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محمـد علیـزاده مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی اسـتان 
کرمـان در نشسـت شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان کرمـان از 
ثبـت روز خواجـوی کرمـان بـه عنـوان ضمیمـه تقویـم رسـمی 
کشـور خبـر داد. بـه گزارش فارس وی اظهار داشـت: »براسـاس 
پیشـنهاد شـورای فرهنگ عمومی اسـتان کرمان برای ثبت 17 
دی مـاه بـه عنوان روز خواجـوی کرمانی، این امـر مورد تصویب 
شـورای فرهنگ عمومی کشـور و شـورای عالی انقاب فرهنگی 
قـرار گرفته اسـت.« وی مسـأله گفتمان سـازی و فرهنگ سـازی 
اقتصـاد مقاومتـی را مـورد اشـاره قـرار داد و گفـت: »در جلسـه 
قبـل شـورای فرهنگ عمومی اسـتان مقرر شـد تا دسـتگاه های 
عضـو شـورا، برنامه هـای خـود را در راسـتای اقتصـاد مقاومتـی 
بـه دبیرخانـه ارسـال کننـد کـه تعـدادی از دسـتگاه ها هنـوز 
اقدامـی انجـام نداده انـد.« علیـزاده همچنیـن از تشـکیل کمیته 
توسـعه اقتصـاد دانش بنیـان و فرهنگ سـازی اقتصـاد مقاومتی  
و کارگـروه زیرمجموعـه آن خبـر داد. امـام جمعـه کرمـان نیـز 
در ایـن نشسـت بـا نقـل روایتـی از امام علـی)ع( اظهار داشـت: 
»حضـرت مـی فرماینـد، اگـر زمانی که قـدرت ما به حـد نهایی 
رسـیده و کامـل اسـت، فـرد خاطـی و گنهـکار را عفـو کنید که 

آثـار ارزنـده ای بـر ایـن عفو مترتب اسـت.«

با تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی

روز خواجوی کرمانی ضمیمه تقویم کشور شد

واژگونی عامل 51 درصد تصادفات منجر 
به فوت در استان

کرمانی ها 
بیشتر »چپ« 

می کنند
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فراخوان مزایده 022/م95/7 فروش2 قطعه زمین در شهر کرمان )نوبت دوم(

مزایده گزار

اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596- شناسه ملی نشانی
14000275775- کد اقتصادی 411371938916

مساحت کاربریپالک ثبتینشانیردیف
)متر مربع(

قیمت پایه مزایده
 )ریال(

مبلغ ضمانت
 )ریال(

کرمان – شهرک ایرانمنش فاز 2- خیابان 1
چهارده معصوم – کوچه 4-قطعه 3 جنوبي

پالک 73 اصلي از 
000ر000ر00070ر172ر389ر204/291مسكونيبخش 6 کرمان

کرمان – بلوار شیراز – خیابان پردیس- 2
کوچه غربي4- قطعه 3 جنوبي

پالک 1783 اصلي از 
000ر000ر000202ر550ر037ر244/74مسكونيبخش 3 کرمان

دریافت اسناد
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان محل

یا سایت /http//iets.mporg.ir  )پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور(

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت یک هفتهمهلت

تحویل 
پیشنهاد ها

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان )دبیرخانه مدیریت حراست(محل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد مزایده به مدت 10 روزمهلت

گشایش
پیشنهاد ها

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان )اتاق جلسات(محل

طبق اسناد مزایدهزمان

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

گشایش چهارمین نمایشگاه تخصصی بین المللی معدن و صنایع معدنی در کرمان

بهشت معادن میزبان معدن کاران

 یادداشت نخست

نـگاه بـه فضای سیاسـی سـال های گذشـته در کشـور 
نشـان مـی دهـد گفتمـان اصـاح طلبـی از 1۳۸۴ به این 
طـرف، جـای خـود را به گفتمـان های دیگـر داد و از غلبه 

ای کـه در  عرصـه جامعه داشـت فاصلـه گرفت.
ریاسـت جمهـوری در خـرداد ۸۸  انتخابـات  از  پـس 
و حـوادث بعـدی، اصـاح طلبـی بـه برچسـبی نامتعـارف 
بـدل شـد تا آنجا کـه از فضـای گفتگوهـای عمومی رخت 
بربسـت.  هرچنـد کـه اصـاح طلبـی ریشـه در بنیـان 
هـای دینـی و اندیشـه هـای مترقـی دارد امـا در فضایـی 
کـه اصـاح طلبـی، هزینـه بـر شـد و  بـا روایـت هـا و 
خوانـش هـای نامتعـارف در برخـی رسـانه هـا و تریبـون 
هـا روبرو گشـت ناگزیر، اصـاح طلبان بـرای اعتای نظام 
مقـدس جمهـوری اسـامی و اندیشـه هایشـان که ریشـه 
در گفتمـان انقـاب اسـامی داشـته و دارد بـه سـکوتی 

دیگرخواسـته تـن دادنـد. 
بـوق بلندگوهـای  دیگرانـی کـه حیات خـود را در نبود 
اصـاح طلبـی می دانسـتند به قدری بلنـد و کرکننده بود 
کـه صـدای اصاح طلبـان به جایی نرسـید تا آنجـا که در 
مارپیچ سـکوت فـرو رفتند. مارپیچی کـه در فضایی نابرابر 

بویـژه در بعد رسـانه ای به آنها تحمیل شـد.
ایـن ماجرا ادامه داشـت تـا انتخابات ریاسـت جمهوری 
در خـرداد ۹۲ کـه  بارقه های امید در دل جامعه زده شـد 
و در ادامـه بـا برگـزاری انتخابـات اخیـر مجلـس شـورای 
اسـامی، اصـاح طلبـِی بـه حاشـیه رانـده شـده، فرصت 
ابـراز وجـود، آن هـم بـه شـکلی ناقـص پیـدا کـرد. دلهره 
پنهـان، بـه تدریـج جـای خـود را بـه اعتمـاد و امیـدی 
مضاعـف داد و نتایـج انتخابات نشـان داد نسـل جدیدی از 

اصـاح طلبـی و اصـاح طلبـان متولد شـده اسـت.
حتـی از زاویـه ای مـی تـوان امـکان حضـور نیافتـن 
برخـی چهـره هـای شـاخص و مطـرح اصاح طلبـان در 
رقابـت هـای انتخابـات مجلـس  را بـه فـال نیـک گرفت. 
اصـاح طلبـان، ناگزیـز بـه معرفـی چهـره هـای جدید و 
جـوان شـدند و بـه آنهـا اعتمـاد کردنـد. پدیـده ای کـه 
اگـر در سـال هـای گذشـته و بـه طـور داوطلبانـه و نـه 
اجبـاری، توسـط بـزرگان ایـن قـوم صـورت مـی گرفـت 
فضـای سیاسـی و اجرایی کشـور حـدود یک دهـه از آنها 

خالـی نمی شـد.
ادامه در صفحه ۳

مارپیچ سکوت اصالح طلبان، 
باز می شود؟

عباس تقی زاده

بیست و سوم تیرماه سالمرگ نویسنده 
آفریقای جنوبی

رسالت هنری و آزادی 
بیان از نگاه گوردیمر

به بهانه ی پناه آوردن خانواده ای بی خانمان به 
پارک مطهری

 از پناهگاه پرندگان
 تا ماوای بی خانمانی

4

7

»پیام ما«  نگاه زنان را به 
جنسیت بررسی می کند

دنیای صورتی زنانه
درد و دل های طاهره حسین خانی، بازیکن

 و مربی فوتسال بانوان کرمان با پیام ما

اجازه مصاحبه 
نداشتم!

5
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

اخبار آبفا

بهره برداری از سیستم 
تصویری حفاظت از مخازن 

آب شرب سیرجان 
و  هیئت مدیـره  رئیـس  میرشـاهی  مجیـد 
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـاب شهرسـتان 
طـرح  اجـرای  »به منظـور  گفـت:  سـیرجان 
حفاظتـی تأسیسـاتی آب و مخـازن ذخیـره آب، 
عملیـات نصـب سیسـتم تصویـری حفاظـت از 
مخازن آب شـرب شـهر سـیرجان در دستور کار 
قـرار گرفـت و بـا هزینـه 100 میلیـون تومانـی 

اجـرا گردیـد. « 
وی افـزود: »در ایـن راسـتا در حـال حاضـر 
و  کامـل  به صـورت  موجـود  مخـازن  اکثـر 
مداربسـته  دوربین هـای  توسـط  شـبانه روزی 
پایـش می شـوند در صـورت بروز مشـکل، بدون 
هیـچ وقفـه ای  شناسایی شـده و نسـبت بـه رفع 
آن اقـدام  می گـردد.« ایـن مسـئول همچنین با 
اشـاره به اینکـه مدیریت مصـرف را از مهم ترین 
راه هـای صرفه جویـی در مصـرف آب می باشـد 
و  توزیـع  میـزان  کنتـرل  »به منظـور  گفـت: 
پوشـش  تحـت  روسـتاهای  در  آب  مصـرف 
اشـتراک   ۴000 بـا  سـیرجان  آبفـای  شـرکت 
تمامـی  نفـر،  هـزار   10 بالغ بـر  جمعیتـی  و 
مبـادی ورودی روسـتاهای تحت پوشـش آبفای 
سـیرجان بـه کنتـور حجمـی مجهـز شـد.« وی 
افـزود: »بـا نصب کنتورهـای حجمی بـر ابتدای 
شـبکه توزیع هر روسـتا بـه آمار دقیـق  مصرف 

دسـت یابیم.«  شـرب  آب 
»در  داشـت:  بیـان  ادامـه  در  میرشـاهی 
نیـز  پاریـز و نجـف شـهر  شـهرهای هماشـهر، 
5 فقـره انشـعاب حجمـی بـه آبفـار واگذار شـد 
کـه بـر اسـاس سـرانه مصـرف آب تحویـل داده 
در  مهمـی  نقـش  نیـز  امـر  ایـن  کـه  می شـود 
مصـرف بهینـه آب دارد.« همچنیـن به منظـور 
آب رسـانی به مسـکن مهر شـهر پاریـز که 17۴ 
و  اصلـی  شـبکه  متـر   ۲۸00 می باشـد  واحـد 
فرعـی اجـرا شـد و انشـعاب آب بـه متقاضیـان 
در  میرشـاهی  گردیـد.  واگـذار  محـدوده  ایـن 
رابطـه بـا بازسـازی شـبکه فرسـوده شـهرهای 
تابعـه سـیرجان گفت: »در حال حاضر بازسـازی 
موردی شـبکه فرسـوده در شـهر پاریز بـه اتمام 
رسـیده و در شـهرهای هماشـهر و خواجو شـهر 

آغازشـده اسـت.«

کیفیت آب آشامیدنی 
کرمان مطلوب است

 از تاریـخ 1۴ لغایـت 1۹ تیرمـاه 1۲6مـورد 
آزمایشـگاه  در  شـرب  آب  آزمایـش  نمونـه 
آبفـای کرمـان انجام شـد. شاهسـوار کارشـناس 
آزمایشـگاه بـا اعـام ایـن خبـر گفـت: »در این 
مـدت نمونـه میکروبـی )5۲ مورد(،نمونـه )5۹ 
مـورد( و نمونـه شـیمیایی )15 مـورد( توسـط 
کارشناسـان مربوطه در آزمایشـگاه انجام شـده و 
شـرایط کیفـی آب آشـامیدنی در حـد مطلـوب 

می باشـد.«

2  انتصاب جدید در
 آبفای کرمان

و  آب  شـرکت  در  جدیـد  انتصـاب   ۲
گرفـت.  صـورت  کرمـان  اسـتان  فاضـاب 
طـی اباغ هـای جداگانـه ای از سـوی محمـد 
طاهـری مدیرعامـل آبفـای کرمـان، سـید طه 
حسـینی مشـاور مدیرعامـل و سرپرسـت دفتر 
آبفـای  شـرکت  مالـی  نظـارت  و  حسابرسـی 
اسـتان کرمـان و عبـاس سـاالری پـور، معاون 
فاضـاب  و  آب  شـرکت  پشـتیبانی  و  مالـی 

شـدند. کرمـان  اسـتان 

برندسازی گل گهر 
در سطح بین المللی
عامـل  مدیـر  قائـم  مقـام 
صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت 
گل گهـر گفـت: »ایـن شـرکت 
بـه  تبدیـل  در سـال گذشـته 
برنـد شـده اسـت؛ زیـرا چه در 
در  چـه  و  بـاال  قیمـت  زمـان 
زمـان قیمـت پاییـن توانسـته 

اسـت حضـور خـود را در بازارهـا حفظ کند.« سـعید رحیمی پـور انارکی 
افـزود: »هرچنـد صـادرات ایـن شـرکت در مقایسـه بـا تولیدکننـدگان 
بـزرگ دنیـا رقـم کمی اسـت، اما بـه دلیل کیفت بـاال به سـرعت فروخته 

. می شـود
 در سـال گذشـته محصـوالت ایـن شـرکت باقیمـت حدود هفـت الی 
هشـت دالر زیـر قیمـت کنسـانتره روسـیه فروختـه می شـد؛ امـا امـروز 
بـا توجـه بـه برندسـازی و افزایـش کیفیـت سـه الـی چهـار دالر باالتـر 
بـه پیش بینـی ریـزش  بـا توجـه  از قیمـت روسـیه فروختـه می شـود. 
قیمت هـا در ابتـدای سـال ۲016، شـرکت گل گهـر بیشـترین صـادرات 
را در آبـان و اوایـل آذرمـاه انجـام داد. همچنیـن با پیش بینی ماکسـیمم 
قیمت در اردیبهشـت 1۳۹5 این شـرکت توانسـت در دوماه ابتدای سـال 

۹50 هـزار تـن صـادرات انجـام دهد.«

شهرداری کهنوج 
در قفل و زنجیر

و  رسـیدگی  مسـئول 
مردمـی  مشـکات  بررسـی 
دفتـر نماینـده مـردم کهنـوج 
اسـامی  شـورای  مجلـس  در 
گفـت: »کارگـران و کارمنـدان 
علـت  بـه  کهنـوج  شـهرداری 
عـدم پرداخـت 10 ماه حقوق و 

مزایـا دسـت به اعتـراض زدنـد.« به گزارش ایسـنا عباس حمـزه ای در این 
رابطـه اظهـار کـرد: »بـه دلیل عـدم پاسـخگویی شـهردار به خواسـته های 
کارگـران و کارمنـدان، آن هـا به اجبـار درب اصلـی شـهرداری را قفـل و 
زنجیـر کـرده و حتـی بـرق را هـم قطـع کردنـد.« وی افـزود: »ایـن اقدام 
معترضـان بـا واکنـش بـد دیگـر همکارانشـان روبـه رو شـد که حقوقشـان 
را به موقـع دریافـت کرده انـد.« حمـزه ای تصریح کـرد: »خواسـته کارگران 
معتـرض فقط و فقط پرداخت حقوقشـان اسـت زیرا عـدم دریافت چندین 
مـاه حقـوق، مشـکات زیادی بـرای آن ها به وجود آورده اسـت.« مسـئول 
رسـیدگی و بررسـی مشـکات مردمـی دفتـر نماینـده مـردم کهنـوج در 
مجلـس شـورای اسـامی بیـان کـرد: »ایـن اولیـن بار نیسـت کـه حقوق 
کارگـران زحمت کـش کـه در حفـظ چهـره زیبای شـهر تـاش می کنند، 
.پرداخـت نمی شـود و بایـد اقـدام اساسـی در ایـن راسـتا صـورت گیـرد.«

انتصاب رئیس اداره 
امور عشایر کهنوج 
محـل   در  مراسـمی  طـی 
محمـود  کهنـوج،  فرمانـداری 
رئیـس  بـه  عنـوان  محمـودی 
عشـایر  امـور  اداره  جدیـد 
معرفـی  کهنـوج  شهرسـتان 
روابـط  گـزارش  بـه  شـد. 
عمومـی اداره کل امور عشـایر 

جنـوب در ایـن مراسـم کـه در محـل فرمانـداری کهنـوج  بـا حضـور 
حمـزه ای نماینـده پنـج شهرسـتان جنوبـی، صمدانـی فرمانـدار کهنوج، 
احسـانی نیـا مدیـرکل امـور عشـایر جنـوب کرمـان و جمعـی دیگـر از 
مسـئولین  برگزار شـد فرماندار کهنوج با اشـاره به اینکه عشـایر قشـری 
مولـد و کم توقـع می باشـند، گفـت: »عـاوه بـر اینکـه نیازهـای خـود را 
تأمیـن می کنـد مایحتـاج تاش می شـود با شناسـایی نیازهای عشـایر به 
ایـن قشـر توجه ویـژه ای شـود.« حمـزه نماینده پنـج شهرسـتان جنوبی 
در مجلـس نیـز بابیـان اینکـه جامعـه عشـایری یکـی از مهم ترین اقشـار 
جامعـه کشـور ایران اسـامی اسـت، اظهـار کرد: »عشـایر از سـال ها قبل 
درزمینـه اقتصـاد مقاومتـی فعالیت داشـته اند و نقش مهمی در اسـتقال 
و خودکفایـی کشـور  ایفـا می نمایـد، خواسـتار توجـه ویژه  و همسـان به 

عشـایر سـاکن وکوچـرو شـد.«

کشف بیش از 
هفت تن مواد دامی 
غیرقابل مصرف در کرمان

مسـئول روابط عمومی اداره 
کل دامپزشـکی اسـتان کرمان 
پیـش  مـاه  یـک  »از  گفـت: 
 ۳۹7 و  هـزار  هفـت  تاکنـون 
کیلوگـرم انواع مواد خـام دامی 
کرمـان  در  غیرقابل مصـرف 

کشـف و ضبط شـده اسـت.« به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشـکی 
اسـتان کرمـان، جـواد نگارسـتانی افـزود: »دامپزشـکی به عنـوان متولـی 
سـامت ایـن فرآورده ها سـعی کـرده با اجـرای طرح هـای نظارتـی ویژه از 
هرگونـه عرضـه احتمالـی فرآورده های ناسـالم بـه مردم پیشـگیری کند.« 
وی تصریـح کـرد: »در همیـن راسـتا بیـش از 50 اکیـپ ثابـت و سـیار در 
سـطح اسـتان کرمان کار نظـارت بر مراکـز عرضه فرآورده های خـام دامی، 
کشـتارگاه ها، مراکـز بسـته بندی فرآورده هـای خـام دامـی، رسـتوران ها، 
کبابی هـا و سـایر مراکـز مرتبـط را بـر عهـده داشـته اند.« مسـئول روابـط 
عمومـی اداره کل دامپزشـکی اسـتان کرمـان یکـی از مخاطرات بهداشـت 
جامعـه را عرضـه فرآورده هـای خـام دامـی توسـط خودروهـای عبـوری 
دانسـت و گفـت: »در همیـن خصـوص بـا ۳۸ خـودرو عرضه کننـده برابـر 

مقـررات برخـورد شـده اسـت. «

کهنوجگل گهر دامپزشکیامور عشایری

کرمان ویچ

اسـتان  نماینـدگان  رئیـس مجمـع 
بایـد  این کـه  بـر  تأکیـد  بـا  کرمـان 
بپذیریـم ایـن وضعیت اقتصاد یک شـبه 
بـه وجـود نیامـده و یک شـبه قابل حـل 
نیسـت گفـت: »وضعیتـی که امـروز در 
جامعه وجـود دارد فرآینـد چند دهه ما 

اسـت و هیـچ نهـادی نمی تواند خـود را 
تبرئـه کند.« به گزارش ایسـنا، حسـین 
امیـری خامکانی، در نطق میان دسـتور 
خـود در جلسـه دیـروز مجلـس اظهـار 
کـرد: »جـای تشـکر از دولـت دارد کـه 
تـاش خـود را در ایجاد آرامـش و مهار 

نماینـده مـردم  انجـام داد.«  بحران هـا 
زرنـد و کوهبنان در مجلـس دهم افزود:  
»امـروز بایـد بپذیریـم کـه بـا  همـه ی 
کـف  در  کـه  وضعیتـی  پیشـرفت ها 
جامعـه وجـود دارد برآینـد فرآیند چند 
دهـه ماسـت و هیـچ نهـادی نمی توانـد 

را تبرئـه کنـد. حداقـل دهـه ی  خـود 
گذشـته تجربـه ی خوبـی بـرای همـه 
ازجملـه نهادهای اثرگذار و مردم شـد.« 
وی بابیان اینکه در آسـتانه ۴0 سـالگی 
ایـن نظـام اسـامی، وقت آن اسـت که 
آسیب شناسـی ملـی انجام شـده و حتماً 
رفتـار گذشـته تجدیدنظـر کنیـم،  در 
عنـوان کـرد: »بایـد بپذیریـم کـه روند 
گذشـته جـواب نـداده، نیـاز بـه برجـام 
ملـی داریـم.« این نماینـده اصاح طلب 
مجلـس ابراز امیـدواری کرد که مجلس 
دهـم زمینه رشـد اقتصادی و خـروج از 
ایـن وضعیـت را بـا کمک دولـت فراهم 

. کند
امیری خامکانـی در بخش دیگری از 
سـخنانش گفت: »امیدوارم در راسـتای 
اجرای سیاسـت های اقتصادمقاومتی که 
در اسـتان کرمـان تحرکی ایجادشـده با 
اسـتفاده از ظرفیت هـا بتوانیـم حرکتی 

در جهـت تولید و رفـع بیکاری به وجود 
آوریـم.« وی ضمن تشـکر از سـفر اخیر 
دولـت به کرمـان، اظهـار کـرد:  »انتظار 
همچـون  اساسـی  تصمیمـات  داریـم 
تأمیـن آب اسـتان با جدیت در دسـتور 
کار دولـت قـرار گیـرد.« نماینـده مردم 
زرنـد در مجلـس اضافـه کـرد: » حرکت 
خوبی توسـط اسـتاندار و مدیران کرمان 
بـه وجـود آمده اسـت امـا انتظـار داریم 
بعضی از مسـائل ازجمله حل مشـکات 
معادن زغال سـنگ و واحدهـای موجود 
صنعتـی و معدنـی در اولویـت جـدی 
دولت و مسـئولین اسـتان قـرار گیرد.« 
وی تصریح کرد:  »متأسـفانه دل بسته ایم 
بـه تعـدادی از طرح هـای جدیـد که در 
قالـب اقتصـاد مقاومتی عملیاتی شـوند 
امـا تأخیر چندماهـه در پرداخت حقوق 
کارکنـان معـادن و بعضـی از صنایـع، 
موجـب شـده تـا زندگـی سـختی بـه 

