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فرماندار ریگان از توقف طرح های مالچ پاشی در شهرستان ریگان خبرداد که یکی از دالیل شدت گرفتن پدیده گرد و غبار در این شهرستان است. هر سال شاهد هستیم که مردم ریگان به دلیل مشکالت ریوی 
به بیمارستان می روند و ناگهان در همین اوضاع است که طرح مالچ پاشی، تنها امید بهبود وضعیت آن منطقه متوقف می شود. گویا باید به مسئوالن استانی یادآوری کنیم که ریگان هم در همین استان است و 
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اخبار استان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با اشاره به تعهد 
آگاهانه و هوشمندانه  اجتماعی دانشگاه ها گفت: دانشگاه ها همواره 

مسائل را می بینند و نقش اجتماعی خود را ایفا می کنند.

بصیری  محمدصادق  کرمان،  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
در آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان کرمان در تاالر 
دانشجو  روز  آذر   ۱۶ تبریک  با  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  وحدت 
عنوان کرد: جنبش دانشجویی به عنوان یک جنبش پویا و مفید جای 

خود را پیدا کرده است.
وی با تاکید بر اینکه نقش بی بدیل پژوهش در دانشگاه می تواند نقش 
باید  نظام  ارکان  و  است  مستقلی  نهاد  دانشگاه  افزود:  باشد  محوری 

نگاه ها به دانشگاه را به عنوان نهادی مستقل داشته باشد.
تربیت  مامور  دانشگاه  بیان کرد:  و  اشاره  دانشگاه  به رسالت  بصیری 
اولویت  تزکیه در  و  و اخالق  انسانی که معنویت  انسان کامل است، 

دارد. 
وی گفت: اصل مقاومی که در همه محصوالت دانشگاهی باید دیده 

شود، سالمت اخالق و رفتار است. 
علمی  استقالل  و  خوداتکایی  و  خودباوری  کرمان  استاندار  معاون 
دانشگاه را از لوازم اصلی و حائز اهمیت تحقیق دانست و گفت: این 
امر موجب استقالل علمی دانشگاه می شود و هر اندازه این استقالل 

بیشتر باشد ژرفای بیشتری خواهد داشت. 
وی خاطرنشان کرد: اصل آزاد اندیشی در دانشجو و نخبگان موجب 

برای  کوشش  باید  دانشگاه  اینکه  ضمن  می شود،  پردازی  نظریه 
را  جامعه  آتی  و  آنی  نیازهای  با  پژوهش  و  آموزش  بیشتر  انطباق 

داشته باشد. 
بصیری بیان کرد: با حضور نخبگان و راه افتادن طرح های نو، حوزه 

اقتصاد مدیریت می شود. 
معاون استاندار کرمان به تعهد اجتماعی دانشگاه اشاره کرد و گفت: 
انتظار از دانشگاه این بوده که همواره آگاه و هوشمندانه مسائل را 

ببیند و نقش اجتماعی خود را ایفا کند. 
بصیری به یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسالمی اشاره کرد و 
این دوره در کل کشور بیشتر بوده است و  افزود: حضور داوطلبان 

رشد حضور جوانان و زنان را در این دوره شاهدیم. 
در  جامعه  آحاد  گسترده  مشارکت  برای  امیدواری  ابراز  با  وی 
این  کرد:  عنوان  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین 
حضور معنادار در انتخابات ، پاسخگویی به بسیاری از ادعاهای بی 

اساس دشمنان خواهد بود. 
بصیری به ۲۷ آذر ماه روز وحدت حوزه و دانشگاه اشاره و بیان کرد: 
وحدت و همسویی حوزه و دانشگاه امر مهمی است که رهبر معظم 

انقالب نیر بر آن تاکید دارند. 

معاون استاندار کرمان در آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران  برتر استان:

حضور گسترده آحاد جامعه در انتخابات ادعاهای دشمنان  را  بی اساس می کند

خبر
مدیرکل امور مالیاتی استان:

 طرح جامع مالیاتی 

در راستای تحقق 

عدالت مالیاتی است

شهرستان  بازرگانان  و  تجار  با  دیدار  در  کرمان  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل    
فرآیند  در  سرعت  و  دقت  ساز  زمینه  مالیاتی  جامع  طرح  گفت:  رفسنجان 

رسیدگی ، تشخیص مالیات و تحقق عدالت مالیاتی است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان ، نشست مشترک 
رئیس  حضور  با   ، رفسنجان  بازرگانان  و  تجار  با  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 

کمیسیون بیمه ، بانک و مالیات اتاق بازرگانی استان برگزار شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان در این نشست برنقش مستندات و اطالعات 
مالی در تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات تاکید کرد و گفت : اجرای 
کامل طرح جامع مالیاتی باعث خواهد شد مالیات ها بر اساس اطالعات متقن و 

دقیق اخذ شود و روش تشخیص علی الراس مالیات حذف شود.
اطالعات  فناوری  از  بهره گیری  را  مالیاتی  اجرای طرح جامع  از  سلمانی هدف 
و مکانیزاسیون در نظام مالیاتی و ایجاد نظام جامع اطالعات مالیاتی در کشور 
رضایتمندی  میزان  افزایش  این طرح ضمن  کامل  اجرای  با   : افزود  و  دانست 
مودیان مالیاتی از هزینه های اجرایی عملیات مالیاتی کاسته شده و همچنین با 

جلوگیری از فرار مالیاتی به میزان درآمدهای مالیاتی افزوده می شود.
وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۱000 میلیارد ریال مالیات در استان 
مالیات  از  کرمان مسترد شده است، گفت: در صورت صادرات کاالهای معاف 
بر ارزش افزوده، مالیات برارزش افزوده پرداختی برای هزینه های انجام گرفته 

جهت حمایت از صادرات در اسرع وقت به مودیان مسترد می شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان ارائه داده های شفاف را زمینه ساز ارتباط 
فهرست  ارائه   : کرد  اظهار  و  دانست  مالیاتی  نظام  با  مودیان  شفاف  و  روشن 
معامالت فصلی هم موجب نظم و انضباط مالی و شفافیت اقتصادی خواهد شد 
و هم رقابتی سالم و مطلوب در فعالیت های اقتصادی ایجاد می کند که این امر 

از بروز فعالیت های سودجویانه جلوگیری می کند.
سلمانی ارائه خدمت سریع و آسان به مودیان مالیاتی و تقویت پاسخگویی را 
گروه   : کرد  خاطرنشان  و  برشمرد  استان  مالیاتی  امور  اصلی  اولویت های  جزو 
مشاوران مالیاتی را به منظور شناسایی و رفع مشکالت مردم ، جذب سرمایه 

گذار و حمایت از تولید کنندگان تشکیل داده ایم.
در ادامه اکبری ، رئیس کمیسیون بانک ، بیمه و مالیات اتاق بازرگانی استان 
از زحمات ارزشمند مدیرکل و کارکنان امور مالیاتی استان تقدیر کرد و گفت: 

استراتژی تعامل نظام مالیاتی سبب رضایتمندی فعاالن اقتصادی شده است.
وی افزایش سطح آگاهی مودیان مالیاتی را عنصری کلیدی در انجام تکالیف 
قانونی آنان دانست و افزود : برگزاری دوره های آموزشی زمینه آگاهی مودیان 
از معافیت های  اجرا و چگونگی پرداخت مالیات و شرایط برخورداری  از نحوه 

مالیاتی را فراهم می کند.
در پایان ، فعاالن اقتصادی ، تولیدکنندگان و صادرکنندگان شهرستان رفسنجان 
به بیان مطالب و ابهامات مالیاتی خود پرداختند که پاسخ الزم توسط سلمانی ، 

مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان ارائه شد.

اجرای طرح هر کارمند حامی 
یک یتیم در کرمان

قائم مقام کمیته امدادامام خمینی )ره( استان کرمان از اجرای طرح هر کارمند 
حامی یک یتیم به همت این نهاد و به منظور حمایت از ایتام تحت حمایت کمیته 

امداد استان کرمان خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان سهراب روستایی، 
ایتام و فرزندان  آمار  به  امام خمینی) ره (استان کرمان  امداد  قائم مقام کمیته 
خانوار های نیازمند تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان اشاره کرد و گفت: 
بیش از ۲0 هزار فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان 

قرار دارند.
امداد  کمیته  تحت حمایت  نیازمند  و  یتیم  فرزند  تعداد  این  از  افزود:  روستایی 
فرزند  و ۹00  هزار   ۸ و  ایتام  اکرم  قالب طرح  در  یتیم  فرزند  و ۹00  هزار   ۱0

خانواده های نیازمند در قالب طرح محسنین از آن ها حمایت می شود.
او با اشاره به اینکه ۵ هزار و ۶00 نفر از فرزندان محسنین تحت حمایت کمیته 
امداد استان فاقد حامی هستند گفت: به همین منظور طرح هر کارمند حامی یک 
یتیم به ادارات، سازمان ها، دستگاه های اجرایی و سایر مجموعه ها پیشنهاد شده تا 

با حمایت کارمندان بخشی از مشکالت ایتام فاقد حامی برطرف شود.
از فرزندان  برای حمایت  از قشر کارمند می توانند  اینکه خیران  بابیان  روستایی 
یتیم در قالب طرح اکرام ایتام و برای حمایت از فرزندان خانوار های نیازمند دارای 

پدر سالخورده، بیمار و یا از کار افتاده در قالب طرح محسنین ثبت نام کنند.
 ،ekram.emdad.ir به سایت  با مراجعه  نیکوکار می توانند  او گفت: متقاضیان 
مراجعه به ادارات کمیته امداد در سراسر استان و یا تماس با شماره 0۹0۲۹۱۵۱0۵۲ 
را  استان  امداد  نیازمند تحت حمایت کمیته  فرزندان خانواده های  و  ایتام  حمایت 

عهده دار شوند.
ایتام و محسنین ازجمله  قائم مقام کمیته امداد استان کرمان گفت: طرح اکرام 
خیران  آن  اساس  بر  که  است  نهاد  این  مردمی  مشارکت های  حوزه  طرح های 
یا چند  با پرداخت ماهیانه هر مبلغی که در توان دارند، حمایت یک  می توانند 

یتیم را عهده دار شوند.
سهرابی از فراهم شدن زمینه واریز مستقیم کمک خیران به حساب شخصی ایتام 
خبر داد و افزود: با فراهم شدن این زمینه حامی می تواند به صورت مستقیم از 
تکفل  تحت  یتیم  به حساب  آنی  را  موردنظر  مبلغ  کردن  کارت  به  کارت  طریق 
خود واریز کند. حامیان خیر و نیکوکار در هشت ماهه امسال ۲۳ میلیارد و ۵00 
میلیون تومان به حساب ایتام و فرزندان محسنین تحت تکفل خود واریز کرده اند.

به علت برخی مشکالت بانکی، دغدغه نقدینگی واحد های تولیدی همچنان پابرجا است

معاون امور صنایع و تولید سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان 
چرخ  نقدینگی  تامین  با  می توانیم  موجود  های  ظرفیت  با  گفت: 
بانکی  مشکالت  برخی  علت  به  اما  درآوریم،  حرکت  به  را  تولید 

دغدغه نقدینگی واحد های تولیدی همچنان پابرجا است.
جوان،  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
امین غفاری نژاد معاون امور صنایع و تولید سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان کرمان در نشست تامین منابع مالی از محل بانک ها 
و پرداخت تسهیالت بانکی و انتقال حساب شرکت های تولیدی به 
استان کرمان افزود: سیستم بانکی باید دغدغه رونق تولید را داشته 
باشد و با نظر کارشناسی و ترفند های خود چرخ خودروسازی استان 

کرمان را که در حال ایستادن است، فعال کند.
بانکی  اظهار کرد: مدیران تصمیم گیر و تصمیم ساز سیستم  وی 
توان خود رفع کنند و  اندازه  را در  ما  استان، گره مشکل صنعت 

بخشی از دغدغه مالی واحد های تولیدی با پیگیری از وزارت خانه 
برطرف می شود.

معاون امور صنایع و تولید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
و  رکود  دوره  به  خودروسازی  تولیدی  واحد های  گفت:  کرمان 
تحریم ها برخوردند که تحریم ها هزینه های تولید و زمان را افزایش 
تمامی بخش های کشور  از  توقع کمک  این واحد ها  لذا  داده است 

را دارند.
با اشاره به اینکه موانع متعددی برای واحد های تولید خودرو  وی 
استان وجود دارد که تمامی این مسائل در سطح وزارت خانه درحال 
طرف  همکاری  با  رنگ  تولیدی  خط  کرد:  تصریح  است  پیگیری 
چینی در شرکت مدیران خودرو یکی از خطوط مطرح کشور است 
و سالی ۲00 هزار خودرو را با تجهیزات تمام اتوماتیک رنگ آمیزی 

می کند که ظرفیت های خودروسازی استان را نمایش می دهد.
بانک ها  حمایت  نشست  این  اصلی  هدف  اینکه  بیان  با  غفاری نژاد 
گفت:  است  یکدیگر  به  آنان  اتصال  و  استان  تولیدی  واحد های  از 
بانک تجارت ۲۵0 میلیارد تومان به کرمان موتور تخصیص  اخیرا 

داده است.
استان کرمان  تولیدی  افزود: منابع مالی در گردش واحد های  وی 
باید برای پرداخت تسهیالت و فعال شدن این واحد ها به سیستم 
بانکی استان بازگردد که در مقابل بانک ها بتوانند تسهیالتی به این 

واحد ها پرداخت کنند.
معاون امور صنایع و تولید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اقتصادی ارگ جدید و خودروسازان بم  کرمان گفت: منطقه ویژه 
نقطه قوت تولید استان است و کرمان موتور زمینه تولید و فروش 
۱۶ هزار دستگاه خودرو را با پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان دارد که 

در صورت تخصیص این اعتبارات به نفع بانک ها هم است.
وی ادامه داد: کرمان موتور و ریگان خودرو برای دریافت تسهیالت 

این  پرداخت  برای  که  کردند  نام  ثبت  تولید  رونق  و   ۱۸ تبصره 
تسهیالت بانک ها هم باید همکاری کنند.

است  روشن  کرمان  استان  سازان  خودرو  سابقه  افزود:  غفاری نژاد 
و خودرو های خوب دنیا در این منطقه تولید می شد، اما متاسفانه 
رکود  با  را  بم  جدید  ارگ  اقتصادی  ویژه  منطقه  تولید  تحریم ها 

مواجه کرده و تولیدات کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه گل گهر و مس سرچشمه اعالم می کنند که ۹0 
درصد چرخش مالی خود را به استان آورده، اما اثر آن در استان 
مشاهده نمی شود گفت: شرکت های معدنی باید حساب های خود را 
بر اساس قانون به استان کرمان منتقل کنند و استانداری وضعیت 

انتقال حساب های این ۲ شرکت را پیگیری می کند.
معاون امور صنایع و تولید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان بیان داشت: تفاهم نامه اولیه با بانک ملت و تجارت منعقد 
اما  بدهند،  کوچک  واحد های  به  تسهیالتی  محل  این  از  که  شده 
در  همچنان  کرمان  استان  تولیدی  واحد های  مالی  منابع  دغدغه 

استان مشاهده می شود.
وی افزود: شرکت های بزرگ استان کرمان دلیلی برای انتقال منابع 
خود به استان کرمان می خواهند و این منابع در صورت برگشت به 

استان ضمن به حرکت درآوردن چرخ تولید، سرریز می شود.
غفاری نژاد گفت: بانک ها نیاز بنگاه های اقتصادی را رفع و واحد ها 
بخشی از حساب های خود را به بانک های استان وارد کنند و باری 
اضافه تر از تهران بر دوش واحد های تولیدی نگذارند که حساب آنان 

به استان وارد شود.
عنوان  کنند  اعالم  را  خود  توانمندی  بانک ها  اینکه  بیان  با  وی 
استان کرمان  تولیدی  بر ۶0 درصد مشکالت واحد های  بالغ  کرد: 
نقدینگی است که علت آن مشکالت نرخ ارز و تحریم ها بوده که 

می توان این مشکالت را با همکاری بانک ها رفع کنیم.

یک  گفت:  کرمان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  نباتات  مدیر حفظ   
میلیارد تومان اعتبار بر اساس برآورد انجام و اعالم شده به سازمان حفظ 
با ملخ ها در شمال این استان  نباتات و استانداری کرمان، برای مبارزه 

نیاز است.
تومان  میلیون  افزود: ۲۵0  ایرنا  با خبرنگار  گو  و  ناصر طاهری در گفت 
اعتبار پیش بینی شده برای مبارزه با ملخ ها در شمال استان کرمان صرف 
پرداخت بدهی سال قبل می شود و ۷۵0 میلیون تومان مابقی در زمینه 

مبارزه با این آفت طی سال جاری هزینه خواهد شد.
وی با پیش بینی اینکه با توجه به سرمای هوا ملخ ها از نیمه دوم بهمن 
این  ماه به کرمان می رسند تصریح کرد: کشاورزان در صورت مشاهده 
آفت در باغ ها، مزارع و عرصه های منابع طبیعی بالفاصله به نزدیک ترین 

اداره جهاد کشاورزی منطقه خود اطالع دهند.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: مشکالت 
و موانع مبارزه با ملخ های صحرایی در ستاد بحران استان کرمان مطرح 
قول  آفت  این  با  مبارزه  زمینه  در  راستای مساعدت  در  و مسئوالن  شد 

مساعد دادند.
وی ادامه داد: تصمیم بر آن شد نیاز خودرویی سازمان جهاد کشاورزی 
در راستای مبارزه با ملخ های صحرایی از طریق سایر دستگاه ها و نهادها 
قول  زمینه  این  در  کرمان  استان  اجرایی  های  دستگاه  و  بر طرف شود 

مساعد دادند.
طاهری با بیان اینکه کرمان بر اساس هشدار سازمان  های فائو و حفظ 
با ملخ های صحرایی درگیر می  شود تصریح  از سه جبهه  امسال  نباتات 
کرد: گروه نخست ملخ های حمله کننده به این استان، همان ملخ هایی 
ایران عبور کرده و به سمت کشورهای هند  از  هستند که سال گذشته 
حاشیه  های  استان  به  بازگشت  حال  در  اکنون  و  اند  رفته  پاکستان  و 
خلیج فارس و شهرهای جنوبی کرمان مانند رمشک، کهنوج و همچنین 

بندرعباس هستند.

وی افزود: ملخ ها به احتمال زیاد از نیمه دوم بهمن ماه سال جاری با 
توجه به افزایش نسبی دما، حوزه شمال استان کرمان را درگیر کنند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان اظهار کرد: دسته 
دوم ملخ های تهدید کننده استان کرمان، ملخ هایی هستند که از شبه 
جزیره عربستان، یمن و آفریقا به سمت کشور ما می آیند و بعد از گذر از 

استان های همجوار به کرمان می رسند.
وی تصریح کرد: دسته سوم ملخ هایی که ممکن است طبق پیش بینی 
ها به استان کرمان حمله ور شوند همان ملخ هایی هستند که سال قبل 
با توجه به  اند و اکنون  در این استان حضور داشته و تخم گذاری کرده 
گذر زمان، تخم ها تبدیل به نوزاد ملخ می شود و به اراضی و مراتع حمله 

می کنند.
طاهری با بیان اینکه مبارزه با ملخ های صحرایی در استان های همجوار 
کرمان آغاز شده است گفت: شرایط موجود و سبز نبودن مزارع با توجه 

به فصل سرما، مبارزه با ملخ را به دلیل پروازهای طوالنی مدت، دشوار 
کرده به طوری که ملخ ها طی یک پرواز طوالنی مدت می توانند از یک 

آبادی به آبادی دیگر برسند.
با وجود اینکه خاستگاه ملخ صحرایی شبه جزیره عربستان است اما هجوم 
و عرصه های  اراضی کشاورزی  در  ماه سال ۹۷  بهمن  از  ملخ صحرایی 
منابع طبیعی بندر نخیلو استان هرمزگان برای نخستین بار دیده شد و 
تا اوایل مردادماه سال ۹۸ در بیش از ۹ استان کشور شامل سیستان و 
بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویر 

احمد ، ایالم، خراسان جنوبی و قشم سرایت کرد.
در این مدت مبارزه با ۱۷۳ دسته ملخ صحرایی در سطح ۷۳۵ هزار و 

۲۳۴ هکتار از مناطق آلوده انجام شد.
بخشی از این دسته های ملخ صحرایی از ایران به سمت کشورهای هند و 
پاکستان مهاجرت کرده بودند که اکنون در حال بازگشت از این کشورها 

به سمت ایران هستند.
گفته ها حاکی از آن است که هجوم ملخ  صحرایی به ایران در بیش از پنج 
دهه اخیر بی سابقه بوده به طوری که در سال ۱۳۴0 با حمله ملخ ها در 

سطحی بیش از ۲ میلیون و ۵00 هزار هکتار مبارزه شده بود.
آفت ملخ صحرایی ۲0 درصد از خشکی های دنیا را در سیطره خود دارد 
و می تواند بیش از ۲00 کیلومتر در روز پرواز کند که در هفته به بیش 
از یک هزار کیلومتر می رسد و البته رکورد پنج هزار کیلومتر را نیز دارد.

