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روزان هم  یادداشت:

عاشقانه ها

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان خبرداد : 

 ثبت نام بیش از ۶۱ هزار کالس اولی 

در مدارس کرمان 

رستوران نروید

 چون با ماسک نمی توانید غذا بخورید! 

هنر هفتم:      چگونه فیلم  ببینیم؟
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مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبر داد:

ابالغ الکترونیکی

 اوراق مالیاتی

نیم نگاهی به زندگی سیدعلی صالحی

 شاعر و منتقد ادبی صاحب نام؛

» آخرین عاشقانه های ری را«

متن در صفحه دوم

معاون دادگستری استان:

دستگاه قضائی همواره 
مورد هجمه قرار دارد

2

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد:

کتشاف پنج معدن جدید در مناطق  ا

مختلف استان کرمان در سال جاری

گذر از روز ملی اصناف؛ که یک به یک برگشت می خورند، به بهانه  کرمان و چک هایی  کرونازده اصناف  گزارش »کرمان امروز« از وضعیت 

متن کامل در صفحه سوم

سایه سیاه کرونا بر سر اصناف
  بیشتر کسبه و بازاریان کرمانی مستاجر هستند و باید از محل درآمدشان حق اجاره را پرداخت کنند و نیز بتوانند اقساط بانکی را بپردازند و البته خرج زندگی را نیز حاصل کنند که با کاهش فروش به دلیل کرونا، 
بسیاری از آنها زمین خورده اند و اکنون شاغالن این بخش، کارفرمایان و فعاالن اقتصادی چشم به راه هستند تا دست یاریگری به مددشان بیاید و گوشه ای از جراحات عمیق ناشی از فلج شدن اصناف را مرهم گذارد و 

اگر دلسوزانه حمایت نشوند بسیاری از آنان با تداوم شیوع ویروس کرونا از گردونه کسب و کار خود خارج خواهند شد و عواقب خطرناکی اقتصاد استان را تهدید خواهد کرد و...

متن در صفحه هشتم

مدیرکل بهزیستی استان کرمان :

تاثیر اقدامات فرهنگی

 و پیشگیرانه بر کاهش 

اقدامات مبارزه و درمانی 

غیرقابل انکار است

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

 فعالیت مدارس در مناطق پرجمعیت زوج و فرد می شود
  ترم آینده دانشگاه ها مجازی شد

  ایران روزانه ۶۰ بار می لرزد
  کشف بیش از سه تن گردوی قاچاق در رابر

  پسر بچه ریگانی در آتش سوخت

اخبار ایران، جهان و حوادث:

آگهی  مزایده عمومی )نوبت اول(  شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان 
 اجاره سالن خط تولید کارخانه نان ماشینی شهید باهنر محصوالت نوببا

متن در صفحه 3

آگهی شناسایی پیمانکار 4- 99

آگهی شناسایی پیمانکار 3- 99

شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد تهیه و اجرای سقف عرشه فوالدی به متراژ تقریبی 4500 متر مربع  در مجتمع مس سرچشمه  را به 
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت هایی که در زمینه های فوق دارای سابقه کاری مفید می باشند، دعوت به عمل می آید رزومه کاری 
خود را به صورت فایل الکترونیکی به شرح ذیل و حداکثر سه روز تاریخ درج آگهی به آدرس رفسنجان، شهر مس سرچشمه، جنب میدان شهدا، 
شرکت ارفع سازان کرمان، واحد دفتر فنی ارسال فرمایند و در صورت داشتن هر گونه سوال و یا ابهام با شماره های 34310286 - 034 و 34310599 

واحد دفتر فنی تماس حاصل نمایند.
1ـ تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی 2 - تصویر اساس نامه شرکت 3 ـ مستندات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت 4 ـ تصویر نمونه 
قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق 5 ـ رضایت نامه از کارفرمایان قبلی 6 - در صورت دارا بودن رتبه ابنیه از سازمان برنامه 

و بودجه تصویر رتبه مذکور 
روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد تهیه و اجرای ایزوگام )بیشتر موارد به صورت لکه گیری( به متراژ تقریبی 10000 مترمربع در مجتمع مس 
سرچشمه را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت هایی که در زمینه های فوق دارای سابقه کاری مفید می باشند، دعوت به عمل می 
آید رزومه کاری خود را به صورت فایل الکترونیکی به شرح ذیل و حداکثر سه روز تاریخ درج آگهی به آدرس رفسنجان، شهر مس سرچشمه، جنب 
میدان شهدا، شرکت ارفع سازان کرمان، واحد دفتر فنی ارسال فرمایند و در صورت داشتن هر گونه سوال و یا ابهام با شماره های 34310286 - 034 

و 34310599 واحد دفتر فنی تماس حاصل نمایند.
1ـ تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی 2 - تصویر اساس نامه شرکت 3 ـ مستندات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت 4 ـ تصویر نمونه 
قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق 5 ـ رضایت نامه از کارفرمایان قبلی 6 - در صورت دارا بودن رتبه ابنیه از سازمان برنامه 

و بودجه تصویر رتبه مذکور 
روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

گزارش »کرمان امروز« از نشست خبری شهردار 
کرمان با اصحاب رسانه: و رئیس شورای شهر 

شهردار کرمان، از بیم تا امید
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اخبار استان

فروش چوب و تخته ضایعاتی
از  را  تخته ضایعاتی خود  و  دارد، چوب  نظر  در  بارز)مجتمع کرمان(  گروه صنعتی 
طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان خرید می توانند برای کسب اطالعات بیشتر 
نشانی کارخانه واقع در  به  به مدت دو هفته  تاریخ درج آگهی  از  قیمت  ارایه ی  و 
کرمان- کیلومتر 25 جاده جوپار- مجتمع الستیک بارز مراجعه و یا با شماره تلفن های: 
تماس  تدارکات  واحد   )034(31345472  -)034(31345239  -)034(31345256

حاصل فرمایند.54م/الف
روابط عمومی گروه صنعتی بارز)مجتمع کرمان(

آگهی مزایده گروه صنعتی بارز

خبر
معاون دادگستری استان :

دستگاه قضائی همواره 
مورد هجمه قرار دارد

 

معاون منابع انسانی دادگستری استان کرمان گفت: دستگاه قضائی همواره 
مورد هجمه قرار دارد زیرا دستگاه برخوردی است و می بینیم حتی برای 

برخوردهای درون دستگاهی چه فشاری روی دستگاه قضاء است.
»محمدباقر اسالمی« دوم تیرماه در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی 
دستگاه های اجرائی استان کرمان به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: 
مناسبت های طول سال فرصتی است تا فعالیت های صورت گرفته را اطالع 

رسانی و اموری که به عهده داریم، تبیین کنیم.
رییس ستاد گرامیداشت هفته قوه قضاییه در استان کرمان، با اشاره به اینکه 
روابط عمومی یک پل ارتباطی بین دستگاه اجرائی و مخاطبان است، افزود: 
هفته قوه قضائیه را منحصر به دستگاه قضائی نمی دانیم و از دیگر دستگاه 
های اجرایی استمداد می طلبیم که ویژگی های شخصیت شهید بهشتی و 
یاران شهیدش را ارائه و همچنین با برگزاری جلسات با تحلیل درست، سطح 

فرهنگ حقوقی جامعه را ارتقاء بدهند.
معاون منابع انسانی دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه بعضی اوقات 
به دلیل عدم آگاهی از مسائل حقوقی، مشکالتی برای مردم و در دستگاه 
های اجرائی پیش می آید بیان کرد: دستگاه قضائی همواره مورد هجمه قرار 
ایراد  بدون  ما  کار  بگوییم  نمی خواهیم  است؛  برخوردی  زیرا دستگاه  دارد 
است اما می بینیم حتی برای برخوردهای درون دستگاهی چه فشاری روی 

دستگاه قضاء است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه یکی ازاهداف اصلی حرکت 
انبیاء اقامه قسط و عدل است، افزود: بین تبلیغ و رسالت روابط عمومی باید 
تفکیک قائل شد و باید توسط روابط عمومی و رسانه ها احساس عدالت در 

جامعه تزریق بشود.
اسالمی با اشاره به اینکه احساس عدالت و احساس امنیت باید توسط روابط 
عمومی ها با تحلیل درست به مخاطبان انتقال داده شود تصریح کرد: تنها 
در  دستگاهی  هر  و  نیست  جامعه  در  عدل  و  قسط  مجری  قضائی  دستگاه 

حاکمیت این وظیفه را به عهده دارد.
لزوم شناخت ساختار دستگاه  به  اشاره  با  کرمان  استان  دادگستری  معاون 
قضائی عنوان کرد: بعضا افراد ساختار دستگاه قضائی را نمی شناسند و به 

همین جهت به انحراف می روند.
کرد:  بیان  جلسات،  آغاز  در  تاخیر  به  اشاره  با  سخنانش  از  بخشی  در  وی 
متاسفانه این منکر)تاخیر در حضور در جلسات و تاخیر در شروع جلسات( 

تبدیل به معروف و پذیرفته شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبر داد:

ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
  

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان از اجرای پروژه ابالغ الکترونیکی اوراق 
مالیاتی خبر داد.

محمد   ، کرمان  استان  مالیاتی  امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
تکیه  با  فقط  کشور  مطلوب  و  پایدار  اداره  اینکه،  بر  تاکید  با   ، سلمانی 
امکان پذیر است، خاطرنشان  بر »نظام مالیاتی کارا، منصف و هوشمند« 
کرد: یکی از اقدامات مهم در خصوص مدرن سازی نظام مالیاتی، اجرای 
صورت  به  مالیاتی  خدمات  آن،  بر  تکیه  با  که  بوده  مالیاتی  جامع  طرح 

الکترونیکی به مودیان ارایه می شود.
به صورت  مالیاتی  از 30 خدمت  بیش  اکنون  اینکه هم  به  اشاره  با  وی 
الکترونیکی به مودیان ارایه می شود، گفت: پروژه ابالغ الکترونیک اوراق 
دولت  توسعه  منظور  به  که  است  سازمان  اقدامات  ترین  تازه  از  مالیاتی 
الکترونیک و پیشبرد اهداف و برنامه های سازمان در حوزه مکانیزاسیون 
فرایندها اجرایی شده و هم اکنون مودیان سراسر کشور با تایید و ارسال 
و  ابالغ  الکترونیکی  خدمات  از  استفاده  »درخواست  الکترونیکی  فرم 
مدیریت درخواست ها« که از کانال های مختلف الکترونیکی سازمان در 

دسترس قرار گرفته، از این خدمت نوین بهره مند شده اند.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان افزود: پیش از این ابالغ اوراق مالیاتی 
به صورت فیزیکی و با مراجعه به محل کسب و یا اقامتگاه قانونی شخص 
محل،  در  مودی  نبود  دلیل  به  گاهی  شیوه  این  در  گرفت.  می  انجام 
مشکالتی برای مودیان و سازمان به وجود می آمد; بعالوه مودی نیز در 
مواردی مجبور می شد به منظور پیگیری وضعیت ابالغ اوراق مالیاتی به 
ادارات مالیاتی مراجعه نماید که این امر زمینه ترددهای غیرضروری به 

ادارات را به وجود می آورد.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان 
گفت: پیش بینی می شود در سال تحصیلی آینده بیش از ۶۱ 

هزار نوآموز کالس اولی در مدارس این استان ثبت نام کنند.
به گزارش ایرنا، عباس ضیا  در نشست مدیران و روسای آموزش 
استثنایی  پرورش  و  آموزش  اردوگاه  در  که  استان  پرورش  و 
کالس  نام  ثبت  اینکه  بیان  با  شد  برگزار  کوهپایه  در  استان 
شده  آغاز  جاری  سال  ماه  خرداد  اول  از  کرمان  در  ها  اولی 
است بر تسریع در روند ثبت نام دانش آموزان با رعایت کامل 

قراردادهای بهداشتی تاکید کرد.
وی اظهار کرد: مدارس حق ندارند غیر از هزینه کتاب و بیمه 
از دانش آموزان وجه دیگری از والدین دریافت کنند، ضمن این 
اساس کروکی محل  بر  آموزان در مدارس  دانش  نام  ثبت  که 
مادر  یا  پدر  از  یکی  کار  محل  به  مدرسه  نزدیکی  یا  سکونت 

کارمند است.
نام دانش آموزان در شرایط فعلی  اینکه ثبت  بر  با تاکید  ضیا 
دغدغه اصلی والدین است، افزود: تکریم ارباب رجوع در زمان 

ثبت نام دانش آموزان باید در نظر قرار گیرد و در ثبت نام تا 
جایی که ممکن است مشکل مردم حل شود.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کرمان با تاکید 
بر این که ثبت نام بر اساس معدل و برگزاری آزمون در دوره 
قانونی است، تصریح  ابتدایی تحت هر شرایطی ممنوع و غیر 
کرد:  ثبت نام در شهرهای بزرگ دغدغه بزرگی است و معاون 
آموزش ابتدایی یا معاون آموزش عمومی آموزش و پرورش هر 

شهرستان و منطقه ای باید پاسخ گوی فرایند ثبت نام  باشد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان از انجام ۲۷۲ عملیات 
امدادی و امدادرسانی به ۲۹ هزار و ۷00 نفر در سه ماهه گذشته 

خبر داد.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
با  ، رضا فالح مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان  کرمان 
اشاره به اینکه امدادگران و نجاتگران این جمعیت ۲۷۲ حادثه را در 

سه ماهه گذشته امدادرسانی کردند، گفت: بیشترین پوشش امدادی 
در  امدادونجات  عملیات   ۱3۷ که  است  جاده ای  حوادث  به  مربوط 

محور های مواصالتی استان انجام شده است.
او با اشاره به اینکه ۲۹ هزار و ۷00 نفر در فصل بهار توسط نیرو های 
امدادی و داوطلب جمعیت هالل احمر امدادرسانی شده اند، افزود: 
امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر موفق به نجات ۸۱ نفر در 

عملیات نجات و رهاسازی شدند که از این میان ۶۴ نفر برای ادامه 
درمان به مراکز درمانی منتقل و ۱۷ مصدوم نیز به شکل سرپایی 
مداوا شدند. فالح با اشاره به اینکه بیش از 3 هزار نفر توسط جمعیت 
اند،  یافته  اسکان  گذشته  ماهه  سه  حوادث  در  استان  احمر  هالل 
عنوان کرد: در این ماموریت ها ۴۶۴ تیم، شامل هزارو ۶۲0 نیروی 

عملیاتی و ۲0۴ دستگاه آمبوالنس به کار گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: پنج معدن جدید که موجب 
اکتشاف  امسال  شود  می  کرمان  استان  مختلف  مناطق  در  اقتصادی  رونق 
خواهد شد و چند دستگاه جدید حفاری، ۴0 دستگاه جدید تراک، که ناوگان 
تجهیزات در معادن را ارتقاء می دهند و از نظر فنی با طرح مکانیزاسیون 
کیفیت کار خود را در ایمنی و فنی بهبود می بخشند را خریداری می کنیم.

»اردشیر سعد محمدی« اول تیرماه در مراسم افتتاح هشتمین نمایشگاه بین 
المللی معدن، صنایع معدنی، فراوری و تجهیزات وابسته و ششمین نمایشگاه 
بین المللی ماشین آالت معدنی و راه سازی در کرمان اظهار کرد: شرکت مس 
در سال ۹۸ در مسیری مناسب قرار گرفته و رتبه اول در رشد فروش کشور را 

کسب کرده است و در رشد سوددهی نخستین شرکت در کشور است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران افزود: در حال حاضر ۲ هزار و ۲۷0 
میلیون یورو به اضافه ۲0 هزار میلیارد تومان پروژه جدید در دست اجرا داریم، 
دراستان کرمان ظرفیت تولید کاتد به۴00 هزار تن رسیده است که ۲۸0 
هزار تن در مس سرچشمه و ۱۲0 هزار تن هم در ۲ هفته پیش با افتتاح 
های ریاست جمهوری به ظرفیت کاتد اضافه شده است. سعدمحمدی با بیان 
اینکه نیازمند توسعه متوازن در معدن و تولید کنستانتره هستیم، خاطرنشان 
کرد: در معدن دره آلو تا پایان امسال کارخانه ۱۵0 هزار تنی و در دره زار 
هم کارخانه ۱۲0 هزار تنی کنسانتره را راه اندازی می کنیم ضمن اینکه در 
نیمه نخست سال ۱۴00 فاز ۲  میدوک در شهربابک با ظرفیت ۱۵0 هزار تن 
و ۲00 هزار تنی کنستانتره جدید در سرچشمه و نیز طرح مکانیزاسیون در 

سرچشمه در دست اجرا است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران تصریح کرد: باید تناژ استخراجی را تا 
۲ برابر افزایش دهیم در حال حاضر میزان استخراج ماده معدنی در کشور ۵3 

میلیون تن است که باید به بیش از  ۱00 میلیون تن ارتقاء دهیم.
سعدمحمدی با بیان اینکه در حال حاضر یک هشتم تولید کل معادن کشور 
پرسنل  توسط  فنی  و  قدیمی  است که یک شرکت  اختیار صنایع مس  در 
را  صادرات  امیدواریم  امروز  کرد:  خاطرنشان  است،  رشد  حال  در  خدومش 

گسترش دهیم که با توجه به کیفیت تولید منحصر به فرد مس که در دنیا به 
۵ نوع معروف است مس با عیار ۹۹.۹۹ را تولید می کند.

