
آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(   آگهی مزایده
مناقصه گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان  موضوع مناقصه:  انجام عملیات معدنی در معدن بابنیزو شامل الف: پیشروی تونل سنگی افق اول ب: تعمیرات اشترک 

شامل تمیزکاری، الرده گذاری و ... مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخ 98/09/16   
محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت اهلل صدوقی - شرکت معادن زغالسنگ کرمان - امور قراردادها سرکار خانم خراسانی 

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: الف مبلغ 340/000/000 ریال  و ب مبلغ 300/000/000 ریال
 تاریخ تحویل پاکتها : مورخ 98/09/25  تاریخ گشایش پاکتها:  مرحله اول ارزیابی کیفی مورخه 98/09/26 و بازگشایی پاکات الف و ج مورخه 98/9/27

مبلغ خرید هر یک از اسناد:  300/000 ریال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی 
ضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس می باشد. تلفن تماس: 03432117726

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

آگهی مزایده فروش اراضی بنیاد فرهنگی آگهی مزایده
قدس کرمان )نوبت اول(

به موجب مصوبه مورخه 98/5/13 هیأت امنا بنیاد فرهنگی قدس کرمان و براساس بند 3 ماده 8 و ماده 19 آیین نامه مالی 
و معامالتی بنیاد مذکور این بنیاد در نظر دارد به منظور کمک به توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، آموزش و 
پرورش استان کرمان قطعاتی از اراضی ملکی خود واقع در بلوار کوثر غربی )حسن آباد( را از طریق مزایده به فروش برساند 
از داوطلبین شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت اطالع از شرایط مزایده و بازدید از اراضی مذکور و تحویل اسناد 
مزایده تا تاریخ 98/9/23 در ساعات اداری )8 تا 12 صبح( به دفتر بنیاد واقع در بلوار جمهوری اسالمی کرمان روبروی دانشکده 

فنی )هتل آسمان( مراجعه و یا با تلفن های 32116871 - 6 - 32119475 تماس حاصل نمایند. 
بنیاد فرهنگی قدس 
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یادداشت:

سرعت زمان

صفحه  سوم 

شهردار کرمان اعالم کرد:
 از نظرات کارشناسان و اساتید در

 حوزه فرهنگی و شهری استقبال می شود
متن در صفحه دوم

جراحی زیبایی و آشنایی با قواعد حقوقی آن

چگونه برای کسب وکار، منابع مالی جذب کنیم؟
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نوشتاری به بهانه قرار گرفتن 
درهفته اطالع رسانی و مقابله با ایدز؛

ایدز، کوه یخی 

که هر روز گسترده تر می شود
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نگاهی به زندگی 

جبار باغچه بان
 به بهانه پرواز ابدی اش در آذر ماه؛  

معلم دنیای سکوت

WWW.KERMANEMROOZ.COM

سرپرست اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان:

اسناد مالکیت دفترچه ای در سال 

آینده فاقد اعتبار خواهند بود

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان خبر داد:

مصرف CNG در استان 13درصد افزایش یافت

روزان هم 

2

متن در صفحه هشتم

کاهش آمار تولد در جامعه به دالیل اقتصادی: گزارش »کرمان امروز« از آسیب های ناشی از 

متن کامل در صفحه سوم

معضالت اقتصادی و کاهش آمار تولد
   تازه ترین آمار موالید کشور نشان می دهد در سال 98 با کاهش بی سابقه تولد نوزاد روبه رو بودیم و این یک رکورد در 50 سال اخیر به حساب می آید. اقدامات بعضی از مسئوالن به ما نشان داده است، آنطور که 
باید اوضاع اجتماعی این آب و خاک را بررسی نمی کنند، اما توقع مردم به عنوان شهروند از مسئوالن این است که با بهبود وضعیت اقتصادی و در ضمن آن بهبود وضعیت رفاهی و آموزش، عرصه را برای ازدیاد نسل 

سالم با آینده ای روشن ، مهیا سازند. با وضعیت فعلی اقتصاد کشور شاهد هستیم مردم رغبت خود را به فرزند آوری از دست داده اند و نیاز به بازنگری در اوضاع الزم است و....

صفحه ششم 

هشدار 
درباره 

ج دوم مو
 آنــــــفلوانـــــــزا  
 H1N1 تعداد فوتی های مبتال به

در حال افزایش است

روایت »کرمان امروز« از بدون پالک بودن بسیاری از خودروهای 

شهرداری کرمان و عدم رسیدگی 

مسئوالن مربوطه به این تخلف آشکار؛

شهرداری باید مظهر 
رعایت قانون باشد

نه قانون گریزی!

تسلیت

جناب آقای سجاد گوئینی 
همکار محترم فعال در حوزه مدیریت روابط عمومی شرکت گل گهر

در آمیزه ای از تاثر و تالم فقدان پدرخانم گرانقدرتان جانباز غالمحسین علیپور را حضور 
ارجمند جنابعالی تسلیت عرض می نماییم. برای آن مرحوم،  طلب آمرزش الهی و برای شما 

و خانواده محترم صبر جمیل از درگاه خداوند منان مسألت داریم.

فتح نجات - کرمان امروز

تسلیت
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اخبار استان

استاندار کرمان گفت: امیدواریم انتخاباتی قانونی، 
سالم و پرشور داشته باشیم و مردم با رضایتمندی 

در انتخابات شرکت کنند.

ستاد  از  بازدید  در  فدایی«  دکتر»محمدجواد 
با آغاز ثبت  انتخابات شهرستان کرمان همزمان 
نام از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس اظهار 

در  شرکت  داوطلبان  نام  ثبت  قانون  طبق  کرد: 
انتخابات مجلس آغاز شده و تا ۱۶ آذرماه ادامه 

دارد.
وی افزود: در همه فرمانداری های سطح استان 
داوطلبان  نام  ثبت  برای  الزم  امکانات  کرمان 
شرکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی فراهم 

شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
بسیار  بیان کرد: مجلس جایگاه  ادامه  فدایی در 
واقف  آن  اهمیت  به  مردم  همه  و  دارد  مهمی 
و  توسعه  برای  کشور  در  هرکاری  زیرا  هستند 
مبتنی  بشود  انجام  بخواهد  مردم  مشکالت  حل 
و  مترقی  کارا،  قوانین  مجلس  و  است  قانون  بر 
مردم  مشکالت  قوانین  و  کند  می  تنظیم  خوب 

را حل می کند.
استاندار کرمان گفت: از کسانی که در خود این 
توانایی را می بینند که قوانین خوب تنظیم کنند، 
دعوت می کنیم برای شرکت در انتخابات مجلس 
شورای اسالمی دواطلب شوند و دست مردم نیز 

باز است که از بین افراد بیشتری انتخاب کنند.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان 
افزود: امیدواریم انتخاباتی قانونی، سالم و پرشور 

داشته باشیم و مردم با رضایتمندی در انتخابات 
شرکت کنند.

فدایی اظهار کرد: ثبت نام از نامزدهای یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی در ۹ حوزه اصلی در 

استان کرمان و وزارت کشور انجام می شود.
کرمان  فرماندار  بابایی«  »علی  ایسنا،  گزارش  به 
کشور  وزیر  دستور  با  گفت:  بازدید  این  در  نیز 
فرآیند ثبت نام در کرمان همزمان با کشور آغاز 
کامل  آمادگی  هماهنگی  با  ما  همکاران  و  شده 
انجام کار را دارند و امیدواریم مشارکت فعال و 
داشته  گیری  رای  و  نامزدها  نام  ثبت  در  خوبی 

باشیم.
وی افزود: اولین مرحله بعد از نام نویسی، تشکیل 
هیات های اجرایی انتخابات است که طی ۵ روز 
براساس  آن  از  بعد  و  شود  تشکیل  باید  آینده 
دستورالعمل ها جلسات ادامه و همه فرایندها را 

در موعد قانونی انجام خواهیم داد.
رییس ستاد انتخابات شهرستان کرمان بیان کرد: 
ثبت   ۱۸ تا   ۸ ساعت  از  آذرماه   ۱۶ تا  امروز  از 
نام کاندیداهای نمایندگی مجلس در فرمانداری 

کرمان انجام می شود.

استاندار کرمان در بازدید از ستاد انتخابات شهرستان:

امیدواریم مردم با رضایتمندی در انتخابات شرکت کنند

خبر
رهایی ۱۸ نفر از محکومان به 

قصاص نفس در کرمان از اعدام
رییس شورا های حل اختالف استان کرمان گفت: در ۸ ماهه سال جاری تعداد 
۱۸ فقره پرونده قتل با همت و تالش اعضا شورا های حل اختالف ویژه زندان 

استان کرمان منجر به جلب رضایت از اولیای دم شده است.
به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان   مهدی تقی 
زاده رییس شورا های حل اختالف استان کرمان گفت: در ۸ ماهه سال جاری 
تعداد ۱۸ فقره پرونده قتل با همت و تالش اعضا شورا های حل اختالف ویژه 
زندان استان کرمان منجر به جلب رضایت از اولیای دم و رهایی محکومین به 

قصاص از مجازات اعدام شده است.
 تقی زاده در تشریح جزییات این خبر اظهار کرد: شعب حل اختالف ویژه 
طرفین  مابین  فی  سازش  و  صلح  با  شده اند  موفق  کرمان  استان  در  زندان 
اختالف، مشکالت یک هزار و ۶۷۹ زندانی را برطرف کرده و در این رابطه 

۹۵۳ زندانی از زندان های این استان رهایی یابند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: خوشبختانه به همت 
شورا های حل اختالف در زمینه آزادی زندانیان از طریق ایجاد صلح و سازش 

بین طرفین دعوا، با یک رشد ۷۵ درصدی مواجه هستیم.
بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  تأکیدات  و  منویات  به  اشاره  با  همچنین  وی 
در  اختالف  حل  شورا های  تقویت  و  سازش  و  صلح  فرهنگ  ترویج  ضرورت 
جهت افزایش نیافتن تعداد زندانیان در جامعه، افزود: شورا های حل اختالف 
ویژه زندان موفق شدند در ۸ ماهه سال جاری از ۳ هزار و ۶۷ فقره پرونده 

وارده به شعب ۲ هزار و ۹۳۱ پرونده را مختومه نمایند.
این مقام قضایی تصریح کرد: شعب شورا های حل اختالف ویژه زندانیان نقش 
ایجاد صلح و سازش و حل و فصل  از شاکی،  بسیار مهمی در اخذ رضایت 

پرونده های مدد جویان ایفا می کند.

جنوب کرمان از لحاظ سرانه مطالعه 
کتاب در کشور پیشرو است

نمایشگاه  هفتمین  گفت:  کرمان  جنوب  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
جیرفت  در شهرستان  آذر   ۱۱ دوشنبه  کرمان،  استانی جنوب  کتاب  بزرگ 

برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان حسین 
اسحاقی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان در دومین نشست با 
مسئوالن کمیته های برگزاری هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب استانی جنوب 
کرمان گفت: نمایشگاه کتاب در این منطقه ظرفیتی بزرگ است که هر ساله 

با شکوه و عظمت خاصی برگزار می شود.
او افزود: تاکنون ۷۰۰ ناشر در سامانه ثبت نام کرده اند این نشان می دهد که 

در سال های گذشته فروش کتاب بسیار باال بوده است.
نمایشگاهی در جنوب کرمان  باید فضای  اینکه  بر  تاکید  با  حسین اسحاقی 
بوجود آوریم، افزود: چرا که استقبال از نمایشگاه کتاب در این منطقه بسیار 

خوب بوده است و باید فضای این نمایشگاه را گسترش دهیم.
اسحاقی با بیان اینکه این نمایشگاه به عنوان هفته فرهنگی بین مردم تبدیل 
شده است، تصریح کرد: حضور پرشور مردم در نمایشگاه های گذشته نشان از 

افزایش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در این منطقه است.
اعالم  به  بنا  اینکه  بیان  با  ارشاد اسالمی جنوب کرمان  و  مدیر کل فرهنگ 
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی میزان مطالعه کتاب در کشور ۱۳ دقیقه 
در روز است افزود: جنوب کرمان نیز از لحاظ سرانه مطالعه کتاب در کشور 

پیشرو است.
سید حسین طیبی معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد 
در  که  خوبی  ریزی های  برنامه  واسطه  به  گفت:  نیز  کرمان  جنوب  اسالمی 
سال های گذشته انجام شده، نشان دهنده این است که کار کمیته ها بخوبی 

عملی شده است.
او با بیان اینکه علی رغم همه مشکالتی که وجود دارد، اما نمایشگاه هرسال 
نمایشگاه کتاب استانی جنوب  برگزار می شود، تصریح کرد:  از گذشته  بهتر 
این  در  همکاران  تالش  نتیجه  این  و  بوده  کشوری  شاخص های  جز  کرمان 

حوزه است.
طیبی اظهار کرد: امیدوارم بتوانیم آنچه که در شان مردم است به نحو احسن 

برگزار کنیم.
هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب استانی جنوب کرمان دوشنبه ۱۱ آذر تا شنبه 

۱۶ آذر به مدت ۶ روز جنوب کرمان برگزار می شود.
این نمایشگاه صبح ها از ساعت ۹صبح تا ۱۲ و عصر ها از ساعت ۱۶ تا ۲۱ 

در حسینیه شهدا واقع در چهار راه فرمانداری شهرستان جیرفت دایر است.

سرپرست اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان:

اسناد مالکیت دفترچه ای در سال 
آینده فاقد اعتبار خواهند بود

سرپرست اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان از فراخوان تعویض اسناد 
مالکیت دفترچه ای به کاداستری )تک برگ( خبر داد.

عباس ملکی با اشاره به این که بر اساس قانون جامع حدنگار )کاداستر( اسناد 
مالکیت دفترچه ای در سال آینده فاقد اعتبار خواهند بود، گفت: در راستای 
اهداف عالی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و لزوم تثبیت تمامی اراضی و 
امالک کشور تا پایان سال جاری، طرح فراخوان عمومی تعویض اسناد مالکیت 
مالکیت  اسناد  و  است  شده  آغاز  کرمان  استان  در  تک برگ  به  دفترچه ای 
دفترچه ای بدون نوبت و در کوتاه ترین زمان ممکن به اسناد مالکیت تک برگ 

تبدیل خواهند شد.
وی ادامه داد: به استناد ماده ی ۱۱ قانون جامع حدنگار )کاداستر( باید تا پایان 
کاداستری  مالکیت  اسناد  به  دفترچه ای  مالکیت  اسناد  تمامی   ۱۳۹۸ سال 
دفترچه ای  مالکیت  اسناد  هنوز  که  محترمی  شهروندان  از  لذا  شود،  تبدیل 
خود را به تک برگ تبدیل نکرده اند دعوت می نماییم با مراجعه به ادارات ثبت 

نسبت به تعویض اسناد مالکیت خود اقدام کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان خبر داد:

مصرف CNG در استان ۱3درصد افزایش یافت
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان در زمینه 
قیمت  افزایش  از  پس  کرمان  استان  در   CNG گاز  مصرف  میزان 
بنزین گفت: در گذشته استان کرمان با ۱۰.۵ الی ۱۱ درصد کاهش 
گاز  مصرف  تنها  نه  گذشته  ماه  در  اما  بود  مواجه   CNG مصرف 
CNG کاهش نداشته است بلکه ۲.۶ درصد افزایش مصرف نسبت به 
مدت مشابه سال قبل را داشتیم لذا میزان مصرف CNG در استان 
کرمان پس از اصالح قیمت بنزین حدود ۱۳ درصد رشد مصرف در 

این زمینه داشته ایم.
»فضل اله اکبری« در گفت وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت جایگاه 
های CNG در استان کرمان گفت: دو جایگاه CNG در شهرستان 
احداث  نیز  کهنوج  شهرستان  برای  و  است  احداث  حال  در  جیرفت 
بخش  باید  راستا  این  در  اما  ایم  داده  درخواست  را   CNG جایگاه 
ملی  شرکت  گذشته  در  است  ذکر  شایان  کند  پیدا  ورود  خصوصی 
پخش فرآورده های نفتی جایگاه های CNG را احداث و سپس به 

بخش خصوصی واگذار می کرد که اکنون این موضوع دیگر از سوی 
شرکت پخش فرآورده های نفتی صورت نمی گیرد و بر عهده بخش 
CNG در  اندازی جایگاه  راه  با زمان  رابطه  خصوصی است. وی در 
شهرستان جیرفت، عنوان کرد: مقرر بود که در نیمه اول سال جاری 
این جایگاه ها راه اندازی شود اما با توجه به اینکه بخشی از تجهیزات 
این جایگاه ها وارداتی بود، مجری راه اندازی این جایگاه ها با مشکل 
مواجه شده است اما با همه این وجود شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی اخطار الزم را برای هر چه سریعتر راه اندازی این جایگاه ها به 
مجری داده است و آنها نیز قول مساعد داده اند که تا پایان سال این 

دو جایگاه راه اندازی شود.
زمینه  در  کرمان  منطقه  نفتی  های  فرآوده  ملی پخش  مدیر شرکت 
قیمت  افزایش  از  پس  کرمان  استان  در   CNG گاز  مصرف  میزان 
بنزین گفت: در گذشته استان کرمان با ۱۰.۵  الی ۱۱ درصد کاهش 
گاز  مصرف  تنها  نه  گذشته  ماه  در  اما  بود  مواجه   CNG مصرف 

CNG کاهش نداشته است بلکه ۲.۶ درصد افزایش مصرف نسبت 
به مدت مشابه سال قبل را داشتیم لذا میزان مصرف CNG در استان 
کرمان پس از اصالح قیمت بنزین حدود ۱۳ درصد رشد مصرف در 

این زمینه داشته ایم.
های  جایگاه  کامل  فعالیت  عدم  از  انتقادات  برخی  به  پاسخ  در  وی 
CNG در استان کرمان، گفت: متاسفانه ۴ جایگاه CNG در سطح 
جلسات  که  هستند  تعطیل  گاز  شرکت  به  بدهی  دلیل  به  استان 
متعددی در راستای رفع این مشکل تشکیل داده ایم که هنوز اتفاقی 
رخ نداده که از این تعداد ۲ جایگاه مربوط به شهرستان رفسنجان و ۲ 
جایگاه نیز مربوط به شهر کرمان و باغین است اما جایگاه داران قول 

مساعد برای پرداخت بدهی هایشان در هفته جاری داده اند.
جایگاه   ۷۷ کرمان  استان  سطح  در  اکنون  هم  کرد:  اظهار  اکبری 
CNG وجود دارد ضمن آنکه ۵ جایگاه دیگر نیز در دست راه اندازی 

است.