 ۱00 و  هزار  یک  هر  و  دارد  خوراک  خود،  وزن  معادل  روزانه  ملخ  این 
کیلوگرم   ۲ حدود  یعنی  انسان  یک  معادل  تواند  می  روز  یک  در  ملخ 
از محصوالت غذایی استفاده کند که در شرایط طغیانی تنه درختان از 

هجوم آنها مصون نیستند.
زاد و ولد این آفت نیز به گونه ای است که در طول سه تا پنج  ماهه، ۳00 
تخم به فاصله یک هفته و در هر دوره ۹0 تا ۱۲0 عدد تخم در عمق ۱0 

سانتیمتری خاک می گذارد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان : 

 برای مبارزه با ملخ های صحرایی در کرمان یک میلیارد تومان نیاز است

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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آگهی مزایده اموال منقول کالسه
9200132 و 9601070 و 9601071 و 9601072 

به موجب پرونده اجرایی کالسه 9200132 و 9601070 و 9601071 
و 9601072  له بانک ملی علیه شرکت هستی پوشش اموالی به شرح 

زیر از طریق مزایده بفروش می رسد: 
sjsm - خط تولید نخ پلی پروپلین به ظرفیت 350 کیلوگرم بر ساعت مدل
 Z 750 *30 - 850 * 8 مشتمل بر: دستگاه اکسترودر دارای الکتروموتور 
km 75 اسکرو با تجهیزات کامل سیستم مکش مواد اولیه و قیف ورودی 

ویک دستگاه مخلوط کن مواد مدل : Sal - 800 دارای دو مکنده مواد خام و تابلو 
برق و سایر متعلقات مربوطه 

کوره گرمایی ذوب و تسطیح فیلم پلی پروپلین ) OVEN HOT STRETCHING ( با 
قدرت حرارتی 16/5 وات 

دستگاه کشش و برش طولی فیلم و تولید نخ پلی پروپلین 
و  الکتروپمپ  عدد  دو  و   )STARETCHING AND FIXING UNIT(

SJMS-F 850 * S تجهیزات مربوطه مدل
 )S850F*  TRACTION UNIT(پروپلین پلی  نخ  پخت  و  صافکن  و  کشش  دستگاه 
دستگاه 11  و یک  کیلووات  الکتروموتور 4  دستگاه  )دو  الکتروموتورهای  قدرت  با 

کیلووات و یک دستگاه 5/5 کیلو وات( 
دستگاه کالف پیچ  )  SPINDLETAPEWINDER 128( دارای 128 عدد

 8( وات   180 الکتروموتور  قدرت  مجزا  مکانیزم  با   280  r/min سرعت  با  اسپیندل 
دستگاه الکتروموتور 180 وات موجود نبود( 4 دستگاه تابلو برق با کلیه تجهیزات کنترل 

و دستگاه میز کنترل اپراتوری به مبلغ 19/500/000/000 ریال 
SBY : مدل )plastic circular looms( 12 دستگاه گردباف

S 6 * 850 هر کدام دارای 6 عدد شاتل و دستگاه دودگیر و کالف پیچ خروجی و کلیه 
تجهیزات متعلقه شامل رول کن با الکتروموتور )2 دستگاه الکتروموتور 0/75 کلیووات 

موجود( به انضمام رولر مربوطه به مبلغ 15/550/000/000 ریال 
SDY یک دستگاه دوخت و برش گونی پلی پروپلین ساخت کشور چین مدل

خیاطی  چرخ  دستگاه  یک  و  خروجی  و  ورودی  رولدار  میزهای  دارای   800  *125
ساخت آلمان و لوازم مربوطه به آن و تجهیزات مزبور به سیستم پنوماتیک با موتور 2.2 

کیلو وات و تابلوی برق فرمان و برق به مبلغ 3/150/000/000 ریال 
یک دستگاه دوخت و برش ساخت کشور چین و سال ساخت 2004 و چرخ خیاطی 
مدل SKZ 57700 با کلیه تجهیزات و تابلوی فرمان با 2 الکتروموتور 0/75 کیلووات و 

2 الکتروگیربکس 0/75 کیلووات به انضمام تجهیزات مربوطه 2/400/000/000 ریال 
یک دستگاه چاپ دورنگ رول به رول ساخت شرکت ماشین سازی فوژان ارغوان 
کشور ایران مدل FACH GU 280 و سریال شماره 8510309 دارای رول گیر ورودی 
و کالف پیچ خروجی و تجهیزات و دستگاه پمپ رنگ های مجزا و رول های چاپی با 

2 الکتروموتور مربوطه 2/850/000/000 ریال 
یک دستگاه پرس هیدرولیک 20 تن ساخت کشور چین جهت بسته بندی گونی با 

الکتروموتور 2.2 کیلووات 350/000/000 ریال 
یک دستگاه کمپرسور صنعتی با الکتروموتور 5.5 کیلووات به ظرفیت 750 لیتر با فشار 
10 اتمسفر با کلیه لوله کشی های مربوطه ساخت ایرمک ایتالیا و سیستم خنک کننده 

170/000/000 ریال 
یک دستگاه کمپرسور صنعتی 2 سیلندر با الکتروموتور 1/5 کیلووات به ظرفیت 500 

لیتر با فشار 10 اتمسفر با کلیه لوله کشی های مربوطه 422/000/000 ریال 
YG 086 یک دستگاه آزمایشگاهی تست کشش و تنش نخ ساخت چین مدل

لوازم مربوطه یک دستگاه ماشین آزمایشگاهی  با کلیه   MEASURING REEL
مدل b 020 yg 061 تاریخ 2005/4   422/000/000 ریال 

یک دستگاه ماشین سردوزی کامل با میز و تجهیزات متعلقه ساخت کشور 
machine co sewing zoje  کشور چین مدل ZJ 757 -A 516 M 2 - 35 یک 
دستگاه بندیل بند گونی مدل SP 90 یک دستگاه تسمه کش جهت بسته بندی ساخت 

ایران مدل YG 086 تاریخ 2004/4
یک دستگاه باسکول 250 کیلوگرمی دیجیتال ساخت کشور پند ایران 

میز ابزار با گیره و سنگ دو دهنه و سشوار صنعتی و 5 دوربین مدار بسته 288/000/000 
ریال 

حق اشتراک برق صنعتی با قدرت دیماند 400 کیلو وات و شماره پرونده 4245 شماره 
شناسایی 5.525.53.106      5/000/000/000 ریال 

خط انتقالی برق زمینی 20 کیلووات حدود 50 متر و تعداد 2 عدد تیر برق سیمانی و 
کلید کات اوت و لوازم مربوطه 

ترانسفورماتور فشار متوسط با قدرت  KVA 630 با کلیه تجهیزات و کابل کشی تابلوی 
اندازه گیری برق و تابلوی حفاظتی 

تابلوی توزیع برق 2 دهنه با کلیه تجهیزات شامل کلیدهای اتوماتیک 800 آمپر پیچاز 630 
و یک دستگاه تابلوی مجهز به بانک خازنی و یک دستگاه تابلو توزیع داخل سوله و کلیه 
 کابل کشی های داخل روی سینی کابل بین ماشین آالت و تابلوهای برق و روشنایی سالن ها 

)18 چراغ صنعتی (
یک عدد پروژکتور در محوطه و 17 المپ روشنایی کارگاهی با محافظ آلومینیوم به 

انضمام کابل کشی به تجهیزات و تابلوهای توزیع داخلی کارخانه 
 50 نشانی  آتش  کپسول  دستگاه   4 و  کیلوگرمی   12 نشانی  آتش  کپسول  دستگاه 

کیلوگرمی و یک عدد کپسول آتش نشانی 6 کیلوگرمی 11  280/000/000 ریال 
جمع 11 ردیف 49/960/000/000 ریال 

برابر نظریه کارشناس رسمی ه/ 98/127 -  به مدیون که  ماشین آالت صنعتی متعلق 
1398/4/25 ارزیابی گردیده از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از ساعت 9 
الی 12 شنبه مورخ 1398/10/7 در محل اموال منقول واقع در شهرک صنعتی شماره 2 
بلوار شقایق خیابان 27 قطعه 551 شرکت هستی پوشش از مبلغ 49/960/000/000 ریال 
ارزیابی شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته خواهد شد و فروش کال 
نقدی است الزم به ذکر است طالبین و خریداران می توانند با ارائه یک چک رمزدار 
در مزایده شرکت نمایند ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز 
اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شد طالبین می توانند جهت کسب اطالعات 
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علیرضا محمدی کیا - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

دانستنی هایی درباره اختالل عاطفی فصلی
سرویس سالمت کرمان  امروز

اختالل عاطفی فصلی )SAD( که اکنون بیشتر به عنوان 
نوعی  شود  می  شناخته   )MMD( عمده  افسردگی  اختالل 
افسردگی است که معموال مردم کشورهایی که از خط استوا 
دورتر هستند را تحت تاثیر قرار می دهد. این شرایط بیشتر 
طی ماه های زمستان شایع است و با آغاز بهار بهبود می یابد.

اختالل  دیگر  های  نام  از  تودی"،  نیوز  "مدیکال  از  نقل  به 
افسردگی عمده با الگوی فصلی می توان به افسردگی زمستانی 

و افسردگی فصلی نیز اشاره کرد.
افسردگی  اختالل  یا  فصلی  عاطفی  اختالل  به  مبتال  افراد 
عمده با الگوی فصلی، عالئم افسردگی که به تدریج با کوتاه تر 
شدن روزها طی ماه های سرد سال افزایش می یابند را تجربه 
نور  میزان  افزایش  و  بهار  فصل  آغاز  با  عالئم  این  کنند.  می 

خورشید رو به بهبود می روند.
به واسطه تحریک یک  اختالل عاطفی فصلی ممکن است 
بی تعادلی شیمیایی در مغز که از کاهش میزان مواجهه با نور 
خوشید ناشی می شود، شکل بگیرد. با این وجود، برای تایید 

دلیل به انجام پژوهش های بیشتر نیاز است.
تغییرات فصلی در نور خورشید بر ریتم های شبانه روزی یا 
ساعت بیولوژیک بدن انسان تاثیر می گذارند. اختالل در ریتم 
شبانه روزی می تواند به طور قابل توجهی خلق و خوی فرد را 

دستخوش تغییر کند.
به گفته دانشکده پزشکی هاروارد، زنان اغلب بیشتر از مردان 
این  همچنین  و  کنند  می  تجربه  را  فصلی  عاطفی  اختالل 

شرایط در افراد جوان بیشتر از افراد مسن دیده می شود.
اگرچه شایع نیست، برخی افراد اختالل عاطفی فصلی را طی 

ماه های تابستان نیز تجربه می کنند.
عالئم

عالئم اختالل عاطفی فصلی مشابه افسردگی هستند. تفاوت 
اصلی در این است که عالئم اختالل عاطفی فصلی طی ماه 

های زمستان شکل گرفته و با آغاز بهار بهبود می یابند.
از هر سال شکل  افراد طی زمان مشابهی  عالئم در بیشتر 

گرفته و از بین می روند.
عالئم معموال طی ماه های پاییز و با آغاز کوتاه تر شدن روزها 
خفیف هستند. شدت، خصوصیات و الگوهای اختالل عاطفی 
فصلی می توانند به طور قابل توجهی از فردی به فرد دیگر 

متفاوت باشند.
از عالئم اختالل عاطفی فصلی می توان به موارد زیر اشاره 

کرد:
خود  محرک  یا  دلیل  با  متناسب  که  اضطرابی  احساس   -

نیست
- احساس گناه و بی ارزشی
- استرس و تحریک پذیری
- دشواری در تصمیم گیری

- کاهش تمرکز
- کاهش میل جنسی
- بی حوصلگی پایدار

- بی قراری
- گریه کردن اغلب بدون دلیل و محرکی مشخص

- احساس خستگی حتی پس از خواب خوب شبانه

- خواب بیش از حد
- افزایش اشتها

- انزوای اجتماعی و کاهش عالقه به فعالیت هایی که فرد تا 
پیش از این از آنها لذت می برده است

- پرخوری و افزایش وزن
- افکار خودکشی

همانگونه که پیشتر اشاره شد، برخی افراد این قبیل عالئم 
را به جای فصل زمستان در فصل تابستان تجربه می کنند و 
عالئم در طول زمستان بهبود می یابند. با این وجود، بیشتر 
به ویژه  موارد اختالل عاطفی فصلی در ماه های سرد سال، 

زمستان، رخ می دهند.
عوامل خطرآفرین

برخی عوامل می توانند خطر ابتال به اختالل عاطفی فصلی را 
در یک فرد را افزایش دهند که از آن جمله می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
جنسیت

از  بیشتر  زنان  در  فصلی  عاطفی  اختالل  به  ابتال  احتمال 
مردان است، اگرچه ممکن است این می تواند با شیوع بیشتر 

افسردگی در زنان مرتبط باشد.
جغرافیا

به نظر می رسد هرچه افراد در مناطقی دورتر از خط استوا 
زندگی کنند، خطر ابتال به اختالل عاطفی فصلی نیز افزایش 
می یابد.افرادی که در مکان هایی با روزهای بسیار کوتاه در 
ابتال به این  زمستان زندگی می کنند، هرچه بیشتر مستعد 

شرایط هستند.
سابقه خانوادگی

اگر یکی از بستگان نزدیک شما سابقه ابتال به انواع مختلف 
افسردگی را دارد، این می تواند احتمال ابتال به اختالل عاطفی 

فصلی را در شما افزایش دهد.
سابقه شخصی ابتال به افسردگی

یا اختالل دو قطبی را  ابتال به افسردگی  افرادی که سابقه 
دارند، همانند افرادی که به هر یک از این شرایط مبتال هستند، 

احتمال بیشتری دارد اختالل عاطفی فصلی را تجربه کنند.
شکل  سال  هر  از  مشخصی  زمان  در  افسردگی  عالئم  اگر 
بگیرند، پزشک می تواند ابتال به اختالل عاطفی فصلی را تایید 

کند.
دالیل

اختالل  به  ابتال  قطعی  دالیل  درباره  همچنان  کارشناسان 
عاطفی فصلی مطمئن نیستند. با این وجود، مطالعات به عوامل 

زیر اشاره داشته اند:
کاهش تولید سروتونین طی زمستان

سروتونین یک انتقال دهنده عصبی است که نقشی کلیدی 
در تنظیم خلق و خو ایفا می کند. این ماده با پروتئینی خاص 

در بدن پیوند تشکیل می دهد تا در سراسر بدن سفر کند.
سطوح این پروتئین معموال طی ماه های زمستان افت می 

کند تا از فرد در برابر استرس محیطی فصل محافظت کند.
 Brain با این وجود، مطالعه ای که در سال 2016 در نشریه
منتشر شد، نشان داد که افراد مبتال به اختالل عاطفی فصلی 
کاهش در انتقال دهنده سروتونین طی زمستان را تجربه نمی 
ابتال به اختالالت  افرادی که مستعد  کنند. خطر به ویژه در 

عاطفی دیگر هستند، بیشتر است.

اختالل در سطوح مالتونین
و  خلق  و  خواب  الگوهای  بر  تاثیرگذار  هورمونی  مالتونین 
خوی انسان است. کاهش مواجهه با نور خورشید طی روزهای 
کوتاه تر زمستان می تواند تعادل مالتونین در بدن را بر هم 

بزند.
D کاهش تولید ویتامین

مطالعه ای در سال 2018 با حضور سوژه های حیوانی که 
در نشریه Genes & Nutrition منتشر شد، پیوندی بین 
سطوح ویتامین D و سروتونین را نشان داد که می تواند ظهور 

افسردگی در برخی افراد را توضیح دهد.
بدن پس از قرار گرفتن در معرض نور خورشید توانایی تولید 
ویتامین D را دارد. کاهش میزان قرار گرفتن در معرض نور 
خورشید طی زمستان ممکن است بروز عالئم افسردگی در 
اختالل عاطفی فصلی شناخته می شود  نام  به  شرایطی که 

را توضیح دهد.
تشخیص

پزشک برای تشخیص ابتال به اختالل عاطفی فصلی ممکن 
است پرسش های زیر را با فرد مطرح کند:

چه مدتی است که عالئم را تجربه می کند؟
شدت عالئم چقدر است؟

عالئم چگونه بر فعالیت های روزانه وی تاثیر می گذارند؟
آیا تغییری در الگوهای خواب یا غذا خوردن را تجربه می 

کند؟
آیا متوجه تغییراتی در افکار و رفتارهای خود طی فصل های 

مختلف سال شده است؟
آیا اطالعی از سابقه ابتال به افسردگی، اختالل دو قطبی، یا 

اختالالت عاطفی دیگر در خانواده دارد؟
از آنجایی که انواع مختلفی از افسردگی وجود دارند، پزشک 
به  فصلی  عاطفی  اختالل  دقیق  تشخیص  برای  است  ممکن 
مدتی زمان نیاز داشته باشد. هیچ تست پزشکی یا آزمایشگاهی 
برای تشخیص این شرایط وجود ندارند. با این وجود، پزشک 
جمله  از  دیگر،  تشخیصی  های  آزمایش  برخی  است  ممکن 
آزمایش های خون، را برای حذف احتماالت دیگر تجویز کند.

پزشک تنها زمانی ابتال به اختالل عاطفی فصلی را تشخیص 
می دهد که عالئم اختالل افسردگی عمده در زمان مشخصی 

از سال ظاهر شده و از بین بروند.
درمان

فرد مبتال به اختالل عاطفی فصلی با افزایش مدت زمان قرار 
گرفتن در معرض نور خورشید می تواند به تسکین عالئم این 
شرایط کمک کند. به عنوان مثال، پیاده روی طوالنی تر طی 

روز، زمانی که خورشید می تابد، می تواند کمک کند.
و  تراپی،  دارو،  اختالل عاطفی فصلی معموال شامل  درمان 

نوردرمانی می شود.
اصالحات سبک زندگی نیز می توانند به کاهش اثر اختالل 

عاطفی فصلی کمک کنند.
روان درمانی

واسطه  به  فصلی  عاطفی  اختالل  رسد  می  نظر  به  اگرچه 
بر خلق و  تغییرات در شیمی مغز رخ می دهد، درمانی که 
خو و رفتار متمرکز شده باشد می تواند به بهبود این شرایط 
کمک کند. در همین راستا روان درمانی یا سایکو تراپی ممکن 
است اثری با ماندگاری طوالنی تر نسبت به مصرف داروها یا 

نوردرمانی با استفاده از جعبه نور برای مدیریت خلق و خو 
داشته باشد.

رفتار درمانی شناختی می تواند به افراد بر نظارت و کنترل 
با  های مشخص  و محیط  ها  موقعیت  به  های خود  واکنش 
موفقیت بیشتر کمک کند. اگر فرد بتواند روش درک رویدادها 
را تغییر دهد، رفتار وی نیز با گذشت زمان تغییر خواهد کرد.

این ممکن است به کاهش شدت عالئم طی فصلی که آثار 
اختالل عاطفی فصلی به اوج می رسند، کمک کند.

