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اخبار استان

شهردار کرمان گفت: همه اقدامات در محله ها با 
رویکرد محله محوری انجام می شود؛ زیرا مشکالت 
و خواسته های محالت با یکدیگر متفاوت است و 
نمی توان یک نسخه واحد برای کل شهر پیچیده 

شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سید مهران عالم زاده در 
دانشگاه  رئیس  مقام  قائم  با  اندیشی  هم  نشست 
علوم  دانشگاه  مدیران  از  جمعی  و  پزشکی  علوم 
پزشکی کرمان با بیان اینکه هر کاری که بخواهد 
ساختار  به  نیاز  شود،  انجام  اجتماعی  حوزه  در 
اجرایی دارد اظهار کرد: یک برنامه تدارک دیده به 
راحتی نمی تواند به سرعت اجرایی شود مگر آنکه 

های  هماهنگی  و  طی  را  مدیریتی  مراتب  سلسله 
الزم انجام شود.

محالت  شورای  تشکیل  به  ادامه  در  زاده  عالم 
توسط معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان 
و  کرد  اشاره  کرمان  شهر  مختلف  های  محله  در 
به  انتصابی  صورت  به  نفر  یک  گذشته  در  افزود: 
شاهد  که  داشت  فعالیت  محله  شهردار  عنوان 
عملکرد خوبی از آنها نبودیم؛ هم اکنون با تشکیل 
شورای محالت و انتخاب شهردار از بین و توسط 
خود مردم محله شاهد فعالیت خوب و چشمگیری 
در محالت هستیم و هر روز نیز به تعداد شورای 

محالت محله ای افزوده می شود.

بسیار  ظرفیت  محالت  شورای  کرد:  تصریح  وی 
خوبی دارد و ارگان های مختلف می توانند از این 
ظرفیت برای تشکیل پایگاه سالمت، آموزش ها و 
استفاده  مختلف  های  زمینه  در  ها  فرهنگ سازی 

کنند.
زیر  اقدامی  را  محالت  شورای  تشکیل  زاده  عالم 
ساختی عنوان و اظهار کرد: همه اقدامات در محله 
زیرا  شود؛  می  انجام  محوری  محله  رویکرد  با  ها 
مشکالت و خواسته های محالت با یکدیگر متفاوت 
است و نمی توان یک نسخه واحد برای کل شهر 

پیچیده شود.
راه  به  از صحبت های خود  وی در بخش دیگری 
فرهنگی  معاونت  توسط  شهروندی  شبکه  اندازی 
اجتماعی شهرداری اشاره کرد و گفت: با راه اندازی 
ارائه  شهروندان  به  ای  ارزنده  خدمات  شبکه  این 

خواهد شد.
و  نوبهار  جشنواره  برگزاری  به  اشاره  با  زاده  عالم 
که  بود  بار  اولین  برای  افزود:  شهروندی،  تابستانه 
در کشور، در کالنشهر کرمان این کار فرهنگی در 
مقیاس بزرگی انجام شد که خوشبختانه با استقبال 

خوب مردم همراه بود.
وی هدف از این اقدام را تزریق نشاط و شادابی در 
بین شهروندان عنوان کرد و گفت: عالوه بر آن شهر 
کرمان در حوزه گردشگری باید به جایگاه اصلی و 

واقعی خود برسد.
حوزه  در  متاسفانه  اینکه  بیان  با  کرمان  شهردار 
شهری کار مشاوره و پژوهش به خوبی انجام نشده 
تمامی  شد،  می  انجام  اقدام  این  اگر  افزود:  است، 
و  بودن  بازده  زود  و  اولویت  به  توجه  با  ها  برنامه 

گرایش علمی پیش می رفت.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به آسیب 
پذیر بودن نیروهای شرکتی شهرداری که وابستگی 
قراردادی با شهرداری ندارند و از طریق شرکت ها 
حمایت می شوند، اشاره کرد و افزود: این آمادگی 
نامه  تفاهم  قالب  در  دارد  وجود  شهرداری  در 
انجام  شهرداری  قراردادی  پرسنل  برای  اقداماتی 

دهیم.
وی با بیان اینکه متاسفانه بعضی از تفاهم نامه های 
ادارات و نهادها  فقط در قاب ها قرار گرفته  بین 
علوم  دانشگاه  مسئوالن  از  شوند،  نمی  اجرایی  و 
که  ای   نامه  تفاهم  نویس  پیش  پزشکی خواست 
ظرفیت اجرایی داشته باشند، آماده و برای شروع 

همکاری های بیشتر به شهرداری ارائه دهند.
همکاری  هرگونه  آمادگی  شهرداری  گفت:  وی 
به  خدمات  ارائه  برای  پزشکی  علوم  دانشگاه  با 

شهروندان را دارد.
دانشگاه  رئیس  مقام  قائم  زاده  صافی  ادامه  در 
از همکاری های بسیار  علوم پزشکی ضمن تشکر 
در  پزشکی  علوم  دانشگاه  با  کرمان  خوب شهردار 
دوره  برگزاری  رسانی،  اطالع  مختلف  های  بخش 
های آموزشی و فرهنگ سازی، برگزاری جشنواره 
های شاد نوبهار و تابستانه را اقدامی بسیار خوب و 
ارزشمند و مورد نیاز برای مردم کرمان عنوان کرد.

وی در ادامه با اشاره به ارتباط تنگاتنگ شهرداری 
گذشته،  های  سال  طی  پزشکی  علوم  دانشگاه  و 
همکاری  جهت   در  نامه  تفاهم  انعقاد  خواستار 
های  بخش  در  نهاد  این  بین  تنگاتنگ  و  بیشتر 

مختلف به خصوص حوزه پژوهش شد.

شهردار کرمان:

با راه اندازی شبکه شهروندی خدمات ارزنده ای به شهروندان ارائه می شود

خبر
مدیرکل ارشاد کرمان تاکید کرد:

طراحی و تولید لباس ایرانی - اسالمی 

با توجه به ظرفیت های استانی و منطقه ای
 

با  زیبا  لباس های  ترویج  کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
هویت ایرانی و اسالمی متناسب با سلیقه جوانان را یک هدف مهم برشمرد 
و گفت: باید به چرخه تولید لباس نگاه کنیم. در این چرخه، اول طراح است 
و سپس تولید و عرضه و فروش. این طراحی کجا قرار گرفته است و جایگاه 
باید چرخه طراحی مد و لباس فعال شود.باید  اول  آن کجاست، در وهله 
نمایشگاه های استان و شهرستان فعال شوند و مبنا و اِلمان ها و الگوهای 
آن ها برخاسته از فرهنگ هر منطقه باشد و از ظرفیت های استان و هر 

منطقه در این خصوص استفاده گردد.
به گزارش ایسنا، »محمدرضا علیزاده« در جلسه کارگروه مد و لباس گفت: 
و  دارد  اسالمی سازگاری  مباحث  با  کامال  مردم  و رسوم  آداب  از  بسیاری 
باید تالش کنیم تا آداب و سوم را در مناطق مختلف حفظ کرده زیرا ما در 
کشورهای اسالمی دارای رسوم خودمان هستیم و در همین راستا باید در 

حوزه فعالیت های فرهنگی گام های موثری برداریم.
وی با تاکید بر اینکه نمی توانیم ذائقه و سلیقه جوانان را نادیده بگیریم اظهار 
کرد: اگر بتوانیم از دریچه مناسبی زمینه را برای انتخاب های خوب جوانان 

در حوزه پوشش مهیا کنیم، شاهد تحوالت خوبی در این حوزه خواهیم
بود.

دارد  وجود  بسیاری  فرهنگی  تنوع  ما  کشور  در  اینکه  به  اشاره  با  علیزاده 
افزود: استان های مرزی فرهنگ خاص خودشان را دارند و اگر این تنوع 
فرهنگی از بین برود اصالت فرهنگی ما نیز لطمه می بیند و باید در راستای 
و  ها  داشته  کنیم.  اقدام  و  ریزی  برنامه  سنن  و  آداب  این  حفظ  و  احیاء 
ثروت غنی این کشور در حوزه های مختلف به ویژه آداب و رسوم نباید به 

فراموشی سپرده شود.
سلیقه  با  متناسب  اسالمی  و  ایرانی  هویت  با  زیبا  لباس های  ترویج  وی   
جوانان را یک هدف مهم برشمرد و افزود: باید به چرخه تولید لباس نگاه 
کنیم. در این چرخه، اول طراح است و سپس تولید و عرضه و فروش. این 
طراحی کجا قرار گرفته است و جایگاه آن کجاست، در وهله اول باید چرخه 
طراحی مد و لباس فعال شود.باید نمایشگاه های استان و شهرستان فعال 
از فرهنگ هر منطقه  الگوهای آن ها برخاسته  اِلمان ها و  شوند و مبنا و 

باشد و از ظرفیت های استان و هر منطقه در این خصوص استفاده گردد.
اسالمی   و  ایرانی  فرهنگ  به  باید  ایرانی  جامه  اینکه  به  اشاره  با  علیزاده   
تولید  و  طراحان  های  توانمندی  بر  تکیه  با  باید  کرد:  اظهار  باشد  آراسته 
این مسیر برداشته شود  ایرانی گام های جدی تری در  کنندگان پوشاک 
و توجه به آموزش در حوزه مد و لباس و اعتالی حرفه ای طراحان مد و 
هویت بخشی و صیانت از حوزه مد و لباس و همراهی و هماهنگی طراحان 
با کارگروه ساماندهی مد و لباس اثر بخشی آنها در جامعه را بیشتر می کند.

که  گرفته  سیما  و  صدا  از  مختلف،  موضوعات  در  دستگاه ها  افزود:  وی   
وزارت  دارد، در  بر عهده  را  قانونی  و وظیفه  جنبه های مستقیم کارکردی 
بازرگانی و هم حوزه صنعتی و صنایع  صنعت، معدن و تجارت هم حوزه 
آن، وزارت آموزش و پرورش چه در محتوا و چه در شکل لباس مدارس، 
از  قانونی و هم برخی  نمایشگاه ها و سایر دستگاه هایی که هم در وظایف 

عالقه مندی های آن دستگاه ها به ما می توانند کمک کنند.
با  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم 
تشکیل جلسات کارگروه مد و لباس و استمرار و مشارکت اعضا، خروجی 
خوبی داشته باشیم و اتفاقات خوبی شکل بگیرد و در سایه تعامل، همفکری 
فرهنگی در  ترقی در همه حوزه های  این دو مجموعه، شاهد  و همراهی 

سطح جامعه خواهیم بود.

پلمب ۱۵۰ واحد صنفی در کرمان 

در ۶ ماهه اول سال جاری
 

مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان کرمان 
بهداشت شهرستان  مرکز  محیط  بهداشت  های  فعالیت  راستای  در  گفت: 
کرمان، در شش ماهه اول سال ۹۸ بالغ بر ۱۳ تن مواد غذایی فاسد، تاریخ 
انسانی از سطح عرضه جمع آوری و در محل  گذشته و غیر قابل مصرف 

لندفیل )دفن زباله( واقع در جاده کوهپایه معدوم شد
واحد  این  تشریح عملکرد  نژاد« در  باقر شهابی  ایسنا، »محمد  به گزارش 
بهداشتی در ۶ ماهه اول سال جاری اظهار کرد: در راستای نظارت بر اماکن 
عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 
در  بهداشتی،  و  آرایشی  آشامیدنی،  مواد خوردنی،  ماده ۱۳  قانون  برابر  و 
شش ماهه اول سال جاری، ۱۵۰ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت مقرارت  

پلمب شد.
مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان کرمان 
بهداشت  مرکز  محیط  بهداشت  های  فعالیت  راستای  در  همچنین  گفت: 
شهرستان کرمان، در شش ماهه اول سال ۹۸ بالغ بر ۱۳ تن مواد غذایی 
فاسد، تاریخ گذشته و غیر قابل مصرف انسانی از سطح عرضه جمع آوری و 

در محل لندفیل )دفن زباله( واقع در جاده کوهپایه معدوم شد
وی با بیان اینکه در ماه محرم امسال، کارشناسان بهداشت محیط از مراکز 
تهیه و توزیع مواد غذایی به خصوص مراکز و اماکن حساس و بین راهی، 
موکب ها و ایستگاه های صلواتی نظارت ویژه داشتند، گفت: در این مدت 
از ۱۰۶ موکب و ایستگاه های صلواتی، ۱۸۲ مورد شیرینی فروشی و کارگاه 

قنادی و ۱۰۳ مرکز عرضه آش و حلیم بازدید به عمل آمد.
شهابی نژاد با بیان اینکه ۶۹۸ کیلوگرم مواد غذایی فاسد نیز در این ماه 
جمع آوری و معدوم شد، اظهار کرد: در این مدت ۱۹۳ مورد نمونه برداری 

مواد غذایی و ۱۱۰۹ مورد سنجش با تجهیزات پرتابل انجام شده است.
شهابی نژاد خاطر نشان کرد: در این ماه ۳ مورد برخورد با دستفروشان دوره 
گرد مواد غذایی و ۳۱۱ مورد بازدید از مساجد و تکایا توسط کارشناسان 

بهداشت محیط نیز انجام شد

رئیس اتاق بازرگانی کرمان:

ارادۀ جدی برای استفاده از ظرفیت های گردشگری وجود ندارد 
رئیس اتاق کرمان با بیان این که عدم وجود یک برنامه ی جامع 
برای گردشگری استان، باعث شده ضعف ها پوشش داده نشوند، 
ظرفیت های  همه ی  از  بهره بردن  برای  می رسد  نظر  به  گفت: 
گردشگری استان، شناخت کلی و یا اراده ی جدی وجود ندارد که 
در این رابطه باید بر روی تهیه و تدوین طرح جامع گردشگری 

استان متمرکز شویم.
به گزارش گفتار نو،سیدمهدی طبیب زاده در نشست کمیسیون 
گردشگری و صنایع دستی اتاق کرمان با حضور مدیرکل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اظهار کرد: گردشگری 
اصلی  محور  و  ارزی  منابع  جذب  مهم  بخش های  از  می تواند 
قرار  توجه  مورد  بیشتر  باید  که  باشد  استان  صادرات  توسعه ی 
گیرد. وی با اشاره به این که صادرات از گمرکات استان در شش 
حوزه های  در  دالر  میلیون   ۲۶۴ جاری  سال  نخست  ماهه ی 
صادرات  اگر  افزود:  بوده،  و…  معدن  و  صنعت  کشاورزی، 
آمار  به  نیز  را  گمرکات  سایر  از  استان  کاالهای  و  محصوالت 
از گمرکات استان اضافه کنیم مجموع صادرات استان  صادرات 

۵۰۰ میلیون دالر خواهد شد که این میزان صادرات به معنای 
تلف کردن منابع است.

طبیب زاده ادامه داد: اگر یارانه های اختصاص یافته به بخش های 
کم  بسیار  صادرات  از  ناشی  درآمدهای  کنیم  حذف  را  مختلف 
خواهد بود و به همین دلیل گردشگری می تواند به عنوان حوزه ای 
کم هزینه و ارزان نسبت به سایر بخش ها، درآمدها را افزایش دهد.

وی به نبود مجتمع های بین راهی مناسب به عنوان مشکلی که 
از سال ۱۳۵۲ تاکنون در استان وجود داشته، اشاره و بیان کرد: 
وجود نداشتن یک برنامه ی جامع برای گردشگری استان، باعث 

شده ضعف ها پوشش داده نشوند.
رئیس اتاق کرمان خاطرنشان کرد: باید در استان متناسب با نیاز 
گردشگران تجهیزات، زیرساخت ها و خدمات را تکمیل و ارتقا داد 

تا بتوان حضور گردشگران بیشتری را شاهد بود.
همه ی  از  بردن  بهره  برای  می رسد  نظر  به  کرد:  اظهار  وی 
اراده ی جدی  یا  ظرفیت های گردشگری استان، شناخت کلی و 
تدوین طرح  و  تهیه  بر روی  باید  رابطه  این  در  ندارد که  وجود 

جامع گردشگری استان متمرکز شویم.
نیز  کرمان  اتاق  دستی  صنایع  و  گردشگری  کمیسیون  رئیس 
گردشگری را یک حوزه ی پول ساز و اشتغال زا بیان کرد و گفت: 
وزیر  حضور  آن  از  پس  و  گردشگری  وزارت  تشکیل  امیدواریم 
گردشگری در اولین سفر استانی خود در کرمان بتواند زمینه ی 
فعالیت و رونق بیشتر حوزه ی گردشگری در کشور و استان شود.