در  اساتید  و  کارشناسان  نظرات  از  گفت:  کرمان  شهردار 
موضوعات فرهنگی و شهری کرمان استقبال می کنیم.

کارگروه  در  زاده  عالم  مهران  سید  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
استان  دانشگاه  و  جامعه   ملی  شبکه  اجتماعی  »فرهنگی 
شهید  دانشگاه  مرکزی  سازمان  کنفرانس  سالن  در  کرمان« 
و  مستقل  تنهایی،  به  سازمانی  هیچ  امروزه  اینکه  بیان  با  باهنر 
بدون نظر کارشناسی نمی تواند اقدامی انجام دهد، اظهار کرد: 
امروزه برگزاری و اجرای هر گونه برنامه فرهنگی نیاز به نظرات 
کارشناسانه و همکاری نهاد های مختلف دارد که بهتر است ساز 

و کار قانونی برای آن دیده شود.
شهردار کرمان ادامه داد: با استفاده از نقطه نظرات و پیشنهادات 
فرهیختگان عرصه فرهنگی عالوه بر هم افزایی همکاری مدیران 
در  انسجام  و  فرهنگی  عرصه  متخصصان  و  مختلف  نهادهای 
برگزاری برنامه ها، شاهد اقدامات متنوع و جدیدی متناسب با 

نیاز مردم و جامعه در شهر خواهیم بود.
وی با بیان اینکه از نظرات اساتید دانشگاه و کارهای تحقیقاتی و 
پژوهشی آنها استقبال می کنیم، گفت: اگر دانشگاه در موضوعاتی 
ورود پیدا می کند در قبال ارائه خدمات مبالغی را دریافت می 

ها،  گونه همکاری  این  تداوم  و  اطالع  برای  است  بهتر  که  کند 
بودجه اینگونه فعالیت های مشارکتی مشخص شود.

این  در  هم  کرمان  استان  دانشگاه  و  جامعه  ملی  شبکه  دبیر 
کارگروه ضمن تشکر از شهردار کرمان برای اجرای برنامه های 
فرهنگی متنوع و نو در شهر کرمان طی یک سال گذشته، گفت: 
شهر  شورای  و  شهرداری  فعالیت   از  دوره  این  در  خوشبختانه 
از  شهروندی  و  فرهنگی  های  برنامه  برگزاری  در  رونقی  شاهد 
کرمان  شهر  در  محالت  اجتماعی  شورای  ها،  جشنواره  جمله 

هستیم.
زهرا ایرانمنش ادامه داد: در ابتدای کار راه اندازی شبکه ملی با 
بین دانشگاه و  نامه ای  تفاهم  همت و همراهی شهردار کرمان 

شهرداری در این زمینه بسته شد که جای تقدیر و تشکر دارد.
الزم به ذکر است در این جلسه بیش از ۴۰ نفر از اساتید برجسته 
حضور  استان  مدیران  از  جمعی  و  کرمان  استان  های  دانشگاه 

داشتند که به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
فرهنگ  موضوع  طرح  تخصصی،  های  کمیته  اعضای  انتخاب 
شهروندی و شهر دوستدار کودک دستور جلسه این کارگروه بود 

و این کارگروه به صورت ماهانه برگزار می شود.

شهردار کرمان اعالم کرد:

 از نظرات کارشناسان و اساتید در حوزه فرهنگی و شهری استقبال می شود

اصالحیه آگهي مناقصه عمومي 
معاونت خدمات شهری شهرداري کرمان در نظر دارد جهت خرید لوازم مورد نیاز جهت رفع نواقص تاسیسات برقی در 
سطح پارکهای شهر )طبق لیست پیوست در اسناد مناقصه( از طریق برگزاری مناقصه عمومی با مبلغ برآورد اولیه تقریبی  
۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با پرداخت مبلغ معامله بصورت ۵۰ درصد نقد و۵۰ درصدتهاتر با زمین وپروانه  )بشرح ذکر شده 
در اسناد مناقصه ( اقدام نماید. لذا از کلیه فروشندگان و تولیدکنندگان حقیقی و حقوقی واجد شرایط در اسناد مناقصه 
دعوت بعمل مي آید برای خرید اسناد  از تاریخ  ۹۸/۹/۲  لغایت ۹۸/۹/۲۰  وجهت تسلیم پیشنهادات تا تاریخ ۹۸/۹/۲۵  
به مدیریت امور قراردادهای شهرداری مرکز به آدرس کرمان ، میدان شورا - ساختمان جدید شهرداری  مراجعه نمایند. 
شرکت کنندگان باید مبلغ  ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه  به یکی از صورتهای ضمانت 
نامه بانکی و یا وجه نقد واریزی ، به همراه سایر مدارک تحویل نمایند. بازگشایي پاکات در تاریخ ۹۸/۹/۲۶ انجام می شود و 
در صورتیکه برنده مناقصه حاضر به انجام معامله  نشود ضمانت نامه ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. بدیهي است 
که هزینه چاپ آگهي بعهده برنده مناقصه میباشد. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.الزم بذکر است 
متن آگهی روزنامه محلی دنیای توسعه مورخ ۹۸/۹/۲ و روزنامه های محلی کرمان امروز و سراسری سایه مورخ ۹۸/۹/۹ 

به شرح فوق اصالح می گردد.۶۸۰۰۷۳
                                                                                                               مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان                                                                                                               

قلیان؛
نقطه شروع

 اعتیاد !

به اطالع می رساند که بنیاد خیریه فرهنگی تربیتی حاج علی اکبر صنعتی )پرورشگاه صنعتی( در نظر دارد که اموال اسقاطی شامل فلزی 
و غیرفلزی خود را از طریق مزایده بفروش برساند. لذا از کلیه افراد حقیقی یا حقوقی دعوت بعمل می آورد که از تاریخ انتشار این آگهی 
تا مورخ ۹۸/۱۰/۱ ضمن بازدید از اموال اسقاط پیشنهاد خود را به صورت جامع )کلیه اموال( کتبا تا تاریخ ۹۸/۱۰/۵ به دفتر پرورشگاه به 
نشانی: کرمان ـ خیابان شهید بهشتی ـ حد فاصل چهارراه طهماسب آباد و باغملی ـ بنیاد خیریه فرهنگی تربیتی حاج علی اکبر صنعتی 
تحویل و رسید دریافت دارند. پرورشگاه در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار می باشد. جهت هماهنگی با آقای عرب پور به شماره 

تلفن همراه ۰۹۱۳۲۹۵۳۶۵۰ تماس حاصل نمایید. 

آگهی مزایده فروش اموال اسقاطی 
شماره: ۱۵۷۱/ ب/۹۸تاریخ: ۹۸/۹/۱۰
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

ترافیک 
به دنبال معنای کلمه ای در فرهنگ لغت می گشتم که پسرم 
به کمکم آمد و گفت کلمه را بگو تا من سریع آنچه را که 
می خواهی پیدا کنم و به سرعت تلفن همراهش را آورد و با 
فشار چند کلید اخمهایش در هم رفت و گفت اینترنت قطع 
است و بالفاصله عملیات را ادامه داد و گفت ترافیک تمام 
شده. به محض شنیدن این جمله بسیار خوشحال شدم و گفتم 
پس سرانجام  این مشکل هم حل شد که پسرم با همان اخم 
گفت باید ترافیک بخریم! متعجب شدم ولی او دوباره با زدن 
اهل  بود که همه  لحظه  این  و در  ترافیک خرید  چند کلید 
خانه خوشحال شدند و هر یک به وسیله ای به ترافیک سنگین 

فضای مجازی وارد شد.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

سرعت زمان

افراد از قدرت تفکر یکسانی برخوردار 
بوده ولی به اندازه و شکل های متفاوت 
از  کنند. همینطور  می  استفاده  آن  از 
بوده  برخوردار  یکسان  های  هیجان 

ولی به مقدار و صورت های مختلف از آن استفاده می 
کنند یا اینکه از آن می گریزند. مقابله کردن یا گریختن 
لذا  برنامه ریزی می کند  را ذهن هر شخصی جداگانه 
اخالق و شخصیت منحصر به فردی از شخص به نمایش 
می گذارد. البته که هیجاناتی از جمله عصبانیت و غم 
را همگی تجربه کرده ایم و می دانیم که طرز مقابله با 
آن بسیار اهمیت دارد زیرا روزهای ما را به رنگ خود 
در می آورد. به جای اینکه بگوییم هرگز عصبانی نمی 
شویم باید گفت که راه مقابله با آن را می دانیم و نقطه 
های عطفی برای دوام آوردن در این شرایط پیدا کرده 
همین چنگ  نیز  آرام  و  موفق  افراد  راز خشنودی  ایم. 
زدن به نقطه های روشن است اما گاهی افراد تحت تاثیر 
که  انگارند  ناچیز می  را  قدرت خود  و  گرفته  قرار  فضا 
آنچه  به  پایانی جز سقوط نخواهند داشت. خوب است 
در  تا  بیاوریم  ایمان  ایم  کرده  تکیه  آن  به  و  داریم  که 
هنگام بروز هیجانات منقلب کننده محکم بوده و ضربه 
ی کمتری بخوریم. دلخوشی هایمان مایه ی به سالمت 
قرار  راهمان  سر  بر  که  بود  خواهد  موانعی  از  گذشتن 
قلبی  با  که  ما می دهند  به  را  قدرت  این  و  اند  گرفته 
به جستجوی  و  کرده  دنبال  را  روزگار  رضایت  از  لبریز 
در  تری  درخشان  های  مروارید  و  دهیم  ادامه  آرزوها 
صدف زندگی پیدا کنیم. با کنترل هیجانات منفی انسان 
قادر خواهد بود که در جنگ های واقعی و فرضی پیروز 
و  خود  برای  بیشتری  های  فرصت  شکیبایی  با  و  شود 

اطرافیانش به دست آورد.
دست و بال زندگی را بسته ای 

بس که گفتی از اسارت خسته ای 
سرعتی دارد زمان در زندگی 
تو ولی در رفتنت آهسته ای 

به قلم 
مهناز سعید 

سرویس اجتماعی کرمان امروز

باشد، مثاًل  یا تصوری گیر کرده   تصور کنید که ذهن تان بر روی فکر 
آمیز  توهین  اندیشه ای  یا  گردد  برمی  مدرسه  از  که  فرزندتان  تصادف 
یا  نزدیکان  با  ارتباط جنسی  آور  یا حتی تصور عذاب  پروردگار  به  نسبت 
موارد ساده تر مثل روشن ماندن اجاق گاز، جاماندن کلیدها، روشن ماندن 
در  تصور  یا  فکر  این  بعد  و  ...؛  و  پیامک ها  نرسیدن  کار،  محل  کامپیوتر 
ذهن تان بار ها و بار ها تکرار شود. شما این افکار را نمی خواهید، اما این افکار 

آنقدر تکرار می شوند که شما دچار اضطراب شدید می شوید.
مضطرب  که  هنگامی  ماست.  ذهن  دهنده  هشدار  سیستم  اضطراب 
می شویم مانند این است که با خطری مواجه ایم. اضطراب احساسی است 
که به ما می گوید واکنش نشان دهیم، از خود محافظت کنیم، کاری بکنیم.

از طرفی ممکن است تشخیص دهیم که ترس ما عاقالنه نیست، معقول 
به نظر نمی رسد، اما با این وجود خیلی واقعی احساس می شود و حتی گاه 
شدید تا حدی که مثاًل بار ها دسته کلید یا گوشی موبایل مان را چک کنیم 
که جا نمانده باشد. آیا مغزمان به ما دروغ بگوید؟ آیا احساساتی را تجربه 

می کنیم که واقعی نیستند؟ با تمایالت وسواسی مان چه کنیم؟
احساسات دروغ نمی گویند، اما اگر اختالل وسواس فکری – عملی داشته 
عملی   – فکری  وسواس  اختالل  اگر  می گویند.  دروغ  ما  به  آن ها  باشیم، 
داشته باشیم، سیستم هشدار دهنده در مغزمان به طور صحیح کار نمی کند. 

مغزمان هشدار می دهد که در خطریم، در حالی که این گونه نیست.
هنگامی که دانشمندان تصاویر مغز های گروهی از افراد با اختالل وسواس 
فکری – عملی را مقایسه می کنند، می توانند ببینند که بعضی از نواحی مغز 

آن ها با افرادی که این اختالل را ندارند متفاوت است.
 اختالل وسواس فکری و عملی دو جنبه دارد:

۱. افکار، تصاویر و برانگیختگی های ناخوانده، که به عنوان وسواس فکری 
شناخته می شوند.

را که  اضطرابی  تا  افراد درگیرشان می شوند  رفتاری که  ۲. وسواس های 
وسواس های فکری باعث آن شده است، تسلی دهند.

کردن  چک  هم  سر  پشت  یا  زیادی،  شستن  دست  مانند  فعالیت هایی 
از  یا عملی است که خیلی  از تمایالت وسواسی فکری  چیزها، مثال هایی 
ما هراز گاهی بروز می دهیم و اگر استمرار یابد و تثبیت شود می تواند به 

اختالل واقعی وسواس تبدیل شود و ما را از پا بیندازد.
افکار وسواسی:

• افکار، تصورات یا امیالی که بار ها و بار ها اتفاق می افتند و خارج از کنترل 
شخص اند.

• شخص نمی خواهد که این افکار را داشته باشد.
این  که  می داند  معموالً  و  ناخواسته می داند  و  مزاحم  را  افکار  • شخص 

افکار عاقالنه نیستند.
این  یا  نفرت، شک  ترس،  قبیل  از  ناراحت کننده،  احساساتی  با  افکار   •
ظاهر  بگیرد،  انجام  "مطلقا صحیح"  روش  به  باید  چیز  همه  که  احساس 

می شوند.
• افکار وقت زیادی را از فرد می گیرند و مزاحم فعالیت های مهم او مثل 

معاشرت، کار، رفتن به مدرسه و ... می شوند
اعمال وسواسی:

• رفتار های تکرار شونده ای که یک فرد درگیر آن می شود تا وسواس اش 
را خنثی، بی اثر یا آن ها را از خود دور کند.

• افراد وسواسی می فهمند که این کار تنها یک راه حل موقتی است، اما 
در نبود راهی بهتر برای مقابله، به رفتار وسواسی به عنوان راه فراری موقتی 

پناه می آورند.

• وقت گیر اند و با فعالیت های مهم فرد مثل روابط اجتماعی، کار، مدرسه 
و ... تداخل می کنند.

 با اختالل وسواس چه کنیم
برای درمان اختالل وسواس مجموعه ای از سه روش روان درمانی، دارو 
درمانی و خانواده درمانی توصیه می شود. با این همه با انجام چند راهکار 

می توان برخی از وسواس ها را تا حد زیادی کنترل کرد.
روی آن ها نام بگذارید

و  هاست  آن  شناسایی  وسواسی  تفکر  کردن  متوقف  برای  گام  اولین 
بهترین راه شناسایی، "نامیدن" است. این کار به نظر ساده می آید، اما کمی 

پیچیده تر از آن است که فکر می کنیم.
دقت کنید چه عادت هایی را تکرار می کنید مانند ور رفتن با ناخن ها یا 

بررسی هر چند دقیقه یک بار گوشی موبایل و رسانه های اجتماعی.
را  وسواسی  افکار  دیدید،  مسایل  این  درگیر  را  خودتان  که  بعد  دفعه 
نامگذاری کنید. سپس بررسی کنید که چگونه آن ها ایجاد می شوند و شما 
چگونه به آن ها پاسخ می دهید. نام گذاری باعث می شود دفعات بعد به افکار 

وسواسی آگاه شوید و متوقف شان کنید.
مهم نیست چه نامی می گذارید. ممکن است نام چک کردن مدام گوشی 
را "کرگدن" بگذارید یا از کلمه ای مانند "بعدی" استفاده کنید. مهم این 

است که این کلمه، می تواند شما را نسبت به آنچه بدان وسواس دارید 
آگاه کند و بین شما و فکر/رفتار وسواسی فاصله گذاری کند.

پذیرفتن آن را تمرین کنید
با تمایالت وسواسی مان چه کنیم؟ )توصیه های کاربردی( گام بعدی برای 
متوقف کردن تفکر وسواسی، پذیرش است. به خاطر داشته باشید که افکار 
تنها افکار هستند. مجموعه ای از نورون ها که در مغز شلیک می شوند، نه 
چیزی بیشتر. به همان اندازه که ما یاد می گیریم افکار وسواسی را بپذیریم، 

شانس بیشتری برای متوقف کردن آن ها به دست می آوریم.
تالش برای جلوگیری، سرکوب و یا فرار از این افکار به تقویت آن ها کمک 
کرده و آن ها را بدتر و بدتر می کند. در حالی که پذیرفتن آن ها و نظاره 
موفقیت  کلید  اجتناب،  و  به جای کنترل  آنها،  به  تفاوتی  بی  و  کردنشان 

است.
این است که در مورد آنچه که  افکار وسواسی  برای پذیرش  نکته دیگر 

انجام می دهید و آنچه کنترلی روی آن ندارید، واقع بین باشید.
از خودتان  آینده،  نگرانی در مورد  یا  و  هنگام وسواس در مورد گذشته 
این سوال را بپرسید:” آیا می توانم در حال حاضر در این مورد کاری انجام 
دهم؟ اگر پاسخ "بله" بود، ببینید چکار می توانید بکنید و آن را انجام دهید 
و اگر پاسخ "نه" بود، تمام سعی تان را بکنید تا آنچه را که هست بپذیرید.

