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روزان هم  یادداشت: 

کاش آشنای من باشی...

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

مهم ترین دست آوردهای انقالب اسالمی ایران
 در حوزه ادبیات چه بوده است؟

رونمایی از پروژه های  محرومیت زدایی

 و فرهنگی سپاه استان کرمان در دهه فجر

فرماندار رفسنجان خبر داد:

افتتاح و کلنگ زنی 92 پروژه در رفسنجان در دهه فجر
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نیم نگاهی

 به تاریخچه جشن سده

به بهانه گذر از ایام این آیین

نوشتاری درباره 

رودکی سمرقندی؛

پدر شعر فارسی

متن در صفحه دوم

اعالم آماده باش دولت

 به استانداری ها در رابطه با کرونا

گذشته در ایام دهه فجر؛ گزارش »کرمان امروز« از لزوم بیان دست آوردها و خدمات نظام در 41 سال 

متن کامل در صفحه سوم

بیان دست آوردها ؛ حراست از آرمان ها
   دهه فجر، بهترین فرصت برای تبیین دست آوردهای نظام به شمار می رود. بسیار درخور و مناسب است که مسئوالن در این دهه خدماتی که در 41 سال گذشته در نظام جمهوری اسالمی ایران به ثمر نشسته است را به مردم اطالع 
رسانی کنند زیرا این اقدام موجب حراست و پاسداری از ارزش ها و آرمان های واالی انقالب می شود، از سویی دیگر اگر مسئوالن به قصور و کوتاهی های انجام شده اعتراف کنند و برای بهبود برخی موارد برنامه پیشنهاد دهند یقینا به 

انسجام و وحدت هر چه بیشتر ملت منجر خواهد شد، هدفی که جزو اهداف اصلی انقالب بوده و هست و....

امام جمعه کرمان:
مردم با رأی خود ما را در مسئولیت هایی قرار 
مـــی دهند که نباید نســـبت به آن خیانت کنیم 

متن در صفحه هشتم

استاندار کرمان :

کنونی  کشور در شرایط 

کثری مردم  به حضور حدا

در انتخابات  نیاز دارد

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

   باخت تیم والیبال نشسته مس شهربابک مقابل تیم آملی
 تمهیدات ویژه برای بازگشت مسافران ایرانی از چین

  انگلیس رسما از اتحادیه اروپا خارج شد
  درخشش تکواندوکاران جیرفتی در کشور

  شلیک مرگبار پدرزن به داماد

اخبار ایران، جهان و حوادث:

روایت »کرمان امروز« از انتقاد 
درباره عملکرد نهادهای مسئول 

کمک های مردمی  در زمینه جمع آوری 
برای سیل زدگان جنوب استان:

خـیریـن 
سرگردان!

آگهی مزایده عمومی -نوبت دوم- شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان، فروش هتل سحاب طرقبه در مشهد           شرح در صفحه سوم

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان در نظر دارد محصول پسته باغات خود را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. 
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 5 روز جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به آدرس بزرگراه امام 
)ره( بعد از اداره کل زندانهای استان کرمان، دفتر مرکزی بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان مراجعه و جهت کسب 

اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33224681 و 33239860 تماس حاصل فرمایند.
بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان 

آگهی مزایده 

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/64/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » تهیه مواد ضد حریق و اجرای پوشش ضد حریق کابلها و 
سیني کابلهاي کارخانه گندله سازی شماره 1« خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت پیمانكار واجد شرایط واگذار 
نماید. لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد 
مذکور و دستورالعمل ارزیابي کیفي و فني  را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت - مناقصه و مزایده  
دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 98/12/03 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع 
و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي پروژه روز شنبه مورخ 98/11/26 براي متقاضیان بالمانع 

مي باشد ، الزم به ذکر است شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول پیشنهادات مختار مي باشد .

                                                                             مدیریت قراردادها و معامالت 

                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY
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رگا پوشاک خانواده

بلوار جمھوری-نبش والفجر جنوبی

آگهی تجدید مناقصه عمومی )نوبت اول( 
مناقصه گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان  موضوع مناقصه: انجام امور تنظیف، نگهداری فضای سبز و خدمات فنی و آبرسانی اداره مرکزی و کوی شرکت.

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخ 98/11/23   
محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت اهلل صدوقی - شرکت معادن زغالسنگ کرمان - امور قراردادها سرکار خانم خراسانی 

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  مبلغ 750/000/000 ریال 
تاریخ تحویل پاکتها : مورخ 98/12/03  تاریخ گشایش پاکتها: بازگشایی پاکات ب و ارزیابی کیفی مورخه 98/12/04 بازگشایی پاکات الف و ج مورخه 98/12/05

 مبلغ خرید اسناد: 300/000 ریال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی 
شرکت معادن زغالسنگ کرمانضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس می باشد. تلفن تماس: 03432117726
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اخبار استان

امام جمعه کرمان بر لزوم ایجاد بستر مناسب برای حضور حداکثری مردم 
در انتخابات تاکید کرد.

در  سلیمانی  علیدادی  حسن  حجت االسالم  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
تقوای  رعایت  به  را  نمازگزاران  کرمان  هفته  این  جمعه  نماز  خطبه های 
الهی توصیه کرد و بیان کرد: خداترسی و رعایت تقوا دو عاملی هستند که 
انسان را نزد مردم محبوب می کنند. ممکن است دشمنانی داشته باشیم 
که با حسادت ها و تحلیل های غلط ما را اذیت کنند که ما نمی توانیم همه 

آنان را راضی نگه داریم اما راه گذشتن از آنان رعایت تقوای الهی است.
وی افزود: همانگونه که در هفته های گذشته پیرامون نشانه های انسان های 
بهشتی مباحثی مطرح شد یکی دیگر از این نشانه ها ایستادن بر سر عهد 
انسان های  و پیمان است که در قرآن هم به آن اشاراتی شده است لذا 

بهشتی امانتدار هستند و بر خالف وعده و قول خود عمل نخواهند کرد.
آیه ای  قرآن  امام جمعه کرمان گفت: در  و  استان  فقیه در  ولی  نماینده 
داریم مبنی بر اینکه امانت ها را به دست اهلش بسپارید همچنین روایتی 
حکومت  بر  را  اهالن  نا  مردم،  می فرمایند  که  داریم  )ع(  صادق  امام  از 

اسالمی حاکم نکنید.
از حقوقی است که  امانتداری در اسالم  علیدادی سلیمانی تصریح کرد: 
هرگز تغییر نخواهد کرد و هر کس با هر فکر و نگاه و عقیده ای اگر امانتی 

را نزد ما قرار داد باید به او بازگردانیم.
وی با بیان اینکه ثروت و مالی که در اختیار داریم هم امانت است، افزود: 
ثروت و مال امانت های الهی است و ما نمی توانیم هر طور که خواستیم آن 
را خرج کنیم زیرا در قیامت از ما سوال خواهد شد که پولتان را در چه 

راهی هزینه کرده اید؟
امام جمعه کرمان یادآور شد: پست ها و مسئولیت هایی که بر عهده داریم 
برابر خدا نسبت به آنچه  الهی محسوب می شوند و در  امانت های  از  نیز 

می کنیم مسئول و پاسخ گو هستیم.
به  خدا  سوی  از  که  هستند  دیگری  امانت های  هم  فرزندان  گفت:  وی 
ما سپرده شده اند لذا ما در مقابل تربیت آنان مسئول هستیم همچنین 
جوانی هم یک امانت الهی است که باید نسبت به آن پاسخ گو باشیم که 
نیروی جوانیمان را در چه راه و مسیری صرف کرده ایم و قدرت انتخاب 

هم از دیگر امانت های است که در اختیارمان قرار گرفته است.
به  را  خود  جامعه  حاکمیت  باید  مردم  شد:  یادآور  سلیمانی  علیدادی 
با رأی خود ما را در  باشند لذا مردم  امانتدار خوبی  افرادی بسپارند که 
و  کنیم  امانتداری  آن  به  نسبت  باید  که  می دهند  قرار  مسئولیت هایی 

خیانت نکنیم.
و  شکنی  پیمان  دروغگویی،  دارد  عالمت  سه  منافق  اینکه  بیان  با  وی 
خیانت در امانت که امروزه یکی از جرم های شایع در جامعه است و باید 
به آن توجه داشته باشیم، افزود: در روزهای آینده انتخابات مجلس شورای 
اسالمی را پیش رو داریم ضمن اینکه وظیفه مردم در انتخابات امانتداری 

است و باید مسئولیت ها را به اهلش بسپارند.
امام جمعه کرمان در بخش دوم سخنان خود گفت: در حال حاضر شاهد 
سران  برخی  و  آمریکا  جمهوری  رئیس  توسط  قرن  شده  انجام  خیانت 

کشورهای به ظاهر اسالمی در جهان هستیم.
وی افزود: جریان مقاومت با خون سردار شهید سپهبد سلیمانی پرمعناتر 

به جوش آمده و هدف آن اخراج آمریکایی ها از منطقه است.
علیدادی سلیمانی تصریح کرد: در آستانه سالروز ورود امام )ره( به میهن 
اسالمی قرار داریم انقالبی که به رهبری وی و با خلوص نیت به پیروزی 

مخالفان  جبهه  وحدت  به  توجه  با  )ره(  راحل  امام  اینکه  ضمن  رسید 
پیروزی  به  را  انقالب  خدا  به  ایمان  و  مردم  پشتیبانی  با  دنیا  در  اسالم 
رساند. وی به این سخن امام که »هیچ ترسی من را تهدید نکرد« اشاره 
از چیزی  الهی  انجام تکلیف  امام خمینی )ره( در راستای  کرد و گفت: 

نمی ترسید و در تمام صحنه های تنها به تکلیف نگاه می کرد.
فرو  غفلت  خواب  در  که  را  جامعه ای  امام  داد:  ادامه  کرمان  امام جمعه 
رفته بود را با روشنگری خود بیدار کرد و با دست های خالی انقالب را 
به پیروزی رساند زیرا وی نفوذناپذیر بود و راه نفوذ را بسته بود بنابراین 
همه کسانی که امروزه در صحنه هستند و مسئولیتی دارند باید مراقب 
نفوذی ها باشند. وی با بیان اینکه متأسفانه برخی حرف هایی در جوامع 
بین المللی می زنند تا جامعه را به سوی دو قطبی شدن سوق دهند، گفت: 
باید در مقابل دشمن با اقتدار ایستاد و بدانید که با آدم قلدر و غاصب 
تو  او  به  و  قاطعیت داشت  باید  فرد زورگو  با  زیرا  نمی توان مذاکره کرد 
دهنی بزنیم. علیدادی سلیمانی تصریح کرد: بعد از شهادت سپهبد شهید 
سلیمانی در جامعه وحدتی ایجاد شد که نباید بگذاریم دچار مشکل شود 

و تعدادی با حرف دل مردم را خون نکنند.
که  کسانی  می کنم  توصیه  و  هستیم  انتخاب  آستانه  در  داد:  ادامه  وی 
کاندید شده اند با خود خلوت کنند و اگر شخصی اصلح تر از آنان است 
راه را برای وی باز کنند همچنین کاندیداهایی که وارد صحنه انتخابات 
می شوند باید حقوق افراد را رعایت کنند، تخریب را کنار بگذارند و اجازه 

دهند مردم خودشان تصمیم بگیرند.
انتخابات بسیار مهم است ناظران و  امام جمعه کرمان گفت: نظارت در 
مجریان انتخابات باید بی طرف عمل کنند و حق تبلیغ ندارند همچنین 
جایگاه  در  زیرا  باشند  داشته  انتخاباتی  توصیه  مردم  به  نمی توانند  آنها 

نظارتی و اجرایی ایستاده اند.
وی با بیان اینکه همه باید تالش کنیم تا شاهد حضور حداکثری مردم 
پای صندوق های رأی باشیم ابراز داشت: هواداران کاندیداها مراقب باشند 
بیندازند و طرف  تا به خاطر فرد دیگری دنیا و آخرت خود را به خطر 

حق را بگیرند.

فرمانده رفسنجان از افتتاح و کلنگ زنی ۹۲ پروژه در 
این شهرستان طی دهه فجر خبر داد.

در  هرندی  فصیحی  مجید  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
برنامه ها و پروژه های دهه فجر  نشست خبری تشریح 
اظهارکرد: انقالب اسالمی برخاسته از اراده مردم ایران 
برای تغییر سرنوشت و تغییر شرایط زندگی حاکم بر 

آنها در آن زمان بود.
به خاطر معیشت دست  وی با بیان اینکه مردم صرفاً 
و  معنوی  و  اعتقادی  جنبه های  بلکه  نزدند  انقالب  به 
بزنند،  انقالب  به  دست  شد  موجب  دینی  آموزه های 
سلطه  تحت  که  می کردند  احساس  مردم  افزود: 
و  روابط  اساس  بر  که  می دیدند  و  هستند  بیگانگان 

قواعد استکباری تحقیر می شدند.
مستشار  نیروهای  انقالب  از  قبل  کرد:  اظهار  وی 
آمریکایی در ایران حضور داشتند و از قبل تصمیماتی 
اینکه خودشان  برای  مردم  لذا  می گرفتند  ایران  برای 

تصمیم گیرنده باشند و برای تعیین سرنوشت و عزت 
خودشان دست به انقالب زدند.

با  انقالب  پیروزی  از  بعد  داد:  ادامه  هرندی  فصیحی 
مفید مسئوالن  عملکرد  و  ای  امام خامنه  رهبری های 
جایگاه انقالب اسالمی نه تنها در منطقه بلکه در دنیا 
تقویت شده و حرف برای گفتن دارد، انقالب اسالمی 
الگویی  کشورمان،  انقالبی  نیروهای  مجموعه  و  ایران 
سیاست های  مقابل  در  که  شدند  کشورها  بقیه  برای 

کهنه استکبار بایستند.
وی بیان کرد: امیدواریم این مسیر با درایت و حضور 
داریم  زمینه ها  همه  در  که  امکاناتی  و  صحنه  در 
بیش  انقالب  آرمان های  و  کند  پیدا  ادامه  مستحکم تر 

از پیش محقق شود.
ایران  اسالمی  جمهوری  کرد:  ابراز  رفسنجان  فرماندار 
عرصه های  در  مختلفی  موفقیت های  و  دستاوردها 
پیشرفت های  و  فناوری  و  علم  اجتماعی،  فرهنگی، 

اخیر کسب کرده  در طول ۴۰ سال   … و  تکنولوژی 
است و قابل مقایسه با کشورهای دیگر نیست.

از  باید  جوان  نسل  اینکه  بیان  با  هرندی  فصیحی 
بعد  رفسنجان  گفت:  شوند،  آگاه  انقالب  دستاوردهای 
از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون در زمینه کشاورزی، 
علم و تکنولوژی، ایجاد مراکز آموزشی و دانشگاه های 
زیرساخت های  سازی،  مدرسه  دولتی،  غیر  و  دولتی 
زمینه ها  دیگر  و  صنعت  گاز،  و  برق  و  آب  فرودگاه، 

پیشرفت چشمگیری داشته است.
وی تصریح کرد: پایه های فکری و اعتقادی و قوانینی 
که در نظام مقدس جمهوری اسالمی تدوین می شود 
مبتنی بر آرمان های انقالب و آموزه های دینی است و 
در چارچوب فرهنگ دینی و ملی باید باشیم و نباید از 

این مقوله فاصله بگیریم.
بهمن   ۱۲ شنبه  کرد:  بیان  ادامه  در  هرندی  فصیحی 
و در آغاز دهه مبارک فجر در مدرسه شهید سجادی 
رفسنجان زنگ انقالب نواخته خواهد شد و در مدرسه 
نشست  سجادی  جالل  شهید  تیزهوشان  دخترانه 

شورای اداری شهرستان رفسنجان برگزار می شود.
فرماندار رفسنجان از افتتاح و آغاز اجرای عملیات ۹۲ 
پروژه در رفسنجان با اعتبار بالغ بر ۶۷۰ میلیارد ریال 
در دهه فجر سخن گفت و در تشریح این پروژه ها گفت: 
در بحث بهسازی معابر شهری و روستایی ۲۸ پروژه با 
اعتبار ۱۵ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان، احداث زمین 
 ۲ تومان،  میلیارد   ۵ بر  بالغ  پروژه   ۷ مصنوعی  چمن 
پروژه اصالح و توسعه شبکه و تأمین آب روستایی بالغ 

بر ۳ میلیارد تومان افتتاح می شود.
معابر  روشنایی  بحث  در  کرد:  عنوان  هرندی  فصیحی 
روستایی و رفع افت ولتاژ ۱۴ پروژه با اعتبار ۲ میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون تومان، ۱۱ پروژه آبیاری نوین در باغات 

کشاورزی با اعتبار ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان 
و ۱۶۸ واحد مسکن مهر نیز افتتاح می شوند.

فرماندار رفسنجان از بهره برداری از ساختمان پزشکی 
 ۵۰۰ اعتبار  با  مبارک  دهه  این  در  رفسنجان  قانونی 
میلیون تومان خبر داد و گفت: در این ایام دبیرستان 
صدرا در رفسنجان افتتاح و آموزشگاه فرهنگی هنری 
زنی می شود که در مجموع  منیره هدایت هم کلنگ 
تومان  میلیون   ۸۰۰ و  میلیارد   ۶ طرح  دو  این  برای 

هزینه به کار می رود.
همچنین  فجر  دهه  در  کرد:  تصریح  هرندی  فصیحی 
۲ پروژه حمل و نقل جاده ای با هزینه کرد ۵ میلیارد 
و ۶۸۰  میلیارد   ۲ اعتبار  با  درمانی  پروژه   ۳ و  تومان 

میلیون تومان در رفسنجان بهره برداری می شود.
اعتبار  با  شهری  بوستان   ۶ افتتاح  کرد:  عنوان  وی 
منابع  حوزه  در  طرح  یک  تومان،  میلیارد  نیم  و  یک 
طبیعی شامل بند سنگی و سیمانی در شاهزاده عباس 
دیگر  از  تومان  میلیون   ۷۹۰ و  میلیارد  یک  هزینه  با 
به  رفسنجان  در  فجر  دهه  در  افتتاح  مورد  پروژه های 

شمار می روند.
طرح   ۴ همچنین  گفت:  ادامه  در  رفسنجان  فرماندار 
برای ۲۱  اشتغالزایی  که  هم  امید  کارآفرینی  صندوق 
نفر دارد با اعتبار ۲ میلیارد تومان بهره برداری می شود 
اعتبار ۷۵۰  با  بندی شده  دانه  تولید آهک  که شامل 
میلیون تومان، طرح بسته بندی پسته با اعتبار ۷۵۰ 
میلیون تومان، طرح قطعه سازی با اعتبار یک میلیارد 
تومان و طرح تولید نبات با اعتبار ۹۰۰ میلیون تومان 

است.
بانده  دو  اول  فاز  کیلومتر   ۴ افزود:  هرندی  فصیحی 
شدن جاده نوق با اعتبار ۹ میلیارد تومان نیز در ایام 

مبارک دهه فجر مورد بهره برداری قرار می گیرد.

