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مهندس طبیبزاده
رییس اتاق بازرگانی
کرمان شد

سنگ تمام استانداری برای اولین بار در تاریخ ورزش کرمان
رزم حسینی استاندار کرمان:

دلواپسان بهانهگیر

مصرف بیش از یک سوم لوازم آرایشي در خاورمیانه با رقمي بالغ بر یک میلیارد و
ششصد و سي میلیون یورو در سال ،هفت برابر عمل جراحي زیبایي زنان و دختران
ما ،نسبت به ایاات متحده امریکا ،اعام ایران به عنوان پایتخت جراحي زیبایي
بیني جهان ،از سوي موسسات آماري مطرح دنیا ،تمایل روزافزون بانوان به نوع
متفاوت و آزادتر حجاب و مدلهاي شبه غربي ،علیرغم تمام هزینه و تاش مسئولین
براي حل معضل به اصطاح بدحجابي!!
آیا ما غربزده شدهایم ،آیا زنان ما ایمان و اعتقاد خود را از دست دادهاند ،اگر اینگونه
است ،پس اینهمه شهید ،آزاده،ایثارگر ،قهرمانان المپیک و المپیادهاي جهاني ،در
دامان چه کسي پرورش مییابد ،واقعیت این است اساسا انسان موجودي اجتماعي
است و هر انساني احتیاج دارد خود را به جامعه ثابت کند و دیده شود ،نیاز به تعامل
و ارتباط با دیگران ،براي هر انسان یک ضرورت فطري و اجتماعي است ،براستي
آیا در جامعهاي که ما براي بانوان خود ساختهایم ،این امکان وجود دارد که آنان به
جز آرایش ،جراحي و حجاب فانتزي ،وارد میدان جدیتري براي ابراز وجود و نشان
دادن استعدادها و قابلیتهاي خود شوند که حق هر انساني است.
با نگاهي دقیق به عملکرد مسئولین میتوان فهمید قبل از بیایماني و غربزدگي ،که
به عنوان دلیل ابتذال و به اصطاح بدحجابي زنان مطرح میشود ،فضاي بسته و
نامناسب براي فعالیت زنان و دختران ،آنها را به این سمت کشانده است ،از این رو
به جاي محکوم کردن زنان  ،بهانه گیری  ،و شانه خالي کردن از بار مسئولیت ،و
براي نجات از این مشکل اجتماعي ،گزیري نیست ،جز اینکه به زنان این سرزمین
 ،جایگاه و فرصتي مناسب داده شود تا به روشي درست توانمندیهاي خود را مطرح
کنند ،هر چند در دولت تدبیر و امید تاشهایي براي زمینهسازي فعالیت جدي
بانوان انجام گرفته و در کنار آن ،اقداماتي نمادیني هم صورت گرفته ،مثل واگذاري
پرچمداري کاروان ورزشي ایران به بانوان ،براي اولین بار در تاریخ حضور ما در
المپیک ،یا پیام تبریک اختصاصي دکتر روحاني به دختر قهرمان میهنمان ،اما این
اقدامات به هیچ وجه ،پاسخگوي نیازهاي واقعي زنان با استعداد و ایق کشورمان
نیست.
افتخارات غرورآفرین بانوان ایراني ،به رغم تمام محدودیتها و کاستیها ،در
عرصههاي جهاني ،مانند قهرماني زهرا نعمتي در لندن ،مدال کیمیا علیزاده در ریو،
و حضور افتخارآمیز ترانه علیدوستي در جشنواره کن و ...نشان داد ،اگر بجاي مبارزه
قهری با بدحجابي زنان و برنامههاي بياثر به اصطاح فرهنگي ،فرصت واقعي
به آنان داده شود ،هم انرژي و استعدادهاي آنها بابت کارهاي پوچ و ظاهري هدر
نميرود ،هم باعث افتخار و عزت ملي ميشوند ،هم دلواپسی کسانی که خود را
مخلوق برتر میدانند و به فکر تطهیر جامعه و جلوگیري از منکرات ،با استفاده از
خشونت و سرکوب هستند ،رفع ميشود.

عاوه بر جوایز کمیته ملی المپیک از
سوی استان به مدال آورندگان طا در
مسابقات پاراالمپیک  2016ریو50 ،
سکه طا به اضافه ایجاد شغل و تامین
یک باب منزل مسکونی در صورت
نداشتن منزل مسکونی ،اهدا می شود.
وی اظهار کرد :برای مدال آورندگان
نقره نیز  40عدد سکه ،ایجاد شغل و
اگر خانه نداشته باشند ،تامین یک واحد
مسکونی پیش بینی شده است .استاندار
کرمان گفت :مدال آورندگان برنز نیز
 30عدد سکه ،ایجاد اشتغال و تامین
واحد مسکونی در صورن نداشتن منزل،
دریافت خواهند کرد.

گفتگو با دکتر حامد ریحانی

حسین راغفر
معاون وزیر بهداشت:

جراح مغز و فوقتخصص ستون فقرات

به مناسبت روز پزشک

 ۳۰درصد

کسی از روی خوشی

مردم ایران گرسنهاند

مطلقا به هیچ پزشکی
مراجعه نمیکند

کشتی گیر سابق تیم ملی کشورمان و نایب قهرمان جام جهانی مسکو در گفت و گو با بیداری

تنها با سام و صلوات نمیتوان در المپیک نتیجه گرفت
علیرضا رضاییمنش کشتیگیر اسبق تیم ملی آزاد کشورمان و نایب قهرمان جام جهانی مسکو که حاا به عنوان مدرس فدراسیون مشغول انجام وظیفه است ،به دعوت هیات کشتی شهرستان
کرمان چند روزی را به کرمان سفر کرده بود تا به عنوان مدرس دوره ارتقا مربیگری به ایفای نقش بپردازد.
عضو سابق تیم ملی کشتی آزاد ایران میگوید برای موفقیت در المپیک باید هزینه کرد ،برنامه داشت و پس از آن انتظار کسب مدال داشت ،تنها با سام و صلوات نمیتوان در المپیک نتیجه گرفت.

آسانی نیست و قطعا رقبای ما برای کسب
مدال به این مسابقات میآیند.

آقای رضایی منش لطفا خودتان را
بیشتر معرفی کنید.

علیرضا رضایی منش عضو سابق تیم
ملی کشتی آزاد ایران هستم .در مدت
زمانی که به صورت حرفهای عضو تیم
ملی ایران بودم در رقابتهایی همچون
قهرمانی جهان در مسکو ،مسابقات
قهرمانی آسیا ،مسابقات دانشجویان جهان
موفق به کسب عناوین قهرمانی و نایب
قهرمانی شدهام .از سال  83به عنوان
مربی تیمهای ملی نوجوانان و جوانان و
مقطعی هم بزرگساان در تیمهای ملی
کشتی آزاد فعالیت داشتهام و اکنون نیز
به عنوان مدرس فدراسیون کشتی و به
دعوت هیات کشتی شهرستان کرمان،
اینجا هستم.

گویا از شما خواسته شده تا به عنوان
مربی در تیم ملی ووشو هم فعالیت
داشته باشید؟

بله! فدراسیون ووشو از من خواست تا
به دلیل آشنایی با برخی فنون پرتابی و چند مورد
تمرینی که شباهت زیادی با تمرینات کشتی دارد ،به
جمع کادر فنی تیم ملی ووشو اضافه شوم و به همین
دلیل من امسال با این فدراسیون همکاری جدیتری
را آغاز کردم و از  7شهریور تیم ملی عازم مسابقات
آسیایی خواهد شد.
از حضورتان در کرمان صحبت کنید ،شرایط
کشتی کرمان را چگونه ارزیابی کردید؟

در خصوص نتایج تیم ملی فرنگی چه
صحبتی دارید؟

به نظر من تیم فرنگی تاش زیادی کرد.
اگر این تیم اسیر برخی حواشی و اتفاقاتی
چون ناداوری نشده بود ما وضعیت بهتری
در المپیک داشتیم و قطعا با مدالهای
بیشتری به کار خود در این مسابقات پایان
داده بودیم .به نظر من بنا و شاگردانش
در این مسابقات زحمت زیادی کشیدند و
بخت و اقبال یار آنها نبود.

از فدراسیون کشتی صحبت کنید .این
فدراسیون چه وضعیتی دارد؟

اختیار دارد و همین موضوع برای ایجاد انگیزه در بین
ورزشکاران این استان کافی است .به عقیده من کار
و برنامهریزی اصولی در سطوح پایه و ردههای سنی
تاثیر زیادی در رشد و پیشرفت ورزش دارد و کرمان
نیز از این قاعده مستثنی نیست.
قبل از سفرم به کرمان فردی به من گفت ،این منطقه
استعداد آنچانی در ورزش ندارد ،من به وی گفتم
اشتباه میکنی ،کرمانیها در چند رشته در تیمهای
ملی سابقه حضور و عضویت داشتهاند حتی توانستهاند
مقام و عنوان کسب کنند.

آگاه و امکانات است .اگر همه این عوامل در کنار
هم جفت و جور شوند قطعا یک ورزشکار در مسیر
موفقیت و پیروزی گام برخواهد داشت.
متاسفانه وسعت دید برخی ورزشکاران و مربیان در
سطح شهرستانها کوتاه است و به کسب عنوان برتر
در سطح شهرستان و استان قناعت پیشه هستند ،به
نظر من مربیان ما باید به شکلی تفکرات خودشان
را ارتقا دهند که گویی با یک ورزشکار المپیکی کار
میکنند .ضمن اینکه توجه به مسائل روحی و روانی
از دیگر نکات مهمی است که معموا از سوی مربیان
نادیده گرفته میشود.

یک دوره کاس ارتقا برای مربیان از سوی هیات
در کرمان برگزار شد و در این چند روز ما ساعاتی به
صورت صبح و بعد از ظهر در کنار مربیان و کشتی برای کسب موفقیت چه برنامهها و سیاستهایی
در خصوص المپیک و تیم ملی کشتی آزاد
گیران کرمانی حضور داشتیم و برخی نکات فنی و باید طرحریزی و اتخاذ شود؟
اینکه برخیها میگویند استعداد اصلی ترین عامل صحبت کنید.
آموزشی را برای آنها ارائه کردیم.
در خصوص وضعیت کشتی کرمان باید گفت ،کرمان رسیدن به موفقیت است به نظر من اشتباه است ،پیشبینی من از تیم ملی کشتی آزاد کسب حاکثر 2
در ورزش و در برخی رشتهها استعدادهای خوبی در عوامل رسیدن به موفقیت تمرینات اصولی ،مربیان مدال از این مسابقات است .المپیک میدان ساده و

شده است.
به نظر من مسئووان ما نباید تنها در فاصله چند ماه
مانده به المپیک به فکر ورزش و حمایت از رشتههای
المپیکی باشند .به قول ورزشیها تنها با سام و
صلوات نمیتوان در المپیک موفقیتی را بدست آورد
و باید توجه بیشتری به ورزش و رشتههای ورزشی
داشت.

