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دو دوشنبه 26 اسفند ماه 21/1398 رجب 1441/ 16 مارس 2020/سال بیست و چهارم شماره 3173
اخبار استان

خبر
از سوی سازمان بورس و اوراق بهادارصادر شد:

مجوز افزایش سرمایه 52 هزار میلیارد 
ریالی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

کرمان - خبرنگار کرمان امروز:به گزارش  روابط عمومی و امور بین 
الملل از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه 

52 هزار میلیارد ریالی شرکت معدنی و صنعتی گل گهرصادر شد. 
موافقت  برابری سرمایه کگل، مورد  از 2  بیش  اساس رشد  این  بر 

قرار گرفت.
طبق مجوز صادره از سوی این نهاد قانونی، سرمایه شرکت معدنی 
به 100هزار میلیارد  برابری  از 2  با رشد بیش  و صنعتی گل گهر 

ریال می رسد.
بازار  این سازمان در مجوز صادر شده اعالم کرد: در اجرای قانون 
و  سرمایه  افزایش  تقاضای  ایران،  اسالمی  جمهوری  بهادار  اوراق 
انتشار سهام جدید شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( 

در این سازمان مورد موافقت قرار گرفت.
طبق این مجوز سرمایه »گل گهر« از ۴۸ هزار میلیارد ریال به 100 
در  مشارکت  افزایش،  موضوع  یابد.  می  افزایش  ریال  میلیارد  هزار 
)جبران مخارج سرمایه  پذیر  افزایش سرمایه شرکت هاي سرمایه 
گذاري(، تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز برای خرید سنگ آهن 
و مخارج سرمایه اي مورد نیاز به منظور اجراي طرح هاي توسعه 

اي است.

رییس اداره آموزش همگانی پلیس استان : 

شهروندان مراقب سوء استفاده کنندگان 
باشند

به  توجه  با  گفت:  کرمان  استان  پلیس  همگانی  آموزش  اداره  رییس 

شیوع ویروس کرونا افراد فرصت طلب و سارقین از احساسات مردم در 
موارد مختلف سوء استفاده می کنند.

از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به    
پلیس  همگانی  آموزش  اداره  رییس  ساسان،  طا ها  سرگرد   ، کرمان 
کرمان گفت:باتوجه به شیوع ویروس کرونا در سطح کشور و گسترش 
شایعات، نگرانی مردم دو چندان شده و ترس و اضطراب از آن باعث 

حساسیت بیش از حد افراد به عالئم بدنی شده است.
او افزود: در این شرایط، افراد فرصت طلب و سارقین با سوء استفاده 
از احساسات مردمی، تحت پوشش ماموران بهداشتی به درب منازل 
مراجعه و ادعای ضدعفونی کردن و توزیع رایگان ماسک، ژل، محلول 

ضدعفونی و... می کنند.
ساسان تاکید کرد: در چنین شرایطی و به منظور پیشگیری از وقوع 
مورد در سطح  اخیر چندین  روز های  در  متاسفانه  ناگوار که  حوادث 
از  نکاتی  به  عزیز  شهروندان  دارد  ضرورت  است،  افتاده  اتفاق  کشور 
ویژه  به  ناشناس  افراد  روی  به  منزل  درب  بازکردن  از  اینکه  جمله 
افرادی که در این روز ها ادعای سم پاشی، ضدعفونی، توزیع ماسک، 

ژل، محلول و ... دارند، خودداری کنند.
مراکز  به  منتسب  را  خود  افرادی  یا  فرد  که  درصورتی  داد:  ادامه  او 
با  منزل،  درب  کردن  باز  از  قبل  نمایند،  معرفی  درمانی   - بهداشتی 
با  تماس  و  از سامانه 11۸  مربوطه  بهداشتی  تلفن مرکز  اخذ شماره 
آن از صحت ماموریت افراد اعزامی مطمئن شده و سپس با اخذ کارت 

شناسایی اقدام به باز کردن درب منزل نکنند.
حضوری  مراجعه  برای  برنامه ای  چنانچه  گفت:  ساسان  همچنین 
ماموران بهداشتی به درب منازل باشد، قطعا اطالع رسانی گسترده از 

طریق رسانه های معتبر صورت خواهد گرفت.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان هشدار داد؛

ماندن در خانه را جدی نگیریم، مبتالیان به 
کرونا انفجاری افزایش پیدا خواهند کرد

سخنگوی ستاد مدیریت پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در استان 
کرمان با تاکید بر اینکه در مرحله استقرار اپیدمی ویروس کرونا، 
کووید  بیماری  به  مبتال شدن  در حال  گروه های حساس جامعه 
اجتماعی  گذاری  فاصله  های  های  توصیه  اگر  گفت:  هستند   1۹
و ماندن در خانه را جدی نگیریم، تعداد افرادی که در جامعه به 
بیماری کووید 1۹ مبتال می شوند، به شکل انفجاری ممکن است 

افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه رصد آمار نشان از افزایش مراجعین با عالئم حاد 
تنفسی به بیمارستان های سطح استان کرمان است افزود: به نظر 
می رسد در دو سه روز اخیر تعداد بیماران حاد تنفسی نسبت به 
گذشته در سطح استان کرمان افزایش پیدا کرده ضمن آنکه تعداد 
سیر  استان  در  نیز   ICU بخش  به  انتقالی  و  شده  بستری  افراد 

صعودی را دارد.
شفیعی با تاکید بر اینکه در مرحله استقرار اپیدمی ویروس کرونا، 
کووید  بیماری  به  مبتال شدن  در حال  گروه های حساس جامعه 
اجتماعی  گذاری  فاصله  های  های  توصیه  اگر  افزود:  هستند   1۹
و ماندن در خانه را جدی نگیریم، تعداد افرادی که در جامعه به 
بیماری کووید 1۹ مبتال می شوند، به شکل انفجاری ممکن است 

افزایش پیدا کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان 
به سر می باشیم  اکنون در وضعیت سر  گفت: 
مردم  از سوی  آب  مصرف  وضعیت  این  اگر  و 
یا قطعی آب  افت فشار  پیدا کند، دچار  ادامه 

در روزهای پایانی سال خواهیم شد.
»محمد طاهری« در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به شیوع کرونا و تاثیر آن بر مصرف آب شهری 
اول  از  استان کرمان  میزان مصرف آب  گفت: 
مدت  به  نسبت  تاکنون  جاری  سال  اسفندماه 
داشته  افزایش  درصد   ۴0 قبل  سال  مشابه 
آب  مصرف  که  مطلب  این  بیان  با  وی  است. 
بازه زمانی ۴0 درصد  این  نیز در  شهر کرمان 
همه  آنکه  باوجود  کرد:  تصریح  یافته،  افزایش 

فشار  پیک  زیر  کرمان  استان  آب  چاه های 
شده  رو  روبه  آب  کمبود  با  متاسفانه  هستند، 
ایم به طوری که اکنون در وضعیت سر به سر 
قرار داریم و اگر این وضعیت ادامه یابد، دچار 
افت فشار یا قطعی آب در روزهای پایانی سال 

خواهیم شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان 
درست  برای  رسانه ای  و  محیطی  تبلیغات 
شرکت  اقدامات  از  یکی  را  آب،  کردن  مصرف 
آبفای استان برشمرد و عنوان کرد: کلیه چاه ها 
پیش بینی  و  کردیم  روشن  فعال  به صورت  را 
الزم برای خاموشی موتورها به دلیل قطع برق 

و یا خرابی آنها نیز صورت گرفته است.

کرونا  شیوع  آنکه  وجود  با  کرد:  بیان  طاهری 
است  کردن  پیدا  افزایش  حال  در  استان  در 
تعمیر  و  تولید  های  بخش  نیروهای  همه  اما 
شرکت آب و فاضالب استان کرمان حالت در 

آماده باش کامل هستند.
وی خطاب به مردم توصیه کرد: ضمن رعایت 
بهداشت فردی از مردم می خواهیم در مصرف 
در  و  دهند  انجام  را  صرفه جویی  نهایت  آب 
فرآیند  این  نیز حتی االمکان  تکانی  بحث خانه 
ضمن  کنند  موکول  موکول  سال  از  بعد  به  را 
شستن  از  روزها  این  در  شود  می  تاکید  آنکه 
قالی، اتومبیل، حیاط منزل و ... جدا خودداری 

کنند.

ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل 
برای  سازمان  این  اقدامات  و  تمهیدات  تشریح  با 
روز های پایانی سال از آماده باش تیم های عملیاتی 

در شب چهارشنبه سوری خبر داد.
و  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل  میرزایی  رضا 
با  گفتگو  در  کرمان  شهرداری  ایمنی  خدمات 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
با توجه به تالش های  از کرمان گفت: شهر کرمان 
که  اقداماتی  خصوص  به  امدادرسان  سازمان های 
سازمان آتش نشانی در سنوات گذشته انجام داده 
در  کشور  شهر های  ایمن ترین  از  یکی  عنوان  به 

چهارشنبه پایان سال بوده است.
او افزود: باتوجه به اینکه بیشترین قشر آسیب پذیر 
الزم  هستند  کودکان  و  نوجوانان  خصوص  این  در 
است والدین به فرزندان خود توجه ویژه ای داشته و 

بر رفتار فرزندان خود در شب چهارشنبه سوری و 
حتی روز های قبل از آن نظارت داشته باشند.

فقط  سازمان  این  هم  امسال  کرد:  بیان  میرزایی 
اکتفا به چهارشنبه پایان سال نکرده و از شروع سال 
ها،  مهدکودک  در  آموزش  زمینه  در  اقداماتی   ۹۸
ارتقاء  همچنین  و  شهروندی  آموزش های  مدارس، 
فرهنگ ایمنی جامعه از طریق رسانه هایی همچون 
داده  انجام  سیما  و  صدا  و  مجازی  فضای  نشریات، 

است.
ایمنی شهرداری  و خدمات  نشانی  آتش  مدیرعامل 
کرمان تصریح کرد: با توجه به آموزش هایی که داده 
سری  یک  سال  آخر  چهارشنبه  با  رابطه  در  شده 
مقابله ای  کار های  همچنین  و  پیشگیرانه  اقدامات 

انجام شده است.
سازمان،  این  پیشگیرانه  اقدامات  گفت:  میرزایی 

آموزش به شهروندان بوده که از خیلی وقت پیش 
پایان  چهارشنبه  درخصوص  فقط  نه  و  شروع شده 

سال بلکه برای همه خطرات و حوادث بوده است.
او افزود: برای چهارشنبه آخر سال، آموزش های الزم 
آموزان  به خصوص دانش  برای شهروندان  و خاص 
و در فضای مجازی  است  داده شده  در طول سال 
و نشریات پیام های آموزشی و هشدار دهنده منتشر 
می شود و هم اکنون نیز آتش نشانان در 10 ایستگاه 
آتش نشانی آمادگی کامل و الزم را برای همکاری 

دارند و همه در آماده باش هستند.
ایمنی شهرداری  و خدمات  نشانی  آتش  مدیرعامل 
بحران  یک  با  اینکه  به  توجه  با  کرد:  بیان  کرمان 
و  مردم  هم  که  کرونا  ویروس  و  هستیم  روبرو 
از  می کند،  تهدید  را  رسان  خدمت  نیرو های  هم 
اقدام  نمی توانیم  اگر  می شود  درخواست  شهروندان 

مشکل  یا  خسارت  حداقل  دهیم  انجام  را  خاصی 
باید  که  درمانی  کادر  و  نکنیم  ایجاد  را  اضافه ای 
باشند بخاطر  به ویروس کرونا  افراد گرفتار  به فکر 
هیجانات زودگذر و بی توجهی برخی، درگیر مسائل 
زیاد تر  آن ها  خستگی  و  نشوند  سوری  چهارشنبه 
نشود. او تصریح کرد: شهروندان در چهارشنبه آخر 
سال در خانه های خود بمانند و از رفتار های پرخطر 
نظیر روشن کردن آتش در منزل هر چند کوچک و 

محدود جداً اجتناب کنند.
در  هنجارشکنان  درخصوص  افزود:  میرزایی 
ربط  ذی  دستگاه های  توسط  سوری،  چهارشنبه 
رسیدگی خواهد شد و برای قدردانی از کادر درمان 
و نیرو هایی که در سازمان های امدادرسان در حال 
انجام اقدامات الزم هستند تا مشکل ویروس کرونا 

برطرف شود، مردم کمک کنند و در خانه بمانند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان هشدار داد؛

اگر صرفه جویی نکنید، آب قطع می شود

آماده باش تیم های آتش نشانی در چهارشنبه سوری

مورد  اینکه ۸5۹  بیان  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
به  کرونا  ویروس  اپیدمی  ابتدای  از  تنفسی  حاد  مشکالت  با  بیمار 
بیمارستان های این استان مراجعه کرده اند گفت: از این تعداد ۴0۷ 
حاد  بیماران  تعداد  تاکنون  بوده   کرونا  ویروس  به  مشکوک  نفر 
تنفسی به ۹0۹ نفر و افراد مشکوک نیز به ۴۸0 مورد رسیده است.

به گزارش ایرنا، مهدی شفیعی در جمع خبرنگاران در مورد آخرین 
وضعیت مبتالیان به ویروس کرونا در استان افزود: با توجه به آمار 
ارائه شده تعداد بیماران حاد تنفسی در کرمان رو به افزایش است که 

در این خصوص باید پیشگیری های الزم صورت گیرد.
ویروس کرونا در کرمان  آزمایشگاه مرجع تشخیص  داد:  ادامه  وی 

باالی نمونه های  به دلیل حجم  یک آزمایشگاه کلینیکی نیست و 
ورودی به این آزمایشگاه، پرسنل دچار خستگی و فرسودگی شده 
اند به همین دلیل روز گذشته کلینیک آزمایشی تشخیص کرونا در 
کرمان تعطیل بود و فردا تجمیع آمار 2 روز گذشته را ارائه خواهیم 

داد. 
سخگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان خطای آزمایشگاهی مربوط به 
کرونا در کرمان را صفر اعالم کرد و گفت: تاکنون سه سری کیت 
از سوی وزارت بهداشت تقاضا کردیم و به ما تحویل شده و بزودی 

سری چهارم کیت های تشخیصی به این استان وارد خواهد شد. 
مشاور ارشد دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز گفت: ذائقه مردم به 

دنبال اعداد و ارقام است این در حالی است که آمار در زمان اپیدمی 
ها  کرونایی  مثبت  آمار  دنبال  به  نباید  مردم  و  ندارد  معنایی  هیچ 
باشند زیرا ۸0 درصد افراد مبتال به این ویروس عالمت دار نیستند و 

یا ممکن است دارای عالئم سرماخوردگی مالیم تری باشند. 
نوذر نخعی تصریح کرد: امسال مراسم چهارشنبه آخر سال برگزار 
نمی شود و در شرایط فعلی باید سنت ها را تغییر دهیم و از تجمعات 
رفتارهای  و  ها  گذاری  فاصله  رعایت  با  بدانیم  و  کنیم  پیشگیری 
درست می توانیم رفتار ویروس را کنترل کنیم بنابراین باید رفتار 
مردم را مدیریت کنیم تا رفتار ویروس مدیرت شود تا افراد کمتری  

مبتال به این ویروس شوند.

استاندار کرمان از تعطیلی تمام اصناف و پایانه های مسافربری 
زمینه  این  در  کوتاهی  و گفت: هیچ  داد  ثانوی خبر  اطالع  تا 

قابل پذیرش نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری 
استانی  ستاد  در  کرمان  استاندار  فدایی  محمدجواد  کرمان، 
ستاد  مصوبات  دقیق  و  کامل  اجرای  کرونا،  بیماری  مدیریت 
بیان  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  بیماری کرونا  استانی مدیریت 
کرد: در نشست های ستاد، ساعت ها بحث و بررسی و مشورت 
روی پیشنهادات صورت می گیرد، اما در عمل آنگونه که باید 

مصوبات اجرایی نمی شوند.
وی گفت: مصوبات ستاد استانی مدیریت بیماری باید به شکل 

کامل و دقیق اجرایی شوند و تمام دستگاه ها و ارگان ها نهایت 
همکاری را در این رابطه داشته باشند، کوتاهی ها در این زمینه 
به هیچ وجه قابل تحمل نیست و استانداری و دستگاه قضائی 

با متخلفان برخورد خواهند داشت.
دولتی،  دستگاه های  از  یک  هیچ  کرد:  بیان  کرمان  استاندار 
سازمان ها، شرکت ها، بانک ها و شهرداری ها نباید محدودیت و 
یا امتیازی را در خدمات خود به شهروندان تا پایان سال قرار 

دهند که موجب ازدحام جمعیت در این مکان ها شود.
وی تاکید کرد: برای اینکه شهروندان مجبور نباشند به دلیل 
وجود محدودیت ها و یا استفاده از امتیازات خاص در ایام پایانی 
و شهرداری ها  بانک ها، شرکت ها  دولتی،  دستگاه های  به  سال 
مراجعه کنند، هیچ تفاوت خدمتی در ایام پایانی سال جاری و 

ابتدای سال آینده نباید وجود داشته باشد.
فدایی در خصوص خودروهای با پالک های غیربومی در سطح 
شهرهای استان کرمان بیان کرد: اکیپ های مشترک بسیج و 
در  و  می یابند  شهرها حضور  در سطح  پزشکی  علوم  دانشگاه 
کردند،  مشاهده  آلوده  استان های  پالک  با  که خودرو  صورتی 
ضمن کنترل و دریافت اطالعات از آنها، نسبت به برخورد الزم 
از جمله قرنطیه، برگشت و یا انتقال به مراکز درمانی آنها اقدام 

کنند.
وی اظهار کرد: توزیع مواد ضدعفونی کننده بین داروخانه های 
سراسر استان و شهر کرمان طبق یک ضابطه است و اطالعات 

توزیع در اختیار فرمانداران قرار می گیرد.
کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  نژاد  رشیدی  حمیدرضا 
عدم  بر  تاکید  نمی شناسد،  مرزی  و  حد  کرونا  ویروس  گفت: 

مسافرت ها داریم و برخورد قهری باید با آن صورت گیرد.
وی بیان کرد: اگر فردی به قصد مسافرت و سیاحت به استان 
کرمان آمده، باید برگردانده و یا قرنطینه شود و هزینه آن را 

هم خودشان پرداخت کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان به گردش ۴0 خودرو جهت 
اطالع رسانی و هشدار به شهروندان در سطح استان اشاره و بر 
تعطیلی اصناف غیرضرور تاکید کرد و گفت: مراکز عرضه میوه 

در آستانه عید نوروز و حراجی ها باید تعطیل شوند.
بیماری کرونا، پخش هرگونه  با مصوبه ستاد استانی مدیریت 
از  فروشگاهی  تخفیف  و  گردشگری  تورهای  بر  مبنی  آگاهی 

صدا و سیمای استان کرمان ممنوع شد.
تا  سنگ  زغال  زیرزمینی  معادن  ستاد،  مصوبه  با  همچنین 
حداکثر نیروی ممکن تعطیل می شوند و پرداخت بیمه بیکاری 

به کارگران انجام می شود.
به گفته حسینی نژاد مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان کرمان، با کمک دانشگاه علوم پزشکی کرمان و همراهی 
واحدهای تولیدی و بسیج، تولید ماسک در استان آغاز شده و 

۸ هزار ماسک تولیدشده در روز داریم و توزیع می شود.
صادقی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان 
نیز عنوان کرد: مجموعه واحدهای تابعه این نهاد نیز با نظارت 
دانشگاه علوم پزشکی در سطح استان کرمان 5 تا ۷ هزار عدد 

ماسک را در روز تولید می کنند.
دفاتر  عمومی(،  ارزاق  اتحادیه   12 از  غیر  )به  اصناف  تمامی 
پیشخوان و پایانه های مسافربری نیز در سطح استان کرمان تا 

اطالع ثانوی تعطیل هستند.