امام جمعه کرمان:

مردم با رأی خود ما را در مسئولیت هایی قرار می دهند 

که نباید نسبت به آن خیانت کنیم  

فرماندار رفسنجان خبر داد:

افتتاح و کلنگ زنی 92 پروژه در رفسنجان در دهه فجر 

خبر
رونمایی از پروژه های

 محرومیت زدایی و فرهنگی 

سپاه استان کرمان در دهه فجر
معاون فرهنگی سپاه ثاراهلل استان کرمان گفت از پروژه های محرومیت زدایی 

و فرهنگی سپاه استان کرمان در دهه فجر رونمایی می شود.
کرمان،   از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
سرهنگ ماشاهلل مهرعلیزاده معاون فرهنگی سپاه ثاراهلل استان کرمان گفت: 
با  مقابله  در خصوص  انقالبی  نیرو های  آمادگی  و  ایجاد هوشیاری، وحدت 
هرگونه فتنه انگیزی و ابهام افکنی جریان نفوذ در آستانه انتخابات پیش رو 

یکی از سیاست های برنامه های دهه فجر انقالب اسالمی است.
مهرعلیزاده در آستانه جشن چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
گفت: انقالب اسالمی ایران در حالی چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت 
سر گذاشت و قدم به دهه پنجم حیات خود نهاد که دشمنان مستکبرش 
گمان های باطلی در سر داشتند، اما دوستانش در سراسر جهان، امیدوارانه 
آن را در گذر از چالش ها و دستیابی به پیشرفت های خیره کننده همواره 

سربلند دیده اند.
او بیان کرد: در چنین نقطه عطفی، رهبر معظم انقالب با صدور بیانه گام 
دوم انقالب و برای ادامه این راه روشن، به تبیین دستاورد های شگرف چهار 
دهه گذشته پرداخته و توصیه هایی اساسی به منظور جهادی بزرگ برای 

ساختن ایران اسالمی بزرگ ارائه فرمودند.
معاون فرهنگی هنری سپاه ثاراهلل استان کرمان اظهار کرد: اکنون در اولین 
سال از گام دوم انقالب اسالمی، جوانان مومن و جهادگر بسیجی با روحیه 
و تفکر انقالبی و با بصیرتی ناشی از شناخت عمیق دشمن و نقشه های آن، 
با اراده ای راسخ تالش دارند منویات امام عزیز خود را در بیانیه گام دوم در 

مسیر ایجاد تمدن نوین اسالمی تحقق ببخشند.
استکبار  ترویج مکتب مقاومت و  تبیین و  با رویکرد  ان شااهلل  بیان کرد:  او 
ستیزی و پاسداری از انقالب اسالمی با اجرای برنامه های جذاب و شورآفرین، 
زمینه حضور همه مردم بویژه نسل جوان را در این دهه، بویژه راهپیمایی 

یوم اهلل ۲۲بهمن ماه فراهم آورده و زمینه ساز تداوم این انقالب الهی باشیم.
پرتو والیت مداری،  پویا، در  مهرعلیزاده تصریح کرد:انقالب اسالمی زنده و 
از  جامعه  آگاهی  افزایش  و  است  امسال  فجر  دهه  شعار  مقاومت  و  جهاد 

خدمات گسترده انقالب اسالمی است.
برجسته سازی  گفت:  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  هنری  فرهنگی  معاون 
گفتمان انقالب اسالمی با محوریت اندیشه منور امامین انقالب اسالمی برای 
در گفتمان  ایران  اسالمی  نقش جمهوری  تبیین  افکار عمومی،  روشنگری 
سازی فرهنگ مقاومت جهانی و توسعه امنیت پایدار در منطقه غرب آسیا، 
افشای سناریو و توطئه های استکبار جهانی، منافقین و معاندین در راستای 
در  که  است  اهدافی  جمله  از  اسالمی  جمهوری  نظام  براندازی  و  تضعیف 

برنامه های ایام اهلل دهه فجر دنبال می کنیم.
او بیان کرد: محوریت بخشی به عناصر وحدت بخش و همبستگی آفرین 
برای نقش آفرینی همه جریانات، تفکرات و تشکالت، برانگیختگی عمومی و 
بهره گیری از اقشار مختلف جامعه به ویژه دانشجویان و دانش آموزان، توجه 
به توسعه خدمت رسانی به مردم و محرومین، الگودهی و معرفی جلوه های 
شهید  سردار  مخصوصا  شهدا  زندگی  سبک  نظیر  اسالمی  انقالب  عینی 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی، تبیین خدمات سردار دل ها، توسعه و تقویت 
مشارکت های مردمی از دیگر سیاست هایی است که در برنامه های دهه فجر 

انقالب اسالمی دنبال می کنیم.
علمی  نشست های  سلسله  برگزاری  ثاراهلل  سپاه  هنری  فرهنگی  معاون 
با  نخبگان  اندیشی  هم  نشست  مقاومت،  نظریه  تبیین  موضوع  با  فرهنگی 
موضوع زن تمدن ساز و برگزاری یادواره شهدای دانش آموز در دوره متوسطه 
به عنوان الله های روشن را از برنامه های سپاه ثاراهلل استان کرمان در دهه 

فجر امسال اعالم کرد.
تئاتر  اجرای  استان،  در  آبادانی  پیشرفت  نمایشگاه  کار  به  آغاز  گفت:  او 
فرهنگی  علمی  نشست های  سلسله  برگزاری  عمومی،  اماکن  در  خیابانی 
با  نخبگان  اندیشی  هم  نشست  برگزاری  مقاومت،  نظریه  تبیین  موضوع  با 
موضوع زن تمدن ساز، برگزاری یادواره شهدای دانش آموز در دوره متوسطه 
به عنوان الله های روشن، مراسم عطرافشانی مزار شهدا و دیدار با جانبازان و 
خانواده های معظم شهدای انقالب از جمله برنامه های دهه فجر امسال است.
مهرعلیزاده همچنین برگزاری میز خدمت جهادی در مصلی ها نماز جمعه 
مدارس  در  مقاومت  نواحی  پاسداران  یافته  سازمان  حضور  استان،  سراسر 
بزرگداشت  مراسم  برگزاری  اسالمی،  انقالب  دستاورد های  تبیین  جهت 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در پایگاه های بسیج سراسر استان، برپایی 
مسیر  در  مقاومت  شهدای  محوریت  با  ومقاومت  جهاد  فرهنگی  غرفه های 
راهپیمایی ۲۲ بهمن را از دیگر برنامه های گرامیداشت انقالب اسالمی عنوان 

کرد.
سپاه ثارهلل استان کرمان در ایام دهه فجر امسال در شهرستان های مختلف 
اجرا  نیز  را  فرهنگی  شاخحص  برنامه های  و  افتتاح  را  مختلف  پروژه های 

خواهد کرد.

در صحنه  مردم  مشارکت  اهمیت  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
انتخابات و اینکه کشور امروز به این حضور نیاز دارد گفت : روح 
حاکم بر سخنان اخیر ریاست جمهوری در جمع استانداران و 
فرمانداران ، مشارکت اکثریت مردم در انتخابات بود زیرا ایشان 
ای،  منطقه  و  ملی  بازتاب  بر  عالوه  مردم  حضور  که  معتقدند 

بازتاب جهانی دارد.
محمدجواد فدائی در حاشیه ادای احترام معاون پارلمانی رییس 
جمهوری و استاندار کرمان به شهدای جبهه مقاومت در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا افزود:  حضور مردم در صحنه انتخابات به 
نوعی حمایت از نظام و انقالب اسالمی به شمار می رود لذا دولت 
و  حداکثری  مشارکت  برای  را  شرایط  تمامی  اجرایی  لحاظ  به 

حضور پرشور و باشکوه مردم  و تمام سالیق در  انتخابات پیش 
رو فراهم می کند.

صحنه  در  مردم  مشارکت  اهمیت  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
انتخابات گفت: کشور در شرایط کنونی به این حضور نیاز دارد 
اسفندماه سال جاری  بیافتد و در دوم  اتفاق  این  امیدواریم  که 

شاهد انتخاباتی پرشور و باشکوه برای کشور باشیم.
همه  حضور  برای  زمینه سازی  و  کردن  عمل  قانونمند  فدائی  
گرایش ها و سالیق در انتخابات دوم اسفند امسال را  جزو الزامات 
برشمرد که  انتخابات  و زمینه ساز مشارکت حداکثری مردم در 
همه دلسوزان نظام و انقالب باید نسبت به این  مهم اهتمام ویژه 

داشته باشند.

استاندار کرمان :

کشور در شرایط کنونی به حضور حداکثری مردم در انتخابات  نیاز دارد  

آگهی فقدان سند مالکیت 
/ محمدی زاده در جوزی  اسداله  احتراما طبق درخواست شماره 29365- 98/11/7 آقای 
نژاد فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 68 تاریخ تولد 1308/04/03 صادره از رفسنجان دارای 
شماره ملی 3050750952 بعنوان مالک 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ پالک 17 فرعی از 3315 اصلی 
بخش 2 کرمان موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 948167 سری ج سال 91 که در صفحه 369 
دفتر امالک  جلد 48 ذیل شماره 5091 صادر و تسلیم گردیده ضمن تسلیم ضمن تسلیم دو برگ استشهاد 
محلی تصدیق امضا شده مدعی است سند مالکیت پالک مزبور به علت جابجایی مفقود و درخواست 
سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد اصالح تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب 
در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
فوق الذکر با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت 
شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند در 

غیر این صورت پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 98/11/13

1571 م/الف
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد کرمان 

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

لیوان بلور 
با دیدن چند لیوان روی میز کارم در ذهنم به گذشته رفتم و آن 
زمان را به یادآوردم که در هر خانه چاه آبی بود و می بایست 
با دلو و چرخ آن، آب را از قعر چاه باال آورد و برای استفاده 
هندسی  به شکل  تا حجم آب  در ظروف گوناگون ریخت 
آن ظرف درآید. البته بهترین نوع ظرف پارچی بلور بود که 
شفافیت آب را آشکارا نشان می داد و گل ها چه گل! آنگه 
آب را از پارچ به لیوان بلور می ریختم و وقتی آب به آن زاللی 
را می دیدم سرآسیمه و بی درنگ با اطمینان خاطر می خوردیم. 
مشغول خوردن آب گوارا در رویا بودم که به خود آمدم و 
چشمم به لیوانهای روی میز افتاد و دیدم لیوانها هم دیگر آن 

خاصیت را ندارند چون مقوایی شده اند.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

کاش آشنای 
من باشی...

با عطر تو این درد تحمل دارد. این باغچه 
ی تاراج شده گل دارد. برگرد که من حال تو را می فهمم 
تو  برانگشت  باید  دارد. جهان  پل  ابد  به  تو گویا  چشمان 
برای پر  باشد زندگی  تا هر چیزی در جای خود  بچرخد 
و بال گرفتن به تو نیاز دارد از روزهایی که به سویت می 
شتابد غافل نباش. گاهی هم حس کن که جهان بر مدار تو 
می چرخد. از توالی لبخندها فاصله نگیر در قلب روزگار 
جریان داشته باش. اندیشه ی زندگی باش اما به گونه ای 
که برای همه ی اطرافیان سودمند باشی ما معموال زندگی 
را سخت می گیریم چون فکر می کنیم که هنرست لقمه 
را از پشت سر در دهان بگذاریم. زندگی جریانی از لذت 
های عاقالنه در جریان روزگارست همانگونه که از وجود 
دیگران سود می بریم آنها نیز باید که از وجود ما بهره مند 
باشند ای ستاره در غمکده ی دل راه را به سوی روشنایی 
باشیم.  داشته  کردن  زندگی  قدرت  همچنان  تا  بده  نشان 
زندگی  راستای  در  تا  بردار  ام  شانه  از  را  مدام  دردهای 
قدرت دویدن داشته باشند و در چهره ام اثری از پیرشدن 
پیرشدن فقط یک رویه ی جسمانی و  نباشد هر چند که 
باشند.  سرزنده  همچنان  دلها  است  ممکن  و  است  طبیعی 
باتصویب  لذا  است  ساده  و  روشن  قضیه ی  زندگی یک 
قانون های اضافه نباید از شکل عادی خارج گردد. مهربانی 
ات را محدود نکن که بی وقفه محتاج زندگی کردنم بی 

وقفه در انتظار یک اتفاق تازه ام که دلم را بلرزاند.
می توانی دوپای من باشی 

خنده ها و صدای من باشی 
کوچه ها سرد و تاریکند 

کاش آشنای من باشی

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از لزوم بیان دست آوردها و خدمات نظام در 41 سال گذشته در ایام دهه فجر؛

بیان دست آوردها ؛ حراست از آرمان ها
سرویس خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
دهه فجر، سر آغاز طلوع اسالم، خاستگاه ارزش های 
تاریخ  از  بخشی  و  ایران  ملت  رهایی  مقطع  اسالمی، 
ماست که گذشته را از آینده جدا ساخت. در دهه فجر 
ایران  تاریخ  در  دهه  این  و  یافت  دوباره  تولدی  اسالم 
نقطه ای تعیین کننده و بی مانند به شمار می رود. این 
دهه از رشحات اسالم است و همچون آیینه ای است 
و مراسم و جشن  اسالم در آن درخشید  که خورشید 
های این دهه باید با عظمت هر چه تمامتر برگزار شود. 
از این رو باید  با برپایی هر چه باشکوهتر جشن های 
مردمی و در شان نظام و جامعه اسالمی از این نعمت 

خداوندی قدردانی کرد.
 این ایام همچنین بهترین فرصت برای تبیین دست 
آوردهای نظام به شمار می رود. مسئوالن در این دهه 
خدمات ارزشمندی را که در 41 سال گذشته در نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران به ثمر نشسته است را 
به مردم اطالع رسانی می کنند چرا که این اقدام موجب 
واالی  های  آرمان  و  ها  ارزش  از  پاسداری  و  حراست 
انقالب می شود. به همین بهانه در گزارشی که در ادامه 
پروژه  و  ها  به طرح  داشت  خواهیم  ای  اشاره  آید  می 

هایی که در این ایام به بهره برداری می رسند. 
ادای احترام مدیران ارشد استان به مقام شامخ 

شهدای کرمان
در نخستین روز از ایام اهلل دهه فجر استاندار کرمان 
گلزار  در  با حضور  استان  مدیران  و  معاونین  همراه  به 
شهدای کرمان و زیارت مزار سپهبد شهید سردار حاج 
احترام  ادای  شهیدان  رفیع  مقام  به  سلیمانی  قاسم 

کردند.
روز  نخستین  در  فدائی  محمدجواد  ایرنا،  گزارش  به 
و  مدیران  از  جمعی  همراه  به  فجر  دهه  اهلل  ایام  از 
انتظامی استان با حضور در گلزار  فرماندهان نظامی و 
شهدای شهر کرمان با نثار شاخه های گل به قبور مطهر 
قاسم  حاج  مقاومت  شهید  واالی  های  آرمان  با  شهدا 
سلیمانی، شهدای انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس 

تجدید میثاق کردند.  
استاندار کرمان و اعضای شورای اداری این استان یاد 
و خاطره شهیدان به خصوص سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی را گرامی داشته و بر زنده نگه داشتن و ادامه 
مسیر پر افتخار آنها تاکید کردند.هزار و 1۲ شهید در 
گلزار شهدای شهر کرمان در سایه سار کوه ها و مسجد 

صاحب الزمان )عج( آرمیده اند.
افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 1006 پروژه در کرمان 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از افتتاح 
بخش های  در  پروژه   ۶ و  هزار  اجرایی  عملیات  آغاز  و 
دولتی و غیردولتی این استان با اعتبار 1۰ هزار و ۹۵1 
میلیارد تومان به مناسبت چهل و یکمین ایام اهلل دهه 

فجر انقالب اسالمی خبر داد.
به گزارش ایرنا، سیدمصطفی آیت اللهی موسوی افزود: 
و  پروژه در ۲ بخش خصوصی  تعداد ۷۹۰  در مجموع 

دولتی با مجموع اعتبار 1۰ هزار و ۳۵4 میلیارد تومان 
طی ایام اهلل دهه فجر درجای جای  استان کرمان افتتاح 

خواهد شد.
وی ادامه داد: در مجموع طی سال جاری به مناسبت 
افتتاح   پروژه   ۵۲۳ دولتی  بخش  در  فجر  دهه  ایام اهلل 
 1۶۳ ملی،  منابع  طریق  از  پروژه   ۳۰۵ که  می شود 
پروژه از منابع استانی، هفت پروژه از محل منابع ملی 
تامین  منابع  سایر  محل  از  نیز  پروژه   4۸ و  استانی   -

اعتبار شده  است. 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، اعتبار 
پروژه های دولتی قابل افتتاح دهه فجر امسال را ۷۹۸ 
میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: ۳۹۷ میلیارد تومان از 
منابع ملی و مربوط به ۳۰۵ پروژه، ۲14 میلیارد تومان 
محل  از  تومان  میلیارد   1۶۶ استانی،  منابع  به  مربوط 
محل  از  تومان  میلیارد   ۲۰ و  استانی   - ملی  اعتبارات 

سایر منابع تامین شده است.
 ۵۲۳ این  اجرایی  دستگاه   1۹ اینکه  به  اشاره  با  وی 
پروژه را مدیریت می کنند، خاطرنشان کرد: در مجموع 
مربوط  پروژه  تعداد  بیشترین  استان،  جنوب  و  شمال 
به جهاد کشاورزی با ۲1۵ پروژه، منابع طبیعی با ۵۵ 
با 41  و شهرسازی  راه  و  پروژه  با 4۸  راهداری  پروژه، 

پروژه است.
بین  در  اعتبار  بیشترین  گفت:  موسوی  آیت اللهی 
سهامی  شرکت  به  مربوط  استان  اجرایی  دستگاه های 
برق منطقه ای با 1۶۶ میلیارد تومان، راهداری استان با 
1۵۲ میلیارد تومان، آب و فاضالب استان با ۷۰ میلیارد 
میلیارد   ۶۶.۹ با  استان  تومان، جهاد کشاورزی جنوب 
تومان، راه و شهرسازی استان با ۵۷.۷ میلیارد تومان، 
تومان  میلیارد   4۵.۲ با  استان  و شهرسازی جنوب  راه 

تومان  میلیارد   41.۳ با  استان  طبیعی جنوب  منابع  و 
است.

