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امام جمعه کرمان:

توسعه شبکه ملی اطالعات 

در کشورمان از ضرورت هاست 

موسیقی  گروه  افتخارآفرین  حضور  از  امروز«  »کرمان  روایت 
»َارگ« در جشنواره بین المللی »اینترفولک« روسیه، کسب
 سه عنوان  مهم جهانی و دریافت نشان درجه یک هنری:

یکشنبه 10 آذرماه 1398
4  ربیع الثانی 1441

 1 دسامبر 2019
سال بیست و چهارم

شماره  3107

کرمانی به نام »َارگ« در  گروه موسیقی  گذشته یک  هفته 
را  مهم  عنوان  سه  روسیه   »2019  interfolk« جشنواره 
که موجب خرسندی جامعه هنری  به خود اختصاص داد 
استان کرمان شد. این گروه که متشکل از چهار نخبه هنری 
کرمان است، تنها نماینده ایران در این جشنواره بود  اهل 
کشور  که دوره دوازدهم اش برگزار شد و در آن از سیزده 
کرمانی ارگ در این جشنواره  گروه  جهان دعوت شده بود. 
یک  درجه  نشان  دریافت  به  موفق  اختصاصی  صورت  به 
هنری شد که به همین بهانه قرار است در ادامه با این گروه 

و آن جشنواره بیشتر آشنا شویم و....

متن کامل درصفحه هشتم

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(   آگهی مزایده
مناقصه گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان  موضوع مناقصه:  انجام عملیات معدنی در معدن بابنیزو شامل الف: پیشروی تونل سنگی افق اول ب: تعمیرات اشترک 

شامل تمیزکاری، الرده گذاری و ... مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخ 98/09/16   
محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت اهلل صدوقی - شرکت معادن زغالسنگ کرمان - امور قراردادها سرکار خانم خراسانی 

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: الف مبلغ 340/000/000 ریال  و ب مبلغ 300/000/000 ریال
 تاریخ تحویل پاکتها : مورخ 98/09/25  تاریخ گشایش پاکتها:  مرحله اول ارزیابی کیفی مورخه 98/09/26 و بازگشایی پاکات الف و ج مورخه 98/9/27

مبلغ خرید هر یک از اسناد:  300/000 ریال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی 
ضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس می باشد. تلفن تماس: 03432117726

شرکت معادن زغالسنگ کرمان
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میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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اخبار استان

امام جمعه کرمان گفت: شبکه ملی اطالعات در 
کشورمان از ضرورت هاست و توسعه و گسترش 
این شبکه نیاز ما از آنچه که از خارج کشور به 

ما تحمیل می شود را بر طرف می کند.
حسن  حجت االسالم  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
علیدادی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه با 
اشاره به مناسبت های هفته آینده و والدت امام 

امام حسن عسکری  کرد:  بیان  حسن عسکری 
صغری  غیبت  آماده  وجه  بهترین  به  را  جامعه 
شاهد  امسال  ماه  افزود:آبان  کرد.وی  کبری  و 
ایجاد ناآرامی هایی بودیم که با درایت   تیزهوشی 
مردم ناکام ماند اما در ارتباط با این ناآرامی ها و 
حوادثی که شاهد آن بودیم باید مطالبی را مد 
نظر بگیریم اول این که شبکه ملی اطالعات در 

کشورمان از ضرورت هاست و توسعه و گسترش 
این شبکه نیاز ما را از آنچه که از خارج کشور به 

ما تحمیل می شود را بر طرف می کند.
گفت:  کرمان  جمعه  امام  و  فقیه  ولی  نماینده 
باید مثل چین و روسیه ما نیز شبکه ملی خود 
را کامل کنیم لذا نخست باید زیرساخت شبکه 

ملی در سراسر کشور ایجاد شود.
محتوای  دوم  کرد:  تصریح  سلیمانی  علیدادی 
و  اخالق  چارچوب  در  مردم  ذائقه  با  متناسب 
ملی  شبکه  در  محتوا  این  باید  که  است  دین 
به  نیاز  تا  گیرد  قرار  مردم  اختیار  در  و  تولید 
خارج نباشد و بیگانگان بر شبکه های اینترنتی 

سوار نشوند و برای کشور مشکل ایجاد کنند.
در  نفوذناپذیر  سد  چند  کرد:  خاطرنشان  وی 
سد  اول  می کند  ناامید  را  دشمن  کشور  این 
اسالم است که با مدیریت معصومانه در میدان 
و روحیه و رویه، اسالم را در چارچوب قانون و 
احکام دینی به مردم آموزش داد لذا امروز همان 

اسالم این کشور را مدیریت می کند.
امام جمعه کرمان ادامه داد: اسالم هم نیازهای 
جامعه سنتی و هم جامعه مدرن و فوق مدرن را 
پاسخگو است و لیبرالیسم و هیچ قدرت و نگاه 
دیگری نمی تواند در مقابل آن قد علم کند  زیرا 
لیبرال و سکوالر  هر جا اسالم قد علم می کند 

باید بساط خود را جمع کند.

علیدادی سلیمانی اظهار کرد: سد دوم والیت 
و رهبری است و در این شرایط که از مدیریت 
جامع الشرایط  فقیه  محرومین  معصوم  میدانی 
 ۵۰ طول  در  که  است  عهده دار  را  وظیفه  این 
استعمار  و  استکبار  با  مبارزه  میدان  در  سال 
حفظ  را  کشور  و  ایستاد  استوار  کوه  همچون 
را خنثی کرد  توطئه دشمنان  تنها  نه  کرد که 
بلکه ایران را به کشوری پیشرو در جهان معاصر 

تبدیل کرد.
یادآور  کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
و  قدرشناس  و  فهیم  مردم  سوم  سد  شد: 
درایت  با  همه صحنه ها  در  که  هستند  ایثارگر 
و  ایستاده اند  دشمن  مقابل  در  هوشیاری  و 
هجمه های پررنگ دشمن و نقشه های شومشان 
را خنثی می کنند و با همه سختی ها که تحمل 
می کنند از جمله باال رفتن و اصالح نرخ بنزین 
) که باید به مسئوالن در جهت کنترل قیمت ها 
به  دنیا  در   ) کرد  گوشزد  کاالها  گرانی  عدم  و 
مردمی نمونه تبدیل شده اند که از صدر اسالم 
به بعد بی نظیر بوده اند بنابراین این مردم فهیم 
و وظیفه شناس سرمایه تمام نشدنی هستند که 

کشور را حفظ می کنند.
بسیج  مردم  این  درون  از  کرد:  وی خاطرنشان 
پا به عرصه وجود گذاشت که از یادگاران امام 

راحل است لذا امید مردم آزاده به بسیج است.

امام جمعه کرمان:

توسعه شبکه ملی اطالعات در کشورمان از ضرورت هاست  

خبر
در نشست عمومی شورای اسالمی شهر 

کرمان تأکید شد:
ضرورت اجرای کامل طرح جمع آوری 

آب های سطحی
نشست عمومی شورای اسالمی شهر کرمان، با حضور رییس و سایر اعضای 

شورا، شهردار کرمان و خبرنگاران در محل خانه شهر برگزار شد.
شورای  رییس  فرشاد،  محمد  نشست  این  در  کرمان شهرآن الین،  گزارش  به 
برای  طیبه ای  شجرۀ  بسیج  گفت:  بسیج  هفتۀ  تبریک  ضمن  شهر  اسالمی 
تثبیت انقالب حق زیادی به گردن ما دارد و گرامی می داریم یاد و خاطره 
بسیجیان این 4۰ سال که در هشت سال دفاع مقدس جنگیدند و پیروزی را 

برای ملت ایران به ارمغان آوردند.
با  نیز  و شهرسازی شورا  معماری  رییس کمیسیون  ارجمند کرمانی،  رامین 
اشاره به برگزاری دومین اجالس رؤسای کمیسیون های معماری و شهرسازی 
کالن شهرها و مراکز استان ها در مشهد مقدس گفت: سه کمیتۀ شهرسازی، 
این اجالس دوروزه  از  روز  اولین  در  و طراحی  معماری  و  بازآفرینی شهری 

تشکیل شد.
افزود: مسئوالن و صاحب نظران عرصۀ معماری و شهرسازی کشور سه  وی 
پیشنهاد مبنی بر وضعیت سیما و منظر شهری و تشکیل کمیته نما، ساخت 
تاالر گفتمان شهری و برنامۀ عملیاتی اجرای زیست شبانه را در این اجالس 

مطرح کردند.
بازدید  به  اشاره  با  هم چنین  شورا  شهرسازی  و  معماری  کمیسیون  رییس 
شرکت کنندگان در این اجالس از مرکز نوآوری شهرداری مشهد در کوه سنگی 
ایده پردازی،  مسأله یابی،  رکن  چهار  بر  مجموعه  این  در  ساختاری  گفت: 

شتاب دهندگی و تجاری سازی تعریف شده بود.
ارجمند از طرح مسائل و معضالت شهری به عنوان یک موضوع در این مرکز 
خبر داد و گفت: تمام شهروندان در مرحلۀ ایده پردازی این مرکز می توانستند 

طرحی را ارائه کرده و به نام خود به ثبت برسانند.
با بیان این که این مرحله نشانه ای از مشارکت شهروندان مشهدی بود،  وی 
گفت: در مرحلۀ شتاب دهندگی نیز پرداخت بیشتر موضوع ازسوی شرکت های 
خصوصی صورت می گرفت و در مرحلۀ تجاری سازی نیز محصوالت حاصل از 

این روند در کارخانه ای تولید می شد.
نائب رییس شورای اسالمی شهر کرمان نیز هم چنین به بازدید از شهرداری 
اشاره  کشور  تمام الکترونیک  شهرداری  اولین  به عنوان  مشهد   12 منطقه 
اداری،  بروکراسی  حذف  راستای  در  تجربیات،  این  کرد  امیدواری  اظهار  و 
تحقق  و  شهری  خدمات  در  تسهیل  هم چنین  و  مردمی  مراجعات  کاهش 
شهروندالکترونیک و شهر هوشمند مورد توجه شورا و شهرداری کرمان قرار 

گیرد.
در ادامه، احمد حسن زاده، رییس کمیسیون اجتماعی، جوانان و ورزش شورا 
در  کارشناسی  سطح  افزایش  از  تقدیر  دستور ضمن  از  پیش  نطقی  در  نیز 
شهرداری کرمان گفت: وقتی سطح کارشناسی باال می رود، بدیهی است باید 

کیفیت فعالیت ها بهتر شده و چالش های کاری کاهش یابد.
ارباب رجوع، کاهش مکاتبات و  وی اصالح فرآیندها، تسریع و تسهیل امور 
شکایات مکرر و تقویت اصل عدالت و رضایت شهروندان را از آثار مفید این 
مهم در مدیریت شهری دانست و تأکید کرد: ضروری است شهردار محترم 
شورای  به  کرمان  شهرداری  در  کارشناسی  افزایش سطح  نتایج  از  گزارشی 

شهر ارائه دهد.
وی هم چنین با بیان این که نسل جوان با فناوری اطالعات نزدیکی بیشتری 
دارد، پیشنهاد داد: عالوه بر اجرای سیستم بدون کاغذ در شورای شهر، این 

عنوان به کمیسیون جوانان نیز افزوده شود.
علی خدادادی، رییس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت و محیط زیست 
شورا هم با اشاره به رد شکایت یک شهروند ازسوی دیوان عدالت اداری گفت: 
شهرداری کرمان در این شکایت تبرئه شده، اما اصالح مصوبۀ قدرالسهم برای 
جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و عدم سوءاستفاده و دور زدن قانون 

ضروری است.
رییس شورای اسالمی شهر نیز با بیان این که اعتراض این شهروند در منظر 
دیوان عدالت اداری وارد نبود، گفت: مصوبۀ مورد نظر در کمیسیون معماری 
و شهرسازی شورا کارشناسی و تصویب شد تا تکلیف زمین های زیر ۵۰۰ متر 

روشن شود.
محمد فرشاد از ارسال و ابالغ 8۰ درصد این گونه اعتراض ها ازسوی کمیته 

انطباق فرمانداری خبر داد.
نیز  شورا  پایدار  منابع  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  رییس  چناریان،  حسین 
مبلغ  پرداخت  بر  مبنی  شهرداری  پیشنهاد  تصویب  از  مصوبه   13 قرائت  با 
به دانش آموزان روشن دل مدرسه  تومان کارت هدیه  2 میلیون و 2۰۰ هزار 
جابربن عبداهلل و هم چنین کارت هدیه تشویقی به 8۰ نفر از کارکنان اعزامی 

شهرداری به مراسم پیاده روی اربعین خبر داد.
وی با اشاره به مصوبۀ اخذ ریالی قدرالسهم تفکیک ملکی ازسوی شهرداری 
در این کمیسیون گفت: با توجه به توضیحات کارشناسان شهرداری مشخص 
شد این زمین با کاربری آموزشی محل دعواست و در تملک آموزش و پرورش 

است.
این که  بیان  با  هم  کرمان  شهر  اسالمی  شورای  عضو  ایرانمنش،  منصور 
کاربری این ملک، آموزشی است گفت: سرانۀ آموزشی منطقه بلوار امام رضا 
علیه السالم و شهرک الهیه، به شدت پایین است؛ درحالی که متراژ این زمین 

برای ساخت مدرسۀ غیرانتفاعی کافی است.
وی پیشنهاد داد: کاربری این ملِک آموزشی در راستای حفظ منافع شهر و 

شهروندان حفظ شود.
در ادامه، فتح اهلل مؤیدی، عضو دیگر شورای اسالمی شهر کرمان با بیان این که 
زمین، سرمایۀ شهر کرمان است، گفت: بهتر است امالک با کاربری آموزشی 

فروخته نشوند.
اخذ  و  پروانه  صدور  زمینۀ  در  کشور  کل  شهرداری های  داد:  پیشنهاد  وی 

عوارض، دستورالعمل های واحدی را در دستور کار خود قرار دهند.
رییس شورای اسالمی شهر کرمان نیز با بیان این که تغییر کاربری زمین به 
اجازۀ دستگاه مالک و اعالم نیاز آن دستگاه بستگی دارد، افزود: این زمین 

محل دعواست و مصلحت نیست شهرداری وارد این دعوا شود.
محمد فرشاد با اشاره به اشراف کامل اعضای کمیسیون های شورا به مصوبات 
گفت: با توجه به پیشنهاد آقای ایرانمنش، این مصوبه جهت کارشناسی بیشتر 
به شهرداری ارجاع می شود. هم چنین محمدجواد کامیاب، رییس کمیسیون 
عمران و حمل ونقل شورا کارشناسی بیشتر این مصوبه را ضروری دانست و 
نظر گرفته  این مورد در  منافع و مالحظات شهروندان در  بهتر است  گفت: 
شود. وی با بیان این که از سال گذشته کار خاصی برای جمع آوری آب های 
جمع آوری  پروژۀ  از  کرمان  شهرداری  گزارش  گفت:  است،  نشده  سطحی 

آب های سطحی مناطق چهارگانه در سه فاز تعریف می شود.
وی لوله گذاری در مسیر آب های سطحی را عمده ترین کار دانست و تأکید 
کرد: الیه روبی و ساخت کانال در مسیر بزرگ راه آیت اهلل خامنه ای نیز فاز دوم 

این پروژه است که با این حال درصد کمی از آن اجرا شده است.
کامیاب با اشاره به انجام کارهای معمولی در حوزه های عمرانی شهرداری های 
نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد   ۵۰ به  انجام شده  پیش بینی های  با  افزود:  مناطق 

داریم تا با تکمیل طرح اولیۀ شهرداری، این معضل برای همیشه رفع شود.
وی با بیان این که آب های سطحی معضلی ۵۰ ساله برای شهر کرمان است 
که سال ها با این راه کارها حل نشده است، گفت: از شهرداری خواسته شده با 
به کارگیری یک مشاور و اجرای کامل این طرح، قبل از ورود سیل آب باالدست 

به داخل شهر، آب های سطحی داخل شهر جمع آوری شود.

مدیر کل امور مالیاتی استان در دیدار با جانشین فرمانده سپاه ثاراهلل عنوان کرد:

استفاده از ظرفیت  بسیج برای تحقق تامین درآمدهای مالیاتی 
حیاتی  نقش  به  اشاره  با  کرمان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده  جانشین 
مالیات در تامین بودجه کشور گفت : اولویت اصلی امور مالیاتی 
و  قانون  چارچوب  در  مالیاتی  درآمدهای  تحقق  باید  استان 

رعایت عدالت مالیاتی باشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان ، 
محمد مطهری ، جانشین فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان در دیدار 
با مدیرکل امور مالیاتی استان به مناسبت هفته بسیج بر حفظ 
حقوق مردم و بیت المال تاکید کرد و گفت : ارایه خدمات مالیاتی 
و آگاه سازی مودیان به منظور انجام تکالیف و وظایف قانونی 
خود، موجب رضایت مندی آنان وتحقق درآمدهای مالیاتی می 
شود. وی افزود : ترویج فرهنگ مالیاتی و معرفی مزایای مالیات 
در آبادانی و عمران شهرها و ایجاد امکانات عمومی، مهم ترین 
گامی است که نظام مالیاتی باید اهتمام ویژه ای نسبت به آن 

داشته باشد.
نظام  عرصه های  تمام  برای  تمام عیار  نیروی  را  بسیج  مطهری 

رکن  بسیج  های  از ظرفیت  استفاده   : کرد  تصریح  و  دانست 
اساسی ارتقاء بهره وری در سازمان هاست .