محمدرضا بهرامی، از نظارت قوه قضائیه بر وزارت گردشگری به 
عنوان یک اتفاق خوب در این حوزه سخن گفت و اظهارکرد: با 
رصد مداوم شرایط حاکم بر گردشگری و ارائه ی اطالعات شفاف و 
دقیق در خصوص این شرایط، تهیه ی فرصت های سرمایه گذاری 
حاوی اطالعات الزم، بررسی وضعیت زیرساخت ها، شرایط بازار 
و ارزیابی اقتصادی، به کارگیری اعتبارات دولتی به عنوان مکمل 
الزم،  زیرساخت های  ایجاد  برای  خصوصی  بخش  سرمایه های 
تالش برای تسهیل اخذ مجوزهای الزم و تسهیل اعطای وام هایی 
با بهره ی پایین، می توان چشم انداز خوبی را در گردشگری شاهد 

بود.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان با اشاره به اینکه بخشودگی جرائم 
مالیاتی، فرصت تکرار نشدنی در راستای حمایت از تولید است، گفت: 
مهرماه،   ۳۰ تا  خود  بدهی  اصل  پرداخت  با  مالیاتی  محترم  مودیان 
فرصت استفاده از بخشودگی ۱۰۰درصدی جرائم مالیاتی قابل بخشش 

را از دست ندهند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان ، محمد 
سلمانی از اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در راستای حمایت از 
گرفته  صورت  که  اقداماتی  مهم ترین  از  یکی  گفت:  و  خبرداد  تولید 

است، بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش است.
ایرانی و  تولید  کاالی  از  این سازمان در راستای حمایت  افزود:  وی 
ارباب رجوع  تکریم  اقتصادی، رعایت اصل  فعاالن  از  به منظور حمایت 

اتخاذ  تصمیماتی  مالیاتی،  محترم  مودیان  رضایت مندی  افزایش  و 
اشخاص حقوقی  و  اشخاص حقیقی  مودیان  آن  راستای  در  که  کرد 
در  خود،  شده  قطعی  بدهی  مانده  پرداخت  صورت  در  غیردولتی، 
اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم به عنوان مودی 
این مرحله تلقی و مورد بخشودگی  این حیث و در  از  خوش حساب 

قرار می گیرند.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان با بیان اینکه ۱۰۰ درصد جرائم 
قابل بخشش مودیانی که تا پایان مهرماه ۱۳۹۸ مانده بدهی قطعی 
در صورت  اظهارکرد:  می شود،  بخشیده  کنند  پرداخت  را  خود  شده 
عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و برخورداری از تسهیالت یاد 

شده، این امکان در سال آینده فراهم نخواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان تاکیدکرد:

پایان مهر ماه آخرین فرصت بهره مندی از بخشودگی 100درصدی جرایم مالیاتی 

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمان از تولید ۸۵۲ 
تخته فرش توسط مددجویان کرمانی در ۶ ماهه نخست امسال خبر 

داد.
به گزارش ایسنا، »غالمرضا خواجه« به تولید ساالنه ۱۴ هزار مترمربع 
استان  امداد  فرش دست باف توسط مددجویان تحت حمایت کمیته 
کرمان اشاره کرد و گفت: مددجویان کرمانی در ۶ ماهه نخست امسال 
بازار فروش  ۸۵۲ تخته فرش به متراژ ۶۵۳۲ مترمربع تولید و روانه 
کرده اند. وی ارزش فرش های تولیدی مددجویان تحت حمایت کمیته 
تومان  میلیارد  را ۱۰  امسال  نخست  ماهه   ۶ در  کرمان  استان  امداد 

تولیدی مددجویان در ۶ ماهه نخست  افزود: فرش های  و  اعالم کرد 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد رشد داشته است.

خواجه تعداد قالی بافان فعال تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان 
را ۳۶۰۰ نفر اعالم کرد و افزود: اکثر این قالی بافان بیمه هستند.

و  کرد  اعالم  دار   ۳۳۸۱ را  مددجویان  قالی  فعال  دارهای  تعداد  وی 
گفت: به  منظور حمایت از قالی بافان تحت حمایت فرش های تولیدی 

آن ها بدون واسطه توسط این نهاد به فروش می رسد.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمان افزود: این نهاد 
اولیه مرغوب  تأمین مواد  بازار،  با شناسایی طرح های روز و موردنیاز 

و مناسب، نظارت بر اجرای طرح های قالی بافی مددجویان و فروش 
فرش های تولیدی آن ها در خارج از استان باقیمت باالتر، تالش کرده 

بیشترین سود را نصیب مددجویان بافنده تحت حمایت کند.
قالی بافان و مشاوره شغلی  اینکه استعداد سنجی  به  با اشاره  خواجه 
آن ها به صورت چهره به چهره از رویکردهای اساسی این نهاد در ایجاد 
متقاضیان  مراحل  این  طی  از  پس  گفت:  است،  قالی بافی  طرح های 
واحدهای  به  پرونده  تکمیل  و  فرش  نوع  انتخاب  جهت  فرش  بافت 
مربوطه معرفی می شوند که با تهیه امکانات نقشه و مواد اولیه موردنیاز 

توسط کمیته امداد، طرح راه اندازی شود.

مددجویان کمیته امداد ساالنه 1۴هزار مترمربع فرش دست باف 
تولید می کنند
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قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !

یادداشت های 
گاه و بی گاه

درد بی درمان 
این واژه سه کلمه ای تکیه کالم شده بود و در هر موردی 
نمی  را  آن  معنای  کس  هیچ  گویی  گرچه  داشت.  کاربرد 
دانست ولی در گویش کار حرف ناسزا را می کرد و همه با 
شنیدن این کلمه لب فرو می بستند و در جای خود میخکوب 
و  شد  می  متوقف  کار  یا  صحبت  ادامه  دیگر  و  شدند  می 
شنونده حساب کار دستش می آمد و سعی در رفع و رجوع 
کار یا حرفش می کرد اما حاال که نیم قرن از آن زمان گذشته 
گرچه دیگر نه از آن نسل هیچ کس مانده و نه آن کالم بر سر 

زبانها ولی ما مانده ایم و این همه درد بی درمان.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

موج خروشان ساحل
آدم ها را زمانی انتخاب نکنید که نیاز به 

تغییر و عوض شدن دارند چون شاید 
قادر به تغییر نباشند و شما از انتخاب 
ناچاریم  گرچه  شوید  پشیمان  خود 
اگر  اما  دهیم  فرصت  یکدیگر  به  که 

هدفمان متغیر شدن دیگران در عرصه ی زندگی باشد 
چه بسا در آرزویی عبث به سر می بریم چرا که ذات 
آدم ها عوض نشده و عالوه بر این آنها به جای تاثیرات 

بیرونی نیاز به تحوالت درونی دارند تا دگرگون شوند.
بهتر  ای  گزینه  که  باشند  هایمان صحیح می  انتخاب 
وگرنه  باشیم  گرفته  نظر  در  را  الاقل خوب  یا  از خود 
خواهیم  باشیم  کرده  خوش  تغییرات  به  دل  چنانچه 
باخت و گناه اصلی را خودمان به گردن داریم. پذیرفتن 
ترین  شیرین  آنها  فعلی  شمایالت  و  در شکل  ها  آدم 
اتفاقی است که می تواند برایشان بیفتد. در زمان ازدواج 
انسان یکی از بزرگترین انتخاب های خود را انجام می 
دهد که الزم است تمام غرور و اعتبار خود را به پای 
آن بگذارد. لذا احتیاج به ریزبینی و تعمق بیشتری دارد 
اهمیتی  چندان  گذشته  اتفاقات  ازدواج  از  بعد  گرچه 
که  شود  داده  اهمیت  مسیری  به  باید  فقط  و  نداشته 
هر لحظه اش مسئولیت پذیری و هوشیاری می طلبد. 
بعد از ازدواج به جای هراس از نتیجه ی انتخاب باید 
های  موقعیت  به  رسیدن  راه  که  بود  اندیشه  این  در 
پیش  در  آسانی  راه  گرچه  چیست؟!  مشترک  متعالی 
بار  کوله  برداشتن  به  نباید  بعد  به  اینجا  از  اما  نداریم 
به همراه و همسفر  اکتفا کرده ملزم هستیم که  خود 
خویش یاری رسانیم و قبول کنیم که مسئولیتی فراتر 
از خویش داریم چرا که زندگی را با یک انسان دیگر 
به اشتراک گذاشته ایم. ازدواج همچون آیینه ای برای 
احواالت درونی است هر یک از طرفین رنج ها و شادی 
های خود را به دیگری انتقال می دهد لذا انتخابی که 
انجام می دهید باید ظرفیتی برای پذیرش همه ی این 

ها داشته باشد.
تا عشق و مراد زندگی باشد دل 

خوش می شود از موج خروشان ساحل 

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از چرایی دالیل عدم مطالعه کارمندان با نگاهی به پیشنهاد استاندار کرمان در این باره:

مطالعه موثر یا روخوانی بی فایده؟

اشاره:
می  اجتماعی  گوناگون  های  شبکه  وجود  با  و  امروزه 
ایرانیان  بین  در  مطالعه  سرانه  که  می خوانیم  و  شنویم 
پایین تر از سایر کشورهاست و همه مردم خود را ملزم 
نمی دانند که حتی در طول ماه کتاب و یا مجله ای را 
مطالعه کنند. این در حالی است که در سایر کشورها می 
بینیم مطالعه  به صورت یک فعالیت در طول شبانه روز 
برایشان تعریف شده است و یا  به قولی مطالعه در سبد 
امور روزمره شان قرار گرفته است. طبق آخرین آمار اعالم 
شده از سوی سازمان آمار، سرانه مطالعه در استان کرمان 
زیر 15 دقیقه در روز است. البته منتقدان  به این آمار 
معتقدند که نمی توان این آمار را دقیق  و حساب شده 
دانست چرا که معموال قسمت اعظم مطالعه افراد جامعه 
حول سیاست، ورزش، حوادث و یا استفاده از روزنامه ها 
و هفته نامه ها صورت می گیرد که در شکل گیری هویت 
علمی و کاری آنان اثر بخش نیست و اصوال کمتر مشاهده 

می شود کتاب های علمی و تخصصی مطالعه شوند.
دلیل  چه  به  اینکه  به  پاسخ  در  افراد  از  بسیاری  البته 
کتاب نمی خوانند و مطالعه در فعالیت های روزمره آنان 
جایی ندارد، عواملی همچون نبود وقت و فرصت مطالعه، 
گرانی کتاب و استفاده زیاد از گوشی موبایل را به عنوان 
که  است  چندی  اما  کنند.  می  ذکر   ، بازدارنده  عوامل 
حساسیت مسئوالن نسبت به این موضوع دو چندان شده 
افزایش سرانه مطالعه در دستور  و طرح های مربوط به 
کار برخی از ارگان ها قرار گرفته است که برای نخسین 
بار از سوی استاندار کرمان مطرح شده و در استانداری 
کرمان ساعات ابتدایی روزهای پنج شنبه یک ساعت به 
کتابخوانی کارمندان استانداری اختصاص داده شده است. 
استاندار کرمان بر این عقیده است که کارمندان کرمانی 
باید هر روز مطالعه داشته باشند تا با ارتقا سطح سواد و 

فرهنگشان جامعه را نیز ارتقا دهند.
همین موضوع باعث شد که در این شماره از »کرمان 

امروز« به چرایی دالیل عدم مطالعه کارکنان بپردازیم. 

چرا کارمندان مطالعه نمی کنند؟
افراد جامعه ای هستند که  کارکنان سازمان ها همان 
در آن پرورش یافته و بعد وارد سازمان شده اند. عادت 
ها و تربیت دوران کودکی و جوانی آنها در شکل گیری 
است.  بوده  گذار  تاثیر  بسیار  آنان  امروزی  شخصیت 
کالس  چند  برگزاری  با  توانند  نمی  ها  سازمان  مسلما 
شخصیت  بخشنامه  صدور  یا  و  اندرز  و  پند  یا  آموزشی 

آنها را تغییر بدهند. اصوال کارکنان سازمان ها انگیزه ای 
معناداری  ارتباط  توانند  نمی  چون  ندارند  مطالعه  برای 
مطالعه  میزان  و  اداری  های  فعالیت  درآمد،  میزان  بین 
و  فراوان  اداری  امور  ها چنان  سازمان  برخی  در  بیابند. 
تعداد پرسنل کم است که کارکنان فرصت مطالعه ندارند 
اداری،  نامه  پرونده،  خروارها  زیر  اداری  وقت  پایان  تا  و 
روحی  با  و  ارباب رجوع گم می شوند  مراجعه  و  جلسه 

چنین  در  مسلما  و  روند  می  خانه  به  خسته  و  آزرده 
فضایی مطالعه علمی معنا ندارد. از سویی دیگر متاسفانه 
در سازمان های دولتی بین آنان که می دانند و آنان که 
اهل  که  کارکنانی  و  شوند  نمی  قائل  تفاوتی  دانند  نمی 
مطالعه و تفکر و اندیشه هستند مورد تشویق قرار نگرفته 
و معموال منزوی می شوند و به تدریج انگیره مطالعه در 

آنان کم می شود.
ایستگاه مطالعه در استانداری کرمان

است  هایی  طرح  جمله  از  جمعی  دسته  مطالعه  طرح 
که توسط استاندار کرمان ابداع شده و بدین گونه فرصت 
فراهم  اداری  ساعات  در  نهاد  این  کارکنان  برای  مطالعه 
انجام  و  خدمات  ارائه  کنار  در  دولت  کارکنان  تا  شده 
دهند.  افزایش  را  خود  مطالعات  سطح  بتوانند  وظایف، 
مطالعه  با  است:  معتقد  زمینه  این  در  کرمان  استاندار 
و  شود  می  هموار  موفقیت  به  رسیدن  مسیر  مفید، 
کارآمد  مدیری  و  گیرد  می  سرعت  اهداف  به  دستیابی 
است که مطالعه و پژوهش داشته باشد. ارتقای شاخص 
مطالعه در استان از دغدغه ها و اولویت های امروز است و 
مدیران و کارکنان باید میزان مطالعه در ادارات و سازمان 
فرهنگ  توسعه  در  باید  اینکه  ضمن  دهند،  ارتقا  را  ها 

کتابخوانی بیشتر تالش شود.
سخن آخر

با توجه به سخنان استاندار علم گرای کرمان و وضعیت 
موجود در ادارات کرمان باید به این نکته اشاره کنیم که 
با توجه به کمبود کارشناس و کارمند در ادارات کرمان 
باالی کار در  ارباب رجوع و حجم  افزون  افزایش روز  و 
برخی ارگان ها امکان مطالعه مفید و موثر وجود ندارد 
و اگر هم ما کارمندان را دعوت به مطالعه کنیم ممکن 
بین رییس و مرئوس  بایستی  از رو در  با استفاده  است 
که  بدانیم  باید  اما  کنند،  روخوانی  را  ها  کتاب  ای  عده 
یقینا این روخوانی سطح سواد جامعه را ارتقا نمی دهد 
محقق  کند  می  دنبال  کرمان  استاندار  که  هدفی  آن  و 
نخواهد شد، مگر آنکه هم انگیزه مالی ایجاد شود و هم 
اینکه مطالعه به صورت شیفتی انجام شود تا کارمند پس 
از اتمام زمان مطالعه با حجمی آزار دهنده از پرونده و 
کار اداری رو به رو نشود. اینها نکات بازدارنده ای است 
که در ادارات کرمان و البته کل کشور حاکم است و با 
را  مطالعه  فرهنگ  توان  است که می  موارد  این  رعایت 
ترویج داد و در غیر این صورت یقینا با روخوانی بی ثمر 

رو به رو خواهیم بود.

   چندی است که حساسیت مسئوالن به ویژه استاندار کرمان درباره میزان مطالعه 
کارمندان در دستگاه های اداری بیش از پیش احساس می شود و طرح های مربوط به 
افزایش سرانه مطالعه نیز در دستور کار برخی از ارگان ها قرار گرفته است. به عنوان مثال 
در استانداری کرمان ساعات ابتدایی روزهای پنج شنبه به کتابخوانی کارمندان اختصاص 
داده شده است. چندی پیش در گزارشی به اجرایی نبودن این طرح با شرایط فعلی اشاره 
کردیم و نوشتیم که مطالعه در ادارات کرمان نیاز به انگیزه دارد و امروز هم به این نکته 
اشاره خواهیم کرد؛ مطالعه نیاز به ذهنی آزاد دارد که در برخی ادارات به دلیل کمبود 
کارشناس و حجم باالی کار زیر سنگینی آوار پیچیدگی ناشی از بروکراسی اداری کارمندان 

این آزادی را احساس نمی کنند و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

مهریه فردی که فوت شده به چه کسی می رسد؟
سرویس حقوقی کرمان امروز

برای دریافت مهریه باید مراحل قانونی طی شود و بر اساس 
مستندات قانونی اقدام به دریافت مهریه کرد.

برای دریافت مهریه باید به نکات مهمی توجه داشت مهریه 
حق قانونی زوجه است که به عنوان پشتوانه اجتماعی برای او 

از سوی قانون گذار به وجود آمده.
مهریه عندالمطالبه و عنداالستطاعه است و هر زمان که زوجه 
تقاضای مهریه خود را داشته باشد زوج مکلف به پرداخت آن است 
مطالبات مهریه اگر توسط وکیل انجام شود نیازمند زمان کمتری 
است و نیازی به حضور زوج در دادگاه ندارد، زیرا وکیل با شناسایی 
اموال زوج می تواند سریع تر مهریه زوجه را طلب کند و در صورتی 
را  او  را پرداخت نکند وکیل می تواند حکم جلب  که مرد مهریه 

بگیرد و برای جلب مرد هیچ نیازی به حضور زن نیست.
در صورتی که زن اموالی از مرد را به دادگاه معرفی کند و 
دادگاه حکم به توقیف اموال را بدهد مهریه زوجه از آن مال 

پرداخت می شود.
از سوی دیگر برای مطالبه مهریه عندالمطالبه مرد ملزم است 

تحت هر شرایطی آن را پرداخت کند.
این سوال پیش می آید که مهریه در چه  اوقات  اما گاهی 
صورتی به زن تعلق نمی گیرد و در پاسخ باید گفت تنها در 
شرایطی که بذل مهریه یا همان بخشش از سوی زوجه انجام 
گرفته باشد مهریه ای به او تعلق نمی گیرد  البته زن می تواند 

در ازای طالق توافقی مهریه خود را بذل کند.

