
مردم کرمان  26 سال است که واقعیت را در »کرمان امروز« می خوانند

هشت صفحه    3000 تومان چهارشنبه 20 بهمن ماه 7/1400 رجب 1443/ 9 فوریه 2022/سال بیست و هفتم شماره  3617
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نگاهی به فیلم 
مستند »ابوایست« 

به انگیزه پخش مجدد
 از شبکه مستند سیما 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

۹۰ درصد افرادی

 که در بیمارستانها بستری هستند

کسن دریافت نکرده اند  وا

متن در صفحه دوم

7

مدیر شهرداری منطقه دو رفسنجان خبر داد:

صدور نزدیک به ۲۰۰ پروانه مسکونی و تجاری در رفسنجان

گزارشی از افتتاح 359 پروژه

مهم مخابراتی در کرمان

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

آقای تورج الوند! بازیگر نه چندان 
مطرح سینمای ایران؛

با این سطح از درک یقینا شما 

گیرند! کرمانیان اشتباه نمی  را با 

دبیرکل خانه کارگر : 

کنید به جای پرداخت یارانه، بیمه بیکاری پرداخت 

 آیا پرداخت تسهیالت ۱۰۰ میلیون تومانی

 برای بانک رفاه ممکن است؟

6

کسن؛ گزارش »کرمان امروز« از رشد سریع مبتالیان به ُامیکرون، اشغال تخت های بیمارستانی و بی توجهی به تزریق ُدز سوم وا

غفلت از ُدز سوم و افزایش مرگ و میر در استان

متن کامل در صفحه هفتم

  اُمیکرون این روزها با چنان شتابی در حال اشغال تخت های بیمارستانی استان کرمان است که بستری کرونایی را به حدود80 نفر در روز رسانده و شوربختانه 
روزهای بدون فوتی کرونایی را با مرگ روزانه دو نفر طی دو روز گذشته سیاه کرده است. متاسفانه رنگ آبی و اطمینان بخش استان این روزها در تهدید 
کامل رنگ قرمز می باشد و این در حالی است که وضعیت واکسیناسیون در برخی نقاط همچون شرق استان خوب نیست و پایین تر از متوسط کشوری اعالم 

شده است و...
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متن در صفحه هشتم

شفافیت یا نقض حریم شخصی؟

کرمان  گون به ابتکار شهرداری  گونا کنش های  گزارش »کرمان امروز« از وا
کارکنان این مجموعه؛ در زمینه شفاف سازی دریافتی های مالی 

کارمندان معترض: انتشار اطالعات حقوقی تجاوز به حریم شخصی ماست

کار قانونی است کرمان: براساس ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه این  شهردار 

آگهی تجدید مناقصه جهت انتخاب پیمانکار واجد شرایط
جهت انجام سرویس های ایاب و ذهاب 

پرسنل کارخانه سیمان کرمان 
گروه صنایع سیمان کرمان )شرکت سهامی عام( در نظر دارد  جهت انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت انجام سرویس های ایاب و ذهاب 
پرسنل کارخانه  از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از اشخاص حقوقی محترم که دارای صالحیت و امکانات الزم می باشند تقاضا می شود 
 جهت دریافت اسناد، فرم شرایط شرکت در مناقصه در ساعات اداری به دفتر کرمان و یا تهران مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را ظرف مدت 10 

)ده( روز از تاریخ انتشار آگهی در پاکت دربسته به واحد تدارکات کرمان و یا دفتر تهران تحویل نمایند.
آدرس کارخانه: کرمان - کیلومتر 17 جاده تهران - تلفن : 31341505 )034(

آدرس دفتر تهران :  بلوار آفریقا - کوچه فرزان شرقی  تلفن : 88774726 )021(

آگهی شناسایی پیمانکار 39- 1400

آگهی شناسایی پیمانکار 38- 1400

آگهی مناقصه 

 شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد اجرای کف پوش های بتنی پیش ساخته پرسی )ساده و رنگی( به ضخامت 4 سانتی متر و به سطح 
تا 16 دسی متر مربع با مالت ماسه سیمان 1 به 5 و تسطیح زیرکار طبق رنگ بندی مشخص در ورزشگاه شهدای مس رفسنجان  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 
جهت ارسال رزومه و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت سه روز از تاریخ درج آگهی  با شماره های 34310286 - 034 و 34310599 
واحد امور قراردادها داخلی 181 یا 169  تماس حاصل نمایند و یا به صورت حضوری جهت تحویل رزومه و دریافت اسناد به آدرس رفسنجان، 

شهر مس سرچشمه، جنب میدان شهدا، شرکت ارفع سازان کرمان، واحد قراردادها حضور بهم رسانند.
تصویر گواهی صالحیت پمانکاری و ایمنی 1 - تصویر اساس نامه شرکت  2 - مستندات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت

 3 - تصویر نمونه قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق 4 - رضایت نامه از کارفرمایان قبلی
 5 - هزینه آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

 شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد تهیه و اجرای شبکه پلی اتیلن گاز داخلی ورزشگاه شهدای مس رفسنجان 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 
جهت ارسال رزومه و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت سه روز از تاریخ درج آگهی  با شماره های 34310286 - 034 و 
34310599 واحد امور قراردادها داخلی 181 یا 169  تماس حاصل نمایند و یا به صورت حضوری جهت تحویل رزومه و دریافت 
اسناد به آدرس رفسنجان، شهر مس سرچشمه، جنب میدان شهدا، شرکت ارفع سازان کرمان، واحد قراردادها حضور بهم رسانند.

تصویر گواهی صالحیت پمانکاری و ایمنی 1 - تصویر اساس نامه شرکت  2 - مستندات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت
 3 - تصویر نمونه قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق 4 - رضایت نامه از کارفرمایان قبلی

 5 - هزینه آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد عملیات دیوار چینی با بلوک سیمانی انبار کارتن و شانه به ابعاد 20 * 30 به همراه سیمانکاری آستر و رویه 
ضلع داخلی و خارجی به ارتفاع حدود 5 متر که 50 % ارتفاع دیوار به صورت توپر و مابقی بصورت توخالی جهت مزرعه شماره 3 واقع در کیلومتر 

3 منطقه بهرامجرد به صورت دستمزدی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
از عالقمندان دعوت بعمل می آید ضمن بازدید از محل اجرای پروژه جهت دریافت فرم و شرایط مناقصه بمدت حداکثر 5 روز پس از انتشار آگهی 

به امور اداری شرکت واقع در خیابان امام خمینی - نبش کوچه 27 مراجعه فرمایند. تلفن تماس : 32225686 
شرکت سیمرغ واحد کرمان 
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اخبار استان

گالیه  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
از عدم رعایت پروتکلها گفت: هم اکنون ۳۴۰ 
بستری  کرمان  استان  بیمارستانهای  در  نفر 
با  گفتگو  در  نژاد  رشیدی  حمیدرضا  هستند. 
تذکرهای  وجود  با  متأسفانه  اظهارکرد:  مهر 
داده شده اما پروتکل ها در سطح جامعه اجرا 
و  است  کننده  نگران  نکته ای  این  و  نمی شود 

موجب افزایش شیوع کرونا شده است.
وی برگزاری تجمعات غیر ضروری را یکی از 
دالیل بروز وضعیت کنونی دانست و افزود: اگر 
تشدید  مشکالت  برویم  پیش  وضعیت  این  با 

می شود.
در  اکنون  هم  نفر   ۳۴۰ کرد:  عنوان  وی 
درمان های  تحت  کرمان  بیمارستان های 
به  تازگی  به  نفر   ۱۲۳ و  دارند  قرار  پیشرفته 
فوت  نیز  نفر   ۲ و  شده اند  مبتال  بیماری  این 

کرده اند.
تزریق  برای  مردم  مراجعه  کند  روند  از  وی 
درصد   ۹۰ گفت:  و  کرد  انتقاد  نیز  واکسن 
هستند  بستری  بیمارستانها  در  که  افرادی 
کار  این  هزینه  و  نکرده اند  دریافت  واکسن 

اشتباه را کادر درمان باید پرداخت کند.

مدیر شهرداری منطقه دو رفسنجان از صدور 
در  تجاری  و  پروانه مسکونی  به ۲۰۰  نزدیک 

سه ماهه سوم امسال خبر داد.
شهرداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
گفت:  محمدی  محمد  مهندس  رفسنجان، 
تجاری،  پروانه   ۱۹ مسکونی،  پروانه   ۱۶۵
پروانه تجاری  ۱۰۵ گواهی عدم خالف و ۱۳ 

مسکونی در سه ماهه سوم امسال صادر و ۱۴۵ 
پروانه در این مدت تمدید شده است.

و  ساخت  مورد   ۹۳ توقف  از  چنین  هم  وی 
و  داد  زمانی خبر  بازه  این  غیرمجاز طی  ساز 
افزود: با همکاری پلیس ساختمانی و اجرائیات 
ساخت  از  بازدید  و  کنترل  منطقه،  شهرداری 
انجام  و سازهای سطح شهر به صورت روزانه 

می شود. مهندس محمدی بیان کرد: در فصل 
مجوز  دارای  های  حفاری  مورد   ۱۴۶ پاییز  
چاه  مورد حفر  از ۲۳  و  بازدید شد  و  کنترل 

غیرمجاز جلوگیری گردید.
مدیر شهرداری منطقه دو رفسنجان هم چنین 
از جلوگیری ۳۵ مورد حفاری های غیرمجاز و 
پلمپ ۲۶ مغازه متخلف و ساختمان غیرمجاز 

خبر داد و گفت: ۳۵۷ مورد صورت جلسه و 
اخطارهای ساخت و ساز خالف، طی سه ماهه 

سوم امسال صادر شده است.
در  توانند  می  شهروندان  کرد:  تاکید  وی 
ساختمانی،  تخلف  هرگونه  مشاهده  صورت 
فوریت  مرکز  تلفنی ۱۳۷  سامانه  با  را  مراتب 

های شهرداری اطالع دهند.

هر  با  قاطع  برخورد  از  کرمان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل   
گونه گران فروشی در کرمان خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، 
ارسالن میری  در کارگروه اقدام مشترک استان کرمان بیان 

خصوص  در  اصالحاتی  می شود  گفته  اینکه  به  توجه  با  کرد: 
اختصاص ارز ترجیحی انجام می شود برخی از تولید کنندگان 
به صورت غیر قانونی اقدام به گران کردن کاالها کرده اند که 

منجر به گران فروشی در بازار شده است. وی تصریح کرد: به 
صورت جدی به این تولید کنندگان هشدار می دهیم و با آنان 
مطابق با قانون برخورد می شود و از مردم هم می خواهیم هر 
گونه گران فروشی را گزارش دهند. میری بیان کرد: کنترل و 
نظارت بر بازار از مهمترین وظایف مدیران مرتبط است و هر 
گونه گران فروشی و احتکار در اسرع وقت و خارج از نوبت مورد 

رسیدگی قرار می گیرد.
نزدیک  به  توجه  با  گفت:  کرمان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
شدن به ایام پایانی سال و افزایش تقاضای مردم برای خرید 
برخی از اجناس از مهمترین وظایف ما کنترل بازار است که 

شاهد افزایش قیمت های کاالهای ایام نوروز نباشیم.
وی همچنین از وجود کاالهای اساسی در انبارهای استان خبر 
به مردم اطمینان خاطر داد که هیچ کمبود در استان  داد و 

وجود ندارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

۹۰درصدافرادیکهدربیمارستانهابستریهستندواکسندریافتنکردهاند

مدیر شهرداری منطقه دو رفسنجان خبر داد:

صدورنزدیکبه۲۰۰پروانهمسکونیوتجاریدررفسنجان

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان عنوان کرد؛   باگرانفروشیدرکرمانقاطعانهبرخوردمیشود

شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 88۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶  شورای محترم اسالمي شهر، نسبت به فروش ۳۰۴ قطعه زمین از امالک شهرداری از 
طریق برگزاري مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد صالحیت که توانایي الزم جهت شرکت در مزایده را دارند ، دعوت بعمل  مي آید  نسبت به دریافت 
 www.newes اسناد و اطالع از شرایط شرکت در مزایده به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مرکزي به آدرس رفسنجان، خیابان تختي یا به نشانی اینترنتی
rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ ۱۲/8 /۱۴۰۰ به دبیرخانه شهرداري مرکزي تسلیم نمایند.  ) الزم به ذکر است 

شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.(
مدت اعتبار پیشنهادات ۲ ماه می باشد ، سایر جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است.   تلفن های تماس : ۳۴۲۵8۷۰۱-۵ -۰۳۴ 

اداره ارتباطات وامور بین الملل شهرداری رفسنجان

)آگهيمزایدهعمومی(نوبتاول

آقای تورج الوند! بازیگر نه چندان 

مطرح سینمای ایران؛

بااینسطحازدرک

یقیناشماراباکرمانیان

اشتباهنمیگیرند!
به قلم مهران تجلی

مجازی  فضای  گذشته  ساعت   ۴8 در  تلخ  اتفاق  یک  متاسفانه 
که  رفتاری  است.  ساخته  خود  درگیر  را  کرمان  مردم  فکر  و 
شوربختانه پیش از این هم از سوی بازیگرانی که درس اخالق را 
نیاموخته اند, مشاهده کرده ایم و رخداد تازه ای نیست. اما به هر 
حال باز هم روح مردم کرمان را تحت تاثیر قرار داده است. اتفاق 
از آنجا شروع شد که بازیگری نه چندان سر شناس به نام تورج 
الوند در یک کنفرانس خبری در حاشیه جشنواره فیلم فجر به 
نقش خود در یک فیلم اشاره کرد که گویا با لهجه کرمانی بوده 
است. وی به گونه ای نا مرسوم از ایفای نقش خود بسیار تعریف 
می کند و در انتهای سخنان خود می گوید: »اینقدر این لهجه 
را خوب درآورده ام که ممکن است فکر کنند من کرمانی هستم، 
اهل یکی  نکنند من  تورو خدا توضیح دهید که یک وقت فکر 
از روستاهای کرمان هستم«! این سخن در بین کاربران فضای 
برانگیز  واکنش  بسیار  کرمانی  هنرمندان  به خصوص  و  مجازی 
شد. به گونه ای که در قالب یک شبه کمپین به این بازیگر جوان 
متاسفانه توهین هایی نیز ایراد شد. روزنامه کرمان امروز با این 
گونه رفتارها میانه ی خوبی ندارد، اما به یک نکته در ادامه باید 
اشاره کنم و آن این است که ای کاش بازیگران ما قبل از کالس 
بازیگری و یا به صورت موازی با این کالسها مورد آموزش اخالق 

و مردم داری نیز قرار می گرفتند. 
به  گوناگون  اقوام  گهگاه  که  کنیم  می  مشاهده  بسیار  متاسفانه 
اعتراض از یک اظهار نظر می پردازند و این موضوع گویا به یک 
خرج  با  چه  ما  بازیگران  متاسفانه  زیرا  است.  شده  تبدیل  روال 
کنند،  می  شهرت  خود کسب  استعداد  واسطه  به  چه  و  هزینه 
را  بازاری  کوچه  های  شوخی  از  دوری  و  داری  مردم  شیوه  اما 
درک نمی کنند. درست است که ما در جمع های خانوادگی و 
دوستانه ممکن است به برخی شوخی ها بپردازیم که به دلیل 
فراگیر نبودن خیلی اهمیت نداشته باشد، اما زمانی که با استفاده 
آن  باید  بحثی مطرح می شود  مردم  برای عموم  تریبون  از یک 
تنها یک گفتار  نه  زیرا  فیــلتر شعور عبور دهیم.  از چندین  را 
کند،  دار  است جریحه  ممکن  را  منطقه  یک  مردم  روح  اشتباه 
به کلی  تواند  نیز می  را  بلکه محبوبیت و شهرت آن شخصیت 
نابود سازد. بنابراین باید خدمت آقای تورج الوند عرض کنیم که 
اگر شما زاده یکی از روستاهای کرمان بودید، یقینا آنقدر درک 
فراهم  را  خود  هموطنان  ناراحتی  موجبات  که  داشتید  فهم  و 
اشتباه  کرمانیان  با  را  شما  اینکه  نگران  دیگر  بنابراین  نسازید، 

بگیرند نباشید. یاحق!

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
نظارت دقیق  و  استاندار کرمان گفت: جدیت 
مهمترین  هوشمند  مدیریت  طرح  اجرای  در 

نکته در مقابله با سویه جدید امیکرون است.
جلسه  اولین  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
منطقه ای ستاد مقابله با کرونا به صورت ویدئو 
کنفرانس با فرمانداران و به ریاست سرپرست 
معاونت سیاسی، امنیتی اجتماعی و استانداری 
عملکرد،  مدیریت  دفتر  کل  مدیر  حضور  با  و 
فرماندار  و  استانداری  حقوقی  امور  و  بازرسی 
و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  دفتر  در  کرمان 

اجتماعی استانداری کرمان برگزار شد.
وضعیت  به  جلسه  این  در  جاللی  رحمان 
رنگ بندی کرونایی شهرستان های استان اشاره 
کردو گفت: پیش بینی روبه رو شدن با سویه 
جدید بیماری کرونا را داشتیم و در حال حاضر 
وضعیت  در  استان  شهرستان   ۱۰ به  نزدیک 
آنکه  واسطه  به  لذا  دارند  قرار  کرونایی  قرمز 

بتوانیم یک هماهنگی و یک هم افزایی خوبی 
استان  سطح  در  بیماری  کنترل  راستای  در 
هفتگی  صورت  به  شد  مقرر  باشیم،  داشته 
جلسات ویدئو کنفرانسی با فرمانداران تا زمانی 
که که شاهد سیر نزولی بیماری باشیم، برگزار 

کنیم.
جاللی با بیان اینکه اجرای مصوبات ستاد ملی و 
استانی مقابله با کرونا نیازمند تیم های نظارتی 
است، گفت: پیگیری و نظارت بر مصوبات ستاد 
به  و  گزارش گیری  روزانه  به صورت  باید  ملی 

ستاد ارسال شود.
اشاره کرد  اجتماعات  برگزاری  به موضوع  وی 
فرهنگی،  برنامه های  حوزه  در  کرد:  تصریح  و 
طبق  داریم؛  رو  پیش  که  مراسمی  و  تجمع 
تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا، برگزاری 
 ۲۰ حدود  با  مسقف  فضای  در  مراسم ها  این 
درصد ظرفیت و در حداکثر زمان یک ساعت 
الزم  راستا  این  در  که  بود  خواهد  نیم  و 

پروتکل های  اجرای  منظور  به  نظارت ها  است 
بهداشتی به صورت میدانی انجام شود.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری کرمان در ادامه با تاکید بر اینکه در 
حوزه آموزش، تعطیلی مطلق نخواهیم داشت 
باید  نظارت ها  عالی،  آموزش  حوزه  در  افزود: 
بیشتر شود و تعطیلی مراکز آموزشی تنها در 
مواردی که تعداد مبتالیان زیاد بوده و در موارد 
با موافقت هیأت رئیسه و فرمانداران  خاص و 
صورت گیرد و در مناطق عشایری و روستایی 
می توان در صورت مساعد بودن شرایط جوی، 

در محیط باز کالس های درس را برگزار کرد.
مدیریت  طرح  اجرای  به  ادامه  در  جاللی 
نکته  مهمترین  افزود:  و  کرد  اشاره  هوشمند 
بحث  کنونی،  شرایط  در  طرح  این  اجرای  در 
پیگیری و جدیت اجرای طرح مدیریت هوشمند 
در دو فاز حمل و نقل و تاکسی های اینترنتی 
و صنوف است که باید طبق دستورالعمل های 

ستاد ملی مقابله با کرونا اجرا و دستگاه های 
اعالم  عملیاتی  ستاد  به  را  نتایج  نیز  نظارتی 
و  ادارات  کرد:  نشان  خاطر  جاللی  کنند. 
فرمانداران نیز موظف هستند در اجرای رعایت 
دقیق پروتکل های بهداشتی در جلسات اقدام 
کرده و تیم های واکنش سریع را در مکان هایی 
که وضعیت قرمز دارند وارد عمل کرده و باید 
عادی  از  و  کرده  کار  عملیاتی  کاماًل  امروز  از 

انگاری جلوگیری کنیم.
استانداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
شهرستان های  فرمانداران  جلسه  این  در 
رفسنجان, سیرجان, جیرفت و بم گزارش هایی 
از وضعیت تعداد مبتالیان و بهبود یافتگان از 
در  شده  انجام  اقدامات  و  ارائه  کرونا  بیماری 
خصوص پیگیری مصوبات ستاد مقابله با کرونا 
جلوگیری  و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  و 
بیان  را  بیماری  این  جدید  سویه  پیشرفت  از 

کردند.

