
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان در نظر دارد مزایده واگذاری پروژه های مرمت ابنیه 
تاریخی را به شرح جدول ذیل برگزار نماید:

اطالعات زمانی و مکانی جهت دریافت اسناد مزایده98029
1- اسناد از تاریخ دوشنبه مورخ 09/18/ 98 ساعت 07:30 منتشر میشود.

2- مهلت دریافت اسناد روز پنج شنبه مورخ 98/09/21 تا ساعت 12:00 میباشد.
3- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها روز چهار شنبه مورخ 98/10/04 ساعت 08:30 میباشد.

4- تاریخ بازگشایی پیشنهادها روز چهارشنبه مورخ 98/10/04 ساعت 09:00 است.
5- نشانی محل دریافت اسناد : کرمان- بلوار جمهوری نبش سه راه هوانیروز – واحد قراردادها  

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های 
الف: کرمان بلوار جمهوری اسالمی نبش سه راه هوانیروز- شماره تماس: 034-32816504-7

شناسه آگهی : 689144

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان

)تجدید مزایده(

فراخوان عمومی مزایده واگذاری پروژه های مرمت ابنیه تاریخی به شماره  98029 
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یادداشت :

آبشارانی از عشق

صفحه  سوم 

مدیرکل میراث فرهنگی استان :
بـرای  راهنـــمایان گـــردشــــگری

کارت الکترونیکی صادر می شود
متن در صفحه دوم

متن در صفحه هشتم

نوشتاری درباره گردشگری حالل
صنعتی مهم در اقتصاد جهانی

نیم نگاهی به جهان کافکا

2

2
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و  زندگی 

زیر سقف دودی
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معاون استاندار کرمان:

برای مقابله با هجوم ملخ ها 

باید اعتبارات بخش کشاورزی

 افزایش یابد

کرمان پس از افزایش نرخ بنزین و افزایش معضالت ازدواج؛ گزارش »کرمان امروز« از نابسامانی در بازار لوازم خانگی 

متن کامل در صفحه سوم

تیشه اقتصاد بر  ریشه سالمت اجتماعی
   شوربختانه تغییر نرخ بنزین به رغم ادعای مسئوالن بر بازار لوازم خانگی تاثیر گذاشته است. این بازار پیش از این و به علت نوسانات نرخ ارز و تحریم ها اوضاعی نابسامان داشته  است اما اکنون به علت افزایش 
قیمت بنزین نابسامانی بیشتری بر این بازار حکمفرما شده و در این میان ضررمندان، مردم قشر آسیب پذیر هستند. از سویی دیگر این زنجیره اتفاقات از سال گذشته تا به امروز موجب سخت شدن مسیر تهیه 

جهیزیه و یقینا ازدواج شده است. یعنی فرهنگ و سالمت جامعه تحت تهدید می باشد و بهتر است که مسئوالن بر این افزایش قیمت های ناگهانی نظارتی ویژه اعمال کنند و....

WWW.KERMANEMROOZ.COM

صفحات ششم و هفتم 

  آدم ربایی مسلحانه برای سرقت چک میلیاردی فتوشاپی
  قتل به خاطر خبرچینِی یک دختر

  دستگیری سه متخلف شکار و صید در سیرجان
  فراخوان مشموالن فوق دیپلم و پایین تر در آذر ۹۸

  استخر و سخت افزار مشکل بزرگ آبی کرمان است

اخبار ایران، جهان و حوادث:

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

موج دوم

 آنفلوآنزا 
در  راه است

 صفحه  دوم

گزارش »کرمان امروز« از بزرگداشت بانو »حبیبه برومند« در یازدهمین شب مفرغ؛

تا انتخابات؛ 

روزگار شفاف سازی 

و گردش شتابان اطالعات

دردهای تجسمی و تجسم دردها

اعالم زمانبندی ثبت نام مسکن ملی  در 23 استان 

روزان هم 

3

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان  در نظر دارد ایاب و ذهاب 
پرسنل شرکت را توسط 7 دستگاه مینی بوس از طریق مناقصه 
عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه داوطلبین 
محترم، شرکتهای حقیقی و حقوقی دعوت می شود جهت کسب 
اطالع بیشتر و دریافت برگ شرایط مناقصه از تاریخ چاپ آگهی 
به مدت 10 روز با شماره تلفن 33221811 - 034 تماس و یا 
به نشانی کرمان - کیلومتر اول بزرگراه هفت باغ علوی شرکت 

شیر پاستوریزه پگاه کرمان واحد بازرگانی مراجعه نمایند.
  شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان 
مدیریت بازرگانی 

آگهی مناقصه عمومی
)مرحله دوم( 

نام بناردیف
شماره مورد 

واگذاری

برآورد هزینه 
مرمت )ریال(

قیمت پایه 
اجاره بهای 
ماهانه )ریال(

مدت زمان 
عملیات 

مرمت )ماه(

مدت دوره 
بهره برداری 

)سال(

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مزایده )ریال(

شماره نشانی بنا
ثبت

کاروانسرای1
خانه سرخ
1- 98029

60 کیلومتري شمال 9.570.000.0007.000.00012154/200/000
شرق سیرجان

2282

خانه های مجاور 2
عمارت شتر گلو
2- 98029

-ماهان49.181.600.00033.000.000182019/800/000

عمارت3
موسی خانی
3- 98029

شهربابك، محله سفلي، 30.925.000.00010.000.00015186/000/000
خیابان شریعتي

7281

خانه ایرانمنش4
4- 98029

بافت –خیابان امام 3.811.000.00010.000.00012156/000/000
خمینی کوچه جنب 

شهرداری

15444

یخدان انار5
5- 98029

13964شمال شرقي انار4.592.500.0003.000.00012171/800/000

خانه بهادر الملك6
6- 98029

بردسیر، خیابان 27.170.000.00033.000.000122019/800/000
شریعتي، کوچه شبنم 6

21464

خانه نیك اندیش7
7- 98029

کرمان، خیابان سام، کوچه 10.778.000.0008.000.00012154/800/000
پیروزي 3، کوچه غفاري، 

پالك 3
)پشت مسجد امام(

13069

ارگ راین8
8- 98029

520راین54/886/000/00057/000/000182034/200/000
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اخبار استان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از 
صدور و تمدید الکترونیکی کارت راهنمایان گردشگری در این استان 

خبر داد.
 فریدون فعالی اظهار کرد: از این پس راهنمایان گردشگری استان کرمان 
می توانند برای تسهیل روند صدور و تمدید کارت های فعالیت به سامانه 
WWW.Ta.ichto.irمراجعه  آدرس   به  گردشگری  راهنمایان  جامع 

کنند.
در  مجوز  فاقد  گردشگری  راهنمایان  فعالیت   اینکه  به  اشاره  با  او 
سایت های تاریخی استان   کرمان ممنوع است، افزود: کلیه راهنمایان 
گردشگری می توانند با ارائه کارت های فعالیت صادر شده از سوی 
راهنمایی  به  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت 

غیراین  در  که  بپردازند  گردشگری  و  تاریخی  اماکن  در  گردشگران 
صورت از فعالیت آنها در اماکن و سایت های تحت پوشش جلوگیری 

می شود.
فعالی با بیان اینکه در حال حاضر 440 راهنمای گردشگری در استان 
کرمان مجوز فعالیت دارند، تصریح کرد: اغلب راهنمایان گردشگری 
گردی  طبیعت  و  گردشگری  تاریخی،  های  زمینه  در  کرمان  استان 

فعال هستند.
او با تاکید بر لزوم آموزش مستمر راهنمایان گردشگری استان کرمان 
خاطرنشان کرد:خوشبختانه با همکاری انجمن راهنمایان گردشگری 
استان کرمان کارگاه های مختلف آموزشی ویژه راهنمایان گردشگری 

در ایام مختلف سال برگزار می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

برای  راهنمایان گردشگری کارت الکترونیکی صادر می شود

خبر
اعالم زمانبندی

 ثبت نام مسکن ملی 
 در ۲۳ استان 

 
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، با تشریح زمانبندی ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن 
آغاز  آذر  از ۳0  البرز  و  تهران  استان های  در  ثبت نام  استان کشور گفت:  در ۲۳ 

می شود و به مدت سه روز ادامه خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، پروانه اصالنی، برنامه 
استان   ۲۳ به  مربوط  ملی  اقدام  طرح  سامانه  در  متقاضیان  ثبت نام  زمانبندی 

باقیمانده را تا پایان آذرماه اعالم کرد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن مرحله بعدی ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن را شش 
استان سمنان، ایالم، شرق سمنان، ایرانشهر، آذربایجان غربی، و خراسان رضوی 
اعالم کرد و گفت: ثبت نام در این ۶ استان از ۱۹ آذرماه به مدت سه روز انجام 

می شود.
اصالنی زمان ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن برای ۶ استان دیگر را از ۲۳ آذرماه 
و  مازندران  هرمزگان،  گیالن،  زنجان،  اصفهان،  های  استان  افزود:  و  کرد  اعالم 
لرستان جزو ۶ استانی هستند که ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن برای آنها انجام 

خواهد شد.
وی مرحله بعدی ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن را برای استان های فارس، اردبیل، 
آذربایجان شرقی، مرکزی و بوشهر اعالم کرد و توضیح داد: ثبت نام در این استان ها 

از ۲۶ آذرماه به مدت ۳ روز انجام می شود.
به گفته اصالنی، ثبت نام استان های تهران، البرز، قزوین، جنوب کرمان و کرمان 

نیز ۳0 آذرماه آغاز می شود و به مدت سه روز ادامه خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، طرح اقدام ملی مسکن طرحی است که به منظور احداث 
400 هزار واحد مسکونی در سراسر کشور آغاز شده است و در این طرح، ۲00 هزار 
واحد توسط شهرهای جدید در شهرهای جدید، ۱00 هزار واحد توسط شرکت 
بازآفرینی شهری ایران در بافت های فرسوده و ناکارآمد و ۱00 هزار واحد توسط 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی در شهرهای زیر ۱00 هزار نفر احداث می شود.

رییس اداره حفاظت و حمایت از عرصه های منابع 
طبیعی و آبخیزداری شمال استان کرمان خبر داد:

بهره مندی 1۲ هزار و 500  خانوار 
کرمانی از سوخت مناسب 

از عرصه های منابع طبیعی و آبخیزداری شمال  اداره حفاظت و حمایت  رییس 
استان کرمان گفت: از ابتدای اجرای پروژه تأمین و جایگزینی سوخت های مناسب 
به جای هیزم و بوته، تاکنون حدود ۱۲ هزار و 500  خانوار در شهرستان های 

استان کرمان از این پروژه بهره مند شده اند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان 
منابع  های  عرصه  از  حمایت  و  حفاظت  اداره  رییس  فرامرزپور  نسرین  کرمان، 
تاکنون، حدود ۱۲  از سال ۷۳  استان کرمان گفت:  آبخیزداری شمال  طبیعی و 
از طرح جایگزینی  هزار و 500 خانوار در شهرستان های مختلف استان کرمان 

سوخت مناسب، بهره مند شده اند. 
وی با بیان اینکه پراکندگی روستاها در مناطق جنگلی، دوری از مراکز شهری، 
صعب العبور بودن راه ها، بسته شدن راه ها در فصول سرد و باال بودن هزینه تهیه 
سوخت های فسیلی، موجب استفاده از چوب و بوته به عنوان یک منبع سوختی 
ارزان و در دسترس برای مردم آن منطقه ها است، بیان کرد: برداشت هیزم و بوته 
نیاز  تأمین سوخت مورد  به منظور  نشینان  از سوی روستاییان، عشایر و جنگل 
مصارف خانگی، برای مصارفی چون: گرمایش، پخت و پز و شست و شو، یکی از 
عمده ترین عوامل تخریب جنگل ها و مراتع در کشور است و ساالنه خسارت هایی 

به عرصه های منابع طبیعی وارد می سازد. 
تن هیزم  استان کرمان، حدود ۲ هزار  اینکه ساالنه در شمال  بیان  با  فرامرزپور 
قطع  و  کنی  بوته  وسیله  به  کاهش خسارت  منظور  به  گفت:  سوزانده می شود، 
درختان، پروژه تأمین و جایگزینی سوخت مناسب به جای استفاده از چوب و بوته 
در اداره حفاظت و حمایت اجرایی شده است که این اقدام تاکنون از تخریب سی 

هزار هکتار جنگل و مرتع در شمال استان جلوگیری کرده است.  
 وی افزود: امسال نیز از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، مبلغ یک میلیارد ریال 

و اعتبارات ملی ۷00 میلیون ریال برای اجرای این پروژه، تخصیص یافته است.
از عرصه های منابع طبیعی و آبخیزداری شمال  اداره حفاظت و حمایت  رییس 
استان کرمان بیان کرد: در ابتدا مناطق اولویت دار اجرای پروژه، شامل: مناطق 
بحران برداشت چوب و بوته، مناطق جنگلی و مرتعی سردسیری که جاده عبور 
آن ها سخت است و یا جاده مناسب ندارند و همچنین روستاهایی که در اولویت 
گازرسانی شرکت گاز قرار ندارند، شناسایی و براساس نیازهای سوختی آنان، نوع 
سیلندرگاز،  تنورگازی،  خورشیدی،  آبگرمکن  شامل:  مربوط،  ملزومات  و  سوخت 

پلوجوش، جایگاه توزیع سیلندر و نفت مشخص و توزیع شدند.  
 وی گفت: با بهره گیری از اعتبارات صندوق توسعه ملی، 4۱5 تنور گازی و سلیندر 
خانوارهای  بین  فسیلی  سوخت  تأمین  راستای  در  خورشیدی  آبگرمکن   ۹0 و 
نرماشیر، فهرج، ریگان و کوهبنان توزیع  رابر،  ارزوئیه،  شهرستان های سیرجان، 
شدند که توزیع این ملزومات باعث جلوگیری از برداشت حدود ۳00 تن هیزم از 
جنگل ها و مراتع و جلوگیری از تخریب هزار و 500 هکتار جنگل و مرتع شده 

است. 
قطع  و  ها  جنگل  مراتع،  تخریب  از  جلوگیری  ها،  جنگل  از  حفاظت  فرامرزپور 
استفاده  از  جلوگیری  مرتعی،  های  بوته  سوخت  از  جلوگیری  جنگلی،  درختان 
بی رویه منابع طبیعی و پیامدهای جبران ناپذیر زیست محیطی، افزایش سرانه 
جنگل ها طبق سیاست های جهانی، فرهنگ سازی جوامع محلی به منظور کاهش 
مصرف سوخت های سنتی و روی آوردن به سوخت های جایگزین خصوصا سوخت 
های پاک به عنوان انرژی های برتر به جای انرژی های پایان پذیر و آالینده محیط 

زیستی را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد. 
وی از ساخت ۹ تنورخانه مرکزی در راستای این طرح  خبر داد و بیان کرد: این 
تنورخانه ها در 5 شهرستان، شامل: یک عدد در بخش شهداد شهرستان کرمان، 
۲ عدد شهرستان فهرج، ۲ عدد در شهرستان زرند، ۲ عدد در شهرستان ریگان و 

۲عدد در شهرستان نرماشیر هستند.
از عرصه های منابع طبیعی و آبخیزداری شمال  اداره حفاظت و حمایت  رییس 
استان کرمان افزود: ساخت این تنورخانه ها که جمعیت زیادی از جوامع روستایی 
یا عشایری را زیر پوشش قرار می دهند، باعث حفاظت و جلوگیری از قطع درختان 
۳۲ هزار و 5۱ هکتار جنگل طبیعی و دست کاشت 5 شهرستان طرح در سال 

۹۷ و ۹8 شده اند.
منابع  تخریب  شاهد  بیشتر،  موادغذایی  نیاز  و  جمعیت  افزون  روز  افزایش  با 
اثرات منفی ناشی از تخریب جنگل ها و مراتع در سطح  طبیعی هستیم که 
جهانی به خصوص در کشورهای درحال توسعه به اشکال گوناگون، از قبیل: 
افزایش آالینده های زیست محیطی، افزایش دمای زمین در اثر افزایش گازهای 
گلخانه ای، از بین رفتن الیه اوزون، فرسایش خاک، سیل خیزی و غیره نمایان 
های  سوخت  جایگزینی  و  تأمین  همچون:  هایی،  پروژه  اجرای  است.  شده 
مناسب، می تواند به رونق منابع طبیعی و کاهش این اثرات منفی کمک کند.

معاون استاندار کرمان:

برای مقابله با هجوم ملخ ها باید اعتبارات بخش کشاورزی افزایش یابد
کرمان   استان  به  ها  ملخ  به هجوم  اشاره  با  کرمان  استاندار  معاون 

گفت: برای مقابله مطلوب با این آفت باید اعتبارات بخش کشاورزی 
افزایش یابد.

ستاد  در  آیت الهی موسوی  مصطفی  سید  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
مدیریت بحران استان کرمان به هجوم ملخ های صحرایی به کشور و 
استان کرمان اشاره کرد و گفت: بخشی از سموم  مقابله با این آفت 
در بین کشاورزان توزیع شده و به آنها نحوه استفاده از این سموم 

آموزش داده شده است.
وی افزود: سال گذشته در مقابل این آفت عملکرد خوبی داشتیم و 
موفق بودیم لذا باید اعتبارات تخصیص داده شده به جهاد کشاورزی 
را باال ببریم و همه دستگاه ها کمک کنند همچنین از ظرفیت بخش 
خصوصی نیز در راستای تامین سم و ماشین آالت باید نهایت بهره 

را ببریم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در بخش دیگری از 
سخنان خود به شیوع آنفلوانزا در استان اشاره کرد و گفت: با توجه 
به این که ما در ارتباط با این بیماری تخصص الزم را نداریم باید 
همچنین  و  پرورش  و  آموزش  عهده  به  را  مدارس  تعطیلی  اختیار 
دانشگاه علوم پزشکی واگذار کنیم تا اگر نیاز بود مدارس را تعطیل 

کنند.
همچنین در این جلسه مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان 
به مشکالت روستای چاه ابراهیم از توابع رودبار جنوب اشاره کرد و 
افزود: این روستا همواره به دلیل شدت بارندگی ها در معرض آسیب 

بوده و راه های مواصالتی آن گاهی تا بیش از ۱0 روز بسته است.
با هجوم  ارتباط  فائو در  با اشاره به هشدار سازمان  مجید سعیدی 
مربع  کیلومتر   ۳0 آفت  این  گستردگی  گفت:  صحرایی  ملخ های 

پیش بینی شده که بخشی از استان کرمان را نیز فرا می گیرد.

مقدس  نظام  خوشبختانه  کرد:  تاکید  کرمان  استان  اطالعات  مدیرکل 
جمهوری اسالمی با راهبرد مقاومت و نگاه به درون که رهبر معظم انقالب 
انتخاب کرده اند، پیروز بوده و امروز جمهوری اسالمی ایران نه در منطقه 

بلکه در دنیا یکی از مقتدرترین کشورهای امروز جهان است.
مجتمع  فیزیکی  حفاظت  و  حراست  امور  پرسنل  گردهمایی  در  کوثری 
مس سرچشمه در محل سالن آزادی شهر سرچشمه اظهار کرد: شرایط 
به  بنا  و  بوده  خاص  تاکنون  انقالب  ابتدای  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
و  بایستد  خود  پای  روی  باید  نظام  این  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات 
نیز  ایستادگی  این  نباشد که قطعا  وابسته به هیچ کشور شرقی و غربی 

هزینه هایی هم خواهد داشت.
از این هزینه ها، تحمل و مبارزه با جنگ اقتصادی  وی ادامه داد: یکی 
است که دشمن علیه ایران به راه انداخته است هرچند دشمن در کنار 
این جنگ؛ جنگ های سیاسی، تحمیلی، فرهنگی و در جریان اخیر هم 
جنگ امنیتی را روا داشته اما به فرموده مقام معظم رهبری مردم به خوبی 

توانستند در این جنگ امنیتی دشمن را عقب بزنند.
وی با بیان اینکه واقعیت مطلب این است که دشمناِن استقالل ایران و 
دشمناِن نظام و انقالب دست از ایران بر نمی دارند چون این کشورمنافعی 
دارد و به دنبال آن هستند، خاطرنشان کرد: هدف استکبار، صهیونیست 
پای خود  است که روی  ایران  و  لبنان، عراق  و سعودی ها ۳ کشور  ها 
ایستاده اند و مقاومت می کنند و اگر این محور مقاومت آرام باشد آنها 
نمی توانند به هدف خود برسند لذا شیطنت و با عناصر و نفوذی های خود 

به صورت شبانه روزی کار می کنند.
مدیرکل اطالعات استان کرمان تصریح کرد: در جریان اغتشاشات اخیر 
دیدیم که ضد انقالب با تمام توان پای کار آمد و بسیار ذوق زده شده 
بودند و اذعان داشتند که ما چندین سال سرمایه گذاری کردیم و این 
اغتشاشات بهره برداری اهداف ما است. در ایران از دی ماه سال ۹۶ تا به 

امروز بالغ بر ۳00 مورد ضدانقالب فراخوان زدند، تحریم های بی سابقه 
ای که شدیدتر از این در دنیا و تاریخ  سابقه ندارد علیه ایران روا داشتند 
و تمام هم و غم خود را گذاشتند برای اینکه ایران را در تنگنا قرار دهند.