 مدیتیشن و ذهن آگاهی بیاموزیم
به  است،  کننده  ناراحت  اینقدر  وسواسی  تفکر  چرا  که  این  از  بخشی 
دلیل احساسات بدی است که با این افکار همراه است. بنابر این می توانید 
همزمان با تالش برای شناختن و پذیرش آن ها، از تمرینات مدیتیشن و 

تمرکز ذهنی برای از بین بردن پاسخ های هیجانی منفی استفاده کنید.
روانشناسان، ذهن آگاهی را اینگونه تعریف می کنند: پاک کردن ذهن و 
اینکه چگونه ذهن و بدن شما در لحظه حال، خود را احساس  تمرکز بر 

می کند.
ذهنی  تمرینات  از  مجموعه ای  و  مدیتیشن  هدف،  این  به  رسیدن  برای 
برای هدایت ما به لحظه حال و مکان فعلی نیاز است که اضطراب را از بین 
ببرد. هنگامی که تفکر وسواسی وارد صحنه می شود، تمرین تنفس عمیق 
را امتحان کنید: نفس را برای چهار ثانیه نگه دارید و سپس به آرامی برای 

چهار ثانیه آن را بیرون دهید.
با جستجوی اینترنتی می توانید سایر فعالیت های مدیتیشن و ذهن آگاهی 
می توانید  مدیتیشن  کالس های  در  همچنین  کند.  امتحان  و  بیاموزید  را 

تکنیک های مختلف در یک محیط حمایتی همراه با دیگران بیاموزید.

با تمایالت وسواسی مان چه کنیم؟ 

گزارش »کرمان امروز« از آسیب های ناشی از کاهش آمار تولد در جامعه به دالیل اقتصادی:

معضالت اقتصادی و کاهش آمار تولد

اشاره:
و  مردم  اقتصادی  اوضاع  به  توجه   با  و  روزها  این 
قیمت  وافزایش  محصوالت  بازار  در  قیمتی  نوسانات 
بنزین و با توجه  به اینکه عده ای هم نامشان از فهرست 
دریافت کنندگان بسته های معیشتی حذف شده است 
شاید صحبت از کاهش جمعیت و میزان تولدها در میان 

خانواده های ایرانی عجیب به نظر بیاید.
چندی پیش و در میان همین صحبت ها در جمع 
انجام  برای  شهروندی  که  بودیم  روزنامه  همکاران 
صحبت  شنیدن  با  بود  آمده  روزنامه  دفتر  به  کاری 
های ما گفت:" شما فکر می کنید ما دوست نداریم 
فرزند بیشتری داشته  باشیم؟ آیا با این وضعیت می 

شود  به این مسائل فکر کرد؟"
اگر چه در آن زمان حق را به این شهروند دادیم و 
دهد  دندان  ؛"هرکه  که  معتقدیم  هم  خودمان  البته 
نان دهد"، اما اقدامات بعضی از مسئوالن  به ما نشان 
و  جامعه  قبال  در  مسئولیتی  چندان  که  است  داده 
است  این در حالی  ندارند.  این آب و خاک  فرزندان 
مسئوالن،ارائه  از  یک شهروند  عنوان  به  ما  توقع  که 
آموزش و پرورش با کیفیت و پرورش  استعدادها و 
مواردی از این دست است و اگر زیر ساخت ها فراهم 
نباشد مسلما بخش بزرگی از جامعه نسبت به فرزند 
آوری تمایلی از خود نشان نمی دهند. در همین  باره 

گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه است. 
تازه ترین آمار کشوری

تازه ترین آمار موالید کشور نشان می دهد در سال 
98 با کاهش بی سابقه موالید روبه رو بودیم و این، 

یک رکورد در50 سال اخیر به حساب می آید.
در گزارشی که کمیته رصد و پایش سیاست های 
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  دبیرخانه  جمعیتی 
منتشر کرده، آمده است؛   که از سال 80 تا 94 در 
است  بوده  دادن  رخ  حال  در  موالید  افزایش  کشور 
توان درونی  به علت خالی شدن  از سال 94  اما پس 
جمعیت تعداد تولدها با شیب تقریباً تندی شروع به 
کاهش کرده و در سال 97 میزان موالید کشور نسبت 
به سال قبل با کاهش بیش از 8 درصدی مواجه شده 
این  بوده است. ضمن  اخیر بی سابقه  که در دو دهه 
که در شش ماه اول امسال )98( نسبت به شش ماه 

مواجه  با ۱3 درصد کاهش  تعداد  این  اول سال 97 
به همراه  را  تولدی  از 9۲هزار  بیش  بوده که کاهش 

داشته است.
در این گزارش آمده است که تخمین زده می شود 
در پایان امسال میزان تولد کشور به رقم  یک میلیون 
سابقه ای  بی  کاهش  که  برسد  هزارو904تولد  و۲05 
نسبت به سال های گذشته دارد. در این گزارش آمده 
است؛ تعداد تولدهای سال 97 در مقایسه با سال 94 

نشان دهنده کاهش ۲03هزار و 7۱0 نفری جمعیت 
هر  در  از حدود ۲0  موالید   میزان  است. همچنین، 
محسوس  کاهشی  با   94 سال  در  جمعیت  نفر  هزار 
به ۱6.7 در هر هزار نفر جمعیت در سال 97 رسیده 
است و تخمین زده می شود که در سال 98 نرخ زاد 
و ولد با ۱4.5 تولد به ازای هر هزار نفر جمعیت به 
رسیده  گذشته  سال   50 طی  در  خود  حد  کمترین 

است.

وضعیت کرمان
از تازه ترین آمار تولدها در استان کرمان متاسفانه  
احوال  ثبت  کل  اداره  های  وبگاه  خروجی  روی  بر 
اطالعاتی  ریزی،  برنامه  و  مدیریت  سازمان  و  کرمان 
استان  های  والدت  تعداد  اما  است.  نشده  داده  قرار 
بوده که  ، 55 هزار و 730مورد  کرمان در سال 97 

نسبت به سال 96،7/6درصد کاهش داشته است.
یک پرسش متداول؟

شاید این روزها در ذهن همه ما یک پرسش نقش 
جمعیت  افزایش  بر  بسیار  تاکید  وجود  با  که  ببندد 
جوان و تا جای ممکن جلوگیری از سالمندی پیش 
به  را  خود  تمایل  جوان  های  زوج  چرا  جامعه،  روی 

فرزند آوری از دست داده اند؟
پاسخ  به این پرسش نیاز به یک کار کارشناسی تمام 
عیار و اظهار نظرهای جامعه شناسان، روان شناسان 
و اقتصاد دانان دارد. اما آنچه برای ما به عنوان یک 
رسانه مشخص است،این است که فرزند آوری بدون 
شک هزینه های باالیی از جمله هزینه زایمان، مخارج 
ضروری برای بزرگ کردن یک کودک و هزینه های 
فرستادن فرزندان  به مدرسه و دانشگاه دارد که در 
کنار بسیاری دیگر از مخارج والدین را ملزم می کند 
قبل از هر تصمیمی برای بچه دار شدن وضعیت مالی 
خانواده را ارزیابی می کند و در نتیجه  با وجود تمایل 
به داشتن فرزند، ترجیح می دهند قبل از آن فکری به 
حال شرایط مالی خود از جمله تامین مسکن داشته 

باشند.
آثار و پیامدهای منفی کاهش جمعیت

جمعیت،  کاهش  منفی  پیامدهای  و  آثار  جمله  از 
تغییر ساختار جمعی و به اصطالح پیر شدن جمعیت 
کشور و درنتیجه، عدم رشد و توسعه اقتصادی است. 
کنترل  و  خانواده  تنظیم  از  ناشی  مشکالت  دیگر  از 
جمعیت، پیری  جمعیت و فقدان نشاط و تحرک الزم 
به کاهش نشاط  اجتماعی است که منجر  اقتصادی، 
نا  احساس  تدریج  به  و  شود  می  الزم   سرزندگی  و 
امیدی بر جامعه سایه می افکند و جامعه  به سمت 

محو شدن کامل می رود.
است  ای  مقوله  خود  فرزندی،  تک  دیگر  سوی  از 
شود؛  فراوانی  مشکالت  بروز  موجب  تواند  می  که 
ویژه  به  جمعیت،  کم  های  خانواده  در  کودکان  زیرا 
برآورده شده رشد  انتظارات  با  فرزندی همواره   تک 
می کند. از این رو، فرزندان در چنین خانواده هایی 
ایثار،  قناعت،  همچون  اخالقی  و  ارزشی  مفاهیم  با 
گذشت، کمک به همنوعان، صبر ، شکیبایی، تحمل و 

مدارا بیگانه خواهند بود.

   تازه ترین آمار موالید کشور نشان می دهد در سال 98 با کاهش بی سابقه 
تولد نوزاد روبه رو بودیم و این یک رکورد در 50 سال اخیر به حساب می آید. 
اقدامات بعضی از مسئوالن به ما نشان داده است، آنطور که باید اوضاع اجتماعی 
این آب و خاک را بررسی نمی کنند، اما توقع مردم به عنوان شهروند از مسئوالن 
این است که با بهبود وضعیت اقتصادی و در ضمن آن بهبود وضعیت رفاهی و 
با  ، مهیا سازند.  ای روشن  با آینده  ازدیاد نسل سالم  برای  را  آموزش، عرصه 
وضعیت فعلی اقتصاد کشور شاهد هستیم مردم رغبت خود را به فرزند آوری 

از دست داده اند و نیاز به بازنگری در اوضاع الزم است و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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نگاهی به فیلم»سمفونی نهم« به بهانه اکران این فیلم؛
ستاره های ایرانی که فرشته ی مرگ شدند

سرویس هنری کرمان امروز

با  آن  اصلی  شخصیت  که  نهم  سمفونی  فیلم  اکران 
بازی حمید فرخ نژاد فرشته ای است که جان آدمیان 
این  در  است.  شده  مطلب  این  مناسبت  می گیرد،  را 
نقش  که  شاخصی  بازیگران  عملکرد  درباره  گزارش 

ملک الموت را بازی کرده اند، نوشته ایم.
بار دیگر  فیلمی به کارگردانی محمدرضا هنرمند که 
زندگی  و  مرگ  نسبت  یعنی  قدیمی اش  علقه  سراغ 
را  آدم ها  جان  که  است  فرشته ای  درباره  فیلم  رفته. 
برخی  و  تاریخ  روایت  شاهد  قصه  دل  در  و  می گیرد 

شخصیت های مهم هستیم.
برعهده  را  نهم  اصلی سمفونی  نقش  فرخ نژاد   حمید 
یک  کسوت  در  فانتزی  و  فان  شخصیت  یک  دارد، 
بازی  بیات  ساره  را  راحیل  شخصیت  ملک الموت. 
می کند و نقش همسرش به محمدرضا فروتن رسیده 
نقش  به  خود  همیشگی  مالحت  از  فرخ نژاد  است. 
تزریق کرد و آن ها که این بازیگر را دوست دارند، از 

بازی اش در این فیلم هم لذت می برند.
عبوس  نقشی  اخیر  سال های  مثل  فروتن  محمدرضا 
نقش های  از  فراتر  چیزی  بیات  ساره  و  دارد  برعهده 
فرعی  شخصیت  چند  نهم  سمفونی  نیست.  دیگرش 

جذاب دارد مثل هیتلر که بار کمدی فیلم را باال برده 
است.

درباره  بود.  دور  سینما  از  سال ها  هنرمند  محمدرضا 
کارنامه اش خوب است به طور فشرده یادآور شویم که 
او از اواخر دهه چهل وارد کار هنر شده و سال ها در 
تئاتر مشغول فعالیت بوده است. او ابتدای دهه شصت 
جذب حوزه هنری شد و چندین فیلم در این سازمان 

کارگردانی کرد.
از جمله مرگ دیگری، گورکن و زنگ ها. هنرمند سال 
رکوردداران  جزو  که  ساخت  را  عروسک ها  دزد   ۶۶
فروش در ژانر کودک و نوجوان است. او بعد از فیلم 
عوضی،  مرد  کمدی  سه  سراغ  دیدار،  مقدسی  دفاع 
سه  هر  رفت.  نیستم  کوک  من  عزیزم  و   ۳ مومیایی 
زیر  می شوند.  محسوب  خوب  کمدی های  جزو  فیلم 

تیغ شاخص ترین سریال هنرمند است.
زیادی  سریال های  و  فیلم ها  نهم  سمفونی  از  پیش 
آن  بر  عالوه  پرداخته اند.  مرگ  مسئله  به  که  بودند 
خیلی از بازیگران ایفاگر نقش ملک الموت بوده اند. در 
چنین  که  دیگر  بازیگر  و شش  فرخ نژاد  درباره  ادامه 

نقشی را بازی کرده اند، نوشته ایم.
چه کسی ساخته: محمدرضا هنرمند

محصول: ۱۳۹۷  
مرگ  فرشته  یک  با  نهم  سمفونی  در  خاص:  ویژگی 

)حمید فرخ نژاد( مواجه هستیم که در حین مأموریت 
عاشق زنی به نام راحیل )ساره بیات( می شود و جانش 
جریمه  نافرمانی  همین  خاطر  به  او  نمی ستاند!  را 

می شود.
همین عاشق شدن و نافرمانی مهم ترین ویژگی فرشته 
اینکه  ضمن  می آید.  حساب  به  نهم  سمفونی  مرگ 
طراحی  طوری  را  فیلمش  فضای  هنرمند  محمدرضا 
با یک فرشته  کرده است که در لحظات زیادی گویا 

مرگ مواجه ایم!
فرخ نژاد  حمید  بازی  درباره  نظر ها  نه؟  یا  بود  موفق 
برخی  و  دارند  دوست  را  آن  برخی  است.  متفاوت 
را  میانه  نظر  اگر  کرده.  تکرار  را  خودش  می گویند 
بخواهید باید بگوییم فرخ نژاد از مالحت ذاتی خود به 
نقش تزریق کرده و فرشته مرگ تبدیل به شخصیتی 
فیلم،  لحظه  چندین  در  است.  شده  دوست داشتنی 
رفتار و گفتار فرخ نژاد مخاطب را به خنده وا می دارد.

نهم  سمفونی  دارد؟  جایگاهی  چه  کارنامه اش  در 
فرخ نژاد  حمید  کارنامه  در  که  است  فیلم هایی  جزو 
البته برای این فیلم در جشنواره  او  "آبرومند" است. 
فجر سال گذشته نامزد نشد. باید دید در فصل جوایز 

بعدی موفقیتی نصیبش خواهد شد یا خیر.
برای  متوسط  عنوان  است؟  چگونه  فیلم  کیفیت 
سمفونی نهم بهترین توصیف است. محمدرضا هنرمند 

باشد،  داشته  مرگ  به سوژه  تازه  نگاهی  کرده  تالش 
اما در نهایت تالشش فراتر از نمونه های ساخته شده 
نمی رود. سمفونی نهم یک فیلم فانتزی با رگه هایی از 

شوخی های جدی است.
به این معنا که با جدی ترین واقعیت عالم و چه بسا 
هولناک ترین تجربه انسانی یعنی مرگ شوخی می کند 
و البته قرار است از دلش یکسری مفاهیم اخالقی هم 

استخراج شود، مثل اینکه ترس یا عدم ترس از مرگ 
به نوع زندگی کردن آدم ها بستگی دارد و اگر کسی 

خوب زندگی کرده باشد، از مرگ ترسی ندارد.
مخالفان فیلم عقیده دارند قصه سمفونی نهم کشدار 
به  اما  موافقان،  کهنه.  سوژه  به  نگاهش  و  است 
شوخی های فیلم می خندند و مضامین آن را ستایش 

می کنند.

سرویس فرهنگی کرمان امروز

از  گله مندی  یا  خستگی  اظهار  بدون  شب  و  روز  باغچه بان،  جبار   
بر  می گذشت  عمرش  از  چه  هر  می کرد.  کار  توقع  و  بدون  روزگار 
پاسخ  در  کن،  استراحت  می گفتند  او  به  و  وقتی  می افزود  فعالیتش 
می گفت »مگر نمی دانید هر  مسافر قبل از سفر ناچار بیشتر می کوشد 
و  است  تنگ  وقتم  و  بدهد. من هم  مسافرم  را سامانی  کارهایش  تا 

کار های ناتمامم بسیار.«
مجله  انتشار  و  نسوان  آزادی  راه  در  مبارزه  و  تئاتر  تشکیل جماعت 
 زبان که زبان معلمان بود از جمله تالش های اجتماعی او بود. تأسیس 
فرهنگی  مختلف  همچنین  فعالیت های  و  کروالل  کودکان  جمعیت 
روش  ایجاد  و  تبریز  ایرانی  در  کودکستان  نخستین  تأسیس  مانند 
آن  زبان ها  که هدف  ترک  برای  اول  کتاب  نوشتن  و  جدید خواندن 

عالوه بر تعلیم، خواندن و نوشتن فارسی بود.
تدریس به کودکان  کروالل و ایجاد زبان مصور و تربیت معلم و سرودن 
اشعار کودکان و مبارزه  در راه تغییر روش تدریس خواندن و نوشتن و 
کار های ابتکاری او از قبیل  اختراع سمعک استخوانی و تلفن گنگ و 
ساختن گاه نما و انواع بازی های  آموزشی و ... که برای ایران آن زمان 

سابقه نداشت از دیگر کوشش ها  بود.
چرا جبار زندگینامه خود را نوشت؟

 باغچه بان در زمانه خود سیمای روشنی بود که نامرادی های فراوان 
زندگی  از  را  داستان هایی  جسته وگریخته  کودکی  از  زمان  دید. 
»ثمینه«  که  آن گونه  و  خود  او  خوانده ایم.  او  طوفانی ای  و  پرماجرا 
دخترش روایت می کند از  نوشتن کتاب خاطراتش که درواقع انتقام از 

دوستانش محسوب می شود،  خرسند بوده است.
از  فعالیت های  خیرخواهانه اش  و  کاری  دوران  در  عذاب  اندازه ای  به 
و  حد  در  انتقام  است؛  ندیده  عفو  برای  جایی  دیگر  که  دیده  آنان 
 اندازه ای که در کتابش به این نامالیمات اشاره کند، همین. از همین رو 

نمی  توان او را در زمره کسانی قرار داد که اهل گذشت نیستند.  
از رنجی که برد

ماجرا های  طی  می کنید،  مطالعه  را  زندگینامه اش  کتاب  وقتی 
علت  و  شنید  می توان  را  او  فریاد  صدای  داشته،  که  شگفت  انگیزی 
می توان  هم  می نوشت  را  کتاب  این  که  در  دورانی  را  گرفتاری اش 
مشاهده کرد. فریادی که  به صورتی مرموز و پنهان در البه الی سطر 

سطر کتابش مستتر است.
 سنگینی باری که بر دوشش بود و رنجی که برای به منزل رساندن 
هدف های انسانی خویش متحمل شده است را می توان به خوبی لمس 
کرد. اما  هیچ گاه از سنگینی این بار گران ننالید و از دردهایش گالیه 
نکرد و از شکست  ناامید نشد و با سختی خاص و شیوه خود قدم به 

قدم به هدفش نزدیک شد.
 در این راه دوستان زیادی او را یاری کردند، اما دوستانی هم بودند که 
در  طول حیاتش تلخ ترین وقایع و سنگالخ ها را رو به رویش گذاشتند. 
 او هرگز نتوانست گناه آن ها را ببخشد، زیرا »اگر اغراض از خنجری 
که از  پشت به من زدند، خرد کردن شخص من بود برایم قابل گذشت 

بود. ولی  ایشان بر مرام ملی و اجتماعی من که مال ملت است خنجر 
زدند.«  

بزرگان  به شیوه  نه  و  ادبی  اثر  به عنوان یک  نه  باغچه بان  کتاب  این 
که  زندگانی خودنوشت داشتند، بلکه فریادی علیه »ظلم« بود؛ »من 

دردی  دارم و فریاد می زنم و صدای فریاد البته گوشخراش است.«
فشار ناراحتی اش  شدید بود، چون خود را مدیون جامعه می دانست و 
حاضر نبود که به خدمات  انسانی خود عنوان خدمت به اجتماع بدهد 
و منت گزار جامعه باشد و این گونه  بود که آن را به فریاد آورد. اما کتاب 
او اعتراض بر مردگان نیست بلکه  اعتراض بر ستم زندگاِن بیدار است.  