انتظـار مـی رود  مـردم تحمیـل شـود. 
کـه وزرای تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی 
همـه  بعدازایـن  معـدن،  و  صنعـت  و 
پیگیـری فکـری بـه حـال این مسـئله 
امیـری خامکانـی همچنیـن  بکننـد.« 
اظهـار کـرد:  »علی رغـم هزینه هایی که 
دولـت در بخـش درمان در سـطح ملی 
انجـام داده امـا هنوز تجهیـزات اولیه ی 
بیمارسـتان سـینای زرنـد و همچنیـن 
کادر بیمارسـتانی امـام علی )ع( تکمیل 
نیسـت و مـردم گله مند هسـتند.« این 
نماینـده مجلـس بابیان این که مشـکل 
بیـکاری کم کـم جامعـه را آسـیب پذیر 
می کنـد اظهـار کرد: »ایـن روزها مطرح 
اسـت مشـکات بیـکاری و اقتصـادی و 
از طرفـی گسـترش تنگدسـتی و توزیع 
بیشـتر فقـر آن هـم بـا شـعار عدالـت 
واقعیتـی  و  بـوده  درگذشـته  محـوری 

اسـت کـه بایـد آن را بپذیریم.«

رئیس مجمع نمایندگان استان در نطق پیش از دستور:

روند گذشته جواب نداده، نیاز به برجام ملی داریم

 خبر

رئیـس پلیس راه اسـتان کرمان طرح تابسـتانی پلیس 
را تشـریح کـرد. سـرهنگ یوسـف نجفـی از آغـاز طـرح 
تابسـتانی از ۴/15 /۹5 خبـر داد و گفـت: » ایـن طـرح 
تـا ۴ مهرمـاه ادامـه پیـدا خواهـد کـرد، بـا توجـه بـه 
اینکـه بیشـترین تلفـات در ماه هـای مـرداد و شـهریور و 
هم زمـان بـا سـفرهای تابسـتانی روی می دهـد، پلیـس 
هم زمـان بـا سراسـر کشـور طـرح تابسـتانی را هرسـاله 
انجـام می دهـد.« وی افزود: »سـرعت غیرمجـاز که نقش 
مهمـی در تصادفـات دارد به عنـوان خـط قرمـز پلیـس 
در طـرح تابسـتانی به صـورت ویـژه لحاظ می شـود.« وی 
برخـورد بـا کشـف حجـاب در داخـل خـودرو، آلودگـی 
صوتـی، همراه داشـتن حیوانـات مینیاتوری، اسـتفاده از 
الـکل و مـواد مخـدر روان گـردان و شیشـه های دودی 
غیرمتعـارف را از دیگـر مـوارد مهـم ایـن طـرح عنـوان 
کـرد. رئیـس پلیـس راه اسـتان بابیـان اهمیـت امنیـت 
وسـایل نقلیـه عمومـی بین شـهری اذعان کـرد: »کنترل 
وسـایل نقلیـه بین شـهری برای عـدم بروز حادثـه )نظیر 
حادثـه دل خـراش شـیراز( از اصول مهم طرح اسـت . در 
بیـن راه سرنشـین های اضافـی اعمـال قانـون می شـوند 
و پـس ازآن اجـازه ادامـه مسـیر ندارنـد و باید سرنشـین 
اضافـی پیـاده شـود.« وی یادآور شـد: »اسـتفاده از تلفن 
همـراه ،عـدم حرکـت بیـن خطـوط و عـدم اسـتفاده از 
کمربنـد ایمنـی از نکاتی اسـت که راننـدگان باید رعایت 
بـرای  ایمنـی  کاه  از  اسـتفاده  عـدم  همچنیـن  کننـد 
راکبـان جریمـه و یـک هفتـه توقیف موتورسـیکلت را به 

دنبـال خواهد شـد .«
جاده کرمان-بم خطرناک ترین جاده استان 

است
اگرچـه طبق گفتـه رئیس پلیس راه اسـتان بیشـترین 
پـس ازآن  و  اسـت  انار-رفسـنجان  محـور  در  تصادفـات 
محـور کرمان-بـم رتبه دوم و کهنوج-جیرفت رتبه سـوم 
را دارد، امـا به طورکلـی محور بم- کرمـان خطرناک ترین 
جاده اسـتان اسـت. به گزارش پیام ما، سـرهنگ یوسـف 
نجفـی رئیـس پلیس راه اسـتان روز گذشـته در نشسـت 
خبـری اظهـار داشـت: »مجموعـه اسـتان در ۳ مـاه اول 
10۸ فقـره تصـادف منجـر به فـوت، 571 فقـره منجر به 
جـرح و در بیـن ایـن تصادفـات  16۴ نفـر فوتـی و ۸۹0 
نفـر جـرح داشـته ایم که نسـبت به سـال گذشـته  تعداد 

فوتـی ۳1 نفـر، معـادل 16درصـد کاهش یافتـه اسـت.« 
وی ادامـه داد: » در تعـداد مجروحیـن نیز ۳۳ نفر معادل 
۴ درصد نسـبت به سـه ماه اول سـال گذشـته با کاهش 
مواجـه بوده ایـم.« وی بـا اشـاره بـه تصادفات اسـتان نیز 
تصریـح کـرد:»67۹ فقـره جمـع تصادفات این سـه ماهه 
اسـت کـه منجـر به فـوت و جراحت شـده، در ایـن میان 
۳۲۸ واژگونـی و خـروج از جـاده معـادل ۴۹ درصد بوده 
اسـت کـه این بدان معناسـت برخـوردی صـورت نگرفته 
رئیـس  اسـت.«  بـوده  بی احتیاطـی  آن  دلیـل  تنهـا  و 
پلیـس راه اسـتان بابیـان اینکـه ریشـه عمـده تصادفـات 
اسـت،  غیرمجـاز  سـرعت  و  و خسـتگی  خواب آلودگـی 
ابـراز کـرد: »وسـیله نقلیـه از نـوع سـواری بـا ۴۸ درصد 
بیشـترین نقش را در تصادفات جاده ای داشـته اسـت در 
ایـن میـان ۴۳درصـد تصادفـات ناشـی از برخـورد دو یا 
چنـد وسـیله بـوده اسـت و ۸ درصـد برخـورد وسـیله با 
عابـران پیـاده بـوده اسـت. « وی ادامـه داد: »66 درصـد 
تمامـی تصادفـات در جاده هـای بین شـهری و مابقـی آن 
در محورهـای روسـتایی بـوده اسـت.« نجفـی تصریـح 
کـرد: »در۲۳ درصـد تصادفـات موتورسـیکلت و در 1۴ 
وانت بارهـا و 10 درصـد کامیون هـا نقـش  نیـز  درصـد 
داشـته اند.« وی افـزود: »بیشـترین زمانـی کـه تصـادف 
رخ داده، در بیـن سـاعات 16 تـا ۲0 بـوده کـه معادل ۲۹ 
درصد کل تصادفات اسـت. همچنین از سـاعت ۸ تا 1۲، 
1۹ درصـد و در بیـن سـاعات ۲0 تـا ۲۴ نیـز 1۹ درصـد 
از کل تصادفـات اتفـاق افتـاده اسـت. تحقیقـات نشـان 
می دهـد دلیـل تصـادف در سـاعت 1۲ تـا 16 بعدازظهر 

ناشـی از خسـتگی و خواب آلودگـی اسـت .«
نقش 30 درصدی جاده ها در تصادفات

»عـدم  گفـت:  تصادفـات  علـل  خصـوص  در  وی 
توجـه بـه جلـو ، سـرعت غیرمجـاز، انحـراف بـه چـپ و 
نجفـی  اسـت.«  تصادفـات  علـت  عمده تریـن  خسـتگی 
اضافـه کـرد: »در تصادفـات جـاده ای 70 درصـد عامـل 
انسـانی دخیـل اسـت و ۳0 درصـد امنیـت و اسـتاندارد 
جاده هـا نقـش دارد.« وی بـا اشـاره بـه تصادفـات منجر 
بـه فـوت گفـت: »51 درصـد واژگونـی و خـروج از جاده 
اسـت و اسـتان مـا کامـًا در ایـن آمـار متمایز اسـت که 
الزم بـه چاره اندیشـی اسـت.« ایـن مسـئول اذعـان کرد: 
»جاده هـای اسـتان کرمـان طوالنـی هسـتند و بـه دلیل 

مسـیرهای طوالنـی اغلـب راننـدگان با سـرعت غیرمجاز 
رانندگـی می کننـد و همچنیـن کـم بودن اماکـن اقامتی 

بین راهـی از دیگـر علـل تصادفـات اسـت.«
توصیه های رئیس پلیس راه برای سفر

رئیـس پلیـس راه اسـتان خاطرنشـان کـرد: »همـراه 
داشـتن سـه مـدرک در سـفر الزامـی اسـت کـه شـامل 
کارت خـودرو، گواهینامـه و بیمـه شـخص ثالث اسـت.« 
و جسـمی  روحـی  آرامـش  و  افـزود: »سـامت  نجفـی 
راننـده، توجـه به عائـم راهنمایی و رانندگـی، خودداری 
از ارتـکاب هرگونـه تخلـف به ویـژه تخلفـات حادثه سـاز، 
رعایـت سـرعت مطمئنـه، خـودداری از هـر کاری کـه 
فاصلـه  رعایـت  می شـود،   راننـده  حواس پرتـی  باعـث 
طولـی بـا خـودروی جلـو، خـودداری از ادامـه رانندگـی 
در زمـان خسـتگی از دیگـر نـکات مهـم در پیشـگیری 
از حـوادث اسـت. عمـده تصادفات ما ناشـی از خسـتگی 
و خواب آلودگـی اسـت و توصیـه می شـود بـه ازای هـر 
وی  اسـتراحت شـود.«  دقیقـه  دو سـاعت حداقـل 15 
در پاسـخ بـه سـؤال خبرنـگار مـا پیرامـون آمـار فوتـی 
در  »خوشـبختانه  گفـت:  اسـتان  در  تصادفـات  براثـر 
نـوروز امسـال در کل اسـتان آمـار فوتـی کاهش داشـته 
اسـت. در شـمال اسـتان 5 نفـر کاهـش فوتی داشـته ایم 
.« تحقیقـات نشـان می دهـد اقشـاری کـه سـطح سـواد 
را  تلفـات  و  تصادفـات  بیشـترین  داشـته اند  پایینـی 
داشـته اند .این مسـئول با اشـاره بـه ۲۲ دوربیـن کنترل 
سـرعت موجـود در بیـن جاده ها گفت: »در کل کشـور ۲ 
هـزار دوربیـن جدیـد نصب خواهد شـد که در سـال ۹6 
نوبـت اسـتان مـا خواهد رسـید و احتمال مـی رود، باالی 

60 دسـتگاه نصـب شـود.«

واژگونی عامل 51 درصد تصادفات منجر به فوت در استان

کرمانی ها
 بیشتر »چپ« می کنند

فاطمه پورمرادی

رما
 انا

س:
عك

برخورد با سرعت غیرمجاز، کشف 
حجاب در داخل خودرو، آلودگی 
صوتی، همراه داشتن حیوانات 
مینیاتوری، استفاده از الکل و مواد 
مخدر روان گردان و شیشه های 
دودی غیرمتعارف ازجمله موارد 
مهم طرح تابستانی 
پلیس  راه است.
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پیام مـا- توضیحات رئیس کل دادگسـتری کرمـان درباره 
حقوق هـای نامتعـارف در کرمـان اگرچـه از اهمیـت باالیـی 
برخـوردار بـود امـا ماجـرای تصـرف ۳10 هکتـار زمیـن در 

جیرفـت بیشـتر توجهـات را بـه سـمت خود جلـب کرد.
روز گذشـته در شـورای حفـظ حقـوق بیت المـال دربـاره 
تصـرف ۳10 هکتـار زمیـن و صـدور اسـناد ایـن زمین ها به 
نـام یـک نفـر در جیرفـت صحبت شـد. در این میـان معاون 
سیاسـی امنیتـی اسـتاندار کرمـان به صراحـت از ایـن اتفـاق 
برکنـاری مدیـران متخلـف شـد.  انتقـاد کـرد و خواسـتار 
آن طـور کـه ایرنـا نوشـته حمیـد ذکااسـدی گفـت: »اسـناد 
صـادره دربـاره اراضـی پـاک 7۴1 شهرسـتان جیرفـت کـه 
منجـر بـه تصـرف ۳10 هکتـار زمیـن شـده، باید بر اسـاس 
قانـون ابطـال شـود.« وی با انتقـاد از تعلل برخی دسـتگاه ها 
در حفـظ حقـوق بیت المـال گفـت: »برخـی مدیـران انتظار 
بـه  اراضـی  ایـن  برگردانـدن  بـرای  تأمیـن  دارنـد شـورای 
بیت المـال اقـدام کنـد و ایـن در حالـی اسـت کـه شـورای 
تأمیـن نمی توانـد یـک تعـداد خانـواده را بـا هـر روشـی از 
اراضـی متصرفـی بیرون کنـد.« فـارس هم گـزارش داده که 
معـاون اسـتاندار در این جلسـه اظهار کرد: »این سـؤال برای 
مـردم و مسـئوالن مطـرح اسـت کـه چگونـه دسـتگاه های 
اجرایـی، حکومتـی، قضایـی، اسـناد، بانـک و دیگـر نهادهـا 
دور هـم نشسـته اند و فـردی ۳10 هکتـار زمیـن به صـورت 
غیرقانونـی را بـه ثبـت داده و هیـچ اقدامـی در ایـن زمینه از 
سـوی دسـتگاه ها صـورت نگرفتـه اسـت.« وی بابیـان اینکه 
تـا قبـل از آن کـه مـردم مـا را محاکمـه خیابانـی و عمومـی 
نکرده انـد، بایـد همـه دسـتگاه ها همـت کـرده و سـند ایـن 
اراضـی باطـل شـود، تصریـح کـرد: »بایـد برخـورد الزم بـا 
کارکنـان و مدیـران متخلـف مرتبط بـا پرونـده زمین خواری 

۳10 هکتـار از اراضـی پـاک 7۴1 در شهرسـتان جیرفـت 
صورت گیرد و برکنار شـوند تا عبرتی برای سـایرین باشـد.« 

زمین خواری نتیجه خمودگی مدیران است
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان هـم بـا اشـاره بـه 
تصـرف غیرقانونـی ۳10 هکتـار از اراضـی پـاک 7۴1 در 
شهرسـتان جیرفـت گفـت: »اداره کل اطاعـات اسـتان این 
موضـوع را پیگیـری و رصـد کـرده اسـت و رسـیدگی به این 
پرونـده بـا جدیـت ادامه دارد.« بـه گزارش ایرنا یـداهلل موحد 
افـزود: »در برخـورد بـا تخلفـات ایـن حـوزه نباید بـه ابطال 
اسـناد اکتفـا کـرد و بایـد با افرادی کـه زمینه بـروز این جرم 
را فراهـم کرده انـد نیـز برخـورد قانونـی الزم صـورت گیرد.«
 وی بیـان کـرد: »در راسـتای برخورد با متخلفـان در این 
پرونـده، اداره کل اطاعـات در مسـیر برخورد با مفاسـد باید 
بـا همکاری سـازمان بازرسـی پرونده ای را تشـکیل داده و به 
دادسـتان جیرفـت ارجـاع دهـد تا افـراد مقصر مـورد تعقیب 
کیفـری قـرار گیرنـد.« آنطـور کـه ایسـنا نوشـته موحـد در 
رابطـه بـا نقـش مدیـران در ایـن زمین خـواری اظهـار کرد: 
»بارهـا ایـن موضوع را متذکر شـده ام، تخلفاتـی که در بخش 
زمین خـواری روی می دهـد، نتیجـه بی رغبتـی و خمودگـی 

مدیران اسـت.«
گزارشی از حقوق های نامتعارف 

در استان نداشتیم
بـا  شـورا  پس ازایـن  کرمـان  دادگسـتری  رئیـس کل 
خبرنـگاران در رابطـه بـا ماجرای فیش هـای حقوقی صحبت 
کـرد. به گزارش ایسـنا یـداهلل موحـد گفت: »با بررسـی های 
تاکنـون  ذی ربـط،  مسـئوالن  سـوی  از  گرفتـه  صـورت 
هیچ گونـه گزارشـی مبنـی بر دریافـت حقوق هـای نامتعارف 
در اسـتان کرمـان بـه دادگسـتری گـزارش نشـده اسـت.« 
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان در حالی ایـن خبر را 
داده کـه پیش ازایـن و با انتشـار گسـترده فیش هـای حقوقی 
نجومـی برخـی مسـئوالن، مدیران دولتی در سراسـر کشـور 
تحت فشـار بودند. ماجرا از انتشـار فیش حقوقی ۸7 میلیونی 
یکـی از مدیران بیمه مرکزی در اردیبهشـت ماه شـروع شـد. 
ایـن فیـش حقوقـی جنجال زیـادی در کشـور به پا کـرد اما 
ایـن تـازه آغـاز جنجال هـا بـود. 1۸ خردادماه بـود که برخی 
رسـانه ها فیـش ۲۴۳ میلیونـی مدیرعامل یکـی از بانک های 
حقوقـی  فیش هـای  ادامـه  در  کردنـد.   منتشـر  را  کشـور 
مدیـران برخـی سـازمان های دیگـر هم منتشـر شـد. پس از 
انتشـار ایـن فیش، موجی از انتشـار فیش حقوقی مسـئوالن 
مختلـف بـه راه افتـاد. ایـن اتفاقـات موجـب شـد عـاوه بـر 

دسـتور رئیس جمهـور بـه معـاون اولش بـرای عـزل مدیران 
متخلـف، سـخنگوی دولـت هـم در گفت وگوی ویـژه خبری 
۲۳ خـرداد رسـماً از مـردم عذرخواهی کنـد. پس ازاین رهبر 
انقـاب هـم در پاسـخ بـه نامـه اسـحاق جهانگیـری، تأکیـد 
کردنـد: » کلیه دسـتگاه ها موظفند نسـبت بـه پرداخت های 
غیرمتعارف حساسـیت نشـان دهند و قاطعانه با موارد تخلف 
برخـورد کننـد. دفتر هم موظف اسـت ضوابـط مصوب دولت 
را در مجموعه هـای وابسـته بـه خود موردتوجـه و امعان نظر 
قـرار دهـد.« چند روز بعـد تعدادی از مدیـران ازجمله رئیس 
بیمـه بانـک مرکزی، مدیـران عامل بانک های رفـاه، صادرات، 
ملـت و مهـر ایـران اسـتعفا دادنـد و بـا برکنار شـدند. هیات 
مدیـره صندوق توسـعه ملی هم دسـته جمعی اسـتعفا دادند 
و رئیس جمهـور در بیانیـه ای ۹ بنـدی اعـام کـرد کـه »بـا 
هیچ کـس عقـد اخـوت نبسـته اسـت« و به طورجدی بـا این 

تخلـف برخـورد می کند. 
پژوهش هـای مجلـس  مرکـز  بیانیـه هـم  بعدازایـن  روز 
گزارشـی از دالیـل پرداخت هـای غیرمتعـارف ارائـه کـرد. اما 
ایـن گـزارش هم پایـان ماجـرا نبود. روز یکشـنبه دادسـتان 
دیـوان محاسـبات کشـور از تشـکیل 1۲۳ پرونـده بـه ارزش 
5۹ هـزار میلیـارد ریـال طی سـال های ۹0 تـا 1۳۹۴ درباره 
پرداخـت مزایـا و حقوق هـای غیرقانونـی خبـر داد. فیـاض 
شـجاعی حتـی تعـداد پرونده هـای هـر وزارتخانـه و نهـاد را 
جداگانـه منتشـر کـرد. ایـن موضـوع باعـث شـد تـا احتمال 
اینکـه برخـی مدیـران در اسـتان های مختلـف هـم دریافتی 
باالیـی داشـته باشـند، قوی تـر شـود. بااین حـال رئیـس کل 
دادگسـتری کرمـان ایـن ماجرا را رد کـرد و گفت که تاکنون 
گزارشـی از ایـن موضـوع در اسـتان کرمـان بـه دادگسـتری 
نرسـیده اسـت. آن طور که ایسـنا نوشـته یداهلل موحد بابیان 
اینکـه در صـورت اعـام و ارائـه گـزارش در ایـن زمینـه، 
تخلفـات بررسـی می شـود و برخـورد قانونی صـورت خواهد 
پذیرفت، از همکاری دسـتگاه های اسـتان کرمـان در صیانت 
از حفـظ حقـوق عمومـی و بیت المـال تقدیـر کـرد و اظهـار 
کـرد: »امیدواریـم با همکاری دسـتگاه های مربوطـه به روزی 
برسـیم کـه حتـی یـک ذره تعـدی بـه حقـوق بیت المـال 

نگیرد.« صـورت 
در نشسـت شـورای حفظ حقوق بیت المال اسـتان کرمان 
مـوارد دیگری همچون بدهکاری شـرکت های مسـافربری به 
شـهرداری، بررسـی ویژه وضعیـت اراضی اهلل آبـاد و لطف آباد 
و رونـد گزارش گیـری سـازمان بازرسـی دربـاره پرونـده دل 

عالم و کاروانسـرای وکیل موردبررسـی قـرار گرفت.

در شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح شد

زمین خواری 310 هکتاری
در جیرفت

 یادداشت
ادامه از صفحه اول

مارپیچ سکوت اصالح طلبان، 
باز می شود؟

هـر نیـروی سیاسـی کارکشـته ای بایـد بپذیـرد که 
الزم اسـت در برهـه ای از زمـان بـا ایسـتادگی در برابـر 
وسوسـه ها و حتی درخواسـت هـای دیگران، میـدان را 
به نسـل بعـد واگـذار کند. جریان سیاسـی کـه بخواهد 
دائمـا و همـواره، بـا جابـه جایی تعدادی چهره شـاخص 
چـه در تهـران و چـه  در شهرسـتان ها  بـه حیات خود 
ادامه دهد از شـبکه سـازی در الیه های جامعه و رشـد 

بالنـده و گفتمـان سـازی پایـدار و پویا بازمـی ماند. 
بـه هرتقدیـر، قفـل گفتمـان اصـاح طلبـی از چند 
مـاه گذشـته رو به باز شـدن مـی رود اما در شهرسـتان 
هـا و محیـط هـای کوچک، هـر چند در فضـای مجازی 
بـا گشـودگی هایـی روبـرو بودیـم امـا ایـن گشـودگی 
نتوانسـت آنگونـه کـه انتظـار مـی رفـت زبـان اصـاح 

طلبـان را در فضـای واقعـی جامعـه بـاز کند.
به ندرت، در فضای عمومی و واقعی شـاهد گفتگویی 
آشـکار و برمـا بیـن مردم در مکان هـا و فضای مختلف 
در ایـن چهارچـوب بودیم و بسـیاری ترجیح مـی دادند 
در همـان فضـای مجـازی و یـا بـه شـکل غیرمسـتقیم 
و مبهـم در فضـای واقعـی، بـا موضـوع برخـورد کننـد. 
منظـور این اسـت کـه عاقه منـدان به گفتمـان اصاح 
طلبـی و اعتـدال، قـدری محافظـه کارانـه در روزهـای 
تبلیغـات مجلس با پدیـده جذب افکارعمومی به سـوی 
کاندیدهـای اصاح طلـب برخورد کردند و مـوج کارآمد 
و موثـری بـه طور آشـکار ایجـاد نکردند. گویـی ارزیابی 
آنهـا از فضـای رقابت ها، مانـدن در مارپیچ سـکوت و یا 
داشـتن مواضـع پنهان تا نیمـه پنهان در فضـای واقعی 
بـود. امـا اگـر آنچـه در فضـای مجـازی برخـی شـهرها 
ماننـد کرمـان وجـود داشـت بـه فضـای واقعی، تسـری 
مـی یافـت این مـوج قطعا شـهرهای کوچـک، بخش ها 

و روسـتاها را نیـز در برمـی گرفت.
واضـح اسـت کـه هزینـه اصـاح طلبـی در مناطـق 
کوچـک نسـبت بـه شـهرهای بـزرگ بـا توجه بـه همه 
ابعـاد ارتباطـات و مناسـبات فرهنگـی و اجتماعـی و 
اقتصـادی، صدچنـدان اسـت و قـدرت بخشـی بـه ایـن 
تفکـر در وهلـه اول باید از مراکز اسـتان هـا در بدنه این 

مناطـق، نشـر یابد.
در محیـط  هایـی اینچنیـن کـه اصاح طلبـان فاقد 
تریبون هسـتند . در گذشته بسیاری از نیروهای کارآمد 
با دشـواری تنفس در اتمسـفر)جو( بومی روبرو شـدند و 
بـه تدریج به مراکز اسـتان هـا مهاجرت کردنـد به گونه 
ای کـه در عمـل و در نبـود نیروهای موثـر اصاح طلب، 
دیگـران بـه راحتـی همه فضـا را به نام خود سـند زدند.

نـوع ادبیـات بـه کارگرفتـه شـده از سـوی دولـت 
سـابق نیـز به گونه ای  با سـاده انگاری، سـاده سـازی و 
تقلیـل مفاهیم سیاسـی، علمـی ، فرهنگـی و اجتماعی، 
و همراهـی جریـان رسـانه ای، راه نجـات را در همراهی 
بـا خـود معرفـی می کـرد و اصـاح طلبان کـه منطق و 
عقانیـت انتقـادی و اسـتقال اندیشـه را بـرای مصالـح 
ملـی مهـم می دانسـتند و می داننـد به حاشـیه رانده و 

در محیـط هـای کوچـک به بیـرون پرتاب شـدند.
خالی شـدن بخش هـا و مناطق کوچـک از نیروهای 
اصـاح طلـب به حدی اسـت کـه در عمـل معرفی یک 
لیسـت کامل در انتخابات شـوراهای شـهر و روستا برای 
بسـیاری از مناطـق در حوزه برخی شهرسـتان ها مانند 
کرمـان وجـود نـدارد امـا جـای امیـدواری اسـت کـه با 
بازشـدن فضا و شکسـتن سـکوت اصاح طلبان و جرات 
بخشـی بـه افکاراصـاح طلبانـه موجـود و امـا پنهـان 
، شـاهد حضـور اندیشـه هـا و افـکار اصـاح طلبانـه در 

فضـای سیاسـی و .... در همـه محیط ها باشـیم.
بدیهـی اسـت بالندگـی سیاسـی و رشـد و ارتقـای 
شـاخص های شـهروندی و توسـعه، با وجود تضارب آرا 
و اندیشـه ها و حضـور همه جریان های سیاسـی امکان 
پذیـر اسـت و همـه بایـد آن را به رسـمیت بشناسـند و 
در عمـل بـه آن احتـرام بگذارنـد. انحصار طلبـی یکی از 
منافـذ گسـترش فسـاد، قبضه امور توسـط یـک جریان 
خـاص و حـذف سـایر اندیشـه هـا و رقباسـت. اقتضای 
توسـعه یافتگی، احترام به اندیشـه هـای یکدیگر، ایجاد 
بسـتر همگرایـی و گفتگـوی منطقـی، رقابت سـازنده و 
اخاقـی و خـود را فراتـر  از قانـون ندانسـتن و پرهیز از 

رفتارهـای قیم مآبانه اسـت.
گفتمـان اصاح طلبی با تجربه ای گرانبهاتر ،پختگی 
افزونتـر و اقبـال عمومی بیشـتر نسـبت به گذشـته  در 
حال تکثیر اسـت و نتایج انتخابات مجلس در کشـور به 

تقویـت و بالندگی آن کمـک می کند.
بـرای نمونـه در شهرسـتان کرمـان، اصـاح طلبـان 
دارای سـرمایه هـای اجتماعـی جدیدی همچـون خانم 
دکتـر سـاالری و دکتر نوذری شـدند کـه حاصل اعتماد 
بـه نیروهـای جوان و گشـودگی فضای درونـی حاصل از 
حـذف نیروهـای دیگـر اصـاح طلـب از گردونـه رقابت 
هـای انتخاباتی بود. مطمئنا، نیروهای انسـانی شایسـته 
و بالنـده دیگری نیز در جامعه هسـتند که  شناسـایی و  
بـروز توانایـی هـای آنها بـه فراهم شـدن فضا نیـاز دارد. 
چتـر اصـاح طلبـی و اعتـدال بایـد روز بـه روز پهن تر 
و اتـاق اصـاح طلبی شیشـه ای تر و گشـوده تـر گردد. 
راهبرد نیروسـازی بـه کمک تجربه بـزرگان و انگیزه 
و انرژی جوانان، شـبکه سـازی، گفتمان سـازی و حضور 
در همـه فضاهـای ارتباطـی بویـژه در بخـش ارتباطـات 
سـنتی، تمـاس فراگیـر و مسـتمر بـا اقشـار مختلف در 
مناطـق مختلـف، آموزش هـای مداوم و توجه به رسـانه 
هـای مکتـوب در کنار رسـانه های دیجیتالی و سـایبر و 
حضـور رسـانه ای در همـه مکان ها و مناطق متناسـب 
بـا ویژگـی هـای بومی بایـد مـورد توجه اصـاح طلبان 

قـرار گیرد.
پرچـم اصـاح طلبی و اعتـدال در  جای جـای ایران 
اسـامی و از جملـه کرمـان نیز تحت تاثیـر همین فضا، 
از صندوقچـه هـا در حـال بیـرون آمـدن اسـت و روز به 

روز برافراشـته تر می شـود.
سـال ۹5 را بر همین اسـاس می توان سـال بازشدن 
مارپیـچ  سـکوت اصـاح طلبـان نامیـد باایـن بـاور کـه 
اصـاح طلبـان بـه دنبـال حـذف، خامـوش کـردن و به 
حاشـیه راندن هیچ اندیشـه ای نیستند و وجود و حضور 
موثـر جریان های سیاسـی دیگـر را در چهارچوب قانون 
اساسـی، عامل پویایی، سـازندگی و شکوفایی کشور می 

دانند.

تخصصـی  نمایشـگاه  چهارمیـن 
معدنـی،  صنایـع  معـدن،  بین المللـی 
تجهیـزات  و  معدنـی  مـواد  فـرآوری 
وابسـته شـب گذشـته در محـل دائمـی 
بین المللـی جنـوب شـرق  نمایشـگاه های 
ایـن  برگـزاری  مجـری  شـد.  افتتـاح 
ویـژن  پـاد  رسـتاک  شـرکت  نمایشـگاه، 

. سـت ا
امکان جذب 900 میلیارد تومان سرمایه

اسـتاندار کرمـان در آییـن افتتاحیه چهارمین نمایشـگاه 
تخصصـی بین المللـی معـدن و صنایع معدنی برگـزاری این 
نمایشـگاه را در راسـتای رونق بخش معدن اسـتان توصیف 
کـرد. علیرضـا رزم حسـینی افزود: »اسـتقبال خوبـی از این 
نمایشـگاه شـده اسـت و امکان جـذب ۹00 میلیـارد تومان 
بـرای واحدهـای دارای شـرایط وجـود دارد.« وی در بخش 
دیگـری از سـخنانش بـا اشـاره بـه انتخـاب اسـتان کرمـان 
به عنـوان اسـتان پایلـوت اقتصـاد مقاومتـی، عنـوان کـرد: 
»اسـتان کرمـان بـه ۸ منطقـه اقتصـادی تبدیل شـده کـه 
بـه اداره اسـتان بـا همـکاری شـرکت های توانمنـد کمـک 
می کنـد.« رزم حسـینی اضافه کـرد: »امیدواریـم با همدلی 
و هم زبانـی و اراده دولـت بـر اجـرای اقتصـاد مقاومتـی در 
سـال های آینـده سـبک جدیـدی از اداره کشـور را ایجـاد 
کنیـم.« اسـتاندار کرمـان در ایـن راسـتا بـه پیشـرفت های 

شـهر نمونـه اقتصـاد مقاومتـی، قلعـه گنج اشـاره کرد.
کرمان، مهد معدن کاری است

ایـن  رئیـس سـازمان نظام مهندسـی معـدن کشـور در 

آییـن گفـت: »برگـزاری ایـن نمایشـگاه در اسـتان کرمـان 
کار بسـیار پسـندیده ای اسـت.« نادعلی اسـماعیلی سازمان 
نظام مهندسـی معدن کشـور را یک سـازمان جـوان خواند و 
افـزود: »ایـن سـازمان به عنوان بـازوی اجرایـی و خدمتگزار 
در بخـش معـدن حاضـر اسـت.« وی بابیـان اینکـه اسـتان 
»اسـتان  کـرد:  اظهـار  اسـت،  کاری  معـدن  مهـد  کرمـان 
کرمـان در سـال های تحریـم امتحـان خـود را به خوبی پس 
داد و معتقـدم کـه معدن نسـبت به بخش های دیگر پیشـرو 
اسـت و کار خـود را به خوبـی انجـام می دهد اما قبـول دارم 
کـه بایـد بیـش از ایـن کار شـود.« اسـماعیلی بیـان کـرد: 
»در بحـث اکتشـاف کارهای خوبـی انجام داده ایـم و اگرچه 
عمیـق کارنکرده ایـم امـا از ایـن به بعد برای توسـعه کشـور 
بایـد بـه دنبـال مواد بـا عیـار پایین برویـم تـا بتوانیم نقش 
بیشـتری در اقتصاد کشـور داشـته باشـیم. « رئیس سازمان 
نظام مهندسـی معـدن کشـور نظام مهندسـی اسـتان کرمان 
را جـزو سـازمان های خـوب خوانـد. وی در بخـش دیگـری 
مقاومتـی  اقتصـاد  در  اینکـه  »بـرای  گفـت:  سـخنانش  از 
به خوبـی عمـل کنیـم بایـد بـه بحث معـدن توجه شـود.«

لزوم افزایش صادرات
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  بازرگانـی  معـاون 
اسـتان کرمـان در ایـن آییـن بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتان 
کرمـان یـک اسـتان صادراتی اسـت اظهار کـرد: »در بحث 
صـادرات اسـتان کرمـان تک محصولـی اسـت به طوری کـه 
اختصـاص  پسـته  بـه  مـا  صـادرات  درصـد   ۹۲ از  بیـش 
دارد.« مصطفـی زریسـفی افـزود: »سـال ۹۳ صـادرات مـا 

1 میلیـارد و 166 میلیـون دالر بـود و نسـبت بـه سـال 
۹۲افزایـش ۴7 درصـدی داشـت. در سـال ۹۴ هـم نسـبتاً 
وضعیـت تعادلـی را حفـظ کردیم و اگر نسـبت به پارسـال 
10 درصـد در صادرات رشـد داشـته باشـیم بـه هدف خود 
خواهیـم رسـید.« وی بابیان اینکه اگر مسـائلی باعث شـده 
کـه صـادرات پسـته کـم شـود در عـوض بقیـه محصوالت 
افزایـش صـادرات داشـته اند، عنـوان کرد: »مهم این اسـت 
کـه صـادرات کشـور افزایش پیـدا کنـد.« معـاون بازرگانی 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان اضافـه 
کـرد: »اسـتان کرمـان ازنظـر صادرات اسـتانی قوی اسـت 
و پیش بینـی می شـود از اهدافـی کـه در اقتصـاد مقاومتـی 

دیده شـده اسـت بیشـتر پیـش رویـم.«
بهشت معادن نتوانسته نقش خود را ایفا کند

رئیس کمیسـیون صنعـت و معدن اتـاق بازرگانی کرمان 
در ایـن آییـن گفـت: »سـامانه بهینـه یـاب برای شناسـایی 
واحدهـای فعـال اسـت و بـه معنـای پرداخـت تسـهیات 
انجام شـده  درسـتی  کار  کـه  معتقـدم  مـن  کـه  نیسـت 
اسـت.« عباس جبالبـارزی در خصوص چهارمین نمایشـگاه 
بین المللـی معـدن و صنایـع معدنـی اظهـار کـرد: »هـدف 
اتـاق بازرگانـی بـاال بـردن مشـارکت و معرفـی فرصت های 
سـرمایه گذاری بـود و تصمیـم بـر ایـن شـد ایـن فرآینـد را 
بـا حضـور همـه انجـام دهیـم و غرفـه ای را برپـا کنیـم تـا  
مشـاوره دهیـم. درزمینـه معـدن رتبـه اسـتان کرمـان یک 
اسـت امـا به عنـوان بهشـت معـادن نتوانسـته نقش خـود را 
به خوبـی ایفـا کنـد.« وی بابیـان اینکـه درزمینـه اکتشـاف 
مـا  »تکنولـوژی  کـرد:  اضافـه  عمل نکرده ایـم،  به خوبـی 
درزمینـه اسـتخراج ضعیـف اسـت و در ایـن بخـش نیـاز به 
جـذب سـرمایه گذار داریـم.« رئیـس کمیسـیون صنعـت و 
معـدن اتـاق بازرگانـی عنـوان کـرد: »مشـکاتی که بر سـر 
راه بخـش معـدن وجـود دارد این اسـت که قوانیـن موجود 
بایـد بـه روز شـود و بحـث معـارض معدن ها برطرف شـود و 
اگـر مجـوزی داده شـد همـه همـکاری کننـد.« جبالبارزی 

ادامـه داد: »در بخـش معـدن سـودآوری وجـود دارد و مـا 
به عنـوان بخـش خصوصـی بایـد بـر اسـاس عرضـه و تقاضا 
عمـل کنیـم. همچنیـن خوشـه های صنعتـی بایـد شـکل 
بگیرنـد.« وی در بخـش دیگـری از سـخنانش بابیـان اینکه 
مـا از دولـت تقاضـا داریـم رتبـه  بیـکاری را از 11۸ بـه زیر 
50 برسـاند، خواسـتار رفـع رکود در بخـش صنعت و معدن 

. شد
مدیرعامـل شـرکت توسـعه و آبادانـی اسـتان کرمان هم 
در ایـن آیین گفـت: »خوشـحالیم که نمایشـگاه بین المللی 
جنـوب شـرق هماننـد بازویـی بـرای توسـعه اسـتان عمـل 
می کنـد.« مجیـد آنتیکـی نژاد ضمن تشـکر از شـرکت ملی 
مـس، اظهـار کـرد: »شـرکت ملـی مـس ایـن مجموعـه را 
به عنـوان مسـئولیت اجتماعـی در اختیـار مـردم قـرار داده 
نمایشـگاه ها در سـال  اینکـه شـرکت  بابیـان  اسـت.« وی 
۸6 آغـاز بـه کار کـرد و تاکنـون ۲5 نمایشـگاه تخصصـی 
در آن برگزارشـده اسـت، افـزود: »در سـال های آینـده بـا 
توجـه بـه موقعیـت اسـتان کرمـان، ایـن محل هم توسـعه 
پیـدا می کنـد.« آنتیکـی نـژاد دربـاره نمایشـگاه بین المللی 
ایـن نمایشـگاه ۸0  معـدن و صنایـع معدنـی گفـت: »در 
شـرکت داخلـی و ۲0 شـرکت خارجـی حضـور پیداکرده اند 
و در ۲5 تیـر همایـش فرصت هـای معدنـی و صنایع معدنی 

راداریم.«
معـدن،  بین المللـی  تخصصـی  نمایشـگاه  چهارمیـن 
صنایـع معدنـی، فـرآوری مـواد معدنـی و تجهیزات وابسـته 
تـا ۲5 تیرمـاه در محـل دائمـی نمایشـگاه های بین المللـی 
کرمان پابرجاسـت. مجری برگزاری این نمایشـگاه، شـرکت 
رسـتاک پادویـژن اسـت. ایـن شـرکت اگرچه در سـال ۹1 
بـا هـدف برگـزاری همایـش و نمایشـگاه، اعـزام و دعوت از 
هیـات هـای تجـاری در حـوزه معـدن و متالوژی و سـیمان 
تاسـیس گردیـده امـا محمـود بندرچـی مدیـر آن نزدیـک 
بـه 15 سـال سـابقه در برگـزاری نمایشـگاه هـای تخصصی 

معـدن دارد.

گشایش چهارمین نمایشگاه تخصصی بین المللی معدن و صنایع معدنی در کرمان

بهشت معادن میزبان معدن کاران

    گزارش

چگونه دستگاه های اجرایی، حکومتی، 
قضایی، اسناد، بانک و دیگر
 نهادها دور هم نشسته اند 
و فردی 310 هکتار زمین به صورت 
غیرقانونی را به ثبت داده
 و هیچ اقدامی در این زمینه از 
سوی دستگاه ها صورت 
نگرفته است؟
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ویژه

داستان

سـیزدهم جـوالی بیسـت و دوم تیرمـاه دومیـن سـالروز 
مـرگ »نادین گوردیمر« نویسـنده برجسـته آفریقای جنوبی 
و برنـده جایـزه نوبـل ادبـی سـال 1۹۹1 بـود. یادداشـت زیر 
بـرای یادبـود ایـن نویسـنده جهانـی و آشـنا کـردن مخاطب 
فارسـی زبـان با افـکار و اندیشـه های آزادی خواهانه او نوشـته 

است.  شـده 
در باب آزادی سخن ها بسیار رفته است.

می بینـد  عدالـت  جداناشـدنی  همـراه  را  آزادی  »کامـو« 
کـه یکـی بـدون دیگـری بی معناسـت. بـرای »رالـف والـدو 
تحقـق  زمانـی  تنهـا  آزادی  هسـتی  قانـون  در  امرسـون«، 
ماننـد »شـیلر«  برخـی هـم  ببخشـیم.  را  آن  می یابـد کـه 
آزادی را تنهـا در دنیـای خیـال امکان پذیـر می بیننـد و یـا 
همچـون »آلن دیـن فوسـتر« آزادی را آشـوبی می دانند که با 

نورپـردازی بهتـری پرداختـه شـده اسـت. 
آزادی یک نویسنده به چه معناست؟

چـه  بـه  هنرمنـد  یـا  نویسـنده  یـک  بـرای  آزادی  امـا 
معناسـت؟ و آیا تلقی از آزادی وقتی پای هنرمند و شـاعر در 
میـان اسـت، همان معنـای رایج این واژه را شـامل می شـود؟ 
نادیـن گوردیمـر در مقالـه  »آزادی یـک نویسـنده« به این 

سـوال پاسـخ می دهد.
بـرای مـن، آزادی نویسـنده همـان حـق او بـرای بیـان و 
انتشـار عمیق تریـن، پرشـورترین و شـخصی ترین باورهایـش 
در مـورد موقعیت جامعه ای اسـت کـه در آن زندگی می کند. 
اگـر از او انتظـار مـی رود کـه در حـد و انـدازه قابلیت هایـش 
بنویسـد بایـد ایـن آزادی را بـه او داد کـه فـارغ از قیـد و بند 
تفاسـیر سیاسـی و یـا ذائقـه  عموم قلـم بزنـد. ]...[ تنها کاری 
کـه یـک نویسـنده بـه عنوان یـک نویسـنده باید انجـام دهد 
ایـن اسـت کـه حقیقـت را آن گونه کـه می بیند بازتـاب دهد.

