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در کوچه تقدیر جهان
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اوتسا مشفق  که بود و چه کرد؟

تعیین نایب رییس هیات مدیره

 در شرکت سیمان ممتازان کرمان

نوشتاری درباره صادق چوبک؛ داستان نویس ایرانی

نویسنده ظلمت

2

2

5

4

5

2

2

4

یادداشت:

حاج قاسمم

 آرزوست!

نوشتاری درباره  سالروز بازگشت 
امام خمینی به ایران و آغاز دهه فجر؛

12 بهمن ماه در تاریخ 

چه جایگاهی دارد؟

متن در صفحه دوم

پیام مشترک امام جمعه، استاندار 
و مسئوالن استان کرمان به بهانه گذر از ۱۲ بهمن؛

 خون سردار شهید سلیمانی جوششی

 دوباره در روح انقالب دمیده است

گلخانه داران و زنگ خطر ورشکستگی؛ گالیه  کشاورزی و  گهانی قیمت برخی محصوالت  کاهش نا روایت »کرمان امروز« از 

متن کامل در صفحه سوم

اقتصاد کشاورزی مدیریت نمی شود
   این روزها توقف صادرات برخی محصوالت کشاورزی مانند خیار سبز و کاهش غیر منتظره قیمت آن در سال جاری، کشاورزان کرمانی را به سوی ورشکستگی کشانده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی عدم برنامه 
ریزی و بی توجهی سازمان کشاورزی به نیاز بازار جهانی و نبود دیپلماسی اقتصادی را باعث ایجاد معضل می دانند. یعنی به عبارتی می توان گفت که عرضه و تقاضای محصوالت از سوی دستگاه های مربوطه مدیریت 
نمی شود و اینگونه است که روزی گوجه ها در خیابان رها می شوند و روزی دیگر هندوانه ها در کنار جاده ریخته می شوند و چند ماه بعد قیمت همین محصوالت به عددی باور نکردنی می رسد. این یعنی عدم تعادل 

در مدیریت اقتصاد کشاورزی استان و....

رییس کل دادگستری استان :
برخورد با زمین خواری به دور از 

درگیری و نارضایتی اجتماعی باشد

متن در صفحه هشتم

تا انتخابات: 

مجلس یازدهم 

در پیچ تند

 تاریخ

 صفحه  سوم

صفحات ششم و هفتم 

  اعالم وضعیت اضطراری جهانی در پی شیوع کرونا
  انفجاردر کرمان دو مصدوم بر جای گذاشت
  دستگیری مالخر منجر  به کشف سرقت ها شد

  رفع تصرف ۶۰ هزار متر از اراضی ملی در شهرستان ارزوئیه
  افزایش تلفات جاده ای به جای کاهش آن

اخبار ایران، جهان و حوادث:

گفتگوی اختصاصی »کرمان امروز« با »امان اهلل محمدی« 
کرمان: سازنده ی بی ادعای سازهای زهی در 

رقص سیم در آغوش چوب

آگهی فراخوان برای شناسایی فروشنده سنگ آهن

شرکت سیمان ممتازان کرمان در نظر دارد فروشندگان توانمند برای خرید و حمل 50,000تن سنگ آهن هماتیت دانه بندی شده با مشخصات 
ذکر شده در زیر را شناسایی ومورد ارزیابی قراردهد.عالقمندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری با شماره 034-33370561 

داخلی - 1902 ، آقای مهندس کارور ویا 58132202 - 034 آقای مهندس پور نخعی تماس حاصل نمایند.
 خلوص Fe2o3 حداقل به میزان60-40درصد

 اندازه حداکثر 70 میلیمتر
 مقدار Na2o+K2o حداکثر به میزان 0.5 درصد

 مقدار کلر حداکثر به میزان 0.01 درصد
 میزان مجاز رطوبت مواد حداکثر 5 درصد 

   % FeO max 0.5 
واجدین شرایط می توانند مدارک و مستندات)اساسنامه شرکت وآگهی آخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی ،مشخصات کامل هویتی برای اشخاص 
حقیقی ,مجوزها و مدارک مورد نیاز مربوط به بهره برداری معدن، تصویر آخرین آنالیز انجام شده(، فهرست ومشخصات کامل ماشین آالت، تجهیزات 
ورزومه کاری خود را حداکثر تا بیست و سوم بهمن ماه  به آدرس کرمان : کیلومتر 32 جاده کرمان به رفسنجان کارخانه سیمان ممتازان، امور 
قراردادها و یا تهران : اتوبان همت ) شرق ( ، خیابان شیراز جنوبی ، کوچه بابا علیخانی غربی ، پالک 26، طبقه چهارم تلفن 88616389)021(  امور 

commercial@momtazancement.com  .بازرگانی شرکت و یا به نشانی الکترونیکی زیر ارسال نمایند
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اخبار استان

به اطالع تمامی  سهامداران محترم شرکت خدمات آزمایشگاهی سنگ 
بستر کویر می رساند  جلسه مجمع عمومی )نوبت اول( این شرکت رأس 
ساعت  17  مورخ شنبه 98/11/26 در محل شرکت واقع در خیابان جهاد 

انتهای کوچه 45  نبش شرقی 5  برگزار می شود . 
دستور کار جلسه : 

- گزارش هیأت مدیره از فعالیت های شرکت در سالهای 97-98
- گزارش بازرس و تصویب ترازمالی شرکت در سال 97

- انتخاب بازرس  - سایر مواردی که توسط اعضاء محترم مطرح می شود .
اعضاء هیأت مدیره شرکت 

بدین وسیله از تمامی اعضاي محترم انجمن شرکت هاي صنعت پخش استان 
کرمان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادي ساالنه این انجمن 

در روز دوشنبه مورخ 98/11/28 ساعت 30 : 12 حضور بهم رسانند.
مکان: میدان آزادي، ابتداي بلوار جمهوري اسالمی نرسیده به 20 متري نادر اتاق 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي استان کرمان سالن کنفرانس شماره 1
دستور جلسه :   1- ارایه گزارش عملکرد هیات مدیره

2- ارایه صورتهاي مالی و گزارش بازرس و تصویب صورتهاي مالی
 3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 4- تصویب ورودیه و حق عضویت سالیانه

 5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار  6 - سایر موارد
» هیات مدیره انجمن «

آگهی مجمع عمومی عادی شرکت خدمات 
آزمایشگاهی سنگ بستر کویر ) نوبت اول( 

آگهی فراخوان مجمع عمومی عادي ساالنه 
انجمن شرکت هاي صنعت پخش استان کرمان

، رییس مجمع نمایندگان مجلس و رییس  امام جمعه  استاندار و 
ورود  سالروز  12بهمن  مناسبت  به  کرمان  استان  دادگستری  کل 
تاریخی حضرت امام خمینی)ره( به ایران و آغاز دهه مبارک فجر 

پیام مشترک صادر کردند.
یادآور  ایران،  ملت  برای  ماه،  12بهمن  است:  آمده  پیام  این  در 

بازگشت تاریخی حضرت امام خمینی )ره( به وطن؛ فروریختن ابهت 
تاریخی،  روز  این  است.  الهی  های  وعده  تحقق  و  طاغوت  پوشالی 
شروع دوره جدیدی در تاریخ جهان بود و آثار آن همچنان ادامه 
دارد و به تعبیر مقام معظم رهبری ، انقالب اسالمی ایران سرمشق 
ملت های آزاده برای رهایی از استبداد و استعمار و سرآغاز بیداری 

اسالمی در جهان شد.
این پیام می افزاید: در چنین روزی بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی 
در اوج شعارهای استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی و نه شرقی، نه 
به خاک الله گون وطن  بپا خاسته  مردم  اسالمی  غربی، جمهوری 
بازگشت و انقالب اسالمی در وصال امت و امام اوج گرفت و امواج 
انقالب اسالمی عرصه میهن را درنوردید و کاخ ستم شاهی را به لرزه 

درآورد و نظام پادشاهی 2500 ساله را ویران کرد.
این پیام ادامه می دهد: 12 بهمن ماه آغازگر انقالب در جهان بی 
روح شد تا هیمنه پوشالی استکبار را با امواج تظلم خواهی و عدالت 
طلبی مظلومان و رنج کشیدگان به زیر کشد و الگویی از مقاومت 
در  امت،  امام  اهلل،  روح  ادعای  بی  فرزندان  و  از طریق سرداران  را 
اکنون  آن  نتایج  که  بگذارد  نمایش  به  جهان  و  منطقه  کشورهای 
در بین آزادی خواهان عراق، افغانستان، سوریه، یمن، لبنان و دیگر 

کشورها خواب را از چشمان آمریکای جنایتکار و ایادی آن ربوده 
است.

در این پیام آمده است: اکنون مردم ایران و به ویژه دیار کریمان در 
شرایطی چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را گرامی 
می دارند که آرمان مجاهدان و شهیدان تاریخ در قامت خون سردار 
دل ها، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش جوششی 
دوباره در روح این انقالب دمیده است و صبح پیروزی بیش از هر 
زمان دیگری نوید روزهای روشن را برای الگوشدن انقالب اسالمی 
آن  آزادگی  و  استقالل  عزت،  به  دستیابی  برای  کشورها  دیگر  در 

ملتها می دهد.
این پیام می فزاید: ما با گرامیداشت سالروز ورود تاریخی بنیانگذار 
انقالب اسالمی ایران به میهن اسالمی، امیدواریم در پرتو ایستادگی 
و همراهی ملت ایران، مبتنی بر آرمان های امام راحل و مقام معظم 
رهبری، انقالب اسالمی به انقالب جهانی حضرت ولی عصر )عج( 
متصل گردد. همچنین از مردم انقالبی و آگاه استان کرمان دعوت 
می شود با شرکت در آیین گرامیداشت 12 بهمن ماه در مصلی امام 
علی)ع( شهر کرمان و دیگر برنامه های ایام اهلل دهه مبارک فجر، 

شکوه و عزت ایران اسالمی را به نمایش بگذارند.

و  ظرفیت ها  از  استفاده  کرمان  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
توانمندی های جوانان را مهم ترین هدف تشکیل هیأت مشاوران جوان 

شورا دانست.
به گزارش کرمان شهرآن الین، محمد فرشاد در مراسم معارفه و اهدای 
این که  بیان  با  کرمان،  شهر  اسالمی  شورای  جوان  مشاوران  احکام 
شورای پنجم به منظور استفاده بهینه از ظرفیت ها، طرح ها، ایده ها و 
پیشنهادهای جوانان، نسبت به تشکیل هیأت مشاوران جوان تصمیم 
دوران  ازجمله  برهه های مختلف،  و  دوره ها  در  گرفت، گفت: جوانان 
شکل گیری انقالب اسالمی و دفاع مقدس، خوش درخشیدند؛ امروز 
نیز نوبت نسل جوان است که در گام دوم انقالب، اهداف و آرمان های 

نظام و انقالب را محقق کنند و این مسیر را به تعالی برسانند.
وی از تشکیل هشت کمیته مشاوران جوان، متناسب با کمیسیون های 
هیأت  اعضای  از  گفت:  و  داد  خبر  شهر  اسالمی  شورای  تخصصی 
کمیسیون ها  این  در  فعال  به صورت  دارم  درخواست  جوان  مشاوران 
و  تحقیق  عرصه های  در  بدهند،  ایده  و  طرح  باشند،  داشته  حضور 

پژوهش اثرگذار باشند و نقاط ضعف و قوت را شناسایی و در جهت 
رفع آن ها تالش کنند.

ارایۀ  با  دارند،  جوانان  که  علمی  و  استعداد  به  توجه  با  افزود:  فرشاد 
طرح ها و ایده های خود می توانند در شورای شهر و شهرداری اثرگذار 

باشند.
وی ادامه داد: درهای شورا برای بهره مندی از این ظرفیت ها، به روی 

مشاوران جوان باز است.
 شهردار کرمان نیز در این آیین، ضمن تسلیت ایام فاطمیه و شهادت 
سردار رشید اسالم، سپهبد حاج قاسم سلیمانی و هم چنین تبریک به 
جوانان منتخب کمیته های مشاوران جوان شورا، از حضور فعال جوانان 

در عرصه های مختلف، ابراز خرسندی کرد.
سیدمهران عالم زاده گفت: دوره جوانی، دوره ای مهم و سرنوشت ساز 
است و جوانان نیز سرشار از شور و انگیزه هستند؛ بنابراین، با شناخت 
استعدادها و قابلیت های نسل جوان و استفادۀ بهینه از این ظرفیت ها، 

می توانیم به موفقیت های بزرگی دست پیدا کنیم.

به وجود  شهر  شورای  تدبیر  با  که  ظرفیتی  از  امیدواریم  افزود:  وی 
می شود  باعث  فرصت  این  چراکه  ببریم؛  را  استفاده  حداکثر  آمده، 
جوانان نظرها، پیشنهادها و طرح های خود را در حوزه های شهری به 

شورا و شهرداری ارایه کنند.
شهردار کرمان از اعضای مشاوران جوان خواست تا در مسایل شهری 

مشارکت داشته باشند و طرح ها و ایده های خود را ارایه دهند.
در حوزه های  که  با طرح هایی  رابطه  در  باید  افزود: جوانان  عالم زاده 
ظرفیت های  باشند،  داشته  مطالعه  می کنند،  ارائه  شهری  مختلف 
قانونی را بشناسند و به موضوعاتی بپردازند که قابلیت اجرایی داشته 

باشد.
را  باید موضوعات مورد بحث  واقع مشاوران جوان  ادامه داد: در  وی 
با هم فکری و هم اندیشی، نظرها و پیشنهادهایی  کارشناسی کنند و 

ارایه کنند که بتواند در حوزه های شهری اثربخش و کارآمد باشد.
الزم به ذکر است؛ در این مراسم رؤسای کمیته های مشاوران جوان 

شورا معرفی شدند و احکام خود را دریافت کردند.

پیام مشترک امام جمعه، استاندار و مسئوالن استان کرمان به بهانه گذر از ۱۲ بهمن؛

 خون سردار شهید سلیمانی جوششی دوباره 

در روح انقالب دمیده است

رییس شورای اسالمی شهر کرمان بیان کرد:

استفاده از توانمندی جوانان، با تشکیل هیأت مشاوران جوان شورا

خبر
رییس شوراهای حل اختالف استان خبر داد:

صلح و سازش برای 41 درصد پرونده ها 
در استان کرمان 

رییس شوراهای حل اختالف استان کرمان گفت: با تالش مجموعه کارکنان 
شوراهای حل اختالف استان کرمان در مجموع 33 هزار و 907 فقره پرونده 
از پرونده های وارده به شوراهای حل اختالف به صلح و سازش منتهی شده 
است.»مهدی تقی زاده« در جمع خبرنگاران تشریح  عملکرد 9 ماهه سال 
جاری شوراهای حل اختالف استان کرمان گفت: از ابتدای سال جاری، 122 
هزار و 135 فقره پرونده وارد شوراهای حل اختالف استان کرمان شده و در 

مقابل نیز 118هزار و 638 پرونده مختومه شده است.
امور شوراهای حل  معاون قضایی رییس کل دادگستری استان کرمان در 
اختالف، کیفیت آرای صادره در مجموعه شوراهای حل اختالف استان را 
خوب ارزیابی کرد و بیان کرد: 41 درصد پرونده های قابل صلح وسازش در 

شورای حل اختالف با صلح و سازش مختومه شده اند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، رییس 
شوراهای حل اختالف استان کرمان خاطر نشان کرد: در حال حاضر 226 
شورا شهری و 89 شورا روستایی در 31 حوزه قضائی مشغول فعالیت هستند.

تعیین نایب رییس هیات مدیره در شرکت 
سیمان ممتازان کرمان

سیاوش بزرگی به عنوان نایب رییس هیئت مدیره شرکت سیمان ممتازان 
کرمان معرفی شد.

مدیره  هیات  عضو  عنوان  به  زاده  اصغر  حسن  اقتصادآنالین،  گزارش  به 
رییس  نایب  عنوان  به  نیز  بزرگی  سیاوش  و  شد  آرا  جهان  علی  جایگزین 

هیات مدیره منصوب شد.

مدیرعامل انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس :
هنرمندان تئاتر با زبان نمایش می توانند عظمت و 

اخالق سرداران اساطیری ایران را به تصویر بکشند 

مدیرعامل انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس گفت: هدف از دور هم آمدن 
قاسم  مزار شهید سردار سپهبد حاج  کنار  در  تئاتر کشور  هنرمندان حوزه 
سلیمانی و برگزاری »همایش ملی تئاتر سردار آسمانی« این است که بگویند 

به آرمان های نظام و انقالب وفادار هستند.
سردار  تئاتر  ملی  »همایش  افتتاحیه  آئین  در  نیلی  حمید  ایرنا  گزارش  به 
سلیمانی«  در جوار مزار سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی با اشاره به خالی 
بودن جای سردار سلیمانی، مظهر اقتدار اسالم در میان ملت افزود: لشکریان 
با زبان گویای نمایش رشادت های شهید آسمانی را بازگو می  هنری امروز 

کنند تا شاید تسلی برای دل های خسته باشد.
وی  گفت: هنرمندان بر این باورند که با زبان نمایش می توان عظمت و اخالق 
سرداران اساطیری ایران را به تصویر کشید تا رهروان خوبی برای پاسداشت 
حماسه خون و یک دنیا غرور و مردانگی این شهیدان واال مقام باشیم. نیلی 
بیان کرد: یاد  و خاطره سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی،  سردار آسمانی 
ایران اسالمی تا همیشه در دل ها زنده خواهد بود و اسطوره حضور ایشان نیز 

داستانی است که برای آینده این مرز و بوم باقی می ماند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت: این مراسم تنها یک 
افتتاحیه همایش ملی تئاتر خیابانی نیست بلکه عرض ارادت هنرمندان به ویژه 
هنرمندان حوزه تئاتر کشور به سرداری است که در تمام عمر خود نه در کنار 
صحنه بلکه در خود صحنه ایستاده است و همراه با بازیگرانش در میدان های 

سخت جانبازی کرد و پاداشش را آنگونه که لیاقت داشت دریافت نمود.
محمدرضا علیزاده با اشاره به برنامه هایی که هنرمندان کرمانی به مناسبت 
هنری  و  فرهنگی  جامعه  گفت:  کردند  برگزار  سلیمانی  قاسم  حاج  شهادت 
قاسم  حاج  سردار  سپهبد  شهید  سوگ  به  کشور  سراسر  با  همراه  کرمان 
سلیمانی نشستند و ده ها  برنامه فرهنگی و هنری از جمله محفل انس با 
قرآن کریم، برپایی شعر فجر با  عنوان نگین سلیمانی و برگزاری نمایشگاه 

کتاب در کرما ن برگزار کرده اند.
وی افزود: شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی مردمدار و مهربان بود و مردم 

کرمان از همان لحظات نخست خبر شهادت عزادار و داغدار شدند.
 همایش ملی تئاتر خیابانی سردار آسمانی در 10 شاخه سردار آسمانی و دفاع 
امنیت ملی؛ سردار آسمانی و نسل جوان؛ سردار  مقدس؛ سردار آسمانی و 
آسمانی و جبهه مقاومت اسالمی؛ سردار آسمانی و استکبار ستیزی؛ سردار 
آسمانی و والیت مداری؛ سردار آسمانی و شهدای مدافع حرم؛ سردار آسمانی و 
فرهنگ عاشورا؛ سردار آسمانی، وحدت ملی و انسجام اسالمی و سردار آسمانی 
و مردمداری با حضور 16 اثر شامل 12 اثر در بخش اصلی، سه اثر ویژه مساجد 
و یک اثر در بخش ویژه اجرا می شود. این همایش به مناسبت گرامیداشت 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و سرداران شهید جبهه مقاومت از 10 بهمن 
ماه در کنار مزار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در گلزار شهدای کرمان کار 

خود را شروع و تا 23 بهمن ماه 1398 ادامه دارد.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: باید کار برخورد با 
زمین خواری و تعیین تکلیف حریم رودخانه ها به گونه ای انجام 

بشود که درگیری و نارضایتی اجتماعی ایجاد نشود.
المال  بیت  حقوق  حفظ  شورای  جلسه  در  موحد«   »یداهلل 
دادگستری استان کرمان با تاکید بر تعیین تکلیف اراضی تصرف 
مانند  از شهرها  برخی  کرد:  اظهار  مربوطه  های  پرونده  و  شده 
جیرفت که در معرض تهدید سیل از جانب سه رودخانه است، 
باید حریم و بستر رودخانه ها با همکاری نهادهای مختلف تعیین 

تکلیف شود.
وی افزود: باید کار برخورد با زمین خواری و تعیین تکلیف حریم 
نارضایتی  و  درگیری  که  بشود  انجام  ای  گونه  به  ها  رودخانه 

اجتماعی ایجاد نشود.
زمینه  در  نیرو  وزارت  دارند  انتظار  مردم  کرد:  تصریح  موحد 
ساماندهی حریم و بستر رودخانه ها گام های بلندی بردارد زیرا 

کارهای کوچک رضایت مردم را حاصل نمی کند.
رییس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه باید همه نهاد 
با تشکیل یک مجموعه همراه با کارهای کارشناسی طی شش 
کلی  های  وعده  گفت:  بگیرد،  صورت  اساسی  اقدام  آینده  ماه 

دردی را دوا نمی کند و باید آب منطقه ای برنامه و زمان بندی 
مشخص را ارائه بدهد.