مراجعه ۹۰۹ بیمار مشکل حاد تنفسی به بیمارستان های کرمان

استاندار کرمان خبر داد:
تعطیلی تمام اصناف ، پایانه های مسافربری و ممنوعیت ورود مسافر به استان

آگهی مزایده گروه صنعتی بارز
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در نظر دارد موارد زیر متعلق به  هتل جهانگردی  کرمان را از طریق مزایده عمومی به افراد واجد شرایط به صورت اجاره واگذار نماید. 

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 48 ساعت جهت رویت و دریافت فرم مزایده به امور مالی هتل مراجعه نمایند.

1- تمام هزینه های مزایده و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.
2- در صورتی که حداکثر مبلغ پیشنهادی شرکت کنندگان در مزایده از قیمت کارشناسی پایین تر باشد آگهی تجدید خواهد شد.

آگهی مزایده اجاره مرحله دوم 

آژانس تاکسی سرویس واقع در محوطه هتل 1
غرفه سوغات واقع در البی هتل 2
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

ناسازگار 
که  بود  این  در  ما  تفاوت  ولی  بودیم  سال  و  هم سن 
ای  لحظه  و  نشست  می  مادرش  بغل  تنگ  همیشه  او 
هم  ترفندی  به  اگر  نداشت  قبول  را  مادر  از  جدایی 
را  مادرش  کنیم  نزدیک  او  به  را  خود  خواستیم  می 
تحریک می کرد و او هم با اخم، دعوا یا شکایت ما 
را از بچه اش دور می کرد. در بیان بچه ها پررو تر از 
پدرم  و  مادر  متمادی  های  کتک  ولی  بودم  من  همه 
نداشتم  او  از  دیگر خبری  او جدا کرد.  از  هم  را  من 
با ترس و لرز جلو رفتم  تا چند روز پیش او را دیدم 
داد من هم  را  بی حوصلگی جوابم  با  و سالم کردم. 
کمی جرات پیدا کردم و حالش را پرسیدم. در جوابم 
گفت والدینش بدرود حیات گفته اند و او مانده است 
با مشکالت فراوان که به تنهایی باید آنها را حل کند. 
با جراتی بیشتر گفتم می توانم کمکت کنم که با همان 
روحیه قبل گفت احتیاج نیست خودم می توانم. دست 
کردم  خداحافظی  او  از  احترام  با  و  گذاشتم  سینه  بر 
و در حین جدا شدن زمزمه کنان گفتم پنداری دیگر 

نوبت ناسازگاری زمانه شده است.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

زندگی 

کن...

به راستی اگر آرزویی نباشد آدم به کدام 
باید در ذهنمان  بهانه روز را آغاز کند. آرزوها همواره 
جریان داشته باشند هر چند که گاهی به سراب می رسند 
و با قدرتی مضاعف در سراب باید به جستجوی نگین ها 

پرداخت و رنج ها را تاب آورد.
آرزوهای امروز ما شاید همان بهانه های کوچک دیروز 
با  اند. همراه  پیدا کرده  امروز شکل شدیدتری  و  باشند 
پاسخ  برای  قدرتمان  که  باید  می  آرزوها  شدن  بزرگ 
دادن به آنها افزایش پیدا کند و گرنه خیالبافی و زمزمه ی 
بی عمل هیچ حاصلی در بر نخواهد داشت. با واگویه ها 
و خودگویه های مثبت شاید درونمان برای ساعتی آرام 
زندگی  چرخ  چرخیدن  چگونه  روی  تاثیری  اما  گیرد 
تا جایی مفید هستند که  این واگویه ها  نخواهد داشت. 
درآورند  حرکت  به  را  وجود  موتور  و  باشند  محرک 
تابلوهایی زیبا و دور از دست خواهند بود.  وگرنه فقط 
گاهی به خود حیله هایی می زنیم که خواسته هایمان را 
در سکوت و ایستایی فراموش کنیم اما آیا آرامش مان 
ها آتش  با سرکوب کردن  البته که  بود!؟  ثابت خواهد 
فشان هایی هولناک شکل می گیرد و آرامش در گدازه 
ها خواهد سوخت اما انسان قادر است که این گدازه ها 
را به مسیری صحیح هدایت کرده و از آنها به گونه ای 
انسان  که  همانگونه  کند  استفاده  شکوفایی  برای  دیگر 
اوج  به  رسیدن  برای  ها  شدن  سرکوب  از  بزرگ  های 
باید  بلکه  نیستیم  سوختن  مستحق  ما  اند.  ساخته  نردبان 
از هر آتشی که برپا می شود برای گرم شدن زندگی و 
روشن شدن شومینه ها بهره ببریم شاید سرکوب ها الزمه 

ی ذخیره شدن انرژی برای رسیدن به موفقیت ها باشند.
در دست هایت آه باشد زندگی کن 
یا زندگی دلخواه باشد زندگی کن 

گاهی برایت سنگ ها هم حکم راهند 
سرکوب هم در راه باشد زندگی کن 

به قلم 
مهناز سعید 

یادداشت طنز:  ِقدیما

وا و پسرا روَکنده  ُدختو  نِبود که  َوختا مثل حالو  او 
باَشن و همچی راحت از عارووس دوماتی حرف بَزنَن . 
َم خودم به یادم هسته وختی می خواستم به پِِدرم بگم 
دوماتی ِشَدم اولش رفتم یه قالیو راوری اِستونَدم تُُنک 
ِکردم ور وسط اتاق که وختی پدرم میایه بفهمه که َم 
دوماتی ِشَدم از قضا اونم اومد ِوتو یه نگایی َور قالیو و 
یه دستی ِوزیرش ِکرد و یه پاره ای از ی رو از او روش 

ِکرد  و نِگایی َور َم ُگف: 
- َهنو بچه ای ، از قدیم گفتن کار بچه پِچه کال َور 
ِسِرت ُگذشَتن ای قالیو -ِر       بِِشت قالب ِکرَدن ، حالو 

َچن خریدی ؟ 
- حمیدو حاج بابایی خیلی اَِشش تعریف می ِکرد ، 

می ُگف ای قالی ِر ما به هرِکسی نمی دیم ...
، ای قالی راوری نیسته  - خب منم همینه می َگم 
بَدن  ای  فهمیده  آدم  به  راوری  اسم  به  تونِسَتن  نمی 
.دیدن تو هنو بچه ای و ِسِرت بَِدر نمیایه کال َور ِسِرت 

ُگُذشَتن 
روز   . بَگم  پِِدرم  به  منظورمه  نتونستم  که  خالصه 
اِستونَدم  ای  یه جوجه  قدمگاه   َدهنه  از  رفتم  بعدش 
و اُوردم تو خونه که پاکش بُُکنم.   او وختاَمم که مثل 
تِِر  پالستیکویی  تو  و  باشه  صنعتی  کشتار  نبود  حالو 
تمیز باشه . َهمطو که مشغول پِرپُت ِکرِدِن جوجه بودم 
آلوئی  اخم  نگاه  یه  اولش  رسید  را  از  پدرم  دیدم  یهو 
َوَشم ِکرد بعدش گف:  ماشاهلل َور جونت عاروسی شدی 
. اولش خوشال ِشدم فکر کردم پدَرم خودم رفیق ِشِده 
اینه  اَخماشه دیدم فهمیدم منظوِرش  بعدش که  ولی 
َفندی  یه  هرروزی  که  خالصه  نِِشدم.  َمردی  هنو  که 
بَِگم دوماتی شدم ولی نِمی شد  می زدم که به پِدَرم 

که نِمی شد.  
گذشت وگذشت تا ای که شب سال ماه نو شد. عیدا 
بزرِگ   . ُدشت  ای  ِدگه  وصفا  صلح  اوَوختاَمم  نوروز 

خاندان مثل امروز نبود که تو هرفامیلی ده تو بزرگ 
خاندان باشه و هرکی پولدار تر باشه َهمو بزرِگ فامیل 
بشه. یه بزرگتری تو هر فامیلی بود که هم از همه ذاتی 
تر بود هم حرفش برو ُدش .تو فامیل ماَمم کل ماشاهلل 
بزرِگ خاندان بودکه عیدا همه جمع می ِشَدن تو خونه 
اش و از قضا ای کل ماشاهلل پدربِزرگ ِمنم بود . اینم 
یعنی اینکه برگزار ِکردن یه مهمونی بزرگ َور ُگرده ما 

وازاده هاش بود. 
مسئول  بودم  همه  از  تر  وباریک  تَرک  اِنگار  که  َم 
پذیرایی ِشدم .َهمطو که ُدشتم شیرینی می چرخوندم 
رسیدم به یه دختوئی که تا او روز ندیده بوِدِمش بِِشش 

تارف کردم ُگف :نه مرسی 
- َور داِرن اینا نِمک نداره 

- نه مرسی 
- اینا خونِگی هسته و خود رووغن خوب پخته ِشده 

یه پروئی توَدهنتون بِئلِن ِوآب می ِشه 
- نه گفتم که مرسی 

- ِمرسی از پذیرایی تون  یا مرسی نمی خوایَم؟! 
- مرسی میل ندارم

- مگر میشه ؟بخدا بِِدمون میایه اگر َورنِداِرن 
خالصه که هم ِرگو ِکرمونیم ُگل ِکرده بود وهم می 
پشت  تارف  ِهی  بِئلَم  َسرِوِسِرش  جورائی  یه  خواستم 
تاُرف تا ایکه َدس ِدراز ِکرد َوربداره  ِمَنم فِرضی دیسو 
یه پشت  اولش  ُدختو  بعدی  نِِفر  بَُردم جلو  ِر  شیرینی 
ِچشمی َوَشم نازک ِکرد ولی بعدش تا تو چشماش قرمز 
شد و چپ چپ َوَشم نگا می ِکرد . خالصه َهمطو تو 
نِِخش بودم تا َوخِت خداحافظی که ِدِم ِدِر ِمهموخونه 
تاکی بِِشش گفتم بفرمایِن یهو دیدم بی اونکه ُحرمت 
بِِره   که  ِوتَک  اِنداخ  ِسِرشه  بِداره  نگه  وکوچکی  بزرگ 
َم  از  بِئلَم تو جلوتر  َم  ارواُکالت که  ِمنم تو دلم گفتم 
بِری ِچِغلش دادم اوسین خودم رفتم . خود َهمی ُخُنک 
بازیا ِسَرم َسرِکشیمون ِشرو شد و ُدختو تهرونی که از 
قوما زن داییم بود و َور ایام عید اومده بودن پیش داییم 
یه دل نه صد دل عاشقم شد . همچی که بعدشم از 
اوجوئی که گلوش پیش َم به گیر بود دانشگاه کرمون 
قبول شدو  اومد کرمون تو خونه داییم یه اتاقویی َور 

کرموِن  رشته  توانتخاب  فقط  گویا   . استوند   خودش 
انتخاب ِکرده بود. البته حکما شما خود خودتون میِگن 

چه قَِدر َم اَ خودِرضایَم؟ 
ِزبوِن خود ُمجگانو بعد از اونکه َورِگلَم افتاد  ولی َم اَ 
اِشَنفَتم . خالصه اینکه ما به هر مکافاتی بود پِدرمونه 
رضا ِکردیم و رفتیم به ِطلِبون ویه انگشتروئی َورنِشون 
بُردیم و خود هم نوَزت ِشدیم وقِرار ُشد تا درس او تموم 
بُُکنم و یه َمجلسو  پِله ای جمع  ِمَنم یه پول  می شه 

آبرومندی بگیریم . 
ولی ُخب ما که ِدلِمون طاقت نُِدشت و می خواستیم 
بریم نوزت بازی . البته نوَزت بازی قدیما معنی بهتری 
نسبت به حالو َدش . همی که هفته ای یه روز خود 
بازی  نوَزت  آِخِر  شد  می  بزنیم  دوری  یه  همِدگه 
خواییم  می  که  هرباری  بود  ِشِده  قرار  همونم  البته   .
ماَمم  بِِبِِِریم  َهمپامون  ِر  بچووا  از  تو  یه  بگردیم  بریم 
قبول ِکردیم که هرهفته بّچو یه تو از قوما ِر َهمپامون  
خواستیم  می  هرَوخ  که  بود  ِشِده  همچی  ولی  ببریم. 
بِریم خود هم دوکالم حرف بِِزنیم یه ُمشتی بّچه مثل 
یه ِگلِه گوسفندی َور عقب ِسِرمون بوَدن تا جایی که 

همسایامونَم یه پار وختا بچوواشوِن َوررا می ِکرَدن.
منم از اوجوئی که می خواستم بچو وا ِر بِِپرونَم و دو 
ِکلوم حرف خصوصی بِزنَم یه نوتی می دادم به بّچووا 
که بَِرن َور خودشون بستنی یا اسکیموئی بستونَن به 
بِشیم  از َشّرشون خالص  خیال خودم یه نیم ساتوئی 
ولی نمی دونم ای ِچش ِسفیدا چه کار می ِکرَدن که 
هنو نِرفته نیقاشون وابود و مثل یه قطارکرپوئی َور جلو 

ما صف می ِکشیَدن .
افتاَدن و هرروز  َور تو خودشون  فامیلم که  وا  دختو 
جلو آینه واِمستاَدن و تمرین زندی اِشَکسَتن می ِکرَدن 

.
از  بعد  بود که  بُُگذریم کار پدرم خوشکل  اینا که  از 
نوَزت ِشِدن ما َوختی می خواستیم بِریم تو خونه داییم 
... ای نمی  نه  بوَدن پدرم می ُگف  ایناَمم  که ُمجگانو 
با بیایه او جو دختر زنینه هسته.  یه بارم از ذکر خدا 
غافل ِشدم و بِِشش گفتم : بابا همی ُدختو زنینه ای که 

شما می ِگن قرار َهسته ِزنَم بِشه.

چشمتون روز بد نبینه یهو دیدم بابام اتو ِر از ِکناِر 
ماِدرم َور ُدشت پُرتُو ِکرد َور ِطِرفم که خدا َوَشم رحم 
ِکرد و خورد َور بیخ ِکَشم . تا یه هفته گشاد گشاد را 
می رفتم و ِشِده بوَدم َمضَحکه ِدر وهمسایه . َهرتایی 
یه َصّفه ای َور پشِت ِسَرم می ُگُذشَتن اونم چه صّفه 

ها بی تربیتی .  
از ای دوران نوَزت بازی گذشتیم و رسیدیم به ِشِب 
دوماتی، از اوجوئی که َم زن از تو قوما نِستونده بودم و 
بِقول یه تاشون یه سیساللنگو پر قِر وفِِر تهرونی ِر َور 
قوما خودمون  ترجیح داده بودم هم خودم هم ُمجگانو 
ِشده بودیم قبله لعنتی . از کناِرمون َرد می ِشَدن و یه 
َوِشمون  ونِشونی  یه خط  و  گفَتن  می  بِِشمون  ُقلمپی 
می ِکشیَدن . همه ِشِده بوَدن یه پا پیشگو و آینه بین . 
همه شونم به جا اینکه دعا به خیر َوِشمون بُُکَنن شب 
دوماتی یه پاره ناله نفرینی و آرزو سیا بختی َوِشمون 
می  َم  َور  بختی  سبز  آرزو  که  کسی  .تنها  ِکرَدن  می 
ِکرد مادرم بود که اونم از قدیم گفتن: ))یه دست صدا 

نداره ...((
دوماتی  عارووس  ما  زمان  نُُگذریم  از حق  اگر  البته   
آسون  اولش  در حقیقت  .یعنی  بود  حالو  از  تر  راحت 
بود و سختیاش َوربعِدش بود ِولی حالو از یه سین همه 
نالَن که عاروس دوماتیا سخت ِشده و زور رستم  می 
می خوایه و گنِج قارون از اوسین  ِدگه طالق پالقون 
شده مثل آب خوردن؛  تا ِکش به کشمش میشه بُز یه 

تاشون َور کوه می ره باال و می ِگه طالق می خوایَم .
خداییش اگر طالق پالقون حق باشه مال ما هسته 
که آسون دومات شدیم و خود خودمون فکر می کنیم 

هنوزم آسمون همو رنگی هسته. 
شکایت  بشر  حقوق  سازمان  به  ما  اگر  شما  نِِظر  به 
بکنیم که حق طالق به ما بَِدن  حرفمون به ِهّجا می 

رسه و ِهشکی گوش به حرفمون می ده یانه ؟
 خودم ِگمون نکنم چون ما قدیمیا اول زندگیمون به 
خیال و رویا گذشت وبعدشم که فرزند ساالری شد و 

