
 شرکت فنی و مهندسی  جهت تکمیل کادر خود در شهر کرمان  
به یک سرپرست مالی با حقوق مکفی نیاز دارد .

مسلط ، مدیر،آشنایی با نوسا،دارای سابقه کار مرتبط 
لطفاً واجدین شرایط رزومه کاری خود را به ایمیل زیر ارسال فرمایید.

Smm0991@gmail.com

استخدام
مردم کرمان   23 سال است 

که واقعیت را در »کرمان امروز« می خوانند

هشت صفحه    1000 تومان سه شنبه 21 آبان ماه 14/1398 ربیع االول 1441/ 12 نوامبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3097

یادداشت های گاه و بی گاه: 

کاله 

صفحه  سوم 

استاندار کرمان خبر داد:
ســــرمایه گذاری در اسـتان
 200 درصد افزایش یافت

متن در صفحه دوم

متن در صفحه هشتم

معرفی چند کتاب  خواندنی

چرا »هجرت« مبدأ تقویم در اسالم است؟
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نگاهی به زندگی 
و آثار اقبال الهوری؛    

شاعر مشرق زمین

2
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رییس سازمان ثبت احوال کشور:

سند زیست بوم هویت

 تدوین شده است

کرمان؛ کمبود داروی انسولین در داروخانه های  گزارش »کرمان امروز« از 

متن کامل در صفحه سوم

مسئوالن را خواب برده و انسولین را باد !
     این روزها داروی انسولین به شدت در داروخانه های کرمان کمیاب شده و بیماران دیابتی را با مشکالت عدیده ای مواجه ساخته است. اگر چه مسئوالن علوم پزشکی کرمان از تالش برای تامین فوری این 
دارو سخن می گویند و اعالم می کنند داروی انسولین در گمرک است و به زودی ترخیص می شود اما تحقیقات میدانی ما و رجوع به داروخانه های موجود در سطح شهر حاکی از آن است که هنوز داروی 

انسولین در داروخانه ها کمبود است و حتی در برخی مناطق اصال وجود ندارد و....

WWW.KERMANEMROOZ.COM

صفحات ششم و هفتم 

  مشوق های جدید برای مشموالن »ماهر« سربازی
  ساعت برگزاری دیدار ایران و عراق مشخص شد

  پلمب ۲۷ مرکز غیرمجاز پزشکی در جنوب کرمان
  »تک فرزندی« و عواقب آن

  صعود مس رفسنجان به رتبه دوم لیگ یک با برد پرگل 
مقابل ملوان

اخبار ایران، جهان و حوادث:

در نشست کمیته ی تخصصی نامگذاری
 معابر کرمان به تصویب رسید: 

نام های جدید

 خیابان های

 کرمان
 صفحه  سوم

یادداشتی به بهانه حواشی ناامید کننده بازی تیم های فوتبال »نود ارومیه« و »مس کرمان«؛

رییس جمهوری در بدو ورود به رفسنجان:

پروژه های مهمی را در سفر به استان 

کرمان در دست افتتاح داریم

برادری در شعار معنا ندارد

دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار خبر داد:

جذب حدود 73 میلیارد تومان برای مقابله باریزگردها 

روزان هم 

2

شرکت شهرک های صنعتی کرمان در نظر دارد پروژه  ها به شرح جدول ذیل، را از محل اعتبارات جاری شرکت از طریق برگزاري مناقصه 
عمومی ، بر اساس آیین نامه برگزاري مناقصات  به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
  www.setadiran.ir ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز سه شنبه مورخ 98/08/21 می باشد.

-  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 98/08/27.
-  مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 98/09/09.

-  زمان بازگشایی: ساعت 09:00 صبح روز یكشنبه مورخ 98/09/10.
-  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه  )پاکت الف(: کرمان- بلوار 

شهید عباسپور)پارادیس(- نبش میدان عاشورا - تلفن:034-31272012
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934   

 دفتر ثبت نام: 88969737 و 021-85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/پروفایل  تامین کننده/مناقصه گر« 

موجود است.

شرکت شهرک های صنعتی کرمان 

آگهی مناقصات

            

 مىاقصاتآگُی 
بط اساس آیيه وامٍ بطگعاضی مىاقصات  بٍ پيماوكاض ياجس شرطای  ياگرصاض    ، عمًمی مىاقصٍ بطگعاضی اظ ططیق جاضی شطکتاظ محل اعتباضات  ضا، َا بٍ شطح جسيل شیل پطيغٌ  شطکت شُطکُای صىعتی کطمان زض وظط زاضز

اوجام ذًاَرس    www.setadiran.irبٍ آزضس الكتطيويكی زيلت )ستاز(  کليٍ مطاحل بطگعاضی مىاقصٍ اظ زضیافت اسىاز مىاقصٍ تا اضائٍ پيشىُاز مىاقصٍ گطان ي باظگشایی پاکت َا اظ ططیق زضگاٌ ساماوٍ تساضکات .ومایس
  صًضت عسم عضًیت قبلی، مطاحل ثبت وام زض سایت مصکًض ي زضیافت گًاَی امضای الكتطيويكی ضا جُت شطکت زض مىاقصٍ محقق ساظوس. شس ي الظم است مىاقصٍ گطان زض

 می باشس. 21/08/98مًضخ  سٍ شىبٍتاضید اوتشاض مىاقصٍ زض ساماوٍ ضيظ  -
 .27/08/98مًضخ  شىبٍزيضيظ  0016:مُلت ظماوی زضیافت اسىاز مىاقصٍ اظ سایت: تا ساعت   -
 .09/09/98مًضخ  شىبٍضيظ  0014:تا ساعت  :پيشىُازات ظماوی اضائٍمُلت   -
 .10/09/98شىبٍ مًضخ یكضيظ  صبح 0009:ظمان باظگشایی: ساعت   -
             -ورب  ميرسان عاشرًضا    -بلرًاض شرُيس عباسر)ًض)پاضازی (    -کطمران  :)پاکرت الر (   ذصرً  اسرىاز مىاقصرٍ ي اضائرٍ     اطالعات تماس زستگاٌ مىاقصٍ گعاض جُت زضیافت اطالعرات بيشرتط زض     -

 034-31272012تلفه:
 021-85193768ي  88969737زفتط ثبت وام:     021-41934ساماوٍ: مطکع تماس اطالعات تماس ساماوٍ ستاز جُت اوجام مطاحل عضًیت زض 

 مًجًز است. "تاميه کىىسٌ/مىاقصٍ گط  ثبت وام/پطيفایل"( بر  www.setadiran.irساماوٍ )اطالعات تماس زفاتط ثبت وام سایط استاوُا، زض سایت 
 

بطآيضزايليٍ      وًع مىاقصٍ محل اجطای پطيغٌ شطح مًضًع مىاقصٍ شماضٌ مىاقصٍ
 )ميليًن ضیال(

 مبلغ تضميه
 ضتبٍ َای مًضز وياظ شطکت زض مىاقصٍ

 سیزجان 2شهزک صنعتی شماره   جدولگذاری  89د443
 

  ابنیه 5حداقل پایه  ریال 584،555،555 77949 مزحله ای یک

 جیزفت 2شمارهشهزک صنعتی  جدولگذاری   89د444
 

 ابنیه 5حداقل پایه  ریال 957،555،555 74559 مزحله ای یک

 
   شطکت شُطکُای صىعتی کطمان

 
 



دو سه شنبه 21 آبان ماه 14/1398 ربیع االول 1441/ 12 نوامبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3097
اخبار استان

استان  به  سفر  امیدواریم  گفت:  جمهوری  رییس 
کریمان  دیار  مردم  برای  برکت  و  خیر  مایه  کرمان 

و کشور باشد
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی صبح 
به شهرستان رفسنجان  بدو ورود  دیروز دوشنبه در 
استان کرمان در جمع  به  روزه  به منظور سفری ۲ 
مبارک  روز  این  در  که  خوشحالم  گفت:  خبرنگاران 
و عزیز، مسعود میالد پیامبر اکرم)ص( و امام صادق 
تا  ایم  آماده  کرمان  استان  به  یزد  سفر  از  بعد  )ع( 

میهمان مردم دالور این منطقه باشیم.
را  کرمان  استان  به  روزه   ۲ سفر  اینکه  بیان  با  وی 
با دیدار با مردم شریف رفسنجان آغاز خواهیم کرد 
در  سفر  این  در  را  مهمی  های  پروژه  کرد:  تصریح 

دست افتتاح داریم.
رییس جمهوری گفت: در این سفر چگونگی اجرای 

مصوبات گذشته دولت برای استان کرمان را مورد 
بررسی قرار خواهیم داد و امیدواریم سفر به استان 
کرمان مایه خیر و برکت برای مردم دیار کریمان و 

کشور باشد.
به گزارش ایسنا، رئیس جمهوری در نخستین روز از 
سفر خود به استان کرمان به شهرستان های بافت، 
سیرجان و کرمان هم سفر کرده و از چندین طرح 
بهره برداری می کند. رئیس جمهوری در سیرجان 
بازدید می کند و در  از پروژه های صنعتی، معدنی 
شهرستان بافت هم طرح فوالد این شهرستان را به 

بهره برداری رسمی خواهد رساند.
برداری  بهره  حجم سرمایه گذاری پروژه های مورد 
در این سفر بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان و میزان 
اشتغال زایی مستقیم طرح ها حدود ۲ هزار و ۵۰۰ 

نفر است.

رییس جمهوری در بدو ورود به رفسنجان:

پروژه های مهمی را در سفر به استان کرمان در دست افتتاح داریم

خبر
رییس سازمان ثبت احوال کشور:

سند زیست بوم هویت

 تدوین شده است 
رییس سازمان ثبت احوال کشور به تکمیل پایگاه اطالعات جمعیت کشور 
و  استعالم  کار  کشور  نقطه  هزار   ۲۰۰ در  اداره   ۲۰۰ گفت:  و  پرداخت 
تشخیص هویت را انجام می دهند، به طوری که در ثانیه ۱۰ هزار استعالم 

را ظرفیت پاسخگویی داریم.
»حمید درخشان نیا« در مراسم تودیع و معرفه مدیرکل ثبت احوال استان 
کرمان با بیان اینکه ۷۵ درصد مراجعان به ادارات ثبت احوال رضایتمندی 
از خدمات را اعالم کردند افزود: سازمان ثبت احوال در ارائه آمار درست و 
ثبتی رتبه برتر را دارد و حفظ این رتبه ها سخت تر است و ادامه روند خدمت 

را دشوارتر می کند. 
معاون وزیر کشور با اشاره به ظرفیت صدور ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کارت 
ثبت  قانون  و گفت:  پرداخت  برنامه های سازمان  به  ماه،  هوشمند ملی در 
زودی  به  و  است  اصالح  در حال  تحوالت  با  متناسب  سالها  از  بعد  احوال 

تقدیم دولت برای گذراندن مراحل تصویب می شود.
درخشان نیا به تکمیل پایگاه اطالعات جمعیت کشور پرداخت و گفت: ۲۰۰ 
اداره در ۲۰۰ هزار نقطه کشور کار استعالم و تشخیص هویت را انجام می 
دهند، به طوری که در ثانیه ۱۰ هزار استعالم را ظرفیت پاسخگویی داریم. 
وی با بیان اینکه ۳۰ میلیون نفر مراجعه در سال به ادارات ثبت احوال داریم 
از رونمایی سامانه تغییر نشانی خبر داد و بیان کرد: سند زیست بوم هویت 

تدوین شده است.
احوال  و  ثبت  سابق  مدیرکل  زین الصالحین«  »حسین  ایسنا،  گزارش  به 
استان نیز در این مراسم در تشریح برنامه های این مجموعه از افتتاح ۱۴ 
اداره ثبت و احوال شهرستان های کرمان طی سال جاری خبر داد و ابراز 
کرد: این ادارات تاکنون استیجاری بودند که با تالش و همکاری سازمان 

توانستیم ساختمان ملکی آنها را بنا کنیم. 
وی از بروزرسانی سایر ادارات ثبت احوال و ناوگان حمل و نقل اداره کل در 
سطح استان خبر داد و افزود:  با اجرای طرح پایش، ۹۹ درصد ثبت وقایع 

حیاتی در استان انجام گرفته است. 
زین الصالحین به خدمات فناوری و الکترونیکی ثبت احوال اشاره داشت و 
گفت: ۱۰۰ دفتر پیشخوان و دفاتر پست را برون سپاری کردیم و مباحث 

الکترونیکی در دستور کار قرار دارد.
براساس این گزارش در این مراسم محمد قاسمی به عنوان مدیرکل جدید 

ثبت احوال استان کرمان معرفی شد.

افتتاح بخش بخار نیروگاه گهران سیرجان

 با حضور رییس جمهوری
 

مدیرعامل شرکت برق حرارتی، از افتتاح بخش بخار نیروگاه گهران سیرجان، 
همزمان با سفر رئیس جمهوری و وزیر نیرو به استان کرمان خبر داد.

»محسن طرزطلب« با بیان اینکه بخش بخار این نیروگاه به ظرفیت ۱۶۶ 
مگاوات با راندمان ۴۹.۵ درصد توسط بخش خصوصی احداث شده است، 
اظهار کرد: این نیروگاه با ظرفیت ۴۹۲ مگاوات شامل دو واحد گازی و یک 
واحد بخار احداث شده و در قالب پویش »هرهفته- الف-ب-ایران« توسط 
در  کشور  شرق  جنوب  مردم  تا  می رسد  بهره برداری  به  جمهوری  رئیس 

استان کرمان از مزایای این پروژه مهم برخوردار شوند.
وی با اشاره به اینکه بخش بخار این نیروگاه به ظرفیت ۱۶۶ مگاوات دارای 
 ۳۳۲ ظرفیت  به  نیز  آن  گاز  بخش  گفت:  است،  درصدی   ۴۹.۵ راندمان 

مگاوات و ۳۴ درصد راندمان در سال ۱۳۹۶ افتتاح شده است.
به  کدام  هر  نیروگاه  این  گازی  دوم  و  اول  واحد  اینکه  بیان  با  طرزطلب 
ظرفیت ۱۶۶ مگاوات، در میانه سال ۹۵ با شبکه سراسری سنکرون شده 
و در اسفند همان سال به بهره برداری رسیدند، گفت: برای احداث این دو 
واحد به مجموع ظرفیت ۳۳۲ مگاوات، ۱۴۰ میلیون یورو هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی هزینه ساخت این نیروگاه را 
در واحدهای گازی و یک واحد بخاری بالغ بر ۲۸۰ میلیون یورو در بخش 
ارزی و ۱۴۰۰ میلیارد ریال در بخش ریالی اعالم کرد و افزود: تمامی هزینه 

این پروژه با سرمایه گذاری شرکت گهر انرژی سیرجان تأمین شده است.

شهردار کرمان تاکید کرد:

اجرای صحیح طرح ترافیکی پنج راه ۲۴ آذر

به نظارت پلیس نیاز دارد
به  آذر   ۲۴ پنج راه  ترافیکی  طرح  صحیح  اجرای  گفت:  کرمان  شهردار 

همکاری و نظارت قاطع پلیس نیاز دارد.
به گزارش کرمان شهرآنالین، سید مهران عالم زاده در نشست عمومی شورای 
انتقاد آقای  به  آبان، در پاسخ  اسالمی شهر کرمان ضمن گرامیداشت ۱۳ 
تخلف  خصوص  در  شورا  شهرسازی  و  معماری  کمیسیون  رئیس  ارجمند 
برخی از شهروندان از طرح ترافیکی پنج راه ۲۴ آذر و انتقاد برخی از این 
طرح افزود: طرح مصوب شورای ترافیک استان است و شهرداری، مجری 

مصوبه است.
وی با تاکید بر اینکه طرح ترافیکی ۲۴ آذر طبق مصوبات شورای ترافیک 
این  در  الزم  تابلوهای  و  عالئم  کلیه   کرد:  تصریح  است،  شده  اجرا  استان 

خصوص توسط شهرداری در این محدوده نصب شده است.
شهردار کرمان ادامه داد: بنابراین در مرحله ی بعد نیاز به برخورد قاطع با 
متخلفان است که بر عهدۀ پلیس راهنمایی و رانندگی است و همکاری این 

نهاد را می طلبد.

دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار خبر داد:

جذب حدود۷۳ میلیارد تومان برای مقابله باریزگردها 
دبیر ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار گفت: مطالبه و پیگیری 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان باعث شد امسال افزون 
بر۷۳ میلیارد تومان اعتبار برای مقابله باریزگردها در این استان جذب 

شود.
کمیته  نشست  در  طهماسبی  علی محمد  ایرنا،  دریافتی  گزارش  به 
مقابله با پدیده گرد و غبار در کرمان افزود: کرمان سومین استان در 

جذب اعتبارات گرد و غبار در سال ۹۸ بوده است.
وی ضمن تقدیر از برگزاری مرتب کارگروه گرد و غبار کرمان و نظارت 
مدیریت استان بر عملکرد سازمانهای مرتبط باریزگردها، گزارشی از 
توزیع  و چگونگی  غبار خیز کشور  مناطق  در  انجام شده  تحقیقات 

اعتبارات ارائه کرد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان هم در این 
نشست اظهار داشت: کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور با ۱۷ 
درصد کانون گرد و غبار و درگیری تمام سال با این معضل از کمبود 

اعتبارات در این حوزه رنج می برد.
سیدمصطفی آیت الهی موسوی عنوان کرد: با وجود اعالم اختصاص 
اعتبار ۷۳ میلیارد تومانی امسال برای گرد و غبار این مبلغ ۹ درصد 
اعتباراتی است که برای جنوب شرق و شرق در نظر گرفته شده است 

و کرمان نیازمند اعتبار بیشتری در این حوزه است.
وی در ادامه بر برگزاری مرتب کارگروه ها در استان کرمان اشاره کرد 
و گفت: محیط زیست موظف است هر سه ماه این گزارشات را به ستاد 

کشوری اطالع دهد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان بیان داشت: 
شهرداری با ایجاد کمربند سبز  کمک بزرگی به حفظ شهر کرمان در 
برابر گرد و غبار می کند و الزم است منابع طبیعی برای ایجاد کمربند 

سبز و احداث باد شکن زنده این ارگان را حمایت کند.
نشست کمیته مقابله با پدیده گرد و غبار با حضور دبیر ستاد ملی 
مقابله با گرد و غبار سازمان حفاظت محیط زیست کشور و سرپرست 
معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان، مدیر کل حفاظت 
محیط زیست استان کرمان، مدیرکل منابع طبیعی استان و جمعی از 

مسئوالن در محل استانداری کرمان برگزار شد.
 پیگیری اعتبارات مقابله با گرد و غبار استان کرمان در سال جاری در 

دستور کار نشست است.