وی ادامه داد: صادرات مس در سال ۹۸ حدود ۲.۵ برابر نسبت به سال ۹۷ 
افزایش داشتیم که امسال سال جهش تولید را داریم امیدواریم ارتقاء در این 
بخش را شاهد باشیم و از تولید ۱۱۷ هزار تن سال گذشته به بالغ بر ۱۵0 

تن برسد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان اینکه امسال پنج معدن جدید 
در استان کرمان باز می کنیم که مطالبه ای است و قطعا انجام می شود، 
و  کردیم  اندازی  راه  بسیاری  های  کارخانه  کنستانتره مس  تولید  در  گفت: 
امیدواریم در مسیری قرار گیریم که تکنولوژی ثبت طرح تولید کنستانتره را 
به نام شرکت مس ایران ثبت کنیم که آمادگی اجرا، طراحی و تولید تجهیزات 

کارخانه کنسانتره با ظرفیت ۱۵0 هزار تن را داریم.
بومی سازی  کنیم  فراهم  را  کارخانه  ایجاد  تجهیزات  بتوانیم  اگر  افزود:  وی 
معنای گسترده تری پیدا می کند اّما تا فراهم شدن شرایط، ساخت تجهیزات 

مورد نیاز صنعت مس را در دستور جدی کار قرار دادیم.
سعدمحمدی ادامه داد: اولویت اول، دوم و سوم ما سرمایه گذاری در داخل 
کشور است و اگر بتوانیم در استان کرمان شرایط تولید را بیش از گذشته 
فراهم کنیم نمایشگاه دائمی مس را در رفسنجان ایجاد خواهیم کرد که امکان 

ساخت قطعات بیش از گذشته برای قطعه سازان فراهم باشد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران عنوان کرد: طی 3 ماه گذشته فروش 
بی نظیری در تاریخ داشتیم و در بخش تولید از سال گذشته فزونی گرفتیم و 

امیدواریم امسال رکوردهای جدیدی برجای بگذاریم.
سعدمحمدی ادامه داد: امسال ۵00 نیروی جدید استخدام کردیم و ۱00 نفر 
دیگر را در شهریور با آزمون جذب می کنیم و تمامی نخبه های استان را در 
رشته های مورد نیاز خود به کار می گیریم و آنان را پرورش و آموزش می 

دهیم که در سال های آینده مدیرانی با توانایی باال در مس باشند.
وی بیان کرد: در بخش مسئولیت های اجتماعی در سال گذشته ۷0 زمین 

چمن در روستاهای استان کرمان احداث کردیم، ۱3 اردوی جهادی پنج روزه 
با ۲۵ پزشک متخصص در روستاها درمان رایگان ارائه کردند؛ اردوهای جهادی 
مسئولیت  برای  را  کردیم تالش خود  و سعی  رسد  عدد می  به ۲0  امسال 

اجتماعی تا حد امکان انجام دهیم.
وی ادامه داد: ورزشگاه 30 هزار نفری کرمان امسال افتتاح می شود که یکی 
از مدرنترین ورزشگاه ها خواهد بود و ورزشگاه ۱۵ هزار نفری رفسنجان و ۱۵ 
هزار نفری در شهربابک موجب می شود که تورنمنت بین المللی در استان 

داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در ادامه با اشاره به اینکه سال گذشته 
۷0 هزار متر و امسال ۱00 هزار متر حفاری اکتشافی انجام شد که ذخایر بیش 
از ۷0 سال آینده را تامین می کند، اظهار داشت: ۵ معدن جدید که موجب 
اکتشاف  امسال  شود  می  کرمان  استان  مختلف  مناطق  در  اقتصادی  رونق 
خواهد شد و چند دستگاه جدید حفاری، ۴0 دستگاه جدید تراک، که ناوگان 
با طرح مکانیزاسیون  از نظر فنی  ارتقاء می دهند و  تجهیزات در معادن را 

کیفیت کار خود را در ایمنی و فنی بهبود می بخشند را خریداری می کنیم.
سعد محمدی ادامه داد: شرایط ما به گونه ای است که در بازار بورس در سال 
۹۷ ارزش مس 30 هزار میلیارد تومان بود سال گذشته به ۷۲ هزار میلیارد 
تومان و امروز به ۲30 هزار میلیارد تومان ارتقا یافته که بیانگر رفتار مس در 

انظار اقتصادی کشور است.
وی بیان کرد: فاصله مس با فوالد مبارکه که ۴۵ درصد بوده به ۱۶ درصد 
رسیده است و شرکت مس ظرفیت معدنی و حرفه ای جایگاه نخست کشور 

را می تواند داشته باشد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در پایان تاکید کرد: در ورزش نیز 
امیدواریم ۲ تیم نخست لیگ یک مس رفسنجان و کرمان لیگ برتری شوند 
در هندبال و تیر و کمان قهرمان کشور شدیم و تالش داریم در تمامی زمینه 
ها توسعه متوازن در سیستم شکل گیرد که خدمتی به مردم کنیم و در اقتصاد 

استان و کشور نقش آفرینی کنیم.

هماهنگی  شورای  پیشگیری  فرهنگی  کمیته  جلسه  دومین 
برگزاری  ریزی  برنامه  منظور  به  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه 
هفته مبارزه با مواد مخدر به میزبانی صدا وسیمای مرکز کرمان 

وبا حضور نمایندگان سازمان های عضو برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان عباس صادق 
فرهنگ  گسترش    ، شورا  دبیر  و  بهزیستی  کل  مدیر  زاده 
به  ها  رسانه  توسط  مخدر  مواد  مصرف  موضوع  در  پیشگیری 
فرهنگ   : یادآور شد  و  توصیف کرد  موثر  را  و سیما  ویژه صدا 
سازی در زمینه آسیب های اجتماعی در به حداقل رساندن پی 
آمدهای فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی این آسیب ها از جمله 

اعتیاد نقش دارد .
مبارزه  برای  شده  گرفته  نظر  در  اعتبارات  اینکه  بیان  با  وی 
ترانزیت  مسیر  در  که  کرمان  چون  استانی  در  مخدر  مواد  با 
قرار گرفته ؛ کافی نیست ؛ افزود: باید اقدامات کمیته فرهنگی 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان به طور کامل و 

جامع در سطح ملی اطالع رسانی شود .
صادق زاده ظرفیت های موجود در استان و تجربه های بدست 
آمده را سرمایه ای ارزشمند دانست و اظهار کرد : تاثیر اقدامات 
درمانی  و  مباززه  اقدامات  کاهش  بر  پیشگیرانه  و  فرهنگی 
واقعیتی است  غیر قابل انکار که باید مورد توجه برنامه ریزان 

بیشتر  پیشگیرانه  های  برنامه  اعتباری  لحاظ  به  و  گیرد  قرار 
حمایت شوند .

احمد علیرمضانی مدیر کل صدا وسیمای مرکز کرمان با اشاره 
به نتایجی که اعتیاد بر جنبه های مختلف اقتصادی ، فرهنگی 
و اجتماعی جامعه دارد ؛ افزود : کار گروه فرهنگی زیر مجموعه 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر برای حذف هجمه های 
فرهنگی و ترمیم جایگاه اجتماعی و فرهنگی استان باید منابع 

موجود در سطح کشور را به سمت استان هدایت کند .
گفتنی است در این جلسه  برای برگزاری هفته مبارزه با مواد 

مخدر با رویکرد پیشگیرانه و فرهنگی برنامه ریزی شد .

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان خبرداد : 

 ثبت نام بیش از ۶۱ هزار کالس اولی در مدارس کرمان 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خبر داد: 

انجام بیش از ۲۵۰ ماموریت امدادی هالل احمر کرمان در فصل بهار

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد:

اکتشاف پنج معدن جدید در مناطق مختلف استان کرمان در سال جاری

مدیرکل بهزیستی استان کرمان :

تاثیر اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه بر کاهش اقدامات مبارزه و درمانی غیرقابل انکار است

مودی  محترم مالیاتی : خانم آسیه بهرمن شغل : بازرگان 
شماره ملی : 3161142365 کالسه پرونده : 438

دراجرای ماده ۲0۸ قانون مالیاتهای مستقیم بدین وسیله برگ دعوت به هیات بدوی مربوط 
به مالیات عملکرد سال ۱3۹۲ شما به مبلغ ۴0۶۸۵۸3۷۶۱۷ ریال ابالغ می گردد. بدیهی 
است حسب مقررات ماده ۲3۸ قانون  مالیاتهای مستقیم ، جنابعالی  باید راس ساعت ۹ 
صبح دوشنبه ۱3۹۹/0۴/30 در جلسه هیات حل اختالف مالیاتی  که به همین منظور در 
محل کرمان – خیابان قدس – اداره کل امور مالیاتی استان – هیاتهای حل اختالف مالیاتی 

تشکیل می گردد حضور به هم رسانید. ۸۸۸۱۶۴
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی

قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !
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قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !

یادداشت های 
گاه و بی گاه

کروکی 
من هم مثل دیگران برای امتحان گواهینامه موتور رفته بودم. نوبت 
با تک استارت موتور را روشن و حرکت کردم و  به من رسید 
ظرف پنج ثانیه سرعت موتور را به حداکثر رساندم دیگر صدای 
ولوله مردم و سوت افسر پلیس مرا بر آن داشت تا مهارت خود را 
در موتورسواری نشان دهم. پس در جا دور زدم و از میان مردم 
به صورت مارپیچ حرکت کردم. در این جا صدای داد و فریاد و 
آژیر شنیده می شد و من هم برای اختتام مراحل امتحان اقدام به 
زدن تک چرخ کردم دیگر هیچ نفهمیدم تا با صدای آژیر و مردم 
چند لحظه ای چشمهایم باز شد و خود را همچون فضانوردان در 
جایی مخصوص دیدم و عالوه بر ماسک اکسیژن که در دهانم بود 
از سر تا نوک پا هم با وسایل و لباس مخصوص پوشیده شده بود. 
افسر پلیس هم باالی سر من نشسته و از حرکات و مهارت رانندگی 

من و پیشرفت تا این مرحله نقاشی می کشید.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

عاشقانه ها
دلم  است  شده  تنگ  داشتنت  برای  دلم 

مردم  و  است  شده  سنگ  تو  مهر  بی 
عقل  تاریکم.  من  که  کنند  می  فکر 
پر  را  تو  خالی  جای  تواند  نمی  هم 
فنا  به  با سقوط های پی در پی  کند و 

دلم می  ریزد.  به هم می  نیستی جهان  تو که  می رود. 
که  چند  هر  بگذرد  زود  تو  بی  روزهای  این  خواهد 
برنخواهد  ها  این عاشقانه  و  امروز خواهم شد  از  پیرتر 
بر  و  می گذشت  تو  بی  روزگار  این  اما کاش  گشت. 
در  برای گم شدن  را  دردهایم  بزرگترین  نمی گشت. 
تو کنار گذاشته ام و هر شب خط های روی دیوار را 
و  بروم  خواب  به  و  شود  خسته  تا چشمانم  شمارم  می 
نبینم که نیستی. دارد دلم زار می زند سر به دیوار می 
زند چون داشتنت اتفاقی است که نخواهد افتاد. بی تو 
جهان رو به فنا می رود و من نیز در البه الی صفحات 
زندگی به آتش کشیده می شوم. وقتی با خودم غریبه 
ام چه فرقی می کند که تو دستانم را بگیری یا سرمای 
خشک کوچه ها!؟ تاریکی و مرگ و تنهایی تو را از 
حافظه ام پاک نخواهد کرد و همچنان آرزوی دیرینه 
ام هستی چون که بی آرزو نمی توانم زنده بمانم. دست 
دردها  هجوم  از  را  ات  زندگی  نهال  تواند  نمی  هایم 
تحمل کند نمی توانم سایبانت باشم پس همان بهتر که 
با دلتنگی ام زندگی کنم و در خود بمیرم و در تنهایی 

ام ادامه پیدا کنم.
خبر  ولی  باشم  باخبر  تو  از  که  خواهد  می  دلم  گاهی 
اثر چه فایده ای برایمان خواهد داشت. بگذریم  بدون 
که دلتنگی هایم تا ابد جریان خواهد داشت زیرا خوب 
می دانم که راهمان از هم جداست. دیگر برای آمدنت 
است  شده  پیر  هایم  شانه  روی  زمان  و  است  شده  دیر 
فقط دلتنگم دلم که برای داشتنت تنگ می شود صبر را 
صدا می زنم و در خودم اشک می ریزم. در خودم می 

سوزم تا مردم فکر کنند که سنگ مادرزادم.
بیا که در سکوت و غم دوباره عرصه ی شبم 

دوباره هر شکایتی نشسته گوشه ی لبم 
به حد عشق می رسم که از خودت تهی شوی 

ولی تو دل نداده ای و من فقط مودبم

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت کرونازده اصناف کرمان و چک هایی که یک به یک برگشت می خورند، به بهانه گذر از روز ملی اصناف؛

سایه سیاه کرونا بر سر اصناف

ویژه  به  جامعه  ابعاد  همه  بر  سیطره  با  ویروس  کرونا 
اقتصاد، این بخش مهم را جوالنگاه خود قرار داده اما در 
هر  از  بیشتر  کرمان  استان  بازاریان  و  اصناف  میان  این 
قشری مورد آسیب و ضرر اقتصادی قرار گرفتند تا جایی 
که برخی از کسبه و بازاریان  ورشکسته شدند و برخی 

دیگر هم تا ورشکستگی چند قدم بیشتر فاصله ندارند.
این قشر که همه ساله در پایان سال امید به روزهای 
طالیی فروش و درآمد داشتند با شیوع ویروس کرونا و 
از کسب و کار کشیدند و  نامساعد شدن شرایط، دست 
کرکره های خود را پایین آوردند تا خود را همراه مردم در 
مبارزه با این ویروس بنمایند. اما نه تنها ویروس منحوس 
از بین نرفت بلکه قشر بازاریان و کسبه را با شوک  بزرگ 

اقتصادی روبه رو کرد.
بازاریان  و  کسبه  بیشتر  که  است  درحالی  همه  این 
کرمانی مستاجر هستند و باید از محل درآمد حق اجاره 
را پرداخت کنند و نیز بتوانند اقساط بانکی را  بپردازند 
و  خوردند  زمین  آنها  از  بسیاری  فروش  نداشتن  با  که  
اکنون شاغالن این بخش، کارفرمایان و فعاالن اقتصادی 
چشم به راه هستند تا دست یاریگری به مددشان بیاید 
و گوشه ای از جراحات عمیق ناشی از فلج شدن اصناف 
بسیاری  نشوند  حمایت  دلسوزانه  اگر  و  گذارد  مرهم  را 
و  از گردونه کسب  تداوم شیوع ویروس کرونا  با  آنان  از 
کار خود خارج می شوند و عواقب خطرناک آن تهدیدی 

جدی برای اقتصاد خواهد بود.
از  امروز  کرمان  با  گفتگو  در  اصناف  شاغالن  از  برخی 
توقیف  با حکم  و  برگشت خورده  که  گفتند  هایی  چک 
اموال از سوی طلبکاران مواجه شده اند و تبعات اقتصادی 
کانون خانواده آنان را درگیر کرده و روز به روز مشکالت 

شان عمیق تر و پیچیده تر می شود.
دولتمردان هیچ کمکی تا امروز به اصناف 

نکرده اند
رییس اتاق اصناف کرمان در این  باره  به خبرگزاری 
ایسنا گفت: با توجه به شیوع کرونا، اصناف کرمان حدود 

چهار ماه تعطیل بوده و همکاری خوبی با ستاد مقابله 
زیادی  های  چک  شرایط  این  در  اما  داشتند  کرونا  با 
برگشت خورد و برخی به ورشکستگی رسیدند و متاسفانه 

دولتمردان هیچ کمکی تا امروز به اصناف نکرده اند.
کرمان  در  اصناف  روز  مراسم  در  جعفری"  "یوسف 
اظهار کرد: در شرایط تحریم های آمریکا جنایتکار علیه 
به  اصناف  کرونا،  ویروس  شیوع  همچنین  و  کشورمان 
اند  اقتصادی در خدمت نظام بوده  افسران جنگ  عنوان 
با رعایت پروتکل های  و امیدواریم در روزهای پیش رو 
بهداشتی بتوانند بر ویروس کرونا غلبه کرده و رونق را به 

بازار برگردانند.
وی با تاکید بر اینکه اصناف در طول تاریخ همواره یار 
با توجه به شیوع کرونا،  بیان کرد:  اند  بوده  یاور نظام  و 
همکاری  و  بوده  تعطیل  ماه  چهار  حدود  کرمان  اصناف 
خوبی با ستاد مقابله با کرونا داشتند اما در این شرایط 
چک های زیادی برگشت خورد و برخی به ورشکستگی 
به  امروز  تا  کمکی  هیچ  دولتمردان  متاسفانه  و  رسیدند 

اصناف نکرده اند.
رییس اتاق اصناف کرمان با اشاره به اینکه دولت تنها 
اعالم کرد به اصنافی که کارگری را اخراج نکرده باشند، 
تسهیالت با نرخ ۱۲ درصد می پردازند افزود: بهتر این بود 
کمک بالعوض به اصناف پرداخت می شد یا حداقل به 
واحدهای صنفی خویش فرما که تسهیالت به آنها تعلق 

نگرفته است.
جعفری اظهار کرد: با توجه به مشکالت اصناف در پی 
شیوع کرونا، پرونده هایی سرازیر دستگاه قضائی می شود 
و درخواست داریم رییس کل دادگستری استان کرمان 

به این مسائل توجه کرده و دغدغه ها را منعکس کنند.
به  دولت  که  است  این  درخواست  گفت:  پایان  در  وی 
یا  بالعوض  کمک  ندارند،  شاگرد  که  صنفی  واحدهای 

تسهیالت ارائه کند تا بخشی از مشکالتشان حل شود.

