
شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد جهت 
تکمیل کادر پرسنلی مزرعه شماره 3 خود یک 
سال  حداکثر سن 30  با  )مرد(  دامپزشک  نفر 
به صورت قراردادی  استخدام نماید. متقاضیان 
می توانند جهت دریافت و تکمیل فرم مربوطه 
به همراه اصل مدارک خود از تاریخ درج آگهی 
به مدت 10 روز به امور اداری شرکت واقع در 
امام خمینی نبش کوچه 27  کرمان - خیابان 

مراجعه و ثبت نام نمایند.
شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی استخدام  مردم کرمان
   23 سال است 

که واقعیت را در  
»کرمان امروز« می خوانند

هشت صفحه    1000 تومان سه شنبه 14 آبان ماه 7/1398 ربیع االول 1441/ 5 نوامبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3093

یادداشت:

اراده های  خاموش

صفحه  سوم 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان کرمان:
موسیقی نواحی با هویت ترین 

موسیقی برخاسته از دل جامعه  است
متن در صفحه دوم

متن در صفحه هشتم

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران را بیشتر بشناسیم

تصمیم شتاب زده مجلس برای حذف تنوع مدارس؛
احتمال سرریز مدارس خاص به مدارس غیردولتی
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حسین امیری خامکانی

 برای چهارمین مرتبه 

 رئیس  مجمع نمایندگان

 استان کرمان شد
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نوشتاری در وادی ادبیات؛    

معرفی رّمان کرمانی 

» طـــیــفـــون «

کرمانی در زمینه تولید و اشتغال و پیشرفت در این عرصه؛ کشوری زنان  گزارش »کرمان امروز« از جایگاه 

متن کامل در صفحه سوم

آهــــــسته ولی پیوستـــــــــه
     درست است که باید خوشحال و امیدوار باشیم که در خبرها آمده است؛ زنان کرمانی رتبه اول مشارکت های اجتماعی و اقتصادی در زمینه مشاغل خانگی در کشور را دارند و هم اکنون افزون بر 10 بانوی 
کار آفرین در استان کرمان کارخانه دار هستند، اما از سویی دیگر عدم همکاری قانون با بانوان در زمینه دریافت تسهیالت بانکی بزرگترین معضل زنان برای پیشرفت در امور اقتصادی است، چرا باید ضمانت هایی 

برای واگذاری تسهیالت بانکی درخواست شود که زنان توان تهیه آن را نداشته باشند؟ بعضی بانکها چک بانوان را برای ضمانت قبول ندارند و نیاز به بازنگری محسوس است و.....

WWW.KERMANEMROOZ.COM

صفحات ششم و هفتم 

  رؤیای اقامت سوئیس با قتل پایان یافت
 پلمب27 مرکز غیرمجاز پزشکی در جنوب کرمان

 باند سرقت عمده احشام  در بردسیر متالشی شد
 عکاس جوان در دره راگه رفسنجان فوت کرد

  کسب دو پیروزی دیگر برای تیم تیراندازی با کمان بانوان مس

اخبار ایران، جهان و حوادث:

مدیرکل کمیته امداد استان 
خبر داد:

ایجاد  1600 

فرصت شغلی

 برای مددجویان کرمانی 

 صفحه  دوم

که موجب نارضایتی و نگرانی فعاالن زیست محیطی شده است؛ گزارش »کرمان امروز« از یک اتفاق نامبارک 

همصدا با دیگر شهرهای کشور، به گوش جهانیان رسید؛  

فریاد  استکبارستیزی 

کرمانیان در راهپیمایی ۱۳ آبان

دکلهای دولتی؛ تهدیدی 
بــــرای درخــــــتان مــــردمـی

نرخ جدید نان کرمانی ها 
در انتظار تصمیم ستاد تنظیم بازار

روزان هم 
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آگهی مزایده عمومی 
یک مرحله ای )نوبت اول(

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
متن در صفحه دوم 



دو سه شنبه 14 آبان ماه 7/1398 ربیع االول 1441/ 5 نوامبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3093
اخبار استان

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(

 دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مزایده گزار

شماره مزایده: 56/2/9/98 الف( واگذاری 33 دستگاه خودرو فرسوده موضوع مزایده

الف( مبلغ برآورد: 1/218/000/000 ریال برآورد یکساله 

الف( مبلغ تضمین : 60/900/000 ریالتضمین شرکت در مزایده 
نوع تضمین شرکت در مزایده : واریز نقدی / ضمانتنامه بانکی

دریافت اسناد: 
از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 8 صبح 

روز شنبه مورخ 98/9/2

www.setadiran.ir الف( سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
http://iets.mporg.ir ب( پایگاه ملی مناقصات / مزایدات

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها : 
تا ساعت 30: 14 روز شنبه مورخ 98/9/2

محل تسلیم فقط پاکت الف: کرمان - ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت 
غذا و دارو، اداره حراست 

بازگشایی پیشنهادها: از ساعت 14:30 روز 
یکشنبه مورخ 98/9/3

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 00: 10 روز چهارشنبه مورخ 98/8/22 در 
محل مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه برگزار خواهد شد.

اقشار مختلف مردم خونگرم کرمان به خصوص دانش 
همراه  آبان   ۱۳ دوشنبه(  روز)  دانشجویان  و  آموزان 
مرگ  شعارهای  دادن  سر  با  کشورمان  نقاط  دیگر  با 
و ظلم  استکبار  اسرائیل خروش  بر  و مرگ  آمریکا  بر 

ستیزی خود را به رخ جهانیان کشیدند.
کرمانی ها ساعتی قبل از آغاز راهپیمایی ۱۳ آبان در 
از  را  تا حماسه دیگری  یافتند  چهارراه توحید حضور 
جنس شور و شعور خلق کنند  و راس ساعت ۹ صبح 
دوشنبه ۱۳ آبان شهر کرمان با غریو اهلل اکبر و مرگ 

بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بیش از پیش بیدار شد.
بزرگ  راهپیمایی  کرمان  خداجوی  و  شهیدپرور  ملت 
سایر  همچون  نیز  را  آموز  دانش  روز  شکن  دشمن  و 
آیین های ملی و مذهبی با شعفی مضاعف آغاز کردند 
دادن  سر  با  را  خود  مطالبات  و  عقیده  رای،  نظر،  و 

الذله،  من  هیهات  همچون  استکباری  شعارهای ضد 
حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست به 

گوش جهانیان رساند.
کرمانی ها با سر دادن شعارهای مرگ بر ضد والیت 
فقیه و اهلل اکبر ثابت کردند هرگز ظلم نمی پذیرند و 

زیر بار حرف زور نرفته و نخواهند رفت.
مفهوم  با  پالکاردهایی  کرمانی  راهپیمایان  همچنین 

استکبارستیزی را حمل می کردند.
)ره(  امام  از جمله دستگیری حضرت  مهم  اتفاق  سه 
در سال ۴۳ و تبعید ایشان، شهادت جمعی از دانش 
آموزان در سال ۵۷ و تسخیر النه جاسوسی آمریکا در 
سال ۵۸ سه دلیل ماندگاری ۱۳ آبان در اذهان ملت 
ایران است. راهپیمایی ۱۳ آبان در ۲۳ شهرستان و ۷۱ 

شهر استان کرمان برگزار شد.

همصدا با دیگر شهرهای کشور، به گوش جهانیان رسید؛  

فریاد  استکبارستیزی کرمانیان در راهپیمایی ۱۳ آبان

خبر
سرپرست راه آهن کرمان  خبر داد: 

اجرایطرحتلههایماسهگیر

درخطوطریلیکرمان
 

و  مالی  خسارت  از  جلوگیری  منظور  به  گفت:  کرمان  آهن  راه  سرپرست 
جانی طرح تله های ماسه گیر در برخی از مناطق خطوط ریلی این استان 

اجرا خواهد شد.
از  بخشی  اینکه  به  اشاره  با  ایرنا  با خبرنگار  گو  و  ارجونی در گفت  مجید 
خطوط ریلی استان ماسه گیر است، گفت: این ماسه ها موجب خسارت به 
ریل و ایجاد خطراتی برای قطار می شود و همچنین هزینه های باالیی برای 

تعمیر و نگهداری در بر دارد.
وی خاطرنشان کرد:  جلوگیری از هجوم  ماسه ها در خط ضمن بهره وری 
نیز  آینده  احتمالی در  از سوانح  بازسازی خط موجب پیشگیری  انجام  در 

می گردد.
ارجونی با تاکید بر اینکه هر ماه هزینه های هنگفتی برای تعمیر و نگهداری 
خط هزینه می کنیم گفت: باید به دنبال رفع مشکل نقاط بحرانی خطوط 
ریلی باشیم و با استفاده از تله های ماسه گیر ورود بخشی از ماسه ها را 

کنترل کنیم.
ارجونی با بیان اینکه راه آهن کرمان چند نقطه بحرانی دارد که می خواهیم 
این چند نقطه تله های ماسه گیر اجرا شود افزود: پروژه تله های ماسه گیر 
توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اجرا می شود همچنین 
این اداره کل طرح های دیگری برای جلوگیری از روان شدن ماسه ها از 

جمله نهال کاری در مجاورت خطوط ریلی را در برنامه دارد.
وی  افزود :باید با همکاری و همراهی دستگاههای اجرایی یک بسیج استانی 
بمنظور جلوگیری از روان شدن ماسه ها در نقاط ماسه گیر ریلی راه آهن 

کرمان شکل گیرد.
 ۵۵۰ شامل  ریلی  کیلومتر خطوط   ۷۷۲ دارای  کرمان  آهن  راه  کل  اداره 

کیلومتر خطوط اصلی و ۲۲۲ کیلومتر خطوط فرعی است.
این اداره کل ۲۹ ایستگاه شامل ۳ ایستگاه تشکیالتی کرمان، زرند و بم و 
۱۱ ایستگاه باز به نام های دره ریگ، مانی ، مورد، سیریز، گل زرد، جالل 
نام های  آباد، پورمند، راین، تهرود، فهرج، شورگز و ۱۵ ایستگاه بسته به 
کاوه، سنگ، حسامی، سلطانی، جوپار، گلومک، حسین آباد، گودر، حمیدیه، 

دهبکری، دارزین، خواجه عسکر، خودرو سازان و میل نادر دارد.

حسینامیریخامکانیبرایچهارمینمرتبه

رئیسمجمعنمایندگاناستانکرمانشد
  

سخنگوی مجمع نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
حسین امیری خامکانی نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای 
نمایندگان  مجمع  رئیس  عنوان  به  متوالی  سال  چهارمین  برای  اسالمی 

استان کرمان انتخاب شد.
مجلس  در  کرمان  استان  نمایندگان  مجمع  عمومی  روابط  گزارش  به 
شورای اسالمی احمد انارکی محمدی گفت: پس از تشکیل جلسه مجمع 
نمایندگان کرمان در تهران حسین امیری خامکانی به عنوان رئیس، احمد 
حمزه ای نماینده مردم شهرستان های کهنوج، قلعه گنج، منوجان، فاریاب 
و رودبار جنوب به عنوان نایب رئیس، احمد انارکی محمدی نماینده مردم 
رفسنجان و انار به عنوان سخنگو و علی اسدی کرم نماینده مردم شهر بابک 
به عنوان دبیر مجمع نمایندگان استان کرمان در چهارمین سال از دهمین 

دوره مجلس شورای اسالمی انتخاب شدند.
استان کرمان در مجلس شورای اسالمی ۱۰ نماینده دارد.

آشناییباسکتهمغزیدربیمارستانشفا
وروش  عالئم  با  بیماران  از  تعدادی  شفا  بیمارستان  متخصصان  تالش  با 

پیشگیری از سکته مغزی آشنا شدند.
همت  به  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  خبرنگارگروه  گزارش  به 
و  عالئم  با  بیماران  کرمان،  شفا  بیمارستان  در  متخصصان  و  پزشکان 

روش های پیشگیری و درمان سکته مغزی آشنا شدند.
نفیسه رشیدی مسئول ثبت آمار بیماران سکته مغزی دانشگاه علوم پزشکی 
با  کرمان گفت: این دوره پیشگیری و آموزشی همگانی به مدت یک روز 

حضور و مشارکت پزشکان و پرستاران اجرا شد.
رشیدی هدف ازاجرای این طرح را آشنایی بیماران و شهروندان با عالئم و 

راه های شناسایی بیماری سکته مغزی عنوان کرد.
زمان طالیی  مواجه شد  بیماران  استقبال  با  که  این طرح  کرد:در  بیان  او 

درمان بیماری سکته مغزی سه ساعت اعالم شد.
بیمارستان شفا تنها مرکزی است در استان کرمان که تمامی تجهیزات و 
امکانات برای درمان سکته مغزی را دارد و ماهیانه ۱۰۰ تا ۱۶۰ بیمار سکته 

مغزی را پذیرش ودرمان می کند.

نرخجدیدنان

کرمانیهادرانتظارتصمیمستادتنظیمبازار
 

در  بازار  تنظیم  آینده  جلسه  تشکیل  با  گفت:  کرمان  اصناف  اتاق  رییس 
روزهای آتی قیمت نان اعالم خواهد شد که مصوبه ستاد الزم االجرا است.

»یوسف جعفری« در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، درباره نرخ نان در کرمان 
اظهار کرد: در جلسه قبل ستاد تنظیم بازار استان نرخ جدید اعالم شد اما 

اتحادیه نانوایان و اعضاء به این قیمت اعتراض کرده اند.
وی با بیان اینکه باید به اعتراض رسیدگی و قیمت کارشناسی و با احتساب 
و  گاز، دستمزد شاگرد  و  برق  آب،  قبوض  اجاره محل،  اولیه،  مواد  قیمت 
تنظیم  آینده  جلسه  تشکیل  با  کرد:  تصریح  شود  محاسبه  سود  درصدی 
الزم  ستاد  مصوبه  که  شد  خواهد  اعالم  نان  قیمت  آتی  روزهای  در  بازار 

االجرا است.
رییس اتاق اصناف کرمان درباره افزایش خودسرانه نرخ نان توسط نانوایی 

ها بیان کرد: افزایش خودسرانه قیمت غیرقانونی است.
جعفری افزود: طبق توافق غیررسمی قبلی نانواها درصدی افزایش قیمت 
نان داشته اند اما از قیمت مصوب ستاد کمتر است و با تایید نهایی ستاد 
تا دو سال قیمت همین  باید یک  بازار، مصوبه الزم االجرا است و  تنظیم 

باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان کرمان:

موسیقی نواحی با هویت ترین موسیقی برخاسته از دل جامعه است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت:ما هیچ 
از  را  ای  نکرده و جشنواره  استان های دیگر تعرض  به  زمانی 
استان دیگر نگرفته ایم و جشنواره موسیقی نواحی از جای دیگر 
نیامده و ریشه در کرمان دارد همانطور که جشنواره شعر رضوی 

با ربع قرن سابقه از استان کرمان آغاز شد.
برگزاری  پیرامون  خبری  نشست  در  علیزاده«  »محمد 
دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران ۱۶ تا ۱۹ آبان 
پایگاه  اینکه کرمان  از  ابراز خوشحالی  با  ماه جاری در کرمان 
افزود:  است،  مهم موسیقی کشور  از سه جشنواره  یکی  اصلی 
پایگاه اصلی آن  از سال ۷۸ نخستین دوره جشنواره برگزار و 

کرمان بوده است.
علیزاده با اشاره به اینکه در برگزاری جشنواره موسیقی نواحی 
در سال های ۸۳ تا ۹۰ وقفه طوالنی وجود داشته و جشنواره 
نهم در سال ۹۵ تالش  از جشنواره  نشد، تصریح کرد:  برگزار 

کردیم هر ساله جشنواره را به صورت منظم برگزار کنیم.
سیاست  به  توجه  با  و  اخیر  های  دوره  در  کرد:  بیان  وی 
وزارت ارشاد، نگاه ویژه ای به موسیقی نواحی و مقامی کشور 
صورت گرفته و سه دوره اخیر به صورت مستمر برگزار شده 
حضور  با  کرمان  در  آینده  روزهای  طی  دوره  دوازدهمین  و 

کرمان  گنجعلیخان  مجموعه  در  کشور  سراسر  از  هنرمندانی 
آغاز به کار می کند.

