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رویداد شتاب خرما  

کرمان  به میزبانی 

برگزار می شود

گرفتن این هنر و صنعت از برند جهانی خود؛ کرمان و فاصله  گزارش »کرمان امروز« از حال و روز امروز فرش 

متن کامل در صفحه سوم

فرش کرمان بر  دار مانده است
  فرش دستباف کرمان که روزگاری آوازه جهانی داشت این روزها از شهرت جهانی و برند خود فاصله گرفته است. آنگونه که رییس اتاق بازرگانی کرمان می گوید؛ تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعاالن 
صنایع وابسته به فرش با رویکرد علمی و تکیه بر سنت های گذشته در مسیر تولید فرش های جهان پسند حرکت کنند تا برندهای مشهور دیگری در تاریخ فرش کرمان ایجاد شود و بلکه گره های کور در 

تار و پود این هنر صنعت کرمانی باز شود و این هنر بر دار قالی نماند و.....
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اتحادیه شرکتهای تعاون روستایی شهرستان کرمان در نظر دارد ملک خود را واقع در بلوار خلیج فارس )جاده تهران( نبش سه راه قائم 
آباد با مشخصات ذیل به صورت اجاره واگذار نماید.

1- مساحت کل ملک 11122 مترمربع 2- ساختمان سوله به مساحت 2220 مترمربع 3- ساختمان اداری و انبار به مساحت 504 
مترمربع 4- ساختمان نگهبانی 5- دارای امتیاز آب و برق )سه فاز(، گاز، تلفن 

متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر باشماره همراه 09162721574 تماس حاصل نمایند.

آگهی اجاره انبار 

شرکت قاسم ایران )مینو( شعبه کرمان 
جهت تکمیل کادر اداری از بین افراد واجد شرایط پس از انجام 

مصاحبه دعوت به همکاری می نماید. لیسانس صنایع یا مدیریت 
صنعتی 1 نفر آقا با دوسال سابقه کار در پخش 

تلفن تماس: 32613326 - 32610005

دعوت به همکاری 
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اخبار استان

برای  بانکی  های  تضمین  موضوع  به  کرمان  استاندار 
به  مشکالت  و  امداد  کمیته  پوشش  تحت  متقاضیان 
وجود آمده در این راستا اشاره کرد و گفت: برای حل 
را  اندازی صندوق ضمانت  راه  بحث  نیز،  این مشکل 
برای  ایران  مس  ملی  شرکت  و  ها  بانک  همکاری  با 
فراهم کردن این ضمانت ها پیگیری خواهیم کرد تا به 
راحتی بتوانیم برای 12 هزار نفر از مددجویان کمیته 

امداد در سال جاری شغل ایجاد کنیم.
»محمدجواد  دکتر  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
دولت  هفته  تبریک  با  خبرنگاران  جمع  در  فدایی« 
ویژه  به  دولت  شهیدان  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  و 
شهیدان رجایی و باهنر و تبریک روز کارمند با اشاره 
به اقدامات دولت تدبیر و امید در استان کرمان از سال 
92 تاکنون اظهار کرد: در بحث تعداد شاغلین در این 
به گونه  بودیم  بازه زمانی شاهد رشدی 16 درصدی 
ای که تعداد شاغلین استان از 733 هزار نفر به 852 
هزار نفر رسید که متوسط شاغلین کشور در این بازه 
میانگین  از  باالتر  کرمان  استان  که  بوده  درصد   9.5

کشوری است.
خارجی  تجارت  درصدی   100 رشد  به  اشاره  با  وی 
استان کرمان از 1.2 میلیارد دالر به 2.4 میلیارد دالر 
و پیش بینی ادامه این روند اظهار کرد: پیش بینی می 
کنیم امسال نیز در بحث صادرات به ویژه در صادرات 

پسته، روند خوب و رو به رشدی داشته باشیم.
تشریح اقدامات استان در دولت تدبیر و امید 

و  تدبیر  به دیگر دستاوردهای دولت  استاندار کرمان 
پرداخت  تاکنون   92 سال  از  کرمان  استان  در  امید 
و گفت: افزایش ثبت آثار ملی با رشد 9 درصدی )از 
ثبت ملی 634 اثر به 690 اثر(، 3.5 برابر شدن ثبت 
آثار جهانی )از 2 اثر به 7 اثر(، رشد 76 درصدی ایجاد 
مراکز اقامتی )از 56 باب به 105 باب(، افزایش حضور 
تعداد گردشگران خارجی از  12 هزار نفر به 57 هزار 
نفر، 2.5 برابر شدن مرمت آثار ثبتی، 45 برابر شدن 
برابر   8 باب(،   320 به  باب   7 )از  گردی  بوم  مراکز 
شدن بناهای تاریخی واگذار شده به بخش خصوصی، 
نوین،  آبیاری  رشد 60 درصدی اجرای سیستم های 
رشد 60 درصدی کشت های گلخانه ای، 28 برابر شدن 
سطح زیرکشت دانه های روغنی، افزایش 29 درصدی 
احداث بزرگراه ها، افزایش 30 درصدی ایجاد راه های 
بخش  در  افزوده  ارزش  درصدی   54 رشد  روستایی، 
سنگ  کنستانتره  تولید  درصدی   94 رشد  صنعت، 
آهن، افزایش 41 درصدی استخراج از معادن )از 45 

میلیون تن به 63 میلیون تن(، رشد 3 برابری تولید 
میلیون   15 به  تن  میلیون   5 )از  آهن  سنگ  گندله 
کرمان،  استان  برق  تولید  شدن  برابر   105 تن(، 
)از  خورشیدی  انرژی  تولید  در  توجه  قابل  افزایش 
صفر به  38 مگاوات(، افزایش 38 درصدی تخت های 
مراکز بهداشتی، افزایش 17 درصد تعداد بیمارستان 
ها)افزایش در ای بخش باالتر از متوسط کشوری(، 2 
برابر شدن سرانه سپرده گذاری در بانک ها، رشد 91 
اقدامات  از جمله   .... و  پرداختی   تسهیالت  درصدی 
دولت تدبیر و امید از سال 92 تاکنون در استان بوده 

است.
وی در بخشی دیگری از صحبت های خود به اقدامات 
از  یکی  و گفت:  پرداخت  استان کرمان  سال گذشته 
دولت  های  برنامه  صدر  در  که  مهم  بسیار  کارهای 
تدبیر و امید در کشور و استان قرار گرفته و دغدغه 
سرمایه  و  اشتغال  ایجاد  بحث  است،  دولت  جدی 

گذاری به سمت رونق و افزایش تولید بوده است.
برای 41 هزار و 709 نفر در استان کرمان شغل 

ایجاد شد
فدایی ادامه داد: در همین راستا نیز در سال گذشته 
شغل  نفر   709 و  هزار   41 رصد،  سامانه  براساس  و 
 124 شاهد  که  شد  ایجاد  کرمان  استان  در  جدید 
بودیم ضمن  استان  در  این هدفگذاری  تحقق  درصد 
آنکه در موضوع کارورزی نیز 2215 کارورز به 960 

واحد پذیرنده معرفی شدند.
پرداخت  به  اشاره  با  دولت  اجرایی  مقام  ترین  عالی 
تسهیالت برای ایجاد اشتغال در استان کرمان در سال 
و  ایجاد مشاغل خرد، خانگی  راستای  در  97، گفت: 
میلیارد   156 پرداخت  با  توانستیم  اشتغالی،   خود 
نفر  برای 11 هزار  نرخ 4 درصد،  با  تومان تسهیالت 
شغل ایجاد کنیم که در سال جاری نیز این روند ادامه 

خواهد داشت.
وی با بیان اینکه بخشی از این شغل ها توسط کمیته 
امداد امام خمینی )ره( ایجاد شده اظهار کرد: 6235 
نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد در سال گذشته 
با پرداخت 117 میلیارد تومان تسهیالت، مشغول به 
کار شدند که در سال جاری و از این محل برای شاغل 
شدن 12 هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد، 

برنامه های خوبی را در دست اقدام داریم.
مددجوی  هزار   12 برای  ایجاد شغل  بینی  پیش 

کمیته امداد در سال جاری 
فدایی به موضوع تضمین های بانکی برای متقاضیان 
تحت پوشش کمیته امداد و مشکالت به وجود آمده 
در این راستا اشاره کرد و گفت: برای حل این مشکل 
همکاری  با  را  اندازی صندوق ضمانت  راه  بحث  نیز، 
بانک ها و شرکت ملی مس ایران برای فراهم کردن 
راحتی  به  تا  کرد  خواهیم  پیگیری  ها  ضمانت  این 

بتوانیم برای این 12 هزار نفر شغل ایجاد کنیم.
اشتغال روستایی  به موضوع  اشاره  با  استاندار کرمان 
اعتباراتی  ملی  توسعه  صندوق  منابع  محل  از  گفت: 
بحث  به  رهبری  معظم  مقام  دستورات  طبق  خوبی 
اشتغال روستایی اختصاص داده شده در استان کرمان 
 6 نرخ  با  تسهیالت  تومان  میلیارد   328 پرداخت  با 
اشتغال  مستقیم  صورت  به  نفر   6593 برای  درصد، 
سال  در  کرمان  استان  راستا  این  در  که  شد  ایجاد 

گذشته رتبه هفتم کشوری را به خود اختصاص داد.
از  روستاها،  در  اشتغال  ایجاد  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
نشینی جلوگیری  نتیجه رشد حاشیه  در  و  مهاجرت 
در  تسهیالت  پرداخت  از  گزارشی  ارایه  به  کند،  می 
تولیدی پرداخت و گفت:  به واحدهای  استان کرمان 

اندازی  راه  برای  گذشته  سال  در  خوبی  تسهیالت 
مجدد واحدهای راکد و نیمه راکد اختصاص داده شد 
منابع  محل  از  تومان  میلیارد   50 تنها  که  به طوری 

فراگیر به 60 طرح اختصاص داده شد.
اقتصادی  از محل تکمیل واحدهای  ادامه داد:  فدایی 
و  هزار  یک  برای  کرمان  استان  در  گذشته  سال  نیز 
127 فرصت شغلی ایجاد شد همچنین به 307 طرح 
تولید  رونق  راستای  تومان در  میلیارد  اعتبار 561  با 
تسهیالت پرداخت کردیم که در این راستا رتبه پنجم 

کشور را به خود اختصاص دادیم.
شعار  تحقق  برای  استان  ششگانه  برنامه های 

سال 
به  کرمان  استان  در  دولت  اجرایی  مقام  ترین  عالی 
نامگذاری  سال  شعار  تحقق  برای  استان  های  برنامه 
شده از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: 
در این راستا و در ابتدای سال جاری نامه ای به تمامی 
دستگاه های استان ارسال کردیم و برنامه های استان 
در راستای رونق تولید را در 6 محور مشخص کرده 
و از دستگاه ها خواستیم در محورهای ششگانه برنامه 

های خود را اعالم کنند.
وی فعال کردن واحدهای راکد و نیمه راکد را محود 
اول برنامه های استان در راستای رونق تولید عنوان 
راکد شدن  نیمه  یا  و  راکد شدن  علت  گفت:  و  کرد 
واحدهای تولیدی استان به دلیل مسایل فنی، مالی، 
بازار هدف، مواد اولیه و ... بوده که در این زمینه نیز 
خوبی  به  موجود  گذاری های  سرمایه  از  نتوانستیم 
استان،  اول  اولویت  راستا  این  در  که  کنیم  استفاده 

فعال شدن و یا افزایش تولید این واحدهاست.
فعال شدن 30 واحد راکد استان در سال گذشته
استاندار کرمان با اشاره به فعال شدن 30 واحد راکد 
مالی  تامین  افزود: در بخش  استان در سال گذشته، 
با  ها،  بانک  از  تسهیالت  دریافت  یا  و  واحدها  این 
توافقات و پیگیری ها صورت گرفته مقرر شد برخی 
از موسسات غیراقتصادی غیربانکی مانند بنیاد برکت، 
شرکت های وابسته به بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید 
و ... درصدی از سهام این واحدهای تولیدی راکد و یا 
نیمه راکد که دارای پتانسیل های خوبی هستند، را 
خریداری کنند تا نقدینگی به این واحدها اضافه شود 
بتوانند  ها،  بانک  به  را  خود  بدهی  پرداخت  و ضمن 
این  در  که  دارند  نگه  سرپا  را  خود  واحدهای  دوباره 
راستا این موسسات نیز از رونق آنها سود خواهند برد.
وی با اعالم خبر ورود خیرین به بحث کمک به رونق 
تولید در استان کرمان گفت: اخیرا موضوع ورود برخی 
طبق  و  کنیم  می  پیگیری  را  بخش  این  به  خیرین 
برخی توافقات مقرر شده که خیریت سهم برخی این 
واحدها نیمه و غیر راکد که صرفه اقتصادی را دارند، 
خریداری کنند و سود حاصل از این تولیدات را صرف 
امور خیریه همچون مدرسه سازی، مسجدسازی و ... 
قرار  استقبال  مورد  طرح  این  خوشبختانه  که  کنند 

گرفته است.
»اتمام  موجود«،  واحدهای  تولید  »افزایش  فدایی 
جدید«،  واحدهای  »ایجاد  تمام«،  نیمه  واحدهای 
دانش  اندازی شرکت های  »راه  و  »توسعه صادرات« 
تولید  رونق  گانه  شش  محورهای  دیگر  از  را  بنیان« 
در استان کرمان عنوان کرد و گفت: در بحث توسعه 
پایانه  اندازی  راه  دنبال  به  به طوری جدی  صادرات، 
صادرات جیرفت هستیم تا بتوانیم محصوالت جنوب 
استان کرمان به ویژه در بخش کشاورزی و گلخانه ای 
را به کشورها و بازارهای هدف صادر کنیم که این امر 

باعث رونق تولید در مناطق جنوبی خواهد شد.

در  معدنی  اکتشافات  پژوهشکده  اندازی  راه 
دانشگاه باهنر کرمان در آینده نزدیک 

به  از سخنان خود  استاندار کرمان در بخش دیگری 
استان  معادن  از  وری  بهره  افزایش  و  معادن  حوزه 
بحث  در  اصلی  اولویت  گفت:  و  کرد  اشاره  کرمان 
معادن، در بخش اکتشاف است. در این زمینه بسیار 
اکتشافات  همه  امروز  که  طوری  به  هستیم  عقب 
این  در  که  بوده  گذشته  های  سال  به  مربوط  استان 
راستا برنامه ریزی های صورت گرفته در جهت توسعه 
راه  استان است که حتی بحث  اکتشافات معدنی در 
اندازی پژوهشکده اکتشافات معدنی در دانشگاه باهنر 

کرمان را نیز دنبال می کنیم.
وی با بیان اینکه تکمیل زنجیره تولید بحثی مهم در 
استان کرمان بوده که همراه با افزایش ارزش افزوده 
خواهد بود افزود: خوشبختانه امروز در استان کرمان 

زنجیره فوالد تکمیل است.
کارخانه  از  برداری  بهره  و  افتتاح  به  اشاره  با  فدایی 
های گندله سازی بوتیا میدکو با 2000 میلیارد تومان 
اعتبار و اشتغال 300نفر، فوال سازی میدکو، آبگیری از 
باطله ها، کارخانه کنستانتره سنگ آهن شرکت فکور 
اشتغال 190  و  اعتبار  تومان  میلیارد  با 146  صنعت 
نفر، کارخانه مس کاتد جیرفت با سرمایه گذاری 160 
حوزه  در   ... و  نفری   200 اشتغال  و  تومانی  میلیارد 
صنعت در استان کرمان طی سال گذشته، گفت: یکی 
از اقدامات مهم استان کرمان در سنوات گذشته، بحث 
این  در  است که  بوده  و جذب سرمایه گذاران  جلب 
راستا برای تسریع امر سرمایه گذاری در استان، پنجره 

واحد سرمایه گذاری را راه اندازی کردیم.
در  گذاری  واحدسرمایه  پنجره  ساختار  تغییر 

استان کرمان 
اخذ  عادی  شرایط  در  اینکه  بیان  با  کرمان  استاندار 
سرمایه  برای  کرمان  استان  در  مختلف  مجوزهای 
خواهد  طول  نیم  و  یکسال  تا  ماه  بین شش  گذاری 
کشید، افزود: در این پنجره واحد، سرمایه گذار تنها 
به یک مکان مراجعه می کند و تمام این موافقت نامه 
ها را به صورت یکجار و ظرف مدت یک هفته دریافت 
خواهد کرد که البته این پنجره واحد با با مشکالتی 
مواجه بود که در این راستا تغییراتی در ساختار جدید 

پنجره واحد دادیم که اجرایی خواهد شد.
کرمان  استان  در  دولت  اجرایی  مقام  ترین  عالی 
واگذاری و تکمیل برخی از پروژه های عمرانی استانی 
و شهری به بخش خصوصی را از دیگر اقدامات استان 
در سال گذشته برشمرد و گفت: به طور مثال پروژه 
فاضالب شهر کرمان قرار بود با بودجه دولتی اجرایی 
شود که عمال امکان پذیر نبود و در این راستا این پروژه 
به شرکت میدکو واگذار شد که عالوه بر تکمیل هرچه 
این  فوالد  کارخانه  فعالیت  بحث  پروژه  این  سریعتر 
بدون  کرمان  فاضالب  پساب  از  از  استفاده  اب  منطقه 
استفاده از منابع آبی را خواهیم داشت که در شهرستان 
با سرمایه  را  پروژه  این  زرند  و  کرمان، سیرجان  های 

گذاری 3500 میلیارد تومان دنبال خواهیم کرد.
وی در بخش پایانی صحبت های خود به آماده افتتاح 
بر 14  بالغ  اعتباری  با  استان  بزرگ  پروژه  بودن 17 
هزار میلیارد تومان با حضور مسئولین ارشد کشوری 
اشاره کرد و گفت: این پروژه ها شامل کارخانه  تولید 
اسید سولفوریم سرچشمه، تولید آهن اسفنجی بافت 
پودر  تولید  کاخانه  اعتبار،  تومان  میلیارد   1540 با 
طالی فاریاب با 100 میلیارد تومان اعتبار، خط تولید 
اکسیژن جهان فوالد سیرجان با اعتبار 258 میلیارد 

تومان و ... خواهد بود.