   بیشتر کسبه و بازاریان کرمانی مستاجر هستند و باید از محل درآمدشان حق اجاره را 
پرداخت کنند و نیز بتوانند اقساط بانکی را بپردازند و البته خرج زندگی را نیز حاصل کنند 
که با کاهش فروش به دلیل کرونا، بسیاری از آنها زمین خورده اند و اکنون شاغالن این 
بخش، کارفرمایان و فعاالن اقتصادی چشم به راه هستند تا دست یاریگری به مددشان بیاید و 
گوشه ای از جراحات عمیق ناشی از فلج شدن اصناف را مرهم گذارد و اگر دلسوزانه حمایت 
نشوند بسیاری از آنان با تداوم شیوع ویروس کرونا از گردونه کسب و کار خود خارج خواهند 

شد و عواقب خطرناکی اقتصاد استان را تهدید خواهد کرد و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

رستوران نروید، چون با ماسک نمی توانید غذا بخورید!  
سرویس اجتماعی کرمان امروز

دکتر مینو محرز عضو کمیته کشوری ستاد مبارزه 
با کرونا در روزنامه ایران نوشت:آنچه موجب افزایش 
ناشی  آمار مرگ و میر  مبتالیان و سه رقمی شدن 
است در درجه  بیماری کووید۱9 در کشور شده  از 
پروتکل های  رعایت  عدم  و  بی توجهی  نخست، 
مردم  است.  مردم  ســـــوی  از  بهداشــــتی 
و  رفته  سر  حوصله شان  شده اند،  خسته  می گویند 
به خاطر گرمای هوا تحمل پوشیدن ماسک را ندارند.   
حال باید از مردم بپرسیم این شرایط فقط مختص 
اینکه همه مردم جهان در  یا  ایران است  جغرافیای 
چنین وضعیتی به سر می برند؟ پر واضح است تحمل 
شرایط اینچنینی با گذشت بیش از 4 ماه از شیوع 
و  برای همه سخت  را  اوضاع  دنیا  در  کرونا  ویروس 
پیچیده کرده است برای همین همه کشورهای دنیا 
بحث فاصله گذاری فیزیکی را برای پیشگیری از ابتال 
به ویروس کرونا راهبرد اصلی شان قرار داده اند و از 
مردم درخواست کرده اند با رعایت دستورالعمل های 
کنند.  عادت  کرونا  با  زندگی  سبک  به  بهداشتی 
با  و همزمان  از چند هفته گذشته  ما  در کشور  اما 
نادیده گرفتن دستورالعمل های  تغییر رفتار مردم و 
ابالغی از سوی ستاد ملی کرونا، مدام متخصصان این 
میر  و  مرگ  آمار  افزایش  و  کرونا  بازگشت  از  حوزه 
این  با  می دادند  هشدار  ویروس  این  به  مبتالیان  و 
حال مشاهدات ما نشان می دهد دیگر کمتر کسی به 

این هشدارها توجه می کند گویا نوعی عادی انگاری 
تصور  مردم  است.  گرفته  شکل  جامعه  افراد  بین 
می کنند ویروس کرونا تمام یا ضعیف شده است از 
روزانه  بهداشت  وزارت  از سوی  آمارهایی که  طرفی 
می بینیم  ما  نمی شود.  گرفته  جدی  می شود  اعالم 
که مردم همانند روزهای عادی قبل از شیوع کرونا 
و  اماکن  چون  کنند  فکرمی  آنها  آمده اند،  بیرون 
مشاغل بازگشایی شده پس همه چیز به روال سابق 
دنیا  در  دولت ها  همه  که  حالی  در  است  برگشته 
را  شهروندان  و سالمت  کرده اند  بازگشایی  به  اقدام 
هم در کنار موضوعات اقتصادی، معیشتی، سیاسی و 
اجتماعی در نظر گرفته اند. ما توصیه می کنیم »مردم 
اگر بیرون می آیید، حتماً ماسک بزنید.« با اطمینان 
از  می گویم 90 درصد نوجوانان و جوانان در بیرون 
خانه ماسک نمی زنند. ماسک زدن یک »باید« است 
پوشیدن  می دهد،  نشان  علمی  مطالعات  که  چرا 
ماسک از انتشار ویروس کرونا جلوگیری می کند. من 
اگر  است  اگر حوصله تان سررفته  مردم می گویم  به 
از ماندن در خانه خسته شده اید اگرنمی توانید به 
از خانه  در بیرون  یا مراکز خرید نروید حتماً  پارک 
با کسانی است که  بزنید. روی دیگر سخنم  ماسک 
این روزها به رستوران می روند. جایی که همه کنار 
همه نشسته اند و طبیعی است که نمی توانند هنگام 
غذا خوردن ماسک بزنند. اتفاقی که می افتد انتشار 
رستوران ها  در  آن  به  ابتال  و  فضا  در  کرونا  ویروس 
است. می خواهم بگویم مردم! چه اتفاقی افتاده است 
که این همه رستوران می روید؟ امکان ابتال به ویروس 
کرونا در رستوران ها زیاد است. ستاد ملی کرونا برای 
همه اماکن و مشاغل پروتکل بهداشتی نوشته است 

ولی وقتی اجرا نمی شوند چه فایده ای دارند؟تدوین 
داشته  اجرایی  ضمانت  باید  بهداشتی  پروتکل های 
حال  هر  به  شوند.  بازرسی  مرتب  به طور  و  باشد 
برخی  در  فوت  موارد  و  مبتالیان  تعداد  افزایش 
گرفته  نشانه  را  مردم  تنها جان  نه  قرمز  استان های 
است.  داده  افزایش  هم  را  درمان  هزینه های  بلکه 
پزشکان و پرستاران خسته شده اند و نیاز به تجدید 
قوا دارند. در حال حاضر استان هایی که قباًل با پیک 
مواجهه  در  تجربه  عدم  به دلیل  نبودند  مواجه  کرونا 
این  است  زیاد شده  و میرشان  بحران، مرگ  این  با 
بنابراین  است  تکرار  در حال  نیز  تهران  در  وضعیت 
با صراحت می گویم مردم نقش اول را در پیشگیری 

از موج بعدی کرونا بازی می کنند تأکید می کنم اگر 
حوصله تان سر می رود در بیرون از خانه ماسک بزنید 
تا از ابتالی خود و دیگران به ویروس کرونا جلوگیری 
پوشیدن  در  بیشتری  سختگیری های  باید  کنید. 
ماسک لحاظ شود و اجازه ندهیم هیچ کسی بدون 
مردم  متأسفانه  شود.  اتوبوس  یا  مترو  سوار  ماسک 
همه چیز را آسان گرفته اند وقتی اعتراض می کنیم 
می گویند که ماسک در کیف شان است ولی خسته 
شده اند و آن را نمی پوشند. خستگی برای نجات جان 
معنا ندارد این وضعیت درهمه جای دنیا حاکم است 
باز شده  به اصطالح همه جا  اگر  باید تحمل کنیم. 

است جاهایی که خطر دارد، نروید.  

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(آگهی مزایده
شــرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان در نظر دارد سالن خط تولید کارخانه نان ماشینی 
شهید باهنر )محصوالت نوببا( واقع در کرمان: جاده تهران بعد از پل راه آهن روبروی شرکت پخش 
البرز  را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید. ضمنا جهت کسب اطالع بیشتر 
از تاریخ انتشــار آگهی به مدت ده روز کاری با شماره تلفن 3۲۲6۱۲96- 034 تماس و یا به دفتر 

مرکزی واقع در کرمان: خیابان سپه - نبش سپه یک مراجعه نمایید.
متقاضیان جهت بازدید کارخانه می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز کاری از ســاعت 8 

صبح لغایت ۱۲ ظهر مراجعه نمایند.
روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان 



چهار سه شنبه 3 تیرماه 1/1399 ذی القعده 1441/ 23 ژوئن 2020/سال بیست و پنجم شماره 3224
فرهنگ و ادب

نگاهی به زندگی و آثار یوهان ولفگانگ فون گوته؛
 شاعر،ادیب و نویسنده آلمانی

از استفن کینگ تا اورسال لو گویین؛ 
ده اثر الهام بخش درباره نوشتن

سرویس فرهنگی- ادبی کرمان امروز
 

  
 

” یوهان ولفگانگ فون گوته ” شاعر، ادیب، نویسنده، نقاش، محقق، انسان 
شناس، فیلسوف و سیاستمدار آلمانی در ۲۸ اوت ۱۷۹۴ چشم به جهان 

گشود.
 وی یکی از کلیدهای اصلی ادبیات آلمانی و جنبش وایمار کالسیک و 
همچنین رمانتیسیسم به شمار می رود. وی یکی از مردان بزرگ فرهنگی 
قرون ۱۸ و ۱۹ اروپا و یکی از اشخاص برجستهٔ ادبیات دنیا به حساب می 
آید. منزل یوهان ولفگانگ فون گوته در مجموعه سنت پرستی وایمار قرار 

دارد.
 پدر وی در منزلی در فرانکفورت که قسمتی از امپراتوری روم بود زندگی 

می کرد و مادرش از خانواده های مشهور فرانکفورت بود.
و  پدر  از  را  عبری  و  انگلیسی  فرانسوی،  یونانی،  التین،  های  زبان  وی   
مدرس خصوصی اش یادگرفت و از سال ۱۷۶۵ تا ۱۷۶۸ در الیپزیگ دانش 
حقوق را فراگرفت و در همان زمان ها عالقه فراوانی به شعرهای کریستین 
فورشتگوت پیدا کرد و پس از ۱۷۶۸ به زادگاه خود بازگشت. گوته از سال 
ایتالیا رفت و  ۱۷۷۶ به مدت ۱۰ سال وزیر حکومت شد و بعد از آن به 
باستانی شد. گوته در  درگیر تحصیل در عرصه ی هنر و مجسمه سازی 
وایمار درگیر تحصیل زبان فارسی و عربی و قرآن شد و عالقه ی شدیدی 
در   ۱۸۱۶ در   ” کریستیان   ” گوته  همسر  کرد.  پیدا  حافظ  شعرهای  به 
گذشت و گوته هم در ۲۲مارس ۱۸۳۲ به دلیل عفونت ریوی فوت کرد و 

در وایمار دفن شد.
 یوهان ولفگانگ گوته در سال ۱۷۴۹ متولد شده و یک نابغه چند رشته 

فلسفه،  شعر،  نویسی،  درام  نویسی،  رمان  نقاشی،  در  وی  بود.  آلمانی  ای 
دانش و چه بسا امور سیاسی مهارت داشت.

 گوته نه تنها یک شاعر و نویسنده ی بااستعداد که نخستین روشن فکر 
شناخته شده آلمان هم به حساب می آمد. به لطف زندگی طوالنی مدت 
وی و صنعت بی مرز روشن فکری، طی مجموعه ای از جنبش ها و فراز و 
نشیب ها در تاریخ ادبی این کشور، وی یکی از مهمترین چهره های تاریخ 

اروپا باقی ماند.
 گوته در تمام این جنبش ها به میزان های مختلفی شرکت داشت؛ در 

تمام آنها ، گوته بیش از هر نویسنده دیگری می توانست با نثر خود با عموم 
مردم آلمان رابطه برقرار کند.» فائوست« یکی از موفق ترین آفریده های 
وی که شخصیت اصلی اش روح خود را در ازای موفقیت و آوازه به شیطان 

می فروشد، به نوعی تبدیل به بیانیه ای علیه کلیسا و مذهب شد.
اروپا  ادبیات  به  اش  ای  حرفه  زندگی  زمان  در  گوته  که  هایی  کمک   
کرد، بسیار بزرگ بود. نخستین رمان وی،» پشیمانی های ورتر جوان« در 
از  تقلید  از مردان به خاطر  آوازه چشمگیر رسید. چه بسا خیلی  به  اروپا 
پروتاگونیست تراژیک داستان خودکشی کردند! این دستور به طور واضح از 

اهمیت تأثیرگذاری هنرمندان نویسنده حکایت می کند.
 آنها بایستی برای بیان خالقیت خود راهی سازنده انتخاب می کردند. 
در آخرین کار وی، یا شاهکارش، فائوست، مهارت وی به قدری خودنمایی 
فرانکفورت می  را ویلیام شکسپیر  آلمانی ها وی  از  می کند که خیلی 
نامند. احتماال ادعای گزافی نباشد اگر بگوییم ادبیات امروزی آلمان با 
گوته شروع شد و وی یکی از مهمترین اسم های مشهور ادبیات اروپا به 

شمار می رود.
 گوته و شیفتگی وی به حافظ

حافظ  محمد  الدین  شمس  خواجه  شیفته  جهانی،  آوازه  آن  با  گوته 
شیرازی می شود. بر وی رشک می برد و حسرت می خورد. با شهامت سر 
تحسین فرود می آورد. اسم “حافظ” را مکرر اندر مکرر بر زبان جاری می 
با بازگویی اسم معجزه آسای “حافظ” به “جام ازلی کالم”  سازد احتماال 

دست یابد و مانند وی غزل سرایی کند.
 گوته در تکرار اسم و یاد این شاعر ایرانی سر از پا نمی شناسد، ولی در 
می یابد کالمش نارساست. کلمه ها قادر نیستند آرزوهای قلبی وی را در 
این مورد آشکار سازند. عبارتها نمی توانند گوته را تسلی بخشند. از سر 
ناتوانی، کلمه ها و عبارت های دیگر را جست و جو می کند ولی، حکایت 

هم چنان باقیست.
 مهم ترین اثرهای گوته عبارت هستند از:

اگمونت – ۱۷۸۸
نغمه های رومی – ۱۷۹۰

فاوست – ۱۸۳۲ – ۱۸۰۸
تئوری رنگ ها – ۱۸۱۰ علوم طبیعی 

سفرنامه ایتالیا – ۱۸۱۷
دیوان غربی- شرقی – ۱۸۱۹

رنج های ورتر جوان
ایفی ژنی

سرویس فرهنگی –ادبی کرمان امروز

این ها راهنماهای درخشانی برای خالقیت، تعهد و ساختار هستند، خواه 
قصد نوشتن یک کتاب را داشته باشید و خواه تنها خوب نوشتن را دوست 

داشته باشید.
 به گزارش خبرگزاری کتاب ایران به نقل از گاردین- »اکثر مردم می دانند 
داستان  یک  خودشان  بخواهند  و  بنشینند  که  زمانی  تا  داستان چیست، 
بنویسند.« این را فلنری اوکانر، داستان  کوتاه نویس بزرگ گفته است. وقتی 
آن  از  رمانتیک  به چشم اندازی  نوشتن می رسد، می توانیم  به خوب  نوبت 
بپردازیم و آن را عملی توصیف ناپذیر و بی همتا از مداخالت الهی بدانیم. 
این امر می تواند الهام بخش و –اغلب ناخوشایند- باشد که یک نوشته خوب 

در بیشتر مواقع نتیجه کار سخت و مداوم است.
نوشتن  دهید  انجام  قرنطینه  در  دارید  قصد  که  کاری  آخرین  اگر   حتا 
رمان باشد، این ها بهترین راهنمایی هایی است که در مورد نوشتن وجود 
دارد: چطور این کار را انجام دهیم، چطور بهتر است و چطور برای شروع 
الهام بگیریم. و همان طور که هر نویسنده موفقی می گوید، بهترین کاری 
که می توانید برای یادگیری نوشتن انجام دهید خواندن، خواندن و خواندن 

است. اما امتحان مواردی که در ادامه آمده هم ضرری ندارد.
 ۱.درباره نوشتن اثر استفن کینگ

برای یاد گرفتن چه کسی بهتر از مردی که از زندگی در خانه تریلری 
به یکی از نویسندگان پرفروش دنیا تبدیل شده است؟ در حالی که برخی 
از توصیه های کینگ را می توان عقل سلیم قلمداد کرد )هر روز بنویسید، 
جزئیات  بخوانید(،  بیشتر  باهوش ترید،  خوانندگان تان  از  که  نکنید  تصور 
زندگی خوِد کینگ )الکلی بودن، تصادف ماشین(، برنامه تنبیهی اش )دو 
هزار کلمه در روز( و شوخ طبعی نامعقولش )»راه جهنم با قیدها سنگفرش 
شده«( این اثر را به راهنمایی بسیار خواندنی تبدیل کرده است. بسیاری از 
نویسندگان »درباره نوشتن« را عامل مهمی در تبدیل شدن به نویسنده ای 

که برای نوشتن پول دریافت می کند می دانند.

 ۲.پرنده با پرنده اثر آنه الموت
یکی دیگر از کالسیک های این ژانر. الموت، نویسنده و استاد نویسندگی 
به  کسی  با  هرگز  اگر  حتا  می کند،  تکیه  نوشتن  ذاتِی  ارزش  به  خالق، 
اشتراک گذاشته نشود، هرگز منتشر نشود و یا از آن درآمدی به دست نیاید. 
درس هایی که او با دانشجویانی به اشتراک می گذارد که می خواهند بنویسند 
و  خوشایند  بسیار  شود،  منتشر  نوشته هایشان  که  می خواهند  واقعا  اما 
نیروبخش است –مثل این شعار که همه نویسندگان خوب »پیش نویس های 

مزخرف« دارند. تمرین های عملی خوبی نیز در آن وجود دارد.
 ۳.خفاش ها را رها کن اثر دی بی سی پِیر

اثری نسبتا جدید که توسط نویسنده برنده بوکر به این ژانر اضافه شده 
جزئیات  تا  می کند  یادآوری  را  او  پرشور  زندگی  از  جالبی  داستان های  و 
داستان سرایِی خوب را شرح دهد. برخی از آنها واقعی اند )داستان او درباره 

زندگی  قدیمی شان  خانه  زیرشیروانی  اتاق  در  که  بچه هایی  کردن  پیدا 
می کردند حیرت انگیز است( و نکاتی در آن هست که هیچ جای دیگری 

پیدا نخواهید کرد.
 ۴.پیش نویس شماره ۴ اثر جان مکفی

تام  و  تامپسون  اس  هانتر  نظیر  روزنامه نگارانی  که  همان طور  درست 
گاه  و  برق  و  پرزرق  برانگیز،  چالش  نوین«  »روزنامه نگاری  پیشگام  ولف 
آزارنده بودند، مکفی نیز با نوشتن در نیویورکر در حال شکل دادن به قالب 
غیرداستانی به همان اندازه تاثیرگذار بود: بی دغدغه تر، به همان اندازه ادبی، 
مجموعه  این  رمان گونه.  داستان پردازی  و  سخت گیرانه  دقتی  از  ترکیبی 
مقاالت دلگرم کننده و آموزنده است. تنها مقاله ای با عنوان »ساختار« در 
کند.  آن  خواندن  و  خرید  به  مجاب  را  شما  تا  است  کافی  مجموعه  این 
در این مقاله مکفی توضیح می دهد که چطور کارهای طوالنی و پیچیده 

