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گذشت با افزایش بی رویه  که  هفته ای 
با  که   هفته ای  بود.  همراه  قیمت ها 
و  طال  قیمت  تومانی  هزار   100 افزایش 
باال رفتن قیمت دالر شروع و با افزایش 
5000 تومانی قیمت مرغ تمام شد. شرایط 
زندگی برای عده ای سخت بود، سخت 
تحمل  توان  دیگر  مردم  و  شد  هم  تر 
خود  زندگی  پیکر  بر  را  اقتصادی  فشار 
ندارند. قشر متوسط و کم در آمد جامعه 
کنون توان خرید خانه، طال و پس انداز  تا
کم کم به دوره ای وارد  نداشتند و حال 
که دیگر توان خرید مایحتاج  می شویم 
زندگی را هم ندارند و سفره مردم دیگر 
که نه، بلکه دارد جمع می شود  کوچک 
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اخبار استان

خبر
رییس کل دادگستری کرمان:

زندان جای اشرار و مفسدان 
اقتصادی است

اشرار، مفسدان  برای  زندان های کشور  انحصار  تاکید شده که  موحد گفت: 
اقتصادی، اخاللگران در نظم و امنیت کشور و متعرضان به جان و نوامیس 

مردم باشد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، یداهلل 
موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن گرامیداشت سالروز شهادت 
والمسلمین  االسالم  حجت  گفت:  ایشان  یاران  از  تن   ۷۲ و  بهشتی  شهید 
رئیسی، سکاندار کنونی نظام قضایی کشور؛ مبارزه مجاهدانه، قاطعانه و بدون 
مالحظه با مظاهر و اشکال فساد در دورن و بیرون از قوه قضاییه را آغاز کرده  

و با این اقدامات بارقه امید را در دل مردم روشن کرده اند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: اگر کشور و مردم بخواهند به 
وضعیت مطلوب در عرصه عدالت و به اهداف بلند شهدا به ویژه شهیدبهشتی 
دست یابند، باید در این مسیر پرخطر، خطیر و حساس از تمام ظرفیت های 
کشور در قوای مجریه و مقننه استفاده شده و آحاد مردم برای بستن منافذ و 

زمینه های فساد همکاری همه جانبه ای با قوه قضائیه داشته باشند.
والمسلمین  االسالم  قضاییه و حجت  قوه  این مطلب که  بر  تاکید  با  موحد 
رئیسی مصمم برای سالم سازی، شفافیت و توسعه دادرسی های الکترونیک 
دادرسی  یک  به  مردم  آسان  و  سریع  دسترسی  برای  کرد:  اظهار  هستند، 
عادالنه تالش بر این است که عدالت الکترونیکی در کشور محقق شود و در 

این رابطه اقدامات بسیار خوبی در کشور و استان کرمان انجام شده است.
و  پرونده ها   به  رسیدگی  روند  به  بخشی  دادرسی، سرعت  اطاله  کاهش  او 
کاهش جمعیت کیفری را از اولویت های قوه قضائیه برشمرد و تاکید کرد: در 
حوزه کاهش جمعیت کیفری تاکید بر این است که انحصار زندان های کشور 
برای اشرار، مفسدین اقتصادی، اخاللگران در نظم و امنیت کشور و متعرضان 

به جان و نوامیس مردم باشد.
مصمم  قضاییه  قوه  امروز  کرد:  تاکید  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
است در راستای منویات رهبری برای رونق تولید و جهش تولید چتر حمایت 

خود را بر سر مدیران اقتصادی و سرمایه گذاران بگستراند.
موحد به موضوع افشای حقوق بشر آمریکایی نیز اشاره و با بیان این مطلب 
که امروز در دنیا بر کسی پوشیده نیست که دولت مردان و هیات حاکمه 
آمریکا مظهر جنایات مختلف علیه بشریت هستند، تاکید کرد: امروز یکی از 
اقدامات ضد بشریت، اقدامات نژاد پرستانه می باشد، رفتار دولت آمریکا از 
ابتدا در برخورد با سرخپوستان و امروز در رفتار با سیاهپوستان از مظاهر بارز 

ضد حقوق بشری و نژاد پرستانه است.
او ادامه داد: اگر کشتار جمعی نقض آشکار حقوق بشر تلقی می شود ،مصادیق 
روشن و موارد واضح این اقدامات را در کارنامه دولت مردان آمریکا می بینیم 

و یکی از این موارد کشتار ۴ هزار و ۴۵۰ زن و کودک در یمن است.
عالی ترین مقام قضائی در استان کرمان اظهارداشت: اگر جنایت علیه صلح و 
امنیت مورد توجه قرار گیرد، کارگزاران آمریکایی اولین افرادی هستند که 

باید در برابر میز محاکمه بین المللی پاسخگوی اقدامات خود باشند.
موحد بیان کرد: اگر در موضوع حقوق بشر آمریکایی، جنایت جنگی و نسل 
کشی مورد اهتمام حقوقدانان دنیا قرار گیرد، آنچه در افغانستان، فلسطین، 

لبنان و سوریه رخ داده مصادیق روشنی از جنایات آمریکا است.
او به نقش آمریکا در تروریسم ملی و دولتی و جنایات آن ها در ابوغریب و 
گوانتانامو اشاره و بیان کرد: اقدامات آمریکائیان در این مناطق جنایت علیه 

بشریت بوده است.
ملت  به  نسبت  آمریکا  به جنایت های  کرمان  استان  دادگستری  رئیس کل 
ایران نیز اشاره و اظهار کرد: یکی از مصادیق اقدامات ضد حقوق بشر استکبار 
جهانی در مقابل ملت ایران این است که بالغ بر ۱۷ هزار نفر از کارگزاران و 
آحاد ملت به موجب توطئه های استکبار جهانی و ایادی او به شهادت رسیده  

و ترور شده اند.
موحد گفت: اگر در حوزه حقوق بشر آمریکایی موضوع سالح کشتار جمعی 
و استفاده از آن ها را مورد توجه قرار دهیم آنچه در ناکازاکی، هیروشیما و 

سردشت ایران رخ داد نشان از جنایات هیات حاکمه آمریکا دارد.
خلیج  آسمان  در  نفر   ۲۹۰ شهادت  و  مسافری  هواپیمای  سقوط  افزود:  او 

فارس نیز گویای جنایات دولت خبیث آمریکا علیه ملت ایران است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: با کمال تاسف آنچه موجب 
اول نقض  این است که متهمان ردیف  ننگ و خواری جامعه جهانی شده، 
قرار  برابر سایر کشور ها  در  بشر  درباره حقوق  قضاوت  مقام  در  بشر  حقوق 
گرفته اند که این موضوع برای وجدان های بیدار جامعه بشری بسیار سنگین 

است.
او تاکید کرد: دولت آمریکا بزرگترین مخالف دادگاه کیفری بین المللی بود 
برابر این دادگاه ایجاد می کند و امیدواریم  و امروز سخت ترین موانع را در 
و قضات  و حقوقدان  باشد  این موضوع  متوجه  بیدار جامعه جهانی  وجدان 
اراده جمعی به سمتی حرکت کنند که مظلومان  با یک  الملل  جامعه بین 
جهان شاهد محاکمه و مجازات شدید و عادالنه این جنایتکاران آمریکایی 

باشند.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی:  

سیرجان همچنان در وضعیت قرمز است
 

سخنگوی ستاد مقابله با کرونا سیرجان گفت: متاسفانه یکی دیگر از بیماران 
قطعی کرونا در سیرجان صبح امروز درگذشت.

در  کرونایی  فوتی  ششمین  خبر  به  اشاره  با  پور«  موقری  »محمد  دکتر 
سیرجان افزود: این بیمار خانمی ۵۰ ساله ای بود که با عالئم اولیه و درگیری 
شدید ریوی به خاطر ابتال به کروناویروس از ۱۳ خردادماه در بخش آی.سی.
قرار  درمان  تحت  بالفاصله  و  مثبت شد  آزمایشگاهی اش  نمونه  بستری،  یو 
گرفت. اما متاسفانه با وجود تالش فراوان کادر درمانی، امروز در اثر بیماری 

کرونا فوت کرد.
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سیرجان ادامه داد: این بیمار فوت 

شده سابقه بیماری های زمینه ای نداشته است.
وی ضمن اشاره به افزایش صعودی آمار کرونا در سیرجان و ادامه وضعیت 
قرمز این شهرستان در ارزیابی خطر بیماری کرونا تاکید کرد: اکنون ماسک 
در  و  اجتماعی  فاصله  ویروس همچون  به  ابتال  از  برای جلوگیری  پوشیدن 
آب  پرتاب  نتیجه  در  ویروس  کرونا  که  چرا  است،  موثر  بسیار  ماندن  خانه 
دهان و بینی به هر طریق؛ صحبت کردن، سرفه و عطسه افراد مبتال در هوا 
پخش می شود و استفاده از ماسک جلوی ابتال به کرونا را تا میزان زیادی 

خواهد گرفت.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تعداد موارد بستری مبتال به 
کرونا در حال حاضر در استان کرمان را ۱۵۷ نفر ذکر کرد.

اظهار  خبری  نشست  در  شفیعی  مهدی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
به کرونا در  بستری قطعی مبتال  موارد  تعداد  کرد: در حال حاضر 

بیمارستان های استان کرمان ۱۵۷ نفر است.
علوم  دانشگاه های  سطح  در  بستری  مثبت  موارد  تفکیک  به  وی 
حوزه  از  بستری  موارد  گفت:  و  پرداخت  کرمان  استان  پزشکی 
نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۵۴ 
نفر،   ۳۶ جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه  حوزه  نفر،   ۱۳ رفسنجان 

حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم ۹ نفر و حوزه دانشکده علوم پزشکی 
سیرجان ۴۵ نفر است.

شفیعی گفت: تعداد کل موارد بستری دارای تست مثبت کرونا در 
استان کرمان از ابتدای اپیدمی تاکنون هزار و ۴۵۶ مورد است.

وی بیان کرد: موارد جدید بستری در بیمارستان های استان کرمان 
۶۹ نفر شامل ۲۹ مورد از حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، یک 
حوزه  مورد   ۳۲ رفسنجان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  حوزه  از  مورد 
علوم  دانشکده  حوزه  مورد  هفت  و  جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه 

پزشکی سیرجان است.

با  جدی  برخورد  از  جیرفت  شهرستان  بهداشت  مرکز  رییس 
متخلفان فاصله گذاری اجتماعی با دریافت پیام از طریق شماره 

۱۹۰ خبر داد.
»فرزانه برخوری« در گفت وگو با ایسنا معرفی متخلفان فاصله 
با ارسال پیام  گذاری اجتماعی را در سطح شهرستان جیرفت 
به شماره  ۱۹۰ را از مردم خواستار شد و گفت: اماکن عمومی، 
آموزشی،  کالسهای  دانشگاه ها،  مدارس،  مساجد،  خرید،  مراکز 
اتوبوس ها،تاکسیها سوپر مارکتها، اغذیه فروشی ها و رستوران ها 
نکردن  رعایت  صورت  در  حومه  و  جیرفت  شهرستان  در 
دستورهای بهداشتی میتواند کانون شیوع و انتقال ویروس کرونا 

باشند.
وی از  شهروندان به عنوان بازرسان افتخاری بهداشت محیط 

صورت  در  شهرستان  سطح   در  شهروندان  افزود:  و  کرد  یاد 
عنوان شده  که  مراکزی  در  بهداشتی  تخلف  گونه  هر  مشاهده 

میتوانند با ارسال پیام به شماره ۱۹۰  موارد را اعالم کنند.
برخوری از برخورد جدی با تهدیدکنندگان سالمت عمومی خبر 
به  بهداشتی  بازرسان  پیام،  اولین  دریافت  با  کرد:  اظهار  و  داد 
مکان مورد نظر اعزام خواهند شد و  جهت پلمب مرکز متخلف 

اخطار داده می شود. 
مردم  مشارکت  بر  جیرفت  شهرستان  بهداشت  مرکز  رییس 
گذاری  فاصله  و  بهداشتی  اصول  رعایت  به  یکدیگر  دعوت  در 
اجتماعی تاکید کرد و افزود: مشارکت مردم به عنوان گامی مهم 

در پیشگیری از انتقال ویروس منحوس کرونا است. 
 وی استفاده از ماسک در مکان های شلوغ و پرتردد را یادآور 

شد و گفت: مردم در صورت بیرون آمدن از منزل ضمن استفاده 
و  آب  با  یا  و  ضدعفونی  مرتب  را  خود  دستان  باید  ماسک  از 

صابون شست و شو دهند.
از  قدردانی  ضمن   جیرفت  شهرستان  بهداشت  مرکز  رییس 
برای  کارشناسان  دیگر  و  محیط  بهداشت  کارشناسان  زحمات 
نظارت بر رعایت اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در 
فریضه عبادی سیاسی نمازجمعه گفت: فاصله گذاری اجتماعی 

در کاهش آمار شیوع بیماری کرونا تأثیر بسزایی دارد. 
در   ۱۹ کووید  به  مبتالیان  آمار  صعودی  سیر  از  برخوری 
انتظار است همه  افزود:  و  نگرانی کرد  ابراز  شهرستان جیرفت 
شهروندان نکات بهداشتی که روزانه از رسانه ملی، خبرگزاری 

ها و سایر رسانه ها اعالم می شود، عمل کنند.

 نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان با تاکید بر این مطلب 
باشند،  باید به کنترل قیمت ها توجه ویژه ای داشته  امر  که مسئوالن 
گفت: بخشی از گرانی ها جنبه جهانی دارد اما بخش قابل توجهی از آن 

به دلیل بی توجهی و فقدان برنامه است.
به گزارش ایرنا، حجت االسالم و المسلمین علیدادی سلیمانی در آئین 
این هفته نماز جمعه کرمان ضمن دعوت همگان به رعایت تقوای الهی 
افزود: دولت، مجلس و کسانی که در این عرصه توانمند هستند باید به 
فکر مردم باشند و جلوی گرانی های افسارگسیخته را در این شرایط که 

کشور دچار آسیب جدی و مبارزه با بیماری کرونا است را بگیرند.
وی اظهارکرد: تقاضای ما از همه مردم این است که دستورات بهداشتی 
را با دقت رعایت و مراعات کنند تا کشور به فضل  خداوند از بالی کرونا 

عبور کند.
 امام جمعه کرمان به اهمیت دو نعمت  سالمتی و امنیت اشاره و بیان 
کرد: پس از ورود ویروس منحوس کرونا به کشور بسیاری از افراد احساس 

خطر کردند و اتفاقات بسیار زیادی رقم خورده است و باید به رعایت 
پروتکل ها برای عبور از این بیماری توجه ویژه ای صورت گیرد.

