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روزان هم  یادداشت: 

بهانه ای برای روییدن

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

رئیس صمت شمال استان خبر داد:

 میزان وصولی از محل یک درصد فروش
 شرکت های بزرگ  81 میلیارد تومان است

نگاهی به وقایع 22 بهمن 57 

روز پیروزی انقالب اسالمی

جنگ لفظی ایران و افغانستان بر سِر زبان فارسی
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شهردار کرمان عنوان کرد:

انجام مطالعات 

راه اندازی

کرمان  تراموا در 

نگاهی دگر گونه 
به اشعار  ناصرخسرو

شاعر سفرنامه نویس؛   

رنِج هزارساله

متن در صفحه دوم

رهبر معظم انقالب در دیدار فرماندهان 
و کارکنان نیروی هوایی ارتش :

باید قوی شویم تا جنگ نشود

کند؛ که افق روشنی را در زمینه اقتصادی ترسیم می  کرمان، به ویژه در چندماه اخیر  روایت »کرمان امروز« از عملکرد استاندار 

متن کامل در صفحه سوم

اقدام تحسین برانگیز  استاندار کرمان
    سالهاست که درباره برگشت دادن مازاد درآمد استان کرمان به این استان که درآمد مالیاتی بسیار باالیی دارد صحبت می شود، اما متاسفانه شاهد اجرای آن نیستیم و مصلحت اندیشی ها و کاهلی ها مانع می شد. از سویی دیگر انتقال حساب 
های چندهزار میلیاردی شرکت های پُردرآمد کرمانی به بانک های داخل استان نیز سالها از آرزوهای فعاالن اقتصادی این استان بود که آن هم به دلیل عدم پیگیری و استفاده نادرست از اختیارات محقق نمی شد. اما امروز شاهد آن هستیم که به 

همت استاندار کرمان این دو مهم در حال انجام است و بیش از هر زمانی به واقعیت نزدیک شده است و....

فرماندار کرمان:
در انتخابات جای هیچ

 آزمون و خطایی وجود ندارد

متن در صفحه هشتم

یادداشت تا انتخابات 

ملت ایران
سرهشیار 

و دل بیدار است
 صفحه  سوم

صفحات ششم و هفتم 

   تغییرات تازه و عجیب کتب درسی
  دستگیری شش متخلف حرفه ای در بردسیر

  برخورد قضایی با گرانفروشان ماسک
  معمای تجاوز مرد مسافرکش به چهار زن در خودرو

   چهارکشته و دو مجروح در تصادفات محورهای برون شهری

اخبار ایران، جهان و حوادث:

کتابخوانی  روایت »کرمان امروز« از نقش 
کاغذی به بهانه  کتاب های  کنار  دیجیتال در 

انتخاب دو شهر بم و رفسنجان
کتاب:  به عنوان شهرهای خالق ترویج 

کاغذی یا دیجیتال، فقط بخوانید!

بدین وسیله به اطالع تمامی دارندگان پروانه کسب معتبر در کلیه رسته 
پز و مصالح ساختمانی می رساند در صورت  های شغلی صنف کوره 
تمایل به عضویت در هیات مدیره و بازرسی صنف مذکور،می توانند از 
تاریخ 98/۱۱/2۱ به مدت ۱۵ روز نسبت به ثبت نام در سامانه اصناف 
)iraninasnaf.ir در بخش ثبت نام داوطلبین انتخابات اتحادیه های 

صنفی( اقدام نمایند.
مدارک مورد نیاز:

۱-پروانه کسب معتبر ۲-مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای افراد فاقد 
سابقه عضویت در هیات مدیره ۳-حداکثر سن 7۵ سال

هومن سیوندی پور
رییس هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی 

شهرستان کرمان

آگهی فراخوان ثبت نام از داوطلبین 
عضویت در هیات مدیره

 و بازرسان اتحادیه صنف 
کوره پز و مصالح ساختمانی

رگا    ربند جهانی 
                               افتخار اریانی           

                                                                 حما یت   ره کرمانی 

شرکت مخابرات ایران )منطقه کرمان( در نظر دارد اجرای عملیات طرح فیبر نوری و شبکه کابل مسکن مهر، فروآلیاژ، فرهنگیان، فاز 3 و 2 )سنبل( راین را 
همراه با تامین کلیه ملزومات شبکه به استثنای فیبر نوری از طریق برگزاری مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید، لذا کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که 
دارای تایید صالحیت ایمنی و رتبه بندی از اداره ی تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند می توانند حداکثر تا مورخه 98/۱۱/30 با واریز مبلغ پانصد هزار ریال 
به شماره 0۱0604۱7۱7004 حساب سیبا بانک ملی جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی کرمان بلوار جمهوری اسالمی - خیابان  امام جمعه - خیابان شهید 
نامدار محمدی شرقی، طبقه دوم ، اداره پشتیبانی و تدارکات مراجعه یا از طریق نمابر با ارسال درخواست و تصویر رسید حواله وجه پرداخت شده اقدام به خرید 

اسناد مناقصه نمایند.
در ضمن هزینه نشر آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود. 

زمان تحویل پاکات: روز دوشنبه مورخه 98/۱2/۱2 زمان بازگشایی پاکات: روز سه شنبه مورخه 98/۱2/۱3 
شماره تماس: 0۳4۳۱۲۲8۲۲5 - 0۳4۳۱۲۲88۱۲    شماره نمابر: 0۳4۳۱۲۲8۲۲6 - 0۳4۳۱۲۲8۲۳6

www.Tci.ir یا   www.kermantel.ir     :سایت اینترنتی
شرکت مخابرات ایران )منطقه کرمان( سهامی عام 

آگهی تجدید مناقصه شماره 98-35/36
 )یک مرحله ای ( 

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

آگهی مزایده عمومی 
)نوبت دوم(

سازمان همیاری شهرداری های استان کرمان

شرح در صفحه 2

آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم(

شهرداري رفسنجان       شرح در صفحه 2
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اخبار استان

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

قانون  از  متفاوت  های  برداشت  برخی  به  اشاره  با  کرمان  فرماندار 
در  ما  عمل  کرد: مالک  تاکید  نظارت  و  اجرایی  های  هیات  توسط 
انتخابات فقط قانون است اما گاهی برداشت های متفاوت از قانون 
وجود دارد، که باید در جلسات مشترک هیات های اجرایی و نظارت 
با استناد به قانون و استعالم از مراجع قانونی مافوق اینگونه مسائل 
سوء  شده  ایجاد  فضای  از  افراد  برخی  ندهیم  اجازه  و  کرد  حل  را 

استفاده کنند.
و  استان  نظارت  هیات  رییس  با  مشترک  جلسه  در  بابایی«  »علی 
عملکرد  تشریح  به  کرمان  شهرستان  نظارت  هیات  اعضاء  و  رییس 
هیات اجرایی و کمیته های ستاد انتخابات شهرستان کرمان پرداخت 
و گفت: درحال حاضر به جزء بحث امنیت، انتخابات در اولویت کار 

فرمانداری قرار دارد .
وی ادامه داد: باتوجه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر حق 
الناس بودن آراء مردم، برگزاری انتخاباتی سالم، با حضور حداکثری 
مردم، پر شور و به دور از فضای تبلیغاتی و حاشیه ای، بدون توجه 
ما  اخالقی  و  قانونی  شرعی،  وظیفه  اشخاص،  سیاسی  گرایشات  به 
مسئولین و عوامل دست اندرکار بعنوان مجریان انتخابات است که 
انشااهلل به یاری خداوند متعال و همکاری و همدلی تمامی عوامل به 

ویژه هیات های اجرایی و نظارت، انتخاباتی سالم خواهیم داشت.
برگزاری  سیستم  به  اشاره  با  راور  و  کرمان  انتخابیه  حوزه  رییس 
انتخابات یادآور شد: برگزاری انتخابات به تنهایی توسط یک گروه یا 
هیات امکان پذیر نخواهد بود، هیأت های اجرایی، نظارت، بازرسی، 
نیروهای امنیتی و ... در برگزاری انتخابات مشارکت دارند و عوامل 
برگزار کننده افرادی سالم، معتمد و با تجربه از میان اقشار مختلف 

مردم هستند.
وی تعامل و همکاری را اصل کار در برگزاری انتخابات دانست و اظهار 
کرد: این تعامل از لحظه شروع تا پایان انتخابات ادامه خواهد داشت، 
ناظر،  اعضاء،  تا  فرماندار  نماینده  از  شعبه  اعضاء  میان  ارتباط  اگر 
بازرس و ... به خوبی برقرار شود قطعاً انتخابات خوبی خواهیم داشت.

انتخابات  کننده  برگزار  عوامل  بودن  دقیق  لزوم  بر  تاکید  با  بابایی 
تصریح کرد: در انتخابات جای هیچ آزمون و خطایی وجود ندارد، هیچ 
اشتباهی از هیچ یک از عوامل دخیل در انتخابات پذیرفته نیست، با 
آموزش عوامل دست اندرکار انتخابات اعم از اجرایی، نظارت، بازرسی 

و ... باید افزایش ضریب دقت را باال برد.
با  انتخابات  در  مردم  اعتماد  جلب  و  اعتمادسازی  کرمان  فرماندار 
هدف افزایش شور انتخاباتی را یکی از وظایف مسئوالِن امر انتخابات 
مهم  های  مؤلفه  از  یکی  را  انتخابات  در  انضباط  و  نظم  و  برشمرد 
در این خصوص دانست و در ادامه با اشاره به برخی برداشت های 
متفاوت از قانون توسط هیات های اجرایی و نظارت تاکید کرد: مالک 
عمل ما در انتخابات فقط قانون است اما گاهی برداشت های متفاوت 
از قانون وجود دارد، باید در جلسات مشترک هیات های اجرایی و 
نظارت با استناد به قانون و استعالم از مراجع قانونی مافوق  اینگونه 
مسائل را حل کرد و اجازه ندهیم برخی افراد از فضای ایجاد شده 

سوء استفاده کنند.
رییس حوزه انتخابیه کرمان و راور انتخاب ۱۵ کارشناس معین جهت 
تشکیل  رای،  اخذ  شعب  به  مربوط  امور  انجام  و  پشتیبانی  تجهیز، 
چندین جلسه با روسای نواحی ۱ و ۲ آموزش و پرورش به منظور 

انتخاب افرادی سالم، معتمد و باتجربه بعنوان نمایندگان فرماندار، 
جلسه با هیات امنای مساجد و تکایایی که شعبه اخذ رای می باشند، 
تهیه شناسنامه برای تمامی شعب اخذ رای، مبحث فناوری اطالعات 
و  بازرسین  کاربران،  فرماندار،  نمایندگان  اجرایی،  عوامل  آموزش  و 
انتخابات، جلسات  امنیت  تامین  با هدف  تامین  ...، جلسات شورای 
متعدد در خصوص پشتیبانی انتخابات را از مهمترین اقدامات ستاد 
کمیته  قالب  در  اقدامات  این  تمامی  کرد:  ابراز  و  برشمرد  انتخابات 
های مختلف به صورت مدون و منظم انجام شده و تا پایان انتخابات 

ادامه خواهد داشت.
تعداد  اعالم  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  کرمان  فرماندار 
داوطلبین ثبت نام شده جهت شرکت در یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس شورای اسالمی و وضعیت بررسی صالحیت آنها در هیات های 
اجرایی و نظارت شهرستان و استان گفت: بعد از بررسی صالحیت 
داوطلبین در هیات های دو گانه اجرایی و نظارت شهرستان و استان 
و همچنین انصراف برخی از داوطلبین، تاکنون مجموعا ۵۵ نفر مجوز 

ورود به رقابت نهایی انتخابات را دریافت کرده اند.
را ۴۶۸  راور  و  اخذ رای شهرستان های کرمان  تعداد شعب  بابایی 
ثابت  از مجموع ۴۶۸ شعبه، ۳۸۵ شعبه  افزود:  و  اعالم کرد  شعبه 
و ۸۳ شعبه سیار است ضمن آنکه در شهرستان کرمان ۴۳۲ شعبه 

نهایی شده که ۳۶۹ شعبه ثابت و ۶۳ شعبه سیار است.
رییس هیات اجرایی حوزه انتخابیه کرمان و راور با اشاره به میانگین 
تعداد شعب در  افزایش  افزایش ۳ درصدی شعب در سطح کشور، 
شهرستان کرمان را ۸.۵۸ درصد اعالم و خاطر نشان کرد: با هدف 
رفاه حال شهروندان جهت مشارکت حداکثری در انتخابات افزایش 
شعب در دستور کار قرار گرفت و براساس قانون و طی مراحل قانونی 
کار  دستور  با  شعب  تک  تک  براین  عالوه  گرفت،  صورت  کار  این 
تعداد تعرفه های دریافتی و تعداد آراء مستند به انتخابات دوره دهم 
میزان  درخصوص  اصالحاتی  و  گرفتند  قرار  بررسی  مورد  مجلس  

تعرفه های واگذار شده صورت گرفت.

فرماندار کرمان:

در انتخابات جای هیچ آزمون و خطایی وجود ندارد

خبر
شهردار کرمان  عنوان کرد:

انجام مطالعات راه اندازی

 تراموا در کرمان
 شهردار کرمان درخصوص افتتاح پل شهید بادپا)پل راه آهن( شهر کرمان 

اظهار کرد: این پروژه با لوله گذاری شبکه آب تعارض پیدا کرده است لذا 
افتتاح این پروژه چند روز عقب افتاده و مقرر شد در روز ۲۹ بهمن ماه سال 

جاری این پروژه افتتاح شود.
»مهران عالم زاده« در گفت وگو با ایسنا، از رخداد اتفاقات خوب در ایام عید 
نوروز ۹۹ در سطح شهر کرمان خبر داد و گفت: در ایام نوروز برنامه های 
مفرحی در شهر کرمان خواهیم داشت که نمونه آن برگزاری جشنواره نوبهار 
برای  مطرح خاصی  خواننده  کنون  تا  اما  بود  خواهد  گذشته  سال  همانند 

برگزاری کنسرت خیابانی در این جشنواره مشخص نکرده ایم.
وی درخصوص افتتاح پل شهید بادپا)پل راه آهن( شهر کرمان اظهار کرد: 
این  افتتاح  لذا  پیدا کرده است  تعارض  لوله گذاری شبکه آب  با  پروژه  این 
پروژه چند روز عقب افتاده و مقرر شد در روز ۲۹ بهمن ماه سال جاری این 

پروژه افتتاح شود.
کاهش  برای  شهرداری  اقدامات  و  کرمان  شهر  ترافیک  از  کرمان  شهردار 
ترافیک در آینده سخن به میان آورد و بیان کرد: در حال مطالعات راه اندازی 
قطار شهری)تراموا( در شهر کرمان هستیم و مسیری که برای آن تعریف 
گنبد  تا  و  آغاز  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل  بین المللی  فرودگاه  از  کرده ایم 

جبلیه و نهایتا به میدان اول آرامستان ختم خواهد شد.
وی ادامه داد: برای راه اندازی تراموا حداقل به یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
نشده  محاسبه  دقیق  به صورت  آن  هزینه  برآورد  هنوز  اما  دارد  نیاز  اعتبار 
است گفتنی است که باتوجه به اینکه راه اندازی خط تراموا هزینه بر است، 
سرمایه گذار برای راه اندازی خطوط تراموا وجود ندارد اما ممکن است در 
بخش ناوگانی آن سرمایه گذار ورود پیدا کند لذا زیرساخت های آن را باید 

شهرداری و دولت ایجاد و تکمیل کند.
عالم زاده در خصوص آخرین وضعیت آرامستان جدید شهر کرمان )اراضی 
این مکان با ارتش و راه و شهرسازی تعارض پیدا کرده است(، عنوان کرد: 
هنوز مکان جدیدی توسط محیط زیست و آب منطقه ای تایید نشده و چند 
نقطه پیشنهادی ما تاکنون تایید نشده است. ضمن آنکه مشکل آرامستان با 

اراضی ارتش و راه شهرسازی نیز در حال پیگیری است.
شهری  های  پروژه  افتتاحیه های  ماه  را  امسال  اسفندماه  کرمان،  شهردار 
روزانه یک  به طورمتوسط  اسفندماه  ابتدای  از  اظهار کرد:  و  دانست  کرمان 

پروژه در شهر کرمان افتتاح خواهد شد.

مدیرکل امورمالیاتی استان خبرداد:

شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی عملکرد

 سال 98 بدون رسیدگی
مدیرکل امورمالیاتی استان کرمان ، شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی بابت 
محمد  ایران،  مالیاتی  رسانه  گزارش  به  کرد.  اعالم  را   ۱۳۹۸ سال  عملکرد 
سلمانی با اشاره به حذف شیوه تشخیص علی الراس از سال آینده، تاکید کرد: 
مبنای تشخیص مالیات برای عملکرد سال ۱۳۹۸ مودیان مالیاتی، اظهارنامه 
ارایه شده با رعایت مقررات از سوی مودی خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: از 
عملکرد سال ۱۳۹۸ به بعد، در صورتی که مودیان اظهارنامه مالیاتی خود را با 
رعایت قوانین و مقررات تنظیم و در مهلت قانونی ارائه کنند، اظهارنامه آنان 
بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می گیرد. مدیرکل امورمالیاتی استان کرمان 
 ۳۱ اصالحی  مستقیم  های  مالیات  قانون   ۹7 ماده  مفاد  اجرای  بر  تاکید  با 
تیرماه ۱۳۹۴، اضافه کرد: البته پذیرش اظهارنامه مودیان مشروط بر تنظیم 
بانک  با  مودیان  توسط  شده  ارایه  اظهارنامه  و  بوده  مالیاتی  های  اظهارنامه 
قانون  اجرای مقررات مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر  مالیاتی که در  اطالعاتی  های 
مالیات های مستقیم ایجاد شده، مطابقت داده خواهد شد. سلمانی همچنین 
از اظهارنامه های  خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور صرفا تعدادی 
مالیاتی مودیان را بر مبنای شاخص ها و معیارهای ریسک مورد رسیدگی قرار 
می دهد. وی تصریح کرد: در صورتی که اشخاص یاد شده در مهلت قانونی و 
مطابق مقررات از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری کنند، این سازمان نسبت 
به تهیه اظهارنامه برآوردی براساس میزان فعالیت و اطالعات اقتصادی به 
دست آمده از بانک های اطالعاتی اقدام می کند.مدیرکل امورمالیاتی استان 
کرمان در ادامه از مودیان مالیاتی خواست تا اظهارنامه مالیاتی خود بابت 
های  واقعیت  بر  مبتنی  و  جدید  رویکرد  براساس  را   ۱۳۹۸ سال  عملکرد 
رعایت  با  و  مثبته  مدارک  و  اسناد  بر  متکی  اقتصادی  فعالیت  بر  مترتب 

مقررات قانونی تنظیم کنند.