مدیرکل دفتر امور پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور 
با توجه به اینکه بیش از 25 درصد خرمای ایران در کرمان تولید می شود، 
گفت: رویداد شتاب خرما در هفتم آذرماه سال جاری به میزبانی این استان 

برگزار خواهد شد .
در  کرمان  به  سفر  در حاشیه  زاده  موسی  محمدحسین  ایرنا،  گزارش  به 
نشست با خبرنگاران افزود: ورود نوآوری و خالقیت در حوزه محصول خرما 
می تواند تحولی را در ایجاد شرکت های نوپا و مرتبط با محصوالت جدید 

خرما و اشتغال مبتنی بر محصوالت جدید ایجاد کند.
وی در ادامه بیان  کرد: افراد عالقمند برای شرکت در رویداد شتاب خرما 
تا اول آبان ماه وقت دارند تا ایده هایی که  در رابطه با خرما دارند را در 

سایت ما ثبت کنند.
این پژوهشگر افزود: امیدواریم رویداد شتاب خرما گره ای از کار فعاالن 
این حوزه باز کرده و به آینده خرما خدمت کند و همچنین موجب افزایش 

اشتغال و کار نو در صنعت خرما شود.
موسی زاده با توجه به اینکه از خرما محصوالت مختلفی را می توان تولید 
کرد  گفت: دانش های موجود را به کتاب ها انتقال نداده ایم و اگر تنها به 

همین یک امر توجه می شد در کرمان و بم بیکاری وجود نداشت.
وی دانشگاه علمی و کاربردی را بیشتر شغل محور دانست و گفت:  الگوی 
حوزه  و  است  گرفته  قرار  کاربردی  علمی  مراکز  در  نوآوری  مراکز  ایجاد 

پژوهش و فناوری تالش دارد که افراد فناور تحویل جامعه دهد .

مدیرکل دفتر امور پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور 
افزود: بیش از 130 مرکز نوآوری تخصصی تاکنون در مراکز آموزش علمی 

کاربردی تاسیس و برای آن مجوز صادر شده است.
توسط  گروه  یک  گفت:  نوآوری  مراکز  گروه  دو  به  اشاره  با  زاده  موسی 
شرکت  گذار  سرمایه  و  بردار  بهره  و  شوند  می  اجرا  ما  تخصصی  مراکز 
های خصوصی هستند که برای خود مرکز علمی کاربردی دارند و گروه 
دیگر استارتاپ های استانی هستند که برای افزایش ضریب نفوذ اجتماعی 

دانشگاه و براساس پتانسیل های استان فعالیت می کنند.
وی یکی از محورهای دانشگاه علمی کاربردی را  در 5 سال آینده ایجاد 
التحصیل می شوند عنوان  شرکت تخصصی توسط دانشجویانی که فارغ 
کرد و گفت: این شرکت های تخصصی نیازهای منطقه را با رویکرد نوآورانه 

رفع خواهند کرد .
مدیرکل پژوهش و فناوری دانشگاه علمی و کاربردی کشور با اشاره به 4 
مرکز نوآوری در کرمان که مجوز آن ها صادر شده است گفت: سه شرط 
برای ایجاد مراکز نوآوری الزم است است اول اینکه دولتی نباشد، تخصصی 
باشد و سرمایه گذار باشد و ایده ها نیز برای تولید حمایت خواهند شد که 
امیدواریم همه مراکز علمی کابردی استان تا پایان امسال موفق به اخذ 

مجوز یک مرکز نوآوری در استان بشوند.
موسی زاده بیان کرد: یکی از مزیت های دانشگاه علمی کاربردی تعریف 
رشته ها براساس مزیت های منطقه است که متاسفانه در جامعه امروز 
به دلیل مسائل اجتماعی  گرایش دانشجویان و خانواده ها به رشته های 
دیگراست. وی تصریح کرد: با توجه به تحلیل های انجام گرفته دیپلم های 
ما تنها 58 شغل را یاد دارند و این در حالی است که ما در کشور 3 هزار 
شغل داریم .این پژوهشگر با تاکید بر ایجاد رویداد شتاب دانش آموزی در 
کرمان گفت: در مازندران که این موضوع کار شده است اتفاقات عالی در 

این زمینه افتاده است و کرمان نیز الزم است که به این مساله بپردازد.

عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان خبر داد:

آمادگی برای افتتاح17 پروژه با اعتبار 14 هزار میلیارد تومان 

رویداد شتاب خرما  به میزبانی کرمان برگزار می شود

خبر
مدیرکل کمیته امداد استان 

کرمان خبر داد:
سوء تغذیه 19 هزار کودک زیر شش 

سال در خانواده های نیازمند 

استان کرمان
 

گفت: 19 هزار و 200  کرمان  کمیته امداد امام خمینی )ره( استان  مدیرکل 
فرزند زیر شش سال دچار سوء تغذیه در خانواده های نیازمند در استان 
کمتر از پنج درصد آنها مددجوی ما هستند اما ما به بقیه  که  کرمان داریم 

نیز خدمات ارائه می دهیم.
از  روز  پنجم شهریورماه در چهارمین  ایسنا، »یحیی صادقی«  گزارش  به 
کرمان  هفته دولت و در بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی استان 
کمیته امداد جمعیت 102 هزار خانواری در استان  گروه هدف  کرد:  اظهار 

کمیته امداد خدمات می گیرند. که مستمرا از  کرمان است 
در  آن  تاثیر  و  محرومان  به  کرمان  استاندار  ویژه  نگاه  به  اشاره  با  وی 
سال  سفر  در  افزود:  نیازمندان  به  رسیدگی  در  امداد  کمیته  موفقیت 
کرمان مصوب شد 10 هزار واحد  گذشته رییس سازمان برنامه و بودجه به 
که 5000 واحد آن مربوط به  مسکونی برای محرومان استان ساخته شود 

کمیته امداد است. مددجویان 
کمیته امداد  صادقی با اشاره به توانمندسازی خانواده های مددجویان 
کمیته های امداد سراسر  کرد: ما دو سال پیاپی رتبه برتر را در بین  تصریح 
را در سال  اعتبارات تبصره 16  آورده و 117 درصد جذب  کشور به دست 

گذشته داشته ایم.
کرده ایم  که ایجاد  کرد: مشاغلی  کرمان بیان  کمیته امداد استان  مدیرکل 
خدمات  و  هستیم  مددجو  کنار  در  و  کامل  ما  نظارت  زیرا  است  پایدار 
حمایتی نیز برای فرهنگ خانواده ها داریم زیرا 20 هزار دانش آموز و 4000 

دانشجو در این خانواده ها داریم.
در  تغذیه  سوء  دچار  سال  شش  زیر  فرزند   200 و  هزار   19 افزود:  وی 
آنها  از پنج درصد  کمتر  که  کرمان داریم  خانواده های نیازمند در استان 

مددجوی ما هستند اما ما به بقیه نیز خدمات ارائه می دهیم.
گفت:  کرده ام به حاشیه ها بی توجه باشم،  اینکه تالش  بیان  با  صادقی 
کمیته  کار بر محرومیت زدایی است و این فرهنگ در  هدف بنده و اصل 

امداد نهادینه شده و همکاران ما با این نیت تالش شبانه روزی دارند.

در ابالغیه ای؛
وزیرکشور باتاسیس دو شهرداری 

در شهرهای سی ریز و ده کهان 

موافقت کرد
 

کرمان با تاسیس دو شهرداری در شهر  کشور در ابالغیه ای به استاندار  وزیر 
کرد. کهان موافقت  سی ریز و ده 

وزیر  کشور؛  وزارت  رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  مهر  گزارش خبرگزاری  به 
کرمان با تاسیس دو شهرداری در شهر سی  کشور در ابالغیه ای به استاندار 

کرد. کهان موافقت  ریز و ده 
آمده  بعمل  موافقت  به  اشاره  با  کرمان  استاندار  به  کشور  وزیر  ابالغیه  در 
در خصوص تبدیل روستاهای سی ریز، ده خواجه، فتح آباد، ده باال سی 
ریز، موروییه و ده نو از توابع دهستان سی ریز شهرستان زرند به شهر سی 
کهان بخش مرکزی  کهان از توابع دهستان ده  ریز و همچنین روستای ده 
آئین  کهان در اجرای تبصره  ذیل ماده )۶(  کهنوج به شهر ده  شهرستان 
کشوری جمهوری اسالمی  نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات 
ایران و تبصره )۱( ماده )۱( قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در دو شهر 

کهان بالمانع اعالم شده است. سی ریز و ده 
را همچنین منوط  یاد شده  کشور، تاسیس شهرداری های  ابالغیه وزارت 
شورای  تبدیل  »نحوه  دستورالعمل   )۹( ماده  موضوع  تعهدات  تحقق  به 

اسالمی روستا به شهر و تاسیس شهرداری«، برشمرده است.



چهارشنبه 6 شهریورماه 26/1398 ذی الحجه 1440/ 28 آگوست 2019/سال بیست و چهارم شماره 3056سه جامعه 

گزارش »کرمان امروز« از حال و روز امروز فرش کرمان و فاصله گرفتن این هنر و صنعت از برند جهانی خود؛

فرش کرمان بر دار مانده است

اشاره:
ترین  مهم  از  یکی  عنوان  به  کرمان  دستباف  فرش 
صنایع دستی و بیانگر فرهنگ، هنر و تاریخ این سرزمین 
از  ای  قطعه  دارد.  دیرینه  قدمتی  ایران،  تمدن  و حتی 
یک تخته فرش بافته شده به دست هنر آفرینان کرمانی 
که در موزه حضرت امام رضا ع در مشهد نگهداری می 
شود و به سابقه ی حداقل 500سال بافندگی در زمینه 

فرش های گره دار کرمان شهادت می دهد.
این هنر صنعت روزگاری آوازه جهانی داشت و زبانزد 
فرش  در  رفته  کار  به  هنری  ذوق  بود.  دنیا  بازارهای 
کرمان، کیفیت مواد و رنگ های طبیعی و... دست  به 
دست هم داد تا حتی قالی کرمان در تمثیالت روزانه 
رواج یابد و به قول امروزی ها به یک برند جهانی تبدیل 
شود. اما با گذشت زمان فرش دستباف کرمان با چالش 
هایی روبه رو شد که باعث گردید بازارهای جهانی خود 

را از دست  بدهد.
به گفته رییس اتاق بازرگانی کرمان، فرش کرمان از 
آن شهرت جهانی و برند برتر بودن خود فاصله گرفته 
است که همه فعاالن این حوزه  باید برای بازگرداندن 
سوابق درخشان این هنر و به دست آوردن جایگاه اصلی 
زمینه  همین  در  کنند.  تالش  کرمان  قالی  احیای  و 

گزارشی تهیه شده که در ادامه قابل مطالعه است.
سابقه قالی و فرش کرمان

نگاهی به اطالعات موجود در  منابع مختلف نشان می 
دهد کرمان در زمینه بافت قالي، تاریخ مدوني ندارد و 
روایتي  به  و  است  شده  نقل  سینه  به  سینه  آن  تاریخ 
باسابقه پانصد ساله یکي از مناطق قدیمي، قالیبافي در 
ایران به شمار مي رود. در عهد صفویه که اوج شکوفایي 
این  در  هنرها  دیگر  مانند  قالي هم  بود،  ایران  در  هنر 
دوره  اوایل  در  صنعت  این  شد.  شکوفا  بیشتر  دوره 
قاجاریه رو به زوال رفت. شروع انقالب صنعتي و ورود 
انواع  تولید  کاهش  که  ماشیني  و  نساجي  پارچه هاي 
منسوجات دستي را در پي داشت عامل اصلي گرایش 
به هنر قالیبافي در کرمان بود و در واقع بعد از انقالب 
صنعتي اروپا، یکي از پررونق ترین دوره هاي قالیبافي در 

کرمان آغاز شد.
 شهرت و آوازه قالي کرمان بیش از هر چیز به دلیل 
قالي  رنگ  و  طرح  است.  آن  طرح  و  رنگ  درآمیزي 
کرمان یکي از نفیس ترین، زیباترین، و خوش سبک ترین 
کمتر  که  به طوري  مي آید  شمار  به  جهان  بافته هاي 

مي توان دو قالي از نظر رنگ و نقشه شبیه به هم پیدا 
کرد.

قالي کرمان هم قدمتي دیرینه  نقشه کشي  و  طراحي 
دارد، گرچه به جز نامي که از چند تن از نقاشان منطقه 
درباره  دقیقي  چندان  تاریخچه  مانده،  جاي  به  کرمان 
نام  چگونگي  و  قالي  نقشه هاي  طراحي  رونق  چگونگي 

نهادن به طرح هاي این منطقه در دست نیست.
از میان تولیدکنندگان بزرگ قدیمي قالي کرمان نیز 
مي توان از احمد یزدان پناه معروف به دیلمقاني، محمد 
ارجمند کرماني، ملقب به سلطان قالي کرمان، برادران 
برد  نام  ژان تیمویاناکي  و  اژدري  برادران  فرخي،  رشید 
مهم ترین  از  هم  وزیري  و  نصیري  فتحي،  ابوالهادي،  و 

تولیدکنندگان قالي شهري باف استان کرمان هستند.
مشهور  راور«  »قالي  به  کرمان  قالي  نوع  قدیمي ترین 
میالدي   1866 سال  به  آن  بافت  تاریخچه  که  است 
برمي گردد. به غیر از راور و شهرهاي رفسنجان و ماهان 
که در آن ها قالي هایي برابر با الگوهاي بافت کرمان در 
سبک طرح هاي گلدار بافته مي شود، در سایر شهرهاي 
این استان از جمله سیرجان، شهر بابک، زرند و بردسیر 

نیز قالیبافي به شکل دیگري انجام مي شود.

چالش های فرش دستباف کرمان
شهرت و آوازه قالی کرمان بیش از هر چیز به دلیل 
درآمیزی رنگ و طرح آن است. طرح و رنگ قالی کرمان 
یکی از نفیس ترین، زیباترین، و خوش سبک ترین بافته 
به طوری که کمتر می  آید  به شمار می  های جهان  
توان دو قالی از نظر رنگ و نقشه شبیه  به هم پیدا کرد.
زمینه  در  کرمان  دستباف  فرش  اینکه  به  توجه  با 
های اقتصادی، اجتماعی و معیشتی، فرهنگی و هنری، 
در  را  مهمی  نقش  و  دارد  ای  ارزنده  و  ویژه  جایگاه 
با  دارد،  عهده  بر  صادرات  و  ارزآوری  و  زایی  اشتغال 
از جمله  است.  رو  روبه  بسیاری  معضالت  و  ها  چالش 
بازار، عدم  نیاز  با  تولید  ناهماهنگی  این عوامل کلیدی 
بازارهای جدید،  و کشف  یابی صحیح  بازار  و  تبلیغات 
استفاده  تحریم،  ها،  طرح  سرقت  رقبا،  تعداد  افزایش 
تولید  از  نامرغوب و فقدان حمایت کافی  اولیه  از مواد 

کنندگان و غیره می باشد.
فاصله گرفتن از برند جهانی

با گذشت زمان فرش دستباف کرمان با چالش هایی روبه رو 
شد که باعث گردید بازارهای جهانی خود را از دست  بدهد.

