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رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
 استان خبر داد:

کرمان در 25 شاخص توسعه 

پایین تر از متوسط کشوری است

مدیر عامل شرکت آبفار استان خبر داد:
در ۶ماه گذشته به ۱۹۰ روستای

 استان آبرسانی شده است
متن در صفحه دوم

که جای آن بسیار خالی بود؛ گزارش »کرمان امروز« از اجرای یک طرح جدید 

متن کامل در صفحه سوم

خشونت زدایی ازمدارس
   یکی از آسیب هایی که دانش آموزان با آن مواجه هستند، مساله خشونت در مدارس است. اینکه چرا در مدارس ما دانش آموزان به ویژه در مقطع ابتدایی با خشونت درگیر هستند شاید بتوان گفت، نبود و یا خالء قانونی 
در این زمینه باعث ترویج خشونت در مدارس شده است که خوشبختانه معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از اجرای طرح »خشونت زدایی در مدارس ابتدایی« در سال تحصیلی آینده خبر داده است. امیدواریم 

که  با اجرای این طرح دیگر شاهد انتشار اخبار دلخراش از دل مراکز آموزشی استان نباشیم تا نسلی به دور از آسیب های اجتماعی ناشی از خشونت در مدارس افق آینده را بسازد و....
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استاندار کرمان اعالم کرد:

کمیته امداد با توانمندسازی 
مددجویان مسیر خوبی را 

دنبال می کند 
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اخبار استان

استاندار کرمان بر لزوم حمایت بیشتر مردم از کمیته امداد تأکید 
توانمندسازی مددجویان  با اجرای طرح  امداد  کرد و گفت: کمیته 

مسیر خوبی را دنبال می کند و به نتایج موفقی نیز رسیده است.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد، محمدجواد فدایی در مراسم 
تجلیل از فرهیختگان و نخبگان )رویش اراده ها( کمیته امداد استان 
کرمان در ویژه  برنامه زنده تلویزیونی ماه ماه ضمن تبریک به مجموعه 
کمیته امداد افزود: حمایت های کمیته امداد باعث شده افراد محروم 
مهمی  موفقیت های  به  علمی  مدارج  کسب  و  نهاد  این  پشتوانه  با 
دست یابند و امروزه به عنوان نخبه، فرد مفیدی برای خود، خانواده 

و جامعه باشند.

وی ادامه داد: حضور این افراد به عنوان نخبه نشان دهنده این است 
که شرط رشد و ترقی و کسب موفقیت داشتن تمکن مالی نیست، 
بلکه با حداقل امکانات و تالش و کوشش می توان به رشد و تعالی 

رسید.
استاندار کرمان ضمن تشکر از کمیته امداد به دلیل حمایت از دانش 
آموزان محروم و فراهم آوردن زمینه تحصیل و رشد آن ها و هم چنین 
بیان کرد:  امداد  از مددجویان کمیته  از حمایت های خیرین  تشکر 
اگر حمایت های کمیته امداد نبود امروز افرادی که به عنوان نخبه و 
فرهیخته کمیته امداد معرفی شدند مشخص نبود آینده آن ها چه 

می شد.
وی در ادامه اقدامات کمیته امداد در حوزه اشتغال را بسیار تأثیرگذار 
و مثبت ارزیابی کرد و افزود: خوشبختانه با اجرای طرح های اشتغال 
به  نیازمند  و  محروم  خانوارهای  از  زیادی  تعداد  نهاد  این  توسط 

توانمندی رسیده اند.
 استاندار کرمان بر لزوم حمایت بیشتر مردم از کمیته امداد تأکید 
توانمندسازی مددجویان  با اجرای طرح  امداد  کرد و گفت: کمیته 

مسیر خوبی را دنبال می کند و به نتایج موفقی نیز رسیده است.
وی ادامه داد: با توجه به اقدامات مؤثری که کمیته امداد در جامعه 
انجام داده است نیاز است مردم حمایت بیشتری نسبت به این نهاد 

داشته باشند.
فدایی بیان کرد: مسیر خوبی در استان شاهد هستیم که امیدواریم 
در کوتاه مدت همه افرادی که مددجوی کمیته امداد هستند توانمند 

شده و بتوانند روی پای خود بایستند.

از خانواده های تحت حمایت کمیته  به اجرای طرح سرکشی  وی 
امداد در کرمان اشاره کرد و افزود: ما معتقدیم همه باید درزمینهٔ 
رفع فقر و محرومیت مشارکت کنند و امیدواریم با مشارکت همه 
مردم بتوانیم به زودی فقر و محرومیت را در جامعه ریشه کن کنیم.

این  در  نیز  کرمان  استان  امداد  کمیته  مدیرکل  صادقی،  یحیی 
مراسم خطاب به نخبگان و فرهیختگان کمیته امداد استان گفت: 
شما الگویی برای همه جامعه شده اید و کمیته امداد به وجود شما 
و کمک  خیر  کارهای  در  که  داریم  انتظار  شما  از  می کند،  افتخار 
بلکه  این کمک ها فقط مالی نیست  به محرومان مشارکت کنید و 
خانواده ها  این  با  ارتباط  و  مشاوره ای  فکری،  با کمک های  می توان 

آن ها را حمایت کرد.
و  اشاره کرد  به محرومان  نسبت  استاندار کرمان  ویژه  نگاه  به  وی 
افزود: با اجرای طرح سرکشی از خانوارهای تحت حمایت این نهاد 
در استان کرمان هر مدیرکل معین دو خانواده نیازمند تحت حمایت 
در کرمان شده است و با اجرای این طرح مدیران کل استان بیش 
به خانواده های تحت حمایت کرمان کمک  تومان  از 500 میلیون 

کرده اند.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان در ادامه بیان کرد: مردم استان 
علیرغم  گذشته  سال  و  دارند  محرومان  به  ویژه ای  توجه  کرمان 
استان  نیکوکار  و  خیر  مردم  کمک های  اقتصادی  سخت  شرایط 
کرمان به نیازمندان بیش از ۴0 درصد رشد داشته است و این رشد 
کمک های مردمی نشان دهنده این است که مردم در شرایط سخت 

نیز محرومان را تنها نمی گذارند. 

استاندار کرمان اعالم کرد:

کمیته امداد با توانمندسازی مددجویان مسیر خوبی را دنبال می کند 

خبر
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی استان خبر داد:

کرمان در 25 شاخص توسعه پایین تر 

از متوسط کشوری است
  

گفت:  کرمان  استان  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
از جمله معدن و تولید  از ظرفیت ها  اینکه در بسیاری  این استان به رغم 
 25 در  اما  داراست  را  کشور  نخست  رتبه  کشاورزی  و  باغی  محصوالت 

شاخص توسعه، پایین تر از متوسط کشور قرار دارد.
به گزارش ایرنا، سیدمهدی طبیب زاده در نشست کارگروه فرهنگی اقتصادی 
شورای فرهنگ عمومی استان کرمان، افزود: همچنین روحیه مطالبه گری 

در استان کرمان وجود ندارد و این روحیه باید تقویت شود.
وی اظهار کرد: برخی تنگ نظری ها و اعتقاد به مسائل خرافی، موجب فرار 
افراد  برای  نیز  از استان کرمان می شود و هیچ سیاست تشویقی  سرمایه 

سرمایه گذار وجود ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با تاکید بر 
اهمیت احترام به کارآفرین و سرمایه گذار، گفت: باید کارآفرینی به عنوان 
یک ارزش و مهارت آموزی به عنوان یک فرصت مناسب برای ایجاد اشتغال 
در جامعه تلقی شود و مسائل و مشکالت فرهنگی را در این راستا رفع کنیم 

تا توسعه استان تحقق یابد.
وی با اشاره به اینکه وجه غالب تصمیم گیری ها در کرمان با نگاه سیاسی 
و نه اقتصادی است و این موضوع به توسعه و پیشرفت استان لطمه وارد 
می کند، افزود: با تغییر هر دولت، تغییرات وسیعی در استان کرمان به وجود 

می آید که این امر در کمتر استانی رخ می دهد.
طبیب زاده به مسائل زیرساختی از جمله افزایش بهره وری، صرفه جویی و 
رقابت پذیری اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیت های بسیار استان کرمان 
در زمینه آب و انرژی، به گونه ای رفتار و عمل می کنیم که انگار مشکلی 

وجود ندارد.
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان این را هم  اتاق  رئیس 
و حاکمیت  مردم  بین  اعتمادی  بی  و  احساس جدایی  اگر  که  کرد  اضافه 
وجود داشته باشد برخی پیام های توصیه ای مانند مشارکت در صرفه جویی 

ها مورد پذیرش مردم قرار نمی گیرد.

جشنواره گل محمدی 
بردسیر برگزار می شود

فرماندار شهرستان بردسیر از برگزاری سیزدهمین 
جشنواره گل محمدی بردسیر در الله زار خبر داد 
برنامه های  برگزاری جشنواره  در حاشیه  و گفت: 
دیده  تدارک  هنری  و  ورزشی  فرهنگی،  مختلف 

شده است.
مجید نجف پور در نشست خبری با اصحاب رسانه 
الله زار  گل محمدی  جشنواره  موضوع  با  کرمان 
که  برگزاری  سابقه  با  جشنواره  این  کرد:  اظهار 
دارد به یکی از جشنواره های پربازدید تبدیل شده 

و استقبال بسیار خوبی از آن می شود.
جمعیت  نفر  هزار   83 بردسیر  اینکه  بیان  با  وی 
روستا   400 و  بخش  چهار  و  شهر  پنج  و  داشته 
عنوان کرد: 100  دارد  بردسیر وجود  در  آبادی  و 
به روستائیان  دارند و  فعالیت  بردسیر  دهیاری در 

خدمت رسانی می کنند.
فرماندار شهرستان بردسیر با اشاره به اینکه مردم 
بردسیر 268 شهید تقدیم انقالب اسالمی کردند 
و روحیه ایثار و فداکاری بسیار خوبی در بین مردم 
و  سبک  دام  میلیون  یک  کرد:  بیان  دارد  وجود 
شهرستان  این  و  دارد  وجود  بردسیر  در  سنگین 

رتبه اول دامداری و دامپروری در کرمان را دارد.
برتر  شهر   10 جزو  بردسیر  اینکه  بیان  با  وی 
در  فوالدی  کارخانه  سه  و  است  کشور  فوالدی 
تن  میلیون   3.5 حدود  که  دارد  وجود  بردسیر 
محصوالت بردسیری در این منطقه تولید می شود 
افزود: مجوز دو کارخانه فوالدی جدید در بردسیر 
آن  اجرایی  عملیات  به زودی  و  است  شده  گرفته 

آغاز می شود.
گالبگیری  واحد   25 اینکه  به  اشاره  با  نجف پور 
خوب  صنایع  از  که  می کنند  فعالیت  بردسیر  در 
محمدی  گل  فرآوری  به  نسبت  و  هستند  ما 
در  نفر  هزار   30 بر  افزون  گفت:   می کنند  اقدام 
صنایع  و  برداشت  کشت،  در  بردسیر  شهرستان 

تبدیلی گل محمدی اشتغال دارند.
وی با بیان اینکه در بحث جذب گردشگر اقدامات 
انجام شده و جشنواره گل محمدی  بسیار خوبی 
ظرفیت بسیار خوبی برای معرفی بردسیر و استان 
نفر  هزار   350 گذشته  سال  شد:  یادآور  دارد 
گردشگر از مناطق مختلف بردسیر بازدید داشتند.

اینکه  به  اشاره  با  بردسیر  شهرستان  فرماندار 
نقاط  سایر  با  مقایسه  در  محمدی  گل  اسانس 
قابل  و  است  بهتر  درصد   50 تا   25 بین  کشور 
افزود:  نیست  نقاط کشور  از  با هیچ یک  مقایسه 
3 هزار و 500 هکتار گل محمدی در شهرستان 

بردسیر کشت می شود.
وی با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال 7 هزار 
افزود:  تن گل محمدی در بردسیر برداشت شود 
سال گذشته صادرات گالب بردسیر 2.5 میلیون 

یورو ارزآوری برای کشور داشته است.
و  مردم  همه  از  اینکه  به  اشاره  با  نجف پور 
گل  جشنواره  در  حضور  برای  سرمایه گذاران 
امکان  گفت:  می آید  بعمل  دعوت  محمدی 
بردسیر  گردشگری  توسعه  برای  سرمایه گذاری 
وجود دارد و آماده همکاری در این زمینه هستیم.

جاری  خردادماه   31 تا   29 اینکه  بیان  با  وی 
عنوان  می شود  برگزار  محمدی  گل  جشنواره 
جشنواره  رسمی  افتتاح  مراسم  خرداد   30 کرد: 
زنده  به صورت  اختتامیه  مراسم  و  می شود  برگزار 

از شبکه های تلویزیونی پخش می شود.
در  اینکه  به  اشاره  با  بردسیر  شهرستان  فرماندار 
مختلف  برنامه های  جشنواره  برگزاری  حاشیه 
فرهنگی، ورزشی و هنری تدارک دیده شده است 
بیان کرد: کوچ نمادین عشایر در این برنامه انجام 

می شود.

مدیر عامل شرکت آبفار استان خبر داد:
در ۶ماه گذشته به ۱۹۰ روستای استان آبرسانی شده است

در   گفت:  کرمان  استان  آبفار  شرکت  مدیرعامل 
شش ماه اخیر با تالش کارکنان شرکت آبفار استان 
عملیاتی  های  تیم  مجاهدانه  های  وتالش  کرمان 
190روستای استان به شبکه آب شرب سالم متصل 

شدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفار استان کرمان، 
مهندس علی رشیدی با اشاره به منابع مالی محدود 
این شرکت در سال جاری اظهار کرد: درهمین مدت 
با تالش پرسنل ومدیران شهرستانی موفق شدیم به 

190 روستای استان آب سالم را برسانیم.
روستا  تعداد  این  به  آبرسانی  برای  گفت:  وی 
این  وبا  است  شده  اعتبارهزینه  ریال  ۴29میلیارد 
حجم کار جمعیت 57هزار و600نفر در روستاهای 

مختلف استان آبدار شده اند.

در  زندگی  دررونق  آب  براهمیت  تاکید  با  رشیدی 
تیم  که  زیادی  های  با سختی  کرد:  اظهار  روستاها 
شدند  متحمل  ها  پروژه  دراجرای  پیمانکاری  های 
دراین راستا ۴83کیلومتر لوله گذاری خطوط انتقال 

و شبکه داخلی اجرا شد.
کرمان  استان  آبفار  شرکت  مدیره  هیات  رئیس 
تصریح کرد: برای آبرسانی به برخی نقاط روستایی 
الجرم ایجاد مخزن ذخیره آب در برنامه قرار گرفت 
واحداث 6هزار و860مترمکعب مخزن ذخیره سازی 

درهمین برنامه انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: برای آبرسانی به این 190روستا 
حفر  ونیز  ها  پروژه  دربرخی  پمپاژ  5ایستگاه 

وتجهیز1۴حلقه چاه آب اجرایی شد.
های  پروژه  ترین  مهم  ازجمله  کرد:  تاکید  رشیدی 

به ۴5روستا درسفر  آبرسانی  آبرسانی دراین مدت 
را  و500نفر  13هزار  جمعیت  که  بود  نیرو  وزیر 
درجنوب کرمان در شهرستان های محروم جنوبی 

به نعمت آب شرب رسانید.
۴5روستا  این  به  آبرسانی  اعتبار  کرد:  بیان  وی 
155میلیارد ریال بود که عمده آن از محل صندوق 

توسعه تامین شد.
اظهارکرد:  کرمان  استان  آبفار  شرکت  مدیرعامل 
با  آبرسانی  زنی همزمان 8مجتمع  کلنگ  همچنین 
دیگر  کرمان  درجنوب  نیز  ریال  اعتبار120میلیارد 

برنامه مهم آبرسانی شرکت دراین 6ماه بود.
هدف  و200نفری  11هزار  به  اشاره  با  رشیدی 
تامین آب برای این روستاها گفت: این طرح ها در 

56روستا در دست اجرا است.