در چه صورتی مهریه قسطی پرداخت می شود؟
اگر اعسار یا ناتوانی زوج از پرداخت مهریه به تصویب دادگاه 
برسد در آن صورت او می تواند طی اقساط مختلف مهریه را 
پرداخت کند البته مهریه می تواند به صورت قسطی پس از 

طالق به زن داده شود.
حتی در صورت اثبات رابطه نامشروع زن باز هم مهریه خود 
را دریافت می کند و پس از فوت زن مهریه اش به وراث او یعنی 

پدر و مادرش می رسد و آن ها می توانند مهریه دخترشان را از 
مرد مطالبه کنند.

گاهی اوقات این سوال پیش می آید که آیا به جای تعیین 
سکه می توان بخشی از خانه یا ملک را از شوهر گرفت یا خیر، 
که در پاسخ به این سوال باید گفت بله این اتفاق ممکن است 
عنوان  تحت  را  قسمتی  ازدواج  در سند  و می توان  رخ دهد 
مهریه در نظر گرفت و آن را پس از ثبت ازدواج به زن انتقال 

داد.
مطالبه مهریه توسط وکیل چگونه است؟

برای مطالبه باید ابتدا مدارک الزم مانند اصل سند ازدواج، 
اصل شناسنامه و کارت ملی به وکیل داده شود تا او در جلسات 
دادگاه بتواند حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه را طلب 
کند برای دریافت اصل سند ازدواج می توان به دفترخانه محل 

انعقاد عقد مراجعه کرد.

بیا تا قدر 

یکدیگر بدانیم 

قدرشناسی، یکی از رموز 
پیشرفت کشور است 

در بررسی زیرساخت های مادی و معنوی کشورهای پیشرفته به این 
نتیجه می رسیم که »قدرشناسی« به عنوان یکی از عوامل پیشرفت و 

ترقی این کشورها، نقش موثر و بی چون و چرایی ایفا کرده است.
در این زمینه، ملت ژاپن، نمونه ای مثال زدنی است. ملتی که توانست 
از زیرآوار جنگ خانمانسوز جهانی دوم قامت راست کند، عالوه بر 
صبر و سخت کوشی و مقاومت به فضیلت »قدرشناسی« نیز آراسته 

است.
انگیز  شگفت  تاثیر  از  دیرینه  تمدنی  و  فرهنگ  با  نیز  ایران  ملت 
»قدرشناسی« به عنوان عاملی در مسیر عبور از موانع و مشکالت و 

رسیدن به رفاه و آسایش باخبر است.
به عبارت واضح تر بر کسی پوشیده نیست که تشویق و قدرشناسی 
نسبت به خدمتگزاران صدیق، چشم و دل سیر و پاک دست و ساده 

زیست، تحقق جامعه ی سالم را تضمین می کند.
به عنوان مثال، آیا تاکنون به هزاران نفر قاضی بزرگواری که در یکی 
با  اداری کشور  های  برانگیزترین سمت  و وسوسه  ترین  از سخت 
مناعت طبع و زندگی ساده انجام وظیفه کرده اند تا امنیت و آرامش 
کشور تامین شود، فکر کرده اید؟ و آیا تاکنون به این قشر زحمت 
کش که آرامش خود را فدای حفاظت از مال و جان و ناموس تک 

تک مردم ایران کرده ا ند، دست مریزادی گفته ایم؟
متاسفانه معدودی از افراد جامعه فاقد بصیرت الزم در راستای دیدن 
دیگر کارکنان  و  از خدمت صادقانه ی قضات  ناشی  مبارک  آثار 

صدیق دادگستری هستند.
این در حالی است که قضات دادگستری برای تامین نعمت بزرگ 
نیروهای  امنیت و آرامش کامل کننده ی تالش های شبانه روزی 
نظامی و انتظامی و سربازان گمنام امام زمان )عج( هستند. بدیهی است 
که قضات و دیگر همکاران آنها به مثابه ی عقاب های تیزبین، حق 
را از ناحق باز می شناسند؛ پلشتی ها را از جامعه می روبند و زمینه را 
برای اجرای قانون فراهم می آورند و در این زمینه متحمل زحمات 

مرارت باری می شوند.
و شهرستان  استانها  و شوراهای  اسالمی  مجلس شورای  ای کاش 
ها ـ به عنوان نمایندگان ملت ـ هر ساله این دسته از خدمتگزاران 
صدیق و شریف مردم را مورد تقدیر قرار می دادند تا »قدرشناسی« 
به عنوان یکی از رموز پیشرفت کشور در توفان مسایل و مشکالت 

گم نشود.

به قلم یحیی
 فتح نجات 

آگهی دعوت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت حکیم مس 
سهامی خاص )شماره ثبت 680 رفسنجان(

بدین وســیله از کلیه ســهامداران محترم شرکت حکیم مس جهت حضور در مجمع عمومی فوق العاده که ساعت 9 صبح روز 
شنبه مورخ 98/8/11 در محل دفتر این شرکت واقع در شهر مس سرچشمه برگزار می شود، دعوت بعمل می آید. 

دستور کار جلسه: 1- افزایش سرمایه شرکت 
هیات مدیره شرکت خدمات بهداشتی درمانی حکیم مس 
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بخش چهارم
 

اخالق  و متانت  خواجه  نصیر؛ تجلیل  عالمه  حلی 
خواجه  مردی  حکیم  و سیاستمدار بوده  و از خواص  این  دو حالت  بیشتر آن  
است  که  شخص  انسانی  شکیبا و بردبار می شود و به  هر بادی  از جای  نمی جنبد.

 عالمه  حلی  در حق  او می گوید که  خواجه  در اخالق  شریف ترین  کسی  است  
که  ما تا حال  دیده ایم...« و ابن شاکر درباره  او گوید »خواجه  سخت  نیک  منظر و 
خوش رو و کریم  و سخی  و حلیم  و خوش  معاشرت  و زیرک  و هشیار بود و یکی  
از داهیان  زمان  به  شمار می رفت  و آورده اند که  شخصی  به  خدمت  خواجه  آمد 
و نوشته ای  از آن  دیگری  به  خواجه  داد که  در آن  به  خواجه  بسیار ناسزا گفته  
و دشنام  داده  بود و او را کلب بن کلب  خطاب  کرده  بود. خواجه  به  زبانی  نرم  و 
لطف آمیز در جواب  او نوشت: و اما اینها که  نوشته ای  درست  نیست  چه  سگ  در 
زمره  چهارپایان  است  و عوعو می کند و پوست  او پوشیده  از پشم  است  و ناخنی  
دراز دارد و این  صفتها در من  نیست  و به  خالف  او قامت  من  راست  و تنم  بی موی  و 
ناخنم  پهن  است. من  گویا و خندانم  و فصول  و خواصی  که  مراست  غیر آن  فصول  
و خواصی  است  که  سگ  دارد و آنچه  در من  است  در او نیست  و تمام  عیوبی  را 
که  صاحب  نامه  ذکر کرده  بود، بدین  سان  جواب  گفت  بدون  آنکه  کلمه ای  درشت  

و زشت  بنویسد و یا بگوید...«
منافع   از  و مکانتی  که  پیش  هوالکو داشت،  تقرب   با    و همو گوید »خواجه  
مسلمانان  به  ویژه  شیعیان  و علویان  و حکمت دانان  و غیر ایشان  نگاهبانی  می کرد و 
به  آنها احسان  و نیکی  می کرد و در ابقأ آنها در شغلشان  کوشا بود و می کوشید که  
وجوه  اوقاف  را در محل  اصلی  صرف  کنند و با وجود همه  اینها، شخصی  متواضع  
و فروتن  و گشاده رو و نیکو معاشرت  بود.« اغلب  مورخان  و اصحاب  رجال  در حق  

او و اخالق  او به  همین  سان  سخن  گفته اند.
   تسامح  و سعه  صدر خواجه  نصیر

خواجه  شخصی  با تسامح  و با وسعت  مشرب  بود و دانشمندان  و عالمان  را 
از هر طبقه  و هر مذهبی  که  بودند بزرگ  می داشت  و در این  میان  به  تصوف  
با توجه  به  کتابهایی  که  نوشته   و صوفیان  راستین  توجه  مخصوص  داشت  و 
معلوم  می شود که  خود او نیز در این  راه  قدمی  راسخ  داشته  است. در نمط  
نهم  »شرح  اشارات«، یعنی  »مقامات العارفین« و رساله  نفیس  »اوصاف االشراف« 
چنان  سخنان  صوفیان  را بیان  می کند که  گویی  خود او سالک  راه  طریقت  بوده  
ناروا و جاهالنه  را که  بر صوفیان   اتهامات   این  کتاب  دوم  برخی   او در  است. 
بسته اند کشف  می کند و در باب  توحید و اتحاد سخنان  لطیف  می گوید و دعاوی  
تفسیر می کند.  روشی  درست   به   را  از صوفیان   دیگر  برخی   و  منصور حالج  
ولیکن  به  صوفی  نمایان  و قلندران  بیکاره  اعتقادی  نداشته  و آنان  را سربار جامعه  
فقیران   از  برابر سلطان  ]هوالکو[ گروهی   وقتی  در  است. »گویند  می دانسته  
قلندریه  پیدا شدند. سلطان  از خواجه  پرسید: اینها چه  کسانند؟ خواجه  جواب  
گفت: گروهی  زاید و بیهوده اند، بر فور سلطان  دستور داد که  همه  را نابود کردند. 
کسی  را خواجه  پرسید مقصود تو از این  بیان  چه  بود؟ گفت: مردم  چهار طبقه  
بیش  نیستند: جمعی  امیر و وزیر و کسان  سلطانند از لشکری  و کشوری، دو 
دیگر بازرگانان  و تجارند، سه  دیگر پیشه وران  و صنعتگران اند و آخرین  گروه  
برزگران  و دهقانانند و آن  کس  که  از زمره  این  چهار گروه  نباشد سربار مردم  و 

در جهان  زیاده  است.«

    آثار خواجه  نصیر 
خواجه  در بیشتر دانش های  متداول  روزگار خویش  به  ویژه  فقه  و حکمت  و کالم  
و منطق  و ریاضیات  و فلک  و نجوم  و اخالق  و برخی  دیگر مهارت  شایان  داشت  و 

در اغلب  این  رشته ها تألیفات  ارزنده  نفیس  دارد.
  فهرست  آثار مهم  خواجه  در »فوات  الوفیات« ابن شاکر کتبی  )در گذشته  762 
ه .ق( و روضات الجنات  خوانساری  و از همه  دقیق تر در آثار مهم  خواجه  را که  
به  نحوی  از انحأ مورد دقت  و نظر اهل  فن  بوده  نام  می بریم  و درباره  آنها سخن  

می گوییم:
 1 - تجریداالعتقاد، در علم  کالم  و آن  کتاب  در این  موضوع  از کتابهای  دقیق  
و استوار است  و مورد عنایت  بسیاری  از دانشمندان  بوده  و بر آن  شرح  کرده اند 
یا تعلق زده اند. مهم ترین  شرحهای  این  کتاب  از آن  عالمه  حلی، حکیم  قوشچی  و 
عبدالقادر الهیجی  است، این  شرحها اغلب  با اصل  چاپ  شده  است  و شرح  عالمه  
به  سال  1353 هجری  در صیدا در مکتبه  عرفان  چاپ  شد و نام  آن  کشف المرد 
است  و همین  شرح  نزدیک ترین  تفسیری  است  به  مقاصد خواجه  طوسی  که  عالمه  

حلی  نوشته  است.
 2 - شرح  اشارات، ابن سینا در فلسفه، این  شرح  با شرح  فخر رازی  بر اشارات  
ً  دکتر سلیمان   به  سال  1325 هجری  در مصر مطبعه  خیریه  چاپ  شد و اخیرا
دنیا اشارات  را در مصر تنها با شرح  خواجه  و با دقت  و حواشی  سودمند چاپ  
کرد. خواجه  در این  کتاب  بسیاری  از اشتباهات  و نقضهای  نابه  جای  امام  را بر 
شیخ الرئیس  جواب  گفته  ولیکن  به  هیچ  روی  از طریق  ادب  بیرون  نرفته  و از او به  
عنوان  شارح  فاضل  یاد کرده  است. برای  شرح  بیشتر در این  باره  به  ترجمه  امام  

فخر رازی  نگاه  کنید.
 3 - التذکرة  فی  علم  الهیاة، و آن  کتاب  مختصری  است  که  جامع  مسائل  این  
فن  است  و شامل  چهار باب  است، این  کتاب  مایه  اعجاب  دانشمندان  گشته  و بر 
آن  شده اند که  آن  را شرح  کنند و بر آن  تعلیق  زنند. از شارحان  این  کتاب  چند 

تن  نام  می بریم:
 1 نظام الدین  نیشابوری  معروف  به  نظام  اعرج، که  شرح  او توضیح التذکره  نام  

دارد.
2 شرح  سیدالشریف  علی بن  محمدالجرجانی  )در گذشته  816 ه .ق

3 شرح  شمس الدین  محمدبن  احمد خفری  )وفات  960 ه .ق( که  از شاگردان  
صدرالدین  محمد دشتکی  است، این  شرح التکمة  فی  شرح التذکرة  نام  دارد، که  در 

سال  832 پایان  یافته  است.
4 قطب الدین  محمود بن  مسعود شیرازی  )در گذشته  710 ه .ق( شاگرد بزرگوار 

خواجه، که  شرح  او التحفة الشاهیة  نام  دارد.

اسطرالب   از  کتاب   این   گویند:  و  است   اسطرالب   در  که   باب،  بیست    -  4   
اسماعیلیان  است، که  خواجه  زمانی  که  در قرب  آنها بود، تألیف  کرد و از جمله  

غنایمی  بود که  از اسماعیلیان  گرفته  شد و عطا ملک  جوینی  بر آن  دست  یافت.
این  کتاب  در جشن  یادبود خواجه  در دانشگاه  تهران  چاپ  شد و بر آن  چند شرح  

نوشته اند که  از مهم ترین  آنها شرح  دو تن  معروف تر است:
 1 شرح  نظام الدین  بن  حبیب  اهلل  الحسینی، که  آن  را به  زبان  فارسی  در سال  

873 هجری  به  پایان  آورد.
2 شرح  شیخ  عبدالعلی  بن  محمد بن  حسن  البیرجندی  )در گذشته  934 ه .ق( 

که  آن  را به  سال  893 تألیف  کرد.
این  کتاب   تألیف   از  اقلیدس، در اصول  هندسه  و حساب، خواجه   5 - تحریر 
در 22 شعبان  سال  646 فراغ  یافت. این  کتاب، از کتابهای  پرارج  خواجه  است  و 
متجاوز از یازده  شرح  بر آن  نوشته اند که  مهم ترین  آنها شرح  سید شریف  جرجانی  
و قاضی زاده  رومی  است، خواجه  در آغاز این  کتاب  گوید »... تحریر این  کتاب  را 

پس  از تحریر مجسطی  آغاز کردم«.
 6 - تحریر اکرماناالوس، حاوی  سه  مقالت  است؛ مقاله  نخستین  شامل  سی  

شکل  و مقاله  دوم  شامل  هیجده  شکل  و مقاله  سوم  شامل  12 شکل  است.
خواجه  از تألیف  این  کتاب  در 21 شعبان  سال  663 فارغ  شده  است.

 7 - تحریر المجسطی، اصل  کتاب  از آن  بطلمیوس  است  که  در هیئت  و علم  
فلک  و حرکات  نجوم  پرداخته  و خواجه  این  کتاب  را برای  حسام الدین  حسن بن  
محمد سیواسی  تحریر کرده  است  و در 5 شوال  سال  644 هجری  تمام  کرده  است. 
این  کتاب  را هم  گروهی  از دانشمندان  شرح  کرده اند ازجمله  شمس الدین  محمد 

سمرقندی  و نظام الدین  اعرج  نیشابوری  را می توان  نام  برد.
 8 - زیج  ایلخانی، فارسی  است  و این  همان  زیجی  است  که  حاصل  رصد مراغه  
به  دستور هوالکو بنا شده  بود در آن  آورده  است  و پیش  از این  درباره  آن  صحبت  
کردیم. خواجه  در مقدمه  این  کتاب  گوید: »... هوالکو خان  همدان  را قهر کرد و 
بغداد بگرفت  و خلیفه  را برداشت، تا حدود مصر بگرفت  و کسانی  که  یاغی  بودند 
نیست  کرد و هنرمندان  را در همه  انواع  بنواخت  و بفرمود تا هنرهای  خویش  و 
رسمهای  نیکو نهادند و من  بنده  نصیر را که  از طوسم  و به  والیت  همدان  افتاده  
بودم، از آنجا بیرون  آورد و رصد ستارگان  فرمود و حکما را که  فن  رصد می دانستند 
چون: مؤ یدالدین  العرضی  که  به  دمشق  بود و فخرالدین  مراغی  که  به  موصل  بود و 
فخر خالصی  که  به  تفلیس  بود و نجم الدین  دبیران  که  به  قزوین  بود، بفرمود تا از 
آن  والیتها بطلبند و زمین  مراغه  رصد را اختیار کردند و بفرمود تا کتابها از بغداد 
و شام  و موصل  و خراسان  بیاوردند، تقریر چنان  کرد که  منگوی  از میان  برخاست  

و بعد از آن  رصد ستارگان  تمام  شد...«.
 این  کتاب  چهار مقاله  دارد: 

1( در تواریخ؛ 2( در سیر کواکب؛ 3( در اوقات  طالع؛ 4( در باقی  اعمال  نجوم.
بر این  زیج  چند شرح  معتبر نوشته  شده  است  که  بهتر از همه  شرح  این  چند 

نفر است:
به   القاسم  خوارزمی  معروف   را علیشاه  بن  محمد بن   1 - زیج  شاهی که  آن  
)عمدة   را  کتاب   این   مؤ لف   است.  مختصر  و  فارسی   به   که   نوشته   عألالمنجم  
االیلخانیه( نام  داده  و آن  را برای  محمد بن  احمد التبریزی  وزیر تألیف  کرده  است.