به  ها  مسیل  از  ناشی  تهدیدهای  باید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مسووالن استانی و سازمان مدیریت بحران اعالم شود، افزود: باید 
برنامه مدونی از سوی وزارت نیرو و آب منطقه ای با پشتیبانی 
دادستانی و ثبت اسناد اجرا شود تا مسئله جیرفت را حل و رفع 

نگرانی کنیم.
موحد اظهار کرد: برنامه خوب باید دو مشخصه عملیاتی و قابل 
ببینیم.  را  کار  پیشرفت  بتوانیم  تا  باشد  داشته  را  بودن  ارزیابی 
ضمن اینکه باید برنامه های جاری آب منطقه ای تقویت شود و 

در یک ماه آینده برنامه عملیاتی جدی ارائه شود.
ارائه به مردم داشته باشیم،  اینکه اگر کار قابل  با اشاره به  وی 
همکاری می کنند، گفت: اگر پشتیبانی مردمی را نداشته باشیم 

در هیچ کاری موفق نمی شویم.
به گزارش ایسنا، در این جلسه از سوی نماینده اداره کل اطالعات 
استان کرمان با اشاره به اینکه عدم تعیین حریم و بستر و دعاوی 
طول  شد:  اعالم  هاست،  رودخانه  حوزه  در  مسائل  از  حقوقی، 
مسیل ها و آبراهه های استان کرمان بیش از 70 هزار کیلومتر 

تخمین زده شده که 8000 کیلومتر از آن نقاط اولویت دار و در 
معرض خطر سیل هستند.

بنابراین گزارش 350 کیلومتر از این میزان برای دریافت سند به 
ثبت اسناد و اعمال محدودیت ها معرفی شده است.

آب منطقه ای اعالم کرده در 107 کیلومتر تعیین حریم و بستر 
انجام شده و 12 هزار کیلومتر از حریم و بستر رودخانه ها نیز 

جانمایی شده است.

رییس کل دادگستری استان :

برخورد با زمین خواری به دور از درگیری و نارضایتی اجتماعی باشد

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته در نظر دارد مناقصه عمومی تامین مصالح و اجرای شبکه توزیع آب به شماره 
2098004946000009 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
www. مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی: مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/11/12 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 00: 14 روز چهارشنبه تاریخ 98/11/16

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 00: 14 روز شنبه تاریخ 98/11/26
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 00: 9 روز یکشنبه تاریخ 98/11/27

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف، ب 
و ج: آدرس کرمان ،انتهای اتوبان هفت باغ دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته و تلفن 15 - 034-33776611

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934 - 021
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

754777

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 تامین مصالح و اجرای شبکه توزیع آب 

مدیرکل بهزیستی استان کرمان تأکید کرد:

ضرورت ایجاد شهرهای دوستدار سالمند
دوستدار  شهرهای  ایجاد  گفت:  کرمان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
دارند  توجه  سالمندی  نیازهای  به  همه جانبه  به طور  که  سالمند 
یکی از اقداماتی است که برای تحقق اهداف سند سالمندی باید 
عباس  کرمان شهرآن الین،  گزارش  به  شود.  پیگیری  جدیت  با 
تبدیل  به  اشاره  با  پویا  سالمندی  توسعۀ  سمینار  در  صادق زاده 
شدن سالمندی به یک موضوع ملی افزود: مدیران استان رویکرد 
متفاوتی نسبت به سالمندی دارند و این موضوع مورد توجه قرار 
انجام شده  سرشماری  دو  مقایسۀ  در  داد:  ادامه  وی  است.  گرفته 
در مدت پنج سال، نرخ سالمندی بین یک ونیم تا دو درصد رشد 
داشته که این سرعت رشد در سالمندی با میزان آگاهی های عمومی 
ندارد.  تناسبی  هیچ  دوران  این  به  نسبت  مردم  دانش  و  و شناخت 
سالمندی  رشد  نرخ  افزایش  کرد:  تصریح  استان  بهزیستی  مدیرکل 
باید  داریم  تأکید  بنابراین  است،  تهدید  ایران  مانند  جامعه ای  برای 
صادق زاده  کنیم.  اجرا  و  طراحی  را  زودبازده  برنامه های  سرعت  به 
در تشریح فرایند تدوین سند جامع سالمندی در استان کرمان، آن 
افزود:  نتیجۀ هم افزایی اعضا و حمایت استاندار کرمان دانست و  را 
رویکرد اجتماع محور و اهمیت دادن اجتماعی و همگانی به سالمندی 

سازوکاری است که می تواند دوران سالمندی سالمی را رقم بزند.
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قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !

تا انتخابات: 
مجلس یازدهم 

در پیچ تند تاریخ 
جامعه ی ما در مرحله ی گذار از سنت به مدرنیسم و رویارو 
شدن با فناوری های ارتباطی جدید، گرفتار توطئه تار عنکبوتی 
استعمارگران شده و در دام تنبلی ذهن و سطحی نگری فکری 
سیاستگذاران  توجهی  بی  در صورت  که  است  آمده  گرفتار 
کالن کشور، شاهد شکستن هنجارها و ریزش ارزشها خواهیم 

بود و اوج این فاجعه فروپاشی جامعه است.
به  جوانان  دادن  سوق  با  استعمارگران  تر،  واضح  عبارت  به 
شیوه های سطحی ارتباط در نرم افزارهای اینترنتی و پرداختن 
به لطیفه های خالی از معنا، تحمیل سلیقه های سرمایه داری 
وحشی و افسار گسیخته، برای خوراک و پوشاک ـ به کمک 
لشکر عمله های خود که سلبریتی ها نامیده شده اند ـ استقالل 
فکری، ژرف اندیشی و تاثیرگذاری بر تمدن قرن بیست و یکم 
و داد و ستد فرهنگی در تعامل دو طرفه را از جامعه می گیرند. 
افزایش  با  تداوم چنین وضعیتی که  است در صورت  بدیهی 
آسیب های اجتماعی، سست شدن کیان خانواده، کسب ثروت 
ـ به هر قیمتیـ  همراه خواهد بود، فرهنگ نجیب ایرانی که طی 
قرن ها و هزاره ها، قوام و دوام یافته و تا به امروز ثبات ملت 
ایران را بر جریده ی عالم تضمین کرده است، از درون، دچار 
آفت هایی می شود که مبارزه با آنها نیازمند هزینه های گزافی 

خواهد بود.
این در حالی است که پیشگیری، همواره مقدم بر درمان بوده 
و دستگاه قانونگذاری به مثابه ی شایسته ترین و کارآمدترین 
ناکام  و  ذهن جامعه  تنبلی  از  ناشی  های  آفت  با  مبارزه  بستر 
گذاشتن دشمنانی که سوار بر شبکه های متعدد ماهواره ای و 
اینترنتی به دل قصد تاراج دارند، می تواند با وضع قوانین مبتنی 
بر شیوه های نوین ارتباطی و گردش آزاد اطالعات، زمینه را 
فرش  بافتن  در  بوم  و  مرز  این  جوانان  قدرتمند  برای حضور 

تمدن عصر اینترنت فراهم آورد.
پرواضح است که این رخداد مبارک تاریخی به شرطی جامه 
ی عمل به خود خواهد دید که هم میهنان عزیز در شناخت 
کاندیداهای دارای اندیشه های جهانی و دل سپرده ی فرهنگ 
ایرانی ـ اسالمی، جدیت به خرج دهند و خانه ی ملت را به 
ای  بینانه  واقع  اجرایی  بسپارند که در سر، طرح های  کسانی 
برای حضور قدرتمند نسل های امروز و فردا در جریان بافت 
فرش تمدن قرن اخیر را داشته باشند. طرح هایی برای کسب 
نرم  تولید  و  ای  رایانه  های  بازی  سینما،  بازار  از  ایران  سهم 
افزارهای پرجاذبه و نیز حمایت مالی از صاحبان اندیشه های 
خالق در چنین مسیر خطیر و پراهمیتی به همراه تولید اهرم های 
بازدارنده ی قانونی که از ورود ویژه خواران ناتوان و بی مایه 
ای که تنها هنرشان )!(تیشه زدن به ریشه ی درخت های اعتماد 
ملت و دولت است، پیشگیری کند، می تواند آینده ساز باشد. 
بااین وصف، می توان پیش بینی کرد، مجلس یازدهم در یکی 
از حیاتی ترین برهه های زندگی هزاران ساله ی ملت ایران، 
رسالت سنگینی بر دوش خواهد داشت و به همین لحاظ، هم 
نمایندگان و هم رای دهندگان، مورد قضاوت تاریخ قرار می 
گیرند و تاریخ سخت گیر و بی رحم است، پس بکوشیم تا 
شرمنده ی نوه و نبیره های خود نشویم و آنها نیز شرمنده ی 

نیاکان سهل انگار نشوند! 

به قلم یحیی
 فتح نجات

در کوچه 
تقدیر جهان

بی تو پر از ترس شدم با تو ترانه می شوم. 
شعر شبانه می شوم مرد زمانه می شوم. بی 

تو ضعیفم و کارم به جایی نمی رسد. چاره ای نیست وقتی 
شقایق در باد پرپر می شود و آبروی عشق می ریزد کاری 
از دستم برنمی آید. نمی توان قضا را تغییر داد و معجزه 
بیافرینم به آنچه که می گذرد فقط نگاه می کنم اما تو از 
بودنت لذت ببر تا خیالم راحت تر باشد. تو را بعد از خدا 
به دست خودت سپرده و به حال خودت گذاشته ام. نیستی 
اما بی تو هرگز به نبودنت عادت نکرده ام و این تنها کاری 
است که می توانم برای زندگی انجام دهم. حاال اگر باشی 
اگر بیایی اگر نگاهم کنی با تو پر از ترانه می شوم، حرف 
دلتنگی  از  ولی  زنم  می  حرف  زنم،  می  حرف  زنم،  می 
هایم لب نمی زنم تا غصه هایم را فراموش کرده و تو را به 

سرزمین خوشبختی ها رهنمون سازم.
 ای نازنین! زندگی بی میل و آرزو به جایی نمی رسد. تو 
آرزوی منی و خواهی بود اما خودت هزاران آرزو در سر 
نباشم. تو را برای کشف  نیز  داری که شاید یکی از آنها 
آرزوهایت آزاد می گذارم. به ترانه هایت گوش می دهم 
تا زنده بودن را به یاد بیاورم. به آهنگی که هنوز در چشم 
هایت نواخته می شود تا با آن جان بگیرم نگاه می کنم تا 
در مسیر زندگی دوام بیاورم اما تو بهتر می دانی که نگاه 
کردن برای زندگی کردن کافی نیست همانگونه که زمین 
برای درک آفرینش کافی نیست و البته که باید اوج گرفته 
و در کهکشان های بی نهایت غرق شد، ما ولی در نگاه 
برای همدیگر خالصه شده ایم با همین قطره از دریا باید 

رفع تشنگی کنیم.
دلتنگ توأم که سایبانم باشی

آرامش و آهوی جوانم باشی 
فرخنده ترین روز در آغوش جهان 

در کوچه ی تقدیر جهانم باشی

به قلم 
مهناز سعید 

روایت »کرمان امروز« از کاهش ناگهانی قیمت برخی محصوالت کشاورزی و گالیه گلخانه داران و زنگ خطر ورشکستگی؛

اقتصاد کشاورزی مدیریت نمی شود

اشاره:
و  هدف  کشورهای  به  سبز  خیار  صادرات  توقف 
کاهش غیر منتظره قیمت این محصول در سال جاری، 
را  کرمان  استان  جنوبی  های  شهرستان  کشاورزان 
متضرر ساخت.آنگونه که رییس سازمان جهاد کشاورزی 
جنوب استان گفته؛ لغو صادرات 19 قلم کاالی ایرانی 
به عراق از جمله خیار عامل کاهش قیمت این محصول 

شده است. 
و  داشت  کاشت،  زیاد  های  کنارهزینه  در  مساله  این 
برداشت محصوالت، رنج کشاورزان را دو چندان کرده 
و در واقع نوسانات قیمت، سردی بازار خیار سبز را رقم 
معتقد هستند  اقتصادی  کارشناسان  از  بسیاری  و  زده 
عدم برنامه ریزی و بی توجهی سازمان کشاورزی به نیاز 
به  منجر  اقتصادی  دیپلماسی  نبود  و  جهانی  بازارهای 
ایجاد مشکل برای کشاورزان و گلخانه داران شهرستان 
های جنوبی استان شده است. در همین  زمینه گزارشی 

تهیه شده که در ادامه قابل مطالعه است.
جیرفت بهشت کشاورزی

تنوع گیاهی و آب و هوایی شهرستان جیرفت ظرفیت 
زیاد و بسیار چشمگیری را برای تولید انواع محصوالت 
فراهم  استان  این  در  ای(  گلخانه  و  زراعی  کشاورزی) 
کرده است؛ وجود بافت های متنوع جغرافیایی با امکان 
موجب  کشاورزی،  محصوالت  انواع  برداشت  و  کشت 
بدانجا که  تا  باشد  شده است جیرفت قطب کشاورزی 
90 درصد از تولید برخی محصوالت همچون خیار سبز 
و گوجه فرنگی  به سایر استان ها و کشورهای دیگرصادر 
شود. همه این عوامل دست  به دست هم داد تا رغبت 
و استقبال کشاورزان شهرستان های جنوبی استان  در 
قابل  تعداد  باال رود و همه ساله  زمینه احداث گلخانه 
توجهی از کشاورزان این شهرستان ها در فصول مختلف 

سال انواع محصوالت گلخانه ای را کشت کنند.
سردی بازار خیار سبز

محصول  است.  دیگر  ای  گونه  به  وضع   امسال  اما 
تولید،  های  هزینه  افزایش  تاثیر  تحت  امسال  خیار 
است. مدیر  بازار مناسب و سرمای زمستان شده  نبود 
زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان می گوید: 
در  را  محصول  تولید  نخست  رتبه  سبزه  خیار  همواره 
بازار موجب  اما نوسانات  کشور به خود اختصاص داده 
شده تا کشاورزان و گلخانه داران ضرر ببینند از این رو 
صنعت،  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  مسئوالن  طلبد  می 
از ضرر و  تا  این مساله ورود کنند  به  معدن و تجارت 

زیان بیشتر به خیارکاران جنوب کرمان جلوگیری شود.
گالیه کشاورزان

درهمین  گزارشی  در  گفتارنو"   " خبری  پایگاه 
گلخانه  های  گفته  به  کرده  منتشر  تازگی  به  که  باره 
داران جیرفتی اشاره کرده که در ادامه به برخی گالیه 
پایگاه  این  از  نقل  به  این منطقه  باغداران  و  کشاورزان 

خبری اشاره می شود.
روح اهلل نعمتی یکی از گلخانه داران منطقه جیرفت 
که امسال مبادرت به کاشت خیار خاردار کرده است در 
خصوص ضرر و زیان کشاورزان به گفتارنو گفته است: 
کشاورزان در فروش محصول خیار به مشکل برخوردند. 
برای هر  تومان  قیمت ۷00  با  را  در حال حاضر خیار 
کیلو از ما می خرند، با این قیمت حتی نمی توان هزینه 

برداشت محصول را پرداخت کرد.
خیار  این  ژانویه  از  قبل  می کند:  تاکید  ادامه  در  او 
هزار   ۶ کیلویی  از  حال  و  بود  تومان  هزار   ۶ کیلویی 
تومان به ۷00 تومان رسیده است. هم اکنون خیلی از 
کشاورزان خیار را برداشت کردند و بیرون ریختند چرا 

که کسی خریدار آن نیست.
را  خود  گلخانه  هکتار   ۳۶ از  هکتار   ۴ که  نعمتی 
خیار کاشته است معتقد است که اکثر صیفی جات و 

این  فقط  و  دارند  را  شرایط  این  گلخانه ای  محصوالت 
مشکل محدود به محصول خیار نیست. به گونه ای که 
تومان  هزار   ۶ به  تومان  هزار   ۲۵ از  نیز  فلفل  قیمت 

رسیده است.
دار شهرستان جیرفت  گلخانه  دیگر  حسن محمدی، 
خیار  محصول  پایین  قیمت  از  گالیه  ضمن  نیز 
خیار  به  نسبت  گلخانه ای   خیار  تولید  می گوید:هزینه 
معمولی که تونلی و زمینی کشت می شود، بیشتر است.
بنا به گفته این گلخانه دار قیمت تمام شده محصول 
این  است.  تومان  هزار   ۳ باالی  کشاورز  برای  خیار 
درحالی است که قیمت تمام شده خیار در سال گذشته 
با توجه به قیمت کمتر نهاده ها و سموم کشاورزی، هزار 
و ۸00 تومان بود که با توجه به قیمت ۳ هزار و ۷00 
تومانی آن، سود مناسبی را برای کشاورزان به ارمغان 

آورده بود.
هست  نیز  استان  بانک های  از  یکی  کارمند  که  او 
کشاورزی  وزارت  توسعه ای  برنامه های  به  اشاره  ضمن 
برای احداث گلخانه ها می گوید: وزارت جهاد کشاورزی 
برنامه توسعه گلخانه ای در جنوب کرمان دارد. فاز اول 
آن تقریبا هزار هکتار است؛ یعنی برای توسعه گلخانه ها 
بانکداران  وبه  اند  داده  ارائه  را  درصدی   ۷ تسهیالت 

گفته شده که دیگر هیچ تسهیالتی ندهند و فقط تا 
می توانند تسهیالت گلخانه ای بدهند.