گفت:  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
جشن نیکوکاری اول اسفند در کرمان آغاز و 
در رزو های ۱۳ و ۱۴ در نمازجمعه و مدارس 

برگزار می شود.
یحیی صادقی در جلسه ستاد استانی احسان 
با  کمک ها  اینکه  بر  تاکید  با  نیکوکاری  و 
شود،  انجام  اسالمی  جمهوری  کرامت  حفظ 
گفت: ۴۳۰ مرکز نیکوکاری در استان کرمان 
میلیارد   ۲۹۰ مراکز  این  و  کردیم  راه اندازی 
فعالیت  غیرنقدی  و  نقدی  صورت  به  تومان 
را  کار ها  وقتی  دهد  می  نشان  این  و  داشتند 
برون سپاری می کنیم، خدمت رسانی با کیفیت 

بهتری انجام می شود.
او به سال جدید و توجه به محرومان پرداخت 
و می گوید: ساالنه ۲رویداد مهم تحت عناوین 
از  حمایت  و  کمک  هدف  با  عاطفه ها  جشن 
دانش آموزان و جشن نیکوکاری برای حمایت 
در  نو  سال  آستانه  در  محروم  خانواده های  از 

سراسر کشور برگزار می شود.
خمینی  امام  امداد  کمیته  کل  مدیر  گفته  به 
و  کرونا  شیوع  به  اشاره  با  کرمان  استان  )ره( 
پارسال  طی  ها  فعالیت  برخی  شدن  محدود 
اطالع  و  الکترونیکی  درگاه های  از  استفاده  با 
رسانی خوب رسانه ها، کمک های مردمی رشد 

چشمگیری داشت.
پارسال، ۴8  نیکوکاری  در جشن  می گوید:  او 
غیرنقدی   و  نقدی  صورت  به  تومان  میلیارد 
خانواده های  و  آموزان  دانش  به  کمک  برای 

محروم جمع آوری شد.
را  هوشمندانه  اقدام  همگانی،  همت  صادقی 
و  کرد  اعالم  امسال  نیکوکاری  جشن  شعار 
آغاز  نیکوکاری  جشن  اسفندماه  اول  گفت: 
نماز  در  اسفندماه   ۱۳ جمعه  روز  و  می شود 
جمعه و ۱۴ اسفند در مدارس برگزار می شود 

و این رویداد ۲۵ اسفندماه پایان می یابد. 
امام  قرارگاه  او گفت: طی چند سال گذشته، 

حسن مجتبی )ع( در طول سال چند مرتبه 
مانور نیکوکاری برگزار کرد و در سیالب دی 
به مردم  امدادرسانی بی نظیری  امسال   ماه  

سیل زده صورت گرفت.
تاکید  با  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل 
کمک  مردم  به  باید  شکل  هر  به  آنکه  بر 
و  رنج  از  باری  کوله  با  مردم  گفت:  کنیم، 
از  برخی  و  مراجعه می کنند  نهاد  این  به  درد 
برخی  بسا  چه  و  نیستند  ما  مددجوی  آن ها 
بازنگری قوانین رفع می شود و  با  از مشکالت 
همچنین خیلی از مشکالت مردم در سیستم 

بانکی است

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان:

  در مناطق عشایری و روستایی  در صورت مساعد بودن شرایط جوی، در محیط باز 
کالس های درس برگزار شود

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد:       برگزاری جشن نیکوکاری در کرمان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر راي شماره140060319078009529 هيات دوم مورخه 1400/10/07موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسن تاجيک فرزند مراد 
بشماره شناسنامه 6 صادره از كهنوج در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 105.2 مترمربع 
اشتر جنوبي  از 2787 اصلي بخش3كرمان واقع در كرمان مالک  تحت پالك24768 فرعي 
منظور  به  است.لذا  گرديده  محرز  وديعتي  آقاي حسن  رسمي  مالک  از  خريداري  كوچه24 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص  اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي  يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذكور  مدت  انقضاي  صورت  در  است 

صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/11/05
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/11/20

1264738
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر راي شماره140060319078009759 هيات دوم مورخه 1400/10/13موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم نجمه نديمي سيرچي فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 1967 صادره از كرمان در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 219 
مترمربع تحت پالك 16639 فرعي از 3968 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 899 فرعي 
امام صادق  اباد بزرگراه  بيرم  از 3968 اصلي بخش2كرمان  واقع در كرمان سراسياب ميدان 
كوچه3 سمت راست خريداري از مالک رسمي آقاي محمدعلی باخدادكرمانی محرز گرديده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
تقديم  قضايي  مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسليم  تاريخ  از  ماه  ظرف مدت يک 
نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/11/05
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/11/20

1265003
محمود مهدی زاده -رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

اخطاریه
ورثه مرحوم عباس بابائی گوهری

    با عنايت به درخواست وارده به شماره 11020/5532 مورخ 1400/11/17 با توجه 
انتقال اجرائی شماره 11370-1400/11/17 ششدانگ پالك2990 فرعی از  باينكه طبق سند 
1 اصلی بخش 6 به آقای طهماسب نصراله پور مظفری فرزند عزيزاله منتقل گرديده شايسته 
است ظرف مدت 1 هفته از تاريخ انتشار روزنامه جهت تحويل سند مالكيت اقدام در غير اين 

صورت پس از مهات مقرر سند مذكور از درجه اعتبار ساقط ميباشد
1274209

سید رضا انصاری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ماهان
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شهردار کرمان با اشاره به انتشار حقوق کارکنان شهرداری:

حق عمومی مردم بر حق اشخاص غلبه دارد

گزارشیازشرایطمطلوببازارمرغگرمدرکرمانوجذبنشدنسهمیهبرخیشهرستانها؛

یک  بام  و دو هوای مرغ گرم

شهردار کرمان گفت: نزدیک 24 درصد 
پایین شهرداری،  و  میانی  رده  کارمندان 
زیر هشت میلیون تومان دریافت می کنند 
باالی  آن ها حقوق شان  درصد  دو  تنها  و 

14 میلیون تومان است.
به گزارش کرمان آنالین، سعید َشعرباف 
هزار   300 و  میلیون   9 میانگین  افزود: 
درگیر  شهرداری  نیروهای  برای  تومان 
به  رو  میانگین  مردمی،  موضوعات  با 
به  اقدام تصور عموم  این  و  پایینی است 

شهرداری ها را بهبود خواهد بخشید.
تاکنون،  اینکه  بیان  با  کرمان  شهردار 
شهرداری ها  حوزه  در  دریافتی ها  خالص 
محاسبه و اعالم نشده و به همین دلیل 
خاطرنشان  ندارد،  وجود  مقایسه  امکان 
در  گفت  می توان  تخمین  براساس  کرد: 
که  حقوقی  سقف  دیگر،  کالن شهرهای 
داده می شود بین 1.۵ تا 1.۸ برابر مبلغی 
گزارش  کرمان  شهرداری  در  که  است 

شده است.
مساله  این  به  واکنش  در  شعرباف، 
کارمندان  حقوقی  اطالعات  انتشار  که 
مسایل  و  خانوادگی  اختالف های  موجب 
دیگری برای آن ها شده است، گفت: حق 
عمومی مردم بر حق اشخاص غلبه دارد 
و اگر مردم هزینه ای برای نگهداری شهر 

نحوۀ  از  که  هستند  محق  می پردازند، 
این  و  شوند  مطلع  مبالغ  این  هزینه کرد 
موضوع در مبانی قانونی و شرعی ما وجود 

دارد.
علی)ع(  حضرت  افزود:  کرمان  شهردار 
مسایل  به جز  فرمودند  نهج البالغه  در 
مردم  از  را  سّری  هیچ  جنگ،  به  مربوط 

پنهان نکنید.
بدانید  است  یادآور شد: جالب  شعرباف 
از  خیلی  اطالعات،  این  انتشار  از  پس 
نمی کردند  تصور  که  بود  این  بازخوردها 
این  در  شهرداری  در  دستمزد  و  حقوق 

حد متوسط رو به پایین باشد.
کرد:  بیان  همچنین  کرمان  شهردار 
و  توسعه  برنامۀ ششم   29 مادۀ  براساس 
قانون انتشار آزاد اطالعات، یکی از وظایف 
و  دولتی  نهادهای  و  مؤسسات  قانونی 
نهادهای عمومی غیردولتی که به نحوی 
از بیت المال استفاده می کنند، این است 
ازجمله  مختلف  بخش های  اطالعات  که 
دستمزد،  و  حقوق  پروژه ها،  قراردادها، 
برنامه و بودجۀ نهادهای خود را به صورت 

عمومی و شفاف اعالم کنند.
قانون،  براساس  کرد:  خاطرنشان  وی 
دارد؛  ساختاری  هدف  دو  شفافیت 
نخست، افزایش اعتماد عمومی و سرمایۀ 

که  حیث  این  از  نهادهاست؛  اجتماعی 
و  ساده  به صورت  مدیران،  می بینند 
و  عمومی  اموال  و  کار  گزارش  صریح، 
نحوۀ هزینه کرد آن ها را در اختیار عموم 

قرار می دهند.
شهردار کرمان، هدف دوم از شفافیت را 
مبارزۀ ساختاری با حیف و میل ها دانست 
و افزود: بسیاری از ساختارهای قراردادی 
عمومی  نظارت  با  جز  اداری  روابط  و 
نخبگان و در اختیار قرار دادن اطالعات، 

اصالح نمی شود.
 29 مادۀ  در  کرد:  خاطرنشان  شعرباف 
مؤسسات  بر  عالوه  توسعه،  ششم  برنامۀ 
عمومی  نهادهای  و  دولتی  نهادهای  و 
ولی  نظر  زیر  ارگان های  غیردولتی، 
مزایای  و  نیز مکلف شده اند حقوق  فقیه 
کارمندان خود را در سامانه ای شفاف در 
انظار عموم قرار دهند و صراحتاً قید شده 
غیر از نهادهای نظارتی، باید عموم مردم 

هم بتوانند این اطالعات را ببینند.
وی با بیان اینکه این حق مردم است که 
بدانند اموال عمومی در بخش های حقوق 
توزیع  چطور  قراردادها  و  دستمزد  و 
می شود، افزود: شهرداری کرمان براساس 
و  دارد  عهده  بر  قانون  طبق  که  رسالتی 
براساس شعارهای منتخبان شورای ششم 

اطالعات  انتشار  زمینۀ  در  انتخابات،  در 
حقوق و مزایای کارمندان پیش قدم شده 
و بدون هیچ گونه دخل و تصرفی به صورت 
واقع بینانه، دریافتی خالص، کسورات بیمه 
و مالیات و اضافه کار 216۸ کارمند خود 

را در اختیار عموم قرار داده است.
گام  در  داد:  ادامه  کرمان  شهردار 
حجمی  نیروهای  اطالعات  هم  بعدی 
و  مزایده ها  قراردادها،  غیرمستقیم،  و 
فضای  تا  شد  خواهد  منتشر  مناقصه ها 
از  شهرداری ها  برای  شفافی  و  شیشه ای 

بیرون ایجاد شود.
اقدام  این  اینکه  بر  تأکید  با  شعرباف 
به  عمومی  اعتماد  بازگشت  موجب 
شهرداری ها می شود، افزود: انتشار شفاف 
حس  مردم  می شود  موجب  اطالعات 
کنند که راحت می توانند با این مجموعه 
ارتباط برقرار کنند و این افزایش سرمایۀ 
اجتماعی، آورده های اقتصادی و اجتماعی 

هم برای شهرداری خواهد داشت.
وجود  تصور  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
میزان  به  مربوط  داده های  که  دارد 
نهادهای  و  شهرداری  نیروهای  دریافتی 
تصریح  است،  شخصی  مسئله ای  دولتی، 
تعیین تکلیف  را  موضوع  این  قانون،  کرد: 
ضمن  می داند؛  عمومی  را  آن  و  کرده 

وقتی  می کند  ایجاب  هم  منطق  اینکه 
عمومی  اموال  از  نهادی  درآمدی  منبع 
توزیع آن هم جزو  نحوه  از  اطالع  است، 

حقوق عمومی باشد.
در  کرد:  خاطرنشان  کرمان  شهردار 
حوزه های رفاهی شهرداری در دوره های 
برخی  و  شده  ایجاد  کاستی های  گذشته 
شفافیت  که  بودند  نگران  کارمندان 
آن ها  دریافتی  کاهش  سبب  اطالعات 
که  صورتی  در  شود؛  آینده  سال های  در 
شفافیت باعث اصالح ساختاری در توزیع 
با  را  مزایا  و  حقوق  و  می شود  درآمدها 
عدالت محور  به صورت  بیشتری  اطمینان 

می توانیم افزایش دهیم.
خواستۀ  این  کرد:  بیان  شعرباف 
اطالعات  انتشار  شفافیت  که  کارمندان 
و  نباشد  کارمندان  به  منحصر  حقوق 
شورا،  اعضای  مشاوران،  حقوق  اطالعات 
حق جلسات و قراردادها هم اعالم شود، 

حتماً انجام خواهد شد.
سایر  کرد  امیدواری  اظهار  وی 
و  دولتی  نهادهای  و  شهرداری ها 
بیت المال  از  نحوی  به  که  ارگان هایی 
ارتزاق می کنند، به این حرکت بپیوندند؛ 
انقالب  و  نظام  برای  آن  ثمرات  چراکه 

خوب است. 

اعالم  کرمان  های  شهرستان  سو  یک  از 
می کنند با کمبود مرغ گرم مواجه هستند اما 
سهمیه  می گویند  امر  مسؤالن  دیگر  سوی  از 
در  شهرستان ها  برای  شده  پشتیبانی  مرغ 
برخی از مناطق بویژه جنوب این استان جذب 

نمی شود.
بازرگانی و توسعه و  ایرنا، معاون  به گزارش 
دوشنبه  کرمان  استان  سازمان صمت  تجارت 
در ستاد تنظیم بازار کرمان با اشاره به وضعیت 
قیمت مرغ در این استان می گوید: قمیت مرغ 
در زمانی که کمبود تولید وجود داشته باشد؛ 

افزایش می یابد.
قیمت  تعیین  البته  افزود:  قوام  محمدرضا 
براساس سقف قیمتی که تهران اعالم می کند 
در استان ها مشخص می شود و هیچگاه در 
باالتر  اعالمی  قیمت  از سقف  نباید  ها  استان 
های  کمیته  تولید  ازدیاد  زمان  در  اما  باشیم 
قیمت گذاری در استان ها تشکیل می شود و 
اگر نیاز باشد )با توجه به افزایش تولید( نسبت 
تنظیم  ستاد  به  پیشنهاد  و  قیمت  کاهش  به 

بازار اقدام می کنند. 
وی تصریح کرد: به نظر می رسد تولید مرغ 
گرم در کرمان وضعیت مطلوبی دارد و تولید 
باال رفته است لذا پیش بینی می شود در این 
هفته یا هفته آینده در رابطه با قیمت جدید 
مرغ جلسه ای برگزار می شود تا تصمیم گیری 

شود. 
در  که  مرغی  سهمیه  به  اشاره  با  وی 
شود  می  اعالم  ها  شهرستان  برای  پشتیبانی 
بویژه جنوب  ها  از شهرستان  برخی  توسط  و 

در  افزود:  شود  نمی  جذب  کرمان  استان 
قرارگاه امنیت غذایی مطرح شد بخشی از این 
مرغی که جذب نمی شود توسط کشتارگاه ها 

منجمد و به قیمت مرغ گرم عرضه شود. 
باور  را  عباس  حضرت  قسم  دانیم  نمی 

کنیم یا ُدم خروس!
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
ادامه به مازاد تولید  استانداری کرمان نیز در 
مرغ در این استان اشاره کرد و گفت: همانند 
سو  یک  از  ایم  شده  آسیاب  زیرین  سنگ 
به  که  گیرند  می  تماس  ما  با  ها  شهرستان 
می  دیگر  از سوی  و  نداریم  مرغ  کافی  اندازه 
این  در  ما  و  شود  نمی  جذب  سهمیه  گویند 
باور  را  عباس  حضرت  قسم  دانیم  نمی  میان 

