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اخبار استان

نماینده وزیر کار در مناطق سیل زده گفت: تمامی کارگران 
بیمه شده مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی در مناطق سیل 

زده مقرری بیمه بیکاری دریافت خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، کریم یاوری مشاور وزیر و نماینده ویژه وزیر اعالم 
ناشی  اثر حادثه  در  آن ها  بنگاه های  کارگران که  تمامی  کرد: 
بیمه  از سیل دچار آسیب و موجبات تعطیلی کارگاه شده و 
شده مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشند بدون در نظر 
گرفتن مدت شش ماه برای سابقه بیمه پردازی مشمول دریافت 
مقرری بیمه بیکاری می گردند و از این حمایت اجتماعی بهره 

مند خواهند شد.
و  زده  سیل  مناطق  استان های  کل  ادارات  داد:  ادامه  وی 

محل  در  مستقر  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  واحدهای 
به  شدند  مکلف  دیده  آسیب  اقتصادی  بنگاه های  و  کارگاه ها 
به اخذ تقاضای متقاضیان  با فوریت و دقت نسبت  سرعت و 
مشمول اقدام و پرونده آن ها در سریع ترین زمان ممکن برای 

پرداخت مقرری بیمه بیکاری تکمیل کنند.
یاوری افزود: قطعاً دولت و به ویژه بانک مرکزی برای آن دسته 
دچار  آن ها  اقتصادی  بنگاه  که  آفرینان  کار  و  کارفرمایان  از 

آسیب شده تمهیدات الزم را منظور و اعالم خواهند کرد.
نماینده ویژه وزیر کار تاکید کرد: کارگران مشمول قانون کار 
و تأمین اجتماعی آسیب دیده از سیل حتی اگر یک ماه بیمه 
پردازی انجام داده باشند بدون هیچ گونه دغدغه ای مطمئن 

باشند مقرری بیمه بیکاری برای آنان برقرار می شود.

مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور معلوالن با اشاره به استخدام 
در  و  بسته ایم  قرارداد  برنامه ریزی  مدیریت  با سازمان  ما  توانخواهان گفت: 
به طور کلی  افراد دارای معلولیت  حال حاضر سهمیه سه درصد استخدام 
قرار  بهزیستی  سازمان  اختیار  در  و  می شود  جدا  ها  استخدام  سرجمع  از 

می گیرد.
با  تخصصی  نشست  حاشیه  در  محمودی نژاد  همت  علی  ایرنا،  گزارش  به 
روسای شوراهای شهر و ورستا کرمان در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی و با اشاره به دیدارخود با معلوالن و 
مدیران تشکل های معلوالن استان کرمان افزود: مسائل زیادی در مورد قانون 

حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بیان شد.
حقوق  از  حمایت  قانون  اجرای  برای  ما  تالش  تمام  اینکه  به  اشاره  با  وی 
با توجه به شرایط خاص کشور مقاومت هایی وجود دارد  اما  معلوالن است 
قانون سخت  این  از  راستای حمایت  بودجه در  تامین  امکان  اظهار داشت: 
شده اما امسال موفق شدیم هزینه افراد دارای آسیب نخاعی را از ۲۵۰ هزار 

تومان به ۵۵۴ هزار تومان ارتقا دهیم.
مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور معلوالن ادامه داد: در گذشته 
بودند؛  خانوار  و سرپرست  معلول  که  خانواده هایی  از  نفر  هزار  حدود ۱۷۰ 

مستمری مربوط به ابعاد خانواده را دریافت نمی کردند اما در حال حاضر این 
مهم تحقق یافته است.

محمودی نژاد با بیان اینکه مشکالت افراد دارای معلولیت زیاد است تصریح 
کرد: از مسئوالن سازمان نظام مدیریت برنامه ریزی انتظار داریم به حداقل 
بودجه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی که در قانون حمایت از حقوق معلوالن در 
نظر گرفته شده بود؛ جامه  عمل بپوشانند زیرا شنیده ها حاکی از آن است که 

در ۶ ماهه دوم آن را پرداخت می کنند.
وی با بیان اینکه معلوالن مشکالت زیادی دارند به ویژه در استان کرمان که 
از نظر مالی وضع بسیار پایینی دارند و دولت باید کمک کند بیان داشت: 
یکی از دغدغه های معلوالن این استان در خصوص تامین وسایل توانبخشی 

و امکانات برای ورزشکاران معلول در المپیاد ۲۰۲۰ بود.
مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور معلوالن با بیان اینکه سرانه 
مسئوالن  و  مدیران  البته  است  باال  بسیار  معلولیت  دارای  افراد  نگهداری 
استان کرمان تمام تالش خود را برای ارتقا بهبود کیفیت زندگی افراد دارای 
معلولیت به کار می گیرند اما تالش و کوشش سازمان بهزیستی نمی توانند 
کامل کننده باشد افزود: با توجه به اینکه سازمان بهزیستی یک سازمان ۱۰۰ 
درصد حمایتی است باید تمام هزینه ها اختصاص یابد اما در سال گذشته با 

۱۶ درصد انقباض بودجه روبرو بودیم و این امر مشکالت معلوالن را زیاد 
کرده است.

محمودی نژاد با اشاره به اینکه در دیدار با نمایندگان مردم کرمان در مجلس 
شورای اسالمی نیز خواستار پیگیری اختصاص بودجه کامل معلوالن شدیم 
از  و  است  تنها  و دست  بهزیستی یک سازمان حمایتی  بیان کرد: سازمان 
استاندار کرمان خواستار دستور قطعی در راستای اجرای ماده هشت قانون 
از مراکز، موسسات و  استفاده معلوالن  بر  از حقوق معلوالن مبنی  حمایت 

ساختمان های ورزشی به  طور رایگان هستیم.
معلوالن،  مشکالت  از  یکی  گفت:  نیز  کرمان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
مناسب سازی محیط و عدم امکان حضور راحت در مکان های عمومی است 
افراد  امور  در  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس  مشاور  تخصصی  نشست  که 
راستا  این  در  کرمان  روستای  و  شهر  شوراهای  روسای  با  معلولیت  دارای 

برگزار شده است.
باید  برنامه های خود  در  روستا  و  افزود: شوراهای شهر  زاده  عباس صادق 
توجه جدی به مناسب سازی محیط برای معلوالن داشته باشند تا در راستای 
احقاق حقوق معلوالن گام های بلندی برداشته شود و این مهم باید از بُعد 

شهروندی و مسئولیت اجتماعی رعایت شود.

نماینده ویژه وزیر کارخبر داد:

پرداخت مقرری بیمه بیکاری به تمام کارگران مناطق سیل زده 

مشاور بهزیستی:

سهمیه استخدام معلوالن در اختیار بهزیستی قرار می گیرد

خبر
پایان عملیات امداد و نجات 

در استان کرمان 
و  فرمانداری ها  تالش  با  گفت:  کرمان  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
دستگاه های اجرایی استان در حال حاضر استان کرمان از حالت 
تقریبا  و  می شود  نزدیک  عادی  حالت  به  و  شده  خارج  اضطرار 

عملیات امداد و نجات رو به پایان است.
مجید سعیدی مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان در گفتگو با 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  گفت: استان 
کرمان طی پنج شبانه روز تحت تاثیر فعالیت بسیار پرحجم سامانه 
بارشی بود و نیمه شمالی استان درگیر کوالک و برف شدید و نیمه 

جنوبی گرفتار سیل و باران شدید بود.
او افزود: تاکنون هفت شهرستان خسارت را اعالم کرده اند که در 
میلیارد   ۴۸ راه  بخش  در  تومان،  میلیارد   ۱۲۹ کشاورزی  بخش 
تومان  میلیارد   ۴۵ ساختمان  و  زیربنایی  تاسیسات  در  و  تومان 

خسارت اعالم شده است.
سعیدی تصریح کرد: در بارش های اخیر نزدیک به ۴۰۰ منطقه در 
استان دچار وضعیت بحرانی و اضطرار شد که با توجه به آمادگی 

قبلی، خدمات و ماشین آالت را در مناطق گرفتار افزایش دادیم.
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان گفت: در پی بارش های اخیر 
و وقع سیل ۶۰ روستا دچار قطعی آب شد که اکنون آب ۵۹ روستا 
برقرار شده و ۱۰۰ روستا با ۲۵۰۰ مشترک دچار قطعی برق شدند 
که همه وصل شده و تنها یک روستا در منوجان باقی مانده و به 

علت عدم دسترسی زمینی، برق آن هنوز وصل نشده است.
اوافزود: هالل احمر استان کرمان به ۹۷ روستا امدادرسانی کرده و 
در بین ۱۴۲۰ خانوار با جمعیتی بیش از ۶ هزار نفر اقالم معیشتی 

توزیع و امدادرسانی شده است.
امن  مکان  در  و  تخلیه  را  خانوار  با ۵۰  روستا  دو  سعیدی گفت: 
مستقر کردیم و ۲۵ روستا نیز در معرض خطر قرار داشتند که با 

تغییر مسیر سیالب تخلیه نشدند.
گنج  قلعه  شهرستان  در  روستا  دو  در  فقط  اکنون  کرد:  بیان  او 
استان  از  دلیل جاری شدن سیالب  به  و  نکرده  فروکش  سیالب 
سیستان و بلوچستان، در وضعیت اضطرار قرار گرفته اند و تا پایان 

روز گذشته امکان دسترسی زمینی نداشته اند.
ایم  کرده  برقرار  اخیر  روز های  طی  که  راه هایی  افزود:  سعیدی 
خدمات  ارائه  برای  باید  و  است  ضروری  دسترسی  برای  راه هایی 

تکمیلی راه ها باز شود.
و  گنج  قلعه  در  گفت:  کرمان  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
خسارات  گزارش  هنوز  بوده  بیشتر  خسارات  شدت  که  منوجان 

تکمیل نشده است.
او بیان کرد: در روز های نخست وقوع سیل در جنوب استان کرمان 
اسکان اضطراری داشتیم و با فروکش کردن سیالب، به تدریج هم 

استانی ها در حال بازگشت به منازل هستند.
به آمادگی  با توجه  مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان گفت: 
سیل  در  تلفاتی  و  مصدومت  هیچگونه  کرمان  استان  در  قبلی، 
نداشته ایم و تنها تعدادی تصادفات جزئی در جاده ها رخ داده که 

با انجام اقدامات اولیه مشکلی از این بابت نداریم.
او افزود: ۴۸ تیم امدادی در استان فعالیت می کند، عالوه بر اینکه 
نیرو های  و  دارند  نیرو هایی  نیز  فرمانداری  و  راه  برق،  راهداری، 

اورژانس استان در آماده باش کامل هستند.
سعیدی با اشاره به آمادگی استان کرمان گفت: هنوز پایان عملیات 
استان  نیرو های عملیاتی در سراسر  و  نشده  اعالم  نجات  و  امداد 
اقدام  بتوانند  احتمالی  حادثه  بروز  صورت  در  تا  هستند  مستقر 

کنند.

باور  این  بر  پزشکی  آموزش  و  ،درمان  بهداشت  وزیر  عالی  مشاور 
مبتنی  اقتصادی  های  گذاری  سیاست  فکر  به  حاکمیت  که  است 
بر جمعیت نیست و این در حالی است که باید برای جلوگیری از 
به کمک  گذار  اثر  مولفه  این  از  صیانت  و  زودرس جمعیتی  پیری 

مردم برویم.
مسئوالن  با  تخصصی  نشست  حاشیه  در  اکبری  محمداسماعیل 
دانشگاه علوم پزشکی بم به خبرنگار ایرنا گفت: به نظر من  مهمترین 
مساله کشور موضوع جمعیت است و همانطور که مقام معظم رهبری 
فرمودند زمانی به یاد جمعیت می افتیم لرزه بر اندام آدم می افتد 

و باید ابهامات موجود در جهت رفع این مولفه مهم را رفع کنیم .
راهکارهای  این مشکالت  رفع  افزود: در خصوص  اکبری  پروفسور  
و  موارد در حوزه سالمت  این  از  یکی  متعددی مطرح گردیده که 

چگونگی مراقبت از مادر در سنین متفاوت است .
وی بیان کرد: هدف نهایی ما افزایش جمعیت به مفهوم بارداری و 
زایمان بیشتر است و ما حاملگی پرخطر نداریم باید یاد بگیریم از 

خانم های باردار در سنین باال چگونه مراقبت کنیم .

مشاور وزیر بهداشت ادامه داد: در این حوزه باید  زایمان های مشکل 
دار را تشخیص دهیم و بطور مثال اختالالت کرموزمی که در مادران 
سنین باال بیشتر دیده می شود در سنین ۱۸ تا ۳۵ سالگی نیم در 

هزار رخ می دهد.
پروفسور اکبری توضیح داد: در مادران باردار در سنین ۳۵سالگی به 
بارداری  اول  باالتر مراقبت هایی وجود دارد و مادر در سه ماهگی 
اولین عالمت اختالالت کروموزمی  انجام سونوگرافی زمانی  با  خود 
مشخص شد تست های الزم را خواهد داد و در مادران ۴۵ ساله به 
باال درصورت بروز مشکل که یک عدد در۳۰۰  مورد است می توانیم 

طبق قانون نوزاد را سقط کنیم .
مشاور عالی وزیر بهداشت درخصوص وضعیت جمعیت کشور تصریح 
کرد: ما در حال حاضر دارای بهترین ساختار جمعیتی هستیم و افراد 
زیر ۱۵ سال ما حدود ۲۰ درصد ، ۱۵ تا ۶۵ سال حدود ۷۰ درصد و 
سنین باالی ۶۵ سال ما زیر ۱۰ درصد است و بدلیل اینکه تولدهای 
ما سال به سال کاهش پیدا کرده بزودی این وضعیت بهم می خورد 

و به فالکت می رسیم که بسیار نگران کننده است .

وی اظهارکرد: این ساختار ماندگار نیست و در سال های آینده زمانی 
فرزندان ما به سن کار برسند به دلیل اینکه تعدادشان کاهش یافته 

است قدرت تولید کار و درآمدزایی ندارند.
تحت  که  افرادی  ناباروری  اولیه  های  هزینه  تمام  اکبری  گفته  به 
شخصی  مطب  به  فردی  اگر  و  است  رایگان  هستند  بیمه  پوشش 

مراجعه کند دولت معادل آن پول را پرداخت خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان گفت: در حال حاضر 
بیش از ۴۰ درصد شبکه فاضالب شهر سیرجان اجرا شده و پیش بینی 

می شود فاز اول آن تا خرداد سال آینده به بهره برداری برسد.
خانه  تصفیه  و  شبکه  اجرای  ایسنا  با  گفت وگو  در  طاهری«  »محمد 
فاضالب شهر سیرجان را یکی از پروژه های بزرگ شرکت آب و فاضالب 
در این شهر دانست و افزود: با توجه به اینکه ۷۰ تا ۸۵ درصد منابع 
به وسیله چاه های  تبدیل و  به فاضالب  آب شرب شهرستان سیرجان 
مصرف  چرخه  از  عمال  و  تزریق  زیرسطحی  آب  سفره های  به  جذبی 
خارج می شود، تجدید فاضالب استفاده شده می تواند راهکار مناسبی 
برای تامین بخشی از آب مورد نیاز باشد و بازچرخانی پساب حاصل از 
اجرای طرح فاضالب در توسعه صنعتی اقتصادی حوزه شهرستان نیز 

نقشی اساسی دارد.

وی با بیان اینکه اجرای پروژه فاضالب و پساب حاصل از تصفیه فاضالب 
می تواند به حفظ منابع محدود آب کمک موثری کند، ادامه داد: ممانعت 
آب های  آلودگی  از  و جلوگیری  زیرزمینی  آب های  آمدن سطح  باال  از 
زیرزمینی و منابع آب شرب و در نهایت تحقق اصل ۵۰ قانون اساسی 

مبنی بر حفاظت از محیط زیست از دستاوردهای این طرح  است.
طاهری گفت: در همین راستا پروژه اجرای شبکه جمع آوری و تصفیه 
 ۳۸۵ گذاری  سرمایه  با   ۱۳۹۵ سال  در  سیرجان  شهر  فاضالب  خانه 
میلیارد تومان، اجرای شبکه جمع آوری فاضالب شهر سیرجان و ساخت 
تصفیه خانه با مشارکت سرمایه گذاری شرکت کیمیا آبرسان یاور زمین 

آغاز شده است.
وی افزود: طبق قرارداد منعقد شده بین شرکت کاریز و شرکت آب و 
فاضالب استان کرمان، اجرای شبکه فاضالب شهری سیرجان به متراژ 

۳۸۸ کیلومتر در فاز اول و در مجموع ۶۴۷ کیلومتر در تمام معابر شهر 
بر  لیتر  دبی خروجی ۶۰۰  با  فاضالب  تصفیه خانه  احداث  همچنین  و 

ثانیه در دستور کار این شرکت قرار گرفته است .
پروژه  اشتغال زایی  زمینه  در  کرمان  استان  آبفای  شرکت  مدیرعامل 
فاضالب شهر سیرجان گفت: در زمان اجرای پروژه فاضالب در سیرجان، 
برای بیش از ۷۵۰۰ نفر اشتغال زایی شده که از این تعداد ۲۱۵۰ نفر 
به کار  مشغول  غیرمستقیم  به صورت  نفر   ۵۳۷۵ و  مستقیم  به صورت 

می شوند.
طاهری در ادامه پیشرفت اجرای پروژه فاضالب در سیرجان را مناسب 
ارزیابی کرد و افزود: در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد شبکه فاضالب 
در این شهر اجرا شده و پیش بینی می شود تا خرداد سال آینده فاز اول 

آن به بهره برداری برسد.