اصـرار بـه حقیقـت گویی، در بیشـتر مواقع نویسـندگان را 
نـزد عمـوم و سیاسـتمداران، نامحبـوب می کند. کافی اسـت 
سرنوشـت» اورالنـدوی ویرجینیـا وولـف« و یـا » لولیتـای 
ناباکـوف« را بـه خاطـر آوریـد. گذشـته از این هـا بـه عقیـده 
»جـرج برنارد شـاو« سانسـور وجـود دارد تا مانـع از به چالش 
البتـه،  شـود.  رایـج  باورهـای  و  رسـمی  سیسـتم  کشـیدن 
پیشـرفت بـر همیـن چالش هـا بنـا شـده اسـت. گوردیمر به 
ضـرورت ایـن تهدیدهـای بالقـوه بـرای نویسـنده حقیقت جو 

تأکیـد کـرده و می گویـد:
هـر  کـه  ناگوارنـد  چالش هایـی  تبعیـد،  و  ممنوعیـت 
نویسـنده ای بایـد آن هـا را تجربـه کنـد، اگـر به جایـی تعلق 
دارد کـه آزادی بیـان در کنـار دیگـر آزادی هـا انکار می شـود. 
امـا نکتـه اینجاسـت که گاهـی خاقیـت و آفرینش سـترون 
می شـوند نه نابود. این جاسـت کـه هر چالشـی می تواند ذهن 
هنرمنـد را از خطـر انجمـاد رهایـی بخشـد. »تومـاس مـان« 
بایـد تبعیـت را تجربـه می کرد تـا» دکتر فاسـتوس« را خلق 
کنـد؛» دکتـر ژیواگـو« حاصل ده سـال سـکوت »پاسـرناک« 
اسـت و روزگار محکومیت دهشـت بار »سولژنیسـتین« خلق 

»مجمع الجزایـر گـوالک« را در پـی داشـت. 
نویسنده واقعی حقیت را می نویسد

گوردیمـر در جملـه ای کـه بـرای مخاطـب، جـرج اورول و 
دغدغـه او در نکوهـش خـود سانسـوری را به خاطـر می آورد، 
چنیـن می گویـد: از دل تمام این نامایمات، نویسـنده واقعی 
همچنـان بـه نوشـتن از حقیقـت، آن طور که می بینـد، ادامه 
می دهـد و هرگـز بـه خـود سانسـوری تـن نمی دهـد. شـما 
ممکـن اسـت کتـاب هـا را بسـوزانید، امـا بـاور و تفکـر یـک 
هنرمنـد خـاق تنهـا بـر صفحـه کاغذ یا بوم نقاشـی نیسـت 
کـه تجسـم می یابـد. بقـای آن تـا زمانـی اسـت کـه هنرمند 
بـا ارعـاب و تهدیـد و یـا اجبـار و تحمیـل، بـه افـکار خودش 

خیانـت کـرده و آن هـا را زیـر پا بگـذارد. 
مبـارزه  از  قسـمتی  دشـواری،  وجـود  بـا  این هـا،  همـه 

دهـد.  مـی  نشـان  را  آزادی  بـرای  نویسـنده 
گوردیمـر در ادامـه، تعریـف جزئی تـری از مفهـوم آزادی 
ارائـه می دهـد که از دید او بـرای حیات هنری یک نویسـنده 

ضروری اسـت:
آزادی دیگـر کـه پیچیده تـر و حیاتی تـر اسـت، آزادی نگاه 
شـخصی نویسـنده نسـبت بـه زندگـی اسـت کـه می تواند به 
طـور دائم توسـط آگاهی نسـبت بـه آنچه از او انتظـار می رود 
-نـه آنچـه بـاور دارد- تهدید شـود و اغلـب آنچـه از او انتظار 
مـی رود تسـلیم در برابـر مجموعـه ای از سـنت های متعـارف 

اسـت کـه در برابـر باورهای فردی اوسـت. 

کـه  بـک«  اشـتاین  »جـان  عقیـده  بازتـاب  عیـن  در 
می گوید:»نویسـنده نمی توانـد بـرای دیگـران کار کنـد« و یـا 

بنویسـد.« نمی توانـد  دیگـران  »باورهـای 
همواره کسانی هستند که آرمان هایی 

شبیه نویسنده دارند
وی برداشـت خـود از رسـالت نویسـنده را چنیـن بیـان 
مـی کنـد: همـواره کسـانی خواهنـد بود کـه او]نویسـنده[ را 
سـخنگوی خـود بداننـد. انسـان هایـی کـه آرمـان هایشـان 
شـبیه آرمان های اوسـت. کسـانی کـه رنج هایشـان، از جنس 
رنج هـای اوسـت. همذات پنـداری بـا آن هـا، تحسین شـان، و 
وفـاداری به آن هاسـت کـه دغدغـه ای در درون او می آفریند. 
انسـان بـودن نویسـنده می طلبد که همـه چیـز را در دفاع از 
آزادی و انسـان های آزاد قربانـی کنـد و نویسـنده بودنـش در 
لحظـه ای بـه پایـان خواهـد رسـید کـه آنچـه را بـه او دیکته 

می شـود بنویسـد. 
این رسـالت، به بـاور گوردیمـر، تنها بـه بازنمایاندن عقاید 
مخالـف نـگاه حاکم محـدود نمی شـود، بلکه عقایـد و اصولی 

را کـه او بـا آن ها موافق اسـت نیز شـامل می شـود؛
حقیقـت ایـن اسـت کـه، حتـی اگـر پـای فرشـتگان هـم 
در میـان باشـد، نویسـنده بایـد حـق بیـان حقیقـت را بـرای 
خـودش نگـه دارد و آن را بـا زبـان خـودش و آن گونـه کـه 
می بینـد بیـان کنـد تا متهـم به جانبداری و ناشـیانه نوشـتن 
نشـود. آن گاه کـه نویسـنده ایـن آزادی هـا را بـرای خـودش 
قائـل شـود، عظمـت جدالـی کـه در پیـش گرفتـه برایـش 

آشـکار خواهد شـد. 
و ایـن جـدال، از نـگاه گوردیمـر، چیزی نیسـت جز تاش 
در راه نمایانـدن راه هایـی نـو بـرای دنیـا تا در مسـیر آن قدم 
بـردارد. همـان رسـالتی کـه »ای بی وایت« سـال هـا پیش از 
او چنیـن توصیـف کـرد: »کار نویسـندگان تنهـا بازنمایـی و 
تفسـیر زندگـی نیسـت. شـکل دادن و معرفـت بخشـیدن به 

است.«  آن 
هر نوشتار ارزشمندی آفرینش نیست

مـن معتقـدم آفرینـش تنهـا زمانـی حاصـل می شـود که 
نویسـنده بینـش فـردی اش را آزادانه دنبال کنـد و این بدون 
آزادی ممکـن نیسـت: یک نویسـنده به شـکل هـای مختلف 
آزادی نیـاز دارد کـه همـه آن هـا بـر پایه یک آزادی اساسـی 

اسـتوار اسـت: آزادی از سانسور!
گرفتـن  پنـاه  بـرای  سـرپناهی  زندگـی،  از  نویسـنده   
نمی خواهـد. عیـان کردنـش را بـدون اینکـه مـورد تعقیـب 
قـرار بگیـرد طلب می کند. او سرسـختانه با زندگـی در جدال 
اسـت. اگر قرار اسـت ایـن جدال نتیجـه ای بگیرد، بایـد او را 
بـه حـال خود گذاشـت. هـر دولتی و هـر جامعه ای کـه برای 
نویسـندگانش احتـرام قائل باشـد، بایـد آن هـا را آزاد بگذارد 
تـا آن گونـه کـه خود بـاور دارند، بـه همان زبان و سـاختاری 
کـه خـود انتخـاب می کننـد و براسـاس درک فردی شـان از 

حقیقـت قلـم بزنند. 
اینجاسـت کـه تعهـد و آزادِی منجر به آفرینـش، هم معنا 

می شوند. 
دو دهـه بعـد، گوردیمر در مقاله دیگری بـا عنوان »جایگاه 
موضـوع  همیـن  بـه  دوبـاره  امـروز«،  دنیـای  در  نویسـنده 
می پـردازد. در فاصلـه بیـن انتشـار ایـن دو مقاله، سـه عنوان 
از کتاب هـای خودش توسـط رژیـم آپارتاید آفریقـای جنوبی 
توقیـف و ممنـوع چـاپ شـده بـود. وی در تعریـف رسـالت 
نویسـنده بـه عنـوان انعکاس دهنـده زیبایـی هـا و معضـات 

اجتمـاع چنیـن می نویسـد:
»تعریـف منزلـت در ارتباط با نویسـنده چیسـت؟ پیش از 
هـر چیـز، ابتدایی ترین تعریـف منزلت، آزادی بیان نویسـنده 
اسـت. اکسـیژنی برای قوه آفرینـش ما نویسـندگان که بدون 
آن، بسـیاری از اسـتعدادهای ایـن قـاره و ایـن سـرزمین در 
جسـتجوی انـدک فضایی بـرای تنفـس تقا کرده انـد. برخی 
خفـه شـده اند و برخـی دیگر در هـوای کم جـاِن تبعید برای 

همیشـه از نظرهـا پنهان گشـته اند. 
آزادی؛ واالترین شأن نویسندگی است

آزادی برای نوشـتن! این واالترین شـأن نویسـندگی اسـت 
کـه بایـد از آن در برابـر مصلحت اندیشـی های سیاسـی دفـاع 
کـرد. مصلحت اندیشـی هایی کـه هدفشـان جهـت دادن بـه 

تاش هـای فـردی مـا در مسـیر حقیقت اسـت. 
جـدا از مقولـه واالی آزادی هـای انسـانی، مـا حـق آزادِی 
نوشـتن را بـرای منفعـت جامعـه مـی خواهیـم. منفعتـی که 

تنهـا از سـوی نویسـنده ها می توانـد اعطا شـود. کتاب های ما 
ضـروری و واجـب انـد... کتـاب هـا هم بـه نویسـنده و هم به 

مـردم سـرزمین شـان نشـان می دهنـد کـه چیسـت اند. 
گوردیمـر »نقـش نویسـنده بـه عنـوان مخزنـی از رؤیاها و 
باورهـای یـک ملـت« را باالترین معیار ارزش گـذاری می داند 
نـه »شـهرت و اعتبـار و یا شـام خـوردن بـا سیاسـتمداران و 
وزیـران!« وی در ایـن باره چنین می گویـد: آزادی و لذت های 
آن، و نیـز آزادی و ناخرسـندی هایش، همـان مجموعه رؤیاها 
و باورهـای مـردم یـک سـرزمین را تشـکیل می دهـد کـه 

نویسـنده بازگوکننده آن هاسـت. 
شاعر نمی تواند برج عاج نشین باشد

گوردیمـر در کنـار سرسـپردگی بـه ذات هنـر و تعریـف 
آزادی نویسـنده در امـکان بیـان ذهنیت هـای فـردی خـود، 
را  اهمیـت آن  نیـز سـخن می گویـد و  اجتماعـی  تعهـد  از 
هـم سـنگ تعهـد هنـری شـاعر می دانـد. شـاعر نمی توانـد 
تـا ابـد بـرج عاج نشـین باشـد و در کنـار حفظ هویـت فردی 
نویسـندگی اش همیشـه بایـد گوشـه چشـمی بـه جامعـه و 
تغییـرات و اتفاقـات آن نیز داشـته باشـد. هم زیسـتی این دو 
بـاور اساسـی تعهد هنـری و اجتماعی در آثار گوردیمر اسـت 
کـه او را هنرمنـدی جهان شـمول و مورد سـتایش طیف های 
گسـترده ای از خواننـدگان کرده اسـت. هنـر گوردیمر، جمله 
معـروف آلبـر کامـو را در خطابـه ای که هنـگام دریافت جایزه 
نوبـل ادبـی 1۹57 ایـراد کـرد، به ذهـن می آورد کـه هنرمند 
همـواره میـان دو دغدغـه در کشـمکش اسـت: زیبایـی کـه 
بـدون آن هنـرش معنـا نـدارد و جامعه ای کـه نمی تواند خود 

را از آن جـدا کنـد. 
درسـت بـه همیـن علت اسـت کـه هنرمنـد هیچ چیـز را 
بـه اسـتهزا نمی گیـرد. او خـود را موظـف کرده کـه بفهمد نه 
قضـاوت کنـد. این همـان ویژگی کارهای نویسـندگان بزرگی 
چون بالزاک، اسـتاندال، گورکی و تولسـتوی اسـت که در آن 
هـا جامعـه تنهـا پـس زمینه ای بـرای اتفـاق ها نیسـت، بلکه 
عاملـی حیاتـی بـرای فهـم وقایع اسـت. در آثـار گوردیمر نیز 
ایـن دو وجـه بـا مهـارت و هنرمنـدی یـک نویسـنده پسـت 

مـدرن در هم تنیده اسـت. 
گوردیمـر بـه عنـوان شـهروندی که بیشـتر عمـرش را در 
سیسـتم آپارتایـد آفریقـای جنوبی زیسـته، تصریـح می کند 
کـه پیونـد او بـا ایـن سـرزمین نـه بـه عنـوان یک نویسـنده 
کـه به عنـوان یک انسـان بوده اسـت. او می گوید:»نویسـنده؛  
جامعـه  اعضـای  همـه  ماننـد  و  اسـت  شـهروند  و  انسـان 

مسـوولیت هـای مشـخصی برعهـده دارد.« 
کـس  هیـچ  امـروز  دنیـای  در  کـه  می کنـم  فکـر  مـن 
نمی توانـد آگاهانـه زندگـی کنـد و در عیـن حـال نسـبت به 
دنیـای پیرامونش بی تفاوت باشـد. مسـایل سیاسـی آن چنان 
در زندگـی مـا تنیـده شـده اند کـه بـه طـور غیرمسـتقیم در 
باورهـا و ارزش هـای مـا حضـور دارند. برخـورد من بـا آن ها، 
فـردی اسـت. مـن از دریچـه نـگاه خـودم آن هـا را منعکس 

می کنـم. 
احترام به آنچه که یقین دارید

گوردیمـر را بایـد در بسـتر آفریقـای جنوبـی شـناخت. 
بن مایـه داسـتان های او بـا مسـایل اجتماعـی، اقتصـادی و 
سیاسـی تاریـخ آفریقـای جنوبی آمیخته اسـت. او با نوشـتن 
در جامعـه متکثـر آفریقـای جنوبی، کشـوری که حـدود نیم 
قـرن تحـت سـیطره دیکتاتـوری آپارتاید، چندپاره شـده بود، 
آگاهانـه  زمـان و مـکان زندگـی خـود را تاریخ نـگاری کـرده 

اسـت. »اسـتیفن کلینگمـن« در نقـد رمان هـای گوردیمـر 
انعـکاس  و  مشـاهده  بـا  او  می نویسـد:»رمان های  چنیـن 
جزیی نگرانه شـان از جامعـه ای کـه خـود عضوی از آن اسـت، 
بـه خواننده بینشـی موشـکافانه از نوعی تجربـه تاریخِی عصر 

زندگـی گوردیمـر ارائـه می دهنـد.« 
و ایـن بازتـاب تاریخـی چیزی نیسـت جز تاش نویسـنده 
بـرای بـه تصویـر کشـیدن حقیقـت جامعـه متکثـر آفریقای 
جنوبـی دوران آپارتایـد. جامعه ای متشـکل از تضادهای میان 
سـیاه و سـفید، اربـاب و بـرده، قدرتمنـد و ضعیـف، برتـر و 
پسـت، حاکـم و محکـوم، شـهری و روسـتایی و منفعـل و 

نقابی.  ا
تاریـخ آفریقـای جنوبـی پر اسـت از برخورد میـان قبایل و 
طوایـف آفریقایی، اسـتعمار و اسـتبداد امپریالیسـم، آپارتاید، 
ظهـور و رشـد آگاهـی نسـبت بـه هویـت سـیاه، انقاب هـا، 
پیدایـش  و  اسـتقال  نهایـت  در  و  دیکتاتـوری  سـرنگونی 
حکومتـی دموکراتیـک و تمـام این هـا در رمان هـا و داسـتان 
کوتاه هـای گوردیمر منشـأ اصلی وقایع و روابط انسـانی میان 

شخصیت هاسـت.
شـاید علـت موفقیـت او در بازتـاب جامعه چنـد فرهنگِی 
آفریقـای جنوبـی ریشـه در ایـن واقعیت دارد کـه او خود به 
بیـش از یـک سـنت فرهنگـی متعلـق بـوده اسـت. او از پدر 
یهودی لیتوانی تبار و مادری انگلیسـی در اسـتان ترانسـوال 
در نزدیکی ژوهانسـبورگ متولد شـد. نادین در کشـورش از 
انزوایـی دوگانـه رنـج می بـرد. او سفیدپوسـت و متعلـق بـه 
اقلیـت برتـر بـود و بـه همیـن دلیـل اکثریت سـیاه پوسـت 
جامعـه بـه او اعتمـاد نداشـت. نزدیکـی و آمیختگـی اش بـا 
سـفید پوسـتان همـواره میـان او و بخـش اکثریـت سـیاه 
فاصلـه می انداخـت. از طـرف دیگـر، بـا فعالیت هـای تنـد 
ضـد نژادپرسـتانه اش، جامعـه سـفید حاکـم او را بـه طـور 
غیرمسـتقیم طـرد و بارهـا کتاب هـا و مقاالتـش را توقیـف 
کـرده بـود و این انـزوا و عـدم اعتمـاد در اکثر داسـتان های 
او بـه وضـوح تأکیـد شـده اسـت. فریـاد اعتـراض گوردیمـر 
بـه اسـتبداد حاکـم و نگرانی و تأسـفش نسـبت به از دسـت 
رفتـن هویـت فـردی بخـش عظیمـی از جامعـه، وقتـی در 
قالـب سـاختار نگارشـی منحصـر بـه فـرد او قـرار می گیـرد 
اجتماعـی و هـم  تعهـد  را خلـق می کنـد کـه هـم  اثـری 
خاقیـت و ذوق فـردی نویسـنده را بـه نمایـش می گـذارد. 
جمـات گاه منقطـع و گاه بـه انـدازه یـک پاراگـراف، عـدم 
اسـتفاده از نشـانه ها و عایـم نگارشـی، تغییـر مـدام زاویـه 
دیـد و نیـز تکنیـک فاصله گـذاری و آشـکار کـردن فراینـد 
نـگارش بـرای خواننـده، همـه سـبکی پدیـد می آورنـد کـه 
مختـص گوردیمـر اسـت و توانایـی او را در ایجـاد موازنـه 
میـان محتـوا و فـرم تعهـد اجتماعـی و تعهـد هنری نشـان 

می دهـد. 
»گوردیمـر غـول دنیـای ادبیـات بود کـه تأثیرش تا نسـل 

هـا همچنان احسـاس خواهد شـد.«
 هیگینسـون کریـگ نمایشـنامه نویس معاصـر، در ادامـه 
می گوید:»هـراس  چنیـن  گوردیمـر  مـورد  در  بـاال  جملـه 
از دسـت دادن محبوبیـت هرگـز باعـث نشـد کـه او از بیـان 
حقایـق ناخوشـایند اجتنـاب ورزد و بـه هر آنچه بـاور و یقین 
داشـت احتـرام می گذاشـت. در مصاحبـه ای گفته بـود که در 
زندگـی اش اشـتباهات زیـادی مرتکـب شـده ولـی هیـچ گاه 
خـود را بـه گناه تـرس نیالوده اسـت. گوردیمر خیلی بیشـتر 

از بـاور مـا قدرتمنـد بود.« 

بیست و سوم تیرماه سالمرگ نویسنده آفریقای جنوبی

رسالت هنری و آزادی بیان 
از نگاه گوردیمر

الهه پورجعفری )مترجم و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی کرمان(

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش نود و سه

]پـس از این کـه عبدالحسـین صنعتی 
زاده دزد پارچـه را پیـدا مـی کنـد، آژان 
هـا پارچـه را بـه مخـزن کمیسـری مـی 
سـپارند. حاال صنعتی زاده  در تکاپوسـت 

تـا پارچـه را از آن هـا تحویل بگیـرد...[
بـا ایـن کـه مغـازه ام تعطیـل بـود و مـی 
دانسـتم تعطیـل بـودن مغـازه بـرای یـک نفـر 
کاسـب تـا چـه انـدازه زیـان بخش اسـت نمی 
خواسـتم بیش از آن در نزد خود مسـامحه کار 
بـه قلـم روم و تصمیـم گرفتـم اگر تا یک سـال 
هـم باشـد دنبال وصـول طاقـه پارچـه را ترک 
ننمایـم. عاقبـت دسـت بـه دامـن یـک نفـر از 
دوسـتان وطـن پرسـت خود آقـا میـرزا حبیب 
اهلل سـعیدی کـه سـال هـا قبـل از کرمـان بـه 
تهـران مهاجـرت کـرده و کارمند وزارت پسـت 
بـود شـدم. او هـم متوسـل به آقا سـید هاشـم 
وکیـل درجـه اول گردید و باالخـره با زحمت و 
آمـد و رفـت زیاد طاقـه پارچه را پـس از پانزده 
روز دوندگـی و از کار باز شـدن پـس گرفته در 
سـر جایـش گـذاردم. در خـال ایـن مـدت در 
تهـران دوسـتانی پیدا کـردم یک نفرشـان مرد 
مسـن جـا افتـاده و بـا وقـاری بود کـه از طرف 
مظفرالدین شـاه بـرای تعلیـم و یادگرفتن امور 
گل کاری بـه فرنگسـتان رفتـه و بـا تجربـه و 
اطاعـات علمـی و عملـی بـه ایـران مراجعـت 
کـرده بـود قیافـه اش بسـیار شـبیه بـه ویکتور 
هوگـو نویسـنده معـروف فرانسـوی بـود. ایـن 
رفاقـت مـا بـه نوعی ادامـه یافت که همـه روزه 
ایـن دوسـت دنیـا دیده و بـا واگن اسـبی که از 
خیابـان ناصریـه بـه سرچشـمه می رفـت و می 
آمـد. بـه مـن هم سـری زده و با آرامـش خاطر 
در جلـوی میـزی کـه برای بـاز کـردن پارچه و 
ارائـه بـه مشـتریان گـذارده بـودم می نشسـت 
و سـیگاری پیچیـده و آن را بـا صبـر و حوصله 
بـه سـر سـیگاری زده و مـی کشـید خیلی کم 
حـرف مـی زد. امـا وقتی هم سـخنی می گفت 
از روی اطـاع و فهـم بـود. اصًا آشـنایی با این 
شـخص بـرای مـن نتایج ثمربخشـی داشـت و 
از همـه مهـم تـر آن کـه عابرین و همسـایگان 
و کسـانی کـه بیـش تـر در صـدد پیـدا کـردن 
جـوان کـم تجربـه و بـی اطاعـی بـوده و مـی 
خواهنـد از او اسـتفاده هایـی ببرند از مشـاهده 
او متوجـه می شـدند که تنها نیسـتم و مشـاور 
و راهنمایـی دارم و کمتـر بـرای گـول زدنـم 
بـه سـراغم مـی آمدنـد و ایـن مثـل بـه خوبی 
مصـداق پیـدا کـرده بود.)بگـو بدانـم بـا چـه 
کسـانی معاشـر هسـتی تا بگویم کیستی و چه 

ای.( کاره 
شـهر تهران بـرای جوانان هم مرکزی اسـت 
کـه در آن مـی تواننـد به درجات عالـی و ترقی 
صعـود نماینـد و هـم پرتگاهـی اسـت کـه بـه 
انـدک غفلـت یـا گمـراه شـدن بـه آسـانی در 
حضیـض ذلـت فـرو رفتـه و بـه خـاک مذلـت 
مـی نشـینند. خوشـبختانه  من در بـدو ورودم 
بـه ایـن شـهر یک هـدف و مقصـودی داشـتم. 
آرزویـم ایـن بـود که یـک زندگی مرفهـی پیدا 
نمایـم و شـریکی در زندگی یافتـه یعنی عیالی 
مطابـق میـل و سـلیقه خـود پیـدا کنـم  و بـا 
زندگی سـاده و بـدون پیرایـش و آرامی مطابق 
همـان زندگـی کـه پـدر و مـادرم داشـتند بـه 
منتظـری  ماننـد شـخص  پیوسـته  ببـرم  سـر 
پیـدا کـردن همسـری نجیـب  در تجسـس و 
بـه خاطـرم آمـد کـه  بـودم. غفلتـاً  و عفیـف 
در مسـافرت قبـل از آقـای دولـت آبـادی در 
اختافـی کـه بـا حاکـم کرمـان داشـتم کمک 
و راهنمایـی زیـادی می توانسـتم بگیـرم و تنها 
کسـی کـه در ایـن خصـوص مـی توانـد مـرا 
راهنمایـی نمایـد او خواهـد بـود. همـان لحظه 
بـه جانب منزل ایشـان در کوچه ظهیراالسـام 
روان گشـتم و چـون همیشـه درب خانه شـان 
بـه روی همـه کـس بـاز بـود بـه آن جـا وارد 
شـده و پیـش خدمتـی کـه جلـوی درب اتـاق 
ایسـتاده بـود به گمـان آن که من هـم یک نفر 
از مهمانان و مدعوین ایشـان هسـتم درب را باز 
و مـرا بـه آن اتاق داخـل کرد. از مشـاهده عده 
ای از اشـخاص سرشـناس و معـروف و رجـال 
آزادی خـواه کـه گـوش تـا گـوش آن مجلـس 
نشسـته بودنـد یکـه خـورده خـون بـه صورتم 

آمـد و نمـی دانسـتم چـه بکنم. 