راهبرد  با  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  خوشبختانه  افزود:  کوثری 
مقاومت و نگاه به درون که رهبر معظم انقالب انتخاب کرده اند، پیروز 
از  ایران نه در منطقه بلکه در دنیا یکی  بوده و امروز جمهوری اسالمی 

مقتدرترین کشورهای امروز جهان است.
مدیرکل اطالعات استان کرمان با اشاره به اینکه آمریکا به هر کشوری که 
نگاه کند آن کشور صد در صد در اختیار اهداف او قرار می گیرد، اظهار 
کرد: ایران تنها کشوری است که جرأت پیدا می کند پهپاد آمریکایی را 
اینها چیزهای کوچکی نیستند  انگلیس را  توقیف کند و  بزند و کشتی 
لذا قدر نظام مقدس جمهوری  المللی بسیار اهمیت دارد  نگاه بین  از  و 

اسالمی را بدانیم.
این مقام امنیتی افزود: تنها جنگی که از ابتدای انقالب و به صورت مستمر 
و مداوم بر کشور ایران تحمیل شده جنگ اقتصادی است و ما امروز در 
جبهه جنگ اقتصادی هستیم و آمریکایی ها تحریم ها را تشدید کردند 
و بیان داشتند که با این تحریم ها ایران را زمین گیر می کنیم و کمتر 

از براندازی جمهوری اسالمی در اتاق فکر خود راضی نبوده و نیستند.
کوثری ادامه داد: در اغتشاشات اخیر؛ ترامپ به صراحت اظهارنظر کرد که 
از اغتشاشگران حمایت می کنم چون که این نتیجه کار ما است اما مردم 
مقاوم ایستادند و در سال ۹۶ و ۹۷ به طور خودجوش از نظام و والیت 
فقیه حمایت کردند و نقشه دشمن با بصیرت مردم در صیانت از جمهوری 

اسالمی نقش برآب شد.
علیه  توان  تمام  با  دشمن  کرد:  عنوان  کرمان  استان  اطالعات  مدیرکل 
اهداف و منافع ایران پای کار آمده و ضد انقالب و مزدور خارج از کشور 
در این راستا بسیج شده اند و تالش آنها این بود که حوادث آبان ماه را به 

۱۶ آذر وصل کنند و گفته بودند که دانشگاه ها را کانون بحران باید قرار 
دهیم چون دانشگاه ها بسیار تأثیرگذار هستند این در حالی است که آرام 

ترین روزهای دانشجویی را پشت سر می گذاریم.
را  آبان  حوادث  خواستند  می  خود  خیال  به  آنها  کرد:  خاطرنشان  وی 
به  را  به تعبیر خواب خود ۱۶ آذر  باز  به حوادث ۱۶ آذر وصل کنند و 
حوادث سالگرد دی ماه ۹۶ وصل کنند و حوادث دی ماه ۹۶ را به دهه 
فجر وصل کنند و هدفشان این بود که از حضور مردم در مناسبت های 
نظام و راهپیمایی ها جلوگیری کنند و در نهایت می خواستند آن را به 
با بصیرت  اما  بود  این طراحی دشمن  انتخابات وصل کنند؛  و  اسفند   ۲
مردم و خط دهی های رهبری و تدابیر مسئولین همه اینها مدیریت شد 

و شاهد شرایط خوبی هستیم.
کوثری با بیان اینکه انتخابات فرصتی برای نظام مقدس جمهوری اسالمی 
است، یادآور شد: نظام ما از نوع دینی و اسالمی و مردم ساالری و متکی 
به رأی مردم است پس باید از این فضا استفاده کرد و ما اجازه نخواهیم 
داد دشمن از این فرصت برای رسیدن به اهداف خود استفاده کند لذا 
انتخاب مجلسی کارآمد مهم  انتخابات جهت  حضور حداکثری مردم در 

است.
مدیرکل اطالعات استان کرمان در بخش دیگری از صحبت های خود با 
بیان اینکه مجموعه مس پویا است و در عرصه تولید و رونق اقتصادی که 
شعار سال است توانسته به خوبی عمل شود، تصریح کرد: تولید مس در ۶ 
ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال قبل در حالی که در تحریم هستیم 
امنیتی کمتر  باشد شاهد معضالت  اشتغال  هر کجا  است.  برابر شده   ۲

هستیم و مجتمع مس هم تأثیر مثبت در امنیت منطقه داشته است.
وی با اشاره به موضوع حراست نیز گفت:  نمی توان با علم و دانش 40 
این  را رصد، مدیریت، صیانت  و حراست کنیم و در  سال قبل مسایل 

موضوع باید خود را تجهیز به دانش روز کنیم.

مطلب  این  بیان  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
که استان کرمان جزء 5 استانی است که باالترین میزان مبتالیان به 
آنفلوآنزا را در کشور داشته است، تصریح کرد: از نگاه علمی وبراساس 
کرمان  در  مدارس  تعطیلی  به  نیاز  بهداشت،  جهانی  استانداردهای 
نیست و همچنین دانشگاه علوم پزشکی کرمان کمبود پزشکی را در 

زمینه ارائه خدمات به بیماران نداشته است.
بحران  مدیریت  ستاد  جلسه  در  طباطبایی«  احمدی  »وحید  دکتر 
استان کرمان گفت: هرساله با اپیدمی آنفلوآنزا مواجه هستیم و همه 
گیری این بیماری نیز هر ساله متفاوت بوده به طوری که در برخی 
سال ها خفیف، برخی سال ها متوسط و برخی مواقع این همه گیری 
اما امسال مانند سال ۹4 این همه گیری شدید نبوده  شدید است 

است.
اشاره به سفر چند روز پیش معاون بهداشتی وزیر بهداشت  با  وی 
و مدیر کل بیماری های واگیردار وزارت بهداشت به استان کرمان 
اظهار کرد: آنها با بررسی هایی که انجام دادند اعالم کردند که نیازی 

به تعطیلی مدارس استان کرمان نیست.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان ادامه داد: خوشبختانه 
دربحث داروی آنفلوآنزا نیز به اندازه کافی در استان موجود بوده و 
این دارو تنها برای موارد شدید و بستری در بیمارستان ها تجویز می 

شود و در زمینه دارو هیچ مشکلی در استان کرمان نداریم.
از  و  است  کاهش  به  رو  آنفلوآنزا  موج  خوشبختانه  کرد:  اظهار  وی 
مشکالت  از  ناشی  های  بستری  تعداد  تاکنون،  گذشته  پنجشنبه 
یافته  کاهش  کرمان  های  بیمارستان  در  آنفلوانزا  به  ابتال  و  تنفسی 

است.
و  شهریورماه  واکسن  تزریق  زمان  کرد:  عنوان  طباطبایی  احمدی 
مهرماه است اما شایعات پیچیده شده در بین مردم باعث شد در این 

چند روزه با هجوم مردم برای دریافت واکسن مواجه شویم.
وی در خصوص مرگ و میر افراد به دلیل ابتال به بیماری آنفلوآنزا 
گفت: مرگ ها در گروه های پرخطر )افراد باالی ۶0 سال، زنان باردار 
و افرادی که بیماری زمینه ای دارند( بوده که در تمامی این موارد 
نیز متاسفانه این افراد به علت مراجعه دیر به پزشک، فوت شده اند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تاکید برآنکه اکنون 
جای نگرانی وجود ندارد، اظهار کرد: احتماال موج دوم آنفلوآنزا را در 
بهمن ماه دوباره شاهد خواهیم بود اما قطعا شدت آن کمتر از شیوع 

فعلی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، نماینده آموزش و پرورش استان کرمان نیز در این 
جلسه عنوان کرد: تعداد غایبین در مدارس به دلیل جو روانی ناشی 
از شیوع آنفلوآنزا امسال زیاد بوده اما آمار مبتالیان به آنفلوآنزا در بین 

دانش آموزان استان کرمان رو به کاهش است.

مدیرکل اطالعات استان کرمان:

دشمن به دنبال وصل اتفاقات آبان ماه به 2 اسفند و انتخابات است

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

موج دوم آنفلوآنزا در  راه است
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قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !

تا انتخابات؛ 

روزگار 

شفاف سازی 

و گردش شتابان 

اطالعات

جامعه ی روشنفکری ایران، طی دهه های اخیر به این نتیجه 
رسیده است که فناوری های ارتباطی جدید، ساز و کارهای 
قدرتمندی پدید آورده اند که مصلحان جامعه می توانند با 
استفاده از آنها، فضا را برای دزدان بیت المال و ویژه خواران 
دروغ گو و متقلبی که در روندهای سالم اقتصادی اخالل می 

کنند، ناامن، پیچیده و بغرنج سازند.
از آنجا که مجلس شورای اسالمی به موازات قانونگذاری، 
کار نظارت بر اجرای سالم قوانین را نیز برعهده دارد، ناامن 
مفسدان  المال،  بیت  دزدان  انگلی  زندگی  فضای  شدن 
دالالن  دهندگان،  رشوه  خواران،  رشوه  از  اعم  ـ  اقتصادی 
و واسطه ها و متقلبانی که نان مرگ و بیماری و شوربختی 
مردم را می خورندـ  منوط به انتخاب نمایندگانی است که در 
زمینه ی طراحی و  استفاده از فناوری های جدید، برای حذف 
اتوماتیک بزهکاران، استادانی نخبه، شجاع، میهن دوست و 

مصمم باشند.
تاریخی،  اطالعات  بر  عالوه  بایستی،  نماینده  هر  سویی،  از 
از  خود،  انتخابیه  ی  حوزه  اجتماعی  اقتصادی،  فرهنگی، 
توانایی ها و استعدادهای اقوام و مردمان دیگر حوزه ها نیز 
عنوان یک  به  بتواند  مجلس  تا  باشد  داشته  مطلوبی  آگاهی 
در  را  خود  تاریخی  نقش  آفرین،  وحدت  و  منسجم  واحد 

راستای توسعه ی هماهنگ کشور ایفا نماید.
کالن  های  سیاست  اجرای  منظور  به  اگر  مثال،  عنوان  به 
کشور، قرار است از تولید داخلی حمایت شود، الزم است که 
نمایندگان بر ظرفیت های متنوع اقتصادی هر یک از مناطق 
کشور، اشراف داشته باشند تا فرا بخشی بیندیشند و خواهان 

رشد و توسعه ی ایرانی یکپارچه  باشند.
رسانه ی ملی موظف است اطالعات، دانش، تجربه و طرز 
تفکر هر یک از نامزدها راـ  به دور از حّب و بغضهای جناحی 
ـ محک زده و حاصل پژوهش های خود را در اختیار مردم 
قرار دهد و این نخستین گام در مسیر شفاف سازی برای نیل 
به جامعه سالم است که اگر به درستی برداشته شود، مجلسی 
خواهیم داشت که تنها قفسه ای از مدارک دانشگاهی نیست 
بلکه موجودی زنده، پویا، بالنده و فعال است که جامعه، نسبت 
آن را به غنای تمدن و فرهنگ این سرزمین دیرنده و پابرجا 

به خوبی می شناسد.

به قلم یحیی
 فتح نجات

آبشارانی از عشق
در لبخندت زندگی جان می گیرد. کاش 
می شد که لبخندت را از چهره ی عالم 
پاک نکرد. نگران پرپر شدن هیچ یک از 
اتفاق  از یک  نباش همیشه  گلهای سرخ 

هاست.  آدم  همزاد  و  همراه  ترس  که  ترسم چرا  می  تلخ 
ترس نباید تبدیل به آدمخواری شود که آسایشمان را ضایع 
به هر صخره ای گیر نکرده و  کند. احتیاط کن که دلت 
موج های سنگین مایه ی زحمت و سرخوردگی ات نباشند. 
امواج دریا سنگین تر از آنند که بتوانیم در مقابلشان دوام 
آرزوهایت  دریای  به  حد  از  بیش  کن  احتیاط  بیاوریم. 
دلتنگی های من  تو سایبان  نلرزد.  پایت  تا  نشوی  نزدیک 
هستی لبخندت را هیچگاه از فهرست نیازهای روزانه حذف 
و  حرف  انتظار  به  شهر  این  مردم  ی  همه  زیرا  کنم  نمی 
حرکتی از توأند که زندگی را دوام بیاورند. ساحل نشینم 
ولی تشنه ی معرفت توأم. سالم که می کنی جهان پر از 
ستاره می شود. جهان در جریان تو جریان دارد گرچه برخی 
اوقات سپاس گفتن را فراموش می کند و شاکر نیست. در 
مقابل اعتنا و بی اعتنایی دیگران باید دوام بیاوری زیرا به 
خودت بیش از دیگران نیاز داری و من با بوی لبخندهایت 
زنده می شوم. تو آفتاب زندگی هستی و گلهای سرخ به 
تشنه ی  من  دارند.  احتیاج  زندگی  های  شانه  بر  شکفتنت 
لبخند توأم تا آبشارانی از عشق در من جریان پیدا کند و 
روزهای خستگی ام را به ساحلی از امید و انتظار برساند. تو 
را به هیچ قیمتی پس نمی زنم مگر اینکه زنده نباشم و نبض 
زندگی در رگم خاموش شده باشد. تو نباید حق زندگی را 

از خودت بگیری به لبخندهایت ادامه بده.
چون گنج قارون زندگی در چشم هایت 
حک می کند خود را به هر جا رّد پایت 

آغاز دنیایی برایم ای کبوتر 
من می نشینم در همین صحن و سرایت 

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از نابسامانی در بازار لوازم خانگی کرمان پس از افزایش نرخ بنزین و افزایش معضالت ازدواج؛

تیشه اقتصاد بر ریشه سالمت اجتماعی

اشاره:
لوازم  بازار  روی  بر  آن  و گران شدن  بنزین  نرخ  تغییر 
خانگی نیز تاثیر گذاشته، طوری که اغلب خریداران لوازم 
دلیل  به  یا  یابند  نمی  را  خود  دلخواه  کاالی  یا  خانگی 
گرانی از خرید منصرف می شوند. فعاالن این بازار در شهر 
کرمان می گویند؛ بازار لوازم خانگی پیش از این و به علت 
نوسانات نرخ ارز و تحریم ها اوضاعی نابسامان داشته اما 
اکنون و به علت افزایش قیمت بنزین رکود بیشتری بر 
برای خرید  بازار حکمفرما شده و دست همه مردم  این 

لوازم ضروری عمال از بازار کوتاه شده است.
گشتی در بازار لوازم خانگی کرمان

به برخی از خیابان های کرمان که محل فروشگاه های 
لوازم خانگی است می رویم. نه اینکه ساعت کم بازدیدی 
را  برای حضور در این فروشگاه ها انتخاب کرده باشیم اما 
در ساعتی که همیشه این فروشگاه ها از مردم و عابران 
و مشتریان پر بود حال خبری از هیچ کدام نیست حتی 
افراد عادی که قصد خرید هم نداشته باشند با بی رغبتی 
اندازند  می  اجناس  به  نگاهی  ها  مغازه  ویترین  پشت  از 
و سرهای خود را به پایین می افکنند و می روند. وارد 
و  خارجی  برند  دو  هر  از  اتفاقا  که  ها  فروشگاه  از  یکی 
ایرانی لوازم خانگی برای فروش دارد می شوم. فروشنده 
که مردی میان سال است و سال هاست که در این مغازه 
به کار فروشندگی می پردازد با روی باز به تمام سئواالتم 

پاسخ می دهد.
روز  طول  در  که  شد  می  کمتر  گوید:  می  اینگونه  او 
کرکره مغازه من پایین باشد. همیشه سر وقت به مغازه 
می آمدم و سر وقت هم می رفتم حتی در برخی از ایام 

خاص که دیگر همچراغ ها تعطیل بودند من مغازه  را 
باز می کردم و مشتری برای خرید  داشتم. اما از زمانی 
که اوضاع بنزین اینگونه شد بازار هم از جنب و جوش 
افتاد. مغازه ام سوت و کور شد و تقریبا مشتریانم  به یک 
دهم کاهش پیدا کردند. کارم  به جایی رسیده است که 
ترجیح می دهم کرکره مغازه  را پایین بکشم وبه خانه 
بروم تا اینکه در این مغازه بی مشتری وقت خود را تلف 

کنم.
فروشندگان  سایر  به  نگاهی  شما  افزود:  ادامه  در  او 
بیکاری در  از سر  ببینید همه  بیندازید.  این خیابان  در 

مغازه هایشان ایستاده اند.  همه از رونق افتاده اند. کار 
اندازه کافی  به  است. جنس  و کاسبی همه کساد شده 
در بازار موجود است اما کو متقاضی! کو خریدار واقعی! 
البته مردم هم حق دارند. به علت گرانی بنزین  روی هر 
یک از اجناس لوازم خانگی به ویژه لوازم برقی بین 500 
بوده؛  قیمت  افزایش  تومان  میلیون  پنج  تا  تومان  هزار 
قیمت هایی که هر روز به بهانه هزینه های حمل و نقل 
بار باالتر می رود.البته ما فروشندگان هم مقصر نیستیم. 
تا   300 بین  فروشنده  من  برای  بار  حمل  کرایه  وقتی 
500 هزار تومان آب می خورد خب من  باید این رقم  را 

روی کاال بکشم تا بتوانم جبران کنم.
مادر  و  شد  باز  مغازه   در  که  بودیم  صحبت  مشغول 
گفت  می  مادر  آمدند.  داخل  به  خرید  برای  دختری  و 
برای تکمیل جهیزیه دخترش که تا ده روز دیگر به خانه 
بخت می رود آمده اند. نگاهی به قیمت ها می اندازد و 
با  را  کاال  هر  روی  کند.  می  نجواگونه صحبت  دختر  با 
دقت می خواند و با تعجب می پرسد: چرا اینقدر گران 
می فروشید؟ واال من آمده ام چند قلم کاال بخرم اما با 
این قیمت ها بیشتر از یکی دو قلم نمی توانم خرید کنم!
در نگاه دختر حالتی از تاثر و استیصال دیده می شد. 
مسلما به این می اندیشید که خانه آرزوهایش را چگونه 
به خانه  توان  نمی  با دست خالی که  تکمیل کند. آخر 

بخت رفت!  
فروشنده  به  نگاهی  مغازه  از  دختر  و  مادر  خروج  با 
می  مردم  هم شرمنده  ما  گفت:  ناراحتی  با  که  انداختم 
روند.  می  بیرون  مغازه  از  خالی  دست  آنها  وقتی  شویم 
امیدوارم اوضاع درست شود و قیمت ها ثبات پیدا کنند.