مشاور عالی وزیر بهداشت:

مولفه جمعیتی باید در سیاستگذاری های اقتصادی کشور لحاظ شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد:

تا خرداد 99 از فاز اول شبکه فاضالب شهر سیرجان بهره برداری می شود

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9801662

بدین وسیله به آقای رسول زنگی آبادی فرزند رمضان به شماره ملی 2994184540 متولد 1365/01/18  
بدهکار پرونده کالسه فوق که برابر گزارش مامور ابالغ ابالغ واقعی به ایشان میسر نگردیده  ابالغ می 
گردد که بابت مهریه به همسر خود مبلغ 4/520/000/000 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در 
این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از 
تاریخ انتشار  این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر 
می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی 

دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 
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اخبار بد چه اثری بر روان کودکان دارد؟ 

سرویس اجتماعی کرمان امروز

 شنیدن اخبار بد و ناگوار و اضطراب آور و نیز بحران های اجتماعی 
و طبیعی، سالمت روانی کودکان را مختل کرده و افت تحصیلی را 

برای آنان به دنبال دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتگو با 
ایرنا با بیان اینکه بسیاری از خانواده ها بدون توجه به حضور کودکان 
اخبار اضطراب آوری همچون درگیری ها، جنگ ها، سیل، زلزله و 
آلودگی هوا را مشاهده و تفسیر می کنند، بر ضرورت دقت خانواده ها 

و  اجتماعی  بحران های  زمان  در  کودکان  روانی  سالمت  حفظ  در 
طبیعی تاکید کرد.

و  تجزیه  به  قادر  کم  سنین  در  کودکان  داد:  ادامه  داوری  رزیتا   
تحلیل اخبار نیستند و اگر کودکی از رفتن به مدرسه امتناع می کند، 
به خواب نمی رود، در خواب کابوس می بیند، حاضر نیست  شب ها 
اینکه دچار عالئم جسمی همچون دل  یا  و  بخوابد  اتاقش  تنها در 
درد، حالت تهوع و سر درد شده، ممکن است بر اثر شنیدن اخبار 

اضطراب آور دچار آسیب شده باشد.
این روانپزشک افزود: بسیاری از کودکان بطور دائم اخبار را پیگیری 
و خود اخبار را در اینترنت جست وجو می کنند و با توجه به عدم 
تکامل رشد شناختی در کودکان، جلوگیری از مواجهه آنان با اخبار 

ناگوار و اضطراب آور ضرورت دارد.
اجتماعی  و  روانی  رفاه  و  آسایش  کردن  فراهم  اینکه  بیان  با  وی 
به  نسبت  کودکان  گفت:  شود،  حفظ  باید  کودک  روان  سالمت 

با  و  می گیرند  قرار  روانی  آسیب های  معرض  در  بیشتر  بزرگساالن 
توجه به اینکه کودکان از لحاظ رشد شناختی کامال تکامل نیافته 

اند، نمی توانند اخبار را درست تحلیل و تفسیر کنند.
این روانپزشک افزود: در بسیاری از مواقع فکر کودکان در مواجهه 
با اخبار زلزله، سیل، جنگ و مسائلی از این قبیل تا مدت ها مشغول 

می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اختالالت 
اضطرابی را از پیامد های مواجهه کودکان با اخبار ناگوار عنوان کرد و 
اظهار نمود: کودکانی که زمینه مشکالت اضطرابی دارند، در مواجهه 

با این اخبار بیشتر در معرض آسیب قرار می گیرند.
 داوری با تاکید بر اینکه کودکانی که زمینه های مشکالت اضطرابی 
دارند، بیش از سایر کودکان در معرض آسیب های روانی قرار دارند، 
البته آسیب روانی کودکان به واکنش های والدین نیز بسیار  گفت: 
وابسته است، والدینی که خود دچار اضطراب هستند و دائم اخبار 

را پیگیری و درباره آن بحث و ابراز نگرانی می کنند، فرزندشان را 
تحت تاثیر قرار می دهند.

روان  سالمت  در  والدین  زندگی  سبک  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
کودکان تصریح کرد: بسیاری از کودکان مضطرب، والدین مضطرب 
و  می کند  تشدید  را  کودکانشان  مشکالت  آنان  رفتار های  و  دارند 
دیدن صحنه های خشن می تواند در کودکان اختالل استرس پس از 
سانحه ایجاد کند و پس از دیدن یک صحنه خشونت آمیز با توجه 
به اینکه کودک در این صحنه حضور نداشته، دائم در ذهن کودک 
تکرار می شود و این تکرار وی را دچار استرس، ترس، تپش قلب و 

لرزش اندام ها می کند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ضرورت 
بررسی وضعیت کودکان و نوجوانانی که در آنان عالئم آسیب روانی 
تاکید  حوزه  این  متخصصان  و  مشاوران  توسط  می شود،  مشاهده 

کرد.

یادداشت های 
گاه و بی گاه

نادانی 
همه چیز فراهم بود تا به روال همیشه یادداشتی بنویسم اما هر چه به 
ذهنم مراجعه کردم هیچ سوژه ای نیافتم. پنداری در تاریک 
خانه ای پا گذاشته بودم که اثری از هیچ آگاهی یافت نمی 
شد. ساعتی گذشت ناگهان برق شادی در نگاهم جهید و با 
خوشحالی از جای پریدم در پوست خود نمی گنجیدم چون 
تازه در حد ذره ای به نادانی خود پی برده بودم. آن شب تا 
صبح خواب به چشمم نیامد فردای آن روز کاغذ سفید شب 
قبل را در حالی که مسرور و شادمان بودم به تحریریه بردم تا 

آنها هم متوجه موضوع شوند.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

از شرق تا غرب 
زمین باران 

گرفت ...

این روزها محبت اتفاقی نیست که طبق قصه ها و داستان 
تالش  با  باید  بلکه  گیرد  قرار  پایمان  پیش  تصویری  های 
و پشتکار در زندگی آن را جلب کرد وگرنه رابطه های 
محبت آمیر تصادفی نبوده و از سوی شانس بر سر راهمان 
قرار نمی گیرند یا باید کسانی ملزم به محبت در زندگی 
باشند یا اینکه در پاسخ به خوبی هایمان به محبت متقابل 
رسیده باشیم و گرنه هیچ انسانی به دنیا نیامده که ازدیگران 
ادعای  و  کرده   تکیه  ابریشم  های  تخت  به  بوده  طلبکار 
پادشاهی بر آدمیان را داشته باشد در حالی که مردم ملزم 
را  کودکانه  رویاهای  این  باشند  او  به  دریغ  بی  محبت  به 
دور باید انداخت. برای خوب بودن کافی است که محبتی 
را دوبرابر پاسخ دهیم یا حداقل پاسخی برابر با آن را در 
هایی  منفعت  ستدها  و  داد  این  در  تا  باشیم  داشته  آستین 
شکل بگیرد در نهایت جهان تبدیل به بازار مهربانی گردد. 
لبریز  طبعی  و  بوده  آفرین  لذت  در چنین جهانی  زندگی 
از آرامش به آدمیان می دهد. کاش همگی خود را مقید 
و  تر  شفاف  پاسخی  لطفی  هر  جواب  در  که  کردیم  می 
مقابل  در  و  برانگیزیم  را  عشق  حیرت  و  داشته  دلپذیرتر 
خوبی هایمان هیچ توقعی نداشته باشیم توقع زیادی داشتن 
شخصیتی سیاه در ما ایجاد می کند. تنهایی همچون چاهی 
است که پایمان را به اعماق فراموشی می کشاند برای فرار 
باید که محبت ورزیدن را در اولویت امور  از این حادثه 
از  ناگسستنی  تا یک حلقه ی  دهیم  قرار  هایمان  برنامه  و 

زنجیره ی زندگی باشیم. 
از مهر و ماهت رنگ دنیا غرق گل شد 

از شرق تا غرب زمین باران گرفت و 
دنیای ما هر چند جان می داد در خون 

دل بستن و آزادگی آسان گرفت.

به قلم 
مهناز سعید 

روایت »کرمان امروز« از آخرین وضعیت سیل زدگان در مناطق جنوبی استان و همه آنچه که آمارها از خسارت هامی گویند؛

خـسـارات آب آورده جنوب استان

سرویس خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره: 
در  هم  آن  استان،  جنوب  در  آسا  سیل  های  بارش 
اصال  و  و درگیر خشکسالی هستند  مناطقی که محروم 
آمادگی مواجهه با چنین وضعیتی را ندارند، خسارت های 
سنگینی را  به بار آورده و مردم فقیر منطقه را از هستی 
جنوب  وضعیت  رو  پیش  گزارش  در  است.  کرده  ساقط 

استان را در پی سیل اخیر بررسی می کنیم.
باز سیل غافلگیر کننده

با اینکه سازمان هواشناسی استان از پیش در خصوص 
ورود این سامانه بارشی  به استان خبر و درباره احتمال 
سیل نیز هشدار داده بود گویا هیچ کس – نه مردم و نه 
مسئوالن _ آن  را  باور نکرده و برای مواجهه با وضعیت 
باران موجب  امر،  این  در   بودند.  نشده  آماده  اضطراری 
طغیان رودخانه های محلی شد و از روستاها و زمین های 
ها،  بارندگی  از  پس  اکنون  درآورد.  سر  مردم  کشاورزی 
برآوردهای اولیه حاکی از خسارت سنگین سیل  به زیر 

ساخت های منطقه است.
خسارت ۶۰ میلیارد تومانی سیالب در قلعه گنج

از  قلعه گنج  فرمانداری  سرپرست  زمینه  همین   در   
و  زیرساختی  حوزه های  در  تومانی  میلیارد   ۶۰ خسارت 
کشاورزی این شهرستان بر اثر بارندگی های اخیر و جاری 

شدن سیالب خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری " کرمان نو"، مهدی شهسواری 
آبگرفتگی  و  فصلی  رودخانه های  طغیان  پی  در  گفت: 
چراغ آباد  جمله  از  قلعه گنج  روستایی  منازل  از  بسیاری 

روستاهای  از  بسیاری  و  مرکزی  بخش  در  جنگل آباد  و 
دیگر، اهالی این مناطق ناچار به خروج از منازل مسکونی 

خود شدند.
وی افزود: راه ارتباطی ۴۴ روستا در بخش چاه دادخدا 
نیروهای  همت  به  اما  شد،  مسدود  روز   ۲ مدت  به  نیز 
راهداری هم اکنون تمامی محورهای ارتباطی باز و تردد 

در آنها جریان دارد.
مسکن  حوزه  به  خسارت  بیشترین  کرد:  عنوان  وی 
گذشته  سال های  در  که  آنجا  از  و  شده  وارد  روستایی 
بسیاری از اهالی روستاها مسیر سیالب را جابجا کرده و 
در حریم رودخانه ها اقدام به ساخت و ساز کرده اند باعث 
دچار  مسکونی  منازل  سیالب،  شدن  جاری  با  که  شده 

آبگرفتگی شوند.
شهسواری گفت: به گفته کارشناسان، حدود ۵۰۰ واحد 
مسکونی در بخش مرکزی و چاه دادخدای قلعه گنج دچار 
آسیب جدی شده اند و متاسفانه این واحدهای مسکونی 
از واحدهایی بودند که طی  سال های اخیر ساخته شده 

بودند.
نگاه  نیازمند  هرحال  به  داد:  ادامه  قلعه گنج  فرماندار 
ویژه همه مسووالن استانی و کشوری به این شهرستان 

هستیم.

بخش کشاورزی قلعه گنج ۱۸ میلیارد تومان 
خسارت دید

بر پایه گزارش " کرمان نو"غالمعباس سلیمانی رییس 
اخیر  سیالب  است:  گفته  نیز  قلعه گنج  کشاورزی  جهاد 
به بخش  تومان خسارت  میلیارد  به ۱۸  قریب  قلعه گنج 

کشاورزی وارد کرد.
وی افزود: بیشتر این خسارات در مزارع گندم و ارَزن 
و محصوالت جالیزی بوده و در بخش آب و خاک نیز به 

۱۸ رشته قنات خسارت وارد شده است.
رییس جهاد کشاورزی قلعه گنج تصریح کرد: قریب به 
۴۰ حلقه چاه کشاورزی به دلیل آبگرفتگی تخریب شده 

است.
قنوات  حوزه  در  وارده  خسارات  بیشترین  گفت:  وی 
و  بوده  رمشک  تابعه  روستاهای  قنات های  به  مربوط 
همچنین ۳۰۰ راس دام سبک و سنگین در این سیالب  

تلف شده اند.
به  توجه  با  دام  تلفات  آمار  البته  داد:  ادامه  سلیمانی 
اینکه بسیاری از مناطق عشایری و روستایی، صعب العبور 

هستند باید بیشتر باشد.
حاجی آباد  زده  سیل  روستای  دهیار  احمدی  مصطفی 
این روستا ۴۵ خانوار جمعیت دارد  قلعه گنج هم گفت: 

که بیشتر منازل آنها دچار آبگرفتگی شده و حین بارش 
باران به مدت یک شبانه روز برق روستا قطع بود و روز 

بعد وصل شد.
روستا  این  و کشاورزان  مرغداران  از  محمدرضا فالحی 
نیز به ایرنا گفت: یک سال بود که مجتمع پرورش مرغ 
طغیان  اما  بودم  کرده  اندازی  راه  را  روستایی  دار  شاخ 
رودخانه و وقوع سیالب به مزرعه ام موجب شد که تعداد 
۶۰ قطعه از این مرغ ها تلف شوند که ارزش هر قطعه مرغ 

شاخ دار روسی ۱۵۰ هزار تومان بود.
یک  هر  ازای  به  کشاورزی،  برای  کرد:  تصریح  فالحی 
هکتار زمین ۲ میلیون و پانصد هزار تومان لوله و نوار تیپ 
خریداری کرده بودم و جمعا هشت هکتار زمین کشاورزی 
را به آبیاری قطره ای مجهز کرده بودم اما همه لوله ها و 

نوار تیپ ها را سیل خراب کرد.
در  گفت:  نیز  رمشک  دهستان  اهل  ُدرزهی  محمد 
دهستان رمشک بیشتر اراضی که نزدیک رودخانه بودند 
وارد  خسارت  هم  روستا  منازل  به  و  شده  آسیب  دچار 

شده بود.
او اعتقاد دارد که طی ۲۰ سال گذشته رودخانه رمشک 

با این حجم از آب طغیان نکرده بود.
گفت:  هم  سرخ قلعه  شومهری  دهیار  خواجویی  محمد 
همه سیل بندهای حاشیه روستای شومهری، آبگیری و 
بعضا تخریب شده و به مزارع خیار و گوجه به طور ۱۰۰ 

رصد خسارت وارد شده است.
سخن آخر

ندارد  آبادی  و  آباد  با  سنخیتی  هیچ  سیل  تردید  بی 
به حال  را  زده  نمی شود که مردم  سیل  دلیل  این  اما 
و  احمر  هالل  نیروهای  خوشبختانه  کرد.  رها  خودشان 
سایر ارگان های معین به عالوه کمک نیروهای مردمی به 
میدان آمده اند اماکافی نیست باید در این زمینه کارهای 

بیشتر و بزرگ تری صورت بگیرد. 

 بارش های سیل آسا در جنوب استان، آن هم در مناطقی که محروم و درگیربا   
خشکسالی هستند، خسارت های سنگینی را  به بار آورده و زندگی را برای مردم آسیب 
پذیر این منطقه سخت کرده است. در همین  زمینه سرپرست فرمانداری قلعه گنج از 
خسارت ۶۰ میلیارد تومانی در حوزه های زیرساختی و کشاورزی این شهرستان بر اثر 
بارندگی های اخیر و جاری شدن سیالب خبر داد. به گفته کارشناسان، حدود ۵۰۰ واحد 
مسکونی در بخش مرکزی و چاه دادخدای قلعه گنج دچار آسیب جدی شده  و سیالب اخیر 

قلعه گنج قریب به ۱۸ میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی وارد کرده است و...
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نوشتاری درباره  کتاب »شکسپیر برای فیلمنامه نویسان« اثر ِجی. ام. ایونسن

محمدعلی جمالزاده؛ میانجی صلح مردم کوچه و بازار با ادبیات

معرفی چند کتاب داغ برای روزهای سرد زمستان

سرویس ادبی کرمان امروز
 

جهان  سراسر  در  آدم ها  از  نفر  میلیون ها 
را  است«  این  مساله  نبودن؟  یا  »بودن  جمله 
می شناسند و به کار می برند. شکسپیر به اعتقاد 
منتقدان  تا  گرفته  مخاطبان  عامه  )از  همگان 
ادبی و هنری(، منسجم ترین و بهترین کمدی ها، 
را  انگلیسی  ادبیات  تاریخ  حماسه های  و  درام ها 
و  کالسیک  دوران  اگر  عبارتی  به  است.  نوشته 
منظومه های قرون وسطائی را کنار بگذاریم، در 
طول پنج قرن گذشته و از دوران میانه تاکنون، 
ادبیات  در  و دست نیافتنی  یگانه  نامی  شکسپیر 
و هنر های نمایشی بوده است. اما به راستی چه 
چیزی شکسپیر و آثار وی را در مضمون و فرم 
این چنین منحصر به فرد کرده است که هر روز 
در چندصد سالن در سراسر دنیا آثار وی به روی 
سعی  سینمایی  کارگردانان  و  رود  می  صحنه 

می کنند در فیلمنامه خود از وی الهام گیرند یا 
به او ارجاع داده و ادای دین کنند.

