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میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

در ابتدای هفته جاری، دکتر نوذر نخعی استاد 
ويژه  بازرس  و  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
همراه  به  کرمان  استان  کرونا  مديريت  ستاد 
پزشکی  علوم  دانشکده  معاونین  و  رئیس 
سیرجان و رئیس بازرسی اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان از بخش های مختلف 
به  بازديد  گل گهر  صنعتی  و  معدنی  منطقه 

عمل آوردند.
بهداشتی  اقدامات  بررسی  منظور  به  که  وی 
و درمانی انجام شده در اين منطقه معدنی و 
صنعتی در مقابله با کرونا و مشکالت موجود 
در اين زمینه به سیرجان سفر کرده بود پس 
اين منطقه  از قسمت های مختلف  بازديد  از 
در جلسه ستاد پیشگیری و مديريت کرونای 
شرکت  سیرجان  فرمانداری  در  شهرستان 

نمود.
دکتر نخعی در اين جلسه، اقدامات انجام شده 
توسط مديران گل گهر را قابل قبول و رضايت 
بخش اعالم کرد و گفت: خوشبختانه اوضاع به 
خوبی در اين منطقه مديريت شده است و اين 
بالقوه  کرونا،  بیماری  انتقال  لحاظ  از  منطقه 
فضای پرخطری نیست چون اکثر افراد فاصله 

ايمنی و استاندارد بهداشتی را مورد توجه قرار 
کرونا  مديريت  ويژه ستاد  بازرس  بودند.  داده 
اين است که  : ذهنیت کارگران  افزود  استان 
هم  آنها  شدند،  تعطیل  مغاره ها  و  بازار  چون 
بايد تعطیل شوند در صورتی که بازارها محل 
تجمع است و شرايط اقتضا می کند که تعطیل 

يکی  اگر  که  شد  يادآور  ادامه  در  وی  شوند. 
مبتال شدند،  ويروس  به  کارگران  از  مورد  دو 
ابتالی آنها در داخل شهر بوده، نه در محیط 
معادن بنابراين معادن می توانند با تمام تالش 
و توان خود با رعايت اصول ايمنی و بهداشتی 

به فعالیت خود ادامه دهند.

رضايت بازرس ويژه ستاد مديريت كرونا استان
 از اقدامات انجام شده درخصوص پيشگيری از شيوع كرونا 

در منطقه گل گهر
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اخبار استان

خبر
خرید لوازم خانگی 

برای مردم سیل زده استان کرمان
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان گفت: حدود ۲ میلیارد تومان جهت خرید 

لوازم خانگی برای مردم سیل زده استان کرمان اختصاص داده ایم.
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
سردار »حسین معروفی« فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان در جلسه ستاد 
مدیریت بحران گفت: مسئوالن با سعه صدر به مسایل نگاه و مشکالت را 

رفع کنند و این مردم هستند که انقالب را نگه می دارند.
او با تاکید برآنکه بحران را با خود مردم می توان مدیریت کرد، افزود: هیچ 
دولتی بدون کمک مردم نمی تواند بحران را مدیریت کند و این مهم مختص 
دولت روحانی نیست بلکه شامل همه دولت ها می شود، زیرا منابع و ظرفیت 
دولت ها محدود بوده و قطعا اگر نهاد های مردم و انقالبی و خیران را پای کار 

نیاوریم نمی توان بحران را مدیریت کرد.
که  نیست  آن  وقت  اکنون  کرد:  بیان  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده 
اسالمی  انقالب  پاسداران  در مجموعه سپاه  نیز  ما  و  کنیم  نقد  را  یکدیگر 

به هر کسی که فضا را متشنج کرده بود تذکر دادیم که دیگر تکرار نکنند.
او به اقدامات سپاه ثاراهلل استان کرمان در سیل جنوب استان اشاره و ادامه 
داد: برای عدم موازی کاری قرارگاه ویژه ای را در جنوب استان تشکیل دادیم 
تا به همه مناطق سیل زده در جنوب کرمان به صورت یکسان خدمت رسانی 
شود و اعالم کردیم که نیرو های غیربومی به دلیل آنکه منطقه آلوده به کرونا 

نشود، در منطقه حضور پیدا نکنند.
رودبار  منطقه  در  سیل  حوزه  در  ما  استان  وضعیت  کرد:  تصریح  معروفی 
خیلی بهتر از زلزله کرمانشاه است، پراکندگی کار نداریم و این کار خوبی 
است که باید از همه دست اندکارانی که کار خدمترسانی می کنند، تقدیر 

کرد.
او از کمک های صورت گرفته به به سیل زدگان جنوب استان کرمان سخن 
به میان آورد و بیان کرد: حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ بسته مواد غذایی و ۱۴۲ 
تن آرد در میان مردم سیل زده جنوب کرمان توزیع شد ضمن آنکه ۱۷ هزار 
پرس غذای گرم در روز نخست امدارسانی در میان مردم این منطقه توزیع 

که به دلیل مسائل بهداشتی ادامه توزیع آن متوقف شد.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با اشاره به اینکه بخش سیل زده زهکلوت 
را به چهار منطقه تقسیم کردیم، بیان کرد: ۲۰۰ نیروی پایور و ۶۰۰ نفر 
نیروی جهادی و بسیجی برای کمک، امداد رسانی و خدمات رسانی به مردم 