از مغازه بیرون می زنم و به فروشگاه دیگری می روم. 
ماشین  خوانم.  می  یکی  یکی  را  ها  قیمت  برچسب  
لباسشویی هفت کیلویی سه میلیون و چهارصد، یخچال 
ساید بای ساید بیست میلیون! جارو شارژی یک میلیون و 
هفتصد و پنجاه و... این همه در حالی است که حقوق یک 
یا یک کارگر در بهترین حالت دو  بازنشسته فرهنگی و 
میلیون تومان است! حقوقی که باید برای مسکن و خورد 

و خوراک و تحصیل فرزندان و پوشاک نیزهزینه شود. 
سخن آخر

بسیاری از فروشندگان هر قیمتی را که بخواهند اعالم 
می کنند و عمال نظارت درستی بر قیمت ها نیست. در 
متفاوت  با مشکالت  خانگی  لوازم  بازار  که   این شرایط 
روبه رو است که قطعا متضرر اصلی آن خریداران هستند، 
تصمیم  همچنین  و  نظارتی  مسئوالن  دارد  ضرورت 
سازمان  و  اصناف  تا  کنندگان  تولید  از  اعم  گیرندگان 
زودتر شفاف  و هر چه  ورود کنند  این بخش  به  صمت 
سازی کنند و بساط سوء استفاده ناشی از قیمت بنزین 

را هر چه زودتر جمع کنند. 

     شوربختانه تغییر نرخ بنزین به رغم ادعای مسئوالن بر بازار لوازم خانگی تاثیر گذاشته 
است. این بازار پیش از این و به علت نوسانات نرخ ارز و تحریم ها اوضاعی نابسامان داشته  
است اما اکنون به علت افزایش قیمت بنزین نابسامانی بیشتری بر این بازار حکمفرما شده 
و در این میان ضررمندان، مردم قشر آسیب پذیر هستند. از سویی دیگر این زنجیره 
اتفاقات از سال گذشته تا به امروز موجب سخت شدن مسیر تهیه جهیزیه و یقینا ازدواج 
شده است. یعنی فرهنگ و سالمت جامعه تحت تهدید می باشد و بهتر است که مسئوالن 

بر این افزایش قیمت های ناگهانی نظارتی ویژه اعمال کنند و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

شرکت سوخت گستر جنوب به  شناسه ملی 10630140862 
شهرستان کرمان استان کرمان 

به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت می رساند که جلسه مجمع عمومی 
نوبت اول این شرکت در ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 98/10/1 در محل 
شرکت واقع در بلوار معلم نبش صائب تبریزی ساختمان ماه و ستاره  تشکیل 

می گردد.
از سهامداران دعوت می گردد که راس ساعت مذکور در جلسه مجمع 

حضور به هم رسانند. ضمنا: 
1- اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام 
االختیار واگذار نمایند تا تاریخ 98/9/25 به اتفاق نماینده جهت تایید و 
صدور برگ نمایندگی به محل شرکت مراجعه نمایند. )حضور توام عضو و 
نماینده وی در مجمع ممنوع است(. ضمنا ساعت 7 وکالتنامه توسط اشخاص 

مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد.
دستور جلسه:  

1- تصمیم گیری بابت ضمانت سند آقای حبیب اهلل نخعی 
2- تصمیم گیری درمورد تعدادی از سهام که به چه کسانی واگذار گردد

3- تصمیم گیری در مورد تقسیم سود سهام 
4- تصمیم گیری در مورد افرادی که در شرکت نفت کش ندارند و یا نفت 

کش های خود را از شرکت خارج نموده اند
هیأت مدیره شرکت سوخت گستر جنوب

آگهی دعوت مجمع عمومی 
 نوبت اول 

نقشه تفکیکی شماره 89/8/1 -  از  از 5 اصلی  از پالک 405 فرعی  را  با کاربری های تجاری، اداری و مسکونی خود  نظر دارد چند قطعه زمین  نورجهان خانم در  موقوفه 
89/2/13104 واقع در شهر کرمان،  بلوار امام حسن مجتبی )ع( را با رعایت قوانین وقف از طریق مزایده به متقاضیان واگذار نماید. 

1ـ یک قطعه زمین شماره 9 با کاربری تجاری به مساحت 80/74 مترمربع مبلغ پایه 4/037/000/000 ریال 
2- یک قطعه زمین شماره 10 با کاربری تجاری به مساحت 81/34 مترمربع مبلغ پایه 4/229/680/000 ریال 
3- یک قطعه زمین شماره 15 با کاربری مسکونی به مساحت 200 متر مربع مبلغ پایه 4/400/000/000 ریال 

4- چهارقطعه زمین شماره 17 الی 20 با کاربری مسکونی جمعا به مساحت 835 مترمربع که دارای یک پروانه ساختمانی تجمیع می باشد مبلغ پایه 20/040/000/000 ریال 
5- یک قطعه زمین شماره 1 الی 4 با کاربری تجاری به مساحت 328/5  مترمربع که دارای پروانه ساختمانی تجمیع می باشد. مبلغ پایه 22/995/000/000 ریال 
6- یک قطعه زمین شماره 7 و 8 با کاربری تجاری به مساحت 162/65 مترمربع که دارای پروانه ساختمانی تجمیع می باشد. مبلغ پایه 11/375/500/000 ریال 

متقاضیان می توانند از تاریخ نشر این آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 98/9/25 جهت مطالعه شروط به آدرس: بزرگراه امام رضا روبروی یگان ویژه،  منازل سازمانی آب 
منطقه ای کرمان دفتر موقوفه نور جهان خانم مراجعه نمایند. تلفن تماس 03432125025

پیشنهادات واصله در ساعت 11 صبح روز سه شنبه 98/9/26 در محل دفتر موقوفه مفتوح می گردند.
حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد می باشد.

خالصه شرایط شرکت در مزایده 
1- هزینه چاپ و نشر آگهی و سایر هزینه های مرتبط به عهده برنده مزایده است.

2- قیمت پایه برای هر واحد مجزا و براساس هر مترمربع می باشد.
3- موقوفه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

به همراه  نام موقوفه نورجهان خانم واریز و  به  به حساب شماره 245313000  به عنوان تضمین شرکت در مزایده  پایه را  بایست 10 درصد قیمت  4- شرکت کنندگان می 
درخواست خود از طریق اداره پست به آدرس دفتر موقوفه کدپستی 7618745350 ارسال نمایند. در ضمن به پیشنهادات مشروط و مخدوش و یا فاقد واریزی ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.

خالصه آگهی مزایده نوبت سوم موقوفه نور جهان خانم 
اراضی تجاری و مسکونی 

تاریخ : 98/9/19  فرم شماره 18آگهی مزایده

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی در حال تصفیه مسکن کارمندان اداره کل منابع طبیعی استان کرمان با شناسه ملی 10630128457 شهرستان کرمان استان کرمان 

به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی در حال تصفیه می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول این تعاونی در ساعت  10 صبح روز 
پنجشنبه مورخ 98/10/5 در محل نمازخانه اداره کل منابع طبیعی استان کرمان تشکیل می گردد. از سهامداران  دعوت می گرددراس ساعت مذکور در جلسه حضور 
بهم رسانند. ضمنا 1- اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار نمایند تا تاریخ 98/10/4 به اتفاق نماینده خود جهت تایید 
و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر شرکت مراجعه نمایند. )حضور توام عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است( ضمنا ساعت 9 صبح وکالت نامه توسط اشخاص 
مســئول در محل برگزاری مجمع بررســی می گردد. 2- چنانچه در دستور جلسه انتخاب هیات تصفیه باشــد افرادی که متقاضی کاندیداتوری سمت های مذکور می 
باشند حداکثر تا تاریخ 98/9/28 جهت ثبت نام به محل دفتر شرکت مراجعه نمایند. دستور جلسه: 1-انتخاب هیات تصفیه 2- تعیین آدرس هیات تصفیه 3- تعیین 

هیات مدیره شرکت تعاونی حق الزحمه هیات تصفیه 



چهار سه شنبه 19 آذرماه 13/1398  ربیع الثانی 1441/ 10 دسامبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3114
فرهنگ و ادب

نوشتاری درباره گردشگری حالل؛  
صنعتی مهم در اقتصاد جهانی

سرویس اقتصادی کرمان امروز

امروزه گردشگری حالل صنعتی مهم در اقتصاد جهانی 
این صنعت در مناطق مختلف جهان،  با رونق  و  است 
برای  را  نیز زیرساخت های الزم  کشورهای غیراسالمی 

جذب گردشگران مسلمان فراهم کرده اند.
به گزارش ایکنا؛ صنعت گردشگری و حوزه های مختلف 
که  دانست  صنایعی  از  یکی  عنوان  به  می توان  را  آن 
بیشترین و سریع ترین رشد را در میان صنایع مرتبط 
با جوامع داشته است. این صنعت پس از جنگ جهانی 
دوم و طی چند دهه گذشته، به ویژه در اروپا با رشد 
بسیار چشمگیری مواجه بوده و به نظر می رسد که این 
رشد با توجه به گسترش سریع وسایل ارتباط  جمعی و 

افزایش سرعت حمل و نقل ادامه داشته باشد.
کدام  هر  که  دارد  مختلفی  زیرشاخه های  گردشگری   
از آن ها برای دسته خاصی از گردشگران جذاب است. 
 ... و  تاریخی، سالمت  از مذهبی،  اعم  انواع گردشگری 
نقاط  اقصی  به  زیادی  مردم  روزانه  که  می شود  سبب 
جهان سفر کنند. برای گردشگران با توجه به بودجه و 
استراحتگاه ها  از  سلیقه های مختلف، طیف گسترده ای 
افراد  از  برخی  مثال  برای  می شود.  طراحی  هتل ها  و 
خواستار تعطیالتی ساده در شهرهای کوچک هستند، 
در حالی که برخی دیگر می خواهند تعطیالت خاص با 

استراحتگاه های مجهز تر داشته باشند.
بازار در حال رشد گردشگری حالل

گردشگری  از  امروزه  که  مختلفی  شکل های  میان  در 
اشاره  )اسالمی(  گردشگری حالل  به  باید  دارد،  وجود 
خدمات  ارائه  می توان  را  گردشگری  نوع  این   کرد. 
شریعت   احکام  به  متعهد  مسلمانان  به  جهانگردی 
تا  مسلمانان  می شود  پیش بینی  کرد.  تعریف  اسالمی 
تشکیل  را  جهان  جمعیت  از  درصد   ۲۶  ،۲۰۳۰ سال 
را  رشد  حال  در  و  بزرگ  بازاری  موضوع  این  و  دهند 
نشان  برای صنعت گردشگری حالل در سراسر جهان 

می دهد.
به  که  جهانگردی  خدمات  گردشگری  از  نوع  این  در   
مسافران  و  جهانگردان  برای  می شود،  ارائه  عادی  طور 
مسلمان متناسب سازی شده است. برای مثال هتل های 
مشروبات  مصرف  و  فروش  فاقد  امکان  مسلمانان  ویژه 
الکلی هستند. این مراکز اقامتی برخی امکانات تفریحی 
ارائه می دهند.  به صورت جداگانه  زنان  و  مردان  به  را 
در زمینه حمل و نقل مسافران در صنعت گردشگری 
حالل، تالش می شود که براساس شریعت اسالمی عمل 
الکلی یا گوشت  شود. برای مثال در پروازها مشروبات 

برنامه های  و  اعالم  اوقات شرعی  نمی شود،  خوک سرو 
مذهبی به عنوان بخشی از سرگرمی های ارائه شده برای 
مسافران در نظر گرفته می شود. با این همه، استانداردی 

جامع و جهانی در مورد گردشگری حالل وجود ندارد.
گردش مالی گردشگری حالل

مسلمان  مسافران  سفر  هزینه های  می شود  پیش بینی 
تعداد  و  برسد  دالر  میلیارد   ۲۲۰ به   ۲۰۲۰ سال  تا 
گردشگران مسلمان از ۱۲۱ میلیون نفر در سال ۲۰۱۶ 
به ۱۵۶ میلیون نفر افزایش یابد. گزارش وضعیت جهانی 
اقتصاد  اسالمی هم بر رشد گردشگری حالل تأکید دارد. 
حالل  گردشگری  مالی  گردش    گزارش،  این  براساس 
پیش بینی  و  بوده  دالر  میلیارد   ۱۷۷  ،۲۰۱۷ سال  در 
می شود که در سال ۲۰۲۳ این میزان به ۲۷۴ میلیارد 

دالر برسد.
این بازار بزرگ سبب شده که بسیاری از کشورها تالش 
این  باشند.  داشته  صنعت  این  از  را  سهمی  که  کنند 
بیش  غیراسالمی  و  اسالم  کشورهای  بین  در  موضوع 
از هر زمان دیگری مورد توجه دست اندرکاران صنعت 
گردشگری مانند صاحبان هتل و ارائه دهندگان تورهای 
گردشگری قرار گرفته و باعث افزایش سرمایه گذاری در 
این حوزه و در نتیجه رشد حضور گردشگران مسلمان 
در این کشورها شده است. در واقع با رشد طبقه متوسط 
حال  در  کشورهای  از  بسیاری  در  درآمدها  افزایش  و 
ــ کشورهای  ــ چه اسالمی و چه غیراسالمی  توسعه 
منابع  و  مسلمان  مسافران  جذب  دنبال  به  زیادی 

درآمدی از طریق ارائه خدمات به آنان هستند.
اندونزی  امارات ،  مالزی،  اسالمی،  کشورهای  میان  در 
سفر  زمینه  در  پیشرو  مهم  مقاصد  جمله  از  ترکیه  و 
بریتانیا  و  تایلند  به شمار می روند. سنگاپور،  مسلمانان 
نیز از جمله مقاصد برتر در میان کشورهای غیراسالمی 
با  کشوری  اینکه  علی رغم  تایلند  مثال  برای  هستند. 

مسلمانان  حضور  اما  است،  بودایی  جمعیت  اکثریت 
محبوب  مقصدی  که  باعث شده  کشور  این  جنوب  در 
گردشگران مسلمان به شمار برود که بیشتر آنها عمدتاً 
از اندونزی به دنبال تعطیالت مناسب و غذای تایلندی به 
این کشور می روند. خود اندونزی که لقب پرجمعیت ترین 
کشور مسلمان جهان را به خود اختصاص داده، به شدت 
به دنبال افزایش ورود جهانگردان مسلمان است و قصد 
مسلمان  گردشگر  میلیون  شش   ،۲۰۲۴ سال  تا  دارد 
ورود  از  حاصل  درآمد  می شود  پیش بینی  کند.  جذب 
از میزان ۴.۵ میلیارد دالر  اندونزی  به  این گردشگران 
کنونی به ۷.۶ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۴ افزایش یابد.

 سهم کشورهای غیراسالمی
 بریتانیا

پدیده  افزایش  به  رغم  که  گفت  باید  بریتانیا  درباره 
مقاصد  از  یکی  همچنان  کشور،  این  در  اسالم هراسی 
کشورهای  از  ویژه  به  مسلمان  گردشگران  محبوب 
می رود  انتظار  است.  خلیج فارس  حاشیه  ثروتمند 
هزینه های سفر مسلمانان به این کشور تا سال ۲۰۲۰ 
به ۱,۴ میلیارد دالر برسد. این موضوع سبب شده که 
این   اتباع  بریتانیا، اخذ روادید  برای  با تسهیالت دولت 
کشورها به خصوص اتباع عمان، قطر و امارات  متحده  

عربی بسیار راحت تر از گذشته شود.
ژاپن

 ژاپن از جمله کشورهای غیر مسلمان است که در بازار 
بخش  این  نیازهای  با شناسایی  و  متمرکز شده   حالل 
اقدامات زیادی در چند سال گذشته انجام داده است. 
را  سمینارهایی  که  است  سالی  چند  کشور  دولت  این 
جهانگردان  نیازهای  برآوردن  زمینه  در  آموزش   برای 
در  نمازخانه هایی  عالوه  به  است.  داده  ترتیب  مسلمان 
به وجود آمده و برخی  این کشور  فرودگاه های اصلی 
اقدامات  این  می دهند.  ارائه  غذای  حالل  رستوران ها 

باعث شده که ژاپن از رتبه هشتم به ششم در لیست 
مسلمانان  سفر  جهانی  فهرست  غیراسالمی  مقاصد 
»مسترگارد«  شرکت  دو  سوی  از  که   ۲۰۱۷ سال  در 
تهیه   )Crescent(کرسنت و   )MasterCard(

شده، صعود کند.
فیلیپین

 وزارت  جهانگردی فیلیپین در سال ۲۰۱۴ برنامه هایی را 
به نام »Eid Play Love« به منظور جلب مسافران  
مسلمان از عربستان  سعودی و امارات  متحده  عربی در 
این  هدف  کرد.  راه اندازی  عید  قربان  و  عید  فطر  ایام 
بسته های مسافرتی معرفی فیلیپین به عنوان مقصدی 

برای مسلمانان و خانواده های آنان بود.
 کره جنوبی

بخشیدن  تنوع  برای  را  متنوعی  اقدامات  جنوبی  کره    
مقصدی  به  این کشور  تبدیل  و  به صنعت جهانگردی 
مناسب برای مسلمانان انجام داده است. در سال ۲۰۱۵ 
بیش از ۹۰۰ هزار گردشگر مسلمان از این کشور بازدید 
افزایش  درصد   ۲۰  ،۲۰۱۴ سال  به  نسبت  که  کردند 
ورود  برای  شده  انجام  ابتکارات  از  یکی  است.  یافته 
رستوران  حالل  هفته  برگزاری  مسلمان  گردشگران 
رستوران های  ترویج  برای  ساالنه  رویدادی  که  است 
برای  بلکه  مسلمانان  برای  تنها  نه  مسلمانان  مناسب 
گردشگران در سطح جهان به شمار می رود. هم اکنون 
در کره جنوبی حدود ۱۳۰ رستوران مناسب مسلمانان، 
از جمله ۱۴ مورد تائید شده از سوی برند حالل وجود 
دارد و پیش بینی می شود این رقم رشد کند. این کشور 
را  مسلمانان  مناسب  رستوران های  راهنمای  همچنین 

فراهم کرده است.
ضرورت درک نیازهای گردشگران مسلمان

در  هنوز  اما  است،  رشد  حال  در  حالل  سفر   مفهوم 
بسیاری از کشورهای جهان قابل  درک نیست. در واقع 
مسافر  یک  که  کنند  درک  باید  گردشگری  متولیان 
مسلمان یک مسافر معمولی به حساب می آید که فقط 
به دنبال رفع نیازهای مذهبی خود در طول سفر است.

مسافر   جذب  گردشگری  جاذبه   یا  مقصد  هدف  اگر 
از  که  است  آموزش  این  اول،  درجه   در  باشد  مسلمان 
اهمیت بسیار  باالیی برخوردار است. مقامات گردشگری 
باید به طور مداوم فعاالن صنعت گردشگری را درباره 
نیازهای بازار مسلمانان آموزش دهند. این کار همچنین 
شامل کارگاه های آموزشی خواهد بود. طبق آمار، تقریباً 
۵۵ درصد از مسلمانان، امروز زیر ۳۰ سال سن دارند که 
این موضوع باعث می شود که آینده این بخش از صنعت 
گردشگری بیش از هر زمان دیگری نیازمند آموزش در 
همه زمینه ها و استفاده از فناوری های نو برای جذب و 

خدمت رسانی به این جمعیت بزرگ باشد.