 2 - شرح  حسن  بن  محمد نیشابوری  قمی  معروف  به  نظام  اعرج  و آن  شرحی  
فارسی  است  که  کشف  الحقایق  نام  دارد.

 3 - شرح  غیاث  الدین  جمشید بن  مسعود کاشانی  بنام  زیج  خاقانی. شارح  گوید: 
این  کتاب  را در تکمیل  زیج  ایلخانی  پرداختم  و همه  آنچه  را که  از اعمال  منجمان  

استنباط  کرده  بودم  و در هیچ  زیج  دیگر نیامده، با براهین  در آن  گرد آوردم.
 9 - اخالق  ناصری، خواجه  این  کتاب  را به  امیر قهستان، ناصرالدین  عبدالرحیم  
محتشم  تألیف  کرد، چه  او از خواجه  خواست  تا کتاب  الطهاره  ابن  مسکویه  را به  

پارسی  ترجمه  کند و چون  این  کتاب  فاقد دو قسم  و تدبیر منزل  بود خواجه  
این  دو باب  را خود بر آن  افزود. خواجه  این  کتاب  را به  دو پادشاه  تقدیم  کرده  
است؛ نخست  همان  ناصرالدین  محتشم  که  نام  او را در مقدمه  آورده  و او را ملک  
الملوک  العرب  و العجم  خسرو جهان  و شهریار ایران  خوانده  است. ولیکن  پس  از 
آنکه  به  بهانه  نامه نگاری  خواجه  با خلیفه، او را مغضوب  داشته  و به  دژ اسماعیلیان  
تبعید نموده  بود و )پس  از آنکه  محتشم  و گرفتار خان  مغول  گشته(، خواجه  آن  
مقدمه  را بدل  نموده  و برای  آن  مقدمه ای  دیگر پرداخته  به  هر حال  درک  عمیق تر 
ریشه های  تصمیمات  خواجه  نصیر، خود نیازمند پژوهشهای  جامع تری  است  که  

امیدواریم  دانشجویان  بر آن  کمر همت  بربندند.
 به  هر حال  این  کتاب  اخالق  ناصری  از پرمایه ترین  کتب  فارسی  است  که  در 
علم  اخالق  و حکمت  علمی  نوشته  شده. رئوس  مسائل  و مطالب  این  علم  را که  
حکیمان  بزرگ  درباره  هر سه  قسمت  تهذیب  اخالق  و تدبیر و منزل  و سیاست  
مدن  در تألیفات  خویش  نوشته اند خواجه  در این  کتاب  جمع  کرده  و در قسمت  
مبادی  این  کتاب  هم  آنچه  از مسائل  فلسفه  شرقی  برای  فهم  مطالب  الزم  بوده  با 

بهترین  اسلوب  و نیکوترین  طرزی  نگاشته  است.
و  و سلوک   در سیر  از خواجه   است   کوچکی   رساله   االشراف،  اوصاف    -  10 
اخالق  صوفیان  که  پس  از اخالق  ناصری  تألیف  کرده  است. خواجه  این  کتاب  را 
به  خواهش  شمس الدین  محمد جوینی  وزیر پرداخته  و آن  را بر شش  باب  نهاده  
است. این  کتاب  را »رکن الدین، محمد بن  علی  الجرجانی« به  تازی  درآورده  است. 

این  کتاب  مکرر چاپ  شده  است.
 11 - االدب  الوجیز للولدالصغیر، اصل  این  کتاب  از عبداهلل  بن  المقفع  )کشته  
142 ه .ق( است  و خواجه  این  رساله  را به  دستور مخدوم  نخستین  خود ناصرالدین  
روش   مطابق   را  رساله   این   خواجه   است.  درآورده   فارسی   به   قهستان   محتشم  
ابوالمعانی  نصراهلل  منشی  در ترجمه  کلیله  و دمنه  و بهأالدین  محمدبن  حسن  بن  
اسفندیار کاتب  در ترجمه  نامه  تنسر به  آیات  و اشعار عربی  و فارسی  مزین  ساخته  
است  و مثل  دو مترجم  مذکور برای  آنکه  نگاشته  خود را به  زبان  ادبی  انشأ کند 
مطالب  اصل  کتاب  را گرفته  و آن  را با زوایدی  آزادانه  در قالب  فارسی  ریخته  است.

 12 - جواهرالفرایض، که  برخی  آن  را الفرایض  النصیریة  علی  مذهب  اهل  البیته  
خوانده اند، رساله  مختصر و جامعی  است  در اصول  علم  فرایض  و مواریث  و گویا این  
تنها کتابی  است  که  خواجه  در فقه  نوشته  و از او باقی  است. در این  کتاب  خواجه  

از کتاب  تحریر استاد خویش  معین الدین  سالم  بن  بردران  مصری  نقل  می کند.
 13 - اساس  االقتباس، این  کتاب  در فن  منطق  است  و پس  از منطق  شفای  
ابن سینا بزرگ ترین  و مهم ترین  کتابی  است  که  در این  علم  تألیف  شده  است. 
کتاب  مذکور نه  مقاله  دارد و هر مقاله، خود به  چند فن  و هر فن  و به  چند فصل  

منقسم  می شود بدین  قرار:
  مقاله  اولی- در مدخل  منطق  که  آن  را به  یونانی  ایساغوجی  گویند.

 مقاله  دوم- در مقوالت  عشر و آن  را به  یونانی  قاطیغوریاس  نامند.
 مقاله  سوم- در اقوال  جازمه  که  آن  را به  یونانی  باری  ارمیناس  گویند.
 مقاله  چهارم- در علم  قیاس  که  آن  را به  یونانی  آنالوطیقای  اول  نامند.

 مقاله  پنجم- در برهان  که  آن  را به  یونانی  آنالوطیقای  دوم  نامند.
 مقاله  ششم- در جدل  که  آن  را به  یونانی  طوبیقا خوانند.

 مقاله  هفتم- در مغالطه  که  آن  را به  یونانی  سوفسطیقا نامند.

 مقاله  هشتم- در خطابه  که  آن  را به  یونانی  ریطوریقا خوانند.
 مقاله  نهم- در شعر و آن  را به  یونانی  بوطیقا نامند.

  این  کتاب  را خواجه  به  سال  642 تألیف  کرد و آقای  مدرس  رضوی  آن  را در 
سال  1326 در جزو انتشارات  دانشگاه  تهران  چاپ  کرده  است. گفتنی  است  که  

برخی، تعداد آثار خواجه  را از کتاب  و رساله  به  168 عدد نیز رسانده اند.
ادامه دارد...

 نگاهی به زندگی و آثار خواجه نصیرالدین طوسی
روزگار خواجه

بی خیاِل من 
آنسوی پنجره پاییز بود و من 

این سو به انتظار تو 
چشمم به راه بود 
از بغض و اشک ، 

سکوت و شبی بی خیال صبح 
در گوش  ماه نوشتم 

حکایتی 
بیچاره ماه 

که بی ابر گریه کرد 
وقتی که دید در آغوش دیگری 

آرام خفته ای 
میان بستر مهتاب

و ... 
بی خیاِل من

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

سرویس فرهنگی کرمان امروز 

)مهرماه  ماهنامه ی سرمشق  پنجمین شماره  و  سی 
1398( به مدیرمسئولی و سردبیری خانم بتول ایزدپناه 

راوری منتشر شد.
های  یادداشت  بر  عالوه  سرمشق،  ی  شماره  این  در 
سردبیر، آثاری از سید احمد سام، علی اصغر مظهری، 
نجمه  علومی،  محمدعلی  زاده،  تقی  عباس  دکتر 
یاسر سیستانی،  کرمانی،  پناه  حامد حسینی  سعیدی، 
سمیرا  عامری،  مهناز  آرسته،  علی  سلطانی،  رستم 

رحیم  شعبانیان،  احسان  زاده،  تقی  کوروش  مظفری، 
حمید  عسکری،  عباس  مددی،  سعید  آزاد،  اسد  بنی 
فهیمه  توحیدی،  فواد  سید  مجیدی،  محسن  نخعی، 
شهاب  نکویی،  مسعود  ننیز،  افضلی  عباس  رضاقلی، 
مژده  نژاد،  عرب  سکینه  کارآمد،  ابوالفضل  جعفری، 
موذن زاده، علی اصغر جالل کمالی، حمید پاک، سیما 
رضوانه  حمیدی،  عمران  زاده،  محمدی  الهام  حبیبی، 
کرباسی، جمشید روستا، کاووس سالجقه، وحید قرایی، 
احمد یوسف زاده، مهدی ایرانمنش پورکرمانی، مهدی 
نفس،  نیک  حمید  نجات،  فتح  یحیی  کرمانی،  محبی 

اکبر اکسیر، مهدی  چماه کوهبنانی، مرضیه محمدی، 
مجتبی  میرافضلی،  سیدعلی  رفسنجانی،  جهانبخش 
حسن  مسلم  فاضلی،  افسر  زینلی،  سعید  احمدی، 
شاهی، سیما کارآموزیان، بهار قرایی و بتول موذنی به 

چاپ رسیده است.
مطالبی  و  است  وزین  و  پربار  سرمشق  همیشه  مثل 
با سرفصل های شعر و ادبیات، طنز و روزنامه نگاری، 
تاریخ،  تجسمی،  هنرهای  موسیقی،  تئاتر،  سینما، 
فرهنگ و جامعه، ُجنگ و مبل راحتی، مخاطبان این 

ماهنامه را اقناع می کند.

سرمشق 35 منتشر شد 
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آگهی ابالغ اوراق مالیاتی

قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !

 آگهی ابالغ اوراق مالیاتی

قاًَى هالیاتْای هستقین بذیي ٍسیلِ اٍساق هالیاتی ریل ابالغ هی گشدد. بذیْی است حسب هقشسات هادُ  802هَدیاى هحتشم هالیاتی هششٍحِ ریل 4 دساجشای هادُ 
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اهدای خون سالم، اهدای زندگی 

روزانه خوانی

به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(

قسمت بیست و سوم 

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد

در قسمت های گذشته راجع به خیلی از بانوان شجاع و ادیب ایران زمین 
نوشتیم و در قسمت قبل از نجم السلطنه مادر دکتر مصدق و بنیان گذار 
بیمارستان نجمه تهران گفتیم ولی قبل از اینکه فرهیخته بانوی دیگری را 
معرفی کنیم باید از وضعیت و موقعیت اجتماعی بانوان کمی بنویسیم تا 
شما خوانندگان عزیز در جریانات و نامالیمات آن زمان قرار بگیرید و باید 
اشاره ای داشته باشیم به انقالب مشروطیت ایران که در آن زنان بسیار 
تاثیرگذار بودند و حضور بسیار پررنگی داشتند اما همواره با گرایشات مرد 
ساالری و مذهبی دست به گریبان بودند. از زمان مظفرالدین شاه قاجار 
و  جامعه  در  حضورشان  درگیر  زنان  میرپنج  رضاخان  حکومت  ظهور  تا 
اجتماعات و همراهی با مردان بودند و هیچگاه مردان آنها را به بازی نمی 
اینکه در  تا  ایده های آنها نمی نمودند  افکار و  گرفتند حتی اعتنایی بر 
زمان رضاخان پهلوی که به یکباره ورق برگشت و جامعه ایرانی متحول 
و دگرگون شد به دستور رضاخان مامورین حجاب را از سرزنان به زور بر 
می داشتند. همین امر  اختالفات زیادی بین روحانیون و افراد عادی و 
حکومتی پیش می آورد حتی تا پایان کار سلسله پهلوی این کش و قوس 
ها وجود داشت و همین اختالف نظرها باعث دردسرهای زیادی شده بود 
چون فعاالن انقالب مشروطیت همیشه درگیر میان این دو قشر جامعه 
شده بودند تا اینکه در سال 1356 یکبار دیگر تحولی به وجود آمد و با 
شروع انقالبی دوباره تاریخ ورق خورد و این بار با زنان به خاطر حجاب و 
مسایل دینی اختالفاتی بین دولت و نیروهای انتظامی با مردم به وجود 
انقالب مشروطه  اما در زمان  آمد که جای بحث و گفتگوی ما نیست و 
که انقالبیون بر دولت مظفرالدین شاه تسلط پیدا کرده بودند بانوان نیز 
بیکار نماندند و چند کالس برای دانش آموزان بی بضاعت تشکیل شد و 
در آن زنان روشن گر و انقالبی گام های بسیار مهمی در باسواد کردن 
بانوان بر داشتند و بدین وسیله زنان را از خانه ها بیرون آوردند و یکی از 
این زنان نامدار بانو فخرالدوله امینی، مادر دکتر علی امینی نخست وزیر 
در سال 1264 خورشیدی  الملوک  اشرف  بانو  بود.  پهلوی  زمان سلسله 
السلطنه  سرور  و  شاه  مظفرالدین  دختر  و  قاجار  شاهزاده  او  شد.  متولد 
دکتر  دخترخاله  و  فرمانفرما  میرزا  عبدالحسین  خواهرزاده  چنین  هم  و 
محمد مصدق بود این بانو با درایت و نیکوکار بود فخرالدوله واسط بین 
کرد  قاجارتالش  ایل  داشتن  نگاه  آرام  با  و  بود  قاجار  خاندان  و  رضاشاه 
چهارده  سن  در  فخرالدوله  بانو  کند.  جلوگیری  ها  خونریزی  وقوع  از  تا 
الدوله(  سالگی به عقد محسن خان امین الملک )که بعدها به نام امین 
معروف شد، درآمد. او پسر علی خان امین الدوله بود. قبل از این ازدواج 
نجم السلطنه خواهر سرور السلطنه و خاله فخرالدوله او را برای پسر خود 
دکتر محمدمصدق خواستگاری کرده بود اما شاه تمایل داشت دخترش 
با خاندان قدرتمندتری ازدواج کند و به این جهت دختر خود را به امین 

الدوله داد. از طرف دیگر علی خان  با محسن خان مسیرالدوله دوستی 
دیرینه ای داشت. حتی نام پسر خود را به پیروی از مشیرالدوله انتخاب 
کرد.  چندی قبل از خواستگاری از فخرالدوله امین الملک باعث رنجش 
نجم السلطنه از سرور السلطنه شده مشیرالدوله نیز کینه ای از امین الدوله 
به دل گرفت زمانی که امین الدوله از صدارت عزل شد گمان می رفت 
مانند بسیاری از صدر اعظم های معزول شده قاجاریه سرنوشت ناگواری 
چون تبعید یا قتل در انتظار او باشد. به همین دلیل فخرالدوله از ابتدا 
کوشش کرد تا او را از گزندهای احتمالی مصون بدارد. علی امینی فرزند 
فخرالدوله در خاطراتش از مادر می گوید. روز بعد از حرکت پدرشوهر و 
شوهرش از حرم شاه به او خبر دادند که احتمال می رود شوهر و پدرشوهر 
شما را از قزوین به اردبیل ببرند و جانشان در خطر است. مادر به مجرد 
شنیدن این خبر از تهران به قزوین حرکت کرد وشبانه وارد قزوین شدند. 
پدرشوهر و شوهر از این ورود ناگهانی مادر تعجب کردند ولی او مطلبی 
را که شنیده بود مطرح نکرد فقط گفت می خواهم تا دشت شما را بدرقه 
کنم و بعد مراجعه می کنم. آنها اصرار کردند که من برگردم ولی من قبول 
نکردم بعد از 5 روز قاصدی از طرف دربار رسید و گفت شاه امر کرده که 
به همین جهت چندروز در  نرفتم  برگردم ولی من زیربار  تهران  به  باید 
قزوین ماندیم افراد متعددی آمدند که شاه را خشمگین نکنم و برگردم 
حتی نماینده شاه گفت پادشاه گفته اگر برنگردید به جبر شما را خواهم 
برد ولی باز هم مادرم قبول نکردند و خواجه باشی نماینده شاه را گفتند 
که اگر به تهران نرود با کتک او را از قزوین به تهران می فرستد تا سرانجام 
دربار پذیرفت که من و خانواده ام در امالک شخصی خود سکونت نماییم. 
خانواده  با  شاه  محمدعلی  دشمنی  به  توجه  با  الدوله  امین  فوت  از  بعد 
امینی کاری به امین الملک داده نشد. او افرادی که در پارک امین الدوله 
تحصن و تجمع کرده بودند را دستگیر و به شاه تسلیم نمود. امین الملک 
از فعالیتهای  باشد  تواند مفید  از نظر دربار نمی  زمانی که احساس کرد 
سیاسی دست کشید و خانه نشین شد. فخرالدوله هم که شوهر خود را 
ناتوان دید خود کنترل اداره خانواده را برعهده گرفت.  عده ای از مخالفین 
سلطنت محمدعلی شاه که در رشت اسیر شده بودند را آزاد کرد. او در 
کودتا 1299 شوهر و فرزندانش را به قم برد و در آنجا ساکن شد. در واقع 
در خانه ای که نزدیک حرم حضرت معصومه بود بست نشست. مدتی بعد 
با سردار سپه مالقات کند و در نتیجه توانست امالک  تا  به تهران رفت 
همسرش را در امالک خود که مدتها بود بین چند مدعی مورد نزاع بود 
پس بگیرد او از این پس تالش خود را صرف آبادانی امالک مذکور کرد به 

