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وزیر صمت در حاشیه بازدید از مجتمع 
معدنی تیتانیوم کهنوج :

نبایدبهعلتمسائلسیاسی،پروژههایی

کهصرفهاقتصادیندارندتعریفشود

رئیس جهاد کشاورزی کرمان 
خبر داد: 

حمایتمالیازکشاورزانیکهاقدام

بهاصالحالگویکشتمیکنند

متن در صفحه دوم

8

خانه پدری سردار سلیمانی

 ثبت ملی شد

نیمنگاهیبهاجرای

نمایش»سرگذشت«اثرحمیدغیاث

درجشنوارهسردارآسمانی

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

فرمانده انتظامی استان: 

برقراریبیشازیکمیلیون

کرمان تماستلفنیباپلیس

بیانگراعتمادمردمبهپلیساست

گردشگری زرند برداشت بی رویه شن های روان 

 را تهدید می کند

»اُمیکرون« در کشور همچنان رو به افزایش ؛

کسیناسیون  لزوم مداخالت اقناعی و اجباری برای وا

2

کهمحققنمیشود؛ کرمان کپریدرجنوباستان گزارش»کرمانامروز«ازوعدهیبیپایانحذفمدارس

سایهسنگینمدارسکپریبراستعدادجنوب

متن کامل در صفحه هفتم

   با وجود تالش های بسیار برای حذف مدارس کپری و ِگلی در جنوب استان کرمان همچنان از گوشه و کنار به گوش می رسد که دهها مدرسه کپری و غیراستاندارد در 
این مناطق وجود دارد. مدارسی که معموال در آمار مسئوالن کمتر از حد واقعی بیان می شود!  البته آموزش و پرورش استان برای حذف کامل مدارس کپری از این مناطق 
به دست یاری گر خیرین استان چشم دوخته است که یکی از عوامل اصلی مدرسه سازی در استان به شمار می آیند، اما پاسخ این سواالت نامشخص است که پس نقش دولت 

در این میان چیست؟ و چرا این مدارس جمع آوری نمی شوند؟ و....
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متن در صفحه هشتم

تــــــقدیر از اساتید و آمــــــوزش مــــرام هنری به جوانان

آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهی مناقصه عمومی 
خرید سنگ کچ 

آگهی مناقصه جهت خرید روزانه 600 پرس ناهار و شام پرسنل کارخانه 

و همچنین تامین 3 نفر نیرو جهت نگهداری مهمانسرای سیمان کرمان 

آگهی مناقصه جهت انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت تعویض رینگ 

و بدنه زیر رینگ ایستگاه 3 کوره واحد 1 کارخانه سیمان کرمان 

آگهی 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 نسبت به خرید سنگ گچ مصرفی به میزان 50.000 تن )تحویل در محل کارخانه( براساس مشخصات و 
آنالیز ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی  اقدام نماید. لذا از اشخاص حقوقی محترم که دارای مجوز از سازمان  صنعت، معدن و تجارت و صالحیت و امکانات الزم می 
 باشند تقاضا می شود جهت دریافت اسناد و فرم  شرایط شرکت در مناقصه به دفتر تدارکات کرمان یا تهران مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را ظرف مدت یک هفته 

 از تاریخ انتشار آگهی در پاکت دربسته به واحد تدارکات کرمان و یا دفتر تهران تحویل نمایند.
مشخصات و آنالیز محصول: 1 - عیار سنگ گچ بیش از 90 درصد باشد و حداقل 20 درصد میزان سنگ گچ های ارسالی بایستی با عیار باالی 95 درصد 
باشد و در محل جداگانه تخلیه گردند. 2 - ابعاد سنگ ها می بایست زیر 30 سانتیمتر و فقط 10 درصد باالی 30 سانتیمتر قابل قبول می باشد. 3 - مقدار 

درصد باقیمانده نامحلول در اسید آن باالتر از 6 درصد نباشد.
آدرس کارخانه: کرمان - کیلومتر 17 جاده تهران - تلفن : 31341505 )034( 

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

گروه صنایع سیمان کرمان )شرکت سهامی عام( در نظر دارد جهت خرید روزانه 600 پرس ناهار و شام پرسنل 
و همچنین تامین 3 نفر نیرو جهت نگهداری مهمانسرای 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(

گروه صنایع سیمان کرمان )شرکت سهامی عام( در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت تعویض 
از اشخاص  اقدام نماید. لذا  از طریق مناقصه عمومی   رینگ و بدنه زیر رینگ ایستگاه 3 کوره واحد 1 کارخانه 
فرم شرایط  اسناد،  تقاضا می شود جهت دریافت  باشند  امکانات الزم می  و  دارای صالحیت  حقوقی محترم که 
 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(

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(

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل :
موضوع : توسعه قسمتی از شبکه توزیع آب شهرستان بم را با برآورد 7.084.563.297  ریال و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار : 354.300.000 ریال به 

شماره فراخوان 2000005963000145  سامانه ستاد.
از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 1 نفر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.  لذا از کلیه شرکت هایی که 
دارای گواهی صالحیت معتبر در رشته آب با حداقل رتبه 5  از ساجات همچنین صالحیت ایمنی )معتبر( صادره از اداره کار و تامین رفاه اجتماعی می 
باشند، دعوت می شود. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. مشخصات این مناقصات در سایت شرکت مهندسی 

آب و فاضالب به آدرس www.abfakerman.ir موجود میباشد.
تاریخ انتشار مناقصه : روز پنج شنبه تاریخ : 1400.10.23 

- مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد تا ساعت 19 روز پنج شنبه تاریخ 1400.11.7 
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه: تا ساعت 19 روز  سه شنبه تاریخ 1400.11.19

- تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت تا ساعت 14 روز  سه شنبه مورخ 1400.11.19
- زمان برگزاری مناقصه : ساعت 10:30 روز چهارشنبه تاریخ 1400.11.20.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : 
آدرس : کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان تلفن : 03433222282

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 1456- 021  دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768 
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

فراخوان مناقصه عمومی 
آگهی شماره 103/ب/10- 1400 م 

قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم

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

گزارش »کرمان امروز« 
از برگزاری  دومین 

شِب »جاِن جانان«
کرمان با حضور در 

 استاد ناصر عربپور؛
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اخبار استان

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: برای 
آمایش  طرح  کهنوج،  جمله  از  شهرستانی  هر 
صنعت، معدن و تجارت داریم و در این طرح همه 
هدف  با  شهرستان  هر  ظرفیت های  و  فرصت ها 

تأمین اشتغال آن منطقه، بررسی می شود.
استقبال  با  دی ماه   ۲۴ امین   فاطمی  سیدرضا 
اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
استانداری کرمان، امام جمعه و فرماندار کهنوج 
و نماینده پنج شهرستان جنوبی استان در خانه 
مجتمع  از  و  شد  کهنوج  شهرستان  وارد  ملت 

معدنی تیتانیوم این شهرستان بازدید کرد.
وزیر صمت در حاشیه این بازدید گفت: این واحد 
فرآوری تیتانیوم سال ها پیش در کهنوج تعریف 
شده و حدود یک سال و نیم گذشته به بخش 
پیشرفت  نسبتاً  که  است  شده  واگذار  خصوصی 
فیزیکی آن در این یک سال و نیم بهتر شده است.
وی از حمایت وزارتخانه صمت از این پروژه سخن 

گفت و در ادامه میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه 
را در حال حاضر حدود ۴۰ درصد اعالم کرد و 
درصد   ۶۰ به  آن  فیزیکی  پیشرفت  اگر  افزود: 
آنها کمک  به  مالی  تأمین  تسهیل  در  ما  برسد، 
خواهیم کرد تا زودتر این مجتمع به بهره برداری 

برسد.
فاطمی امین ادامه داد: سرمایه گذار اعالم کرده 
بهره برداری  به  پروژه  این  آینده  سال  بهمن  در 
می رسد و ما انتظار داریم که تا پاییز سال آینده 

این پروژه به بهره برداری رسد.
فاز  اگر  نیز گفت:  پروژه  این  فاز دوم  وی درباره 
اجرای  به سرمایه گذار  باشد،  دوم مقرون به صرفه 
آن را پیشنهاد می کنیم ولی نباید به علت مسائل 
سیاسی، پروژه های که صرفه اقتصادی ندارند در 

مناطق تعریف کرد.
وزیر صمت بیان کرد: در شهرستان کهنوج معادن 
زیادی وجود دارد و قول می دهیم تا پایان سال 

اشتغال  می تواند  که  سرمایه گذاری  پروژه های 
مناسبی برای این منطقه ایجاد می کند طراحی 

و در اولویت پیگیری ها قرار می دهیم.
مجتمع  این  ساالنه  ظرفیت  گزارش،  این  برپایه 
۱۳۰ هزار تن است و زمینه اشتغال ۲۶۰ نفر را 

فراهم کرده است.

بر اساس این گزارش، میزان سرمایه گذاری مجتمع 
معدنی تیتانیوم ۲۴ هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال است 
و محصول تولیدی آن کنسانتره تیتانیوم هست. به 
گزارش ایسنا، چند کارگر در ورودی این مجتمع 
کردند.  مطرح  صمت  وزیر  با  را  خود   مشکالت 

)محبوبه صمدانی(

به  اشاره  با  کرمان  کشاورزی  جهاد  رئیس 
کم آبی در استان کرمان گفت: اجرای اصالح 
الگوی کشت در استان کرمان ضروری است.

عباس سعیدی با اشاره به کم آبی در کرمان 
به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه طی سالهای 
بوده  بارش  میزان  افت  شاهد  کرمان  اخیر 
است و همین امر خسارتهای زیادی به منابع 

آبی استان وارد کرده است.
مقابله  روش های  از  یکی  کرد:  تصریح  وی 
توسعه  کشاورزی  بخش  در  خشکسالی  با 
روش های آبیاری مدرن در استان است که 
شده  انجام  راستا  این  در  مطلوبی  اقدامات 

است که باید افزایش یابد.
برای  کشاورزان  همکاری  خواستار  وی 

گفت:  و  شد  سنتی  آبیاری  از  جلوگیری 
سادگی  به  موجود  آب های  داد  اجازه  نیاید 
هدر رود، یکی دیگر از روش ها اصالح الگوی 
این راستا توسعه کشت  کشت است که در 
در  دارند  نیاز  کمتر  آب  به  که  محصوالتی 
در  زعفران  کشت  و  دارد  قرار  کار  دستور 
همین راستا پیگیری می شود و خوشبختانه 

کشت  استان  مناسب  اقلیم  به  توجه  با 
زعفران در کرمان افزایش یافته و این رویه 

در حال گسترش است.
کشاورزانی  از  مالی  حمایت  گفت:  سعیدی 
می کنند  کشت  الگوی  اصالح  به  اقدام  که 
و سیستم های آبیاری را تغییر می دهند در 

دستور کار قرار دارد. )پریسا رستمی(

وزیر صمت در حاشیه بازدید از مجتمع معدنی تیتانیوم کهنوج :

نباید به علت مسائل سیاسی، پروژه هایی که صرفه اقتصادی ندارند تعریف شود

رئیس جهاد کشاورزی کرمان خبر داد: 

حمایت مالی از کشاورزانی که اقدام به اصالح الگوی کشت می کنند

خانه پدری سردار سلیمانی

 ثبت ملی شد
 

خانه پدری سردار شهید حاج  قاسم سلیمانی در روستای قنات َملِک 
در فهرست آثار واجد ارزش فرهنگی- تاریخی ثبت ملی و به استاندار 

کرمان ابالغ شد.
قانون  واحده  ماده  )ج(  بند  اجرای  در  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای 
اسالمی و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی 
کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسالمی و ماده ۱۵ قانون حمایت 
و مرمت و احیای بافت های تاریخی فرهنگی مصوب ۱۳۹۸ مجلس 
منقول  غیر  و  منقول  ارزشمند  آثار  ثبت  بر  مبنی  اسالمی  شورای 
شهرستان های  و  ملی  آثار  فهرست  در  کشور  تاریخی  فرهنگی- 
ذیربط، مراتب ثبت اثر فرهنگی- تاریخی »خانه پدری سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی« واقع در استان کرمان، شهرستان رابر، بخش 
هنزا، دهستان جواران، روستای قنات ملک که پس از طی تشریفات 
قانونی الزم به شماره ۴۱۱ مورخ ۱۴/ ۱۰/ ۱۴۰۰  در فهرست آثار واجد 

ارزش تاریخی - فرهنگی به ثبت رسیده است ابالغ می شود.
گونه  هر  و  است  وزارتخانه  این  نظارت  و  حفاظت  تحت  مذکور  اثر 
دخل و تصرف، توسعه و مرمت و یا بازسازی اثر با تأیید و نظارت این 

وزارتخانه ممکن خواهد بود.

 کالهبردار فروش اینترنتی لوازم منزل

 در رفسنجان دستگیر شد

لوازم  اینترنتی  فروش  کالهبردار  گفت:  رفسنجان  فتا  پلیس  رئیس 
منزل در رفسنجان که اقدام به کالهبرداری در رفسنجان و تهران 
فتا  پلیس  رئیس  بازماندگان،  علی  سرگرد  شد.   دستگیر  کرد،  می 
کذب  آگهی های  انتشار  با  که  فردی  گفت:  رفسنجان  شهرستان 
مردم  از  کالهبرداری  به  اقدام  کاال،  فروش  اینترنتی  سایت های  در 
می کرد، شناسایی و دستگیر شد. او افزود: در پی مراجعه عده ای از 
شهروندان به پلیس و طرح شکایاتی مبنی بر کالهبرداری از آنان در 
سایت های خرید و فروش اینترنتی کاال، موضوع در دستور کار پلیس 
فتا قرار گرفت. سرگرد بازماندگان گفت: با انجام تحقیقات تخصصی، 
با  واتساپ  در  کانال هایی  و  گروه ها  ایجاد  با  نفر  یک  شد  مشخص 
عناوینی همچون: دکوراسیون منزل، ارزانسرا، فروش لوازم خانگی و 
برخی عناوین دیگر اقدام به قرار دادن تصاویر متنوعی از انواع لوازم 
کاال ها  این  به خرید  ترغیب مشتریان  و  نازل  قیمت هایی  با  خانگی 
می کرد؛ اما پس از دریافت مقداری پیش پرداخت، دیگر پاسخگوی 
ماموران ضمن  ادامه  او می گوید: در  نبوده است.  تماس های مردم 
هماهنگی با مرجع قضائی و با انجام پی جویی های تخصصی، متهم 
پس  متهم  این  که  کردند  دستگیر  را  کالهبرداری ها  این  با  مرتبط 
از مواجهه با مدارک موجود در پرونده به ۲۱ فقره کالهبرداری به 
ارزش ۲ میلیارد ریال در شهرستان رفسنجان و تهران اعتراف کرد.