دکتر رودري: 

مدیران دستگاه هاي اجرایي در تعیین اولویت پروژه هاي پیشنهادي مهمترین نقش رادارند
استان  ریزي  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
کل  اداره  معاونین  و  کل  مدیران  با  نشست  در 
منابع  همچنین  و  جنوب  و  شمال  عشایري  امور 
طبیعي شمال و جنوب استان با اشاره به نقش غیر 
انکار مدیران دستگاه هاي اجرایي در حوزه  قابل 
هاي مختلف گفت از آنجا که سازمان مدیریت و 
تدوین  ساله  هر  روال  طبق  استان   ریزي  برنامه 
دارد   اقدام  دست  در  را  جاري  سال  کاري  برنامه 
بخشهاي  و  ها  حوزه  با  بیشتر  تعامل  راستاي  در 
در  کارشناسي  هاي  نشست  برگزاري   ، مختلف 
ها   دستگاه  هاي  اولویت  و  ها  خواسته  خصوص 

الزم به نظر مي رسد
راستا  این  در  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به   
خاص  توجه  از  قدرداني  ضمن  حاضر  مدیران 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان به چگونگي 
هاي  اولویت  با  اعتبارات  تخصیص  و  تصویب 

مشخص  موارد زیر را مطرح ویادآور شدند.
مختلف  هاي  طرح  اجراي  اولویت   و  ضرورت    
آبخیزداري  به عنوان یکي از  مباحث زیر بنایي  
در سیالب هاي اخیر کشور مشخص شد و پروژه 
هاي انجام شده  سطح استان تا کنون نقش مهمي 
در کنترل سیالب هاي اخیر ایفا کردند، لذا الزم 

به نظر مي رسد  توجه خاصي به این مقوله  در 
توزیع اعتبارات سال جاري لحاظ شود.

همچنین مواردي از جمله بیابان زدایي ،مشارکت 
عام  عمراني  هاي  طرح  اجراي  در  مردم  عمومي 
المنفعه، تحقیق کامل دولت الکترونیک در ادارات 
در  جایگزین   سوخت  طرح  از  حمایت   ، کل  
راستاي جلوگیري از خسارت  به عرصه هاي منابع 
حفاظت  یگان  سازي  همگام  و  استان  طبیعي   
منابع طبیعي با  تکنولوژي پیشرفته  روز و اجراي 
طرح پایش و مانیتورینگ جهت حفاظت از عرصه 
هاي مختلف، همچنین مرمت و بازگشایي ایل راه 
تعیین  و  عشایر  شرب  آب  تامین  عشایري  هاي 
تکلیف مراتع آلوده حاصل از فعالیت معادن استان 
عشایري و همچنین تامین نیروي انساني مجرب 
و جایگزین نیروهاي بازنشسته و خروجي  ادارات 
مواردي بودند که توسط مدیران کل منابع طبیعي  

و امور عشایري استان   مطرح شد.
برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس  رودري  دکتر 
فعال  مشارکت   از  قدرداني  ضمن  استان  ریزي 
مدیران  در طرح مباحث گفت :استان کرمان به 
حمد اهلل درتوزیع اعتبارات هزینه اي روندي شفاف 
و عدالت محور پیش گرفته و در این خصوص هر 

کامال  ادله  با  اجرایي  ابهامات دستگاه هاي  گونه 
کارشناسي از سوي سازمان قابل دفاع و ارائه است.

وي توزیع اعتبارات تملک دارایي هاي سرمایه اي 
استان را بر اساس پیشنهادات کمیته هاي برنامه 
افزود الزم است  ریزي شهرستان ها اعالم کرد و 
پیشنهادي  هاي  پروژه  هاي  اولویت  کل  مدیران 
خود را با فرمانداران محترم شهرستان ها در میان 

بگذارد.
استان  ریزي  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس   
بکارگیري هرگونه نیروي انساني به هر شکل  در 
دستگاههاي اجرایي را منوط به طي پروسه اداري 
جذب نیرو و همچنین مجوزهاي معاونین محترم 
شناسه  و  اعتبار  تامین  لحاظ  به  جمهور  رئیس 

کارمند ایران دانست.
قریب  به حضور  توجه  با  رودري همچنین   دکتر 
به 9.2  جامعه عشایري  کشور در استان کرمان 
سالهاي  در  بخش  این  به  سازمان  ویژه  توجه  از 
اخیر خبر داد و افزود بر اساس مستندات موجود 
اعتبارات این بخش رشد قابل توجهي طي سال هاي 
نیز  متولي  اجرایي  دستگاههاي  و  داشته  گذشته 
توجه در مدیریت هزینه  قابل  و  عملکردي خوب 

کردوتسریع دراجراي پروژه ها داشته اند.

آگهی مزایده مال غیرمنقول )نوبت اول(

پرونده  نظر دارد در خصوص  اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در  مزایده  دایره 
کالسه 970701 دایره تقسیط و نیابت شش دانگ منزل پالک ثبتی به شماره 4842 واقع در بخش یک 

کرمان متعلق به آقای ناصر نیک نفس با مشخصات زیر را از طریق مزایده به فروش برساند: 
و   7615644971 کدپستی   ،2 غربی  8، نبش  کوچه  آالشت،  خیابان   - کرمان  ملک:  آدرس   -1

7615644974
2- مشخصات ثبتی ملک: شش دانگ منزل پالک ثبتی به شماره 4842 واقع در بخش یک کرمان 

3- وضعیت ملک بدین شرح است: عرصه به مساحت حدود 1255 مترمربع با وضعیت موجود و اعیان 
زیرزمین به مساحت 469 مترمربع )با کاربری انباری،  استخر و تاسیسات( و اعیان همکف به مساحت 412 
مترمربع )با کاربری مسکونی( و اعیان نیم طبقه به مساحت 55 مترمربع )با کاربری مسکونی( و اعیان طبقه 
اول به مساحت 243 مترمربع که 41 مترمربع اطاقک راه پله و بقیه با کاربری مسکونی کال به مساحت 

1179 مترمربع، دارای حیاط سازی و حق االمتیاز آب،  برق، گاز و تلفن 
دو  و  )سی  ریال  ملک 32/970/000/000  دانگ  ریالی شش  ارزش  فوق جمع  توضیحات  به  توجه  با 
است.  ارزیابی گردیده  ریال( که توسط کارشناس رسمی دادگستری  میلیون  هفتاد  و  نهصد  و  میلیارد 
های  مزایده  اتاق  محل  در  صبح   10 ساعت  راس   98/04/09 مورخ  یکشنبه  روز  در  مزایده  جلسه 
نماینده محترم دادسرا برگزار می گردد. طالبین شرکت در مزایده می  با حضور  دادگستری کرمان و 
توانند تا 5 روز قبل از مزایده از ملک مذکور بازدید و در صورت تمایل به شرکت در مزایده بایستی 
به  با شناسه واریز 93343720035701268  به مبلغ 3/297/000/000 ریال  ده درصد قیمت کارشناسی 
حساب شماره 2171293951000 سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز و به همراه درخواست کتبی 
خود در پاکت دربسته و تا قبل از ساعت برگزاری مزایده تحویل نمایند. بدیهی است شخصی به عنوان 
برنده مزایده شناخته می شود که قیمت باالتری داده باشد. برنده مزایده بایستی ظرف یک ماه نسبت به 
پرداخت مابقی مبلغ پیشنهادی خود اقدام نماید. در صورت انصراف 10 درصد مبلغ پیشنهادی به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. در ضمن دایره اجرا هیچ گونه مسئولیتی در قبال معامالت معارض و یا سند 
رسمی نخواهد داشت برنده مزایده بایستی نسبت به واریز مابه التفاوت مبلغ کارشناسی تا مبلغ پیشنهادی 

در روز مزایده اقدام نمایند. 140 م/الف

دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان -شیروانی 

مزایده غرف آزاد و مشارکتی فروشگاه های اتکا کرمان 
این فروشگاه در نظر دارد غرف آزاد و مشارکتی خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به افراد واجدالشرایط 
واگذار نماید. لذا برای دریافت اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ 98/3/20 به نشانی: خیابان شهداء - کوچه شهدا 9 

-  بازرگانی فروشگاه اتکا مراجعه فرمایید.
تلفن تماس: 33125675 - 33126708

لوازم جانبی موبایل، آجیل و خشکبار، طال، پارچه  و ملحفه، عطر و ادکلن، مرغ و ماهی، گوشت قرمز

قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !



یکشنبه 12 خرداد ماه 27/1398 رمضان 1440/ 2 ژوئن 2019/سال بیست و چهارم شماره 3008 سه جامعه 

پای طالیی طاووس!

به  بادآباد  در  را  طاووس  طالئی  پای  جایزه  گذشته  سال 
برنده  اصالحگر  بهترین  مسابقه  در  که  دادند  آرایشگری 
شده بود. او توانسته بود احمق ترین افراد را چنان آرایش 
که شباهت زیادی به دانشمندان دانا و باهوش ترین  کند 

سیاستمدار و خطیب می دادند.

به قلمراویان گمنام
 چماه کوهبنانی 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

نوجوانی 
سالگی  یازده  به سن  پا  دیگر  نوجوانی.  است  دورانی  عجب 
گذاشته و دبستان را تمام کرده بودم و تقریبا به خیال آنکه چیزی 
اختراع کنم وسایل برقی کهنه خانه را در زیرزمین جمع کرده و 
اوقات فراغت خود را با آنها سپری می کردم تا آن روز که پدر 
به زیرزمینی آمد و گفت چه کار می کنی و وقتی اوضاع را دید 
با ترس و لرز گفت با برق بازی نکن می گیردت و من با پوزخند 
می گفتم کاری به کارش ندارم و با خود گفتم پدر چقدر ساده 
است فکر می کند برق سگ هار است مرا می گیرد من مریض 
می شوم در همین حال که این حرف را به خود می گفتم دو سر 
سیم برق را در پریز کردم و دو سر دیگر راهم گرفتم تا کاری 
انجام دهم که ناگهان به شدت به گوشه ای پرتاب شدم دیگر 
هیچ نفهمیدم تا وقتی به هوش آمدم مادر، پدر، برادر و خواهرانم 
در  و  می ریخت  دهانم  به  مادر شربت  و  بودند  را گرفته  دورم 
برق می گیردت. من هم مریض  نگفتم  پدر گفت  همین وضع 
به  بود  مرا گرفته  بود  مردانگی کرده  دادم کاش  احوال جواب 
به آن دق دلی اش را سرم درآورد و چنان  محض دست زدن 

لگدی به من زد و مرا پرت کرد که اصال نمی توانم بلند شوم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از اجرای یک طرح جدید که جای آن بسیار خالی بود؛

خشونت زدایی ازمدارس

اشاره:
مواجه  آن  با  آموزان  دانش  که  هایی  آسیب  از  یکی 
در  چرا  اینکه  است.  مدارس  در  خشونت  مساله  هستند، 
با  ابتدایی  مقطع  در  ویژه  به  آموزان  دانش  ما  مدارس 
خشونت درگیر هستند شاید بتوان گفت نبود و یا خالء 
قانونی در این زمینه باعث ترویج خشونت در مدارس می 
شد که خوشبختانه معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
مدارس  در  زدایی  خشونت  طرح"  اجرای  از  پرورش  و 

ابتدایی" در سال تحصیلی آینده خبر داد.
همه  طرح  یک  طرح  این  زاده،  حکیم  رضوان  گفته  به 
جانبه است و معلمان، مدیران و والدین جزو گروه هایی 

هستند که باید آموزش های الزم را دریافت کنند. 
خشونت در مدارس

خشونت یکی از آسیب هایی است که دانش آموزان  با 
آن روبه رو هستند که برخی از علل این خشونت ها ناشی 
گیری  شکل  در  والدین  و  است  خانوادگی  مشکالت  از 
در  خشونت  بروز  دارند.  نقش  آموزان  دانش  در  خشونت 
است.  جسمانی   و  کالمی  بعد  دو  دارای  عمدتا  مدارس 
ترساندن،  تهدید،  تحقیر،  توهین،  نظیر  کالمی  خشونت 
و... است. خشونت  القاب روی دیگران  تمسخرو گذاشتن 
نیز شامل پرخاشگری، قلدری، هل دادن، عدم  جسمانی 
رعایت صف در مدرسه، گاز گرفتن، پرتاب اشیاء، درگیری 
با  اوقات  گاهی  و  ها  ای  مدرسه  هم  و  ها  همکالسی  با 
از  استفاده  شوند.  می  دیده  مدرسه  پرسنل  و  دبیران 
خودکار دردرگیری بین دانش آموزان معموال رایج است 
های  درگیری  برخی  در  نیز  سرد  سالح  از  استفاده  ولی 

مدرسه ای گزارش شده است.  
این  در  اجتماعي  علوم  ارشد  کارشناس  احمدي  محمد 

باره به صدای معلم می گوید:
و  خشونت  بروز  در  زیادي  فرهنگي  و  اجتماعي  دالیل 
رفتار هاي کنترل نشده در مدارس در بین دانش آموزان 
تخلیه  خانوادگي،  تربیت  و  آموزش  نحوه  دارد.  وجود 

در  رفتاري  نامناسب  الگوي  کودکي،  دوران  هیجانات 
خانواده و اطرافیان، تاثیرپذیري از گروه همساالن، تماشاي 
طوالني  حضور  جنسي،  و  جسمي  آزار  خشن،  فیلم هاي 
مدت در مکاني غیر از خانه، حضور مستمر در کافي نت ها 
میزان  به  رایانه اي  خشن  بازي هاي  انجام  نت ها،  گیم  و 
بر  حاکم  فضاي  والدین،  درآمد  و  سواد  میزان  طوالني، 
خانواده و محل سکونت، سوء رفتار هاي والدین نظیر اعتیاد 
و طالق و... بخشي از عوامل اجتماعي و فرهنگي هستند 

که در جامعه کنوني در بروز خشونت تاثیر مستقیم دارند.
خشونت زدایی از مدارس ابتدایی در سال 

تحصیلی جدید
زمینه  این  در  قانونی  یا خالء  و  نبود  بتوان گفت  شاید 
باعث ترویج خشونت در مدارس می شد که خوشبختانه 
وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون  امسال  ماه  خرداد  اوایل 
در  زدایی  خشونت  طرح"  اجرای  از  پرورش  و  آموزش 

مدارس ابتدایی" در سال تحصیلی آینده خبر داد

به گزارش ایسنا، رضوان حکیم زاده  به اعالم جزئیات 
طرح،  این  کرد:  اظهار  و  پرداخت  طرح  این  از  بیشتری 
طرح خشونت زدایی همه جانبه است و معلمان، مدیران 
و والدین جزو گروه هایی هستند که باید آموزش های الزم 

را دریافت کنند.
وی افزود: الزم است خانواده های ما با نشانه های پنهان 
خشونت که ممکن است از سوی خودشان یا دیگران علیه 

کودکان اعمال شود، آشنا شوند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان 
آموزش های الزم  باید  نیز  مدارس  مدیران  و  اولیاء  اینکه 
از تعریف  باره دریافت کنند گفت: قصد داریم  این  را در 
محدودی که از خشونت وجود دارد و معموالً به خشونت 

فیزیکی محدود می شود فراتر برویم.
حکیم زاده افزود: تاکید ما در این برنامه، توانمندسازی 
و آگاهی دهی در برابر کنترل و اصالح رفتارهای نادرست 
و انواع خشونت غیرفیزیکی چون سرزنش کردن، تخریب 
کردن ، برچسب زدن، مقایسه کردن و ناامید کردن دانش 
آموزان است که آثار نامناسب روحی و روانی آن بیشتر از 

خشونت فیزیکی است.
وی در پاسخ به اینکه آیا درباره وجود خشونت در مدارس 
بویژه در دوره ابتدایی مطالعاتی و بررسی هایی انجام شده 
است یا خیر؟ گفت: ما روی محیط سالم مدرسه کار می 
اندازه  تا چه  بررسی کنیم خشونت  آنکه  از  فارغ  و  کنیم 
بعد  از چهار  را  مدرسه  محیط  داریم  وظیفه  دارد،  وجود 
و  فیزیکی  فضای  -اجتماعی،  تعاملی  عاطفی،  روانی- 
محیط آموزشی به محیطی استاندارد و سالم تبدیل کنیم.