به  اشاره  با  کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
باید  قابلیت های استان گفت:  نقش مهم رسانه ها در معرفی 
در برگزاری چنین جشنواره هایی ظرفیت های استان کرمان 

معرفی شود و به شناساندن استان کمک کنیم.
به رغم ظرفیت های میراثی و  اینکه  از  تاسف  ابراز  با  علیزاده 
امنیت و دارایی های استان کرمان آنطور که  تاریخی، تمدن، 
باید این استان به هموطنان خودمان معرفی نشده است اظهار 
کرد: ما هیچ زمانی به استان های دیگر تعرض نکرده و جشنواره 
ای را از استان دیگر نگرفته ایم و جشنواره موسیقی نواحی از 
جای دیگر نیامده و ریشه در کرمان دارد همانطور که جشنواره 

شعر رضوی با ربع قرن سابقه از استان کرمان آغاز شد.
فرهنگ  کرمان  جغرافیایی  و  اقلیمی  تنوع  کرد:  تصریح  وی 
از  استان کرمان  آورده و شمال و جنوب  به وجود  را  متنوعی 
استان های فارس و سیستان و بلوچستان تاثیر گرفته و تاثیر 
گذاشته اند و این تاثیر را در موسیقی نواحی می بینیم و تنوع 
و تکثر موسیقی نواحی استان کرمان را در کمتر استانی شاهد 

هستیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت: موسیقی 
نواحی با هویت ترین موسیقی است که از دل جامعه روستایی و 
عشایری برخاسته و کرمان دومین استان عشایری کشور است و 
دارایی ها و ظرفیت های کرمان این گنجایش را دارد که کرمان 

هر جشنواره ای را برگزار کند.
موسیقی  جشنواره  در  هنرمند   ۲۸۰ حضور  به  اشاره  با  وی 
معرفی  به  کرمان  استان  در  جشنواره  برگزاری  افزود:  نواحی 

استان کمک می کند.
موسیقی  انجمن  رییس  یاسایی«  »سورج  ایسنا،  گزارش  به 
کرمان در این نشست با بیان اینکه ۱۶ کمیته و ۱۸۰ نفر کار 
با  افزود: همزمان  اجرایی جشنواره موسیقی را به عهده دارند 
جشنواره موسیقی نواحی ۲۰ ساز از موزه تهران به کرمان می 

آید و از این سازهای جدید رونمایی خواهد شد.
مراسم  جاری  ماه  آبان   ۱۶ روز  عصر  اینکه  بیان  با  یاسایی 
ایران  نواحی  موسیقی  جشنواره  دوازدهمین  افتتاحیه  ویژه 
در مجموعه گنجعلیخان کرمان برگزار می شود تصریح کرد: 
در روزهای ۱۷ و ۱۸ آبان برگزاری جشنواره از ساعت ۱۸ تا 
۲۰ در محل کاروانسرای گنجعلیخان اجرای عمومی خواهیم 

داشت.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت: هزار و ۶۵۹ فرصت شغلی 
ایجادشده  استان  نیازمندان  و  مددجویان  برای  امسال  در هفت ماهه 

است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری کمیته امداد، یحیی 
برتر  دستگاه های  از  یکی  همواره  امداد  کمیته  اینکه  بابیان  صادقی 
کرد:  اظهار  است،  بوده  استان  در  اشتغال زایی  درزمینه  تأثیرگذار  و 
و  هزار  شش  ایجاد  با  کرمان  استان  امداد  کمیته  نیز  گذشته  سال 
۸۰۰ فرصت شغلی در استان رتبه برتر اشتغال را در بین دستگاه های 

مربوطه در استان کسب کرد.
با اجرای طرح های اشتغال را اصلی ترین  اقتصاد خانواده  وی تقویت 
برنامه کمیته امداد برای توانمندسازی مددجویان اعالم و بیان کرد: 
کمیته امداد از طریق پرداخت تسهیالت اشتغال، مراکز کاریابی، تعامل 

با کارفرمایان و هم چنین ارائه آموزش های فنی و حرفه ای رایگان به 
آنها  توانمندی  و  برای مددجویان  اشتغال  ایجاد  به  اقدام  مددجویان 

می کند.
تومان  میلیارد   ۵۹ پرداخت  از  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
هفت ماهه  در  استان  مددجویان  به  اشتغال  قرض الحسنه  تسهیالت 
هفت ماهه  در  شغلی  فرصت   ۶۵۹ و  هزار  گفت:  و  داد  خبر  امسال 

امسال برای مددجویان و نیازمندان استان ایجادشده است.
پرداخت  اینکه  بابیان  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  صادقی 
نظارت  با  و  هدفمند  به صورت  امداد  کمیته  در  اشتغال  تسهیالت 
اشتغال  از تسهیالت  از ۹۰ درصد  انجام می شود، گفت: بیش  دقیق 
کمیته امداد با نظارتی دقیق که قبل و بعد از پرداخت تسهیالت انجام 

می گیرد منجر به شغل پایدار می شود.

سونوگرافی   EBUS تشخیصی  دستگاه  نخستین  اندازی  راه  با 
داخلی مجاری هوایی امکان تشخیص بیماری های مدیاتسن و ریه 

در این مرکز فراهم شد.
فوق  پور،   افضلی  درمانی  آموزشی  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
تخصص بیماری های ریه گفت: این دستگاه یک روش کم تهاجمی و 
تقریبا بدون عارضه در تشخیص و مرحله بندی بیماری های مدیاستن 

و سرطان های ریه است.
 دکتر شفیع پور افزود: پیش از این درگیری لنف نودهای مدیاستن 
انجام می  باز قفسه سینه و سپس مدیاستنسکوپی  با روش جراحی 
شد که با شیوه جدید، از بسیاری عمل های جراحی باز قفسه سینه و 

مدیاستنسکوپی جلوگیری می شود.
 وی ادامه داد: با راه اندازی این دستگاه این مرکز آموزشی درمانی 

آمادگی پذیرش بیماران از اقصی نقاط استان کرمان و منطقه جنوب 
شرق کشور را دارد.

سال  از  که  است  هوایی  مجاری  داخلی  سونوگرافی  نوعی  ایباس   
بیماری های مدیاستن و ریه  اقدامات تشخیصی  ۱۹۹۲ در راستای 
مرکز  چند  در  قبل  سال   ۵ حدود  از  ایران  در  و  شود  می  استفاده 

محدود این دستگاه وجود دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد:

ایجاد 1600 فرصت شغلی برای مددجویان کرمانی 

راه اندازی دستگاه سونوگرافی داخلی مجاری هوایی در مرکز آموزشی درمانی افضلی پور

مدیر کل دامپزشکی استان کرمان :

پدافند غیر عامل جزء جدایی 

ناپذیر وظایف دامپزشکی
به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمان، دکتر 
حسین رشیدی مدیر کل دامپزشکی استان کرمان با اشاره به نقش 
انکار و قابل تامل دامپزشکی در پدافند غیر عامل بیان  غیر قابل 
کرد: نقش دامپزشکی در کنترل و پیشگیری بیماری ها و تامین 

امنیت غذا در راستای پدافند غیر عامل است.
وی در ادامه بیان کرد: از جمله وظایف خطیر دامپزشکی حفاظت از 
سرمایه دامی،کمک به ارتقای سالمت جامعه با کنترل بیماری های 
از  امنیت غذایی  تامین  و  پایدار  توسعه  دامی و مشترک، تضمین 
مزرعه تا سفره می باشد بنابراین فعالیت های ذکرشده دامپزشکی 
دشمن  شیمیایی  و  میکروبی  تهدیدات  از  گیری  پیش  جمله  من 

منطبق و در راستای اهداف پدافند غیر عامل می باشد.
وی گفت : با در نظر گرفتن احتمال حمالت بیولوژیک در سطح 
بین الملل و خطر بروز بحران های احتمالی در حوزه بیماری های 
ارگانهای  آمادگی  و  هماهنگی  حیوان،  و  انسان  بین  انتقال  قابل 

مرتبط با دامپزشکی در امر پیشگیری ضروری است.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان                                  هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد. 651470
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گزارش »کرمان امروز« از جایگاه کشوری زنان کرمانی در زمینه تولید و اشتغال و پیشرفت در این عرصه؛

آهــــــسته ولی پیوستـــــــــه

اشاره:
انرژی  پر  و  فعال  زنان  از  بعضی  که  مشکالتی  از  یکی 
میدان  از  آنها  ماندن  دور  هستند  مواجه  آن  با  خالق  و 
تولید است. به این معنا که بانوان به هر دلیلی از جمله 
نبود تسهیالت آنگونه که باید از اوقات فراغت خود بهره 
برداری نمی کنند. با این وجود بانوانی هستند که هیچ 
سختی و مشکلی را سد راه خود نمی بینند و پا در عرصه 
تولید گذاشته ودر مشاغل خانگی و غیر خانگی به عنوان 
بسی  جای  و  تالشند  به  مشغول  اقتصادی  نبرد  رزمنده 
خوانیم؛  می  خبرها  در  که  است  امیدواری  و  خوشحالی 
زنان کرمانی رتبه اول مشارکت های اجتماعی و اقتصادی 
در زمینه مشاغل خانگی در کشور را دارند و هم اکنون 
افزون بر 10 بانوی کار آفرین استان کرمان کارخانه دار 
زنان  بهانه گزارشی درباره نقش موثر  به همین  هستند. 
کرمانی در عرصه تولید و اشتغال تهیه شده است که از 

منظرتان می گذرد. 
بانوان خانه دار و اشتغال خانگی

این روزها یکی از مهم ترین مسائل و مشکالت خانواده 
های ایرانی مسائل اقتصادی  و ایجاد در آمد و اشتغال می 
اقتصاد خانواده  بین زنان نقش موثری در  این  باشد. در 
داشته و شاهد این هستیم که زنان خانه دار نیز به کمک 
همسر خود آمده و نقش موثری در تامین مخارج خانواده 
ایفا می کنند. در این میان مشاغل خانگی و ارائه هنرهای 
دستی در بین زنان طرفدار زیادی دارد و دیده می شود 
کار  به  روستایی دست   بانوان  زنان شهری همچون  که 
شده و به سبک و سیاق خود و با هنرهای خاص خود به 
آفرینی مشغول  به کار  اند و  مشاغل خانگی روی آورده 
دارند  را  مزیت  این  خانگی  مشاغل  رو،  این  از  هستند. 
که عالوه بر کاهش وابستگی ها و رشد تولیدات داخلی، 
زمینه خودکفایی و توسعه و پیشرفت کشوررا فراهم می 

سازد.
داستان یک بانوی کار آفرین کرمانی

یک بانوی خانه دار کرمانی، که خانواده اش با مشکالت 
مالی دست و پنجه نرم می کرد، با ۵00 هزار تومان به 
تولید انواع ترشیجات روی آورد و االن ضمن ایجاد شغل 
برای ۶ نفر دیگر، به ۴ کشور دنیا صادرات دارد و ماهی ۳ 

میلیون تومان خالص برای خودش می ماند.
خود  فعالیت  هما  زهرا  بانو،بانو  کار  وبگاه  از  نقل  به   
کندی  به  زندگی مان  چرخ  کند:  می  بیان  این گونه  را 
می چرخید و مشکالت مالی داشتیم هرچند معلم کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمان بودم. بچه هایم 

که بزرگ تر شده  بودند سطح توقعات شان از زندگی باالتر 
رفته بود و برای همین به تولید محصوالت خانگی روی 
تولید ترشی در  آوردیم. ۵00 هزار تومان جمع کردم و 

خانه را شروع کردم.
از این کارها  البته آن موقع ها هنوز اقتصاد مقاومتی و 
در جامعه مطرح نشده بود اما من متوجه شدم که با این 
و  می شود  بهتر  مالی  نظر  از  زندگی مان  خانگی  کارهای 
استرس کمتری به ما وارد خواهد شد. خوبی کار در خانه 
و  مغازه  ودیعه  پول  و  اجاره  از  دیگر خبری  که  بود  این 

هزینه های آب و برق تجاری نبود.
 اوایل همه کار بر عهده من بود اما همسرم که بازنشسته 
شد در فروش ترشی ها کمکم کرد و به مرور زمان کارمان 
بهتر شد. من که با بچه هایم و همسرم کار را پیش بردیم 
همین  برای  و  کردیم  پیدا  خوبی  مشتری های  مرور  به 
توانستیم بعد از مدتی برای ۶ نفر دیگر اشتغالزایی کنیم.

حاال خدا را شکر وضعیتم خیلی بهتر شده است. ترشی، 
عربستان  امارات،  آمریکا،  کشور   ۴ به  را  قاووت  و  انبه 
یکی  دارم.  خارجی  مشتری  و  می کنم  صادر  عراق  و 
کاسنی  ریشه  که  بود  این  کار  در  ما  ابتکارعمل های  از 

آن  از  خیلی  آمریکایی ها  که  کردم  مخلوط  را  قاووت  و 
خوششان آمد.

حاال هم چاشنی 2۵ گیاه، ترشی گوجه، ترشی بادمجان 
با 8 گیاه، ترشی بندری با 17 گیاه،مربای توت فرنگی و 
کیوی، قاووت نخود نارگیل و قاووت چهل گیاه و قاووت 
با اسم تجاری  را  آنها  از محصوالت ما هستند و  رژیمی 

»کرمان بانو« در بازارهای مصرف می فروشم.
می کنم  زندگی  هم  و  اقتصادی  کارگاه  شده  خانه ام   
معموال  خالصم  درآمد  می کنم.  کار  هم  و  خانه  این  در 
ماهی ۳ میلیون تومان است. مشتری هایم می گویند: این 
محصوالت چون در خانه تولید می شود، بیشتر می توانیم 

به سالمت آنها اعتماد کنیم.
خانگی  کارهای  به  آوردن  روی  با  خانم ها  نظرم  به 
کمک  خود  خانواده  به  اقتصادی  نظر  از  بهتر  می توانند 
کنند. مخصوصاً خانم های خانه دار که همه وقت خود را 
در خانه هستند، با راحتی فکر بیشتری می توانند در این 

زمینه قدم بگذارند.
 یک نکته هم بگویم که به نظر جالب است، کم کم سود 
این کارها که بیشتر شود اختالفات هم کمتر می شود چرا 

که دیگر همه به دنبال لذت بردن از کار و سود بیشتر 
هستند و برای همین به مشکالت کوچک فکر نمی کنند.

بر  مالی  مسائل  به  خانواده ها  مشکالت  از  خیلی  االن 
می گردد و وقتی یک زن بتواند با این کار ساده خانگی به 
همسر خود کمک کند، بسیاری از مشکالت خود به خود 
حل می شوند. خدا را شکر از وضعیتم راضی ام، داخل خانه 
استراحت می کنم و حیات خانه ام انباری محصوالتم شده 
است. من با همین پول کم هم توانستم رقیب بسیاری از 

این شرکت های تولیدی میلیاردی شوم.
رتبه نخست بانوان کرمانی

 جای بسی خوشحالی و امیدواری است که در خبرها می 
خوانیم؛ زنان کرمانی رتبه اول مشارکت های اجتماعی و 
و  دارند  را  در کشور  خانگی  مشاغل  زمینه  در  اقتصادی 
کرمان  استان  آفرین  کار  بانوی  بر 10  افزون  اکنون  هم 
را  مشاغل خانگی  بتوان  آنکه  برای  دار هستند.  کارخانه 
روند  باید  کرد  فعال  ظرفیت  یک  عنوان  به  بانوان  برای 
اعطای تسهیالت به بانوان کار آفرین توسط دولت تسهیل 

شود.
البته در این زمینه مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 
تسهیالت  تومان  میلیارد   8 اختصاص  از  کرمان  استان 
 ۳ پرداخت  و   ۹8 سال  در  خانگی  مشاغل  قرض الحسنه 
تومان تسهیالت مشاغل خانگی  میلیارد و ۵۴0 میلیون 

طی 7 ماهه نخست امسال در استان خبر داد .
جزییات  تشریح  در  اسماعیلی  رضا  ایسنا،  گزارش  به 
امسال  ابتدای  از  گفت:  مطلب  این  بیان  با  خبر  این 
 708 و  صادر  خانگی  مشاغل  مجوز  فقره   8۴2 تاکنون 
طرح مشاغل خانگی به بانک های عامل استان معرفی که 
بیش از ۳ میلیارد و ۵00 میلیون تومان، تسهیالت قرض 

الحسنه به آنها پرداخت شده است .
و 2۵0  میلیارد   ۳۵ گذشته  سال  در  کرد:  تصریح  وی 
میلیون تومان، تسهیالت قرض الحسنه مشاغل خانگی به 
استان کرمان ابالغ شده بود که برنامه ریزی و هماهنگی 

الزم در خصوص جذب این اعتبار انجام شد .
مجوز  فقره   ۶1۹7 راستا  این  در  اظهارکرد:  اسماعیلی 
مشاغل خانگی صادر، ۵7۶۵ طرح مشاغل خانگی به بانک 
معرفی و نهایتاً ۴۶۶2 طرح با ۴۶7۵  نفر اشتغالزایی به 
بانک های عامل معرفی شد تا ۳۳ میلیارد و ۳00 میلیون 

تومان  تسهیالت قرض الحسنه را دریافت کنند .
سخن آخر

وقوع  جلوی  شوند  فعال  مولد  های  حوزه  در  زنان  اگر 
عدم  سویی  از  شود.  می  گرفته  اجتماعی  های  آسیب 
دیگر  از  بانکی  تسهیالت  دریافت  در  بانوان  توانایی 
مشکالت زنان برای ورود به امور اقتصادی است و معموال 
بانکی  تسهیالت  واگذاری  برای  که  هایی  تامین ضمانت 
درخواست می شود از عهده زنان بر نمی آید بنابراین رفع 
این چالش ها نیازمند این است که به نحوی تسهیل در 

ارائه تسهیالت به زنان اتفاق بیفتد.