این بخش هم اکنون در منطقه حضور دارند.
او با اشاره به رزمایش سپاه پاسداران انقالب اسالمی در استان سیستان و 
بلوچستان عنوان کرد: طبق برنامه ریزی های از پیش صورت گرفته لشکر 
۴۱ ثاراهلل کرمان باید برای اجرای رزمایشی به استان سیستان و بلوچستان 
اعزام می شد، اما به دلیل آنکه خدمت مردم را امری واجب و ضروی می دانیم 
اجازه ندادیم این اعزام صورت گیرد و به مرکز اعالم کردیم به نیرو های خود 

در درون استان در شرایط کنونی نیاز داریم.
منزل  وسایل  از  توجهی  قابل  تعداد  اینکه  به  توجه  با  کرد:  اظهار  معروفی 
مردم این منطقه به دلیل ورود آب به منازل خسارت دیده بود و نیازمند 
تعمیرات بودند، اکیپ های تعمیرات لوازم خانگی را به منطقه اعزام کردیم 
ضمن آنکه ۲۰ دستگاه مهندسی و فنی از سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز 
برای بررسی و وضعیت زیرساختی مناطق سیل زده در منطقه حضور دارند، 
اما در مجموع باید به این نکته توجه کرد برای آنکه در آینده دچار چنین 
خساراتی ناشی از وقوع سیالب ها در جنوب استان نشویم باید اقدامات دراز 
مدت انجام داده و این کار های که اکنون صورت می گیرد، موقتی می باشد.

او با بیان این مطلب که ۳ قنات این منطقه الیه روبی شده است، تصریح کرد: 
هزار چشمه سرویس بهداشتی در مناطق سیل زده جنوب و شرق احداث 
خواهیم کرد که ۹۰۰ چشمه در منطقه زهکلوت و جازموریان و ۱۰۰ چشمه 

در منطقه ده رضا در شرق استان خواهد بود.
این مطلب که حدود ۲ میلیارد  بیان  با  ثاراهلل استان کرمان  فرمانده سپاه 
تومان برای خرید لوازم خانگی برای مردم سیل زده استان کرمان اختصاص 
تچته  گاز، ۶۰۰  اظهار کرد: ۲۲۰ دستگاه یخچال، ۲۰۰ دستگاه  ایم  داده 
تنور  و ۳۰۰  قابلمه، ۱۵ سرویس خواب  و ۱۰۰ سرویس  هزار  فرش، یک 
تولد حضرت  روز  در  و  خریداری  منطقه  این  زده  مردم سیل  برای  محلی 
بند  سیل  موضوع  به  او  کرد.  خواهیم  توزیع  منطقه  این  در  )عج(  مهدی 
خرم اشاره و پیشنهاد کرد: اگر مدیریت استان کرمان موافقت کند، قرارگاه 
را  استان  جنوب  سیل بند  که  دارد  را  آمادگی  این  االنبیا  خاتم  سازندگی 
احداث کند و در موضوع الیه روبی رودخانه ها نیز می توان بر روی اقدامات 
این قرارگاه حساب کرد و این آمادگی را داریم که بتوانیم با نازلترین قیمت 
در جنوب استان، عملیات تکمیل این سیل بند را توسط قرار سازندگی خاتم 

االنبیا اجرایی کنیم
معروفی خاطر نشان کرد: همچنین در بخش تعمیر و ببهسازی واحد های 
مسکونی خسارت دیده در سیل جنوب کرمان نیز این آمادگی را داریم که 
به کمک بنیاد مسکن انقالب اسالمی آمده تا بتوانیم هرچه سریعتر وضعیت 

این منطقه را به حالت اولیه خود برگردانیم.

با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
تاکید بر اینکه در بحث تعطیلی اصناف و واحدهای 
تجمعات  از  جلوگیری  بر  اصل  صنعتی  و  تولیدی 
قوانین  و وضع  به موضوع کرونا  نباید  افزود:  است 
صورت  به  ویروس  این  شیوع  از  جلوگیری  برای 
در  که  چیزی  آن  بلکه  کرد  نگاه  سیاه  و  سفید 
است  مهم  و  ضروری  امری  ویروس  این  با  مقابله 
»کاهش  و  ویروس«  انتقال  »کاهش  موضوعات 

ارتباطات« است.
جمع  در  طباطبایی«  احمدی  »سیدوحید  دکتر 
خبرنگاران با موضوع کرونا ویروس درباره جزییات 
طرح فاصله گذاری هوشمند اظهار کرد: در شرایط 
کنونی، برای اینکه بتوانیم اپیدمی کرونا را کنترل 
»تعداد  تماس«،  هر  در  ابتال  »احتمال  باید  کنیم 
این  پذیری«  سرایت  زمان  »مدت  و  ها«  تماس 

بیماری را کاهش داده و کوتاه کنیم.
وی با بیان اینکه برای پایین آوردن احتمال انتقال 
مناسب،  تهویه  باید  تماس  هر  در  کرونا  ویروس 
ماسک  از  استفاده  و  دست ها  مرتب  شست وشوی 
با  تماس  در  که  کسانی  یا  و  بیمار  افراد  برای 
بیماران هستند را در دستور کار قرار دهیم اظهار 
کرد: همچنین توصیه می شود مردم در مکان های 
فاصله  رعایت  و  کنند  استفاده  ماسک  از  تجمعی 
احتمال  در  نیز  یکدیگر  از  متر   ۲ تا   ۱.۵ از  بیش 
انتقال ویروس کووید ۱۹ در تماس ها، بسیار موثر 