افزود:  پرورش  و  آموزش  وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون 
استاندارد  و  بیشتری روی سالم سازی  توجه  داریم  قصد 
سازی این محیط که به نحوه تعامل بزرگترها با کودکان و 

کودکان با یکدیگر برمی گردد، اختصاص دهیم.
سخن آخر

در  خشونت  ایجاد  دالیل  از  یکی  گفت  بتوان  شاید 
مدارس، تراکم باالی کالس ها به ویژه در مقطع ابتدایی 
است. متاسفانه تراکم کالس ها با آمار بیش از سی دانش 
آموزو نگرش سنتی برخی معلمان  به تعلیم و تربیت باعث 
شده است بعضا با دانش آموزان  با خشونت رفتار شود. این 
نوع دانش آموزان در کالس های باالتر نیز عادت می کنند 

تا با آنها با خشونت رفتارشود تا دست از خطا بردارند. 

  یکی از آسیب هایی که دانش آموزان با آن مواجه هستند، مساله خشونت در 
مدارس است. اینکه چرا در مدارس ما دانش آموزان به ویژه در مقطع ابتدایی با 
خشونت درگیر هستند شاید بتوان گفت، نبود و یا خالء قانونی در این زمینه باعث 
ترویج خشونت در مدارس شده است که خوشبختانه معاون آموزش ابتدایی 
وزارت آموزش و پرورش از اجرای طرح »خشونت زدایی در مدارس ابتدایی« 
در سال تحصیلی آینده خبر داده است. امیدواریم که  با اجرای این طرح دیگر 
شاهد انتشار اخبار دلخراش از دل مراکز آموزشی استان نباشیم تا نسلی به دور از 

آسیب های اجتماعی ناشی از خشونت در مدارس افق آینده را بسازد و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

سرویس علم و زندگی کرمان امروز
 

اگرچه دوری از سوختگی های ناشی از نور شدید خورشید 
در تابستان گاهی اجتناب ناپذیر است اما باید دانست برخی 
روش های خانگی برای رهایی فوری از این سوختگی ها نیز 

وجود دارد.
به گزارش ایسنا، با شروع فصل تابستان بسیاری از افراد با 
معضل آفتاب  سوختگی مواجه می شوند. بسیاری از افراد 
نیز خود به برنزه شدن تمایل دارند که تالش برای برنزه 
آن ها  پوست  سوختگی  به  است  ممکن  پوستشان  کرده 

منجر شود.
آفتاب  فوری  درمان  برای  خانگی  روش   ۱۵ ادامه  در 

سوختگی به نقل از سایت »ریواردمی« آورده شده است:
۱( آب  لیمو: یک لیمو را بریده و یک تکه از آن را روی 
قسمت های سوخته پوست خود مالش دهید. چند دقیقه 
صبر کنید تا آب  لیمو روی پوست تان باقی بماند و سپس 

آن را با آب بشویید.
۲( عصاره خیار، آب لیمو و و گالب: یک قاشق غذاخوری 
از هر یک از این موارد را داخل یک کاسه ریخته و مخلوط 
آن را با ضربات آرام روی قسمت های آفتاب سوخته پوست 

خود بمالید.
۳( نخود و زردچوبه: مقدار کمی زردچوبه را با دو قاشق 
غذاخوری پودر نخود، شیر و یک قاشق غذاخوری گالب 
آفتاب  قسمت های  روی  را  مخلوط  این  کنید.  مخلوط 
سوخته پوست خود مالش داده و  بعد از ۱۵ تا ۲۰ دقیقه 

پوست خود را با آب بشویید.
قاشق  یک  آلوئه ورا:  و  فرنگی  گوجه  عدس،  دال   )۴

به  را  آن  و  کنید  آب خیس  در  را  عدس  دال  غذاخوری 
شکل خمیری دربیاورید. به همان اندازه رب گوجه فرنگی 
روی   را  خمیر  این  کنید.  اضافه  نیز  آلوئه ورا  عصاره  و 
نیم  و  بگذارید  خود  پوست  سوخته  آفتاب  قسمت های 
ساعت صبر کنید. سپس با آب سرد پوست خود را بشویید.

۵( عسل و پاپایا: حدود نصف فنجان پاپایا را با یک قاشق 
غذاخوری عسل به خوبی له و مخلوط کنید.  مخلوط را 
روی قسمت های آفتاب سوخته پوست خود بگذارید و بعد 

از نیم ساعت با آب سرد پوست را بشویید.
۶( جوی دوسر و آب دوغ : دو قاشق غذاخوری بلغور جوی 
کنید.  اضافه  آب دوغ  غذاخوری  قاشق  سه  به  را  دوسر 
روی   شکل  دایره ای  حرکات  با  راحتی  به  را  مخلوط  این 

قسمت های آفتاب سوخته پوست خود ماساژ دهید.

۷( ماست و پوره گوجه فرنگی: یک قاشق غذاخوری از هر 
یک از این موارد را با یک دیگر مخلوط کرده و خمیر به 
دست آمده را روی  قسمت های آفتاب سوخته پوست خود 

بمالید. پس از نیم ساعت پوست خود را آبکشی کنید.
۸( آب پرتقال و ماست: یک قاشق غذاخوری آب پرتقال 
را در ماست مخلوط کنید و آن را روی  قسمت های آفتاب 
و  کرده  نیم ساعت صبر  دهید.  قرار  پوست خود  سوخته 

سپس پوست خود را با آب بشویید.
۹( خامه و توت فرنگی: پنج عدد توت فرنگی را در دو قاشق 
غذاخوری خامه له و مخلوط کنید. مخلوط حاصل را روی 
نیم  داده،  قرار  خود  پوست  سوخته  آفتاب  قسمت های 

ساعت صبر کرده و سپس آبکشی کنید.
۱۰(  آب سیب زمینی و آب لیمو: آب یک سیب  زمینی 

قاشق غذاخوری آب  با یک  را  و آن  بگیرید  را  متوسط 
آفتاب  قسمت های  روی  را  محلول  کنید.  مخلوط  لیمو 
آبکشی  نیم ساعت  از  و پس  بمالید  پوست خود  سوخته 

کنید.
۱۱( خمیر چوب صندل: این روش بسیار آسان است. خمیر 
چوب صندل را هر شب پیش از خواب روی قسمت های 
آفتاب سوخته پوست خود قرار دهید. هنگامی که از خواب 

بیدار شدید،  پوست خود را با آب بشویید.
۱۲( پودر چوب صندل و آب نارگیل: یک قاشق غذاخوری 
پودر چوب صندل را به طور کامل با آب نارگیل مخلوط 
کرده و روی قسمت های آفتاب سوخته پوست خود بمالید. 

چند دقیقه صبر کرده و سپس آن را شست وشو دهید. 
۱۳( آناناس و عسل: تکه های میوه آناناس را با حدود یک 
دست  به  مخلوط  کنید.  مخلوط  عسل  غذاخوری  قاشق 
سوخته  آفتاب  قسمت های  روی  کامل  طور  به  را  آمده 

پوست خود قرار دهید.
۱۴( زردچوبه و شیر: مقدار کمی پودر زردچوبه در شیر 
را مخلوط کنید. پوست خود را به طور کامل با خمیر به 
روی  خمیر  این  بدهید  اجازه  و  داده  ماساژ  آمده  دست 

پوست تان خشک شود. 
به نظر  اگر چه ممکن است غیرعادی  ۱۵( پماد ویکس: 
آفتاب   موثر  درمان  برای  ویکس  پماد  تاثیر  اما  برسد 
سوختگی پوست  بارها به تایید رسیده است. پماد را روی 
قسمت های آفتاب سوخته پوست خود بمالید تا تاثیر آن 

را ببینید.
پوست  سوختگی  آفتاب   خانگی  درمان های  روش ها،  این 
بودن  شدید  صورت  در  نکنید  فراموش  اما  هستند. 

سوختگی به پزشک مراجعه کنید.

 چند درمان فوری برای آفتاب سوختگی 

در ورای 

صمیمیت ها
با  و  نبوده  کافی  داشتن  دوست  فقط  گاهی 
توان کسی  نمی  یک حس خشک و خالی 

لب  داری  آرزو  که  آنچه  برای  باید  بلکه  کرد  خود  مدیون  را 
باز کرده و اقرار کنی. بعد از اقرار و به زبان آوردن خواستن و 
نخواستن معنا یافته و از آنجاست که باید با تمام وجود به سوی 
آرزوهایت گام برداری. متاسفانه ما انسانها که افکار یکدیگر را 
خوانده و احساس دیگران را به طور کامل درمی یابیم پس نباید 
توقع داشته باشیم که طرف مقابل ما چنین استعدادی داشته باشد. 
خواستنی ها را باید به لب آورده و در انتظار پاسخ نشست وگرنه 
یک حس قلبی سودی به حال هیچ کس نخواهد داشت و چنین 
و  باشی  نگفته  که  وقتی  است.  کردن  تنبلی  با  مساوی  وضعیتی 
متوقع باشی زمانی که آرزوها در دلت انبار شده ودستی برایشان 
نجنبانده باشی درد بزرگی در سینه جا می گیرد. غیرممکن است 
رسیده  خیال  ی  قله  به  و  نکرده  کم  قدمی  با  را  ها  فاصله  که 
دست  خودت  از  نیست.  رسیدن  جز  به  اتفاقی  زندگی  باشی. 
استقامت  تا  بیاور  به لب  ای  برندار و آنچه را که هوایش کرده 
الزم برای زندگی کردن را به دست بیاوری. آن کس که به لب 
نیاورد و خواست خواهد باخت گاهی توقع داریم که در ورای 
صمیمیت های ایجاد شده توقعات ما برآورده شوند. هیچ کس 
ما  بلکه  باشد  نیازهایمان  رفع  به  موظف  نیست که  بدهکار  ما  به 
از جهان  با درخواست و تالش و مهرورزیدن حق خود را  باید 
پشیمانی  جز  حاصلی  غرور  ی  بهانه  به  نیاوردن  لب  به  بگیریم 

نخواهد داشت.
با خاطراتی کهنه دلتنگم نکردی 

با یک دروغ از دلخوشی رنگم نکردی 
برگشتی و شعر نگاهت را شنیدم 

با رد شدن از عشق دلسنگم نکردی 

به قلم 
مهناز سعید 
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شبکه های مجازی ضمن اینکه می توانند بسیار مفید 
و موثر واقع شوند، گاهی هم نقشی مضر یا مخرب را 
ایفا می کنند. این نقش زیان بار ،گذشته از صدمات 
جبران ناپذیرش به حوزه سالمت )جسمانی، روانی و 
...( سایر عرصه ها را نیز بی محابا به سرعت نشانه می 
رود. به عنوان نمونه، متن زیر را بخوانید که اخیرا در 
این فضا منتشر گردیده و بدون هیچ مبنای علمی و 
منطقی فقط در ایجاد تردید یا تنش موفق بوده است: 
معنی سالم از دیدگاه مرحوم دکتر عبدالحسین زرین 
سالم  گویند  می  دروغ  کشور:  ماندگار  چهره  کوب، 
سالمتی می آورد یا با سالم سالمتی می آید. چنین 
چیزی درست نیست و ننگ بر کسانی که کلمه سالم 
سرزمین  در  را  بودن  تسلیم  یا  شدن  تسلیم  یعنی 
خودشان  ها(  )عرب  ها  تازی  چرا  دادند.  رواج  ایران 
هرگز نمی گویند: سالم، آنها می گویند: اهال و سهال 

ـ مرحبا ـ و اما سالم چیست؟
خورده  شکست  های  ایرانی  اعراب،  یورش  زمان  در 
فرد عرب  با یک  برخورد  و خیابان هنگام  در کوچه 
و  نگیرد  قرار  حمله  مورد  که  این  و  جان  ترس  از 
از  نیفتد، هنگامی که  به دردسر جزیه دادن و غیره 
کنار عرب ها رد می شدند دستان خود را به عالمت 
تسلیم باال می بردند و می گفتند سالم یعنی تسلیم 
و هر کسی که اعالم تسلیم شدن می کرد یعنی می 
گفت سالم، از خوردن تازیانه، شالق و مشت و لگد 
در امان می ماند. امروز 1400 سال از حمله اعراب 

گذشته ولی آثار آن حمله در مغز ودل ایرانی پابرجا 
تسلیم  »من«  همان  که  سالم  جای  به  است.  مانده 
اعراب هستم باشد، درود را به کار ببرید تا سنگر به 
سنگر این بالی ایران سوز را از مغز و دل خود بیرون 
می  را  نگاشته  این  که  شما  بر  درود  پس  بیندازیم. 
خوانید و 100 درود را به زبان می آورید. )از کتاب دو 
قرن سکوت، شادروان استاد زرین کوب( درباره پیام 
باال غرض و یا جانبداری متعصبانه ای، باید گفت که: 
1( کتاب دو قرن سکوت از دکتر عبدالحسین زرین 
شرح  و  ایران  به  اعراب  حمله  از  است  بازتابی  کوب 
فساد، تباهی، غارتگری ها و بی رحمی ها  و استیالی 
همه جانبه آنها به این مرز و بوم از جمله فرهنگ و 
قرن  دو  کتاب  دیگر،  عبارتی  به  پارسی.  های  ارزش 
سکوت انعکاسی است از نبرد و مخاصمه دو قوم. در 
سراسر این مجموعه هیچ صحبتی از مضمونی که در 
باال آمده به چشم نمی خورد! آنچه که در مورد کلمه 
سالم آمده فقط عبارت ذیل در صفحه 137 است: »... 
سرانجام با وجود مقاومت مروانیان، کوفه تسلیم شد 
ابوالعباس سّفاح که نخستین خلیفه  بر  و به خالفت 

عباسی بود، سالم کرد.«
این  در  زرین کوب  دکتر  که  است  اذعان  قابل  البته 
تفصیل تاریخی به تسلط هدف مند قوم تازی بر ایران 
اشاراتی  اختصار،  به  چند  ،هر  نیز  ایرانی  فرهنگ  و 
نموده است. مثال در پاراگرافی از صفحه 115 آمده: 
».... از این روست که در طی دو قرن، سکوتی سخت 
ایران  زبان  و  تاریخ  سراسر  بر  انگیز  هراس  و  ممتد 
سایه افکنده و در تمام آن مدت جز فریادهای کوتاه 
وحشت آلود اما بریده و بی دوام، از هیچ لبی بیرون 
نتراویده است و زبان فارسی که در عهد خسروان از 
شیرینی و شیوایی سرشار بوده، در سراسر این دو قرن 
مدتی  و  مانده  اثر  بی  و  ناشناس  گنگان،  زبان  چون 
دراز گشته تا ایرانی، قفل خموشی را شکسته و لب به 

سخن گشوده است.«

»زبان  عنوان  با  مباحثی  در  حاضر  کتاب  نویسنده 
دارد  می  بیان  صراحت  به  تازه«  »پیام  و  گمشده« 
آن  های  گویش  و  ها  لهجه  ایرانی،  زبان  چگونه  که 
آسیب  و  شده  مغلوب  رحمانه  بی  یورش  این  در  را 
تازی را زبان مردم  او زبان  های فراوانی دیده است. 
نیمه وحشی دانسته و معتقد است که لطف و ظرافتی 