کرمون و کرمونی ها، را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی که در مشاغل مختلف فعال بوده یا هستند را به ما معرفی کنید.

@sistaninejad تلگرام       y.sistani@gmail.com         18 شامره تلفن: 32471390 از ساعت 11 تا
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زندگی

گزارش

رابطه کمبود اعتماد به 
نفس و افسردگی در زنان

گاهـی اوقات شـاید از یـک تمسـخر، تهدید، یک 
قیاس اشـتباه، فقدان اسـتانداردی کـه بگوید توانایی 
مـا چقـدر ارزشـمند اسـت یا حتـی فقـدان محیطی 
که مشـوق ما باشـد؛ اعتماد به نفس مان را از دسـت 
می دهیـم. کمبود اعتماد به نفسـی که انـگار از درون 
بـر تمـام فعالیـت های مـا تاثیـر منفی گذاشـته و بر 
توانایی هایمـان قفلـی سـخت و محکـم زده اسـت. 
اینجاسـت کـه حـس می کنیم نیاز بـه انـرژی داریم.

انـرژی کـه بـه مـا قاطعیـت و مسـوولیت پذیری 
را یـاد بدهـد. انـرژی ای کـه اجـازه دهـد دیگـران به 
مـا تکیـه کننـد و بداننـد پیـرو فـردی هسـتند کـه 
مسـئولیت پذیر اسـت. یک نفس عمیق بکشید. باید 
بـوی اعتماد به نفـس تان فضا را پر کنـد. دکتر آزاده 
شوشـتری، روانشناسـی اسـت که به مـا از اعتماد به 
نفـس می گویـد. از آن اعتماد به نفسـی که وجودش 
بـرای همـه الزم اسـت امـا بـرای خانم هـا  حیاتـی 
اسـت.  اعتمـاد به نفس بـه درجه توجه افراد نسـبت 
بـه خویـش یا احترامی کـه به خود می گذارند اشـاره 
دارد و مقـدار ارزشـی اسـت که افراد بـرای توانایی ها 

و عقایدشـان قائل می شـوند.
یک خانم با اعتماد به نفس چه

 خصوصیاتی دارد؟
زنانـی کـه اعتمـاد بـه  نفـس باالیـی دارنـد لزوماً 
افـراد  مغرورتریـن  یـا  و  باهوش تریـن  زیباتریـن، 
نیسـتند، بلکـه زنانی هسـتند کـه دیگران همـواره از 
بـودن در کنـار آنها حس خـوب و مثبتـی دارند. چرا 
کـه افـراد با اعتمـاد به  نفس بـر اطرافیان خـود تاثیر 
مثبـت دارند.آنهـا نقـاط ضعـف خـود را می پذیرنـد. 
توانایـی نـه گفتـن دارنـد. شـنونده خوبی هسـتند و 
کارهایـی را کـه بـه آن اعتقاد ندارنـد بخاطر همرنگ 
شـدن بـا جماعـت انجـام نمی دهنـد. در مواجهـه با 
شکسـت های عاطفی خـود را نجـات داده و می دانند 
کـه انجـام کارها به تنهایی ممکن نیسـت و در مواقع 
لـزوم از دیگران کمک می خواهند.زنـان دارای اعتماد 
بـه نفـس باال بدون سـرزنش خـود، احساساتشـان را 
در مواقـع مناسـب بـروز می دهند.اشـتباهات خود را 
برعهـده گرفتـه و موفقیـت دیگـران در زمینه هـای 

مختلـف مانـع از پیشـرفت آنها نمی شـود.
آیا کمبود اعتماد به نفس و افسردگی با هم 

رابطه ای دارند؟
بیـن افسـردگي و اعتمـاد بـه نفـس یـک رابطـه 
دوسـویه و مسـتقیم وجـود دارد کـه کاهـش یکـي 
موجـب کاهـش دیگـري مي شـود. یکـي از عایـم 
افسـردگي،کاهش اعتمـاد بـه نفس اسـت کـه بیمار 
افسـرده دیـد منفي نسـبت به خـود، محیـط اطراف 
و آینـده پیـدا مي کند. افکار بیمار افسـرده بیشـتر در 
جهت سـرزنش خود و ناچیز دانسـتن دسـتاوردهاي 
خـود و تکیـه بر ناتواني هـا و نارسـایي هایش متمرکز 
اسـت. فـرد افسـرده دورنمـاي تاریکي از آینـده خود 
تصـور مي کنـد و هـر فعالیتـي به نظـر وي دشـوار و 
انجـام نشـدني اسـت و بـه دلیل ایـن ناتوانـي و عدم 
اعتمـاد بـه نفـس، از فعالیت هـاي معمـول و ایجـاد 
ارتبـاط پرهیـز مي کنـد. این رابطه دوسـویه اسـت و 
هـر یـک، دیگـري را تشـدید مي کنـد و رفـع یکي از 

آن هـا باعـث رفـع دیگري مي شـود.
چرا خانم ها بیشتر از عدم اعتماد به نفس

رنج می بینند؟
آنهـا ممکـن اسـت احسـاس کننـد کـه قربانـی 
هسـتند و همـه چیـز را بـه خودشـان می گیرنـد. در 
نـگاه اول یک زن معمولی با ظاهری متوسـط ممکن 
اسـت درک نکند کـه چطور یک زن زیبا و برجسـته 
ممکـن اسـت از کمبود عزت نفـس و اعتماد به نفس 
رنـج ببـرد و تصویر بدی از خودش داشـته باشـد. اما 
حقیقـت این اسـت که اعتمـاد به نفس یک مسـئله 
کامـًا روحـی و روانی اسـت و به مشـخصات ظاهری 
افـراد ربط زیـادی ندارد. شناسـایی نشـانه ها و عائم 
ایـن مشـکل می توانـد بـه خانم هـا کمـک کنـد کـه 

زندگی بهتری داشـته باشـند.
 یـک زن هرچقـدر زیبـا باشـد، اگـر از اعتمـاد بـه 
نفـس کافـی برخـوردار نباشـد احسـاس می کند که 
بـه انـدازه کافی جذاب نیسـت. این دسـته از خانم ها 
ممکـن اسـت بـه ظاهـر خودشـان بی توجهـی کنند 
)بـرای مثـال موهایشـان را شـانه نکننـد و مسـواک 
نزننـد( زیـرا احسـاس می کننـد ایـن کارهـا هیـچ 
فایـده ای نـدارد و بـه آنها کمکی نمی کنـد. در نتیجه 
جذابیـت آنهـا کاهـش می یابـد و اعتمـاد بـه نفـس 
آنهـا کمتـر و کمتر می شـود و این چرخـه همینطور 
ادامـه می یابـد.  این نـوع زن ها دیگـران را عامل اصلی 
مشـکات مختلـف زندگی شـان و ناکامی هـای خـود 
می داننـد. آنهـا دائمـاً از وضعیـت و شـرایط زندگـی 
خـود شـکایت دارنـد و هیـچ کنترلـی روی زندگـی 
خـود ندارنـد. آنهـا حـس می کننـد قربانـی هسـتند 
و چـاره ای جـز ادامـه زندگـی بـه همیـن وضعیـت 
ندارنـد درحالیکـه واقعیـت این اسـت که آنهـا قدرت 
تغییر شـرایط زندگـی خـود را دارند.  زن هایـی که از 
مشـکل کمبـود اعتماد بـه نفس رنج می برنـد اگرچه 
و  نمی کننـد  قبـول  را  اشتباهات شـان  مسـؤولیت 
دیگـران را سـرزنش می کننـد امـا معموالً خودشـان 
همسرشـان  ناراحتـی  و  بدبختـی  اصلـی  دلیـل  را 
می داننـد. بنابرایـن اگر همسرشـان با آنهـا بدرفتاری 
می کننـد  گمـان  زیـرا  نمی کننـد،  شـکایتی  کنـد 
کـه لیاقت شـان همیـن اسـت. هـر وقـت مشـکلی 
در رابطه شـان بوجـود می آیـد خودشـان را مقصـر 
می دانند و خودشـان را سـرزنش می کننـد.  پذیرفتن 
ناراحتـی،  افسـردگی،  ایرادهـا،  و  انتقادهـا  همـه 
منفی بافـی و داشـتن ایده آل هـای دسـت نیافتنـی و 
دور از ذهـن بـرای چیزهـای مختلـف از عائـم دیگر 
کمبـود اعتمـاد بـه نفـس در زنـان اسـت.  زنانـی که 
دوسـت دارنـد اعتمـاد به نفـس خودشـان را افزایش 
دهنـد، بهتر اسـت از یک پزشـک متخصـص در این 
زمینـه کمـک بگیرنـد و عـاوه بـر ایـن از همسـر و 
دوستانشـان هـم بخواهنـد که بـه آنها کمـک کنند.

اسـت کـه  واژه ی مقدسـی  خانـواده 
می توانـد اولیـن پلـه ی انسـان به سـوی 
بزرگتریـن  از  یکـی  و  باشـد   تعالـی 
سـرمایه های انسانی اسـت. وقتی فردی 
از داشـتن آن محروم میشـود در معرض 
آسـیب هـای بیشـماری قـرار می گیرد.

بـه  را  آموزش هایـی  می توانـد  خانـواده 
اعضـا خـود بدهد  که در هیچ مدرسـه  وکاسـی به انسـان  
داده نمی شـود. و زن یکـی از پایه هـای اصلـی ایـن عمـارت 
الهـی اسـت که آرامش اعضـا را در درون خانواده رقم میزند. 
زنانـی کـه گاهی به واسـطه ی سکوتشـان و گذشـتن از حق 
خـود بـرای آرامـش دیگـر اعضـای خانـواده، حتـی نادیـده 
گرفتـه می شـوند. کسـی از آن هـا سـؤال نمی کنـد که شـما 
از زندگـی چـه می خواهیـد و شـاید زمانی برسـد که همین 
خواسـته های نگفتـه ی آن هـا آوار شـود بـر آرزوهایشـان و 

حتـی خـود،  رؤیاهایشـان را فرامـوش  کننـد. 
بی شـک حضـور سـالم و شـاد زنـان در خانـواده و جامعه 
را  زنـان شـاد جامعـه ی شـاد  باشـد.  انسان سـاز  می توانـد 
خواهنـد سـاخت.زنان این گـزارش به ما از نگاهشـان به زن 

بـودن و احساسـات زنانـه ی خـود میگویند. 
نگاه جامعه را به زن و توانایی هایش 

»فرشـته« زن ۲7 سـاله ی متأهلـی اسـت  کـه در مـورد 
شـرایط زنـان در جامعه بـه »پیام مـا« این چنیـن گفت:»از 
جنسـیت خـودم راضـی ام، البتـه گاهـی به خاطر جنسـیتم 
بافرهنـگ  مـا  می شـود.جامعه  ایجـاد  محدودیـت  برایـم 
خانم هـا  بـرای  زیـادی  محدودیت هـای  باعـث  غلطـش 
شـده اسـت. اینکـه نمی توانیـم راحـت هـر شـغلی را کـه 
می خواهیـم انتخـاب کنیـم یـا نمی توانیم  تاهروقـت دلمان 
خواسـت با دوسـتان برای تفریـح  بیرون از خانه باشـیم.«او 
ادامـه می دهـد:» اگـر می توانسـتم  یـک موضـوع را تغییـر 
دهـم، آن نـگاه جامعـه بـه زن و توانایی هایـش خواهـد بود 
و تسـاوی حقـوق و زن و مـرد را فرهنگ سـازی می کـردم.

بـه نظـر مـن خانواده بـه دلیـل اینکه اولیـن مآمن هـر فرد 

اسـت. در زندگـی افـراد خیلـی مؤثـر اسـت.حتی نـگاه بـه 
جامعـه از نـگاه خانـواده نشـات می گیـرد.«

»لیـا« یکـی از مـددکاران مرکـز بیماری هـای خـاص 
اسـت کـه در مـورد نـگاه جامعـه بـه زنـان بـه »پیـام مـا« 
گفت:»نـگاه جامعـه بـه دلیل ایجـاد طرحواره هـاي مذهبي 
بـه  بیش ازحـد  اهمیـت  و  زن  کـردن  خطـاب  ضعیفـه  و 
جنسـیت مـرد، بسـیار مردانـه اسـت. صفاتي مثـل نجابت و 
وفـا بیشـتر بـرای زنان اسـت و فقـط زن را به آن ها تشـویق 
در  مـردان  گاهـي  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  و  می کننـد 
بی وفایـی پیشـرو می شـوند. لطافـت و ظرافـت و ایثـار جزو 
ویژگی هـای زنـان اسـت و اگـر در کنـار این هـا مؤلفه هایـی 
مثـل سـواد، سیاسـت و دانـش اضافـه شـود، زن کامل تـر و 
مقدس تـر می شـود.« او می گویـد: »وقتی احسـاس ناامیدی 
می دهـم،  تغییـر  را  خـودم  احسـاس  و  حالـت  می کنـم، 
تمـام ویژگی هـای مثبـت زندگـی ام را شـمارش می کنـم، 
مدیتیشـن، دعـا و مراقبـه می کنـم، بـه کـودک کم تـوان و 
اتیسـم خدمـت می کنـم، ورزش می کنم، با همسـرم درددل 

می کنـم و بـرای خـدا نامـه می نویسـم.«
قدرت و توانایی بیشتر 

اظهـار  او  اسـت  خانـه دار  و  فرزنـد  دو  مـادر  »بهـار« 
می کنـد  کـه از جنسـیت خود راضی اسـت و بـه »پیام ما« 
می گویـد: »از زن بودنـم راضـی هسـتم امـا  گاهـی اوقـات 
احسـاس می کنـم اگـر به جـای یـک مـرد بـودم، قـدرت و 
توانایـی بیشـتری برای انجـام خیلی از کارها را داشـتم. کًا 
ریسـک کـردن را خیلـی دوسـت دارم، کاری کـه خیلـی از 

مردهـا انجـام نمی دهنـد.
زیـاد اسـت،  بـرای خانم هـا  در جامعـه مـا محدودیـت 
همیشـه بایـد طـوری رفتـار کرد که سـو تفاهم پیـش نیاید 
و ایـن بزرگ تریـن معضـل جامعـه مـا در ایـن مـورد اسـت 
و شـاید ایـراد در فرهنـگ مـا اسـت، کـه نجابـت زن را در 

سـکوت و پشـت پـرده بـودن می بیننـد.«
او ادامـه می دهد:»اگـر ایـن قـدرت را داشـتم کـه چیزی 
را بـه نفـع زنـان تغییـر بدهـم آن دیـدگاه بعضـی از مردان 
بـه زن هـا اسـت، که زنـان را »ضعیفـه« می نامنـد و فکرمی 
کننـد کـه زنـان به تنهایـی قـادر بـه انجـام کاری نیسـتند 
و وابسـته بـه آن هـا هسـتند و از زن فقـط تصـور خانـه و 

آشـپزخانه در ذهنشـان اسـت.«
محدودیت های زنانه

»زهـرا« یکـی از زنـان شـاغل اسـت او در یـک مرکـز 
نگهـداری کم تـوان هـای ذهنـی فعـال اسـت او همراهـی  
خانـواده را بـرای دریافـت نـگاه مثبـت  مؤثـر می دانـد و به 
»پیـام مـا« گفـت: »کار نیکـو کـردن از پـر کـردن  اسـت 
وقتـی یـک زن بـا توجـه بـه تمـام محدودیت هـا در شـغل 
وزندگـی شـخصی موفـق باشـد، کار بزرگـی کـرده اسـت.«

»راضیـه« زن خانـه داری اسـت کـه یـک فرزنـد دارد او 
در مـورد احساسـات خـود به »پیـام ما« می گوید:»راسـتش 

را بخواهیـد، قبـًا خیلـی از جنسـیت خـود راضـی نبـودم 
امـا از موقـع متولـد شـدن فرزندم نظـرم کامًا تغییـر کرده 
اسـت. فکـر می کنم ایـن نگاه بـه دلیـل محدودیت هایی بود 
کـه جامعـه بـرای زنان به وجـود مـی آورد که در شـهرهای 

کوچک تـر خیلـی زیادتـر بـه چشـم می آید.« 
خشونت های روانی 

از جنسـیت خـود  اسـت  کـه  کارمنـدی  »مریـم« زن 
راضـی نیسـت او دلیـل ایـن احسـاس را این گونه بـه »پیام 
مـا« بیـان می کنـد:» بنـا بـه چندیـن دلیـل راضی نیسـتم 

زجمله: ا
عـدم برخـورداری از حقوق مناسـب و قوانینـی که نقش 
کند.به عنوان مثـال،  ایفـا  به خوبـی  را  زنـان  از  حمایتـی 
دیـه  نبـودن  زنان،مسـاوی  بـرای  طـاق  سـخت  شـرایط 
زن و مرد،دیدگاه هـای فرهنگـی منفـی نسـبت بـه زنـان، 
خشـونت های کامـی، روانـی و جسـمی علیـه زنـان کـه 
اسـت کـه  روانـی، جوک هایـی  بـارز خشـونت های  نمونـه 
رواج پیداکـرده و مرتـب منتشرشـده و همه گیرتـر  اخیـراً 
می شـوند و در آن هـا، دختـران وزنـان »احمـق و کـودن 
«نشـان داده می شـوند. متأسـفانه عمـق فاجعـه بـه حـدی 
اسـت کـه بسـیاری از زنـان نیز به ایـن جوک هـا می خندند 

و بـرای دیگـران ارسـال می کننـد!!!
،تحمـل مصائـب و مشـکات جسـمی و  بعـدی  دلیـل 
فیزیولوژیـک ازجمله سـیکل های عـادت ماهیانه, بـارداری, 
بسـیار  فرهنگـی  و...،محدودیت هـای  یائسـگی  شـیردهی, 
از  آزادتـر  ،پسـران  کودکـی  اوایـل  همـان  از  اسـت  زیـاد 

هسـتند...« دختـران 
»مطهـره« معلـم اسـت و ۴0 سـال دارد او ادعـا می کنـد 
کـه جنسـیت  هیـچ  محدودیتـی برایش نداشـته و در ادامه 
بـه »پیـام مـا« می گویـد: »کاری نبـوده که خواسـته باشـم 
انجـام دهـم ولـی به خاطر نـگاه جامعه نتوانسـته باشـم. اما 
در همیـن موضـوع هـم حمایت هـای خانـواده بسـیار نقش 
داشـته اسـت.در بسـیاری از لحظات زندگی ام خانـواده تنها 

انگیـزه ی مـن بـرای جنگیـدن با مشـکات بوده اسـت.«
می تـوان گفـت اکثریـت زنان بـه دنبال تسـاوی حق بین 
اعضـا جامعـه هسـتند. هر زنـی  بعضـی از دقایق تفـاوت را 
احسـاس کـرده و ایـن موضـوع خاطـرش را رنجانده اسـت.  
در هـر جامعـه ای اگـر اعضـا از موقعیتـی کـه دارنـد راضـی 
و بـرای رشـد شـخصیت خـود تـاش کننـد، آن جامعـه 
بـه سـمت پیشـرفت حرکـت خواهـد کـرد. زنـان بایـد بـه 
خودبـاوری رسـیده و بـه توانایی هـای خـود اعتمـاد کننـد. 
بی شـک خوشـبخت بـودن درگـرو نـگاه انسـان بـه زندگی 
خواهـد بـود در هر شـرایطی می توان احسـاس خوشـبختی 
کـرد.  بـرای رسـیدن به این حـس مثبت باید شـخص خود 
اولیـن قـدم را بـردارد. می تـوان بـا دیـد مثبـت جهـان را 
نـگاه کرد، آن زمـان همه چیـز دوست داشـتنی وامید بخش  

بود.  خواهـد 

»پیام ما«  نگاه زنان را به جنسیت بررسی می کند

دنیای صورتی زنانه

نادیـده گرفتـن یـک زندگـی سـالم 
توانـد  مـی  از سـن ۳0 سـالگی  بعـد 
خطـر ابتـا بـه بسـیاری از مشـکات 
بهداشـتی را از سـنین ۴0 سـالگی بـه 

بعـد افزایـش دهـد.
اشـتباهات  بزرگتریـن  اینجـا  در 
بهداشـتی زنان بعد از سـن ۳0 سالگی 

معرفـی شـده اسـت:
عدم اهمیت به توده عضالنی

 اگرچـه ورزش های هـوازی و انجام 
آنهـا برای حفظ سـامت قلـب و عروق 
بسـیار مهم اسـت و خطر ابتـا به انواع 
سـرطان هـا و آلزایمـر را کاهـش مـی 
دهـد امـا انجـام ورزش هـای قدرتـی 
بـرای حفـظ تـوده عضانـی را در ایـن 
میـان نمـی توان کـم اهمیت دانسـت. 
از سـن ۳0 سـالگی تـوده عضانی بدن 
بـه انـدازه 5 درصـد کاهـش مـی یابد. 
بـرای کمـک بـه حفـظ ماهیچـه های 

قـوی در ایـن سـنین ترکیـب فعالیـت 
هـای هـوازی و آموزش قـدرت ضروری 
اسـت و باعـث بازسـازی و تقویت بافت 

عضانـی می شـود.
چشم پوشی از سوخت و ساز بدن

 بـه نظر می رسـد با باالرفتن سـن، 
سـوخت و سـاز بـدن کاهـش مـی یابد 
و آنهـم بـه دالیـل مختلـف از جملـه 
ژنتیـک، هورمـون هـا، رژیـم غذایی، و 
... در ایـن میـان چربـی بـدن بعـد از 
سـن ۳0 سـالگی رو بـه افزایـش مـی 
رود بـه خصـوص چربـی اطراف شـکم 
و کمـر. بـا ایـن حـال انجـام تمرینـات 
قدرتـی عاوه بـر حفظ تـوده عضانی، 
منجـر به افزایـش متابولیسـم بدن می 
شـود. پرهیز از غذاهای فراوری شـده و 
اتـکا بـر رژیم هـای مبتنی بـر پروتئین 
هـای بـدون چربـی، امگا ۳ موجـود در 
ماهـی و آجیـل و همچنیـن تمرکـز بر 

میـزان زیـادی از میوه ها و سـبزیجات، 
بـر افزایش متابولیسـم بـدن تاثیر دارد.
عدم غربالگری های به موقع و 

مراجعه به پزشک
 غربالگـری مشـکات سـامتی بعد 
از سـنین ۳0 سـالگی ضروری اسـت از 
جمله فشـار خون باال و کلسـترول باال. 
در حالـت ایـده آل زنان بایـد غربالگری 
را از سـن ۲0 سـالگی بـه بعـد شـروع 
کننـد. برنامـه غربالگـری پانـل چربـی 
شـامل کلسـترول تـام، ال دی ال، اچ 
ضـروری  گلیسـیرید  تـری  و  ال  دی 
اسـت. اگـر همـه چیـز نرمـال باشـد، 
شـما نیـازی بـه تکـرار ایـن تسـت هـا 
تـا 5 سـال نداریـد، در غیـر این صورت 
با مشـورت پزشـک یک برنامـه درمانی 
شـامل رژیـم غذایـی، ورزش، کاهـش 
دارویـی  مـوارد  ای  پـاره  در  و  وزن 

ضـروری اسـت.