برای  »شکسپیر  خواندنی  کتاب 
فیلمنامه نویسان« به همین نیت نوشته شده است 
و برخالف عنوانش، نه تنها برای فیلمنامه نویسان 
و اهالی پشت صحنه سینما و تئاتر قابل استفاده 
است، بلکه برای مخاطبان عالقمند به نقد ادبی 
نکات  نیز  فیلم  خوره های  حتی  و  سینمایی  و 
است  ذکر  به  دارد. الزم  فراوانی  و  توجه  درخوِر 
به دلیل ارجاعات فراوان کتاب به نمایشنامه های 
است  بهتر  مختلف،  سینمایی  آثار  و  شکسپیر 
تا  کتاب،  از  بیشتر  مندی  بهره  برای  مخاطب 
دوران  از  را  سینما  تاریخ  برجسته  آثار  حدودی 
کالسیک تا مدرن تماشا کرده باشد و از سویی با 
فقرات اصلی نمایشنامه های شکسپیر آشنا باشد 

و آن ها را خوانده باشد.
"جی. ام. ایونسن« در اثر خواندنی خود سعی 
استثنائی  نبوغ و خالقیت  از  تا گوشه هایی  دارد 
شکسپیر را که مرز های زمان و زبان را درنوردیده 
به  وی  کند.  رمزگشایی  مخاطب  برای  است، 

پیچیدگی های روایی و رواشناختی آثار شکسپیر 
نظر دارد در حالی که ابتکارات فرمی وی را نیز 
حال،  عین  در  و  می آورد  مخاطب  روی  پیش 
پرداخِت شکسپیر به مضامینی بغرنج و حساس، 
خانواده  وظیفه،  عشق،  "جنگ،  مانند  مهم  اما 
به  که  مضامینی  دهد،  می  توضیح  را  میهن"  و 

شدت انسانی و انقضاگریزند.
از  بسیاری  که  است  آگاه  ایونسن«  ام.  "جی. 
عام  مخاطبان  حتی  یا  و  منتقدان  نویسندگان، 
در  ولو  شکسپیر  مانند  آثاری  که  دارند  دوست 
نمی دانند  اما  بنویسند،  خودشان  اندازه  و  حد 
شخصیت های  رواشناختی  عمِق  به  چگونه  که 
را  خود  لحن  چگونه  یا  شوند  نزدیک  شکسپیر 
به کمدی و درام های وی شبیه سازند. نویسنده 
در  موجز  و  خالصه  طور  به  است  کرده  سعی 
فصول مختلف با نگاه به آثار متنوع از شکسپیر و 
ذکر نمونه های همسان در تاریخ سینما، در یک 
ما  برای  را  شکسپیر«  »جادوی  ترفند های  کالم 

برمال کند.
َمگوِی  راز های  افشای  مدعی  ایونسن  هرچند 

کار  که  است  معترف  خود  اما  است،  شکسپیر 
از  نویسنده  میشود گفت  دارد.  بر دوش  سختی 
و  است  آمده  بیرون  سربلند  خود  آزمون سخِت 
نقطه درخشان کارش، فرِم مناسب کتاب اوست. 
ایونسن سعی کرده است در هر فصل چند درس 
و نکته از قدرِت دراماتیک شکسپیر را با تمرکز 
و  سینمایی  فیلم  چند  درخشان  لحظات  بر 
مثال هایی ملموس بیان کند و در کار خود موفق 
بوده است. زیرا یکی از بهترین شیوه های انتقال 
در  است.  دراماتیک، »فیلم«  الگو های  و  مفاهیم 
آموزش  نمیتوان  را  نویسندگی«  »فن  که  حالی 
باقی  و  داد  نشان  را  مسیر  میتوان  نهایتا  و  داد 
ماجرا به استعداد و درک مخاطب بستگی دارد، 
را به خوبی و روشنی  ایونسن مسیر  اینجا  و در 

نشان می دهد.
در انتهای هر فصل کتاب، فهرستی از فیلم های 
برای  تمرین  سه  و  تماشا  برای  پیشنهادی 
نویسندگی ضمیمه شده است تا راهنمایی برای 
عالقه مندان و نویسندگان جوان باشد. کتاب به 
هیچ عنوان وارد جزئیات فنی و مسائل تکنیکی 

سرفصل هایی  قالب  در  صرفا  و  نمیشود  پیچیده 
را  مناسبی  کلید های  و  می پردازد  روشنگری  به 
مسیر  این  خود  تا  میگذارد  مخاطب  اختیار  در 
دشوار را ادامه دهد. هر فصل مهمترین لحظات 
ضمیمه  در  و  است  کرده  ذکر  را  نمایشنامه  هر 
پایان کتاب خالصه ای از هر نمایشنامه ذکر شده 

است، تا مخاطب عالقمند برای آشنایی بیشتر 
به آن ها مراجعه کند.

ام.  اثر ِجی.  فیلمنامه نویسان«  برای  "شکسپیر 
ایونسن را »فرشاد رضایی« به فارسی برگردانده 
 ۱۸۴ در  تازگی  به  را  آن  ققنوس  نشر  و  است 
صفحه به چاپ رسانده و با قیمت ۱۸.۰۰۰ تومان 

عرضه نموده است.
کارگردانان،  بازیگران،  "چرا  کتاب:  متن  -از 
منتقدان و خوانندگان به متِن هملت عالقمندند؟ 
چرا این نمایشنامه تا این حد مهم است؟ نوآوری 
اصلی این نمایشنامه، خوِد شخصیت هملت است. 
او باهوش، درون نگر، عصبانی، محزون، شادمان، 
است.  دیوانه  حتی  و  شوخ طبع  نوستالژیک، 
شخصیت او مانند یک منشور، رنگین کمانی از 
احساسات را به نمایش میگذارد. بینندگان طوری 
جلب او میشوند که گویی میخواهند معمایی را 
را  پیچیدگی  این  میتوانیم  ما چطور  کنند.  حل 
به شخصیت های آثار خودمان ببخشیم؟... کلید 
که  است  آن  شخصیت،  در  پیچیدگی  ایجاد 

وادارش کنید تصمیم های مهم بگیرد. "

سرویس ادبی کرمان امروز
 

در نخستین جست وجوی اینترنتی با موضوع 
دست  حقیقت  این  به  جمالزاده  محمدعلی 
داستان نویسی مدرن  پدر  او  یافت که  خواهید 
معناست؟  چه  به  واقعا  این  اما  است.  فارسی 
الزم  سئوال  این  به  پاسخ دادن  از  قبل  شاید 
باشد ابتدا کمی با شخصیتی که موضوع نوشتار 

امروز است، آشنا شوید.
 انقالب مشروطه، قتل پدر و سفر به اروپا
برابر  روزی،  چنین  در  پیش  ۱٢۸ سال 
خورشیدی،   ۱٢٧۰ دی  بیست وسوم 
امروز  که  جمالزاده  موسوی  سیدمحمدعلی 
نویسنده  و  مترجم  چون  عناوینی،  با  او  از 
او  پدر  آمد.  دنیا  به  اصفهان  در  می شود،  یاد 
روحانیون  و  رهبران  از  واعظ  سیدجمال الدین 
 ۱٢۸٧ سال  در  که  بود  مشروطه  دوره  شهیر 

خورشیدی نامش در فهرست انتقام محمدعلی 
شاه قرار گرفت و با اینکه برخالف جهانگیرخان 
از  شد  موفق  ملک المتکلمین  و  صوراسرافیل 
اثر  بر  همدان  در  اما  بگریزد،  باغشاه  قتلگاه 
حکومتی  عمال  چنگ  به  دوست  یک  خیانت 

افتاد و در راه بروجرد به قتل رسید.
برای  این هنگام سیدمحمدعلی ۱٧ساله   در 
واقعه  این  و  می برد  سر  به  بیروت  در  تحصیل 
تحصیالت  گذراندن  برای  او  پیشین  تصمیم 
محمدعلی  انداخت.  جلو  را  اروپا  در  تکمیلی 
جمالزاده در سال ۱٢۸۸ خورشیدی از راه مصر 
ممتازالسلطنه  توصیه  به  و  شد  فرانسه  راهی 
وزیرمختار ایران در پاریس شهر لوزان سوییس 
را برای زندگی و همچنین تحصیل برگزید. او 
پس از اخذ مدرک حقوق، سوییس را به عنوان 
کرد  انتخاب  زندگی  برای  خود  دایمی  مأوای 
از  یکی  با  ازدواج  کمک  به  را  تصمیم  این  و 
هم کالسی های سوییسی اش رسمیتی دوچندان 

بخشید.
محمدعلی جمالزاده بیشتر عمر خود را دور از 
وطن سپری کرد و به عبارتی فقط ۱٣ سال از 
مجموع ۱۰٦ سال عمر خود را در ایران گذراند، 
و  فارسی  زبان  به  او  عالقه  نشد  باعث  این  اما 
و  فرهنگ  گسترش  و  بسط  برای  تالش هایش 
با وقفه مواجه شود. این هدفی بود  ایران  ادب 
که جمالزاده از ابتدا برای خود معین کرده بود 
هیچ  حقوق  رشته  در  تحصیالتش  علی رغم  و 

مطلب حقوقی به رشته نگارش درنیاورد.
رهانیدن ادبیات فارسی از دشوارخوانی

 این حقیقت که محمدعلی جمالزاده در کنار 
بنیان گذاران  از  هدایت  صادق  و  علوی  بزرگ 
ادبیات داستانی معاصر فارسی قلمداد می شوند، 
این سه خصوصا  ریشه در تالش های  نوعی  به 
برای  فارسی و تالش  نثر  پاالیش  جمالزاده در 
مجموعه  انتشار  با  او  دارد.  آن  فهم کردن  همه 
نبود« در سال ۱٣۰۰  داستان »یکی بود یکی 

خورشیدی نام خود را به عنوان بنیان گذار سبک 
رئالیسم در ادبیات فارسی و همچنین نخستین 
ادبیات  تاریخ  در  فارسی  کوتاه  داستان  مبدع 

ایران ثبت کرد.
جمالزاده »در یکی بود یکی نبود« از نثر فاخر 

و  توانایی خواندن  فضال  و  ادبا  تنها  که  فارسی 
درک آن را داشتند، فاصله گرفت و ادبیات خود 
بازار نزدیک کرد. در  را به زبان مردم کوچه و 
از  اهم  و  نخست  او موضوع  برای  »زبان«  واقع 
»محتوا« بود، زیرا عقیده داشت متن ابتدا باید 

را  خود  اثر  بتواند  تا  شود  فهمیده  و  خوانده 
بگذارد. به شروع داستان »فارسی شکر است« 
از مجموعه »یکی بود یکی نبود« توجه کنید: 
»هیچ جای دنیا تر و خشک را مثل ایران با هم 

نمی سوزانند.
جگری  خون  و  دری  به  در  پنج سال  از  پس 
به  کشتی  صفحه  باالی  از  چشمم  هنوز 
گیلکی  آواز  که  بود  نیفتاده  ایران  پاک  خاک 
کرجی بان های انزلی به گوشم رسید که »باالم 
جان، باالم جان« خوانان مثل مورچه هایی که 
دور ملخ مرده ای را بگیرند، دور کشتی را گرفته 
و بالی جان مسافران شدند و ریش هر مسافری 
حمال  و  بان  کرجی  و  پاروزن  چند  چنگ  به 
شخصیت های  با  ملموس،  داستانی  افتاد...« 
سبب  عامیانه  و  فهم  قابل  زبانی  و  واقعی 
سرآغاز  حق  به  داستان  مجموعه  این  تا  شد 

داستان نویسی مدرن ایران لقب بگیرد.
منبع: روزنامه شهروند

سرویس فرهنگ وهنر کرمان امروز 

برای اهل فرهنگ و کتاب شب های طوالنی و سرد زمستان بهترین فرصت 
برای خواندن کتاب است. در این نوشتار  چند کتابی را که داغ داغ منتشر 

شده برای شما به صورت کوتاه معرفی می کنیم.
.تاریخ با طعم زغال اخته

داستان نویسان  جزو  کشورمان  شده  شناخته  نویسنده  قوجق،  یوسف 
بی سروصدای کشور است که بدون هیاهو کارش را می کند و داستانش را 
می نویسد. آخرین اثر که از این نویسنده گلستانی منتشر شده تاریخ با طعم 
طغال اخته است. طرح جلد کتاب با تصویری از اولین شاه مخلوع پهلوی در 
هاله ای از برگ نشان داده شده است. قوجق که قباًل در آثاری چون »نبرد 
در قلعه گوک تپه«، »بادبادک ها در شهر« و »وقت جنگ دوتارت را کوک 
کن« به دل تاریخ زده بود در این کتاب هم به داستانی در دل تاریخ پهلوی 
از  داستان،  این  نگارش  جرقه  می پردازد.  شاه  رضا  دوران  ماجراهای  به  و 
عالقه یک زن و مرد به هم آغاز می شود؛ زن و مردی که دو روحیه متفاوت 
داشتند؛ زن که »آنا« صدایش می زنند، از مخالفان رضاشاه است اما مرد از 
قزاق ها و کهنه سربازهای او. کتاب تازه قوجق البته برای گروه سنی نوجوان 

نوشته شده است.
از کتاب می خوانیم: »از حرفی که شنیدم جا خوردم. فرهاد  در بخشی 
چنین  آدم ها  ناآگاه ترین  بوده!«  احمدشاه  پسر  رضاشاه  می گفت  داشت 
پرتی  و  چرت  حرف های  عمد  به  دارد  کردم  فکر  نمی گفتند.  را  مطلبی 
می زند تا موضوع مورد بحث را کاًل به بیراهه بکشد. رو کردم به فرهاد و 
گفتم: »کاری به این کل انداختن هایتان ندارم، اما... اینکه گفتی مسخره 
درسِت  »اتفاقاً  گفت:  جانب  به  قیافه ای حق  با  فرهاد  جان.«  فرهاد  است 
ماجرا همینی است که گفتم. چیزی که یحیی دیروز گفت مسخره و چرت 
است نه حرف من.« و گفت: »کافی است یک کوچولو زحمت به انگشتان 
مبارک تان بدهید و کتاب های تاریخ مربوط به آن سال ها را ورق بزنید.« از 
حرفی که زد، چشم هایم از حیرت چهار تا شد. داشت حرف ها و ادعاهایش 
را ارجاع می داد به کتاب های تاریخ. یحیی هم مثل من از آن همه اطمینانی 
که در لحن فرهاد بود، حیرت کرد و داشت ناباورانه نگاهش می کرد. فرهاد 
پرسید: چرا اینجوری نگاهم می کنید؟! رودست خوردید و فکر نمی کردید 
دروغ هایتان رو بشود؟!« این کتاب در سال ۱٣۹۸ و با ٣۴۸ صفحه توسط 

انتشارات سوره مهر راهی بازار نشر شد.
جاسوس بازی با »جاسوس استورم"

یک  استورم«  »جاسوس  هستید  مهیج  کتاب های  خواندان  اهل  اگر 
با  می توانید  را  طوالنی  شب های  شب هاست.  این  برای  خوب  پیشنهاد 
از  سر  شدن  مسلمان  از  بعد  که  کنید  سر  دانمارکی  جوان  یک  خاطرات 
گروه های جهادی و تکفیری در می آورد و کارش به جاسوسی و قتل هم 
می رسد. مورتن استورم، جوانی دانمارکی است که در خانواده ای پرتنش به 
دنیا آمده، روند تحصیلی بسیار ناموفقی داشته، در نوجوانی وارد گروه های 
خالفکار شده، کارش به زندان کشیده و طی اتفاقی با اسالم آشنا و مسلمان 
شده است. اما به اسالم روی آوردن، پایان ماجرای او نیست، آغاز ماجرای 
اما  به یمن می کشاند.  بعد  و  انگلستان  به  را  او  اوست. ماجرایی که مسیر 
پایان ماجرا نیست، استورِم بدون دین که مسلمان شده به زودی  این هم 
سلفی و سپس تکفیری می شود، اما باز هم ماجرایش طوری پیش می رود 
که با شبهه ای بسیار سست که می شود آن را کاماًل »آبکی« نامید، مرتد 
می شود. ارتداد هم باعث تغییر موضع او می گردد و دست او را در دست 
چند سرویس اطالعاتی می گذارد و »مراد استورم تکفیری« تبدیل می شود 
به »جاسوس استورم« و کار همکاری اطالعاتی وی به همکاری امنیتی و 

کمک به ترور یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین شخصیت های القاعده، انور 
العولَقی، منجر می شود.

 در برشی از کتاب می خوانیم: »دوباره داشت ترس و وحشت برم می داشت. 
سفرم برای دیدار با انور العولقی تمام شده بود، ولی اگر دستگاه اطالعاتی 
یمن از طرح من خبردار شده و اجازه داده بودند سفرم را تکمیل کنم و به 
اینجا برسم تا بازداشتم کنندیا اگر خود عولقی دیگر به من اعتماد نداشت 
و می خواست در اینجا بالیی به سرم بیاورد چه؟ از آن گذشته، فدیه هم 
اینجا بود. او عولقی را می شناخت و می دانست که ما با هم دوستیم، ولی از 
قصد واقعی من هیچ خبر نداشت.« اگر کتاب هایی درباره داعش و جریان 
به عنوان مترجم پای  تکفیر خوانده باشید اسم وحید خضاب را هم حتماً 
آن ها دیده اید. این کتاب هم حاصل ترجمه و تحقیق این مترجم فعال است. 