نیم نگاهی به جهان کافکا
سرویس ادبی کرمان امروز

 
حیاتش  زمان  در  که  بود  نویسنده ای  کافکا«  »فرانتس 
چندان مورد اقبال قرار نگرفت اما توانست با فراواقع گرایی 
قرن  ادبیات  در  را  کم نظیر  شهرتی  و  جایگاه  خود  خاص 

بیستم به دست آورد.
خبری  پژوهش های  و  تفسیر  تحلیل،  گروه  گزارش  به 
از  یکی  میالدی(   ۱۹۲۴-۱۹۸۳( کافکا«  »فرانس  ایرنا، 
سرشناس ترین نویسندگان سده گذشته است که بسیاری در 

ایران و جهان او را به داستان »مسخ« می شناسند.
این داستان نویس آلمانی زبان با سبک سورئالیستی خود 
الهام بخش بسیاری از اهالی ادبیات بوده است؛ نویسنده ای 

که تا پیش از مرگ توجه چندانی را به خود جلب نکرد.
کافکا عالوه بر داستان های کوتاهش، رمان های »محاکمه«، 
»مردی که ناپدید شد« و اثر ناتمام »قصر« را از خود به جا 
گذاشته است؛ آثاری که قرار بود به دست دوست نزدیک 
انتشاری  نهایت  اما در  نویسنده سوزانده شود  این  و وصی 
داستان های  از  یکی  نام  دهکده«  »پزشک  یافت.   جهانی 
کافکا است که »آزاده شریعت« منتقد ادبی به نقد و بررسی 

آن پرداخته است.
در این نقد و بررسی می خوانیم: کافکا نویسنده ای است که 
در هر اثرش، سالخی اخالق و روح پاک انسان را نه با نوازش 

و نرمش که با جبر و خشونت نشان می دهد.
"پزشک دهکده« داستان اختیار ناچیز انسان زیر سیطره  
جبر جهان است؛ جبری که طبیعت آن را خلق می کند و 
انسان به آن دامن می زند. کافکا این داستان را در فضایی 
سورئال روایت می کند. داستان، یک شب از زندگی پزشکی 

پیر را می گوید که برای رسیدن به یک بیمار در تالش یافتن 
اسب است. اسب خودش چند شب قبل تلف شده و در این 
شب سرد و برفی زمستانی کسی حاضر نیست اسبش را به 

او قرض بدهد.
تالش »ُرزا« دختر خدمتکار در خانه پزشک برای یافتن 
اسب در دهکده بی نتیجه مانده و پزشک از شدت استیصال 
و ناراحتی به در خوکدانی لگد می پراند و با باز شدن در، بویی 
شبیه به بوی اسب به مشامش می رسد. دقت که می کند دو 

اسب و یک مهتر را در خوکدانی می بیند.
در جهان واقعی رخ دادن چنین اتفاقی ممکن نیست اما 
کافکا می تواند آن را بیافریند و -از آن مهم تر- باورپذیرش 
کند. او واقعیات زندگی را در فضایی غیرواقعی صورت بندی 
کردن  پیدا  درگیر  بیش تر  را  خواننده  ذهن  تا  می کند 
از  پزشک  که  است  معتقد  رزا  کند.  داستان  چرایی های 
دارایی های خود بی خبر است و پزشک که جوابی منطقی 
از  خبر  که  آدم هایی  تمام  مثل  می خندد؛  ندارد،  رزا  برای 
داشته ها و توانایی های شان ندارند، اما ناآگاهی خود را ابراز 

نمی کنند.
در این داستان خواننده باور می کند که قرار است با دنیای 
خارق عادت روبه رو شود. کافکا مثل بسیاری از نویسنده های 
موفق جهان برای ساختن جهان داستانی اش از تجربه های 
زیسته  خود بهره می گیرد. روابط آدم های داستان او شبیه 
به  شبیه  او  روایت  فضای  است.  زندگی اش  آدم های  روابط 
فضایی است که خود در آن زیسته؛ سرد و تاریک و پیچیده.

بیماِر داستان، پسر جوانی است که از شدت رنج از پزشک 
طلب مرگ می کند اما به نظر پزشک او چندان بیمار نیست 
و می بیند بی دلیل دشواری های آمدن به بالین وی را تحمل 
کرده است. در دنیایی که کسی حاضر نشد به پزشک کمک 

کند، تنها خدمتکارش بود که دغدغه های انسانی او را درک 
کرد و حاال او به سالخی جبر شب برفی درآمده؛ شبی که 
از اختیار پزشک خارج است و حاال با بیماری روبه روست که 

بیش تر تمارض می کند.
او می خواهد بیمار و خانه اش را ترک کند اما خواهر بیمار 
بودن حال  را متوجه وخیم  با یک دستمال خونی پزشک 
از  بعد  کافکا  داستان های  از  بسیاری  در  می کند.  برادرش 
نقش دیکتاتورگونه ی پدر به نقش مراقب خواهر می رسیم؛ 
خواهری که نگهداری از برادر را بیش تر از سِر وظیفه انجام 

می دهد.
 کافکا چیزی از عشق در خانواده نشان نمی دهد و روابط 
خانوادگی را بیش تر منتج از فضای جبرآلود حاکم بر خانه 
می داند. با تذکر خواهر، پزشک زخم پهلوی بیمار را می بیند 
که کرم گذاشته. او در خانه ی بیمار با پدری مواجه می شود 
که از روی خست تنها یک لیوان نوشیدنی تعارفش می کند 
آوازهای عجیب  و  دارند  معجزه  توقع  او  از  که  آدم هایی  و 

می خوانند.
پزشک در این میان تنها و سرگردان است. اسب هایی که 

او را به این خانه آورده اند، از پنجره سرشان را تو کرده اند 
به  را  پزشک  آدم های خانه  به هم می زنند.  را  او  تمرکز  و 
بیمار گره می زنند تا شفا پیدا کند. همه یادشان رفته که 
او مجهز به علم است؛ علمی که حدش را دانش ناچیز بشر 

تعیین می کند.
آلمان  در  که  بود  یهودی ای  و  پراگ  شهر  زاده ی  کافکا 
زندگی می کرد. او که یک اقلیت محض در جامعه ی خود 
بود، نوع تفکر و سبک زندگی اش تنهایی و مهجوری اش را 
تشدید کرد. پزشک نیز مثل کافکا و بسیاری از انسان های 
اقلیت  در  و  تنها  تاریک،  جهاِن  این  در  فرهیخته  و  آگاه 
است و گاه مجبور به همرنگی با جماعت. حاال که فاصله ی 
موقعیت آن ها برداشته شده، پسر با او از دردهایش می گوید 
و آرزویش، که سالمتی دوباره و زندگی است. پسر متوجه 

نیست که دکتر کاری از دستش برنمی آید.
این اختالف بین دو نسل است که از درد هم ناآگاهند و در 
درمان هم ناتوان. پزشک تنها راه رهایی را فرار از این خانه 
می داند. او دل به سرعت اسب هایش خوش کرده. با احتساب 
زمان آمدنش به این نتیجه می رسد که دقایقی دیگر در خانه 
است. این در حالی است که در راه برگشت اسب ها به کندی 
پیرمرد  نیست.  چابکی شان  از  خبری  و  می کنند  حرکت 

سردش می شود و راه خانه را دور و دست نیافتنی می بیند.
برفی  پرماجرای  شب  این  از  پزشک  که  نتیجه ای  تنها 
کسی  به  جبران  فرصت  زندگی  که  است  این  می گیرد، 
به  راهی  شد،  زمان  خیانت  گرفتار  کسی  اگر  و  نمی دهد 
قربانی  دنیایش  معصومیت  و  پزشک  حاال  ندارد.  گذشته 
جبر روزگارند. این ناتوانی و زبونی، نهایت اقتدار و اختیار 
موجودات در مقابل جبر سرد و سنگین و پرقدرت زندگی 

است. این اوج ناتوانی انسان در جهان کافکا است.

طنزیانه

عشق 
شاعر

وقتی که خالی می شـود جای« تو » در شعر
»او «  در میــاِن جـای خـالی می نشینــد

یعنــی که شعــر کهنـه ای روزی اگـر مُرد
شاعــر به جایـش » شعــر نو « می آفرینـد

وقتــی که او دل می سپـارد، ناز کــم کـن   
در شعـر گاهی دل بریـدن هـم ردیف است
درد است با شاعر به سـر بُردن، قبـول است

اما چــو درِد عاشقـی  َدردی لطیــف اسـت

گاهـی چو شمــع محفلـش باید بســوزی
تا او چــو یـک پروانــه بال و پــر بریـزد
آغــوش بگشــایی اگــر بــر روی شاعـر

از بستــری اینگــونه آســان بـر نخیــزد

دلدادگــی با شاعــران بسیـار سخت است
امــا گمــانم ایـن به یک مطلــع بیــارزد

دل َمشکن از شاعر که می ترسم از آن روز
هــر تکــه اش جایی به ســودائی بلــرزد

مصـرع به مصـرع می چکد از چشم شاعـر
وقتــی که »دل« را در غـزل تنهـا ببینــد

گـر خــار بودی جای گل ،روزی به راهش 
عیبش مکـن گــر  شاخه ای دیگر بچینـد

من نیستم شــاعر که از عشقــم بتـرسی
من دیوانــه ای هستــم که بـودم واهلل 

این چند بیتی هم که می بینی به سختی
از عقــده های این دل تنگــم سـرودم

به قلم 
مهدی ایرانمنش
 پور کرمانی

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !



سه شنبه 19 آذرماه 13/1398  ربیع الثانی 1441/ 10 دسامبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3114 پنج روزانه خوانی

 میرزا کوچک خان و زمینه های پیدایش نهضت جنگل
سرویس تاریخ و فرهنگ کرمان امروز

بخش دوم
 

علت و چگونگی پیدایش نهضت جنگل
به سال 1914 میالدی، سکوت، سکون و آرامش جهان 
خاکی ناگهان به هم خورد و در آسمان سیاست های جهانی 
ابرهای تیره پدید آمد، طوفانی برخاست، صاعقه ای زد که 
ربع مسکون را به آتش کشید. میلیون ها تن از افراد بشر 
بدون سابقۀ عداوت و دشمنی و بدون این که یک دیگر را 
بشناسند در زمین و هوا و دریا به یک دیگر حمله کردند 
و مانند درندگان جنگلی و صحرا یک دیگر را پاره کردند 
و فریاد و شیون از هر گوشۀ دنیا برخاست. اکثر عائله ها و 
خاندان های بشری ماتم زده و سوگوار شدند، کلبه ها درهم 
ریخته، کاشانه ها به باد فنا رفته، جان دارها اعم از انسان و 
حیوان و نبات سوخته، آبادی ها به ویرانه ها مبدل گردیده، 
از زندگی نام و نشانی باقی نمانده، شلیک توپ های سنگین 
اول،  نام جنگ جهانی  به  در همه جا  ها  آتش خمپاره  و 
طعمه ها را یکی پس از دیگری می بلعید. آه مقتولین میدان 
نالۀ جان گداز مجرمین  رفت،  آسمان می  به  های جنگ 
سیاه ترین و سخت ترین قلب ها را می شکافت، غم و اندوه 
و حسرت در دیدگان پدران و مادران داغ دار و کودکان بی 
پناه و بی سرپرست حلقه می زد و خون را در عروق انسان 

های ناظر به جوش می آورد!
چرا؟ مگر چه خبر شده بود؟ هیچ! یکی از اهالی صربستان 
ولیعهد اتریش را آن هم به خاطر خودخواهی و خودکامگی 
جناب ولیعهد به قتل رسانیده بود. عجبا! برای قتل یک نفر 

این همه قربانی؟
مگر با افروختن نایرۀ جنگ او زنده می شد؟ مسلّما نه! 
خوب، پس چرا این همه غوغا برخاست؟ ! و لهیب این آتش 

خانمان سوز دامان همۀ ملل و دول عالم را فرا گرفت؟
خسته  طوالنی  سکوت  از  متمدن  اروپای  که  این  برای 
شده و تنوع می خواست. رقابت های تسلیحاتی به جاهای 
باریک کشیده و امواجی از سوءظن و بدگمانی ها بین دول 
یافته  بود. سازمان های نظامی توسعه  آورده  و ملل پدید 

و تجهیزات گوناگون جنگی در انبارها ذخیره شده میدان 
قربانی  تشنۀ  الهۀ جنگ  طلبید.  می  کارگیری  به  و  عمل 
مهره  مانند  همیشه  که  را  ها  ملت  افراد  و  بود.  تازه  های 
های شطرنج به ارادۀ بلهوسانۀ دیوانگان قدرت حرکت می 
دار،  دامنه  فرا می خواند. شعلۀ  قربانگاه خویش  به  کنند، 
فراگیر هول انگیز از همان اولین سال جنگ ویرانگر جهانی 
به کشور ما سرایت کرد و اوضاع ایران را که از پیش خراب 
و پریشان بود، پریشان تر و خراب تر ساخت. ایران با این که 
در این جنگ شرکت نداشت و نمی توانست شرکت داشته 
باشد و حتی از همان آغاز جنگ بی طرفی خود را اعالم 
نموده بود، ایمن نماند و مورد تجاوز و تعّدی قوای بیگانه 
ژنرال  فرماندهی  تحت  تزاری  روسیۀ  گرفت. سربازان  قرار 
و  سرازیر شدند  ما  به کشور  مهیب  مثل سیلی  آف  برات 
مامورین سیاسی و نظامی امپراتوری روس به مردم بدبخت 
و بی پناه ایران آزارها رساندند. حتی افراد خودی )ایرانی( یا 
وابسته و منتسب به قوای اجانب از ارتکاب هیچ گونه مجایع 
و اعمال بی شرمانه در مورد هم وطنان خویش دریغ نکردند. 
به این جهت نوعی نفرت و انزجار عمومی از کارگزاران دولت 
امپراتوری روس و ایادی و وابستگان شان در دل مردم جای 

گرفته بود که به آسانی زدوده نمی شد.
یک  از  دنسترویل  ژنرال  فرماندهی  تحت  انگلیس  ارتش 
انورپاشا  طرف و نیروهای امپراتوری عثمانی به فرماندهی 
از طرف دیگر با زیر پا گذاشتن حقوق بین المللی به خاک 
دیگر،  با یک  ها  آن  در مصادمۀ  و  راندند  پیش می  ایران 
هستی و دارایی ایران به تاراج می رفت. دولت ایران به علت 
ضعف و ناتوانی و نداشتن مردان الیق و دل سوز، قادر به 
جلوگیری از ترک تازی های بیگانگان نبود، استعداد جنگی 

هم نداشت.
ارتش روسیۀ تزاری در گیالن و سایر نقاط کشور دست 
به تطاول بیش تری زد وکسی را قدرت چون و چرا گفتن 
آنها که صالح و وجیه المله  ایران  نماند. زمامداران کشور 
بودند، از عهدۀ جلوگیری برنمی آمدند و به محض پیش 
آمدن مشکالت، قهر نموده و از هر مقامی که داشتند استعفا 
داده و در کاخ های مجلل خود به انتظار »عاقبت کار« به 
تماشا می نشستند. عناصر ناصالح و بی آبرو هم که همواره 
در پی آب گل آلود بوده و دنبال چنین فرصت هایی می 
گشتند، از درهم ریختن امور قلبا شاد شده و نّیات سوء خود 

را در نتیجۀ نفوذ اجنبی تعقیب می کردند. تنها چیزی که 
در هر حال ابدا به حساب نمی آمد، ملت ایران و حقوق وی 
داشت  قرار  یی  عده  در دست  مملکت  نظامی  قدرت  بود. 
به نام »بریگاد قزاق همایونی« که زیر نظر افسران روسیۀ 
تزاری تربیت و تعلیم یافته و امنیت کشور به دست افرادی 
سپرده شده بود به نام ژاندارم که زیردست افسران سوئدی 
پرورش دیده بودند. پیدایش بریگاد قّزاق همایونی از زمان 
ناصر الدین شاه قاجار بوده و چه گونگی ایجاد آن داستان 
مضحک و شرم آوری دارد که باعث خجلت و ننگ هر ایرانی 

ست.
سال  در  اش  شالوده  که  ایران  ژاندارمری  تشکیالت  در 
1911 میالدی به کوشش یالمارستن سوئدی و دو همکار 
دیگرش ریخته شد، افسران میهن پرست و مردم دوست 
فراوانی وجود داشتند که دوشادوش ملّیون با قوای بیگانه 
با وجود نداشتن وسایل و تجهیزات کافی در  جنگیدند و 

برابر اجانب ایستادگی ها کردند.
خالصۀ کالم این که اوضاع عمومی کشور چه از نظر اداری 
اقتصادی مشوش و  و  لحاظ سیاسی  از  اجتماعی و چه  و 
آشفته و اسباب تاسف و تاثر همگان بود. زیرا دولت مرکزی 
و  آواره  و  مفلوک  مردم  دادند که  ترجیح  و هیات حاکمه 
بالتکلیف و بی سروسامان را به حال بینوایی و فقر و بدبختی 
و پریشانی رها کنند و به جای این که از مجاری دیپلماسی 
در رفع بحران های سیاسی عمال کوشا باشند، به تماشای 

صحنه های غم انگیز حال و روزگار مردم، اکتفا کنند.
رجال  از  تن  چند  که  بود  احوالی  و  شرایط  چنین  در 
سیاست و روحانیون شهیر ایرانی از جمله )سید محمد رضا 
مساوات(، )سید محمد کمره یی(، )سلیمان میرزا-محسن-
اسکندری(، )سید یحیی امانی- ناصر السالم(، )میرزا طاهر 
السلطنه- )ادیب  و  مدرس(  حسن  سید  )آقا  تنکابنی(، 
و  پذیرفته  را  اسالم«  »اتحاد  سازمان  عضویت  سمیعی( 
ایران )تهران( شروع کردند و در صدد  فعالیت خود را در 
گفته می  برآمدند.  والیات  و  ایاالت  تمام  در  آن  گسترش 
شد مرکز فعالیت های سازمان مذکور اسالمبول است و به 
وسیلۀ چند نفر از علمای سیاسی و دینی و علمی از قبیل 
سید جمال الدین اسدآبادی معروف به افغانی و سید عبد 
الرحمن کواکبی نویسندۀ کتاب ارزشمند طبایع االستبداد و 
رشید رضا موسس مجلۀ المنار و شیخ محمد عبده، رییس 

آوری  جمع  هدفش  و  آمده  وجود  به  االزهرمصر  دانشگاه 
مسلمانان جهان زیر یک پرچم واحد و ساختن یک وزنۀ 

سیاسی جهانی از قدرت اسالم است.
اعضای ایرانی سازمان  که نام شان در باال مذکور افتاد در 
پیشبرد هدف سازمان، فعالیت مجّدانه داشته اند اما نه به 
طور دسته جمعی بلکه منفردا و تک تک زیرا پیوند معنوی 
و ارتباط اجتماعی بین محافل دینی آن زمان برقرار نبوده 
و رجال سیاست نیز به افکار و عقاید و نظرات شخصی تکیه 
داشتند و به دنبال اصول مشخص و مشترک نمی رفتند. 
هنوز حزب سیاسی به معنای کامل کلمه به وجود نیامده 
بود تا افکار پراکنده را متمرکز سازد و در مسائل و مصائب 
به فحص و بحث و انتقاد و مشورت بپردازد و با اتخاذ شعار 
واحد، هدف اصلح و واقعی را اعالم کند و فقط به این اکتفا 
کرده بودند که علمای دین و مراجع تقلید فتوای شرعی 
بدهند تا سر رشته داران سیاست به تبعیت از فتاوی علما به 
تالش و کوشش برخیزند. دیگر هیچ نقشۀ اساسی برای رفع 
مانع و هیچ اقدام مشترک برای رهایی از قید وبند موجود، 
طرح نمی شد. با این که فتاوی علما و مراجع تقلید همیشه 
بوده  پیروانشان  و  مقلدین  اجرای  و  احترام  مورد  و  مطاع 

است، مع ذلک تا آن زمان دیده و شنیده نشده بود که 
یک پیشوای دینی عمال رهبری یک حزب یا یک جمعیت 

سیاسی اسالمی را به عهده بگیرد.
در چنین موقعیتی )چنان که قبال اشاره شد( میرزا کوچک 
خان اجبارا بنا به دستور و خواستۀ کنسول روسیۀ تزاری در 
گیالن، در حال تبعید در تهران به سر می برد، و با این که 
در نهایت عسرت و تنگ دستی و گرفتاری ها و نامالیمات 
پیوند  بد و سخت می گذرانید، مع ذلک  دیگر، روزگاری 
سیاسی و روابط دوستانۀ خود با سران مجاهدین و آزادی 
خواهان ایران از جمله اعضای ایرانی سازمان اتحاد اسالم و 
زعمای ملّیون را قطع نکرد و در اکثر محافل ملی و مجامع 
سیاسی راه و موقعیت و مقامی داشت، علی هذا با عده یی 
از آن هاکه رجال دین و سیاست بودند، به مذاکره پرداخت 
و بیش تر مذاکرات در اطراف تعطیل شده مشروطیت و 
و هم چنین قطع  اعادۀ حیات آن  لزوم  و  آن  تلخ  فرجام 
ایادی استبدادی دور می زد که با انواع نیرنگ و تزویر و 
زدوبند با بیگانگان در راس کارها قرار گرفته و نظام اجتماع 

و مملکت را مختل ساخته اند.
ضمن مذاکرات، جمعی از سران ملّیون عقیده داشتند که 
نّیات و مقاصد خود را باید با تدبیر و روش مالیمی اعمال 
مقاومت  و  حاّد  اقدامات  لزوم  تری  بیش  عدۀ  ولی  کنند، 
و  توصیه  خارجی  و  داخلی  دشمنان  برابر  در  را  مسلحانه 
تاکید می کردند. نتیجه یی که از همۀ مذاکرات پراکنده به 
دست آمد، این بود که اگر کانون ثابتی علیه بی دادگری 
های بیگانگان به وجود آید، قطعا باعث تخفیف فشارهای 
موجود خواهد شد و موجب آن خواهد بود که متجاوزین به 
حقوق مردم سر جای خود میخکوب شوند و پامال کنندگان 
حق و قانون به عنان گرفتن از ترک تازی ها وادار گردند و 
روسای ملّیون کسانی خواهند بود که به چنین کتنون ثابت 

مقاومت روی آورده و با تمام قوا از آن پشتیبانی نمایند.
میرزا کوچک خان، برای تحقیق بخشیدن به این نیت، 
به  و  شد  اقدام  داوطلب  ملی  مقاومت  کانون  ایجاد  یعنی 
علی  )میرزا  دورۀ مشروطیت  مجاهدین  از  تن  همراه یک 

خان دیو ساالر مازندرانی( به طرف مازندران عزیمت کرد.