بایـد  هـای سـینه  تـوده  مـورد  در 
گفت، بسـیاری از زنـان تصور می کنند 
لمـس تـوده در سـینه نیاز بـه مراجعه 
فوری به پزشـک نـدارد. این بـاور غلط 
را از ذهـن خـود دور کنیـد که با لمس 
تـوده نباید سـریع بـه پزشـک مراجعه 
کـرد. مخصوصا اگر شـما زنی هسـتید 

کـه سـن  تـان کمـی بـاال رفته اسـت، 
هـر تــــوده   ای در سـینه باید توسـط 
قـرار  کامـل  ارزیابـی  مـورد  پزشـک 
گیـــــرد. گاهـی پزشـک توصیـه می  
کنـد کـه بعـد از دوران قاعدگـی برای 
بررسـی بیشـتر مراجعـه کننـد. ممکن 
اسـت ایـن توده نوعی کیسـت باشـد و 

با قاعدگـی و تغییـرات هورمونی تغییر 
کنـد. حتـی بهتـر اسـت بافاصله پس 
مراجعـه  پزشـک  بـه  تـوده  لمـس  از 
کنید. این پزشـک اسـت که زمـــــان 
مراجعـــه بعـدی را تعیین مـی   کند و 
زنـان خـود نبایـد در مـورد آن تصمیم 

ند. بگیر

بزرگترین اشتباهات بهداشتی زنان
بعد از سن 30 سالگی

بهداشت

بدن زنان به چه 
ویتامین هایی نیاز دارد؟

بسـیاری از توصیه هـای تغذیه ای هم بـرای مردان و هم 
بـرای زنـان مفیـد اسـت. بـا این حـال، وقتـی کـه در مورد 
مسـاله ویتامین هـا صحبـت می کنیـم، بایـد بگوییـم کـه 

بـدن زنـان بـا نیازهـای متفاوتـی مواجه می شـود.
ضـروری  واقعـا  عمومـی  سـامت  بـرای  ویتامین هـا 
هسـتند و اگر رژیم غذایی سـالم و متعادلی داشـته باشـید، 
تقریبـا همـه آن هـا را به راحتـی دریافت می کنید. بسـیاری 
از زنـان می تواننـد همـه ویتامین هـای ضـروری بـدن را از 
طریـق انتخاب هـای غذایـی مناسـب دریافـت کننـد،  امـا 

برخـی از آنـان بـه اسـتفاده از مکمل هـا نیـاز دارنـد.
براسـاس تحقیقـات ایـن 15 ویتامیـن بـرای عملکـرد 

مناسـب بـدن زنـان ضـروری بـه حسـاب می آینـد:
 ،B6 نیاسـین، B2 تیامین، B 1 ویتامیـن ،A ویتامیـن
B12، ویتامیـن C، D، E، K، بیوتیـن، اسـید پانتوتنیـک، 

فـوالت و کولین.
مشـابه  کارکردهـای  دارای  ویتامین هـا  از  بسـیاری 
هسـتند. مثـا ویتامین هـای A و C، بـه تقویـت سـامتی 
دندان هـا و بافت هـای نـرم کمـک می کننـد. بسـیاری از 

ویتامین هـای خانـواده B، بـه عملکـرد عـادی متابولیسـم 
کمـک می کننـد و باعـث تولیـد بیشـتر سـلول های قرمـز 

می شـوند. خـون 
بعضـی از عملکردهای بـدن نیز بـه ویتامین های خاص 
نیـاز دارنـد. مثـا ویتامین D بـرای جذب و حفظ کلسـیم 
در بـدن ضـروری اسـت. با این حـال،  ویتامیـن D از طریق 
قـرار  نمی شـود.  تامیـن  به خوبـی  غذایـی  مـواد  مصـرف 
گرفتـن در معـرض نـور آفتاب می توانـد به تولیـد ویتامین 

D توسـط پوسـت کمـک کند.

سالمت
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 1۳۹560۳1۹00۸000665 هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک زرنـد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقـای محمود 
مداحـی زرنـدی فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه ۲7۲ صـادره از در یـک بـاب خانه بـه مسـاحت ۴1۴/۹6 مترمربع پـاک 1 فرعی 
از 606۲ اصلـی واقـع در بخـش 1۳ کرمـان زرنـد خیابـان ولیعصر)عـج( کـوی 11 خریداری از محـل مالکیت علی باربد مالک رسـمی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی مـی شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۹5/۴/۲۳
تاریخ انتشارنوبت دوم: چهارشنبه ۹5/05/06

م الف 65 رئیس ثبت اسناد و اماک - حسین توحیدی نیا

اصالحیه مزایده شهرداری نرماشیر
پیـرو چـاپ آگهی مزایده شـهرداری نرماشـیر با موضوع فـروش تعداد1000 متـر مربع زمین 
از اراضـی خـود واقـع در ضلـع شـمالی پـارک ۲۲ بهمـن  کـه در شـماره روزنامـه 66۹ تاریخ 
۹5/۴/۲۲  صفحـه 6  چـاپ شـده اسـت. ذکـر نوبـت اول و دومـی الزامـی بـوده اسـت کـه 

بدینوسـیله اصـاح مـی گردد.

نجمه سعیدی

زنان باید به خودباوری رسیده و 
به توانایی های خود اعتماد کنند. 
بی شک خوشبخت بودن در گرو نگاه 
انسان به زندگی خواهد بود در هر 
شرایطی می توان احساس خوشبختی 
کرد. برای رسیدن به این حس 
مثبت باید شخص خود
 اولین قدم را بردارد. 
می توان با دید مثبت جهان را 
نگاه کرد، آن زمان همه چیز 
دوست داشتنی وامید بخش
خواهد بود.



شماره پیاپی 670  
چهارشنبه 23 تیرماه 1395 

w w w . p a y a m e m a . i r

پیامک : 
50002203034 6

برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

ورزش و ورزشکار

خبر

سفر وزیر ورزش و جوانان به 
شهرستان های سیرجان و بردسیر

ایـن  اعـام  بـا  دیـروز  نیـا  محمـودی  محمـود 
خبـر اظهـار داشـت: محمود گـودرزی وزیـر ورزش 
و جوانـان پنجشـنبه ۲۴ تیـر مـاه راهی شهرسـتان 
های سـیرجان و بردسـیر می شـود تا ضمـن بازدید 
از چنـد پـروژه ورزشـی ، وضعیـت ورزش ایـن دو 

شهرسـتان را ارزیابـی کنـد .
وی افـزود: دکتـر گـودرزی در ایـن سـفر ابتـدا از 
مجموعـه هـای ورزشـی امـام علـی )ع( ، مجموعـه 
تختـی و مجموعـه گل گهـر بازدیـد خواهنـد کرد و 
پـس از آن از سـالن ورزشـی محمـود آبـاد،  بازدیـد 
مـی کنـد.  محمـودی نیـا تصریـح کـرد: همچنیـن 
دکتـر گـودرزی ضمن بازدید از سـالن های ورزشـی 
در دسـت احـداث ملک آباد و نجـف آباد ، راهی نجف 
شـهر می شود تا سـالن ورزشی نجف شـهر را افتتاح 
کنـد. مدیر کل ورزش و جوانـان گفت: آخرین برنامه 
وزیر در سـفر یک روزه به سـیرجان حضور در جلسه 
شـورای ورزش این شهرستان است.  وی همچنین از 
سـفر وزیر به بردسـیر در این سـفر یک روزه خبر داد 
و گفـت: دکتر گودرزی همچنین عـاوه بر حضور در 
شـورای ورزش این شهرسـتان  از اسـتخر در دسـت 
احـداث بردسـیر و سـالن در دسـت احداث دشـتکار 

نیـز بازدید مـی کند. 

شروع یارگیری مس
در حالـی کـه کمتر از یـک ماه به آغـاز فصل۹5-

۹6 لیـگ دسـته یـک ایـران باقـی مانـده، کـم کـم 
تیـم هـای حاضر در این مسـابقات شـکل و شـمایل 
واقعـی تـری بـه خـود مـی گیرنـد و خـود را بـرای 
حضـور قدرتمنـد در این مسـابقات آمـاده می کنند. 
مـس کرمـان نیـز کـه بعـد از مشـخص شـدن کادر 
مدیریتـی و فنـی اش، تمرینـات خـود را آغـاز کرده 
ایـن روزهـا در حال جـذب بازیکنان جدیـد و تمدید 
قـراداد بازیکنـان مـورد نظر بـرای فصل آینده اسـت. 
احمـد زنـده روح، بهنام داداش ونـد، محمدرضازینال 
خیـری و احسـان پور شـیخ علی از جملـه بازیکنانی 
هسـتند کـه تا دیـروز قـرارداد خـود را تمدیـد کرده 
انـد. ضمـن اینکه تا کنـون تیم مس موفـق به جذب 
رضـا حیـدری از فجـر سپاسـی شـیراز، رضا سـتاری 
و رضـا حیـدری از مـس رفسـنجان، آرمـان شـهداد 
نـژاد از نیروی زمینـی تهران، امیرحسـین طاهری از 
تیـم هـای پایه مس، فرشـید علیزاده از نفت مسـجد 
سـلیمان، مهدی دغاغله از سـایپا، علیرضا قاسـمی از 
شـهرداری اردبیل و سـجاد اژدر از نسـاجی مازندران 

شـده است.

ابوذر پورباقری قوی ترین مرد 
استان کرمان 

مسـابقات قویتریـن مـردان اسـتان بـا حضـور ۸ 
شـرکت کننـده در اختیـار ابـاد برگـزار گردیـد.

پورباقـری  ابـوذر  مسـابقات،  از  دوره  ایـن  در 
ورزشـکار بـا اخاق مجتمع سـنگ آهن جـال آباد 
توانسـت بـا اقتـدار حریفان خـود را شکسـت داده و 
قویتریـن مرد اسـتان شـود. گفتنی اسـت پورباقری 
تاکنـون موفق به کسـب چندین عنـوان قهرمانی در 
مسـابقات مـچ انـدازی و قویتریـن مردان در سـطح 

شهرسـتان زرند و اسـتان شـده اسـت.

مـی خواسـتیم سـالم باشـیم تفریـح داشـته باشـیم بـه 
همیـن دلیـل ورزش را انتخـاب کردیـم آن هـم فوتسـال را.

بـه فوتسـال عاقـه و سـختی هایش را دوسـت داشـتیم، 
برای رفتن به تمرینات مسـافت را و برای حضوردر مسـابقات 
هزینـه هـا را نادیـده وقابـل چشـم پوشـی مـی دانسـتیم.اما 
حـاال مـی بینیم و می شـنویم که این مشـکات فقـط برای 
مـا بـوده اسـت و بس. مابقـی ایـن ورزش را با قشـنگی های 
دیگـرش انجـام مـی دهند، دل نگـران تامین سـالن و هزینه 
های آن و مخارج سـفرهای شـان برای مسـابقات نیسـتند و 
بـا وسـایل حمل و نقـل راحت و ایمـن جا بجا می شـوند اما 
مـا غـرق این مشـکات بودیم. بجـای آنکه فکـر و تمرکزمان 
را بـر روی فوتسـال مـان گذاریـم، بـه دنبـال حل مشـکات 
بودیـم و هسـتیم که بـرای خیلی هـا، مدت هاسـت برطرف 
شـده اسـت. مسـئولین مـا را نمـی بیننـد و شـاید هـم نمی 
خواهنـد ببیننـد، چون بـرای ما نه وقـت دارند و نـه امکانات 
و نـه بودجـه، حـال آنکـه بـرای دیگـران هم خواسـتند و هم 
داشـتند و هـم توانسـتتند! در مـاه مبـارک رمضـان همایش 
یـک روزه برپـا مـی کننـد فقط بـرای افرادی خـاص! و حتی 
نامـی از ما که بدعت گذار و فعالین فوتسـال کرمان هسـتیم 

در آن جمع شـنیده نمی شـود.
چـرا و برای چه؟ مشـکل چیسـت؟ تفـاوت گذاشـتن و نا 

عدالتـی تا چـه حد؟ چه کسـی پاسخگوسـت؟ 
اینهـا گوشـه ای از ناگفتـه هایـی اسـت از دل چندیـن 
دختـر فوتسالیسـت کرمانـی کـه پـس از مـدت هـا اکنـون 
بـه زبان شـان جـاری می شـود.بغضی که شـاید خیلـی دیر 
ترکیـده اما شـاید حال مشکاتشـان باشـد.اینها حرف های 
دل طاهـره حسـین خانـی مربـی قدیمـی کرمانـی و خواهـر 
فـرزاد کاپیتـان بـا سـابقه مـس کرمـان و فاطمه خسـرویان 
فوتسالیسـت چتـرودی اسـت کـه میهمـان روزنامـه پیـام 
مـا بودنـد تـا از ناعدالتـی هایـی کـه بـه گفتـه خودشـان در 
حـق ورزش و بخصـوص فوتسـال بانوان کرمان جاری اسـت 
بگوینـد. خواندن این دردل ها را به شـما پیشـنهاد می دهم.

فاطمه خسـرویان دانشـجوی چترودی رشته تربیت بدنی 
که حدود 5 سـال اسـت در فوتسـال فعالیت دارد چنین می 
گویـد: در مسـابقات لیـگ دسـته اول ۹۳-۹۴در قالـب تیـم 
منتخـب کرمـان وبـه نـام پمـپ کرمـان کـه از طـرف آقـای 
ارجمنـدی حمایـت مالـی می شـد، شـرکت کردیـم و نتایج 
نسـبتا قابـل قبولـی در دور رفت کسـب کردیم اما متاسـفانه 
در دور برگشـت بـا اینکـه کرمـان میزبـان بـود و هزینـه هـا 
کمتـر، امـا حامـی مالـی تیـم مـا حاضـر بـه ادامه همـکاری 
نشـد و بـا تصمیـم جمعـی بازیکنـان و مربیـان، بـا هزینـه 
شـخصی در دور برگشـت شـرکت کردیم و خوشـبختانه تیم 
آراد بـه لیـگ برتـر صعـود کـرد و مـا هـم علیرغـم تمامـی 
مشـکات در همـان لیـگ دسـته یـک ماندنی شـدیم.فصل 
گذشـته نیـز ایـن مشـکات کمـاکان ادامـه داشـت و کار تا 
جایـی پیش رفـت که تصمیم گرفتیم در مسـابقات شـرکت 
نکنیـم امـا بـاز هـم بخاطـر عشـق بـه فوتسـال و بـا هزینـه 
هـای شـخصی در مسـابقات دور رفـت کـه در کردسـتان و 
دور برگشـت در اصفهـان بـود شـرکت کردیـم و بـا تمامـی 
نامایمـات مسـئولین و سـختی هـای زیـاد باز هـم موفق به 
مانـدن در لیـگ دسـته اول ایـران شـدیم. امـا امسـال با این 
اوضاع تقریبا محال اسـت بتوانیم در مسـابقات حتی شـرکت 
کنیـم، چـه برسـد بـه اینکـه در لیگ یـک ماندنی باشـیم. 

اداره ورزش و جوانان مال همه است
 نه مختص یک تیم

 ایـن چنـد سـالی کـه مـن در فوتسـال فعالیـت دارم، 
ایـن  خیلـی چیزهـا دیـدم و تـا کنـون فکـر مـی کـردم 
مشـکات عـادی اسـت اما اکنون بـه این نتیجه رسـیدم که 
نـه، اصـا هـم عادی نیسـت! دو سـال اسـت که با  هـزاران 
سـختی و مشـقت و مشکات فراوان در مسـابقات لیگ یک 
شـرکت مـی کنیـم امـا تیـم هایی هسـتند کـه بـه راحتی 
و بـدون هیـچ دغدغـه فکـری و مـادی در مسـابقات لیـگ 
برتـر حضـور مـی یابنـد در حالی که نـه از نظر فنـی و نه از 
نظـر سـطح لیگـی کـه بـازی می کننـد هیـچ برتـری به ما 
ندارند،فقـط نـام تیـم هـا و نـام لیـگ هـا فـرق دارد. مربی 
تیم فو تسـال لیـگ برتری کرمـان درخواسـت 600میلیون 
تومـان پـول بـرای حضـور در مسـابقات لیـگ برتـر فصـل 
آینـده داده اسـت در حالـی کـه تیـم مـا بـا15 الـی ۲0 
میلیـون تومـان مـی توانـد در مسـابقات حضـوری فعـال و 
مثمرثمـر داشـته باشـد این درسـت که حضـور و تیم داری 
در تیـم برتـر هزینـه هـای بیشـتری را مـی طلبد امـا نه در 
ایـن حد تفـاوت. وقتـی از طریـق اداره کل ورزش و جوانان 
پیگیـر این مشـکات می شـویم مـی گویند مـا هزینه ها را 
بـرای تیـم هـای لیـگ برتری خـرج کـرده ایم و برای شـما 

بودجـه ای نمانده این در حالی اسـت که در سـر درب اداره 
نوشـته شـده اداره کل ورزش و جوانـان و نه فقـط تیم آراد 
کرمـان. هیئـت فوتبـال هـم راهی جز فـروش امتیـاز تیم و 
نشسـتن در خانـه بـه ما پیشـنهاد نمـی دهـد. در تیم های 
دیگـر بـه بازیکنـان پیشـنهاد پول می شـود اما بـرای ما که 
از اطـراف کرمـان و بـا هزینـه هـای شـخصی کـه فقـط به 
خاطـر عاقـه به فوتسـال در سـالنی که به لطف شـهرداری 
اختیـار آبـاد بـه خاطـر هزینـه کمتـرش در اختیار مـا قرار 
داده شـده، گـرد هم جمع می شـویم بسـیار سـخت اسـت 

کـه اینچنیـن تبعیضی را شـاهد باشـیم.
بخاطر سن و سال کم می خواستند محرومم کنند

امـا طاهـره حسـین خانی کـه خـودش یکـی از بازیکن و 

مربـی باسـابقه کرمـان محسـوب مـی شـود در این بـاره می 
گویـد: کرمـان جزاولیـن اسـتان هایـی در ایـران اسـت کـه 
فوتسـال در آن پایـه ریـزی و فعالیتش به همـت خانم قدس 
ولـی  در سـال1۳۸1 آغـاز گردیـد و مـن از اولیـن کسـانی 
بـودم کـه فوتسـال کار مـی کردم. یادمـه آن سـالها من و یه 
عـده دیگـری از بچـه هاکه حـدود ۲0 نفر بودیـم دائم از تیم 
منتخب کرمان برای شـرکت در مسـابقات کشـوری خط می 
خوردیـم و خانم ولـی همان اطرافیان خود را برای مسـابقات 
انتخـاب می کـرد، همین باعـث اعتراض ما به هیـات فوتبال 
شـد کـه ریاسـتش در آن دوران به عهده آقـای گنجعلیخانی 
بـود. خانـم قـدس ولـی بعـد از این اعتـراض ما کـه منجر به 
تاییـد و تذکـر آقـای گنجعلیخانی شـد، از کاربرکنـار و دیگر 
بـه همـکاری شـان ادامـه ندادنـد. ایـن باعـث شـد جومنفی 
بـر علیـه مـن در کرمـان بـه راه افتـاد چراکـه همـگان فکـر 
مـی کردنـد به واسـطه پارتـی بـازی میخواهـم در راس امور 
فوتبـال بانـوال کرمان باشـم بهمین دلیل به پیشـنهاد خودم 
مرضیـه مومنـی کـه هـم دوسـت و هـم تیمـی مـن بـود به 
عنوان ریاسـت کمیته فوتبـال بانوان کرمان انتخاب شـد.این 
انتصـاب اگرچـه ظاهـرا بـه خواسـته و انتخـاب مـن بـود اما 
بعدهـا متوجه شـدم کـه فقط قصـد دورزدن من را داشـتند! 
پـس از آن بـه سـفارش آقـای گنجعلیخانـی در یـک دوره 
کاس داوری شـرکت کـردم کـه آنجـا هـم توسـط شـخص 
خانـم ولـی بـه بهانـه اینکه مـن یک اغتشـاش گـرم و باعث 
اخـراج وی از هیـات کرمـان شـدم، مورد بـی احترامـی قرار 
گرفتم و چون ایشـان برد بیشـتری در فدراسـیون داشـتند، 
همـان اول دوره قصـد داشـتند بـه خاطـر سـن و تجربه کم، 
مـرا محـروم کنند  امـا آقای موسـوی صدر که مـدرس دوره 
بودنـد از مـن حمایـت کردند و مـن ایـن دوره  را با موفقیت 