ناشر کتاب هم انتشارات شهید کاظمی است.
در دل شام با بازمانده فاجعه کربال

شما  برای  دیگر  کتابی  شوید  دور  معاصر  دوران  از  کمی  بخواهید  اگر 
قبل  به ۱۴ قرن  پرتاب می کند  را  کتابی که شما  البته  پیشنهاد می کنیم. 
دورانی که هنوز امویان حکومت می کنند. کتاب »سنگ« برای آن دوران 
است. اگر می خواهید بدانید که شرح سرگذشت زرعة بن ابان بعد از فاجعه 
ا  شماست.  به  ما  پیشنهاد  کتاب  این  است  گذشته  چگونه  شام  در  کربال 
گر نمی دانید در جریان باشید که سعد به نام زرعة ابن ابان کسی است که 
جزو  کربال  فاجعه  در  این شخص  است  گرفته  قرار  اباعبداهلل  نفرین  مورد 
سپاهیان عمرسعد قرار داشته است. در تاریخ آمده »زرعة بن ابان از سپاهیان 
عمربن سعد بود و با پرتاب تیری مانع آب نوشیدن امام حسین)ع(شد. زرعه 
پس از عاشورا، گرفتار مرض استسقاء شد و همواره فریاد می زد که: »مرا 
سیراب کنید« کوزه ها و کاسه های بزرگ آب که هریک برای سیراب نمودن 
اهل خانه، کفایت می کرد به دستش می دادند او آب آن را می نوشید و چون 
آن را از لبش دور می کرد اندکی دراز می کشید و دوباره فریاد می زد که از 
تشنگی هالک شدم وضع به همین منوال بود تا اینکه شکمش شکافت و 
به هالکت رسید.« کتاب سنگ را نشر اسم به قلم خانم قدسیه پایینی در 

۱٦۰ صفحه روانه بازار نشر کرده است.
باشید  از عالقه مندان علی مؤذنی  اگر  با علی مؤذنی  یک »حضور« گرم 
وارد  کهنه کار  نویسنده  این  اثر  تازه ترین  که  باشید  داشته  خبر  داغ داغ 
بازار نشر شده است. اسم این مجموعه داستان »حضور« است و مجموعه 

چندداستان کوتاه این نویسنده است که در دهه ٦۰ نوشته شده است و 
انتشارات سوره مهر در دسترس عالقه مندان  حاال به صورت یکجا توسط 
قرار گرفته است. »مریم ها، نوبت، دختری به اسم کاوه، حضور و انوار عناوین 
این مجموعه داستان است.« باید گفته باشیم که داستان کوتاه حضور یکبار 
قباًل در سال ۱٣٧٦ به صورت مستقل توسط سوره مهر منتشر شده است. از 
دیگر آثار علی مؤذنی رمان »نه آبی نه خاکی« است که با تغییر جلد و کاور 

مجدداً برای چهاردهمین بار به بازار کتاب راه یافته است.
بعد از بیست با »ریاح"

از تاریخ ایران که بیرون بیاییم شاید رمانی درباره فلسطین اشغالی پیشنهاد 
خوبی باشد. حرف از کتابی می زنیم که بعد از بیست سال با یک ویرایش 
جدید دوباره وارد باز نشر شده است. حرف از رمان »ریاح« اثر جالل توکلی 

است که سوره مهر آن را تجدید چاپ کرده است.
بین  داستان  زمان  می گوید:  کتاب  این  نویسنده  توکلی،  جالل   
داستان  کلی  وقایع  اگرچه  و  است  ۱۹۴۱ میالدی  تا  سال های ۱۹۴۰ 
واقعی و با استناد به مدارک موجود نوشته شده؛ اما به صورت نمادین 
هم در داستان اصلی که در یک مزرعه اتفاق می افتد، انعکاس می یابد. 
در حقیقت، مزرعه مورد اشاره، نمادی است از کشور فلسطین و هرکدام 
از اشخاص داستان، نماینده طیف خاصی از مردم آن کشور به شمار 
می روند.همچنین درخت زیتونی که در مزرعه وجود دارد و در مرکز 
از  نمادی است  به وجود می آید،  پیرامون آن  داستان، سلسله حوادثی 
تاریخ و فرهنگ غنی فلسطین که اگر چه با دسیسه صهیونیست ها، از 
ریشه کنده می شود و به جای آن یک دکل نگهبانی قرار داده می شود؛ 
ولی پس از سال ها مبارزه و مقاومت مردم مظلوم فلسطین، دوباره سر 
این است،  توجه  نکته جالب  بیرون می آورد و جوانه می زند.  از خاک 
درخت  این  شدم  متوجه  »ریاح«  بلند  داستان  انتشار  از  پس  سال ها 
زیتون، واقعاً در فلسطین وجود دارد و به مرد بادیه نشین مشهور است. 
از آنجا که این درخت به نمادی از مقاومت مردم فلسطین تبدیل شده، 
صهیونیست ها بارها و به طرق مختلف سعی کرده اند تا آن را بخشکانند 

و از بین ببرند!
الهی  "ریاح« یک واژه قرآنی به معنی بادهای بشارت دهنده رحمت 
)سوره اعراف، آیه ۵٧( است، که در فضای دردناک داستان؛سفیر امید، 

زندگی، مژده دهنده نصرت و پیروزی الهی است.



شنبه 28 دی ماه 22/1398 جمادی االول 1441/ 18 ژانویه 2020/سال بیست و چهارم شماره 3140 پنج روزانه خوانی

سینمای مقاومت؛ گردانی دیگر برای وطن
سرویس هنری کرمان امروز

 
سینمای مقاومت به سان گردان دیگری است که با مهماتی 
نرم  به جنگ  دیگر  جبهه ای  در  و  تصویر  و  از جنس صدا 
برابر  در  رزمندگان  مقاومت های  تصویرگر  و  رفته  دشمنان 

سردمداران ظلم و ستم است.
و  جنگ  شوم  سایه  که  روزها  این  در  سینما  از  صحبت 
ساله،   ۸ جنگ  از  پس  مقاومت  مفهوم  شدن  برجسته 
بیش ازپیش برجسته گشته، شاید برای برخی مسئله ای در 

چندمین اولویت باشد اما حقیقت چیز دیگری است.
نگاهی به کارنامه درخشان سینمای مقاومت و ژانر برجسته 
نکته است که  این  یعنی سینمای دفاع مقدس گویای  آن 
اولویتی  آن  کارکرد  و  اهمیت  سینما،  برای  باید  همواره 
درخور قائل شد. ژانر دفاع مقدس در سینمای مقاومت ایران 
نشان از برجستگی و اولویت سینما در روزهایی دارد که کار 
فرهنگی شان و جایگاهی برجسته داشته است و هم زمان با 
حاضر  جنگ  زمین  در  و  مبارزه  میدان  در  که  مجاهدینی 
می شدند، فیلم های سینمایی با محوریت مقاومت نیز تولید 

و برای مردم ملجائی از امید و انگیزه بودند.
درخشش های نخستین

بعد از افول سینمای فیلم فارسی به مدد دگرگونی مفاهیم 
ارزشی و تغیر نگرش ها در سینمای ایران در دهه ۵۰، نسل 
 ۵۰ دهه  اواخر  در  که  آمدند  باال  سینماگران  از  جدیدی 
سینماگرانی  کردند.  شروع  جنگ  با  را  سینما   ۶۰ اوایل  و 
و  عدالت طلبی  مقاومت،  جنگ،  تداعی  برایشان  سینما  که 

ایستادگی در برابر تجاوز و جنگیدن برای مام وطن بود.
حاتمی کیا،  ابراهیم  تبریزی،  کمال  پور،  مالقلی  رسول 
پوراحمد،  کیومرث  درویش،  احمدرضا  داد،  اهلل  سیف 
ازجمله  شاه حاتمی  علی  و  سهرابی  روح اهلل  بهزادپور،  بهزاد 
کارگردان های پرکار و صاحب سبک سینمای دفاع مقدس 
برای  کارگردانی  عنوان  تصاحب  و  کار  شروع  که  هستند 
برخی از ایشان مصادف با تولید آثاری در ارتباط با جنگ و 

تقدیس مقاومت بود.
درواقع بخش بزرگی از عنوان فرهنگ یا کار فرهنگی در 
و  اولین  به عنوان  مقدس  دفاع  سینمای  را  جبهه ها  پشت 
برجسته ترین ژانر سینمایی ایران به دوش می کشد. چنانچه 
در همان روزهای آغازین جنگ تحمیلی، دو فیلم به نام مرز 

در سال ۱۳۶۰ و برزخی ها در سال ۱۳۶۱ ساخته شدند.
ایران )به  "مرز" نخستین فیلم داستانی و بلند سینمایی 
کارگردانی جمشید حیدری و نویسندگی سیروس الوند( بود 
که درباره جنگ عراق با ایران ساخته شد و روی پرده آمد. 
روایتی که در آن اهالی یک روستای مرزی در برابر هجوم 
ارتش دشمن مقاومت کرده و با کمک یک استوار اخراجی 
با  و سرانجام  نظامی می بینند  آموزش  نام مختار  به  ارتش 

رهبری مختار بر ارتش دشمن پیروز می شوند.
شاید ایده اولیه این فیلم های سینمایی همانند امکانات آن 
آنان  بر  نبوده و نقدهای زیادی  تاریخی حائز اهمیت  برهه 
وارد باشد، اما همه این آثار یک تفکر برجسته داشتند و در 

لزوم  بودند و آن  با یکدیگر هم داستان  یک هدف مشترک 
زنده نگه داشتن امید و تقدیس مبارزه بود. اهدافی که نتیجه 

جنگ، نشان از موفقیت این آثار در اهدافشان دارد.
غیب   آوای  پور،   مالقلی  رسول   )۱۳۶۷( نینوا  فیلم های: 
)۱۳۶۳( سعید حاجی میری، پرواز در شب  )۱۳۶۵( رسول 
در  و  راعی  مجتبی   )۱۳۶۸( اسلحه  و  انسان  پور،  مالقلی 
مسلخ عشق  )۱۳۷۰( کمال تبریزی ۱۳۷۰ ازجمله این آثار 
هستند. در همین زمان البته فیلم های موفق تری هم ساخته 
می شوند که اگرچه سناریو و خط داستانی ثابت و یکسانی 
بهتر،  فن هایی  و  ویژه  جلوه های  از  بهره گیری  با  اما  دارند، 
ساحل  سوی  به  بلمی  می پیمایند؛  را  هموارتری  مسیری 
)۱۳۶۴( رسول مالقلی پور، کانی مانگا  )۱۳۶۷( سیف اهلل 
 )۱۳۶۷( افق    ، ساموئل خاچیکیان   )۱۳۶۴( عقاب ها  داد، 
محسن   )۱۳۶۷( خوبان  عروسی  و  پور  مالقلی  رسول 
مخملباف  ازجمله این آثار هستند. در طول سال های جنگ 
دوربین های سینماگران روی صحنه های جنگی بیشتر زوم 
کردند و اگر گاهی هم گوشه چشمی به پشت جبهه داشتند، 

بازهم می خواستند، میدان جنگ را نشان دهد.
دهه  از  یعنی  شصت  دهه  از  پس  مقدس  دفاع  سینمای 
و  داده  ادامه  خویش  مسیر  به  همچنان  امروز  به  تا   ۷۰
یکی  همچنان  رخوت،  ناگزیر  دوران  و  فرازوفرودها  به رغم 
محسوب  ایران  سینمای  ژانرهای  ملی ترین  و  مهم ترین  از 
آثار  گذشته  دهه   ۴ خالل  در  که  سینمای  می شود. 
دهه  تفکیک  به  که  آثاری  است.  داده  ارائه  را  برجسته ای 
می توان از برخی از آنان نام برد؛ از کرخه تا راین )۱۳۷۱( 
ابراهیم حاتمی کیا، سجاده آتش  )۱۳۷۲( احمد مراد پور، 
آخرین شناسایی  )۱۳۷۲( علی شاه حاتمی ۱۳۷۲، کیمیا  
)۱۳۷۳( احمدرضا درویش ، سفر به چزابه  )۱۳۷۴( رسول 
مالقلی پور،  بوی پیراهن یوسف )۱۳۷۴( )ابراهیم حاتمی کیا، 
لیلی با من است )۱۳۷۴(، آژانس شیشه ای )۱۳۷۶( ابراهیم 
از  کیا،  حاتمی  ابراهیم   )۱۳۷۷( قرمز  روبان  و  کیا  حاتمی 
 )۱۳۸۱( پرید  قفس  از  دیوانه ای   ،۷۰ دهه  برجسته  آثار 
احمدرضا معتمدی، خداحافظ رفیق )اپیزود اول(، خداحافظ 
رفیق )اپیزود دوم(  وخداحافظ رفیق )اپیزود سوم( )۱۳۸۲( 
بهزاد بهزادپور، گیالنه )۱۳۸۳( رخشان بنی اعتماد و میم 
در  برجسته  آثار  از  پور،  مالقلی  رسول   )۱۳۸۵( مادر  مثل 
دهه ۸۰ و سیزده ۵۹ )۱۳۹۰( سامان سالور، ملکه )۱۳۹۱( 
محمدعلی باشه آهنگر و تنگه ابوقریب )۱۳۹۶( بهرام توکلی 

از آثار برجسته دهه ۹۰ می باشند.
سینمای مقاومت

سینمای مقاومت مفهومی عام تر از سینمای دفاع مقدس 
در  سینمایی  را  مقدس  دفاع  سینمای  اگر  چراکه  دارد 
جنگ  در  ایرانیان  طلبی های  رشادت  و  دالوری ها  تقدیس 
انواع  همه  شامل  مقاومت  سینمای  کنیم،  قلمداد  تحمیلی 
مبارزه با ظلم در همه جای جهان و در همه زمان ها  است. 
کار  با  موازی  انقالب  از  بعد  ایران  سینمای  اساس  این  بر 
سینماگرانی که رشادت ها و مباحث جنگ عراق را به تصویر 
به دادخواهی سایر مظلومان جهان پرداخت و  می کشیدند 

صدایی برای انعکاس تظلم خواهی و تقدیس مقاومت شد. 
زمان  همین  در  هم  مقاومت  سینمای  نخستین  جرقه های 
ایرانی به تولید آثاری در حوزه  برجسته شد و سینماگران 

مشغول شدند.  
نگاهی به فیلم های مقاومت

فیلم سازی  نخستین  کیمیایی  مسعود  )۱۳۶۷(؛  سرب 
است که دربارهٔ مسئله فلسطین فیلم ساخته؛ وی موضوع 
به ارض موعود)اسرائیل( در سال  ایرانی  مهاجرت یهودیان 

۱۳۳۰ را دست مایه ساخت این فیلم کرده است.
حبیب  کارگردانی  به  پنهان  آتش  )۱۳۶۹(؛  پنهان  آتش 
رزمندگان  و  اسرائیل  مناسبات  که  است  فیلمی  کاووش، 

فلسطینی را به نمایش می گذارد.
ایرانی  فیلم ساز  سومین  داد  سیف اهلل  )۱۳۷۳(؛  بازمانده 
دستمایهٔ  را  خود  وطن  از  فلسطینیان  دفاع  که  است 
توسط  فلسطین  اشغال  به  آن  در  که  کرده  فیلمی  ساخت 
توسط  که  مهمی  مسائل  از  یکی  به عنوان  صهیونیست ها 

جامعه جهانی مغفول واقع شده است می پردازد.
کاربخش  کارگردانی حسن  به  )۱۳۷۴(؛  لبنان عشق من 
داستان ماری، امدادگری فرانسوی است که همراه با نیروهای 
صلیب سرخ به کمک آسیب دیدگان جنگ اسراییل و لبنان 
آمده است. او و همکارانش هنگامی که تعدادی از بچه های 
نیروهای  توسط  کرده اند،  جمع  خیابان  از  را  بی سرپرست 
اسراییلی ها که حضور  اسراییلی در جاده متوقف می شوند. 
نیروهای صلیب سرخ را به عنوان شاهدان جنایت های خود 
ماری  ولی  می کنند.  منفجر  را  آمبوالنس  می بینند،  مزاحم 

موفق به فرار می شود.
صفوی  نواب  سیدعبدالرضا  ساخته  بازی)۱۳۷۶(؛  قاعده 
داستان یک هواپیمای ۴۷۴ است که از وین عازم تل آویو 
است، توسط نیروهای مبارز فلسطینی ربوده می شود. دولت 
که  می دهد  ترجیح  تبلیغاتی،  استفادهٔ  برای  صهیونیست 
مسافران به نحوی از بین بروند اما مبارزان فلسطینی برای 

نجات جان مسافران نقشهٔ صهیونیست ها را خنثی می کنند.
صفوی  نواب  سیدعبدالرضا  ساخته  )۱۳۷۶(؛  هفت سنگ 
از  پس  شمعون  مشوه  الیاس  خاخام  پسر  دیوید  داستان 
و  زیارت  برای  تحصیالتش  پایان  و  هلند  در  اقامت  سال ها 
مالقات با شخصی به نام شیخ کریم وارد فلسطین می شود. 
خاخام که قصد دارد پسرش را در الخلیل نگه دارد و برای 
دارد،  امیدها  صهیونیست ها  حکومتی  دستگاه  در  او  آیندهٔ 
اما مأموران موساد که  به مقامات معرفی می کند  را  دیوید 
از مقاصد ضدصهیونیستی دیوید مطلع شده اند به دنبال او 