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان نیز در این دیدار خاطرنشان 
کرد: وظیفه ماست که با افزایش اعتماد و رضایتمندی مودیان 
به تحقق اهداف و سیاست های مورد نظر نظام مالیاتی برسیم.
سلمانی افزود : تمام سعی همکاران ما بر این است بین امور 
مالیاتی و مردم اعتماد ایجادنمایند به طوری که عزت و احترام 

مودیان مالیاتی حفظ شود.
مالیاتی  درآمدهای  تامین  در  اصناف  درصدی   4 به سهم  وی 
استان اشاره کرد و گفت : بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی 

استان از وصولی شرکت های بزرگ تامین می شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان در پایان تاکید کرد : تامین 
درآمدهای مالیاتی هدف اصلی ما است و برای تحقق این امر، 
از تمام امکانات و ظرفیت های پایگاه مقاومت بسیج اداره کل 

به خوبی استفاده می کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: در شش 
و مراتع درجه یک  از جنگل ها  امسال ۵۷۰ هکتار  ماهه نخست 
مناطق  در  گردشگران  توسط  آتش  برافروختن  دلیل  به  استان 

ییالقی و کوهستانی استان از دست رفته است.
جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار   گزارش  به 
آبخیزداری  از کرمان مهدی رجبی زاده مدیرکل منابع طبیعی و 
و  منابع طبیعی، جنگل ها  اینکه حفظ  به  اشاره  با  استان کرمان 
از وظایف منابع طبیعی استان است گفت: رویکرد  مراتع استان 
منایع طبیعی استان در حفاظت از این منابع طبیعی و خدادادی 
آن هم در استان خشک و کویری کرمان رویکرد حمایتی، فرهنگی 

و برخورد حفاظتی و مقابله ای است.
موجود  مرتعی  یا  و  بوته ای  درختی،  منابع  از  اینکه  عنوان  با  او 
در استان دو گروه استفاده می کنند افزود: عشایر، جنگل نشینان 
این  از  بهره برداران  اول  و روستائیان ساکن حاشیه جنگل دسته 

منابع هستند.
اینکه این گروه به دلیل دسترسی محدود آن ها به  اوبا اشاره به 
منابع نفت و گاز ناچار هستند که از منابع درختی و بوته ای برای 
تامین سوخت و گرمایش خود استفاده کنند اظهار کرد: این اداره 
کل وظیفه دارد تا با حمایت از این گروه و قرار دادن وسایلی در 
اختیار آن ها زمینه ای فراهم کند که کمتر از این منابع خدادادی 

آن هم در استان خشک و کویری کرمان استفاده کنند.
اعتبارات  از محل  و  در دو سال گذشته  عنوان کرد:  زاده  رجبی 
صندوق توسعه ملی حدود هزار و ۷۰۰ خانوار در شهرستان های 
مانند  گرمایشی  وسایل  به  شده  ذکر  مناطق  در  استان  مختلف 

آبگرمکن خورشیدی، تنور گازی و اجاق گازی مجهز شدند.
او با بیان اینکه با اقدامات انجام شده ۵ هزار و 1۰۰ هکتار عرصه 
جنگلی استان از این نظر محفوظ نگه داشته شده گفت: برآورد ما 
برای  این است که حدود هزار و 1۰۰ تن چوبی که می توانسته 

سوخت از جنگ استحصال شود حفظ شده است.
او با بیان اینکه گروه دیگرعده ای هستند که بهره بردار واقعی از 
منابع طبیعی نیستند و صرفا برای تفریح به دامن طبیعت می روند 
بیان کرد: وظیفه ما در گام نخست جلوگیری از بهره برداری این 

قشر از منابع درختی و بوته ای استان برای تامین سوخت است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با اشاره به اینکه 
توان نیرویی و محافظتی ما برای حفاظت از تمامی منابع طبیعی 
استان محدود است گفت: درخواست ما از هم استانی ها این است 
که در سفر به دامن طبیعت به همراه خود زغال برده و از قطع 

چوب درختان و بوته های مرتعی خودداری کنند.
از  هکتار   ۵۷۰ امسال  نخست  ماهه  شش  در  کرد:  تصریح  او 
آتش  برافروختن  سبب  به  استان  یک  درجه  مراتع  و  جنگل ها 
از  را  استان  کوهستانی  و  ییالقی  مناطق  در  گردشگران  توسط 

دست دادیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان:

 بر اثرسهل انگاری گردشگران پانصد هکتار جنگل از دست رفت

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی
پیش بینی برداشت ۱۲۰ کیلوگرم 

زعفران در رفسنجان
از  رفسنجان  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
از  زعفران  کیلوگرم   12۰ برداشت  پیش بینی 

سطح 4۰ هکتار مزارع این شهرستان خبرداد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار   گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان ؛ رضایی، مدیر جهاد 
کشت  گفت:  رفسنجان  شهرستان  کشاورزی 
منطقه  دراین  اقتصادی  رونق  بر  عالوه  زعفران 

اشتغال ایجاد کرده است.
هکتار   4۰ از  می شود  پیش بینی  امسال  افزود:  او 
 12۰ شهرستان  در  زعفران  کشت  زیر  سطح 
کیلوگرم برداشت شود و امسال ۵۰ تن پیاز کشت 

شده و اراضی جدید زیر کشت رفته است.
زیر کشت  بیان کرد:امسال حدود هفت هکتار  او 
ساالنه  میانگین  طور  به  و  رفته  زعفران  رفته 
این  زیرکشت  سطح  به  هکتار   1۰ تا  هفت  بین 
به  اشاره  با  رضایی  می شود.  افزوده  شهرستان 
متر  هر  ازای  به  گفت:  دارد،  زعفران  که  ارزآوری 
دارد  ارزآوری  دالر   3 تا   2.۵ آب  مصرف  مکعب 
که موجب شده کشاورزان به سمت کشت زعفران 

بروند.

مودیان محترم مالیاتی مشروحه ذیل : دراجرای ماده 2۰8 قانون مالیاتهای مستقیم بدین وسیله اوراق مالیاتی ذیل ابالغ می گردد. بدیهی است حسب 
مقررات ماده 238 قانون  مالیاتهای مستقیم ، مودیان مذکور باید راس ساعت و تاریخ مقرر در جلسه هیات حل اختالف مالیاتی  که به همین منظور 
در محل رفسنجان  - خیابان چمران - اداره امور مالیاتی شهرستان رفسنجان– هیاتهای حل اختالف مالیاتی تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان

 آگهی ابالغ اوراق مالیاتی
قانون مالیاتهای مستقیم بدین وسیله اوراق مالیاتی ذیل ابالغ می گردد. بدیهی  208مودیان محترم مالیاتی مشروحه ذیل : دراجرای ماده 

در جلسه هیات حل اختالف  راس ساعت و تاریخ مقرر بایدمذکور قانون  مالیاتهای مستقیم ، مودیان  238است حسب مقررات ماده 
هیاتهای حل اختالف مالیاتی  –شهرستان رفسنجان اداره امور مالیاتی - چمران خیابان - رفسنجان  در محل منظور مالیاتی  که به همین

 .تشکیل می گردد حضور به هم رسانند

 مالیات )ریال( برگ ابالغی سال عملکرد شماره ملی کالسه فعالیت نام و نام خانوادگی مودی ردیف

 شمس احمدی عباس 1
 آباد

305064212 974 پسته
2 

 اختالف حل هیات به دعوت 1389
 25/9/98ظهر12مالیاتی ساعت

274.706.000 

305104633 70 پسته یزدانی محمد 2
7 

 اختالف حل هیات به دعوت 1395
 23/10/98ظهر12مالیاتی ساعت

861.562.500 

 روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان

_تاریخ_  
_شماره_  
_پیوست_  

6۷93۵9
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

برداشت 
مقدمه آشنایی با این فعل از آن روزی آغاز شد که مادر در 
بیرون  بانکی  قلک  دو  بود  خریده  که  بازار  های  بسته  میان 
گفت  ما  به  و  داد  برادرم  به  را  دومی  و  من  به  یکی  آورد؛ 
با  قبل  از  بریزیم.  بعد در آن  به  این  از  پولهایی که می دهد 
پس انداز آشنایی داشتیم پس با دلی گرم آنی از یاد قلک 
نمی رفتیم تا آن روز که سکه آخر را در قلک انداختیم و 
دیگر پول در آن جای نگرفت و مادر قرار گذاشت روز بعد 
ثبت کند. آن شب  ها  دفترچه  در  را  پولها  و  برود  بانک  به 
تقریبا خواب به چشمانم نیامد وقتی صبح بیدار شدم و به سراغ 
قلک رفتیم اثری از آنها نبود. مادر از پس انداز خود برای ما 
پس انداز کرد و چند روز بعد قلک ها را در جایی از خانه 
شکسته و پولهایش را برداشت شده دیدیم از آن به بعد دیگر 
هیچ وقت پول پس انداز نکردیم و بانک را ندیدیم تا امروز 
که اولین حقوق من را به حساب بانکی ریختند وقتی به بانک 

رفتم دوباره از پول خبری نبود وهمه آن برداشت شده بود.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

هیجانات مثبت 

و منفی
در مسیری که برای رسیدن به هدف 
اتفاقاتی  همواره  ایم  گرفته  پیش  در 

موجب می شود که هیجانات منفی و مثبت در ما شکل 
بگیرد و قدرتی بیشتر از حد معمول داشته باشد. برای 
گوش  باید  همواره  درونی  و  منفی  هیجانات  با  مقابله 
اما  برسد  ما  به  آنها  از  کمتری  آسیب  تا  بود  زنگ  به 
باشد  هوشیاری  و  زیرکی  نهایت  در  باید  مقابله  این 
از  منفی  هیجانات  به  گاهی  حساسیت  ایجاد  که  چرا 
زند.  می  دامن  اضطراب  و  افسردگی  عصبانیت،  جمله 
در آرامشی نسبی باید هیجانات خود را شناخته و آنها 
محدود  با  پادشاهی  هیچ  دربیاوریم.  کنترل  تحت  را 
بودن در هیجانات خویش تا به حال نتوانسته بر جهان 
زیرا  توانست.  این هم نخواهد  از  بعد  و  حکمرانی کند 
جهان به خودخواهی افراد توجه نکرده و راه خود را با 
قانون پرداخت و دریافت ادامه می دهد به شکلی که هر 
آنچه را به دنیا ارائه دهیم دریافت خواهیم کرد و هرگز 
برتری  جهان  در  خود  احساسات  ابراز  با  توانیم  نمی 
پیدا کنیم. زیرا عقل همواره برتر از هیجان بوده است. 
برای داشتن یک زندگی آرام بهتر است که همواره به 
هیجانات دیگران احترام گذاشته و آنها نیز فقط گوشه 
چشمی به هیجان ما داشته باشند و نباید برای دیگران 
دام احساساتمان را پهن کنیم یا اینکه در دام هیجان 
مهم  اصل  یک  هیجانی  کنترل  باشیم  افتاده  دیگران 

برای زنده ماندن و زندگی کردن است.
عادت ندارد زندگی با چشم هایت 

وقتی که اشک و غصه هر جا چشم هایت 
برگرد یک لحظه نگاهم کن که باشی 
امشب منم قایق که دریا چشم هایت 

به قلم 
مهناز سعید 

سرویس اجتماعی کرمان امروز

تا  چیز  همه  دوستانه  و  خانوادگی  دورهمی های  در 
جایی خوب است که بچه ها با هم درگیر نشده اند و به 
اصطالح آب شان با یکدیگر در یک جوی می رود. اوضاع 
به  تر ها  بزرگ  و  والدین  پای  که  می شود  وخیم  زمانی 
میان می آید و بسته به نوع نگرش، آن ها حق را به فرزند 

خود یا دیگری می دهند.
همیشه یکی از مشکالت و دو راهی های تربیتی، زمانی 
حق  از  می کنیم  ترغیب  را  کودک  که  می شود  ایجاد 
خودش دفاع کند، ولی از سوی دیگر هرگونه پرخاشگری 
یا کتک زدن را در او تقبیح می کنیم. در ادامه به دالیل 
اشتباهات  رایج ترین  و  کودکان  میان  ناسازگاری  ایجاد 

والدین در این زمینه اشاره خواهیم کرد.
 هم طبیعی است و هم برای جلب توجه منفی!

یکی از بدیهی ترین دالیل بروز ناسازگاری بین کودکان 
یک  در  داشتن  قرار  و  بودن  همسن  پیش دبستانی، 
مرحله رشدی است. مثال کودکان سه ساله در مالکیت 
وسایل خود بسیار ثابت قدم هستند و وسایل خود را به 

دوستانشان نمی دهند.
و  است  طبیعی  کامال  ساله  سه  کودکان  برای  این 
می شوند،  همبازی  یکدیگر  با  سن  این  در  که  هنگامی 
احتمال ایجاد تعارض و تنش زیاد است. از سوی دیگر 
در سنین دبستان و باالتر، بازی کردن با کودکان بزرگ تر 
بزرگ تر  کودکان  این که  دلیل  به  می شود،  دردسرساز 
کودکان  ندارند  دوست  و  دارند  مآبانه  رئیس  حالت 

کوچک تر را در بازی خود راه بدهند.
همین باعث شکایت و گاهی گریه کودکان کوچک تر 
می شود و برای حل دعوا رو به بزرگ تر ها می آورند. در 
بین پسر ها از نظر نیروی جسمانی هم تفاوت وجود دارد 
و به همین دلیل در دعوا های فیزیکی همیشه یک نفر 
معترض  و  شاکی  است،  ضعیف تر  جسمانی  نظر  از  که 

می شود.
اما گاهی اوقات این شکایت بردن ها و تعارضات، صرفا 
وسیله ای برای جلب توجه است. چون کودکان هنگامی 
که در سکوت و آرامش بازی می کنند، توجهی دریافت 

این  درگیری  طریق  از  می دهند  ترجیح  پس  نمی کنند 
توجه را بگیرند! هرچند که توجه منفی است.

مدیریت  برای  والدین  اشتباهات  رایج ترین 
دعوا های کودکان

حال به راهکار های موجود اشاره می کنیم تا والدین با 
رایج ترین اشتباهات شان در این زمینه آشنا شوند.

۱. به او می گویید هرکه تو را زد، بزنش!
این  بگوییم،  باید  نکته  مهم ترین  و  اولین  عنوان  به 
به شدت  بزن،  را  او  تو هم  زد،  را  تو  توصیه که هر که 
اشتباه و غلط است. چون در حالت عادی والدین تاکید 
ندهد  به خرج  نزند و خشونت  را  دارند کودک، دیگری 

پس با این حرف تمام حرف های پیشین نقض می شود.
مواقعی می تواند  به کودکان در چنین  توصیه  بهترین 
این باشد: »به چشم های فردی که تو را کتک می زند یا 
اذیت می کند، نگاه کن و بگو تو حق نداری با من چنین 
به یک بزرگ تر  رفتاری بکنی.« گام بعدی اطالع دادن 
این  است  بهتر  است.  ناظم  یا  مهد  مربی  والدین،  مانند 
تا کودک  انجام شود  به شکل تمرینی در خانه  رفتار ها 
بتواند با تن صدای مناسب و انتخاب بهترین کلمات، این 

مهارت را تمرین کند.