رئیس صمت شمال استان کرمان گفت: میزان وصولی از محل 
یک درصد فروش شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی استان کرمان 

برابر با ۸۰.۸ میلیارد تومان است.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینی نژاد صبح شنبه در جلسه 
داخلی  ناخالص  تولید  سهم  گفت:  کرمان  استان  معادن  شورای 
استان کرمان از کل کشور ۳.۴ درصد است که ۳۹.7 درصد از این 

آمار مربوط به صنعت، معدن و تجارت است.
تجارت ۹  و  افزود: سهم صنعت ۲۱ درصد، معدن ۹ درصد  وی 

درصد این آمار را از ۳۹.7 درصد تشکیل می دهد.
اقتصادی  کالن  گذاری  هدف  گفت:  کرمان  استان  رئیس صمت 
برنامه ششم در معدن ۱۱.۴ درصد پیش بینی  در  استان کرمان 
شده و این اختیار به شورای معادن استان در زمینه معافیت ۲۰ 

درصدی حقوق دولتی معادن تفویض شده است.
رئیس صمت شمال استان کرمان گفت: حقوق دولتی که در استان 
یعنی  تومان  کرمان وصول می کنیم در طول سال ۴۸۰ میلیارد 
۳۶.۱۶ درصد وصولی کل کشور است و پیش بینی حقوق دولتی 

باید  را  این  اصل  در  است  تومان  میلیارد  هزار  در سال ۹۸، یک 
وصول کنیم.

حسینی نژاد تصریح کرد: با توجه به ظرفیت باالی حقوقی دولتی 
استان با استناد به تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن و تفویض اختیار 
شورای معادن برای کمک به زیر ساخت های معادن و همچنین 
استان پیشنهاد می شود با تعیین تکلیف دولتی به نحوی که ۵۰ 
و ۵۰  ساخت  زیر  هزینه  فوق صرف  تبصره  موضوع  مبلغ  درصد 
درصد در جهت افزایش بهره وری و ایجاد صنایع معدنی و حفظ 

محیط زیست و افزایش صادرات معدن هزینه شود.
وی یادآور شد: بهره برداران معادن که برای بهره وری بهینه، صیانت 
از ذخایر معدنی، ارتقا بهره وری، تحقیق و توسعه، اکتشاف و حفظ 
محیط زیست در معدن مربوطه اقدام کنند با تأیید شورای عالی 

معادن از پرداخت حداکثر ۲۰ درصد حقوق دولتی معاف هستند.
رئیس صمت شمال استان کرمان اظهار کرد: میزان وصولی از محل 
یک درصد فروش پنج شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی استان 
کرمان )شرکت مس، گهر زمین، گل گهر، معادن فاریاب و اسفندقه( 

برابر با ۸۰.۸ میلیارد تومان است که مبلغ قطعی مصوبه شورای 
معادن استان به میزان ۰.۵ درصد فروش سال ۹7 در کل مبلغ 
پیگیری  باید  که  است  بوده  پرداختی  تومان کل  میلیارد   ۱۰۹.۶

شود.
بانکی و  قانون معادن، حساب های  ماده ۴۳  اساس  بر  افزود:  وی 
گردش مالی خرید و فروش معادن باید در استانی که منابع معدنی 

وجود دارد باشد.

رئیس صمت شمال استان کرمان خبر داد:

 میزان وصولی از محل یک درصد فروش شرکت های بزرگ 81 میلیارد تومان است

آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم(
شــهرداري رفســنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  ۱۱۶۰ مورخ ۹۸/۱۰/۲۶ شــوراي محترم اسالمي شهر نسبت به فروش ۱۱ دستگاه اتوبوس 
بنز ۳۵۵ شــهری )فرســوده( و مقداری آهن آالت ، ضایعات وملزومات اداری اسقاطی  از طریق برگزاري مزایده عمومی اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیان 
خرید مي توانند تا روز شــنبه  مورخ ۹۸/۱۲/۳ جهت اطالع از شــرایط شــرکت در مزایده به واحد امور قراردادها واقع در شــهرداری مرکزی به آدرس 
رفســنجان خیابان تختي یا به ســایت www.rafsanjan.ir مراجعه نمایند.ضمناً شهرداری در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است. 

زمان بازگشایی پاکات مزایده :۹۸/۱۲/۴  ساعت۱۰صبح   تلفن های تماس 34258701-4
روابط عمومي شهرداري رفسنجان

سازمان همیاری شهرداری های استان کرمان در نظر دارد براساس آیین نامه مالی سازمان تعداد 3 قطعه زمین خود را با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. از کلیه 
متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 98/12/5 به دبیرخانه سازمان واقع در بلوار جمهوری نبش والفجر جنوبی مراجعه نمایند.

متقاضیان باید مبلغ تضمین شرکت در مزایده را به حساب شماره 1865209159 نزدبانک ملت بنام سازمان همیاری واریز و یا ضمانتنامه بانکی به نفع سازمان اخذ نموده، درپاکت 
الف و قیمت پیشنهادی خود را در پاکت ب حداکثر تا تاریخ 98/12/10 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.

کلیه پیشنهادات در تاریخ 98/12/12 توسط کمیسیون بررسی و نتیجه به صورت کتبی به اطالع برنده یا برندگان خواهد رسید. متقاضیان می توانند در جلسه حضور داشته باشند.
برنده از تاریخ اعالم کتبی یک هفته مهلت دارد تا نسبت به واریز نقدی کل بهای زمین به حسابی که از سوی سازمان اعالم می گردد اقدام نماید. در غیر این صورت مبلغ تضمین 

شرکت در مزایده ایشان به نفع سازمان ضبط و زمین به برندگان دوم و سوم واگذار خواهد شد.
تمامی هزینه های درج آگهی، عوارض، مالیات، نقل و انتقال سند و  ... بر عهده برنده مزایده خواهد بود. 

سازمان در رد یا قبول هر یک  و یا کلیه پیشنهادات مختار است.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از زمینها به سازمان مراجعه و یا با شماره 32437746 آقای مهندس ودیعتی تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم( 

مبلغ پایه )ریال(  مبلغ شرکت در مزایده نوبت آگهی مساحت )مترمربع( کاربری ردیف موقعیت

۱۳۲/۹۹۱/۱۰۰ اول ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ ۲۱۹/۸۲ تجاری بزرگراه امام، محله صنعتی، قطعه ۱۳ از تفکیکی ۴/۱۴۸۵۹ 
مورخ ۹۵/۱/۳۱ واگذاری شهرداری به سازمان 

۱

۱۳۲/۹۶۶/۹۰۰ اول ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ ۲۱۹/7۸ تجاری بزرگراه امام، محله صنعتی، قطعه ۱۴ از تفکیکی ۴/۱۴۸۵۹ 
مورخ ۹۵/۱/۳۱ واگذاری شهرداری به سازمان 

۲

۱۳۳/۰۲۱/۳۵۰ اول ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ ۲۱۹/۸7 تجاری بزرگراه امام، محله صنعتی، قطعه ۱۵ از تفکیکی ۴/۱۴۸۵۹ 
مورخ ۹۵/۱/۳۱ واگذاری شهرداری به سازمان

۳

اتحادیه / شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان آب و فاضالب کرمان به شماره ثبت 
3912 شناسه ملی 10630113405 شهرستان کرمان استان کرمان 

نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول مورخ ۹۸/۱۱/۱۵ این اتحادیه تعاونی 
به حد نصاب مقرر در اساسنامه و قانون شرکتهای تعاونی نرسید، به اطالع کلیه اعضا می رساند 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم راس ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۴ 

در محل سالن اجتماعات آب  و فاضالب تشکیل می گردد.
از اعضای محترم  دعوت می شود در جلسه فوق حضور بهم رسانند.

ضمنا: ۱- اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار 
نمایند تا تاریخ ۹۸/۱۱/۳۰ به اتفاق نماینده خود جهت تایید و صدور برگ نمایندگی به محل 
دفتر شرکت مراجعه نمایند. )حضور توام عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است.( ضمنا 

ساعت ۹ وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد.
متقاضی  که  افرادی  باشد  بازرسان  با  مدیره  هیأت  انتخاب  جلسه  دستور  در  چنانچه   -۲
کاندیداتوری سمتهای مذکور می باشند حداکثر تا تاریخ ۹۸/۱۱/۲۸ جهت ثبت نام به محل 

دفتر شرکت  مراجعه نمایند. 
دستورجلسه: ۱- انتخاب بازرس یا بازرسان ۲- ارائه گزارش بازرس۳- انتخاب اعضای هیات 
مدیره ۴- تعیین روزنامه کثیراالنتشار ۵- ارائه گزارش هیات مدیره ۶- رسیدگی به ترازنامه و 

حساب سود و زیان عملکردها و تصویب صورت های مالی 
هیات مدیره اتحادیه / شرکت تعاونی 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
سالیانه نوبت دوم 
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قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !

یادداشت تا انتخابات 

ملت ایران

سرهشیار 

و دل بیدار است
استعمار پیر و فرتوت انگلیس ساده لوحانه، گمان می کند، 
با  است که  پاک شده  ایران  بزرگ  ملت  تاریخی  خاطرات 
راه اندازی یک شبکه ی تلویزیونی فارسی زبان، نقش »دایه 
دلسوزتر از مادر« را برعهده گرفته و هر روز بر طبل تفرقه و 
جدایی اقوام ایرانی می کوبد. ملت سرهشیار و دل بیدار ایران 
به خوبی آگاه است که دولت انگلیس به شدت از استقالل و 
اقتدار ایران نگران است و نیک می داند که استعمار پیر، نفت 
های به غارت برده ی پیش از ملی شدن صنعت نفت ایران به 
دهانش مزه کرده که با تحمل هزینه های سنگین راه اندازی 
رسانه های 24 ساعته، سعی در شکستن وحدت ملی ایرانیانی 
دارد که استقالل خود را به بهای سنگین خون هزاران شهید 

گلگون کفن بازیافته اند.
آیا ملت فهیم و دیرینه سال ایران را ابله می انگارید که توطئه 
های شما را در قتل میرزا تقی خان امیرکبیر )همان نخست 
بود(  بسته  ایران  آبادانی  و  توسعه  به  همت  که کمر  وزیری 
نقش شما در ساقط کردن  دارید  آیا گمان  فراموش کند!؟ 
رذیالنه  رفتار  آیا  است!؟  افتاده  تاریخ  قلم  از  دولت مصدق 
نظامیان انگلیسی در آتش زدن انبارهای گندم، ایجاد قحطی 
تاریخ  از  انجامید  ایرانی  ها  میلیون  عام  قتل  به  مصنوعی که 
زدوده شده است که اینک برای مسایل پیش پا افتاده ای مثل 

بی حجابی، یقه می درانید و دم از حقوق بشر می زنید!؟
آگاهی  و  بصیرت  سالح  به  که  ایران  ملت  افراد  تک  تک 
تاریخی مجهز شده اند، وقوف کامل دارند، رادیو و تلویزیون 
دولتی انگلیس دلش به حال ملت ایران نمی سوزد بلکه در 
پی تحقق سیاست های استعماری است و مدیران این شبکه به 
خوبی دریافته اند که دیگر حنایشان رنگی ندارد که به فکر 
راه اندازی شبکه هایی با نام مقدس »ایران« افتاده اند. غافل 
از اینکه روزگار تحمیق و  استثمار و غارتگری و زورگویی 
سپری شده است و ای کاش می توانستید از خوی غارتگری 
خود فاصله بگیرید تا نیازی به صرف هزینه های گزاف برای 
ایجاد این همه رادیو و تلویزیون علیه ایران نداشته باشید. در آن 
صورت می توانستید از روابط اقتصادی سالم و عادالنه کسب 

درآمد کنید و این همه چوب حراج بر آبروی خود نزنید!
به جای جمهوری  تاریخی گواه آن است که  واقعیت های 
اسالمی هر حکومت مستقل دیگری در ایران وجود داشت، 
شما  آل  ایده  که  چرا  خاستید  برمی  دشمنی  به  آن  با  شما 
حکومت های نوکر مآبی است که اموال ملت مظلوم ایران را 
دودستی تقدیم شما کنند و یا به ثمن بخس بفروشند و اندک 
عایدی آن را صرف عیش و نوش کنند ودر ایران از پیشرفت 
و توسعه برای رفاه عمومی خبری نباشد چرا که پیشرفت ایران 

خارچشم شما بوده و خواهد بود.
اکنون فصل انتخابات پارلمان در ایران آغاز شده است. بدیهی 
است که دستور اجرای پروژه ی تفرقه افکنی و دمیدن در بوق 
یأس و ناامیدی از دولت انگلیس صادر می شود و مزدوران 
با تحلیل  ـ  فارسی زبان هستند  انگلیس های  ـ که  رسانه ای 
های آبکی و کلیشه ای، سعی دارند تصمیم پیر استعمار را در 
مأیوس کردن مردم و کاهش مشارکت عمومی در انتخابات 
مجلس به اجرا درآورند. غافل از اینکه ملت ایران هویت خود 
را بازیافته و زوزه های تفرقه افکنانه را که از هر گلویی خارج 

شود به عنوان زوزه گرگ، شناسایی می کند.

به قلم یحیی
 فتح نجات

به قلم
 محمد فتح نجات

روایت »کرمان امروز« از عملکرد استاندار کرمان، به ویژه در چندماه اخیر که افق روشنی را در زمینه اقتصادی ترسیم می کند؛

اقدام تحسین برانگیز استاندار کرمان

استاندار  ترین  فعال  فدایی  دکتر  که  گفت  نتوان  شاید 
با  ایشان  که  گفت  توان  می  راحتی  به  اما  است،  کرمان 
سوادترین استانداری می باشد که پس از انقالب، کرمان 
به خود دیده است. مردی خردگرا از تبار علم و اندیشه که 
البته انتقادات درست و نادرست بسیاری را متوجه عملکرد 
خود ساخته است. اما در این متن می خواهم به دو اقدام 
اخیر ایشان اشاره کنم که اگر همین دو مورد صد در صد 
محقق شود، وضعیت اقتصادی استان کرمان متحول می 
شود. البته الزم به ذکر است که استانداران پیشین نیز با 
این دو  پیگیر  به حس دلسوزی که داشتند بسیار  توجه 
اینکه در برهه ای  یا  یا نشد و  اما متاسفانه  مورد شدند، 
امروز  اما  برسد.  ثمر  به  نخواستند  ایشان  به مصلحت  بنا 
را  خود  پیگیری  روز  هر  فدایی  دکتر  که  هستیم  شاهد 
بیشتر می کند و در این لحظه که این متن نگاشته می 
شود می توان تقریبا این خواسته به حق مردم کرمان را 

وصول شده دانست.
در اخبار هفته گذشته خواندیم که به همت دکتر فدایی 
و دکتر رودری و با رای مساعد آقای نوبخت، معاون رییس 
استان کرمان  مازاد درآمد  این شد که  بر  قرار  جمهوری 
تا آنجا که  اتفاق  این  این استان برگشت داده شود و  به 
بی  استان  تاریخ  در  کند  می  کار  من  ذهن  تاریخچه ی 
سابقه بوده است. در چند سال اخیر هر سال شاهد بودیم 
که کرمان از جمله استان هایی است که بیشترین مالیات 
از این عرصه آنقدر  را دریافت می کنند و درآمد کرمان 
زیاد بود که در برخی موارد متاسفانه شاهد برگشت دادن 
مقدار قابل توجهی از آن به پایتخت بودیم و این اتفاق و 
روندی تاسف برانگیز بود. البته شوربختانه در بسیاری از 

ادارات و ارگان های دولتی و حتی شرکت های نیمه دولتی 
اینگونه بود و شاهد بودیم که مدیران به دلیل  نیز روال 
برگشت  به مرکز  را  توجهی  قابل  بودجه  و کاهلی  انفعال 
می دادند و این چیزی جز خیانت نبود. خیانتی ناخواسته 
که البته هنوز هم در برخی موارد ادامه دارد و امیدواریم 
که این روند به کل اصالح شود. اما اینکه سرانجام دولت 
به این نتیجه رسید که باید توجه استانی را در کرمان -به 
مانند استان هایی نظیر اصفهان و یزد و خراسان- بیشتر 
این  در  که  امیدواریم  و  است  بسی خرسندی  جای  کند 

اینطور نباشد  مسیر با سنگ و مانعی رو به رو نشویم و 
که در آینده شاهد تبصره و ماده ای جدید باشیم که مانع 
آن شود و یا اینکه مدیران اجرایی استان درگیر مصلحت 

و یا کاهلی شوند.
نکته ای دیگر که باید به آن اشاره شود اقدام ارزشمند 
هزار  چند  های  حساب  انتقال  درباره  کرمان  استاندار 
میلیاردی شرکت های پُردرآمد استان به بانک های داخل 
استان است. اقدامی که از زمان آقای رزم حسینی مطرح 
نرسید.  ثمر  به  متاسفانه  اما  شد،  پیگیری  حدودی  تا  و 

اما امروز شاهد هستیم که دکتر فدایی با جدیت هرچه 
بیشتر پیگیر این اتفاق است، آنگونه که هفته گذشته در 
اخبار خواندیم؛ ایشان از مدیر بانک مرکزی خواسته است 
که از افتتاح حساب این شرکت ها در استانی به غیر از 
کرمان جلوگیری کند و این یک قدم بسیار موثر در زمینه 
بازگشت سرمایه مردم کرمان به جیب این مردم است. در 
منطق مردم شریف کرمان نمی گنجد که سرمایه و نعمات 
خدادادی این استان استخراج و تبدیل به پول شود، اما 
سود و رسوب آن نصیب پایتخت نشینان شود. اتفاقی که 
در استان های دیگر شاهد آن نیستیم، متاسفانه در کرمان 
های  شرکت  و  است  شده  استفاده  سوء  مردم  نجابت  از 
پُردرآمد کرمانی نه تنها به وضعیت اقتصادی در کرمان بی 
توجه هستند بلکه بیشترین منفعت را به پایتخت نشینان 
می رسانند. به گونه ای که اگر پایه ی حقوق کارمندان 
و مدیران این مجموعه را بررسی کنیم متوجه می شویم 
که حقوق کارمندان این مجموعه ها در پایتخت به راحتی 
تمامی  در  روند  همین  است.  کرمانی  کارمندان  دوبرابر 
هستیم  شاهد  ما  و  دارد  رواج  ها  شرکت  این  تحرکات 
باید هشتشان گرو نهشان باشد و  که بانک های کرمانی 
شرکت های کرمانی که هر ساله هزاران میلیارد تومان از 
تبدیل می کنند، حاضر  به سرمایه  را  استان  این  نعمات 
نیستند پول خود را در این بانک ها نگه دارند. اگر با همت 
و پیگیری استاندار کرمان این حساب ها به کرمان منتقل 
شود باید دست این مرد خردگرا را بوسید. البته الزم به 
ذکر است که از لحاظ قانونی نمی توان برای این شرکت 
ها اجباری معین کرد و در این باره تنها باید به هوشمندی 
و درایت مدیران و یقینا استاندار امید داشت. درست است 
با  استاندار  اما یک  ندارد،  وجود  قانونی  مورد  این  در  که 
اختیار  در  که  پیشنهاداتی  از  استفاده  با  تواند  می  تدبیر 
دارد این شرکت ها را تشویق به این کار کند. امیدواریم 
که این خواسته به حق مردم کرمان سرانجام انجام شود 
تا دیگر شاهد این موضوع نباشیم که بانک های کرمان به 
دلیل کمبود اعتبارات، جوانان نخبه و کارآفرین کرمانی را 

تنها بگذارند. به امید فردایی بهتر!