می روند.
»چشمان  در  سلطانی  سعید  زهرا)۱۳۸۱(؛  آبی  چشمان 
از به وجود آمدن کشور  آبی زهرا« درواقع روایتی نمادین 
جعلی اسرائیل را ارائه می کند. به این معنی که تئودور)فرزند 
یکی از مقامات اسرائیلی(، به عنوان یک کودک ناقص الخلقه، 
استعاره ای از رژیم صهیونیستی است که با دزدیدن اجزای 

سایرین در پی زنده نگه داشتن خود است.
سعی  »قناری«  فیلم  در  اردکانی  جواد  قناری)۱۳۸۲(؛ 
توسط  فلسطین  اشغال  با  دارد که  این مطلب  بازنمایی  در 

صهیونیسم جای آرامی برای زندگی باقی نمانده است.
هیام )۱۳۸۲(؛ محمد درمنش در فیلم »هیام«، عشق به 
این  ساخت  دستمایهٔ  را  اسرائیل  برابر  در  مقاومت  و  وطن 

فیلم قرار داده است.
"محمدرضا  توسط  که  فیلم  این  )۱۳۸۳(؛  زیتون  زخم 
از  همسرش  که  است  زنی  داستان  شده  کارگرانی  آهنج" 
حضور  با  که  وی  است.  اسرائیل  اشغالگری  علیه  مبارزان 
اثر  در  است،  مخالف  اسرائیلی ها  علیه  جهاد  در  همسرش 
قرار  مبارزه  جریان  در  نیز  خودش  می شود  مجبور  اتفاقی 

بگیرد.
داستان  رافعی،  عباس  ساخته  دیگر)۱۳۸۶(؛  تولدی 
از  بیشتر  درآمد  کسب  برای  که  است  جوانی  ملوان  زهیر 
لبنان خارج شده و در یک کشتی که عازم آفریقای جنوبی 

است مشغول به کار است. وی هنگامی که باخبر می شود 
همسرش در جنگ گم شده به لبنان برگشته و به جستجوی 

همسرش می پردازد.
کارگردانی  به  بیگانگان  فیلم سینمایی  بیگانگان)۱۳۸۸(؛ 
از  عواملی  حضور  با  و  عربی  زبان اصلی  به  رافعی  عباس 
کشورهای آلمان، سوریه، لبنان و مصر در شهرهای الذقیه، 
جوالن و دمشق فیلم برداری شده و در مورد دختر و پسری 
است که در آستانه ازدواج هنگام فرار با خانواده های خود 
آن ها  جستجوی  می کنند.  گم  را  یکدیگر  حیفا  بندر  در 
برای یافتن یکدیگر ۴۰ سال طول می کشد. در خالل این 
توسط  آن  اشغال  و جریان  فلسطین  تاریخ کشور  جستجو 

صهیونیست ها روایت می شود.
فیلم  این  در  شیخ طادی  پرویز  شنبه)۱۳۸۸(؛  شکارچی 
حرکت  و  کودک  یک  ذهنی  و  فکری  استحاله  ماجرای 
خشن،  موجودی  به  تبدیل شدن  تا  انسانی  پاک  فطرت  از 
فیلم  این  است.  کشیده  تصویر  به  را  خون ریز  و  خطرناک 
به  صهیونیسم  ایدئولوژیک  آموزش های  مورد  در  درواقع 

فرزندان خود می باشد.
۱۴( سی وسه روز )۱۳۸۹(؛ به کارگردانی جمال شورجه 
اسرائیل  با  مجاور  روستای  یک  مقاومت  از  واقعی  روایتی 
مقاومت  جناح های  دیگر  به  اسرائیلی ها  حمله  از  که  است 

جلوگیری می کند.
ریسمانی نزدیک تر از رگ )۱۳۹۰(؛ اثری اقتباسی برگرفته 
از رمانی به همین نام است که توسط »عبدالقدوس االمین« 
خانواده  یک  زندگی  داستان  فیلم  این  است.  شده  نوشته 
که  است  لبنان  جنوب  اشغال  سال   ۱۶ طول  در  لبنانی 
درواقع نگاهی به مقاومت مردم در این کشور دارد. مسعود 
اطیابی کارگردان اثر، برای این فیلم توانست جایزه بهترین 
فیلم  بین المللی  جشنواره  سی امین  اسالمی  بیداری  فیلم 

فجر را از آن خود کند.
اثرگذار و اثرپذیر

و  شرایط  از  سینما  که  همچنان  که  گفت  باید  درنهایت 
احواالت زمان و مکان خویش اثر می پذیرد و این جریان ها 
به سینما، شکل و قالب آن جهت می دهند اما سینما یکسره 
منفعل نیست و قدرت اثرگذاری برجهان پیرامون خود در 
را دارد. درجایی  مفهوم خرد و تمام جهان در معنای عام 
ادامه دهد و همچنان  تا به مقاومت  نیاز دارد  که کشوری 
امیدوار باشد، سینمای دفاع مقدس شکل می گیرد تا مردم 
را همچنان امیدوار و سرپا نگه دارد؛ و درجایی که صدای 
مظلومی شنیده نمی شود، سینمای مقاومت به کمک می آید 
تا از مرزهای دیگری، دردهای انسان هایی را به تصویر بکشد 
که توان فریادزدن و رساندن صدایشان به جهانیان را ندارند.
اگرچه  است که  به سان گردان دیگری  مقاومت  سینمای 
مهماتش  و  دارد  حضور  جنگ  در  اما  ندارد،  جنگی  لباس 
مقاومت  که  مردمی  برای  چه  ذهن هاست؛  بر  اثرگذاری 
می کنند نوید امید است و چه برای آنان که ظلم می ورزند، 

نماد عدالت طلبی و پایان شب سیاه.
منبع: خبرگزاری ایرنا

غمچگونهازجانجامعهمیکاهد؟
سرویس اجتماعی کرمان امروز

 
وقایع  تجربه  و  تنش های عصبی  با  که  درونی  احساسی  عنوان  به  »غم« 
تلخ و ناگوار بروز می یابد، چون موریانه ای بتدریج سالمت افراد جامعه را به 

ورطه نابودی می کشاند.
به  بشردوستی  و  عدالت  همچون  اجتماعی  استانداردهای  ارتقای  امروزه 
و  روان  سالمت  بر  موثر  نقشی  شک  بی  که  نشاط  توسعه  و  رشد  منظور 
پیشرفت جامعه ایفاء می کند، از اهداف اساسی هر یک از جوامع به شمار 

می رود.
احساسی )نشاط( که به اعتقاد شماری از روانشناسان و تحلیلگران مسایل 
اجتماعی با تجربه های تلخ و ناگوار به حزن و اندوه بدل و با تداوم و توسعه 
اندوهگین می شود. احساسی که این روزها برای  موجب بروز یک جامعه 
مردم ایران پس شهادت سوزناک سردار سپهبد قاسم سلیمانی، مرگ ۵۹ 
هموطن کرمانی حین تشییع پیکر سردار و جانباختن ۱۴۶ ایرانی در سقوط 

هواپیمای اوکراینی رنگ باخته است.
خبرنگار  به  باره  این  در  دانشگاه  استاد  و  روانشناس  صفاری نیا  مجید 
اجتماعی ایرنا گفت: حزن و اندوه تک تک اعضا یک جامعه، بی شک موجب 
شکل گیری یک جامعه اندوهگین می شود و در این جامعه به طور حتم 
خشونت و پرخاشگری، نزاع های خانوادگی، عدم نوع دوستی و حیوان آزاری 

افزایش می یابد.
وی با اشاره به برخی  حوادث ناگوار اخیر یادآور شد: اشتباهات شناختی 
نیز در یک جامعه غمگین افزایش می یابد؛ اما یک جامعه با نشاط بی شک 

اعتماد، احترام و نوع دوستی را تجربه می کند.
به گفته، صفاری نیا غم به عنوان یک هیجان نظیر خشونت و پرخاشگری 
و شادی و نشاط در ذات آدمی نهفته است؛ اما بروز و تقویت آن سبب آثار 
تاثیر قرار  ادراک آدمی را تحت  و تبعات مخرب است و قدرت شناخت و 

می دهد. 
وی ادامه داد: به عنوان مثال براساس نتایج یک تحقیق قدرت تشخیص 
از  افزایش یافت و شماری  از اصوات شاد  با بهره گیری  برخی دانشجویان 
دانشجویان که در معرض موسیقی محزون قرار گرفتند؛ به مراتب بیش از 

گروه نخست در تشخیص با دشواری روبه رو شدند.

استانداردهای سالمت اجتماعی در ایران نیازمند اصالح اساسی است
باید  جامعه  یک  در  نشاط  افزایش  منظور  به  کرد:  تاکید  صفاری نیا 
شاخص های استاندارد سالمت اجتماعی افزایش یابد؛ به عبارت دیگر انسجام 
و  اشتغال  اقتصاد،  عدالت،  خانوادگی،  روابط  شهروندی،  حقوق  اجتماعی، 
همچون  ها  آسیب  از  برخی  و  توسعه  جامعه  به  پاسخگویی  و  شفافیت 

مهاجرت و تهدید جوامع کاهش یابد.
وی افزود: در زمان حاضر بر اساس مقایسه های بین المللی کشور ایران )در 
زمینه رفاه و سالمت اجتماعی( از ۱۶۷ کشور رتبه ۱۱۹ را کسب کرده و این 

رتبه در هر سال نزول می یابد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: کاهش استانداردهای سالمت اجتماعی 
جامعه را به سمت غم و اندوه سوق می دهد و عدم برنامه ریزی برای افزایش 

شادی و نشاط نیز این آسیب را تقویت می کند.

به گفته صفاری نیا، عدم برقراری روابط اجتماعی، سستی و کاهلی، ازدواج 
یک  نتایج  از  در یک کشور هم  احترام  فقدان  و  عاطفی  دیرهنگام، طالق 

جامعه غمگین است.
نیازمند  اجتماعی  سالمت  استانداردهای  که  مهم  این  بر  تاکید  با  وی 
اصالحات اساسی است، گفت: کشور مستلزم طراحی یک شورا به منظور 
این  توسعه  و  رشد  برای  که  است  اجتماعی  استانداردهای سالمت  تدوین 

استانداردها )انسجام و عدالت و...( اقدام کند.
و  محیطی  تنش های  نیز  روانشناسی  متخصصان  از  شماری  اعتقاد  به 
اندوه در یک جامعه  و  تقویت احساس غم  و  بروز  تجربه های منفی سبب 
می شود؛ احساسی که در درازمدت خطر ابتالء به افسردگی و گرفتگی را 

افزایش می دهد.
 رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران در این رابطه نیز عنوان کرد: غم و 

اندوه در سطح فردی و اجتماعی به دلیل فشارهای اجتماعی و تنش های 
محیطی تجربه می شود.

حمید پیروی افزود: طی روهای اخیر وقوع برخی حوادث ناگوار همچون 
شهادت سردار قاسم سلیمانی و مرگ برخی شهروندان در مراسم تشییع 
سقوط  نتیجه  در  هموطنان  از  تعدادی  باختن  جان  و  کرمان  در  سردار 

هواپیما، تجربه فشارهای عصبی را تشدید کرده است.
وی تصریح کرد: تنش و فشار به عنوان یک هیجان منفی که احساس غم و 
اندوه را تقویت می کند، افزایش خودکشی، اضطراب و افسردگی و گرفتگی 

را رقم می زند.
اینکه سالمت روان اجتماعی در واقع تحت عنوان عوامل  با بیان  پیروی 
معین اجتماعی سالمت مطرح می شود، تاکید کرد: بیش از ۸۰ درصد از 
سالمت اجتماعی تحت تاثیر عوامل محیطی است؛ به عبارت دیگر ۳۰ درصد 
از این مهم تحت تاثیر خدمات جامعه )خدمات اجتماعی، رفاهی، اقتصادی، 

درمانی و...( و ۵۰ درصد از نیز تحت تاثیر محیط )فضا( قرار می گیرد.
تابع ژنتیک )طبیعت(  نیز  به گفته وی،  ۲۰ درصد از سالمت اجتماعی 

است.
این روانشناس یادآور شد: در حقیقت اختالل در سالمت روان و احساس 
غم و اندوه در سطح فردی گاه به دلیل بروز برخی بیماری های روحی و 
روانی نظیر افسردگی است. دغدغه های اقتصادی، خانوادگی و طالق هم 
و  غم  احساس  تجربه  و موجب  تاثیر  تحت  را  آدمی  روان  و  روح  بی شک 

اندوه می شود.
پیروی همچنین با اشاره به نقش موثر رسانه ها خاطرنشان کرد: رسانه ها 
نقش  اندوه جامعه  و  کاهش حزن  بر  نیز  روزنامه ها  و  از خبرگزاری ها  اعم 
موثری ایفا می کنند؛ بررسی سواد سالمت روان جامعه، مدیریت و کاهش 
این  تاثیرگذار در  اقدامات  از  اضطراب و عالئم آسیب های روحی و روانی 

خصوص محسوب می شود.
این استاد دانشگاه افزود: همچنین بررسی منابع خودآموز نظیر کتاب و 
سایت های اینترنتی از طریق رسانه ها به منظور کاهش غم و اندوه در سطح 

فردی نیز از دیگر اقدامات موثر در این رابطه است.
از منظر  را  از ۱۵۶ کشور جهان رتبه ۱۰۷  ایران  براساس منابع رسمی، 
نشاط اجتماعی به خود اختصاص داده؛ مطابق با این آمار همچنین جامعه 
از نظر شاخص تجربه منفی در ۱۴۶ کشور شاخص ۴۵ را کسب کرده است.
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پیکر ۱۱۰ قربانی ۷۳۷ 
تحویل خانواده هایشان شد

پیکر  تحویل  به  اشاره  با  تهران  استان  قانونی  پزشکی  مدیرکل 
۱۱۰ شهید سقوط هواپیمایی اوکراینی به خانواده های آنها، گفت: 
قانونی  پزشکی  به  سانحه  این  شهید   ۱۶۶ خانواده های  تاکنون 

مراجعه کرده اند.
این  شهید   ۱۶۶ خانواده های  تاکنون  گفت:  فروزش  مهدی  دکتر 
سانحه به پزشکی قانونی مراجعه کرده اند و تمام پیکرهای عزیزان 

این افراد شناسایی شده است.
اینکه هنوز خانواده  بیان  با  قانونی استان تهران  مدیرکل پزشکی 
۱۰ نفر از قربانیان این سانحه به پزشکی قانونی مراجعه نکرده اند، 
قانونی  پزشکی  به  هنوز  که  قربانیانی  از  نفر  پنج  خانواده  گفت: 

مراجعه ای نداشته اند ایرانی و مابقی جزو اتباع خارجی هستند.
به گفته وی، تاکنون حدود ۱۱۰ پیکر از جمله پیکر چندین اتباع 
آنها  خانواده های  تحویل  سانحه  این  در  جان باخته  افغانستانی 
شده که اکثر پیکرهای تحویل داده شده مربوط به شهدای ایرانی 

سقوط هواپیما بوده است.

ایران یکی از هفت کشور آلوده
 به سالک است

رئیس مرکز آموزشی پژوهشی پوست  و جذام، با اشاره به اینکه ۹۰ 
درصد موارد سالک در ۷ کشور دنیا اتفاق می افتد، از کشورمان به 

عنوان یکی از مناطق آلوده به این بیماری نام برد.
پوست  متخصصین  انجمن  کنگره  نوزدهمین  در  فیروز،  علیرضا 
آلوده  مناطق  از  یکی  ایران  گفت:  تهران،  المپیک  هتل  در  ایران 
به بیماری سالک است که ساالنه بین ۱۵ تا ۲۵ هزار مورد جدید 
وزارت  توسط  ثبت شده  موارد  تنها  این  که  دیده می شود  آن  در 

بهداشت است.
وی، از سالک به عنوان یک نوع بیماری پوستی انگلی نام برد که 
بین انسان و حیوان مشترک است و بر اثر انتقال انگل سالک ایجاد 

و اغلب به شکل یک زخم پدیدار می شود.
خصوص  در  زیادی  مطالعات  ما  کشور  در  گفت:  ادامه  در  فیروز 
درمان بیماری سالک صورت گرفته که از کل مقاالت دنیا بیشتر 

است و درمان های مختلفی در این خصوص وجود دارد.
مهم ترین  و جذام،  پوست  بیماری  پژوهشی  آموزشی  مرکز  رئیس 
عامل درمان سالک را شرایط بیمار، سن، محل زندگی بیمار و تعداد 
ضایعات دانست و افزود: با توجه به اینکه درمان در هر فرد مبتال 
متفاوت است وزارت بهداشت در کمیته کشوری دستورالعملی برای 
درمان آن تهیه نموده که بر اساس آن روش های درمان به تمامی 
شبکه های بهداشتی سراسر کشور اعالم می شود تا بهترین درمان 

با کمترین عارضه به صورت یکنواخت انجام شود.
گفت:  و  داد  خبر  کشور  استان   ۱۹ در  سالک  وجود  از  فیروز، 
استان های اصفهان، کرمان و خراسان، بیشترین استان های درگیر 

این بیماری هستند.
رئیس مرکز آموزشی پژوهشی بیماری پوست و جذام، تشخیص به 
موقع را از مهم ترین عوامل درمان بیماری سالک دانست و اظهار 
کرد: اگر درمان مناسب و کامل صورت گیرد ۸۰ تا ۹۰ درصد موارد 

بیماری به راحتی درمان خواهد شد.
فیروز ادامه داد: با توجه به اینکه این بیماری توسط پشه و بیشتر 
در محل صورت بیمار رخ می دهد در برخی از موارد جای آن باقی 
می ماند و مشکالتی را برای فرد به وجود می آورد که با لیزر، الیه 

برداری شیمیایی و کاشت قابل اصالح و درمان هستند.