ادامه دارد...

تبیین اصطالحی
بسیج به لحاظ مفهومی و اصطالحی دارای معانی پیچیده ای است. البته 
این معانی با یکدیگر مرتبط بوده و تا حدودی بر هم قابل انطباق هستند. 

در اینجا به چند مفهوم و معنای کلی از بسیج اشاره می نماییم:
الف - در قاموس سیاسی، گاه بسیج به مفهوم فعال شدن، وارد صحنه 
سیاست شدن و مشارکت در امور سیاسی یا در قدرت در جهت تحقق 
این  در  است.  آمده  خاص  نگری  جهان  بر  مبتنی  ایدئولوژی  نوعی 
آرمان های  آمادگی کامل است در جهت تحقق  و  اراده  معنا »بسیج« 
ایدئولوژی مطلوب در برابر وضع موجود و گاه جنبش و قیام اجتماعی را 
شکل می دهد و انقالب را به وجود می آورد. یعنی: »بسیج به معنی فعال 
شدن از نظر سیاسی و کاربرد منابع قدرت گروه در جهت اهدافی است 
که به وسیله ایدئولوژی آن تعیین می گردد«)بشیریه، 1٣٧٢: ص ٧9.(

در این نگرش »بسیج« مفهومی است که بر روند کلی هر حرکت سیاسی 
و اجتماعی اطالق می گردد و حاصل اراده، آمادگی و حرکت است و این 

روند از اراده شروع می شود و تا نظم و ساماندهی پیش می رود.
البته در عرف سیاسی - در نگرش غربی آن - تحقق این ساماندهی در 
قالب تام در سیاست یا کنترل هر چه بیشتر منابع قدرت صورت میگیرد. 
اجتماعی  واحد  یک  آن  در  که  است  »روندی  اند؛  گفته  که  است  این 
پیدا  کنترل  نداشته  کنترل  آنها  بر  تر  پیش  که  منابعی  بر  سرعت  به 

).19٦٨Etziono :p.میکند«)٣٨٨
ب - بسیج به مفهوم نوعی نگرش و بینش کلی و خردمندانه یا معقول؛ 
یعنی نگرشی که مبتنی بر اراده و عزم موجودات خردمند و مختاراست. 
زیرا اراده حاصل انتخاب آزادانه و آگاهانه است و براساس تعقل صورت 
می گیرد. نگرشی که در میدان زندگانی و همچنین جامعه را همیشه 
در حالت آمادگی و تحرک کامل قرار می دهد. آمادگی مستمر و پایدار، 
آگاهانه و مبتنی بر تصمیم گیری عاقالنه و پویایی و تحرک در راستای 
چنین آمادگی؛ نگرشی که سامان بخش و به اعتدال آورنده است. ارکان 
دهند.  می  تشکیل  عدالت  و  آگاهی  اراده،  اختیار،  عقل،  را  نگرش  این 
بنابراین این نگرش مطابق فطرت آدمی است و حرکتی است در مسیر 
حنیفیت و ربوبیت و معنای حقیقی و حقیقت بسیج نیز همین است. بر 

این مبنا در تعریف بسیج می توان گفت:
"روندی است اندیشه ای - عملی که در آن فرد یا جامعه براساس نگرش 
معقول، آگاهانه و آزادانه در جهت به سامان آوردن و اعتدال بخشیدن 
و  اهداف  منابع،  کارگیری  به  طریق  از  و  دارد  برمی  گام  خود  امور  به 
آرمان های مطلوب مبتنی بر جهان نگری خود را تحقق می بخشد.« 

)جمشیدی، 1٣٨٢: ص ٢9٢(
بنابراین روند اندیشه ای - عملی بسیج کلیت رفتار فردی و اجتماعی 
بسیجی را در بر می گیرد و از تعقل شروع می شود و به تحقق اعتدال و 

ساماندهی در امور ختم می گردد:
خرد )تعقل و اندیشه (آزادی و اختیار+ آگاهی و معرفت )اراده (آمادگی(

حرکت )طریق مستقیم )عدالت(
واالترین گوهری که در اختیار »انسان« قرار دارد - خواه او را به عنوان 
فرد در نظر بگیریم خواه به عنوان جمع - عقل و خرد اوست که تمام 

وجود و مایه هستی او را تشکیل می دهد:
به بیان رسول اهلل )ص(: »ما قسم اهلل للعباد شیئا افضل من العقل...« 

)کلینی، بی تا: ج 1، ص 14( یعنی:
خداوند به بندگانش چیزی بهتر از خرد نداده است.

به طورکلی در مفهوم و حقیقت »بسیج«، در منظراسالمی آن، »احساس« 
بعد از خرد قرار دارد نه قبل از آن، بنابراین فرد بسیجی یا جامعه بسیجی 
برخالف تصور رایج فرد یا جامعه ای »احساسی« نیست؛ بلکه احساس را 
در خدمت عقل قرار میدهد.انسان عاقل مختار خود را »مسئول« مییابد. 
چون نمیتواندنسبت به سرنوشت خود و جامعه خود بیتفاوت باقی بماند 

و مسئولیتش او را به »عزم« و »اراده« وا می دارد.
بنابراین »اراده« حاصل عقل، آگاهی و شوق برانگیخته از احساس درونی 
تابع عقل می باشد. آمادگی در جهت تحقق اراده ای اینچنین صورت 
می گیرد و حاصل آن عمل در قالب »عدالت« و »سامان بخشی« است.

این حرکت یا روند مستمر انسانی حرکتی است مبتنی بر فطرت و لذا 

حرکتی است عقالنی، فطری و انسانی.
چنین حرکتی به دلیل فطری بودنش حرکتی است در مسیر توحید و 
عبودیت پروردگار جهانیان و شاید این رمز کالم زیبای علی )ع( است 

که می فرماید:
"بالعقل کمال النفس« )تمیمی آمدی، 1٣٧٣: ج ٣، ص ٣٢٥( یعنی: 

کمال نفس انسانی به عقل و خردمندی است.
بنابراین در این نگرش »بسیج« مفهومی است که حرکت انسان عاقل 
همچنین  نماید.  می  ترسیم  خویش  الهی  فطرت  مسیر  در  را  مختار 
درمسیر  جامعه  یک  ای  توده  و  مردمی  حرکت  نظر،  این  از  »بسیج« 
صحیح انسانیت و فطرت می باشد. البته تعریف رایج در دانش سیاسی 
جدید در مورد بسیج که قبال بیان شد نیز جدا از این تعریف نمی باشد؛ 
یا  آن  کسب  قدرت،  روی  بر  بیشتر  تمرکز  دوم  نگرش  در  که  آن  جز 

مشارکت در آن یا کنترل آن می باشد.
براساس آنچه گذشت بسیج در مفهوم اصطالحی دارای چند معنای کلی 

است که با هم مرتبط و تا حدودی بر هم قابل انطباق هستند:
1-بسیج به مفهوم نوعی نگرش و بینش کلی خردمندانه؛ یعنی بسیج 
نیز حاصل  اراده  و  باشد  براراده می  مبتنی  که  است  بینشی  یا  نگرش 
و  اختیار  عقل،  بر  مبنی  نگرش  این  مجموع  در  است.  آزادانه  انتخاب 
عدالت و آگاهی بوده، مطابق فطرت و حنیفیت بشر می باشد و حقیقت 

»بسیج« نیز جز این نمی باشد )جمشیدی، 1٣٨٢: ص ٢94(.
با واژه مردم  انقالب اسالمی مفهوم بسیج  از پیروزی  بعد  ایران  ٢- در 
همراه شده است که بیانگر یک واقعیت خارجی است. البته کاربرد بسیج 
خردمندانه  حرکت  یعنی  بسیج  حقیقی  مفهوم  از  جدا  نیز  معنا  بدین 
موجود مختار در مسیر فطرت نیست - اما آنچه در اینجا بیشتر مورد 
توجه است این است که بسیج بیانگرحرکت جمعی بر اساس سازماندهی 

و مدیریت واحد است.
البته برای بیان چنین مفهومی، معموالاصطالحی چون »بسیج مردمی« 
در  نگرش  این  اساس  بر  رود.  می  کار  به  مردمی«  نیروهای  »بسیج  یا 

بسیج باید:
به  دستیابی  برای  ب(  باشد،  نظر  مورد  معین  مقصدی  و  هدف  "الف( 
اهداف، سازماندهی وجود داشته باشد، ج( گردهمایی تخصصی و حرفه 
و  انحصارطلبی  گرایی،  گروه  از  د(  باشد،  داشته  نفوذ  آن  در  کمتر  ای 
تسلط گرایشی خاص به دور باشد و در نتیجه در جهت منفعت ملی و 
عام جامعه قدم بردارد تا در خدمت منفعت گروهی و حزبی نباشد، ه( 
بروز  نیازها و نحوه  به شرایط،  شدت حرکت و سازماندهی آن بستگی 

هدف داشته باشد«)آزاد ارمکی، 1٣٧٢: ص 1٣(
توجه می کند،  از همه جلب  بیش  بسیج  از  بیان  این  در  ای که  نکته 
در  افراد«  یا  مردمی  نیروهای  »سازماندهی  که  است  عام«  »مصلحت 
راستای آن صورت می گیرد. حرکت بسیج، حرکتی نیست که در جهت 
با  است  حرکتی  بلکه  گیرد،  صورت  خاصی  های  گروه  یا  افراد  منافع 
را  حرکت  این  ما  اساس  همین  بر  و  عمومی«  »مصلحت  تأمین  هدف 
حرکت درمسیر فطرت الهی نوع انسان می دانیم. بنابراین حرکت های 
»سازماندهی شده گروهی« که در پی تأمین اهداف گروه، جناح یا حزب 
و  بسیج  حرکت  دارد  انحصارگرایانه  و  انحصاری  جنبه  و  است  خاصی 

حقیقت بسیج نیست.
از  معنا  این  مردمی؛  و  عمومی  اجتماعی  نهاد  یک  مثابه  به  بسیج   -٣
بسیج مترادف با »نیروی مقاومت بسیج« است که بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی ایران و استقرار نظام جمهوری اسالمی به فرمان امام خمینی 
»بسیج  عنوان  به  بزرگوار  آن  سوی  از  و  گرفت  شکل  تدریج  به  )ره( 
مستضعفان« مطرح شد. نهاد بسیج از جمله ثمرات گران بها و پرارزش 
انقالب اسالمی و جنگ هشت ساله ایران و عراق )دفاع مقدس( است. 

امام خمینی )ره( در بیانی عام در مورد بسیج مستضعفان می فرماید:
"رحمت و برکات خداوند بزرگ بر بسیج مستضعفان که به حق پشتوانه 
انقالب اسالمی است و به کوشش ارزنده خود ادامه داده و به حمداهلل 
تعالی با همت جوانان برومند و داوطلبان گروه میلیونی، رزمنده تربیت و 
امید آن است که با شرکت فعال قشرهای معظم ملت و شور و شعفی که 
در جوانان عزیز از برکت اسالم مشاهده می شود، ارتش ٢٠ میلیونی که 
نگهبان جمهوری اسالمی و کشور عزیز از شر جهان خواران متجاوز است 

تحقق یابد.«)امام خمینی، 1٣٦1 به بعد: ج 1٥، ص ٢٣1(

گنجینه معارف
تفکر و فرهنگ بسیجی در اندیشه امام خمینی )ره(

بخش دوم
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احتمال ممنوع الخروجِی 

پزشکان فراری از کارتخوان

است  آمده  مستقیم  مالیات های  قانون  ماده202  در  آنچه  مطابق 
سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که 
میزان بدهی قطعی آنها بیشتر از 100 میلیون ریال است از کشور 

جلوگیری نماید.
مهلت  آخرین  عنوان  به  ماه سال جاری  اینکه 15شهریور  با وجود   
تاکنون  ولی  بود  گرفته شده  نظر  در  ها  در مطب  کارتخوان  نصب 
حدود 60 درصد از پزشکان که موظف به انجام این کارهستند اقدامی 

دراین راستا انجام نداده اند.
امور مالیاتی  امیدعلی پارسا رئیس سازمان  این در حالی است که 
کشور دهم شهریور ماه در گفت وگویی گفته بود: »چنانچه پزشکان 
در مهلت تعیین شده نسبت به نصب این دستگاه ها اقدام نکنند، 
قرار  مالیاتی  فرار  مورد ظن  و  برخورد شده  آنها  با  قانون  با  مطابق 

می گیرند.«
است  آمده  مستقیم  مالیات های  قانون  ماده202  در  آنچه  مطابق 
سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که 
میزان بدهی قطعی آنها بیشتر از 100 میلیون ریال است از کشور 

جلوگیری نماید.
با وجود تعرفه های باالی پزشکی و نیز کمبود پزشک که باعث تعدد 
مراجعات به پزشکان شده است، بنظر می رسد درصورت عدم نصب 
تومانی  از 10 میلیون  مالیاتی بیش  فرار  کارتخوان توسط پزشکان 

چیز دور از ذهنی نباشد.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا سازمان امور مالیاتی به وظیفه 

خود در این زمینه عمل خواهد کرد یا خیر.

فوت پدرزن به خاطر 

ارتباط پنهانی داماد با زن غریبه
روزنامه ایران نوشت: مرد میانسال وقتی فهمید دامادش با زن دیگری 

ارتباط پنهانی دارد سکته کرد و جان باخت.
ساعت 11 شب 16 آذر، مأموران کالنتری 120 سیدخندان در تماس 
با بازپرس کشیک قتل پایتخت از مرگ مشکوک مرد میانسالی در 

بیمارستان خبر دادند.
با اعالم این خبر، تحقیقات به دستور بازپرس جنایی آغاز شد و در 
بررسی های اولیه دختر وی به مأموران گفت: از مدتی قبل متوجه 
شدم که شوهرم با زن دیگری که از همکارانش است ارتباط پنهانی 

دارد و به من خیانت می کند.
از  یکی  در  عالقه اش  مورد  زن  با  او  که  شدم  متوجه  حادثه  شب 
از او  پارک های شهر قرار گذاشته است. موضوع را به پدرم گفتم و 
هایم  بچه  با  پدرم  پارک رسیدیم  به  وقتی  بیاید.  خواستم همراهم 

داخل ماشین نشستند و من به سراغ شوهرم و آن زن رفتم.
بعد با آن ها درگیر شدم در همین هنگام پدرم پیاده شد و با همسرم 
شروع به جر و بحث کرد، اما ناگهان حال پدرم بد شد و روی زمین 
افتاد. او را به بیمارستان منتقل کردیم، اما پدرم ساعتی بعد فوت کرد.
جنایی  امور  دادسرای  سوم  شعبه  بازپرس  دستور  به  ترتیب  بدین 
تهران، آرش به دادسرا احضار شد وی در این باره گفت: همسرم آدم 
دستش  از  دیگر  است  بدبین  من  رفتار های  همه  به  است  شکاکی 
خسته شدم. حتی به او پیشنهاد دادم نصف اموالم را به نامش کنم 

در عوض طالق بگیرد، اما قبول نمی کند.
او ادامه داد: من کارمند بانک هستم و خانمی که در پارک بود هم 
همکارم است. یکسال قبل به او مقداری پول قرض دادم و همسرم 
برگه واریز پول را دید. آنچنان جنجالی به پا کرد که پشیمان شدم. 
هر چه به او گفتم که رابطه ای بین ما نیست قبول نکرد. همسرم 

شماره همکارم را پیدا کرده بود و مدام مزاحمش می شد.
روز حادثه همکارم از من خواست با او قرار بگذارم تا در این مورد باهم 
صحبت کنیم. اما همسرم دوباره از راه رسید و جنجال به راه انداخت. 
با اظهارات مرد جوان، بازپرس غالمی دستور تحقیقات بیشتر در این 

پرونده را صادر کرد.

قتل به خاطر خبرچینِی یک دختر
پسر جوان که به خاطر خبرچینی شاگرد مغازه اش دوست صمیمی 

خود را کشته بود با رضایت خانواده مقتول از قصاص نجات یافت.
پلیس  به  از سوی دوستش  چند سال قبل خبر قتل پسر جوانی 
اعالم شد. پس از دستگیری متهم، وی ضمن اعتراف به قتل گفت: 

من یک مغازه لوازم آرایشی در جنت آباد دارم.
چندی قبل دختر جوانی که شاگرد مغازه ام است به من گفت که 
خیلی  شنیدنش  از  من  زده.  حرفی  سرم  پشت  دوستانم  از  یکی 
عصبانی شدم. این موضوع چند بار دیگر تکرار شد تا اینکه یک روز 
که دوستم به مغازه ام آمده بود سر همین ماجرا با او درگیر شدم و 

با چاقو او را زدم.
بدین ترتیب با اعترافات پسر جوان وی محاکمه و به قصاص محکوم 
شد، اما سرانجام با پادرمیانی بزرگان و ریش سفیدان و التماس های 
مقابل  در  و  شدند  گذشت  به  حاضر  مقتول  خانواده  متهم،  مادر 
دریافت دیه رضایت دادند؛ بنابراین مادر متهم با فروش خانه اش پول 

دیه را پرداخت کرد و جان پسرش را نجات داد.
در  جرم  عمومی  جنبه  از  محاکمه  برای  جوان  پسر  این  دیگر  بار 
شعبه دهم دادگاه کیفری استان پای میز محاکمه ایستاد و گفت: 
من از کرده خود پشیمانم. مقتول دوست صمیمی من بود و به خاطر 
حرف پوچ یک نفر هم زندگی دوستم را تباه کردم هم زندگی خودم 
را با این حال خانواده مقتول خیلی با ما مدارا کردند و حتی همان 
خانه ای را که ما فروخته بودیم آن ها بدون هیچ پول پیش یا اجاره ای 
در اختیارمان گذاشتند تا مادرم در آن زندگی کند. من و خانواده ام تا 

آخر عمر شرمنده محبت آن ها هستیم.
از جنبه عمومی جرم وارد  برای صدور رأی  پایان جلسه قضات  در 

شور شدند.