)محبوبه امامی(

اهدای 

خون سالم 

اهدای زندگی

ابتدای  از  استان کرمان گفت:  انتظامی  فرمانده 
تماس  هزار  میلیون ۳۰۰   یک   تاکنون  امسال 
تلفنی مردمی با پلیس ۱۱۰ در این استان انجام 

شده که بیانگر اعتماد مردم به پلیس است.
به گزارش ایرنا، سردار عبدالرضا ناظری در آیین 
سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  معارفه 
و  همدلی  تعامل،  برکت  به  امروز  کرد:  اظهار 
همراهی تمامی مجموعه ها، دستگاه های اجرایی 
و نهادهای دولتی و مردم در امنیت مطلوبی قرار 
دنبال  به  دشمن  اینکه  بر  تاکید  با  وی  داریم. 
امنیت  و  اجتماعی  سرمایه های  به  زدن  ضربه 
بدیهی  امر  امیدآفرینی یک  افزود:  است،  کشور 
و مهم است و در راستای امیدآفرینی و ارتقای 
سطح خدمتگزاری به مردم نباید از هیچ تالشی 

فروگذار کنیم.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به برگزاری 

دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی تصریح کرد: خوب است ما ذره ای از 
امروز  را به حاج قاسم عملی کنیم و  دین مان 
تمام دنیا و ایران اسالمی مدیون حاج قاسم است.
سالگرد  محوری  های  برنامه  برگزاری  به  وی 
قاسم در شهرستان های کهنوج،  شهادت حاج 
رابر و رفسنجان یاد و تصریح کرد: سال آینده نیز 
از این برنامه های محوری در شهرستان سیرجان 

برای سردار دلها برگزار شد.
یک  سیرجان  شهرستان  گفت:  ناظری  سردار 
های  ظرفیت  دارای  و  است  استانی  فرا  شهر 
علمی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، صنعتی و 
معدنی دارد لذا باید از ظرفیت، توان و تالش این 

شهرستان بیشتر استفاده کنیم.
در  اسالمی  جمهوری  پلیس  امروز  افزود:  وی 
و  مقتدر هست  و  استثنایی  پلیس  یک  منطقه 

ظرفیت  با  پلیس  مقتدرترین  ما  ایران  و  استان 
های باالیی برای تامین امنیت و خدمت رسانی 

به مردم دارد.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به کمک  
مردم و همراهی با نیروی انتظامی تصریح کرد: ما 
خیرین امنیت ساز را در استان داریم و کارهای 
مشکلی  هر  در  و  داشتیم  را  ارزشمندی  بسیار 
که  کرونا  از  و  هستیم  ومسئوالن  مردم  همراه 

یک مشکل عمومی بود فرصت ساختیم.
ما  همکاران  و  همرزمان  حتی  کرد:  تاکید  وی 
برای خدمت و تامین امنیت و آرامش مردم به 

شهادت می رسند.
نیروهای  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
ما آسایش و آرامش خانواده را فدای آسایش و 
آرامش مردم کردند و ما برای مردم از باالترین 

ظرفیت ها استفاده می کنیم.
وی گفت: شهرستان سیرجان نیز امروز در تمام 
برتر  رتبه  و  داشتند  کاهش  های جرم  شاخص 
استان کرمان را کسب کردند و حتی کرمان در 
تمام استان ها و در جشنواره مالک اشتررتبه برتر 
به همت و همکاری مردم  این  و  را کسب کرد 
و نیروهای مقتدر و توانمند نیروی انتظامی در 

سطح استان و شهرستان هست.
مجموعه  تالش  با  گفت:  نیز  سیرجان  فرماندار 
و  نهادها  بین  موجود  تعامل  و  انتظامی  نیروی 
ادارات این شهرستان، رضایت مندی خوبی بین 
تقدیر  قابل  دارد که  امنیت وجود  نظر  از  مردم 

است.
تالش های  و  پیگیری ها  از  الدینی  بهاء  سهراب 
خالصانه سرهنگ محمد رضا ایران نژاد در مدت 
فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان قدردانی 
کرد و افزود: در این مدت جایگاه و زیرساخت های 
خوبی در حوزه انتظامی ایجاد شد که در شان 

مردم سیرجان و قابل تقدیر است.
وی تصریح کرد: ایجاد کالنتری ها و زیرساخت 
های الزم  یکی از نیازهای اساسی این شهرستان 
سیرجان بود که با ایجاد زیرساخت ها به خوبی 

محقق شده است.
این  ادامه  در  نیز  سیرجان  موقت  جمعه  امام 
در  انتظامی  نیروی  زحمات  از  تقدیر  با  آیین 
و  برکت رشادت  به  امروز  امنیت، گفت:  ایجاد 
نیروهای  مجموعه  و  انتظامی  نیروی  بیداری 
نظامی و امنیتی، ایران اسالمی امن ترین کشور 
و  عزت  اوج  در  و  منطقه جهان  ناامن ترین  در 

اقتدار است.
های  خانواده  از  تجلیل  ضمن  آیین  این  در 
خدمات  از  سیرجان  انتظامی  نیروی  شهدای 
سابق  فرمانده  نژاد  ایران  محمدرضا  سرهنگ 
تقدیر و سرهنگ امیر سبتکی به عنوان فرمانده 

جدید انتظامی شهرستان معرفی شد.
همچنین با حضور فرمانده انتظامی استان کرمان، 
نجف  در  انتظامی  نیروی  راهور  پلیس  مرکز  دفتر 
شهر سیرجان با زیربنای ۱۰۰ مترمربع و با هزینه 

۶ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.)نرگس بامری(

فرمانده انتظامی استان: 

برقراری بیش از یک میلیون تماس تلفنی با پلیس کرمان بیانگر اعتماد
 مردم  به پلیس است

آگهی دعوت سهامداران شرکت صنایع آجر ماشینی کرمان سفال سازان 
سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۰۱۴۸ 

جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده که در ساعت ۱۰ صبح مورخ  ۱۴۰۰/۱۱/۹  

در محل شرکت تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند. 
دستور جلسه: ۱ - انتخاب اعضای هیات مدیره ۲ - انتخاب بازرسین 
انتخاب روزنامه کثیراالنتشار ۴- تصویب تراز و حساب سود و زیان   -۳

ساالنه و تعیین پاداش هیات مدیره و بازرسین 
هیات مدیره شرکت 

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی به طور 

فوق العاده شرکت صنایع آجر ماشینی کرمان سفال سازان 

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

فاقد سند رسمی
قانون  1400/9/28موضوع  مورخه  دوم  هيات   140060319078009278 شماره  راي  برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
عصمت  خانم  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  كرمان  دو  منطقه  ملك  ثبت  حوزه 
جهانشاهي كوه جفتاني فرزند محمد بشماره شناسنامه 63 صادره از كرمان درششدانگ  يك 
باب خانه به مساحت 128 مترمربع تحت پالك 16578 فرعي از 3968 اصلي مفروز و مجزي 
شده از پالك 841 فرعي از 3968 اصلي بخش2كرمان واقع در كرمان بلوارشهيدان ماهانی 
كوچه18داخل كوچه سمت راست اولين كوچه شهيد جهانشاهی خريداري از مالك رسمي 
آقاي ماشااهلل گنجعليخانی محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
مالكيت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  كه  صورتي  در  شود  مي  آگهي  روز   15 فاصله  به 
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 يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
انقضاي مدت  است در صورت  نمايند.بديهي  تقديم  مراجع قضايي  به  را  دادخواست خود 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/10/25

1258022تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/11/9

آگهي ابالغ اجرائیه پرونده کالسه  140001560
       بدينوسيله به خانم محبوبه محمدي زاده تهرودي نام پدر: علي تاريخ 
تولد: 1371/06/20 شماره ملی: 2980733563 بدهكار پرونده كالسه  140001560 
به آدرس شما شناسائی  متن سند  اوليه طی  ابالغ    ، ابالغ  مامور  برابر گزارش  كه 
نگرديده و بستانكار آدرس ديگری از شما ندارد ابالغ می گردد كه بابت چك به 
شماره  46/252229/1768  - 1399/3/20 به مبلغ 61,500,000 ريال  ) شصت و 
يك ميليون و پانصد هزار ريال  ( اصل طلب و مبلغ 3,075,000ريال حقوق دولتی 
بدهكار مي باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه 
نموده پس از تشريفات قانوني اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مي 
باشد لذا طبق ماده 19/18 آئين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي بشما ابالغ مي گردد 
از تاريخ انتشار اين آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در 
روزنامه درج و منتشر مي گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهي خود 
اقدام ودر غير اين صورت بدون انتشار آگهي ديگري عمليات اجرائي طبق مقررات 

عليه شما تعقيب خواهد شد.1260062
علیرضا محمدی کیا
 رئیس اداره اجراي اسناد رسمي کرمان
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رویای ذهن
خیابان ها 

قدم هایم را 
به کجا می برند 

وقتی که رسیدن به تو 
رویایی ست 
در ذهن من 

وقتی که بوسیدنت 
حسرتی ست 

بر لبهایم 
وقتی که دست هایت،آغوشت 

مرا دلتنگ 
از دنیا می برند ...

به قلم
سامان ساردویی

دعای 
عشق 

هوای شهر ، سنگین است
مه در کوچه سرگردان

غبار از آسمان باریده
جای نم نم باران

تمام بغض دنیا
در دل دیوار ها ، پنهان 

نمی پرسد کسی احوالی از باران
ی  افتاده  فرو  نخل  قامت  از  خبر  کس  ندارد 

عریان
میان کوچه ای بن بست ،  اما

دست ها باهم
دعای عشق می خوانند

گویا مردم این شهر
این را هم نمی دانند ؛

گوش آسمان
همچون هوای شهر ،

سنگین است...

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

یادداشت: 
سایه ساری

 از بیم و امید
خیابان  و  رفت  می  گیج  خیابان  در  سرش   
می  خودش  از  خورد.  می  پیچ  نگاهش  در 
به  کسی  باشد.  همراه  تو  با  که  گذشت 
ایستاده  او  ولی  نمی کرد  توجه  آرزوهایش 
از  تا جهان را متعجب کند و آفتاب را  بود 
اتاق  بیرون بکشد. ماه را از  گوشه ی دیوار 
تا  را  ها  باغ  کوچه  و  بیاورد  در  پدربزرگ 
را  جهان  که  بود  کرده  همت  بدود.  آخر 
شدن  خسته  برای  فرصت  و  کند  دگرگون 
غم  و  کردن  ناله  برای  فرصت  نداشت. 
می  متوالی  های  پیچ  از  نداشت  خوردن 
را  اطرافش  جهان  و  را  خودش  تا  گذشت 
متحول کند. به راستی که ما برای رسیدن به 
داریم  احتیاج  موجوداتی  چنین  به  روشنایی 
و چه بهتر که باران باشند و به فکر روزهای 
پایان باشند که در آخرین پیچ کوچه دچار 
انسانیت  نباشند.  رانده  و  مانده  نباشند.  چاه 
های کوه  رگه  از  که  حالی  در  دشوارست. 
باال می رویم ترس از تشنگی با ماست ولی 
کسی  و  زیباست  صعود  زیباست.  انسانیت 
چه می داند شاید آنجا رد پای چشمه ها را 
پیدا کنیم و یک دوست که بی انتها باشد را 
دریابیم هر چند که این نیز خیال باطل است 
تنهایی  در  برداریم.  قدم  باید  تنهایی  در  و 
انسان باشیم ما نمی توانیم همه ی زباله های 
زمین را نابود کنیم اما قادریم که زباله نباشیم 
همه  این  میان  در  روشن  ی  نقطه  یک  و 
ولی  گیرست  نفس  که  البته  باشیم.  تاریکی 
دیدن  دریا  سپیده  نور  در  زیباست.  رسیدن 
حال و هوای دیگری دارد و باید دریازدگی 
را به جان خرید. دلم می خواهد که دیگران 
نشانم دهند  به جای من فکر کرده و راه را 
اما چرا وقتی که می توانم بهشت و جهنم را 
تصور کنم خود را از نعمت اندیشه محروم 
فکر  دیگران  جای  به  نباید  من  چرا  کنم!؟ 
کنم!؟ قایق بسازم و به آب بیندازم. به جای 
دیگران خنده و گریه و به جای دیگران رنج 

ببرم.
در نگاهش می شود خورشید داشت 

سایه ساری از امید و بیم داشت 
وای بی حرف و نگاه و خنده اش 
یک نفر در زندگی تردید داشت

به قلم
مهناز سعید

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:

رسیدگی به اطالعات واحدهای مسکونی خالی

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان خبر داد:

اطفای حریق در حادثۀ برخورد خودروی »پراید« با تیر برق

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان تاکید کرد:

پایان دی ماه، آخرین مهلت تعیین تکلیف دستگاه های کارتخوان

برداشت بی رویه شن های روان گردشگری زرند را تهدید می کند

گفت:  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  کل  رئیس    
سوی  از  خالی  مسکونی  واحد  هزار   12 اطالعات 
وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی ارایه 
شده که درحال بررسی این اطالعات جهت دریافت 

مالیات هستیم.
مالیاتی  امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  درگفتگو  منظور  داود  دکتر   ، کرمان  استان 
و  راه  وزارت  کرد:  اظهار  یک  نگاه  برنامه  کارشناس 
شهرسازی با راه اندازی سامانه ملی امالک و اسکان 
و تکمیل اطالعات این سامانه، تاکنون اطالعات 12 
هزار واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی 

ارسال کرده است.
وی افزود: بر اساس آمار قبلی، 2500 واحد مسکونی 
خالی مشخص شده بود ولی در اطالعات جدید این 
تعداد به 12 هزار واحد رسیده است البته وزارت راه و 

شهرسازی اعالم کرده اطالعات بعدی را هم به تدریج 
خواهند داد.

خاطرنشان  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  کل  رئیس 
واحد  هزار   12 این  مالیات  آتی،  روزهای  طی  کرد: 
مالکان  اطالع  به  و  کرده  را محاسبه  مسکونی خالی 

آنها خواهیم رساند.
دریافت  از  پس  شد:  یادآور  همچنین  منظور  دکتر 
خالی  مسکونی  های  خانه  اشاره،  مورد  اطالعات 
اجاره  درآمد  بر  مالیات  مبنای  بر  مالیاتی  مشمول 
برای  ترتیب  به  آن  ضرایب  که  شد  خواهند  امالک 
سال اول، معادل شش برابر مالیات متعلقه، برای سال 
دوم، معادل دوازده برابر مالیات متعلقه و برای سال 
می  متعلقه  مالیات  برابر  بعد،  معادل هجده  به  سوم 
باشد و سازمان امور مالیاتی کشور اقدامات قانونی را 

برای وصول این مالیاتها انجام خواهد داد. 

خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
برخورد  و  انحراف  از  کرمان  شهرداری  ایمنی 
خودروی »پراید« با تیر برق خبر داد و گفت: 
به دنبال  را  درختان  آتش سوزی  حادثه،  این 

داشت که توسط آتش نشانان مهار شد.
مورد  یک  افزود:  میرزایی  رضا  سرآتشیار 

خیابان  در  برق  تیر  با  خودرو  برخورد  حادثۀ 
»هاشم نادری« که موجب آسیب به تیر برق و 
آتش سوزی درختان شده بود، به سامانۀ 125 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 

کرمان گزارش شد.
حریق  اطفای  اکیپ های  بالفاصله  گفت:  وی 

و نجات از ایستگاه شماره »4« به محل حادثه 
اعزام شدند و ضمن اطفای حریق درختان که 
در اثر آسیب به تیر برق دچار آتش سوزی شده 
بودند، از آتش سوزی سایر درختان جلوگیری و 

محل حادثه را ایمن سازی کردند.
خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 

ایمنی شهرداری کرمان بیان کرد: خوشبختانه 
در این حادثه به سرنشینان خودرو آسیبی وارد 

نشد.
میرزایی یادآور شد: توجه به قوانین راهنمایی 
وقوع  از  مجاز،  سرعت  رعایت  و  رانندگی  و 

بسیاری از حوادث رانندگی جلوگیری می کند

  مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان گفت: آخرین 
مهلت تعیین تکلیف دستگاه های کارتخوان ، پایان دی 
ماه سال جاری است. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
بیان  با  سلمانی،  محمد   ، کرمان  استان  مالیاتی  امور 

بانک  همکاری  با  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  اینکه 
مرکزی در حال ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاه های 
و  الکترونیکی  پرداخت  های  درگاه  و  بانکی  کارتخوان 
کرد:  خاطرنشان  است،  مالیاتی  پرونده  به  آنها  اتصال 

تمامی فعاالن اقتصادی دارای ابزار پرداخت های بانکی 
به  مالیاتی  الکترونیک  خدمات  ملی  درگاه  به  ورود  با 
بین  تناظر  ایجاد  برای   my.tax.gov.ir نشانی 
تا  حداکثر  مالیاتی  پرونده  و  کارتخوان  های  دستگاه 

پایان دی ماه سال جاری اقدام کنند.
وی تاکید کرد: تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی 
با  متناظر  که  الکترونیکی  پرداخت  های  درگاه  یا  و 

پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شد.

صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیر 
از  بی رویه  برداشت  به  اشاره  با  زرند  شهرستان 
این  دهزوئیه  منطقه  ریگزارهای  و  روان  شن های 

شهرستان گفت: تداوم این این مشکل گردشگری 
روستایی این منطقه را تهدید می کند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 

محمد  کرمان،  استان  دستی  صنایع  و  گردشگری 
اسالمی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال 
با اشاره به تاکید دادستان این شهرستان بر صادر 
نشدن مجوز برداشت شن های روان منطقه  دهزوئیه 
افزود: باید با تعامل و همکاری جهاد کشاورزی این 
شهرستان منافع شهروندان را در بخش گردشگری 
منطقه   نابودی  از  و  داد  قرار  توجه  مورد  روستایی 

بکر و زیبای ریگزارهای دهزوئیه پیشگیری کرد.
تا  می کشد  طول  سال  هزاران  کرد:  تاکید  وی 
خودخواهی  این  و  گیرد  شکل  جاذبه هایی  چنین 
نگاه  ریگزارها  این  به  نسبت  عده ای  که  است 
منفعت طلبانه داشته باشند و به دنبال سود از محل 
با  می توان  که  حالی  در  باشند  شن ها  این  فروش 
جاذبه  این  محل  از  گردشگری  کمپ های  استقرار 
ایجاد  غیرمستقیم  و  مستقیم  طبیعی صدها شغل 
کرد و موجب جذب گردشگران داخلی و خارجی 

شد.
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیر 
شهرستان زرند تصریح کرد: متاسفانه در سال های 

گذشته به دلیل وقوع بالیای طبیعی و در ادواری 
نیز به دلیل ناآگاهی برخی از افراد تعدادی از آثار 
تاریخی که به  نوعی حقوق بیت المال این شهرستان 
نیز محسوب می شدند از بین رفته و زرند از منافع 

وجود این آثار بی بهره شده است.
وجود  زمینه  در  زرند  شهرستان  کرد:  اظهار  وی 
است  غنی  بسیار  گردشگری  و  طبیعی  جاذبه های 
که با توجه به این موضوع باید شرایط برای ورود 
سرمایه گذار بخش خصوصی برای استفاده مطلوب 
اقشار  تا تمامی  این منابع خدادای به وجود آید  از 

جامعه از وجود این جاذبه ها بهره مند شوند.
قضایی  دستگاه  توجه  از  قدردانی  ضمن  اسالمی 
گردشگری  بخش  به  نسبت  زرند  شهرستان 
کنار  در  دستگاه  این  رویکرد  کرد:  خاطرنشان 
شده  موجب  ارگان ها  سایر  و  اجرایی  دستگاه های 
میراث فرهنگی،  بخش  در  اخیر  سالهای  طی 
گردشگری و صنایع دستی به توفیقات خوبی دست 
پیدا کنیم که سرمایه گذاری های بخش گردشگری 

دلیلی براین ادعا است.

سرویس فرهنگی کرمان امروز

جشنواره ی تئاتر محیطی سردار آسمانی 
تاثیر  از  درخشانی  اجراهای  با  کرمان  در 
مکتب حاج قاسم در ملت ایران آغاز به کار 
کرد. روز دوشنبه به اتفاق آقایان سهرابی 
سیمای  هنرمندان  از  تن  دو  پیروزاده  و 
مرکز کرمان برای زیارت مرقد مطهر حاج 
شدیم.  کرمان  شهدای  گلزار  راهی  قاسم 
که  بودیم  ای  صحنه  شاهد  محل  این  در 
برای اجرای یکی از نمایش های جشنوار 

تئاتر سردار آسمانی آماده شده بود. ساعتی 
بعد، آقای غیاث هنرمند برجسته ی تئاتر 
به  را  با عنوان سرگذشت  نمایشی  کرمان، 
اجرا درآورد. در این نمایش که نویسنده و 
کارگردان آن غیاث بود. تنها بازیگر نمایش 
سرداران:  تصاویر  با  غیاث  آقای  یعنی 
حسین یوسف الهی، حاج قاسم سلیمانی و 
حاج یونس زنگی آبادی که هر سه عارفانه 
به مقام واالی  و عاشقانه خدمت کردند و 
شهادت نائل آمدند، سخن می گفت. تنها 
از  پیش  دوره های  نمایش که  این  بازیگر 
را  داعش  با  نبرد  و  مقدس  دفاع  انقالب، 
روان  اجرایی  با  شد  موفق  کرد.  می  مرور 
با مخاطبین خود رابطه ای صمیمی برقرار 

نمایش ضمن تحسین  کند چرا که متن 
بزرگان ایثارگری چون حاج قاسم، حسین 
آبادی،  زنگی  یونس  حاج  و  الهی  یوسف 
از  که  را  سودجویی  و  طلب  فرصت  افراد 
فراهم  برای خودکالهی  مقدس  دفاع  نمد 
کشید.  نقد  ی  تازیانه  زیر  به  بودند  کرده 
آقای غیاث با هوشمندی و دانایی، موریانه 
هایی را که فرصت طلبی و سودجویی به 
اند شناسایی کرده و در  افتاده  جان نظام 
نمایش خود با اجرایی در خور تحسین به 
نوبت  حال  رساند.  انقالب  دلسوزان  اطالع 
آرمانهای  تحقق  برای  که  است  مسئوالن 
قاسم  حاج  چون  واالتباری  شهیدان 

بکوشند تا جامعه از اعتماد سرشار شود.

نیم نگاهی به اجرای نمایش »سرگذشت« اثرحمید غیاث  در جشنواره سردار آسمانی
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چرا باید سعدی خواند؟
روزنامه جام جم:  در این نوشتار، به آن دسته از سفر های سعدی 
می پردازیم که در منابع بیشتری به آن ها اشاره شده و با تأسی به 
منطق های مختلف می توان صحت آن ها را قریب به یقین دانست. 
است که سعدی  این  نیست  تردیدی  نکته ای که در آن هیچ  تنها 
بسیارسفر بود: »در اقصای عالم بگشتم بسی/ به سر بردم ایام با هر 
کسی/ تمتع به هر گوشه ای یافتم/ ز هر خرمنی خوشه ای یافتم«. 
اما نهایتا این تنها شیراز است که از او دل می برد: »چو پاکان شیراز، 

خاکی نهاد/ ندیدم که رحمت بر این خاک باد«.
محمد بقایی ماکان از جایگاه سعدی در ادبیات فارسی می گوید

»سعدی پایه ریِز پالودگی زبان فارسی است.«
تحسین  ویژگی های  همه  با  که  فرازمان  است  متنی  گلستان 
برانگیزش )مانند بیمه کردن زبان فارسی از رهگذر رسمیت بخشیدن 
به تدریس گلستان( به خاطر مولفه هایی، چون واردکردن بیش از 
گرفته  قرار  نیز  نقد هایی  آماج  و...  فارسی  زبان  به  تازی  واژه   ۵۰۰

است. شما چه نگاهی به این موضوع دارید؟
زبان  نگارشی،  لحاظ  به  سعدی  زمان  در  که  داشت  نظر  در  باید 
تازی بسیار مسلط بود بر فرهنگ کشور به خصوص در حوزه نوشتار 
بود[سعدی درواقع  به عربی  فرمانروایان  و  امرا  دیوانساالری  ]حتی 
پالوده شدن  حد فاصلی است بین حاکمیت زبان تازی در کشور و 
تدریجی زبان که پس از سعدی به سوی فارسی پیش رفت. می شود 
گفت سعدی پایه ریِز پالودگی زبان فارسی است. وقتی از یک زبان 
سخن می گوییم و آن را مصفا )سره( بدون واژگان بیگانه یا خارجی 
درنظر می گیریم، باید این را نیز درنظر بیاوریم که هیچ زبانی خالی 

از واژگان خارجی نیست.
جالب است در زبان تازی بیش از ۲۰۰۰ واژه فارسی واردشده و 
لغتنامه مبسوطی نیز در این باره تدوین شده است. حتی ابتدایی ترین 
مانند همین  فارسی است  نیز  واژه های دین مبین  و مشخص ترین 
نباید  زبان می پردازیم  به  وقتی  اما  و...،  محراب  دین، مسجد،  واژه 
تنها به مفرداتش توجه کنیم بلکه چیزی که یک زبان را متفاوت 
پاکستانی ها  گفته  به  که  اردو  زبان  مانند  است  ترکیباتش  می کند 
وقتی  فارسی  واژگان  با ۷۰ درصد  است  فارسی  زبان  زیبای  دختر 
سخن می گویند هیچ فارسی زبانی متوجه نمی شود یا واژگانی که در 
زبان ترکی آذری داریم که اکثرا فارسی یا عربی است، ولی چیزی 
که این را به شکل زبان درمی آورد همانا ساختار و ترکیب آن است. 
مرحوم سید محمدعلی جمالزاده در این باره مثال خوبی دارد. ایشان 
نام روی هم فارسی است.  این  اما  نام من تماما عربی است،  گفته 
این می تواند الگویی باشد برای کسانی که گمان می کنند زبان باید 
ناتوان  را  زبان  این سره گرایی  من  عقیده  به  که  باشد  سره  یکسره 
می سازد. ما در فارسی کلمات رسا و زیبایی داریم که متداول است 
ناتوان و ضعیف می کند مثال واژه بسیار  و به کارنبردن شان زبان را 
زیبای »سرانجام« را داریم، پس چرا باید واژه نخراشیده و نچسب 
»باالخره« را به کار بست! منوچهری دامغانی »بتاوار« به کار برده به 

به  بی توجهی  مانند  نشود  استفاده  اگر  واژه ها  این  معنای سرانجام؛ 
بنا های باستانی است که بی رسیدگی و استفاده کم کم آوار می شود، 
از بین می روند. اگر یک مترجم یا نویسنده واژگان فارسی را به کار 
نبرد و جای آن ها کلمات و اصطالحات خارجی بیاورد، باعث ضعف 

زبان خواهد شد.
 گرچه گفتار سعدی عین شکر است و خودش بسیار زیاد شاید 
حدود صدبار به شکل تلویحی و تصریحی از شیرین سخن اش گفته 
نباید جلوی نقد مفاهیم  این شیرینی  اما  و راست هم گفته است، 
و داده هایش را بگیرد و آن ها را نخواهیم با اخالقیات نوین تطبیق 

بدهیم.
این  اما  است،  سخن  ملک  خداوندگار  سعدی  که  است  درست 
را  منتقدانه  نگاه  و  بگیرد  را  منتقد  نباید جلوی  زیبایی  و  فصاحت 
کنار بگذارد. زیرا معصومان ۱۴ نفر بودند و تمام! بقیه دیگر بدون 
دارا  را  جایزالخطایی  صفت  این  نوعی  به  و  باشند  نمی توانند  خطا 
هستند اگر بخواهیم ادبیات مان را از منظر نقد بنگریم باید زیبایی ها 
را  گلستان  وقتی  معنایی.  داده های  از  کنیم  منفک  را  فصاحتش  و 
بررسی کردم و کتاب از فردوسی تا شاملو را نوشتم در فصلی مطول 
و مشبع درباره سعدی همین را طرح کردم مانند: برخی سفر هایی 

که سعدی در گلستان از آن ها یادکرده واقعا نرفته...
مانند اشاره اش به سفر کاشغر ...

درباره تاریخ تدوین و نویساندن گلستان همان ایام گل یعنی بهار 
است هرچند برخی تنها اردیبهشت را در نظر می گیرند. به طور کلی 
بیداد  ایران  در  مغول ها  که  تاریخی  می دانیم  سعدی  زمان  درباره 

می کردند سعدی می گوید در آن زمان ما را وقت خوش بود! او که 
پس  بوده  آشنا  ستم ها  و  خونریزی ها  و  کشتار ها  با  سفر ها  آن  در 
تا  نقد ها  این برخی  بنابر  به دل نمی نشیند  این خوشوقتی چندان 
حدی قابل پذیرش است مانند نقد کسروی بر سعدی. در جایی نیز 
این بی احتیاطی را به خرج داده که گویا نشان می دهد چندان به 
ملک سلیمان یعنی فارس سرزمین خودش گرایشی نداشته آن جا 
تدبیر خواجه نصیر نمدپیچ  با  که آخرین خلیفه عباسی مستعصم 
می شود چه قصیده ای می گوید! در حالی که مستعصم چشم دیدن 
ایران را نداشت. این خرده ها و ایرادات به سعدی وارد است نیز به 
بسیاری شاعران مثال در نگره شان به زنان. سعدی جایی که بانوان 
را  انسانی است: دیده  و عواطف  از جنبه عشق  را ستایش می کند 
فایده آن است که دلبر بیند...، اما چه سعدی و چه ناصرخسرو حتی 
مولوی که برپایه دیدگاه سنتی زمانه خودشان است نگاه به جنس و 

طایفه زن چندان نیک اندیشانه نیست.
به هرروی سعدی بی گمان دریایی است بی کرانه که از هر ساحلی 
بنگری زیبایی خاصی دارد و چهره ای است زیبا و دوست داشتنی و 

چنانچه نقدی طرح می شود برپایه جایزالخطایی آدمی است.
چرا باید سعدی خواند؟

کافی است خودتان یک کلیات یا گزیده اش را دست بگیرید و 
همین طوری سر کتاب را باز کنید و شروع کنید به خواندن. فقط 
باید حواس تان باشد که شرط لذت بردن از شعر، توجه به کلیت 
آن است. یعنی این که اگر سر یکی دوتا لغت گیر کردید، نباید 
فکر کنید که دیگر تمام شد و نمی شود ارتباط گرفت. نباید فکر 

کنید که باید پاشد و رفت کتاب لغت به دست برگشت. نباید 
فکر کنید که معنی یک لغت، مهم تر از تصویر کلی است. شعر، 
یک هنر است و مثل هر هنر دیگری، هدف اصلی اش ایجاد حال 

خوش، یا دقیق ترش را بخواهیم بگوییم، حال متفاوت است.
 همان طور که ما وقتی یک فیلم زبان اصلی می بینیم، نمایش 
نمی فهمیم  را  معنایش  که  کلمه ای  دو  یکی  آن  برای  را  فیلم 
متوقف نمی کنیم، اینجا هم باید اجازه بدهید قرار گرفتن در حال 
و هوای کلی اثر، ندانستن معنی آن چند لغت را جبران کند. به 
جایش باید دل بدهیم به جریان شعر و موسیقی شگفت انگیزی 
استخدام  به  را طوری  کلمات  و  دارد  زدن  در حرف  که سعدی 
درمی آورد که انگار خمیربازی باشند. شاید هیچ شاعر و سخنور 
دیگری این همه از زبان فارسی استفاده های گوناگون نکرده باشد 
که سعدی. او عاشقانه دارد، پند و نصیحت دارد، قصیده و مدح 
باشد در  بین خودمان  مرثیه سروده، موعظه کرده، حتی  گفته، 
همین  برای  کرده.  تفننی  هم  سه نقطه دار  جوک های  و  هزلیات 
درست  شیوه  با  که  است  همین  خواندن  سعدی  فایده  اولین 
سخن گفتن را بهتر و بیشتر یاد می گیریم و نکات و امکانات و 
ریزه کاری های ویژه زبان فارسی را که فکر می کنیم بلد هستیم، 
می فهمیم. این کار به خصوص برای امروز ما که شاید بیشتر از هر 
عصر دیگری نویسنده داریم و به برکت فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی، همه نویسنده شده اند، ضرورتش بیشتر از وقت دیگری 

است.
باشد.  نباید  این آموزش، تنها دلیل سعدی خواندن نیست و  اما 
سعدی هنرمند است و درست که هنر، خودش یک مهارت است، 
اما موضوِع هنر، آن مهارت نیست. ما در وقت تماشای یک عکس 
زیبا، اول فکر نمی کنیم که طرف این عکس را با دیافراگم چند 
گرفته است؟ بلکه اول منظره را می بینیم و به این فکر می کنیم 
که عکاس از همان منظره ای که ما زاویه دیگرش را دیده بودیم، 

چه چیز جالبی را بیرون کشیده است.
موضوع اصلی هنر، نگاه متفاوت به جهان است. یک مثال دیگر. 
همه ما تجربه رفاقت را داریم و می دانیم که داشتن دوست خوب، 
این طوری  را  همین  سعدی  است.  لذتبخش  و  به دردبخور  چقدر 
نه چنان  برگشودن/  به بهشت  بامدادان  تعریف کرده: »دِر چشم 
لطیف باشد که به دوست برگشایی«. کار را به مرحله مقایسه با 

عالم باال کشانده و لطف حرف را تمام کرده.
در موارد و موضوعات دیگر هم همین طور است. سعدی از همان 
تجربه های معمولی که همه ما ها داشتیم و داریم حرف زده، اما 
یک جور دیگر. با یک نگاه ویژه. با یک بیان هنرمندانه. چیزی که 
خواندن و شنیدنش، به مایی که همان موضوعات عشق و جدایی 
و شادی و غم و اندوه و اشتیاق را تجربه کرده ایم، لذت می دهد. 
ببریم.  لذت  این که  است.  دلیل سعدی خواندن همین  مهم ترین 

گفت »قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن«.