طوری که این امالک در مدت کوتاهی ارزش زیادی پیدا کرد.
فخرالدوله زنی بود بسیار مصمم و قوی در تصمیم گیری هایش بسیار 
او بنیانگذار نخستین  پافشاری می کرد و اعتماد به نفس زیادی داشت. 
موسسه تاکسیرانی در تهران بود و قصد تاسیس یک موسسه بورس ملی 
را در ایران داشت که به علت فراهم نبودن اوضاع موفق نشد. فخرالدوله 
سرپرستی تعدادی فرزند یتیم را برعهده گرفته وامکان تحصیل را برای 
آنها فراهم کرده بود. در هنگام فوتش تعداد این یتیمان به 28 نفر رسیده 
بود. او در اواخر عمر به علت از دست دادن فرزندش حسین امینی دچار 
غم و اندوه فراوان شده بود و بعد از این واقعه اوقات خود را در باغ الهیه 
می گذرانید و از برخورد با مردم اجتناب می کرد. اواخر عمر مقبره ای در 
نجف برای خودش تهیه کرده بود ولی بعد پشیمان شد وصیت کرد که او 
را در گورستان ابن بابویه در شهر ری دفن کنند. فخرالدوله در تاریخ دی 
ماه 1324 در سن هفتاد و سه سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. این 

بانو همیشه مورد تحسین رجال سیاسی زمان خود بود. مشهوراست که 
رضا شاه در مجلسی درباره فخرالدوله چنین اظهارنظر کرده است در ایل 
و سلسله قاجاریه یک مرد و نیم موجود است که مردش فخرالدوله و نیم 

مردش آغامحمدخان قاجار بوده است.
یکی دیگر از زنان شاعر دوره مشروطه بانو فخر اعظمی ارغون است که 
از شاعران زن مطرح بوده است. فخر اعظمی ارغون مادر بانوی غزل ایران 
سیمین بهبهانی می باشد البته در دوران سلطنت فتحعلیشاه قاجار اکثر 
دختران او طبع شعر داشته اند و گویا خودش نیز شعر می گفته جالب 
است بدانیم که لهجه ای که در حال حاضر در تهران مکالمه می شود یکی 
از ابتکارات این پادشاه می باشد. یکی ازدختران پادشاه که اشعار اجتماعی 
و غیرعاشقانه می سرود به نام بدری تندری بود. فضل بهار خانم نیز از 
شاهزاده های قاجار است مهتاج رخشانی هم که خود از شعرای مشروطه 
می باشد همزمان با میرزاده عشقی بود و مشاعره و مناظره شاعرانه ای 

با هم داشته اند.
بعد از معرفی چند شاعر زن دربار فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه الزم می 
دانم که بپردازیم به زندگی شعرای زن پس از انقالب مشروطیت و این می 
تواند فرصتی باشد که همزمان با تحوالت اجتماعی و سیاسی که در زمان 
مظفرالدین شاه به وجود آمده بود آشنا شویم که در این تحوالت بانوان 
شاعر نیز دگرگون گردیدند و نحوه نگرش این شاعران نسبت به اجتماع و 
نحوه زندگیشان از زمان انقالب مشروطه عوض شده بود و ستارگان زیادی 
از آنها در علم ادبیات که شامل نویسندگی و سرودن شعر و تذکره نویسی 

بود مطرح گردیدند و نامشان هم ماندگار شده است.
یکی از این بانوان فرهیخته که نسبت به دیگران کمتر مطرح شده است 
بانو حمیده سپهری مادر شاعر و نقاش ایرانی سهراب سپهری می باشد. 
اشعارش طرفداران خاص خودش را دارد و بیشتر اشعارش در قالب شعر 
نو سروده شده است. این بانوی گرامی تاثیر زیادی براشعار فرزندش داشته 
است و همین طور در بین زنان آن زمان شاعرانی  که بعد از مشروطیت 
مانند  بودند  برخوردار  اعتبار  و  شهرت  از  کافی  اندازه  به  و  درخشیدند 
پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی و یا نویسندگان نامداری 
مانند سیمین دانشور و پوران فرخزاد که بعدا به صورت جداگانه به آن 
ها خواهیم پرداخت و نسبت به معرفی کامل آنها اقدام خواهیم کرد. در 
همان ایام بانوان نویسنده و روزنامه نگار مشغول به فعالیت بودند. یکی 
از این بانوان که در مجله )نسوان وطن خواه( نقش بسیار موثری داشت 

و او را به خاطر چاپ مقاالت انتقادی و اجتماعی در روزنامه شفق سرخ 
محکوم به تبعید کرده بودند بانو فخر السلطنه فروهر بود و یکی دیگر از 
این بانوان فرهیخته پزشک نام آوری بود به نام صدیقه دانشور که بعدها 

به آن خواهیم پرداخت.
و  معروف  شاعران  از  یکی  زندگی  و  حال  شرح  به  پردازیم  می  حال   
معروف  اعتصامی  بانو رخشنده  اعتصامی.  پروین  نام  به  ایرانی  سرشناس 
به پروین اعتصامی در 25 اسفندماه 1285 خورشیدی برابر با 17 مارس 
1907 میالدی در شهر تبریز به دنیا آمد. پدرش یوسف اعتصامی آشتیانی 
)اعتصام الملک( از رجال نامدار نویسنده و مترجم مشهور اواخر دوره قاجار 
بود که در همان زمان ماهنامه ادبی )بهار( را منتشر می کرد. مادر پروین 
اعتصامی اختر فتوحی فرزند میرزا عبدالحسین خان ملقب به مقدم العداد 
و متخلص به )شوری( بود. او از آخرین شاعران دوره قاجار و اهل تبریز 

و آذربایجان بود.
پروین تنها دختر خانواده بود. چهار برادر داشت. در سال هزار ودویست 
و نود و یک هجری در حالیکه کودکی بیش نبود با خانواده اش به تهران 
مهاجرت کردند. از این رو پروین از کودکی با مشروطه خواهان و چهره 
های فرهنگی آشنا شد. ادبیات را در کنار پدر و استادانی چون عالمه علی 
اکبردهخدا و ملک الشعرای بهار آموخت و در دورانی که هنوز کودک بود 
زبان های فارسی و عربی را زیر نظر معلمان خصوصی در منزل فرا گرفت 
از مدرسه آمریکایی تهران دریافت کرد و  را  نامه تحصیلی خود  پایان  و 
با   1313 سال  تیرماه  در  پروین  پرداخت.  تدریس  به  مدرسه  همان  در 
پسرعموی پدرش فضل اهلل همایون فال نامزد کرد و بعد از مدت چهارماه 
که در عقد بود ازدواج نمود و به همراه شوهرش به کرمانشاه سفر کرد. 
این ازدواج با پسرعموی پدرش که رییس شهربانی کرمانشاه بود و اخالقی 
او  نبود.  آهنگ  هم  پروین  روحیات  با  داشت  خاصی  مقررات  با  نظامی 
برعکس شوهرش همایون دارای روحیه ای حساس و حسی شاعرانه بود 
که موردپسند همسرش نبود. به همین دلیل این ازدواج بیش از دو ماه و 
نیم طول نکشید. پروین که آخرین فرزند خانواده بود سه برادر با نامهای 
ابوالحسن، ابوالفتح و ابوالنصر داشت. پروین در سال 1288 هجری شمسی 
که پدرش نماینده مردم تبریز در مجلس شورای ملی شده بود 6 ساله 
بود پروین در تمام دوران تحصیل شاگرد ممتازی بود و در سال 1303 از 
مدرسه ایران کلیسا فارغ التحصیل شد. او از همان آغاز نوجوانی و کودکی 
شعر می گفت. نخستین شعرهای او در هفت سالگی سروده شده و می 
توان گفت برخی از اشعار مربوط به 12 تا 14 سالگی او از بهترین اشعارش 
می باشد البته از همان زمان پدرش در زمینه وزن و شیوه های یادگیری 
او را کمک می کرد و گاهی شعری از شاعران قدیم مانند سعدی یا حافظ 
را به او می داد تا براساس آن و با همان سبک و سیاق شعری بگوید و 
یا وزن آن را تغییر دهد یا قافیه ای نو برایش پیدا کند همین تمرین ها 
و تالشهای پدرزمینه ای شد که با ترتیب و قرارگیری کلمات و استفاده 
پروین گاهی  ازآنها آشنا شود و در سرودن شعر تجربه کسب کند. پدر 
اشعار شاعران خارجی را ترجمه می کرد و به پروین می گفت به همان 
سبک شعر بگوید مثال شعر قطرات سه گانه اثر تریللو را ترجمه کرد  و 
پروین براساس این شعر و الهام از او شعرهای )گوهر و اشک( و )دو قطره 

خون( را سروده است.

ادامه دارد ...
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آگهی مزایده عمومی 
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موجود که به رویت متقاضیان می رسد از طریق مزایده عمومی و با شرایط ذیل به فروش برساند: متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات 

بیشتر و آگاهی از شرایط مزایده به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند
آدرس و شماره تماس بانک صنعت و معدن: تهران - خیابان ولیعصر )عج( باالتر از تقاطع شهید چمران - ایستگاه محمودیه - پالک 2917 
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مهلت دریافت اسناد: 
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تاریخ بازدید: 
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 از ساعت 10 الی 14 

مهلت ارسال پیشنهاد: 
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تاریخ بازگشایی: 
1398/08/27

شرایط فروش:
فروش امالک با کاربری، مسکونی 

و اداری به صورت نقد می باشد.
فروش امالک تجاری با شرایط نقد 
و نقد و اقساط با شرایط 50 درصد 
نقد و 50 درصد اقساط یکساله با 

نرخ سود 15 درصد می باشد.
اموال و امالکی که کاربری  فروش 
آنها صنعتی و کشاورزی می باشند 
با  اقساط  و  نقد  و  نقد  صورت  به 
شرایط 30 درصد نقد و 70 درصد 
سود  لحاظ  با  ماهه   36 اقساط 
درصد   30 یا  و  درصد   12 بانکی 
ماهه   24 اقساط  درصد   70 و  نقد 
و محاسبه  تنفس  لحاظ یکسال  با 
سود  12 درصد صورت می پذیرد.

توضیحات مهم: 
1 - برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir صورت می پذیرد و کلیه مراحل مزایده 
شامل »ثبت نام و اخذ راهنمایی جهت دریافت امضای دیجیتال )توکن(، 
ارسال  مزایده،  در  شرکت  تضمین  ودیعه  پرداخت  مزایده،  اسناد  دریافت 
این  طریق  از  تنها  آن«  پذیرش  و  بودن  برنده  از  اطالع  قیمت،  پیشنهاد 

سامانه انجام پذیر خواهد بود.
2 - کلیه اطالعات اموال و امالک شامل »مشخصات، شرایط و نحوه فروش« 

در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده و در دسترسی است.
3 - بازدید از امالک الزامی بوده و کلیه امالک در وضعیت موجود واگذار 

می گردد.
4 - کلیه اموال و امالک مورد مزایده با وضع موجود به فروش می رسند و 
در صورت داشتن  متصرف، تخلیه ملک و کلیه هزینه های مترتبه به عهده 

خریدار می باشد.
مختار  پیشنهادات خرید  تمامی  یا  یک  قبولی  یا  رد  در  گزار  مزایده   -  5

خواهد بود.
6 - در صورت فروش اموال منقول به صورت اقساط، تضمین )وثیقه ملکی 

یا ضمانت نامه بانکی( اخذ می گردد.
7 - شرط ارائه گواهی عدم چک برگشتی و عدم بدهی معوق به نظام بانکی 

از سوی متقاضیان خرید اقساطی الزامی می باشد.
8 - مدت اعتبار پیشنهاد حداکثر 6 ماه می باشد.
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قتل مرد پولدار
 و پسر معلولش

 برای تصاحب اموال میلیاردی
  

وسوسه باال کشیدن اموال خسرو، رفیق گرمابه و گلستان او را به جایی 
کشاند که نه تنها نقشه قتل او را کشید، بلکه فرزند ۱۲ ساله اش را هم 
به قتل رساند تا بعد از مرگ خسرو وارثی هم در کار نباشد. متهم که با 
اجیر کردن کارگر کارواش خود نقشه اش را عملی کرده بود، بعد از این که 
به  کارگر  همان  توسط  نکرد،  عمل  همدستش  مورد  در  وعده هایش  به 
پلیس لو داده شد و پای میز محاکمه قرار گرفت. متهم ردیف اول بعد 
از محاکمه به دو بار قصاص محکوم شد و قضات، اجیرکننده او را به ۱۵ 

سال زندان محکوم کردند.
 تابستان ۹۴ خبر مفقود شدن خسرو و پسرش از سوی خانواده شان به 
اطالع ماموران پلیس رسید. آن ها در طرح شکایت خود اعالم کرده بودند 
که پسر خسرو معلولیت ذهنی داشته و بعد از طالق مادرش با پدر خود 

زندگی می کرده، اما یکباره پدر و پسر غیبشان زده بود.
رسیدگی به پرونده در حالی ادامه داشت که جسد سوخته مرد جوان که 
در حاشیه جاده پردیس رها شده بود، در کنار جسد پسرش کشف شد و 

هویت آن به تایید خانواده شان رسید.
ماموران در اولین قدم دوربین های محل زندگی خسرو را مورد بررسی قرار 
دادند و تصویر مردی در حال بردن فرزند خسرو از خانه در دوربین به 
ثبت رسیده بود. قبل از شناسایی دقیق آن مرد؛ چند روز بعد از حادثه، 
یک ناشناس با ماموران پلیس تماس گرفت و گفت فردی به نام ناصر 
که در منطقه تهرانپارس کارواش دارد و از دوستان صمیمی خسرو است، 

قاتل خسرو و پسرش است.
ماموران بعد از آن تماس سراغ ناصر رفتند و در کارواش بازداشتش کردند. 
اما وقتی  انکار کرد،  با قتل خسرو  را  ارتباطی  ابتدا هر گونه  مرد جوان 
مبایعه نامه جعلی فروش امالک خسرو در محل کارش کشف شد دیگر 
اعترافات خود به ماموران  اولین  نیافت و در  از حقیقت  راهی برای فرار 
اموال خسرو،  انتقال  انگیزه  با  کارواش خود  کارگر  با همراهی  که  گفت 
نقشه قتل او و فرزندش را عملی کرده است تا بعد از مرگ خسرو، وارثی 

هم بر جا نماند.
در پی اعتراف متهم، کارگر کارواش هم دستگیر و مشخص شد او همان 
قاسم  بود.  داده  اطالع  پلیس  ماموران  به  را  قتل  بوده که موضوع  کسی 
بعد از دستگیری به ماموران گفت: »ناصر به من وعده داده بود که ۲۰۰ 
برای پرداخت  از اجرای نقشه  اما بعد  میلیون تومان به من خواهد داد. 
پول امروز و فردا می کرد. برای همین من او را لو دادم. اما فکر نمی کردم 

خودم هم دستگیر شوم.«
با شکایت اولیای دم و اعتراف صریح متهمان، پرونده با صدور کیفرخواست 
به اتهام مشارکت در قتل متهمان راهی دادگاه کیفری یک استان تهران 
شد. سال گذشته پرونده در دادگاه رسیدگی شده و متهمان به قصاص 
محکوم شدند، اما با نقض رای از سوی دیوان عالی کشور و ایراد نقص به 
تحقیقات مقدماتی پرونده، باردیگر متهمان پای میز محاکمه ایستاده و 

این بار سرنوشت متفاوتی نسبت به قبل برای آن ها رقم خورد.
قاسم در دادگاه در دفاع از خود گفت: »ناصر نزد همه خود را از افراد با 
نفوذ حکومتی جا می زد. برای همین خسرو به او اعتماد کرده بود. طبق 
نقشه ای که او از قبل کشیده بود، قرار بود به بهانه تفریح در ویالی دماوند 
خسرو، او را به جاده بکشانیم. روز حادثه و وسط راه، بند کتانی را از پشت 
سر دور گردن خسرو انداختم و ناصر دستان او را گرفت تا مقاومت نکند 
و او را به قتل رساندیم. بعد هم جسد او را آتش زدیم و ناصر دنبال پسر 
خسرو رفت. می گفت پسر خسرو را به بهانه این که پدرش او را دنبالش 
فرستاده از خانه خارج کرده است و پسربچه در خانه تنها بوده و به خاطر 
اعتمادی که به ناصر داشته و او را عمو صدا می زده با او همراه شده تا نزد 
پدرش بیاید. وقتی او را آورد، بند کتانی را دور گردنش انداختم، اما دلم 

نیامد او را خفه کنم. ناصر با بیل به سرش زد و او را کشت.«
این ادعای متهم در دادگاه با اعتراض وکیل اولیای دم روبه رو شد؛ چرا که 

علت فوت فرزند خسرو خفگی با بند بود.
بعد از آن ناصر در دفاع از خود گفت: »من هیچ ارتباطی با قتل دوستم 
ندارم و از هیچ چیز خبر نداشتم. آن روز خسرو با من تماس گرفت و 
گفت پسرش را به دماوند ببرم. من هم دنبال فرزندش رفتم، اما، چون 
خودم وقت نداشتم از کارگرم خواستم این کار را انجام دهد. نمی دانم بعد 

بین آن ها چه اتفاقی افتاد و چرا خسرو و پسرش را کشت.«
متهم در توضیح کشف اسناد جعلی از امالک خسرو گفت: »اسناد جعلی 
را به درخواست خود خسرو تنظیم کرده بودم. او به من گفت در قمار 
باخته و از من خواست اموالش را به نام خودم بزنم تا آن ها را از دست 

ندهد.«
قضات دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات متهمان، قاسم را به دو بار قصاص 
نفس و ناصر را از اتهام مشارکت در قتل تبرئه و به اتهام معاونت در قتل 
به تحمل ۱۵ سال حبس و دو سال تبعید به شهرستان خاش محکوم 

کردند.