خواهد بود.
به  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 

اشاره کرد و  نیز  تعداد تماس ها«  موضوع »کاهش 
گفت: گاهی اوقات ممکن است تماس های اجتناب 
ناپذیر با اعضای خانواده و یا همکارانمان در محیط 
کار را داشته باشیم اما به شدت توصیه می کنیم 
مراسم  و  ها  مهمانی  در  حضور  از  مردم  همچنان 
در  ترجیحا  در صورت ضرورت،  و  کرده  خودداری 
فضای باز و کمتر از ۱۵ دقیقه در این نوع مکان ها 

حضور داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه ازدحام نباید صورت گیرد و 
اماکن عمومی از جمله مدارس باید تعطیل باشند 
از  نیز  پذیری  سرایت  دوره  کوتاهی  کرد:  اظهار 
نکات بسیار مهم در امر قطع زنجیره انتقال ویروس 

کووید ۱۹ است.
در  ویروس کرونا  اینکه  بیان  با  احمدی طباطبایی 
۸۰ درصد افراد جامعه بدون عالئم یا دارای عالئم 
یا  و  بودن  عالمت  بدون  این  افزود:  است  خفیف 
فرد  که  نیست  آن  معنای  به  خفیف  عالئم  دارای 
بلکه همچنان  این ویروس را ندارد  قابلیت سرایت 
به  جهت  همین  به  است  بیماری  این  ناقل  فرد 
شدت تاکید می شود که مردم باید با کوچکترین 
عالمتی همچون، تب، کوفتگی، سرفه و ... خود را 
در منزل قرنطینه کنند و حتی با افراد خانواده نیز 

در کمترین تماس ممکن باشند.
در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
بخش دیگری از سخنان خود درباره گرفتن تست 
هم  گفت:  کرمان  استان  سطح  در  افراد  از  کرونا 
های  بیمارستان  تمامی  در  گیری  نمونه  اکنون 
و  تنفسی  حاد  بیماران  پذیرش  که  استان  سطح 
گیرد  می  صورت  هستند،   ۱۹ کووید  به  مشکوک 
تشخیصی  مرجع  آزمایشگاه  به  ها  نمونه  تمامی  و 

کرونا در کرمان ارسال می شود.
گیری  نمونه  طرح  به  اشاره  با  طباطبایی  احمدی 
در  گفت:  پرخطر  های  گروه  افراد  برای  سرپایی 
این طرح که قرار است در آینده نزدیک در استان 
پرخطر  های  گروه  افراد  از  شود،  اجرایی  کرمان 
 ... و  فشار خونی  افراد  ها،  دیابتی  از جمله  جامعه 
که دارای عالئم مشکوک به کرونا می باشد، نمونه 

گیری های سرپایی انجام خواهد شد.
صورت  های  گیری  نمونه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
 ۷۰ در  که  بوده  حلق  و  بینی  ترشحات  از  گرفته 
به  تواند  می  درصد   ۳۰ و  مثبت  تواند  می  درصد 

صورت کاذب منفی باشد اظهار کرد: به هیچ عنوان 
مالک  ها  آزمایش  جواب  نباید  افراد  اینگونه  برای 
باشد زیرا اگر فردی دارای عالئم کرونا بوده و حتی 
اگر به صورت کاذب جواب آزمایش آن منفی باشد 
انتقال  از  برای جلوگیری  تمامی موارد ممکن  باید 

ویروس احتمالی را رعایت کند.
در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
ادامه  درباره  خود  های  صحبت  از  دیگری  بخش 
کنونی،  شرایط  در  گفت:  اصناف  فعالیت  وضعیت 
نباید  ای  عجله  که  کنیم  می  پافشاری  همچنان 
های  که ضرروت  مشاغل  از  یکسری  بازگشایی  در 

کمتری دارند، وجود داشته باشد.
و  اصناف  تعطیلی  بحث  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
از  جلوگیری  بر  اصل  و صنعتی  تولیدی  واحدهای 
تجمعات است افزود: نباید به موضوع کرونا و وضع 
به  ویروس  این  شیوع  از  جلوگیری  برای  قوانین 
صورت سفید و سیاه نگاه کرد بلکه آن چیزی که 
در مقابله با این ویروس امری ضروری و مهم است 
»کاهش  و  ویروس«  انتقال  »کاهش  موضوعات 

ارتباطات« است.
صحبت  از  دیگری  بخش  در  طباطبایی  احمدی 
گفت:  ماسک  از  استفاده  کارایی  درباره  خود  های 
جهانی  بهداشت  سازمان  های  نظریه  براساس 
و  بیمار  افراد  برای  صرفا  را  ماسک  از  استفاده 
هستند،  بیماران  با  نزدیک  ارتباط  در  که  کسانی 