به گفته رییس اتاق بازرگانی کرمان، فرش کرمان از 

آن شهرت جهانی و برند برتر بودن خود فاصله گرفته 
است که همه فعاالن این حوزه  باید برای بازگرداندن 
سوابق درخشان این هنر و به دست آوردن جایگاه اصلی 

و احیای قالی کرمان تالش کنند
از  زاده  طبیب  مهدی  ایسناسید  گزارش  به 
وابسته  صنایع  فعاالن  و  صادرکنندگان  تولیدکنندگان، 
به فرش قدردانی کرد و گفت: این افراد با رویکرد علمی 
و تکیه بر سنت های گذشته در مسیر تولید فرش های 
جهان پسند حرکت کنند تا برندهای مشهور دیگری در 

تاریخ فرش کرمان ایجاد شود.
وی  با این حال افزود: احیای فرش کرمان، بازگشت 
از  با جدیت  آن  اصلی  یافتن جایگاه  و  پرافتخار  دوران 
سوی اتاق کرمان، شرکت شهرک های صنعتی و همه 

فعاالن این حوزه دنبال می شود. 
طبیب زاده با بیان اینکه فرش کرمان از پیشینه بسیار 
خوب و موفقی برخوردار است و در دیرباز زبانزد خاص 
و  رفته  دست  از  جایگاه  این  متاسفانه  اما  بوده  عام  و 
در تالش برای بازگشت جایگاه اصلی آن هستیم افزود: 
امسال نیز مانند دو سال گذشته غرفه های فعاالن فرش 
و صنایع دستی کرمان در نمایشگاه بین المللی تهران، 
متمرکز و ساماندهی شده اند و در دو سالن شماره 8 و 
زیباتر  ارائه  به  مناسب  غرفه سازی  با  نمایشگاه  این   9

تولیدات کرمان پرداخته اند.
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس 
استان کرمان ادامه داد: در نظر گرفتن نمای سنتی و 
بازدیدکنندگان  بیشتر  استقبال  در  غرفه ها  ساماندهی 
تاثیر خوبی داشته که امیدواریم در سال های آینده باز 
هم کیفیت، کمیت، وسعت نمایشگاه و زیباسازی غرفه 

ها را افزایش دهیم. 
و  گردشگری  کمیسیون  کرد:  تصریح  زاده  طبیب 
صنایع دستی اتاق کرمان در نظر دارد در سال جاری 
به برنامه های مختلف از جمله آموزش بازاریابی، تهیه 
و  ها  فعالیت  کردن  اقتصادی  و  اقتصادی  های  طرح 

دانش های مورد نیاز فعاالن این حوزه بپردازد. 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس 
استان کرمان از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعاالن 
صنایع وابسته به فرش قدردانی کرد و گفت: این افراد 
با رویکرد علمی و تکیه بر سنت های گذشته در مسیر 
تولید فرش های جهان پسند حرکت کنند تا برندهای 

مشهور دیگری در تاریخ فرش کرمان ایجاد شود.
سخن آخر

فرش دستباف کرمان، نماد  فرهنگ، ذوق و هنر مردم 
جهانی  شهرت  دارای  که  آنجایی  از  و  است  دیار  این 
است، حفظ و صیانت از این صنعت بسیار حایز اهمیت 
شود  می  موجب  عرصه  این  فعاالن  از  حمایت  است. 
اصلی  منابع  از  یکی  عنوان  به  فرش  صنعت   - هنر  تا 
صادرات غیر نفتی جایگاه واالتری را در عرصه جهانی 

کسب کند. 

   فرش دستباف کرمان که روزگاری آوازه جهانی داشت این روزها از شهرت جهانی 
گوید؛  می  کرمان  بازرگانی  اتاق  رییس  که  آنگونه  است.  گرفته  فاصله  خود  برند  و 
تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعاالن صنایع وابسته به فرش با رویکرد علمی و تکیه بر 
سنت های گذشته در مسیر تولید فرش های جهان پسند حرکت کنند تا برندهای مشهور 
دیگری در تاریخ فرش کرمان ایجاد شود و بلکه گره های کور در تار و پود این هنر 

صنعت کرمانی باز شود و این هنر بر دار قالی نماند و.....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

تا ابد جام 

جهانم  باش!

کرده  از تو یادی  که  دلم به راه نمی آید 
ترین  ک  دردنا نبودنت  و  آمد  نخواهی  هم  باز  زیرا  باشم 
که افتاده و دستم به  اتفاق زندگی ام بوده است و اتفاقی 
و  برخیز  بنویسم.  را  ک  دردنا تاریخ  این  که  رود  نمی  قلم 
کن تا جهان از اشتیاق تو به خورشید بزند به آب  زندگی 
بزند به ستاره بزند و روی انگشت هر آدمی بچرخد. رنگ 
گلهای باغچه بزن تا طلوعی دوباره  سیب های سرخ را به 
داشته باشی. من از بودنت دم نمی زنم تا نوای غم انگیزم 
به  احتیاج  زندگی  ی  ادامه  برای  که  نپیچد  ها  کوچه  در 
کاری است. خود  کردن نیز نوعی فدا کاری داریم. رها  فدا
را در راه محبوب باختن است همچون لنگرکشتی تو را به 
کشتی  ساحل دوخته ام یا باید از ساحل دست برداشته یا 
کشف اقیانوس دل به راه   بدهی. آفتاب  کنم تا برای  را رها 
کرده  را در سوی دیگر پیدا  را در یک سو و سرخی غروب 
کنی. زمان برده داری  در میان امواج رقص روزها را تماشا 
گردانیم  را به رغم میلشان محبوس  که دوستان  گذشته 
تمام  با  را  تو  که  رنجورم  نتوانستن  و  خواستن  از  دیگر 
کنم. ای نازنین! دست به زانوی خویش  آرزوهایت رها می 
بگذار و برخیز. دیوارهای سیاه را درهم بشکن و خستگی 
برای  دستت  که  شوم  رد  تو  از  باید  بگذار  سر  پشت  را  ها 
زندگی باز باشد. ای شقایق نشکفته در سرخی غروب به 
ک نباشد. باز هم  یادم باش تا زندان تنهایی ام وحشتنا
گفتم تو نشنیده بگیر و راهت را ادامه بده.  از درد خودم 

دستم به قلم نمی رود ولی برای .... خداحافظ
بی خبر از خاطراتم می روی 

می روی و در فرارت می دوی 
که دلداران من! کردم  آرزو 

تا ابد جام جهانم می شوی

به قلم 
مهناز سعید 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

تبلیغات 
کردیم.  می  تماشا  را  سریالی  و  بودیم  نشسته  خانواده  جمع 
بودند  داده  لم  ای  تشکچه  روی  هم  مادربزرگ  و  پدربزرگ 
از همه مشتاق تر نگاه می کردند  و برای هر لحظه نمایش  و 
گرفتند.  می  جبهه  هم  گاهی  و  دادند  می  نشان  احساسات 
به  آشوبی  و  آمدند  می  یک  هر  طرفداری  به  هم  کوچکترها 
پا می شد و در پایان هم به دستور پدر همه ساکت می شدیم. 
دیگر سریال به جای هیجان انگیزش رسیده بود و هنرمند نقش 
اول سریال با هنرپیشه ی دیگر گالویز شده بود و آن هنرپیشه 
به  نوبت  که  بود  گرفته  کردن  خفه  قصد  به  را  هنرمند  گردن 
آگهی بازرگانی رسید. پدربزرگ هم آهی کشید و دستهایش 
را به هم مالید. تبلیغات ادامه داشت و او حرص می خورد تا بعد 
از دقایقی ناگهان پدربزرگ گفت آگهی ها را ادامه می دهند 

تا هنرمند نامی رخت به دیار باقی بکشاند

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

سودای 

خیال 

کاش می شد شب را 
از نگاهت دزدید 

و در آن کوچه ی بن بست سکوت 
زیر لب های تو با زمزمه اشک 

نوشت : 
می شود خاطره ها را بوسید ...

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

عوامل موثر بر وقوع سرقت را بشناسید
سرویس اجتماعی کرمان امروز

یک کارشناس پلیس با بیان اینکه سرقت از منزل یکی 
از شدیدترین جرم ها است گفت: عوامل زیست شناختی، 
از جمله  و جامعه شناختی  اقتصادی  روان شناختی،  علل 
فاکتورهایی است که می تواند در وقوع سرقت موثر باشد.

الهام  سرگرد  ایسنا،  از  آنالین  جم  جام  گزارش  به   
اماکن خصوصی  و  منزل  علت های سرقت  درباره  ناصری 
از  سرقت  کرد:  اظهار  آن  از  پیشگیری  راهکارهای  و 
از شدیدترین جرم ها دانست، چرا  را می توان یکی  منزل 
رفتارهای مجرمانه  از شایع ترین  یکی  اینکه  بر  که عالوه 
است به احساس امنیت  عمومی، آرامش ذهنی و سالمت 
از منزل  به همین دلیل سرقت  شهروندان لطمه می زند. 
یکی از تاثیرگذارترین جرائم است و قربانیانش از آن پس 

از سرقت می ترسند.
وی با بیان اینکه سرقت از منزل نیز مثل سایر جرم ها 
انواع مختلفی  و در  طی مدت زمان دچار تحوالتی شده 
پیدا کرده است گفت:  در حال حاضر سرقت زمان  رواج 
و مکان نمی شناسد و در هر ساعتی از شبانه روز امکان 
وقوع آن وجود دارد، این جرم عالوه بر اینکه نظام مالی 
افراد را تحت تاثیر قرار می دهد، به اقتصاد و روان جامعه 

نیز آسیب می رساند. 
این کارشناس پلیس زن درباره نتایجی که از مصاحبه با 
متهمان و مطالعه پرونده های آن ها درباره علل وقوع سرقت 
عوامل زیست شناختی،  اظهار کرد:  است  آمده  به دست 
از جمله  و جامعه شناختی  اقتصادی  روان شناختی،  علل 
فاکتورهایی است که می تواند در وقوع سرقت موثر باشد. 
علل روان شناختی مثل فقر عاطفی، پرخاشگری، حسادت، 
تجربه های دوران کودکی، احساس، خودنمایی و.. می تواند 

موجب شود تا فردی مرتکب سرقت شود. همچنین فقر، 
و  شدن  صنعتی  بیکاری،  درآمدی،  و  اقتصادی  نابرابری 
این زمینه  اقتصادی است که در  نیز عوامل  شهر نشینی 

تاثیر گذار است.
سرگرد ناصری افزود: اوضاع نابسامان خانوادگی، اعتیاد و 
دوستان ناباب نیز از موارد دیگری است که موجب می شود 

افراد به انجام جرائمی مثل سرقت رو بیاورند.
وی عوامل اجتماعی مثل احساس بی عدالتی اجتماعی، 
نابرابرهای اجتماعی و فاصله طبقاتی بین فقرا و ثروتمندان 
را از گزینه های دیگری که بر انجام جرم اثرگذار هستند 

دانست و گفت: مهاجرت موجب می شود تا فرد از طریق 
انزوا، طرد  و  اجتماعی  گمنامی  احساس  با  کردن  مواجه 
اجتماعی، حاشیه نشینی و گرایش به مشاغل کاذب دست 

به انجام سرقت بزند.
سرگرد ناصری با بیان اینکه برخی از عوامل زمینه ساز 
انجام سرقت ها هستند و موجب می شوند تا افراد سرقت 
 هایی را انجام دهند گفت: شکست تحصیلی، اعتیاد خود 
و والدین، بیکاری و نقش دوستان ناباب عوامل محیطی، 
غیر بومی بودن ساکنان، ازدحام جمعیت در کالن شهری 
بی خبری  و  کم  تردد   ، زوج ها  بودن  شاغل  تهران،  مانند 

همسایه ها از همدیگر و تنوع امالک و فشار کاری از جمله 
عواملی است که می شود سرقت به راحتی اتفاق بیفتد.

این سرقت ها  وقوع  از  اینکه چگونه می توان  درباره  وی 
جلوگیری کرد نیز اظهار کرد: کنترل و مراقبت پدر و مادر 
به طور کلی در مورد دوستان  ناباب و  در مورد دوستان 
آسیب های  کنترل  ناهنجار،  الگوهای  حذف  خود،  فرزند 
مخدر،  مواد  به  مربوط  جرائم  کنترل  مانند  اجتماعی 
کاهش  موجب  می تواند   ... و  مالی  اختالفات  و  فحاشی 

وقوع سرقت شود.
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سرویس ادبی کرمان امروز

ی  دوره  شاعر  و  دان  ریاضی  فیلسوف،  شناس،  ستاره  نیشابوری،  خیام 
سلجوقیان است که به خاطر مقام علمی باالیی که داشته به او لقب »حجه 
الحق« داده بودند، اما بیشتر شهرت و آوازه ی او به خاطر جایگاه ادبی و 
رباعیاتش می باشد که به چندین زبان زنده ی دنیا ترجمه شده و در اروپا 

شهرت فراوانی به دست آورده است.
شرح زندگی خیام نیشابوری

در شرح زندگی نامه شاعر خیام نیشابوری این گونه آمده است که وی در 
قرن پنجم هجری قمری در شهر نیشابور از توابع استان خراسان رضوی به 
دنیا آمد. در سنین میانسالی اصول فقه را نزد امام موفق نیشابوری آموزش 
به  را  و ستاره شناسی  تفسیر، حکمت  فلسفه، حدیث،  آن  از  و پس  دید. 
اند که خیام  این گونه نوشته  ایشان  یاد گرفت. بعضی ها در مورد  خوبی 

فلسفه را مستقیما از زبان یونانی آموخته بود.
حدود سال ۴۴۹ هجری قمری زیر نظر و به سرپرستی ابوطاهر که قاضی 
القضات سمرقند بود، یک کتاب به زبان عربی در مورد معادله های درجه 
سوم نوشت و نام آن را »رساله فی البراهین علی مسائل الجبر و المقابله« 
گذاشت، و از آن جایی که با خواجه نظام الملک طوسی رابطه ای صمیمی 

و نزدیک داشت، این کتاب را به ایشان تقدیم نمود.
پس از گذشت این دوران حکیم عمر خیام نیشابوری توسط پادشاه جالل 
الدین ملک شاه سلجوقی و وزیرش نظام الملک به اصفهان دعوت شد تا 
مسئولیت و سرپرستی رصدخانه ی اصفهان را بر عهده بگیرد. زمان اقامت 

ایشان در اصفهان هجده سال طول کشید.
با مدیریت خیام زیج ملکشاهی یا همان سالنامه آماده شد و طرح سر و 
سامان دادن به گاه شمار را تنظیم کرد. وی گاه شمار جاللی یا همان تقویم 
جاللی را که به نام جالل الدین ملک شاه معروف است دسته بندی کرد، اما 

پس از مرگ ملک شاه این گاه شماری به کار گرفته نشد.
به عنوان ستاره شناس در دربار مشغول خدمت  این زمان عمر خیام  در 
ترین  مهم  نداشت،   زیادی  اعتقاد  شناسی  ستاره  به  خودش  اگرچه  بود، 
نام »رساله فی شرح ما اشکل من  به  اثر ریاضی خود را  تاثیرگذارترین  و 
مصادرات اقلیدس« تالیف کرد و در آن به شرح خطوط موازی و نظریه ی 

نسبت ها پرداخت.

همچنین گفته شده هنگامی که سلطان سنجر، پسر ملک شاه در کودکی 
دچار بیماری آبله شده بود، خیام او را درمان کرده و از چنگال این بیماری 

نجات داده بود.
ولی پس از مرگ ملک شاه و کشته شدن نظام الملک وزیر دربار، خیام مورد 
بی مهری های زیادی قرار گرفت، به گونه ای که کمک مالی به رصدخانه 
زیج قطع شد. پس از سال ۴۷۹ هجری قمری، خیام تصمیم گرفت اصفهان 
را ترک کند و به مرو که به عنوان پایتخت جدید سلجوقیان انتخاب شده 

بود برود.
کتاب های »میزان الحکم« و »قسطاس المستقیم« را احتماال در همان جا 
تالیف کرد. و کتاب »مشکالت الحساب« را نیز احتماال در همین سال ها 
به رشته ی تحریر در آورده است. غالمحسین مراقبی پژوهشگر و محقق در 
زمینه ی تاریخ ایران در مورد حکیم عمر خیام نیشابوری گفته که ایشان در 

طول زندگی خود هرگز ازدواج نکرده و همسری نداشته است.

دست آوردهای علمی و ادبی خیام
 خیام نخستین کسی است که به تحقیق منظم علمی در معادله های درجه 
اول، دوم و سوم پرداخته و آن ها را به صورت تحسین آوری طبقه بندی 
این تحقیقات است،  نموده است. کتاب وی در مورد علم جبر که شامل 
نشان دهنده ی فکر منظم علمی او می باشد و یکی از برجسته ترین آثار 

قرون وسطایی در این علم می باشد.
و سامان  کارهای خیام سر  ترین  برجسته  و  ترین  از مهم  یکی  همچنین 
دوره  در  الملک  نظام  خواجه  وزارت  زمان  در  ایران  شماری  گاه  به  دادن 
پادشاهی ملک شاه سلجوقی به شمار می آید. وی برای این کار مدار گردش 
کره ی زمین به دور خورشید را تا ۱۶ رقم اعشار محاسبه کرد. کار او در ۲۵ 

فروردین سال ۴۵۸ هجری شمسی به اتمام رسید.
حکیم خیام نیشابوری در زمینه ی ستاره شناسی و ریاضی دانی کتاب ها 
و پژوهش های مهمی از خود بر جای گذاشته است. که از جمله آن ها می 

توان به کتاب زیر اشاره کرد:
رساله فی البراهین علی مسائل الجبر و المقابله، که در آن بیشتر از جبر 
هندسی برای حل معادالت درجه سوم استفاده می کند. برگن معتقد است 
متوجه  بخواند،  دفعات  به  را  خیام  جبر  انگلیسی  ی  ترجمه  که  هرکسی 
استدالالت روشن خیام خواهد شد و از نکات خیلی جالبی در مورد تاریخ 

انواع گوناگون معادالت اطالع پیدا خواهد کرد.
موسیقی و ادبیات

نیز  موسیقی  ریاضی  واکاوی  به  خود  زندگی  دوران  در  خیام  عمر  حکیم 
مساله ی  باالربعاء«  التی  اجناس  علی  »القول  کتاب  در  و  گماشته  همت 
تقسیم یک چهارم را به سه فاصله ی مربوط به مایه های بی نیم پرده، با 

نیم پرده ی باالرونده و یک چهارم پرده توضیح می دهد.
عمرخیام تمام زندگی خود را به عنوان فیلسوف و ریاضیدانی مشهور پشت 
ابوالحسن  مانند  اش  دوره  هم  شاعران  که حتی  در صورتی  گذاشت،  سر 
بیهقی و نظامی عروضی از اشعار و رباعیاتی که اکنون باعث شهرت و افتخار 

او شده است، اطالعی نداشتند.
تعداد رباعیات خیام ۵۷ تا می باشد که به کمک آن ها می توان تا حد 
زیادی به زبان شاعری و روش فلسفی او پی برد. زبان خیام نیشابوری در 
شعر بسیار ساده، طبیعی و بی آالیش است و در شاعری پیرو کسی نمی 
باشد. مشخص است که هدف این حکیم بزرگوار از سرودن این رباعیات 

شاعری نبوده است بلکه بیشتر به خاطر داشتن ذوق شاعری بینش های 
فلسفی خود را در قالب شعر بیان می کرده است.