برنامه  رفتار درمانی شناختی معموال شامل یک  یک دوره 
و  تشخیص  به  کمک  برای  تنفسی  و  فکری  تمرینات  فردی 

تعدیل احساسات منفی می شود.
افراد می توانند در جلسات گروهی رفتار درمانی شناختی 
شرکت کنند که در چنین جلساتی افراد می توانند از پشتیبانی 
استفاده  عاطفی فصلی  اختالل  به  مبتال  افراد  توصیه های  و 

کنند.
دارو درمانی

پزشک ممکن است یک داروی ضد افسردگی، معموال یک 
مبتال  فرد  برای  را  سروتونین،  بازجذب  انتخابی  مهارکننده 
سطوح  دارو  نوع  این  کند.  تجویز  فصلی  عاطفی  اختالل  به 

سروتونین را افزایش می دهد.
برای مصرف دارو  را  باید همواره دستورالعمل پزشک  افراد 
بالقوه مصرف آن  با عوارض جانبی و خطرات  و  دنبال کنند 

آشنا باشند.
نوردرمانی

که  باشد  زیاد  ای  اندازه  به  فرد  یک  در  عالئم  شدت  اگر 
زندگی روزانه وی را تحت تاثیر قرار دهد، پزشک ممکن است 

نوردرمانی را برای وی تجویز کند.
این نوع درمان می تواند به بازگرداندن ریتم های شبانه روزی 

فرد به حالت عادی کمک کند.
در نور درمانی، فرد طی فصل های پاییز و زمستان برای مدت 
زمان مشخصی در روز روبروی یک جعبه نور ویژه می نشیند. 
المپ های فرابنفش، المپ های برنزه کردن پوست و چراغ 
های فول اسپکتروم اثری مشابه را برای افراد مبتال به اختالل 

عاطفی فصلی نخواهند داشت.
استفاده از جعبه نور در صورت امکان بالفاصله پس از بیدار 

شدن از خواب توصیه شده است.
به طور کلی، افراد باید نوردرمانی را روزانه به مدت 20 تا 60 

دقیقه با توجه به قدرت نور انجام دهند.
انتخاب های سبک زندگی

برخی افراد مبتال به اختالل عاطفی فصلی با افزایش مدت 
توانند  می  گذرانند  می  خورشید  نور  معرض  در  که  زمانی 
راستا،  همین  در  کنند.  کمک  شرایط  این  عالئم  تسکین  به 
اقداماتی مانند کنار زدن پرده و کرکره برای ورود نور بیشتر 
به خانه، فعالیت های بیرون خانه مانند رسیدگی به گیاهان، 
و نشستن در نزدیکی پنجره طی روز می توانند مد نظر قرار 

بگیرند.
حضور طوالنی تر در فضای باز و همچنین اجتماعی و فعال 
باقی ماندن نیز می توانند مفید باشند. ماهیت فصلی اختالل 
عاطفی فصلی به معنای آن است که برنامه ریزی فعالیت ها 
را می توان پیش از فصل و با هدف کاهش اثر این شرایط بر 

زندگی روزانه انجام داد.

آرزوهای 

خط خطی
عقل اجازه نمی دهد که پا را از گلیم 
خود فراتر گذاشته و شیفته بودن را به 

زبان آورم اما هیجان انگیز است که دیوانه وار به خنده 
هایت نگاه می کنم و پلک زدن هایت را می شمارم و 
پنهان می کنم. هزاران  را در صندوقچه ی دل  مهرت 
اند  کرده  پر  را  ات  تنهایی  من  از  تر  وارسته  و  دلبسته 
وقتی که مردم بی شماری تو را می ستایند و عزیزانت 
اند  برده  من  های  دردناکی  از  دورتر  جهانی  به  را  تو 
تو  دنیای  باشی.  تمنایم  که  باشم  داشته  چگونه جرات 
در جای دیگری جریان دارد شاید من فقط زخمی بر 
پیکر زندگی ات باشم که باید مداوا شده و محو شوم. 
گاهی برگرد و به آرزوهایم که در تو خط خطی شده 
اند نگاه کن. من با دست خودم آرزوهایم را خط زده 
ام که مزاحم مهربانی هایت نباشم و زندگی ات را به 
به کام  از آنکه  باشم. بگذار جهان بیش  تنگنا نکشیده 
من باشد عرصه ی پر و بال گرفتن آرزوهای تو باشد. 
من بی تو می میرم اما پر و بال گرفتنت از زنده ماندن 
من واجب تر است. کنار چشمه ی زندگی نشسته ای 
و خیال تو را آب برای آدم هایی می برد که دوستت 
عطر  با  که  بگیرم  آنهایی  از  را  تو  خواهم  نمی  دارند. 
ی  دلشوره  که  نوبهارانی  صبح  تو  اند.  زنده  نگاهت 
پوسیدن را از آدم می گیری. سایبانی و سایه نداری که 
مردم از زندگی دلسرد نشوند شاید مهر مردمی که هر 
لحظه با توأند بیشتر به دلت نشسته باشد. من رسم ندارم 
تو  بجنگم.  را گم کرده و  رقیبان خود  ازدحام  که در 
را با همه ی آرزوهایت رها کرده و از اینجا می روم. 
مهمترین نکته ی زندگی ام هستی و آنچه را که برمی 

گزینی رضایت قلبی من خواهد بود.
الهی دامنت را غم نگیرد 

دلت از دست شب ماتم نگیرد 
هزاران شب در چشمت خروشان 

که دشمن از دلت پرچم نگیرد

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از توقف مالچ پاشی در شهرستان ریگان به رغم وقوع طوفان های شن و اختالل در زندگی عادی مردم؛  

یادآوری! ریگان در استان کرمان است

اشاره:
از چالش  ریگان یکی  وقوع پی در پی طوفان شن در 
های اساسی مردم ریگان است و مسئوالن این شهر تاکید 
تدابیر  باید  موجود  وضع  از  رفت  برون  برای  که  دارند 
زیست  به  واقعی  معنای  به  این شهر  تا  اندیشید  اصولی 
در  پاشی  مالچ  های  توقف طرح  آنان  شود.  تبدیل  شهر 
پدیده  گرفتن  دالیل شدت  از  یکی  را  ریگان  شهرستان 

گرد و غبار در این شهرستان عنوان می کنند.
ریزی  برنامه  نبود  دیگری همچون  دالیل  کارشناسان  البته 
مناسب، نداشتن طرح جامع مبتنی بر مطالعات علمی، نبود 
مدیریت  نداشتن  مناسب،  گذاری  سیاست  و  گذاری  قانون 
از  را  مناسب  اجرایی  ضمانت  نبود  و  کاری  موازی  یکپارچه، 
جمله چالش های آلودگی هوای این شهر برشمردند. در همین 

زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه قابل مطالعه است.
زندگی و سالمت ریگانی ها تهدید می شود

این  گویند؛  می  ریگان  شهرستان  مسئوالن  که  آنگونه 
به  است  کشور  در  ریزگردها  کانون  دومین  شهرستان 
شاهد  شهر  این  روز   200 حداقل  سال  هر  که  طوری 
شن  مکرر  های  طوفان  ریزگردهاست.  یا  شن  طوفان 
کرمان،  استان  در  محلی  های  کانون  از  ریزگردهایی  و 
موجب بسته شدن مکرر جاده ها و اشکال در روند عادی 
های  شهرستان  حتی  و  ریگان  شهرستان  مردم  زندگی 
به  این میان مردم هم   نرماشیر شده است. در  فهرج و 
دلیل تنگی نفس به مراکز اورژانس مراجعه می کنند که 
این امر هم آنها را متحمل زحمت می نماید و سالمتشان 

در این زمینه تهدید می شود.
خسارت ها

وقوع طوفان شن در روزهای گذشته در ریگان منجر 

به خسارت های بسیار زیادی در این شهرستان شد.  به 
گفته فرماندار ریگان، گرد و غبار شدید به همراه توفان 
این  های  ساخت  زیر  به  ریال  میلیارد   10 از  بیش  شن 

شهرستان خسارت وارد کرد.
اشاره به  با  ایرنا  با خبرنگار  باقری در گفت و گو  امین 
بروز پدیده گرد و غبار و توفان شن در ریگان افزود: گرد و 
غبار شدید همچنان در این شهرستان ادامه دارد و عالوه 

بر ایجاد اختالل در روند عادی زندگی اهالی این منطقه، 
شهروندان  برای  نیز  را  تنفسی  مشکالت  بروز  موجبات 

ریگانی فراهم کرده است.
ریگان  در  غبار  و  گرد  پدیده  بروز  و  توفان شن  گفت:  وی 
کانال  ها،  نخلستان  جو،  گندم،  مزارع  گرفتگی  شن  موجب 
های انتقال آب و فضای سبز شهری این شهرستان شده است.

موجب  غبار  و  گرد  اینکه  به  اشاره  با  ریگان  فرماندار 

مسدود شدن راه ارتباطی ۳2 روستای شهرستان ریگان 
شد بیان کرد: این محورها با تالش راهداران بازگشایی و 

تردد در این روستاها امکان پذیر شد.
دلیل  به  ریگانی  شهروند   ۳6 افزود:  همچنین  باقری 
مشکالت تنفسی راهی مراکز درمانی و به صورت سرپایی 
همچنین  شدید  غبار  و  گرد  و  شدند  ترخیص  و  مداوا 
موجب شن گرفتگی دهانه پلها شده که نیروهای راهداری 

در حال تخلیه شن های روان از این منافذ هستند.
توقف طرح های مالچ پاشی

تقریبا ۳40 هزار هکتار کانون بحرانی حساس فرسایش 
فهرج،  ریگان،  مجموعه  یعنی  استان  شرق  در  بادی 
نقاط  این  روی،  این  از  است.  متمرکز  بم  و  نرماشیر 
از جمله نقاط بحرانی است که در ایام مختلف سال 

درگیر طوفان و گرد و غبار است.
طبیعی  منابع  کل  مدیر  های  گفته  طبق 
استان،عملیات بیابان زدایی درریگان تقریبا از سال60 
هکتار  هزار   75 بر  سال97افزون  تا  و  شده  شروع 
محوریت  با  شرق  منطقه  در  مختلف  های  عملیات 
مالچ  انجام شده است که 25 هزار هکتار آن  ریگان 
پاشی و 40 هزار هکتار نهال کاری و همچنین سایر 

عملیات ها بوده است.
با وقوع طوفان شن چند روز گذشته در این شهرستان 
شده  مسئوالن  و  مردم  زحمت  اسباب  موجبات  که 
های  عملیات  است  کرده  ادعا  ریگان  فرماندار  است، 
مالچ  پاشی در این شهرستان  بنا  به دالیلی متوقف 
شده است و این مساله یکی از دالیل شدت گرفتن 

پدیده گرد و غبار در این شهرستان شده است.
اما مسئوالن اداره کل منابع طبیعی استان معتقدند؛ 
عملیات های بیابان زدایی هیچگاه متوقف نشده بلکه 

بسته به اعتبارات شدت و ضعف داشته است.
سخن آخر

هر سال شاهد هستیم که مردم ریگان به دلیل مشکالت 
ریوی به بیمارستان می روند و ناگهان در همین اوضاع 
بهبود وضعیت آن  امید  تنها  پاشی،  مالچ  است که طرح 
استانی  مسئوالن  به  باید  گویا  شود.  می  متوقف  منطقه 
یادآوری کنیم که ریگان هم در همین استان است و باید 

به فکر سالمت مردم این منطقه باشیم.

     وقوع پی در پی طوفان شن در ریگان یکی از چالش های اساسی مردم این منطقه در 
چند دهه اخیر است. چالشی که عالج دارد، اما متاسفانه بسیار در این زمینه شاهد کاهلی 
مسئوالن هستیم. چندی پیش فرماندار ریگان از توقف طرح های مالچ پاشی در شهرستان 
ریگان خبرداد که یکی از دالیل شدت گرفتن پدیده گرد و غبار در این شهرستان است. هر 
سال شاهد هستیم که مردم ریگان به دلیل مشکالت ریوی به بیمارستان می روند و ناگهان 
در همین اوضاع است که طرح مالچ پاشی، تنها امید بهبود وضعیت آن منطقه متوقف می 
شود. گویا باید به مسئوالن استانی یادآوری کنیم که ریگان هم در همین استان است و باید 

به فکر سالمت مردم این منطقه باشیم و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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به کوشش: محمود جعفری 
کوهبنانی

فرهنگ و ادب

نگاهی به زندگی و آثار دیه گو ریورا؛ 

 هنرمند انقالبی مکزیک

نوشتاری درباره فیلم  »هزارتو« ساخته ی امیرحسین ترابی

ریورا در هشتم دسامبر سال 1886 -روز تولد عیسی مسیح 
)ع( در شهر گواناخواتای مکزیک که در دوره استعمار بنا شده 
بود و زادگاه استقالل این کشور به حساب می آمد، چشم به 

جهان گشود.
با  مخالفت  در  هنرمندان  میالدی  بیست  سده  اوایل  در 
حکومت، به رهبران شورشی مکزیک پیوستند و آن ها را یاری 
کردند. این مرحله ازشورش، وحشیانه ترین دوره سرکوب ها را 
در پی داشت، به نحوی که به مرگ یک میلیون نفر مکزیکی، 
یعنی یک دوازدهم جمعیت این کشور منجر شد و این یعنی 
تجربه تلخ یک نسل کشی بزرگ که تأثیر عمیق آن در آثار 

هنرمندان این دوران و پس از آن مشهود می باشد.
داود آلفاروسیکه اروس، یکی از بزرگان هنرهای تصویری 
و تجسمی نوین مکزیک سال 1947 را این گونه به خاطر 
می آورد: »به این ترتیب بود که تماس مستقیم ما با مردم 
مکزیک و روستاییان مکزیک اتفاق افتاد...ولی این تماس ها 
و  مکزیک  مردم  تاریخ  با  بلکه   ... نبود  مکزیکی  انسان  با 
جغرافیای مکزیک؛ باستان شناسی مکزیک ... و تمام فرهنگ 
کشورمان برقرار شد. این تماس حکم مرگ سنت بی خانمان 

پاریس راامضا کرد.«
درجهت  مردم  با  همراهی  در  سعی  بسیاری  هنرمندان 
مبارزات انقالبی و طبقاتی کوشیدند، اما سندیکای سه نفره و 
مثلثی سیکه اروس؛ اروسکو و ریورا درخشان ترین فعالیت ها 
در این زمینه را انجام دادند. این گروه سندیکایی؛ باصداقت 
میهن پرستان واقعی و سادگی و خلوص افرادی که تازه وارد 
می شدند، اندیشه نمایش تصویری شرایط اجتماعی خود را 
به صورت تصاویر؛ روی دیوارهای صومعه سابق ژوییت ها که 
به سن پیر و سن پل و مدرسه آمادگی برای دانشگاه تبدیل 

شده، نقاشی می کنند.
زندگی نامه ریورا:

ریورا در هشتم دسامبر سال 1886 -روز تولد عیسی مسیح 
بنا  استعمار  گواناخواتای مکزیک که در دوره  )ع( در شهر 
می آمد،  حساب  به  کشور  این  استقالل  زادگاه  و  بود  شده 
چشم به جهان گشود. پدرش  آموزگار و مادرش سرخپوستی 
اسپانیایی بود که همیشه با افتخار از خانواده اش یاد می کرد. 
ریورا که بیش از ده نام اشرافی بر او نهاده شده، فقط با سه 
مادرش  خاطر  به  است.  کرده  امضا  را  خود  نقاشی های  نام 
ماریا، مدتی با حروف اختصاری -نام خانوادگی ریورا- و بعد 
امضا کرده  پدر  اسم  با  را فقط  آثار خود  پدر؛  از درگذشت 
است. ریورا در طول حیات خود؛ چند بار ازدواج کرد که یکی 
از همسران وی فریدا کالو، بانوی شهیر نقاشی در آمریکای 

التین بود.
درکارگاه  ریورا  دیه گو  با  که  بار  »نخستین  کالو:   فریدا 
رنگش در سان آنجل درحومه مکزیکوسیتی  آبی  و  صورتی 

مالقات کردم؛ پستچی عصر نمونه ای  چاپی از زندگینامه این 
نقاش به قلم برترام ِد ولفه برای او آورده بود. ریورا از شکل 
ظاهری اثر راضی بود. مشخصاً کتاب با آن جلد زرکوب آبی 
رنگ و تصویرهای فراوان ازآثارهنری دیه گو گیرایی خاصی 
پیدا می کرد. برایم توضیح داد که مجموعه ای منظم از نامه ها 
و سندها در اختیار مؤلف گذاشته است و انتظار دارد کتاب به 
صورتی درآید که درکشورهای انگیسی زبان باعث اعتبارش 
شود. به گفته خودش، به طور مبهم از محتوای کتاب درآن 
موقع چنین استنباط می شود که ناشران عنوان با مصمایی به 
کتاب نداده اند. به من گفت اسم کتاب را گذاشته اند، دیه گو 
ریورا، زندگی و روزگار او ولی اگر می خواستند منظور مؤلف 
را برآورده کنند می بایست اسم آن را دیه گو ریورا؛ همسران و 

روزگار او! می گذاشتند«
درپی چاپ و نشر این کتاب ریورا از کوره در می رود؛ چرا که 
می فهمد از نامه های خصوصی او درکنارنامه های سیاسی اش 
استفاده شده است. تبعات انتشار این نامه شکایت همسران 
با مراجعه به  او ازجمله فریدا کالو است که  حاضر و سابق 

دادگاه اقامه دعوی می کنند.
وارد  ربول  والسکو  شاگرد  عنوان  به  ده سالگی  در  دیه گو 
آکادمی شد و از راهنمایی  این دو بهره گرفت. او درآن اوان 
از روی مدل های گچی  نقاشی  و  به طراحی  فراوانی  عالقه 

نشان می داد.
ریورا درسال 1907 و در بیست و یک سالگی به پشتوانه 
مقرری فرماندار وراکوس و با پولی که از فروش نقاشی های 
خود به دوستان خود و دکتر آتل جمع کرده بود؛ عازم اسپانیا 
شد. سپس چند ماهی هم در پایتخت های شمال اروپا تصاویر 
و نقاشی های موجود دراین مناطق را بررسی کرده و مورد 
با  ارزیابی دید موشکافانه خویش قرار داد. ریورا در پاریس 
تمام هنرمندان، از فوویست گرفته تا کوبیست؛ نظیِر پیکاسو، 
درسال های  ریورا  شد.  آشنا  مودیلیانی  گری،  براک،  درن، 
این  و  می کرد  نقاشی  کوبیستی  شیوه  به  تا 1917   1913
درحالی بود که کوبییست های حرفه ای هیچ گاه او را هم قطار 
که  چرا  نمی آوردند!  به حساب  عیار خویش  تمام  و  صادق 

حاضر نبود تا آخر راه همراهی شان کند.
دربیشتر تصویرهای کوبیستی اش عنصرهایی مشخصأ غیر 
تجریدی دیده می شد که در واقع در بسیاری از آثار پیکاسو 
نیز وجود داشت. برترام ولفه که پانزده اثر ریورا را درکتاب 
ریورا  که  می دهد  توضیح  است؛  آورده  پیش گفته  جنجالی 
»قبل از آن که شکل ها و صورت ها را تکمیل کند، یا به بیان 
پیرایشگران  بازترکیب می کرد.  را  آن ها  کند،  تکه تکه  دیگر 
و  ازعنصرهای شکسته  می دادند  ترجیح  که  پاریس  مکتب 
فرو ریخته الگوهای نو بسازند؛ بیشتر چنین می اندیشند که 

دیه گو اندکی  محافظه کار است و نمی توان او را همسفر این 
راه شمارد.