حالوَمم که ...
َور همی خاطر َشکل از رومون رفته و ِهشکی باورش 

نمی شه ماَمم بِِشریم ...َهمطو نی؟ 

نوروز بن مایه اسطوره ها و افسانه ها 

جشن نوروز از مراسم بسیار قدیمي ایرانیان است. بن 
مایه این رسم کهن ایراني آن قدر در تاریخ پیش مي 
رود که به افسانه ها و اسطوره ها مي پیوندد و قدمتي 
ایران.  ملت  پیدایي  تاریخ  خود  حد  در  کند  مي  پیدا 
و  نشیني  وارد مرحله ده  از روزي که  ویژه  به  ایرانیان 
کشاورزي شدند، در میان مراسم جشن ها و نیایش هاي 
خود به فراگرد تغییر مغول توجه خاصي نشان دادند، از 
آن جمله جشن هاي پاییزي یا مهرگان و جشن هاي 
بهاري و تجدید حیات کشتزارها یعني نوروز. در اوستا 
از نوروز نامي نیست ولي در میان متون دیني قدیمي 
ترین منبع موجود کتاب بند هشن است که به جشن 
نوروز اشاره شده است. سلطنت هخامنشي ها براساس 
تساهل نسبت به عقاید و آراي دیگران بنا شده بود و 
بنابراین در پذیرش متقابل از فرهنگ و دانش بیگانگان 
محاسبات  مباني  که  چنان  کردند.  نمي  مقاومتي  هم 
تقویم خود را برپایه دانش نجومي مصریان قرار دادند. 
بردند.  سود  زردشتي  اسامي  از  ماهها  نام  براي  ولي 
تقویم  از  ترکیبي  شماري  گاه  نیز  اشکانیان  دوره  در 
روستایي و مصري بود و به هر حال در این گاه شماري 
ها جشن نوروز و مهرگان نیز براي خود جایي داشتند. 
رونق  و  با شکوه  نوروز  هاي  زمان ساسانیان جشن  در 
کامل تري برپا مي شد و پادشاهان این سلسله در نوروز 
که چند روز به درازا مي کشید مراسم مختلفي به جاي 

مي آوردند.
بعد از ظهور اسالم نیز نوروز به حیات خود ادامه داد به 
ویژه از آن جهت که با اصول و ضوابط دین هم تعارضي 
نداشت، نه تنها با مخالفت خالفت اسالمي مواجه نشد 
بلکه بعد از گذشت زماني که سادگي حکومت اسالمي 

از  برگرفته  مدارانه  قدرت  تشریفات  به  را  خود  جاي 
استقبال هم مواجه  دادبا حسن  و روم  ایران  دربارهاي 
نشد   مواجه  اسالمي  مخالفت خالفت  با  تنها  نه  و  شد 
بلکه بعد از گذشت زماني که سادگي حکومت اسالمي 
از  برگرفته  مدارانه  قدرت  تشریفات  به  را  خود  جاي 
دربارهاي ایران و روم داد  به شکل یک آیین پرطمطراق 
از  استفاده  با  عرب  حاکمیت  در ضمن  درآمد.  درباري 
این موقعیت جمع آوري مالیات ها را هم با جشن هاي 
نوروزي هم زمان کرد حتي متوکل عباسي از آن جهت 
فاصله  محصول  آوري  جمع  و  درو  فصل  با  نوروز  که 
زیادي داشت، دستور داد آن را تا زمان برداشت کشت 
هاي  مالیات  بتوانند  روستاییان  که  بیندازند  تاخیر  به 
دولت را پرداخت کنند، همین متوکل برپایي آیین هاي 
به رغم  اما  را ممنوع کرد  به ویژه اسب دواني  نوروزي 
این محدودیت ها و سخت گیري ها نوروز هم چون یک 
سنت استوار جاي خود را در میان مسلمانان باز کرد اما 

تعبیرهاي گوناگون  با شکل ها و رویه هاي مختلف و 
و در قالب پنداشته ها و باورهاي متعدد مردمي ادامه 
یافت یعني گل آدم در نوروز سرشته شد و نوروز روز 
آفرینش انسان است  و نوح در روز نوروز پس از توفان 
از کشتي فرود آمد و یوسف را در روز نوروز از چاه بیرون 
کشیدند و در روز نوروز موسي عصاي خود را بر آب نیل 
از  از تعقیب فرعون بست و یونس نبي در نوروز  زد و 
که  معتقدند  گروهي  نهاد.  ساحل  بر  پاي  ماهي  دهان 
س  فاطمه  با  او  ازدواج  روز  و  ع  علي  تولد  روز  نوروز 
است و روز عید غدیرخم مصادف با روز نوروز بود. نوروز 
به دربار سالطین عثماني نیز راه یافت و آن را به نام 
نوروز سلطاني جشن گرفتند و خواندن اشعار نوروزي و 
تبریک به پادشاهان و امرا و شاه زادگان هم چنین رسم 

صله دادن به شاعران نیز مرسوم بوده است. 
که  است  مارس   21 سال  آغاز  هم  قرقیز  ترکان  نزد 
این  بر  اعتقاد  تاجیکستان  در  نامند.  مي  نوروز  را  آن 

است که رسم نوروز سنت آریایي هاي مهاجري است 
این رسم  و  گرفتند  ایران جاي  بزرگ  در سرزمین  که 
اقوام آسیاي مرکزي جاي گرفت  تمام  میان  بعدها در 
و از هزاران سال پیش تاکنون به حیات و حضور خود 
تاجیکان در روزگاران گذشته و ضمن  ادامه مي دهد. 
مراسم نوروز سفره هفت شین مي چیدند شراب، شیر، 
شیریني، شکر، شربت، شمع و نشانه شراب نماد تولدي 
زندگي،  به  نماد عشق  پاکي، شیریني  نماد  دیگر، شیر 
و  شدن  خنک  نماد  شربت  رفاه،  و  آسایش  نماد  شکر 
آرام گرفتن، شمع نماد حرمت به آتش و سرانجام شانه 
نماد زیبایي زن بوده است. اما بعد از اسالم هفت سین 
را جایگزین کردند که شامل سیر، سبزي، سنجد، سیب، 
سیر، سپند و سوهان بود و امروز هم با تغییراتي هفت 
سین رایج است که سکه و سمنو جاي سپند و سوهان 

را گرفته است.
و  گیرند  مي  جشن  را  نوروز  یوگسالوي  مسلمانان 
بین  در  نوروز  مراسم  نامند.  مي  سلطاني  نوروز  را  آن 
ترکان قبرس نیز برگزار مي شود. در ازمیر ترکیه نوروز 
سلطاني را جشن مي گیرند در حوالي وان و ارز و ونیز 
مراسم نوروزي شاد برگزار مي کنند. در حوالي دیار بکر 
و اورفا و در حوالي مرزهاي عراق و سوریه نیز مراسم 
نوروز برپا مي شود و داستان میرنوروزي نقل مجالس و 

محافل مي گردد همان که حافظ مي گوید: 
ز کوي یار مي آید نسیم باد نوروزي 

از این باد ار مددخواهي چراغ دل برافروزي 
به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشاني 
به گلزار آي کز بلبل غزل گفتن بیاموزي 

سخن در پرده مي گویم چو گل از غنچه بیرون آي 
که بیش از پنج روزي نیست حکم میرنوروزي 

مي اندر مجلس آصف به نوروز جاللي نوش 
که بخشد جرعه ي جامست جهان را ساز نوروزي 

جنابش پارسایان راست محراب دل و دیده 
جبینش صبح خیزان راست روز فتح و فیروزي

به قلم
  محمد  برشان

به قلم مهدی ایرانمنش 
پور کرمانی
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فرهنگ و ادب

نوروز از دیدگاه شعرا و ادبای بزرگ ایران زمین 

سال بی خبری نوروز

از ازل ایل و تبارم همه عاشق به وطن
تا ابد عاشق این ایل و تبارم چه کنم

های  سنت  و  رسوم  و  آداب  به  پرداختن  که  آنجایی  از 
دیرینه وطن وظیفه ای است بر دوش هر ایرانی پاک نژاد، 
باعث  پرافتخار  های  گذشته  داشتن  نگه  زنده  و  پیروی 

ماندگاری این سنت ها خواهد شد.
در بررسی های به عمل آمده و نشانه های حک شده بر 
سنگ نوشته های به جا مانده از دوران گذشته و پرافتخار 
بسیار  زمانهای  از  مانده  برجا  آئین های  و  میهن عزیزمان 
دور شامل جشن سده، جشن های نوروزی، جشن مهرگان 
می باشد که در تاریخ اسطوره ای و حتی در تاریخ مدون 
ایران به ثبت رسیده است. عید باستانی نوروز در شاهنامه 
فردوسی بزرگ چنین بیان شده است اما قبل از بیان شعر 
پادشاه  زمان  در  عید  این  که  دهم  می  توضیح  فردوسی 
جمشید و به دستور او به خاطر سپاسگزاری از خداوند که 
داشته  دور  به  ایرانیان  از  را  و مرگ  بیماری  و گرما  سرما 
است، جشن گرفته میشد و آن را روزی نو و به عنوان آیین 

مبارک یاد کرده و گرامی داشته اند.
قبل  سالهای  در  نوروزی  های  آیین  مورد  در  چون  من 
چند مقاله نوشته و در همین روزنامه آنها را بیان نموده ام 
امسال ترجیح دادم نگاهی بر اشعار ادیبان و شعرای نامدار 
ایران زمین که در مورد نوروز سروده اند بپردازم و نظر آنها 
را بیان کنم تا اینکه یادمانی باشد از این بزرگان و نامداران 
عزیز. ابتدا می پردازیم به شعری از حکیم خردمند توس 
جای   / جای  به  آمد  وی  کارهای  آن  چو  کبیر:  فردوسی 
میهن برتر آورد پای/ به فر کیانی یکی تخت ساخت/ چه 
باید بد و گوهر اندر شناخت/ چو خورشید برگوهر افشاندند/ 
فرودین/  هرمز  نو  سال  خواندند/ سر  نو  روز  را  روز  آن  بر 
برآسوده از رنج تن دل زکین/ بزرگان به شادی بیاراستند/ 
آن  از  فرخ  روز  چنین  خواستند/  رامشگران  و  جام  و  می 

روزگار/ بمانده از آن خسرو یادگار
باشکوه  نیز  هخامنشیان  پادشاهی  دوران  در  نوروز  اما  و 
برگزار می گردید حتی در دوره ساسانیان این عید باستانی 
توسط  خاصی  مراسم  با  و  ساله  همه  بیشتری  عظمت  با 
تشکیل  بخش  دو  از  این جشن  گردید.  می  اجرا  ایرانیان 
می شد. یکی نوروز کوچک که از اول فروردین ماه تا روز 
ششم فروردین بود. در این روزها طبقات مختلف به دیدار 
آن  عادی  مردم  مخصوص  روز ششم  تا  و  رفتند  می  شاه 
روزگار بود که آنها برای تبریک گویی و بیان مشکالتشان 
او  با  را  پادشاه می رسیدند و گرفتاری هایشان  به حضور 

در میان می گذاشتند. مرحله دوم، نوروز بزرگ نامیده می 
شد که از روز هفتم فروردین تا روز دوازدهم و سیزدهم که 
آخرین روز بود مخصوص خواص و بستگان پادشاه بود. آنها 
در این روزها که جنبه مقدس داشت برای گفتن تبریک به 
حضور پادشاه می آمدند و در صورتی که مشکالتی داشتند 
از پادشاه برای رفع گرفتاری هایشان مددخواهی می کردند. 
رسوم  و  آداب  به  مردم  اسالمی  خلفای  نخستین،  از  قبل 
نوروزی بی توجه نبودند بلکه مشوق هم برای برگزاری این 
اسالمی  خلفای  نخستین  دوره  در  اما  بودند  دیرینه  سنت 
به آداب و رسوم نوروزی بی اعتنا شدند در حالیکه مردم 
می  برپا  آنها  میل  بر خالف  را  نوروزی  های  آیین  همواره 
کردند و از عید نوروز به عنوان آیین مبارک یاد نموده و آن 

را گرامی می داشتند.
حال می پردازیم به نظریه و آثار شعرای بزرگ و نامدار 
ایران درباره نوروز و عید باستانی، فردوسی و شاهنامه که 

قبال به آنها پرداخته بودم.
ابوریحان بیرونی نوروز را به جمشید نسبت داده و در کتاب 
"التفهیم" خود نیز به آن پرداخته است و در دوران حکومت 
 ... و  ایران مثل صفاریان، سامانیان، غزنویان  های مستقل 
برای احیای برخی از مراسم و سنت های فراموشی شدنی 
فروردین  اول  در  را  و عظیمی  بزرگ  و جشن  اعیاد  نوروز 
نیز  مغول  وحشی  اقوام  تسلط  زمان  در  داشتند.  می  برپا 
نتوانستند این آیین کهن را نابود کنند بلکه ایرانیان همیشه 
نیکی  به  نیاکانشان  و  اجداد  یادگارهای  از  وجود  تمام  با 
یا  اگر خلیفه  را گرامی می داشتند.  آنها  و  یاد می کردند 
بیشتر  مردم  بگیرد  را  آنها  جلوی  خواست  می  کسی  هر 
در  کشیدند.  می  بیگانگان  رخ  به  را  آن  و  کرده  پافشاری 
دوران حکومت صفویه که آنها مذهب رسمی شیعه را برای 
ایرانیان برگزیدند به جشن های نوروز رونق  بیشتری دادند 
و عالمان شیعه در دولت های گوناگون پشتیبان دین بودند 
بندگانش  از  خداوند  نوروز  در  اینکه  ذکر  با  مجالس  در  و 
که  روزی  تا  و  کنند  پرستش  را  او  تنها  تا  گرفت  پیمان 
جبرائیل بر پیامبر نازل شد این اتفاق گویا در نوروز اتفاق 
افتاده یا اینکه حضرت ابراهیم بت ها را در این روز شکسته 
است را اعالم و به همین دلیل نوروز را گرامی می داشتند.

از طرفی ما می دانیم که نوروز بزرگترین جشن باستانی و 
ملی ما می باشد و این ایام مصادف است با آغاز فروردین که 
با فصل بهار همراه است و تمدید حیات و رستاخیز طبیعت 
است همین امر به عظمت و شکوه آن افزوده است. در زبان 
و ادبیات فارسی، نوروز با تمام اعیاد دیگر متفاوت است و 
به نام هایی چون بهار جشن، جشن نوروز، جشن نوبهاری، 

جشن فروردین نوروز جاللی و جشن جم یاد شده است.
حال می پردازیم به اشعار شعرای بزرگ ایران زمین در 

مورد نوروز باستانی: 
اولین شاعری که به اشعارش می پردازیم رودکی بزرگ 

است.

و  نزهت  با صدهزار  بوی طیب/  و  رنگ  با  بهار خرم  آمد 
آرایش عجیب/ شاید که مرد پیر بدین گه شود جوان/ گیتی 
از پی مشیب/ چونان حصار که گذر  و شباب  یافت  بدیل 
هر  قضیب/  برکشد  همی  ابر  میان  از  برق  رقیب/  از  دارد 
چند روزگار جهان دردمند بود/ تندر میان دشت همی باد 

دردمید
 و عنصری شاعر سرآمد دوران دربار غزنویان که بعد از 
باد نوروزی  رودکی می زیست در مورد نوروز گفته است: 
همی در بوستان بنگر شود/ تا ز صنعتش هر درختی لعبتی 
دیگر شود/ باغ همچون کلبه بزاز پر دیبا شود/ راغ همچون 
طبله ی عطار پر عنبر شود/ روی بند هر زمینی حله چینی 
شود/ گوشوار هر درختی رشته ی گوهر شود/ چون حجابی 
لعبتان خورشید را بینی به ناز/ گه برون آید ز میغ و گه به 
میغ اندر شود/ افسر فرو گیرد ز سر کوه بلند/ باز مینا چشم  
زیباروی و مشکین سرشود/ و صائب تبریزی در مورد نوروز 
قیامت  / که شد  امروز  نوبهار  به  ایمان  تازه کن  بیا  گوید: 
موعود اشکار امروز/ شکوفه از شاخسار اختر ریخت / نشان 
صبح قیامت شد آشکار امروز/ چمن چنان به صفا شد که 
هر نهالی را/ توان کشید به آغوش جای یار امروز/ و سعدی 

بزرگ در مورد نوروز چنین سروده است: 
برآمد باد صبح و بوی نوروز/ به کام دوستان و بخت پیروز/ 
مبارک بادت این سال و همه سال/ همایون بادت این روز 

و همه روز
و در جای دیگر می سراید: 

برخیز که می رود زمستان/ بگشای در سرای بستان/ نارنج 
پرده  وین  در شبستان/  بگذار  منقل  نه/  بر طبق  بنفشه  و 
بگوی تا به یک بار/ رخت ببرد ز پیش ایوان/ برخیز که باد 

صبح نوروز/ در باغچه می کند گل افشان /خاموشی بلبالن 
مشتاق/ در موسم گل ندارد امکان/ آواز دهل نهان نماید/ 

در زیر گلیم عشق پنهان 
و حافظ شیرازی این افتخار ایران زمین نیز در مورد نوروز 

سروده: 
ار مدد  باد  این  از  باد نوروزی/  ز کوی یار می آید نسیم 
خواهی چراغ دل برافروزی/ به صحرارو که از دامن غبار غم 

بیفشانی/ به گلزار آی کز بلبل غزل گفت بیاموزی/
خیام این چهره جهانی و افتخار نجوم و رباعی می نویسد: 
برچهره گل نسیم نوروز خوش است/ برطرف چمن روی 
گویی  چه  هر  گذشت  که  دی  از  است/  خوش  افروز  دل 
خوش نیست/ خوش باش و مگو زدی که امروز خوش است. 