حجت االسالم و المسلمین علیدادی سلیمانی از اقدامات و تالش های 
مجموعه قضایی در استان پهناور کرمان نیز تقدیر کرد و گفت: هر چه به 
جلو می رویم، موضوع حقوق بشر آمریکایی خود را بیشتر نشان می دهد 
و رسوایی این حقوق بشر که در آن دفاع از بشر به هیچ عنوان فهمیده 
نمی شود و در عمل بیان تفکر پوشالی لیبرالیسم است را در دنیای امروز 

به خوبی نشان می دهد.
خطیب جمعه کرمان با اشاره به این مطلب که امروز بر رنگین پوستان 
در آمریکا چه می گذرد، گفت: امروز این افراد  ظالمانه در زیر پا و چکمه 
های ننگین پلیس آمریکا جان می دهند و این نگاه ظالمانه و توجه به 
حقوق بشر یک روزی در کشورهای جهان سوم خود را نشان می داد و 
امروز در قلب کشورهای مدعی مهد تمدن خود را ظاهر کرده  و آنها را 

در اوج وحشی گری می بینید.

حداقل  نکرده؛  هنری  دولت  گفت:  کرمان  اصناف  اتاق  رییس 
مالیات  بگوید  بود  این  واحدهای صنفی  جبران ضرر  برای  کار 

نپردازند یا بیمه کارگر را دولت بدهد.
»یوسف جعفری« در گفت و گو با ایسنا درباره تشدید نظارت 
بر واحدهای صنفی و رعایت پروتکل های بهداشتی اظهار کرد: 
پروتکل های بهداشتی به همه اصناف ابالغ شده و رعایت آن 
اتحادیه ها، واحدهای صنفی را رصد  اینکه  الزامی است ضمن 
می کنند و بازرسان اتاق اصناف نیز فعال است و خود دانشگاه 
می  کنترل  را  غذایی  مواد  واحدهای صنفی  میز  پزشکی  علوم 

کند.
وی با اشاره به اینکه نظارت بر ادارات به عهده بازرسی استانداری 
بوده و  بر واحدهای صنفی در دستور کار  افزود: نظارت  است، 
هست و کمرنگ نشده و اگر مورد خاصی وجود داشته باشد و 

مردم اطالع بدهند، پیگیری جدی خواهیم کرد.
جعفری تصریح کرد: به واحدهای صنفی تاکید و توصیه کرده 
ایم که مسائل بهداشتی را رعایت کنند که کار به پلمب واحد 
نکشد و اگر رعایت نشود، واحد صنفی متخلف پلمب خواهد شد 
و اگر تخلفات متعدد به چند واحد مربوط به یک صنف خاص 

باشد، آن صنف تعطیل می شود.
به  وارد شده  میزان خسارت  درباره  کرمان  اصناف  اتاق  رییس 
خسارت  میزان  کرد:  بیان  کرونا  ویروس  شیوع  پی  در  اصناف 
زیاد است و متاسفانه دولت هم جبران  به اصناف بسیار  وارده 

این خسارت برای اصناف کاری نکرده است.
وی افزود: دولت اعالم کرد اگر واحد صنفی کارگرش را اخراج 
نکرده باشد، بیمه کارگر را می پردازد و آن صنف نیز تا پایان 
سال کارگر را حفظ کند و مقرر شده به ازای هر کارگر ۱۲ تا ۱۶ 

میلیون تومان تسهیالت با نرخ سود ۱۲ درصد به این واحدهای 
صنفی بپردازد.

جعفری تصریح کرد: دولت هنری نکرده؛ حداقل کار برای جبران 
بیمه  یا  نپردازند  مالیات  بگوید  بود  این  صنفی  واحدهای  ضرر 

کارگر را دولت بدهد.
رییس اتاق اصناف کرمان با اشاره به اینکه واحدهای صنفی با 
مشکالت زیادی مواجه شده و به سمت تعطیلی می روند افزود: 
برخی در چهار ماه اخیر نتوانستند اجاره محل خود را پرداخت 
اعالم  وام  و  نداشتند  کارگر  و  بوده  فرما  برخی خویش  و  کنند 
شده از سوی دولت هم به این واحدها تعلق نگرفته است. دولت 
حداقل باید به این واحدهای تولیدی وام بدهد که بتوانند از این 
بحران خود را نجات دهند اما تا االن اتفاقی نیفتاده و عمال هیچ 

کاری برای اصناف صورت نگرفته است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد:

بستری شدن 157نفر به دلیل ابتالء به کرونا در بیمارستان های کرمان 

رییس مرکز بهداشت شهرستان جیرفت خواستار شد:

معرفی متخلفان فاصله گذاری اجتماعی به »1۹۰«

امام جمعه کرمان:  

مسئوالن به کنترل قیمت ها اهتمام ورزند

رییس اتاق اصناف کرمان :

برای جبران ضرر واحدهای صنفی، مالیات نگیرید
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قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !

یادداشت های 
گاه و بی گاه

کم کاری 
بیست  روز  شبانه  در  فرد  هر  مفید  کار  که  خواندم  جایی  در 
این  به  به خود رجوع کردم و حساب کردم و  دقیقه است. 
آیم  می  بیرون  روشن  تاریک  هوا  از صبح  رسیدم؛  رزومه 
استراحت  تا عصر کار می کنم و عصر هم یک ساعتی  و 
و دوباره تا پاسی از شب کار را ادامه می دهم ولی باز هم 
نگاه  هم  اطراف  به  کنم  کار  بیشتر  تا  ام  داده  قول  خود  به 
کردم دیگران هم همین وضعیت را داشتند تا دیروز به خانه 
همسایه که تازه بازنشسته شده بود دعوت شدم. شب رفتم 
انداخت  گل  حرفها  پذیرایی  از  بعد  بودند  ها  همسایه  همه 
و همین سوال مطرح شد. میزبان خواست برای اینکه ما از 
شبهه درآییم بر آن شد رزومه کاری خود را در حال حاضر 
تعریف کند. پس گفت من االن در دو سمت مدیریتی، سه 
سمت معاونت، دو سمت سرپرستی و چند سمت مشاوره ای 
مشغول کار هستم که اگر بخواهیم حساب کنیم اگر تعداد 
ساعات یک روز به اندازه ساعات یک هفته هم بود وقت 
کم می آوردم من که بعد از صحبتهایش شرمنده شدم و با 
خود گفتم مگر یک نفر چه اندازه می تواند کار کند چرا 

توقع زیادی!

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

تغییر؛

 حاکم طبیعت
شرایط  و  ها  زمان  در  محرک  یک 
و  متفاوت  های  پاسخ  شاید  مختلف 
به طوری که یک  کند  دریافت  متضاد 

نگاه خاص در یک زمان باعث دلبستگی بوده و در زمانی 
دیگر مایه ی تمسخر است. به هر حال همانطور که انسان 
لحظه در  به  لحظه  تغییر هستند زندگی هم  از  ناگزیر  ها 
معنایی دیگر  است و حتی تصویرها  و تحول  تغییر  حال 
نابود  بر  اما قضاوت های متفاوت دلیل  گونه می گیرند. 
کنار  نیز  تازه  معناهای  با  باید  بلکه  نیست  جهان  شدن 
آمد. براساس تعلیمات و تجربیاتی که در مغز جا گرفته 
هر کسی مختار است که معنای دلخواه خود را برداشت 
کند اما باید مراقب بود که از راه صحیح خارج نشد. این 
تعمیم  آن  ثابت  قوانین  و  فیزیک  به  توان  نمی  را  نظریه 
داد زیرا جبر همیشه بر طبیعت حاکم بوده و  نمی توان 
انتظار داشت که یک بار با باریدن برف هوا سرد و باری 
دیگر گرم شود و همراه با گوله های برف گل ها بشکفد 
طبیعت حاکم  قانون  بر  جبر  باشد.  نشسته  ثمر  به  یاانارها 
است تا جهان نظم مشخصی داشته باشد اما جبر نمی تواند 
بر حال و هوای دل آدم حکومت کند و البته که حال بد 
و خوبمان به نگاه خودمان بستگی دارد. انسان قادر است 
گاهی  باید  ببیند  را خوب  بدها  و  دیده  بد  را  که خوب 
متفاوت  متفاوت دیده و  ما را  بدهیم که  به دیگران حق 
قضاوت کنند و حتی راهشان را از ما جدا کنند نباید به 
اثبات  برای  و  با جهان جنگید  ها  تعویض  اینگونه  خاطر 
جبر  نباید  گرفت.  نادیده  را  دیگران  حقوق  حقوقمان 
به  باید  بلکه  کرد  تحمیل  ها  انسان  حقوق  بر  را  طبیعت 
دیگران حق آزادی دیدگاه داد حق خواستن و نخواستن 

داد و به نگاهی که دارند احترام گذاشت.
محدود به دیدار جهنم شده بودم 

در باغ بالیای تو آدم شده بودم 
با هر قدمی روی زمین لرزه بر اندام 
تاریک ترین زلزله ی بم شده بودم

به قلم 
مهناز سعید 

نقش موثر قصه درمانی در تربیت کودکان 
سرویس فرهنگی – اجتماعی کرمان امروز

یکی از رایج ترین راه های انتقال تجربه،قصه گویی است 
که نقش مهمی در تعلیم و تربیت کودکان دارد و سبب 

ارتقای بهداشت روانی آنها می شود.
پزشکی  علمی  گروه  کلینیک  گزارش خبرنگار حوزه  به 
باشگاه خبرنگاران جوان، قصه گویی قدمتی چندین هزاره 
ساله دارد به طوری که نیاکان ما در روزگاران قدیم نکات 
آموزشی، آداب و رسومشان را در شب نشینی های خود از 
می کردند،  منتقل  دیگر  نسلی  به  نسلی  از  قصه ها  طریق 
والدین  راحت تر  و  بیشتر  دسترسی  دنبال  به  امروزه  اما 
به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، پخش قصه های 
که  مختلف  انیمیشن های  وجود  کودکان،  برای  صوتی 
قصه های گوناگون را روایت می کنند و مشغله زیاد والدین، 
قصه گویی برای کودکان نسبت به گذشته کم رنگ تر شده 

است.
فواید  به  نسبت  والدین  اگر  که  است  حالی  در  این 
قصه گویی برای کودکان آگاه باشند و بدانند این کار چقدر 
برای کودکان و حتی خود والدین لذت بخش است، شاید 

این امر را جدی تر بگیرند.
مهارت های  و  ارزش ها  آموزش  در  قصه ها  تاثیر 

زندگی به کودکان
نازنین دسترنج، کارشناس ارشد مشاوره خانواده و مشاور 
و درمانگر کودک در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان 
مهارت های  و  ارزش ها  آموزش  در  قصه ها  تاثیر  درباره 
می توانند  امروزی  والدین  کرد:  اظهار  کودکان  به  زندگی 
و  گفتن  نه  قدرت  مانند  زندگی  مهارت های  و  ارزش ها 
قصه ها  قالب  در  غیر مستقیم  به شکل  را  مدیریت خشم 
هم  مشاوران  و  درمانگران  بدهند.  آموزش  فرزندانشان  به 
از قصه ها کمک می گیرند تا بسیاری از مشکالت رفتاری 
و اختالالت کودکان را برطرف کنند. نکته اصلی که باید 
در قصه گویی به آن توجه کرد، این است که قصه ها باید 
لذت  آنها  شنیدن  از  کودکان  به طوری که  باشند؛  جذاب 
ببرند. از فواید قصه گویی می توان به رشد ذهنی و عاطفی 

کودکان اشاره کرد.
قصه گویی را از چه سنی برای کودک آغاز کنیم؟

دسترنج بیان کرد: قصه گویی را می توان از دوران نوزادی 
یا  نوزاد  که  است  ممکن  البته  کرد  آغاز  جنینی  حتی  و 
جنین محتوای قصه را متوجه نشود، ولی با آهنگ صدای 
مادر احساس آرامش می کند و از همان زمان با قصه ها و 
داستان ها آشنا می شود. قصه گویی همچنین ارتباط مثبت 
بین مادر و فرزند را تقویت می کند. مادران به مرور زمان و 
هنگامی که کودکشان به سن سه تا چهار سالگی می رسد، 
می توانند قصه های متنوع تری را برای فرزندشان بگویند و 

زمان بیشتری را به قصه گویی اختصاص دهند.
کالمی  مهارت های  تقویت  در  قصه گویی  تاثیر   

کودک
او افزود:کودک از طریق قصه گویی به تدریج با واژه ها و 
پیدا  افزایش  لغاتش  دایره  می شود،  آشنا  مختلف  کلمات 
می کند، مهارت های کالمی او تقویت می شود که این موارد 
از  کند.  زودتر صحبت  کودک  که  شده  موجب  می توانند 
سوی دیگر قصه گویی نقشی موثر در تقویت مهارت گوش 

دادن فعال و تمرکز کودکان دارد.
این مشاور و درمانگر کودک تاکید کرد: کودکان از سنین 
علت  به  سالگی  از چهار  قبل  ویژه  به  و  دبستان  از  پیش 
و  خیال  بین  تفاوت  نشدن  متوجه  و  عینی  تفکر  داشتن 
واقعیت به خوبی با شخصیت های داستان ارتباط برقرار و 
با آنها هم ذات پنداری کرده و از این طریق مشکالت خود 
را حل می کنند. کودکان به علت اینکه تجربه کافی ندارند 

و با بسیاری از مسائل در دنیای واقعی برای نخستین بار 
است که مواجه می شوند، بنابراین قصه ها کمک می کنند 
با  بشناسند،  به خوبی  را  پیرامون خود  تا کودکان محیط 
دنیای اطرافشان بهتر ارتباط برقرار کنند و تجربه بیشتری 

کسب کنند.
یاد  قصه ها  طریق  از  کودکان  کرد:  تصریح  دسترنج 
می گیرند که اگر در رسیدن به هدفشان شکست خوردند، 
ناامید نشوند و همچون قهرمان اصلی داستان تالش کنند 
برسند. کودکان همچنین نمی توانند  نتیجه مطلوب  به  تا 
طریق  از  بنابراین  کنند،  کنترل  را  خود  پیرامون  محیط 
برسند.  آرزوهایشان  به  می توانند  خیال پردازی  و  قصه ها 
از  و  تقویت  را  کودکان  تخیل  قوه  قصه گویی  طورکلی  به 
سوی دیگر هیجانات منفی ناشی از ناکامی ها را در کودکان 

تخلیه می کند، بنابراین کودکان به آرامش می رسند.
او گفت: اگر والدین قصد دارند که قصه های نوشته شده 
انتخاب  در  باید  بخوانند،  فرزندانشان  برای  را  کتب  در 
کتاب مورد نظر به عالیق فرزند خود و گروه سنی او توجه 
کنند. بهتر است قبل از اینکه داستان را برای کودکشان 
را  داستان  وقتی که  و  بخوانند  را  قصه  آن  کنند،  تعریف 
قصه  آن  بیان  از  خود  می کنند،  بازگو  فرزندشان  برای 
و  با هیجانات  متناسب  را  و لحن صدای خود  ببرند  لذت 
بهتر است که والدین،  اتفاقات داستان تنظیم کنند، ولی 
قصه مناسب فرزندشان را بسازند که برای این کار، داشتن 