نقاشی  پرمشغله  سال های  سراسر  در  ریورا  حال،  این  با 
از  هماهنگ تر  و  غنی تر  الگوهایی  رنگ؛  در  هیچ گاه 
ازمجموعه  سیگار  با  مردی  نکرد.  خلق  خود  آثارکوبیستی 
»سالوهه« که گستره وسیعی از رنگ های مالیم در آن بکار 
رفته است - بنفش و آبی نقش مهم تری درآن دارد- یکی از 

زیباترین نقاشی های ریورا به شمار می رود.
درهمین دوره کوبیستی، ریورا تحت تأثیر مباحثه با عده ای 
این  درآورد.  نظم  به  را  جدیدی  نظریه های  روس  نقاش 
نظریات حول این تفکر می چرخید که »هنر را باید به توده ها 
داد. در جامعه سوسیالیستی هر صنعتی باید چنان باشدکه 
برای همه کس کاال فراهم کند؛ پس هنر باید چنان باشد که 

به زحمت کشان تعلق یابد.«
انقالبی  این روسی های  ریورا در مقابل تفکرات کوبیستی 
آمادگی  روسی  دهقانان  است  معتقد  زیرا  می گیرد؛  موضع 
او  ندارند.  را  آن ها  مدنظر   کوبیستی  آثار  فهم  و  پذیرش 
این  با  اختالف خود  به  مارکسیستی   اصطالحات  قالب  در 
محصول  هنر  از  بردن  لذت  بود  معتقد  او  پرداخت.  گروه 
فعالیت همزمان دستگاه عصبی و ذهن است و هر دوی این 
فعالیت ها، چه جسمانی، چه روانی، مشروط به تجربه اند. او 
همچنین معتقد بود انسان بدون آموزش نمی تواند آثار هنری 
را  درک کند، حتی ممکن است در غیر این صورت برایش 

مضر و زیان آور باشد.
ریورا معتقد بود که برای لذت بردن همه مردم از مشاهده 
آثار هنری، الزم است هنرمندان در کنار بکارگیری روش های 
فنی هنر نو، تا جایی که مقدور است، اثر را به قدری ساده 
نمایند که درنگاه نخست، روی بیننده تأثیرالزم را بگذارد. 
ریورا خواسته ها و نظریاِت خویش را در نقاشی های دیواری 

که در مکزیک اجرا کرد، به نمایش درآورد.
به  نقاشی  با  را  مکزیک  دیوارهای  بر  هنرنمایی  ریورا 
کمک موم داغ شروع کرد که نمونه ای از این روش، یعنی 
»جشنواره گل« او، درمجموعه دایمی موزه هنر معاصر در 
نیویورک قرار دارد. او ابتدا طرح های اثر »خلقت انسان« را 
اولیه  درسیمان مرطوب، قلم زد. طوری که دست کم طرح 
نقاشی دوام طوالنی داشته باشد، با پشتکار زیاد از موم رنگ 
مذاب استفاده کرد. وقتی متوجه شد نقاشی از یک سطح 
او هم  می انجامد،  درازا  به  ماه ها  موم  از  استفاده  با  کوچک 
به آزمایش همگانی استفاده از روش سریع تر، یعنی فرسکو، 
روی آورد. ریورا همچنین اسلوب استفاده ازتکنیک جسو را 
شده  نقاشی  سطح  روی  روش،  این  در  می برد.  کار  به  نیز 
بالفاصله اتوی داغ می کشند. از آن جا که رنگ در این تکنیک 

به سرعت می خشکد، این طرز کار فاقد انعطاف است، فقط 
برای تزیینات خالص نظیر شکل پردازی هندسی و گل نگاری 

مناسب است.
خاویرگوئرو  با  ازمکزیک  ازبازگشت  پس  بالفاصله  ریورا 
اندازه  بزرگ  فرسکوهای  اجرای  در  او  با  و  کرد  مالقات 
همکاری کرد. اودر اولین فرسکوهای خود طرح های خود را 
مستقیمأ روی دیوار می کشید. الزم بود کار به سرعت انجام 
شود و زیرا تا وقتی پوشش نازک آهک  و ماسه هنوز رطوبت 
داشت کار طراحی و نقاشی می بایست به پایان برسد. برخالف 
گفته بعضی افراد نابلد، در واقع رنگ به الیه آهک و ماسه 
نفوذ نمی کند، بلکه موقعی که آهک درجریان خشک شدن، 
کربن گیری می کند و سرانجام خاصه های اصلی خود را به 
صورت کربنات کلسیم یا سنگ آهک باز می یابد؛ رنگ نقاشی 

به صورت سطح آهک وماسه درمی آید.
با  آن هم  این سطح،  نقاشی روی  البته طراحی و سپس 
سرعتی بیش از سرعت خشک شدن آهک، کاری بس دشوار 
بود. ریورا برای گذر از این مشکل راه حلی را پیش گرفت که 

بعدها همه از آن استفاده کردند.
ریورا در آغاز هیچ طرح جامع و سنجیده ای برای کار خود 
صرفاً  قطعه  ابتدا  او  نداشت.  بلندپروازانه  هنرنمایی  دراین 
تزیینی نقاشی کرد که زنان آمازونی و خوش پیکر جنوب 
را به تصویر می کشید. نقاشی این زنان خوش تصویر هیچ 
مضمون اجتماعی نداشت و همان قدر به مسائل اجتماعی 
لوپه  تصویرهای  که  می پرداخت  انقالب  درکوران  مکزیک 
در  شبح آسا  شاعره  اولین  نائویی  و  خوش اندام  مارین 
به  بعدها  می نمود،  شتابزده  بسیار  که  دیه گو  آمفی تئاتر، 
نمایش تصویری شرایط اجتماعی روی آورد و اندکی بعد یک 
سلسله قطعه راشروع کرد که مردم را درحین کارکردن نشان 
می داد. او مردم را در حین بافندگی، رنگرزی، خرمن کوبی، 
تصفیه شکر، قالب ریزی، کوزه، تقال کردن و عرق ریختن 

درکارگاه آهنگری و ریخته گری مشاهده کرد.
سرخپوستان  از  که  تعلیمی  با  بعدی  قدم های  در  ریورا 
آزتک آموخت شیره کاکتوس راهم در مخلوط رنگ ها و آب 
مقطرهای خود بکاربرد. البته ماده آلی شیره کاکتوس ازلحاظ 
نمی شد،  ترکیب  ماسه  و  آهک  معدنی  مواد  با  شیمیایی 
از  بسیاری  نتیجه  در  نقاشی می خشکید.  بلکه صرفاً سطح 
علت  به  که  آبی  تاول های  خاطر  به  نخستین،  فرسکوهای 
وجود شیره کاکتوس ظاهر شد، ظاهری ناهنجار پیدا کرد. 
را  خرابی ها  از  کوچکی  قسمت  جز  نتوانست  هیچ گاه  ریورا 

مرمت کند.
او زنان ئوان ته پک را با رنگ های شفاف و درخشان نقاشی 
کرد که البته بیشتر این رنگ ها ناپایدار از کار درآمدند. ریورا 

رفته رفته درطرح های صنعتی خود از رنگ های کدر قهوه ای 
و خاکستری سود جست که به ویژه در قطعه رنگرزان اندکی 
کثیف به نظر می رسند. با جلوتر رفتن کار، رنگ هایی غنی تر 
به کار برد و رنگ هایی چون ارغوانی درخشان تر، زرد پررنگ تر 
و قرمز آتشین را به ته رنگ های خود افزود. او طرح ها را روی 
نخستین الیه ماسه و آهک می کشید و بعد آن را به کاغذ 
شفاف و نازکی منتقل می کرد که وقتی سطح نهایی آماده 
رنگ آمیزی می شد، دستیارش می توانست با استفاده از روش 
پوشش  به  دوباره  شفاف  کاغذ  از  را  آن طرح ها  استنسیل، 

نهایی دیوار برگرداند.
از  انگوری  آبی  بود:  چنین  ریورا  رنگ های  نهایی  ترکیب 
تخم مرغ تکلیس شده، آبی اولترا مارین، آبی کوبالت، سبز 
آلماگره  وزرد[،  ای  ]قهوه  پخته  و  خام  سی ینای  زمردی، 
مورادو )اکسیدقرمز آهن(؛ پوتزوئولی )خاک قرمز ایتالیایی(، 

اکر تیره و اکر زرد.
ریورا با نقاشی نسبتاً مسطح نقش های خود بر زمینه هایی 
با سطوح اندک شروع به کار کرد و به تدریج به حجم پردازی 
در  حتی  برهنه نگاری،  در  جز  البته  آورد؛  روی  گرد  تمام 
حجم پردازی  به  ندرت  به  هم  خود  دیواری  نقاشی های 
انسان های مشخص  نمایش  از  پرداخت. همچنین  تفضیلی 
و  پهن  بینی  با  اندام  کوچک  انسان  و  شد  دور  رفته  رفته 
شانه گرد قهوه ای پوستی نقاشی می کرد که در جهان مظهر 
سرخپوستان مکزیک شد، آدمی کوچک اندام، با سر گرد و 
گردنی کوتاه و چسبیده به  بدن و تخم مرغی شکل که در 

پیراهنی سبز رو رفته است!
نخستین نشانه های خشم اجتماعی درقطعه هایی به چشم 
از معدن  به هنگام خروج  معدنچیان  بازرسی  که  می خورد 
گاه  می دهد.  رانشان  مباشر  یک  توسط  را  گندم  توزین  و 
ما  نظیر: »به  نقاشی جمله ای دیده می شود؛  درخود متن 
عادی  مردم  ما  زیرا  می کنند،  تحقیرمان  و  می زنند  تهمت 
هستیم.«  دربرابر این صحنه های ستم، جنبه هایی گیرا از 
آموزگاران  فداکار؛  کارگران  انقالبی، مثل  مردمان خیرخواه 
روستایی، این رسوالن سختی کشیده دهقانان بی سواد  نیز 

به تصویر در آمده است.

سرویس هنری کرمان امروز
 

فیلم با گم شدن بردیا، فرزند امیرعلی )شهاب حسینی( 
و نگار )ساره بیات( شروع می شود. به گفته امیرعلی، زمانی 
که بیرون از هایپرمارکت، با تلفن حرف می زده، بردیا که 
را خبر  پلیس  امیرعلی  بود، گم شده.  در ماشین نشسته 

می کند و برای برداشتن عکسی از او به خانه می روند.
بازی پژمان  )با  نریمان  نگار،  برادر  و  این میان مادر  در 
جمشیدی(، نیز حضور دارند و هر کس به طریقی به دنبال 
در  است،  مشکوک  امیرعلی  به  که  نریمان  است.  بردیا 
همان ابتدا راز ناپدری بودن او را با پلیس مطرح می کند 
و می گوید امیرعلی شریک شوهر سابق خواهرش بوده و با 
مرگ او، با نگار ازدواج کرده است. کم کم راز های زیادی 
تمامی  می شود  مشخص  و  شده  رو  دیگری  از  پس  یکی 
ظرفیت  و  بضاعت  به  توجه  با  و  طریقی  به  شخصیت ها 
شان، دیگری را فریب داده، خیانت کرده و دروغ گفته اند.

از کارگردان فیلم چه می دانیم؟
امیر حسین ترابی متولد 13۵6 و کارشناسی کارگردانی 
با   70 سال  از  هنر  پژوهش  رشته  فوق لیسانس  و  سینما 
در   80 سال  تا  و  شد  سینما  وارد  کارگردانی  دستیاری 
سینمای ایران برنامه ریزی و دستیاری کرده وبا وارد شدن 
به دنیای تبلیغات به ساخت تیزر های تبلیغاتی روی آورد 
 13 تله فیلم،  چند  تبلیغاتی،  تیزر  هزاران  سال ها  این  در 
فیلم کوتاه و برنامه های متعدد برای تلویزیون ساخته که 
"شاید  سریال  اول  سری  آن ها  معروف ترین  و  مهم ترین 

برای شما هم اتفاق بیفتد" است.
کارگردان درباره فیلمی که ساخته است چه می گوید؟

خوشبختانه من در این پروژه قرار نبود خودم را به کسی 
ثابت کنم، چون به هر حال من در حوزه تخصصی خودم 
تیزرسازی،  و  تبلیغات  حوزه  در  بودم.  ثابت شده ای  آدم 
بزرگ ترین تیزر های تاریخ ایران را من ساخته ام. مثاًل تیزر 
سریال مارکوپولو، شرلوک هلمز، بانک ملت، چای محسن 
و ... را من ساخته ام. تمام آدم ها به لحاظ تکنیکی کار من 
را قبول و دوست داشتند. اگر اغراق نباشد جزو آدم هایی 
هستم که جوایز بین المللی بسیاری گرفته ام. به هر حال 
بازیگران نسبت به من و فعالیت های من شناخت داشتند.
مهم ترین بخش ماجرا، رفاقت و دوستی چند ساله من 
با شهاب حسینی است. من سالیان سال با شهاب دوست 

بودم و همیشه می خواستیم با هم کاری انجام بدهیم، ولی 
فرصتش پیش نمی آمد. حضور او در گروه بازیگران فیلم 
اعتبار  بازیگران یک  از  بسیاری  برای  ناخودآگاه  "هزارتو" 
شهاب  اگر  می گفتند  خودشان  پیش  بازیگران  سایر  بود. 
حسینی با این سابقه و افتخارات در یک پروژه ای حضور 
پیدا کرده، حتماً آن پروژه یک پروژه قابل اعتماد است و 

به همین خاطر وارد این پروژه می شدند.
یک  نوشتن  مهندسی  درست  نظام  فرهادی  آقای 
فیلمنامه را در سینمای ایران متحول کردند. به نظرم اگر 
آن  اتفاقات  که  باشد  کار  این  جهت  در  شما  الگوبرداری 
بسازید  را  فیلم خودتان  و  بردارید  را  نگاه  و  مدل سینما 

چیز بدی نیست.
تأثیر  مخاطب  روی  تنها  نه  پایان بندی  این  معتقدم 
به مراتب  هم  فیلم  کاراکتر های  روی  بر  بلکه  می گذارد، 
کمی  ایران  سینمای  مخاطب  متأسفانه  است.  تأثیرگذار 
فیلم  ته  چیز  همه  تکلیف  دارد  دوست  است.  تنبل شده 
مشخص شود. مخاطب معمولی سینما دوست دارد وقتی 

از سینما بیرون می رود تکلیفش مشخص شود.
سینمایی  مختلف  ژانر های  تمام  تیزرسازی  در  من 
و  کودک  ژانر  جمله  از  ژانر ها  همه  در  کرده ام.  تجربه  را 
نوجوان، وحشت و ... تیزر ساخته ام. آن قدر علم، آگاهی و 
تخصص دارم که اگر وارد هر کدام از این حوزه ها شوم با 
تالش می توانم فیلم های درجه یکی بسازم. به همین دلیل 
می گویم من حتماً ژانر ها و گونه های مختلف فیلمسازی را 

تجربه خواهم کرد.
 حرف های بازیگران:

شهاب حسینی: ساختن فیلم خوب وظیفه هر فیلمساز 
است. فیلمساز باید فیلمی بسازد که در خور شان حضور 
تماشاگران باشد. فکر میکنم امیر حسین ترابی در اولین 
تجربه سینمایی خودش موفق شده این کار را انجام بدهد. 
فیلم »هزار تو« به نظرم فیلم خوبی است که ما با عشق و 
عالقه کار کردیم. امیدوارم حاال که اکران شده تماشاگران 

ازش استقبال کنند و ازش لذت ببرند.
حواشی فیلم:

»البیرنت«  نام  با  که  ترابی  حسین  امیر  ساخته  اولین 
به  و  امسال  ماه  فروردین  در  حتی  و  گرفت  تولید  مجوز 
به  نام  همین  با  فجر  جهانی  جشنواره  برگزاری  هنگام 
و  امسال  ماه  مرداد  در  ناگهان  به  بود،  آمده  در  نمایش 

نکردن  استفاده  بر  به دستور سازمان سینمایی مبنی  بنا 
تمام  و  داد  نام  تغییر  تو«  »هزار  به  التین،  عبارات  از 
برنامه های تبلیغاتی این فیلم  که با تکیه بر نام »البیرنت« 

تدارک دیده شده بود را نقش بر آب کرد.
چرا ممکن است فیلم را دوست نداشته باشیم؟

هستید  سینما  جدی  عالقمندان  از  دسته  آن  جزء  اگر 
که تفاوت "سینما "را با "رادیو" درک کرده و نزدیکی و 
همراهی خود با شخصیت های داستان را منوط به طراحی 
نسبت  کاراکتر ها  متفاوت  واکنش های  و  و کنش  حوادث 
برای  »هزارتو«  انتخاب  میدانید،  مشخص  رویداد  یک  به 
گذراندن صد دقیقه از عمرتان در سالن تاریک سینما، می 
تواند به تجربه ای تلخ از جنس تلف کردن وقت و هزینه 

بدل شود.
روی  بر  تمرکز  جای  به  »هزارتو«،  نویس  فیلمنامه 
شخصیتها، مدام ما را با وارد کردن اطالعات جدید بمباران 
نماید که در سایه شلوغی و  کرده و وارد معرکه ای می 
با هیچ  امکان همراهی و همدلی  انگیزگی کاراکتر ها،  بی 
یک از آن ها را پیدا نمی کنیم. درک و فهم رفتار کاراکتر 
بازی »پژمان جمشیدی« همانقدر سخت و  با  »نریمان« 
غیر قابل باور است که شخصیتی مثل »امیر علی« با بازی 

شهاب حسینی.
جذابیت های فیلم کدامند؟

»هزارتو« چنان آغاز غافلگیرکننده ای دارد که تماشاگر 
درگیر  و  پر کشش  فیلمی  دیدن  برای  ابتدا  همان  در  را 
کننده امیدوار می سازد. گم شدن فرزند یک خانواده )که 
"بانی لیک گم شده"  تاثیرگذاری، چون  یادآور فیلم های 
ابتدا نقطه عطف  اتو پره مینجر است(، در همان  ساخته 
مناسبی را برای ورود به یک درام قصه گو فراهم می آورد 
برای فهم  را  ابتدایی، ذهن تماشاگر  که در بیست دقیقه 

درونیات شخصیتهای داستان به بازی می گیرد.
»غزاله نظر« )بازیگر نقش بیتا( با مهمترین نقش آفرینی 
»ساره  کاراکتر های  بالتکلیفی  سایه  در  اش،  سینمایی 
برانگیزی  تحسین  شکل  به  حسینی«،  »شهاب  و  بیات« 
ایران  سینمای  و  کشانده  به سمت خود  را  ها  نگاه  تمام 
آمدگویی  خوش  به  وادار  دیگر  استعدادی  ورود  برای  را 

می نماید.
 نظر منتقدان موافق و مخالف:

ساناز رمضانی: ترابی در اولین فیلمش ارجاعی ستودنی 

جامعه  اخیر  سال  چند  دغدغه های  مهم ترین  از  یکی  به 
ایرانی دارد. گم شدن کودکان که در چندین دوره، منجر به 
انتشار اخباری نگران کننده در فضای مجازی شد، دستمایه 
پیرامون  را  اصلی اش  گره  فیلم  است.  »هزارتو«  اصلی 
افراد  میگذارد. گم شدن کودک،  بنا  گم شدن یک کودک 
خانواده را در مقابل هم قرار می دهد و موجب می شود که 

راز های قدیمی سرباز کند.
زیبا و دوست داشتنی خانواده دستخوش  به ظاهر  روابط 
ترابی  می شود.  رو  پنهانی  انگیزه های  و  می شود  تغییر 
خانواده  افراد  از  هرکدام  که  می کند  ترسیم  را  شرایطی 
می تواند در گم شدن کودک دست داشته باشد و با ورود به 
زندگی خصوصی و بررسی این انگیزه ها، فهرستی بلندباال 

از مظنونین می سازد
به  باطن  در  و  فیلمی در ظاهر مدرن  نصراللهی:  صوفیا 
حتی  و  نشده  نوشته  درست  که  درامی  با  دمده  شدت 
بازی هایی که خیلی معمولی هستند. به جز این که زوج 
یادآور  است  ممکن  بیات  ساره  و  حسینی  شهاب  بودن 
را  باشد و مردم  از سیمین«  نادر  زوج درخشان »جدایی 
بتواند  به سینما ها بکشاند، هیچ عامل دیگری نیست که 

توجیه کند چرا »هزارتو« توانسته نظر مخاطبان را جلب 
کند.