و نظامی گنجوی در مورد نوروز باستانی سروده: 
بهاری داری از وی برخور امروز/ که هر فصلی نخواهد بود 
نوروز/ گلی کو را نبوید آدمی زاد/ چو هنگام خزان آید برد

و مولوی بزرگ در مورد نوروز سروده: 
از  بیادمانی  از المکان رسیدی/ چیزی  نوبهار خندان  ای 
یار ماچه دیدی/ خندان و تازه رویی سرسبز و مشک بویی/ 

همرنگ یارمایی یا رنگ از او خریدی
و استاد شهریار می گوید: 

از همه سوی جهان جلوه او می بینم/ جلوه اوست جهان 
کز همه سو می بینم/ چون به نوروز کند پیرهن از سبزه 
و گل/ آن نگارین همه رنگ و همه بو می بینم/ ای وطن 
آمده بودم به سالم نوروز/ مگرم کوکب اقبال تو باید پیروز

و میرزاده عشقی می نویسد: 
چو فردا روز نوروز است و نوروز جهان آید/ رود این سال 
پایم  این خواهم چنین  از  آید/  یکی سال جوان  و  فرتوت 

که سالی خوش روان آید/ که آن نامهربان یارم، بخوابم 
مهربان آید/ ولی امروز هست، آن روز تاریخی و دستانی/ 
به جای آن  این رخت چرکین زمستانی/  برکند،  عالم  که 
بخود پوشد، حریر سبز بستانی/ به ویژه ای خوشا نوروز و 

این شهر کهستانی.
عبدالرحمن جامی شاعر بزرگ خراسانی سروده: 

بگشا نقاب از رخ باد بهاران/ شد طرف چمن بز مگه باده 
گساران/ شد الله ستان گرد گل از بس که نهادند/ رو سوی 
توبه ز می دیر  تماشای چمن الله عذاران/ در موسم گل 

نپاید/ گشتند در این باغ گذشتند هزاران
و بلخی سروده است: 

ولیک  هستند  یاران  تویی/  افروز  دل  مها  من  دل  اندر 
دلسوز تویی/ شادند جهانیان به نوروز و به عید/ عید منو و 

نوروز من امروز تویی.
و سنایی غزنوی می گوید: 

با تابش زلف و رخت ای ماه دل افروز/ از شام تو قدر آید 
و ز صبح تو نوروز/ از جنبش موی تو برآید دو گل از مشک/ 

وز تابش روی تو برآید دوشب از روز 
امیرخسرو دهلوی در مورد نوروز سروده: 

خیمه نوروز بر صحرا زدند/ چارطاق لعل بر صحرا زدند/ 
الله را بنگر که گویی عرشیان/ کرسی از یاقوت برمینا زدند/ 

کارداران بهار از روز گل/ زان زر بر روضه خضرا زدند
و فروغی بسطامی سروده است: 

عید آمد و مرغان ره گلزار گرفتند/ وز شاخه گل داد دل 
پیمانه  گلگون/  می  روز  و  شد  همایون  نوروز  گرفتند/  زار 

کشان ساغر سرشار گرفتند
و عبید زاکانی در مورد نوروز چنین نوشته: 

افالک  قبله  ز مهر  رایت خورشید آشکار کند/  چو صبح 
زرنگار کند/ رسید موسم نوروز و گاه آن آید/ که دل هوای 

گلستان و الله زار کند
و مشفق کاشانی می گوید: 

خوشا بهار که پیغام آشتی با اوست/ نظر کنید که هنگام 
خوشا  باران/  خانگی  نوروز  طلیعه  خوشا  اوست/  با  آشتی 
گوش  به  باد  حدیث  اوست/  با  آشتی  فرجام  که  طلیعه 
درخت اگر گفتی/ به هوش باش که خود نام آشتی با اوست.

و سرانجام مهدی اخوان ثالث چنین سروده است:
اردوی بهاران چو کاروان ها/ بشکوه درآمد به بوستان ها/ 
بازگشتند/ آسوده ز سر ما به آشیانها/  مرغان سفر کرده 
سرخوش ز نشاط بهار بنگر/ مرغابیکان را برآبدانها/ و در 
وطنان  هم  ی  همه  به  را  باستانی  سعید  عید  این  پایان 
برای همه  آرزوی سالی خوش  و  گویم  تبریک می  عزیز 
آرزومندم و از دادار بزرگ درخواست سالمتی و دفع این 
را گرفته  ناخواسته که دامن وطن خوبم  و  ویرانگر  بالی 
میهن  به  نشاط  و  شادی  دوباره  کنم  می  آرزو  و  دارم   ،

عزیزمان بازگردد.

بینانه ترین حالت ممکن هم نمی توان  حتی در خوش 
سالی که رفت را ستود و ستایش کرد به خاطر رخدادهای 
ترین  بدبینانه  در  حتی   .... و  شمارش!  بی  ناگوار  و  تلخ 
گونه ممکن نمی توان سالی که رفت رادوست نداشت، به 
پاس حوادث شیرین و خاطرات مسرت بخش و شادی که 
رقم زد. شگفت انگیزی زندگی کوتاه نیز به همین تلخ و 
شیرینی توأمانش بر می گردد وگرنه یکنواختی و سکون 
می تواند هر عنوان و نامی به خودش بگیرد الی نام مقدس 

زندگی!
های  ایده  نوروزی  کوتاه  یادداشت  این  برای  راستش 
و  اندک، کمی جا  این مجال  با  مختلفی داشتم که دیدم 
این ویژه نامه یا همخوانی ندارد و یا هم اینکه حق مطلب 
در سینمای  نوروزی  آداب  اینکه  یکی  مثال  نمی شود!  ادا 
ایران را یادآوری نمایم. موضوعی که سالهاست قرار است 
تبدیل به کتابی بشود و هی ناشری پیدا نمی شود و هی 
آن سال از راه نمی رسد و هی این کتاب از دایره کوچک 
ذهن من خارج نمی گردد. خوبی روزهای ته اسفندماه و 
واپسین لحظات منتهی به بهار و سال نو همین است که 
خوبی  به  هستی،  مشغول  ذهن  تکانی  خانه  به  همینطور 
شوی.  می  ات  نکرده  کارهای  سنگین  انبوه حجم  متوجه 
ایده های مختلف دیگری هم بود مثل داستانکی از حال و 
هوای نوروزی روستای »ارجاسب« محل زادگاه خودم و یاد 
نیاکان دور و نزدیک حاضر و یا درگذشته که آنهم خیلی با 
حال و احوال این یادداشت جور درنیامد و موکول گردید 
به زمانی دیگر و شاید وقتی دیگر. زمان به سرعت درگذر 
با دور تند و به رسم آیین سینمای صامت  است، آن هم 
و کالسیک. بهار با شتابی غیرقابل باور در حال رخ نمودن 

است و به رسم ادب و احترام این یادداشت مختصر باید هر 
چه زودتر سر و شکل خودش را پیدا کرده و ارائه گردد. در 
یک لحظه و کامال ناگهانی این دم و نفس احمد شاملوی 
بزرگ است که به این غائله خاتمه ای باشکوه می بخشد. 
تا  که  است  عجیب  تر!  برگزیده  و  بهتر  این  از  پایانی  چه 
پیش از این هرگز با شعر »نوروز« شاعر بزرگ مورد عالقه 
ام رو در رو نشده ام. با افتخار این یادداشت کوتاه را مزین 
می نمایم به شعری که با حال و هوای نوروز کرونایی این 
بهار و سال تازه قرابت و همگونی غیرقابل باوری دارد. می 

خوانم و بخوانید...
نوروز! 

سالی نوروز 
بی چلچله 

بی بنفشه می آید
بی گردش مرغانه رنگین 

بر آینه!
و جنبش سرد برگ نارنج 

بر آب! 
سالی نوروز 

بی گندم سبز و سفره می آید 
بی رقص عفیف شعله 

در مردنگی 
بی پیغام خموش ماهی ها 

از تنگ: 
سالی نوروز 

بی خبر می آید 
با مردانی که 

سنگینی انتظار 
بر شانه خمیده ایشان است: 

الله های سوخته 
نام های ممنوع خود را باز می یابند

و تاقچه با کتاب ها
تقدیس می شود!

در گذرگاه های شهادت 

شمع های خاطره افروخته خواهد شد
دروازه های بسته 

به ناگاه فراز خواهد شد
دستان اشتیاق از دریچه ها 

دراز خواهد شد 
لبان فراموشی 

به خنده باز خواهد شد
و نوروز در معبری از غریو

تا شهر خسته پیشباز خواهد شد
سالی آری بی گاهان 

نوروز چنین آغاز خواهد شد! 
احمد شاملو - نوروز 1356

به  و  رفت  که  سالی  شیرین  َوِر  به   پرداختن  برای  حاال 
رسم پرهیز از تلخی یکسویه و حفظ توازن میان سراشیبی 
این  و  کوتاه  نماهایی  در  انگیز  زندگی شگفت  و سرباالیی 
بار رنگی باز گشتی داریم به روزها، شب ها و لحظات شاد 
پایانی اش  از سالی که در سکانس  هایی  به فصل  مربوط 

یعنی روزهای واپسین ماه زیبای اسفند به سر می بریم! 
این فصل شبیه یک خواب است، زمان و مکان، اشخاص، 
آثار و تجربه هایی که حاصلش خوب شدن حال دل بوده 
و لذتی که دریافت شده را در نماهایی تند، محو و یا واضح 

مرور می نمایم! 
»هاروکی موراکامی«، احمد شاملو، »عباس کیارستمی«، 
)بهرام  رگبار  اردیبهشت،  کتابسرای  عقیبی،  محمد 
هانا  تریر،  فون  الرس  کیش،  زیبای  جزیره  بیضایی(، 
)میلوش  ئوس  آماد  وایز(،  )رابرت  موسیقی  آوای  آرنت، 
فورمن(، بندر زیبای انزلی در روزهای پیش از کرونا، خانه 
محمدرضا  استاد  خوش  حال  فرخزاد(،  )فروغ  است  سیاه 
)فریدون  کندو  حاتمی(،  )علی  کچل  حسن  شجریان، 
ُگله(، استاد چماه کوهبانی، روستای زیبای افزاد،  گابریل 
یوزپلنگ  نظیر  بی  فیلنامه  و  امیری  جلیل  مارکز،  گارسیا 
که به زودی ساخته می شود، آلن بایاش )نقاش، معمار و 
و  )پژوهشگر  فروغ حبیبی  فرانسوی(،  پژوهشگر  دریانورد، 
روان شناس(، کتاب بیشعوری )خاویر کرمنت(، زیستن بر 
روی دوچرخه، زندگی و مرگ راجر ایبرت، ز و یا پیرزاد و 
مجموعه آثارش، سینما پارادیز و جوزپه تورناتوره، واکین 
با  حسینی  شهاب  کن،  فیلم  فستیوال  جوکر،  و  فونیکس 
حضور گرمش، رابرت دنیرو و صحبتهای آتشین به همراه 
دریافت جایزه یک عمر فعالیت هنری، تصاویر هی پشت 
هم ردیف می شوند، انگار تمامی ندارد پس سال پشت سر 
است،  جلوتر  خیلی  هایش  تلخی  از  اش  شیرین  اتفاقات 
حوادث خوش یمن همینجور پشت سرهم در نوبت نمایش 
ایستاده اند، اما به اجبار کلید توقف یا استاپ را باید زد این 
مجال و فرصت اندک هم به سرعت گذر عمر تمام گردیده 
است. باشد که برای همگی شما هزاران هزار بیش از اینها 
رقم خورده باشد. قرار است همگی ما به اتفاق یکدیگر یکی 
از متفاوت ترین نوروزهای عمرمان را تجربه نماییم. نوروز 
بی خبری و در کنج عزلت آن را در آغوش کشیدن به بهانه 
میهمان ناخوانده ای به نام کرونا! عید، بهار و لحظات ناب 

سال نو بر همگی مبارک! 

به قلم
 ناصر فرهادی )پاژ(

به قلم 
حمید عسکری 
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اهدای خون سالم، اهدای زندگی 

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی تاسیساتی راهسازی آتیه عمران صنعت کرمان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13386 و شناسه ملی 14004404494 
غالمرضا  آقای   -  :  1398/01/18 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
ذوالعلی با کد ملی 2992787035 بسمت رئیس هیئت مدیره - خانم حمیده سید عباسی 
با  ذوالعلی  امین  آقای   - مدیره  هیئت  رئیس  نایب  بسمت  ملی 2980015830  کد  با  نژاد 
ملی  کد  با  ذوالعلی  وحیدرضا  آقای   - مدیره  هیئت  عضو  بسمت   2992748528 ملی  کد 
2980203841 بسمت عضو هیئت مدیره -آقای امین ذوالعلی با کد ملی 2992748528 
بسمت مدیرعامل -کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای 
مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )804765(

عمران  آتیه  راهسازی  تاسیساتی  ساختمانی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   13386 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  کرمان  صنعت 
مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14004404494
1398/01/18 : - اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. -آقای 
غالمرضا ذوالعلی با کد ملی 2992787035 و آقای امین ذوالعلی با کد ملی 2992748528 
و خانم حمیده سید عباسی نژاد با کد ملی 2980015830 و آقای وحیدرضا ذوالعلی با کد 
ملی 2980203841 - آقای محمد سید عباس نژاد با کد ملی 2991908769 بسمت بازرس 
اصلی و خانم نیره کامکار با کد ملی 2992310093 بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال 
انتخاب گردیدند . - روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )804762(

کرمان  شهرستان  چرخ  تنظیم  و  پنچرگیری  صنف  اتحادیه  تغییرات  آگهی 
 14005912306 ملی  شناسه  و   1609 ثبت  شماره  به  تجاری  غیر  موسسه 
طبق  بر  و   1398/04/17 مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
پروانه فعالیت به شماره 2550 مورخ 98/04/30 کمیسیون نظارت مرکز استان کرمان 1 - 
اساسنامه جدید تصویب شامل 30 ماده جایگزین اساسنامه قبلی گردید. 2 - آقای حسین 
بنی اسدی به شماره ملی 5839657001 به سمت رئیس اتحادیه -آقای علی محمدی به 
شماره ملی 2992861367 به سمت نایب رئیس اول -آقای محمد شیخ پور به شماره ملی 
2992150606 به سمت نایب رئیس دوم -آقای محمود عالف نژاد کرمانی به شماره ملی 
2992427268 به سمت دبیر- آقای عبداله نخعی خیرآبادی به شماره ملی 3219899749 
به سمت خزانه دار برای مدت 4 سال انتخاب شدند. 3 - اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند 
چک ها، بروات، سفته  ها، اسناد تعهدآور مالی با امضا رئیس و خزانه  دار و در غیاب هر یک 
نایب رئیس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر می باشد. براساس )ماده 20 اساسنامه( ودر 
غیاب رئیس )هنگام مرخصی یا ماموریت( نواب رئیس ) به ترتیب سمت( وظایف وی را برعهده 
دارند براساس )ماده 11 اساسنامه(معتبر می باشد. 4 - آقای سید حسن احمدی موسوی به 
شماره ملی 2992801275 به سمت بازرس اصلی 5 - تغییر نشانی اتحادیه : تطبیق آدرس با 
کد پستی واقع در استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله ابوذر 
، کوچه ابوذر37 ، خیابان ابوذر ، پالک 0 ، طبقه اول کد پستی 7617773135 6 - روزنامه 
کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )804028(

آگهی تغییرات شرکت میرآب کار زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
16099 و شناسه ملی 14008385430 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/03/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای 
برای  مدیره  هیات  جدید  عضو  بعنوان  را   3080102606 کدملی  با  پور  اسالمی  علی  سید 
مدت  برای  ذیل  بشرح  مدیره  هیئت  اعضای  ترتیب  بدین  و  گردید  انتخاب  باقیمانده  مدت 
باقیمانده دوران تصدی انتخاب گردیدند: آقای احد ودیعتی به شماره ملی 2994114356 و 
آقای میثم هشتادانی به شماره ملی 2980135747 و آقای سید علی اسالمی پور با کدملی 
3080102606 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )803471(

شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  زمین  کار  میرآب  شرکت  تغییرات  آگهی 
هیئت  صورتجلسه  استناد  به   14008385430 ملی  شناسه  و   16099 ثبت 
مدیره مورخ 1398/03/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای احد ودیعتی 
با  پور  اسالمی  علی  آقای سید  مدیره،  رئیس هیئت  بسمت  ملی 2994114356  به شماره 
کدملی 3080102606 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای میثم هشتادانی به شماره ملی 
2980135747 بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 2-کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی و 
تعهدآور و سایر مکاتبات و اوراق عادی و قراردادها با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره آقای 
احد ودیعتی و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )803464(

خاص  سهامی  شرکت  کریمان  کودک  شادمان  پخش  شرکت  تغییرات  آگهی 
به شماره ثبت 15311 و شناسه ملی 14007371966 به استناد صورتجلسه 
ذیل  تصمیمات   1398/10/06 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع 

آقای  و  اصلی  بازرس  به سمت  باکدملی 2992739588  اخوتی  ندا  خانم   -  1  : اتخاذ شد 
برای  البدل  علی  بازرس  بسمت  ملی 2980406422  کد  به  فرسنگی  نژاد  احمدی  مرتضی 
مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 - اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند: آقای پویان ساالری باکدملی 1288206021 و خانم ژیال بحرینی با کدملی 
کثیراالنتشار  روزنامه   -  3  3130903607 باکدملی  بحرینی  ژاله  خانم  و   3091195309
امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  گردید.  انتخاب  های شرکت  آگهی  درج  امروز جهت  کرمان 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )803463(

خاص  سهامی  شرکت  کریمان  کودک  شادمان  پخش  شرکت  تغییرات  آگهی 
به شماره ثبت 15311 و شناسه ملی 14007371966 به استناد صورتجلسه 
آقای   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/10/06 مورخ  مدیره  هیئت 
با  بحرینی  ژیال  -خانم  مدیره  هیئت  رئیس  بسمت  باکدملی 1288206021  پویان ساالری 
باکدملی  بحرینی  ژاله  -خانم  مدیره  هیئت  رئیس  نائب  سمت  به   3091195309 کدملی 
3130903607 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی 
و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری 
با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )803459(

آگهی انحالل شرکت حمل و نقل فرآورده های نفتی همسفر جاده بوتیا شرکت 
به   14008456680 ملی  شناسه  و   16162 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
العاده مورخ 1398/12/14 تصمیمات  استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
ذیل اتخاذ شد : 1- شرکت بعلت عدم فعالیت منحل گردید . 2- آقای غالمرضا زمانی کوه 
آدرس   -3 گردیدند.  تعیین  تصفیه  مدیر  سمت  به   3051189715 ملی  شماره  به  پنجی 
مدیر تصفیه و محل تصفیه : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، 
محله ابوذر شمالی ، خیابان خرمشهر ، کوچه خرمشهر3 ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 
7617894697 می باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )803458(

آگهی تغییرات شرکت صنایع فوالد سمنگان شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 5565 و شناسه ملی 10860563333 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/05/26 الف-ترازنامه و صورت حساب سود و 
زیان منتهی به 1396/12/29 و 1397/12/29 و یادداشتهای همراه صورتهای مالی به تصویب 
رسید. ب- موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی 10100129086 به سمت بازرس قانونی 
اصلی و حسابرس آقای حسن نوری سلطان آبادی به کد ملی 5359915536 به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ج- روزنامه کرمان امروز جهت درج آگهی 
های شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )803391(

آگهی تغییرات شرکت افراز انرژی کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
12265 و شناسه ملی 10630183221 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1398/11/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : »انجام پروژه های 
معدنی شامل اکتشاف ، استخراج ، بهره برداری و فروش انواع مواد معدنی در صورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهای الزم« به موضوع فعالیت شرکت اضافه و ماده 2 اساسنامه به شرح مذکور 
اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )803380(

به  خاص  سهامی  شرکت  کرمان  پخش  بارز  بازرگانی  شرکت  تغییرات  آگهی 
صورتجلسه  استناد  به   10860557430 ملی  شناسه  و   3634 ثبت  شماره 
مبلغ  از  شرکت  سرمایه   1398/12/12 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
110364050000ریال به مبلغ 119268050000ریال منقسم به 11926805 سهم با نام 
نامه کارشناس رسمی دادگستری  نقد طبق  آورده غیر  از محل  نام  با  ریالی  عادی 10000 
به شماره 5428 مورخ 98/11/24 افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 