ترس و لرز آن سان که ظلم نامه را می نوشت
باغچه بان هنگامی که زندگینامه اش را می نوشت، از ترس اینکه مبادا 
آن   دوستان او را از این کار منع کنند، برخالف روش همیشگی اش 

نوشته  خود را برای اصالح به دوستانش نشان نداد.
باغچه بان در این مورد می گوید: »می ترسیدم به من بگویند گذشت 
کن، درحالی که من این دفاع را  واجب و غیرقابل گذشت می دانم و 
نمی توانم بگویم این نیز بگذرد، زیرا »این  نیز بگذرد« حاصل ناتوانی 
و بیچارگی و برای تجدید درد و تسلی خاطر  ستمدیدگان است. چرا 
موجب  سخاوت  بیجا  زیراچنانکه  بگذرد.  نباید  امکان  حد  تا  بگذرد؟ 
گداپروری و مفت خواری است، گذشت های بیجا و بی مورد نیز  موجب 
ستم پروری و بیدادگری است. از این رو این گزارش را بدون  صالحدید 
و دخالت دوستان و خویشاوندان خود تا آنجا که می توانستم به  تن هایی 
گوشخراش  فریاد  و  می زدم  فریاد  باید  که  داشته ام  دردی  من  نوشتم. 
 است. خوشوقتی من این است که این فریاد به گوش شما برسد و بس.«  

خاستگاه فکری و عملی
میری«  »سیدجواد  است؛  قفقاز  مکتب  محصول  باغچه بان  جبار 
را  باغچه بان  که  فرآیندی  و  فکری  ریشه های  مورد  جامعه شناس  در 
به چنین راهی متوسل  کرده به روزنامه»شهروند« گفته است »کمتر 
مورخی به جایگاه قفقاز به عنوان  تنفسگاه تمدن ایرانی یا موج نوگرایی 
ایرانی توجه کرده است. قفقاز را می  توان جزئی یا پازلی از فالت ایران 
زمین به حساب آورد. تأثیر قفقاز و تحوالت  فرهنگی و اجتماعی این 
ناحیه و مبادالت و مناسبات آن در مواجهه با ایران  وضعیت ارگانیکی 
لحاظ  به  ناقص است. منطقه  قفقاز  این مسأله  از  ما  فهم  اما  داشته، 
ویژگی ها و تکثر های زبانی و قومی و فرهنگی شباهت کم  نظیری به 

فالت ایران زمین دارد.«  
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، قفقاز 
را  وصل کننده تجدد و نوگرایی می داند که نسیم آن از اروپا به روسیه 
تزاری  می آمد و با ورود به قفقاز پاالیش و به آذربایجان وارد می شد. در 
این فرآیند  می توان به مناطق دیگری، چون استانبول، کلکته و ایروان 
هم اشاره کرد که  در تشکیل جنبش های کارگری، سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی ریل گذاری  برای ورود اندیشه های جدید به ایران بوده ا ند.«

استراتژیک  قفقاز یک منطقه  این مناطق،  میان  »از  میری می گوید: 
افرادی،  که  ایران  گذار  پیشگامان  دوره  درواقع  است.  بوده  کانونی  و 
و  تحوالت  به  را  می توان  است  شرایط  این  محصول  باغچه بان  چون 
مناسبات منطقه قفقاز ربط داد. در این راستا،  شکل گیری تئاتر مدرن، 
شعرنویسی، داستان نویسی و دیگر مصادیق و مظاهر  مدرن که به ایران 
راه پیداکرد، حاصل این مناسبات و تحوالت در قفقاز بوده  است. شاید 
کتاب  عنوان  گیالنی  سیداشرف الدین  وقتی  که  باشد  جالب  برایتان 
همان  عنوان  این  از  غایتش  و  منظور  گذاشت،  نسیم شمال  را   خود 

نسیمی  بوده که از اروپا آغاز شد و با اخذ و اقتباس این موج از سوی 
تزار ها و گرفتن  آن توسط قفقاز راهی بود که ایران نیز از این نسیم 

بی نصیب نماند.«  
مکتب تبریز در تداوم مکتب قفقاز

تبریز به عنوان یکی از پیشگامان عصر جدید و مروج مکتب نوگرایی 
در  دیار  آن  فاخر  مردان  را  نوگرایی  این  ایران  محسوب می شود.  در 
عرصه های مختلف  فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به جامعه 

ایران هدیه کرده اند.
مکتب  آموزش مدرن نیز یکی از مولفه های این فرآیند جدید در ایران 
و البته در  تبریز بوده است. از میرزا رشدیه که تالش های زیادی در 
راه ترویج آموزش  جدید در این شهر انجام داد تا »جبار باغچه بان« 

که در عصر هویت نداشتن  کودکان استثنایی، به آن هویت بخشید.
 تالشگر برای عرصه تعلیم و تربیت

سیدجواد میری در مورد فرآیند تحول آفرینی باغچه بان در امور خیر 
 می گوید: »اگر همسو با دیدگاه صاحب نظران، دوران کودکی را یکی 
اجتماعی  و  تحول آفرینی شخصی  و  فرهنگ سازی  ادوار  از  مهم ترین 
بدانیم، بی  شک نام »جبار باغچه بان« به عنوان یکی از تاثیرگذارترین 
این مرزوبوم  بدنه  بر  نوجوان همواره  و  شخصیت ها در  حوزه کودک 
ثبت شده و ماندگار است.  مردی که از بدو ورود به ایران تا آخرین 
لحظات زندگی همواره در تکاپو برای  ارایه راهکاری مناسب، خالق و 

پیشرو در مسیر تعلیم و تربیت کودکان بود  .  «
 او در ادامه به شرایط سخت باغچه بان در امر آموزش اشاره می کند و 
می  گوید: »تاسیس نخستین کودکستان، مدرسه ناشنوایان، نمایش و 
 نمایشنامه کودک و نوجوان و ارایه راهکار هایی برای کمک به درک 
مفاهیم  آموزشی آن هم در دورانی که نه دولت برنامه هدفمندی در 
آن  از  شناختی  مردم  نه  و  مدنظرداشت  این  موضوعات  برای  کشور 

داشتند، بی شک مهر  تاییدی بر توانمندی های او است  .  «  
نوآوری های مکتب باغچه بان

 باغچه بان از همان آغاز شیوه آموزش سنتی را کنار گذاشت. لحظه ای 

آرام و  قرار نداشت و هر روز با فکری تازه پا به مدرسه می گذاشت. 
نوآوری های ا و در آن روزگار مانند شعبده بازی شگفتی و تحسین همه 
را برمی انگیخت و  برای نخستین بار برای آموزش جغرافیا از نقشه ای 
استفاده کرد که خود آن را  ساخته بود. آن نقشه شامل دو تخته ساده 
بود که روی آن نمونه ای از دریا  و اقیانوس و پدیده های طبیعی نشان 

داده شده بود  . 
شاعری،  استعداد  معلمی،  به  عشق  و  استعداد  بر  عالوه  باغچه بان 
نقاشی،  روزنامه نویسی، بازیگری و حتی قالب کاری داشت که از همه 
این توانایی ها  برای آموزش هر چه بهتر دانش آموزان کمک می گرفت. 
عالوه،  به  اجرامی کردند.  را  آن  بچه ها  و  نمایشنامه  می نوشت  او 
باغچه بان برای نخستین بار  لباس های یک شکل و برنامه ورزشی برای 

دانش آموزان تدارک دید  . 
تو به خاطر من مسلمان شدی

برای  کالسی  بنیان گذاری  باغچه بان،  ارزنده  کار های  از  دیگر  یکی 
آموزش به  دانش آموزان کروالل بود. هنگامی که این فکر نو را با رئیس 
آموزش وپرورش آن زمان )رئیس فرهنگ( در میان گذاشت، در برابر 
شور و هیجان  خود با این پاسخ دل سردکننده روبه رو شد که »اگر تو 
چنین استعداد و  قدرتی داری که الل ها را زبان دار کنی، بهتر است 
زبان فارسی را در باغچه  اطفال بیشتر کنی. ما به آموزش زبان فارسی 
به این مردم ترک زبان بیشتر  نیاز داریم تا زبان دار کردن کروالل ها.«  

اما این سخنان دل سرد کننده و کارشکنی های بسیار دیگر، باغچه بان 
از  او دو روز پس  نکرد،  بود، سست  را در  راهی که در پیش گرفته 
شنیدن آن  سخنان، اعالن ثبت نام را در مدرسه نصب کرد. این اعالن، 
سروصدای بسیاری به پا کرد تا آنجا که یکی از دوستانش به  او گفت: 
»تو دشمن آبروی خود هستی. چرا فکر نکردی که یهودی ها با  همه 
زرنگی شان نتوانسته اند در تبریز مغازه باز کنند؟ این دکان چیست که 
 تو باز کرده ای؟ مگر تو پیغمبری که می خواهی الل ها را زبان دار کنی؟ 
من تا  به حال نماز نخوانده ام. اما امشب می خوانم و از خدا برای تو 
شفا می خواهم و  باغچه بان چه نیکو به او گفت: این نخستین معجزه 

من که آدم کافری مثل  تو به خاطر من مسلمان شد.«
 یادگار و میراث

جبار باغچه بان سرانجام درحالی در چهارم آذر سال ۱۳۴۵ چشم از 
جهان  فرو بست که نام او نه فقط به لحاظ اجرای نخستین نمایش 
کودک و نوجوان  بلکه به علت آغازگری او در نمایشنامه نویسی کودک، 
سرودن اشعار  نمایشی، همسرایی اشخاص، آهنگسازی، ماسک سازی، 
تن پوش های  عروسکی، صحنه پردازی، بازیگری و سرودخوانی کودکان 
و سکوسازی به عنوان پدر تئاتر کودک و نوجوان در کشور ثبت شد  . 

باغچه اطفال آغاز راهی برای کودکان بی هویت
کودکان،  پیشگام  آموزگار  و  نویسنده  ایروان،  زاده  باغچه بان  جبار   
ناشنوایان،  آموزش  بنیان گذار  اطفال،  باغچه  بنیان گذار  کودکستان 
از  حمایت  جمعیت  پایه گذار  برای  ناشنوایان،  گنگ  تلفن  مخترع 

کودکان کروالل و مبتکر تقویم    »گاهنامه بصری« بوده است.
رئیس  فیوضات،  آقای  همکاری  با   ۱۳۰۳ سال  باغچه بان 
»باغچه  نام  با  کودکستانی  آذربایجان،  زمان  آموزش وپرورش  آن 
اطفال« بنیان گذاری کرد و با  نوآوری های خود برنامه هایی ازجمله 
آن  در   … و  قصه  سرود،  شعر،  نمایش،  بازی،  نقاشی،  کاردستی، 
آموزش داد. او نام باغچه بان را برای مربیان این  کودکستان همچنین 

نام خانوادگی خود برگزید .

نگاهی به زندگی جبار باغچه بان به بهانه پرواز ابدی اش در آذر ماه؛  
معلم دنیای سکوت
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نوشتاری به بهانه قرار گرفتن درهفته اطالع رسانی و مقابله با ایدز؛
ایدز،کوهیخیکههرروزگستردهترمیشود

جراحی زیبایی و آشنایی با قواعد حقوقی آن

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

چند سال پیش بود که یکی از متخصصان در همایش ایدز 
از این بیماری با عبارت »کوه یخی در آب« یاد کرد و ایدز را 
تهدیدی بالقوه ولی ناپیدا در جامعه نامید ولی این کوه یخ و 
خطر ناشی از آن هر روز بزرگتر و گسترده تر شده و ضرورت 

مقابله با آن نیز دو چندان می شود.
این متخصص معتقد بود که تنها ۱۰ درصد از قله کوه های 
اقیانوس ها قابل مشاهده  یخی شناور و عظیم الجثه در آب 
است و با نگاه سطحی نمی توان ابعاد، حجم و زوایای خطری 
و  زد  تخمین  را  نشسته  کشتی ها  کمین  به  زیرآب  در  که 
بسیاری از کشورهای خاورمیانه  از جمله ایران در زمینه ایدز 
وضعیت مشابه با قله کوه یخی را دارند و باید تا دیر نشده از 

خواب خرگوشی بیدار شوند.
اطالع رسانی  هفته  به عنوان  آذرماه  چهاردهم  تا  هشتم 
با یکم  نامگذاری شده و دهم آذر مصادف  ایدز  با  و مقابله 
دسامبر روز جهانی ایدز است که شعار امسال برای این ایام 
»همه ما در یک کشتی نشسته ایم« تعیین شده و این موضوع 
ناخوداگاه حال و هوای ذهنی ام را به سمت خطر کوه یخی 

شناور سوق داد.
طبق برنامه های جهانی مهار ایدز، وزارت بهداشت و درمان 
متعهد شده که تا سال ۲۰۲۰ افراد آلوده به ویروس HIV را 
در کشور شناسایی و تحت کنترل درآورد تا از فاجعه پنهانی 
که در سایه غفلت دیده بانان سالمت ممکن است در اپیدمی 

احتمالی این بیماری رخ دهد، جلوگیری شود.
از  بیماری  این  اول  موج  در  ایران  ایدز  قربانیان  نخستین 
طریق فرآورده های خونی آلوده در چنبره HIV گرفتار آمدند 
و با توجه به اینکه در آن ایام جامعه، اطالعات زیادی از نوع 
و ویژگی های این بیماری نداشت، نگاه اجتماعی به آنان به 
گونه ای بود که منزوی و طرد شدند و با پذیرش موثر و رفتار 

منطقی از سوی جامعه همراه نبودند.
با  تزریقی  معتادان  نیز  را  بیماری  این  دوم  موج  قربانیان 
سرنگ مشترک شامل می شدند و کسی فکر نمی کرد که در 
بازه زمانی کوتاهی مسیر ایدز در کشور تغییر یابد و زوایای 
جنسی  سویه  با  خاموش  و  خطرناک  بیماری  این  پنهان 

سالمت اجتماعی تک تک مردم را هدف بگیرد.
سه سال قبل بود که کارشناسان و متخصصان اجتماعی و 
سالمت اعالم کردند ایران وارد موج سوم ایدز با سویه ارتباط 
جنسی شده و این فصل از داستان به گونه ای پیچیده و با 

موضوعات مختلف اجتماعی و فرهنگی درهم تنیده که اگر 
در حوزه آگاه سازی و خودمراقبتی فردی با کندی و غفلت 
تهدید  این  و  می خورد  رقم  آلوده  افراد  سونامی  عمل شود 

بالقوه به بحران جدی بدل خواهد شد.
واقعیت آن است که روش های پیشگیری و آگاهی بخشی 
ایدز در کشور ما ناکافی و ناقص هستند و روزآمد نشده اند 
و شاید روز جهانی ایدز بهترین بهانه باشد تا بخشی از این 

مسایل از نگاه جامعه شناختی و سالمت واکاوی شود.
قابل  طیف  شکننده  اقتصاد  و  معیشتی  دشوار  شرایط 
نگاهی  با  باید  اخیر  سال های  در  جامعه  از  مالحظه ای 
موشکافانه در عرصه اجتماعی و فرهنگی نگریسته شود چرا 
که تغییر رفتارهای ناشی از الگوی معیشتی می تواند در اشاعه 

و نفوذ پنهان ایدز  زیر پوست شهرها و روستاها موثر باشد.
برای سخن  تمایلی  کمتر  شاید  که  دیگری  مهم  موضوع 
گفتن از آن باشد واقعیت فشار اقتصادی و پدیده تن فروشی 
باشد، از آنجا که این مساله رابطه مستقیم با پراکنش آلودگی 
ایدز در موج سوم بیماری دارد، می طلبدکه زوایای این پدیده 
زیرزمینی خطرآفرین به درستی شناخته شود و تا دیر نشده  
است اقداماتی در خور برای پیشگیری از اپیدمی ایدز را انجام 

داد.
درک گفتمان و ادبیات نسل جوان و نوجوان  و چارچوب 
برنامه های  پیشبرد  در  آنان  رفتاری  و  فکری  اخالقی، 
به شدت  نسل  این  دارد،  زیادی  اهمیت  ایدز  از  پیشگیرانه 
ماجراجو و تجربه گر است و بسیاری از ساختارها را به نقد 

و چالش می کشد و نمی توان با الگوهای قدیمی و شیوه های 
ایدز  از  پیشگیری  را در  اثربخشی الزم  قبل  رایج سال های 
و  این منظر رسالت دانشگاهیان  از  و  آنان کامل کرد  برای 
و  سنگین  بسیار  رفتارشناسی  و  روانشناسی  فرهیختگان 

حساس است و باید به کمک حوزه سالمت بشتابند.
و  اجتماعی  سرمایه  کمرنگ شدن  آسیب ها،  موضوع 
مخاطرات آسیب های چندوجهی در کشور در سال های اخیر 
به عنوان یکی  این مهم  به گونه ای که  روند صعودی داشته، 
از دغدغه های جدی حلقه مدیریت کالن کشور در اولویت 
قرار گرفته است و رصد آسیب ها از طریق سازمان اجتماعی 
وزارت کشور با جدیت دنبال می شود و نشان می دهد که باید 
آسیب ها به خوبی مهار شوند در غیر این صورت ردپای آن در 

گسترش پنهان ایدز غیرقابل کنترل خواهد بود.
طیفی از مسووالن و کارشناسان ارایه آمار قربانیان ایدز را 
محرمانه  می دانند اما، شواهد نشان می دهد که این بیماری 
هم به شدت زنانه شده و هم سن ابتال و آلودگی به آن کاهش 
یافته است و در چنین شرایطی پاک کردن صورت مساله 

کمکی نخواهد کرد.
و  ایدز  سوم  موج  در  زنان  شرایط  متخصصان  نظرات  در 
برابر مردان  از راه جنسی حاد است چرا که چهار  آلودگی 
می توانند در تماس های جنسی ناایمن آلوده شوند و بیماری 

خود را با تداوم ارتباط به افراد سالم بدهند.
این درحالیست که مادران باردار مبتال به ایدز در زمینه 
انتقال بیماری  به نوزاد نیز به عنوان مخزن عمل می کنند 
و احتمال آلودگی نوزاد در حین بارداری ۳۰ درصد، شرایط 
زایمان ۶۵ درصد و در دوران شیردهی تا ۲۰ درصد است 
که این خود بخش پنهان و دردآور دیگری از کوه یخی ایدز 

است.
از سوی دیگر نباید زنانی را که قربانی همسران آلوده به 
ایدز خود می شوند از نظر دور داشت، افرادی که بی خبر از 
ناپایداری اخالقی همسر و وجود تماس های جنسی ناایمن 
خارج از ازدواج در چنبره ایدز قرار می گیرند و به دلیل برخی 
تابوهای اجتماعی حتی از ابراز بیماری و شکایت نیز عاجزند.