شاخص ترین آثار نویسنده های ایرانی و خارجی در ژانر وحشت
روزنامه خراسان: در دوران بچگی که پاِی ثابِت 
قصه های مادربزرگ بودیم، از جن و پری ها و غول ها 
می شنیدیم؛  زیاد  عمرشان  شکننده  شیشه های  و 
پری هایی که مهربان بودند و غول هایی که همیشه 
زندانی  چاه  توی  را  قصه  خوب  شخصیت های 

می کردند.
مانند  کتاب هایی  و  ما  فولکلور  و  شفاهی  ادبیات 
داستان هایی  از  هستند  پُر  شب«،  یک  و  »هزار 
و  ترسناک  جا های  به  برمی گردد  که یک سرشان 
داستان های  همین  ناشناخته؛  موجودات  و  خیالی 
عامیانه و شفاهی، بعد ها به شکل گیری ژانر وحشت 

در ادبیات داستانی کمک کردند.
ترسناک،  داستان های  مهم  ویژگی های  از  یکی 
مساله فضا و مکان داستان است که به القای ترس 
شما  اگر  می انجامد.  خواننده  در  بیشتر  وحشت  و 
هم طرفدار خواندن رمان ها و داستان های ترسناک 
کتاب،  یک  خواندن  با  دارید  دوست  و  هستید 

وحشت به جانتان بیفتد، این مطلب را بخوانید.
نویسندگان ایرانی در ژانر وحشت

بهرام صادقی
گذشته  هفته  چهارشنبه  شب  یازده  ساعت  »در 
جن در آقای مودت حلول کرد«؛ این جمله آغازین 
است.  ایرانی  رمان های  ترسناک ترین  از  یکی 
»ملکوت« تنها اثر بلند داستانی بهرام صادقی است 
دورهمی  یک  در  مودت  آقای  شدن  جنی  با  که 

شروع می شود.
خلق  در  داستان  به  جن  کردن  وارد  با  صادقی 
بوده است.  تصاویر و صحنه های وحشتناک موفق 
مکانی که داستان »ملکوت« در آن اتفاق می افتد، 
شهرستانی دور افتاده است. صادقی این داستان را 
در دهه ۴۰ شمسی و در شش فصل و از زبان دو 

راوی نوشت.
سیامک گلشیری

وحشت،  ژانر  در  ایرانی  نویسنده های  از  یکی   
سیامک گلشیری است. او کارش را با نوشتن رمان 
دلهره آور »کابوس« شروع کرد و بعد از آن »مهمانی 

ادبی  جایزه  دریافت  به  موفق  که  نوشت  را  تلخ« 
مهرگان در سال ۸۰ هم شد. این نویسنده تصمیم 
را  نوجوانان  بزرگ سال ها،  ترساندن  از  بعد  گرفت 
ترسناک سیامک گلشیری  رمان های  بترساند.  هم 

برای نوجوانان، از پرفروش ترین کتاب هاست.
نازنین جودت

 جودت در مصاحبه ای گفته است یکی از دالیل 
رو آوردنش به نوشتن در ژانر وحشت این بوده که 
این کار  با  ارواح می ترسیده و  از اجنه و  به شدت 

سعی کرده است بر ترسش غلبه کند!
این  ترسناک  رمان های  از  یکی  »شوومان« 
که  را  معلم  خانم  یک  داستان  که  است  نویسنده 
آدم هایی  با  و  می گذارد  دورافتاده  روستایی  به  پا 
روایت  می شود،  مواجه  فرازمینی  موجودات  شبیه 
ترسناک  آثار  از  دیگر  یکی  باد«  »عقرب  می کند. 

نازنین جودت است.
رامبد خانلری

ژانر  در  ایرانی  موفق  جوان  نویسندگان  از  یکی   
مجموعه  اولین  است.  خانلری  رامبد  وحشت، 
داستان او به نام »سرطان جن«، ترس و وحشت به 

جانتان می اندازد. »سرطان جن« مجموعه ای از ۱۲ 
روی  »رقصان  »ظن آباد«،  جمله  از  کوتاه  داستان 
و...  تپه«، »ایستگاه مترو برج میالد«  شیب مالیم 

است.
است  اثر وحشتناک خانلری، »سورمه سرا«  دیگر 
داستان  کتاب  این  شد.  منتشر   ۹۶ سال  در  که 
مردی است که بعد از از دست دادن همسرش، به 

جهان پس از مرگ سفر می کند.
نویسندگان خارجی در ژانر وحشت

دن سیمونز
نفر   ۱۲۶ داستان  سیمونز،  دن  نوشته  »ترس«   
دو  با  اکتشافی  سفری  برای  می خواهند  که  است 
کشتی به قطب شمال بروند؛ سفری که به نتیجه 
در  به  سالم  جان  مسافران  از  کدام  هیچ  و  نرسید 
جزئیات  دقیق  تصویرسازی  با  سیمونز  نبردند. 
داستان، مهارتش را در ژانر وحشت به خوبی نشان 
در  آدرنالین  ترشح  »ترس«  خواندن  با  می دهد. 

خونتان به اوج خود می رسد.
اچ پی الوکرفت

 »کیمیاگر«، »ستاره قطبی« و »آن سوی دیوار 

الوکرفت،  وحشتناک  آثار  مشهورترین  خواب«، 
نویسنده آمریکایی است. کرفت که در ۴۶ سالگی 
دنیای  از  »رنگی  رمان  با  ایران  در  رفت،  دنیا  از 
کرفت  داستان های  فضای  شد.  مشهور  ناشناخته« 
مانند  عجیب  شخصیت های  و  موجودات  از  پر 
مانند  نویسندگانی  است.  و...  شیاطین  هیوالها، 
استفن کینگ، بنتلی لیتل، آلن مور و نیل گیمن 

تحت تأثیر آثار کرفت بوده اند.
کالیو بارکر

 بارکر، نویسنده اهل انگلستان یکی از مشهورترین 
داستان  مجموعه  است.  وحشتناک  آثاِر  خالقان 
صدر  در  مقطعی،  در  بارکر  خونین«  »کتاب های 

فهرست ترسناک ترین کتاب ها قرار گرفته بود.
ارواح  محور  حول  مجموعه  این  داستان های 
ترسناک  آثار  دیگر  از  می چرخد.  خونین  وقایع  و 
اشاره کرد که  تعطیالت«  به »خانه  بارکر می توان 
شد.  منتشر  ایران  در   ،۹۱ زمستان  در  ترجمه اش 
با چاشنی دلهره و جادو و جنبل  اثری  اگر دنبال 

هستید، وارد »خانه تعطیالت« شوید.
پیتر فرانسیس اشتروب

 یکی از نویسندگان آثار ترسناک ادبیات جهان، 
پیتر فرانسیس اشتروب است؛ نویسنده ای که پیش 
از ورود به ادبیات وحشت، شاعر بود! »داستان روح« 
رمان هاست؛  ترسناک ترین  از  یکی  نویسنده،  این 
تا  می شوند  جمع  هم  دور  که  گروهی  داستان 

سرگذشتشان را برای یکدیگر تعریف کنند.
افراد، دیگران مرتب  این  از  یکی  رفتن  دنیا  از  با 
خواب های ترسناک می بینند و .... از دیگر آثار این 
بر  که  »مردی  به »خانه سیاه«،  می توان  نویسنده 
»پسر  و  شبح«  »داستان  »طلسم«،  زد«،  پل  مه 

گمشده« اشاره کرد.
ام آر جیمز

 هر جا پاِی روح در میان است، ناِم ام آر جیمز 
به گوش می خورد! این نویسنده مشهور انگلیسی، 
متخصص احضار ارواح است. یکی از این داستان های 
او، »کافیه سوت بزنی تا بیام سراغت« است که به 
تاریک  اتاقی  در  را  آن  باید  گاردین  روزنامه  قول 
کشیش  نفیس  »کتاب  بخوانید!  شام  میز  سر  و 
آلبریک« و »کشف افق های غیر منتظره« از دیگر 

آثار این نویسنده محسوب می شود.
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قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !

نگاهی به جنجالی ترین سرقت های هنری جهان
مشهور  هنری  آثار  اوقات  اغلب  ایسنا:  خبرگزاری 
که توسط هنرمندان بزرگ خلق  شده اند بیش از سایر 
آثار هنری هدف سرقت قرار می گیرند. با این حال این 
شهرت باعث می شود پیدا کردن مکان مناسبی برای 

نگهداری از این آثار مسروقه کار آسانی نباشد.
ابعاد  از  را  جهان  در  هنری  آثار  سرقت  ادامه  در 

گوناگون مورد بررسی قرار می دهیم.
قدیمی ترین سرقت هنری تاریخ

دزدان دریایی لهستانی نقاشی سه بخشی »دادرسی 
 ۱۴۷۳ سال  در  را  مملینگ«  »هانس  اثر  پایانی« 
ربودند. در سال ۱۴۶۵ یکی از مسووالن شهر فلورانس 
از »مملینگ« این نقاشی را برای کلیسایی در فلورانس 
خرید. دزدان دریایی به کشتی که حامل این نقاشی 
به فلورانس بود حمله کردند،  نقاشی را ربودند و آن  
را به کلیسای »گدانسک«  بردند. این تابلو سه بخشی 
هنوز هم در موزه ملی »گدانسک« واقع در لهستان 

نگهداری می شود.
اثری که بیش از هر اثر هنری در تاریخ ربوده شد

»قطعه محراب« اثر »یان وان آیک« به عنوان یکی 
از مهم ترین نقاشی های جهان شناخته می شود. شاید 
به همین دلیل باشد که این اثر بیش از هر اثر هنری 
در  اثر  این  است.  گرفته  قرار  سارقان  هدف  دیگری 
بیش از ۶۰۰ سال گذشته شش بار به طور کامل یا 

بخش هایی از آن مورد سرقت قرار گرفته است.
زمانی که از این نقاشی در ششم »می«  سال ۱۴۳۲ 
رونمایی شد، به جاذبه دیدنی هنرمندان و مسافرانی 
سفر  باوو  سنت  جامع  کلیسای  به  که  شد  تبدیل 

می کردند.
شاید برایتان این سئوال به وجود بیاید که هنرمند 
صدر  در  پیکاسو«  »پابلو  کیست؟  سارقان  محبوب 
فهرست محبوب ترین هنرمند سارقان قرار دارد و پس 
رتبه های  در  »مارک چاگال«  و  »نیک الرنس«  او  از 
دوم و سوم قرار دارند. آخرین بار در سال ۲۰۱۲ اعالم 

شد، ۱۱۴۷ بار آثار پیکاسو به سرقت رفته اند.
برخی از این آثار بازیابی شده اند و برخی دیگر برای 

پس  نیز  دیگر  برخی  مانده اند.  باقی  گمشده  همیشه 
از این که ربوده می شوند نابود می شوند؛ با این حال 
از  دور  جایی  هنوز  هنری  آثار  این  از  اعظمی  بخش 

چشم ها سالم باقی مانده اند.
»کبوتر و نخود« که در سال ۱۹۱۱ خلق شده است 
از موزه ای  با ارزش ۲۳ میلیون یورو در سال ۲۰۱۰ 
در پاریس ربوده شد و از آن به عنوان گران ترین اثر 

هنری ربوده شده »پیکاسو« یاد می شود.
جنایت علیه هنر

نازی ها  توسط  اروپا  از  هنری  اثر  هزار   ۶۵۰ غارت 
تاریخ  در  هنری  آثار  جابه جایی  بزرگترین  عنوان  به 
دوباره  هرگز  آثار  این  از  بسیاری  می شود.  شناخته 
کشف نشدند. ربودن آثار هنری از کشورهای خارجی 
در زمان قدرت نازی ها از سال ۱۹۳۳ تا پایان جنگ 

جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ ادامه پیدا کرد.
ادولف هیتلر در دورانی آرزو داشت به یک هنرمند 
حرفه ای تبدیل شود اما رویای او پس از آنکه او در 
شد  رد  وین  زیبای  هنرهای  آکادمی  ورودی  آزمون 
به  کالسیک  منظره های  و  پرتره ها  به  او  شد.  نابود 
خصوص آثاری که منشا و اصالت آلمانی داشتند عالقه 
بسیاری داشت. شاید به همین دلیل باشد که او هنر 

مدرن همچون کوبیسم را هنر منحطی می دانست.
تابلو   ۱۰۰۴   ،۱۹۳۹ سال  مارس  بیستم  در  نازی ها 
و  آبرنگ، طراحی  نقاشی  نقاشی و مجسمه و ۳۸۲۵ 
برلین  آتش نشانی  دپارتمان  حیاط  در  را  چاپ شده 

آتش زدند.
نازی ها  توسط  اروپا  آثار هنری  از  حدود ۲۰ درصد 
اثر  هزار   ۱۰۰ از  بیش  حاضر  حال  در  و  شد  غارت 
هنری وجود دارد که هنوز به وارثان اصلی بازگردانده 

نشده اند.
آثار  »مردان  همچون  ویژه ای  ارگان های  متفقین 
فرهنگی«  تشکیالتی دارند تا از نابودی آثار فرهنگی 
اروپا جلوگیری کنند. به این منظور پس از جنگ، این 
گروه از افراد به مناطقی که پیش از این تحت اشغال 
نازی ها بودند سفر می کردند و انبارهای هنری نازی ها 

را کشف می کردند.
توانست  گروه  این   ۱۹۴۵ و   ۱۹۴۴ سال های  در 
چندین اثر هنری در نقاط مختلف آلمان و اتریش را 

در پایان جگ جهانی دوم کشف کند.
که  هنری  آثار  قوانین،  از  برخی  اساس  بر  امروزه 
توسط نازی ها غارت شده بودند به وارثان حقیقی که 