فدراسیون کشتی یکی از مهمترین
فدراسیونهای ورزشی کشور است .ما در
چند سال اخیر با مشکات مالی زیادی
روبرو بودیم .بودجه و اعتبار فدراسیون
دراین چند سال  100میلیارد تومان بوده صحبت پایانی؟
است ،که به عقیده خیلیها این مبلغ برای از مسئولین هیات کشتی شهرستان کرمان و به
یک فدراسیون پرکار و فعال اندک است .در این بین خصوص آقای مرتضی ایرانمنش ،تشکر و قدردانی
تنها  10درصد این مبلغ از سوی وزارت ورزش به میکنم .امیدوارم دیدگاه همه افرادی که در کشتی
فدراسیون پرداخت شده و مابقی با توجه به روابط کرمان مسئولیتی پذیرفتهاند بر مبنای کار و تاش و
و ارتباطات آقای رسول خادم به فدراسیون تزریق پیشرفت این رشته باشد.

تسلیت

جناب آقای علی جمیل کرمانی روزنامهنگار فرهیخته

درگذشت دایی بزرگوارتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن
مرحوم آرامش و مغرفت و برای بازماندگان صبر و بردباری از پروردگار متعال خواستاریم

همکاران و دوستانت در نشریه بیداری
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استاندار کرمان به مناسبت هفته دولت:

رسانهها نام مدیرانی
که پاسخگو نیستند
اعام کنند

استاندار کرمان در آستانه هفته دولت ضمن
یاد و گرامی داشت خاطره شهدا دولت شهیدان
باهنر و رجایی بیان داشت :از مجموع  526پروژه
آماده بهره برداری در استان  418مورد دولتی با
اعتباری بیش از  377میلیارد تومان و  108پروژه
خصوصی به مبلغ  930میلیارد تومان در سراسر
استان بهره برداری خواهد شد.
علیرضا رزم حسینی در جلسه کارگروه میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
کرمان اظهار کرد :در راستای سیاست راهبردی
استان کرمان که اقتصاد مقاومتی ،توسعه
اقتصادی با شعار وایت و توسعه بوده ،اقدامات
خوبی صورت گرفته و طرح های مختلفی در
هفته دولت در استان بهره برداری یا کلنگ زنی
می شود.
وی افزود :از مجموع  526پروژه آماده بهره
برداری در استان  418مورد دولتی با اعتباری
بیش از  377میلیارد تومان و  108پروژه خصوصی
به مبلغ  930میلیارد تومان در سراسر استان بهره
برداری خواهد شد.رزم حسینی با اشاره به اینکه
بیش از یک هزار و  802میلیارد تومان اعتبار
پروژه های بهره برداری و کلنگ زنی در هفته
دولت است ،تصریح کرد :پروژه های جدیدی که
آغاز می شود 125 ،مورد دولتی با  290میلیارد
تومان اعتبار و پنج پروژه خصوصی با 204
میلیارد تومان خواهد بود.
وی در ادامه بیان کرد :صنعت گردشگری در دنیا
شناخته شده و گردشگری در ایران با توجه به
ظرفیت های تاریخی ،صنعتی است که می تواند
درآمدزایی و ایجاد شغل کرده و کشورمان را به
دنیا معرفی کند.استاندار کرمان گفت :سازمان ها
برای تسهیل امر مردم به وجود آمد و اختاف به
وجود آمده در زمینه جواز تاسیسات گردشگری
بین میراث و اصناف نباید منجر به گفتاری مردم،
سرگردانی در ادارات و وقفه در سرمایه گذاری
شود.
وی افزود :برای تسهیل امور مردم بهتر است
کار طبق روال قبلی صورت بگیرد و در فرصت
پیش رو اداره میراث و صنعت و معدن استعامات
جدید را دریافت و تعیین تکلیف کنند.رزم حسینی
با اشاره به فرا رسیدن هفته دولت و لزوم اطاع
رسانی خدمات دولت به مردم تصریح کرد :از
همه مدیران دولتی تقاضا می کنیم به مردم
و رسانه ها پاسخگو باشند و خدمات دولت را
آنچنان که وجود دارد به اطاع مردم برسانند.
وی بیان کرد :مردم باید آگاه شوند به دولتی که
رای داده اند ،چه خدماتی برایشان انجام داده و
ارزش هر دولتی به کارنامه اش است و رسانه ها
می توانند چنانچه بعد از سه بار مراجعه پاسخی
را دریافت نکردند ،نام آن مدیر را اعام کنند.
استاندار کرمان گفت :خدمات مختلفی در روستاها
صورت گرفته و بنده آدم سیاسی نیستم و حق هر
کسی هست که از خدمتگزاران تمجید کرده ،زیرا
خدمات جاودانه ای در استان صورت می گیرد.
وی افزود :کشورمان عقب افتادگی تاریخی 300
ساله در همه حوزه ها دارد اما می توانیم این
فاصله را کوتاه کنیم و دولت خدمات بسیاری در
دستگاه های مختلف انجام می دهد.
رزم حسینی تصریح کرد :مدیران باید کاستی ها
را به مردم بگویند و در صورتی که مردم آگاه
شوند ،قضاوت درست می کنند .مردم استان
کرمان باید بدانند ساانه یک هزار و  800میلیارد
تومان پول نقد یارانه را دریافت کرده و بودجه
عمرانی استان  200میلیارد تومان است ،با این
وضعیت چه انتظاری دارند؟
استاندار کرمان با بیان اینکه آگاهسازی و اطاع
رسانی رسالت قلم است و اگر اطاع رسانی
درست به مردم صورت بگیرد ،موجب افزایش
اعتماد آنها می شود ،گفت :چرا عمرمان را با
محافظه کاری تلف می کنیم؟ رسانه ها باید به
میدان بیایند و هر کس از هر جناحی پاسخگوی
عملکرد خودش است.رزم حسینی تاکید کرد :باید
فرهنگ آزادگی و حریت در سراسر استان کرمان
و در بین مسووان ،مردم و رسانه ها نهادینه شود
و باید بتوانند برای مردم خدمات و حتی کاستیها
را اطاع رسانی کنند

دوره سوم سال بیستم شماره 786

سنگ تمام استانداری برای اولین بار در تاریخ ورزش کرمان
استاندار کرمان در آئین بدرقه ورزشکاران
پاراالمپیکی بر حمایت از قهرمانان ورزشی
تاکید کرد و گفت :همه باشگاه های ورزشی
در استان کرمان در حال هدایت ورزشکاران
به سمت بومی سازی قهرمانان ورزشی
هستند.
رزم حسینی در مراسم بدرقه ورزشکاران
اعزامی به مسابقات پاراالمپیک ریو 2016
اظهارداشت :ورزشکاران معلول ثابت کرده اند
که معلولیت مانعی برای پیشرفت و موفقیت
نیست و این موضوع می تواند درسی برای
دیگران باشد .وی با تاکید بر اینکه استان
کرمان باید صاحب نامدارانی با نام بومی این
استان باشد ،تصریح کرد :از ابتدای فعالیت
در استان کرمان به دنبال تدوین سند توسعه
ورزش استان بوده ایم تا منجر به قهرمان پروری
ورزشکاران و سرمایه گذاری در رشته هایی شود که
استان کرمان در این زمینه ها قابلیت و ظرفیت دارد.
استاندار با اشاره به سند ورزش استان کرمان
خاطرنشان کرد :براساس این سند تاش شده تا
امکانات موجود در استان به نحوی مورد استفاده قرار
گیرد که کسی از نبود امکانات ورزشی نگرانی نداشته
باشد .وی از هیات ورزشی جانبازان و معلوان استان
کرمان نیز تقدیر کرد و ادامه داد :این هیات توانسته
طی یکسال تعداد ورزشکاران پاراالمپیکی را به دو
برابر افزایش دهد.رزم حسینی ضمن گرامیداشت
یادو خاطره شهدای دولت گفت :اگر کاری کرده ایم
وظیفه ما بوده است و یکی از وظایف حاکمیت این
است که در حوزه ورزش و سامت جامعه کار کنند.
استاندار کرمان از زهرا نعمتی به عنوان اسطوره
ورزشی یاد کرد .
وی به موضوع ورزش بانوان نیز اشاره و بیان کرد:
باور ما بر این است که همانگونه که در فعالیت های
اقتصادی استان کرمان به سمت خوبی در حال
حرکت هستیم و الگوی بومی اقتصاد مقاومتی تدوین
شده و در حال تبدیل به الگویی کشوری است ،در
حوزه ورزش نیز باید طرحی نو در اندازیم زیرا مادران

سالم تربیت کنندگان فرزندان سالم خواهند بود .وی
اظهار داشت :وظیفه ما و یک ضرورت اجتناب ناپذیر
است که در حوزه ورزش بانوان سرمایه گذاری کنیم.
رزم حسینی ادامه داد :مطالبه گری بانوان نیز در
این حوزه ستودنی است و این مطالبه گری منجر
به پرورش قهرمانانی چون زهرا نعمتی ،کردستانی
و ایرانمنش می شود..رزم حسینی تاکید کرد :صدا و
سیما باید مسابقات را به صورت زنده پخش کند تا
مردم به صورت مستقیم شاهد افتخارآفرینی فرزندان
دیار کریمان باشند و فضای جامعه فضایی سرشار از
شادی ونشاط باشد.
وی در پایان تصریح کرد :به جز جوایز کمیته
ملی المپیک به مدال آورندگان طا در مسابقات
پاراالمپیک  2016ریو 50 ،سکه طا به اضافه ایجاد
شغل و تامین یک باب منزل مسکونی در صورت
نداشتن منزل مسکونی ،اهدا می شود .وی اظهار
کرد :برای مدال آورندگان نقره نیز  40عدد سکه،
ایجاد شغل و اگر خانه نداشته باشند ،تامین یک واحد
مسکونی پیش بینی شده است.استاندار کرمان گفت:
مدال آورندگان برنز نیز  30عدد سکه ،ایجاد اشتغال
و تامین واحد مسکونی در صورن نداشتن منزل،
دریافت خواهند کرد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان نیز در
این آئین گفت :سه هزار نفر از معلوان و
جانبازان استان کرمان در میادین ورزشی
حضور دارند که از این تعداد  500نفر در
رده قهرمانی رقابت می کنند.عباس صادق
زاده افزود :وجود استعدادهای ورزشی باا در
بین معلوان و جانبازان وظیفه ما را در قبال
این افراد افزایش می دهد .وی با بیان اینکه
امسال  10درصد از ورزشکاران اعزامی به
پاراالمپیک از استان کرمان هستند ،گفت:
امیدواریم که بتوانیم دین خود را در حوزه
ورزش با حمایت شایسته از ورزشکاران ،ادا
کنیم.
مشاور استاندار و مدیرکل امور بانوان
استانداری کرمان نیز در این نشست گفت:
ورزشکاران پاراالمپیک با همت و تاش خود به این
جایگاه رسیده اند و حمایت های استاندار کرمان در
حوزه ورزش زمینه را برای حماسه آفرینان ورزشی
فراهم کرده است.
فاطمه سادات حسینی ادامه داد :ورزشکاران را باید
به عنوان الگوهای توانمند به نسل جدید معرفی
کرده و سپس از این فرصت مناسب برای بهداشت
اجتماعی جامعه کمک بگیریم.
مشاور ورزشی استاندار کرمان نیز گفت :تنها
المپیکی اعزامی به ریو بوده ام و جا داشت که
سایر جوانان کرمان نیز با من حضور داشته باشند.
زهرا نعمتی افزود :اان می بینم که استان کرمان
در پاراالمپیک جهش خوبی داشته است و نشان از
مدیریت خوب در این حوزه دارد.وی تصریح کرد:
چرا در حوزه المپیک ورزشکاران کمتری داشتیم
و امیدوارم در این حوزه نیز ورزشکارن بیشتری
داشته باشیم تا پرچم کرمان را بیشتر باا ببریم.
استاندار کرمان ،اداره کل بهزیستی وچندین موسسه
خصوصی برای بدرقه هر یک از اعضای تیم اعزامی
کرمانی به پاراالممپیک مبلغ یکصد میلیون ریال و
دو سکه تمام بهار آزادی در نظر گرفتند.

در دهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی

حسین راغفر معاون وزیر بهداشت:

 ۳۰درصد مردم ایران گرسنهاند

معاون وزیر بهداشت با ارائه گزارشی از آسیبهای
اجتماعی در کشور گفت :در حال حاضر  30درصد
مردم کشور گرسنه اند و نانی برای خوردن ندارند که
این آمار را وزارت رفاه هم تایید می کند .علی اکبر
سیاری با بیان اینکه طی چند دهه اخیر شرایط زندگی
مردم بر اساس شاخص های مختلف سخت تر شده
است اظهار کرد :نابرابری های پنهان در جامعه رو به
افزایش است .به گفته معاون وزیر بهداشت ساانه
 700هزار نفر در ایران به دلیل هزینه های درمان
ورشکست می شوند .وی در گفتگو با فرارو گفت:
«گسترش فقر دایل مختلفی دارد که می توان آن
را در سه سطح خُ رد ،میانه و کان بررسی کرد .در
سطح خرد به رفتارها فردی و رفتار بنگاهها توجه
می شود .در سطح میانه به کاستی های نهادی و در
سطح کان به کاستی های ساختاری توجه می شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد« :در علل بیرونی سطح
خُ رد می توان به تصادفات افراد اشاره کرد که باعث
می شود نان آور یک خانواده فوت شود و هیچ نظام
حمایتی هم وجود ندارد و لذا همسر و فرزندان این
فرد عما در چرخه فقر قرار می گیرند.
معاون وزیر کشور:

تورم از  4۳به  9درصد
کاهش یافته است

مهندس طبیب زاده رییس اتاق بازرگانی کرمان شد
سید مهدی طبیب زاده در دهمین نشست هیات
نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
استان کرمان با کسب حداکثر آرا به عنوان رئیس
این اتاق انتخاب شد.پس از اینکه محسن جالپور
به دلیل بیماری از سمت رئیس و عضو هیات
نمایندگان اتاق کرمان استعفا کرد ،دهمین نشست
هیات نمایندگان به منظور انتخاب رئیس و اعضای
هیات رئیسه پارلمان بخش خصوصی استان کرمان
برگزار و سیدمهدی طبیب زاده به عنوان رئیس،
مهدی سیاوشی نایب رئیس اول ،محمد جالمآب
نایب رئیس دوم ،محسن رشیدفرخی خزانهدار و

آیتا ...هاشمی رفسنجانی

اگر تحریم ها نبود امروز در نقطه اوج پیشرفت و توسعه بودیم

اگر تحریم ها نبود امروز در نقطه اوج پیشرفت و
توسعه بودیم منتها آن  8- 7سال تحریم خیلی
صدمه زد .گرچه بعضی این تحریم ها را نعمت خدا
محسوب می کنند ،البته برای گول زدن مردم ،چه
نعمتی دارد تحریم؟چرا باید خودمان را محدود بکنیم
به این حرفهایی که من درآوردی است! اینها به
اسم انقاب و اسام و ...به خورد مردم این جوری
این حرفها ندهند ،واقعا این حرفها چه فایده ای
دارد؟آیت اه هاشمی رفسنجانی در سخنانی منتشر
نشده در اجاس آموزش و پرورش از دایل خود
برای تداوم دولت روحانی تا سال  1400گفت.آیت
اه هاشمی رفسنجانی در سخنانی منتشر نشده در
اجاس آموزش و پرورش از دایل خود برای تداوم
دولت روحانی تا سال  1400گفت.اگر می بینید که
آلمان و ژاپن این روزها هنوز محکمترین اقتصاد دنیا
را دارند اینها بعد از جنگ جهانی دوم و محروم و
ممنوع شدن از اینکه که نیروی نظامی داشته باشند
 -خوب نیروهای نظامی بیشترین خرج های را در

کشورهای در حال جنگ می بردند -پول هایشان
آزاد شد و رفت دنبال کارهای علمی تا اقتصادی
علمی و دانش بنیان برای خودشان درست کردند،
این راه  -اان -باز شده در ایران ،شما معلمان
شما مدیران شما دلسوزان کشور و مربیان باید وارد
این فضا بشوید مطمئنم که دوره دوم دولت آقای
روحانی می تواند ما را به آنجا برساند .بسیاری از
این سم پاشی هایی که اآن می شود اهانت هایی
که اان می شود هوچی گری هایی که می شود
برای این است که -کشور -به آنجا نرسد .این
کار خطرناک است .همه ما باید دست به دست هم
بدهیم فرقی نمی کند ،اصول گرا و اصاح طلب و
معتدل و همه اینها بااخره بچه های این انقابند،
اینها همه فرزندان امام اند ،فرزندان رهبری هستند.
هدفشان هم اعتای کشور و ملت و سعادت مردم
باید باشد .سر دعواهایی که داریم اختافات سیاسی
که دارند که نباید منافع کشور قربانی بشود ،نباید
آینده نظام زیر سوال برود و اینجوری در بیاید که

برای اولین بار سکان ورزش استان
در دست بانوی کرمانی

معاون توسعه منابع و پشتیبانی ورزش و جوانان
استان کرمان
نظر به تعهد و تخصص جنابعالی در امور اجرایی و
ورزشی با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان منصوب می
شوید.
امید است با اتکال به خداوند برای خدمت رسانی
صادقانه و متناسب با شان واای مردم شریف آن
طی حکمی از سوی سید مناف هاشمی معاون توسعه استان موفق و موید باشید».
و پشتیبانی وزیر ورزش و جوانان دیبا کانتری به کانتری پیش از این معاون توسعه منابع و پشتیبانی
عنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان ورزش و جوانان استان کرمان بود که با این حکم
با حفظ پست سازمانی در سمت سرپرست ادراه کل
کرمان منصوب شد.
ورزش و جوانان استان کرمان هم خدمترسانی می
در این حکم آمده است؛
کند.
«خانم کانتری

حمید عزتآبادیپور به عنوان دبیر هیات رئیسه تا
پایان هشتمین دوره فعالیت هیات نمایندگان انتخاب
شدند.
گفتنی است سیدمحمدابراهیم علوی نیز به عنوان
سیزدهمین نماینده اتاق کرمان در هیات نمایندگان
اتاق ایران معرفی شد.همچنین پیش از این
محمدحسین اکبری به جمع هیات نمایندگان اتاق محمدحسین مقیمی معاون وزیر کشور در گفتگویی
کرمان راه یافته بود .وی در انتخابات هشتمین دوره بیان داشت :منتقدین دولت حاضر نیستند بپذیرند
هیات نمایندگان در گروه بازرگانی عضو علی البدل دولت در تامین امنیت و آرامش مردم ،سیاست
بود که با استعفای محسن جالپور از این گروه ،خارجی ،آموزش و پرورش ،بهداشت و درمان
و فعالیتهای جاری کشور اقدامات گسترده و
محمدحسین اکبری جانشین وی شد.
ارزشمندی انجام داده اما در گوشه و کنار کشور
جستجو می کنند تا یک نارسایی و مساله کوچک
را در تریبونهای مختلف و نماز جمعه عنوان کنند.
نه فقط در صدا و سیما و برخی تریبونها بلکه در
همه حوزه های مربوطه ،موفقیتهای دولت یازدهم را
بگونه ای جلوه می دهند که گویی دولت در پی آن
است که مردم را در تنگنا قرار دهد ،این اقدامات در
نهایت موجب یاس و ناامیدی مردم می شود.زمانی
که دولت یازدهم کار خود را شروع کرد میزان تورم
 43درصد بود ،اگر دولت همه وقت خود را بر مذاکره
و برجام گذاشته پس چگونه این میزان امروز به 9
درصد کاهش یافته است.
دارید می بینید .همین اان ما یه آلودگی هایی داریم وی افزود :رشد منفی اقتصادی 6،7درصدی ،بیکاری
می بینیم این هم یکی از بحث هایی است که می  13درصدی ،رکود و پایین آمدن قیمت و صادرات
خواستم با شما داشته باشم که باید خیلی مواظب نفت ،کاهش شدید تولید و کارخانه های بسیاری
باشید ،در کشورهای منطقه ببینید همه جا آلوده که به دلیل سیاستهای اقتصادی آن دوران تعطیل
هستند به تروریست وجنگ و خونریزی و ناامنی .شد و امروز به پای این دولت گذشته اند همه نتیجه
اما این ایران در این جهنمی که اطراف ما اان عملکردهای قبل است.معاون وزیر کشور ادامه داد:
داره شکل می گیرد مردمش می توانند امن زندگی طی سه سال اخیر دولت تاشهای زیادی کرد تا
بکنند  -واقعا -اگر تحریم ها نبود امروز در نقطه اوج امروز رشد اقتصادی منفی  6،7درصدی کشور به سه
پیشرفت و توسعه بودیم منتها آن  8- 7سال تحریم درصد و تا پایان امسال به پنج درصد برسد.وی گفت:
خیلی صدمه زد .گرچه بعضی این تحریم ها را نعمت کسانی که رشد اقتصادی هشت درصدی کشور را به
خدا محسوب می کنند ،البته برای گول زدن مردم ،رغم وجود درآمدهای سرسام آور و دارهای نفتی
چه نعمتی  -دارد تحریم؟
به  6،7درصد رساندند نباید از ما سئوال کنند بلکه
فقط مردم این حق را دارند.مقیمی افزود  :هم اکنون
دولت تورم را از  43درصد به  9درصد ،بیکاری را به
احضار محمدرضا خاتمی
 13درصد رسانده است و امسال از رکود هم عبور
می کنیم.
به دادسرای اوین

محمدرضا خاتمی از احضار خود به دادسرای اوین
خبر داد .محمدرضا خاتمی در گفتوگو با ایلنا با اعام
خبر احضار خود عنوان کرد« :امروز برگ احضاریه به
من اباغ شد و طبق قانون  5روز برای مراجعه به
شعبه مذکور فرصت دارم».او در مورد دلیل احضار
خود گفت« :در احضاریه اباغ شده دلیل آن قید
نشده است اما فکر میکنم در راستای مسائل گذشته
در خصوص فعالیتهای بنده باشد».نایب رییس
مجلس ششم افزود« :بر همین اساس در روزهای
آینده به شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین مراجعه
خواهم کرد.او پیش از این نیز به دلیل سخنرانی در
مراسم روز دانشجوی سال گذشته به دادسرا احضار
شده بود .زهرا اشراقی ،همسر محمدرضا خاتمی با
انتشار برگه احضاریه در صفحه اینستاگرام خود از
احضار همسرش به دادسرای اوین خبر داده بود.