ندارد!
اگر چه به اعتقاد نگارنده، همه زبان های دنیا، بدون 
در  زیرا  دارند.  را  خود  خاص  ظرافت  و  لطف  شک 
قلمرو آنها ادیبان و سخنوران و شاعرانی ارزشمند به 
چشم می خورند که به مدد واژگان زبانی خود، آثار 

گرانقدر را آفریده اند.
2( کلمات به هر زبانی که باشند )فارسی، انگلیسی، 
عربی و یا ..(زنده اند. یعنی کاربرد آنها چه به صورت 
گفتاری و چه در قالب نوشتاری به علت زنده بودن 
اثرات مثبت  ناخواسته  یا  ارتعاش، خواسته  و داشتن 
یا منفی خود را بر فضای اطراف می گذارند. »سالم« 

هم از این قاعده مستثنی نیست.
این واژه با اصالت عربی اش، باری کامال مثبت دارد 
زیرا هم معنای درود و تحّیت و تهنیت از آن گرفته 
هم  و  سالمتی  و  تندرستی  مفاهیم  هم  شود،  می 
گردن نهادن و تسلیم شدن. پس »سالم« همه معانی 
ذکر شده را به همراه می آورد. به نظرم گردن نهادن، 
ویژگی  و  شرایط  همه  با  »هستی«  پذیرفتن  همان 
نظام  قوانین  و  فرم  پذیرفتن  یعنی  هست،  هایش 
آفرینش. نه تسلیم در برابر زورگویی ها و زورمداری 
های تحمیل شده از جانب شخص، گروه و یا حکومت 
و هم چنین نه تسلیم در مقابل اوضاع و شرایط دشوار 
و  اختیار  صاحب  آزاد،  موجودی  انسان  زیرا  زندگی. 
و  تالش  با همت،  است  قادر  و  آفریده شده  توانمند 
داده  تغییر  را  خویش  پیرامون  دنیای  خود،  پشتکار 

و بهبود بخشد.
3( مبارزه برای به دست آوردن اصالتی فراموش شده 

و یا حقوقی از دست رفته باید با روشی صحیح و دور 
از تعصب صورت پذیرد تا موثر واقع شود. در غیر این 
صورت چنین مبارزه ای، فقط نوعی جهالت است که 
دستیابی به هدف مورد نظر را به تعویق می اندازد. اگر 
با دقت به دایره واژگان زبان فارسی نظری بیندازیم 
بیشتر کلمات آن »عربی« هستند. نوشتار و گفتار ما 
انباشته  عربی  واژگان  از  اجتناب  غیرقابل  طرزی  به 
گردیده اند و این مهم باید در بُعدی وسیع، منطقی و 
برنامه ریزی شده، مورد مالحظه و اقدام قرار بگیرد تا 
تحولی اصولی و بنیادین حاصل شود. این که با یک 
پیام بی اساس بخواهیم کلمه ای را جایگزین نماییم 
نه تغییری اتفاق می افتد و نه بستری مناسب فراهم 

می شود. پس باید سنجیده عمل نمود.
نهفته  باال  پیام  در  که  دیگری  اهمیت  حائز  4(نکته 
است، لمپنیسم گرایی آن می باشد. همانطور که می 
میان  از  ای هستند  ایران، طبقه  در  ها،  لمپن  دانید 
دیده  منازعات سیاسی هم  در  گاهی  که  مردم  توده 
و  روشنفکران  نگارنده،  اعتقاد  به  چه  )اگر  شود.  می 
تحصیل کرده های لمپن هم وجود دارند!( مهم ترین 
اصل اعتقادی این افراد که بر پایه »بی فکری و جهل« 
استوار است، »غیرت پروری« نام دارد. غیرت پروری 
از ما نیست. دیگری  با ما نیست  می گوید: »هر که 
دشمن ماست. دشمنی که باید نابود شود.« بنابراین از 
دیدگاه یک لمپن، »غیرخودی« باید حذف شود، حاال 
به هر قیمتی، حتی با تأسی به وارونه کردن حقایق 
یافته های علمی و تجربی در حوزه های  و  تاریخی 
گوناگون. قابل ذکر است که روان شناسی اجتماعی 
نیز چنین افرادی را با جنون اخالقی معرفی می کند. 
چیزی که در این پیام کامال هویداست. محتوا نشان 
می دهد که کلمه »سالم« فقط نقش چله کمان را 
بازی می کند، در حالی که نوک پیکان متوجه هدف 

یا اهداف دیگری است!

سالم یا درود 

به قلم 
سیده فریبا روح االمینی

مظلومیت تاریخ 
همه ی ما به تاریخ ظلم می کنیم، خواسته 
خواندن  پایان  در  که  وقتی  ناخواسته  یا 
مطلب  پیام  از  درک  بدون  تاریخ  از  مبحثی 
آن  بازیگران  برای  و  نشینیم  به قضاوت می 
تاریخ تکلیف تعیین می کنیم که اگر فالن 
می  انجام  را  دیگر  کار  آن  موقعیت  آن  در 

داد بهتر بود به روایتی خود را با روایت رویای تاریخ پروازی 
خویش سرگرم می کنیم و متاسفانه در القای آن به دیگران 
تاریخ  به  شخصیت  به  نسبت  افترایی  و  اتهام  گونه  هیچ  از 
خودساخته مان نیز ابایی نداریم،  بدون آنکه بخواهیم بدانیم 
تاریخ  از  برهه  یک  وقوع  شرایط  که  بفهمیم  آن  از  بهتر  و 
را  موثر  افراد  یا خیانت  برائت  به  بوده حکم  گذشته چگونه 
می دهیم و حال به فرض آنکه ماشین زمانی وجود داشت 
که ما را به آن دوره از زمان هم می برد باز هم فردی که 
به تکوین  این احوال و دانش گسترده  با  در زمان کنونی و 
رسیده مقبولیت پذیرش نه تنها در میانه ی معرکه را نداشت 
که خودش همچون عنصری در بهت و حیرت می ماند که نه 
جامعه آن روز او را نمی پذیرفت بلکه خود نیز از درک زبان 

گویای آن جامعه دور مانده بود.
را دارد.  تعلیم  ادعای  نه  نه معلم است و  تاریخ  خوشبختانه 
قضاوت هم نمی کند روایتگر ساده و بی غل و غشی است که 
واقعه ای را بیان می دارد. استنباط تاریخی از وقوع جریانی 
در گذشته با تاریخ خوان و تاریخ دانی است که روایت های 
مختلف را از یک حادثه ی تاریخی مطالعه کرده و از کم و 

کیف و حال و هوای روزگار مربوطه آگاهی دارد.
نگرش سطحی و دیمه ای را افراد شیفته در بر می گیرد که 
به هیچ عنوان از قدیس خود ساخته ی خویش از فرد مورد 
در  موجود  های  واقعیت  تحریف  در  و  برنداشته  دست  نظر 
کارکرد مشارالیها ابائی ندارند و به روایتی افراد شیفته حداقل 
قضاوتشان  عنوان  هیچ  به  و  ندارند  را  تاریخی  درک  قضیه 

)حال اگر قضاوتی در کار باشد( مسموع نیست.
حب و بغض همان گونه که در گزارش تاریخ هیچ جایگاهی 
تاریخ  ندارد.  موضوعیتی  هم  خوان  تاریخ  اندیشه  در  ندارد 
آن  و  دارد  را  ادوار  ی  همه  برای  و  قطعی  حکم  یک  فقط 
اینکه: مثلثی که از گذشته خود درس عبرت نگیرد، محکوم 

به تکرار آن است.

به قلم 
سیدرضا
 مجد زاده 
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نگاهی کوتاه به زندگی و آثار فریدون توللی؛

فریدون توللی در شیراز به دنیا آمد. پس از پایان دوره آموزش 
های دبستانی و دبیرستانی در این شهر، وارد دانشگاه تهران 
دانشکده  باستان شناسی  رشته  در   ۱۳۲۰ سال  در  و  شد 
کار  به  سپس  گردید.  التحصیل  فارغ  دانشگاه  این  ادبیات 
رئیس  چندی   ۱۳۳۲ مرداد  تا  و  آورد  روی  شناسی  باستان 
ادارًه باستان شناسی استان فارس بود. توللی، پس از شهریور 
مقاالت  نوشتن  به  و  شد  سیاسی  فعالیت های  وارد   ۱۳۲۰
سیاسی در نشریات حزب توده و مجموعه سیاسی طنزآمیزی 
با نام »التفاصیل« پرداخت. توللی پس از کودتای ۲۸ مرداد از 
فعالیتهای سیاسی دست شست و در کتابخانًه دانشگاه پهلوی 

شیراز به کار مشغول شد.

 فریدون توللی از همان آغاز کار شعر نو به سراغ نیما می رود. 
از خواندن افسانه او می گیرد و راه خود را پیدا میکند.  وی در 
سال ۱۳۱9 با سرودن شعر پشیمانی وارد عرصه شعر جدید 

می شود و در سال ۱۳۲9 مجموعه رها را منتشر می سازد.
شعر نو از دید توللی ویژگی هایی دارد  . او وزن را در شعر می 
پذیرد ولی عقیده دارد که باید با حال شعر هماهنگی داشته 
و  متناسب حال  باید  گزیند  برمی  وزنی که شاعر  باشدیعنی 

هوای شعر باشد.
در حدود ده سال بعد با سرودن مجموعه نافه سخت به نیما 
. بدین سان  و یارانش می تازد و آنان را یاوه سرا می گوید 
توللی پیوند خود را با نیما می گسلد و شیوه خود و گروهی 
که بدان گرایش دارد را نوپردازان راستین می خواند .قافیه را 
طرد نمی کند ، از سرودن اشعار بی وزن می پرهیزد ، رعایت 
قواعد فارسی را واجب می شمارد و نوپردازان راستین را به 

رعایت آن توصیه می کند.
اشعار توللی در مجموعه رها سرشار از غم و نا امیدی و وحشت 

و تاریکی است و در نافه هم یک چند با همین مفاهیم دست 
به گریبان است اما پس از چندی به نوعی زندگی ویژه دست 

می یابد و آن را در مجموعه پویه به اوج می رساند.
فریدون توللی را جهت محتوای غنایی و عاشقانه باید بنیانگذار 
شعر نو تغزلی خواند . تصویر در شعر وی اهمیت فراوان دارد و 
می توان گفت که شعر توللی تا اندازه ای شعر تصویری است.

توللی زبانی توانا دارد و در ساختن تعبیر های شاعرانه و خلق 
شاعران  میان  در  کالم  موسیقی  و  الفاظ  کاربرد  و  ترکیبات 

معاصرش کم نظیر است.
بَلَم آرام چون قویي سبکبال                         

به نرمي بر سر کارون همي رفت
به نخلستان ساحل، قرص خورشیــــد           

 ز دامان افق بیرون همي رفت
شفق،بازي کنان در جنبش آب                    

شکوه دیگر و راز دگر داشت
به دشتي پر شقایق باد سرمست                  

تو پنداري که پاورچین گذر داشت
جوان پارو زنان بر سینۀ موج                   

بلم مي راند و جانش در بلم بود
صدا سر داده غمگین در ره باد                

 گرفتار دل و بیمار غم بود:
»دو زلفونت بود تار ربابُم                      

چه مي خواهي از این حال خرابُم
تو که با مو سر یاري نداري                    

چرا هر نیمه شو آیي به خوابُم«
درون قایق از باد شبانگاه                     

 دو زلفي نرم نرمک تاب مي خورد
زني خم گشته از قایق بر امواج              

 سر انگشتش به چین آب مي خورد
صدا ، چون بوي گل در جنبش آب           

به آرامي به هر سو پخش مي گشت
جوان مي خواند سرشار از غمي گرم       

 پس دستي نوازش بخش مي گشت:
توللی با زبان فرانسه آشنایی داشت و اشعاری از شاعران 
سرانجام  او  است.  برگردانده  فارسی  به  را  فرانسه زبان 
از سال ها بیماری قلبی در سال ۱۳۶۴ درگذشت.  پس 
همسر وی مهین توللی بود که از آنها دو فرزند به جای 

مانده است.

سرویس فرهنگی کرمان امروز

به  برای کسانی که عالقه مند  نوشتار سعی کردیم  این  در 
فیلمسازی هستند، کتاب هایی را معرفی کنیم که برایشان 
انتشارات  در  کتاب ها  این  داشت.  خواهد  خوبی  اطالعات 
هنر،  دانشجویان  به  می تواند  و  است  شده  منتشر  ساقی 
سینما و فیلمسازی کمک بزرگی کند. مطمئنا کتاب خواندن 
لذتی است که برای کتابخوان های حرفه ای با هیچ چیز قابل 
مقایسه نیست و از هر فرصتی برای خواندن کتاب استفاده 
شما  می شود.  دیگری  جور  قضیه  هم  گاهی  اما  می کنند، 
دانشجو هستید یا اصال عالقه مند به یک حوزه خاص، برای 
عالقه تان  مورد  حوزه  درمورد  اطالعاتی  است  الزم  همین 
کمک  زمینه  این  در  می توانند  کتاب ها  باشید؛  داشته 
کتاب  این  ژانر«  »فیلمنامه نویسی  کنند.  شما  به  شایانی 
را  آن  موسوی  وحیداهلل  و  است  دانکن  و  استفن  نوشته 
ترجمه کرده، یک نکته این کتاب آشنا کردن شما با چگونه 
نوشتن فیلمنامه های عامه پسند است. هدف اصلی این کتاب 
فراهم کردن دانش عملی و ضروری است تا شما بتوانید در 
فیلمنامه  انتظار در یک  مورد  بنیادین  عناصر  کارگیری  به 
عامه پسند، یا در یک کالم فیلمنامه تجاری، مهارت کسب 
خوبی  برداشت  شاید  چیزی  هر  برای  تجاری  واژه  کنید. 
نداشته باشد، اما نباید فراموش کرد فیلم ها هم ارزش تجاری 
سالن های  نمی کنند؛  تولید  را  آنها  استودیوها  وگرنه  دارند 
سینما آنها را نمایش نمی دهند و پخش کنندگان آنها را به 
عامه پسند  فیلمنامه  یک  شما  بنابراین  نمی فروشند.  مردم 
می نویسید، زیرا قابل فروش است و برای هر آدم ذی نفعی 
در آن پول به همراه دارد. این کتاب برای فیلمنامه نویسان 
که  چه کسی  و  کار  تازه  چه  دارد؛  کاربرد  هر سطحی  در 
در سینما اعتبار دارد. راهنمای فیلمنامه نویسی انیمیشن تا 
حاال برایتان پیش آمده که فکر نوشتن فیلمنامه انیمیشن 
سینمایی به ذهن تان برسد، ولی درست ندانید چگونه باید 
زنده  فیلم  فیلمنامه  مانند  باید  آیا  بروید؟  کار  این  سراغ 
بنویسید؟ آیا باید شبیه کارتون های تلویزیونی با آن برخورد 
کنید؟ خب، پاسخ درحقیقت ترکیبی از این دو است. چه 