استاندار کرمان گفت: در سفر رئیس جمهوری به استان کرمان با 
بهره برداری از بیش از ۵۰ طرح مهم با سرمایه گذاری افزون بر ۱۵ 
کریمان  دیار  در  تولید  رونق  برای  بلندی  گام  تومان،  میلیارد  هزار 

برداشته می شود.
دکتر محمد جواد  فدایی با اشاره به افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی 
میزان سرمایه گذاری صورت گرفته در استان کرمان در ۴ ماه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزود: رویکرد دولت تدبیر 
کشور  در  محرومیت  و  فقر  رفع  و  اشتغال  توسعه  بر  مبتنی  امید  و 
بوده و در این راستا تالش کرده است تا ضمن اتمام پروژه های نیمه 
تمام، پروژه های کارشناسی شده و مورد نیاز مردم طراحی و به بهره 

برداری برسد.
وی تصریح کرد: استان کرمان به عنوان بهشت معادن ایران یکی از 

مناطق مستعد برای توسعه صنایع معدنی است و در راستای توسعه 
متوازن استان، برنامه ریزی مناسبی برای گسترش صنایع در مناطق 
بزرگ  طرح  افتتاح  که  است  گرفته  صورت  استان  برخوردار  کمتر 

کارخانه فوالد احیاء استیل بافت نمونه ای از این موارد است.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان با اشاره به توزیع و 
پراکندگی پروژه های قابل افتتاح سفر رئیس جمهور در سطح استان 
عنوان کرد: تعدادی از وزرا و مشاوران رئیس جمهوری به شهرستان 

های مختلف استان سفر می کنند.
دکتر  در سفر  افتتاح  قابل  های  پروژه  زایی  اشتغال  کرمان  استاندار 
روحانی را حدود ۲۵۰۰ نفر اعالم کرد و یادآور شد: این پروژه ها در 
بخش های گردشگری، کشاورزی، بهداشت و درمان، ورزشی، صنعت 

و معدن و فرهنگی و اجتماعی به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر کل سابق ثبت احوال استان کرمان از راه اندازی ۱۰۰ میز 
این  احوال  ثبت  ادارات  در  رجوع  ارباب  کار  تسهیل  برای  خدمت 

استان خبر داد.
 ، باشگاه خبرنگاران جوان   های  استان  گروه  گزارش خبرنگار  به 
حسین زین الصالحین، مدیر کل سابق اداره کل ثبت و احوال استان 
کرمان در آیین تودیع و معارفه مدیر کل ثبت احوال استان کرمان 
با اشاره به اینکه یادی بکنیم از شهدای ثبت احوال که راه توسعه 
و پیشرفت را برای ما گشودند، گفت: اردیبهشت سال ۹۳ توفیق 
خدمت داشتم از بدو ورود با، اما و اگر هایی روبه رو بودم، اما معتقد 
به دست هم  پیشرفت دست  برای  باید  همه  در کشور  که  بودیم 
دهیم و بعد ها دل ها به هم نزدیک شد و کار جهادی شکل گرفت.

زین الصالحین افزود: کار انسانی همراه با شجاعت و افتخارآفرینی 
شکل گرفت و جای خود را به، اما و اگر ها داد که نتیجه اش دوستی 

احوال حل  ثبت  در  زیرساخت ها  ایراد  باعث شد  نهایت  در  و  شد 
شود.

او افزود: ما ۱۴ واحد استیجاری داشتیم، اما اکنون در همه استان 
ثبت احوال برای خود ساختمان دارد.

ناوگان  امروز  داشت:  اظهار  کرمان  استان  احوال  ثبت  سابق  مدیر 
فضای  ما  شده،  رسانی  روز  به  و  کرده  پیدا  ارتقا  ما  نقل  و  حمل 
عمومی خود را به سطحی رساندیم که هم ساختار فیزیکی و هم 
محیطی با نشاط برای کارکنان فراهم باشد، ما امروز به نرم باالیی 

در کشور رسیده ایم.
می دهیم  تحویل  روز  سه  تا  دو  طی  را  شناسنامه  امروز  گفت:  او 
همچنین اقدامات بسیار خوبی از جمله تکریم ارباب رجوع، کسب 
رتبه های برتر استانی، تعامل بین دستگاه ها را در شناسنامه کاری 

خود داریم.

دانش  و  علوم  انسانیت،  مباحث  در  معتقدیم  زین الصالحین گفت: 
حسن خلق و اراده نیاز است که در کرمان شکل گرفت و در حال 
رجوع  ارباب  کار  تسهیل  برای  خدمت  میز   ۱۰۰ از  بیش  حاضر 

وجود دارد.
مدیر کل سابق ثبت احوال استان کرمان بیان داشت: امروز سازمان 
ثبت احوال در همه موارد رشد کرده است در کل کشور در حوزه 
باالترین نمره را در سطح کشور کسب  رضایت مندی ثبت احوال 

کرده است.
او افزود: در ثبت احوال امروزه حرکت بر پایه دانش و جوان گرایی، 
حرکت به سمت فناوری است همچنین طرح زیست بوم فناوری 

در حوزه ثبت احوال در کشور در حال تدوین است.
در پایان محمد قاسمی مدیر کل جدید ثبت و احوال استان کرمان 

معرفی شد و از زحمات مدیرکل سابق زین الصالحین تقدیر شد.

استاندار کرمان خبر داد:

سرمایه گذاری در استان 200 درصد افزایش یافت

راه اندازی ۱00 میز خدمت در ادارات ثبت احوال کرمان

اختصاص رتبه نخست ایجاد

 اشتغال به بردسیر
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان بردسیر، از رتبه اول 

تحقق ایجاد اشتغال شهرستان بردسیر در سطح استان خبرداد.
  ، باشگاه خبرنگاران جوان   های  استان  گروه  گزارش خبرنگار  به 
بردسیر  شهرستان  فرمانداری  اجتماعی  سیاسی  معاون  وفایی، 
گفت:این  و  خبرداد  اشتغال  رصد  سامانه  در  نفر   ۱۴۴۵ ثبت  از 
داده  اختصاص  خود  به  را  برتر  رتبه  اشتغال  زمینه  در  شهرستان 

است.
پرداخت  عامل  بانک  بعنوان  رسالت  بانک  کرد:  تصریح  وفایی 
میزان  به  فقره  با ۱۵۸  اشتغالزایی مشاغل خرد خانگی  تسهیالت 
را  شهرستان  بخش  چهار  سطح  در  تسهیالت  ریال  میلیارد   ۲۲

پرداخت کرده است.
بردسیر، اگرچه از جمله شهرستان های کوچک استان کرمان بشمار 
می رود، و روی نقشه جغرافیا فضای مختصری را اشتغال کرده با 
اینهمه از جهت قدمت وکهنسالی در تاریخ این دیار نقطه عطفی 

محسوب می شود.

آگهی مناقصه عمومی 
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری کرمان در نظر دارد جهت خرید تجهیزات مرکز داده )به شرح ذکر شده در اسناد 
مناقصه( از طریق برگزاری مناقصه عمومی با پرداخت مبلغ معامله به صورت نقدی اقدام نماید. لذا از کلیه فروشندگان حقیقی و 
حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید برای خرید اسناد مناقصه از تاریخ ۹۸/۸/۱۴ لغایت ۹۸/۸/۲۸ و جهت تسلیم پیشنهادات 
تا تاریخ ۹۸/۹/۳ به مدیریت امور قراردادهای شهرداری مرکز به آدرس کرمان، میدان شورا، ساختمان جدید شهرداری مراجعه نمایند. 
شرکت کنندگان باید مبلغ ۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه به یکی از صورتهای ضمانت نامه بانکی و 
یا وجه نقد واریزی،  به همراه سایر مدارک تحویل نمایند. بازگشایی پاکات در تاریخ ۹۸/۹/۴ انجام می شود و در صورتیکه برندگان 
مناقصه حاضر به انجام معامله نشوند ضمانت نامه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. بدیهی است که هزینه چاپ آگهی 

به عهده برنده مناقصه می باشد. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. ۶۵۱۹۵۱

مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 9801025
طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اصالحی اجرای ثبت اسناد و امالک بدین وسیله به 
علیرضا مداح فرزند ابراهیم به شماره ملی 2991552522 ابالغ می شود بانک سپه کرمان جهت 
وصول فعال مبلغ  9/886/609/104 ریال موضوع الزم االجرا بموجب سند شماره 11990- 
1395/9/3 به انضمام نیمعشر دولتی علیه شما اجرائیه صادر نموده، با توجه به اینکه آدرس شما 
نیز نتوانسته آدرس شما را جهت ابالغ  طبق اعالم مامور ابالغ شناسایی نگردیده و بستانکار 
اوراق اجراییه معرفی نماید و آدرس فعلی شما نیز برای این اداره مشخص نمی باشد لذا طبق 
ماده فوق این آگهی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر و شما از تاریخ انتشار که 
روز ابالغ محسوب می گردد ظرف مدت ده روز مهلت دارید که نسبت به پرداخت بدهی 
اقدام نمایید بدیهی است در غیر این صورت طبق مقررات نسبت به ادامه عملیات اجرایی اقدام 

خواهد شد ضمنا بجز این آگهی، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. 1159 م/الف
عیلرضا محمدی کیا - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان
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گزارش »کرمان امروز« از کمبود داروی انسولین در داروخانه های کرمان؛

مسئوالن را خواب برده و انسولین را باد!

اشاره:
همه آن را با نام بیماری شیرین می شناسند اما  شیرینی 
ای که پایانش تلخی مرگ را در پی دارد. قدیمی ترها به 
آن می گویند مرض قند و اصطالح پزشکی اش بیماری 
دیابت است. انسولین هم تنها داروی کنترل این بیماری 
این دارو به شدت در داروخانه های  این روزها  اما  است. 
کرمان کمبود است و بیماران دیابتی را با مشکالت عدیده 
پزشکی  علوم  مسئوالن  اگر چه  است.  ساخته  مواجه  ای 
می  سخن  دارو  این  فوری  تامین  برای  تالش  از  کرمان 
گویند و اعالم می کنند داروی انسولین در گمرک است و 
به زودی ترخیص می شود اما تحقیقات میدانی ما و رجوع 
به داروخانه های موجود در سطح شهر حاکی از آن است 
و  است  کمبود  ها  داروخانه  در  انسولین  داروی  هنوز  که 

حتی وجود ندارد!
انسولین چیست؟

مقدار  به  انسولین  ترشح  عدم  از  ناشی  دیابت  واقع  در 
طبیعی یا عدم کارآیی انسولین است و برای درمان دیابت 
با طب سنتی یا طب جدید در هر صورت الزم است نوع 
دیابت مشخص شود. انسولین یکی از مهم ترین هورمون 
های درون خون است که شبیه سایر هورمون ها، وظیفه 
کمک به واکنش های شیمایی مفید برای بدن را دارند. 
شکستن  به  کمک  ساده  بسیار  زبان  به  انسولین  وظیفه 
ساختارهای قندی و تبدیل آن به ساختار های مورد نیاز 
ترین  از مهم  یکی  گلوکز  این که  به خصوص  است  بدن 
ترکیبات برای سوخت سلول ها و تامین انرژی مورد نیاز 
از مهم ترین  بدن است. به خصوص این که گلوکز یکی 
انرژی به شمار  ترکیبات برای سوخت سلول ها و تامین 
می رود و در صورتی که میزان آن به درستی تامین نشود 

سلول ها و بافت ها قادر به فعالیت صحیح نیستند.
یا  پانکراس  غده  انسولین،  هورمون  ترشح  مسئول 
لوزالمعده است. اگر فعالیت این غده دچار اختالل شود و 

انسولین کمی در خون باشد دیابت نوع یک ایجاد می شود 
که معموال در سنین کودکی و نوجوانی خود را نشان می 
دهد. در صورتی که اگر انسولین به مقدار کافی باشد ولی 
نتواند تاثیر خاصی بر گلوکز بگذارد دیابت نوع 2 خواهد 
بود. البته انواع دیابت به این دو نوع محدود نمی شود ولی 
به طور کلی بیشترین آمار بیماران دیابتی را در این دو گروه 

تشکیل می دهند.
تعداد مبتالیان  به دیابت در ایران

واگیر  غیر  های  بیماری  مدیریت  دفتر  معاون  گفته  به 
در  باالی 25 سال  بهداشت، 11 درصد جمعیت   وزارت 
کشور به دیابت مبتال هستند که در این میان تعداد افراد 

مبتال به دیابت نوع دو بسیار قابل توجه تر از مبتالیان به 
دیابت  نوع یک است. از این آمار یاد شده 10 درصد را 
مردان و 5/11 درصد را زنان تشکیل می دهند. در گذشته 
بسیار  بزرگ  و شهرهای  روستاها  در  دیابت  به  ابتال  آمار 
متفاوت بود اما اکنون در روستاها نیز هشت درصد جمعیت 
باالی 25 سال دیابت دارند که این عدد حاکی از رشد 12 
درصدی ابتال به دیابت در روستاها در سالیان اخیر است. 
از تعداد مبتالیان به دیابت در استان کرمان متاسفانه آمار 

جدید و به روزی دریافت نکردیم!
کمبود داروی انسولین در داروخانه ها

برای  تالش  از  کرمان  پزشکی  علوم  مسئوالن  چه  اگر 

تامین فوری این دارو سخن می گویند و اعالم می کنند 
داروی انسولین در گمرک است و به زودی ترخیص می 
های  داروخانه  به  رجوع  و  ما  میدانی  تحقیقات  اما  شود 
موجود در سطح شهر حاکی از آن است که هنوز داروی 

انسولین در داروخانه ها کمبود است و حتی وجود ندارد!
پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  مدیر   ، حسیبی  محمد 
باره گفت:  این   با خبرگزاری مهر  در  کرمان در گفتگو 
کمبود داروی انسولین محدود به استان کرمان نیست و 
در  مسئوالن  و  دارد  وجود  کشور  کل  در  محدودیت  این 
که  آنچه  اما  دارو هستند.  فوری  تامین  برای  تالش  حال 
مهم است اینکه در مجموع سه نوع انسولین در بازار وجود 
دارد و کمبود انسولین در خصوص سایر گونه های این دارو 
در استان کرمان وجود ندارد و در صورت مراجعه بیماران 

میتوانند گونه های دیگر را دریافت کنند.
با پزشکان غدد در استان کرمان  اینکه  به  با اشاره  وی 
تعامل شده است و قرار است به این دست بیماران گونه 
جایگزین دارو تجویز شود، این گونه انسولین که در استان 
کرمان با کمبود مواجه شده گونه ای خاص محسوب می 
این  از  و  است  قلمی  انسولین  با  جایگزین  قابل  و  شود 
بیماران می خواهیم بالفاصله برای جایگزین کردن دارو با 

پزشک خود تماس بگیرند.
مسئوالن  اطالع  به  انسولین  کمبود  کرد:  تاکید  وی 
مربوطه رسیده است و دارو وارد کشور شده و هم اکنون 
در گمرک است و مراحل ترخیص را طی می کند و پیش 
بینی می کنیم حداکثر تا دو هفته دیگر در همه داروخانه 

ها توزیع شود.
مدیر داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: این نوع 
انسولین نوو رپید است که به عنوان دارویی که سریع اثر 
می کند شناخته می شود و به دلیل مشکالتی در گمرک 
با کمبود مواجه شده است و این مشکل در حال رفع شدن 

است.
در  بیماران  گرفته  صورت  تمهیدات  با  گفت:  حسیبی 
راهنمایی می  به پزشکان متخصص غدد  صورت مراجعه 

شوند و عوارضی برای آنها ایجاد نمی شود.
وی ادامه داد: پیش بینی می کنیم طی روزهای آینده 
مشکل  و  گیرد  قرار  مردم  دسترس  در  انسولین  نوع  این 

رفع شود.