 ۲. او را جلوی جمع بازخواست می کنید
اگر کودک تان  در صورت درگیری های فیزیکی، حتی 
بازخواست  جمع  جلوی  را  او  بود،  مقصر  نحو  هر  به 
نکنید، حتی نصیحت هم نکنید بلکه اول به سمت فرزند 

خودتان بروید و قضیه را جویا شوید.
دیگر  به سمت کودک  رفتن شما  باشید  داشته  توجه 
به منزله طرد کودک خودتان محسوب می شود و تاثیر 
منفی بر او می گذارد. به همراه فرزندتان به سمت کودک 
آسیب دیده یا کتک خورده بروید و سعی کنید قضیه را 

حل و فصل کنید.
۳. خیلی سریع مداخله می کنید

باید خود کودک در حضور شما چنین  در گام بعدی 
همراهی  را  کودک  یعنی  دهد.  نشان  را  رفتار هایی 
می کنید، ولی خود کودک اعمال و کالم قاطعانه را نشان 
می دهد. لطفا انتظار موفقیت صددرصد نداشته باشید و 
برای شروع از حوادث آسان تر شروع کنید. اگر فرزندتان 
در گام های اولیه موفق نبود، شما از زبان کودک بگویید 

و کمکش کنید تا حق خود را بگیرد.
دقت داشته باشید در این راه باید صبور باشید، چون 
این مسائل کودک را برای حضور در مدرسه و اجتماع 

یا  خورده  حقش  که  موقعیت هایی  در  می کند.  آماده 
اجازه  نکنید.  مداخله  سریع  می شود،  گرفته  وسایلش 
دهید کودک با روش خودش، حق خود را بگیرد و اگر 

موفق نبود، تمرین های گفته شده را به کار بگیرید.
۴. کامال مستقیم مداخله می کنند

رخ  درگیری  دوستان  یا  فامیل  جمع  در  که  هنگامی 
او  به  است  کافی  می کند،  شکایت  کودک  و  می دهد 
بگویید: »عزیزم، من با تو می آیم، ولی این مسئله ای است 
که به تو مربوط است، باید خودت به دوستت بگویی.« 
توجه داشته باشید در این مرحله پدر یا مادر، کودک را 
همراهی می کنند، ولی مداخله کامال غیرمستقیم است و 

والد فقط نقش حمایتی دارد.
این برخورد در مواردی که اسباب بازی کودک به زور 
گرفته شده و او می خواهد آن را پس بگیرد هم کاربرد 
دارد. یعنی والدین خود را در دل ماجرا قرار نمی دهند و 
مستقیم وسیله را از کودک دیگر نمی گیرند بلکه کودک 

را برای گرفتن وسیله تشویق می کنند.
والدین  نکرد،  پیشروی  مرحله  این  در  کودک  اگر 
و  دهند  قرار  زمین  روی  و  بگیرند  را  وسیله  می توانند 
هم  باز  یعنی  بردارد  را  آن  خودش  بخواهند  کودک  از 

مستقیم وسیله را به دست کودک نمی دهند.
 ۵. به او می گویید این قدر ترسو نباش!

نصیحت  از  کودک تان  به  کردن  دفاع  آموزش  برای 
نگویید: »از خودت دفاع کن، چرا  نکنید. مثال  استفاده 
هیچ  کتک خوردی  وقتی  چرا  نکردی؟  دفاع  از خودت 
کاری نکردی؟ نگفتم این قدر ترسو نباش؟« یا برچسب 
نزنید: »بچه من پخمه است، مظلومه، بی دست و پاست، 

اصال این کتک خوره و ...«.
یا زمانی که کودک تان کتک می خورد، خشم خود را از 
بقیه سر او خالی نکنید: »چرا هیچی نگفتی؟ همین طور 
وایستادی کتک خوردی؟« از همان ابتدا که کودک شما 
کتک خورد یا حقش گرفته شد یا هل داده شد، رفتاری 
را داشته باشید که انتظار دارید فرزندتان در آن شرایط 

انجام دهد.
مثال اگر کسی کودک را کتک زد، دستش را با اقتدار، 
ولی بدون خشونت می گیرید و می گویید کار بدیه، نباید 
این  می گویید  گرفت،  را  اسباب بازی  زور  به  اگر  بزنی. 
اسباب بازی مال اونه، این برای شماست، ولی می تونید با 
همدیگه تقسیم کنید. این رفتار ها باید بدون خشونت و 

خجالت گفته شود.

رایج ترین اشتباهات والدین
 برای مدیریت دعوای کودکان
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فرهنگ و ادب

  نوشتاری درباره  فیلم »مطرب« ساخته ی مصطفی کیایی 

سرویس هنری کرمان امروز

که  پرستویی(  پرویز  بازی  )با  کاباره ای  خواننده  یک 
خود را در حال رسیدن به شهرت می بیند، به ناگهان و 
با وقوع انقالب اسالمی سال ۵۷ زندگی اش تغییر کرده 

و از ادامه فعالیت او ممانعت بعمل می آید.
مشخصات فیلم:

نویسنده و کارگردان و تهیه کننده: مصطفی کیایی/ 
ارمان  آهنگساز:  جلیلی/  حسین  فیلمبرداری:  مدیر 

موسی پور
محسن  شاکردوست،  الناز  پرستویی،  پرویز  بازیگران: 

کیایی، مهران احمدی
خالصه داستان:

پرویز پرستویی( که  بازی  )با   یک خواننده کاباره ای 
خود را در حال رسیدن به شهرت می بیند، به ناگهان و 
با وقوع انقالب اسالمی سال ۵۷ زندگی اش تغییر کرده 

و از ادامه فعالیت او ممانعت بعمل می آید.
او که هنوز شهرت آنچنانی نداشته که بتوانند همانند 
به  ناچار  به  کند،  مهاجرت  لس آنجلسی  خواننده های 
تبدیل  خانواده ها  عروسی  مراسم های  در  خواننده ای 
می شود. دخترش زیبا )الناز شاکر دوست( فرصتی را 
برای او پیدا می کند تا باالخره بتواند در هفته فرهنگی 
ایران در ترکیه روی صحنه برود و کنسرت بگذارد و 
راهی ترکیه می شوند، اما در آنجا اتفاقات پیش بینی 

نشده ای به وقوع می پیوندد.
کارگردان درباره فیلمی که ساخته است چه می گوید؟

می کند  تصور  که  است  خواننده ای  قصه  »مطرب« 
می تواند یک خواننده بزرگ و موفق شود. در خانواده 
او همه خوش صدا هستند، اما هیچ وقت هیچ چیز آن 
با  فیلم  اصلی  کاراکتر  نمی شود.  می خواهند  که  طور 
بازی پرویز پرستویی در طول مسیر زندگی زمان هایی 
را تجربه می کند که تا مرز خوشبختی می رود، اما بعد 
همه چیز به هم می ریزد و تمام این اتفاقاِت زندگی اش 

در یک حال و هوای کمدی رخ می دهد.
او درباره انتخاب پرویز پرستویی در نقشی کمدی که 
چند سالی بود فقط در نقش های جدی بازی می کرد 
استعدادترین  با  از  یکی  پرستویی  آقای  می گوید: 
از  خوبی  درک  و  است  کمدی  زمینه  در  بازیگر ها 
نوشته  »مطرب«  در  من  که  کاراکتری  دارد.  کمدی 

بودم خیلی به ایشان نزدیک بود و فکر می کنم بازی 
در این فیلم کمدی برای ایشان هم بعد از چند سال 

اتفاق خوبی باشد.
حرف های بازیگران:

فضای  یاد  به  را  ما  فیلم »مطرب«  الناز شاکردوست: 
دهه شصت و هفتاد می اندازد. فیلمی که گره خیلی 

خوبی هم با موسیقی خورده است.
»مطرب«  فیلم  که  میگویم  ادعا  با  پرستویی:  پرویز 
فاصله خیلی زیادی با مدل کمدی هایی که امروزه در 

سینمای ایران در حال اکران آن ها هستیم دارد.
مهران احمدی: »مطرب« از ان دست فیلم هایی است 

که بعد از دیدنش هیچکس ناراضی نخواهد بود.
حواشی فیلم:

اولین حاشیه فیلم »مطرب« را شایعه مربوط به توقیف 
فیلم در روز های انتهایی مانده به اکران فیلم رقم زد، 
ضمن  اطالعیه ای  انتشار  با  فیلم  عوامل  که  جایی 
عذرخواهی از مردم و کسانی که اقدام به پیش خرید 
اولین نمایش فیلم در سینما های مختلف کرده بودند، 
برای  دلیلی  را  فنی  نقص  علت  به  فیلم  نبودن  آماده 
تاخیر یک هفته ای اکران »مطرب« دانستند. اما شایعه 
»خانه  فیلم  که  روز هایی  در  »مطرب«  فیلم  توقیف 
دادستانی  دستور  به  عیاری  کیانوش  ساخته  پدری« 
بود  آن  از  قوی تر  بود،  آمده  پایین  پرده ها  از  تهران 
را  سینما  عالقمندان  بتواند  فیلم  عوامل  اطالعیه  که 

متقاعد سازد.
نکته مهمی که کمی بعد نیز با اعتراف مصطفی کیایی 
مبنی بر تعامل بیشتر با قوه قضاییه و حذف پاره ای از 
دیالوگ های فیلم برای جلب رضایت این نهاد مهم و 
تاثیرگذار، باعث شد که شایعه توقیف جای خودش را 

به توافقی موفقیت آمیز برای اکران فیلم بدهد.
 دومین حاشیه را منتقد این روز ها مطرح صدا و سیما، 
»مسعود فراستی« در برنامه زنده تلویزیونی برای فیلم 
»مطرب« رقم زد. جایی که فراستی مخاطبانی که به 
تماشای فیلم »مطرب« رفته اند را »لمپن« خطاب کرد 
که  متوسطی هستند  فیلم طبقه  " مخاطب  و گفت: 
دست در کار تولید ندارند و از نظر فرهنگی لمپن اند. 
مخاطب فیلم لمپن هایی هستند که ویژگی های لمپن 
لمپن  از  که  متوسطی هستند  لمپن طبقه  ندارند.  را 
بورژوازی ارتزاق فرهنگی می کنند و مدینه فاضله شون 

را همین آشغال نشان میده".
پرویز پرستویی در واکنش به صحبت های فراستی و 
معلوم  منتقد  سه  نوشت:  برنامه  این  دیگر  منتقد  دو 
الحال نقد فروش، مردم یا بهتر بگویم تماشاچیان فیلم 

مطرب را که از هر طیف و طبقه، از مردم عادی گرفته 
تا روشنفکر و خانواده شهید و ... )به استناد کامنت ها 
و فیلم های موجود از مخاطبین( را لمپن و بی فرهنگ 

خطاب می کنند.
متاسفانه ما جماعت سینمایی همیشه به فحش و ناسزا 
و تهمت شنیدن عادت داریم از ماست که برماست تا 
ولی  نمی زنیم،  کاری  به  دست  نیاید  سرخودمان  بال 
لمپن و بی  لقب  به مردم  هیچوقت حاضر نمی شویم 
فرهنگ بدهیم و اگر پیش بیاید جانمان را برای مردم 
در  باید  چرا  میدانیم.  مردم  خادم  را  و خود  میدهیم 
مشکالت  همه  این  با  که  را  مردمی  شرایطی،  چنین 
باخانواده  را  ساعاتی  و  میکنند  نرم  پنجه  و  دست 
شان انتخاب میکنند به دیدن این فیلم بروند، لمپن 
خود  سیاست  این  گویا  کنیم.  خطاب  فرهنگ  بی  و 
تخریب سینماگران  اساسا قصد  و سیماست که  صدا 
را توسط این نقد فروشان دارند. بنده از مسئوالن برتر 
این نظام میخواهم که تذکری به رئیس صدا و سیما 
داده شود. از طرف کل گروه »مطرب« بخاطر توهینی 
که از جانب این نقدفروشان به شما مردم عزیز شده 

عذرخواهی می کنم.
جذابیت های فیلم کدامند؟

و  هیاهو  از  فارغ  که  خانواده هایی  از  دسته  آن  برای 
کشمکش حوادث روزانه به دنبال تماشای فیلمی مفرح 
استانبول  شهر  زیبایی های  از  چشم نواز  تصاویر  با  و 
برای  مناسبی  انتخاب  می تواند  »مطرب«  می گردند، 
گذراندن اوقات بعد از کار باشد. تماشاگران می توانند 
بدون ترس و هراس، به تماشای کنسرت خواننده زن 
زیباروی ترک بنشینند و از یادآوری ترانه های کوچه 
بازاری ایرانی لذت ببرند. شاید بازسازی صحنه رقص 
و آواز در مراسم و مهمانی های دهه شصت نیز بتواند 
زنده  را  رفته  روز های  نوستالژی  حس  عده ای  برای 

نماید.
چرا ممکن است فیلم را دوست نداشته باشیم؟

خنده  سراسر  و  کمدی  فیلمی  دیدن  تصور  با  اگر 
تمام  اش،  ویژه  و  خاص  به شخصیت های  اتکا  با  که 
را  مفرحی  لحظات  و  گرفته  نادیده  را  موجود  قوانین 
پدید می آورند به دیدن »مطرب« می روید، چیزی جز 
حسرت و نا امیدی عایدتان خواهد شد. »مطرب« بیش 
از آنکه بخواهد فیلمی کمدی باشد، روایتگر سرگذشت 
تلخ خواننده ها و نوازندگان شکست خورده ای است که 
در میان تحوالت بعد از انقالب نادیده گرفته شده و 
به دنبال جایی برای به کارگیری دوباره عشق و عالقه 
تیزر های  حتی  بین  این  در  می گردند.  خود  قدیمی 

منتشر شده در شبکه های اجتماعی که فیلم را بعنوان 
یک اثر کمدی موزیکال به مخاطب معرفی می کند با 
کشفی که تماشاگر به هنگام ناچیز بودن سکانس های 
موزیکال فیلم دارد، احساس فریب خوردگی را هم به نا 

امیدی ابتدایی اضافه میکند.
نظر منتقدان موافق و مخالف:

هم  اگر  نیست،  کمدی  »مطرب«  بهشتی:  سام   
بگنجانیم،  را  آن  ژانر  بندی ها  تقسیم  در  بخواهیم 
قصه  و  دارد  است، حرف  تلخ  کمدی  یک  گفت  باید 
هولناک  از  زیرین،  الیه های  در  است،  جوندار  اش 
بودن رنجی که شخصیت اول قصه اش متحمل شده 
حرف می زند، »ابراهیم خوش سینه« قهرمان نیست و 
مشخصه هایش را ندارد، اما مخاطب او را باور می کند، 
که  و همین  می کند  پنداری  او همذات  با  فاینال  در 
را می شنود  و قصه اش  او همراه می شود  با  مخاطب 
داشته  را  اش  گذاری  اثر  توانسته  فیلمساز  که  یعنی 
باشد. »مطرب« مبتذل و سخیف نیست، از ناگفته ها 
می گوید، اما چون تلخ و گزنده است برچسب ابتذال 

می خورد.
افشین علیار: »مطرب« یک فیلم موقعیت محور است 
دروغی  کمدی  فیلم  یک  عنوان  به  آن  تبلیغات  که 
بیش نیست هیچ نمایی از این فیلم حتی خنده ای کم 
رنگ برای مخاطب به وجود نمی آورد سرتاسر مطرب 
شعار هایی ست توخالی و حیرت آور که باعث متبذل 
بودن آن شده است، مطرب به هیچ عنوان نمی تواند 
به  موقعیت سازی  برای همین  کند  شخصیت سازی 

کمک این فیلم آمده و باعث شده مطرب به یک فیلم 
هجو تبدیل شود.

به نظر می رسد در روز هایی که تولید و اکران بسیاری 
از فیلم های موسوم به درام اجتماعی )که تمام جذابیت 
و اعتبارشان را از واکاوی و برجسته سازی معضالت 
خانوادگی و کمبود های اجتماعی و سیاسی به دست 
می آورند( با مشکالت پیش بینی نشده بسیاری مواجه 
و  با سانسور  را می تواند  اکران  اثر درآستانه  شده که 
سرمایه گذاری  و  ساخته  مواجه  نیز  آن  توقیف  حتی 
هنگفت دست اندر کاران را بر باد دهد، این ایده فیلم 
مفرح و کمدی است که با اتکا به جذابیت های شهری 
مثل استانبول و استفاده از موسیقی بعنوان برگ برنده 
همیشگی این گونه از آثار، به کمک فیلمساز آمده تا 
در وضعیت نابسامان فعلی از اکران و بازگشت سرمایه 

خود مطمئن باشد.
بازسازی  و  خطی  یک  رقیق  داستان  از  استفاده 
زن  کنار  در  آواز  و  رقص  نوستالژیک  صحنه های 
این  داده  پس  جواب  فرمول  حجاب،  بدون  زیباروی 
تا »مطرب«  از »تگزاس«  آثار  روز ها است که فروش 
اصال  فیلم ها  از  مدل  این  در  نماید.  بیمه  میتواند  را 
مهم نیست که مثال حضور کاراکتر مهران احمدی چه 
تاثیری می تواند در پیشبرد قصه و درام موجود داشته 
باشد، مهم نمایش حس نوستالژی دهه پنجاه و تکه 
بتواند مدت زمان  پرانی های اغلب بی مزه اوست که 

نمایش فیلم ره به زمان استاندارد ۹۰ دقیقه برساند.

سرویس فرهنگی - اجتماعی کرمان امروز

با فراگیر شدن رسانه های اجتماعی و شبکه های مجازی که تمام روز و 
و  به سختی می توانیم در زندگی دوستان  فراگرفته،  را  ما  شب زندگی 

اقوام )و حتی غریبه ها!( سرک نکشیم!
مخصوصا وقتی پای روابط به میان می آید، با وجود اینکه می دانیم مقایسه 
کردن زندگی و روابط و آدم ها با دیگران اصال کار درستی نیست )و حتی 
می تواند رفتاری سمی باشد!( باز هم ناخودآگاه این کار را انجام می دهیم.