رباعیات خیام به چند دسته ی کلی تقسیم می شود که شامل راز آفرینش، 
از ازل نوشته، درد زندگی، گردش دوران، دم را دریابیم، ذرات گردنده و 

هرچه بادا باد می باشد.
 مرگ و آرامگاه عمر خیام

مورخان زمان مرگ خیام نیشابوری را در حدود سال های ۵۱۷ تا ۵۲۰ 
هجری قمری در زادگاه خود نیشابور می دانند. گروهی از تذکره نویسان 

هم تاریخ فوت او را سال ۵۱۶ هجری قمری نوشته اند.
اما سرانجام پس از انجام تحقیق ها و بررسی های الزم، تاریخ دقیق مرگ 
خیام نیشابوری را سال ۵۱۷ هجری قمری اعالم کرده اند. آرامگاه ایشان در 
حال حاضر در شهر نیشابور قرار دارد، در باغی که آرامگاه امامزاده محروق 

)ع( واقع شده است.
یادبودهای عمر خیام

جالب است بدانید که یکی از حفره های ماه به افتخار این حکیم عالی قدر 
به نام عمر خیام نام گذاری شده است. و سیارک ۳۰۹۵ در سال ۱۹۸۰ به 

نام وی نامگذاری شد.
یک هتل در تونس به نام عمر خیام است، و شراب هایی در کشور فرانسه 

و مصر تولید می شود که خیام نام دارد.
در سال ۱۹۵۶ فیلم آمریکایی عمر خیام ساخته شد. همچنین فیلم میراث دار: 
افسانه عمر خیام، فیلم آمریکایی دیگری است که در سال ۲۰۰۵ ساخته شد.

خیام شخصیت اصلی رمان سمرقند اثر امین معلوف می باشد. وی همچنین 
یکی از موضوعات بحث میان دو تن از شخصیت های رمان »گرگ دریا« اثر 

جک لندن نیز می باشد.
 کتاب ها و آثار حکیم عمر خیام

رساله فی البراهین علی مسائل الجبر و المقابله – به زبان عربی
رساله فی شرح ما اشکل من مصادرات کتاب اقلیدس

میزان الحکمه
قسطاس المستقیم

رساله مسائل الحساب
القول علی اجناس آلتی باالربعاء

رساله َکون و تکلیف

سیری در زندگی و آثار حکیم خیام نیشابوری

سرویس ادبی کرمان امروز

شعر درباره صبر از نظر مضمون بسیار گسترده است. در 
اشعار عاشقانه صبر بر جفا و فراق یار و در ادبیات تعلیمی 

صبر بر مصائب روزگار را در بر می گیرد.
باشد،  عاشقانه  ادبیات  شاخه  در  اگر  صبر  درباره  شعر 
صبر از دوری و فراق محبوب و صبوری بر جفای معشوق 
را توصیف می کند. عاشق نمی تواند صبر کند و اطرافیان 
به  تن  روزگار  اجبار  به  یا  می کنند  توصیه  به صبر  را  او 
صبر داده است. در بعضی موارد شاعر تهدید می کند که 
با مضمون  پایان رسیدن است. شعر  به  صبرش در حال 
صبر اگر جزو ادبیات تعلیمی باشد به صبر در سختی های 

زندگی و مصائب روزگار، ناخوشی و بیماری اشاره دارد. 
گلچین اشعار و تک بیت های ناب درباره صبر

 صبر کن ای دل که صبر سیرت اهل صفاست
چاره عشق احتمال شرط محبت وفاست

***
صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم

همه دانند که در صحبت گل خاری هست
***

ز حد بگذشت مشتاقی و صبر اندر غمت یارا
به وصل خود دوایی کن دل دیوانه ما را

***
هر نصیحت که کنی بشنوم ای یار عزیز
صبرم از دوست مفرمای که من نتوانم

***
کسی که روی تو دیده ست حال من داند
که هر که دل به تو پرداخت صبر نتواند

***
صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را

تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید
***

مایه پرهیزگار، قوت صبرست و عقل
عقل گرفتار عشق، صبر زبون هواست

***
فراقم سخت میآید ولیکن صبر می باید

که گر بگریزم از سختی رفیق سست پیمانم
سعدی

******
بر شاه خوبرویان واجب وفا نباشد

ای زردروی عاشق تو صبر کن وفا کن
مولوی

******
گویند سنگ لعل شود در مقام صبر
آری شود ولیک به خون جگر شود

***
دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم

و اندر این کار دل خویش به دریا فکنم
***

رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شد

همچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع
...

کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت
تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع

***
باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش

بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش
***

از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار
کان تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد

حافظ
******

راهیست بی کرانه غم عشقش و مرا
چون پای صبر نیست به پایان نمی رسم

انوری
******

بر غمم گفتی صبوری کن، بلی شاید کنم
هیچ جایی، صبر اگر بی آب ماهی می کند

ظهیر الدین فاریابی
******

دارم عقیق صبر به زیر زبان خویش
مانند خضر، تشنه آب بقا نیم

***
صبر کن بر تلخکامی ها که آخر روزگار

چشمه سار نوش سازد بوسه گاه نیش را
***

صبر من در سخت جانی ها قیامت می کند
سایه بی دست زخم تیغ، ایوب مرا

***
صبر درد بی دوا را عاقبت درمان کند

ناامیدی خضر ره شد رهرو گمراه را
***

صبر و طاقت از دل بی تاب می جوییم ما
حیرت آیینه از سیماب می جوییم ما

صائب تبریزی
******

قرار عاشق بیدل به صبر باشد و بس
چو صبر نیست دل بی قرار را چه کنم؟

***
درد من عشقست و درمانش بغیر از صبر نیست

چون کنم؟ کز درد مشکل تر بود درمان من
***

گفتی: اگر دل تو ربودم به صبر کوش
صبری که بود، پیشتر از دل ربوده ای

***
دوستان، عاشقم و عاشق زارم، چه کنم؟

چاره صبرست، ولی صبر ندارم، چه کنم؟
...

دردمندان همه از صبر قراری گیرند
چون من از درد تو بی صبر و قرارم چه کنم؟

***

یک دو روزی صبر کن، ای جان بر لب آمده
زانکه خواهم در حضور دوست بسپارم ترا

***
ای صبر، کجایی؟ که ز حد می گذرد باز

بر دل ستم آن مه و بر من ستم دل
هاللی جغتایی

******
ز بیدالن که ندارند بی تو صبر و قرار

روا مدار جدائی که خود ترا دارند
خواجوی کرمانی

******
بر سر عقل آستینی می زنم
از در صبر آستانی می کنم

خاقانی
******

بهر درد بینوایی صبر تسکین است و بس
دست بر دل زن  که دیگر دلق ما را پینه نیست

***
دو روزی با غم و رنج حوادث صبر کن بیدل

جهان آخر چو اشک از دیده ات یک بار می افتد
بیدل دهلوی

******
صبر از دل من مخواه در عشق

کشتی نرود چو لنگر افتاد
***

چه کنم گر نکنم صبر فروغی در عشق
گر نیارد دلم از صحبت دلدار گذشت

فروغی بسطامی
******

به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند
»چنین عزیز نگینی، به دست اهرمنی«

رهی معیری
******

خون می چکد از دیده در این کنج صبوری
این صبر که من می کنم افشردن جان است

هوشنگ ابتهاج
******

گر بخواهم گل بروید بعد از این از سینه ام
صبر باید کرد تا سنگ مزاری بشکند

***
شاهرگ های زمین از داغ باران پر شده ست

آسمانا! کاسه صبر درختان پر شده ست
فاضل نظری

******
تا ببرد صبر و قرار از دلم

با دل تو عشق قراری گذاشت
مژگان عباسلو

******
شاید آن روز بیاید، من و تو »ما« بشویم

پر شده کاسه صبر من از این شایدها
سعید شیروانی

******
آشنا هستی به چشمم صبر کن، قدری بخند

یادم آمد، من تو را روز نخستین دیده ام
سیدحمیدرضا برقعی

******
چیزی نمانده از جگر ما که سال هاست

دنداِن صبر بر سِر دندان فشرده ایم
حسین جنتی

******
هی گریه پشت گریه و هی صبر پشت صبر

هر کس شنید قلبش از این ماجرا گرفت
بیتا امیری

******
من خسته ام از این همه تاوان جدایی

ای بی خبر از حال من امروز کجایی
من صبر نکردم که به این روز بیفتم

اینقدر نگو صبر کنم تا تو بیایی
ای دوست کجایی

روزبه بمانی
رباعی و دوبیتی در مورد صبر

 بر عشق توام، نه صبر پیداست نه دل
بی روی توام، نه عقل برجاست نه دل
این غم که مراست، کوه قافست نه غم

این دل که تراست، سنگ خاراست نه دل
رودکی

******
از درد دل خود به فغانم چه کنم؟

وز زندگی خویش به جانم چه کنم؟
صبرست مرا چاره و دانند همه

لیکن من بیچاره ندانم، چه کنم؟
هاللی جغتایی

******
دوش عقلم هوس وصل تو شیدا می کرد

دلم آتشکده و دیده چو دریا می کرد
نقش رخسار تو پیرامن چشمم می گشت
صبر و هوش من دلسوخته یغما می کرد

عبید زاکانی
******

می توانم بود بی تو، تاب تنهاییم هست
امتحان صبر خود کردم، شکیباییم هست

سوی تو گویم نخواهم آمد اما، می شنو
ایستاده بر در دل، صد تقاضاییم هست

وحشی بافقی
شعر نو با مضمون صبر

 من صبورم اما
به خدا دست خودم نیست اگر می رنجم

یا اگر شادی زیبای تو را
به غم غربت چشمان خودم می بندم

من صبورم اما
چه قَدر با همه عاشقی ام محزونم

و به یاد همه خاطره های گل سرخ

مثل یک شبنم افتاده ز غم مغمومم
من صبورم اما

بی دلیل از قفس کهنه شب می ترسم
بی دلیل از همه تیرگی رنگ غروب

و چراغی که تو را از شب متروک دلم دور کند
من صبورم اما

آه، این بغض گران
صبر چه می داند چیست

حمید مصدق
******

ای صبور! ای پرستار!
ای مؤمن!

پیروزی تو میوه  حقیقت توست
رگبارها و برف را

توفان و آفتاب آتش بیز را
به تحمل و صبر

شکستی...
احمد شاملو

******
برای ساختن کشتی آرزوهایت

هر چقدر هم که سخت باشد صبر کن
چرا که قایق کاغذی رویاها

خیلی زودتر از آنچه فکر می کنی
زیر آب خواهد رفت

رسول یونان
******

تمام قاصدک ها هم می دانند
که در ازدحام غیاب ناگزیرت

زیر تبّسم همین آسمان پرستاره
صبر ایوبی ام را کاسه کاسه پر از ترانه کرده ام..

حاال که آب دلتنگی ام
از سر همه دریاها گذشته است،

آن چمدان پراشتیاق را
از جامه های آغشته به عطر عالقه پر کن

باور کن
باالتر از سیاهی چشم هایت

رنگ آبی آسمانی ست
که برای پر پروازت آغوش گشوده است

ماندانا پیرزاده
******

دلم بهانه تو را دارد
تو می دانی بهانه چیست؟

بهانه همان است که شب ها
خواب از چشم من می دزدد
بهانه همان است که روزها

میان انبوهی از آدم ها
چشمانم را پی تو می گرداند

بهانه همان صبری است
که به لبانم سکوت می دهد
تا گالیه ای نکنم از نبودنت

زیباترین اشعار درباره صبرو سکوت
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سرویس اقتصادی کرمان امروز

بر اساس مدارک و واقعیات موجود، زنان سهم عمده ای در فعالیت های 
این کشورها حوزه  دارند. در  توسعه  تولیدی کشورهای در حال  و  اقتصادی 
اقتصاد ملی است و  فعالیت اقتصادی آنها عمدتا بخش غیر رسمی )سنتی( 
به عنوان تولیدکنندگان جزء، فروشندگان کاال و یا کارگران خدماتی فعالیت 
می کنند. این تقسیم بندی به  ویژه در بخش کشاورزی مصداق روشن تری 
دارد. در عین حال دستمزد زنان برای کارهای مشابه بسیار کمتر از مردان 
است. به طوری که در اکثر کشورهای در حال توسعه زنان 25 درصد بیشتر 
از مردان کار می کنند ولی حقوق آنها 40 درصد کمتر از مردان است. به نظر 
کاندیوتی )DENIZ KANDIYOTI( کار در مقابل دستمزد در بخش رسمی 
آنان،  به خاطر دستمزد کمتر  پیشنهاد می شود که  زنان  به  زمانی  اقتصاد، 
منافع کارفرما در استخدام زنان مشهود باشد. اگر چه اصوالً کار و تولید در 
بخش سنتی سخت و طاقت فرسا است ولی عالوه بر آن، کارهای سخت تری 
نظیر جمع آوری هیزم و نشاء برنج در شالیزارها و یا کشاورزی در مزارعی که 
در شرایط مناسبی قرار ندارند، به عهده زنان روستایی واگذار می شود. این 
مسؤولیت ها در شرایطی است که آنان وقت و انرژی فراوانی را صرف تولید 
و نگهداری فرزندان و خانه داری می کنند. با وجود همه این مشکالت، زنان 
اجتماعی  موقعیت  و  منزلت  از  ناکافی  درآمد  با  کشاورزی  بخش  در  شاغل 
متناسب با نقش اجتماعی خود نیز برخوردار نیستند. در چنین شرایطی زنان 
امکانات و ابزار الزم را برای تغییر وضع و بهبود فعالیتهای اقتصادی و موقعیت 
اجتماعی خود ندارند. از جمله، راههای دسترسی به آموزش، کسب مهارت 
و تخصص ها به روی آنها بسته است. تشکیل سازمانهای رسمی اقتصادی به 
وسیله آنها با مشکالت اجتماعی، فرهنگی و اداری بسیاری روبه رو می شود. 
به منابع مالی و اعتباری )دولتی و غیر دولتی( به علت نداشتن وثیقه معتبر 
و به رسمیت نشناختن آنها به عنوان اعضای فعال اقتصادی جامعه به وسیله 
نهادهای سنتی و سازمانهای رسمی اعتباری، کمتر دسترسی دارند و اگر هم 

داشته باشند، امکان هزینه کردن مستقل وامها به ایشان داده نمی شود و...
بسیاری از تحقیقات در زمینه اشتغال زنان و موقعیت اقتصادی و تولیدی 
آنان در جامعه روستایی به این نتیجه رسیده است که عوامل بنیانی و مؤثر در 
پیدایش مشکالت فوق الذکر در کشورهای در حال توسعه )و حتی کشورهای 

صنعتی( عبارت است از:
1ـ بی توجهی به فعالیتهای اقتصادی زنان بویژه در جامعه روستایی و مطرح 
نگرش  ماندن  برجای  و  اسناد رسمی کشورها  در  آنها  تعریف  عدم  و  نشدن 

سنتی به کار آنها
2ـ تسلط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مرد در جامعه و بخصوص در بخش 

روستایی و نقش فرعی و وابسته زنان
3ـ تبعیض در شرایط اشتغال و کار زن در جامعه که عمدتا محصول تسلط 

مردان است
4ـ فرصت های اندک زنان برای تحصیل و کسب مهارتهای جدید به علت 

اشتغال در خانه و عدم دسترسی کافی و الزم به نهادها.
رسمی،  نهادهای  و  سازمانها  در  روستایی  زنان  حضور  عدم  ترتیب  بدین 
واقعیتی است که ریشه در کمبودها، نارساییها، بی توجهی ها وامکانات دارد 
که زمانی که با عناصر فرهنگی و اصول حاکم بر تفکر و تلقی برنامه ریزان 
و مدیران و عامه مردم همراه می شود، به مرور زمان زن روستایی را به بی 