اغلب یهودی هستند بازگردانده می شوند.
مشهورترین سرقت هنری جهان کدام است

در سال ۱۹۹۰، ۱۳ شاهکار هنری ظرف مدت ۸۱ 
دقیقه از موزه »ایزابل استوارت گاردنر«  در بوستون به 
سرقت رفت. »اف. بی. آی«  ارزش این آثار مسروقه را 
۵۰۰ میلیون دالر برآورد کرده است. مسئوالن موزه 
آثار  این  کشف  برای  مفید  اطالعاتی  دریافت  برای 
مسروقه جایزه ۱۰ میلیون دالری تعیین کرده اند. این 
بیشترین مبلغی است که تاکنون از سوی یک موسسه 

خصوصی برای چنین هدفی پیشنهاد شده است.
مستندی از شبکه نتفلیکس با نام »این یک سرقت 
بررسی  به  جهان«   هنری  سرقت  بزرگترین  است: 
خالصه  طور  به  است.  پرداخته  سرقت  این  جزئیات 
می توان گفت، دو مرد در لباس فرم پلیس وارد موزه 
پای  و  دست  نهایت  در  قالبی  پلیس  دو  این  شدند. 
ماموران حفاظتی موزه را بستند و آن ها را در زیرزمین 

موزه زندانی کردند.
نقاشی »کنسرت« اثر »ورمیر« ،  سه تابلو نقاشی اثر 
»رامبرانت«، یک نقاشی از »مانه«  و پنج اثر از »ادگار 
دگا«  از جمله آثاری بودند که از این موزه به سرقت 

رفتند.
مشهورترین اثر هنری ربوده شده کدام است؟

هنری  اثر  مشهورترین  است،  معتقد  آرت«  »دیلی 
دریاچه  طوفان  در  »مسیح  می توان  را  شده  ربوده 

دریا  منظره  نقاشی  تنها  که  کرد  محسوب  طبریه« 
»رامبرانت« است. ارزش این اثر حدود ۱۰۰ میلیون 

دالر برآورد شده است.
کدام  ربوده شده  هنری  اثر  ارزشمندترین   

است؟
»کنسرت« اثر »یوهانس ورمیر« که همان طور که 
پیشتر گفته شد یکی از شاهکارهایی است که از موزه 

»ایزابال استوارت گاردنر« ربوده شد.
 از این اثر اکنون به عنوان ارزشمندترین اثر هنری 
ربوده شده در جهان یاد می شود؛ چراکه آخرین بار در 
اثر ۲۵۰ میلیون دالر برآورد  این  سال ۲۰۱۵ ارزش 

شد.
نگاهی به جدیدترین سرقت  هنری

نقاشی »دو پسر خندان« که در سال ۱۶۲۶ توسط 
»فرانس هالس« خلق شد تاکنون سه بار ربوده شده 
است: نخست در سال ۱۹۸۸، بار دیگر در سال ۲۰۰۱ 
این  اوت سال ۲۰۲۰. سال گذشته  در  بار  آخرین  و 
نقاشی از موزه ای در هلند در ساعات صبحگاهی ربوده 
این نقاشی حدود  شد. به گزارش بی بی سی ارزش 

۱۵ میلیون یورو است.
در  نوینن  پارسوناژ  »باغ  نقاشی   ،۲۰۲۰ مارس  در 
هلند  در  دیگری  موزه  از  نیز  »ون گوگ«  اثر  بهار« 
ربوده شد. در زمان سرقت این نقاشی، موزه به دلیل 
شیوع ویروس کرونا به روی عموم مردم بسته بود. در 
آوریل ۲۰۲۱ مردی در ارتباط با سرقت این دونقاشی 
از این آثار کشف  با این حال هیچ یک  دستگیر شد 

نشده اند.
ادامه  همچنان  ربوده شده  آثار  برای  جو  و  جست   
امنیتی  تمهیدات  از  جهان  سراسر  موزه های  و  دارد 
دائمی  مجموعه های  از  محافظت  برای  شدیدتری 
کمک می گیرند. حتی برای انتقال آثار هنری به مکان 
دیگر برای برگزاری نمایشگاه های موقتی از تمهیدات 
این  خوشبختانه  و  می شود  استفاده  سختگیرانه تر 
قضیه دست سارقان را از آثار هنری کوتاه تر و امکان 

لذت بردن عالقه مندان به هنر را بیشتر می کند. 

نوشتاری درباره »هنری کارتیه برسون«؛ پدر عکاسی خبری مدرن
 خبرگزاری ایسنا: »هنری کارتیه برسون« که 
"سن  در  متمول  خانواده ای  در   ۱۹۰۸ اوت   ۲۲
مارن" فرانسه متولد شد. پس از آنکه در فراگیری 
موسیقی شکست خورد، نزد عمویش به یادگیری 
ناگهانی  مرگ  اما  پرداخت،  روغن  رنگ  نقاشی 
را  آموزش  این  اول  جهانی  جنگ  در  عمویش 

نیمه تمام گذاشت.
 ۲۰ در  مدرن  خبری  عکاسی  علم  بنیان گذار   
لیوت«،  »آندره  نقاشی  آکادمی  وارد  سالگی 
وی  شد.  کوبیسم  سبک  نقاش  و  مجسمه ساز 
با  و  پرداخت  پرتره  نقاشی  یادگیری  به  همزمان 
آثار هنرمندانی چون داستایوفسکی، ریمبو، نیچه، 

فروید و هگل آشنا شد.
را  خود  شاگردان  عادت  طبق  لیوت«  »آندره 
برای آشنایی با هنرمندان کالسیک و هنر مدرن 
را  »برسون«  بازدیدها  این  می برد.  لوور  موزه  به 
به ترکیب هنر مدرن و شاخصه های هنر رنسانس 
عالقه مند کرد. وی از آندره لیوت به عنوان معلم 

"عکاسی بدون دوربین" یاد کرده است.
در  عکاسی  آموزش  مدارس   ۱۹۲۰ سال  در 
سراسر اروپا پایه گذاری شدند، اما هریک رویکرد 
داشتند.  عکاسی  آموزش  برای  متفاوتی  و  خاص 
شعار  سوررئالیسم  ظهور  با  بعد  سال  چهار  اما 
»سنت را رها کن و هرچه را همانطور که هست به 
تصویر بکش!« وارد عرصه عکاسی شد و در همین 
و  با هنرمندان سوررئالیسم نشست  برسون  زمان 

برخاست داشت.
»برسون« که در این آشفتگی سیاسی و فرهنگی 
تمامی  بر  احاطه  وجود  با  بود،  شده  سردرگم 
به  را  هیچ یک  نمی توانست  هنری  سبک های 
خوبی در آثارش به کار ببرد و همین امر موجب 

نارضایتی از آثار اولیه اش و از بین بردن آنها شد.
مدت  خبری  عکاسی  سرشناس  چهره  این 
زبان  یادگیری  به  کمبریج  دانشگاه  در  سال  یک 
در  آن  از  پس  پرداخت.  ادبیات  و  هنر  انگلیسی، 
۲۲ سالگی برای انجام دوران خدمت سربازی در 
سال ۱۹۲۰ به خدمت ارتش فرانسه درآمد. وی در 

توصیف این سال ها می گوید: »دوران بسیار سختی 
را گذراندم. در حالی که نقاشی ام را زیر بازویم نگه 

می داشتم، تفنگی روی شانه ام بود.«
بار دیگر  فرانسه، وی  از  از سال ها دوری    پس 
همزمان  و  بازگشت  مارسی  به   ۱۹۳۱ سال  در 
در  بخشید.  عمق  سوررئالیسم  با  را  ارتباطش 
همین زمان وی تحت تاثیر یک عکس خبری از 
»هنری مارکاکسای«، هنرمند مجاری قرار گرفت. 
وی درباره این عکس می نویسد: »تنها چیزی که 
عکاسی  به سمت  و  کرد  هیجان زده  کامال  را  من 
سوق داد، اثر مارکاکسای بود. هنگامی که عکسی 
را دیدم که سه سیاه پوست را نشان می داد که در 
خیابان می دویدند، باور نمی کردم چنین چیزی به 

وسیله دوربین پدید آمده باشد.«
این عکس وی را بر آن داشت که نقاشی را رها 
کرده و به طور جدی به آموزش عکاسی بپردازد. 
چند  برگزاری  برای  نوپا  عکاس  این  آن  از  پس 
به  بازگشت  از  پس  کرد.  سفر  آمریکا  به  گالری 
فرانسه، به دلیل همکاری با »ژان رنوا«، کارگردان 

ابتدا  در  وی  رسید.  شهرت  به  فرانسوی  مشهور 
و  کرد  نقش  ایفای  شهر«  در  روز  »یک  فیلم  در 
ایفای  عالوه بر  بازی«  قاعده   « فیلم  برای  سپس 
نقش، به عنوان دستیار کارگردان در کنار »رنوا« 
فعالیت کرد. رنوا وی را به ایفای نقش در فیلم ها 
آن  در  ایستادن  با حس  »برسون«  تا  وامی داشت 

سوی دوربین نیز آشنا شود.
کارتیه  »هنری  خبری  عکس های  نخستین  اما 
برسون« از مراسم تاجگذاری هنری ششم در سال 
 French weekly" ۱۹۳۷ بود که در هفته نامه
regard" منتشر شد. وی در این عکس ها توجه 
در  که  پادشاه  طرفداران  از  عکاسی  به  را  خود 
خیابان ها پراکنده بودند متمرکز کرده بود و هیچ 

تصویری از پادشاه نگرفت.
با شروع جنگ جهانی دوم، این عکاس با تجربه 
تلخی  خاطره های  جنگ  در  حضورش  اولین  که 
و  عکاس  عنوان  به  بود  گذاشته  جا  به  او  برای 
سازنده فیلم مستند به ارتش فرانسه پیوست. در 
طول نبرد فرانسه وی توسط ارتش نازی در پاریس 

اسیر شد و به مدت ۳۵ ماه در زندان نازی به کار 
اجباری مشغول شد.

در طول این مدت وی دوبار تالش کرد از زندان 
فرار کند که هربار به ناکامی انجامید. اما سومین 
تالش او برای گریز از زندان موفقیت آمیز بود. این 
عکاس جنگ، پس از آن در یکی از مزارع تونس 
تا زمانی که توانست به شکل قاچاقی  پنهان شد 
به فرانسه بازگردد. وی در طول این مدت به شکل 
زیرزمینی با همکاری دیگر عکاسان خبری به ثبت 
وقایع طول مدت اشغال فرانسه و سپس آزادی این 

کشور پرداخت.
 برسون در سال ۱۹۵۲ کتابش با عنوان »لحظه 
حیاتی« شامل ۱۲۶ قطعه عکس از سراسر جهان 
را منتشر کرد. وی در این کتاب می نویسد: عکاسی 
از نظر من ثبت یک واقعه در کسری از ثانیه و بیان 

مناسب وقایع آن لحظه است.
مختلف  نقاط  به  را  برسون«  »کارتیه  عکاسی 
تا آمریکا کشاند. وی تنها عکاس  جهان، از چین 
اتحادیه  جنگ  از  پس  ناآرامی های  که  بود  غربی 

به  عکس هایش  در  آزادانه  را  شوروی  جماهیر 
عکاسی  از   ۱۹۶۸ سال  در  وی  می کشید.  تصویر 
کنار کشید و به عالقه قدیمی اش نقاشی و طراحی 

مشغول شد.
برای  بعد  »پدر عکاسی خبری مدرن« دو سال 
اعالم  و  خداحافظی  عکاسی  عرصه  از  همیشه 
گفت:  این باره  در  خود  وی  کرد.  بازنشستگی 
تصمیم دارم از دوربینم در خانه محافظت کنم و 
آن را به ندرت بیرون ببرم. به تنها چیزی که این 
روزها اهمیت می دهم، نقاشی است. عکاسی برای 
من تنها راهی برای ورود به دل دنیای نقاشی بود؛ 

نوعی به تصویر کشیدن لحظه ها.
»هنری کارتیه برسون« که چهار جایزه "باشگاه 
ملی  بزرگ  جایزه  و  آمریکا"  فرامرزی  خبری 
عکاسی فرانسه و نیز جایزه انجمن عکاسی فرانسه 
اوت  افتخاراتش دیده می شود، روز ۳  در کارنامه 
۲۰۰۴ در سن ۹۶ سالگی دیده از جهان فروبست. 
ثبت  بود  معتقد  جنگ  مستندساز  و  عکاس  این 

تصاویر زیر پوست شهر تخصص وی است.
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چند روش موثر برای افزایش قد بعد از ۱۸سالگی

قسمت هایی از بدن هستند که به دلیل ژنتیک، 
هورمون ها و آسیب هایی که نور خورشید وارد کرده، 
راههایی  اما  می کند  تغییر  زودتر  رنگ شان  و  بافت 

برای حفظ جوانی و شادابی شان وجود دارد.
دستها

اولین  از   دستهای شما )مخصوصا خانم ها( یکی 
قسمت های بدن تان هستند که متوجه عالئم پیری 
از  موجب  هورمونی  تغییرات  شد.  خواهید  آنها  در 
دست رفتن قابلیت انعطاف پذیری پوست از جمله 
پوست پشت دستها می شوند. این تغییرات می توانند 
را  رگها  و  داده  پوست  به  خورده  چروک  ظاهری 
ندرت  به  دست ها  دهند.ضمنا  جلوه  برجسته تر 
قرار گرفتن  اثر  برای همین در  و  پوشیده می شوند 
در معرض نور خورشید، دچار لکه هایی خواهند شد 
دست های تان  به  می کنند.  بیشتر  را  پیری  عالئم  و 
نیز ضد آفتاب بزنید و هنگام رانندگی دستکش به 

دست کنید.
چشمها

نگرفته  خود  به  را  اسم  این  بی دلیل  لبخند  خط 
است. پوست اطراف چشمها، نازک ترند و در اثر تکرار 
و آسیب  لبخند زدن  اخم کردن،  مانند  عادت هایی 
نور خورشید، چروک می خورند. بیشتر ضد آفتاب ها 
اما  نیستند  مناسب  چشمها  دور  استفاده ی  برای 

زدن عینک آفتابی محافظت خوبی از پوست اطراف 
چشمها به عمل می آورد. ضمنا اگر از عینک آفتابی 
دور  پوست   و  کنید  اخم  مجبورید  نکنید،  استفاده 

چشم تان چروک خواهد خورد.
لبها

خطوط ریز اطراف لبها اغلب بعد از خطوط اطراف 
چشمها و پیشانی بروز می کنند. آسیب نور خورشید 
در به وجود آمدن این خطوط نقش دارد اما عادتهایی 
یا  نی  با  مانند  لبها می شوند  فشردن  بهم  باعث  که 

بطری نوشیدن نیز در این اتفاق دخیلند.
پیشانی

جمع  را  پیشانی  احساسات،  ابراز  برای  معموال 
می کنیم یا باال می  بریم و این قسمت، یکی از اولین 
قسمت ها در صورت است که دچار چین و چروک 
می شود. محصوالتی که حاوی رتینول هستند، تولید 
کالژن را افزایش می دهند و از چین و چروک ها کم 
می کنند، ضمنا پوست مرده را الیه برداری می کنند 

تا پوست ظاهری روشن تر و لطیف تر پیدا کند.
گردن

از پوست صورت  به مراقبت  افراد نسبت  از  خیلی 
فراموش می کنند.  را  اما گردن  نهایت حساسند  بی 
شما باید به گردن تان نیز ضد آفتاب بزنید. اصطالح 
»گردن بوقلمونی« عبارتی است که برای توضیح شل 

چانه  زیر  در  سن(  افزایش  از  )ناشی  پوست  شدن 
و باالی ناحیه گردن روی می دهد. علت شل شدن 
قابلیت  و  پوست  حجم  کاهش  از  ترکیبی  پوست، 

انعطاف پذیری آن است.
رویقفسهسینه

پایین  می شود  باعث  باز  یقه  لباس های  پوشیدن 
نور  معرض  در  سینه تان  قفسه  پوست  و  گردن 

تیره  لکه های  مویرگ ها،  پارگی  و  باشد  خورشید 
اگر  کند.  بروز  قسمت  این  در  سوختگی  آفتاب  و 

لباس تان یقه باز است حتما ضد آفتاب بزنید.
زانوها

پوست زانوها معموال پیش از سایر قسمت های 
بدن شروع به شل شدن می کنند. اطراف زانوها، 
برجستگی های استخوان و تاندون ها و رباط های 

اما هیچ چربی و عضله ای  زیادی وجود دارند 
بالشتک  و  نرم  بنابراین  نیست،  این قسمت  در 
برجسته  قسمت  این  پوست  تا  نیست  مانند 
بماند، بنابراین حالت استخوانی و تورفتگی پیدا 
خواهد کرد. به پوست زانوهای تان مرطوب بزنید 

و آن را چرب نگه دارید.
آرنجها

نیز مانند زانوها بیشتر استخوانی اند و  آرنج ها 
عادت  معموال  ضمنا  ندارند.  عضله ای  و  چربی 
داریم آرنج های مان را تا کنیم و قسمتی از وزن 
نیز  آرنج های تان  به  بیندازیم.  آن  روی  را  خود 

مرطوب کننده بزنید و آنها را چرب نگه دارید.
موها

خود  زندگی  سی  دهه ی  در  افراد  از  خیلی 
می بینند  را  خاکستری شان  موهای  اولین 
تولید  رنگدانه  سلول های  دیگر  بدن شان  چون 
انتظار داشته  افراد می توانند  از  نمی کند. نیمی 
باشند که با رسیدن به 50 سالگی، پنجاه درصد 
از موهای شان خاکستری شده باشد. این موهای 
خاکستری، نازک تر از تار موهای رنگ دار هستند 
اما ضخیم تر احساس می شوند زیرا پوست سر، 
خشکی  سبب  و  می کند  تولید  کمتری  چربی 

موها می شود.