بیات  ساره  برادر  و  مادر  جمله  از  فرعی  کاراکتر های 
فاجعه ی تمام عیارند. این بدترین بازی است که تا امروز 
از پژمان جمشیدی چه در زمین فوتبال و چه در سینما 
نمی شود  معیاری  و  متر  هیچ  با  دیده اید.  تلویزیون  و 
فهمید چرا پژمان جمشیدی را برای چنین نقشی انتخاب 
کرده اند. انگار از وسط یک سریال کمدی پرت شده داخل 
بخش  آن  نمی تواند  هم  هنوز  و  خانوادگی  دعوای  یک 

کمدی اش را کنترل کند.
بر روی  را  اصلی خود  بستر  فیلم های خانوادگی که 
اختالفات میان زن و شوهر پایه ریزی میکنند، بیشترین 
موشکافانه  و  دقیق  پردازی  شخصیت  از  را  خود  تاثیر 
پیشرفت  جریان  در  را  تماشاگر  که  گیرند  می  ای 
بینی  پیش  قابل  غیر  دروغگویی  شدن  برمال  و  فیلم 
سرنوشت  به  را  مخاطب  و  کرده  غافلگیر  شخصیت ها، 
رابطه میان کاراکتر ها عالقمند می سازد. اگر فیلمهای 
»اصغر فرهادی« در این زمینه موفق عمل می کنند، به 
دلیل همان شخصیت پردازی دقیقی است که به جای 
دیالوگ گویی کسالت بار و بی نتیجه، به حوادثی فکر 
می کند تا بتواند ابعاد مختلف شخصیتی کاراکترهایش 

را از دل آن حوادث، پیش روی مخاطب بگشاید.
رونویسی ناشیانه و بدون درک درست از مبانی شکل 
که  می آورد  بر سر سینما  را  بالیی  همان  درام،  گیری 
»طال معتضدی« با نوشتن فیلمنامه هزار تو بر سر »امیر 

حسین ترابی« آورده است.
را  تو«  »هزار  موفقیت  عدم  از  دیگری  نیم  شاید  اما 
که  جایی  کرد.  جستجو  کارگردانش  توهم  در  بتوان 
و  تبلیغات  دنیای  با  را  گویی  قصه  و  دنیای سینما  او 
تیزرسازی یکی دانسته و تسلط تکنیکی بر ابزار سینما 
مختلف  ژانر های  در  سینما  کل  شناخت  با  همپای  را 
دانسته و با مصاحبه هایش به مخاطب وعده فیلم های 
محیر العقول و تاثیرگذار می دهد. واقعیت این است که 
نگاهی به خروجی آخرین دستاورد نمایشی فیلمساز، 
شبیه  اظهاراتی  و  او  پوچ  مشت  تواند  می  تنهایی  به 
به مخاطب  را  تیزر ها  تبلیغاتی درون  همان شعار های 

یادآور شود.
نقد:کمال پور کاوه
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 میرزا کوچک خان و زمینه های پیدایش نهضت جنگل
سرویس تاریخی و فرهنگی کرمان امروز

 

میرزا علی خان که در آن وقت )ساالر فاتح( لقب داشت 
یکی از پیشگامان آزادی بود و افکاری شبیه افکار کوچک 
خان داشت. او یکی از دالوران سرشناس بود که در مبارزه 
با استبداد و سرکوبی )محمد علی شاه( فداکاری ها کرده 
و به اوج افتخار رسیده بود. رفاقت این مرد نامدار با میرزا 
از  دو  هر  که  دوران مجاهدت  مناسب سوابق  به  کوچک 
سردسته های بزرگ و به نام بودند و تجربه های جنگی 
زیادی آموخته و در فتح قزوین و تهران به کار بسته بودند، 

تدریجا به کمال استحکام رسیده بود.
مگر نمی شد که این دو نفر نیز مانند بعضی از سران وجیه 
المله آرام بگیرند و در صدد ماجراهای تازه برنیایند؟ نه! 
با  و  بودند  از قماش دیگر  آزادی خواهی  داعیۀ  اینان در 
سایر کسان که به مشروطه شان یعنی جاه و مقام رسیده 
تفاوت داشتند.  بودند،  افتاده  از جوش و خروش  و دیگر 
اگرچه مقدورشان بود ساکت بمانند و عناوین پر طمطراق 
به عنوان حق السکوت بگیرند. ولی خون اینان هنوز در 
و  تعدیات  و خاموشی  عروق شان می جوشید و سکوت 
جوانمردی  آیین  از  دور  و  مرّوت  را خالف  فجیع  مناظر 

دانسته و لذت دیوانگی را درک کرده بودند.
اگر کسی از دیدگاه انصاف به کارنامۀ فعالیت های سیاسی 
این دو مجاهد معروف مشروطیت یعنی دیو ساالر و میرزا 
کوچک که پر از کوشش های بی دریغ و اقدامات دامنه 
دار و گذشت و ایثار و فداکاری و از خودگذشتگی برای 
مازندران می  و  استقرار مشروطیت در گیالن  و  پیشبرد 
باشد، نگاه کند آن گاه به خوبی درک خواهد کرد که چرا 
این دو نفر از قماش افراد فرصت طلب نبوده و چه درد و 

رنجی داشته اند؟
انبوه مازندران  نظر دیوساالر این بود که در جنگل های 
پرداخت،  کار  مقدمات  تمهید  به  توان  می  زودتر  و  بهتر 
به مواضع جغرافیای محلی  آشنا  و  اهل کجور  زیرا خود 
بود و اطمینان داشت که پیروان فراوانی در این مناطق 
اسلحه،  پول،  قبیل  از  وسایلی  تهیه  آورد  می  دست  به 
خواربار و پوشاک در آن نواحی آسان تر و بی دردسرتر 
است. ولی جدا شدن میرزا از دیوساالر و ادامۀ سفر انفرادی 
اش به طرف الهیجان و مالقات او با دکتر حشمت که در 
شهرستان مذکور به طبابت اشتغال داشت، نشان می دهد 
که میرزا عقیده داشت تجمع آزادی خواهان و عناصر ملی 

در گیالن مناسب تر است.
روس های تزاری بعد از انقالب مشروطیت و پیش از آغاز 
جنگ جهانی اول چند نفر از آزادی خواهان رشت و انزلی 
را به دار آویخته و جمعی را هم محکوم به زندان و عده ای را 
نیز تبعید کرده بودند تا به کمک این اعمال جنایت کارانه 

و خشونت آمیز بتوانند سلطۀ همیشگی خود را بدون مانع 
و مزاحم در محیط آزادی پرور گیالن مستقر و محفوظ 
بدارند. از جمله کسانی که به پنج سال تبعید و محرومیت 
از سکونت در گیالن محروم شده بود، )چنان که پیش تر 

هم اشاره شد( میرزا کوچک بود.
ورود  از  قونسول روس  یافتن  اطالع  و  استحضار  بنابراین 
میرزا به رشت، خطر دستگیری و مزاحمت های دیگری 
سید  حاجی  شادروان  اما  داشت.  می  مسلّم  را  او  برای 
محمود روحانی، مالی آزادمنش و متنفذ رشت به وسیلۀ 
چندتن از دوستانش خبر یافت که میرزا کوچک وارد رشت 
شده و در خانه های رفقایش مخفیانه زندگی می کند. این 
مالی فهمیده و خوش نیت بنا به تقاضای دوستان خود 
)که هوادار میرزا هم بوده اند( با عمامه و نعلین و ردا و با 
قیافۀ روحانیش به مالقات قونسول روس می رود تا دربارۀ 
مجاهد تازه وارد با او مذاکره کند و نظر نمایندۀ رسمی 
امپراتوری روس را نسبت به موافقت او با جواز اقامت یک 
ایرانی در زادگاه خودش جلب نماید. )این بود وضع  نفر 

ایرانی ها در همه جا(
جواب قونسول به این مرد محترم کهن سال این نبود: ما با 
مساعی بسیار و کوشش های شبانه روزی، توانستیم امنیت 
را در محیط گیالن برقرار کنیم و افراد شرور و ماجراجو 
را خاموش سازیم. حال چنان چه میرزا هم ساکت باشد و 
دست از پا خطا نکند، اجازه خواهیم داد در خانه و زندگی 
اش باقی بماند وگرنه دستور همان است که قبال داده ایم، 
یعنی از اقامت در دارالمرز گیالن به مدت پنج سال محروم 

است.
باید متذکر شد، امنیت مورد اشاره و ادعای قونسول این 
نبود که حدود و حقوق اجتماعی افراد در یک وضع عادی 
محفوظ  کشوری  نظامات  چارچوب  در  و  قانون  پناه  در 
بماند، بلکه این امنیت دست پخت جناب قونسول عبارت 
انسانی غیر  از یک محیط خفقان آور و اختناق ضّد  بود 
هم  و  مسلحش  افراد  و  روس  قونسول  زیرا  تحمل؛  قابل 
چنین ایادی و عمال منتسب به آنان که اغلب در طبقۀ 
اعیان و مالکین و بازرگانان و روحانی نمایان جای داشتند، 
استیالی شان به مال و جان و نوامیس خلق الّل را از زمان 
لشکرکشی روس ها به ایران تحکیم نموده و به اصطالح 
با  افراد  روابط  در  و  بودند  کوبیده  را  شان  میخ  معروف، 

قدرتمندان فقط زور حکم فرما بود.
زورگویی و ستم بیگانگان چندان دردناک و رنج آور نبود، 
جنایات و بی رحمی های ستمگران خودی، کشنده و فوق 
طاقت بود. مثال طبقات یاد شده در باال وسایل عیش و 
زارعین و  از ثمرۀ کار و کوشش  و  نوش و کامرانی خود 
زحمتکشان تامین می کردند. برای هر نیتی آزادی عمل 
داشتند و برای مصون بودن از کیفر خالف کاری ها فقط 
کافی بود که پرچم روس یا انگلیس را باالی عمارات شان 

به اهتزاز درآورند. این جا بود که زبان حال مظلومان و ستم 
کشان این شعر شده بود:

 دشمن اگر می کشد به دوست توان گفت
تا که توان گفت این که دوست مرا کشت

یا:
 من از بیگانگان هرگز ننالم

که با من هرچه کرد آشنا کرد
اتباع روس درآمده و مستاجرین   امالک بزرگ به اجارۀ 
گنجشک  مثل  دهقان  و  زارع  ولی  بودند.  راضی  ظاهرا 
زیر چنگال خونین شاهین، تقال می کردند و دست و پا 
می زدند، بهانۀ عدم پرداخت غرامت )اجاره بها( یا تاخیر 
پرداخت کافی بود که گردۀ زارع از شالق مباشر سیاه شود 

یا به زندان برود و یا جریمه های سنگین بپردازد.
حاکم یا والی که نمایندۀ دولت مرکزی ایران شمرده می 
اثر  اراده یی در دست متنفذین بود و تنها  شد، آلت بی 
وجودی اش این بود که گاه و بی گاه سوار کالسکۀ ایالتی 
بشود و به مجالس مهمانی و عروسی و ختنه سوران به 
از بساط قمار  احیانا  برود و  خانۀ اشراف و بزرگ مالکان 
آن ها چند سّکۀ طال به عنوان شریک قمار به جیب بزند. 
ملت نجیب گیالن، شالق از روس ها می خورد و مالیات 
ایرانی  ایران می پرداخت. در اختالف و دعاوی  به دولت 
تزاری، »کارگزار« موظف به طرفداری  اتباع روسیۀ  ها و 
از تبعۀ روس بود و محاکم ایرانی طبق اتباع یا سربازان 
و  ایران مست می کرد  نداشتند. سرباز روسی در  روسی 
آدم می کشت و می گفتند: قاتل باید در روسیه محاکمه 
شود. زمامداران ممالک  ایران از حمایت نمایندگان وظیفه 
شناس خود در برابرسفیر یا قونسول یا افسر روسی عاجز 

بودند.
و اما در قلمرو و بیدادگری های بورژوازی خودمانی: بهرۀ 
ارباب می بایست در خانۀ مالک یا مستاجر بزرگ تحویل 
شود. پسر و دختر روستایی بدون اجازه ی ارباب یا مباشر او 
بدون تقدیم )ولیمه( و یا هدایای کالن، حق عروسی کردن 
نداشتند و اگر می کردند، به اشکال برمی خوردند. مدرسه، 
حمام و درمانگاه برای کشاورز و خانواده اش افسانه و غیر 
قابل درک بود. در حوض، حق میرابی از جارو، برنج، گردو، 
انار ترش، مرغ، خروس، ماست و کره که از حقوق  پیاز، 
مسلّمۀ ارباب ها بوده، هیچ گاه فراموش نمی شد که تاخیر 
در تقدیم آن ها به هیچ وجه جایز نبود و اگر به تاخیر می 
افتاد، تازیانۀ مباشر از فعالیت نمی افتاد و حداقل دشنام 
های هرزه مثل سیلی بر سر تاخیرکنندگان و خانوادۀ آنان 
سرازیر می شد، با این همه، چنان چه دهقان و زارع زیر 
بار رنج و مشقات کمرشان خم می شد، یا فرزند بیمارش یا 
زن مسلولش به علت نبودن دارو و پزشک جان می سپرد، 
حق اعتراض که نداشت هیچ، دستگاه بهره برداری ارباب 
بزرگ  و  اشراف  اعتقاد  این  زیرا  ماند،  نمی  باز  از حرکت 

مالکان و اربابان بود: »رعیت محکوم و تابع ظلم است و 
اگر ظلم نبیند، جری می شود و کار ملک داری به سامان 

نمی رسد.«
چراغ ها خاموش بود و آسیاها در گردش. اصول مشروطیت 
سرگرم،  جویی  عربده  به  اشرار  متوقف،  قوانین  تعطیل، 
ها  نوکیسه  از  گیری  باج  به  بندها  قّداره  و  ها  چاقوکش 
لوطی  و  فساد  و  قمار  مجامع  مشغول،  ها  زاده  و حاجی 
بازی و تخمه شکستن اراذل و اوباش هم چنان جزو برنامه 
های روزانه بود، در ایام عزا طوق ها و عالمت ها به یک 
دیگرسالم می دادند و دسته های قمه زن با شبه کفن های 
خون آلود به راه می افتادند و اگر جنایتی اتفاق می افتاد 
و مرتکب تحت تعقیب قرار می گرفت، به سر طویلۀ حکام 
و خوانین و مراجع قدرت می رفت و بست می نشست و 

غائله بی سروصدا ختم می شد.
و  نصیب  که  مالکین  بازرگانان،  اشراف،  ای  عده  غیر  به 
کشاورز  دسترنج  از  یعنی  غیب  خزانۀ  از  ها  آن  قسمت 
و کاسب و کارگر می رسد، بقیۀ مردم از زندگی لذت و 
و  سرافکنده  مهموم،  و  مغموم  همه  بردند،  نمی  تمتعی 
ناامید و محروم، عصبانی و آزرده و ناراحت، گرفتار انواع 
مصائب بودند. مجموع این جریانات وضعی قابل انفجار به 
وجود آورده بود و همین وضع قابل انفجار بود که نهضت 

جنگلی از آن ریشه و مایه گرفت.
انتظارات  از  و  مردم  دل  خفایای  از  خان  کوچک  میرزا 
از  بایست  می  او  بود،  با خبر شده  دیدگان  پنهانی ستم 
وجود این همه تشنجات و نارضایتی ها استفاده کند و افکار 
مغشوش و درهم و عصبانی و پرخاشگر بالقوه را برای انجام 

مقصود و اجرای تعهد خویش متشکل و هماهنگ سازد.
پس از مشاوره با همفکران خود که هم رزمان آینده اش 
انتخاب مرکز  ابتدایی اش این بود که برای  بودند. نقشۀ 
و  موافق  او  های  اندیشه  با  که  مقتدری  فرد  از  عملیات، 
مساعد باشد، یاری و کمک بگیرد. البته چنین فردی می 
باشد. اگرچه به  بوده  یا خوانین  از طبقۀ مالکین  بایست 
هیچ یک از این طبقات چندان ارادتی نداشت ولی همه 
را هم به یک چشم نمی دید و به یک چوب نمی راند. و 
در بعضی از آن ها احساسات بشردوستانه سراغ می کرد 
و چه زود پی به اشتباه خود برد. برای پیاده کردن نقشۀ 
ابتدایی با یکی از مالکین به نام محمد تقی خان گشتی در 
نهزم مسقط الرأس حاجی سید محمد باقر شفتی معروف 
به حجت االسالم، خیلی آرام و صمیمانه وارد مذاکره شد 
و ضمن همین دیدار و مذاکره استنباط کرد که این ارباب 
با همۀ وجاهت و وقار و رفتار  نام و نیک سیرت  خوش 
مودبانه و آرامش، دست کمی از سایر ارباب ها ندارد. زیرا 
از زیر و بم گفته هایش بوی ناخوشایند استشمام می شد. 
زیرا نه فقط میرزا را به ترک فوری آن محل تهدید کرد 

بلکه تبرک تصمیمش نمود.
او قطعا حق داشت و سزاوار هیچ گونه سرزنش نبود، زیرا 
هرچه بود باالخره یک نفر مالک بوده و می خواست مثل 
سایر آحاد طبقۀ خود، بدون معرض و مزاحم، بی زحمت 
از  از یک زندگی مّرفه و آسوده بهره مند باشد و  و رنج 
اگر جناب  گفت:  می  او  بگیرد.  فاصله  و جنجال  دردسر 
قونسول روس بشنود که با میرزا دیدار و گفت وگو نموده 
از روزگارش درآورده و به صالبه اش خواهد  است، دمار 
کشید و این تنها منطقی بود که میرزا را متقاعد ساخته و 
به مراجعت و انصراف از آن جا وادارش کرد. در بازگشت از 
نهزم مجددا با دوستان و یاران صدیق به شور و مصلحت 
اندیشی نشسته و سرانجام چنین تصویب شد که میرزا 
خود به تنهایی به جنگل »خراط محلۀ تولم« رفته و رفقا 

از حیث اسلحه و نفرا نیروی انسانی به او یاری کنند.
آغوش  به  تنها  دوستان،  و  یاران  دید  طبق صالح  میرزا 
جنگل رفت و در نقطه ای متمرکز شد. رفقای متعهد بعدا 
مقداری اسلحه و مهمات به همراه چند چریک اجیر برای 
تعدادی مجاهد ستم  رفته  رفته  خان جنگلی فرستادند. 
دیده و از جان گذشته به میرزا پیوستند و بدین ترتیب 
نهضت جنگلی عرض وجود کرد. در سال اول نهضت افراد 
مجاهد جنگلی فقط 17 نفر بودند و میرزا با همین عدۀ به 
ظاهر قلیل بر اثر استقامت و حسن سیاست و تدابیر عاقالنه 
توانست غرب گیالن از رشت به بعد تا حدود طوالش و 
طارم سفلی را زیر سلطۀ خود بگیرد و نه فقط با حکومت 
فاسد مرکزی ایرانی بلکه با ارتش امپراتوری تزاری-و قوای 
متجاوز انگلیسی-و لشکریان امپراتوری عثمانی-و بعدها با 

ارتش سرخ انقالبی کمونیست مبارزه کند.