شناخت کافی از روحیات کودک ضروری است.
انواع تیپ های شخصیتی

این مشاور و درمانگر کودک اظهار کرد: به طور کلی سه 
دارد.  وجود  لمسی  و  شنیداری  دیداری،  شخصیتِی  تیپ 
تیپ  دارای  کودک  برای  قصه  گفتن  هنگام  مثال  برای 
شخصیتی دیداری، باید بیشتر از محرک های بصری مانند 
آسمان  در  رنگی  و  زیبا  بال های  با  پرندگان  پرواز  دیدن 
استفاده کنند یا برای کودکی که تیپ شخصیتی شنیداری 
دارد، بهتر است هنگام قصه گویی، والدین صدا ها و نوا های 
را  رود  جریان  یا  پرندگان  آواز  صدای  همچون  مختلف 
که  موجب شده  کار  این  ببرند،  کار  به  بیشتر  جزئیات  با 
او  برای  برقرار کند و قصه  ارتباط  با داستان  بهتر  کودک 
جذاب تر می شود. ساخت قصه باید  به عالیق کودک توجه 

و قهرمان داستان هم بر این اساس انتخاب شود.
دسترنج بیان کرد: کودکان قبل از چهار سالگی به علت 
و  خیال  بین  تفاوت  نشدن  متوجه  و  عینی  تفکر  داشتن 
از  قصه ها  ساخت  در  که  است  بهتر  خوبی،  به  واقعیت 

قهرمانان  حیوانات  و  شود  گرفته  کمک  اشیا  و  حیوانات 
اصلی داستان باشند به این دلیل که کودکان بهتر با این 
به  همچنین  کودکان  می کنند.  برقرار  ارتباط  موجودات 
علت اینکه تفاوت بین خیال و واقعیت را متوجه نمی شوند؛ 
و  هم ذات پنداری  داستان  شخصیت های  با  کامل  طور  به 
جای  به  را  خود  آنها  عبارتی  به  می کنند،  همانندسازی 

قهرمانان اصلی داستان قرار می دهند.
هدف  باید  نخست  قصه  ساخت  برای  والدین  افزود:  او 
را  داستان  اجزای  کنند سپس  را مشخص  داستان  اصلی 
کنار هم چیده و قهرمانان قصه را انتخاب کنند. بهتر است 
که هدف پنهان بوده و به شکل غیر مستقیم بیان شود تا 
کودک برای شنیدن پایان داستان اشتیاق الزم را داشته 
و سال  برای کودک کم سن  باید  والدین  باشد همچنین 
داستان های ساده و کوتاه را تعریف کنند و به تدریج که 
کودک بزرگتر می شود، می توانند داستان های طوالنی تر و 

پیچیده تر را برای فرزندشان بیان کنند.
قصه ها  از  که  می توانند  والدین  کرد:  یادآوری  دسترنج 
برای مدیریت رفتار و احساسات فرزندانشان کمک بگیرند، 
بنابراین از جمالت طوالنی، خسته کننده و باید ها و نباید ها 
که  کنند  فراموش  نباید  والدین  می کنند.  استفاده  کمتر 
هدف اصلی از قصه گویی این است که کودکان از این کار 

لذت ببرند و ساعات خوشی را با آنها سپری کنند.
 قصه ها باید متناسب با سن کودکان باشند

مهشید فکری روانشناس کودک و نوجوان در گفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران جوان درباره قدمت قصه گویی اظهار 
کرد: قصه گویی از زمانی که بشر پا به عرصه حیات گذاشته، 
وجود داشته است. از روزگاران قدیم، افراد مفاهیم مختلف 
از نسلی  این قصه ها  را در قالب قصه آموزش می دادند و 
به نسل دیگر انتقال پیدا کرده است؛ به طوری که ما هم 
امروزه این داستان ها را برای فرزندانمان تعریف می کنیم.

او بیان کرد: قصه ها باید جذاب و متناسب با سن کودکان 
می کنند.  رفتار  داستان ها  اساس  بر  کودکان  زیرا  باشند، 
قصه ها باور هایی قوی را در آنها ایجاد می کنند که برای پی 
بردن این موضوع باید به عملکرد ضمیر ناخودآگاه توجه 
دقیق تر  را  غیرمستقیم  اطالعات  ناخودآگاه،  ضمیر  شود. 
دریافت کرده و برای آنها برنامه ریزی و بر اساس آنها رفتار 

می کند. 
این روانشناس کودک و نوجوان افزود: قصه ها به شکل 
غیر مستقیم مفاهیم مختلف را منتقل می کنند، بنابراین 
پیام های داستان ها بهتر بر ضمیر ناخودآگاه قرار می گیرند. 

والدین با آگاهی از مشکالت فرزندشان، قصه ای را برای 
کودکشان تعریف می کنند که بتوانند مشکل او را در قالب 
می شود  متوجه  کودک  بنابراین  بگنجانند،  قصه  در  پیام 
که تنها نیست و ندانسته های والدین را از خود برای آنها 

بیان می کند.
باالیی  شناختی  سطح  که  کودکانی  کرد:  تاکید  فکری 
شکل  تنها  و  نمی کنند  دریافت  را  داستان  پیام  ندارند، 
کودکی  برای  اگر  مثال  برای  می بینند.  را  قصه  ظاهری 
کنیم،  تعریف  را  خورده  ِکرم  و  پوسیده  دندان  داستان 
در  آینه  جلوی  دارد،  پایینی  شناختی  سطح  که  کودکی 
میان دندان هایش، ِکرم و خانه اش را جست وجو می کند، 
ولی کودکی که سطح شناختی باالیی دارد، پیام قصه را 
از  باید پس  بنابراین متوجه می شود که  دریافت می کند، 

مصرف هر وعده غذایی دندان هایش را مسواک بزند.
ایجاد  به  می توان  قصه گویی  فواید  از  کرد:  تصریح  او 
الگو های مثبت و موثر برای سالم زیستن و ارتقای بهداشت 
شنیدن  با  کودک  رشد،  فرآیند  در  است.  کودک  روانی 
داستان های مختلف تالش کرده تا مشکالتش را به راحتی 
برای خود  را  رویایی  زندگی  پردازی  با خیال  و  کند  حل 
به چنین زندگی  آینده  تا در  می سازد سپس سعی کرده 
برای  را  قصه هایی  باید  والدین  بنابراین  کند،  پیدا  دست 
فرزندشان تعریف کرده که محتوایی ارزشمند داشته باشند.

این روانشناس کودک و نوجوان درباره شخصیت انسان ها 
است،  کمال طلب  انسان ها  شخصیت  کلی  طور  به  گفت: 
بنابراین اگر قهرمان داستان کودک شخصیتی برتر داشته 
به  کودک  مثال  برای  می کند  الگوبرداری  کودک  باشد، 

والدینش احترام گذاشته یا به دیگران کمک می کند.
 چگونه قصه ها بر قلمروهای کودک اثر می گذارند؟

فکری اظهار کرد: قصه ها می توانند بر چهار قلمرو کودک 
اثر  شخصی(  و  فردی  بین  عاطفی،  شناختی،  )قلمرو 
بگذارند. کودک از طریق قلمرو شناختی، دنیای اطرافش 
بد  انسان هایی  جامعه  در  می شود  متوجه  و  می شناسد  را 
قلمرو  بنابراین  کند،  اعتماد  نباید  آنها  به  که  دارند  وجود 
شناختی تفکر نقاد کودک را تقویت کرده و موجب می شود 
تا  باشد  داشته  بهتر  عملکردی  مشکالتش  با  مواجهه  در 

مورد سوء استفاده قرار نگیرد.
او بیان کرد: قصه گویی در پاالیش عاطفی و هیجانی موثر 
ورزیدن  عشق  و  بیشتر  محبت  به  کودک  بنابراین  است، 
شنیده اند،  زیادی  قصه های  که  کودکانی  می شود.  دعوت 
عاطفی تر  خود  هم ساالن  بقیه  به  نسبت  معمول  طور  به 
هستند. به طور کلی ۶ سال نخست زندگی نقشی مهم در 

آینده کودک دارد.
این روانشناس کودک و نوجوان افزود: قصه گویی مهارت 
ارتباط موثر کودک را تقویت کرده، بنابراین او به راحتی با 

دیگران ارتباط برقرار می کند و اجتماعی تر می شود.
را شکل  کودک  قصه گویی شخصیت  کرد:  تاکید  فکری 
می دهد و بینش و بصیرت او را افزایش می دهد، بنابراین 

کودک زندگی و مشکالتش را بهتر درک می کند.
کودک  سن  با  متناسب  باید  قصه ها  کرد:  یادآوری  او 
باشند؛ برای مثال کتاب خردساالن باید پر از تصاویر رنگی 
بوده و نوشته های کمی داشته باشد، زیرا برای آموزش و 
تقویت خالقیت تصاویر از کلمات موثرتر هستند؛ محتوای 
کودک  برای  تا  بوده  خالقیت  از  پُر  و  جدید  باید  کتاب 
باید به خوبی معرفی  جذاب باشد؛ شخصیت های داستان 
شوند و اگر هدف از قصه، حل کردن مشکل کودک است، 
مسائل  همانند  داستان  اصلی  شخصیت  مشکالت  باید 
کودک باشد. اطالعات اولیه قصه باید مختصر و مفید بوده، 
اطالعات اضافی کودک را خسته می کند و عالقه او را به 
همه  نهایت  در  و  می دهد  کاهش  داستان  ادامه  شنیدن 
مشکالت موجود در قصه باید حل شوند و داستان پایانی 

خوش داشته باشد.

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت اول(آگهی مزایده
خرید لوازم آبیاری و اجرا 
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ژان آنوی و تصویر مواجهه انسان و سرنوشت

مرد بنا های ماندگار ایران کیست؟

سرویس ادبی – هنری کرمان امروز
 

مواجهه انسان با سرنوشتش موضوع اصلی نمایشنامه های 
ژان آنوی است. نمایشنامه نویس، کارگردان و داستان نویس 
فرانسوی که پول و عشق را موضوعات درجه دوم می داند 
که انسان را در ارتباط با آرزوها و سازش هایش بهتر نشان 

می دهند.
داستان نویس  و  کارگردان  نمایشنامه نویس،  آنوی  ژان 
فرانسه  بوردو  در  تیر(  )دوم  ژوئن ۱۹۱۰  در ۲۳  فرانسوی 
بود  موسیقی  به  مند  مادرش عالقه  به جهان گشود.  دیده 
امرار معاش  با خیاطی کردن  و ویلون می نواخت و پدرش 
می کرد. آنوی تحصیالت خود را در مدرسه کلبر گذراند و 
در ۱۲ سالگی، نخستین شعرش را سرود و در ۱۶ سالگی 
نمایشنامه ای را با عنوان " زن روی بخاری " به رشته تحریر 
تئاتر  به  دبیرستان  دوره   در  تحصیل  با  هم زمان  درآورد. 
در   ۱۹۳۰ و   ۱۹۲۹ سال های  در  سپس  و  شد  عالقه مند 
ُکمدِی شانزه لیزه مشغول به کار شد اما پس از مدتی برای 
آن که بتواند تمام وقت خود را صرف نوشتن کند از این کار 

کناره گیری کرد.
دنیای  و  رفت  فرانسه  تئاتر  مهد  پاریس  به  جوانی  در 
جادویی تئاتر، او را شیفته خود کرد و با مطالعه آثار بزرگان 

نمایشنامه نویسی به دنیای جدیدی از هنر گام نهاد.
آثار آنوی

اجرای  با   ۱۹۳۷ سال  در  او  واقعِی  موفقیِت  نخستین 
نمایشنامه  "مسافر بی توشه" در تئاتر ماتوَرن رقم خورد. در 
چهارم فوریه  ۱۹۴۴ برجسته ترین نمایشنامه  خود "آنتیگون" 
از  اقتباسی  اثر  این  برد.  صحنه  روی  به  آتُلیه  تئاتر  در  را 
نمایشنامه  "آنتیگونه" اثِر سوفوکل نمایشنامه نویِس مشهوِر 
از  الهام  با  را  نمایشنامه  این  آنوی  است.  باستان  یوناِن 
شرایط جنگ جهانِی دوم و اشغاِل فرانسه به وسیله ارتش 
نماد  به  جوان  آنتیگوِن  و  درآورد  تحریر  رشته  به  آلمان 
آزادسازی،  از  پس  شد.  تبدیل  اشغال  دوراِن  در  مقاومت 

خودش  که  نوشت  نمایشنامه هایی  متناوب  طور  به  آنوی 
“سیاه”،  نمایشنامه های  کرد:  دسته بندی  این گونه  را  آن ها 
و  “ِسّری”  ل”،  “ُمَبَدّ “نابهنجار”،  “درخشان”،  “صورتی”، 
“شوخ”. او این دسته بندی را بر حسب میزاِن درنده خویی، 
این  در  وی  داد.  انجام  آثار  این  در  موجود  بدبینِی  و  نفاق 
آن  از  که  کرد  خلق  متعددی  موفق  نمایشنامه  های  مدت 
 ،)۱۹۴۷( قصر«  به  »دعوت  چون  آثاری  به  می توان  میان 
»َچکاوک« )۱۹۵۲(، »بیتوِس بیچاره یا شاِم سرها« )۱۹۵۶( 
و »بِِکت یا فخِر خداوند« )۱۹۵۹( اشاره کرد. آثاِر آنوی در 
پوشِش نوعی شک گرایی، بیان گِر یک بدبینِی عمیق هستند. 
او نبردهای پرشوری را به تصویر کشید که در آن ها ُخلوص 
و آرمان گرایی در مواجهه با واقع گرایی و فرومایگی در هم 

می شکنند.
 اندیشه آنوی

آنوی نحوه تحصیل و چگونگی عالقه اش به تئاتر را اینگونه 
روایت می کند: "من بی استاد بزرگ شدم و تا سال ۱۹۲۸ 
"کلودل" را درست نمی شناختم و آثار پیرآندللو و برنارد شاو 
را در جیب داشتم. اما با وجود این تنها بودم، تنها با ترسی 
و  تئاتر  به  عشق  با  و  تنها  می شوم  ساله   ۲۰ زودی  به  که 
تمام ناپختگیم در شرایطی که در تئاترها، نمایش های عادی 
اجرا می شد، چه کسی می توانست راهنمای من باشد، ۱۸ 
ساله، تحصیل نکرده و برای معاش سرگردان و این ترسی 

بی پایان بود..."
نام  به  نمایشنامه اش  نخستین  میالدی   ۱۹۳۲ در 
بعد  ماه  چند  شد.  مواجه  شکست  با  الل«  »هومولوِس 
نمایشنامه  "ِهرمین" را منتشر کرد. ژان آنوی که در طول 
از  برخی  اجرای  با  نوشت  نمایشنامه   ۳۰ از  بیش  حیاتش 
آثارش در کشورهای مختلف زود به شهرت جهانی رسید. 
وضع  از  که   تصویری  خاطر  به  نمایشنامه نویس  این  آثار 
از  همچنین  و  می دهند  خود  دنیای  با  او  رابطه  و  انسان 
او  ارزش های نمایشی درخور توجه هستند؛  لحاظ شکل و 
با انسان و مقامش در دنیا سر و کار دارد. مواجهه انسان با 
سرنوشتش موضوع اصلی نمایشنامه های آنوی است؛ پول و 

عشق، موضوعاتی درجه دوم هستند که انسان را در پیوند با 
آرزوها، سازش ها، بزرگی و پستی هایش بهتر نشان می دهند.