    درست است که باید خوشحال و امیدوار باشیم که در خبرها آمده است؛ زنان کرمانی 
رتبه اول مشارکت های اجتماعی و اقتصادی در زمینه مشاغل خانگی در کشور را دارند و 
هم اکنون افزون بر 10 بانوی کار آفرین در استان کرمان کارخانه دار هستند، اما از سویی 
دیگر عدم همکاری قانون با بانوان در زمینه دریافت تسهیالت بانکی بزرگترین معضل زنان 
برای پیشرفت در امور اقتصادی است، چرا باید ضمانت هایی برای واگذاری تسهیالت 
بانکی درخواست شود که زنان توان تهیه آن را نداشته باشند؟ بعضی بانکها چک بانوان را 

برای ضمانت قبول ندارند و نیاز به بازنگری محسوس است و.....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

یادداشت های 
گاه و بی گاه

نقد 
به دنبال واژه نقد به هر جا سر می زدم و درباره اش از همه 
سوال می کردم. یکی می گفت باید علمش را بدانی و این 
فقط با تعلیم استاد میسر است. دومی گفت در این راه باید 
استخوان خرد کنی و تجربه کسب کنی. سومی می گفت نظر 
شخصی هر فرد را در هر مورد گویند و هرکس از این واژه 
به گونه ای می گفت تا دیروز که به بقالی سرکوچه رفتم در 
عین ناباوری تابلویی بر دیوار مغازه دیدم که روی آن نوشته 
شده بود »فقط نقد« با دیدن آن تابلو بسیار خوشحال شدم و 
تازه فهمیدم به جای اصلی رسیده ام و این جا مرکز این واژه 

است. چون فقط نقد می فروشد.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

اراده های

 خاموش
ارادت یعنی در یک زندگی  محبت و 
خویش  زندگی  شریک  با  طوالنی 

های  ازدواج  که  جوامعی  در  اما  ساختن.  و  سوختن 
دلدادگی  و  عشق  برای  جایی  باشد  یافته  رواج  سفید 
در حق  و  نداشته  را  پیشین  جایگاه  دیگر  زن  نیست. 
او ظلم شده است. محبت رنگ باخته و دیگر مفهومی 
به نام وجدان بازیچه قرار گرفته است. انسان اینگونه با 
خود شوخی خطرناکی کرده که نتیجه ای جز پشیمانی 
فیزیکی  و  امر جسمی  رابطه ها در یک  ندارد.  برایش 
آرامش  به  را  روح  باید  که  البته  و  شوند  نمی  خالصه 
برسانند. بچه های دیروز بزرگ شده اند و می ترسیم 
آنها را در رابطه های طوالنی و اشتباه قرار دهیم  که 
لذا به اشتباه رابطه هایی را پیش پایشان می گذاریم 
که به رغم کوتاه و موقت بودن بسیار خطرناک و ضربه 
زننده است مگر اینکه در فرهنگ پیشین یک مملکت 
نمی  را  دیگر  نسخه ی کشورهای  باشد.  دوانده  ریشه 
توان برای مملکتی که قید و بند اخالقی در آن مهم 
بردن  از  حتی  که  هایی  رابطه  این  کرد.  تجویز  است 
نامش شرم دارم زندگی را خاتمه داده و افراد پس از آن 
حتی در میان جمع دوستان نیز محبوس در زندان های 
انفرادی عمر خود را گذرانده و از وارد شدن به رابطه 
های سازنده و پایدار محروم خواهند بود. ازدواج سفید 
باعث می  بلکه  نه تنها ظلم بزرگی در حق زنان بوده 
شود مردان اراده و بزرگواری خود را از دست بدهند. 
آنها را بیمار کرده و از اصل زندگی بیزار می گرداند. با 
چنین ترفندهایی که برای خاموش کردن نفس جامعه 
نه چندان دور شاهد مرگ  زمانی  مطرح می شود در 
تدریجی افراد خواهیم بود. این ها حقایق تلخی هستند 
و ریشه های  از آن رد شده است  اعتنا  بی  انسان  که 

خود را سوخته است.
تا اراده ها خاموش می شود 
زندگی ها فراموش می شود 

مردمان خسته تر از خود می شوند 
حسرت و غصه در آغوش می شود

به قلم 
مهناز سعید 

بهبود سرماخوردگی در سه سوت 

سرویس علم و زندگی کرمان امروز
 

بدن شما به هر دلیلی که تن به ویروس ها و میکروب های سرماخوردگی 
داده باشد برای بهبودی اوضاع به کمک شما نیاز جدی دارد.

دارند.  ها  بیماری  درمان  و  پیشگیری  در  مهمی  نقش  ها  خوردنی 
سرماخوردگی هم نه تنها از این قاعده مستثنا نیست، بلکه درصد باالیی از 
روند بهبودی شما از این بیماری به خوردنی ها و نخوردنی ها بر می گردد. 
برخی از مواد غذایی با تقویت سیستم ایمنی بدن یا کشتن میکروب ها 
سبب پیشگیری از ابتال به این بیماری می شوند، اما برخی دیگر دست به 

دست این بیماری داده و حال خرابتان را وخیم تر می کنند.

چی بخوریم؟
1 - شیر و عسل

عسل بخورید؛ هم سیستم ایمنی بدنتان را تقویت می کند، هم خاصیت 
ضدمیکروبی دارد و هم اگر مبتال شدید، با یک لیوان از این معجون گرم و 

خوشمزه گلودردتان را تسکین می دهید.
2 - ماست

ماست خوردن باعث می شود کمتر بیماری عفونی بگیرید. این خاصیت 
مواد غذایی پروبیوتیک است. بهتر است ماست را در وعده صبحانه میل 

کنید. به جای تعجب کردن، امتحان کنید لطفا.
۳ - قارچ

قارچ هم یکی از آن مواد غذایی است که اصال به ظاهرش نمی آید این قدر 
مفید باشد. قارچ تقویت کننده سیستم ایمنی بدن است و می تواند به بدن 

شما برای مبارزه با سرماخوردگی کمک کند.
۴ - سوپ مرغ

متاسفانه یا خوشبختانه حق با مادرهایمان است و حال ما با سوپ مرغ 
خیلی بهتر می شود تا با جوجه و پیتزا. بخار سوپ، راه گرفته بینی محترم را 
باز می کند و آب سوپ، گلودرد را تسکین می دهد. غیر از اینها مواد غذایی 
گرم و سبک، حال یک سرماخورده را که بدن درد دارد، بهتر می کند. بهتر 
است موقع خوردن سوپ، آب نصف یک لیمو ترش را توی سوپتان بچکانید.

۵ - آب و دیگر مایعات
نباید بگذارید مجرای گلو و بینی خشک بماند. چون در این صورت فضا 
برای زندگی میکروب ها و ویروس ها مهیا می شود. مصرف مایعات باعث 
می شود که مخاط بینی خشک نماند. هم چنین اگر تب کرده اید با خوردن 
مایعات می توانید آب تبخیر شده بدن را جبران کنید. اگر قرار است آبمیوه 

بخورید، حتما طبیعی باشد.
۶ - سیر بخورید

سیر یک چیزهایی در خودش دارد، مثل »لیسین« که یک ضدمیکروب 
قوی است. اگر سرماخورده اید هر سه چهار ساعت یک بار یک حبه سیر 

بخورید. آن را به چند قسمت خرد کنید و مثل قرص مصرف کنید.
-7 تند بخورید

ادویه جات تند در غذا مثل فلفل قرمز یا ریشه خردل باعث باز شدن راه 
بینی می شود. اگر از آنهایی هستید که با دمنوش ها رابطه خوبی دارند، 
می توانید نصف قاشق چای خوری پودر گشنیز به عالوه همین مقدار پودر 
دارچین و یک چهارم قاشق چای خوری پودر زنجبیل را در یک فنجان آب 

گرم ریخته و بگذارید 10 دقیقه دم بکشد و بعد نوش جان کنید.
چی نخوریم؟

1 - کافئین دارها
 گفتیم که تا جان در بدن دارید مایعات بخورید که هم پیشگیری است و 
هم درمان، اما حواستان باشد که منظور ما نوشیدنی های کافئین دار مثل 
قهوه، نوشیدنی های گازدار و... نبود؛ این نوع مایعات را موقتا در این دوره 

درمانی ترک کنید.
2 - قندها

همه ما خوب به خاطر داریم که هر وقت سرما خورده ایم، به ما توصیه 
کرده اند شیرینی نخوریم. این توصیه خوب و بجایی است. شیرینی ها به 

خاطر قند و روغنی که دارند بیماری را تشدید می کنند. هم چنین مواد 
قندی باعث کاهش عملکرد گلبول های سفید می شوند. به همین خاطر 

بود که توصیه کردیم آبمیوه طبیعی بخورید.
۳ - سرخ کردنی ها

سرخ کردنی ها به خاطر چربی باالیی که دارند، اثر منفی روی پاسخ بدن 
به عفونت ها می گذارند. همچنین سرخ کردنی ها گلودرد را تشدید می 

کنند.
۴ - گوشت ها

پروتئین های گیاهی عوض کنید.  لوبیا، عدس و  با  را  جای گوشت ها 
گوشت های حیوانی هم به خاطر چربی ای که دارند و هم به این دلیل 
که بعضا ناقل میکروب هستند، سبب ضعف سیستم دفاعی بدن می شوند.

البته منظور ما کنار گذاشتن کلی گوشت در زندگی روزمره نیست. هدف 
ما این است که شما در روزهای سرماخوردگی یک دوره درمانی موفق و 

کوتاه را بگذرانید.

به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی حمل و نقل بار کامیونداران بردسیر به 
شماره ثبت 2۳1 می رساند که جلسهٔ مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم با دستور 
جلسهٔ ذیل در ساعت 1۴ روز پنج شنبه ۹8/8/1۶ در محل دفتر شرکت به آدرس 
بردسیر بلوار امام رضا علیه السالم جنب هالل احمر تشکیل می گردد. از سهامداران 
دعوت می شود راس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند. اعضایی که مایلند 
حق حضور و رأی دادن در مجمع را به نمایندهٔ تام االختیار واگذار نمایند تا تاریخ 
۹8/8/1۵ به اتفاق نماینده خود جهت تأیید و صدور برگ نمایندگی توسط هیئت 
مدیره به محل دفتر شرکت مراجعه نمایند. )حضور توأم عضو و نمایندهٔ وی در مجمع 
ممنوع است( افرادی که متقاضی کاندیداتوری در سمت بازرسی شرکت می باشند 

حداکثر تا تاریخ ۹8/8/1۵ جهت ثبت نام به محل دفتر شرکت مراجعه نمایند.
دستور جلسه: 1. ارائه گزارش هیئت مدیره 2. ارائه گزارش بازرس شرکت

۳. انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای یک سال مالی
هیئت مدیره شرکت تعاونی

آگهی دعوت مجمع عمومی 
عادی سالیانه)نوبت دوم(
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برای 
مادرم 

 چله
حکایت چهل وقت است 

خواه سال ،خواه ماه، خواه روز 
بر من اما، مادر از دست رفته ام 

بعد از چهل و چهار سال 
هنوز صدای لنگ لنگان گامهایت 

در گوشم است
عطر جانبخش تنت 

یادگار نفس نفس زدنم 
بعد از بازی با بچه های کوچه 

در آغوش تو 
همواره در شمیم خاطر منست 

پیراهن تو 
که شاهد گریه های شبانه ی منست 

بارها 
با زالل اشک 

آن را شسته ام 
این 

ارثیه ی گرانبهای منست 
خواسته ام تا در سفر آخرت 

مرا با پیراهن تو 
در کفن بخوابانند

تا در سرای آخرت 
با بوی تو هم نشین باشم 

تا با یاد تو در لحد باشد

به قلم سیدرضا 
مجد زاده 

سرویس ادبی کرمان امروز
 

بیشتر افراد خود را در ارزیابی آثار هنری محق دانسته 
یا الاقل عادت بر این است که بدون صالحیت اکتسابی یا 
برخورداری از دانش مدون, درباره انواع آثار هنری اظهار 

عقیده می کنند
شاید یک علت این باشد که تصور می کنند هنر صرفا 
یک امر ذوقی یا حتی غریزی است و همان طور که ممکن 
است بگویند فالن خوراکی چقدر بامزه است یا فالن گل 
چه زیبا و هوشرباست )واکنش های غریزی نسبت به مزه 
نبودن  یا  بودن  زیبا  درباره  نیز  به همین سهولت  بو(؛  و 
اثر هنری یا قابل درک بودن یا نبودن آن از روی طبع 

داوری می کنند.
مقوله  هر  مانند  هنر،  مقوله  در  اظهارنظر  گفت  باید 
و  آن  ویژه  مقدمات  فراگیری  به  دیگر،  علمی  و  فکری 
ممارست در دیدن و ارزیابی کردن آثار بسیاری نیاز دارد 
و امری نیست که با یاری غریزه یا فطرت انجام پذیر باشد. 
متأسفانه در نظام آموزشی متداول، کمترین مجال برای 
افراد، حتی  بیشتر  رو،  این  از  دارد.  نقادی وجود  تمرین 
عقیده  اظهار  غریزه شخصی  بر  تکیه  با  هنرمندان  خوِد 

می کنند.
 ما نیاز به یک چارچوب مستحکم داریم تا داوری خود 
را بر آن استوار سازیم: کدام چیز خوب، بهتر، یا بهترین 
است، چرا؟ زیرا می خواهیم درباره چیزی که می پسندیم 
باشیم. گردآورندگان مجموعه های  اطمینان خاطر داشته 
طول  در  مختلف  دوران   طی  نیز  )کلکسیونرها(  هنری 
تاریخ هنر، در کار نقد سهم داشته اند، زیرا خریدهای آنها 
مشاورانشان  یا  خود  نقادانه  داوری های  بر  مبتنی  طبعا 
بوده است. به طور کلی هر گونه فعالیت در زمینه خرید، 
فروش و عرضه کردن آثار هنری، حاکی از نقشی است 

که »نقد« ایفا می کند.
در نتیجه باید گفت نقد همواره با هنر قرین بوده است. 
بر  را  خود  نفوذ  حاضر  حال  در  پیداست  چنان که  نقد، 
آنچه هنرمندان قصد دارند به وجود آورند آشکار می کند. 
به بیان دیگر، منتقد در تولید آنچه نقد می کند، تأثیر 

می گذارد و بی تردید بنای کار بر این نبوده و نیست که 
در آفرینش هنرمندان مداخله ای به عمل آید. بلکه ضمن 
آثار  خریداری  یا  هنر،  درباره  گفت وگو  و  هنر  آموزش 
ایجاد شود.  نیز  برای عموم  هنری، معیارهای درک هنر 
این گونه است که هنرمندان در پایگاهی قرار می گیرند که 
آثارشان را نه به عده ای افراد نا آگاه از هنر و بی خرد در 
عرصه زیبایی شناسی، بلکه به مخاطبانی با فرهنگ که از 
درک آثار هنری برخوردارند، عرضه کرده یا می فروشند. 
از سویی  اثر هنری  ارتقای کیفی  این فرآیند، زمینه ساز 
دیگر می شود.  از سوی  مخاطبان  بصری  ارتقای سواد  و 
راهگشا  راز گشا و  آموزگار،  این میدان، منتقد نقش  در 
را به عهده دارد و در سطوحی، نقش مترجم میان یک 
اثر هنری رازناک و پیچیده با فهم عمومی را ایفا می کند.

به  برآید  کار  عهده  از  درستی  به  منتقد  این که  برای   
چه  بداند؟  باید  چیزهایی  چه  دارد؟  نیاز  چیزهایی  چه 
مهارت هایی باید داشته باشد؟ پاسخ می تواند چنین باشد:
ـ منتقد باید اثر را ببیند و قضاوت را با عدالت و نیک 

نفسی توأم کند.
ـ منتقد با خود هنرمند یا نویسنده به صورت شخصی 

طرف نباشد.
ـ اساس نقد بر آزادی اندیشه استوار است و تنها از این 

راه ذوق و سلیقه و ادراک مردم از هنر، ادبیات و فلسفه 
باال می رود.

ـ منتقد باید تعهد به اعتال بخشیدن به جامعه خود را 
سنگ بنای خالقیت خود بداند.

فرآیند  در  و  است  انتقادی  تفکر  پرچمدار  منتقد  ـ 
سلیقه سازی جامعه نقش انکارناپذیری دارد.

دیگران  اقناع  پاسخگویی،  معرض  در  همواره  منتقد  ـ 
و نوید اعتال و تکامل فضای فرهنگی است، کوششی که 

آسان نیست و آسان به دست نمی آید.
ـ منتقد باید به نشریه ای که در آن می نویسد، هشدار 
دهد که سلیقه سیاسی یا چارچوب سالیق ادبی، هنری، 
فلسفی یا حزبی آن نشریه و دوستی و دشمنی نشریه را 
با هر کسی یا هر جریانی را در سیاق نقادی خود دخالت 

نمی دهد.
بداند،  خود  نقد  بنیان  و  اساس  را  ِخرد  باید  منتقد  ـ 
میان  پیوند  و  اتحاد  به  دیگر  مدرن  نقد  که  همان گونه 
اثر  بنیان  به  صرفا  باید  نقد  و  ندارد  کاری  اثر  و  مؤلف 

بپردازد.
ترازوی تحلیل و عینک نقد و سازوکار تفسیر، از جمله 
اموری نیستند که با روحیه محفل گرا و تفکر مبتنی بر 
انتقامجویی فردی و حذف مخالف کمترین نسبتی داشته 

باشد.
ـ از آنجاکه خواندن و دریافتن یک تابلوی نقاشی یا اثر 
طراحی در وهله نخست مثل حضور یافتن در یک مکان 
مخاطب  به  بتواند  باید  منتقد  دارم  اعتقاد  ناآشناست، 
بگوید که از قرار گرفتن در یک فضای ناآشنا ناامید نشود 
و به اصطالح، پس نزند. مواجهه با یک اثر هنری که در 
نگاه اول بسته و ناآشنا جلوه می کند، شباهت بسیاری با 
مواجهه با یک زبان دیگر به جز زبان مادری دارد. حلقه 
مفقوده میان مخاطب و اثر هنری در اینجا توسط منتقد 
و رسانه تأمین می شود. خواندن یک زبان بیگانه در وهله 
نخست نیاز به یک مترجم دارد. منتقد، به نوعی مترجم 

میان اثر و مخاطب است.
به  نسبت  بیشتر  آشنایی  با  هنر،  تاریخ  مطالعه  با   
هنری  سبک های  بررسی  با  و  هنر  متعدد  معیارهای 
توافق  و عینی که مورد  ثابت  معیار  معلوم می شود یک 
همه باشد وجود ندارد که آن را به مثابه یک خط کش 
واحد به کار گرفت. به طوری که اتفاق می افتد حتی مرز 
باریک می شود که در  میان نقد، تحلیل و تفسیر آنقدر 
پدیده ای  نقد،  نمی ماند.  باقی  مرزی  مواقع، حتی  خیلی 
چارچوب های  در  که  نیست  درسی  کتاب های  همچون 
بسته و پاسخ های چهار جوابی بگنجد و کیست که نداند 
مدرسان هنر به شاگردان تذکر می دهند که چارچوب ها 
را بیاموزند و بعدها برای ورود به دنیای هنر و خالقیت 
آنها را فراموش کنند... تفکر انتقادی زمانی در ذهن ریشه 
می دواند که سال ها از انکار آن چارچوب های مدرسه ای 
چشیده  را  روزگار  گرم  و  سرد  منتقد  و  باشد  گذشته 
را  منتقد  ذهنی  قوای  و  متقن  براهین  نتیجه،  در  باشد. 
باشد.  کرده  تبدیل  زیبا  و  مستحکم  ظریف،  الماسی  به 
ترازوی تحلیل و عینک نقد و سازوکار تفسیر، از جمله 
مبتنی  تفکر  و  محفل گرا  روحیه  با  که  نیستند  اموری 
نسبتی  کمترین  مخالف،  حذف  و  فردی  انتقامجویی  بر 
به  هنر  درباره  آگاهانه  گفتن  سخن  نقد،  باشد.  داشته 
منظور باال بردن فهم و ارزیابی اثر هنری است. نقد صرفا 
تالشی منطقی و عقالنی نیست، بلکه توأمان به احساس 

و اندیشه نیاز دارد.