پرواز آزاد از استان کرمان
به عتبات عالیات نخواهیم داشت

رییس سازمان حج و زیارت استان کرمان با بیان
اینکه بحث پزشکی ،بیمه و روادید عتبات عالیات در
اسل جاری بصورت ریالی صورت می گیرد ،اظهار
کرد :در استان کرمان پرواز آزاد به عتبات عالیات
نخواهیم داشت.روح اه صاحبی در نشست کارگروه
یاوران معنوی اربعین حسینی (ع) استان کرمان با
ارایه گزارشی از عملکرد استان کرمان در اعزام به
عتبات عالیات گفت :در اربعین سال گذشته برای 38
هزار نفر ویزا در استان کرمان صادر شد که  10یا
 12هزار ویزا متعلق به استان های همجوار و مابقی
متعلق به استان کرمان بوده و پیش بینی می شود
امسال 50هزار نفر زائر ثبت نام کنند.
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مقال و مجال
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۳

به مناسبت روز پزشک
گفتگو با دکتر حامد ریحانی جراح مغز و فوقتخصص ستون فقرات

روایت پرواز

کسی از روی خوشی مطلقا به هیچ پزشکی مراجعه نمیکند ،سالهاست کسی حال من را نپرسیده

شهید شجاع الدین تاج الدینی
شهادت  30:امرداد ماه 1373
جانباز شیمیایی
زندگی نامه

شهید تاج الدینی در یک خانواده مذهبی و
مومن دیده به جهان گشود بعد از اینکه دوران
تحصیل را پشت سر گذاشت در دانشکده توپخانه
 55اصفهان خدمت خود را آغاز کرد.به عنوان
فرمانده توپخانه  55اصفهان در جبهه حضور پیدا
کرد.از آنجاییکه همسر ایشان کارمند بیمارستان
بودند و دو فرزند خردسال نیز داشتند گویا می
دانست دیگر آمدنی در کار نیست بنابراین از
همسرش تقاضا کرد که از بیمارستان استعفا
داد و تمام توان خود را صرف بزرگ نمودن
فرزندانش نماید.ایشان بعد از تاشهای فراوان
به وسیله بمباران شیمیایی در جزیره مجنون
مصدوم و سپس در بیمارستان ارتش تهران به
شهادت رسید.

تیم کمیل کریمان
در لیگ برتر نوجوانان

تیم کمیل کریمان در سال جاری در مسابقات
لیگ برتر نوجوانان کشور و لیگ برتر جوانان
کشور حضور می یابد .این تیم توانست میزبانی
دور اول رقابت های لیگ برتر نوجوانان کشور را
بگیرد و این بازی ها از روز شنبه در مجموعه
ورزشی شهرداری با حضور تیم های ثامن
الحجج سبزوار -شهرداری ساوه  -مقاومت البرز
شهسوار بندر عباس آغاز شد و تا روز چهارشنبهسوم شهریور ادامه می یابد.
همچنین تیم جوانان کمیل کریمان در گروه دو
این مسابقات که با میزبانی فسا همراه است با
تیم های شهرداری ساوه  -انصارالمهدی فسا
 آیندگان هرمزگان  -شهرک صنعتی حفشهجان  -آروین سقز  -مس سونگون -گیتی پسند
اصفهان هم گروه است.
دور اول بازی های لیگ برتر جوانان نیز از ششم
شهریور ماه آغاز می شود.

عنوان سوم
رهآورد بانوان کیوکوشین اویاما
استان کرمان

 3طا و  2نقره و کسب عنوان سوم  ،ره آورد
بانوان کیوکوشین اویاما استان کرمان از رقابتهای
کشوری سبک
این مسابقات روز  29مرداد ماه در تهران و با
حضور  134بازیکن برگزار گردید و در پایان تیم
کرمان با  3طای خانمها فاطمه زهرا علیزاده ،
نرجس اخاصی و ریحانه نگارستانی و دو نقره
خانمها نازنین زهرا ساجقه و پروانه ارحامی و
با کسب عنوان سومی این رقابتها به کار خود
پایان داد.
نشریه بیداری
به تعدادی بازاریاب حرفهای
با پورسانت عالی نیازمند است

وقتی البرت انیشتین با کسانی مواجه میشد که با رویاپردازی و با دلیلهای نه چندان مستحکم ،دستاوردهای
علم جدید را منکر میشدند ،میگفت هزاران سال مردم فکرشان را در اختیار رماان و ساحران و جادوگران قرار
دادهاند ،یک چندی هم به علم جدید گوش دهیم،که در مقایسه با آنها جوانه نحیفی است ،توجه به این سخن
برای جامعه ما میتواند مفید باشد که از راهاندازی اولین دانشگاهش به سبک جدید کمتر از هشتاد ،نود سال
نمیگذرد و این در مقایسه با دانشگاههای با سیاق علم امروز در اروپا سن کمی است ،البته در این میان دانش
پزشکی ،به دایل بسیار ،در همین مدت کوتاه ،موقعیت ویژهای کسب کرده و نخبگان ما به هر دلیلی جذب آن
شدهاند ،و ثمره آن موفقیتهای سیستم پزشکی کشور و دستاوردهای تحقیقاتی مهم در عرصه بینالمللی است
که متاسفانه به دلیل نبود رابطه بین مردم و نخبگان علمی ،نه تنها جامعه کمتر توانسته در عرصه عمومی از این
ظرفیت علمی و حتی اخاقی استفاده کند،که گاه برعکس آن اتفاق افتاده و جامعه نسبت به دستمزد پزشکان
حساس شده و در مواردی کمکاری و سهلانگاری را به لیست حساسیتهای خود افزوده است.
این پرسشها را با دکتر حامد ریحانی جراح مغز و متخصص اعصاب و استاد دانشگاه علوم پزشکی در میان
گذاشتم و پاسخهای ایشان پیش روی شما خواننده ارجمند است که خواندن آن را به شما توصیه میکنم چرا
که میتواند جریان دیالوگ در جامعه ما را برقرار کند که بسیار به آن نیازمندیم و ای بسا همین تاریکی چراغ
رابطه است که باعث سوءتفاهماتی میشود که در فضای مجازی با سرعت نور منتشر میشود و جامعه را از
بهرهگیری از فیض وجود نخبهترین فرزندانش محروم میکند فرزندانی که با سرمایه اجتماعی و مادی همین
جامعه پرورده شدهاند.

پزشکی را حرفهی سختی میدانید.

بله دشوار بسیار دشوار ،در هر رشتهای شما بخواهید
خوب کار کنید سخت است ،اما در رشته پزشکی
این دشوارتر است .چون با جسم و روح انسانها سر
و کار دارد .که برای انسانها بسیار اهمیت دارد .و
اگر از همه انسانها سوال کنید که مهمترین ارزش
زندگی شما چیست؟ میگویند سامتی .و چون ما با
این مهم ،سر و کار داریم ،این شغل دشوارتر است.

یک پزشک چگونه دنیایی دارد مخصوصا
پزشکی که با پیچیدهترین عضو انسان سرو
کار دارد؟

انسانهایی که در هر رشتهای( ،چندان تفاوتی هم
ندارد) طی سالهای طوانی مطالعه میکنند با
دیگرانی که مطالعه نمیکنند ،متفاوت خواهند شد،
انسان وقتی سالهای طوانی در معرض یک مسئله
باشد فرق نمیکند که از کدام نژاد و جغرافیا باشد،
تا حد زیادی متاثر از آن علم میشود.
اما در رشته ما به طرز مضاعف این مسئله وجود دارد
چرا که در رشته پزشکی بخاطر تحصیات طوانی
مدت( ده یا  15سال ) و مواجهه با مهمترین موجود
عالم ،بعد ازفارغالتحصیلی متفاوت خواهید شد ،و
در طی زمان وقتی که با انسانها روبرو میشوید و
همه انسانهایی که با شما روبرو میشوند ،حاضرند
خصوصیترین مسائل زندگیشان را با شما در میان
بگذارند ،بعد از چندین سال کار ،طبعا شخصیت شما
متفاوت خواهد شد ،و در آن لحظه انسان متوجه
میشود چه موهبتی به دست آورده و چقدر عزیز
بوده ،که خداوند این نعمت را داده ،که به او مراجعه
کنند و همه آام و احساست درونیشان را با او در
میان بگذارند .وقتی انسان به این نقطه میرسد،
آشکارا احساس میکند حرفهاش متفاوت از بقیه
است ،نه به لحاظ انسانیت ،بلکه به لحاظ معنویت.
چون ما انسان را با تمام موجودیتش درک میکنیم،
درک انسان با همه موجودیت در سایر علوم،
اصناف ،و رشتههای علمی وجود ندارد ،در دیگر
علوم به بخشی از زوایای بشریت میپردازند ،ولی
پزشکی به همه دانش مربوط به انسان نزدیک
میشود ،پس تعریف پزشکی شاید به این راحتی در
قالب الفاظ نگنجد.