کنیم یا ُدم خروس!
جلسه  ای  مصوبه  در  افزود:  مهرابی  حسین 
حمل  عدم  خصوص  در  که  شده  آورده  قبل 
از  برخی  به  شده  داده  تخصیص  مرغ  گوشت 
برای  شهرستان ها توسط مباشرین مقرر شد 
از فاسد شدن گوشت مرغ چنانچه  جلوگیری 
زمان  مدت  در  دیگر  شهرستان  هر  مباشرین 
به  مرغ  گوشت  تحویل  برای  شده  تعیین 
نکردند؛سهمیه  مراجعه  َطیور  کشتارگاه های 
تخصیصی آن روز شهرستان به سایر شهرستان 
نسبت سرانه جمعیت  به  رعایت ضوابط  با  ها 

تخصیص داده شود. 
وی خاطرنشان کرد: اگر مرغ در استان های 
مجاور ارزان تر است اشکال در سیستم کمیته 

قیمت گذاری و نظارت است. 
کرمان  استان  در  مرغ  مازاد  خرید 

مشکلی ندارد
مسعودی مدیرکل پشتیبانی امور دام شمال 
کرمان نیز با اشاره به اینکه وضعیت تولید مرغ 
رسیده      تن   230 حدود  به  استان  این  در 
ما  مازاد  خرید  بحث  با  رابطه  در  گفت:  است 
مرغ  کردیم  اعالم  آذرماه  از  و  نداریم  مشکلی 
مازاد را کیلویی30 هزار تومان درب سردخانه 

خریداری می کنیم 
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان نیز 
مقرر  غذایی  امنیت  قرارگاه  جلسه  در  افزود: 
شد در کشتارگاه با نظارت دستگاه های متولی 
استان  این  های  شهرستان  بین  مازاد  مرغ 

توزیع شود.
کرمان  مجاور  های  استان  در  مرغ  نرخ 

ارزان تر است
ماهی  و  مرغ  قصاب،  صنف  اتحادیه  رییس 

استان کرمان نیز می گوید: نرخ مرغ در استان 
فروشگاه  برخی  و  است  تر  ارزان  مجاور  های 
می  را خریداری  مرغ  دیگر  های  استان  از  ها 
کنند به همین دلیل نرخ مرغ را ۵00 تومان 

کاهش دادیم.
دارد  امکان  اگر  گفت:  منصوری  عبدالرضا 
دامپزشکی جلوی مجوزهای خرید مرغ خارج 

از استان را به مدت محدودی بگیرد.
طرح شفاف سازی وزارت صمت چیست؟ 
سازمان  تجارت  و  توسعه  و  بازرگانی  معاون 
صمت استان کرمان در بخش دیگری از ستاد 
قیمت  درج  اینکه  به  اشاره  با  بازار  تنظیم 
عنوان  به  تولید  واحدهای  توسط  تولیدکننده 
صنعت،  وزارت  که  است  سازی  شفاف  طرح 
معدن و تجارت به دنبال اجرایی شدن آن در 
تولیدکنندگان  کلیه  افزود:  است  کشور  سطح 

وزارتخانه  که  منتخبی  کاالهایی  براساس 
اعالم کرده نسبت به درج قیمت اقدام کنند.

تولیدکننده  از  بعد  مراحل  در  گفت:  وی 
فروشان،  عمده  پخش،  های  شرکت  شامل 
ای  زنجیره  های  فروشگاه  و  فروشان  خرده 
می شود حداکثر هزینه های توزیع، فروش و 
حمل و نقل 30 درصد است که باید به قیمت 
قیمت مصرف  مبنا  و  اضافه شود  تولیدکننده 

کننده می شود. 
سازمان  تجارت  و  توسعه  و  بازرگانی  معاون 
 2 حدود  از  کرد:  بیان  کرمان  استان  صمت 
اعالم  استان ها  به  ماه قبل طی چهار مرحله 
با  باید  منتخب  کاالهای  از  بعضی  که  کردند 
درج قیمت تولید انجام شود و کارهای کنترلی 
پیگیری  حال  در  بازرسان  توسط  نظارتی  و 
است و امیدواریم ظرف مدت زمانی که اعالم 
شده کلیه واحدهای تولیدی و اجناس و کاالها 
روی  بر  کننده  تولید  قیمت  درج  به  نسبت 

کاالها اقدام کنند. 
قوام با اشاره به اینکه اولین مرحله این طرح 
اجرا  تیرماه   23 مرحله  آخرین  و  آذرماه   19
تمام  تدریج  به  کرد:  خاطرنشان  است  شده 
به درج قیمت و واحدهای  باید نسبت  کاالها 
توسط  مرور  به  که  کنند  اقدام  تولیدی 

وزارتخانه اعالم می شود.
حسینی نژاد مدیرکل صنعت و معدن کرمان 
صمت  وزارت  سازی  شفاف  طرح  به  اشاره  با 
گفت: درج قیمت برای 43 واحد در این استان 
شروع شده و حدود 130واحد تولید کننده نیز 

در دست اقدام است.

یادداشت: 

نقطهای

روشنتر

ازخود
برای  تا  باشم  داشته  دوستت  خواهم  می 
زندگی کردن به نقطه ای روشن تر از خودم 
وصل  قشنگ  ی  بهانه  یک  به  باشم.  متصل 
باشم. می خواهم دوستت داشته باشم تا مگر 
و  شکسته  نداشته،  و  داشته  نیست،  و  هستی 
نیستی ولی در  اینجا  بیاورم.  افراشته را دوام 
پیدا  تو  با  روز  یک  و  داری  جریان  ذهنم 
خواهم شد و جنازه ام را کنار دردهای تو پیدا 
ندارند.  اهمیت  ها  جنازه  ولی  کرد  خواهند 
آنچه که اهمیت دارد در جریان زنده بودن 
اتفاق می افتد. من امروز که زنده ام مسئولم 
تو  دهم.  ارائه  زیباتری  تصویر  زندگی  از  تا 
زیبایی  بتوانم  تا  داشت  خواهم  دوست  را 
ها را درک کنم و درد را ترک کنم. تو را 
دوست خواهم داشت که نقشه های زندگی 
را بخوانم و رازها را بدانم و تا آخرین لحظه 
برقرار بمانم تا جهان روی پاشنه ی خودش 
بچرخد. هیچ حرفی آزارم ندهد و به گالیه 
ها اعتنا نکنم به احترام دوست داشتن تو را با 
تمام آرزوهایت آزاد خواهم گذاشت ولی 
برای  داشت.  برنخواهم  لبخندهایت  از  دل 
اما  بهترین تصمیم های دنیا را بگیر  خودت 
برای من همین که حالت خوب باشد کافی 
است. همین که نبض جهان در دستت باشد 
برای دلخوشی هایم کافی است و اشکم بند 
می آید. ایستادگی ام به کوه دماوند می ماند. 
قشنگی  حس  ماند.  می  الوند  های  ریشه  به 
دوستت  داری.  جریان  من  در  که  هستی 
خواهم داشت تا سهم بیشتری از آرامش در 
جهان جاری شود. با این همه ارزشمندی ات 
دست از خویشتن برندار به آرزوها و اهداف 
را  تو  باش که جهان  داشته  ایمان  و  بده  بها 
می خواهم دوستت  نخواهد گذاشت.  کنار 
داشته باشم تا آمدن و زندگی کردن، رفتن و 

فراموش کردن را از تو یاد بگیرم.
تو را برای جهان دوست خواهم داشت 

برای بیکران دوست خواهم داشت 
تو را همیشه میان تنهایی 

میان درد دوستان دوست خواهم داشت

به قلم
مهناز سعید
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:دارد- رانندگی  تخلفات  به  رسیدگی  قانون   30 ماده  بدنه:ندارد-نقص 

درصد الستیک:عقب 50 درصد،جلو 50 درصد
وضعیت بدنه )و اتاق(:

درب های جلو و عقب طرفین و گلگیر عقب سمت چپ ضربه خورده 
و فرو رفتگی دارند و طلق چراغ خطر عقب سمت چپ و چراغ های 
کوچک جلو دو طرف آن شکسته اند و شماره کیلومتر قابل رویت نبود.

وضعیت فنی:
سالم  بنظر رسید.

تغییرات انجام شده:
موتور تعویض و حک آن دستکوب تشخیص داده شد.

که در پارکینگ  شاهین واقع در شرف آباد  کرمان متوقف شده   
باطری  فقدان  بلحاظ  شده  ذکر  وضعیت  به  توجه  با  توضیحات:ارزیابی 
آتی  های  هزینه  گرفتن  نظر  در  با  و  نگردید  رویت  کیلومتر  شماره 
مربوط به طی مراحل تعویض موتور بدون مجوز که طبق نظر کارشناس  
رسمی مرکز کارشناسان قوه قضائیه  به مبلغ       400.000.000    ریال)  
چهارصد  میلیون ریال ( معادل  چهل   میلیون تومان قیمت پایه برآورد 

گردیده است.
مزایده از ساعت 9 الی 12 ظهر روز یک شنبه  مورخ   1400.12.08   در 
اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط 
طبقه دوم سالن اجتماعات شهید نصر از طریق مزایده بفروش میرسد و 
مزایده از مبلغ پایه کارشناسی به مبلغ چهارصد میلیون ریال ریال معادل  
چهل  میلیون تومان که قطعی گردیده شروع و باالترین مبلغ پیشنهادی با 
پرداخت ده درصد فروخته خواهد شد. خریدار مکلف است مابه التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع 
حساب  به  را  فروش  مانده  مقرر  مهلت  ظرف  که  صورتی  در  و  نماید 
سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه 
واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید میگردد. بدهی های مالیاتی و 
اینکه رقم قطعی آن  از  اعم  تاریخ مزایده  تا  عوارض شهرداری و غیره 
از  مزایده است. ضمن آنکه پس  برنده  بعهده  باشد  نشده  یا  معلوم شده 
های  هزینه  بابت  پرداختی  وجوه  مازاد  وجود  صورت  در  مزایده  انجام 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد میگردد. طالبین می توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند.

تاریخ انتشار:    1400.11.20      1275496
 علیرضامحمدیکیا
رئیسادارهاجرایاسنادرسمیکرمان
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کردم..." گلچین معانی  و شعر زیبای "نگهش سوی دگر بود و نگاهش  احمد 
شاعر  معانی  گلچین  شعراحمد  و  هنر  و  فرهنگ 
معاصر ایرانی نه تنها شاعر بلکه ادیب و نویسنده مطرح 
وارد  شاعری  و  شعر  وادی  در  سالگی  سیزده  از  ایرانی 
و  پژوهشگر  و  شاعر  معانی  گلچین  احمد  است  شده 
نویسنده ایرانی که در خانواده ای مذهبی به دنیا آمده 
است و در وزارت دادگستری مشغول به کار می شود. 
به تنظیم فهرست کتب خطی  ایرانی  نامدار  این شاعر 
در استان قدس رضوی همت گماشته پس از درگذشت 
و در مقبره آرامگاه فردوسی به خاک سپرده شده است. 
در ادامه با زندگینامه و اشعار این شاعر ایرانی آشنا می 

شوید...
احمد گلچین معانی

نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم
دیده روشن به صفای رخ ماهش کردم

تا برم ره به دل آن گل خندان چو نسیم
گاه و بیگاه گذر بر سر راهش کردم

همچو آن تشنه که راهش بزند موج سراب
اشتباه از نگه گاه به گاهش کردم

دیدمش گرم سخن دوش چو در صحبت غیر

غیرتم کشت ولی خوب نگاهش کردم
دور از آن زلف پریشان دلم آرام نیافت

گرچه زندانی شبهای سیاهش کردم

حاصل شمع وجودم همه اشک آمد و آه
وآنقدر سوختم از غم که تباهش کردم

مهربان گشت مه من به سرودی “گلچین”

تا نثار قدم این مهر گیاهش کردم
علی  فرزند  گلچین  به  متخلص  معانی  گلچین  احمد 
اکبر از شاگردان بزرگ معاصر است . وی در سال ۱۲۹۵ 
در تهران متولد شد . پس از پایان دوران تحصیل ابتدایی 
و متوسطه در سال ۱۳۱۳ در اداره ثبت اسناد و مدارک 
به خدمت مشغول شد و ضمن انجام خدمت دولتی به 
همکاری با روزنامه و مجله های کشور پرداخت و اشعار 
نام های مستعار سیمرغ ،  با  سیاسی و فکاهی خود را 
سجاف دفتر ، اشعر الممالک ، شاعر باشی ، لجباز ، توچه 

، سارق دیوار در روزنامه های ایران منتشر کرد .
ادبی  انجمن  و  نظامی  حکیم  ادبی  انجمن  در 
فرهنگستان عضویت داشت و سال ها دبیر اول و رئیس 

دبیر خانه انجمن ادبی فرهنگستان بود.
مجموعه اشعار احمد گلچین معانی

از سال ۱۳۳۰تا ۱۳۳۸ بعد از ظهر ها در کتابخانه ملی 
در سال  و  داشت  اشتغال  کتابداری  به  تهران  در  ملک 
۱۳۳۸ به کتابخانه مجلس شورای ملی منتقل شد و در 

اسفند ۱۳۴۲ بازنشسته شد
امور  کارشناس  سمت  به   ۱۳۵۵ تا   ۱۳۴۳ سال  از 

آستان  تولیت  نیابت  فرهنگی  مشاور  و  ها  کتابخانه 
قدس رضوی در مشهد به خدمت اشتغال داشت.

تهران  در   ۱۳۷۷ سال  در  پژوهشگر  شاعر  این  وفات 
اتفاق افتاد. پیکر او در مقبره الشعرای آرامگاه فردوسی 

به خاک سپرده شد.
مه روی تو، شب موی تو، گل بوی تو دارد

گلزار جهان خرمی از روی تو دارد
گردون که سرا پای وجودش همه چشم است

پیوسته نظر در خم ابروی تو دارد
مهتاب شب افروز که از هاله کند زلف

خود سایه ای از خرمن گیسوی تو دارد
نرگس که نظر باز بود در صف گل ها
تا چشم تو را دیده نظر سوی تو دارد

با نکهت زلف تو نسیم سحری را
هر جا نگرم سر به تکاپوی تو دارد

تا ساقی این بزم تویی باده ی گلرنگ
این گرمی و لطف از اثر خوی تو دارد

گلچین که به شیرین سخنی شهره ی شهر است
لطف سخن از لعل سخنگوی تو دارد

مواجهه حوزه علمیه با فلسفه غرب چگونه بود؟

با ترجمه سروش حبیبی منتشر شد؛

حضورمجدد»سگسفید«رومنگاریدرکتابفروشیها

محمد فنایی اشکوری گفت: عمدتاً موانع ذهنی برای 
شناخت بیشتر فلسفه غرب در حوزه وجود دارد، البته 
این سخن به معنای آن نیست که همه حوزه گرفتار این 
موانع هستند ولی به هر حال وجود دارد چون فلسفه 
حتی فلسفه اسالمی در حاشیه است. لذا فلسفه غرب 
درخوری  توجه  آن  به  و  است  حاشیه  حاشیه  در  هم 

نمی شود.
و  آموزشی  مؤسسه  استاد  اشکوری،  فنایی  محمد   
»مواجهه  علمی  نشست  در  خمینی)ره(  امام  پژوهشی 
حوزه علمیه با فلسفه غرب« با بیان اینکه فلسفه یونان 
را  آن  و  شد  ترجمه  مسلمین  سوی  از  اولیه  قرون  در 
آموختند و برای آن شرح و تفصیل نوشتند و آن را نقد 
یونانی،  از میراث فکری اسالمی و  با استفاده  کردند و 
فلسفه اسالمی را سامان دادند، ولی بعد از فارابی و ابن 
اسالمی  فلسفه  در  گفت:  یافت،  جدیدی  ماهیت  سینا 
یونانی  فلسفه  با  تمایز  وجه  عنوان  به  توحیدمحوری 
از  قیامت  و  مرگ  از  پس  حیات  و  نبوت  نیز  و  مطرح 

سوی فالسفه اسالمی وارد فلسفه شد.
یونانی  فلسفه  از  جامعی  تصویر  ما  اینکه  ذکر  با  او 
نزد فالسفه اسالمی نداشتیم، چون دسترسی مستقیم 
داد  رخ  هم  تاریخی  اشتباهات  برخی  و  نداشت  وجود 
که مصداق آن نسبت دادن کتاب اثولوجیا به افالطون 
بود، افزود: با وجود این فلسفه یونانی به فلسفه اسالمی 
جذب شد. در مرحله بعد فلسفه از عالم اسالمی به غرب 
رفت و آثار ابن سینا، ابن رشد و غزالی و... در اندلس 
و  آکوئیناس  در  سینا  ابن  فلسفه  تأثیر  و  شد  ترجمه 
استادش و متکلمان بعد از آنها به خوبی دیده می شود.