بر اساس بیان امام خمینی )ره( »بسیج مستضعفان« 
دارای ویژگی های زیر است:

1- بسیج نهادی عمومی و مردمی است ؛ بدین معنا که 
از تمامی اقشار جامعه به وجود می آید و انسان هایی 
که معنا و مفهوم حقیقی بسیج و حقیقت آن را درک 
کرده اند از هرقشر، گروه، قوم و دسته ای وارد آن می 

گردند. همان گونه که در جای دیگر می فرماید:
الگو  اسالمی،  عمومی  بسیج  این  که  امیدوارم  "من 
مسلمان  های  ملت  و  جهان  مستضعفین  تمام  برای 

عالم باشد.«)امام خمینی، 1٣7٦: 1٦٦(
جنبه  دارای  لذا  و  است  داوطلبانه  نهادی  بسیج   -٢
»داوطلبان  اصطالح  است؛  بودن  انتخابی  و  اختیاری 

گروه میلیونی« و... بیانگر این ویژگی است.
٣- هدف متعالی بسیج »حمایت از انقالب اسالمی و 

نگهبانی از جمهوری اسالمی و کشور است.«
و  انقالبی  های  ارزش  تمامی  از  پاسداری  بنابراین 
اسالمی مورد نظر است و از همین روی بسیج »مقاومت 
پابرهنگان و معراج اندیشه پاک اسالمی« )امام خمینی، 
و  تناور  درخت  و  طیبه  »شجره  و   )1٦٦ ص   :1٣7٦

پرثمر«)امام خمینی، 1٣7٦: ص 1٦٦( و... است.
٤- از لحاظ ترکیب، بخش عمده نهادبسیج مستضعفان 
را نیروهای جوان و لذا نیروهای فعال تر جامعه تشکیل 

می دهد.
در بخش اساسنامه بسیج مستضعفین در بیان بسیج 

آمده است:
"بسیج نهادی است تحت فرماندهی عالی مقام رهبری 
که هدف آن نگهبانی از انقالب اسالمی و دستاوردهای 
آن و جهاد در راه خدا و گسترش حاکمیت قانون خدا 
در جهان طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران و تقویت 
کامل بنیه دفاعی از طریق همکاری با سایر نیروهای 
مسلح و همچنین کمک به مردم هنگام بروز بال و یا 

حوادث غیرمترقبه میباشد.)یاسائی، 1٣٦٢: فصل ٤(
البته در نگاه امام خمینی مفهوم بسیج بسی گسترده 
او  دید  از  وساختاری.  نهادی  تا  است  فرهنگی  و  تر 

یا  مجموعه  این  در  که  نیست  کسی  تنها  »بسیجی« 
عضوی  و  باشد  شده  وارد  سازمانی  و  تشکیالتی  نهاد 
عالم،  ضعفای  تمام  بلکه  شود  قلمداد  نهاد  این  از 
بند و مظلوم در  انسان های در  پابرهنگان درمانده و 
برابر دیکتاتورها و ظالمین - »بسیجی« هستند؛ زیرا 
موجودات آگاه، عاقل، مختار، عدالتخواه و ظلم ستیز 

می باشند:
مطمئن  ها  آن  نوکران  و  ها  ابرقدرت  و  ها  "قدرت 
باشند اگر خمینی یکه و تنها هم بماند به راه خود که 
با کفر و ظلم و شرک و بت پرستی است  راه مبارزه 
ادامه میدهد و به یاری خدا در کنار بسیجیان جهان 
خواب  دیکتاتورها،  مغضوب  های  پابرهنه  این  اسالم، 
راحت را از دیدگان جهان خواران و سرسپردگان که 
خواهد  مینمایند سلب  اصرار  ظلم خویش  و  به ستم 

کرد.«)امام خمینی، 1٣٦1 به بعد: ج ٢1، ص ٥٢(
به عالوه امام خمینی )ره( خود را نیز یک بسیجی می 

داند و بدان افتخار می ورزد و از خدا می خواهد که با 
بسیجیان محشورش گرداند: »... در این دنیا افتخارم 
این است که خود بسیجی ام.« )امام خمینی، 1٣٦1 به 
بعد: ج ٢٠، ص 11٣( وآیت الل خامنه ای نیز بر آنست 
صرفا  و  سطحی  و  ریشه  بی  حرکت  یک  بسیج  که: 
ازروی احساسات نیست، بسیج یک حرکت منطقی و 
عمیق و اسالمی و منطبق بر نیازهای دنیای اسالم - 
ای،  اولی - جامعه اسالمی است. )خامنه  به طریق  و 

)1٣7٤/٩/8
٣,٢. هدف از ایجاد نهاد بسیج

برخی پنداشته اند که علت اصلی تشکیل نهاد بسیج به 
عنوان یک نهاد نظامی، وجود دشمن خارجی و داخلی 
دشمن  و  داخلی  اغتشاشات  اند  گفته  لذا  است  بوده 
به بسیج  این نگرش  انجامید.  به پیدایش آن  خارجی 
نوع نگرش محدود وبسته و صرفا نظامی است که بسیج 
را به عنوان یک نهاد نظامی صرف می بیند که به گاه 

ضرورت - مانند نیروهای سرباز - به برخی از اقدامات 
وقوع  در  دیدگان  آسیب  به  کمک  نظیر  غیرنظامی 
که  حالی  در  یازد.  می  دست  و...  غیرمترقبه  حوادث 
این گونه نگاه با هدف اصلی و بنیانی بسیج فرسنگ ها 
فاصله دارد. براساس اساسنامه سپاه پاسداران، »هدف 
تواناییهای  ایجاد  مستضعفین  بسیج  واحد  ازتشکیل 
اهداف  و  اساسی  قانون  به  معتقد  افراد  کلیه  در  الزم 
انقالب اسالمی به منظوردفاع از کشور، نظام جمهوری 
اسالمی و همچنین کمک به مردم هنگام بروز بالیا و 
حوادث غیر مترقبه با هماهنگی مراجع ذی ربط می 
جامع  اما   )٣٥ ماده   ،٤ 1٣٦٢:فصل  )یاسائی،  باشد.« 
نظر  در  بسیج  برای  تعریف  برمبنای  که  هدفی  ترین 
گرفته شده است »حاکمیت قانون خدا در جهان« می 
یعنی  بسیج  اولی  مفهوم  به  ارجاع  اصل  در  که  باشد 
جهت  در  و  ها  انسان  الهی  فطرت  مسیر  در  حرکت 

رهایی از ستم می باشد.
نیروی  نهاد  تشکیل  ضرورت  بیانگر  آنچه  عالوه،  به 
مقاومت بسیج ایران بعد از پیروزی انقالب اسالمی است 
حاکمیت  و  آن  دستاوردهای  و  اسالمی  انقالب  حفظ 
ستم  و  ظلم  با  مقابله  و  جهان  سرتاسر  در  خدا  قانون 
و  ستم  با  مقابله  ضرورت  اصل  در  پس  بیداداست.  و 
بیعدالتی و گسترش عدالت در جامعه بشری و تحقق 
توحید در جهان است که در قالب نگرش به بسیج به 
مثابه مفهومی فرهنگی و انسانی، نهاد بسیج را به وجود 
آورده است نه صرفا وجود دشمن خارجی و اغتشاشات 
داخلی. تشکیل نهاد بسیج برای سازمان دادن به حرکت 
بسیج مردمی در مسیر فطرت و توحید میباشد نه صرفا 
داخل  در  آشوبی  یا  و  خارجی  دشمن  با  مقابله  برای 

کشور. )جمشیدی،1٣8٢: ص ٢٩7(
و  بشر  عمومی  اهداف  تحقق  در جهت  بسیج  بنابراین 
تأمین مصالح عمومی جامعه به وجود آمده است و نمی 
تواند در انحصار هیچ جناحی درآید زیرا در این صورت 
از اهداف و آرمان های خود فاصله گرفته است و دیگر 
عاری از حقیقت است. از این زاویه نهاد بسیج را میتوان 

ترین  مهم  شاید  و  مدنی  جامعه  نهادهای  از  یکی 
)ره(  خمینی  امام  که  است  این  کرد.  محسوب  ها  آن 

ازبسیجیان به عنوان »پیشگامان رهایی« یاد می کند:
می  را  رهایی  پیشگامان  شما  یکایک  دست  من   "...
بوسم و میدانم که اگر مسئوالن نظام اسالمی از شما 
غافل شوند، به آتش دوزخ الهی خواهند سوخت.«)امام 

خمینی، 1٣٦1 به بعد: ج ٢1، ص ٥٢(
این است که آیت الل خامنه ای نیز فرموده است که: 
میدان  همه  برای  کشور  کارآمد  نیروی  یعنی  بسیج 
محدود  نگرش  عالوه  به   )1٣77/٩/٢ ای،  )خامنه  ها. 
تواند  می  که  است  نگرشی  بسیج،  به  نظامی  صرفا  و 
آن را به ابزار دست هر گروه، جناح یا قدرتی تبدیل 
و  اهداف  و  ابعاد وجودی گسترده  با  بسیج  نهاد  کند. 
آرمان های متعالی که متوجه نوع انسان است به کلی 
از  بود.  متفاوت خواهد  نظامی  و  انتظامی  نیروهای  از 
دیدگاه بنیانگذار نهادبسیج نیز این نهاد به هیچ عنوان 
»میقات  باشد.  بوده  ابزاری  نهادی  صرفا  توانند  نمی 
هیچ  را  اسالمی«  پاک  اندیشه  »معراج  و  پابرهنگان« 
گاه نمیتوان محدود به ابزاری برای مقابله با دشمنی 
خارجی یا آشوبی داخلی نمود. زیرا میقات بودن بسیج 
از آن نظر است که مخالف با »استکبار، پول پرستی، 
موضوعی  این  و  است  نمایی«  مقدس  و  تحجرگرایی، 
تأیید  امام خمینی )ره( مورد  از سوی  بارها  است که 

قرار گرفته است:
و  )ص(  محمدی  ناب  اسالم  خط  در  که  "ملتی 
و  تحجرگرایی  و  پرستی  پول  و  استکبار  با  مخالف 
افرادش بسیجی باشد. باید همه  مقدس نمایی است، 
بسیج میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاک اسالمی 

است...«)همان: ج ٢1، صص ٥1-٥٢(
لشکر  بسیج،  )ره(  خمینی  امام  منظر  در  عالوه  به 
مخلص خدا و همه مجاهدین راه خدا را دربر می گیرد:
"بسیج لشگر مخلص خداست که دفتر تشکیل آن را 
اند.«  نموده  امضاء  آخرین  تا  اولین  از  مجاهدان  همه 

)همان: ج ٢1، ص ٥٣(

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

بخش سوم

بخش آخر
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رازگشایی ناصر

 پس از ۱۷ سال؛  

از شهال چه خواستم!؟

برترین ها: ناصر محمدخانی ستاره سال های دور فوتبال بعد از سال ها 
درباره پرونده جنجالی مرگ همسرش الله سحرخیزان صحبت کرد.

ناصر که یکشنبه شب 17 آذر 1398 مهمان برنامه »پشت صحنه« 
رادیو تهران شده بود، بار دیگر تاکید کرد که قاتل همسر سابقش 

شهال جاهد بوده و انکارهای او در این مورد واقعیت نداشته است.
او  برداشت.  پرده  تازه ای  موضوع  از  اما  برنامه  این  در  محمدخانی 
می گوید خانواده همسرش گفته بودند که اگر شهال راز همدستانش 
را افشا کند به او تخفیف خواهند داد. ناصر این موضوع را در آخرین 
دیدار با شهال مطرح کرده اما با مقاومت او روبه رو شده که حاضر 

نشده نام کسی را بر زبان بیاورد.
ناصر محمدخانی می گوید شکل کشته شدن الله سحرخیزان ثابت 
می کرده که شهال به تنهایی این کار را انجام نداده و مثال هنگام زدن 

ضربات چاقو فرد دیگری پاهای مقتول را نگه داشته.
موضوعی که قاضی هم بر آن اصرار داشته. اما شهال زیر بار نرفته 
ناصر  گفته  به  بکشد.  وسط  را  دیگر  کسی  پای  نشده  حاضر  و 
محمدخانی که پس از سال ها در مورد این پرونده به زبان آمده است، 
از حضور شهال در خانه مقتول در زمان قتل حکایت  همه شواهد 
می کند و ابن که شهال بعدا قتل را انکار کرد، چیزی بود که او در 

زندان یاد گرفته بود.
مجری در پایان برنامه از او می پرسد اگر فرصت بود که یک بار دیگر 
شهال جاهد را ببینی به او چه می گفتی؟ ناصر محمدخانی با کمی 
مکث:»می گفتم چرا این اشتباه را کردی؟ تو مادر نبوده ای. اگر مادر 

بودی، هیچوقت چنین کاری نمی کردی.«

تعرض به دختر جوان 

به بهانه پرداخت وام
روزنامه ایران نوشت: مرد تبهکار که به بهانه پرداخت وام 15 میلیون 
تومانی به دختر جوانی تعرض کرده بود از سوی قضات دادگاه کیفری 

محاکمه شد.
شیاد  مرد  یک  از  پلیس  به  مراجعه  با  جوانی  دختر  قبل  چندی 
شکایت کرد و گفت: من تازه نامزد کرده بودم و برای خرید جهیزیه ام 
از سایت های آگهی در فضای مجازی  نیاز به پول داشتم. در یکی 
داده  که  با شماره ای  و  دیدم  تومانی  میلیون  وام 15  فروش  تبلیغ 

بودند تماس گرفتم.
مرد جوانی تلفن را جواب داد و بعد از چند دقیقه که با هم گفت و گو 
کردیم به من گفت می تواند برایم وام بیشتری هم بگیرد. من که نیاز 
زیادی به پول داشتم از شنیدن این حرف خیلی خوشحال شدم و 
شرایطش را پرسیدم که او گفت باید در یک مالقات حضوری برایم 

توضیح دهد.
بعد هم در تماس دیگری مرا به خانه اش دعوت کرد اما نمی دانستم 
من  به  رفتم  آنجا  به  وقتی  است.  کرده  پهن  برایم  شومی  دام  چه 
تعرض کرد.اما گفت این شرط من برای پرداخت وام بود حاال وام را 
برایت جور می کنم. من که می ترسیدم واقعیت را به کسی بگویم 
موضوع را مخفی کردم اما در تماس های بعدی متوجه شدم نه تنها 
قصد  من  از  عکس  و  فیلم  گرفتن  با  او  بلکه  نیست  کار  در  وامی 

اخاذی دارد. به همین خاطر تصمیم به شکایت گرفتم.
پس از شکایت این دختر و بررسی های پلیسی متهم دستگیر شد 
و در حالی که منکر تعرض بود گفت: این دختر با خواست خودش 
داشت  اولویت  برایش  وام  دریافت  که  چرا  کرد  برقرار  رابطه  من  با 
هیچ وقت  من  کرد.  شکایت  نیست  کار  در  وامی  فهمید  وقتی  اما 

تهدیدش نکردم و اصاًل فیلم و عکسی نیز در کار نبوده است.
اما مأموران در بررسی گوشی تلفن همراه متهم چند عکس خصوصی 
از دختر جوان پیدا کردند. بدین ترتیب پرونده با صدور کیفرخواست 
تهران فرستاده شد و قضات  استان  به شعبه چهارم دادگاه کیفری 
پس از شنیدن اظهارات شاکی و متهم دستور بازداشت مرد شیاد را 

صادر کرده و به زودی حکم وی صادر خواهد شد.

یک مقام آگاه در وزارت ارتباطات : 
در رابطه با سورپرایز آذری جهرمی نگران نباشید!

رِد تجاوز در ربایِش مرد ثروتمند و تصاحب خانه اش

نگرانی  ارتباطات،  وزیر  پنجشنبه  روز  سوپرایز  خبر 
کاربران ایرانی را به دنبال داشته است. وزیر ارتباطات 
در همایش تهران شهر هوشمند گفت که روز پنجشنبه 
از طریق فضای مجازی خبری خوشحال کننده برای 
و  شوخی  به  کاربران  از  بسیاری  اما  دارد.  ها  ایرانی 
خواهد  می  وزیر  احتماال  که  گفته اند  نگرانی  با  بعضا 
آذری  محمدجواد  کند.  رونمایی  ملی  اینترنت  از 
پاسخ  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  جهرمی، 
به پیام خبرنگار »شهروند« گفت که سوپرایزش درباره 

اینترنت ملی نیست.
در همین زمینه یک مقام آگاه در وزارت ارتباطات به 
»شهروند« گفت: سورپرایز وزیر، اینترنت ملی نیست و 

اصوال نگرانی در این باره وجود ندارد.
 این مقام آگاه افزود: چیزی به نام اینترنت ملی نداریم 

می شود،  یاد  ملی  اینترنت  نام  با  آن  از  چه  آن  و 
نیست  قرار  هم  آن  که  است  اطالعات«  ملی  »شبکه 
اینترنت  به شبکه جهانی  را  ایرانی  کاربران  دسترسی 
قطع کند. شبکه ملی اطالعات در واقع به دنبال ایجاد 
استفاده  مواقع ضروری  در  که  است  هایی  زیرساخت 
شود. تحریم برنامه ها و نرم افزارهای جهانی نباید در 
کار ایرانی ها اخالل ایجاد کند و به همین جهت در 
تحریم  که  آن هستیم  دنبال  به  اطالعات  ملی  شبکه 
نتواند مشکلی برای کاربران  ها و اخالل های جهانی 
ایرانی ایجاد کند. پیش از این حرفهای حسن روحانی، 
ملی  شبکه  توسعه  و  تقویت  درباره  جمهوری  رییس 
شبکه  راه اندازی  به  ایرانی  کاربران  سوی  از  اینترنت 
شبکه  به  ایرانی ها  دسترسی  قطع  و  اینترنت  داخلی 

جهانی تعبیر شده است.

ایران نوشت: پسر جوان که مرد ثروتمندی  روزنامه 
را 42 روز گروگان گرفته بود، به زور وکالتنامه ای از او 

گرفت و خانه اش را 6 میلیارد تومان فروخت.
20 شهریور امسال مرد میانسالی به دادسرا رفت و از 
ناپدید شدن برادرش خبر داد و گفت: برادرم سیاوش، 
قبل  سال  چند  که  بود  اداره ای  عالیرتبه  کارمند 
بازنشسته شده است. خانواده اش هم در ایران نیستند. 
با  برادرم یک حساب مشترک داریم و همیشه  من و 

هماهنگی از حساب پول برداشت می کنیم.
دیروز پیامک برداشت 12 میلیون و 500 هزار تومان 
که چرا  کردم  تعجب  آمد. خیلی  برایم  آن حساب  از 
برادرم بدون هماهنگی این کار را انجام داده است. با 
از آن  بعد  نداد.  را جواب  تلفنش  اما  او تماس گرفتم 
ولی  گرفتم  تماس  همراهش  تلفن  با  بار  چندین  هم 
خیابان  در  ویالیی اش  خانه  به  درنهایت  بود.  بی فایده 
فاطمی رفتم اما هر چه زنگ زدم در را به رویم باز نکرد. 
روزی  چند  گفتند  و  گرفتم  را  او  سراغ  همسایه ها  از 
است که او را ندیده اند. همین مسأله مرا نگران کرد که 

ممکن است برای برادرم اتفاقی افتاده است.
تماس گروگانگیر

با شکایت مرد میانسال، تحقیقات برای یافتن سیاوش 

امور جنایی  دادسرای  بازپرس شعبه ششم  به دستور 
سوی  از  تحقیقات  که  حالی  در  شد.  آغاز  تهران 
سیاوش  برادر  داشت،  ادامه  آگاهی  پلیس  کارآگاهان 
با پلیس تماس گرفت و از رهایی برادرش خبر داد. او 
گفت: ساعتی قبل مرد ناشناسی با من تماس گرفت و 
گفت برادرت را در یکی از خیابان های فرعی منتهی به 
خیابان انقالب دست و پا بسته رها کرده ایم. با عجله 
به آدرس مورد نظر رفتم و برادرم را در حالی که دست 
و پاهایش بسته بود و حال خوبی نداشت کنار خیابان 
پیدا کردم. او را بالفاصله به مرکز درمانی منتقل کردم 

و با شما تماس گرفتم.
بازپرس  به دستور  تحقیقات  میانسال،  مرد  رهایی  با   
زمانی از او صورت گرفت و سیاوش راز آدم ربایی 42 
روزه اش را برمال کرد. او گفت: شب حادثه برای بیرون 
گذاشتن زباله ها از خانه خارج شدم. اما به محض اینکه 
به خانه برگشتم، مرد جوانی که تا به حال او را ندیده 
بودم وارد خانه ام شد. بعد هم مرد دیگری آمد و آنها 
از هوش  آنقدر که  دادند  قرار  مرا مورد ضرب و شتم 
رفتم. زمانی که به هوش آمدم در اتاق کوچکی دست 
و پا بسته زندانی شده بودم بعد فهمیدم که در یکی از 

شهرهای غربی کشور هستم.