یکسان  معموال  آثارش  در  آنوی  اصلی  دید  چند  هر   
هستند؛ اما در آثار مختلفش برداشت ها و نقطه نظرها تغییر 
می کنند. از نظر او کسی که بتواند در خالل سه ساعت کاری 
کند که مردم گرفتاری هایشان را فراموش کنند و مرگ را از 
یاد ببرند، بدون شک کاری بزرگ انجام داده است و بهتر از 
این چیزی وجود ندارد. او معتقد است کار تئاتر طرح افکار 
مذهبی، سیاسی یا فلسفی نیست، تئاتر، طراح اندیشه شبیه 
به واقعیت یا ضرورت ایجاد پیچیدگی یا دادگاهی برای شرح 
و تفصیل نیست. او اصرار دارد که اساساً کار تئاتر این است: 

"بازی آزادانه عقل".
صرفاً  نویسنده ای  آنوی  آیا  است:  این  مهم  پرسش  اما 
او  به  که  می دهد  را  امکان  این  اینکه  یا  »تسکین گرا«ست 
فلسفی  افکار  که  کنیم  نگاه  نمایشنامه نویسی جدی،  چون 
همه حقایق شناخته شده  می کند؟  تعبیر  را  متافیزیکی  و 
درباره زندگی آنوی نشان می دهد که او دراماتیست ِ موفق در 
میدان عمل بوده است و اگر که به مضامین نمایشنامه هایش 

همه  که  می بینیم  »ک ُر«  گروه  رهبر  مثل  را  او  کنیم،  نگاه 
درباره  که  آنچه  برخالف  او  است.  مردم  تسکین  او  تالش 
فراموش می کنند؛  را  تئاتر می گوید که مردم در آن مرگ 
به  و  دارد  دلزدگی  و  ناامیدی  از  حکایت  کارهایش  بیشتر 
مساله مرگ انسانی با عمق هر چه بیشتر نگاه می کند. در 
آن  شاهد  بازیگری«  »کالس  و  »فارویل«  نمایشنامه های 
هستیم که این ۲ نمایشنامه با خودکشی تمام می شود. در 
نمایشنامه »آنتیگونه« و »اوریدیس« مرگ را بهترین چیز 
این  به  ژانت«  و  »رومئو  نمایشنامه  در  که  آنجا  تا  می داند 
نتیجه می رسند، بهترین راه حل غرق کردن خودشان است.

در آثار او خودکشی مفهومی اجتماعی پیدا می کند چرا که 
دائماً و به طور منظم به قصه تجربه تراژیک نزدیک می شود. 
و  ندارد  وجود  مبارک  ازدواج  آنوی،  نمایشنامه های  در 
به استثناء ژنرال در نمایشنامه »گیج« کارکتری را نمی بینیم 
که کودکانش را دوست داشته باشد و نقشی جز اورنیگل را 
پیدا نمی کنیم که از عمل خود راضی باشد. شخصیت های 
کمی هستند که از لذت های انسانی خوششان بیاید. توماس 
بکت تنها شخصیتی است که عالقه مند به سیاست است، با 

این حال به سرعت آن را کنار می گذارد آن گاه که فرصتی 
برای خودکشی پیدا می کند.

 جامعه ای که شخصیت های آنوی در آن زندگی می کنند، 
خشن، بی رحم و قساوت پیشه است، مثل آدم های نمایشنامه 
بی ریشه ای که  و  با حمایت های سست  بیچاره".  "بیتوس 
مردم برای رهایی از رسوایی های آرمانگرایی یا آنارشیسم 
می کنند. این درست شبیه نظام اجتماعی است که کرئون 
در نمایشنامه "آنتیگونه" از آن دفاع می کند بی آنکه نشانی 
از عدالت یا انسانیت داشته باشد. ر.م. البریه درباره کارهای 
جایگاه  از  تحلیلی  آنوی  »آثار  است:  نوشته  چنین  آنوی 
می کند،  نفی  را  او  بودن  »تسکین گرا«  و  است  » انسانی« 
او  ارزش  بلکه  ندارد،  مردم  با  منافقانه  برخوردی  که  چرا 
را در جایگاهی واال قرار می دهد. تصویر رومانتیکی که او 
از نظر  او.  ارایه می کند، چیزی نیست، مگر زمینه خیزش 
آنوی تنها راه نجات انسان عشق است و انسان می بایست از 
این ابزار استفاده کند.« اما منتقد انگلیسی »ماروح« ضمن 
بسیار  تفاوت  که  است  معتقد  آنوی  کارهای  در  پژوهش 
او  دارد.  وجود  سارتر،  اگزیستانسیالیزم  و  او  میان  عمیقی 
زیربنای افکار اگزیستانسیالیزم الحادی را، عزلت انسانی می 
داند او معتقد است که اندیشه انسان خالصه اعمال اوست 
که در چشم دیگران دیده می شود، دیگر اینکه آزادی انسان 
در این است که ارزش خاص خود بیافریند و نهایت اینکه 
آنوی این افکار را ستون اصلی نمایشنامه »باغ وحش« قرار 
می دهد تا انسان جایگاه عقیدتی، درونی و طبقاتی خاص 

خود را تصرف کند.
دارد:  عقیده ای  چنین  آمریکایی  منتقد  یرونکو  لئونارد 
به شکل  فلسفی  موضع  بیانگر  آنوی  نمایشنامه های  "همه 
عام است. دل مشغولی های این آثار همه عشق و ثروت و 
موضوع  به  ثروت  و  که عشق  چرا  است؛  اجتماعی  طبقات 
سرنوشت انسانی مربوط می شوند. درونمایه این آثار چنین 
ما  به  را  تصویر  این  گسترده ای،  بسیار  به صورت  و  است 
منتقل می کند". ژان آنوی سرانجام در سوم اُکتبر ۱۹۸۷ در 

لوزاِن سوییس دیده از جهان فروبست.

هوشنگ سیحون پدر معماری نوین ایرانی است که در 
پنجم خردادماه سال ۱۳۹۳ از دنیا رفت.

سیحون  هوشنگ  تجسمی   حوزه  خبرنگار  گزارش  به 
نقاش  طراح،  معمار،  تهران  در    ۱۲۹۹ مرداد   ۳۱ متولد 
همچنین  و  ایران  اهل  نامدار  و  سرشناس  تندیس ساز  و 
تهران  دانشگاه  زیبای  هنر های  دانشکده  پیشین  رئیس 
بود. سیحون، طراح بنای یادبود آرامگاه بوعلی سینا و طراح 
کمال الملک  و  فردوسی  افشار،  نادرشاه  خیام،  آرامگاه های 
بوده است.  او به »مرد بنا های ماندگار« شناخته می شود و 

برنده جایزه بیتا در سال ۲۰۱۲ بوده است.
هنر های  دانشکده  در  معماری  تحصیل  پایان  از  پس  او 
زیبای دانشگاه تهران در سال ۱۳۲۳، به دعوت آندره گدار 
)رئیس اداره باستان شناسی وقت ایران( برای ادامه تحصیل 

راهی پاریس شد و در دانشسرای عالی ملی هنر های زیبای 
پاریس حدود ۳ سال تحت آموزش اوتلو زاوارونی به تکمیل 
درجه  به   ۱۹۴۹ سال  در  و  پرداخت  خود  معماری  دانش 

دکترای هنر رسید.
دانشیار  عنوان  به  ایران  به  بازگشت  از  پس  سیحون 
دانشکده هنر های زیبای دانشگاه تهران مشغول به کار شد و 
بین سال های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۷ ریاست دوره ای این دانشکده 
تأسیس  دوره  این  در  او  فعالیت های  از  گرفت.  برعهده  را 
او  سه رشته شهرسازی، هنر های نمایشی، و موسیقی بود. 
تاریخ  و  فرهنگ  به  دانشجویان  تربیت  در  سعی  همچنین 

ایران با تشویق و بردن آن ها به نقاط مختلف ایران  کرد.
 طراحی آرامگاه ابن سینا

هوشنگ سیحون در ۲۳ سالگی نخستین اثر معماری 

از  کرد.  طراحی  را  سینا  ابن  آرامگاه  یادبود  بنای  خود 
میان دیگر پروژه های طراحی و ساخته شده وی می توان 
ابن سینا،  بزرگانی مانند خیام، کمال الملک،  آرامگاه  به 
نادرشاه افشار، فردوسی و ده ها آرامگاه دیگر اشاره کرد.

وی همچنین طراح بنای »موزه توس« در سال ۱۳۴۷ 
میدان  در  سپه  بانک  مرکزی  ساختمان  همچنین  و 
نقشه برداری  سازمان  ساختمان های  تهران،  توپخانه 
آرد  کارخانه  اخوان،  کوروس  نخ ریسی  کارخانه  کشور، 
کانادا  کارخانه  مرکزی،  سینما  آسیا،  سینما  مرشدی، 
درای )زمزم کنونی( در تهران و اهواز، کارخانه یخ سازی 
خصوصی  مسکونی  پروژه   ۱۵۰ حدود  و  اخوان  کورس 

بوده است.
سیحون در سبک معماری خود بیش از هر چیز منطق 

را در نظر می گرفت، زیرا عقیده داشت هیچ گاه هیچ چیز 
نباید بی منطق در معماری به کار برود. حتی کوچکترین 
خط و کم ترین نقطه باید دلیل و معنی مخصوص به خود 
داشته باشد. او به تناسب اجزای طراحی و سادگی آن 
اهمیت زیادی می داد. زیرا حجم ها و تناسبات وقتی زیبا 
نخواهند  آن  زیبایی  در  تأثیری  تزئینی،  عوامل  نباشند 
داشت. طراحی های سیحون از کاربری تبعیت می کردند.

عقیده  و  بود  بیزار  بی مغز  و  بی معنی  طرح های  از  او 
خودنمایی  معماری  در  بی پرده  باید  که حقیقت  داشت 
کند حتی اگر زننده باشد. زیرا حقیقت همیشه زیبایی و 

لطف مخصوص به خود را خواهد داشت.
طرح نخستین آرامگاه فردوسی توسط کریم طاهرزاده 
بهزاد از اعضای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ارائه شده 

بود که در سال ۱۳۱۳ خورشیدی به بهره برداری رسید. 
اما به علت ناآشنایی سازندگان به فنون آزمایش خاک، 
محاسبه نکردن دقیق و بی اطالعی از وضعیت آب های 
نخستین  همان  از  ساختمان  طوس،  ناحیه  زیرزمینی 
سال ها، شروع به نشست کرد. هوشنگ سیحون در سال 
بنایی  الحاقات جدید،  با حفظ طرح نخستین و   ۱۳۴۳

جدید را ساخت که طرح آن ارائه شده بود.
نگارخانه های  قدیمی ترین  از  یکی  که  گالری سیحون 
و  سیحون  معصومه  توسط   ۱۳۴۵ سال  در  است  ایران 

همسرش هوشنگ سیحون برپا شد.
سرانجام هوشنگ سیحون در روز پنجم خرداد ماه در 
بیمارستان ونکوور بر اثر پاره شدن رگ آئورت در سن 

۹۳ سالگی درگذشت.

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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نوشتاری درباره علی کسمایی؛ پدر دوبله ایران

نگاهی به عجیب ترین سرقت های آثار هنری 

سرویس هنری کرمان امروز
 

دوبله  بنیانگذاران  و  پیشکسوتان  از  که  کسمایی  علی   
در ایران محسوب می شود به »عمو دوبلور« و »پدر دوبله 
ایران« شهرت دارد. وی در آثار مهم زیادی در مقام مدیر 
دوبالژ و به جای پرسوناژهای مشهور و به یادماندنی تاریخ 

سینمای ایران و جهان سخن گفته است.
علی کسمایی که در بیست وهشتمین جشنواره  فیلم فجر 
مورد تقدیر قرار گرفت، متولد یکم مهر ۱۲۹۴ خورشیدی 
و فارغ التحصیل رشته  حقوق از دانشگاه تهران است. او از 
۱۳۲۹ خورشیدی فعالیتش را در زمینه  دوبله آغاز کرد و 
به عنوان سرپرست  در ۱۳۳۳خورشیدی  نخستین بار  برای 

گویندگان فیلم، »شاهزاده  روباهان« را دوبله کرد.
باد«،  »شطرنج  احتجاب«،  »شازده  دوبالژ  سرپرستی  او 
»هزاردستان«،  شب«،  در  »پرواز  »هجرت«،  »ملکوت«، 
است«،  دور  خانه  »این  پرواز«،  »آخرین  »سربداران«، 
مرد  آن  »حکایت  یک«،  »اتاق  جوانی«،  »سال های 
و  آتش«  در  »هور  و  مجازات«  »کمیته   خوشبخت«، 
من«،  زیبای  »بانوی  ژیواگو«،  »دکتر  خارجی  فیلم های 
»آوای موسیقی« و »هملت« را در کارنامه  هنری اش ثبت 

کرده است.
گویندگان  و  دوبالژ  مدیران  از  بسیاری  شواهد،  بنابر 
این  از شاگردان  کار هستند  مطرح که هم اکنون مشغول 
هنرمند پیش کسوت محسوب می شوند، چنان که ابوالحسن 
می  کسمایی  درباره   پیش کسوت  دوبلوران  از  تهامی نژاد  
ایشان  با  را  ما دوبله  و  استاد همه  ماست  گوید: کسمایی 
و  داشته  تأثیر  ما  همه   در  کسمایی  آقای  کردیم.  شروع 
به خوبی  که  است،  کرده  دوبله  را  خوبی  خیلی  فیلم های 
آن ها را می فهمیده و می دانسته چه کاری باید انجام دهد.

 زندگی نامه
دنیا  به  تهران  در  خورشیدی   ۱۲۹۴ در  کسمایی  علی 

آمد. پدر و مادر و نیاکان او گیلک و از روستای کسمای 
گیالن بودند.

سال های اولیهٔ زندگی و دبستان را همراه با خانواده در 
استان گیالن و استان مازندران گذراند.

تهران  به  گیالن  در  دبیرستان  تحصیالت  پایان  از  پس 
رفت و در رشتهٔ حقوق از دانشگاه تهران لیسانس گرفت.