انقالب تکنولوژی و رسانه های اجتماعی، باعث شده آدم ها به راحتی با 
هم ارتباط برقرار کنند و آشنا شوند، اما در عوض، زمینه ای فراهم شده 
که افراد، یکدیگر را با جزئیات زندگی، روابط شان با همسر و نامزد و 

دوستان و ... و اتفاقات جورواجور زندگی خود بمباران کنند.
 تقریبا تمام جنبه های روابط یک نفر با همسر یا نامزدش در شبکه های 
مجازی فریاد زده می شود تا به همه ثابت شود که این رابطه، کامل و ایده 
آل و خواستنی و رویایی است! اگر بخواهیم روراست باشیم باید قبول 
کنیم گاهی واقعا به سختی می توانیم خودمان را از این چرخه ی فراگیر و 
ُمد روز کنار بکشیم و حتی شاید احساس کنیم به شدت گرفتار شده ایم 
و راه فراری هم نداریم! و مطمئنا یکی از بدترین تبعات گرفتار شدن در 

این چرخه ی همگانی، مقایسه کردن است.
نگاه کردن به زندگی از پشت لنز های رسانه های اجتماعی باعث می شود 
هر آنچه که می بینیم فیلتر شده باشد، و این احساس را به ما بدهد که 
هر چه که هستیم و هر آنچه که داریم، کافی نیست یا باید بیشتر داشته 

باشیم و بهتر و کامل تر باشیم.
گویی از زندگی عقب افتاده ایم و دیگران به چیز هایی رسیده اند که ما 
هنوز نرسیده ایم. حاال تصور کنید کسی که مدام احساس می کند چیزی 
کم دارد چگونه می تواند از زندگی اش لذت ببرد و به حس رضایت برسد؟
در ادامه با ما همراه باشید تا به شما بگوییم چرا نباید زندگی و رابطه ی 
با زندگی و رابطه ی دیگران مقایسه کنید و بهتر است هر چه  خود را 
زودتر این عادت سمی را کنار بگذارید. به گفته ی کارشناسان، شما با 

مقایسه ی زندگی زناشویی، رابطه و همسر خود با دیگران:
خشمگین و ناراضی خواهید بود

زیرا  شد،  خواهید  عصبانی  و  ناراحت  همسرتان  دست  از  زود  یا  دیر 
چیز هایی که در تصاویر به اشتراک گذاشته شده در شبکه های مجازی 
می بینید به نظرتان خیلی از قشنگ تر و ایده آل تر از آنچه در زندگی شما 

جریان دارد هستند، حتی پست هایی که ربطی به رابطه ی شما ندارند.
مشکالت خاصی که ممکن است بر رابطه ی شما و همسرتان اثر بگذارند 
شامل این موارد می شوند: از دست همسرتان شاکی و عصبانی می شوید 

که چرا شبیه آنچه در تصاویر می بینید نیست یا رفتار نمی کند.
شما با توجه کردن به آنچه دیگران از زندگی خود به نمایش می گذارند، 
به  بلکه  می کنید  پیدا  بدی  همسرتان حس  به  نسبت  بی دلیل  تنها  نه 
جای اینکه در لحظه در کنار همسرتان باشید و از بودن در کنارش لذت 
ببرید، به مقایسه ی او با دیگران مشغول می شوید و نتیجه ی این مقایسه 

خوشایند نیست.
قدر چیز هایی که دارید را نخواهید دانست

در شبکه های مجازی و رسانه های اجتماعی معموال فقط »خوبی« ها و 
»زیبایی« های زندگی دیگران به اشتراک گذاشته می شود و به ندرت از 
چالش های و سختی هایی گفته می شود که همه ی افراد به طور طبیعی 

در زندگی خود با آن ها روبرو هستند.
در نتیجه، مقایسه کردن رابطه ی زناشویی تان با تصاویری دستکاری شده 
و تحریف شده از روابط دیگران )واز همه مهمتر، تصاویر کامال انتخاب 
شده!( می تواند نگاه تان را به رابطه ی خودتان تغییر بدهد. شما نسبت 
کنید  درک  نمی توانید  و  شد  خواهید  بی تفاوت  دارید  که  آنچه  هر  به 
کوچک ترین نعمت هایی که در زندگی تان دارید چقدر باارزش اند، چون 

سرگرم شمردن نداشته های تان )که دیگران دارند!( هستید.
این نارضایتی فقط از درون آزارتان نمی دهد، بلکه بر شیوه ی تعامل با 
همسرتان نیز اثر می گذارد. بدون تردید همسر شما نیز احساس ناامنی و 
بی اعتمادی و تهدید می کند و شاید تعجب کند چرا تغییر رفتار داده اید.

 توقعات غیرواقعی در شما ایجاد خواهد شد
آل«  ایده  و  کامل  »همسر  عنوان  به  چیزی  و  نیست  کامل  هیچکس 
هم وجود ندارد. اما از آنجایی که رسانه های اجتماعی فقط امتیازات و 
ناخودآگاه در  نمایش می گذارند، شما  به  را  نفر  زندگی یک  خوبی های 
پرورش می دهید که  را  بی عیب  و  کامل  رویای یک همسر  ذهن خود، 
در دنیای واقعی وجود ندارد و متاسفانه خیلی از افراد در این خیاالت 
غرق می شوند و نمی توانند به دنیای واقعی با تمام کم و کاستی هایش 

برگردند.
رسانه های اجتماعی، توقعات غیرواقعی و دور از دسترس در شما ایجاد 
زندگی  یک شریک  دنبال  به  معیار ها  همان  طبق  هم  شما  و  می کنند 

رویایی، فرصت های واقعی و زیبای زندگی تان را از دست خواهید داد.
بی دلیل احساس حسادت و نارضایتی خواهید کرد

شکل  را  معیارهای تان  می بینید،  تصاویر  در  آنچه  طبق  که  گفتیم 
می دهید و ناخوداگاه از همسر خود انتظاراتی دارید که اگر برآورده نشوند 
و  از دست همسرتان عصبانی  نیستند!(،  برآورده شدنی  معموال هم  )و 
ناراضی خواهید بود، در حالی که واقعا دلیلی برای این حس بد وجود 

ندارد و او کاری نکرده است که سبب خشم شما شود.

می کند  غافلگیر  را  شما  تولدتان  شب  در  شما،  همسر  کنید  فرض 
آخر  می سازد.  برای تان  شیرین  و  ماندنی  یاد  به  خاطرات  و  لحظات  و 
شب، گوشی تان را دست تان می گیرید و در اینستاگرام تصاویری از یک 
جشن تولد دیگر را می بینید که همسر یک نفر دیگر برای او هدیه های 
گرانقیمت تر از هدیه هایی که شما دریافت کرده اید خریده است یا او را 
بقیه ی ماجرا  برده است که الکچری تر و معروف تر است.  به رستورانی 

با خودتان!
بدین ترتیب اجازه می دهید لذتی که در رابطه ی شما و همسرتان وجود 
دارد به راحتی تحت تاثیر معیار ها و نُرم های دیگران قرار بگیرد و آنچه 
واقعی و ملموس است )زندگی و رابطه ی خودتان( با آنچه ممکن است 
و  مقایسه  دیگران(  رابطه ی  و  )زندگی  باشد  شده  تحریف  و  غیرواقعی 

قضاوت شود.
و  آل«  »ایده  »استاندارد«،  عنوان  تحت  چیزی  که  نکنید  فراموش 
و  شما  به  بستگی  چیزی  همه  و  ندارد  وجود  رابطه ها  در  »نرمال«  یا 

همسرتان و شرایط خاص زندگی تان دارد.
ممکن است دوستان تان را از خود دور و دلسرد کنید

زوج  فالن  زندگی  در  مشغول سرک کشیدن  به دست  گوشی  مدام  اگر 
باشید و هر لحظه از چند و، چون رابطه و تفریحات آن ها خبر کسب کنید 
یا حتی بدتر؛ مکررا پیش دوستان و خانواده در مورد این افراد حرف بزنید 
و کنجکاوی و حسادت خود را بروز دهید، همین آدم هایی که دوست تان 

دارند و در کنارتان زندگی می کنند از شما دور و دورتر خواهند شد.
به هر حال هیچکس دوست ندارد پیش کسی باشد که مدام از زندگی 
است. حتی  مقایسه و حسادت کردن  و در حال  دیگران حرف می زند 
از  باشید، نمی توانید مدام  رابطه رمانتیک هم داشته  با کسی  اگر شما 
مشکالت ناله کنید و در مورد کاستی های تان حرف بزنید، چون با این 

کارتان او را از خودتان دور و دلسرد و دلزده می کنید.
 کم کم طرز فکرتان غیرمنطقی می شود

افراد  زندگی  منفی  جنبه های  اجتماعی،  رسانه های  در  که  آنجایی  از 
معموال فیلتر و سانسور می شود و فقط خوبی ها و قشنگی ها به نمایش 
گذاشته می شود، شاید شما کم کم تصور کنید دنیا کال همینطور است 
این طرز فکر می تواند  آرام و زیبا پیش می رود و  و همه چیز خوب و 

بینهایت ناسالم و صدمه زننده باشد.
مغز ما عاشق قطعیت است و تمایل دارد در فاز »یا همه چیز یا هیچ 
چیز« عمل کند. شما عکس های عاشقانه و شاد زوجی را در اینستاگرام 
می بینید و مغزتان تصور می کند این زوج، هفت روز هفته و بیست و چهار 
ساعت شبانه روز همین اندازه خوشبخت و شاد و آرام و بی دغدغه اند. 
سپس رابطه ی خود را منفی ارزیابی می کنید، زیرا مثال همین دو ساعت 

پیش با همسرتان بگومگو کرده اید.
ارتباط شما با همسرتان افت می کند

رسانه های اجتماعی می توانند شما را افسرده و ناامید کنند، زیرا توقعات 
غیرواقعی، حسادت های بی دلیل و قضاوت های غیرمنصفانه همه و همه 
باعث می شوند شما از همسرتان فاصله بگیرید و دور شوید و حتی بیشتر 

با هم مشاجره کنید.
تمایل  همسرتان،  به  نسبت  تحقیرآمیز  نگاه  با  شما  دیگر،  عبارتی  به 
کمتری به ارتباط با او پیدا می کنید و کمرنگ تر شدن ارتباط صمیمی و 

سالم، همیشه مشکالت و پیامد هایی با خود دارد.
و سالم  رابطه ی شاد  کلید یک  موثر،  ارتباط  که  بار ها شنیده اید  حتما 
است که رضایت هر دو طرف را در این رابطه تامین می کند. اغلب اوقات، 

مشکالت در رابطه در واقع ناشی از عدم ارتباط هستند!
به راحتی و در فرصت های مناسب  بتوانند  باید  نفر  رابطه دو   در یک 
و  انتظارات  احساسات،  مورد  در  هم  با  عجله،  و  استرس  از  دور  به 
دلخوری های شان حرف بزنند، بدون اینکه به هم بی احترامی یا توهین 

کنند و همدیگر را سرزنش نمایند.
بشود  پیام هایی  دستخوش  فردی تان  ارزش های  و  باور ها  ندهید  اجازه 
که از رسانه های اجتماعی و زندگی دیگران دریافت می کنید. بد نیست 
چشمان  با  را  واقعیت ها  و  بگیرید  فاصله  مجازی  فضای  این  از  گاهی 

خودتان و از زاویه دید خودتان ببینید.
فرصت  هم  و  می دهید  پرورش  را  شخصی تان  باور های  هم  کار  این  با 
بیشتری برای بودن در کنار عزیزان تان دارید که شما را با تمام عیب ها 
و کمبودهای تان دوست دارند. ضمنا مدام به خودتان یادآوری کنید که 
آنچه در رسانه های اجتماعی می بینید، لزوما واقعیت ندارد و چیزی است 
که یک نفر دیگر انتخاب کرده و تصمیم گرفته به شما نشان بدهد. قدر 
تلخ  را  کام تان  و قضاوت،  قیاس  با  و  بدانید  را  عزیزان خود  و  داشته ها 

نکنید.

زندگی خود را با آنچه در اینستاگرام می بینید، مقایسه نکنید
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زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران را بیشتر بشناسیم

نوشتاری درباره ابوالفضل زرویی نصرآباد ؛ 
شاعر،پژوهشگر و طنز پرداز

قسمت بیست و هشتم
 

پی افکندم از نظم کاخی بلند 
که از باد و باران نیابد گزند 
در قسمت قبل از بانوی دالوری نام بردیم به نام زینب پاشا 
و شرح زندگی او را به طور مختصر بیان نمودیم و اینک می 
پردازیم به شرح حال بانویی پیشگام در نهضت بانوان ایران و 
نویسنده ای بی همتا به سبک مدرن داستان نویسی و یکی 
از بنیان گذاران و پیشگامان زنان ایران در این نهضت فراگیر. 
این بانو صدیقه دولت آبادی نام دارد که از عناصر تجددطلب 
و از فعاالن سیاسی ایران است. او فرزند میرزا هادی دولت 
آبادی یکی از روحانیون بنام ایران در دوران نهضت مشروطه 
بود. بانو دولت آبادی تحصیالت خود را در رشته ادبیات و 
رهبران  و  بانوان  اولین  از  یکی  و  داد  ادامه  نگاری  روزنامه 
ایران در نهضت مشروطه  جنبش و پیشگام و پیشرو زنان 
محسوب می شود. وی در سال 1300 هجری و 1261 قمری 
در دولت آباد اصفهان دیده به جهان گشود و در سال 1340 
و سرگذشت  زندگی  کرد.  فوت  تهران  در  قمری   - هجری 
سیاسی صدیقه دولت آبادی با سرگذشت مشروطه پیوندی 

ناگسستنی دارد. 
او روز ششم مرداد سال 1340 در 80 سالگی درگذشت و بنا 
بر وصیت خودش او را در جوار شاهزاده عبدالعظیم شهر ری 
دفن کردند . او از خانواده معروف دولت آبادی و از طرفداران 
نهضت دکتر محمدمصدق بود. پدرش افضل وزیری و ملک 
تاج خانم مادرش بود. از ابتدای کودکی به اتفاق خانواده اش 
در تهران زندگی می کرد ملک تاج فعالیت های خود را از 
سال 1296 شروع کرد و تا 1321 هجری ادامه داد و دارای 
دو خواهر به نام فخر تاج و قمرتاج بود و همسر دومش مونس 
آقا که در دربار فردی شاخص بود در آن زمان صدیقه دولت 

آبادی ـ افضل وزیری ـ ملک تاج خانم نجم السلطنه و صدها 
چهره برجسته و متعهد دیگر هم در همراهی او وجود داشتند 
که با همه ی وجود در راه اعتالی فرهنگ و تعالی ارزش های 
انسانی سرزمین ما ایران گامهای بسیار ارزنده ای برداشتند و 
زندگی خود را بدون مزد و منت وقف این منظور نموده اند. 
در طول تاریخ معاصر ایران بودند زنان ممتازی که به سبب 
فعالیتهای مسالمت آمیز اجتماعی فرهنگی و سیاسی رنج ها 
و مشقت های بسیاری را به جان خریدند. از آن جمله یکی 
هم بانو محترم اسکندری بود که به جرم انتشار مجله نسوان 
وطن خواه در خیابان دشنام ها شنید و سنگ سار شد و یا 
شهناز آزاد سردبیر نامه بانوان که زندانی و تبعید شد و هم 
چنین فخر آفاق پارسا که به جرم چاپ مقاله ای به حمایت 
از حقوق حقه زنان در مجله جهان زنان به قم تبعید شد و 
صدها نفر دیگر از این دست انسانهای وارسته اما زنان با همه 
این مرارتها و سختگیری ها دست از فعالیت های سیاسی 
و فرهنگی خود برنداشتند و در زمینه های گوناگون چون 
عرفان ـ نجوم ـ خوشنویسی ـ نقاشی ـ موسیقی و ادبیات 
سرآمد عصر خود بودند. با انقالب مشروطه ایران زنان ایرانی 
تا حدودی آگاهی و اطالعات قابل قبولی پیدا کرده بودند که 
با نوشته هایشان روشن و مشخص کردند.. در نتیجه حرکت 
های دسته جمعی زنان آرام آرام ظهور کرد و صدیقه دولت 
آبادی نمونه ای مثال زدنی از این زنان است. او فعالیت های 
خود را برای احقاق حقوق بانوان از سالهای پایانی سلطنت 
سلسله قاجار آغاز کرد و در دوره پهلوی نیز به فعالیتهای 
خود ادامه داد. صدیقه دولت آبادی هفتمین فرزند جان بیگم 
و حاج میرزا هادی و از نوادگان آخوند مالعلی مجتهد حکیم 
نوری بود. صدیقه بعد از شش برادرش و از همسر دوم پدرش 
فاطمه بیگم دختر محمدعلی نوری حکیم معروف در حکمت 
بیگم  به شمار می رفت. خاتمه  فاضل  زنی  و  بود  اشراق  و 
هم که بعد از شش دختر به دنیا آمده بود با گذاشتن این 
نام می خواسته اند بگویند که خداوند دست از این شوخی 
بردار و دیگر به زادن دختر خاتمه دهد. حاج میرزا هادی 
دولت آبادی پدر صدیقه از روشنفکران متجدد زمان خود بود. 
پدرش عبدالکریم فرزند میرمحمد از علمای معروف بود که 
در زمان مال محمد باقر مجلسی از نوشهر به اصفهان آمد و در 