نوشتاری درباره آداب نقد نویسی

»طیفون« عنوان رّمانی است به کلک شیرین سلک خانم سیده فریبا روح 
االمینی که مطالعات گسترده و پژوهش های میدانی نویسنده را برای خلق 
از  وسیعی  بخش  فرهنگی  جغرافیای  و  فرهنگ  حاوی  که  متشخص  اثری 
اختصاص  به خود  را  بانوی هنرمند  این  از عمر  باشد، سالها  استان کرمان 
داده است. )این کتاب توسط انتشارات فرهنگ عامه به مدیریت آقای سبزه 

صادقی منتشر شده است.(
تحسین  های  تالش  جریان  در  ادبی  اثر  این  خلق  ابتدای  از  که  اینجانب 
برانگیز نویسنده برای نگارش رمانی که با جاودانگی نسبت نزدیکی داشته 
باشد، قرار گرفته بودم، به یاد دارم که ایشان با فوجی از دغدغه های نیرومند 
و تامل برانگیز، رسالتی سنگین بر دوش می کشد و به همین لحاظ »عرق 
ریزان روح« بر تمامی لحظات و آنات و تامل های طوالنی و طوفانی او به 

خوبی احساس می شود.
رمان طیفون، بشارت دهنده ی میالد نویسنده ای است که با انتخاب آگاهانه 
ی زاویه ی دید دانای کل در روایت قصه ای دردناک که مناسبات و روابط 
اجتماعی دهه ی چهل و قبل از آن را باز می تاباند، موفق بوده است. هر 
چند که »طیفون« به عنوان نخستین اثر مستقل نویسنده، راهی بازار کتاب 
می شود ولی خانم سیده فریبا روح االمینی طی سالها مطالعه ی مستمر و 
نگارش مقاله های اجتماعی، پای ثابت تحریریه روزنامه کرمان امروز است 
و می توان به جرات ادعا کرد، این کتاب به عنوان عصاره فکری نویسنده 
از تجربه هایی است که در سنین پختگی روح االمینی به نگارش  سرشار 
درآمده و به همین علت از کاستی های آثار نوقلمان به دور است و خواننده 
ی این رمان با اثری رو به رو خواهد شد که روی هر واژه و جمله اش فکر 

شده است.

به عالوه تعمد نویسنده بر کاربرد مثل ها، توصیف جغرافیایی مکان قصه، 
تشریح فرهنگ مردم طی دهه چهل، نام بردن مشاغل و حرفه های روزگار 
ها محصوالت  مهمانی  سایر  و  مجالس ختم  ها،  عروسی  آداب  قصه، شرح 
اثر،  از این دست، سبب می شود که خواننده ی این  کشاورزی و مواردی 

لذتی بیش از یک درام صرف کسب کند.
این بانوی نویسنده با مهارت یک جراح حاذق، پوسته ی اجتماع را کنار زده 
از چشم جامعه مردساالر  تاکنون  و آسیب سازی که  بدخیم  تومورهای  تا 
پنهان و مغفول مانده بودند به اهل درد نشان دهد و در نتیجه، بهداشت 
روحی و روانی جامعه، بیش از پیش تامین گردد. وی برای تحقق این مهم 
به واکاوی روانی شخصیت های قصه پرداخته و همچون روان شناسان حرفه 
ای، جانب انصاف را نیز نگه داشته است. چنانکه در توجیه رفتار نابهنجار 
»خدیجه سلطان« نامادری »مرمر« بر این باور است: »نامادری مرمر، زنی که 
در دوران بلوغ به شدت آسیب های روانی مختلف دیده و چون نتوانسته با 
این صدمات کنار بیاید و نیز نتوانسته بین این آسیب ها و خواسته های خود 
و قوانین حاکم بر اجتماع خویش، رابطه ای منطقی و اخالقی برقرار کند، 
دارای عقده های حل ناشده ی روحی و باطنی است که به صورت رفتارهای 

پرخاشگرانه و نابهنجار )بیشتر در ارتباط با مرمر( بروز کرده است.«
این قبیل آسیب ها و رفتارهای نابه هنجار ناشی از آن، حاصل جهل زمانه 
بود که خوشبختانه در پی باسواد شدن مردم، دور باطلی که قرن ها جامعه 
را تحت تاثیر آثار مخرب خود قرار داده بود، بریده شد و اکنون کمتر شاهد 

بروز تراژدی ناشی از این جهل هستیم.
از  بسیاری  در  گوید:  می  رمان  تسمیه  وجه  ی  درباره  االمینی  روح  خانم 
به هنگام  ثانی  به طوفان، »طیفون« گفته می شود. در  روستاهای کرمان 
حادثه ی دردناکی که برای »مرمر« ـ قهرمان اصلی رمان ـ رخ می دهد، 
طوفان وحشتناکی در می گیرد و از آنجا که قهرمان قصه تا پایان با شنیدن 
واژه ی طیفون، حالت های روانی رّقت برانگیزی از خود بروز می دهد، واژه 

ی طیفون بر پشت جلد این رمان قرار گرفت.
رمان »طیفون« سرگذشت دختری روستایی، فقیر و یتیم به نام »مرمر« را 

روایت می کند که با پدر، نامادری و برادر ناتنی اش در یکی از روستاهای 
کوهبنان زندگی می کند.

از  سرشار  جوانی،  عنفوان  در  مرمر  که  شود  می  شروع  هنگامی  از  قصه 
خواسته ها و آرزوهای قلبی و معلق بین امیدها و ناامیدی هایی است که 
زاییده ی بایدها و نبایدهای عرفی جامعه و وضعیت نابسامان خانواده است. 
امیدهایی که از تخیالت وی نیرو می گیرد، او را گرفتار عشقی یک طرفه 

می کند که بایستی شرح آن را از قلم نویسنده خواند.
رمان طیفون از نثری شیرین و پخته برخوردار است. نثری که دیالوگ های 

آن با واژه ها و اصطالحات کوهبنانی ـ که در واژه نامه به گویش معیار 
برگردانده شده اند ـ تشخص یافته و راه نویسنده را برای گشودن گره های 
اینجانب  و  است، هموار ساخته  قادر  آن  بر  بانوان  تنها ذهن  که  اجتماعی 
پرتالش روی  و هنرمند  نویسنده ی دلسوز  این  از  بیشتری  آثار  امیدوارم، 

پیشخوان کتاب فروشی ها قرار گیرد.
از نثر خانم سیده فریبا روح االمینی در  این مقال، نمونه ای  حسن ختام 
می  امروز  کرمان  پرور  فرهنگ  خوانندگان  نظر  از  که  است  طیفون  رمان 
از آن  بود. سه روز  ناگهانی مرمر در روستا پیچیده  گذرد: »... خبر تشنج 
ماجرای تلخ و سیاه می گذشت. حرف و حدیث بسیار بود. هر کسی به نوعی 
آن را تعبیر و تفسیر می کرد. مرمر در طی این دو سه روز از آب و خواب و 

خوراک افتاده بود. کم می خورد و کم می خوابید.
همین که اسدا... یا خدیجه سلطان به او نزدیک می شدند، سرخود را با دو 
دستش محکم می گرفت، چشم ها را نیمه بسته نگه می داشت و با تمام 

قوا جیغ می کشید.
نگاه های غیظ آسا و تنفر گونه ی او با نگاه های ترحم آمیز آن دو در هم 
می گالویخت و مانع نزدیک شدن شان به وی می شد. جدالی نابرابر و بس 

دشوار! لحظاتی سنگین و پر از بحران. 
این سه روز برای اسدا... سه ماه گذشته بود. طوالنی، سرد و تاریک و پر 
اندوه. مرمر روزها به نقطه ای خیره می ماند و پلک نمی زد. هیچ کلمه ای 
به زبان نمی آورد. الم تا کام حرف نمی زد. صٌم بکم. فقط تماشاچی بود. 

حرفی برای گفتن نداشت.
خودش را محکوم به تنهایی کرده و مثل الک پشتی سر در الک خود فرو 
برده بود. دنیای بدون همدم و زندگیی اجباری و بی هدف. دل مردگی و 

ضعف، داشت کم کم او را از پا در می آورد...«
رمان »طیفون« بشارت دهنده ی یکی دیگر از قصه نویسان کرمان است که 
برای پاسداری از فرهنگ اجدادی، عزمی راسخ و اندیشه ای سرشار دارد. 
طیفون را از کتابفروشی خریداری کنید تا در آینده شاهد آثار دیگری از این 

نویسنده متعهد و توانا باشیم.

نوشتاری در وادی ادبیات    معرفی رّمان کرمانی » طیـفون «
چند و چونی درباره ی رّمان »طیفون« اثر سیده فریبا روح االمینی 

به قلم 
یحیی فتح نجات
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بدین وسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان رفسنجان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی شرکت که راس ساعت 30: 15 روز 
دوشنبه مورخه 98/9/18 در محل رفسنجان - خیابان کارگر جنب شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان ـ دبیرستان پسرانه دوره اول صاحب الزمان )عج( سالن اجتماعات 

تشکیل می گردد حضور یابند.
ضمنا داوطلبین کاندیداتوری بازرسی بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ انتشار این آگهی به دفتر شرکت مراجعه و ثبت نام نمایند.

دستور کار جلسه: 
1- استماع گزارش هیأت مدیره 2- قرائت گزارش بازرس و تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود سال 97    3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 

ضمنا اعضایی که به هر دلیل قادر به حضور در جلسه مجمع عمومی فوق نمی باشند و قصد دادن وکالت را دارند بایستی حداکثر تا 24 ساعت قبل از مجمع عمومی 
مذکور به همراه وکیل موردنظر به محل دفتر شــرکت تعاونی مراجعه و فرم وکالت را تکمیل و دریافت نمایند. الزم به ذکر اســت به غیر از وکالتنامه های فوق الذکر و 

رسمی وکالتنامه دیگری پذیرفته نیست و هر عضو حداکثر وکالت سه عضو را می تواند بپذیرد و هر شخص غیرعضو تنها وکالت یک عضو را می تواند بپذیرد.
هیأت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان رفسنجان 

تاریخ انتشار:
98/8/14 
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سرویس اقتصادی کرمان امروز
 

های  طرح  همواره  اجتماعی،  اهداف  سایر  یا  فقرا  به  کمک  راستای  در 
این  با  متنوعی توسط سازمان های مردم نهاد مختلف به اجرا در می آید. 

وجود، میزان بهره وری و کارآیی این طرح ها همواره محل پرسش است.
مفهوم نسبتا جدید »کارآفرینی اجتماعی«، می کوشد تا چارچوبی منطقی 
با هدف افزایش بهره وری و اثربخشی این پروژه ها ارائه کرده و در این راه 
از مفاهیم علمی مطرح در حوزه های مختلف علمی مانند اقتصاد، مدیریت و 

جامعه شناسی بهره بگیرد.
● کارآفرین چه کسی است؟

یک تصور غلط رایج این است که هر کسی را که به کسب و کاری مشغول است 
 )Entrepreneur( یا اقدام به راه اندازی کسب وکاری می کند، کارآفرین
و »شومپیتر«   )Say( نظیر»سی«  ها،  اقتصاددان  نظر  از  ولی  پندارند.  می 
)Schumpeter(، راه اندازی کسب و کار مولفه اصلی کارآفرینی نیست، 
نوآوری و اجرا  از طریق  اقتصادی  با نوعی جریان پیشرفت  بلکه کارآفرینی 
ژان  فرانسوی،  اقتصاددان  میالدی،  نوزدهم  قرن  اوایل  در  مرتبط می شود. 
مخاطره  فرد  را  "کارآفرین«   ،)Jean Babtiste Say( سی  باتیست 
پذیری می داند که یک جریان پیشرفت اقتصادی را از طریق یافتن راه های 
جدید و بهتر به حرکت در می آورد. به بیان دیگر، کارآفرینان توزیع و مصرف 

منابع را در جهت سود بیشتر، بهینه می کنند.
کارآفرین برای رسیدن به اهداف اقتصادی اش باید ذهنیتی نوآورانه، خالق 
و هدف گرا داشته باشد. بیانی که شومپیتر در قرن بیستم برای کارآفرینان 

دارد به صورت زیر است:
نقش کارآفرینان اصالح و ایجاد تغییرات اساسی در الگوهای تولید است. 
قابلیت های فناوری  یا به طور کلی به کارگیری  از طریق اختراع،  این کار 

که تا به حال مورد استفاده قرار نگرفته اند، برای تولید محصولی جدید یا 
محصولی قدیمی با شیوه ای جدید، انجام می شود. ارائه شیوه ای جدید در 
تولید محصول، ممکن است در اثر استفاده از ماده اولیه جدید، کشف بازاری 

جدید برای آن، سازماندهی مجدد صنعت یا راه های دیگری صورت گیرد.
عالوه بر این، کارآفرین با انگیزه تغییر موقعیت های نامطلوب بر مشکالت 
چیره می شود. او به جای صبر کردن، مستقیما وارد عمل می شود. اگر شیوه 
موثری برای انجام کارها بیابد، در انتخاب و جایگزین کردن آن با رویه های 
موجود شک نمی کند. کارآفرین شجاعت پذیرش مخاطرات حساب شده را 
دارد؛ کارهایی که شاید از نظر دیگران غیرمعقول یا نشدنی باشند. همچنین 
کارآفرین در کارهایش مصمم است و در مواجهه با چالش ها و موانع گاه و 

بیگاه، عقب نشینی نمی کند.
● کارآفرین اجتماعی کیست؟

با  که  است  کسی   )Social entrepreneur( اجتماعی«  کارآفرین 
استفاده از مهارت های کارآفرینانه فعالیت های عام المنفعه اجتماعی انجام 
می دهد. »گریگوری دییس )J. Gregory Dees( کارآفرینی اجتماعی 
را ترکیبی از اشتیاق به انجام رسالت های اجتماعی در قالب اصول کسب و 
کار، نوآوری و عزم و اراده می داند. انگیزه های بشردوستانه یک کارآفرین 
یا  محصول  در  ارزش  ایجاد  هدف  با  اقتصادی  فعالیت  مسیر  در  اجتماعی، 
خدماتی که مشتریان حاضر به پرداخت برای آن باشند، قرار می گیرد و از 
 )Martin( »این طریق کارآفرین سود به دست می آورد. طبق نظر »مارتین
و »اوسبرگ« )Osberg( کارآفرین اجتماعی به دنبال خلق ارزش در ابعاد 
بزرگ و تحول یافته است که بخش قابل توجه یا تمامی جامعه از آن بهره 
مند شوند. همچنین کارآفرین اجتماعی در برنامه هایش معموال تولید کاال و 
خدمات برای بخش هایی از جامعه را بیشتر در نظر می گیرد که کمتر مورد 
توجه بوده اند یا اقشار ضعیفی که نتوانسته اند جایگاه مناسبی در جامعه به 

دست بیاورند. کارآفرینان اجتماعی سازندگان دنیایی بهتر هستند.

● مطالعه موردی: »ویکتوریا هیل"
چند سال پیش ویکتوریا هیل )Victoria Hale( متوجه شد داروهای 
حیاتی به دست فقیران نیازمند نمی رسد، زیرا سازندگان این داروها به دنبال 
سود بیشتر هستند و تمایلی به تولید داروها برای قشری از جامعه که توان 
ناعادالنه  تغییر وضع  انگیزه  با  اند. هیل  نداده  نشان  ندارند،  را  آن  پرداخت 
تاسیس  را   )One World Health( موجود، موسسه »وان وورلد هلث 
کرد. این شرکت دارویی غیرانتفاعی در جهت تامین نیاز فقیران به داروهای 
حیاتی برای بیماری های مسری، فارغ از اینکه این افراد توان پرداخت آن 
را داشته باشند یا نه، آغاز به فعالیت کرد. موسسه مذکور، اولین موسسه ای 

است که در این زمینه آغاز به فعالیت نمود. این موسسه به تازگی مجوز توزیع 
دارویی جهت درمان یک بیماری در هند را از دولت این کشور گرفته است که 
ساالنه بیش از دویست هزار نفر را به کام مرگ می کشد. ویکتوریا امیدوار است 

موسسه اش مزایای بادوام و طوالنی مدتی برای محرومان ایجاد کند.
● چه تفاوتی بین کارآفرینی و کارآفرینی اجتماعی وجود دارد؟

کارآفرین  برای  ولی  است؛  ثروت  ایجاد  کارآفرین،  نهایی  مقصود  و  هدف 
اجتماعی این هدف صرفا وسیله ای در جهت هدفی بزرگتر است. کارآفرین 
اجتماعی تنها در صورتی در فعالیت های سودآور مشارکت می کند که بداند 
 )Social Improvment( "چنین فعالیت هایی به خلق »بهبود اجتماعی
تمرکز  که  بهبودی   شد؛  خواهد  منجر  جامعه  اعضای  برای  توجهی  قابل 

بیشتری بر اقشار ضعیف و حاشیه ای جامعه دارد.
● چرا نیاز روزافزونی به کارآفرینی اجتماعی وجود دارد؟

و  ها  معضل  مختلف،  کشورهای  در  اقتصاد  کنونی  مختلف  های  بحران 
به  است.  کرده  دوچندان  را  تنگدستی  و  بیکاری  نظیر  اقتصادی،  فشارهای 
عقیده »گریگوری دیس«، نیاز به کارآفرینی اجتماعی در جهت کاهش تبعات 

بحران بر اقشار آسیب پذیر، ضروری است:
"تعداد کمتری از مردم مراقبت های بهداشتی مناسب دریافت می کنند. 
در  کمتری  کودکان  شده  باعث  رسمی  های  آموزش  اقتصادی  فشارهای 
فقرا  بین  رقابت  به خاطر  درگیری  و  تنش  های درس حاضر شوند.  کالس 
در کسب کار و درآمد رو به افزایش است... ترقی و پیشرفت مشاهده نمی 
شود و خانواده هایی که موفق بودند نیز در حال پیوستن به قشر فقیر جامعه 
هستند... با کاهش بودجه دولت، بنگاه ها و خانوارها، حفاظت و سالم سازی 
پرهزینه محیط زیست به مخاطره افتاده است... با توجه به اینکه بسیاری از 
مقوله های اجتماعی و محیطی حساس به زمان هستند، کوتاهی در تشخیص 
اهمیت کارآفرینی اجتماعی و عدم حمایت کافی از آن در این برهه زمانی 

اشتباه بسیار بزرگی است..