تازه کار و چه نویسنده ای باتجربه باشید که دنبال آزمودن 
حوزه ای تازه برای نوشتن است، این کتاب، قدم به قدم شما 
انتهای کتاب  به  وقتی  به طوری که  را هدایت خواهد کرد، 
با  باشید.  نوشته  هم  را  خود  انیمیشن  فیلمنامه  می رسید، 
می گیرید  یاد  و  می فهمید  را  انیمیشن  کتاب  این  خواندن 
بنویسید.  مخاطب پسند  انیمیشن  فیلمنامه های  چگونه  که 
راهنمای فیلمنامه نویسی انیمیشن به سرعت شما را در مسیر 
این  انداخت.  خواهد  انیمیشن  برای  آسان  فیلمنامه نویسی 
است.  فراهانی  حسین  ترجمه  و  وبر  مریلین  نوشته  کتاب 
و  شرایبمن  مرالی  نوشته  کتابی  می شود  آماده  کارگردان 
عالقه مند  سینما  به  اگر  مطمئنا  صدیقیان،  محمد  ترجمه 
باشید، می دانید کارگردان سه مسئولیت اصلی دارد، اولین 
مسئولیتش در برابر خالقیت خودش است. او باید نسبت به 
اعتقادش به متن موردنظر صادق باشد و به آن اجازه بدهد 
جذب وجود خالقش شود. کارگردان باید شرایط انسانی را 
درک کند و جزئیات داستان را آشکارا در ذهن و تصور خود 
ببیند. مسئولیت دوم او در برابر تهیه کننده است. تهیه کننده 
به کارگردان پول می پردازد، بنابراین کارگردان باید متوجه 
با آن همکاری  باید  نفری است که  اولین  باشد تهیه کننده 
کامل داشته و تهیه کننده هم باید در ایجاد نگرش خالقانه 
مسئولیت  سومین  باشد.  سازگار  و  سهیم  کارگردان  با  اثر 
نوعی  فیلمسازی درنهایت  تماشاگر است، چون  برابر  او در 
را  فیلمنامه  که  است  این  کارگردان  کار  است.  تجارت 
برای نمایش روی پرده آماده سازد که همکاری  به گونه ای 
و مشارکت تماشاگر را برانگیزد و پول او را به گیشه واریز 
کند. بنابراین مشارکت او حلقه کامل کننده فرآیند خلق یک 
اثر است که با متن آغاز می شود. اگر می خواهید کارگردان 
خوبی باشید این کتاب می تواند به شما کمک کند. لنزبازی 
لنز بازی می خواهد از تاثیر لنز در سینما و عکاسی به شما 
آموزشی  متن  یک  کتاب  این  نکنید  اشتباه  البته  بگوید، 
نیست، بلکه تجربه نرسیدن، جسارت تجربه کردن و شهامت 
دیجیتال  عصر  برای  کتاب  این  است.  تجربه  مطرح کردن 
شانس  که  شده  نوشته  عالقه مندانی  و  دانشجویان  برای  و 
بهره بردن از کالس های گران قیمت آموزشی را ندارند. دیگر 
آموزشی  در کالس های  کتاب  این  مطالب  از  بخشی  اینکه 
تدریس نمی شود. مطالعه آن می تواند شناخت عالقه مندان 
به عکاسی و سینما را در لنزشناسی ارتقا دهد. داود مرادیان 
تکه های  این  آنونس ها  آنونس  است.  کتاب  این  نویسنده 

خود  مسحور  را  ما  همواره  اعجاب انگیز  و  کوتاه  تصویری 
بودند  ساده  نوشته هایی  که  آنونس ها  اولین  از  ساخته اند. 
ساخته  بصری  و  ویژه  جلوه های  بدیع ترین  با  که  امروز  تا 
اشتیاق  و  عطش  آتش  شعله ور کردن  هدف شان  می شوند، 
در  نمایش  به  هنوز  که  است  فیلم هایی  دیدن  برای  ما 
نویسندگان  و  پژوهشگران  است  دهه  چندین  نیامده اند. 
فراوانی  کتاب های  و  مقاله ها  نگارش  به  جهان  در  سینما 
درباره آنونس پرداختند و از جنبه های مختلف آن را بررسی 
و  نشده  ترجمه  فارسی  به  هیچ یک  متاسفانه  اما  کرده اند، 
استفاده  مورد  تا  نیافته اند  راه  ایران  سینمای  ادبیات  به 
عالقه مندان به این رشته قرار گیرند. کتاب آنان نتیجه چند 
ساختار«  تا  »تاریخچه  از  مصاحبه  و  ترجمه  پژوهش  سال 
مدرسان،  دانشجویان،  نیاز  از  بخشی  پاسخگوی  تا  است 
پژوهشگران سینما و نیز سازندگان آنونس باشد. این کتاب 
را آزاده دهقانی نوشته است. دستور زبان تدوین این کتاب 
نوشته روی تامپسون و کریستوفر فرجی بورن است و محمد 
گذرآبادی آن را ترجمه کرده است، مهارت و شامه تدوینگر 
به شکل گیری سبک بصری محصول نهایی کمک می کند و 
تصمیماتش معموال در موفقیت یا شکست برنامه نقش دارد. 
بنابراین تدوینگر خوب می تواند در کیفیت محصول نهایی 
تاثیر بسزا داشته باشد. اما هر کسی باید اول، راه رفتن یاد 

بگیرد تا بتواند بدود. هدف این کتاب این است که تازه کارها 
از  با عمومی ترین اصول و روش های تدوین، دلیل استفاده 
آنها و معنایی که عموما از آنها استنباط می شود، آشنا شوند. 
در این کتاب فنون خوب و نه چندان خوب مورد بحث قرار 
فقط  ندارد؛  وجود  غلط  و  درست  درنهایت  اما  می گیرند، 
دلیل  و  نمی دهد«  جواب  »آنچه  و  می دهد«  جواب  »آنچه 
به  کتاب  این  فیلمنامه نویسی  تکنیک های  دارد.  وجود  آن 
آموزش داستان گویی در سینما می پردازد و اینکه چگونه به 
فیلمنامه هایتان پیچیدگی و غنا ببخشید. همچنین به شما 
می آموزد که در عین حفظ سبک و بیان شخصی، لحظه ها، 
به شکلی خالقانه و سرگرم کننده  را  صحنه ها و سکانس ها 
از  خاصی  نوع  آموزش  کتاب،  هدف  بچینید.  هم  کنار 
سریال  یا  کوتاه  فیلم  سینمایی،  بلند  فیلم  مثال  فیلمنامه 
تلویزیونی نیست، درواقع از تمام اینها مثال هایی در کتاب 
وجود دارد و درباره وجود اشتراک و افتراق شان سخن گفته 
شده است. در این بخش به کتاب های دیگری هم اشاره شده 
که موشکافانه به وجود تخصصی فیلمنامه می پردازد. به نظر 
مساله  یک  فیلمنامه نویسی  کتاب های  از  بسیاری  می رسد 
یا مسلم فرض کرده اند و  نادیده گرفته  را  اما مهم  کوچک 
برای  چه  و  سینما  برای  چه  است؛  درام نویسی  توانایی  آن 
برخی روش های عمومی  با  کتاب  این  در  دیگر.  رسانه های 

درباره درام نویسی برای سینما آشنا می شوید که درمورد 
کتاب  این  در  درواقع  دارند.  کاربرد  فیلمنامه  مختلف  انواع 
سعی شده توجه ویژه ای به این مهارت بنیادی شود و سفر 
برای  پیشنهادهایی  و  تمرین ها  مثال ها،  آوردن  به  را  شما 
مطالعات بعدی، پربارتر کند. این کتاب را چارلی موریتس 
نوشته و محمد گذرآبادی آن را ترجمه کرده است. چگونه 
که  کارآمدی  کامپیوتر  هر  با  امروزه  بسازیم  کوتاه  فیلم 
مجهز به چند نرم افزار ساده باشد، می توان کار تدوین خلق 
موسیقی و افزودن جلوه های صوتی به فیلم را انجام داد و 
سپس می توان آنها را در و ب سایت ها گذاشت و اگر کسی 
بخواهد فراتر برود، می تواند کارهای پیشرفته تری روی فیلم 
انجام دهد و سپس با استفاده از یک دستگاه نمایش خانگی، 
اتاق نشیمن خانه را به یک سالن نمایش فیلم بدل سازد. 
این کار از عهده هر کسی برمی آید، اما چگونه کاری انجام 
که  را  درخشانی  فیلم  چگونه  شوید؟  شناخته  تا  می دهید 
آن در  از  یا مهم تر  معرفی می کنید؟  دیگران  به  ساخته اید 
برابر افرادی که می توانند درمورد حیات حرفه ای فیلمسازی 
شما تصمیم بگیرند، چگونه خودتان را نشان می دهید؟ این 
کتاب می خواهد زمینه پاسخ به این پرسش ها را فراهم سازد. 
مراحل نگارش فیلمنامه، تهیه فیلم، تامین بودجه، انتخاب 
بازیگر، کارگردانی، تدوین و اکران فیلم کوتاه همه و همه در 
و  تورلو  کیلفورد  نوشته  کتاب  این  است.  آمده  کتاب  این 
ترجمه رحیم قاسمیان است. معمای درام این کتاب نوشته 
دیوید لتوین و جوورابین استادکیل است، ترجمه را هم امیر 
راکعی انجام داده. این کتاب برای فعاالن هنر های نمایشی 
پیدا  دست  دراماتیک  داستان گویی  بر  می کنند  آرزو  که 
ادبیات  درسی  واحدهای  که  دانشگاه  استادان  برای  کنند، 
نمایشی را آموزش می دهند و دوست دارند درام را به عنوان 
تنها خوانده  اینکه  نه  اجرا می شود  تجربه کنند که  چیزی 
شود و برای عاشقان تئاتر و سینما نیز درنظر گرفته شده 
درباره  می خواهند  تنها  که  کسانی  برای  همچنین  است. 
آنچه تماشا می کنند بینش عمیق تری داشته باشند، است. 
نویسندگان، نظریه جدیدی درباره درام ارائه نکرده اند، بلکه 
آنها را  امروزی ترکیب کرده و  با نظریات  کار پیشینیان را 
و  نویسنده  به عنوان مدرس، کارگردان،  طبق تجربیات شان 
نتایج،  و  فرضیه ها  که  همان گونه  کرده اند.  تصحیح  بازیگر 
تشویق  هم  را  خواننده  می کشند،  چالش  به  را  دیگران 

می کنند تا نقادانه فرضیات و نتیجه های کتاب را بیازماید.

شاعر رها یا نویسنده التفاصیل

کتاب هایی که شما را وارد سینما می کند 

به کوشش محمود 
جعفری کوهبنانی



شکنجه های 

دختر 17 ساله توسط

 3 دختر دبیرستانی
 سه دختر دبیرستانی برای اعتراف گرفتن از دوستشان نقشه ای 
به سبک فیلم های هالیوودی طراحی کردند. آنها دخترک را به 
این  از  برداری  فیلم  با  و  تراشیدند  را  ابروهایش  بستند،  صندلی 
صحنه های عجیب پایشان به دادسرای جنایی باز شد. این حادثه 
که تنها به خاطر حسادت دخترانه به گوشی » اَپل« رقم خورده 
بود در حالی وارد مرحله تحقیق شد که اعترافات تک تک این 

دختران تکان دهنده بود. 
ماجرا از کجا آغاز شد؟ 

با  است  ربایی  آدم  پرونده  این  شاکی  که  ای  ساله   ١٧ دختر  ندا 
احضار در دادسرای جنایی تهران به بازپرس مدیر روستا گفت:» ٢ 
هفته پیش در پارک با دختری به نام الدن آشنا شدم. او ادعا کرد 
پدر و مادرش سال ها پیش فوت کرده اند و به همین خاطر تنها 
زندگی می کند. چند دفعه به خانه اش رفت وآمد کردم تا این که 
عصر روز جمعه وقتی به خانه اش رفتم طعمه سناریوی هولناک 
او و دوستانش شدم. آن روز ٢ دختر دیگر هم که از دوستان الدن 
بودند در خانه اش بودند. هنوز چند دقیقه از ورودم نگذشته بود که 
ناگهان دوستان الدن به سمتم آمدند و با زور و تهدید چاقو من را 
به صندلی بستند. شوکه شده بودم که یکی از آنها به نام فرزانه به 
سمتم حمله کرد و شالم را دور گردنم انداخت، در حال خفه شدن 
بودم که رهایم کردند. اما همچنان به صندلی بسته شده بودم. 
مینا نیز با چاقو روی بدنم خط انداخت سپس با کمک یکدیگر 
ابروهایم را با تیغ تراشیدند. می گفتند باید قید خانواده ات را بزنی 
و کلفت خانه ما شوی. برو خانه را تمیز کن و ظرف ها را بشوی. 
بعد از یک ساعت دست و پایم را باز کردند اما در خانه قفل بود و 
کلیدش را برداشته بودند و من راهی برای فرار نداشتم. آنها حتی 
سیم کارت تلفن همراهم را شکستند و تماس من با خانواده ام 
نیز قطع شده بود. آن شب با هر سختی بود در کنارشان ماندم 
و فقط گریه کردم تا این که ساعت ٧ صبح الدن و دوستانش از 
خستگی خوابشان برد و من در این فرصت با گوشی یکی از آنها 
به پدرم پیامک فرستادم و ماجرا را برایش تعریف کردم. پدرم که 
ابتدا تصور می کرد من با او شوخی می کنم به من گفت اگر تو 
را گروگان گرفته اند چطور می توانی تماس برقرار کنی. موضوع 
را کامل برایش شرح دادم و از او خواستم تا با پلیس به آدرسی که 
برایش پیامک کرده ام بیاید. نیم ساعت بعد پدرم به همراه پلیس 

به آنجا آمد و این دختران را دستگیر کردند. 
کور  انگیزه  طعمه  کرد  می  ادعا  پرونده  شاکی  که  حالی  در 
دوستانش شده ٣ دختر دبیرستانی با پذیرفتن اتهاماتشان زوایای 
دیگری از پرونده را پیش روی قاضی مدیر روستا بازپرس شعبه 
که  الدن  تحقیقات  این  در   . دادند  قرار  جنایی  دادسرای  ششم 
صاحب خانه این اسارتگاه بود به بازپرس پرونده گفت:» از طریق 
دوست نامزدم با ندا آشنا شده بودم. او وقتی متوجه شد من خانه 
مجردی دارم و تنها زندگی می کنم پیشم آمد و ٢ هفته در خانه 
من ماند. آخرین روزی که آنجا بود اتفاقی عجیب رخ داد. صبح 
رژ  با  پذیرایی  دیوار  بیدار شدم متوجه شدم روی  از خواب  وقتی 
لب قرمزرنگ حرف های عجیبی نوشته شده است و نام یکی از 
دوستانم به نام فرزانه نیز در البه الی این نوشته روی دیوار بود 
و سپس نیز متوجه به سرقت رفتن گوشی اَپل ام شدم. ندا که 
خودش را از ماجرا بی خبر نشان می داد ادعا کرد ٥٠ هزار تومان 
از کیف او نیز سرقت شده است. چند روز از این ماجرا گذشت و 
من که به خاطر نوشته شدن اسم فرزانه به او شک کرده بودم 
موضوع را با او و یکی از دوستانم به نام مینا در میان گذاشتم. 
درنهایت با یکدیگر به این نتیجه رسیدیم که این سرقت را ندا 
آورده  میان  به  را  فرزانه  اسم  رد گم کردن  برای  و  طراحی کرده 
است. همین موضوع باعث شد تا برای اعتراف گرفتن نقشه ای 
طراحی کنیم. عصر روز جمعه وقتی ندا به خانه ام آمد فرزانه و 
مینا او را به صندلی بستند و از او خواستند تا واقعیت را بگوید. 
من نیز از این صحنه ها فیلم برداری کردم، تا این که ندا اعتراف 
کرد گوشی ام را در انباری خانه ام مخفی کرده است. وقتی به 
انباری رفتیم در کمال ناباوری متوجه شدم او باانگیزه ای نامعلوم 
دست به این کار زده است. ما قصد گروگانگیری نداشتیم و به او 
گفتیم صبح فردا او را به پلیس تحویل خواهیم داد، اما او پیش 

دستی کرد و با پدرش تماس گرفت و ما را بازداشت کردند.

خبر پیام روحانی به سران کشورهای اسالمی در اجالس مکه 
اختالفات درون خانواده جهان اسالم را کنار بگذارید

کشورهای  سران  به  ایران  اسالمی  جمهوری  رییس 
اسالمی در اجالس مکه پیام داد.