قابلیتی و بی منزلتی می کشاند.
زنان روستایی و تولید محصوالت کشاورزی

آمارهای  برخی  فعالیتهای کشاورزی  در  زنان  میزان مشارکت  در خصوص 
غیر رسمی حاکی است آنان به میزان 60 درصد در زراعت برنج، 90 درصد 
در تولید سبزی و صیفی، 50 درصد در زراعت پنبه و دانه های روغنی و 30 
درصد در امور داشت باغها مشارکت دارند. اما چگونگی این مشارکت بستگی 
تام به خصوصیات فرهنگی مناطق، نوع نظام بهره برداری از اراضی، ترکیب 
عوامل  و  منطقه  طبیعی  خصوصیات  کشاورزی،  فعالیت  نوع  خانوار،  اعضای 
اقتصادی اجتماعی دارد. به عنوان مثال، در مناطق شمالی کشور که زراعت 
برنج رایج است، به دلیل حجم باالی کار، زنان عهده دار بیش از 60 درصد 
مراحل تولید این محصول هستند و یا در منطقه گرگان و رشت که 70 درصد 
پنبه کشور تولید می شود به دلیل ظرافتی که عمل برداشت پنبه دارد سهم 
زنان بیش از 66 درصد عنوان می شود. زنان در بخش کشاورزی در هر سه 
مرحله کاشت، داشت و برداشت دخالت دارند. در مرحله داشت مشاهده شده 
که زنان در بذرپاشی و نشاکاری مشارکت دارند. در داشت، نقش زنان بسیار 

با اهمیت است؛ به طوری که در آبیاری پا به پای مردان کار می کنند و در 
وجین کردن و هرس گیاهان، از نیروهای اصلی به حساب می آیند و باالخره 
در مرحله برداشت، تقریبا می توان گفت نقش زنان تعیین کننده است. البته 
باید خاطرنشان ساخت که سهم زنان در مراحل سه گانه بستگی به نوع کشت 
در مناطق مختلف دارد. به عبارت دیگر تقسیم کار بر اساس جنس، وابسته 
بازار و مقدار در  با  به درجه توسعه منطقه روستایی، میزان ارتباط محصول 
دسترس بودن نیروی کار مردان می باشد. در برخی نقاط ایران، تقسیم کار 
مثاًل  گیرد.  می  صورت  محصول  تنوع  اساس  بر  مرد،  و  زن  میان  کشاورزی 
مردان در زراعت گندم و زنان در تولید توتون دخالت دارند. در بعضی نقاط 
دیگر، زنان و مردان نقش مکمل را ایفا می کنند. مثاًل در شمال ایران زن و 

مرد در مراحل مختلف تولید برنج انجام وظیفه می کنند.
فعالیت کشاورزی زنان در روستاهای ایران در سه مقطع تاریخ معاصر توسعه 
ارضی  اصالحات  از  قبل  است.  بوده  ای  توسعه  عوامل  تأثیر  تحت  روستایی 
زمینهای  به  دسترسی  از  زنان  ایران،  در  موجود  عرفی  قوانین  طبق   ،1341

اگر کشاورز در نظام  رایج،  بر طبق سنت  بودند.  زراعی دور نگهداشته شده 
مزارع به کشت و زرع مشغول بود و در عین حال مقدار نسق زراعی او زیاد 
بود، مجبور بود از نیروی کار خانوار و از جمله نیروی کار زن خانوار استفاده 
کند. اگر مقدار نسق زراعی کم بود، زن خانوار در بعضی موارد مجبور به کار 
در مزارع سایرین به صورت دستمزدی بود. در برخی موارد نیز زنان مجبور 
به کار در سایر بخشها می شدند. قبل از اصالحات ارضی به علت سنتی بودن 
ابزار و وسایل تولید، در محصوالت کاربر نقش، زنان عمدتا مربوط به مراحل 
داشت و برداشت بود. در کشت محصول، در اکثر مزارع چیدن پنبه انحصارا 
در اختیار زنان بود. در همین مقطع )قبل از سال 1341(، در کشت برنج نقش 
زنان آشکار است. در شخم زدن و آماده کردن زمین، در ماله کشی نوبت سوم، 
شرکت می کردند. همچنین در تهیه کود طبیعی نقش فعالی داشته اند. تهیه 
بذر و آماده ساختن آن برای انتقال به خزانه، کار زنان بوده است. نشاکاری 
یا مهمترین مرحله زراعی برنج کاماًل به وسیله زنان انجام می گرفت. وجین 
کاری که کاری طاقت فرساست توسط زنان صورت می پذیرفت. مرحله دوم 

درو به وسیله مردان و زنان مشترکا و خرمن کوبی به وسیله مردان صورت 
می گرفت. خشک کردن برنج و پوست گیری آن اختصاصا به عهده زنان بوده 
است. باالخره باید از مشارکت زنان در کشت گندم قبل از اصالحات ارضی نام 
برد. در کشت این محصول، مراحل کاشت و داشت عمدتا با مردان است، اما 
زنان به هنگام برداشت درو، خرمن کوبی، باد دادن محصول و خوشه چینی 

فعاالنه شرکت داشتند.
زنان روستایی و صنایع دستی

یکی از مهمترین فعالیت های زنان روستایی اشتغال در زمینه صنایع دستی 
دارند.  زنان روستایی  باالیی در خوداشتغالی  اهمیت  این صنایع  و  باشد  می 
از نظر اقتصادی، کار در زمینه صنایع دستی نیاز به سرمایه گذاری چندانی 
نداشته و هر خانواده روستایی با هر میزان سرمایه ای می تواند در این زمینه 
مشغول باشد. خوداشتغالی زنان روستایی از طریق گسترش و توسعه صنایع 
دستی در روستاها می تواند تا حد زیادی نقش زنان را ارتقا داده و شرایط 
مناسبتری را از لحاظ اجتماعی برای آنان فراهم نماید. از اهم تأثیر اشتغال 

زنان روستایی در زمینه صنایع دستی می توان به موارد زیر اشاره داشت:
ـ افزایش بهره وری در تولیدات بخش کشاورزی و کاهش ضایعات

ـ ارتقاء کیفیت تولیدات صنایع دستی در مناطق روستایی
ـ انتقال ارزش افزوده بیشتر به مناطق روستایی و افزایش درآمد روستاییان

ـ اشتغال بخش عمده ای از نیروهای فعال جامعه روستایی
ـ اشاعه فرهنگ فنی و مهیا کردن زمینه الزم جهت دیگر برنامه های توسعه 

روستایی
اشتغال و زنان روستایی

 6/23 از  بیش  ایران،  آمار  مرکز  سال 1370  آمارگیری جمعیت  اساس  بر 
که  دارند  سکنی  روستاها  در  کشور  جمعیت  از  درصد(   3/42( نفر  میلیون 
نزدیک به 5/11 میلیون نفر آنها )6/20 درصد جمعیت کل کشور و 06/48 
با وجود کاهش نسبت  درصد جمعیت روستایی( را زنان تشکیل می دهند. 
جمعیت روستایی ـ شهری در طول سالهای 1335 تا 1370 قدر مطلق آن 
بوده  افزایش  به  رو  پیوسته  روستایی  زنان  جمعیت  مطلق  قدر  همچنین  و 
تعداد  و  نفر  میلیون  به 6/23  میلیون  از حدود 13  است. جمعیت روستایی 
زنان روستایی از 4/6 به نزدیک 5/11 میلیون نفر رسیده است. از این تعداد 
نزدیک به 1/7 میلیون نفر یعنی 6/61 درصد زنان روستایی در سن فعالیت 
هستند که از این عده، تعدد 6/6 میلیون نفر از لحاظ اقتصادی فعالند. این 
آمار اهمیت زنان روستایی را در نظامهای بازتولیدی نمایان می سازد. زنان 
نیروی  بازتولید  زیست شناختی،  )بازتولید  بازتولیدی  نظام  در سه  روستایی 
در  دارند.  مشارکت  کننده  تعیین  و  اساسی  به طور  اجتماعی(  بازتولید  کار، 
تکثیر  واقع  در  مثل  تولید  و  ـ  بارداری  شناختی،  زیست  بازتولید  با  رابطه 
موجود  عنوان  به  روستاها  در  زنان  به  تا  گردیده  باعث  که  است  کار  نیروی 
باارزش نگریسته شود. به علت خصلت کاربر بودن اکثر نظامهای بهره برداری 
)چه در زمینه کشاورزی و چه در سایر زمینه ها(، یکی از نقشهای اساسی و 
فرهنگی زنان در روستاها، بازتولید زیست شناختی و نیروی کار است. ازدواج 
زنان روستایی در سنین پایین مبین این ادعا می تواند باشد. زنان روستایی با 
نگهداری از فرزندان، تهیه غذا، تمیز کردن منزل، تیمارداری از مریضان و افراد 
مسن و غیره، در واقع به »بازتولید« نیروی کار می پردازند. در حقیقت زنان 
روستایی هستند که با تالشهای بی وقفه خود محیط زندگی را جهت ادامه 
حیات نیروی کار تنظیم می کنند. باالخره باید خاطرنشان ساخت که زنان 
با مشارکت در تولید، در واقع در بازتولید اجتماعی سهم مهمی دارند. جریان 
بازتولید اجتماعی شامل تعدادی از وظایف تولیدی است که با ساختار خانه 
گره خورده است. مراقبت از حیوانات اهلی، کار کشاورزی، تولید محصوالت 
صنعتی و ارائه خدمات مختلف مثل آب آوردن و تهیه هیزم، همه و همه از 
عوامل اصلی بازتولید اجتماعی است که عمدتا بر دوش زنان روستایی است. 
به همین لحاظ ارزش بازتولیدی زنان روستایی را دو چندان می کند. در واقع 
بازآفرینی روابط  به دائمی کردن و  به وسیله زنان، رجوع  بازتولید اجتماعی 

تولیدی اصلی در جامعه روستایی است.
نتیجه گیری

از آنجایی که زنان روستایی در جامعه ما و بسیاری از کشورهای در حال 
توسعه گرفتار معضالت و کاستیهای فراوان هستند، پرداختن به نقش و پایگاه 
ای  ویژه  اهمیت  از  روستایی  توسعه  فرآیند  در  آنان  اجتماعی  ـ  اقتصادی 
برخوردار است. چنانچه معتقد باشیم زنان روستایی در جامعه روستایی، نظام 
تولید و بازخور مسایل فرهنگی و اجتماعی نقش مؤثر و تعیین کننده ای ایفا 
می نمایند، بنابراین الجرم در پژوهش ها و تحقیقات باید جایگاهی خاص و 
مرادف اهمیت وجودی و نقششان را بیابند. به همین نسبت ضروری است در 
آموزشهای متناسب با فعالیت و پیشه در ابعاد و عرصه های مختلف زندگی 

جهت ارتقاء بینش، دانش و نگرش آنان اهتمامی خاص داشت.

تحلیلی بر نقش تولیدی زنان روستایی
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هشدار جدی سردار سلیمانی 
به رژیم صهیونیستی

حساب توئیتری منتسب به سردار سلیمانی بخشی از سخنان فرمانده 
سپاه قدس درباره اسرائیل را منتشر کرده است. در این پست توئیتری 
که در واکنش به تجاوز های رژیم صهیونیستی به لبنان و سوریه منتشر 
شده، به نقل از سردار سلیمانی آمده است؛ قطعا این عملیات  دیوانه وار، 
اللواء قاسم  آخرین دست و پا زدن های رژیم صهیونیستی خواهد بود. 

سلیمانی: ستکون هذه العملّیات الجنونّیة حتمًا آخر تخّبطات

نرخ بادیگارد در ایران چند؟
در کشور های غربی مثل آمریکا بادیگارد های شخصی به ازای هر ساعت 
بادیگارد هایی که  ایران دستمزد  در  حدود ۱۰۰ دالر دستمزد می گیرند. 
فقط اندام تنومند دارند، ساعتی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان، روزانه ۴۰۰ تا 
بادیگارد های  اما  است.  تومان  میلیون  پنج  ماهانه  و  تومان  هزار   ۴۵۰
حرفه ای و دوره دیده معموال ساعتی ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان، روزانه ۸۰۰ 
دستمزد  میلیون   ۱۵ تا   ۱۰ بین  ماهانه  و  تومان  میلیون  یک  تا  هزار 

می گیرند.

قتل همسر به دلیل مشکالت مالی
رساند،  قتل  به  را  او  با همسر دومش  از مشاجره  بعد  بدهکار که  مرد 
جزئیات قتل هولناک این زن را که مقابل چشم فرزندش اتفاق افتاده 

 بود، توضیح داد.
پیش  سال  یک  قتل  این  شرق،  از  نقل  به  اقتصادآنالین  گزارش  به 
اتفاق افتاد و مأموران پلیس با تماس تلفنی متهم در جریان واقعه قرار 
گرفتند. این مرد به مأموران گفت: همسرم را شب گذشته به قتل رساندم 
و جسدش در خانه  است. خودم هم در خانه هستم و منتظرم بیایید و 

من را دستگیر کنید.
مأموران بعد از حضور در محل با جسد زن جوانی به نام هانیه روبه رو 
شدند. بررسی های اولیه نشان می داد هانیه خفه شده  است. به دستور 
بازپرس پرونده جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت و متهم که در 
صحنه جرم به قتل اعتراف کرده  بود، به اداره آگاهی برده شد. او در 
از کرده ام  اقرار کرد و گفت:  به قتل همسرش  بار دیگر  بازجویی ها 
فقط  و  نمی آید  بر  من  از  کاری  در حال حاضر  اما  پشیمان هستم 

شرمنده هستم.
پرونده با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست برای رسیدگی به 
شعبه ۴ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و متهم پای میز 
متهم  علیه  کیفرخواست  رسیدگی  جلسه  ابتدای  در  رفت.  محاکمه 
خوانده شد و سپس مادر مقتول به عنوان یکی از اولیای دم در جایگاه 
قرار گرفت و خواستار صدور حکم قصاص شد. در ادامه ولی قهری 
فرزند صغیر مقتول در جایگاه حاضر شد و شکایت خود را مطرح کرد.
دومش  همسر  قتل  اتهام  او  گرفت.  قرار  جایگاه  در  متهم  سپس 
او  از  و  کردم  ازدواج  زنی  با  قبل  سال  چند  گفت:  و  کرد  قبول  را 
صاحب یک فرزند شدم با اینکه مردی بودم که تمکن مالی داشتم و 
می توانستم زندگی ام را اداره کنم، اما همسر اولم به  دلیل اختالفاتی 
و  بودیم  فرزند  ما صاحب یک  کرد  ترک  را  من  داشتیم،  با هم  که 
او حاضر نشد حتی به خاطر بچه کنار من بماند. من و پسرم تنها 
ماندیم. من دو مغازه در بازار داشتم که در آن دو مغازه کار می کردم. 
بعد از جدایی از همسر اولم با همسر دومم آشنا شدم. هانیه آرایشگر 
بود و خودش درآمد داشت. هفت سال قبل با هانیه ازدواج کردم اما 
آن  دلیل  به   و  داشتم  مالی  مشکل شدم. مشکالت  دچار  هم  او  با 
مجبور شدم مغازه هایم را اجاره دهم و خودم در مغازه پدرم مشغول 

به کار شدم.
متهم گفت: مشکالت مالی ام باعث شده  بود همسر اولم هم از من 
جدا شود حاال این اتفاق درباره هانیه هم افتاده  بود. او مدام به من 
غر می زد که چرا خرجی کمی می دهم و پول به خانه نمی آورم. ما 
مدت ها بود که با هم دعوا و درگیری داشتیم. روز حادثه طبق معمول 
هر روز وقتی من به خانه رفتم هانیه سرزنش هایش را شروع کرد. 
به  بیشتری  باید پول  به من می گفت  بود و  ناراحت  او عصبانی و 
خانه بیاورم اما من نمی توانستم این کار را بکنم. پسر ۲.۵ساله ما 
در اتاق بازی می کرد و من همچنان با همسرم مشاجره می کردم. 
بعد از درگیری لفظی وقتی او داد زد، به سمتش رفتم و دستم را روی 
گلو و دهانش گذاشتم تا صدایش را قطع کنم و همسایه ها نشنوند. 
هانیه بی حال روی زمین افتاد من هم بچه را برداشتم و به طبقه 
پایین که خانه پدرم بود، بردم و بعد خودم به طبقه باال برگشتم تا با 
همسرم صحبت و مشکل را حل کنم اما وقتی به او نزدیک شدم، 
دیدم نفس نمی کشد و بدنش در حال سردشدن است. او مرده  بود 
و من کاری نمی توانستم بکنم تا صبح باالی سر او نشستم و گریه 
کردم. صبح هم موضوع را به خواهرم گفتم و بعد با پلیس تماس 

گرفتم و همه چیز را توضیح دادم.
بنا بر این گزارش، هیات قضات بعد از گفته های متهم و دفاعیات 

وکیل مدافع او برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.
.