باره قیمت خیار  به یک  ادامه می افزاید:  محمدی در 
در جیرفت افت کرد. وقتی که هنوز خیار معمولی در 
قیمت  جیرفت  در  بود  نیامده  دست  به  دیگر  جا های 
حدودا ۶ هزار تومان بود و یک فاصله دو هفته ای هم 
روی همین قیمت ماند و همه هم گفتند امسال امید 
گلخانه ها  محصوالت  اینکه  محض  به  اما  است؛  خوبی 
آماده شد، خیار از کیلویی ۶ هزار تومان به هزار تومان 

رسید و هنوز هم این کاهش قیمت ادامه دارد.
رایزنی برای حل مشکل خیارکاران جنوب 

کرمان
رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان  هم در 
گفتگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به کاهش شدید قیمت 
محصول خیارسبز گفت: تنظیم بازار داخلی  به وزارت 
محصوالت  صادرات  و  محول  تجارت  و  معدن  صنعت، 
وزارت  اما  بوده  وزارتخانه  این  نظارت  تحت  کشاورزی 
و  کشاورزی  بخش  متولی  عنوان  به  کشاورزی  جهاد 
برای رفع  رایزنی  حامی کشاورزان، در حال پیگیری و 

مشکل خیارکاران است.
سعید برخوری به عوامل موثر بر کاهش قیمت خیار 
اظهار کرد: واردات 1۷  اشاره و  سبز در جنوب کرمان 
و  شده  ممنوع  عراق  کشور  به  باغی  و  زراعی  محصول 
و  گذشته  سال  در  سبز  خیار  مناسب  قیمت  طرفی  از 
جاری،  سال  در  جوی  شرایط  بودن  مساعد  همچنین 
موجب افزایش سطح زیرکشت گلخانه ها شده لذا امروز 
با فراوانی تولید و عرضه محصول بیش از تقاضا مواجه 

هستیم.
محصول  کشت  هزینه های  افزایش  کرد:  تصریح  وی 
خیار باعث شده تا با وجود فراهم بودن شرایط، صادرات 

محصوالت کشاورزی توجیه اقتصادی نداشته باشد.
از  کرمان  جنوب  جهادکشاورزی  سازمان  رییس 
صادرات  موضوع  پیگیری  پیرامون  متعدد  رایزنی های 
خیار به کشور قزاقستان و کشورهای اروپایی و همچنین 
این  گفت:  و  داد  خبر  نقل  و  حمل  هزینه های  کاهش 
حل  آنی  شکل  به  ولی  بوده  پیگیری  حال  در  موضوع 

نمی شود.
برخوری با بیان اینکه تنظیم بازار و قیمت محصوالت 
وزارت  به  کشاورزی   محصوالت  واردات  و  صادرات  و 
صنعت، معدن و تجارت محول شده است، اظهار کرد: 
تنظیم بازار و صادرات محصوالت کشاورزی  در حیطه 
ولی  نیست  جهادکشاورزی  وزارت  قانونی  اختیارات 

پیگیر رفع این مساله هستیم.
خاردار  خیار  کننده  مصرف  تنها  اینکه  بیان  با  وی 
زیاد  عرضه  به  توجه  با  کرد:  بیان  است،  روسیه  کشور 
این محصول، قیمت آن در بازار روسیه هم کاهش یافته 

است.

   این روزها توقف صادرات برخی محصوالت کشاورزی مانند خیار سبز و کاهش غیر 
منتظره قیمت آن در سال جاری، کشاورزان کرمانی را به سوی ورشکستگی کشانده است. 
بسیاری از کارشناسان اقتصادی عدم برنامه ریزی و بی توجهی سازمان کشاورزی به نیاز 
بازار جهانی و نبود دیپلماسی اقتصادی را باعث ایجاد معضل می دانند. یعنی به عبارتی می 
توان گفت که عرضه و تقاضای محصوالت از سوی دستگاه های مربوطه مدیریت نمی 
شود و اینگونه است که روزی گوجه ها در خیابان رها می شوند و روزی دیگر هندوانه 
ها در کنار جاده ریخته می شوند و چند ماه بعد قیمت همین محصوالت به عددی باور 

نکردنی می رسد. این یعنی عدم تعادل در مدیریت اقتصاد کشاورزی استان و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

آگهی مزایده اجاره داروخانه خدمات درمانی بازنشستگان فوالد )کرمان(

شرکت سالمت بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین در نظر دارد داروخانه خدمات درمانی بازنشستگان 
فــوالد کرمان را از طریق مزایده و با انعقاد عقد اجاره )قیمت پایه اجاره بها ماهیانه ۸۵.000.000 ریال( 

به اشخاص واجد شرایط و دارای سابقه فعالیت واگذار نماید.
واجدین شــرایط می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت ۷ روز در ســاعات اداری جهت اطالع از شرایط 
با شــماره تلفن :۳۲۴۶۶۵09-0۳۴ داخلی 11۶ تماس حاصل نمایند و یا جهت دریافت اســناد مزایده 
به آدرس: کرمان،خیابان شــهید نامجو )اقبال(، بعد از فروشــگاه بسیج دبیرخانه امور بازنشستگی کرمان 

مراجعه نمایند.  
زمان تحویل پیشنهادات مدت 10 روز از پایان تاریخ دریافت اسناد تعیین گردیده است.

شرکت در رد و یا قبول هریک و یا تمامی پیشنهادات مختار خواهد بود.
شرکت سالمت بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب خانه و باغ  پالک 22 فرعی از 180 اصلی  بخش 8 
کرمان به مساحت 310/85 مترمربع واقع در کوهپایه روستای ده شیب مورد 
تقاضای آقای مسعود فرمنش نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال  تبصره ذیل ماده 15 قانون 
ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست وارده به شماره 1101/20474- 98/11/7 
مالک بدین وسیله آگهی تحدید حدود آن منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح 
روز  98/12/4 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به مالک )مالکین امالک مجاور( 
رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و 
در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی 
نسبت به حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر 
این  به  کتبا  را  اعتراض خود  تحدیدی  تنظیم صورتمجلس  از  پس  روز   30 مدت  ظرف 
اداره اعالم نماید و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه 
صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه 
اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده و ارائه گواهی 
وی  نام  به  ثبتی  عملیات  ثبت  متقاضی  توسط  معترض  سوی  از  دادخواست  تقدیم  عدم 

ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: شنبه 98/11/12
1555 م/الف

عیسی حافظی فر- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان 

بدین وسیله از کلیه اعضا شرکت تعاونی مصرف مهر کارکنان شهرداری رفسنجان دعوت به 
عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی شرکت که راس ساعت 1۳ روز شنبه مورخ 
9۸/11/۲۶ در محل رفسنجانـ  خیابان تختیـ  شهرداری مرکزیـ  سالن نمازخانه تشکیل 

می گردد حضور یابند.
دستور کار جلسه: 

1- استماع گزارش هیات مدیره ۲- قرائت گزارش بازرس و تصویب صورتهای مالی سالهای 
9۷ و 9۶    ۳- انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیات مدیره 

۴- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل ۵- تصویب تغییرات اعضا و سرمایه 
ضمنا اعضایی که به هر دلیل قادر به حضور در جلسه مجمع عمومی فوق نمی باشند و قصد 
دادن وکالت را دارند بایستی حداکثر تا ۲۴ ساعت قبل از مجمع عمومی مذکور به همراه 
وکیل موردنظر به محل دفتر شرکت تعاونی مراجعه و فرم وکالت را تکمیل و دریافت نمایند. 
الزم به ذکر است به غیر از وکالتنامه های فوق الذکر و رسمی، وکالتنامه دیگری پذیرفته 
نیست و هر عضو حداکثر وکالت سه عضو را می تواند بپذیرد و هر شخص غیرعضو تنها 

وکالت یک عضو را می تواند بپذیرد.
هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف مهر کارکنان شهرداری رفسنجان 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
شرکت تعاونی مصرف مهر کارکنان شهرداری 

رفسنجان )شماره ثبت 2339( )نوبت دوم(

تاریخ انتشار: 9۸/11/1۲
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تک درخت

دلم آرامشی را آرزو دارد
که همچون تک درختی پیر

در دشتی به دور از رّد پای هر چه انسان 
است

با آواز باد سوزناِک دشت می رقصد
و با  سرمای جانسوز تبر بیگانه می ماند

ســـده
سروده ای به قلم »ا.اسداللهی کرمانی«

سده , جشن فرخندۀ روشنایی
سده ، سمبل ُهرِم دیرآشنایی

سده ، رسِم تقدیس نور اهورا
نموداری از  فّرۀ  کبریایی

سده، َرستن از زمهریری توانسوز
بهین مژدۀ ُرستن است و رهایی

ستایش ز آتش ، بسی دارد ارزش
بلی ، هست بایسته ارزش ستایی

گرایش به آتش ولی نیست شایان
نمایان بَود گر ، به دیدی خدایی

به ُملکی که زرتشت یکتاپرست است
کجا شرک دارد سِر خودنمایی؟!

قلم، دست دشمن ، گدا را کند شاه
شهی را نشانَد به خاک گدایی !

چو نیک است پندار و گفتار و کردار
َو  انگیزۀ مردمان ، پارسایی 

گشاید بلی بال باالی سرها
همای سعادت به فرِّ همایی

نگر»شیز« و »ریَوند« را، »کاریان« را
به پرتو فشانی ، به ظلمت زدایی

درودت زمن باد هرجای و هرگاه
بدین مهرورزی ، بدین همنوایی 

تو ، ای سمبل گرمی خانمانها
تو ، ای شعلۀ مشعل آریایی !

پی نوشت: 
آتشکدۀ  ، محل  آذربایجان  ) تخت سلیمان( درجنوب  * شیز 

مخصوص شاهان و سپاهیان
و  کشاورزان  مخصوص  آتشکدۀ  محل   ، درخراسان   ، ریَوند   *

کاریان درفارس ، محل آتشکدۀ مخصوص موبدان بوده است.
نام آتشکدۀ شیز ،)آذرُگشَنسپ( ، آتشکدۀ ریَوند ، ) آذربرزین 

مهر( و آتشکدۀ کاریان )آذرَفرنَبغ ( ، بوده است.
* آذرگشنسپ را ، آذرُگَشسب و  آذربَرزین مهر را  آذربُرزین 

... نیز می نامیدند.

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

فرهنگ و ادب

نوشتاری درباره صادق چوبک؛ داستان نویس ایرانی

نویسنده ظلمت
سرویس ادبی کرمان امروز

بر  چوبک  داستانی  تیپ های  از  بسیاری  کردار  و  رفتار 
»عادت« مبتنی است. بسیاری از آنان نمی توانند خود را از 
تکرار هر روزه کار هایی که به اخالقشان بدل شده و بخشی از 

هویتشان شده نجات دهند.
چوبک به عکاسی عالقه مند بود، در معدود عکس هایی که از 
وی موجود است، عکسی هست با دوربینی در دست چوبک 
که در سال ۱۳۷۳ برداشته شده است. دوربینی که در دست 
چوبک است Rolleiflex ساخت آلمان است که این روز ها 

پیدا نمی شود.
 »چوبک می گفت: این دوربین را در سال ۱۹۶۳ میالدی در 
مونیخ خریدم. بعد هم کلی وسایل دیگر عکاسی، از دوربین 
به  با خودم  و  تهیه کردم  لندن  مواد شیمیایی در  تا  گرفته 
از  و  می افتم  راه  شهر ها  و  روستا ها  توی  گفتم  بردم.  ایران 

آدم های کوچه و بازار عکس می گیرم«.
عکس گرفتن،  به  شباهت  چوبک  داستان های  از  بسیاری 
حتی عکس گرفتنی فوری دارد، زیرا کل داستان سریع اتفاق 
می افتد و پایان می پذیرد و نویسنده آن را به شیوه ای آشکارا 
داستان  که  قالپاق«  مانند »دزد  انعکاس می دهد.  رئالیستی 
نوجوانی است که می کوشد قالپاق ماشینی را بدزدد، اگرچه 
هنوز  نوجوان  دزد  اما  است،  بی ارزشی  چیز  ماشین  قالپاق 
آن قدر حرفه ای نشده که دزدِی پرسودتری کند، اما در این 
کار نیز ناموفق است، چون مردم سر می رسند و او را کتک 
به  نیاز  آنکه  بدون  می پذیرد.  پایان  فورا  داستان  و  می زنند 

تأویل و تفسیر باشد.
چوبک  شخصی  عالقه  به  اگرچه  دوربین  با  عکس گرفتن 
برای به تصویر درآوردن جهان پیرامون برمی گردد، اما در عین 
نویسنده ای  عنوان  به  وی  ایده های  از  گوشه ای  شامل  حال 
خالق نیز است. به نظر چوبک جهان چنان که هست، بدون 

دخالت نویسنده باید به نمایش درآید.
این تالش به عکس گرفتن شباهت دارد، اما نه آن عکاسی 
بلکه  درآورده  خود  سیطره  تحت  را  اجتماعی  جهان  که 
از جهانی که آدم هایش، تک به تک چنان در  عکس گرفتن 
عادت های خود غرق اند که نویسنده می تواند خود را فراموش 
کند. خود فراموشی نویسنده یا همان غیبت وی که همزمان 
با کمترین دخالتش در متن صورت می پذیرد در سبک خود 
را در حذف دانای کل نمایان می سازد تا داستان با توصیف و 

گفتگو به سیر طبیعی خود ادامه دهد.
عادت در جهان داستانی چوبک وجهی غالب است، رفتار و 
کردار بسیاری از تیپ های داستانی چوبک بر »عادت« مبتنی 
روزه  هر  تکرار  از  را  خود  نمی توانند  آنان  از  بسیاری  است. 
هویتشان  از  بخشی  و  شده  بدل  اخالقشان  به  که  کار هایی 

شده نجات دهند.
عادت به تکرار و خو کردن به آن در بعضی از شخصیت های 

چوبک شکلی مضحک و غم انگیز پیدا می کند. داستان کوتاه 
»مسیو الیاس« نمونه ای از آن است. در این داستان چوبک 
آمیرزا  مالیه  اداره  امانتدار  و  پاک دست  کارمند  رفتار  به 
زندگی  در  عادتش  مهم ترین  که  می پردازد  محمودخان 
نوع  بود یک  »از بس غصه مردم خورده  است:  غصه خوردن 
مالیخولیا به هم زده و مثل دوک الغر شده بود. تو کوچه، 
تو اداره، تو سلمانی، تو حمام، تو مطب دکتر، هر دوست و 
آشنایی که به چنگش می افتاد، بیخ خرش می چسبید و آنقدر 

از بیچارگی و بدبختی مردم می نالید که سرش را می برد«.
جهان چوبک، جهان به هم پیوسته ای است. تالش وی همه 
آن است که جهان را با همه پیوستگی اش چنان که هست 
به نمایش درآورد، در این پیوستگی میان موجودات جهان، 
چندان تمایزی وجود ندارد، زیرا آنچه آنان را به تالش و تکاپو 

می کشاند طبیعت و عادتشان است.
و  مرغ  روزانه  اوقات  به  چوبک  »قفس«  کوتاه  داستان  در 
خروس های داخل قفس می پردازد که هر روز برحسب عادت 
بسته  پینه  و  چرکین  سوخته،  سیاه،  »دستی  اویند:  منتظر 
مدام در کمال سنگ دلی، خشم و بی اعتنایی، مانند اهریمنی 
حرکت  خروس ها  و  مرغ  سر  باالی  می آید،  قفس  به  شوم 
با  انتخاب می کند و بیرون قفس  می کند، دانه دانه آن ها را 

کاردی تیز و کهنه گلویشان را می درد«.
حد  بدان  تا  قفس  داخل  خروس  و  مرغ  در  عادت  غلبه   
است که هیچ صدایی از آن ها درنمی آید، فریادی نمی کشند 
و پر و بالی هم نمی زنند تا الاقل دست سیاه و سوخته ای که 
افتد. چوبک در داستان  لرزه  به  سرنوشتشان را رقم می زند 
نمایان  را  محیط  جبر  از  رهایی  از  ناتوانی  »قفس«  تمثیلی 
مرغ  سرنوشت  و  زندگی  به  اگرچه  »قفس«  در  او  می سازد. 
اشاره ای  اما در عین حال  و خروس داخل قفس می پردازد، 

تمثیل گونه به سرنوشت جامعه ای دارد که رهایی از قفس و 
حتی تالش برای آن را عبث و بیهوده تلقی می کند.

آنچه  فاقد معنا است،  البته جهانی  جهان داستانی چوبک 
جهان را بی معنا می کند »عادت« است که از خوی، سرشت، 
و غریزه طبیعی نشئات می گیرد و در هر حال فاقد مازادی 
بر طبیعت است که بتواند در خواست اراده تجلی پیدا کند. 
به طور  معنا می کند  فاقد  را  دنیا  عادت  بپذیریم که  اگر   .«
قطع به این دلیل است که با قراردادن مجموعه ای از حرکات 
خودکار، به جای حرکاتی که پیش تر بیانگر نوعی خواست و 

اراده بوده اند، انسان فاقد افعال مؤثر می شود«.
خوگرفتنی شدید و یا همان عادت را می توان در داستان 
بلند »انتری که لوطی اش مرده بود« مشاهده کنیم. چوبک 
در این داستان با تسلط ویژه و در عین حال نثری روان به 

رفتار انتری می پردازد که لوطی اش مرده است.
مخمل  می شود.  شروع  جهان«  »لوطی  مرگ  با  داستان 
)انتر( که منتظر بود لوطیَ اش از خواب بیدار شود به تدریج 
درمی یابد که او مرده است. در ابتدا مخمل از اینکه لوطی اش 
مرده، خوشحال می شود، چون خود را آزاد می بیند به خصوص 
آنکه از لوطی اش دِل پری داشت: »مخمل از دست لوطی اش 
دل پری داشت، زیرا هیچ کاری نبود که او بی تهدید آن را 

از مخمل بخواهد.
و  همکاران  دست  از  که  وقت  آن  در  )لوطی(  جهان 
خرمگس های معرکه اش برزخ می شد، تالقی اش را سر مخمل 
کتک  را  او  زنجیر  و  لگد  و  و چک  خیزران  با  و  درمی آورد 
می زد و هرچه ناسزا به ذهنش می آمد می گفت و مخمل هم 
فحش های لوطی اش را می شناخت و آهنگ تهدیدآمیز آن ها 

به گوشش آشنا بود«.
در ابتدا مخمل شادمان از آزادی، سر زنجیرش را از زمین 

جهان  تا  می رود  آن طرف  و  این طرف  به  و  می کند  پاره 
بدون آقا باالسر – بدون لوطی- را تجربه کند، اما این حال 
منتهی  بی پناهی  به  سپس  و  سرگردانی  به  ابتدا  در  اولیه 
می شود و پس از مدتی مخمل درمی یابد که از چاله به چاه 
افتاده است و حتی بقایش که با بودن لوطی تامین می شد 
در معرض تهدید قرار می گیرد. »اکنون دیگر کامال خسته و 
مانده بود از همه جا ناامید بود. هر جا رفته بود رانده شده 
بود. تنش مورمور می کرد. دست و پایش کوفته شده بود. راه 
رفتن دیروز و تشویش و بی دردی و زندگی نامانوس امروز از 

پا درش آورده بود«.
مرده  لوطی اش  که  »انتری  تم  فقط  نه  آزادی«  از  »گریز 
به  چوبک  داستان های  تمامی  در  تقریبا  بلکه  است  بود« 
مضمونی اصلی بدل می شود. اما آنچه به ویژه وضعیت مخمل 
را تراژیک تر می کند آن است که او پس از آزادی سرنوشتی 

بدتر پیدا می کند.
بود.  نکرده  هم  فرار  بود.  نداده  آزادی  او  به  لوطی  »مرگ 
تنها فشار و وزن زنجیر زیادتر شده بود«.  و اصال این کشش 
اقدام موثری  برای هر  را  نیرویش  بود که  و سنگینی زنجیر 
سلب کرده بود، هرچند که ظاهرا این او بود که زنجیرش را 
را  او  که  بود  زنجیر  »این  اصل  در  اما  دنبال می کشانید،  به 

می کشانید«. 
اثری متفاوت است  آثار چوبک  تنها داستانی که در میان 
»تنگسیر« است. در این داستان از فضای تاریک و رعب آور 
به  »تنگسیر«  داستان  نیست.  خبری  چوبک  داستان های 
خوشی پایان می پذیرد و در نهایت زارمحمد به همراه همسر 
و فرزندش موفق می شود بعد از انتقام از کسانی که تمامی 
سرمایه اش را باال کشیده اند، از مهلکه جان سالم به در ببرد.