به گزارش ایسنا، متن این پیام به شرح ذیل است :
بسم اهلل الرحمن الرحیم

السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
عالیجنابان،

 در آخرین روزهای ماه غفران و نزول رحمت الهی، بهترین 
خیرات و برکات را برای تمامی مسلمانان و برای شما سران 
محترم کشورهای اسالمی از درگاه خداوند متعال مسالت 

می نمایم.
از  اینکه به دلیل عدم رعایت آداب معمول در دعوت  از 
سران کشورها توفیق حضور در آن جمع شریف را ندارم 
متاسفم، اما صمیمانه برای شما که در شهر مکه مکرمه، در 
کنار قبله مسلمانان جهان، و در سرزمین وحی، گرد آمده 
اید آرزوی موفقیت در رسیدگی به مسائل جهان اسالم و 
به ویژه موضوع فلسطین و قدس شریف، این زخم دیرین 

در قلب همه مسلمانان، را دارم.
عالیجنابان،

انسجام،  حداکثر  نیازمند  اسالم،  جهان  که  شرایطی  در 
همگرایی و همکاری در برابر دشمن مشترک می باشد، 
جهت  در  افکن  تفرقه  اقدامات  برخی  شاهد  متاسفانه 
به  فلسطین  از قضیه  اسالم  افکار عمومی جهان  انحراف 
که  موضوعی  هستیم؛  اسالم  جهان  اصلی  مساله  عنوان 
بیش از هر زمان نیاز به توجه و حمایت یکپارچه دنیای 
تمامی  در  و  اجالس،  این  در  دارد.  آن  رهبران  و  اسالم 
مدار  بر  باید  اسالم  رهبران جهان  اجتماعات،  و  نشستها 
با  برخی  ندهند  اجازه  و  کنند  حرکت  اسالمی  وحدت 
طرح مسائل فرعی، اذهان دولتها و ملتهای مسلمان را از 

اهتمام به سرنوشت ملت مظلوم فلسطین و تهدیدات رژیم 
صهیونیستی منحرف نمایند.

اقدام دولت آمریکا در اعالم بیت المقدس به عنوان پایتخت 
رژیم صهیونیستی، انتقال سفارت آمریکا به آن مکان، و 
به رسمیت شناختن الحاق بلندی های جوالن سوریه به 
سرزمین های اشغالی توسط رژیم صهیونیستی، از جمله 
دشمنی های آشکار علیه نه فقط فلسطین بلکه مجموعه 
جهان اسالم به شمار می رود که در تضاد آشکار با مبانی 
تصمیمات  و  ها  قطعنامه  تمامی  و  الملل،  بین  حقوق 
یک  آغازگر  و  دارد  قرار  اسالمی،  های  همکاری  سازمان 
باشد. جای تاسف  روند خطرناک علیه امت اسالمی می 
است که این اقدامات با واکنش مناسب از سوی دولت های 
اسالمی مواجه نشد که اگر شده بود، آمریکا نمی توانست 
عنوان ظاهرفریب  با  را  فلسطین  نابودی  راحتی طرح  به 

»معامله قرن« مطرح کرده یا به جریان اندازد.
توطئه شوم معامله قرن، به دنبال نابودی آرمان فلسطین، 
و توسعه ی اشغالگری و تجاوز به همه کشورهای اسالمی 
ابعاد خطرناک منطقه ای است و  است. این طرح دارای 
بردن حق مسلم  بین  از  با  صاحبان آن تالش می کنند 
مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت و تشکیل یک دولت 
پایتختی  به  خویش  تاریخی  سرزمین  در  پایدار  مستقل 
قدس شریف، آرمان فلسطین را برای همیشه نابود و زمینه 
را برای استیالی صهیونیست ها بر جهان اسالم و عرب 
توطئه، حتی  این  طراحان  که  آن  عجیب  نمایند.  فراهم 
هزینه اجرای آن را نیز قصد دارند از جیب جهان اسالم و 

کشورهای منطقه تامین کنند.
عالیجنابان

معتقدم مسئولیت اسالمی، اخالقی و حتی ملی کشورهای 

اسالمی ایجاب می نماید که درچنین شرایطی اختالفات 
صفی  در  و  گذاشته  کنار  را  اسالم  جهان  خانواده  درون 
متحد و بنیانی مرصوص، در مقابل این توطئه شوم علیه 
ملت و کشور فلسطین و دنیای اسالم بایستیم. هر صدا و 
حرکتی که جهان اسالم را از این اولویت اصلی و فوری 
و  رژیم صهیونیستی  به  در مسیر خدمت  نماید  منحرف 
دیگر دشمنان جهان اسالم و فلسطین عزیز، قرار گرفته 

است.
چاره  به  را  اسالمی  رهبران  قدس شریف،  روز  با  همزمان 
اندیشی فوری در قبال این تهدید بزرگ برای جهان اسالم 
دعوت می کنم و از همه دولتهای عضو سازمان همکاری 
های اسالمی که دفاع همه جانبه از مسجد االقصی و قدس 
از  خواهم  می  است،  آن  تاسیس  وجودی  فلسفه  شریف 

فرصت این اجالس برای مقابله با توطئه خطرناک معامله 
جوار  در  و  نمایند؛  برداری  بهره  فلسطین  از  دفاع  و  قرن 
مکه مکرمه و قبله مسلمانان، اجازه ندهند اشغال قبله اول 
مسلمین توسط رژیم صهیونیستی به حاشیه رود و یا خدای 
تالش  تثبیت گردد.  شریف  قدس  بر  آنها  حاکمیت  نکرده 
کنیم که »القبله االولی هی االولویه االولی« باقی بماند. به 
عنوان رئیس جمهوری اسالمی ایران، آمادگی کامل کشورم 
را برای همراهی و همکاری با مجموعه خانواده جهان اسالم 

در مسیر این هدف مقدس اعالم می دارم.
سالم و درودهای گرم مرا پذیرا باشید.
و السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسالمی ایران
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که  گفت  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه  وزیرامور 
آمریکایی ها با آغاز جنگ اقتصادی با مردم ایران وارد 
یک جنگ تمام عیار شده و حتی از ورود غذا، دارو 
به کشور جلوگیری  و قطعات هواپیماهای مسافری 

می کنند.
در  افزود:  گویی  و  گفت  در  ظریف«  جواد  »محمد 
حالی که دیوان بین المللی الهه به آمریکا دستور داده 
است که اجازه دهد این سه مورد معامالت با ایران 
انجام شود، اما آمریکا در عمل نشان داده که همچنان 

سیاست تهدید و فشار را علیه ایران دنبال می کند.
وی، ضمن محکوم کردن سیاست های غلط و تنش 
موضوع  کرد:  تاکید  ایران  و  منطقه  در  امریکا  زایی 
قانون شکنی کرده و  این است که آمریکا  اصلی ما 
برای مردم ایران جنگ اقتصادی را تحمیل کرده و 
با سیاست های قلدری خود حتی از ورود بسیاری از 

کاالها به ایران جلوگیری می کند.
وزیر امورخارجه ایران تصریح کرد: ما همواره گفتگو 
با کشورهای منطقه و حتی مساله امضای پیمان عدم 
مطرح  منطقه  در  را  همسایه  کشورهای  به  تعرض 
کشورهای  همه  برای  ما  آغوش  همواره  و  کردیم 
منطقه و به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس 

باز است.
ظریف اظهارکرد: آنچه که جهان باید آگاهی داشته 
باشد این است که ایران همواره خواهان صلح بوده 
وبه تعهدات و مقررات بین المللی پایبند است و نمی 
تواند در قبال سیاست های آمریکا که تحمیل جنگ 

اقتصادی است بی تفاوت باشد.
وی با بیان اینکه ما وارد یک جنگ اقتصادی شدید 
با آمریکا شده ایم و معنی آن این است که ترامپ و 
به  اند، گفت:  داده  قرار  را هدف  ایران  مردم  آمریکا 
و  دارد  قرار  قدرت  نهایت  در  ایران  امروز  لطف خدا 
علت فشارهای آمریکا به ایران نگرانی آنها از قدرتمند 
با  تنها  مهم  مساله  این  و  است  ایران  بیشتر  شدن 

انتخاب درست مردم ایران به دست آمده است.
گفت  از  ما  هدف  کرد:  بیان  ایران  امورخارجه  وزیر 
دیدگاه  تا  هاست  واقعیت  طرح  همسایگان  با  گو  و 
در  ها  آمریکایی  آفرینی  تشنج  برابر  در  ایران  های 
منطقه به این کشورها اعالم شود زیرا مقامات رژیم 
سرزمین های اشغالی وعده ای معدود در آمریکا و ۲ و 
یا ۳ کشورحاشیه خلیج فارس راه دیگری را انتخاب 
کرده اند و این به نظر ما راه بسیار خطرناکی است. این 
در حالی است که ما با این کشورها همسایه هستیم و 
برای همیشه نیز با این کشورها همسایه باقی خواهیم 

ماند.
وی اظهار کرد: ما برای اولین بار پیشنهاد گفت و گو 
با کشورهای همسایه منطقه را مطرح کردیم، اما به 

محض پایان مذاکرات هسته ای که برخی از کشورهای 
منطقه نگران این توافق بودند و حتی ولیعهد عربستان 
اعالم کرد که ما هیچ گفت وگویی با ایران نداریم و 

جنگ را به داخل خاک ایران می کشانیم.
ظریف خاطر نشان کرد: پس از توافق هسته ای ما از 
هرگونه مذاکره با آمریکا امتناع کردیم و گفتیم که 
دهیم،  ادامه  همسایگان  با  را  مذاکرات خود  باید  ما 
اما محمد بن سلمان اعالم کرد که ما با ایران هیچ 

گفتگویی نداریم.
اولین  برای  ما  یادآورشد:  ایران  امورخارجه  وزیر 
را  تعرض  عدم  پیشنهاد  همسایه  های  کشور  به  بار 
مطرح کردیم، اما آنها فکر کردند که آمریکا می تواند 
مشکالت آنها را در منطقه برطرف کند در حالی که 

برداشت آنها در این زمینه کاماًل اشتباه بود.
اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست  اظهارکرد:  وی 
ایران همواره شفاف است وقتی که مذاکره خود را با 
آمریکا آغاز کردیم مقام معظم رهبری اعالم کردند که 
ما می توانیم مذاکرات خود را ادامه دهیم زیرا منطق 

ما بسیار روشن است.
وی با بیان اینکه در حالی که هم اکنون آمریکا یک 
جنگ اقتصادی تمام عیار را علیه مردم ایران شروع 
کرده و در این جنگ بسیار فعال است و حتی برخی 
از کشورها را برای برقراری یک ارتباط منطقی با ایران 
می ترساند و به کشورهای اروپایی اعالم می کند که 

از توافق هسته ای خارج شوند.
وزیرامورخارجه جمهوری اسالمی ایران درعین حال 
تاکید کرد: آمریکایی ها همواره سیاست تهدید، فشار 
دنبال می  ایران  مردم  علیه  را  اقتصادی  تروریسم  و 
کنند، در حالی که باید همه این تهدیدها علیه مردم 

ایران متوقف شود.
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران بیان کرد: ما 
به دنبال همراهی با تمام کشورهای همسایه هستیم 
و آن چیزی که برای ما مالک عمل است این است 
که باید با جمهوری اسالمی ایران با احترام رفتار شود 
در حالی که فشار بر ملت ایران احترام نیست و این 
عنوان  به هیچ  ایران  برای  قلدری  و  تهدید  سیاست 

کارایی نخواهد داشت.
نمایشی جدید  در  ها  آمریکایی  اظهارداشت:  ظریف 
ایران مطرح می کنند در  با  را  و مذاکره  و گو  گفت 
حالی که سیاست خارجی آمریکا با وجود دولتمردان 
فعلی نامشخص است و دنیا تاکنون نفهمیده آمریکا 

در سیاست خارجی خود به دنبال چیست.
ظریف تاکید کرد: برای ما توقف زبان و عمل تهدید 
ما  برای  نظامی  و  سیاسی  تهدید  زیرا  است  مهم 
قدرتمند  آنقدر  ایران  چون  ندارد،  تاثیری  هیچگونه 
تهدید  را  آن  که  هرگونه خطری  با  بتواند  که  است 

کرده، مقابله کند.
وی یادآورشد: ما به دنبال درگیری در منطقه نیستیم 
این آمریکاست که میز مذاکره را ترک کرد و از برجام 
خارج شد، اما گروهی در منطقه نشان داده اند که آنها 
به دنبال تامین منافع مردم آمریکا نیستند و امروز 
امریکایی ها گرفتار سیاست های نتانیاهو و برخی از 

احکام منطقه هستند.
وزیر امورخارجه ایران با بیان اینکه قدس شریف از 
آمریکایی  آن  از  قدس  گفت:  هاست،  فلسطینی  آن 
این  و  ببخشد  اسرائیل  به رژیم  را  نیست که آن  ها 
سیاست غلط نباید توسط برخی از کشورهای منطقه 

دنبال شود.
منطقه  کشورهای  با  ما  اینکه  بر  تاکید  با  ظریف 
فرهنگ هستیم،  و هم  دین  و هم  همسایه هستیم 
گفت: استکبار و آنها به دنبال جنگ در منطقه هستند 
و بی تردید این به ضرر تمام کشورهای منطقه است.

ظریف گفت: ایران دولت متعهدی است و بر اساس 
قاعده قرآنی همیشه بر تعهدات خود پایبند بوده و 
هیچ وقت عهدشکن نبودیم و بر اساس توافق برجام 
اگر طرف های ما در این توافق به تعهدات خود عمل 
نکردند بتوانیم در چارچوب برجام از انجام برخی از 

تعهدات امتناع کنیم.
وزیر امورخارجه ایران اظهارکرد: ما در این مذاکرات 
به امریکایی ها اطمینان نداشتیم به و به همین علت 
برجام می توانست یک تعهد دو صفحه ای باشد، اما 
به علت اینکه ما به آمریکایی ها اطمینان نداشتیم در 
توافق هسته ای ۱۵۰ صفحه مطلب نوشتیم و در آن 
ماده ۳۶ قرار دادیم که اگر طرف مقابل نخواست به 
تعهدات خود عمل کند، ایران نیز به استناد این ماده 
بتواند به برخی از تعهدات خود در این توافق عمل 

نکند.
آمریکا کشوری  دانستیم که  ما می  تاکید کرد:  وی 
است که به تعهدات خود پایبند نیست و حتی می 
که  شویم  می  گو  و  گفت  وارد  کشوری  با  دانستیم 
خیلی به مقررات بین المللی متعهد نیست و همین 
و  نفتا  توافق  پاریس،  توافق  خصوص  در  واقعیت 
نشان  این  و  شود  می  شامل  نیز  پاسفیک  توافق  یا 
می دهد که آمریکایی ها هر جا توافق داشتند به آن 

پشت کرده اند.
ظریف افزود: ما اعالم کردیم اروپا در یک سال گذشته 
نتوانسته به تعهدات خود در خصوص توافق هسته ای 
عمل کند، لذا ما تصمیم گرفتیم که اگر اروپایی تا 
۶۰ روز دیگر بتوانند به تعهدات خود در برجام عمل 
کنند ما نیز به تعهدات خود پایبند باشیم، درحالی که 
عده ای آن را التیماتوم اعالم کردند. ما به هیچ عنوان 
به کشورهای اروپایی التیماتوم ندادیم اما اعالم کردیم 

که اگر حقوق اقتصادی مردم را رعایت نکنید ما به 
تعهدات خود در چارچوب برجام عمل نخواهیم کرد.