گراقدامبهثبتنامقبضبرقنکنیدبدهکارمیشوید ا
تنها ۱۰ روز تا زمانی که از سوی دولت برای حذف 
از  باقی مانده و قرار است  قبوض کاغذی تعیین شده 
اول مهرماه سال جاری، این قبوض به طور کلی حذف 
به  به گفته مسئوالن چنانچه مشترک  بنابراین  شوند، 
ثبت اطالعات خود برای دریافت قبض الکترونیک اقدام 
نکند، اطالعات قبض را دریافت نخواهد کرد و بدهکار 
برنامه ریزی های  طبق  ایسنا،  گزارش  به  شد.  خواهد 
صورت گرفته از سوی وزارت نیرو، قبوض کاغذی برق 
باید تا اوایل مهرماه کوله بار خود را از خانه های مردم 
جمع کنند و پس از آن اطالعات قبض مشترک توسط 
مشترکین  بنابراین  بگیرد.  قرار  وی  اختیار  در  پیامک 
باید تا اواسط شهریورماه نسبت به ثبت اطالعات خود 

در سامانه های معرفی شده اقدام کنند.
تهیه  برای  درخت  هزار   ۱۲ ساالنه  مسئوالن  گفته  به 
محل  از  است  قرار  و  می شود  قطع  کاغذی  قبوض 
برای  می شود،  صرفه جویی  راستا  این  در  که  کاغذی 
آموزشی  وسائل  محروم  مناطق  دانش آموز  هزار   ۱۰۰

تامین  شود.
ثبت اطالعات ۸۰ درصد از مشترکان

در این راستا، غالمعلی رخشانی مهر - معاون هماهنگی 
توزیع توانیر - در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که طبق 
آخرین آمار حدود ۸۰ درصد از مشترکین برق، یعنی 
۳۰ میلیون مشترک از ۳۶ میلیون مشترک، اطالعات 
ثبت  سامانه   در  را  خود  همراه  تلفن  و  قبض  شناسه 
باقی  مشترک  میلیون   ۶ حدود  کرد:  اظهار  کرده اند، 
مانده اند که هنوز اطالعاتی از شماره تلفن همراه آن ها 
اگر هست راستی آزمایی خوب  یا  نیست  ما  اختیار  در 
جواب نداده است. یعنی مطمئن نیستیم شماره متعلق 

به آن مشترک است یا خیر.
وی با تاکید بر این که شش میلیون عدد قابل توجهی 
است، گفت: این مشترکان حدود ۱۰ تا ۱۵ روز برای 

ثبت اطالعات خود مهلت دارند. زیرا اگر اطالعات خود 
را تا ۱۵ شهریورماه ثبت کنند، ما هم تا روز اول مهر 
آزمایی  راستی  را  اطالعات  تا  داشت  خواهیم  مهلت 

کنیم.
اگر قبض خود را حذف نکنید، بدهکار می شوید

معاون هماهنگی توزیع توانیر ادامه داد: از اول مهرماه، 
مطلقا قبض کاغذی توزیع نخواهد شد. مگر در مناطق 
بسیار محدود کشور که احتماال نواحی مرزی باشند یا 
این  که  ندارد  آنتن  همراه  تلفن  که  روستاهایی  برخی 

نقاط بسیار نادر هستند.
را  خود  اطالعات  که  مشترکینی  درباره  رخشانی مهر 
این  توصیه  داد:  توضیح  نکنند،  ثبت  شهریور   ۱۵ تا 
غیر  در  کنند،  ثبت  را  خود  اطالعات  مشترکین  است 
این صورت نمی توانند صورت حساب را دریافت کنند 
منزل  به  بدهی  دریافت  برای  است همکاران  و ممکن 

آن ها مراجعه کنند.
تشریح چهار روش حذف قبوض برقی

همراه  تلفن  شماره  دریافت  به منظور  روش  چهار  اما 
گرفته  نظر  در  پیامکی  قبوض  ارسال  برای  مشترکان 
کنتور  قرائت  ماموران  نخست،  روش  در  است.  شده 
تلفن همراه مشترک  منازل شماره  به  مراجعه  از  پس 

را دریافت و در سامانه ثبت خواهند کرد.
که  است  شده  اعالم  سرشماره ای  نیز  دوم  روش  در 
خود،  اشتراک  شناسه  شماره  ارسال  با  مشترکان 
این  از  و پس  ثبت خواهد شد  اطالعاتشان در سامانه 
قبوض خود را به شکل پیامک دریافت خواهند کرد. در 
واقع همه مشترکان در سطح کشور می توانند با ارسال 
*۱* شناسه قبض # به سرشماره ۲۰۰۰۱۵۲۱ نسبت 
به ثبت شماره همراه خود در سامانه صدور قبض کشور 

اقدام کنند.
که  شود  انجام  همراهی  شماره  با  باید  اقدام  این 

مسئولیت پرداخت صورت حساب برق را برعهده دارد، 
یعنی مالک، مستأجر و یا هر فرد دیگری که مسئولیت 
صورت حساب برق از سوی مالک به وی واگذار شده 
در  پیامک  قالب  در  الزم  راهنمایی  آن  از  پس  است. 

اختیار مشترک قرار خواهد گرفت.
به  مراجعه  با  می توانند  مشترکان  نیز  سوم  روش  در 
به  نسبت  کشور  سراسر  در  توزیع  شرکت   ۳۹ سایت 
ثبت اطالعات خود اقدام کنند. همچنین اپلیکیشنی در 
سایت های یاد شده قرار گرفته که مشترکان می توانند 
الکترونیکی،  بر دریافت قبوض  از آن عالوه  با استفاده 
تمامی خدمات پس از فروش را از طریق این اپلیکیشن 

دریافت کنند.

مستاجرها چه کنند؟
چنانچه فردی مالک خانه نیست و مستأجر است، بعد 
از آنکه از محل مورد نظر نقل مکان کرد، باید شناسه 
قبض به همراه ستاره دو را به همان شماره پیامک کند 
تا فرآیند ارسال قبض آن شماره شناسه متوقف شود. 
سپس شناسه قبض منزل جدید خود به همراه ستاره 
قبض  چند  مشترکی  اگر  کند.  پیامک  مجدد  را  یک 
جداگانه  صورت  به  را  همه  شناسه  می تواند  دارد  برق 
به همراه ستاره یک به شماره مذکور پیامک کند. در 
حال حاضر برای حدود یک میلیون مشترک که شماره 
موازی هم قبض  به صورت  است،  آن ها موجود  همراه 

کاغذی و هم قبض به صورت پیامک ارسال می شود.

توافق  اینکه طبق  بیان  با  ایران در عراق  سفیر 
عراق  و  ایران  کشور  دو  بین  گرفته  صورت 
کشور همسایه  برای سفر به این  اربعین  زائرین 
کرد:  احتیاجی به دریافت روادید ندارند، تصریح 
گذرنامه  زائران باید حتما هنگام مراجعه به مرز 
گذرنامه  معتبر به همراه خود داشته باشند تا در 

آنها مهر ورود و خروج زده شود.
ارتباط  در  ایسنا  با  گفت وگو  در  ج مسجدی   ایر

زائران  اینکه  بر  مبنی  بغداد  و  تهران  توافق  با 
به  احتیاجی  عراق  به  سفر  جهت  اربعین  ایرانی 
کرد: زائران با داشتن  دریافت ویزا ندارند، اظهار 
که برای سفر به  گذرنامه معتبر و انجام  اقداماتی 
عراق باید انجام بدهند از جمله تهیه بیمه نامه  

کنند  می توانند برای انجام این سفر اقدام 
معتقدند  برخی  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
است  ممکن  اربعین   برای  روادید  اخذ  حذف 

رد  با  کند،  ایجاد  زائران  برای  امنیتی  مشکالت 
در  شد  اشاره  که  همانطور  گفت:  موضوع  این 
زده  خروج  و  ورود  مهر  زائران  گذرنامه  در  مرز 

می شود.
این دیپلمات ارشد ایرانی در مورد باز شدن مرز 
خسروی در ایام اربعین جهت تردد زائران ایرانی 
که این مرز  گفت: عراقی ها به ما قول داده اند  نیز 
این موضوع محقق  که  امیدواریم  ما  و  باز شود 

زمینه  این  در  خود  وعده  به  ها  عراقی  و  شود 
کنند . عمل 

از  اربعین  سفر  ثبت نام  گزارش  این  اساس  بر   
سامانه  در   ) شهریوماه  اول  جمعه)  روز  صبح 

https://samah.haj.ir آغاز شد .
سازمان حج و زیارت هزینه ثبت نام سفر اربعین 
خدمات  و  حوادث  بیمه  شامل  فقط  که  را 
کرده است. درمانی می شود ۲۵هزار تومان اعالم 

زائران اربعین حتما گذرنامه همراه داشته باشند

خبر

قتلخواستگاردوزنهتوسطپدِردختر
روزنامه خراسان نوشت: مهر سال ۹۷ دختری ۲۸ ساله 
در یک همایش شرکت کرد و با مردی ۴۰ ساله به نام 

امیرعلی آشنا شد.
امیرعلی در جلسه نخست همایش با آرزو طرح دوستی 
شهر  در  شرکت  یک  گذشته  در  کرد  ادعا  و  ریخت 
خودشان داشته که پس از ورشکستگی به تهران آمده و 

یک شرکت جدید راه اندازی کرده است.
آرزو  به  موفق  و  پولدار  آدم  یک  را  خود  که  جوان  مرد 
جوان  دختر  از  سازی،  اعتماد  از  پس  بود،  کرده  معرفی 
که دلباخته مرد شیک پوش شده بود، خواستگاری کرد.

آرزو وقتی پیشنهاد ازدواج را شنید، شوکه شد و در حالی 
که ۱۲ سال اختالف سنی با امیرعلی داشت، به خاطر این 

که دلباخته او شده بود، پذیرفت با او ازدواج کند.
روز خواستگاری

مطرح  شان  خانه  در  را  خواستگار  ماجرای  وقتی  آرزو 
ازدواج  این  با  فرد  نخستین  عنوان  به  پدرش  کرد، 
و  کرد  ازدواج  به  اصرار  جوان  دختر  اما  کرد،  مخالفت 
پدرش پذیرفت تا ابتدا مراسم خواستگاری برگزار شود 
و پس از تحقیقات جواب نهایی را به مرد شیک پوش 

بدهند.
به  تنهایی  به  امیرعلی  و  رسید  فرا  خواستگاری  روز 
این که مرد جوان  از  آرزو  خانه دختر جوان رفت. پدر 
به تنهایی برای خواستگاری آمده ناراحت شد و به این 
رفتار اعتراض کرد که امیرعلی با چرب زبانی گفت قصد 
داشته ابتدا خانواده آرزو او را مالقات کنند و با شرایط 
رضایت،  صورت  در  تا  شوند  آشنا  بیشتر  اش  زندگی 

خانواده اش به تهران بیایند.
اعتراض خواستگار سمج

چند ماه از ماجرای خواستگاری گذشت و در این مدت 
پدر آرزو مخالف این وصلت بود، اما دختر و پسر جوان 
با هم در ارتباط بودند و آرزو هر روز به مرد رویاهایش 

بیشتر وابسته می شد و جالب این که مرد شیک پوش 
گاهی اوقات از دختر جوان پول قرض می گرفت.

ارتباط  این  پدر آرزو وقتی دید دخترش قصد ندارد به 
در  را  تحقیقاتش  گرفت  تصمیم  دهد،  پایان  دوستی  و 

خصوص خانواده و شغل خواستگار دخترش آغاز کند.
به  زود  خیلی  و  کرد  کاوشگری  به  شروع  نگران  پدر 
سرنخ هایی رسید که راز زندگی دروغین خواستگار سمج 
فاش شد و یک روز در خصوص این افشاگری با دختر 
جوانش صحبت کرد و از او خواست تا دیگر جواب تلفن 
امیرعلی را ندهد. آرزو وقتی شنید خواستگارش یک مرد 
فریبکار است، خواسته پدرش را پذیرفت و دیگر جواب 

مرد رویاهایش را نداد.
روز جمعه ۳ خرداد ماه امیرعلی با پدر آرزو تماس گرفت 
و به این که دختر مورد عالقه اش جواب او را نمی دهد، 
اعتراض کرد که پدر دختر گفت، شما صالحیت ازدواج با 
دخترم را نداری و من از او خواسته ام که دیگر جواب تو 
را ندهد. همین باعث شد تا امیرعلی بخواهد با پدر آرزو 

یک قرار مالقات برای شفاف سازی بگذارد.
درگیری مرگبار

را  همدیگر  امیرعلی  و  آرزو  پدر  خرداد،   ۴ شنبه  روز 
که  گفت  ابتدا  همان  در  عصبانی  پدر  کردند.  مالقات 
اطالع دارد او دو بار ازدواج کرده و صاحب فرزند است 
به اجرا  نیز مهریه و نفقه شان را  امیر علی  و همسران 
گذاشته اند و او برای فرار از دست آن دو به تهران سفر 

کرده است.
را  اش  زندگی  داستان  آرزو  پدر  شنید  وقتی  امیرعلی   
متوجه شده است، پرخاش کرد. ابتدا بین آن ها درگیری 
لفظی صورت گرفت و بعد درگیری فیزیکی رخ داد که 
پدر عصبانی با مشت یک ضربه محکم به سمت گیجگاه 

امیرعلی زد و مرد جوان روی زمین افتاد.
مرد جوان دیگر نفس نمی کشید و پدر آرزو او را سوار بر 

خودرو کرد و به پارک فدک رساند و آن جا بار دیگر او 
را تکان داد تا شاید زنده باشد، اما کار از کار گذشته و 

امیرعلی با همان یک ضربه تسلیم مرگ شده بود.
سفر به خرم آباد

مصطفی ۵۵ ساله وقتی دید مرد جوان به قتل رسیده، 
خودش  لیفان  خودروی  عقب  صندوق  در  را  جسدش 
به  وقتی  شب  و  رفت  آباد  خرم  سمت  به  و  گذاشت 
فرودگاه  اطراف  بیابان های  در  را  جسد  رسید  لرستان 

خرم آباد رها کرد و چهار روز در لرستان ماند.
پدر آرزو پس از چهار روز به تهران بازگشت و راز قتل 
خواستگار سمج را پنهان نگه داشت و درباره اش با کسی 

صحبت نکرد.
خانواده ای نگران

سرنوشت  پیگیر  که  بود  روزی  چند  امیرعلی  خانواده 
می زدند،  زنگ  او  موبایل  به  هرچه  و  بودند  فرزندشان 
تهران  در  با حضور  دلیل  به همین  نمی گرفتند.  جوابی 
فرزندشان در خواست کمک  پیدا شدن  برای  پلیس  از 

کردند.
تحقیقات پلیسی ادامه داشت و مشخصات امیرعلی در 
فهرست افراد گم شده ثبت شد تا این که پس از مدتی 
ماموران پلیس خرم آباد از پیدا شدن جسد مرد جوانی 

مطلع شدند.
مشخصات جسد مرد جوان با مشخصات جوان گمشده 
با  امیرعلی  خانواده  داشت.  زیادی  شباهت  تهران  در 
دیدن تصویر جسد جوان پیدا شده در خرم آباد تاکید 

داشتند که او فرزندشان است.
دستگیری قاتل خونسرد

همین کافی بود تا با جنایی شدن این پرونده، تیمی از 
ماموران اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران برای افشاگری و 

دستگیری عامل این جنایت پنهان آغاز شود.
که  بردند  پی  کاوشگری ها  نخست  گام  در  کارآگاهان 

امیرعلی در خرم آباد با کسی در ارتباط نبوده و فرضیه 
قتل در تهران و انتقال جسد به لرستان پررنگ شد.

تیم جنایی در ادامه با توجه به ارتباط امیرعلی با آرزو 
به سراغ خانواده وی رفتند و در تحقیقات پلیسی به پدر 
آرزو که رفتار مرموزی داشت، مشکوک شدند تا این که 
صبح روز پنج شنبه ۳۱ مرداد امسال مصطفی به عنوان 

تنها مظنون این پرونده معمایی دستگیر شد.
بی گناه معرفی  را  ابتدا سعی داشت خود  مصطفی در 
کند و این در حالی که بود که مدارک پلیسی او را به 

عنوان تنها قاتل این پرونده معرفی می کرد.
سکوت مصطفی ادامه داشت تا این که وی در شعبه ۱۱ 
به  و  را شکست  سکوتش  تهران  جنایی  امور  دادسرای 

قتل خواستگار سمج اعتراف کرد.
پدر آرزو در اعترافاتش گفت: وقتی شنیدم که امیرعلی 
مردی دروغگو و فریبکار است، از دخترم خواستم که از 
او فاصله بگیرد، اما خواستگار دست بردار نبود تا این که 
فهمیدم او دو بار ازدواج کرده و حتی صاحب فرزند است 

و همسرانش مهریه و نفقه را به اجرا گذاشته اند.
به  دیگر  شد،  ماجرا  متوجه  وقتی  دخترم  افزود:  وی 
تلفن های امیرعلی پاسخ نداد و خواستگار دخترم با من 

تماس گرفت و خواست تا همدیگر را مالقات کنیم.
اما  نداشتم،  را  او  کشتن  قصد  من  داد:  ادامه  مصطفی 
در این دیدار با امیرعلی درگیر شدم و تنها یک مشت 
صدایش  هرچه  افتاد.  زمین  روی  او  که  زدم  به سرش 
کردم جوابی نشنیدم و وقتی متوجه مرگ او شدم، برای 
در  را  جسد  و  رفتم  آباد  خرم  به  قتل  اتهام  از  رهایی 

بیابان های اطراف فرودگاه خرم آباد رها کردم.
بنا بر این گزارش، مصطفی واحدی بازپرس شعبه ۱۱ 
دادسرای امور جنایی تهران با توجه به اعترافات عامل 
این جنایت دستور داد تا متهم برای تحقیقات بیشتر در 
اختیار ماموران اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران قرار گیرد.
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کشف بیت کوین

 در یک سنگ تراشی
بیت  دستگاه   ۳۱ ازکشف  زرند  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

کوین به همراه متعلقات در این شهرستان خبر داد.
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
جوان  ،  سرهنگ هادی میرزایی، فرمانده انتظامی شهرستان 
اقدامات  با  این شهرستان  زرند گفت: مأموران پلیس آگاهی 
اطالعاتی، فردی را که در یک کارگاه سنگ تراشی تعدادی 
دستگاه استخراج ارز دیجیتال )بیت کوین( نگهداری می کرد 

شناسائی ودستگیر کردند.
او افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی 
ارز  این کارگاه ۳۱ دستگاه بیت کوین )دستگاه استخراج  از 

دیجیتال( کشف و متهم را دستگیر کردند.
براساس  را  دستگاه ها  این  تقریبی  ارزش  میرزایی  سرهنگ 
و  اعالم  ریال  میلیون   ۲۷۰ و  میلیارد   ۵ کارشناسان  نظریه 
از تشکیل  به همراه کاالی مکشوفه پس  تصریح کرد: متهم 
پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده 

شد.