تراکنش های بانکی مالک حذف یارانه ها ؛
علت مسدود شدن حساب یارانه ۱۰۰هزار نفر

رفاه  و  کار  تعاون  وزارت  اجتماعی  رفاه  معاون 
از  نفر  هزار   ۴۰۰ یارانه  اینکه  بیان  با  اجتماعی 
یارانه  که  این  مالک  گفت:  است  شده  افراد حذف 
کارت  با  که  است  تراکنش هایی  شود،  حذف  فرد 

بانکی شان دارند.
به گزارش ایسنا احمد میدری در پاسخ به سوالی در 
خصوص حذف یارانه حدود ۱۰۰ هزار نفر از یارانه 
این  یارانه های  هدفمندی  سازمان  گفت:  بگیران، 
واقع شماره حساب   نکرده است، در  را حذف  افراد 
ضامن  اینکه  مانند  دالیلی  به  افراد  این  از  بسیاری 

جایی  جابه  یا  کند  می  فوت  فرد  هستند،  بانک 
یارانه  بنابراین  است  شده  مسدود  خانوار،  اعضای 
قطع  است  توجه  قابل  هم  تعدادشان  که  افراد  این 
نشده است بلکه این اتفاق به دنبال مسدود بودن و 
جابه جایی حساب ها صورت گرفته و اگر این افراد 
یارانه  بعد،  ماه  می کردند،  مراجعه   +  ۱۰ پلیس  به 
 ۲۳ کشور  در  اگر  مثال  برای  شد؛  می  برقرار  آنها 
میلیون خانوار یارانه بگیر وجود داشته باشند و یک 
درصد هم در این شرایط قرار داشته باشند، رقمی 
که  شود  می  شامل  را  نفر  هزار   ۳۰ تا   ۲۰ نزدیک 

یارانه شان  به موقع منتقل نشود،  آنها  اگر اطالعات 
پرداخت نمی شود.

وی افزود:  این افراد تصورشان این بود که یارانه شان 
و  بانکی  سیستم  مشکل  این  درحالیکه  شده،  قطع 
است.  بوده  هدفمندی  سازمان  به  اطالعات  انتقال 
که  بودند  درآمد  کم  اقشار  از  افراد  این  از  بسیاری 
سازمان هدفمندی به کلیه این خانواده ها پیامک زد 
تا به پلیس ۱۰+ مراجعه کنند. وزارت تعاون حذفیات 
را به سازمان هدفمندی اعالم می کند و در مواردی 
یا تغییر ساختار خانواده، مسدود شدن  مانند فوتی 

حساب و... فرد باید به پلیس ۱۰+ مراجعه کند.
میدری با بیان اینکه یارانه ۴۰۰ هزار نفر نیز قطع 
شده است، گفت: برای قطع یارانه فرد مجموعه ای از 
شاخص ها در نظر گرفته می شود و مالک  هزینه های 
یک فرد است که با کارت بانکی اش )تراکنش(  انجام 
بررسی  یک سری شاخص ها  با  مورد  این  می دهد. 
می شود که آیا فرد جزو ۳۰ درصد باالی اقتصادی 
جامعه است یا نه؟ با مراجعه فرد به دفاتر پیشخوان 
دولت نیز رضایت نامه که فرد امضا می کند نیز در 

خصوص بررسی همان حساب بانکی است.

رییس پلیس بین الملل ناجا از شهروندان خواست 
که اگر گذرنامه شان را گم کرده اند، موضوع را حتما 

به پلیس گزارش کنند.
درباره  ایسنا،  با  گفت وگو  در  شیرزاد  هادی  سردار 
فعالیت سامانه اینترپل برای گذرنامه های مفقودی 
گفت:  در پلیس بین الملل سامانه ای وجود دارد که 

آخرین وضعیت گذرنامه های مفقود شده در آن ثبت 
می شود، بنابراین اگر فردی گذرنامه اش را گم کرده 
است که  باشد الزم  رفته  به سرقت  یا گذرنامه اش 
حتما موضوع را به پلیس گزارش دهد تا به منظور 
اطالعات  احتمالی  سوءاستفاده های  از  جلوگیری 

مربوط به گذرنامه در این سامانه ثبت شود.

که  افرادی  از  دسته  آن  همچنین  داد:   ادامه  وی 
را  آن  گزارش  قبال  و  شده  مفقود  گذرنامه شان 
صورتی  در  کرده اند،  ثبت  اینترپل  سامانه  در 
را  موضوع  باید  کرده اند  پیدا  را  گذرنامه شان  که 
مجددا به پلیس گزارش کنند تا ما آن را از لیست 
بین الملل  پلیس  سامانه  در  مفقودی  گذرنامه های 

خارج کنیم.
شیرزاد با بیان اینکه آیا این سامانه در ایام اربعین 
مربوط  سامانه  این  فعالیت  گفت:  بود؟  فعال  نیز 
نیز  اربعین  زائران  اگر  و  نیست  خاص  زمانی  به 
رفته است،  سرقت  به  یا  شده  مفقود  گذرنامه شان 

باید حتما موضوع را به پلیس گزارش دهند.

حفاظت  سازمان  انسانی  زیست  محیط  معاون 
محیط زیست گفت: قرار است آب دریای خزر در 
فالت مرکزی کشور صرف مصارف شرب و صنعت 
شود. در حال حاضر نیز اختالفاتی بین محیط 
زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست و 
برداشت  عمق  روی  آب  انتقال  پروژه  کارفرمای 

وجود دارد.
مسعود تجریشی در گفت و گو با ایسنا ضمن 
ارائه جزییاتی از پروژه انتقال آب دریای خزر به 
سمنان اظهار کرد: بر اساس این پروژه قرار است 
که ساالنه ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب از دریای 
مقدار  این  از  که  شود  منتقل  سمنان  به  خزر 
 ۱۵۰ و  شرب  برای  آن  مکعب  متر  میلیون   ۵۰
مصرف  صنعت  برای  دیگر  مکعب  متر  میلیون 

می شود.
گزارش  جلد   ۲۷ نیرو  وزارت  اینکه  بیان  با  وی 
خزر  دریای  آب  انتقال  زیست محیطی  ارزیابی 
محیط  حفاظت  سازمان  به  را  مرکزی  فالت  به 
زیست داده است، تصریح کرد: پروژه انتقال آب 

دریای خزر حدود ۱۳ سال است که معطل مانده 
است همچنین در حال حاضر سیاست سازمان 
برای  تکلیف  تعیین  زیست  محیط  حفاظت 
پروژه ها است و بر اساس ضوابط زیست محیطی 
معاون  می کنیم.  رد  یا  می پذیریم  را  آن ها  یا 
محیط  حفاظت  سازمان  انسانی  زیست  محیط 
زیست با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط 
زیست مسئول آب کشور نیست،اظهارکرد: وزارت 
نیرو به عنوان بخشی از دولت می گوید که تمام 
راه حل های موجود را بررسی کرده ولی راهی به 
جز انتقال آب باقی  نمانده است بنابراین سازمان 
حفاظت محیط زیست  ضوابط زیست محیطی 
را مشخص می کند و وزارت نیرو موظف است که 

بر اساس این ضوابط عمل کند.
حفاظت  سازمان  عنوان  به  ما  افزود:  تجریشی 
این  زیست محیطی  الزامات  باید  زیست  محیط 
برای  مثال  برای  باشیم.  داشته  نظر  در  را  اقدام 
جلوگیری از نابودی جنگل ها گفته ایم که انتقال 
آب باید از مسیر خط لوله ری - نکا صورت گیرد 

همچنین از وزارت نیرو خواسته ایم که اگر قرار 
کنند  نصب  جنگل  در  برق  انتقال  خط  است 
حتما از زیر جنگل این اقدام رخ دهد و مسیرهای 
به آن  قرار است خاک  و مکانی که  خاکبرداری 

منتقل شود را به ما اعالم کنند.
است  موظف  نیرو  وزارت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
بر اساس این ضوابط عمل کند، گفت: در حال 
دریایی  زیست  محیط  بین  اختالفاتی  حاضر 
سازمان حفاظت محیط زیست و کارفرمای این 
پروژه روی عمق برداشت آب وجود دارد همچنین 
مکان نقطه برداشت آب و تخلیه برای ما بسیار 
به  نباید  برداشت  نقطه  در  چراکه  است  مهم 
آبزیان صدمه ای وارد شود و در نقطه تخلیه نیز 
قرار  رو  این  از  نکند.  تغییر  محیط  شوری  باید 
شده است که تا یک ماه آینده این موارد قطعی 

شود.
حفاظت  سازمان  انسانی  زیست  محیط  معاون 
محیط زیست ادامه داد: وزارت نیرو ۱۵۰۰ پروژه 
کرده  پیش بینی  تخلیه  و  برداشت  نقاط  برای 

جلسات  در  را  این ها  تمام  شده  قرار  که  است 
به  اشاره  با  تجریشی  کنیم.  بررسی  کارشناسی 
اینکه موضوعات اجتماعی و اقتصادی اجرای این 
پروژه ارتباطی به سازمان حفاظت محیط زیست 
ندارد، گفت: حل این موضوعات برعهده نهادهای 
دیگر است و ما به عنوان متولی محیط زیست 
تنها باید از تبعات زیست محیطی اجرای پروژه 

انتقال آب در مبدا و مقصد جلوگیری کنیم.
وی در پایان گفت: بر اساس قوانین موجود برای 
اجرای پروژه های دولتی که  آسیب رسان به منابع 
طبیعی است، اداره منابع طبیعی موظف است 
خسارت  دریافت  از  پس  و  خسارت  تعیین  که 

اقدام به درختکاری و... کند.
به گزارش ایسنا، تجریشی پیش از این در گفت 
و گو با ایسنا اظهار کرده بود که تجربه من نشان 
از  کدام  هیچ  در  طبیعی  منابع  که  است  داده 
پروژه ها با قطع درخت مخالفت نمی کند و البته 
پیش از این به ما اعالم نکرده بودند که با انتقال 

آب دریای خزر مخالف هستند.

مفقودشدن گذرنامه  را حتما به پلیس اطالع دهید

آب دریای خزر در فالت مرکزی قرار است به چه مصارفی برسد؟

خبر

مدیر ناسا: اولین انسانی که به مریخ می رود یک زن خواهد بود

پیشرفت تازه در تولید »واکسن جهانی آنفلوآنزا«

سال   ۵۰ طی  بار  اولین  برای  ناسا  که  زمانی  
گذشته موفق به اعزام انسان به کره ماه شود، یک 
فضانورد زن خوش شانس این اقبال را خواهد داشت 
که به اولین فضانورد زنی تبدیل شود که روی ماه 

قدم نهاده است.
»جیم  اسپیس،  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
ناسا  مدیر   )Jim Bridenstine(»برایدنستاین
به تازگی اعالم کرد که پس از قدم گذاشتن انسان 
روی کره ماه،  طولی نخواهد کشید که ما شاهد 
مریخ  کره  به  که  بود  زنی خواهیم  فضانورد  اولین 

قدم می گذارد.
وی تاکید کرده که اولین انسانی که به مریخ خواهد 

رفت، یک زن خواهد بود.
جیم برایدنستاین این صحبت ها را در یک کنفرانس 
پیاده روی  اولین  به  راجع  که  کرده  مطرح  خبری 

فضایی کامال زنانه، برگزار شد.
نام های  به  ناسا  زن  فضانورد  دو  راستا  این  در 

»کریستینا کخ«)Christina Koch( و »جسیکا 
مدت  به  شدند  موفق   )Jessica Meir(»میر

بیش از ۷ ساعت پیاده روی فضایی انجام دهند.
به همین خاطر مدیر ناسا این عملیات را یک نقطه 

عطف دانسته که پس از آن زنان بتوانند در ماه و 
مریخ هم قدم بگذارند.

در حال حاضر ناسا هیچ برنامه  مشخصی برای فرود 
بازگشت  قطعا  ولی  ندارد  مریخ  و  ماه  روی  انسان 
اولین  فرود  ولی  است  ناسا  اولویت  ماه  به  انسان 
 ۲۰۳۰ سال  در  می تواند  هم  مریخ  روی  انسان 

میالدی محقق شود.
ایکس«  درحال حاضر شرکت خصوصی »اسپیس 
با استفاده از  هم به کمک ناسا آمده و قصد دارد 
موشک استارشیپ، به اعزام اولین انسان به ماه و 

مریخ کمک کند.
احتمال دارد اولین فضانورد زنی که به ماه و مریخ 
قدم می گذارد، از میان فضانوردان فعلی و فعال ناسا 

انتخاب شود.
ناسا هنوز اعالم نکرده که این فرد کیست ولی قرار 
فرود  ماه  روی  میالدی  سال ۲۰۲۴  در  وی  است 

آید.

متخصصان علوم پزشکی در بررسی های خود یک گام به تولید 
»واکسن جهانی« آنفلوآنزا نزدیک تر شدند.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر برای پیشگیری از ابتال به آنفلوآنزا 
ویروس  نسخه های  تمامی  واکسن ها  این  اما  دارد  وجود  واکسن 
آنفلوآنزا را شامل نمی شوند و متخصصان مجبور هستند تا همواره 
ویروس  این  مختلف  سویه های  برای  واکسن هایی  تولید  حال  در 

باشند.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا محققان می توانند یک واکسن 
آنفلوآنزا تولید کنند که تمامی سویه های ویروس این بیماری را در 

برگیرد؟
گونه  دو  است.  جهان  در  بیماری ها  شایع ترین  از  یکی  آنفلوآنزا 
ویروسی A و B عامل بیماری آنفلوآنزا هستند. طبق اعالم مرکز 
کنترل و پیشگیری از امراض آمریکا از سال ۲۰۱۰ بین ۹.۳ تا ۴۹ 
میلیون مورد ابتال به بیماری آنفلوآنزا در این کشور گزارش شده  

است.
در بیماری آنفلوآنزا سویه های ویروسی مختلفی وجود دارد که هر 
یک از آن ها دارای زیرشاخه های متنوعی هستند و به همین دلیل 

پزشکان باید هر بار واکسن مناسب را تشخیص دهند.
ویروس های  انواع  تمامی  بتواند  که  جهانی«  »واکسن  تاکنون، 
در  محققان  اما  است  نشده   تولید  دهد  قرار  هدف  را  آنفلوآنزا 
بررسی های جدید خود یک گام به تولید این نوع واکسن نزدیک تر 

شده اند.
رویکرد  به  خود  بررسی های  در  آمریکایی  متخصصان  از  گروهی 
جدیدی دست پیدا کردند که می تواند در تغییر نگرش نسبت به 
ویروس های آنفلوآنزا کمک کننده باشد. همچنین این رویکرد در 
ایجاد  آنفلوآنزا  واکسن جهانی  تولید  راستای  در  را  آینده مسیری 

می کند.
پروتئین  روی  خود  بررسی های  در  آمریکایی  متخصصان 

ویروس های  سطحی  الیه  در  که  کردند  تمرکز  »هماگلوتینین« 
آنفلوآنزا وجود دارد و آن ها را به سمت سلول های میزبان که سپس 

آلوده می شوند هدایت می کند.