کسمایی از ۱۳۲۵ خورشیدی به عنوان نویسنده و مترجم 
سردبیری  و  بوده  کار  مشغول  مختلفی  روزنامه های  در 
هنر  عالم  مهرایران،  اطالعات،  مانند  معتبری  روزنامه های 

و … را به عهده داشته است.
پروانهٔ  اخذ  به  خورشیدی   ۱۳۲۰ دهه  از  این  بر  عالوه 
در  اکنون  وی  پروانهٔ  که  یافت  توفیق  دادگستری  وکالت 
مرکز،  دادگستری  وکالی  کانون  اسناد  نمایشگاه  بخش 
نگهداری می شود. کسمایی از ۱۳۲۹ خورشیدی با نوشتن 
به  کوشان  اسماعیل  کارگردانی  به  شرمسار  فیلم نامهٔ 

سینمای حرفه ای وارد شد.
او عالوه بر نویسندگی در شاخه های دیگر سینما مانند 
عمدهٔ  اما  داشته است  فعالیت  نیز  بازیگری  و  کارگردانی 
و  دوبله  کار  در  وی  تخصص  به  کسمایی  اشتهار  دلیل 

مدیریت دوبالژ بازمی گردد.
به حرفهٔ  دوبالژ  مدیر  عنوان  به  از ۱۳۳۴ خورشیدی  او 
فن  توسعهٔ  به  متمادی  سال های  و  آورد  روی  گویندگی 

دوبله و تربیت گویندگان جوان و مستعد اشتغال داشت.
کسمایی بر بسیاری از دوبلورهای سرشناس ایرانی سمت 
استادی دارد. او به سبب پیشینهٔ طوالنی، سوابق درخشان 
به عنوان پدر دوبلهٔ  این عرصه داشت  و تجربیاتی که در 
ایران نامدار شد.  مهین کسمایی از دیگر دوبلورهای ایرانی، 
برادرزاده او است. علی کسمایی مشهور به عمو دوبلور نیز 

بوده است.
علی کسمایی تا پایان عمرش تنها زندگی کرد و بستگان 

دوره  یک  تحمل  از  پس  سرانجام  و  نداشت  یکی  درجه 
بیماری طوالنی مدت در ۶ تیر ۱۳۹۱ خورشیدی در تهران 

درگذشت.
حضور در سینما به عنوان کارگردان،  فیلم نامه نویس 

و مدیر دوبالژ
کسمایی درباره ورودش به سینما اینطور توضیح می دهد: 
ایران یک »مویال«  در  وارد سینما شدم، حتی  "زمانی که 
)میز تدوین( وجود نداشت و دوبله فیلم های فارسی را که 
سیامک  چون  هنرمندانی  می شد،  انجام  »پارس فیلم«  در 
که  محتشم  بیژن  و  بزرگی  مهین  علو،  ژاله  یاسمی، 
عالقه مند و عاشق سینما بودند، انجام می دادند. آن فیلم ها 
که در »پارس فیلم« ساخته می شدند، نه صدای صحنه و نه 
صدای شاهد داشتند؛ بنابراین ما دیالوگ های آنها را درست 
می کردیم. خوشحالم خدا عمری به من داد که بتوانم با سه 

نسل کار کنم." 
که  تقدیری  مراسم  در  دیگر  جایی  در  کسمایی  علی 
درباره  بودند،  گرفته  ایران  سینمای  جشن  در  برایش 
پیشگامان  از  یکی  "من  است:  گفته  سینما  در  حضورش 
سینمای ایران هستم و زندگی ام را در این راه سپری کردم. 
بسیار خوشحال هستم که جامعه هنری و مدیران سینمای 
با  و  دارند  یاد  به  همیشه  را  سینما  خدمتگزاران  ایران، 
حاضرش  نمونه  می کنند.  سرافرازشان  معنوی  پاداش های 
دوبالژ  مدیریت  در  سال  سال های  که  هستم  من  خود 
مفتخر  ایران  دوبالژ  پدر  عنوان  به  و  کردم  خدمت  ایران 
شده ام و سپاسگزارم. شما هنرمندان گرامی شهریار شاعر 
را می شناسید، شعرهای ناب او را خوانده اید یا شنیده اید. 
رفیق  عمر  همه  »تا  است  سروده  غمگنانه  بیتی  در  او 
نیستم« من  آیی که  ...روزی سراغ من  ندانی که کیستم 
با اجازه زنده یاد شهریار در این بیت شعر او دست می برم 
و به مناسبت این بزرگداشت به اهالی سینما می گویم تا 
»هستم رفیق تو دانی که کیستم ... روزی سراغ من آیی 

که نیستم". 
که  را  یادگارهایش  و  جوایز  خورشیدی   ۱۳۸۸ در  وی 

شامل عکس ها، فیلم ها، لوح ها و یادگاری های بیش از نیم  
سده فعالیتش در سینما بود به موزه سینما واگذار کرد. او 
در دفتر موزه سینما نوشت: "اینک حاصل زندگی ام را، از 
فیلمنامه ها،  تقدیر،  لوح های  نوشته ها، سروده ها، کتاب ها، 
تا  می کنم  پیشکش  ایران  سینمای  موزه  به   ... و  نوارها 
که  باشد  و  باشند  امان  در  نابودی  و  پراکندگی  گزند  از 
برای آیندگان به کار آید. بر پیشینیان است که  با کوشش 
را  پرافتخار  کهنسال  مرزوبوم  این  ناپذیرتری،  خستگی 
آبادتر و توسعه یافته تر و افتخار آمیزتر و موزه اش را پربارتر 

به آیندگان پیشکش کنند."
 خصلت های فردی و حرفه ای

مورد  در  تلویزیون  و  سینما  دوبلور  افشاریه  غالمعلی 
ویژگی های زنده یاد علی کسمایی، اظهار کرد: از ۱۳۳۸  
آشنا  ایشان  با  شدم  دوبالژ  عرصه  وارد  که  خورشیدی 
خدمت  در  فیلم   ۱۵ در  که  داشتم  را  این  افتخار  شدم. 
بی نظیر و  استادی  زنده یاد »علی کسمایی«  باشم.  ایشان 

پیشکوست حقیقی دوبله ایران بود.
پایه گذار  کسمایی«  »علی  یاد  زنده  گفت:  دوبلور  این 
دوبله سالم در ایران بود. برای دوبله یک کار بسیار وقت 
می گذاشت، از همه گویندگان استفاده می کرد و آنقدر یک 
کار را تکرار می کرد تا آنچه از آن می خواهد دربیاورد. واقعاً 

این نوع کارها در عرصه دوبالژ دیگر تکرار نمی شود.
دل  کار  یک  دوبله  برای  کسمایی«  »علی  مرحوم   
بود.  ایشان  برازنده  ایران  دوبالژ  پدر  لقب  و  می سوزاند 

امیدوارم روح ایشان قرین رحمت الهی شود.
منوچهر اسماعیلی دوبلور پیشکسوت هم درباره کسمایی 
»علی  عمر  حاصل  از  کوچکی  بخش  "من  بود:  گفته 
هنرمندان  تمام  به  می فرستم  درود  هستم.  کسمایی« 
که سرمایه گذار سینما بودند. من افتخار دارم که در ۲۰ 
سالگی در فیلم »دروازه پاریس« با ایشان همکاری کردم. 
یکی از ویژگی های علی کسمایی دادن فرصت بود. او یاد 
این  نگه ندار.  خودت  پیش  گرفتی  یاد  که  را  چیزی  داد، 

باعث ماندگاری نام علی کسمایی در دوبالژ ایران شد."

سرویس فرهنگی – هنری کرمان امروز

قربانی های سرقت های بزرگ  از  به برخی  نوشتار  این  در 
هنری می پردازیم.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، موارد 
زیادی برای دزدی وجود دارد، اما یکی از سخت ترین آن ها 
دزدی آثار مهم هنری در معتبرترین موزه های جهان است! 
آن  با  جهان  بزرگ  موزه های  به  زدن  دستبرد  تصور  حتی 
حجم سیستم های امنیتی تقریبا غیرممکن به نظر می رسد؛ 
که  جهان  معروف  نقاشی های  از  برخی  که  سال هاست  اما 
اتفاقا تحت حفاظت های شدید هم قرار دارند، از روی دیوار 
غریب  و  عجیب  سرنوشت های  دچار  و  برداشته  موزه ها 

می شوند.
روی دیوار موزه های مشهور دنیا شاهکار های هنری آویخته 
شده که هیچ نسخه دومی ندارند و از نظر مادی و معنوی 
روزانه  شاید  که  آثاری  برخوردارند.  باالیی  بسیار  ارزش  از 
اطمینانی  انگار  اما  می روند،  آن ها  بازدید  به  نفر  میلیون ها 
برای حضور همیشگی آن ها وجود ندارد وهر لحظه ممکن 
است طعمه نقشه های سارقانی شوند که به دنبال سود های 

بسیار هنگفت هستند.
در  گران بها  اشیای  از  دیگر  بسیاری  برخالف  هنری  آثار 
معرض دید عموم قرار داده می شوند تا هم روایتگر بی کالم 
تاریخ باشند و هم زیبایی شان را به نمایش بگذارند؛ اما همه 
این آثار آنقدر خوش شانس نیستند که برای همیشه روی 
خودنمایی  و  خوش  جا  جهان  موزه های  شیک ترین  دیوار 
کنند؛ به هر حال تعداد آثار ارزشمندی که چشم سارقان 
را گرفته و در مدت چند دقیقه محو و دچار سرنوشت های 

نامعلوم شدند، کم نبوده است.
بزرگ  قربانی های سرقت های  از  به برخی  نوشتار  این  در 

هنری می پردازیم.
ون گوگ؛ نقاش دزدپسند!

یکی از آخرین نمونه های سرقت های هنری بزرگ، ناپدید 
شدن اثری از ونسان ون گوگ است. چندی پیش اثری از 
این نقاش نامدار هلندی به ارزش ۵ میلیون پوند از یکی از 
موزه های هلند که به دلیل شیوع ویروس »کرونا« تعطیل 

شده بود، به سرقت رفت.
گویا سارقان پس از شکستن درب شیشه ای ورودی موزه 
»سینگر الرن«، نقاشی منظره ون گوگ را با خودشان بردند 
و به نظر هم می رسد که هیچ اثر دیگری به سرقت نرفته 
باشد. البته آژیر سرقت موزه به محض ورود سارقان به صدا 
درآمده، اما آن ها موفق شدند پیش از رسیدن پلیس محل 

را ترک کنند.
موزه »سینگر الرن« واقع در هلند این تابلو نقاشی منظره 

امانت  »گرونینگر«  نام  به  دیگری  هلندی  موزه  یک  از  را 
این  کرد  اعالم  بیانیه ای  در  »گرونینگر«  موزه  بود.  گرفته 
تابلو رنگ روغن متعلق به سال ۱۸۸۴، تنها اثر »ون گوگ« 

در این موزه محسوب می شد.
به  از ونسان ون گوگ که در روزگار کرونایی  اثری   

سرقت رفت
را  سارقان  چشم  ون گوگ  آثار  از  دیگر  یکی  نیز  پیشتر 
گرفته بود. به عنوان یکی دیگر از نمونه ها می توان به سرقت 

دو اثر از این نابغه هلندی از موزه »ون گوگ« اشاره کرد.
موزه  سقف  از  سارق  دو  که  بود   ۲۰۰۲ دسامبر  هفتم 
تابلوی »جمعیت«  دو  و  شدند  وارد  آمستردام  »ون گوگ« 
دقیقه  چند  مدت  در  را  شونینگن«  در  دریا  از  »نمایی  و 
دزدیدند. ارزش این دو اثر در کل حدود ۳۰ میلیون پوند 
است. گرچه پلیس هلند دو سال بعد، دو مظنون را به جرم 
حبس  نیم  و  سال  چهار  به  و  دستگیر  کار ها  این  سرقت 

محکوم کرد، اما نقاشی ها هرگز پیدا نشدند.
 اثر »نمایی از دریا در شونینگن"

نقاشی »گل های خشخاش« اثر ونسان ون گوگ نیز دو بار 
نقاشی ۵۰  این  از موزه محمد محمود خلیل دزدیده شد. 
میلیون دالری هنوز هم پیدا نشده است. این اثر نخستین 
بار در سال ۱۹۷۷ به سرقت رفت و سپس در سال ۲۰۱۰ 
بار دیگر ربوده شد. بسیاری بر این باورند که ون گوگ این 

اثر را سه سال پیش از مرگش کشیده بود.
 اثر »گل های خشخاش"

از آثار  آدولف هیتلر در نیمه پایانی دهه ۱۹۳۰ بسیاری 
هنری را از موزه ها و مجموعه های شخصی به سرقت برد. 
او قصد داشت بزرگ ترین کلکسیون آثار هنری جهان را به 

نام خودش ثبت کند. گرچه گروهی از افراد خدماتی آمریکا 
ارزش  با  آثار هنری  این  آنجا که می توانند  تا  سعی کردند 
را نجات دهند، اما »عشاق« ون گوک یکی از شاهکار هایی 
بود که پس از جنگ جهانی دوم گم شد و هرگز پیدا نشد.

 اثر »عشاق"
چه کسی مونالیزا را برداشت؟

رازآلودش  لبخند  با  که  رنسانسی  زن  تابلوی  "مونالیزا«، 
قرن ها پژوهشگران دوست دار هنر را مسحور کرده است، نه 
تنها معروف ترین اثر داوینچی، بلکه مشهورترین نقاشی در 
از  نیز محسوب می شود. طبیعتا بسیاری  تاریخ هنر جهان 
سارقان هنری به این اثر چشم داشتند، اما موفق ترین آن ها 
مرد جوانی بود که در سال ۱۹۱۱ این اثر مشهور را دزدید.

البته سرقت تابلویی که معروف به »لبخند ژکوند« است، 
سال  آگوست   ۲۱ روز  در  کرد.  جهانی  را  اثر  این  شهرت 
۱۹۱۱، مونالیزا از موزه لوور پاریس توسط وینسنزو پروگیا 
دزدیده شد. اگرچه دو سال بعد هم خودش و هم اثری که 
نهایت در  پیدا شدند و در  پلیس  بود توسط  دزدیده شده 
سال ۲۰۱۴ »مونالیزا« به خانه خودش در لوور بازگشت و 

تا امروز تحت حفاظت های بسیار شدید قرار گرفته است.
 برخی از منابع تاریخی می گویند که مونالیزا پرتره همسر 
نزد  متعددی  روز های  که  است  فلورانسی  نجیب زاده  یک 
به  او  به تصویر کشیده شود.  پرتره اش  تا  داوینچی می آمد 
سختی لبخند می زد، اما یک روز لبخند محوی به صورت 

داشت که داوینچی توانست آن را ثبت کند
پلیس احتمال داده بود که وینسنزو پروگیا از شب قبل 
بسته  موزه  که  همین  و  است  بوده  شده  قایم  موزه  داخل 
که  بود  گفته  پروگیا  خود  اما  است.  آمده  بیرون  به  شده، 

نقشه او چندان از قبل تعیین شده نبوده و در روز سرقت، 
به موزه رفته است.

در  که  سفید  رنگ  به  روپوشی  با  او  که  می رسد  نظر  به 
واقع کارکنان موزه آن را بر تن داشتند، وارد موزه می شود 
که  اتاقی  در  می کنند  ترک  را  موزه  همه  که  زمانی  تا  و 
مونالیزا در آن واقع شده، می ماند و سریعا تابلو را از روی 
دیوار برمی دارد و زیر لباسش پنهان می کند و از موزه خارج 
آن  در  که  داشت  نظر  در  را  نکته  این  باید  البته  می شود. 
سال ها موزه مجهز به سیستم های هشداردهنده نبوده است.

