
شرکت مهرآب حیات صنعت کرمان جهت تکمیل کادر پرسنلی 
خود برای تولید لوله پلی اتیلن نیازمند افراد با شرایط ذیل می باشد

لیسانس شیمی پلیمر ،فوق دیپلم و لیسانس مکانیک 
فوق دیپلم و لیسانس برق ،راننده لیفتراک ، لیسانس بازرگانی

کرمان شهرک صنعتی خضرا بلوار پامچال خیابان ۱۴ نبش اولین 
کوچه سمت راست   333۸۶۵۴۴ -03۴

مجمع  جلسه  رساند  می  انجمن  اعضای  تمامی  اطالع  به  وسیله  بدین 
ساعت 9  راس  تاریخ 98/9/13  در  مذکور  العاده  فوق  و  عادی  عمومی 
صبح در محل دفتر انجمن به نشانی کرمان - خیابان فلسطین - کوچه 
شماره 7- ساختمان حمایت زندانیان - طبقه سوم - واحد 8 برگزار می 
شود از تمامی اعضاء برای شرکت در جلسه دعوت به عمل می آید در 
ضمن افرادی که تمایل به کاندیداتوری هیأت مدیره و بازرسین انجمن 
را دارند، می توانند درخواست کتبی خود را به همراه سایر مدارک شامل 
) 1- تصویر کارت ملی 2- تصویر مجوز فعالیت 3- تصویر لیست بیمه 

کارگاه ( تا تاریخ 98/9/1 به دفتر انجمن تحویل دهند.
دستور کار مجمع عمومی عادی: 

1- گزارش یکساله هیات مدیره 
2- انجام انتخابات هیات مدیره و بازرسین 

دستور کار مجمع عمومی فوق العاده: 1- اصالح بند 21 اساسنامه 

نیازمندیم آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده 
انجمن صنفی حفاران استان کرمان 

مردم کرمان   23 سال است 
که واقعیت را در  

»کرمان امروز« می خوانند

هشت صفحه    1000 تومان شنبه 18 آبان ماه 11/1398 ربیع االول 1441/ 9 نوامبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3094

یادداشت:

آینده ای  از نور

صفحه  سوم 

اعالم جزییات سفر رییس جمهوری به کرمان؛ 
در این سفر بیش از 15 هزار میلیارد

 تومان پروژه افتتاح خواهد شد
متن در صفحه دوم

متن در صفحه هشتم

تأملی بر اهمیت توجه به ادبیات کودکان و نوجوانان

نوشتاری درباره ژان کلود کریر؛ 
 فیلمنامه نویس بزرگ جهان
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»سواد رسانه ای«

 چیست و چه کسانی 

در فضای مجازی

 »بی سواد« هستند!؟
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
 شمال استان:

کرمان پایلوت گردشگری 
هنری می شود

که با وجود هشدارهای هرساله باز هم ُپر تعداد هستند؛ کرمان  روایت »کرمان امروز« از قربانیان قاتل خاموش در 

متن کامل در صفحه سوم

گرم مــرگ آغــوش 
  اگر در عصر معاصر سرما جان آدمیان را نگیرد، گاز بدون بو و رنگ منوکسید کربن یقینا کوتاه نخواهد آمد و سایه ناپیدای مرگ را بدون سر و صدا و بدون هیچ نشانی و حتی ردپایی بر سر خانواده های بی 
احتیاط می گستراند که نشان از بی توجهی مردمی به تذکرات کارشناسان دارد. متاسفانه از ابتدای امسال تا کنون چندین کرمانی زیر این سایه جان خود را از دست داده اند. مسئوالن و کارشناسان نیز بارها و بارها 

هشدار داده اند اما با وجود این هشدارها باز می بینیم و می شنویم که عده ای از شهروندان رعایت برخی نکات ایمنی را سخت تر از مردن می دانند و.....
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گزارش اختصاصی »کرمان امروز« از برگزاری کنسرت گروه جانان با حمایت ارزشمند شهرداری کرمان:

جشنواره موسیقی نواحی بار دیگر

در میدان گنجعلی خان کرمان 

متجلی شد

جاِن جانان و بلوغ فکری در شهرداری کرمان

شالق معلم بر تِن محصل

 ترساندن یا شکوفا کردن؟

روزان هم 
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دو شنبه 18 آبان ماه 11/1398 ربیع االول 1441/ 9 نوامبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3094
اخبار استان

استاندار کرمان از سفر رئیس جمهوری به این استان 
در صبح دوشنبه ۲۰ آبان و دیدار مردمی دکتر روحانی 

در همین روز در ورزشگاه تختی رفسنجان خبر داد.

رییس  سفر  جزییات  تشریح  در  فدایی  جواد  محمد 
جمهور به استان کرمان گفت: رئیس جمهوری صبح 
روز دوشنبه بیستم آبان ماه وارد استان کرمان می شود 

و سخنرانی دکتر روحانی ساعت ۹ صبح دوشنبه در 
می  برگزار  تختی  ورزشگاه  در  رفسنجان  مردم  جمع 

شود.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان با بیان 
به استان ۲ روزه است و  اینکه سفر رئیس جمهوری 
دکتر روحانی به شهرستانهای سیرجان، بافت و کرمان 
سفر می کند افزود: با حضور دکتر روحانی ده ها پروژه 
بهره برداری  به  کنفرانس  ویدیو  و  به صورت حضوری 
به  سفر  در  جمهوری  رئیس  آنکه  ضمن  رسد  می  
در  و  بازدید  معدنی  صنعتی،  های  پروژه  از  سیرجان 
شهرستان بافت نیز با حضور دکتر روحانی طرح فوالد 

به بهره برداری رسمی می رسد.
استاندار کرمان حجم سرمایه گذاری پروژه ها را بیش 
از ۱۵ هزار میلیارد تومان و میزان اشتغال زایی مستقیم 
طرح ها را حدود ۲۵۰۰ نفر اعالم کرد و گفت: وزرای 
کشور، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطالعات، 
علوم، فرهنگ و ارشاد اسالمی، میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری، نیرو، جهاد کشاورزی، صمت و 
ورزش و جوانان در این سفر رییس جمهور را همراهی 

می کنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری 
حضور  با  استان  اداری  شورای  گفت:  فدایی  کرمان 
رئیس جمهوری در کرمان برگزار می شود ضمن آنکه 
طریق  از  همزمان  طور  به  ها  پروژه  از  زیادی  تعداد 

ویدیو کنفرانس در کرمان افتتاح خواهند شد.
وی در ارتباط با شاخص های مورد توجه در پروژه های 
زیرساخت های  گفت:  کرمان  استان  در  افتتاح  قابل 
صنعتی  پروژه های  جمله  از  استان  در  سرمایه گذاری 
و  استان  در  اشتغال  ایجاد  فاضالب،  و  آب  معدنی،  و 
در  که  است  مواردی  ترین  مهم  جمله  از  گردشگری 

پروژه ها در نظر قرار گرفته است.
نشست  برگزاری  کرد:  خاطرنشان  کرمان  استاندار 
خبری رئیس جمهور نیز در برنامه های سفر ایشان به 

کرمان پیش بینی شده است.

اعالم جزییات سفر رییس جمهوری به کرمان؛ 

در این سفر بیش از 15 هزار میلیارد تومان پروژه افتتاح خواهد شد

خبر
جشنواره موسیقی نواحی بار دیگر

در میدان گنجعلی خان کرمان متجلی شد

 هدف؛ گردشگری موسیقی
ایران پنجشنبه شب  افتتاحیه دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی  آیین 
شانزدهم آبان با اجرای چند برنامه موسیقایی و سخنرانی تعدادی از مدیران 

این دوره در مجموعه تاریخی گنجعلی خان شهر کرمان برگزار شد.
دوازدهمین  افتتاحیه  مراسم  مهر،  خبرگزاری  فرهنگی  گروه  گزارش  به   
جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران پنجشنبه شب شانزدهم آبان با اجرای 
چند برنامه موسیقایی و سخنرانی تعدادی از مدیران این دوره در مجموعه 

حمام گنجعلی خان شهر کرمان برگزار شد.
آیین سرنا و دهل نوازی، آیین دستمال بازی توسط گروه »دستمال بازی« 
سیرجان، آیین »نوبت نوازی«، اجرای چند برنامه موسیقایی توسط گروه 
»صحرا روشن« از خراسان شمالی، گروه »فرامرز گلزار« از آذربایجان شرقی، 
از  »سزیکلی«  گروه  بلوچستان،  و  سیستان  از  شاهی«  زنگ  »زهی  گروه 
کشور ترکیه، گروه »ویسی« از کرمانشاه، گروه »جرجانی« از ترکمن، گروه 
»طوفان ریگان« از کرمان، گروه »آوای اصالن« از علی آباد کتول و گروه 
»میسان« با رقص شمشیر از خوزستان از جمله برنامه هایی بودند که در این 
مراسم به اجرای برنامه پرداختند. این در حالی است در حین برگزاری این 
مراسم از کتاب دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران نیز رونمایی شد.

محمدرضا علیزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان در ابتدای 
از گردشگران  ای  و عده  توجه شهروندان  قابل  استقبال  با  مراسم که  این 
دوازدهمین  اینکه  از  داد: خوشحالم  توضیح  برگزار شد،  و خارجی  داخلی 
جشنواره مسویقی نواجی ایران به همت مردم عزیز کرمان و مدیران استان 
در شهر های مختلف استان کرمان برگزار می شود. این جشنواره همزمان با 
ایام گرامی هفته وحدت و میالد حضرت رسول اکرم )ص( برگزار می شود 
امروز بسیار خوشحالم که بیش از ۲۸۰ هنرمند افتخار مهمانی این جشنواره 
را به ما دادند. ما امسال به لحاظ کمی و کیفی هم شاهد روند رو به رشدی 
بودیم که جا دارد از همه عزیزانی که در این دوره همراه ما بودند قدردانی 

کنیم.
وی پس از پایان صحبت های خود پیام سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و 

ارشاد اسالمی را برای حاضران در برنامه قرائت کرد.
استان کرمان به دنبال توسعه گردشگری موسیقی است

خرسندی  ابراز  با  مراسم  این  در  هم  کرمان  استاندار  فدایی  جواد  محمد 
اظهار  کرمان  استان  در  نواحی  موسیقی  دوازدهمین جشنواره  برگزاری  از 
استان  در  دیگر  بار  جشنواره  این  کردند  تالش  که  کسانی  همه  از  کرد: 
کردن  صحبت  به  عادت  من  می کنم.  قدردانی  بسیار  شود  برگزار  کرمان 
عزیزان کمتر  کنار شما  این جا  در  است  بهتر  فکر می کنم  بنابراین  ندارم 
صحبت کنیم. من می خواستم مطالبی را در حوزه موسیقی گردشگری و 
توسعه موسیقی در این عرصه بگویم، اما فقط به یک جمله بسنده می کنم. 
اینکه ما در استان کرمان به دنبال گردشگری فرهنگی به ویژه گردشگری 
از اهمیت ویژه ای  ما  برای  نواحی  راه موسیقی  این  موسیقی هستیم و در 
برخوردار است و امیدوارم روزی شاهد این باشیم که در تمامی شهر های 
کرمان موسیقی مقامی اجرا شود که هر وقت گردشگری در این استان وارد 

شود از برنامه های هنرمندان فعال این عرصه استفاده کند.
گشودن یک پنجره به منظره گستره فرهنگ

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  هنری  معاون  مجتبی حسینی  سید محمد 
نیز در آیین افتتاحیه دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی با انتشار پیامی 
تصریح کرد: »موسیقی نواحی شرح شریف سرزمین هاست و نغمه و الحان 
و  است  آدمی  قرین  نیایش  و  ستایش  در  سور  و  سوگ  در  موسیقی  این 
با خاک  و  دریاست  و  و دشت  کوه  دار  نشان  که  نوا هایی  زندگی.  روایتگر 
که  است  مضامینی  و  مزامیر  موزه  که  نغمه هایی  پیوند.  هم  خورشید  و 
منظر  به  می گشاید  پنجره ای  هنردان  و حنجره  کاردان  پنجه  مرحمت  به 

گسترده فرهنگ از دیروز تا همیشه ای که صدا باقی است.
موسیقی نواحی بدین صفت نه تنها پدیده ای شنیدنی که نگارخانه ای دیدن 
است. حتی حرمان و هجران منظومه هایش رنگ امید دارد و رنگ کوشش؛ و 
جشنواره موسیقی نواحی گردهمایی مشتاقانه ای که پیر و جوان می خواهند 
از ارمغان دلپذیر هنر در گوش محرمان فرهنگ قصه های ناب زمزمه کنند، 
از این روست که دغدغه تمامی دست اندرکاران نه صرف نغمه پردازی که 
ایجاد معرض است برای گفتگو، برای آنکه ببینیم و بدانیم از اقلیم رنگارنگ 
را  برای فردا می توان سفت. دیروز  ایران چه گوهر ها  اقوام مختلف نجد  و 
چراغ راه فردا قرار دادن و امروز را با امید و وحدت و یکدلی سپری کردن 
حاصل ارزشمند این روزهاست. روز هایی که می تواند بر جذابیت های کرمان 
کریم بیفزاید. بر من است تا ضمن ادای ارادت به هنرمندان موسیقی نواحی 
ایران، هم از استاندار فرهیخته و ممتاز کرمان جناب دکتر فدایی و مسئوالن 
عزیز استان و همکاران عاشق و سخت کوشم در کرمان به ویژه آقای علیزاده 
و در تهران خاصه برادرانم آقایان الهیاری، ثابت نیا، و دبیر دانشور این رویداد 
دکتر احمد صدری صمیمانه قدردانی کنم. پیش من آوازت آواز خداست/

از نوا ها گشت نیز آن  عاشق از معشوق حاشا، کی جداست - آتش عشق 
چنان که آتش آن جوز ریز«

کرمان از امروز سردتر می شود؛ 
احتمال بارش برف برای ارتفاعات

 مرکز و شمال استان
 رییس اداره پیش بینی هواشناسی استان کرمان با بیان اینکه از امروز شنبه 
و یکشنبه بیشینه دمای هوا در استان کرمان کاهش می یابد تصریح کرد: 
ناپایداری های جوی تا اواخر وقت امروز شنبه در استان ادامه دارد و از روز 
یکشنبه دمای مینیمم روند کاهشی خواهد داشت و به تدریج شاهد کاهش 

نسبی دما در استان خواهیم بود.
»حمیده حبیبی« در گفت و گو با ایسنا درباره وضعیت جوی استان کرمان 
اظهار کرد: امروز آسمان استان صاف است و پدیده خاص جوی وجود ندارد.

وی با اشاره به پیش بینی افزایش ابر برای روزا در استان افزود: اواخر وقت 
امروز شنبه بارش پراکنده باران را در برخی مناطق استان خواهیم داشت و 
در نیمه شب بارش برف برای ارتفاعات مرکز و شمال استان پیش بینی می 
شود. حبیبی با بیان اینکه از روز یکشنبه بیشینه دمای هوا در استان کرمان 
کاهش می یابد تصریح کرد: ناپایداری های جوی تا اواخر وقت شنبه در 
استان ادامه دارد و از روز یکشنبه دمای مینیمم روند کاهشی خواهد داشت 

و به تدریج شاهد کاهش نسبی دما در استان خواهیم بود.

کتاب منظومه های حماسی در کرمان رونمایی شد

آغاز هفته سالمت بانوان با شعار ورزش، شادابی، آرامش

کتاب ‘منظومه های حماسی’ و جستار تغییرات در موسیقی های 

با رویدادهای یازدهمین جشنواره موسیقی  ایرانی همراه  اقوام 
در  جشنواره  این  دوره  دوازدهمین  با  همزمان  ایران  نواحی 

کرمان رونمایی شد.
به گزارش ایرنا، گردآوری و پژوهش این کتاب توسط احمدی 
نواحی  صدری و صادق چراغی جهت اشاعه فرهنگ موسیقی 

مختلف ایران به مرحله نشر رسیده است.
کتاب منظومه های حماسی شامگاه پنجشنبه با حضور استاندار 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  و  وزیر  هنری  امور  معاون  کرمان، 
برای  موسیقی  و  هنر  و  فرهنگ  اهالی  کرمان،  استان  اسالمی 
نخستین بار در محل کاروانسرای گنجعلی خان کرمان رونمایی 

و معرفی شد.
گردآورنده کتاب منظومه های حماسی در حاشیه دوازدهمین 
مجموعه  کتاب  این  گفت:  ایران  نواحی  موسیقی  جشنواره 

مقاالت پژوهشگران در مورد موسیقی و منظومه های حماسی 
و گفت و گوهای تحلیلی در رابطه با برنامه های اجرا شده در 

یازدهمین دوره این جشنواره را بیان می کند.
اینکه  بیان  با  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  چراغی  صادق 
جشنواره موسیقی نواحی کشور امسال با منظومه های عاشقانه 
و تغزلی و سال قبل با موضوع منظومه های حماسی در کرمان 
برگزار شد گفت: این کتاب موضوع تغییرات مثبت و منفی در 
موسیقی اقوام ایرانی را بررسی و در قالب مقاله های پژوهشی و 

تحلیلی نمایش می دهد.
مناطق  موسیقی  مورد  در  پژوهشگران  مطالب  داد:  ادامه  وی 

گوناگون در این کتاب چاپ و نشر می شود.
علمی  درجه  با  مقاالت  مجموعه  حماسی  منظومه های  کتاب 

- پژوهشی در بیش از ۲۰۰ صفحه به نگارش در آمده است.