در »تنگسیر« برخالف داستان های دیگر چوبک با مفاهیمی 
تازه در ادبیات چوبک روبه رو می شویم. مفاهیمی که »مازاد« 
مرگ: »هیچ چیز  و حتی  آبرو  مانند شرافت،  بر طبیعت اند 
زن  باشد... حتی  برابر  آدم  و حیثیت  قد شرف  به  که  نیس 
به  باید  ما  و  به دس ماس  آدم درسه که چشمشون  بچه  و 
فکرشون باشیم و زیر بال و پر خودمون بزرگشون کنیم، اما 
نه با بی آبرویی، این خوبه که فردا که بچه هامون بزرگ شدن 

مردم بشون بگن، باباتون نامرد بود«.
چوبک  دیگر  داستان های  با  »تنگسیر«  دیگر  مهم  تفاوت 
ادبیات چوبک امری طبیعی  مساله »مرگ« است. مرگ در 
در  و  می پذیرد  پایان  زندگی  آمدنش  با  که  است  )ناتورال( 
در  زندگی  ندارد در حالی که در »تنگسیر«  معنایی  اساس 

رویارویی با مرگ است که معنا پیدا می کند.
در »تنگسیر« مرگ حضوری دائمی دارد و این حضور به 
زندگی  به  او  عشق  حتی  و  می دهد  معنا  زارمحمد  زندگی 
دیگر  بیانی  به  می کند.  بیشتر  را  دوستانش  و  خانواده  و 
هستی زارمحمد تنها با حضور نیستی استمرار می یابد: این 

»دیالکتیک« کاری است »خالف عادت« در آثار چوبک.
منبع: روزنامه شرق

اوتسا مشفق  که بود و چه کرد؟
 نویسنده ایرانی تبار، وجدان بیدار آمریکا در عصر گلوبالیسم

سرویس ادبی کرمان امروز

اوتسا مشفق Ottessa Moshfegh نویسنده ۳۸ 
ساله ایرانی تبار آمریکایی برای ایرانیان ناشناخته است، 
اما با زبان و شیوه ای کامال متفاوت تحسین منتقدان و 

رسانه های آمریکا و اروپا را برانگیخته است.
اوتسا مشفق در سال ۱۹۸۱ از پدری ایرانی و مادری 
کروآتی که هر دو ویولونیست بودند، در نیوتون آمریکا 
زاده شد. پدر او که در بلژیک زندگی و تحصیل می کرد، 
ایران  به  در سال های دهه ۱۹۷۰ میالدی می خواست 
همراه  و  کرد  عوض  را  خود  تصمیم  بعد  اما  برگردد، 
همسرش برای همیشه به آمریکا مهاجرت کرد. به این 
نویسندگان  از  یکی  به  و  بالید  آمریکا  اوتسادر  ترتیب، 

سرشناس این کشور تبدیل شد.
 اوتسا مشفق دوره لیسانس خود را در کالج برنارد و 
دوره فوق لیسانس خود را در رشته "نگارش مبتکرانه" 
دانشگاه براون ایاالت متحده آمریکا گذراند. در دوران 
داستان های  آن  از  پس  سال های  نخستین  و  تحصیل 
نشریه  و چند  رویو"  "پاریس  "نیویورکر"،  در  او  کوتاه 
این  گرم خوانندگان  استقبال  با  و  منتشر  دیگر  معتبر 

رسانه ها روبه رو شدند. در سال ۲۰۱۴ هنگامی که این 
نویسنده ایرانی تبار ۳۲ سال داشت نخستین رمان خود 
را با نام "مک گلو" منتشر کرد که به مهم ترین زبان های 

جهان، از جمله آلمانی ترجمه شد.
و  خاص  طنز  خاطر  به  منتقدان  برخی  آلمان،  در 
کورت  با  را  او  مشفق،  اوتسا  جسورانه  و  گستاخ  زبان 
بیستم  قرن  اوایل  مهم  طنزپرداز  و  شاعر  توخولسکی 
در   ۱۹۳۵ سال  در  که  می کنند  مقایسه  کشور  این 
سوئد درگذشت و همانجا به خاک سپرده شد. "آلمان، 
آلمان، برتر از همه" یکی از مشهورترین کتاب های این 
نویسنده است که در آن غرور و تعصبات نژادی برخی 
آلمانی ها را با زبانی برنده و طنزی گزنده به باد انتقاد 
آنان می رسد.  تا به رشد فاشیسم در فرهنگ  می گیرد 
به خاطر اعتبار ادبی جهانی توخولسکی، سوئد هرساله 
جایزه ای به نام او را به یکی از نویسندگان تحت فشار 
جهان تقدیم می کند. در سال های ۱۹۹۴ و ۲۰۰۶ این 
و  فرج سرکوهی  ایرانی  تبعیدی  نویسنده  دو  به  جایزه 

ناصر زرافشان تعلق گرفت.
موفق  کتاب  انتشار  با   ۲۰۱۸ سال  در  مشفق  اوتسا 
نگاه  خاطر  به  هم  من"  استراحت  و  آرامش  "سال 
ماجراجویی  و  ناکامی  از  سرشار  زندگی  به  موشکافانه 
مردمان رانده شده به حاشیه اجتماع و هم به خاطر نثر 

طنزآمیز و گزنده و درخشان خود توجه منتقدان ادبی 
را بیش از پیش جلب کرد.

داستان  دیگر"  جهانی  برای  وطن  "درد  مجموعه  در 
مطلقه  زن  معلم  یک  از  می روم"  عوام  میان  به  "من 
تابستانی  تعطیالت  گذراندن  برای  که  می کند  روایت 
خود به یکی از شهر های رو به نابودی آمریکا می رود. در 
این شهر که صد ها مشابه آن در ایاالت متحده آمریکا 
وجود دارد، همه مغازه ها و فروشگاه ها بسته شده اند و 
هنوز  که  هستند  زنجیره ای  ساندویچ فروشی های  تنها 
در  می دهند.  سرویس  تیره روز  و  تهیدست  مردم  به 
اغلب  که  داریم  سروکار  با شخصیت هایی  داستان  این 
واقعیت  اما  برانگیزند،  ترحم  گاه  و  معتاد  خودباخته، 
پندار،  امروز در وجنات،  از هم گسسته و آشفته  جهان 

کردار و گفتار آن ها آشکار است.
 روی جلد ایلین، از رمان های موفق اوتسا مشفق

با داستان هایی از این دست بود که دامنه شهرت اوتسا 
مشفق مرز های ایاالت متحده و آمریکای شمالی را در 
وا  اخیر  سال های  در  را  اروپایی  رسانه های  و  نوردید 
داشت که به بررسی آثار او بپردازند. اکنون خانم مشفق 
ویژگی  بر  منتقدان  آمریکاست که  نویسندگان  از  یکی 
سبک او تاکید می ورزند. نثر او، همه سبک های مرسوم 
ادبی را می شکند تا خود به سبکی فارغ از چارچوب های 

پیش ساخته برسد.
هفته نامه اشپیگل آلمان به تازگی در نقد مفصل آثار 

به راحت طلبانی که خواستار سرگرمی  اوتسا مشفق، 
دست  به  را  او  کار های  کرده  توصیه  هستند  صرف 
با این همه تاکید می کند که آثار او درخشان  نگیرند. 

هستند.
آثار  اغلب  است که  آن  به خاطر  متضاد  توصیف  این 
هدایت  نگون بختانی  زندگی  به  را  خواننده  مشفق 
می کنند که امید خود را باخته اند و با پناه بردن به الکل 
زندگی  جای  به  مالیخولیایی  توهمات  و  مخدر  مواد  و 

کردن، به زنده ماندن قناعت می کنند.
عنوان  به  می توان  آمریکایی  ایرانی تبار  نویسنده  از 
وجدان بیدار ایاالت متحده آمریکا در دوران جهانشمولی 
سرمایه یاد کرد. اما او اسیر کلیشه ها و شعار های رایج 
نیست و به ارزش های ادبی سخت پایبند مانده است. به 
این دلیل، آثار او با این که در شمار پرفروش ها هستند، 

در ژانر ادبیات جدی با درونمایه طنز جای می گیرند.
"سال  از:  اوتسا مشفق عبارتند  آثار منتشرشده  سایر 
آرامش و استراحت من"، "آیلین" و "مرگ در دست".

که  کرده  متعددی کسب  ادبی  تاکنون جوایز  مشفق 
جایزه کتاب بلیور، جایزه حصار مدرن و جایزه قلم بنیاد 
همینگوی از آن جمله هستند. تا جایی که می دانیم، تا 
ایرانی تبار به  این نویسنده  از کار های  اثری  امروز هیچ 

فارسی ترجمه نشده است.
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نوشتاری درباره  سالروز بازگشت امام خمینی به ایران و آغاز دهه فجر؛

12 بهمن ماه در تاریخ چه جایگاهی دارد؟
سرویس سیاسی- اجتماعی کرمان امروز  

 
 12 بهمن؛ بازگشت امام خمینی به ایران، آغاز دهه 

فجر
در  واقعه ای  ایران  به  )ره(  خمینی  امام  بازگشت 
جریان انقالب 1۳۵۷ است که طی آن در 12 بهمن 
سال 1۳۵۷ امام خمینی )ره( پس از 1۴ سال تبعید به 
ایران بازگشت و در تهران مورد استقبال قریب به سه 
میلیون ایرانی قرار گرفت. این روز در تقویم رسمی با 

عنوان روز آغاز دهه فجر، مشخص شده  است.
ایران، شاپور  از  با گسترش قیام مردم و خروج شاه 
و  پهلوی  رژیم  امید  تنها  و  آخرین  عنوان  به  بختیار 
سردمداران غربی پشتیبان این رژیم، به عنوان نخست 
مردم  تظاهرات  مقابل  در طرف  بود.  مانده  باقی  وزیر 
هر روز پر شورتر و مصمم تر می شد و شعار استقالل،  
آزادی، جمهوری اسالمی بعنوان اصلی ترین خواسته 
مردم در نهضت انقالبی به رهبری امام خمینی مطرح 
می شد. امام خمینی که شرط ورود خود را به کشور، 
خروج شاه، اعالم کرده بودند، با فرار شاه در 26 دی 

1۳۵۷، تصمیم به بازگشت گرفتند.
 بازگشت امام خمینی)ره( به ایران

امام خمینی)ره( از سیزده آبان سال 1۳۴2 تا دوازده 
بهمن سال 1۳۵۷، یعنی حدود چهارده سال در تبعید 
پس  و  ترکیه  به  ابتدا   1۳۴۳ سال  در  و  برد  سر  به 
از  پایانی دوری  اوقات  و  تبعید شد  به عراق  از مدتی 
وطن را در فرانسه و در دهکده ای به نام نوفل لوشاتو 
به قلب  اوج نهضت،  لوشاتو در روزهای  نوفل  گذراند. 
به  را  امام  وقتی  بود.  تبدیل شده  ایران  انقالب  تپنده 
ترکیه تبعید می کردند، شاه و امریکا هیچ گاه پیش 
بینی نمی کردند که او روزی پیروزمندانه به ایران باز 

گردد و رژیم شاهنشاهی را از بن برکند.
در  امام   ،1۳۵۷ دی   26 در  شاه  خروج  از  پس   
اعالم  جهان  های  خبرگزاری  به  خطاب  کوتاه  پیامی 
یافتن  پایان  اولین مرحله  ایران،  از  کرد: »خروج شاه 
سلطه جنایت بار پنجاه ساله رژیم پهلوی می باشد که 
ایران صورت گرفته  قهرمانانه ملت  مبارزات  دنبال  به 
است. من این پیروزی را به ملت تبریک می گویم.« 
همچنین ایشان اعالم کرد که در اولین فرصت به ایران 

باز می گردند.
 به تعویق افتادن بازگشت امام خمینی)ره( به ایران

مذهبی،  مبارزان  و  امام  یاران حضرت  که  حالی  در 
مراسم  برگزاری  تدارک  در  ها  نگرانی  تمام  وجود  با 
تصمیم  خبر  اعالم  بودند،  امام  از  باشکوهی  استقبال 
امام برای آمدن، مسئوالن و سردمداران رژیم پهلوی را 
سخت به تکاپو انداخت. آنان که به شدت از تظاهرات 
خیابانی مردم بر ضد رژیم پهلوی هراسناک شده بودند، 
ورود امام را به کشور، پایانی بر تمام امیدهایشان می 
این صورت، طومار  در  که  داشتند  یقین  و  پنداشتند 

سلطنت پهلوی برچیده خواهد شد.
یا  کشور  به  امام  ورود  با  مقابله  درصدد  بنابراین،   
بختیار در  برآمدند.  امام  برابر تصمیم  تراشی در  مانع 
مقام نخست وزیری، نقشه های گوناگونی در سر می 
کردن  منحرف  یا  امام  هواپیمای  انفجار  که  پروراند 

مسیر هواپیمای حامل امام و سپس دستگیری ایشان 
آخر  تیر  نشد.  عملی  یک  هیچ  که  بود  جمله  آن  از 
در  بود.  امام  هواپیمای  روی  به  ها  فرودگاه  بستن  او، 
حالی که قرار بود پرواز انقالب در روز ششم بهمن امام 
خمینی رحمه اهلل را از فرانسه به ایران بیاورد، سازمان 
هواپیمایی کشور اعالم کرد که به علت بدی هوا و نبود 

دید کافی، همه پروازها لغو شده است.
 اعتراض مردم به بسته شدن فرودگاه ها

جلوگیری  و  ها  فرودگاه  شدن  بسته  خبر  انتشار  با 
مردم  کشور،  به  امام  حضرت  ورود  از  بختیار  دولت 
دولت  اقدام  به  خود،  های  راهپیمایی  و  تظاهرات  با 
در  گانه  سه  نیروهای  افسران  همه  کردند.  اعتراض 
پایگاه های خود در تهران، اصفهان، کرمانشاه، دزفول، 
صفوف  به  سپس  و  کردند  اعتصاب  بوشهر  و  همدان 
سیل  تهران،  در  پیوستند.  معترض  تظاهرکنندگان 
جمعیت تظاهر کننده به سوی فرودگاه مهرآباد به راه 

افتادند.
از  استقبال  برای  که  مبارز سراسر کشور  روحانیان   
امام به تهران آمده بودند، با تحصن در مسجد دانشگاه 
اعالم کردند تا بازگشت امام خمینی)ره( به کشور به 
به  نیز  دانشجویان  و  مردم  داد.  ادامه خواهند  تحصن 
جمع تحصین کنندگان می پیوستند. فردای آن روز، 
مناسبت  به  میلیونی  یک  عظیم  راهپیمایی  در  مردم 
دادند.  شعار  امام  از  حمایت  در  اسالم،  پیامبر  رحلت 
نیز زد و خوردهای  تهران  نواحی شهر  از  در بسیاری 
شدیدی میان نیروهای انتظامی و تظاهرکنندگان روی 

داد.
تیراندازی در نواحی مختلف لحظه ای قطع نمی شد. 
خبرگزاری پاریس اعالم کرد یکی از میدان های شهر، 
به میدان جنگ شباهت پیدا کرد و تعداد کشته ها در 
پایتخت را سه هزار تن گزارش کرد. روزنامه اطالعات 
شعله  در  غرق  تهران،  غرب  جنوب  و  »غرب  نوشت: 

های آتش بود."
 عقب نشینی دولت بختیار

در پی تحصن ها و تظاهرات خونین مردم در اعتراض 
به بسته شدن فرودگاه ها، دولت بختیار عقب نشینی 

بهمن  نهم  در  بختیار  پذیرفت.  را  شکست  و  کرد 
خواهد  باز  امروز  مهرآباد  فرودگاه  که  کرد  اعالم  ماه 
به کشور وجود  امام  ورود  برای  ممانعتی  و هیچ  شد 
ندارد. هیات دولت در دهم بهمن اعالم کرد که ورود 
هواپیمای حامل امام به فرودگاه مهرآباد تهران بدون 
اشکال است. با اعالم این خبر، کمیته استقبال از امام 
در  اهلل  رحمه  خمینی  امام  که  کرد  اعالم  پیامی  در 
تهران  در  بهمن  دوازده  شنبه  پنج  صبح  نه  ساعت 

خواهد بود.
 ورود امام خمینی رحمه اهلل به ایران

شامگاه یازده بهمن، هواپیمای امام خمینی رحمه اهلل 
غرش کنان از فرودگاه شارل دوگل فرانسه به آسمان 
پرواز کرد. امام نماز شب را در طبقه دوم هواپیما به 
جای آورد و سپس در طبقه پایین هواپیما استراحت 
کرد. مهماندار هواپیما از مشاهده آرامش امام متعجب 
شده بود. هنگام طلوع فجر، امام و همراهان نماز صبح 
به  هواپیما  ورود  زمان  آوردند.  جا  به  جماعت  به  را 
آسمان ایران، خبرنگاری از امام پرسید: »چه احساسی 
دارید؟« و امام پاسخ داد: »هیچ.« امام هیچ احساسی 
می  عمل  تکلیف  مبنای  بر  فقط  او  که  چرا  نداشت؛ 
کرد. پیروزی و شکست برای او، هر دو زیبا بود. همان 
نیز  پیروزی  نمی کرد،  ناامید  را  او  طور که شکست، 

احساسات شخصی اش را برنمی انگیخت.
 مسافران همراه امام خمینی )ره(

فرانسه  از  خمینی  روح اهلل  سید  بازگشت  پرواز 
که  شد  انجام  زیادی  تعداد  همراهی  با  تهران  به 
آمریکایی،  ماموران  انقالبی،  سیاست مداران  شامل 
چریک های آموزش دیده، خانواده آیت اهلل خمینی و 
زیر فهرست  افراد در  این  از  برخی  بودند.  خبرنگارها 

نوشته شده اند.
 ابوالحسن بنی صدر، صادق قطب زاده، ابراهیم یزدی، 
حسن ابراهیم حبیبی،حسن الهوتی، احمد غضنفرپور، 
فرزند  ابتکار، محسن سازگارا، محمد منتظری-  تقی 
حسین علی منتظری، مرتضی مطهری، خانم دوریان 
شخصی  )محافظ  فابین-باتوش  ژان  ژرار  گری،  مک 

آیت اهلل خمینی در نوفل لوشاتو(

 12 بهمن 1357 و پرشکوه ترین استقبال تاریخ
در دوازدهم بهمن 1۳۵۷، پرشکوه ترین استقبال تاریخ 
جلوه گر شد. این روز یکی از ماندگارترین روزهای تاریخ 
معاصر ایران است و شور و شوق مردم در آن وصف ناپذیر 
بود. عده زیادی از مردم، خود را به تهران رسانده بودند تا 
در مراسم استقبال از امام شرکت کنند. تقریبا در ساعت 
شش صبح، خیابان ها سرشار از جمعیت بود. اول صبح، 
میلیون ها نفر در دو طرف خیابان های مسیر امام خمینی 
انتظامی  نیروی  هزار  پنجاه  و  بودند  ایستاده  اهلل  رحمه 

مردمی مشغول منظم کردن آنها بودند.
 مردم با تاق نصرت و گل، خیابان ها را تزیین کردند 
و  اضطراب  از  دریایی  کنندگان،  استقبال  قلب  در  و 
شادی موج می زد. در ساعت نه و سی دقیقه صبح، 
محبوب ملت و پرچم دار آزادی به وطن برگشت. چند 
لحظه پس از گشوده شدن در خروجی هواپیما، امام 
فرانسوی  مهماندار  دست  در  دستشان  که  حالی  در 
بود، در مقابل دیدگان مشتاقان ظاهر شد. همه اشک 
شادی می ریختند. فریاد »اهلّل اکبر« به هوا برخاست.