   سالهاست که درباره برگشت دادن مازاد درآمد استان کرمان به این استان که   
درآمد مالیاتی بسیار باالیی دارد صحبت می شود، اما متاسفانه شاهد اجرای آن نیستیم و 
مصلحت اندیشی ها و کاهلی ها مانع می شد. از سویی دیگر انتقال حساب های چندهزار 
میلیاردی شرکت های پُردرآمد کرمانی به بانک های داخل استان نیز سالها از آرزوهای 
فعاالن اقتصادی این استان بود که آن هم به دلیل عدم پیگیری و استفاده نادرست از 
اختیارات محقق نمی شد. اما امروز شاهد آن هستیم که به همت استاندار کرمان این دو 

مهم در حال انجام است و بیش از هر زمانی به واقعیت نزدیک شده است و....

بهانه ای
 برای روییدن

جهان  توانیم  می  چقدر  ما  راستی  به 
توانیم  می  آیا  و  بسازیم  خود  فرزندان  برای  را  دلچسبی 
کنار  فرزندمان  برای  را  خود  خوشبختی  از  قسمتی 
آن  که  باشیم  خوشبخت  ایم  توانسته  ما  آیا  و  بگذاریم!؟ 
را برای کسی به ارث بگذاریم. درد و دغدغه ی اجتماع 
امروزی همین است که متاسفانه چاره ای برای آن در نظر 
با امید خواسته ایم  گرفته نشده است. فقط اینکه همچنان 
زندگی ادامه داشته باشد. فرزندان ما به جز جنگیدن برای 
رفع نیازهای اساسی خود چه سرنوشتی خواهند داشت. این 
سئواالت آدم را می ترساند اما ما چاره ای جز اندیشیدن و 
پیدا کردن راه حل نداریم. چون خواسته و ناخواسته راهی 
را شروع کرده ایم که برگشتن ندارد باید که هوشی سرشار 
انعطاف  از  باشیم. هوشی حاکی  امور داشته  برای هدایت 
پذیری و درک تفاوت های نسل که در رفع نیازها چاره 
را همواره هضم  با شرایط جدید  باشد و کنار آمدن  ساز 
کند. حاال که جهان کودکمان با جهان خردسالی های ما 
متفاوت است آرزوها و ایده های متفاوتی خواهند داشت 
که شاید برای ما عجیب باشد همراه با پیشرفت آرزوها نیز 
متفاوت شده اند باید این تفاوت ها را پذیرفت و البته که 
خوشبختی در تمام دوره ها به معنای آرامش بوده و اگر 
آرامشی نباشد زندگی ها به خطر می افتد. منتها آنچه که 
دیروز به ما آرامش داده برای آرامش امروز کافی نیست 
باید به فرزندانمان حق بدهیم که آرزوهای فرامرزی داشته 
باشند ما آرزو داشتیم که پدران ما خوشبختی را به ما هدیه 
دهند و دقیقا فرزندانمان چنین توقعی را از ما دارند. حتی 
امروز که جهان رو به تاریکی می رود باید بهانه هایی برای 
خاموشی  از  فرزندانمان  شوق  به  و  کرده  پیدا  روشنایی 
به جا  برایشان  باید یک جهان اشتیاق را  فاصله بگیریم ما 

بگذاریم. 
از خواب که برگردی 

گسل های روز را پیش رو داری 
ابر بیاور 

باران بیاور 
تا بهانه برای روئیدن 

به قلم 
مهناز سعید 

جنگ لفظی ایران و افغانستان بر سِر زبان فارسی

سرویس خبری کرمان امروز

درباره  افغانستان  رئیس جمهوری  غنی؛  اشرف  اظهارات 
نقش این کشور در توسعه زبان فارسی پای ایرانی ها را به 

بحث همیشگی زبان در افغانستان باز کرد.
چندی پیش رئیس جمهور افغانستان در مراسمی با عنوان 
»گفتمان تاریخ، فرهنگ و هویت ملی« گفته بود: افغانستان 
مهد زبان َدری است. ما زبان و ادبیات َدری را انکشاف دادیم. 
حاال به ما می گویند ایران شرقی!  ای برادر. دزدی هم حدی 

دارد.
اگرچه بحث درباره زبان رسمی در افغانستان یک بحث 
همیشگی است؛ و فارسی زبان ها از ظلمی که به زبان آن ها 
می شود شاکی هستند. اما حرف های اشرف غنی این بار پای 
ایرانی ها را هم به این بحث قدیمی باز کرده است. تا آنجا 
که برخی فعاالن فرهنگی تا آنجا پیش رفتند که ثابت کنند 

زبان فارسی از کجا شروع به توسعه پیدا کرده است.
 احمد مسجد جامعی؛ فعال فرهنگی و عضو شورای شهر 
تهران در یادداشتی با عنوان »چند صدا و یک حنجره« در 

این باره نوشت:
این باغ، دو مرغ خوش الحان دارد. یکی ملک الشعرای بهار 
و دیگری خلیل اله خلیلی که هر دو در سبک خراسانی شعر 
فارسی درخشیدند. این سروده مقدمه گفتار خلیلی است 
در سوگ ملک الشعرای بهار. خلیلی خود چهره پرآوازه ای 
در ایران است تا جایی که کتاب های مستقلی درباره او و 

ایران نوشته اند.
در سال هایی که در وزارت فرهنگ و ارشاد بودم، همیشه 
که  کسانی  یا  افغانستان  محققان  و  ناشران  نویسندگان، 
درباره آنها کار می کردند از جایگاه ویژه ای برخوردار بودند. 
آنها  فعالیت می کردند و در میان  آنها در مشهد  از  برخی 
نویسندگان  آثار  دارند.  وجود  معتبری  شناس های  نسخه 
ایرانی بویژه در متون نظم و نثر از کارهای ماندگار آنهاست. 
از مواردی که همکاری مشترک برای شناسایی، نگهداری، 
حفظ و انتشار آنها ضروری است همین فهرست نویسی و 

احیای نسخه های خطی است که میراث مشترک ماست.

بارها بخش ویژه نمایشگاه بین المللی کتاب یا قرآن کریم، 
دو کشور فارسی زبان افغانستان و تاجیکستان را در فهرست 
میهمانان خود داشت. در همان سال ها اثر ارزشمند آقای 
در  فارسی  ادب  و  زبان  دانشنامه  عنوان  با  انوشه  حسن 
افغانستان منتشر شد و در آن برخی از دانشمندان آن دیار 
مقاالت گرانسنگی ارائه دادند. این در شرایطی بود که کشور 

افغانستان در اشغال طالبان بود.
یکی از هدایای رئیس جمهوری اسبق ایران، آقای خاتمی، 
حوزه  همسایگان  و  میانه  آسیای  کشورهای  به  سفر  در 
زبان فارسی و مراکز زبان فارسی و ایران شناسی در نقاط 
دیگر جهان اهدای همین کتاب بود که با همت مشترک 
شد.  تدوین  تاجیکستان  و  افغانستان  و  ایران  دانشمندان 
این کتاب فایده دیگری هم داشت و آن تشکیل کتابخانه 
تخصصی درباره افغانستان در دل کتابخانه این دانشنامه بود. 
و اینک که این پایه استوار نهاده شده بجاست که در این 
روزگار هم، پژوهشگران ایران و افغانستان کارهای مشترک 
بیشتری در این زمینه پدید آورند و از تجربیات یکدیگر بهره 
ببرند. در همان سال هایی که شبکه ISBN )شابک ایران( 
به ثبت جهانی رسید پیشنهادی مبنی بر ثبت کتاب های 
کار  دستور  در  جا  یک  در  زبان  فارسی  کشور  فارسی سه 

قرار گرفت.
مجموعه  از  دارد.  هم  بیشتری  سابقه  همکاری ها  این 
انتشارات بنیاد دکتر محمود افشار، سه جلد افغان نامه است 
به نظر او افغانستان در قلمرو زبان فارسی هم وطن ماست 
اما نه در مرزهای سیاسی. این کتاب ها به تاریخ و جغرافیا و 
فرهنگ و ادبیات افغانستان می پردازد. او گفته است هیچ دو 
کشوری در جهان نیست که به اندازه ایران و افغانستان به 

یکدیگر شبیه باشند.
فرهنگنامه  ایران-افغانستان  مشترک  مهم  اثر  آخرین 
و غالمرضا  انوشه  آقای حسن  تألیف  ناشنیده ها«  »فارسی 
از  فراوانی  آثار  به  استناد  با  آن  در  که  است  خدابنده لو 
بیرون  را  فارسی  واژه  هزار   10 افغانستان،  نویسندگان 
کشیدند که در ایران کاربرد ندارد. در واقع این کتاب حاکی 
از ثروت زبان فارسی در آن سوی مرز، در افغانستان است و 
ناگفته پیداست که برای کار بزرگی مانند واژه گزینی، این 

کتاب تا چه حد با ارزش است.
نیوشا طبیبي؛ فعال فرهنگی هم در این باره نوشته است: 

به سخنراني رییس جمهوری محترم  مربوط  البد خبرهاي 
افغانستان را درباره زبان فارسي شنیده یا خوانده اید. ایشان 
گفته اند: »افغانستان مهد زبان دري است. ایران پهلوي زبان 
بود. ما زبان و ادبیات دري را انکشاف دادیم. حاال ]به ما[ 
مي گویند ایران شرقي.  اي برادر، دزدي هم حد دارد، حد 
دارد.« البته که آقاي غني فردي فرهیخته است که بارها در 
بزرگداشت فرهنگ و میراث مشترک افغاني - ایراني سخن 
گفته. بتازگی عکسي از ایشان در راه داووس منتشر شده که 

کتاب تاریخ بیهقي چاپ ایران را در دست دارند.
شاید که گفتن این سخنان دالیل سیاسي داشته باشد، 
شاید در پاسخ صحبت هاي رییس جمهوری محترم خودمان 
است که بي قصد توهین انتخابات الکترونیک در افغانستان 
منظوري  و  قصد  هر  به  و  هر صورت  به  بود.  زده  مثال  را 
رد  براي  افغان  فرهیختگان  و  عقال  قطعا  باشند،  گفته  که 
این اظهارات، دالیل محکم و متین دارند که در این چند 
روز در فضاي مجازي و رسانه ها گفته اند. اما عرض دیگري 
در این مورد دارم: گفته اند: »حرمت امامزاده را متولي نگه 
مي دارد«. آنها که در این روزها براي اثبات اینکه زبان فارسي 
متعلق به کجاست، غیرت ورزیده و عصباني شده اند، آیا براي 
حفظ و حراست از میراث آن و بزرگداشت ادیبان و حکما 
و دانشمنداني که گنجینه ادبیات فارسي را غنا بخشیده اند 

همین قدر حساسیت داشته اند؟
بر  عده اي  و  مي روند  و  مي آیند  احساسي  موج هاي 
را  خود  بار  و  مي شوند  سوار  جامعه  احساسي  واکنش هاي 

مي بندند و اظهارنظري مي کنند که از قافله عقب نمانند.
نوشتن  تا چه میزان در درست خواندن و درست  ما  اما 
با آثار فاخر گنجینه ادب فارسي آشنا  کوشیده ایم؟ چقدر 
و  امال  مي نویسیم  آنچه  که  مي کنیم  تالش  آیا  هستیم؟ 
کلمات  نبردن  کار  به  در  آیا  باشد؟  داشته  صورتي درست 

بیگانه در گفتار روزانه مان وسواس به خرج مي دهیم؟ آیا 
بزرگان و ادیبان کشور خود را مي شناسیم و ارج مي نهیم؟

ناامید کننده  پرسش ها  این  از  بسیاري  پاسخ  که  دردا 
هستند. در حالي که شعر فارسي ارجمندترین هنر و میراث 
معنوي ایرانیان است و هر ایراني باسواد و بي سواد شعري از 
بر دارد و از شنیدن و خواندن غزل، رباعي، دوبیتي، قصیده 
و نثر زیبا لذت مي برد، دستگاه هاي رسمي فرهنگي کشور 
بین  زبان  این  کتابت صحیح  و  گویش  اشاعه  براي  چقدر 

مردم کار کرده اند؟
معموال آدمي نعمت هایي را که دور و بر خود دارد، نمي بیند 
و آنها را عادي و معمولي تلقي مي کند. سرزمین کهن ما، 
بي بدیل  نمونه هاي  و  تاریخي  ابنیه  و  آثار  از  آکنده  چنان 
براي  روستا  و  شهر  هر  در  آنها  دیدن  که  است  معماري 
بسیاري از ما عادي شده. متاسفانه عده اي از مدیران، این آثار 
را موانعي براي رشد و توسعه تلقي مي کنند و مي کوشند که 
به خیال خود این سدهاي پیشرفت را از سر راه بردارند. دردا 
که نگاه توسعه گراي بسیاري از مدیران و نمایندگان مجلس، 
آینده محور نیست و بیشتر براي آراستن کارنامه خود آنها 
طراحي مي شود. کارهاي بسیار خوبي که در نقاط مختلف 
کشور انجام شده و مي شود را نادیده گرفتن عین بي انصافي 
پیشرفت  و  ارتقا  براي  پروژه  هزاران  این سال ها،  در  است. 
انجام شده ولي اگر  وضعیت زندگي مردم و توسعه کشور 
حتي یکي از این طرح هاي اجرایي به میراث فرهنگي آسیب 

زده باشد، همان یکي هم زیاد است.
و  میراث  شدن  فدا  از  ناراحت کننده اي  بسیار  خبرهاي 
روح  روز  هر  توسعه  طرح هاي  پاي  به  ایران  ملي  گنجینه 
و روان ایران دوستان و عالقه مندان به فرهنگ و تاریخ ملي 
را مي آزارد. از آسیب هاي فراواني که به چهارباغ اصفهان آن 
هم به دلیل لجبازي و رقابت شهرداري با میراث فرهنگي 

وارد شده تا مرمت غیراصولي گنبد بي نظیر شیخ لطف اهلل.
ما  مي دارد.  پاس  متولي  را  امامزاده  حرمت  کردم  عرض 
کشورمان  مفاخر  و  تاریخي  و  فرهنگي  میراث  با  خود 
بدترین رفتارها را مرتکب شده ایم، اکنون چه جاي گله از 
زبان  درباره  سخنراني  ایراد  براي  افغانستان  رییس جمهور 
فارسي است؟ ما سبب شده ایم که کشورهاي منطقه، آنها 
که تاریخي ندارند با سرقت مفاخر و آثار ملي ما براي خود 

پیشینه اي دست و پا کنند. از ماست که بر ماست...
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نگاهی دگر گونه به اشعار  ناصرخسرو، شاعر سفرنامه نویس؛   

رنِج هزارساله 
سرویس ادبی کرمان امروز

 
گروهی از مخاطباِن نکوهش های ناصرخسرو، عامیانی اند 
که از آدمی زادگی تنها چهره و تن را دریافته اند و شگفتا که 
مخاطِب حجت خراسان، تنها مردِم هم روزگاِر او نیستند؛ 
گویی شاعِر هزار سال پیِش زبان فارسی، برخی از امروزیاِن 

شیفته »ظاهر« را نیز پیش چشم داشته است.
 ۴۸۱  -  ۳۹۴( قبادیانی  خسرو  ناصِر  ابومعین  حکیم 
بهتر،  بیاِن  به  یا  تحّول یافتگان  نامی ترین  از  یکی  ق.(، 
آغاز  در  استاد  است.  فارسی  ادبیات  تاریِخ  منقلب شدگاِن 
تا  که  است  کرده  بازگو  به آشکارا  خویش،  سفرنامه  کتاِب 
با وجود آنکه اهل علم بوده، اما  حدود سّن چهل سالگی 
روی در دنیا داشته و در پی دنیا بوده است تا اینکه، یک 
خواب زندگی و عاقبِت او را به کلی تغییر می دهد. ماجرای 

این دگرگونی را خوِد حکیم شرح دهد، زیباتر است:
 ۴۳۷  =[ اربَعمائَه  و  ثالثین  و  َسنه]سبَع  ربیعُ اآلخر  در 
بیک  ابوسلیمان چغری  امیر خراسان  که  قمری[،  هجری 
به شغل  برفتم،  َمرو  از  بود،  بن سلجوق  میکاِل  بن  داوود 
دیوانی؛ و به پنج دیِه مرُوالّرود فرود آمدم... . پس از آنجا 
به ُجوزجانان شدم و قریب یک ماه ببودم و شراب پیوسته 
خوردمی؛  پیغمبر )ص( می فرماید که: قولوا الحَق َولَو علی 

انفسُکم.]
خواهی  چند  گفت:  مرا  یکی  که  دیدم  خواب  در  شبی 
از مردم زایل کند؛ اگر  از این شراب، که ِخَرد را  خوردن 
این  جز  ُحکما  که:  گفتم  جواب  من  بهتر.  باشی،  بِهوش 
چیزی نتوانستند ساخت که اندوِه دنیا کم کند. جواب داد: 
در بیخودی و بیهوشی، راحتی نباشد؛ حکیم نتوان گفت 
کسی را که مردم را به بیهوشی رهنمون باشد، بلکه چیزی 
باید طلبید که ِخَرد و هوش را بیفزاید. گفتم که: من، این 
از کجا آَرم؟ گفت: جوینده، یابنده باشد و پس، سوی قبله 

اشارت کرد و دیگر سخن نگفت. 
این خواِب روشنگر سبب می شود که ناصِر خسرو راهی 
بار  چهار  آن  طی  که  سفری  شود؛  ساله  هفت  سفری 
دربار خلفای  به  و همچنین  زیارت می کند  را  خانه کعبه 
مصر  فاطمی  شیعه(  فرقه های  از  )یکی  مذهِب  اسماعیلی 
باورهای  و  اصول  دل  صمیم  از  آنکه  بر  افزون  و  می رود 
حّجت  ِسَمِت  نیز  خود  می پذیرد،  را  اسماعیلی  شیعیان 
باهلل،  المستنصر  فاطمی،  خلیفه  از  را  خراسان  جزیره 
دریافت می کند تا مأمور تبلیِغ آیین اسماعیلیه در خراسان 
شود؛ خراسانی که تحت سلطه سلجوقیاِن سّنِی متعصبی 
عباسِی  خلیفه  فرماِن  به  گوش  و  چشم  یک سر  که  است 
بغداد دارند. این، درحالی بوده که عباسیان، َخصِم فاطمیان 
بوده اند و فاطمیان، دشمِن عباسیان. با این وصف، معلوم 
است که ناصرخسرِو تحول یافته ی شیعه شده، تا چه حد در 
موطِن خویش، خراساِن بزرگ، غریب بوده و در رنج و آزار. 