   این روزها داروی انسولین به شدت در داروخانه های کرمان کمیاب شده و بیماران 
دیابتی را با مشکالت عدیده ای مواجه ساخته است. اگر چه مسئوالن علوم پزشکی کرمان 
از تالش برای تامین فوری این دارو سخن می گویند و اعالم می کنند داروی انسولین در 
گمرک است و به زودی ترخیص می شود اما تحقیقات میدانی ما و رجوع به داروخانه 
های موجود در سطح شهر حاکی از آن است که هنوز داروی انسولین در داروخانه ها 

کمبود است و حتی در برخی مناطق اصال وجود ندارد و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

یادداشت های 
گاه و بی گاه

کاله 
بر سر خود  به من سفارش می کرد کالهی  دوستی همیشه 
بگذارم تا روزی یک کاله برای من هدیه آورد. صبح زود 
روز بعد کاله بر سر گذاشتم و از خانه بیرون آمدم و مشغول 
کار شدم. نزدیک اذان ظهر بود که برای وضو گرفتن رفتم 
دست بردم کالهم را بردارم. کاله نبود تا بین راه متوجه شدم 
کالهم را جایی فراموش کرده ام. از خجالت اینکه هر لحظه 
ممکن است دوستم را ببینم و او سراغ کاله را بگیرد فوری 
به مغازه کاله فروشی رفتم و کالهی مثل کاله اول خریدم 
و بر سر گذاشتم فردای آن روز دو سه روز بعد همان ماجرا 
فروشی  کاله  مغازه  به  روز  پنج  چهار  از  بعد  تا  شد  تکرار 
رفتم و همه کاله هایی که مثل کاله اول بود خریدم تا اگر 
و  باشم  نداشته  مشکلی  دیگر  افتاد  اتفاقی  و چندباره  دوباره 
جلوی دوستم با سربلندی بایستم آخرین کاله ذخیره را بر سر 
گذاشتم که بعد از چند روز مواظبت شدید بر سر آن کاله هم 
همان آمد که کاله های قبل به آن دچار شده بودند. دیگر به 
کاله گذاشتن عادت کرده بودم و کاله و کاله گذاشتن جزء 
الینفک من و زندگی ام شده بود ولی آه از پول حتی یک 

کاله که بخرم و بر سر بگذارم.

در نشست کمیته ی تخصصی نامگذاری 
معابر کرمان به تصویب رسید: 

نام های جدید 
خیابان های کرمان 

ی  کمیته  اعضای  نشست  در  امروز:  کرمان  خبرنگار  ـ  کرمان 
تخصصی نامگذاری معابر کرمان در راستای انتخاب نام هایی برای 
این شهر تصمیماتی  تقاطع های  میدان ها و  خیابان ها، کوچه ها، 

اتخاذ شد. 
در این نشست که به ریاست جهانشاهی معاون فرهنگی شهرداری 
محل  در  تخصصی  ی  کمیته  این  اعضای  شرکت  با  و  کرمان 
برای  پیشنهادهایی  شد،  برگزار  کرمان  شهرداری  جدید  ساختمان 

نامگذاری معابر جدید و متغییر برخی معابر به تصویب رسید.
از جمله مصوبات کمیته تخصصی معابر کرمان، بررسی درخواست 
خیابان  شرقی  بخش  نام  تغییر  خصوص  در  مباشرزاده  شهید  مادر 
پروین اعتصامی )حد فاصل خیابان استقالل و خیابان فیروزه( بود 

که پس از بحث و تبادل نظر با درخواست مادر شهید موافقت شد.
دومین مصوبه ی کمیته، نامگذاری دو معبر فاقد نام واقع در بلوار 
از  یکی  پیشنهاد  براساس  جلسه  این  در  بود.  زغالسنگ  شهدای 
زغال  بلوار  از  منشعب  معابر  هماهنگی  ضرورت  کمیته،  اعضای 
سنگ با صنعت زغال سنگ که بیش از شش دهه در کرمان سابقه 
»باب  و  »پابدانا«  نام های  نتیجه  قرار گرفت. در  تاکید  دارد، مورد 
نیزو« که از معادن زغال سنگ در شهرستان زرند به شمار می روند، 

به تصویب رسید.
بنا به درخواست ساکنان شهرک شهید مطهری و مکاتبه ی شهرداری 
منطقه 3 کرمان، نامگذاری دو معبر فاقد نام در این شهرک در دستور 
کار کمیته قرار گرفت و از آنجا که یکی از خیابان های اصلی این 
شهرک به نام شهید زنده روح که یکی از شهدای شاخص نیروی 
انتظامی است، مقرر شد این دو معبر فاقد نام به نام دو تن از شهدای 
جان بر کف نیروی انتظامی نامگذاری شود. در این زمینه، بنیاد شهید 

پیشنهاد مربوطه را ارائه خواهد کرد. 
انتخاب نام برای معبر بدون نام، واقع در انتهای خیابان کمیل، یکی 
دیگر از مباحث کمیته بود. از آنجا که نامهای »نیاوران« و »پونک« 
سنخیتی با محله مذکور ـ که بر جای روستای محمد آباد کرمان 
به  مذکور  معبر  نامیدن  درخواست  نداشت،  ـ  است  گرفته  شکل 
نامهای نیاوران و پونک، مورد موافقت اعضا قرار نگرفت و مقرر 
گردید برای نامیدن معبر از ترکیب »محمدآباد« که حافظ هویت 

تاریخی محله نیز هست، استفاده شود.
در ادامه ی این نشست، درخواست شورای شهر و اصحاب رسانه 
نخستین  از  که  دانشور  محمد  روانشاد  نام  به  معبری  نامیدن  برای 
خبرنگاران رادیو کرمان به شمار می رود، مورد بحث و تبادل نظر 
»دانشور«  معابر کرمان  از  یکی  مقرر شد  نهایت  در  و  قرار گرفت 
نامیده شود که هم زنده کننده ی نام و یاد این انسان شریف است و 

هم از تمامی دانشوران کشور تقدیر شده باشد.
خیابان »خیبر« واقع در شهرک شهید مطهری، یکی دیگر از مباحث 
نشست تخصصی کمیته ی نامگذاری معابر کرمان بود. کارشناسان 
به  باورند، واژه ی خیبر  این  بر  معاونت فرهنگی شهرداری کرمان 
تنهایی، مفاهیم مثبت و ارزشی را به ذهن متبادر نمی کند و جا دارد 
در این زمینه تجدید نظر شود. اعضای کمیته به اتفاق آرا، تغییر نام 

این خیابان را به »فرهیختگان« مورد تصویب قرار دادند.
تغییر نام خیابان حد فاصل بین شهدای خانوک تا چهارراه کوهپایه، 
یکی دیگر از مباحث کمیته تخصصی نامگذاری معابر کرمان بود. 
یکی از اعضای کمیته ضمن تاکید بر لزوم قدرشناسی از زحمات و 
تالش های فرزانگان کرمانی برای حفاظت از دستاوردهای علمی 
و ادبی نام آوران کرمان، نامگذاری این خیابان را که به کمربندی 
شمالی کرمان متصل است به نام استاد سعید نفیسی کرمانی استاد 
و  فارسی  زبان  های  گنجینه  برخی  تصحیح  که  تهران  دانشگاه 
در کارنامه ی خود  را  ادیسه ی هومر  و  ایلیا  آثاری چون  ترجمه 
دارد، پیشنهاد نمود که تصویب آن در هاله ای از ابهام قرار گرفت و 
تصمیم نهایی به نشست بعدی موکول گردید. ناگفته نماند که بنیاد 

شهید خواستار نامیدن این معبر به نام شهدای کوهپایه است. 
اسالمی  جمهوری  بلوار  در  واقع  مهر  مسکن  شهرک  نامگذاری 
بحث کمیته ی  مورد  موارد  از  دیگر  یکی  خیابان کمیل(  )انتهای 
تخصصی نامگذاری معابر کرمان بود. این شهرک توسط شهرک 
سازان منطقه »اکباتان« نامیده شده است که با تاریخ کرمان سنخیت 
و هماهنگی الزم را ندارد. به همین لحاظ بعضی از اعضای کمیته 
روستای  های  زمین  در  مذکور  شهرک  گرفتن  قرار  به  توجه  با 
برای شهرک شدند  نام »محمد آباد«  انتخاب  محمدآباد، خواستار 

که تصویب شد. 
در این نشست نامگذاری کوچه 10 در خیابان سادات خوشرو به نام 

شهید یداهلل کافی نژاد تصویب شد. 
بر  مبنی  نیا  موحدی  شهید  ی  خانواده  درخواست  با  پایان  در 
نامگذاری خیابان کمیل )انتهای کوچه 24( به نام این شهید بزرگوار 
مورد موافقت قرار گرفت و نامگذاری سایر معابر فاقد نام به نشست 

بعدی کمیته موکول شد.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

چرا برخی خانواده های ایرانی تمایل به نگهداری 
سگ یا گربه دارند؟

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

عالقه مندی به برخی از حیوانات خانگی در خانواده های 
ایرانی عالوه بر سگ به گربه نیز مشاهده می شود که به 
عقیده روانشناسان این مساله ناشی از نیازهای احساسی 
و خالء عاطفی در این روزها است این در حالی است که 
متخصصان میکروب شناسی حضور این حیوانات در خانه 
را نیز ناقل بیماری های انگلی و عفونی به انسان می دانند.

حیوانات  از  نگهداری  ایرنا،  اجتماعی  گروه  گزارش  به 
به  مدرن  زندگی  نتایج سبک  از  یکی  عنوان  به  خانگی 
ویژه در جوامع غربی امری شایع است. این اقدام که در 
به  اخیر مشاهده می شود  نیز در سال های  ایران  جامعه 
اعتقاد بسیاری از کارشناسان روانشناسی به سبب خالء 
عاطفی، آسیب های روحی )افسردگی، یاس و ناامیدی، 
اجتماعی(؛  ارتباطات  برقراری  برای  توانمندی  عدم 
دلسوزی، تظاهر و خودنمایی، روزمرگی، تقلید از فرهنگ 

غرب، طردشدگی، استغناء و بی نیازی است.
به گفته شماری از متخصصان میکروب شناسی حضور 
انتقال  سبب  آدمی  مجاورت  در  خانگی  حیوانات  این 
برخی از بیماری های انگلی و عفونی می شود؛ عفونت 
قارچی کرم حلقه ای، بارتونال )ورم غدد لنفاوی(، برخی 
از عفونت های پوستی و بیماری های روده ای از جمله این 
آسیب ها محسوب می شوند که گاه تب تیفوئید )حصبه( 

را نیز به همراه می آورند.
به اعتقاد متخصصان علوم پزشکی این آسیب ها برای 
بیماران )به ویژه بیماران سرطانی که در معرض شیمی 
ایمنی  سیستم  ضعف  دلیل  به  می گیرند؛(  قرار  درمانی 

بدن پرمخاطره تر است.
هزینه کرد اقتصادی به منظور واکسیناسیون، درمان، 
آموزش، تربیت و آذوقه نیز در شرایط کنونی شاید یکی 
خانگی  حیوانات  این  نگهداشت  های  هزینه  از  دیگر 
محسوب شوند؛ وابستگی روحی - روانی به این حیوانات 
تبعات روانشناختی  از  اجتماعی هم  ارتباطات  و کاهش 

این اقدام عنوان می شوند.
بی تردید فطرت بشر با آزار و اذیت هر یک از موجودات 
الهی در تضاد قرار می گیرد؛ اما نگهداشت این حیوانات 
به اسم حیوانات خانگی نیز به عنوان عضوی از خانواده 
بی شک موجب برخی از آسیب های زیستی و اجتماعی 

است.

تحکیم ارتباطات خانوادگی، توسعه تعامالت اجتماعی، 
غنی سازی اوقات فراغت، خودشناسی فردی و خودباوری، 
تعیین اهداف و برنامه ریزی به منظور دستیابی به ارزش 
ها می تواند از جمله عوامل موثر به منظور جلوگیری از 

نگهداشت این حیوانات باشد.
همچنین این حقیقت را نباید فراموش کرد که حیوانات 
به طور بیولوژیک متعلق به طبیعت و خواستار زندگی در 
بدان  باید  که  آزاد هستند؛ حقی  و  طبیعی  محیط  یک 

احترام گذاشته شود.
از  نگهداری  دلیل  ترین  مهم  عاطفی؛  خالء 

حیوانات خانگی
"اعظم امامی" یک کارشناس روانشناسی در این باره به 
خبرنگار اجتماعی ایرنا اظهار داشت: یکی از مهم ترین 
دالیل عالقه مندی جامعه به حیوانات خانگی رشد قابل 
توجه برخی از این جانوران )نظیر گربه( در سطح شهر 

است.
ارتباط  در سطح شهر  حیوانات  این  افزود: حضور  وی 
آدمی را با آن ها تقویت و عالقه مندی بدان ها را افزایش 

ایجاد  سبب  ارتباط  برقراری  دیگر  عبارت  به  دهد.  می 
از  امر تمایل به نگهداری  این  پیوند عاطفی می شود و 

حیوانات را افزایش می دهد.
دالیل  ترین  مهم  از  دیگر  یکی  کرد:  تاکید  امامی 
نگهداری از حیوانات خانگی تقلید از فرهنگ غربی است؛ 
نگهداری از این حیوانات در جوامع اروپایی رایج است و 
امروزه تبعیت از فرهنگ اروپا به عقیده شماری از جوانان 

به منزله تجدد است.
این روانشناس ادامه داد: امروزه ارتباطات خانوادگی و 
تعامالت اجتماعی نیز به مانند گذشته مستحکم نیست 
و این امر در درازمدت موجب خالء عاطفی در انسان می 
شود؛ بنابراین به منظور رفع نیازهای عاطفی و احساسی 

از حیوانات خانگی بهره برداری می شود.
از  نگهداری  ترین دالیل  مهم  از  یکی  یادآور شد:  وی 
حیوانات خانگی در جوامع اروپایی نیز کاهش ارتباطات 

اجتماعی و رفع نیازهای عاطفی - احساسی است.
از دیگر  با بیان این که تظاهر و خودنمایی نیز  امامی 
عوامل موثر در نگهداری از حیوانات خانگی محسوب می 

از  دیگر  برخی  و  گربه  و  از سگ  نگهداری  افزود:  شود؛ 
حیوان ها نظیر روباه که در سال های اخیر با رشد قابل 
توجهی نیز روبه رو بوده است؛ گاه به مثابه فرهیختگی 

تلقی می شود.
وی در ادامه در خصوص این مطلب که آیا استفاده از 
حیوانات خانگی به منظور رفع نیازهای عاطفی آسیب زا 
می شود نیز گفت: نگهداری از سگ، گربه و... به منظور 
مواقع  از  بسیاری  در  احساسی  و  عاطفی  نیازهای  رفع 
در  امر  این  و  دهد  می  کاهش  را  اجتماعی  ارتباطات 
درازمدت آسیب زا می شود؛ چراکه خالء عاطفی باید از 

طریق توسعه روابط اجتماعی برطرف شود.
جهت  اقتصادی  های  هزینه  روانشناس  این 
برخی  بروز  همچنین  و  تغذیه  درمان،  واکسیناسیون، 
این  های  آسیب  دیگر  از  را  میکروبی  های  بیماری  از 
نگهداری عنوان کرد و گفت: این مساله نیازمند توسعه 
روابط اجتماعی؛ فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در رابطه 
طریق  از  اقدام  این  اجتماعی  و  زیستی  های  آسیب  با 

تبلیغات است.
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چشمانش 
سگ بسته بود 
به در خانه اش 

که مرا بگیرد 
غافل 

که عمریست 
سگ چشمانش 
مرا گرفته است

حتی بوی تو!
به بی کرانه ی هستی 

رهم بردی 
وقتی که در کنار تو بودم 

از چند و چون 
از بود و نبود 

حرفی نمی زنم 
همچون عمر من 

گذشته است 
بر خواست دلم 
سنگ بسته ام 
صدای دلم را 
کور کرده ام 
راه می روم 

کوچه دلم آرام است
کاش چشم دلم 

پیش تو نبود!
دل و دیده را 

به اشارتی 
به تیزی سنگی 

فروختم 
اما 

عطر تو 
رشک تمامی گلهای باغ خدا 

با رخنه 
در بند بند وجودم 

همیشه با من است 
حتی 

در البالی رخت آخرتم 
بوی خوب پیراهن تو 

در خواب گور هم 
با من است

به قلم سیدرضا 
مجدزاده 

فرهنگ و ادب

سرویس ادبی کرمان امروز

کتابهاییکهازپیامبراسالم)ص(میگویند
در این نوشتار به معرفی چند کتاب درباره زندگی و 

سیره نبوی می پردازیم.
مولفان ما در این  سال ها کتاب های متعددی درباره 
پیامبر اکرم )ص( نوشتند. برخی از این کتاب ها آثار 
در  و  بودند  ادبی  ها  کتاب  این  از  برخی  و  پژوهشی 
قالب های مختلف ادبی خلق شدند. در اینجا به معرفی 

برخی از این آثار می پردازیم:
کتابآفتابعالمونورخدا

کتاب »آفتاب عالم و نور خدا« اثر ابوبکر هدایت اهلل 
مصنف و محمد معروف نودهی است که در انتشارات 
کردستان منتشر شد. این کتاب ترجیع بندی در بیان 
را  آن  که  است  اسالم  پیامبر  ثنای  و  وصف  معجزات، 
دو تن از علمای اهل سنت به نظم کشیدند. فهرست 
آغازین و قافیه هر بیت براساس حروف الفبای فارسی 

مرتب شده است.
آوازگنجشکها

نادری  ناصر  که  است  اثری  گنجشک ها  آواز  کتاب 
آن را در انتشارات پیام محراب منتشر کرد. این کتاب 
روایت  )ص(  اسالم  پیامبر  زندگی  از  را  قصه  چهل 
برعهده  را  کتاب  تصویرگری  امین  مرتضی  می کند. 
داشته است. این اثر برای نخستین بار در سال ۱۳۷۹ 
بار  سه  تاکنون  گنجشک ها«  »آواز  کتاب  شد.  منتشر 
هزار   ۵ به  اثر  سوم  چاپ  تیراژ  و  شده  چاپ  تجدید 

نسخه رسیده است.
اسالمشناسیوپاسخبهشبهات،دفاعازاسالم

وپیامبراسالم)ص(
از  دفاع  شبهات،  به  پاسخ  و  شناسی  »اسالم  کتاب 
اسالم و پیامبر اسالم )ص(« اثری است که علی اصغر 
جمکران  مقدس  مسجد  انتشارات  در  را  آن  رضوانی 