هفته  شعار  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بانوان  سالمت  مدیرگروه 
سالمت بانوان را ورزش، شادابی و آرامش عنوان کرد.

منصوره صافی زاده مدیرگروه سالمت وجمعیت وخانواده ونماینده امور 
بانوان در دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار گروه 
به شعار هفته سالمت  اشاره  با  باشگاه خبرنگاران جوان،  های  استان 
بانوان به نام ورزش، شادابی، آرامش، گفت: هفته سالمت بانوان ایرانی 
تمام  در  زنان  به سالمت  توجه  با هدف  ماه  آبان   ۱۶ تا  تاریخ ۱۰  از 

گروه های سنی در جامعه وخانواده است.
او با بیان روز شمار هفته سالمت بانوان افزود: شنبه ۱۱ آبان، فعالیت 
جسمانی  فعالیت   ،۱۲ وتحصیل،یکشنبه  کار  محیط  در  جسمانی 
استاندارد های  و  ایمنی  آبان،   ۱۳ دوشنبه  ها،  بیماری  از  وپیشگیری 

ورزشی، سه شنبه ۱۴ آبان شهردوستدار فعالیت جسمانی ،چهارشنبه 
آبان،   ۱۶ ،پنجشنبه  اجتماعی  ونشاط  همگانی  ورزش  آبان،   ۱۵

سپاسگزاری در ورزش زنان، نام گذاری شده است.
صافی زاده بیان کرد: منظور از نامگذاری هفته سالمت بانوان ایرانی، 
افزایش میزان فعالیت بدنی در گروه های مختلف زنان در محیط کار 

وزندگی با تاکید بر داشتن فعالیت سالمت روان وشادابی آن ها است.
از  کرد:  تصریح  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  بانوان  امور  نماینده 
مزایای ورزش در بانوان، سالمت روحی و روانی وایجاد نشاط وشادابی 
فردی واجتماعی مانندبهبودخلق، کاهش اضطراب، افزایش هرمون های 
از  جلوگیری  در  کارکردمغزی  وبهبود  استرس  وکاهش  بخش  شادی 

اختالل حافظه وافزایش اعتماد به نفس و... است.

بانوان کرمانی  انجام شده در جهت سالمتی  اقدامات  او در خصوص 
گفت: به مناسبت هفته سالمت بانوان، مسابقات ورزشی متنوع مانند 
دارت وطناب کشی و... باهدف افزایش نشاط وتداوم فعالیت فیزیکی، 

برگزار شد.
رایگان  صورت  به  سالمت  ارزیابی  امکان  اینکه  به  افزود:  زاده  صافی 
برای عموم جامعه به ویژه بانوان، در مرکز جامع سالمت وپایگاه های 
سالمت واقع در شهر وروستا ها باحضور مراقبین سالمت، ماما، پزشک، 
کارشناس تغزیه و روان انجام، وخدماتی در جهت سالمتی بانوان مانند 
بارداری  غربالگری سرطان پستان، سرطان دهانه رحم، چک سالمت 
ارائه  مراکز  این  در  رایگان  صورت  به  بانوان  روان  سالمت  وارزیابی 

می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی شمال استان کرمان گفت: تعامالتی 
میان استاندار و معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مبنی بر انتخاب 

استان کرمان به عنوان پایلوت گردشگری هنری انجام شده است.
اجرایی  علیزاده در جلسه ستاد  مهر، محمدرضا  به گزارش خبرنگار 
استان  مفقوده  حلقه  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  سفر  خدمات 
اظهار  است،  گردشگری  حوزه  با  ای  رسانه  و  فرهنگی  حوزه  ارتباط 
کرد: تغییر نگاهی که از سال گذشته در استان کرمان شکل گرفت که 
در این راستا بحث گردشگری هنری استان است که تعامالتی میان 
استاندار کرمان و معاون وزیر فرهنگ مبنی بر انتخاب استان کرمان 

به عنوان پایلوت گردشگری هنری انجام شد.
توجه  قابل  و  غنی  بسیار  کرمان  استان  هنری  حوزه  داد:  ادامه  وی 
است که باید معرفی شود، حتی وجود شخصیت های مطرح کرمانی 

تواند موجب جذب  مرادی کرمانی خود می  استاد هوشنگ  همانند 
گردشگر شود.

امسال  کرد:  اظهار  کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
اولین سالی است که برای اولین بار جشنواره موسیقی نواحی کشور 
نه تنها توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی بلکه توسط استان 

کرمان برگزار می شود.
وی با بیان این مطلب که برای اولین بار ارکستر ملی کشور در کرمان 
حضور پیدا کرد و موجب بهره برداری در کل کشور شد، ادامه داد: لذا 
باید از ظرفیت های استان کرمان استفاده شود تا شاهد تغییر دیدگاه 
ها در استان باشیم. علیزاده با اشاره به اینکه هفته فرهنگی ایران را 
در هند داریم، افزود: هفته کرمان را در برج آزادی نیز برنامه ریزی 

کرده ایم که اطالعات آن متعاقبا اعالم می شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان گفت: آنتی ویروس 
توانمند و بومی »پادویش« خدمت ارزنده دیگری نیز از مرکز ماهر 
با  که  باشد  می  امنیت  در حوزه  ایران  اطالعات  فناوری  سازمان 
هدف افزایش ضریب پایداری و مصون سازی فضای تولید و تبادل 

اطالعات بکار گرفته شده است.
مناسبت  به  سایبری  رزمایش  و  همایش  در  الهامی«  »مسعود 
وزارت  اقدامات  بیان عمده  به  غیرعامل  پدافند  بزرگداشت هفته 
پایداری شبکه  افزایش  راستای  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
تبادل اطالعات پرداخت و گفت: سپر  ها و مصون سازی فضای 
دفاعی دژفا که به منظور شناسایی و مقابله با تهدیدات در شبکه 
ها به خصوص شبکه ملی اطالعات، زیرساخت ها، تجهیزات و ... 
ایجاد شده در سال گذشته ۳۳ میلیون حمله را شناسایی و خنثی 

کرده است.
نیز خدمت  پادویش  بومی  و  توانمند  ویروس  آنتی  افزود:  الهامی 
ارزنده دیگری نیز از مرکز ماهر سازمان فناوری اطالعات ایران در 

حوزه امنیت می باشد که با هدف افزایش ضریب پایداری و مصون 
سازی فضای تولید و تبادل اطالعات بکار گرفته شده است.

کلیه  از  کرمان  استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
وب  سازی  استاندارد  به  نسبت  تا  خواست  اجرایی  های  دستگاه 
سایت ها و سامانه های مدیریت محتوا و نیز امن سازی محیط 
افتای  مرکز  و  آپا  مرکز  از ظرفیت های  استمداد  با  آنها  استقرار 
استان اقدام کنند و گفت:حمایت های صورت پذیرفته و تسهیل 
در روند صدور پروانه در حوزه خدمات افتا از شرکت های توانمند 
و متقاضی دریافت پروانه فعالیت در این حوزه از جمله مدیریتی، 
عملیاتی، فنی و آموزشی است که در خواست می شود از فرصت 
پیش رو برای ایجاد اشتغال و بهره مندی اقتصادی و توسعه این 

صنعت بومی در استان نهایت بهره را ببرند.
مهندس روزبهانی جانشین مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست 
جمهوری نیز در این جلسه گفت: امنیت به منظور تداوم حیات 
لذا سیستم مدیریت  نیاز است  و  و هویت سازمانی یک ضرورت 

امنیت اطالعات بایستی در هرسازمان شکل بگیرد.
باالدستی  اسناد  طبق  مجازی  فضای  سازی  امن  داد:  ادامه  وی 
فضای  حوادث  با  مقابله  و  پیشگیری  ملی  »نظام  امنیت  حوزه 
به سه بخش مجزای تقسیم که حوادث حوزه عمومی  مجازی« 
بر عهده نیروی انتظامی، حوادث حوزه سازمانی بر عهده وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات و حوادث حوزه زیرساختی بر عهده 
مرکز افتا است. به گزارش ایسنا، رزمایش سایبری و انجام تست 
کارگروه  فنی  بازوی  عنوان  به  استان  آپای  مرکز  توسط  نفوذ 
ارتباطات و فناوری اطالعات شورای پدافند غیر عامل  تخصصی 
با هدف پایش و شناسایی نقاط ضعف، آسیب پذیری ها و حفره 
افزارهای  نرم  و  ها  پرتال  ای،  رایانه  های  سیستم  امنیتی  های 
تحت شبکه در برخی دستگاه های اجرایی استان انجام و مقرر 
گردید آسیب پذیری های احصا شده به همراه راهکار رفع آنها از 
طریق اداره کل ICT و مرکز افتای استان به دستگاه های هدف  

ارسال شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی شمال استان:

کرمان پایلوت گردشگری هنری می شود

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان خبر داد:

شناسایی و خنثی کردن ۳۳ میلیون حمله سایبری به کشور در سال گذشته
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روایت »کرمان امروز« از قربانیان قاتل خاموش در کرمان که با وجود هشدارهای هرساله باز هم پُر تعداد هستند؛

آغــوش گرم مــرگ

سایه  مسلما  رنگ  و  بو  بدون  گازی  نگیرد،  را  آدمیان  اگر سرما جان  اشاره: 
ناپیدای مرگ را بدون سر و صدا و بدون هیچ نشانی و حتی رد پایی بر سر خانواده 
های بی احتیاط می گستراند. گازی به نام مونواکسید کربن که از اول ابتدای 

امسال تا کنون چندین نفردرکرمان قربانی این گاز شده اند. 
آمارها نشان می دهد که همه ساله و به ویژه در فصول سرد سال، بسیاری از 
شهروندان بر اثر بی احتیاطی و بی توجهی به اصول ایمنی و استفاده نادرست از 
وسایل مولد گرما، جان خود را به دلیل استنشاق گاز مونواکسید کربن از دست 
می دهند. مسئوالن و کارشناسان نیز بارها و بارها نسبت  به خطر مسمومیت با 
این گاز خطرناک که قاتل خاموش نامیده می شود هشدار داده اند اما با وجود این 
هشدارها باز می بینیم و می شنویم که این قاتل خاموش  باز هم قربانی می گیرد.

گرفتار شدن یک خانواده هشت نفره در چنگال قاتل خاموش
همواره با آغاز فصل سرد در اطالعیه های گوناگون هشدارهای ایمنی برای نصب 
دقیق وسایل گرما سوز  از سوی سازمان آتش نشانی کرمان از طریق رسانه ها 
به مردم ارائه می شود اما با این وجود باز هم شاهد وقوع حوادث دردناک برای 

شهروندان در این باره هستیم. 
در این زمینه رییس اورژانس کرمان از مسمومیت یک خانواده ۸ نفره در کرمان 

با گاز مونوکسید کربن خبر داد.
دکتر  محمد صابری  در گفت وگو با ایسنا، در تشریح این خبر گفت: یک خانواده 
۸ نفره در شهرک سیدی کرمان، ۱۶ آبان ماه در ساعت ۳۲ دقیقه بامداد به دلیل 

استفاده از بخاری بدون دودکش دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شدند.
وی از اعزام دو تیم فوریت های پزشکی و انجام اقدمات درمانی خبر داد و بیان 
کرد: افراد مسموم شده با حال عمومی مناسب به بیمارستان پیامبراعظم)ص( 

منتقل شدند.
رییس اورژانس کرمان عنوان کرد: افراد مسموم شده شامل ۳ کودک، ۴ زن و 

یک مرد که در رده سنی ۱۴ تا ۷۱ سال قرار دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: قدرت اتصال مونوکسیدکربن با هموگلوبین خون 
حدود ۲۰۰ برابر بیشتر از اکسیژن است و استفاده از بخاری بدون دودکش در 
منازل و در هر مساحتی بسیار خطرناک است، زیرا اکسیژن محیط به سرعت 
مصرف خواهد شد و با ترکیب مونوکسیدکربن با خون، اکسیژن رسانی کافی به 
بدن صورت نمی گیرد. بر این اساس حتی مقادیر کم مونوکسیدکربن نیز می تواند 

بسیار خطرناک و کشنده باشد.
مراقب قاتل خاموش باشیم.

ضمن  کرمان  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر   

هشدار در خصوص احتمال گاز گرفتگی در فصول سرد سال از شهروندان خواست 
بررسی وسایل گاز سوز توسط سرویس کارمجاز و اطمینان از تهویه کافی فضای 

ساختمان ها را مورد توجه جدی قرار دهند
 علی عسکری با اشاره به اینکه با فرا رسیدن فصل سرما  متاسفانه  به دلیل  عدم 
رعایت نکات ایمنی در وسایل گرمایشی  هر ساله عده ای ازشهروندان دچار گاز 
گرفتگی و مرگ می شوند نکات ایمنی  مربوط به گازگرفتگی را به منظور حفظ 
جان و سالمتی شهروندان یاد آور شد و اظهار کرد: گاز گرفتگی از جمله حوادثی 

است که معموال دار اثر فقدان دودکش مناسب برای وسایل گاز سوز به خصوص 
بخاری، آبگرمکن و عدم تهویه کافی در فضای بسته رخ می دهد .

 عسکری گفت:دودکش ها  حتما قبل از روشن کردن بخاری بایستی بازدید 
شوند و هر وسیله گاز سوز باید دارای یک دودکش استاندارد,مجزا و مجهز به 
کالهک باشد و از شهروندان خواست همواره محل اتصال دودکش به وسایل گاز 

سوز را بازرسی و از آب بندی و ثبات آنها اطمینان حاصل نمایند
 وی همچنین بر لزوم رعایت استفاده از دودکش باکالهک استاندارد تاکید کرد 
و گفت:مسدود شدن دودکش سبب سوخت ناقص و ایجاد گازهای خطرناک و 
مسموم کننده می شود که برگشتن چنین گازهایی به داخل فضای زندگی باعث 
گاز گرفتگی و مرگ افراد حاضر در آن مکان می شود و مقدار کمی از گاز منو 

اکسید کربن برای انسان کشنده است. 
ادامه داد: دود کش های  ایمنی   مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
وسایل  گاز سوز در محل عبور از شیشه های پنجره نباید مستقیما با شیشه در 
تماس باشد زیرا در چنین صورتی امکان شکستن شیشه در اثر حرارت  و لق شدن 

و افتادن دودکش وجود دارد
 وی گفت: قطر لوله خروجی بخاری بزرگتر  و یا مساوی خروجی بخاری باشد و 
در صورتیکه دودکش از پنجره به بیرون هدایت شده است باید دارای حداقل یک 

متر ارتفاع عمودی از محل خروج از پنجره باشد
 عسکری تاکید کرد:شهروندان بایدهر چند وقت یکبار کالهک دودکش های 
وسایل گاز سوز را بازرسی و چنانچه کالهک افتاده باشد آن را در محل خود نصب 
کنند همچنین کالهک عالوه بر اینکه از نفوذ باران و برف و افتادن سایر اشیاء به 
داخل دودکش جلوگیری میکند ,در منظم سوختن وسیله گاز سوز هم موثر است

 مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گفت:همچنین باید از فشردن 
گازهای  منافذ خروج  گرفتگی  و  تغییر حالت  باعث  که  اندازه کالهک  از  بیش 

دودکش می شود نیز خودداری شود
وی با اشاره به اینکه انتهای دودکش های توی کار باید حداقل یک متر از سطح 
پشت بام باالتر باشد افزود: هر وسیله گاز سوز باید دارای دودکش مناسب و بدون 
اشکال برای تخلیه گازهای حاصل از احتراق به فضای آزاد باشد و هر گونه نقص 