کارآفرینی اجتماعی چیست؟ 

به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(

قسمت بیست و پنجم 

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد

پروین  ناکام  گفت  توان  می  و  توانا  شاعر  زندگی  از  قبل  قسمت  در 
از آن الزم  بانوی دیگر ولی قبل  به  اعتصامی نوشتیم. حال می پردازیم 
است تاریخچه رمان نویسی در ایران را یادآور شویم. داستان نویسی در 
ایران بر می گردد به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میالدی البته 
افسانه پردازی و  به سبک و سیاق جدید واال داستان نویسی به صورت 
حکایت گویی حتی به صورت شعر و نثر در ادبیات ما دارای سابقه ای 
بسیار دیرینه است. سبک و شیوه متداول در سایر کشورها به خصوص 
کشورهای غربی بعد از دوران مشروطه که جوانان وطن برای تحصیل به 
غرب رفتند شروع شد و بعد از اینکه رمان نویسی در کشورهای همسایه 
پنجاب  و  هندوستان  در  طور  همین  و  عربی  کشورهای  و  ترکیه  مانند 
متداول شده بود ایران نیز متاثر از این کشورها و با استفاده ازمنابع آنها و با 
ابتکار جوانان تحصیل کرده به سبک نوین رایج گردید. یکی دیگر از عوامل 
ایران  ایران گسترش صنعت چاپ در  ظهور و گسترش رمان نویسی در 
بود که انتشار مطالب در مطبوعات و ترجمه رمان های غربی نیز بیشتر 
شده بود و نخستین فرم نثر مدرن که متحول شده بود نیز به ایران رسیده 
بود. این تحول و تغییرات از زمان پیدایش تا تکامل حدود 60 سال طول 
کشید و اولین رمانهایی که قدمهای اولیه را برداشت و در فرهنگ داستان 
نویسی ایران تاثیرگذار بودند کتاب امیرارسالن، ملک جمشید نامه، رزین 
ملک تاج خاتون و کتاب های احمد محمود نویسنده رمان همسایه ها و 

سیاحت نامه ابراهیم بیک بودند. 
تاریخی  دوره  پنج  به  ایران  در  را  نویسی  داستان  میرعابدینی  حسن 
تقسیم بندی کرده که براساس مشهورترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران 
شکل گرفته است. او می نویسد: اولین رمان ایرانی در سال 1253 هجری 
آخوندزاده  فتحعلی  میرزا  نوشته  خورده(  فریب  )ستارگان  نام  با  قمری 
می باشد و از سال 1284 تا سال 1300 که جنگ جهانی اول شروع و 
فراگیر شد و باعث بحران اقتصادی و ایجاد ناامیدی عمومی مردم شده بود 
نگارش داستان های تاریخی برای تهیج اذهان عمومی و برای ایجاد حس 
وطن پرستی و هویت ملی نوشته شده بودند. نویسندگان با دست مایه 
تاریخ کهن و فرهنگ غنی گذشته ایران و معرفی دالوران اسطوره ها و 
قهرمانان ملی و جلوه دادن شکوه و عظمت تاریخی به دنبال ایجاد انگیزه 
وطن پرستی در ایران بودند و همچنین با دست یازیدن به ترجمه آثار و 
الکساندر دوما باعث ایجاد نوعی وظیفه ملی و  رمانهای غربی مانند آثار 
وطن پرستی در جوانان گردید و دست مایه ای شده بود که نویسندگان 
از گذشته های بسیار دور و حتی از داستانهای اساطیری مانند داستانهای 
شاهنامه فردوسی الهام گرفته و برای به حرکت درآوردن جوانان از آنها 
استفاده می کردند. اولین رمان اجتماعی به زبان ساده و روان فارسی در 

سال 1315 صادق  در  و  مخوف(  )تهران  نام  به  نوشته شد  سال 1304 
هدایت بوف کور را به عنوان اولین رمان واقعی فارسی نوشت و حتی قبل 
از او سید محمدعلی جمال زاده در کشور سوییس به این کار دست زده 
بود و رمان های زیادی را نوشته بود که بعد از صادق هدایت به ایران آورده 
شدند و در واقع پدر داستان نویسی نوین جمالزاده بود و صادق هدایت 
اندیشه ای نوین به وجود آورده بود موجب شد تا  با رمان بوف کور  که 
نقد و بررسی این اثر ماندگار توسط او نیز در ایران متداول گردد و اولین 
رمان ایرانی که به زبان انگلیسی ترجمه شد همین بوف کور بود. در همین 
زمان یعنی از سال 1320 ادبیات و باورهای ادبی و فرهنگی خوب توده ها 
از طریق ادبیات شوروی بر نویسندگان ایرانی بسیار تاثیرگذاشت و چون 
دستی بر زخمهای کارگران و کشاورزان که با انقالب کمونیستی شوروی 
برمال شده بود بر نویسندگان ایرانی نیز تاثیر گذاشت و کارگران و دهقانان 
در واقع شده بودند شخصیتهای داستانی جدید که در آثار نویسندگانی 
چون )به آذین(، جالل آل احمد، جمالزاده و بزرگ علوی راه یافته بودند. 
هم  او  نوشت.  را  )چشمهایش(  داستان  علوی  بزرگ   1331 سال  در 
جزو اولین رمانهای واقع گرای فارسی شد که به زبان ساده با ساختار و 
شخصیت پردازی خوب به بازار عرضه شد ولی در سال 1332 و کودتای 
28 مرداد دوباره آزادی سیاسی و اجتماعی در ایران بسیار محدود گردید. 
نویسندگان در این سالها بیشتر به نقد اجتماعی پرداختند و با نقد سیاسی 
سعی کردند تعریف جدیدی از داستان نویسی را به وجود آورند و در آن 
تعهد به وجود آمد. در این دوره بیشتر شکست آرمانخواهی و روشنفکری 
تشریح شده و نویسندگانی مانند آل احمد با تمثیل و واقع گرایی بهرام 

صادقی با طنزنویسی کار نوشتن را آغاز کردند و از سال 1336 تا 1340 
درصد   20 حدود  و  بودند  آورده  روی  نویسی  نمایشنامه  به  نویسندگان 
داد.  افزایش  ایران  در  را  نشر  و  رونق صنعت چاپ  نویسندگان  این  آثار 
در سال 1340 علی محمد افغانی با نوشتن کتاب شوهر آهوخانم تحولی 
در زمان خودش به وجود آورد به طوریکه نجف دریابندری این کتاب را 
با  را  رمان  این  از  قسمتهایی  توان  می  که  کرد  توصیف  عمیقی  تراژدی 
آثار تولستوی و بالزاک مقایسه کرد. از سال 1341 تا سال 1357 کتاب 
نویسی و داستان پردازی را می توان ادبیات بیداری و به خود آیی نامید. 
به قول حسن میرعابدینی این سالها سالهای شگفتی ساز در ادبیات ایران 
بود. محمدعلی سپانلو معتقد است که از سال 1340 تا سال 1357 در 
ادبیات ایران یک موج جدید و یک نهضت بی سابقه در داستان نویسی 
به وجود آمد و همانطوری که قبال ذکر شد در این زمان تاریخ گرایی و 
نمایاندن تاریخ گذشتگان و هم چنین رویدادها و ویژگی های اجتماعی 
زمانه جایگزین افسانه ها و رویدادهای باستانی شد. از پیش گامان این 
دوره یکی صادق چوبک بود  با آثاری مانند )تنگسیر( در سال 1342 و 
)سنگ صبور( در سال 1345 که جنبه تاریخی قوی داشت در سال 1348 
نخستین رمان تاریخ گرای فارسی را بانو سیمین دانشور منتشر کرد به نام 
)سووشون( و بعد از آن ایرج پزشکزاد با خلق رمن ادبی دایی جان ناپلئون 
که رویکردی طنز آمیز داشت و احمد محمود با کتاب همسایه ها از چنین 
رویکردی بهره گرفتند. رمان همسایه ها در سال 1353 موجی جدید در 
ادبیات ایران به وجود آورد. بعد از انقالب اسالمی در ایران عالقه به کتاب 
خوانی در بین مردم بسیار باال گرفت و کتاب بیشتر مورد توجه قرار گرفت 

نویسندگان  و  شد  بیشتر  داستانها  و  زیادتر  نویسندگان  آن  طبع  به  و 
معروف و مشهور قبل از انقالب اولین نوشتارها را به وجود آوردند مانند 
هوشنگ گلشیری، فصیح دولت آبادی و در سال 1359 که جنگ ایران 
ادبیات وشیوه نوشتاری قبلی  ادبیات جنگ جایگزین  و عراق شروع شد 
را گرفت و در این باره بیش از 1600 داستان کوتاه و 36 رمان و داستان 
بلند با موضوع جنگ در ایران منتشر شد که امور مهاجرت گریز از نگرانی 
و اضطراب موضوع بیشتر کتابها بودند مثل کتاب )زمین سوخته( نوشته 
احمد محمود که اولین اثر مستند می باشد و بیشتر جنبه حماسه جنگ و 
رشادت های مردم و به وجود آمدن ویرانه ای ناشی از جنگ را بیان نموده 
است. از سال 1357 داستان نویسی از حالت سراسری به حالت منطقه 
ای و والیتی درآمده بود و هر منطقه داستان ها و روایات محلی خود را به 
صورت داستان بازگو می کردند. از میان این نویسندگان می توان به احمد 
محمود، روانی پور و محمود دولت آبادی اشاره کرد که بیشتر از منطقه 
آمریکای  ادبیات  که  بود  زمان  همین  در  و  اند  نوشته  خودشان  محل  و 
معروفی  عباس  داستانی  کتاب  و  شد  تاثیرگذار  ما  ادبیات  در  نیز  التین 
به نام )سمفونی مردگان( به بازار کتاب آمد و باز در دهه هفتاد رمانهای 
عامه پسند و سرگرم کننده فراوان نوشته شد و  یکی از معروف ترین آنها 
سید  حاج  فتانه  بانو  نوشته  خمار(  )بامداد  زیبای  کتاب  از  توان  می  نیز 
جوادی نام برد هم چنین آثار زیادی از زبان فارسی به زبانهای دیگر مانند 
از زبانهای عربی و آلمانی نیز به زبان فارسی ترجمه گردید.  انگلیسی و 
حال با این مقدمه طوالنی می پردازیم به معرفی اولین بانوی نویسنده بعد 

از مشروطیت یعنی بانو سیمین دانشور.
سیمین دانشور یکی از نویسندگان زن توانا و فهیم که در ایران مشغول 
ایران وارد عرصه  انقالب مشروطیت در  از  باشد و بعد  نوشتن بودند می 
استان  در  هجری   1300 سال  در  سیمین  گردیدند.  ایران  نوین  ادبیات 
ادب پرور فارس و شهر شیراز متولد شد. پدرش دکتر محمدعلی دانشور 
پزشک بود و مادرش بانو قمرالسلطنه حکمت از بانوان دگراندیش و مدیر 
هنرستان دخترانه هنرهای شیراز بود و هنر نقاشی را تدریس می کرد. 
سیمین دو خواهر و سه برادر داشت و در خانواده اهل ادب و دارای ذوق 
انگلیسی  ی  مدرسه  در  را  تحصیل  دوران  او  است.  یافته  پرورش  هنری 
ایران  اول در سراسر  نهایی شاگرد  امتحانات  برد و در  پایان  به  مهرآئین 
گردید به همین دلیل از بورسیه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران استفاده 
کرد و در رشته ادبی مشغول تحصیل گردید و در مدرسه ای آمریکایی 
در تهران اقامت گزید. پدرش در سال 1320 زمانی که سیمین موفق به 
دریافت مدرک لیسانس شد فوت کرد و باوجودی که درآمد  و حقوق پدر 
و ثروت نسبتا خوب مادرش برای آنها کافی بود ولی مدتی مجبور شد به 
کارکردن بپردازد و با توجه به کارهای متوسطی که انجام می داد دارای 
درآمدی شده بود. او کارهایی مانند معاونت اداره ی تبلیغات خارجی و 
نوشتن مقاله برای روزنامه های ایران و نسوان با نام مستعار شیرازی بی 
نام انجام داد و مدتی هم مشغول کار در رادیو تهران گردید. دکتر سیمین 
دانشور در سال 1327  اولین مجموعه داستانهای کوتاه که حتی برخی 
از آنها  در روزنامه امید ایران کیهان و در مجله بانو چاپ شده بود را به 
عنوان اولین مجموعه داستانی در ایران ثبت نموده است که توسط یک 
و  ادامه زندگی  به  بعدی  ما در قسمت  به چاپ رسیده که  و  نوشته  بانو 

فعالیت های سیمین دانشور خواهیم پرداخت.
ادامه دارد ...

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران را بیشتر بشناسیم

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 



ششسه شنبه 14 آبان ماه 7/1398 ربیع االول 1441/ 5 نوامبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3093
ایران و جهان

رؤیای اقامت سوئیس
با قتل پایان یافت

با زنی میان سال رابطه برقرار  اقامت سوئیس  پسری جوان که به عشق 
را  زن  نقد  پول  تومان  میلیون ها  دوستش  همدستی  با  سپس  و  کرده 
به قتل رسانده  بود، در دادگاه کیفری استان تهران  را  او  سرقت کرده و 

محاکمه شد.
سال 72  متولد  که  متهم  این  از شرق،  نقل  به  اقتصادآنالین  گزارش  به 
است به اتفاق همدستش در سال 92 زنی 55ساله را به قتل رسانده و 
جسدش را در خیابان رها کرده  بود. بعد از کشف جسد و مشخص شدن 
هویت عامالن قتل مشخص شد که دو مرد جوان ژاله زن میان سال را به 
قتل رساندند و از حسابش 180 میلیون تومان پول سرقت کرده و اموال 
دیگرش از جمله تلفن همراه و وسایل شخصی او را به سرقت برده اند. با 
توجه به اینکه فرزندان و مادر مقتول در خارج از کشور زندگی می کردند، 
روند رسیدگی به این پرونده کمی کند پیش رفت تا اینکه فرزندان مقتول 
در تهران حاضر شدند اما مادر او به دلیل کهولت سن نتوانست به ایران 
او درخواست دیه کرد این در حالی است که  بیاید و دادستان به جای 

فرزندان مقتول درخواست قصاص هر دو متهم را کردند.
جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران 
برگزار شد. در ابتدای جلسه رسیدگی نماینده دادستان کیفرخواست علیه 
قتل،  در  مشارکت  به  متهم  دو  هر  متهمان  گفت:  و  خواند  را  متهمان 
و  مقتول  بدن  بر  فوت  به  غیرمنتهی  عمدی  صدمه  ایراد  در  مشارکت 
معاونت کالهبرداری رایانه ای به مبلغ 180 میلیون تومان هستند. زنی به 
نام مینا نیز در کالهبرداری رایانه ای نقش داشته و مباشرت به این کار 
کرده  است به این ترتیب درخواست صدور حکم قانونی را دارم. در ادامه 
سینا متهم ردیف اول که متولد سال 72 است، در جایگاه حاضر شد؛ او 
به جز کالهبرداری اتهامات دیگرش را قبول نکرد و گفت: من اصال با ژاله 
ارتباط خاصی نداشتم و فقط کارهای او را انجام دادم. از چیزهای دیگر 
خبر ندارم. قاضی گفته های متهم را خواند و گفت: در بازپرسی گفته ای 
که با ژاله رابطه  داشته ای و با او بارها سفر رفته ای و از اینکه قرار بود اقامت 
سوئیس برایت بگیرد اما این کار را نکرد و تو را به سوئیس نبرد ناراحت 
بوده ای اما حاال انکار می کنی. متهم جواب نداد و گفت: من هیچ کدام از 
این گفته ها را قبول ندارم. سپس نوبت به حامد متهم ردیف دوم رسید؛ او 
اتهاماتش را قبول کرد و گفت: من قبول دارم به اتفاق سینا ژاله را کشتم 
و از کاری که کردم بسیار پشیمان هستم. من سه فرزند دارم که یکی 
از آنها معلول است و برای جراحی هایی که باید انجام می دادم گرفتاری 
شدیدی داشتم. اول به من پیشنهاد شد که کارت مقتول را خالی کنیم 