بیان مطالبی درباره اسالم،  به  این کتاب  منتشر کرد. 
از  همچنین  می پردازد.  )ع(  محمد  شناخت  و  بررسی 
اسالم  تاریخ  و  از هجرت  قبل  اسالم، سال ۵۳  پیامبر 
سعیدی  احمد  می گوید.  قمری   ۱۱ سال  تا  آغاز  از 

ویراستاری این کتاب را برعهده داشت.
نورپاکعلیهمالسالم،زندگیپیامبرعالیقدر

اسالم
پیامبر  زندگی  السالم،  علیهم  پاک  نور   ۱۴« کتاب 
عقیقی  عبدالرحیم  از  است  کتابی  اسالم«  عالیقدر 

بخشایشی که در دفتر نشر نوید اسالم منتشر شد. این 
واقعه سال  پیامبر اسالم،  کتاب درباره حضرت محمد 
است.  از هجرت و سرگذشتنامه ۱۴ معصوم  قبل   ۵۳
این اثر برای نخستین بار سال ۸۱ با تیراز ۲ هزار جلد 

منتشر شد.
سیاسی رفتار و اسالم در دیپلماسی اصول

پیامبر)ص(
سیاسی  رفتار  و  اسالم  در  دیپلماسی  »اصول  کتاب 
پیامبر )ص(« اثر محمد غفوری است که در انتشارات 

مهاجر منتشر شد. این کتاب درباره اسالم و سیاست 
تیراژ  با  بار در سال ۸۷  نخستین  برای  اثر  این  است. 
۲۲۰۰ نسخه منتشر شد. در کتاب نخست تعریفی از 
دیپلماسی و نیز مفاهیم جنگ و صلح در جهان عرضه 
مکتب  در  دیپلماسی  ساختار های  از  سپس  می شود. 
می گوید.  )ص(  اکرم  پیامبر  رفتار  در  ویژه  به  اسالم 
در ادامه تاریخ تحول دیپلماسی در دولت های پس از 
اسالم و ویژگی های سفیران در اسالم به رشته تحریر 

درمی آید.
بر کودکی دوره اسالمی تربیت روش و اصول

مبنایسیرهپیامبراعظم)ص(
کتاب »اصول و روش تربیت اسالمی، دوره کودکی بر 
مبنای سیره پیامبر اعظم )ص(« اثر کرم صرفه جو در 
انتشارات آریترین منتشر شد. این کتاب درباره تربیت 
مذهبی  جنبه های  سرپرستی،  کودکان،  خانوادگی، 
اسالم، پیامبر اسالم، سال ۵۳ قبل از هجرت و دیدگاه 
درباره تربیت خانوادگی است. این کتاب برای نخستین 

بار سال ۹۷ در هزار جلد منتشر شد.
میالدنوردرعصرظلمت

نسب  کریمی  محمد  اثر  ظلمت،  عصر  در  نور  میالد 
است که درانتشارات محمد و آل محمد )ص( منتشر 
بیان  را  )ص(  پیامبر  زندگانی  تاریخ  کتاب  این  شد. 
می کند. همچنین نقدی بر تحریفات سلمان رشدی و 
دشمنان اسالم و علت تعدد زوجات در اسالم و بحث 
با  بار در سال ۸۶  برای نخستین  اثر  این  ارتداد دارد. 

تیراژ ۱۵۰۰ جلد منتشر شد.
آخرینسفیر

کتاب »آخرین سفیر« اثر رضا شیرازی در انتشارات 
پیام آزادی منتشر شد. این کتاب درباره زندگی پیامبر 
اسالم )ص( است که برای نخستین بار در سال ۷۰ با 
تیراژ ۱۱ هزار نسخه منتشر شد. مرتضی نمین نقاشی 

این اثر را برعهده داشت.

معرفی چند کتاب  خواندنی

سرویس ادبی کرمان امروز

 اقبال الهوری شاعر و متفکر بزرگ جهان اسالم و از قهرمانان شبه قاره 
هند و پاکستان است که برای آزادی و استقالل مسلمانان در راه هدف 
خود پیروزمندانه مبارزه کرد. وی در ۲۲ فوریه ۱۸۷۷ در خانه ای کوچک 

در محله کشمیران شهر »سیالکوت« در ایالت »پنجاب« به دنیا آمد.
کودکیاقبال

»محمد رفیق« پدر بزرگ اقبال، یکی از ساکنان روستای »لوهار« بود که 
به اتفاق ۳ برادرش از »کشمیر« زادگاه آبا و اجدادی خویش هجرت کرد 
و در شهر سیالکوت هند اقامت گزید. »نور محمد« پدر اقبال که در زمان 
تولد فرزندش در شهر سیالکوت مشغول امور بازرگانی بود، به جهت عالقه 

شدیدی که به اسالم داشت فرد بسیار متدینی شناخته می شد.
دبستان  در  سپس  و  آموخت  را  قرآن  نخست  مکتب خانه،  در  اقبال 
درخشندگی خاصی ازخود نشان داد و در دوره دبستان به دریافت جوایز 
متعددی نیز نائل شد و در همین زمان بود که توجه یکی از دوستان پدر 
اقبال به نام »شمس العلما« که به شغل معلمی اشتغال داشت به اقبال 

جلب شد.
 طبق نوشته »احمد سروش« در مقدمه »کلیات اقبال الهوری«، اولین 
سروده هایی که از قلم اقبال تراوش کرد در دوران دبستان بود و وقتی که 
»مولوی میر حسین« اشعار اقبال را مشاهده کرد به او توصیه نمود بجای 

اینکه به سبک محلی شعر بسراید به زبان اردو شعر بگوید.
اقبال پس از سپری کردن دوره دبستان برای گذراندن دوره متوسطه وارد 
»اسکاچ مشن کالج« شد و در همین ایام بود که برخی از غزلیات خود را 
برای تصحیح نزد شاعر معروف اردو که به »داغ« تخلص داشت می فرستاد 
و استادش پس از چند مرتبه تصحیح به صراحت نوشت که »اشعار اقبال 
محتاج به رسیدگی نیست« و بعد ها که اقبال شهرت پیدا کرد، استادش با 
افتخار در همه جا ذکر می کرد که »اشعار اقبال را من تصحیح می کردم.«

وروداقبالبهالهوروادامهتحصیالت
محمد اقبال بعد از اینکه تحصیالت خود را در زادگاه خود به اتمام رساند، 
نقطه  زادگاهش  از  مهاجرت  و  رفت  الهور  شهر  به  تحصیل  ادامه  برای 
عطف و روزنه جدیدی در زندگی اقبال ایجاد کرد. همزمان با ورود اقبال 
به الهور، این شهر به سرعت در حال توسعه و پیشرفت بود و به تدریج 
داشت به یک مرکز فرهنگی مهم در شبه قاره تبدیل می شد و در همین 
ایام بود که زبان اردو جانشین زبان فارسی شده بود و مراکز ترویج زبان 

اردو به شدت در حال شکل گیری و رشد بود.
در همین دوران اقبال اشعار خود را در انجمن ادبی شهر الهور به زبان 
و  تبدیل شد  در الهور  معروف  به چهره ای  زود  و خیلی  اردو می خواند 
تا  او درخواست داشتند  از  او تماس می گرفتند و  با  جراید الهور مرتب 
اشعار او را در نشریات خود منتشر کنند. اقبال در کنار شعر و نویسندگی 
و در سال  داد  ادامه  این شهر  دانشگاه  را در  در الهور، تحصیالت خود 
۱۸۹۷ لیسانس خود را گرفت و جایزه ای نیز در همین سال دریافت کرد.

آشناییاقبالبا»توماسآرنولد«
پس از دریافت لیسانس، وی توجه خود را به رشته فلسفه و تمدن مغرب 

بعد  انتقادی معطوف ساخت و ۲ سال  و تحقیق  و روش مطالعه  زمین 
نیز در رشته فلسفه، فوق لیسانس خود را دریافت کرد. در همین زمان 
بود که با پروفسور توماس آرنولد آشنا شد و به شدت تحت تأثیر او قرار 
گرفت و این تأثیر همانند تأثیر مولوی میرحسن در شهر سیالکوت بود. 
با توجه به نفوذ مولوی میرحسن در اقبال که باعث بصیرتی عمیق در 
با توماس آرنولد نیز  اقبال به فرهنگ اسالمی شد، آشنایی  قلب و روح 
باعث شد تا با فرهنگ و تفکر غرب آشنا شود. در همین دوران اقبال در 
سرودن شعر استعدادی شگرف از خود نشان داد و در ژوئن ۱۹۰۳ در 
حالی که شهرت شاعری پیدا کرده بود در دانشکده دولتی الهور به عنوان 
استاد یار مشغول تدریس شد و آثار جاودانی از خود به زبان فارسی به 

یادگار گذاشت.
تحصیلدردانشگاه»کمبریج«

اقبال به تدریج با توماس آرنولد دوستی عمیقی پیدا کرد و به توصیه او در 
سال ۱۹۰۵ برای ادامه تحصیل عازم اروپا شد و در انگلستان تحصیالت 
خود را در دانشگاه کمبریج ادامه داد. طبق مقررات دانشگاه کمبریج او 
ابتدا وارد دانشکده تربیتی شد و در نوامبر سال ۱۰۹۷ لیسانس خود را از 
این دانشگاه دریافت کرد و تحت سرپرستی پروفسور »نیک تیگرت« بر 

روی موضوع »مابعدالطبیعه در ایران« شروع به تحقیق کرد.
تحولوتضاربفکریدراحوالاقبال

فکری  تصادم  و  کشمکش  دچار  اروپا  در  اقامت  دوران  اواخر  در  اقبال 
عظیمی شد، و مردد بود که آیا به زندگی عملی بپردازد و یا حیات فکری 
و عملی خود را ادامه دهد. در این کشمکش درونی اقبال به این نتیجه 
رسید که وحدت وجود صوفیانه علت اصلی عقب ماندگی مسلمانان شده 
است و تصمیم گرفت که شعر و شاعری و کار های علمی خود را ترک 

کند و به زندگی و کار های عملی بپردازد.
دوستان اقبال او را از این کار منع کردند و وی را تشویق می کردند که 
همچنان به سرودن اشعار و زندگی علمی و تحقیقی خود ادامه دهد. با 
هدایت »سرعبدالقادر« و »توماس آرنولد« سرانجام اقبال متقاعد شد که 
اگر  بپردازد، چرا که  علمی خود  کار های  و  و شاعری  به شعر  همچنان 
اقبال از زندگی علمی و فکری و سرودن شعر دست می کشید، عالم اسالم 

و جهان بشریت دچار خسران بزرگی می شد.
هر چند اقبال در تمام دوران زندگی خود و حتی تا نیم ساعت قبل از 
مرگ خود به سرودن و شعر گفتن ادامه داد و حتی با آنکه او شاعری 
توانمند بود، ولی هدف او از شعر هیچگاه تدوین منظومه های شعری و 
نشان دادن فصاحت بیان نبود و او فقط می خواست با زبان شعر نظریات 

دینی و اجتماعی خود را بیان کند.
تأثیرحافظومولویبراقبال

این شاعر بزرگ پارسی گوی به موالنا جالل الدین محمد بلخی و حافظ 
شیرازی، ارادتی خاص داشت چنان که خود نوشته است: »هر وقت ذوق 
و قوه تفکر من اوج می گرفت روح حافظ در من جلوه می نمود و من خود 
حافظ می شدم.« و درباره موالنا هم می گوید: مولوی مرا با خود آشنا کرد 
و با او بود که خود را یافتم. اقبال پس از دریافت درجه استادی از دانشگاه 
کمبریج، راهی آلمان شد و در دانشگاه مونیخ تحصیالت خود را ادامه داد 
و بعد از دریافت دکترا مدتی در لندن به تدریس زبان عربی پرداخت و 
یک سال بعد راهی الهور شد و در آنجا به وکالت پرداخت و از کار های 

دیگر دست کشید.
ورودبهسیاست

سال ۱۹۱۱ سال سرنوشت سازی در تفکرات اقبال بود، چرا که می دید 
را  رفتار می کند و آن ها  برده  قاره، مثل  با مسلمانان در شبه  انگلستان 
عقب مانده نگه داشته است. این شاعر متفکر در این زمان شعر »شکوه« 
را سرود و در انجمن حمایت اسالم الهور قرائت کرد و یک سال بعد اقبال 
به عنوان یکی از مهم ترین رهبران فکری مسلمانان شبه قاره هند ظاهر 
شد و با طرح دیدگاه های خود در خصوص مسلمانان و راه های برون رفت 

از مشکالت، مسلمانان را به اتحاد دعوت کرد.
فعالیتهایسیاسیواجتماعی

وادار کردند که گام هایی عملی در  را  او  اقبال  در سال ۱۹۲۷ دوستان 
در  را  خود  اولین حضور جدی  توانست  اقبال  و  بردارد  سیاست  صحنه 
صحنه سیاست با حضور در مجلس شورای ایالتی پنجاب بردارد و در سال 
۱۹۳۰ نیز به ریاست حزب »مسلم لیگ« انتخاب شد و در سال های بعد 
نیز در چندین دوره ریاست این حزب را تجربه کرد. اقبال به نمایندگی 
مسلمانان هند به اتفاق مولوی »شوکت علی« در اولین کنگره اسالمی 
فلسطین که در شهر »بیت المقدس« برگزار شد نیز شرکت کرد و در 
کاشف  اهلل  »آیت  مهمی، چون  که شخصیت های  پرشور  یک سخنرانی 
الغطا« از مراجع بزرگ شیعیان نیز در آن جا حضور داشت، درباره علل 

عقب ماندگی مسلمانان نظرات خود را مطرح کرد.
اقبال به سرعت به عنوان یکی از رهبران و پیشروان عمده مسلمان شبه 
بودند، مورد توجه  از کسانی که خواهان استقالل پاکستان  قاره هند و 
قرار گرفت و به عنوان رهبر مسلمانان هند، خواهان استقالل پاکستان 
شد و از فکر تشکیل پاکستان حمایت کرد و گام  های بلندی در جهت 

نداشت  را  آن  توفیق  اقبال  چند  هر  برداشت.  هند  مسلمانان  نجات 
موجبات  او  نظریه  ولی  کند،  نظاره  را  پاکستان  مستقل  که خود کشور 
جناح،  علی  محمد  و  کرد  فراهم  را  مسلمانان  مستقل  کشور  تشکیل 
رهبر مسلمانان شبه قاره هند با پیگیری و تالش فراوان موجب تشکیل 
پاکستانی،  صاحبنظران  از  بسیاری  شد.  مستقل  و  مسلمان  کشور  یک 
اقبال الهوری را بنیان گذار اصلی پاکستان می  دانند و بر این باورند که 
تالش های او بود که راه را برای مسلمانان به رهبری محمد علی جناح 

فراهم کرد که کشور مستقل پاکستان را بنیان گذارد.
سفربهافغانستان

مشاوره  برای  که  کرد  دعوت  اقبال  از  افغانستان  دولت  سال ۱۹۳۳  در 
در تجدید سازمان دانشگاه کابل به این کشور سفر کند. اقبال که برای 
مردم و دولت افغانستان به خاطر به دست آوردن استقالل کشور خود و 
آزادی از زیر یوغ استعمار انگلیس احترام خاصی قائل بود، این دعوت را 
پذیرفت و به شهر های مختلف افغانستان سفر کرد و در شهر غزنی بر مزار 

»سلطان محمود غزنوی« اشک ریخت.
آثاراقبالالهوری

شمار  به  معاصر  دوران  نوابغ  از  یکی  شک  بدون  الهوری  اقبال  محمد 
می رود؛ و در تمامی آثار اقبال، جهان بینی دینی او که انسان را خلیفه 
خداوند بر روی زمین می داند و عشق به پیامبر اسالم و خاندان مطهرش 
اقبال آثار  از  بر این مدعا است.  در بیشتر آثار وی موج می زند، گواهی 
مهمی به زبان فارسی، اردو و انگلیسی تا کنون منتشر شده است که از 
مهم ترین آثار او که به صورت شعر و به زبان فارسی منتشر شده است، 
»ارمغان  مشرق«،  »پیام  بیخودی«،  »رموز  »اسرار خودی«،  به  می توان 
کرد  اشاره  اقوام شرق«،  کرد ای  باید  چه  نامه«، »پس  »جاوید  حجاز«، 
که این آثار با نام »کلیات اقبال الهوری« در ایران و افغانستان منتشر 

شده است.
اقبال به شمار  »احیای فکر دینی در اسالم« نیز یکی از مهم ترین آثار 
می رود که این کتاب به زبان انگلیسی نوشته شده و ترجمه فارسی این 
کتاب و کتاب »سیر حکمت در ایران« که آن نیز به زبان انگلیسی است، 
»ضرب  جبرئیل«،  »بال  درا«،  »بانگ  است.  شده  منتشر  نیز  ایران  در 

کلیم« نیز از آثار اردوی اقبال الهوری است.
فوتاقبال

بیماری کلیه در سال ۱۹۲۴ به سراغ اقبال آمد، اما طبیب مشهور هندی 
سال   ۱۰ حدود  و  کرد  معالجه  را  اقبال  انصاری«  »عبدالوهاب  حکیم 
دیگر اقبال از سالمتی برخوردار بود، ولی از سال ۱۹۳۴ به بیماری های 
دچار  تدریج  به  و  دچار شد  کم بینی چشم  و  کم شنوایی  مثل  مختلفی 
کسالت ممتدی شد و سر انجام در ۲۱ آوریل ۱۹۳۸ در سن ۶۶ سالگی 
از دنیا رفت و پیکرش در جوار »مسجد پادشاهی الهور« به خاک سپرده 

شد.
اقبال نیم ساعت قبل از مرگ این ابیات را سرود:

سرور رفته باز آید که ناید
نسیمی از حجاز آید که ناید

سر آمد روزگار این فقیری
دگر دانای راز آید که ناید

نگاهی به زندگی و آثار اقبال الهوری؛    شاعر مشرق زمین
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سرویس تاریخ و پژوهش کرمان امروز
 