 جای خالی مونالیزا بر دیوار موزه پس از سرقت
پیکاسو؛ قربانی یک سرقت گروهی

صبح روز ۲۰ می ۲۰۱۰ یکی از عجیب ترین سرقت های 
هنری اتفاق افتاد. در آن روز پنج اثر مهم هنری به سرقت 
رفت که گفته می شود ارزش آن تابلو ها حدود ۱۰۰ میلیون 
پیکاسو  اثر  سبز«  نخود  و  »کبوتر  نقاشی  است.  بوده  یورو 
یکی از همین آثار بود که در چار سرنوشت نامعلومی شد و 

هنوز مشخص نیست که این اثر کجاست!
سارق نقاشی پیکاسو یک سال بعد پیدا و دستگیر شد؛ اما 
دیگر هیچ خبری از اثر پیکاسو نبود. سارق ادعا کرد که از 
شدت ترس پس از خروج از موزه، نقاشی را در میان زباله ها 
از  بسیاری  نظر  به  روایت سارق  این  اگرچه  است.  انداخته 
در  همچنان  پیکاسو  اثر  ندارد؛  فرقی  اما  است،  مشکوک 

لیست آثار مفقوداالثر قرار دارد.
 این اثر پیکاسو نمونه ای از شکوفایی سبک کوبیسم 

محسوب می شود
گم شدن کشتی رامبراند در تاریخ هنر

نقاشی رامبرانت، هنرمند هلندی نیز از دیگر آثار مفقوداالثر 

تاریخ هنر است. در این نقاشی رامبراند معجزه آرام کردن 
آب دریای جالیله توسط حضرت مسیح )ع( همان طور که 
در فصل چهارم انجیل به تصویر درآمده، کشیده شده است. 
گفته می شود، ۱۴ نفر در این قایق هستند، زیرا رامبرانت 
خود را نیز همراه با ۱۲ مرید و حضرت عیسی )ع( نقاشی 

کرده است.
سرقت  این  مجرمان  که  کرد  اعالم   ۲۰۱۳ مارس   FBI
در  هنوز  قضایی  بررسی های  چون  اما،  کرده،  شناسایی  را 
جریان است امکان فاش کردن نام آن ها میسر نیست. از آن 
زمان تاکنون هیچ خبر دیگری از پیدا شدن سارقان یا آثار 
گمشده شنیده نشده است و با وجود گذشت تعیین جایزه 

برای یابنده اثر، پرونده همچنان باز است.
عنوان  به  دارد،  شهرت  تاریکی ها  نقاش  به  که  رامبراند   
یکی از بزرگ ترین نقاشان تاریخ هنر شناخته می شود. یکی 
از ویژگی های اصلی نقاشی های رامبراند این بود که از دل 

تاریک ها و با تکنیک سایه و روشن، نور خلق می کرد
اثر ورمیر؛ طعمه دزدان پلیس پوش

نقاشی ۱۳۰ میلیون پوندی ورمیر نیز از جمله آثاری است 
که طعمه سارقان شد و در تاریخ هنر گم شد. گفته می شود 
عنوان  دالر،  میلیون   ۲۰۰ حدود  ارزشی  با  »کنسرت«  اثر 
هنر  تاریخ  کل  در  رفته  به سرقت  نقاشی  گران قیمت ترین 
را دارد. جایزه ای سه میلیون و ۲۰۰ هزار پوندی برای پیدا 

کردن این نقاشی تعیین شده است.
که  حالی  در  سارقان   ۱۹۹۰ سال  در  که  می شود  گفته 
انجام  برای  کردند  وانمود  داشتند،  تن  به  پلیس  لباس 
به سرقت  را  اثر  به موزه وارد شده اند. آن ها ۱۳  ماموریتی 
بردند که از جمله مهمترین آن ها اثر »کنسرت« ورمیر بود.
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خبر

بررسی اطالعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی از ۳۰ تیر

به چهار دسته از کارگران، بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد

صاعقه در هند ۱۰۷کشته بر جای گذاشت

کار  شروع  از  فرانسه  هوایی  ایمنی  تحقیقات  سازمان 
فنی و بررسی اطالعات جعبه ی سیاه هواپیمای اوکراینی 

از ۲۰ ژوئیه )۳۰ تیر( خبر داد.
ایمنی هوایی  اسپوتنیک سازمان تحقیقات  به گزارش  
جعبه  اطالعات  تحلیل  برای  تهران  کرد:  اعالم  فرانسه 
است  کرده  کمک  درخواست  اوکراینی  هواپیمای  سیاه 
ارسال  فرانسه  به  فنی  بررسی  را جهت  آن  زودی  به  و 
این  روی  بر  فنی  کار  می شود  پیش بینی  کرد.  خواهد 

جعبه سیاه از ۲۰ ژوئیه )۳۰ تیر( آغاز شود.

به  ژانویه  ماه  در  که  اوکراینی  هواپیمای  سیاه  جعبه 
اشتباه توسط سامانه ی پدافند هوایی در حومه ی تهران 
تحلیل  و  رمزگشایی  برای  است  قرار  گرفت  قرار  هدف 
و  نقل  حال  این  با  شود.  فرستاده  فرانسه  به  اطالعات 
همراه  کرونا  همه گیری  دوره ی  با  سیاه  جعبه ی  انتقال 

شده و به تأخیر افتاده است.
اداره ایمنی حمل و نقل کانادا هم  اعالم کرد که تیمی 
از کارشناسان خود را به فرانسه اعزام خواهد کرد تا در 

بررسی اطالعات این جعبه سیاه مشارکت کنند.

یک کارشناس حوزه اختالفات کارگری و کارفرمایی 
شرایط  که  کارمندان  و  کارگران  از  دسته   ۴ به  گفت: 
قانون کار را نداشته باشند، بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد.
حمید حاجی زاده کارشناس حوزه اختالفات کارگری 
و کارفرمایی اظهار کرد: با توجه به قانون بیمه بیکاری 

به ۴ دسته از کارگران و کارمندان بیمه بیکاری تعلق 
نمی گیرد. 

و  می کنند  کار  ترک  که  کارگرانی  اینکه  بیان  با  او 
خارج  کار  محل  از  و  می دهند  استعفا  که  کارگرانی 
می شوند مشمول دریافت بیمه بیکاری نیستند، گفت: 

کارگری که قبل از انقضای مدت قرارداد، مدت قرارداد 
و  کند  حساب  تسویه  کارفرما  با  و  برساند  اتمام  به  را 
بیمه  دریافت  مشمول  می گیرد  صورت  همکاری  قطع 

بیکاری نیست.
حاجی زاده افزود: همچنین پرسنل و کارگرانی که در 

کارهای پروژه ای مشغول به کار هستند، بیمه بیکاری 
دریافت نمی کنند.

کارفرمایی  و  کارگری  اختالفات  حوزه  کارشناس  این 
افزود: در قانون بیمه بیکاری صراحتا اشاره شده بیکار 

کسی که به صورت غیر ارادی از کار بیکار شده است.

دست کم ۱۰۷ نفر در اثر رعد و برق شدید در شمال 
و شرق هند جان باخته و ده ها نفر نیز زخمی شدند.

اعالم  بر  بنا  و  داد  روی  پنج شنبه  روز  حادثه  این 
مقامات محلی از این تعداد ۸۳ نفر در بیهار که یکی 
از ایالت های فقیر این کشور محسوب می شود و ۲۴ 

نفر نیز در ایالت اوتار پرادش جان باختند.
موسمی  باران های  فصل  طول  در  برق  و  رعد  وقوع 
هند که از ژوئن آغاز و تا سپتامبر ادامه دارد، بسیار 
متداول است. با این وجود بنا بر اعالم وزیر مدیریت 

بحران ایالت بیهار، آنچه در این ایالت روی داده یکی 
از قوی ترین صاعقه هایی بوده که در سال های اخیر به 

ثبت رسیده است.
او افزود بیش از نیمی از کشته شدگان ساکن مناطقی 
در شمال و شرق بیهار بوده اند، یعنی جایی که مستعد 
وقوع سیالب است. اداره هواشناسی این منطقه، بارش 
سنگین باران را برای روزهای جمعه و شنبه در این 

ایالت پیش بینی کرده است.
بیهار همچنین احتمال داد که  وزیر مدیریت بحران 

آمار کشته شدگان افزایش یابد زیرا مقامات این ایالت 
هنوز گزارش کامل تلفات را دریافت نکرده اند.

بیشتر  نیز  ایالت  این  همسایگی  در  پرادش  اوتار  در 
مرز  نزدیکی  در  دئوریا  منطقه  ساکن  شدگان  کشته 

نپال بودند.
نارندرا مودی، نخست وزیر هند در پایان روز پنج شنبه 
این  قربانیان  خانواده  به  توییتری،  پیامی  انتشار  با 
در  مقامات  که  کرد  اعالم  و  گفت  تسلیت  حوادث 
هر دو ایالت موظف هستند در کمترین زمان ممکن 

حفظ  و  خانواده ها  به  کمک  برای  را  الزم  اقدامات 
امنیت دیگر ساکنان انجام دهند.

از  بیش  میالدی   ۲۰۱۸ سال  در  نیز  این  از  پیش 
که  شدند  کشته  صاعقه  اثر  در  هند  در  نفر   ۲۳۰۰
تازه ترین آمار رسمی موجود در این زمینه محسوب 

می شود.
اگرچه باران های موسمی برای تامین آب جنوب آسیا 
بسیار مهم است اما هرساله قربانیان زیادی می گیرد 

و خسارات گسترده ای بر جای می گذارد.

روسیه،  بهداشت  وزارت  شناسی  ریه  بخش  رئیس  گفته  به 
ویروس  این  درمان  تا  می شود  موجب  آرلیویر  داروی  از  استفاده 

بیش از یک هفته طول نکشد.
وزارت بهداشت و درمان روسیه داروی دیگری به نام »آرلیویر« را 
برای درمان کرونا تائید کرد؛  نام بین المللی و غیر اختصاصی 

این دارو »فاویپیراویر« است.
یمیری پوشکر، رئیس بخش ریه شناسی وزارت بهداشت روسیه 
اعالم کرد که داروی آرلیویر در ماه ژوئن وارد بازار روسیه می شود. 
بود؛  شده  استفاده  ابوال  درمان  برای  دارو  این  نیز  این  از  پیش 
طول  هفته  یک  از  بیش  کرونا  ویروس  درمان  دارویی،  چنین  با 

نمی کشد.
گفتنی  است که در ۳۱ ماه می، نیز وزارت بهداشت روسیه دارو 
آویفاویر را برای درمان ویروس کرونا تائید کرد، این دارو هم برای 
درمان ابوال استفاده شده بود؛ تا کنون بیش از ۹ میلیون نفر در 

جهان به کووید ۱۹ مبتال شده اند.

کرونا  ویروس  گفت:  نیرو  وزارت  آب  تحقیقات  موسسه  رییس 
نسبت به ضدعفونی و روش های تصفیه فاضالب مقاومت کمی 
از خود نشان داده و با روش های معمولی تصفیه فاضالب از بین 

می رود.
تازه  و  جدید  ویروسی  کرونا  ویروس  افزود:   افتخاری«  »مرتضی 
آن  مختلف  جنبه های  در  تحقیقات  بنابراین  است،  کشف شده 
سطح  در  دانشگاهی  و  تحقیقاتی  مراکز  محققان  و  بوده  اندک 

جهان هنوز به این موضوع ورود گسترده ای نکرده اند.
ویروس  مورد  در  نتیجه گیری ها  و  یافته ها  بیشتر  داد:  ادامه  وی 
مذکور به صورت موردی و محدود از طرف سازمان بهداشت جهانی 
بوده یا از طریق تعمیم نتایج از طرف تحقیقات انجام شده برای 
کرونا،  خانواده  از  ویروس هایی  )مانند  مشابه  ویروس های  سایر 
سارس و مرس( است و به همین دلیل باید در نتیجه گیری ها و 

عمل بر اساس آن ها جانب احتیاط را رعایت کرد و منتظر نتایج 
تحقیقات معتبر ویژه همین ویروس بود.

رییس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو گفت: بر اساس گزارش 
سازمان بهداشت جهانی تاکنون این ویروس در منابع آب سطحی 
و زیرزمینی شناسایی نشده و همچنین در آب آشامیدنی نیز تا 
زمان انتشار این گزارش تشخیص داده نشده است و هیچ مدرکی 
مبنی بر انتقال این ویروس از طریق آب آشامیدنی وجود ندارد لذا 
بر اساس این گزارش خطر وجود این ویروس در منابع آب سطحی 
و زیرزمینی کم است. افتخاری ادامه داد: ویروس کرونا بر اساس 
گزارش های ارائه شده در سازمان بهداشت جهانی تنها به مدت ۲ 
روز در پساب اولیه فاضالب باقی می ماند و هیچ سندی مبنی بر 

انتقال این ویروس از طریق فاضالب وجود ندارد.
بیماران  فاضالب  در  است  ممکن  ویروس  این  اینکه  بیان  با  وی 

مبتال مشاهده شود، خاطرنشان ساخت: ولی این ویروس نسبت 
به ضدعفونی و روش های تصفیه فاضالب مقاومت کمی از خود 

نشان داده و با روش های تصفیه فاضالب از بین می رود.
از  نیرو گفت: ویروس  کرونا  رییس موسسه تحقیقات آب وزارت 
جمله مقاوم ترین ویروس ها در برابر فرآیندهای ضدعفونی نیست 
معمولی  ضدعفونی  روش های  از  که  است  معنی  بدان  این  و 
می شود،  استفاده  مقاوم تر  ویروس های  کردن  غیرفعال  برای  که 

می توان برای غیرفعال کردن این ویروس استفاده کرد.
کردن  ضدعفونی  در  فوق،  مطالب  به  توجه  افزود:  افتخاری 
فعلی،  استانداردهای  رعایت  هدف  با  که  فاضالب  و  آب  متعارف 
عملیاتی  و  طراحی  اعتبار سنجی  رویکردهای  و  دستورالعمل ها 
شده است، برای کنترل انتقال این ویروس از طریق آب آشامیدنی، 

آب بازیافتی و فاضالب کافی خواهد بود. 

تائید دارویی جدید برای درمان کرونا

ویروس کرونا در فاضالب چطور از بین می رود؟

ابتکار:  

می شد جلوی خودکشی 

زوج عاشق را گرفت
تلخ  ماجرای  به  خانواده  و  زنان  امور  در  رییس جمهوری  معاون 
با  خانواده ها  مخالفت  خاطر  به  جوان  پسر  و  دختر  خودکشی 

ازدواجشان واکنش نشان داد.
از  روستایی  در  سال   ۲۲ و   ۱۸ سنین  در  جوانی  پسر  و  دختر 
با  به دلیل مخالفت خانواده ها  اندیکا خوزستان  توابع شهرستان 

ازدواجشان، به همراه یکدیگر دست به خودکشی زدند.
بهزاد جلوگیری کرد. چرا  و  زینب  از خودکشی  نوشت: می شد  او 
چنین  به  باید  جوان  دو  ازدواج  سر  بر  خانواده  دو  میان  اختالف 
فاجعه ای منتهی شود؟درحالیکه امکان استفاده از ابزارهای مفید 
مانند خط ۱۴۸۰ و خط ۱۲۳،با تالش بخش های دولتی وجود دارد 

و می تواند از حادثه پیشگیری کند. 
خط تماس رایگان صدای مشاور ۱۴۸۰ در صورت نیاز به راهنمایی 
و خط کمک ۱۲۳ در صورت تنش و احتمال بروز آسیب هایی مثل 
با مهارت گفتگو در خانواده می  و آشنایی  خشونت و خودکشی 
تواند بازدارنده ای قوی باشد. در ابتدای ۹۹ اطالع رسانی در مورد 
خط اورژانس و خط مشاور از طریق دو پیامک سراسری انجام شد.