توصیه می شود.
با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
های  ماسک  نیز  بیمار  افراد  برای  اینکه  بر  تاکید 
ماسک  گفت:   N۹۵ نه  شود  می  توصیه  جراحی 
به  پایین تری نسبت  اثربخشی  پارچه ای قطعا  ها 
کنونی  شرایط  در  اما  دارند  جراحی  های  ماسک 
هستیم  روبرو  جراحی  های  ماسک  کمبود  با  که 
راستای  در  ای  پارچه  های  ماسک  از  استفاده 
سیاست کاهش خطر نیز موثر خواهد بود اما قطعا 

ایده ال نیست.
بر ضرورت  مبنی  اظهارنظرها  از  برخی  درباره  وی 
های  مکان  تمامی  در  ماسک  از  استفاده  لزوم 
عمومی و این ادعا که این مطلب از سوی سازمان 
هیچ  به  افزود:  است  شده  عنوان  جهانی  بهداشت 
موضوعی  چنین  جهانی  بهداشت  سازمان  عنوان 
نوع  یک  اخبار  این  انتشار  است.  نکرده  تایید  را 

شیطنت ژورنالی توسط رسانه های خارجی بود.
از  تنها  کرونا  ویروس  افزود:  طباطبایی  احمدی 
قطرات تنفسی انتقال پیدا می کند ضمن آنکه باید 
عنوان کرد که ذرات این ویروس می تواند از عطسه 
و سرفه فرد بیمار نهایتا تا ۲ متر جلوتر انتقال پیدا 
کند و به دلیل آنکه ذرات این ویروس باالتر از ۵ 
هوا  طریق  از  عنوان  هیچ  به  دارند،  قطر  میکرون 
و   درمانی  مراکز  در  تنها  و  شد  نخواهند  منتقل 
بهداشتی که در آنها ساکشن های ترشحاتی صورت 
می گیرد، ممکن است تا حدود ۴ متر نیز پراکنده 
باشد اما موضوع انتقال این ویروس در هوا در شعاع 

۸ متری به هیچ عنوان صحت ندارد.
و  اجتماعی  گذاری  فاصله  طرح  موضوع  به  وی 
ماندن در خانه اشاره کرد و گفت: انصافا باید عنوان 
از ۳۰ بهمن ماه سال ۹۸ مردم همکاری  کرد که 
ویروس  این  با  مقابله  راستای  در  خوبی  بسیار 
نگاه  بپذیریم که  باید  نیز  از سوی دیگر  داشتند و 
داشتن افراد در منزل و تعطیلی اصناف و واحدهای 

تولیدی نیز تا حدی امکان پذیر خواهد بود.
با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
تاکید بر اینکه باید همه مسائل را در کنار هم دید 
افزود: سالمت افراد مهم است اما در کنارش مسائل 
برخوردار  خودش  خاص  اهمیت  از  نیز  اقتصادی 
را  خیرالعموم  باید  ها  گیری  تصمیم  در  و  است 

مدنظر قرار دهیم.
گذاری  فاصله  کنار  در  باید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
واحدهای  و  صنایع  ها،  تماس  کاهش  و  اجتماعی 
تولیدی را نیز باز کنیم افزود: نمی توان قوانین و 
اقدامات کشورها در راستای مبارزه با ویروس کرونا 
اقتصادی،  شرایط  زیرا  کرد  مقایسه  یکدیگر  با  را 

فرهنگی و ... کشورها نیز با هم متفاوت است.
اقتصادی  شرایط  قیاس  به  طباطبایی  احمدی 
جمهوری  با  جنوبی  کره  و  ایتالیا  کشورهای 
به  توجه  با  باید  گفت:  و  پرداخت  ایران  اسالمی 
و  کنیم  گیری  تصمیم  خودمان  اقتصادی  شرایط 
در این راستا نیز هر کشوری باید به صورت بومی 
کند  گیری  تصمیم  خودش  شرایط  به  توجه  با  و 
بهترین  تاکنون  نیز  به نظر می رسد در کشور  که 
ویروس  این  شیوع  کاهش  راستای  در  تصمیمات 
بسیار  همکاری  شاهد  که خوشبختانه  گرفته شده 

خوب مردم نیز در این راستا بوده ایم.

استانداری  فرهنگی  اجتماعی،  امور  مدیرکل   
جشن های  سال  هر  که  افرادی  از  گفت:  کرمان 
نیمه شعبان را برگزار می کردند، دعوت می کنیم 
حساب  به  را  جشن ها  برگزاری  هزینه  امسال  تا 
کرونا،  بیماری  با  مقابله  منظور  به  و  احمر  هالل 

واریز کنند.

اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  پور«  موسی  »زهرا 
مشارکت های  ساماندهی  کمیته  تشکیل  به 
بیماری کرونا در کرمان  از  مردمی در پیشگیری 
در  خیران  و  مردمی  کمک های  ساماندهی  برای 
اظهار  کشور  وزیر  دستور  با  مختلف  های  حوزه 
و  خیران  و  مردمی  کمک های  ساماندهی  کرد: 

نیمه  های  معادل جشن  های  هزینه  آوری  جمع 
کرمان  در  کرونا  بیماری  با  مقابله  برای  شعبان، 
اجتماعی،  امور  است.مدیرکل  کار  دستور  در 
فرهنگی استانداری کرمان افزود: مقرر شده همه 
کمک های مردمی، خیران و خیریه ها به حساب 
هالل احمر واریز و با نظر مساعد خیران در محل 

مورد نظر هزینه شود.
موسی پور خاطر نشان کرد: از افرادی که هر سال 
جشن های نیمه شعبان را برگزار می کردند، دعوت 
می کنیم تا امسال هزینه برگزاری جشن ها را به 
با بیماری  حساب هالل احمر و به منظور مقابله 

کرونا، واریز کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

نباید درباره بازگشایی برخی مشاغل در استان دچار تعجیل شویم

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمان پیشنهاد کرد:

اختصاص هزینه های برگزاری جشن های نیمه شعبان به مقابله با ویروس کرونا

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمان گفت: پیش بینی 
می شود در اسفند ۹۸ و فروردین ماه جاری در استان کرمان ۱۰۰ 
هزار شغل به علت شیوع ویروس کرونا صدمه دیده باشند و بیش از 

یک هزار میلیارد تومان به اقتصاد استان ضرر وارد شده است.
»رضا اسماعیلی« در اولین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه 
گذاری استان کرمان در سال ۹۹ اظهار کرد: در نیمه دوم سال ۹۸ 
با ترکیب جدید اداره و در طول سال ۱۰ جلسه  کارگروه اشتغال را 
برگزار کردیم که ۴۶ دستور کار و ۶۱ مصوبه داشتیم که همه مصوبات 

۱۰۰ درصد اجرا شده است.
وی افزود: براساس تقسیم بندی، گروه کاری اشتغال و سرمایه گذاری 
باید شش وظیفه را انجام می داد که اقدامات مختلفی در این زمینه 
صورت گرفته، از جمله اینکه در سال گذشته بیش از ۳۷۰۰ طرح برای 
دریافت تسهیالت به بانک معرفی و بیش از ۸۰۰۰ هزار شغل در حوزه 

های کمتر توسعه یافته ایجاد شده است.
بررسی  اشتغال،  به  مربوط  تولید  موانع  رفع  کرد:  تصریح  اسماعیلی 
وضعیت و نظارت بر بازار کار استان و ارائه راه حل برای کاهش بیکاری 
از دیگر فعالیت های گروه کاری اشتغال و کارآفرینی بوده و در راستای 
اجرا  منتظر  و  مهیا  زیرساخت  استان،  کار  بازار  جامع  سامانه  تدوین 

است که این مرحله نیاز به اعتبار دارد.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمان با اشاره به اینکه در 
سال ۹۸ تعداد ۳۸ هزار شغل در استان کرمان ایجاد کرده ایم و ۳۷ 
هزار و ۷۲۷ شغل ایجاد شده راست آزمایی شده است افزود: در حوزه 
تومان  میلیارد   ۴۹۰ کرمان  استان  سهم  روستایی  توسعه  تسهیالت 

بوده که تاکنون ۵۲۰ میلیارد تومان مصوب بانک است و ۴۷۰ میلیارد 
تومان پرداخت شده و پیش بینی است برای ۸۰۰۰ نفر در این حوزه 
شغل ایجاد شود.)از سهمیه استان هایی که جذب نکردند، ۳۰ میلیارد 

تومان بیشتر جذب کردیم(.
سهم  خوداشتغالی  و  خانگی  خرد،  اشتغال  در  کرد:  اظهار  اسماعیلی 
ابالغی استان ۲۳۸ میلیارد تومان بوده که ۲۰۰ میلیارد تومان تاکنون 
ابالغ شده است. وی با اشاره به فعالیت کاریابی های استان کرمان بیان 
کرد: ۱۷ هزار و ۶۵۸ نفر جوینده کار در سال گذشته در کاریابی های 
استان ثبت نام کرده و ۱۳ هزار و ۲۰۷ فرصت شغلی در کاریابی های 

استان ثبت شده است.
اسماعیلی ادامه داد: ۱۳ هزار و ۶۸ نفر از سوی کاریابی ها معرفی شده 

و مجموع به کار گمارده های ما از کاریابی ۳۷۳۰ مورد است.
تصریح  ادامه  در  کرمان  استان  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  مدیرکل 
کرد: در ده ماهه سال ۹۷ بیش از ۳۱۸ هزار بیمه شده اجباری در 
استان کرمان داشته ایم که در سال ۹۸ این عدد به ۳۴۳ هزار و ۸۶۳ 
نفر افزایش یافته یعنی ۲۵ هزار و ۶۱۲ نفر بیمه شده اجباری اضافه 

شده است.
شده  بیمه  کاهش  گذشته  سال  در  خاص  های  بیمه  در  افزود:  وی 
داشتیم که در گروه قالی بافان و کارگران ساختمانی این مسئله واضح 
است. اسماعیلی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود در اسفند ۹۸ 
و فروردین ماه جاری در استان کرمان ۱۰۰ هزار شغل به علت شیوع 
ویروس کرونا صدمه دیده باشند و بیش از یک هزار میلیارد تومان به 
اقتصاد استان ضرر وارد شده است تصریح کرد: تاکنون در سامانه بیمه 
بیکاری نزدیک به ۱۰ هزار نفر نام نویسی کرده اند ضمن آنکه افرادی 
که شرایط نداشته و نمی توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند نیز باید 

به این عدد اضافه کرد.
حمایت  درباره  کرمان  استان  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  مدیرکل 
اداره کار از واحدهای صدمه دیده از وضعیت کنونی گفت: برای بیمه 
شدگان اجباری استفاده از بیمه بیکاری برقرار می شود و برای اصناف 
نیز آنهایی که نیروهای خود را اخراج نکرده اند، تسهیالت ۱۲ درصد 
پرداخت می کنیم و بسته معیشتی و پرداخت دو میلیون تومان نیز 

در حال اجرا است.