از این رو است که گفته:
تا پُرخمار بود َسرم یک سر                                                 

مشفق بُدند بر من و غمخواره
و اکنون که هوشیار شدم، بر من                                      

 گشتند مار و کژدم جّراره.
در  جاهل  عواِم  هم  و  حاکم  دستگاه  هم  که  آزارها  این 
شّدت  آن چنان  می داشته اند،  روا  خسرو  ناصر  حکیم  حِق 
می گیرد که این شاعر و اندیشمنِد بزرگ ناچار می شود به 
دّره یی به نام یُمگان یا یَمگان روستایی است در بدخشان 
افغانستان( پناه ببرد و تا پایان عمر در آنجا به سر برد. او 
در زمان سکونت در بدخشان و یمگانش شعرهای بسیاری 
سرود و آثاِر مهمی چون جامع الِحکَمتین را نگاشت، با این 

حال غِم غربت و تنهایی همواره او را آزار می داد:
به یُمگان من غریب و خوار و تنها                                    

  از اینم مانده بر زانو زنخدان
روزگاریکهناصرخسرودرآنمیزیست

ناصر خسرو پیش از آنکه تغییر رویه دهد، از محترماِن 
رفاهی  از  زندگی  در  و  می آمد  شمار  به  سلجوقیان  درباِر 
تمام برخوردار بود. او در زمانه  ای می زیست که هر چشمی 
در  موجود  جهِل  و  تبعیض  و  فساد  و  ظلم  می توانست 
الیه های رویین و زیریِن جامعه را به آشکارا ببیند؛ جامعه  
ای که در آن رشوه بیداد می کرده و فساد اخالقی امری 
پذیرفته و ناقبیح بوده. در همین جامعه است که اندیشیدن 
دیندار  خردمنداِن  و  می شده  محسوب  بزرگ  گناهی  گاه 
مشتی  زبوِن  و  ذلیل  اندیشه ورزیشان  جرِم  به  دین باور  و 
در  بوده اند.  قاّلش  رنِد  سردمداِر  گروهی  از  مقلّد  احمِق 
و  ناراستی ها  و  زشتی ها  برابر  در  آن که  ای  جامعه   چنین 

گوشه گیری  و  انزوا  به  بوده  محکوم  می ایستاده،  بدعت ها 
و تبعید و آزار؛ و آن که آشکارا به فسق مشغول و مشهور 
بوده، در کمال امنیت و آسودگی و احترام به حیاِت فردی و 
اجتماعی خویش ادامه می داده است. با این توصیِف مختصر 
بهتر می توان درک کرد بغِض نهفته در این بیت های حکیِم 

قبادیانی را:
در بلخ ایمنند ز هر شّری                                                

  می خوار و دزد و لوطی و زن باره
ور دوستدار آل رسولی تو                                                

 چون من ز خاندان شوی آواره.
سخت گیری شدید و مبارزه  حکومِت سّنی سلجوقی علیه 
اجتماعی  زیست  حلقه  شافعی،  و  حنفی  از  غیر  مذاهبی 
و  امامیه  شیعیان  همچون  اسالمی  دیگر  مذاهب  برای  را 
افزون  می کرد.  تنگ تر  و  تنگ  معتزلیان  نیز  و  اسماعیلیه 
براین، ضعف معتزله که اهل استدالل بودند و به علوم عقلی 
تمدن  اشعری،  تفکر  برابر  در  می دادند،  نشان  توجه  هم 
سّنی  فقیهاِن  برخی  و  انداخت  انحطاط  راه  به  را  اسالمی 
اشعری َمشرِب متعصب که به تکفیر فیلسوفان و حکیمان 
ریاضیات و منطق  و  می پرداختند و دوستداران طبیعیات 
آزادی  پیش  از  بیش  می کردند،  زندقه  و  کفر  به  متهم  را 
برای  و بی خبرِی عوام  نادانی  از  فقیهان  این  یافتند.  عمل 
پیشبرد مقاصد خود استفاده می کردند و با افروختن آتش 
به سوختن  را  آنان  توده مردم،  تعصبات مذهبی در میان 
خون  ریختن  و  کردن  مثله  محله ها،  تخریب  کتابخانه ها، 

بی گناهان برمی انگیختند.
این  آتِش  قربانیان  از  یکی  خود  که  هم  ناصرخسرو 
اختالف های مذهبی بود، در برابر عالماِن بی عملی که دین 
و مذهب را ابزار و دکان رسیدن به مال و مناِل دنیایی کرده 
بودند، ایستاده بود و می کوشید با شعر خویش، به مبارزه با 

آن دین به دنیافروشان بپردازد:
علما را که همی علم فروشند ببین                                   

  به ربایش چو عقاب و به حریصی چو گراز
هر یکی همچو نهنگی و ز بس جهل و طمع                        

 دهن علم فراز و دهن رشوت باز.
عوامی  دنیاپرست،  عالماِن  و  مستبد  حکومِت  جز  به  اما 
که به سبِب جهلشان آلِت دسِت این حکومت بوده اند نیز 
در آزار رساندن به دینداراِن راستین و اهل اندیشه کوتاهی 
نمی کردند. این عامیاِن گرفتاِر نادانی از کسانی اند که ناصر 
و  جهل  تیرگی  و  آنان  بر  بسیار  خویش  اشعار  در  خسرو 

گمراهیشان تاخته است.
عوامکیانند؟

ذیل  و  دهخدا  لغت نامه  در  است.  عاّمه  جمِع  عوام،  واژه  
مدخِل عوام، این واژه این گونه معنا شده است: همه مردم 
و جمهور مردم. مردمان فرومایه و دون )در مقابل خواص(. 
مردم بی سواد یا کم سواد و عامه خلق. در شعر ناصرخسرو 
نیز عوام بخشی از مردمند که قوه عقل و اندیشه را تعطیل 
کرده اند و در قضاوِت امور، در سطح و ظاهر باقی مانده اند و 
به هیچ روی به واکاوی الیه های زیرین یک رویداد یا پدیده 
نمی پردازند و اغلب با تعصبی کورکورانه و دور از  اندیشه، 
مقلِّد دیگرانند. ناصرخسرو در شعر خویش واژه »غوغا« را 
نیز گاه برای عوام و گاه همراِه آن به کار برده است. برای 
نمونه آنجا که از ظاهر و باطن قرآن کریم سخن می گوید 
و تنزیل یا ظاهر آن را دریایی عمیق؛ و باطن آن و تأویِل 
آیه های قرآن را ُدّر و گوهِر نهفته در کِف این دریا معرفی 

می کند، آورده است:
شور است چو دریا به َمَثل صورت تنزیل                             

 تأویل چو لؤلؤ است سوی مردم دانا
اندر بُِن دریاست همه گوهر و لؤلؤ                                    

 غّواص طلب کن، چه دوی بر لب دریا؟
اندر بُِن شوراب ز بهر چه نهاده است                                

  چندین گهر و لؤلؤ، دارنده دنیا؟
از بهر پیمبر که بدین صنع ُورا گفت:                                

   تأویل به دانا ده و تنزیل به غوغا
امیرالمؤمنین  حضرت  که  آمده  شریف  نهج البالغه  در   
)ع( در توصیف غوغا فرموده اند:: آنان کسانی اند که هرگاه 
پراکنند، سود رسانند. گفته  زنند و هرگاه  زیان  گردآیند، 
شد: زیاِن گردآمدشان را دانیم؛ سود پراکندنشان چه بَُود؟ 
فرمودند: پیشه وران به پیشه یشان برگردند و مردم از آنان 
و  سازندگی اش  به  )بّنا(  سازنده  بازگشِت  برند؛ چون  بهره 

بافنده به بافندگی اش و نانوا به نانوایی اش
اندرزی دیگر درباره غوغا، آن گاه که  شاه والیت )ع( در 
فرد تبهکاری را آوردند و فرومایگانی )غوغاییانی( همراِه آن 
شخص بودند، فرموده اند: ال َمرَحباً بُِوُجوٍه التُری ااِّل ِعنَد ُکلِّ 
َسواٍَة: ناخوش باد چهره هایی که دیده نایند جز به هنگاِم 

بدکاری.

بنابراین، واضح است که منظور از عوام، همه مردم نیستند، 
بلکه آنانی اند که در سطور باال ویژگی هایشان برشمرده شد 
و در یک کالم می توان آنان را مردِم فرومایه ی دور از خرد 

و شیفته هوچی گری دانست.
ذکرخیرعواِمناداندرگسترهادبیاتفارسی!

جاهل  عواِم  از  را  شکایت  بیشترین  ناصرخسرو  گرچه 
داشته، اما دیگر نامداران ادبیات فارسی نیز بر این توده ی 
به قول موالنا مظلوم ُکِش ظالم پرست فراوان تاخته اند. نمونه 
این سخناِن شاعرانه در نکوهش عوام را در این نمونه ها که 

مشتی است از خروار، می توان دید.
حکیم سنایی غزنوی هم در قصایدش و هم در منظومه 
با  هم نشینی  انسان  که  است  کرده  توصیه  حدیقةالحقیقه 
عامیان را برنگزیند؛ عامیاِن نافهمی که سابقه بلنِد تاریخی 
نشان داده، گاو را به خدایی می پذیرند اما پیامران الهی را 

تکذیب می کنند:
ز پی رّد و قبول عامه خود را خر مکن                               

   زانکه کار عامه نبود جز خری یا خر خری
گاو را دارند باور در خدایی عامیان                                   

   نوح را باور ندارند از پی پیغمبری.
و این بیت ها از حدیقةالحقیقه حکیم سنایی:

تا توانی به گرد عامه مگرد                                             
   عامه از نام تو برآرد گرد

زان کجاعامه بی خرد باشد                                        
  صحبت بی خردت بد باشد

به همه حال چون خودت خواهد                                     
  صحبت او روان همی کاهد

چه نکو گفت آن خردمندی                                              
  که سخن های اوست چون پندی

عامه نبود ز کارها آگاه                                                    
  عامه را گوش، کّر و دیده، تباه.

شیخ محمود شبستری، عارف و شاعر نامدار سده هشتم 
هجری، نیز در گلشِن راز، تأکید کرده که سروکار داشتن با 

عواِم نادان، آدمی را از فطرِت الهی اش دور می کند:
چو با عامه نشینی مسخ گردی                                         

  چه جای مسخ، یک ره نسخ گردی
مبادا هیچ با عامت سر و کار                                            

  که از فطرت شوی ناگه نگونسار
و  شاعران  شمار  از  که  هم  جامی  عبدالرحمن  نورالدین 
در  و  است  زمین  ایران  سرشناس  عارفان  و  نویسندگان 
در  را  انسان  از  عامه  تصوِر  می زیسته،  هجری  نهم  سده 

سلسلةالذهِب خویش این طور بیان کرده است:
حد انسان به مذهب عامه                                               

 َحَیوانی است مستوی القامه
پهن ناخن، برهنه پوست ز موی                                       

  به دو پا رهسپر به خانه و کوی
هرکه را بنگرند که این سان است                                       

 می برندش گمان که انسان است
و آن که خود را گمان برد ز خواص                                    

  می فزاید بر این معانی خاص.
روزگار  شاعر  و  عارف  حکیم،  کاشانی،  فیض  ماّلمحسن 
صفوی، هم از دست عامه به فغان بوده است. وی که داماد 
مالصدرای شیرازی بوده، در غزلی خطاب به خداوند متعال 

گفته است:
صحبت عامه سوخت جانم را     

ز آتش بی ضیا نجاتم ده
خلقی افتاده در پی جانم                                                 

 زین دداِن دغا )حیله گر( نجاتم ده.
مرحوم استاد ملک الشعرای بهار نیز از شاعران و ادیباِن 
اندیشمندی بوده که نیِش نافهمی عامیان را چشیده بوده 
به  عوام«  از دست  »داد  نام  به  مستزادی  در  استاد  است. 
زیبایی وضعیت غوغاییاِن وامانده در جهل را توصیف کرده 

است. بیت هایی از آن مستزاد، از این قرار است:
از عوام است هر آن بد که َرَود بر اسالم                           

  داد از دست عوام
کار اسالم ز غوغای عوام است تمام                                   

 داد از دست عوام...
غم دل با که بگویم که دلم خون نکند                                 

غمم افزون نکند
َسر فرو بُرد به چاه و غِم دل گفت »امام«                  

  داد از دست عوام...
ز آنچه پیغمبر گفته است و در او نیست شکی               

      نپذیرند یکی
وحی ُمنَزل شمرند آنچه شنیدند از مام                       

  داد از دست عوام
همگی خفته و آسوده ز نیکی و بدی                                  

 خواِب مرگ ابدی
چه توان کرد؟ علی گفت که الّناُس نیام                 

   داد از دست عوام...
عاقل ار بِسمله به هوایش نچمند                                

همچو غوالن بَِرَمند
غول اگر قصه کند، ِگرد شوند از در و بام                            

 داد از دست عوام
عاقل آن به که همه عمر نیارد به زبان                             

  نام این بی ادبان
که در این قوم نه عقل است و نه ننگ است و نه نام           

داد از دست عوام.
ناصرخسرووجهلعوام

شعِر هر شاعری آیینه  ای است از روزگاِر او؛ از شادی ها 
و غم هایش و از مطلوب ها و نامطلوب هایش؛ از رنجی که 
راهنمای  شاعر،  شعِر  می کشیده.  که  دردی  از  و  می برده 
پیش،  سده ها  شاعری  اینکه  بر  را  آیندگان  است  خوبی 
چگونه به دنیا و آخرت، به زندگی و مرگ، به نعمت و فقر، 
به عشق و عرفان، به علم و جهل، به مردمان و حاکمان، به 
عامیان و عالمان و هزاران موضوع و پدیده و مسئله دیگر 
از  است.  چنین  نیز  ناصرخسرو  دیوان  است.  می نگریسته 
می توان  خوبی  به  او  استوار  قصیده های  بیت های  البه الی 

تازیانه او بر پیکِر نادانی و جهل عامیان و غوغاییان را دید.
و  را کور  نادان  عامیان  حجت خراسان در شعر خویش، 
این  اینکه  دلیل  به  نیز  گاه  و  می خواند  گاو  و  خر  و  کر 
جاهالن، سبب آزاِر اهل علم و دین و خرد می شوند، آنان 
را گرگ و شیر و روباه و کفتار و مار خوانده است. حّجِت 
خراسان آنچنان زخم خورده این عوام نادان است که حتی 
 هنگاِم دلتنگی برای دیار، وقتی باد را قاصد سالِم خویش 
به اهل خراسان می کند، جاهالن را از این سالم رسانی دور 

می سازد:
سالم کن ز من ای باد مر خراسان را                               

مر اهل فضل و ِخَرد را، نه عاِم نادان را.
 از دید ناصرخسرو عامیاِن جاهل، ُمشتی مستاِن خفته اند 
با موعظه و  از آن است که  که خواِب جهلشان سنگین تر 
پند بیدار شوند. شاعِر خردمنِد خراسان گاهی جاهالن را 
چون درخِت سپیدار می داند که هیچ میوه و ثمر و فایده یی 
می داند.  سپیدار  سایه   چون  را  آنان  نیز  گاهی  و  ندارند 
چهره  تنها  آدمی زادگی  از  که  است  کسانی  به  او  خطاِب 
و تن را دریافته اند و شگفتا که مخاطِب ناصر خسرو تنها 
پیِش  سال  هزار  شاعِر  گویی  نیستند؛  او  هم روزگاِر  مردِم 
زبان فارسی، امروزیان را پیش چشم داشته که ظاهرَمداری 
آن گونه بر روابط و اجتماعشان حاکم شده که شماری از 
این آدمیاِن مذّکر و مؤنّث، خوشگلی )و نه زیبایی( را تنها 

اصِل پذیرفته شده خویش می دانند:
مردمان، ای برادر، از عامه                                              

   نه به فعلند، بل به دیدارند
دشمن عاقالِن بی گنه اند                                                    

زانکه خود جاهل و گنهکارند
همه دیدار و هیچ فایده نه                                              

  راست چون سایه سپیدارند.
ناصرخسرو یکی از ارزش های آدمی را به قدرت اندیشه و 
خرِد او می داند؛ از این رو است که وی انساِن بی عقل را با 

سنگ خارا برابر دانسته است:
از سنِگ خاره رنج بَُود حاصل                                           

   بی عقل، مرد، سنگ بود خاره.
به طور کلّی هنرمند اگر هنرمند باشد، نسبت به دیگران 
اجتماعی  دینی،  فرهنگی،  دردهای  و  است  حّساس تر 
البته  و  می کند؛  احساس  عمیق تر  و  زودتر  را  تاریخی  و 
واکنشی هم که نشان می دهد، اغلب شدیدتر و اثرگذارتر 
است. ناصرخسرو نیز هنرمندی است که دردهای زمانه اش 
از  ناشی  رنجِش  بسیارِی  از  و  دریافته  وجود  همه  با  را 
قلِم  و  شعر  در  را  توان خویش  همه  عمیق،  دردهای  این 
خویش فراهم آورده تا این دردها را فریاد بزند، شاید گوِش 

َکرشده یی، شنوا شود:
چندین هزار دیده و گوش از برای چیست؟                     

     زیشان سخن مگوی که هم کور و هم َکرند
گویی مرا که گوهر دیوان ز آتش است                              

  دیوان این زمان همه از ِگل ُمخّمرند
جز آدمی نزاد ز آدم در این جهان                                    

   وینها از آدمند؛ چرا جملگی خرند؟.
و  خرد  از  بی بهره  عامیاِن  و  جاهالن  ناصرخسرو  اینکه 
معرفت و بصیرت را مدام خر و گاو و کور و کر خوانده، نه 
بدین سبب است که او مردی است یَلِه زبان و یا مغرور و 
خودبرتربین؛ بلکه او از طریق این واژگان، می خواهد تأسف 
قرار  که  کند  اظهار  موجوداتی  به  نسبت  را  دردآمیز خود 
اشرف  از  بویی  و  رنگ  خداییشان،  فطرِت  براساِس  بوده 
و  گل  در  فرورفتِن  سبب  به  اما  باشند؛  داشته  مخلوقات 
الِی شهوِت دنیاجویی و ظاهرپرستی، طبق فرمایِش قرآن 
کریم »َکاْلَنَْعاِم بَْل ُهْم أََضل« )مانند ستوران بلکه گمراه تر( 
شده اند. اینان، همان مردمانی اند که حاضرند دینارهای طال 
خرج لهو و لعب و عیش و عشرِت خویش کنند، اما یک 
پوِل سیاه برای کسب آگاهی و معرفت نمی پردازند. ناصر 

خسرو چه زیبا گفته است:
 به َده دینار طنبوری بخرند                                           

    به دانگی کس نخّرد جمِع فرقان 
دهه های  از  طوالنی  سال هایی  آنکه  باوجود  ناصرخسرو 
پایانِی عمرش را دور از خان و مان و وطن، در غربِت یمگان 
باورش و حرفی  و  آرمان  از  این حال هیچ گاه  با  گذراند، 
که بدان اعتقاد داشت، دست نکشید. او به دوستدارِی آِل 
رسول )ص( و محبت حضرت امیرالمؤمنین )ع( و همچنین 
بهره مندیش از فضل و خرد و دانش می بالید و باور داشت 
که اگر در این دنیا قدِر اهل فضل ندانند، در سرای جاویدان 
پاداِش همه رنج هایی را که در دار فنا کشیده است به او 
عطا خواند کرد و در آن داِر بقا ان شاءاهلل به آنچه درخوِر آن 

بوده است، دست خواهد یافت.
منبع:خبرگزاریایرنا
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به کوشش محمود 
جعفری کوهبنانی

تأثیر شگرف شش شاعر ایرانی بر ادبیات جهان

سرویس فرهنگی – هنری کرمان امروز

  

های  دوره  در  فارسی  ادبیات  و  شعر  بزرگان  از  کدام  هر   
مختلف، شاعران و نویسندگان بعد از خود را تحت تأثیر قرار 
کردند  بسیاری سعی  فردوسی، شاعران  از  بعد  مثاًل  داده اند؛ 
سعدی،  از  بعد  یا  بسرایند  حماسی  اثر  و  شاهنامه  او  مانند 
شاعران زیادی تالش کردند به زیبایی و ظرافت او غزل بگویند 
اما این طور نیست که فقط ادیبان فارسی زبان از این بزرگان 
تأثیر بپذیرند، بلکه خارجی ها هم درگیر اهمیت و بزرگی آثار 
جهانی  تأثیر  به  داریم  نگاهی  مطلب  این  در  شده اند.  آن ها 
شش شاعر بزرگ ایرانی که ادیبان خارجی از آثارشان تأثیر 
گرفته اند و بر این اساس، اشعار و نوشته هایی پدید آورده اند. 