اینها میتوان ،توان از دست رفته را بخشید ،ولی
برای کسانی که کامل قطع نخاع هستند ،متاسفانه
توانبخشی تاکنون ،نمیتواند کاری انجام دهد.
تلخترین لحظهی کاری ما زمانی است ،که باید به
یک فرد و خانوادهاش بگوییم ،دیگر نمیتوانی تا
آخر عمر راه بروی ،تا آخر عمر کنترل ادرار نداری،
متاسفانه بیشتر این افرد ،جوان هستند و در سن
فعالیت ،به این مشکل دچار میشوند ،بنابراین تفهیم
آن مشکلتر است ،و فاجعهای برای شخص است.
تعداد این افراد ،هم روز به روز بیشتر میشود.

هیچ موقع به این موضوع فکر کردهاید که
کاش پزشک نشده بودم؟

هزاران بار ،زمانی که با مشکات روبه رو میشوم،
وقتی که نمیتوانم بعضی از بیماریهایی که
صعبالعاج هستند را درمان کنم ،وقتی که با
بیماران قطع نخاعی روبه رو میشوم که در اوج
فعالیت برای همیشه از فعالیت منع میشوند ،توضیح
اینها به بیمار و مواجهه با آن ،بقدری دشوار است
که میگویم کاش این شغل را انتخاب نکرده بودم.

بین پزشکان مغز که کارشان با فیزیولوژی
است و روانشناسان که احیانا بیشتر از زاویه
فلسفی و حتی تاریخی به پدیده مغز نگاه
میکنند ،اختاف دیدگاه عمیقی هست؟

اینها مکمل یکدیگرند ،یکی تغییرات ساختار مغز
داریم ،یکی تغییرات عملکرد مغز ،و اینها متفاوت
است .جراح به تغییرات ساختار مغز میپردازد ،ولی
یک روانشناس به تغییرات عملکرد مغز ،عملکردی
که جنبه عینیت ندارد و دیده نمیشود.
ما یک متخصص مغز و اعصاب ،یک روانپزشک،
یک جراح مغز و اعصاب داریم که خیلیها ،تفاوت
اینها را نمیدانند .اگر کسی تغییراتی در مغزش
ایجاد شود ،که رفتار اجتماعیاش و تفکرش تغییر
کند ،باید به روان پزشک یا روانشناس مراجعه
کند اما اگر عملکرد روحی شخص طبیعی باشد،
ولی اختالی در حرکتش ایجاد شود ،مثا دست و
پا را نتواند حرکت بدهد ،باید به متخصص مغز
و اعصاب مراجعه کند .اما اگر ضایعهای در مغز
ایجاد شود و ساختار مغز را تغییر داده باشد ،با جراح
مغز و اعصاب است ،حال اگر این سه با هم باشند،
چرا هنوز درمان بسیاری از مشکات و میتوانند مجموعهی بیماریهای مغز را درمان کنند،
که ما اان این کار را انجام میدهیم ،و اینها را
بیماریهای مغزی موفقیتآمیز نیست؟
مغز سلطان ارکان بدن است ،بدون فعالیت مغز جسم به هم ارجاع و با همکاری هم ،بیماریها را درمان
انسان در مدت کوتاهی از بین میرود ،پیچیدگیهای کنیم.
مغز به قدری زیاد است که شاید دانش امروز خیلی اخیرا سر و صدای زیادی درباره خطا و کمکاری
کمتر از آن چیزی که در سایر علوم به آن دست پیدا پزشکان ،در رسانهها و شبکههای اجتماعی،
کرده ،در مطالعات این عضو به آن رسیده ،ما چیز مطرح میشود ماجرا چیست ،چرا این اتفاق
زیادی از مغز نمیدانیم ،اطاعات فعلی در مقابل میافتد؟
این موضوع ابعاد زیادی دارد ،پیش از هر بحثی،
ندانستهها بسیار کم است.
البته همین معما بر زیبایی مطالعات و تحقیقات باید گفت انسان از خطا مصون نیست ،اما باید بگویم
این عضو افزوده ،و میدانید در امتداد مغز نخاع کارهایی که قبا انجام میشده ،اان نیز انجام
است و در حقیقت فرامینی که از طریق مغز به میشود ،چون برای هر کاری در پزشکی قانونی
اندامها انتقال پیدا میکند ،از طریق نخاع است ،وجود دارد ،قانونی که از گذشته وجود داشته و اان
پس مجموعه مغز و نخاع در انسان کاما منحصر به نیز وجود دارد ،در جزییترین موضوعات کتابی نوشته
فرد است ،پیچیدگی مغز انسان و بزرگی مغز انسان ،شده که تدریس میشود و مطابق آن عمل میشود،
مرحلهی بعد از آن اخاق پزشکی است که تدریس
انسان را از دیگر موجودات متمایز کرده است.
اخبار امیدوارکنندهای دربارهی درمان سیستم میشود ،و پس از آن چیزی داریم به نام پزشکی
عصبی میشنویم ،اما ظاهرا هنوز بهبود قانونی که قوانین آن به پزشکان اباغ میشود،
ضایعات نخاعی قطعی نیست ،به نظر شما در با وجود همه اینها همانطور در ابتدای پاسخ به
شما گفتم ،مثل هر قسمت دیگری در این جا نیز،
آیندهی نزدیک امیدی هست؟
علیرغم این که یکی از اصلیترین محورهای امکان اشتباه وجود دارد اما اگر اتفاقی بیفتد برخاف
تحقیقاتی مغز و اعصاب ،بر روی همین آسیبهای دیگر جاها که مردم فقط میتوانند در دادگستری
نخاعی است ،اما تاکنون درمانی که نتیجه و نمود شکایت کنند ،عاوه بر دادگستری ،به نظام پزشکی
عملی داشته باشد و اختال عملکردی را بهبود و به پزشکی قانونی نیز میتوانند شکایت کنند ،پس
ببخشد به دست نیامده ،چه بر روی انسان ،چه بر کار به مراتب سختتر و دقیقتر است ،اگر ما یک
روی حیوان ،شاید از نظر سلولی و بافتشناسی ،مرجع شکایت داشتیم ،شاید امکان قصور خیلی
جای امیدواری باشد اما هنوز اینها نتوانستهاند در بیشتر بود ،اما بخاطر اینکه جامعه پزشکی در سه
کنار هم اینقدر پیشرفت کنند که به راه درمان عملی جا کنترل میشود ،با احتیاط کامل و تکیه بر قوانین،
ختم شود .یعنی یک جراحی ایجاد شود که شخص اعمال جراحی و اقدامات پزشکی انجام میشود.
بتواند راه برود یا دارویی کشف بشود که شخص اما این امکان وجود دارد ،وقتی یک نفر به اتاق
استفاده کند .در زمینه ترمیم سلول کارهایی شده ،عمل میرود ،یا وقتی یک نفر دارویی میخورد که
ولی هنوز به هدف نرسیده ،هنوز خیلی سال مانده که این با سیستم بدنش مطابقت ندارد و از قبل هم
این تحقیقات درکنار هم به نتیجهی مطلوب برسد .غیرقابل پیشبینی بوده ،ممکن است اتفاقی بیافتد
ظاهرا ٌ امروز توانبخشی با استفاده از تکنولوژی و آنها فکر میکنند که این قصور پزشکی است و
و کامپیوتر ،به بهبود کیفیت زندگی برخی از این شکایت میکنند و بررسی میشود و در موارد بسیار،
میبینند چنین چیزی نیست .پس بنابراین درصدی
بیماران مدد رسانده است؟
توانبخشی بیشتر برای کسانی که ضایعه ناکامل از شکایتها که قصور بوده ،همیشه یکسان است.
نخاعی دارند ،موثر است ،برای مثال کسی که چه در گذشته اما در پاسخ شما در رابطه با جنجال و
پایش حرکت میکند ،اما خوب حرکت نمیکند ،به سروصدا ،به طور خاصه باید بگویم ،تعهد و خدمات

پزشکی تغییر چندانی نکرده ،با کیفیتتر هم شده،
اما آنچه تغییر کرده در این است که ،قبا اینها
گفته نمیشد ولی اان در رسانهها حتی پررنگ و
درشتنمایی میشود.
اصوا چهار پنج نفر هستند و ریز به ریز مراحل
درمان بیمار از زمانی که به بیمارستان مراجعه کرده
را بررسی میکنند ،ولی اشکال این است ،که برعکس
آن وجود ندارد .مشکل جامعه پزشکی اان این است
که ،به فرد شاکی نمیگویند تو اگر اشتباه کردی،
باید جواب بدهی .برای شاکی سنگ مفت است،
گنجشک هم مفت ،برای همین است ،که هرکس به
خودش اجازه میدهد و میگوید من سنگ را میزنم
یا میخورد دیه را میگیرم یا اتفاق خاصی نمیافتد،
دیه هم خیلی مبلغ باایی است ،یا مثا قبا ،کسی
که در خیابان تصادف کرده و میمرده ،حاا اینقدر
اورژانس قوی شده ،که در زمان کوتاهی آن را به
بیمارستان میرساند .خب امکان باایی هست در
بیمارستان از دست برود ،صحبتی که یک بار وزیر
نیز کرد و گفت :کسی که قبا ضربه مغزی میشد
چون نیم ساعت طول میکشید به بیمارستان برسد،
میمرد اما اان در بسیاری موارد ،تنها شش دقیقه
طول میکشد ،اما این فرد در نهایت اگر بمیرد ،چون
در بیمارستان فوت شده ،از گروه پزشکی شکایت
میکند ،یا فرضا اگر فردی قتل عمد انجام دهد
و در بیمارستان مضروب بمیرد که حتی غیرقابل
نجات دادن بوده ،اگر ثابت شود که من پزشک
هم اشتباهی کردم ،جرم قتل سهو ،متوجه پزشک
میشود ،آن وقت فرد ضارب آزاد میشود و به زندگی
عادی برمیگردد ،من باید دیه بپردازم و مجازات
شوم ،وگرنه ،آن فرد قصاص میشود ،تفاوت اعدام و
غیراعدام است ،خب خیلی راحت طرف میرود و به
هر جایی شکایت میکند ،درست است؟ آن فرد که
چیزی را از دست نمیدهد ،اینهاست که میگویم
مسئله ابعاد متفاوتی دارد.
شاید قصور در اطاعرسانی تشکیات صنفی
(نظام پزشکی) باشد چون این تشکیات،
جامعه پزشکی را نمایندگی میکند و باید به
اگاهی عمومی کمک کند تا این سوءتفاهمات
کمتر به وجود آید؟

اتفاقا این صحبت شده و جواب نظام پزشکی این
است که اینها از روی غرضورزی است و ارگانی
نیستند و تنها شایعات است .اگر واقعا کسی در این
زمینه از راه اداری وارد شود و چیزی بگوید ،آنها
پاسخ میدهند ،یا اگر در یک جایی و از طریق
قانونی پیگیری شود پاسخ میدهند .ولی به شایعات
نمیشود پاسخ داد.