و نارسایی و رعایت نکردن استانداردها در این مورد باعث حادثه خواهد شد .
فاقد دودکش  اجاره خانه هایی که  از ساخت ,خرید و   عسکری عنوان کرد: 

مناسب در داخل دیوار هستند ,خودداری شود
 مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان به شهروندان 
توصیه کرد:از نصب آبگرم کن و بخاری بدون دودکش در فضاهای بسته مثل 
گاز  وقوع حوادث  عوامل  از  دیگر  یکی  و همچنین  کنند  حمام جدا خودداری 
گرفتگی روشن کردن خودرو در گاراژ و پارکینگ منازل است برخی رانندگان 
صبح هنگام برای اینکه موتور خودرو را گرم کنند این وسیله را درفضای بسته 
مثل پارکینک ساختمانها روشن میکنند و به مدت طوالنی در این حالت باقی 
میگذارند که انتشار دود خودرو در فضای ساختمان و خانه سبب بروز گاز گرفتگی 

و حتی مرگ افراد میشود
 وی در ادامه گفت :شهروندان از قرار دادن لوله بخاری در ظرف آب خودداری 
کنند و به این نکته توجه کنند که شعله بخاری حتما باید آبی باشد و از داغ بودن 

لوله دودکش بخاری اطمینان حاصل کنند.
 مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان ادامه داد:نکته دیگر 
این که دودکش ها باید حتما دارای شیب مثبت باشد,یعنی جهت دودکش رو به 

باال باشد نه به سمت پایین
وی توصیه کرد:حتی االمکان از نصب زانوی اضافی در مسیر دودکش خودداری 
شود زیرا زانو کارایی دودکش را کاهش میدهد و نکته بعد این است که به هیچ 
وجه نباید از لوله های آکاردونی به عنوان لوله بخاری استفاده کرد این لوله ها 
به مرور زمان مقاومتشان را از دست داده و در آنها افتادگی و در نتیجه ایجاد 
شیب منفی در لوله و در نهایت برگشت گازهای ناشی از احتراق به فضای سکونت 

میشود
 عسکری خواب آلودگی,سردرد و خستگی,سر گیجه و بی قراری ,حالت تهوع, 
بی حالی،کبودی بدن,رنگ پریدگی و کاهش دید را از عالئم گاز گرفتگی عنوان 
کرد و گفت:شهروندان در صورت مواجهه با گاز گرفتگی سریعا با اورژانس تماس 
گرفته و درب و پنجره ها را باز نمایند تا هر چه سریعتر هوای محیط عوض شود

و  گیرد  قرار  باز  در محیط  باید سریعا  گرفتگی  گاز  :فرد دچار  کرد  بیان  وی 
عملیات اکسیژن دهی با دقت انجام شود و همچنین الزم است فورا شیر اصلی 

گاز بسته شود.
 مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان از شهروندان خواست 
برای اطالع از هر گونه مشاوره راهنمایی و تماس با مشاوران این سازمان با شماره 

۱۲5 تماس حاصل نمایند.

    اگر در عصر معاصر سرما جان آدمیان را نگیرد، گاز بدون بو و رنگ منوکسید کربن یقینا 
کوتاه نخواهد آمد و سایه ناپیدای مرگ را بدون سر و صدا و بدون هیچ نشانی و حتی ردپایی 
بر سر خانواده های بی احتیاط می گستراند که نشان از بی توجهی مردمی به تذکرات کارشناسان 
دارد. متاسفانه از ابتدای امسال تا کنون چندین کرمانی زیر این سایه جان خود را از دست داده اند. 
مسئوالن و کارشناسان نیز بارها و بارها هشدار داده اند اما با وجود این هشدارها باز می بینیم و 

می شنویم که عده ای از شهروندان رعایت برخی نکات ایمنی را سخت تر از مردن می دانند و.....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

یادداشت های 
گاه و بی گاه

جامانده 
ماشین  بر  سوار  و  عازم  همگی  و  مهیا کرده  را  سفر  وسایل 
حرکت کردیم. در مسیر از یکدیگر در مورد وسایلی که هر 
کدام می بایست همراه می آورد سوال می کردیم تا به اولین 
جامانده رسیدیم و در این جا عیالم گفت بهتر نیاوردیم بار 
اضافی بود. دوباره پرسش ادامه پیدا کرد تا به دومین مورد 
رسیدیم و پسرم گفت کاش می بود و ادامه داد خوب حاال 
ادامه  در  فراهم می کنیم.  او  برای  نیست جایگزینی  هم که 
سوالها به جامانده ای رسیدیم که همه با آه و افسوس از نبود 
آن احساس کمبود کردیم ولی دیگر امکان بازگشت نبود و 
تقریبا به مقصد رسیده بودیم. در همین حال و هوا جامانده 
هایی ذهنم را مشغول کرد که در طول عمر تا حال هر کدام 
نعمتی بودند و از دست داده ام و خیلی زود باشد خود هم 

جامانده ای نیک یا بد باشم.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

آینده ای

 از نور
سپیده تا سپیده عشق داری، برای هر 
رسیده عشق داری، خدا در چشم هایت 

زنده تر بود هزاران کهکشان را بنده دارد. طاقت دردهایت 
و  بگذارم  دلت  روی  دردی  اینکه  به  رسد  چه  ندارم  را 
مسیری  زیباترین  تو  سازم.  غروب  به  مبدل  را  طلوعت 
هستی که دنیا برای رسیدن به روشنایی در پیش گرفته 
به  برای رسیدن  تو  ندارم که مسدودت کنم.  است. حق 
آفتاب آفریده شده ای ماجراها و حرف ها در مدار زندگی 
جریان دارند و زندگی در مدار تو به وجود آمده است. هر 
چند هزاران حرف و ماجرا را نادیده گرفته ایم اما با همه 
امتناع ورزیدن ها به یکدیگر محتاجیم که قاعده ی  ی 
هستی بر ارتباطی دوجانبه پایدار است. هر قدر که چشم 
هایم را ببندم باز هم با تو حالم خوب است. با تو بهترینم 
بی  فرارهای  و  اشکی  و  شکایتی  گاهی  اگر  ببخش  مرا 
دلیل از من سر می زند تو یک اتفاق قشنگ هستی که 
چه بیفتی چه نیفتی با خیالت عجین شده ام تا زندگی را 
دوام بیاورم. در انتظارت نشستن حاصلی نخواهد داشت 
شود.  کمتر  ها  فاصله  تا  برداریم  قلمی  یا  قدمی  باید 
اشتیاقمان  ولی  است.  کشیده  نم  ها  حوصله  روزها  این 
همچنان زنده و پاینده برقرار است ما برای آنچه که آرزو 
داریم به راهمان ادامه می دهیم گرچه مرزها و حرمت ها 
همیشه تعیین کننده ی فاصله ها هستند اما در نهایت 

خود را ناگزیر از رسیدن می دانیم تا دوام بیاوریم.
از خانه ام تا راه روشن شور دارم 

چون آشنایی های بی حد دور دارم 
در من سحر کن هر چه شب تاریک و سردست 

با بودنت آینده ای از نور دارم

به قلم 
مهناز سعید 

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده 
اجرایی کالسه 9700612

به  نسبت  نبهی  راهن حسن  و  رواق گستر  بدهکار شرکت  اینکه  به  نظر 
پرداخت بدهی خود در مهلت تعیین شده اقدام ننموده اند لذا در اجرای مقررات ماده 
واحده قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب سال 1386 و بنا به درخواست 
بستانکار بانک تجارت شش دانگ پالک شماره 2964 فرعی از 2788 اصلی واقع در 

بخش 3 کرمان به شرح ذیل به مزایده گذاشته خواهد شد: 
که بر طبق نظریه کارشناس رسمی در محل وقوع ملک که یک ساختمان دو طبقه می 

باشد حاضر شده و نتیجه را به شرح ذیل :  
1- آدرس : کرمان خیابان مالک اشتر، نبش کوچه 43 و با مختصات 3349724 و 5057
مشخصات کامل ثبتی ملک طبق مالکیت با سایر مدارک ثبتی به شرح ذیل می باشد: 

ملک مزبور دارای سند مالکیت است.
شماره ثبت ملک : 103261 صفحه: 559 دفتر امالک : 420

2- حدود اربعه ملک طبق ارزیابی : شماال: در دو قسمت اول دیواریست به طول سه 
متر پخ به شارع دوم دیواریست به طول سه متر و پنجاه سانتیمتر به شارع شرقا: دیوار به 
دیوار به طول بیست و دو متر و هفتاد و پنج سانتیمتر به شماره دو هزار و نهصد و شصت 

و پنج فرعی از دو هزار و هفتصد و هشتاد و هشت اصلی 
جنوبا: دیوار به دیوار به طول پنج متر و سی سانتیمتر به شماره دو هزار و هشتصد و 

هجده فرعی از دو هزار و هفتصد و هشتاد و هشت اصلی 
غربا: درب و دیوار به طول بیست و یک متر به پیاده رو خیابان 

مشخصات مالکیت : مالکیت حسن نبهی فرزند حسین صادره از کرمان دارای شماره 
ملی 2991394676 با جزء سهم 6 از کل سهم 6 به عنوان مالک شش دانگ عرصه 
تاریخ   2999 چاپی  شماره  به  اصلی  مالکیت  سند  موضوع  اعیان،  و  عرصه  اعیان  و 
1392/12/11 دفترخانه موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 45 سری ب سال 
91 که در صفحه 559 دفتر امالک جلد 420 ذیل شماره 103261 ثبت گردیده است.

حدود اربعه فعلی ملک با سند مالکیت تطبیق می نماید.
عرصه ملک طلق است. وضعیت فعلی ملک: مجتمع آپارتمانی 

4- بنا  و مستحدثات :ملک مورد ارزیابی طبقه همکف از یک ساختمان دارای یک 
بنا 2 طبقه که طبقه همکف مغازه تجاری و طبقه اول آپارتمان با استفاده مسکونی با 

قدرالسهم از عرصه می باشد.
 - مشخصات ساختمان 

- در نقشه بنا مغایرتی با مطابق اصول فنی نمی باشد.
- اسکلت ساختمان 

است  آجری  بنا  کار  رو  ضربی  طاق  سقف  نوع  و  تیرآهنی  آجری  ساختمان  اسکلت 
کیفیت مصالح مصرفی متوسط بنا دو نبش شرقی جنوبی است.

4- عایق کاری بنا از لحاظ رطوبت کامل است.
5- عمر تقریبی بنا بیش از 20 سال می باشد. باقیمانده عمر مفید بنا 20 سال پیش بینی می 

شود.  6- سیستم گرمایشی بخاری سیستم سرمایشی کولر آبی 
7- امکانات رفاهی ندارد. کاربری ملک تجاری است.

6- معایب مشهود در بنا مشاهده نشد. 
7- ملک در اجاره است نام متصرف فعلی ملک به صورت چند دهنه مغازه که دو دهانه 
نانوایی و مستاجر آن خانم نرگس کرمی به شماره تماس 09371441907 یکی از دهانه 
ها خالی، یخچال سازی که مستاجر آن آقای سیدحسین محمدرضا خانی به شماره تماس 
اعالم  نامبردگان همکاری الزم جهت  باشند. ضمنا  می  مابقی خالی  و   09131980458
رهن و اجاره بها واحدها را نداشتند. 9- ارزش ملک با توجه به مشخصات فوق الذکر 
به شرح ذیل تعیین می شود: ارزش کل عرصه و اعیان موجود با در نظر طبق اسناد ارائه 
شده و با در نظر گرفتن کلیه متعلقات، امکانات، اشتراکات و مستحدثات مورد بازدید و 
معرفی شده به ازای هر مترمربع 80/000/000 ریال و جمعا برای مساحت 121 مترمربع 
مبلغ 9/680/000/000 ریال )نه میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون( ریال برآورد و اعالم 
می گردد. با امتیاز آب، برق، گاز، تلفن و عمر تقریبی بنا 20 سال می باشد ملکی آقای 
حسن نبهی طبق سند رهنی شماره 192900- 1392/12/22 دفترخانه 4 کرمان در رهن 
بانک تجارت واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 ظهر روز دوشنبه مورخه 1398/9/4 اداره 
اجرای اسناد رسمی کرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط از طریق مزایده بفروش می 
است  قطعی گردیده  که  ریال  کارشناسی 9/680/000/000  پایه  مبلغ  از  مزایده  و  رسد 
شروع و باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد فروش کال نقدی است الزم به ذکر 
است طالبین و خریداران می توانند در وقت مقرر با ارائه چک رمزدار به مبلغ پایه مزایده 
در جلسه مزایده شرکت کنند و پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از 
بابت بدهی  انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده از این  حق 
داشته باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس 
از محل  بابت هزینه های فوق  پرداختی  مازاد وجوه  انجام مزایده در صورت وجود  از 
مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف 
گردد روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شد طالبین می توانند جهت کسب 

اطالعات بیشتر در ساعات  اداری به اداره ثبت مراجعه نمایند.1135م/الف
تاریخ انتشار: 1398/8/18

علیرضا محمدی کیا - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 
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فرهنگ و ادب

رویای بهار 
غروب یک روز سرد پاییزی

به سرخسار درختی 
برگ زرد تکی 

در هیاهوی تندباد خاکستری 
سرود زندگی می خواند 

اما 
صدای پایمردی برگ 

وقتی به غرش خزان گم شد
که ریز دانه های برف
درخت خواب زده را 

به رویای میهمانی بهار می بردند

به قلم سیدرضا 
مجد زاده 

سرویس فرهنگی کرمان امروز

ژان  نام  تاکنون،  میالدی   ٦٠ دهه  سال های  از    
بزرگ ترین  از  یکی  به عنوان  همواره  کریر،  کلود 
عالوه  کریر  زبان هاست.  سر  بر  فیلم نامه نویسان جهان 
اقتباس  نظریه،  سفرنامه،  رمان،  چند  فیلم نامه،  بر 
است  نوشته  نمایش نامه  هم  تعدادی  و  صحنه  برای 
کارِمن«،  »تراژدی  پرندگان«،  »گفت وگوی  که 
»روال  و  »تراس«،  بررسی«،  »فهرست  »ماهابهاراتا«، 
عادی«، از مشهورترین آنهاست. طنز گزنده، پوچی های 
زندگی، شک و نوعی سوءظن نسبت به قدرت، از جمله 

ویژگی های آثار کریر است.
 ژان کلود کریر، ١٩٣١ در یک خانواده کشاورز تاک نشان 
به  دبیرستان،  و  ابتدایی  تحصیالت  از  پس  آمد.  دنیا  به 
تاریخ  فوق لیسانس  و  ادبیات  لیسانس  و  رفت  دانشگاه 
دیری  اما  آورد،  رو  تاریخ نویسی  حرفه  به  سپس  گرفت. 
نوشتن  و  طراحی  به  و  کرد  رها  را  تاریخ  که  نگذشت 
در  »مارمولک«  نام  به  را  رمانش  اولین  کریر  پرداخت. 
١٩٥٧ منتشر کرد. در همان زمان با »ژاک تاتی« مالقات 
کرد و با »پی یر اتاکس« آشنا شد و به همکاری با او و 
نوشتن فیلم نامه های کوتاه و بلند پرداخت. همکاری ژان 
 ١٩ او،  برای  فیلم نامه  نوشتن  و  بونوئل«  »لوئی  با  کلود 
سال، تا زمان مرگ این کارگردان بزرگ، به طول انجامید.