فنایی اشکوری بیان کرد: فالسفه قرون وسطا از فلسفه 
با  از طریق فالسفه اسالمی  و  آموختند  بسیار  اسالمی 
چطور  که  گرفتند  یاد  و  شدند  آشنا  یونانی  فالسفه 
می توان از فلسفه ارسطویی برای دفاع از دین استفاده 
تجرد  یا  وجود خدا  برای  آکوئیناس  که  براهینی  کرد؛ 
نفس ذکر کرد برگرفته از آرای ابن سینا بود. البته این 

مواجهه بعد از جنگ های صلیبی و پایان اندلس و نیز 
ایرانی و اسالمی به اروپا قطع شد  ترجمه آثار فالسفه 
و آخرین فردی که فالسفه غربی با او آشنا شدند ابن 
رشد بود. این ارتباط به نحوی قطع شد که مالصدرا و 
وجود همدیگر  از  می زیستند  دوره  یک  در  که  دکارت 
به  یونانی  فلسفه  ورود  در  که  نکته  ای  نبودند،  مطلع 
جهان اسالم و فلسفه اسالمی به غرب وجود دارد این 
است که این تأثیرات یک طرفه بود و تعاملی بین آنها 
به  اینکه  تا  انجام نشد  شکل نگرفت و مبادله طرفینی 
دوره جدیدی رسیدیم و فلسفه غربی از دوره مشروطه 

وارد جهان اسالم و ایران شد.
که  فروغی  محمدعلی  کرد:  تصریح  اشکوری  فنایی 
آشنا  فرانسه  زبان  و  غرب  فلسفه  اسالمی،  فلسفه  با 
در  فلسفه  به جریان  فلسفه غرب  تاریخ  تدوین  با  بود، 
در  فلسفه  گروه  تشکیل  با  کرد.  بزرگی  خدمت  ایران 
دانشکده ادبیات به تدریج آثاری ترجمه شد. در حوزه 
هم اولین عالمی که به صورت جدی وارد بحث فلسفه 
و  بود  آشنا  فرانسوی  با  وی  بود؛  شعرانی  عالمه  شد 
آثارش نشان می دهد که آشنایی عمیقی با فلسفه غرب 
داشت. متأسفانه کار عالمه شعرانی از سوی معاصران و 
شاگردانش تداوم نیافت. به همین دلیل کار او مؤثر نبود 

و جریان ساز نشد.
مواجهه جدی با فلسفه در دوره معاصر

از  غرب  فلسفه  با  حوزه  جدی تر  مواجهه  افزود:  وی 
مرحوم  توسط  و  گرفت  شکل  طباطبایی  عالمه  زمان 
مطهری و عالمه مصباح تداوم یافت؛ البته مواجهه اول 
ایشان با مارکسیسم بود که طرفداران زیادی پیدا کرد 
اندیشه مارکسیسم را شرح و بسط  نویسندگانی هم  و 
دادند و تبلیغ  کردند. علمای دینی وقتی دیدند که خطر 
این  با  مبارزه  پرچم  دارد  وجود  کشور  در  مارکسیسم 
این  برافراشتند و عالمه و شاگردانش در  را  ایدئولوژی 
مسیر موفق عمل کردند. از آنجا که این فالسفه مستقیماً 
با مباحث مارکسیسم که در کشور بومی شده بود روبه رو 

شدند آشنایی عمیقی با فلسفه مارکسیسم و مدافعان آن 
پیدا کردند و از سویی مارکسیسم مانند فلسفه دکارت و 
آن  نقد  در  بنابراین  نداشت.  و دشواری  پیچیدگی  کانت 
موفق شدند. البته این بزرگان به مواجهه با تجربه گرایان 
و عقل گرایان هم پرداختند که در آثار شهید مطهری و 
عالمه مصباح در قالب فلسفه اخالق و فلسفه تاریخ و ... 

توسعه یافت و فلسفه اسالمی رشد کرد.
خمینی)ره(  امام  پژوهشی  آموزشی  مؤسسه  استاد 
گفت: یکی از تحوالت این دوره نوشتن آثار فلسفی به 
زبان فارسی بود، زیرا مخاطبان دانشگاهی و حوزوی این 
با عربی و انگلیسی  نوع مباحث افزایش یافت و عمدتاً 
برای ساده نویسی  زیادی  نبودند. همچنین تالش  آشنا 
انجام شد. سه نفر دیگر هم نقش زیادی در این مسیر 
در  که  جعفری،  محمدتقی  عالمه  مرحوم  کردند؛  ایفا 
نجف آثار اندیشمندان غربی را مطالعه کرد، به خصوص 
از  وجوهی  به  و...  انسان شناسی  عدالت،  مباحث  در 
حائری  مرحوم  دیگر  شخص  کرد،  توجه  غرب  فلسفه 
در  آکادمیک  صورت  به  را  غرب  فلسفه  که  بود  یزدی 
استاد  و  دارد  انگلیسی  زبان  به  آثاری  و  خوانده  غرب 

دیگر مرحوم احمدی بود.
استادان مؤثر در معرفی فلسفه غرب

سه  البته  اینکه  بیان  با  خمینی  امام  مؤسسه  استاد 
استاد متأخر به اندازه استادان قبل مؤثر نبودند آن هم 
این دلیل که عمدتا در فضای دانشگاهی کار  به  شاید 
کردند و در حوزه نبودند، افزود: مرحله دیگر از مواجهه 
فلسفه اسالمی با غرب معطوف به بعد از انقالب است؛ 
در این دوره توجه به فلسفه غرب به عنوان یک جریان 
عام و وسیع مطرح و نیز دسترسی به فلسفه غرب خیلی 
آسان و آثار زیادی ترجمه شد؛ طالب قابل توجهی هم 
وارد رشته فلسفه شدند و به تدریج با زبان انگلیسی هم 
آشنایی بیشتری یافتند و مجموعه عوامل سبب شد تا 
افراد بیشتری از درون حوزه با فلسفه غرب آشنا شوند.

فنایی اشکوری گفت: در این دوره فلسفه های مضاف 

مانند فلسفه اخالق و فلسفه دین و آثار تطبیقی با آثار 
فالسفه غربی توسعه پیدا کرد و تالش شد که با رویکرد 
اسالمی به این مباحث پرداخته شود. البته کمبودهایی 
از  بیش  غرب  فلسفه  با  حوزویان  آشنایی  دارد؛  وجود 
وساطت  با  گاهی  و  غیرمستقیم  باشد  مستقیم  آنکه 
درخور  آثار  است.  روشنفکران  برخی  و  دانشگاهیان 
با  مطلوبی  مواجهه  همچنان  ولی  دارد،  وجود  تقدیری 

فلسفه غرب نداریم و در آغاز راه هستیم.
موانع فراروی شناخت فلسفه غرب

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه عمدتاً موانع ذهنی 
برای شناخت بیشتر فلسفه غرب در حوزه وجود دارد، 
که  نیست  آن  معنای  به  سخن  این  البته  کرد:  اظهار 
حال  هر  به  ولی  هستند  موانع  این  گرفتار  حوزه  همه 
وجود دارد؛ اوال فلسفه حتی فلسفه اسالمی در حاشیه 
و  است  حاشیه  حاشیه  در  هم  غرب  فلسفه  لذا  است. 
به آن توجه درخوری نمی شود. هنوز کسانی می گویند 
که فلسفه غرب فلسفه نیست. شاید دلیل آن مواجهه 

با برخی موضوعاتی است که در سنت اسالمی نیست.
فنایی اشکوری تصریح کرد: تلقی شبهه ای هم وجود 
دارد و سبب شده که فلسفه غرب از سوی حوزه جدی 
گرفته نشود. شبهه با مسئله تفاوت دارد؛ مسئله راه حل 
توهم است  از  ناشی  فنی و علمی می طلبد ولی شبهه 
شبهه  کنیم.  ابالغ  مقابل  طرف  به  را  پاسخش  باید  و 
بلکه محصول نفهمیدن و عدم  بر تفکر نیست،  مبتنی 
تفکر است. اگر فالسفه قدیم به فلسفه یونانی فقط نگاه 
ایجاد شبهه داشتند، فلسفه اسالمی پدید نمی آمد. آنها 
آن  با  احترام  با  و  گرفتند  جدی  خیلی  را  فلسفه  این 
و  کردند  تحلیل  و  تجزیه  و  آموختند  و  شدند  مواجه 
شرح و نقد بر آن نوشتند و حتی زیادتر از حد احترام 
حد  در  را  یونانی  فالسفه  گاهی  ما  فیلسوفان  کردند. 
روی حسن  از  که  کردند  معرفی  پیامبر)ص(  شاگردان 
ظن است و پایه تاریخی ندارد. آثار افالطون و ارسطو 
نشان نمی دهد که آنان پیامبر یا حتی افرادی متدین و 

شاگرد انبیاء بودند. البته در گذشته کسانی بودند که 
با  نیز  و  بودن طرد  دلیل مشرک  به  را  یونانی  فالسفه 
مواجهه  فالسفه  عمده  ولی  می کردند،  مخالفت  فلسفه 

محترمانه ای داشتند. 
فلسفه غرب فلسفه واحدی نیست

این  دیگر  نادرست  تلقی  کرد:  بیان  اشکوری  فنایی 
است که فلسفه غرب یکدست است، در صورتی که در 
غرب هم فلسفه های زیادی وجود دارد که حتی برخی 
از آنها با فلسفه اسالمی نزدیکی بیشتر دارند تا برخی از 
فلسفه های غربی دیگر. مثاًل فلسفه توماس آکوئیناس با 
فلسفه ابن سینا شباهت زیادی دارد و فاصله ای که ابن 
سینا با فلسفه راسل دارد آکوئیناس هم با راسل دارد. 
تلقی اشتباه دیگر از فلسفه غرب، مادی و ماتریالیستی 
تا طالب کمتر  بودن آن است و همین سبب می شود 
فلسفه  بزرگان  در  تلقی  این  )البته  بروند  آن  به سمت 
خداپرست  غربی  فالسفه  بیشتر  نیست(.  رایج  حوزه 
هستند و آثار آنان پر از اثبات وجود خداوند است. البته 
فلسفه های مادی به خصوص در دوره اخیر وجود دارد. 
تلقی نادرست دیگر این است که فلسفه غرب شک گرا 
و نسبی گراست، در صورتی که شک گرایی جریان بسیار 
می شود  گفته  مثال  یا  است  غرب  فلسفه  در  کوچکی 
اکثر فالسفه  فلسفه غرب حس گراست، در صورتی که 

غربی عقل گرا بودند نه حس گرا.
وی تصریح کرد: این نوع جریانات در غرب نقد شده 
نام  به  واحدی  و  یکدست  تفکر  و  نظام  با  ما  و  است 
فلسفه غرب روبه رو نیستیم. منشأ این تلقی ها این بود 
که عمدتاً مترجمان به سمت ترجمه آثار این جریانات 
اقلیت رفتند یا روشنفکران این جنبه ها از فلسفه غرب 
را پررنگ کردند و جنبه دیگر را رها کردند. ما باید از 
این مرحله عبور کنیم و فلسفه غرب را به عنوان فلسفه 
که  است  این  دیگر  غلط  تلقی  بشناسیم.  رسمیت  به 
فلسفه اسالمی نیازمند استاد است ولی آموختن فلسفه 

غرب نیاز به استاد ندارد.

چاپ جدیدی از کتاب »سگ سفید« رومن گاری 
با ترجمه سروش حبیبی منتشر شد. نویسنده در این 
کتاب به تبعیض و کشمکش نژادی بین سیاه پوستان 

و سفیدپوستان در آمریکا پرداخته است.
است  داستانی  گاری،  رومن  اثر  سفید«  "سگ    
در  نژادی  موضوع کشمکش  به  آن  در  نویسنده  که 
آمریکا پرداخته و نکته متمایزکننده کتاب این است 
که کشمکش و درگیری های توصیف شده در رمان از 
بیگانه ای روایت می شود که خود در نهضت  دیدگاه 
از  و  داشته  فعالیت  فرانسه  مقاومت  ضدفاشیستِی 
مبارزین بوده؛ اما همین فرد سال ها بعد در آفریقا با 

همسری سیاه پوست ازدواج می کند.
"سگ سفید« روایتی است مابین داستان، جستار 
این کتاب را می توان روایتی مستندگونه  و گزارش؛ 
کینگ  لوتر  مارتین  مرِگ  از  بعد  دوره  در  آمریکا  از 
تجربیات  فرانسوی،  نویسنده  گاری،  رومن  دانست. 

روزمره خود را در زمان زندگی در آمریکا در »سگ 
سفید« به رشته تحریر درآورده است.

دارد  اشاره  داستان  در  سگی  به  نیز  کتاب  عنوان 
که به گونه ای تربیت شده تا عاشق سفیدپوستان و 
یک سِگ سیاه ستیز باشد. همانگونه که در بخشی از 

به  که  تربیت شده  عمد  به  این سگ  آمده:  داستان 
سیاه پوست ها حمله کند... هر بار که سیاهی از نزدیکِی 
خانه عبور می کند، حیوان هار می شود، اما با سفیدها 

هیج!
ُدم می جنباند و دست می دهد... 

رومن گاری در این کتاب سعی کرده واقعیت ها را 
همانگونه که دیده روایت کند و داستانی که در نهایت 
با سیاهان  به نوعی دلجویی و همدردی  خلق کرده 

است.
کتاب  با  را  گاری  رومن  کتاب دوستان  اغلب  گرچه 
رو«  پیش  »زندگی  یا  کوپر«  گری  »خداحافظ 
می شناسند؛ اما »سگ سفید« بی شک یکی از برترین 
و محبوب ترین آثار این نویسنده محسوب می شود که 

به زبان های مختلفی در جهان ترجمه شده است.
 این نویسنده در سال ۱۹۱۴ به دنیا آمد و دسامبر 
و  بود  کاتِسف  رومن  او  اصلی  نام  درگذشت.   ۱۹۸۰
و  خلبان  کارگردان،  عنوان  به  نویسندگی،  بر  عالوه 

دیپلمات فرانسوی هم فعالیت کرده بود.
آثار  کشورمان،  قدیمی  مترجم  حبیبی،  سروش 
متعددی را در کارنامه حرفه ای خود دارد. »گل های 
معرفت« اثر اریک امانوئل اشمیت، »زمین انسان ها« 

اثر آنتوان دو سنت اگزوپری، »دایی وانیا« و »بیابان« 
»شب های  و  ایتالیا«  »میدان  چخوف،  آنتون  اثر 
کوپر«  گاری  »خداحافظ  تابوکی،  آنتونیو  اثر  هند« 
و صلح«،  گاری، »جنگ  رومن  اثر  سفید«  و »سگ 
اثر  ایلیچ«  ایوان  »آناکارنینا«، »پدر سرگی«، »مرگ 
لئو تولستوی، »چشمان بازمانده در گور« اثر میگل 
آنخل آستوریاس، »هنر و اجتماع« و »هنر امروز« اثر 
هربرت رید، »نارتسیس و گلدموند«، »سیدارت ها«، 
قصه ها«،  دیگر  و  »گورزاد  من«،  دوست  »داستان 
»سفر شرق« و »قصه ها« اثر هرمان هسه، »ابلوموف« 
»شیاطین«،  »قمارباز«،  »ابله«،  گنچاروف،  ایوان  اثر 
اثر  میزبان«  »بانوی  و  »همزاد«  روشن«،  »شبهای 
با  که  هستند  آثاری  از  برخی  داستایوسکی  فیودور 

ترجمه حبیبی منتشر شده اند.
"سگ سفید« با ترجمه این مترجم پیشتر از سوی 

ناشران مختلف به چاپ رسیده بود.
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سواد رسانه  ای؛ شاخصی برای نشر یک رویداد

آشنایی با هنر چاپ قلمکار از هنرهای سنتی و اصیل ایرانی

ایرنا: سواد رسانه  ای به ما یاد می  دهد که 
ویژگی  ها و مشخصات منحصر به فرد هر پیام 
و  با هنجارها  آن  زدن  با محک  و  بشناسیم  را 
قوانین جامعه، اقدام به نشر و یا عدم نشر آن 
کنیم، حال یک صفحه شخصی داشته باشیم یا 

یک خبرگزاری یا یک رسانه اصلی.
این روزها معموالً شاهد پخش تصویری خشن 
در صفحه شخصی افراد و یا دریافت یک پیام 
کاربر  یک  یا  دوست  یک  طرف  از  تر  خشن  
مجازی،  فضای  در  گاهی  از  هر  یا  و  هستیم 
پیامی و یا خبری خشونت  بار دست به دست 
می  چرخد و از آن بدتر گاهی حریم خصوصی 
افراد عیان و در کوی و برزن دریافت و ارسال 
می شود و در مدل مدرن شده و امروزی رسانه  
تصاویر  برای  هشداری  ابتدا  در  اصلی  های 
خشونت بار داده می  شود و باز داستان همان 
گاه کنجکاوی  و گه  است که پخش می  شود 

مخاطب را هم بیشتر می  کند برای دیدن.
بخشی از این چرخش اطالعات و تصاویر که 
توسط  هست،  نیز  آن  کوچک  قسمت  اتفاقاً 
رسانه های نام و نشان دار انجام می شود و بقیه 
البته که توسط کاربران معمولی و در صفحات 

شخصی.
اولین سئوال برای عبور از این همه تصاویر و 
اخبار دل آزار و ذهن خراب کن، این است که 
و چگونه  مواجه شد  پدیده  این  با  باید  چگونه 
باید کرد که مثاًل  باید آن را کنترل کرد؟ چه 
یک  زندگی  لحظات  خصوصی  ترین  تصاویر 
شخص ملعبه دریافت و ارسال افراد نباشد و چه 
باید کرد که روزنامه  ها و رسانه  های زرد برای 
درآمد  آن  دنبال  به  و  مخاطب  تعداد  باالبردن 
بیشتر از آگهی به سراغ این همه ابتذال نروند؟

در طول تاریخ معاصر ایران موضوع نظارت بر 
این  که  است  بوده  ها چالش همیشگی  رسانه  
روند البته در بازه زمانی یک و نیم قرن گذشته 

بیشتر در قالب برخورد با مطبوعات نمود پیدا 
و  نوین  های  رسانه   ظهور  و  بروز  با  اما  کرده، 
شبکه  های اجتماعی، فضای نظارت بر رسانه  ها 
نیز دچار تغییرات جدی و متفاوتی شده است.

چگونگی  بررسی  دنبال  به  یادداشت  این 
بر  تنها  و  نیست  ها  رسانه   بر  نظارت  نحوه  و 
بر  نظارت  دوره  دیگر  دارد که  اشاره  نکته  این 
محتوا رو به زوال است و این روش هم، آفتاب 
لب بوم. امروزه دیگر تبادل اطالعات و اندیشه 
یابد  می   تحقق  واسطه  بی  و  زمان  درکمترین 
که البته طعم آن را در فضاهای نوین رسانه  ای 
چشیده  ایم. پس با وجود رسانه و فناوری  های 
نوین که دیگر اجازه کنترل سلبی را نمی دهند 
در  افراد  روانی  سالمت  و  جامعه  آرامش  برای 
مواجهه با خشونت چه راهی باقی مانده است؟

از سال ۱۲۵۳ قمری که روزنامه میرزا صالح 
برای  مطبوعاتی  محاکمه  اولین  تا  شد  منتشر 
روزنامه روح القدس )سلطان العلمای خراسانی( 
و همچنین سایر وقایع تاریخی در این عرصه، 

هماهنگ  برای  مقابله  فکر  با  همه  و  همه 
نگاه حاکم و  با  کردن رسانه و صاحبان رسانه 
هنجارهای موجود جامعه بوده است. اما در سال  
و کنترل فضای رسانه   نظارت  روند  اخیر  های 
ای متفاوت شده و اگر واقع بینانه  تر به موضوع 
بنگریم انجام آن بسیار مشکل و دور از دسترس 
به  نظر می  رسد، در معنا می توان گفت با وجود 
نوین  های  سه وجه قدرتمند در دنیای رسانه  
و  ارتباطی  تنوع وسایل  ای،  تکثر رسانه   یعنی 
تنوع محتوایی، عماًل حذف رسانه  ها و نظارت 

بر آنها غیرممکن و یا بسیار دشوار می  کند.
زیرا امروزه با وجود فناوری  های نوین ارتباطی 
و صاحب رسانه شدن همگان به واسطه فضای 
مجازی،که هم محتوا و هم مقصد پیام را تعیین 
می  کند و به طور همزمان افراد هم فرستنده 
و هم گیرنده جریان چند وجهی پیام هستند، 
بلکه  نیستند،  پیام  گیرنده  تنها  مخاطبان، 
فرستنده هم هستند، به طوری که همه افرادی 
که به فضای مجازی دسترسی دارند به شکل 

اصلی  شاکله  و  ارتباطی  جدید  فعاالن  بالقوه 
سپهر رسانه  ای هم می  باشند.