و من هم قبول کردم. 
سینا دو بار کارت را آورد و من موجودی گرفتم اما به محض اینکه پیامک 
برای مقتول می رفت او کارتش را می سوزاند تا اینکه سینا من را به خانه 
مقتول دعوت کرد. البته ژاله خودش در خانه نبود فقط سینا در خانه 
او به من گفت: ژاله من را بیچاره کرده  است؛ من یک ساندویچی  بود. 
داشتم که به خاطر ژاله آن را جمع کردم. کارهای ژاله را انجام می دادم 
و برایش خرید می کردم و او خرجی ام را می داد. او زن ثروتمندی است و 
قول داده بود با توجه به اینکه خودش مقیم سوئیس است برای من هم 
اقامت سوئیس بگیرد اما اصال توجهی به قولش ندارد و فقط چندباری 
من را به تایلند و ترکیه برده  است. من هم از دستش خسته شده ام و 
گفتم  نکردم؛  قبول  اول  من  گفت:  متهم  بکشم.  را  او  می خواهم  حاال 
نمی توانم این کار را بکنم و گرفتار می شوم اما سینا اصرار زیادی کرد. 
او خیلی اصرار کرد و من را راضی کرد که این کار را بکنم و من هم در 
نهایت قبول کردم چون به پول احتیاج داشتم. قرار شد سینا به بهانه 
گردش ژاله را به پارکی در همان حوالی خانه که اتفاقا باالی شهر تهران 
بود بیاورد من هم آنجا بودم. طبق قرار وقتی که سینا بشکن می زد من 
باید اقدام می کردم اما من خیلی ترسیده  بودم؛ بدنم می لرزید، دستهایم 
کوبید  به هم  را  بار دستش  کنم. سینا چندین  کنترل  نمی توانستم  را 
و بشکن زد تا من باالخره رفتم. آنها روی صندلی نشسته بودند؛ من از 
پشت حمله کردم، دهان و سینه مقتول را گرفتم، به سینا گفتم کیف 
را بردارد که برویم او گفت اگر زنده بماند من بیچاره می شوم. ژاله فریاد 
می زد و از سینا کمک می خواست. ناگهان سینا از پشت سر به بدن او 
انداخته بود  او را به خاک  انداخت و در حالی که  او را به خاک  کوبید، 
فرار کردیم. رمز  و  برداشتیم  را  بعد کیفش  و  را خفه کردیم  ژاله  با هم 
کارت عابربانک مقتول را داشتیم. ژاله به سینا خیلی زیاد اعتماد داشت 
و همه زندگی اش را به او سپرده بود به همین خاطر سینا رمز کارت او را 
می دانست. کارت را به زنی به نام مینا که خاله دوست من بود دادیم و 
او هم 180 میلیون تومان پول را از کارت بیرون کشید و این طور بود که 
پول را بین خودمان تقسیم کردیم که 75 میلیون تومان آن به من رسید. 
من این پول را صرف هزینه درمان دخترم کردم. از کاری که کرده ام بسیار 
پشیمان هستم؛ من در واقع خودم و خانواده ام را بدبخت کردم اما بیماری 
دخترم و خرجی که روی دستم گذاشته بود، خیلی به من فشار آورد و 
باعث شد نتوانم تصمیم درستی بگیرم اما از وقتی که مرتکب این قتل 
شده ام، به شدت عذاب وجدان دارم و از اولیای  دم هم درخواست بخشش 
دارم به خاطر کاری که کرده ام. فقط بگویم من هیچ شناختی از مادر آنها 
نداشتم و اولین بار بود که با او برخورد داشتم. سپس مینا در جایگاه قرار 
او نیز دفاعیاتش را مطرح کرد و گفت: من فقط کارت را خالی  گرفت؛ 
کردم و از اینکه کارت چطور به دست آمده است، خبر نداشتم. من در 
نبودم حتی نمی دانستم کارت چطوری  بودند  جریان کارهایی که کرده  
به دستشان رسیده  است و اینکه در حال کار خالف هستند. بعد از پایان 
برای صدور رأی  آنها هیات قضات  گفته های متهمان و دفاعیات وکالی 

دادگاه وارد شور شدند.

رهبر انقالب در دیدار هزاران نفر از دانشجویان و دانش آموزان:
مذاکره با آمریکا هیچ نتیجه ای ندارد چون قطعا هیچ امتیازی نمی دهند

استکبار  با  مبارزه  ملی  روز  آبان،   1۳ آستانه   در 
جهانی و روز دانش آموز، هزاران نفر از دانش آموزان 
خمینی  امام  در حسینیه   با حضور  دانشجویان،  و 
اسالمی  انقالب  رهبر  خامنه ای  آیت اهلل  با حضرت 

دیدار کردند.
ایسنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر  به گزارش 
معظم انقالب اسالمی در آستانه 1۳ آبان روز ملی 
از  نفر  هزاران  دیدار  در  جهانی  استکبار  با  مبارزه 
نسل  کشور،  سراسر  دانشجویان  و  آموزان  دانش 
جوان پرتوان، پرنشاط و پر انگیزه را نعمتی بزرگ 
و ذخیره ای ارزشمند برای ایران خواندند و با اشاره 
ایران  ملت  با  امریکا  عمیق  خصومت  استمرار  به 
امریکای  کردند:  تاکید  تاکنون   1۳۳2 کودتای  از 
وقیح تر  و  اما وحشی تر  البته ضعیف تر  گرگ صفت 
ایران با  شده است و در مقابل، جمهوری اسالمی 
و  نفوذ  راه  مذاکره،  منع مستدل  و  مقتدرانه  دفاع 

ورود مجدد امریکا به کشور را سد کرده است.
را  تولید«  »رونق  همچنین  اسالمی  انقالب  رهبر 
کلید حل مشکالت اقتصادی مردم از جمله گرانی، 
تورم و کم شدن ارزش پول ملی خواندند و افزودند: 
برجام  منتظر  بیهوده  مدتی  که  همچنان  نباید 
ماندیم حاال در انتظار اقدامات اروپایی ها یا مسائل 
دیگر معطل بمانیم بلکه باید به داخل دل ببندیم و 

همه توان را برای رونق تولید به کار گیریم.
مرداد   28 کودتای  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
بزرگ  شیطان  آشکار  دشمنی  سرآغاز  را   1۳۳2
با ملت ایران خواندند و افزودند: امریکایی ها با آن 
اعتماد  آنها  به  که  مصدق  دولت  به  حتی  کودتا، 
کرده بود رحم نکردند و با ساقط کردن دولت ملی، 
دولتی وابسته، فاسد و دیکتاتور را روی کار آوردند 
و به این شکل بزرگترین دشمنِی ممکن را در حق 

ملت ایران انجام دادند.
شد،  سرنگون  کودتا  با  که  دولتی  افزودند:  ایشان 
خورد  را  بزرگ  شیطان  به  اعتماد  چوب  واقع  در 
نیروهای  بر  پهلوی  رژیم  به واسطه  ها  امریکایی  و 
همه  و  اقتصاد  فرهنگ،  سیاست،  نفت،  مسلح، 

عرصه های کشور تسلط کامل یافتند.
جمله  از  برخی  اینکه  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
آغاز  تاریخ،  تحریف  با  تالشند  در  امریکایی ها 
خصومت امریکا با ایران را به تسخیر النه جاسوسی 
ربط دهند، خاطرنشان کردند: امریکایی ها از ابتدای 
روابط با ایران، با طرح های به ظاهر دوستانه، باطناً 
این دشمنی  ایران دشمنی می کردند که  با ملت 
آغاز  این مقطع  و  با کودتای 28 مرداد علنی شد 

خصومت علنی امریکا با ایران است.
آگاهی  موجب  را   1۳۳2 مرداد  کودتای  ایشان 
بیشتر ملت خواندند و افزودند: ده سال بعد در سال 
شد،  شروع  مردمی  و  اسالمی  مبارزات  که   1۳۴2
امام خمینی با درک موضع حقیقی و قلبی مردم، 
این واقعیت را بیان کردند که امروز در اذهان ملت 
از رئیس جمهور امریکا  ایران هیچ فردی منفورتر 

نیست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با بیان این واقعیت که 
امریکا از آن روز تا امروز هیچ تغییری نکرده است، 

همان  صفتی،  گرگ  همان  شرارت،  همان  گفتند: 
المللی و همان  بین  ایجاد دیکتاتوری  برای  تالش 
سلطه طلبِی بی حد، امروز نیز در امریکا وجود دارد 

البته با وحشی گری و وقاحت بیشتر.
ایران  بر  حاکم  خفقان  و  فشار  یادآوری  با  ایشان 
در دوران رژیم دیکتاتوری وابسته به امریکا گفتند: 
انقالب اسالمی اساساً علیه امریکا و آن رژیم وابسته 
بساط  خمینی،  امام  رهبری  به  مردم  عامه  و  بود 
پادشاهی فاسد و وابسته را جمع کردند و جمهوری 

اسالمی را بر سر کار آوردند.
رهبر انقالب با یادآوری برخی اقدامات امریکایی ها 
در ۴1 سال گذشته از جمله تهدید، کودتا، تحریم، 
طلبی،  آشوب  طلبی،  تجزیه  قومیتها،  تحریک 
تأکید  دیگر  روشهای  و  نفوذ  اقتصادی،  محاصره 
می  و  بودند  بلد  هرچه  مدت  این  در  آنها  کردند: 
توانستند علیه نهادهای برخاسته از انقالب به ویژه 
که  کردند  اقدام  و  توطئه  اسالمی  جمهوری  اصل 
کردیم  توانستیم  کاری  هر  مقابل  در  هم  ما  البته 
و در موارد زیادی حریف را به گوشه رینگ بردیم.

نفوذ  راه  کردن  »سد  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
مجدد سیاسی و تسلط دوباره امریکایی ها بر ایران« 
مقابل  در  اسالمی  جمهوری  پاسخ  مهمترین  را 
تأکید  توطئه های حاکمان واشنگتن برشمردند و 
کردند: منع مکرر مذاکره با امریکا یکی از ابزارهای 

مهم بستن راه ورود آنان به ایران عزیز است.
ایشان مخالفت جمهوری اسالمی با امریکایی ها را 
این  افزودند:  و  خواندند  مستحکم  منطقی  دارای 
می  را  امریکایی ها  مجدد  نفوذ  راه  عقالنی،  روش 
جهانیان  به  را  ایران  اقتدار  و  حقیقی  ابهت  بندد، 
در  را  مقابل  پوشالی طرف  ابهت  و  کند  می  ثابت 

دنیا فرو می ریزد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تکبر و خوی 
امریکایی ها  کردند:  خاطرنشان  امریکا  استکباری 
که برای مذاکره با سران کشورها بر سر آنها منت 
می گذارند، سالهاست برای گفتگو با مقامات ایران 
می  امتناع  اسالمی  جمهوری  اما  کنند  می  اصرار 
ملت  دشمنان  برای  مسئله  این  تحمل  که  کند 
خیلی سخت است، زیرا به جهانیان ثابت می کند 
در دنیا حکومتی وجود دارد که قدرت غاصبانه و 
دیکتاتوری بین المللی امریکا را قبول ندارد و زیر 

بار حرف زور نمی رود.
رهبر انقالب مذاکره با امریکا را حقیقتاً بی نتیجه 
برشمردند و تأکید کردند: برخی که مذاکره با امریکا 
را حاّلل مشکالت می دانند، صددرصد اشتباه می 
ها  امریکایی  با  گفتگو  از  ای  نتیجه  هیچ  و  کنند 
حاصل نخواهد شد، چرا که آنها یقیناً و قطعاً هیچ 

امتیازی نخواهند داد.
یادآوری  را  واقعیت  این  زمینه  همین  در  ایشان 
ایرانی  مقامات  نشستن  مقابل،  طرف  که  کردند 
درآوردن  زانو  به  معنای  به  را  مذاکره  میز  پشت 
جمهوری اسالمی می داند و از اصرار بر مذاکره این 
هدف را دارد که به جهانیان بگوید فشار حداکثری 
و تحریم ها سرانجام نتیجه داد و ایرانی ها به زانو 

درآمدند.

اگر مسئوالن  افزودند:  حضرت آیت اهلل خامنه ای 
به  و  کردند  می  لوحی  ساده  اسالمی  جمهوری 
هیچ  ها  تحریم  و  فشارها  از  رفتند،  می  مذاکره 
رسمی  طرح  برای  راه  بلکه  شد،  نمی  کم  چیزی 
توقعات و تحمیل های جدید امریکایی ها باز می 

شد.
رهبر انقالب با اشاره به تالشهای بی نتیجه امریکا 
دفاع موشکی  قدرت  یا محدود کردن  برای حذف 
ایران افزودند: امروز به فضل الهی و همت جوانان 
هزار  دو  بُرد  با  دقیق  موشکهای  دارای  میهن، 
کیلومتر هستیم که می تواند به هر هدفی با خطای 

فقط یک متر اصابت کند.
امریکایی  ایشان گفتند: اگر به مذاکره می رفتیم، 
های متوقع پای موشکها را به میان می کشیدند و 
مثاًل می گفتند باید موشکهای ایران حداکثر 150 
این  ما  اگر مسئوالن  باشد که  بُرد داشته  کیلومتر 
را می پذیرفتند، پدر کشور در می آمد و اگر نمی 
پذیرفتند همین آش و همین کاسه تکرار می شد.

نظیر  هایی  تجربه  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
مذاکرات بی نتیجه کوبا و کره شمالی با امریکا را 
و  امریکا  مسئوالن  گفتند:  و  خواندند  آموز  درس 
کره شمالی متقاباًل قربان صدقه یکدیگر هم رفتند 
در  خود  روال  براساس  امریکایی ها  نهایت  در  اما 
مذاکرات، یک ذره از تحریم ها کم نکردند و هیچ 

امتیازی ندادند.
ایشان با اشاره به اصرار دولت فرانسه به واسطه گری 
گفتند: رئیس جمهور فرانسه یک مالقات با ترامپ 
که  بود  دانسته  ایران  مشکالت  همه  حاّلل  را 
یا  و  است  یا خیلی ساده  این شخص  بگوییم  باید 

همدست امریکایی ها است.
این که  با  نیز  افزودند: اخیراً  انقالب اسالمی  رهبر 
می دانستم نمی شود، اما برای امتحان و به منظور 
با وجود  گفتم  برای همگان،  موضوع  روشن شدن 
مرتکب  برجام  از  با خروج  امریکایی ها  که  خطایی 
شدند، اگر همه تحریم ها را بردارند، می توانند در 
مجموعه برجام شرکت کنند اگرچه می دانستم که 

قبول نمی کنند و به همین صورت هم شد.
ایشان با طرح این سؤال که حّد توقف خواسته ها 
آنها  گفتند:  است،  کجا  ایران  از  امریکا  توقعات  و 
نباشید، به جبهه  فعاًل می گویند در منطقه فعال 
حضور  کشورها  برخی  در  نکنید،  کمک  مقاومت 
نداشته باشید و توان دفاعی و تولید موشک خود 
خواهند  خواسته ها  این  از  بعد  و  کنید  متوقف  را 
بر  و  بردارید  قوانین و حدود دینی دست  از  گفت 
بنابراین  نکنید،  تأکید  نیز  اسالمی  موضوع حجاب 

خواسته های امریکا هیچگاه تمامی ندارد.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: من چند سال قبل در 
دیدار با مسئوالن در همین حسینیه گفتم آنجایی 
که امریکا متوقف خواهد شد و دیگر توقع جدیدی 
حّد  امریکا  توقعات  کجاست؟  کرد،  نخواهد  مطرح 

یقف ندارد.
اینکه  به  اشاره  با  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
شرایط  به  ایران  بازگرداندن  دنبال  به  امریکایی ها 
انقالب  کردند:  تأکید  هستند،  انقالب  از  پیش 

اراده  و  است  ها  این حرف  از  تر  اسالمی محکم 
هیچگاه  اسالمی  جمهوری  راسخ  عزم  و  پوالدین 
ترفندهایی  چنین  با  امریکا  که  داد  نخواهد  اجازه 

بار دیگر به ایران بازگردد.
داخلی  مسائل  به  خود  سخنان  ادامه  در  ایشان 
کشور و موضوع رونق تولید اشاره کردند و گفتند: 
هشت ماه از اعالم شعار سال گذشت. البته در این 
هشت ماه برخی کارهای خوب انجام گرفته است 
اما بخش هایی هم وجود دارند که همچنان به کار 

و تالش بیشتر نیاز دارند.
کلید حل  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
مشکالت اقتصادی کشور در گرو رونق تولید است، 
اقتصاددانها  اما  نیستم  اقتصاددان  من  افزودند: 
به صورت اجماعی، در سخنان و اظهارنظرهای خود 
شعار سال را تأیید کردند زیرا اشتغال، ثروت ملی، 
رفاه عمومی و حتی پیشرفت علمی به واسطه رونق 

تولید به وجود می آید.
کاهش  کردند:  تأکید  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
گرانی،  همچون  مشکالتی  حل  و  مردم  به  فشار 
تورم و کم ارزش شدن پول ملی تنها با اهتمام به 

موضوع تولید ملی امکان پذیر خواهد بود.
ایشان با اشاره به سخنان چندی پیش وزیر صنعت 
مبنی بر اینکه هر جا یک واحد صنعتی در آستانه 
تعطیلی قرار بگیرد، به کمک آن می رویم، گفتند: 
حاال  و  است  کننده  خرسند  و  عالی  سخنان،  این 
نیز  مسئوالن  دیگر  و  بایستند  قول  این  پای  باید 

همین گونه عمل کنند.
رویکرد  از  انتقاد  با  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
مدت  یک  گفتند:  ماندن«  خارجی ها  »منتظر 
معطل  هم  دیگر  مدت  یک  بودیم،  برجام  معطل 
تمدید  برای  امریکا  جمهور  رئیس  دستور 
مهلت های سه ماهه ای بودیم که متأسفانه در برجام 
برای  بمانیم  معطل  هم  مدت  یک  و  گذاشته اند، 
فرانسوی ها،  های  برنامه  و  فرانسه  رئیس جمهور 
فعال  و  گذار  سرمایه  انتظارها،  این  که  حالی  در 
اقتصادی را دچار بالتکلیفی می کند و کشور را به 

رکود و عقب ماندگی می کشاند.
ایشان تأکید کردند: این انتظارها را رها کنید. البته 
نمی گویم رابطه ها را قطع کنید بلکه می گویم به 
خارجی ها دل نبندید و فقط به داخل دل ببندید.
از  یکی  سخنان  به  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
تومان  میلیارد  هزار   90 انعقاد  درباره  استانداران 
کردند  اشاره  ماه  چند  طی  استان  در  قرارداد 
از  کوچکی  بخش  دهنده  نشان  این  گفتند:  و 
برروی  باید  که  است  استانها  بی شمار  ظرفیتهای 
همین ظرفیتها متمرکز شد و آنها را پیگیری کرد.