از سوی  نوشته شده  فیلم  انبوه سناریوهای  میان  از   
به  به ویژه  و  شانه«  روی  بر  »پروانه  به  می توان  کریر، 
که  کرد  اشاره  جنگ«  از  مارتن  »بازگشت  سناریوی 
بهترین  به عنوان  سینما  سزار  جایزه  دریافت  به  موفق 
فیلم نامه سال ١٩٨٣ شدند. درهمین حال، کریر، کارش 
نمایشی،  آثار  آداپتور  و  نمایش نامه نویس  به عنوان  را 
ادامه  بروک«  »پیتر  و  بارو«  لویی  »ژان  با  به خصوص 
می داد. مدت زمانی مشغول اقتباس آثار ادبی مشهوری 
تحمل ناپذیر  »سبکی  و  برژراک«  دو  »سیرانو  مانند 

هستی« و نوشتن فیلم نامه آنها برای سینما شد.  
ژان کلود کریر یک هنرمند به تمام معناست که حوزه 
کاری اش بین سینما و تئاتر و ادبیات گسترده است. در 
سال ٢٠٠٩، او و »امبرتو اِکو« به گفت وگویی فوق العاده 
گفت وگوهایشان  و  پرداختند  کتاب  درخصوص  جالب 
رها  کتاب  دست  از  که  نباشید  »امیدوار  عنوان  با  را 
با  می شوید« منتشر کردند؛ ترجمه فارسی این کتاب 

عنوان »از کتاب رهایی نداریم« انتشار یافته است.
ژان  نام  تاکنون،  میالدی   ٦٠ دهه  سال های  از 

بزرگ ترین  از  یکی  به عنوان  همواره  کریر،  کلود 
زبان هاست. کریر عالوه  بر سر  فیلم نامه نویسان جهان 
اقتباس  نظریه،  سفرنامه،  رمان،  چند  فیلم نامه،  بر 
است  نوشته  نمایش نامه  هم  تعدادی  و  صحنه  برای 
کارِمن«،  »تراژدی  پرندگان«،  »گفت وگوی  که 
»روال  و  »تراس«،  بررسی«،  »فهرست  »ماهابهاراتا«، 
عادی«، از مشهورترین آنهاست. طنز گزنده، پوچی های 
زندگی، شک و نوعی سوءظن نسبت به قدرت، از جمله 

ویژگی های آثار کریر است.
اخیرا نام ژان کلود کریر ٨٥ ساله به خاطر ٥٠ سال 
نوشتن برای سینما و همکاری با لوئی بونوئل »جذابیت 
خارجی  فیلم  بهترین  اسکار  )برنده  بورژوازی«  پنهان 
تحمل ناپذیر  »سبکی  و  »سیرانو«  سناریوی   ،)١٩٧٣
هستی« و »طبل حلبی« )برنده نخل طالی فستیوال 
 )١٩٨٠ خارجی  فیلم  بهترین  اسکار  و   ١٩٧٩ کن، 
کنار  در  افتخاری،  اسکار  دریافت کنندگان  لیست  در 
نام های فرانسویان برجسته ای چون چارلز بویر، موریس 
ُگدار،  لوک  ژان  و  رنوار،  ژان  النگلوآ،  هانری  شوالیه، 
قرار گرفت. از آثار نمایشی این نویسنده نام آور تاکنون 
دو نمایش نامه »تراس« و »روال عادی« در ایران، در 
آنها،  مترجم  که  درآمده  اجرا  به  تئاتر شهر،  مجموعه 
خاکی  محمدرضا  اثر  دو  هر  کارگردان  و  نوری  اصغر 

بوده است. 

نوشتاری درباره ژان کلود کریر؛ 
 فیلمنامه نویس بزرگ جهان

سرویس فرهنگی کرمان امروز
 

کارکرد  و  مفهوم  اطالعاتی،  و  ارتباطی  فناوری های  جانبه  همه  توسعه  رغم  به 
ادبیات کودک و نوجوان نه تنها محو نشده بلکه به عنوان یک نیاز اساسی ضرورت 
بر  اشراف  و  حوزه  این  بر  تمرکز  اینکه  ویژه  به  می شود.  احساس  آن  به  توجه 
نیازهای اساسی اطالعاتی کودکان و نوجوانان سبب تقویت تفکر انتقادی در آنها 
خواهد شد و آنها را از آسیب  آلودگی های اطالعاتی در فضای مجازی دور خواهد 

ساخت.
بنابراین در ساحت ادبیات کودک و نوجوان ضرورت دارد چند حلقه درگیر و به هم 
متصل باشند. خانواده، نویسندگان، مدرسه، کتابخانه ها و رسانه ها. اتصال هر یک 
از این نهادها به هم و پرداختن به مقوله ادبیات کودک و نوجوان می تواند به غنی 

سازی هر چه بهتر و بیشتر منابع اطالعاتی آنها کمک کند.
اگر نویسندگان و مترجمان ما عالئق و نیازهای اطالعاتی کودکان و نوجوانان را 
نشناسند و ندانند در دنیای آنها چه می گذرد هرگز نمی توانند متون مناسب آنها را 
تدارک ببینند. اگر خانواده ها نتوانند تشخیص بدهند چه منابع اطالعاتی می تواند 
و  مطالعاتی  سبد  بود  نخواهند  قادر  باشد  نوجوانان  و  کودکان  توجه  و  نیاز  مورد 
به  آنها  تحویل  و  فرهیخته  افراد  تربیت  به  و  کنند  تکمیل  را  خانواده  کتابخوانی 

جامعه بپردازند.
مدارس نیز در این زمینه سهیم  اند و نباید صرفًا دانش آموزان را در فضای خشک 
و  آموزشگاهی  کتابخانه های  تقویت  کنند.  محدود  متناوب  دروس  و  کالس ها 

ادبیات و متون کودک و  استاندارد  بر اساس اصول  این کتابها  مجموعه سازی 
نوجوان می تواند زیرساخت تقویت آگاهی و تفکر را در میان کودکان و نوجوانان 

آماده کند.
از آنجایی که رسانه هایی نظیر رادیو و تلویزیون و نیز فضای مجازی نقش برجسته 
ادبیات  و پررنگی را در جذب مخاطب دارند بهره گرفتن از مشاوره متخصصان 
کودک و نوجوان می تواند به هدفمند کردن برنامه های تولیدی، ترویج آموزش به 
صورت غیر مستقیم و تقویت تفکر انتقادی بین بچه ها بپردازند. کودکان و نوجوانان 
می توانند از شخصیتهای گوناگونی که در برنامه های رادیویی و تلویزیونی ایفای 
آنها سر  از  بنابراین هر کالم و حرکتی که  بگیرند  فراوان  الگوی  نقش می کنند 
می زند می تواند تا سالهای سال در ذهن این بچه ها نقش ببندد و فراموش نشود.

نگاه  باید  نهایت  در  شده  تولید  برنامه های  بیندیشیم  که  نیکوست  چه  پس 
نهایت  در  باشد.  داشته  به همراه  اصیل  و  بنیادین  به صورت  تربیتی  و  آموزشی 
باید بیان داشت کتابخانه های عمومی و کتابداران این کتابخانه ها نقش عمده ای 
و  یابی  اطالع  رفتار  شناسایی  با  آنها  دارند.  نوجوان  و  کودک  ادبیات  حوزه  در 
نیازهای اطالعاتی کودکان و نوجوانان به گردآوری منابع اطالعاتی مورد نیاز آنها 
به جذب  تا نسبت  برنامه های گوناگون تالش می کنند  برگزاری  با  می پردازند و 
این افراد به کتابخانه ها و تقویت قدرت تفکر و آگاهی در آنها کمک کرده و حلقه 

نهایی تربیت انسانهایی آگاه، فرهیخته و با تعقل و تدبر باشند.
برگزاری آیین های گرامیداشت برای فاخران ادبیات کودک و نوجوان برای نسل 
و  ادبیات کودک  این عاشقان  تفکر  با  آنها  آشناسازی  و  نوجوان  و  جدید کودک 

نوجوان، می تواند از جمله راهکارهای تربیت نسلی آگاه و روشن در جامعه باشد.

تأملی بر اهمیت توجه به ادبیات کودکان و نوجوانان

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !
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سرویس فرهنگی - اجتماعی کرمان امروز 

 سخن درباره ظهور و گسترش رسانه ها و تغییرات چشمگیری که این 
رسانه ها در زندگی های فردی و اجتماعی به وجود آورده اند، آنقدر بدیهی 
و تکراری است که ذهن خواننده را خسته و او را وادار به بستن صفحه 
پیش روی خود می کند. اهمیت و نقش رسانه ها در عصر حاضر بر کسی 
آن  درباره  مطلب  می تواند صفحه ها  هر کسی  جاییکه  تا  نیست  پوشیده 

بنویسد.
ایران  در جامعه  به طور خاص  و  امروزی  در جوامع  آنچه  بین  این  در   
حائز اهمیت است، بحث درباره نحوه استفاده صحیح از این رسانه هاست. 
بنابر تشبیه رایج، رسانه نظیر چاقوست که هم فوایدی را به همراه دارد 
بگذارد.  بر جای  برای مصرف کنندگان  را  آسیب هایی  است  و هم ممکن 
مخاطبان رسانه باید تا حد توان از آسیب ها روی گردانند و از مزایای آن 
بهره کافی را ببرند. چنین بحث هایی ضرورت های تازه ای را برای جوامع 
علمی و فضای اجتماعی به وجود آورده است و آن ضرورت پرداختن به 

»سواد رسانه ای« است.
سواد رسانه ای در سطح جهان بحث تازه ای نیست. این بحث برای اولین 
بار در دهه 1960 در اروپا مورد توجه قرار گرفت. به همان اندازه که این 
مفهوم در بین جوامع غربی آشنا و مأنوس است، در ایران مفهومی جدید 
و دست نخورده به حساب می آید و به جز چند مقاله محدود و چند کتاب 
اثر  به دهه هشتاد شمسی می رسد،  آنها  تاریخ  این زمینه که  معدود در 
بسیار  مفهوم سواد،  اطالعات  در عصر  یافت.  نمی توان  را  دیگری  تألیفی 
فراتر از خواندن و نوشتن شده و اگر کسي نحوه دسترسي سریع و استفاده 

صحیح از تمامي انواع رسانه ها را نداشته باشد بي سواد تلقي مي شود.
نوشتن  و  خواندن  توانایی  به  محدود  سواد  حاضر،  عصر  از  قبل  تا  اگر 

کرده  پیدا  پیچیده تر  و  گسترده تر  فراتر،  مفهومی  سواد  امروز  می شد، 
است. سواد خواندن و نوشتن در کنار سواد ارتباطی، سواد عاطفی، سواد 
یونسکو  امروزی  معیار  رسانه ای شش  سواد  البته  و  مالی  سواد  رایانه  ای، 

برای باسواد تلقی شدن در عصر حاضر به شمار می رود.
سواد رسانه ای یعنی چه!؟

مفهوم  آن  به درک صحیح  از هر چیزی  قبل  مفهوم،  هر  روشن شدن 
از دو عبارت است: »سواد«  می تواند کمک کند. سواد رسانه ای متشکل 

و »رسانه«.
برگردیم به دوران کودکی و روزهای اول مدرسه، زمانی که به مدرسه 
می رفتیم تا »خواندن و نوشتن« را یاد بگیریم و دیگر »بی سواد« نباشیم. 
در مدرسه ابتدا حروف الفبا را یاد می گرفتیم؛ یعنی نسبت به شکل حروف، 
صدای آنها و نحوه نوشتن آنها »دانش« پیدا می کردیم. سپس »مهارت« 
کنار هم گذاشتن حروف و خواندن و هّجی کردن کلمات را یاد می گرفتیم 
و بعد از مدتی »کاربرد« کلمات در ساختن جمله ها و خواندن و نوشتن 
متون مختلف را آموختیم و بدین ترتیب »باسواد شدیم«! مجموعه ای از 
دانش ها در کنار مهارت ها به اضافه کاربردها در کنار هم، ما را با سواد کرد.
رسانه وسیله ای است که فرستنده به کمک آن پیام خود را به گیرنده 
در  و  کرد  پیدا  گسترش  ارتباطی  ابزارهای  رفته رفته  می کند.  منتقل 
جمعی  رسانه های  الکترونیکی،  و  چاپی  رسانه های  ظهور  با  حاضر  عصر 
شکل گرفتند. مهم ترین تفاوت رسانه های امروزی آن است که می توانند 

پیام های خود را با سرعت زیاد به طیف وسیعی از مخاطبان برسانند.
همانطور که سواد خواندن و نوشتن به ما کمک می کند تا بتوانیم انواع 
جمالت ساده و پیچیده را بفهمیم و معناهای متفاوتی از آن ها برداشت 
کنیم، سواد رسانه ای هم مهارتی است که با یادگیری آن می توانیم انواع 
رسانه  هر  کنیم.  تحلیل  و  تفسیر  درک،  را  رسانه ای  تولیدات  و  رسانه ها 
مجموعه ای از نشانه های خاص خود را دارد که شناخت این نشانه ها در با 

سواد شدن ما نقش مهمی را ایفا می کند.
رویکردها به رسانه

براي مواجهه فعال و خالق در عصر ارتباطات، تنها سه راه کار پیش رو 

داریم: بدبین باشیم، یا خوش بین، و یا واقع بین باشیم. در نگاه اول، که ما 
آن را رویکرد خوش بینانه می نامیم، فرد برداشتی جز فرصت و مزیت از 
رسانه ندارد و استفاده ای بی محدودیت از آن می کند. در چنین شرایطی 
فرد کامال وضعیتی منفعل دارد و رسانه او را شکل می دهد. نقطه مقابل 
این نگاه را رویکرد بدبین می دانیم که در آن تصور فرد از رسانه تهدید 
محور است و با سیاست هراسان سازی دیگران را نیز از استفاده از رسانه 
را در رویکرد  راه کار سوم و منظور اصلی سواد رسانه ای  منع می کنند. 
واقع بین می دانیم که فرد با آگاهی نسبت به مزایا و تهدیدات رسانه، با 
سیاست برنامه ریزانه به استفاده محدود و مشروط از رسانه روی می آورد.

تنها راه درست و عاقالنه و عالمانه این  است که واقع بین باشیم تا توانمند 
شویم و فرزند زمان خویش باشیم و با قوت )نه ضعف( و خوش بیني )نه 
خوش خیالي( و استحکام )نه تردید( به فکر برنامه ریزي و رشد باشیم تا 
بتوانیم از مزایاي رسانه ها بهترین بهره را برده تا از شر رسانه ها به خیرشان 

پناه برده و در یک کالم سواد رسانه اي خود را باال ببریم.
سواد رسانه ای در فضای مجازی

اگر بخواهیم به دنبال مقصری برای وضعیت کنونی جهان بگردیم، آن 

مقصر چیزی نیست جز اینترنت و فضای مجازی! قابلیت های جدیدی که 
اینترنت و فضای مجازی برای ما به وجود آورده است، به نحوی رسانه های 
قرار داده است. فضای  نگاهی مالیم تر تحت الشعاع  را مغلوب و در  دیگر 
مجازی قابلیت Brodcasting دارد. یعنی همه جا حضور دارد و تنها 
امروزه  دستگاه  این  کند.  وصل  فضا  این  به  را  ما  تا  است  نیاز  ابزار  یک 
همه  مجازی  فضای  همراه.  تلفن  دارند؛  را  آن  همه  و  است  حمل  قابل 
به  داراست.  با هم  ترکیبی  و  را جدا جدا  و شنیداری  دیداری  قالب های 
فضای  در  می توان  را  رسانه ها  همه  ترکیب شده  بگوییم  می توانیم  نحوی 

مجازی و اینترنت مشاهده کرد
 این شرایط آسیب های بیشتری را با خود به همراه دارد. در این فضا 
برخالف ارتباط رودررو ممکن است برخی شیادان گنجشک های رنگ شده 
در برابر دید مخاطب قرار دهند. به وجود آمدن نهادی تحت عنوان نهاد 
رسیدگی به تخلفات رایانه ای، نشان از آفت هایی دارد که این فضا برای 
مردم به وجود آورده است. عدم تصور صحیح از این فضا، ممکن است افراد 
را با خطراتی نظیر سرقت اطالعات مواجه کند. به عالوه باید توجه داشت، 
جذابیت ها و همه جایی بودن این رسانه، ممکن است ابعاد دیگر زندگی را 

مختل سازد.
مادری را تصور کنید که جذابیت فضای مجازی برای او به قدری است 
که به کودک خود کمترین توجهی نمی کند. سوال اساسی اینجاست که 
این رفتار در روند تربیتی کودک چه نقش مخربی دارد؟ آیا باید رفتار ما با 
فضای مجازی رفتاری باشد که در فضایی مانند شهربازی انجام می دهیم؟ 
محدودیت های ما در استفاده از این فضا چیست؟ نداشتن پاسخ صحیح 
به این پرسش ها آفت هایی را به همراه دارد که شاید سربرآوردن آنها ما 
شاید  و  است  مدت  بلند  مجازی  فضای  آسیب های  وادارد.  تعجب  به  را 
روزی خود را عیان کند که دیگر کار از کار گذشته باشد. برای نرسیدن 
به چنین وضعیتی آیا راهی جز برنامه ریزی عاقالنه و صحیح در استفاده 
به ضرورت نخستین بحث می رساند  را  ما  این ها  این فضا وجود دارد!  از 
و آن اینکه با برنامه ریزی صحیح خود را به سمت باسواد شدن در زمینه 

رسانه ها هدایت کنیم.

"سواد رسانه ای" چیست و چه کسانی در فضای مجازی "بی سواد" هستند!؟

نشانه های بلوغ عاطفی چیست؟ 
سرویس اجتماعی کرمان امروز

یک روانشناس گفت: بلوغ عاطفی یکی از مراحل رشد هر فرد در زندگی 
است و یک قدم اساسی برای یک زندگی شاد و موفق محسوب می شود.

