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان  ، سید محمد صابری رئیس اورژانس کرمان گفت: 
برخورد پژو۲۰۶ و تراکتور در محور رحیم آباد-کاظم آباد 

)محدوده چترود( ساعت ۲۰:۵۷ روز جمعه ۴ مرداد ماه 
۸ مصدوم برجای گذاشت. وی افزود: مصدومین شامل ۴ 
زن، ۲ مرد و ۲ کودک با رده سنی ۷ تا ۶۵ ساله هستند.

صابری بیان کرد: این مصدومین با ۳ دستگاه آمبوالنس 
باهنر  شهید  بیمارستان  به  مناسب  عمومی  حال  و 

کرمان منتقل شدند.

رقیبان ایران در مقدماتی جام ملت های فوتسال آسیا مشخص شدند

سرپرست تیم فوتبال مس:تمام تالش ما بر تحقق هدف صعود متمرکز است

آشنایی با ورزش پرش طول و قوانین آن

 برخورد تراکتور و پژو206 هشت مصدوم برجای گذاشت

خبر

از سوی آکادمی باشگاه مس کرمان رضا محمدی به عنوان سرمربی 
تیم نونهاالن مس کرمان برگزیده شد.

این  در  محمدی  رضا  کرمان؛  مس  باشگاه  عمومی  روابط  گزارش  .به 

فصل از رقابت های لیگ برتر نونهاالن کشور هدایت تیم مس کرمان 
را برعهده خواهد داشت. تیم نونهاالن مس که تمرینات خود را آغاز 
کرده، در فصل قبل این مسابقات عنوان چهارمی کشور را از آن خود 

کرده بود. همچنین از سوی آکادمی باشگاه مس آقایان موذن زاده و 
حبیبی به ترتیب به عنوان سرپرست تیم های امید و جوانان باشگاه 

مس منصوب شدند.

کوهنورد کشورمان موفق شد قله کی ۲ در پاکستان را فتح کند.
 به گزارش جام جم آنالین از فارس، حسین بهمنیار، کوهنورد 
کشورمان که از اواخر خرداد ماه برای صعود به قله ۸۶۱۱ متری 

کی ۲ فعالیت خود را آغاز کرده بود، موفق شد این قله را صعود 
کند.

انجام داد و در حال  بهمنیار صعود به کی  ۲ را از مسیر چزن 

حاضر در سالمت کامل به سر می برد. او با این صعود نخستین 
کوهنورد ایرانی لقب گرفت که از این مسیر کی ۲ را فتح کرده 

است.کی ۲ فنی ترین قله جهان شناخته می شود.

انتخاب سرمربی تیم نونهاالن مس کرمان

کوهنورد ایرانی دومین قله بلند جهان را فتح کرد

www.teetr. ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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روایت »کرمان امروز« از آیین پاسداشت نیم قرن خدمات آیت اهلل سید یحیی جعفری در کرمان:

که شاید  کودکی ام به خاطر دارم. مردی  آیت اهلل را از زمان 
کرمانی دانست. در اسناد  بتوان او را با جرات ترین انقالبی 
که  که چند سال قبل منتشر شد به وضوح دیدیم  ک  ساوا
جعفری  اهلل  آیت  تحرکات  بررسی  برای  ک  ساوا حساسیت 
انقالب  جریان  در  کرمانی  شخصیت  هر  از  بیش  تقریبا 
که امام راحل )ره( به این شخصیت  اسالمی بود. اعتمادی 
تاریخ  مطالعه  با  توان  می  بود.  سابقه  بی  داشت  معتمد 
انقالب  از  پس  که  ای  جمعه  امام  تنها  شد  متوجه  معاصر 
به  امروز  تا  و  کرد  کار  به  آغاز  )ره(  خمینی  امام  انتخاب  به 
فعالیتش ادامه داد و همراه با تغییرات سیاسی تغییر نکرد، 
که به  کرمانی  آیت اهلل جعفری بود. این مرد نجیب و دلسوز 
راستی در این چهل سال هم از منبر روحانیت می جنگید و 
هم در جبهه های حق علیه باطل لباس بسیجی پوشید و 