شایعات گاه در رابطه با دستمزد پزشکان نیز
مطرح میشود ،و اینها کمکم در ذهن مردم
جمع میشود و تصویر نامطلوبی میسازد.

باید بگویم تعداد بسیار کمی از پزشکان به تعبیر
رسانهها درآمد باایی دارند .در پاسخ به شما بهتر
است متن یک پیام را که دوستی برایم فرستاده عینا
بخوانم:
گر روزي به یک جوان هجده ساله بگن از امروز باید
روزي دوازده ساعت درس بخوني ،سفر سه سالي
یکبار بري ،بسیار از اقوامت رو حتي حدود ده سال
آینده نبیني ،و این سیستم رو به مدت هشت سال
ادامه بدي و توي این مدت هم باید سه تا امتحان
بدي که مطمئن شیم همه رو یادته و بعدم باید دو
سال بري بد آب و هواترین جاي ایران تا تعهدت
رو بپردازي و بعد بیاي بشیني هفت هزار صفحه
کتاب رو بخوني و همشو امتحان بدي و بعد بري
چهارسال کشیک سي و شیش ساعته بدي و دوازده
ساعت فرصت داري بخوري ،بخوابي و بخوني و
بایدم کوچکترین خطایي نکني و تو اون سي و شش
ساعت باید مثل دقیقا یه معدنچي انرژي مصرف
کني و تمام این چهارده سال اینقدر فشار عصبي
و کاري و خستگي داشته باشي که نتوني زندگي
مشترکي بسازي یا ااقل یه زندگي سالم بعدم بیاي
بیرون و بري هشت تا دوازده سال هرجاي ایران که
دولت گفت و تازه تو چهل سالگي (به شرط قبولي
سریع در همه امتحانات) بشي یه پزشک آزاد آیا اون
جوون ميپذیره؟ حاا تو چهل سالگي میان مطبتو
میبینن خونهتو میبینن دست مزدتو میبینن بعد یدفعه
یه جامعه ميشه دشمنت فحش ميشنوي حسادت
ميبیني  ....واقعا بهاي موهایي که سفید کردیم تو
سي سالگي ،چشمایي که شمارش پنجه ،اعصابي که
نابود شد ،معده خراب ،و هزار مشکل دیگه ایناست؟
واقعا جامعه ما بیمار نیست؟ کجاي دنیا اینجور

حملهاي به پزشکاش ميشه ،کجاي دنیا دولت
چنین اجازهاي ميده ،اصا توي هر شهر مگه چندتا
جراح وجود داره؟ (یا بهتره بگم چند نفر تونستن
جراح بشن) که حاا همه توقع حقوق هم ردیف
جراح دارن؟ چند نفر از اینایي که ميشینن حرف
ميزنن تو عمرشون سي و شش ساعت هر دوازده
ساعت بیداري کشیدن؟ اونم چهارسال ،کدومشون
تو عمرشون نه هفت هزار صفحه بلکه فقط هزار
صفحه کتاب خوندن؟ چندتاشون؟ که حاا یهو
همه توقع دارن هم رده یه پزشک یا جراح دستمزد
بگیرن ،همه شغلها محترمن همه مدارک ولي
عدالت تساوي نیست؛ عدالت یعني دقیقا وقتي
بیست سال از عمرتو میدي تا جون آدمهارو نجات
بدي جامعه درک کنه.

جدای از این مسایل چون بسیاری از نخبگان
کشور به ویژه در دهههای اخیر جذب پزشکی
شدهاند و از طرفی چون پزشکی یک علم
نزدیک به حکمت است ،حتی برای آموزش
جامعه میتوان از این ظرفیت پزشکان استفاده
کرد ،چون پزشکان با اینهمه تجربه مسلما
خیلی حرفهای بدرد بخور دارند که با مردم
در میان بگذارند؟

درست میگویید ،در دیگر کشورها با توجه به عاقه
رشته انتخاب میشود .انقدری که من میدانم ،در
امریکا و کشورهای امریکای شمالی ،چون زمان
تحصیل پزشکی طوانی است ،خیلی از افراد
نمیپذیرند که مدت طوانی در فقر بسر ببرند ،و بعد
از آن هم تا آخر عمر مسولیتهای سنگین بپذیرند،
میگوند دوست دارند زندگیشان را به نحو دیگری
بگذرانند .اما درباره آموزش ،یک برنامههایی هست
مثا سیمای سامت در همین صدا و سیمای کرمان،
که من هم چند بار شرکت کردم ،اما نقش مخرب
و انتقادات غیرسازنده رسانهها به برخی قضایا ،باعث
شده که این مسائل متاسفانه تحتشعاع قرار گیرد،
همینها باعث ایجاد دلسردی و دوری میشود،
مسائل بسیار پیچیدهتر است ،مشکات اجرایی،
فنی ،علمی ،و هرکدام زیرشاخهای دارد که مجموعه
وزارت خانه را بوجود آورده ،به هرکدام از اینها
میتوان ورود کرد.

زندگی خصوصی یک پزشک چگونه میگذرد؟

اگر بخواهید یک یزشک را مورد ارزیابی قرار دهید،
میبینید این فرد متفاوت است ،میبینید خیلی جاها
میتواند راحت از خودش گذشت کند ،کارهایی
انجام دهد که خیلیها نمیدانند ،مثا وقتی که شب
میخوابد ،تنها کسی که در کنار آدم است میفهمد
که هیچ آرامش نداری ،تنها افراد درجه یک و خود
یک پزشک متوجه میشود ،یک بار میببنی تا سه
روز حتی نمیتوانی به خانه بروی ،ببینید کسی از
روی خوشی مطلقا به هیچ پزشکی مراجعه نمیکند
سالهاست کسی حال من را نپرسیده ،وقتی آدم
مدتها با اینگونه برخوردها مواجه میشود ،تغییر
میکند و جایگاه خود را پیدا میکند ،میفهمد که
اان چقدر میتواند مفید باشد ،چقدر میتواند در
تسکین آام جسمی و روحی افراد موثر باشد ،بعد
از یک مدت هم در شرایط عاطفی و وجدانی قرار
میگیرد و مجبور است همیشه خدمت کند ،چون
میبیند بیمارانش در بدترین شرایط قرار دارند.

سطح سیستم پزشکی و امکانات درمانی کرمان
در سطح کشور چگونه است؟ اینکه شهرهای
همجوار برای درمان انتخاب میشوند آیا واقعا
به دلیل بهتر بودن آنهاست؟

امکانات برای درمان و تخصصها در همه کشور
یکسان است ،اما یک زمانی ،افرادی بودهاند که
منشا اثر شدهاند ،انسانهایی بودند با پشتکار زیاد،
و آمدند مراکزی را زودتر از جاهای دیگر تجهیز
کردند .مثا در زهدان برای چشم ،دکتری بودند که
طی یک سالهایی ،توان بسیاری گذاشتند و تعداد
زیادی متخصص چشم را به آنجا جذب کردند ،همه
امکاناتی که در آنجا هست ،اان در اینجا وجود دارد،
اما چون در آنجا زودتر تشکیل شده خیلیها ترجیح
میدهند به آنجا بروند .همین مسئله برای زنان و
ناباروری در یزد اتفاق افتاده است .همه امکانات اان
در کرمان با همان کیفیت وجود دارد ،اما باز مردم
بخاطر سابقه آنجا ،ترجیح میدهند به یزد بروند.
خوشبختانه پزشکی کرمان در سطح خوب و معقولی
است و در هر رشتهای متخصص تربیت میکند ،در
شاخصهای کمی نیز ،دانشگاه کرمان در کشور رتبه
خوبی دارد.

نشریه :خبری ،تحلیلی -فرهنگی ،اجتماعی ،معلومات عمومی
(جنوب شرق :کرمان و سیستان و بلوچستان)

بیداری هفتهنامهای مستقل است و به هیچ گروه و جناحی وابسته نمیباشد.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :سیدعلی هاشمی
سردبیر :علی بهرامی
ناظر و مشاور سردبیر :محمدحسین ذکایی کوهبنانی
دبیر تحریریه :علیرضا فدایی کرمانی
همکاران تحریریه :رضا زنگیآبادی /فرنوش حمیدپور /علی جمیل کرمانی
نرگس یوسفی /عباس آقامایی
طراحی و صفحه آرایی :رضا زنگیآبادی

ما مست بودیم و نشانی ز تاک نبود....

.

یادداشتی بر فیلم «ساکن طبقهی وسط» به مناسبت توزیع در شبکه نمایش خانگی

«ساکن طبقه ی وسط «به عنوان اولین تجربه
کارگردانی شهاب حسینی فیلمی نامتعارف و
قابل تامل است .اثری که با توجه به ساختاری
متفاوت در فیلمنامه  ،شخصیت های فراوان
و شیوه روایت توانسته است استقبال و توجه
تماشاگران و بخش قابل توجهی از منتقدان را
بدست آورد .البته شاید علت اصلی این اتفاق
حضور شهاب حسینی به عنوان بازیگر فیلم
خودش آن هم در  37نقش است».
ساکن طبقه ی وسط» از آثاری است که دارای
تم فلسفی ،عرفانی و به قولی معنا گراست ،که
در آن سوااتی بنیادی مانند جاودانگی ،فلسفه
مرگ و زندگی و چیستی جهان در آن مطرح
می شود .آثاری که اغلب موضوع خود را در
بستری رئال یا سورئال (واقعیی یا فرا واقعی)
اما به گونه و فرمی خشک و جدی مطرح
می کنند.
اما تفاوت این فیلم با سایر آثاری این چنین
مانند هامون ،پری و...درست در همین جاست،
زیرا شهاب حسینی به عنوان کارگردان این
بار ،این مفاهیم را به گونه ای جذاب ،تمثیلی
و با بهره گیری از شخصیت های متعدد و
از همه مهمتر ،استفاده بجا از طنز برای
تماشاگر مطرح می کند ،به گونه ای که از
فضای خشک و جدی این گونه آثار فاصله
می گیرد ،و همین ویژگی ها باعث می شود
«ساکن طبقه وسط» برای تماشاگران فیلم
نسبتا جذاب و سرگرم کننده ای باشد.
شهاب حسینی در اولین اثر خود به عنون کارگردان
حضوری پررنگ به عنوان بازیگر دارد .او جدای از
نقش اصلی در  37نقش متفاوت حضور دارد ،اما در
حقیقت اکثر این نقش ها بیشتر گریم های متفاوت
اند تا نقش زیرا بیشتر این به ظاهر نقش ها در حد
تیپ و آن هم تنها ،برای دقایقی کوتاه یا حتا چند
ثانیه بر پرده ظاهر می شوند.