کرمان  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
همچنین به توزیع پروژه های دولتی قابل افتتاح در دهه 
کرد:  اظهار  و  پرداخت  شهرستان   ۲۳ در  امسال  فجر 
شهرداری های استان ۹۳ پروژه با ۳44 میلیارد تومان را 

افتتاح خواهند کرد.
 ۷۸ با  پروژه   ۶۹ جیرفت  شهرستان های  افزود:  وی 
میلیارد تومان، کهنوج 4۷ پروژه با 1۶۶ میلیارد تومان، 
کرمان ۳۳ پروژه با ۷۵ میلیارد تومان، رودبار ۳1 پروژه 
با ۲۲ میلیارد تومان، عنبرآباد ۲۷ پروژه با 1۰ میلیارد 
تومان، بافت ۲۵ پروژه با ۳۰ میلیارد تومان و قلعه گنج 

۲۲ پروژه با ۳۸ میلیارد تومان را افتتاح خواهند کرد.
از احداث پست 4۰۰  معاون عمرانی استاندار کرمان 
کیلوولت کهنوج به میزان 1۰4 میلیارد تومان، راه اندازی 
11۹ سامانه ثبت تخلف عبور و مرور راهداری استان به 
اتصال خط ریلی کارخانه  میزان ۵۳.۵ میلیارد تومان، 
فوالد زرند ایرانیان به خط اصلی به اعتبار 4۶ میلیارد 
تومان، احداث مخزن ذخیره آب بردسیر به اعتبار ۳۵ 
میلیارد تومان، تامین آب کهنوج به میزان ۳۵ میلیارد 
تومان، احداث خط 1۳۲ کیلوولت محمدآباد ریگان به 
اعتبار ۳1 میلیارد تومان و احداث خط 1۳۲ کیوولت 
اسماعیلی فاریاب به اعتبار ۳1 میلیارد تومان به عنوان 

پروژه های با بیشترین اعتبار یاد کرد. 
آغاز عملیات اجرایی ۲16 پروژه دولتی  

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در ادامه 
به آغاز عملیات اجرایی ۲1۶ پروژه در بخش دولتی در 
ایام اهلل دهه فجر ۹۸ اشاره داشت و گفت: از این تعداد 
14۰ پروژه از طریق منابع ملی، ۶۰ پروژه از محل منابع 

استانی، ۶ پروژه از محل اعتبارات ملی - استانی و 1۰ 
پروژه نیز از سیار منابع تامین اعتبار شده اند.

نیز  اعتباری  از دیدگاه  آیت اللهی موسوی اظهار کرد: 
پروژه   ۲1۶ برای  اعتبار  تومان  میلیارد   ۵۹۷ مجموعا 
منظور شده که 11۷ میلیارد تومان آن ملی، ۹۶ میلیارد 
تومان استانی، ۳۷۷ میلیارد تومان ملی - استانی و ۶.۶ 

میلیارد تومان آن سایر منابع است.
اجرایی و شهرداری های  وی تصریح کرد:11 دستگاه 
استان این ۲1۶ پروژه را معرفی کرده اند که بیشترین 
پروژه مربوط به بنیاد مسکن با 1۲۸ پروژه، کمیته امداد 
امام خمینی )ره( با ۲۳ پروژه، شهرداری های استان با 
۲۲ پروژه و راهداری و حمل و نقل جاده ای با 1۰ پروژه 

است.
بین  در  اعتبار  بیشترین  افزود:  موسوی  آیت اللهی 
سهامی  شرکت  به  مربوط  استان  اجرایی  دستگاه های 
شهرسازی  و  تومان،راه  میلیارد   ۳۷۷ با  منطقه ای  برق 
و  آب  شرکت  تومان،  میلیارد   ۷۵.۵ با  استان  جنوب 
با  بنیاد مسکن  و  تومان  با ۷۵ میلیارد  استان  فاضالب 

۲1.4 میلیاد تومان است.
وی ادامه داد: از حیث توزیع شهرستانی، سیرجان ۳۳ 
پروژه با ۷.۸ میلیارد تومان، کرمان ۳۳ پروژه با اعتبار 
اعتبار 11۸  با  پروژه  تومان، جیرفت ۲۲  میلیارد   ۲۲۰
میلیارد تومان، شهرداری های استان ۲۲ پروژه با اعتبار 

1۰.۷ میلیارد تومان را در اختیار دارند. 
احداث  کرمان،  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
خط 1۳۲/۲۳۰ کیلوولت اختیارآباد با 1۵۰ میلیارد تومان، 
احداث خط 1۳۲/۲۳۰ کیلوولت نودژ با ۶1 میلیارد تومان، 
احداث خطوط ارتباطی ۲۳۰ کیلوولت اختیارآباد با ۵۵.4 
با ۵1.۲ میلیارد  بم ۳  تومان، احداث پست دائم  میلیارد 

تومان را از پروژه های دارای بیشترین اعتبار عنوان کرد.
آیت اللهی موسوی افزود:همچنین تامین آب منوجان 
با 4۰ میلیارد تومان، احداث پست دائم جیرفت با ۲۹ 
تومان،  میلیارد   ۳۵ با  زرند  آب  تامین  تومان،  میلیارد 
تونل  حدفاصل  بم   - جیرفت  محور  دوم  باند  احداث 
خط  احداث  تومان،  میلیارد   ۲۷ با  تیر  تا  فروردین 
تومان  با ۲۰.۷ میلیارد  نودژ  1۳۲ کیلوولت منوجان - 
با  بم  راهی  سه   - جیرفت  محور  دوم  باند  آسفالت  و 
1۵.۷ میلیارد تومان از پروژه های دارای بیشترین اعتبار 

هستند.
افتتاح ۲6۷ پروژه با سرمایه گذاری

 بخش غیردولتی
ابراز  کرمان  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
بخش  سرمایه گذاری  با  پروژه   ۲۶۷ مجموع  در  کرد: 
که  می گردد  افتتاح  فجر  دهه  در  و خصوی  غیردولتی 
در  پروژه   ۲1۷ معدن،  و  صنعت  بخش  در  پروژه   ۲1
بخش کشاورزی، ۲1 پروژه در بخش خدمات و ۸ پروژه 

در بخش زیرساخت هستند.
آیت اللهی موسوی جمع کل سرمایه گذاری این پروژه ها 
را مبلغ ۹ هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: 
۸ هزار و ۶۹۲ میلیارد تومان در بخش صنعت و معدن، 
میلیارد   ۲۲ کشاورزی،  بخش  در  تومان  میلیارد   ۳۰۵
تومان در بخش خدمات و ۵۳۳ میلیارد تومان در بخش 

زیرساخت قرار دارد.

   دهه فجر، بهترین فرصت برای تبیین دست آوردهای نظام به شمار می رود. بسیار 
درخور و مناسب است که مسئوالن در این دهه خدماتی که در 41 سال گذشته در نظام 
جمهوری اسالمی ایران به ثمر نشسته است را به مردم اطالع رسانی کنند زیرا این اقدام 
موجب حراست و پاسداری از ارزش ها و آرمان های واالی انقالب می شود، از سویی 
دیگر اگر مسئوالن به قصور و کوتاهی های انجام شده اعتراف کنند و برای بهبود برخی 
موارد برنامه پیشنهاد دهند یقینا به انسجام و وحدت هر چه بیشتر ملت منجر خواهد شد، 

هدفی که جزو اهداف اصلی انقالب بوده و هست و....

آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون ششدانگ یکباب خانه پالک 15822 فرعی از 3968 اصلی واقع در 
سرآسیاب  کرمان  آدرس  به  مترمربع   75/60 مساحت  به  کرمان   2 بخش 
خیابان شهیدان ماهانی کوچه 29 مورد تقاضای آقای محمدحسین جعفری نژاد فرسنگی 
تبصره ذیل  اعمال  به تحدید حدود دارد و  نیاز  و  نشده  تاکنون تحدید حدود  باشد   می 
به شماره 29610-  مالک  لذا حسب درخواست  باشد  نمی  میسر  ثبت هم  قانون   15 ماده 
از  تحدیدی  عملیات  و  منتشر  اختصاصی  حدود  تحدید  آگهی  وسیله  بدین   98/11/10
ساعت 8 صبح روز  98/12/7 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به مالک یا 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 ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را 
کتبا به این 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 مضی مهلت یاد شده و ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی به نام وی ادامه خواهد 

یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: 98/11/13
1562 م/الف

محمود مهدی زاده - رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139860319062000714 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا محسنی گوکی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 59 صادره از گلباف در یک باب مغازه به مساحت 37/65 مترمربع 
پالک 14 فرعی از 2234 -  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2234- اصلی واقع در 
گلباف خیابان انقالب روبروی بانک کشاورزی خریداری از مالک رسمی آقای محمود 
بنانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/28

1549 م/الف
محمد مقصودی - رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف 

آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم(
شــرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان اســتان کرمان در نظر دارد با توجه به مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره شرکت، یک باب 
هتل ویالیی سه ستاره به آدرس: مشهد ـ طرقبه ـ روبروی پمپ بنزین جاده حصار گلستان بعد از پل آهنی سمت راست )هتل سحاب 

طرقبه( را با تشریفات قانونی به اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق مزایده به فروش برساند.
1- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: یک درصد قیمت پیشنهادی به صورت چک تضمینی  و یا ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت 

در پاکت )الف( قرار گیرد.
۲- قیمت پیشنهادی نیز در پاکت )ب( که پاکات به صورت الک و مهر به آدرس دفتر مرکزی کرمان: خیابان سپه - روبروی شهرداری 

مرکزی یا به ناظر هتل فوق )در مشهد( تحویل گردد.
۳- شرکت در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات در هر مرحله و زمان بدون هرگونه قید و شرط مختار است.

4- پرداخت وجه المعامله حداقل ۲/۳ به صورت نقدی و مابقی در زمان تنظیم سند دریافت خواهد شد.
۵- هزینه های درج آگهی و کارشناسی و قیمت ارزیابی و ... برعهده برنده مزایده است.

۶- به پیشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط، فاقد امضاء و سپرده های کمتر از میزان قانونی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۷- اشــخاص حقوقی می بایست دارای کد اقتصادی، شناســه ملی و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی بوده و اشخاص حقیقی ملزم به 

ارائه شناسنامه، کارت ملی و سایر مدارک مستند می باشند و نیز تایید می نمایند که هیچ گونه منع قانونی برای انجام معامله ندارند.
۸- چنانچه برنده مزایده حاضر به انجام معامله نشــود ســپرده وی به نفع شــرکت ضبط می گردد و با نفرات بعدی هم به همین ترتیب 

عمل می گردد.
۹- برنده مزایده می بایست مبلغ پیشنهادی را ظرف مدت 1۵ روز در وجه شرکت پرداخت نماید. در غیر این صورت با نفر بعد قرارداد 

منعقد می گردد.
زمان بازدید و تحویل پاکات: 

- از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز کاری جهت بازدید در نظر گرفته شده است.
- تحویل پاکات )الف و ب( از تاریخ 1۳۹۸/11/1۶ لغایت 1۳۹۸/11/۲۸ می باشد.

- افتتاح پاکات و اعالم نتایج کمیسیون معامالت در تاریخ 1۳۹۸/1۲/۰1 صورت می گیرد.
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس های فوق مراجعه و یا با شماره تلفن های ۳۲۲۶1۲۹۶ - ۳۲۲۶۲۳۲۷- ۰۳4- ۰۹1۳۳۹۵۷4۵۷  

)آقای اسدی نماینده شرکت در مشهد( تماس حاصل شود.
شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان
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فرهنگ و ادب

نوشتاری درباره رودکی سمرقندی؛
پدر شعر فارسی

مهم ترین دست آوردهای انقالب اسالمی ایران در حوزه ادبیات چه بوده است؟

سرویس ادبی - هنری کرمان امروز

 

به  فارسی  زبان  بزرگ  شاعر  نخستین  رودکی  محمد 
شعرهای  ارزشمندش  زندگی  طول  در  که  می رود  شمار 
برجای گذاشت.  از خود  را  فراوانی  آثار  و  بسیاری سرود 
انواع شعر مهارتی  و  بلندآوازه در فنون سخن  این شاعر 
خاص داشت و توانست با احیای شعر فارسی ، رهگشای  

شاعران  پس از خود باشد.
دوره سامانی، دوران رستاخیز، عصر خردگرایی و زمان 
اهالی  همت  به   دوره   این  در  است.  عقالنی  تفکر  احیای 
دانش ،  علم،  نهال  دانشمند،  وزیران  و  فرهنگ دوست 
بوی خوش  و  نشست  بار  به  و  بـالید  فـلسفه  و  فرهنگ 
دانش و معرفت آنان نه  تنها در تمامی جهان آن روزگاران 
تازگی  را  دانـش  جان  امروز  به   تا  آن  شمیم  که  پیچید 
احیای  در  سـامانیان  واقع  در  است.  بخشیده  شادابی  و 
از  وقفه ناپذیر داشتند  ایران، تالشی   ادب گذشته  و  زبان 
طریق  از  پارسی  زبان  گسترش  و  تقویت  به  طرف  یک  
وجـود  به  در  مترجمان  و  نویسندگان  شاعران،  تشویق 
آوردن آثـاری  بـه  زبان  فارسی پرداختند و از جهتی دیگر 
دلبستگان به فـرهنگ و تـمدن  ایرانی  را به پدید آوردن 
باستان  تاریخ نامه های  و  شاهنامه ها  کشیدن  نظم  به  و 
شاعر  توسی،  فردوسی  این جمع،  که  سرحلقه  واداشتند 
بلندآوازه  ایـرانی  اسـت. در ایـن میان شاعرانی برجسته، 
علمی- از جامعه  متأثر  هـر صورت  به   که   رودکی  چون 
بیان  برای  وسیله ای  را  شعر  بودند،  خود  زمان  عقالنی 
اندیشه ها و تفکرات  فلسفی  و حکمی  خویش قـرار دادند.

استاد  سمرقندی،  رودکی  محمد  بن  جعفر  ابوعبدالّل 
عنوان  به  زمین،  ایران  پرآوازه  شاعر  و  جـهان   شـاعران 
و  زنده کننده  و  شعر  شیوه های  و  ها  قالب  بنیانگذار 
شاعران   مـشهورترین   از  پارسـی  زبـان  گسترش دهنده 
دوره سامانی است که تفکرات فلسفی و اندیشه های ناب 
عقالنی را با ذوقی شاعرانه، آمـیزه  خـود کـرد، به طوری 
که از همین اشعار بازمانده، می توان صریحا اظهارنظر کرد 
اندیشه های  صـاحب  مـتفکری  و  عقل گرا  شاعری   او  که  

عقالنی بوده است.
نزدیک   چیزی   سروده ،  که  شعری  همه  آن  از  رودکی 
به یک هزار بـیت آن باقی مانده کـه  البته با این مقدار 
صریح  طور  به  نمی توان   ناقص   طور  به  هم   آن  شعر 
او  عـقالنی  جـهان بینی   و  فلسفی  اندیشه های  درباره 
باقی مانده،  ابیات  مقدار  همین  از  اما  کرد.  نظر  اظـهار 
مـی توان جـهان بینی و نـگاه  او را به جهان و هستی هر 
و  ناپایدار  بی ثبات،  جهان  او  نگاه  از  دید.  کم رنگ  چند 
شـرنگ آمیز اسـت . رودکی، خوش بودن را همیشه پس از 

توصیف وضع آشفته و ناهموار جهان به تصویر می کشد. 
او به فلسفه اپیکوری یکی از فالسفه یونانی معتقد بود و 
خیام،  چون  افرادی  فـکری   پایـه  شاید  تفکرات،  همین 

عطار و حـافظ را بنا نـهاده است.
شاعران  هنوز  که   سامانی   دوره   عقل گرای  جامعه  در 
پنجه بر تفکر صـاحب  خردان  آن  نینداخته اند و تـسامح 
دیـنی و مذهبی در دستگاه آنها، جای خود را به تعصب 
به  خاص  نگرشی  با  رودکی  بود،  نداده   خردستیزی  و 
ایـن  حاصل  و  می نگرد  هستی  و  جهان  زندگی،  مرگ ، 
از  خبر  که  می ریزد  ابیاتی  قالب  در  را  خود  اندیشه های 
تفکر درونی و اندیشه حاصل  از جهان بینی  او می دهد. از 
زنـدگی رودکـی چندان مطلب  مستندی  در دست نیست، 
نقل  او  درباره  مطالبی  تذکره نویسان،  جهت  هـمین  بـه 
هاله ای  در  را  او  شخصیت  و  زندگی   کم کم   که   کرده اند 
اسطوره   به   فارسی،  تاریخ شعر  و در  برده   فرو  افسانه  از 
و  رودکی  زندگی  دربـاره  افـسانه سازی  اسـت.  پیـوسته 
مـوضوعی  هـر  که  اسـت  شـده   سبب  او  بسیار  شهرت 
کـه در حول و حوش زمان وی بـه نوعی به پدیده ادبی 

ارتباط یابد. 
اشعار رودکی

سوق  شدن   اسطوره   طرف   به  را  رودکی  که  مـوضوعی 
که  فردی  نخستین  اوست.  اشعار  تعداد  مسأله  می دهد، 
درباره تعداد اشعار رودکی سخن گفته، رشیدی  سمرقندی 
بهارستان ،  از جمله جامی در  است. بیشتر تذکره نویسان 
امین احمد رازی در هفت اقلیم، نجاتی در بساتین الفضال، 
همین   تقریبا  رشیدی،  گفته  همین  به  توجه  با  هـمگی  

مقدار با انـدکی کـم و زیـاد ذکر کرده اند.
شـعر  او را بـرشمردم سیزده  ره ، صد هزار هم  فزون  آید 

اگر چو نانش باید بشمری 
بیت، چنین معنی می شود: شعر  ایـن صـورت  کـه در 
او را سیزده بار شمردم ، صد هزار بیت بود، اگر چنان که  
بـایسته است تو آنها را بشماری  بیشتر از آن می شود!! از 

این رو باید گفت رودکی شاعری بسیارگو بوده است.
ایران  بزرگ  شاعران  به  نسبت  تقدم  وجود  با  رودکی 
از  بسیاری  می رود.  شمار  به  نیز  پرکارترین ها  از  زمین 
تذکره نویسان و شاعران نزدیک به زمان او، رودکی را کور 
مادرزاد می دانند و بعضی او را »شاعر تیره چشم« گفته اند، 
از افردای  که  بـه  کـوری وی اشاره کرده اند، می توان  از 
دقیقی  ابومنصور محمد  برد.  نام  ناصر خسرو  و  فردوسی 
که یکی از شاعران نزدیک به  زمان  مرگ رودکـی اسـت ، 

چـنین  سروده:
تیره چشم  شاعر  وان  بایستی/  زنده  شهید  استاد 
و  الفاظ خوش  با  گفتندی/  مدیح  مرا  شاه  تا  روشن بین/ 