بین  هماگلوتینین دو جزء »سر« و »ساقه« دارد. بخش سر در 
گونه های مختلف متفاوت است اما قسمت ساقه کمتر در سویه های 

ویروسی مختلف، تفاوت دارد.
گرفتند  واکسنی  تولید  به  تصمیم  ویژگی  این  اساس  بر  محققان 
آنان  منظور  همین  به  دهد.  قرار  هدف  را  هماگلوتینین  ساقه  که 
روی یک گونه پروتئینی موسوم به cHA آزمایشاتی انجام دادند. 
تا مشخص شود  کردند  را تست  cHA مختلف  محققان چندین 
مقابله  آنتی بادی های  تولید  به  را  انسان  بدن  آن ها  از  یک  کدام 

کننده با آنفلوآنزا هدایت می کند.
به گزارش سایت تخصصی مدیکال نیوز تودی، محققان آمریکایی 
اظهار داشتند: از میان این رویکردها واکسیناسیون با هماگلوتینین 
کیمریک مکمل )واکسن ویروس آنفلوآنزای فعال نشده( در فعال 
آنفلوآنزا  انواع مختلف ویروس  با  برای مقابله  آنتی بادی ها  ساختن 

مناسب بوده  است.
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کشف پوشاک قاچاق 

در سیرجان
فرمانده انتظامی سیرجان از توقیف یک دستگاه اتوبوس حامل پوشاک 
قاچاق به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال در محور بندرعباس ـ سیرجان خبر 
داد. سرهنگ محمدرضا ایران نژاد با اشاره به ارزش ۴۰۰ میلیون ریالی 
اموال مکشوفه و استمرار طرح های مبارزه با قاچاق کاال و سوخت گفت: 

در این راستا یک متهم دستگیر و تحویل مرجع قضایی شد.

کشف سیگار قاچاق در ارزوئیه
ارزوئیه از کشف بیش از ۲۰ هزار نخ سیگارقاچاق در  انتظامی  فرمانده 
اجرای طرح امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کاال طی بازرسی از یک 
منزل در این شهرستان خبر داد. سرهنگ پورامینایی با بیان اینکه در 
این رابطه یک متهم دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد، افزود: پلیس 
با تمام توان و ظرفیت خود در اجرای فرامین مقام معظم رهبری برای 
مبارزه با قاچاق کاال تالش می کند که باید یادآور شویم مصرف سیگار 

می تواند دروازه شروع اعتیاد باشد.

نجات سه جوان مفقود شده

 در جبالبارز جیرفت
تیم های  تالش  با  احمر شهرستان جیرفت گفت:  رئیس جمعیت هالل 
امدادی پایگاه هالل احمر جبالبارز سه جوان مفقود شده در این بخش 

پیدا شدند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
وحید شاهرخی رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان جیرفت گفت: سه 
جوان که برای ماهیگیری به منطقه جبالبارز رفته بودند هنگام برگشت، 

مسیر را گم کردند که با تالش نیرو های امدادی نجات یافتند.
احمر  به جمعیت هالل  مفقودی  گزارش  اعالم  از  افزود: پس  شاهرخی 

بالفاصله ۲ تیم از پایگاه جبالبارز به منطقه اعزام شد.
او بیان کرد: با تالش تیم های آفرود و گشت زمینی جمعیت هالل احمر، 

این سه جوان پیدا شدند.

واژگونی خودروی حامل سوخت قاچاق 

در قلعه گنج دو کشته بر جا گذاشت

 واژگونی و انفجار خودروی سواری حامل سوخت قاچاق در محور 
مواصالتی قلعه گنج به رمشک ۲ کشته بر جا گذاشت.

 ستوان یکم ابوذر شیخی پور فرمانده پلیس راه قلعه گنج - بشاگرد به 
خبرنگار ایرنا گفت:  یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ که حامل سوخت 
قاچاق در قسمت صندوق عقب بود در مسیر قلعه گنج به رمشک و در 

محدوده روستای چاه هیشرکی چاه دادخدا دچار سانحه شد.
وی افزود: این خودرو به علت تجاوز از سرعت مطمئنه و ناتوانی راننده 

در کنترل خودرو واژگون و دچار حریق می شود.
این  دو سرنشین  داد: هر  ادامه  بشاگرد   - قلعه گنج  راه  پلیس  فرمانده 

خودرو در آتش سوختند. 
 بنا به گفته شاهدان، شعله های آتش به قدری زیاد بوده که با سیم برق 

برخورد و روستای مجاور دچار خاموشی شده است.
 چاه هیشرکی در فاصله ۶۵ کیلومتری مرکز شهر قلعه گنج و در مسیر 

رمشک واقع شده است.

مسابقات قهرمانی بانوان استان، سبک کیوکوشین 
تزوکا با قهرمانی کرمانی ها پایان یافت.

باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان  ، مسابقات قهرمانی بانوان استان 
کرمان، سبک کیوکوشین تزوکا به مناسبت هفته 
شرکت  نفر   ۲۶۵ با حضور  ورزش  و  بدنی  تربیت 
کننده در قالب ۱۴ تیم در دو بخش کاتا و کومیته 

به میزبانی شهرستان شهربابک برگزار شد.
درمجموع تیمی نتایج ذیل حاصل شد:

 مقام اول: تیم کرمان
مقام دوم: تیم سیرجان

شهرداری  تیم های  مشترک:  وسوم  سوم  مقام 
شهربابک وتیم باغین

بیت  اهل  محبین  هیئت  تیم  به  اخالق  وکاپ 
شهرستان اندوهجرد اهدا شد.

علی  فاطمه  توکلی،  سلیمه  میرزایی،  سعیده 
حسینی، زهره عباسی، مهال حسین زاده، شهره 
سمیه  ابارقی،  فاطمه  رستگاری،  فاطمه  مهدوی، 
عسکری،  پریسا  آبادی،  نصرت  فاطمه  پیرغیبی، 
فاطمه  پور،  علی  شمس  نسترن  مختاری،  شیدا 
رابرعهده  مسابقات  این  قضاوت  آبادی  نجف 

داشتند.
این  تیمی  وکاپ  قهرمانی  احکام  مدال،  درپایان 
دوره ازمسابقات با حضور مریم مکی آبادی نایب 
رئیس بانوان هیئت کاراته شهرستان شهربابک و 

دیگر مسئوالن به تیم ها و قهرمانان اهدا شد.

استان  نوجوانان  قهرمانی  تکواندو  رقابت های 
برتر  نفرات  معرفی  با  پسران  بخش  در  کرمان 

به کار خود پایان داد.
تکواندو  هیات  دبیر  حسنی  خواجه  سلمان 
گروه  با خبرنگار  گو  و  در گفت  کرمان  استان 
استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
تربیت  هفته  گرامیداشت  مناسبت  به  گفت: 

استعداد های  کشف  هدف  با  و  ورزش  و  بدنی 
جوان به منظور رشد بیشتر تکواندو، رقابت های 
سنی  رده  در  کرمان  استان  قهرمانی  تکواندو 

نوجوانان برگزار شد.
تکواندوکار   ۵۰ مسابقات،  این  در  افزود:  او 
یک  مدت  به  استان،  شهرستان   ۱۳ از  نوجوان 
روز، در خانه تکواندو کرمان به رقابت پرداختند.

این  جریان  در  کرد:  تصریح  حسنی  خواجه 
رقابت ها، میثم پاریزی مدیرکل ورزش و جوانان 
استان کرمان و هیئت محترم همراه، از نزدیک 

از روند برگزاری مسابقات، دیدن کردند.
از  پایه،  سنی  رده  به  توجه  داشت:  بیان  او 
خواسته های مدیرکل ورزش و جوانان استان، در 

اولین دیدار با هوگوپوشان بود.

این رقابت ها،  پایان  افزود: در  خواجه حسنی 
محمدرسول افشاری، علیرضا نقوی، علی اکبر 
غالمعلی  مهدی  حسینخانی،  عرفان  عباسی، 
محمدرسول  مبشر،  اشکان  مؤمنی،  پارسا  پور، 
آرُمزد، محمدمصطفی دولت آبادی و علی انجم 
شعاع، عنوان قهرمانی اوزان ده گانه مسابقات را 

از آن خود کردند.

در دومین روز از هفته تربیت بدنی و ورزش، اولین 
دوره مسابقه ی همزمان شطرنج باز کرمانی با ۱۶۰ 
شطرنج باز شهربابکی )سیمولتانه( در محل کانون 

امام خمینی )ره( شهربابک برگزار شد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 

هفته  مناسبت  به  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
مسابقات  دوره  اولین  ورزش،  و  بدنی  تربیت 
فرشاد  همزمان  مسابقه ی  سیمولتانه،  شطرنج 
شطرنج   ۱۶۰ با  استان،  شطرنج  قهرمانان  از  ثمره 
ورزشی  فرهنگی  باشگاه  همکاری  با  باز شهربابکی 

خمینی  امام  تربیتی  فرهنگی  کانون  و  شهرداری 
مسابقات  شد.این  برگزار  شهربابک  شهرستان  )ره( 
توسط باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری شهربابک 
در  شد.  برگزار  فکری  ورزش های  ترویج  هدف  با 
اولین دوره مسابقات شطرنج سیمولتانه شهربابک، 

ثمره  فرشاد  با  پسر  و  دختر  کننده  شرکت   ۱۶۰
رقابت  به  استان  شطرنج  قهرمانان  از  شاهپسند، 
پرداختند.این رقابت به صورت آزاد در رده سنی ۷ 
طول  به  ساعت  که هشت  شد  برگزار  سال   ۸۵ تا 

انجامید. در پایان به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.

کرمان فاتح رقابت های سبک کیوکوشین تزوکا شد

معرفی برترین تکواندوکاران نوجوان استان کرمان

برگزاری مسابقات شطرنج سیمولتانه در شهربابک

کرمان - ایرنا - دست های یاریگر مسئوالن در وزارت 
پیگیری های  و  خیرین  کرمان،  استانداری  بهداشت، 
ساله   ۲۴ دختر  ندا  اسالمی،  جمهوری  خبرگزاری 
کرمانی را که بیماری ای. وی. ام، عروق مغزش را دچار 

تنگی کرده به منظور درمان راهی ترکیه کرد.
به  از ۹ سالگی  را  ندا دختری جوان است که زندگی 
دلیل زمین خوردن در مدرسه و وارد آمدن ضربه به 
سر و بعد از آن رو شدن یک بیماری مادرزادی با درد 
و ناتوانی تجربه کرده، دردی که فقر و ناتوانی مالی آن 

را دو چندان و تشدید کرده است.
دادم  را که جواب  به صدا درآمد، گوشی  تلفنم  زنگ 
با  مرا  از آن سوی خط  صدای منقطع دختری جوان 
گفت:  بریده  بریده  دخترک  کرد،  خطاب  فامیل  اسم 
از  یکی  را  شما  دارم  احتیاج  شما  کمک  به  خانم 

دوستان در کمیته امداد به من معرفی کرده است.
سالمش را پاسخ گفتم و از او خواستم واضح بگوید چه 
کاری از دست من برمی آید؛ ندا گفت به من گفته اند 
اگر شما گزارشی در مورد زندگی من بنویسید خیرین 

برای کمک به من می آیند.
از او پرسیدم مشکلت چیست؟ و ندا عقده چندین و 
چند ساله اش را باز کرد، خیلی بریده بریده و ناقص 
حرف می زد برای همین از او خواستم آدرس منزلش 

را بدهد تا از نزدیک او را مالقات کنم.
از  یکی  عازم  ندا  مالقات  برای  روز  همان  فردای 
مناطق پایین شهر کرمان شدم، بعد از کمی معطلی 
سرانجام خانه ندا را در انتهای یک کوچه و باالی خانه 
پدربزرگش یافتم، زنگ در را زدم و بعد از مدتی دختری 
از  داشت  برمی  قدم  احتیاط  با  و  آرام  آرام  که  جوان 
پله های خانه پایین آمد، نگاهش کردم، چشم هایش 
کمی چپ شده بود، حرکت دست و پایش عادی نبود 

و حرف زدنش نیز بریده بریده انجام می شد.
او ندا بود همان دختری که از بیماری ای وی ام رنج 
می برد و دست خالی پدرش مانع از درمان وی شده 
بود، دختر مرا به خانه شان دعوت کرد و من نیز برای 
شنیدن درد دل ندا بی معطلی دعوتش را پذیرفتم، 
نظر می  به  و صدا  بی سر  و  ندا خلوت  خانه محقر 
رسید کمی بعد خواهر و برادر کوچک ندا هم از اتاق 

بیرون آمدند.
از ندا که حاال در یک پوشه دنبال مدارک درمانی اش 
می گشت، از  پدر و مادرش پرسیدم و او پاسخ داد، 

هر دو کارگری می کنند و االن خانه نیستند.

خانه  نشستم،  اتاق  از  ای  گوشه  من  بود  گرم  هوا 
کوچکی بود اما اگر درد، بیماری و ناتوانی به ندا امان 
اعضای  برای  گرم خوبی  کانون  توانست  می  داد  می 

خانواده اش باشد.
در همین افکار دور می زدم که ندا روبرویم نشست و 
مدارک پزشکی اش را با احتیاط و یک به یک از پوشه 
بیرون آورد، با اینکه صحبت کردن برای ندا دشوار بود 
اما تمام سعیش را گذاشته بود که به من بگوید اگر 
برای انجام جراحی عروق مغزش با دستگاه گامانایف 
به ترکیه نرود زندگی و سالمتش بیش از این تهدید 

می شود.
ندا که اشک در چشمانش حلقه شده بود ادامه داد: 
من چهار مرتبه جراحی باز مغز شده ام دیگر نه بدنم 
ها می  پزشک  نه  دارد  را  اینگونه جراحی  انجام  توان 

توانند این کار را انجام دهند.
حاال دخترک بعد از گرفتن تایید پزشکان مختلف و 
با  را  وی  درمان  هزینه  که  بهداشت  وزارت  همچنین 
ارز دولتی برای درمان در بیمارستانی در ترکیه فراهم 
کرده بود سعی داشت ۴۰ میلیون هزینه سفر خود و 

مادرش را به ترکیه فراهم کند.
ندا می گوید: دستگاه گامانایف در استان هایی مانند 
تهران نیز وجود دارد اما پزشکان می گویند به دلیل 
در  توانند  نمی  و  نشده  شارژ  دستگاه  این  ها  تحریم 

ایران وی را جراحی کنند.
ندا، تند و تند برگه و اسناد مورد تایید پزشکان و وزارت 
بهداشت را به من نشان می داد و سعی داشت مرا قانع 

کند که کاری برایش انجام دهم.
نمی دانستم باید چه می کردم، همین طور که سرش 
تکمیل  برای  مختلف  های  برگه  دنبال  و  بود  پایین 
و  ریخت  هایش  اشک  گشت،  می  هایش  صحبت 

صدای لرزان ندا لرزان تر شد.
صدایش کردم، با اکراه سرش را باال گرفت؛ گفتم ندا 
جان! چرا گریه می کنی و ندا سرش را پایین انداخت 
و گفت هر روز دارد حالم بدتر می شود یک مدت بعد 
از یکی از جراحی هایم توان حرکت و صحبت کردن را 
از دست دادم، حتی مادرم می گوید یک بار بعد یکی 
از جراحی ها اطرافیانم را هم نمی شناختم حاال دوباره 
حتی  شده  مواجه  مشکل  با  رفتنم  راه  و  زدن  حرف 
چشم هایم دارند چپ می شوند و خوب نمی بینم اما 
برای هیچ کس مهم نیست من به نهادهای حمایتی 
هم مراجعه کرده ام حتی به موسسات خیریه اما هیچ 

کس کاری برای من انجام نمی دهد.
ندا ادامه داد: زندگی را دوست دارم و می خواهم مثل 
او که مدرک  سایر دوستانم درس بخوانم و کار کنم 
داد:  ادامه  دارد  را  دانشگاهی  رشته  یک  کارشناسی 
اما به خاطر شرایطم  مدتی در یک آژانس کار کردم 

نخواستند با آنها کار کنم.
از ندا خواستم آرامشش را حفظ کند به او قول دادم هر 
کاری از دستم بر بیاید برای او انجام دهم، خداحافظی 
کردم و به سمت خانه راه افتادم، ذهنم کامال درگیر ندا 
و زندگی اش شده بود امیدوار بودم گزارشی بنویسم تا 
خیرین را برای کمک به او جذب کنم اما بعد از گذر 
حدود یک هفته که ندا مجدد زنگ زد هنوز دستم به 

نوشتن نرفته بود.
از خدا مدد خواستم و همزمان با آغاز نوشتن گزارش 
به خیرینی که می شناختم زنگ زدم و یکی از آنها 
پذیرفت که ندا را مالقات و برای تامین هزینه سفرش 

با سایر خیرین صحبت کند.
خیر  نیا  شمسی  علی  آقا  حاج  با  که  روز  آن  فردای 
کرمانی به خانه ندا رفتم، وی نیز قول داد در انجمن 

خیرین مطرح و کمک مالی جمع کند.
همان شب بعد از دیدار مجدد ندا، این مشکل را برای 

استاندار کرمان پیامک کردم.
حاال یکی از دغدغه های روزمره ام فکر کردن به ندا و 
چگونگی حل مشکلش شده بود، تا اینکه وزیر کشور را 
در مشهد به همراه کوتاه قامتان کرمانی مالقات کردم 
و نامه ای را از طرف ندا خطاب به وی نوشتم و شماره 
تلفن خودم را برای هماهنگی زیر نامه قید کردم بعد 
و  بهداشت  وزارت  از  بار  چندین  هفته،  دو  حدود  از 
تماس  من  با  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  و  درمان 