مدیرکل اداره کار استان: 

بیش از یک هزار میلیارد تومان به اقتصاد استان ضرر وارد شده است
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

فقر 
که  شدم  رو  روبه  همشهری  با  خیابان  در  دیروز 
چروک  بود.  آن  بر  بزرگی  غم  و  تکیده  اش  چهره 
فرسا در مدت  از کاری طاقت  نشان  او  های صورت 
طوالنی داشت آنقدر در فکر بود و مغزش مشغول که 
رفتم  بود. جلو  او گرفته شده  از  هم  رفتن  راه  قدرت 
گفتن  به  را  او  و  باز  را  سرصحبت  و  کردم  سالم  و 
درد دلش ترغیب نمودم. او هم برخالف آنکه هرگز 
گفت  و  گشود  زبان  سرانجام  نبود  صحبت  به  راضی 
تنها گذاشته  را  او  است  اش چند سال  زندگی  همراه 
به تامین هزینه زندگی خود و فرزندانش  و او مجبور 
از چگونگی کار کردن خود گفت.  ادامه  شده و در 
دیگر بغض گلویش را گرفته بود که ترجیح دادم او 
را دلداری دهم و دست به سوی آسمان دراز کردم و 
از رزاق رزق معبود بی همتا خواستم تا فقر را از جامعه 

ریشه کن کند البته همه می دانیم عامل فقر او نیست.

یادداشت روز: 

بهاری دیگر 
آمده است

زنده  هنوز  ایرانیان  کشف  شاهکار  این  نوروز،  عید 
بیگانگان وحشی و فرهنگ ستیز  اینکه  به رغم  است. 
را  ملی  مراسم  این  تا  کردند  تالش  سال  هزاران  طی 
نابود کنند اما ایرانیان این عید را چون مردمک چشم 
بریدن  سر  از  دشمنان  شمشیرهای  زیر  کردند.  حفظ 
نترسیدند و در پستو خانه ها سفره هفت سین چیدند، 
عید  نگریستند.  آیینه  و  آب  بر  و  کردند  روشن  شمع 

نوروز سند افتخار ملی ما شد و هنوز هم هست.
اما امسال ویروس کرونا عید باستانی را از دید و بازدید 
انداخت و همه در خانه ماندند و چشم در راه بهاری 

دیگر دوختند.
این دشمن لبخند را در آستانه بهار بر لب ها دوخت. وقت 
آن است به ضعف علمی و بینش علمی خود پی ببریم و 
در  برویم.  عقالنیت  سراغ  به  ویروس  این  از  انتقام  برای 
خانه بمانیم و در خلوت خانه یکبار دیگر تاریخ مشروطه 
از ورود  اینکه  تاریخ راز  نقد  با  بار  این  را مرور کنیم و 

یک ویروس وحشت کردیم را دریابیم.
کوچک  جمع  در  را  عید  مراسم  نشدیم،  کرونا  تسلیم 
سین  هفت  سفره  کردیم.  برگزار  خانه  پستو  در  خانواده 
را با سبزه، شمع، آیینه و دیوان حافظ آذین نمودیم، تخم 
مرغ رنگ زدیم و این مراسم را به کودکان مان آموختیم.

هرچند به قول شاملو:
فغان که 

در پس پاسخ و لبخند
دل خندانی نیست

بهاری دیگر آمده است 
اما برای آن زمستان که گذشت نامی نیست!

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

به قلم چماه 
کوهبنانی

انتظار 

و حرکت
و  موفق  زندگی  یک  ساختن  برای 

روشن نباید در برابر دردها و موانع تسلیم شد اما وقتی 
آری  زیرکانه  باید  آید  برنمی  دستمان  از  کاری  که 
پذیرفتن  آموخت.  را  ها  ناخواسته  حوادث   به  گفتن 
و موجب می شود  مهیا کرده  را  زمینه ی آرامش  ها 
که کمتر با جهان خویش درگیر باشیم. همواره انسان 
برطرف  را  کمبودها  و  موانع  که  باشد  تالش  در  باید 
سازد منتها در درجه ی اول احتیاج به پذیرش ها مطرح 
است که باید برخورد متواضعانه ای با آن داشت. بعد 
از پذیرفتن کمبودها و نواقص هر کسی بنا به صعودی 
که در نظر دارد سنگر خود را مشخص کرده و سطح 
ها  خستگی  زیرا  کند  می  مشخص  را  خود  خستگی 
یک دشمن بزرگ برای ایده ها هستند و باید کنترل 
شوند. در ابتدا انسان سرنوشت خود را با همه ی رنج 
هایش می پذیرد تا بعدها با انرژی مضاعف به ساختن 
تر  بخش  لذت  موقعیت  پذیرش  با  موفقیت  بپردازد. 
انسان را در حس جوان شدن سهیم می کند.  بوده و 
بدون حرکت  انتظار  و  نیست  دغدغه  بی  انسانی  هیچ 
دیوانگی محض است و  حرکت دقیقا از همان زمانی 
آغاز می شود که شیر را از نوزاد دریغ کرده اند و تا 
می  ها تالش  ماهیچه  درمان  برای  سالمندی که  زمان 
کند ادامه خواهد داشت. انسان زمانی موفق خواهد بود 
که با وجود دردها راهش را به سوی آینده پیدا کند 
چنانچه یکی از بزرگان گفته که اگر به من لیموترش 
لذت  کنم.  می  درست  شربت  آن  با  کنند  تعارف 
بردن از هر شرایطی که داریم حق ماست اما گاهی با 
نپذیرفتن ها خود را از این حق محروم می کنیم آری 
نتیجه ای که می تواند داشته  گفتن به تقدیر کمترین 