غیرداستانی را برنامه ریزی می کند.
 ۵.راه هنرمند اثر جولیا کامرون

کامرون از خدا به عنوان انرژی خالق استفاده می کند و این به بسیاری 
از  بسیاری  اسکورسیزی.  مارتین  تا  گیلبرت  الیزابت  از  کرده؛  کمک 
نویسندگان روی تمرینات کامرون قسم می خورند، به ویژه تمرین »صفحات 
درباره  صفحه  سه  کاری  هر  گرفتن  دست  از  پیش  صبح ها  صبحگاهی«: 
و  بردارید  ذهن تان  از  را  روزمره  مسائل  بار  تا  بنویسید  ذهن تان  جریان 

به جایش بتوانید افکار خالقانه داشته باشید.
 ۶.نامه هایی به یک نویسنده جوان اثر کلوم مک کن

در  تعلل  تا  گرفته  آغازین  خطوط  از  کوتاه  قطعه   ۵۲ در  کتاب  این 
نویسندگی را شرح می دهد. بدیهی است او به عنوان یک معلم نویسندگی 
خالق این تصور را که باید صالحیت الزم برای رمان نویس شدن را داشته 
باشید بی اساس می داند: »در نهایت هیچ چیز جز کلمات روی کاغذ مهم 
نخواهد بود: چه کسی اهمیت می دهد که این ها را کسی نوشته باشد که 

مدرک دانشگاهی هنر دارد یا نه."
 ۷.ماجراهای تجارت صفحه نمایش اثر ویلیام گلدمن

گلدمن با نوشتن فیلم نامه هایی نظیر »بوچ کسیدی و ساندنس کید« و 
»همه مردان رئیس جمهور« و رمان هایی مثل »عروس شاهزاده« و »مرد 
ماراتن« می تواند معلم فوق العاده ای باشد. با اینکه این راهنما گاهی اوقات 

تفریحات خاله زنکی را به توصیه های عملی ترجیح می دهد، نویسندگان 
گفته اند که از درس های او درباره اراده قدردانی می کنند. و یکی از آخرین 
فصول این کتاب با عنوان »پیش از شروع نوشتن« برای هر نوع نویسنده ای 

عالی است.
 ۸.نابغه ی داستان اثر لیزا کرون

عنوان فرعی طوالنی کرون –چطور از علم ذهن برای فراتر رفتن از طرح 
کلی استفاده کنیم و یک رمان جذاب بنویسم )پیش از آنکه سه سال وقت 
را  آنچه  نمی رسد.(- هر  به هیچ جایی  بنویسد که  بگذارید و ۳۲۷ صفحه 
استفاده می کند  اعصاب  علم  از  او  به شما می گوید.  بدانید  دارید  نیاز  که 
بیدار  صبح  تا  کتاب ها  برخی  خواندن  برای  چرا  دهد  توضیح  ما  برای  تا 
کرون  می کنند.  ریختن  اشک  به  وادار  را  ما  دیگر  برخی  چرا  و  می مانیم 
اصلی  اگر شخصیت  باشد،  زیبا  نوشته تان چقدر  نیست که  می گوید مهم 
دارد.  نخواهد  اهمیت  خواننده  باشد،  نداشته  درونی  درگیری  داستان تان 
او سپس توضیح می دهد که چطور یک نویسنده می تواند از این کار برای 
پنج  یا  چهار  با  را  همه چیز  و  کند  استفاده  خواننده  داشتن  نگه  و  جذب 

پیش نویس به جای ۱۵-۱۴ تا درست جلو ببرد.
 ۹.هدایِت هنر اثر اورسال کی لو گویین

»این کتاب  نوشته  این کتاب  ابتدای  در  ژانر علمی-تخیلی  بزرگ  ملکه 
یا  داستان  طرح ریزی  برای  توصیه ای  هیچ  اینجا  نیست«.  مبتدیان  برای 
سراغ  است  بهتر  هستید  این ها  دنبال  )اگر  ندارد  وجود  شخصیت پردازی 
تشویق  برای  مفیدی  تمرینات  گویین  لو  به جایش  بروید.(  کینگ  استفن 
نویسندگان به بهبود کار خود در سطح جمله تدارک دیده است، ازجمله 
تمرینی به نام »بی پیرایگی«: یک صفحه نثر داستانی توصیفی بنویسید که 

در آن قید، صفت یا مکالمه ای به کار نرفته باشد.
 ۱۰.عناصر سْبک اثر ویلیام استرانک جی آر و ای بی  وایت

کتاب  نویسنده   توسط  نوشته شده  کتاب.  نوشتن  پدربزرِگ  باالخره،  و 
شما  به  که  استرانک  انگلیسی اش،  سابق  استاد  و  شارلوت«  »تار  معروف 
توصیه می کند کلمات غیرضروری را حذف کنید و از جمالت پی در پی و 
بدون انسجام دوری کنید. )بخوانید: ویرگول های زیاد از حد.( بسیاری از 
نویسندگان این کتاب را به خاطر کمکی که به کسب شفافیت و تاثیرگذاری 

نوشتارشان داده است تحسین کرده اند.
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نیم نگاهی به زندگی سیدعلی صالحی ، شاعر و منتقد ادبی صاحب نام؛

" آخرین عاشقانه های ری را"

نگاهی به تاریخچه تلفن در ایران

سرویس هنری کرمان امروز

روستای  در   ۱۳۳۴ سال  فروردین  اول  صالحی  سیدعلی 
دیده  استان خوزستان  در  بختیاری  ایذه  َمرغاب شهرستان 

به جهان گشود.
پدر: کشاورز،  بود.  فرزند سوم خانواده ای چهارده نفره  وی 

شاعر و شاهنامه خوان. مادر اما خانه دار.
روزشمار زندگی سید علی صالحی در وب سایتش اینگونه 

آورده شده است:
مرگ ومیر  والیت،  در  حصبه  بیماری  شیوع   -  ۱۳۴۰  •
بیماری  اثر  بر  )عبداهلل(  کوچکتر  برادر  درگذشت  کودکان، 
حصبه. کوچ دائمی خانواده به مسجد سلیمان و نجات علی 

از بیماری حصبه.
• ۱۳۴۱ - ورود به دبستان سعدی در مسجد سلیمان.

"ناقوس" در دبستان  • ۱۳۴۳ - تاسیس روزنامه دیواری 
)ماهانه( و درج اولین زمزمه های کودکانه در همین روزنامه.

• تصادف شدید با اتومبیل، قطع امید پزشکان از بازگشت 
صالحی به زندگی.

• صالحی از سال اول دبستان، کار و نان آوری را در کنار 
تحصیالت تجربه می کند: شاگرد پادو، آب یخ فروشی، تدریس 
خصوصی همکالسی های خود، خرازی فروشی، شاگرد بنایی.
اول دبیرستان - دبیرستان ۲۵  به دوره  • ۱۳۴۷ - ورود 

شهریور مسجدسلیمان.
• ادامه  کار تهیه و تنظیم روزنامه ی دیواری "ناقوس" در 
شعرهای  درج  علت  به  سرانجام  اما  سال،  دو  تا  دبیرستان 

معارض با شرایط، روزنامه دیواری تعطیل می شود.
استان  رادیوهای  در  صالحی  شعر  معرفی   -  ۱۳۵۰  •
از  ثالث  اخوان  اهواز( و حمایت مهدی  )آبادان و  خوزستان 
شرکت  بومی  مجله ی  در  ایشان  اشعار  چاپ  صالحی.  شعر 

نفت، به اهتمام ابوالقاسم حالت.
مالی  یاری رساندن  ادامه مشاغل گوناگون و سخت در   •

به خانواده.
سلیمان  مسجد  شعر  شب  اولین  در  شرکت   -  ۱۳۵۱  •
و  جنوب  اهل  شاعر  دبیران  و  پیشکوست  شاعران  کنار  در 

استقبال مردم از شعر صالحی.
پاره ای از شعر "شبان" که سال ۱۳۵۰ سروده شد و سال 

۱۳۵۱ در شب شعر خوانده شد:
شب،

شرجی،
نان و ستاره و نفت،

حتما
شبانی که شبان آمد

شبان هم رفت.
ورود صالحی به دوره ی دوم دبیرستان و انتخاب رشته ی 

ریاضیات.
توسط  که  دبیرستان  دفتر  به  صالحی  احضار   -  ۱۳۵۲  •
او می خواهند که  از  بازجویی می شود و سرانجام  دو غریبه 
در شعر و انشاهایی که سر کالس می خواند، دست از انتقاد 

و معارضه با شرایط بردارد. صالحی مدتی سکوت می کند.

• ۱۳۵۳ - احضار مجدد و تنبیه و تهدید از سوی مقامات 
وقت. صالحی ترک تحصیل می کند.

• بازی در نمایشنامه ی "چشم در برابر چشم". این نمایش 
کار  ادامه   از  را  گروه  سپس  و  اجرا  شهر  در  شب  دو  تنها 

بازمی دارند.
• استقبال جراید پایتخت از شعر صالحی.

خواهش  و  دبیرستان  رئیس  درخواست  به   -  ۱۳۵۴  •
دیپلم  و  بازمی گردد  درس  کالس  سر  بر  صالحی  خانواده، 

ریاضی را می گیرد.
• سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴ صالحی همراه تنی چند از شاعران 
را در شعر  ناب"  "موج  پیش کسوت و هم نسل خود جریان 
سپید پی ریزی می کند. منوچهر آتشی و نصرت رحمانی در 
شعر  برای  و  می کنند  حمایت  پیشرو  جریان  این  از  تهران 
ادبی  معتبر  و  جدی  مطبوعات  در  ویژه نامه هایی  صالحی 
منوچهر  ثالث،  اخوان  با  صالحی  )دیدار  می کنند.  منتشر 
آتشی، منوچهر نیستانی، نادر نادرپور و سهراب سپهری در 

تهران.
در  ماه  سه  وظیفه.  نظام  به خدمت  اعزام  اواخر ۱۳۵۴   •
را  آن  ماه  دو  نافرمانی،  علت  به  که  تهران  لشکرک  پادگان 
ُصفه  پادگان  در  ماه خدمت  سه  گذراند.  زندان  در  صالحی 
اصفهان که قریب به چهار هفته ی آن را صالحی در زندان 
گذراند. او در یکی از مصاحبه هایش گفته است: "قادر نبودم 
زور و جور و تحمیل بی دلیل رنج را تحمل کنم". دو ماه و 
هجده روز خدمت در قوشچی رضاییه، که در واقع درجه ی 
رضاییه  قوشچی  به  و  کرده  حذف  را  او  سومی  گروهبان 
تبعیدش کرده بودند. سرانجام پس از سی روز در قوشچی، 
صالحی به دلیل ضعف بینایی و رفتارهای غیر قابل کنترل 
)به زعم فرماندهان( معافیت پزشکی می گیرد و سال ۱۳۵۵ 
به مسجد سلیمان باز می گردد. در تمام این مدت اشعارش 

به صورت مستمر در جراید مرکز به چاپ می رسیده است.
• ۱۳۵۵ - تالش در راه تحکیم موج ناب در شعر.

• انتخاب مشاغلی مثل معلمی )تدریس خصوصی(، تدریس 
ریاضیات در سطح دبیرستان و کتاب فروشی.

به  از شهر  • استخدام موقت در شرکت ساختمانی خارج 
عنوان سرنگهبان، مسئول خرید و حسابدار. اعتراض صالحی 
به سران شرکت اروپایی پرزیسیون به دلیل به تعویق افتادن 
حقوق کارگران و دعوت نگهبانان به اعتصاب. احضار صالحی، 

محاکمه و کسر سه ماه حقوق.
• ۱۳۵۶ - دی ماه این سال نام صالحی همراه با هوشنگ 
گلشیری در داستان نویسی و پرویز فنی زاده در بازیگری، به 
عنوان برنده ی جایزه ی فروغ فرخزاد در شعر اعالم می شود.

استخدام  تقاضای  می آید،  تهران  به  روز  سه  صالحی   •
از سوی سردبیران را رد می کند و به مسجد  در مطبوعات 
سلیمان بازمی گردد. اما در کمال تعجب به او گفته می شود 
اخراج  ساختمانی  شرکت  از  صالحی  اخراجی!"  "تو  که: 
ریاضیات  و  فیزیک، شیمی  تدریس خصوصی  به  و  می شود 

در سطح دبیرستان می پردازد.
می گیرد.  فاصله  ناب"  "موج  گروه  از  صالحی   -  ۱۳۵۷  •
او در این باره گفته است: "حس می کردم همه  ما شاعران 
موج ناب داریم شبیه هم می شویم. درک و دریافتم درست 
من  خالقیت  و  احوال  جوابگوی  ناب  موج  زبان  دیگر  بود. 
نبود. یکی دوبار با دوستان شاعرم درباره  نقض تقطیع غلط 
و سطربندی سنتی در شعر سفید بحث کردم و گفتم این 
شیوه زیرهم نویسی و پراکنده کردن کلمات بر صفحه سپید 

کاغذ درست نیست!"
تصمیم  صالحی  سال  این  اردیبهشت  یازدهم   -  ۱۳۵۸  •
می گیرد تا برای اقامت دایمی در تهران، شهر خود را ترک 
کند. او بر این باور بود که ماندن در مسجد سلیماِن محروم، 
دستاوردی جز استمرار محرومیت )حتی در خالقیت( ندارد. 
صد  با  باشد،  داشته  تهران  در  آشنایی  یا  کسی  که  بی آن 
تومان، مدرک دیپلم و مدرک معافیت از نظام وظیفه، راهی 

تهران می شود.
• بعد از تحمل سختی های بسیار، پاییز ۱۳۵۸ در کنکور 
و  ادبیات دانشکده هنرهای دراماتیک قبول می شود،  رشته 
ساعدی،  غالمحسین  خویی،  اسماعیل  حمایت  با  همزمان 
نسیم خاکسار و عظیم خلیلی به عضویت کانون نویسندگان 

ایران درمی آید و در مطبوعات آزاد مشغول به کار می شود.
به  مجددا  توانست  دشواری  با  صالحی   ۱۳۵۹ شهریور   •
تهران بازگشته و به کار روزنامه نگاری و شعر خود بپردازد. 

اما با تعطیلی روزنامه ها، او نیز بیکار می شود.
در  گوناگونی  مشاغل  به  زندگی  گذران  برای   -  ۱۳۶۰  •
تهران روی می آورد: کتاب فروشی کنار خیابان، دکه کبابی، 
به  تهران  مهدکودک های  در  کار  مسافرکشی،  و  رانندگی 
عنوان قصه گوی کودکان، مربی شنا و نجات غریق، و چاپ 

دفاتر شعر و استقبال ناشران و مردم از کتابهای صالحی.
• ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ - در پی حوادثی، دچار مشکالت عصبی 
اما  می شود.  فرهنگی  مجامع  از  گریز  و  سکوت  بیماری،  و 
خود  طبیعی  زندگی  به  بی دریغ اش،  دوستان  حمایت  با 

بازمی گردد.
• ۱۳۶۳ - نقض تقطیع سنتی و سطربندی کالسیک در 
ایجاد  و  مدرن"  و  هموار  "تقطیع  پیشنهاد  و  سپید،  شعر 
واکنش های مختلف از سوی شاعران در برابر این پیشنهاد. 
اما سرانجام صالحی موفق می شود تا امروز دستاورد او را در 
سرنوشت شعر سپید ببینیم. قریب به دو دهه است که کلیه 
آثار و کتب تازه در شعر و یا اشعار مندرج در مطبوعات، به 
روش صالحی تقطیع می شوند. صالحی در همین سال ازدواج 
و  صاحب  آمریکاست،  تحصیل کرده  که  او  همسر  می کند. 
بدون  که  است  گفته  بارها  صالحی  است.  مهدکودک  مدیر 

حمایت همسرم،  شاید حتی شعر را هم کنار می گذاشتم.
• ۱۳۶۴ - بنیان گذاری "جنبش شعر گفتار" و حرکت موثر 
و ملی او در سرنوشت شعر پیشرو پارسی، و پیشنهاد راهی 
"شعر  کتاب  به  شود  )رجوع  زبان"  "شعر  در  فراگیر  و  تازه 
در هر شرایطی"( که با آغاز دهه هفتاد به جریانی همگانی 
گرفت.  قرار  پویاتر  نسل های  استقبال  مورد  ویژه  به  و  بدل 
بعد از این سنت شکنی بود که جریان های جوان دیگری از 
دل "جنبش شعر گفتار" به در آمد. صالحی با این جنبش 
کاسِت  با  و  تبدیل شده  زنده  شاعران  موثرترین  از  یکی  به 

"نامه ها" حقانیت این راه را تثبیت کرد.
علی صالحی معتقد است که: "ریشه شعر گفتار به گات های 
و  نیما  و  است  حافظ  آن  نخست  معمار  بازمی گردد.  اوستا 
اما  سروده اند.  حوزه  این  به  نزدیک  شعر  چند  هم  شاملو 
فروغ دقیقا یک شاعر کامل در "شعر گفتار" است. من تنها 
مقام  در  و سپس  یافتم  ُدُرست"  "عنوانی  این حرکت  برای 
تئوریسیِن مولف، مبانی تئوریک آن را کشف و ارائه کردم. 