احساس می کنید قدتان کوتاه است؟ در این مطلب 
از  تا قدتان را بعد  برایتان داریم  چند توصیه ی مفید 

۱۸ سالگی افزایش بدهید.
کوتاه قد بودن خوشایند نیست، مخصوصا اگر آرزوی 
مدل شدن هم داشته باشید! همیشه »قد« با پرستیژ 
و جذابیت در ارتباط بوده و در فرهنگ مدرن امروزی، 
افراد بلند قدتر معموال نسبت به همتایان کوتاه قدتر 
خود، بیشتر مورد عالقه هستند. همچنین ما به طور 
طبیعی، قد را به قدرت ربط می دهیم. اگر رهبری به 
قدرت برسد که قد بلند نباشد، تالش می کنند تا او را 

بلندتر جلوه بدهند.
در فیلم ها هم همینطور است؛ مدیر و رهبر همیشه 
بنابراین طبیعی  بلند قدتر باشد.  باید نسبت به بقیه، 
است که بسیار مایل باشید قد بلندتری داشته باشید. 
اما بعد از ۱۸ سالگی واقعا چطور می توانید قد خود را 

افزایش بدهید؟!
طناببزنید

بازی  طناب  بودید  بچه  که  وقتی  هست  یادتان 
می کردید؟ شاید دلیل اینکه قدتان آنگونه که باید بلند 
نشده همین باشد که دست از طناب زدن کشیده اید، 
چون طناب زدن یک راه عالی برای افزایش قد است. 
و  است  مناسب  پرش   5 با  ست   3 مبتدی ها،  برای 
باید فرود آمدن تان نرم و  فراموش نکنید که همیشه 
شبک باشد، نه سنگین و تیز، چون ممکن است زانوها 
و کف پاهای تان آسیب ببیند. صاف بایستید، میان تنه 

را درگیر کنید، شانه ها را ریلکس کنید و بپرید!
درستغذابخورید

متعادلی  غذایی  رژیم  اگر  است؟  چطور  تغذیه تان 

سبزی ها  و  میوه ها  مغذی ها،  ریز  مغذی ها،  درشت  از 
سیستم  چون  نیست.  قدتان  نفع  به  باشید،  نداشته 
بدن شما نیاز دارد که مواد مغذی درست و کافی در 
اختیارش بگذارید تا بتواند بهینه کار کند. اگر اهل هله 
هوله خوردن باشید، متابولیسم خوبی نخواهید داشت، 
هم  استخوان های تان  و  بوده  ضعیف  خون تان  جریان 
استحکام کافی ندارند. همه ی اینها می تواند باعث کوتاه 
ماندن قد شود. رژیم غذایی متعادل باید شامل مقدار 
ویتامین ها، مواد معدنی، کربوهیدرات های  از  مناسبی 
غذا،  باشد.  پروتئین ها  و  ضروری  چربی های  پیچیده، 
بگیرید  تصمیم  بعد  به  این  از  شماست.  بدن  سوخت 

درست غذا بخورید تا تاثیرش را ببینید.
تمریناتکششیانجامدهید

این توصیه که با کشش بدن، قدتان بلندتر می شود 
مفید  اما  برسد  نظر  به  اساس  و  بی پایه  است  ممکن 
است! کشیدن بدن، فشاری که بر کمر وارد می شود را 
کم کرده و ستون فقرات تان را تا حدی که جا دارد باز 
اندازه ی طبیعی خود کش می دهد.  می کند، یعنی به 
تمرین های بسیار زیادی در یوگا وجود دارد که برای 
افزایش رشد قد مفید هستند، اما حرکات کششی باید 
البته تغذیه ی  با ورزش های مناسب و منظم و  همراه 

خوب باشند.

بیشترورزشکنید
از ۱۸  بعد  قد  افزایش  برای  دیگر  راه  این هم یک   
سالگی. اگر تاکنون به ندرت ورزش می کردید یا اصال 
اگر  کنید.  شروع  پس  نیستید،  کردن  ورزش  اهل 
کنید  اضافه  قدتان  به  سانتیمتر  دو  یکی  می خواهید 
عضو  می توانید  بدهید.  اهمیت  کردن  ورزش  به  باید 
....ورزش کردن،  باشگاه شوید، استخر بروید، بدوید و 
و  سالمتی  رمز  بدنی  فعالیت  چون  شماست  کار  رمز 
افزایش قد است. بدون فعالیت بدنی در سنین جوانی، 
استخوان های شما مستحکم نمی شوند یا آنقدر که باید 
عصب ها  تحریک  باعث  کردن  ورزش  نمی کنند.  رشد 
شده و غده ی هیپوفیز را فعال می کند که موجب ترشح 
HGH شده و قد را افزایش می دهد، حتی اگر به ۱۸ 

سالگی رسیده باشید.
بیشتربخوابید!

از این ساده تر! به رختخواب گرم و نرم تان پناه ببرید و 
بیشتر بخوابید! امروزه خیلی از افراد با استرس و تنش 
آنها  نمی خوابند.  کافی  اندازه ی  به  و  می کنند  زندگی 
فکر می کنند؛ خوابیدن برای تنبل هاست! اما خواب به 
دالیل بسیار زیادی اهمیت دارد که رشد قد، فقط یکی 
از آنهاست. وقتی در خواب هستید، غده ی هیپوفیزتان 
بینهایت فعال است. اما صبر کنید! یک چیز دیگر هم 
که باید نسبت به آن آگاه باشید، وضعیت خوابیدن تان 
است. سعی کنید صاف روی ستون فقرات تان بخوابید 

و اگر ممکن است، بدون بالش!
بیشترآفتاببگیرید

زمان  باید  بلکه  بخوابید،  بیشتر  باید  تنها  نه 
بیشتری را هم زیر آفتاب سپری کنید! آیا واقعا 

قرار گرفتن در معرض نور خورشید قد شما را 
بعد از ۱۸ سالگی افزایش می دهد؟! مطمئنا بله! 
ویتامین  بدون  است.   D ویتامین  هم  دلیلش  و 
D کافی در بدن، استخوان های تان آن اندازه که 
باید رشد نمی کنند. زمان را از دست ندهید و از 
بهره  پدیدار می  شود  زمانی که  از همان  آفتاب، 
نیستید،  شدن  بیدار  زود  صبح  اهل  اگر  ببرید. 
این  دهید  انجام  می توانید  که  کاری  بهترین 
است که اواخر بعد ازظهر آفتاب بگیرید زیرا در 
چندان  خورشید  فرابنفش  پرتوهای  زمان،  این 

قدرتمند نیستند.
یوگاتمرینکنید

اما  با ورزش های دیگر کمی تفاوت دارد،  یوگا 
باید  بدهید،  افزایش  را  قدتان  دارید  سعی  اگر 
وضعیت بدنی تان را اصالح کنید تا بلند قدتر به 
نظر برسید. در یک کالس یوگا ثبت نام کنید تا 
پوزهای مختلف آن را یاد بگیرید، مانند حرکت 
کوه، حرکت کبری، حرکت سگ با صورت پایین، 

حرکت مثلت و حرکت ایستادن روی شانه.
سیگارنکشید

باید  پس  دارید،  کشیدن  سیگار  به  عادت  اگر 
یک  سیگار،  بگیرید.  آن  ترک  به  تصمیم جدی 
مهارکننده ی قهار برای رشد است زیرا منوکسید 
کربن خون را افزایش می دهد و اگر این ماده به 
مقدار زیاد در خون حضور داشته باشد، جریان 
مواد مغذی و خون به سمت قسمت  های گوناگون 
بدن به شدت محدود خواهد شد که در نتیجه 

رشدتان را سرکوب می کند. 
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قاچاق شاهین سانان به کشور های حوزه خلیج فارس

کوپنجدیدازچهطریقیبهمردمدادهمیشود؟

ایلنا: مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات 
گفت:  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  وحش 
قاچاق،  معرض  در  پرندگان  گونه های  بیشترین 
باالبان ها هستند  و  بحری  از جمله  سانان  شاهین 
که اغلب به کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس 

قاچاق می شوند.
»شهاب الدین منتظمی« مدیر کل دفتر حفاظت 
محیط  حفاظت  سازمان  وحش  حیات  مدیریت  و 
به  ایران  از  حیوانات  قاچاق  با  ارتباط  در  زیست 
عمده ترین  حاضر  درحال  گفت:  دیگر  کشورهای 
حیوانات در معرض تهدید قاچاق، پرندگان شکاری 
معرض  در  پرندگان  گونه های  بیشترین  هستند. 
باالبان ها  و  بحری  از جمله  سانان  شاهین  قاچاق، 
حاشیه  جنوبی  کشورهای  به  اغلب  که  هستند 
خلیج فارس قاچاق می شوند. خوشبختانه با توجه 
افزایش مراقبت ها، از سال  به استمرار پایش ها و 
از  موارد جلوگیری  که  این هستیم  گذشته شاهد 
از  اعظمی  از بخش  است،  زیاد شده  تخلف ها  این 
این تخلفات جلوگیری می شود و این پرندگان در 
با نظارت کامل همکاران  زیستگاه های اصلی خود 

ما در اداره کل رهاسازی می شوند.
بلبل  صادرات  بر  مبنی  خبری  با  ارتباط  در  او   
کشورهای  از  یکی  به  خوزستان  مقصد  از  خرما 
زینتی  پرندگان  اصال  گفت:  فارس  خلیج  حاشیه 
جدا از موضوع پرندگان حیات وحش است. بخش 
اعظم پرندگان زینتی از جمله گونه های غیربومی ما 
هستند. هیچ مشکلی در بحث صادرات این گونه ها 
نوع صادرات  این یک  به هرحال  زیرا  ندارد  وجود 

است. آن هایی که کامال با هماهنگی سازمان صادر 
مانند  بخشی  می کنند.  دریافت  مجوز  می شوند، 
پرورشی مجوزهای  صادرات شترمرغ و کبوترهای 

قانونی برای تکثیر را در اختیار دارند.
انحصاری،  گونه  خرما،  بلبل  اما  افزود:  منتظمی 
اندمیک و در معرض خطر ما نیست. اگر بلبل خرما 
از طبیعت زنده گیری شود، قطعا قاچاق است و با 
آن برخورد می شود. اما سالیان سال است می بینیم 
که بعضا آن را به عنوان پرنده زینتی نگه داری و 
از  دیگر  آن  منبع  عمده  و  می کنند  گیری  جوجه 

طبیعت نیست؛ از طرفی این پرندگان در تعداد باال 
برای مثال پنج هزار مورد صادر نمی شوند.

منتظمی گفت: اگر فردی پرنده زینتی از کشور 
صادر می کند، باید مشخص کند منبع آن کجاست 
و از کجا آن را تهیه کرده است زیرا ما تنها نگران 
نگران  بلکه  نیستیم،  شده  قاچاق  پرندگان  خروج 

ورود قاچاق نیز هستیم.
موارد  چگونه  که  سئوال  این  به  درپاسخ  او 
گیری  زنده  پرندگان  از  زینتی  پرندگان  صادرات 
شده از طبیعت از سوی قاچاقچیان تشخیص داده 

می شوند، گفت: برای یک فروشنده اصال مقرون به 
بلبل  عدد  پنجاه  و  بگذارد  وقت  که  نیست  صرفه 
خرما را زنده گیری کند، زیرا اگر بخواهد از پرنده 
فروشی ها اقدام کند، ظرف یک هفته می تواند سی 
هفته  یک  اما  کند.  آوری  جمع  را  مورد  چهل  تا 
اصال  خرما  بلبل  آوری  جمع  برای  گذاشتن  وقت 
به سمت  باید  البته  ندارد.  اقتصادی  ارزش  برایش 

ساماندهی این مساله برویم.
از  دامنه ای  زینتی  پرندگان  گفت:  منتظمی 
هم  اینکه  برای  قطعا  ما  است.  مختلف  پرندگان 

جلوی قاچاق ورود و هم قاچاق خروج این پرنده ها 
تکثیر  مراکز  و  کنیم  ساماندهی  باید  بگیریم  را 
مجوزدار باشند. البته دو یا سه مرکز در این زمینه 
مجوزهای الزم را دارند و پرندگان را حلقه گذاری 
آن ها  صادرات  به  اقدام  مشخصی  کد  با  و  کرده 
این هستیم که در  به هرحال شاهد  اما  می کنند. 
بسیاری از خانه ها در ابعاد کوچک و بزرگ قناری 
و عروس هلندی و مانند آن تکثیر می شود. از آنجا 
که این ها گونه های بومی ما نیست و پرنده زینتی 
هستند، بسیاری از افراد دنبال اینکه مجوز بگیرند 
نیستند. ما این توصیه را به افراد می کنیم که حتما 
باثبات  و  ادامه  برای  و  بگیرند  را  الزم  مجوزهای 
بودن کارشان حتما پیگیری کنند و مجوزهایی را 
از ادارات محیط زیست استان ها دریافت کنند که 
اگر می خواهند گونه ای را از مرکزشان خارج یا وارد 

کنند همگی کنترل شده باشد.
آیا سازمان  که  این سوال  به  پاسخ  در  منتظمی 
حفاظت محیط زیست برنامه ای برای ساماندهی 
گفت:  دارد،  پرندگان  پرورش  مجوز  بدون  مراکز 
اصال پرندگان زینتی غیرحمایت شده مانند قناری 
در حوزه کاری ما نیستند. اما بازهم این را به این 
مراکز پیشنهاد و توصیه می کنیم. به این دلیل که 
را  آن  بخواهند  گرفت  کارشان  و  اگر کسب  شاید 
در  کارشان  که  کنند  اقدام  دهند. حتما  گسترش 
چارچوب ضوابط باشد. به هرحال در ورود و خروج 
دستورالعمل ها  به  باتوجه  آینده  در  گونه ها  این 
است  ممکن  و  باشد  متفاوت  نگاه ها  است  ممکن 

دچار چالش و اذیت شوند. 