دولت آباد ساکن شده بود و کتاب غنیه العابدین را در اخبار 
و آثار دیانت اسالمی امامیه مشتمل بر 12 جلد در همان جا 
تالیف کرد. او از نوادگان قاضی نوراهلل شوشتری مولف کتاب 
اصفهان  آبادی های  و جد سادات دولت  المومنین  مجلس 
است. پدرش ابتدا به مشهد و بعد به تهران نقل مکان نمود و 
در آنجا میرزا هادی دولت آبادی به منظور اجرای برنامه های 
فرهنگی خود اقدام کرد اما فرزند ارشد او حاج میرزا احمد 
کماکان در اصفهان ماند و بقیه فرزندانش در علم و هنر و 
دانش صاحب نام شدند. یکی از آنها میرزا یحیی دولت آبادی 
از رجال مشهور عصر مشروطه محسوب می شد و  دختر 
دیگری داشت با نام مرضیه که برای انجام کارهایش و طبق 
رسوم آن زمان برای محرم شدن با او دخترش را صیغه نمود 
که پس از چندی فخرتاج و قمرتاج از او به دنیا آمدند. صدیقه 
دولت آبادی در شرح حال خود نوشته است: من تنها دختر 
خانواده بودم که بعد از شش پسر به دنیا آمدم و از هر جهت 
عزیز و گرامی بودم و للـه ای داشتم به نام صغرعلی که من 
او را خیلی دوست داشتم. در سن 6 سالگی معلم سرخانه ای 
داشتم به نام شیخ محمد رفیع که تحصیالت عربی خود را 
در بیروت تمام کرده بود و شاید تا آن روز هیچ مرد معممی 
غیر از او به بیرون نرفته بود. زنان باسواد آن زمان یا شوهران 
قابل  معلمین خصوصی  نزد  و  بودند  باسواد  پدرانشان  یا  و 
اعتماد در خانه به تحصیل می پرداختند. حال با این توضیح 
کتابهای  و  شدم  فارسی  و  عربی  تحصیل  به  مشغول  من 
گلستان سعدی و مثنوی را می خواندم و دروس متوسطه 
را نزد حاجی صفرعلی خواندم و در کالس حاضر و در هشت 
سالگی کلیه جزوات قرآن را تمام کردم . پدرم به معلمم یک 
جلد قرآن خطی به ارزش صدتومان هدیه داد و مادرم یک 
النگو به من جایزه داد. یکی از دوستان میرزا هادی از قزوین 
به تهران آمده بود پدرش او را به میرزا هادی مجتهد سپرد 
تا با مساعدت او درس طب بخواند. این شخص تحصیالت 
خود را در رشته طب تکمیل کرد. او از نوادگان شیخ هادی 
مجتهد قزوین و یگانه فرزند خانواده بود و بعد از مدتی حکیم 
باشی ناصرالدین شاه شد و اعتضاد الحکما لقب گرفت و چون 
پدرش به این حکیم عالقمند بود با وجود اختالف سن زیاد با 
دخترش او را به حکیم داد. صدیقه هم با توجه به عرف زمان 

حق اعتراض نداشت. صدیقه هم در زمان ازدواج یک قلمدان 
چرمی به او داد و گفت بعد از مرگش او را باز کند. صدیقه که 
به ازدواجش امیدی نداشت بعد از مدتی از او طالق گرفت 
ثمره این ازدواج دو فرزند بود و زمان طالقش مشخص نیست. 

دلیل طالق اختالف زیاد سنی اعالم شده است.
صدیقه  عقاید  و  افکار  از  مقداری  است  الزم  اینجا  در 
بانو دارای چه  این  ببینیم  تا  را توضیح دهیم  آبادی  دولت 
خصوصیاتی بوده و آیا اعتقادات مذهبی او باعث گرویدن به 
نهضت های انقالبی گردیده است. مهمترین مساله ای که در 
اولین مورد باید بررسی شود عقاید صدیقه دولت آبادی به 
خصوص عقاید مذهبی اوست که البته به هیچ وجه نمی توان 
با توجه به منابع موجود آن را تایید کرد. مخالفان مشروطه  
با نهضت اصالح و تعلیم و تربیت مخالف بودند و بیشتر زنان 
متهم  گری(  )بابی  های  گرایش  داشتن  به  را  نهضت  فعال 
انجمن های زنان را هم خالف اسالم می  آنان  می کردند. 
مخالف  تربیتی  اصالحات  با جنبش  که  آنجا  از  و  دانستند 
بودند موسسات فرهنگی را نیز محکوم و این بنیادهای نو را 
مغایر با سنتهای پیشین می دانستند در خیابان به محصالن 
تف  صورتشان  به  و  کردند  می  حمله  زن  معلمان  و  دختر 
می انداختند و آنها را بی عفت و هرزه و فاسد االخالق می 

خواندند.
بانو سانا ساربان می نویسد: دولت آبادی به واسطه فشارهای 
ناچار شد رابطه خود  خانواده به خاطر فعالیتهای مستقلش 
را با برادر روحانیش میرزا احمد قطع نماید و کمتر به دیدار 
برادرش و حتی سایر افراد خانواده اش می رفت تا از حرفهای 
مانند   1280 دهه  جنبش  فعاالن  بماند.  امان  در  آنها  تند 
صدیقه دولت آبادی و بانو میرصحی ماه سلطان که از خانواده 
اسکندری(  محترم  )مانند  بودند  گرا  ملی  روشنفکران  های 
بعد از سرد شدن تب مشروطه خواهی انبوه زنان بی سواد به 
اندرونی های سابق خود برگشتند و تنها زنان تحصیل کرده و 
روشنفکر جنبش حقوق زنان را پی می گرفتند. در این زمان 
مردان مشروطه خواه مانند میرزاده عشقی ـ ملک الشعرای 
بهار ـ ایرج میرزا  نیز از حقوق زنان و جنبش آنها حمایت می 
کردند. به ویژه از حق تحصیل. در 12 مردادماه 1290 حاج 
محمدتقی خان وکیل الرعایا نماینده مجلس نخستین بار در 

ایران از برابری زن و مرد در مجلس صحبت کرد و آن را 
مطرح نموده خواستار حق رای برای زنان شد که مجلس را با 
این پیشنهاد خود دچار بهت و حیرت کرد. نمایندگان از این 
پیشنهاد شوکه شده بودند و تقریبا به اتفاق آرا با آن مخالفت 
پرخاشگری  به  مجلس  روحانی  نمایندگان  از  یکی  کردند. 
در  و  گردید  زنان  شورش  باعث  او  عمل  همین  و  پرداخت 
نبردی که میان مشروطه خواهان و سلطنت طلبان در تبریز 
درگرفت حدود 20 درصد زنان در گوشه و کنار شهر حاضر 
بودند و با لباس مردانه به میدان نبرد آمده بودند تا از حق 
به  که  مالیی  زنان  نیز  تهران  در  کنند.  دفاع  خود  برابری 
طرفداری از محمدعلی شاه در میدان توپخانه سخنرانی می 
کرد را ترور کردند و ترور کننده نیز دستگیر و اعدام شد. در 
فتح تهران یکی از زنان روشنفکر خانواده ایلخانی بختیاری به 
مبارزه با عمال استبداد برخاست این زن کسی نبود جز مریم 
بختیاری که قبل از فتح تهران مخفیانه با عده ای سوار وارد 
تهران شده بود. او در خانه ی پدرش حسن ثقفی منزل گزیده 
بود به مجرد حمله ی سردار اسعد به تهران در پشت بام خانه 
که مشرف به میدان بهارستان بود سنگربندی نمود و با عده 
پنهان شده  ای که در منزل  بختیاری و عده  از سواران  ای 
بودند مشغول جنگ با سربازان قزاق شدند. او حتی خودش 
شخصا تفنگ برداشت و با دالوری بی مانند با قزاقان به جنگ 
پرداخت. نقش این بانو در فتح تهران میزان محبوبیتش را در 
ایل افزایش داد و طرفداران بسیاری به دست آورد. بعدها نیز 
با دریافت مدال شجاعت و دفاع از آزادی زنان از دولت آلمان 
لقب  به  بود  داده  بروز  از خودش  و شجاعتی که  مبارزات  و 
سرداری مفتخر شد. در جریان بحران سال 1911 میالدی 
و در 1290 شمسی نیز با سیصد زن که بعضی از آنها مسلح 
بودند به مجلس آمده و از دولت خواستند تا در برابر روسیه 
تزاری مقاومت کنند. ولی تنها معدودی از این زنان طرفدار 
مشروطیت بودند و بیشتر آنها هوادار برابری حقوق زنان بودند 
از  خودشان  کردند.  شرکت  ایران  زنان  حقوق  نخستین  اما 
مشروطه خواهان بودند و در فعالیت های جنبش ملی دهه 
1280 نیز شرکت داشتند مانند بانو صدیقه دولت آبادی که 

شرح زندگی و فعالیتهای او را قبال ذکر کردیم. 
ادامه دارد ...

سرویس فرهنگی - هنری کرمان امروز

 شاعر، پژوهشگر و طنزپرداز در سال 1348 در شهر تهران 
به دنیا آمد.

وی دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات 
فعالیت مطبوعاتی و فرهنگی  از سال 1368  و  بود  فارسی 

خود را آغاز کرد.
جم،  جام  همشهری،  آقا،  گل  چون  نشریاتی  با  زرویی   
جستجو،  بانو،  ورزشی،  کیهان  مهر،  زن،  انتخاب،  ایرانیان، 

عروس، تماشاگران و... همکاری داشته است.
نوشته های وی در نشریات با اسامی مستعار مالنصرالدین، 
چغندر میرزا، ننه قمر، کلثوم ننه، آمیز ممتقی، میرزا یحیی، 

عبدل و... شناخته می شود.
 برخی از آثار ابوالفضل زرویی نصرآباد عبارتند از:

)مجموعه  رفوزه ها  امروزی/  افسانه های  المقامات/  تذکرة 
طنزپژوهی(/  مقاالت  )مجموعه  قند  حدیث  طنز(/  شعر 
افسانه های طنزآمیز(/  غالغه به خونه ش نرسید )مجموعه 

»ماه به روایت آه« رمانی براساس زندگی حضرت ابوالفضل 
)ع(/ خاطرات سر پروفسور حسنعلی خان مستوفی/ کتاب 

مستطاب خر پژوهی
 برخی از فعالیت ها و افتخارات زرویی نصرآباد:

معاون سردبیر و عضو هیأت تحریریه هفته نامه ی گل آقا 
از بدو انتشار )1369(

سردبیر ماهنامه ی گل آقا از بدو انتشار به مدت یک سال 
)۷1-13۷0(

دبیر اجرایی سالنامه گل آقا )۷6-13۷3(
دبیر سرویس طنز روزنامه همشهری از بدو انتشار به مدت 

یک سال )۷2-13۷1(
پایه گذار و مدیر دفتر طنز حوزه هنری )13۷8 تا1383(

همکاری با سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران )از 
سال 1380(

تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی )از سال 138۵(
بنیان گذار نخستین شب شعر طنز در ایران با عنوان "در 

حلقه رندان" )1380(
دانشجویان  طنز  نخستین جشنواره ی  دبیر  و  گذار  بنیان 

سراسر کشور )13۷9(
خلوت"  ایران"شب  طنز  نثر  شب  نخستین  گذار  بنیان 

)1381(
المللی طنز  بین  بنیان گذار و دبیر نخستین جشنواره ی 

ایران )1382(
طراحی و افتتاح شب های شعر طنز در بیش از 10 استان 

کشور
برنده ی لوح افتخار و سرو بلورین نخستین جشنواره شعر 
فجر به عنوان برترین شاعر طنزسرای پس از انقالب اسالمی 
یاد  زنده  گذشت  در  سالگرد  مراسم  در  بلورین  سرو  )این 
آقا( به نشان قدردانی تقدیم  کیومرث صابری فومنی )گل 

مزار این بزرگمرد گردید(
دریافت لوح تقدیر و سرو بلورین از سومین جشنواره شعر 
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سرانجام زرویی نصرآباد دهم آذر سال 139۷ بر اثر عارضه 
قلبی دار فانی را وداع گفت.

به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(
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ارتباط شیطانی دختر ها 

و پسر ها در کانال تلگرامی
یک مدیر و ادمین کانال غیراخالقی در دورود استان لرستان 
که دختران و پسران جوان را فریب می دادند، دستگیر شدند.

دادستان عمومی و انقالب دورود از دستگیری مدیر و ادمین 
یک کانال تلگرامی خبر داد.

ادمین  و  مدیر  دستگیری  از  دورود  دادستان  آزادی،  بابک 
کانالی  تلگرام  در  اظهارکرد:  و  داد  دورود خبر  کانال کراش 
کانال  این  کار  که  بود  شده  ساخته  دورود  کراش  نام  به 
معرفی دختران و پسران به همدیگر بود و این موضوع باعث 

اختالفات خانوادگی و هتک حرمت به دختران شده بود.
او افزود: در همان ابتدا که از تشکیل این کانال مطلع شدیم 
به صورت کامال محرمانه شناسایی مجرمین در دستور کار 
سربازان  تالش  با  نهایت  در  که  گرفت  قرار  دادستانی  این 
مذکور  افراد  اطالعات  وزارت  در  )عج(  زمان  امام  گمنام 

شناسایی، دستگیر و روانه زندان شدند.

شوخی مرگ آفرین 

با یک گیاه دارویی
دل  به  کوهنوردی  برای  هرازگاهی  که  دوستانی  ساده  شوخی 
کوه ها می رفتند، حادثه ای رقم زد که محمد ۳۷ ساله را از 

جمع یاد شده به بند کشید.
آخر  گاه  به  گاه  کار،  محیط  سوای  که  دوستانی  از  نفر  پنج 
هفته برنامه کوهنوردی و تفریح داشتند در یکی از روزهایی که 
مسیری خوش آب و علف را در جنوب غربی استهبان و شرق 
شهرستان فسا برای کوه پیمایی نیم روزی خود انتخاب کرده 
بودند، به هنگام استراحت در روستایی مشرف به روستای گرده 
یکی از دوستان که گویا شناخت اندکی ار برخی گیاهان دارویی 

داشته به سراغ گیاهی با نام تاتوره می رود.
را  علفی  گیاه  این  اسم  نه  روز  آن  تا  دیگران  نه  او  نه  البته 
را  آشنایی  کمترین  آن  احتمالی  از خطرات  نه  و  می دانستند 
داشتند. محمد یکی از بچه های گروه که خود صاحب اوالد و 
عیال است اعالم می کند که خودش دیده بومی ها از این گیاه 
به عنوان ماده مخدر در فیلتر سیگار ریخته و بسیاری هم بابت 
حالت توهم زایی که با مصرف آن دارند در ظرفی جوشانده و از 

آن نهایت استفاده را می کنند.
بعد حتی خودش قدری از این گیاه را مزه کرده و تبلیغاتی را به 
دروغ با هدف شاد کردن دوستان بیان می کند. او اظهار می کند 
بسرمی برد،  داشتنی  دوست  نشئه ای  و  سبک  حالتی  در  که 
حال اینکه طعم تلخ این گیاه و حالت تهوعی که به او دست 
داده بود را پنهان می کند تا مقدار بیشتری از این گیاه را به 
اظهار  گردش  ابتدای  از  که  کند  گروه  اعضای  از  یکی  خورد 

می کرده: »بس است ، من خسته ام امروز. برگردیم«.
کلی  اطالعاتی  با  البته   ، شوخی  یک  بر  افزون  پیشنهاد  این 
بیشتر برای رفع خستگی به محمود تعارف می شود. از آن جا 
هم که مصرف آن قی آور بوده به میزان زیادی از گیاه از جانب 

محمد به او داده می شود
در  و  بایر  زمین های  در  و  است  سمی  شدت  به  تاتوره  گیاه 
ارتفاعات می روید. داروهایی که از این گیاه برای مصارف درمانی 
کارشناسان  نظر رسمی  نیز طبق  آن ها  تهیه شده  زدا  و سم 
طعم تلخ و شوری دارند. با این وجود گیاه وحشی تاتوره بدون 
توجه به عواقب آن در حد و میزان زیادی به این رفیق چندین 