همین!"
• ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۳ - تالش و پویش در راه تحکیم و توسعه 

"جنبش شعر گفتار".
• ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۹ - دبیر سرویس ادبی و صفحه شعر مجله 

"دنیای سخن".
فرهنگی  و  ادبی  مجامع  در  - شرکت  تا ۱۳۸۰   ۱۳۷۳ •
بین المللی در کانادا، سوئد و آمریکا. سخنرانی و شعرخوانی 

در دانشگاههای کشورهای میزبان.
عربی،  فرانسه،  زبان های  به  صالحی  شعر  ترجمه  سرآغاز 
آلمانی، انگلیسی، ارمنی، روسی و کردی به صورت پراکنده 
در مطبوعات جوامع نامبرده. ترجمه دو دفتر شعر از صالحی 
او.  شعر  از  استقبال  و  کردی(  زبان  )به  عراق  کردستان  در 
نامدار کردستان  با "شیرکو بی َکس" شاعر  پیوند و دوستی 
عراق و دیگر شاعرانی مثل لطیف هملت، رفیق صابر، عبداهلل 

پَشیو، و ...
کارگاه های شعر

صالحی در سال ۱۳۷۵ اولین کارگاه شعر خود را در تهران 
تاسیس کرد که مورد استقبال دانشجویان و شاعران جوان 
پیاپی  ماه و در پی دو سکته ی  از سه  اما پس  قرار گرفت. 
تعطیل  معیار(  )در مجله  معیار  کارگاه شعر  قلبی،  و  مغزی 
می شود. صالحی پس از ده ماه بستری بودن، دوباره زندگی 

را آغاز می کند.
دنیای سخن  در سال ۱۳۷۹ صالحی مجددا کارگاه شعر 
)در مجله و دفتر دنیای سخن( را راه اندازی می کند که این 
کارگاه شعر  این  مواجه می شود.  پرشوری  استقبال  با  وهله 
از حیث حقوقی زیر نظر ناشر معتبری است و هنوز نیز در 

حال فعالیت است.
گفتنی است که تنی چند از شاعرانی که کار جدی خود را 
در کارگاههای شعر صالحی آغاز کردند، تا هم اکنون برنده ی 
چند جایزه ی معتبر در رشته ی شعر شده اند. از جمله: علی 
آموخته نژاد، مهری رحمانی، محمد آشور، علی اخوان، خانم 

فریس آبادی و زیبا کاوه ای.
برخی از آثار سیدعلی صالحی:
• سمفونی سپیده دم: نگاه - ۱۳۸۶

• یوماآنادا: ناهید - ۱۳۸۴
• از آوازهای کولیان اهوازی: رامانیوش - ۱۳۸۲

• چیدن محبوبه های شب را
• تنها به باد یاد خواهد داد: ابتکارنو - ۱۳۸۰

• دریغا مال عمر ...: آرویج - ۱۳۸۰
• دعای زنی در راه که تنها می رفت: ابتکارنو - ۱۳۸۰

• آسمانی ها: انتشارات تهران - ۱۳۷۶
بود:  آمده  جنوب  از  که  غمگینی  قاصدک  رویاهای   •

انتشارات تهران - ۱۳۷۶
• آخرین عاشقانه های ری را: انتشارات تهران - ۱۳۷۸

• سفر بخیر مسافر غمگین پاییز پنجاه و هشت: انتشارات 
محیط - ۱۳۷۶

• ساده بودم، تو نبودی، باران بود: دارینوش - ۱۳۸۰
• نشانی ها: دارینوش - ۱۳۷۴

برد:  با خود  را  باد آمد و همه رویاها  • دیرآمده ای ری را! 
دارینوش - ۱۳۸۰

• عاشق شدن در دی ماه
• ُمردن به وقت شهریور: دارینوش - ۱۳۷۵

• مثلثات و اشراق ها،
• پیشگو و پیاده شطرنج: محیط، ۱۳۶۷

بازسرایی:
• عاشقانه های ابونواس اهوازی: سالی - ۱۳۸۳

• منم کوروش، شهریار روشنایی ها: ابتکارنو - ۱۳۸۲
• ترانه های ملکوت( بازسرایی چهار دفتر از کتاب مقدس(: 

برسان - ۱۳۸۱
• این منم زرتشت ارابه ران خورشید )بازسرایی یشت های 

اوستا(: ابتکارنو - ۱۳۸۱
• زرتشت و ترانه های شادمانی )بازسرایی گات های اوستا(: 

برسان - ۱۳۸۱
منتخب اشعار:

• یادت بخیر شادمانی بی سبب: چی چی کا - ۱۳۸۴
• وقتی رسیدیم که قطار رفته بود: علمی - ۱۳۸۱

• نان و شراب و قصیده: علمی - ۱۳۸۱
• نامه ها )متن کامل نامه های ری را(: علمی - ۱۳۸۱

• زمزمه های ازلی: یادواره کتاب - ۱۳۷۶
• نامه ها: دارینوش - ۱۳۷۵

• هفت دفتر: یادواره کتاب - ۱۳۷۴
منبع: همشهری انالین

سرویس تاریخ و پژوهش کرمان امروز
 

که  است  تلگراف  از  پس  مخابرات  فّناوری  دومین  تلفن 
استفاده شد.  آن  از  ایران  در  اختراع،  نخستین سال های  از 
سابقه اندیشه بهره گیری از ابزار تلگراف برای ارسال گفتار به 
کمک جریان برق به سال ۱۸۵۴ برمی گردد. شارل بورسول، 
فیلیپ  از پیشنهاد یوهان  فرانسوی، ۶ سال قبل  تلگرافچی 
در  نخستین بار  برای  بل،  گراهام  از  قبل  سال   ۲۲ و  رایس 

مجله لیلوستراسیون دوپاری اساس تلفن را مطرح کرد.
بر  دستگاهی  آلمانی،  فیزیکدان  رایس،  بعد  سال  چند   
کمیاب  دلیل  به  که  ساخت  انسان  گوش  ساختمان  اساس 
بودن انباره مدار آن، در حد نمونه ای آزمایشگاهی باقی ماند. 
سرانجام، در ۱۴ فوریه ۱۸۷۶ گراهام بل تلفن اختراعی خود 
را به ثبت رساند. مخترع دیگری به نام الیشا گری نیز تلفن 
اختراعی خود را ۲ ساعت پس از بل به اداره ثبت عرضه کرد. 
در سال ۱۸۷۷ نیز ادیسون تلفن بل را تکمیل کرد که اساس 

تلفن امروزی محسوب می شود.
وارد  ایران  به  تلفن  آن،  اختراع  از  پس  سال   ۱۲ یا   ۱۱
وقایع  یادداشت های خود، در شرح  در  ناصرالدین شاه  شد. 
جمادی االخر سال ۱۳۰۲، به تلفنی اشاره می کند که ره آورد 
از  ایران در عثمانی( بوده و  الملک)سفیر  سفر فرنگ معین 
سپهساالر  باغ  تا  شمس العماره  از  تماس  برقراری  برای  آن 
استفاده می شده و ظاهراً این نخستین تماس تلفنی در ایران 

بوده است.
ایران«  آهن  بلژیکی»شرکت خط  کمپانی  دیگر  از سوی   
برای  اسبی،  واگن  و  ری  ـ  تهران  آهن  راه  امتیاز  صاحب 
برقراری تماس میان ۲ ایستگاه ماشین دودی تهران و ری و 

نیز بین گاری شهری با واگنخانه، از تلفن استفاده می کرد.
 به این ترتیب ، تلفن نخستین بار در دستگاه دولتی ایران و 
در عصر ناصری به راه افتاد ولی اعطای نخستین امتیاز تلفن 

و رواج آن در عصر مظفری بود. در ذیحّجه ۱۳۱۹ نخستین 
امتیاز تلفن در تبریز به مدت ۵۰ سال به شرکتی واگذار شد 
تا برای راه اندازی تلفن به شعاع ۲۴ کیلومتر اقدام کند. ولی 
با  شرکا(  از  )یکی  مرتضوی  سیدمرتضی  شرکت،  انحالل  با 
ضبط اموال شرکت بابت مطالبات خود، اداره آن را شخصاً به 
عهده گرفت و پس از فوت او مؤسسه تلفن تبریز و حومه به 

شرکت سهامی بدل شد.
مدت  تعیین  بدون  مشهد،  در   ۱۳۲۰ در  بعدی  امتیاز   
امتیاز، به منشورالملک)احمد منشور( واگذار گردید. سومین 
معّیرالممالک)داماد  محمدخان  دوست  به  گیالن  در  امتیاز 
تهرانچی  حاج محمداسماعیل  شد.  اعطا  شاه(  ناصرالدین 
امتیاز را خریداری کرد ولی پس از مرگ او و تقسیم امتیاز 
 ۱۳۳۳ سال  تا  کوچصفهانی  را  سهام  تمامی  سهم،   ۲۰ به 
خریداری کرد و شرکت سهامی را به صورت اداره خصوصی 

درآورد.
ایران را به مدت ۶۰   در محّرم ۱۳۲۱، امتیاز تلفن تمام 
سال به دوست محمدخان معیرالممالک واگذار کردند و وی 
از تاریخ صدور فرمان تا ۳ سال تلفن تهران و تا  ملزم شد 
۱۰ سال بعد تلفن سایر شهرهای ایران را با هزینه خود راه 

اندازی کند.
 در این میان شرکت نفت ایران و انگلیس و صنعت شیالت 
که امتیاز بهره برداری آن در اختیار شوروی بود، خطوط تلفن 
شخصی داشتند. دایرکردن خطوط غیرقانونی تلفن از سوی 
شرکت های خارجی، موجب درگیری آنان با صاحب امتیازان 

ایرانی می شد.
غیرقانونی  سیم کشی  به  کوچصفهانی   ۱۳۰۷ سال  در   
امتیاز  اعتراض کرد و مطابق  اداره شیالت در سواحل خزر 
صادر شده از وزارت فالحت و تجارت و فواید عامه حق خود 

دانست که سیم ها را قطع کند.
به نوشته ادوارد براون نیروهای خارجی، گاه از این موضوع 
برای ایجاد اغتشاش سود می جستند. از جمله پس از قبول 

اتمام حجت روس ها از سوی دولت ایران، گروهی از سربازان 
بام های  طریق  از  تلفن  به سیم کشی  تبریز  در  شبانه  روس 
منازل مردم و ایجاد مزاحمت برای آنان پرداختند تا بهانه ای 

برای فشار و سرکوب و ارعاب مردم به دست آورند.
 این اقدامات در حالی صورت می گرفت که در سال ۱۳۰۶  
اشخاص  و  شوروی  کنسولگری  اقدام  دلیل  به  وزرا،  هیات 
این  کردن  دایر  تلگراف،  و  تلفن  غیرمجاز  نصب  به  متفرقه 

خطوط را منوط به اجازه دولت کرده بود.
 رسیدگی به امور تلفن تا ۱۳۰۸ به عهده وزارت فالحت 
از  بعضی  تخطِی  به سبب  ولی  بود،  عامه  فواید  و  تجارت  و 
به  رسیدگی  تصویبنامه ای،  با  سال  آن  از  تلفنی  مؤسسات 
تلگراف  و  پست  وزارت  به  مشترکین  شکایات  و  تلفن  امور 
تلگراف و  به وزارت پست و  نیز  نام وزارتخانه  واگذار شد و 

تلفن تغییر یافت.
این وزارتخانه در سال ۱۳۱۰ برای تمرکز امور مخابرات با 
اخذ ۱ میلیون تومان وام از بانک ملی، سهام شرکت تلفن را 
خریداری کرد. تا قبل از به کار افتادن شبکه تلفنی خودکار، 
اداره  و  را ممکن می کرد  استراق سمع  مکالمات واسطه ای، 
گوشی  اسم  به  دهنی  فاقد  گوشی های  طریق  از  تأمینات 
سّری، در موارد مشکوک، استراق سمع می کرد و به اطالع 

مقامات می رساند.
  تاریخچه و سیرتحول مخابرات در ایران

 برای تسهیل در مکالمات تلفنی، که به صورت مغناطیسی 
 ۱۳۱۶ شهریور   ۲۱ در  می گرفت،  صورت  واسطه  با  و  بود 
زیمنس  شرکت  از  شماره  هزار   ۶ با  خودکار  تلفنی  شبکه 
اکباتان(  تلفن  تهران)مرکز  در  و  شد  خریداری  آلمان 
راه اندازی گردید. شرکت تلفن برای آشنایی مردم با چگونگی 
کار تلفن خودکار، ضمن درج آگهی در روزنامه، حتی پیش از 
افتتاح این شبکه، دستگاه مخصوصی نیز برای آموزش مردم 

در شرکت نصب کرد.
 وضع تلفن تا مدتها نامطلوب بود و غالباً امکان واگذاری آن 

پیشنهاد  به  بنابراین،  نداشت،  وجود  درخواست کنندگان  به 
شهرداری مقرر گردید که حق تقدم به کسانی داده شود که 

احتیاج مبرم به تماس تلفنی دارند.
شبکه بین المللی تلفن ایران، در پی اظهار تمایل حکومت 
کشور،  آن  با  تلفنی  تماس  ایجاد  به   ۱۳۱۵ سال  در  عراق 
تیر ۱۳۲۷  در ۳۱  نیز  بی سیم  تلفنی  ارتباط  پی ریزی شد. 

میان تهران و لندن برقرار شد.
 در ۱۳۲۱ و در بحبوحه جنگ جهانی دوم ، دولت ایران 
طبق قرارداد سیاسی ـ مالی میان ایران و انگلیس و شوروی 
از جمله  و مواصالتی،  امکانات مخابراتی  تمامی  متعهد شد 
عمل  حوزه  در  نامحدود  اختیارات  با  را  تلفنی  تأسیسات 

متفقین قرار دهد.
نیروهای  خروج  از  پس  تلفن  و  تلگراف  و  پست  وزارت   
متفقین از ایران، سیستم کاریر)مکالمات تلفنی بدون امکان 

استراق سمع( را از آنان خریداری کرد و با تغییر بعضی از 
مراکز، که به لحاظ نظامی تأسیس شده بود، آن را در سال 

۱۳۲۶ رسماً افتتاح کرد.
شدن  ملی  الیحه   ،۱۳۳۱ آذر  در  ملی  شورای  مجلس 
شرکت تلفن را به تصویب رساند. این شرکت آمادگی خود 
را برای الحاق به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعالم کرد 
و در اردیبهشت ۱۳۳۲ وجوه سهامداران شرکت سابق تلفن 

را پرداخت نمود.
 برنامه خودکار کردن شبکه تلفنی شهرستان ها در ۱۳۳۴ 
با خرید ۱۸۰ هزار شماره تلفن خودکار از آلمان به مرحله 
اجرا درآمد. طرح تلفن خودکار بین شهری و بین المللی نیز 
مخابرات  شبکه   ۱۳۴۳ در  شد.  راه اندازی   ۱۳۴۹ سال  در 
ارائه خدمات مخابراتی،  مایکروویو( که در  خودکار)سیستم 
اهمیت  حائز  بین المللی،  و  شهری  بین  تماس  در  خصوصاً 

بود، در مخابرات ایران به کار گرفته شد.
 برای تمرکز امور مخابراتی و ارتباطی در داخل کشور و 
برقراری تماس با سایر کشورهای جهان، در ۱۳۵۰ شرکت 
مخابرات ایران از ادغام شرکت سهامی تلفن و امور تلگراف، 
که شرکت دولتی است، تأسیس شد که تاکنون با این نام ، 

زیرنظر وزارت پست و تلگراف و تلفن، فعالیت می کند.
با توسعه فّناوری مخابرات در دنیا، در سال ۱۳۶۸ استفاده 
از سیستم های دیجیتال، در ایران آغاز شد. صنعت تلفن در 
ایران پیشرفت چشمگیری دارد، چنان که در سال ۱۳۷۸ 
میان  در  ثابت،  تلفن  دایری  ساالنه  رشد  درصد  لحاظ  از 

کشورهای جهان، مقام پنجم را کسب کرد.
 آخرین فّناوری صنعت تلفن، تلفن سیار)موبایل / همراه( 
است که در سال ۱۳۷۳ شبکه آن در ایران دایر شد. استفاده 
از تلفن سیار در مقایسه با تلفن ثابت روندی کاماًل صعودی 
 ۱۳۷۸ تا   ۱۳۷۴ سال های  فاصله  در  و  دارد  جهش گونه  و 
حدود %۶۵ بوده است و از  ۱۶هزار شماره در سال ۱۳۷۴ به 

۴۹۰هزار شماره در ۱۳۷۸ رسیده است.
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خبر وزیر بهداشت:  

رفتار کرونا در هر منطقه متفاوت است

وزیر آموزش و پرورش: 

فعالیت مدارس در مناطق پرجمعیت زوج و فرد می شود

جنوب  در  کرونا  ویروس  رفتار  گفت:  بهداشت  وزیر 
کرمان با هرمزگان و یا میناب با بندرعباس و شهرهای 
در  کرونا  ویروس  بنابراین  است  متفاوت  کاماًل  دیگر، 

اقلیم، نژاد و آب وهوای مختلف، بروز متفاوتی دارد.
و  دانشگاه ها  روسای  مجازی  اجالس  در  نمکی  سعید 
کرد:  اظهار  کشور  سراسر  پزشکی  علوم  دانشکده های 
کرونا  اول  موج  می کنیم  فکر  که  استان هایی  در  حتی 
را پشت سر گذاشته ایم، موج اول را به طور کامل تجربه 

نکرده ایم.
وزیر بهداشت گفت: از دیدگاه اپیدمیولوژیک وقتی بیش 
را  بیماری  تجربه یک  از جمعیت،  یا 40 درصد  از 35 
داشته باشند و بعد بیماری فروکش کرده باشد، باید فکر 
کنیم تعدادی بیمار عالمت دار و تعدادی بدون عالمت، با 

ویروس، تماس داشته اند.
در حال تجربه کردن موج اول کرونا هستیم

وی افزود: در کشور در حال تجربه کردن موج اول کرونا 
هستیم اما ممکن است شکل موج اول کرونا با آنچه در 
استان دیگری، تجربه کرده ایم، متفاوت باشد. باید باور 
کنیم و به مردم هم بگوییم که ویروس کرونا تمام نشده، 
پیچیده  ویروس  یک  کرونا،  و  نشده  رد  بیماری  پیک 
تودرتوی صد هزارچهره است و ممکن است یک پروتکل 
درمانی در یک منطقه جواب دهد و در منطقه دیگری 

جواب ندهد.
چین  در  کرونا  شیوع  اول  روز  از  افزود:  بهداشت  وزیر 
تمام  با  ویروس،  این  که  گفتم  معاونینم  و  به همکاران 
به عنوان  بنده  است.  متفاوت  دیده اید،  که  ویروس هایی 
شتر  یک  ویروس،  این  که  معتقدم  ایمونولوژیست  یک 
گاو پلنگ است که می تواند گاز بگیرد و لگد و شاخ بزند.