به سخن دیگر امروزه ارتباطات با فعال کردن 
ایجاد  معانی  گذاری  اشتراک   به  برای  اذهان 
می  شود و فرستندگان پیام و مخاطبان جمعاً 
اهداف مشترک دارند. در حال حاضر دوران قرار 
گرفتن افراد در انتهای مسیر رسانه  ها به عنوان 
دریافت کنندگان پیام پایان یافته است و آنها 

دیگر در فرایند ارتباط، شرکای فعالی هستند.
بنابراین ما در جهان امروز، از ارتباطات جمعی 
که گروهی از مخاطبین را هدف قرار می داد، به 
مخاطبان فعالی که معانی مختلف را در تقابل با 
تجربیات شخصی خود دچار تغییر و تحول می 
کنند و صرفاً دریافت  کننده جریانی یک طرفه 
شاهد  و  ایم  کرده   گذار  نیستند  اطالعات  از 
ظهور تولید تعاملی انگاره  ها و معانی هستیم.

 )Russell Neuman( نیومن  راسل 
استاد فناوری رسانه در اوایل دهه ۹۰ میالدی 
گفته است »مخاطبان در زمان واحد هم فعال 
است  ای  گونه   به  ذهن  هستند.  منفعل  هم  و 
جدید  برداشت  های  و  ها  ایده   اطالعات،  که 
پرتو مدل  در  و سپس  در آن جذب می  شود 
 های شناختی و اطالعات انباشته شده از تجربه  
های گذشته ارزیابی و تفسیر می  شود" که این 
خود گویای اهمیت مفهوم مخاطب یا استفاده 
و  بازیگران  تر  دقیق   کالمی  با  و   کنندگان 
است.  امروز  ای  رسانه   اصلی صحنه  کنشگران 
کنشگرانی که موتور محرکه و چرخ دنده  اصلی 
این فرایند بزرگ رسانه  ای را تشکیل می  دهند.
باالتر  آگاهی عمومی  فرایند هرچقدر  این  در 
تبیین  برای  شد،  خواهد  تر  سهل   کار  رود 
سواد  واژه  سراغ  به  می  توان  نیز  مفهوم  این 
از  تابعی  رسانه ای  سواد  زیرا  رفت  ای  رسانه  
افزایش آگاهی عمومی جامعه است. از این  رو 
این  با  می رسد  نظر  به   اطالعاتی،  جامعه  در 

را  ما  راه  می  تواند  جواب  یک  تنها  توصیف 
امروز مشخص کند و آن  ای  در دنیای شبکه  
بین  ارتقاء سواد رسانه -ای  چیزی جز موضوع 
صحنه  همین  بازیگران  و  کنندگان  استفاده  
نخواهد بود. به عبارتی به همان دلیل بی زمانی 
و بی  مکانی و گستردگی محتوا راهی جز خود 

کنترلی وجود ندارد.
گیرندگان  مخاطبان،  که  داشت  توجه  باید 
منفعل پیام  های رسانه  ای نیستند. اعتقادات، 
نظام  های ارزشی، نیازها و شبکه  های ارتباطی 
افراد همگی بر نحوه ادراک آن ها از پیام  های 
رسانه  پیام  ما  و  است  تأثیرگذار  ای  رسانه   
گذر  مان  باورهای  و  اعتقادات  صافی  از  را   ها 
می  دهیم و درک می  کنیم، چیزی که شامل 
تربیت  از دوران کودکی،  افراد  دامنه تجربیات 
خانوادگی، اعتقادات دینی، آموزش  های دوران 

مدرسه، گروه  های هم سال و غیره می  شود.
و  کردن  هوشیار  ای  رسانه   سواد  هدف 
از  یکی  است.  مخاطب  به  اختیاربخشی 
پیام  های  صحیح  درک  و  تحلیل  پیامدهای 
رسانه  ای، باال رفتن سطح آگاهی است که می 
اجتماعی سالم   ارتباطات  ایجاد  به   تواند منجر 
از  می توانند  و شهروندان  ها شود  رسانه   با  تر 
این طریق به مشروع سازی گزینه  های سالم 
 تر در رسانه کمک کنند؛ در نهایت باید بدانیم 
داشتن  گرو  در  ای  رسانه   اهداف سواد  تعمیم 
در  منتقدانه  تفکری  و  عمیق  دقیق،  نگاهی 
رسانه  ای  های  گزینه   صحیح  انتخاب  جهت 
است. جهانی که رسانه  ها نشان می  دهند در 
و  ویژگی  ها  که  است  گزینشی  تصویری  واقع 
برای نمایاندن واقعیت کل جهان  شرایط الزم 
را ندارد، اما واقعی به نظر می  رسد و این فقط 
و فقط شامل رسانه  های جریان ساز و اصلی 
و  فعاالن  استفاده کنندگان،  و همه  نمی شود 

حتی افراد را شامل می شود.

می  آشنا  قلمکار  چاپ  هنر  با  مطلب  این  در 
شوید . بخشی از تاریخچه آن و نحوه انجام این 

هنر زیبا برای شما آورده شده است . 
بد نیست بدانید که چاپ قلمکار نوعی چاپ بر 
روی پارچه می باشد . به این صورت که با استفاده 
از چوب قالب هایی درست می کنند و طرح هایی 
با  و  کنند  می  آن حک  روی  بر  مانند  جقه  بته 
استفاده از آن طرح مورد نظر را روی پارچه چاپ 
می کنند .این نوع چاپ نوعی چاپ سنتی است. 

نحوه انجام هنر چاپ قلمکار
چاپ و رنگ گذاری مستقیم طرح و نقش  روی 
پارچه با قالب چوبی، چاپ قلمکار نامیده می شود.

پنبه ای،  مرغوب،  کتانی  پارچه های  تزیین 
ابریشمی و کرباس به وسیله چاپ و رنگ گذاری 
چاپ  چوبی،  قالب  با  نقش ها  و  طرح  مستقیم 
قلمکار نامیده می شود. در گذشته پارچه  را با قلم 

مو نقاشی می کردند.
از  استفاده  روش  این  بودن  زمان بر  دلیل  به 
قالب های چوبی حکاکی شده رایج شد و به چاپ 
قلمکار شهرت یافت. پارچه چاپ قلمکار در تولید 
محصوالت متنوعی از جمله رومیزی، سفره، پرده، 
پوشاک،  سایر  و  کفش  کیف،  سجاده،  و  جانماز 
خیمه های  و  چادر  سوگواری،  ویژه  کتیبه های 

بزرگ کاربرد دارد.
در چاپ قلمکار از انواع نقوش بته، درخت سرو، 
سربازان  مانند  تاریخی  نقوش  ختایی،  اسلیمی، 
قرآن،  شده  خوشنویسی  آیات  و  اشعار  پارسی، 
شکار،  مناظر  ادبی،  و  مذهبی  شخصیت های 

چوگان، بزم و حماسه استفاده می شود.
چاپ پارچه قلمکار با طرح بته و جقه از هنرهای 

سنتی و اصیل ایرانی است . 
چاپ پارچه تجسمی  زنده از فرهنگ و هنر این 
سرزمین دارد، مردمی  که با هنر به دنیا آمده اند و 

در کنار آن زندگی می کنند.
مرز  این  صنایع دستی  که  داده  نشان  تحقیقات 
که  است  بسیار  و ظرافت های  تنوع  دارای  بوم  و 
یافتن  دنبال  به  آن  ظرافت های  خم  و  پیچ  در 
ناشناخته های این هنر زیبا هستیم تا گوشه ای از 

تمدن ایران باستان را تداعی کنیم.
نحوه انجام قلمکاری اولیه

با  ابتدا  از  که  بوده  شکل  قلمکار  ابتدایی  نحوه 
قلم روی پارچه های پنبه ای )و احتماال ابریشمی( 
با  سپس  و  کرده  نقاشی  را  نظر  مورد  طرح های 
رنگ ها  تثبیت  به  نسبت  ویژه ای  شیمیایی  مواد 

اقدام می کرده اند.
نقوش  بین  به دلیل فقدان هماهنگی الزم  اما   
وقت  صرف  مستلزم  کار  این  که  آنجا  از  ونیز 
باعث  .تکامل تدریجی قلمکار سازی  بود  فراوانی 
شد تا برای دسترسی به تولید بیشتر و نیز ایجاد 
هماهنگی و یکنواختی نقوش, استفاده از مهرهای 
از قلم می شود  وجهت  چوبی جایگزین استفاده 
فراهم آمدن امکان استفاده عمومی  از پارچه های 
قلمکار هایی بر روی کتان، چلوار، کرباس و سایر 
انواع پارچه نیز رواج یابد و تحقیقا می توان فاصله 
 ۱۵۰۲ )حدود  قمری  هجری  دهم  قرن  اوایل 
قمری  دوازدهم هجری  قرن  اواسط,  تا  میالدی( 

)حدود ۱۷۲۲ میالدی( از اوج قلمکار سازی وروز 
کار اعتالی هنر وصنعت , قلمکار سازان کشور به 

حساب آورد.
نحوه انجام چاپ قلمکار

در فاصله سال های یاد شده تقریبا بیشتر مردم 
بودند  قلمکار  پارچه های  کننده  مصرف  کشور 
انواع  تهیه  برای  پارچه  این  از  استفاده  ضمن  و 
سجاده،  پوش،  سفره،  پرده  عنوان  به  پوشاک 
رویه  قطیغه،  حمام،  سوزنی  بقچه،  لحاف،  رویه 
پشتی، دستمال و کتیبه هایی برای تزئین مجالس 
و بخشی  استفاده می کردند  آن  از  نیز  سوگواری 
از تولیدات نیز به خــــارج از کشور صــــــادر 

می شود.
تفکیک  به  نظر  مورد  نقوش  قلمکار  تهیه  برای 
چوب هایی  روی  بر  رنگ  چهار  حداکثر  و  رنگ 

مانند چوب گالبی و زالزالک , تراشیده می شود و 
سپس رنگ های مورد نظر مصرف می شود.

نحوه آماده سازی پارچه برای چاپ
برای آماده سازی پارچه به منظور رنگرزی این 
فراوان  و  روان  آب  در  مدتی  را  آن  ابتدا  چاپ، 
شستشو داد تا آهار و مواد زائد موجود در پارچه 

از آن خارج شود.
هست  نیز  سفیدگری  نیازمند  پارچه ای  چنین 
وبه همین دلیل الزم است پس از شستشو روی 
زمین شنی پهن و مرتبا به وسیله ای بر روی آن 
آب پاشیده شود تا پس از مدتی بر اثر تابش نور 

خورشید به رنگ کامال سفید در آید.
گاهی نیز قلمکار سازان ترجیح می دهند زمینه 
پارچه بر رنگ زرد درآورند و برای این کار معموال 
که  مخصوص  تغارهای  در  را  شده  پارچه شسته 

با آب  انار و هلیله  محتوی محلول گرد پوست 
رنگ  آن  به  ترتیب  این  وبه  می روند  فرو  است 

زمینه زرد می دهند.
در مرحله تولید استاد قالب را ابتدا به رنگ سیاه 
آغشته کرده و در آن را در نقطه مورد نظر بر روی 
پارچه می نشاند وبا ضربه مشت باعث انتقال نقش 
از روی قالب بر روی پارچه می شود. سپس رنگ 
قرمز به شیوه مذکور چاپ وبعد از خشک شدن 
رنگهای  تا  می شود  داده  شستشو  پارچه  رنگ 

اضافی از آن خارج شود.
ازای هر هزار  به  قلمکار  تثبیت رنگ های  برای 
متر پارچه مقدار ۱۲ کیلوگرم پوست انار سائیده 
وحدود ۹۰ کیلو مغز روناس را در داخل پاتیلی 
که در حال جوش است ریخته وآن را هم می زنند 

تا کامال مخلوط شود.
شستشو  و  آمیزی  رنگ  که  پارچه هایی   آنگاه 
شده داخل پاتیل ریخته و کماکان عمل حرارت 

دادن ادامه می یابد.
نحوه جوشاندن پارچه های قلمکار

نحوه جوشاندن پارچه های قلمکار به این صورت 
به  و  شده  داخل  قطعه  قطعه  پارچه ها  که  است 
تا محلول  بلند زیرورو می شود  وسیله چوب های 
حاصل در تمامی نقاط پارچه نفوذ کند و بعد از 
خارج  قطعه  قطعه  دوباره  را  پارچه ها  کار  اتمام 
کرده و در شرایطی که عمل تثبیت رنگ خاتمه 

یافته مجددا پارچه شستشو داده می شود.
و بر روی شن پهن ومرتبا روی آن آب پاشیده 

تا زمینه کرم پارچه سفید شود.
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وزیر نیرو خبر داد:
 نصب۴.۵میلیونکنتورهوشمندبرایپرمصرفها

دبیرکل خانه کارگر : 
به جای پرداخت یارانه، بیمه بیکاری پرداخت کنید 

ضوابط پرداخت عیدی ساالنه کارگران؛
 خروج از کار قبل از پایان سال مانع پرداخت عیدی نیست

 آغازپیشثبتنامعتباتنوروزیاز۳۰بهمنماه

وزیر نیرو تاکید کرد: یکی از اقدام های جهادی که 
در دستور کار قرار دادیم، نصب کنتورهای هوشمند 
هزار   ۵۰۰ و  میلیون  چهار  رابطه  این  در  که  است 
پیک  تا  پرمصرف ها  برای  هوشمند  کنتور  مگاوات 

تابستان نصب می شود.
علی اکبر محرابیان  در آئین بهره برداری از طرح های 
برگزار  رییس جمهوری  حضور  با  که  نیرو  وزارت 
ایجاد  برای  سرمایه گذاری  تسهیل  دنبال  گفت:  شد، 
ظرفیت های جدید و اصالح تعرفه ها هستیم، البته این 
افزایشی  کوچک ترین  بدون  ماه  بهمن  اول  از  اصالح 

برای کم مصرف ها اعمال شد.
کشور،  در  برق رسانی  پوشش  به  اشاره  با  وی 
نظر ظرفیت  از  در جهان  در حال حاضر  اظهار کرد: 
نیروگاهی، جایگاه چهاردهم را داریم، همچنین تلفات 

شبکه توزیع نیروی برق در ایران تک رقمی است.
یکبار  سال   ۱۰ هر  جهان  در  داد:  ادامه  نیرو  وزیر 
گسترده  خاموشی های  و  شبکه  فروپاشی  شاهد 
خاموشی  که  است  سال   ۱۸ ایران  در  اما  هستیم، 

گسترده )Black out( نداشته ایم.
سیزدهم  دولت  شروع  در  اینکه  بیان  با  محرابیان 

عمدتاً  که  داشتیم  برق  صنعت  در  جدی  چالش های 
صنعت  در  مدیریت  و  سرمایه گذاری  عدم  دلیل  به 
برق بود، تصریح کرد: تابستان امسال با کمبود حدود 
۱۵ هزار مگاواتی برق مواجه شدیم که ۲۰ درصد از 
تقاضای کشور را شامل می شد. این موضوع منجر به 
کشور  در  ماه  چهار  مدت  به  سراسری  خاموشی های 
شد و نارضایتی های عمومی و تعطیلی کارخانه ها را 

به دنبال داشت.
سوخت  کمبود  نیز  زمستان  در  اینکه  بیان  با  وی 
نبود  و  فرسودگی  دلیل  به  که  داشتیم  را  نیروگاه ها 
حیاتی  زیرساخت های  در  کافی  سرمایه گذاری 
بی رویه  مصرف  کرد:  خاطرنشان  بود،  برق  صنعت 
دیگر  از  نیز  رمزارزها  و  برق  صنعت  بدهی های  برق، 

چالش های ما محسوب می شود.
زمستان  چالش،  مهم ترین  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر 
سال جاری و تابستان سال آینده است که زمستان را 
با ظرفیت های درون دولت مدیریت کرده ایم، ابراز کرد: 
برای پیک ۱۴۰۱ راه اندازی شش هزار و ۶۲  مگاوات 
ظرفیت جدید را در دستور کار داریم که این ظرفیت 
با ظرفیت چهار هزار  در چارچوب ۲۷ واحد حرارتی 

و ۲۰۰ مگاوات، یک واحد حرارتی که توسط صنایع 
واحد   ۷۳ و  مگاوات   ۱۸۳ ظرفیت  با  شده  ساخته 
تجدیدپذیر با ظرفیت ۵۰۱ مگاوات انجام خواهد شد.

اینکه همچنین حدود ۱۶۰ واحد  بیان  با  محرابیان 
آینده  سال  در  واحدها  این  برق  که  داریم  نیروگاهی 
از طریق بورس انرژی عرضه خواهد شد، عنوان کرد: 
ایران از ایام قدیم در حوزه آب افتخارات زیادی را به 
را در موضوع های  اقدام های ما  این  دست آورده که 
به  تنها  نه  و سدها  قنات ها  مانند  آب  بخش  مختلف 
خودکفایی کامل رسانده، بلکه در حال حاضر توانستیم 
بخش عمده ای از خدمات فنی مهندسی در این زمینه 

را صادر کنیم.
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۳۵ هر ایرانی شش هزار 
و ۸۵۸ مترمکعب سهم آب داشت که امروز این رقم 
به یک هزار و ۱۸۰ مترمکعب کاهش پیدا کرده که به 
دلیل رشد جمعیت و کاهش منابع آبی است، یادآور 
شد: این موضوع در حالی است که مصارف ایرانیان با 
سال های گذشته قابل مقایسه نیست یعنی به شدت 

مصرف گرا شده و منابع آبی نیز کاهش داشته است.
برای  سرمایه گذاری  آب،  منابع  مدیریت  نیرو  وزیر 

چالش های  از  را  آب  اقتصاد  اصالح  و  زیرساخت ها 
با  نیرو  وزارت  کرد:  بیان  و  برشمرد  آب  بخش  مهم 
کارگروه  آب،  عالی  شورای  ظرفیت  از  بهره گیری 

سازگاری با کم آبی در سطح ملی و شورای هماهنگی 
حوضه آبریز در خصوص رفع چالش های این مجموعه 

اقدام می کند.