)803376(

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان و سدسازی آسمانه شرکت سهامی خاص 
استناد صورتجلسه  به  و شناسه ملی 10630131611  ثبت 6981  به شماره 
ذیل  تصمیمات   1398/11/16 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع 
ـ  گردیدند:  انتخاب  سال  دو  مدت  به  ذیل  شرح  به  مدیره  هیات  اعضای   -  1  : شد  اتخاذ 
آقای علیرضا دارابی زاده به شماره ملی 2992626872 ـ آقای رامین سهرابی نیا به شماره 
ملی 2991622466 ـ آقای احمد علی آب بر به شماره ملی 2992031331 2 ـ موسسه 
حسابرسی ایساتیس محاسب کویر به شماره شناسه ملی 10861886418 به سمت بازرس 
بازرس علی  به سمت  به شماره ملی 5839608475  بلوچی جواران  آقای مرتضی  و  اصلی 
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 - روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت 
نشر آگهی های شرکت انتخاب شد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )803370(

رادمان  مجازی  فضای  آفرینان  ارزش  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
درتاریخ 1397/10/05 به شماره ثبت 15842 به شناسه ملی 14008035214 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :فن آوری اطالعات, تولید نرم افزار, تولید و تعمیر سخت 
افزار, تولید فضای مجازی, خدمات پهنای باند و میزبانی فضای مجازی, پردازش داده های 
مجازی, داده های گرافیکی و الگوریتمهای رمزنگاری شده, خدمات مبتنی بر اینترنت, ثبت 
دامنه, شبکه, پشتیبانی شبکه, پشتیبانی فضای وب, خرید و فروش عرضه انواع کاال و خدمات 
در فروشگاه مجازی, خدمات مشاوره ای نرم افزار و سخت و افزار, خرید و فروش, صادرات 
با نهادهای دولتی در  بازرگانی, اخذ و اعطای نمایندگی, عقد قرارداد  و واردات, اخذ کارت 
قانون مدیریت خدمات کشوری  تبصره 1  و  ماده 17  استعالم وفق  و  مزایده  مناقصه,  قالب 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، 
میرزا آقا خان جنوبی ، خیابان مصطفی خمینی ، خیابان ولیعصر ، پالک 0 ، بلوک 2 ، طبقه 
دوم کدپستی 7617658579 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال 
نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای میثم ابراهیمی به شماره ملی 2980066966 
دارنده 990000 ریال سهم الشرکه آقای حسام محرابی زاده به شماره ملی 2980413178 
ملی  شماره  به  ابراهیمی  میثم  آقای  مدیره  هیئت  اعضا  الشرکه  سهم  ریال  دارنده 10000 
2980066966و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود آقای حسام محرابی زاده به شماره ملی 2980413178و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری 
باامضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )803369(

آگهی تغییرات اتحادیه صنف تعمیرکاران خودروهای سبک و سنگین شهرستان 
کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1590 و شناسه ملی 14005773388 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398/10/24 الف - تعیین 
اعضاء هیئت مدیره : آقای محسن فرازمند کد ملی 3071156588 به سمت 
نایب رئیس اول  اتحادیه -آقای حسین پیشگوئی کد ملی 2990328130 به سمت  رئیس 
-آقای سید نصرت اهلل فرمان آراء کد ملی 3199704069 به سمت نایب رئیس دوم -آقای 
یوسف امیری مقدم کد ملی 3051169714 به سمت دبیر -آقای حسین صنعتی هوتکی کد 
ملی 2991053267 به سمت خزانه دار -آقای حمید اسدی خانوکی کد ملی 3091131815 
به سمت بازرس اصلی به مدت 4 سال انتخاب گردیدند . - اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند 
چک ها، بروات، سفته  ها، اسناد تعهدآور مالی با امضا رییس و خزانه  دار و در غیاب هر یک 
نایب رییس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر می باشد ودر غیاب رییس )هنگام مرخصی 
یا ماموریت( نواب رییس ) به ترتیب سمت( وظایف وی را برعهده دارند براساس )ماده 11 
واقع  پستی  کد  با  آدرس  تطبیق   : اتحادیه  نشانی  تغییر   - ب  باشد.  می  اساسنامه(معتبر 
دراستان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله ابوذر شمالی ، خیابان 
مالک اشتر ، خیابان ابوذر ، پالک 0 ، طبقه همکف کد پستی 7617754817 – ج- روزنامه 
کثیراالنتشار جهت درج آگهی روزنامه کرمان امروزتعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )803344(

کرمان  صنعت  ماهران  المللی  بین  مشاور  مهندسین  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10303 و شناسه ملی 10630161784 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/08/14 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : الف: تعیین سمت اعضای هیئت مدیره آقای علی نقوی بشماره ملی 2992632376 به 
سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل خانم فاطمه آزادپور بشماره ملی 2991675381 به 
سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای محمد مددی زاده شماره ملی 3131314931 به سمت 
عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و عقود 
اسالمی و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای ثابت مدیرعامل آقای علی نقوی و مهر شرکت 
معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )799374(

کرمان  صنعت  ماهران  المللی  بین  مشاور  مهندسین  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10303 و شناسه ملی 10630161784 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/08/14 
انتخاب  برای مدت دو سال  اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل   -  : اتخاذ شد  تصمیمات ذیل 
ملی  بشماره  آزادپور  فاطمه  خانم  ملی 2992632376  بشماره  نقوی  علی  آقای   : گردیدند 
2991675381 آقای محمد مددی زاده شماره ملی 3131314931 ب - آقای امین صفی 
ملی  بشماره  نقوی  ستوده  خانم  و  اصلی  بازرس  بسمت   3071138245 ملی  بشماره  نژاد 
انتخاب گردیدند ج-  مالی  برای مدت یک سال  البدل  علی  بازرس  بسمت   3120368458
روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )799372(

شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  رعد  شمس  ارتباط  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد صورتجلسه مجمع  به  ثبت 13520 و شناسه ملی 14004668217 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398/12/08 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی 
شد : 1 - اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مختار 
ابراهیمی با کد ملی 3179620730 و خانم صدیقه خواجه زاده با کد ملی 3179138769 
و آقای ماشااهلل امیری هنزائی باکدملی 5839722881 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )799360(

آگهی تغییرات شرکت ارتباط شمس رعد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره  13520 و شناسه ملی 14004668217 
مورخ 1398/12/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای مختار ابراهیمی با 
کد ملی 3179620730 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - خانم صدیقه خواجه زاده 
با کد ملی 3179138769 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای ماشااهلل امیری هنزائی 
باکدملی 5839722881 به سمت عضو هیئت مدیره 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی 
و قراردادها و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرمان )799356(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی جا پاک کرمان شرکت سهامی خاص به شماره 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10630114712 ملی  شناسه  و   4047 ثبت 
عمومی فوق العاده مورخ 1398/05/21 الف-انجام خدمات مربوط به برگزاری 
مراسم و انجام تشریفات مجالس ترحیم و برگزاری مراسم ها و جشن ها. پیمانکاری،عملیات 
اجرایی و مشاوره در زمینه های معدنی و علوم زمین مرتبط با معدن،اعم از اکتشاف معدن و 
زمین شناسی معدنی،عملیات های ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی در زمینه اکتشاف معدن،کلیه 
امور استخراج و فراوری مواد معدنی،مسائل زیست محیطی معدنی،ایمنی و بازسازی معادن 
لوازم و  از راه دور و سیستم اطالعات جغرافیایی)GIS( معدنی،تهیه  متروکه،علوم سنجش 
ابزار های مصرفی و ابزارهای آموزشی امور معدن، امور مرتبط با ماشین آالت معدنی،بازاریابی 
غیرهرمی و غیرشبکه ای مواد معدنی و برگزاری کنفرانس های علمی و تخصصی در خصوص 
معدن.حمل و نقل درون شهری و سرویس دهی و ایاب و ذهاب ادارات و ارگانهای دولتی و 
خصوصی به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید در صورت 
ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم ) ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد( اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )798261(

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی اختر آروین جنوب شرق شرکت سهامی 
استناد  به   10630185694 ملی  شناسه  و   12485 ثبت  شماره  به  خاص 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/09/28 الف-تعیین سمت مدیران : خانم 
نرگس بنی اسدی باکدملی 2992839272 به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سعیده ناصری 
باکدملی 3130223339 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی بنی اسدی باکدملی 
5839833827 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل ب-کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی 
و قراردادها و سایر مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت 
معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )798259(

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی اختر آروین جنوب شرق شرکت سهامی 
استناد  به   10630185694 ملی  شناسه  و   12485 ثبت  شماره  به  خاص 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/09/28 - محل شرکت در 
واحد ثبتی کرمان به آدرس شهر کرمان، محله شهرک شهید باهنر ، بزرگراه امام رضا ، کوچه 
بحر العلوم 1 ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7618776967 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )798255(

شرکت  شرق  جنوب  آروین  اختر  مهندسی  فنی  شرکت  تغییرات  آگهی 
 10630185694 ملی  شناسه  و   12485 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1398/09/28 الف-اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: 
باکدملی  اسدی  بنی  نرگس  خانم   5839833827 باکدملی  اسدی  بنی  مهدی  آقای 
محمدرضا  آقای  ب-   3130223339 باکدملی  ناصری  سعیده  خانم   2992839272
نصیری مقدم باکدملی 3131020512 بسمت بازرس اصلی و آقای سید جواد فاطمی 
با کد ملی 5839824526 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 
گردیدند . ج- روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 
و موسسات  ثبت شرکت ها  اداره  استان کرمان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل  گردید. 

غیرتجاری کرمان )798253(

نوروز کرونایی و پیشینه شبه کرونا در تاریخ ایران

به قلم استاد سید محمدعلی گالبزاده

شک نداشته باشیم که عنوان »نوروز کرونائی« برای 
در  نوروز  زیرا  شد  خواهد  سپرده  تاریخ  به  همیشه 
چرخشی  چنین  هرگز  خود،  عمر  ساله  هزاران  گذر 
را به یاد نداشته است البته این بدان معنا نیست که 
در  ناآشناست  این دست  از  رویدادهایی  با  ما  کشور 
گذشته نیز بیماری های ویرانگری چون طاعون، وبا، 
تیفوس و ... هر از چند گاه یکبار به سراغ کشورمان 
حتی  می گرفتند،  را  انسان  صدها  جان  و  می آمدند 
کرونائی که امروز مشهورترین نام در کره زمین است 
و شاید بیماری جدیدی تلقی شود در گذشته ای نه 
چندان دور، به عنوان یک بیماری همه گیر، کشتار 

عجیبی کرده که شرح آن در ادامه خواهد آمد.
با نوروز این جشن هزاران ساله کاری  باری، کرونا 
تاریخی  هیچ  در  و  نشنیده  را  آن  نمونه  که  کرد 
نخوانده ایم، نوروزی که سمبل شادی و سرور بوده 
است، حاال در برابر این موجوِد موذِی افسار گسیخته، 
رنگ باخته، نوروزی که در آن مادر از بوسیدن فرزند 
پرهیز می کنند، گوئی  مادر  بوسی  از دست  فرزند  و 
ها  دست  همِه  و  بسته  هم  روی  به  ها  آغوش  همه 
را در  نوروزی که ماهیت خود  پس کشیده شده اند. 
خانوادگی  بزم های  و  بودن  هم  با  و  نشینی  هم  دور 

می دید، حاال شاهد جدائی از یکدیگر و تنها گزینی و 
خانه نشینی است، نوروزی که در گذار عمر بلند خود، 
مرزها را می گشود، سفر را توصیه می کرد، شهرها را 
برای ورود مهمانان آذین می بست، استقبال را فرض 
عّیوق  به  را  همگان  فریاد  حاال  شمرد،  می  واجب  و 
رسانده که مبادا سفر کنید، شهر ما به روی شما بسته 
است، پذیرای شما نیستیم، به ما نزدیک نشوید و ... ـ 
که صد البته همه این هشدارها درست و به حق است 
و کمترین گذر از آن، گناهی بزرگ ـ به راستی در 
کجای تاریخ این گردش عجیب و شگفت آمده است؟ 
اگر تاکنون ـ به ویژه در این ایام ـ همه چشم انتظار 
باز  که:  کرد  می  توصیه  شاعر  و  بودند  بهار  و  نوروز 
کن پنجره ها را که بهار، روز میالد اقاقی ها را، جشن 
می گیرد، اینک همه در انتظارند تا نوروز و بهار هرچه 
زودتر بگذرند شاید این مهمان ناخواندِه مرگ آفرین 
جامه  آفتاب،  گرمای  و  خورشید  نفِس  ُهرِم  برابر  در 
تهی کند و دست از سر خلق جهان بردارد. به راستی 

نوروز چنین نشانی را کجا به یاد دارد؟
تا  این را هم عرض کنم که شاید خداوند خواست 
خواب را در پلک انسان خودخواهی که می گفت »این 
منم طاووس علّیین شده« بشکند و به او بیاموزد که با 
همه قدرت نظامی، گستردگی علمی، توان اقتصادی 
هم  چشم  به  که  ناچیزی  موجود  یک  برابر  در   ... و 
نمی آید، ناتوان و درمانده است. پس خدا را نباید از 

یاد برد.
و اّما اگرچه کرونا به عنوان نامی نو در تاریخ پزشکی 

مطرح است و بیماری جدیدی به نظر می رسد ولی با 
شاهدی که در اختیار داریم، اینگونه پیداست که شبه 
آن در گذشته نیز، در کشورمان همه گیر شده و جان 

عده زیادی را گرفته است.
ادعا  این  که  است  قبری  فارس، سنگ  در ممسنی 
را ثابت می کند، روی این سنگ نوشتاری آمده که 
در عین حال نشانی از خالقیت و احساس مسئولیت 
خانواده مرحوم دارد، زیرا خواسته اند به این ترتیب 

تاریخ نگاری کنند، کما اینکه چنین نیز شد.
وفات  که:  است  قرار  این  از  قبر  نوشته سنگ  متن 
نجات  مالعلی  صدق  ولد  رضا،  علی  پناه،  مرحمت 
جاوید اهلل در سنه 1337 [قمری] ناخوشی بالئی بر 
کل ربع مسکون نازل که تمام حکیمان آن حیران و 
سرگردان و از غّره شهر صفر تا پانزدهم شهر مذکور، 
تمامی نوع انسان را سه قسم و دو قسم آن را هالک 
و یک قسم باقی و آن یک قسم از عهده کفن و دفن 

ای  و سرفه  ای  ناخوشی عطسه  برنیامدند، عالمت 
بود، به جهت عبرت نوشته شد.  

دارد،  وجود  مهم  نکته  چند  نوشته،  سنگ  این  در 
ای  و سرفه  ای  بیماری، عطسه  نشان  اینکه  نخست 
روزگار،  آن  در  که  تب  اندکی  با  همراه  البته  بوده، 
وجود  امروزی  دقیق  صورت  به  آن  تشخیص  امکان 
یا  کنونی  کرونای  عالئم  همان  این  و  است  نداشته 
چیزی نزدیک آن بوده است. نکته دیگر میزان مرگ 
آن  اصطالحات  همان  با  که  بوده  توجه  قابل  میر  و 
روز  نگاشته شده که آن هم طبیعی است، زیرا وقتی 
و  درمانی  و  بهداشتی  امکانات  برابر  صدها  با  امروز 
رسانی  اطالع  نیز  و  آگاهی  و  دانش  برابر  صد  چند 
و باال بودن فهم عمومی، باز هم این کشتار را شاهد 
آن  و  زمان  آن  در  که  نیست  بعید  چندان  هستیم، 
رسانی،  اطالع  و  آگاهی  تنگنای  و  محدودیت  همه 
چنان مرگ و میری وجود داشته باشد و نکته آخر 
واژه  به جای  همان درایت خانواده مرحوم است که 
ها و اصطالحات معمول، اقدام به تاریخ نگاری کرده 
»به جهت  که  اند  داده  توجه  آن  به  نیز  پایان  در  و 
عبرت نوشته شد« زیرا منظور از عبرت ماندگاری آن 
رویداد، در تاریخ است. کاری که بد نیست بازماندگان 
کسانی که عزیزانشان را در این راه از دست داده اند، 
در روی سنگ قبر اشاره ای به آن داشته باشند، هر 
چند پهنه گسترده و جهانی این بیماری که آنهم در 
سده های اخیر بی مانند و یا حّداقل کم مانند بوده 

است، به تاریخ سپرده خواهد شد.            
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در ابالغیه ای صورت گرفت؛

اعالم آماده باش چهارشنبه 
آخر سال به استانداران

سخنگوی وزارت کشور از اعالم آماده باش چهارشنبه آخرسال به 
آتش نشانی و  اکیپ های عملیاتی  و گفت:  داد  استانداران خبر 

خدمات ایمنی در مراکز تجمع مستقر شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت 
اعالم  کشور،  سراسر  استانداران  به  خطاب  ابالغیه ای  در  کشور 
کرد: استانداران با درنظر گرفتن محدودیت ها و مصوبات مدنظر 
ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا، ضمن پیش بینی تمهیدات 
و  برنامه ریزی  شهروندان،  رفاه  و  آسایش  فراهم سازی  برای  الزم 
اقدام برای پیشگیری و کنترل حوادث مربوط به چهارشنبه آخر 

سال را انجام دهند.
در این ابالغیه آمده است: با توجه به در پیش بودن چهارشنبه 
انسجام  و  هماهنگی  آمادگی،  ایجاد  منظور  به  و  سال  آخر 
پیشگیری  برای  عملیاتی  و  امدادی  اجرایی،  دستگاه های  میان 
کشور  در سطح  روز  این  به  مربوط  احتمالی  حوادث  کنترل  و 
دستور فرمائید با در نظر گرفتن محدودیت ها و مصوبات مدنظر 
ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا، ضمن پیش بینی تمهیدات 
و  برنامه ریزی  رفاه شهروندان،  و  آسایش  سازی  فراهم  برای  الزم 
اقدام برای پیشگیری و کنترل حوادث مربوط به شب چهارشنبه 
آخر سال با محوریت سازمان ها و واحدهای آتش نشانی و خدمات 

ایمنی و همکاری همه متولیان امر صورت پذیرد.
در بخش دیگری از این ابالغیه آمده است: ضرورت دارد اجرای 
برنامه های آموزشی، ترویجی و بازدارنده، هرس و جمع آوری شاخ 
و برگ درختان از سطح معابر و پارک ها، جمع آوری پسماندها از 
اکیپ های  استقرار  همچنین  پسماندها  مخازن  و  معابر  سطح 
عملیاتی آتش نشانی و خدمات ایمنی در مراکز تجمع در اولویت 

قرار گیرد.
گزارش  تا  است  اعالم شده  استانداران  به  ابالغیه،  این  پایان  در 
عمرانی  معاونت  به  و  استانی جمع بندی  به صورت  را  اقدامات 

وزارت کشور ارسال کنند.