باشد کمرنگ شدن ترس هاست.
شعر گفتنم برایت عادت بود 

جا ماندنم ولی خیانت بود 
من می پذیرم سکوت و خستگی ها را 

عشق در مسیر تو نوعی لجاجت بود

به قلم 
مهناز سعید 

روایت »کرمان امروز« از اخبار کرونا و وضعیت استان کرمان پس از گذشت حدود چهل روز از اعالم وجود این ویروس؛

چله منحوس کرونا و قرنطینه

اشاره: 
کشور  در  کرونا  ویروس  شیوع  از  روز  چهل  از  بیش 
می گذرد و مردم از همان روزهای نخست با احترام به 
پویش خانه نشینی کوشیده اند تا سهم خود را در عبور 
ویروس  این  زنجیره  تا  کنند  ادا  بحران سالمت  این  از 

کشنده قطع شود.
تقریبا  و  ثبات است  با  اکنون شرایط کرونا در کشور 
از  بسیاری  دارند.  مشابهی  شرایط  ها  استان  تمامی 
کرمانی ها نوروز امسال را در خانه ماندند چرا که شرایط 
دشوار مدافعان سالمت را درک کرده اند و پاسخ ایثار 
دانند  می  و  دهند  می  نشینی  خانه  پویش  با  را   آنان 
از  دور  به  باید   بحران  شرایط  در  مسئول  هر شهروند 
اضطراب و با رفتار متعهدانه سهمش را در بهبود اوضاع 
ادا کند. به عنوان اولین گزارش سال جدید بر آن شدیم 
تا نگاهی داشته باشیم  به اخبار و گزارش های مخابره 
شده با محوریت کرونا با این امید که هر چه زودتر ریشه 

این بیماری منحوس کنده شود.
نقطه صفر

چهارم اسفند ماه سال 98 بود که با درز اخبار شیوع 
کرونا در کشور، رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 
یک نشست خبری از وجود تعداد محدودی از افراد در 
استان خبر داد که مشکوک به کرونا بودند و در این  باره 
گفت: تعدادی از همشهریان که مسافر شهرهای مختلف 
بودند دارای عالئم بالینی مشکوک بودند که اوضاع آنان 
در حال بررسی است اما هنوز مورد خاصی بین این افراد 

یافت نکرده ایم.
تعطیلی مدارس

مهد  و  ها  دانشگاه  مدارس،  که  بود  زمان  همین  در 
کودک های کرمان تعطیل شد و دانش آموزان در منزل 
گروه  تشکیل  و  ملی  رسانه  آموزش  شبکه  طریق  از  و 
های آموزشی در برخی از شبکه های اجتماعی از سوی 
مدیران و معلمان مربوطه به ادامه تحصیل پرداختند و 

این وضع تا به امروز ادامه دارد. 
در روزهای نخست اعالم ورود ویروس کرونا به کرمان 
مردم خواستار صراحت و شفافیت در اعالم اخبار مربوطه 
به شیوع کرونا از سوی مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان شدند که البته در این زمینه اخبار موثق و متقن 
در  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  خبری  کانال  از  نیز 
اختیار رسانه ها و در نهایت شهروندان قرار می گرفت.

گرانی ماسک و ضد عفونی کننده ها
کرمان،  در  کرونا  شیوع  نخست  روزهای  همان  در 

مردم   و  شد  گران  کننده  عفونی  ضد  مواد  و  ماسک 
برای خرید این اقالم  به داروخانه ها هجوم می بردند. 
بیماران  برای بستری کردن  نیز  افضلی پور  بیمارستان 

کرونا در نظر گرفته شد.
با اینکه تا دهم اسفند ماه وضعیت استان کرمان سفید 
اعالم می شد اما مردم تا کید می کردند که مسئوالن 
در ورودی استان کنترل داشته  باشند و از مسافرانی که 

وارد استان می شوند  تست گرفته شود.
لغو اردوهای زیارتی

 از این روی، یازدهم اسفند ماه استاندار کرمان خبر از 
کنترل مبادی ورودی استان داد و گفت: تمام اردوهای 
زیارتی به استان لغو شده است و هیچ گونه تجمع و یا 