از نظر بازی شهاب حسینی ،نقش محوری فیلم (مرد
نویسنده) را نسبتا خوب ایفا نموده اما بازی دیگر
بازیگران ،جز کامبیز دیرباز و فرهاد اصانی که با
چاشنی طنز همراه است ،چندان به چشم نمی آید و
این مشکل به  ،فشردگی فیلم و عدم امکان پرداخت
شخصیت ها بر می گردد.از لحاظ روایت فیلم دارای
ضعف است  ،ضعفی که ناشی از تعدد داستانک ها
،موقعیت های منفرد و مفاهیم فراوانی است که مطرح

می شود .به گونه ای که در بخش هایی از
فیلم خط اصلی روایت یا همان ایه زیرین
اثر که ارتباط دهنده اجزا داستان است آنقدر
کمرنگ است که اثر انسجام و یک پارچگی
خود را از دست می دهد،انگار که کارگردان
خواسته است تمام دغدغه های ذهنی خود را
یک باره به تصویر بکشد.
با وجود ضعف پرداخت در موضوع داستان و
شخصیت ها اما فیلم نامه به جهت بهره بردن
از دیالوگ های عمیق وپر مغز توانسته است
تا حدودی به شخصیت ها ی داستان قوام
ببخشد .از جهات ساختار فنی ،فیلم برداری
در خدمت فیلم است .کادر بندی ها متناسب
با میزانسن ،ونما های بسته در راستای راضی
نگاه داشتن بخشی از تماشاگرانی است که
صرفا به جهت عاقمندی به شهاب حسینی
به تماشای فیلم آمده اند.
اما تدوین فیلم یکی از نکات ضعف است،و با
وجود چینش و دکوپاژ نسبتا خوب کارگردان،
نه تنها به ریتم و روند رو به جلوی اثر کمکی
نمی کند حتا در سکانس های باعث از هم
گسیختگی فیلم و سردرگمی مخاطب عادی
نیز می شود.
به طور مثال فصل ابتدایی لزوم چندانی ندارد
و فیلم می توانست آغاز بهتر و جذاب تری
داشته باشد.یا شکست زمان و خط روایی در
خصوص ارتباط نویسنده با همسرش باعث
پرش و عدم درک مناسب مخاطب میشود.
بهرحال «ساکن طبقه ی وسط» تجربه ای جدید
برای کارگرانش محسوب می شود که تماشای آن
خالی از لطف نیست .تجربه ای که با تکیه بر اعتبار،
سال ها تاش شهاب حسینی در سینما توانسته
است رضایت نسبی تماشاگران را به همرا داشته باشد
و با تمام ضعف ها می تواند آغاز خوبی باشد برای
تجربه های بعدی او.

نگاهی به نمایشنامهی

نیمکت آبی رنگ در انتهای دریا
ازکتاب نمایشنامههای شاعر  /احمدرضا احمدی ،نشرقطره

این نمایشنامه مانند برخی نمایشنامههای ابزورد بعد
جنگ جهانی در اروپا خصوص ًا فرانسه ،با صحنهای
نسبتا ًخالی و با نور اندک در فضای تاریک شروع
میشود .دو مرد یکی دروازهبانی که لبهی تخت
خواب وسط دروازهی فوتبال نشسته و بافتنی میبافد
و دیگری که او هم لبهی تخت خواب وسط رینگ
بوکس نشسته و مسواک میزند .این دو مرد که
دوران طایی ورزشی خود را سپری کردهاند در یک
اتاق زندگی سختی را تجربه میکنند .اما برخاف
نمایشنامههای ابزورد که دیالوگها حداقلاند اما
ذهن مخاطب را به خوبی میتوانند رهبری کنند در
این نمایشنامه انگار نویسنده خیلی از فضای فکری
ورزشکاران اطاعی ندارد و دو کاراکتر از همان ابتدا
مشغول گفتگوی بیسر و ته با هم هستند که نه
ارتباطی با فضای نمایشنامه دارد نه حامل بار فکری
دو کاراکتر است و گاه شبیه سریالهای تلویزیونی
است و گاه در حد شاعری فاخر.
«دروازهبان :اگه اشتهای صبحونه داری برم صبحونه
بیارم؟
بوکسور :دیروز که تخم مرغ نیمرو سرد شده بود.
دروازهبان :تو که همیشه از من طلبکاری.
بوکسور( :با خنده) برو بیار ،تو رو میبخشم.ص12
یا در ادامه...
بوکسور :من معذرت میخوام گرسنگی همیشه منو
عصبانی میکنه .امیدوارم منو ببخشی.
دروازهبان :همهی زمینهای فوتبال ،همهی
رینگهای بوکس رو به تو بخشیدم .ص»12
حتی در گفتگوها هم انسجام خاصی رعایت نمیشود
وقتی بیمقدمه بوکسور حرف خودکشی را پیش
میکشد و دروازهبان نظر فلسفی خودش را در باب
زندگی و مرگ میگوید دیالوگ قطع میشود یعنی
به سرانجام و نقطهی پایان سطر نمیرسد و دوباره
گفتگو ادامه پیدا میکند.
در فیلم راکی بالبوآ (از سری فیلمهای راکی به
کارگردانی سیلوستراستالونه) راکی مثل سریهای
قبل هم جنبهی خشن خود را به نمایش میگذارد هم
جنبهی رئوف و خوش قلبیاش را با اندکی سادگی.
دراین فیلم تمام ابعاد شخصیتی یک قهرمان به
وضوح دیده میشود اما نه با زبان تغزل یا فلسفهبافی.
او با همان سادگی دوستداشتنیاش در کوتاهترین
دیالوگ طرز فکرش را بیان میکند.وقتی پسرش
از او میخواهد دست از مسابقه بردارد چون فکر
میکند آبروی او که موقعیت شغلی آبرومندانهای
دارد ممکن است از بین برود در جواب میگوید :تو
فکر میکنی مسئول ناتوانیات من هستم .تو هنوز
نتوانستهای موقعیت ثابتی در اجتماع برای خود به

دست آوری و فکر میکنی اگر من ببازم همه چیزت
را از دست خواهی داد .باید با ناتوانیهایت روبرو
شوی .این میتواند نمونهی خوبی برای بیان طرز
فکر یک قهرمان کارکشته باشد .اما در این نمایشنامه
این دو مرد مثل دلقکی متصور شدهاند که نه تنها
خندهدار نیستند بلکه حوصلهی آدم را سر می برند.
چون بکسوری که باب بحث مرگ را گشوده یکباره
در دام گندم و عطر پونه میافتد .البته که نویسنده
شاعر است اما واقعا ًاینجا جای سرایش شعرنیست.
«یاد دارم آن سبزه را ،آن تیرگی دیوارها را ...،چشم
بگشایم که راه خانه را گم نکنم سبدهایی از نعنا و
پونه در دست دارم خسته و دلگیر سبدها را بر زمین
میگذارم.....ص»14
این مصرعها بیشتر شبیه نت خارجی هستند که به
اصرار باید خوب شنیده شوند.
یا در داستان پنجاه هزار دار همینگوی صحنهی
تماشای مسابقه یا ُکر ُکری خواندنشان ،نوع
گفتمانشان بسیار متناسب با تیپ شخصیتها نوشته
شده است .مخاطب به راحتی میتواند وارد فضای
روایت شود و جزییات را به خوبی بفهمد.نکتهی
عجیب نمایشنامهی نیمکت آبی رنگ در انتهای دریا
تقای دو مرد مبارزست برای زنده ماندن .اما زنده
ماندن با پرداختن به کارهای زنانه مثل نظافت خانه یا
سبزی پاک کردن .و این نه تنها خوار و خفیف کردن
آنهاست دقیق ًا تنها نقطهای ست که روایت ایرانی
میشود .از ابتدای نمایش کاراکترها هویت مشخصی
ندارند یعنی تعلق داشتن به جغرافیای خاص .فقط
اشاره به سبزی پاک کردن هویت ایرانی به آنها
میدهد .در صحنهی سوم از پردهی اول دو زن با
لباس سیاه و دو شمع همانند شمایلهای عزاداری
وارد صحنه میشوند و شروع میکنند به خواندن
دکلمه:
«همسر بوکسور :ما از دفن عزیزانمان از گورستان
برگشتهایم.
همسر دروازهبان :ما لحظهای قبل عزیزانمان را به
خاک سپردهایم.
همسر بوکسور :شما که در این پستو از جهان بیخبر
هستید .ص»18
بعد چند گفتگوی کوتاه صحنه تمام میشود .نکتهی
مهم دیگر تمام شدن زود به زود صحنههاست .مثل
ورق زدن کاغذ دفتر پشت سر هم صحنهها تمام
میشوند و این پشت سر گذاشتن مخاطب است.
در ادامه وقتی زن مرموزی وارد اتاق میشود و از
بوکسور میخواهد پزشکی را که چشمهای شوهرش
را کور کرده بکشد یعنی او را برای کشتن میخواهد
استخدام کند توصیف وحشتناکی ارائه میدهد.
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نشان درجه یک هنری برای بلقیس سلیمانی
در جلسه کمیته ارزیابی هنرمندان که با حضور معاون
امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی برگزار
شد ،بلقیس سلیمانی ،مرتضی سرهنگی و علیرضا
کمرهای و نشان درجه یک هنری خود را دریافت
کردند.
مراسم اهدای درجه یک هنری به چند تن از
نویسندگان با حضور سیدعباس صالحی معاون امور
فرهنگی ،سیدمحمدمجتبی حسینی؛ دبیر شواری
نظارت و ارزیابی هنرمندان و جمعی از نویسندگان در
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی برگزار شد.
در این جلسه نشان یک هنری به مرتضی سرهنگی،
بلقیس سلیمانی و علیرضا کمرهای اهدا شد و از
تاشهای آنها تقدیر به عمل آمد.
صالحی با اشاره به مکانیسم فعالیت شورای ارزشیابی
هنرمندان گفت :عمده کسانی که در سالیان گذشته
به اخذ درجات هنری نائل شدهاند ،کسانی بودهاند که
خود متقاضی دریافت درجات هنری بودند .اما در دوره
جدید ،روش دومی نیز مورد نظر جدی بوده است
تا مصوبات شورا نمایه جامعتر از شاخصان جامعه
هنری -ادبی کشور باشد.
وی افزود :در این مسیر که با ضوابط و آییننامههای
مصوب منطبق است ،افراد برجسته هنری -ادبی
شناسایی شدهاند و پس از گردآوری سابقه فعالیتهای
ادبی -هنری و بررسیهای ازم ،شورای ارزشیابی در
مورد آنها به بحث و بررسی میپردازد و در صورت
تمایل آنها به تطبیق درجات هنری متناسب اقدام
میکند.
معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی
در ادامه با اشاره به فلسفه تشکیل شورای ارزشیابی
هنرمندان گفت :این شورا به منظور تطبیق آییننامه
و ضوابط مصوب ارزشیابی هنرمندان که به تصویب
شورای عالی انقاب فرهنگی رسیده است و با حضور
نمایندگان وزارتخانهها و سازمانهای مرتبط در
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی تشکیل میشود .در
دوره جدید ،تاش شده است که هم در کمیتههای
تخصصی شورا و هم در شورا حداکثر ماحظات
کارشناسی رعایت شود.
صالحی در پایان اظهار امیدواری کرد که با استفاده
از آییننامه مصوب شواری عالی انقاب فرهنگی
و نیز ظرفیتهای هم افزایانه سازمانها و نهادها،
کاربردها و آثار مترتب بر مدارک درجه یک هنری
کشور افزایش یابد.
سید محمدمجتبی حسینی دبیر شورای نظارت و
ارزیابی هنرمندان نیز در این جلسه با اشاره به فلسفه
اعطای درجه هنری به هنرمندان کشور گفت :بین
نظام اداری و نظام دانشگاهی ما شکافی وجود داشت
و به منظور ُپر کردن این شکاف و شناسایی هنرمندان
در سیستم اداری ،کمیته ارزیابی هنرمندان تشکیل
شد تا سیستم اداری ما توانایی شناسایی هنرمندان
ما را داشته باشد.