سـپری کردم.
بعـد از بازگشـت بـه کرمـان بـه همت هیـات چنـد دوره 
کاس مربـی گـری و داوری در کرمـان بـر گـزار شـد کـه 
علیرغـم مخالفـت خانـواده ام  کـه از تمامـی نامایمـات و 
نامهربانـی هـای فوتبال آگاه بـود و همواره درصـدد منصرف 
کـردن مـن از ادامـه فعالیتـم مـی شـدند، در تمامـی آنهـا 
شـرکت و مـدارک آن را دریافـت کـردم. و بـه عنـوان داور، 
مربـی و بازیکـن کارم را فقـط به خاطرعشـق وعاقـه و فارغ 
از هرگونـه دریافـت مـادی در تیـم هـای مختلفـی از جملـه 
ماهـان، اختیـار آبـاد ، باغین و چتـرود ادامـه دادم و االن هم 

کـه بـه نـام تیم پمـپ کرمـان امـا فـارغ از هرگونـه حمایت 
معنـوی و مـادی از طرف دوسـتان و مسـئوالن کارم را ادامه 

دهم. مـی 
بخاطر مشاورین بد و افراد بی خرد قید

 تیم داری را زدند
وی دربـاره مشـکات این دو سـال حضور در لیگ دسـته 
اول ایـران معتقـد اسـت؛ ابتـدا قرار بـود ما با نام سامسـونگ 
کرمـان درمسـابقات حاضـر شـویم امـا خیلـی سـریع و در 
فاصلـه یـک ماه تا شـروع بـازی ها این موضوع کنسـل شـد 
و بـا توجـه بـه عنایـت خاصی کـه آقـای ارجمند بـه ورزش 
بانـوان داشـتند در کمـال رغبـت قبـول کردنـد کـه هزینـه 
هـای تیـم مـا را بپردازنـد و بـا ایـن روحیـه خـوب تمرینات 

تیـم شـروع شـد و مقدمـات حضـور در مسـابقات  کـه  قرار 
بـود در اندیمشـک برگـزار شـود، مهیا شـد اما شـوک جدید 
درسـت در لحظـات آخـر اعـزام به تیـم وارد شـد و در کمال 
تعجب ایشـان عدم تمایل خودشـان را برای تیـم داری اعام 
کردنـد. ایـن تصمیـم روحیـه تیـم را بـه هـم ریخت ولـی  با 
پادرمیانـی آقـای حـاج جعفـری و زنـدی، وی قبـول کـرد تا 
مقدمـات و هزینـه هـای ایـن اعـزام را متقبـل شـوند.اما چه 
اعزامی! مسـئولیت این اعزام را به شـخص دیگری سـپردند و 
این شـخص هم تا توانسـت از حسـن اعتمـاد و معرفت آقای 
ارجمنـدی اسـتفاده کـرد و هزینـه هـای سـفر را بـا کارهای 
ناسـنجیده شـان به یـک چهارم کاهـش دادند. خاصـه ما با 
هـزار مشـکل عجیـب و غریـب که خـودش قصه هفتـاد من 
کاغـذ می شـود، در این مسـابقات در کمـال ناعدالتی از نظر 
امکانـات شـرکت کردیم و برگشـتیم به کرمـان و خودمان را 
بـرای دور برگشـت کـه بـه میزبانـی کرمان قـرار بـود برگزار 
شـود آمـاده کنیـم، علیرغـم تمامـی عاقـه و تمایـل آقـای 
ارجمنـدی بـه تیـم داری ، فقـط به خاطـر مشـاورین و افراد 
بـی خـرد اطرافشـان که گـزارش هـای دروغ و بی اسـاس به 
ایشـان مـی دادنـد، بعـد از اتمـام دور رفـت دیگـر حاضـر به 
حمایـت نشـدند و مـا بـا هزینـه شـخصی کـه خود بچـه ها 
متقبـل شـدند در دور برگشـت شـرکت کردیـم و بـا کسـب 
رتبـه سـوم در لیـک یـک ماندنـی  شدیم.سـال گذشـته نیز 
بـا قـرض و هزینـه های شـخصی در مسـابقات کردسـتان و 
اصفهـان شـرکت کردیـم و با چنگ و دندان تیـم را در همان 
لیـگ نگـه داشـتیم اما اکنـون دیگر نمی شـود و نمـی توان 

بـه تنهایـی کاری کرد.
دیگر تحمل این همه ناعدالتی و دروغ پردازی و 

خودبزرگ بینی ها را ندارم
طاهـره حسـین خانـی در پایـان صحبـت هایـش ازاینکه 
هیـچ وقـت مشـکات خـود و تیمـش را رسـانه ای نکـرده 
اظهـار پشـیمانی مـی کنـد و مـی گوید: هـر زمان خواسـتم 
هـا  کارشـکنی  و  مشـکات  هـا،  ناعدالتـی  کمبودهـا،  از 
بگویـم همـواره مـرا از ایـن کار برحـذر کردنـد و تنهـا از من 
خواسـتند کـه تعریـف و تمجیـد کنـم و بـه بـه بزنـم و همه 
چیـز را عالـی جلـوه دهـم در حالـی کـه اینچنیـن نیسـت و 
مشـکات و تبعیـض هـا در ورزش اسـتان کرمان بیـداد می 
کنـد.از مصاحبـه بـا رسـانه هـا و مطبوعـات منع بـودم و اگر 
میخواسـتم چیـزی بگویـم بایـد بـا تاییـد آقایـان و خانم ها 

در هیـات فوتبـال و ورزش کرمـان بیـان می کردم. تـا امروز 
چیـزی نگفتیـم و از کسـی و چیزی گلـه نکردیم امـا اکنون 
کارد بـه اسـتخوانمان رسـیده ووقتـی مـی بینم خانـم ها که 
حتـی یـک دهـم مـن در تیـم هـای مختلف سـابقه بـازی و 
مربـی گری را ندارند و خودشـان را بانـی و همه کاره و بزرگ 
فوتسـال بانـوان کرمـان مـی دانند،دلم می سـوزد بـرای این 
ورزشـی کـه ایـن خانم هـا ادعـای آن را دارنـد، دیگر تحمل 
ایـن همـه ناعدالتـی و دروغ پردازی و خود بـزرگ بینی ها را 
نـدارم. ایـن هـا را گفتیم تا شـاید یکـی از مسـئوالن زحمت 
خواندنـش را بـه خودشـان بدهند و از منحل شـدن تیم ها و 
اضافـه شـدن بـه دخترانی کـه هر روز مسـیر یـک خیابان را 

بـدون هـدف بارهـا طی مـی کننـد، بگیریم.

درد و دل های طاهره حسین خانی، بازیکن و مربی فوتسال بانوان کرمان با پیام ما

اجازه مصاحبه نداشتم!

 فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )11-95( )نوبت دوم(

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شرایط ذیل  برگزار نماید. 
داوطلبــان واجــد شــرایط دارای شناســه ملــی اشــخاص حقوقــی ایرانــی مــی تواننــد از زمــان درج اولیــن نوبــت آگهــی بــا ارائــه معرفــی نامــه کتبــی در ســاعات اداری )شــنبه تــا ســه شــنبه  16-7 
و چهارشــنبه هــا7  -15( بــه دفتــر امــور قــرار داد هــا واقــع در کرمــان - بلــوار 22 بهمــن - حــد فاصــل ســه راه ادیــب بــا چهــار راه  شــعبانیه- شــرکت گاز اســتان کرمــان جهــت اعــام آمادگــی 
ــا 14 روز تقویمــی پــس از تاریــخ چــاپ آخریــن نوبــت آگهــی  ــه، تنظیــم و تکمیــل و حداکثــر ت ــاز را  تهی ــا توجــه بــه مفــاد آن مــدارک مــورد نی مراجعــه و اســناد ارزیابــی کیفــی را دریافــت و ب
بــه، دبیرخانــه کمیتــه فنــی و بازرگانی/هیئــت انتخــاب مشــاور )اتــاق 105( تســلیم نماینــد. بدیهــی اســت توزیــع اســناد مناقصــه منــوط بــه ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران توســط کمیتــه فـــنـــی و 
بازرگانــی مــی باشــد. )نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه: ضمانــت نامــه بانکــی/ رســید بانکــی( متقاضیــان مــی بایســت جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــه ســایت www.nigc-kerman.ir و پایــگاه 

اطــاع رســانی مناقصــات http://iets.mporg.ir مراجعــه و نســبت بــه ثبــت نــام در ســایت پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات اقــدام نماینــد.
نوبت اول: 95/4/15 - نوبت دوم : 95/4/23
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مرحله

تعداد 
مدت زمان شماره مجوزنوبت

مبلغ تضمین)ریال(اجرا ) روز(

ساخت ، نصب و اجرای 450 انشعاب سری در روستاهای 11/451761
120192/500/000  روز1395.1332دویکمنطقه رباط، منزل آباد، حسین آباد و توابع 

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

هر زمان خواستم از کمبودها، ناعدالتی 
ها، مشکالت و کارشکنی ها بگویم 
همواره مرا از این کار برحذر کردند و 
تنها از من خواستند که تعریف و تمجید 
کنم و به به بزنم و همه چیز را عالی 
جلوه دهم در حالی که اینچنین نیست 
و مشکالت و تبعیض ها در ورزش 
استان کرمان بیداد می کند.از مصاحبه 
با رسانه ها و مطبوعات منع بودم و اگر 
میخواستم چیزی بگویم باید با تایید 
آقایان و خانم ها در هیات فوتبال و 
ورزش کرمان بیان می کردم. تا امروز 
چیزی نگفتم و از کسی و چیزی گله 
نکردم اما اکنون کارد به استخوانم 
رسیده است

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir
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جامعه

اوائلـی کـه پـارک مطهـری افتتاح شـده 
کرمـان  باالخـره  می گفتنـد  مـردم  بـود 
بتواننـد  همـه  کـه  شـد  فضایـی  صاحـب 
رایـگان از زندگـی پرندگان دیـدن کنند و با 
محوطـه ی بزرگی کـه زیرتوری قرار داشـت 
چیـزی شـبیه به قفـس بزرگی دقیقا وسـط 
پـارک درسـت کـرده بودنـد و بـرای مـردم 
هـم جـذاب بـود هـر روز تعـداد زیـادی از 
مـردم بـه ایـن پـارک می آمدند تـا پرنـدگان زیبایـش را ببینند 
و از فضـای سـبز و آرامشـی کـه در پارک هسـت اسـتفاده کنند 
و لحظاتـی از زندگـی سـخت و ماشـینی دور بشـوند و بـه قـول 
کرمانی هـا “دو دقیقـه سـرمون رو پنـاه بگیریـم” کا پارک هـا 
فضاهایـی هسـتند که وظیفه دارنـد نقش ریه های شـهر را بازی 
کننـد و از طرفـی به واسـطه ی زندگـی  شـهری و آپارتمان هایی 
کـه بی شـباهت بـه قوطـی کبریت  نیسـتند این پارک هـا اندک 
فضایـی بـرای بچه هـا ایجـاد می کننـد تـا بدونـد و بـازی کننـد 
و بـرای والدیـن هـم گوشـه ی امنـی پدیـد می آورنـد تـا قدمـی 
بزنند و از استرسـی که هر روز به تن و روان شـان وارد می شـود 
بکاهنـد و بـه گونـه ای حتـی می تـوان گفـت کـه پارک هـا در 
شـهرها سـاخته می شـوند تـا جامعـه دچـار مشـکات جبـران 
ناپذیـر نشـود امـا گاهی هـم همین پارک هـا وظایـف دیگری را 
نیـز بـه عهـده می گیرنـد، مثـا پاتـوق اراذل و اوباش می شـوند 
و یـا پناهـگاه کارتن خواب هـا و معتادهـای بی خانمان می شـوند. 
امـا این تمام ماجرا نیسـت اعضـای NA هم در پارک ها جلسـه 
می گذارنـد و دور هـم جمع می شـوند و پاک بودنشـان را جشـن 
می کننـد و پیـام پاکـی را بـه دیگـران می دهند و عـده ای هم به 
ورزش و نرمـش مشـغول می شـوند و پدربزرگ هـا هـم بـا دیگر 
بازنشسـتگان محفـل می کننـد و داسـتان های شـیرین برای هم 
تعریـف می کننـد و خاصـه هـر پـارک مشتی اسـت از خـروار 
جامعـه ی اطـراف آن و دقیقـا هرچـه کـه در تمـام جامعـه بـه 
صـورت پراکنده قابل دیدن اسـت در پارک ها به شـکلی فشـرده 
دیـده می شـود و البتـه شـهرداری ها معمـوال تمام تاش شـان را 
می کننـد کـه چهـره ی پارک هـا را زیبـا نگهدارنـد تـا بـه رسـم 
دیریـن مـا ایرانی هـا صورتمـان را بـا سـیلی سـرخ کرده باشـیم 
و گاهـی حتـی صورت شـهرمان را با سـیلی سـرخ کرده باشـیم 
یکـی از نمونه هـای سـرخ کـردن صـورت شـهر بـا سـیلی مورد 

امیـد بقایی اسـت.
از ضلـع شـرقی پـارک مطهـری کـه وارد بشـوید بـا یـک 
کمـد و اسـباب و اثاثیـه منـزل و مقـداری ظرف و لبـاس مواجه 
خواهیـد شـد کـه پـدری به همـراه فرزند خردسـالش کنـار این 
وسـایل زندگـی می کنند پـدر پتویـی را کنار یکـی از نیمکت ها 
پهن کـرده و بـه همراه پسـر خردسـالش روی آن دراز کشـیده و 
فرزنـدش مثـل فرشـته ای آرام و معصـوم بـه خـواب رفتـه، پدر 

امـا بـا چشـمان بـاز به آسـمان نـگاه می کنـد و به قـول خودش 
)شـدیدا فکـری شـده( وی داسـتانش را اینگونه روایـت می کند:
مـن سـی و یـک سـال دارم و بعـد از اخـذ مـدرک دیپلـم 
در رشـته ی کامپیوتـر و بـه پایـان رسـاندن دوران سـربازی در 
ارتش، کارهـای مختلفـی انجـام دادم و از نجـاری تـا جوشـکاری 
و بنایـی و غیـره را یادگرفتـم و در حـال حاضر هم به واسـطه ی 
اینکـه پیدا کردن شـغل ثابت برای امثال ما دشـوار اسـت روزها 
مـی روم سـر میـدان و منتظر می مانم تا کسـی که دنبـال کارگر 
می گـردد مـرا بـه کار ببـرد و 10 الـی ۳0 هزارتومانـی را خـدا 
روزی مـن قـرار بدهـد و بـا ایـن روش روزگار می گذرانم تا اینکه 
چنـد هفتـه پیـش صاحب خانه کـه تقریبـا تنهـا صاحب خانه ای 
بـود کـه چیـزی بـه عنـوان پـول پیش)رهـن( طلـب نمی کـرد، 
گفـت منزلـم را می خواهـم و بایـد آن را تخلیـه کنـی و من هم 
چنـد وقتـی بـه دنبـال خانـه گشـتم تـا اینکـه باالخـره خانه ی 
مناسـبی را پیـدا کـردم و دقیقـا در همـان روزی کـه خانـه را 
تحویـل دادم و تمـام وسـایل خانـه را بـار یک وانت کـردم که به 
منـزل جدید ببـرم با صحنـه ی عجیبی مواجه شـدم و آن اینکه 
بـرادر صاحب خانـه ی جدیـد خانـه ای که قـرار بود به مـن اجاره 
بدهنـد را بـه شـخص دیگـری اجـاره داده و خانـواده ای در آن 
خانـه مسـتقر شـده اند و مـن هـم از اینجا رانـده و از آنجـا رانده 
آخریـن چیـزی کـه بـه فکرم رسـید همین پـارک مطهـری بود 
کـه بـه راننـده گفتم: بیشـتر از این نمی شـود دور شـهر چرخید 
کمـک کـن وسـایل را همین جـا کنارپـارک بگذاریـم. از فـردای 
آن شـب کذایـی صبح ها کنـار وسـایلم در پارک از خـواب بیدار 
می شـوم طاهـا بچـه ام را می گذارم کنار وسـایل و خـودم می روم 
بـه دنبـال خانـه و همینطور سـرمیدان بـرای کار کـردن چرا که 
اگـر یـک روز کارگـر روزمزد کار نکنـد خودتـان می دانید چه بر 
سـرش می آیـد. خاصه نیـروی انتظامـی و اجرائیات شـهرداری 
روز گذشـته آمدنـد و گفتنـد که بایـد از اینجا بروی و سـد معبر 
کـرده ای و مـا آمده ایـم تـا همـه چیـز را بـار کنیـم و ببریـم که 
بـا هـزار مصیبـت راضی شـدند کـه دو روز دیگر به مـن فرصت 
بدهنـد تـا خانـه ای پیـدا کنـم و وسـایلم را از کنـار ایـن پـارک 
ببـرم چراکـه چهـره ی شـهر را زشـت کـرده ام. گفتم خـوب من 
هـم یکـی از افـراد ایـن جامعـه ام چطـور زندگـی مـن شـهر را 
زشـت می کند؟مـن سال هاسـت کـه در انتخابات هـای مختلـف 
رای داده ام چـرا دسـتگاه های دولتـی بـه مـن کمکی نمی کنند؟ 
همسـر مـن به خانه ی پـدرش در یکی از شهرسـتان های کرمان 
رفتـه و منتظـر اسـت کـه این مشـکل حـل بشـود تا سـر خانه 
و زندگـی اش برگـردد و ایـن بچـه هـم از بی مـادری نجـات پیدا 
کنـد. اگـر مسـولین بـه داد مـا نرسـند چـه کسـی بایـد بـه داد 
مـا برسـد؟ موقعیـت فعلـی بـرای من اتفـاق افتـاده و بـه زودی 
می گـذرد، فعـا چـرخ بـه ایـن شـکل می چرخـد و بـه قـول 

معـروف این نیـز بگذرد.

ایـن یکـی از هـزاران نمونـه ی کارگـران شـهر ماسـت کـه بـا 
پیشـآمدهای این چنینـی بـه راحتـی امـکان دارد کـه از طبقـه ی 
خود بیرون بیافتد و از پرولتر* تبدیل بشـود به لومپن پرولتر** و 
خـدای ناکـرده به زودی اگر جامعه  جلـوی این روند را نگیرد تعداد 
زیـادی از ایـن کارگران روز مزد و فصلی به بـزه کاران و قاچاقچیان 
سـاکن بخـش تاریـک جامعـه می پیوندنـد. نیـازی به بر شـمردن 
نیسـت کـه هر کجا که آماربیـکاری باال رفت هم زمان سـطح جرم 
و جنایـت هم بـاال رفت و به تعداد بـزه کاران و بدکنش های جامعه 
افـزوده شـد می تـوان بـه تاریـخ دیترویـت نـگاه کـرد که پـس از 
بسـته شـدن کارخانه هـای ماشین سـازی چـه بر سـر شـهر آمد و 
دولـت آمریـکا هـم با بی توجهـی که به کارگـران آن شـهر کرد در 
مـدت کوتاهی شـهر را بدل بـه جوالنگاه خافـکاران نمود و بعدها 
مجبور شـد دسـت به دامن نیروهای ویژه و راهکارهای پیچیده ای 
بشـود تـا آنچـه از دیترویـت باقـی مانده بـود را نجـات بدهد حاال 
خوشـبختانه ما هنوز به آن جا نرسـیده ایم اما کمـاکان با آمار های 
خوشـبین دولتـی و بدبین غیـر دولتی مواجهیـم و نمی دانیم باید 
بـه کدام یـک اعتمـاد کنیم و حتـی اگر میانگینـی از ایـن دو آمار 

بگیریـم آنچنان بوی خوشـی به مشـام نمی رسـد.
 رییـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان کرمـان بـه 
ایسـنا گفـت: کرمـان جزو سـه اسـتانی اسـت کـه کمتریـن نرخ 
بیـکاری را در کشـور دارنـد. جعفـر رودری افـزود :سـهم جمعیت 
بـاالی 10 سـال اسـتان از کل جمعیت حـدود ۸۲ درصد اسـت و 
سـاالنه ۳7 هـزار نفر از جمعیـت جویای کار که قادر بـه انجام کار 

هـم هسـتند، وارد بـازار کار می شـوند.
محمـد حسـین امجـدی در مطلبـی بـا عنـوان نگاهی بـه نرخ 
بیـکاری  در کرمـان کـه در همین روزنامه به چاپ رسـید نوشـت: 
بـر اسـاس تازه ترین گـزارش مرکز آمار ایـران در خصوص وضعیت 
نیـروی کار در پاییـز ۹۴، نرخ بیکاری جمعیت 10 سـاله و بیشـتر 
اسـتان کرمـان ۹,5 درصـد بـوده اسـت. ایـن در حالـی اسـت که 
در ایـن فصـل، کشـور نـرخ بیـکاری 10,7 درصـد را تجربـه کرده 
اسـت. نـرخ بیکاری نشـان می دهد چنـد درصـد از جمعیت فعال، 
بیـکار هسـتند.  ایـن شـاخص در بیـن مـردان اسـتان 5,۹ درصد 
و در بیـن زنـان اسـتان ۲6,۳ درصـد محاسـبه شـده اسـت. تغییر 
نگـرش بـه فعالیـت زنان در محیـط خـارج از خانه، افزایش سـهم 
زنـان اسـتان در دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی و از همـه 
مهم تر مشـکات اقتصـادی خانواده ها، افزایش حضور زنان اسـتان 

در بـازار کار را موجب شـده اسـت.
همچنیـن نتایـج بیانگـر آن اسـت کـه نـرخ بیـکاری در نقـاط 
شـهری اسـتان بیشـتر از نقاط روسـتایی اسـت به طوری که نرخ 
بیـکاری در نقـاط شـهری 10,۳ درصـد و در نقـاط روسـتایی ۸,۳ 
درصـد اسـت. ایـن وضعیـت در کل کشـور نیـز برقـرار اسـت بـه 
طـوری که نرخ بیکاری نقاط شـهری کل کشـور 11,7 درصد ولی 
در نقـاط روسـتایی ۸,1 درصـد می باشـد. مهاجرت روسـتاییان به 
شـهرها بـه امید کسـب درآمد یکـی از دالیـل این افزایش اسـت.
از آمارهـای قابـل تأمـل این گـزارش نرخ بیـکاری افـراد 15 تا 
۲۴ سـاله اسـتان بـه عنـوان عرضـه کننـدگان بالقـوه نیـروی کار 
اسـت. نـرخ بیـکاری ایـن افـراد ۲7,۹ درصد بـوده اسـت در حالی 
کـه ایـن مقـدار در کشـور ۲5,۴ درصـد اسـت. شـایان ذکر اسـت 
نـرخ بیکاری مردان 15 تا ۲۴ سـاله اسـتان ۲0,۸ درصد و در زنان 