زهرا زین الدینی روانشناس و مشاور درباره نشانه های بلوغ عاطفی، اظهار 
از مراحل رشد هر فرد در زندگی است و در کنار  بلوغ عاطفی یکی  کرد: 
رسیدن به بلوغ جسمی، فکری، اجتماعی و اقتصادی یک قدم اساسی برای 

یک زندگی شاد و موفق محسوب می شود.
در  تا  می کند  کمک  افراد  به  عاطفی  بلوغ  اینکه  به  اشاره  با  زین الدینی 
اجازه ندهند که  بگیرند و  زمان های بحرانی زندگی تصمیمات عاقالنه تری 
احساسات بیش از حد تصمیمات آن ها را تحت تأثیر قرار دهد، افزود: بلوغ 
عاطفی یک عامل مهم و تعیین کننده در موفقیت زندگی مشترک و روابط 

اجتماعی افراد است.
توانایی  فرد  که  می افتد  اتفاق  زمانی  عاطفی  بلوغ  گفت:  روانشناس  این 

کنترل عواطف و احساساتش را داشته باشد و به درک صحیحی از خود و 
روابط اجتماعی اش رسیده باشد و شیوه صحیح محبت کردن، ابراز احساسات 

و واکنش نشان دادن به رفتار های گوناگون اطرافیان را یاد گرفته باشد.
زین الدینی بیان کرد: این افراد مسئولیت زندگی خود در رابطه با مسائل 

واکنش های  مشکالت  مقابل  در  می پذیرند،  به خوبی  را  اجتماعی  و  فردی 
هیجانی و احساسی نشان نمی دهند، به خوبی از احساسات و عواطف خود و 
دالیل آن آگاهی دارند و تمام تالش خود را در جهت حل مشکل شان انجام 
می دهند، همچنین آن ها دیگران را به خاطر مشکالتشان سرزنش نمی کنند.
او افزود: یکی از ویژگی های افراد دارای بلوغ عاطفی تحمل تنش است، 
راحتی  به  دیگران  نمی کند،  ناراحت  خیلی  را  افراد  این  کوچک  مسائل 
نمی توانند آن ها را عصبانی کنند و این افراد دارای مهارت مدیریت خشم 

هستند.
کینه،  اهل  هستند،  محبت  با  و  مهربان  افراد  این  افزود:  روانشناس  این 
نفرت و انتقام گرفتن نیستند، از تجربیات و اشتباهات زندگی خود درس 
می گیرند، واقعیت های زندگی هر چقدر تلخ را می پذیرند و با آن ها در یک 
زندگی  پذیرند، حسرت  نقد  افراد  این  می شوند،  سازگار  کوتاه  زمان  مدت 
یک  با  هدفمند  زندگی  یک  می کنند  سعی  و  نمی خورند  را  خود  گذشته 

برنامه ریزی دقیق داشته باشند.
در  گفت:  ندارند،  کافی  عاطفی  بلوغ  که  افرادی  مورد  در  زین الدینی 

می گیرند،  قرار  دیگران  تأثیر  تحت  زود  خیلی  خود  تصمیم گیری های 
همواره تالش می کنند مرکز توجه دیگران باشند، مسئولیت شرایط و زندگی 
خود را نمی پذیرند، زود عصبانی می شوند و از کوره در می روند، مضطرب و 
بدبین هستند و نمی توانند به خوبی به صحبت های طرف مقابل خود گوش 

دهند و واکنش مناسب نشان دهند، آن ها مهارت گوش دادن فعال ندارند.
زین الدینی گفت: افراد دارای بلوغ عاطفی در شرایط مختلف انعطاف پذیر 
و صبور هستند، نظرات و افکار دیگران را قضاوت نمی کنند، به شکل واقع 
بینانه نسبت به زندگی خوش بین و قدردان زحمات و محبت های دیگران و 

شوخ طبع هستند و زندگی هدفمندی دارند.
این روانشناس با بیان اینکه بلوغ عاطفی به فرد کمک می کند مسئولیت 
زندگی خود را بپذیرد، گفت: بلوغ عاطفی موجب می شود که فرد هدف و 
برنامه ریزی شخصی برای زندگی خود داشته باشد و یک زندگی شاد و سالم 
بسازد. همچنین موجب می شود که فرد به خود و دیگران احترام بگذارد و از 
زندگی خود لذت ببرد، اما باید گفت که پرورش بلوغ عاطفی نیازمند تمرین 

و ممارست فراوان است.

سرویس فرهنگی- اجتماعی کرمان امروز

شبکه های اجتماعی و به طور کلی فضای مجازی مانند دو روی یک سکه است، این انتخاب ماست که 
از روی مثبت یا از روی منفی آن استفاده کنیم. شبکه های اجتماعی را نمی توان مطلقا بد یا مطلقا خوب 
نامید، دنیای پیچیده مجازی ویژگی های مثبت و منفی را در خود جای داده اما کاربران باید بسیار مراقب 
باشند زیرا گاهی اوقات ناخواسته به سمت ویژگی های منفی شبکه های اجتماعی جذب شده و ناگهان 
خود را در باتالقی فرورفته خواهند دید. با مراقبت و نظارت بر رفتار خود در شبکه های اجتماعی می توان 
از قابلیت های مثبت این گونه فضا ها استفاده کرد، همچنین با این کار می توان دیگران را به استفاده از 
ویژگی های مثبت شبکه های اجتماعی سوق داد تا فضای اینگونه محیط های مجازی، روز به روز سالم تر 

از گذشته شود. با بررسی ویژگی های مثبت شبکه های مجازی با ما همراه باشید:
افزایش ارتباطات خانوادگی

باید قبول  اما  را نمی گیرد،  درست است که هیچ چیزی جای دیدار ها و مهمانی های گرم خانوادگی 
کرد که در دنیای ماشینی و پرهیاهو امروز، نمی توان به طور مداوم دورهمی های خانوادگی را برپا کرد، 
بنابراین باید برای ارتباط با اعضای درجه دو و سه خانواده، راه های دیگری را پیدا کرد. شاید هرکدام از 
ما ایرانی ها حداکثر ماهی یک یا دوبار از اقوامی مانند خاله، عمو، پسردایی یا دیگر اعضای فامیل خبر 
بگیریم، اما این اتفاق در شبکه های مجازی بسیار بیشتر رخ می دهد. با دنبال کرد اعضای خانواده در 
شبکه های مجازی می توانید به صورت روزانه از مطالب ارسالی آن ها، اتفاقات روزمره و حال و هوایشان با 
خبر شوید، در همین حال با ارسال پیام و کامنت زیر مطالب ارسالی آن ها، ارتباط خود را با این افراد 
نزدیک تر خواهید کرد. یکی دیگر از قابلیت های مثبت شبکه های اجتماعی برای خانواده ها، ساخت یک 
گروه صمیمی خانوادگی در پیام رسان ها است، به این ترتیب روزانه با یکدیگر در ارتباط هستید و حتی 
می توانید دیگران را از قصد خود برای اجرای یک برنامه تفریحی یا برپایی یک مهمانی با خبر کنید. 

شبکه های اجتماعی می توانند ارتباط خانوادگی شما را تقویت کنند.
دسترسی به اخبار و منابع گسترده اطالعاتی

محتوا  تولید  مناسبی جهت  بسیار  فضای  به  میلیاردی خود،  کاربران  واسطه  به  اجتماعی  شبکه های 
تبدیل شده اند، بسیاری از شرکت ها، موسسات، گروه های دانشگاهی و یا افراد برجسته، با ساخت صفحات 
و کانال هایی در فضای مجازی، روزانه مطالب بسیار تاثیرگذار آموزشی، پزشکی، انگیزشی، سبک زندگی 
و دیگر موارد را با کاربران به اشتراک می گذارند، استفاده از این منابع اطالعاتی بسیار برای کاربران مفید 

است و شاید زندگی آن ها را دگرگون کند، البته شناخت منابع اطالعاتی قابل استناد و معتبر نیز اولین 
قدم برای استفاده از شبکه های اجتماعی است، هر فردی می تواند با ارسال مطالب مختلف به اعتباری 
توخالی در فضای مجازی دست یابد، باید مراقب بود تا اسیر صفحات و کانال های غیرقابل اعتماد نشویم.

از  یکی  شاید  دارد،  اهمیت  کاربران  از  بسیاری  برای  نیز  روزانه  اخبار  به  آزاد  دسترسی  همچنین 
اصلی ترین استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی، دسترسی به جدیدترین اخبار منتشره باشد، تقریبا 
تمامی خبرگزاری ها و پایگاه های خبری در انواع شبکه های اجتماعی فعال هستند و کاربران می توانند 
اخبار مربوط به حوزه مورد عالقه خود را در این شبکه ها دنبال کنند، البته باز هم تاکید می کنیم که 
یافتن یک منبع خبری معتبر بسیار اهمیت دارد، بارها شاهد این بودیم که حتی منابع خبری اسم  و  
رسم دار، با انتشار یک خبر تائید نشده یا انتشار شایعات، کاربران خود را گمراه کرده که با انتقادهای 

فراوانی نیز مواجه شدند.
پیدا کردن شغل جدید

کاری  نیرو  دنبال  که  کارفرمایی  داده اند، چه  در خود جای  را  افرادی  نوع  اجتماعی همه  شبکه های 
جدید می گردد و چه جوانی که به دنبال کار است. به همین جهت صفحات و کانال های کاریابی در 
فضای مجازی، طرفداران بسیاری دارند و کاربران زیادی از این نوع صفحات یا کانال ها استفاده می کنند. 
شاید به جز سایت های اینترنتی، فضای مناسب دیگری را با این مقدار پتانسیل برای ارائه نیازمندی های 
شغلی، نتوان پیدا کرد. گروه های کاریابی فعال نیز روزانه آگهی های کاریابی فراوانی را منتشر می کنند و 
از طرفی کاربران خود را در جریان آخرین اطالعات از آزمون های استخدام ادارات دولتی و شرکت های 
بخش خصوصی قرار می دهند و به این واسطه درآمد خوبی کسب می کنند. در حال حاضر شاید بیش از 
۵0 درصد افراد نیازمند به کار، شغل جدید خود را از طریق شبکه های اجتماعی پیدا می کنند که این 
آمار در کالن شهرها درصد باالتری دارد. شبکه های اجتماعی تحولی بزرگ در زمینه کاریابی ایجاد کردند.

توسعه کسب و کار
در دو مورد قبلی به شرکت ها و گروه های مختلفی که با تولید محتوا، خدمات مختلفی را به کاربران 
عرضه می کنند، اشاره کردیم. اما اگر خود شما نیز به دنبال توسعه کسب و کار خود هستید، می توانید 
در جایگاه یک تولید کننده محتوا، کاربران زیادی را به کسب و کار خود جذب کنید. پتانسیل شبکه های 
در شبکه های  فعالیت  پایه  بر  از شرکت ها  بسیاری  که  است  باال  آنقدر  توسعه کسب و کار  در  اجتماعی 
پله در حوزه خود پیشرفت کنند. توسعه کسب و کار در  توانستند در مدت کوتاهی، چندین  اجتماعی 
شبکه های اجتماعی بخشی از بازاریابی نوین محسوب می شود که به متخصصین خود نیاز دارد و کار 
هر کسی نیست. شبکه های اجتماعی ویترینی جذاب برای ارائه خدمات، سرویس ها و محصوالت یک 
کسب و کار به کاربران هستند. شرکت های موفق در این زمینه با تولید محتوای مفید و کوتاه به صورت 

روزانه و در قالب های مختلف مانند متن، انیمیشن، کلیپ و صوت، بعضا ره صد ساله را یک شبه طی 
کردند.

پیدا کردن دوستان جدید  و  گفت و گو در مورد مسائل مختلف
بسیاری از کاربران شبکه های مجازی تا کنون بارها درگیر گفت و گوهای مختلف با افرادی که اعتقادهایی 
دیگر دارند،  شده اند. البته منظور ما صرفا اعتقادات دینی و مذهبی نیست، موضوعات مختلفی از جمله 
مباحث سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی ورزشی در فضای مجازی بسیار مرسوم است. با انتشار یک 
خبر کاربران بسیاری در زیر آن دیدگاه های خود را به اشتراک می گذارند که برخی از آن ها با واکنش 
این نوع گفت و گوهای مرسوم در فضای مجازی یک بعد مثبت دارد که  دیگر کاربران همراه می شود. 
آن آشنا شدن با نظرات دیگر مردم در مورد یک موضوع است. گاهی ما دیدگاه اشتباهی در مورد یک 
بود، خود  اشتباه  ما  کاربران، مجاب می شویم که دیدگاه  با دیگر  مباحثه  با  و  داریم  اجتماعی  موضوع 
ما نیز می توانیم کاربرانی را که فکر می کنیم تصور اشتباهی از یک موضوع دارند را با حقایق آن آشنا 
اما در اکثر موارد برای هر دو  این نوع مباحث به توهین و مجادله کشیده می شود  البته گاها  کنیم.  
طرف گفت و گو نکات مثبتی به همراه دارد. ضمن این که شبکه های مجازی راه بسیار خوبی برای تبلیغ 
اعتقادات دینی و مذهبی، سیاسی، رفتارهای صحیح اجتماعی و حتی یک کشور است. بسیاری از ما 
می توانیم مناطق دیدنی، توریستی و آداب و رسوم جذاب کشور خود را در فضای مجازی و شبکه های 

اجتماعی به نمایش بگذاریم و با این کار، تبلیغات ضد ایرانی شبکه های بیگانه را خنثی کنیم.
افرادی که صفحات  کرد،  پیدا  را  بسیار خوبی  اجتماعی می توان دوست های  در شبکه های  از طرفی 
مورد عالقه مارا دنبال می کنند و نظراتشان با ما یکی است. در شبکه های مجازی افراد زیادی هستند 
که عالیق و ویژگی های مشابه به شما را دارند. با دنبال کردن این افراد و ارسال پیام برایشان، می توانید 

یک دوست خوب پیدا کنید.
گذراندن اوقات فراغت

در وهله آخر باید به این موضوع اغراق کرد که شبکه های مجازی، سرگرم کننده هستند. شاید در یک 
روز بد، یک کلیپ خنده دار بتواند به طور کلی روحیه ما را تغییر دهد، همچنین خواندن مطالب طنز، 
تماشای قسمت های مهم فیلم و سریال های پخش شده، تماشای قسمت های مهم برنامه های تلویزیونی 
و دنبال کردن بازیگران و ورزشکاران محبوب خود در شبکه های اجتماعی جذاب است. کاربران حتی 
می توانند مطالب جالب را برای دیگران نیز ارسال کنند یا در صفحه شخصی خود به اشتراک بگذارند. 
البته باید در این بین مراقب باشیم تا به سمت صفحات یا کانال هایی که مطالب طنز غیراخالقی را منتشر 
می کنند، کشیده نشویم. بسیاری از صفحات و کانال ها با ارائه مطالب طنز سالم فعالیت خود را ادامه 

می دهند که می توان از آنها استفاده کرد.

با ویژگی های مثبت شبکه های اجتماعی آشنا شوید 
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بهترین زمان رصد 
پدیده همنشینی

 "ناهید" و " ابرغول سرخ"
 

آسمان شامگاهی امشب ۱۸ آبان شاهد پدیده نجومی همنشینی سیاره 
ناهید با ستاره قلب العقرب خواهد بود.

مهندس مسعود عتیقی، مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران در گفت وگو با 
ایسنا، در این باره گفت: در ساعت ۲۲ و ۴۸ دقیقه شامگاه امروز شنبه 
۱۸ آبان ملکه آسمان شامگاهی یعنی سیاره "ناهید" در ۳.۸ درجه شمال 

ستاره "دل کژدم" )قلب العقرب( قرار خواهد گرفت.
است  بهتر  ساعت،  این  در  اجرام  این  غروب  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
رصدگران برای رؤیت این پدیده نجومی تا قبل از ساعت ۱۷ و ۴۵ دقیقه 

که لحظه غروب این اجرام در افق غربی آسمان است، اقدام کنند.
یا ناهید )ونوس Venus( دومین سیاره  به گزارش ایسنا، سیاره زهره 
و  زمین  مدارهای  میان  در  آن  مدار  و  بوده  منظومه شمسی  زمین سان 
به  فاصله  نزدیکترین  مداری،  نظر  از  سیاره  این  گرفته است.  قرار  عطارد 
زمین را دارد و بعد از ماه، درخشان ترین جرم آسمانی است که به هنگام 
و  گرم  بسیار  زهره  سیاره  سطح  می شود.  دیده  زمین  آسمان  در  شب 
اتمسفر آن مملو از دی اکسید کربن است و همین امر موجب شده تا 
تا کنون هیچ  رو  این  از  تبدیل شود؛  به فضایی مسموم و کشنده  فضا 

موجود زنده ای بر سطح سیاره زهره یافت نشده است.
ستاره دل کژدم نیز درخشان ترین ستاره صورت فلکی کژدم است. قلب 
به  آسمان  ستاره های  درخشان ترین  از  یکی  و  سرخ  ابرغول  یک  عقرب 

شمار می رود.