قتل رفیق به خاطر یک زن
دوست  عالقه اش  مورد  زن  به خاطر  که  جوانی  مرد  نوشت:  ایران 
دادگاه  یکم  شعبه  در  است  رسانده  به قتل  را  خود  قدیمی 

کیفری استان البرز پای میز محاکمه ایستاد.
این جنایت در سال ۹۳ طی یک درگیری خونین در یکی از 
در  ازحضور  پس  پلیس  ومأموران  افتاد  اتفاق  کرج  محله های 
محل جنایت با جسد مرد ۴۱ ساله ای به نام ناصر روبه رو شدند 

که با ضربه های چاقو به قتل رسیده بود.
به دنبال  بود  حمید  به نام  ساله ای   ۴۲ مرد  که  هم  ضارب 
مرحله  همان  در  و  شد  دستگیر  پلیس  جنایی  تحقیقات 

مقدماتی بازجویی به قتلی که مرتکب شده بود اعتراف کرد.
زن  با  دوستم  فهمیدم  وقتی  گفت:  بازجویی  در  متهم  این 
مورد عالقه ام رابطه دارد با او درگیر شدم وبدون اینکه از قبل 

انگیزه ای برای قتل داشته باشم او را به قتل رساندم.
این متهم در شعبه یک دادگاه کیفری استان البرز به ریاست 
فیروزه ای رنجبر تحت محاکه  با حضور قاضی  قیومی  قاضی 

قرار گرفت.
در ابتدای جلسه دادگاه نماینده دادستان متن کیفرخواست را 
خواند و سپس بازماندگان مقتول در مراسم صلح وسازشی که 
در جلسه دادگاه برگزارشد به شرط دریافت ۴۰۰ میلیون تومان 

دیه ازحق قصاص خود گذشت کردند.
متهم با ابراز پشیمانی از جرمی که مرتکب شده است، گفت: 
من پنج سال است که در زندان هستم و در این مدت تمام 
لحظاتم را با کابوس مرگ گذرانده ام، من قبول دارم که اشتباه 
بزرگی را مرتکب شده ام، ولی حاال بشدت پشیمانم واز اینکه 
پایان عمرم  تا  از حق قصاص خود گذشت کردند  اولیای دم 

مدیون آن ها خواهم بود.
از  اولیای دم، متهم را  با توجه به رضایت  آنگاه  قضات دادگاه 
نظر جنبه عمومی و اعمال ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسالمی 
به هشت سال حبس  را  از شور متهم  محاکمه کرده و پس 

محکوم کردند.

خبر وزیر کشور  در نامه ای به قائم مقام شورای نگهبان:

شورای نگهبان امکان مشارکت بیشتر انتخاباتی را فراهم کند

عروس دو هفته پس از ازدواج، مرد از آب درآمد!

وزیر کشور در نامه ای به عباسعلی کدخدایی نوشت: 
انتظار می رود شورای نگهبان و شخص جنابعالی به 
عنوان فرد موثر و فعال در خصوص انتخابات، صحبت 
قانونی رییس جمهور را  های دلسوزانه و مشفقانه و 
با نظر حسن و وسع در چارچوب قانون در انتخابات 
پیش رو تلقی نموده و در فرصت باقی مانده قانونی 
مشارکت  و  رقابت  و  حضور  امکان  شکایات،  بررسی 

بیشتر را فراهم آورید.
کشور؛   وزارت  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
مقام  قائم  به  ای  نامه  در  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
شورای نگهبان، ضمن تبیین سخنان رییس جمهوری 
در جلسه دولت در عرصه انتخابات، بر ضرورت وحدت 

و انسجام و تحقق مشارکت حداکثری تاکید کرد.
عباسعلی  به  خطاب  رحمانی فضلی  نامه  متن  در   
دبیر  مقام  قائم  و  کدخدایی عضو حقوقدان، سخنگو 
در  جنابعالی  توییت  است:  آمده  نگهبان  شورای 
خصوص صحبت های رییس جمهور محترم در جلسه 
هیئت دولت را مشاهده کردم، ادبیات و واژه های به 
کار رفته در این متن در شأن رییس جمهور قانونی 
و منتخب مردم و جنابعالی به عنوان یک حقوقدان با 
تجربه نمی باشد. لذا بر خود الزم می دانم نکات زیر 
با توجه به حضورم در جلسه دولت؛  را متذکر شوم. 
فضای حاکم بر صحبت های ریاست محترم جمهور 
انقالبی، دلسوزانه و از سر خیرخواهی در جهت تقویت 
وحدت، انسجام، همگرایی و همدلی ایجاد شده پس 

از شهادت سردار اسالم سپهبد سلیمانی بود. در این 
راستا با شمردن عواملی که می تواند خدشه به این 
وحدت وارد نماید، از موضوع انتخابات به عنوان یک 
امر مهم و سرنوشت ساز نام بردند؛ در بیان موضوع نیز 
واژه هایی چون »خواهش می کنم« »دقت شود«  از 
بیان نه قصد جنجال و  لذا در  ... استفاده نمودند،  و 

حاشیه سازی داشتند و نه اقدام ضد ملی!
رحمانی در این نامه  افزود:سال ۱۳۹۸ پر از فرصت 
ها و چالش ها است، از سیل فروردین ماه در بیش 
از  برخی  در  تاکنون  آن  آثار  هنوز  که  استان   ۲۵ از 
تا سیل دی ماه که در چند استان  باقی است  نقاط 
از جمله سیستان و بلوچستان مردم را درگیر نموده، 
دامنه  افزایش  و  آمریکا  تشدید خصومت های دولت 
تحریم های غیرقانونی و اقدامات اخیر تروئیکای اروپا، 
حوادث آبان ماه و در نهایت اقدام نظامی آمریکا علیه 
و  و همراهان  ایشان  و شهادت  اسالم  بزرگ  فرمانده 
شهادت جمعی از هموطنان در دو حادثه در کرمان و 
سانحه هوایی و ... همگی گویای شرایط خطیر کشور 

می باشد.
 وی با بیان اینکه رمز موفقیت های ملت ما در آزمون 
های پس از پیروزی انقالب اسالمی وحدت، انسجام 
راحل  امام  زبان  از  همواره  -که  ملی  همبستگی  و 
تاکید  بدان  )دامةبرکاته(  رهبری  معظم  مقام  و  )ره( 
شده- بوده است، تاکید می کند: امروز هیچ مسئله ای 

نبایستی وحدت و انسجام کشور را خدشه دار نماید.

در  انتخابات  برگزاری  نوشت:  ادامه  در  کشور  وزیر 
آنچه  است،  بزرگی  فرصت  جاری  سال  ماه  اسفند 
اهمیت دارد تحقق مشارکت حداکثری است، که در 
بیانات مقام ما عظمای والیت مکرر بدان تاکید شده 
و مجریان و ناظران همگی بایستی زمینه های تحقق 
آن را فراهم کنند، قطعاً یکی از عوامل تحقق مشارکت 
باال حضور همه سالئق سیاسی درون خانواده انقالب 
محترم  شورای  رود  می  انتظار  می باشد.  اسالمی 
و  موثر  فرد  عنوان  به  عالی  جناب  و شخص  نگهبان 
دلسوزانه  های  صحبت  انتخابات،  خصوص  در  فعال 
حسن  نظر  با  را  جمهور  رئیس  قانونی  و  مشفقانه  و 

ارکان چهارگانه  قانون و تحقق  و وسع در چارچوب 
انتخابات  در  رقابت(  و  امنیت  سالمت،  )مشارکت، 
پیش رو، تلقی نموده و در فرصت باقی مانده قانونی 
مشارکت  و  رقابت  و  حضور  امکان  شکایات،  بررسی 

بیشتر را فراهم آورید.
و  همکاری  همدلی،  با  قطعاً  کند:  می  تاکید  وی 
اعتماد  و  انتخابات  نظارت  و  اجرا  بخش  همراهی 
خود  سرنوشت  درست  تشخیص  در  مردم  به  کامل 
وحدت،  تقویت  و  جدید  حماسه  خلق  در  می توانیم 
انقالب اسالمی گام  ناامید کردن دشمنان  انسجام و 

بلندی برداریم.

امامت جماعت مسجد نور در منطقه کیونجا در کشور 
اوگاندا دو هفته پس از ازدواج با یک زن متوجه شد که 

او مرد است!
محمد موتومبا که امامت جماعت مسجد نور در منطقه 
کیونجا در کشور اوگاندا را بر عهده دارد، زمانی که در 
جستجوی زنی مناسب برای ازدواج بود، با زنی زیبارو و 

محجبه آشنا شده و به او دل بست.

اوگاندایی  زیباروی  این  از  محمد  شیخ  که  زمانی 
انجام  ولی  پذیرفت  بالفاصله  او  کرد،  ازدواج  درخواست 
وظایف زناشویی را مشروط به پرداخت شدن مهریه اش 

به خاله اش کرد .
در همان روزها یکی از همسایگان نوعروِس شیخ محمد 
را در حال پریدن از دیوار و سرقت وسایل برقی و لوازم 
آشپزی مشاهده کرده و موضوع را به پلیس خبر داده و 

این نوعروس دستگیر شد.
اسحاق موجیرا، افسر بازپرسی شهرستان کیونجا گفت: 
پس از بازرسی و مشخص شدن این موضوع که همسر 
شیخ محمد در واقع یک مرد است، امام جماعت مسجد 
نور این موضوع را باور نکرده و خواستار این شد که خود 
شخصاً همسرش را بازرسی کرده و با چشم خود واقعیت 
را ببیند. پس از مشخص شدن واقعیت ماجرا، او شکوائیه 

جدیدی تنظیم کرد و در آن همسرش را به فریبکاری، 
جعل هویت و سرقت متهم کرد تا بتواند خسارات وارده 

به خود را جبران کند.
 ۲۷ جوانی  فریبکار  فرد  داد  نشان  تکمیلی  تحقیقات   
ظاهر  تغییر  با  که  است  توموشابی  ریچارد  نام  به  ساله 
امام  دارایی های  سرقت  قصد  زن،  یک  شکل  به  خود 

جماعت مسجد را داشت. 

وزارت خزانه داری آمریکا در ارتباط با تحریم های اخیر علیه ایران تا ۹۰ روز 
به شرکت های خارجی برای توقف روند معامالت خود با ایران زمان داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه ای 
اعالم کرد که شرکت های خارجی برای توقف معامالت خود با ایران در ارتباط 
با تحریم های جدیدی که از هفته گذشته اعالم شد، سه ماه فرصت خواهند 

داشت.
وزارت خزانه داری آمریکا در این ارتباط اعالم کرده که این فرصت سه ماهه 

برای انطباق شرکت های خارجی با تحریم های تازه علیه ایران است.
 ۹ روز  در  ماهه،  فرصت سه  این  که  گفته شده  این  بر  بیانیه عالوه  این  در 
آوریل )برابر با ۲۱ فروردین( به پایان خواهد رسید و بعد از این تاریخ عدم 
تبعیت شرکت های خارجی با تحریم های آمریکا علیه ایران به مجازات آن ها 

منجر خواهد شد.
آمریکا از بیستم دی ماه دور جدیدی از تحریم ها را به اجرا گذاشت که بر 
اساس آن شماری از مقام های ایرانی به همراه چند شرکت ایرانی و خارجی 

بین  تنش ها  تشدید  پی  در  امر  این  شدند.  تحریم  مشمول  کشتی  یک  و 
تهران- واشنگتن شکل گرفت.

آن ها  از  برخی  که  جدید  تحریم های  مشمول  شرکت های  اعالمی  فهرست 
تکراری است، شامل ذوب آهن، آلومینیم المهدی، ایرالکو، فوالد ارفع، فوالد 
ایران، آهن و فوالد غدیر،  آلیاژی  خراسان، گل گهر، فوالد هرمزگان، فوالد 
جنوب  کاوه  فوالد  صبا،  فوالد  اکسین،  فوالد  مس،  ملی  خوزستان،  فوالد 

می شود.

روزنامه جام جم: دعوا و درگیری بین آنها تمامی نداشت. مادر و دختر 
باالخره  و  داشتند  هم کشمکش  با  مختلف  موضوعات  بر سر  همیشه 
پرونده دختر جوانش  روی  عمد  قتل  اتهام  مهر  میانسال  زن  مرگ  با 
ابتدا به اتهام خود اعتراف کرده بود، در  نشست. ریحانه ۲۹ ساله که 
دادگاه آن را انکار کرد. هفتم فروردین امسال بود که دختر جوان به نام 
ریحانه با ماموران پلیس تهران و آتش نشانی تماس گرفت و ادعا کرد 
مادرش در خانه، تنهاست و در را باز نمی کند. ماموران بعد از ورود به 
خانه، پیکر نیمه جان مادر ریحانه به نام فریبا را در پذیرایی خانه شان 
دیدند و این در حالی بود که ضربات سنگین باعث مجروح شدن فریبا 
از ناحیه سر و صورت شده و او بعد از انتقال به بیمارستان جان خود را 
از دست داد. ریحانه اولین کسی بود که مورد بازجویی قرار گرفت و به 
ماموران گفت: »مادرم ناراحتی اعصاب داشت و داروهای زیادی مصرف 

می کرد که موجب خواب آلودگی و گیجی او می شد. روز حادثه برای 
خرید بیرون از خانه رفته بودم، اما وقتی برگشتم مادرم را در این حال 

دیدم. احتماال او گیج بوده و زمین خورده است.«
نظریه پزشکی قانونی حاکی از آن بود که شدت ضربات وارد شده به 
سر فریبا شدیدتر از آن است که بتوان آن را بر اثر زمین خوردن اتفاقی 
زیاد  را  و صورت  به سر  وارد شده  تعداد ضربات  تلقی کرد. همچنین 

دانستند که این موضوع در زمین خوردگی محتمل نیست.
این دفعه  و  قرار گرفت  بازجویی  بار دیگر ریحانه مورد  ترتیب  این  به 
مادرم دعوایمان  با  و گفت: »خیلی وقت ها  اعتراف کرد  اتهام خود  به 
می شد. او ناراحتی اعصاب داشت. گاهی مرا از خانه بیرون می کرد. چند 
بار هم رویم چاقو کشیده و زخمی ام کرده بود. روز حادثه می خواستم 
قلیان بکشم، اما او می گفت از دود قلیان اذیت می شود و با دست زد 

و زغال را ریخت. بعد دعوایمان باال گرفت و من سرش را چند بار به 
آینه کوبیدم.«

بعد از این که ریحانه به قتل مادرش اعتراف و صحنه قتل را بازسازی 
کرد، پرونده برای رسیدگی به شعبه دوازدهم دادگاه کیفری یک استان 
تهران ارجاع شد. متهم در دادگاه اتهام خود را انکار و ادعا کرد تحت 
فشار به قتل مادرش اعتراف کرده بوده. او گفت: »من مادرم را نکشته 
ام.تمام واقعیت همان بود که در اولین لحظه به پلیس گفتم. من برای 
زمین  که  حالی  در  را  او  برگشتم  وقتی  و  رفتم  بیرون  خانه  از  خرید 

خورده بود در خانه دیدم.«
عنوان  به  او  مادربزرگ  و  بزرگ  پدر  و  ریحانه  برادر  دادگاه  جلسه  در 
قصاص  به  و دختر جوان  کردند  قصاص  تقاضای  دادگاه  از  دم  اولیای 

محکوم شد.

از سوی وزارت خزانه داری اعالم شد؛
فرصت سه ماهه آمریکا در ارتباط با تحریم های جدید ایران

قتل به خاطر قلیان کشی!
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تیم شهید حبیبی فاتح 
مسابقات فوتبال انارشد

رقابت های لیگ فوتبال شهرستان انار با قهرمانی تیم شهید حبیبی 
پایان یافت.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  مسابقات 
لیگ فوتبال شهرستان انار با حضور هفت تیم شهید حبیبی، فتوت، 
خیبر، آزادگان، شهرداری امین شهر، ذوالفقار و شهدای ساقی از روز 
جمعه ۱۷ اّبان جاری به صورت دوره ای در استادیوم شهید سلیمانی 

انار آغاز شد.
این  سلیمانی  استادیوم شهید  در  که  رقابت ها  این  دیدار  آخرین  در 
شهرستان برگزار شد، تیم شهرداری امین شهر توانست با نتیجه ۳ بر 

یک مقابل خیبر به برتری دست پیدا کند.
با این نتیجه، تیم شهید حبیبی قهرمان لیگ فوتبال شهرستان شد.