را  تولید  رونق  راههای  از  دیگر  یکی  ایشان 
داخل  تولید  دارای  کاالهای  واردات  از  جلوگیری 
و  حیات  که  هستند  ای  عده  افزودند:  و  دانستند 
اما  است  واردات  به  وابسته  بادآورده شان  ثروت 
تولید  زائد و بی رویه موجب ورشکستگی  واردات 
بنابراین  ماندن جوانان خواهد شد،  بیکار  و  داخل 
عالج واقعی مشکالت این است که دولت و مجلس، 
اجرایی شدن سیاستهای صحیح  و  عملیاتی  برای 

ابالغی، برنامه ریزی کنند.
از  دیگری  بخش  در  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
جوان  نسل  خصوصیات  از  تمجید  با  سخنانشان، 
از جمله انگیزه، انرژی و آمادگی برای انجام دادن 
به  کلمه  حقیقی  معنای  به  کشور  گفتند:  وظایف 
این نسل احتیاج دارد چرا که این جوانان متدین 
صراط  در  و  مسئولیت  احساس  با  که  هستند 
مستقیم ایران را می سازند و به پیش خواهند برد.
ایشان با انتقاد مجدد از موضوع محدود کردن نسل 
افزودند: آثار چنین اقدامات خطرناکی دو دهه بعد 
جوان  نسل  از  دیگر  ایران  که  شد  خواهد  آشکار 

متراکم برخوردار نیست.
رهبر انقالب با اشاره به قول مسئوالن برای برطرف 
نسل  تحدید  با  مقابله  و  موجود  مشکالت  کردن 
تأکید کردند: این موضوع باید با جدیت دنبال شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان سخنان خود 
و  است  زیاد  بسیار  کشور  های  ظرفیت  گفتند: 
جمهوری اسالمی به حول و قوه الهی و به کوری 
همه  از  ببینند،  توانند  نمی  که  آنهایی  چشم 

مشکالت، سرافراز بیرون خواهد رفت.

خبر
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عکاس جوان در دره راگه 

رفسنجان فوت کرد
راگه  نفره عکاسی در دره  تیم سه  بهانه حضور  از طلوع  عکاسی 

رفسنجان بود که به مرگ عکاس جوان منتهی شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، 
حسن امینی رنجبر رئیس جمعیت هالل احمر رفسنجان گفت: طی 
تماس با مرکز ۱۱۲ کرمان مبنی بر سقوط یک نفر به دره راگه، با 
هماهنگی با پلیس ۱۱۰ و پاسگاه کبوترخان دو گروه از جمعیت 

هالل احمر رفسنجان به منطقه اعزام شدند.
او افزود: به گفته همراهان که در مجموع سه نفر بودند، از کرمان 
برای عکاسی به منطقه رفته بودند تا از طلوع صبح عکس بگیرند 

که این مرد جوان به دره سقوط کرده و در دم جان می دهد.
دره راگه یکی از نقاط دیدنی استان کرمان است که در رفسنجان 
و  کامل  آشنایی  با  باید  آن  از  بازدید  برای  که  است  شده  واقع 

تجهیزات کافی به آنجا سفر کرد.

باند سرقت عمده احشام

 در بردسیر متالشی شد
دادستان عمومی و انقالب شهرستان بردسیر از دستگیری دو نفر 

از اعضای یک باند سرقت احشام در این شهرستان خبر داد.
جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
محمد امین نخعی دادستان عمومی و انقالب شهرستان بردسیر با 
بیان اینکه باند سرقت عمده احشام در بردسیر متالشی شد، گفت: 
در این رابطه دو سارق که اقدام به سرقت عمده احشام می کردند، 

دستگیر شده اند.
او افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت احشام در ماه های اخیر 
در برخی از نقاط و روستا های این شهرستان، رسیدگی به موضوع 

در دستور کار دادستانی و پلیس قرار گرفت.
کارگاهان  الزم،  قضایی  دستورات  صدور  از  کرد:پس  بیان  نخعی 
پلیس آگاهی شهرستان، موفق به ردیابی، شناسایی و دستگیری 
همچنین  و  سرقتی  احشام  حامل  خودروی  توقیف  و  سارقان 

شناسایی محل فروش احشام سرقت شده به مال خران شدند.
نموده  اعتراف  متعددی  سرقت های  به  متهمان  اینکه  بیان  با  او 
روانه  بازداشت،  به  منتهی  قرار های  صدور  با  متهمان  افزود:  اند، 

بازداشتگاه موقت کرمان شده اند.
دادستان بردسیر بیان کرد: دستورات قضایی الزم برای دستگیری 

سایر اعضای این باند سرقت در دستور کار قرار گرفته است.

پلمب27 مرکز غیرمجاز پزشکی

 در جنوب کرمان 
مرکز   ۲۷ جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون  گفته  به 
غیرمجاز پزشکی در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان پلمب 

شد.
با  گو  و  گفت  در  جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۲۳ مرکز 
اعمال  کرمان  منطقه جنوب  در  مطب  چهار  و  پزشکی  غیرمجاز 

قانون شده است.
با  قانونی،  نداشتن مجوز  به دلیل  این مراکز  افزود:  علی ساالری 

همکاری دستگاه قضایی پلمب و به دادگاه احضار شدند.
تمامی  گفت:  و  داد  خبر  پزشکی  مراکز  بر  شدید  نظارت  از  وی 
مراکز پزشکی به دلیل حساسیت کاری و تامین سالمت مردم زیر 

ذره بین هستند.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۳۱ آیین نامه انتظامی، رسیدگی به 
تخلفات صنفی و حرفه ای، شاغالن حرفه پزشکی و وابسته مصوب 
حرفه های  شاغالن  پزشکی،  نظام  عالی  شورای   ۹۰ شهریورماه 
پزشکی می توانند منحصرا به درمان آن گروه از بیماران بپردازند 
که در دوران تحصیل، دوره آموزشی آن را طی نموده یا مدارک 
الزم را از مراکز مجاز مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی اخذ کرده  باشند.
وی ادامه داد: ورود به هر یک از حیطه های تخصصی در خصوص 
بدن انسان نیاز به احراز صالحیت و تخصص دقیق در آن رشته 

دارد لذا با متخلفان برخورد قانونی می شود.
هفت  استان،  مرکز  از  مستقل  جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه 

شهرستان جنوبی کرمان را تحت پوشش دارد.

تیم  این  کرد،  تأکید  استقالل  فوتبال  تیم  سرمربی 
و  است  پیشرفت  دنبال  به  خود  ذهنیت  تغییر  با 

نمی خواهد اشتباهات گذشته اش را تکرار کند.

در  استراماچونی  آندره آ   ، آنالین  جم  جام  گزارش  به   
شرایط  مورد  در  استقالل  فوتبال  تیم  تمرین  حاشیه 
در  تراکتور  مقابل  امتیازی  شش  برد  از  بعد  تیم  این 

استقالل  بازیکنان  هستند  نگران  هواداران  اینکه  مورد 
این  گفت:  باشند،  شده  مغرور  پیاپی  بردهای  از  بعد 
دقیقاً چیزی است که من گفتم. ما شب بازی با تراکتور 
خوشحال بودیم، ولی باید از فردای آن روز آماده پیروزی 
در بازی بعد باشیم. ما هنوز کار خاصی نکردیم و به 
نظرم این مهمترین کار ما از زمانی است که من اینجا 

)استقالل( هستم.
فصل  اول  به  نسبت  ما  داد:  ادامه  استراماچونی 
ذهنیت مان را تغییر دادیم و کم کم در حال پیشرفت 
هستیم. مسیر طوالنی داریم و باید پیشرفت کنیم و 

نمی خواهیم اشتباهات گذشته تکرار شود.
سرمربی تیم فوتبال استقالل در پاسخ به این پرسش 
که آیا از وضعیت مهاجمان تیمش رضایت دارد یا خیر 
تراکتور،  با  بازی  در  دیاباته  عملکرد شیخ  و همچنین 
عنوان کرد: متأسفانه دیاباته آسان ترین فرصت را در این 
بازی از دست داد، ولی مظاهری هم عکس العمل خیلی 
خوبی از خود نشان داد. همانطور که گفتم ما با سه 
مهاجم بازی می کنیم و برای این روش بازیکن به اندازه 

کافی نداریم. در ابتدای فصل یک مشکالتی داشتیم. 
و محسن کریمی  داریوش شجاعیان  نبود  با  االن هم 
امیدواریم مشکالت زیادی تا آخر فصل نداشته باشیم، 
چون خیلی سخت است با این شرایط و سیستمی که 

ما کار می کنیم.
که  موضوع  این  طرح  به  واکنش  در  استراماچونی 
دیده  استقالل  دفاع  خط  در  مشکالتی  همچنان 
می شود، گفت: بله، این مشکل وجود دارد و ما در حال 
کار روی این مسئله هستیم. راهکارهایی هم داریم که 

بین خودمان می ماند.
»علی پروین اسطوره باشگاه پرسپولیس در صحبت های 
خود از شما تمجید کرده است.«، وی درباره طرح این 
مسئله گفت: من به تمام اسطوره ها احترام می گذارم، 
ولی ایشان عالوه بر اسطوره پرسپولیس، اسطوره ایران 
هم هستند. ممنون او هستم. ما در مسیری که حرکت 
هم  نقد  و  شد  خواهد  تعریف  ما  از  قطعاً  می کنیم 
خواهیم شنید، اما نباید این صحبت ها روی ما تأثیر 

زیادی بگذارد.

اگر  گفت:  کرمان  استان  فوتبال  هیات  رئیس 
شود،  برگزار  خوبی  کیفیت  با  فوتبال،  بخواهیم 

نیازمند امنیت هستیم.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان  ، علی قرایی، رئیس هیئت فوتبال 
امنیت  استان کرمان در آیین معرفی رئیس کمیته 
از  مسابقات هیات فوتبال استان کرمان گفت: یکی 
امنیت  بحث  فوتبال  فدراسیون  اصلی  های  مشغله 
در رقابت های فوتبال است و این موضوع نه تنها در 
فوتبال بلکه در همه جا و زیربنای همه ی اقدامات 
و تالش هاست و تا زمانی که امنیت را برقرار نکنیم، 
هیچ کاری انجام نمی شود و این موضوع در فوتبال و 

ورزش جای خود را دارد.

 او افزود: امروز با توجه به فضای مجازی، بحِث ضرورت 
و اهمیت امنیت دوچندان شده است و این موضوع بر 

کسی پوشیده نیست.
با اعالم اینکه سرهنگ رحیم پور ورزشی است  قرایی 
خواهش  وی  از  کرد:  تصریح  دارد،  ورزشی  دیدگاه  و 
کردیم که این مسئولیت را بپذیرند و ایشان هم قبول 

کردند.
او بیان کرد: این را از اول فصل در نظر می گیریم، 
البته ما از دو سه ماه قبل از وجود وی بهره مند شده 
امروز  اما  است  موقع  همان  از  هم  شان  و حکم  ایم 

اعطا می شود.
 رئیس هیات فوتبال استان کرمان گفت: مسابقاتی 
که در استان برگزار می شود، امنیتش زیر نظر وی 

است و امروز اولویت مان بیشتر لیگ برتر در سیرجان 
در  بازو  یک  عنوان  به  از وی می خواهیم  لذا  است، 
برگزاری مسابقات  بتوانیم کیفیت  تا  باشند  کنارمان 

را باال ببریم.
امنیت هیئت فوتبال استان  از رئیس کمیته  قرایی 
کوچک  های  شهرستان  برتر،  لیگ  از  بعد  خواست: 
راستا  این  در  و  دهد  قرار  خود  کاری  اولویت  در  را 
تا  کند  برگزار  ها  شهرستان  ناظرین  با  را  جلساتی 

شاهد برگزاری رقابت های با کیفیتی باشیم.
او افزود: تالش می کنیم جلسات آشنایی با فدراسیون 
فوتبال، سازمان لیگ و رئیس کمیته امنیت سازمان 

لیگ داشته باشیم.
اگر  کرد:  تصریح  کرمان  استان  فوتبال  هیات  رئیس 

شود،  برگزار  خوبی  کیفیت  با  فوتبال  بخواهیم 
ما  اصلی  اولویت  باید  این  و  امنیت هستیم  نیازمند 

باشد.
تا مسابقات  این هستیم  اینکه دنبال  بیان  با  قرایی 
به خوبی برگزار شود، از کیفیت برگزاری رقابت ها در 
شهر کرمان ابراز خرسندی کرد و گفت: اکنون باید در 
لیگ برتر با وسواس بیشتری کار کنیم و امیدواریم 
فوتبال  برای  را  خوبی  روزهای  بتوانیم  هم  کنار  در 

استان رقم بزنیم.
فرمانده  معاون  رحیم پور،  سرهنگ  آیین،  این  در 
انتظامی شهرستان کرمان با اهدای حکمی رسماً به 
عنوان رئیس کمیته امنیت مسابقات هیات فوتبال 

استان کرمان معرفی شد.

مسابقات کاراته سبک شوتوکان 
قهرمانی  با  استان  آقایان   jka
تیم بانک رسالت کرمان در بافت 

پایان یافت.
نایب  نژاد،  رشیدی  محسن 
 jka شوتوکان  سبک  رئیس 
با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان 
خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: 
مسابقات کاراته سبک شوتوکان 
استان  قهرمانی  آقایان   jka
شهرستان  میزبانی  به  کرمان 

شرکت   ۳۴۰ حضور  با  بافت 
برگزار  تیم   ۱۷ قالب  در  کننده 

برگزار شد.
ذیل  نتایج  پایان  در  افزود:  او 

حاصل شد:
رسالت  بانک  تیم  اول:  مقام 
)کرمان( ۲۳ طال ۱۲ نقره ۲۹ برنز

 ۱۵ بافت  شهرستان  دوم:  مقام 
طال ۳۲ نقره ۴۶ برنز

ادونس  شوتوکان  سوم:  مقام 
 ۱۴ عنبرآباد(  و  )جیرفت  کرمان 

طال ۱۷ نقره ۱۹ برنز

جنوب  ستارگان  چهارم:  مقام 
جیرفت ۸ طال ۱ نقره ۲ برنز

 ۴ سیرجان  اریکه  پنجم:  مقام 
طال ۲ نقره ۶ برنز

آباد ۳ طال ۴  مقام ششم: علی 
نقره ۱۳ برنز

 ۲ مرکزی  جیرفت  هفتم:  مقام 
طال ۳ نقره

 ۲ جیرفت  متحد  هشتم:  مقام 
طال ۱ نقره ۲ برنز

 ۱ سیرجان.  شهدای  نهم:  مقام 
طال ۲ برنز

استراماچونی:    پروین اسطوره ایران است، از او ممنونم

رئیس هیات فوتبال کرمان؛  فوتبال با کیفیت نیازمند امنیت است

بانک رسالت قهرمان سبک شوتوکان jka آقایان کرمان

تیم تیراندازی با کمان بانوان مس کرمان با کسب 
دو پیروزی دیگر در رقابت های لیگ برتر کامپوند 
کشور، رقابت شانه به شانه خود برای کسب عنوان 

قهرمانی این فصل را ادامه داد.
کمانداران  مس؛  باشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به   
بانو باشگاه مس در رقابت های پنجم و ششم این 

فصل خود در سایت اختصاصی تیراندازی ورزشگاه 
و  طالیی  پاس  های  تیم  مصاف  به  تهران  آزادی 
هیات تیراندازی مرکزی رفت که در هر دو مسابقه 
به پیروزی رسید. تیراندازان بانو مس در بازی برابر 
پاس طالیی با نتیجه قاطع چهار بر یک به پیروزی 
رسیدند تا امتیاز کامل این بازی را به حساب خود 

بریزند و سپس در بازی بعد با نتیجه ۳بر۲  از سد 
هیات مرکزی گذشتند.

دختران  کمان  با  تیراندازی  تیم  پیروزی  دو  این  با 
مس از شش مسابقه خود ۲۱ امتیازی شدند و در 

رده دوم جدول رده بندی قرار گرفتند.
این تیم در هفته آخر رقابت ها روز ۲۳ آبان ماه به 

مصاف تیم هیات آذربایجان شرقی خواهد رفت تا 
در نهایت جایگاه این تیم در پایان این فصل رقابت 

های لیگ برتر کامپوند مشخص گردد.
تیم دختران کامپوند مس در رقابت های فصل قبل 
لیگ برتر عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرده 

بود.

کسب دو پیروزی دیگر برای تیم تیراندازی با کمان بانوان مس

خبر

آگهی فقدان 
سند مالکیت 

خانم پوران مهران فرزند خدارحم احد 
از ورثه مرحوم شهریار جمشیدی مالک 
ششدانگ پالک 1 فرعی از 3593 اصلی 
واقع در بخش 1 کرمان که سند مالکیت 
آن بشرح ثبت شماره 1538 صفحه 437 
ضمن  گردید  تسلیم  و  صادر   16 دفتر 
تصدیق  محلی  استشهاد  برگ  دو  تسلیم 
مالکیت  سند  است  مدعی  شده  امضا 
و  مفقود  نامعلوم  علت  به  مزبور  پالک 
مالکیت  سند  درخواست  رفته   بین  از 
المثنی نموده لذا باستناد ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در 
شود  می  آگهی  ذیل  در  مندرج  تاریخ 
معامله  انجام  مدعی  کسی  چنانچه  تا 
نسبت به ملک فوق الذکر با وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 
ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت 
شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
مدت  از  پس  واال  نمایند  تسلیم  معامله 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  مذکور 

المثنی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1398/08/11

1127 م/الف
عیسی حافظی فر 
رئیس ثبت اسناد و امالک 
منطقه 1 کرمان 

شرکت تعاونی مجتمع تولیدی غدیر زرند در نظر دارد یک باب ساختمان 
اداری خود را واقع در زرند خیابان ابوذر جنب تاالر فرهنگیان از طریق 
از  بازدید  توانند جهت  می  متقاضیان  برساند.  فروش  به  عمومی  مزایده 
ملک و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده به محل شرکت مراجعه و 
یا جهت اطالعات با شماره تلفن همراه ۰۹۱۳۱۴۰۴۱۱۶ تماس حاصل 
نمایند. متقاضیان خرید ملک مزبور می توانند پیشنهادات کتبی خود را 
از تاریخ انتشار آگهی مزایده به مدت یک هفته به دفتر شرکت غدیر واقع 

در خیابان ابوذر تسلیم نموده و رسید دریافت دارند.
شرایط مزایده: شرکت غدیر در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

پرداخت کلیه هزینه ها از قبیل عوارض شهرداری و مالیات و هزینه انتقال 
سند،  هزینه چاپ آگهی برعهده برنده  مزایده خواهد بود.