خطر  زنگ  نیز  معتاد  زنان  شمار  افزایش  اخبار  شنیدن 
با یک آسیب زندگی  دیگری است چرا که این طیف تنها 
نمی کنند و با توجه به بی عالمتی ایدز و دوره کمون طوالنی 
آن ،در صورت انجام رفتارهای پرخطر می توانند مخزن انتقال 
به کودک  و مادر  تزریقی  اعتیاد  از طریق جنسی،  بیماری 

باشند.
هم  و  می شوند  قربانی  خود  هم  زنان  ایدز  سوم  موج  در 
عاملی در آلودگی جامعه  هستند و به نوعی  سراشیب تند 
سرعت  که  می شوند  محسوب  بیماری  این  یخی  پیکر  در 
همه گیری را تصاعدی باال می برند و اگر آموزش از سنین 
پایین با رویکرد علمی و نوین جدی گرفته نشود ممکن است 
نه تنها تعهد وزارت بهداشت در مهار ایدز محقق نشود بلکه 

فردا برای گرفتن تصمیم جدید دیر باشد.
خاص  طبقه  مختص  یا  و  بسته  درهای  پشت  در  ایدز 
کشتی  یک  در  که  ایران  جمعیت  همه  نیست،  اجتماعی 
نشسته اند اگر نگاه مسووالنه  و موثر با ایدز نداشته باشند، 
برخورد این کشتی با کوه یخی حتمی است و همه را غرق 

می کند.

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

جراحی زیبایی، تکثر و تنوع دامنه آن در کشور ما از چند 
دهه قبل مسائل و دغدغه های اجتماعی، شرعی، حقوقی و 
اخالقی مختلفی را برانگیخته است؛ با این حال، نظام تقنینی، 
غافل از مشکالت نظام قضایی، نظام سالمت و بی توجه به 
نگرانی های جامعه، اقدامی برای گشودن گره کور این معما 

نکرده است.
قانونگذاران، با وجود ارتقای نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت 
پزشک در قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲، به چهره 
های خاص این مسئولیت بی اعتنا مانده اند و ناگزیر، قواعد 
مانده  مهجور  پزشکی،  مسئولیت  عام  مرزهای  در  حقوقی 

است.
اگرچه با بهره گیری از مبانی شرعی و به استناد فتواهای 
مراجع عظام و تفسیر و تأویل صحیح مقررات کنونی پیرامون 
مسئولیت پزشکی، می توان مواردی از اعمال جراحی زیبایی 
را که در زمان حاضر انجام می شود، با بحران مشروعیت و 
برچسب اقدام غیرقانونی مواجه دانست، ولی تنها صراحت و 
قاطعیت قانونی در کنار رهیافت موثر اجرایی، راهگشای این 

مشکل خواهد بود.
در این رابطه، مستفاد از بند »ج« ماده ۱۵۸ قانون مجازات 
اسالمی مصوب ۱۳۹۲، هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع 
نمایندگان  یا  سرپرستان  یا  اولیا  یا  شخص  رضایت  با  که 
قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی 
انجام می شود، مستوجب کیفر نیست. در این بند صراحتاً 
بر مشروعیت جراحی تأکید شده است و مفهوم مخالف آن 
جراحی  اعمال  ارتکاب  موارد  در  کیفر  استحقاق  از  حاکی 

مخالف با شرع است.
لزوم  بر  تصریح  نیز  قانون   ۴۹۵ ماده  در  دیگر،  سویی  از 
انطباق عمل پزشک بر مقررات پزشکی و موازین فنی و عدم 

ارتکاب تقصیر و به ویژه تأکید بر عدم تقصیر یا قصور پزشک 
این چالش  از مسئولیت،  در علم و عمل جهت رهایی وی 
از  ای  پاره  توان  می  چگونه  که  کشد  می  پیش  را  اساسی 
جراحی های زیبایی که صرفاً تحت تأثیر هیجانات و تبعیت 
از مدها و به ویژه متأثر از الگوهای فضای مجازی و تقلید و 
تغییر چهره صورت می گیرد و متعاقباً ریسک معتنابه توأم با 
هر جراحی را نیز پذیرا می شود، مصداق یک جراحی منطبق 
با موازین فنی و به دور از هر گونه قصور و تقصیری دانست؟

خود  جراحی  ضرورت  پذیرش  و  تشخیص  حقیقت  در 
مرحله  میزان  به  که  است  پزشکی  عملیات  از  مهم  جزوی 
عمل جراحی و تکالیف و تعهدات پس از آن می تواند برای 
پیرامون  نگرانی  ترتیب  هر  به  باشد.  زا  مسئولیت  پزشک 
زیان  است؛  حقیقی  و  جدی  مسأله  یک  زیبایی  جراحی 

هایی که رواج بدون قاعده و افسارگسیخته این جراحی می 
تواند وارد کند صرفاً معطوف به مصرف کنندگان و دریافت 
کنندگان خدمات سالمت نیست؛ بلکه این امر می تواند به 
اعتبار و حیثیت پزشکی به عنوان میراث و سرمایه گرانبهای 

جامعه سالمت هر کشور، خدشه وارد آورد.
انجام  توان  می  چگونه  کنند  سئوال  است  ممکن  برخی 
آنکه  حال  کرد؟  حقوقی  قاعده  تابع  را  زیبایی  جراحی 
تشخیص ضرورت جراحی، امری دشوار و حتی ممتنع است؛ 
چگونه و با چه مالکی می توان به راستی عضوی از تن یک 
فرد را طبیعی و عضوی را ناقص دانست تا بر مبنای آن میان 
جراحی زیبایی و ترمیمی فاصله انداخت. از طرفی چطور می 
شود جراحی زیبایی در مواردی که با کارکرد بهبود وضعیت 
روانی و افزایش اعتماد به نفس متقاضی انجام می پذیرد از 

موردی که برای دنباله روی محض از تمنیات نفسانی یا متأثر 
از اختالالت روانی )نظیر وسواس مرضی نسبت به شکل بدن 

و انجام مکرر اعمال جراحی زیبایی( باشد، تمیز داده شود؟
در پاسخ باید گفت؛ گرچه تا حدی این ایرادها صحیح و 
وارد به نظر می رسد ولی از طرفی، در موارد بسیاری می 
توان با مالک های نوعی و متعارف و با استفاده از جلب نظر 
کارشناسان میان حالت های فوق تمایز قایل شد. نمی توان 
باب علم و تشخیص علمی را به بهانه های واهی سد کرد 
و جراحان خاطی و متقاضیان ناآگاه را در باتالق گمراهی، 
و  خود  اعتبار  و  سالمت  به  تا  گذاشت  باقی  العنان  مطلق 

دیگران لطمه وارد آورند.
اعتبار شأن پزشک و حقوق  با منابع سالمت،  این مسأله 
طبیعتاً  و  است  خورده  گره  جامعه  افراد  معنوی  و  مادی 
سازواره نظام حقوقی کشور نمی تواند نسبت به آن بی اعتنا 
بماند. به نظر می رسد راهکاری موثر در این خصوص، ایجاد 
یک کمیته ضرورت سنجی جراحی زیبایی برای تشخیص 
لزوم و تجویز انجام جراحی جراحان به ویژه در موارد محل 

مناقشه باشد.
این نهاد می تواند با حضور یک متخصص پزشکی قانونی، 
یک حقوقدان آشنا به فقه، یک پزشک متخصص و با ریاست 
نماینده قضایی یا دادستان، برقرار شود و طبق ضوابط قانونی 
یا دست کم آیین نامه ای که در این خصوص به تصویب می 
رسد، به اعالم نظر مقتضی مبادرت کند؛ امری که امروزه در 
کشورهای پیشرفته توسط کمیته های اخالق بالینی مراکز 

درمانی انجام می شود.  
حتی در نظام های حقوقی لیبرال نیز شاهدیم به رغم ابتنای 
قواعد حقوقی بر آموزه های فردگرایی و تأکید مفرط بر آزادی 
اشخاص در تصمیم گیری، در موارد مناقشه برانگیز )برای 
نمونه در زمانی که میان اقوام بیمار و پرسنل بیمارستان در 
انجام یک جراحی پرمخاطره اختالف نظر باشد یا بیمار در 
جراحی انتخابی، برای تصمیم گیری، فاقد اهلیت و صالحیت 

شناخته شود(   با اطالع به مقام قضایی مربوطه در این 
زمینه و استماع دالیل طرفین تصمیم مقتضی در خصوص 
مورد، از سوی مقام مربوطه با درنظرداشتن همه  مسائل، 

اتخاذ می شود.
در  فن جراحی  و  پزشکی  عمل  که  کرد  باید خاطرنشان 
در  گیری  تصمیم  اما  است  پزشکان  اختیار  و  اقتدار  حوزه 
مورد مسائلی که عالوه بر جنبه پزشکی ریشه در موضوعات 
تواند  نمی  دارند،  شناسی  جامعه  فقی،  اخالقی،  فلسفی، 

یکسره تابع رأی پزشکان یا متقاضیان جراحی باشد.
ای،  حرفه  تزلزل  شرایطی  چنین  نتیجه  است  بدیهی 
گسیختگی اخالقی، افزایش اعمال زیانبار و در نهایت رواج 
باید گفت جراحی های  و  اجتماع است  عدالت پریشی در 
زیبایی معضلی رو به رشد در سایه سکوت تقنینی و پرتگاهی 
بزرگ برای اعتبار پزشکی است و رسالت حقوق پزشکی در 

اینجا نمایان می شود.
درک حقایق پزشکی و تالش برای حفظ اعتبار و منزلت 
آن در سایه اهتمام به یافته های علوم اخالق پزشکی، فقه 
پزشکی، جامعه شناسی پزشکی و نظرداشت مصالح عمومی 
و ایجاد توازن میان حقوق افراد و حقوق جامعه جهت استقرار 
نظم و تمشیت عدالت در منظومه سالمت کشور از جمله  

رسالت های حقوق پزشکی است.
به هر ترتیب اگرچه باید گالیه داشت چرا به جای اینکه 
وقایع ناگوار و ناهنجاری های اجتماعی راهنمای قانونگذار در 
تصویب قوانین درخور باشد، قانونگذار نباید نقش راهبرانه، 
پیشروانه و پیشگیرانه خود را به خوبی ایفا کند، ولی کماکان 
و  ها  هزینه  تحمیل  از  پیش  تا  امیدواریم  کنونی  زمان  در 
زیان های بیشتر از ناحیه اقدامات غیرقانونی در این رابطه 
به نظام سالمت کشور، تصمیمی مقتضی در نظام تقنینی 
اقدام سترگ، کار کارشناسی  اتخاذ شود؛ گرچه الزمه این 
و انجام مطالعات پیشینی است که باید مبنای درستی برای 

تصمیمات تقنینی مقتضی باشد.
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اختالالت روانی

 در شهری ها بیشتر است

کامران باقری لنکرانی رئیس گروه ارتقای سالمت فرهنگستان 
علوم پزشکی کشور  گفت: بانوان به دلیل حساسیت های 
روحی و عاطفی بیشتر از مردان در معرض آسیب های روانی 
قرار دارند و اگرچه نسبت به مردان طول عمر بیشتری دارند 
اختالالت  معرض خطر  در  بیشتر  مردان  با  مقایسه  در  اما 
روانی از جمله افسردگی، اضطراب و اختالالت اشتها هستند.
عضو پیوسته فرهنگستان همچنین گفت: کودکانی که از 
در  بیشتر  آیند  می  دنیا  به  روانی  اختالالت  دارای  مادران 
معرض اختالالت روانی از جمله افسردگی هستند و احتمال 

عدم موفقیت تحصیلی در این افراد نیز بیشتر است.
از  ایرانی  بانوان  از  درصد   ۲۵.۹ حاضر  حال  در  افزود:  وی 
افزایش  با  برند که  رنج می  اضطراب  و  افسردگی  اختالالت 

سن بانوان این اختالالت نیز بیشتر می شوند.
کشوری  مطالعات  آخرین  گفت:  همچنین  لنکرانی  باقری 
با  مقایسه  در  نشین  شهر  جمعیت  که  دهد  می  نشان 
جمعیت روستایی به دالیل مختلف بیشتر در معرض خطر 
این  نتایج  که  حالی  در  هستند  روانی  اختالالت  به  ابتال 

تحقیقات با آخرین مطالعه سال ۱۳۷۷ تفاوت فاحش دارد.
های  نقش  با  مرتبط  های  مسئولیت  بار  زنان  گفت:  وی 
و  دارند  عهده  به  را  دیگران  از  مراقبت  و  مادری  همسری، 
عالوه بر این بسیاری از بانوان که در شهرها زندگی می کنند 
ناچارند برای کسب درآمد عالوه بر کار در منزل در خارج از 
منزل نیز فعالیت نمایند و این فشار مضاعف آنها را از نظر 

جسمی و روحی آسیب پذیر می نماید.
مداخالت  به  جانبه  همه  ضرورت  بر  تاکید  با  لنکرانی 
پیشگیرانه و توجه به مشکالت فردی، خانوادگی، فرهنگی، 
علوم  فرهنگستان  اهتمام  به  گفت:  اقتصادی  و  اجتماعی 
زنان  سالمت  المللی  بین  کنفرانس  هشتمین  پزشکی، 
ارتقای  موضوع  با  ماه سال جاری  آذر  و ۱۴  روزهای ۱۳  در 
سالمت روان بانوان، چالش ها و راهکارهای عملی با حضور 
کشور  و چند  ایران  از  دانشگاهی  و  علمی  های  شخصیت 
خارجی در محل فرهنگستان علوم پزشکی برگزار می شود.

کشف عتیقه جات هزاره اول

 قبل از میالد
ایسنا: فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری از کشف اشیاء تاریخی هزاره اول قبل 

از میالد خبر داد.
اظهارکرد:  خبر  این  تشریح  در  رحمت اللهی"  "امیر  سردار 
میراث  دوستداران  از  مردمی  واصله  اخبار  دریافت  پی  در 
فرهنگی، مبنی بر خرید و فروش مقادیری اشیاء عتیقه در 
شهرستان نهاوند متعلق به هزاره اول قبل از میالد، موضوع 

دستگیری قاچاقچیان در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: با مشخص شدن صحت خبر، اکیپی از ماموران 
زبده یگان حفاظت استان همدان با هماهنگی مقام قضائی 
در محل مورد نظر حاضر و قبل از هرگونه خرید و فروش 
غیر مجاز، متهم را در محل دستگیر و اشیاء عتیقه را ضبط 

کردند.
فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری با بیان اینکه اشیای کشف شده اقالم فرهنگی 
و تاریخی با ارزشی هستند تصریح کرد: این اشیاء با قدمتی 
چندین هزار ساله از اهمیت زیادی در حوزه فرهنگ و هنر 

برخوردار هستند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه اشیاء مکشوفه شامل؛ ۱۳عدد 
سکه از جنس نقره و مس، پیکرک از جنس مفرغ ، ۷عدد 
مسی  کاسه  عقیق،  مس،مهره  و  نقره  جنس  از  انگشتری 
اعالم  برابر  کرد:  اعالم  فلزی،  دایره  نیم  ،شی  ،۳عدد خنجر 
کارشناسان وزارت میراث فرهنگی، قدمت اشیاء مکشوفه به 

دوران قبل از میالد،اشکانی و اسالمی مربوط می باشد.
در  اللهی  رحمت  سردار  پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
خاتمه گفت: شهروندان، پلیس را در حفظ اموال و اشیای 
فرهنگی و تاریخی که متعلق به همه ایرانیان و نسل های 
بعدی است یاری کنند و اخبار مربوط به میراث فرهنگی را 
به شماره تلفن ) ۰۹۶۶۲ ( که به طور ۲۴ ساعته فعال است، 

اطالع رسانی کنند.