و  دوره  این  جوایز  اهدای  و  اختتامیه  مراسم  مسابقه،  این  پایان  در 
به  تجلیل شوندگان  اسامی  که  برگزار شد  مسابقات  قبلی  دوره های 

شرح زیر است:
لیگ دسته اول سال ۱۳۹۸:
قهرمان: تیم شهید حبیبی

نایب قهرمان: تیم خیبر
تیم سوم: فتوت انار

تیم اخالق: شهید حبیبی
آقای گل: حسین مهرابی

برترین مربی: حسین اکبری )مربی تیم خیبر(
لیگ دسته یک سال ۱۳۹۷:

قهرمان: تیم پیشرو انار
نایب قهرمان: تیم آزادگان

تیم سوم: فتوت انار
تیم اخالق: شهرداری امین شهر

آقای گل: سجاد طزرجی، سید سجاد حسینی، علیرضا جعفر زاده
لیگ دسته دوم سال ۱۳۹۷:

قهرمان: شهید اسماعیلی نیا
نایب قهرمان: عقاب طالیی

تیم سوم: شهدای ساقی
تیم اخالق: ایثار

آقای گل: حسین حمرانی

نجات فرد گرفتار در برف 
پس از ده ساعت

جمعیت  مدیرعامل 
استان  احمر  هالل 
امدادرسانی  از  کرمان، 
در  گرفتار  فرد  به 
روستای گوغر بافت به 
مدت ۱۰ ساعت توسط 
امدادگران  و  نجاتگران 
این جمعیت خبر داد.
خبرنگار  گزارش  به 
های  استان  گروه 

باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، رضا فالح مدیرعامل جمعیت هالل 
نجاتگران  و  امدادگران  وفقه  بی  تالش  با  گفت:  کرمان،  استان  احمر 
این جمعیت طی عملیات جستجو و نجات به مدت ۱۰ ساعت، فرد 
نجات  بافت  گوغر شهرستان  توابع  از  روستای چهار طاق  در  گرفتار 

یافت.
او افزود: تیم های امدادونجات کوهستان و واکنش سریع مرکز کرمان 
پس از طی مسافت ۲۰ کیلومتر به صورت پیاده موفق شدند به فرد 

حادثه دیده دسترسی پیدا کنند.
روز   ۲۰ گذشت  از  پس  دیده  حادثه  فرد  خانواده  کرد:  تصریح  فالح 
جوی  شرایط  و  چهارطاق  روستای  به  پدرشان  عزیمت  از  خبری  بی 
نامساعد آب و هوا با جمعیت هالل احمر تماس گرفته بودند. بارندگی 
برف سنگین موجب مسدود شدن مسیر برخی روستا های شهرستان 

بافت طی روز های اخیر شده است.

کشف بیش از ۲۰۰کیلو گرم تریاک 
در عملیات پلیس شهربابک

و  تریاک  کیلوگرم   ۲۰۴ کشف  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
و  "شهربابک"  پلیس  مشترک  عملیات  در  قاچاقچی  یک  دستگیری 

ماموران ایستگاه "خاتم" شهرستان یزد خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
سردارعبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: ماموران 
هنگام  امداد  یگان  همکاری  با  موادمخدر"شهربابک"  با  مبارزه  پلیس 
کنترل خودرو های عبوری محور اصلی این شهرستان به یک دستگاه 
خودروی پراید دستور ایست دادند، اما راننده آن از محل متواری شد 
که ماموران ضمن تعقیب و مراقبت، به دلیل همجواری این منطقه 
ایستگاه"خاتم" شهرستان یزد را مطلع  با استان یزد، ماموران پلیس 

کردند.
بازرسی"خاتم"شهرستان  ایستگاه  پلیس  با همکاری  ماموران  افزود:  او 
قسمت های  از  راننده،  دستگیری  و ضمن  متوقف  را  خودرو  این  یزد 

مختلف آن ۲۰ بسته تریاک به وزن۲۰۴ کیلوگرم کشف کردند.
او با قدردانی از سرعت عمل و همکاری خوب ماموران ایستگاه بازرسی 
و  اطالعاتی  اشرافیت  با  استان  پلیس  گفت:  یزد،  شهرستان  "خاتم" 
همپوشانی ماموریتی با رده های انتظامی دیگر مناطق، اجازه نخواهد 

داد سوداگران مرگ به اهداف پلید خود دست پیدا کنند.

رئیس هیات فوتبال استان کرمان با اشاره به اینکه 
فوتبال  در  بانوانش  درخشش  با  استان  این  فوتبال 
جعفری،  ها  خانم  گفت:  می کند،  خودنمایی  کشور 
جان نجاتی و رشیدی رنجبر شناسنامه فوتبال بانوان 

استان ما هستند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان، علی قرایی، رئیس هیات 
فوتبال استان کرمان در نشست با نواب رئیس بانوان 
ضمن  استان  شهرستان های  فوتبال  هیئت های 
و  )س(  زهرا  فاطمه  حضرت  شهادت  ایام  تسلیت 
سپهبد  شهید  سردار  شدن  آسمانی  اخیر،  حوادث 

حاج قاسم سلیمانی را تبریک و تسلیت گفت.
او یکی از اولویت های ابتدایی و اصلی خود در هیئت 
بانوان  فوتبال  از  حمایت  را  کرمان  استان  فوتبال 
فوتبال  تاکنون،  کارم  ابتدای  از  افزود:  و  کرد  عنوان 
جز  عمل  در  بلکه  کاغذ  روی  و  کالم  در  نه  بانوان 
ثابت  را  این  و  بوده  هایم  برنامه  اصلی  اولویت های 
کردم، اما با توجه به شایستگی و پتانسیل باالیی که 
ما در بانوان داریم، هنوز به شرایط مطلوب نرسیدیم 

و همچنان جا برای کار بیشتر وجود دارد.
 قرایی تصریح کرد: با حضور و پیگیری مومنی نایب 
خواهری  که  استان  فوتبال  هیات  پیشین  رئیس 

علی  و  زدیم  خوبی  استارت  بودند،  ما  برای  دلسوز 
رغم همه مشکالت و تنگنا های موجود چه به لحاظ 
افزاری،  سخت  چه  و  جامعه  پذیرش  و  فرهنگی 
اقدامات خوبی انجام شد و ما برای اولین بار در همه 
رده های سنی فوتسال، مسابقات را در سطح استان 

برگزار کردیم.
او بیان کرد: با آمدن جعفری نایب رئیس فعلی هیات 
فوتبال استان که با حضور وی در این سمت افتخاری 
اقدامی که شروع  نصیب جامعه فوتبال استان شد، 
شده با شتاب و کیفیتی مناسب تر و هدفمند تر به 
حرکت  در  بانوان  فوتبال  توسعه  و  پیشرفت  سمت 

هستیم.
با  کرمان  استان  فوتبال  اینکه  به  اشاره  با  قرایی 
خودنمایی  کشور  فوتبال  در  بانوانش  درخشش 
و  نجاتی  جان  جعفری،  خانم ها  افزود:  می کند، 
ما  استان  بانوان  فوتبال  شناسنامه  رنجبر  رشیدی 

هستند.
رئیس هیات فوتبال استان کرمان گفت: امروز مشکل 
در هیات  باالدستی  مدیران  تفکر  ما،  استان  فوتبال 
زمینه  این  در  ایم  آماده  ما  و  بود  نخواهد  و  نیست 
نهایت همکاری را داشته باشیم و از هرگونه مساعدت 
دریغ ننماییم و در حقیقت این فرصتیست که باید 

نهایت بهره را ببرید.
قرایی خطاب به نواب رئیس بانوان هیات های فوتبال 
شهرستان های استان افزود: در این راه نیازمند همراهی 
و دلگرمی شما با جعفری، نایب رئیس هیات فوتبال 
استان هستیم که با هم و در کنار هم دست به دست 

هم دهید تا برنامه های وی را پیاده کنیم.
هیات های  رئیسان  نواب  و  رؤسا  از  قرایی 
و  عنبرآباد  بافت،  رفسنجان،  کرمان،  شهرستان های 
این  در  اقدامات خوب  انجام  واسطه ی  به  شهربابک 
حوزه تشکر و قدردانی کرد و افزود: به زودی از آن ها 

به صورت ویژه تقدیر خواهد شد
او تصریح کرد: ما به مشکالت شما در شهرستان ها 
واقفیم و سعی می کنیم در حد توان به شما کمک 
کنیم.رئیس هیات فوتبال استان کرمان با تأکید بر 
پتانسیل های  و  امکانات  با  متناسب  شما  از  اینکه 
توقع  کرد:  بیان  داریم،  انتظار  هایتان  شهرستان 
آنچنانی نداریم، ولی شما باید در شهرتان با حوصله 
و تدبیر کار را جلو ببرید و بانوان را عالقه مند سازید 
تا طی یک برنامه دوساله سبب توسعه و پیشرفت 

فوتبال بانوان شوند.

رئیس هیات فوتبال استان  عنوان کرد: 
درخشش بانوان کرمانی در فوتبال کشور

خبر

مدیرکل ورزش کرمان از تجدید میثاق حداکثری جامعه ورزش و جوانان 
این استان با سردار شهید "حاج قاسم سلیمانی" با هدف گرامیداشت 

یاد، نام و خاطره این شهید واالمقام طی دهه مبارک فجر خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
میثم پاریزی، مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان در چهارمین جلسه 
کارگروه ورزش و جوانان ستاد دهه فجر استان کرمان که با حضور اعضا 
در محل سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد، 
نام و خاطره امام شهدا و شهدا به ویژه سردار شهید سپهبد "حاج قاسم 
اشاره  استان  به کارگروه ورزش و جوانان ستاد دهه ی فجر  سلیمانی"، 
کرد و گفت: پنجمین جلسه کارگروه ورزش و جوانان ستاد دهه فجر 
استان با حضور انجم شعاع رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، 
سازمان مدیریت برنامه ریزی، بازرسی کل، حقوقی، دیوان محاسبات و با 
شرکت رؤسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها و هیات های ورزشی 
این  استان کرمان روز دوشنبه ۳۰ دی ماه، در محل سالن اجتماعات 

اداره کل برگزار می شود.
 رئیس کارگروه ورزش و جوانان ستاد دهه فجر استان کرمان به بیان 
گزارشی از برنامه های این اداره کل به مناسبت ایام اهلل دهه ی مبارک 

فجر پرداخت و تصریح کرد: مسابقات کارکنان دولت یکی از این برنامه 
هاست که افتتاحیه ی آن دوم بهمن ماه انجام می شود و تاکنون آمار 
شرکت کنندگان نسبت به سال گذشته، ۲۰ درصد رشد داشته و این 

رقم قابل افزایش است.
پاریزی با تأکید بر اینکه مراسم افتتاحیه این رقابت ها باید به صورت 
حتی  و  گذشته  سال های  مراسمات  به  نسبت  متفاوت  و  ویژه  کاماًل 
بیان  باشد،  شود،  برگزار  کشور  در  است  قرار  که  مشابه ای  رقابت های 
باید  برنامه  این  پس  داریم،  پیش  در  را  بزرگ  رویداد  یک  ما  داشت: 
اسالم  رشید  سردار  گرامیداشت  بُعد  در  هم  که  شود  برگزار  نحوی  به 
ُبعد مسابقات به ویژه حضور  "سپهبد حاج قاسم سلیمانی" و هم در 

حداکثری شرکت کنندگان و میهمان، شأن و منزلت کار حفظ شود.
 مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان ابراز امیدواری کرد: با توجه به 
برنامه های دهه فجر، امسال نیز کمیته ورزش و جوانان عنوان برتر ستاد 

دهه ی فجر استان را به خود اختصاص دهد.
استعداد های  استانی  المپیاد  به  از سخنانش  پاریزی در بخش دیگری 
برتر و تجلیل از برترین های المپیاد استعداد های برتر به همراه افتتاح 
طرحی با محوریت نونهاالن و نوجوانان که پایلوت ورزش استان خواهد 
بود، اشاره کرد و گفت: هم اکنون در حال پیگیری هستیم تا برای این 
المپیاد، متناسب با شرایط ورزش استان در حوزه قهرمانی به نحوی کار 
کنیم تا در المپیک ۲۰۲۴ حداقل سه سهمیه از استان کرمان داشته 

باشیم.
اما تالش  افزود: برای این کار دنبال پراکندگی برنامه نیستیم،  او 
می کنیم به نحوی مدیریت شود تا تعداد رشته ها محدود، ولی کار 
به صورت کیفی انجام شود و با یک برنامه ریزی چهار ساله، از بین 
سنین ۱۲ تا ۱۵ ساله بتوانیم مستعدینی برای رقابت های المپیک 

و کسب سهمیه داشته باشیم.

 پاریزی به برنامه شاخص این اداره کل در ایام اهلل دهه مبارک فجر 
اشاره و تصریح کرد: تجدید میثاق حداکثری جامعه ورزش و جوانان 
با  سلیمانی"  قاسم  "حاج  سپهبد  شهید  سردار  با  کرمان  استان 
انجام  واالمقام  شهید  این  خاطره  و  نام  یاد،  گرامیداشت  هدف 

می شود که همراه با پخش زنده ی تلویزیونی است.
انتخابات پیش رو و  با اذعان به  او در بخش دیگری از سخنانش 
حساسیت های این رویداد از اعضای کارگروه خواست: دقت الزم را 
داشته باشند تا در برنامه های دهه فجر، هیئت هایی که کار را به 
شاهد  توجهی  قابل  جمعیت  و  می دهند  انجام  همایشی  صورت 
دلیل  به  برنامه ها  این  در  کاندیدا ها  مشارکت  از  هستند،  رویداد 

حساسیت های ویژه اش جلوگیری شود.
پاریزی خطاب به کارکنان این اداره کل تأکید کرد: کمک کنید اداره 
کل در تمام برنامه ها، حوزه مالی، نیروی انسانی، نظارت و ... بتواند 
متفاوت ظاهر شود و برای این کار تالش کنید نیرو های اداری و 
هیئتی ـ ورزشی در کنار هم و در قالب یک تیم، کار ورزش استان 

را با قوت و قدرت دنبال کنند.
او افزود: مطمئن باشید در این صورت، ظرف یکی، دو سال، ورزش 
استان به جایگاهی می رسد که تمام دستگاه ها به ورزش تمکین 
و حس  تیمی  کار  دوستی،  تعامل،  گرو  در  تنها  این  و  می کنند 
خوب به همدیگر است. پاریزی تصریح کرد: اداره نباید از جایگاه 
اخالق فاصله بگیرد، باید همیشه آرامش داشته باشد و از آنجایی 
که دنیا مزرعه ی آخرت است و هرچه بکارید درو می کنید، لذا من 
به شما قول می دهم، اداره سالم ترین زمان خود را به لحاظ مالی، 
داشتند، طی  ما  به  نظارتی  دستگاه  که  بدی  نگاه  و  اخالقی  مسائل 

می کند.

 ۳ برگزاری  از  کرمان  استان  فوتبال  هیات  دبیر 
و درجه  ایران  فوتسال  مربیگری سطح یک  کالس 

D فوتبال آقایان در این استان خبر داد.
کرمان  استان  فوتبال  هیات  دبیر  دادگر،  علیرضا 
در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 

آموزشی  کالس  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
سطح یک فوتسال ایران در بخش آقایان یکشنبه 
۲۵ دی جاری،  با حضور ۱۵ شرکت کننده با تدریس 
برگزار  بافت  میزبانی شهرستان  به  نورمحیا  محمد 

شد.

او افزود: همچنین کالس مربیگری درجه D فوتبال 
نیز با شرکت ۲۴ مربی آقا به مدرسی حمید حاج 
برگزار  کرمان  شهرستان  میزبانی  به  اسماعیل زاده 

شد.
برگزاری  از  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  دادگر 

میزبانی  به  فوتبال   D درجه  مربیگری  کالس 
سیرجان طی ۵ بهمن ماه امسال خبر داد و تصریح 
کرد: قرار است این دوره ی آموزشی با حضور ۲۴ 
نژادباقری  صادق  تدریس  با  آقا  ی  شرکت کننده 

برگزار شود.