توضیح یک مقام مسئول
 درباره تعطیلی فروشگاه ها

سخنگوی ستاد تنظیم بازار و مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تامین، 
توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( گفت: 
به هیچ عنوان سوپرمارکت ها، فروشگاه های زنجیره ای، نانوایی ها، 
قصابی ها، غرفه ها و میادین میوه و تره بار و خدمات حمل و نقل 

تعطیل نخواهند شد.
با  که  بازار  تنظیم  ستاد  مصوبه  طبق  افزود:  کالمی  محمدرضا 
کارگروه  وزارتخانه عضو  و ۱۳  وزیر کشور  محترم  معاون  حضور 
اتخاذ شد، صراحتا تاکید شد که به هیچ عنوان سوپرمارکت ها 
میادین  و  غرف  قصابی ها،  نانوایی ها،  زنجیره ای،  فروشگاه های 

میوه و تره بار و خدمات حمل و نقل تعطیل نخواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه عرضه همه کاالهایی که از نظر معیشت 
مصرف کننده اهمیت دارد، به صورت مستمر ادامه خواهدخواهد 
داشت، اظهار کرد: حتی میادین میوه و تره بار شهرداری فقط در 
روز های اول و دوم فروردین تعطیل خواهد بود و از روز سوم این 

بازارها مجددا فعالیت می کنند.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار با رد شایعات متعددی که در این 
خصوص منتشر می شود، گفت:تعطیل شدن پمپ بنزین ها و 
می شود  تکذیب  قویا  به شهروندان  دهی  مراکز خدمات  سایر 
و مردم اطمینان داشته باشند جریان تامین کاال را در سراسر 

کشور برقرار است.

برای مقابله با شیوع ویروس کرونا؛

دولت اسپانیا ۱۵ روز قرنطینه 
سراسری اعالم کرد

 
این  در  کرونا  ویروس  با شیوع  مقابله  برای  اسپانیا  نخست وزیر 

کشور، به مدت ۱۵ روز قرنطینه سراسری اعالم کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، "پدرو سانچز« نخست وزیر اسپانیا 
شنبه شب در یک سخنرانی تلویزیونی برای مقابله با شیوع کرونا 

در این کشور وضعیت فوق العاده اعالم کرد.
روز  به مدت ۱۵  اسپانیا  قرنطینه عمومی در  سانچز گفت که 
بخشی از اقدامات مربوط به وضعیت فوق العاده است که ممکن 

است تمدید هم شود.
نخست وزیر اسپانیا با بیان اینکه همه مغازه ها و فروشگاه ها در 
این کشور به جز داروخانه ها و فروشگاه های کاالهای اساسی در 
مدت قرنطینه تعطیل خواهند بود، تاکید کرد که برای اعمال 
نیز  نظامی  نیروی  از  کووید۱۹،  با  مقابله  به  مربوط  اقدامات 

استفاده خواهد شد.
 تاکنون ۱۳۶ اسپانیایی بر اثر ابتال به این بیماری جان باخته اند.

شناخته  کرونا  شیوع  کانون های  از  یکی  حاضر  حال  در  اروپا 
می شود و کشورهای واقع در این قاره، محدودیت هایی را برای 
جلوگیری از فروپاشی سیستم های بهداشتی شان اعمال کرده اند.

 تاکنون بیش از ۱۵۵ هزار نفر در سراسر جهان به کرونا مبتال 
شده و بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ تن جان خود را به دلیل ابتال به 

این ویروس از دست داده اند.
در ایتالیا وضعیت به شدت بحرانی است؛ نخست وزیر ایتالیا پس 
از رشد ناگهانی در شمار مبتالیان به کرونا و فوتی های ناشی از 
این ویروس، دستور تعطیلی همه فروشگاه ها در این کشور به 

جز داروخانه ها و فروشگاه های مواد غذایی را صادر کرد.
فرانسه هم اعالم کرد که همه اماکن عمومی غیرضروری مثل 

کافه ها، رستوران ها و اماکن سرگرمی تعطیل خواهد بود.

خبر در نامه ای به شماری از سران کشورهای جهان

روحانی: مقابله با کرونا مستلزم اقدامات هماهنگ و مشترک منطقه ای و بین المللی است

از  به شماری  نامه ای  در  رئیس جمهوری کشورمان 
رهبران جهان با اشاره به ضرورت تالش و مشارکت 
بیان  و  کرونا  بیماری  شیوع  با  مقابله  برای  همگانی 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  برنامه های  و  سیاست ها 
این راستا، بر لزوم شکستن و رفع تحریم های ظالمانه 
آمریکا علیه ملت ها با توجه به شرایط کنونی جهانی و 
تدوین پروتکل های مشترک بهداشتی میان همسایگان 
تاکید کرد و اظهار داشت: مدیریت این بحران عظیم و 
خطرناک توسط هیچ کشوری به تنهایی میسر نیست؛ 
چه رسد به اینکه آن کشور در دسترسی به بازارهای 
با  خود  نیاز  مورد  کاالهای  تأمین  و  بین المللی  مالی 

مشکالت فراوان مواجه باشد.
حسن  والمسلمین  حجت االسالم  ایسنا،  گزارش  به 
روحانی با ارسال نامه ای به سران تعدادی از کشورها با 
اشاره به شیوع ویروس کرونا و تبدیل شدن آن به یک 
اپیدمی جهانی، گفت: این ویروس مرز نمی شناسد و 
اعتقادی،  سیاسی،  مالحظات  بدون  را  خود  قربانیان 

قومی و نژادی انتخاب می کند.
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: مقابله با این ویروس 
منطقه ای  مشترک  و  هماهنگ  اقدامات  مستلزم 
تأمین  سخت،  تدابیر  اتخاذ  و  یکسو  از  بین المللی  و 
اقشار  از  مالی  حمایت  مردم،  اساسی  نیازمندی های 
اقتصادی،  کارهای  و  کسب  تعلیق  از  دیده  آسیب 
سوی  از  و...  درمانی  و  بهداشتی  هنگفت  هزینه های 
برخورداری  مستلزم  تدابیر  این  اجرای  است.  دیگر 
ده ها  تأمین  و  اقتصادی  قوی  توان  و  بنیه  یک  از 

میلیاردها دالر بودجه است.
مخاطب  کشورهای  سران  به  نامه،  این  در  روحانی 
اسالمی  جمهوری  شرایط،  این  در  که  شده  متذکر 
و  موانع  با  درگیر-  کشورهای  سایر  برخالف  ایران- 
محدودیت های جدی مواجه است که ناشی از تحمل 
دو سال تحریم های گسترده غیرقانونی، سیاست فشار 
حداکثری و کارشکنی های سیستماتیک دولت آمریکا 

اخیر،  سال های  طی  متحده  ایاالت  رژیم  می باشد. 
بیش از ۱۰۰ اقدام تحریمی علیه ملت و دولت ایران 
اعمال کرده و در حدود ۱۲۰۰ شخص و موجودیت 

ایرانی را به فهرست های تحریمی خود افزوده است.
این  اینکه  به  اشاره  با  کشورمان  جمهوری  رئیس 
حدود  در  گذشته  سال  دو  از  کمتر  ظرف  تحریم ها 
ایران خسارت مستقیم  اقتصاد  به  ۲۰۰ میلیارد دالر 
شرکت های  و  اتباع  اکثر  افزود:  است،  آورده  وارده 
باقی  دولت های  شرکت های  و  اتباع  حتی  خارجی، 
مانده در برجام عماًل از این تحریم ها پیروی کرده اند، 
اصول  با  آشکار  مغایرت  در  اقدامات  که  این   حال 
جامع  برنامه  جمله  از  المللی  بین  مقررات  انسانی، 
شورای   ۲۲۳۱ قطعنامه  و  )برجام(  مشترک  اقدام 

امنیت می باشند.
اوج  در  حتی  آمریکا  دولت  اینکه  بیان  با  روحانی 
این بحران فراگیر همچنان از فشارهای غیرقانونی و 
ایران  برابر تالش های  در  مانع تراشی  برای  کارشکنی 
دست برنداشته است، گفت: وزیر خارجه آن کشور در 
کمال وقاحت از سایر کشورها خواسته است تا ارسال 
تحقق  به  منوط  را  ایران  به  بشردوستانه  کمک های 

خواسته های نامعقول و ضدبشری آمریکا نمایند.
اینکه جمهوری اسالمی  به  اشاره  با  رئیس جمهوری 
فرد  اولین  شناسایی  از  پس  شفافیت  کمال  با  ایران 
مبتال به ویروس آن را اعالم و مواجهه با آن را آغاز 
جهانی  بهداشت  سازمان  نماینده  اذعان  به  و  نمود 
پیشرفت فوق العاده ای در مبارزه و مهار بیماری کرونا 
از سوی دولت ایران صورت گرفته است، تاکید کرده 
توسط  خطرناک  و  عظیم  بحران  این  مدیریت  است 
هیچ کشوری به تنهایی میسر نیست چه رسد به اینکه 
بین المللی  مالی  بازارهای  به  در دسترسی  آن کشور 
فراوان  با مشکالت  نیاز خود  مورد  کاالهای  تأمین  و 

مواجه باشد.
روحانی ادامه داد: تردیدی نیست که در شرایط یک 

و  پاریس  با  قم  و  تهران  جهانی،  خطرناک  اپیدمی 
لندن و نیویورک فاصله چندانی ندارند و هر سیاستی 
نظام  تضعیف  اقتصادی،  ساختار  تضعیف  موجب  که 
بحران  مالی در مدیریت  منابع  و محدودیت  پزشکی 
اپیدمی در سایر  با  مبارزه  بر  تأثیرات مستقیم  شود،  

کشورها خواهد داشت.
شکست  که  مطلب  این  یادآوری  با  جمهوری  رئیس 
سران  به  است،  »بین المللی«  وظیفه  یک  کرونا 
انتظار  از شما  اظهار داشته که  نامه  این  مخاطب در 
تعهدات  اجرای  در  که  بیندیشید  تدابیری  می رود 
همه کشورها در قالب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 
سازمان ملل متحد و وظایف عام انسانی، تحریم های 
غیرقانونی ایاالت متحده علیه مردم ایران بالاثر شده 
و با تروریسم اقتصادی آمریکا که امروز چهره زشت و 
غیرانسانی خود را بیش از هر زمان نشان داده است، 

مقابله گردد.
روحانی تاکید کرد: زمان آن است که جامعه بین الملل 
آمریکا  ضدانسانی  و  ضدقانونی  قلدری های  برابر  در 
ظالمانه  تحریم های  ندهد  اجازه  و  نماید  ایستادگی 
این ویروس مهلک را  با  ایران رویارویی  آمریکا علیه 

تحت تأثیر قرار دهد.
آمریکا  تحریم های  کرد:  خاطرنشان  جمهور  رئیس 
علیه ایران – و تن دادن به رعایت آنها توسط سایر 
کشورها – نه تنها غیرقانونی و خالف قطعنامه شورای 
امنیت است،  بلکه غیراخالقی و غیرانسانی هم هست 
مردم  شامل  فقط  دیگر  امروز  آن  غیرانسانی  ابعاد  و 
را  کشورها  سایر  و  منطقه  مردم  بلکه  نیست  ایران 
نیز در بر می گیرد؛ این نه یک مجازات دسته جمعِی 
کِل  علیه  جمعی  دسته  مجازات  که  ایران،  مردم 

بشریت است.

گذشت خانواده مقتول از قصاص پسر دانشجو
پسر دانشجویی که در پی یک درگیری خیابانی 
اولیای   گذشت  با  بود،  رسانده   به قتل  را  جوانی 
دادگاه  در  برای جنبه عمومی جرم  زودی  به  دم 

کیفری استان تهران محاکمه می شود.
رسیدگی به این پرونده از سال ۹7 و با قتل جوانی 
از  آغاز شد. پس  پایتخت  از خیابان های  در یکی 
اعالم درگیری خونین بالفاصله مأموران به محل 
اعزام شدند که جوان مجروح به بیمارستان منتقل 
شد اما ساعاتی بعد به سبب شدت جراحات وارده 
برای  را  خود  تحقیقات  مأموران  و  باخت  جان 
شد  مشخص  و  گرفتند  پی  قتل  عامل  شناسایی 
از دستفروشان خیابانی است که  که ضارب یکی 
جنایت در آن رخ داده است. به همین خاطر ضارب 
به اتهام قتل عمد دستگیر و با صدور کیفرخواست 
استان  کیفری  دادگاه  به  رسیدگی  برای  پرونده 

تهران فرستاده شد.
متهم که در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران 
پای میز محاکمه رفت بعد از اینکه با درخواست 
از  اولیای دم روبه رو شد در دفاع  از سوی  قصاص 
خودش گفت: من به هیچ عنوان قصد نداشتم او 
را بکشم و قسم می خورم فقط برای دفاع از خودم 
فوت  به  منجر  که  کردم  پیدا  فیزیکی  درگیری 
مقتول شد. من بچه جنوب شهر هستم روزهای 

با  کودکی  همان  از  ام.  گذرانده  را  خیلی سختی 
محرومیت بزرگ شدم.

سال ها  و  دارم  خودم  از  کوچکتر  برادر  یک  من 
قبل پدرم را از دست داده ام و برای اینکه بتوانیم 
برادرم کار  و  تأمین کنیم من  را  خرج زندگیمان 
اینکه  با  را بدهیم.  تا خرج خانواده مان  می کردیم 
نداشت  خوبی  وضعیت  که  بودم  محله ای  در 
وخیلی ها خالفکار می شدند اما من همه سختی ها 
درس  و  کردن  ورزش  با  را  محرومیت هایم  و 
خواندن جبران می کردم آنقدر ورزش می کردم که 
به چیزهای دیگر فکر نکنم تا اینکه دانشگاه قبول 
برای  شدم و در رشته حقوق درس می خواندم و 

تأمین هزینه تحصیلم دستفروشی می کردم.
روز  گفت:  هم  حادثه  روز  جزئیات  درباره  وی 
حادثه پسر جوانی در پیاده رو با تلفن همراهش 
بلند بلند حرف می زد و فحاشی می کرد. یکی از 
مغازه دارها به او تذکر داد و گفت اینجا زن و بچه 
مردم رد می شوند و فحاشی نکن. ما مشتری داریم 
و دوست نداریم چنین حرف هایی مقابل مغازه زده 
شود. اما پسر جوان توجهی نکرد و به فریادهایش 
ادامه داد تا اینکه مرد مغازه دار دوباره تذکر داد و 
اینبار پسر جوان به سمت او حمله کرد و درگیری 
ایجاد شد من جلو رفتم تا مانع درگیری شوم که 

او با همان عصبانیت به من هم حمله کرد.
او به روی من چاقو  درگیری خیلی شدید شد و 
کشید همه جمع شده  بودند وضعیت خیلی بدی 
بود چند نفر از دوستان مقتول هم آمده بودند من 
اصاًل نمی دانم چه اتفاقی افتاد و چه کسی ضربه 
زد اما من خودم هم چاقو خوردم و زخمی شدم 
باعث  من  ضربه  بگویم  اطمینان  با  نمی توانم  من 
مرگ او شد چون همه چاقو داشتند و من برای 
دفاع از خودم چاقویی را پرت کردم که ظاهراً به او 

خورده و باعث مرگش شده است.
من در حال حاضر هم که در زندان هستم دارم با 
کار در زندان خرج زندگی مادرم را می دهم و در 
تمام مدتی که در حبس بودم تالش کردم تا آدم 

مثبتی باشم و به سراغ کارهای خالف نروم.
بعد از اظهارات متهم، مرد خیری که برای پیگیری 
پرونده در دادگاه حاضر شده بود از قضات اجازه 
خواست تا صحبت کند. او گفت: من این پرونده 
می کنم  فکر  و  کرده ام  پیگیری  قبل  مدتها  از  را 
زمینه رضایت وجود دارد. مادر این جوان به من 
مراجعه و از من خواسته تا به پسرش کمک کنم. 
با توجه به اینکه پسر جوان دانشجو و فرد سالمی 
است درخواست دارم دادگاه به ما مهلتی بدهد تا 
یک  ما  کنیم.  جلب  را  اولیای دم  رضایت  بتوانیم 

خیریه داریم که سعی می کنیم به افراد نیازمند 
اولیای دم  به  پیشنهادی  هم  حاال  کنیم.  کمک 
می دهیم تا با هم صحبت کنیم و قول می دهیم به 
صورتی مسأله رضایت را پیش ببریم که آنها هم 
متضرر نشوند و خون جوانشان پایمال نشود. من 
می دانم از دست دادن فرزند با هیچ چیز جبران 
آنها هم  به خود  اولیای دم  ولی گذشت  نمی شود 

کمک می کند.
سپس قضات وارد شور شدند و با توجه به اینکه 
به  گرفتند  تصمیم  داشت  وجود  رضایت  امکان 
متهم و اولیای دم فرصتی برای مذاکره بدهند. تا 
اینکه مدتی بعد خانواده متهم و مرد خیری که به 
آنها کمک کرده  بود برگه رضایت را روی پرونده 

گذاشتند.
مرد خیر پس از برگه رضایت به قضات گفت: من 
قبل  مدتها  از  و  را کردم  اینکار  برای رضای خدا 
شدیم  موفق  باالخره  و  بودم  پرونده  این  پیگیر 
براساس  جوان  این  بگیریم.  را  اولیای دم  رضایت 
خالف  هم  زندان  در  کردم  من  که  تحقیقاتی 

نمی کند و سعی می کند زندگی خودش را بکند.
با توجه به جلب رضایت اولیای دم این بار قضات 
را  متهم  جرم  عمومی  جنبه  لحاظ  به  بزودی 

محاکمه خواهند کرد.
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بلبل از شوق گل آموخت 