ساله ارائه می شود.
کسی  احواالت  در  محمود  از  پیش تر  تاتوره  مصرف  عوارض 
رویت می شود که تنها قدری از گیاه را خورده است. اقبالی که 
این فرد داشته این است که با حالت تهوعی که به او دست 
می دهد دانه های قهوه ای رنگی را که خورده بود با دست بردن 
رنگ  قهوه ای  دانه های  همه  استفراغ  طریق  از  خود  گلوی  در 

حاوی داتورین را از معده خارج می کند.
محمود اما از شدت مسمویت بی  آنکه بی قراری کند به شدت 
بی حال می شود و طبق اظهار دوستانش تنها در ناحیه شکم 
دردی را متحمل بوده است. دردی که به دلیل شدت گرفتن 
گروه را مجبور می کند تا از ادامه مسیر منصرف شده و او را 
به نزدیک ترین مرکز درمانی منتقل کنند. اتفاقی که هرچند 
به موقع انجام می شود اما به دلیل میزان گیاه مصرف شده 

کاری از پیش نبرده و محمود از دنیا می رود.
خانواده متوفی در ادامه به طرح شکایت از مسبب این حادثه 
دادگاه ذیصالح طی یک  در  با طرح شکایت  و  نموده  اقدام 
رسیدگی زمان بر در نهایت محمد را با درصد تقصیر ۱۰۰ 
درصدی به پرداخت دیه ای معادل ۳۶۰ میلیون تومان محکوم 

می کنند.
فوت  در  موثر  عوامل  از  غیر  به  پرونده  این  جالب  نکات  از 
دلیل  به  که  است  محمد  صدی  در  صد  تقصیر  تعیین 
مواجه می شود.  نیز  دیه  تغلیظ  با  ماه حرام  در  وقوع مرگ 
با اعتراض نسبت به حکم بدوی در  موضوعی که در ادامه 
مرحله تجدیدنظر هم تایید می شود تا دوستی که نه با سوء 
نیت مجرمانه بلکه برای انبساط خاطر دوستان و ایضا کمک 
قدیمی  دوستی  به  را  گیاهی  جسمانی  خستگی  رفع  در 

پیشنهاد داد به قتل غیرعمد او محکوم شود.
تا  اولیاء دم  دیه  و سازش ستاد  با همت گروه صلح  اگرچه 
حدود صد میلیون تومان از اصل بدهی را گذشت کرده اند و 
شخص محکوم علیه تا میزانی از تسهیالت این نهاد مردمی 
بهره مند شده اما در شرایط فعلی این زندانی بابت الباقی ۸۰ 
میلیون تومانی خود از تیر ماه سال ۱۳۹۶ همچنان در بند 

حضور دارد.

درخواست وزیر بهداشت از سازمان جهانی بهداشت

بالِی وحشتناکی که مرد انتقام جو َسر همکارش آورد

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  نمکی،  سعید 
جلسات  در  آمده  بعمل  مذاکرات  پی  در  پزشکی 
قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی، طی نامه 
ای اهداف ظالمانه و غیرانسانی تحریم های مذکور 
را برای مدیرکل سازمان جهانی بهداشت تشریح 

کرد.
 بنا بر اعالم وبدا، در این نامه به محدودیت های 
یکجانبه  تهدیدی  اقدامات  و  شده  اعمال  شدید 
امریکا در مسیر تهیه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی 
آمریکا،  ادعای  ، علی رغم  ایران  تمام مردم  برای 

اشاره شده است.
در این نامه آمده است :

جناب آقای دکتر تدروس
ایران،  مردم شجاع  دارید  استحضار  که  همانگونه 
قربانی توطئه ها و تحریم های اقتصادی که توسط 

گردیده، شده  اعمال  آمریکا  متحده  ایاالت  دولت 
اند.

اقدامات  با  شده  اعمال  شدید  های  محدودیت 
تهدیدی یکجانبه امریکا، غیرممکن ساختن تهیه 
و واردات غذا، دارو و تجهیزات پزشکی برای تمام 
ادعای  بر  بنا  است.  گرفته  هدف  را  ایران  مردم 
آمریکا، این تحریم های شدید ظاهراً شامل داروها، 
غذا و تجهیزات پزشکی نمی شود، در حالیکه عمال 
توقف مراودات بانکی در سیستم های بین المللی 
بانکی و اعمال محدودیت های جدید با درخواست 
اطالعات دقیق درباره شرکت های ایرانی که طرف 
معامله شرکت خارجی قرار می گیرند، نمی تواند 
واردات  توقف  برای  عمدی  های  تالش  از  غیر  به 
تلقی  نیازمند  برای مردم  و تهیه چنین کاالهایی 

گردد.

جمهوری  ریاست  روحانی،  آقای  که  همانطور 
اسالمی ایران، در مراسم افتتاحیه شصت وششمین 
اجالس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی هم 
ایران  ملت  کردن  تحریم  با  آمریکا  داشتند،  بیان 
بلکه  گردیده،  اقتصادی  تروریسم  مرتکب  تنها  نه 
عمال باعث جنایت علیه بشریت شده است. ایجاد 
موانع جدی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی 
بر کیفیت و فرآیند درمان بسیاری از بیماران تاثیر 
منفی گذاشته است. این تحریم ها به طور خاص 
مانع از تهیه داروهای رادیوتراپی برای بیماران مبتال 
به سرطان، تهیه سوخت کوبالت و سیکلتورن پت 
اسکن و گامانایف و حتی پانسمان های مراقبتی 
 )EB(ای پروانه  بیماری  با  کودکان  درمان  برای 
دارو  که  آمریکایی  دارویی  دو شرکت  است.  شده 
های خاص برای بیماران مبتال به سارکوئیدوزیس 
را تولید می کنند، آشکارا صادرات این داروها به 
ها  حرکت  این  تمام  اند.  نموده  متوقف  را  ایران 
با اهداف جهانی پوشش همگانی سالمت  مخالف 
و شعار »هیچ کس نباید مورد غفلت قرار گیرد« و 

ارائه خدمات سالمت برای همگان است.
جمهوری اسالمی ایران همواره به دنبال ارتباطات 
و  مشترک  عالئق  اساس  بر  محترمانه  و  سازنده 
احترام متقابل بوده است. در مقابل، ایاالت متحده 
و  المللی  بین  قوانین  از  پی سرپیچی  در  همیشه 
منشورهای سازمان ملل بوده است. خروج یکجانبه 
آمریکا از برجام نمونه ای از سرپیچی های یکجانبه 

و غیرقانونی است.
مایلم به استحضار برساند بیماران ایرانی حتی در 

جانبی  عوارض  و  میر  و  مرگ  خطرات  معرض 
ناشی از کمبود داروها و تجهیزات پزشکی هستند.

به عنوان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
به  پزشکی  و خدمات  دارو  آوردن  فراهم  مسئول 
هموطنان خود می باشم و البته به این امر تاکید 
اعتقاد  این بحران قابل پبشگیری است.  دارم که 
سازمان  عنوان  به  بهداشت  جهانی  سازمان  دارم 
اصلی مسئول اجرای پوشش همگانی سالمت، در 
مورد این موضوع مهم ساکت ننشیند. الزم به ذکر 
است موارد سکوت در برابر این گونه ظلم ها باعث 

شرم و روسیاهی جوامع بین المللی شده است.
بین  جامعه  سکوت  شاهد  ایران  مظلوم  مردم 
المللی در برابر جنایات صدام حسین در موضوع 
استفاده از سالح های شیمیایی بوده اند. امیدوارم 
دچار  نیز  بحران  این  برابر  در  المللی  بین  جامعه 
خطا نگردند. مسئولین سازمان ملل باید در برابر 
اقدامات نقض کننده قوانین از جمله حقوق بشر 
اصول  و  گرایی  یکجانبه  دوستانه،  بشر  قوانین  و 

دیپلماسی بین المللی پاسخگو باشند.
مهم تر از همه، شهروندان بی گناه، قربانیان اولیه 

چنین اقداماتی توسط ایاالت متحده بوده اند.
بنابراین، تقاضا دارم اقدامات ضروری برای خاتمه 
که  غیرقانونی  و  یکجانبه  اقدامات  این  به  دادن 
باعث رنج و مرگ ومیر برای مردم ایران و اثرات 
بهداشتی  امنیت  و  جهانی  سالمت  برای  منفی 

است، بعمل آورند.
این  برای  آمده  بعمل  اقدامات  مورد  در  تاریخ 

موقعیت قابل پیشگیری، قضاوت خواهد کرد.

آگاهی  پلیس  جنائی  جرائم  با  مبارزه  معاون 
انتقام  برای  که  فردی  دستگیری  از  پایتخت 
جوئی از همکار خودروی وی را به آتش کشانده 

بود، خبر داد.
سرهنگ کارآگاه »علی گودرزی« در تشریح این 
خبر، گفت: پانزدهم شهریور سال جاری گزارش 
یک مورد آتش سوزی عمدی خودرو از طریق 
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ به کالنتری ۱۰۱ 
محل  به  کالنتری  گشت  و  شد  اعالم  تجریش 
مراجعه و مشاهده کردند که یک خودرو ام وی 
بنزین  گالن  یک  و  است  سوختن  حال  در  ام 
ثبت  از  دارد. پس  نیم سوخته در محل وجود 
تخصصی  رسیدگی  برای  پرونده  اولیه  شکایت 
در اختیار کارآگاهان اداره ۱۶ پلیس آگاهی قرار 

گرفت.
آگاهی  پلیس  جنائی  جرائم  با  مبارزه  معاون   
جوان  خانم  یک  که  خودرو  مالک  کرد:  بیان 
به  مشغول  امالک  مشاوره  دفتر  یک  در  و  بود 
کار بود، در تشریح اتفاق رخ داده بیان داشت: 
ساعت ۹ صبح با صدای انفجار مهیبی از خواب 
بیدار شدم و متوجه شدم که خودروام در حال 

آتش  و  تماس   ۱۱۰ با  سریعا  است.  سوختن 
نشانی را خبردار کردم.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در گام اول 
دست  به  متهم  از  نشانه ای  پلیسی  تحقیقات 
نیامد و از کلیه افرادی که شاکی به آن ها مظنون 
بود، رفع ظن شد، افزود: تحقیقات پلیسی نشان 
می داد فردی از یک خودرو پراید سفید رنگ 
که ظاهرا متعلق به یکی از شرکت های حمل و 
نقل اینترنتی می باشد، پیاده شده و پس از آتش 
از محل  با همان پراید سفید رنگ  زدن خودرو 
دور شده است. با انجام اقدامات پلیسی و دعوت 
از راننده تاکسی اینترنتی مشخص شد فرد آتش 

افروز یکی از همکاران سابق شاکی می باشد.
وی عنوان کرد: با دستور قضائی متهم در روز 
سه شنبه پنجم آذر ماه توسط کارآگاهان اداره 
تهران  آگاهی  پلیس  به  و  دستگیر  شانزدهم 

بزرگ منتقل شود.
ساله   ۴۳ مردی  که  متهم  ابرازکرد:  گودرزی 
ابتدا منکر هرگونه نقش در آتش  می باشد، در 
سوزی شد، ولی در ادامه اظهار کرد: به تازگی از 
همسرم جداشده ام و به دلیل مصرف دارو های 

اعصاب اوضاع روحی خوبی ندارم. در محل کار 
به دلیل اینکه حس می کردم شاکی در معامالت 
من مداخله می کند از او کینه به دل گرفته بودم 
و به دنبال فرصتی برای انتقام بودم تا اینکه به 
ذهنم رسید با آتش زدن خودرواش از او انتقام 
بگیرم و در روز حادثه با تهیه یک گالن ۴ لیتری 
درب  به  اینترنتی  تاکسی  از  استفاده  با  بنزین 

منزل شاکی مراجعه و پس از آتش زدن خودرو 
با همان تاکسی به منزل خود بازگشتم.

آگاهی  پلیس  جنائی  جرائم  با  مبارزه  معاون 
پایتخت در پایان گفت: متهم با دستور بازپرس 
به  تهران  یک  ناحیه  دادسرای  سوم  شعبه 
منظور انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره 

شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ می باشد.

خبر

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست توضیحاتی را در 
باره اعدام یک محیط بان در استان کرمان اعالم کرد.

محبت خانی  جمشید  نوشت:سرهنگ  ایلنا  خبرگزاری 
سازمان  محیط زیست  حفاظت  یگان  فرمانده 
از  یکی  افضلی  محیط بان  اعدام  اشاره  با  محیط زیست 

محیط بانان در استان کرمان گفت: ۱۰ سال پیش این 
محیط بان با یک شکارچی درگیر می شود و در جریان 

این درگیری شکارچی کشته می شود.
وی با بیان اینکه این اتفاق در زمان خارج از ماموریت 
این محیط بان رخ داده بود، تصریح کرد: ما در سازمان 

از  و  دادیم  انجام  بسیاری  تالش های  محیط زیست 
تا  خواستیم  مسئوالن  دیگر  و  استاندار  مانند  افرادی 
به  را  مقتول  خانواده  رضایت  بتوانیم  و  کرده  وساطت 

دست بیاوریم اما متاسفانه موفق نشدیم.
قانون  به  اشاره  با  محیط زیست  یگان حفاظت  فرمانده 

بکارگیری سالح خاطرنشان کرد: محیط بانان نیز برای 
استفاده از اسلحه باید ضوابط قانونی را رعایت کنند و 
گرفتن  نظر  در  بدون  هم  ماموریت  حین  در  چنانچه 
ضوابط تیراندازی کرده و منجر به کشته شدن یک نفر 

شود ممکن است به اعدام محکوم شوند .

پسر نوجوان انگلیسی که در اقدامی انتقام جویانه و به 
خاطر خشم آنی، یک دختر خردسال را مورد اذیت و 
آزار جنسی قرار داده بود با حکم دادگاه این کشور به 

تحمل ۷ سال زندان محکوم شد.
معرفی  "جرج"  مستعار  نام  با  که  ساله   ۱۶ پسر  این 
اذیت جنسی  و  آزار  اتهام  به  گذشته  سال  است  شده 
یک دختر ۱۰ ساله توسط پلیس "بریستول" انگلیس 

دستگیر شد و تحت بازجویی قرار گرفت.
ماجرا اینگونه آغاز می شود که سال 2۰۱۸ هنگامی که 
"لیانا" از خانه به مدرسه می رفت "جرج" او را دیده 
با  "لیانا"  رود.  به سمت دختر خردسال می  ناگهان  و 

دیدن چهره پر از خشم پسر نوجوان از ترس شروع به 
فریاد زدن می کند. "جرج" همان لحظه با وسیله ای 
به سر دختر کوچک زده و وقتی بی حال روی زمین می 
او تجاوز می کند. همان  به  به طرز وحشیانه ای   افتد 
موقع یکی از عابران با دیدن بدن نیمه جان دخترک و 
ظاهر بهم ریخته "جرج" متوجه ماجرا شده و بالفاصله 

با پلیس تماس می گیرد.
پسر نوجوان اما با دیدن ماموران بدون فرار و هرگونه 

مقاومتی تسلیم شده و دستگیر می شود.
اعتراف  به جرم خود  اولیه  بازجویی  در همان  "جرج" 
کرد و تجاوز به دختر خردسال را پذیرفت. با اعترافات 

این پسر، پرونده او به دادگاه "بریستول" فرستاده شد و 
پسر متجاوز تحت محاکمه قرار گرفت.

 وکیل "جرج" در دادگاه گفت: موکلم مبتال به اوتیسم 
است و کودکی پرتنش و سختی را پشت سر گذاشته 
است. او روز حادثه آن قدر پر از خشم و عصبانیت بوده 
که تصمیم می گیرد با صدمه زدن به یک نفر خودش 

را آرام کند.
به گفته روانشناس این پسر، آسیب رساندن به دیگران، 
آن هم به روش آزارجنسی یکی از بدترین انواع خشونت 

است که فرد مبتال از آن رنج می برد.
با این حال قاضی پس از شنیدن اظهارات وکیل پسر 

متجاوز و روانشناس او، "جرج" را به ۷ سال و دوماه 
زندان محکوم کرد. همچنین او پس از گذراندن دوره 

زندان مشمول هشت سال آزادی مشروط خواهد بود.
و  قاضی  برابر  در  دادگاه  از شنیدن حکم  "جرج" پس 
خاطر  به  کرد:  عنوان  و  پشیمانی  ابراز  "لیانا"  خانواده 
آسیبی که به این دختر کوچک رساندم از او و خانواده 
با عذرخواهی من،  دانم  کنم. می  اش عذرخواهی می 
چیزی عوض و جبران نخواهد شد اما بدانید که من به 
خاطر عصبانیت، اسیر وسوسه شیطانی شدم و تصمیم 
دیگر  نفر  یک  از  را  هایم  ناراحتی  همه  انتقام  گرفتم 

بگیرم.