کنار دیگر رزمندگان جنگید. در 
آیت اهلل سید یحیی جعفری در این چهل سال نه تنها خط 
تفکرات  اثبات  برای  بسیار  بلکه  نداد  تغییر  را  خود  فکری 
کرد.  کرد. او همواره از حق دفاع  صحیح انقالبی اش تالش 
از  را به دلیل حمایت  او  ک  نیروهای ساوا که  چه در زمانی 
که عده ای  کردند و چه در زمانی  کبیر تهدید می  خمینی 
سیدی  و  نجیب  جمهور  رییس  یک  سیاسی  اختالفات  در 
دفاع  حق  از  همواره  او  دادند.  قرار  تخریب  مورد  را  بزرگوار 
زمان  در  ای  خامنه  اهلل  آیت  که  زمانی  حتی  و  است  کرده 
کرمان تبعید شده بود از استقبال و مهمان نوازی  پهلوی به 
گویی برایش معنی نداشت. او  ک  خود نکاهید و ترس ساوا
که  انگار  از تهدیدهای منافقین،  از شکنجه ترسید و نه  نه 
پارسایی  و  مبارزه  کامل  نمونه  یک  عنوان  به  را  او  خداوند 
کرمانیان  ما  امام  سالها  او  است.  فرستاده  کرمانیان  برای 

کهولت سن از این منصب  که خودش به دلیل  بود و امروز 
کرمان دلشان راضی نمی  گویا مردم  مهم استعفا داده است 
برپا  از وی  بار مراسمی برای تقدیر  شود و هر چند ماه یک 

می شود. 
کشور،  چند روز قبل نیز به بهانه اقامه اولین نماز جمعه در 
بازهم مجالی پیدا شد تا مردم کرمان نشان دهند که همواره 
و  نمایش  بین  تفاوت  و  هستند  خالصانه  زحمات  قدردان 
کنند. این مراسم با حضور  عمل واقعی را به خوبی درک می 
معتمدترین  از  یکی  که  رهبری  معظم  مقام  دفتر  رییس 
برگزار  کرمان  شهر  مصلی  در  آید  می  شمار  به  رهبری  یاران 
ای  نماینده  بین حضار  در  جامعه  اقشار  همه  تقریبا  و  شد 
که مردم ما  داشتند و این حضور با شکوه بار دیگر نشان داد 
امروز سره را از ناسره به خوبی تشخیص می دهند. در این 
از  یکی  که  سلیمانی  علیدادی  حسن  االسالم  حجت  آیین 
کشور به شمار  شخصیت های ارزشمند سیاسی و مذهبی 
گفت: آیت  کرمان است،  می آید و در حال حاضر امام جمعه 
اهلل جعفری در تقویت جایگاه رهبری و انقالب اسالمی ایران 
از نیم  امروز  کرمان داشته است.  تاثیر به سزایی در استان 
قرن خدمت در جلب رضایت الهی و از مبارزات امام جمعه 
کنیم. با  کرمان در دوران رژیم ستم شاهی تقدیر می  سابق 
که عالمان  تامل در تاریخ تشّیع به خوبی قابل درک است 
ایشان  و همراه  پا خاسته  به  توده های مردم  بین  از  دینی 
کرده، در میدان خطر و دشواری؛ خطرپذیر، در دفاع  زندگی 
از عزت و شرافت مردم پیشتاز و در ترویج خط حق، پیشگام 
از خدمات درخشان مکتب  که این موارد بخشی  اند  بوده 
در  اسالم  گر  احیا )ره(  خمینی  امام  است.  )ع(  صادق  امام 
کننده جمعه و جماعت در انقالب اسالمی  قرن حاضر و احیا
است و برگزاری نماز جمعه موجب می شود مردم به صورت 
هفتگی با مسائل روز در عرصه ملی و بین المللی آشنا شوند.
با  نیز  گلپایگانی  محمدی  االسالم  حجت  مراسم  این  در   
اشاره به دوران طوالنی خدمت آیت اهلل جعفری در منصب 
گفت: آیت اهلل جعفری جوانی خود  کرمان،  خطیب جمعه 
کم نظیری بین مؤمنان  کرد و محبوبیت  را در این راه صرف 

ساده زیستی  جوامع  همه  در  دارد.  وجود  او  خصوص  در 
گرانقدر از زندگی  آیت اهلل جعفری زبانزد است؛ این روحانی 
کاماًل معمولی و متوسطی برخوردار است و در خانه ای محقر 
که در طول این سال ها  کسی را داریم  کمتر  زندگی می کند؛ 

تغییری در زندگیش ایجاد نشود.
به  اشاره  با  آیین  این  در  نیز  کرمان  استاندار  فدایی،  دکتر 
جنبه  و  زوایا  از  جعفری  اهلل  آیت  درباره  گفتن  سخن  اینکه 
گفت: یکی از این جنبه ها  گون امکان پذیر است،  گونا های 
گی ها و سجایای اخالقی این بزرگ مرد است. آیت  بیان ویژ
اهلل جعفری از مصادیق بارز سخنان امام صادق )ع( است 