آزار کودک در دعوای

 پدر و مادر مطلقه اش!
رئیس اداره بهزیستی رفسنجان گفت: نزاع پدر و مادر مطلقه، 
بر سر کودکی که به تازگی ازخانواده جدا شده است، سبب 
شد که کودک از سوی ناپدری و عمو ها مورد آزار و ضرب و 

شتم قرار بگیرد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
پسر  یک  آزاری  کودک  از  دردناک  فیلمی  پیش  چندی   ،
بچه ی چهار ساله در رفسنجان توسط ناپدری اش، در فضای 
مجازی منتشر شد که در آن آزار های وارد شده بر کودک بیان 
می شود و آثار ضرب و شتم و بر چهره این کودک معصوم قابل 

مشاهده است.
محمود حیدری رئیس اداره بهزیستی رفسنجان گفت: موضوع 
این مورد کودک آزاری حاصل یک نزاع خانوادگی بوده است 
و پدر و مادر کودک مدتی است که از هم جدا شدند و پسر 
بچه نزد خانواده پدری اش زندگی می کند که به درخواست 
در  می کند  مالقات  کودک  این  با  مادر  )مادری(  مادربزرگ 

حالیکه خانواده پدر از تحویل دادن کودک اکراه داشتند.
او افزود: با وساطت ریش سفیدان، مادر این کودک او را به 
ازدواج مجدد داشته است(  منزل خود می برد )در حالی که 

و در آنجا مورد آزار و اذیت جسمی ناپدریش قرار می گیرد.
طبق  شهرستان  اجتماعی  اورژانس  اطالع  با  گفت:  حیدری 
دستور قضایی به خواست خانواده و همچنین بی تابی کودک، 

هم اکنون او نزد خانواده پدری اش بسر می برد.
او تصریح کرد: متهمان این پرونده ناپدری، پدر و عمو های این 

کودک هستند که در بازداشت بسر می برند.

بازیکن  بهترین  کشورمان  پوش  ملی  مهاجم 
هفته سوم لیگ برتر پرتغال انتخاب شد.

 به گزارش جام جم آنالین ، تیم فوتبال ریوآوه 
در هفته سوم لیگ پرتغال ببه مصاف آوس رفته 
بود و در این بازی مهدی طارمی، مهاجم ملی 
پوش کشورمان برای ریوآوه درخششی بی نظیر 

داشت و موفق به هت تریک شد.
این بازی در نهایت با نتیجه ۵ بر یک به نفع 

این  بعد  طارمی  رسید.  پایان  به  طارمی  یاران 
شناخته  میدان  بازیکن  بهترین  عنوان  به  بازی 

شد.
و  بازیکن  بهترین   »portugoal« سایت 
کرد  معرفی  را  پرتغال  لیگ  سوم  هفته  مربی 
که مهدی طارمی، مهاجم ملی پوش کشورمان 
بهترین های هفته  و کارواخال، سرمربی ریوآوه 

شدند.

شنبه  سه  روز  عصر  از  اول  دسته  لیگ  سوم  هفته 
برگزار شدکه شهرآورد گیالن و کرمان از حساس ترین 

مصاف های این هفته هستند.
به گزارش خبرورزشی، تیم فوتبال ملوان بندر انزلی 
گیالنیان  داماش  مصاف  به  گیالن  استان  دربی  در 
انزلی تالش می کند  قوی سپید  دیداری که  می رود. 
نتایج ناموفق خود را در دو هفته گذشته با برتری در 

دربی جبران کند.
هم  ارومیه  نود  و  تهران  بادران  امتیازی   ۶ تیم  دو 
خود  برد  سومین  دنبال کسب  به  خانه  از  خارج  در 

هستند.
ملوان انزلی – داماش گیالن

ندارد و چه در بحث  این روز ها شرایط خوبی  ملوان 
مدیریتی و چه فنی سردرگم است. قوی سپید انزلی 
امتیاز کسب کرده و پس  بازی تنها یک  این دو  در 
از بازی هفته قبل علی لطیفی از سمت خود برکنار 
شد و جای خود را به طور موقت به آرتا منهاجی داد. 
ملوانی ها در دومین بازی پیاپی خانگی این بار میزبان 
باشیم.  شاهد  را  گیالن  شهرآورد  تا  هستند  داماش 
داماشی ها هفته قبل با یک برد پرگل روحیه گرفتند .

رایکا بابل – بادران تهران
در  حاال  و  برسد  پیروزی  به  نتوانسته  هنوز  رایکا 
دومین بازی خانگی اش مصاف دشواری با بادران دارد. 
تیم تهرانی با فرهاد کاظمی از مدت ها قبل مهیای 
مسابقات شده و به نظر می رسد در این بازی عزم خود 
اگر  بادران  است.  کرده  پیروزی جزم  برای سومین  را 
بتواند در این بازی به پیروزی برسد در صدر جدول 

دست نیافتنی خواهد شد.
آلومینیوم اراک – نود ارومیه

یکی از حساس ترین بازی های هفته سوم را در اراک 

شاهد هستیم. نودی ها که در دو بازی ابتدایی خود به 
پیروزی رسیدند برای اینکه نشان دهند دو برد آن ها 
محمود  با  آلومینیوم  آمده اند.  اراک  به  نبوده  اتفاقی 
امتیاز   ۴ با  و  دارد  به صدر جدول  نیم نگاهی  فکری 
اندوخته وارد میدان می شود تا حتی شانس خود برای 
این  از  بتواند  نود  اگر  بزند.  صدرنشینی را هم محک 
تیم حساب  این  باید روی  بیاید  بیرون  بازی سربلند 

ویژه باز کرد.
آرمان گهر سیرجان – مس کرمان

برای تماشای دومین شهرآورد این هفته از شمال به 
جنوب می رویم و در کویر جدال سیرجان و کرمان را 
مشاهده می کنیم. آرمان گهر هنوز نتوانسته با شرایط 
دو  این  در  خوبی  عملکرد  و  بگیرد  اخت  یک  لیگ 
بازی نداشته است. درست در مقابل، مسی ها پس از 

پیروزی  به  موفق  دوم  هفته  در  اول،  هفته  شکست 
امتیازی شدن به شهرآورد  با ۳  تا  مقابل رایکا شدند 
به  دارند  به شرایطی که  توجه  با  تیم  بیایند. هر دو 

چیزی جز پیروزی در این بازی فکر نمی کنند.
قشقایی شیراز – مس رفسنجان

باز  رضا عنایتی روی تیمش در خانه حساب ویژه ای 
کرده و شیرازی ها هم دوست ندارند قشقایی به چیزی 
جز سه امتیاز در خانه فکر کند. این تیم در شرایطی 
در جست وجوی دومین برد خانگی است که ربیعی در 
مس رفسنجان هنوز طعم پیروزی را نچشیده و برای 

کسب سه امتیاز در این بازی به آب و آتش می زند.
نیروی زمینی تهران – سپیدرود رشت

این بازی را باید جدال ناکامان دو هفته ابتدایی دانست. 
نیروی زمینی هنوز موفق به کسب امتیاز نشده و در 

شرایطی از سپیدرود پذیرایی می کند که اگر دومین 
بازی خانگی خود را نبرد مهر پایین نشینی به پیشانی 
آن ها خواهد خورد و کار تیم روانخواه سخت می شود. 
در سمت مقابل سپیدرود تالش زیادی برای پیروزی 
در دو بازی ابتدایی کرده، اما راه به جایی نبرده تا حاال 

در مقابل تیم بدون امتیاز به فکر پیروزی باشد.
سرخپوشان پاکدشت – گل ریحان البرز

سرخپوشان بعد از برد هفته اول در هفته دوم شکست 
بدی را تجربه کرد تا پیش بینی ها در مورد این تیم 
پذیرایی  ریحانی  گل  از  امروز  آن ها  شود.  سخت 
می کنند که فعاًل نباخته و می خواهد بار دیگر مدعی 
صعود باشد. تیم نصرتی البته هفته قبل نتوانست در 
خانه به پیروزی برسد و اگر در این بازی هم به پیروزی 

نرسد از بعد روانی کار کرجی ها سخت خواهد شد.
علم و ادب تبریز – خوشه طالیی ساوه

جا خوش  اول  دسته  لیگ  قعر جدول  در  تبریزی ها 
یونس  برای  خوبی  فرصت  خانگی  بازی  و  کرده اند 
البته  شوند.  دور  بحران  از  تا  است  تیمش  و  باهنر 
آن ها بازی آسانی ندارند چرا که خوشه طالیی در دو 
هفته اخیر عملکرد بدی نداشته و با کسب ۴ امتیاز 
حتی سودای صدرنشینی هم دارد. با توجه به حضور 
محسن عاشوری روی نیمکت تیم خوشه طالیی، این 

بازی را باید تقابل پرسپولیسی های اسبق دانست.
استقالل خوزستان – فجرسپاسی شیراز

با  باخته اند  را  بازی خود  از دو  بازی  تیم یک  هر دو 
این حال فجری ها سه امتیازی هستند و همین عامل 
روحیه آن ها را  باالتر می برد. البته میزبانی استقالل 
خوزستان کفه ترازو را به نفع این تیم سنگین می کند 
پیش بینی  قابل  غیر  تقابل های  از  یکی  این حال  با 

هفته سوم همین دیدار است.

مسابقات  در  رشیدی  جیران  و  دیلمی  ارشیا 
برتر  استعداد های  المپیاد  دوره  ِدومین  تنیس 
به  ورزشی کشور در دو بخش پسران و دختران 

عنوان سوم رقابت ها دست یافتند.
استان  تنیس  هیات  رئیس  ایرانمنش،  مرتضی 
کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: مسابقات 
برتر  استعداد های  المپیاد  دوره  ِدومین  تنیس 

ورزشی کشور با حضور ۱۱۰ پسر و ۹۰ دختر از ۲۹ 
استان کشور از ۲۹ مرداد ماه تا ۴ شهریور جاری 

به میزبانی هیأت تنیس استان البرز برگزار شد.
در  تیم  دو  کرمان  استان  از  اینکه  به  اشاره  با  او 
بخش های دختران و پسران در رده های زیر ۱۴ و 
زیر ۱۶ سال به این رقابت ها اعزام شد، افزود: تیم 
نظیر  بی  نسب،  عقیلی  آیما  ترکیب  با  دختران 
رشیدفرخی، جیران رشیدی و سارا چاووشیان به 

تیم  و  نژاد  و مربیگری وجیهه کیانی  سرپرستی 
پسران متشکل از امین ارجمندی، ارشیا دیلمی، 
علی استوار و مهدی ارجمندی در این مسابقات 

حضور یافتند.
دختران  بخش  مسابقات  کرد:  تصریح  ایرانمنش 
در دهکده ورزشی چهار باغ و مسابقات پسران در 

مجموعه تنیس آکام فردیس برگزار شد.
او بیان کرد: در پایان این مسابقات که به مدیریت 

موسوی  امیر حسین  سرداوری  و  صفتی  فرشاد 
ارشیا  شد،  پیگیری  کشورمان  سفید  نشان  داور 
جیران  و  پسران  سال   ۱۴ زیر  رده ی  در  دیلمی 
بر  دختران  سال   ۱۶ زیر  سنی  رده  در  رشیدی 

سکوی سوم ایستادند.
ایرانمنش این درخشش را به جامعه تنیس استان 
آرزوی  ورزشکاران  برای  و  گفت  تبریک  کرمان 

موفقیت کرد.

مهدی طارمی ستاره درخشان 
پرتغالی ها شد

هفته سوم لیگ دسته اول؛ دربی از شمال تا جنوب

تنیسور های کرمانی بر سکوی سوم المپیاد استعداد های برتر کشور ایستادند

دیدار دو تیم سایپا تهران و گل گهر سیرجان از هفته دوم لیگ برتر در 
ورزشگاه پاس قوامین برگزار می شود.

در   ۹۸ شهریور   ۸ جمعه  روز  گهرسیرجان  گل  و  سایپا  تیم  دو  دیدار 

ورزشگاه پاس قوامین تهران برگزار می شود. این در حالی است که پس از 
اعالم نام داوران مقابل این بازی اعالم شده بود نام ورزشگاه متعاقبا اعالم 
می شود، اما ابراهیم صادقی سرمربی تیم سایپا در گفتگو با فارس اعالم 

کرد: این بازی در ورزشگاه پاس قوامین برگزار خواهد شد. سایپا در هفته 
اول مقابل ذوب آهن در اصفهان ۳ بر ۲ پیروز شد و گل گهر نیز با نتیجه 

مساوی یک بر یک مقابل نساجی مازندران متوقف شد.

برگزاری بازی سایپا و گل گهر در ورزشگاه قوامین

خبر

به اطالع کلیه اعضاء محترم شرکت می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده این تعاونی در ساعت ۶ عصر روز ۳شنبه مورخ ۹۸/۶/۱۹ در 

محل پروژه واقع در خیابان کمیل تشکیل می گردد.
بدین وسیله از سهامداران محترم دعوت می گردد که در ساعت مذکور در جلسه 

مجمع حضور بهم رسانند.
۱- اعضایی که مایلند حق حضور در رای دادن در مجمع را به نماینده تام 
االختیار خود واگذار نمایند تا تاریخ ۹۸/۶/۱۱ به اتفاق نماینده خود جهت تایید 

برگه نمایندگی اقدام کنند.
۲- افراد متقاضی کاندیداتوری بازرسی شرکت حداکثر تا تاریخ ۹۸/۶/۱۱ مدارک 
خود کپی کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه برابربا اصل را جهت ارائه به 

کمیسیون ماده ۵ ارائه نمایند.
دستور جلسه:

 ۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس شرکت ۲- انتخاب بازرسین برای سال 
مالی ۱۳۹۸ ۳- طرح و تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۷ ۴- بررسی و تصویب 
بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال ۱۳۹۸ ۵- تصمیم گیری در مورد 

اعضای بدهکار ۶- تصمیم گیری در مورد عضویت آقای احمدی پور
هیات مدیره شرکت 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی 

مسکن مهر کارکنان صنعت چاپ کرمان

تاریخ:۱۳۹۸/۶/۶
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گزارش اختصاصی »کرمان امروز« از برگزاری کنسرت کالسیک در تاالر استاد نواب زاده:

گزارش: سعید احمدی
عکاس: میثم احمدی

کاهش استرس و خشم،  تقویت یادگیری و حافظه، کاهش درد و رنج، درمان 
بی خوابی، کاهش افسردگی و ده ها فایده شگفت انگیز دیگر همگی جزو 
فواید اثبات شده شنیدن موسیقی است )البته موسیقی فاخر(. بدیهی است 
اند نمی تواند هر نوع  که منظور پژوهشگرانی که این فواید را اثبات کرده 
موسیقی باشد و به عنوان مثال قطعاتی از موسیقی های بی مایه ی امروزی 
که در آن خواننده از تکه تکه کردن خود با تیغ می گوید و یا از معشوقه 
خود می خواهد در را محکم نبندد و ده ها قطعه مبتذل دیگر که در واقعیت 
مروج انواع بی بندوباری، خیانت و خشونت است؛ بسیار دور از ذهن است که 

حتی یکی از این فواید را به همراه داشته باشد. 
تجارت یا اصالت؟ 

هرچند که در عمل متاسفانه شاهد این هستیم که اینگونه خوانندگان بازار 
موسیقی کشور را با انواع شیوه های غیر هنری و بیشتر تجاری به تسخیر 
خود درآورده اند و حتی موسیقی اصیل کشور ما با وجود داشتن مخاطب با 
نوعی تعمد روز به روز در حال به حاشیه رفتن است. نگارنده بارها در گزارش 
های خود به این بی توجهی ها اشاره کرده ام و حتی در کنفرانس خبری 
وزیر ارشاد در استانداری و فرودگاه کرمان با ایشان این موضوع را صراحتا 
صرفا  نگاهی  کرمان  در  موسیقی  کننده  برگزار  موسسات  که  کردم  مطرح 
تجاری دارند و تجارت را کامال بر فرهنگ اصیل این کشور ترجیح داده اند. 
برگزار کنندگانی که برخی از آن ها در الیوهای اینستاگرامی خود با نشان 
دادن ده ها چک پول و سفرهای الکچری به ریش و ریشه فرهنگ این کشور 
می خندند. نوازندگان و فعاالن موسیقی در کرمان نیز اگر بخواهند پس از 
سال ها مشقت سالی فقط یک کنسرت و آن هم در زادگاه خود ، داشته 
باشند مجبور هستند شخصا درخواست مجوز بدهند و زمینه های اجرا را 
فراهم کنند. بماند که همچون کنسرتی که در ادامه قصد پرداختن به آن را 
داریم، قدرت همین موسسات باعث می شود که شهرداری نیز تسلیم شود 
و بیلبوردی که با هزینه بخش زیادی از بلیت های فروخته شده، تهیه شده 
رسمی  عذرخواهی  و  سازی  شفاف  اگر  قطعا  که  موضوعی  بکشد.  پایین  را 
پیرامون آن صورت نگیرد نقطه ای بسیار سیاه در سوابق از قضا درخشان 