 سعدی شیرازی
و  نتردام«  »گوژپشت  داستان های  خالق  ویکتورهوگو، 
مجموعه های  از  یکی  در  و  می سرود  هم  شعر  »بینوایان«، 
و  شیرازی  سعدی  تأثیر  تحت   ، »شرقی ها«  نام  به  شعرش، 
دیگر شاعران مشرق زمین بوده است. آلفرد دو موسه، شاعر 
یعنی  آثارش،  از  یکی  مضمون  فرانسوی،  نمایشنامه نویس  و 
رمان »سرگذشت سار سفید« را، با الهام از آثار سعدی نوشت 
و در سال 1853 منتشر کرد. در پایان قرن نوزدهم میالدی 
داستانی  نوشتن مجموعه  با  مانوئل،  اوژن  نام  به  نویسنده ای 
یاد کرده و در  از سعدی  نام »شعرهای خانه و مدرسه«،  به 
ژان  است.  گرفته  الهام  ایرانی  این شاعر  از  آن ها،  از  تعدادی 

ُکبس، شاعر بلژیکی هم در مجموعه شعرش به نام »گل های 
تعریف  را  سعدی  گلستان  با  الفتش  و  انس  داستان  شب«، 

می کند.
  نظامی گنجوی

بعد از این که نظامی گنجوی پنج گنج معروفش را سرود، 
خیلی از شاعران فارسی زبان به این فکر افتادند که مانند نظامی 
داستان هایی به سبک پنج گنج بسرایند. این روند به شاعران 
ترک،  اردو،  شاعران  جمله  از  کرد،  سرایت  هم  زبان ها  دیگر 
نظامی، شاعر قرن  تأثیر  از همه شگفت انگیزتر  اما   . و...  ُکرد 
ششم هجری بر ویلیام شکسپیر، شاعر قرن هفدهم میالدی 
در انگلستان است. کارشناسان ادبیات به تأثیرپذیری شکسپیر 
از نظامی در داستان »رومئو و ژولیت« اشاره کرده اند. از جمله 
و  لیلی  داستان  مانند  ژولیت  و  رومئو  داستان  آغاز  که  این 
مجنون با یک ضیافت در خانه معشوق شروع می شود. جالب 
تیبالت، پسر  با  این مجلس، همان طور که رومئو  این که در 
عموی ژولیت درگیر می شود، قیس بن ملوح)مجنون( هم با 

یکی از پسرعموهای لیلی کشمکش دارد.
   مولوی

و  تأثیر مولوی، شاعر  افراد بسیاری تحت  ادبیات غرب،  در 
عارف نامدار ایرانی بوده اند. سر جیمز ویلیام ِردهوس انگلیسی 
در قرن نوزدهم مثنوی را ترجمه کرد. اولین فردی که دست 
از  آلمانی زد، دو والنبرگ بود که  به زبان  به ترجمه مثنوی 
بخت بدش این ترجمه در یک آتش سوزی سوخت و خاکستر 
شد. آنه ماری شیمل، موالناپژوه آلمانی آثار متعددی درباره 
و...  نی«  »نوای  از جمله »شکوه شمس«،  نوشت؛  شاعر  این 
عرفان  به  رمان نویس،  باِرس،  موریس  فرانسوی ها،  میان  از   .
در  نام »جست وجو  با  در سفرنامه اش  و  داشت  زیادی  عالقه 

دست  به  موالنا  درباره  که  اطالعاتی  به  خاور«  سرزمین های 
رابرت  آمریکایی،  نوپرداز  شاعر  می کند.  اشاره  است،  آورده 

ادوارد دانکن، اشعاری به تقلید از مولوی سروده است.
  حافظ شیرازی

شنیده  دارند،  کار  و  سر  ادبیات  با  که  کسانی  بیشتر  شاید 
آلمانی،  نویسنده  و  شاعر  گوته،  ولفگانگ  یوهان  که  باشند 
که  جایی  تا  است  داشته  ارادت  شیرازی  حافظ  به  به شدت 
تحت این تأثیر، آثاری به نام های »حافظ نامه«، »قلندرنامه« 

و »رندی نامه« نوشته و در جایی گفته است: کمال بی خردی 
بپروراند.  سر  در  را  حافظ  با  برابری  تصور  کسی  اگر  است 
شاعران و نویسندگان دیگری هم تحت تأثیر حافظ بوده اند؛ 
از جمله کانن دویل، خالق »شرلوک هلمز« که اشعار حافظ 
نیچه، شاعر و فیلسوف سرشناس  نقل می کند.  او  زبان  از  را 
آلمانی در »دیوان غربی- شرقی« خود حافظ را ستوده و در 
والدو  رالف  است.  برده  نام  حافظ  از  بار   10 آثارش  مجموعه 
امرسون، شاعر مطرح آمریکایی هم به شدت در شعر به حافظ 

مدیون است.
  فردوسی

"شاهنامه«، اثر جاودانه حکیم توس، عالوه بر این که بر آثار 
حماسی دوره های بعد از خود تأثیر گذاشت، در ادبیات جهان، 
قرن 18 میالدی،  در  داشت.  زیادی  تأثیر  ویژه غرب هم  به 
این سر ویلیام جونز بود که با نوشتن یک تراژدی بر اساس 
کرد.  باز  اروپا  به  را  شاهنامه  پای  سهراب،  و  رستم  داستان 
نمی دانست،  فارسی  که  این  با  انگلیسی  شاعر  آرنولد،  ماتیو 
با الهام از داستان رستم و سهراب در شاهنامه، یک منظومه 
سرود و عالوه بر این، درباره اقتباس از داستان های شاهنامه 
فردوسی هم مقاله نوشت. جیمز راسل لوول، شاعر آمریکایی، 
شاهنامه را از همه داستان های عاشقانه غربی فراتر می دانست 
و می گفت: »از دیدگاه هنری، آثار دیگر بسیار فرودست تر از 

اثِر فردوسی قرار می گیرد".
  خیام نیشابوری

از  پس  قرن  چند  نیشابوری،  خیام  پنجم،  قرن  حکیم 
فیتز  ادوارد  دست  به  اشعارش  ترجمه  واسطه  به  مرگش 
و  شاعران  از  خیلی  بر  و  شد  معرفی  غربی ها  به  جرالد 
لندن،  جک  نمونه،  برای  گذاشت.  تأثیر  غربی  نویسندگان 
خیام  دریا«،  و  »گرگ  رمان  در  آمریکایی،  مشهور  نویسنده 
این داستان کرده است.  را موضوع گفت وگوی دو شخصیت 
آن ها به این می پردازند که خیام زندگی را با همه سختی ها و 
مشکالتش به مرگ ترجیح می داد. خورخه لوئیس بورخس، 
نام های  به  اشعارش  از  تعدادی  در  آرژانتینی  برجسته  شاعر 
»در ستایش سایه«، » شطرنج« و »سازنده«، به خیام اشاره 
کرده است. جالب این که پدر بورخس یعنی، خورخه گیلرمو 
بورخس، مترجم رباعیات خیام به زبان اسپانیایی بوده است.

نگاهی به وقایع 22 بهمن 57 ،روز پیروزی انقالب اسالمی

 
22 بهمن؛ روز پیروزی انقالب اسالمی

در روز 22 بهمن 1357، تاریخ نهضت اسالمي مردم ایران 
به رهبري امام خمیني )ره( به نقطه عطف خود رسید. در 
روز 22 بهمن سرانجام مبارزات مردم مسلمان به بار نشست 
و پادشاهي 2500 ساله و ظلم و استبداد بیش از 50 ساله 
الهي  خواست  به  و  شد  کن  ریشه  ایران،  در  پهلوي  رژیم 

حکومت جمهوري اسالمي تأسیس شد.
تاریخی  رخدادهای  بزرگترین  از  یکی  یادآور  بهمن،   22
ملت بزرگ ایران است و این روز مبدل به یک روز فراموش 

ناشدنی و بزرگ برای ایرانیان شده است.
در واقع در تمامی فرهنگ ها و آداب مردمان جهان رایج 
است که بزرگترین روز تاریخ کشور خود را پاس می دارند، 
البته بنا به فرهنگ هر کشور، آن روز بزرگ و تاریخی گرامی 
منتقل  به سینه،  و سینه  نسل  به  نسل  و  داشته می شود 
می شود تا آیندگان قدر آن روز را بدانند. قریب به بیشتر 
کشورهای جهان، بزرگترین روز تاریخی خود را روز استقالل 
خود می دانند و برای آن، احترام قابل مالحظه ای قائل می 
باشند، ملت ایران اسالمی نیز در روز 22 بهمن سال 1357 
موفق شد بر حکومت مستبدانه و شاهنشاهی 2500 ساله 
این روز تصمیم گرفت خود  ی شاهنشاهی فائق آید و در 

برای آینده اش برنامه ریزی نماید.
 آری، باور کنیم تا قبل از انقالب اسالمی، انتخابات آزاد 
در ایران مفهومی نداشت و رئیس جمهور و وزرا و موکالن 

تعیین  در  حقیقتا  مردم  و  بودند  انتصابی  تمامی  مجلس، 
سرنوشت خود تبدیل به یک هیچ کاره ی تمام عیار شده 
بودند و به برکت خونهای مظلومان و تالشهای تمامی اقشار 
جامعه به رهبری بنیانگذار فقید و بزرگ جمهوری اسالمی 
پیروزی  به  بهمن  در 22  )ره(  امام خمینی  ایران، حضرت 
دست یافتند و تصمیم گرفتند خود سرنوشت خود را در زیر 
لوای اسالم رقم بزنند، پس این روز بزرگ را باید به نیکی و 

بزرگی پاس بداریم.
  وقایع 22 بهمن سال 1357

اوین،  زندان  ترتیب  به   1357 سال  بهمن   22 روز  در 
ساواک، سلطنت آباد، مجلسین سنا و شورای ملی، شهربانی، 
ژاندارمری و ساختمان زندان کمیته مشترک به تصرف مردم 
در آمد. در تسخیر شهربانی سپهبد رحیمی فرماندار نظامی 
تهران به دست انقالبیون مسلح افتاد. همچنین در روز 22 

نظام،  دبیرستان  افسری،  دانشکده  و  باغشاه  پادگان  بهمن، 
عباس آباد  پادگان  و  آباد  عشرت  پادگان  جمشیدیه،  زندان 
به  از دیگری تسلیم شدند و آخرین مرکزی که  یکی پس 

تصرف درآمد رادیو و تلویزیون بود.
 تصمیم شورای عالی ارتش

فرماندهان  شورای  بهمن   22 روز  بامداد   10 ساعت 
نظامیان  نیروهای مسلح در ستاد مشترک تشکیل گردید. 
جعفر  باغی،  قره  عباس  از:  بودند  عبارت  جلسه  در  حاضر 
مقدم،  ناصر  حاتم،  هوشنگ  فردوست،  حسین  شفقت، 
بدره ای،  عبدالعلی  محققی،  احمدعلی  نجیمی،  عبدالعلی 
امیرحسین ربیعی، کمال حبیب اللهی، عبدالمجید معصومی، 
جعفر صانعی، اسداهلل محسن زاده، حسین جهانبانی، محمد 
کاظمی، خلیل بخشی آذر، علی محمد خواجه نوری، پرویز 
جالل  فرزام،  محمد  خلعتبری،  فرهنگ  امیر  افشار،  امینی 
رحیمی  موسی  فیروزمند،  ناصر  منوچهر خسروداد،  پژمان، 
الریجانی، محمد رحیمی آبکناری و رضا وکیلی طباطبایی.

 ریاست شورای عالی ارتش بر عهده عباس قره باغی بود. 
بحث  موجود  از وضعیت  نیروها  فرماندهان  گزارش  از  پس 
موافقت  اکثراً  آغاز شد؛  با مردم  ارتش  پیرامون همبستگی 
بی  بر  مبنی  اعالمیه ای  سرانجام  و  نمودند  اعالم  را  خود 
طرفی ارتش تهیه و به امضا رسید. پس از تصمیم شورای 
عالی، ساعت یک بعد از ظهر خبر تصمیم شورای عالی ارتش 
در اختیار رادیو و تلویزیون گذاشته شد. رادیو ایران برنامه 
بعد  لحظه ای  کرد.  قرائت  را  اعالمیه  و  قطع  را  عادی خود 
نمودند  تصرف  را  تلویزیون  رادیو  محوطه  انقالب  نیروهای 
و خبر سقوط رژیم سلطنتی پهلوی از رادیو تلویزیون ملی 

اعالم شد.

 عوامل موثر در پیروزی انقالب در 22 بهمن
پیروزی شکوهمند 22 بهمن 57، حاصل عوامل بسیاری 

است که مهم ترین آن ها عبارتند از:
1 - ایمان به خداوند متعال

2 - رهبری روحانی متقی و فقیه آگاه; امام خمینی رحمه 
اهلل

3 - اتحاد و همبستگی همه، اقشار ملت.
4 - استقامت و پایداری در راه خدا، تحمل مشکالت و ... 
بر هیچ کس پوشیده نیست که جمع شدن این عوامل در 
ملتی موجب نزول تاییدات غیبی الهی گردیده و پیروزی آن 

ها بر دشمنان حتمی می شود.
 22 بهمن و حیرت جهانیان

در دوران معاصر، 22 بهمن، روز پیروزي انقالب اسالمي 
بود.  براي جهانیان  انگیزي  ایران، حادثه مهم و حیرت  در 
این حادثه بزرگ قرن، از یک سو معادالت سیاسي استکبار 
را در ادامه سیاست سلطه و تقسیم استعماري جهان بر هم 
زد و از سوي دیگر یکي از استوارترین رژیم هاي وابسته را 
نظر  از  که  اهمیتي  با  ایران  در کشور  و  ریشه کن ساخت 
استراتژیکي و اقتصادي براي قدرتهاي بزرگ جهان داشت، 
تحولي سیاسي ـ مردمي و عظیم به وجود آورد و یک بار 
دیگر اسالم به عنوان قدرت تعیین کننده در جهان مطرح 
شد و چشم انداز وحدت جهان اسالم و ایستادگي در برابر 
استعمار کهنه و نو، ایجاد قطب سیاسي جدید در جهان و 
فرو ریزي رژیمهاي وابسته و تحمیلي را در سرزمین هاي پر 
نعمت اسالمي، در برابر دیدگان مشتاق بیش از یک میلیارد 
مسلمان گشود و موجي از وحشت و اضطراب رادر دلهاي 

جهانخوران پدید آورد.

آگهی مزایده  فروش  زمین و اجاره  )مزایده شماره 74 ( 
شهرداری کرمان در نظر دارد جهت فروش تعداد42 قطعه زمین و اجاره 11موردامالک خود به صورت نقد و اقساط از طریق 
برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.  لذا کلیه متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت بازدید از نقشه ها و موقعیت امالک 
)به مدیریت  امالک و مستغالت واقع در میدان شورا ،ساختمان شهرداری مرکز ( و دریافت اسناد از تاریخ 98/11/21  لغایت 
98/12/8 به مدیریت امور قراردادهای شهرداری واقع در میدان شورا ،ساختمان شهرداری مرکز و جهت تسلیم پیشنهادات تا 
مورخ 98/12/13  به دبیرخانه شهرداری واقع در میدان شورا  مراجعه نمایند . بازگشایي پاکات در تاریخ 98/12/14  انجام 
خواهد شد . برنده مزایده بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعالم برندگان به صورت کتبی نسبت به واریز مبلغ 
کل پیشنهادی بصورت نقد و اقساط به شرح ذکر شده در اسناد مزایده اقدام نمایددر این مزایده امکان شرکت برای پیمانکاران 
و طلبکاران  تا سقف سه میلیارد ریال فراهم می باشد و بیشتر از سه میلیارد ریال ، مابقی نقدا و در صورت تمایل حد اکثر 
شش ماهه با کارمزد 10 درصد نسبت به پرداخت به حساب شهرداری اقدام نمایند .الزم بذکر است کلیه شرایط مزایده  اعم از 
شرایط تضمین شرکت در مزایده ،مهلت پرداخت ، و شرایط پرداخت نقد و اقساط و سایر شرایط دراسناد مزایده ذکر گردیده 

است . لیست مشخصات امالک در سایت شهرداری به آدرس kermancity.ir قابل رویت می باشد . 767347
                                                                                   

مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان  
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ایران و جهان

معمای تجاوز مرد 
مسافرکش به چهار زن 

در خودرو
شرق نوشت: پسری جوان که متهم است چهار زن را تحت عنوان 
جرم  به  است،  داده  قرار  اذیت  و  آزار  مورد  و  ربوده  مسافرکش 

آدام ربایی در دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت.
اولین شکایت یک سال پیش به دست مأموران پلیس رسید. زن 
ماشین  سوار  نواب  متروی  مقابل  از  من  گفت:  مأموران  به  جوان 
پرشیای سفیدرنگ شدم. چون تابلوی بزرگ آژانس داشت اعتماد 
کردم و سوار شدم. به سمت شرق می رفتم و وقتی مسیرم را گفتم، 
راننده گفت که به همان سمت می رود، اما در راه تغییر مسیر داد.
من با داد و فریاد سعی کردم از ماشین پیاده شوم و راننده را وادار 
نزدیکی  در  نکرد.  توجهی  او  اما  کند،  متوقف  را  ماشین  که  کنم 
بهشت زهرا بود که متوقف شد. وقتی خواستم خودم را از ماشین 
بیرون پرت کنم، او در های ماشین را قفل کرد. او قفل را هم از 
داخل خراب کرده بود، به همین خاطر در باز نمی شد. او من را 
مورد آزار و اذیت قرار داد و بعد درخواست بخشش کرد و گفت: از 

کارش پشیمان است.
حالی  در  شد.  آغاز  مأموران  تحقیقات  جوان،  زن  شکایت  از  بعد 
که تحقیقات در این خصوص ادامه داشت مأموران در جریان یک 
شکایت دیگر قرار گرفتند. زنی دیگر به پلیس گزارش داد که از 
سوی راننده یک پژو سفیدرنگ مورد آزار قرار گرفته است. این زن 
شماره پالک ماشین را هم برداشته بود و در اختیار مأموران قرار 
گزارش  پلیس  به  نیز  دیگر  دو شاکی  بود که  در حالی  این  داد. 
و  زنان  این  ربودن  اینکه  به  توجه  با  قرار گرفتند.  آزار  مورد  دادند 
تعرض به آن ها به یک شکل بود مأموران متوجه شدند با یک متهم 
مواجه هستند و با توجه به مشخصاتی که پلیس به دست آورده 

بود مرد راننده شناسایی و بازداشت شد.
انجام شد، تعرض به  اداره آگاهی  ابتدایی که در  او در تحقیقات 
به جایی خلوت  را  این زن ها  قبول کرد و گفت: من  را  چهار زن 
می بردم و درخواست رابطه می کردم و آن ها هم قبول می کردند؛ 
می دیدم  که  وقتی  برای  من  نبودند.  راضی  آن ها  از  بعضی  البته 
ناراحت هستند، درخواست بخشش می کردم و آن ها هم می گفتند 

اگر اجازه بدهم که بروند، من را می بخشند.
به  تحقیقات  بدو  از  پرونده  تجاوز  مساله  مطرح شدن  به  توجه  با 
شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. در شعبه ۹ دادگاه 
برخالف  او  گرفت.  قرار  تحقیق  مورد  متهم  تهران  استان  کیفری 
آنچه در اداره آگاهی گفته بود، تعرض به زن ها را رد کرد و گفت: 
نکرده  تأیید  نیز  قانونی  پزشکی  و  ندادم  انجام  تعرضی  من هیچ 
است. آن ها دروغ می گویند. خودشان به عنوان مسافر سوار ماشین 
من شده و بعد هم سر مقصد پیاده شدند. من اصال نمی دانم چرا 

چنین شکایتی علیه من کردند.
بود،  ماشینش  روی  که  آژانس  قالبی  تابلوی  درباره  همچنین  او 
گفت: من چند سال پیش در آژانس کار می کردم و تابلو از همان 
زمان مانده بود؛ از آن استفاده هم نمی کردم. این زن ها اگر آدم های 

درستکاری بودند چنین ادعایی را مطرح نمی کردند.
بابت  به دست آمده  مدارک  و  شکات  گفته های  به  توجه  با  متهم 
به ۹۹ ضربه شالق  اذیت  آزار و  از شکایت ها درخصوص  هر کدام 

محکوم شد.
در  رفت.  محاکمه  میز  پای  آدم ربایی  فقره  چهار  اتهام  به  متهم 
و  گرفتند  قرار  جایگاه  در  شکات  از  نفر  سه  رسیدگی  جلسه 
شکایت خود را مطرح کردند. آن ها گفتند: ما دیگر احساس امنیت 
نمی کنیم. این مرد دروغ می گوید؛ او با تابلوی آژانس ما را فریب 
داد و قفل در ماشین هم از داخل خراب بود و ما نمی توانستیم 

فرار کنیم. او ما را ربود و مورد تعرض قرار داد.
اتهامات  او  گرفت.  قرار  جایگاه  در  متهم  شکات،  شکایت  از  بعد 
نربودم  را  کسی  و  می کردم  مسافرکشی  من  گفت:  و  کرد  رد  را 
داشته  رابطه  کسی  با  می خواستم  اگر  من  نکردم.  هم  تجاوز  و 
اینکه به اخالقیات پایبند هستم، حتما ازدواج  با توجه به  باشم، 
می کردم، چون امکان ازدواج هم دارم. من چنین کاری نکردم. با 
و سپس  کردند  تشدید  را  متهم  قرار  قضات  دادگاه،  پایان جلسه 

برای تصمیم گیری در این خصوص وارد شور شدند.