نوبخت:   
مالیات بر درآمد خانوار، اجرایی می شود

آدم ربایی مسلحانه برای سرقت چک میلیاردی فتوشاپی

نقدی  یارانه  گفت:  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
آذرماه به جای بیست و ششم، 6 روز زودتر یعنی 

20 آذرماه به حساب خانوارها واریز خواهد شد.
خبری  ویژه  وگوی  گفت  در  نوبخت  باقر  محمد 
ماه  هر  دهم  »روز  اینکه  بیان  با  سیما  دوم  شبکه 
مبلغ حمایت معیشتی دولت و روز بیستم هر ماه 
نیز  ماه  ام هر  از سی  قبل  و  نقدی خانوارها  یارانه 
حقوق کارکنان دولت را پرداخت می کنیم« افزود: 
جمع این ارقام حدود ۳6 تا ۳۷ هزار میلیارد تومان 

در ماه خواهد شد.
نیازمند  مالیات  قانون  اینکه  بر  تأکید  با  نوبخت 

به  خانوار  خرج  و  درآمد  اساس  بر  و  است  اصالح 
خانواده ها مالیات یا یارانه تعلق گیرد، گفت: برای 
مالیات بر درآمد خانوار، با روشی که دنیا عمل می 
کند، عمل و بخشی از تخفیف های مالیاتی را کم 

خواهیم کرد.
 وی با اشاره به مباحث مطروحه درباره تعلق گرفتن 
اعالم  اساس  بر  کرد:  عنوان  هنرمندان،  به  مالیات 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 200 هزار هنرمند 
تومان  هزار  زیر 200  آنان  درآمد  متوسط  و  داریم 

است و شما هنرپیشه های پرآوازه را نبینید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: هنرپیشه 

های پردرآمد باید مالیات بدهند و در قانون فعلی، 
این هنرمندان مالیات نمی دهند؛ از این رو قانون 

مالیات نیاز به اصالح دارد.
نوبخت ادامه داد: اگر برای هر خانوار مشخص کنیم 
هرچه  و  کند  پر  اظهارنامه  درآمدی  هر  برای  که 
کم  مخارج  از  را  درآمد  و  بیاورد  را  معقول  مخارج 
کنیم، در نهایت یا یک خانوار از یک سطح درآمدش 
بیشتر است که باید مالیات بدهد و یا کمتر است که 

باید یارانه بگیرد.
شده  تدوین  جدید  قانون  در  اینکه  بیان  با  وی 
با  داد:  توضیح  شده،  بسته  فرار  های  راه  مالیاتی، 
وجود پرداخت میلیاردها تومان از سوی دولت برای 
بیمه سالمت، مشکالتی برای مردم و دستگاه ها به 
وجود آمده است. امروز افراد از دو محل بیمه می 
شوند: یا مربوط به بیمه سالمت هستند یا دفترچه 
ها  بیمارستان  ها،  دانشگاه  دارند.  اجتماعی  تأمین 
خدمتی ارائه می کنند که توسط سازمان بیمه این 
خدمات پرداخت می شود و ما امسال و سال گذشته 

100 درصد سهم بیمه را پرداخت کردیم.
افتتاح  به گفته نوبخت، سال آینده 1۳ سد جدید 
به  آبرسانی  طرح   ۳0 مجموع  در  و  شد  خواهد 

بهره برداری می رسد.

و  امسال  افزود:  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
پارسال ۸۳6 کیلومتر راه آهن افتتاح کردیم و بیش 
در  نیز  دیگر  آهن  راه  کیلومتر   200 و  یکهزار  از 
همچنین۴00  شد.  خواهد  افتتاح  آینده  سال  دو 
خواهد  افتتاح  آینده  سال  جدید  بزرگراه  کیلومتر 

شد.
وی گفت: یکهزار و 500 میلیارد تومان دیگر برای 
میلیارد  هزار  دو  از  بیش  و  روستاها  به  گازرسانی 
تومان برق رسانی روستایی اختصاص خواهد یافت.

شد:  یادآور  بودجه  و  ریزی  برنامه  سازمان  رییس 
حتی صندوق بین المللی پول نیز اعالم کرده است 
که اقتصاد ایران سال آینده از رکود خارج خواهد 
شد. در سال آینده هشت میلیارد دالر از پول فروش 
توسعه  عنوان سهم صندوق  به  واریز  برای  را  نفت 

ملی پیش بینی کرده ایم.
میلیون  چهار  اکنون  دولت  داد:  ادامه  نوبخت 
آینده  سال  در  که  دارد  دارایی  تومان  میلیارد 
بخشی  مولدسازی  راه  از  بودجه  منابع  از  قسمتی 
از این دارایی ها تأمین و محقق خواهد شد. ضمن 
آنکه مبلغ شش هزار و 500 میلیارد تومان کمک 
در  خودروها  سوز شدن  دوگانه  برای  نیز  بالعوض 

سال آینده در نظر گرفته ایم.

رمز  چک  می کرد  خیال  که  اخراجی  پلیس  مأمور 
دار ۳50 میلیارد تومانی فتوشاپی که در گروه تلگرامی 
دست به دست می شد واقعی است با همدستی چهار 
اجرا  و  طراحی  را  مسلحانه  آدم ربایی  نقشه  دیگر  نفر 

کرد.
میانسالی  مرد  امسال  آذرماه  سوم  جوان،  گزارش  به 
از دو مرد مأمور نما  اداره پلیس رفت و  سراسیمه به 
به اتهام آدم ربایی شکایت کرد. شاکی در توضیح ماجرا 
و  هستم  مهرآباد  فرودگاه  تاکسی  راننده  من  گفت: 
شماره تلفن همراهم را در اختیار تعدادی ازمشتریانم 
قرار داده ام تا زمانی که به من نیاز دارند، تماس بگیرند. 
و  گرفت  تماس  شماره ام  با  مردی  قبل  ساعت  چند 
گفت ساعتی دیگر همراه دوستش به فرودگاه می رسد 
را به مقصد برسانم. در فرودگاه  و قرار شد من آن ها 
منتظر بودم که دو مرد جوان سوار خودروام شدند و 
ناگهان  نزدیک میدان فتح که رسیدم  افتادیم.  راه  به 
یکی از مسافران که مدعی بود مأمور امنیت است کلت 
کمری به پهلویم گذاشت و از من خواست چک رمز 
دار ۳50 میلیارد تومانی که همراه دارم به آن ها بدهم. 
در حالی که شوکه شده بودم به آن ها گفتم که اشتباه 
 ۳50 دار  رمز  عکس چک  ربا  آدم  مرد  اما  گرفته اند، 
این  و مدعی شد  داد  نشان  به من  را  تومانی  میلیارد 
گفتم  آن ها  به  چقدر  هر  است.  من  اختیار  در  چک 

به  مرا  نهایت  در  و  نداشت  فایده ای  می کنید  اشتباه 
بردارم  خانه ام  از  را  تا چک  بردند  تهرانسر  در  خانه ام 
و به آن ها بدهم. داخل خانه برادرم و برادر زنم بودند 
که با دیدن مردان مسلح خیلی ترسیدند و آدم ربایان 
از این آن ها  اتاقی حبس کردند. پس  هم آن ها را در 
مرا کتک زدند و شکنجه کردند تا محل نگهداری چک 
رمز دار را به آن ها بگویم، اما من چکی نداشتم که به 
آن ها بدهم و در نهایت آن ها پس از بازرسی خانه وقتی 
و  دوباره سوار خودروام کردند  مرا  نکردند  پیدا  چکی 
این بار به بیمارستان فیروزگر بردند و از دور به مردی 
مرا  بعد  دقایقی  و  دادند  نشان  بود  آشنا  قیافه اش  که 
مرا  است  گفته  باند  گفتند که سردسته  و  رها کردند 

اشتباهی گرفته اند.
با این شکایت پرونده به دستور قاضی احسان زمانی، 
بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران برای 
از  تیمی  اختیار  در  متهمان  دستگیری  و  شناسایی 

کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.
دوربین های  بررسی  با  گام  نخستین  در  کارآگاهان 
مداربسته محل حادثه مشاهده کردند، دو مرد آدم ربا 
در نزدیکی فرودگاه از خودروی سواری جکی که چهار 
مسافر  عنوان  به  و  شده  پیاده  است  داشته  سرنشین 
سوار خودروی شاکی شده اند. بنابراین مأموران صاحب 
متهم  کردند.  دستگیر  و  شناسایی  را  جک  خودروی 

روز  آن  گفت:  و  کرد  بی گناهی  ادعای  بازجویی ها  در 
از دوستان  نام شایان بودم که یکی  به  همراه دوستم 
قدیمی ام به نام بهرام که مأمور پلیس اخراجی است با 
من تماس گرفت و خواست او و دوستش به نام رحمان 
را تا فرودگاه برسانم و من هم همراه شایان آن ها را به 

فرودگاه رساندم و در جریان آدم ربایی هم نبودم.
بازداشت  را  و رحمان  بهرام  ادامه شایان،  در  مأموران 
با  آدم ربایی  جرم  به  بازجویی ها  در  که  بهرام  کردند. 
همدستی رحمان اعتراف کرد و مدعی شد که طراح 
نقشه آدم ربایی یکی از بستگان نزدیکش به نام فیروز 
است. با اعتراف مأمور پلیس اخراجی، مأموران فیروز را 

هم بازداشت کردند.
چند روز قبل متهمان برای بازجویی به دادسرای امور 

جنایی تهران منتقل شدند.
بهرام گفت: یکسال قبل ما همه عضو گروه تلگرامی به 
نام دوستان قدیمی بودیم که داخل گروه عکس چک 
رمز داری به مبلغ ۳50 میلیارد تومان دست به دست 
عکس  اما  شد،  منحل  گروه  این  بعد  مدتی  می شد. 
اینکه  تا  می شد  دست  به  دست  همچنان  چک  این 
است،  تاکسی  راننده  که  را  صاحب چک  گفت  فیروز 
قبال فروش مواد گرفته  را در  این چک  و  می شناسد 
است و به همین دلیل از ترس اینکه گرفتار نشود آن 
را وصول نکرده است. فیروز نقشه آدم ربایی را طراحی 

کرد و از ما خواست در پوشش مأمور پلیس صاحب 
چک را برباییم و چک را سرقت و آن را وصول کنیم. 
آنقدر مبلغ چک زیاد بود که همه ما وسوسه شدیم و 
نقشه را مو به مو اجرا کردیم، اما وقتی راننده تاکسی 
منکر چک شد او را به بیمارستان فیروز گر که فیروز 
آنجا بستری بود، بردیم و او هم گفت که راننده تاکسی 
را اشتباهی گرفته ایم، اما االن فیروز می گوید این چک 

یک شوخی بود.
از  یکی  قبل  مدتی  گفت:  بازجویی ها  در  هم  فیروز 
رمز داری  فتوشاپ چک  با  برای شوخی  گروه  اعضای 
داخل  و  کرد  طراحی  تومان  ۳50 میلیارد  مبلغ  به  را 
این  که  گفتم  بهرام  به  دروغ  به  من  گذاشت.  گروه 
آن  صاحب  و  بوده  مخدر  مواد  معامله  قبال  در  چک 
از ترس چک را وصول نمی کند که از آن روز به بعد 
او معرفی کنم  به  را  اصرار داشت صاحب چک  بهرام 
وصول  و  سرقت  را  میلیاردی  چک  و  برباید  را  او  تا 
او آنقدر اصرار کرد که به دروغ صاحب تاکسی  کند. 
را که با او اختالف مالی داشتم، معرفی کردم. من فکر 
که  دیدم  حادثه  روز  اما  کند،  آدم ربایی  او  نمی کردم 
که  گفتند  و  آوردند  بیمارستان  به  را  تاکسی  صاحب 
او منکر چک میلیاردی است و من هم گفتم که او را 
اشتباهی گرفته اند و بعد او را آزاد کردند. تحقیقات از 

متهمان به دستور قاضی زمانی ادامه دارد.

خبر

سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطالعیه ای اعالم کرد: 
کلیه مشموالن فارغ التحصیل مقاطع کاردانی، دیپلم و 
زیردیپلم که برگ آماده به خدمت به تاریخ 1۹ آذر ماه 
۹۸ دریافت کرده اند، می بایست با مراجعه به یکی از 
برگ  )پلیس+10(،  انتظامی  الکترونیک  دفاتر خدمات 
معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش را دریافت و برابر 

اطالعات مندرج در آن اقدام کنند.
تهران  ساکن  مشموالن  است:  آمده  اطالعیه  این  در   
بزرگ می بایست ساعت 6 صبح روز سه شنبه 1۹ آذر 
ماه 1۳۹۸ و مشموالن ساکن سایر استان ها نیز ساعت 
۷ صبح تاریخ ذکر شده، در محل و مراکزی که در برگ 
معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح 

اعالم شده، حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام 
شوند.

گفتنی است، عدم حضور به موقع در زمان و محل های 
تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده 5۸ قانون 
را  اجتماعی  های  محرومیت  عمومی،  وظیفه  خدمت 

برای آنان در برخواهد داشت.
همچنین متقاضیان در صورت نیاز به اطالعات بیشتر 
می توانند از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان به نشانی 
به  گویا  تلفن  سامانه   ،  www.vazifeh.police.ir
رسان  پیام  در  سازمان  کانال  یا  و   0۹6۴۸0 شماره 
آخرین  از   @sarbazvazifeh نشانی  به  سروش 

اخبار مطلع شوند.

فراخوان مشموالن فوق دیپلم و پایین تر در آذر ۹۸
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قضاوت سه کوبل داوری کرمان 
در لیگ های برتر و دسته یک

سه کوبل داوری از کرمان مسابقات فوتبال لیگ های برتر نوجوانان و دسته 
یک جوانان و امید را قضاوت می کند.

علیرضا کهوری، رئیس کمیته داوران هیئت فوتبال استان کرمان در 
از  باشگاه خبرنگاران جوان  های  استان  گروه  با خبرنگار  گو  و  گفت 
کرمان، به قضاوت ۳ کوبل داوری کرمان در لیگ های برتر و دسته یک 
اشاره کرد و گفت: در هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ دسته یک 
امید فصل ۹۸-۹۹، محمدرضا عسگری به عنوان داور سجاد احمدی 
به عنوان کمک اول و تقی دهقان به عنوان کمک دوم، دیدار تیم های 

فجر سپاسی شیراز و شهباز اهواز را قضاوت می کنند.
این دیدار ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه روز جمعه ۲۲ آذر جاری در  افزود:  او 

ورزشگاه شهید دستغیب شیراز برگزار می شود.
 کهوری تصریح کرد: در هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال 
داور،  عنوان  به  زاده  غالمحسین  مسعود   ،۹۸ ـ   ۹۹ فصل  نوجوانان 
حمید عبداللهی کمک داور اول و جواد نظام آبادی کمک دوم دیدار 

تیم های البدر بندرکنگ و نوین فوالد یزد را سوت می زنند.
او بیان کرد: این دیدار ساعت ۱۴:۱۵ دقیقه روز پنجشنبه ۲۱ آذر ماه 

۹۸ در ورزشگاه اختصاصی بندر کنگ هرمزگان برگزار می شود.
عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال گفت: در چارچوب رقابت های 
هفته دوازدهم لیگ یک فوتبال جوانان فصل ۹۸-۹۹، الیاس سابقی 
به عنوان داور، حامد شیبانی کمک اول و مرتضی عرب نژاد کمک دوم 
دیدار تیم های شهید وفایی شیراز و ایمان شیراز را قضاوت می کنند.

کهوری افزود: این دیدار ساعت ۱۳:۴۵ دقیقه روز سه شنبه ۲۶ آذر ماه 
در ورزشگاه شهید دستغیب شیراز برگزار می شود.

دستگیری سه متخلف شکار 
و صید در سیرجان

رییس اداره محیط زیست سیرجان ازدستگیری سه نفر متخلف شکار و صید 
با یک الشه بز وحشی در گود غول سیرجان خبرداد.

از کرمان،   به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
علی اکبر رسولیان، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان 
گفت: نیرو های گشت و کنترل حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان 
حین گشت زنی در ارتفاعات منطقه شکار ممنوع گود غول متوجه حضور 
سه شکارچی شدند که برای برخورد قانونی با متخلفین وارد عمل شده و 

هر سه نفر را دستگیر کردند.
او افزود: در جریان بازرسی از متخلفین الشه یک راس بز وحشی، سایر 
ادوات شکار شامل یک قبضه اسلحه خفیف متعلق به غیر، یک قبضه 
اسلحه ساچمه زنی، دو دستگاه بی سیم دستی و دوربین چشمی کشف 

و ضبط شد.
رسولیان تصریح کرد: در هنگام تشکیل پرونده مشخص شد که یکی از 
متخلفین سابقه شکار و صید غیر قانونی داشته و در همان راستا حکم 

جلبش صادر و تحت تعقیب قبلی نیز بوده است.
او اظهار کرد: متخلفین پس از تشکیل پرونده جهت رسیدگی به جرم 
بهای جانوران  نرخ  بر اساس آخرین  به مراجع قضایی معرفی شدند که 
جریمه  زیست،  محیط  به  وارده  زیان  و  ضرر  مطالبه  لحاظ  به  وحشی 
یا بز وحشی  بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک کل  از  قابل پرداخت 
می بایست  متهمین  که  است  شده  تعیین  ریال  میلیون  یکصد  معادل 

مبلغ یکصد میلیون ریال را به حساب دولت واریز کنند.
غیرمجاز  شکار  جرم  به  دادگاه  در  متهمین  همچنین  گفت:  رسولیان 
جانوران وحشی محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید به 
حبس از سه ماه تا سه سال و یا بر اساس مصوبه جدید هیات دولت به 
جزای نقدی از سی میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهند 

شد.

بحث  گفت:  واترپلو  و  شیرجه  شنا،  فدراسیون  رئیس 
استخر و سخت افزار مشکل بزرگ آبی کرمان است که 
امیدوارم به زودی این مسئله در استان پهناور کرمان 

حل شود.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان، محسن رضوانی، رئیس فدراسیون شنا، 
مجمع  در  ایران  اسالمی  جمهوری  واترپلو  و  شیرجه 
استان  واترپلو  و  شنا، شیرجه  هیات  رئیس  انتخاباتی 
استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  از  قدردانی  با  کرمان 
و گفت:  دانست  نزاکت  و  ادب  با  فردی  را  کرمان، وی 
پاریزی از مدیرکالنی است که در وزارت ورزش همکاران 
ما دوستش دارند و حضورش در اینجا باعث خیر خواهد 

بود.
او ابراز امیدواری کرد: در این اوضاع و احوالی که ورود به 
بحث مدیریت شجاعت می خواهد، بتوانند موفق باشند.

 رضوانی به جمله ی آخرین نشست سلطانی فر وزیر 
ورزش و جوانان اشاره کرد و افزود: در این جلسه وزیر 
ورزش اعالم کرد، سال ۱۳۹۰ درآمد نفتی کشورمان از 
نفت و مشتقات آن ۱۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر 
بود. امسال این میزان به ۱۲ میلیارد دالر رسیده و سال 

آینده پیش بینی ۹ میلیارد است.
بگیرید  نظر  نیز در  را  تورم  او تصریح کرد: حاال شما 
و  ناجوانمردانه  تحریم های  این  چقدر  کنید  تصور  و 
ظالمانه ای که علیه کشورمان شده، فشار ویژه ای را از 
نظر اقتصادی به همه ی اقشار جامعه مخصوصا قشر 

کم درآمد جامعه و مدیران وارد می کند.
نمی توان  راحتی  به  مسائل  این  از  کرد:  بیان  رضوانی 

ایرانی اسالمی،  با اخالق، فرهنگ اصیل  گذشت، مگر 
هم  این  مطمئناً  و  یکدیگر  به  کمک  و  احترام 
موضوعیست که کشور عزیزمان از آن عبور خواهد کرد.
جمهوری  واترپلو  و  شیرجه  شنا،  فدراسیون  رئیس 
اسالمی ایران گریزی به عملکرد چهار سال قبل کریمی 
رئیس این هیئت زد و گفت: کریمی طی چهار سال 
گذشته خیلی زحمت کشیده و مهمترین نکته ای که 
توانسته طی این مدت به وجود آورد، آرامشیست که 
در شنا وجود دارد، طوری که هم اکنون کل خانواده ی 
شنا دور هم جمع هستند و برای پیشرفت این رشته 

تالش می کنند.
رضوانی بحث استخر و سخت افزار را مشکل بزرگ آبی 
کرمان دانست و ابراز امیدواری کرد: به زودی این مسئله 

در استان پهناور کرمان حل شود.
او افزود: همیشه کرمان در رشته واترپلو ملی پوش و 
شناگران و شیرجه رو های خوبی داشته و امیدوارم این 
مسئله روزی منشأ خیر شود و باز هم در بخش بانوان 

و آقایان این اتفاق میمون و مبارک بیفتد.
رضوانی گرفتن میزبانی ها و برگزاری کالس های آموزشی 
مربیگری را از مهمترین اقدامات انجام شده در هیئت 

شنای استان عنوان کرد.
استخر  این  کرد:  تصریح  و  اشاره  نشاط  استخر  به  او 
رئیس  کریمی  ایم،  شنیده  ولی  دارد،  مشکل  خیلی 
از محل هایی در  هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان 

حال ترمیم و تکمیل آن هستند.
شرکت  رئیس  و  جوانان  و  ورزش  وزیر  بازدید  رضوانی 
اعالم  و جالب  نکته ای خوب  را  استخر  این  از  تجهیز 

این  برای  شنا  می دهد  نشان  این  داشت:  بیان  و  کرد 
استان مهم است.