دبیرکل خانه کارگر گفت: ما طرحی را برای اجرای 
بیمه بیکاری در سه دوره به مجلس بردیم اما شورای 
ساساسی  قانون  در  ما  نکرد.  موافقت  آن  با  نگهبان 
پرداخت  برای  اما  نداریم  یارانه  پرداخت  برای  حکمی 

بیمه بیکاری حکم داریم.
علیرضا محجوب )دبیرکل خانه کارگر( در مراسمی 
شد،  برگزار  کارگر  خانه  در  فجر  دهه  مناسبت  با  که 
جوانان  مساله ی  ما  مهم  مسائل  از  یکی  امروز  گفت: 
و اشتغال آن هاست. تقریبا تا آخر دهه ی ۶۰ و اوایل 
دهه ۷۰ بیکاری جوانان خیلی به موضوع حادی تبدیل 
حتی  و  بود  ۵دصد  زیر  بیکاری  تهران  در  بود.  نشده 
مهاجر  اشتغال  برای  مشهد  و  یزد  مثل  جاها  برخی 

می پذیرفتند. 
وی گفت: به مرور دو پدیده اتفاق افتاد؛ اول افول نرخ 
افزایش  به ۴.۲درصد رسید و دوم  رشد جمعیتی که 

دانشگاهی  مراکز  حالیکه  در  تحصیلکرده.  جوانان 
می شد  بیشتر  فارغ التحصیالن  و  می کرد  پیدا  افزایش 

اما به تناسب این وضعیت اشتغال ایجاد نشد. 
محجوب گفت: در دهه ی ۹۰ به بعد با وجود اینکه 
اما  کرد  پیدا  کاهش  دهم   ۲.۲ به  جمعیت  رشد  نرخ 
رونِد  این  نبود.  مناسب  جوانان  برای  کار  بازار  هرگز 
تا  شد  خواهد  بیشتر  روز  به  روز  جمعیت  کاهش 
جایی که سی سال بعد حدود ۳۵درصد از جمعیت را 

سالخوردگان تشکیل خواهند داد. 
دبیرکل خانه کارگر افزود: در سال ۱۳۷۶ زمانی که 
آغاز  جمعیتی  رشد  موج  هنوز  رفتم  مجلس  به  من 
نشده بود. من در آن زمان طرحی به مجلس پیشنهاد 
اندازه ی  به  باید  تحصیل کردگان  براینکه  مبنی  کردم 
اندازه ی  به  آموزشی  امکانات  و  باشند  بازار  تقاضای 
مشخص رشد کند اما خب با این طرح مخالفت شد. 

حرف ما این بود که هر کس تحصیل می کند چند سال 
بعد متناسب با تحصیلش کار می خواهد. 

از  برخی  در   ۹۰ دهه ی  نیمه ی  از  گفت:  محجوب 
رشته ها صندلی ها خالی ماند چون وقتی جوانان دیدند 
از  بی فایده است،  از رشته ها  برخی  مسیر تحصیل در 

تحصیل ناامید شدند. 
تحصیل  از  سرخوردگی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
جمعیت  امروز  گفت:  ماست،  اساسی  مسائل  از  یکی 
نمی توانیم  ما  و  است  بسیار  ما  تحصیل کرده ی 

پاسخگوی نیاز آن ها برای کار باشیم. 
محجوب بیان کرد: برخی می گویند قوانین کار باید 
کم شود اما ما معتقدیم باید این قوانین تقویت شود 
به جوانی  اگر کاری  است که  این وضعیت  در  چراکه 
پیشنهاد شد که متناسب با تحصیالت او بود می تواند 

کار را بپذیرد. 

قانون   ۲۹ اصل  به  اشاره  با  کارگر  خانه  دبیرکل 
اساسی گفت: در این اصل از بیمه بیکاری برای همه 
سخن گفته شده است درحالیکه در حال حاضر بیمه 
اجباری  بیمه  که  است  کسانی  برای  فقط  بیکاری 
بر  البته  دارند.  بیمه پردازی  سابقه ی  ماه   ۶ و  هستند 
سابقه ی  سال  یک  به  ماه   ۶ همین  دادنامه ها  اساس 
بیمه پردازی درآخرین کارگاه افزایش پیدا کرده که این 

هم مورد اعتراض ما است. 
محجوب گفت: اصل ۲۹ قانون اساسی، بیمه بیکاری 
را حق همه می داند اما متاسفانه دولت ها به این اصل 

توجهی نکردند. 
وی ادامه داد: ما طرحی را برای اجرای بیمه بیکاری 
با  نگهبان  شورای  اما  بردیم  مجلس  به  دوره  سه  در 
برای  حکمی  اساسی  قانون  در  ما  نکرد.  موافقت  آن 
بیکاری  بیمه  برای پرداخت  اما  نداریم  یارانه  پرداخت 

حکم داریم. دولت ها یارانه می دهند اما پرداخت بیمه 
بیکاری را که نص صریح قانون است اجرا نمی کنند. 

یارانه  پرداخت  گفته ام  همیشه   من  گفت:  محجوب 
بدترین چیز است چون باعث افزایش قیمت ها خواهد 
بیکاری  بیمه  مورد  در  مجلس  در  ما  طرح  اگر  شد. 
می شد  کم  جوانان  ناامیدِی  شدت  از  می شد  تصویب 
و از طرفی دولت متوجه می شد باید متناسب با شغلی 
که می تواند ایجاد کند امکان تحصیالت را فراهم کند. 
جمله  از  بیکاری  بیمه  گفت:  کارگر  خانه  دبیرکل 
قانون  در  حمایت ها  این  است.  اساسی  حمایت های 
اساسی دیده شده بود اما هیچ وقت اجرایی نشده است. 
جوانان حمایت  از  نمی شود  شعار  با  گفت:  محجوب 
کرد. حمایت یعنی جوان در سن جوانی پولی داشته 
باشد نه اینکه از والدینش پول بگیرد. حرمت جوانان را 

اینگونه باید نگه داشت.

سال  پایانی  روزهای  به  شدن  نزدیک  با  هرساله 
مهم ترین  از  یکی  به  سنوات  حق  و  عیدی  دریافت 
مسائل جامعه تبدیل می شود. در این بین کسانی که 
به هر دلیلی قبل از پایان سال از محل کار خود خارج 

می شوند، دغدغه دریافت حق و حقوق خود را دارند. 
شوراهای  عالی  کانون  رئیس  )نائب  خدایی  علی 
این  در  کار(  شورایعالی  کارگری  عضو  و  کار  اسالمی 
خصوص می گوید: »محاسبه عیدی و سنوات بر اساس 

میزان کارکرد است. کارگر هر زمان و به هر دلیل وقتی 
از کارگاه خود منفک می شود به همان میزان مستحق 
پایان  در  اگر  حتی  است.  سنوات  و  عیدی  دریافت 
فروردین ماه هم کارگری از کار خارج شود باید عیدی 

یک ماه محاسبه و به او پرداخت شود."
بر این اساس اگر کسی یک سال کامل کار کرده باشد 
کارکرد  کسی  اگر  اما  می کند،  دریافت  کامل  عیدی 
کمتری داشته باشد به میزان کارکرد خود باید عیدی 

دریافت کند. به این صورت که سقف میزان عیدی بابت 
۱۲ ماه محاسبه شده و تقسیم بر تعداد ماه های کارکرد 
کارگر می شود.  عضو کارگری شورایعالی کار با تاکید 
بر اینکه به هیچ عنوان نوع قرارداد در پرداخت عیدی 
تاثیری ندارد، گفت: »عیدی و سنوات کارگران روزمزد 
آن ها  ساعتی  و  روزانه  حقوق  اساس  بر  نیز  ساعتی  و 

محاسبه می شود."
خدایی در خصوص میزان عیدی کارگران توضیح داد: 

 ۲ قانون،  اساس  بر  فرد  هر  برای  سال  پایان  »عیدی 
برابر   ۲ از  اینکه  به  مشروط  است،  کارگر  حقوق  برابر 
حداقل دستمزد مصوب کمتر و از ۳ برابر حداقل بیشتر 
نباشد." از آنجا که حداقل دستمزد در سال جاری دو 
میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان است، با احتساب دو 
برابر حداقل دستمزد، کف عیدی امسال کارگران پنج 
میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان و حداکثر آن هفت 

میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴۸۵ تومان محاسبه می  شود. 

گفتنی است مطابق قانون کار لغت کارگر در مورد 
برده می شود.  کار  به  انسان  ارادی  فعالیت های  تمامی 
موسسات  در  کار  دهنده  انجام  مشاغل  همه  یعنی 
را   … و  کشاورزی  و  خدماتی  صنعتی،  تولیدی، 
دربرمی گیرد. چنانچه کارفرمایی سوء استفاده کرده و 
یا از پرداخت حقوق، عیدی و سنوات کارگر خودداری 
حل  و  تشخیص  دادگاه های  به  می تواند  کارگر  کند، 

اختالف اداره کار مراجعه و حق خود را دریافت کند.

نام  ثبت  پیش  آغاز  از  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس 
سفرهای عتبات نوروزی از ۳۰ بهمن ماه خبر داد.

مقام  بعثه  و هماهنگی  برنامه ریزی  در نشست شورای 
ریاست  به  که  زیارت  و  حج  سازمان  و  رهبری  معظم 
حجت االسالم والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده 
ولی فقیه درامور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی 
تشکیل شد  رئیس سازمان حج و زیارت اعالم کرد که 
پیش ثبت نام سفرهای عتبات نوروزی از ۳۰ بهمن ماه 
در کشور آغاز می شود و تا ششم اسفند ماه ادامه خواهد 

داشت.
آقای علی رضا رشیدیان با اشاره به اینکه اطالع رسانی 
گرفت،  خواهد  صورت  ماه  بهمن   ۲۵ خصوص  دراین 
شده  بینی  پیش  های  ظرفیت  به  توجه  با  اظهارکرد: 
روزهای ۱۱ و ۱۲ اسفند ماه ثبت نام قطعی انجام خواهد 
عتبات  به  نوروزی  اعزام های  نیز  اسفندماه  واز ۲۵  شد 
عالیات آغاز خواهد شد و تا هشتم فرودین ۱۴۰۱ ادامه 

خواهد یافت.
دراین جلسه نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز 

به آغاز ثبت نام سفرهای عتبات دانشجویی اشاره کرد و 
لزوم ظرفیت سازی مناسب برای بهره مندی عاشقان اهل 
خدمات  ارائه  و  مقدسه  اعتاب  زیارتی  سفرهای  از  بیت 

بهتر به زائران را خاطر نشان ساخت.
حجت االسالم والمسلمین نواب همچنین لزوم پایبندی 
با  به کرونا و رفتاریکسان  به مصوبات ستاد ملی مبارزه 
خواستار  و  شد  یادآور  را  زیارتی  سفرهای  در  زائران 
پیگیری از سرگیری سفر زمینی کاروان های زیارتی به 
به قشر کثیری  را در پاسخگویی  اقدام  این  عراق شد و 

از زائران و کاهش هزینه های سفر مثبت ارزیابی کرد.
این جلسه با گزارش آقایان اکبر رضایی معاون حج و 
عمره سازمان حج و زیارت و محمد حسین خوشنویس 
معاون توسعه مدیریت و منابع بعثه مقام معظم رهبری 
خدمات  حوزه  در  گرفته  صورت  اقدامات  خصوص  در 

هوشمند حج ادامه یافت.
احمدی  حمید  والمسلمین  االسالم  حجت  همچنین 
داود  وآقای  اربعین  آموزشی  و  فرهنگی  کمیته  رئیس 
باقری مسئول هماهنگی دبیرخانه کارگروه های بازنگری 

درباره  زیارت  و  حج  درحوزه  اجرایی  فرآیندهای 
بررسی های انجام شده درحوزه مسئولیت های سازمان 
و  اربعین  در  رهبری  معظم  مقام  بعثه  و  زیارت  و  حج 
کمیته  فعالیت  درخصوص  شده  انجام  شناسی  آسیب 
و  تغذیه  اسکان،  اعزام،  نام،  ثبت  از جمله  مختلف  های 
تدارکات، بیمه، پزشکی و گمشدگان گزارش داده و لزوم 
هدایت و راهبری واحد آنها را برای بهره برداری بهتر در 
ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی ضروری توصیف 

کردند.
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

چرا »وام بدون ضامن« قدرِت خرید ایجاد نمی کند؟ ؛

 آیا پرداخت تسهیالت ۱۰۰ میلیون تومانی برای بانک رفاه ممکن است؟
بانک رفاه به هیچ منبعی برای پرداخت تسهیالت 
طرفی  از  ندارد.  دسترسی  تومان  میلیون   ۱۰۰ تا 
تعریف  بانک ها  برای  بانکی  نظام  که  تضمین هایی 
کرده اجازه سهل الوصول شدن منابع این تسهیالت را 
نمی دهد. در حال حاضر بانک رفاه همان تسهیالت ۷ 
میلیون تومانی را که متقاضیان بسیاری دارد، پرداخت 

نمی کند.
نامحدود  بانک منابع  ایلنا، »مگر  به گزارش خبرنگار 
دارد که هرکسی دلش خواست برود و بانک وام را در 
اختیارش قرار دهد؟« این پرسشی از جانب سخنگوی 
»غالمرضا  که  اینگونه  است.  اقتصادی  کمیسیون 
مرحبا« می گوید او نگران تکرار بالیای بورس در حوزه 
بانک  است از این جهت، می گوید: »دقیقا این بال سر 
بازار سرمایه آورده شد و بورس را به این روز انداختند.« 
باشد؛  جا  به  می تواند  نگرانی  این  بانکداری  منطق  از 
مواجه  بزرگ  »نه«  یک  با  بانک ها  از  بسیاری  که  چرا 
هستند. این نه درست زمانی نثار بانک ها می شود که به 
جهت »اضافه برداشت« امکان برداشت بیشتر از منابع 
بانک مرکزی را ندارند. در حالت اضافه برداشت، بانک 
مرکزی با ۳۴ بهره یا به بیان دقیق تر »جریمه« پول را 
در اختیار بانک ها قرار می دهد اما چون خیلی از بانک ها 
توان تحمل این رقم را ندارند، به استقراض از بازار بین 
بانکی روی می آورند که گفته می شود نرخ بهره  در آن 

حداقل ۲۵ درصد است. 
نظام  در  بغرنج  وضعیت  این  شدن  حاکم  نشانه  یک 
بانکی، زمانی بروز یافت که خبر پرداخت وام تا سقف 
۱۰۰ میلیون تومان به بازنشستگان و شاغالن دولتی و 
بخش خصوصی بدون داشتن ضامن و بر اساس نظام 
»سید  سبب،  این  به  شد.  اعالم  اعتباری،  بندی  رتبه 
احسان خاندوزی« وزیر امور اقتصاد و دارایی، ۹ بهمن 
را  تسهیالت  این  امروز  از  بانک ها  که  کرد  اعالم  ماه 
پرداخت می کنند. با این حال بانک ها به مراجعان خود 
و افرادی که نزد آن ها حساب جاری یا پس انداز داشتند 
اعالم کردند که هیچ دستورالعمل مشخصی به دست 
آن ها نرسیده و تا این لحظه هم تکلیف منابع پرداخت 
ماه  بهمن   ۱۳ تا  حتی  نیست؛  روشن  تسهیالت  این 
هماهنگی  شورای  رئیس  فرزین«  »محمدرضا  که  هم 
بانک ها از در پیش بودن ابالغ آیین نامه واحد به بانک ها 
خبر داده بود، کارگران و بازنشستگان می پرسیدند: چرا 

بانک ها جواب سر باال می دهند؟ 
این سکوت ادامه داشت تا اینکه »علی صالح آبادی« 
کرد  اعالم  ماه  بهمن   ۱۴ مرکزی،  بانک  کل  رئیس 
در  جدیدی  سرفصل  ضامن،  بدون  وام  »پرداخت  که 
پرداخت وام ها نیست و برای تسهیل کار مشتریان انجام 
تا  می شود و بسته سیاستی پرداخت وام بدون ضامن 
پایان سال به بانک ها ابالغ خواهد شد.« در واقع چون 
از ابتدای اعالم این خبر یک بسته سیاستی واحد روی 

نکردند.  تبعیت  بانک ها  نبود،  آماده  اقتصاد،  وزیر  میز 
اساسا بانک به عنوان یک »بنگاه اقتصادی« و نه نهاد 
حمایتی و رفاهی، پیش از پرداخت تسهیالت باید کار 
شرایطی  در  این  باشند.  داده  انجام  را  اعتبار  تامین 
است که بانک ها تا پیش از این هم تسهیالت تا سقف 
پرداخت  ضامن  داشتن  بدون  را  تومان  میلیون   ۲۰۰
به  بانک  نزد  را  اینکه سپرده ای  به  می کردند، مشروط 
عنوان ضمانت ارائه تسهیالت قرار دهید تا با سود ۱۸ 
به  را  سپرده هایتان  درصد   ۸۰ معادل  رقمی  درصد، 
عنوان وام دریافت کند. به این طریق بانک به ضمانت 
دریافت  و سود سرشاری هم  محکمی دست می یافت 
می کرد؛ درحالیکه هنرمندانه مشتری را میهمان جیب 

خودش کرده بود.
تکالیف چندگانه دولت برای بانک ها 

اما حاال بانک ها در وضعیتی قرار گرفته اند که چندان 
برای شان روشن ترسیم نشده است و بانک مرکزی هم 
تا اینجای کار از تامین منابع این وام ها به بهانه دامن 
تولید  رشد  با  نقدینگی  رشد  »فاصله  و  تورم  به  زدن 
ناخالص داخلی« پا پس کشیده است؛ بطوری که رئیس 
بانک ها گفته  به  بانک مرکزی به صراحت خطاب  کل 
که اگر منابع تان ناترازی دارد، اموال خود را بفروشید و 
به مردم تسهیالت بدهید. پیشتر از اعالم خبر پرداخت 
بانک ها  صبر  دولت  تومان،  میلیون  تا سقف ۱۰۰  وام 
مسکن  حوزه  در  تکلیفی  تسهیالت  ایجاد  قباِل  در  را 
عیان  دولت  برای  تقریبا  آن شرایط،  در  بود.  سنجیده 
گرفتن سرجمع  فزونی  به سبب  بانک ها  که  بود  شده 
سپرده  جذب  حجم  و  منابع  میزان  بر  بدهی های شان 
و اندوخته ی قانونی شان، تمایلی به افزایش بدهی های 
خود ندارند؛ البته بر اساس قانون جهش تولید مسکن 
بانک ها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیالت خود 

به بخش مسکن و ساختمان هستند. 
شرایطی  در  که  می دهد  نشان  ارقام  حال  این  با 
میلیارد  هزار   ۳۶۰  ،۱۴۰۰ سال  در  باید  بانک ها  که 
در  دهند،  اختصاص  مسکن  ملی  جهش  بابت،  تومان 
عمل چنین نکرده اند. ارقام منتشر شده  از سوی بانک 
مرکزی نشان می دهد که از مجموع تسهیالت تنها ۵ 
درصد   ۱۵ و  یافته  اختصاص  مسکن  حوزه  به  درصد 
به نظر  بود، اجرا نشده است.  دیگری که تکلیف شده 
می رسد که بانک ها خود را وقف تسهیالت تکلیفی در 
حوزه هایی که دارای رشد منفی هستند، نمی کنند؛ به 
ماه   ۶ در  ساختمان  و  مسکن  بخش  رشد  اینکه  ویژه 
ابتدای سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، 
در سطح منفی ۱۷ درصد قرار داشته است. به همین 
بانک ها  برای  جدیدی  تکلیف  دولت  که  زمانی  سبب 
تعیین می کند، حتما باید نسبت به اجرای آن، با دیده 

دیگری نگریست. 
حتی در حوزه تولید هم چنین وضعیتی وجود دارد. 