هشدار درباره موج دوم آنفلوانزا  

۶۰درصد فارغ التحصیالن دانشگاهی زن هستند

کشوری  کمیته  عضو  مردانی،  مسعود  دکتر   
آنفلوانزا با اشاره به تفاوت سرماخوردگی و آنفلوانزا، 
گفت: دو بیماری سرماخوردگی و آنفلوانزا یکسری 
عالئم دارند که باعث همپوشانی شان می شود، اما 
یکسری موارد هم در این دو بیماری وجود دارد 

که می توان آن ها را از یکدیگر متمایز کرد.
وی افزود: معموال در آنفلوانزا با بروز ناگهانی تب، 
با بدن  درد مواجه می شویم. به طوری که  همراه 
تب بیمار گاهی تا ۴۰ درجه هم می رسد. بروز تب 
در آنفلوانزا بسیار ناگهانی است؛ به طوری که ساعت 

و زمان دقیق بروز آن ممکن است در ذهن بیمار 
بماند. در حالیکه تب در بیماری سرماخوردگی به 
صورت تدریجی و با درجات پایین رخ می دهد و 

به ندرت به ۳۸ درجه می رسد.
سرماخوردگی  عالمت  شاه   داد:  ادامه  مردانی 
آبریزش بینی، عطسه و سرفه است. درحالیکه شاه 
عالمت آنفلوانزا، تب و درد و کوفتگی بدن است. 
البته هر دو ممکن است سرفه و عطسه را داشته 
است.  آنفلوانزا  بیماری  عالمت  درد  بدن  باشند. 
بد  بسیار  آنفلوانزا  بیمار  حال  که  کرد  توجه  باید 
است و فرد نمی تواند بدون کمک کسی از جایش 
بلند شود و در موارد شدید در بیمارستان بستری 
در  اما  است،  بارز  بسیار  عالئم  شدت  می شود. 

سرماخوردگی اینطور نیست.
با  آنفلوانزا  بیماری  درمان های  تفاوت  درباره  وی 
یک  آنفلوانزا  بیماری  در  گفت:  سرماخوردگی، 
بیمار  اگر  که  می شود  تجویز  ضدویروسی  داروی 
در سه روز ابتدایی بیماری مصرف کند، بهتر پاسخ 
می گیرد، اما فرد در سرماخوردگی اصال به مصرف 
آنتی بیوتیک و داروی ضد ویروسی نیاز ندارد. مگر 

اینکه گلو چرکی باشد.

آنفلوانزا سه  کلی  به طور  اینکه  بیان  با  مردانی 
موج دارد، اظهار کرد: زمان بروز موج های آنفلوانزا 
سردتر  هوا  چه  هر  و  است  پیش بینی  غیرقابل 
شود،  شدت  شدیدتر  بیماری  موارد  بروز  و  شود 
امواج بیماری هم افزایش می یابد. امسال موج اول 
و  معمول  موعد  از  زودتر  ماه  تقریبا یک  آنفلوانزا 
آنفلوانزای  که  آنجایی  از  و  شد  آغاز  انتظار  مورد 
H۱N۱ بیشترین موارد را به خود اختصاص داد، 

شاهد عالئم بالینی سخت و شدید بودیم.
وی تاکید کرد: حال هر چه در جامعه بیشتر مسائل 
بهداشتی را رعایت کنیم مانند شست وشوی مداوم 
دست ها، تزریق واکسن در افراد در معرض خطر، 
پرهیز از دست دادن و روبوسی، جدا بودن از جمع 
است  اصال ممکن  و...  بیماری  به  ابتال  در صورت 
رعایت  موارد  این  اگر  اما  نیفتد،  اتفاق  دوم  موج 
نشوند، موج دوم بیماری آنفلوانزا با شدت بیشتری 
اتفاق می افتد. البته با سرما و سردتر شدن هوا هم 

این اتفاق می افتد.
آنفلوانزا  بیماری  امواج  بروز  گفت:  همچنین  وی 
حداکثر تا بهار طول می کشد و در حال حاضر در 

موج اول بیماری هستیم.

وزارت  اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه  معاون 
اکنون  هم  گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
دانشگاهی  التحصیالن  فارغ  درصد   ۶۰ حدود 
بودن  کم  هستند.اما  زنان  عالی  تحصیالت  و 
برای  زنان  مشکالت  از  یکی  مهارت  سطح 

پیوستن به بازارکار است.
پکن  اجالس  روز  دردومین  منصوری  عیسی   
مدت  به  سالجاری  آذرماه   ۶ تاریخ  از  که   ۲۵
سه روز در بانکوک برگزار شد در یک نشست 
تخصصی با عنوان» تشریح توانمندی اقتصادی 
زنان ایرانی با رویکرد اشتغال مشاغل خانگی« 
توسط تیم جمهوری اسالمی ایران گفت: میزان 
مشارکت زنان در سال ۲۰۱۴ ، ۱۲ درصد بوده 
درصد   ۱۸ به   ۲۰۱۸ سال  در  میزان  این  که 

رسیده است.
وی در این نشست به چالش ها و راهکارهای 
حوزه  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
اشتغال در ایران با تاکید بر شناسایی مشکالت 
و  پرداخت  کار  بازار  در  حضور  برای  زنان 
توسعه  معاونت  توسط  شده  اجرا  های  برنامه 
برای  را  وزارتخانه  این  اشتغال  و  کارآفرینی 
بازار  در  زنان  بهبود جایگاه  در  زنان  مشارکت 
اقتصادی  توسعه  در  انها  آفرینی  نقش  و  کار 

کشور بیان کرد.
بازارکار  به  زنان  ورود  اینکه  بیان  با  منصوری 
توسعه  برای  توجه  قابل  های  از ظرفیت  یکی 
که  است  حالی  در  این  گفت:  است  اقتصادی 

اقتصادی  های  فعالیت  در  زنان  مشارکت  نرخ 
با اختالف قابل توجهی نسبت به مردان پایین 

تر است.
وی افزود: دالیل متفاوتی برای دوری از زنان از 
بازار کار وجود دارد و مهم ترین آن مسئولیت 

های شخصی و خانوادگی آنهاست.
وزارت  اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه  معاون 
نشان کرد:  اجتماعی خاطر  رفاه  و  تعاون، کار 
به دلیل فرصت های فراهم شده برای زنان در 
گذشته  به  نسبت  آنها  تحصیلی  سطح  کشور 
افزایش قابل توجهی پیدا کرده است به طوری 
که هم اکنون حدود ۶۰ درصد فارغ التحصیالن 
هستند.اما  زنان  عالی  تحصیالت  و  دانشگاهی 
کم بودن سطح مهارت یکی از مشکالت زنان 

برای پیوستن به بازارکار است.
وی با اشاره به اینکه برای غلبه بر این مشکالت 
در سطح ملی تصمیماتی اتخاذ شده است اشاره 
کرد: یکی از این تصمیمات افزایش ظرفیت کار 
فارغ  مهارت  افزایش  دیگری  و  است  خانه  در 
التحصیالن با آموزش تکنیکی و فنی و حرفه 

ای است.
رضا  محمد  تخصصی  نشست  این  ادامه  در 
سازی  تجاری  سازمان  رییس  بیجندی 
به تشریح  اشتغال دانش آموختگان  فناوری و 
همکاری  با  خانگی  مشاغل  توسعه  ملی  طرح 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت و 

دستاوردهای این طرح را ارائه کرد.
بیان  به  نشست  این  »کاردوک«نیزدر  سمن 
و  خرد  مشاغل  زمینه  در  خود  های  فعالیت 

توسعه اشتغال در چند استان پرداخت.
معاون  اجالس  این  حاشیه  در  است  گفتنی 
توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار 
توانمند سازی  با معاون وزیر  اجتماعی  و رفاه 
ارمنستان دیدار و در خصوص وضعیت  کشور 
اشتغال زنان در صنایع خرد و با سرمایه های 
کوچک زنان گفت و گو کردند. و در این دیدار 
در  ایران  تجربیات  انتقال  برای  مقابل  طرف 

زمینه اشتغال زنان ابراز تمایل کردند.
پنجمین  و  بیست  مناسبت  به  اجالس  این 

آسیا  مقر  بانکوک  در  پکن  اعالمیه  سالگرد 
اقیانوسیه اسکاپ برگزار گردید.

در این اجالس هیئتی به ریاست ابتکار معاون 
با حضور  بانوان و خانواده رئیس جمهور  امور 
عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی وزیر 
امامدادی  مهناز  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون، 
مشاغل  و  ساماندهی  ستاد  دبیرخانه  رئیس 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  خانگی 
جهاد  رییس  معاون  بیجندی  محمدرضا  و 
سازی  تجاری  سازمان  رییس  و  دانشگاهی 
ارائه  به  آموختگان  دانش  اشتغال  و  فناوری 
توانمندسازی  حوزه  در  کشورمان  اقدامات 

اقتصادی زنان پرداختند.

خبر

ایسنا نوشت: طی چند ماه گذشته مواردی از تشدید 
آلودگی هوا در مناطق مختلف، ثبت رکوردهای جدیدی 

را در سراسر آسیا در پی داشته است.
در اوایل تابستان سال جاری میالدی )۲۰۱۹( به دلیل 
کیفیت پایین هوا در بسیاری از مناطق اندونزی صدها 
نفر از مناطق آلوده، تخلیه و مدارس در جریان بحرانی 
تعطیل  شود،  قرمز  منطقه  این  آسمان  شده  باعث  که 
تشدید  هند  در  هوا  کیفیت  افت  نیز  تازگی  به  شدند. 
شده و باعث ایجاد اعتراض عمومی و عواقب ناگوار آن 
برای بخش بزرگی از جامعه این کشور شده است. این 
 PM۲.۵ ریز  ذرات  در  خصوص  به  آالینده ها  افزایش 
باعث تعطیلی مدارس، اعالم وضعیت اضطراری بهداشتی 
پوشش  و  مدنی  جامعه  تظاهرات  ایالتی،  دولت  توسط 

رسانه ای نگران کننده در هند شده است.
این شرایط چندین سال است که به صورت چرخه ای 
هند،  در  می افتد.  اتفاق  زمستان  ابتدای  در  تکراری 
آلودگی شدید هوا از ماه اکتبر تا فوریه به فصلی خاص 
و تکراری برای هر سال تبدیل شده است. یکی از دالیل 
از  پاکسازی  برای  کشاورزی  مزارع  سوزاندن  آن  اصلی 
پسماندهای کشاورزی، آتش سوزی جنگل ها و هم چنین 
روشن کردن آتش های خانگی برای پخت و پز و گرم 
را  هند  هوای  کیفیت  اقدامات سطح  این  است.  کردن 
که در حال حاضر به دلیل آلودگی ناشی از حمل و نقل، 

انرژی و منابع صنعتی نامطلوب است، بدتر می کند.
آلودگی شدید هوای هند میلیون ها نفر از مردم مناطق 

پرجمعیت را که هفته ها در معرض دود غلیظ و سمی 
قرار دارند، تحت تأثیر قرار می دهد. کارشناسان بهداشت 
عمومی محلی این کشور تخمین می زنند که کودکان در 
منطقه پایتخت با بازگشت از مدرسه در معرض سطوح 
قرار  تا ۶۰ نخ سیگار  استعمال ۵۰  آلودگی هوا معادل 
دارند. به همین ترتیب، بخش های آسیب پذیر جامعه به 
طور نامتناسب در معرض این تهدیدات زیست محیطی 

قرار دارند.
آلودگی هوا  ریزگردها و مواد آالینده موجود در دود و 
تأثیرات منفی بر سالمت انسان دارد و طبق گفته سازمان 
مرگ  میلیون  هفت  مسئول  ساالنه  بهداشت،  جهانی 
زودرس در سراسر جهان است. در کشورهایی که گرفتار 
چنین سطوح باالیی از آلودگی هوا هستند، این تهدید 
زیست محیطی دومین یا سومین عامل جدی خطر برای 

سالمت عمومی محسوب می شود.
 Health مؤسسه  سوی  از  اخیراً  که  گزارشی  در 
انجام شده، تأکید شده است که در صورت   Effects
عدم انجام اقدامات اضافی برای تغییر بحران های مداوم 
آلودگی هوا، مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در هند از 
۱.۱ میلیون در سال ۲۰۱۵ میالدی به ۱.۷ میلیون مرگ 
تا  میلیون مرگ ساالنه  و ۳.۶  در سال ۲۰۳۰ میالدی 

سال ۲۰۵۰ میالدی خواهد رسید.
آلودگی  مضر  تأثیرات  بر  عالوه  کارشناسان،  گفته  به 
محیطی  زیست  تهدیدهای  این  افراد،  سالمتی  بر  هوا 
اقلیمی  وضعیت  و  غذایی  امنیت  اقتصاد،  بر  هم چنین 

نابرابری ها را تشدید می کند. آلودگی  تأثیر می گذارد و 
هوا و تغییرات اقلیمی به طور طبیعی در ارتباط هستند، 
زیرا آالینده های هوا بر آب و هوا تأثیر می گذارند و غالباً 

با گازهای گلخانه ای با هم منتشر می شوند.
اخیر چشمگیرترین  آسیا در سال های  از آن جایی که 
از  بسیاری  است،  کرده  تجربه  را  هوا  آلودگی  وضعیت 
مطالعات روی راه حل های منطقه ای متمرکز شده اند. در 
سال ۲۰۱۶ میالدی، هیات اقلیم و هوای پاک گزارشی 
در  هوا  آلودگی  برای  راه حل هایی  یافتن  منظور  به  را 
شهرهای هند ترتیب داد. در گزارش »تنفس هوای پاک« 
۱۰ راه حل مقیاس پذیر برای شهرهای هند توسط یک 
کارگروه از متخصصان هندی و بین المللی هدایت شد. 
از سوزاندن  از جمله جلوگیری  راه حل هایی  برنامه  این 
مزارع کشاورزی در فضای باز با تبدیل بقایای محصوالت 
به یک منبع تولید سوخت برای تولید برق را ارائه داد 
که می تواند آلودگی هوا را در هند به میزان قابل توجهی 

کاهش دهد.
نقش  باید  محلی  دولت های  می دهد  نشان  گزارش ها 
اصلی در مقابله با آلودگی هوا را ایفا کنند. شهر »جامبی« 
اندونزی که به دلیل قرمز شدن آسمانش در زمان آلودگی 
هوا توجه رسانه های بین المللی را به خود جلب کرده بود، 
یک برنامه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را که شامل 
که  محلی  مقررات  و  زباله ها  از  متان  گرفتن  و  کاهش 
سوزاندن زباله را ممنوع و کاشت درخت را برای سرسبز 

شدن محالت ترویج می کند، تصویب کرده است.

عالوه بر این، امسال دولت هند به مناسبت روز جهانی 
محیط زیست به هیات اقلیم و هوای پاک پیوست. وزیر 
اظهار  اقلیمی هند  تغییرات  و  زیست، جنگل ها  محیط 
تولید  پاک تر،  انرژی  اتخاذ  برای  کشور  این  که  داشت 
پایدار و الگوهای پایدار مصرف و هم چنین حمل و نقل، 
با محیط  کشاورزی، صنعت و مدیریت پسماند سازگار 

زیست برای ترویج هوای پاک تالش خواهد کرد.
مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد، به همراه دیگر 
نهادهای جهانی، خواستار افزایش اقدامات در جهت بهبود 
کیفیت هوا و به طور کلی توجه به این آلودگی ها شده 
است. در این راستا حرکت سیاسی جهانی با فرآیندهای 
سیاسی منطقه ای که سالمت و محیط زیست را به عنوان 
اولویت در آسیا و اقیانوس آرام به رسمیت می شناسند، 
پشتیبانی می شود. این حرکت پایه و اساس خوبی برای 

انجام اقداماتی قاطع تر است.
زیست  برنامه محیط  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  بر  بنا 
سازمان ملل متحد، آلودگی شدید هوا در آسیا بخشی 
از یک مشکل جدی، پایدار و جهانی آلودگی هوا است 
که بخش های حمل و نقل و کشاورزی، انرژی خانگی، 
صنعت و هم چنین شیوه های مدیریت پسماند را درگیر 
می کند. بنابراین ضروری است که تالش های هماهنگ 
به رهبری دولت های محلی و ملی با حمایت از ابزارهای 
موجود و تجربه بین المللی انجام شود تا از خود، اقتصاد 
و سیاره خود در برابر اثرات مضر این تهدیدات زیست 

محیطی در حال رشد محافظت کنیم.

ثبت رکورد جدید از آلودگی هوا در آسیا

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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کرمان بر سکوی نخست 

مسابقات پنچاک سیالت 

آقایان استان
مسابقات انتخابی تیم پنچاک سیالت استان کرمان در بخش آقایان با 

قهرمانی میزبان به کار خود پایان داد.
های  ورزش  هیئت  سیالت  پنچاک  انجمن  مسئول  جاوید،  حجت 
رزمی استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
پنچاک  تیم  انتخابی  مسابقات  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
از  با حضور ۲۹۰ شرکت کننده  آقایان  استان کرمان در بخش  سیالت 
شهرستان های کرمان، سیرجان، رفسنجان، شهربابک و بم در خانه رزمی 

کرمان برگزار شد.
او با اعالم اینکه این رقابت ها به مدت یک روز در استایل فرم، مبارزات 
پنچاک سیالت و وان سیالت در رده های سنی مختلف انجام شد، افزود: 
در پایان، کرمان بر سکوی نخست ایستاد و شهرستان های رفسنجان و 

بم نیز به مقام های دوم و سوم دست یافتند.
جاوید با بیان اینکه این نخستین تجربه ی برگزاری رقابت های استانی 
بود، تصریح کرد: تصمیم داریم قبل از اعزام تیم کرمان به رقابت های 
تا  کنیم  برگزار  استانی  سازی  آماده  اردوی  مرحله  دو  تا  یک  کشوری 

اعضای تیم فنی تر بار بیایند.
او از برگزاری المپیاد استعداد های برتر پنچاک سیالت کشور سال آینده 
به میزبانی کرمان خبر داد و بیان کرد: با حمایت های ابراهیمی، رئیس 
هیات ورزش های رزمی استان کرمان، سال آینده شاهد برگزاری بزرگترین 
رویداد حوزه نوجوانان به میزبانی انجمن پنچاک سیالت کرمان هستیم.