خبر رهبر معظم انقالب در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش :

باید قوی شویم تا جنگ نشود

برخورد قضایی با گرانفروشان ماسک

فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان و کارکنان 
نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی ارتش، واقعه 
امام  اطمینان  نتیجه  را   ۱۳۵۷ سال  بهمن   ۱۹
و  دانستند  الهی  وعده  به  مبارزان  و  خمینی)ره( 
الهی  وعده  بودن  تخلف ناپذیر  تفکر  اگر  گفتند: 
در جامعه حاکم شود و مسئوالن هوشیارانه عمل 
و  شد  خواهد  تبدیل  فرصت  به  تهدیدها  کنند، 
تحریم می تواند عامل نجات کشور از وابستگی به 

نفت و حل بسیاری از مشکالت شود.
این  در  اسالمی  انقالب  رهبر  ایسنا،   گزارش  به 
دیدار که در چهل و یکمین سالروز بیعت تاریخی 
همافران نیروی هوایی با امام خمینی)ره( در ۱۹ 
حادثه  یک  را  واقعه  این  شد،  برگزار   ۵۷ بهمن 
فراموش نشدنی و اعجاب برانگیز و دارای درس ها 
و عبرت هایی خواندند و افزودند: در دوران رژیم 
گذشته، نیروی هوایی ارتش یکی از نزدیک ترین 
نیروها به مرکز قدرت و امریکا بود اما رژیم طاغوت، 
ضربه را از همین نیرو خورد که هیچ گاه تصور آن 

را نمی کرد.
کردند:  خاطرنشان  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
از جایی به دشمن  براساس آیات قرآنی، خداوند 
و  ندارد  را  آن  انتظار  هیچ گاه  که  زند  می  ضربه 
مؤمنین نیز از ناحیه ای تقویت و حمایت می شوند 
که انتظار آن را نداشته اند که در فرهنگ دینی، 
»رزق ال یُحَتَسب« یا همان رزقی که در محاسبات 

مادی جایی نداشته است، نامیده می شود.
قرآنی که  آیات  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
صراحتاً و مؤکداً از نصرت یاری کنندگان دین خدا 
یاد شده است، افزودند: باید به این وعده های الهی 
اطمینان داشت و با امید به آینده به حرکت رو به 

جلو با قدرت ادامه داد.
اگر  کردند:  تأکید  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
چنین تفکر و روحیه ای در هر مجموعه و جامعه 

ایمانی حاکم شود، افراد آن مجموعه با عزم راسخ، 
تهدیدها را به فرصت تبدیل خواهند کرد. همان 
گونه که نیروی هوایی به رغم تحریم های امریکا، 
و  جنگنده ها  بازسازی  و  تعمیر  بر  عالوه  اکنون 
هواپیماها، طراحی و ساخت جنگنده را نیز انجام 

داده است.
را  هوایی  نیروی  پیشرفت  و  موفقیت  رمز  ایشان 
تبدیل تهدید به فرصت، قطع امید از بیگانگان و 
تکیه بر توانایی ها و ظرفیت های داخلی برشمردند 
افزودند: این موضوع قابل تعمیم به کل کشور  و 
است و می توان به رغم تحریم ها که یک حرکت 
جنایتکارانه است، برای کشور فرصتهای زیادی را 

به وجود آورد.
اگر مسئوالن  تأکید کردند:  انقالب اسالمی  رهبر 
هوشیارانه عمل کنند می توان با استفاده از شرایط 
که  نفت  به  وابستگی  از  را  اقتصاد کشور  تحریم، 

عامل مهم بسیاری از مشکالت است، نجات داد.
برخی  البته  گفتند:  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
افراد با هوش در داخل هیأت حاکمه امریکا متوجه 
این موضوع هستند و گفته اند نباید بگذاریم ایران 
اقتصاد بدون نفت را تجربه کند و به همین دلیل 
باید مسیری را باز بگذاریم تا اقتصاد ایران به کلی 
به خصوص  مسئوالن  که  نشود  جدا  نفت  پول  از 
این خصوص هوشیار  باید در  اقتصادی  مسئوالن 

باشند.
ایشان با اشاره به پیچیده تر شدن ابزارها و شیوه 
های دشمنان خاطرنشان کردند: در مقابل، شیوه ها 
از  تر  پیچیده  نیز  اسالمی  جمهوری  روشهای  و 
گذشته شده است به گونه ای که اکنون در بخش 
کاماًل  کارهای  و  ها  روش  کشور،  گوناگون  های 
منطقی، پیچیده و پیش رونده ای در جریان است 
و  است  کشور  راهبردی  عمق  کننده  تأمین  که 

دشمن را زمین گیر کرده است.

ایشان با تأکید بر لزوم قوی شدن کشور در همه 
جهات به ویژه در زمینه دفاعی گفتند: ما به دنبال 
تهدید هیچ کشور و ملتی نیستیم بلکه به دنبال 

حفظ امنیت کشور و جلوگیری از تهدید هستیم.
ضعیف  اینکه  بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
کرد،  خواهد  اقدام  به  تشویق  را  دشمن  بودن، 
افزودند: برای آنکه جنگ نشود و برای آنکه تهدید 

تمام شود، باید قوی شد.
مسلح  نیروهای  ای،  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
به ویژه نیروی هوایی ارتش، نیروی هوافضای سپاه 
تقویت  برای  تالش  به  را  دفاع  صنایع  سازمان  و 
بنیه دفاعی در ابعاد مختلف، دقت در پیش بردن 
و  از ظرفیت ها  استفاده  کارهای مهم و حداکثر 
رؤسای  اگر  گفتند:  و  کردند  توصیه  استعدادها 
زیر  در  را  رژیم  این  مسیر شیطانی  آمریکا  قبلی 
انحراف،  امروز  می کردند،  دنبال  پوششهایی 

به  آمریکایی ها  و طمع  فتنه سازی  جنگ افروزی، 
داشته های دیگران، علنی و بدون پوشش است و 
این مسیر باطل دشمنان ملت ایران قطعاً محکوم 

به شکست است.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، امیر سرتیپ 
بیان  با  ارتش  هوایی  نیروی  فرمانده  نصیرزاده 
گزارشی از پیشرفت برنامه های این نیرو در ابعاد 
»ارتقاء توان رزم«، »پشتیبانی، فنی و قطعه سازی« 
و »پویایی سازمان و ارتقاء کیفیت نیروی انسانی« 
گفت: طراحی و ساخت پهپاد، مهمات هوشمند و 
هواپیمای با سرنشین، تعمیرات موتور و قطعات 
هواپیما، کمک به مناطق سیل زده از طریق پرواز 
هواپیماهای ترابری و راه اندازی آمبوالنس هوایی 
کشور با تجهیز یک هواپیما به امکانات پیشرفته 
پزشکی از جمله فعالیت های نیروی هوایی بوده 

است.

اداره کل  بازرسی  و  نظارت  اداره  سرپرست 
عدم  بر  تاکید  با  پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات 
کمبود ماسک در کشور، گفت: با کلیه متخلفین 
و  اصالت  فاقد  و  تقلبی  ماسک های  فروش  در 
انجام  قاطع  برخورد  ماسک  گرانفروشی  هرگونه 
شده و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند.
وضعیت  آخرین  درباره  همایی  مودت  مهندس 
حاضر  حال  در  گفت:  کشور،  در  ماسک  تامین 
تامین کنندگان داخلی ماسک در کشور در سایت 
اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی مشخص 
همین  طریق  از  باید  ماسک  تامین  و  هستند 

شرکت ها انجام شود.
 وی با بیان اینکه ۱۵ تا ۱6 تولید کننده ماسک 
در کشور داریم، افزود: درعین حال برای واردات 
ماسک هایی هم که نمونه مشابه داخلی آن ها در 
کشور وجود ندارد،  اقدام شده است و به شرکت ها 
اعالم کردیم که یکسری ماسک های تخصصی را 
مصرف  برای  ماسک ها  این  البته  که  کنند  وارد 
بیمارستان ها  برای  بلکه  نیست،  مردم  عموم 

در  که  است  استفاده  مورد  خاص  شرایط  و 
بیمارستان ها توزیع می شود و برای واردات آن ها 

اقدام شده است.
برای  بازار  رصد  وضعیت  به  اشاره  با  همایی 
افزایش  حوزه  در  تخلفات  از  پیشگیری 
مستمر  صورت  به  داد:  ادامه  ماسک ها،  قیمت 
طوری  به  می دهیم؛  انجام  را  بازرسی هایمان 
ایجاد  تخصصی  بازرسی  گروه های  یکسری  که 
را  ماسک ها  این  گران فروشی  هم  که  کرده ایم 
مراکز  و  داروخانه ها  از  هم  و  می کنند  کنترل 

عرضه ماسک ها بازرسی می کنند.
افزایش قیمت هرگونه ماسک  اینکه  با بیان  وی 
است، گفت: در ضمن  پزشکی، ممنوع  و کاالی 
اقدام دیگرمان این است که در حال ایجاد قیمت 
هستیم.  داخلی  تولید  ماسک های  برای  مصوب 
روی  بر  زودی  به  ماسک ها  این  مصوب  قیمت 
می گیرد  قرار  پزشکی  تجهیزات  اداره کل  سایت 
با  ببینند.  را  این قیمت ها  و مردم هم می توانند 
این حوزه  از سودجویی ها در  اقدام می توان  این 

جلوگیری کرد.
باید  مردم  که  مهمی  موضوع  کرد:  تاکید  وی 
مورد توجه قرار دهند، این است که ماسک های 
فاقد نام و نشان و فاقد برند معتبر را خریداری 
نکنند. حتما ماسک هایی که مورد تایید هستند 
و  بی نام  ماسک های  زیرا  کنند.  خریداری  را 
متاسفانه  است.  زیاد  آلودگی شان  احتمال  نشان 
فاقد  ماسک های  این  هم  داروخانه ها  در  بعضا 
اصالت را مشاهده کرده ایم، اما به داروخانه ها هم 
اطالع رسانی شده که حتما از شرکت های دارای 

مجوز ماسک ها را تهیه کنند.
دارای  اصالت،  دارای  ماسک های  گفت:  همایی 
نام  بسته بندی  روی  بر  و  بوده  بسته بندی 
پزشکی  تجهیزات  کل  اداره  پروانه  تولیدکننده، 
و مجوز سازمان غذا و دارو درج شده باشد. اگر 
زمینه  در  قیمت  افزایش  نظیر  تخلفاتی  با  مردم 
ماسک مواجه شدند، می توانند با سامانه ۱۹۰ به 
ما اعالم کنند. در عین حال ما در اداره بازرسی 
دارو  و  غذا  سازمان  پزشکی  تجهیزات  کل  اداره 

در  می کنیم.  پیگیری  را  مردمی  گزارش های 
بازار را در سطح  عین حال ما به صورت روزانه 
عرضه نظارت می کنیم، اما سطح عرضه وسیع و 
توان بازرسی ما محدود است، اما تمام تالش مان 
کلیه  با  که  کرد  توجه  باید  می دهیم.  انجام  را 
فاقد  و  تقلبی  ماسک های  فروش  در  متخلفین 
برخورد  ماسک  گرانفروشی  هرگونه  و  اصالت 
قضایی  مراجع  به  متخلفان  و  شده  انجام  قاطع 

معرفی می شوند.
در  ماسک  موجودی  وضعیت  زمینه  در  همایی 
کشور، گفت: در حال حاضر هیچگونه کمبودی 
کافی  اندازه  به  و  ندارد  وجود  ماسک  حوزه  در 
ماسک داریم. جلساتی با تولید کنندگان ماسک 
در کشور برگزار شد و آن ها توجیه شدند. از آن 
با تمام  ظرفیت شان نسبت به  ها خواستیم که 
تولید ماسک، اقدام کنند که مشکلی ایجاد نشود.
ثانوی  اطالع  تا  حال  عین  در  کرد:  تاکید  وی 
مجوز  بدون  کشور،  از  ماسک  صادرات  و  خروج 

وزارت بهداشت ممنوع است.

عالی  شورای  به  گفت:  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  رئیس 
پیشنهاد داده ایم که زبان عربی و چینی به عنوان زبان های بین المللی به 
این سبد اضافه شود والبته به معنای اجبار دانش آموزان و تمهید روش 

اجرای آن نخواهد بود.
برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  رئیس  و  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 

آموزشی در نشست خبری پاسخگوی سئواالت اصحاب رسانه بود.
المسلمین دکتر علی ذوعلم در نشست خبری گفت:   حجت االسالم و 
به تازگی مجلس شورای اسالمی مصوبه ای مبنی بر مکلف کردن وزارت 
آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر گنجاندن توطئه ها 
و جنایات آمریکا نسبت به ملت ما در کتاب های درسی داشت که توسط 
رئیس جمهوری محترم به این دو وزارتخانه ابالغ و توسط وزیر محترم 
آموزش و پرورش به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ابالغ شد. 
البته قبل از آن هم به این توطئه ها در کتاب های درسی پرداخته شده بود، 
ولی این مصوبه دولت محترم برای ما وظیفه ی بیشتری ایجاب می کند 
کتاب هایمان  به  را  زمینه  این  در  متقنی  و  جامع  گویا،  سرفصل های  تا 

اضافه کنیم.
* )درباره جزئیات گنجاندن این سرفصل ها(: اگر بخواهیم از نظر تاریخی 
به ۱۰ عنوان از عناوین مهم جنایات آمریکا علیه کشور خودمان بپردازیم، 
شاید اولین آن خیانت به دکتر مصدق در سال ۱۳۳۱ است که در آن 
آمریکا یی ها به وعده های خود عمل نکردند. جنایات 2۵ ساله آمریکا از 
ما و  انقالب اسالمی و حرکت مردم  با  تا ۱۳۵۷ در مقابله  سال ۱۳۳2 
پولی که هزاران مستشار آمریکایی از ما می گرفتند ولی منافع آمریکا را 
تامین می کردند. دولت آمریکا باعث تاخیر حداقل نیم قرن) ۵۰ سال( 
پیشرفت ما در تمدن، تاریخ، فرهنگ و .. داشت که توطئه ای نابخشودنی 
است. توطئه حمایت از شاه که به خاطر همین حمایت ها پیروزی انقالب 
اسالمی به تاخیر افتاد، توطئه تفرقه بین مسلمانان که همچنان به انواع و 
اقسام مختلف استمرار دارد، تفرقه بین شیعه و سنی، تفرقه بین حوزه و 

دانشگاه، تفرقه بین روشنفکران و مردم، تفرقه بین دولت و ملت و ایجاد 
گرایش سنی آمریکایی و شیعه انگلیسی و جنایت آمریکا برای حمایت 
همه جانبه از صدام حسین و حمایت از حمله عراق به کشور ما که اگر 

این حمایت آمریکا نبود، قطعا این جنایت رخ نمی داد.
کتاب  درسی(:  کتاب های  محتوای  در  تغییرات  برخی  خصوص  )در   *
درسی مثل کتاب عادی نیست که مولف در آن همه ی نقش ها را داشته 
باشد. نویسنده کتاب هر شخصیتی هم که باشد، سازمان پژوهش و برنامه 
که  نظرسنجی  و  شود  می  انجام  که  مطالعاتی  براساس  آموزشی  ریزی 
صورت می پذیرد، ممکن است اصالحاتی را انجام دهد و به اطالع مولف 
هم می رساند و اکثر اصالحات هم با موافقت خود مولف انجام می شود و 
آنجا هم که با نظر مولف نباشد به خاطر آنکه حق معنوی آن اثر بر عهده 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است و ما باید پاسخگو باشیم؛ 

این تغییرات را انجام می دهیم.
* )با تاکید بر اینکه شاخص های دانش آموزان ما در اسناد تحولی آمده 
است(: خوشبختانه دانش آموزان، نوجوانان و جوانان ما تا حد بسیار خوبی 
به این شاخص ها نزدیک شده اند و امروزه دانش آموز، نوجوانان و جوانان 
ما پرسشگر، اهل مطالبه، اهل طراحی، اهل تفکر، اهل نقد، اهل خالقیت، 
توجه  قابل  موارد  این  و  است  اهلل  اهل جهاد فی سیل  و  انقالبی  مومن، 
درهمین  ما  جوانان  در حضور چشمگیر  را  آن  مهم  نمود  یک  که  است 
ترور ناجوانمردانه آمریکا نسبت به سردار شهید سلیمانی دیدیم. اما اینکه 
آموزش و پرورش در این جهت چقدر به وظایف خودش عمل می کند من 
هم نقدهایی دارم. تصور من این است که دانش آموزان، جوانان و نوجوانان 
ما آن چنان که باید در بستر تربیت مدرسه ای در حد مطلوب این ویژگی 
ها دست پیدا نمی کنند. خود من هم به برنامه درسی و کتاب های درسی 

انتقاد دارم که باید در جای خودش با دید کارشناسانه به آن پرداخت.
زمینه  بود که  این  بازآرایی تشکیالت سازمانی  و عوامل  از علل  * یکی 
مشارکت دیگران در تولید مواد و رسانه آموزشی و بسته های یادگیری را 

ایجاد کنیم و در مهرماه ۹۹ حداقل چند مورد از طرح واره های بسته 
های یادگیری که می تواند توسط دیگران تولید شود را رونمایی کنیم 
و در اختیار جامعه قرار دهیم که کار بسیار ظریفی است و فناوری نرم 

کارشناسی نیاز دارد.
ریزی  برنامه  و  پژوهش  سازمان  غیردرسی(:  کتابهای  خصوص  )در   *
آموزشی دانش آموزان را با مطالعه و مانوس بودن با کتابهای غیر درسی 
را در همین راستا میداند.  از مجالت رشد  استفاده  نماید و  تشویق می 
اینکه ما بتوانیم بخشی از انتقال مفاهیم و محتوای آموزشی دانش آموزان 
برخی دروس  انجام دهیم در  از طریق مطالعه کتاب های غیردرسی  را 
ممکن است؛ مثل مطالعات اجتماعی، ادبیات فارسی و کتاب های دینی 
مااین کار را انجام می دهیم و امیدوارم همکاران ما هم بتوانند این کار 

را دنبال کنند.
گفت  باید  و  نیست  درستی  تعبیر  حذفیات  بحث  اینکه  بر  تاکید  )با   *
تغییرات و اصالحات(: در خصوص مواردی که مطرح کردید کارشناسان 
محترم ما که آن زمان در سازمان حضور داشتند پاسخ دادند، نمی توانم 
پاسخ دهم چون من آن زمان در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
نبودم. در مورد آینده کتابهای ادبیات فارسی هم باید نشستی با مسئوالن 
این  باشید و قطعا در  ما داشته  فارسی  ادبیات  یادگیری  و  تربیت  حوزه 

مورد توضیحات کارشناسانه خواهند داشت.
عنوان  به  چینی  و  عربی  زبان  که  داده ایم  پیشنهاد  عالی  شورای  *به 
اجبار  معنای  به  والبته  شود  اضافه  سبد  این  به  بین المللی  زبان های 

دانش آموزان و تمهید روش اجرای آن نخواهد بود .
* باید راه های جدیدی برای تقویت زبان خارجی دانش آموزان پیدا کنیم 

وامیدواریم تنوع بخشی در زبان خارجی دانش آموزان داشته باشیم.
باید  آموزان  دانش  ریاضی(:  درکتاب های  حذفیات  برخی  به  اشاره  *)با 
یاد  مدارس  رادر  مباحث  تمام  نیست  قرار  بخوانند  انتگرال  دردانشگاه 

بگیرند چراکه باید بتوانند به توانمندی اخالقی و فکری برسند.