فروش ملک با اوراق جعلی
سیاوش ادامه داد: آنها مرا بشدت کتک زدند و مجبورم 
وکالتنامه  با آن  بدهم.  آنها  به  وکالتنامه ای  کردند که 
از  و  فروختند  تومان  میلیارد   6 مبلغ  به  را  خانه ام 
هزار   500 و  میلیون   12 برادرم  با  مشترک  حساب 
خواسته شان  به  اینکه  از  بعد  کردند.  برداشت  تومان 
رسیدند مرا دست و پا بسته در اطراف خیابان انقالب 
شدند  خانه ام  وارد  که  را  جوانی  مرد  دو  کردند.  رها 
مرد  صدای  بودم،  گروگان  که  زمانی  اما  نمی شناسم 
را  صدا  صاحب  بود.  آشنا  برایم  که  شنیدم  را  جوانی 
یک  کارمند  که  است  جوانی  مرد  بهروز،  او  شناختم 

مؤسسه خیریه است.
دستگیری دو مظنون

با اطالعاتی که مرد میانسال در اختیار تیم تحقیق قرار 
داد بررسی ها برای بازداشت بهروز ادامه یافت. اما در 
تحقیقات مشخص شد که بهروز مدت هاست با مؤسسه 
خیریه قطع همکاری کرده و کسی از او خبری ندارد. 
بررسی ها  در  جنایی  کارآگاهان  که  بود  درحالی  این 
دریافتند که خانه میلیاردی سیاوش با مدارک جعلی 
است  اتومبیل  نمایشگاه  صاحب  که  جوانی  مرد  به 

فروخته شده است.

نمایشگاه  صاحب  سراغ  به  مأموران  ترتیب  بدین 
رفته و او گفت: من فروشنده را نمی شناختم، یکی از 
دوستانم به نام پیام او را به من معرفی کرد. باتوجه به 
اینکه پول نقد برای این معامله نداشتم به ازای بهای 
خانه، چهار خودروی مدل باال که یکی از آنها لکسوس 
پیام  به سراغ  ترتیب مأموران  آنها دادم. بدین  به  بود 
با بهروز  رفته و مرد جوان در تحقیقات به همدستی 
به دستور  او  و  اعتراف کرد  برای فروش خانه ویالیی 
نیز  بررسی ها  ادامه  در  شد.  بازداشت  جنایی  بازپرس 
مشخص شد که چهار خودروی مدل باال توسط مرد 
جوانی به نام فریدون فروخته شده است. فریدون نیز در 
تحقیقات بعدی بازداشت شد و به همدستی با بهروز 

برای فروش خودروها اعتراف کرد.
انتقام عجیب

می شد  ختم  بهروز  به  سرنخ ها  تمام  که  حالی  در 
برادرش  خانه  در  آذر   17 شامگاه  وی  سرانجام 
دستگیر شد. وی در بازجویی ها به آدم ربایی با انگیزه 
انتقامگیری اعتراف کرد. با اعتراف او به دستور بازپرس 
تهران،  جنایی  امور  دادسرای  ششم  شعبه  از  زمانی 
بررسی ها برای دستگیری دو مرد جوانی که در ربودن 

سیاوش با او همدستی داشتند ادامه دارد.

خبر

چرا دریافت رمز پویا اجباری شد؟
دریافت رمز دوم پویا از ابتدای دی ماه در حالی برای 
دارندگان کارت های بانکی اجباری است که بررسی ها 
نشان می دهد بیش از 60 درصد از پرونده های تشکیل 
شده در پلیس فتا به برداشت های اینترنتی غیرمجاز از 

حساب های بانکی مربوط است.
به  نسبت  جاری  سال  در  پرونده ها  تعداد  باالی  رشد 
را  حوزه  این  در  رویکرد  تغییر  ضرورت  گذشته  سال 
آشکار کرده است . برآوردها نشان می دهد در حالی که 
رشد تعداد این دست پرونده ها در سال 1397 نسبت 
به سال 1396 برابر با 100 درصد بود، امسال افزایشی 

400 درصدی در این حوزه تجربه شده است .
بروز  برای  را  زمینه  تواند  می  رشد  این  باالی  نرخ 
 . بانکی مهیا نماید  بحران برای دارندگان کارت های 
»فیشینگ« یکی از انواع کالهبرداری های الکترونیکی 
با وجود  است که  اینترنت  و  بستر فضای مجازی  در 
مقابله گسترده با این پدیده، بر اساس آمارها همچنان 
ایران و جهان قربانی می گیرد  به صورت گسترده در 
پرداخت  حوزه  در  گسترده ای  مشکالت  تا  توانسته  و 
تکنیک های  از  پدیده  این  کند؛  ایجاد  الکترونیک 
مهندسی اجتماعی به منظور فریب کاربر است و برای 
فیشینگ در  واژه  و  تعریف  بار در سال 1987  اولین 

سال 1996 برای آن استفاده شد.

فیشنگ در حقیقت راهی است که مجرمان سایبری 
عبور، شماره 16  رمز  کاربری،  نام  از جمله  اطالعاتی 
طریق  از  را   CVV2 و  دوم  رمز  بانک،  عابر  رقمی 
ابزارهای الکترونیکی ارتباطات در شبکه های اجتماعی، 
سایت های حراجی و و درگاه های پرداخت آنالین که 
شباهت بسیار زیادی به سایت های سالم و قانونی دارد 
برداشت  به  اقدام  این طریق  از  و  برند  می  به سرقت 
غیر مجاز از کارت بدون اطالع فرد یا فروش اطالعات 

کارت های بانکی می کنند.
اتفاقا  کنونی  شرایط  در  می دهد  نشان  بررسی ها 
»فیشرها « کسانی نیستند که سواد باالی کامپیوتری 
و ... دارند و با تسهیل دسترسی به ابزارهای فیشینگ 
بسیاری از کسانی که سواد چندانی در حوزه کامپیوتر 

ندارند نیز دست به کار کالهبرداری اینترنتی شده اند.
چگونه افراد قربانی می شوند؟

اغلب پای یک ارزانی غیر معمول در میان است، فیشر 
را  قربانی  و  دهد  می  پیشنهاد  را  ارزان  کاالیی  غالبا 
به  برای پرداخت هدایت می کند،  به درگاهی جعلی 
محض ورود اطالعات کارت امکان تخلیه حساب فراهم 
می شود. این اما تمام راه نیست. پوزها و دستگاه های 
ATM نیز ممکن است برای کپی اطالعات کارت به 
در  را  خود  کارت  خرید  برای  .فرد  شوند  گرفته  کار 
اختیار فروشنده قرار می دهد و سپس با کپی کارت، 

در موقعیت مقتضی نسبت به برداشت از حساب اقدام 
می کند.

این کالهبرداری از طریق کدهای دستوری و ربات های 
تلگرامی و ... نیز امکان پذیر است اما مساله »وای فای 
عمومی و رایگان« نیز از اهمیت باالیی برخوردار است.
به عبارت دیگر فیشر می تواند با ارائه یک شبکه »وای 
فای عمومی و رایگان« در مکان معتبری چون هتل و 
کافی شاپ و ... نسبت به برداشت اطالعات کاربری که 
به این شبکه عمومی متصل است اقدام کند، از این رو 
افراد در استفاده از وای فای عمومی باید حساسیت الزم 
را به خرج دهند. نکته مهم اینجاست که در برخی موارد 
حجم برداشت ها به حدی اندک است که فرد ممکن 
است در بدو امر متوجه آن نشود، در عین حال برخی 
حساب ها نیز به عنوان بارانداز مجرمان مورد استفاده 
قرار می گیرد به صورتی که پول وارد این حساب ها شده 
و سپس در فاصله ای زمانی خارج می شود.در این حالت 
جرم  نکنند،شریک  اقدام  شکایت  به  نسبت  افراد  اگر 

محسوب می شوند.
رمز دوم پویا هزینه ای ندارد

رمز دوم پویا حاال قرار است این روند رو به رشد را مهار 
کند و امنیت کاربران را ارتقا دهد. دارندگان کارت های 
بانکی می توانند به جای استفاده از یک رمز دوم ثابت 
پرداخت های  یا  اینترنتی  خرید  بار  هر  در  )ایستا(، 

نیازمند رمز دوم، از رمزهای متفاوتی )پویا( که بانک 
در اختیارشان قرار می دهد، استفاده نمایند. شایان ذکر 
است این رمزها طول عمر محدودی )حداکثر 1 دقیقه( 
داشته و یکبار مصرف هستند به این معنا که صرفاً برای 

یک تراکنش قابل استفاده اند.
الزم به توضیح است تنها مشتریانی باید نسبت به فعال 
سازی رمز دوم پویای کارت های خود اقدام کنند که 
از کارت بانکی خود برای انجام خریدهای اینترنتی یا 
نمایند.  می  استفاده  دوم  رمز  نیازمند  های  پرداخت 
بنابراین مشتریانی که کارت خود را صرفاً برای انجام 
خریدهای فروشگاهی یا استفاده از خدمات خودپردازها 
به کار می گیرند، نیازی به فعال سازی رمز دوم پویا 

ندارند.
توسط  تنها  بانکی  کارت های  دوم  رمز  سازی  پویا 

بانک های صادر کننده کارت صورت می پذیرد.
نکته قابل تامل اینجاست که فعالسازی رمز دوم پویا 
هیچگونه هزینه ای برای مشتریان در بر نداشته و این 
خدمت توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور، هم 
راستا با تجربیات جهانی و با هدف صیانت از دارایی های 
کالهبردارانه،  فعالیت های  مقابل  در  بانکی  مشتریان 
فراهم شده است.پیش بینی شده است در صورت بروز 
بانک تضمین کننده و مسئول  اینترنتی  کالهبرداری 

بازپرداخت اعتبار به مشتریان باشد.

رشد ۴۰۰ درصدی برداشت های غیرمجاز اینترنتی در سال جاری

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان رفسنجان )شماره ثبت : 82(

آگهی مناقصه نوبت اول
بدین وســیله از کلیه اعضاء شــرکت تعاونی مصرف فرهنگیان رفســنجان دعوت بعمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی عادی شرکت که راس ساعت 30: 15 روز 
چهارشنبه مورخ 98/10/4 در محل رفسنجان - خیابان کارگر جنب شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان ـ دبیرستان پسرانه دوره اول صاحب الزمان )عج( سالن اجتماعات 

تشکیل می گردد حضور یابند.
دستور کار جلسه: 

1- استماع گزارش هیأت مدیره 2- قرائت گزارش بازرس و تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود سال 97    3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 
ضمنا اعضایی که به هر دلیل قادر به حضور در جلسه مجمع عمومی فوق نمی باشند و قصد دادن وکالت را دارند بایستی حداکثر تا 24 ساعت قبل از مجمع عمومی 
مذکور به همراه وکیل موردنظر به محل دفتر شــرکت تعاونی مراجعه و فرم وکالت را تکمیل و دریافت نمایند. الزم به ذکر اســت به غیر از وکالتنامه های فوق الذکر و 

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

شهرداری خورسند در نظر دارد نسبت به اجرای تسطیح و زیرسازی معابر به متراژ تقریبی 100/000 مترمربع اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود در صورت 
دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته ابنیه و راه و ترابری دارای حداقل رتبه 5 و دارای ظرفیت کاری مجاز و مطابق شرایط این آگهی برای دریافت اسناد 

مناقصه به شهرداری خورسند مراجعه نمایند.
شرایط:  1- برآورد اولیه پروژه مبلغ 5/000/000/000 ریال می باشد.

2- محل اجرای پروژه: شهر خورسند - مدت انجام کار 4 ماه 
3- سپرده شرکت در مناقصه که از 5 درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا ضمانت نامه بانکی 

4- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.  5- چنانچه برندگان ردیف اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری 
ضبط خواهد شد. 6- مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری 1398/10/10

7- تاریخ بازگشایی و رسیدگی به پیشنهادها روز چهارشنبه مورخ 1398/10/11 راس ساعت 10 صبح در محل شهرداری خورسند در حضور اعضای کمیسیون عالی 
معامالت 8- سایر اطالعات در اسناد مناقصه ذکر خواهد شد. 9- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

داوود منگلی - شهردار خورسند 

تاریخ انتشار:
98/9/20 
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پایان ماراتن شطرنج در سیرجان
چهارمین دوره مسابقات قهرمانی لیگ شطرنج سیرجان پس از 

گذشت بیش از یک ماه رقابت، سرانجام به کار خود پایان داد.
جوانان شهرستان سیرجان  و  ورزش  اداره  رئیس  ناصر گل محمدی، 
در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان، گفت: چهارمین دوره مسابقات قهرمانی لیگ شطرنج سیرجان 
به سرپرستی موحد صادقیان، سرداوری غالمرضا خواجویی نژاد و کمک 

رامین ساالری از ۱۰ آبان ماه در ۷ دور به روش سوییسی آغاز شد.
او افزود: این رقابت ها با شرکت ۱۵ تیم به مدت بیش از یک ماه  در 

سالن شطرنج مجموعه ورزشی گل گهر برگزار شد.
گل محمدی تصریح کرد: در پایان نتایج زیر حاصل شد:

مقام اول: تیم باشگاه پیشگام با ترکیب حسین پورزنگنه، فرشاد ثمره 
شاه پسند، مرتضی حسینی، محمدمهدی علیزاده و یزدان خواجویی.

مقام دوم: تیم شهید صادقیان با ترکیب ایلیا شول، احسان ملکوتی، 
مسعود رشیدی، حسام رضایی و رادین رفعتی.

محمدمتین  کامرانی،  پرهام  ترکیب  با  الف  اندیشه  تیم  سوم:  مقام 
موالیی نسب، غزل گلزاری، ساینا سعدلو و مهدی گلزاری.

برترین تیم نوجوانان:
نظری،  پورشاه  پویا  ترشابی،  محمدصالح  ترکیب  با  پیشگام  امید 

ابوالفضل خدادادپور، متین ولی پور و پرنیا پیرمرادی.
نفرات برتر هر میز:

پرهام کامرانی میز اول
محمد متین موالیی نسب میز دوم

مرتضی حسینی میز سوم
محمد مهدی علیزاده میز چهارم

بهروز مجدزاده میز پنجم

کشف میلیاردی کاالی قاچاق در انار
 ۷۰۰ و  سیگار  نخ  هزار   ۷۰ کشف  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
میلیون ریال پوشاک قاچاق در عملیات ماموران انتظامی شهرستان 

انار خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،  
در  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  ناظری  عبدالرضا  سردار 
اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کاال، ماموران فرماندهی انتظامی 
شهرستان انار حین کنترل محور های مواصالتی ۴ دستگاه اتوبوس را 

برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
فرمانده انتظامی استان کرمان  اظهار کرد: در بازرسی از خودرو ها ۷۰ 
هزار نخ سیگار و مقادیری پوشاک قاچاق به ارزش ۷۰۰ میلیون ریال 

کشف شد.
انتظامی ارزش کشفیات را براساس برآورد کارشناسان یک  این مقام 
میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: ۶ متهم در این زمینه دستگیر 

و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.
به  نسبت  شهروندان  کرد:  تاکید  کرمان  استان   انتظامی  فرمانده 
مورد  هرگونه  و  داشته  بیشتری  حساسیت  خود  پیرامون  موضوعات 
آرامش  و  امنیت  تا در عرصه  اطالع دهند  پلیس  به  نیز  را  مشکوک 

پایدار همسو با پلیس و یاریگر این نیرو باشند.

پلمب ۱۶ خط تولید غیراستاندارد 
در کرمان

مدیرکل استاندارد استان کرمان گفت: ۱۶ خط تولید و ۱۴ آسانسور 
غیراستاندارد طی هشت ماهه امسال در این استان توقیف و پلمب 

شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
اسماعیل عاقلی، مدیرکل استاندارد استان کرمان گفت: ۳۳ شکایت 
کل  اداره  شکایات  به  رسیدگی  سامانه  در  امسال  ماهه  هشت  طی 
استاندارد استان کرمان ثبت شده و در این راستا علیه ۳۴ مورد واحد 

تولیدی، آسانسور و عرضه اعالم جرم کرده ایم.
عاقلی افزود: همچنین اداره حقوقی و رسیدگی به شکایات اداره کل 
استاندارد استان کرمان به هزار و ۱۶۶ واحد تولیدی - خدماتی و عرضه 

طی مدت یاد شده، تذکر و اخطار داده است.
مدیرکل استاندارد استان کرمان گفت: معاونت ارزیابی انطباق این اداره 
کل طی مدت یاد شده ۴۲ مورد صدور، ۱۵۴ تمدید، ۶۷ مورد تعلیق و 

۷۷ عدد ابطال پروانه کاربرد عالمت استاندارد داشته است.
از  بازرسی  استان کرمان همچنین ۶۹۸  استاندارد  اداره کل  او گفت: 
واحد های تولیدی تحت پوشش، ۹۰۰ مورد نمونه برداری از این واحدها، 
۳۴۴ مورد خرید طرح طا ها و ۳۰ مرحله آزمون نمونه های صادراتی طی 

این مدت داشته است.

زودی  به  ملی  تیم  سرمربی  می گوید  تاج  مهدی 
مشخص خواهد شد.

سوالی  به  پاسخ  در  گفتگویی  در  تاج  مهدی 
از  عده می گویند  ویلموتس گفت: یک  درخصوص 
است  این  واقعیت  است،  مردم  و  المال  بیت  پول 
که ما از محل درآمدهای فدراسیون فوتبال این را 
پرداخت می کنیم. هر تیمی که به جام جهانی برود 
۱۱ میلیون دالر پاداش میگیرد و این تمام هزینه ها 

را پوشش می دهد.

تاج راجع به ویلموتس توضیح داد: دستمزد منطقی 
و بر اساس شرایط جامعه، کشور و دنیا بود، چون 
در  و  است  معتبر  سرمربی  یک  ویلموتس  آقای 

آخرین رنکینگ مربیان نوزدهم شد.
مهدی تاج افزود: اینجا جواب نداد، این بهترین حرف 
و  گرفت  تصمیم  زود  فوتبال  فدراسیون  اما  است. 
تصمیم بسیار درستی بود و جمع بندی ما این بود 
که شاید با آقای ویلموتس به نتایج مناسب نرسیم.

تیم  بعدی  سرمربی  درخصوص  فدراسیون  رییس 

ملی گفت: به زودی اعالم خواهد شد و ما در مجموع 
دو سه ماه دیگر باید تشکیل اردو بدهیم.

او درباره حق پخش اظهار کرد: خوشبختانه ما یک 
جلسه خیلی خوبی با ریاست محترم صداوسیما و 
جلسه  آن   در  داشتیم.  صداوسیما  معاونین  تمام 
کردیم  صحبت  ها  باشگاه  حقوق  درباره  مفصل 
چون اگر فوتبال به حقوقش نرسد تعطیل می شود. 
آنجا در این باره مفصل بحث شد و من از حسن 
نظر ایشان تشکر می کنم. تشکرم این است که به 

باشگاه ها اهمیت دادند، وگرنه فدراسیون که خیلی 
عوایدی از این ندارد. درباره پخش و IPTV بحث 

کردیم تا تصمیم مفیدی گرفته شود.
وی همچنین درباره تیم امید گفت: از آقای صالحی 
امیری دعوت کردیم و به بقیه پرسنل گفتیم بیایند 
تا پشتیبانی و خدمات رسانی از تیم امید را مرور 

کنیم.
به  غرامتی  فدراسیون  تاج،  از  نقل  به  همچنین 

ویلموتس پرداخت نخواهد کرد.

تاج:  قطع همکاری با ویلموتس تصمیم درستی بود
خبر

به  اشاره  با  دیگر  بار  استراماچونی  آندره آ 
احتمال بازگشت به راس کادر فنی استقالل 
آبی ها  هواداران  با  مشکالت،  در صورت حل 

درد و دل کرد.
ایرنا،  از  نقل  به  اقتصادآنالین  گزارش  به 
استراماچونی در این گفت وگوی کوتاه اظهار 
کرد: از اعماق وجودم ناراحتم که داستان به 
این شکل تمام شد، فکر نمی کنم هیچ کس 
از  بود. هر کاری که  خواستار چنین چیزی 
با  همکاری  ادامه  برای  می آمد  بر  دستمان 
سوی  از  متاسفانه  اما  دادیم  انجام  استقالل 

باشگاه به طور مداوم سیگنال هایی دریافت 
می کردم که ادامه کار را غیرممکن می کرد.