رفتار مختلف ویروس کرونا
وزیر بهداشت تصریح کرد: امروز بیشتر از قبل معتقدم 
ناشناخته  و هنوز هم  پیچیده  بسیار  ویروس کرونا،  که 
با روز قبل و  رفتار ویروس  نکنیم که  است. هرگز فکر 
در اقلیم های مختلف؛ یکسان است. رفتار ویروس کرونا 
با بندرعباس  در جنوب کرمان با هرمزگان و یا میناب 
ویروس  بنابراین  است  متفاوت  کاماًل  دیگر،  و شهرهای 
کرونا در اقلیم، نژاد و آب وهوای مختلف، بروز متفاوتی 

دارد.
نمکی در خصوص آمادگی پرسنل برای روزهای آینده 

مقابله با کرونا، گفت: در استان هایی که هنوز گرفتاری 
از  کرده اند،  عبور  قبلی  گرفتاری  از  و  ندارند  عمده ای 
دهند  مهلتی  تا  خواسته ام  درمان  و  پرستاری  معاونین 
که همکاران کادر درمانی بتوانند نفس بکشند و با ارائه 
رعایت  با  خانواده هایشان،  همراه  به  بتوانند  تسهیالتی 
اصول بهداشتی سفر کنند تا اگر طوفان جدیدی در راه 

بود بتوانیم همکاران تازه نفسی داشته باشیم.
و  چاقی  گرفتار  کووید19  بیماران  از  درصد   87

بیماری زمینه ای بوده اند
وی خاطرنشان کرد: تا امروز حدود 87 درصد از بیماران 
زمینه ای  بیماری  و  دیابت  چاقی،  گرفتار   ،  19 کووید 
بودند. سیاست ما باید این باشد که تخت های بیمارستانی 
کمتری درگیر شود و اجازه ندهیم که افراد پرخطر به 
بعد  این  از  ما  بروند. گروه هدف  بیماری  فازهای بعدی 
زمینه ای  بیماری  دارای  بیماران  سال،   60 باالی  افراد 
در  قبل  روز  است. سه  اضافه وزن  دارای  و  افراد چاق  و 
استان هرمزگان دختربچه 10 ساله ای بر اثر کرونا فوت 
به قشم سفر  برای گردش  مادر خود  و  پدر  با  که  کرد 

کرده بودند و تنها مشکل این فرد، اضافه وزن بود.
فرصت طالیی دانشگاه ها برای تغییر سبک زندگی، 

الگوی تغذیه و کاهش وزن
بالغ،  افراد  در  را  افراد  وزن  باید  افزود:  بهداشت  وزیر 
کودکان و گروه های مختلف، کنترل کنیم و این فرصت 
را برای کار ویژه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی 
وزن  کاهش  و  تغذیه  الگوی  زندگی،  سبک  تغییر  در 
به عنوان یک عامل خطر برای گروه های مختلف جمعیتی 
باید غنیمت بشماریم. باید گروه های پرخطر را دریابیم و 
خدمات الکترونیک را برای آن ها توسعه دهیم و بتوانیم 
داروهای موردنیاز آن ها را به راحتی و درب منازل آن ها 
تحویل دهیم و پزشکی از راه دور را برای این گروه ها، 

فعال تر کنیم.
تأمین  دنبال  به  گذشته  سال  برابر   10 از  بیش 

واکسن آنفلوآنزا هستیم
و هم زمانی  به همپوشانی  باید  تأکید کرد: حتماً  نمکی 
به  کنیم.  ویژه  توجه  پاییز  فصل  در  آنفلوآنزا  و  کرونا 
دنبال  به  گذشته  سال  برابر   10 از  بیش  دلیل  همین 
این  برای  تقاضا  البته  هستیم  آنفلوآنزا  واکسن  تأمین 
واکسن در دنیا افزایش یافته و تأمین آن راحت نیست 

اما با راهکارهایی که دنبال می کنیم، گروه های پرخطر از 
جمله مادران باردار، سالمندان و بیماران دارای بیماری 

زمینه ای را واکسینه می کنیم.
نمی توانیم آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی 

را تعطیل کنیم
آموزش  کرونا،  شرایط  در  نمی توانیم  شد:  یادآور  وی 
تعطیل  را  پزشکی  علوم  دانشکده های  و  دانشگاه ها  در 
کنیم چون نوع آموزش ها به گونه ای است که نمی توانیم 
ارائه کنیم. دانشگاه ها و  به صورت مجازی  را  همه آن ها 
زیرساخت های  توسعه  در  پزشکی  علوم  دانشکده های 
فضای مجازی حتماً تالش کنند اما بخش های حضوری 
نمی توانیم  را  بالینی  آموزش های  و  آزمایشگاه ها  مانند 
باید  را  خوابگاه ها  دهیم.  آموزش  مجازی  به صورت 
به گونه ای مدیریت کنیم که پروتکل های بهداشتی به طور 

کامل رعایت شوند.
برای  دانشجویان  با  دانشگاه ها  همراهی  لزوم 

میهمانی در دانشگاه های نزدیک محل سکونت
وزیر بهداشت گفت: از روسای دانشگاه ها و دانشکده های 
یک  ترم  موردپذیرش  در  که  دارم  تقاضا  پزشکی  علوم 
محل  به  نزدیک  دانشگاه های  در  دانشجویان  میهمانی 
منطبق  را  استانداردها  باید  کنند.  سکونتشان، همراهی 
با ضرورت های کشور ببینیم چون شرایط متفاوت است.

جاری،  سال  اقتصادی  سختی های  به  اشاره  با  نمکی 
دو  که  می طلبد  محدودیت ها  و  سختی ها  این  گفت: 
یکی حداکثر  دهیم؛  قرار  توجه  مورد  را  اصلی  سیاست 
افزایش  برای  تالش  دیگری  و  صرفه جویی  کردن 
نداریم.  هم  سومی  راه  و  منابع  کارآمدی  و  بهره وری 
سعی  و  یافت  کاهش  دانشگاه ها  اختصاصی  درآمدهای 

کردیم به نحوی جبران کنیم اما این به آن معنی نیست 
که در ماه های آینده دوباره دچار چنین چالشی نشویم 
پزشکی  علوم  دانشکده های  و  دانشگاه ها  روسای  از  اما 
می خواهم که فکر کنند که قرار است حداقل دو سال 

باید با کرونا زندگی کنیم.
وی اظهار کرد: در زمان وزارت استاد دکتر فاضل، قانون 
ابداع شد چون  پزشکی  علوم  دانشگاه های  هیئت امنای 
اعتقاد بر این داشتیم که دانشگاه رشید، دانشگاه مستقل 
است و دانشگاه مطیعی که با تغییر یک وزیر به شدت 
به هم می ریزد، اصاًل قدرتمند نیست. دانشگاه هایی که 

استقالل دارند، نیاز چندانی به منابع دولتی ندارند.
دانشگاه ها باید خلق ثروت کنند

یک  هیئت امنای  است  قرار  اگر  گفت:  بهداشت  وزیر 
باید  بگیرد،  منابع دولتی  با  را  دانشگاه تصمیمات خود 
بتواند خلق ثروت کند. تئودور شولتز یکی از اقتصاددانان 
آمریکا است که سال 1960 رئیس انجمن اقتصاد آمریکا 
به عنوان مرکز هزینه  به دانشگاه ها  بوده و می گوید که 
نگاه نکنید بلکه به عنوان مرکز سرمایه توجه کنید. اگر 
امروز، دانشگاهی، مقاطع تحصیالت تکمیلی آن دو برابر 
شد، سه تا 5 سال بعد، اثرات این افزایش ظرفیت را در 

درآمد سرانه آن ببینید.
گفتنی است در این نشست، گزارش هایی از مشکالت، 
بهداشت،  آموزش،  حوزه های  پیشنهاد های  و  چالش ها 
پزشکی  علوم  دانشگاه   4 توسط  که  توسعه  و  درمان 
اصفهان، تبریز، شیراز و مشهد جمع آوری شده بود، ارائه 
و بررسی شد.این مراسم اولین اجالسی بود که به همت 
وزارت  امور مجلس  و  معاون حقوقی  موهبتی  مهندس 

بهداشت برگزار شد.

وزیر آموزش وپرورش با اشاره به این که با تداوم شرایط 
موجود آموزش ها ترکیبی خواهد بود، اظهارکرد: فعالیت 
در  و  عادی  روال  به  کم جمعیت  مناطق  در  مدارس 

مناطق پرجمعیت به صورت زوج و فرد برگزار می شود.
حوزه  از  بازدید  حاشیه  در  میرزایی  حاجی  محسن   
اظهار  تهران،  البرز  ماندگار  دبیرستان  نهایی  امتحان 
تعطیل  را  زندگی  با فرض وجود کرونا  نمی توانیم  کرد: 
کنیم لذا دانش آموزان با رعایت پروتکل های بهداشتی 
علیرغم  البته  می کنند،  مشارکت  آزمون  جلسات  در 
تالش هایی که مدرسه برای حفظ سالمت دانش آموزان 
انجام می دهد خود دانش آموزان نیز در حفظ سالمتی 

کوشا هستند.
 وزیر آموزش وپرورش تصریح کرد: باید به سمتی برویم 
عادی  روال  پروتکل ها  حداکثری  رعایت  با  بتوانیم  که 

زندگی را ادامه دهیم و اخاللی در کارها صورت نگیرد.
مستلزم  کار  یک  صحیح  انجام  کرد:  خاطرنشان  وی 
را  تالش  حداکثر  موظفیم  است،  افراد  همه  مشارکت 
برای رعایت پروتکل های بهداشتی در حوزه های امتحانی 
داشته باشیم، لذا کسانی هم که وظیفه حمل ونقل های 

کرد  خواهند  تالش  قطعاً  دارند  عهده   بر  را  عمومی 
خانواده ها  شود  رعایت  آنجا  در  بهداشتی  پروتکل های 
آموزان  دانش  می کنند  رعایت  را  مذکور  موارد  نیز 
و  فراگرفتند  را  الزم  آموزش های  اخیر  ماه های  در  نیز 
خوشبختانه امتحانات نهایی در فضای مطلوبی در حال 

برگزاری است.
حاجی میرزایی با اشاره به نشست مدیران کل آموزش 
نهایی،  امتحانات  آغاز  در  کشور  استان های  وپرورش 
اظهار کرد: مدیران کل در این جلسه از برگزاری مانور 
لذا  دادند  نهایی خبر  امتحانات  از شروع  قبل  امتحانات 

این امتحانات درنهایت امنیت در حال برگزاری است.
استودیو  در  حضور  با  بازدید  برنامه  از  بخشی  در  وی 
جامعه  کرونا  کرد:  اظهار  البرز،  دبیرستان  آوینی  شهید 
روبه رو  عالم گیر  پدیده  یک  با  و  قرارداد  تأثیر  تحت  را 
لذا  بپذیریم  را  زندگی  در  اختالل  نمی توانیم  هستیم. 
آموزش وپرورش دست به کار شد تا به شیوه های مختلف 

آموزش ها را در اختیار دانش آموزان قرار دهد.
عضو کابینه تدبیر و امید گفت: باید خود را با زیست بوم 
را  استفاده  حداکثر  فرصت  این  از  و  دهیم  وفق  جدید 

و  آموزش ها  تا  کرد  خواهیم  سعی  لذا  باشیم  داشته 
در  آموزان  دانش  همه  اختیار  در  را  برتر  تدریس های 

سراسر کشور قرار دهیم.
صورت  در  آموزش وپرورش  مختلف  سناریوهای 

ماندگاری کرونا 
وی ادامه داد: در شرایط کنونی سناریوهای مختلفی را 
پیش بینی کردیم در فضای آموزشی آینده، آموزش های 
از  بخشی  ممکن  بنابراین  است  کار  دستور  در  ترکیبی 
ارائه  مدرسه  در  بخشی  و  مجازی  فضای  در  آموزش ها 

شود.
زوج و فرد شدن حضور دانش آموزان

در  مدارس  بودن  دایر  فلسفه  پرورش  و  آمورش  وزیر 
روزهای پنجشنبه را اجرای طرح سه روز، سه روز برای 
ورود دانش آموزان به مدرسه توصیف و اذعان کرد: بر 
روزهای  کرونا،  مدیریت  ملی  ستاد  اخیر  مصوبه  اساس 
باهدف  موضوع  این  و  است  دایر  مدارس  نیز  پنجشنبه 
مدیریت ورود دانش آموزان به مدرسه صورت می گیرد 
لذا طرح زوج و فرد اجرا می شود بدین معنی که دانش 
آموزان مدارس پرجمعیت به دو گروه تقسیم می شوند، 

عده ای سه روز در هفته در روزهای زوج و عده ای نیز 
در روزهای فرد در مدرسه حضور خواهند داشت.

وزارت  عمومی  روابط  و  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  به 
آموزش وپرورش، وی ادامه داد: در مناطق سفید و دارای 
طی  را  عادی  روال  مدارس  آموزی  کم دانش  جمعیت 
ارائه  از فضای مجازی برای  البته استفاده  خواهند کرد 
آموزش ها حتی در شرایط سفید، تداوم خواهد داشت و 
فیلم های تدریس باکیفیت معلمان در اختیار خانواده ها 
آزمون های  برگزاری  همچنین  گرفت.  خواهد  قرار 
ظرفیت  مجازی  فضای  طریق  از  کشور  در  هماهنگ 

خوبی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
حاجی میرزایی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: 
مدارس غیردولتی باید متوجه باشند شرایط تغییر کرده 
را  خود  موقعیت  گذشته  مانند  بخواهند  اگر  لذا  است 
شرایط  و  باشند  داشته  را  تغییراتی  باید  کنند  حفظ 
جدیدی را به خانواده ها پیشنهاد بدهند تا همچنان برای 
خانواده ها جذاب باشند و خانواده از آن ها استقبال کنند 
امیدوارم همکاران سازمان مدارس غیردولتی شرایط را 

ارزیابی و متناسب با شرایط با جامعه صحبت کنند.

معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه به احتمال زیاد ترم 
گفت:  شد،  خواهد  برگزار  مجازی  صورت  مجازی  آینده  تحصیلی 
بازگشایی دانشگاه ها به معنی این نیست همه دانشگاه ها از این 
فعالیت  آغاز  مجوز  نوعی  بلکه  کنند  آغاز  را  خود  فعالیت  تاریخ 
افتتاحیه  در  صدیق  خاکی  علی  دکتر  است.  مراکز  این  آموزشی 
مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه خوارزمی با اشاره به صحبت های 
گفت:بازگشایی   ها  دانشگاه  بازگشایی  در خصوص  رئیس جمهور 
 15 از  ها  دانشگاه  همه  که  نیست  معنی  این  به  این  دانشگاه ها 
یک  این  بلکه  کنند،  شروع  را  ترم  کرونا  قبل  ایام  مانند  شهریور 

فعالیت  بر اساس آن دانشگاه ها می توانند  معیار زمانی است که 
خود را آغاز کنند بنابراین ممکن است برخی دانشگاه ها از همین 
تاریخ بازگشایی شوند و برخی نیز دیرتر فعالیت خود را آغاز کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: در جلساتی که با مسئوالن وزارت بهداشت 
و  پاییز  در  را  کرونا  پیک  که  است  شده  بینی  پیش  داشته ایم، 
زمستان خواهیم داشت، از این رو برای آنکه تأثیرگذاری آن را کم 

کنیم، ترم جدید زودتر شروع می شود.
برای  را  اول شهریورماه  بهداشت  وزارت  افزود:  دکتر خاکی صدیق 
بازگشایی دانشگاه ها و آغاز نیمسال تحصیلی پیشنهاد داده بود 

اما چون برخی دانشگاه ها آمادگی الزم را نداشتند، تاریخ شروع 
ترم به 15 شهریورماه موکول شد.

جدید،  نیمسال  در  کرد:  تصریح  علوم  وزارت  آموزشی  معاون 
برخی  در  فقط  و  داشت  استمرار خواهد  الکترونیکی  آموزش های 
رشته های تحصیالت تکمیلی ممکن است آموزش حضوری داشته 

باشیم.
دکتر خاکی صدیق همچنین تاکید کرد: خوابگاه های دانشجویی 
در ترم تحصیلی آینده نیز به صورت محدود و با نیمی از ظرفیت، 

بازگشایی خواهند شد.   

ترم آینده دانشگاه ها مجازی شد

تولید تجاری انسولین در داخل 

کشور آغاز شد
 

معاون  ستاری  سورنا  حضور  با  انسولین  تجاری  تولید  خط 
علمی و فناوری رئیس جمهوری و سعید نمکی وزیر بهداشت، 
رونمایی  کنفرانس  ویدئو  صورت  به  پزشکی  آموزش  و  درمان 

شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، پس از تشدید تحریم ها، 
و  داروی  اقالم  برخی  واردات  شده،  مطرح  ادعاهای  به  رغم 
این  و  شد  مشکل  دچار  انسولین  مانند  پزشکی  تجهیزات 
مستقر  فناور  شرکت  یک  تا  شد  تبدیل  انگیزه ای  به  مساله 
علمی  معاونت  حمایت  با  علمی  معاونت  پردیس  پارک  در 
این  فناوری  بومی سازی  به  اقدام  جمهوری،  ریاست  فناوری  و 

داروی حیاتی کند.
تولید انسولین ایرانی حاصل بیش از 3 سال تحقیق وپژوهش 
تولید  و  توسعه یک شرکت داخلی است  و  واحد تحقیق  در 
بومی انسولین می تواند از خروج میلیون ها دالر ارز جلوگیری 

کند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این مراسم گفت: 
در حال حاضر،  بیشترین مقدار ارزبری در حوزه دارو مربوط به 
واردات انسولین است. اقدام امروز یک گام ابتدایی است و آغاز 
به کار این خط تولید، فصل جدیدی در بومی سازی داروهای 
استراتژیک است. این تالش ادامه دارد و اقالم دارویی بیشتری 

به سبد خودکفایی کشور اضافه می شود.
سورنا ستاری با اشاره به حمایت های وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی افزود: در پارک فناوری پردیس معاونت علمی 
نیز یک پارک فناوری سالمت فعالیت دارد و امیدواریم با تالش 
شرکت های دانش بنیان و فناور، ارز دولتی که به واردات دارو 
اقالم  تمام  بتوانیم  و  شود  جویی  صرفه  یابد،  می  اختصاص 

دارویی مورد نیاز را در داخل کشور تولید کنیم.
در ادامه سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
با اشاره به تالش شرکت های دانش بنیان و فناور برای بی نیاز 
کردن کشور از واردات دارو، بیان کرد: تالش های معاون علمی 
و فناوری رییس جمهوری برای شکل گیری زیست بوم فناوری 
کمک  با  است.  تقدیر  قابل  کشور  در  آن  توسعه  و  ونوآوری 
ایم30  شده  موفق  حوزه  این  وفناور  بنیان  دانش  شرکت های 

درصد بر تولید داخلی دارو بیافزایم.