6۳,۴ درصـد گزارش شـده اسـت.
بایـد از پیـش آمـدن وضعیتـی کـه قبـا بارهـا آزمـوده شـده 
پیشـگیری کرد و هرچه سـریعتر حاال که استان ما پایلوت اقتصاد 
مقاومتی اسـت نگاهی هـم بـه بیکاری پنهـان و حاشیه نشـینی در 

دل شـهرها انداخت.
**پرولتـر بـه معنـی کارگـر و لومپـن پرولتـر به معنی کسـی 
اسـت کـه کار نمـی کنـد امـا سـهمی از تولید مـی خواهـد  مثل 
اراذل  و اوباشـی کـه مشـغول خـرده فروشـی مـواد مخـدر و یـا 
زورگیـری و حتـی واسـطه گـری آنچـه کـه قابـل واسـطه گـری 

اسـت کردن 

قنات های ایران و بیابان لوت چند 
قدم تا جهانی شدن

 چهلمیـن اجـاس کمیتـه میـراث جهانـی یونسـکو 
از بیسـتم تـا سـی ام تیرمـاه در اسـتانبول ترکیـه برگـزار 
می شـود و احتماال در روزهای پنجشـنبه، جمعه و شـنبه 
)۲۴ تـا ۲6 تیـر( به بررسـی پرونده هـای ۹ اثر طبیعی، 16 
اثـر فرهنگی و چهار سـایت طبیعی- فرهنگـی می پردازد. 
در  ثبت شـده  10۸سـایت  حفاظـت  وضـع  همچنیـن 
فهرسـت جهانـی و ۴۸ پرونـده میـراث درخطـر در ایـن 
چنـد روز مـورد بررسـی قـرار می گیرنـد.  ایـران نیـز در 
ایـن میـان پرونـده »بیابـان لـوت« را بـرای نخسـتین بار 
درحـوزه میراث طبیعـی و پرونده »زنجیـره ای یازده قنات  
ایرانـی« را درحـوزه میـراث فرهنگـی روی میـز یونسـکو 
قـرار می دهد. »محمدحسـن طالبیـان«، سرپرسـت گروه 
اعزامـی از ایران درباره  اشـکاالتی که بـه پرونده  بیابان های 
لـوت و قنات هـای ایـران وارد شـده، می گویـد: بـه پرونده 
بیابـان لوت اشـکال جزیـی گرفتند که طبیعی اسـت و ما 
در ایـن جلسـات حضور پیـدا می کنیم تا توضیحـات الزم 
را ماننـد پرونده هـای سـال های قبـل ارایـه کنیـم، امـا در 
مـورد پرونـده قنات هـا اشـکال مدنظـر به عرصـه و حریم 
برمی گـردد کـه بـه نظـرم ارزیـاب بـه دلیـل پیچیدگـی 
موضـوع، گزارش روشـن و دقیقی از وضـع عرصه و حرایم 
نتوانسـته اسـت به ایکوموس ارایه دهد و مـا باید با حضور 

در اجـاس توضیحـات الزم را ارایـه کنیم.ایسـنا

جانشین فرمانده ناجا:  
طرح ساماندهی تعطیالت در 

دستور کار مجلس است
 جانشـین فرمانـده ناجا با اعـام آخرین آمارهـا از نرخ 
سـرقت، قتل و جرایم خشـن به تشـریح اقدامـات ناجا در 
حـوزه مبـارزه بـا بدحجابـی، مواد مخـدر و کاهـش تلفات 
سـوانح رانندگـی پرداخت. سـردار اسـکندر مومنـی دیروز 
اولویـت مأموریت هـای پلیـس در  سـال ۹5 را اعـام کرده 
و گفتـه اسـت کـه ایـن اولویت ها در پنج دسـته مبـارزه با 
قاچـاق کاال و ارز، سـرقت، امنیـت اخاقـی، مواد مخـدر و 
تصادفـات جـاده ای قـرار می گیرد.  همچنیـن در کنار این 
پنج دسـته، موضوع آموزش از اولویت های پلیس در  سـال 
۹5 اسـت. در راسـتای این پنج مزیت، سـه قرارگاه رسمی 
راه انـدازی شـده اسـت کـه این قرارگاه ها شـامل مبـارزه با 
قاچـاق کاال، سـرقت و آمـوزش اسـت و احتمـال مـی رود 
ایـن سـه قـرارگاه در  سـال ۹6 نیز بـه فعالیت خـود ادامه 
دهنـد.  بـه گفتـه مومنی، در سـه ماهـه اول امسـال، آمار 
قتـل و جرایـم مسـلحانه بـه ترتیـب ۹ درصـد و 10 درصد 
کاهـش داشـته اسـت.   او در خصـوص آمـار کشـته های 
جـاده ای که از سـازمان پزشـکی قانونی دریافت می شـود، 
گفت:  سـال گذشـته با وجود تـردد 1۸ میلیون خـودرو در 
کشـور 16 هـزار نفـر تلفات داشـتیم، این آمار در  سـال ۸۴ 
و ۸5 بـا تـردد تنها هفت میلیون خـودرو ۲۸ هـزار نفر بود. 
تلفـات جـاده ای بـه جز  سـال ۹0 که کاهش چشـمگیری 
داشـت، هـر سـاله ۳ تـا 5 درصـد کاهـش می یابد کـه این 
امـر حاصـل آمـوزش، اطاع رسـانی و بهبود قوانین اسـت.  
سـردار مومنـی در بخـش دیگـری از سـخنانش گفـت: 
مأموریت هـای نیـروی انتظامـی در مبـارزه بـا بدحجابـی 
کمرنـگ نخواهـد شـد و نیـروی انتظامـی همـواره قانـون 
را اجـرا می کنـد؛ البتـه مأمـوران مبـارزه بـا بدحجابـی 
آمـوزش دیده هسـتند و بـرای ایـن امر گزینش شـده اند. 
وی افـزود: درخصوص ترافیک سـنگین جاده های شـمال 
کشـور متأسـفانه هیـچ راهی به جـز یک طرفه کـردن این 
محورهـا وجـود نـدارد؛ اما دولـت قصد تعریـض جاده ها را 
دارد.  همچنیـن سـاماندهی تعطیات بـه دولت و مجلس 
پیشـنهاد شـده اسـت.  به گفتـه جانشـین فرمانـده ناجا، 
جـاده کنـدوان حـدود ۸0 سـال پیـش راه انـدازی شـده و 
متأسـفانه ظرفیت این حجم از ترافیک را ندارد.  همچنین 
مـردم بـا توسـعه زندگی شهرنشـینی از هر فرصتـی برای 

سـفر اسـتفاده می کننـد. مهر

فتوای جدید 5 مرجع تقلید درباره رواج دروغ 
فضای مجازی: 

 نشر اکاذیب  در فضای مجازی 
حرام است

5 تـن از مراجـع تقلیـد شـیعه در فتاوایـی، انتسـاب 
اکاذیـب بـه افـراد در فضـای مجـازی از راه هایـی نظیـر 

سـاختن اکانـت و صفحـه جعلـی را حـرام دانسـتند.
حضرات آیات عظام سیسـتانی، شبیری زنجانی، صافی 
گلپایگانـی، مـکارم شـیرازی و سـبحانی بـه پرسـش های 
»شـفقنا« دربـاره شـایعات یـا دروغ هایـی کـه در فضـای 
مجـازی بـه دیگران نسـبت داده می شـود، پاسـخ داده اند. 
در متـن پرسـش ها و پاسـخ های این مراجع تقلید شـیعه 
آمـده اسـت:   بـا توجه بـه آن که فضای مجـازی به گونه ای 
اسـت که هر فـردی می تواند اکانتـی به نام افـراد باز کرده 
و شـروع بـه انتشـار مطلـب کند، بعضـا دیده می شـود که 
افـرادی اقـدام به بازکـردن اکانت در فضای مجـازی به نام 
افـراد دیگـر کـرده و از ایـن طـرق شـایعات یـا دروغ هایی 
را بـه دیگـران انتسـاب می دهنـد یـا به نـام افراد مشـهور 
دیدگاه های مجعولی را منتشـر می سـازند تا مخاطب خود 
را نسـبت بـه دیدگاه منتشـره قانع سـازند، مثـا جمله ای 
را کـه خـود سـاخته اند به نـام فـردی صاحب نظـر و مورد 
اعتمـاد منتشـر می سـازند و می گوینـد: ایـن سـخن مثا 
از فـان دانشـمند یـا مرجع تقلید یا شـخصیت برجسـته 
اسـت. نظـر حضرتعالی در این موارد چیسـت؟ آیـا دروغ و 
شـایعه در فضـای مجـازی با غیرمجـازی متفاوت اسـت؟ 
آیـا کسـی کـه چنیـن می کنـد، ضامـن اسـت؟ حضـرت 
آیـت اهلل سیسـتانی در پاسـخ بـه این پرسـش این فتـوا را 
صادر کرده اسـت: دروغ و تهمت به اشـخاص جایز نیسـت 
و فرقـی بیـن فضای مجـازی و غیر آن نیسـت.  همچنین 
بنـا بر فتـوای حضـرت آیت اهلل شـبیری زنجانـی: »چنین 
کارهایـی حرام اسـت و در بعضـی از مـوارد موجب ضمان 
اسـت.« حضرت آیـت اهلل صافـی گلپایگانی هـم دراین باره 
ایـن فتـوا را صـادر کـرده اسـت: »مطلبـی را بـه دروغ بـه 
کسـی نسـبت دادن حـرام اسـت و انتشـار آن هـم جایـز 
نیسـت و در مـواردی تعزیـر هـم دارد.« همچنیـن بنـا به 
فتـوای حضـرت آیـت اهلل مکارم شـیرازی: »ایـن کار نوعی 
تهمـت بـه دیگران اسـت و می دانیـم تهمـت زدن درهیچ 
مذهب و مکتبی جایز نیسـت«.  حضرت آیت اهلل سـبحانی 
هـم در فتوایـش آورده اسـت:  »دروغ بسـتن و افتـرا بـه 
دیگران و هتک حیثیت افراد حرام اسـت و در این مسـأله 
فرقـی بیـن انـواع وسـائل نیسـت؛ بنابرایـن دروغ و افترا از 

طریـق فضـای مجـازی نیز حرام اسـت.«

به بهانه ی پناه آوردن خانواده ای بی خانمان به پارک مطهری

 از پناهگاه پرندگان
 تا ماوای بی خانمانی

خبر

عرفان زارعی
erfan@

payamema.ir
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این یکی از هزاران نمونه ی 
کارگران شهر ماست که با 
پیشآمدهای این چنینی به راحتی 
امکان دارد که از طبقه ی خود 
بیرون بیافتد و از پرولتر* تبدیل 
بشود به لومپن پرولتر** و خدای 
ناکرده به زودی اگر جامعه  جلوی 
این روند را نگیرد تعداد زیادی از 
این کارگران روز مزد و فصلی به 
بزه کاران و قاچاقچیان ساکن بخش 
تاریک جامعه می پیوندند. 
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حاشیه

شـنبه شـب در دقایـق اولیـه بـازی فینـال »جـام 
و  فرانسـه  هـای  تیـم  بیـن   ۲016 اروپـا«  ملت هـای 
پرتغـال، »دیمیتـری پایـت« و »کریسـتین رونالـدو« با 
هـم برخـورد کردنـد و ایـن برخـورد منجـر بـه آسـیب 
را  بـازی  کـرد  تـاش  رونالـدو  رونالـدو شـد.  دیدگـی 
ادامـه دهـد امـا نتوانسـت و در حالـی کـه از درد اشـک 

تـرک کـرد. را  می ریخـت، زمیـن 
انـدک زمانـی پـس از این اتفـاق، در حالـی که هنوز 
بـازی جریـان داشـت، کاربـران ایرانی با فحاشـی در زیر 
پسـت های اینسـتاگرام پایـت، اعتـراض خـود را نشـان 

دادند.
البتـه تعـداد حمـات بـه صفحـه اینسـتاگرام پایـت 
زمانـی شـدت گرفـت کـه »عـادل فردوسـی پـور« در 
حیـن گـزارش بـازی در »برنامـه ۹0«، بـه ایـن موضوع 
اشـاره کـرد و گفت:»گویـا هم وطنانمون هم حسـابی از 
خجالـت پایـت دراومـدن در صفحه اجتماعـی اش، آخه 

چـه کاریه ایـن کار.«
اگرچـه فردوسـی پـور تاش داشـت بـه مخاطبانش 
تذکـر دهـد کـه ایـن رونـد صحیـح نیسـت اما هشـدار 
وی باعـث شـد هجـوم به صفحـه دیمتری پایت شـدت 
بیـش تـری پیـدا کنـد و حتـی یـک روز بعـد از پایـان 
بـازی هـای جـام ملـت هـای اروپـا، تفریـح ایرانی ها در 

صفحـه پایـت تمام نشـود.
آخریـن پسـت وی از بـازی  فینال، ۳60هـزار کامنت 
دریافـت کـرده کـه بیـش تـر ایـن کامنت هـا از سـوی 
قـرار  را مـورد فحاشـی  پایـت  ایرانی هایـی اسـت کـه 
پـا  و  دسـت  انگلیسـی  و  فارسـی  زبـان  بـه  داده انـد؛ 
شکسـته. البتـه پیام هـای کاربـران ایرانی به یک پسـت 
ختـم نشـده بلکـه آن هـا زیـر عکس هـای قبلـی ایـن 

بازیکـن فرانسـوی نیـز اظهـار نظـر کرده انـد.
اگرچـه بیـش تـر پیـام هـا توهیـن آمیـز هسـتند 
تـا  کرده انـد  تـاش  هـم  ایرانی هـا  از  عـده ای  امـا 
توهین کننده هـا را نصحیـت کننـد و برخـی دیگـر هـم 
فضـا را مناسـب بـرای تبلیغ صفحـه خود دیده انـد و به 

دنبـال فالوئـر بـه صفحـه پایـت آمده انـد.
کامنـت نویسـی کاربـران ایرانـی بـا بازتاب گسـترده 
ای در رسـانه هـای جهانی مواجه شـده اسـت، بـه ویژه 
عبـارت »son of a dog«. ولـی دیمیتـری پایـت در 
صفحـه اینسـتاگرامش هیـچ واکنشـی بـه کامنـت هـا 

نشـان نداده اسـت.
ایـن نخسـتین بار نیسـت کـه کاربـران ایرانی صفحه 
شـبکه اجتماعـی شـخصیت ها یـا حتـی سـازمان های 
شـناخته شـده را مورد هجوم و فحاشـی قـرار می دهند. 
آرژانتیـن  ملـی  تیـم  بازیکـن  مسـی«،  صفحه»لیونـل 
تاکنون سـه بـار مورد حملـه کاربران ایرانی قـرار گرفته 

اسـت؛ اولیـن حملـه بـه وی در زمان قرعه کشـی »جام 
جهانـی« ۲01۴ رخ داد. دومیـن بـار زمانـی بـود کـه 
مسـی در بـازی ایران-آرژانتیـن، در دقیقـه ۹1 به ایران 
گل زد. امـا سـومین بـار زمانی ایـن اتفاق افتـاد که این 
بازیکـن آرژانتینـی در صفحـه اینسـتاگرامش با انتشـار 
عکسـی از خـود و »آنخـل دی ماریـا«، دیگـر بازیکـن 
آرژانتینـی، ورود وی را بـه اینسـتاگرام تبریـک گفـت. 
بسـیاری از کاربـران ایرانـی تصـور کردنـد ایـن تصویـر 
مربـوط بـه بـازی ایـران و آرژانتیـن اسـت و بـه همیـن 
دلیـل بـار دیگـر بـا اسـتفاده از الفـاظ رکیـک و تبلیـغ 

تخلیـه چـاه، بـه او حملـه کردند.
 »فرنانـدا لیمـا«، مجـری قرعـه کشـی جـام جهانی 
۲01۴ هـم از حملـه ایرانی هـا در امـان نمانـد چـرا کـه 
نـوع پوشـش او باعث شـد تلویزیـون ایران مراسـم قرعه 
کشـی را سانسـور کنـد. اگرچـه لیمـا معنـی بسـیاری 
از پیام هـای توهین آمیـز را متوجـه نشـده بـود امـا در 
کل فهمیـد کـه نـوع پوشـش او مشـکل بـوده اسـت و 

در پیامـی قـول داد کـه در آینـده لبـاس پوشـیده تری 
بـر تـن  کند.

اینترنتـی  مهاجمـان  عاقـه  زمینـه  تنهـا  فوتبـال 
وقـت  وزیرامورخارجـه  فابیـوس«،  »لـوران  نیسـت؛ 
فرانسـه، سیاسـت مداری بـود کـه صفحـه فیـس بوکش 
در سـال 1۳۹۲ مـورد هجوم کاربران ایرانـی قرار گرفت 
نرسـیدن  نتیجـه  بـه  مقصـر  را  او  ایرانی هـا  کـه  چـرا 

می دانسـتند. زمـان  آن  در  هسـته ای  مذاکـرات 
صفحـه فیـس بـوک »آژانس فضایـی امریکا« )ناسـا( 
هـم یـک بـار مـورد هجـوم کاربـران ایرانـی در سـال 
۲01۲ قـرار گرفـت. البتـه بـا این تفـاوت که ناسـا خطا 
یـا اشـتباهی انجـام نداده بـود بلکـه شـایعه ای که هیچ 
مبنـای علمـی نداشـت، در بیـن ایرانی هـا پخش شـده 
بود که در ۲1 دسـامبر همان سـال پایان دنیا اسـت. اما 
وقتـی دنیـا تمام نشـد، برخـی از فعـاالن ایرانـی  فضای 
مجـازی، ناسـا را مقصـر اصلی بـاور غلط خود دانسـتند!

حملـه بـه صفحه هـای اجتماعـی، پدیـده ای جدیـد 

ایـران  بـه  تنهـا  را  موضـوع  ایـن  نمی تـوان  و  نیسـت 
محـدود کـرد بلکـه ایـن اتفـاق در نقـاط مختلـف دیگر 
دنیـا هـم رخ می دهـد. بـه تازگـی بسـیاری از کاربـران 
توییتـر بـه »هدر واتسـون«، بازیکـن تنیـس بریتانیایی 
کـه در بازی هـای »ویمبلـدون« باخـت، توهیـن کردند 
کـه واتسـون بـاز کـردن توییتـر را  مثل »خـود تنبیه« 

کـردن معرفـی کرد.
»ثابـت امینـی«، تحلیـل گـر شـبکه های اجتماعی و 
وبـاگ نویـس در زمینـه امنیـت دیجیتـال  مـی گوید 
کـه هجـوم بـه صفحه هـای شـبکه های اجتماعـی تنهـا 
مختـص ایرانی ها نیسـت:»این اتفاق برای افـراد معروف 
در سراسـر دنیـا می افتـد و خیلـی از هنرمنـدان هـدف 

ایـن حمـات قـرار می گیرند.«
»سـوزان«  بـه  توییتـر  کاربـران  حملـه  بـه  امینـی 
دختـر »رابیـن ویلیامـز«، کمدیـن معـروف هالیـوودی 
کـه خودکشـی کـرد، اشـاره می کنـد و می گویـد: »این 
حمـات باعث شـد تا مدتـی وی توییتر را تـرک کند.«
ایـن موضـوع سـبب شـد تـا توییتـر اعـام کنـد که 
قوانیـن خـود را بررسـی می کند تا جایی برای فحاشـان 

در ایـن شـبکه اجتماعی باقـی نگذارد.
امینـی تاکیـد می کنـد: »ایـن اتفـاق در همـه جـای 
دنیـا شـایع اسـت اگرچـه ممکـن اسـت شـدت آن در 
ایـران بیـش تـر باشـد کـه دلیـل آن می توانـد عـدم 
فرهنگ سـازی توسـط دولـت و هـم چنیـن تـازه بـودن 

ایـران باشـد.« شـبکه های اجتماعـی در 
شـبکه های اجتماعـی بـه افـراد اجـازه می دهنـد که 
چهـره و هویـت واقعـی خـود را پشـت اکانـت پنهـان و 
اقـدام کننـد و حتـی گاهـی چهـره ای را  جسـورانه تر 
کـه همیشـه در جامعـه پنهـان می کننـد، راحت تـر بـا 
نقـاب شـبکه های اجتماعـی به معـرض ظهـور بگذارند: 
»اصـوال افـراد بـا پروفایل جعلی یا ناشـناس ایـن کار را 
انجـام می دهنـد چـون احسـاس امنیـت می کننـد. در 
حقیقـت، افـراد در دنیـای مجـازی بـه دلیـل مجـازی 
بـودن، کارهایـی را انجـام می دهنـد که در دنیـای واقعا 
احتمـال انجـام آن هـا توسـط همـان افـراد خیلـی کم 
تـر اسـت.« اگرچـه بـا گـزارش دادن اکانت هـای جعلی 
و مزاحـم در شـبکه های اجتماعـی مختلـف، از جملـه 
را  آن هـا  می تـوان  اینسـتاگرام،  و  توییتـر  فیس بـوک، 
مسـدود کـرد اما زمانـی که حجـم هجوم ها زیاد اسـت، 

ایـن کار عمـا غیرممکـن می شـود.
بـه گفتـه امینـی، راه حـل فنـی بـرای مقابله بـا این 
هجوم هـا بـه جـز گـزارش و مسـدود کـردن حسـاب 
کاربـران وجـود نـدارد. او معتقـد اسـت: »بـه طـور کلی 
ایـن مشـکل بـا کار فرهنگـی و زمـان حـل می شـود تا 

فنی.« ترفندهـای 

 اطالعات

سکه

11,090,000 ریال طرح جدید

11,085,000 ریال طرح قدیم 

5,570,000  ریال نیم سکه 

ربع سکه  2,900,000 ریال

یک گرمی 1,880,000 ریال

طال

1,132,200 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,508,490 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

35,082 ریال دالر آمریکا

39,050 ریال یورو

9,580 ریال درهم امارت

5,320 ریال  یوآن 

46,500 ریال پوند

خودرو

سمند LX  29,844,000 تومان

رانا LX  33,382,000 تومان

سوزوکی ویتارا  125,011,000 تومان

سایپا SE 111     20,270,000 تومان

75,800,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,010,000 تومان

لیفان X60  61,100,000 تومان

77,900,000 تومان   S5 جک

49,310,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

19 تا 38 /ابری امروز

18 تا 36 /آفتابی فردا
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