امام خمینی رحمه اهلل در فرودگاه مهرآباد
از  پس  مهرآباد  فرودگاه  در  اهلل  رحمه  خمینی  امام 
شنیدن پیام ملت، سخنانی ایراد فرمود. ایشان ابتدا از 
تمام اقشار ملت از پیر و جوان، روحانی و کسبه، قاضی 
و وکیل، کارمند و کارگر و کشاورز که در راه رسیدن 
به پیروزی رنج و مصیبت دیدند و ثابت قدم ماندند، 
صمیمانه تشکر کرد. ایشان در بخشی از سخنان خود، 
و  ایران  به  بازگشت  برای  را  رضا  محمد  های  تالش 
به  را  آنان  های  تالش  و  خواند  ناکام  سلطنت،  حفظ 

دست و پا زدن برای حفظ سلطنت تعبیر کرد.
فرمود:  پیروزی  رمز  بیان  با  سخنان  این  در  امام   
این  که  کنیم  تشکر  ملت  طبقات  همه  از  باید  »ما 
است.  بوده  کلمه  وحدت  واسطه  به  اینجا  تا  پیروزی 
وحدت کلمه مسلمین، همه، وحدت کلمه اقلیت های 
مذهبی با مسلمین، وحدت دانشگاه و مدرسه علمی، 
وحدت روحانی و جناح سیاسی. ما باید همه این رمز 
را بفهمیم که وحدت کلمه، رمز پیروزی است و این 

رمز پیروزی را از دست ندهیم".
مهم ترین پیامدهای بازگشت امام خمینی به ایران

امام  بازگشت  آمدهای  پی  ترین  مهم  از  حادثه،  دو 
خمینی رحمه اهلل است که به سرعت موجب پیروزی 
بیعت  و  موقت  دولت  انتصاب  شد:  اسالمی  انقالب 
در  امام خمینی   . اهلل  امام خمینی رحمه  با  نظامیان 
26 دی ماه در آستانه خروج شاه از کشور اعالم کرد 
کرد.  خواهیم  اعالم  زودی  همین  به  را  دولت  ما  که 
به  بازرگان  مهندس  وزیری  نخست  بهمن،  پانزده  در 

تصویب شورای انقالب رسید.
سراسر  در  راهپیمایی  ترین  عظیم  بهمن،  نوزده  در 
کشور شکل گرفت و میلیون ها نفر از دولت منتخب 
امام خمینی رحمه اهلل حمایت کردند. از سوی دیگر، 
در دهه انقالب، ارتش که تنها نقطه اتکای رژیم بود، 
به انقالب پیوست. فرار، نافرمانی، اعتصاب، شرکت در 
با امام خمینی رحمه اهلل  تظاهرات و سرانجام، بیعت 
، نشانه همراهی ارتش با امام بود که در نوزده بهمن 
به  به اوج خود رسید. در نتیجه، رژیم بدون پشتوانه 
سرعت از هم پاشید و انقالب اسالمی در 22 بهمن به 

پیروزی نهایی رسید.

یادداشت:

حاج قاسمم

 آرزوست!

مطهر  پیکر  ناشدنی  باشکوه و تکرار  بدرقه ی  و  تشییع  از آن 
به  شود  می  را  ها  صحنه  زیباترین  بگذریم،  که  قاسم  حاج 
ایرانی  ترین  ایرانی  با آرامگاه  معاشقه ی مردم کرمان  هنگام 

هزاره ی اخیر مشاهده کرد.
گلزار شهدای کرمان که از چهل سال پیش بر دامنه ی کوه 
های مسجد صاحب الزمان )عج( آرمیده است، اکنون به قطعه 
قدرشناس  مردم  توسط  روز  هر  که  شده  بدل  بهشت  از  ای 
دمادم  که  نرگسی  گلهای  عطر  و  شود  می  گلباران  کرمان 
زمینی،  بهشت  این  فضای  در  پوشاند  می  را  مزارش  سنگ 
پراکنده می شود و دلهای دردمند کرمانیان را برای مبارزه با 
جنایتکاران شرور آمریکا آماده می سازد. مردمی که در هوای 
سرد کویری، صبورانه در صف های طوالنی می ایستند، مویه 
می کنند، اشک می ریزند و هنگامی که نوبت معاشقه فرا می 
رسد، گونه بر سنگ مزارش می سایند، چفیه، روسری، تکه 
متبرک  را  خود  های  شیرینی  و  شکالت  کیسه  پارچه،  های 
در  را  بزرگ  انتقام  نسل  تا  برند  می  هایشان  خانه  به  و  کرده 

آغوش مادران شیردل این دیار پرورش دهند.
از  یکی  به  قاسم  آرامگاه حاج  که  دارم  واثق  رجاء  اینجانب 
به  زیارتگاه هایی بدل می شود که اهل دل را از سراسر دنیا 
خود جذب می کند و صدها سال فرزانگان جهان درباره ی 
سیره ی مبارکش خواهند نوشت و زالل شخصیت این فرزانه 
به  فرماندهان جهان  و  نشست  تحلیل خواهند  به  را  دوران  ی 
او در دانشکده  نبردهای جوانمردانه ی  جستجوی شیوه های 

های نظامی به بحث خواهند نشست.
فراسویی چه کرده است که  بزرگ و  فرمانده  این  به راستی 
به قله ی اسطوره های ایرانی صعود کرد و داغش هر روز در 

جانمان زبانه می کشد و دلمان را می سوزاند!؟
دلمان حاج قاسم می خواهد 

حاج قاسم واجد تمامی ارزش ها و فضیلت های انسانی بود که 
تا ابد بر دلهای نسلهای ایرانی حکومت خواهد کرد. فضیلت 
اخالص،  داری،  مردم  دوستی،  میهن  شجاعت،  نظیر:  هایی 
به دور  از فروتنی ریاکارانه، زندگی ساده و  فروتنی و پرهیز 
شفقت  و  دلسوزی  خواران،  رانت  و  زراندوزان  غوغای  از 
نسبت به مردم ایران، ظلم ستیزی، فرهنگ پروری، صداقت، 
از وحدت  برای حفاظت  تالش  و  عهد  به  وفای  جوانمردی، 
ایران  تاریخ  مرد  ابر  این  از صفات  بخشی  تنها  ها  این  و  ملی 
است که مدارج عرفان را به سرعت طی کرد و به کمال انسانی 
نائل آمد و پیش از آنکه توسط تروریست های آمریکایی به 
شهادت برسد، به فراسوی زمان و مکان پرکشیده بودو خود 
به بهشتی تبدیل شده بود که مشام جان یارانش را از تازگی 
غارتگران  مقابل  در  هرگز  ایران  تا  کرد  می  لبریز  طراوت  و 

جهانخوار سرخم نکند.
که  شده  بدل  الگویی  به  بزرگش  روح  و  قاسم  حاج  اکنون 
اند و امروز که  از داشتن او محروم بوده  ایرانیان صدها سال 
و  دل  در  هزاره  ایرانی  ترین  ایرانی  عنوان  به  را  قاسم  حاج 
او  از  کمتر  مسئوالنی  به  کشور  اداره ی  برای  داریم  ذهنمان 
رضایت نمی دهیم. نمایندگان ریاکار و مال پرست را بر نمی 
تابیم، مسئوالنی که برای تصاحب قدرت توی سر و کله ی 
یکدیگر می زنند و وقت کشور را هدر می دهند از خود نمی 

دانیم!
سخن روشن و آشکار است: 

در  او  که  چرا  برود.  یادها  از  که  نیست  شهیدی  قاسم  حاج 
جهان اسطوره ها سروری و سیادت می کند و روح نازنینش، 
ایران خواهد بود و بی شک تشت رسوایی مسئوالن  نگهدار 
بی خاصیت و مال پرست را از بام فرو می اندازد تا جمهوری 
شود.  مصفا  و  پاکیزه  ها  ناخالصی  از  دیگر  بار  اسالمی 
همچنانکه، سیاوش از ژرفای تاریخ هزاران ساله ی ایران، زنده 
فرا می خواند و شهادت  پاکی و صلح  به  را  دنیا  و جاودانه، 
حاج قاسم، نشان داد که اسطوره های حماسه ملی ما، افسانه 

نیستند و حکیم فردوسی بزرگ افسانه سرا نبوده است.

به قلم یحیی
 فتح نجات

دالیل قلدری پسر ها در مدارس 
سرویس اجتماعی کرمان امروز

در حال حاضر قلدری در مدارس یک پدیده همه گیر 
است که میلیون ها دانش آموز را تحت تاثیر قرار می دهد. 
از  نوجوانان  و  کودکان  رفتار  شیوه  جوامع  همه  در 
خانواده ها  و  تربیت  و  تعلیم  نظام  اساسی  دغدغه های 
رشد  حساس  دوره های  در  نوجوانان  و  کودکان  است. 
خود، گاهی دچار مشکالت رفتاری شده و به کمک نیاز 
دارند. شایع ترین مشکلی که در افراد با اختالالت رفتاری 
در مدرسه و مراکز آموزشی دیده می شود، مسائلی نظیر 

پرخاشگری است.
آموزشی  برنامه  "تدوین  خصوص  در  که  پژوهشی  در 
دانش آموزان  قلدری  میزان  بر  آن  اثربخشی  و  سازگاری 
است:»  آمده  شده  انجام  پژوهشگران  تیم  توسط  پسر” 
قلدری در مدرسه از رفتارهای مشکل ساز دوره نوجوانی 
است که اخیرا توجه پژوهشگران و صاحب نظران حیطه 
روان شناسی تربیتی را در سه دهه اخیر به خود معطوف 

ساخته و موضوع محوری مطالعات بسیاری بوده است."
در پژوهشی که به روش نمونه گیری خوشه ای، شامل 
انجام  بوکان  کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر 
دانش  کلیه  شامل  پژوهش  مطالعه  مورد  جامعه  شده 
سال  در  بوکان  شهر  متوسطه  دوم  دوره  پسر  آموزان 

تحصیلی ۹۷-1۳۹6 بوده که از طریق روش نمونه گیری 
خوشه ای تعداد ۳۰ نفر )1۵ نفر گروه آزمایش و 1۵ نفر 
گروه کنترل( انتخاب شد و جهت جمع آوری داده ها به 
مقیاس قلدری ایلی نویز پاسخ دادند. گروه آزمایش طی 
متوالی)  هفته  پنج  مدت  به  و  دقیقه ای   ۹۰ جلسه   1۰
سازگاری  برنامه  آموزش  تحت  جلسه(  دو  هفته  هر 
ای  مداخله  هیچ  کنترل  گروه  و  گرفتند  قرار  اجتماعی 
دریافت نکرد.داده های به دست آمده با استفاده از روش 
تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج 
پژوهش نشان داد که آموزش برنامه سازگاری اجتماعی 
داشته  معناداری  تاثیر  آموزان  دانش  قلدری  کاهش  بر 

است.
ناآشنا  پدیده ای  قلدری  است:»  آمده  پژوهش  این  در 
نیست و اعتقاد بر این است که قلدری با تاریخ پیدایش 
زیادی،  نسل های  برای  است.  آمیخته  درهم  مدارس 
و  همساالن  به  رساندن  آزار  به  عادت  آموزان  دانش 
در  قلدری  داشته اند.در حال حاضر  همکالسی های خود 
مدارس یک پدیده همه گیر است که میلیون ها دانش آموز 

را تحت تاثیر قرار می دهد.
قلدری رفتار آزار دهنده ای است که عمدتا توسط یک 
به صورت  زمانی  افراد در یک دوره  از  یا یک گروه  فرد 
است  قدرت  توازن  عدم  شامل  و  می شود  اعمال  مکرر 
نرخ  دارای  قلدری  پدیده  در  درگیر  افراد  که  طوری  به 

و  نفس  عزت  پایین،  همدلی  نظیر  مشکالت  از  باالیی 
خودباوری پایین، قربانی شدن جسمانی، کالمی و عاطفی 
یا روان شناختی، افسردگی، عملکرد ضعیف در مدرسه و 

محل کار است."
متعاقب  که  مشکالتی  از  یکی  می گویند:»  محققان 
اجتماعی  سازگاری  کاهش  می آید،  وجود  به  قلدری 
است. سازگاری به معنای توانایی فرد برای برای تطابق 
با محیط اطراف تعریف می شود و دارای ابعاد مختلفی از 
جمله اجتماعی، خانوادگی، عاطفی، بهداشتی، تحصیلی و 
غیره است. هر انسانی آگاهانه و یا ناخودآگاه می کوشد تا 
نیازهای متنوع و گاه متعارض خود را در محیط زندگی 
برآورده کند و از آنجا که باید نیازهای خود را در قالب 
ناچار  به  او  سازگاری  کند،  برآورده  اجتماعی  ساخت 

سازگاری اجتماعی است.
سازگاری اجتماعی می تواند تاثیری مستقیم بر سالمت 
و  فرد  خود  بر  نه تنها  فرد  سالمت  باشد.  داشته  روان 
خانواده بلکه بر کل جامعه تاثیر می گذارد. به طور کلی 
مصالحه،  انطباق،  آمیزش،  توانایی  معنی  به  سازگاری 
است.  دیگران  و  محیط  خود،  با  آمدن  کنار  و  همکاری 
که  دورانی  در  متنوع  و  موقعیت های جدید  با  سازگاری 
عصر تنیدگی و تغییر سریع اجتماعی است، کار آسانی 
نیست. هرگونه دگرگونی در زندگی آدمی خواه خوشایند 
و خواه ناخوشایند، مستلزم نوعی سازگاری مجدد است. "

معلمانی که  نشان می دهند:»  یافته ها  پژوهش  این  در 
استفاده  یکدیگر  از  دانش آموزان  کردن  جدا  راهبرد  از 
خود  کالس  در  را  قلدری  از  کمتری  شیوع  می کنند، 
تجربه کرده و معلمانی که قربانیان را تشویق به دفاع از 
خود می کنند در واقع شیوع بیشتری از قلدری را تجربه 
مدرسه  قلدری  ضد  برنامه هالی  اثربخشی  در  کرده اند. 
زمانی که معلمان روش های حل مسئله را یاد می گیرند، 

تمایل بیشتری به استفاده از آن ها دارند."
به  اجتماعی  مساله  حل  برنامه  می گویند:»  محققان 
قربانی  کاهش  موجب  می تواند،  موثر  مداخله ای  عنوان 
اجتماعی  عالقه  شود.  قلدر  قربانی  آموزان  دانش  شدن 
درمانی یک روش موثر برای پرورش مهارت های اجتماعی 
همکاری،  پذیری،  مسئولیت  همدلی،  افزایش  جهت  در 
است.  قربانی  و  قلدر  نوجوانان  در  مشارکت  و  ارتباط 
همچنین میزان آگاهی و باورهای معلمان درباره ماهیت 
قلدری و دانش آموزان قلدر در انتخاب راهبردهایی که 

آن ها برای مدیریت کالس به کار می برند، تاثیر دارند.«
در ادامه این پژوهش آمده است:» در حال حاضر قلدری 
یکی از مشکالت عمده و اساسی در نظام آموزش و پرورش 
به عنوان یک پدیده همه گیر محسوب می شود. با توجه 
قاطعیت  با  امروزه  ارائه شده،  قلدری  از  آمارهایی که  به 
بین المللی  در مدرسه مشکلی  قلدری  می توان گفته که 
امروزه  قلدری  مهار  و  به شناخت  تمایل  درنتیجه  است. 

یکی از دغدغه های بسیاری از مجامع ملی و بین المللی 
شده است.