معاونت فرهنگی شهرداری کرمان خواهد بود. 
موسیقی کالسیک

موسیقی کالسیک جهانی که در این هیاهو تقریبا هیچ صدایی از آن به گوش 

نمی رسد همان نوع از موسیقی مد نظر پژوهشگرانی است که ده ها فایده 
شگفت انگیز را برای موسیقی اثبات کرده اند. هرچند که در این گزارش به 
یا غربی  به سبک موسیقی کالسیک جهانی  کنسرتی خواهیم پرداخت که 
اجرا شده است با این حال به گفته محمدرضا طالبی زاده از نوازندگان این 
کنسرت منظور موسیقی ریشه ای، علمی و با اصالت است و هیچ فرقی نمی 
کند که این موسیقی مربوط به شرق، غرب و یا هر یک از کشورهای جهان 
نیز  متن  این  خوانندگان  از  زیادی  بسیار  تعداد  قطعا  باشد.  ایران  همچون 
ممکن است که آشنایی چندانی با این نوع از موسیقی و به ویژه کالسیک 
غربی نداشته باشند. اما فقط کافی است یک بار در خلوت خود آهنگ هایی 
فصل  چهار  ویژه  به   ( شوپن،ویوالدی  باخ،  بتهوون،  همچون  نوازندگانی  از 
ویوالدی که بهمن ماه سال 96 نیز گروه کوارتت زهی کرمان به سرپرستی 
گسترده  استقبال  با  را  آن  از  درخشان  بسیار  اجرایی  زاده  طالب  مصطفی 
مخاطبان در تاالر برق کرمان تجربه کردند(، موتزارت و حتی قطعات مشهور 
آوازی مدرن را بشنوند. یا قطعات به ویژه بی کالم از موسیقی اصیل کشور 
خودمان که قطعا ارتباط با آن ها برای ما بسیار راحت تر است. مگر می شود 
آلبومی همچون »به سراغ ابرهای سپید استاد علیزاده« را شنید و افسرده 
و یا خشمگین بود؟ هر یک از ما باید متوجه این موضوع باشیم که شنیدن 
هر نوع از موسیقی در شکل دهی روان و شخصیت ما تاثیرگذار است. ذائقه 
موسیقیایی نیز بدون شک قابل تربیت و ارتقا است و با کمی تمرکز حتی 
مخاطبی که به جز صدای خوانندگان مبتذل از صدای دیگری لذت نمی برد، 
می تواند به یکی از حرفه ای ترین و باسواد ترین مخاطبان موسیقی تبدیل 
شود. هرچند که متاسفانه عملکرد مسئوالن فرهنگی در کشور به گونه ای 
بوده است که ذائقه درصد بسیار باالیی از مخاطبان موسیقی کشور را صرفا 

به سمت موسیقی پاپ و آن هم از نوع ضعیف آن سوق داده اند. 
کنسرت کالسیک

جمعه شب هفته گذشته، یکم شهریور ماه شاهد اجرای کنسرتی دیگر در 
سبک کالسیک بودیم. اجرایی که با حضور قریب به ۲۴۰ مخاطب در تاالر 
کریم  سید  شد.  برگزار  کرمان  زیبای  هنرهای  هنرستان  زاده  نواب  استاد 
الدین نظام زاده، محمدرضا طالبی زاده، هما یوسف زاده و مینا وهابی  چهار 
هنرنمایی  این کنسرت  در  کننده خود  تسلط خیره  با  که  بودند  هنرمندی 

کردند.
 pieta قطعه   ۴ اول  بخش  در  که  شد  برگزار  دوبخش  در  کنسرت  این 
signore از آلِساندرواسترادال ، bist du bei mir  از یوهان سباستین 
باخ، sebben crudele از آنتونیو کالدارا، o sole mio  ) ای خورشید 
من( از ادواردو دی کاپوا با آواز سید کریم الدین نظام زاده و پیانو مینا وهابی 
اجرا شدند. مخاطبانی که در این کنسرت حضور داشتند قدرت و تسلط فوق 

العاده نظام زاده را  شاهد بودند و خوانندگان این متن نیز کافی است هر یک 
از این قطعات را دانلود کرده و بشنوند تا متوجه شوند که یک خواننده در چه 
حدی از قدرت باید باشد که هر یک از این قطعات را بتواند به شیوه ای خیره 
کننده اجرا کند. صبح بهار و خاطرات خوب دو نمونه از قطعات منتشر شده از 
این هنرمند هستند که البته در آن ها از ترانه های فارسی استفاده شده است 
و مخاطبانی که قصد آشنایی با صدای نظام زاده را دارند می توانند بشنوند. 
 تسلط مینا وهابی نوازنده پیانو در این بخش نیز بدون هر گونه اغراق عالی 
موسیقی  زمینه  در  جوایزی  کسب  سابقه  این  از  پیش  که  ای  نوازنده  بود. 
پیانو را دارد و بدون شک با همین پشتکار در آینده بیشتر از این هنرمند 

خواهیم شنید. 
در بخش دوم نیز شاهد دو نوازی محمدرضا طالبی زاده با ساز فلوت و هما 
یوسف زاده با ساز پیانو بودیم. در این بخش نیز نه قطعه بسیار جذاب از باخ، 
بیزه،  گئورگ  کورساکف،  ریمسکی  نیکوال  گریگ،  ادوارد  شوپن،  موتزارت، 
تمامی  تقریبا  به  مربوط  که  پیاتزوال  استر  و  دبوسی  کلوِد  دورژاک،  آنتونی 
دوران های موسیقی جهانی از باروک تا معاصر هستند را شنیدیم. هما یوسف 
زاده که از مدرسان ساز پیانو در کرمان نیز می باشد و محمدرضا طالبی زاده 

از باتجربه ترین هنرمندان این کنسرت بودند. 
نغمه ماندگار

  پس از اتمام اجرا نیز گفت و گویی کوتاه با کریم الدین نظام زاده داشتیم. 
هنرمندی فوق العاده مودب، سخت کوش و خوش فکر که به خدمات وی و 
همکارانش در انجمن نغمه ماندگار کرمان بارها در کرمان امروز اشاره کرده 
ایم. انجمنی که دید ده ها نفر از مخاطبان و از جمله نگارنده را به دنیای 
موسیقی تغییر داد تا با نغمه های ماندگار ایران و جهان بیش از پیش آشنا 
شوم. هرچند نظام زاده این بار به یک کم لطفی اشاره داشت که واقعا شایسته 
پاسداشت این زحمات نیست. وی به کرمان امروز گفت: بنده از سال ها قبل 
در زمینه موسیقی کالسیک فعالیت دارم و از سال 87 نیز به تدریس این 
نوع از موسیقی در استان کرمان مشغول هستم. یکی از اصلی ترین دالیلی 
از عدم استقبال  اقدام به برگزاری کنسرت نکرده بودیم نگرانی  که تاکنون 
داده  سوق  پاپ  موسیقی  به  ما  مردم  عمومی  ذائقه  که  چرا  بود.  مخاطبان 
توانند  نیز می  ایرانی  موسیقی  کنندگان کنسرت های  برگزار  و  است  شده 
هم به مخاطبان و هم روی حمایت نهادهای دولتی حساب باز کنند. فعالین 
موسیقی در سبک کالسیک جهانی اما می دانند که هیچ حمایت دولتی در 
کار نیست و مخاطبان این سبک نیز بسیار اندک هستند. قبل از این نیز اغلب 
کنسرت های فعاالن این نوع از موسیقی که حتی از تهران آمده بودند از نظر 
درآمد به دلیل تعداد اندک مخاطب به شکست منجر شده بود. وی گفت: با 
این حال اتفاق بسیار جالبی که افتاد و بنده واقعا تصور آن را نیز نمی کردم، 

فروش رفتن صد درصد بلیت ها یک روز قبل از کنسرت بود. 
گالیه و سپاس

نظام زاده گالیه خود را اینگونه بیان کرد که: سیاست های اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان کرمان به گونه ای بوده است که کنسرت های بومی 
مورد حمایت قرار گیرد. عجیب تر و تاسف برانگیزتر اینکه شهرداری بیلبورد 
مربوط به کنسرت ما را که دور میدان کوثر بود پایین آورد و جابجا کرد و 
به عبارتی معاونت  بیلبورد کنسرت پاپ غیر بومی اختصاص داد.  به  را  آن 
فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرمان نیز به تعهد خود عمل نکرد و فکر این 
را نکردند که هزینه سنگین چاپ و نصب این بیلبورد را ما به چه سختی 
تامین کرده ایم. اینگونه اقدامات به شدت باعث دلسردی بنده شده است و از 
این پس با نهادهای فرهنگی که این کم لطفی را در حق ما کردند همکاری 
اهالی هنر و هنردوستان کرمانی  از  بنده  پایان گفت:  نخواهم کرد. وی در 
نهایت تشکر را دارم چرا که با حمایت خود ما را به ادامه راه امیدوارتر کردند.

موسیقی ماندگار
بنده و خانم  امروز گفت:  به خبرنگار کرمان  نیز  زاده  محمدرضا طالبی 
یوسف زاده چندین سال است که سابقه تمرین در این سبک از موسیقی 
را داریم. قطعات زیادی را نیز پیش از این تمرین و اجرا کرده بودیم که 
البته برای این کنسرت سعی کردیم که جذابیت، تنوع و جنبه آموزشی را 
در اولویت قرار دهیم و از همین رو 9  قطعه شاخصی که شاهد آن بودید 
را از سبک های مختلف باروک، کالسیک، رمانتیک و مدرن اجرا کردیم. 
از این پس و بعد از ماه محرم و صفر نیز تصمیم به برگزاری کنسرت هم 
در سبک کالسیک و هم سبک های جز، راک و بلوز با گروه ساویک در 
نوازندگان داریم. محمدرضا طالبی زاده مدیریت  با تعداد بیشتر  کرمان 
طوالنی  همکاری  سابقه  و  دارد  برعهده  را  چنگ  موسیقی  آموزشگاه 
حضور  از  همچنین  و  دارد  را  پیانو  نوازنده  عنوان  به  قازاریان  استاد  با 
ابراهیمی،  مسعود  مرادیان،  مای،  سزر  النا  قازاریان،  همچون  اساتیدی 
نیما گوران، کارن کیهانی و  سینکی برای فراگیری دوره های مختلف 
موسیقی همچون هارمونی و سلفژ بهره برده است. وی پیرامون موسیقی 
کالسیک اینگونه گفت که: موسیقی کالسیک حکم دانشگاه را دارد. بنده 
نمی توانم این حکم را بدهم که چه چیزی خوب است و چه چیزی بد 
است. هر نوع موسیقی شنونده و مخاطب خاص خودش را دارد. با این 
حال بنده همیشه دوست داشته ام که کار پایه ای و علمی انجام دهم. 
اصل و زیر بنای موسیقی در جهان موسیقی کالسیک است. نوازندگان 
ما نیز اگر بخواهند واقعا به موفقیت اصولی و همیشگی برسند باید پایه 
و اساس را بدانند. فرقی هم نمی کند که این نوع موسیقی غربی، شرقی 

و یا ایرانی باشد.

موسیقی کالسیک حکم دانشگاه را دارد

سرعتی  با  مسافران  تا  شده  باعث  فراصوت  هواپیما های  ساخت 
غرب  به  از شرق  یا  آنجلس  لس  به  توکیو  از  ساعته  دو  باورنکردنی 

جهان برسند.
و  دانشمندان  دانشجو؛  خبرگزاری  فناوری  خبرنگار  گزارش  به 
پیشرفته،  موتور های  و  مواد  از  استفاده  با  دنیا  در سراسر  مهندسان 
را  پرواز های طوالنی  زمان  که  هواپیما هایی هستند  توسعه  در حال 
کاهش می دهند. بعضی محققان روی نسل جدیدی از خطوط هوایی 
فراصوت با ظرفیت بین ۱ تا ۵ ماخ )نسبت سرعت شیء در یک سیال 
برخی  بین  این  در  کار می کنند،  در همان سیال(  به سرعت صوت 

دیگر رویا های بزرگتری دارند.
پارسال بوئینگ، از یک طراحی برای هواپیمایی که قادر بود به ۵ ماخ 
کرد.  رونمایی  برسد  الصوت(  ماورا  سرعت  قلمرو  )پایین ترین سطح 
تحت نظارت ائتالف بین مرکز هوافضای آلمان، آزمایشگاه هوافضای 
فرانسه، 8 دانشگاه و سازمان تحقیقاتی، یک هواپیمای ۳۰۰ نفری به 

نام Stratofly MR۳ توسعه داده شده است.
را  پیشرفته سرعت خود  موتور های  و  سوزنی  با شکل   Stratofly
تا 8 ماخ )حدود ۵۴۰۰ مایل در ساعت( و ارتفاع خود را به بیش از 
98۰۰۰ فوت، بسیار باالتر از سقف هواپیما های معمولی، می رساند. 
در این ارتفاع مشکالتی از جمله شرایط جوی نامناسب وجود دارد؛ 

اما متخصصان معتقدند مسافران پرواز بدون تکانی را تجربه می کنند 
و قادرند انحنای زمین را ببینند؛ مثل رفتن به فضا.

احتماال Stratofly برای سفر های طوالنی اختصاص یافته است. این 
هواپیما می تواند در سه ساعت از نیویورک به سیدنی و در ۴۵ دقیقه 
از لس آنجلس به توکیو برود. پرواز در ارتفاعات باالتر از خطوط عادی 
روزافزون  افزایش  با  زیرا  می کند،  کمک  هوایی  ترافیک  کاهش  به 

جمعیت، سفر های هوایی نیز زیاد می شوند.
مشکالت فناوری

ائتالف Stratofly، قصد دارد اواخر امسال آزمایش های کانال های 
هوایی اجزای موتور را شروع کند. این موضوع سال ها طول می کشد 
و عمال تا سال ۲۰۳۵ فناوری های کلیدی مورد نیاز آماده نمی شوند.

در  محققان  کم  تجربه  ها  آزمایش  شدن  طوالنی  دالیل  از  یکی 
تاکنون  آزمایشی  ماوراءالصوت است. فقط چند هواپیمای  پرواز های 
هواپیمای  یک  که  باری  آخرین  اند.  رسیده  ماوراءالصوت  به سرعت 
هواپیمای  این  بود.  پرواز کرد سال ۱967  با سرنشین  ماوراءالصوت 
سفر های  برای  که  موشکی  موتور های  با  شمالی  آمریکای   X-۱۵

تجاری هوایی غیر عملی است، مجهز شده بود.
Stratofly باید بیش از یک نوع موتور داشته باشد. به موتور های 
توربینی مشابه با هواپیما های معمولی برای بلند شدن و فرود آمدن 

و به موتور های رمجت و جت اسکرام برای گشت زنی نیاز دارد. این 
موتور های جتی ترکیب سوخت و هوا را فشرده می کنند. برای این 
نمی کنند  استفاده  پره های  از چرخش  توربین  موتور های  مانند  کار 
بلکه با استفاده از سرعت باالی هواپیما و شکل مجاری ورودی آن ها 

ترکیب را انجام می دهند.
خطرناکی  کار  تنها  هواپیمای  یک  در  موتوری  فناوری های  ترکیب 
است، زیرا هنگام حرکت با سرعت باال اگر جریان هوا قطع شود بر 
اثر اصطکاک، گرمایی تا حدود ۱۰۰۰ درجه فارنهایت تولید می شود 
و این گرما برای ذوب کردن آلومینیوم )جنس بدنه هواپیما( کافی 

است.
برای جلوگیری از گرما این تیم تحقیقاتی در حال استفاده از مواد 
فیبرکربن هستند. آن ها  با  تقویت شده  از جمله سرامیک  پیشرفته 
هواپیما  کردن  خنک  برای  جدیدی  راه های  دنبال  به  همچنین 
می گردند. استفاده از سوخت های مایع فوق خنک کننده هیدروژنی 
از  ناشی  گرمای  از  بخشی  می تواند  که  هاست  راه  این  جمله  از 

اصطکاک را جذب کند.
استفاده از سوخت هیدروژن به جای سوخت جت به کاهش ردپای 
در  می کند.  معمولی، کمک  هواپیما های  برخالف  آسمان،  در  کربن 
گلخانه ای  گاز  که  اکسید  نیتروژن  و  آب  بخار  تولید  باعث  عوض 
هوایی  نقل  و  محیطی حمل  اثرات  درباره  نگرانی  می شود.  هستند، 
باعث شده که برخی افراد از پرواز خودداری کنند. این تیم تحقیقاتی 
در عین توجه به محیط زیست به دنبال دسترسی به این هواپیمای 

ماوراءالصوت نیز هستند.

با هدف تحقق رویا های بزرگ؛ 
پرواز هایی که با سرعت باورنکردنی