گرفتند و مشکل ندا را جویا شدند.
حدود یک ماه از این ماجرا می گذشت من طبق گفته 
چقدر  ندا  چون  بیماری  برای  زمان  دانستم  می  ندا 
طالیی است او از زمانی که آزمایش و اقدامات پیش از 
جراحی را انجام داده بود فقط ۶ ماه زمان داشت که 
به ترکیه اعزام شود در حالی که اکنون فقط یک ماه و 
نیم دیگر زمان داشت و طوالنی شدن تحقق این مهم 
یعنی عالوه بر هزینه دوباره تکرار اقدامات قبل عمل، 

تهدید سالمت این دختر بود.
نمی شد دست روی دست گذاشت، به دکتر تقی زاده 
را  ماجرا  و  زدم  زنگ  کرمان  استانداری  روابط عمومی 
تعریف کردم وی نیز شماره آقای پاس یکی از پرسنل 

استانداری را به من داد و من با او تماس گرفتم.
وی مرا متقاعد کرد که در حال پیگیری رفع مشکل 
خبرهای  فراوان  های  تالش  از  بعد  انگار  است،  ندا 
خوش در راه بود، بعد از چند روز آقای پاس از تامین 
هزینه سفر ندا و مادرش به ترکیه خبر داد و این خبر 

به معنی برداشته شدن بار بزرگی از شانه هایم بود.
حدود ساعت ۲۲ بود گوشی را برداشتم، به ندا زنگ 
زدم و خبر جور شدن هزینه سفرش را به وی اطالع 
دادم، ندا از خوشحالی بال در آورده بود او که با آقای 
به  وی  از  بود  تماس  در  استانداری  کارکنان  از  پاس 

عنوان فردی نیکوکار یاد کرد. 
چند روز گذشت، زنگ تلفنم به صدا در آمد، صدای 
حال  متوجه  مرا  خط  طرف  آن  از  ندا  بریده  بریده 
ناخوشش کرد، از او پرسیدم چیزی شده و ندا گفت: 
مشکل چشم هایم بیشتر شده از او خواستم خودش 
بعد  داشت  اکراه  ندا  اما  بدهد  نشان  دکتر  یک  به  را 
را نمی  او متوجه شدم هزینه ویزیت  با  از حرف زدن 
تواند تامین کند برای همین با مسئول روابط عمومی 
عصر  و  گرفتم  تماس  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه 

همان روز ندا بدون پرداخت وجه ویزیت شد.
با  ندا دوباره  را پرسیدم و  از ویزیت دکتر حالش  بعد 
تامین  درگیر  حاال  او  کرد،  مطرح  را  مشکلی  نگرانی 
بود  ترکیه  به  سفرش  تومانی  میلیون  هشت  وثیقه 
مبلغی را که به عنوان وثیقه می خواستند و ندا فقط 
یک میلیون تومان از آن را داشت که آن را توسط یکی 

از خیرین برای او گرفته بودم. 
چطور  را  ندا  میلیون  هشت  کردم،  می  فکر  داشتم 
فراهم کنم که به یاد یکی از معلمان دوره دبیرستانم 
را  تلفن  افتادم که حاال در یک خیریه کار می کرد، 
برداشتم و به خانم عربپور زنگ زدم و ماجرا را برایش 
تعریف کردم، خانم عربپور که زن نیکوکاری است قول 
فراهم کند و فردای همان روز خبر  را  این مبلغ  داد 

خوش تهیه این مبلغ را به من داد.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  کمک  با  ندا  حاال 
تالش  البته  و  خیرین  کرمان،  استانداری  پزشکی، 
خبرگزاری جمهوری اسالمی عازم ترکیه است، او می 
رود تا آرزوهای برباد رفته دوران کودکی و جوانیش را 
با جراحی شدن در یکی از بیمارستان های این کشور 
اینها را مدیون دست هایی است که  یابد و همه  باز 

دست بندگان نیازمند خدا را می بینند و می گیرند.
و خدایی که در این نزدیکی است.

ندا با دستان یاریگر کرمانی ها، عازم ترکیه شد

خبر
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روایت »کرمان امروز« از اهمیت برگزاری جشنواره موسیقی نواحی در کرمان و بررسی  برخی ایرادات:

نظر  در  نواحی  موسیقی  که  است  سال  بیست  حدود 
مدیریت  زمان  از  و  است  کرده  جلوه  مهم  دولتمردان 
سیدجواد جعفری در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
آقای  مدیریت  دوران  در  و  دیده شد  مهمتر  مهم،  این 
که  شد  این  نتیجه  و  دیده  رنگ  پر  مالنوری  علی 
جشنواره موسیقی نواحی در کرمان برگزار شود. اتفاقی 
بسیار مبارک که هرچه از اهمیت آن بنویسیم کم است، 
اما متاسفانه پس از چند سال این برگ برنده از دست 
کرمانیان ربوده شد و در دوران تاریک مدیریت در اداره 
برگزار  دیگر  این جشنواره  استان  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
نشد. تا اینکه در درخشش هنری دولت تدبیروامید بر 
تا  بودیم  بهتری  اوضاع  اقتصادی شاهد  خالف وضعیت 
اینکه جشنواره نواحی دوباره به کرمان بازگشت و این 
رخداد نیک چندسالی در جریان است. حتی در دوره 
ای قرار بر این شد که دبیرخانه دائمی آن در کرمان دایر 
شود که خبر از عاقبت این پیشنهاد ندارم. اما نکته ی 
خوشحال کننده این است که امسال نیز این جشنواره از 

تاریخ 16 تا 19 آبان در کرمان برگزار می شود.
با وجود این خوبی ها و نفس نیک این جشنواره نکاتی 
نیز وجود دارد که باید به عنوان یک رسانه بیدار به آن 
اشاره کنیم. در سال 95 که برای دوره نهم این جشنواره 
ویژه نامه ای تهیه می کردم با ده نفر از عزیزانی که به 
عنوان شرکت کننده در این جشنواره حضور یافته بودند 
موارد  برخی  از  نظر  اتفاق  به  ایشان  و  کردم  مصاحبه 
مکان  موارد  این  از  یکی  داشتند.  گالیه  جشنواره  این 

شرکت  بود.  هنرمندان  این  از  میزبانی  شیوه  و  اسکان 
کنندگان به اتفاق نظر از مکان اسکان گالیه داشتند و از 
کیفیت آن ناراضی بودند. نکته دیگر نحوه نگرش و شیوه 
برخورد بعضی از داوران بود که در بخش رقابتی ایجاد 
نارضایتی کرده بود. این افراد با اجبار به پوشیدن لباس 
های محلی که از سوی بعضی از داوران مطرح شده بود 
ما  ما ضامن هنر  لباس  و می گفتند که  نبودند  موافق 
نکته  نباشد.  اجباری  که  است  بهتر  روال  این  و  نیست 
ی دیگری که این عزیزان به آن اشاره می کردند عدم 
پرداخت هدیه های ارزشمند بود. بنده حقیر به واسطه 
گفتگو با این عزیزان از وضعیت نابسامان زندگی بسیاری 

از ایشان با خبر شدم. اکثر این افراد یا کشاورز هستند یا 
اینکه به مشاغل سنگین بدنی مشغولند و از هیچ بیمه 
و حقوقی هم برخوردار نیستند. این هنرمندان بارها در 
گفتگوهای خود اشاره کردند که برای ما توجیه ندارد که 
با کلی هزینه به این جشنواره بیاییم و از کار و درآمد 
نشویم.  مالی  حمایت  هیچ  آخر  در  و  بمانیم  باز  خود 
دیگر معضلی که این عزیزان بسیار از آن گالیه داشتند، 
عدم بیمه شدن بود. این هنرمندان کم تعداد که بعضی 
اینکه  از  هستند  همتا  بی  نوع خود  در  ایشان حتی  از 
هستند.  ناراضی  دارند  نامعلومی  آینده  و  نیستند  بیمه 
با دو تن از این هنرمندان که پدر و پسر اهل خراسان 

بودند گفتگویی داشتم که پدر چنین گفت: »اگر دولت، 
این  فرهنگی هنری می خواهند  موسسات  و  مسئوالن 
وقتی  نمی کنند؟  آن هزینه  برای  بماند چرا  زنده  هنر 
در  روشنی  آینده  هیچ  و  ندارم  حقوق  و  بیمه  من  که 
که  بدهم  امید  پسرم  به  باید  چرا  بینم،  نمی  هنر  این 
ادامه  یقینا  نگه دارد؟  زنده  را  موسیقی محلی خراسان 
این راه با این وضعیت مالی بدون توجیه است« سخنان 
این پیرمرد هنرمند به نظر بسیار منطقی می رسد. چرا 
این هنرمندان که تعداد زیادی هم نیستند نباید تحت 
یک بیمه و یا پوشش مناسب قرار بگیرند؟ آیا نمی شود 
هزینه اندک بیمه و حقوق ماهیانه این افراد را در لیست 

هزینه های سالیانه این جشنواره نوشت؟ یقینا می شود، 
اما نیاز به یک مدیریت دقیق دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان کرمان در گفتگو با ایرنا 
گفته است که امسال این جشنواره را بسیار با کیفیت 
اجرایی  مدیر  دیگر  سویی  از  و  کرد  خواهیم  برگزار  تر 
از هنرمندان خوشنام  یاسایی که  این جشنواره، سورج 
عرصه موسیقی است نیز نوید بهتر شدن را داده است و 
ما نیز امیدواریم که این رخداد ارزشمند امسال تمامی 
عرصه  در  فعال  هنرمندان  و  کند  رفع  را  خود  ایرادات 
موسیقی نواحی را بیش از پیش حمایت کند. به امید 

فردایی بهتر!

نیاز به بازنگری محسوس است

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

 غرور داشتن به میزان بیش از حد و کاذب آن 
یعنی این که شخصی نوعی حس خود برتر بینی 
دارد و تصور میکند که از تمام اطرافیان خود سرتر 
هست و دچار نوعی گستاخی در ارتباط خویش با 

سایرین مي شود .
هستند  کاذب  غرور  دچار  که  افرادی  تر  بیش 
متوجه رفتار نادرست خویش با سایرین نمی شوند و 
فکر مي کنند چون از اطرافیان خویش برتر هستند 
می توانند هر رفتاری را با آن ها داشته باشند. این 
می  نادیده  را  دیگران  های  ارزش  اشخاص  از  گروه 

گیرند و از دوستان خویش دور می شوند .
و  شدن  فریفته  مفهوم:  به  واژه  در  کاذب  غرور   
گول خوردن است. غرور از صفت های رذیله هست 
که سبب مي شود انسان به دنبال اعمالی رود که 

موافق هوای نفسش است.
 غرور درصورتی که به مفهوم پذیرش و باور کردن 
و  استعدادها  ها،  مندی  توان  ها،  قابلیت  ی  کلیه 

نقطه ضعف های خود باشد خوب است.
 در صورتی داشتن غرور مناسب است که شخص 
خویش را ذلیل و خوار نکرده و همان طور که براي 
داشته  انتظار  قائل هست  احترام  و  ارزش  سایرین 
احترام  او  شخصیت  و  حریم  به  سایرین  که  باشد 

بگذارند.
 شخصی که دچار غرور کاذب میشود خویش را 
به علت داشتن عقده و حقارت های خود، باالتر از 

آنچه که هست می بیند.
دیگران  از  برتر  خودرا  کاذب  غرور  دچار  شخص 

دیده و فخرفروشی میکند .
 منشا غرور کاذب:

1 - جهالت ؛ یعنی اعتقاد قلبی فرد به اینکه عمل 
وی خیر و صالح است، در حالی که در واقع چنین 

نیست.
2 - وسوسه  های شیطانی، پیروی از هوای نفس 

و شهوات.
3 - پیروی از خشم و انتقام جویی 

 4 - دوستی دنیا و دنیا طلبی.

اصال دچار  ولی  باشد  فردی مغرور  است   ممکن 
غرور کاذب نگردد و بعد از ارزیابی  ها و قابلیت های 
خویش، آن ها را فضل و رحمتی از جانب خدا بداند 
این  در  نسبت دهد  به خدا  را  آن  اساسی  عامل  و 
دچار  تا  نمی  ماند  باقی  نفسی  هوای  دیگر  صورت 

غرور کاذب شود.
اعمالی  ها  توانایی  از  مندی  بهره  با  انسان  اگر   
راانجام دهد و آن اعمال را بزرگتر از آنچه که هست 
عنوان نماید و انجام داده ها را بیش از آنی که بوده 
نمایان سازد و همواره خویش را قادرتر از آنی بداند 
خویش  سپس  و  واقعی  بخود  هیچوقت  هست  که 

حقیقی دست نیافته و در بند شیطان مسیر هوای 
مي  کاذب  غرور  دچار  و  گیرد  می  پی  را  نفسانی 

شود .
به معرفت دریافت هایش  انسان هرقدر   دانستم 
باشد کم تر دچار غرور کاذب می گردد و  رسیده 
هرقدر تنها به دربافت ها اندیشیده و هیچوقت در 
جهت درک دریافت حرکت ننماید در مسیر غرور 
کاذب حرکت نموده و این حرکت وی را از خویش 

حقیقی دور و دورتر می نماید.
معموالً  جو،  عیب  و  متوقع  وسواسی،  والدین   
کنند.  می  تربیت  کاذب  غرور  با  ورزشکارانی 

می-توانند  هم  مربی  قالب  در  بعدها  والدین  این 
خودنمایي کنند. در واقع ، مربیان پرتوقع هم می 

توانند ورزشکاران مغرور پرورش دهند.
 روان شناسان با توجه به عوامل مختلف، به سه 

جنبه  غرور کاذب اشاره می  کنند:
در  که  است  همان  جنبه،  این  خودمدار:  غرور   
یعنی  کردیم،  تاکید  آن  روی  اولیه  های  تعریف 
از  و  دارد  باالیی  توقعات  خود  مورد  در  ورزشکار 

شکست می ترسد.
تنها  نه  معموالً  مغرور  اشخاص  دیگرمدار:  غرور   
کنند. یک  آزار می  را هم  بلکه سایرین  خودشان، 
با  تواند  متوقع می  و  مغرور  کاپیتان  یک  یا  مربی 
ارزیابی های سخت گیرانه  اش، عزت  نفس تمام 

بازیکنان را خدشه دار کند.
شرایط،  این  اجتماع:  توسط  شده  القا  غرور   
توقع  در  مردم  عامه  تفکر  و  به مطبوعات  تر  بیش 
واقع  گردد. در  بر می  تیم  یا یک  از یک ورزشکار 
پرتوقع  جامعه  یک  در  که  مغروریی  ورزشکاران   ،
توسط  نشدن  تایید  از  مدام  کنند،  می  زندگی 

مطبوعات و افکار عمومی در هراسند.
  راهکارهای غلبه بر غرور کاذب

بعضی  کردیم  بیان  که  طور  همان  ممکن هست 
والدین  از  اشتباه  الگوبرداری  علت  به  اشخاص  از 
دچار غرور و خودپسندی شوند و به مرور زمان با 
دور شدن اطرافیان خویش متوجه رفتار اشتباه در 
خویش باشند و به دنبال راه هایی براي از بین بردن 

این خصوصیت  اخالقی اشتباه در خویش باشند.
 1 - پذیرش رفتار در خود:

بداند  شخص  خویش  در  تغییر  ایجاد  براي  باید 

و بخواهد که این رفتار را در خویش تغییر دهد 
و  هستند  کاذب  غرور  دچار  دانند  مي  که  افرادی 
رفتار  این  کاهش  در  آن شود  مانع  تا  دارند  سعی 
موفق هستند و در نتیجه افرادی کمال گرا و انسان 
در  نادرست  عادت  این  پذیرش  هستند.  دوست 
رفتارهای درست  ایجاد و شکوفایی  زمینه  خویش 

را در شخص ایجاد مي کند .
  2 - تالش در جهت حل رفتار:

ریشه مواردی را که باعث ایجاد غرور در شما مي 
بیابید و و در چنین مواقع که دچار غرور  شود را 
می شوید این عوامل ایجاد کننده را تحت کنترل 
و  کنید  را سرکوب  آنها  و  درآورید  هدایت خود  و 

رفتارهای مثبت را جایگزین آن کنید.
 3 - یادگیری بخشش:

غرور نوعی انتقام ، تنفر، حسادت و خودپسندی 
غرور  و  باال  نفس  به  اعتماد  قالب  در  که  هست 
در  گیرند  می  یاد  که  افرادی  میشود  دیده  کاذب 
در برابر رفتارهای دیگران ببخشند و بگذرند افرادی 
یکی  هستند.  باال  انساني  کماالت  با  و  بزرگمنش 
به  اعتماد  افزایش  غرور  از  رهایی  راه های  از  دیگر 
نفس است که باعث درک درست از توانایی ها مي 

شود .
 4 - صبور بودن :

غرور و بی اعتنایی به دیگران از مواردی است که 
در بیشتر برخوردها و دعوا ها دیده مي شود سعی 
کنید در بحث های خویش صبور باشید و در رفتار 

با دیگران هم صبر بیشتری داشته باشید.
های  راه  از  یکی  پایان خویش  و  اصل  یادآوری   

درمان غرور کاذب  است.

غـرور کاذب چیست و راهکارهای غلبه بر غرور کاذب کدامند؟

به قلم
 محمد فتح نجات