هدف  گفت:  قرن  معامله  موضوع  به  اشاره  با  وی 
نهایی این طرح پایمال کردن حقوق مردم فلسطین 
این مساله حتماً  که  ام  اعالم کرده  نیز  و من  است 
از  اما برخی  به ورشکستگی قرن منجر خواهد شد، 
این  در  جهانی  استکبار  با  فارس  خلیج  کشورهای 
خصوص همراهی می کنند در حالی که دست های 

ما برای فشردن دست های آنها آماده است.
وزیر امورخارجه با بیان اینکه ما همواره اعالم کرده 
ایم معامله قرن به ورشکستگی قرن منجر خواهد شد، 
گفت: هر حرکتی علیه مردم فلسطین که حقوق آنها 

را پایمال کند توسط ایران حمایت نخواهد شد.
واقعیتی  نگران  همواره  آمریکایی ها  کرد:  تاکید  وی 
بدون قدرت های خارجی  هستند که مردم منطقه 
به خود باوری برسند که می توانند کار خود را انجام 

دهند.
ظریف اظهارداشت: روش ما با دوستان در عراق این 
است که ما هیچ گاه نطقه نظرات خود را به عراقی 
ها تحمیل نکردیم و سابقه نیز این را نشان می دهد 
حضور نیروهای خارجی در هر جایی در منطقه برای 

منطقه ما بسیار خطرناک است.
نظرات  وقت  هیچ  ما  کرد:  تاکید  امورخارجه  وزیر 
نکردیم  تحمیل  افغانستان  و  عراق  مردم  به  را  خود 
و معتقدیم تنها مردم عراق و یا افغانستان باید برای 

آینده خود تصمیم بگیرند.
وی با اشار ه به وضعیت سوریه بیان کرد: نیروهای 
ایران و روسیه بر اساس درخواست دولت سوریه در 
این کشور حضور دارند در حالی که آمریکایی ها و 
همواره  وضعیت  این  به  منطقه  کشورهای  از  برخی 
منطقه  در  تروریسم  از  آمریکا  زیرا  هستند  معترض 
از  شیمیایی  و  آمریکایی  سالح  و  می کند  حمایت 
طریق عربستان در اختیار داعش قرار می گرفت در 
حالی که ما می بینیم که سیاست های غلط آنها در 

گذشته امروز شکست خورده است.
ظریف تاکید کرد: ما چهار سال قبل پیشنهاد کردیم 
های  کمک  ارسال  و  برقرار  بس  آتش  یمن  در  که 
انجام  با  و  شود  آغاز  کشور  این  به  دوستانه  انسان 
مذاکرات و تشکیل یک دولت فراگیر انتخابات در این 
نیز  پنج سال پیش  برگزار شود همچنان که  کشور 
پیشنهاد کردیم مساله سوریه راه حل نظامی ندارد 
و باید راه حل آن از طریق سیاسی حل وفصل شود 
در حالی که اینها نگران این پیشنهاد ما بودند و در 
این کشور مرتکب جنایات جنگی شدند و اگر دولت 
می  فردا  من  بدهد  تغییر  را  خود  سیاست  سعودی 

توانم در ریاض باشم.

ظریف:  آمریکا با جنگ اقتصادی از ورود غذا و دارو به ایران جلوگیری می کند
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آیاورزش  های رزمی مانع 

رشد قد می شوند؟ 
سرویس ورزشی کرمان امروز

 آیا واقعا ورزش های رزمی مانع رشد قد می شوند؟ 
افراد معموال تحت تاثیر عوامل مختلفی به فعالیت های ورزشی 
اجتماعی هستند  این عوامل  از  بسیاری  پیدا می کنند.  گرایش 
و  کرده  پیدا  رشد  آن  در  فرد  که  جامعه ای  تحت تاثیر  یعنی 

متناسب با فرهنگ آن جامعه شكل می گیرند.
افزایش  اخیر  سال های  در  رزمی  ورزش های  به  دختران  عالقه 
دید  خانواده ها  برخی  دنیا  جاهای  خیلی  در  اما  کرده  پیدا 
را  رزمی  هنرهای  و  ندارند  رزمی  هنرهای  با  رابطه  در  مثبتی 
تلقی  را خشن  ورزش ها  این  و  نمی دانند  مناسب  خانم ها  برای 
می کنند. ورزش های رزمی به علت ظاهر خشن و تعارض هایی 
دارند،  دختران  روانی  ویژگی های  و  فیزیكی  خصوصیات  با  که 
امروزه سوال  های زیادی را در ذهن والدینی که دخترانشان به 
این ورزش ها عالقه نشان می دهند، برانگیخته است؛ مثال اینكه 
دختران  در  خشن  روحیه  پرورش  باعث  رزمی  ورزش های  آیا 
ورزش ها  این  انجام  هنگام  دختران  ظریف  بدن  آیا  نمی شود؟ 

آسیب نمی بیند؟ 
ورزش رزمی، رشد قدی را کند می کند؟

واقعیت این است که از نظر علمی، رشد قدی کودکان حدود 95 
درصد به عوامل وراثتی مرتبط است و عواملی مانند استراحت، 
تغذیه و ورزش باعث می شود که شخص بتواند به نهایت آنچه 
البته همه ورزش ها  یابد.  برسد، دست  ژنتیكی می تواند  نظر  از 
اگر در دوران کودکی، سنگین و بیش از حد توان کودک انجام 
شوند، باعث نرسیدن به میزان رشد وراثتی می   شوند و در این 

خصوص مربی است که نقش موثری دارد، نه الزاما نوع ورزش.
ورزش رزمی خشونت می آورد؟

ورزش های رزمی به خودی خود خشن نیستند و این ما هستیم 
است  درست  داریم.  رزمی  ورزش های  از  عجیبی  برداشت  که 
که ورزش های رزمی براساس اصل دفاع از خود ساخته شده و 
پیشرفت کرده اند، اما احترام و دفاع از صلح و دوستی زیربنای 
این ورزش هاست. یک هنرجوی رزمی کار می آموزد که همیشه 
با حرکات دفاعی شروع کند، نه با حمله و در هر کدام از مراحل 
انضباط،  و  نظم  مانند  مسائلی  هنرجو  )کمربندها(  رشته  این 
احترام و تواضع، صبر و تحمل، بردباری و شكیبایی و استقامت 

و روحیه شكست ناپذیری را می آموزد.
ورزش رزمی به چه دردی می خورد؟

در جامعه کنونی ما که در بازی های کودکان خصوصا دختران، 
سنین  در  ورزش ها  این  شروع  ندارد،  نقشی  فعالیت  و  تحرک 
توانمند سازی  فیزیكی،  رشد  در  است  ممكن  سالگی   7 تا   5
عضالت  عكس العمل  و  عمل  سرعت  بردن  باال  و  کودک  بدن 
بر مهارت و دقت،  بدانید عالوه  باشد. خوب است  نقش داشته 
سرعت نقش بسیار کلیدی و مهمی در ورزش های رزمی دارد. 
یک رزمی کار خوب، باید توانایی تشخیص فرصت ها و شناخت 
و  تشخیص  با  تا  کند  تقویت  در خود  را  بعدی حریف  حرکات 

تغییر به موقع، به عمل حریف واکنش نشان دهد. 
حس المسه نیز به مرور زمان با تمرین های رزمی افزایش می یابد 
و در نتیجه فرد می تواند جهت یا مسیر نیروی بدنی حریف را 
سریع تشخیص دهد. وقتی کودک هنگام تمرین مجبور می شود 
در مقابل چند مهاجم از خود دفاع کند، باید بیش از دیدن فرد 
یک  که  مهارت هایی  از  یكی  پس  بشنود.  را  صدایش  مهاجم، 
رزمی کار باید بیاموزد، دقت در تشخیص صداهاست. در رده های 
انطباق بسیار باال، به عكس العمل های فرد اجازه  باالتر، سرعت 
بنابراین  شود  انجام  خودکار  حرکات  انتخاب  روند  تا  می دهد 
تمرین های  این  از  کندتر هستند،  رفتاری  نظر  از  که  کودکانی 
سرعتی و تقویت هماهنگی گوش و عضالت و عكس العمل آنها، 

سود زیادی می برند.
ورزش رزمی خطر ندارد؟

برخالف آنچه اغلب تصور می شود، میزان بروز آسیب های جدی 
بروز  میزان  و  ورزش هاست  از  برخی  از  پایین تر  ورزش  این  در 
صدمه با میزان مهارت ورزشكار )رنگ کمربند( رابطه معكوس 
دارد. مثال در رشته رزمی تكواندو که ورزشكاران باید با انگشتان 
پای خود به حریف ضربه وارد کنند و در عوض با گارد دستانشان 
دیگری،  عضو  هر  از  بیش  بگیرند،  را  حریف  ضربه های  جلوی 
ساعد، مچ و انگشتان دست و همچنین زانو، ساق و انگشتان پا 

در معرض آسیب دیدگی قرار می گیرند.
است؛  کبودی  رزمی  ورزش های  اغلب  در  آسیب   شایع ترین 
به طوری  که 40 درصد از مصدومیت های این رشته را کبودی 
تشكیل می دهد، یعنی در مقایسه با دیگر ورزشكاران آسیب هایی 
دیده  رزمی کاران  در  کمتر  ترک خوردگی  و  شكستگی  مانند 
نبودن بدن،  نیز آماده  می شود. دلیل اصلی صدمه های ورزشی 
تكنیک های  از  استفاده  و  فعالیت  شروع  از  پیش  نكردن  گرم 

نادرست است.
بنابراین استفاده از وسایل محافظتی برای ساق، پا، دست، بازو و 
قفسه سینه و گرم کردن مناسب حداقل 15 دقیقه قبل از ورزش 
عمدتا با انجام حرکات کششی و استفاده از تكنیک های صحیح 
ورزش ها  این گونه  در  را  ورزشی  صدمه های  محسوسی  نحو  به 
کاهش می دهد چون درصد قابل مالحظه ای از صدمه ها در هنگام 
خستگی ورزشكار رخ می دهد، بنابراین باید به کودکان گوشزد 

کنیم هرگاه خسته شدند استراحت کنند.

امتیاز  نلی  کنار  در  امتیاز   ۲0 کسب  با  غفور  امیر 
آورترین بازیكن  دیدار تیم های ایران و ایتالیا شد.

  تیم های ملی والیبال ایران و ایتالیا  در دیدار افتتاحیه 

رقابت های لیگ ملت های ۲019 در شهر جیانگمین به 
مصاف یكدیگر رفتند که در پایان شاگردان کوالکوویچ 
در  بازیشان  اولین  در  شدند  موفق  بار  نخستین  برای 

و  برسند  برد  به  والیبال  ملت های  لیگ  رقابت های 
طلسم نبردن بازی نخست را بشكنند.  

به   1  ۳- نتیجه  با  بازی  این  در  ایرانی  قامتان  بلند 

پیروزی رسیدند و امیر غفور ملی پوش کشورمان هم 
آور ترین  امتیاز  ایتالیا  ملی  تیم  بازیكن  نلی  همراه  به 

بازیكن این مسابقه شد.  

به  پترزبورگ  سنت  زنیت  فوتبال  تیم  ایرانی  ستاره 
عنوان سومین بازیكن برتر فصل روسیه انتخاب شد.

 به گزارش خبرنگار دنیای ورزش گروه ورزش باشگاه 
ریانوستی  خبرگزاری  اعالم  بر  بنا  جوان،  خبرنگاران 
برای  گرفته  صورت  نظرسنجی  اساس  بر  روسیه، 
انتخاب بهترین بازیكن فصل ۲01۸-۲019 لیگ روسیه 
سردار آزمون با کسب 9.9۶ درصد آرا به نوان سومین 

بازیكن برتر انتخاب شد.
فدور چالوف، مهاجم "فاجعه" در مسكو، مسابقه ای 
را برای عنوان بهترین بازیكن فوتبال فصل لیگ برتر 

روسیه در سال ۲01۸/19 به دست آورد.
این نظر سنجی که در وب سایت رسمی لیگ برتر 
شبكه  در  برتر  لیگ  متعلق  صفحه  در  و  روسیه 

اجتماعی VKontakte صورت گرفت.
براساس این نظر سنجی فدور چالوف مهاجم گلزن 
تیم زسكا مسكو با کسب 41.15 آرا )44، 710( عنوان 

آورد. دست  به  را  فصل ۲019-۲01۸  بازیكن  بهترین 
روسیه،  برتر  لیگ  اخیر  فصل  گل  آقای  چالوف، 
 + گل  سیستم  در  لیگ  بازیكن  بهترین  همچنین 
پاس گل )15 گل و 7 پاس گل( را نیز از آن خود 

کرد.
اکتبر  ماه های  بازیكن  بهترین  عنوان  به  بازیكن  این 
و مه نیز شناخته شده بود.پس از چالوف، آرتم ژیوبا 
دیگر مهاجم زنیت موفق شد با کسب ۲7.۲۲ درصد 
آرا )۸ گل و 10 پاس گل( عنوان دومین بازیكن برتر 

فصل را به خود اختصاص دهد.
الزم به ذکر  است سردار آزمون که در نیم فصل دوم 
تیم خوش  این  در  زنیت شد  راهی  کازان  روبین  از 
درخشید و نقش مهمی در قهرمانی زنیت ایفا کرد. 
او فصل گذشته در مجموع 1۳ گل زد و ۶ پاس گل 
برتر  لیگ  برتر  گلزن  دومین  چالوف  از  بعد  و  داد 

روسیه شد.

غفور امتیاز آورترین بازیکن دیدار ایران و ایتالیا شد

آزمون سومین بازیکن برتر فصل روسیه شد

نایب  با  کشور  رمضان  جام  یک  دسته  لیگ  های  رقابت  پرونده 
قهرمانی تیم دوچرخه سواری باشگاه شهرداری بم بسته شد.

حسین اسالمی، رئیس هیات دوچرخه سواری استان کرمان در گفت 
گفت:  خبرنگاران جوان   باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و 
آقایان  لیگ دسته یک پیست در بخش  مسابقات دوچرخه سواری 
آزادی  ورزشی  مجموعه  پیست  در  تهران  میزبانی  به  رمضان(  )جام 

برگزار شد.
وی افزود: در این رقابت ها 45 دوچرخه سوار از 9 تیم مطرح کشور در 

7 ماده با هم به رقابت پرداختند.
 اسالمی تصریح کرد: تیم شهرداری بم با ترکیب فواد محبوبی، علی 
اکبر پور حمیدی، امیر حسین رحیمی نیا، سید محمد حسینی، 
برا،  آذر  کرد، سبحان  بنیامین  علی خدامی،  دهقانی،  امیر حسین 
سامان  مربیگری  به  )مكانیک(  تیموری  محمد  و  بیگی  میرزا  امید 
حسین زاده و سرپرستی مهدی ارکیان رئیس هئیت دوچرخه سواری 

شهرستان بم و شرق استان کرمان، در این رقابت ها حضور یافت.
وی یادآور شد: در پایان این رقابت ها، تیم شهرداری بم توانست به 

عنوان نایب قهرمانی مسابقات دست یابد.
رئیس هیات دوچرخه سواری استان کرمان گفت: تیم شهرداری برای 
نخستین بار از شهر بم در این رشته به مسابقات اعزام شد که در 

نهایت توانست به این عنوان ارزشمند دست یابد.
تیم  این  در درخشش  که  تمام کسانی  از  قدردانی  اسالمی ضمن   
با  کرد:  امیدواری  ابراز  دادند،  انجام  را  مساعدت  و  همكاری  نهایت 
حمایت و تالش بیشتر این عزیزان شاهد موفقیت های این تیم در 

مسابقات داخلی و بین المللی باشیم.