توضیحمحیطزیستدربارهاعدامیکمحیطبان

انتقامشیطانیپسرنوجوانوتجاوزبهدختر10ساله

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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صعود گهرزمین سیرجان 

به لیگ یک کشور

مناطق  لیگ  قهرمانی  نایب  کسب  با  گهرزمین  جوانان  فوتسال  تیم 
کشور به لیگ دسته یک صعود کرد.

 به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
بازیکنان تیم فوتسال جوانان گهر زمین که اولین فصل حضور خود در 
لیگ مناطق کشور را تجربه می کردند، موفق شدند کاپ نایب قهرمانی 

این مسابقات را به سیرجان بیاورند.
تیم فوتسال جوانان این باشگاه با صعودی دلچسب از مرحله دوم این 
مسابقات راهی نیمه نهایی شدند و در این مرحله با شکست نماینده 

ارومیه به فینال رسیدند.
به رقیب اصفهانی خود  نتیجه  با واگذاری  فینال  بازی  سیرجانی ها در 
در  خود  حضور  اولین  تا  یافتند  دست  مسابقات  این  دومی  عنوان  به 
مسابقات کشوری را با کسب عنوان نایب قهرمانی به پایان برسانند و 
جواز حضور در لیگ دسته اول فوتسال جوانان کشور در فصل آینده را 

هم از آن خود کنند.

مسابقات  در  کرمانی  چهار  حضور 

جهانی ترکیه

اکرم  زاده،  نقیب  مهال  و  ملی  تیم  مربی  عنوان  به  رسولی  عبدالرضا 
مسابقات  در  کرمان  از  ورزشکار  عنوان  به  شاهرخی  اسماء  و  نریمانی 

کیک بوکسینگ واکو ترکیه حضور دارند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، مسابقات 
جهانی ترکیه با حضور بیش از ٧٠کشور جهان در شهر آنتالیا در حال 

برگزاری ست.
برای شرکت  بانوان کشورمان  و  آقایان  واکو  بوکسینگ  تیم ملی کیک 
در این رقابت ها با ۱۵ ورزشکار در بخش مردان و ۸ نفر در بخش زنان 
شرکت کرده است که این مسابقات در رشته های فول کنتاکت، کیک 
الیت، پوینت فایتینگ و موزیکال فرم به مدت یک هفته برگزار می شود.

اسامی تیم اعزامی کشورمان به شرح زیر است:
بخش آقایان:

اسدی- مهدی خلیلی-  پدرام  بیجان-  فرج- مهدی  پور  محمد حسین 
ایرج مرادی- صابر جهانیانی- مرتضی گودرزی- میالد پورکاظمی- امید 
زرین جو- سبحان مساح- جواد کوچک گرفمی- محمد مهدی امانی- 

محمد حسین حاجتی- فرشاد شرافت- امید نصرتی
بخش بانوان:

)کرمان(  زاده  نقیب  مهال  اکبری-  لیال  علیزاده-  فاطمه  جباری-  زینب 
- اکرم نریمانی )کرمان( - اسماء شاهرخی )کرمان( - مهدیه دوستی- 

مرجان شاهی
مربیان: مهرداد خوش سلوک- عبدالرضا رسولی )کرمان( - رزاق جعفری

سرپرست تیم: ناصر نصیری رییس انجمن کیک بوکسینگ واکو
اکرم  زاده،  نقیب  مهال  و  ملی  تیم  مربی  عنوان  به  رسولی  عبدالرضا 
نریمانی و اسماء شاهرخی به عنوان ورزشکار، نمایندگان استان کرمان در 

این رویداد جهانی هستند.
این نخستین حضور بانوان کیک بوکسینگ واکو کرمان در مسابقات 
قهرمانی جهان کالس A در ترکیه به شمار می رود، تا کنون هیچ بانویی 

از کرمان در این سطح مسابقات جهانی حضور نیافته است.

درخشش ژیمناست های کرمانی

 در مسابقات قهرمانی کشور
با  کشور  قهرمانی  بزرگساالن  و  جوانان  هنری  ژیمناستیک  مسابقات 
درخشش مهدی احمد کهنی و اشکان اوزی نژاد، ژیمناست های کرمانی 
بود. مبین محمدابراهیمی، مربی مهدی احمد کهنی و اشکان  همراه 
اوزی نژاد، ژیمناست های کرمانی در گفت و گو با خبرنگار گروه استان 
ژیمناستیک  مسابقات  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های 
هنری جوانان و بزرگساالن قهرمانی کشور با حضور ۱۶ تیم در استان 

البرز، شهر کرج برگزار شد.
و  ورزشکار  عنوان  به  نژاد  اوزی  اشکان  و  کهنی  احمد  مهدی  افزود:  او 
فدراسیون  از سوی  شده  دعوت   ۱ درجه  داور  عنوان  به  صابری  مهدی 
ژیمناستیک به نمایندگی از استان کرمان در این رقابت ها حضور داشتند.
محمدابراهیمی تصریح کرد: در پایان این رقابت ها، مهدی احمد کهنی 
در مجموع شش وسیله عنوان نائب قهرمانی قهرمان قهرمانان را به خود 
اختصاص داد. او بیان کرد: این ورزشکار شایسته کرمانی همچنین در 
دارحلقه عنوان نخست، در خرک حلقه جایگاه دوم و در پارالل مقام سوم 

را کسب کرد.
محمدابراهیمی گفت: اشکان اوزی نژاد نیز مقام نخست پرش خرک را 

از آن خود کرد.

با  کرمان  استان  فوتبال  برتر  لیگ  هشتم  هفته 
به  بروات  و  شقایق  مشیز،  مدعی  تیم های  پیروزی 

پایان رسید.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
رقابت های  چارچوب  در  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
استان  فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های  هشتم  هفته 
تیم  امنیت،  و  نظم  عرصه  شهدای  یادواره  کرمان، 
مشیز کرمان به مصاف تیم سالله نرماشیر رفت که 
در پایان با یک گل به پیروزی رسید و با ۱۵ امتیاز 

صدر نشین لیگ برتر فوتبال استان کرمان شد.
زرند  بهمن   ۲۲ ورزشگاه  در  نیز  شهربابک  شقایق 
مقابل شهدای سیریز این شهرستان قرار گرفت که 
این دیدار با برتری دو بر یک به نفع شقایق شهربابک 
پایان یافت، بدین ترتیب این تیم با ۱۵ امتیاز در رده 

دوم جدول لیگ برتر فوتبال استان ایستاد.
گل های شقایق را در این دیدار رضا تدین و ابوالفضل 

فضلی به ثمر رساندند.
در کهنوج نیز تیم آبی پوشان این شهر میزبان تیم 

شهرداری بروات بود که در پایان با نتیجه سه بر دو 
مغلوب تیم میهمان شد.

تیم شهرداری بروات با ۱۵ امتیاز و تفاضل گل کمتر 
از آن خود  را  به شقایق شهربابک رده سوم  نسبت 

کرد.
در انتهای جدول نیز تیم های آبی پوشان کهنوج و 
نجف شهر سیرجان با ۶ امتیاز به ترتیب در رده های 
۱۲ و ۱۳ ایستاده اند و تیم شهدای سیریز زرند هم 
با ۲ امتیاز قعرنشین لیگ برتر فوتبال استان کرمان 

است.
 نتایج هفته هشتم لیگ برتر فوتبال استان کرمان 

به این شرح است:
خیریه مشیز کرمان ۱ - سالله نرماشیر ٠
منتخب عنبرآباد ۱ - دقیانوس جیرفت ٠

شهدای سیریز زرند ۱ - شقایق شهربابک ۲
آبی پوشان کهنوج ۲ - شهرداری بروات ۳

زحمتکشان جیرفت ۲ - شهرداری ریگان ۲
شهرداری نجف شهر ٠ - شهرداری کرمان

پیروزی مدعیان در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال کرمان
خبر

با انجام سه بازی باقی مانده از دور یک هشتم نهایی 
جام حذفی، چهره تیم های صعود کننده به مرحله یک 
چهارم نهایی رقابت ها در کنار مس کرمان کامل شد تا 
نیز مشخص  ها  رقابت  این  قرعه کشی  احتمالی  زمان 

گردد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ در حالی که پیش 
از این تاریخ ششم آذر  به عنوان زمان برگزاری این مراسم 

از سوی سعید فتاحی رییس برکنار شده کمیته مسابقات 
سازمان لیگ اعالم شده بود مسئوالن این سازمان تاریخ 
قبلی را به دالیلی لغو شده اعالم می کنند. قرعه کشی 
دور یک چهارم نهایی جام حذفی پس از دیدار های هفته 
با  دوازدهم  هفته  انجام خواهد شد.  برتر  لیگ  دوازدهم 
هفتم  پنجشنبه  روز  در  سایپا  و  سازی  ماشین  مصاف 
آذر در تبریز آغاز شد و روز شنبه 9 آذر پایان یافت. با 

روز های  از  یکی  حذفی   جام  کشی  قرعه  حساب  این 
یکشنبه یا دوشنبه  )۱۱ و ۱۲ آذر( انجام خواهد شد. خبر 
مسئوالن  از سوی  آینده  روز های  تاریخ طی  این  رسمی 
کنار  در  است  گفتنی  شد.  خواهد  اعالم  لیگ  سازمان 
شهرداری  استقالل،  پرسپولیس،  های  تیم  کرمان  مس 
ماهشهر، تراکتورسازی تبریز، سپاهان، شاهین بوشهر و 
نفت مسجد سلیمان تیم های تشکیل دهنده این مرحله 

از مسابقات می باشند.
تیم های تراکتورسازی، مس کرمان و شاهین بوشهر تیم 
های میهمان مرحله قبل مسابقات بودند که در صورت 
روبرو نشدن با یکدیگر در قرعه کشی، میزبان بازی مرحله 
بعد خواهند بود. با انجام قرعه کشی مرحله یک چهارم 
نهایی حریف تیم مس در این مرحله مشخص خواهد 

شد.

به مرحله  زرند  زغالشویی  و  امیران کرمان  تیم های 
نهایی رقابت های فوتبال نوجوانان زیر ۱۶ سال استان 

کرمان راه یافتند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان، مسابقات فوتبال نوجوانان 
با شرکت  استان کرمان در چهار گروه  زیر ۱۶ سال 

شانزده تیم از بیست و سوم شهریور ماه آغاز شد.
در گروه "الف" این رقابت ها، تیم های تکنیک کرمان، 
امیران کرمان، عبدالرشیدی کرمان و کرمان جوان به 
میزبانی شهر کرمان در ورزشگاه سلیمی کیا با هم به 

رقابت پرداختند.
سیرجان،  آبی پوشان  تیم های  نیز  "ب"  گروه  در 
دانش  و  شهربابک  شقایق  نجف شهر،  شهرداری 
میزبانی شهرستان شهربابک  به  عنبرآباد  آموختگان 

به مصاف هم رفتند.
کرمان  شهر  میزبانی  به  نیز  "ج"  گروه  مسابقات   
سرخابی  کرمان،  شاهین  کورش،  تیم های  حضور  با 

کرمان و شهید ترکزاده برگزار شد.
شهاب  بم،  سرخابی های  تیم های  هم  "د"  گروه  در 
به  زرند  کالنتر  امیران  و  زرند  ذغالشویی  شهربابک، 

میزبانی شهرستان زرند مقابل هم صف آرایی کردند 
که نهایتاً از هر گروه، دو تیم به دور بعد صعود کرد.

 در پایان دور نخست این رقابت ها، تیم های کورش 
زرند، شهرداری  امیران کالنتر  امیران کرمان،  کرمان، 
زرند،  زغالشویی  شهربابک،  شقایق  شهر،  نجف 
عبدالرشیدی کرمان و شاهین کرمان به مرحله دوم 

راه یافتند.
رقابت های دور رفت مرحله دوم نیز از یازدهم مهرماه 
با برگزاری چهار دیدار و دور برگشت هم یک هفته 

بعد از آن برگزار شد.

نجف  کرمان، شهرداری  امیران  تیم های  نهایت  در   
به دور سوم  شهر، شاهین کرمان و ذغالشویی زرند 

این رقابت ها راه یافتند.
در پایان دور سوم این رقابت ها امیران کرمان مقابل 
شهرداری نجف شهر به میدان رفت که این دیدار به 

نفع امیران کرمان پایان یافت.
سد  از  زرند  زعالشویی  نیز  دیدار ها  این  دیگر  در 

شاهین کرمان گذشت.
بدین ترتیب امیران کرمان و زغالشویی زرند به فینال 

مسابقات زیر ۱۶ سال راه پیدا کردند.

پنچاک  انجمن  استانی  مسابقات  دوره  نخستین 
سیالت کرمان در بخش بانوان با قهرمانی سیرجانی ها 

پایان یافت.
حدیثه ساالری، مسئول بانوان انجمن پنچاک سیالت 

استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان 
های باشگاه خبرنگاران جوان  ، گفت: نخستین دوره 
در  کرمان  سیالت  پنچاک  انجمن  استانی  مسابقات 
بخش بانوان با حضور ۸٠ شرکت کننده در ۱۱ رده ی 

وزنی در محل خانه رزمی کرمان برگزار شد.
او افزود: در پایان این رقابت ها شهرستان های سیرجان، 
کرمان و بم به ترتیب بر سکو های اول تا سوم مسابقات 

ایستادند.

در  مسابقات  این  برگزیدگان  کرد:  تصریح  ساالری 
در  شرکت  منظور  به  بزرگساالن  و  جوانان  سنی  رده 
رقابت های کشوری و انتخابی تیم ملی برای رویداد های 

بین المللی معرفی می شوند.

زمان احتمالی قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی

راهیابی امیران کرمان وزغالشویی زرند به فینال مسابقات نوجوانان

سیرجان قهرمان مسابقات پنچاک سیالت بانوان استان شد
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 interfolk هفته گذشته یک گروه موسیقی کرمانی به نام »اَرگ« در جشنواره  
2019 روسیه سه عنوان مهم را به خود اختصاص داد که موجب خرسندی جامعه 
هنری استان کرمان شد. این گروه که متشکل از چهار نخبه ی هنری اهل کرمان 
است تنها نماینده ایران در این جشنواره بود که دوره دوازدهم اش برگزار شد و در آن 
از سیزده کشور جهان دعوت شده بود. گروه کرمانی ارگ در این جشنواره به صورت 
اختصاصی موفق به دریافت نشان درجه یک هنری شد که به همین بهانه قرار است 

در ادامه با این گروه و آن جشنواره بیشتر آشنا شویم و...