در سال ۹۹ تنها ۳۰ درصد تسهیالت بانکی به بخش 
وزارت  اعالم  بر  که  طوری  به  یافت  اختصاص  صنعت 
صمت، حدود ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومام کمبود 
ماه سال  تیر  تا  داشت.  وجود  بخش  این  در  نقدینگی 
مربوط  تسهیالت  حجم  درصد   ۳۰ تنها  هم  جاری 
یعنی  است؛  یافته  اختصاص  تولید  به   ۱۴۰۰ سال  به 
رقمی در حدود ۲۱۵ هزار میلیارد تومان؛ در حالی که 
بخش خدمات در همین زمان ۲۹۰ هزار میلیارد تومان 

تسهیالت دریافت کرده بود. 
با این حساب روشن می شود که جدا از حجم باالی 
زیان انباشته بانک ها، آن ها تمایل چندانی به حمایت از 
تامین معیشت بازنشستگان در قالب ارائه ی تسهیالت 
یا کارگران در قالب پرداخت تسهیالت حمایت از تولید 
ندارند؛ البته باید در نظر داشت که زیان انباشته بانک ها 
این  برای دولت ها محسوب می شود؛  مهم ترین چالش 
شرکت های  مانند  هم  را  بانک ها  دولت ها،  اگر  یعنی 
اقتصادی شان  توان  از  خارج  تکالیف  بار  زیر  بورسی 
ببرند، به زودی مجبور می شوند که مانند دولت گذشته 
معیشت  به  تورم  این  تحمیل  و  تورم  ایجاد  قیمت  به 
در  کنند.  پرداخت  را  سپرده گذران  سودهای  مردم، 
این زمینه گرچه خود بانک ها با ایجاد معوقات و خلق 
تورم  سبب ساز  مشتریان،  به  اعتباردهی  محل  از  پول 
نظام  اما یک  پول می شوند،  از  باالیی  و گردش حجم 
زمیِن  در  نقدینگی  خلق  مشوق  که  معیوب  اقتصادی 
مولد  بخش  ورشکستگی  و  سرمایه  دفع  سیاست های 

است، بیش از همه مقصر است.
در نتیجه سیاست های پولی که توسط بانک مرکزی 
اقتصاد  مدِل  همچنین  و  می شوند  ابالغ  بانک ها  به 
میان  در  بانک ها  که  شده  موجب  ایران،  سیاسی 
بلوک هاِی مشوق اعتبار دهی قرار گیرند؛ در حالی که 
اساسا با دست پوچ و جیب مشتریانشان زمین بازی را 

اداره می کنند. 
بی خبری بانک ها و دستور دولت 

در چنین شرایطی، بانک ها از سیاست های دستوری 
دولت سرپیچی می کنند تا بانک مرکزی جرایم کمتری 
را در عوِض اضافه برداشت آن ها در نظر گیرد؛ در حالی 
سیاسی،  تخصیص های  با  می شود  مجبور  دولت  که 
غیراقتصادی و پرهزینه از سقوط نظام بانکی جلوگیری 
می کند،  اعالم  دولت  که  است  وصفی  چنین  با  کند. 
اما  پرداخت می کند  را  بدون ضامن  بانک ها تسهیالت 
اظهار بی خبری می کنند.  آنها در جواب مشتریانشان، 
حتی دولت هم سیاست یکسانی را در دست ندارد و 
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، هر کدام به نحوی موضوع 
را اطالع رسانی می کنند. در این شرایط مدیرکل بانک 
بفروشند  را  اموالشان  بانک ها می خواهد که  از  مرکزی 
و خرج تسهیالت تکلیفی شان کنند و از طرفی همین 
مقام ارشد بانکی کشور اعالم می کند که دستورالعمل 

تا  تسهیالت  دریافت  متقاضیان  اعتباری  رتبه  تعیین 
انتهای سال ابالغ می شود.

پرداخت  مامور  بانک   ۱۲ که  است  شرایطی  در  این 
اصل  پذیرش  بار  زیر  متحدانه  هنوز  تسهیالت  این 
موضوع هم نرفته اند تا در عوض ضمانت های محکم تر و 

بهره های باالتر، رقم تسهیالت را تعیین کنند. 
فشار  دولت به بانک رفاه کارگران 

پرداخت  مامور  بانک های  از  برخی  اینکه  از  بگذریم 
تسهیالت، به دلیل سیاست های دستگاه های باالدستی 
دلیل  به  را  جدید  تسهیالت  پرداخت  جرات  خود، 
بانک  از  برداشت خود  اضافه  افزایش سقف  ممنوعیت 
رفاه  »بانک  به  می توان  نمونه  باب  از  ندارند.  مرکزی 
بانک   ۱۲ از  یکی  عنوان  به  که  کرد  اشاره  کارگران« 
عامل در پرداخت تسهیالت به کارگران و بازنشستگان 
از سوی وزارت اقتصاد شناخته شده است. این بانک، 
»سازمان  اختیار  در  سهامش  اکثر  حاضر  حال  در  که 
دلیل  به  است،  تابعه  شرکت های  و  اجتماعی«  تامین 
بار بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان 
تبدیل  سازمان  استقراض  محل  به  اجتماعی،  تامین 
شده است؛ به نحوی که این سازمان در مقاطع مختلف 
این بانک را به سنگین وزن ترین بستانکار خود تبدیل 
تبدیل کرده است؛ آنهم در وضعی که دولت بر واگذاری 
۶۷ درصد سهام این بانک به غیر ُمِصر است و مجلس، 
به سازمان مهلت داده که زمینه  تنها یک سال دیگر 
اساس مصوبه مجلس،  بر  فراهم کند.  را  واگذاری  این 
سازمان باید حداکثر تا سال امسال، زمینه این واگذاری 
را فراهم می کرد اما چون از دست دادن جایگاه سهام دار 
خطر  به  را  رفاه  بانک  گذاشتن  باقی  بستانکار  عمده، 
خود  قلک  از  نمی توانست  دیگر  سازمان  و  می انداخت 
برای پرداخت مستمری های بازنشستگان بهره ببرد، از 
دولت و مجلس فرصت تنفس خواست؛ البته از آنجا که 
بانک رفاه متعلق به مجموعه دولت نیست، تعیین آن 
به عنوان محل پرداخت تسهیالت تکلیفی به شاغالن و 

بازنشستگان غیردولتی پرسش برانگیز است.
توقف وام دهی بانک رفاه

جامعه  پیشکسوتان  اتحادیه  رئیس  صادقی«  "حسن 
کارگری به ایلنا گفت که بانک رفاه تا همین جای کار 
هم با مشکل پرداخت تسهیالت مواجه است و پرداخت 
تامین  بازنشستگان  به  تومانی  میلیون   ۷ وام های 

اجتماعی را متوقف کرده است. 
به  مرکزی  بانک  سوی  از  رفاه  »بانک  افزود:  وی 
استفاده بیش از حد از »کوپن« خود متهم شده است 
و با خطر جرایم سنگین این بانک مواجه است؛ آنگاه 
میلیون   ۱۰۰ سقف  تا  تسهیالت  می خواهد  چگونه 
تومان را پرداخت کند؟! به نظر می رسد که فرمایشاِت 
وزیر اقتصاد با واقعیت منطبق نیست. بانک رفاه به هیچ 
منبعی برای پرداخت تسهیالت تا ۱۰۰ میلیون تومان 

دسترسی ندارد. از طرفی تضمین هایی که نظام بانکی 
الوصول شدن  سهل  اجازه  کرده  تعریف  بانک ها  برای 
منابع این تسهیالت را نمی دهد. در حال حاضر بانک 
رفاه همان تسهیالت ۷ میلیون تومانی را که متقاضیان 

بسیاری دارد، پرداخت نمی کند." 
بانک  و  اقتصاد  وزارت  منطق  اینکه  بیان  با  صادقی 
مرکزی برای اعتباردهی به مشتریان بانک ها با زیان های 
انباشته ی این بانک ها نمی خواند، گفت: »اینکه مشتری 
از راه برسد و وام دریافت کند، نسخه ای نیست که در 
یک  واقع  در  شود؛  نوشته  سالم،  اقتصادی  نظام  یک 
تصمیم سیاسی مبنای آن است؛ تصمیمی که وضعیت 
مالی بانک ها را به مرحله ی غیرقابل تحملی برای نظام 
که  بپرسیم  بانک ها  از  اگر  است.  رسانده  اقتصادی 
چگونه به مردم وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن 
می دهید، پاسخ می دهند که باید سپرده ای را به عنوان 
هم  حقوق  از  کسر  حتی ضمانت  دهید؛  قرار  ضامنت 
اینکه  بویژه  نیست؛  بانک ها جذاب  برای  دیگر چندان 
با شاغل بخش خصوصی یا بازنشسته باالی ۷۰ سال 

مواجه باشند." 
افزود: »به نظر می رسد  اتحادیه پیشکسوتان،  رئیس 
تازه  است؛  کرده  سرگرم  را  مردم  اقتصاد  وزارت  که 
بگذاریم از اینکه همین وام ها در عین اینکه می توانند 
کمک حال یک بازنشسته برای تامین پول پیش خانه 
هم  تورم زا  نقدینگی  حجم  افزایش  سبب  به  باشد، 
هستند و اساسا با منطق بانکداری هم جور درنمی آیند؛ 
منابع  و  نیست  روشن  تسهیالت  این  سود  رقم  حتی 
که  کرده اند  ذکر  آن  برای  را  درصد   ۱۸ رقم  مختلف 
از  حمایت  زمینه  در  دولت  منطق  با  صورت  این  در 
محروم  قشر  قاعدتا  درنمی آید.  منطبق  مردم  معیشت 
جامعه سراغ این وام ها را می گیرد؛ در حالی که سود 

بانکی با درآمد آن سازگار نیست." 
جز تورم باالتر چیزی بجا نمی ماند

وی معتقد است که سیاست پرداخت وام بدون ضمانت 
به جایی نمی رسد و مانند خبر افزایش دو برابری یارانه ها 
معاون  رضایی«  »محسن  توسط  که  ماه،  دی  اول  از 
استقبال  عدم  با  شد،  اعالم  جمهور  رئیس  اقتصادی 
پایان سال  تا  باید دید که  این وصف  با  مواجه می شود. 
این  در  البته  می خورد؛  رقم  وام ها  این  برای  اتفاقی  چه 
شرایط باید بپرسیم که وام ۱۰۰ میلیون تومانی چگونه 
تورمی که  باشد؛  تورم ۴۲ درصدی  بر  مرهمی  می تواند 
تومانی  میلیاردی  هزار  نقدینگی ۴۰۰۰  از  گرفته  نشات 
است. در نتیجه، با اینکه این وام ها از محل اضافه برداشت 
از بانک مرکزی تامین نمی شوند اما چون از ناحیه افزایش 
تورم زایی  ویژگی  دارای  درمی آیند،  گردش  به  نقدینگی 
هستند. واقعیت این است؛ سیاست افزایش قدرت خرید، 
جز  و  می شود  بلعیده  نقدینگی  قدرتمند  جریان  توسط 

تورم باالتر چیزی بجا نمی ماند.

گزارش »کرمان امروز« از رشد سریع مبتالیان به اُمیکرون، اشغال تخت های بیمارستانی و بی توجهی به تزریق ُدز سوم واکسن؛

غفلت از ُدز سوم و افزایش مرگ و میر در استان

در حال حاضر امیکرون همه سویش های دیگر 
تا  استان ۸۰  نقاط  از  بسیاری  در  و  زده  کنار  را 
این  و  هستند  امیکرون  ابتال  موارد  درصد   ۱۰۰
در  واکسیناسیون  وضعیت  که  است  حالی  در 
برخی نقاط همچون شرق استان خوب نیست و 
پایین تر از متوسط کشوری اعالم شده است. در 
همین زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل 

مطالعه است.
تخت  اشغال  حال  در  شتابی  چنان  با  امیکرون 
بستری  که   است  کرمان  بیمارستانی  های 
کرونایی را به حدود۸۰ نفر در روز رسانده است.
روزهای بدون فوتی کرونایی را با مرگ روزانه دو 
نفر طی دو روز گذشته سیاه کرده است. رنگ آبی 

استان  را با گرفتن قلم قرمز نشانه رفته است.
با توجه  به شیوع افسار گسیخته امیکرون باید 
امیکرون  با  ارتباط  در  خیالی  بی  از  مردم  اقشار 
دست  بردارند و حساسیت آنها در ارتباط با لزوم 
از  استفاده  مانند  بهداشتی  های  العمل  دستور 

ماسک و تزریق واکسن کرونا برانگیخته شود.
کرونا  واکسن  دز سوم  تزریق  در  ماندگی  عقب 

به خاطر عادی انگاری هاست و در صورت تداوم 
روی  پیش  تری   سیاه  روزهای  گریزی،  واکسن 

خواهیم داشت. وضعیت واکسیناسیون در برخی 
نقاط همچون شرق استان خوب نیست و آنگونه 

گوید؛  می  بم  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس  که 
پایین تر از متوسط کشوری است.

دز  دریافت  در  تاخیر  گویند  می  کارشناسان 
بوستر واکسن منجر به رشد سریع سویه امیکرون 
شده است و حال اتفاقی است که افتاده و نمی 
می  پس  این  از  ولی  بازگشت  گذشته   به  توان 
و  به صورت همگانی  باید   و  توان مدیریت کرد 
هماهنگ در این زمینه عمل کرد تا بتوان سرعت 

این سویه را کم و سپس مهار کرد.
کارشناسان  بهداشت و درمان  بر این اعتقادند که 
با توجه به سرایت پذیری باالی ویروس امیکرون 
در صورت ادامه روند بی توجهی بهداشتی و سایر 
هشدارها، این ویروس صد درصدی می تواند به 
ویروس غالب در استان تبدیل شود و برای برون 
رفت از این چالش باید در ارتباط با قطع زنجیره 

اقدام مثبتی در استان صورت گیرد.
اکنون که آمار بستری ها و فوتی های کرونایی 
در کرمان افزایش یافته است  به نظر می رسد که 
تازه بسیاری از مردم حساسیت و خطر امیکرون 
را درک کردند و پیش بینی می شود در روزهای 
آینده همکاری اقشار مردم  با کادر درمان برای 
تزریق به موقع واکسن و همچنان رعایت دستور 

العمل های بهداشتی افزایش یابد.
 به طور حتم اگر برای مهار امیکرون با تزریق 
بهداشتی  های  العمل  دستور  رعایت  و  واکسن 
آینده  های  ماه  در  نگیرد  صورت  خاصی  اقدام 
افزایش و سه رقمی شدن جان باختگان کرونایی 
در بازه  ۲۴ ساعته در استان کرمان محتمل است.

حدود80  به  را  کرونایی  بستری  که  است  کرمان  استان  بیمارستانی  تخت های  اشغال  حال  در  شتابی  چنان  با  روزها  این  اُمیکرون   
کرده  سیاه  گذشته  روز  دو  طی  نفر  دو  روزانه  مرگ  با  را  کرونایی  فوتی  بدون  روزهای  شوربختانه  و  رسانده  روز  در  نفر 
که  است  حالی  در  این  و  می باشد  قرمز  رنگ  کامل  تهدید  در  روزها  این  استان  بخش  اطمینان  و  آبی  رنگ  متاسفانه  است. 
و... است  شده  اعالم  کشوری  متوسط  از  تر  پایین  و  نیست  خوب  استان  شرق  همچون  نقاط  برخی  در  واکسیناسیون  وضعیت 
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گزارشی از افتتاح 359 پروژه

مهم مخابراتی در کرمان
 

وزیر  مجازی  حضور  با  مخابراتی  طرح های  همزمان  افتتاح 
ایران  مخابرات  مدیرعامل  و  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
در  فقیه  ولی  نماینده  کرمان  در  مراسم  این  شد.در  انجام 
اقتصادی استانداری و مدیر  امور  استان، سرپرست معاونت 
االسالم  داشتند.حجت  حضور  کرمان  منطقه  مخابرات 
والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه در 
استان کرمان در این آیین از خدمات رسانی مجموعه وزارت 

ارتباطات در استان کرمان قدردانی کرد.
مدیر مخابرات منطقه کرمان نیز گفت: این آیین در استان 
با افتتاح ۹۸ طرح نصب و راه اندازی توسعه پورت پرسرعت 
ADSL و VDSL، نصب ۸۳ رادیو و ارتقای ظرفیت مسیر 
۱۰G روی شبکه سینا،  انتقال و دیتا، ۴۵ پروژه واگذاری 
 ،Ftth پروژه  VDSL و ۲۰  اندازی  راه  و  ۲۵ طرح نصب 
سیستم  ارتقای  و  فیبر  اجرای  کابل،  شبکه   ۷۵ همچنین 
انتقال و ۱۳ مورد نصب و راه اندازی سوییچ و کانونوری با 
اعتبار ۲ هزار و ۳۴۸ میلیارد و ۴۸۶ میلیون ریال افتتاح شد.
خدمات  ارائه  مخابرات  رسالت  افزود:  حسینی  رهام  سید 
مطلوب به مردم است از طرفی کرونا کیفیت زندگی را تغییر 
داده و مصرف فناوری و دیتا باال رفته لذا مسئولیت مخابرات 
به مشترکان  باکیفیت مطلوب  ارائه سرویس  زمینه  این  در 

است که مردم از آن نهایت استفاده را ببرند.
توسعه  در  کرمان  استان  کنونی  وضعیت  شد:  یادآور  وی 
تلفن ثابت، ADSL و vdsl مناسب ارزیابی می شود و در 
شاخص Ftth فیبر نوری تا منزل مشترک نیز بخوبی عمل 
پهنای  توانستیم  زیرساخت  توسعه  با  است؛ همچنین  شده 
برسانیم.حسینی  گیگ   ۵۰۰ باالی  به  گیگ   ۷۸ از  را  باند 
اضافه کرد: استان کرمان طی ۶ ماه نخست سال جاری و 
طبق آخرین ارزیابی شرکت مخابرات ایران، در رتبه چهارم 
همچنین  مراسم  این  در  ایرنا  گزارش  گرفت.به  قرار  کشور 
استان  در  مخابرات  از شهیدان  زاده  خانواده شهید حسین 

کرمان تجلیل شد.