مرحوم علی شریعتی در تحلیل اهمیت هجرت می پرسد این تامل برانگیز 
نیست که اسالم از میان بسیاری رخداِد مهم مثل فتح مکه یا میالد پیامبر 
می کوشد  اسالم  که  است  این  جز  می کند؟  تاریخ  مبدا  را  هجرت  )ص(، 
انسان و جامعه را با تشویق به هجرِت انفسی و آفاقی، از رکود و توقف و 

انجماد و انحطاط برهاند؟
به گزارش ایرنا،در اسالم شناسِی مرحوم دکتر علی شریعتی برخالف زمانه 
و تحصیالت سنتی دینی  هم عصرش، مطالعه و تحلیل تاریخ سهم بسیار 
زیادی دارد. او در رویکردی جدید و به کمک قلمی سّحار و روحی تشنه 
اولین سنگ بناهای دروس اسالم شناسی خود را با سهم زیادی به شناخت 
و تحلیل تاریخ اسالم اختصاص داد. چیزی که مرسوم نبوده و حتی هنوز 
نیست. روش شریعتی در مطالعاتش از آغاز تا پایان عمر این است که سهم 
زیادی از اسالم را از البالی متون سیره  و تاریخ ها آنهم با به قول خودش 
نگاهی بیطرف و علمی بشناساند، تا دینداراِن جویندۀ سخن تازه را با تاریخ 

اسالم آشتی دهد.
یکی از جذاب  و خواستنی ترین مقاطع برای علی شریعتی در این رویکرد، 
آسانی  به  هجرت  کنار  از  او  است.  »هجرت«  مفهوم  و  تاریخی  مقطع 
تقویم  ماندۀ »مبدأ  مغفول  واقعه  این  از رهگذر  است  معتقد  و  نمی گذرد 

اسالمی« یکی از وجوه مهم اسالم و قرآن و پیغمبر شناخته می شود.
 شریعتی مشخصاً از هجرت در کتاب روش شناخت اسالم و ذیل بخش 
از هجرت ]رسول اکرم )ص[ تا وفات سخن گفته است. از نظر او با مطالعه 
انسان  »پیوند  گفت  می توان  تمدن ها  تاریخ  به خصوص  و  جامعه شناسی 
و  مذهب  جامعه،  ماندن  بسته  اساسی  عامل  زمین«  به  جامعه(  و  )فرد 
همچنانکه  است.  انجماد  و  رکود  علت العلل  چیزی که  است.  جهان بینی 
نقل می کند  تا ۱۹۴۱(  فرانسوی ۱۸۵۹  )فیلسوف  برگسون  آنری  از قول 
کشاورزان بسته ترین طبقات اجتماعی اند. اصطالح جامعه بسته ]یا باز[ را 
هم از برگسون به معنای جامعه ای که در حصار اصول و عقاید و رسوم خود 
محصور است و در گذر قرون هم همواره ثابت مانده می گیرد. نمونۀ جامعه 
بسته از نظر شریعتی قوم یهود و مسیحیِت حبشه و نمونه جامعه باز هم 

جامعه اسالمی قرون دوم و سوم و چهارم و مسیحیت اروپای غربی است.
خویش  مکانی  ظرف  در  که  جامعه ای  است  معتقد  او  منطق  همین  به 
بماند، می بندد و راکد می شود و در نتیجه از ارتقا و تحول و توسعه محروم 
و  فرهنگ  و  فنون  و  علوم  و  احساس  و  فکر  در  آن  تبع  به  و  می گردد 
در  هضم  سرعت  به  آنکه  یا  می ماند.  ُمرده  و  پوسیده  و  منجمد  مذهب 
جامعه متحرک و بازی می شود که با آن تماس یافته است. مثال او در این 
زمینه غرب قرون وسطی است که در جامعه بسته و پوسیده و راکد خود 
به سوی  را  آنکه در جنگ های صلیبی دورازه های حصار بسته اش  تا  بود 
اروپا  ترک  با  اروپاییان  بعد هم  قرن ها  در  یافت. همچنانکه  شرق گشوده 
انحطاط و آدمکشی به  از  و جهانگردی و هجرت و کشف آمریکاست که 

پایه گذاری یکی از جوامع پیشرفته بشری دست می یابند.
هجرت  بودِن  عطف  نقطه  و  اهمیت  به  مقدمات  این  از  پس  شریعتی 
می رسد. از نظر او مطالعه مذاهب بسته و باز و نیز جوامع بسته و باز در 
تاریخ این حقیقت علمی در جامعه شناسی را اثبات می کند که هجرت به 
معنای گسیختن از پیوند جامعه با زمین، جهان بینی انسان را متحول و 
گسترده می کند و از انجماد و انحطاط و رکود رهایی می بخشد. شریعتی 
در یک کالم مهاجرت را حرکت و انتقال بزرگ انسانی معرفی می کند که 

به بینِش جامعه حرکت به سوی ارتقا و کمال می دهد.

شریعتی در پیوند مقدمات خود به هجرت در تاریخ اسالم و سیره پیغمبر 
سخن  به  و  است  پنهان  مهاجرتی  مدنیتی  هر  چهره  پس  در  می نویسد: 
هر جامعه بزرگی که گوش فرا می دهیم، به زبان تاریخ یا اساطیرانش از 
هجرتی حکایت می کند. در اینجاست که مسئله هجرت در تاریخ اسالم، 
قرآن و سیره پیامبر، نه یک واقعه است چنانکه غالبا می بینید، بلکه یک 
اصل بزرگ اجتماعی است و اگر در اسالم به دقت بنگریم آن را به همین 
انجام  پیامبر  فرمان  به  به حبشه  مسلمین  دو هجرت  دید.  گونه خواهیم 
گرفت؛ برای نخستین بار توده عرب ساکن در دره محصوری که شهر مکه 
را در خود گرفته بود، نه تنها از میان قبیله و سرزمین خویش بیرون می 
رفت، بلکه به یک مهاجرت گروهی به یک کشور خارجی دست می زد و از 
دریا می گذشت و پا به قاره دیگر می گذاشت و در کشوری با نژاد و مذهب 
از آن هجرت  اقامت می گزید. پس  تازه ای  و شکل اجتماعی و سیاسی 
بزرگ به مدینه که هم دروازه های بسته مدینه را به خارج می گشود و هم 
مهاجرین قریش را با جامعه نوین و شرایط و محیط تازه ای آشنا می کرد 
و در مدینه سیاست پیامبر در تماس دائمی با قبایل اطراف و توسعه دایره 
نفوذ خویش تا دورترین مرزهای ممکن و ورود  پیاپی از همه سو به مدینه 
و خروج مبلغان و سفیران به اطراف شبه جزیره و حتی به ماوراء مرزها و 
تماس با ایران و روم شرقی و مصر و یمن و....یعنی همه نقاط دور و نزدیک 
جهان آن روز نه تنها همه قرائنی است که پیامبر اسالم می کوشید تا جهان 
بینی بسته جامعه قبایلی عرب را گسترده سازد، بلکه به صراحت، در گفتار 
پیامبر و در آیات قرآن، مهاجرت و به خصوص عالی ترین نوع آن مهاجرت 
فکری و اعتقادی به عنوان یک اصل بزرگ و مقدس و حتی یک تکلیف 

انسانی تلقی شده است.« )روش شناخت اسالم، ص ۱۷۴(
 او در ادامه ضمن اشاره به برخی آیات پیرامون مفهوم هجرت در قرآن 

از قبیل آیه ۲۱۸ سوره بقره، ۱۹۵ سوره آل عمران، ۴۱ سوره نحل و به 
از  گرفته  اوج  را  اسالم  در  مفهوم هجرت  نساء،  خصوص ۹۷-۱۰۰ سوره 
زمین تا بام بلند روح و آسمان های معنویت و انقالبات فکری می گوید و 
می نویسد: چنانکه می بینیم از طرز سخن قرآن در آنجا که از مهاجرت 
»ضرب فی االرض« خروج از دیار و تعبیراتی از دست سخن رفته است. 
به روشنی بر می آید که اسالم به ترک زادگاه و قوم یا وطن و یا جامعه 

می خواند.
۱. در راه ایمان و به خاطر نجات آزادی و شرافت خویش )سرگذشت پر 
برای بدست آوردن  معنی و گیرای اصحاب کهف و هجرت به حبشه(۲. 
شرایط مساعد و امکانات تازه در مبارزه علیه محیط سیاسی و اجتماعی 
ظالمانه خویش از خارج و به عبارت دیگر، ترک جامعه خود برای بازگشت 
پیروزمندانه بدان )مهاجرت از مکه به مدینه ، داستان موس( ۳. اشاعه فکر 
و گسترش عقیده در سرزمین ها و جامعه های دیگر و انجام رسالتی جهانی 
و انسانی که هر مسلمانی به آن معتقد است و در قبال بشریت و بیداری 
و آزادی و خوشبختی همه ملت ها و نژادها مسئولیت دارد )اعزام معلمان 
شناخت  جهان:  علمی  شناخت  و  مطالعه   .۴ کشور(  و  شهر  از  خارج  به 
جغرافیای طبیعی ، گیاه شناسی، آب و هوا، شناخت اقوام، ملت ها، عادات 

و رسوم ها، عقاید و...« )همان، ص ۱۷۹(
شریعتی در تعریف اصل بزرگ هجرت به نظریه هجرت و رجعت آرنولد 
توین  بی )مورخ انگلیسی. درگذشته ۱۹۷۵( اشاره می کند و می نویسد: یک 
مسلمان قرآنی )نوعی از انواع مسلمان های موجود( پس از ایمان و حتی 
گاه پیش از جهاد، بیدرنگ خود را در برابر یک اصل بزرگ، یک فرمان 
قاطع می بیند. مهاجرت از بیرون و مهاجرت از درون. سفر به روی خاک 
دامنه در عمق روح، بیرون رفتن از آنجا که دیگر نه جای ماندن است و به 

در رفتن از آن حال که دیگر نه شایسته بودن.
مهاجرت نه تنها از زادگاه خویش بلکه از خویشتن خویش نیز هم. و چنین 
است که اسالم می کوشد هم جامعه را به حرکت درآورد تا بر جای نایستد 
و نمیرد و هم خود را، انسان را از بیرون به جنبش می خواند و از درون به 
انقالب و بدینگونه است که او را همواره از توقف، انحطاط، انجماد می راند و 
به حرکت و ارتقا و انقالب دائم می کشاند و اینها را با معجزه علمی هجرت 
ترین  برجسته  بی  توین  )آرنولد  انفسی  و هجرت  آفاقی  می کند: هجرت 
مورخ معاصر جهان در شاهکار عظیم خود به نام بررسی تاریخ نظریه ای 
دارد به نام اصل هجرت و رجعت بدین معنی که می گوید شخصیت های 
بزرگ تاریخ بشر که سازنده تمدن و مذهب و یا جامعه ای بودند در دوره 
حیاتشان نخست ترک دیار خویش گفته اند و از جامعه و سرزمین خویش 
رسالت  انجام  برای  آن  در  که  غیبت  روزگاری  از  پس  و  اند  رفته  بیرون 
خطیرشان آماده گشته اند و به میان قوم خود بازگشته اند و کارشان را 
آغاز کرده اند و در حقیقت این رجعت های خالقانه و بزرگ هموراه پس 
از هجرتی آرام و خاموش بوده است. هجرتی که در آن تکوین روح و نبوغ 
آنان عامل اساسی بوده است. ابراهیم، موسی، زرتشت، بودا، پیامبر بزرگ 
اسالم )که پانزده سال سکوت و انزوای او را در حراء می توان دور شدن او 
از جامعه خویش گرفت( و... چنین هجرتی داشته اند«. )همان، ص ۱۸۲(

عنوان  انتخاب  تسمیه  وجه  به  اشاره  ضمن  ادامه  در  شریعتی  مرحوم 
»مهاجر« برای نخسین گروندگان از سوی پیامبر )ص( از میان همه صفات 
ممکن، می گوید: اگر هجرت چنین عظمتی در اندیشه اسالم نداشت بی 
شک از قدمت یا سبقت آنان در اسالم و به خصوص یاری پیامبر در روزگار 
سختی و تحمل سختی و تحمل شکنجه ها و استقبال از خطرها و اخالص 
و ایثار و فداکاری و حقیقت پرستی مطلق و دست شستن از جان و مال و 
خاندان و حیثیتهای اجتماعی و امنیت و لذت و خوشبختی و مقامی که در 
بنیانگذاری نهضت اسالم داشتند می توانست صفتی برای اینان بسازد .آنچه 
این نظر را کامال تأیید می کند و خود یکی از اختصاصات اسالم است«. 

)همان، ص ۱۸۴(
شریعتی پیرو اشاره به گزینش صفت مهاجر برای نخستین گروندگان بر 
نکته مهمی تاکید می کند. اینکه یکی از ویژگی های اسالم انتخاب هجرت 
برای مبدا تقویم است. آنهم وقتی که رخدادهای مهمی نظیر فتح مکه یا 
]یکی  می افزاید:  نکته  این  توضیح  در  نمی شوند.  مبدا  پیامبر)ص(  میالد 
مدینه  به  مکه  از  اولیه  مسلمانان  هجرت  انتخاب  اسالم[  اختصاصات  از 
به عنوان مبدأ تاریخ است )در سال ۱۷ یا ۱۸ عمر به پیشنهاد علی )ع( 
هجرت را به جای عام الفیل و تاریخ های دیگری که رایج بود مبدا گرفت( 
و این جای تأمل بسیار است، چه سنت تاریخی همواره بر این بوده که مبدأ 
تاریخ را والدت رهبر یک نهضت یا مذهب می گرفتند یا پیروزی درخشانی 
که بدان نائل آمده اند. اما در اسالم هیچکدام نه میالد پیامبر، نه فتوحات 
بزرگ وی )به خصوص فتح مکه که قاعدتأ باید مبدأ تاریخ سیاسی اسالم 

می شد( و عجیب است که نه حتی بعثت؛ بلکه بازهم هجرت.
اکنون مکه سرزمین اجداد و اقوام و خاطرات پیامبر در جنگ قریش است 
و سیزده سال مبارزه مداوم در حصارهای استوار و سقف کوتاه و سنگین 
شهر روزنه ای به بیرون نگشاده است. یا باید ماند و ُمرد و یا باید برای نجات 
ایمان و آزادی و انجام رسالت بزرگ خدایی و جهانی به هجرت پرداخت. 
به گفته ویرژیل گئورگیو )نویسنده و داستان نویس ُرمانیایی. درگذشته به 
روید  در صحرا می  که  است  درختی  تنها  خانواده  و  قبیله  سال ۱۹۹۲(: 
)شجره( و هیچ فردی جز در پناه آن نمی تواند زندگی کند. محمد )ص( با 
هجرت خویش شجره ای را که از خون و گوشت خانواده اش پرورده شده 

بود برای پروردگارش قطع کرد.

چرا »هجرت« مبدأ تقویم در اسالم است؟
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مشوق های جدید برای 
مشموالن "ماهر" سربازی

 

نیروهای مسلح  قرارگاه مهارت آموزی سربازان ستادکل  سخنگوی 
برخی مشوق های در نظر گرفته شده برای سربازان دارای مهارت 

را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، سردار موسی کمالی در نشست خبری همایش 
ملی "پنجه های کارآمد، سربازان ماهر" که برگزار شد، گفت: سربازی 
امری مقدس است که نمود عملی مشارکت مردم در امر دفاع است 
را  کشور  دفاعی  مسئولیت  از  عمده ای  بار  ما  سربازان  حقیقتا  و 

برعهده دارند.
وی با بیان اینکه سربازان در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته 
راستا  همین  در  نیز  سربازان  آموزی  مهارت  قرارگاه  گفت:  بودند، 
ایجاد شد. ببینید ما از ابتدای پیروزی انقالب تاکنون ۱۵ میلیون 
خدمت  انجام  از  نیز  نفر  میلیون  هفت  و  رفته  سربازی  به  جوان 
سربازی معاف شده اند که اگر ما مهارت آموزی را زودتر آغاز کرده 
بودیم االن ۲۲ میلیون نفر نیروی ماهر و متخصص در امور مختلف 

در کشور داشتیم.
سربازان  به  که  مشوق هایی  مورد  در  ایسنا  پرسش  پاسخ  در  وی 
ماهر داده خواهد شد،گفت: در آینده اولویت دریافت امریه سربازی 
با آن دسته از مشموالنی خواهد بود که مهارتی را آموزش دیده و 

در سامانه سرباز ماهر ثبت نام کرده اند.
وی با بیان اینکه امکان انتخاب یگان محل خدمت نیز از دیگر از 
مشوق هاست گفت: البته ما تالش می کنیم که تا حد امکان و در 
شرایطی که خللی به توان دفاعی نیروهای مسلح وارد نشود، این 

طرح را اجرا کنیم.
افزود:  مسلح  نیروهای  سربازان  آموزی  مهارت  قرارگاه  سخنگوی 
انتخاب شهر محل خدمت نیز مشوق مشابه دیگری است که آن 
را اجرایی خواهیم کرد و عالوه بر آن مشاور ه های دیگری نیز برای 
سربازان وجود دارد اما شرط اصلی این است که سربازان حتماً در 

سامانه سرباز ماهر ثبت نام کنند.
 کمالی ادامه داد: تعجیل و تعویق در اعزام به سربازی نیز از جمله 
دیگر مشاوره هاست که سربازان می توانند از آن استفاده کنند اما 

تمام مشوق ها تنها برای سربازان ماهر است.
از  دیگری  بخش  در  سربازان  آموزی  مهارت  قرارگاه  سخنگوی 
سخنانش با بیان اینکه نیمی از توان دفاعی ما را جوانان با انگیزه 
و با نشاط که سربازان نیز جزء آن هستند تامین می کند، گفت: ما 
باید دوران سربازی را به دوران خوشایند برای سربازان بدل کنیم. 
سال هاست که در این راستا قدم برداشتیم اما معتقدیم که هر چه 
در این حوزه کار شود باز هم جای کار دارد و در همین راستا نیز 

قرارگاه مهارت آموزی سربازان را ایجاد کردیم.
پل  همچون  سربازان  آموزی  مهارت  قرارگاه  اینکه  بیان  با  کمالی 
ارتباطی میان سازمان ها و دستگاه های مختلف با نیروهای مسلح 
و  کاتالیزور عمل کرده  واقع همچون  قرارگاه در  این  است، گفت: 
ارتباط بین سربازان نیروهای مسلح و سازمان ها و نهادهای دیگر را 
برقرار می کند بطوریکه تا کنون با بیش از ۲0 سازمان تفاهم نامه 

همکاری امضاء کرده ایم.
گفت:  نیز  ماهر  سربازان  کارآمد  پنجه های  همایش  مورد  در  وی 
فاز اول اعطای مشوق به سربازان ماهر، از این همایش که در واقع 
پل ارتباطی میان دانش آموزان و سربازی است آغاز خواهد شد و 
پس از آن با حل مشکالت و آنالیز طرح های قبلی ارائه بسته های 
تشویقی در قبل، حین و پس از سربازی را به دیگر سربازان ماهر 
که همین  است  این  ما  تالش  تمام  البته  کرد.  اجرا خواهیم  نیز 

امسال این طرح برای تمام سربازان ماهر اجرایی شود.