ایران روزانه ۶۰ بار می لرزد
 

اسماعیل نجار "وقوع زلزله های مهیب" در کشور را امکان پذیر 
دانسته و گفته "طبق آمار های روزانه بین 60 تا 70 زلزله در 
کشور رخ می دهد که البته اکثر آن ها قدرت بسیار کمی دارد. 
" به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران به طور متوسط هر 
سال یک زلزله بین 6 تا 6/۲ ریشتر رخ می دهد و هر 10 سال 

هم یک زلزله با بزرگی حدود 7 ریشتر به وقوع می پیوندد.
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قبل از ورزش چه مواد غذایی 

مصرف کنیم؟
سرویس ورزشی کرمان امروز
 
دریافت کالری مناسب در زمان مناسب، انرژی مورد نیاز بدن را جهت ورزش 

کردن فراهم می کند.
به گزارش ایسنا، بسیاری از مردم فکر می کنند نباید قبل از ورزش غذا خورد، 
با این حال  بدن شما برای انجام هرگونه فعالیت بدنی به انرژی نیاز دارد و 
اگر فعالیت صبحگاهی دارید، خوردن قبل از ورزش بسیار مهم است و وقتی 
قبل از شروع آهسته دویدن یا تمرین در ورزشگاه غذا می خورید، نتیجه بهتری 

می گیرید، اما این بدان معنی نیست که می توانید پیتزا بخورید!
اهمیت تناسب نوع غذا با نوع تمرین

 قبل از ورزش باید غذاهایی را که می خواهید بخورید با دقت انتخاب کنید و از 
طرفی نوع تمرین و هدفی که از ورزش دنبال می کنید در وهله اول باید مدنظر 
قرار گیرد؛ به عنوان مثال، اگر سعی در کاهش وزن و سوزاندن چربی دارید، از 
خوردن غذاهای پرحجم اما کم کالری خودداری کنید و اگر هدف شما انجام 
تمرینات شدید یا افزایش توده عضالنی است، باید قبل از شروع، ذخایر انرژی 
خود را پر کنید و دلیلش این است که بدن شما به انرژی زیادی نیاز دارد و 
برای دریافت آن، بهترین گزینه غذاهای پر پروتئین، چربی و کربوهیدرات است.

چه زمانی و چقدر قبل از ورزش مواد غذایی بخوریم؟
مهم است که حداقل نیم ساعت قبل از شروع فعالیت خود غذا بخورید، حتی 
ممکن است بسته به غذاهایی که می خورید به کمی غذای بیشتر نیاز داشته 
باشید، در غیر این صورت بدن شما به جای استفاده از آن به عنوان سوخت، 
بیش از حد به هضم آنچه شما خورده اید، مشغول می شود. عالوه بر این قبل 
از ورزش مراقب میزان مواد غذایی که می خورید باشید، چراکه ممکن است 
در طول فعالیت بدنی احساس پر بودن شکم کنید؛ به عنوان مثال، معده شما 
ممکن است صدمه ببیند و احساس سنگینی داشته باشید. بنابراین در حالت 
تا بدن در  با کیفیت میل کنید  از موادغذایی  ایده آل، یک قسمت متوسط 

طول تمرین از آن به عنوان انرژی استفاده کند.
پروتئین ها، مایعات و کربوهیدرات ها

به طور کلی باید سعی کنید قبل از تمرین کربوهیدرات هایی را که به راحتی 
نیاز  انرژی مورد  از  بسیاری  قرار دهید چراکه  استفاده  هضم می شوند، مورد 
شما را تأمین می کند؛ به عنوان مثال، نان سبوس دار، غالت غیرفرآوری شده، 
عالی  گزینه های  همه  خاص  سبزیجات  و  میوه  همچنین  و  برنج  ماکارونی، 
هستند، البته بهترین عمل مصرف مخلوطی از کربوهیدرات های ساده و مرکب 

است.
اگر می خواهید روی عضالت خود کار کنید، مهم است که غذاهایی با پروتئین 
را  غیره  و  لبنیات  مرغ،  تخم  ژامبون،  توانید  گروه می  این  از  و  کرده  مصرف 
انتخاب نمایید، اما نکته اساسی این است که حداقل 3-2 ساعت قبل از تمرین 
خود این مواد غذایی را میل کنید تا وقت کافی برای هضم آن ها داشته باشید.

در عین حال باید قبل، حین و بعد از هر نوع تمرین، آبرسانی کافی داشته 
باشید؛ قبل از ورزش حداقل نیم لیتر آب بنوشید، از طرف دیگر می توانید 
چای  یا  قهوه  مانند  دیگری  کننده  تحریک  نوشیدنی  گاز،  بدون  میوه ای  آب 
مصرف کنید و این امر به ویژه در صورت انجام فعالیت بدنی در زمان صبح 

بسیار مفید است.
غذاهایی که باید قبل از ورزش بخورید

بر اساس این مطلب که از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی در اختیار ایسنا 
قرار گرفته است، موز غذای مناسبی برای قبل و بعد از تمرین روزمره است، 
در حقیقت این میوه دارای مقدار زیادی پتاسیم است که تمام مواد معدنی را 
که در طی فعالیت بدنی از دست می دهید، دوباره جبران می کند، به عالوه 
موز حاوی کربوهیدرات است و انرژی مورد نیاز برای ورزش را تأمین می کند، 
بنابراین میوه ها گزینه عالی برای قبل از ورزش هستند چرا که به سهولت تهیه 
می شوند و در مجموع ترکیبی از پروتئین، ویتامین ها و کربوهیدرات ها را باید 
انتخاب کرد چراکه این بهترین راه برای آماده سازی بدن برای فعالیت است و 
اگر وقت زیادی برای صرف کردن ندارید، خوردن یک تکه نان با مربا گزینه ای 

آسان و سریع برای انرژی بخشیدن به بدن خواهد بود.

نفری  هزار   30 ورزشگاه  گفت:  ایران  مس  ملی  صنایع  عامل  مدیر 
کرمان تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

 به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ "اردشیر سعد محمدی" در 
گفتگو با ایسنا با بیان اینکه این ورزشگاه بر اساس آخرین تکنیک ها 
جاری  سال  پایان  تا  و  شده  ساخته  دنیا  روز  معماری  مدل های  و 
افتتاح خواهد شد افزود:  همچنین 2 ورزشگاه 15 هزار نفری دیگر 
آینده  ابتدای سال  تا  نیز  در شهرستان های رفسنجان و شهربابک 

تکمیل خواهند شد.
مدیر عامل صنایع ملی مس ایران با بیان اینکه این طرح ها در حوزه 
ابراز  شود  می  اجرا  ایران  مس  ملی  صنایع  اجتماعی  فعالیت های 
تورنمنت های  انجام  امکان  این سه ورزشگاه  ایجاد  با  امیدواری کرد: 

بین المللی فوتبال در استان کرمان فراهم خواهد شد.

سعدی محمدی در بخش دیگری از سخنان خود از تولید 250 هزار 
تن مس کاتد در سال 98 در شرکت ملی مس ایران خبر داد و پیش 
افزود:  و  برسد  به 280 هزار تن  امسال  تولید  این میزان  بینی کرد 
تا پایان امسال کارخانه و معدن 150هزار تنی دره آلو افتتاح و در 
منطقه دره زار نیز در نیمه اول سال آینده، 150 هزار تن کنسانتره 
دیگر تولید خواهد شد که برای هر کدام از این طرح ها بیش از 3000 

میلیارد تومان اعتبار سرمایه گذاری شده است.
در  مس  شرکت  اینکه  اعالم  با  ایران  مس  ملی  صنایع  مدیرعامل 
میلیارد  هزار   20 اضافه  به  یورو  میلیون  و 270  میلیارد   2 مجموع 
این  همه  گفت:  کرده  تعریف  شرکت  این  توسعه  برای  طرح  تومان 
تالش ها برای رسیدن به تولید 550 هزار تن مس کاتد در افق 1403 

و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بیشتر و تولید ناخالص ملی است 

فرمانده انتظامی رابر از کشف 3 تن و 500 کیلوگرم گردوی قاچاق 
چینی و 200 کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان رابر خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان 
گفت:  رابر  شهرستان  انتظامی  فرمانده  حمیدناصری،  سرهنگ    ،
مواصالتی  محور های  در  زنی  گشت  حین  آگاهی  پلیس  ماموران 

شهرستان، یک دستگاه کامیونت را برای بررسی متوقف کردند.
کیلوگرم   500 و  تن   3 خودرو،  این  از  بازرسی  در  ماموران  افزود:  او 
نظر  به  بنا  آن ها  ارزش  که  کردند  کشف  را  چینی  قاچاق  گردوی 

کارشناسان 2 میلیارد و 100 میلیون ریال برآورد شده است.
سرهنگ ناصری با اشاره به معرفی راننده به مقامات قضایی، قاچاق 

کاال را مانعی بر سر راه توسعه کشور برشمرد و گفت: شکل گیری 
تبعات  و  آثار  می تواند  جامعه ای  هر  در  قاچاق  پدیده  گسترش  و 
و  اجتماعی  سیاسی،  اقتصادی،  مختلف  زمینه های  در  زیانباری 
با قاچاق  باشد که بدین منظور برخورد  فرهنگی آن جامعه داشته 

کاال همواره از اولویت های اصلی پلیس است.

بچه  پسر  احتیاطی  بی  دلیل  گفت:به  ریگان  مرکزی  بخشدار 
ریگانی در آتش سوخت. به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از کرمان ، حسین بنی ابراهیمی ،بخشدار مرکزی 
ریگان گفت: پسر بچه ۶ساله ریگانی اهل روستای سعدآباد به دلیل 

آتش گرفتن طویله گوسفندان در آتش سوخت.

طویله  زدن  وآتش  احتیاطی  بی  با  بچه  پسر  این  کرد:  تصریح  او 
خود  جان  متاسفانه  که  شد  گرفتار  آتش  شعله های  در  گوسفندان 

را از دست داد.
بخشدار مرکزی ریگان افزود: نیرو های آتش نشانی در کوتاه ترین زمان 
وشعله های  گرمای شدید  دلیل  به  اما  اعزام شدند،  به محل حادثه 

آتش پسر بچه جان خود را از دست داد.
از فرزندان خود مراقبت بیشتری  از والدین خواست  ابراهیمی  بنی 

کنند تا شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.
او افزود:  شهرستان ریگان به دلیل پراکندگی و وسعت روستا ها به 

ماشین آتش نشانی بیشتری نیاز دارد .

مدیرعامل شرکت مس خبر داد: 

افتتاح ورزشگاه 30 هزار نفری مس کرمان تا پایان سال جاری

کشف بیش از سه تن گردوی قاچاق در رابر

پسر بچه ریگانی در آتش سوخت

جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
راهکار های  گفت:  کرمان  استان  کل  دادگستری 
در  خانوادگی  مداخالت  از  جلوگیری  برای  الزم 

ازدواج دختر 12 ساله کرمانی اندیشیده شد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان ، سید مهدی قویدل، 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
این  ورود  با  استان کرمان گفت:  دادگستری کل 

دادگاه عمومی  رییس  و دستور مستقیم  معاونت 
فهرج، موضوع اختالف خانوادگی ناشی از مداخالت 
ساله   12 دختر  بستگان  غیرقانونی  و  غیرمعقول 
برای ازدواج با فردی که عالقه ای به وی ندارد، در 

دستور کار فوری دادگاه عموی فهرج قرار گرفت.
او در تشریح این خبر افزود: در این رابطه با احضار 
طرفین و صدور دستورات قضایی الزم برای مداخله 
اجتماعی  معاونت  مددکاران  و  مشاوران  فوری 

نیروی انتظامی و اداره بهزیستی، راهکار های الزم 
برای حل موضوع و جلوگیری از تنش های بعدی و 

ورود آسیب به این خانواده گرفته شد. 
قویدل با اشاره به طرح شایعات بی اساس درباره 
ازدواج اجباری دختر 12 ساله کرمانی، بیان کرد: 
و  اختالفات  براساس سنت های خانوادگی، برخی 
مداخالت نابه جایی برای ازدواج یک دختر انجام 
شده بود که با پیگیری قضایی، این موضوع رفع 

شده است.
او ضمن تشکر از هوشیاری و دقت کاربران فضای 
کاربران  ویژه  به  استان  رسانه های  از  مجازی 
شبکه های مجازی مبتنی بر تلفن همراه خواست 
رسانی  اطالع  ضمن  انصاف،  و  اخالق  رعایت  با 
موارد صحیح و قانونی از دامن زدن به شایعات بی 
اساس و خدشه وارد کردن به امنیت روانی جامعه 

خودداری کنند.

کیلوگرم   200 کشف  از  رابر  انتظامی  فرمانده   
و  سواری  خودروی  دستگاه  یک  از  تریاک 
دستگیری یک متهم در عملیات پلیس شهرستان 
با  مبارزه  پلیس  ماموران  افزود:  او  داد.  خبر  رابر 

اطالعاتی  کار  انجام  با  فرماندهی  این  مواد مخدر 
محور های  از  مخدر  مواد  محموله  یک  انتقال  از 
سرهنگ  شدند.  باخبر  شهرستان  این  مواصالتی 
ناصری بیان کرد: در این رابطه ماموران با استقرار 

در محور های کوهستانی شهرستان به یک دستگاه 
خودرو پیکاک مشکوک شده و به آن دستور ایست 
دادند که راننده بدون توجه به اخطار ماموران با 
اما در مواجهه  به فرارکرد؛  اقدام  افزایش سرعت، 

با تعقیب و مراقبت ضربتی ماموران متوقف شد. 
سرهنگ ناصری تصریح کرد: ماموران در بازرسی از 
این خودرو، 200 کیلوگرم تریاک کشف و در این 

رابطه یک قاچاقچی را دستگیر کردند 

ورود دستگاه قضا؛
برای جلوگیری از ازدواج دختر ۱۲ ساله کرمانی

 کشف ۲۰۰ کیلوگرم تریاک از یک دستگاه خودروی سواری در رابر
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گزارش و عکس:
 سعید احمدی

گزارش »کرمان امروز« از نشست خبری شهردار و رئیس شورای شهر کرمان با اصحاب رسانه:

شهردار کرمان، از بیم تا امید

شهر  اسالمی  شورای  رئیس  و  شهردار  خبری  نشست 
شهرداری  گرفته  اقدامات صورت  تشریح  هدف  با  کرمان 
زاده  عالم  مهران  مهندس  مدیریت  زمان  از  کرمان 
مکان  در  تیرماه  اول  جاری  هفته  یکشنبه  تاکنون، صبح 
تاالراجتماعات سازمان فضای سبز شهرداری کرمان واقع 

در پردیسان قائم برگزار شد.  
حقوق پرسنل

در  فعالیت خود  آغاز  از  نشست  این  در  کرمان  شهردار 
شهرداری کرمان گفت: نیروی انسانی شاغل در شهرداری 
است  نهاد  این  سرمایه  ارزشمندترین  و  مهمترین  کرمان 
که متاسفانه در آغاز فعالیت شاهد معوقات چندین ماهه 
رفتگری  است  بدیهی  بودیم.  زحمتکش  نیروهای  این 
با  تواند  به هیچ وجه نمی  باشد  که 3 ماه حقوق نگرفته 
دلیل حجم  به   . کند  این شهر خدمت  برای  دل  و  جان 
انبوهی از مشکالتی از دوره های قبل به جا مانده بود در 
کردم  فکر  استعفا  به  بارها  خود  فعالیت  ابتدایی  ماهه   6
اما خوشبختانه پس از آن مدت موفق به پرداخت حقوق 
های معوقه تمامی نیروهای شهرداری و کارگران خدماتی 
شدیم و از آن تاریخ به بعد حتی  یک ماه حقوق نیروی 
انسانی شاغل در زیر مجموعه شهرداری کرمان به تعویق 
نیفتاده است. عالم زاده افزود: خوشبختانه این موفقیت و 
دیگر موفقیت هایی که به مرور در شهرداری کرمان رقم 
با  تاکنون  تاریخ  از آن  و  بنده شد  خورد موجب دلگرمی 
هستم  فعالیت  مشغول  کرمان  شهرداری  در  وجود  تمام 
تکذیب می  را  بنده  استعفای  بر  مبنی  و هر گونه شایعه 
کنم. الزم به ذکر است که در آغاز مدیریت جدید تعداد 
سال  بود.  نفر   2400 مجموع  در  شهرکرمان  نیروهای 
بازنشسته شدند و  این نیروها  از  نفر  گذشته حدود 400 
در حال حاضر شهرداری با 80 درصد آن تعداد نیرو در 
حال خدمت دهی به مردم است. تعداد نیرویی که نسبت 
به جمعیت کرمان کافی و حتی زیاد است اما به دلیل و 
نسبت گسترده بودن شهر کرمان خدمات دهی توسط این 

تعداد از نیرو دشوار است. 