به قلم 
محمد فتح نجات
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گزارش »کرمان امروز« از واکنش های گوناگون به ابتکار شهرداری کرمان در زمینه شفاف سازی دریافتی های مالی کارکنان این مجموعه؛

شفافیت یا نقض حریم شخصی؟
کارمندان معترض: انتشار اطالعات حقوقی تجاوز به حریم شخصی ماست

شهردار کرمان: براساس ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه این کار قانونی است

 
شورای  و  شهرداری  اقدام  که  است  روزی  چند 
شهر کرمان کل کشور را تکان داده است و حتی 
واکنش  به  وادار  را  غربی  های  رسانه  از  بسیاری 
کرده. اقدامی ابتکاری که می تواند موجب از بین 
رفتن بسیاری از شایعات و حتی پیشگیری از بروز 
همه  حقوق  طرح  این  در  شود.  اقتصادی  فساد 
کارمندان شهرداری از پایین ترین مقام تا باالترین 
مقام شاغل منتشر می شود و در قالب یک سایت 
است.  مشاهده  قابل  اینترنت  کاربران  همه  برای 
اما این طرح که در ابتدا بسیار مثبت به نظر می 
رسید، بسیار زود مورد انتقاد کارمندان شهرداری 
قبل  روز  دو  که  تجمعی  با  ایشان  گرفت.  قرار 
داشتند به این طرح اعتراض خود را اعالم کردند 
و گفتند: »این کار تجاوز به حریم شخصی ماست 
برای  روز  چند  همین  در  را  بسیاری  مشکالت  و 
ما پدید آورده است« همچنین این افراد معترض 
است  بر شفاف سازی  قرار  اگر  اینکه  به  اشاره  با 
»چرا  کردند:  ابراز  باشد،  نهادها  همه  برای  باید 
شرکت های صنعتی و معدنی و بسیاری از اداره 
های دولتی که مدیران شان حقوق های نجومی 
چند  این  در  کنید؟   نمی  منتشر  را  گیرند  می 
پایین خود  از حقوق  ما  از همکاران  روز بسیاری 

خجل شده اند و بسیاری دیگر نیز دچار اختالفات 
بیان  اعتراض خود  در  ایشان  خانوادگی هستند« 
داشتند که »باید از ما امضا و رضایت گرفته می 

شد و سپس این اطالعات را منتشر می کردند«
نیز  کرمان  شهردار  اعتراضی،  تجمع  این  پی  در 
گفت:  و  کرد  بیان  طرح  این  درباره  سخنانی 
نهادهای  اساسی  الزامات  از  یکی  »شفافیت 
ششم  برنامه  در  که  است  دولتی  و  غیردولتی 
توسعه و قانون انتشار آزاد اطالعات به عنوان یکی 
از وظایف قانونی به موسسات و نهادهای دولتی و 
غیردولتی که به نحوی از پول بیت المال و مردم 
استفاده می کنند ابالغ شده است. در حوزه های 
حقوق،  ها،  پروژه  قراردادها،  جمله  از  مختلفی 
دستمزد و برنامه و بودجه مجموعه اقداماتی باید 
شفافیت  بیاید.  وجود  به  شفافیت  تا  بخورد  رقم 

سبب افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی 
مدیران،  بینند  می  مردم  زیرا   شود  می  نهادها 
صریح همه گزارش کارها و آنچه از اموال عمومی 
هزینه می شود را در اختیارشان قرار می دهند. 
ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه از نهادهای عمومی 
و  حقوق  حوزه  که  خواسته  دولتی  و  غیردولتی 
مزایای کارگران را در سامانه ای در انظار عمومی 
قرار دهند تا عموم مردم بتوانند ببینند چگونه در 
حوزه حقوق و دستمزد و قراردادها و اموال هزینه 

می شود«
روزنامه کرمان امروز در این باره هیچ نگرشی را 
با  کرمان  شهردار  زیرا  کند،  نمی  رد  یا  و  تایید 
تاکید بر ماده و قانونی این کار را انجام داده است 
که اجرای آن مفید به نظر می رسد. از سویی دیگر 
معترضان نیز به نکاتی اشاره می کنند که صحیح 

راحتی  به  توان  نمی  بنابراین  رسد.  می  نظر  به 
اظهار  آن  درباره  و  پیچید  باره  دراین  ای  نسخه 
اصالحیه  یک  با  شاید  اما  داد.  انجام  دقیقی  نظر 
و  نام  مثال  عنوان  به  بخشید.  بهبود  را  آن  بتوان 
اسامی تمامی کارمندان منتشر شود و هرکس که 
حامی شفاف سازی است عدد مربوط به حقوقش 
منتشر شود و در برابر اسامی افرادی که حاضر به 
با  »مخالف  شود  نوشته  اند،  نشده  سازی  شفاف 
طرح شفاف سازی« اینگونه مردم هم افرادی که 
مخالف شفاف سازی هستند را می شناسند و هم 
خواهند  دیده  بیشتر  صداقت  با  کارمندان  اینکه 
هیچ  که  است  پیشنهاد  یک  تنها  این  البته  شد. 
تفکر کارشناسی پشت آن وجود ندارد و امیدواریم 
شهردار محترم کرمان برای اختالف به وجود آمده 

چاره بیندیشد. به امید فردایی بهتر!

به قلم 
حمید عسکری 

نگاهی به فیلم مستند »ابوایست« به انگیزه پخش مجدد از شبکه مستند سیما و حضور »مجید انتظامی« 
در ترکیب هیات داوران چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر؛

سمفونی یک ستاره!

ابواایست، تهیه کننده، فیلمنامه نویس و کارگردان: امیرصادق 
محمودی به روایت: استاد مجید انتظامی، پدر، همسر، فرزندان 

و دوستان ایشان.
تصویربرداران: سیامک مختاری، امین قره سوفلو، مدت فلیم: ۷۸ 
از شبکه  تولید مرکز مستند سوره حوزه هنری، پخش  دقیقه. 
مستند سیما. » ابوایست« به معنای نوازنده ساز »ابوا« است. ابوا 
ساز تخصصی مجید انتظامی موسیقیدان برجسته و آهنگساز و 

مدرس نامدار هنر بزرگ موسیقی ایران به شمار می رود.
مجید انتظامی بدون کمترین تردید و به شهادت حضور بزرگ 
اش  خالقانه  آثار  فرد  به  منحصر  و  درخشان  کارنامه  و  موثر 
البته فرهنگ و هنر  جزو برترین چهره های عرصه موسیقی و 
سرزمین ایران به شمار می روند. حضور موثر بیش از پنج دهه 
العاده  آهنگسازی خارق  تدریس،  در عرصه  انتظامی  ای مجید 
برای سینما و تلویزیون و نگارش و اجرای سمفونی های بزرگ 
تاثیرگذار و جاودانه، از وی یک چهره و شخصیتی فوق العاده و 

دست نیافتنی ارائه کرده است.
مجید انتظامی متولد ۲۶ اسفندماه ۱۳۳۶ در شهر تهران است. 
او فرزند عزت اهلل انتظامی نامدار، چهره جاودانه تئاتر، سینما و 
تلویزیون ایران است. آغاز فعالیت هنری مجید انتظامی به نیمه 
دوم سالهای دهه چهل برمی گردد. تاکنون برای بیش از صد 
فیلم سینمایی موزیک متن ساخته و موسیقی متن تعدادی از 
برترین سریالها و مجموعه های بزرگ تلویزیونی را خلق کرده 
سمفونی  ترین  عالی  از  تعدادی  پدیدآورنده  و  خالق  او  است. 
های ماندگار و جاودانه تاریخ موسیقی ایران به شمار می رود. 
باید به نقش و جایگاه  بلندباال  این فهرست طوالنی و  در کنار 
و  موسیقی  تدریس  حوزه  در  انتظامی  مجید  تاثیرگذار  و  واال 
تربیت استعدادهای جوان و تازه نفسی اشاره نمود که هر کدام 
شمار  به  ایران  موسیقی  هنر  های  بهترین  جزو  امروزه  آنها  از 
می روند. مجید انتظامی چهره ای رویایی و پرافتخار است که 
تاکنون در چهار دوره جشنواره فیلم فجر برنده سیمرغ بلورین 
بهترین آهنگسازی برای فیلم را از آن خودش ساخته است. جزو 
برگزیدگان چهره های ماندگار در همایشی بزرگ تحت همین 
سازمان  ابتکار  به  گذشته  سال  چند  طول  در  که  است  عنوان 

صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و برای چند دوره متوالی 
برگزار شده است.

مجید انتظامی به عنوان یک چهره موفق، محبوب و جاودانه در 
سال ۱۳۹۳ بعنوان جهادگر نمونه عرصه فرهنگ و هنر ایران، 
نشان بزرگ افتخار دریافت کرده است. فیلم مستند  ابوایست 
هنرمند  این  آثار  و  ها  اندیشه  زندگی،  بر  جذاب  است  شرحی 
بزرگ. این فیلم قابل تامل به لحاظ گونه و ساختار کلی اش، 
جزو مستندهای پرتره و زندگی نامه ای قرار می گیرد. نمایش 
چندباره فیلم » ابوایست« در تلویزیون یک حادثه شیرین و قابل 
تحسین است. ساختار شکنی تلویزیون ایران در رفتن به سوی 
پخش آثار کمی تا قسمتی غیرمعمول که تا پیش از اینها یک 
جور تابو به حساب می آمده و حتی تصور آن هم نمی رفت که 
به این زودی ها از قاب تلویزیون خودمان دیده بشوند، به خودی 
خودش جذاب و قابل توجه و البته جای تقدیر فراوان دارد. به 
و  باشکوه  جشن  یک  که  ابوایست  جنس   از  فیلمی  خصوص 

آئینی بزرگ از نمایش و رژه سازهای رنگارنگ است.
سالهای متمادی نمایش آالت موسیقی و هرگونه ساز بر مبنای 
قوانین سخت نانوشته از تلویزیون ایران ممنوع و غیرممکن اعالم 
شده بود که با از راه رسیدن یک فیلم خوب از نوع  ابوایست 
اینگونه به نظر می رسد که بساط آن قوانین سختگیرانه می رود 

که به طور کامل برچیده شود.
 ابوایست مستند جذاب و قابل تاملی است. اول به خاطر موضوع 
و  ای  حرفه  درست،  ساختار  دلیل  به  بعد  و  اش  مهم  خیلی 
قدرتمندی که دارد. همانگونه که در ابتدا گفتم این فیلم برای 
چندمین مرتبه از شبکه مستند به نمایش درآمده که مهمترین 
با عنوان  برنامه ای  نمایش آن مربوط است به پخش در قالب 

»به اضافه مستند« با حضور و تحلیل دکتر »پیروز ارجمند« 
مدرس موسیقی و آهنگساز موفق که بر شیرینی و جذابیت فیلم 
نیز افزوده است.  ابوایست ساز سالهای کودکی زندگی قهرمانش 
آغاز شده و به دوران اوج درخشش و موفقیت های بزرگش ختم 
می شود. روایت ماجراها نیز با هوشمندی بر دوش خود مجید 
صدرسالک،  آذرنوش  همسر  انتظامی،  اهلل  عزت  پدر   انتظامی 
فرزندان )گلنوش انتظامی و سروش انتظامی( البته پسر قهرمان 
اصال صحبت نمی کند و فقط در چند صحنه خوب حضور دارد 
و متوجه می شویم که او نیز پا جای پدر گذاشته و قرار است 
تبدیل به یک  ابوایست بزرگ بعدی شده و تاکنون هم بخشی از 
مسیر را به خوبی طی نموده است و در نهایت دوستان قهرمان 
نیز وارد گود گردیده و بخشی مهم از روایت داستان پرکشش و 

جذاب فیلم را بر دوش می گیرند.
و مجموع  و درشت  ریز  زده شدن حوادث  رقم  شرح چگونگی 
همه آنچه که بر مجید انتظامی رفته است تا از او یک هنرمند 
کنار هم چیده  در  آنچنان خوب  نمایند  ارائه  نام  خالق خوش 
با دقت پشت سر هم  اینقدر هوشمندانه و  اند و جزئیات  شده 
آورده شده اند که این فیلم را در نوع خودش به یک اتفاق مهم 
تبدیل کرده اند. فیلمساز با آوردن ماجراها و پرداختن به فصل 
های مهمی از زندگی مجید انتظامی که اتفاقا همه آنها نیز برای 
اولین مرتبه در این فیلم دیده شده اند فیلمش را به اثری پربار 
و البته صد در صد بکر مبدل نموده است. به عنوان نمونه قصه 
و  سینما  عرصه  به  انتظامی  مجید  شدن  وارد  چگونگی  واقعی 
نوشتن موسیقی برای فیلم را در فصل درخشانی از زبان سرکار 
شود.  می  روایت  و  شنیده  )همسر(  صدرسالک  آذرنوش  خانم 
اینکه قهرمان ما چگونه در شرایطی که همه درب ها به رویش 
بسته شده اند و او بار و بندیلش را بسته و آماده شده تا برای 
ایران  از  و  سپرده  ناخواسته  تلخ  مهاجرت  یک  به  تن  همیشه 
برود. اینکه چطور در آخرین لحظه و در مهمانی خداحافظی با 
احمدرضا احمدی شاعر بزرگ که دوست صمیمی خودش است 
به طور کامال ناگهانی با مسعود کیمیایی نامدار آشنا شده و او 
انتظامی  از نگاه و نوع فضا سازی موسیقی مجید  نیز بالفاصله 
فیلم  متن  موسیقی  پیشنهاد ساخت  بالفاصله  و  آمده  خوشش 

»سفر سنگ« را به او ارائه می کند.
همسر ایشان که خودش یک هنرمند خالق بزرگ است و تقریبا 
و  موثر  و  عالی  حضوری  انتظامی  مجید  آثار  و  زندگی  کل  در 
غیرقابل انکار داشته اند در طول این فیلم نیز همین جایگاه و 
اند. به فضای  نقش تعیین کننده و تاثیرگذار را برعهده گرفته 
مستند  ابوایست طرح و رنگ آمیزی چشمنوازی بخشیده است. 

و  رویایی  العاده  فوق  متن  موسیقی  ماجراهای  جذاب  داستان 
خاطره ساز تیتراژ پایانی انیمیش مشهور »بچه های کوه آلپ« 
از  یکی  که  شنویم  می  ایشان  همسر  زبان  از  بار  اولین  برای  را 
این  است.  داده  اختصاص  خودش  با  را  فیلم  درخشان  فصلهای 
فیلم برای اولین بار موفق شده تا مرز غیرقابل باوری وارد حریم 
کامال شخصی  احواالت  و  درونی  جهان  و  ها  تنهایی  خصوصی، 
انتظامی گردیده و آنها را به تصویر بکشد. نمایش نسبتا  مجید 
دقیق زندگی شخصی، اجتماعی و البته هنری قهرمان صاحب نام 
ابوایست  و محبوبش جزو نقاط مثبت و قدرتمند فیلم مستند  
به شمار می روند. در چند صحنه به خوبی بیننده با مصائب و 
با  موقعیت های پیچیده یک هنرمند بزرگ موسیقی در مواجه 
جامعه پیرامونی و سرزمینی است که عاشقانه آن را دوست دارد 
در  و  عبور کرده  از مسیرهای سخت  باید  ناگزیر  و  ناچار  به  اما 
بسیاری از جاها حتی به شدت مورد قهر، بی مهری ها و ناسپاسی 
ها واقع شده و بعبارتی پس زده شود آشنا شده و از نزدیک آنها 

را می بیند.
فیلم مستند  ابوایست دارای یک پایان باشکوه و به شدت جاندار 
قابل توجه و چشمگیر  با حضور جمعیتی  است. کنسرت بزرگ 
انتظامی در حال  به رهبری مجید  تاالر وحدت تهران  در محل 
اجرای یکی از سمفونی های آهنگساز خوش نام و موفق یعنی 
فیلم  انتظامی پدر قهرمان  ناگهان عزت اهلل  فیلم است.  قهرمان 
برای لحظاتی اجرا را متوقف کرده و پشت تریبون قرار گرفته تا 
برای حضار و البته بینندگان فیلم توضیح دهند که داستان اهالی 
موسیقی اعم از نوازنده و آهنگساز و تولید کننده چه بوده و چه 
روزگارانی بر آنها رفته است. اینکه چه حجم از مصائب و مشکالت 
البته می کشند و آن گروه بزرگ اعضای  را بر دوش کشیده و 
برنامه دارای چه پس زمینه و گذشته  اجرای  کنسرت در حال 
بعضا دردناکی بوده اند و از کجا به کجا خودشان را رسانده اند. 
صحنه ای ناب و تکان دهنده که با قطعه ای زیبا و از مجموعه 
عظیم کارنامه پربار مجید انتظامی خاطره ساز و باورانه به پایان 
می رسد. فیلمساز با درایت و هوشمندی با این فیلم و با سکانس 
درخشان پایانی اش موفق شده است تا یک تقدیر و سپاسگزاری 
زیبا داشته باشد از جامعه موسیقی ایران و خانواده بزرگ خالق 
آن به پاس همه تالش ها و حضور موثرشان که همواره در طول 
تاریخ پرفراز و نشیب هنر موسیقی از خود به نمایش گذاشته اند. 
تا باد چنین بادا. نمایش فیلم مستند  ابوایست از تلویزیون یک 

اتفاق مبارک و قابل تحسین فرهنگی است.
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