کرمان ، مهمانخانه بزرگ ایران تعطیل است

بهار آمده بود و از کوه و صخره و کمرگاه کوه گذشته، 
شتاب گرفته و از تل و تپه و از راه مال رو خود را به 
حاشیه بیشه ای رسانده که چند تا درخت سنجد و 
بید، کج و معوج هوا را شکافته بودند و زیرتپه هفتصد 
و هشتصد متری که مرطوب است چند شب پیش 
اتراق کرده بود. آن شب سکوت نمناکی بر زمین و 
که  بامداد  این  توی  حاال  و  فروخت  می  فخر  زمان 
در  را  خود  بهار  بیزد  می  نسترن  گرد  آسمان  انگار 
رطوبت هوا می شوید و می نشیند باالی سنگی که 
معلوم نیست چه سالی سیل آن را از کوه کنده و به 
دوش  بیداری شب  از  هنوز  انداخته  بیشه  این  کنار 
باز می  اند چشم می مالد و  چشمانش خواب آلوده 
کند. از ارتفاع سنگ نگاهش به گلبرگ های شقایق 
افتد که گردهم آمده و توی جان بخشی  هایی می 
های  گلبرگ  شوند.  می  باز  و  گیرد  می  سحرجان 
انسان  دست  اگر  که  ظریف  نرم،  لطیف،  ها  شقایق 
به بدن آنها برسد پژمرده می شوند و می میرند. ولی 
حاال با ساز نسیم رقص کنان بهار به وجود می آورند. 
شقایق ها پایین ترین نقطه زمین بیشه توی گرمای 
ریشه ها سنجد که سر از خاک درآورده روئیده اند. 
بهار از روی سنگ سر می خورد می افتد کنار بوته 
»کلپوره« ای که ده بیست جوانه زده و نزدیک  که 
می شود تلخی کلپوره او را می آزارد، قدم پیش می 
هنوز  رود.  می  پیش  بیشه  سرباالیی  توی  و  گذارد 
خورشید از باالی کوه برنیامده پچ پچه ای به گوش 
می رسد. بنفشه وحشی که گل داده و تکیه به قلوه 
سنگ خود را پنهان کرده هزاردستان از قبل از آنکه 
سحر پیش بیاید و هنوز صبح کاذب بود آنقدر روی 
این قلوه سنگ و روی آن شاخه بید و سنجد ورجه 
وورجه کرده تا بنفشه را بیابد. هوا کمی سفید شده و 
روی قلوه سنگ باالی سر بنفشه وحشی می نشیند 
و نوک می زند به سنگ و تق، تق، تق بر درگاه خانه 
بنفشه در می زند. بنفشه تکانی می خورد و رخ می 
پوشاند و برگ را روی صورت خود می کشد. بلبل با 
نوک تیزش برگ را پس می زند و ناز و عشوه بنفشه 

را نمایان می سازد. کمی می خواند.  
ـ»چه می کنی نازنینم؟ لونه رها کرده از نیمه شب 
در حوالی بوی خوشت پرسه می زنم. صدای درزدن 

را نشنیدی بی معرفت«
گل برگ های بنفشه عشوه کنان عطر می پراکنند 

و به سخن می آیند:
ـ هنوز آفتاب برنیامده برو، برو ... پررو

بلبل هزار دستان با نوکش گوشه گلبرگ را نوک می 
زند. بنفشه دردش می گیرد. انگار که لپ آن را سفت 
تنش  روی  بلبل  نوک  جای  باشی  کشیده  و  گرفته 
ماند. بنفشه با ناز دست کشید روی جای نوک بلبل و 

با خود گفت »چه گرم و پرحرارته«
هوا سفیدتر می شود و بچه کبک ها از زیر بوته ها 
می زنند بیرون ولی چهل تایی می پرند روی پشت 
و اطراف مادر و زیر بال او و جریس جریس صدا می 

کنند و مادر گاه گاهی جواب می دهد ...
بهار از این غوغایی که به پا کرده دلشاد می دود و 
از سرباالیی بیشه باال می رود. توی نخ آبی که درگذر 
بهار خود  و توی شنزار گم می شد  بود و می رفت 
که  تپه  کنار  نشیند  می  و  لرزد  می  و  شوید  می  را 
آفتاب برآید تا خشک شود. یکی دو تا خرگوش از لونه 
زیرخاک تپه بیرون می زنند و اطراف را می کاوند که 
صیادی توی »کومه*« به کمین نباشد و خیالش که 
راحت می شود مادر گوش بلند خود را روی زمین می 
خواباند که صدایی از اطراف بشنود و مواظب بچه ها 
باشد که توی گوش او غوغایی برپا می شود. فریادش 
که  تا کالغی  باشید!« چند  »مواظب  می شود:  بلند 
هنوز روی شاخه بید چرت می زدند و می شنوند و 
بال باز می کنند و روی بیشه چرخی می زنند ولی 
خبری نیست همه به کار خود مشغولند. گل ها در 
حال روییدن، بال باز کردن بلبل به عاشقی و بوسه 
از گل ها گرفتن مشغول و گه گاه توی دستگاهی به 
تقاضا آوازی سر می دهد که از بیشه یک کیلومتری 
آن طرف تر جواب می شنود. بلبلی دیگر به سودای 
عشقی/  به  آغشته  و  گم  شقایق  خواند.  می  شقایق 
چه خوش رنگی/ نرمی ،لطیفی/ تمام عمر من شقایق 

سرنوشتی.
توی این غوغای هست و نیست چند تا پرنده دیگر 
و  بیشه  روی  آیند  می  شود  می  تر  روشن  که  هوا 
خودنمایی می کنند. بنفشه ها و شقایق ها، گل های 
تلخ کلپوره، عطر آالله، آپیشن، چند تا بوته اقاقیای 
وحشی، بوته های پونه در آغوش تپه آنجا که مرطوب 

تر است سر از خاک برداشته اند.
اما از هجوم و حرارت عشق بلبل رخسار پشت برگی، 

ساقه ای پنهان کرده اند.
بلبلی پیش می آید و پرده از رخ آالله بر می دارد 
و پای پس می کشد و می پرد روی ساقه خشکی که 

روبه روی رخسار آالله افتاده بود و می خواند :
»فکر بلبل همه آنست که گل شد یارش«

به فکر مرد می رود سرخم می کند.  بلبلی دیگر   
همین که دوستش آواز فرو می گذارد، چهره بر آالله 

نمایان می سازد و می خواند: 
»گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش«

آید  می  شیرینی  لبخند  کشد  می  خجالت  آالله 
روی لبش و سرفرود می آورد و عشوه می کند و به 
شیدایی گلبرگ می چراند و بلبل را آغشته به عطر 
محبت خود می کند. زندگی، زیبایی، شکوه، آرامش، 
سکری در هواست. سحرگاهان عطرهای گوناگون، گه 
گاه روی زمین بچه کبک ها مثل مور و ملخ می دوند 
پا پس می  بهار  بوته ها و  توی دست و پای گلها و 
کشد و ناظر بر این آفرینش خداوندی، اله، اله گویان 
پهنه زیبایی و عشق و محبت را سیر می کند. کالغ ها 
این خبررسان ها از بیشه زار خبری دستگیرشان نمی 
شود از روی شاخه های بید و سنجد بلند می شوند 
خرگوش  فریاد  فکر  به  ناگهان  که  گیرند  می  اوج  و 
بلند می شد، گوش  که گوش بر زمین می گذاشت 
می جنباند و ترسیده فریاد می زد: »مواظب باشید!« 
از  باال دست و حاشیه کوه که سایبانی  به  نگاهشان 
افتد  می  بود  شده  ساخته  طبیعت  دست  به  سنگ 
بال می گشایند و تو گرده کوه هر کدام روی صخره 
بال  بینند  می  آلوده  که  را  نشینند. طبیعت  می  ای 
باقی مانده غذای دوشبی  به  را  باز می کنند و خود 
جماعت می رسانند و همانطور که چشم و گوش برای 

خبررسانی به افراد داشتند با حرص و ولع غذا را فرو 
بلند می شدند و می کشند  می دادند و یک متری 
که در سنگ رس آنها قرار نگیرند که با پرتاب سنگی 

جان می دادند.
منظر  بد  و  کریه  چرکین،  دل  و  سیاه  های  لکه 
افرادی با چهره های شیطانی و زشت سر از خاک و 
خواب شب دوشین بر می دارند. مشت بر سینه می 
کوبند و اسبان انگار دست و سینه آنها ایستاده باشند 
پوزه  داشتند  دست  در  که  شالقی  و  افراد  ترس  از 
انگار تزرع و زاری می کردند و محل  انداخته  پایین 
شالق های روی کپلشان که زخم برداشته و چرک و 
فساد بیرون می زد و درد می کشیدند و می سوختند 
تا دوباره شالق روی زخمشان فرود نیاد. یکی از افراد 
بود و همچون صخره ای سیاه  از همه تنومندتر  که 
زیر سایه سنگ افتاده بود تکان می خورد و همه به 
سوی او می روند و شالق در هوا می چرخاند و مرد 
تنومند فریاد می زند: »پدر سوخته ها آفتاب که دارد 
شود.  می  بلند  نکردید!؟«  بیدار  را  من  چرا  برمیاید 
به  به دور دست خیره می شود. »مگر  و  ایستد  می 
روستای زیر کوه سیاه می رسیم تا شب که روستا را 
غارت کنیم؟« بقیه افراد از ترس سرخم کرده سکوت 
لحظه ای کوه را می ترساند که آرامش قبل از توفان 
آغشته  زهر  به  خنجر  و  شمشیر  که  افرادی  نباشد. 
می کردند و در غالف می کشیدند تبرداران بر پشت 
زه کمان ها را می کشیدند و آرام می گرفتند. یکی 
مبارزه  به  هم  روی  در  رو  کشیدند  شمشیر  نفر  دو 

تر شاید هم  ناتوان  و  تر  آنکه ضعیف  تا  برخاستند 
کشیده  رنج  و  استخوان  و  پوست  هیکلی  با  گرسنه 
از پای درآمد و شمشیر زهرآلود پهلوی او را به نگاه 
ناجوانمردانه سرکرده نظافت و فریاد او به هوا رفت و 
لحظه ای بعد دیگر توان فریاد کشیدن هم نداشت که 
قافله نامردان و کریه منظران شالق چرخاندند و دهنه 
اسبان و چند اسبی که وسائل دزدی را روی پشت 
سرکرده  که  شدند  رفتن  آماده  بودند  گذاشته  آنها 
فریاد زد: »سوار شوید و آنچنان شالق بر گرده اسبها 
بکشید که سم بر خاک بکشند و زمین زیرپای آنها 
بلرزد. همین که توی شیار آبرفت افتادند کالغ ها به 
خود آمدند و پرباز کردند که خود را به بیشه برسانند. 
داد  می  گوش  هنوز  خرگوش  رسیدند  که  بیشه  به 
بار  وانت  بر  و  رادیو هستند  انگار گوینده  و کالغ ها 
وار خبر  تهرانی  و  رنگی سوارند. شمرده  آبی  قراضه 
می داد تو که اصالت بیشه زار نشین، بهوش باشید 
به خود بیایید عشق و عاشقی، محبت و ناز عشوه و 
پنهان شوید. گله  بردن فرو گذارید،  از زندگی لذت 
اسبی با سم های آهنین و افرادی مرده بر پشت که 
که شالق می کشند در عین حال زانوانی ناتوان اسبها 
از آبرفت ادامه همین بیشه زار پیش می آیند راه مال 
رو را رها کردند که ره کوتاه شود. پنهان شوید کنار 
بروید گردسوارها نزدیک می شود. قار قار به التماس 
می  باز  بال  ها  بلبل  دهند.  می  خبر  زار  بیشه  روی 
کنند و چند تا بوته شقایق و بنفشه و دیگر گلها را زیر 
پر و بال خود می گیرند نسیم چند تا بوته را خم می 
کند و گلها سرخم کرده و تسلیم منتظر می مانند. 
یا بی  بیمار  گله اسبهای وحشی، زخمی و خسته و 
خرد سوارانی برپشت به بیشه زار می رسند. خرگوش 
ها، بچه کبک ها، روباهی، چند تا موش صحرایی و 
پرندگانی چند می افتند توی دست و پای اسبان و 
از  و  غلتند  می  در  خورده  سکندری  چهارتایی  سه 
زانوان استخوانی چهره و بعضی ها از سینه هایشان 
خون فوران می کند وسواران پرت می شوند چند متر 
جلوتر روی سنگالخ دشت توی این هول و وال نسیم، 
هوا، شاخه های خشک بید و سنجد و گل تنها و چند 
نمی  دست  به  کوچکی  از  که  گلبرگ  سه  و  سانتی 
آمدند نظاره گر این فاجعه بودند. هوا کم کم تاریک 
می شد و شب در می رسید و صدای ضجه و ناله از 
ساقه های شکسته بلبالن له شده و گلبرگهای افتاده 
تا صبح می  بر خاک و بچه خرگوش و الک پشتی 
آمد. تا اینکه سرکوه کمی سفید می شود و بلبالن و 
گنجشک و ... که عجله داشتند می پندارند که سحر 

است و حاال دیگر وقت بیداری .....

سرویس خبر و گزارش کرمان امروز
 

میهمان نوازی مردم دیار کریمان شهره عالم است 
و مردم کرمان در طول سال بویژه در ایام تعطیالت 
زیادی  مسافران  و  گردشگران  میزبان  نوروزی 
هستند، اما امسال با شیوع ویروس کرونا، بزرگترین 
میهمانخانه ایران تعطیل و آمادگی پذیرای میهمانان 

را ندارد.
آثار  غنی،  فرهنگ  از  برخورداری  با  کرمان  استان 
تاریخی جهانی و ملی و اقلیم متفاوت و چهار فصل، 
خارجی  و  داخلی  گردشگران  برای  مهمی  مقصد 
محسوب می شود و جزو پنج استان تاریخی کشور 

قرار دارد.
برای  گردشگری  متولیان  و  مسئوالن   در  هرچند 
های  برنامه  اجرای  و  نوروزی  میهمانان  از  پذیرایی 
متفاوت برنامه ریزی کرده و تمهیدات الزم را پیش 
بینی کرده بودند، اما ورود میهمان ناخوانده ای به نام 
ویروس کرونا به کشور و شیوع آن در سراسر استان 
سالمت  حفظ  برای  کرد  مجبور  را   مسئوالن  ها، 
شهروندان و افراد تمامی فعالیت ها و اماکن اقامتی و 

گردشگری را تعطیل کنند.
و  کرمان  استان  به  سفر  قصد  که  کسانی  بنایراین 
فروکش  تا  باید  دارند،  را  آن  از جاذبه های  استفاده 
این  به  از سفر  تا زمان مناسب  بیماری کرونا  کردن 

خطه خودداری کرده و به استان وارد نشوند.
استان کرمان پذیرای میهمانان نوروزی نیست
استانی  ستاد  مصوبات  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
به  گردشگر  ورود  گفت:  کرونا  به  ابتال  از  پیشگیری 
مناطق گردشگری این استان ممنوع و این ممنوعیت 

شامل بومی های کرمان نیز خواهد شد.
محمد جواد فدایی افزود: نوروز سال جاری استان 
کرمان پذیرای مهمانان نوروزی نیست و امکان حضور 

مهمانان نوروزی در این استان کرمان وجود ندارد.
مدیریت  و  پیشگیری  بمنظور  کرد:  تصریح  وی 
استان  به  ثانوی  اطالع  تا  غیربومی  افراد  ورود  کرونا 
کرمان ممنوع و همچنین از ورود خودروهای با پالک 

استان هایی از جمله مازندران، قم و گیالن به استان 
جلوگیری شده و برگشت داده می شوند.

استاندار کرمان تاکید کرد: طبق مصوبات ستاد ورود 
افراد غیربومی تا اطالع ثانوی به استان کرمان ممنوع 
شد که این موضوع در خروجی استان یزد با پالکارد 
اعالم می شود و همچنین قرار شد از ورود خودروهای 
و  قم  مازندران،  جمله  از  آلوده  های  استان  پالک  با 
گیالن به استان جلوگیری شده و برگشت داده شوند.

اماکن تاریخی و اقامتی کرمان تعطیل است
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان کرمان گفت: تمامی موزه ها، باغ موزه ها، اماکن 
تاریخی و گردشگری و اقامتگاه های بوم گردی این 
استان به منظور جلوگیری از شیوع ویورس کرونا تا 

اطالع ثانوی خبر داد.
فریدون فعالی افزود: بر این اساس بازدید از موزه ها، 
جمله  از  گردشگری  و  تاریخی  اماکن  ها،  موزه  باغ 
دستکند  روستای  ماهان،  شاهزاده  باغ  بم،  ارگ 
باغ موزه هرندی کرمان، محوطه  میمند، ارگ راین، 
و همچنین  آثار  دیگر  و  استان  باستانی جنوب  های 
اقامت گردشگران در مراکز بوم گردی تحت پوشش 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

استان کرمان تا اطالع ثانوی ممنوع است.
از  وی تاکید کرد: این تصمیم در راستای حفاظت 
سالمت عموم و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در 
اتخاذ  کرمان  استان  گردشگری  تاسیسات  و  اماکن 

شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
برگزاری  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  کرمان  استان 
های  فعالیت  و  همایش  عروسی،  مراسم  هرگونه 
برپایی  همچنین  و  گردشگری  تاسیسات  در  جمعی 
جشنواره های نوروزی، نمایشگاه های صنایع دستی، 
و راه اندازی تورهای گروهی ممنوع است و با خاطیان 

برخورد قانونی می شود.
و  مهمانسراها  تمامی  در  مسافر  پذیرش  افزود:  وی 
مراکز اقامتی دولتی استان کرمان ممنوع است و این 

مراکز تا عادی شدن اوضاع تعطیل هستند.