روحانی در جمع مردم یزد:
قوه قضاییه درباره فساد میلیارد دالری توضیح دهد

تعیین  قضا  دستگاه  رییس  از  جمهوری  رییس 
تکلیف پرونده بابک زنجانی و اجرای مصوبه شورای 
پرونده  به  رسیدگی  سرعت  در  ملی  امنیت  عالی 
دو میلیارد دالری را خواستار شد که به گفته وی 
دست  از  را  آن  داشت  وقت  ماه   ۱0 دهم  دولت 

آمریکا درآورد، اما کاری نکرد .
به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین حسن 
کاروان  سفر  جریان  در  جمهوری  رئیس  روحانی 
با  یزد  مردم  یزد در جمع  استان  به  امید  و  تدبیر 
در  مسووالن  همه  فعالیت  و  تالش  لزوم  بر  تاکید 
سه  در  دولت  کرد:  اظهار  فساد  با  مبارزه  زمینه 
الیحه مهم راه های اساسی مبارزه با فساد را روشن 
کرده و تاکنون دو الیحه آن را به مجلس شورای 

اسالمی  تقدیم کرده است.
وی با تاکید بر این که مهمترین مساله در مبارزه 
همه  کرد:  نشان  خاطر  است  شفافیت  فساد،  با 
مردم و مسووالن و همچنین شرکت های دولتی و 
دستگاه ها باید کاری که انجام می دهند، با شفافیت 
و  درآمدها  همچنین  کنند.  تشریح  مردم  برای 
فعالیت های شرکت ها و کار نهادها باید کامال روشن 
باشد و مشخص باشد که چه چیزی از بودجه بیت 
المال مصرف کردند و برای آبادانی کشور چه کاری 

انجام دادند.
از  یکی  شفافیت  الیحه  افزود:  جمهوری  رئیس 
کرده  مجلس  تقدیم  دولت  که  است  مهمی  لوایح 
نزدیک  آینده  در  مجلس  نمایندگان  امیدواریم  و 

بتوانند این الیحه را تصویب کنند.
روحانی با اشاره به تقدیم الیحه مبارزه با فساد از 
سوی دولت به مجلس خاطر نشان کرد: الیحه سوم 
که الیحه تعارض منافع است نیز پس از بررسی در 

دولت در آینده تقدیم مجلس خواهد شد.
وی با تاکید بر این که همه با شفافیت و عزم راسخ 
هر  با  باید  گفت:  کنیم  مبارزه  جامعه  در  فساد  با 
است  فساد  به  آلوده  دستش  کشور  در  که  کس 
نباید  فساد  با  مبارزه  زمینه  در  ما  کنیم.  برخورد 
نه جناح و نه حزب را بشناسیم بلکه همه مردم و 
به صورت شفاف  با فساد  جناح ها خواستار مبارزه 

هستند.
قضاییه  قوه  از  کرد:  اظهار  جمهوری  رئیس 
می خواهم حاال که با فسادهای میلیونی و میلیارد 
میلیارد  فساد  با  مبارزه   ، می کند  برخورد  تومانی 
دالری را نیز برای مردم توضیح دهند؛ هنوز بعد از 
چند سال برای ما روشن نیست؛ آقایی  دو میلیارد 
و ۷00 میلیون دالر پول این مردم را خورده و او را 
دستگیر و حکم اعدام برای او صادر کردند و االن 
نیز این فرد در زندان است اما آن پول کجا رفته 

است؟ 

وی با طرح پرسش هایی از جمله اینکه چه کسانی 
مسئول هستند؟ چرا درباره آنهایی که در این پرونده 
نقش داشته اند، برای مردم توضیح داده نمی شود؟ 
ادامه داد: من از همه مسووالن می خواهم این دو 
مردم شفاف  برای  را  میلیون دالر  و ۷00  میلیارد 
کنند؛ این پول نفت، خزانه و بیت المال بوده است.
از همه مسئولین و  با درخواست  رییس جمهوری 
ارگان ها نسبت به رسیدگی به وضعیت دو میلیارد 
به حلقوم آمریکا رفت  به گفته وی  دالر پولی که 
را  پول  این  که  داشت  وقت  ماه   ۱0 قبل  دولت  و 
دست  روی  دست  اما  درآورد،  آمریکا  حلقوم  از 
گذاشت،گفت: چند سال پیش شورای عالی امنیت 
ملی تصویب کرد که قوه قضاییه باید به سرعت به 
امروز خبری نشده  تا  این پرونده رسیدگی کند و 
است؛ ما می خواهیم پرونده دو میلیارد دالری برای 

مردم روشن شود.
روحانی تصریح کرد: اگر امروز، روز مبارزه با فساد 
توضیح  مردم  برای  را  دالری  میلیارد  فساد  است، 
دهید تا مردم خوشحال شوند و بدانند عزم امروز ما 

برای مبارزه با فساد جزم است.
میلیون   ۹۴۷ پرونده  باید  که  این  به  اشاره  با  وی 
دالری و وضعیت نهادهایی که بیش از ۷00 میلیون 
داده شود،  توضیح  مردم  برای  دارند  بدهکاری  دالر 
اظهار کرد: وزیر نفت را مسئول می کنم که پرونده 
توضیح  مردم  برای  را  نفت  پول  دالر  میلیون   ۷00
که  می کنم  مسئول  را  مرکزی  بانک  رئیس  و  دهد 
در باره پرونده دو میلیارد دالری برای مردم توضیح 
دهد. دستگاه های نظارتی را مسئول می کنم تا درباره 

پرونده ۹۴۷ میلیون دالری به مردم توضیح دهند.
وی ادامه داد: فساد دانه درشتان کجاست؟ چرا به 
این پول ها رسیدگی نمی کنند؟ با بردن چند نفر به 
دادگاه و تبلیغ و سر و صدا کردن سر مردم کاله 
نمی رود. باید بیان شود در این پرونده ها چه کسانی 
شریف   دادستان های  و  قضات  بوده اند؟  مسئول 
نترسند و به این جناح و آن جناح نگاه نکنند. من 
مورد به مورد در استان های مختلف این رقم ها را 
برای مردم اعالم می کنم باید توضیح داده شود که 

این پول ها کجا رفته است.
روحانی با بیان این که در این سفر خبر خوشی هم 
دارم تصریح کرد: بخش اکتشاف شرکت ملی نفت 
ایران در تالش های چند ساله خود به ویژه از سال 
۹۵ توانستند یک میدان نفتی جدید را کشف کنند. 
وسعت  نفت،  بشکه  میلیارد   ۵۳ میدان  این  اندازه 
آن ۲۴00 کلیومتر مربع و عمق آن ۸0 متر است. 
تحریم  را  ایران  نفت  فروش  آمریکا  که  زمانی  در 
کرد، کارگران و مهندسان ما توانستند این میدان 

را کشف کنند.

علم جدید  و  فناوری  به  ما  کرد:  نشان  خاطر  وی 
یک  اگر  مندیم  نیاز  کشور  شدن  ثروتمند  برای 
درصد ضریب بازیافت این میدان نفتی بیشتر شود، 
بیشتر می شود. عده ای   ما  ۳۲ میلیارد دالر درآمد 
خارجی  فناوری های  و  شرکت ها  ورود  مخالف 
علم  دنبال  باید  کجا  هر  ما  اما  هستند  کشور  به 
را  فناوری مردم خود  و  با علم  و  باشیم  فناوری  و 

ثروتمند کنیم.  
که  این  به  اشاره  با  ادامه  در  جمهوری  رئیس 
در  دارند  بداخالقی  کمی  که  افرادی  از  عده ای 
ماه های گذشته اعالم کردند که دولت با ارز ۴۲00 
تومانی ۱۸ میلیارد دالر را در سال ۹۷ برباد داده 
دادم  دستور  مرکزی  بانک  رئیس  به  است،گفت: 
تمام پول های که داده شده است را فهرست کرده 
و اعالم کند. به بانک مرکزی می گویم نامه ای که 
در این زمینه آماده کرده ام را  منتشر کنند تا مردم 
ایمان  نه  و  اخالق  نه  افراد  عده  یک  شوند.  مطلع 

می شناسند و نه منافع ملی را بلدند.
رئیس جمهوری ادامه داد: از این مبلغی که گفته 
می شود ۷.۳ میلیارد دالر کاالهای اساسی مورد نیاز 
دارویی  اقالم  و  کنجاله  از جمله جو، ذرت،  کشور 
و پزشکی وارد کشور شده است. ۱۲ میلیارد دالر 
آنها  لیست  که  شده  وارد  کشور  به  کاال  هم  دیگر 
شدند،  حساب  تسویه  آنها  همه  و  است  مشخص 
یک میلیارد دالر  اختالف حساب است که تعزیرات 
از  این رقم  حکومتی در حال رسیدگی است.البته 

۱۸ میلیارد دالری که اشاره شد بیشتر است.
یک  دولت  این  در  بدانید  مردم  گفت:  روحانی 
ریال و یا یک دالر هم گم نمی شود. آن در دوران 
گذشته بود که میلیاردها گم شد و هنوز آن را پیدا 

نکرده ایم.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلیمن حسن 
در  از صبحت های خود  دیگری  بخش  در  روحانی 
واکنش به شعارهای عده ای از حاضران در جمعیت 
با تاکید بر این که صدای مردم صدای این چند نفر 
جوان نیست خطاب به مردم یزد گفت: شما مردم 
هستید؛  انقالب  خط  در  مردم  و  مهربان  و  بزرگ 
نباید  و  است  آمریکا  خواست  فاصله  و  اختالف 
از حنجره عده ای محدود  آمریکا  بگذاریم خواست 
در  محدود  و  کم  بسیار  عده  آن  گرچه  بلند شود. 
و  کم  گروه  آن  حال  عین  در  اما  هستند،  کشور 
رحمت  پیامبر  و  وحدت  اسالم،  به  هم  را  کوچک 

دعوت می کنم.
یک  در  امروز  ما  همه  داد:  ادامه  جمهوری  رئیس 
در  امروز  داریم  قرار  مهمی  بسیار  تاریخی  شرایط 
برابر  در  یکپارچه   ما  ملت  که  هستیم  شرایطی 
بیگانگان ایستاده است و علیرغم همه تالش هایی که 
آمریکایی ها و دشمنان ما علیه ملت انجام داده اند، 
امروز  ملت ما از هر زمان دیگر برای فداکاری نسبت 

به کشور و دیارشان آماده تر هستند.
وی با بیان این که در طول یک سال گذشته در برابر 
ایستادگی کردیم، خاطرنشان کرد:  بیگانگان  فشار 
در طول یک سال گذشته روزهای سختی به مردم 
ما گذشت؛ در طول سال ۹۷ و ۹۸ فشار اقتصادی 
به کشور ما فراوان بود و مردم روزهای مشکلی از 
نظر اقتصادی داشتند، اما در عین حال ایستادگی و 
وحدت و تالش پیگیر مردم امروز ما را به نقطه ای 
رسانده که به اعتقاد من آمریکا مایوس شده و به 
خوبی می داند که امروز روزی است که ملت بزرگ 

ما در برابر فشار آنها ایستادگی و مقاومت  کردند.
به  ایام  این  تمام  به لطف خدا در  اظهار کرد:  وی 
نقطه ای رسیدیم که دشمن را مایوس کنیم. ارقام و 
آمار اقتصادی به ما می گویند که از اردبیهشت ماه 
امسال در هر ماه شرایط ما بهتر و بهتر شده است 
پیشروی  ماه های گذشته همچنان  در  روند  این  و 

ما است.

افزود: به رغم فشار دشمن، ملت بزرگ  روحانی 
تا مهر، هر ماه  اردیبهشت  ما می تواند در ماه های 
بانک  آمار  براساس  و  کنند  کنترل  را  تورم  فشار 
ماه  تورم  درصد،   ۳ اردیبهشت  ماه  تورم  مرکزی 
خرداد ۲.۳ درصد ، تورم ماه تیر ۲.۲ درصد و تورم 
ماه های مرداد و شهریور 0.۸ درصد بوده است به 
آن معنا است که کارآفرینان، کشاورزان، کارگران 
و مهندسین ما در سراسر کشور تالشان را افزوده 

کرده اند.
علیرغم  که  این  همچنین  گفت:  جمهوری  رئیس 
به  فشارها شاهد رونق صادرات غیر نفتی هستیم 
معنای تالش  و کوشش در کشور است . اگر امروز 
در کنار هم برای آبادانی کشور بر تالششان اضافه 
کنیم و در این شرایط بتوانیم در برابر دنیا در زمینه 
کردن شرکت های  فعال  همچنین  و  دانش  و  علم 
باشیم،  در کشور  بزرگ  تحول  بنیان شاهد  دانش 
به خوبی می توانیم دشمنان خود را منکوب کنیم.

به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین حسن 
به   خود  از صحبت های  دیگری  بخش  در  روحانی 
و  انقالبی  مبارزات  در  یزد  مردم  حضور  سوابق 
دوران  در  استان  این  مردم  رشادت های  همچنین 
دفاع مقدس اشاره  و خاطر نشان کرد: حرکت و 
اوج انقالب اسالمی در دی ماه ۵۶ در تبریز بود اما 
و  یزد  از  انقالب  نهضت  و  فروردین ۵۷ حرکت  از 
مردم غیور این استان آغاز شد؛ این دهم فروردین 
۵۷ بود که گام به گام ما را به ۲۲ بهمن و پیروزی 

انقالب اسالمی نزدیک کرد.
والدت  ایام  فرارسیدن  به  اشاره  با  همچنین  وی 
هفته  و  )ع(   صادق  امام  و  )ص(  اسالم  پیامبر 
اتحاد،  هفته  وحدت  هفته  کرد:  اظهار  وحدت 
وحدت، یگانگی و قرب بیشتر به راه و مسیر پیامبر 

عظیم شان اسالم است.
روحانی همچنین در بخش دیگری از صحبت های 
آذربایجان  روزهای گذشته  زلزله  به  اشاره  با  خود 
شرقی ضمن ابراز همدردی با حادثه دیدگان این 
کمک  در  اندرکاران  دست  همه  از  گفت:  زلزله 
رسانی به زلزله زدگان تشکر می کنم که در روزهای 
سخت مردم در کنار هم و خط همکاری و تعامل و 

یاری یکدیگر قرار دارند.
روحانی در ادامه سخنانش با بیان این که استعداد 
تصریح  است  یزد  مردم  برای  بزرگ  سرمایه  یک 
است  اول  کنکور  در  یزد  که  است  سال   ۲۶ کرد: 
سختکوشی جزو ذات مردم یزد است و قنات هایی 

که اینجا حفر شده نشانه سختکوشی است.
وی با اشاره به تالش دولت برای حل مشکل آب 
گفت:  یزد  استان  آشامیدنی  و  صنعتی، کشاورزی 
در شورای عالی آب تاکید کردیم که آب آشامیدنی 
۳0 سال آینده استان یزد تامین شود. جزئیات این 
طرح و محل تامین آب نیز مشخص شده است. آب 
خلیج فارس و دریای عمان نیز شیرین سازی شده 
به استان یزد و کرمان و سایر مناطق می ریزد.  و 
خلیج  از  کشاورزی  و  صنعتی  آب  نیازهای  تمام 

فارس و دریای عمان تامین می شود.
وی ادامه داد: اعتبارات کافی برای تکمیل راه آهن 
یزد به اقلید در نظر گرفته شده و امیدواریم تا پایان 

سال آینده این راه آهن تکمیل شود.
روحانی همچنین بیان کرد: ۱0۹۱ میلیارد تومان 
برای تکمیل طرح های استان یزد که در سفر قبلی 
البته  است.  شده  پرداخت  بود،  شده  داده  وعده 
تومان  میلیارد   ۳۷ و  نشده  تکمیل  طرح ها  همه 
حال  در  کنیم.  تامین  را  آن  تا  است  الزم  بودجه 
باالی ۷0  تکمیل شده ۱۶ طرح  حاضر ۲۲ طرح 
درصد پیشرفت داشته و ۸ طرح هم زیر ۷0 درصد 
پیشرفت داشته  که آنها را تکمیل می کنیم در این 
سفر نیز بیش از هزار میلیارد تومان برای ۳۷ طرح 

و پروژه اختصاص داده ایم.