همسر البغدادی اطالعات زیادی 
درباره داعش فاش کرد

یک مقام ترکیه ای گفته همسر سرکرده داعش بعد از بازداشت اطالعات 
زیادی درباره این گروه تروریستی فاش کرده است.

از همسران دستگیرشده  به گزارش رکنا، یک مقام ترکیه ای گفته یکی 
این  درباره  زیادی«  »اطالعات  داعش  معدوم  البغدادی«، سرکرده  »ابوبکر 

گروه تروریستی فاش کرده است.
این مقام ترکیه ای در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه گفت همسر البغدادی 
خودش را »رانیا محمود« معرفی کرده نام واقعی او »اسماء فوزی محمد 

القبیسی« است.
پیش  هفته  آمریکا  است.  البغدادی  ابوبکر  اول  همسر  او  می شود  گفته 
است.  کشته  سوریه  در  حمله  یک  جریان  در  را  البغدادی  شد  مدعی 

سرکرده داعش چهار همسر داشت.
کشورش  که  شد  مدعی  ترکیه  رئیس جمهوری  اردوغان«  طیب  "رجب 
همسر »ابوبکر البغدادی« را دستگیر کرده است. وی در خصوص وضعیت 
همسر البغدادی تصریح کرد: »البغدادی خود را درون تونلی نابود کرد و 
آمریکا در حال سر و صدا کردن )درباره این قضیه( است. من برای اولین 
بار توضیح می دهم که ما همسر البغدادی را دستگیر کردیم و )در این 

خصوص( سر و صدا برپا نمی کنیم".
را در  البغدادی خود  این خصوص توضیح داد: »آمریکا می گوید  وی در 
تونلی کشته است. آنها در این خصوص شروع به سروصدا کردن )جنجال 
ما  می کنم:  اعالم  بار  اولین  برای  اینجا  من  اما  کرده اند  انداختن(  راه  به 
ما  ننداخته ایم.  راه  به  جنجال  آنها  مثل  و  کردیم  دستگیر  را  همسرش 

همچنین خواهر و شوهر خواهرش را در سوریه بازداشت کردیم".
مقام ترکیه به خبرگزاری فرانسه گفت: »ما هویت واقعی همسر او را فوراً 
کشف کردیم و بعد از آن او داوطلب شد که اطالعات زیادی درباره بغدادی 

و کارهای داخلی داعش ارائه دهد.
به  تا  که  کنیم  تأیید  را  زیادی  چیزهای  »توانستیم  کرد:  اضافه  وی 
به  آنها خبر داشتیم. اطالعات جدیدی هم به دست آوردیم که  از  حال 

دستگیری هایی در جاهای دیگر منجر شد.
عملیاتی  طی  کشور  این  نیروهای  بود  شده  مدعی  قبل  هفته  آمریکا 
در استان ادلب سوریه، ابوبکر بغدادی را به همراه جانشین او کشته اند. 
پیامی صوتی کشته  در  نیز  داعش  به  وابسته  رسانه ای»فرقان«  مؤسسه  

شدن البغدادی را تایید کرد.

همسایه پر سروصدا چگونه 
مجازات می شود؟

قانونگذار برای همسایه ای که سروصدای زیادی دارد و سبب سلب آسایش 
دیگران می شود مجازات های قانونی قرار داده است.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران 
جوان، سروصدا کردن و ایجاد مزاحمت برای همسایگان در مجتمع های 
اگر  همچنین  آورد؛  وجود  به  را  متعددی  مشکالت  می تواند  مسکونی 
راه  کار  و  کسب  دیگران  اجازه  بدون  خود  مسکونی  واحد  در  شخصی 
انداخته  باشد که موجبات سروصدای زیادی را فراهم کند، حق شکایت 

سایر همسایگان به وجود می آید.
از  یکی  زیاد  سروصدای  از  همسایگان  مسکونی  ساختمان  یک  در  اگر 
واحد ها به دلیل کسب و کاری که راه انداخته است یا به هر دلیل دیگری 
ناراضی باشند، می توانند نزد پلیس آگاهی شکایت کنند، زیرا بر اساس 
تخلفی  همسایگان  برای  مزاحمت  ایجاد  اساسی  قانون  و  مدنی  قانون 
تخلیه  حکم  سبب صدور  است  ممکن  حتی  می آید   به حساب  بزرگ 
همسایه خاطی شود. شاکیان می توانند با مراجعه به پلیس آگاهی صورت 
جلسه ای تنظیم کنند و آن را به دادسرای محل تحویل دهند تا دادسرا 

جلسه رسیدگی به شکایت را برگزار کند.

موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک:
ایران بازیگر قدرتمندی در منطقه خاورمیانه است

زلزله آذربایجان شرقی،  شمال و شمال غرب ایران را لرزاند

مستقر  استراتژیک  مطالعات  بین المللی  موسسه 
بازیگر  ایران  که  کرد  اذعان  گزارشی  در  لندن  در 
قدرتمندی در منطقه خاورمیانه است که دکترین 
ملزومات  و  واقعیت ها  با  شدت  به  آن  استراتژی  و 

درگیری های معاصر انطباق دارد.
صفحه   ۲۱۷ مجلد  صورت  به  که  گزارش  این  در 
در  ثالث«  »گروه های  نقش  به  شده  منتشر  ای 
است  آمده  و  اشاره  ایران  منطقه ای  نفوذ  پیشبرد 
برای  را  نوعی »توان حاکمیتی«  توانسته  ایران  که 
اجرای عملیات جنگی در مناطق مورد منازعه در 
خاورمیانه بدست بیاورد. این نفوذ همچنین به ایران 
رقبایش در منطقه  نظامی متعارف  برابر قدرت  در 

برتری استراتژیک داده است.
این گزارش همچنین می افزاید، ارزش استراتژیک 
ثالث،  نیروهای  از  استفاده  یعنی   ، قابلیت  این 
موشک های  مانند  ایران  متعارف  های  توانایی  از 
این  است.  بیشتر  اتمی  برنامه  حای  و  بالستیک 
توانایی ریشه در تجربه ایران از جنگ هشت ساله 
این  دارد.  آن  انقالبی  ایدئولوژی  و  مقدس  دفاع 
را  ایران  به  عالقه مند  شیعه های  که  است  نفوذی 
جذب کرده و حتی می تواند سنی هایی که اهداف 

مشترکی را با تهران دارند تحت تاثیر قرار دهد.
فرصت ها  از  همواره  ایران  گزارش،  این  اساس  بر 
ایران وقتی  استفاده کرده است. »  بهترین نحو  به 
با دقت  وارد درگیری می شود شیوه خود را چنان 
و از روی محاسبه انتخاب می کند که بتواند جلوی 
وخیم تر شدن اوضاع را گرفته و از به خطر افتادن 

کشور جلوگیری کند.«

وجود  ادعا  این  غربی  تحلیل گران  بین  در  همواره 
داشته که ایران از جنگ های نیابتی حمایت می کند. 
از  ایران  نفوذ  توانایی  است  مدعی  نیز  گزارش  این 
که  است  داده  را  اجازه  این  ثالث  گروه های  طریق 
قدرت خود را با هزینه کم در کشورهای دیگر اعمال 
کند. شبکه نیروهای تحت نفوذ ایران بر اساس این 
گزارش در بسیاری از موارد به طور مستقل از تهران 
عمل  آن  استراتژیک  اهداف  با  هماهنگی  در  ولی 
از طریق  لبنان  می کنند. به عنوان مثال حزب اهلل 
حضورش در سوریه به یک بازیگر مستقل حتی در 

صحنه های پیچیده جنگی تبدیل شده است.

این گزارش تصریح کرد که ایران به طور روز افزون 
در حال بهره برداری از فرصت ها برای افزایش نفوذ 
را  این کار  باید  اما  ثالث است؛  خود در گروه های 
توسط  مداخله گر  عنوان  به  تا  دهد  انجام  دقت  با 
گزارش  نویسندگان  نشود.  طرد  میزبان  جوامع 
از چنین خطری  ایران  که  کردند  عنوان  همچنین 
آگاه است و می تواند آن را با توجه به آستانه درد 

خود طراحی کند.
این تحقیق که بر اساس داده های جمع آوری شده 
افراد گوناگون  با  و مصاحبه  آزاد  اطالعات  میدانی، 
عراق،  در  ایران  نقش  به  ادامه  در  شده  تنظیم 

سوریه، لبنان، یمن و عربستان سعودی و کویت 
می پردازد.

هیچ  کرده اند  تاکید  گزارش  این  نویسندگان 
ایران در درگیری های منطقه ای  اندازه  به  کشوری 
همچنین  آنها  است.  نبوده  تاثیرگذار  معاصر  تاریخ 
استراتژی  که  کسانی  دارد  احتمال  شده اند  مدعی 
ایران را طراحی کرده اند، جنگ پشت پرده آمریکا 
را مطالعه کرده  افغانستان  داخل  علیه شوروی در 

باشند.
ایران  موفقیت  عوامل  از  یکی  تحقیق،  این  طبق 
در این زمینه، پیوستگی رهبری سیاسی و نظامی 
این گزارش  ایران طبق  رهبر  است.  این کشور  در 
استراتژی  نگهبان  پیوسته  طور  به   ۱۹۸۹ سال  از 
ایشان  بر  عالوه  است.  بوده  کشور  این  راهبرد  و 
در  طوالنی  مدت های  برای  نیز  نظامی  فرماندهان 
پست خود باقی می مانند که بنابر نظر نویسندگان 
هیچ یک از رقبای منطقه ای ایران چنین پیوستگی 

در سیستم رهبری ندارند.
در این گزارش همچنین به نقش ایران در منطقه از 
جمله عراق، سوریه، لبنان و از جمله در بهار عربی 
پرداخته شده است. این گزارش با اشاره به برنامه 
موشکی ایران یادآور می شود که ۶ موشک شلیک 
شده به مواضع داعش در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸ پیام 
روشنی به رژیم صهیونیستی و شیوخ عرب خلیج 

فارس بود.
ایران  که  گرفته اند  نتیجه  گزارش  این  نویسندگان 
به نیرویی در منطقه تبدیل شده که جامعه جهانی 

باید روی آن حساب باز کند.

استان  در  »تَْرک«  شهر  ریشتری   ۵.۹ زلزله 
غربی،  آذربایجان  استان های  شرقی،  آذربایجان 

گیالن،  زنجان و اردبیل را هم لرزاند.
بزرگی  به  زلزله ای  ایرنا،   جمعه  بامداد  گزارش  به 
)ریشتر(  زمین  درونی  امواج  مقیاس  در  دهم   ۵.۹
)جمعه(  بامداد  ثانیه   ۳ و  دقیقه   ۱۷ و   ۲ ساعت 

حوالی ترک در استان آذربایجان شرقی را لرزاند.
این  کرد:  اعالم  تهران  دانشگاه  نگاری  لرزه  مرکز 
زلزله در عمق ۸ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

کانون این زلزله در موقعیت ۴۷.۶۴ عرض شمالی و 

۳۷.۷۶ طول شرقی ثبت شده است.
آذربایجان  استانداری  بحران  مدیریت  کل  مدیر 
میزان  از  هنوز  گفت:  ایرنا  با  وگو  گفت  در  شرقی 
وصول  گزارشی  لرزه  زمین  این  احتمالی  خسارت 
نشده است. محمدباقر هنر افزود:  شدت این زمین 
شهرهای  دیگر  و  تبریز  در  که  بود  حدی  به  لرزه 
سخنگوی  نیا  شادی  وحید  شد.  احساس  اطراف 
از  ارزیاب  تیم   ۸ اعزام  از  نیز  استان  اورژانس 
این  به  میانه  و  آباد  بستان  های سراب،  شهرستان 
منطقه خبرداد و گفت: تاکنون تلفات و یا مجروح 

احتمالی این زمین لرزه گزارش نشده است.
بهروز مهدوی فرماندار تبریز نیز در این باره افزود: 
تاکنون  و  نداشته  جانی  خسارت  لرزه  زمین  این 
و مردم  است  نشده  زمینه منتشر  این  گزارشی در 

آرامش خود را حفظ کنند.
زلزله  درخصوص  آذربایجان شرقی  اورژانس  رئیس 
زلزله  این  داشت:  اظهار  استان  این  جمعه  بامداد 
شهرستان  روستای   ۳ مسکونی  منازل  از  تعدادی 

میانه را تخریب کرد.
برای  اورژانس  کارشناسان  افزود:  رحمانی  فرزاد 

اعزام  منطقه  به  احتمالی  مصدومان  به  کمک 
شده اند اما تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر خسارت 

جانی دریافت نشده است.
وی ادامه داد: تیم های اورژانس در آماده باش کامل 
آمبوالنس های  اتوبوس  نیاز  صورت  در  و  هستند 
اعزام  منطقه  به  اردبیل  و  زنجان  تبریز،  مراکز 

می شوند.
تَْرک یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی در 
دهستان  مرکز  شهر  این  است.  ایران  غرب  شمال 

کندوان و بخش کندوان شهرستان میانه است.

خبر

جبران  برای  گفت:  رئیس جمهوری  معاون 
 ۸ از  بیش  طبیعی  حوادث  از  وارده  خسارت های 
میلیارد   ۸۳۰۰ و  بالعوض  کمک  میلیارد  هزار 
شده  پرداخت  بالعوض  تسهیالت  بصورت  تومان 

است.
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
جوان، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: 
۱۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه مربوط به کمیته 
امداد، بهزیستی و بخشی از کمبودهایی است که 

در صندوق های بازنشستگی وجود دارد.
نوبخت اظهار کرد: بعد از این رقم؛ بخش آموزش 
و پژوهش است که در حد ۷۴ هزار میلیارد تومان 
در  دولت  نگاه  که  دهد  می  نشان  این  که  است 
امور  سمت  به  عمدتا  مالی  منابع  تسهم  و  توزیع 

رفاهی مردم است.

او اظهار کرد: البته این رقم هم برای رفاه متناسب 
امکان  این  از  بیش  اما  ناکافیست  مردم  شان  با 
امور  سهم  بزرگی  و  افزایش  و  نداریم  پرداخت 
رفاهی در بودجه نشانگر نوع نگاه نظام و دولت به 

این امر است .ص
نوبخت گفت: برای سال ۹۹ هم در آخرین مراحل 
تهیه و تنظیم بودجه هستیم و همانطوری که در 
قبل از پانزدهم ابان ماه گزارش بودجه شرکت های 
دولتی را تقدیم مجلس کردیم تا پانزدهم آذر ماه 
هم بودجه سال آینده را با وجود همه تحریم های 
ظالمانه و غیر انسانی که از سوی دشمنان ملت در 

حال اعمال است ، خواهیم داد.
به  اشاره  با  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
برنامه حداقل ۱۵ درصدی افزایش حقوق ها گفت: 
و  حقوق  و  رفاهی  امور  برای  امسال  که  آنچه  هر 

سال   ، کرد  خواهیم  پرداخت  کارکنان  دستمزد 
ها  آن  استمرار  و  ها  تحریم  همه  وجود  با  آینده 
دولت،  کارکنان  به  پرداخت  درصد   ۱۵ حداقل 
که  افرادی  و  مددجویان  همچنین  و  بازنشستگان 
تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، از 

سوی دولت افزایش خواهد یافت .
محمدباقر نوبخت اظهار کرد: نظام در ۲۹ بخش و 
۱۵ حوزه فرابخشی تحت چهارچوب قانون برنامه 

ششم در حال انجام برنامه های خود است.
توسعه  در  اقدامات  این  افزود:  ادامه  در  او 
زیرساخت های کشور بویژه راه ها، راه آهن و احداث 

سد بیش از سایر حوزه ها قابل لمس است.
احداث  اینکه  بر  تاکید  با  رئیس جمهوری  معاون 
محرومین  برای  ویژه  اقدام  یک  اشتغال  و  مسکن 
است، افزود: غیر از نظام، مسئوالن دولتی در سطح 

ملی و نمایندگان نیز خود را برای انجام اقدامات 
الزم در راستای رفاه حال افراد کم بضاعت مسئول 

می دانند.
بیش  گذشته  سال  در  اینکه  به  اشاره  با  نوبخت 
طبیعی  حوادث  براثر  تومان  میلیارد  هزار   ۳۶ از 
افزود:  شد،  وارد  خسارت  کشور  به  سیل  همانند 
در همین راستا و برای جبران خسارت های وارده 
و ۸۳۰۰  بالعوض  میلیارد کمک  هزار   ۸ از  بیش 
میلیارد تومان بصورت تسهیالت بالعوض پرداخت 

شده است.
تا  گیالن خواست  استان  مسئوالن  از  ادامه  در  او 
مجموع خسارت های سیل اخیر را به ستاد بحران 
اعالم کنند و تأکید کرد: تا جایی که در توان دولت 
بالفاصله  گذشته  سال  همانند  وجوه  این  باشد 

پرداخت می شود.