درگیری مرگبار به  خاطر نگاه چپ!
روزنامه شرق نوشت: جوانی که متهم است فردی را به خاطر نگاه 
چپ به قتل رسانده، در دادگاه قتل را انکار کرد و گفت همدستش 

که متواری است، مرتکب قتل شده است.
پای  تهران  استان  دادگاه کیفری  این پسر جوان که در شعبه ۴ 
میز محاکمه رفت، گفته های قبلی  خود را درباره ارتکاب قتل انکار 
کرد و گفت دوستش که حاال فراری است، قتل را انجام داده و در 
برابر چند نفر هم اعتراف کرده که فردی را به قتل رسانده است. 
در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده، مادر مقتول در جایگاه 
فرزندم  گفت  او  شد.  قصاص  حکم  صدور  خواستار  و  گرفت  قرار 
سه میلیون تومان پول همراهش بود و من فکر می کنم متهم به 

همین دلیل پسرم را به قتل رسانده است.
را رد کرد و گفت: من  اتهام قتل  او  به متهم رسید،  نوبت  وقتی 
این اتهام را قبول ندارم. آن روز با دوستم، مهرداد، بیرون بودیم که 
محمود را دیدیم. محمود نگاه چپ به ما کرد و همین هم باعث 
شد باهم درگیر شویم. من در آن درگیری یک سیلی به مقتول 
زدم و یک ضربه چاقو با کارد میوه خوری هم به او وارد کردم، بعد 

مهرداد جلوی من را گرفت و من هم رفتم.
بعد از آن دیگر نمی دانم چه اتفاقی افتاد که محمود کشته شد. او 
حالش خوب و سالم بود. در خانه بودم که من را بازداشت کردند 
و گفتند محمود جانش را از دست داده است. مهرداد هم با من 
بازداشت شد، اما بعد از چند روز چون او به طورکلی درگیری را انکار 
کرد، آزادش کردند. ولی من از ابتدا حقیقت را گفتم و قبول کردم 
که با محمود درگیر شدم و حاال من را متهم به قتل کرده اند. وقتی 
نوبت به وکیل متهم رسید، او گفت: موکل من قتل را مرتکب نشده 
است، او از ابتدا گفته یک سیلی و یک ضربه  با کارد میوه خوری به 
مقتول زده است، به جز این دیگر کاری با مقتول نداشته و بعد هم 
زمانی  که به خانه رفته، او زنده بوده است، اما در گزارش پزشکی 
قانونی آمده که مقتول به دلیل تخریب نسج مغزی و آسیب دیدگی 
که  شده  ذکر  همچنین  است.  داده  دست  از  را  جانش  شدید 
خردشدگی زانو هم در مقتول وجود داشته است درحالی که اصال 
موکل من ضربه ای به زانوی مقتول نزده است. این در حالی است 
را در  او  با وثیقه فرار کرده و دوستانش  از آزادی  بعد  که مهرداد 
به  را  فردی  گفته  بوده  مست  درحالی که  و  دیده اند  قهوه خانه ای 
دارم  درخواست  من  شواهد  همه  به  توجه  با  است.  رسانده  قتل 
مهرداد شناسایی و بازداشت و موکل من هم آزاد شود. ضمن اینکه 
اعتراف کرده  برابرشان  از شاهدانی که مهرداد در  دارم  درخواست 
که فردی را کشته است نیز بازجویی شود. مادر مقتول درخواست 
قصاص کرده است و موکل من به قتل اعتراف ندارد و شواهد هم 
به  را  او  موکلم  پدر  است.  نکرده  را  کار  این  او  که  می دهد  نشان 
سختی بزرگ کرده، او مردی دوره گرد است که به سختی هزینه 
زندگی فرزندانش را تأمین می کند. بعد از گفته های وکیل متهم، 
قضات وارد شور شدند. آنها ایرادها را وارد ندانستند و پسر جوان را 

به قصاص محکوم کردند.

عیادت کنندگان برای خنک شدن

 بیمار را کشتند!
یک خانواده هندی که برای روشن کردن کولر و خنک شدن برق 
دستگاه تنفس مصنوعی بیمار را قطع کرده بودند او را راهی دیار 
برای  که  بیمار  این  خانواده  داد،  خبر  دیلی استار  کردند.   باقی 
عیادتش به بخش مراقبت های ویژه یکی از بیمارستان های ایالت 
راجستان در شمال هند رفته بودند به دلیل شدت گرما در بخش 
مراقبت های ویژه تصمیم گرفتند برای مدتی برق دستگاه تنفس 
بیمار را قطع و کولر را روشن کنند و اجازه دهند دستگاه با باتری 
عیادت کنندگان  مدتی  از  بعد  دهد.  ادامه  خود  کار  به  اضطراری 
دستگاه تنفس مصنوعی بیمار را فراموش کرده و باتری این دستگاه 
هم به پایان رسید و این مرد نگون بخت به دست عیادت کنندگانش 
جان سپرد. تالش پزشکان برای نجات بیمار از طریق شوک قلبی و 

ریوی بی فایده بود و در نهایت او به سردخانه منتقل شد.

تولد یک نوزاد در تاکسی
سرپرست روابط عمومی اورژانس تهران از به دنیا آمدن یک نوزاد 
در تاکسی خبر داد. شهاب قوامی در گفت وگویی در این باره گفت: 
باردار  بانوی  یک  حال  وخامت  خبر  بامداد  دقیقه   ۳۴ ساعت  در 
بالفاصله  آن  پی  در  که  داده شد  اطالع  فوریت های ۱۱5  مرکز  به 
تکنسین های اورژانس به محل اعالم شده واقع در خاورشهر اعزام 
محل  در  اورژانس  تکنسین های  حضور  با  داد:  ادامه  وی  شدند.  
مشاهده شد که زنی ۲۴ ساله در حالیکه در روزهای آخر دوران 
با  تا  داشته  قصد  و  شده  شدیدی  درد  متوجه  بوده  خود  بارداری 
میانه  در  اما  برساند  درمانی  مراکز  به  را  تاکسی خود  از  استفاده 
راه وخامت حالش سبب شده تا راننده تاکسی با اورژانس تماس 
به شرایط جسمانی  با توجه  اورژانس  افزود: عوامل  قوامی  بگیرد. 
این زن بالفاصله اقدامات برای وضع حمل در محل را انجام داده 
و با اقدام به موقع خود موفق به نجات جان مادر شده و نوزاد نیز 
در همان محل به دنیا آمد. سرپرست روابط عمومی اورژانس تهران 
به  نوزاد  و  مادر  وضع حمل،  و  رفع خطر  از  پس  ادامه  در  افزود: 

بیمارستان شهدای پاکدشت منتقل شدند.
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تغییر شکل های اندام های فوقانی 

و تحتانی شامل چیست؟
 

و  فوقانی  اندام های  شکل های  تغییر  می گوید:  بدنی  تربیت  دکترای  یک 
تحتانی شامل حدوداً ۱۰ مورد است.

مهمترین  از  یکی  کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو  در  بهرامی   مصطفی 
حیطه های تربیت بدنی، حرکات اصالحی است.

وی ادامه داد: پیشگیری و اصالح تغییر شکل های جسمانی را که در اثر 
فقر حرکتی، عادات نامناسب رفتاری شامل ایستادن، نشستن، خوابیدن و 
راه رفتن و همچنین طریقه نگهداری وضعیت بدن و غیره به وجود می آید، 

مهمترین هدف حرکات اصالحی است.
بهرامی تاکید کرد: وظیفه مربیان تربیت بدنی است که دانش خود را به 
عرضه  آموزشی  محیط های  در  ویژه  به  جامعه  سطح  در  کاربردی  صورت 
عضالنی  اسکلتی-  انحرافات  اصالح  پیشگیری،  آموزش،  درصدد  و  کرده 

دانش آموزان برآیند.
این دکترای تربیت بدنی یادآور شد: البته براساس همین امر نیز تحقیقات 
متعددی در سطح کشور انجام گرفته و وضعیت بدنی افراد مورد تحقیق را 
به روشنی ترسیم کرده و برای اصالح افراد ناهنجار آنان را به مراکز حرکات 
تا  نتیجه  و در  تاسیس شده هدایت  استان ها  از  بسیاری  اصالحی که در 

حدود زیادی در رفع و اصالح آنها برآمده اند.
شامل  تحتانی  و  فوقانی  اندام های  شکل های  تغییر  کرد:  خاطرنشان  وی 
افتادگی سر به جلو، گردی پشت، گودی کمر، کجی ستون فقرات، افتادگی 
شانه به سمت راست یا چپ، پای پرانتزی، پای ضربدری، کف پای صاف، 

کف پای گود و شست کج است.
بهرامی تاکید کرد: پس از تشخیص این عوارض در بین دانش آموزان باید 

بالفاصله با استفاده از راهکارهای آموزشی  برای رفع آن اقدام کرد.

میزان مناسب ورزش

 در طول هفته چقدر است؟
 

یک متخصص پزشکی ورزشی در مورد میزان مناسب ورزش در طول هفته 
برای افراد مختلف توضیح داد.

آزاده حکاک زاده در گفت و گو با ایسنا در مورد میزان مناسب ورزش در 
طول روز و هفته، اظهار کرد: این روزها که در خانه ورزش می کنید باید 
خودتان حجم و میزان ورزش خود را مدیریت کنید و باید بدانید که میزان 
دقیقه   ۱۵۰ معادل  سال   ۱۸ باالی  افراد  برای  شده  توصیه  بدنی  فعالیت 
رعایت  باید  که  دارد  مساله شرایط خاصی  این  اما  است  هفتگی  فعالیت 

شود.
شدت  با  هفته  در  روز  پنج  برای  است  بهتر  هوازی  ورزش  داد:  ادامه  وی 
متوسط به مدت ۳۰ دقیقه در روز باشد که می تواند به صورت زمان های 

تقسیم بندی شده در چند نوبت حداقل ۱۰ دقیقه ای و ممتد باشد.
این متخصص پزشکی ورزشی با اشاره به اینکه راه رفتن با سرعت۱۰۰-۸۰ 
گام در دقیقه در افراد مبتدی توصیه می شود، عنوان کرد: باید به تدریج 
به سرعت گام ها افزوده شود اما در عین حال از ورزش شدید پرهیز کنید.

در هفته  نوبت  تا سه  را ۲  قدرتی  باید ورزش های  اینکه  بیان  با  حکاک 
برای گروه عضالت بزرگ انجام دهید، گفت: در افراد مبتدی شروع تمرینات 
قدرتی با انجام یک تا ۲ ست با ۱۰ تا ۱۵ تکرار و فاصله ۲ دقیقه ای بین 
تمرینات  از  باید  قدرتی  تمرینات  انتهای  در  و  شود  می  توصیه  ها  ست 

کششی برای سرد کردن استفاده کنند.

 اسامی محرومان هفته بیست و دوم لیگ برتر فصل ۹۹-۹۸ 
اعالم شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از سازمان لیگ فوتبال ایران، اسامی 
محرومان هفته بیست و دوم به شرح زیر است:

 - )سرمربی(  مجیدی  فرهاد  کریمی،  علی  غالمی،  عارف 
استقالل

مهدی ترابی- پرسپولیس
مسعود سلیمانی شجاعی - تراکتورسازی تبریز

یوسف بخشی زاده - ماشین سازی تبریز
بابک حاتمی - پارس جنوبی جم

علی نعمتی، فرشاد فرجی خنکداری - شهرخودرو مشهد
عبداهلل ناصری، عیسی آل کثیر و مسلم مجدمی - صنعت 

نفت آبادان
مربی(  اخباری)  سعید  محمد  اگوسته،  جوسه  نتیر  لوسادا 

مهدی ساالری) مربی( - گل گهرسیرجان
حسین ابراهیمی الکمه سری - نفت مسجدسلیمان

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس در جمع کادر فنی تیم هندبال 
مس کرمان، قهرمانی این تیم را اتفاقی بسیار با ارزش و قابل تقدیر 

دانست که سبب برافراشته شدن پرچم مس در ورزش کشور گردید.
سعدمحمدی  اردشیر  دکتر  مس؛  باشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به   
صعود  و  برتر  لیگ  در  تیم  این  قهرمانی  قطعا  گفت:  دیدار  این  در 

با موفقیت در  باید  افتخاری است که  باشگاه های آسیا  به مسابقات 
نیز  مس  شرکت  مدیریت  و  گردد  تکمیل  رو  پیش  فصل  های  بازی 
این موضوع را مورد توجه خود قرار خواهد داد. مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع مس با بیان اینکه باید تیم قدرتمند و خوبی برای بازی های 
فصل آینده لیگ برتر هندبال جهت دفاع از عنوان قهرمانی و کسب 

ایران، برای  نتایج عالی در آسیا به عنوان نماینده جمهوری اسالمی 
با  امیدواری کرد که  ابراز  تدارک دیده شود  تیم هندبال مس کرمان 
حفظ جایگاه این تیم، هندبال مس در باالترین رده جدول لیگ حضور 
داشته باشد. وی با تشکر از تمامی عوامل تیم هندبال مس اعالم کرد 

که در مراسمی شایسته از زحمات این تیم تقدیر خواهد شد.

رییس اورژانس پیش بیمارستانی کرمان گفت: بر اثر بی احتیاطی 
و شنا در حوضچه آب یک نفر در کرمان غرق شد.

از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان ، سید محمد صابری، رییس اورژانس پیش بیمارستانی و 
مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: یک مرد ۳۵ ساله 
به علت شنا کردن در یک حوضچه آب در محور کرمان- جوپار 

جان خود را از دست داد.
بیشترین   )۱۱۵( بیمارستانی  پیش  اورژانس  سامانه  در  افزود:  او 

مکان های منجر به غرق شدگی در سطح استان کرمان، مربوط به 
استخر های کشاورزی، سد ها به ویژه سد های خاکی، مسیر رودخانه، 
تجمع آب در محل آبشار ها و سایر مکان های نامناسب برای شنا 

است.
صابری بیان کرد: بیشترین افراد جان باخته ثبت شده در سامانه 
اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ از ابتدای امسال در سطح استان 

کرمان مرد و در رده سنی ۵ تا ۳۵ سال قرار دارند.
او به مردم توصیه کرد: کودکان خود را هرگز تنها نگذارند، از شنا 

کردن در مکان هایی که مجهز به امکانات امدادی برای شنا کردن 
در صورت  کنند،  نیستند، خودداری  غریق  نجات  نظارت  تحت  و 
غرق  صحنه  با  مواجهه  و  غریق  نجات  فنون  با  آشنایی  نداشتن 
تماس  و  خونسردی  حفظ  ضمن  است  الزم  دیگری،  فرد  شدگی 
فوری با شماره تلفن ۱۱۵ و یا ۱۲۵، تالش کنند تا با ابزاری همانند 
چوب، الوار، طناب یا حلقه نجات، فرد غرق شده را از آب بیرون 
انتقال  نجات  اقدامات  برای  ایمن  فضای  نزدیکترین  به  و  کشیده 

دهند.