خبر

سطح  زیر  به  باروری  میزان  کاهش  از  حاکی  آمارها 
جایگزینی است. تک فرزندها معموال به لحاظ مهارت های 
این  و  هستند  متفاوت   فردی،   توانمندی های  و  زندگی 
نشان  تفریط  یا  افراط  صورت  به  را  خود  اغلب  تفاوت 
جدیدی  پدیده  فرزندی  تک  ایسنا،  گزارش  به  می دهد. 
وجود  فرزند  تک  خانواده های  نیز  گذشته  در  و  نیست 
دوره  از  پیش  ایران  در  خانواده  نوع  البته  داشته است. 
است؛  بوده  گسترده  خانواده  قاعدتا  گذارجمعیتی 
یک  در  نوادگان  تا  پدربزرگ  از  افراد  که  خانواده هایی 
شکل  این  که  کرد  تصور  نباید  می کردند.  زندگی  خانه 
خانواده در کل ایران و در میان همه اقشار جامعه رایج 
بود. بلکه در کنار خانواده گسترده، خانواده هسته ای نیز 
وجود داشت؛ خانواده هایی که فقط از دو نسل والدین و 

تعدادی فرزند تشکیل شده بود.
فرزندان نه بر اساس برنامه ریزی و قصد قبلی، بلکه بیشتر 
به صورت اتفاقی و غیربرنامه ریزی شده به دنیا می آمدند. 
است.  داشته  وجود  نیز  فرزند  تک  خانواده  گاهی  البته 
بنابراین، این نوع تک فرزندی در گذشته چندان به میل 
خانواده ای  اگر  و  بود  نخورده  گره  خانواده ها  خواسته  و 
خواسته  این  می کرد،  سپری  را  خود  عمر  فرزند  یک  با 

را  حالت  این  نبود.  وابسته  خانواده  انتخاب  به  چندان 
می توان » تک فرزندی طبیعی« نام  نهاد.

در پژوهشی که در خصوص »تجربه زیسته تک فرزندان 
از  متشکل  پژوهشگران  تیم  توسطه  فرزندی«  تک  از 
جواد شجاعی)دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه 
یزدخواستی)دانشیار جامعه شناختی  بهجت  و  اصفهان( 
فرزند  تک  بیست  آماری  جامعه  با  اصفهان(،  دانشگاه 
دختر باالی هجده سال انجام شده، آمده است:» مضمون 
و  دارد  اشاره  منفی  و  ناخوشایند  حالتی  به  »تنهایی« 
مطلوب  وضعیت  با  موجود  فردی  بین  روابط  مقایسه  از 
از آن اجتناب  افراد می کوشند  ادراک می شود که اغلب 

کنند.
اثر  بر  که  دارد  داللت  ای  تجربه  بر  تنهایی  احساس 
یا  صمیمیت  احساس  اجتماعی،   تماس های  کمبود 
صورتی  در  می شود.  ایجاد  اجتماعی  روابط  در  حمایت 
که شمار ارتباطات صمیمی موجود در خانواده کمتر از 
انتظارات فرد  حد مطلوب است، روابط درون خانوادگی 
را تامین نمی کند و فرزند به دنبال دیگران می رود و اگر 
تعامل با دیگران رضایت بخش نباشد، تنها فرزند خانواده 

دچار احساس تنهایی می شود.«

در نتایج این پژوهش آمده است:» منابع والدین محدود 
میزان  می شود،  زیادتر  فرزندان  تعداد  هرچه  و  هستند 
منابع متعلق به فرزندان کاهش می یابد. امکانات فراوان 
بی تردید سودمند است، اما برای کودکان خوب نیست. 
امکانات زیاد روابط کارکردی کودکان را با جهان تخریب 
و  جلوه  می دهد  کم رنگ  را  موفقیت هایشان  می کند،  
به گونه ای مضحک این احساس را در آن ها تقویت می کند 

که اوضاع کامال رو به راه است.
را  والدین  است  ممکن  فراوان  امکانات  دیگر  طرف  از 
از  خیلی  در  دهد.  قرار  افراطی«  »توقعات  معرض  در 
با  دارند  فرزند  تک  از  والدین  که  انتظاراتی  مواقع،  این 
توانایی ها و ظرفیت واقعی فرزند سازگار و منطبق نیست. 
همچنین،  والدین ممکن است دچار توجه افراطی شده و 
خود را وقف انجام دادن کارهای فردی و شخصی فرزند 
کنند و در این مورد زیاده روی کنند که توقع تک فرزند 
از دیگران را افزایش می دهد و این انتظار را در تک فرزند 
تامین  جهت  در  ابزاری  نیز  دیگران  که  می کند  ایجاد 
منافع او هستند. تک فرزندها معموال به لحاظ مهارت های 
زندگی و توانمندی های فردی متفاوت اند و این تفاوت 
نشان می دهد؛  تفریط  یا  افراط  صورت  به  را  خود  اغلب 

چنان که هم خود بر این تفاوت مهر تایید میزنند و هم 
بر نظر افراد جامعه نسبت به وجود بخشی از این تفاوت ها 
اذعان دارند. البته نباید از نظر دور داشت که تک فرزندها 
به دلیل فقدان تضاد منافع معموال از امکانات، آزادی و 

این خود سبب  برخوردارند که  والدین  توجه حداکثری 
بروز برخی مضمون های اختصاصی پیش گفته می شود.« 
این پژوهش در شماره چهارم فصلنامه زن در توسعه و 

سیاست منتشر شده است.

پژوهشگران آنالیز کردند: »تک فرزندی« و عواقب آن
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رقابت انتهای جدولی برنده نداشت ؛

 سه امتیاز آخرین دقیقه

 از دست شاهین پرید
شاهین شهرداری بوشهر در دقیقه ۹۰ برد برابر گل گهر را با تساوی 

عوض کرد.
به گزارش ایسنا، در آخرین دیدار هفته دهم رقابت های لیگ برتر فوتبال 
ایران تیم های شاهین شهرداری بوشهر و گل گهر سیرجان به مصاف 
هم رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

با ضربه فنی حسین مالکی در دقیقه ۴۹  در این دیدار تیم شاهین 
از حریفش پیش افتاد ولی فشار تیم گل گهر سیرجان در اواخر نیمه 
دوم باالخره نتیجه داد و شاگردان مجید جاللی موفق شدند در دقیقه 
۹۰ و روی یک ضربه پنالتی اعالم شده، توسط مهدی عبدی بازی را به 
تساوی بکشانند. با تساوی این دو تیم قعر جدولی تغییری در انتهای 
جدول ایجاد نشد و شاهین با ۲ امتیاز در رده شانزدهم و گل گهر با ۵ 

امتیاز در رده پانزدهم باقی ماندند.

پلمب ۲۷ مرکز غیرمجاز 

پزشکی در جنوب کرمان
مرکز   ۲۳ گفت:  جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
غیرمجاز پزشکی و چهار مطب در منطقه جنوب کرمان پلمب شد.
جوان،  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
علی ساالری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: از 
ابتدای امسال تا کنون ۲۳ مرکز غیرمجاز پزشکی و چهار مطب 

در منطقه جنوب کرمان پلمب شده است.
ساالری افزود:  به دلیل نداشتن مجوز قانونی، با همکاری دستگاه 
قضایی  ۲۷ مرکز غیرمجاز پزشکی در جنوب کرمان پلمب و به 

دادگاه احضار شدند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: بر اساس ماده 
حرفه ای،  و  صنفی  تخلفات  به  رسیدگی  انتظامی،  آیین نامه   ۳١
شاغالن حرفه پزشکی ورود به هر یک از حیطه های تخصصی نیاز 
به احراز صالحیت و تخصص دقیق در آن رشته دارد و با متخلفان 

برخورد قانونی می شود.

صعود مس رفسنجان به رتبه 

دوم لیگ یک با برد پرگل 

مقابل ملوان
به رده دوم  ملوان  برابر  پر گل  پیروزی  با کسب   مس رفسنجان 

جدول رسید و به ناکامی دو هفته ای خود پایان داد.
از هفته دوازدهم مسابقات لیگ یک تیم مس رفسنجان در خانه 
برابر ملوان بندر انزلی قرار گرفت و با کسب یک پیروزی پر گل در 

این مسابقه به رده دوم جدول رسید.
رایکا  مقابل  بابل  در  گذشته  هفته  که  ربیعی  محمد   شاگردان 
شکست خورده بودند به دنبال جبران این نتیجه و حضور دوباره 
در صدر جدول مسابقه بودند. به همین دلیل بازی را هجومی آغاز 
کردند.  تالش  ملوان  دروازه  برای گشودن  ابتدا  همان  از  و  کرده 
را  مس  اول  گل  توانست  پاداش  فرشید   ۴۲ دقیقه  در  اینکه  تا 
به ثمر برساند و نیمه اول با این نتیجه به پایان رسید.  با شروع 
نیمه دوم باز هم شاگردان محمد ربیعی نبض بازی را در دست 
گرفتند و در دقیقه ۵۲ توسط پورمحمد اختالف را دو برابر کردند 
تا حاشیه امنی برای آن ها به وجود بیاید. در حالی که شاگردان 
محمد احمدزاده برای جبران گل خورده تالش می کردند، باز هم 
پورمحمد در دقیقه 6۹ گل سوم را وارد دروازه ملوان کرد تا قاطع 

ترین برد هفته اینگونه رقم بخورد.
 مس رفسنجان با این برد ۲۳ امتیازی شد و در رده دوم جدول 
قرار گرفت. این تیم در کنار نود ارومیه و فجر سپاسی ۲۳ امتیازی 
است که حساسیت زیادی در صدر جدول به وجود می آورد. ملوان 
به آینده  امتیاز در رده آخر جدول قرار گرفته و چشم  با ۵  نیز 

دوخته است.

در حالی که بازی تیم های نود ارومیه و مس کرمان 
کامال تحت تاثیر اتفاقات حاشیه ای خود قرار داشت 
مس  فوتبال  تیم  عوامل  شتم  ضرب  و  جنجال  و 
کرمان در این بازی به حدی بود که در پایان آن تنها 
می توان خدا را به واسطه خروج زنده و سالم عوامل 

مس از استادیوم ارومیه شکر کرد!
به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ با وجود همه 
آغاز  ارومیه  در  بازی  از  قبل  روز  از  که  ماجراها  این 
شده بود، تیم مس با ترکیب داوود نوشی صوفیانی، 

حسین حیدری، میثم تهی دست، مجتبی مقتدایی، 
امیر طاهر، مهران امیری، مهرداد قنبری، امین جهان 
کهن، مهدی عسگری، شروین بزرگ و حسین شنانی 
به زمین رفت و بازی جاندار و محکمی را برابر حریف 

خود به نمایش گذاشت.
دنبال  حادثه  کم  و  آرام  تیم  دو  بازی  که  حالی  در 
صحنه  یک  در   ۳۵ دقیقه  در  بازی  داور  شد،  می 
تا  کرد  پنالتی  اعالم  نود  تیم  برای  مشکوک  بسیار 
این تصمیم بسیار سختگیرانه و بحث برانگیز زمینه 

ساز گل اول تیم میزبان با ضربه فرشاد اسدی باشد.
اما تیم مس که اصال دوست نداشت بازنده به رختکن 
به  شنانی  حسین  توسط  بازی   ۴١ دقیقه  در  برود 

زیباترین شکل ممکن به گل تساوی رسید.
شنانی برروی یک ضربه آزاد در پشت محوطه جریمه 
حریف به بهترین شکل ممکن به این توپ ضربه زد 
و آن را در کنج دروازه نود قرار داد تا بازی به تساوی 

یک بر یک برسد.
در حالی که دو تیم با همین نتیجه مساوی نیمه 

دوم را آغاز کردند از دقیقه 66 بازی بود که مسائل 
سرمربی  اخراج  و  حسینی  به  اهانت  با  ای  حاشیه 
مس آغاز شد و بازی کامال تحت تاثیر جریانات غیر 

فنی قرار گرفت.
های  موقعیت  دوم  نیمه  در  که  حالی  در  تیم  دو 
گلی را برروی دروازه یکدیگر خلق کردند در نهایت به 
تساوی یک بر یک رسیدند تا مس در پایان این بازی 
پرتنش با یک امتیاز خوب خارج از خانه زمین را ترک 

کند و دو پله در جدول صعود کند.

  مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: همزمان 
با سفر کاروان تدبیر و امید با حضور وزیر ورزش و 
١۰۰میلیون  و  ١١میلیارد  اعتبار  با  طرح   ١۴ جوانان 
این  در  مترمربع   ۵۰۰ و  هزار   ۳۷ وسعت  به  تومان 

استان به بهره برداری می رسد.
میثم پاریزی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به 
همراهی وزیر ورزش و جوانان با هیات دولت در سفر 
به استان کرمان افزود: ١۴طرح ورزشی از جمله زمین 
چمن مصنوعی، سالن های ورزشی، مجموعه ورزشی 
بشری در این سفر قابلیت افتتاح دارند و این طرح ها 
به صورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهوری و 

وزیر ورزش و جوانان افتتاح می شوند.

کرمان  استان  ورزشی  فضای  سرانه  کرد:  اظهار  وی 
با افتتاح طرح های یاد شده از ۴۵ صدم مترمربع به 
به  ۴6۲ هزارم متر مربع می رسد و ١۲ هزارم درصد 

این سرانه افزوده می شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: مسعود 
سلطانی فر در آغاز سفر به کرمان به مقام شهدای 
زنگی آباد ادای احترام و پس از آن سالن ورزشی فرح 

آباد کرمان با حضور وی افتتاح می شود.
به گفته پاریزی بازدید از مجموعه های ورزشی و دیدار 
کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  اداره کل  کارکنان  با 
دیگر برنامه های سفر وزیر ورزش و جوانان به استان 

کرمان هستند.

هفته پنجم لیگ برتر فوتبال بانوان با پیروزی صدرنشین 
لیگ به پایان رسید.

به گزارش ایسنا، هفته پنجم لیگ برتر فوتبال بانوان برگزار 
شد و ١۲ تیم مقابل هم به میدان رفتند.  تیم ذوب آهن 
اصفهان که در فصل جدید تغییر و تحوالتی داشته است 
در این هفته مهمان شهرداری بم کرمان بود و در پایان با 
6 گل شکست خورد. سپاهان اصفهان نیز میزبان شهرداری 
پایان  به  سه  بر  سه  تساوی  با  بازی  این  که  بود  سیرجان 

رسید.
داشت،   امتیاز  یک  تنها  هفته  این  تا  که  بندرانزلی  ملوان 

در ورزشگاه تختی انزلی که هواداران آن را "سن سیروس" 
می نامند، چهار بر یک پارس جنوبی بوشهر را شکست داد. 
همچنین آذرخش کردستان با سه گل آویسا خوزستان را از 
پیش رو برداشت و جایگاه خود را در رتبه دوم جدول رده 

بندی تثبیت کرد.
بانوان  نتایج کامل بازی های هفته پنجم لیگ برتر فوتبال 

به شرح زیر است:
شهرداری بم کرمان 6 _ صفر ذوب آهن اصفهان

سپاهان اصفهان ۳ _ ۳ شهرداری سیرجان
ملوان بندرانزلی ۴_ ١ پارس جنوبی بوشهر

آذرخش کردستان ۳ _ صفر آویسا خوزستان
پاالیش گاز ایالم ١ _ ۲ هیات فوتبال البرز
زاگرس شیراز صفر _ ۲ همیاری آذربایجان

6 تیم برتر جدول رده بندی:
-١ شهرداری بم کرمان، ١۵ امتیاز، ۲۴ تفاضل گل

-۲ آذرخش کردستان، ١۵ امتیاز، ١6 تفاضل گل
-۳ شهرداری سیرجان، ١۰ امتیاز، ١۷ تفاضل گل
-۴ هیات فوتبال البرز، ١۰ امتیاز، ۷ تفاضل گل

-۵ سپاهان اصفهان، ۸ امتیاز، ١۰ تفاضل گل
-6 پاالیش گاز ایالم، ۹ امتیاز، ۷ تفاضل گل

نود ارومیه1-1مس کرمان:   مس با یک امتیاز زنده از زمین ارومیه خارج شد!

با حضور وزیر ورزش و جوانان:
افزون بر ۱۱ میلیارد تومان طرح ورزشی در کرمان افتتاح می شود

پیروزی خانگی ملوان و شهرداری بم در هفته پنجم لیگ فوتبال بانوان

رقابت  دوم  هفته  در  کرمان  مس  بسکتبال  تیم 
های لیگ برتر کشور به رغم تالش بازیکنان خود 
آهن  ذوب  برابر  شکست  از  کرمان  در  نتوانست 
اصفهان جلوگیری کند و در نهایت بازی را با نتیحه 

۹6 بر ۷۸ به میهمان خود واگذار کرد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ سرو قامتان 
نصراللهی  شهید  سالن  در  حالی  در  کرمان  مس 
میزبان ذوب آهن بودند که برابر این تیم مدعی با 
نهایت تالش کار کردند و کوارتر اول را با نتیجه ۲۳ 

بر ۲١ به حریف واگذار کردند.
ذوب  تیم  امتیازی  سه  های  پرتاب  دوم  کوارتر  در 
آهن به طور متوالی به هدف می نشست تا این تیم 

از مس فاصله بگیرد و نیمه اول را با نتیجه ۵۲ بر 
۳6 به پایان برساند.