درباره  که  شایعاتی  گفت:  ادامه  در  وی 
دیگر  باشگاه های  سوی  از  پیشنهاد  داشتن 
مطرح شده، بی اساس است و همچنان امید 
بازگشت به این تیم بزرگ را در دل دارم. البته 
اگر باشگاه ثابت کند که قادر است به معنای 
و  حل  را  کنونی  مسائل  و  مشکالت  واقعی 

فصل کند.
استراماچونی ادامه داد: تنها کسانی که مرا 
که  می کنند  درک  می شناسند،  خوبی  به 

چقدر تحمل تماشای بازی تیمم از راه دور 
ناراحت  بسیار  حاضر  حال  در  بود.  سخت 
ندارم.  گفتن  برای  بیشتری  چیز  و  هستم 
تنها تمایل دارم که بگویم هواداران استقالل 
شگفت انگیز و ایرانی هایی که با آنان مالقات 
کردم، فوق العاده هستند و تمام جهان باید 

این موضوع را بدانند.
تصریح  احساسی  جمله ای  با  پایان  در  وی 
کرد: آبی را در قلبم جا داده و با خود آوردم و 
از صمیم قلب بابت محبتی که از سوی تمام 

هواداران دریافت کردم، به خود می بالم.

خلیل  داشتن  اختیار  در  با  ایران  گلبال  ملی  تیم 
فینال  به  خود  کرمانی  بازیکن  نسب،  شهریاری 

رقابت های قهرمانی آسیا در ژاپن راه یافت.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 

مرحله  چارچوب  در  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
نیمه نهایی رقابت های گلبال قهرمانی آسیا در ژاپن،  
تیم ملی ایران برابر میزبان قرار گرفت و موفق شد 

این حریف را ۳ بر یک شکست بدهد.

فینال این مسابقات )سه شنبه( بین تیم های ایران و 
چین برگزار شد. ملی پوشان ایران با صعود به دیدار 
بازی های  سهمیه  کسب  با  قدم  یک  تنها  نهایی، 
پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو فاصله دارند.در این رقابت ها 

فقط تیم نخست سهمیه حضور در این بازی ها را 
بازیکن  نسب،  شهریاری  خلیل  کرد.  خواهد  کسب 
مهره های  از  یکی  عنوان  به  کشورمان  تیم  کرمانی 

اصلی تاکنون در مسابقات خوش درخشیده است.

استراماچونی:  هنوز در دلم امید بازگشت به استقالل نمرده است

در کنار بازیکن کرمانی؛ ایران فینالیست گلبال قهرمانی آسیا شد

 استقالل در حالی توانست پیکان را شکست دهد که 
وریا غفوری مسئولیت فنی این تیم را برعهده داشت.

 تیم های استقالل و پیکان )دوشنبه( در چارچوب هفته 
چهاردهم لیگ برتر به مصاف هم رفتند که این دیدار 

در نهایت با تسای ۲ بر ۲ به پایان رسید.
حواشی نیمه دوم این دیدار به شرح زیر است:

* گوینده ورزشگاه آزادی، جمعیت حاضر در ورزشگاه  را 
حدود ۱۲ هزار نفر اعالم کرد.

نیمه  این  در  استقالل  هواداران  فحاشی های  میزان   *
کمتر شد و آن ها بیشتر تیم شان را تشویق کردند.

* منطقه فنی استقالل در نیمه دوم همانند نیمه اول 
خالی بود و کسی برای هدایت آبی پوشان به این منطقه 

نیامد.
* وریا غفوری در این دیدار به شدت از سوی هواداران 
استقالل تشویق شد. همچنین استراماچونی که در این 

دیدار حضور نداشت، مورد تشویق هواداران قرار گرفت.
* وریا غفوری در این دیدار گل دوم تیمش را به ثمر 
رساند و پس از گل، خوشحالی زیادی انجام داد. نکته 
هواداران  شعار  استقالل،  گل  از  پس  تکراری  و  جالب 

استقالل علیه فتحی بود.

* در دقیقه ۸۲ تابلوی تعویض برای استقالل باال آمد 
و حضور فرشید باقری به جای میلیچ را نشان داد اما 
زمانی که میلیچ تابلوی تعویض را دید، به کنار زمین 
مطابق  و  انجام شود  نباید  تعویض  این  که  اشاره کرد 
تاکتیک تیم نیست. پس از این اتفاق وریا غفوری که 
به نظر می رسد مسئولیت فنی تیم را در این دیدار در 
اختیار دارد به کنار زمین رفت و پس از مشورتی که 
انجام داد، تعویض را تغییر داد تا باقری به جای رضاوند 

به میدان بیاید.
* خسرو حیدری و محمد نوازی برای تماشای این دیدار 

در ورزشگاه آزادی حضور داشتند.
* در دقایق پایانی داور خطایی پشت محوطه جریمه 
آن  از  توانستند  پیکانی ها  که  شد  گرفته  استقالل 
استفاده کردند و گل تساوی را به ثمر رساندند. پیش 
بین  شدیدی  لفظی  درگیری  ضربه،  این  شدن  زده  از 
چشمی و بازیکن پیکان به وجود آمد. همچنین پس 
از گل زنی پیکانی ها، هواداران استقالل علیه داور شعار 

دادند.
که  بازی هایی  باقی  همانند  دیدار  این  در  استقالل   *

امتیاز از دست داده است، در دقایق پایانی گل خورد.

طالقانی  هنرستان  هنرجوی  ایزدی،  محمدمهدی 
شهرستان زرند، مدال طالی مسابقات جهانی پاور 
لیفتینگ ۲۰۱۹ مسکو در بخش پرس سینه را بر 

گردن آویخت.
و  بدنی  تربیت  معاون  حسینی،  میرزا  ماشااهلل 
کرمان  استان  وپرورش  آموزش  کل  اداره  سالمت 
در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: مسابقات جهانی 
پاور لیفتینگ wrp( ۲۰۱۹( مسکو با حضور ۴۰۰۰ 
شرکت کننده از ۳۵ کشور دنیا به میزبانی کشور 

روسیه برگزار شد.
هنرستان  هنرجوی  ایزدی،  محمدمهدی  افزود:  او 
استان  از  نمایندگی  به  زرند  شهرستان  طالقانی 

کرمان در این رقابت ها حضور یافت.
میرزاحسینی تصریح کرد: در پایان این رقابت ها، 
این دانش آموز زرندی در دسته ۵۲ کیلوگرم موفق 
پرس  بخش  در  مسابقات  طالی  مدال  کسب  به 

سینه شد.
در  پیش  چندی  زرندی  ورزشکار  کرد:این  بیان  او 

رقابت های آسیایی نیز حائز مقام دوم شده بود.

وریا، همه کاره استقالل مقابل پیکان

دانش آموز زرندی قهرمان جهان شد
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به قلم
 محمد فتح نجات

کودک بودم که مادرم وقتی از بزرگان این 
و  مجداالسالم  مرحوم  می گفت،  سخن  دیار 
فرزانگان دیگری چون بهرامخان، منوچهرخان 
و... را سرلوحه آنان معرفی می کرد، بزرگتر که 
باز  ناموران و معاریف این دیار  شدم در جمع 
مهر  و  بود  میان  به  قبیله سخن ها  این  از  هم 
تأیید بر تعریف های مادرم در روزگار تحصیل 
دهه  در  شدم،  آشنا  داریوش  با  دبیرستان،  و 
از  و پس  به هم رسیدیم  بود که روزی  چهل 
تا  کاری،  انجام  برای  گفتم  او  به  احوالپرسی 
چند روز دیگر سفری به تهران خواهم داشت. 
داریوش گفت، اتفاقاً من و محمد دهش هم با 
ماشین ایشان عازم هستیم، تو هم با ما بیا، به 
با اتومبیل بنز مرحوم دهش  یاد دارم آن روز 
بود  که قفل دِر سرنشیِن عقب آن هم خراب 
و با طناب بسته می شد در جاده خاکی به راه 
افتادیم، مرحوم دهش رانندگی می کرد و من 
و مرحوم داریوش شعری می خواندیم و سخنی 
با  که  سفری  می سرودیم،  طنزی  و  می گفتیم 
برایم  ماندگار  خاطره ای  سختی هایش،  همه 

باقی گذاشته است.
پس از آن و با پایان گرفتن تحصیالت دانشگاهی 
مشغله های  و  داریوش  شغلی  های  گرفتاری  و 
فراوان حقیر، کمتر فرصت مالقات پیدا می شد، 
دارالوکاله  بار در  از چندگاه یک  این همه هر  با 
و  می کردیم  دیداری  تجدید  ایشان،  منزل  یا  و 
رقم  من  برای  نصیبی  و  بهره  بار،  هر  البته  صد 
می خورد و سند و مدرکی که به کار پژوهش و 

تحقیق می آمد، در اختیارم می گذاشت.

ویژگی هائی  مجدزاده،  داریوش  شادروان 
جمع  نفر  یک  وجود  در  کمتر  که  داشت 
دکتر  ـ  ایران  وکالت  پیر  قول  به  او  می شود، 
جندقی ـ از نوابغ قضا بود، آنگونه که وقتی با 
پرونده ای روبه رو می شد مانند شطرنج بازی که 
چهل دست بعد را می بیند و مهره ای را جابجا 
می کند، بسیاری از نانوشته ها و ناگفته ها را در 
می یافت و آنگونه اظهار نظر می کرد که بعدها 

صّحت آن روشن می شد.
داریوش خان، از آزادگی خاصی برخوردار بود، 
آنگونه که هرگز وارد مقوله های ناحق نمی شد 

و از ناصواب دفاع نمی کرد.
گرفتار  را  بی گناهی  پرونده ای،  در  اگر  اّما 
و  نداشت  دریغ  مساعدتی  هیچ  از  می یافت، 
که  نیازمندی  و  ندار  بی گناهاِن  بسیار  چه 
همت  به  حق الوکاله  پرداخت  هر گونه  بدون 
شدند.  رها  اسارت  بند  از  گرانمایه  وکیل  این 
و  رفتار  با  تا  می کوشید  مجدزاده  مرحوم 
کرداری بایسته، پاسدار ارزشهای قبیله ای باشد 
که در گذر روزگاران، صالی آزادگی سر دادند. 
که  نیکنامی  ـ  بیک  خاندانقلی  او  اعالی  جّد 
مدرسه خاندانقلی بیک، در جوار مسجد جامع 
به  بی گناهی  نهایت  در  ـ  اوست  یادگارهای  از 
قتل رسید، سربداری که سر از تنش جدا  شد 
ماندگارترین صحیفه  خویش،  سرخ  خون  با  و 
دیگرش،  بزرگوار  نیای  زد.  رقم  را  روزگار 
مرحوم احمد مجداالسالم کرمانی نیز پرچمدار 
گردن  به  بزرگی  حق  او  بود.  حّریت  و  آزادی 
مشروطیت دارد و این نهضت، همیشه مدیون 

میرزا  حاج  شدن  فلک  از  پس  زیرا  اوست، 
دست  به  کرمان  اهلل  آیت  احمدی،  محمدرضا 
که  بود  مجداالسالم  مرحوم  این  ظفرالسلطنه، 
و  بهبهانی  عظام  آیات  کمک  به  تهران،  در 
ایران را  طباطبائی، اطالع رسانی کرد و مردم 
علیه ستم شاهی قاجار برآشفت و مظفرالدین 
کرد.  مشروطیت  سند  امضاء  به  وادار  را  شاه 
های  رنج  برجسته،  روزنامه نگار  و  مجتهد  این 
بسیار کشید، مدتها در کالت نادری تبعید بود 
و روزگار دشواری را سپری کرد، اندوه آن روزها 
را می توان از شعر نامه ای که برای ناظم االسالم 

کرمانی نوشت، دریافت.
از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار/

کان تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد
ّعم آزاده و سرافراز او ـ بهرام خان مجد ـ نیز 
در روزگاری که کسی حاضر نبود وکالت دکتر 
مصدق را بپذیرد شوالی فداکاری بر قامت خود 
آراست و مردانه قدم به میدان حمایت و وکالت 
گذاشت و تا آنجا که ز دست برآمد، بر حقانّیت 
دکتر مصدق پای فشرد، اگر چه زوِر حاکمیت و 
خواست رژیم نگذاشت نتیجه بایسته ای بدست 
آید، با این همه مرحوم دکتر مصدق چکی به 
فرستاد  خان  بهرام  برای  تومان  هزار  ده  مبلغ 
و از او سپاسگزاری کرد، بهرام خان نیز پشت 
پس  را  آن  و  نوشت  را  حافظ  بیت  این  چک 

فرستاد.
بالست/ آسایش  و  امن  عشقبازی  طریق  در 
ریش باد آن دل که با زخم تو خواهد مرهمی 

پیمود،  این می  راهی جز  داریوش،  اگر  آری 

جای تعجب داشت، او این سلسله سرافرازی ها 
را استمرار بخشید و با هر چه در توان داشت 
به میدان استحکاِم بناِی عدالت و دادخواهی از 
بی پناهان و ستمدیدگان آمد و بر اجرا و احترام 
میرزا  قول  به  که  قانونی  فشرد،  پای  قانون  به 
آزادیخواه  تبریزی  مستشارالدوله  یوسف خان 
راه  تنها  کلمه«  »یک  کتاب  در  قاجار  روزگار 
برون رفت از عقب افتادگی های این ملت تنها 
هرروی،  به  است  »قانون«  آن  و  کلمه  یک 
داریوش مجدزاده رسالت خویش را به گونه ای 
شایسته به انجام رساند، هرگاه زخم زبانی می 
دید و از بداخالقی های زمانه دلگیر می شد به 
جای اینکه سفره دلش را برای هر کس و ناکس 
بگشاید، به شعر پناه می برد، غزلی می سرود، 
به  دستی  شد،  می  آغوش  هم  ها  واژه  گل  با 
با  را  دردهایش  و  می کشید  غزل  غزال  چهرِه 
مام فرهنگ و ادب در میان می گذاشت و خود 
را آرام می کرد و چنین بود که وقتی به خط 
پایان زندگی رسید لبی به خنده گشود و گفت: 
خوشا هجرت از اینجا با دل پاک / که همچون 

گل نهندت در دل خاک 
پاک  رفتن/بدا  خاک  در  حق  عشق  با  خوشا 

آمدن، ناپاک رفتن
و  پاکی  زالِل  و  خدمت  معجزِه  مگر  آری 
صداقت، مرده است که داریوش ها بمیرند؟ آنان 
نامشان  و  یاد  و  ماند  خواهند  روزگار  جاودانه 

همواره در دل مردم عارف برجای می ماند.
مجوی/در  زمین  در  ما  تربت  وفات،  از  بعد 

سینه های مردم عارف مزار ماست 

پنج  حدودا  را  محمودشاهی  محمدحسین 
سال است که می شناسم. هنرمندی با پشتکار 
بار در کرمان  اولین  برای  بسیار که  و جسارت 
رونمایی حرفه ای از آلبوم موسیقی اش خبرساز 
شد. مراسم رونمایی از آلبوم موسیقی این جوان 
با تجربه یکی از مجلل ترین و زیباترین مراسم 
خود  به  کرمان  زمان  آن  تا  که  بود  رونمایی 
خواننده  چند  از  یکی  محمودشاهی  بود.  دیده 
را  موسیقی  که  است  کرمانی  شمار  انگشت 
به  هیچگاه  و  کرد  پیگیری  ای  حرفه  مسیر  از 
هایی  آهنگ  کیفیت  داد.  نمی  تن  ها  حداقل 
است  کرده  منتشر  کرمانی  خواننده  این  که 
برخی در سطح ملی قابل بحث است. اما هنر در 
محمدحسین خالصه به موسیقی نمی شود و او 
در تئاتر بیش از 15 سال تجربه دارد. اگرچه این 
بازیگری نبود،  تجربه هیچگاه در سطوح باالی 
اما برخی از نقشهایی که او ایفا کرده است را نیز 
می توان تقدیر کرد. به عنوان مثال ایفای نقش 
او در نمایش »مشنگ ها« به کارگردانی مهدی 
حشمتی عزیز چشمگیر بود که بسیار در خور 

متن و فضای موجود ارائه شد.
اما امسال محمودشاهی وارد عرصه کارگردانی 

»دهه  نام  به  را  او  تجربه  اولین  و  است  شده 
هستیم.  شاهد  کوثر  فرهنگسرای  در  شصتی« 
آن  در  ایده  دنیایی  است  مشخص  که  نمایشی 
دارد.  لکنت  اندکی  بیان  در  اما  است،  نهفته 
و  الفاظ رکیک  از  نمایش  این  درست است که 
شوخی های زننده رایج در برخی نمایش های 
مشابه بسیار دور است و فاصله لودگی و طنازی 
متاسفانه  اما  است،  کرده  مدیریت  خوبی  به  را 
زنجیره روایتگری در این نمایش گسسته است. 
نمایش  این  های  پرده  اتصال  دیگر  عبارتی  به 
مقداری نقصان دارد که البته به نظر بنده حقیر 

این  از  پیش  که  همانطور  است.  پذیر  توجیه 
اشاره کردم این کار اولین تجربه محمودشاهی 
بودن  آل  ایده  توقع  آن  از  توان  نمی  و  است 
با معضالت  فعلی  در شرایط  که  داشت. همین 
و  است  روی صحنه  هنوز  نمایش  این  بسیاری 
هر شب حدود 200 نفر مخاطب را به سالن می 

آورد، قابل ستایش است.
اما داستان این نمایش، روایتگر مصائب امروز 
حتی  امروز  دیگر  که  است  ها  شصتی  دهه 
سوخته  نسل  که  دارند  قبول  هم  مسئوالن 
هستند. از بگیر و ببندهای دهه هفتاد که دوران 

جوانی دهه شصتی ها بود تا امروز که این نسل 
با بحران مسئولیت پذیری رو به رو شده است. 
بحرانی که نه تنها این نسل را از لحاظ عاطفی 
دچار بحران کرده است، بلکه نمای آینده را هر 
روز سیاه تر ترسیم می کند. مردانی که دوران 
به  و  کردند  مسئوالن طی  خواب  در  را  جوانی 
دوره  کویر  یک  با  هنری  زمینه  در  خصوص 
خود  مردان  این  اما  امروز  بودند.  رو  به  رو  ای 
مسئول و مدیر شده اند و وقت آن رسیده است 
که دیگر آینده را خودشان ترسیم کنند. امروز 
که اندکی فضا بازتر شده است شاهد هستیم که 

بسیاری از هنرمندان و به خصوص فیلم سازان 
آثاری  و  اند  کرده  ورود  طالتم  پُر  دهه  این  به 
نظیر »بمب یک عاشقانه« یا »نهنگ انبر« و... را 
تماشاگر هستیم. این یعنی اینکه صحبت از آن 
زمان بسیار است و دل دهه شصتی ها پُر است. 
سوختگان  از  یکی  خودش  نیز  محمودشاهی 
دهه شصت است و به همین دلیل اولین تجربه 
کارگردانی خود را به این مساله مهم اختصاص 
صادقانه  روز  هر  آذرماه  ابتدای  از  و  است  داده 
روایتگر بخشی از معضالت دهه شصتی ها می 
شود. معضالتی که برای بیان و مرثیه اش بیش 

از یک دهه فیلم و سریال  نیاز است.
به کرمانیانی که می  امروز«  روزنامه »کرمان 
غربی  قول  به  و  انگیز  خاطره  لحظاتی  خواهند 
ها نوستالژیک را تجربه کنند، توصیه می کند 
کادر  برای  و  بنشینند  نمایش  این  تماشای  به 
موفقیت  آرزوی  کار  این  بازیگران  و  اجرایی 
انتهای آذرماه  داریم. نمایش »دهه شصتی« تا 
اجرا  فرهنگسرای کوثر  در  هر شب ساعت 18 
می شود که به دلیل استقبال مخاطبان از این 
تمدید  نیز  ماه  دی  اواسط  تا  احتماال  نمایش 

خواهد شد.

یادداشتی به قلم سیدمحمدعلی گالبزاده مدیر مرکز کرمان شناسی به بهانه گذر از هفتمین روز بدون داریوش مجدزاده؛

در سینه های مردم عارف مزار اوست 

یادداشتی به بهانه اجرای نمایش »دهه شصتی« به کارگردانی »محمدحسین محمودشاهی« در فرهنگسرای کوثر:

دل پُرگالیه یک دهه شصتی

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!