 بم نایب قهرمان مسابقات دوچرخه سواری جام رمضان کشورشد
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سرویس اجتماعی کرمان امروز

عضو تیم تخصصی درمان ناباروری مرکز ابن سینا، خواستار 
توجه به آسیب های روانی زوجین نابارور و مبتال به سقط 
مکرر شد و گفت: این افراد باید تحت حمایت های روحی 

و روانی قرار بگیرند.
بهزاد قربانی، بر لزوم توجه به سالمت روان زوجین نابارور 
سال  خیلی  افزود:  و  کرد  تاکید  مکرر  سقط  به  مبتال  و 
است ایران که در حوزه درمان ناباروری همپای کشورهای 
قدرتمند جهان صاحب تکنیک های درمان ناباروری است و 
به  خارجی  بیماران  مراجعات  شاهد  باعث شده  امر  همین 

کشورمان برای درمان ناباروری باشیم.
گیرد،  قرار  توجه  مورد  باید  بیشتر  آنچه  اما  افزود:  وی 
بلکه  نیست  ناباروری  درمان  تکنولوژی های  به  پرداختن 
یکی از مسائلی که می بایست در مسیر درمان افراد نابارور 
بیماران  این  اجتماعی  و  روانی  مسائل  داشت  توجه  آن  به 
درمان  مراکز  به  که  است  افرادی  از  آن دسته  به خصوص 

ناباروری مراجعه می کنند و سردرگم هستند.
دچار  که  افرادی  بین  این  در  داد:  ادامه  روانپزشک  این 
از  بیشتر  دارند،  نگه  را  بچه  نمی توانند  و  سقط مکرر شده 
می شوند  اجتماعی  و  روانی  آسیب های  دچار  زوجین  سایر 
به حال خودشان  آنها  کردن  رها  و  افراد  این  از  غفلت  که 
می تواند سبب بروز مشکالت عدیده ای برای این دسته از 

زوجین شود.
و  داد  هشدار  زوجین  روانی  تروماهای  به  نسبت  قربانی، 

تصریح کرد: چه آنها که برای درمان ناباروری می آیند و چه 
آنها که بعد از زایمان دچار سقط مکرر شده اند، نمی بایست 

به حال خودشان رها شوند.
تخصصی  مرکز  سیاست های  به  اشاره  با  روانپزشک  این 
درمان ناباروری ابن سینا در حمایت روانی از زوجین نابارور 
از سیاست های  یکی  اظهار داشت:  به سقط مکرر،  مبتال  و 
مرکز تخصصی درمان ناباروری ابن سینا مباحث مرتبط با 
بارداری و نازایی و ارتباط آن با روانپزشکی است. ما سعی 
مشکالت  و  نکرده  رها  را  بیماران  مراحل  این  در  می کنیم 

روحی روانی آنها را تحت نظر داشته باشیم.
در  و  افسرده شده  به شدت  افراد  از  دسته  این  افزود:  وی 
رفتارهای زناشویی نیز دچار مشکل می شوند و همین مسئله 
باعث می شود خودشان را از جامعه دور نگه داشته و در انزوا 
اقوام و  بگیرند زیرا نمی خواهند مورد پرسش و سوال  قرار 

آشنایان قرار بگیرند.
تاکید  سینا،  ابن  ناباروری  درمان  مرکز  تخصصی  تیم  عضو 
کرد: ما سعی می کنیم با مداخالت روانپزشکی، این افراد را 
از این فاز بحرانی خارج کنیم. از همین رو، در کلینیک های 
روانپزشکی، برای آنها درمان های روان شناختی و حمایتی 
ارائه می دهیم. و البته، گاهی دارو نیز به صورت محدود برای 

آنها تجویز می شود.
این  خوردن  برچسب  موضوع  به  اشاره  با  ادامه  در  قربانی 
خوردن  برچسب  کرد:  خاطرنشان  جامعه،  افراد  از  گروه 
از جمله  و  از مشکالت جوامع شرقی  یکی  نابارور،  زوجین 
غربی  در کشورهای  این مشکل  زیرا  است.  کشور خودمان 
وجود ندارد در حالی که در جوامع شرقی و ایران، از نازایی 

این رو  از  برده می شود.  نام  به عنوان یک »سرشکستگی« 
کتمان  را  نازایی  و  ناباروری  مشکل  می کند  سعی  زوجین 
بیماری ها  انواع  مورد  در  می بینیم  ما  که  حالی  در  کنند. 
ناباروری  بحث  در  اما  می شود  صحبت  عمومی  محافل  در 
اگر کسی  را کتمان کنند و  حدالمقدور سعی می کنند آن 

صحبت کند به شدت متأثر و ناراحت می شود.
وی ادامه داد: این افراد در جمع خانواده و آشنایان همواره 
می شود  احساس  زیرا  می کنند  پنهان  را  نازایی  مشکل 
قرار  سنجش  مورد  وسیله  این  به  فرد  زنانگی  و  مردانگی 

باعث  که  می شود  داده  افراد  این  به  لقب هایی  و  می گیرد 
سرخوردگی و افسردگی آنان می شود.

انجام  کارهایی  زمینه  این  در  اینکه  رغم  به  گفت:  قربانی 
شده است، اما همچنان ما می بینیم این دسته از افراد تالش 
می کنند این مشکل خود را از دیگران پنهان نگه دارند. به 
در  شهرستان ها  از  بیمارانی  حضور  شاهد  بعضاً  که  طوری 
مراکز درمانی تهران هستیم، اما اقوام و خانواده ها از حضور 
آنها در مراکز درمان ناباروری اطالعی ندارند. زیرا مرد و زن 

به نوعی هر دو این برچسب را بر روی خودشان می بینند.

وی افزود: مردم باید سعی کنند در زندگی خصوصی افراد 
آنها را مورد آماج سواالت خود قرار  زیاد تجسس نکنند و 
ندهند. البته شاید قصد و غرضی در این بین نباشد اما طرح 

همین مسائل به زوجین فشار می آورد.
در  را  بیماران  می کنیم  سعی  ما  کرد:  نشان  خاطر  قربانی 
انگ  و  زدایی  حساسیت  به  نسبت  شناسی  روان  جلسات 

زدایی از این قبیل مسائل و موضوعات دور کنیم.
ابن سینا، گفت:  ناباروری  درمان  مرکز  تخصصی  تیم  عضو 
حسن ناباروری این است که سالمت فرد را تهدید نمی کند. 
بنابراین، اگر بتوان استرس و اضطراب را از این زوجین دور 

کرد، می توان به روند درمان ناباروری کمک کرد.
شیوع  باالترین  عمومی  جمعیت  در  اینکه  اعالم  با  وی 
است،  اضطرابی  اختالالت  به  مربوط  روانی  بیماری های 
گفت: در جمعیت عمومی بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افراد دچار 
اختالالت اضطرابی هستند که قطعاً این وضعیت در زوجین 
جمعیت  درصد   ۱۵ تا   ۵ همچنین  است.  بیشتر  نابارور 
عمومی دچار افسردگی است که این وضعیت نیز در زوجین 

نابارور بیشتر مشاهده می شود.
اختالالت  شیوع  می دهد  نشان  مطالعات  داد:  ادامه  قربانی 
اضطرابی و افسردگی می تواند منجر به سقط شود. در واقع 
اضطراب می تواند یکی از علل سقط افراد باشد. این در حالی 
است که علت ۱۵ درصد ناباروری ها هنوز ناشناخته است و 
باشد.  تأثیرگذار  افراد  باروری  روند  در  می تواند  روانی  علل 
زیرا، ثابت شده است که اضطراب در روند مقاربت و شکل 

گیری جنین، تأثیر گذار است.

نقش اضطراب در ناباروری زوجین

در جلسه بعدازظهر دیروز شورای اسالمی شهر کرمان رخ داد:

روز گذشته در نشست شورای شهر کرمان شاهد یک 
و  بار جدایی عضو جوان  این  که  بودیم  دیگر  استعفای 
یازدهم  شنبه  بعدازظهر  زد.  رقم  را  شورا  این  خوشنام 
تقدیم  رسما  را  خود  استعفای  بهرامی  علی  خردادماه 
شورای اسالمی شهر کرمان کرد و به همین بهانه آمادگی 
خود را برای انتخابات آتی مجلس شورای اسالمی اعالم 
داشت. در این رابطه متن سخنرانی و بیان نظرات آقای 
بهرامی را در جلسه مذکور در ادامه مطالعه خواهید کرد؛

۱-از ابتدای برنامه حضور من در شورا، دغدغه های من 
از زمان دانشگاه این بود که وضعیت کرمان آن جوری 
پیشرفت  برای  را  فعالیتم  و  نیست.کار  باشد  باید  که 
شهر کرمان از زمان دانشجویی به عنوان مسئول هیات 
موسس انجمن های  علمی علوم اجتماعی دانشگاهمان 

شروع کردم.
روی  و  علمی  کارهای  هرچندباید  دیدیم  2-حقیقتا 
برنامه باشد اما در اجرا کارها خوب پیش نمی رفت. از 
سال 92که مقداری فضا باز شد فعالیت روزنامه نگاری را 
به صورت جدی شروع کردم . تمام این پروژه هایی که 
پارس می  مانند ساروج  ریاست جمهوری  معاون  امروز 
گویند به ضرر شهر کرمان است را ما آن زمان هشدار 

دادیم.
۳-معاون رییس جمهوری می گوید: اگر مدیران کرمانی 
ملی  سرمایه  یک  عنوان  به  ما  کنند،  نمی  اقدام  خوب 

جلوی آنها را می گیریم، پروژه هایی که در سطح شهر 
کرمان شروع شد از همان روزها و سالهای اول در روزنامه 

منعکس می کردیم و با آنها مخالفت می کردیم.
و  ها  گزارش  و  کردیم  نظران صحبت می  4-با صاحب 
گفت وگوها چاپ می شد. تاثیراتی را داشت اما احساس 
می کردیم این تاثیرات در آن حدی نیست که بتواند به 
واقع جلوی مشکالت را بگیرد.یکی از این موردها خانه 
شهر بود که امروز ثبت ملی شده و می تواند یک منبع 
درآمد و یک هویت تاریخی برای آیندگان این شهر باشد. 
شورای  به  گرفتیم  تصمیم  که  بود  رویکرد  همین  ۵-با 
شهر ورود کنیم ، شاید بتوانیم کارها را اجرائی تر پیش 
ببریم.در شورای شهر اتفاقات خوبی افتاد، جا دارد یک 
تشکر ویژه از اعضای شورای شهر  داشته باشم که انصافا 
همکاری الزم را داشتند . تمام دغدغه هایی که من از 
قبل از ورود به شورا داشتم و کسانی که حتی از لحاظ 
فکری مخالف بودند وقتی که با منطق و گفت و گو باهم 

نشستیم همراهی کردند.
آینده مردم  بود که  این  اول  از روز  6-دغدغه های من 
شهر کرمان چه می شود؟ بچه های نسل آینده کرمانی 
درآمدشان باید از کجا تامین شود؟ چگونه زندگی خود 
را ادامه داده و چگونه کار کنند؟فکر می کردم که زمانی 
معادن ما ، آب و کشاورزی تمام شود، کرمانی ها همه 
بیکار می شوند و اینجا متروکه می شود. این معادن و 

کشاورزی هم به لطف چاه های عمیقی که زده شده و 
آب از اعماق زمین بیرون کشیده شده به زودی تمام می 
شود. این منابع ما را تنبل کرده، به دنبال صنعت نرفتیم 
از معادن و کشاورزی می آید  و سرمایه هایی که دارد 
و  ساخت  مانند  می رود.  کاذبی  نیازهای  و  ها  بخش  به 
سازهای کاذب برای یک شهر 6۰۰هزار نفری که مرتب 

مغازه خالی تولید کردند.
آینده کرمان در گردشگری است  7-فکر می کردم که 
که از سالها قبل در روزنامه و یادداشت هایم می نوشتم. 
کمیسیون  شهر  شورای  اعضای  همکاری  و  لطف  به 
اول  گردشگری مصوب شد و شکل گرفت. حداقل گام 

برداشته شد تا بعدها مردم ثمره آن را می بینند.
انتخابات شرکت  8-همه ی مسئوالن در مناسبت ها و 
و  فرهنگی  شهری  کرمان  که  گفتند  می  و  کردند  می 
در  اما   باید حفظ شود  این شهر  هویت  است.  تاریخی 
عمل می دیدیم که کاری نجام نمی شود. هویت های 

این شهر دارند یک به یک تخریب می شوند.  
9-بودجه فرهنگی و اجتماعی شهر کرمان در طول سالها 
درصد  نیم  بود.  فرهنگ  اهالی  و  ما  باعث سرشکستگی 
فرهنگی  و  اجتماعی  معاونت  به  کرمان  شهر  بودجه  از 
داشت.  تاسف  جای  که  داشت  تعلق  کرمان  شهرداری 
همه  این  وقتی  چرا  که  کردم  می  تعجب  همیشه  من 
مسئوالن با هنرمندان عکس می گیرند و از آنها استفاده 

می کنند اما در عمل اتفاقی نمی افتاد.
معتقد  همه  و  کرد  کارشناسی  بررسی  یک  ۱۰-شورا 
بودند که یک اتفاق جدی باید بیفتد و بودجه فرهنگی 
درصد  باالی هشتاد  دارم  اعتقاد  من  کند.  پیدا  افزایش 
شهرداری  بودجه  اینکه  با  است.  فرهنگی  ما  مشکالت 
ثابت ماند، بودجه فرهنگی افزایش ۵۰۰درصدی داشت.  
باعث باز شدن باشگاه شهرداری شد و معاونت اجتماعی 
رونق گرفت، کارهای خوبی شد . یکی از دغدغه های من 
این بود که چرا در کرمان برای پروژه های جدید ارزیابی 
تاثیرات اجتماعی و فرهنگی صورت نمی گیرد و فقط به 
چند پیوست فرهنگی بسنده می شد . شورای این دوره 
سنگ تمام گذاشت و مصوبه ارزیابی تاثیرات اجتماعی و 

فرهنگی را برای پروژه های جدید تصویب و ابالغ کرد.
۱۱- در تصمیم سازی شورای شهر کرمان سنگ تمام 
کارمندان  از  کرمان  بام  پروژه  شروع  زمان  در  گذاشت. 
میراث فرهنگی کوتاهی دیدیم که امروز معاون فرهنگی 
رییس جمهوری می گوید ممنوع است. شورا مسائل را 
و  را گرفت  پروژه های غیر ضروری  و جلوی  برد  پیش 
اطرافش  شهرهای  با  کرد.کرمان  تکمیل  را  مانده  باقی 
فاصله زیادی دارد و جایی گفتم اگر یک عکس از باال از 
شهر کرمان بگیریم خجالت آور است آن را منتشر کنیم. 
کرمان تخریب شده و نه اصالت دارد و نه مدرن است . 
از این به بعد احساسم این است که پیگیری این موضوع 

روزانه صدها جوان  نیست.  پذیر  امکان  دیگر در شورا 
به من مراجعه می کنند و می گویند ما بیکاریم. مس 
نیستند  و حتی حاضر  برند  می  را  ما  معادن  دیگران  و 
در یک رشته ورزشی سرمایه گذاری کنند. شهر کرمان 
دلسوزی ندارد و معاون میراث فرهنگی کشور می گوید 
شهر شما دلسوزی ندارد و پروژه ای مانند گودال خشت 
مال ها را با گفتن اینکه ملی است جلویش را می گیرند.
این وظیفه چه کسی بوده و تنها در شورا جای پیگیری 
نماینده ای می خواستیم که جای همایش و  ندارد. ما 
نمایش ثبت جهانی کرمان را پیگیری کند. یزد ثبت ملی 
شد با کمک نمایندگانش. شورای فرهیخته ای داریم که 
در نبود من هم همین جدیت و پیگیری را دارد. کرمان 
راحتی  این  به  و  دانم  می  خودم  خون  و  گوشت  از  را 

رهایش نمی کنم.
۱2 - در شورا هزینه های شخصی زیادی برای پیگیری 
خواسته های مردم دادم و هیچ حمایتی از سوی هیچ 
و  ندارم  ای هم  گله  نشد، هیچ  و جریان خاصی  گروه 
می دانستم باید برای دفاع از مردم هزینه بدهم، خود 
و جناحی  و سرباز هیچ گروه  دانم  را سرباز مردم می 
نیستم . هنوز جریان های انحصار طلب عرصه را برای 
جوانان باز نمی گذارند و برخی مدیران، معتاد به پست 
و مقام شده اند و عرصه را برای حضور جوانان باز نمی 

کنند.

استعفای علی بهرامی از شورای شهر به قصد حضور
 در انتخابات مجلس