جاوید افزود: در مراسم افتتاحیه ی این رقابت ها، اهدای احکام مسابقات 
مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده  زاهدی  با حضور  بانوان  بخش 
ناشنوایان  رئیس هیئت ورزش های  اسالمی، محمدحسین موال  شورای 
کرمان  استان  رزمی  ورزش های  هیئت  رئیس  نایب  پاکروانان  ارسطو  و 

انجام شد.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

دستگیری بیش از ۳هزار متهم  

و بیش از ۳۰۰لیتر سوخت قاچاق 

در رزمایش ذوالفقار

فرمانده انتظامی استان کرمان  دستگیری۳ هزار و ۶۰۰ متهم و کشف 
بیش از ۳۹۵ هزار لیتر سوخت قاچاق را از جمله موارد شاخص در 

رزمایش ذوالفقار برشمرد.
به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان سردار 
عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: اساسا ارتقاء 
در  مناطق  این  اهالی  رضایتمندی  افزایش  و  استان  جنوب  امنیت 

حوزه نظم و امنیت، رویکرد اصلی پلیس در این رزمایش بود.
با  و  انجام شده  اطالعاتی  اقدامات  این رزمایش در سایه  اوافزود: در 
تالش بی وقفه و خستگی ناپذیر عوامل فرماندهی انتظامی استان، 
انواع  کیلوگرم  و ۱۷۱  تن   ۳ همچون کشف  دستاورد های شاخصی 
انواع سالح جنگی و شکاری و ۳۹۵  موادمخدر، تعداد قابل توجهی 

هزار لیتر سوخت قاچاق رقم خورد.
نفر   ۲۹ دستگیری  سرقت،  انواع  فقره   ۶۸۵ کشف  ناظری  سردار 
قاتل فراری که به دالیل واهی مرتکب قتل شده بودند و همچنین 
دستگیری ۶۷ نفر عامل تیراندازی، ۲۱ نفر سارق مسلح و ۲۷ نفر 
 ۴۶۰ و  روستایی  نقطه   ۲۷۲ پاکسازی  کل  طور  به  و  زورگیر  سارق 
بسیار  و  رزمایش  این  مهم  دستاورد های  دیگر  از  را  شهری  منطقه 
موثر در ارتقاء امنیت اجتماعی و افزایش آرامش شهروندان برشمرد.

این  اجرای  کنار  در  کرد:  بیان  همچنین  استان  انتظامی  فرمانده 
رزمایش در زمینه ارائه خدمات مردم یاری نیز مقادیر قابل توجهی 
اقالم غذایی از جمله ۵۰ تن آرد، ۱۰ تن برنج، چند صد تخته پتو 
این  بضاعت محدوده  خانواده های کم  بین  نیز  دیگر  اقالم  برخی  و 
مناطق توزیع شد که جا دارد از افراد، اشخاص، سازمان ها و نهاد های 

دخیل در این کار خداپسندانه قدردانی ویژه ای داشته باشیم.
و  همچون حمل سوخت  تخلفاتی  اینکه  به  اشاره  با  ناظری  سردار 
کاالی قاچاق با خودرو های سواری و کامیون و سواستفاده از مدارک 
جعلی از چشمان تیزبین پلیس مخفی نمی ماند، تصریح کرد: پلیس 
راهور نیز در حوزه ترافیک، بیش از ۱۱ هزار اِعمال قانون و توقیف 
را در کارنامه خود  یک هزار و ۳۰۰ خودرو و موتورسیکلت متخلف 
به ثبت رساند که الزم است یادآور شویم کاهش حداکثری سوانح و 

حوادث رانندگی یکی از دغدغه های امروز پلیس است.
نیز  رزمایش  این  اختتامیه  شد:  یادآور  استان  انتظامی  فرمانده 
استان  تامین  شورای  اعضاء  ناجا،  شهدای  مکرم  خانواده  حضور  با 
تمامی  و  از مسوالن  ائمه جمعه، جمعی  و شهرستان های جنوبی، 
در جیرفت  رزمایش  در  کننده  انتظامی شرکت  مسوالن  و  کارکنان 
و  خیر  نیت های  امیدواریم  که  شد  تجلیل  عزیزان  این  از  و  برگزار 
عملکرد مطلوب پلیس که ماحصل یک کار جهادی و شبانه روزی 
بودند در سبد نظم و امنیت پایدار جنوب و اساسا کل استان قرار 

بگیرد.

معاون وزیر ورزش و جوانان از افتتاح ۲۳۰ پروژه ورزشی 
با عتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان طی هفته تربیت 
بدنی در کشور خبر داد و گفت: بر این اساس ۵۷۶ 

متر مربع به فضا های ورزشی افزوده شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان، جمشید تقی زاده معاون امور حقوقی، مجلس 
جوانان  و  ورزش  وزارت  استان های  امور  هماهنگی  و 
ایرج  با حضور  که  انار  ورزش  عالی  در جلسه شورای 
استان های  امور  هماهنگی  دفتر  مدیرکل  رحمانی، 
محلی  و  استانی  مسئوالن  و  جوانان  و  ورزش  وزارت 
فردی  عنوان  به  گفت:  شد،  برگزار  شهرستان  این 
سمت های  در  و  ام  کرده  حرفه ای  ورزش  سال ها  که 
مختلف استان های تهران و آذربایجان مشغول بوده ام 
انارکی محمدی، نماینده مردم  این را عرض می کنم، 

که  ایست  نماینده  انار  و  رفسنجان  شهرستان های 
میدان مغناطیسی عشق و جاذبه ی الهی دارد.

اینکه  بر  عالوه  است،  شخصیتی  وی  کرد:  بیان  او 
در عمل کار با ارزشی را در مجلس انجام می دهد و 
یکی از نمایندگان تأثیرگذار در صحن است، از جمله 
نمایندگانیست که در کمیسیون اقتصادی نیز نقش 

ویژه ای را در بخش های مختلف ایفا می کند.
و  انار  شهرستان های  از  خود  بازدید  به  زاده  تقی 
رفسنجان و پروژه های ورزشی آن ها اشاره کرد و افزود: 
خوشحالم از اینکه شهرستان های انار و رفسنجان را از 
نزدیک بازدید کردم و پروژه ها را دیدم، جا دارد به تمام 

دست اندرکاران خسته نباشید بگویم.
او در بخش دیگری از سخنانش پاریزی، مدیرکل ورزش 
و  جوان  نیرو های  از  یکی  را  کرمان  استان  جوانان  و 

از  قدردانی  و  تشکر  ضمن  و  دانست  فکر  خوش 
نمایندگان مردم استان کرمان در مجلس به واسطه ی 
با  را  روز های خوبی  کرد:  امیدواری  ابراز  انتخاب،  این 

آقای پاریزی در ورزش و جوانان داشته باشیم.
تقی زاده با بیان اینکه سالم گرم و صمیمانه سلطانی 
فر، وزیر ورزش و جوانان را خدمت شما ابالغ می کنم، 
تصریح کرد: تالش می کنم قول هایی که وزیر ورزش 
و جوانان در سفر به انار داده اند )سالن ورزشی بانوان 

و ...( محقق شود.
امور  هماهنگی  و  مجلس  حقوقی،  امور  معاون 
یک  تشکیل  از  جوانان  و  ورزش  وزارت  استان های 
مردم  نماینده  وزیر،  حضور  با  اختصاصی  جلسه ی 
دو  این  فرمانداران  رفسنجان،  و  انار  شهرستان های 
آینده  هفته ی  طی  کرمان  استاندار  و  شهرستان 
نشست،  این  در  داشت:  بیان  و  داد  خبر  تهران  در 
جمع بندی نهایی صورت می گیرد و تالش می شود، 

قول های داده شده به منصحه ی ظهور برسند.
تقی زاده فدایی استاندار کرمان را از استانداران فهیم، 
تأثیرگذار، پیگیر و ساعی دانست و گفت: وی فردی 
است که شبانه روز برای این استان خدمات ویژه انجام 

می دهد که باید قدردانش بود.
او افزود: هم اکنون گام دوم انقالب در جامعه ورزش و 
جوانان با محوریت سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، 

قوی تر و مستحکم تر از گذشته در حال انجام است.
و  ساخت  در  نهضت  یک  اینکه  اعالم  با  زاده  تقی 
ساز های اماکن ورزشی در سراسر کشور در حال انجام 
بر  بالغ  با عتباری  پروژه ورزشی  افتتاح ۲۳۰  از  است، 
۳۰۰ میلیارد تومان طی هفته تربیت بدنی در کشور 
به  مربع  متر   ۵۷۶ اساس  این  بر  گفت:  و  داد  خبر 

فضا های ورزشی افزوده شد.
او افزود: مفتخرم عرض کنم هم در انار و هم رفسنجان 
 ۱۱( می شود  افتتاح  که  ورزشی  فضا های  به  توجه  با 

پروژه ی فعلی و ۱۸ پروژه ی بعدی(، با عنایت خداوند 
کرد  خواهید  تصاحب  را  کشوری  استاندارد های 
از  یکی  رفسنجان  و  انار  شهرستان های  در  این  که 
امید زندگی  به آن  نویدهاییست که ما سالیان سال 
و تالش می کردیم در بخش ورزش حداقل ها را داشته 

باشیم.
که  ورزشی  فضا های  امروز  کرد:  تصریح  زاده  تقی 
شما به آن رسیده اید در سایه ی کار و تالش همه ی 
همچنین  و  جنگیدند  روز  شبانه  که  است  عزیزانی 
انارکی نماینده مردم نیز با حمایت و هدایتی که در 
مرکز و استان دارند، نقش ویژه ای در ورزش این منطقه 

داشته اند.
تالش  تمام  می کنیم  سعی  نیز  ما  داشت:  بیان  او 
خود را بکار ببندیم، هر چه در بخش های سالنی و 
روباز برای دیگر شهرستان ها تقسیم بندی شود، حتم 
بدانید دو برابر آن به آقای انارکی می رسد چرا که وی 
کسی است که ورزش و جوانان را در صحن مجلس و 

کنوانسیون ها رصد می کند.
امور  هماهنگی  و  مجلس  حقوقی،  امور  معاون 
استان های وزارت ورزش و جوانان ابراز امیدواری کرد: 
با این نقش ویژه، در خود مجموعه کمیسیون تلفیق 
هم اتفاقات خوبی بیفتد و برای ورزش و جوانان عالوه 
بر ۲۷ صدم درصدی که سال گذشته تصویب شده، 
امسال از مجموعه های نفتی و پتروشیمی، یک رقم 
بهره مند  آن  از  بتوانیم  تا  شود  گرفته  نظر  در  خوب 
شویم. تقی زاده از واریزی اعتبار به حساب هیئت های 
ورزشی خبر داد و گفت: امروز برای هیئت های ورزشی 
اعالم  پاریزی  آقای  به  و  می گیرم  نظر  در  را  رقمی 

می کنم تا به حساب آن ها واریز شود.
و  روستایی  ورزش  خانه  دو  اندازی  راه  زمینه ی  در  او 
قول  شهرستان  این  در  بانوان  ورزشی  سالن  تکمیل 

مساعد داد.

معاون وزیر ورزش اعالم کرد:
۵۷۶ متر مربع به فضا های ورزشی کشور افزوده شد

خبر

شده  تالش  گفت:  کرمان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
اماکن با نظر ادارات ورزش به هیئت ها واگذار شود تا 
عالوه بر حفظ شدن نقش حاکمیتی، هیات های ورزشی 

نیز بتوانند از فضا ها به نحو مطلوب استفاده کنند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان، میثم پاریزی، مدیرکل ورزش و جوانان 
استان کرمان در جلسه شورای عالی ورزش انار که با 
حضور جمشید تقی زاده معاون امور حقوقی، مجلس 
جوانان،  و  ورزش  وزارت  استان های  امور  هماهنگی  و 
ایرج رحمانی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان های 
وزارت ورزش و جوانان و مسئوالن استانی و محلی این 

شهرستان برگزار شد، ضمن خیرمقدم به حاضران در 
و  پرتالش  ساعی،  نماینده  محمدی  انارکی  از  جلسه، 
واسطه ی  به  انار  و  رفسنجان  شهرستان های  محبوب 

توجه به ورزش این شهرستان ها تشکر کرد.
ایران  ملی صنایع مس  نماینده شرکت  از شهبازی  او 
و شرکت  کرمان  استان  ورزشگاه های  ساخت  پروژه  در 
ملی صنایع مس ایران به عنوان معین اقتصادی منطقه 
افتتاح  شاهد  امروز  داشت:  بیان  و  کرد  ویژه  تقدیر 
پروژه هایی بودیم که بخش عمده اش زحمت وی و این 

شرکت بود.
شورا های  و  دهیاران  بخشداران،  از  همچنین  پاریزی 

چمن  پروژه های  زیرسازی  در  که  روستایی  اسالمی 
مصنوعی مشارکت داشتند، قدردانی کرد.

او از شهردار و شورای شهر انار که در خود مرکز شهر به 
ساخت پروژه های مشارکتی کمک کردند و این همکاری 

و همراهی را داشتند نیز تشکر کرد.
تالش  گفت:  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل   
با نظر ادارات ورزش و جوانان  کرده ایم اماکن ورزشی 
به هیئت ها واگذار شود تا عالوه بر حفظ شدن نقش 
برنامه  بتوانند  نیز  ورزشی  آنها، هیئت های  حاکمیتی 
ریزی داشته باشند تا از فضای ورزشی به نحو احسنت و 
مطلوب استفاده کنند و منافع ورزش در شهرستان های 

استان بتواند تأمین شود.
پاریزی به منابع مالی اشاره کرد و افزود: سعی می کنیم 
تا جایی که می توانیم به هیئت های ورزشی کمک کنیم 
تا چراغ ورزش در شهرستان انار بتواند روشن باشد. او در 
خصوص استخر احداث شده در این شهرستان، خطاب 
به سرمایه گذار تصریح کرد: اگر بتوانید یک قرارداد از 
سوی دستگاه هایی که سرانه ورزشی دارند و شرکت های 
تابعه، داشته باشید این کمک می کند چرخه اقتصادی 

در محل هیئت راه اندازی شود.
پاریزی قول مساعد داد در یک نشست با حضور وی، 

برای استفاده ی مفید از این استخر همفکری شود.

تیم ملی فوتبال بانوان زیر ۲۳ سال ایران با در اختیار 
داشتن عارفه سادات سید کاظمی دروازه بان و مهدیه 
موالیی مربی کرمانی نایب قهرمان تورنمنت کافا شد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان  ، تورنمنت فوتبال آسیای مرکزی )کافا( با حضور 
افغانستان،  ایران،  ازبکستان،  تاجیکستان،  تیم های 
تاجیکستان  میزبانی  به  ترکمنستان  و  قرقیزستان 

برگزار شد.
ترکیب  با  ایران  سال  زیر ۲۳  بانوان  فوتبال  ملی  تیم 
هلیا  خسروی،  گلنوش  فیضی،  مرضیه  دباغی،  هاجر 
پیلتن، غزاله بنی طالبی، فاطمه شبان، فاطمه امیری، 
خواجوی،  زهرا  قاسمی،  فاطمه  مخدومی،  فاطمه 
هانیه  زندی،  نگین  نسب،  جالل  رقیه  صادقی،  ثنا 
ملیکا  کاظمی،  عارفه  گرایلی،  فاطمه  خداپرستی، 

به  معصومی  زهرا  برازجانی،  امینه  فاطمه  متولی، 
مربیگری مریم آزمون در این رقابت ها حضور یافت.

عارفه  و  ملی  تیم  بانان  دروازه  مربی  موالیی  مهدیه 
ملی  تیم  بانان  دروازه  از  یکی  کاظمی  سید  سادات 

نمایندگان استان کرمان در این تورنمنت بودند.
در آخرین بازی از این تورنمنت، تیم دختران زیر ۲۳ 
سال ایران مقابل افغانستان قرار گرفت و با برتری ۷ بر 

صفر نایب قهرمان شد.
بر این اساس، تیم ایران در کافا با چهار پیروزی مقابل 
و  افغانستان  و  قرقیزستان  ترکمنستان،  تاجیکستان، 
یک شکست مقابل ازبکستان به مقام دوم دست یافت.

ازبکستان نیز با پنج پیروزی قهرمان شد.
هاجر دباغی با ۸ گل زده از ایران عنوان خانم گل این 

مسابقات را به خود اختصاص داد.

مدیرکل ورزش و جوانان کرمان عنوان کرد؛
مدیریت واگذاری اماکن ورزشی در استان کرمان

درکنار مربی و بازیکن کرمانی؛
بانوان ایران نایب قهرمان تورنمنت کافا شدند

بدین وسیله از کلیه اعضاء سازمان نظام کاردانی ساختمان استان کرمان دعوت 
به عمل می آید در دومین جلسه ی مجمع عمومی عادی ساالنه سازمان حضور 

بهم رسانید.
زمان: پنج شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۴ ساعت ۳۰ : ۱۵

مکان: کرمان ـ ابتدای جاده هفت باغ علوی، دانشگاه فنی و حرفه ای استان 
کرمان )شهید چمران(، سالن اجتماعات والیت 

دستور کار مجمع عمومی: 
۱- استماع عملکرد ساالنه هیات مدیره 

۲- بررسی و تصویب ترازنامه ساالنه 
۳- سایر موارد مربوطه 

و   ۰۳۴ ـ   ۳۲۴۷۵۱۰۰ های  تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 
۳۲۴۵۱۱۵۶ـ ۰۳۴ تماس حاصل فرمایید.