اسامی محرومان هفته بیست و دوم لیگ برتر

مدیرعامل شرکت مس: 

 قهرمانی تیم هندبال مس کرمان افتخار بسیار بزرگی بود

شنا، جان یک نفر را در کرمان گرفت

ستاد مقابله با کرونا در ورزش با صدور اطالعیه 
در  را  تصمیمات  ترین  تازه  خود   ۱7 شماره 
اعالم  ورزشی  های  فعالیت  سرگیری  از  خصوص 
به  مس؛  باشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به  کرد.  
نقل از پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، 
در این اطالعیه آمده است: پیرو برگزاری نشست 
های تخصصی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و ابالغیه معاونت بهداشت این وزارتخانه، 
فعالیت  درباره  شده  اتخاذ  تصمیمات  جدیدترین 

های ورزشی به این شرح اعالم می گردد:

حین  فوتبال  های  تیم  برای   PCR۱-تست
برگزاری مسابقات هر ۱۰ روز یک بار انجام شود.

 ۲۵ در    PCRتست بودن  مثبت  صورت  ۲-در 
مربوطه  تیم  کادر(،  و  بازیکنان  تیم)  کل  درصد 

باید به قرنطینه برود.
۳- تستPCR هنگام برگزاری مسابقات فوتبال 

لیگ های دسته ۲ و ۳ انجام شود.
بدون  فوتسال  و  ساحلی  فوتبال  4-مسابقات 
برگزاری  هنگام  و  برگزار شود  تماشاگران  حضور 

تست PCR انجام شود.

شده  صادر  تمرین  مجوز  که  هایی  مکان  ۵-در 
بالمانع  تماشاگر  بدون  مسابقات  برگزاری  است، 

خواهد بود.
مجاز  فاصله  رعایت  با  سرپوشیده  6-استخرهای 
بهداشت  وزارت  از  صادره  دستورالعمل  با  مطابق 
به  با ۵۰ درصد ظرفیت در مناطق زرد شروع  و 
فعالیت نمایند. انجام ماساژ و استفاده از جکوزی 
آزاد  کلر  میزان  است.  ممنوع  مرطوب  سونای  و 
یعنی  تحمل  قابل  میزان  حداکثر  تا  باقیمانده 
باشد.بدیهی    6/7 تا   ۲/7 بین   PHو  PPM  ۳

است قبل از شروع فعالیت باید از مرکز بهداشت 
استعالم  سالمت  خدمات  دفاتر  و  شهرستان 

مربوطه به عمل آید.
های  گروه  در  باز  فضای  در  همگانی  7-ورزش 
حداکثر ۵۰ نفره با رعایت پروتکل های بهداشتی 
و فاصله گذاری فیزیکی دو متر با رعایت الزامات 

سالمت محیط و کار منعی ندارد.
همچنین آغاز فعالیت مدارس فوتبال باید منطبق 
طرف  از  شده  اعالم  آموزشی  های  پروتکل  بر 

وزارت بهداشت باشد.

تیم بانوان آیفا کرمان عنوان نایب قهرمانی لیگ 
دو اتلون کشور را از آن خود کرد.

سه  های  ورزش  هیات  سرپرست  پیرایش  مهتاب 
گانه استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه 
استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: 
لیگ دو اتلون آقایان و بانوان در سال ۹۹ـ  ۹۸ مقرر 
بود طبق برنامه ریزی صورت گرفته ی سازمان لیگ 
فدراسیون ترای اتلون پس از مرحله اول )بهمن ماه 

۱۳۹۸ ـ اصفهان( در سال میالدی جاری مراحل بعد 
خود را طی کند.

او افزود: با توجه به شیوع کووید ۱۹ و تداوم آن و 
نبود شرایط برگزاری مسابقات، پس از بررسی های 
فدراسیون  رئیسه  هیات  تصویب  و  گرفته  صورت 
مقرر شد،  ایران  اسالمی  گانه جمهوری  ورزش سه 
لیگ دو اتلون در سال ۹۹ـ  ۹۸ با همان تک مرحله 

خاتمه یابد.

استان  بانوان  تیم  پایان،  در  کرد:  تصریح  پیرایش 
زاده، حدیث مصباح،  بیگ  اسما  ترکیب  با  کرمان 
رقابت ها  این  در  احمدی  فاطمه  و  پور  ملک  زهرا 
موفق شد، عنوان نایب قهرمانی مسابقات را از آن 

خود کند.
در  کرمانی  ورزشکار  زاده،  بیگ  اسما  کرد:  بیان  او 
بخش انفرادی نیز عنوان نایب قهرمانی کشور را به 

خود اختصاص داد.

پیرایش افزود: نتایج تیمی لیگ بانوان به شرح زیر 
است:

مقام اول: سپاهان اصفهان
مقام دوم: آیفا کرمان

مقام سوم: باشگاه سوارکاری شیریان
مقام چهارم: آب قلیایی لوکساب

مقام پنجم: ستاره سرخ فردین
مقام ششم: هیئت قم

قوانین جدید برگزاری فوتبال در اطالعیه جدید ستاد مبارزه با کرونا

درخشش ورزشکاران کرمانی در لیگ دو اتلون بانوان کشور
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گزارش »کرمان امروز« از گرانی افسار گسیخته در بازار و گالیه های مردمی درباره قیمت مرغ و دیگر مایحتاج ضروری خانواده:

سفره مردم کوچک که نه، در حال جمع شدن است!

اشاره: 
افزایش بی رویه قیمت ها همراه   با  هفته ای که گذشت 
بود. هفته ای که  با افزایش 100 هزار تومانی قیمت طال 
افزایش 5000 تومانی  با  و باال  رفتن قیمت دالر شروع و 
قیمت مرغ تمام شد. شرایط زندگی برای عده ای سخت بود، 
سخت تر هم شد و مردم دیگر توان تحمل فشار اقتصادی را 
بر پیکر زندگی خود ندارند. قشر متوسط و کم در آمد جامعه 
تا کنون توان خرید خانه، طال و پس انداز نداشتند و حاال 
توان خرید مایحتاج زندگی و خرید اقالم خوراکی را ندارند.
از گرانی ها زیاد صحبت  این روزها مردم در سطح شهر 
می کنند. گرانی هایی که  به گفته مردم هر روز یک کاال 
گریبانگیرشان می شود و گویا دیگر گوش مسئوالن هم از 

شنیدن انتقادها و گالیه ها پر است .
گالیه های شهروندان

یکی از شهروندان کرمانی با گالیه از افزایش قیمت مرغ 
در یک هفته اخیرگفت: قیمت مرغ به قدری متغیر است که 
با قیمت  امروز عرضه می شود  مشخص نیست قیمتی که 

روز بعد چقدر تفاوت داشته باشد. 
یکی دیگر از همشهریان کرمانی هم گفت: باال رفتن قیمت 
ها مشکالت جدی را برای ما مردم  به وجود آورده است و 
عدم نظارت بر واحدهای صنفی هم وجود دارد چرا  باید به 
یک  باره قیمت مرغ و تخم مرغ افزایش یابد حتما فردا هم 

باید منتظر گرانی دوباره گوشت قرمز باشیم!
زن جوانی جلوی مرغ فروشی آمد و درخواست مرغ کرد و 
یک مرغ دو کیلویی برداشت. هنگام حساب کردن فروشنده 
گفت 36 هزار تومان می شود و زن جوان  با نگرانی گفت 
ممنون نمی خواهم. به طرف زن جوان رفتم و علت نخریدن 

را پرسیدم و پاسخ زن قابل تامل بود. او گفت: شوهر من 
دو  زیر  ماهیانه  حقوق  با  نیست  بیشتر  ای  ساده  کارگر 
میلیون تومان و اجاره خانه ای که  باید بپردازد و هزینه 
اما  های دو بچه. مرغ تا هفته پیش  22 هزار تومان بود 
این  با  خرید  توان  تومان!واقعا  هزار   36 امروز شد  ناگهان 

قیمت را نداریم. 
چرا مرغ گران شد؟

فعاالن  هم  و  کشاورزی  جهاد  سازمان  در  مسئوالن  هم 

صنعت مرغ دالیل گوناگونی برای وضع نابسامان قیمت ها 
آنچه  اما  کنند  می  ارایه  بازار  این   در  اخیر  روزهای  طی 
مشخص است صنعت طیور از ابتدای شیوع بیماری کووید 
ها،  قیمت  سقوط  معضل  و  بازار  در  تقاضا  کاهش  با   19
کمبودهای نهاده های خوراک طیور و کاهش نقدینگی روبه 
تولید  از  بخشی  پیش،  ماه  دو  حدود  که  جایی  تا  شد  رو 
سازی  معدوم  به  اقدام  گوشتی  روزه  یک  جوجه  کنندگان 

تولیدات خود کردند.

با ادامه  یافتن این شرایط وقتی در این روزها به بازار سر 
می زنیم و با فروشندگان صحبت می کنیم، بسیاری از آنها 
می گویند گوشت مرغ کمی برای عرضه وجود دارد وهمین 
امر باعث افزایش قیمت ها شده است. حتی رستوران ها و 
تاالرهایی که به تازگی پس از برچیده شدن محدودیت ها 
مرتبط با شیوع ویروس کرونا شروع به فعالیت کرده اند از 
کمبود این محصول در بازار نگران هستند تا جایی که بعضی 
از آنها می گویند در حال حاضرغذاهای مرغی را از منوی 

غذایی خود حذف کرده اند. 
سخن آخر

با وجود اینکه بررسی و یافتن علت افزایش روزانه قیمت 
به حرکت  جامعه  آحاد  نگاه  است،  مهم  همگان  برای  مرغ 
مردم  پر مصرف  اقالم  قیمت  برای کاهش  جدی مسئوالن 
و  مردم  مایحتاج  تامینی  قیمت  کاهش  برای  باید  و  است 
سوی  از  جهادی  اقدامی  هایشان  سفره  نشدن  کوچک 

مسئوالن نظارتی در بازار صورت بگیرد.

از آفتاب طوالنی مدت تا دیابت؛ 

چرا بیش از حد تشنه می شویم؟
اوقات احساس می کنیم که تشنه هستیم و مدام احساس  از  خیلی 
می کنیم باید خودمان را به یک لیوان آب برسانیم. اما چرا؟  ممکن است 
رژیم غذایی که داریم باعث تشنگی ما می شود و یا فعالیتی که در آفتاب 
انجام دادیم باعث این شرایط شده باشد. احتماال هر کدام از ما با خواندن 

این مطلب می توانیم ریشه تشنگی خودمان را در تابستان پیدا کنیم.
نمک خوردن و احساس تشنگی مفرط

نمک باعث خارج شدن آب از سلول ها می شود و بدن را مجبور می کند 
که تا حد ممکن آب مصرف کند. با خوردن نمک زیاد، شما کمتر ادرار 
می کنید. سلول هایی که اکنون فاقد آب هستند، یک  پیام به مغز ارسال 
می کنند که آن احساس تشنگی است. میزان نمک خود را کاهش دهید 

و مطمئن شوید که به اندازه کافی آب بنوشید.
ورزش را دست کم نگیرید

شما صبح به ورزش رفته اید، مایعات بدنتان را از طریق عرق کردن از 
دست داده اید و ممکن است مایعات را جایگزین نکرده باشید. بنابراین 
احتماال احساس تشنگی بیشتری می کنید. یک فرمول ثابت برای اینکه 
چه میزان نوشیدن آب برای ما مفید است، وجود ندارد. به بدن خود 

گوش دهید و مایعات مصرف کنید.
در معرض آفتاب بودن طوالنی مدت

وقتی سرانجام تابستان فرا می رسد، شما وقت بیشتری را در فضای 
بیرون از منزل می گذرانید. خواه در یک پارک باشد یا در حیاط خانه 

خود، یا حتی در حال گردش هم نباشید، گرما و آفتاب به کمبود آب 
بدن می انجامد. حتما یک بطری آب همراه خود داشته باشید و در این 

مواقع آب بنوشید تا تشنگی به شما فشار نیاورد.

 ممکن است دیابت داشته باشید
برخی از بیماری کم آبی بدن را با دیابت اشتباه می گیرند. در دیابت، 
شما مجبور به دفع ادرار بیشتری هستید. بیماران دیابتی تشنگی بیش 

از حد، ادرار بیش از حد و تاری دید را تجربه می کنند. در این خصوص 
اگر مشکوک هستید، بهتر است زودتر با پزشک خود صحبت کنید.

خشکی دهان
خشکی دهان به چه معناست؟ غدد بزاقی در دهان شما به اندازه کافی 
بزاق تولید نمی کنند و ممکن است به همین علت نیاز به نوشیدن آب 
بیش از حد داشته باشید. در این خصوص حتما به پزشک مراجعه کنید.

کم خونی
بدن شما برای انتقال خون در بدن به سلول های سالم تکیه می کند. 
شدید  شما  وضعیت  اگر  اما  نمی شود  تشنگی  باعث  خفیف  کم خونی 
حد  از  بیش  تعرق  و  سرگیجه  و  تشنگی  احساس  است  ممکن  باشد، 

کنید.
مصرف دارو

می شوند.  شما  دهان  خشکی  باعث  که  هستند  داروها  از  برخی 
باعث  آنتی هیستامین ها، داروهای ضدافسردگی و داروهای فشار خون 

خشکی دهان می شوند.
نحوه مصرف مایعات را تغییر دهید

یک  عنوان  به  است.  کافی  شما  برای  آب  نوشیدن  که  می کنید  فکر 
کار  این  همچنین  و  بخورید  آب  غذایی  وعده  هر  از  قبل  حتما  قانون 
را برای میان وعده ها هم انجام دهید. حتی اگر نیاز است زنگ گوشی 

خودتان را تنظیم کنید و آب بنوشید.

    هفته ای كه گذشت با افزایش بی رویه قیمت ها همراه بود. هفته ای كه  با افزایش 100 هزار تومانی قیمت طال و باال رفتن قیمت دالر شروع و با افزایش 5000 تومانی قیمت مرغ تمام شد. شرایط 
زندگی برای عده ای سخت بود، سخت تر هم شد و مردم دیگر توان تحمل فشار اقتصادی را بر پیکر زندگی خود ندارند. قشر متوسط و كم در آمد جامعه تاكنون توان خرید خانه، طال و پس انداز 

نداشتند و حال كم كم به دوره ای وارد می شویم كه دیگر توان خرید مایحتاج زندگی را هم ندارند و سفره مردم دیگر كوچک كه نه، بلکه دارد جمع می شود و...

گزارش: مهدیه السادات 
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میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!