وی افزود :این درجات هنری در میان هنرمندان
وجود دارد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی صرفا
این درجات را شناسایی میکند و به ارزیابی تخبگان
هنری میپردازد تا در سیستم اداری به راحتی
شناسایی شوند.
حسینی با اشاره به مراحل ارزشیابی هنرمندان گفت:
این شورا دو مرحله برای ارزشیابی دارد :مرحله اول
ارزشیابی هنرمندان در کمیتههای تخصصی است .در
حال حاضر  18کمیته تخصصی به ارزیابی هنرمندان
در شاخههای هنرهای تجسمی ،هنرهای نمایشی،
شعر و ادبیات و سینما میپردازد که جلسات آنها
به صورت مرتب برگزار میشود .پس از ارزیابی اولیه
نتایج کمیته تخصصی در شورای ارزیابی مطرح
میشود و در صورت تایید صاحیت درجه هنری به
افراد تعلق میگیرد.
وی با بیان تفاوت میان نشان هنری و درجه هنری
عنوان کرد :نشان هنری معموا از سوی رئیس
جمهوری ارایه میشود و ساز و کار مربوط به خود را
دارد اما درجه هنری به درجات هنرمندان و رتبهبندی
آنها اختصاص دارد .پس از انقاب جمهوری
اسامی ایران 10 ،مصوبه در شورای عالی فرهنگی
در ضرورت صدور مدرک به خبرگان بدون مدرک
به تصویب رسیده است و تسهیاتی برای دارندگان
درجات هنری در تاسیس آموزشگاه ،صدور مجوزها و
تکریم از آنها در نظر گرفته شده است.
بر اساس این گزارش ،در ادامه این جلسه پیشنهادهایی
با موضوع تکریم ،ارایه تسهیات رفاهی ،ایجاد
فرصتهای مطالعاتی برای هنرمندان در خارج از
کشور ،تعامل با دانشگاهها و ...برای هنرمندان دارای
درجه یک هنری ارایه شد.
در این جلسه جواد محقق ،مرتضی سرهنگی ،علیرضا
کمرهای ،بلقیس سلیمانی ،احمد دهقان ،مهرزاد
دانش ،مهدی قزلی و سید محمد طباطبایی حسینی
حضور داشتند.
همچنین درجه یک هنری برای محمدحسین
مهدوی(متخلص به م .موید) ،مفتون امینی و مجید
قیصری صادر شده است که به دلیل عدم حضور در
جلسه ،این درجه هنری برای آنها ارسال خواهد شد.

چرا باید کتاب بخوانیم؟
«من شنیدهام دوست بوکسور شما چنان قدرتمند
است که به راحتی قادر است گاو بزرگی را با دندان
از زمین بلند کند و کامیونی بزرگ را با بار سنگین با
دندانهایش به دنبال خود بکشد.ص»31
نمیدانم آدم هرچه قدر هم که عوام باشد تصورش
از بوکسور این میتواند باشد؟ البته نقطه ضعف بعدی
ورود مردی است که گویا پلیس است و توضیح
دادنش در مورد زن که از تیمارستان فرار کرده حس
حضور زن را که هنوز در خاطر دو مرد و همچنین
مخاطب است به سرعت نابود میکند.
صحنهی نهم انگار حوصلهی خود نویسنده هم سر
رفته چون به کل شعرسرایی و تغزل است
«دروازهبان :ای رفیق عزیز من ،ای جا مانده از
خوشبختی ،ای دشمن امید ،باران ،برگهای سبز.....
ص»36
از نکات مهم نمایشنامه میتوان به اشارات صریح
نویسنده نسبت به مسئلهی فقیر و غنی داشت.
دخالت نویسنده و حضورش در نمایشنامه در بعضی
جاها ملموس و مشهود است که نظر شخصی خود را
صریح بیان کرده است.
«دروازهبان :فلسفه برای پولداراس تو تا امروز یه
شاهزاده رو میشناسی که بیاد توی زمین فوتبال،
نود دقیقه بدوئه؟ پولدارها ترجیح میدن توی علفزار،
همراه با موسیقی ویوالدی ،اسلوموشن ،دنبال پروانهها
بدوئن( .ص )17یا در جایی دیگر ...دروازهبان :شما
باید دیگه ساکت باشید .اشراف توی سکوت زندگی
میکنن .مردم فقیر با فریاد و سرفه زندگی میکنن.
ص »41و نکتهی جذاب نمایشنامه عاشق شدن
بوکسور به زن مجلل است .زنی که فرشتهی مرگ
است .البته در پردهی دوم فصل دوم چهرهی این زن
شبیه الهه های اغواگر و قاتل یونان باستان تصویر
شده اما به هرحال مرگ در نظر نویسنده تا حد آن
الههها زیبا دیده شده که با تغزل بوکسور را با خود
میبرد.
درکل میتوان گفت نمایشنامه آشفتگی تعلق داشتن
به ایده و پردازش آن را دارد .و مدام بین نثر و شعر
در باتکلیف است.

نیل گیمن ،نویسنده آمریکایی ،در این یادداشت
از مسئولیتهای هر کدام ما در مقام نویسنده،
کتابخوان ،شهروند حرف زده ،این که وظیفه ما در
مقابل نسل آینده چیست و چه باید بکنیم تا فرهنگ
مطالعه را بین نسل جدید جا بیندازیم.
«اعتقاد من این است که ما وظیفه داریم تا برای
لذت بردن کتاب بخوانیم ،چه در فضای خصوصی
خودمان و چه در مکانهای عمومی .اگر برای لذت
بردن کتاب بخوانیم ،اگر دیگران ما را در حال کتاب
خواندن ببینند ،میتوانیم یاد بگیریم ،میتوانیم
تخیلمان را تقویت کنیم .میتوانیم به دیگران نشان
بدهیم که کتاب خواندن کار خوبی است.
ما این وظیفه را داریم که از کتابخانهها حمایت
کنیم .از کتابخانهها استفاده کنیم ،دیگران را به
استفاده از کتابخانهها تشویق کنیم و به
بستن کتابخانهها اعتراض کنیم .اگر برای
کتابخانهها ارزش قائل نباشیم ،پس برای
اطاعات ،فرهنگ و خرد هم ارزشی قائل
نیستیم .به این ترتیب ،هم داریم صدای
گذشتگانمان را خفه میکنیم و هم به آیندهمان
آسیب میرسانیم.
ما این وظیفه را داریم که برای فرزندانمان به
صدای بلند کتاب بخوانیم .برایشان چیزهایی
بخوانیم که از شنیدنشان لذت ببرند .برایشان
داستانهایی بخوانیم که خودمان دیگر از
خواندنشان خسته شدهایم .ادای شخصیتهای
داستانها را برایشان دربیاوریم تا شنیدن داستان
برایشان جذابتر باشد و به این دلیل که دیگر
خودشان یاد گرفتهاند کتاب بخوانند ،از کتاب خواندن
برایشان دست نکشیم .وظیفه داریم از این فضای
کتاب خواندن برای فرزندانمان استفاده کنیم و
خودمان را بهشان نزدیک کنیم و چک کردن تلفنها
و هر چیزی که در دنیا حواسمان را پرت میکند
کنار بگذاریم.
وظیفه داریم از زبانمان استفاده کنیم .خودمان
را پیش ببریم :بفهمیم کلمات چه معنایی دارند و
چهطوری آنها را به کار بگیریم تا بتوانیم با آنها
ارتباط برقرار کنیم و بگوییم منظورمان چیست .نباید
زبان را منجمد کنیم و فکر کنیم زبان مرده و تمام
شده ،بلکه باید مثل موجودی زنده از آن استفاده

کنیم؛ موجودی که در جریان است و کلمات را از
زبانهای دیگر قرض میگیرد و اجازه میدهد معنای
واژهها و تلفظشان در طول سالها تغییر کند.
ما نویسندهها ،مخصوصا نویسندههایی که برای
کودکان مینویسند ،در مقابل خوانندههایمان
وظیفه داریم :این وظیفه را داریم که از چیزهای
واقعی بنویسیم و متوجه شویم حقیقت در اتفاقی
که میافتد نیست ،بلکه در گفتن این نکته است
که ما کی هستیم .داستانها دروغهایی هستند که
از حقیقت حرف میزنند .همه ما این وظیفه را داریم
که خوانندگانمان را کسل نکنیم و جوری بنویسیم
که آنها دلشان بخواهد کتاب را ورق بزنند و
داستان را تا آخر بخوانند .یکی از بهترین درمانها
برای خوانندهای که از مطالعه روگردان این است

که با داستانها کاری کنیم که خوانندهها نتوانند
دست از خواندناش بکشند از آن طرف ،وظیفه
داریم برایشان موعظه نکنیم ،سخنرانی نکنیم،
اخاقیات و پیامهای از پیش هضم شده بهزور به
حلقومشان سرازیر نکنیم ،مثل پرندههای مادری
که به فرزندانشان غذا میدهند .موظفایم تحت
هیچ شرایطی ،چیزی برای کودکانمان ننویسیم که
خودمان از خواندناش روگردانایم .ما وظیفه فهم و
درک این نکته را داریم که در مقام نویسنده کودک
کار مهمی انجام میدهیم ،چون اگر از عهده انجام
این وظیفه بهخوبی برنیاییم و کتابهای کسالتآور
برای بچهها بنویسیم ،آنها را از کتاب خواندن فراری
میدهیم و به این ترتیب ،هم از ارزش آینده خودمان
کاستهایم و هم آینده فرزندانمان را خراب کردهایم.