رضوانی ابراز امیدواری کرد: در کشورمان نگاه راهبردی 
به ورزش های پایه صورت گیرد و این مساله جا بیفتد.

جمهوری  واترپلو  و  شیرجه  شنا،  فدراسیون  رئیس   
اسالمی ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت: تیم 
ملی واترپلوی کشورمان در سال گذشته بعد از ۴۴ سال 
توانست مدال رقابت های آسیایی را کسب کند و این 
افتخار بزرگی برای خانواده ورزش مخصوصا ورزش های 

آبی بود که این را منشأ خیر می بینیم.
ورزش  یک  واترپلو  که  دلیل  این  به  افزود:  رضوانی 
و  فیزیکی  مسائل  و  زیاد  آن  در  درگیری  گروهیست، 
قدرت بدنی در آن تأثیرگذار است، لذا در کشور ما و در 

قاره ی آسیا از رشته شنا جلوترست.
و  اتفاقات خوبی در رأس  تصریح کرد: در شنا هم  او 
نوک قهرمانی در حال وقوع است، امیدواریم بچه های 
ما بتوانند ورودی های B المپیک را تا ماه می میالدی 
۲۰۲۰  بگیرند چرا که تا آن موقع شانس کسب سهمیه 
وجود دارد و این مسئله تنها یک بار در تاریخ شنای 

ایران رخ داده است.
بیان  و  کرد  اشاره  کرمانی  شناگر  رشیدی  به  رضوانی 
داشت: این شناگر خوب کشورمان از استان کرمان، این 
شانس را دارد که در یکی از این اعزام ها با تیم همراه 

باشد.
جمهوری  واترپلو  و  شیرجه  شنا،  فدراسیون  رئیس   
اسالمی ایران گفت: رشیدی در آخرین مسابقه ای که در 
تابستان شرکت کرده بود، در استخر آزادی رکورد های 
خوب و قابل قبولی از خود نشان داد، امیدوارم وی هم 
بداند برای فدراسیون مهم است و ما دوست داریم این 

جوان نتیجه ی خوبی کسب کند.
رضوانی نظارت استخر ها را از وظایف هیات شنا دانست 
آقای  وجود  با  کرمان  استان  در  خوشبختانه  افزود:  و 
پذیرفته در رأس هیات نجات غریق و کریمی در هیات 
شنا یک فضای دوستانه حاکم است و این مسئله دارد 

با کمک این دو هیات مدیریت می شود.
اندازی  راه  و  بازگشایی  مجوز  اینکه  بر  تأکید  با  او 
تصریح  تأیید شود،  شنا  هیئت  توسط  باید  استخر ها 
کرد: در کمیسوین ماده ۵ وزارت ورزش این مسئله ثبت 

شده است.
حتی  شنا  مدارس  که  صورتی  در  کرد:  بیان  رضوانی 
انجام دهند،  یک آموزش بدون هماهنگی هیات شنا 
اداره اماکن می تواند ورود کند و آن استخر را تعطیل 
کند، حتی اگر استخر خصوصی باشد، چرا که این در 
کمیسیون ماده ۵ وزارت ورزش نیز به تصویب رسیده 

است.
را  استخر ها  غریق  نجات  و  سالمت  ایمنی،  بحث  او 
امیدواری  ابراز  و  دانست  غریق  نجات  هیات  برعهده 
کرد: دو هیات شنا و نجات غریق استان با همکاری هم 

مسائل را جلو ببرند.
جمهوری  واترپلو  و  شیرجه  شنا،  فدراسیون  رئیس   
اسالمی ایران با ابراز خرسندی از برگزاری مسابقات بین 
انجام شده در  از کار های خوب  را یکی  استخرها، آن 
استان کرمان دانست و گفت: امیدواریم به این مسئله 

نگاه جدی تری شود.
رضوانی از راه اندازی بانک اطالعاتی شنای کشور بعد از 
دو سه سال زحمت و صرف هزینه های زیاد خبر داد و 
افزود: خانواده شنا باید در این سامانه عضو شوند، چرا 
که هدفمان این است به گونه ای جلو برویم تا حتی یک 
جشنواره بدون عضویت در بانک اطالعاتی شنا امکان 

پذیر نباشد.
مربیان،  شناگران،  تمام  ترتیب،  بدین  کرد:  تصریح  او 
با یک کد تعریف و رنکینگ سوابق  داوران کشورمان 

و جایگاهشان آنجا ثبت می شود.
رضوانی بیان کرد: در برخی هیئت ها ۵۰، ۶۰ هزار تومان 
این  شنا  فدراسیون  که  می شود  گرفته  عضویت  برای 
هزار   ۸ که  است  کرده  اعالم  تومان  هزار   ۱۵ را  مبلغ 
این مبلغ به استانی که نفراتش دارند ثبت  از  تومان 
نام می کنند، باز خواهد گشت و بدین ترتیب ما یکی 

از راه های تقویت هیات هایمان را این مساله دیده ایم.
او از کمک ۱۰ میلیون تومانی به هیات استان کرمان 
کریمی  تا  کوچکیست  کمک  این  گفت:  و  داد  خبر 

رئیس هیئت بتواند کار های هیات را جلو ببرد.
به  که  خانواده هایی  و  خیران  از  قدردانی  با  رضوانی 
هیات شنای استان کمک می کنند، ابراز امیدواری کرد: 
استان کرمان در رشته های آبی در تیم ملی کشورمان 

ورزشکاران متعددی داشته باشد.

رئیس فدراسیون شنا؛ استخر و سخت افزار مشکل بزرگ آبی کرمان است
خبر

قهرمان  رقابت های  در  کرمانی  ووشوکاران 
ووشو  سیولوم پای  هوپ گار  سبک  کشور 

بانوان بر سکوی سوم مسابقات ایستادند.
رضا امیری، رئیس هیات ووشو استان کرمان 
در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های 
گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
هوپ گار  سبک  کشور  قهرمان  رقابت های 
 ۲۰۳ حضور  با  بانوان  ووشو  سیولوم پای 
ووشوکار دختر در دو بخش تالو و ساندا از 
۱۵ استان کشور در چهار رده سنی نونهاالن، 
نوجوانان، جوانان و بزرگساالن به مدت دو روز 

در خانه ووشو بندرعباس برگزار شد.
در  کرمان  استان  منتخب  تیم  افزود:  او 
از شهرستان های سیرجان  قالب ۳۸ وزشکار 
و بردسیر به مربیگری نصرت رحیمی زاده، 
فاطمه شهسواری و صدیقه ملک شاهی در 

این رقابت ها حضور یافت.
ها،  رقابت  این  پایان  در  تصریح کرد:  امیری 
چهارمحال و بختیاری با کسب ۱۳ مدال طال 
قهرمان شد و هرمزگان با ۱۱ طال و کرمان با 

٧ طال بترتیب دوم و سوم شدند.
او بیان کرد: نتایج انفرادی این رقابت ها به 

شرح زیر است:
نفرات برتر اوزان مختلف بخش ساندا؛

◽ساندای نونهاالن؛
◽وزن منهای ۲۴ کیلوگرم:

◽اول: معصومه آقابابایی
◽دوم: ساجده گل زاده

نیکی  و  علیزاده  رقیه  مشترک:  ◽سوم 
شاهی

◽وزن منهای ۲٧ کیلوگرم:
◽اول: یگانه میرمحمدی

◽دوم: نیکا شاهی
◽سوم مشترک: نازنین زهرا ناصری و مارال 

معصومی
◽وزن منهای ۳۰ کیلوگرم:

◽اول: آیال دهقانی
◽دوم: نرگس افشاری
◽سوم: نیکو شاهی

◽وزن منهای ۳۳ کیلوگرم:
◽اول: یلدا بهرامی

◽دوم: یکتا صالحی پور
◽وزن منهای ۳۹ کیلوگرم:

◽اول: ملیکا اسدالهی
◽دوم: مینا زارع زاده

◽وزن منهای ۴۲ کیلوگرم:
◽اول: زینب زارع

◽دوم: رها لیراوی
◽وزن منهای ۴۵ کیلوگرم:

◽اول: مهتاب خداوردیان
◽دوم: فاطمه زارع

◽سوم: مهدیس ربیعی
◽ساندای نوجوانان؛

◽وزن منهای ۳۹ کیلوگرم:
◽اول: ستایش مرادیان
◽دوم: ملیکا خسروی

آتنا  و  خسروی  کوثر  مشترک:  ◽سوم 
خسروی

◽وزن منهای ۴۲ کیلوگرم:
◽اول: نرگس سبزیکار

◽دوم: فاطمه زهرا خراسانی پور
فاطمه  و  المیرا ممبنی  ◽سوم مشترک: 

پایدار
◽وزن منهای ۴۵ کیلوگرم:
◽اول: ستایش خوشبخت

◽دوم: هانیه جافری
◽سوم مشترک: مهریا خضری پور و زینب 

نیکوئی
◽وزن منهای ۴۸ کیلوگرم:

◽اول: زهرا آقاخانی
◽دوم: ام البنین احمدیوسفی

آتنا  و  الماسی پور  مریم  مشترک:  ◽سوم 
فهیمی نژاد

◽وزن منهای ۵۲ کیلوگرم:
◽اول: ام البنین شجاعی

◽دوم: صبا برغمدی
◽سوم مشترک: تینا الماسی پور و حنانه 

صادقی

◽وزن منهای ۵۶ کیلوگرم:
◽اول: یسنا حیدرآبادی
◽دوم: نازنین اسحقی

◽سوم مشترک: یکتا امینی مقدم و فاطمه 
تقی پناه

◽وزن منهای ۶۰ کیلوگرم:
◽اول: بیتا بهرامی

◽دوم: کوثر چلوانی
◽ساندای جوانان؛

◽وزن منهای ۴۸ کیلوگرم:
◽اول: مهسا سبزیکار
◽دوم: زهرا خدادادی

رقیه  و  بلده  فائزه  مشترک:  ◽سوم 
امیرطاهری

◽وزن منهای ۵۲ کیلوگرم:
◽اول: فاطمه کیانی

◽دوم: فاطمه هرمزی
◽سوم مشترک: عسل عزت آبادی و مهدیه 

موسی پور
◽وزن منهای ۵۶ کیلوگرم:

◽اول: مریم بنی هاشمی
◽دوم: سیده زهرا پرورده

◽سوم مشترک: زهرا زارع زاده و عارفه گلی
◽وزن منهای ۶۰ کیلوگرم:

◽اول: فاطمه نیکبخت
◽دوم: فاطمه برهمند منفرد

فاطمه  و  مومیوند  یکتا  مشترک:  ◽سوم 
اسماعیلی

◽وزن منهای ۶۵ کیلوگرم:
◽اول: مائده کشاورز
◽دوم: آرمیتا شیرزاد
◽ساندای بزرگساالن؛

◽وزن منهای ۴۸ کیلوگرم:
◽اول: زهرا دهوئی

◽دوم: فاطمه حمودی
◽سوم: سحر طاهری

◽وزن منهای ۵۲ کیلوگرم:
◽اول: زهرا هندیان
◽دوم: فرزانه تقوی

◽سوم: ریحانه سیستانی
◽وزن منهای ۵۶ کیلوگرم:
◽اول: نرجس رحمانی زاده

◽دوم: نائله کمالی
◽سوم: فاطمه عباسی

◽وزن منهای ۶۰ کیلوگرم:
◽اول: فائزه کدخدازاده
◽دوم: زهرا حق دوست

◽سوم مشترک: آسیه پرمه و افسانه باقری
◽وزن منهای ۶۵ کیلوگرم:

◽اول: خاطره آذرپناهی
◽دوم: زکیه یوسفی

شیوا  و  قبادیان  فریبا  مشترک:  ◽سوم 
شجاع پور

◽وزن منهای ٧۰ کیلوگرم:
◽اول: یاسمین پیوستی

◽دوم: زینب ترابی
◽سوم: زهرا خباز

◽نفرات برتر فرم های مختلف بخش تالو؛
◽تالوی نونهاالن؛

◽چانگ چوان:
◽اول: یسنا رئیسی

◽دوم: ریحانه احمدیوسفی
◽سوم: هلنا رئیسی

◽دائوشو:
◽اول: یسنا رئیسی

◽دوم: ریحانه احمدیوسفی
◽سوم: فاطمه زهرا جوکار

◽جین شو:
◽اول: زینب ناطقی پور

◽دوم: هلنا رئیسی
◽سوم: زینب گالبی

◽گون شو:
◽اول: رقیه کاکوئی

◽دوم: نازنین زهرا میرزایی
◽سوم: یاسمن دیوجان

◽سنتی بدون سالح:
◽اول: مهیا شکیبانسب

◽دوم: زهرا سادات فاطمی
◽سوم: نیکا چراغ چشم

◽سالح کوتاه سنتی:
◽اول: آتنا کدخدازاده

◽دوم: رومینا سیستانی
◽سوم: زهرا سادات فاطمی

◽سالح بلند سنتی:
◽اول: مهیا شکیبانسب
◽دوم: نیکا چراغ چشم
◽سوم: شایسته روستا

◽چیانگ شو:
◽اول: آیناز زاهدی

◽دوم: ملیکا اسدالهی
◽سوم: مهدیس قویدل

◽تالوی نوجوانان؛
◽نان چوان:

◽اول: مهتا زمانی
◽دوم: شقایق دارا

◽سوم: فاطمه فرخ
◽نن گون:

◽اول: زهرا حیدری
◽دوم: مهتا زمانی

◽سوم: هانیه گالبی
◽نن دائو:

◽اول: فاطمه فرخ

◽دوم: شقایق دارا
◽سوم: زهرا حیدری

◽چانگ چوان:
◽اول: مبینا شکرانی

◽دوم: پارمیدا گل واله
◽سوم: فاطمه زاهدی

◽دائوشو:
◽اول: مبینا شکرانی

◽دوم: الناز کدخدازاده
◽سوم: زهرا دیانی

 ◽گون شو:
◽اول: پارمیدا گل واله
◽دوم: فاطمه نخعی

◽سوم: فاطمه خسروی
◽سنتی بدون سالح:

◽اول: یاسمین سرداری
◽دوم: مارال قاسمی

◽سوم: ریحانه میرزاپور
◽سالح کوتاه سنتی:

◽اول: یاسمین سرداری
◽دوم: حنانه سیستانی

◽سوم: مارال قاسمی
◽تالوی جوانان؛
◽تای چی جین:

◽اول: زهرا بهرامی
◽دوم: ملیکا کاویانی نیا

◽تای چی چوان:
◽اول: ملیکا کاویانی نیا

◽دوم: زهرا بهرامی
◽نن گون:

◽اول: زهره غفاری
◽دوم: زینب کیانی
◽تالوی بزرگساالن؛

◽نان چوان:
◽اول: زینب کیانی
◽دوم: زهره غفاری

◽چانگ چوان:
◽اول: محدثه رستمی

◽دوم: مینا بلوری
◽سنتی بدون سالح:
◽اول: شیما خضری

◽دوم: فاطمه زارع
◽سوم: مژده خشنودی

◽سالح بلند سنتی:
◽اول: نرگس طراحی
◽دوم: اعظم ساالری
◽سوم: فاطمه امامی
◽سالح کوتاه سنتی:
◽اول: اسما رستگار
◽دوم: فاطمه زارع

◽سوم: شیما خضری

ووشوکاران کرمانی بر سکوی سوم رقابت های کشوری ایستادند
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طالق عاطفی و زندگی زیر سقف دودی
سرویس اجتماعی کرمان امروز

را  سابق  احساس  آن  و  شدند  سرد  یکدیگر  به  نسبت   
زیر یک  زندگی می کنند،  زیر یک سقف  هنوز  اما  ندارند، 
به  دارد.  قرار  هم  شناسنامه  در  نامشان  و  دودی  سقف 
اصطالح زن و شوهر هستند، ولی فقط در کنار هم به دلیل 
یک نقطه مشترک آن هم فرزندانشان نفس می کشند، اما 

زندگی نمی کنند.
اتفاق  زمانی  و  است  طالق  بدون  جدایی  عاطفی،  طالق 
زندگی  سردی  به  هم  کنار  در  مرد  و  زن  که  می افتد 
می کنند، ولی تقاضای طالق قانونی ندارند و داشتن فرزند 
دلیل عدم طالق  به طالق می توانند  منفی جامعه  نگاه  یا 

قانونی شان باشد.
می گذرد،  مشترکش  زندگی  از  که  است  سال   ۳۴ مریم 
اما چندسالی است با همسرش آن رابطه گرم سابق ندارد 
از  بود وقتی  اشتباه  اول هم  از  ما  ازدواج  به گفته خودش 
به خاطر  گفت  نشدی؟  جدا  چرا  پس  می شود  پرسیده  او 
طالق  بچه  اسم  نمی خواستم  می کنم  زندگی  دارم  بچه ها 

روی فرزندانم باشد.
علت طالق عاطفی چیست؟

و مشاور، درباره علت طالق  روانشناس   مجتبی حبیبی 
عاطفی اظهارکرد: زمانی که رضایت زناشویی وجود ندارد 
در  زوجین  نیست،  برخوردار  مناسب  کارکرد  از  خانواده  و 
خواهند  پیش رو  زیادی  مشکالت  مشترک  زندگی  ادامه 
داشت. این روانشناس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان 
بر  را  آن ها  زوجین  در  زناشویی  رضایت  وجود  عدم  گفت: 
این می دارد که به دنبال راه های مختلفی برای رهایی از این 

موقعیت تنش زا باشند.
می تواند  آن  به  توجه  که  نکته ای  مهم ترین  افزود:  وی 
مانع از بروز بسیاری از جدایی های عاطفی شود، موفقیت 
عاطفی  نیاز های  کردن  طرف  بر  و  شناخت  در  همسران 
یکدیگر از جمله موانع بروز جدایی های عاطفی در زوجین 

نیاز های  گفت:  مردان  اساسی  نیاز های  درباره  وی  است. 
اساسی مردان شامل حمایت خانوادگی، تحسین، همراهی 
زنان  اساسی  نیاز های  همچنین  است،   ... و  تفریحات  در 
شامل محبت، گفتگو، صداقت و روراستی، حمایت مالی و 

تعهد خانوادگی است.
این روانشناس بی اعتمادی زوجین به مرور زمان را یکی 
از علل طالق عاطفی دانست و بیان کرد: چند پیشگی زن و 
شوهر که باعث دوری فیزیکی و خستگی است، پرخاشگری 
حرفی  بگومگو  بین  گاه  که  یکدیگر  مقابل  نیاوردن  کم  و 
از  گفته می شود که جبرانش دشوار است، خاطرات تلخی 

خود برای زوجین به جای می گذارد.
وی ادامه داد: تولد فرزند  به همان اندازه می تواند امکان 
از  شوهر  و  زن  غلفت  باعث  دهد،  افزایش  را  بودن  هم  با 
یکدیگر و کمرنگ شدن روابط عاطفی شان خواهد شد که از 
جمله علل بروز طالق عاطفی است. حبیبی با تاکید بر اینکه 

طالق  علل  دیگر  از  پایین  سنین  در  تحمیلی  ازدواج های 
عاطفی است، ادامه داد: ازدواج های تحمیلی از یک طرف و 
پافشاری بی مورد برای ازدواج با وجود مخالفت خانواده ها از 
طرف دیگر، دو سر طیفی هستند که می تواند منجر به سرد 

شدن عواطف زوجین از یکدیگر به مرور زمان شود.
از  عالقه  ابراز  کاهش  اینکه  به  اشاره  با  روانشناس  این 
خانواده ها  از  بسیاری  در  افزود:  است،  طالق  علل  جمله 
تصور غالب بر این است که بعد از گذشت چند سال و تولد 
بگویند  به هم  از آن ها گذشته که  به اصطالح  فرزند  چند 
روابط عاطفی  موثر در سردی  عامل  این  دارم«،  »دوستت 
بین زوجین است. قطعا این نوع جدایی نه تنها برای زن و 
مرد آسیب هایی به همراه دارد، بلکه زندگی فرزندان آن ها را 
نیز با بحران مواجهه می کند و سالمت روان آن ها تحت تاثیر 
فرزندان  پیش روی  خوبی  آینده  همچنین  می گیرد  قرار 

چنین خانواده ای نخواهد بود.