دولت می خواهد با حذف ارز ترجیحی قیمت 
۲۵ کاال را افزایش دهد باتوجه به افزایش قیمت 
کاالهای خوراکی در آینده؛ دولت تصمیم گرفته 
"سهمیه  صورت  به  را  خوراکی  کاالهای  برخی 
دهد،بدین  قرار  خانوارها  اختیار  در  شده  بندی" 
اعتباری"  "کارت  یا  "کوپن"  است  قرار  ترتیب 
هدفمندی  کمیته  رییس  شود؛  داده  مردم  به 
درباره  مجلس  تلفیق  کمیسیون  یارانه های 

جزییات این طرح توضیحاتی ارائه داده است.
محمدرضا میرتاج الدینی در خصوص راهکارهای 
دولت برای جبران حذف ارز ترجیحی گفت: در 

صورت حذف ارز ترجیحی، دولت یارانه مستقیم و 
جبرانی برای مردم در نظر خواهد گرفت.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی 
معنای  به  ترجیحی  ارز  اینکه حذف  بر  تأکید  با 
ارز  حذف  داشت:  اظهار  نیست  یارانه ها  حذف 
ترجیحی به معنای حذف یارانه پنهان و اختصاص 

این یارانه به مردم است.
وی اظهار کرد: دولت سناریوهای مختلفی برای 
هزینه  میزان  اول  گام  در  دارد،  مردم  به  کمک 
صورت  به  اساسی  کاالهای  تامین  برای  مردم 
هزینه ها  میانگین  و  شده  محاسبه  کارشناسی 

تعیین می شود.
کمیسیون  یارانه های  هدفمندی  کمیته  رییس 
تا  که  است  این  اول  سناریوی  داد:  ادامه  تلفیق 
یارانه  ایجاد شود،  زیرساخت های الزم  که  زمانی 
نقدی به مردم اختصاص می یابد و پس از اینکه 
زیرساخت های الزم فراهم شد، کارت های یارانه ای 
می  اختصاص  خانوارها  سرپرست  به  کاالبرگ  یا 

یابد.
الدینی در توضیح این مطلب گفت: در  میرتاج 
مایحتاج  کاالهای  از  قلم   ۲۵ دولت  سناریو  این 
تعیین  را  خانوار  زندگی  ضروری  و  عمومی 

را به صورت ماهانه در کارت  اعتباری  می کند و 
یارانه سرپرست خانواده شارژ می کند. خانواده ها 
دارای  فروشگاه های  از  را  کاالها  این  می توانند 
کارت خوان با قیمت هایی که دولت اعالم خواهد 

کرد، خریداری کنند.
فروشگاه ها  این  داد:  ادامه  تبریز  مردم  نماینده 
می کنند  رقابت  مردم  بیشتر  مراجعه  برای  نیز 
از  بدهند  بیشتری  تخفیف  که  فروشگاه هایی  و 
این  شد.  خواهند  معرفی  مردم  به  دولت  سوی 
اقدام موجب می شود، برای کاهش قیمت ها بین 
راحتی  به  مردم  شود.  ایجاد  رقابت  فروشگاه ها 

خواهند توانست کاالها را با قیمت مصوب دولت 
تهیه کنند.

این ساز  اظهار کرد: در  تلفیق  عضو کمیسیون 
و کار مردم اختیار دارند که از اعتبار این کارت 
استفاده  می خواهند  که  کاالیی  هر  خرید  برای 

کنند.
وی در توضیح سناریو اعطای کاالبرگ به مردم 
گفت: در این سناریو از طریق کاالبرگ یا کارت 
اعتباری دقیقا مشخص می شود که مردم ماهانه 
چند کیلو مرغ و چه مقدار روغن و سایر کاالها را 

می توانند، خریداری کنند.

گزارش»کرمانامروز«ازوعدهیبیپایانحذفمدارسکپریدرجنوباستانکرمانکهمحققنمیشود؛

سایه سنگین مدارس کپری بر استعداد جنوب

برای حذف مدارس  بسیار  با وجود تالش های 
کپری و گلی در جنوب استان کرمان اما همچنان 
و کنار گفته و شنیده می شود که ده  از گوشه 
ها مدرسه کپری و غیر استاندارد در این مناطق 
وجود دارد. مدارسی که معموال در آمار مسئوالن 
کمتر از حد واقعی بیان می شود! در همین زمینه 
مطالعه  قابل  ادامه   در  که  شده  تهیه  گزارشی 

است.
های  نمونه  بارزترین  از  یکی  کپری  مدارس 
اعتبارات  اختصاص  وجود  با  که  است  محرومی 
فراوان برای رفع این محرومیت، فعالیت آموزشی 
در این نوع مدارس هنوز ادامه دارد. کافی است 
فقط یک  روز دانش آموز یکی از مدارس کپری 

از  تا  باشی  کرمان  مناطق محروم جنوب  گلی  و 
نزدیک درس خواندن  در شرایط نامناسب و غیر 
استاندارد را درک کنی؛ مدارسی که  با مشکالتی 
آن  تبع  به  و  افسردگی  تحصیلی،  افت  همچون 
ترک تحصیل را  به دنبال دارد و چه استعدادهایی 

که متاسفانه ممکن است هدر رود.
حال قرار است مدارس کپری شهرستان رودبار 
جنوب کرمان کامل حذف شوند. بر اساس گفته 
های مدیر کل آموزش و پرورش استان بر اساس 
برنامه  ریزی های صورت گرفته و رایزنی با خیرین 
آینده مدارس کپری در شهرستان  تا یک  سال 

رودبار جنوب برچیده خواهند شد.
البته این بار اولی نیست که از حذف کالس ها 
و مدارس خطرناک سخن به میان می آید. بیش 
از این فراوان درباره حذف کالس های خشتی و 
استان  مناطق جنوبی  کانکسی  و  و گلی  کپری  
صحبت شده و حاال نوبت به رودبار جنوب رسیده 

است.
جنوب  که  داشت  توجه  باید  دیگر  سوی  از 
همواره  محروم  منطقه  یک  عنوان  به  کرمان 
در  تحصیل  از  بازماندگان  آمار  باالترین  پیشتاز 

مناطق  از سایر  را  و گوی سبقت  بوده  استان  
این استان به خاطر ترک تحصیل دانش آموزان 
آموزشی  فضاهای  و  تحصیلی  مختلف  درمقاطع 

غیر استاندارد و ناایمن  ربوده است.
 البته آموزش و پرورش استان برای حذف کامل 
گر  یاری  به دست  منطقه  این  از  کپری  مدارس 
خیرین استان چشم دوخته است و واضح است اگر 
تا کنون حمایت های خیران و بخش خصوصی در 
مدرسه سازی وجود نداشت، بخشی از مشکالت 
مدارس غیر استاندارد در استان مرتفع نمی شد.

پرورش  و  اموزش  کل  مدیر  رضایی،  رضا  حال 
و  خیرین  مشارکت  گوید:از  می  کرمان  استان 
ظرفیت اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس جهت 
بازسازی و مقاوم سازی مدارس سراسر استان به 

ویژه رودبار جنوب استفاده خواهیم کرد.
شهرستان  در  کپری  مدرسه   8 وی  گفته  به 
با  است   قرار  که   دارد  وجود  جنوب  رودبار 
حذف  کامال  امسال  پایان  تا  خیرین   مشارکت 
شوند. اما پاسخ این سواالت نامشخص است که 
پس نقش دولت در این میان چیست؟ و چرا این 

مدارس جمع آوری نمی شوند؟

 با وجود تالش های بسیار برای حذف مدارس کپری و ِگلی در جنوب استان کرمان 
غیراستاندارد  و  کپری  مدرسه  دهها  که  می رسد  گوش  به  کنار  و  گوشه  از  همچنان 
این مناطق وجود دارد. مدارسی که معموال در آمار مسئوالن کمتر از حد واقعی  در 
از  کپری  مدارس  کامل  حذف  برای  استان  پرورش  و  آموزش  البته  می شود!   بیان 
این مناطق به دست یاری گر خیرین استان چشم دوخته است که یکی از عوامل اصلی 
که  است  نامشخص  این سواالت  پاسخ  اما  می آیند،  به شمار  استان  در  مدرسه سازی 
این مدارس جمع آوری نمی شوند؟ و.... این میان چیست؟ و چرا  پس نقش دولت در 

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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به قلم
 هما حجازی

گزارش »کرمان امروز« از برگزاری دومین شِب »جانِ جانان«در کرمان با حضور استاد ناصر عربپور؛

تقدیر از اساتید و آموزش مرام هنری به جوانان

حدود دو هفته است که یک تیم هنرشناس و 
دغدغه مند، سلسله جلساتی را در کرمان برگزار 
از چهره های  قدردانی  و  تقدیر  به  که  می کند 
ارزشمند و مطرح در استان کرمان می پردازد. 
این سری جلسات با نام رسمی »جاِن جانان« 
فعالیت خود را آغاز کرده است.چهارشنبه هفته 
گذشته دومین برنامه از فصل اول»جان جانان« 
موسسه  و  کرمان  سریر  کارا  شرکت  همت  به 
تاالر  در  مهر  هنر  نگارستان  هنری  فرهنگی- 
با  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
حضور اساتید و پیشکسوتان هنر و ادب کرمان 
و  فرهنگ  به  مندان  عالقه  از  بسیاری  جمع  و 

هنر برگزار شد. 
ناصر عربپور بود  برنامه استاد  این  مهمان ویژه 
استان  در  نقاشی  نامدار  استادان  از  یکی  که 
از ایشان به  کرمان است و حتی در کشور نیز 
آذر  دوم  متولد  وی  شود.  می  برده  نام  نیکی 
نزد  را  نقاشی  هنر  که  است  کرمان  ۱۳۴۲در 
استاد محمدیان و زنده یاد استاد امام فراگرفته 

را  بسیاری  هنرمندان  و  شاگردان  امروز  تا  و 
امروز  اساتید  از  بسیاری  و  است  داده  آموزش 
نسل جوان از هنرجویان استاد عربپور هستند. 
محمد  گری  مجری  به  که  برنامه  این  در  وی 
اجرا شد درباره زندگی شخصی  حسین مودب 

و هنری خود صحبت کرد و همچنین راهکارها 
هنرمندان  برای  را  بسیاری  موفقیت  راههای  و 
داد  ارائه  هستند  راه  این  ابتدای  در  که  جوان 
و  تقدیر  گرفت.  قرار  حضار  استقبال  مورد  که 
قدردانی از استادانی که سالها موی خود را در 

کرده  سپید  کرمانی  هنرجویان  تعلیم  زمینه 
چنین  زیرا  است  ستایش  خور  در  رفتاری  اند، 
عزیزان  این  دلگرمی  موجب  تنها  نه  مراسمی 
رسم  و  راه  نیز  جوان  نسل  به  بلکه  شود  می 
که  نسلی  دهد.  می  آموزش  را  بودن  هنرمند 
برخی  گرفتن  یاد  به  نیاز  نسلها  همه  از  بیش 
دارد. همچنین الزم  اجتماعی  و  فرهنگ  نکات 
به ذکر است با وجود اینکه این سری برنامه ها 
با حضور مردم هنردوست  در فضای حقیقی و 
کرمانی برگزار می شود؛ در فضای مجازی بسیار 
مورد بحث و استقبال مردم قرار گرفته است و 
از  امیدواریم که به صورت مداوم و قدرتمندتر 

قبل برگزار شود. 
طرح های  به  برنامه  این  حاشیه  در  همچنین  
این  از  شد.یکی  اشاره  سریرنیز  شرکت  بعدی 
طرحها که به منظور ارتقا و ایجاد فرهنگ کتاب 
تبادل  است؛»طرح  مردم  بین  در  کتابخوانی  و 
رایگان  باارسال  که  طرحی  باشد.  می  کتاب« 
کتاب توسط پیک درب منازل همشهریان عزیز 
شهر  سطح  سیار  کتابخانه  طرح  همچنین  و 
با  کتاب  دسترس  از  دور  مناطق  همچنین  و 
با  استان  کتابخانه های  امور  کل  اداره  همکاری 
قول مساعد جناب آقای وفایی مدیرکل محترم 
ریزی  برنامه  استان در حال  امور کتابخانه های 
است و به زودی توسط شرکت سریر به مرحله 

اجرا در خواهد آمد.

پدیده ای به نام 

»بی اشتهایی تحصیلی«
ترک  از  رئیس جمهوری  به  نامه ای  در  روانشناسی  نظام  سازمان  سابق  رئیس 
تحصیل 30درصد دانش آموزان و پیامدهای اجتماعی این اتفاق ابراز نگرانی 
از  بیشتری  نیمکت های  و  می روند  آب  روز  هر  درس  کالس های  کرد. 
حضورشان خالی می شود. اول از روستاها شروع شد، وقتی که نه دبیرستانی 
اینکه  یا  بخوانند  درس  شهر  بروند  که  پولی  نه  و  بود  تحصیل  ادامه  برای 
شد،  شهرها  حاشیه  نوبت  بعد  نداشتند.  تحصیل  ادامه  امکان  و  بودند  دختر 
دانش آموزان دیروز شدند کارگر و دستفروش امروز و رفتند پی کاری برای 
لقمه نانی یا زود ازدواج  کردند که یک نان خور کمتر شود. این ویروس کم 
کم به دانش آموزان مناطق محروم شهری هم سرایت کرد و دامن آنها را هم 

گرفت.
معلمان چندین بار در جلسات عمومی با مدیران و بعد هم در رسانه های رسمی 
هشدار دادند که دانش آموزان شان دیگر به کالس درس نمی آیند یا اگر بیایند 
نصفه و نیمه و با کمترین بازدهی است. مدیران اول در مقام انکار بر آمدند 
و  کودکان  همه  و  است  98درصدی  عمومی  آموزش  تحصیلی   پوشش  که 
اجتماعی  آسیب های  آمار  که  بعد  اما  حاضرند،  درس  کالس  سر  نوجوانان 
باال رفت و مسئوالن نیروی انتظامی و بهزیستی هشدار دادند که سن بزهکاری 
کاهش یافته، با اکراه اعالم کردند که بخشی از بچه ها بیرون مدرسه مانده اند 

اما همچنان آمار ندادند که دقیقا چه تعداد و در کدام شهرها و مناطق؟
بی اشتهایی تحصیلی 30درصد دانش آموزان

و  روانشناسی  نظام  سابق  رئیس  و  تهران  دانشگاه  نامی  استادان  از  یکی  حاال 
مشاوره، نامه ای به رئیس جمهوری نوشته که: » هم اکنون حدود 30 درصد از 
جمعیت کودکان و نوجوانان سنین مدرسه قبل از ۱8 سالگی به دالیل مختلف، 
و  می کنند  ترک  زودهنگام  را  مدرسه  تحصیلی«  بی اشتهایی   « به دلیل  عمدتاً 
چون عنوان این گروه از واماندگان تحصیلی دیگر »دانش آموز« نیست تحت 
البته این گروه  نیستند و  پوشش، نظارت و هدایت وزارت آموزش وپرورش 
یعنی خارج شوندگان از چرخه کامل ۱۲ ساله نظام تعلیم و تربیت کشور به طور 
فراوانی بیش از همساالن شاغل خود در مدارس در معرض آسیب های روانی 

و اجتماعی قرار می گیرند.«
غالمعلی افروز  از رواج معضل » دیپلم ردی« به خصوص در میان پسران هم 
سخن گفته و هشدار داده است.»هم اکنون ده ها هزار نفر از جوانان قبل از پایان 
به خاطر بی اشتهایی روانی و تحصیلی مدرسه را  تحصیالت دبیرستانی عمدتاً 
زودهنگام با عنوان نسبتاً جدید امّا معروف یعنی »مدرک دیپلم ردی« ترک 
کرده و ترک می کنند. بسیاری از دیپلم ردی ها، به خصوص آن هایی که از نظر 
خدمت نظام وظیفه بالتکلیف باقی می مانند، اشتغال چندان مفیدی ندارند. از 
آنجایی که اغلب احساساتی از ابهام و نگرانی و بالتکلیفی بر شخصیت ایشان 
حاکم است از احساس خود ارزشمندی و مطلوب اندیشی اندکی برخوردار 
ردی های  دیپلم  یعنی  گروه،  این  از  قابل توجهی  درصد  متأسفانه  و  بوده 
بالتکلیف دچار ناامنی های روانی و بعضاً آسیب های اجتماعی می شوند بدون 