معانی رنگین
فردوسی که زمان تولدش، مصادف با مرگ رودکی بـوده 
انوشیروان،  خسرو  روزگار  وقایع  در  شاهنامه،  در  اسـت 

و  کـلیله  نظم  و  ترجمه  آوردن،  درباره  ساسانی  پادشاه 
دمـنه، چنین می گوید:

اکنون همی  از پهلوی بدینسان که  تازی شد  به  کلیله 
بشنوی /  به تازی همی بود تا گاه نصر بدان گاه که شد 

در جهان شاه نصر
خود  کوری  به  ای  اشاره  هیچ جا  خود  آثار  در  رودکی 
از  می توانست  کـه  جـایی  بهترین  شاید  است،  نکرده  
کوری، در کنار پیری شـکوه کـند، در قـصیده »دندانیه« 

بود. جایی که می گوید:
تو رودکی را ای ماهرو! کنون بینی بدان زمانه ندیدی 
که این چنینان بود/ بدان زمانه ندیدی که در جهان رفتی 

سرود گویان، گویی هزاردستان بود
سخن  خود  ضعیفی   از  نیز  "مادرمی"  قصیده  در  البته 
نمی آورد.  مـیان  بـه  سخنی  خود  کوری  از  اما  می گوید 
این نمونه ها و نـظایر آن، کـه از شعرهای او باقی  مانده، 
بینا بوده  تا آخر عمر   این که  دیده  او  بر  صراحتی دارد 
است. تصویرهای  شعری  وی  نیز دلیل دیگری    بر بینایی او 
بود. تصویرهای شـعر رودکی، تصویرهایی اصیل و بنیادی 
تـیزبینی   و  بـا دقـت   را  آنها  نشان می دهد که شاعر  و 

انتخاب  کرده است.
خـورشید  را ز ابـر دهد روی گاه گاه  چونان حصاریی که 

گذر دارد از رقیب
در تذکره ها آمده، رودکی چنگ نواز بوده است. می گویند 
اندازه ای  به  موسیقی  و  شعر  در  رودکی  چیرگی  و  توان 
بود که نیروی افسونگری شعر و نوازندگی وی در ابونصر 
سامانی چنان تأثیر گذاشت که وی پس از شنیدن شعر 
»بوی جوی مولیان« بدون کفش، هرات را به مقصد بخارا 
ترک کرد. این داستان که در کتاب چهار مقاله از نظامی 
عروضی آمده  بر این قرار است که امیرنصر سامانی از بخارا 
به هرات می رود و دلبسته هوای هرات می شود. بازگشت 
به بخارا را چنان فصل به فصل عقب می اندازد که مدت 
لشکریانش  در هرات می مانند.  و مالزمانش  او  چهارسال 
که دلتنگ بخارا شده بودند به رودکی که در آن زمان نزد 
امیرمحتشم، مقبول القول بود روی آورده و به او گفتند 
اگر هنری بورزد و شاه را به بازگشت به بخارا ترغیب کند، 

۵۰ هزار درم به او پاداش می دهند.
کارگر  نثر  لطیف  هوای  این  در  می دانست  نیز  رودکی 
از هوای هرات  بنوازد که  و  بسراید  باید چیزی  و  نیست 
لطیف تر بنماید. از این رو قصیده ای می سراید و هنگامی 
آن  و  نواخته  بود، چنگ  کرده  سامانی صبوحی  امیر  که 
تصنیف را با آواز می خواند و امیر چنان تحت تاثیر قرار 
می گیرد که بدون آنکه کفش را در پایش کند، سوار بر 
نقل  و  می تازد  بخارا  طرف  به  مستقیم  و  می شود  اسب 
او می بردند  است که کفش هایش را تا ۲ فرسنگ دنبال 
از لشکریان می گیرد. آن قصیده  و رودکی ۵۰ هزار درم 

اینگونه است:

همی  آید  مهربان  یار  یاد  همی  آید  مولیان  جوی  بوی 
/ ریگ آموی و دُرشتی های او زیرپایم پرنیان آید همی

 رودکی در ادبیات فارسی
رودکی را پدر ادبیات فارسی دانسته اند. پیش از وی شعر 
فارسی سروده می شد اما کیفیت اشعار رودکی آغازگر راه 
شناس  ایران  فرای  ریچارد  بود.  فارسی  ادبیات  پیشرفت 
آمریکایی عقیده دارد که رودکی در تغییر خط از پهلوی 
به خط فارسی نقش داشته است. در تذکره ها و کتاب های 
پارسی اشعار وی بارها ذکر شده  که همین ها اساس جمع 
آوری دیوان وی بودند. اشعار او بارها به وسیله  شاعران 
ایرانی مورد استقبال قرار گرفت و بارها در تضمین ها از 
آنها استفاده شد. وی در میان شاعران فارسی بسیار مورد 
وی  نکوهش  به  زبان  فردی  کمتر  و  بوده  احترام  و  ارج 
گشوده است. او شعر فارسی را از پیروی از شعر عربی جدا 
کرد و اوزان و قالب های جدید فارسی به وجود آورد و با 
ترجمه منظومه های مختلف و ُسرایش اشعار حکیمانه و 
تعلیمی و نیز تغزالت و مدیحه راه را برای پیشرفت شعر 
فارسی به خوبی گشود. از افرادی که از سروده های رودکی 
در اشعار خود تضمین آورده اند می توان به غضایری رازی، 
سیستانی،  فرخی  سمرقندی،  سوزنی  مختاری،  عثمان 
معزی نیشابوری، خاقانی شروانی، ابوسعید ابوالخیر، موالنا 
جالل الدین بلخی و حافظ اشاره کرد. درباره غزلیات وی 
است عنصری  فارسی  در دست غزل  نمونه  نخستین  که 

بلخی می گوید:
وار  رودکی  من  غزل های   / بود  نیکو  وار  رودکی  غزل 

نیست
آثار مطرح رودکی

مهم ترین اثر او کلیله و دمنه منظوم است، کتابی هندی 
وسیله  به  و  بزرگمهر  دستور  به  ساسانیان  دوره  در  که 
برزویه طبیب به پارسی میانه ترجمه شد و داستانی رمز 
معاصران  از  منشی  نصرالل  است.  حیوانات  زبان  از  آمیز 
را  مقفع  ابن  ترجمه  نیز در سده ششم  بهرامشاه غزنوی 
به نثر پارسی کشید. داستان منظوم شدن کلیله و دمنه 
توسط رودکی در شاهنامه نیز منقول است. شیخ بهایی در 
کتاب کشکول خود آورده است که منظومه کلیله و دمنه 

رودکی مشتمل بر ۱۲هزار بیت بوده است.
دمنه را گفتا که تا این بانگ چیست با نهیب و سهم این 
آوای کیست؟/ دمنه گفت او را: جز این آوا دگر کار تو نه 

هست و سهمی بیشتر
از دیگر آثار رودکی می توان به سندبادنامه اشاره کرد. 
عصر  از  که  بوده  هندی  اصلی  از  هم  سندبادنامه  اثر 
عرب  ادبیات  به  ایران  از  و  شد  وارد  ایران  به  ساسانیان 
به  سامانیان  دوره  در  سندبادنامه  یافته است.  راه  اروپا  و 
فرمان نوح بن نصر سامانی به فارسی ترجمه شد. برپایه 
پژوهش های پاول هرن شرق شناس مشهور آلمانی مربوط 

به سندبادنامه رودکی است:
آن  آن دستار  وندر  پاک  برداشت  آن شکر  و  گرنج  آن 
باد پس  چو  آمد  فرود  دکان  از  زن  آن  بست خاک/  زن 

فلرزنگش بدست اندر نهاد
وی  رباعی های  و  غزل ها  را  رودکی  غنایی  اشعار  عمده 
تشکیل می دهند. نخستین مدیحه در پارسی در سیستان 
در  که  کرد سروده شد  بسام  و  وسیله محمد سگزی  به 
مدح یعقوب لیث بود. مهم ترین و معروف ترین مدیحه 
او در مدح ابوجعفر احمد بن محمد امیر سیستان است و 
با این مطلع آغاز می شود: مادر می را بکرد باید قربان/بچهٔ 

اورا گرفت و کرد به دندان
البته  که  دارد  نیز  هجویاتی  مراثی،  مدایح  جز  به  او 
تعدادشان چندان زیاد نیست. او در مدح بسیار میانه رو 
بوده و اثری از تملق و چاپلوسی در مدحیاتش نمی توان 
یافت. از مراثی معروف او نیز ۲ مورد که برای شهید بلخی 
و خواجه مرادی سروده شده است، شهرت دارد. در شعر 
رودکی پند و اندرز و سخنان حکیمانه نیز به وفور یافت 
می شود که همین گونه در شعر کسایی مروزی، فردوسی 
و ناصرخسرو نیز آمده است. بیشتر پند و اندرزهای رودکی 
اخالقی و درباب هوشیاری و هشدار است که خواننده را 

به پندگیری و عبرت آموزی از جهان وا می دارد:
زمانه پندی آزادوار داد مرا زمانه را چو نکو بنگری همه 
پند است / به روز نیک کسان گفت تا که غم نخوری بسا 
تو آرزومند است/ زمانه گفت مرا: خشم  به روز  کسا که 
خویش دار نگاه کرا زبان نه به بند است پای دربند است
منبع:خبرگزاری ایرنا

سرویس فرهنگی - ادبی کرمان امروز
 

گفت وگو  در  »دارساوین«  کتاب  نویسنده  عالمیان  سعید 
با خبرنگار گروه فرهنگی خبرگزاری پیرامون تفاوت ادبیات 
پیش و پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران گفت: ادبیات 
ایران در حوزه خاطره نگاری تنها  انقالب اسالمی  از  پیش 
یا  و  افراد خاص که عموما درباریان  از  تعدادی  به  منحصر 
افراد پر نفوذ بودند منحصر می شد، این خاطرات عموما از 
سوی خود افراد نوشته می شد که بیشتریادداشت های روزانه 
از انقالب اسالمی  آنان بود. فعالین سیاسی در زمان پیش 
به خاطره نگاری می پرداختند و چیزی به عنوان خاطرات 
پیروزی  از  پس  اما  نداشتیم،  انقالب  از  پیش  در  شفاهی 
ابتدا  در  و  شد  شروع  نگاری  خاطره  ایران  اسالمی  انقالب 
مبارزین انقالب اسالمی ایران از ۱۵ خرداد سال ۴۲ آغاز به 
فعالیت در زمینه خاطره نگاری کردند بدین ترتیب خاطره 

نگاری با انقالب اسالمی ایران جان گرفت و متولد شد. 
هشت  آغاز  و  اسالمی  انقالب  زمان  بودن  نزدیک  وی 
سال دفاع مقدس را عامل مهم در کم پرداخته شدن به 
موضوع پیروزی انقالب اسالمی دانست و ابراز کرد: از آنجا 
دفاع  سال  هشت  آغاز  و  ایران  اسالمی  انقالب  وقوع  که 
مقدس از نظر زمان به هم نزدیک هستند و جنگ تحمیلی 
هشت سال متوالی به طول انجامید بخش اعظم نوشته ها و 
خاطره نگاری ها به دفاع مقدس اختصاص داده شده است. 
را  ایران  اسالمی  انقالب  از  نگاری پس  عالمیان خاطره 
مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: خاطره نگاری دفاع 

انقالب  از  پس  سال های  طی  در  را  فراوانی  رشد  مقدس 
اسالمی ایران پشت سرگذاشت و در طی این مدت توانست 
به رشد و شکوفایی قابل توجهی دست یابد، پیشرفت در 
حوزه های پژوهش، نگارش و توسعه ژانر خاطره نویسی از 
جمله تحوالت قابل توجه پس از پیروزی انقالب اسالمی 

ایران است. 
در  مهم  عاملی  را  نگاری  خاطره  از  مردم  استقبال  وی 
رواج این ژانر دانست و تصریح کرد: خاطره نگاری از اقشار 
اسالمی  انقالب  از  رزمندگان پس  و  مختلف مردم، شهدا 
نیز  مخاطبان  استقبال  کرد.  پیدا  گسترده ای  رواج  ایران 
در این حوزه، کاری ارزشمند و قابل توجه بود همین امر 
موتور محرک برای سرعت بخشیدن به رشد خاطره نویسی 

شد. 
نگاری  خاطره  نقش  فکه«  در  »مالقات  کتاب  نویسنده 
کرد:  تاکید  دو  دا  قرار  بررسی  مورد  وقایع  ثبت  در  را 
گذر زمان عظمت هشت سال دفاع مقدس را روز به روز 
متعدد  کتاب های  انتشار  میان  این  در  می دهد  افزایش 
رزمندگان  سینه  در  ناگفته ای  راز های  چه  می دهد  نشان 
وجود داشته و خاطره نگاری تا چه میزان در استخراج این 

اطالعات کمک کرده  است. 
ادبیات  عنوان  با  جدیدی  ادبیات  حضور  درباره  وی   
و  ایران  اسالمی  انقالب  از  بعد  کرد:  ابراز  حرم  مدافعان 
با حمله استعمار  پس از خاتمه هشت سال دفاع مقدس 
به خاورمیانه و شکل گیری فعاالن حوزه ادبیات مدافعان 
مدافعان  ادبیات  یعنی  عنوان  همین  با  نیز  ادبیاتی  حرم، 

حرم شکل گرفت و تاثیر خاصی را بر ژانر خاطره نگاری 
گذاشت، هرچند هنوز با مقوله دفاع از »حرم اهل بیت)ع(« 
فاصله نگرفته ایم تا تاثیر آن چند برابر شود، اما انتشارات 
این حوزه کرده اند  به چاپ کتاب هایی در  اقدام  مختلفی 
در  معتقدم  من  است.  کرده  پیدا  استمرار  ادبیات  این  و 
آینده هرچه از مسئله ظهور و سقوط داعش فاصله بگیریم 
سوری  عراق،  ایرانی،  رزمندگان  نقش  به  پرداختن  برای 
فاخرتر  ما  ادبیات  لذا  هستیم  نگاری  خاطره  نیازمند   .. و 

می شود. 
مورد  ادبیات  بر  را  ایران  اسالمی  انقالب  تاثیر  عالمیان 
بررسی قرار داد و تاکید کرد: انقالب اسالمی ایران مردم 
را به صحنه آورد و گام نوین برای توسعه ادبیات برداشته 

که  اسوه هایی  و  آمدند  به صحنه  نویسندگان جدید  شد، 
بازار بودند را مطرح کردند لذا  قهرمانانش مردم کوچه و 
عالوه بر استقبال مردم شاهد توسعه و گسترش ویژه ای در 
حوزه ادبیات هستیم، بدین ترتیب آینده بسیار درخشانی 

در حوزه ادبیات شاهد خواهیم بود. 
مراکز  از  یکی  را  ایران  اسالمی  انقالب  اسناد  مرکز  وی 
ایران  اسالمی  انقالب  فعالین  خاطرات  کتاب های  انتشار 
ایران  اسالمی  انقالب  اسناد  مرکز  کرد:  اظهار  و  دانست 
انقالب  خاطرات  انتشارات  به  که  بوده  مراکزی  جمله  از 
اسالمی ایران پرداخته و توانسته دراین زمینه فعالیت های 
خوبی را انجام دهد، اما با این حال انقالب اسالمی ایران 
فاصله  معتقدم  من  دارد.  را  پیش  از  بیش  پرداخت  جای 

فاحشی در بین کتاب های که به انقالب اسالمی پرداخته 
اند با کتاب هایی که به دفاع مقدس اختصاص داده شده 

وجود ندارد. 
عالمیان به نهضت ترجمه که به تازگی برپا شده اشاره و 
ابراز کرد: اکنون پس از انقالب اسالمی ایران شاهد ظهور 
نهضت ترجمه به عنوان یک حرکت مبارک هستیم، بدین 
ترتیب ماحصل آنچه به عنوان کتاب های ارزشمند و چاپ 
شده از پیروزی انقالب اسالمی ایران تا هشت سال دفاع 
مقدس و مدافعان حرم تولید شده را می توان به دنیا صادر 

کرد. 
وی خاطرات پیروزی انقالب و رویداد های پس از آن را 
جان مایه ادبیات ایران دانست و ابراز کرد: خاطرات پیروزی 
انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی به عنوان دستمایه تولید 
آثار فاخر همواره قابل استفاده است، حتی ترجمه این آثار 
بی مرزی  انرژی  ایران  اسالمی  انقالب  است.  ارزشمند  نیز 
از این پتانسیل  را در منطقه رها کرده است لذا استفاده 
منطقه  مردم  به  اتکا  نیازمند  آن  پیش  از  بیش  توسعه  و 
است و آگاهی بخشی مردم با کمک کتاب های نوشته شده 

کاری مهم محسوب می شود. 
امنیت  توسعه  و  ایران  اسالمی  انقالب  حقایق  بیان  وی 
کرد:  خاطرنشان  و  داد  قرار  بررسی  مورد  را  منطقه  در 
مردم تشنه حقایق انقالب اسالمی ایران هستند و افزایش 
آنان  افزایی  بصیرت  در  قطعا  با کمک کتاب  آنان  آگاهی 
گذشته  از  محکمتر  مقاومت  خط  و  داشت  خواهد  تاثیر 

خواهد شد.
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اهدای خون سالم، اهدای زندگی 

روزانه خوانی

به قلم
 ناصرفرهادی )پاژ(

نیم نگاهی  به تاریخچه جشن سده به بهانه گذر از ایام این آیین

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد 
جشن سده یادبودی است به جا مانده از دوران باستانی 
ما که به روایت افسانه ها از دوران کیومرث و هوشنگ 
به  که  است  جشنی  آن  و  باشد  می  طهمورث  نواده 
نوعی شکرگزاری  به  و  است  بوده  آتش  مناسبت کشف 
از این لطف اهورایی برپا می گردید و آتشی عظیم که 
با این عمل  خرمن بزرگ بوته ها را فروزان می کرد و 
سیاهی شب  به روز روشن تبدیل می شد. شبی پر از 
در  و  نهادند  نام  سده  آورد  می  وجود  به  که  را  نشاط 
نور  این  آمدن  پدید  از  و سپاسگزاری  بود  نیایشی  واقع 

خداوندی بر زمین. 
های  سربلندی  و  ها  پیروزی  یادآوری  جشن  این 
فرهنگ و تمدن ایرانی و در واقع سند هویتی قوم آریایی 
این  گوید  می  شاهنامه  در  کبیر  فردوسی  باشد.  می 
جشن یادگار پیدایش آتش در دوران سرد زمین و شروع 