از مشکالت  به عنوان یکی  را  قلدری  نیز  سازمان ملل 
عمده در مدارس به رسمیت شناخته و نسبت به پیامدها 
و آثار مخرب آن هشدار می دهد. بدون شک هیچ تردیدی 
باقی  نمی ماند که پیامدها و تاثیرات قلدری روی قربانیان 
منجر به بروز مشکالتی می شود که در چهارچوب موضوع 

خشونت باید آن ها را مورد بررسی قرار داد."
نوجوانان  آموزش  است:»  آمده  پژوهش  این  نتایج  در 
می تواند به عنوان ابزاری موثر در جهت تغییر و جهت دهی 
عنوان وسیله ای  به  آن  از  و  بکار گرفته شود  آنان  رفتار 
و  نوجوانان  و  کودکان  رفتاری  مشکالت  کاهش  برای 
افزایش مهارت های اجتماعی و رفتارهای مثبت در آنان 

استفاده کرد.
به  نسبت  را  منفی  هیجان های  بیشتر  قلدر  افراد 
هیجان های مثبت ابراز می کنند و این خود باعث می شود 
که دیگران آن ها را به عنوان فردی خشن به حساب آورده 
و رفتارهای قلدری آنان را قبول کنند. افراد قلدر معموال 
سازگاری کمی در مدارس از خود نشان می دهند که خود 
باعث به وجود آمدن مشکالت زیادی در زمینه تحصیلی 
می شود. معموال این افراد بیشتر از محیط مدرسه متنفر 
نیز  قربانی  افراد  بقیه  ناسازگاری  زمینه های  و  می شوند 

فراهم می کنند."
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منشاء ویروس کرونا 
اعالم شد

موسسه ویروس شناسی ووهان کانون شیوع ویروس جدید کرونا 
به دنبال تجزیه و تحلیل های این ویروس اعالم کرد ترتیب ژن این 

ویروس ۹۶ درصد همانند ویروس خفاش است.
»ژونگ ناشن« در پکن ضمن تایید همین یافته ها گفت که منشا 
این ویروس کرونا جدید شبیه به ویروسی است که سه سال پیش 

در خفاش ها پیدا شد.
 اما او به رسانه های دولتی گفت که مانند بیماری سارس، ممکن 
انسان  به  از طریق حیوانات وحشی دیگر  است که ویروس کرونا 

انتقال یافته باشد.
از  طیفی  روی  بر  آزمایشات  مساله،  این  تعیین  برای  گفت  او 

حیوانات وحشی در حال انجام است.
در  آنها  که  اند  کرده  اعالم  دانشمندان  از  تیمی  نیز  استرالیا  در 
پیشرفتی چشمگیر توانسته اند این ویروس را کشت دهند که می 

تواند به تولید واکسن برای این بیماری کمک کند.
مقامات چین می گویند تا کنون ۱۷۰ تن پس از ابتال به ویروس 
جدید کرونا، جان خود را از دست داده اند شمار افرادی که ابتالی 
آنها به این بیماری در این کشور تایید شده از ۷ هزار و ۷۰۰ نفر 

فراتر رفته است.
بازار  در  میالدی  گذشته  سال  اواخر  شد  اعالم  که  کرونا  ویروس 
غذاهای دریایی در شهر ووهان واقع در استان هوبی در مرکز چین 
سرچشمه  فروخت  می  وحشی  حیوانات  غیرقانونی  طور  به  که 
گرفته است اکنون عالوه بر ۳۱ استان و منطقه چین به ۱۴ کشور 
دیگر از جمله ایاالت متحده آمریکا، استرالیا، تایلند، کره جنوبی، 

ژاپن، کانادا و فرانسه هم شیوع یافته است.
این ویروس که از خانواده »ویروس کرونا« شناخته شده است دوره 
نهفته نسبتا طوالنی از چند روز تا دو هفته دارد و همین باعث 
شده است تا زمانی که عالیمی چون تب و تنگی نفس در مبتالیان 
بروز نکند از آن آگاهی ندارند و ضرورتی برای رفتن به بیمارستان 

نمی بینند.
تاکنون ۶ نمونه از ویروس کرونا در جهان کشف شده است و با این 
مورد تعداد آن به هفت مورد رسیده است این ویروس جزو خانواده 
تا  معمولی  ویروس سرماخوردگی  از  که  است  ویروس ها  از  بزرگی 
عامل بیماری سارس را شامل می شود در معمولی ترین حالت این 
ویروس باعث سرماخوردگی می شود اما در مواردی باعث سندروم 
این  به  ابتال  نشانه های  می شود  سارس   همان   یا  تنفسی  حاد 

ویروس در انسان تب، سرفه و تنگی نفس است.
یوان  میلیارد   ۶۰ چین  مالی  وزارت  و  ملی  بهداشت  کمیسیون 

)۸.۷۴ میلیارد دالر( برای مقابله با ویروس کرونا اختصاص دادند.

جراحی مغِز مادر باردار 
همزمان با زایمان

اهلل  بقیه  بیمارستان  در  فرد  به  منحصر  جراحی  عمل  یک  طی 
تهران، مادر ۲۴ ساله همزمان با به دنیا آوردن نوزادش، تحت عمل 

جراحی مغز نیز قرار گرفت.
محسن القاسی، جراح جوانی که این عمل را انجام داده است، در 
این باره گفت: انجام عمل جراحی مغز به منظور برداشتن تومور 
مغزی عمل سختی است به ویژه زمانی که بیمار یک مادر آماده 

زایمان باشد.
وی افزود: جراحی همزمان مغز و سزارین در دنیا به دلیل ریسک 

باال نادر است.
این جراح، با بیان اینکه دلیل ریسک این عمل امکان آسیب به 
جنین و مادر است، گفت: مادر ۲۴ ساله از وخامت بیماری خود 

اطالع نداشت و تصور می کرد کیست خوش خیم مغزی دارد.
مغز  جراحی  به  تصمیم  عمل  ریسک  کاهش  برای  گفت:  وی 

همزمان با عمل سزارین گرفتیم.
القاسی با بیان اینکه مادر از همزمانی این دو عمل اطالعی نداشت، 
گفت: در این عمل نوزاد توسط تیم زنان در سالمت کامل به دنیا 
عمل حضور  اتاق  در  مادرش  مغزی  تومور  جراحی  هنگام  و  آمد 
انرژی بیشتر  داشت به گونه ای که صدای گریه های کودک باعث 

تیم جراحی شد.
وی بیان کرد: طی این عمل تومور مغزی به طور کامل برداشته 
شد و هیچ گونه نقصی برای مادر ایجاد نشد، به گونه ای که مادر 

توانست پس از عمل در هوشیاری کامل به فرزندش شیر بدهد.
القاسی گفت: هفته گذشته نیز تومور مغزی یک زن باردار با جنین 
۱۶ هفته ای توسط تیم جراحی و بیهوشی بیمارستان بقیه اهلل به 
طور کامل برداشته شد و مادر و جنین در سالمت کامل ترخیص 

شدند.

خبر

اعالم وضعیت اضطراری جهانی در پی شیوع کرونا

کاهش بی سابقه فروِش شیر در کشور

شیوع  با  مقابله  برای  جهانی  بهداشت  سازمان 
اعالم  اضطراری  وضعیت  جهان،  در  کرونا  ویروس 

کرد.
این سازمان در گزارشی اعالم کرد که آمار مبتالیان 
به ویروس کرونا در خارج از چین به ۹۸ تن رسیده 
است و برای اینکه با این ویروس مقابله شود، نیاز به 

این اعالم شرایط اضطراری است.
به  توصیه  جهانی  بهداشت  سازمان  حال،  این  با 
با چین و سفر به این کشور که  ممنوعیت تجارت 

منشأ ویروس کشنده کروناست، نکرد.
 بر اساس آخرین آماری که از افراد مبتال به کرونا 
منتشر شده، ۱۷۰ تن در چین کشته شده و بیش 
از ۷۷۰۰ تن دیگر به این ویروس آلوده اند. هم اکنون 
درگیر  ویروس  این  با  جهان  سطح  در  کشور   ۱۵
هستند و آمار آن در آمریکا به ۸ فرد مبتال رسیده 

است.
منشأ  کشور  این  شرق  در  واقع  چین،  ووهان  شهر 
ویروس کرونا اعالم شده است و مقامات چین تالش 
قرنطینه  قبیل  از  محدودیت هایی  اعمال  با  دارند 
کردن ساکنان این شهر و ممنوعیت آمد و شد غیر 

ضروری، آن را کنترل کنند.
نگرانی از شیوع این بیماری در سایر کشورها باعث 
هواپیمایی  شرکت های  از  بسیاری  که  است  شده 
پروازهای خود به چین را تا اطالع ثانوی لغو کنند. 
فرانسه، ترکیه، انگلیس و مصر از جمله این کشورها 

هستند.
شش مورد مشکوک به کرونا در ایران

بیماری  مدیریت  مرکز  رئیس  گویا،  مهدی  محمد 
های وزارت بهداشت در گفت وگوی ویژه خبری با 
اشاره به بیماری کرونا ویروس، اظهار کرد: آنچه در 
این ویروس منتشر می  فضای مجازی در خصوص 

شود با فضای حقیقی بسیار متفاوت است.
وی با بیان اینکه مرگ و میر این بیماری نسبت به 
ویروس سارس و مرس کمتر است، افزود: برخالف 
آنچه شایع شده و بر اساس گزارش سازمان جهانی 
بهداشت نه در عراق و نه در پاکستان این ویروس 
وارد نشده و صحت ندارد و تنها در امارات وجود این 

ویروس اثبات شده است.
بیماری های وزارت بهداشت  رئیس مرکز مدیریت 
با بیان اینکه این بیماری شبیه آنفلوآنزاست گفت: 
تا زمانی که دقیقا آزمایش اثبات نکرده که ویروس 
این  در  عمومی  محافل  در  است  بهتر  کروناست، 

خصوص دقیق تر صحبت کنیم.
در  مختلف  های  فیلم  انتشار  به  اشاره  با  گویا   

خصوص این بیماری در فضای مجازی، تاکید کرد: 
این ویروس دستگاه تنفس را درگیر کرده و عالئمی 
شبیه به آنفلوآنزا دارد و عمدتا کسانی که دچار این 
بیماری شده اند سن باالیی داشته یا بیماری های 
دیابت  و  تنفسی  قلبی،  نارسایی  مانند  ای  زمینه 

داشته اند.
کرونا وارد ایران خواهد شد

وی با تأکید بر اینکه به جای ایجاد نگرانی در بین 
مردم باید از بزرگ کردن این بیماری در ذهن مردم 
جلوگیری کنیم، خاطرنشان کرد: این ویروس وارد 
اگر  و  نمی شناسد  مرزی  و هیچ  ایران خواهد شد 
را  این ویروس  اجازه ورود  کشوری مدعی شود که 

نمی دهد، حرف غیر علمی زده است.
رئیس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت با 
اشاره به وظائف دولتها در قبال ویروس کرونا یادآور 
ویروس  اگر  که  است  این  شامل  وظایف  این  شد: 
افرادی  اگر  شوند؛  مبتال  کمتری  افراد  شد  وارد 
مبتال شدند کمتر به بیمارستان کشیده شوند، و اگر 
بستری شدند کمتر به بخش مراقبت ویژه برسند و 

در نهایت افراد کمتری از بین بروند.
گویا با بیان اینکه بال استثنا این ویروس وارد ایران 
خواهد شد، بیان کرد: اگر موردی را مشاهده و تأیید 
کنیم بالفاصله اعالم می کنیم و نیاز به پنهان کردن 

آن نیست.
سه  به  شوند  می  ایران  وارد  که  افرادی  افزود:  وی 
گروه تقسیم می شوند؛ گروه اول کسانی هستند که 
هیچ عالمتی از این بیماری ندارد و به آنها آموزش 
داده می شود و شماره تلفنی اعالم می کنیم تا اگر 
اینکه می  به ما اطالع دهند؛ ضمن  عالئمی دیدند 
گوییم تا دوهفته از تماس با دیگران خودداری کنند.

بهداشت  وزارت  بیماری های  رئیس مرکز مدیریت 
عالئم  که  هستند  افرادی  دوم  گروه  شد:  متذکر 
خفیفی از این ویروس دارند و توصیه می کنیم در 
منزل باشند و روزانه ماموران بهداشتی ما به صورت 
حضوری یا تلفنی وضعیت آنها را بررسی می کنند و 
گروه سوم نیز به بیمارستان منتقل شده و به صورت 

ایزوله شده از آنها مراقبت می کنیم.
به  ابتال  مشکوک  مورد   ۶ تاکنون  کرد:  بیان  گویا 
که  شده  گزارش  مختلف  استانهای  از  ویروس  این 
و  درمان  عفونت  است.این  بوده  منفی  آنها  همگی 
خاصی  بیمارستانهای  اکنون  ندارد.  خاصی  داروی 
تهران  در  بیمارستان  نیز چند  و  استانها  تمامی  در 
و حتی  است  گرفته شده  نظر  در  این خصوص  در 
نظر  در  رابطه  این  در  نیز  را  خصوصی  بیمارستان 

گرفته ایم.
رئیس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت با 
بیان اینکه دو مورد مشکوک به کرونا که در تبریز 
بستری بودند با انجام آزمایش جواب آنها منفی بوده 
است، افزود: امروز مشخص شد که این دو نفر مبتال 

به آنفلوآنزای نوع بی هستند.
وی با اشاره به راههای پیشگیری از ابتال به ویروس 
بسیار موثر  نشان کرد: شستن دستها  کرونا، خاطر 
به  و  شد  ویروس  این  به  مبتال  فردی  اگر  و  است 
افراد  انتقال به دیگر  وسیله ای دست بزند احتمال 

وجود دارد.
در  تاثیری  ماسک  از  کرد:استفاده  تصریح  گویا 
جلوگیری از ابتال به این ویروس ندارد؛ چراکه زدن 
با بیماران  ماسک مربوط به کادر پزشکی است که 
تماس مستقیم دارند و استفاده مردم در خیابان ها 
و معابر تاثیری در جلوگیری از ابتال ندارد و ما هیچ 
وقت استفاده از ماسک را به مردم توصیه نمی کنیم.
بهداشت  وزارت  بیماری های  رئیس مرکز مدیریت 
در  ویروس  این  شدن  ساخته  احتمال  درباره 
دستکاری  را  ویروس  این  اگر  گفت:  آزمایشگاه، 
پیش  قابل  این  و  ندارد  بهداشتی  خطر  تنها  کنند 
بینی نیست؛ضمن اینکه اگر فرد یا کشوری بخواهد 
این ویروس را درست کند خسارت اقتصادی آن به 
انسان  سالمتی  به  وارده  خسارت  از  بیشتر  مراتب 

است.
آینده  در  تا  کنیم  صبر  باید  اینکه  بیان  با  وی 
شود،ابراز  مشخص  ویروس  این  شیوع  اصلی  دلیل 
گذشته  هفته  در  بهداشت  جهانی  کرد:سازمان 
جلساتی را در خصوص کرونا تشکیل داده و امروز 

هنوز  اما  است  برگزاری  حال  در  ای  جلسه  نیز 
تصمیمات آن اعالم نشده است.

گویا متذکر شد:اگر از سوی سازمان جهانی بهداشت 
اضطرار جهانی اعالم شود توصیه های جدیدی در 
بیشتر  اینکه  ضمن  شود؛  می  اعالم  خصوص  این 
تا  بازه سنی ۱۰  افراد در  ویروس  این  به  مبتالیان 

۹۰ سال هستند.
رئیس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت 
تاکید کرد: بهترین و موثرترین راه پیشگیری از ابتال 
دستمال  گرفتن  و  دستها  شستن  ویروس  این  به 

هنگام سرفه و عطسه کردن جلوی بینی است.
طلعت مختاری آزاد،استاد ویروس شناسی دانشگاه 
درصد   ۷۰ اینکه  بیان  با  نیز  تهران  پزشکی  علوم 
ویروس های نوپدید از حیوانات هستند، اظهار کرد: 
خانواده کرونا ویروس بین انسان و حیوان مشترک 

هستند.
می  منتشر  جدیدی  ویروس  وقتی  داد:  ادامه  وی 
ترس  تواند  می  نداریم  آن  از  شناختی  و  شود 
بیشتری ایجاد کند و با توجه به اینکه ویروس های 
خطرناک  ویروس  خانواده  این  از  مرس  و  سارس 
این  از  که  زایی  بیماری  به  توجه  با  اما  بودند، 
تواند  نمی  ویروس  این  بینیم  می  اکنون  ویروس 

خیلی خطرناک باشد.
استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
شده  ساز  دست  ویروس  این  بگوییم  اینکه  افزود: 
اگر  تنفسی  های  ویروس  درباره  گفت  باید  است 
به صورت دست ساز ایجاد شود نمی توانیم آن را 
این  شود  می  عنوان  اینکه  بنابراین  کنیم؛  کنترل 

ویروس دست ساز بوده، بعید است.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده های لبنی 
ایران از کاهش ۳۵ درصدی فروش شیر در پی ادعای 
یک کارشناس تلویزیونی درباره آلودگی شیر به سم 

آفالتوکسین خبر داد.
اطالعات  اینکه  به  توجه  با  کرد:  اظهار  فربد  محمد 
منتشر شده در این رابطه از اساس غلط بوده است، 
مردم کم کم متوجه می شوند که این اظهارات اشتباه 

بوده و به بازار مصرف بازمی گردند.

صنایع  انجمن  مدیره  هیات  عضو  این  گفته  به   
سایر  بازار  شیر  جز  به  ایران  لبنی  فرآورده های 

محصوالت لبنی کاهش فروش نداشته است.
اوایل هفته گذشته، در یک برنامه تلویزیونی فردی که 
به عنوان بازرس انجمن بهداشت و ایمنی مواد غذایی 
ایران معرفی شد، درباره آلودگی شیرهای پاستوریزه 
با  که  کرد  مطرح  را  اظهاراتی  افالتوکسین  سم  به 

واکنش مسئوالن دستگاه های مختلف مواجه شد.

همان روز سخنگوی سازمان غذا و دارو اعالم کرد که 
در سال های اخیر میزان آفالتوکسین در مواد غذایی 
از جمله لبنیات و خشکبار روند کاهشی داشته است. 
سازمان ملی استاندارد نیز یک روز بعد طی بیانیه ای 
اظهار کارشناس میهمان در صدا و سیما درخصوص 
آلودگی شیر پاستوریزه به سم آفالتوکسین را تکذیب 
فرآورده های  صنایع  انجمن  دبیر  باکری،  رضا  کرد. 
لبنی ایران نیز چند روز بعد گفت که »از سال ۱۳۹۲ 

در کنار نظارت های سازمان ملی استاندارد، سازمان 
غذا و دارو و سازمان دامپزشکی کشور، کارخانه لبنی 
یک دامپزشک مستقر استخدام کردند که به صورت 
را  دامداری های صنعتی  در  تولید شده  شیر  مستمر 
قبل از ورود به کارخانه نمونه برداری و آزمایش کند. 
و  نیست  لبنی  محصوالت  در  آلودگی  هیچ  بنابراین 
شهروندان می توانند با خیال راحت از آن ها استفاده 

کنند.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور گفت: 
از ابتدای امسال تاکنون آمار فوتی های ناشی از تصادفات جاده 
ای ۱۳ هزار و ۴۳۶ نفر بوده که در مقایسه با آمار ۹ماهه نخست 

سال گذشته ۱۲ هزار و ۵۳۷ نفر رشد داشته است.
مهدی جمالی نژاد در هشتمین جلسه کمیسیون ایمنی استان 
اصفهان که در استانداری اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: مشکالت 
اساسی کشور تلفات جاده ای است و به جای کاهش ۱۰درصدی 

حوادث، امسال حدود دو تا سه درصد افزایش داشته ایم.
یعنی  در کشور ۱۸هزارنفر  در سال ۱۳۹۷  اینکه  بیان  با  وی   

به طور میانگین روزانه ۵۰ نفر تلفات جاده ای داشتیم، افزود: 
مجروحان ناشی از تصادفات جاده شامل قطع نخاع و قطع عضو 

هستند که آمار بسیار ناراحت کننده ای است.
به گزارش ایسنا، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی 
وزیر کشور با اشاره به افزایش ۲ درصدی آمار فوتی ها در حوادث 
جاده ای، اظهار کرد: در راه های برون شهری ۴.۷ درصد، درون 
شهری ۲ درصد و جاده های روستایی ۲۳.۳ درصد شاهد افزایش 

حوادث بوده ایم.
از  ابتدای امسال تاکنون آمار فوتی های ناشی  از  ادامه داد:  وی 

تصادفات جاده ای ۱۳ هزار و ۴۳۶ نفر بوده که در مقایسه با آمار 
۹ماهه نخست سال گذشته ۱۲ هزار و ۵۳۷ نفر رشد داشته است.
درون  های  اتوبوس  درصد   ۷۹ اینکه  بر  تاکید  با  نژاد  جمالی 
درصد   ۶۰ متاسفانه  کرد:  تصریح  است،  فرسوده  کشور  شهری 

فوتی های ناشی از تصادفات در بیمارستان ها است.
وی همچنین در خصوص حل مشکل اطفای حریق در حریم 
کالن  کمیسیون  در  گفت:  ندارد،  متولی  که  شهرها  خارج 
شهرها دستورالعملی آماده شده است تا به صورت شبکه ای 

عمل شود.