موسیقی کرمان و به خصوص موسیقی نواحی این استان یکی از ارزشمندترین 
که  ایرانی  موسیقی کالسیک  زمینه  در  و  هنرهای کشور محسوب می شود 
بسیاری از آن با عنوان »سنتی« یاد می کنند نیز سینه این استان پُر حرف 
است. اما در چند دهه اخیر با وجود اینکه شهرهای جنوبی کشور همواره پرچم 
دار موسیقی کوبه ای بوده، کرمان توانسته است جایگاهی رفیع کسب کند. 
جایگاهی که پله اولش در کنسرتهای کوبه ای که در کرمان برگزار می شود 
ساخته شد و امروز به واسطه تقدیر در جشنواره های جهانی خود را به قله 
نزدیک می کند. هفته گذشته خبری غرور آفرین در فضای مجازی منتشر شد 
که امروز صفحه اول »کرمان امروز« را به واسطه اتفاق نظر در هیات تحریریه 
این نشریه به خود اختصاص داد. با خبر شدیم که گروه کوبه ای نواز »اَرگ« 
در جشنواره »اینترفولک« روسیه موفق به کسب سه مقام افتخارآمیز شده که 
یکی از این افتخارات با عنوان »نشان درجه یک هنری« است. در خور دانستیم 
در این شماره مردم کرمان را با این گروه ارزشمند که هر یک از اعضای آن 
بیش از بیست سال سابقه هنری دارند ، بیشتر آشنا کنیم. درباره این جشنواره 
اطالعات بیشتری کسب کنیم و هم اینکه چهار نخبه کرمانی که تا قبل از این 
جشنواره نیز بارها به صورت انفرادی و یا در گروه هایی دیگر کسب افتخار 

کرده اند را بیشتر بشناسیم.
می  برگزار  روسیه  کشور  در  سال  هر  »اینترفولک«  المللی  بین  جشنواره 
تا 17  تاریخ 14  از  و  را تجربه می کرد  امسال سال دوازدهم خود  شود که 
نوامبر 2019 با حضور 43 گروه از 13 کشور )ایران،روسیه، پرتغال، لیتوانی، 
اندونزی،هند، سری النکا،ترکیه، بالروس، بلغارستان، لهستان، فرانسه، استونی( 
در سنت پترزبورگ روسیه برگزار شد. امسال اما با دیگر سالها فرق داشت و 
گروه ارگ از کرمان تنها نماینده ایران بود که در دو بخش رقابتی و اجرای 
کنسرت در این جشنواره شرکت کرد و در مجموع این گروه چهار مرتبه روی 
اصلی  کنسرت  بود،  افتتاحیه  مراسم  در  نوامبر   14 اول  اجرای  رفت،  صحنه 
گروه در تاریخ 16 نوامبر در مرکز فرهنگی »کاسکاد« برگزار شد. در جشنواره 
امسال دور نخست رقابت در تاریخ 16 نوامبر در سالن »پیرگوفسکایا« و دور 
انتخاب برنده »جایزه بزرگ« یا )Grand Prix( بود نیز در  دوم که برای 
همان سالن در تاریخ 17 نوامبر برگزار شد و مراسم اختتامیه و اعالم نتایج 
نیز در همان تاریخ و بعد از برگزاری دور دوم رقابت ها برگزار شد. اما بخش 
شیرین خبر اینجاست که گروه »ارگ« در این جشنواره عالوه بر کسب دیپلم 
افتخار جشنواره موفق به دریافت 3 عنوان دیگر نیز شده که از این قرار است:

)Grand Prix(1- برنده جایزه بزرگ در بخش موسیقی
 1st prize( 2- رتبه اول در بخش موسیقی و دریافت نشان درجه 1 هنری

)degree 1 and laureate of
3- جایزه ویژه هیات داوران به دلیل حفاظت و پاسداشت ازآیین های موسیقی 
 Special prize of the jury for preservation of(و سازهای ملی

)national instrumental traditions
بعد  به  این  از  کشور  هنری  تاریخ  در  یقینا  که  »ارگ«  آفرین  افتخار  گروه 
جایگاهی ویژه خواهد داشت، از سه جوان با تجربه کرمانی تشکیل شده است 
که به ترتیب سن و سال معرفی می شوند؛ شهروز شعاعی متولد سال 1363 
خورشیدی در کرمان که تحصیالت خود را تا مقطع لیسانس در رشته حقوق 
ادامه داده و آغاز فعالیت هنری اش از سال 1370 و با ساز تخصصی تنبک 
بوده است. بانوی این گروه فرزانه وثوقی رهبری است که متولد سال 1366 
در شهر سیرجان می باشد و هم اکنون دانشجوی رشته تاریخ است و فعالیت 

هنری خود را از سال 1379 و با ساز تخصصی کمانچه آغاز کرده است. اما 
مدیر فنی-هنری این گروه دانیال دریانی، متولد سال 1366 در کرمان است 
که تحصیالت دانشگاهی خود را با رشته عمران آغاز کرده و اکنون دانشجوی 
مقطع فوق لیسانس روانشناسی عمومی می باشد که آغاز فعالیت هنری اش 
از سال 1373 و با ساز تخصصی سنتور بوده است. دیگر عضو این گروه سینا 
اکنون  وی  باشد،  می  کرمان  در   1369 سال  متولد  که  است  پور  غضنفری 
دانشجوی مقطع دکترای مهندسی برق قدرت مخابرات است که فعالیت هنری 

خود را از سال 1379 با ساز تخصصی تنبک آغاز کرده است.
الزم به ذکر است که این گروه به صورت مستقل اقدام به حضور و شرکت در 
انتظار حمایت  اعضای گروه چشم  به گفته  البته  و  این جشنواره کرده است 
از سوی شخص و یا نهادی نیز نبوده اند و در این باره گالیه و انتقادی هم 
مطرح نمی کنند و گویا حضور مستقل در جشنواره ها را بیشتر می پسندند. 
درباره هدف از تشکیل گروه تازه تاسیس »ارگ« از یکی از اعضای این گروه 
پرسیدیم و چنین پاسخ گرفتیم: »اساساً شرکت در جشنواره های بین المللی از 
نظر ما به هدف معرفی فرهنگ، هنر، موسیقی و سازهای ایرانی و البته کرمانی 
داریم که  آینده  برای شرکت در جشنواره های  نیز  برنامه ریزی هایی  ما  است. 
به دلیل نهایی نشدن تصمیمات ما بهتر است بعدا در زمانی دیگر درباره آن 
صحیت کنیم. اما شرکت در جشنواره های جهانی همواره در دستور کار این 

گروه خواهد بود«
همچنین درباره معیارهای ارزیابی و داوری در این جشنواره پرسیدیم که این 
اطالعات در اختیار ما قرار گرفت: داوری در جشنواره »اینترفولک« شامل سه 
بخش بود؛ اول »مهارت های فنی، تکنیکی و اجرایی« دوم »معیارهای هنری 
اعم از زیبایی شناسی، احساس، تصویرسازی و ...« و سوم »مهارت های مربوط 
وسنتی  ملی  سازهای  از  استفاده  آداب صحنه،  لباس،  برنامه)اصالت،  ارائه  به 
و ...(« بود که هر گروه برای راهیابی به دور دوم و رقابت برای کسب جایزه 
دست  به  را  مذکور  نمرات  مجموع  از  درصد   90 حداقل  باید  پری«  »گرند 
می آورد. اسامی و مختصری از سابقه اعضای شش نفره هیات داوران نیز به 

شرح زیر است:
1-ِورا سیُووا VERA SIVOVA  از کشور روسیه، استاد برجسته فرهنگ 
فدراسیون هنری روسیه، استاد، دکترا و رئیس بخش آهنگ های محلی روسیه 
گروه  متدولوژی  انجمن  رئیس  پترزبورگ؛  فرهنگ سن  دولتی  انستیتوی  در 

های موسیقی عامیانه در موسسه فرهنگی »خانه هنر فولکلور« 
2-نیکوالی کاراتسوفNIKOLAY KRAVTSOV  از کشور روسیه، عضو 
آکادمی بین المللی اطالعات هنری در سازمان ملل، مدیر صندوق هنرهایی 
نمایشی روسیه، دارای نشان سینه برای خدمات اجتماعی، دارای نشان »کتاب 
طالی سرزمین مادری« و برنده جایزه دولتی برای دستاوردهای برجسته در 

آموزش اجرای هنرمندان برای سازمان های فرهنگ و هنر در سال 2017 
دارنده  روسیه،  کشور  از   OLGA GORBUNOVA گوربانوا  اولگا   -3
نشان نقره ای از سازمان ملل برای شایستگی در هنر رقص، مدیر »خانه هنر 
عامیانه« بنیانگذار جشنواره بین المللی و مسابقه رقص »جام اسالو« و رئیس 

کمیته امتحانات دولتی موسسه فرهنگی ایالتی سن پترزبورگ
استاد  لتونی،  کشور  از   ANDIS LĒNMANIS لیمانیس  اندیس   -4
برجسته هنر و عضو کمیته برگزار کننده پروژه فرهنگی »جشنواره رقص« در 
 »Jampadracis« لتونی و مدیر هنری گروه رقص های عامیانه با عنوان
روسیه،  کشور  از    SERGEY GORBATOV گورباتوف  سرِگی   -5
سنت  ایفمن  بوریس  انستیتو  دپارتمان  در  محلی  های  رقص  هنر  استاد 
پترزبورگ روسیه، مدیر گروه اُپرا و خانه باله در دانشگاهی میخاییلوفسکی و 
همچنین استاد سابق گروه رقص کالسیک در دانشگاه Keumyung در 

کره جنوبی
دارای  روسیه،  کشور  از    DMITRII RYTOV ریتوف  دیمیتری   -6
آموزشی  علوم  دارای دکتری  و  روسیه  فرهنگ  فدراسیون  افتخاری  دکترای 

و استاد گروه هنرهای عامیانه انستیتو فرهنگ ایالتی سن پترزبورگ، برنده 
جایزه رئیس جمهور روسیه و قهرمان جهان در شانزدهمین دوره مسابقات 
دارنده  و  روسیه  در  سال 2017  نمونه  استاد  بلغارستان  در  فولکلور  جهانی 

جایزه اخالق در تدریس
 YAKOV از:  عبارتند  نیز  ژوری  هیات  افتخاری  اعضای  اسامی  و 
 DUBRAVIN )Russia(، LYUDMILA SHEPELEVA
 )Russia( ، ALEXEY ELIZAROV )Russia(، RAZIA

)ORLOVA )Russia
روزنامه کرمان امروز بدین وسیله برای اعضای این گروه آرزوی موفقیت می 
کند و امیدواریم که این فعالیت و موفقیت جهانی اولین و آخرین افتخار این 
گروه نباشد و در آینده شاهد سلسله موفقیت های این چهار نخبه کرمانی 
باشیم. همچنین امیدواریم که مسئوالن استانی نیز همانگونه که از ورزشکاران 
این استان تجلیل می کنند از این نخبگان هنری نیز تجلیلی در خور شان 
ایشان به عمل آورند. به امید روزی که عیار هنری در این سرزمین آنطور که 

باید عیان شود.

روایت »کرمان امروز« از حضور افتخارآفرین گروه موسیقی »اَرگ« در جشنواره بین المللی »اینترفولک« روسیه 
و کسب سه عنوان مهم جهانی و دریافت نشان درجه یک هنری:

شب پُرافتخار کرمان در روسیه
به قلم 

محمد فتح نجات

سرویس علم و سالمت کرمان امروز

این یک واقعیت انکارناپذیر است که ساعت ها پشت میز نشستن می تواند 
آسیب ها و عوارض بسیاری را برای سالمت بدن ما به دنبال داشته باشد.

 امروزه بیشتر افراد حدود ۸ ساعت از زمان روزانه خود و یا حتی چیزی 
همین  و  می کنند  کردن  کار  و  نشستن  میز  پشت  را صرف  آن  از  بیشتر 
موضوع نیز مسائل و مشکالت بسیاری را برای بدن آن ها به وجود می آورد، 
مسائلی اعم از فشار خون، بیماری های قلبی و عروقی، سرطان و... همه و 
همه برخی از اثرات ساعت ها پشت میز نشستن، آن هم بدون تحرک است.

کار  که  خواست  شما  از  مسائل  این  از  جلوگیری  برای  نمی توان  طبع  به 
ارائه  با  می توان  مقابل  در  دهید،  کاهش  را  خود  کاری  زمان  یا  و  نکنید 
راه حل هایی تالش کرد که با انجام حرکاتی کششی در طول روز عضالت 
کم تحرک را به کار بیندازید و تأثیرات منفی ساعت ها پشت میزنشینی را 
کاهش داده و خنثی نمایید. در این مطلب همراه ما باشید تا در این رابطه 

بیشتر صحبت کنیم.
قانون ۵۰ دقیقه

آن  انجام دهید  زمان پشت میزنشینی  در  باید  که  کار هایی  اولین  از  یکی 
است که هر 50 دقیقه یک بار از جای خود بلند شوید و کمی حرکت کنید. 
بهتر است در این فاصله زمانی چیزی حدود 10 دقیقه بدن خود را حرکت 

داده و استراحت کنید.
با حرکات  کنید،  پیاده روی  و کمی  برخیزید  از جای خود  که  است  بهتر 
این  انجام  کنید.  خارج  بی تحرکی  از  و  دهید  حرکت  را  بدنتان  کششی 
فعالیت های چنددقیقه ای آن قدر واجب است که حتی اگر یادتان می رود 

بهتر است که برای یادآوری آن ساعت خود را تنظیم کنید.
 تعهد به پیاده روی

تأثیرات  پیاده روی ساده چقدر می تواند  نمی دانند که یک  افراد  از  بعضی 
چه  که  نباشد  مهم  خیلی  شاید  باشد.  داشته  دنبال  به  را  شگفت انگیزی 
هم  کوتاهی  حتی  زمان  هر  که  است  بهتر  اما  می کنید،  پیاده روی  میزان 

دهید.  حرکت  را  خود  بدن  و  بروید  روی  پیاده  سراغ  به  کردید  پیدا  که 
فاصله های زمانی بعد ناهار، پارک کردن ماشین تا درب منزل، پیاده روی در 
طول خیابان و... همه و همه هر چقدر هم که کوتاه مدت باشند می توانند 

تأثیر خود را به جا بگذارند.
باال و پایین رفتن از پله ها

طبیعتاً الزم نیست که شما در طی روز افزون بر 15 بار پله های شرکت و 

ساختمان خود را باال و پایین بروید! اما استفاده از برخی فرصت های کوتاه 
نیز کار هوشمندانه ای است که نباید از خیر آن به همین راحتی ها بگذرید.
شما می توانید به سراغ ساده ترین فعالیت روزانه که شاید به نظرتان خیلی 
هم بی اهمیت بیاید بروید و بدنتان را حرکت دهید. کافی است باال و پایین 
رفتن از پله های آپارتمان خود را به هر اندازه ای هم که شده به عنوان یک 
عادت حفظ کنید و از تأثیرات منفی ساعت ها پشت میز نشستن رها شوید.

 استفاده مفید از تبلیغات
و  آگهی  تعدادی  با  احتماالً  فعالیت های کاری  از  بسیاری  میان  امروزه در 
تبلیغات بر خواهید خورد که شاید حتی شما را کالفه کنند و بخواهید هر 

جوری که شده از شرشان خالص شوید.
تماشای  به  را  دقایقی  باید  شوید  سایت  وب  یک  وارد  بخواهید  اگر  مثال 
آگهی های موجود در آن بگذرانید و بعد به کار خود برسید، اما باید بگوییم 
و  بشمارید  نیز غنیمت  را  آگهی ها  تماشای  زمان  که شما می توانید حتی 
را  خود  بدن  کششی  حرکاتی  با  و  شوید  بلند  خود  جای  از  آن  طول  در 

استراحت دهید.
اهمیتی ندارد که مدت زمان این استراحت چقدر کوتاه باشد، این مهم است 

که شما بتوانید از این فرصت بهترین استفاده را داشته باشید.
تمرین های ورزشی تمام بدن

بهتر است که در طول روز خود ساعت هایی را خالی کنید و آن را صرف 
حرکات  انجام  با  می توانید  شما  نمایید.  خود  بدن  تمام  برای  ورزش هایی 
کار  به  را  خود  بدن  عضالت  تمامی  و...  شنا  یوگا،  پیالتس،  ورزش های 

بیندازید و آن ها را از کوفتگی و آسیب در امان نگه دارید.
 یوگا روی صندلی

حاال که صحبت از یوگا شد بد نیست به این موضوع نیز اشاره کنیم که شما 
می توانید حتی وقتی بر روی صندلی نشسته اید نیز حرکات یوگای خود را 
انجام دهید. الزم نیست که برای این کار به دنبال راه های خیلی حرفه ای و 
عجیب و غریب باشید، کافی است یک جست وجوی ساده در اینترنت داشته 

باشید و حرکات نشسته یوگا را یاد بگیرید.

انجام حرکات کششی
ساعت ها  که  کسانی  برای  انجام حرکات کششی  گفته شد  که  همان طور 
پشت میز می نشینند از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. در اینجا برخی 

از این حرکات را معرفی می کنیم:
حرکات  راحت ترین  از  یکی  نشسته:  صورت  به  فقرات  ستون  چرخش   •
کششی که می توانید در زمان پشت میز نشستن انجام دهید آن است که 
در همان حالت نشسته شانه ها و کمرتان را به صورت عمود بر پشت صندلی 

قرار دهید، صاف بنشینید و پاهایتان را نیز بر روی زمین قرار دهید.
این کار  به سمت صندلی بکشید.  را  بازو ها بچرخید و خود  با کمک  بعد 
را به هر دو طرف بدن انجام دهید و ستون فقرات، سینه و گردن خود را 

کشش دهید.
• پیچش گردن: یکی دیگر از حرکاتی که برای کشش عضالنی در زمان 
شما  است.  گردن  پیچش  داد  انجام  می توان  پشت میزنشینی  ساعت ها 
می توانید برای باز کردن عضالت گردن خود به صورت صاف بر روی صندلی 

بنشینید و پاهایتان را بر روی زمین قرار دهید.
چانه تان را به سمت سینه بیاورید و گوش سمت راست خود را بر روی شانه 
سمت راست بچرخانید. برای آنکه کشش شما افزایش پیدا کند می توانید 
دست چپتان را بر روی شانه راست قرار دهید و دست راست را باالی گوش 

چپ قرار دهید و به آرامی فشار را با دست بر روی سر خود انتقال دهید.
 • کشش انگشتان: قطعاً انگشتان شما نیز بخش مهم دیگری هستند که 
احتیاج به کشش و حرکت دارند. شما می توانید برای انجام حرکات کششی 
انگشتان بایستید و هر دو دست خود را بر روی میز قرار دهید. کف دست ها 

را رو به پایین و نوک انگشتانتان را به سمت بدن خود قرار دهید.
حاال به سمت جلو خم شوید و کشش را به دستان خود انتقال دهید. این 
کار باعث می شود که انگشتان شما بعد از ساعت ها تایپ کردن و نوشتن 
مقداری استراحت کند و سالمت خود را حفظ نماید. توصیه ما این است که 
انجام این حرکات را پشت گوش نیندازید و با کمک آن ها سالمت عضالت 

و بدن خود را حفظ نمایید.

چگونه می توان با تأثیرات ساعت ها پشت میز نشینی مقابله کرد؟ 