آغازین زندگی انسان بر روی کره خاکی بوده است: 
یکی جشن کرد آن شب و باده خورد 

سده نام آن جشن فرخنده کرد 
ز هوشنگ ماند این سده یادگار 

بسی باد چون او دگر شهریار 
تعداد  چون  که  باورند  این  بر  پژوهشگران  از  جمعی 
رسیده  صد  عدد  به  انسان  نخستین  کیومرث  فرزندان 
بود برای شادمانی ورود فرزند صدم جشنی برپا نمود و 
نامش را سده نهاد. ابوریحان بیرونی در کتاب "التفهیم" 
به مناسبت آنکه از آغاز جشن سده تا نوروز پنجاه شب 

و پنجاه روز باقی مانده است و تعداد فرزندان کیومرث 
نامش  و  برگزارکردند  را  جشن  این  بود  رسیده  صد  به 
بن  شهمردان  بیرونی  ابوریحان  از  بعد  نهادند.  سده  را 
ابی الخیر رازی هم در کتاب نجوم خویش به نام روضه 
تایید  را  ابوریحان  داستان  نیز  المنجمین در سال 466 
کرده و ذکر نموده که فریدون این جشن را فرموده و به 
او رسمیت داده است و دانایان و دانشمندان هم چون 
دیدند وجود آتش به خاطر گرمایشی که دارد باعث از 
بین رفتن آلودگی ها و عفونت ها و امراض ویروسی که 
در هوا وجود دارد می شود به آن توجه نمودند و آن را 
بیشتر مورد کاوش و بررسی و به فال نیکش گرفتند و 
وجود آتش را نعمتی برای از بین بردن تاریکی و بیماری 
دانستند. در برخی نوشتارها عنوان شده ضحاک که خود 
دارای بیماری های فراوانی بوده که حتی برای آرامش 
تا  کرد  می  قربانی  را  جوان  دو  روزی  دوشش  مارهای 
غذای مارها را تامین کند بر این فروزندگی آتش صحه 
نهاده است. سالها بعد از آن زمان که ما در آن زندگی 
می کنیم هم هنوز بر پاک کنندگی آتش و ضدعفونی 
کنندگی آن اعتقاد داریم و همین امر در آیین های دینی 

ما نیز وجود دارد .
 جشن سده بیشتر در میان مردمان حاشیه نشین کویر 
مانند جنوب خراسان ، کرمان و ... متداول تر و پابرجا 
تر می باشد آنها شبی دلگرم کننده و گرمابخشی را در 

هوای سردزمستانی کویر به شادمانی می پردازند.
منوچهری دامغانی می گوید: 
بر لشکر زمستان نوروز نامدار 

کر دست رای تاختن و عزم کارزار 
و نیک بیامدست به پنجاه روز و شبش 

جشن سده طالیه به نوروز نامدار 
البته باید با کمال تاسف بگویم که بدترین دوران کم 
محلی کردن به سنتها و آیین های گذشتگان حال حاضر 

می باشد و نسل ما متاسفانه هویت خودش را گم کرده 
نیاکانش بسته، در  افتخارات  این همه  بر  است و چشم 
از این خواب شوم  باید  حالیکه االن موقع آن است که 
بیدار شویم و قدر این داشته ها را بدانیم و در پایداری 

آنها بکوشیم و به قول ملک الشعرای بهار 
کسی که از پدران ننگ داشت ناخلف است 

که مرد را شرف باب و مام نام دهد 
ولی از طرفی جای بسی افتخار است که تنی چند از 
سوخت  می  عزیزمان  وطن  برای  دلشان  که  ما  بزرگان 
تا  که  اند  زده  نوشتارهایی  و  ها  مقاله  نوشتن  به  دست 
متاسفانه  و  نماید  می  یادآوری  را  ما  فراموشی  حدودی 
درود  اند.  کشیده  خاک  نقاب  در  چهره  خودشان  اکثرا 
در  عزیزان  این  های  نوشته  از  مقداری  باد!  روانشان  بر 
ایرانشناسی به چاپ رسیده است و  انجمن  آثار  سلسله 

درواقع با این کار هشداری داده شده به کسانی که در 
روزگار ما می توانند به عنوان یک پدیده تاریخی از این 
یادآور  آنها  به  و  کنند  جلوگیری  جدید  نسل  فراموشی 
شوند که اگر این سنت ها فراموش شود ایران و ایرانیت 
ما هم از بین خواهد رفت و همانطوری که اگر شاهنامه 
نبود زبان و ملیت ما هم نبود و تنها همین تک کتاب 
است که زنده کننده گذشته های افتخارآمیز ماست. در 
اینجا به عنوان یک خدمتگزار ناچیز آرزو می کنم آنهایی 
که دست به قلم دارند و محقق می باشند با نوشتن این 
میراث های کهن فرهنگی بتوانند پاسداری باشند برای 

این سرزمین جاویدان.
حال می پردازیم به تعدادی از نوشتارهای این بزرگان 
می  ماست.  مدنظر  که  سده  باستانی  جشن  مورد  در 
یک  واقع  در  که  ما  ملی  غرور  هزار  از  یک  که  دانیم 

شراره آسمانی است رستگاری من خواهد بود و آتش 
گرمابخش سده در وجود من گرمای خودش را خواهد 

داشت چون من آن را آتش مهر خداوندگار می دانم.
و  بزرگان  از  نامی  دانم  می  خود  وظیفه  جا  این  در 
نویسندگان و پژوهشگران که زحمت زیادی برای ریشه 
یابی جشن سده کشیده اند را نوشته تا  از این بزرگان 
این  اکثر  اگر چه  باشیم.  و سپاسگزارشان  نموده  تقدیر 
عزیزان در قید حیات نیستند و همین طور از سازمان 
ایرانشناسی که با حوصله و تحمل و بردباری این نوشته 
ها را جمع آوری کرده و در مجموعه ای به چاپ رسانیده  
از  عبارتند  نویسنده  بزرگان  این  شود.  تمجید  باید  نیز 
استاد سعید نفیسی، حبیب یغمایی، جمشید سرویشان 
بهرام  شهریاری،  پرویز  پوروشسب،  بهمن  کرمانی، 
برگزاری جشن  درباره  چنین  هم  و  رئیسی  خدابخشی 
مجلس  نماینده  گیو  رستم  آقای  که  کرمان  در  سده 
نوشتاری  طی  زرتشتیان  انجمن  رییس  و  ملی  شورای 
که به سازمان ایران شناسی ارسال نموده است شرایط 
برگزاری این آیین راتوضیح داده اند و سازمان هم موارد 

فوق را به چاپ رسانیده است. 
جعفر  استاد  که  شوم  متذکر  دانم  می  الزم  اینجا  در 
شمال  ادبیات  کرسی  صاحب  و  دانشگاه  استاد  یاحقی 
شرق کشور و دانشگاه مشهد و عضو فرهنگستان زبان 
و ادبیات و چهره ماندگار کشور هستند به اتفاق یاران 
فرهنگ سرای فردوسی مطالب این اساتید را جمع آوری 
چاپ  به  سده  جشن  عنوان  تحت  کتابی  در  و  نمودند 
رسانیده اند که این کار بسیار الزم و پسندیده به نظر می 
رسد و امید که این ادیبان که بیشتر از اساتید دانشگاه 
فردوسی مشهد می باشند با همین تالش بقیه سنت ها 
و آیین ها را جمع آوری کرده و به چاپ برسانند تا با 
مطالعه آنها و کاوش و توزیع در بین جوانان به ماندگاری 

آنها همت نمایند.

همه چیز درباره صدا های ذهنی 
سرویس اجتماعی کرمان امروز

همه ما صدا هایی درون سر خود داریم. صدا هایی که 
اوقات  از ذهن پیچیده ما نشأت می گیرند. شاید خیلی 
نادیده شان  بخواهیم  هم  شاید  نباشیم؛  آن ها  متوجه 
بگیریم؛ اما این جریان پیوسته از زمزمه ها را ممکن است 

بار ها در طول روز بشنویم
در حقیقت چیزی که به عنوان ندای درونی از آن یاد 
می کنیم، روزی یک صدای بیرونی بوده که ما را مخاطب 

قرار داده است.
به گزارش شفا آنالین، برخی وقت ها این صدا ها دلگرم 
سمت  به  که  می کنند  تشویق  را  ما  و  هستند  کننده 
اهداف خود برویم. اما مشکل از جایی شروع می شود که 
ندا های درون، چهره دیگر خود را رو می کنند. ندا هایی 
مجازاتگر، تحقیر کننده و سرزنشگر. »تو حال مرا به هم 
قدر  »چه  می آوری«،  بدشانسی  همیشه  »تو  می زنی«، 
همیشه احمقانه رفتار می کنی« و از این دست جمالت، 
نمونه هایی از عباراتی است که این ندای سرکوب کننده 
کجا  از  دقیقا  ذهن  صدا های  اما  می آورد.  خود  زبان  به 

می آیند؟
منشأ صدا های ذهن

در حقیقت چیزی که به عنوان ندای درونی از آن یاد 
می کنیم، روزی یک صدای بیرونی بوده که ما را مخاطب 
قرار داده. والدین عصبانی، خواهر یا برادری بزرگ تر که 
در روزگاری دور با زبان تهدید با ما لب به سخن گشوده 
هیچ  می رسد  نظر  به  که  ناراضی  همیشه  رییسی  یا  و 
جمله  از  کنیم،  برآورده  را  توقعاتش  نتوانسته ایم  وقت 
کسانی اند که ما صدای سرزنششان را تبدیل به ندا های 
در  و  »باالدست«  افراد  این  کرده ایم.  خود  ذهن  درونی 
نظر ما »معتبر« بار ها و بار ها توانسته اند افکارمان را هر 

طور که خواسته اند تغییر دهند.
بخشی دیگری از ندا های درون همان عباراتی هستند 
ما  حقیقت  در  گرفته ایم.  آرامش  آن ها  با  بار ها  ما  که 
عباراتی که در زندگی مان سازنده هستند را درونی سازی 
این صدا ها  به ندا های درون تبدیل کرده ایم.  و آن ها را 
می توانند جمالت مشاور، روانشناس، والدین مهربان و یا 
دوستان ما باشند که در لحظات بحرانی مکرراً شنیده ایم 
خود  ذهن  اعماق  در  گنجی  مانند  آن ها  از  اکنون  و 

نگهداری می کنیم.
ما  زندگی  بر  تاثیراتی  چه  درون  صدا های 

می گذارند؟
این ندا می تواند تمام جنبه های زندگی شخص را تحت 

روابط  نفس،  به  اعتماد  و  نفس  عزت  دهد.  قرار  شعاع 
و  همه  تحصیلی،  و  کاری  عملکرد  حرفه ای،  و  شخصی 
همه می توانند در صورت وجود صدا های درونی مخرب 
این  هم  دلیلش  ببینند.  را  مالحظه ای  قابل  آسیب های 
است که تصور مثبت ما از خودمان در اثر شنیدن ندای 
درون دچار تحریف شود. در حقیقت صدای ذهن همان 
قدر که در لحظات بحرانی زندگی می تواند ما را نجات 
دهد و ما را در رسیدن به مقاصدمان یاری دهد، به همان 

اندازه هم می تواند سد راه مان شود.
چرا باید به صدای ذهن مان توجه کنیم؟

آخرین باری که به مهم ترین هدف زندگی خود و آن 
چه که بیشتر از همه چی می خواهیدش فکر کرده اید، 
لحظاتی  گذراندن  حال  در  که  باری  آخرین  بوده؟  کی 
هم  دقایقی  برای  توانسته اید حتی  زندگیتان  در  سخت 
توقف  لحظه  در  و  فراموش کنید  را  که شده همه چیز 
کنید چطور؟ ممکن آن است آن قدر روی چیز هایی که 
از شما  یا شریک زندگیتان  و  جامعه، دوستان، خانواده 
توقع دارد تمرکز کرده باشید که گوش کردن به نداِی 

دروِن سازنده به نظرتان خنده دار و واهی بیاید.
ممکن است تبدیل به انسانی شده باشید که فقط به 
صدای اطرافیان توجه می کند و خودش نمی داند دقیقا 
در همین ثانیه باید چه کاری انجام دهد. این جاست که 
باید به ندای درون پناه ببرید. آلبرت انیشین می گوید: 
»هیچ چیز بهتر از همان آگاهی و فهمی که یک مسأله 
را به وجود آورده، نمی تواند آن را حل کند.« دسترسی 
به یاری های ندای درون همان چیزی است که می تواند 
شما را هم از لحاظ احساسی و هم ذهنی برای از میان 
برداشتن چالش ها یا روبه رو شدن با زندگی، آماده کند.

توجه به صدای درون همچنین باعث می شود ما دنیای 
بهتری برای اطرافیانمان بسازیم. اگر ندای محبت آمیز و 
نوازشگر ذهنتان را بشناسید و آن را با دقت گوش کنید، 
مهربانی نسبت به خودتان را باعمق وجود حس خواهید 
کرد و در نتیجه این مهربانی در رفتار شما با دیگران هم 
خود را نشان خواهد داد. اگر نسبت به خودتان احساس 
خوبی داشته باشید، دنیای اطرافتان و انسان هایی که در 

آن زیست می کنند را زیباتر خواهید دید.
چطور صدای درون را تشخیص دهیم؟

کاماًل  طور  به  که  دارند  را  این  توانایی  افراد  از  بعضی 
واضح و روشن، ندای درون خود را بشنویم. چنین کسانی 
کمک  ندا  این  از  گیری هایشان  تصمیم  در  می توانند 
اما  می دهند.  انجام  هم  به سرعت  را  کار  این  و  بگیرند 
برای بسیاری از ما، اوضاع این گونه نیست. ما نمی دانیم 

اصاًل  و  داریم  نیاز  به چه چیزی  چه می خواهیم،  دقیقاً 
در زمان حال چه احساسی داریم. اما اصاًل جای نگرانی 
نیست، چرا که این امکان برای ما وجود دارد که چنین 
توانایی را خودمان به دست بیاوریم. بسیار هم ضروری 
پرسش  این  به  باید  اول  اما  کنیم.  را  کار  این  که  است 
پاسخ دهیم که چرا بسیاری از ما نمی توانیم این ندای 

درون را به راحتی تشخیص دهیم.
صدا های  وجود  چرایی  مانند  هم  سوال  این  پاسخ 
سرزنشگر، محیط اطراف ما و کسانی هستند که با آن ها 
بزرگ شده ایم. در حقیقت صدای درون ما به این دلیل 
به گوش ما نمی رسد چرا که ابتدا دیگران آن را نادیده 
گرفتنه اند. هنگامی که به این دنیا پا گذاشته ایم، آنان ما 
را مجبور کرده اند به جای این که به ندای درون خودمان 
توجه کنیم، چیزی که آن ها می گویند را بشنویم و ارج 
نهیم. در نتیجه صدایی که ذهن با آن ما را خطاب قرار 
می داد آرام آرام به یک نجوا تبدیل شد که در هیاهو و 

شلوغی های زندگی گم شده است.
برای بلندتر کردن این صدا و شنیدنش، این است که با 
خود کمی وقت بگذرانید. همیشه که نباید وقتی اوقات 
فراغتی برای خود دارید، به کاری مشغول شوید. در زمان 
با  که می خواهید  ببینید  دوستی  مانند  را  فراغت، خود 

او به معاشرت بپردازید. افکاری که از ذهنتان می گذرد 
بر  و  دهید  و گسترش  بسط  را  ایده هایتان  بنویسید،  را 
مواقع  این  در  کنید. همچنین  گفتگو  با خود  آن ها  سر 
دیگر  ارتباطی  وسیله  هر  و  موبایل  گوشی  کامپیوتر،  از 
کنید  قطع  را  اینترنت  و  فای  وای  بگیرید. کمی  فاصله 
و به ذهن خود متصل شوید. چرا در مترو یا اتوبوس به 
و دیسالیک شوید،  دنیای الیک  در  این که غرق  جای 

کمی در ذهن خود کند و کاو نکنید؟
چطور باید صدا های منفی درون را کنترل کرد؟

کتاب  در  که  قدم  به  قدم  راهکاری  ارائه  به  اینجا  در 
صدا درمانی، نوشته دکتر رابرت فایر استون آمده است، 

می پردازیم:
بگوید،  به شما  دارد  ندای درون سعی  را که  آنچه   .۱
شناسایی کنید. جنبه ای از زندگیتان را که صدا ها بیشتر 
کنید،  را سرزنش می کنند مشخص  آن حیطه شما  در 
سپس روی چیز هایی که در آن حوزه می شنوید تمرکز 
کنید. ضمیر جمالتی که می شنوید را از اول شخص به 
خیلی  »من  مثال  برای  دهید.  تغییر  مفرد  دوم شخص 
تنبلم« را به »تو خیلی تنبلی« تبدیل کنید. با این کار 

به تهاجمی بودن این عبارات بیشتر پی می برید.
می توانید  راحت تر  اکنون  اول،  قدم  برداشتن  با   .۲

تشخیص دهید که این ندا ها از کجا سروکله شان پیدا 
شده. کم کم بر وضوح صدا افزوده می شود و حتی لحن 
آن ها را شناسایی خواهید کرد. این جا است که یادتان 
شنیده اید.  را  چیز هایی  چنین  کسانی  چه  از  می آید 
همان  »این  می گویید:  خود  با  مرحله  این  در  احتماالً 
عبارتی است که پدرم به من می گفت«، »مادرم مرا این 
گونه خطاب قرار می داد« و یا »حس می کنم در کودکی 
با  بود.«  انداز شده  با چنین عبارتی طنین  فضای خانه 
برداشتن این قدم حس شفقت نسبت به خود در شما 

تقویت خواهد شد.
۳. اکنون باید به این ندا ها پاسخ دهید. اگر در جایی 
مانند کالس می خواهید در بحث درسی شرکت کنید، 
اما ندای »کسی نمی خواد به چیزی که می خوای بگی 
اجتناب  به  مجبور  را  شما  نگو...«  هیچی  کنه...  گوش 
من  که  »چیزی  دهید:  پاسخ  چنین  آن  به  می کند، 
می خواهم به بحث اضافه کنم باارزش و شنیدنی است. 
برایشان مهم  قائلند و  ارزش  برای من  افراد  از  بسیاری 

است که من چه می گویم."
در  قدر  چه  عباراتی  چنین  که  کنید  فکر  این  به   .4
گذاشته اند.  تاثیر  شما  رفتار  روی  قبلی  موقعیت های 
ندا های  تاثیرات  شناسایی  به  قدم  این  حقیقت  در 
باال،  مثال  در  دارد.  تاکید  شما  گذشته  بر  درون  منفی 
بر  درون  ندا های  این  قدر  چه  شد  خواهد  متوجه  فرد 
و چه  تاثیرگذارند  بحث کردن در کالس  از  او  اجتناب 
دست  از  صدا ها  این  خاطر  به  گذشته  در  فرصت هایی 
رفته اند. البته هدف این نیست که با برداشتن این قدم، 
شما  آگاهی  مقصود،  بلکه  بخورید؛  را  گذشته  افسوس 

نسبت به توانایی تغییر رفتار در خودتان است.
۵. اکنون زمان تغییر در همان حیطه ای از زندگی که 
در قدم اول روی آن تمرکز کرده بودید رسیده است. در 
توجه داشت.  نکته  به دو  باید  قدم  این  برداشت  هنگام 
یک این که از رفتار های مخربی که نتیجه ندا های منفی 
به  بیشتر  که  این  دوم  و  کنید  دوری  هستند  درونتان 
این  برعکس خواسته  دقیقاً  بروید که  رفتار هایی  سمت 
ندا ها هستند. برای مثال، یک فرد خجالتی در برداشتن 

این قدم باید به سمت معاشرت های بیشتر برود.
البته ناگفته نماند ضد حمله به ندا های مخرب درون، 
در  است  ممکن  است.  همراه  اضطراب  با  و  سخت 
برداشتن قدم پنجم شکست بخورید و نتوانید رفتار خود 
را آن گونه که می خواهید تغییر دهید. اما نگران نباشید، 
اگر بیشتر تالش کنید و  مراحل صدا درمانی را دوباره 

قدم به قدم طی کنید، موفق خواهید شد.
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مهدی یراحی دوباره 
ممنوع الکار شد

مهدی یراحی در اینستاگرام خود نوشت همه کنسرت هایش در 
تهران و شهرستان ها لغو شده است.