جامعهیکهزارنفریورزشوجوانانبهدیدارسرداردلهامیروند

برگزاریسهکالسمربیگریسطحیکفوتسالودرجهDفوتبالدرکرمان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان     شماره مناقصه : ۸۳/۱۵/۱۱/۹۸  دستگاه مناقصه گزار

دریافت اسناد: 
الف( سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت 
www.setadiran.ir

ب( پایگاه ملی مناقصات 
http:iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

امور نگهبانی بیمارستان سینا زرند  موضوع مناقصه
6/۱6۴/۰۸۸/۹۱۹ برآورد یکساله )ریال(

۳۰۸/۲۰۴/۴۴6 تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت۳۰/ ۱۴ روز 
چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲

دریافت اسناد:

تا ساعت ۱۴/۳۰ روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۴ آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
پیشنهادها در سامانه ستاد ایران 

از ساعت ۱۴/۳۰ روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۵ بازگشایی پیشنهادها 

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10 روز پنجشنبه مورخ 98/11/10 در محل زرند خیابان شهید دکتر چمران بیمارستان سینا 
برگزار خواهد شد

محل تسلیم فقط پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان - ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان )هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه  می باشد( 734743

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای)نوبتدوم(
 مناقصه واگذاری امور نگهبانی بیمارستان سینا زرند
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اشاره:
نماز جمعه این هفته تهران به امامت ولی امر مسلمین، حضرت آیت اهلل 

العظمی خامنه ای در مصالی امام خمینی)ره( تهران اقامه شد.
امامت آیت اهلل  به  این هفته تهران  نماز جمعه  این گزارش،اقامه  پایه  بر 

خامنه ای پس از هشت سال، صورت گرفت.
از جمله ویژگی های مهم این آیین، حضور پرشکوه و صفوف درهم فشرده 
دشمن شکن مردم تهران به رغم هوای سرد دیروز تهران بوده است. در ذیل 
گزارشی از خطبه های مهم حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای آمده است. 
معظم  رهبر  خامنه ای  اهلل  آیت  :حضرت  امروز  کرمان  خبر  سرویس 
انقالب اسالمی در نماز جمعه پرشکوه و به یاد ماندنی دیروز تهران، حضور 
معجزه گون ملت فهیم در تشییع پیکر مطهر حاج قاسم سلیمانی و یارانش 
و نیز پاسخ کوبنده سپاه در حمله به پایگاه امریکایی ها در عین االسد را دو 
یوم اهلل درس آموز و تعیین کننده خواندند و افزودند: ملت باطن خود یعنی 
استقامت در مقابل شیاطین را در این حضور نشان داد و تنها راه ادامه این 

مسیر عزت آفرین، قوی تر شدن ایران در همه زمینه هاست.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه سخنانشان، دو هفته  گذشته را دو هفته ای 
ایران  ملت  برای  درس آموز  و  شیرین  و  تلخ  ماجراهای  از  پر  و  استثنایی 
خواندند و با تطبیق مفهوم ایام اهلل به خیزش بی نظیر در ایران و عراق در 
روز مشاهده دست  یعنی  یوم اهلل  تعظیم مجاهدان شهید، گفتند:  و  تکریم 
قدرت خداوند در حوادث. بنابراین آن هنگامی که ده ها میلیون در ایران و 
صدها هزار نفر در عراق و برخی کشورهای دیگر به پاس خون فرمانده سپاه 
قدس به خیابان ها آمدند و بزرگ ترین بدرقه جهان را شکل دادند، مصداق 

ایام اهلل است، چرا که این عظمت هیچ عاملی جز دست قدرت خدا ندارد.
سپاه  های  موشک  اصابت  با  آمریکایی  پایگاه  درهم کوبیدن  روز  ایشان 
افزودند:  و  ایام اهلل برشمردند  از  نیز یکی دیگر  را  انقالب اسالمی  پاسداران 
اینکه ملتی با چنین قدرت و توان روحی به یک قدرت متکبر و زورگوی 
عالم سیلی بزند، نشان دهنده دست قدرت الهی است، پس این روز بزرگ 

نیز جزو ایام اهلل است.
عطف  نقاط  و  تاریخ ساز  روزهایی  را  ایام اهلل  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
ها  ملت  منش  و  روحیه  زندگی،  در  جاودانه  و  ماندگار  آثاری  با  تاریخی 
و  ایرانی جامعه ای صّبار  گفتند: جامعه  ایران،  ملت  توصیف  در  و  دانستند 
شکور است که در طول سال های متمادی با استقامتی مثال زدنی همواره 

شکرگزار الطاف الهی بوده است.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر شناخت ابعاد مادی و معنوی پدیده تشییع 
پیروزی  از  را مطرح کردند که ۴۱ سال پس  این سئوال  شهید سلیمانی، 
انقالب، کدام عامل و دست قدرتی جز دست قدرت الهی قادر به خلق این 

معجزه و به میدان آوردن عاشقانه چنین جمعیت بی نظیری است؟
ایشان افراد متکی به تحلیل های مادی را ناتوان از مشاهده دست قدرت 
خداوند در حوادث خواندند و گفتند: این تشییع عظیم و این حرکت الهِی 
ملت، نشان دهنده باطن و معنویات تحسین برانگیز مردم و نشانه این واقعیت 

است که اراده الهی بر پیروزی ملت ایران تعلق گرفته است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای پیام دیگر حضور ده ها میلیونی مردم در تشییع 
امام  بودن  زنده  و  بزرگوار  امام  خط  با  بیعت  را  سلیمانی  شهید  تکریم  و 
عظیم الشأن در میان ملت دانستند و گفتند: در این حادثه، امپراتوری خبری 
صهیونیسم و مسئوالن تروریست رژیم آمریکا همه تالش شان را کردند که 
سردار عزیز و بزرگ ما را به تروریسم متهم کنند اما خداوند متعال چنان 
صحنه را تغییر داد که نه تنها در ایران بلکه در کشورهای مختلف به روح 

آن بزرگوار درود فرستادند و پرچم آمریکا و صهیونیست ها را آتش زدند.
رهبر انقالب اسالمی این حقایق را نشانه دست قدرت و هدایت پروردگار 
در کشور و جامعه دانستند و افزودند: عالوه بر تشییع آن مجاهدان، اصل 
شهادت آنان نیز از آیات قدرت الهی است، چراکه ترور سردار سلیمانی یعنی 
سرشناس ترین و قوی ترین فرمانده مبارزه با تروریسم در کل منطقه، موجب 

رسوایی دولت بی آبروِی آمریکا شد.
یک  در  سلیمانی  شهید  شجاعانه  حضور  از  نمونه ای  به  اشاره  با  ایشان 
موقعیت خطیر و کاماًل در محاصره دشمن و هدایت عملیاتی که منجر به 
فرار دشمنان شد، گفتند: در ترور این شهید شجاع، آمریکایی ها در میدان 
جنگ با او روبه رو نشدند بلکه دزدانه و بزدالنه این جنایت را مرتکب شدند 

که این موجب روسیاهی بیشتر آنها شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اینکه این مدل از جنایت یعنی ترور 
افزودند:  از این مخصوص رژیم صهیونیستی بود،  رهبران مقاومت تا پیش 
البته آمریکایی ها در عراق و افغانستان جنایات و کشتار زیادی کرده اند اما 
این بار رئیس جمهوری آمریکا به زبان خودش اعتراف کرد »ما تروریست 

هستیم«، که رسوایی ای باالتری از این وجود ندارد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به یکی دیگر از یوم اهلل های هفته های اخیر 
یعنی پاسخ قدرتمندانه سپاه پاسداران به امریکایی ها تأکید کردند: این 
واکنش قوی، یک ضربه مؤثر نظامی بود اما مهمتر از این ضربه نظامی، 

ضربه حیثیتی بود که به هیبت ابرقدرتی امریکا وارد شد.
ایشان ضربه سپاه به ابهت امریکا را موجب بی آبرویی امریکایی ها خواندند 

و افزودند: این ضربه مستحکم حیثیتی با هیچ چیزی جبران نمی شود و 
افزایش تحریم ها که این روزها امریکایی ها از آن حرف می زنند، آبروی از 

دست رفته آنها را بر نمی گرداند.
حضرت آیت اهلل  خامنه ای جلوه گر شدن قدرت الهی در پاسخ کوبنده 
سپاه را نتیجه مجاهدت های مخلصانه دانستند و خاطرنشان کردند: هر 
جا و در هر کاری اخالص باشد، خداوند به آن کار برکت و رشد و نمّو می 

دهد، برکاتش را به همه می رساند و ماندگار می کند.
رهبر انقالب حضور عاشقانه و اشک و اندوه مردم در تشییع حاج قاسم 
سلیمانی و همرزمان شهیدش و تازه شدن روحیه انقالبی ملت را نتیجه 

ملموس اخالص سردار بزرگ ایرانیان و شهیدان همراهش خواندند.
ایشان الزمه درک عمیق، ارزش گذاری و قدردانستن ایام اهلل هفته های 
اخیر را این حقیقت برشمردند که باید به حاج قاسم عزیز و ابومهدی عزیز 
به چشم یک فرد نگاه نکرد بلکه باید آنها را یک مکتب، یک راه و یک 

مدرسه درس آموز دید.
را یک  نباید سپاه قدس  اینکه  به  اشاره  با  اهلل  خامنه ای  آیت  حضرت 
و  انسانی  نهاد  یک  قدس  سپاه  افزودند:  دید،  اداری  مجموعه  و  سازمان 
دارای انگیزه های بزرگ و نجات بخش است و با این نگاه است که تعظیم 
و تکریم مردم در تشییع با شکوه فرمانده سپاه قدس، معنای حقیقی می 

یابد.
ایشان افزودند: البته همه نیروهای مسلح، سپاه، ارتش و بسیج زیربنای 
جایگاه  در  قدس  سپاه  اینکه  ضمن  دارند  الهی  اهداف  بر  متکی  فکری 
رزمندگان بدون مرز، هرجا نیاز باشد برای کمک به ملتهای منطقه و حفظ 
کرامت مستضعفان حضور می یابد و با همه وجود و توان، خود را بالگردان 

مقدسات و حریم های مقدس می کند.
تخریب  و  ترور  و  جنگ  سایه  کردن  دور  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
کردند:  تأکید  و  خواندند  قدس  سپاه  کار  مهمترین  را  عزیز  ایران  سر  از 
بخش مهمی از امنیت ایران محصول تالش جوانان مؤمنی است که تحت 

فرماندهی حاج قاسم عزیز سالها به جهاد و فداکاری مشغول بودند.
ایشان افزودند: این جوانان جان برکف و شجاع البته به کمک فلسطین 
و دیگر مناطق نیز می روند اما در واقع برای میهن عزیز ایرانیان امنیت 

ایجاد می کنند.
ایشان با اشاره به کسانی که یک روز شعار »نه غزه نه لبنان« سردادند 
گفتند: این افراد هرگز جانشان را فدای ایران نکرده اند و حتی از راحتی 
و منافع خود در راه حفظ امنیت کشور نگذشتند بلکه این سردار سلیمانی 
و یارانش بودند که جانشان را کف دست گرفتند و به میدان دفاع از ایران 

شتافتند.
اهلل  ایام  کنند  می  سعی  که  برخی  اظهارات  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
تعیین کننده هفته های اخیر را به دست فراموشی بسپارند و مسائل دیگر 
را مطرح کنند، افزودند: هیچ مساله ای نباید آن روزهای به یادماندنی را 

تحت الشعاع قرار دهد.
رهبر انقالب با ابراز تأسف عمیق از حادثه سقوط هواپیما گفتند: این حادثه 

بسیار تلخ دل ما را به معنای حقیقی کلمه سوزاند و به درد آورد اما عده ای 
به تبع رسانه های امریکایی و انگلیسی سعی می کنند این حادثه غم بار را 
زمینه ساز فراموشی آن تشییع پرشکوه و آن پاسخ کوبنده سپاه قرار دهند، 
البته عده ای جوان و احساساتی هستند اما کسان دیگری هم هستند که 

حاضر نیستند منافع ملی را درک کنند و پای آن بایستند.
اندازه ای که ما و ملت از این حادثه غم و غصه  ایشان افزودند: به همان 
خوردیم، دشمنان شاد شدند چرا که مستمسکی به دست آوردند تا سپاه، 
نیروهای مسلح و نظام را زیر سئوال ببرند اما این مکر آنها در مقابل دست 
قدرت خدا تأثیری ندارد و یوم اهلل تشییع و یوم اهللِ در هم کوبیده شدن 
پایگاه امریکایی ها از یاد نمی رود و به فضل الهی روز به روز زنده تر می شود.

رهبر انقالب با توجه به ابهاماتی که در این حادثه وجود دارد و با تشکر 
از سخنان فرماندهان سپاه در این زمینه، بر پیگیری جدی برای پیشگیری 
کامل از بروز این گونه حوادث تأکید کردند و افزودند: پیشگیری مهمتر از 

پیگیری است تا حوادث مشابه رخ ندهد.
حضرت آیت اهلل  خامنه ای یکی از تالش ها برای تحت الشعاع قرار دادن 
ایام اهلل هفته های اخیر را اقدام سه دولت خبیث اروپایی در تهدید ایران 

برای بردن مساله هسته ای به شورای امنیت خواندند.
ایشان افزودند: البته مسئوالن کشور جواب محکمی به آنها دادند و ملت 
هم به یاد دارد که این سه کشور چگونه در هشت سال جنگ تحمیلی در 

خدمت صدام و جنایت های او بودند.
کاری  فریب  و  دغل  به  آمیخته  نیز  را  اروپایی ها  مذاکره  انقالب  رهبر 
دانستند و گفتند: آن جنتلمن هایی که پشت میز مذاکره هستند، در حقیقت 

تروریست های فرودگاه بغداد هستند که لباس عوض کرده اند.
آیت اهلل  خامنه ای افزودند: به فضل الهی این ملت و کشور در آینده ای 
نه چندان دور به نقطه ای می رسد که دشمنان حتی جرأت تهدید او را 

هم پیدا نکنند.
از حضور  مردم  انگیزه کردن  بی  برای  به تالش دشمنان  اشاره  با  ایشان 
در انتخابات گفتند: باید همه مراقب باشیم که مبادا دشمن این خواسته را 

محقق و انتخابات را کمرنگ و بی رونق کند.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه خطبه دوم نماز جمعه با توجه به این برهه 
حساس از تاریخ منطقه، سخنان مهمی را به زبان عربی خطاب به برادران 

عرب بیان کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به جنایت بزدالنه آمریکایی ها در ترور 
با اخالص عراقی  ایرانی و یک مجاهد فداکار و  یک سردار بزرگ و شجاع 
به دستور رئیس جمهوری تروریست آمریکا، گفتند: سردار شهید سلیمانی 
با حضور شجاعانه در صفوف مقدم و خطرناک یکی از مؤثرترین عوامل در 
شکست عناصر تروریستی مانند داعش و امثال آن در سوریه و عراق بود اما 
آمریکایی ها بدون اینکه جرأت کنند با او در نبرد روبه رو شوند، بزدالنه به او 
که به دعوت دولت عراق در فرودگاه عراق بود حمله کردند و خون مطهر او 
و همراهانش را بر زمین ریختند تا برای چندمین بار خون فرزندان ایران و 

عراق در راه خدا بر زمین ریخته و با یکدیگر مخلوط شود.

ایران و در هم کوبیدن  پاسداران  ایشان ضربه متقابل و علی العجالة سپاه 
دولت  آبروی  و  ابهت  شدن  لگدمال  موجب  را  آمریکایی ها  پایگاه  موشکی 
از  اخراج  آنها  اصلی  تنیبه  کردند:  تأکید  و  دانستند  آمریکا  متکبر  و  ظالم 

منطقه است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای قدرت اسالمِی ملتهای منطقه را عامل فائق آمدن 
بر قدرتهای فاسد مادی خواندند و با اشاره به تسلط غربی ها بر کشورهای 
منطقه با پشتوانه علم و فناوری، سالح نظامی، تبلیغات دروغین و سیاست 
به  ناچار  مردمی  نهضت های  به واسطه  گاه  هر  آنها  افزودند:  مکارانه،  های 
خروج از کشوری شدند، تا حد توان دست از توطئه و نفوذ اطالعاتی و سلطه 
سیاسی و اقتصادی برنداشتند و غده بدخیم رژیم صهیونیستی را به عنوان 
تهدیدی دائم برای کشورهای غرب آسیا در قلب این منطقه جاسازی کردند.
ایشان پیروزی انقالب اسالمی را موجب وارد آمدن ضربه های سیاسی و 
زنجیره شکست  آن  به دنبال  و  غاصب صهیونیستی  رژیم  بر  نظامی سخت 
از  و  لبنان  و  تا غزه  از عراق و سوریه  آمریکا  و در رأس آن  استکبار  های 
یمن تا افغانستان دانستند و افزودند: رسانه های دشمن، ایران را به جنگهای 
های  ملت  و  است  بزرگ  دروغی  این  حالی که  در  می کنند،  متهم  نیابتی 

منطقه بیدار شده اند.
رهبر انقالب اسالمی توانایی ایران در مقاومت بلندمدت در برابر خباثت 
تأکید  و  خواندند  مؤثر  ها  ملت  روحیه  و  منطقه  فضای  در  را  آمریکا  های 
کردند: سرنوشت روشن منطقه نجات از سلطه استکباری آمریکا و رهایی 
فلسطین از حاکمیت بیگانگان صهیونیست است که با همت ملتها باید زمان 

رسیدن به این هدف نزدیک تر شود.
ایشان با تأکید بر اینکه دشمنان ایران و اسالم می خواهند اقتصاد خود را 
با منابع کشورهای ما، عزتشان را با ذلت ملتهای ما و صدرنشینی خود را با 
تفرقه ما تأمین، و ما و شما را به دست خودمان نابود کنند، افزودند: آمریکا، 
»فلسطین را بی دفاع در برابر صهیونیست های جنایتکار«، »سوریه و لبنان 
را  نفتی آن  ثروت  و  و مزدور خود«، »عراق  وابسته  را در تصرف دولتهای 
کاماًل متعلق به خود« می خواهد و برای این هدف شوم، به بزرگ ترین ظلم 
ها و شرارت ها مانند آزمون سخت چند ساله  سوریه، فتنه های پی در پی در 

لبنان و تحریکات و خرابکاری مستمر در عراق دست زده اند.
مقابل حکم  در  آمریکایی ها  وقیحانه  اظهارات  اهلل خامنه ای  آیت  حضرت 
پارلمان عراق به اخراج آنان را نمونه دیگری از این فتنه انگیزی ها خواندند 
و افزودند: آنها که خود را حامی دموکراسی وانمود می کردند تعارف را کنار 

گذاشته و می گویند ما برای ماندن در عراق آمده ایم و بیرون نمی رویم.
شکوه  پر  نماز  دوم  در خطبه  سخنانشان  پایان  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
جمعه خطاب به همه ملتهای مسلمان منطقه تأکید کردند: دنیای اسالم 
باید صفحه جدیدی بگشاید و وجدان های بیدار و دل های مؤمن، اعتماد 
به نفس را در ملت ها بیدار کنند و همه بدانند که تنها راه نجات ملت ها، 

تدبیر و استقامت و نترسیدن از دشمن است.
پس از خطبه ها، نماز جمعه به امامت حضرت آیت اهلل خامنه ای اقامه 

شد.

مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه تهران:

تنها راه نجات؛ تدبیر، استقامت و نترسیدن از دشمن است

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