هکرهای اینترنتی در زمان خریدهای اینترنتی 
اعالم می شود مشخصات  ناموفق  که عملیات 
بانکی را برداشته و دست به کالهبرداری می 

زنند.
دقیقه شامگاه  رکنا، ساعت ۹:۲۵  به گزارش   
چهارشنبه ۱۵ آبان امسال زن جوان در خانه 
به  بانک  از  پیامکی  بانک  از  که  بود  نشسته 
دستش رسید که نشان از واریز یک میلیون و 

۳۰۰ هزار تومان به حسابش داشت.
چه  که  بود  فکر  در  و  شده  شوکه  جوان  زن 
کسی این پول را به حسابش واریز کرده است 

که پس از یک دقیقه پیامک دیگری از بانک به 
دستش رسید و مبلغ یک میلیون و ۷۰۰ هزار 
تومان از حسابش برداشت و موجودی بانکی اش 

صفر شد.
با  بود  متعجب شده  ماجرا  این  از  که  زن  این 
این  به  رسیدگی  برای  و  گرفت  تماس  پلیس 
ماجرا به دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم یارانه  رفت 
و در آنجا مشخص شد که از حساب او هدف 
گرفته  قرار  ای  حرفه  هکرهای  کالهبرداری 

است.
زن جوان به خبرنگار رکنا گفت: پس از اعالم 

اداره  به  ای  یارانه  شکایت در دادسرای جرایم 
پلیس فتا تهران در خیابان مطهری رفتم و با 
نفر در  یک صف طوالنی که فکر کنم هزاران 
جلوی من ایستاده بودند روبه رو شدم و برایم 
به همین شیوه هدف  آنها  بود که همه  جالب 

کالهبرداری قرار گرفته بودند.
به  پیگیری  برای  بیشتر کسانی که  افزود:  وی 
به  پول  یک  ابتدا  بودند  آمده  فتا  پلیس  اداره 
مانده  کل  آن  از  پس  و  شده  واریز  حسابشان 
میلیونی  مبالغ  و  بود  شده  خالی  حسابشان 

زیادی از این افراد کالهبرداری شده بود.

مشخص  ها  پیگیری  در  داد:  ادامه  زن  این 
قصد  که  زمانی  در  کالهبرداران  که  شد 
های  کرایه  پرداخت  حتی  و  اینترنتی  خرید 
داریم وقتی دستگاه  را  اینترنتی  خودروی های 
هکرها  بوده  ناموفق  تراکنش  کند  می  اعالم 
مشخصات  و  حساب  شماره  برداشت  به  اقدام 

کارت بانکی می کنند.
بنا به این گزارش، پرونده این کالهبرداری که 
افراد زیادی گرفتار آن شده اند در اداره پلیس 
تحقیقات  و  است  بررسی  حال  در  تهران  فتا 

برای دستگیری متهم ادامه دارد.

نوبخت مطرح کرد؛
افزایش ۱۵ درصدی حقوق ها در سال آینده

شیوه جدید هکرهای اینترنتی برای خالی کردن حساب ها
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سامانه مجازی اموال مسروقه 

کشف شده راه اندازی شد

مسروقه  اموال  مجازی  سامانه  اندازی  راه  از  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
کشف شده به منظور تسهیل در روند شناسائی مالباختگان و تحویل اموال 

مسروقه به آنان خبر داد.
،  سرهنگ یداهلل  باشگاه خبرنگاران جوان   به گزارش گروه استان های 
حسن پور، رییس پلیس آگاهی کرمان گفت: پلیس آگاهی ناجا با عنایت 
به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تحویل حداکثری اموال مکشوفه 
به مالباختگان، اقدام به طراحی و جانمائی سامانه اموال مسروقه مکشوفه 
در بستر اینترنت به آدرس سایت www.police.ir کرده تا مالباختگان 
از این بستر بتوانند روند شناسائی و تحویل اموال مسروقه خود را دنبال 

کنند.
او در تشریح نحوه ثبت درخواست توسط مالباختگان در این سامانه تصریح 
کرد: شهروندان با مراجعه به سامانه نمایشگاه مجازی اموال مکشوفه در 
اموال کشف شده، وارد صفحه  نمایشگاه  بر روی  با کلیک  اینترنت  بستر 
لیست اموال شده و عکس کاالی متعلق به خود را انتخاب و سپس فرم 

مربوطه را تکمیل و درخواست خود را ارسال می کنند.
سرهنگ حسن پورتصریح کرد: در ادامه توسط سیستم یک کد پیگیری به 
مالباخته اعالم می شود و درخواست مالباختگان در سیستم از طریق همان 

کد و یا وارد کردن کدملی فرد قابل پیگیری است.

برخورد پراید باکامیون 

پنج کشته و زخمی برجای گذاشت

پراید  یک  برخورد  اثر  بر  گفت:  عنبرآباد  و  جیرفت  راه  پلیس  فرمانده 
باکامیون کمپرسی در دو راهی کوه فجر عنبرآباد ۳ سرنشین پراید کشته 
و ۲ نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان  سرگرد حسین زاده فرمانده پلیس راه جیرفت و عنبرآباد 
گفت:در پی اعالم یک فقره تصادف فوتی در دوراهی کوه فجر عنبرآباد 
ماموران به محل اعزام شدند. او افزود:متاسفانه در برخورد پراید با کامیون 
کمپرسی ۵ سرنشین پراید کشته و زخمی شدند. حسین زاده گفت:علت 

حادثه در دست بررسی است.

دستگیری دو متخلف شکار در حال تیر اندازی
ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان عنبرآباد دو متخلف شکار 

و صید درحال تیراندازی را دستگیر کردند.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، نرگس افشارمنش، 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان عنبرآبادگفت: نیرو های یگان 
حفاظت محیط زیست این شهرستان طی گشت و کنترل منطقه دهنه بید 

دو شکارچی متخلف را دستگیر می کنند.
او افزود: متخلفین در حال تیر اندازی بودند که ماموران این یگان با حضور 
در صحنه قبل از هر گونه آسیب به حیات وحش آنان را دستگیر می کنند.

کرد:از  تصریح  عنبرآباد  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رییس 
عدد   ۱۰ همراه  به  زنی  ساچمه  و  برنو  شکاری  دوقبضه سالح  متخلفین 

فشنگ گلوله زنی و ۱۵ عدد فشنگ ساچمه زنی نیز کشف و ضبط شد.

آزادی زندانی محکوم به قصاص

 پس از ۱۷سال

سال   ۱۷ از  پس  قصاص  به  محکوم  زندانی  فراوان  پیگیری های  از  پس 
حبس آزاد شد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، رمضان امیری 
مدیر کل زندان های استان کرمان گفت: ایجاد فرهنگ ایثار و بخشش 
را  انسان  آن جان یک  با  است که می توان  اقداماتی  بهترین  از  یکی 

نجات داد و عمر دوباره به فردی که مرتکب خطا شده است داد.
دیه  ستاد  قضایی،  دستگاه  پیگیری  از  استان  زندان های  عالی  مقام 
استان، روشان مدیر زندان مرکزی کرمان و مددکاران زندان مرکزی 
یاری کرد  را  ما  اخذ رضایت شاکی  و  زندانی  این  آزاد سازی  در  که 

سپاسگزاری کرد.
خانوادگی  نزاع  یک  در  قبل  سال  به ۱۷  قریب  زندانی  این  گفت:  او 
مرتکب قتل شده بود که در این مدت بدون دریافت هیچ گونه مرخصی 
تحمل حبس می کرد، ولی در این مدت با شرکت در کالس های قرآنی، 
فرهنگی و ورزشی توانست نظر مسئوالن و مددکاران را به خود جلب 

کند.
امیری بیان کرد: این زندانی در این مدت توانسته ۲۴ جزء از قرآن را 

حفظ کند و در امر ورزش هم به درجات عالی دست یابد.
او تصریح کرد: انجام این گونه اقدامات زندانی، ما را ایجاب کرد که 
در اخذ رضایت از شاکی وارد شویم و امروز شاهد آزادی این زندانی 

باشیم.

از  کرمان  استان  فوتبال  هیات  بانوان  رئیس  نایب 
رده های سنی  در  دختران  فوتسال  رقابت های  برگزاری 
رقابت های  برگزاری  و  گذشته  سال  دو  طی  مختلف 

فوتبال برای اولین بار در این استان خبر داد.
مرضیه مؤمنی مقدم، نایب رئیس بانوان هیات فوتبال 

استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، به برگزاری رقابت های 
شهریور  و  مرداد  طی  کرمان  استان  دختران  فوتسال 
رده  در  فوتسال  مسابقات  گفت:  و  کرد  اشاره  امسال 
سنی امید ها با شرکت ۵ تیم، جوانان ۸ تیم، نوجوانان 

۵ تیم و نونهاالن ۱۰ تیم برگزار شد.
کوهبنان،  میزبانی  به  امید ها  رده ی  رقابت  افزود:  او 
جوانان و نونهاالن در بردسیر و نوجوانان در زرند برگزار 

شد.
سال  دومین  برای  امسال  اینکه  اعالم  با  مؤمنی مقدم 
برگزاری این رقابت ها را در رده های نوجوانان و نونهاالن 
شاهد بودیم، به رشد برگزاری این رقابت ها طی دو سال 
اخیر نسبت به سال های ماقبل آن اشاره و تصریح کرد: 
سال های، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ عمال هیچ مسابقه ای برگزار 
نمی شد، هم اکنون خوشبختانه این رقابت ها به همت 
به  نگاه ویژه ای  استان که  فوتبال  قرایی رئیس هیئت 

همه ی  در   ۹۷ سال  از  دارند  بانوان  فوتسال  و  فوتبال 
رده های سنی برگزار می شود.

طی  رقابت ها  این  برگزاری  از  گزارشی  بیان  به  او 
سال های ۹۷ و ۹۸ در استان پرداخت و بیان کرد: سال 
۹۷ رقابت های امید ها با حضور ۵ تیم و امسال نیز با 
حضور ۵ تیم، رده ی جوانان سال ۹۷ با حضور ۴ تیم 
و امسال با حضور ۸ تیم، رده ی نوجوانان سال ۹۷ با 
رده ی  تیم،   ۵ حضور  با  نیز  امسال  و  تیم   ۵ حضور 
با حضور  امسال  و  تیم  با حضور ۸  نونهاالن سال ۹۷ 

۱۰ تیم برگزار شد.
از  کرمان  استان  فوتبال  هیات  بانوان  رئیس  نایب 
سنی  رده های  در  دختران  فوتبال  رقابت های  برگزاری 
مختلف برای اولین بار در این استان خبر داد و گفت: 
در جلسه ای که هفته آینده با حضور سرپرستان برگزار 
رده های  رقابت های  برگزاری  زمان  و  می شود، چگونگی 
گیری  تصمیم  بار  اولین  برای  دختران  فوتبال  سنی 

خواهد شد.
با برگزاری مسابقات رده های سنی  افزود:  مؤمنی مقدم 
سعی داریم، تیم های بزرگساالن در لیگ های برتر و یک 

کشور تقویت شوند.
او با بیان اینکه فوتبال و فوتسال بانوان در سال های 
انجام  و کارخاصی  بوده  راکد  استان  گذشته در سطح 
ایم،  افتاده  تا حدودی عقب  دلیل  این  به  و  نمی شده 
تصریح کرد: پشتوانه سازی برای نسل آینده فوتبال و 
فوتسال استان را از سال گذشته آغاز کرده ایم که از 
دل همین مسابقات مربیان، بازیکنان، داوران و نیرو های 

اجرایی پرورش خواهد یافت.
هیات  رئیس  قرایی،  اینکه  به  اشاره  با  مؤمنی مقدم 
حضور  بر  زیادی  بسیار  تاکید  کرمان  استان  فوتبال 
بانوان دارند و همواره فوتبال بانوان را حمایت کرده اند و 
برای توسعه فوتبال در این بخش برنامه داده اند، از وی 

تشکر و قدردانی کرد.

تیم  تدارکاتی  اردوی  به  سیرجانی  فوتبالیست  چهار 
ملی فوتبال زیر ۲۳ سال بانوان کشور دعوت شد.

ناصر گل محمدی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  سیرجان 

تیم  بازیکن  چهار  گفت:   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه 
تیم  سرمربی  آزمون  مریم  سوی  از  سیرجان  شهرداری 
ملی فوتبال بانوان به اردوی تدارکاتی تیم ملی دعوت 
برازجانی،  امینه  فاطمه  متولی،  ملیکا  افزود:  او  شدند. 

بازیکنان  علیزاده،  زهرا  و  سیدکاظمی  سادات  عارفه 
سیرجانی دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ 

سال بانوان کشور هستند.
گل محمدی تصریح کرد: این اردو ۱۷ تا ۲۱ آبان جاری 

در مرکز ملی فوتبال برگزار می شود.
او بیان کرد: بازیکنان تمرینات خود را برای حضور در 
برگزار  آبان جاری  اواخر  که  تاجیکستان  کافا  تورنمنت 

می شود، پیگیری می کنند.

مسابقات  در  کرمانی  تنیسور  مقدم،  فرهی  فریماه 
تنیس رده های سنی نونهاالن زیر ۸ و ۱۰ سال کشور 
به ترتیب به عناوین قهرمانی و سوم این رقابت ها دست 
استان  تنیس  هات  رئیس  ایرانمنش،  مرتضی  یافت. 
کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان، گفت: مسابقات تنیس رده های سنی 

نونهاالن زیر ۸ و ۱۰ سال و زیر ۱۲ سال کشور با حضور 
تنیس  به میزبانی هیات  ایران  از سراسر  تنیسور هایی 

استان تهران در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار شد.
او افزود: مراسم قرعه کشی این رقابت ها ساعت ۱۸ روز 
جمعه ۱۰ آبان جاری در محل برگزاری مسابقات انجام و 

رقابت ها از روز شنبه ۱۱ آبان جاری آغاز شد.

به  انفرادی  بخش  در  مسابقات  کرد:  تصریح  ایرانمنش 
از ۳ ست بود که در هر ست سیستم  صورت ۲ ست 

تای برک اجرا شد.
او افزود: در پایان، فریماه فرهی مقدم، تنیسور کرمانی 
در رده سنی ۱۰ سال بر سکوی نخست ایستاد و عنوان 

قهرمانی رقابت ها را از آن خود کرد.

سنی  رده  در  ورزشکار  همین  کرد:  تصریح  ایرانمنش 
زیر ۱۲ سال کشور نیز به عنوان سوم مشترک رقابت ها 

دست یافت.
این ورزشکار و  به  بزرگ  این موفقیت  تبریک  او ضمن 
آرزوی  کرمان  استان  تنیس  جامعه  برای  اش،  خانواده 

موفقیت کرد.

نایب رئیس بانوان هیات فوتبال استان عنوان کرد:
 فوتبال و فوتسال دختران کرمان روی ریل پیشرفت

دعوت چهار بانوی فوتبالیست سیرجانی به اردوی تیم ملی

تنیسور کرمانی بر سکو های نخست و سوم رقابت های کشوری شد

برای  سیرجان  گهر  گل  کارکنان  والیبال  تیم 
والیبال  مسابقات  قهرمان  متوالی،  سال  سومین 

صنایع و معادن )ایمیدرو( کشور شد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان  ، هشتمین دوره مسابقات والیبال 

صنایع و معادن کشور، از ۹ آبان جاری با حضور ۱۱ 
تیم به میزبانی فوالد مبارکه سپاهان در شهر مشهد 

مقدس برگزار شد.
تیم های »گل گهر« و »ذوب آهن« از گروه )ب( و 
از  الف«  و »مس  اصفهان«  مبارکه  »فوالد  تیم های 

گروه )الف( به نیمه نهایی راه یافتند.
ذوب  و  گهر  گل  تیم های  نهایی  نیمه  مرحله  در 
آهن به ترتیب با شکست تیم های مس الف و فوالد 

مبارکه به فینال راه پیدا کردند.
چهارشنبه  روز  عصر  فینال  و  بندی  رده  مسابقات 

برگزار شد  مهران مشهد  در سالن  آبان جاری   ۱۵
ذوب  بر  غلبه  با  سیرجان  گهر  گل  پایان  در  که 
آهن اصفهان جام قهرمانی را باالی سر ببرد.دو تیم 
اصفهانی، ذوب آهن و فوالد مبارکه هم دوم و سوم 

شدند.