بسیار  نمایش  مس  بازیکنان  سوم  کوارتر  در  اما 
خوبی را ارائه کردند و موفق شدند فاصله امتیازی را 
تا حدود زیادی جبران کنند نتیجه در پایان کوارتر 

سوم 6۹ بر6۲ شود.
پرتاب  اسیر  مس  تیم  بازهم  چهارم  کوارتر  در  اما 
بازی  اتفاق  تا  شد  حریف  دقیق  امتیازی  سه  های 
بازگشت بسکتبالیست های  و  اول رخ ندهد  هفته 
نهایت  در  و  نگردد  طالیی  چهارم  کوارتر  در  مس 
به  حریف  سود  به   ۷۸ بر   ۹6 نتیجه  با  بازی  این 

اتمام برسد.

تالش بسکتبالیست های مس برای فرار از شکست در برابر ذوب آهن کارساز نشد

خبر

از سوی فدراسیون جهانی فوتبال اسامی تیم داوری 
بازی دو تیم عراق و ایران مشخص شد.

 به گزارش جام جم آنالین به نقل از سایت فدراسیون 
فوتبال، دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان برابر عراق 
روز   ۲۰۲۲ قطر  جهانی  جام  انتخابی  دوم  مرحله  از 
پنجشنبه ۲۳ آبان ماه ساعت ١۷:۳۰ به وقت تهران در 
ورزشگاه ملی شهر امان اردن در حالی برگزار می شود 

سریالنکا  کشور  از  پریرا  کریشناتا  فیفا  اعالم  با  که 
قضاوت این بازی را برعهده دارد.

داور: کریشناتا پریرا
کمک ها: پاراکراما هماتونگا - سانجیوا پرماال

داور چهارم: سعید عبداهلل یعقوب از عمان
ناظر داوری: محمد عبداهلل بلیده از قطر
نماینده مسابقه:چافیک بشیر از لبنان

ساعت برگزاری دیدار ایران و عراق مشخص شد

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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یادداشتی به بهانه حواشی ناامید کننده بازی تیم های فوتبال »نود ارومیه« و »مس کرمان«؛

بنده حقیر هیچگاه پیگیر فوتبال کشور در عرصه 
باشگاهی نبودم، اما گهگاه به دلیل عضو بودن در حساب مجازی تیم 
صنعت مس و چند تیم دیگر استانی، در جریان برخی اخبار قرار می 
گیرم. آخرین اخباری که دارم مربوط به بازی تیم های مس و نود است 
که متاسفانه از قبل از برگزاری این بازی اتفاقات نابهنجار و نازیبایی را 
شاهد بودیم و در جریان بازی نیز شوربختانه این حواشی پوچ منجر به 
درگیری و بروز رفتارهای غیرورزشی شد. در این بازی که بنده اخبار 
مربوط به آن را هم از کانال تیم نود دنبال کردم و هم از اینستاگرام 
تیم مس، هر دو تیم خود را محق می دانند و متاسفانه ماحصل این 
بازی ایجاد یک تفرقه نامبارک بین پرسنل، بازیکنان و هواداران این 

دو تیم شد.

در سایت های خبری شهر ارومیه نوشته شده است که دروازه بان تیم 
صنعت مس به یک خبرنگار حمله کرده و در سایتی دیگر نوشته شده 
است که آن خبرنگار فحاشی کرده است. در سایتی دیگر نوشته شده 
است بازیکنان مس به بازیکنان نود در رختکن حمله کرده اند که در 
صفحه اینستاگرام مس نوشته شده است بازیکنان مس حتی از رختکن 
خارج نشدند و کادر فنی تیم نود به در رختکن تیم مس یورش برده 
است. اینها گفته هایی است که گویا چند سالی بر بازی این دو تیم 
سایه افکنده است و متاسفانه بنده ی کهین در این رفتارها و سکوت 
مسئوالن مربوطه نتیجه ای جز نفاق و انشقاق نمی بینم. شاید رفتار 
بعضی از ترک زبانان ایرانی تحت تاثیر کشورهای غربی و به خصوص 
ترکیه قرار گرفته باشد که این ناشی از مدیریت غلط دولت و حکومت 
است. اما اینکه دو تیم از یک هفته مانده به بازی برای یک دیگر خط 
شان  در  تنها  نه  و....  خورد  خواهید  کتک  بگویند  و  بکشند  نشان  و 
ورزش این مملکت نیست، بلکه در شان مردم ایران نیست. مردمی که 
تقریبا به واسطه برادری و اتحاد در عمل هشت سال مقابل کل جهان 
ایستادند و پیروز میدان حق شدند. برادرانی که در زمان زلزله و سیل 
و دیگر بالیای طبیعی بیش از دولت ها به داد یکدیگر رسیدند. باید 

آسیب شناسی کرد و متوجه شد که چرا این رفتار رواج پیدا کرده 
است و دشمن چگونه توانسته بذر نفاق را در کشور بکارد، در آن زمان 
دولت های فرهنگ ساز و مردم دار کجا بودند که چنین بذری پاشیده 
شد؟ هزاران فیلتر و محدودیت ایجاد کردیم که به خیال خود مسیر 
نفوذ دشمن را ببندیم و امروز صلح بین دو رختکن را نمی توانیم برقرار 
کنیم. وقتش است از خودمان بپرسیم که کجای راه را اشتباه رفتیم و یا 
هنوز می رویم. مگر تاریخ نخوانده ایم که متوجه شویم بعضی جنگهای 

داخلی در کشورهای دیگر با چنین جرقه هایی ایجاد شده است؟ 
هرچه هست امروز نیاز به فرهنگ سازی و ایجاد اتحاد اجتماعی بین 
مردم محسوس تر از گذشته است و اگر قصد اداره کشوری بدون آفت 
را داریم باید به آسیب شناسی کارشناسانه و سپس درمان آن بپردازیم 
و این ریل کج را هرچه سریع تر به مسیر خیر برگردانیم. اینکه دو گروه 
ورزشکار که عده ای حتی الگوی جوانان نیز هستند را در یک جنگ 
آرام رها کنیم و به این رفتارها که بیشتر ریشه اجتماعی و فرهنگی 
دارد بی تفاوت باشیم، یعنی به یک درگیری خطرناک دامن زده ایم. 
امیدوارم که این ریز رفتارهای اشتباه فرهنگی را بیشتر مورد رصد قرار 

دهیم و این سیل را در مرحله جویبار پیشگیری کنیم.

برادری در شعار معنا ندارد

سرویس هنری کرمان امروز

 سوررئالیسم مکتبی است که به دنبال کشف ذهن ناخودآگاه انسان به عنوان 
روشی برای خلق اثر هنری می گردد. سالوادور دالی، پابلو پیکاسو و مایکل ُشوال 

از مهم ترین نقاشان سبک سوررئالیسم هستند.
بلکه  است؛  هنری  سبک  یک  از  فراتر  چیزی  فراواقع گرایی  یا  سوررئالیسم 
می توان آن را یک جنبش هنری نامید. برخالف دیگر مکاتب هنری که از طریق 
موضوعات بصری، انتخاب رنگ ها یا تکنیک ها توصیف می شوند، تعریف هنر 

سوررئالیست کمی دشوارتر به نظر می رسد.
هنرمندان سوررئالیست نظیر خوان میرو، سالوادور دالی، پابلو پیکاسو یا مایکل 
ُشوال و بسیاری دیگر، به دنبال کشف ذهن ناخودآگاه به عنوان شیوه ای برای 
خلق هنر بودند؛ نتیجه ی این تالش ها منجر به خلق آثار رؤیایی و گاهی عجیب 
از طریق روش های متعدد بود. هسته ی اصلی سوررئالیسم بر به تصویر کشیدن 
عمیق ترین افکاری که به طور خودکار پدیدار می شوند تمرکز دارد. این فرآیند 

فکری برای خلق هنر »حرکت غیرارادی« نامیده می شود.
آثار  از  شگفت انگیزی  کلکسیون  خلق  به  منجر  سال ها  طی  در  سوررئالیسم 
هنری، از چشم انداز های افسانه ای و هنر چیدمان های عجیب وغریب گرفته تا 

تعاریفی مرموز از انسان و حیوانات، شده است.
 سوررئالیسم چیست و چگونه به وجود آمد؟

شاعر فرانسوی، گیوم آپولینر )Guilliame Apollinaire(، اولین کسی بود 
که واژه ی سوررئال را در ارجاع به ایده ی یک واقعیت مستقل که »تحت نفوذ« 

واقعیت خودآگاه ما قرار دارد، خلق کرد.
اما جنبش سوررئالیست در سال ۱۹۲۴ و زمانی که شاعر فرانسوی، آندره برتون، 
کتاب خود با نام »بیانیه ی سوررئالیسم« را منتشر کرد، پا به جهان گذاشت. 
کتاب او تحت تأثیر نظریه ها و نوشته هایی در مورد ذهن ناخودآگاه از روانشناس 
 )Dada( مشهور، زیگموند فروید، مطالعات شگرف کارل یونگ و مکتب دادا

در اوایل قرن بیستم بود.
وقتی که سوررئالیسم به عنوان یک مکتب ادبی در آثار نظم و نثر برتون و دیگر 

 Giorgio de( شعرا رواج یافت، هنرمندان بصری نظیر جورجیو د کیریکو
Chirico(، پابلو پیکاسو، فرانسیس پیکابیا )Francis Picabia( و مارسل 
دوشان، سوررئالیسم را پذیرفتند و اثر جدید برتون در سال ۱۹۲۵ با عنوان 

»انقالب سوررئالیستی« به رسمیت شناخته شد.
 سوررئالیست های اولیه مرز های خودآگاهی و عقالنیت را به منظور آزادسازی 

ذهن ناخودآگاه به چالش کشیدند. برتون این گزاره را »واقعیت برتر« می نامد.
جنبه ی بنیادی مکتب سوررئالیست، روشی از بیان »حرکت غیرارادی« است که 
عمل ثبت و نگارش خودکار و سانسورنشده ی افکار و تصاویری که در ذهن یک 
هنرمند خلق می شوند را در برمی گیرد. آثار سوررئالیستی با تمرکز بر دستیابی 
به فرآیند های فکری غیرارادی و تفسیر رؤیاها، محدود به یک سبک یا تکنیک 

هنری خاص نمی شوند.
در تمام دهه ی ۱۹۲۰، هنرمندان بصری به دنبال کشف مفاهیم سوررئالیستی 
در هنر بودند و آزادی کامل خالقیت را جست وجو می کردند. اولین نمایشگاه 
پیر  گالری  در  در سال ۱۹۲۵  سوررئالیستی«  »نقاشی  عنوان  با  سوررئالیسم 
نمایشگاه نقش مهمی در شکل گیری  این  برگزار شد؛  پاریس  )Pierre( در 

جنبه ی بصری این جنبش داشت.
 اگرچه مکتب سوررئالیست در اروپا با شروع جنگ جهانی دوم دچار پراکندگی 
شد، اما بسیاری از هنرمندان سوررئالیست به آمریکا مهاجرت کردند و این هنر 
را در آنجا شکوفا ساختند؛ سوررئالیسم بصری در آمریکا و تحت نفوذ هنرمندان 

نامدار در سراسر قرن بیستم شکل گرفت.
تکنیک های هنری در هنر سوررئالیست

ازآنجایی که تأکید فراوانی بر آزادی خالقیت وجود دارد، تکنیک های هنری در 
آثار هنری سوررئالیست بسیار متعدد هستند. بااین حال، ازآنجایی که به تصویر 
کشیدن آثار رؤیایی در هنر سوررئالیست بسیار شایع است، شماری از تکنیک ها 
از سوی نقاشان سوررئالیست به منظور کمک به ثبت افکار ذهن ناخودآگاه خلق 

شدند.
تکنیک های فروتاژ )فن مالیدن یک مداد نقاشی نرم بر روی یک صفحه ی دارای 
ِگَرتاژ )فن  بوم( و  یا  بافت کاغذ  از  آثاری  بر جا گذاشتن  تار و پود و  بافت و 
از  بصری(  بافت  یک  خلق  به منظور  بوم  از  شده  نقاشی  یک سطح  تراشیدن 

روش هایی بودند که یک تصویر مختصر و ناتمام را خلق می کردند و بیننده را به 
کشف جزئیات پنهان در اثر وامی داشتند.

 اما هنرمندان سوررئالیست خود را تنها به یک روش محدود نکردند. مجسمه ها، 
آثار ویدئویی و عکاسی و دیگر  نقاشی ها، نقاشی چاپی، نقاشی های سیاه قلم، 
بر  خود  نفوذ  به  و  بودند   ۱۹۲۰ دهه ی  سوررئالیست  هنر  از  بخشی  متد ها 

هنرمندان امروزِی الهام گرفته از مکتب سوررئالیسم ادامه می دهند.
بسیاری از هنرمندان سبک سوررئالیست نیز اقدام به ترکیب سبک های مختلف 
هنری در یک اثر واحد کرده اند؛ آن ها در آثار خود به دنبال کشف وجود اشکال 
قابل شناسایی در کنار تصاویر نامفهوم و سیال برای هدایت ذهن بیننده، بدون 

فراهم آوردن تفاسیر موجز، هستند.
افکار  بیان  و  غیرارادی  حرکت  پذیرش  سوررئالیست  هنرمندان  اصلی  هدف 
ناخودآگاه و تخیالت ذهن بود؛ امری که از سوی هر هنرمند به شکلی متفاوت 

تفسیر می شد.
 هنرمندان سوررئالیست قرن بیستم و امروزی

سالوادور دالی یکی از اولین نام هایی است که به هنگام صحبت از هنرمندان 
سوررئالیست به ذهن ها خطور می کند. دالی نیز به مانند بسیاری از هنرمندان 
این مکتب، از روش های مختلفی نظیری نقاشی های سیاه قلم، نقاشی چاپی و 

نقاشی برای خلق رؤیا های خاص و تصاویر توهم آمیز خود استفاده می کرد.
برتون هنر دالی را به عنوان »یک اثر واپسگرایانه با نهایت افراط در خلِق فرهنگ 
مدرن« توصیف می کند و به این موضوع اشاره دارد که سبک هنری رازآلوِد وی 
بینندگان را به کشف مفاهیم ادبی و مذهبی و سایر موضوعات ترغیب می کند.

دیگر ناِم آشنا که زمانی از سوی برتون به عنوان »سوررئالیست ترین فرد در میان 
ما« یاد می شد، خوان میرو است. اگرچه میرو خود را یک سوررئالیست نمی داند، 
اما او بدون شک بسیاری از آثار خود را تحت نفوذ این مکتب خلق کرده است.

انواع روش ها مشهور بود و  از  با استفاده  میرو به خاطر آثار خلق شده ی خود 
نقاشی های وی از هنر فولکلور منطقه ی کاتاالن و هنر کودکان الهام می گرفت. 
او بر استفاده از رنگ های پرطراوت و اشکال نامفهوم به منظور تحریک احساسات 

و شگفت زده کردن مخاطب خود تأکید فراوان داشت.
 هنرمند معاصر، مایکل شوال، نشان می دهد که چگونه مکتب سوررئالیسم در 

دهه ی ۱۹۲۰، هنر مدرن امروزی را با نقاشی های تخیلی و پوچ انگاری وی 
تحت تأثیر قرار داده است. نقاشی هایی که منجر به رشد محبوبیت این سبک 
در اوایل هزاره ی سوم شده است. ُشوال نیز به مانند بسیاری از سوررئالیست های 
اولیه از موسیقی و شعر برای خلق اشیاء در نقاشی های مسحورکننده و اغلب 

استعاری خود استفاده می کند.
شوال می گوید: »پوچ انگاری نیز به مانند دیگر ژانرها، قوانین مختص به خود را 
دارد. اما این ژانر هر چیزی خارج از قوانین و مرز های ُعرفی را در برمی گیرد. 

پوچ انگاری تالشی برای درک زندگی ما به شیوه ای کامل صحیح است.«
کراسنیانسکی  آناتول  آثار  در  سوررئالیست  هنر  در  مدرن  جلوه ی  دیگر 
موفقیت  اساساً  اگرچه  می شود.  دیده   )Anatole Krasnyansky(
اما  است،  معماری  از چشم انداز های  او  نقاشی های شگفت انگیز  به خاطر  وی 
سبک   ،)KISS( کیس  راِک  موسیقی  گروه  تماشای  از  پس  کراسنیانسکی 

سوررئال را بهبود بخشید.
این تجربه ی حیرت انگیز، کراسنیانسکی را بر آن داشت تا احساسات خود را از 
طریق هنرش همراه با شخصیت های پوشیده و نامفهوم به تصویر بکشد؛ این 
سبک یادآور تمرکز بر ثبت خودکار افکاری بود که نقاشی های سوررئالیستی در 

دهه ی ۱۹۲۰ را شکل می دادند.
درحالی که اشکال کراسنیانسکی در نقاشی های وی عمده واضح و قابل تشخیص 
نمایش  به  را  چهره ها«  از  چندگانگی  »یک  نامفهوم  شخصیت های  بودند، 
می گذاشتند؛ کراسنیانسکی می گوید این چندگانگی بیانگر چگونگی تطبیق و 

تغییر انسان در شرایط مختلف است.
تعیین شده  دقیِق  چهارچوب  یک  به  محدود  سوررئالیست  هنر  درحالی که   
ذهن  و  غیرارادی  حرکت  بر  آن  توجه  نمی شود،  مشترکات  از  فهرستی  با 
ناخودآگاهی متمرکز است که هنرمندان اولیه ی این سبک در دهه ی ۱۹۲۰ 
را ترغیب می کرد و همچنان آثار هنرمندان مدرن امروزی را نیز تحت تأثیر 

قرار می دهد.
سبک هنری سوررئالیست، از اشکال رنگارنگ و انتزاعی در نقاشی های سیاه قلم 
میرو گرفته تا نقاشی های رازآلود و مرکِب کراسنیانسکی، تخیالت هنردوستان و 

کلکسیونر هایی از سراسر جهان را به خود جذب می کند.

سوررئالیسم چیست و نقاشی سوررئال چه ویژگی هایی دارد؟

به قلم
 محمد فتح نجات