پذیرش  العمل ممنوعیت  به دستور  اشاره  با  فعالی 
بوم گردی و خانه های مسافر  اقامتگاه های  مهمان در 
این استان گفت: هرگونه تخطی از این دستورالعمل 
متخلف  اقامتی  مراکز  مجوز  لغو  و  پلمب  به  منجر 

می شود.
فرهنگی،  میراث  وزارت  بخشنامه  به  اشاره  با  وی 
مراسم  لغو  پیرامون  دستی  صنایع  و  گردشگری 
نوروزگاه در کشور افزود: به منظور پیشگیری و کنترل 
ویروس کرونا و نظر به لزوم انجام اقدامات احتیاطی 
خطرناک،  ویروس  این  شیوع  کاهش  راستای  در 
 ۹۹ نوروز  ایام  در  نوروزگاه  ویژه  های  جشن  تمامی 

برگزار نخواهد شد.
اجرای دستورالعمل  راستای  : در  اظهار کرد  فعالی 

های وزارت بهداشت، عملیات ضدعفونی و گندزدایی 
به  ویروس خطرناک  این  ریشه کنی  تاریخی،  اماکن 

طور متناوب در دستورکار  قرار گرفته است.
صنایع  بازارچه  هرگونه  برگزاری  کرد:  تاکید  وی 
استان  سطح  در  نیز   ۱۳۹۹ نوروز  ایام  در  دستی 
رعایت  هدف  با  تصمیم  این  و  است  ممنوع  کرمان 
دستورالعمل های مقابله با شیوع ویروس کرونا اتخاذ 
شده و هرگونه فعالیتی برخالف آن منجر به برخورد 

قانونی می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
میراث  ادارات  مدیران  تمام  افزود:  کرمان  استان 
مکلف  کرمان  استان  تابعه  های  شهرستان  فرهنگی 
بهداشتی در  پیشگیرانه  اقدامات  رعایت  و  به کنترل 

خصوص ویروس کرونا هستند.
وی تصریح کرد: بازدید و نظارت مستمر بر تاسیسات 
از دستورالعمل  گردشگری و رصد تخلفات احتمالی 
های ابالغی وزارت میراث فرهنگی، وزارت بهداشت 
و ستاد استانی مقابله با بیماری کرونا در دستور کار 
استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  ناظران  و  بازرسان 

کرمان قرار دارد.
زائر سراهای کرمان پذیرش ندارند

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان گفت: 
به منظور پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا تا 
عادی شدن شرایط هیچگونه پذیرشی در زائرسراهای 

این استان انجام نمی شود.
حجت االسالم علی جاللی افزود: داد: امسال به دلیل 
وجود آرامگاه سردار شهید سلیمانی در کرمان پیش 
بینی می شد تعداد زیادی از مردم در ایام عید به این 
زائران در  برای پذیرش  استان سفر کنند و آمادگی 
این  دلیل شیوع  به  اما  بود  ایجاد شده  متبرکه  بقاع 
ویروس و تا عادی شدن شرایط این مهم ممنوع شد.  
وی اظهار کرد: مقدمات کار،  امکانات و تجهیزات 
در زائرسراهای بقاع متبرکه استان کرمان فراهم شده 
ادامه خواهد  تا عادی شدن شرایط  این وضعیت  اما 

داشت.  
ادامه  کرمان  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
مقابله  تابع تصمیمات ستاد ملی  این زمینه  داد: در 
با کرونا هستیم و اقدامات بهداشتی در بقاع متبرکه 

برای جلوگیری از شیوع کرونا انجام شده است.  
این  از  استان  گردشگری  بخش  اینکه  به  توجه  با 
می  زیادی  های  خسارت  دچار  ناخواسته  تعطیلی 
رفع  و  ویروس  کامل  مهار  از  پس  است  الزم  شود، 
و  تسهیالت  ارائه  به  نسبت  امر  مسئوالن  آلودگی 
مشوق هایی برای این صنعت درآمد زا و مهم اقدام 

کنند.
اثر  اثر جهانی، ۷۰۰  با داشتن هفت  استان کرمان 
ثبت ملی و هزاران جاذبه تاریخی و طبیعی از مقاصد 

مهم گردشگری کشور به شمار می رود.
منبع:خبرگزاری ایرنا

به قلم مهدی ثانی 
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و  ها  هزاره  که  ماست  هویت  از  بخشی  »نوروز« 
است.  رسیده  ما  به  و  بالیده  تاریخ  ژرفای  از  ها  سده 
معرفت  و  شناخت  از  نمادی  باستانی،  جشن  این 
وظایف  نیز  و  الهی  آفرینش  و  طبیعت  از  ایرانی  تبار 
است.  زیست  محیط  و  جامعه  قبال  در   انسان 
مجالی است برای نو شدن و پاکیزه شدن، چون برگهای 
باران خورده و زالل چشمه ساران، زدودن سیاهی زمستان 
و کینه های تلمبار شده از دشمنی های برخاسته از هیچ و 
 پوچ رقابت های جاهالنه و برداشت های خودسرانه و نازیبا.

نوع  و  گذشت  ما  برای  اعصار  و  قرون  اعماق  از  نوروز 
دوستی، تکریم بزرگترها، توجه به کودکان و نوجوانان و 
درک طبیعت آنها، تالش در مسیر ترمیم جراحت های 
و دیگر  و مهجور  اجتماعی، شادکردن دل های مغموم 
فضیلت های انسانی را به ارمغان آورده و عید سال نوی 
 ایرانی را به یکی از زیباترین عیدهای جهان بدل کرده است.

از آداب و سنت های »نوروز« که طی قرن های گذشته 
کوتاه  مقال  این  در  اند،  یافته  تکامل  و  خورده  صیقل 
است.  واضحات  توضیح  که  آورم  نمی  میان  به  سخنی 
نام ویروس »کرونا« که  به  نامحرمی  با حضور  به عالوه 
عزا  به  را  بسیاری  های  خانواده  و  درنوردیده  را  جهان 
این جشن  و رسوم  آداب  از  است، سخن گفتن  نشانده 
 کهنسال، گره بر باد زدن و آب به غربال پیمودن است.

سوزی  طاقت  و  سخت  زمستان  که  است  این  واقعیت 
ناپیدایی که  را پشت سرنهادیم. جنگل سرسبز و کران 
در سایه درختان تناورش غنوده بودیم، توسط خفاشان 
شوم آمریکایی به آتش کشیده شد و داغی جگرسوز بر 
دلهایمان نهاد. حاج قاسم نازنین را می گویم که چهل 

سال تمام جان عزیزش را درخشاب تفنگش کرد و ذره 
ذره بر سینه ی دشمنان این آب و خاک اهورایی کوبید 
سنت  به  که  برماست  لذا  و  پیوست  ملکوت  به  خود  و 
دوران  دالور  این  فرزندان  و  همسر  به  خطاب  اجدادی 
ها بگوییم: به شما نازنینان افتخار می کنیم و کرمان به 
داشتن چنین فرزندانی برخود می بالد و نسل های هزاره 
های آینده نیز به پدرتان به عنوان جهان پهلوانی از خطه 
کرمان می نازند و فخر می فروشند و نیک می دانند که 
او نماد امید و ایمان و آینده نگری و ایثار و شجاعت و 
رحمت بر مظلومان است. راهنمای راه نوردانی است که در 
 دل شبهای سیاه به شکار جنایتکاران تاریخ ره می پویند.

همشهریان  از  نفر   60 شهادت  جانکاه،  غم  این  پی  در 
پیکر  ی  کننده  مشایعت  جمعیت  آوار  در  که  عزیزمان 
مطهر سردار دلها جان باختند، زمستان سیاهی برایمان 
برای  بکشد.   99 بهار  های  زیبایی  بر  پرده  که  زد  رقم 
هواپیمای  جانگداز  سانحه  نیز  و  حادثه  این  بازماندگان 
 مسافربری اوکراین اجر عظیم و صبر جمیل آرزومندیم.

پی  از  غم  و  درد  پی  از  ،درد  طوالنی  زمستان  این  در 

دادن رستم  از دست  داغ  آوار شد. هنوز  بر سرمان  غم 
دلهایمان  در  عزیزمان  هموطنان  از  جمعی  و  دوران 
مرزها  از  موذی  و  مرموز  ویروسی  که  کشید  می  زبانه 
وارد شد و شمار دیگری از هموطنان را راهی قبرستان 
کرد و اکنون کادرهای پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی 
از  حراست  مقدم  خط  سربازان  و  سرداران  عنوان  به 
سالمتی جامعه با این بیماری نوظهور دست و پنجه نرم 
در  ما  پوش  سپید  فرشتگان  از  ای  عده  که  کنند  می 
ضمن  اند.  رسیده  شهادت  به  پرمخاطره  ی  جبهه  این 
طلب آمرزش برای این عزیزان، صبر و شکیبایی خانواده 
نماییم  می  مسالت  منان  درگاه خداوند  از  را  آنان  های 
و  بهداشتی  کادرهای  اعضای  و  مدیران  تمامی  برای  و 
خواهانیم. عزت  با  عمر  طول  و  سالمتی  کشور   درمانی 

در  ایران  کهنسال  و  بزرگ  ملت  که  است  پرواضح 
و  سهمگین  حوادث  خود  نشیب  و  پرفراز  تاریخ  طول 
بنیان کنی را پشت سرنهاده است. به نحوی که گاه تا 
تجربه  بیگانگان  تهاجم  در  را  ناامیدی  و  ویرانی  نهایت 
خاکستر  درون  از  ققنوس  همچون  بار،  هر  و  کرده 

است.  پرکشیده  سرفرازی  آسمان  به  و  شده  زنده  خود 
به  زنان دالوری که کمر  و  مردان  به همت  نیز  بار  این 
شکست کرونا بسته اند »بار دگر روزگار چون شکر آید« 
نوروز  و  زد  خواهد  لبخند  همگان  به  بهاری  گلهای  و 
شود. می  برگزار  دیگر  وقتی  به  دلهایمان  در  مرده   فرو 
درمانی  و  بهداشتی  مسئوالن  توصیه  به  بنا  اکنون 
این  حرکت  از  و  بمانیم  ها  خانه  در  بایستی  کشور 
کنیم.  پیشگیری  جامعه  سطح  در  موذی  ویروس 
است. داغدار  و  ناخوش   1399 سال  نوروز  که   چرا 

محترمی  مسئوالن  تمامی  از  دارد  جا  پایان  در 
خسارت  جبران  نیز  و  کرونا  ویروس  مهار  برای  که 
و  اند  گمارده  همت  پذیر،  آسیب  قشرهای  های 
کمر  و  نهاده  برکف  جان  سخت،  روزهای  این  در 
مراتب  و  نموده  قدردانی  و  تشکر  اند،  بسته  خدمت 
برسانیم. عزیزان  این  اطالع  به  نیز  را  مردم   قدرشناسی 
بازگرداندن  در  خود  سهم  به  نیز  مردم  ما  است  امید 
قول  به  و  کنیم  خدمت  روستاها  و  شهرها  به  زندگی 
زیباست/  »زندگی  که:  بدانیم  کسرایی  سیاوش  روانشاد 

زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست/ گر بیفروزیش رقص 
که  است  بدیهی  و  پیداست«  کران  هر  در  اش  شعله 
 مهمترین خدمت ما، عمل به توصیه های مسئوالن است.
نوروز ما نیز پابرجاست و پس از عبور از گردنه ی کرونا، 
دشت  گل/  های  باغ  زر/  آفتاب  باز/  »آسمان  دیگر:  بار 
های بی در و پیکر/ سر برون آوردن گل از درون برف/ 
تاب نرم رقص ماهی در بلور آب/ بوی عطر خاک باران 
خورده در کهسار/ آمدن، رفتن، دویدن/ عشق ورزیدن/ 
مردم  های  شادمانی  پای  به  پا  نشستن/  انسان  غم  در 
گوسفندان  آرمیدن/  کارکردن،  کارکردن،  کوبیدن/  پای 
بلبالن  با  نفس  هم  راندن/  کوه  به سوی  را سحرگاهان 
را  بچگان  آهو  افتاده  تله  در  خواندن/  آواز  کوهی 
زیباست« زندگی  آری،  آری،   /... رهانیدن/  و   شیردادن/ 
قرن 14  واپسین سال  عنوان  به  انشااهلل سال 1399  و 
ایران  ملت  رنجهای  و  دردها  پایان  خورشیدی،  هجری 
خود  بلورین  بالهای  سیمرغ  دیگر  بار  و  دهد  بشارت  را 
را برفراز این سرزمین بگستراند و رستم های دیگری از 

مادر متولد شوند. آمین یا رب العالمین.

بیش از یک دهه است که هر سال برای نوروز مطلبی 
این کلیشه ی دوست داشتنی می  به  و  آماده می کنم 
پردازم و ویژه نامه ای به بهانه آغاز بهار منتشر می کنیم. 
امسال هم به رسم شروع سال نویی دیگر مجبور به انتشار 
ویژه نامه هستیم. اینکه می نویسم »مجبور« به دلیل آن 
است که امسال اصال دل و دماغ نوشتن درباره نوروز و 

بهار ندارم. هر سال درباره رویش دوباره و حال و هوای 
خوش بهار و نوروز و دید و بازدید و شیرینِی شیرینی های 
سفره هفت سین و دید و بازدید بزرگان می نوشتیم؛ حال 
نمی دانم باید درباره چه بنویسم؟ درباره حدود هزار نفر 
ایرانی کشته شده و خانواده های داغ دارشان بنویسم؟ یا 
اینکه در این قرنطینه ی نحس و غیرانسانی درباره دویدن 
یا نگاهی  این ماه عزیز بنویسم؟  بهار و هوای خوش  در 
بیندازم به سخنان وزیر بهداشت که به مردم التماس می 
کند در خانه بمانند و ضعف فرهنگی مانع این اتفاق مهم 
می شود. سردرگم شده ام از این همه درد و بی قراری، 
البته سوژه بسیار است، می توان از شهادت سردار و مرد 

بنویسم که به دست پدِر تروریست جهان  عزیز کرمانی 
کشته شد. نمی دانم شاید هم از هواپیمایی بنویسم که 
176 امید و زندگی را مظلومانه در خود حل کرد. آنقدر 
ذهنم مشوش است که فقط به این فکر می کنم هرچه 
سریع تر این سال نحس تمام شود و اختران طالعی زیباتر 
این  به  توان گفت که  بزنند. گرچه می  بر آسمان نقش 
انسان  بیماری ضد  این  زیرا »کرونا«  نیست،  امیدی  هم 
نه سال نو می شناسد و نه امروز و فردا را درک می کند. 
نه عشق و عاشقی را قبول دارد و نه می فهمد که داغ 
عزیز یعنی چه و دردناک تر اینکه یقینا در سال جدید 
هم شاهد مرگ و میر خواهیم بود و به این ترتیب حتی 

نمی توان به تحول در هنگام تحویل سال هم امید داشت. 
این چه سالی است که حتی نمی توان از مهم ترین سین 
سفره اش یعنی »سالمت« نوشت. پُر از درد و اضطراب، 
به دور از خانواده و قبیله خویش، بدون آغوش و دست، 
دلخوش به لحظه ای تماس تصویری که چهره مادر و پدر 
را بی کیفیت و تار به ما ارائه کند. سالی به کهنگی یک 
زخم بی پایان که هر ماه نمکی تازه و زهرآگین بر روی 
آن ریخته می شود و درد را فزون می سازد و اندوه را بی 
پایان. درد از اینکه چرا فرهنگ چندهزار ساله ی ما امروز 
به دادمان نمی رسد و بسیاری از مردم واژه »قرنطینه« 
را درک نمی کنند و مسئولیتی که بر عهده دارند را نمی 

فهمند. سینه ام در هم فشرده است، بسان جیب مغازه 
داری که امید را از چند ماه به عید مانده در زمین کاشت 
و امروز چیزی به جز علف هرز برنداشته است. آنقدر این 
روزها نامبارک است که نمی توانم مانند دیگر یادداشت 
بر  نو  بنویسم »این سال  آن  انتهای  ام در  نوروزی  های 
شما مبارک باد« و در انتهای این یادداشت تنها می توانم 
از امیدی مبهم به میان آورم که در جایی بسیار  حرف 
و  است  خفته  قرنطینه  ایام  اتمام  از  پس  نوروز،  از  دور 
ممکن است روزی بیدار شود. آن روز را شاید بتوان نوروز 
دانست و یقینا سین سالمت در آن روز سفره ایرانیان را 

رنگین خواهد کرد.

درهیاهوی  و  اسفند  آخر  روزهای  در  ساله  همه 
تدارکات سال نو سعی بر آن داشتیم که آخرین چاپ" 
از سوی شما  ارسالی  بهاریه  را به مطالب  امروز"  کرمان 
خوانندگان پر مهر و همراهان مهرمند و دائمی روزنامه 
اختصاص بدهیم. اما امسال و در آستانه سال نو که یک 
و  شده  وارد  هایمان  خانه  و  شهر  به  ناخوانده  میهمان 
اضطراب و نگرانی حاصل از وجود نامبارکش حتی خانه 
از  چندانی  اثر  است،  کرده  غماگین  و  گرفته  را  دلمان 
طراوت و شادی همه ساله در یادداشت ها و مطالب چاپ 
امروز دیده نمی شود اما وظیفه رسانه ای ما ایجاب می 
کند  فارغ از موج اضطراب این روزها بارقه امید را در دل 

ها زنده کرد. شاید با خودتان بگویید مگر می شود در این 
روزها که بیماری بر خانه و کاشانه مان سایه افکنده دل 
شادی هم داشت!؟ اصال مگر می شود امسال را به چشم 

عید و بهار دید!؟
پاسخ این دسته از عزیزان در دوستی و اتحاد و همبستگی 
ما هموطنان نهفته است. می شود با همبستگی و همدلی 
باشیم و  بهار را در دل داشته  این روزها هم زیبایی  در 
هم با نشاط و شادابی نفس های آخر کرونا را به تماشا 
ایثار و  با  بنشینیم؛ مثل همین پرستاران و پزشکان که 
امید را در دل هامان زنده کردند.  بارقه  بلندشان  همت 
همواره در آموزه های دینی خود به ما یاد داده اند؛ وقتی 
نا امید می شویم خداوند با تمام عظمت و توانایی اش، 
ناراحت می شود. پروردگار، عاشقانه انتظار می کشد که 

به رحمتش، امیدوار شویم.
این  زیبای  های  قسمت  به  برسیم  تا  گفتیم  همه  این 
روزهای کرونایی! آری صحنه های زیبایی که به دور از 

مجازی،  در صفحات  نمایش  یا  و  و جنجال خبری  جار 
کنار  و  گوشه  در  مهربان  و  صفا  با  مردم  همین  توسط 
ایران عزیزمان خلق می شود و به ما یاد آوری می کند 
که به رغم شیوع کرونا، عید امسال می توان  به صورت 
پذیر  آسیب  اقشار  و  محروم  مردم  کمک  به  خودجوش 
برویم و در روزهایی که این عزیزان در قرنطینه به سر می 
برند و به مواد غذایی و بهداشتی دسترسی ندارند، اقالم 
مورد نیاز را رساند و خلق چنین صحنه هایی، دیدنی تر و 
پررنگ تر از سال های قبل است که این مهم خود نشان 

از استقبال گرم از عید نوروز باستانی است.
شما  همه  برای  نیک  سال  آرزوی  ضمن  آخر  در  و 
احسن  الی  حالنا  حول  دعای"  امیدواریم  شهروندان 
الحال" به نیت شفای بیماران و تبدیل حال همه ما به 
بهترین حال، زمزمه شود و بر قرار ملی خود متعهد می 
مانیم و دید و بازدید سال جدید را به بعد از شکست کرونا 

موکول می کنیم.

 نوروزمان ناخوش و داغدار است!
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