گل گهر قهرمان مسابقات والیبال صنایع و معادن کشورشد

خبر
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گزارش اختصاصی »کرمان امروز« از برگزاری کنسرت گروه جانان با حمایت ارزشمند شهرداری کرمان:

گزارش: سعید احمدی
عکس: پیمان قدیمی

و  پنجشنبه، جمعه  جانان  موسیقی  ارکستر  گروه  کنسرت 
شنبه شب  9، 10 و 11 آبان ماه در مکان تاالر ایرج بسطامی 
دربوستان مادر کرمان برگزار شد. کنسرتی که با مشارکت 
و حمایت بدیع شهرداری کرمان و با استقبال بسیار خوب 

مخاطبین از این کنسرت ایرانی و بومی برگزار شد. 
گروه ارکستر جانان

نوازندگان گروه ارکستر موسیقی جانان به سرپرستی سهیل 
حسنی سعدی )نوازنده دف و بندیر(؛ علی مرادزاده نوازنده 
علی  نی،  قاسمی  علیرضا  تار،  سلطانی  مرتضی  کمانچه، 
دوراندیش سنتور باس، رضا تجدد و هورمزد نگارستانی بم 
تار، محمدمهدی سلجوقی عود و همچنین نازنین شکاری 
علیرضا  کرامت،  امیرحسین  نوازان(  دف  گروه  سرپرست   (
کرامت، دیبا زمانی، امیررضا رشیدی، الهه طالبی زاده، انیسه 
سیدی، مینا اکرمی نیز دف نوازان این اجرا بودند. مجتبی 
خوشرو یکی از جوانان نخبه موسیقی استان کرمان که پیش 
از این نیز توسط انجمن نغمه ماندگار از وی تقدیر شده بود؛ 
نوازندگی سنتور، تنظیم و آهنگسازی تمامی قطعات را در 
این اجرا بر عهده داشت و در نهایت آواز ایرانی و صدای بسیار 
جذاب و حرفه ای علی یار محمدی که بدون شک در آینده 

ای نزدیک بیشتر از این خواننده خواهیم شنید. 
عشق جانان

با  شکریست  دلنوازم  یار  زان   « مطلع  )با  عشق  حکایت 
شکایت/ گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت«(، کاروان 
عشق ) با مطلع » ای ساروان آهسته رو کآرام جانم می رود/ 
وآن دل که با خود داشتم با دلستانم می رود«( نغمه عشاق، 
شکوه عشق، گلشن عشق و عروج عشاق نام قطعات اجرا شده 
در این کنسرت بودند. قطعاتی که عموما در دستگاه شور و نوا 
بودند و در دستگاه شور قطعاتی در آواز دشتی نیز اجرا شد. 
قطعاتی بسیار جذاب و حرفه ای که باعث رقم خوردن شبی 

خاطره انگیز برای مخاطبان حاضر در سالن شد. 
آیینی  موسیقی  اساس  بر  کنسرت  این  قطعات  تنظیم 
)حماسی و مذهبی( و اشعار همانگونه که اشاره شد عموما 
از شاعران بزرگی همچون حافظ، سعدی و ... انتخاب شده 
بودند. با این حال وقایع مهم مربوط به شهادت حضرت امام 
حسین علیه اسالم نیز به ذهن عموم مخاطبان متبادر می 
شد که اصلی ترین هدف این اجرا همین بوده است. تک و 

توسط  دف  نوازی  تک  همچون  شده  انجام  های  نوازی  دو 
سهیل حسنی سعدی، دو نوازی مجتبی خوشرو و علی مراد 
زاده )سنتور و کمانچه( مرتضی سلطانی و علی مراد زاده )تار 
و کمانچه( و نی نوازی فوق العاده حرفه ای و البته سوزناک 
علیرضا قاسمی با محمد مهدی سلجوقی )عود( نیز از دیگر 

جذابیت های این اجرا بود. 
شهرداری کرمان

پیرامون این کنسرت ذکر چند نکته ضروری و قابل توجه 
و  مختلف  های  دستگاه  برای  الگویی  تواند  می  که  است 
سازمان های دولتی، نیمه دولتی و همچنین هنرمندان جوان 
استان کرمان باشد. در گزارش های قبلی همچون گزارش 
کنسرت رضا بیجاری نیز به این موضوع پرداخته ایم و ده ها 
رویداد بزرگ فرهنگی و هنری که شهرداری کرمان در سال 
جاری داشته است مشارکت و حمایت شهرداری کرمان از 
هنر و هنرمندان در استان کرمان بوده است که اگر بخواهیم 
مهمترین و بدیع ترین رویدادهای فرهنگی و هنری استان 
کرمان و مشارکت این بخش ها را در سال جاری به شمار 
آوریم بدون شک نام شهرداری کرمان در صدر این عناوین 
و  حضور  تردید  بدون  که  رویدادهایی  گرفت.  خواهد  جای 
پشتیبانی شخصیتی فرهنگی چون مهندس مهران عالم زاده 
شهردار محترم کرمان و توجه ویژه ایشان به امور فرهنگی 
معاون  جوشایی  محمدعلی  نزدیک  همراهی  و  اجتماعی  و 
سابق فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرمان در آن غیر قابل 
انکار است. هرچند که استعفای جوشایی حسرت هنردوستان 

کرمان را به همراه داشت حضور مهندس جهانشاهی معاون 
تبار  از  فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان که خود فردی 
هنرمندان کرمانی است در این سمت همه ما را به ادامه این 
مسیر توسط شهرداری کرمان امیدوار نگاه داشته است. در 
این کنسرت عالوه بر تامین سالن برای گروه ارکستر جانان، 
به  کرمان  شهرداری  توسط  نیز  ها  بلیت  از  نیمی  از  بیش 
منظور استفاده پرسنل شهرداری و خانواده آن ها خریداری 
شد. الگویی بسیار جالب که پیش از این کمتر نمونه آن را 
سراغ داریم. تمامی ادارات و نهادهای دولتی، نیمه دولتی و 
حتی شرکت های خصوصی کرمان قطعا توان حمایت و پیاده 
سازی این الگو را در سایر زمینه های مختلف هنری اعم از 
موسیقی، تئاتر و ... در استان کرمان دارند و توجه به اهمیت 
این موضوع موجب ارتقای فرهنگی پرسنل خود آن ادارات )و 
در نتیجه فرهنگ شهر و کشور( هم می شود و زمینه رشد 

هنر و هنرمندان بومی را به همراه خواهد داشت. 
جوان و الگو

نکته مهم دیگر عشق و عالقه وصف نشدنی هنرمندان جوان 
همچون سهیل حسنی سعدی است که قطعا الگویی بسیار 
این  است.  استانی  هم  جوان  هنرمندان  سایر  برای  مناسب 
هنرمند از سال 1394 عالوه بر راه اندازی گروه های ارکستر 
نوازان جانان(؛  به صورت گروه دف  ابتدا   ( موسیقی جانان 
نظر داشته است.  را در  ارتقای فنی و کیفی  تمام وجود  با 
گروهی که بیش از نود درصد اعضای آن را هنرمندان متولد 
دهه هفتاد و حتی هشتاد تشکیل داده اند. دعوت از اساتید 

بزرگ موسیقی کشور همچون استاد داوود آزاد، استاد سید 
اجرای  و  شریداوی  یوسف  نبیل  استاد  یاسینی،  عالالدین 
مشترک با گروه اتانین اصفهان و برگزاری اجراهای مشترک 
با  بدون شک  است که  نمونه هایی  استانی در کرمان  بین 
همت و پشتکار این هنرمند جوان انجام شده است. اجراهایی 
که منجر به پیشرفت و معرفی پتانسیل های استان کرمان، 
توسعه هنری و ارتقای سطح علمی نوازندگان و اعضای گروه 
برای  این فرصتی مغتنم  بر  ارکستر جانان گردیده و عالوه 
نوازندگان و مخاطبان موسیقی در کرمان فراهم آورده است. 

توسعه گروه
 در پایان اجرا سهیل حسنی سعدی به نمایندگی از تمامی 
با تشکر و قدردانی از حمایت،  اعضای گروه ارکستر جانان 
متوازن  توسعه  و  فراگیر  های  فعالیت  پیرامون  دقیق  نگاه 
فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان جناب آقای مهندس عالم 

زاده و همکاران ایشان در کنار سایر زحمات عمرانی و آبادانی 
با هنرمندان  شهر کرمان گفت: هدف ما جذب و همراهی 
جوان و نوجوانی است که موسیقی فاخر و پیشرفت کاری 
در این زمینه مهمترین انگیزه آن ها است و با جان و دل 
پای تمرینات و پیشرفت خود و گروه جانان ایستاده اند. وی 
پیرامون برنامه آینده جانان نیز گفت به زودی شاهد اجرای 
دیگر گروه ارکستر جانان و به مناسبت هفته فرهنگی هنری 
با همکاری  کرمان در بزرگداشت روز خواجوی کرمانی که 
کرمان  شهرداری  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  مشارکت  و 
صورت گرفته است خواهیم بود تا بتوانیم در اجراهای بزرگ 
و در سطح ملی برای کرمان افتخار اجرا داشته باشیم. حسنی 
سعدی در نهایت استاد آریا انوش ماهری را یکی از پشتیبان 
های بزرگ گروه جانان دانست و به دلیل حمایت ها و تمامی 

راهنمایی های ویژه این موسیقیدان از وی تشکر کرد. 

جاِن جانان و بلوغ فکری در شهرداری کرمان

سرویس اجتماعی کرمان امروز

خبر »شاّلق معلم ورزش بر تِن یک دانش آموز در منطقۀ کاروِن 
خوزستان« از آن دست اخبار است که نه می توان از کنار آن 
جا  همه  در  انگار  که  کرد  توقف  آن  بر  چندان  نه  و  گذشت 

معلمین با بچه های ما چنین می کنند..
به همین خاطر اولین نکته ای که به ذهن متبادر می شود این 
است که معلم خاطی، به احتمال زیاد بومی نیست چون بعید 
است کسی اهل آن منطقه باشد و چنین خشونتی از او نسبت 

به هم طایفه ای و هم قبیله ای سر زند .
 این قضیه اما جنبه های دیگر هم دارد. مهم ترین جنبه این 
است که برخی اساس آموزش و پرورش را »ترس« می دانند و 
معتقند بدون تولید و اِعمال ترس، نمی توان آموزش و پرورش 

را سامان داد.
این معلم با شالق، این ترس را ایجاد کرده و دیگرانی با نمره یا 
ترساندن از کنکور یا احضار پدر و مادر یا تحقیر در حضور هم 
کالسی ها همین کار را به شکل دیگر انجام می دهند. مثل معلم 
کارونی بر جسم، شالق نمی زنند اما ترس را در کالبد بچه ها 

تزریق می کنند.
ارسطو می گفت: آموزش و پرورش را می توان این طور تعریف 

کرد: تعلیم دادن ما برای این است که درست بترسیم.
انجمن مبلّغان کلیسا نیز در سال 1819 تصریح کرد: » الزم 

است کودکان از معلمان مدرسه بترسند.«
قریب 30 سال پس از آن و در 1848 هفته نامۀ »کریستین 
رجسیتر« به پدر و مادرها توصیه کرد: »بچه ای که هیچ ترسی 
نداشته باشد هیچ قوۀ خالقیتی هم نخواهد داشت. نمی تواند 
هیچ حیرتی، هیچ نشانه ای از زندگی یا هیچ عظمت و ُحرمتی 
را احساس کند.« در قرن بیستم اما نگاه ها تغییر کرد. اول بار 
روان شناسی به نام »گرانویل استنلی هال« به آثار زیان بار القای 
ترس در کودکان پی برد و نوشت: »بسیاری از انواع درماندگی ها 

و ناهنجاری های روانی به دلیل القای ترس در کودکی است.«
تحت تأثیر اندیشه های او بود که مجلۀ »مادران« به اصطالح 
امروزی ها پرونده ای را به مقولۀ »ترس« اختصاص داد تا نشان 
و  آموزش  سبب  به  غالباً  و  است  بیماری  نوعی  »ترس،  دهد 

برخورد نادرست ایجاد می شود.«
واتسون  جان  نماند.  تغییرات  همین  به  محدود  ماجرا  این 
بنیان گذار روان شناسی رفتارگرا گفت: »کار اصلی والدین تولید 
از  برخی  است. چون درمان  ترس  از  نیست. جلوگیری  ترس 

ترس ها بسیار دشوار است«.
بخش قابل توجهی از این ترس را شوربختانه معلمان ما دانسته 

یا نادانسته القا می کنند. دانش آموز به رشته علوم تجربی رفته و 
معلم مدام او را می ترساند که نمی توانی پزشک شوی و وقتی 
پاسخ می شنود: اصال نمی خواهم پزشک شوم ولی دوست دارم 

در رشته تجربی درس بخوانم دیگر حرفی برای گفتن ندارد.
یا محصل را به خاطر نمره کم که احتماال ناشی از شیوۀ بد 

تدریس خود اوست می ترساند که پدرت راباید بیاوری اما وقتی 
پدر یا مادر به جای ترسیدن و تأیید رفتار معلم از روش خود او 
استفاده و تهدید می کنند به آموزش و پرورش منطقه شکایت 

می کنند، اینجا اوست که می ترسد: ترس در برابر ترس!
مرد، همسر خود را از طالق می ترساند و زن، شوهر خود را از به 

اجرا گذاشتن مهریه.
رییس، کارمند خود را از اخراج یا معرفی به کارگزینی می ترساند 

و کارمند، رییس را از افشای کار غیر قانونی که کرده است.
دنیای مدرن اما دنیای شکوفایی است نه ترس. ترس از جهل و 
عجز ناشی می شود. چرا انسان قدیم از رعد و برق می ترسید؟ 

چون دلیل بروز آن را نمی دانست.
چرا زن سنتی از تهدید به طالق بیشتر می ترسید تا زن مدرن. 
چون زن امروزی گزینه های بیشتری دارد و احتماال به تمکن 

هم رسیده است. 
سال ها پیش خبرنگاری از یک هنرپیشه زیباروی سینما پرسیده 
بود چرا عرصه های دیگر را نیز مدام می آزمایید و در بازیگری 
توقف نمی کنید؟ پاسخ او صریح و روشن بود و خالف انتظار: 
»روزی آنچه شما زیبایی می دانید تمام می شود و من از آن 

روز می ترسم.«
ترس، بر جان و روان ما سایه انداخته و تا بر این ترس غلبه نکنیم 

طعم خوش بختی و لذت از حال را نمی چشیم.تُّجار قدیمی 
می گفتند: تجارت، آن ورِ ُجرأت است. بر این سیاق می توان 

گفت: خوش بختی آن سوی ترس است.
به معلم و شالق برمی گردیم. شالق می زند تا بترساند. یا شاید 
شالق می زند تا عقده های کودکی را فرونشاند.خود این معلم 
هم البته قربانی است و خود او هم احتماال می ترسد و چه بسا 

می ترساند چون خود می ترسد.
دنیای مدرن از »رنج« به »لذت« رسید و هر که از رنج آدمی 
کاست گرامی تر داشته شد. آقای ملکیان دو اصطالح »تقریر 
حقیقت« و »تقلیل مرارت« را بسیار به کار می برد و این دومی 

همان ارزش کاستن از رنج دیگران است.
مادام که درهای این آموزش و پرورش فرسوده بر پاشنۀ »ترس« 
می چرخد، آش همین است و کاسه همین و ترساندن هم تنها با 
شالق نیست. با ترس از نمره یا قبول نشدن در کنکور یا انتخاب 

رشته مناسب هم اعمال می شود.
همه باید کمک کنیم این ترس را بالوجه کنیم تا بچه های ما در 

دنیایی بدون ترس، زندگی کنند و شکوفا شوند.
با این نگاه ارزش گذاری معلمان آسان است. معلمی که می 

ترساند و معلمی که شکوفا می کند.
دست معلمان نوع دوم، بوسیدنی است.

شالق معلم بر تِن محصل؛ ترساندن یا شکوفا کردن؟