افزایش تلفات جاده ای به جای کاهش آن
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پیشکسوتان فوتبال کرمان 

تجلیل می شوند
آیین بزرگداشت پیشکسوتان فوتبال کرمان امروز 12 بهمن ماه در محل 

سالن پالیز برگزار می شود.
عرفان امیرخسروی، رئیس کمیته اطالع رسانی و روابط عمومی هیات 
فوتبال استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
سالگرد  یکمین  و  آستانه چهل  در  گفت:  کرمان  از  جوان  خبرنگاران 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، در آئینی از مقام رفیع پیشکسوتان 

فوتبال کرمان تجلیل می شود.
او افزود: بر این اساس، آیین بزرگداشت پیشکسوتان فوتبال کرمان 12 

بهمن جاری در محل سالن پالیز برگزار می شود.
امیرخسروی تصریح کرد: همزمان با برگزاری این آیین، نمایشگاه عکسی 

از فوتبال شهر کرمان نیز افتتاح خواهد شد.
او بیان کرد: عالقه مندان می توانند به منظور بازدید از نمایشگاه عکس 
و خاطرات فوتبال کرمان، ساعت ۳۰: 1۸ دقیقه ی امروز  شنبه 12 بهمن 

ماه ۹۸ در محل تاالر پالیز کرمان حضور بهم رسانند.

کشف مقادیری کاالی قاچاق

در زرند
فرمانده انتظامی زرند از اجرای طرح برخورد با قاچاق کاال وارز در این 

شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
سرهنگ محمود خداداد نژاد فرمانده انتظامی شهرستان زرند گفت طرح 
مبارزه با کاال قاچاق و ارز به مدت 2 روز و با هدف حمایت از کاالی 
ایرانی و باالبردن احساس امنیت عمومی و مبارزه با قانون شکنان سطح 

شهرستان زرند با به کارگیری تمام توان انتظامی به اجرا در آمد.
او افزود :در این طرح پلیس آگاهی ضمن بازرسی مغازه های مشکوک 
قوطی   ۴2۳ سیگار،  2۰۰نخ  و  هزار   2۰ کشف  به  موفق  شهر  سطح 
نوشیدنی غیرمجاز، ۹۶ پاکت تنباکو، ۶۴ بسته آدامس، 21۷ اسانس 
گفت  خدادادنژاد  سرهنگ  ریال شدند.  میلیون   1۹۰ ارزش  به  قلیان 
ماموران انتظامی در محور زرند به رفسنجان از یک دستگاه خودروی 
سواری پژو پارس به رانندگی یک تبعه افغانستانی، پنج دستگاه تلویزیون 
ال ای دی ۳ دستگاه لوازم خانگی در مجموع به ارزش ۳1۰ میلیون ریال 

کشف کردند
او ادامه داد :همچنین مأموران انتظامی از یک دستگاه اتوبوس حامل 
گوشت نیز از 1۷۰ کیلوگرم گوشت قاچاق به ارزش 1۷۰ میلیون ریال 

کشف کرد.
فرمانده انتظامی زرندتصریح کرد: در این خصوص  11 قاچاقچی دستگیر 
تعزیرات  تحویل  قانونی  مراحل  سیر  جهت  پرونده  تکمیل  از  پس  و 

حکومتی شدند.

دستگیری مالخر منجر 

به کشف سرقت ها شد
  سرهنگ محمود خدادادنژاد فرمانده انتظامی شهرستان زرند گفت:در 
پی افزایش وقوع سرقت ها، کشف و دستگیری سارقان در دستور کار 

ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
جمع  کارگاه های  از  یکی  از  پلیس  ماموران  زمینه  این  در  افزود:  او 
آوری ضایعات، اموال مشکوک به سرقت را با هماهنگی قضایی جهت 

شناسایی مالباختگان به پلیس آگاهی انتقال دادند.
صاحبان  شناسایی  منظور  به  ماموران  کرد:  بیان  خدادادنژاد  سرهنگ 
اموالشان  به پلیس آگاهی و شناسایی  از مالباختگان  با دعوت  اموال 
موفق شدندتعداد ۸ فقره سرقت از اموال خصوصی، ساختمان های نیمه 

کاره، سرقت منزل، یک سرقت اماکن عمومی را کشف کنند.
به  اموال مکشوفه  تحویل  و  مالخر  نفر  به دستگیری یک  اشاره  با  او 
سیر  و جهت  تکمیل  پرونده  رابطه  این  در  کرد:  تصریح  مالباختگان 

مراحل قانونی به همراه متهم تحویل مراجع قضایی شد.

دستگیری کالهبردار اینترنتی با 

۳۰۰ میلیون ریال برداشت غیرمجاز
با  که  فردی  دستگیری  از  جنوب  رودبار  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
ساخت سه سایت اینترنتی تقلبی افزون بر ۳۰۰ میلیون ریال سرقت 

کرده بود، خبر داد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، سرهنگ 
شکایت  پی  در  گفت:  رودبارجنوب  انتظامی  فرمانده  فیروزبخت  رضا 
شماری از شهروندان مبنی بر اینکه پس از خرید از یک سایت اینترنتی، 
وبالگ  سه  فردی  شد  مشخص  شده،  تخلیه  حسابشان  موجودی 
اینترنتی به عناوین فروشگاه محصوالت کامپیوتری، کمک به خیریه و 

چت تصویری ساخته است.
در  را  اطالعات حساب خود  مشتریان  اینکه  از  فرد پس  این  افزود:  او 
درگاه های پرداخت این صفحات مجازی وارد می کردند، اطالعات را ذخیره 

و موجودی حساب شان را خالی می کرده است.
او تصریح کرد: این متهم که یک پسر جوان است در اعترافات اولیه به 
11 فقره کالهبرداری به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال به این شیوه اعتراف 

کرده است.
او اظهار کرد: کالهبرداران با انتشار تصاویر دلخراش از آسیب دیدگان 
اجتماعی یا بیماران نیازمند، از کاربران درخواست کمک کرده و یا با 
ایمیل و کامنت در  ارسال پیامک،  انسانی و  بازی گرفتن عواطف  به 
شبکه های اجتماعی و معرفی لینک جهت واریز وجوه نقد به حساب 
شخصی یا هدایت به درگاه جعلی، از افراد می خواهند به مردم فقیر، 
کودکان سرطانی و آسیب دیده از حوادث طبیعی مانند زلزله کمک 

کنند.

از  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر 
برگزاری ۸۵۰ برنامه فرهنگی ـ ورزشی طی ایام 
گفت:  و  داد  خبر  جاری  فجر  مبارک  دهه  اهلل 
این  در  استان  سطح  در  نفر  هزار   ۵۰ از  بیش 

برنامه ها درگیر می شوند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
مدیر  پاریزی،  میثم  کرمان،  از  خبرنگاران جوان 
ورزش  کارگروه  رییس  و  جوانان  و  ورزش  کل 
در  کرمان  استان  فجر  دهه ی  ستاد  جوانان  و 
نشست روسا و اعضای کارگروه های این ستاد که 
با حضور فدایی استاندار کرمان در محل سالن 
در  گفت:  شد،  برگزار  استانداری  اعظم  پیامبر 
کارگروه ورزش و جوانان که یکی از کارگروه های 
زیرمجموعه ستاد دهه فجر استان کرمان است، 
۸۵۰ برنامه فرهنگی ـ ورزشی و حوزه جوانان در 

سطح استان برنامه ریزی شده است.
 او افزود: تا به امروز ۷ جلسه از این کارگروه در 
تالش  و  است  شده  برگزار  کل  اداره  این  محل 
با برگزاری برنامه های شاخص به ویژه  ایم  کرده 
را  برنامه ها  کیفیت  بتوانیم  مسئوالن  با حضور 

مطلوب تر داشته باشیم.
پاریزی برگزاری ۳۰۰ مسابقه در لیگ های مختلف 
کشوری و قهرمانی استان، ۴۰۰ همایش همگانی 
و فرهنگیـ  ورزشی در قالب ورزش های همگانی 
صبحگاهی،  عمومی،  دوی  )کوهپیمایی، 
برگزاری دوره های  و  زورخانه ای  دوچرخه سواری، 
آموزشی( و 1۵۰ برنامه به صورت اختصاصی در 
و  )آموزش های مهارتی، نشست ها  حوزه جوانان 
گفتمان های مشورتی و ...( را از جمله برنامه های 
این اداره کل طی ایام اهلل دهه مبارک فجر عنوان 

کرد.
 او تصریح کرد: یکی از ۷ کارگروهی که برگزار 
شورای  رئیس  شعاع،  انجم  حضور  با  شده، 
روسای  استان،  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی 
ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها و هیئت های 
ورزشی برگزار و تأکید شد برنامه ها کیفیت الزم 

را داشته باشند.
برآورد  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
را حدود  برنامه ها  این ۸1۵  برگزاری  برای  ریالی 

یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان عنوان کرد.
از  یکی  را  انقالب"  و  "جوان  همایش  پاریزی 
برنامه های شاخص حوزه جوانان ذکر کرد و بیان 
داشت: این برنامه با حضور معاون وزیر در کرمان 

انجام می شود.
 او اجتماع بزرگ ورزش و جوانان و تجدید میثاق 
با آرمان های شهدا به ویژه سردار سپهبد "شهید 
حاج قاسم سلیمانی" را یکی دیگر از برنامه های 
این  گفت:  و  دانست  کل  اداره  این  شاخص 
می شود  برگزار  کرمان  در  ماه  بهمن   2۴ برنامه 
و با هماهنگی های صورت گرفته احتماالً پخش 
زنده ی تلویزیونی از شبکه سوم سیما و شبکه 

ورزش هم داشته باشد.
نیز  عمرانی  پروژه های  حوزه  در  افزود:  پاریزی 
2۰ پروژه ورزشی را در سطح استان قابل افتتاح 
داریم که با افتتاح این پروژه ها 21 هزار مترمربع 

به سرانه فضای ورزشی استان افزوده می شود.

در  متر  این 21 هزار  با جمع  تصریح کرد:  او   
سال ۹۸، با افتتاح ۴۸ پروژه عمرانی جمعاً ۸۸ 
در  را  ورزشی  فضای  سرانه  افزایش  متر  هزار 

استان داشتیم.
بیان  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
داشت: هم اکنون دومین استان کشور به لحاظ 
تعداد پروژه های قابل افتتاح در دهه ی فجر در 

حوزه ورزش و جوانان هستیم.
پاریزی از برپایی یک نمایشگاه با عنوان "ورزش 
و نشاط خانوادگی" در راستای معرفی رشته های 
ورزشی جدید و سنجش سالمت افراد، به مدت 
۵ روز در مسیر اداره کل ورزش و جوانان استان 

تا مجموعه ورزشی امام علی )ع( خبر داد.
و  کرد  اشاره  نیز  کارکنان  ورزش  حوزه  به  او   
جشنواره  افتتاح ششمین  حوزه،  این  در  گفت: 
کارکنان  ویژه  باهنر  شهید  ورزشی  ـ  فرهنگی 
دولت، یادواره سردار سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی و گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد 

پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی را داشتیم.
پاریزی افزود: هزار و ۶۶۰ نفر از کارکنان ادارات از 
۵۸ ارگان، نهاد و اداره در این دوره از مسابقات 
سال  به  نسبت  درصد   ۳۰ که  کردند  شرکت 

گذشته رشد داشتیم.
او از همه ی اداراتی که در این رقابت ها شرکت 
کردند و اهتمامی که مدیران کل این ادارات برای 

حضور در این مسابقات داشتند، قدردانی کرد.

به مناسبت دهه فجر صورت می گیرد؛
برگزاری ۸۵۰ برنامه فرهنگیـ  ورزشی در استان کرمان

تیم کرمان در مسابقات ووشو قهرمانی کشور ـ 
انتخابی تیم ملی جوانان یک مدال طال و سه نقره 

را از آن خود کرد.
در  کرمان  استان  ووشو  هیات  رئیس  امیری،  رضا 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت 
رقابت های  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
بخش  در  کشور  سنی  رده های  قهرمانی  ووشوی 
پسران به مدت پنج روز به میزبانی هیئت ووشوی 

سنندج  »آزادی«  ورزشی  مجموعه  در  کردستان 
برگزار شد.

در  ساندا  و  تالو  بخش  دو  در  رقابت ها  افزود:  او 
رده های سنی نونهاالن، نوجوانان و جوانان پیگیری 

شد.
این  از  کرمان  تیم  پایان،  در  کرد:  تصریح  امیری 

رقابت ها یک مدال طال و سه نقره صید کرد.
رئیس هیات ووشو استان کرمان بیان داشت: بدین 

ترتیب، در رقابت های تالو، فرم "نن دائو" نوجوانان 
سکوی  بر   ۸.۹۰ امتیاز  با  کرمان  از  زارعی  عرفان 

دوم ایستاد.
امیری گفت: در فرم "نن گوئن" نوجوانان نیز عرفان 
را  قهرمانی  عنوان  امتیاز ۹.۰۸  با  کرمان  از  زارعی 

ازآن خود کرد.
علی  هم  نونهاالن  شو"  "چیانگ  فرم  در  افزود:  او 
دوم دست  مقام  به   ۸.۳۹ امتیاز  با  کرمان  از  زارع 

یافت.
ساندا  بخش  های  رقابت  در  کرد:  تصریح  امیری 
 ۴۵ منهای  وزن  در  و  نوجوانان  سنی  رده  در  نیز 
کیلوگرم، مهدیار تیشه کار از کرمان نایب قهرمان 
شد. او با اعالم اینکه نفرات برتر این رقابت ها، جواز 
حضور در اردوی تیم جوانان ایران را کسب کردند، 
بیان داشت: تیم ملی ووشوی جوانان ایران، سال 

آینده مسابقات جهانی مراکش را پیش روی دارد.

ایمنی  مدیر عامل سازمان آتشنشانی و خدمات 
در  مصدوم   2 که  انفجاری  حادثه  از  کرمان  شهر 

شهر کرمان بر جای گذاشت خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان رضا میرزایی مدیر عامل 

کرمان  ایمنی شهر  و خدمات  آتشنشانی  سازمان 
گفت: طی تماس تلفنی  از یک مورد حادثه انفجار 
که در یک موسسه مسافرتی درون شهری رخ داده 

بود آگاه شدیم.
میرزایی محل حادثه را میدان امام حسین )علیه 

اطفا  تیم  دو  بالفاصله  افزود:  و  کرد  اعالم  السالم( 
محل  به   ۴ و   2 ایستگاه های  سازمان  این  حریق 
اثر  در  آمده  به وجود  و حریق  اعزام شدند  حادثه 

انفجار را در کمترین زمان ممکن اطفاء کردند.
این  در  شهروندان  از  نفر  دو  شدن  مصدوم  از  او 

حادثه که به دلیل انفجار به وقوع پیوسته است 
انفجار،  دادن  از رخ  بعد  بیان کرد:  و  سخن گفت 
با  که  می شود  شدید  سوزی  آتش  دچار  موسسه 
از  و  مهار  سوزی  آتش  این  نشانان  آتش  حضور 

گسترش آتش سوزی جلوگیری به عمل آمد.

رفع  از  ارزوئیه  انتظامی  فرمانده  جانشین 
منابع  از  توجهی  قابل  محدوده های  تصرف 

طبیعی در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ حسن کریمی گفت: در اجرای احکام 

صادره از سوی مراجع قضائی، ماموران انتظامی 
با همکاری ماموران منابع طبیعی بیش از ۶۰ 

هزار متر مربع از اراضی ملی را از چنگ زمین 
خواران خارج کردند و بیت المال بازگرداند.

کسب چهار نشان طال و نقره حاصل تالش تالو و سانداکاران کرمانی

انفجاردر کرمان دو مصدوم بر جای گذاشت

رفع تصرف ۶۰ هزار متر از اراضی ملی در شهرستان ارزوئیه

خبر
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اشاره:
از معدود هنرمندان خودساخته  استاد امان اهلل محمدی 
ی کرمانی است که با ساخت انواع سازهای سنتی )تار، سه 
تار، کمانچه و سنتور( در بین نوازندگان موسیقی ایرانی از 
ارزش و اعتبار ویژه ای برخوردار است. او که به سال 1330 
تحصیالت  وجود گذاشت،  به عرصه ی  پا  کرمان  در شهر 
پایان رساند و پس  به  ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش 
از اخذ لیسانس مدیریت بازرگانی به استخدام دولت درآمد.