تغییرات تازه و عجیب کتب درسی
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کشف ۳۸۸ کیلوگرم مواد افیونی 

در عملیات یگان تکاوری ۱۱۴ 

قرارگاه عملیاتی ابوذر
از کرمان،  باشگاه خبرنگاران جوان  استان های  به گزارش خبرنگار گروه 
 ۳۸۸ کشف  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  ناظری"  سردار"عبدالرضا 
کیلو و ۸۰۰ گرم مواد افیونی در عملیات شبانه ماموران یگان تکاوری ۱۱۴ 

شهرستان بم خبر داد.
تکاوری  یگان  ماموران  این خبر گفت:  تشریح  ناظری"در  سردار"عبدالرضا 
از عبور یک محموله سنگین موادمخدر  انجام کار اطالعاتی  با  بم   ۱۱۴
از نقاط شرقی به محدوده استان کرمان مطلع و با استقرار شبانه حوالی 
روستای"دولت آباد" شهرستان بم از یک دستگاه خودروی پژو پارس ۳۴۲ 

کیلوگرم حشیش و ۴۶ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک کشف کردند.
انهدام باند سارقان قطعات خودرو با ۲۰ فقره سرقت در جیرفت

فرمانده انتظامی جیرفت از انهدام باند ۳ نفره سرقت قطعات خودرو با ۲۰ 
فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رضا محمدرضایی گفت: با تالش ماموران سارق و ۲ همدستش 
ازمخفیگاه  بازرسی  در  و  دستگیر  خود  مخفیگاه  در  عملیات  یک  طی 
متهمان که در قالب یک باند دست به سرقت می زدند لوازم و تجهیزات 

سرقتی زیادی کشف و تحویل مال باختگان شد.
او تصریح کرد: به شهروندان توصیه می کنیم از پارک کردن خودروی خود 
در محل های خلوت، کم نور و فاقد نگهبان و دوربین مداربسته خودداری 
و وسایل نقلیه خود را حتماً به تجهیزات ایمنی نظیر دزدگیر و سوئیچ 

مخفی مجهز کنند.

اعتراف سارق محتویات داخل خودرو 

به ۱5 فقره سرقت در کرمان
داخل  محتویات  سارق  دستگیري  از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
خودرو با ۱5فقره سرقت در عملیات ماموران کالنتری ۲۳ این فرماندهی 

خبر داد.
سرهنگ محمدرضا فداء با اشاره به گرفتاری سارق به اعتیاد به شهروندان 
توصیه کرد: هنگام ترک خودروی خود دقت کنید که درب ها و شیشه ها 
کامال بسته باشد و اتومبیل خود را به لوازم ایمني نظیر دزدگیر ،سوئیچ 
مخفي ،قفل فرمان و قفل سوئیچي و یا قفل پدال و سایر وسائل بازدارنده 
مجهز کنند و وسایل شخصي )کیف، اسناد و مدارک( و اموال با ارزش خود 

را داخل خودرو، به ویژه روي صندلي و در معرض دید قرار ندهند.

چهارکشته و دو مجروح در تصادفات 

محورهای برون شهری
سرپرست پلیس راه شمال استان در این خصوص گفت: در یکی از حوادث 
که در کیلومتر۴۰ محور" زرند-راور " بوقوع پیوست، یک دستگاه کشنده 
دانگ فنگ به علت نقص فنی ترمز دچار واژگونی شد و راننده 55 ساله آن 

در دم فوت و سرنشین ۳۱ ساله آن مجروح و روانه بیمارستان شد.
اوافزود: تصادف دیگر نیز در محور"انار- رفسنجان" حوالی فرعی "راویز" به 
وقوع پیوست که در این حادثه یک دستگاه سواری ال9۰ به علت انحراف 
برخورد  پژو۴۰5  با یک دستگاه  و  اصلی خود منحرف  از مسیر  به چپ 
داشت که راننده ۴۰ساله ال 9۰ و۲ سرنشین۲۴ ساله و۳۸ ساله پژو در 
دم جان خود را از دست دادند و پسر بچه ای ۱۱ ساله نیز مجروح و روانه 

بیمارستان شد.
سرپرست پلیس راه شمال استان در پایان عنوان کرد: نقص فنی خودرو 
و عدم توجه به جلو از جمله تخلفاتی بوده که موجب بسیاري از حوادث 
ترافیکي مرگبار شده است که با سرویش به موقع و کمي صبر و حوصله 

در رانندگي مي توان از وقوع این حوادث جلوگیري کرد.

دستگیری شش متخلف حرفه ای در بردسیر
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بردسیر گفت: طی سه 
عملیات جداگانه توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بردسیر 

شش متخلف حرفه ای شکار و صید دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، میالد 
اسماعیلی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بردسیر گفت: 
ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان موفق به دستگیری 

شش نفر از شکارچیان متخلف حرفه ای این شهرستان شدند.
قضایی  مقامات  با  هماهنگی  و  مجزا  اقدام  سه  طی  افزود:  اسماعیلی 
شهرستان متخلفین حرفه ای که از کمین ماموران ما متواری شده بودند با 
اقدامات اطالعاتی الزم به همراه مقداری گوشت و سه قطعه کبک دستگیر 

و نهایتا تحت بازداشت قرار گرفتند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بردسیر گفت: در ماموریت 
دوم نیز سه قطعه پرنده وحشی از نوع قرقاول در منزل یک متخلف دیگر 

کشف و ضبط شد.

برتر  لیگ  رقابت های  جدول  باالنشینان  نبرد 
پایان  به  به سود مشیز  استان کرمان  فوتبال 

رسید.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 

رقابت های  چارچوب  در   ، جوان   خبرنگاران 
استان  فوتبال  برتر  لیگ  هفدهم  هفته 
امنیت،  و  نظم  عرصه  شهدای  یادواره  کرمان، 
این  تیم شقایق شهربابک در ورزشگاه تختی 

شهرستان به مصاف تیم مشیز کرمان رفت که 
این دیدار با نتیجه ی ۲ بر یک به سود تیم 

میهمان به پایان رسید.
صادق پورعوض، سرمربی تیم شقایق شهربابک 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: بازی 
هر  که  طوری  بودیم،  شاهد  خوبی  خیلی 

بیننده ای از آن لذت می برد.
بیان  بازیکنانش  زحمات  از  تشکر  ضمن  او 
داشت: ما امروز با برنامه و پرستیژ خوبی بازی 
کردیم و هنوز چیزی را از دست نداده ایم و به 

ادامه فصل امیدواریم.
پور عوض تصریح کرد: زمین چمن مصنوعی 
نیست  مطلوب  شهربابک  تختی  استادیوم 
بازیکنان  مصدومیت  سبب  امر  همین  و 
ما  به  متأسفانه  که  درحالیست  این  می شود، 
اجازه نمی دهند در ورزشگاه شهدای مس بازی 

کنیم.
سرمربی شقایق افزود: هیات فوتبال، شب بازی 
بدون هیچ توضیحی اعالم کرده است که سه 

تن از بازیکن ما محروم هستند.
او با اشاره به اینکه ما در این فصل از چیدمان 
داوری ضربه می خوریم، گفت: در این دیدار دو 
پنالتی صددرصد شقایق گرفته نشد و دقیقاً ما 
دو هفته است که قربانی تیم مشیز می شویم.

نتایج سایر دیدارهای هفته هفدهم رقابت های 
لیگ برتر فوتبال استان کرمان، یادواره شهدای 

عرصه نظم و امنیت بدین شرح است:
زحمتکشان  شهید   ۱ زرند  سرریز  شهدای 

جیرفت ۱
دقیانوس جیرفت ۰ شهرداری بروات ۱

شقایق شهربابک ۱ مشیز کرمان ۲
سالله نرماشیر ۰ آبی پوشان کهنوج ۰

شهرداری ریگان ۴ شهرداری نجف شهر ۳

مشیز کرمان برنده دیدار حساس لیگ برتر فوتبال کرمان

فوتسال  برتر  لیگ  قرعه کشی مسابقات  مراسم 
حضور  با  نونهاالن  سنی  رده  در  کرمان  استان 
علیرضا دادگر دبیر، محسن ربیعی رئیس کمیته 
فوتسال،  دپارتمان  دبیر  گدری  حسن  فوتسال، 
رسانی  اطالع  کمیته  رئیس  امیرخسروی  عرفان 

و  کرمان  استان  فوتبال  هیات  عمومی  روابط  و 
استان  فوتبال  هیات  محل  در  تیم ها  سرپرستان 

کرمان برگزار شد.
اواسط  از  با حضور ۱5 تیم   قرار است، مسابقات 
هفته جاری در سه گروه چهار تیمی و یک گروه 

سه تیمی در سالن ورزشی آزادگان انار برگزار شوند.
 بدین ترتیب در گروه A تیم های جهان اسپرت 
کوهبنان، آراد بافت، آریایی بافت و وحدت انار، در 
کرمان، شهید چمران  فردوسی  تیم های   B گروه 
جیرفت، پیشرفت سیرجان و المهدی انار، در گروه 

C تیم های سهند کرمان، فجر نوین بروات، تاالر 
سامان ارزوییه و شهدای گمنام رودبار و در گروه 
و  انار  ندافیان  شهید  جوان،  کرمان  تیم های   D
فردوسی کرمان به مدت چهار روز با هم به رقابت 

می پردازند.

بزرگداشت  فوتسال  مسابقات  در  کرمان  تیم 
انقالب  پیروزی  سالگرد  یکمین  و  چهل 
شکوهمند اسالمی ایران در بین دادگستری های 

سراسر استان عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کافی  زاده  محمدحسین  جوان،  خبرنگاران 

معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل 
فوتسال  مسابقات  اینکه  اعالم  با  کرمان  استان 
حوزه های قضایی استان کرمان، بزرگداشت چهل 
شکوهمند  انقالب  پیروزی  سالگرد  یکمین  و 
اسالمی ایران، یادمان سردار سپهبد، شهید حاج 
سراسر  از  تیم هایی  حضور  با  سلیمانی  قاسم 
استان به میزبانی سیرجان برگزار شد، گفت: در 
پایان این رقابت ها، تیم های دادگستری کرمان 
را  دوم  و  اول  مقام های  ترتیب  به  ب(  و  )الف 
نیز  سیرجان  دادگستری  تیم  و  کردند  کسب 

مقام سوم مسابقات را به خود اختصاص داد.
به  موفق  جیرفت  دادگستری  تیم  افزود:  او 
عنوان  قدیمی  آقای  و  شد  اخالق  جام  دریافت 
بهترین گلزن مسابقات را به خود اختصاص داد.

وی یادآور شد: این دوره از مسابقات به مناسبت 
شکوهمند  انقالب  سالگرد  یکمین  و  چهل 

شهید  سپهبد  سردار  یاد  به  و  ایران  اسالمی 
قضایی  حوزه های  بین  سلیمانی  قاسم  حاج 

استان کرمان برگزار شد.
شبانه  تالش های  از  تشکر  ضمن  کافی  زاده 
ورز،  نیک  و  دادگستری  رئیس  سپهری،  روزی 
دادستان سیرجان در برگزاری خوب و با کیفیت 
از  پس  داشت:  بیان  سیرجان،  در  مسابقات 
سطح  در  مقدماتی  مرحله  مسابقات  برگزاری 
به  سیرجان  در  برتر  تیم   ۸ نهایت  در  کشور 
دادگستری  تیم  و  پرداختند  یکدیگر  با  رقابت 

کرمان به مقام قهرمانی دست یافت.
اولویت های  اصلی ترین  از  یکی  کرد:  بیان  او 
معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی استان حفظ 
روان  و  تن  و سالمتی  نشاط، سرزندگی  روحیه 
کارکنان خدوم شاغل در دادگستری کل استان 

کرمان است.

روی  تنیس  برتر  لیگ  مسابقات  مقدماتی  مرحله 
تیم  قاطع  قهرمانی  با  کشور  بزرگسال  بانوان  میز 
و صعود  کرمان  استان  نماینده  شهرداری شهربابک، 

این تیم به مرحله پلی آف پایان یافت.
محسن بهرامی، رئیس هیات تنیس روی میز استان 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان 
اینکه  با اشاره به  از کرمان،  باشگاه خبرنگاران جوان 

تنیس  برتر  لیگ  مسابقات  سوم  مرحله  برگزاری  با 
روی میز بانوان بزرگسال باشگاه های کشور، تیم های 
گفت:  شدند،  مشخص  آف  پلی  مرحله  به  یافته  راه 
تیم های شهرداری  مسابقه،  دور  برگزاری ۱۴  از  پس 
شهربابک، دانشگاه آزاد نجف آباد، درین کاشت مانا و 
سپاهان اصفهان با کسب رتبه های اول تا چهارم به 

مرحله پلی آف راه پیدا کردند.

او با اعالم اینکه مسابقات پلی آف اسفندماه برگزاری 
می شود، افزود: در مرحله پلی آف شهرداری شهربابک 
آزاد  دانشگاه  و  می رود  اصفهان  سپاهان  مصاف  به 

نجف آباد با درین کاشت مانا به رقابت می پردازد.
بهرامی تصریح کرد: رده بندی نهایی تیم ها به شرح 

زیر است:
رده بندی نهایی تیم ها:

۱. شهرداری شهربابک ۳9 امتیاز
۲. دانشگاه آزاد نجف آباد ۳5.5 امتیاز

۳. درین کاشت مانا ۳۰.5 امتیاز
۴. سپاهان اصفهان ۲۰ امتیاز

5. مناطق نفتخیز جنوب ۱۶ امتیاز
۶. گلستان تجارت جنوب ۱۴.5 امتیاز

۷. اکباتان همدان ۱۱.5 امتیاز

برگزاری مراسم قرعه کشی مسابقات لیگ برتر فوتسال کرمان 

دادگستری کرمان قهرمان مسابقات فوتسال جام فجر شد

صعود تنیس بازان شهربابکی به مرحله پلی آف مسابقات لیگ برتر

خبر

قهرمانی  با   ghf هاپکیدو  توتال  داخلی  مسابقات  دوره  چهارمین 
باشگاه شهرداری انار به مربیگری امین قدیری نسب پایان یافت.

عباس حسن خانی، نماینده سبک توتال هاپکیدوghf استان کرمان و 
رئیس هیئت ورزش های رزمی شهرستان انار در گفت و گو با خبرنگار 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: چهارمین 
مبارک  دهه  مناسبت  به   ghf هاپکیدو  توتال  داخلی  مسابقات  دوره 

حضور  با  سلیمانی«  قاسم  »شهیدحاج  سپهبد  سردار  یادواره  فجر، 
علی صالحی رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان انار، احمد انارکی 
سیدحمزه  و  رفسنجان  و  انار  شهرستان های  مردم  نماینده  محمدی 
هیئت  میزبانی  به  صابری  اکبر  سیدعلی  شهید  سردار  فرزند  صابری 

ورزش های رزمی شهرستان انار برگزار شد.
او افزود: ۱۱۰ بازیکن از ۴ باشگاه هاپکیدو شهرداری انار، باشگاه موی 

تای )مبارزان(، باشگاه هاپکیدو ستارگان و باشگاه سامبو و هاپکیدو 
خیبر گلشن در سبک توتال هاپکیدو ghf )رزم ترکیبی(، سالح سرد 

)نانچیکو( و دفاع شخصی تیمی با هم به رقابت پرداختند.
شهرداری  باشگاه  ها،  رقابت  این  پایان  در  کرد:  تصریح  خانی  حسن 
انار به مربیگری امین قدیری نسب عنوان قهرمانی مسابقات را از آن 

خود کرد.