تردید این گروه نیازمند خدمات ویژه مشاوره ای، هدایتی و حمایتی هستند.«
راه کجاست و چاره چیست؟

باید  جزء  یک  به عنوان  پرورش  و  آموزش  و  کل  یک  به عنوان  دولت  اما 
ترک تحصیلی  پدیده  از  تا  کنند  دنبال  را  بلندمدتی  یا  کوتاه  برنامه های  چه 
دانش آموزان جلوگیری شود و دانش آموزان رفته از مدرسه به آن برگردند؟ 
برای  برنامه ای  آموزش  متولی  نهاد  به عنوان  پرورش  و  آموزش  اصال  آیا 
محمد حسنی، عضو  کند؟   عبور  آن  کنار  از  می خواهد  یا  دارد  معضل  این 
گفت:  این باره  در  دانشگاه  استاد  و  پرورش  و  آموزش  مطالعات  پژوهشگاه 
افت  کاهش  محور  فراوانی حول  هم اندیشی های  و  پژوهشگاه جلسات  در   «
اما  برگزار می شود  مدرسه  از  دانش آموزان  از خروج  و جلوگیری  تحصیلی 
آن  اورژانسی  و  فوری  اقدامات  با  نمی توان  است  ریشه  دار  بحران  این  چون 
آموزش  نهاد  بیرون  و  داخل  در  دقیق  برنامه ریزی  با  باید  بلکه  کرد  حل  را 
استاد  این  داد.«  افزایش  را  تحصیل  ادامه  به  دانش آموزان  رغبت  پرورش  و 
با بیان اینکه پیش بینی می شد که ترک تحصیلی در بین دانش آموزان  دانشگاه 
همچون یک ویروس گسترش پیدا کند، افزود: » علت این بحران ریشه در فلسفه 
اجتماعی جامعه دارد که مدرسه را به عنوان یک ابزار و سکوی پرتاب به سمت 
دانشگاه و سپس اشتغال می دید. یک ضرب المثل معروف در جامعه وجود دارد 
که می گوید »برو درس بخوان تا فردا کاره ای شوی«. دقیقا این نگاه در جامعه به 
نهاد تعلیم و تربیت وجود دارد که درس خواندن مساوی است با پیشرفت شغلی 
نخستین مدرسه  به عنوان  دارالفنون  البته زمانی که  نه هیچ چیز دیگر.  و  پستی  و 
می گرفت  دانش آموز  نگاه  همین  با  دقیقا  شد،  تاسیس  قاجار  دوره  در  رسمی 
و مدارس بعدی نیز این دیدگاه را تقویت کردند. بعدها که کشور توان ایجاد 
اشتغال برای فارغ التحصیالن را از دست داد، فلسفه مدرسه و آموزش و پرورش 
هم زیر سؤال رفت و بی رغبتی به درس خواندن افزایش یافت.« عضو پژوهشگاه 
مطالعات آموزش و پرورش توضیح داد: » آموزش و پرورش و نهادهای حمایتی 
فقط سکوی  توضیح دهند که مدرسه  به خانواده  باید  اجتماع  و  در دولت  آن 
نهادی است که کودکان و  بلکه  نیست،  پیدا کردن شغل  و  دانشگاه  به  پرتاب 
نوجوانان در آن مهارت های مختلف رفتاری، عاطفی و اجتماعی را فرا می گیرند 
که الزمه ورود آنها به دانشگاه است و جایگزین دیگری ندارد. آنها ضمن قرار 
گرفتن در کنار دوستان و همساالن بخشی از فرایند رشد را طی می کنند که در 

خانه یا محیط های دیگر نمی توانند به آن دست یابند.«
هر نیمکت خالی مساوی با یک ناهنجاری اجتماعی

در  آموزش  کیفیت  کاهش  می گویند،  آموزشی  کارشناسان  که  طور  آن 
مدارس دولتی به عنوان مدارس غالب و اصلی هم در بی رغبتی و بی اشتهایی 
کارشناس  حسینی،  فاضل  است.  بوده  مؤثر  بسیار  دانش آموزان  تحصیلی 
و  ۱40۱آموزش  سال  پیشنهادی  بودجه  »در  می گوید:  این باره  در  آموزشی 
فقط  تومانی  30هزار  دالر  براساس  دانش آموز  هر  آموزشی  سرانه  پرورش، 
50دالر است، یعنی یک و نیم میلیون تومان. این سرانه شامل پرداخت حقوق 
کانون  مانند  جانبی  نهادهای  مدارس،  بهسازی  و  تخریب  و  ساخت  معلمان، 
پرورشی و... می شود. خوب دقیقا این بودجه پایین نشان می دهد که کیفیت 
چقدر در مدارس دولتی کم است و دانش آموزان با چه وضعیتی در مدرسه 

حاضر می شوند.«
به  ملی  ناخالص  تولید  از  پرورش  و  آموزش  سهم  که  زمانی  تا   « افزود:  او 
5درصد نرسد و وضعیت نیروی انسانی که بخش زیاد بودجه این وزارتخانه 
ما شاهد کاهش کیفیت در آموزش و  نگیرد،  تعلق می گیرد، سامان  به آنان 
بی اشتهایی دانش آموزان برای ادامه تحصیل خواهیم بود.« آمار دانش آموزان 
نشده  اعالم  وزارتخانه  این  رسمی  منابع  سوی  از  هیچ گاه  مدرسه  از  خارج 
است، اما تعداد دانش آموزان خارج از شبکه شاد که 3 میلیون نفر اعالم شد، 
معاون  و  تربیتی  مربی  واشقانی،  رسول  کرد.  نگران  را  بسیاری  کارشناسان 
پرورشی یکی از مدارس منطقه ۱۱تهران می گوید: » وضعیت ناهنجاری های 
اجتماعی نوجوانان در برخی از مناطق به مرز هشدار رسیده است، بعضی از 
افرادی که ترک تحصیل کرده یا نصفه و نیمه در کالس های مجازی برای 
گرفتن مدرک تحصیلی شرکت می کنند، حاال بزهکارانی شده اند که سراغ 
یا  گل  به  اعتیاد  دچار  یا  و  اند  رفته  و...  دستفروشی  مواد،  فروش  سرقت، 
مخدرهای صنعتی دیگر شده اند. به عبارت دیگر هر نیمکتی که در کالس 
ناهنجاری در حال رقم  بیرون در جامعه یک  بماند، یعنی آن  درس خالی 
خوردن است.« او افزود: » من معتقدم که باید در دو برنامه کوتاه و بلندمدت 
نیروهای اجتماعی همچون خانواده و نهادهای مردمی بسیج شده و با پدیده 
فرار از مدرسه مقابله کنند. چرا که این معضل خانمانسوز است و اگر ادامه 

پیدا کند، مفاسد اجتماعی همچون سیل جامعه را با خود خواهد برد.«

"اُمیکرون" در کشور همچنان رو به افزایش ؛
 لزوم مداخالت اقناعی و اجباری برای واکسیناسیون

آرامستان ها یکی از دالیل شیوع سرطان بین مردم

لزوم  بر  تاکید  با  کرونا  با  مقابله  کشوری  علمی  کمیته  عضو 
از  گفت:  کرونا،  واکسیناسیون  برای  اجباری  و  اقناعی  مداخالت 
جمعیت ۶۷ میلیون نفری که انتظار داشتیم واکسن تزریق کنند، 
حدود ۶۰ میلیون نفر برای دز اول واکسینه شدند، ولی سرعت 
موارد جدید تزریق بسیار کاهش یافته است؛ تا جایی که تزریق 
نوبت اول به روزی حدود ۵۰ هزار نفر رسیده است و این موضوع 

نگران کننده است.
وارد  امیکرون  که  اخیر  مدت  طی  گفت:  یونسیان  مسعود  دکتر 
افرایش  به  رو  می رفت  انتظار  که  همانطور  است،  شده  ما  کشور 
است و بر اساس بررسی های صورت گرفته هنوز سویه غالب نشده 
است؛ اما به نظر می رسد یک سوم یا یک چهارم موارد ابتال از این 

سویه باشد.
او تاکید کرد: اینکه موارد اعالم شده بیش از موارد رسمی مبتالیان 
باشد، همیشه و در همه جای دنیا چنین است؛ زیرا نه برای همه 
تست مخصوص انجام می شود و نه تست حساسیت ۱۰۰ درصدی 
در  تعمدی  اساس  این  بر  کند.  دقیقا مشخص  را  موارد  که  دارد 
کمتر گزارش کردن تعداد موارد نیست، ولی همیشه همه جای 

دنیا تعداد مبتالیان بیش از موارد گزارش شده است.
یک  را  امیکرون  نمی توان  عنوان  هیچ  به  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
سویه  این  به  ابتال  کرد:  تصریح  گرفت،  درنظر  سرماخوردگی 

شدیدتر از سرماخوردگی است و می تواند موارد بستری و منجر به 
مرگ هم داشته باشد؛ اگرچه شدت آن قدری کمتر از واریانت دلتا 
است، اما آنقدر شدت کمتر نیست که بگوییم مانند سرماخوردگی 
است و نگران آن نباشیم. این سویه می تواند به شدت تعداد موارد 
را افزایش دهد که با این اتفاق همان درصد کمی هم که نیاز به 
را  درمانی  بهداشتی  سیستم  می تواند  دارند  ونتیالتور  و  بستری 

دچار مشکل کند.
این اپیدمیولوژیست درباره آثار واکسن بر سویه امیکرون، تصریح 
معتقد  دانشمندان  و  است  داده  نشان  متعددی  مطالعات  کرد: 
هستند که تفاوت این سویه چون بیش از سویه های قبلی است 
و حتی  داریم  واکسن  دز  تزریق سه  به  نیاز  آن  بر  غلبه  برای  و 
می شود  ادعا  که  سینوفارم  واکسن  که  می دهد  نشان  مطالعاتی 
اثربخشی آن به طور نسبی کمتر از سایر واکسن ها است  اما،  سه 
آزمایشگاهی  در شرایط  را  ویروس  این  به خوبی  توانسته  آن  دز 
کنترل کند؛ بنابراین تاکید به تکمیل واکسیناسیون و تزریق دز 

سوم می تواند اثربخشی باالیی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه هیچکدام از سویه های کرونا، در سنین جوان، 
شدت باالیی ندارد، بیان کرد: شدت درگیری بیماری در کهنسالی 
و میانسالی باالتر است؛ اما معنای آن این نیست که در کودکان و 
نوجوانان مرگ و میر ندارد، ولی به شدت مرگ و میر کمتری دارد 

و اگر قرار است پیشگیری انجام شود، اولویت با سنین پایین تر 
در  ثابت شود،  کودکان  در  آن  بی خطری  که  واکسنی  اگر  است. 
واکسینه  کودکان هم  که  است  اکید شده  توصیه  باشد  دسترس 
شوند؛ زیرا می توانند حامل آلودگی ویروسی به بزرگساالن باشند.

ابتال به کرونا احتمال  اثر  یونسیان تاکید کرد: وقتی کودکان در 
مرگ خیلی پایینی دارند، به همان اندازه هم باید واکسن خیلی 
بی خطری تزریق کنند؛ چون در سالمندان که احتمال مرگ باالتر 
است حتی اگر واکسن درجاتی از عوارض را داشته باشد، می توانیم 
در تعادل سود و زیان بپذیریم و خطرات ناچیز را به دلیل فواید 
باال بپذیریم. در مورد کودکان، عالقه مند و پیگیر تزریق واکسن 

بی خطر و بی عارضه هستیم.
از  کرد:  تصریح  کشور،  در  کرونا  واکسیناسیون  میزان  درباره  او 
جمعیت ۶۷ میلیون نفری که انتظار داشتیم واکسن بزنند حدود 
موارد  ولی سرعت  واکسینه شدند،  اول  دز  برای  نفر  میلیون   ۶۰
نوبت  تزریق  که  تا جایی  است  یافته  بسیار کاهش  تزریق  جدید 
اول به روزی حدود ۵۰ هزار نفر رسیده است و این خیلی نگران 
کننده است. بیش از ۵۲.۵ میلیون نفر دز دوم را تزریق کردند و 
به نظر می رسد این فاصله میان دز یک و دو به این زودی ها پر 
نشود و نیاز باشد مداخالت اقناعی و اجباری برای افزایش سالمت 

جامعه انجام شود. 

سنگ های  گفت:  مازندران  دانشگاهی  نخبگان  مجمع  عضو 
تحقیقات  و  استفاده می شوند  فراوانی  به  آرامستان ها  در  گرانیتی 
نشان داده است استفاده از این سنگ ها به دلیل داشتن مواد پرتوزا 

مانند اورانیم یکی از دالیل بروز برخی سرطان هاست.
علمی  نخبه  و  زیست  محیط  دکترای  صادقی،  خراط  مرجانه 
باره  این  در  مازندران  حوزوی  دانشگاهی  نخبگان  مجمع  عضو 
استفاده  فراوانی  به  آرامستان ها  در  گرانیتی  گفت:سنگ های 
از این سنگ ها به  می شوند و تحقیقات نشان داده است استفاده 
برخی  بروز  از دالیل  یکی  اورانیم  مانند  پرتوزا  مواد  داشتن  دلیل 

سرطان هاست.
زمین  کارشناسان  که  است  سنگ هایی  از  یکی  گرانیت  سنگ 

نمای  از آن فقط در  توصیه می کنند  و مهندسان معدن  شناسی 
بیرونی ساختمان ها استفاده شود. آژانس محافظت محیط زیست 
آمریکا نیز اعالم کرده بود سنگ های گرانیتی باعث ایجاد میزانی 
بیش از حد معمول گاز رادون در هوا می شوند که با توجه به وجود 
۴ پیکوکوری از این گاز در هوا، خطر آن مانند خطر دود کردن یک 
پاکت سیگار در روز است. به گفته کارشناسان سنگ های گرانیتی 
پرتوزاتر  دارد  جریان  آن ها  در  باد  و  هستند  نمور  که  فضایی  در 
می شوند و سالمت افرادی که در معرض این پرتوها قرار می گیرند 
به خطر می افتد.استفاده از سنگ های گرانیتی سال های اخیر در 
آرامستان ها افزایش یافته است، اما نکته ای جالب در آرامستان های 
مازندران وجود درختان مثمر مانند نارنج است که به گفته دکتر 

افراد  سالمت  به  درختان  این  میوه  از  استفاده  صادقی  خراط 
آسیب خواهد زد.این عضو هیات علمی دانشگاه در توضیح بیشتر 
زیاد  استفاده  در خصوص  را  خود  نگرانی  گفت:بارها  موضوع  این 
به  آرامستان ها  در  نارنج  درختان  کاشت  و  گرانیتی  از سنگ های 

مسئوالن مربوطه انتقال داده ام، ولی به نتیجه ای نرسید.
که  است  کرده  مشخص  استانی  مسئوالن  برخی  از  ها  پیگیری 
قانونی مبنی بر ممنوعیت استفاده از سنگ های گرانیتی و کاشت 
سرطان  موضوع  اما  ندارد،  وجود  آرامستان ها  در  مثمر  نهال های 
زا بودن این سنگ ها و میوه هایی که در کنار این سنگ ها به بار 
را  آن  بهداشت  وزارت  باید  که  است  جدی  موضوعی  می نشینند 

پیگیری کند. 
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