تاثیرات طالق عاطفی بر فرزندان
درباره  خانواده  مشاور  و  روانشناس  جمالی  نجمه   
عالئم  اظهارکرد:  کودکان  بر  عاطقی  طالق  آسیب های 
افسردگی، پرخاشگری، اضطراب و استرس در این فرزندان 
شدت قابل مالحظه ای دارد و آن ها به دوستان خود وابسته 
شده و مایل نیستند زمان زیادی در منزل باشند یا حتی 
اتاق خود یا دوستان مجازی پناه  اگر در منزل هستند به 

می برند و از بودن کنار والدین به شدت امتناع می کنند.
این  در  عصبی  پراشت هایی  یا  کم اشتهایی  عالئم  جمالی 
کودکان قابل مشاهده دانست و افزود: این کودکان به کرات 
دچار مشکالت خواب یا کابوس می شوند و معموال در چنین 
شدید  ضعف  دچار  درسی  تکالیف  انجام  در  خانواده هایی 

می شوند و مشکالت تحصیلی در آن ها شدت می گیرد.
عاطفی  طالق  مخرب  تاثیرات  درباره  روانشناس  این 
زندگی  نوع  این  مخرب  آثار  گفت:  پسران،  و  دختران  بر 
بوده  دختران  از  بیشتر  پسران  بر  والدین(  عاطفی  )طالق 
بیشتری  کالمی  و  فیزیکی  پرخاشگری های  دچار  آن ها  و 
می شوند، این در حالی است که در دختران عالئم افسردگی 

و اضطراب افزایش بیشتری دارد.
می کنند  اعالم  والدین  اوقات  از  بسیاری  داد:  ادامه  وی 
به خاطر فرزندان زندگی زناشویی توأم با بی مهری را تحمل 
و  خشم  حالت  این  در  کودکان  دلیل  همین  به  می کنند. 
احساس گناه زیادی را تجربه می کنند. آن ها در این خانواده 
نابسامان احساس امنیت نکرده و آرامش خود را از دست 
می دهند و دچار بدبینی شدید می شوند و حتی برای انتخاب 

کار، تحصیل و همسر دچار مشکالت عدیده ای می شوند.
مراحل طالق عاطفی

 سمیرا اسماعیلی روانشناس و مشاور خانواده درباره طالق 
عاطفی اظهارکرد: بسیاری از دانشمندان، طالق عاطفی را 
مقدمه ای بر طالق قانونی می دانند، خاتمه دادن به ازدواج به 
این سادگی نیست و هر فردی از مراحلی عبور می کند تا 

سرانجام به طالق قانونی برسد.
تا  عاطفی  طالق  شروع  از  اینکه  بیان  با  روانشناس  این 
رسیدن به طالق قانونی ۵ مرحله مجزا وجود دارد، افزود: 
ممکن  ولی  می کشد،  طول  سال   ۳ معموال  مرحله   ۵ این 

است مدت آن در عده ای کمتر و در عده ای دیگر بیشتر 
باشد. وی با اشاره به اینکه در مرحله اول، فرد به سرزنش 
طرف مقابل خود می پردازد، گفت: شروع کننده تمرکز خود 
را متوجه همسر می کند و او را در تمام اتفاق های گذشته، 

حال و آینده مقصر می داند.
نامناسب  و  بد  تصویر  یک  دارای  فرد  مرحله  این  در 
نسبت به خود است و ممکن است به راحتی آسیب ببیند. 
این  در  است،  سوگواری  بعد  مرحله  داد:  ادامه  اسماعیلی 
مرحله غم و اندوه فراوان بر شروع کننده مستولی می شود. 
به هر اظهارنظری واکنش تند نشان می دهد و به شدت در 
حواس  تمرکز  می شود.  غوطه ور  خود  احساسات  و  افکار 
با  انجام کار های روزمره اش  به گونه ای که در  ندارد،  خوبی 

مشکالتی مواجه خواهد شد.
به تدریج در  باشند،  فرزند  دارای  اگر زوج  این مرحله  در 
انجام مسئولیت هایشان سستی به خرج می دهند و ممکن 
است یکی از والدین دست روی بچه بگذارد تا شاید همسر 
از دست داده را دوباره صاحب شود. این روانشناس با بیان 
این  در  گفت:  است،  سوم خشم  مرحله  اینکه خصوصیات 
مرحله شروع کننده خود را محق می داند که عصبانی شود 

و همسرش باید تاوان اعمالش را پس دهد.
حتی گاهی بی دلیل نسبت به فرزندان خود حساسیت های 
بی مورد دارد و به آن ها پرخاش و توهین می کند ولی با این 
است؛  نهفته  بسیاری  ترس های  این چهره،  پشت  در  حال 
چگونه می توانم تنها زندگی کنم؟ توانایی گذران زندگی را 

دارم؟ می توانم از خودم حمایت کنم؟
از  بسیاری  افراد تصریح کرد:  در  تنهایی  به  اشاره  با  وی 
افراد بعد از دوران بلوغ، احساس می کنند تنها هستند، به 
تدریج شروع کننده شخصیت خود را طوری تطابق می دهد 
که دیگر نیازی به همسر ندارد، مرد یا زن سعی می کنند به 

خود اطمینان پیدا کنند و تصمیم نهایی را بگیرند.
فرایند، طالق  از  مرحله  آخرین  اینکه  بیان  با  اسماعیلی 
قانونی است، ادامه داد: ورود مجدد به زندگی آخرین مرحله 
از فرایند طالق قانونی است، مرد یا زن احساس می کند که 
دوباره کنترل بیشتری بر زندگی خود دارند در این مرحله 

فرد می تواند برنامه ریزی دراز مدت انجام دهد.

با عنوان » شب  بانو حبیبه  بزرگداشت  آیین 
آذرماه   17 شب  یکشنبه  برومند«  حبیبه  بانو 
برگزار  بازنشستگان مس  کانون  تاالر  مکان  در 
موسسه  توسط  که  نکوداشتی  های  شب  شد. 
فرهنگی و هنری مفرغ کرمان و با حمایت مس 
سرچشمه و با هدف تکریم از هنرمندان بزرگ 
یازدهمین  و در  برگزار می شود  استان کرمان 
یافت  اختصاص  برومند  خانم  نام  به  که  شب 
جمعی از چهره های هنری کرمان و همچنین 

شهردار کرمان حضور داشتند. 
که  بود  مراسم  این  مجری  نفس  نیک  حمید 
سخنرانی  بین  فاصله  در  خود  زیبای  اشعار  با 
ها بر جذابیت مراسم افزوده بود. حسین سبزه 
صادقی، اکبر خدادادی؛ مجید رفعتی و مهدی 
محبی کرمانی از دیگر شاعرانی بودند که دراین 

مراسم پشت تریبون حاضر شدند. 
مواجهه با زندگی

عفت تکلو از نقاشان جوان هم استانی اولین 
و  آثار  پیرامون  که  بود  مراسم  این  سخنران 
وی  کرد.  صحبت  برومند  حبیبه  شخصیت 
پیرامون این هنرمند گفت: هنر این هنرمند به 
حدی رسیده است که کلمات قاصر هستند از 
وصف بزرگی ایشان. آثار خانم برومند ریشه در 
کائنات دارند و آثار این هنرمند را می توان با 
طلوع خورشید مقایسه کرد. به این شرح که هر 
فردی می تواند با زاویه ای متفاوت از این آثار 
بهره ببرد. بنده وقتی که آثار ایشان را مشاهده 
کردم اولین جمله ای که به وی گفتم این بود 
نه  هنرمند  هستید.این   خیلی شجاع  شما  که 
آثارشان  بلکه در  تنها بدون ترس قلم می زند 
با ترس هایشان مواجه می شوند و این موضوع 
بسیار قابل احترام است. وی ادامه داد: هنرمندی 
که بدون ترس از هر موضوعی همچون سانسور 
شدن و دیگر حاشیه هایی که بر کار هنرمندان 

تاثیر می گذارد آثارش را خلق کرده است. این 
نگهداری کرده است.  را  آثارش  تمامی  هنرمند 
از  بتوانیم سیری  باعث می شود که  اتفاق  این 
باشیم.  را شاهد  بلوغ هنری  و  پیشرفت  تحول، 
اصول  بودن  خودآموخته  وجود  با  هنرمند  این 
را  بندی  ترکیب  و  هارمونی  همچون  نقاشی 
بسیار خوب می شناسد و در استفاده از رنگ ها 
و برخورد با ابزارها جسارت دارد. در آثار متاخر 
اتفاق مهمتری نیز رخ داده است و آن اینکه این 
هنرمند از این اصول نیز گذر کرده و به حدی 
از بلوغ رسیده است که مخاطبان حرفه ای در 
با این آثار هر یک شاهد لذتی خاص و  مواجه 

متفاوت خواهند بود.
در  جالب  اتفاقات  دیگر  از  گفت:  تکلو  خانم 
با  شدن  درگیر  بدون  اینکه  هنرمند  این  مورد 
سبک  انواع  در  را  تابلوهایی  آکادمیک  مباحث 
پست  و   امپرسیونیسم  همچون  نقاشی  های 
خانم  که  چیزی  است.  کرده  خلق  نیز  مدرن 
برومند را از دیگر هنرمندان هم دوره خود تمییز 
در  العملشان  و عکس  ایشان  مواجهه  می دهد 
برابر سختی هایی بوده که دنیا برایشان رقم زده 
است. عبور از سختی ها و عدم سانسور واقعیات 
هنرمند  این  مهم  های  ویژگی  از  یکی  زندگی 
این  تا  داد  رخ  این  برای  بزرگداشت  این  است. 
هنرمند بیشتر شناخته شود و اگردر آینده هر 
یک از ما با آثار ایشان مواجه شدیم آگاهانه تر با 

این آثار برخورد کنیم. 
آرمان هنرمندان

محمدرضا هاشمی نژاد از هنرمندان تجسمی 
مشهور کرمان از دیگر سخنرانان این مراسم بود. 
وی گفت: نقد و صحبت کردن پیرامون آثار خانم 
برومند نیاز به این دارد که همه ما این آثار را 
دیده باشیم و این در حالی است که بیش از 90 
درصد افراد حاضر در این مراسم هنوز این آثار 
را از نزدیک ندیده اند. ضمن اینکه نقاشی هنری 
زده  آن حرف  مورد  در  آنکه  از  بیش  که  است 
شود باید دیده شود. وی گفت: حال که شهردار 
نکته  این  به  باید  دارند  حضور  مراسم  این  در 
از دو سال است که سعی  اشاره کنم که بیش 
ما بر این بوده است که با درخواست های خود 
باشیم.  برومند  آثار خانم  برای  شاهد یک موزه 

بسیاری از آثار این هنرمند که در مجموع حدود 
۵ هزار اثراست باید در شرایطی نگهداری شوند 
که نابود نشوند. مهمترین دستاورد از برگزاری 
شرایطی  شدن  فراهم  باید  نیز  بزرگداشت  این 
خانم  که  چرا  باشد.  موزه  همین  ایجاد  برای 
برومند کوچکترین عالقه ای به شهرت و دیده 
شدن ندارد. ایشان می تواند یکی از کارآفرینان 
شهر ما باشند. عالوه بر خلق طرحی جدید در 
زمینه پته به عنوان مثال شاهد آثاری هستیم 
است. سرمایه  از خرده شیشه درست شده  که 
های هنری که در حال حاضر اساتیدی همچون 
هنرمندان  دیگر  و  امام  مرحوم  برومند،  خانم 
که  دارند  بالقوه  حالتی  اند  کرده  خلق  کرمانی 
برای به ارزش درآمدن و تکمیل چرخه هنری 
است.  آثار  این  برای عرضه  هایی  مکان  به  نیاز 
شهردار  گفت:  پایان  در  تجسمی  هنرمند  این 
و  باشد  می  نیز  توانا  معماری  که  کرمان  فعلی 
هنر را درک می کند اگر نتواند زمینه را برای 
ایجاد موزه بزرگ کرمان فراهم کند بسیار بعید 
را  کار  این  دغدغه  حتی  بعدی  افراد  که  است 

داشته باشند. 
آرمان کرمان

از سخنان محمدرضا  شهردار کرمان که پس 
هاشمی نژاد برای سخنرانی به جایگاه دعوت شد 
و پیرامون این مطالبه گفت:  شهر نیز همچون 
هر موجود زنده ای در حال رشد و نمو است و 

به  توانیم  نمی  است.  شهر  روح  هنر  و  فرهنگ 
رشد شهر بدون توجه به روح آن که فرهنگ و  
هنر است بی توجه باشیم. صاحبان این فرهنگ 
توسعه متوازن  به  و هنر هنرمندان هستند که 
توسط  شده  تولید  آثار  کنند.  می  کمک  شهر 
و  این شهر هستند  هنرمندان کرمانی گنجینه 
ما باید بتوانیم این آثار را نگهداری کنیم و در 
قرار  مردم  عموم  استفاده  برای  نمایش  معرض 
ای  یا مجموعه  فرد  زاده گفت: هر  عالم  دهیم. 
که بخواهد در زمینه فرهنگی در کرمان سرمایه 
گذاری کند ما این آمادگی را داریم که به عنوان 
رایگان  ساخت  پروانه  و  زمین  ماندگار  بناهای 
این حال  با  قرار دهیم.  اختیار آن مجموعه  در 
واقعیت این است که شهرداری کرمان در حال 
حاضر توان سرمایه گذاری در زمینه ساخت بنا 
را ندارد که شاید در آینده این امکان نیز ایجاد 
بتواند  شهرداری  که  است  این  ما  آرمان  شود. 
موزه ای بزرگ با عنوان موزه شهر، تاسیس کند 
و برای هنرمندان مشهور گالری اختصاصی در 
 1۴00 سال  های  پروژه  در  شاید  بگیریم.  نظر 
است  کرمان  شهرداری  سالگی  صد  جشن  که 
زمینه ای فراهم شود که این آرمان به واقعیت 
همراهی  آرمان  این  برای  البته  شود.  تبدیل 
ضروری  کامال  استانداری  همچون  نهادها  سایر 
آثاری  نیز  برومند  خانم  گفت:  زاده  عالم  است. 
مهم و خالقانه را خلق کرده اند که وقتی بنده 

از نزدیک شاهد آن ها بودم واقعا حسرت نبود 
مکان مناسب برای نگهداری این آثار را داشتم 
و دارم. وضعیتی که تعداد دیگری از هنرمندان 

بزرگ کرمانی نیز دچار آن هستند. 
مس کرمان

مهدی محبی کرمانی مدیر موسسه فرهنگی و 
هنری مفرغ نیز در این مراسم گفت: خوشحالم 
که در سال های اخیر در شهر نهادهای مدنی در 
حمایت  اند.  گرفته  شکل  هنر  و  فرهنگ  زمینه 
از فرهنگ و هنر در مجموعه مس بسیار خوب 
سیرجان  گهر  گل  است.  بوده  آمیز  تقدیر  و 
فقط محدود  متاسفانه  را  اجتماعی خود  رسالت 
به سیرجان کرده است و دیگر هم استانی ها از 
برکات فرهنگی و هنری آن مجموعه بی نصیب 
نیز  مس  مجموعه  اخیرا  حال  این  با  هستند. 
بیشتر حمایت های خود را معطوف به شهرستان 
این موضوع  امیدواریم  رفسنجان کرده است که 
مجموعه  این  و  نباشد  دائمی  استراتژی  یک 
سطحی  در  را  خود  اجتماعی  های  مسئولیت 

گسترده تر که تاکنون بوده است ادامه دهد.
نقاشم نه سخنور

از اتفاقات جالب این مراسم که بدون شک در 
است  نهفته  نیز  مهم  و  بزرگ  بسیار  پیامی  آن 
سخنان بانو حبیبه برومند بود. هنرمندی که با 
متانتی بی نظیر وقتی که پشت تریبون حاضر 
شد ضمن تقدیر از حاضران فقط یک جمله را 

گفت: » من نقاشم و کارم سخنوری نیست« . 
این بانوی هنرمند با این جمله خود بدون شک 
اثر هنری  این پیام را داد که قریب به ۵ هزار 
خلق شده توسط این هنرمند باید دیده شوند و 
آثار  مشاهده  از  کرمانی  نقاشان  حتی  که  وقتی 
که  است  بدیهی  هستند،  محروم  هنرمند  این 
ای  گنجینه  و  ارزشمند  العاده  فوق  گوهر  این 
که هیچ قیمتی برای آن قابل تصور نیست برای 
تاکنون  کرمانی  هنرمندان  حتی  و  مردم  عموم 
از  پس  و   1۳96 ماه  آبان  است.  مانده  ناشناس 
از  کرمان  نوشتاری  های  رسانه  از  تعدادی  آنکه 
مسئوالن  برخی  نوشتند  نظیر  بی  گنجینه  این 
رزم   ( کرمان  سابق  استاندار  از جمله  و  استانی 
نمودن  فراهم  پیرامون  را  هایی  وعده  حسینی( 
 ۴ از  بیش  نابودی  از  جلوگیری  برای  شرایطی 
و  مجسمه  هزار  به  قریب  و  نقاشی  تابلوی  هزار 
دیگر ساخته های هنری و همچنین مهیا کردن 
شرایطی برای به نمایش درآمدن این آثار دادند. 
های  وعده  دیگر  همچون  البته  که  هایی  وعده 
داده شده مسئوالن به دیگر هنرمندان بزرگ این 
استان و کشور همچون استاد مودب، مرحوم امام 

و ... در حد همان وعده باقی مانده است.
یک  در   1۳۳8 سال  که  برومند  حبیبه  بانو   
خانواده اصیل کرمانی متولد شده است از سن 
به نقاشی و  1۳ سالگی به صورت خودآموخته 
مجسمه سازی روی آورده است. هنرمندی که 
بدون اتکا به استاد، عالوه بر نقاشی و مجسمه 
در  را  نظیر  بی  و  استادانه  هایی  طرح  سازی 
زمینه پته نیز ارائه داده است. خلق بیش از ۴ 
تابلوی نقاشی به معنی واقعی حرفه  هزار عدد 
ای، استادانه و منحصر به فرد یعنی اینکه خانم 
کرده  هنر  وقف  را  خود  زندگی  تمام  برومند 
است. حال اینکه جامعه نتواند پذیرا و قدردان 
آثار  همچون   ( آثار  این  و  باشد  هنرمند  این 
معجزه گونه استاد مودب( به دلیل بی توجهی 
ها در معرض نابودی قرار گیرد تفاوت چندانی 
با حمله مغول به کشور و نابودی گنجینه های 
و  هیاهو  با  یکی  ندارد.  کشور  علمی  و  ادبی 
بی  و  سکوت  با  امروزه  و  زدن  آتش  و  کشتار 
توجهی. خیانتی که قطعا نسل های آینده پرده 

از آن برخواهند داشت.

گزارش »کرمان امروز« از بزرگداشت بانو »حبیبه برومند« در یازدهمین شب مفرغ؛

دردهای تجسمی و تجسم دردها