وزارت  مجموعه  توسِط  یراحی،  مهدی  "اینجانب  نوشت:  یراحی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی )این بار به سبب گفته هایم در کنسرت های 
ثانوی  تا اطالع  به جهت سياق و نگرشم(  اساساً  و...  اهواز و کرج 

عماًل از کار در سرزمينم ممنوع شده ام"
تمامی  در  من  اجراهای  برای  مجوز  اخذ  روند  دليل  به همين   
پيش  از  مجوزهای  و  مسدود  شهرستان ها  و  تهران  کنسرت های 

صادر شده لغو گردید.
سال  شده  تحميل  نامالیمات  و  "محدودیت ها  از  که  گفت  او 
هم  مسائل  این  درباره  شود  الزم  اگر  اما  نگفته  چيزی  گذشته" 

خواهد نوشت.
"پاره  کليپ  ویدیو  خاطر  به  خواننده  یراحی  مهدی  نيز  پيشتر 

سنگ" ممنوع الفعاليت شده بود.

زمان پرداخت عیدی
 بازنشستگان تأمین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تأمين اجتماعی گفت: در نيمه دوم ماه بهمن 
اجتماعی  تأمين  سازمان  بگيران  مستمری  و  بازنشستگان  عيدی 

پرداخت می شود.
مصطفی ساالری اظهار کرد: تأمين اجتماعی برای پرداخت عيدی 
و حقوق بازنشستگان این سازمان مشکل کمبود منابع ندارد و تا 

نهایتا پایان بهمن ماه عيدی بازنشستگان واریز خواهد شد.
مزایای  و  حقوق  ميزان  دولت  پيشنهاد  براساس  داد:  ادامه  وی 
دنبال  به  ما  و  یافت  خواهد  افزایش  آینده  سال  در  بازنشستگان 

اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان هم هستيم.
هرساله عيدی بازشستگان جدا از حقوق ماه بهمن براساس حروف 

الفبا به حسابشان واریز می شود.
و  بازنشسته  هزار   800 ميليون   2 حاضر  حال  در  سازمان  این 

مستمری بگير دارد.

شلیک مرگبار پدرزن به داماد
قتل  به  نور  شهرستان  در  خود  پدرزن  شليک  با  خانواده  داماد   

رسيد.
سبب  خانوادگی   اختالف  گفت:  نور  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
درگيری یک زوج در روستای عبداهلل آباد چمستان نور می شود که 
به درگيری بين  این مشاجره بين زن و شوهر تبدیل  در پی آن 

داماد و پدر زن می شود.
سرهنگ شاليکار افزود: در جریان کشمکش و درگيری پدرزن، داماد 
این خانواده را با شليک یک تير از سالح شکاری از پای در می آورد.

سرهنگ شاليکار ادامه داد: قاتل باحضور عوامل پليس آگاهی و 
ماموران انتظامی بخش چمستان دستگير، آلت قتل نيز ضبط و با 

حضور مقام قضایی صحنه قتل بازسازی شد.
ادامه  به قتل جهت  نور گفت: متهم  انتظامی شهرستان  فرمانده 
بازجویی های تخصصی و تکميل پرونده در اختيار کارآگاهان امور 

جنایی پليس آگاهی شهرستان نور قرار گرفت.

پایان کار خانم دکتر قالبی 
پس از ۱۰ سال در تهران

مأموران پليس آگاهی تهران بزرگ دو زن را که بدون هيچ سابقه و 
مدرکی خود را پزشک معرفی کرده و طبابت کرده بودند، دستگير 

کردند.
حدود دو ماه پيش بود که شکایتی از فعاليت غيرقانونی و اقدامات 
مجرمانه بک پزشک زن به پليس آگاهی ارجاع شد و در پی آن 
ماموران رسيدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار داده و به 

مطب این پزشک مراجعه کردند.
این زن  انجام شد،  با مجوز قضایی  آغاز تحقيقات مأموران که  با 
که خود را پزشکی حاذق معرفی کرده بود، شروع به تناقض گویی 
کرده و همين موضوع شک مأموران را بيشتر کرد و به همين دليل 
از وی درخواست مدارک نظام پزشکی و تحصيلی شد، اما این زن 

ادعا کرد که هيچ کدام از این مدارک را به همراه ندارد.
با دستور مقام قضائی مطب این زن مورد بررسی قرار گرفته و در 
ناهيد کشف شد که  نام  به  زنی ۳2 ساله  جریان آن مجوز طبابت 
این زن  نيز  راستا  در همين  است.  این مدرک جعلی  مشخص شد 
دستگير و به مقر پليس منتقل شد که در جریان آن به جرم خود 
اعتراف کرد و گفت که مدرک را از یکی از دوستانش گرفته و با آن 
بعدی  تحقيقات  در  همچنين  است.  کرده  مطب  تاسيس  به  اقدام 
هيچ  و  بوده  آشنا  بوتاکس  اصول  با  تنها  زن  این  که  شد  مشخص 
قضایی  دستور  با  و  اطالعات  این  کسب  با  ندارد.  پزشکی  تخصص 
عمليات برای دستگيری زنی که مدرک جعلی را در اختيار متهم قرار 
داده بود، آغاز شد که در جریان آن، این زن ۳8 ساله نيز در مطبش 
واقع در محدوده ميدان شهدا شناسایی و دستگيرشد؛ اما در جریان 
تحقيقات مشخص شد که او نيز فاقد هرگونه تخصص پزشکی است 

و حدود ۱0 سال است که با عنوان پزشک فعاليت کرده است.
مرکز اطالع رسانی پليس آگاهی پایتخت با تایيد این خبر اعالم 
افراد  این  و  شده  تشکيل  ای  پرونده  متهم  دو  هر  برای  که  کرد 
برای ادامه روند رسيدگی به جرم و کشف دیگر جرائم احتمالی و 

شاکيان در اختيار ماموران پایگاه ۵ پليس آگاهی قرار دارند.

خبر

اعالم آماده باش دولت به استانداری ها در رابطه با کرونا

انگلیس رسما از اتحادیه اروپا خارج شد

همه  اینکه  بر  تاکيد  با  جمهوری  ریيس  اول  معاون   
برای  باید  دستگاه ها  سایر  و  فرمانداری ها  استانداری ها، 
پيشگيری از ورود ویروس کرونا به کشور در آماده باش 
کامل باشند، گفت: الزم است وزیر کشور در این خصوص 
دستورات الزم را به تمام استان های کشور به خصوص 

استان های مرزی ابالغ کند.
راهکارهای  بررسی  جلسه  در  جهانگيری  اسحاق   

پيشگيری از ورود ویروس کرونا و مقابله با این ویروس با 
تاکيد بر اینکه اصلی ترین موضوع سالمت مردم است و 
هيچ مصلحت دیگری را نمی توان نسبت به این موضوع 
حفظ سالمت  موضوع  دولت  کرد:  اظهار  داد،  ارجحيت 
برای خود می داند که  ملی  و  قانونی  را وظيفه ای  مردم 
و مردم کشور  نيست  قابل چشم پوشی  به هيچ عنوان 
اطمينان داشته باشند که دولت در این گونه شرایط با 

جدیت در صحنه حضور دارد و با تمام توان اقدامات الزم 
را برای جلوگيری از ورود ویروس کرونا به کشور انجام 

خواهد داد.
 معاون اول ریيس جمهوری با قدردانی از دولت چين به 
خاطر انجام تمهيدات و کنترل های الزم برای جلوگيری 
اظهار کرد: چين شریک نخست  این ویروس،  انتشار  از 
ایران است و روابط صميمانه ای ميان دو کشور  تجاری 
وجود دارد و ایران آمادگی دارد کمک های مورد نياز در 

حوزه پيشگيری و درمان را به این کشور ارائه دهد.
استانداری ها،  همه  اینکه  بر  تاکيد  با  جهانگيری 
از  پيشگيری  برای  باید  دستگاه ها  سایر  و  فرمانداری ها 
ورود ویروس کرونا به کشور در آماده باش کامل باشند، 
افزود: الزم است وزیر کشور در این خصوص دستورات 
الزم را به تمام استان های کشور بخصوص استان های 
مرزی ابالغ کند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
نيز در این جلسه گزارشی از آخرین بررسی های صورت 
گرفته ارائه و تاکيد کرد: تا این لحظه هيچ مورد مبتال به 

ویروس کرونا در کشور مشاهده نشده است.
هوایی  زمينی،  مرزهای  تمامی  در  اینکه  بيان  با  نمکی 
پزشکی  تيم های  کشور  به  ورودی  مبادی  و  دریایی  و 
هيچ  به  مردم  سالمت  موضوع  از  گفت:  دارند،  حضور 
عنوان عقب نشينی نخواهيم کرد و هماهنگی های الزم 
با تمام استان ها انجام شده و آمادگی کافی برای انجام 
آزمایش های تشخيصی و شناسایی افراد مبتال به ویروس 

کرونا وجود دارد.
در  مختلف  صنایع  در  که  چين  اتباع  تمام  افزود:  وی 
با مليت چينی به  افرادی که  نيز  ایران فعاليت دارند و 
عنوان گردشگر به ایران سفر کرده اند، شناسایی و مورد 
بررسی قرار گرفته اند که خوشبختانه جای هيچ نگرانی در 

خصوص آلودگی این افراد به ویروس کرونا وجود ندارد.
وزیر راه و شهرسازی نيز در این جلسه گزارشی از تعداد 
شرکت های  و  چين  و  ایران  ميان  مستقيم  پروازهای 
هواپيمایی فعال در این مسير ارائه کرد و افزود: تمهيدات 

الزم برای انتقال دانشجویان ایرانی که در شهر ووهان 
انجام  بهداشت  وزارت  هماهنگی  با  دارند  حضور  چين 
از  کشورمان  اتباع  بازگشت  برای  نگرانی  و  شد  خواهد 

چين وجود ندارد.
فرهنگی،  ميراث  کشور،  وزرای  که  جلسه  این   در 
گردشگری و صنایع دستی، سخنگوی دولت و نمایندگان 
سایر دستگاه های ذیربط نيز حضور داشتند پس از بحث 
ویروس  ورود  از  پيشگيری  برای  نظر تصميماتی  تبادل 

کرونا به کشور اتخاذ شد.
در این نشست مقرر شد وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی آمادگی کامل را برای مقابله با ویروس کرونا و 
اقدامات الزم برای پيشگيری از ورود این ویروس به کشور 

داشته باشد.
وزارت  هماهنگی  با  کشور  وزیر  شد  مقرر  همچنين 
با  مقابله  و  پيشگيری  برای  را  الزم  دستورات  بهداشت 
ویروس کرونا، به استانداران و فرمانداران سراسر کشور 

بخصوص استانداران مرزی ابالغ کند.
برعکس  و  به چين  تهران  از  مستقيم  پروازهای  تعليق 
بود که  این جلسه  از دیگر مصوبات  برای دوره محدود 
مقرر شد وزیر راه و شهرسازی این موضوع را پيگيری 

کند.
وزیر راه و شهرسازی همچنين ماموریت یافت تمهيدات 
الزم را با هماهنگی وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه 
برای انتقال دانشجویان ایرانی ساکن در شهر ووهان چين 

انجام دهد.
امور خارجه  وزارت  این نشست همچنين مقرر شد  در 
کشورمان طی اطالعيه ای از شهروندان ایرانی بخواهد که 
تعویق  به  را  چين  کشور  به  خود  سفر  ثانوی  اطالع  تا 

بيندازند.
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  همچنين 
ماموریت یافت اطالع رسانی در خصوص ویروس کرونا 
را بر عهده بگيرد و مقرر شد تمام اظهارنظرها و اطالع 

رسانی ها با هماهنگی این وزارت خانه انجام شود.

 ۳۱ ساعت  آخرین  با  زمان  هم  )بریتانيا(  انگليس 
ژانویه به طور رسمی از اتحادیه اروپا خارج و بالفاصله 

وارد یک دوره انتقالی ۱۱ ماهه شد.
این کشور در این دوران انتقالی همچنان پيرو مقررات 
اتحادیه اروپا خواهد بود و سهم بودجه خود را پرداخت 

خواهد کرد.
خروج  مناسبت  به  سخنانی  در  انگليس  وزیر  نخست 
که  کرد  تصریح  اروپا  اتحادیه  از  کشور  این  تاریخی 
برگزیت یک پایان نيست بلکه یک آغاز است؛ لحظه ای 
که به گفته او فجر، طلوع می کند و پرده کنار می رود.

گفته  که  ویدیویی  کليپ  یک  در  جانسون   بوریس 
می شود در دفتر نخست وزیری ضبط شد و در آستانه 

خروج انگليس از اتحادیه اروپا منتشر شده است، افزود: 
اینک لحظه تجدید و تغيير است.

وی افزود؛ برگزیت برای بسياری لحظه  اميدواری است 
که هرگز تصور نمی کردند رخ دهد. البته برای بسياری 
دیگر لحظه اضطراب و شکست است. به گفته او، گروه 
سومی هم هستند که نگران بودند اختالفات سياسی 

هرگز به پایان نخواهد رسيد.
نخست وزیر انگليس با بيان اینکه تمام این احساسات 
را درک می کند، عنوان کرد: وظيفه ما به عنوان دولت 
و من این است که کشور را متحد ساخته و رو به جلو 

حرکت کنيم.
 وی، برگزیت را بازگشت اقتدار و تغييراتی دانست که 

به  آن  برای تحقق  این کشور، چهار سال پيش  مردم 
خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند.

تصميم  برگزیت  نيز  او  نگاه  از  که  داد  ادامه  جانسون 
درست و دمکراتيک مردم بود؛ چرا که »اتحادیه اروپا 
در طول ۵0 سال گذشته در مسيری حرکت کرده که 

با خاستگاه این کشور متناسب نبوده است.«
نخست وزیر انگليس، برگزیت را فرصتی توصيف کرد 
اتحاد،  مسير  در  را  کشور  می توان  اميد  به  اتکا  با  که 
سالمت  و  آموزش  نظام  تحول  ساخت ها،  زیر  تقویت 
اگر  که  کرد  اميدواری  ابراز  او  کرد.  خواهد  هدایت 
انگليس قدرتی را که دهه ها  اوضاع خوب پيش برود، 

بالاستفاده بود، دوباره به کار خواهد گرفت.

تصریح  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  جانسون 
کرد که برگزیت فصل جدیدی از دوستی و مشارکت 

ميان اتحادیه اروپا و انگليس خواهد بود.
بر اساس برنامه اعالم انگليس رأس ساعت ۱۱ به وقت 
محلی )2 و ۳0 دقيقه بامداد به وقت تهران( پس از ۴۷ 
سال به عضویت خود در اتحادیه اروپا پایان خواهد داد.

مرکز  در  پارلمان  مقابل  ميدان  در  برگزیت  هواداران 
لندن گردهم آمده تا لحظه خروج انگليس از اتحادیه 

اروپا را جشن بگيرند.
هم زمان پرچم این کشور از مقر اتحادیه اروپا و تعدادی 
دیگری از ساختمان های متعلق به این نهاد در بروکسل 
در مراسمی برداشته و با پرچم اتحادیه جایگزین شد.

سخنگوی سازمان هواپيمایی کشوری از تعليق پروازهای چين 
برای پيشگيری از ورود ویروس کرونا در راستای تصميم اتخاذ 
از ورود این ویروس خبر  شده در جلسه راهکارهای پيشگيری 

داد.
در پی شيوع و گسترش ویروس کرونا در چين و برخی دیگر 
از کشورهای جهان و همچنين پس از هشدار سازمان بهداشت 
از  پيشگيری  راهکارهای  بررسی  جلسه  زمينه،  این  در  جهانی 
ورود ویروس کرونا به کشور و مقابله با این ویروس به ریاست 

معاون اول ریيس جمهور برگزار شد.
درباره  کشوری  هواپيمایی  سازمان  سخنگوی  جعفرزاده  رضا 
تصميمات اتخاذ شده در حوزه هواپيمایی و پروازهای بين المللی 
به ایسنا گفت: با تصميم دولتمردان در جلسه بررسی راهکارهای 
تا  شد  مقرر  آن،  با  مقابله  و  کرونا  ویروس  ورود  از  پيشگيری 

پروازهای رفت و برگشت چين به حالت تعليق دربياید.
 او در پاسخ به سوالی مبنی بر این که مسافران ایرانی در این 
کشور چگونه می توانند به ایران بازگردند این گونه توضيح داد: 
از چين به کشور  ایرانی  بازگشت مسافران  تمهيدات الزم برای 

اندیشيده شده و هيچ مشکلی در این زمينه وجود ندارد.
سخنگوی سازمان هواپيمایی کشوری همچنين در پاسخ به سوال 
دیگری مبنی بر این که در شبکه های اجتماعی و توسط برخی 
کاربران نگرانی هایی درباره ضد عفونی شدن هواپيماهایی که با 
آن پروازهای چينی انجام می شود، مطرح شده است و آیا در 
این زمينه اقداماتی انجام می شود، گفت: همه اقدامات پيشگيرانه 
در مقابله با ورود ویروس کرونا برای هواپيماها، مبادی ورودی و 

مسافران انجام می شود و این اقدامات ادامه خواهد داشت.