که فرموده اند »با غیر از  زبان خود مردم را تبلیغ و به دین، 
تالش،  شما  در  باید  مردم  و  کنید  دعوت  اسالم  و  درستی 
کار خیر و نیک را  کوشش و اهمیت به نماز و انجام  جهد، 
گی ها  گر این ویژ ببینند تا برای آنها سرمشق و الگو باشد و ا
گرایش مردم به دین  کند موجب تبلیغ و  در انسان ها بروز 
و دیانت می شود.« آیت اهلل جعفری پیش از آنکه با سخن 
کند، با رفتار، منش، اخالق،  خود مردم را تبلیغ و راهنمایی 
شخصیت و سبک زندگی خود این مهم را انجام داد و این 
ولی  سابق  نماینده  بود.  کرمان  سابق  جمعه  امام  زندگی 
کمیت  حا به  مختلف  های  حوزه  از  کرمان  استان  در  فقیه 

نظارتی  نقش  موارد  این  از  یکی  که  کرد  کمک  دولت  و 
البته نظارتی صادقانه، دقیق و سازنده  که  امور بود  بر  وی 
محور  بر  جعفری  اهلل  آیت  نظارت  بود.  دولت  عملکرد  بر 
کمال صداقت  ایرادگیری و اشکال تراشی نبود بلکه وی در 
اصالح  هدفش  و  داد  می  تذکر  دید  می  نادرست  را  آنچه 
های  سال  در  که  هایی  موفقیت  از  بخشی  بود.  جامعه 
به دلیل هماهنگی و  کرمان حاصل شد  گذشته در استان 
که آیت اهلل در این زمینه  تعامل موجود بین بخش ها بود 

بسیار موثر بود.
یکی از مردمی ترین سخنرانان این مراسم سردار حاج قاسم 
که در آیین پاسداشت نیم قرن خدمت آیت  سلیمانی بود 
کرد:  آغاز  اینگونه  را  خود  سخنان  جعفری  سیدیحیی  اهلل 
که بخش مهمی از روحانیت این استان  کرمان مفتخر است 
اندرکاران  دست  از  است.  ایثارگر  و  جانباز  شهید،  پدران 
جعفری  اهلل  آیت  پاسداشت  آیین  در  حاضر  میهمانان  و 
اخالقی  درس  مهمترین  که  بگویم  باید  و  کنم  می  تشکر 
نماینده  مراسم  این  بانی  که  است  این  بزرگداشت  این 
تعبد  و  حضور  به  توجه  و  است  استان  در  فقیه  ولی  کنونی 
آیت اهلل جعفری در نماز جمعه و اقتدار نماینده ولی فقیه 
پیام اخالقی بزرگی دارد. چنین جلساتی فقط تجلیل از یک 
از اسالم، فرهنگ اسالم،  این جلسات تجلیل  فرد نیست، 
از روحانیت  و تجلیل  انسان سازی  تاثیر اسالم در  و  قدرت 
است. تاریخ اسالم و تشّیع مملو از انسان های تاثیرگذار در 
که بعضا ناشناخته و غریب بودند و خداوند  روحانیت است 
به برکت انقالب اسالمی آن غربت ها و نسیان ها را نمایان 

کرده و به جامعه شناسانده است. 
که این مراسم سخنرانان ارزشمند دیگری  الزم به ذکر است 
کمبود فضا برای انتشار آن به همین  که به دلیل  نیز داشت 
که  که همین نشان دهنده آن است  کنیم  مقدار بسنده می 
ایشان در یک  از این شخصت مهم و نوشتن درباره  تقدیر 
این  که  امیدواریم  و  است  ناممکن  تقریبا  روزنامه  صفحه 

کوتاه تنها بخشی از وظیفه ما را شامل شده باشد. متن 

سرویس ادبی کرمان امروز
 

کتاب هایش درباره مرگ می گوید، فقط  از  برایان مگی در یکی 
تا  که  چیزی  بدهد.  معنا  زندگی  به  می تواند  که  است  مرگ 
گر پایانی  ابداآلباد وجود داشته باشد، معنا هم ندارد. به عالوه ا
وجود نداشته باشد، کلیتی هم وجود ندارد و وقتی کلیتی وجود 

نداشته باشد، هویتی هم وجود ندارد.
برایان مگی برای ایرانیان با آثارش در فلسفه شناخته می شود؛ 
مهارت مگی در ساده نویسی مباحث فلسفی است به طوری که 
همین بیان روان وی باعث شد آثار او در موضوع فلسفه یا تاریخ 
قرار  رشته  این  غیرحرفه ای  خوانندگان  استقبال  مورد  فلسفه 
کشورهای  از  ایران بلکه در بسیاری  آثار مگی نه تنها در  گیرد. 
گرفته  کتاب های پرفروش قرار  جهان پرفروش بوده و بارها جزو 

است.
مواجهه برایان مگی با مرگ

فارسی  به  مگی  شده  ترجمه  مشهور  آثار  از  مرگ«  با  »مواجهه 
مرگ«  با  »مواجهه  رمان  در  نویسنده  و  فیلسوف  این  است. 