پرداخت بدهی
مهندس عالم زاده دیگر اقدام مهم شهرداری کرمان در 
دانست  سنگین  های  بدهی  پرداخت  را  اخیر  های  سال 
از  قبل  کرمان  شهرداری  کرد:  تصریح  زمینه  این  در  و 
داشت  بدهی  تومان  میلیارد   300 حدود  بنده  مدیریت 
که مبلغ 178 میلیارد تومان آن متعلق به قرارگاه خاتم 
االنبیاء بود که به دلیل برخی پروژه های سنگین شهری از 
جمله میدان آزادی کرمان ایجاد شده بود. در حال حاضر 
و  است  پرداخت شده  بدهی های شهرداری کرمان  تمام 
با افتخار اعالم می کنم که با وجود تحریم ها و مباحث 
اقتصادی موجود در کشور درآمدهای شهرداری کرمان از 
با  سال  در  تومان  میلیارد   320 از  تاکنون  قبل  سال   4
رشدی 400 درصدی به یک هزار و سیصد میلیارد تومان 
برنامه ریزی  این مبلغ برای سال جاری  رسیده است که 
شده است. افزایش درآمدی که در هیچ یک از استان های 
کشور و حتی پایتخت نمونه آن را شاهد نبوده ایم. شهردار 
مبلغ  مالی  معاونت  حوزه  در  گذشته  سال  افزود:  کرمان 
اولین  برای  را  دولت  های  بدهی  از  تومان  میلیارد   100
تومان  میلیارد  هزار  حاضر  حال  در  که  کردیم  تهاتر  بار 
دولت به شهرداری کرمان بدهکار است که این تهاتر امکان 

خوبی برای جبران بدهی ها است. 
پروژه های شهری

های  تقاطع  همچون  شهری  بزرگ  های  پروژه  تکمیل 
آن  به  زاده  عالم  که  بود  اقداماتی  دیگر  از  همسطح  غیر 
تکمیل  دوره  این  در  مورد گفت:  این  در  کرد. وی  اشاره 
پروژه های نیمه تمام در اولویت قرار گرفت و همچنین پل 
سیدی که اجرای آن هشت سال طول کشیده بود به بهره 
برداری رسید. برای تکمیل این پروژه ها به 460 میلیارد 
تومان منابع نیاز بود. ضمن اینکه برای تکمیل نهایی قریب 
به 600 میلیارد تومان دیگر نیاز است. عالم زاده با بیان 
اینکه ساختمان قبلی شهرداری کرمان در شان این نهاد 
یکی  زمینه  همین  در  گفت:  نبود  کرمان  شهر  کالن  در 
از پروژه های مهم ساختمان فعلی شهرداری است  دیگر 
که به بهره برداری رسید. شهردار کرمان ادامه داد: عالوه 
از جمله  پروژه های کوچک  بزرگ شهری  پروژه های  بر 
راه  پیاده  و  ها  پارک  محلی،  سبز  فضاهای  و  ها  بوستان 
ها نیز مورد توجه قرار گرفته است که در این زمینه سال 
قبل موفق به افتتاح 20 پروژه شدیم. در حال حاضر نیز 
15 پروژه کوچک دیگر آماده بهره برداری است که در این 
زمینه از هفته آینده به مدت 15 هفته شاهد این افتتاحیه 

ها خواهیم بود. 
عالم زاده ادامه داد: پل سربازان گمنام امام زمان عج در 
اخیرا  نیز  آزادی  حال ساخت است و در خصوص میدان 
در حوزه شهرسازی  برجسته کشوری  اساتید  از  تن  با 3 
موضوعات  باید  ابتدا  زمینه  این  در  است.  شده  مشورت 
ترافیکی آزادی حل شود و بعد از آن باید برای بهره برداری 
انجام  کارشناسانه  ریزی  برنامه  میدان  این  از  بهتر  هرچه 
شود. شهردار کرمان به انتقاداتی که رسانه ها و شهروندان 
بود و  آزادی نصب شده  اخیرا در  نماد جعبه کادو که  از 
در روزهای اخیر جمع آوری شد گفت: اینکه رسانه ها  و 
برخی مردم این جعبه را نمادی آمریکایی دانسته اند به 
هیچ وجه منطقی نیست. امید است افرادی که این هجمه 
ها را وارد کردند به عنوان مثال در زندگی روزمره خود نیز 
از مصرف نوشابه کوکاکوال که نماد آن اسرائیلی است نیز 
خودداری کنند. این نماد در روزهای آینده در شهربازی 
کرمان نصب خواهد شد و هیچیک از لوازم آن دور ریخته 

نخواهد شد. 
سایر خدمات

افزوده شدن 23 دستگاه اتوبوس به چرخه حمل و نقل 
دو  خرید  مگاترانس،  اتوبوس  دستگاه  پنج  خرید  شهری، 
 5 شدن  اضافه  و  تجهیز  معلولین،  ویژه  اتوبوس  دستگاه 
سبک  خودروی  دستگاه   50 خرید  آتشنشانی،  خودروی 
اندازی مجدد کارخانه آسفالت و  راه  همچون وانت مزدا، 
جدول شهرداری کرمان، حل مشکل آرامستان جدید شهر 
کرمان و آمادگی برای بهره برداری از این آرامستان تا پایان 
سال جاری، واگذاری تمامی پروژه های شهردای کرمان از 
طریق مزایده، راه اندازی سیستم نرم افزار یکپارچه مالی 
در شهرداری کرمان و سایت شفافیت برای مدیریت واحد 
لوایح  در  بازنگری  مالی،  تخلفات  از  جلوگیری  و  شهری 
عوارضی شهرداری کرمان، توسعه شبکه آب خام با مبلغ 
15 میلیارد تومان برای آبیاری فضاهای سبز، راه اندازی 
مرکز مانیتورینگ شهرداری کرمان با همکاری استانداری 
و افزایش دوربین های نظارتی شهر کرمان از 40 دوربین 
و  گذاری  جدول  کیلومتر   160 انجام  دوربین،   413 به 
افزوده شدن 91 هزار متر  460 هزار متر مربع آسفالت، 
انجام  شهرسازی،  افزار  نرم  تعویض  سبز،  فضای  مربع 
های  مرغ  تخم  و  چوب  حافظه  همچون  ها  پروژه  برخی 
اجتماعی  شورای  گیری  شکل  برای  ریزی  برنامه  رنگی، 
شهروندی  های  جشنواره  برگزاری  کرمان،  محله   73 در 
فصلی همچون نوبهار کرمان، جشنواره تابستانه و جشنواره 

در  شو  کرمانی  همچون  مجازی  هنری  و  فرهنگی  های 
ایام کرونا، برنامه ریزی برای راه اندازی 15 خانه فرهنگ 
بازارچه صنایع دستی در  اندازی نخستین  راه  مشارکتی، 
زنان سرپرست خانوار،  از  برای حمایت  نزدیک  ای  آینده 
حمایت از تعدادی فیلم با موضوعات فرهنگی و اجتماعی، 
تهیه  کرمانی،  خواجوی  ملی  سازهای  ارکستر  از  حمایت 
کمک  طرح  راستای  در  معیشتی  بسته  هزار   4 توزیع  و 
مومنانه،  در دستور کار قرار گرفتن همسطح سازی پیاده 
نابینایان در پیاده روها، طراحی  روها و اجرای خط ویژه 
گنبد  تا  شورا  میدان  از  کرمان   شهر  گردشگری  مسیر 
باغ  تعطیلی  سواری،  دوچرخه  مسیرهای  اجرای  جبلیه، 
وحش کرمان به دلیل شرایط نامناسب حیوانات و افزایش 
اقداماتی  دیگر  از  با شیبی مالیم  پروانه ساختمان  هزینه 
بود که شهردار و معاونان شهردار کرمان در این نشست 3 

ساعته به آن ها پرداختند. 
شورای همدل

چناریان  سردار  و  کرمان  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
دیگر عضو شورا نیز در این نشست حضور داشتند. رئیس 
شورای شهر کرمان در سخنانی کوتاه گفت: در این دوره 
اعضای شورای شهر کرمان فارغ از هر گونه جناح سیاسی 
با تمام وجود با شهردار کرمان همراهی کردند که نتیجه 
این همدلی اقدامات بسیار ارزشمندی بود که همه مردم 

در چند سال اخیر شاهد آن بوده اند. 

پرسش و پاسخ
الزم به ذکر است که در بخش پرسش و پاسخ نیز اکثریت 
آسفالت  نامناسب  وضعیت  همچون  انتقاداتی  خبرنگاران 
اصلی شهر  از کوچه ها و حتی خیابان های  باالیی  درصد 
مناطق  بین  امکانات شهری  توسعه  در  عدالتی  بی  کرمان، 
مختلف شهر کرمان، عدم بازسازی چندین ساله خانه شهر، 
کرمان،  شهر  روهای  پیاده  از  بسیاری  در  جدی  مشکالت 
بارندگی  زمان  در  مرور  و  عبور  شدن  مختل  و  آبگرفتگی 
البته شهردار کرمان  ...  به شهرداری کرمان داشتند که  و 
تعیین  عدم  داشت.  انتقادات  این  توجیه  در  سعی  عموما 
تکلیف وضعیت ساکنان شهرک شهید صیاد شیرازی توسط 
شهرداری و دیگر نهادهای استانی و وضعیت بسیار نامناسب 
عدم   ( شهرک  این  در  ساکن  خانوار  صدها  برای  زندگی 
و  ساخت  و  ساخت  پروانه  اختصاص  عدم  کوچه،  آسفالت 
سازهای غیر اصولی به رغم وجود زیرساخت هایی همچون 
انواع  انبار دپوی  آب، برق و گاز؛ وجود تعداد قابل توجهی 
زباله در اطراف این شهرک و ابتدای شرف آباد، وجود صدها 
نامناسب خیابان  برگردان  دور  منطقه،  این  در  ولگرد  سگ 
شرف آباد بعد از کوچه شماره 5 که موجب تصادفات مکرر 
است، عدم جمع آوری مناسب زباله و مهمتر از همه بوی 
نامطبوع ایستگاه پمپاژ فاضالب کرمان که موجب آزار شدید 
انتهای خیابان جهاد می  مردم آن منطقه و حتی ساکنان 

باشد( انتقادات خبرنگار کرمان امروز در این نشست بود.

هنر هفتم:    چگونه فیلم  ببینیم؟ 
سرنوشت نقش و بازیگر

انتخاب برخی نقش ها دخالت دارد، چون  به نظر می رسد سرنوشت در   
بعضی بازیگران در آثاری به ستاره بدل می شوند که دیگران آن نقش ها را 
به دست آورد که  را وقتی  رابرت ردفورد نقش ساندنس کید  رد کرده اند. 
مارلون براندو، استیو مک کویین و وارن بیتی آن را نپذیرفتند. در دوره ی 
کوتاهی مونتگمری کلیفت چهار نقش را رد کرد که باعث شد بازیگرانی که 
این نقش ها را بازی کردند به ستاره ی  سینما بدل شوند. نقش ویلیام هولدن 
در سانست بولوار )1950(، نقش مارلون براندو در دربارانداز )1954(  نقش 
جیمز دین در شرق بهشت )1955(، و پل نیومن در یکی آن باال مرا دوست 
دارد )1956(. جین هکمن قرار بود در آدم های معمولی )1980( نقش پدر 
را بازی کند اما بر سر دستمزد به توافق نرسید و این نقش به دانالد ساترلند 
رسید. آلن پارکر در قطار سریع السیر نیمه شب )1980( از بازیگرانی استفاده 
کرد که ستاره نبودند و خودش هم کارگردان سرشناسی در آن دوران نبود 
اما این فیلم به دلیل بازی های عالی بازیگران تقریباً ناشناخته اش به موفقیت 

دست یافت.
دام نقش های تكراری

عمده اش  دلیل  که  می شوند  کلیشه  نقش هایی  در  بازیگرانی  گاهی 
استودیو  هایی هستند که پول زیادی بر سر یک فیلم سرمایه گذاری می کنند 
و طبعًآ دوست دارند بازیگران در نقش هایی که پیش از این بازی کرده و 
امید که موفقیت  این  با  بار دیگر ظاهر بشوند  نزد مخاطب موفق بوده اند، 
قبلی تکرار بشود. دلیل دیگر این است که اگر بازیگری نقشی را در چند 
فیلم بارها بازی کند، ممکن است تماشاگران او در نقش های دیگر نپذیرند 
آن  یا  این  که  دارند  انتظار  تماشاگران  تنها  نه  بیفتد،  اتفاقی  اگر چنین  و 
بدل  به خواسته ی آن ها  این  بلکه  ببینند  تکرار ی  را در یک نقش  بازیگر 
می شود و دوست دارند هر بار و با تغییرات اندکی بازیگران مورد عالقه شان 
نقش های قبلی را تکرار کنند. این برای یک بازیگر خطر بزرگی است که 
برای بقیه ی دوران کارش در نقش هایی کلیشه بشود. آرنولد ش وارتزنگر 
که  کرده  بازی  را  کسانی  نقش  کرده،  بازی  که  فیلم هایی  تمام  در  تقریباً 
بار دیگر در  و  بربر )1982(  بار در کونان  دارند. یک  مافوق بشری  قدرت 
کونان ویرانگر )1984( و سپس در نقش یک ربات آدم نما که در ترمیناتور 
)1984( نقش منفی دارد و سپس در ترمیناتور2: روز داوری )1991( به 
رباتی مثبت بدل می شود و چند بار دیگر نیز این نقش را تکرار کرد. حتی 
با  در آثاری که ربطی به ربات آدم نما نداشتند، شوارتزنگر همچنان آدمی 

قدرت های خارق العاده است که یک تنه به قلب دشمن می زند و دست پُر 
بازمی گردد. یوجی یامادا در مجموعه فیلم  های تورا-سان، چنین سرنوشتی 
برای بازیگر نقش تورا-سان رقم زد و نزدیک به سه دهه آثاری با حضور این 
تماشاگران  گاهی خواسته های  آتسومی ساخت.  کیوشی  بازی  و  شخصیت 
بازیگر سینما  یک  کلیشه ای سرنوشت  نقش های  در  بازیگران  برای حضور 
ورودم  اوایل  همان  »در  می گوید:  نیومن  پل  می دهد.  قرار  تحت الشعاع  را 
به سینما تصور می کردم تماشاگران به من اجازه خواهند داد عرصه های 
مختلفی را تجربه کنم اما تصویری که تماشاگران برایت خلق می کنند، بر 

خالف خواسته ی خودت می شود.«
شانس  نبوده  اند،  ستاره  هرگز  که  دلیل  این  به  شاید  بازیگران  از  برخی 
جین  مانند  بازیگرانی  بگریزند.  کلیشه ها  از  که  می کنند  پیدا  بیش تری 

هکمن، رابرت دووال، بن کینگزلی و اد هریس نقش های متنوعی را بازی 
کرده اند و هرگز کلیشه نشده اند. دووال توانست در پدر خوانده های کوپوال 
وکیل خانواده ی کورلئونه باشد و در اینک آخرالزمان )1979( سرهنگ بیل 
کیلگور در ویتنام. اد هریس در نمایش ترومن )1998( زندگی یک جوان را 
سی سال روی آنتن تلویزیون می فرستد و در ذهن زیبا )2001( یک مأمور 
خیالی می شود. برخی مانند تام هنکس با این که به یک ستاره سرشناس 
بدل شد اما به لطف کارگردان  هایی مانند استیون اسپیلبرگ، رابرت زمکیس 
ویتنام  در  سربازی   )1994( گامپ  فارست  در  توانست  دارابانت،  فرانک  و 
باشد و در نجات سرباز رایان )1998( سرباز جنگ جهانی دوم یا در مسیر 
سبز )1999( یک پلیس و در ترمینال )2004( شهروند کشوری ناشناخته 
داستین  مانند  ستارگانی  کند.  زندگی  فرودگاه  یک  در  است  مجبور  که 

هافمن نیز با بازی در آثاری مانند توتسی )1982(، هوک )1991( و حتی 
حضوری کوتاه در پیام  آور: داستان ژاندارک )1999( در نقشی نامتعارف از 
دام کلیشه ها بگریزد. در سینمای اروپا ستارگانی مانند مارچلو ماسترویانی 
ندادند. در کارنامه ی ماسترویانی طیف  به کلیشه ها  یا ژرار دو پاردیو تن  و 
وسیعی از نقش ها را می بینیم. از آثار کمدی که برای دسیکا بازی کرد تا 
هشت و نیم )1963(. دو پاردیو نیز با بازی در آثاری مانند دانتون )1983(، 
گرین کارت )1990( و 1492: فتح بهشت )1992( به ستاره ای با نقش های 

کلیشه ای بدل نشد.
در  بلکه  نرفته اند  بازیگران  سراغ  معاصر  سینمای  در  همواره  کلیشه ها 
مجموعه  کرد.   پیدا  بیش تری  نمود  حتی  موضوع  این  کالسیک  سینمای 
همه ی  برای  تقریباً  کارلوف  بوریس  شدند  باعث  فرانکنستین  فیلم های 
عمرش به بازیگر فیلم های ترسناک بدل شود. وینست پرایس نیز سرنوشت 
کلیشه  آثار سینمای وحشت  در  باعث شد  او  نافذ  داشت. صدای  مشابهی 
شود. همان طور که بازیگرانی مانند پیتر کوشینگ و کریستوفر لی به خون 
کلیشه ای  نقش های  در  بازیگری  از  شکل  این  شدند.  بدل  سینما  آشامان 
سرتاسر سینمای کالسیک را فراگرفت و بسیاری از ستارگان سینمای آن 
کنند  ریسک  نخواستند  یا  شدند؛  ماندگار  کلیشه ای  نقش  های  در  دوران 
و  نام  دادند  ترجیح  یا  و  کنند  اضافه  کارنامه شان  به  تازه ای  تجربه های  و 
یادشان با کلیشه های تصویری در ذهن دوستداران و مخاطبان آن ها ثبت 
بشود. این نوع »محافظه کاری« در بازیگران زن سینمای کالسیک بیش تر 
دیده می  شود. بسیاری از آن ها ترجیح دادند در نقش هایی کلیشه بشوند که 
بیش ترین شهرت را برای شان به ارمغان آورد. اما بازیگرانی مانند بتی دیویس 
و جون کرافورد ابایی نداشتند در نقش هایی غیرکلیشه ای ظاهر شوند: در بر 
بیبی  جین چه گذشت )1962( با شخصیت  هایی نامتعارف که هر دو برای 
رابرت آلدریچ بازی کردند و همچنین جانی گیتار )1954( که کرافورد چند 
سال پیش تر، شمایل زن در سینمای وسترن را با بستن ششلول و اداره ی 
یک کافه و البته عشقی ناکام به یک مرد، به چالش کشید. این چالشی بود 
که حتی زنان نامتعارف وسترن هایی مانند ریو براوو )1959( با بازی انجی 
دیکنسن ترجیح دادند سراغش نروند. این در حالی است که ستاره ی  بزرگی 
مانند مارلنه دیتریش به شمایل کلیشه  ای فم فتال در فیلم هایش بسنده کرد 
و حتی در نقش کوتاه تانیا در نشانی از شر )1958( نخواست کلیشه نباشد.
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