هیات مدیره و بازرس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان کرمان 

به استناد ماده 19 قانون 
نظام مهندسی و بند الف ماده 11 

آئین نامه تشکالت حرفه ای
 کاردانهای فنی ساختمان 

قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !
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از کودکی خود که صبح زود را در اتوبوس مدرسه طی می کردم و دود 
کامیون های شهرداری آزارم می داد این را به خاطر دارم که در آن زمان 
اکثرا سنگین و  ارگانی که  از خودروهای دولتی و نیمه دولتی و  بسیاری 
دودزا هم بودند، پالک نداشتند. در دنیای کودکی این رخداد بسیار منطقی 
بود و اینطور تصور می کردم که همه خودروهای خدمت مثل پلیس هستند 
هفتاد  و  شصت  های  دهه  اتمام  از  پس  اما  ندارند.  پالک  به  نیاز  خب  و 
نیز  این خودروها  و  تر شد  این موارد حساس  سیستم مدیریت کشور در 
قانون مند شدند تا اینکه به امروز رسیدیم و منطق کودکی دیگر از منطق 
مدیریتی فاصله گرفته است و بسیاری از بی نظمی ها و بی قانونی های 
دیروز، امروز دیگر تکرار نمی شود و اوضاع رخ و نمای بهتری یافته است. 
از طرفی با حضور مرد باسلیقه و زیبا اندیشه ای نظیر مهران عالم زاده در 

جایگاه شهردار کرمان، آینده روشن تر به نظر می رسد. 
اما متاسفانه همانطور که درباره بسیاری از موارد دیگر در اجتماع می توان 

گفت؛ در بسیاری از موارد ریل ها بد گذاشته شده است و از این جمله می 
توان به همین بدون پالک بودن خودروهای شهرداری اشاره کرد. رفتاری 
که از سوی یک جامعه قانون مدار و پیشرفته قابل قبول نیست. پیش از این 
در یکی از شماره های سال گذشته »کرمان امروز« به وضعیت تانکرهای 
آبرسان سازمان فضای سبز اشاره کردیم که نه تنها پالک ندارند، بلکه بسیار 
نازیبا و کثیف هستند. متاسفانه در این باره هیچ کار مثبتی انجام نشد تا 
اینکه در هفته گذشته عکسی که در صفحه اول مشاهده می کنید توسط 
آقای پژوهش یکی از همراهان قدیمی این روزنامه برای ما ارسال شد. در 
این عکس یکی دیگر از خودروهای سنگین شهرداری را مشاهده می کنیم 
که فاقد پالک است. این اتفاق بسیار نامبارک است و همین رفتار می تواند 
باعث بروز بزه و جرم در جامعه شود. به خاطر دارم که یکی از تانکرهای 
از  اگر  که  کرد  رانندگی می  در خیابان چنان  روزی  آب شهرداری  حمل 
برخورد با آن فرار نکرده بودم امکان داشت تصادفی منجر به فوت رخ دهد. 
راننده  از  نتوانستم  و  ندارد  دنبال آن رفتم و متوجه شدم که اصال پالک 
اش شکایت کنم و به همین راحتی یک حق مسلم شهروندی از بنده حقیر 
سلب شد. البته شاید اگر آن تانکر پالک داشت هرگز اینگونه رانندگی نمی 
کرد. هرچه هست باید از مدیریت مربوط به این حوزه در شهرداری کرمان 
بخواهیم که در این باره توضیح دهد یا اینکه دیگر مرتکب این بی قانونی 
نشود، همچنین از شهردار کرمان می خواهیم که در این باره پاسخگو باشد. 

به امید فردایی بهتر!

روایت »کرمان امروز« از بدون پالک بودن بسیاری از خودروهای شهرداری کرمان و عدم رسیدگی مسئوالن مربوطه به این تخلف آشکار؛

شهرداری باید مظهر رعایت قانون باشد، نه قانون گریزی!
به قلم 

محمد فتح نجات

سرویس اقتصادی کرمان امروز

مشکلی که در مورد استفاده از سرمایه گذاری خطرپذیر وجود دارد، این است 
که امکان استفاده از این سرمایه گذاری برای بسیاری از کسب وکار های کوچک 
در ابتدای مسیر وجود ندارد. به همین دلیل بسیاری از افراد هنگام راه اندازی 
کسب وکارشان بیشتر روی سرمایه شخصی، پس انداز یا وام های بانکی حساب 

می کنند.
براساس مطالعات انجام شده بیش از ۶۵ درصد کارآفرینان برای سرمایه اولیه 
حساب  خانواده شان  اعضای  یا  شخصی  پس انداز  روی  نوپایشان  کسب وکار 
می کنند، اما واقعیت این است که راه های بسیار زیادی برای به دست آوردن 
سرمایه مورد نیاز برای شروع کار یا تأمین نیاز های مالی در طول کار یا حتی 

برای توسعه کسب وکار وجود دارد.
نکته مهم این است که بیاموزید چطور منابع قابل دسترس را شناسایی کنید 
و بهترین گزینه را متناسب با اهدافی که دارید از میان آن ها انتخاب کنید. با 
بررسی پله به پله راهکار های زیر، مناسب ترین روش تأمین منابع مالی مورد 
نیاز را متناسب با شرایط کسب وکار نوپای خود در اوضاع فعلی حاکم بر اقتصاد 

کشور پیدا کنید.
 وام های شخصی

نیاز  فراهم کردن مدارک مورد  راه اندازی کسب وکار  ابتدای مسیر  شاید در 
از سوی دیگر،  نباشد.  بانکی خیلی آسان  وام  برای دریافت  و ضامن معتبر 
بازپرداخت آن ها شامل نرخ سود زیادی می شود که فراهم کردن آن در ابتدای 
راه اندازی کسب وکاری که هنوز به مرحله سودآوری نرسیده، عمال دشوار است.
اما وام های شخصی معموال ضمانت های ساده تری نیاز دارند و حتی شرایط 
بازپرداخت و نرخ سود قابل قبول تری دارند. فقط باید سعی کنید از وام هایی 
استفاده کنید که تأکید خاصی بر نوع استفاده نداشته باشند. چنین وام هایی 
می توانند تا حدی مشکل هزینه رهن دفتر کار، تهیه برخی لوازم و وسایل اولیه 

مورد نیاز یا حتی بازاریابی را برایتان تأمین کند.
وام خوداشتغالی

یا  نوآوری  صندوق  هم سرمایه گذاری  برای  قدری  به  کسب وکارتان  اگر 
وام های  از  نباشد می توانید  نهاد های دولتی مناسب  از سوی  جذب سرمایه 
خوداشتغالی و کارآفرینی بانکی بهره مند شوید. معموال این وام ها بهره های 
پایین تری نسبت به وام های تجاری دارند و دوره بازپرداخت شان نسبت به 
وام های شخصی طوالنی تر است. برای درخواست وام های خوداشتغالی باید 
بتوانید مدارک مورد نیاز در خصوص ثبت رسمی کسب وکارتان را ارائه دهید.
دریافت  در  گردش  دارای  حساب  و  مالی  خوش حسابی  داشتن  همچنین 
حداکثر میزان این وام ها تأثیرگذار است. البته مبلغ این وام ها خیلی باال نیست 
بلکه فقط به عنوان کمک هزینه ای برای گسترش کار می توان از آن ها کمک 
گرفت. در حال حاضر برخی صندوق ها و بانک های دولتی این نوع تسهیالت 
را فراهم می کنند. حتی برخی از آن ها بازپرداخت شان پس از یک دوره تعلیق 

است که کسب وکار توان بازپرداخت را به دست آورده باشد.
سرمایه گذاری جمعی

به عقیده بعضی کارشناسان کسب وکار این روش برای جذب سرمایه اولیه 
برای راه اندازی یک کسب وکار مناسب نیست؛ زیرا معموال برای جذب سرمایه 
مانند یک  بتوانید  باید  باشید  کار خود حرفه ای  در  آن که  از  بیشتر  جمعی 
کسب وکاری  رویداد های  در  شیوه ای  به  را  کسب وکارتان  حرفه ای  بازاریاب 

معرفی کنید، که افراد با اشتیاق حاضر به سرمایه گذاری در آن شوند.
اما واقعیت این است که افرادی که معموال در این شیوه های سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری  با  دارند  که  سرمایه ای  اندک  با  می خواهند  می کنند  شرکت 
موفق در کسب وکاری سودمند به سود خوبی دست پیدا کنند؛ بنابراین اغلب 

راغب نمی شوند بر روی فردی که فقط ایده جذابی دارد و هنوز کاری را پیش 
نبرده که بتوان با خطرپذیری کمتری از موفقیت آن مطمئن بود سرمایه گذاری 

کنند.
به همین جهت اگر می خواهید سراغ جذب این نوع سرمایه بروید بهتر است 
از افراد جاافتاده تر یا افراد تأثیرگذار فضای مجازی )اینفلوئنسر( مرتبط با حوزه 
کاری تان کمک بگیرید تا با تبلیغ کسب وکارتان و ایجاد جریان، جذب مخاطب 

عالقه مند به سرمایه گذاری بیشتری داشته باشید.
شرکت در رویداد های سرمایه گذاری

پایدار، شرکت  نسبتا  وضعیت  به  رسیدن  و  راه اندازی کسب وکارتان  از  پس 
در رویداد های سرمایه گذاری کسب وکار ها می تواند یکی از روش های مناسب 
برای جذب سرمایه مورد نیاز برای ادامه رشد و توسعه کسب وکارتان باشد. 
در حقیقت جذب سرمایه در سطح دوم به معنای سرمایه ای است که به شما 

کمک می کند تا کسب وکارتان را گسترش دهید.
 به عنوان مثال شما کارگاه شیرینی پزی دارید و اکنون پس از دو سال کار 
کردن درآمدتان به مرحله ای رسیده که عالوه بر تأمین هزینه های جاری درآمد 
مناسبی را برایتان فراهم کرده است، اما اگر بخواهید این کارگاه و همچنین 
وسعت کار خود را کمی بزرگ تر کنید و دو کارگر دیگر نیز استخدام کنید، 

برای تأمین هزینه های مازاد نیاز به جذب سرمایه گذار خواهید داشت.
دید  می کنند،  شرکت  سرمایه گذاری  رقابت های  در  که  کارآفرینانی  بیشتر 
دقیقی نسبت به اعداد و ارقام کسب وکارشان نمی توانند ارائه کنند. در حالی 
که برای جذب سرمایه گذار در این رویداد ها باید بتوانید دقیق و با عدد و رقم 
به طور مشخص  بتوانید  زمانی که  درخصوص کسب وکارتان صحبت کنید. 
فعالیت های  سودآوری  و  اثربخشی  میزان  درآمدزایی،  میزان  درخصوص 
برنامه های توسعه و  آنها،  برای  به میزان هزینه صرف شده  بازاریابی نسبت 
پیش بینی تأثیرات آن ها به صورت دقیق صحبت کنید، سرمایه گذاران با امنیت 

خاطر بیشتری حاضر به همکاری و مشارکت در کسب وکارتان خواهند شد.
سرمایه گذاری خطرپذیر

سرمایه گذاری خطرپذیر از جهاتی شبیه جذب سرمایه گذار فرشته برای تأمین 
در  خطرپذیری  سرمایه گذاری  شرکت های  است.  کسب وکار  مالی  نیاز های 
سراسر کشور در حال شکل گیری هستند که تمایل دارند روی شرکت های نوپا 
و دانش بنیان پرظرفیت سرمایه گذاری کنند. سرمایه گذاری خطرپذیر، تأمین 
سرمایه الزم برای شرکت ها و کسب وکار های نوپا و کارآفرین است که مستعد 
جهش و رشد هستند که البته سرمایه گذاری روی مجموعه های نوپا معموال با 

ریسک فراوانی همراه است.
سرمایه گذاران خطرپذیر با ارزیابی موشکافانه خود، شکاف سرمایه و کمبود 
نقدینگی شرکت های کارآفرین را جبران می کنند و در گروه سهامداران آن ها 
قرار می گیرند. سرمایه گذار خطرپذیر معموال می داند اگر در ده شرکت نوپا 
سرمایه گذاری کند احتماال هشت شرکت با شکست روبه رو می شوند، اما همان 
دو شرکت موفق می توانند بازگشت سرمایه و سودآوری را به دنبال داشته 
باشند؛ بنابراین شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر پس از ارزیابی شرکت  های 
متقاضی همزمان روی چند مجموعه سرمایه گذاری می کنند تا مطمئن شوند 
حداقل در یکی از آن ها سرمایه گذاری موفقی خواهند داشت. سرمایه گذاران 
در ازای پولی که سرمایه گذاری می کنند، سهام آن شرکت را می گیرند و در 

سود و زیان شرکت ها سهیم می شوند.
یادتان باشد مهم ترین عامل برای رشد و رونق کسب وکار، تأمین منابع مالی 
هزینه  با  اما  کوچک،  کسب وکاری  راه اندازی  کنید  فکر  شاید  است.  مکفی 
شخصی بسیار به صرفه تر از کسب وکاری است که با منابع مالی مانند وام و 
سرمایه گذاری تغذیه می شود، اما این طرز فکر در دنیای کسب وکار امروزی 
جایگاهی ندارد، زیرا در دنیای پر رقابت امروز ایده ای موفق خواهد شد که در 
زمان مناسب بتواند به بهترین شکل در مکان مناسب ارائه شود و این موضوع 

قطعا نیازمند سرمایه ای فراتر از پس انداز شخصی خواهد بود!
دریافت وام از منابع خصوصی

در صورتی که شرایط مورد نیاز برای دریافت وام بانکی را نمی توانید فراهم 
کنید یکی از بهترین گزینه ها استفاده از تسهیالت خصوصی است. در حال 

حاضر شتاب دهنده های بسیاری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند که 
با سرمایه خصوصی کار می کنند و خدمات متنوعی را به کسب وکار های نوپا 

و فناورانه ارائه می دهند.
مراکز  این  گوناگون،  مخارج  برای  نیاز  مورد  مالی  کمک هزینه های  عالوه بر 
می توانند با تخصیص فضای کار مشکل مالی اجاره محل کار را نیز برطرف 
کنند. این مجموعه های حمایتی معموال خدمات مشاوره ای و آموزشی نیز برای 
اعضای خود فراهم می کنند که می تواند کسب وکار را چندین قدم بدون صرف 
هزینه پخته تر و در واقع با افزایش دانش و آگاهی کارآفرینان صرف هزینه در 
مجموعه های کسب وکاری را هدفمندتر کند. همچنین در شرایط دشواری که 
هر کسب وکار نوپایی با آن روبه رو می شود از شما محافظت و پس از رسیدن 

به تعادل مورد نیاز شما را برای مستقل شدن آماده می کنند.
جذب فرشته های سرمایه گذار

وام های  به  نسبت  توسعه کسب وکار  و  برای رشد  بزرگ  جذب سرمایه گذار 
کسب وکاری این مزیت را دارد که نگرانی بابت بازپرداخت پول نخواهید داشت. 
اگرچه بسیاری از کارآفرینان این تصور را دارند که نباید کسب وکارشان را 
انجام شده جذب سرمایه گذار  براساس مطالعات  اما  با کسی شریک شوند، 
توسعه  و  برای رشد  نیاز  مورد  تأمین سرمایه  برای  بهترین روش ها  از  یکی 

کسب وکار های کوچک است.
این  بر  کند عالوه  روی کسب وکارتان سرمایه گذاری  زمانی که سرمایه گذار 
که توانسته اید منابع مالی مورد برآورد برای فعالیت کسب وکارتان را فراهم 
کنید، از آنجا که سرمایه گذار همواره به دنبال بازگشت سرمایه و سودآوری 
سرمایه گذاری اش خواهد بود از تمام شبکه های ارتباطی و تجربیاتی که در 
دنیای کسب وکار به دست آورده به نفع رشد و توسعه بیشتر کسب وکارتان 
استفاده می کند. در نتیجه شانس بقا و رشد کسب وکارتان چند برابر خواهد 

شد.
سرمایه گذاران فرشته معموال افراد خبره و باتجربه در دنیای کسب وکار هستند 
که عالوه بر داشتن شبکه های ارتباطی گسترده، با ارائه تجربیات شان به رشد 
و توسعه کسب وکار های نوپا کمک می کنند یا به عبارت دیگر زیر بال و پرشان 
را می گیرند تا زیست بوم کسب وکاری کشور فعال و پویا شود و رونق گیرد. 
این افراد معموال افراد خطرپذیری هستند، اما برای جلب نظرشان باید بتوانید 
به اندازه کافی قانع شان کنید که کسب وکارتان ارزش سرمایه گذاری را خواهد 
داشت. اگر بتوانید خود را به خوبی به آن ها اثبات کنید، آن ها تمام تالش شان 

را برای کمک به رشد کسب وکار به کار می گیرند.
تأمین سرمایه از نهاد های دولتی

و  نوآوری  صندوق  مشارکت  طرح  از  استفاده  حتی  و  دولتی  حمایت های   
شکوفایی هرقدر هم قابل توجه نباشد، می تواند تا حدی از نیازهایتان را تا 
زمانی که بتوانید سرمایه گذار قدرتمند خصوصی برای کسب وکارتان بیابید، 
تأمین کند. در حال حاضر روش های گوناگونی برای حمایت از کسب وکار های 
نوپا و دانش بنیان در صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و 

فناوری فراهم شده است.
این مجموعه با تسهیل روند اداری براساس شرایط کسب وکار از روش های 
حمایتی متنوعی مانند تسهیالت مناسب با بهره کمتر، هم سرمایه گذاری یا 
کمک هزینه رهن محل کار به کارآفرینان ارائه خدمات می کند. همچنین اگر 
کسب وکارتان در جهت رفع نیاز های کشور یا نهاد خاصی باشد می توانید با 
ارائه طرح خود از بودجه های حمایتی یا سایر تسهیالت در نظر گرفته شده 

بهره مند شوید.
به عنوان مثال در حال حاضر شرکت های خودروسازی بزرگ کشور در زمینه 
نیاز  اعالم  دانش بنیان  به شرکت های  خود  وارداتی  قطعات  از  برخی  تأمین 
کرده اند و از مجموعه هایی که قادر به ساخت آن ها باشند حمایت های خوبی 

می کنند.

چگونه برای کسب وکار، منابع مالی جذب کنیم؟