با  مواجهه  به  تکان دهنده  و  جذاب  روایتی  در  را  شخصیت ها 
که او را  کسی  زندگی و عشق و مرگ می کشاند. رمانی غریب از 
گفتگوها و آثار فلسفی اش می شناسیم. از نظر این نویسنده  با 
انسانی  فرد  مقام  در  نمی توانستیم  بودیم،  نشدنی  نابود  گر  ا
اتفاق  برایمان  تفاصیل مرگ  این  با  باشیم.  موجودیت داشته 
وجود  است  قرار  گر  ا است.  زندگی  از  الینفکی  بخش  نیست. 
داشته باشیم، مرگ هم باید باشد. پس مرگ نه تنها بدبیاری 
از بیرون بر ما تحمیل شود و ما  که  نیست -فاجعه ای نیست 
بنابراین  است.  معنادار  زندگی  پیش شرط  بلکه  کند-  نابود  را 
نمی توانیم، هم توقع داشته باشیم زندگیمان معنایی داشته 
یعنی  مرگ  از  تأسف  چون  باشیم.  متأسف  مرگ  از  هم  باشد، 

تأسف از موجودیت فردی.
به  می توان  است  شده  ترجمه  فارسی  به  که  وی  آثار  دیگر  از 
کتاب  سرگذشت فلسفه توسط نشر نی، داستان فلسفه توسط 
آمه، فلسفه شوپنهاور به همت نشر مرکز وفلسفه نوین بریتانیا 

توسط نشر نو اشاره کرد.
 گفت و گوهای برایان مگی با فیلسوفان

اما برایان مگی عالوه بر نویسندگی، برای مصاحبه های حرفه ای 
است.  شهره  نیز  میالدی   80 و   70 دهه  بزرگ  فالسفه  با  خود 

کنندگی شبکه بی بی سی بوده  که به تهیه  مصاحبه های مگی 
شبکه  این  بینندگان  استقبال  مورد  میالدی  و 80  دهه 70  در 
تلویزیونی قرار می گرفته است. »فالسفه بزرگ« و »مردان اندیشه« 

از جمله برنامه های پرمخاطب او در این دو دهه بوده است.
»مردان اندیشه« عنوان یک مجموعه 15 قسمتی در سال 1978 
میالدی بود که مگی در آن با فیلسوفان معاصر مصاحبه می کرده 

است.  او در گفتگوی خود با صاحب نظران فلسفه تالش می کرده 
موضوعات پیچده فلسفی و نقطه نظرات انتراعی فیلسوفان عصر 
کند. مگی  خود را به زبانی ساده و قابل فهم برای عامه مردم بازگو 
در مجموعه برنامه های خود با چهره های شناخته شده همچون 
کارل پوپر، هوبرت دریفوس، پیتر  هربرت مارکوزه، نوام چامسکی، 
نوسبوم  مارتا  پرینستون(،  )استاد دانشگاه  آلبرت دیوید سینگر 

)فیلسوف آمریکایی( مصاحبه کرده است.
گفتگوهای خود در برنامه مردان اندیشه را به  مگی مدتی بعد 
صورت کتاب منتشر کرد. این کتاب توسط عزت اهلل فوالدوند به 

فارسی ترجمه شده است.
یعنی سال  اندیشه«  از مجموعه »مردان   حدود ده سال پس 
»فالسفه  عنوان  با  دیگر  تلویزیونی  مجموعه  یک  در  او   1987
بزرگ« تاریخ فلسفه را از افالطون تا ویتگنشتاین بازگو می کرد. او 
کرد که توسط عزت  این مجموعه را نیز به صورت مکتوب منتشر 
کتاب  اهلل فوالدوند با نامی مشابه برنامه منتشر شده است. این 
با فلسفه غرب«  آشنایی  بزرگ:  با عنوان »فالسفه  نشر  بازار  در 

شناخته می شود.
 2019 ژوییه   26 در  و  است  میالدی   1930 متولد  مگی  برایان 

میالدی در سن 89 سالگی درگذشت.

پیشگام در ترویج خط حق

قصه گوی فلسفه سرانجام با مرگ روبرو شد؛

 زندگی برایان مگی پایان یافت

به قلم 
محمد فتح نجات