 اعضای کميسيون تلفيق در جریان بررسی الیحه بودجه ۹۹، مصوبه ای را 
از سرگذراندند که طبق آن مبلغ یارانه نقدی از ۴۵ هزار و ۵00 تومان به ۷2 
هزار تومان افزایش پيدا می کند و در سال آینده تنها یک یارانه که ترکيبی 

از یارانه نقدی و یارانه معيشتی بنزین است پرداخت می شود.
تلفيق الیحه بودجه کل کشور در   آنطور که قوامی، سخنگوی کميسيون 
سال ۹۹ گفته است » بر اساس مصوبه کميسيون در سال آینده 28 هزار 
تومان به مبلغ یارانه در سال ۹۹ اضافه خواهد شد و از ابتدای فروردین سال 
آینده رقم یارانه نقدی از ۴۵ هزار و ۵00 تومان به ۷2 هزار تومان افزایش 

می یابد.
از مبلغ ۳۱ هزار ميليارد تومانی که در  بر اساس مصوبه کميسيون تلفيق 
گرفته  نظر  در  خانوارها  معيشتی  حمایت  طرح  اجرای  برای  بودجه  الیحه 
شده بود 20 درصد برای افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزیستی که ۷ 
ميليون نفر هستند اختصاص می یابد و 28 هزار ميليارد تومان باقيمانده بين 
این مصوبه  با  توزیع خواهد شد.  به صورت یکسان  بگير  یارانه  ۷8 ميليون 
کميسيون تلفيق ۱8 ميليون نفری که یارانه معيشت نمی گرفتند از این به 
یارانه  اعضای خانوار دریافت می کنند و مبلغ  با  را متناسب  یارانه  این  بعد 
پيدا  افزایش  تومان  هزار  به ۱22  نيز  امداد  کميته  و  بهزیستی  مددجویان 

خواهد کرد.«
وزیر  اخيرا  که  رسيده  تصویب  به  تلفيق  در کميسيون  در حالی  این طرح 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بيان اینکه »پرداخت یارانه ۷2 هزار تومانی در 
برنامه های دولت نبوده و این موضوع را از زبان خبرنگاران می شنود! « گفته 
است: نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی در قالب بودجه ممکن است 
به  است.  نرسيده  دولت  به  اجرایی  تکليف  هنوز  اما  کنند،  اعمال  تغييراتی 

نظر می رسد برای ایجاد یک شرایط مطلوب باید از هرگونه تشویش در ذهن 
مردم جلوگيری و شرایطی فراهم کنيم تا کسانی که درآمد ثابت، پایين و 
متوسط دارند،   مطمئن باشند که پرداخت یارانه و کمک معيشتی، برنامه با 
ثباتی است که می توانند روی آن حساب باز کنند و تا حد امکان دستخوش 

تغييرات نشود.
مرتضی افقه، استاد دانشگاه در گفت وگو با ایسنا، با بيان اینکه مصوبه اخير 
کميسيون تلفيق از دو جنبه قابل طرح و بررسی است اظهار کرد: نخست 
آنکه نمایندگان مجلس عمدتا به لحاظ فنی و علمی تسلط کافی به مسائل 
اقتصادی ندارند. در ایام تصویب بودجه، کشمکش برای کسب بودجه بيشتر 
برای شهر و استان مربوط و احيانا شائبه کار تبليغاتی برای کسب رای در 
انتخابات پيش روی مجلس دالیل پررنگ تری برای تصویب برخی قوانين 

هستند.
از حالت  مواردی  در  و  نيست  مناسب  بودجه  بررسی  این شيوه   افزود:  وی 
است  شده  پرهزینه  بسيار  آنکه  ضمن  می شود،  خارج  کارشناسی  و  علمی 
زیرا حجم عظيمی از نيروی انسانی در دولت از مرداد ماه شروع به تنظيم 
اما بعضا الیحه که  انرژی بسياری صرف می شود  بودجه می کنند و وقت و 
بودجه  ساختار  هرچيزی،  از  پيش  می شود.  رو  و  زیر  می شود  مجلس  وارد 

نویسی باید اصالح شود.
یارانه  توزیع  یارانه ها گفت:  به طرح هدفمندی  اشاره  با  دانشگاه  استاد  این 
یارانه ها«  »هدفمندی  اشتباه  به  را  نامش  و  نبوده  هدفمند  ابتدا  همان  از 
گذاشته اند. شاهد اجرای بدترین شيوه توزیع یارانه بوده ایم. باید یارانه چهار، 
پنج دهک باال را هرچه زودتر و در سال های قبل بتدریج حذف می کردند و 

درآمد ناشی از آن را به یارانه دهک های اول اضافه می کردند.

افقه ادامه داد: باید طوری برنامه ریزی و اقدام شود که با توزیع یارانه بيشتر 
در ميان دهک های پایين، درآمد افراد زیرخط فقر افزایش یابد و به خط فقر 
یا باالتر از آن نزدیک و از شمار افراد مبتال به فقر شدید و مطلق کاسته شود.

وی با بيان اینکه با ادغام یارانه و بسته حمایت معيشتی و توزیع آن ميان ۷8 
ميليون نفر، همان ۱8 ميليون نفری که از فهرست بسته معيشتی بگيران 
بی  اتفاق در شرایط  این  برمی گردند گفت:  این طرح  به  بودند  حذف شده 
پولی بودجه که مشخص نيست پيش بينی های درآمدی مخصوصا نفت تامين 

می شود یا خير؟ صورت گرفته است.
این استاد دانشگاه با بيان اینکه این مصوبه غيرعلمی و غيرکارشناسی یا با 
اهداف سياسی است و کمکی به روند بهبود توزیع درآمدها و خارج کردن 
افراد از زیرخط فقر نمی کند گفت: هدف توزیع یارانه باید این باشد که افراد 

زیرخط فقر مطلق را به صفر برساند.
افقه ادامه داد: به نظر می رسد صدای افراد دهک های باال، بلندتر است. درنظر 
اتخاذ تصميمات  در  و ضروری  اصل الزم  ملی یک  و مصالح  منافع  گرفتن 
بزرگ است. دولت باید با شهامت بيشتری یارانه دهک های باال را حذف و به 
صورت تصاعدی به پنج دهک اوليه اضافه کنند نه آنکه به سمت توزیع یارانه 

ميان همه افراد باشيم.
آنچه  اضافه کرد:  اهواز  دانشگاه چمران  اقتصاد  دانشکده  عضو هيات علمی 
از این مصوبه برمی آید این است که قصد دارند مبالغی را از یارانه و بسته 
معيشتی دهک های پایين کم و آن را ميان افراد بيشتری به صورت مساوی 
توزیع کنند. ضمن آنکه یارانه  ۷2 هزار تومانی نيز رشد نرخ تورم را در دو سه 
سال اخير پوشش نمی دهد. فاصله دهک های اول تا چهارم با خط فقر بسيار 

زیاد است و با این مبالغ جبران نمی شود.

تمهیدات ویژه برای بازگشت مسافران ایرانی از چین

چند نکته مهم درباره یارانه ۷۲هزار تومانی
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از محصل بلژیک تا پسر عقاب آسیا؛

لژیونر سنگربانان 

 تاریخ فوتبال ایران
سرویس ورزشی کرمان امروز
بررسی عملکرد سرشناس ترین دروازه بانان لژیونر تاریخ فوتبال ایران نشان 
می دهد که تعداد اندکی از سنگربانان ایرانی، موفق شدند عملکرد خوبی 

در تیم های اروپایی از خودشان نشان دهند.
پس از ماه ها مذاکرات تیم های مختلف آسیایی و اروپایی با وکیل علیرضا 
بیرانوند، دروازه بان شماره یک تیم ملی فوتبال ایران و پرسپولیس با باشگاه 
آنتورپ بلژیک به توافق رسید تا از فصل بعد در این باشگاه بازی می کند.

لژیونر شدن یک دروازه بان ایرانی در یک باشگاه اروپایی هر چند بی سابقه 
نیست اما آمار و ارقام نشان می دهد که دروازه بان ایرانی معدودی بودند که 
موفق شدند در باشگاه های اروپایی حضور پیدا کنند و عملکرد خوبی از 
خود به جای بگذارند و لژیونر شدن بیرانوند می تواند نقطه عطفی بر حضور 

دروازه بانان ایرانی در اروپا باشد.
تاریخ  لژیونر  دروازه بانان  سرشناس ترین  معرفی  به  نوشتار  این  ادامه  در 

فوتبال ایران می پردازیم:
اولین لژیونر

فوتبال  تاریخ  لژیونر  دروازه بان  اولین  نوعی  به  خان سردار؛  حسین علی 
فوتبال  در  موقع  آن  در  و  کرد  تحصیل  بلژیک  در  مدتی  او  است.  ایران 
باشگاه  سوییس  ژنو  سروت  آن  از  پس  کرد.  بازی  کشور  آن  باشگاه های 
حرفه ای خان سردار بود که موجب شد این دروازه بان اولین دروازه بان لژیونر 
تاریخ فوتبال ایران لقب بگیرد. باشگاه طوفان و کلوپ تهران، دیگر تیم های 

حرفه ای حسین علی  خان سردار در دوران بازیگری اش بود.
اسطوره آبی ها

ناصر حجازی؛ اسطوره فقید باشگاه استقالل،  در سال ۱۳۵۸ چند روز در 
تمرینات منچستر یونایتد شرکت کرد اما موفق نشد جذب این تیم شود. 
در سال  که  برمی گردد  بازیگری اش  دوران  پایان  به  لژیونر شدن حجازی 
۱۳۶۵ به تیم محمدان بنگالدش پیوست. او بعد از مدتی حضور در این 
باشگاه، به عنوان سرمربی این تیم بنگالدشی معرفی شد و در سال ۶۹ 

بازی خداحافظی خود را با این تیم انجام داد.
 گربه سیاه

مهدی عسگرخانی؛ اولین لژیونر تاریخ باشگاه فوتبال پرسپولیس است. او 
بعد از حضور ۳ ساله خود در باشگاه پرسپولیس و عملکرد نسبتا موفقی 
که در این تیم داشت در سال ۱۳۵۰ به السالمیه کویت پیوست و دو سال 
سنگربان این تیم کویتی بود. عسگرخانی بعد از کویت به ایران بازگشت و 

فوتبال خود را با باشگاه ابومسلم مشهد پایان داد.
پلیس آلمان

بهروز سلطانی؛ دروازه بان ثابت پرسپولیس در دوران هدایت علی پروین، ۸ 
سال مسوولیت دروازه سرخ پوشان پایتخت را بر عهده داشت و موفق شد ۵ 
قهرمانی با این تیم به دست آورد. او بعد از پرسپولیس در سال ۶۴ به تیم 

دسته دومی کلن پیوست و یک سال در این تیم حضور داشت.
سلطانی هم چنین ۳ ماه در تیم پلیس آلمان حضور داشت و برای این 
تیم بازی کرد. او درباره ماجرای رفتنش به آلمان می گوید: »ماجرای رفتنم 
به کلن آلمان این طوری بود که یک ایجنت فیفا، من و ناصر محمدخانی 
رفتیم،  آلمان  به  ما  برویم.  آلمان  به  تا  کرد  را دعوت  و حمید درخشان 
تست های مختلف دادیم و چند شهر مختلف را هم رفتیم. سرانجام کلن 
که یک دروازه بان می خواست، من را انتخاب کرد. حمید درخشان و ناصر 
محمدخانی هم بازیکنان خیلی خوبی بودند اما چون می خواستند با هم 

باشند، به قطر رفتند. اما من ماندم و در کلن بازی کردم.«
لژیونر ناموفق

ملی  تیم  و  پرسپولیس  دور  نه چندان  دروازه بان سال های  نکیسا؛  نیما 
ایران، پس از ۲ دوره دو ساله حضور خود در باشگاه پرسپولیس در سال 
۱۳۷۷ تصمیم گرفت که به تیم فالماتوری آلبانی برود اما نتوانست فرصت 
چندانی برای حضور در این تیم پیدا کند. کاواال یونان باشگاه اروپایی بعدی 
نکیسا در دوران بازیگری اش بود که در آن مدت هم موفق نشد عملکرد 

موفقی از خودش بر جای بگذارد.
 پسر دورگه

دانیل داوری؛ این دروازه بان که سابقه حضور در تیم  ملی فوتبال ایران را نیز 
در کارنامه دارد، بیشتر دوران بازیگری اش را در آلمان سپری کرده است. او از 
سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ در تیم های ماینس و اینتراخت برانشویگ حضور داشت.

داوری یک سال نیز در گراس هوپر سوییس توپ زد و از سال ۲۰۱۵ تا 
۲۰۱۹ در تیم های آرمینیا بیله فلد، دویسبورگ و روت وایس،  حضور پیدا 
کرد. این دروازه بان دو رگه ایرانی - آلمانی در ۲۲۶ تجربه اروپایی خود، ۲۸۶ 

گل دریافت کرد و ۷۰ کلین شیت به ثبت رساند.
 ریسِک کی روش

علیرضا حقیقی؛ دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران در رقابت های جام جهانی 
۲۰۱۴ برزیل، پس از موفقیتی که در جام جهانی به دست آورد و عملکرد 
نسبتا خوبی که در این رقابت ها داشت، از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ توانست 
لژیونر فوتبال ایران باشد و در تیم های اسپورتینگ کوویلیا پرتغال، روبین 
کازان روسیه، پنافیل پرتغال، ماریتیمو پرتغال، اسکیلستونا و سوندسوال 
سوئد حضور پیدا کند. حقیقی در ۵۸ بازی در مجموع این تیم ها ۱۰۳ گل 

دریافت کرد و موفق شد ۱۰ کلین شیت به ثبت برساند.
 آقای حاشیه

سوشا مکانی؛ دروازه بان سال های گذشته تیم فوتبال پرسپولیس پس از 
این که توسط کمیته اخالق فدراسیون فوتبال به مدت شش ماه از حضور 
در رقابت لیگ برتر محروم شد، تصمیم گرفت تا لباس لژیونری بر تن کند 
و موفق شد از سال ۹۵ به مدت دو سال در لیگ نروژ حضور پیدا کند. 
میوندالن و استرومسگودست نروژ، تیم هایی بودند که مکانی موفق شد 
در آن حضور پیدا کند و در ۴۰ بازی که مکانی در لیگ نروژ بود، ۳۸ گل 

دریافت کرد و ۲۰ کیلین شیت به ثبت رساند.
لژیونر غریب

عقیل اعتمادی؛ این دروازه بان ایرانی - هلندی که سابقه حضور در لیگ 
برتر ایران را با تیم های تراکتور و صنعت نفت آبادان دارد،  بیش تر دوران 
بازیگری  خود را در لیگ های دسته پایین هلند گذرانده است و تیم های 
هیرنفین و خرونینگن هلند از سرشناس ترین تیم هایی هستند که این 
دروازه بان در آن ها حضور داشته است. او در ۱۳۵ تجربه اروپایی خود ۲۴۸ 

گل دریافت کرده و ۲۹ کیلین شیت به ثبت رسانده  است.
یادگاِر بهترین  لبخندها

و  راه آهن  تیم های  از حضور در  به غیر  عابدزاده؛ پسر عقاب آسیا،  امیر 
پرسپولیس از سال۱۳۹۰ در تیم  لس آنجلس بلوز اولین تجربه حرفه ای 
در  حضور  سابقه  هم چنین  و  است  گذاشته  سر  پشت  را  خود  لژیونری 
آکادمی باشگاه تانتهام انگلیس را داشته است. عابدزاده در حال حاضر در 
تیم ماریتیمو پرتغال حضور دارد و در ۵۲ تجربه لژیونری، ۶۲ گل دریافت 

کرده است  و ۱۶ کیلین شیت به ثبت رسانده است.

تیم تکواندو پومسه نونهاالن جیرفت به مربیگری 
نرجس شریفی و سرپرستی اسما سعیدی عنوان 
سوم بخش تیمی هفتمین دوره لیگ برتر کشور 

را کسب کرد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
لیگ  دوره  هفتمین  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
برتر پومسه تکواندو با حضور ۱۰ تیم از مرداد ماه 

۹۸ شروع و در دو دور رفت و برگشت انجام شد.
ترکیب  با  جیرفت  نونهاالن  پومسه  تکواندو  تیم 
زهرا  فاطمه  سلیمانی،  نرگس  دهدشتی،  بهاره 

حیدری و نگین شفیعی زاده به مربیگری نرجس 
عنوان  به  سعیدی  اسما  سرپرستی  و  شریفی 
حضور  رقابت ها  این  در  کرمان  استان  نماینده 
یافت. در پایان در بخش تیمی، تیم های اصفهان، 
سوم  تا  اول  عناوین  )جیرفت(  کرمان  و  تهران 

رقابت ها را از آن خود کردند.
در بخش انفرادی و در رده ی بزرگساالن نیز نرجس 
از  رو هایی  پومسه  و  شد  قهرمان  نایب  شریفی 
و  اول  ترتیب در جایگاه های  به  نیز  قم  و  تهران 

سوم قرار گرفتند.

درخشش تکواندوکاران جیرفتی 
در کشور

گفت:  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
والیبال نشسته صنعت مس شهربابک در  تیم 

این فصل عملکرد قابل قبولی دارد.
استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  پاریزی  میثم 
مس  های  تیم  مسابقه  حاشیه  در  کرمان 
در  آمل  بهمن  ششم  شهدای  و  شهربابک 
گفت  در  شهربابک،  نشسته  والیبال  سوپرلیگ 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و 
خبرنگاران جوان  با درود به روح پر فتوح شهدا به 
ویژه شهدای مقاومت و افتخارآفرین دیار کریمان 

و  سلیمانی  قاسم  حاج  سپهبد  شهید  سردار 
تشکر از عوامل مجموعه ورزش شهربابک، گفت: 
امروز تیم والیبال نشسته مس شهربابک نمایش 
بهمن  تیم شهدای ششم  مقابل  را  قبولی  قابل 

آمل انجام داد.
او ضمن تشکر از عوامل برگزاری مسابقات لیگ 
را  مسابقات  سطح  کشور،  نشسته  والیبال  برتر 
باال عنوان کرد و افزود: علی رغم اینکه تیم مس 
را  رقابت ها  این  اولین حضور خود در  شهربابک 
تجربه می کند با توجه به جایگاهش در جدول 

عملکرد قابل قبولی دارد.
شهربابک  مس  فوتبال  تیم  حضور  به  پاریزی 
کرد  اشاره  کشور  دو  دسته  لیگ  رقابت های  در 
و اظهار کرد: این تیم با جایگاه قابل قبولی که 
در جدول رده بندی این مسابقات دارد، انتظارات 

هواداران شهرستان را برآورده کرده است.
او ابراز امیدواری کرد: روند رو به رشد در ورزش 
و شاهد  باشد  داشته  ادامه  شهرستان شهربابک 
حضور تیم شهرستان در لیگ های برتر کشوری 

باشیم.