عالقه وی به کار با ابزار و ساختن اشیا چوبی از کودکی 
شنیدن  همزمان،  و  بود  کرده  مشغول  خود  به  را  او  ذهن 
نغمه های موسیقی از سازهایی که اغلب آنها با چوب ساخته 
شده بودند، کنجکاوی وی را برانگیخته بود و او عاشق رقص 
سیم در آغوش چوب شد. تا اینکه رفته رفته هنر ساخت 
سازهای ایرانی -که هنری اجدادی و هزاران ساله است- در 
وجودش شعله کشید و حاصل کار ساخت نخستین ساز با 
ابزار سنتی در فرآیند آزمون و خطا بود. چرا که در کرمان از 
وجود استاد، کتاب یا الگویی علمی محروم بود ولی این قبیل 
تنگناها و محرومیت ها، او را از تالش برای رسیدن به هدفی 
که در سر می پروراند، باز نداشت و کار را در کارگاه کوچکی 
که در خانه اش برپا کرده بود ادامه داد و ضمن مشورت با 
نوازندگان چیره دست و خوش پنجه ی کرمانی، موفق به 
ساخت صدها ساز شکیل و خوش نوای ایرانی شد که هم 
اکنون صدای گوشنواز این سازها در داخل و خارج از ایران 
از عشق این هنرمند سخت کوش و خودساخته -در دستان 
نوازندگان حرفه ای و غیرحرفه ای- به زبان موسیقی، سخن 

هایی می گویند که تنها به گوش اهل هنر آشناست.
ـ در آغاز این گفتگو از آقای محمدی پرسیدیم، مگر می 
شود بدون برخورداری از استاد و در چنین هنر پیچیده ای 
که ظرافت ها، اندازه ها و فوت کوزه گری ویژه ای دارد، به 

موفقیت رسید!؟
سازهای  قدیمی  سازندگان  که  دارد  احتمال  گوید،  می 
ایرانی از سواد کافی برای مکتوب کردن تجربه های خود 
ساخت  برای  من  که   50 دهه  در  لذا  و  نبودند  برخوردار 
قابل  الگوی  و  اهتمام ورزیدم، کتاب راهنمای ساخت  ساز 
توجهی وجود نداشت و البته استفاده از تجربه ها و اطالعات 
معدود سازندگان کرمانی هم میسر نبود. با این وصف من 
به جستجوی خود برای یافتن الگوهای مناسب ادامه دادم تا 
اینکه با روانشاد »استاد مسعود« که از برجستگان هنرمندان 

ساختن سازهای ایرانی است آشنا شدم.
آشنایی با استاد مسعود 

چگونه با زنده یاد استاد مسعود آشنا شدید و چه توشه ای 
از انبوه تجربه های این هنرمند بزرگ برگرفتید؟

در سال 1356 به یاری یکی از دوستانم که از بستگان و 
از آن  خویشاوندان استاد حسین مسعود بود آشنا شدم و 
در  اینکه  تا  داشتم  هایی  مالقات  ایشان  با  سال  هر  سال 
تابستان سال 1363 در تهران خدمت استاد رسیدم و عالقه 

خود را در زمینه فراگیری هنر ساز سازی با ایشان در میان 
گذاشتم. استاد حسین مسعودـ  که از بزرگان و سرآمدان این 
هنر به شمار می رودـ  در کارگاه ساز سازی خود که در محل 
سکونت خود دایر کرده بودند، آنچه را که به عنوان مقدمات 
و اطالعات اولیه الزم بود، همراه با تعدادی الگوی تار و سه 

تار در اختیار من گذاشتند.
استاد ماشااهلل آهنگر 

ابزارهای  ایرانی،  سازهای  ساخت  برای  که  دانید  می  ـ   
سازان  ابزار  تخصص  در  آنها  که ساخت  است  خاصی الزم 
خارجی نیست و البته در ایران هم به سبب مقرون به صرفه 
نبودن تولید انبوه نمی شد. برای رفع این مشکل چه کردید؟

ـ خدا رحمت کند استاد را، ایشان به فکر این مساله هم 
شاهزاده  محله  در  که  را  آهنگر  ماشااهلل  استاد  ولذا  بودند 
محمد کرمان ساکن بود به من معرفی کردند و گفتند برای 
ساخت ابزار مورد نیازت به ایشان مراجعه کن. در بازگشت 
به کرمان، پرسان پرسان، کارگاه این آهنگر هنرمند را پیدا 
کردم ولی متاسفانه به علت سالخوردگی کارگاهش را تعطیل 
کرده و درب آن را گل گرفته بود. به خانه اش مراجعه کردم 
و ضمن اشاره به توصیه استاد حسین مسعود، نیازهای خود 
را مطرح کردم. این هنرمند بزرگوار به رغم ضعف و ناتوانی 
ناشی از سالخوردگی، با کمک حقیر، کارگاهش را بازگشایی 
کرد و ابزاری برای من ساخت که با وضعیت فیزیکی بدن 
من تناسب داشته باشد تا من به راحتی از آنها استفاده کنم.
با استفاده از ذوق و ابتکار خود این هنر را دنبال کن 
ـ استاد حسین مسعود به من توصیه کردند اگر می خواهی 
در این هنر موفق شوی، بایستی ضمن تجربه های پی در پی 
و مکرر و استفاده از ذوق و ابتکار شخصی در طراحی و ابداع 
روش های ساخت اهتمام بورزی. بدین ترتیب حرکت جدی 
و اصولی من در زمینه ساخت سازهای ایرانی از کارگاه استاد 

حسین مسعود آغاز شد.
نیز  سازها  این  نوازندگان  راهنمایی  و  ها  تجربه  از  آیا  ـ 

استفاده می کردید؟
بله، به عنوان مثال، نخستین سازی که ساختم به پیروی از 
الگوی تار »استاد عشقی« دراواخر سال1363 ساخته شد که 
خوشبختانه مورد تایید اهل فن قرار گرفت. درادامه، ضمن 
از  استفاده  و  مختلف  سازهای  عملکرد  در  دقت  و  بررسی 
راهنمایی های هنرمندان موسیقی ایرانی و تمامی افرادی که 
با ساز سر و کار داشتند، به ساختن سازهای ایرانی مبادرت 

ورزیدم.
ـ برای ساخت سه تار و کمانچه از چه الگوهایی استفاده 

کردید؟
ساخت سه تار را با الگوی ویژه ی خود که از تلفیق چند 
الگوی معتبر و ذوق فردی طراحی کرده بودم، آغاز کردم 
که خوشبختانه با اقبال و تشویق اهالی موسیقی رو به رو 
نیز  برای ساخت سنتور و کمانچه  بر آن داشت  شد و مرا 
برنامه ریزی کنم و بدین ترتیب خیلی زود کارگاه ساز سازی 
کوچکی در محل سکونت خود با حداقل امکانات و تجهیزات 
دایر کردم و در این کارگاه، سازهای متنوع و قابل قبول اهالی 
موسیقی را می ساختم تا اینکه توجه هنرمندان موسیقی و 

مسئوالن فرهنگی استان به حاصل کارم جلب شد.
کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

ـ مثل اینکه تعدادی از سازهای دست ساز شما در موزه 
موسیقی تهران نگهداری می شود؟

بله در اوایل دهه ی هفتاد آقای سیدجواد جعفری مدیرکل 
وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی به اتفاق تنی چند از مدیران 
فرهنگی این اداره کل ازکارگاه کوچک من بازدید به عمل 
آوردند و در واقع موجودیت کارگاه به رسمیت شناخته شد و 
در پی آن چند نمونه از سازهای دست ساز حقیر در غرفه ی 
انجمن موسیقی نمایشگاه ره آورد انقالب اسالمی به نمایش 

درآمد.
و  سنتور  تار،  سه  )تار،  ساز  نمونه  چهار   1372 سال  در 
آهنگهای  و  سرود  مرکز  به  بودم  کرده  تولید  که  کمانچه( 

انقالبی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تقدیم کردم که در 
موزه  در  دارد  احتمال  و  گرفت  قرار  وزارتخانه  این  آرشیو 
گرفته  است، جای  اندازی شده  راه  بعدها  که  موسیقی  ی 
باشند. به هر حال مجوز رسمی کارگاه اینجانب به شماره ی 
23/12/72-9269/146 صادر شد و مرا ملزم به حک مهر 

خود بر روی سازهایی که می سازم کرد.
ـ آقای محمدی، لطفا بفرمایید، آیا با دریافت این مجوز، 
خود را از آموختن بی نیاز دانستید و یا همچنان به یادگیری 

بیشتر ادامه دادید؟
دلگرمی من  و  تشویق  این مجوز موجب  هر چند صدور 
شد ولی در لحظه ای از یادگیری بیشتر و استفاده از آرا و 
نظرات استادان موسیقی غفلت نورزیدیم. از جمله همواره 
از راهنمایی های اساتید نوازندگان کرمانی: زنده یاد استاد 
سعادت  ایالقی،  برهانی،  داریوش  آقایان  برهانی،  خلیل 
ارجمند و دیگران بهره برده ام. حتی اگر فرصتی فراهم می 
می  فیض  نیز  غیرکرمانی  استادن  و  نظران  از صاحب  شد 

بردم.
ـ با استاد هابیل علی اُف نوازنده ی صاحب سبک کمانچه 

در کشور آذربایجان چگونه آشنا شدید؟
ایشان در کنسرتی که در کرمان برگزار شد، شرکت کرده 
بود و بنده ضمن مالقاتی با وی از تجربه ها و نظراتش در 

زمینه کمانچه بهره مند شدم.
بازسازی سازهای  آیا در زمینه تعمیر و  ـ آقای محمدی 

قدیمی و عتیقه هم فعالیت می کنید؟
و  مرمت  بنده،  کاری  های  زمینه  از  یکی  واقع  در  بله، 
بازسازی سازهای زهی قدیمی و عتیقه است که به هر دلیل 
آسیب دیده باشند و تاکنون تعدادی از این سازها را مرمت 

کرده ام.
ـ تاکنون چه تعداد ساز ساخته اید؟

طی 25 سال فعالیت خود در زمینه ساخت سازهای زهی 
ایرانی، بیش از دو هزار انواع سه تار، بیش از یکصد عدد تار، 

بیش از یکصد سنتور و بیش از یکصد کمانچه به جامعه ی 
هنری ایران ارائه کرده ام که در کرمان، سایر شهرستانها و 

استانها و حتی خارج از کشور مورد استفاده قرار می گیرد.
ـ آقای محمدی به عنوان آخرین پرسش بفرمایید، آیا در 
فکر انتقال تجربه های گرانبهایی که طی سالهای متمادی 

کسب کرده اید، هستید؟
آنجا که در زمینه ی هنر ـ صنعت ساز سازی  از  بله،  ـ 
اطالعات جامع و کامل و مکتوبی در دسترس عالقمندان 
و هنرجویان وجود ندارد و از سویی معدود کتابهای موجود، 
تمامی سازها را در بر نمی گیرد، اگر فرصت باشد و توفیقی 
نصیبم شود، در نظر دارم با استفاده از کلیه منابع  مأخذ و 
مدارک موجود و به کارگیری اطالعات و تجربه های شخصی 
خود، مجموعه ای قابل درک برای استفاده عالقمندان این 
رشته به صورت کتاب تالیف کنم که در آن روش های علمی 
قدیمی  سازهای  مرمت  روش  نیز  و  ساز  ساخت  عملی  و 
و  و عالقمندان  برای هنرجویان  آن  دانستن  و هرآنچه که 

هنرمندان نوازنده الزم باشد، ارائه گردد.
ـ ضمن تشکر از جناب عالی، توفیق شما را از درگاه خداوند 

متعال خواستارم.
در  ای  ارزنده  نقش  که  امروز  کرمان  روزنامه  از  نیز  بنده 
تحوالت فرهنگی و تعالی هنر، طی ربع قرن اخیر در استان 

کرمان داشته است، متشکرم.
ـ توضیح اینکه، این مصاحبه با راهنمایی و حضور دلسوزانه 
شعله  )ا.  اسداللهی  احمد  آقای  کرمان،  گرانمایه  شاعر  ی 
کرمانی( که از غزلسرایان، پژوهشگران عرصه فرهنگ دیار 
کریمان است، انجام شد و لذا جا دارد از این بزرگوار تشکر 

و قدردانی نماییم.
نشانی کارگاه ساز آقای امان اهلل محمدی در فضای مجازی: 

@Amanollah_mohammadi
شهیدنامدار  خیابان  ـ  جمعه  امام  خیابان  کارگاه:  نشانی 
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سرویس هنری کرمان امروز

بیشتر  که  است  ایرانی  هنرمند  و  مینیاتوریست  فرشچیان  محمود 
مردم او را با تابلو های معروفش می شناسند؛ تصویر هایی که امروز به 

یکی از نماد های هنر معاصر ایران در دنیا تبدیل شده است.
 محمود فرشچیان در چهارم بهمن ماه سال 1308 در اصفهان متولد 
شد. نام خانوادگی او به پیشه ی پدرش برمی گردد که نماینده فرش 
اصفهان بود. پدرش پس از پی بردن به استعداد هنری محمود، او را 
نزد استاد میرزا آقا امامی و بهادری فرستاد و او نخستین آموزه های 
هنر های  مدرسه  وارد  سپس  و  گذراند  اساتید  این  نزد  را  هنری اش 

زیبای اصفهان شد.
فرشچیان برای تکمیل تحقیقات خود در زمینه ی هنر به اروپا سفر 
تحقیق  و  مطالعه  به  مختلف  موزه های  در  را  زیادی  روز های  و  کرد 
از  برگشت.  ایران  به  هنری اش  فعالیت  ادامه  برای  و  کرد  سپری 
فعالیت های او می توان به حضور در اداره کل هنر های زیبای تهران و 

تدریس در دانشکده هنر های زیبای دانشگاه تهران اشاره کرد.
تابلو های فرشچیان نمونه ای از نقاشی ایرانی به همراه تکنیک های 
جدید است. او در کارهایش از ادبیات و شعر استفاده فراوان کرد و 
از مضامین مذهبی و شخصیت های تاریخی برای نقاشی هایش بهره 
از خالقیت،  سرشار  او  طرح های  کشید.  تصویر  به  را  آن ها  و  گرفت 
و  قدرتمند  و  نرم  خطوط  گرد،  فضای های  خلقت  محرک،  نقوش 

رنگ های مواج است.
تابلوی »عصر عاشورا«

آن  با  را  فرشچیان  که  تابلویی  معروف ترین  گفت  بتوان  شاید   
معروف ترین  تابلو  این  است.  عاشورا«  »عصر  تابلوی  می شناسند، 
تابلویی است که در رابطه با واقعه عاشورا به تصویر کشیده شده است. 
سوی  به  )ع(  حسین  امام  بی سوار  اسب  بازگشت  تابلو  این  موضوع 

خیمه گاه در عصر عاشوراست.
به حدی  تابلو  این  عناصر  هنری  کارشناسان  از  بسیاری  اعتقاد  به 
ماهرانه و در ارتباط نزدیک با یکدیگر قرار گرفته اند که از آن اثری 

از رنگ های تیره در کنار حالت  تاثیرگذار ساخته اند. استفاده  زیبا و 
زنان و دخترکان عزادار و اسب امام حسین )ع( تصویری را ساخته که 

حزن و اندوه واقعه را به خوبی به مخاطب القا می کند.
عالقه ام  آثارم  میان  »در  است:  گفته  تابلو  این  درباره ی  فرشچیان 
از  اما  باشند.  داشته  دوست  را  آن  مردمم  که  است  آثاری  به  بیشتر 
میان آثارم تابلوی »عصر عاشورا« را بسیار دوست دارم و این به دلیل 
دلبستگی ام به حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( و واقعه روز عاشوراست 
که همیشه مرا تحت تاثیر قرار داده است. اگر بخواهم آن را بار دیگر 

نیز به تصویر بکشم به همین شکل آن را خواهم کشید.«
فرشچیان این تابلو را در سال 1369 به موزه آستان قدس رضوی 

اهدا کرد.
تابلوی »شمس و موالنا«

 از معروف ترین کار های محمود فرشچیان تابلوی »شمس و موالنا« 
است. این تابلو در تابستان سال 1386 رونمایی شد. فرشچیان درباره 
این تابلو می گوید: »در خلق این تابلو از شعر »از دیو و دد ملولم و 
انسانم آرزوست« الهام گرفتم و سعی کردم در آن رنگ هایی را به کار 
ببرم که حالت روحانی و جذبه و کشش مولوی نسبت به شمس را به 

خوبی نشان بدهد.«
در این تابلو سر شمس در میان نقوش منحنی مختلفی به تصویر 

کشیده شده که هم خورشید را تداعی می کند و هم نشان دهنده این 
است که سر شمس در بر گرفته همه جهان است. موالنا نیز روی کره 
زمین نقش شده که شمس آن را نگه داشته، به گونه ای که تمام دنیا 

زیر پای افکار مولوی است.
به گفته خود فرشچیان تابلوی »شمس و موالنا«، پاسخی به حرکت 

کشور هایی است که مفاخر ایران را به خود منتسب کرده اند.
او در مراسم رونمایی از تابلو گفته بود: »در برخی از کتاب ها موالنا 
را با کاله درویشان ترکیه نقاشی می کنند، در حالی که موالنا، شاعری 
ایرانی است و من برای مقابله با این تحریف، تابلوی »شمس و موالنا« 

را کشیده ام.«
تابلوی »ضامن آهو«

 پیش از خلق تابلوی »ضامن آهو«، مدتی دست راست فرشچیان 
انگشتانش را  حالت فلجی پیدا کرده بود، به طوری که نمی توانست 

حرکت بدهد.
او خود در این باره می گوید: »پزشکان حاذق و پرآوازه هم تشخیص 
دادند که به مرور زمان و فشار زیاد عصب های دستم به شدت آسیب 
دیده و به راحتی قابل ترمیم نیست و تاکید کردند هرگز نباید قلم به 
دست بگیرم و نقاشی کنم. دلم خیلی شکست که دیگر توان خلق اثر 
و نقاشی را ندارم، تا اینکه به ذهنم رسید از امام رئوف، حضرت رضا 

)ع(، درخواست کنم کمکم کنند تا این بیماری عالج شود و همان 
لحظه نذر کردم که اگر دستم بهبود یافت، ماجرای شفاعت و ضمانت 

آهو را به تصویر بکشم.«
در این تابلو همه خطوط و نقوش تابلو و عناصر آن متوجه امام رضا 
)ع( است که در سمت راست باالی تابلو در هاله ای از نور قرار گرفته 
است. این اثر هم اکنون در موزه استاد فرشچیان نگه داری می شود و از 

پرمخاطب ترین آثار این هنرمند است.
قسمت دوم تابلوی »ضامن آهو«

فرهنگی  مجموعه  در  تابلو  این  دوم  بخش   89 سال  ماه  تیر  در   
تاریخی سعدآباد رونمایی شد. این تابلو، قسمت دوم اثر »ضامن آهو« 
است که کشیدن آن حدود یک سال و چهار ماه زمان برد و استاد آن 
را به موزه آستان قدس رضوی هدیه داد. تابلوی »ضامن آهو 2« چند 
آهو را نشان می دهد که از ترس شکارچی به دامان امام رضا )ع( پناه 
آورده اند و شکارچی با دیدن این صحنه و عظمت آن حضرت، کمان 

خود را می شکند و از شکار آن ها منصرف می شود.
تابلوی »یتیم نوازی امام علی )ع(«

 فرشچیان در به تصویر کشیدن انسان های مهم و تاثیرگذار، بخشی 
از ویژگی های شخصیتی آن ها را در نظر گرفته و آن را پررنگ کرده 
اصلی  نام  با  )ع(«  علی  امام  »یتیم نوازی  تابلوی  در  فرشچیان  است. 

»پناه«، مهربانی و یتیم نوازی امام را سوژه اصلی کار قرار داده است.
او این تابلو را در سال 1356 خلق کرد. تکنیک اثر آبرنگ )آکریلیک 
روی مقوای بدون اسید( است. فرشچیان آن را در سال 1371 وقف 

کرد و به موزه آستان قدس رضوی سپرد.
تابلوی »پنجمین روز آفرینش«

 تابلوی »پنجمین روز آفرینش« از دیگر تابلو های اهدا شده به موزه 
آستان قدس است که در سال 1352 خلق شد. این تابلو که به سبک 
نگارگری است، با تکنیک اکریلیک روی مقوای بدون اسید خلق شده 
و در سال 69 اهدا شده است. روز پنجم آفرینش، روز آفریده شده 
با گردش دوار پرواز پرندگان  را  این روز  حیوانات است و فرشچیان 
به  آب  تالطم  در  شناور  ماهیان  و  ابری  آسمان  در  خیالی  و  واقعی 

تصویر کشیده است.

گفتگوی اختصاصی »کرمان امروز« با »امان اهلل محمدی« سازنده ی بی ادعای سازهای زهی در کرمان:

رقص سیم در آغوش چوب

آشنایی با معروف ترین تابلو های استاد محمود فرشچیان  