باشگاه شهرداری انار قهرمان مسابقات داخلی توتال هاپکیدو ghfشد
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     شهرهای رفسنجان و بم در ششمین برنامه انتخاب و معرفی پایتخت كتاب 
ایران به عنوان شهرهای خالق در امر ترویج كتاب و كتابخوانی معرفی شدند. 
جدای از این اتفاق نیک و افتخار آمیز فرهنگی برای استان كرمان، امروزه به 
یک نقص در امر ترویج كتاب و كتابخوانی در استان پی می بریم و آن هم  جای 
خالی نقش كتابخوانی دیجیتال در كنار پرداختن به كتاب های كاغذی است. 
آیا در كتابخانه های استان توانسته ایم ازاین فضا برای ترویج كتابخوانی بهره 

ببریم؟

روایت »کرمان امروز« از نقش کتابخوانی دیجیتال در کنار کتاب های کاغذی به بهانه انتخاب دو شهر بم و رفسنجان
 به عنوان شهرهای خالق ترویج کتاب:

کاغذی یا دیجیتال، فقط بخوانید!
سرویس خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
و  انتخاب  برنامه  ششمین  در  بم  و  رفسنجان  شهرهای 
معرفی پایتخت کتاب ایران به عنوان شهرهای خالق در امر 
ترویج کتاب و کتابخوانی معرفی شدند. جدای از این اتفاق 
نیک و افتخار آمیز فرهنگی برای استان کرمان، امروزه به 
یک نقص در امر ترویج کتاب و کتابخوانی در استان پی می 
در  دیجیتال  کتابخوانی  نقش  آن هم  جای خالی  و  بریم 
کنار پرداختن به کتاب های کاغذی است. در همین زمینه 

گزارشی تهیه شده که در ادامه قابل مطالعه است.
کتاب در شبکه های اجتماعی

تا همین چند سال پیش مردم در فضاهای عمومی مثل 
مطب دکتر یا در آرایشگاه ها و یا در اتوبوس کار خاصی 
انجام نمی دادند و با نگاه کردن به اطراف وقت خود را می 
به  عالقه  دلیل  به  که  بودند  اندکی  عده  فقط  و  گذراندند 
را  ای  مجله  یا  کتاب  بیشتر  های  آگاهی  و کسب  مطالعه 
همراه خود داشته و با آن وقت خود را در این اماکن می 
گذراندند. اما اکنون به مدد گوشی های هوشمند که امروزه 
به وفور در دست مردم مشاهده می شود به هر سو که نظر 
می افکنیم سرهایی را می بینیم که در گوشی ها فرو رفته 
و بسیاری از افراد جامعه را سرگرم می کند و عده ای را هم 
در حال تبادل اطالعات نشان می دهد. این نشان می دهد 
که  فضای مجازی و شبکه های اجتماعی تا چه حد قدرت 
درگیر کردن افراد جامعه را با اطالعات و اخبار و سرگرمی 
های متفاوت دارد. البته  باز هم در این میان عده ای از افراد 

جامعه، به دلیل همان عالقه به مطالعه و کسب آگاهی های 
بیشتر به سمت کتاب های صوتی و کتاب های دیجیتال 

متمایل شده اند.
آیا با شبکه های اجتماعی می توان کتابخوان شد؟

همانگونه که اشاره شد؛ امروزه در دنیا درکنار کتابخوانی 
کاغذی، کتابخوانی دیجیتال هم رونق گرفته است. همچنین 
کتابخوانی  ترویج  برای  فضایی  به  اجتماعی  های  شبکه 
تبدیل شده اند و کتابخانه های دنیا  با ایجاد شبکه های 
به  وارد کردن کتاب  برای عالقه مندان در حال  اجتماعی 
این شبکه ها هستند. اما آیا ما هم در کتابخانه های استان 

توانسته ایم ازاین فضا برای ترویج کتابخوانی بهره ببریم؟
این پرسشی است که مسئوالن اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی و مسئوالن امور کتابخانه های استان باید  به آن 
پاسخ دهند. البته راه مفری از این مهم هم نیست چرا که 
ما امروز در جامعه اطالعاتی به سر می بریم و در این جامعه 
همه ابعاد حول محور اطالعات و شیوه های انتقال اطالعات 
شبکه  های  راه  از  کتاب خوانی  ترویج  برای  است.  متمرکز 
به  که  شویم  متمرکز  محمل هایی  بر  باید  هم  اجتماعی 
سرعت دادن و آسان تر کردن این عادت کمک کنند. به طبع 
شبکه های اجتماعی، رسانه های اجتماعی و نشر الکترونیک 
در این زمینه موثر است. حرکت به سوی دانش محوری و 
داشتن شرکت های دانش بنیان و دانایی محور اهمیت دارد 

که در سخنان مقام معظم رهبری هم هست.
باید  است،  اهمیت  حائز  چقدر  اطالعات  می بینیم  وقتی 

کتاب  فقط  ما  اساسی  مساله  که  کنیم  توجه  هم  این   به 
است.  اطالعات  برای  محملی  تنها  کتاب  نیست،  نخواندن 
مساله اساسی ما بی توجهی به اطالعات و نبود درک اهمیت 
کنیم.  درک  را  خود  اطالعات  نیاز  باید  ما  است.  اطالعات 
جامعه  در  موضوع  این  کنیم  فکر  نداریم  عادت  ما  شاید 
پیامدهای فکری و اخالقی دارد که بعدها خودش را نشان 
می دهد؛ کتاب خواندن هم بخشی از این احساس است. در 
بحث از کتاب خواندن باید به این بپردازیم که کتاب خوانی 
چه فایده ای دارد. اگر جامعه ای کتاب خوان باشد و در بعد 
وسیع تر اهمیت اطالعات را بداند و راه های کسب اطالعات 
را بداند، هر کدام از این افراد در جامعه تاثیر مثبت دارند. 
قرار نیست اطالعات فقط روی کاغذ باشد، بخشی از داده ها 

قابل دیدن و شنیدن هستند و در بخش های مختلف قابل 
استفاده اند.

سخن آخر
 نسل جدید، نسلی هستند که با اینترنت بزرگ شده اند 
با تغییرات آن ها، زمینه  باید این نسل را بشناسیم و  و ما 
با  امروز  دیگر  سوی  از  کنیم.  فراهم  نسل  این  برای  را 
پیدایش اینترنت، فضا کمی تعاملی تر شده است، در نتیجه 
گرچه  است.  گرفته  جدیدتری  شکل  خود  به  کتاب خوانی 
هنوز کتاب های چاپی از معنا نیفتاده، اما امکان های تازه ای 
به روی ما گشوده شده است.  نسل جدید ما با این محیط 
آشنا هستند. ما با قرار دادن کتاب های خوب در این محمل 

و بر این موج می توانیم آن ها را راضی کنیم.

سرویس اجتماعی کرمان امروز
 

بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار در سال ۲۰۱۸ 
در سراسر جهان ۱۵۲ میلیون کودک میان ۵ - ۱۷ سال 
از آن ها یعنی  قربانی پدیده کار کودک هستند که نیمی 
کار  نامناسب  و  خطرناک  شرایطی  در  میلیون   ۷۳ حدود 

می کنند.
کودکان جزو اقشار آسیب پذیرند که بی توجهی به آنان 
داشته  جامعه  برای  ناپذیری  جبران  پیامدهای  می تواند 
باشد. در این میان، کودکان کار  تحت فشار و سختی  های 
رشد  فرایند  و  آورده اند  روی  خیابان ها  در  کار  به  زندگی 
جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی شان و همچنین تکامل 
شخصیت و جریان اجتماعی شدن آنها به خطر افتاده است 

و نیازمند توجه ویژه اند. 
کودکان کار از جمله کودکان در معرض آسیب هستند 
در  را  خود  وقت  بیشترین  اقتصادی،  دالیل  به  عمدتا  که 
این  می گذرانند.  خیابان  پرمخاطره  و  ناامن  محیط های 
از  آنها  دارند.  قرار  گوناگون  در معرض خطرهای  کودکان 
مناسب  تغذیه  بهداشت،  آموزش،  مثل  خود  اولیه  حقوق 
فراوانی  مشکالت  با  رشد  زمینه های  همه  در  و  محرومند 

مواجه هستند و از نارسایی های زیادی رنج می برند.
کودکان کار و خیابان با وجود مشکالت متعددی که آنان 
آموزشی،  از حمایت های  قرار می دهد  در معرض خطر  را 
و  نیستند  برخوردار  الزم  اجتماعی  و  روانی  بهداشتی، 
بدون  یا  خانواده  از  دور  که  بچه ها  این  از  بسیاری  حتی 
از حمایت های خانوادگی  بد سرپرست هستند  یا  خانواده 

نیز محرومند.
که  می شود  بیشتر  وقتی  کار  کودکان  بررسی  اهمیت 
و  رسمی  غیر  مشاغل  به  آنها  این  از  زیادی  عده  بدانیم 
فحشا  سرقت،  تکدی گری،  قاچاق،  مثل  انسانی  غیر  گاه 
به  تنها  نه  طریق  این  به  و  دارند  اشتغال  هرزه نگاری  و 
و  امراض  انواع  در معرض  را  و خود  آورده  بزهکاری روی 
مشکالتی  موجب  بلکه  می دهند  قرار  اجتماعی  آفت های 

برای جامعه نیز می شوند.
آمار در خصوص کودکان کار

راهبردی  اطالعات  و  آمار  مرکز  یافته های  اساس  بر 
فعالیت  وضع  بررسی  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
کودکان ۱۰-۱۷ ساله کشور در سال ۱۳۹۶ نشان می دهد 
کودک  هزار   ۴۹۹ حدود  کودک  میلیون   ۹ حدود  از  که 
فعال )شاغل( و در جست وجوی کار هستند که نسبت به 
افزایش ۹۶ درصدی و ۶۰۰  با  سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ 

درصدی روبه رو بوده اند.

این کودکان حدود ۴۱۰ هزار کودک شاغل و  از میان   
۸۹ هزار کودک در جست وجوی کار بوده اند که نسبت به 
سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ کودکان شاغل به ترتیب ۱۰.۲ و 
۱۱.۵ درصد افزایش و کودکان در جست وجوی کار در سال 
با کاهش  در سال ۱۳۹۵  و  افزایش ۷ درصدی  با   ۱۳۹۴

۱۳.۵ درصد روبرو بوده است.
آمار کودکان کار در جهان

بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار در سال ۲۰۱۸ 
در سراسر جهان ۱۵۲ میلیون کودک میان ۵ - ۱۷ سال 
قربانی پدیده کار کودک هستند. تقریبا نیمی از کودکان کار 
یعنی ۷۲.۱ میلیون نفر در آفریقا هستند. همچنین ۶۲.۱ 
میلیون کودک کار در آسیا و اقیانوسیه، ۱۰.۷ میلیون در 
قاره آمریکا، ۱.۲ میلیون در کشورهای عربی و ۵.۵ میلیون 
در اروپا و آسیای مرکزی زندگی می کنند. به عبارت دیگر 
یک نفر از ۵ کودک آفریقایی کودک کار هستند در حالی 
اروپا و  این میزان در کشورهای عربی ۲.۹ درصد، در  که 
آسیای میانه ۴.۱ درصد، در قاره آمریکار ۵.۳ درصد و در 

آسیا و کشورهای اقیانوسیه ۷.۴ درصد است.
کار پرخطر و پراکندگی آن در میان کودکان کار

در میان ۱۵۲ میلیون کودکان کار نیمی از آن ها یعنی 
کار  نامناسب  و  خطرناک  شرایطی  در  میلیون   ۷۳ حدود 
سه  تقریبا  یعنی  پرخطر  کار  میزان  بیشترین  می کنند. 
چهارم آن متعلق به سنین ۱۷-۱۵ است. با این حال حدود 
کار  مشغول  پرخطر  کارهای  در  که  کودکانی  چهارم  یک 
هستند، یعنی حدود ۱۹ میلیون آن ها زیر ۱۲ سال سن 

دارند.
پراکندگی جنسیتی کودکان کار

میلیون   ۸۸ دنیا  در  کار  کودک  میلیون   ۱۵۲ میان  در 
در  می دهند.  تشکیل  دختران  را  میلیون   ۶۴ و  پسران  را 
میان کودکان کاری که در مشاغل پرخطر مشغول هستند 
تشکیل  دختران  را  بقیه  و  پسران  را  آن ها  درصد   ۶۲ نیز 
از  به نظر می رسد پسران بیش  آمار  بنابر  می دهند. یعنی 

دختران قربانی کار هستند.
این در حالی است که طبق آمار سازمان بین المللی کار 
کار در جهان  میلیون کودک  تعداد ۲۴۶  در سال ۲۰۰۵ 
وجود داشته که از این تعداد ۷۳ میلیون نفر کمتر از ۱۰ 
سال داشته اند و هر سال ۲۲۰۰۰ نفر بر اثر کار جان خود 

را از دست می دادند.     
از طرف دیگر طبق بررسی »یونیسف« در سال ۲۰۱۹، 
در کشورهایی با کمترین میزان توسعه یافتگی، از هر چهار 
کودک بین ۵ تا ۱۷ سال، یک کودک مشغول به کاری است 
که مانع از رشد او شده و سالمتی اش را به خطر می اندازد. 
بیشترین تعداد کودکان کار را می توان در مناطق جنوبی 
صحرای آفریقا یافت؛ جایی که ۲۹ درصد از کودکان پنج 

تا ۱۷ ساله مشغول به کار هستند. در خاورمیانه و شمال 
آفریقا پنج درصد از کودکان در این گروه سنی مشغول به 
انجام کارهایی هستند که برای سالمتشان بسیار خطرناک 
است.همچنین این عدد برای غرب و مرکز آفریقا ۳۱ درصد 
برای کشورهای  کار  به طور کلی  درصد کودکان  و  بوده 

توسعه نیافته ۲۹ درصد است.
کار  کودکان  میان  تفاوتی  جنسیتی  لحاظ  به  همچنین 
مانند  تقریبا  نیز  دختران  و  ندارد  وجود  پسر(  و  )دختر 
پسران در مناطق نام برده شده فعالیت می کنند. برای مثال 
در خاورمیانه و شمال آفریقا تعداد کودکان کار پسر برابر با 
۵ درصد و تعداد دختران ۴ درصد است. در جنوب و شرق 
آفریقا تعداد کودکان کار )پسر( برابر با ۲۷ درصد و کودکان 
کار دختر ۲۶ درصد و در آفریقای زیر صحرای بزرگ تعداد 
کودکان کار دختر و پسر با هم برابر و ۲۹ درصد است. در 
غرب و مرکز آفریقا تعداد کودکان کار پسر و دختر افزایش 
داشته به طوری که برای پسران ۳۰ درصد و برای دختران 
و  )دختر  کار  کودکان  تعداد  کلی  بطور  است.  درصد   ۳۱

پسر( در کشورهای توسعه نیافته ۲۹ درصد است.
قوانین بین المللی درباره کار کودک چه می گوید؟

کاری،  دشوار  شرایط  در  آنها  قرارگرفتن  و  کودکان  کار 
زمینه  این  در  سازمان ها  و  از کشورها  عده ای  سبب شده 
عرصه  در  بطوریکه  نمایند.  تصویب  مقراتی  و  قوانین 
به  راجع  شده  تصویب  نامه  مقاوله  اولین  بین المللی، 
حداقل سن کار، مقاوله نامه شماره ۵ است که در نخستین 
اجالسیه کنفرانس بین المللی کار در سال ۱۹۱۹ در ارتباط 

مقاوله  این  مطابق  رسید.  تصویب  به  با موسسات صنعتی 
از ۱۴ سال در  یا کار کردن کودکان کمتر  نامه استخدام 
عمومی  یا  از خصوصی  اعم  موسسات صنعتی  و  کارگاه ها 
به  را  حرفه ای  مدارس  مقاوله نامه  این  البته  است.  ممنوع 
باشند  مسئول  مقامات  نظارت  و  تایید  تحت  اینکه  شرط 
و نیز کارگاه های خانوادگی که در آن منحصرا اعضای یک 
خانواده کار می کنند را از شمول ممنوعیت مستثنا ساخته 

است.
البته این مقاوله نامه در سال ۱۹۳۷ مورد تجدید نظر قرار 
گرفت و مقاوله نامه شماره ۵۹ حداقل سن را ۱۵ سال اعالم 
کرد و بیان گردید که قوانین کشور در صورتی می توانند 
اشتغال کودکان کمتر از ۱۵ سال را در کارگاه های خانوادگی 
مجاز بدانند که کار انجام شده در آنها برای حیات و سالمت 
جسمی یا روحی و اخالقی کارگران خطری در بر نداشته 
قانون کشورهای عضو  برای کارهای خطرناک  نیز  باشد و 

باید سنی بیش از ۱۵ سالگی را تعیین کند.
در   ۵۲ شماره  نامه  توصیه  توسط  نیز  مقاوله نامه  این 
به کشورهای عضو  آن  در  تکمیل گردید که  سال ۱۹۳۷ 
تمام  در  به حداقل سن  مربوط  قانون  اجرای  در خصوص 
کارگاه ها و از جمله کارگاه های خانوادگی توصیه های الزم 
ارائه شد. طبق ماده یک کنوانسیون حقوق کودک، منظور 
از کودک هر انسان دارای کمتر از ۱۸ سال سن است، مگر 
اینکه طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک، سن قانونی 

کمتر تعیین شده باشد.
این در حالی است که در ایران نیز به موجب قانون کار 

مورد  کار  سن  به  مربوط  مقررات   ۱۳۶۹ مصوب  جدید 
بازنگری قرار گرفت  و به موجب ماده ۷۹ همین قانون به 
کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوع اعالم شد و حتی 
در پاره ای از موارد با توجه به نوع کار یا محیط کار، حداقل 

سن کار به ۱۸ سال تمام افزایش یافته است.
 ۱۵ زیر  کودک  کارفرما  یک  اگر  قانون،  این  اساس  بر 
سال را به کار بگیرد، متخلف خواهد بود و برای نخستین 
و  نقدی  به مجازات  بار دوم  برای  و  نقدی  به مجازات  بار 
حبس محکوم می شود و در مرتبه سوم عالوه بر این موارد، 
ابطال  متخلف  فرد  کار  پروانه  و  پلمپ  کارگاه  یا  کارخانه 
خواهد شد. از سوی دیگر، ماد ه  ۸۴ قانون کار پیش بینی 
کرده است که در مشاغل و کارهایی که ماهیت آن برای 
است،  زیان  آور  نوجوانان  و  کارآموزان  اخالق  یا  سالمتی 
حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود که تشخیص این 

امر با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
لزوم توجه به حقوق کودکان سبب شد، پیمان نامه حقوق 
بین المللی  بیاید که یک کنوانسیون های  به وجود  کودک 
و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  مدنی،  حقوق  که  است 
در  کنوانسیون  این  می کند.  بیان  را  کودکان  فرهنگی 
سازمان  عمومی  مجمع  پذیرش  مورد   ۱۹۸۹ نوامبر   ۲۰
روز  سی   ،۱۹۹۰ سپتامبر   ۲ از  و  گرفت  قرار  متحد  ملل 
الحاق الزم االجرا  یا  از تودیع بیستمین سند تصویب  پس 
باید  این پیمان نامه، کودک  بر اساس ماده ۳۲  شده است. 
در برابر هر کاری که رشد و سالمت او را تهدید می کند 
حمایت شود و دولت ها باید حداقل سن کار و شرایط کار 

کودکان را مشخص کنند.
نیز آمده است که هر  این پیمان  همچنین در ماده ۲۶ 
کودکی حق دارد از تامین اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی 
کودکان  که  می کند  تاکید  آن   ۲۷ ماده  و  برخوردار شود 
باید از سطح زندگی که تامین کننده رشد جسمی، ذهنی 
و اجتماعی آنها است، برخوردار شوند. ایران نیز در اسفند 
۱۳۷۲ با »قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران 
به کنوانسیون حقوق کودک« و با تصویب مجلس شورای 
را  کنوانسیون  این  رسماً  نگهبان  شورای  تأیید  و  اسالمی 
هر  و  مورد  هر  در  آن  مفاد  که  آن  بر  مشروط  پذیرفت؛ 
زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسالمی باشد یا 
قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسالمی ایران الزم االجرا 

نباشد.
المللی و ملی، تالش ها  بنابراین، هر چند در سطح بین 
کار  کودکان  تعداد  کاهش  برای  بسیاری  کوشش های  و 
مشکالت  و  مسائل  شاهد  همواره  اما  آمده است،  وجود  به 
نیازمند  که  هستیم  کار  کودکان  زمینه  در  بسیاری 

سیاستگذاری ها و راهبردهای موثر است.
منبع: خبرگزاری ایرنا

جهانی با ۱۵۲ میلیون کودک کار