پاریزی از فعالیت باشگاه های شهرداری، شقایق 
کرد:  بیان  و  یاد  ورزش شهربابک  در  استبرق  و 
خوشبختانه فضای همدلی در حوزه ی ورزش این 
شهرستان حاکم است و جا دارد از همه افرادی 
ویژه  به  می کشند،  زحمت  زمینه  این  در  که 

مسئوالن ارشد شهرستان تشکر کنم.
ابراز  و  قدردانی  رسانه  صدیق  اصحاب  از  او 
امیدواری کرد: ورزش شهربابک در حوزه قهرمانی، 
همگانی و در بخش بانوان بتواند جایگاه خوب و 

رو به رشدی را داشته باشد.

خوشکسوتان  فوتبال  مسابقات  دوره  نخستین 
با  سال   ۵۰ تا   ۴۰ سنی  رده  در  کرمان  استان 

قهرمانی تیم نرماشیر پایان یافت.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
مسابقات  دوره  نخستین  جوان،  خبرنگاران 
فوتبال خوشکسوتان استان کرمان در رده سنی 
۴۰ تا ۵۰ سال در چهار گروه با شرکت ۱۵ تیم 

برگزار شد.
به میزبانی  این رقابت ها  بازی های گروه چهارم   
کوهبنان پیگیری شد که تیم های نرماشیر و بم 
جواز  خود،  گروه  دوم  و  اول  تیم های  عنوان  به 

حضور در دور دوم را کسب کردند.
در  نیز  مسابقات  این  دوم  گروه  رقابت های   
کرمان،  سیرجان،  تیم های  حضور  با  سیرجان 

فهرج و انار دنبال شد.
 مسابقات گروه اول هم در راور با شرکت تیم های 
میزبانی  به  سوم  گروه  و  منوجان  و  راور  زرند، 
بافت با حضور تیم های ارزوییه، بافت، کهنوج و 

رفسنجان برگزار شد.
خوشکسوتان  های  رقابت  فینال  مرحله ی  در   
نرماشیر  و  سیرجان  تیم های  کرمان،  استان 

در  نرماشیر  پایان  در  که  رفتند  هم  مصاف  به 
ضربات پنالتی توانست تیم سیرجان را شکست 

دهد و عنوان قهرمانی را از آن خود کند.
 این بازی در زمین شهرداری کرمان برگزار و در 
مهلت قانونی با تساوی بدون گل پایان یافت و 
در نهایت کار به ضربات پنالتی کشید و نرماشیر 

توانست قهرمان شود.

نشسته  والیبال  برتر  لیگ  رقابت های  ادامه  در 
نتیجه سه  با  تیم صنعت مس شهربابک  کشور، 

بر دو مغلوب تیم شهدای ششم بهمن آمل شد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان  ، در چارچوب رقابت های لیگ 
مس  صنعت  تیم  کشور،  نشسته  والیبال  برتر 
تختی  استادیوم  والیبال  سالن  در  شهربابک 
نتایج  با  ترتیب  به  را  ابتدایی  شهربابک، دو ست 
۲۲ بر ۲۵ و ۲۱ بر ۲۵ به تیم شهدای ششم بهمن 

آمل واگذار کرد.

شهربابکی ها ست های سوم و چهارم را با نتایج ۲۵ 
بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۰ از آن خود کردند.

ست پنجم و پایانی این مسابقه نیز با نتیجه ۱۵ 
بر ۱۲ به سود میهمان آملی به پایان رسید.

بهمن  تیم شهدای ششم  رضایی سرمربی  هادی 
استان های  با خبرنگار گروه  آمل در گفت و گو 
باشگاه خبرنگاران جوان  ، حضور هواداران پرشور 
با  گفت:  و  کرد  تحسین  را  شهربابک  مس  تیم 
توجه به اینکه تیم مس اولین حضور خود در این 
رقابت ها را تجربه می کند، اما نمایش خوبی دارد.

والیبال  سالن  در  مسئوالن  به حضور  اشاره  با  او 
نگاه  و  گذاری  سرمایه  به  باید  افزود:  شهربابک 
ورزش  به  کوچک  شهرستان  این  که  ارزشی ای 

جانبازان و معلوالن دارد، آفرین گفت.
فرید صائبی سرمربی تیم صنعت مس شهربابک 
نیز به خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
اکثر  تقریباً  اینکه  به  توجه  با  گفت:   ، جوان  
بازیکنان تیم ملی والیبال نشسته در دو تیم مس 
شهربابک و شهدای ششم آمل هستند، بازی  این 

دو تیم مقابل هم، خوب و نزدیک بود.

و  جنگید  خوب  خیلی  مس  اینکه  بیان  با  او 
توانست دو ست را از آن خود کند، افزود: بهترین 
تکنیک ها و تاکتیک های والیبال نشسته در این 

مسابقه به نمایش گذاشته شد.
بی  هواداران  مودب  و  شور  پر  حضور  به  صائبی 
نظیر مس شهربابک در دنیا اشاره و تصری کرد: 
مسئوالن والیبال کشور نیز اذعان دارند که مس 
شهربابک پرشورترین و بهترین هواداران را دارد و 
والیبال نشسته و  تیم  آنان  با حمایت  امیدواریم 

ایستاده این شهرستان بیش از پیش بدرخشد.

رضایت مدیرکل ورزش کرمان از عملکرد تیم مس شهربابک 

نرماشیر قهرمان مسابقات خوشکسوتان فوتبال استان شد

باخت تیم والیبال نشسته مس شهربابک مقابل تیم آملی

خبر
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به قلم 
محمد فتح نجات

همیشگی  همراهان  و  خوانندگان  از  یکی  دیروز  صبح 
اینکه  وجود  با  و  کرد  برقرار  تلفنی  تماسی  ما  با  روزنامه 
هیات  و  بود  شده  انتخاب  شماره  این  یک  عکس  سوژه 
تحریریه درباره آن اتفاق نظر پیدا کرده بودند، مجبور به 
بسیار  را مطرح کرد که  انتقادی  تغییر سوژه شدیم. وی 
بجا بود و به همین دلیل در اولویت قرار گرفت. ایشان به 
عدم وجود مراکز جمع آوری کمک برای سیل زدگان در 
سطح شهر اشاره کرد که متداول است در موارد خاص در 
میادین اصلی شهر کرمان برپا می شود. همواره دیده ایم 
که کمیته امداد امام خمینی )ره( و هالل احمر کرمان و 
بسیاری از نهادهای خیریه دیگر چادرهایی در مناطق پُر 
رفت و آمد شهر کرمان برپا می کنند که نه تنها موجب 
خودش  بلکه  شود  می  مردمی  رسانی  کمک  در  تسهیل 
تبلیغ و ترغیبی است برای مددرسانی های مادی از سوی 
مردم. اما متاسفانه با توجه به تماسی که ایشان گرفتند و 
مشاهدات عینی خبرنگارما؛ در سطح شهر کرمان به قصد 
جمع آوری کمک های مردمی برای سیل زدگان استان 
کرمان و استان همسایه هیچ چادر و یا مرکزی دایر نشده 
سهیم  خیر  امر  این  در  خواهند  می  که  مردمی  و  است 

باشند در شهر کرمان سردرگم هستند.
فردی که  با ما تماس گرفت گالیه خود را اینگونه مطرح 
استانی های  این هم  برای  کرد: »من چند روز است که 
عزیز که در سیل گرفتار شده اند مقداری جنس خریده 
باید کجا تحویلشان دهم و  اما متوجه نمی شدم که  ام، 
تماسی  واسطه  به  سرانجام  سرگردانی  روز  چند  از  پس 
باید به  با هالل احمر کل استان گرفتم متوجه شدم  که 

از طی حدود 30  و پس  کنم  مراجعه  مرکزی  ساختمان 
پله به اتاقی که برای جمع آوری این کمک ها تعبیه شده 
است برسم. خیلی برای من عجیب بود که چرا این روند 
تسهیل نشده است و آیا مردم دیگر هم به مانند من اینقدر 
پیگیر هستند که پرس و جو کنند و تا این ساختمان خود 
را برسانند؟ درحالی که بسیار مشاهده می کنیم در زمان 
دیگر  زدگان  موارد حتی جنگ  دیگر  و  نیکوکاری  جشن 
کشورها به سرعت چادرها برپا می شوند و کمک رسانی 

تسهیل می شود!«
به عنوان یک رسانه مردمی بر خود وظیفه دانستیم که 
در این باره قلم بزنیم و به این نکته اشاره کنیم که چرا 
اند و در حالی که  مسئوالن در این زمینه کوتاهی کرده 

کمک  نیازمند  استان  جنوب  در  خانوار  هزار  سه  حدود 
هستند،  مددرسانی  مشتاق  بسیار  نیز  مردم  و  هستند 
انجام نشده  این کمک رسانی  برای تسهیل  هیچ مرکزی 
است و همانطور که آن همشهری عزیز و خّیر اشاره کرد 
مرکزی  و  چادر  هیچ  شود،  فاش  نامش  که  نخواست  و 
و روند  برپا نشده است  آمد کرمان  و  پُر رفت  در مناطق 
مددرسانی مردمی به این عزیزان حادثه دیده بسیار سخت 
با  باره  این  در  مربوطه  امیدواریم که مسئوالن  باشد.  می 
احساس مسئولیت بیشتری اقدام کنند و در روزهای آینده 
آوری کمک  چادر جمع  دو  یا  یک  حداقل  برپایی  شاهد 
برای سیل زدگان کرمانی باشیم. به امید فردایی بهتر که 

در آن دست استمداد به حال خود رها نشود.

سرویس علم و دانش کرمان امروز
 

 حدود سه سال پیش، فیلم »چهره های پنهان« در سینما های آمریکا 
داستان  درباره ی  فیلمی  اکران شد.  دیگر  برخی کشور های  و  اروپا  و 
نژادی  تبعیض  زندگی 3 زن سیاه پوست که در سال هایی که  واقعی 
علیه سیاهان بیداد می کرد، در اداره کل ملی هوانوردی و فضا )ناسا( 
به عنوان مهندس و سرپرست و »کامپیوتر« کار می کردند. فیلمی که 
تبعیض نژادی و جنسیتی علیه زنان در دهه ی ۱۹۶0 در عرصه ی علوم 
و فنون را نشان می دهد و تاکیدی است که چطور نقش مهم و کلیدی 

آن ها نادیده گرفته شده، بی اهمیت تلقی شده و ثبت نشده است.
بود که در  ریاضی دانی  زنان  از  یکی  کاترین جانسون،  فیلم  این  در 
ناسا به عنوان »کامپیوتر« کار می کرد. کاترین جانسون، یکی از بیش 
از ۸0 زنی بود که طی چند دهه )از ۱۸۸۵ به بعد( در ناسا به عنوان 

»کامپیوتر« استخدام شده بودند و کار محاسباتی انجام می دادند.
چهل سال قبل از آن که زنان در آمریکا حق رای کسب کنند، اولین 
هاروارد«  کالج  »رصدخانه  استخدام  به  ابتدا  ریاضی دان  زنان  گروه 
را  ابتدایی  تصاویر  که  بود  این  زنان  از  گروه  این  اصلی  کار  درآمدند. 
کنند.  بررسی  و  مطالعه  بود،  شده  گرفته  سیاره ها  و  ستاره ها  از  که 
بسیاری از اولین دانسته های بشر درباره سیاره های دیگر و ستاره ها، 
حاصل مطالعه و زحمت این زنان است که هیچ وقت بابت این کشف ها 
اعتباری ندیدند. برخالف مردان ستاره شناس، نام هیچ یک از این زنان 
بر سیاره ها و ستاره ها گذاشته نشد. تا همین چند سال قبل، مجموع 
و  اندک  بسیار  نیز  زنان  این  باارزش  کار  درباره  اطالعات  و  دانسته ها 

مهجور بود.
شد،  استخدام  »کامپیوتر«  به عنوان  رصدخانه  در  که  زنی  اولین   
ویلیامینا فلمینگ بود. فلمینگ در دهه ۱۸۷0 میالدی از اسکاتلند به 
ایاالت متحده آمریکا مهاجرت کرده بود. وقتی که باردار بود، همسرش 
او را رها کرد. فلمینگ که محتاج یک لقمه نان بود، به عنوان مستخدم 

در خانه ادوارد پیکرینگ که در آن زمان رئیس رصدخانه کالج هاروارد 
بود، استخدام شد. پیکرینگ به شکلی اتفاقی متوجه هوش سرشار و 
استعداد منحصربفرد فملینگ در زمینه علوم نجوم و ریاضیات شد و 
چندی بعد او را در اقدامی که جسورانه و تابوشکن بود، در رصدخانه 
در رصدخانه  به عنوان متخصص  که  بود  زنی  اولین  او  کرد.  استخدام 

استخدام شد.
در سال ۱۸۸۱ فلمینگ »سحابی سراسب« را کشف کرد. این سحابی 
که ۱۵00 سال نوری با زمین فاصله دارد، در شرقی ترین نقطه صورت 
فلکی شکارچی )ستاره نطاق( قرار گرفته است. وقتی سحابی سراسب 
کشف شد، مردان دیگری که در رصدخانه کار می کردند، کشف مهم 
فلمینگ را نادیده گرفتند. چندسال بعد، یکی از این مردان متخصص 
نجوم، سراغ کشف مهم و نادیده گرفته شده فملینگ رفت و این کشف 
را به اسم خود جا زد. حاال که یک مرد این کشف را اعالم می کرد، 
همه او را تشویق و تحسین کردند و تمام اعتبار کار به نام این مرد زده 
شد. سال ها گذشت تا محققان و مورخان فهمیدند که این کشف، کار 

فلمینگ بود و بس.
 آنی جامپ کنون، یکی دیگر از زنان کلیدی بود که در سال ۱۸۹۶ 
به استخدام رصدخانه کالج هاروارد درآمد. او کسی است که سیستم 

طبقه بندی ستاره ها و اجرام آسمانی را طراحی و تدوین کرد. سیستم 
کارآمد و مهمی که تا امروز هم مورد استفاده است.

مهم  غایت  به   نقشی  که  بود  دیگری  زنان  از  لویت،  سوآن  هنریتا 
داشت. او کسی است که »قانون لویت« را کشف کرد. کشف مهمی که 
برای اولین بار به نجوم شناسان این امکان را داد که فاصله در فضا را 
اندازه گیری کنند که گامی بسیار کلیدی و مهم در فهم بیشتر فضا بود. 
او خوش شانسی بیشتری داشت، دست کم کشف مهم اش به نام کس 

دیگری ثبت نشد و اسمش بر کشف کلیدی اش ثبت شد.
 سال ها بعد از زنان »کامپیوتر« در رصدخانه کالج هاروارد و بعدتر 
زنان در همان ساختمانی که روزی  از  روز ها گروه دیگری  این  ناسا، 
فلمینگ و جامپ در آن جا کار می کردند، در حال تحقیق و غباررویی 
و  نجوم شناس  ریاضی دان،  زنان  پنهان  و  ناگفته  و  مهم  تاریخ  از 

متخصصی اند که پیشرفت علوم فضایی بدون آن ها اصال ممکن نبود.
لیندسی اسمیت زرول، زنی که سرپرستی تیم تحقیق درباره تاریخ 
پنهان این زنان را برعهده دارد، می گوید انقدر حجم داده ها درباره ی 
و  اسم  اول  کار جز مشتی حروف  ابتدای  در  بود که  اندک  زنان  این 
فامیل چیز زیادی در چنته نداشتند. گزارش های کوتاهی که می گفا 
»آ. دال« در تحقیق به فالن نتیجه مهم رسید، »ب. م« توانست فالن 

نظریه را پیش ببرد.
به  تدریج در انبار های غبارگرفته بایگانی، نزدیک به 30 جعبه اسناد 
و دفترچه و برگه پیدا کردند که درباره تاریخ به فراموش سپرده شده 
کار مهم این زنان بود. حتا مسئوالن بایگانی هم نمی دانستند که در 
این قسمت متروک، بخشی از تاریخ غبار گرفته و پاک نادیده گرفته 

شده است.
لیندسی روزی در زیرورو کردن و غبارروبی از بایگانی، به دفترچه ای 
دست نویس برخورد که تاریخ ۱۹۷3 را داشت. در این سال فردی به نام 
جو تیمکو با همکاری زنی به نام ریچل، به دنبال این رفته بودند که 
بخشی از اطالعات زنان شاغل در رصدخانه را ثبت کنند. این تنها سند 
مهمی است که به گروه تحقیق کمک کرد تا دست کم باالخره اسامی 
بسیاری از این زنان را بفهمند و سرنخ های اولیه را به دست بیاورند تا 

درباره تاریخ این زنان پژوهش جدی تر کنند.
سال ها بعد از کار های مهم زنان »کامپیوتر« باالخره قرار است این 
زنان دیده شوند، ثبت شوند و بخشی از تاریخ رسمی علوم فضایی و 
باشند. پروژه ی دیجیتال کردن داده ها و اطالعات  هوانوردی و نجوم 
و کار این زنان به خوبی پیش می رود و باالخره تاریخچه کوتاه کار و 
تصاویر این زنان کم کم در موزه های هوا و فضا در آمریکا جا می گیرد. 
زنانی که »همیشه و از ابتدا« بخشی از تاریخ هوانوردی و نجوم بودند، 
در ساختمان ها و آزمایشگاه ها بودند، کار می کردند و جان می کنند و 

دیده نمی شدند.
منبع: خبرگزاری تابناک

روایت »کرمان امروز« از انتقاد درباره عملکرد نهادهای مسئول در زمینه جمع آوری کمک های مردمی برای سیل زدگان جنوب استان:

خیرین سرگردان!

زنان کتمان شده در ناسا

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

به یک نفر کارشناس دفتر مرکزی در کرمان با مدرک تحصیلی مهندسی 
عمران )ترجیحا از دانشگاه های معتبر دولتی( با شرایط مرد - حداقل پنج سال 
سابقه ی کار مفید و مسلط به امور دفتر فنی شامل: متره، برآورد، فهارس بها، 
مدیریت ادعا )Claim(، تنظیم صورتجلسات و صورت وضعیت، آنالیز قیمت 
یک نفر  امور اجرایی ساختمان  و  به  جدید، الیحه توجیه تاخیرات و آشنا 
سرپرست کارگاه جهت کار در تهران با مدرک تحصیلی مهندسی عمران 
یا مکانیک با حداقل ۱0 سال سابقه کار مفید اجرایی و سرپرستی ساختمان 

مسلط به تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان نیازمندیم.
متقاضیان می توانند رزومه و درخواست خود را برای شرکت ساختمانی و 

راهسازی نشانه کویر آرشا به آدرس ایمیل زیر ارسال و جهت برقراری تماس 
با شماره تلفن های 5-32736173 -034 داخلی 21 ، تماس حاصل نمایند.
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