شرکت تعاونی مجتمع تولیدی غدیر زرند 

آگهی مزایده 
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گزارش »کرمان امروز« از یک اتفاق نامبارک که موجب نارضایتی و نگرانی فعاالن زیست محیطی شده است؛

به خاطر دارم حدود بیست سال پیش که هر جمعه همراه 
دبه  متوجه  روز  یک  رفتیم،  می  کوهپیمایی  به  خواهرم 
های چهارلیتری آب  در ابتدای مسیر شدیم. از کسی که 
پرسیدیم  بود  ایستاده  رنگ  زرد  این ظرف های  کنار  در 
که اینها برای چیست که او پاسخ داد؛ اینها برای آبیاری 
برایمان  است.  باالی کوه کاشته شده  است که  درختانی 
بسیار عجیب بود که درخت باالی کوه یعنی چه!  با وجود 
این تعجب با توجه به تعلیمات زیست محیطی که از پدرم 
آموخته بودم در این امر شرکت کردم و به همراه خواهرم 
هر کدام یک دبه آب را برداشتیم و با خود به باالی کوه 
از  ناشی  از خستگی  بردیم. طعم خوشی داشت که پس 
کوهپیمایی به باور خودمان کار نیک انجام دهیم. ظرف 
های آب را در کنار درخت های تازه کاشته شده ی نحیف 
خالی می کردیم و  پس از خوردن یک صبحانه ی ورزشی 
به پایین کوه بازمی گشتیم. در روزهای اولی که این دبه 
ها ظاهر شده بودند مردم خیلی همکاری نمی کردند و 
در زمان بازگشت تعداد بسیاری باقی مانده بود. اما پس 
از چند ماه اگر دیر می رسیدیم دیگر ظرفی برای آبیاری 
نبود و به قول خواهرم سعادت کار خیر پیدا نمی کردیم. 
این  بانی  کسی  چه  که  پرسیدم  نمی  خودم  از  زمان  آن 
اتفاق است و تفکرم این بود که شاید یک نهاد و یا ارگان 
پشت این جریان باشد. اما چند سال بعد فردی را به نام 

مهندس شهیدزاده در دفتر روزنامه مالقات کردم که بانی 
این کار بود و تازه متوجه شدم که آن اتفاق مبارک ایده 
یک مرد دنیا دیده بود و هر روز جمعه حوالی سپیده دم 
این دبه ها را با خودروی وانت محیط زیست می برده و 
پُر از آب می کرده و در ابتدای راه قرار می داد. یقین دارم 
90 درصد از افرادی که در آن زمان برای کوهپیمایی می 
آمدند ایشان را نمی شناختند به این دلیل که خیلی اهل 
خودنمایی نبود. این روزها دوباره وی را مالقات کردم که 
متاسفانه بسیار گالیه مند بود و با تعدادی عکس و نامه، 

خبر از اتفاقی نامبارک می داد.
به لطف ایشان با خبر شدیم چند ماه است که چند نهاد از 
جمله مخابرات کرمان به این دلیل که در کنار دکلهاشان 
قرار است هتل ساخته شود، تصمیم گرفته اند دکلها را از 
انتقال دهند؛ مکانی که بیست  این سو  به  آن سوی کوه 
سال است مردم انتظار بزرگ شدن درختهایش را دارند و 
امروز که این درختها اندکی جان گرفته اند برنامه بر این 
است که زیر سایه ناسالم این دکلها جان دهند. از سویی 
دیگر طی مصاحبه ای که یک صبح جمعه با کوهپیمایان 
عزیز کرمانی داشتیم همه این عزیزان ابراز نگرانی داشتند 
و گفتند اگر این دکل ها ساخته شود ما از ترس تشعشعات 
آن دیگر به این مکان نخواهیم آمد. بعضی از این عزیزان 
حتی بسیار خشمگین بودند و می گفتند؛ »سالها خون دل 
اینگونه  خوردیم، این درختان را آبیاری کردیم که امروز 
مردم را از میان آنها پراکنده سازند؟ این بی انصافی است!«
یکی از کرمانیان کهنسال که در این باره با وی هم صحبت 
شدیم گفت: »من 30 سال است که در کوه های صاحب 
الزمان کوهپیمایی می کنم و بسیار متعجب هستم که چرا 
این دکل ها را چندده متر آن طرف تر نمی برند که به 
دلخوشی  تنها  که  ای  زیبای درختکاری شده  این فضای 

صبح جمعه مردم است لطمه وارد نکند. من مهندسی برق 
خوانده ام و می دانم وقتی یک دکل 10 متر عرِض پایه 
داشت  خواهد  قوی  مغناطیسی  میدان  اینکه  یعنی  دارد، 
نمی  اگر  دولتی  مسئوالن  مردم.  برای  یعنی خطر  این  و 
خواهند این تفریح سالم را نابود سازند باید فکری دیگر به 
حال این دکل ها بکنند، نه اینکه بی فکر و به گونه ای که 
انگار حرف مردم ارزش ندارد، میان درخت ها چاله های 
به  این چنینی آن هم  دو متری حفر کنند و دکل های 
تعداد بسیار احداث کنند، این رفتارها مردم داری نیست!«
با آقای شهیدزاده نیز در این باره صحبت کردیم که ایشان 
گفت: »مگر یک هتل چقدر حریم و زمین می خواهد که 
به خاطر درآمد یک هتل، تنها تفریح طبیعی سالم مردم 
نابود کنیم؟ من بیست سال برای  این شهر را قرار است 
این درختان زحمت کشیدم و می کشم، چون به محیط 
زیست عشق می ورزم، اما متوجه این گونه رفتارها نمی 
شوم. چند روز قبل صدا و سیما هم در این باره گزارشی 
تهیه کرد و حتی آقای عالم زاده هم در آن صحبت کرد. 
اما  نیست  صحیح  رفتار  این  که  داریم  نظر  اتفاق  همه 
این است که دکل های بزرگ  بر  متاسفانه هنوز تصمیم 
جای مردم را این باال بگیرند و وقتی که مردم نیایند اینجا 
تنها  رفتار  این  نابود خواهند شد،  یقینا  این درختان هم 
از بین بردن یک تفریح نیست و منجر به مرگ درختان 

بیست ساله می شود«
روزنامه کرمان امروز از استانداری کرمان و دیگر نهادهای 
مرتبط بااین اتفاق می خواهد که نسبت به شفاف سازی 
دلیل این تصمیم و اصالح این ایده هرچه سریع تر اقدام 
کنند و برای کوهپیمایان کرمانی -که در سرما  و گرما این 
مسیر را تنها دلخوشی خود می دانند- ارزش قائل شوند. 

ما آماده انتشار هرگونه جوابیه در این باره هستیم.

دکلهای دولتی؛ تهدیدی برای درختان مردمی

سرویس فرهنگی- اجتماعی کرمان امروز

 
یک استاد دانشگاه با بیان اینکه نوعی تصمیم شتاب زده در 
زمینه حذف تنوع مدارس از سوی مجلس اتخاذ شده است 
معضل  است.  داده  رخ  صورت مساله  از  بدفهمی  یک  گفت: 
اساس  بر  افراد  برای  بلکه  نیست،  مدارس  تنوع  ما  کشور 

نیازهای آموزشی ویژه تدبیر ویژه دیده نشده است.
به گزارش ایسنا، علی اصغر کاکوجویباری با اشاره به موضوع 
بیان  با  مدارس«  تنوع  عدم  قانون  اجرای  »چالش های 
معضل  از  مبهم  عنوانی  مدارس،  تنوع  حذف  قانون  اینکه 
مدارس  چرا  گفت:  است  متعدد  آموزشی  جداسازی های 
تیزهوشان  مدارس  اما  استثنا شده  قانون  این  در  استثنایی 
یعنی سال  تا شهریور 99  قانون  اجرای  تاریخ  است؟  نشده 
آینده تعیین شده، مگر می شود در یک سال کل مدارس را 
تصمیم  نوعی  افزود:  او  کرد؟  حذف  مصوبه  طبق  این گونه 
شتاب زده از سوی مجلس اتخاذ شده است. یک بدفهمی از 
تنوع مدارس  ما  داده است. معضل کشور  صورت مسئله رخ 
نیست، بلکه برای افراد بر اساس نیازهای آموزشی ویژه تدبیر 
ویژه دیده نشده است. نیازهای ویژه آموزشی در این مصوبه 
نادیده گرفته شده است. مدارس شاهد، تیزهوشان، مدارس 
عشایری،  مدارس  ماندگار،  مدارس  اتباع،  و  افغانستانی ها 
شبانه روزی و... را مگر می شود جمع کرد، آن هم تا شهریور 
99؟ معتقدم این مصوبه مبهم است. باید طرحی برای ارتقای 
کیفیت مدارس خاص دولتی داشته باشیم، نه برای مدارس 
این مصوبه شفاف نیست  اینکه  با تصریح  اقلیتی. جویباری 
گفت: مدارس سمپاد را نمی توان حذف کرد، اما با این شکلی 
سمپاد  است.  کرده  ایجاد  مشکالتی  می شود  اداره  دارد  که 
در سطح  را  دانش آموز  و  دارد  بحران هایی  روش جذب،  در 
تیزهوش  اثبات  برای  را  مردم  و ذهن  وسیع جذب می کند 

بودن تحریک می کند. دانش آموز ترغیب می شود ثابت کند 
تیزهوش است درحالی که الزم نیست. او ادامه داد: این مصوبه 
باعث سرریزشدن دانش آموزان مدارس خاص به سمت مدارس 
غیردولتی می شود. امید است این طرح به علت مشکالت از 
شورای نگهبان عودت داده شود. پیشنهادم این است که طرح 
ارتقای مدارس دولتی را تدوین کنند. مدارس دولتی ما کانون 
احساس  مدارس  این  دانش آموزان  هستند.  اجتماعی  ستم 
اجتماعی  آسیب  زمینه ساز  آینده  در  که  می کنند  تبعیض 
می شود. این استاد دانشگاه افزود: این مدارس متنوع و خاصی 
که ایجادشده اند در کاهش کیفیت مدارس دولتی مؤثر بوده اند 

اما این مصوبه با این سبک و سیاق دارای ایراد است.
و  آموزش  کمیسیون  نایب رئیس  الشکی،  احمدی  قاسم 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی نیز با بیان اینکه آنچه در 
مجلس تصویب شد دغدغه بسیاری از افراد است که به دنبال 
برقراری عدالت آموزشی هستند گفت: شاید یک سال روی 
کار  آموزش وپرورش  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  طرح 
دادند  ارائه  آن  برای  را  الحاقی  تبصره  نمایندگان  و  می شود 
شورای  نظر  منتظر  اکنون  و  شد  تصویب  و  آورد  رأی  که 
را در کشور،  افزود: شمار مدارس خاص  او  نگهبان هستیم. 
زیاد کرده ایم که باعث شده است از اصل موضوع غافل شویم. 
قرار بود آموزش، رایگان و همگانی باشد، این تنوع باعث دور 
شدن از این اصل قانون اساسی شده است. احمدی الشکی با 
بیان اینکه البته مدارس استثنایی در مصوبه اخیر از حذف، 
مستثنا شده اما مابقی مدارس را قرار است در دسته مدارس 
دولتی ببینیم گفت: هفت نهاد و هیات تشخیص، درباره انواع 
مدارس اقدام کرده اند، مثال مدارسی داریم که شخص وزیر 
اقدام به تأسیس آن کرده است همانند مدارس قرآنی؛ چه 
طور اجازه داده ایم وزارت ارتباطات مجوز مدرسه بدهد؟ هفت 
نوع مدرسه را شورای عالی انقالب فرهنگی مجوز داده است. 
او در ادامه گفت: از اصل موضوع فرار نکنیم. معیار طبقاتی 
شدن مدارس، مورد حرف و بحث مجلس است و پول باید 
در همه مدارس به یک میزان برای دانش آموزان صرف شود. 

آیا دانش آموزی که در سراوان است به اندازه دانش آموز یک 
هنوز  می شود؟  بهره مند  آموزشی  امکانات  از  خاص  مدرسه 
مدارسی داریم که تا همین اواخر معلم نداشته اند. مجلس دارد 
به کمک شما می آید، چرا تصمیم حذف مدارس تیزهوشان در 
دوره آقای بطحایی اجرا نشد؟ چرا جلوی آن مصوبه گرفته شد 
و رئیس جمهور آن را امضا نکرد؟ الشکی افزود: اگر بی عدالتی 
این مصوبه  اتفاقا  کند.  ورود  است  ناچار  دارد مجلس  وجود 
نمی شود،  حذف  شبانه روزی  مدرسه  حتما  است.  پخته ای 
شبانه روزی مدرسه دولتی است و حذف نمی شود. نایب رئیس 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه در تبصره ای در این قانون آمده است که تأسیس هر 
نوع مدارس خاص از این پس صرفا با دریافت مجوز از مجلس 
امکان پذیر است گفت: دولت قانون گریز است و علت ورود ما 
به موضوع استخدام حق التدریس ها هم همین است. قرار بود 
آیین نامه مربوطه 13 شهریور 9۷ نوشته شود اما هنوز خبری 
نیست. او ادامه داد: پایان مجلس نهم نیز مصوبه ای داشتیم 
که بر مبنای آن هرگونه جابجایی و ادغام وزارتخانه ها بدون 
اجازه مجلس غیرممکن شد. الشکی با اشاره به اینکه همه 
جای دنیا این تعداد تنوع مدارس را شاهد نیستیم، در پاسخ به 
اینکه کدام مدارس در صورت تصویب نهایی، حذف می شوند؟ 
گفت: باید شیوه نامه تدوین شود. بااین حال معتقدم مدارس 
عشایری، شبانه روزی، استثنایی و اقلیت ها باید باقی بمانند 
و حذف نمی شوند اما مدارس بزرگ ساالن، راه دور، تطبیقی، 
باید  هیئت امنایی  و  دولتی  نمونه  سمپاد،  شاهد،  ایثارگران، 
حذف شوند البته بازهم این موارد را آیین نامه باید مشخص 
کند. چیزی به نام حذف نداریم. دنبال ادغام مدارس هستیم. 
شورای  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  نایب رئیس 
اسالمی با بیان اینکه عموم افراد الزم التعلیم در مدارس دولتی 
شوند  تقویت  روزبه روز  مدارس  این  باید  و  می خوانند  درس 
درحالی که تضعیف می شوند گفت: آیا آموزش وپرورش در این 
چند سال مصوبه ای برای حل مشکالت بی عدالتی آموزشی 
آورده است یا خیر؟ الشکی که در برنامه  تلویزیونی پرسشگر 
صحبت می کرد، در واکنش به اینکه این مصوبه باعث سرریز 
شدن دانش آموزان مدارس خاص به سمت مدارس غیردولتی 
اینکه وضعیت چه  به  اما  را رد نمی کنم  این  می شود گفت: 
برنامه ریزی  اگر  طور در وزارتخانه مدیریت شود برمی گردد. 
درست باشد اجازه سرریز به مدارس غیردولتی داده نمی شود. 
آموزش وپرورش را سلیقه ای اداره می کنیم. به دولت ها توصیه 
می کنیم از کاالیی شدن آموزش جلوگیری کنند. نایب رئیس 
اسالمی  شورای  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون 
افزود: باید نظام آموزشی امکانات تحصیلی را برابر و رایگان 
مرکز  تحقیق  در  اینکه  درباره  او  کند.  فراهم  همگان  برای 
پژوهش های مجلس مدارس غیردولتی به سه دسته خصوصی، 
تعاونی و وابسته به سازمان ها تقسیم بندی شده اند آیا اینها هم 
باید حذف شوند؟ گفت: امروز بسیاری دستگاه ها برای خود 
مدرسه ایجاد کرده اند، آیا اینها باید باشند؟ الشکی در پایان 

گفت: هدف مجلس سامان بخشی به وضعیت آموزش وپرورش 
است. منتظر می مانیم مصوبه از شورای نگهبان برای اصالح 
که  نیست  این طور  شود  تائید  مصوبه  این  هم  اگر  برگردد. 
سال  دیگر  است  تیزهوشان  اول  سال  مثال  که  دانش آموزی 
خود  مدرسه  در  تحصیل  پایان  تا  دانش آموزان  نرود،  دوم 
می مانند. بلکه مدرسه دیگر ورودی جدید سال اول نمی گیرد 
نایب رئیس  باشند.  داشته  نباید  نگرانی  بابت  این  از  مردم  و 

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی در 
برنامه تلویزیونی پرسشگر ادامه داد: قانون اساسی بر همگانی 
و رایگان بودن آموزش تأکید دارد. آنچه امروز داریم با قانون 
اساسی منافات دارد. در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش 
هم به کاهش تنوع اشاره شده است. مراجع تصمیم گیری باید 
محدود باشند و مرجعیت شورای عالی آموزش وپرورش و در 

کنار آن مجلس را بپذیریم.

تصمیم شتاب زده مجلس برای حذف تنوع مدارس؛

احتمال سرریز مدارس خاص به مدارس غیردولتی

به قلم
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