همایشی در کرمان برگزار نمی شود. 
کرمان  استانداری  عمومی  روابط  مدیر  روز  همان  در 
ساعات کاری جدید ادارات در کرمان  را اعالم کرد و از 
کاهش ساعات کاری ادارات خبر داد. برخی ارگان ها و 
نهادها نیز به دور کاری روی آوردند تا تجمع کمتری در 

ادارات صورت پذیرد.
آمار اسفندماه

با مثبت شدن تست کرونای 5  ماه  اسفند  چهاردهم 
نفر دیگر تعداد موارد مثبت کرونا در استان کرمان  به 
15 نفر رسید. درپانزدهمین روز از اسفند ماه،مدیر گروه 

دانشگاه  دار  واگیر  بیماری های  با  مبارزه  و  پیشگیری 
علوم پزشکی کرمان گفت: مجموع کرونایی های استان 
کرمان به 18 نفر رسید و همچنان کرمان در این زمینه 

هیچ گونه فوتی نداشته است.
اسفند ماه روزهای آخر خود را پشت سر می گذاشت 
که رییس دانشگاه علوم پزشکی بم از بستری 64 بیمار 

مشکوک به کرونا در شرق استان خبر داد.
که  رسید  خود  روز  هفتمین  و  بیست  به  اسفندماه 
سخنگوی علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه از ابتدای 
اپیدمی در استان هزار و 134بیمار حاد تنفسی بستری 
شدند، گفت: تعداد فوتی های کرونا در کرمان  به 12 

مورد رسید.
ممنوعیت ورود مسافران

با شروع تعطیالت نوروزی وپیش بینی آغاز مسافرت 
ها، استاندار کرمان گفت: ورود مسافران و خودروهای 
در  کرونا  ویروس  به  ابتال   لحاظ  به  که   هایی  استان 
این  به  ثانوی  اطالع  تا  ندارند  قرار  مطلوبی  وضعیت 

استان ممنوع است.
تعطیلی بازار کرمان

در همان ایام اعالم شد؛ بازار و پاساژهای این استان 
 15 تا  باید  کرونا  با  مقابله  استانی  ستاد  مصوبه  طبق 
فروردین ماه تعطیل باشند و اصناف برای خود شرایط 

خرید تلفنی و اینترنتی را فراهم کردند. 
دوم فروردین و 161بیمار

دومین روز فروردین ماه سال 99 سخنگوی دانشگاه 
نمونه   21 از  مورد  هشت  گفت:  کرمان  پزشکی  علوم 
آزمایش شده بیماران مشکوک به کرونا در این استان 
این  به  مبتالیان  تعداد  آن  احتساب  با  که  بوده  مثبت 

ویروس در استان  به 161 نفر رسید.
ایستگاه های تست رایگان کرونا

این  مردم  کرمان،  در  کرونا  ویروس  شدن  ثابت  با 
استان برای آگاهی از وضعیت سالمتی خود در ارتباط با 
ویروس کرونا به ایستگاه های سنجش ایجاد شده توسط 
ارتش جنوب شرق  در نقاط مختلف استان مراجعه می 
مشکلی  اگر  و  شد  می  بررسی  آنها  وضعیت  و  کردند 
نداشتند توصیه های آموزشی به آنها ارائه می شد و اگر 
مشکلی مقدماتی داشتند قرنطینه و در صورت بیماری 

حاد به بیمارستان ها هدایت می شدند.  
چهارم فروردین و 177 نفر بیمار

 48 که  شد  اعالم  ماه  فروردین  از  روز  چهارمین  در 
آنها  مورد  هشت  که  گرفته  قرار  آزمایش  مورد  نمونه 
مثبت شد و در نتیجه جمع مبتالیان به کرونا در این 
استان از ابتدای اپیدمی به 177 مورد رسید. همچنان 
به پویش در خانه  از مردم می خواستند که  مسئوالن 

ماندن ادامه دهند. 
روند مبتالیان  به ویروس کرونا در کرمان در فروردین 
ماه همچنان افزایش میافت و درپنجم فروردین ماه این 

رقم  به 179نفر رسید.
برگشت 2600 خودرو از ورودی یزد  به کرمان

عدم  باره  در  مکرر  های  رسانی  اطالع  رغم  به 
مسافرت،ششم فروردین ماه بود که اعالم شد؛ در محل 
استان کرمان، 2  به  یزد  ورودی  مبدا  راهی شمش  دو 
هزار و 600 خودرو برگشت داده شد. در همین روزها 
شدن  بسته  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  که  بود 
ورودی های این استان خبر داد و گفت: با برنامه ریزی 
های صورت گرفته در راستای حفظ سالمت و مقابله با 
تا 15 فروروین ماه در سراسر  این طرح  بیماری کرونا 
استان اجرا خواهد شد. البته استاندار کرمان اعالم کرد: 
گذاری  فاصله  طرح   راستای  در  استان  در  نقطه   70
اجتماعی  در حال اجراست و این طرح تا 20 فروردین 

ماه تمدید شده است.
پایان سخن

هر چند در خانه ماندن بهترین راه مبارزه با کرونا و 
اما مشکالتی  از کشور است  بیرون راندن سریع تر آن 
نیز به همراه داشته است که البته چاره ای جز تحمل 
این شرایط نیست و مردم در کنار توجه به رعایت موارد 
بهداشتی باید از تردد غیر ضروری در خیابان ها پرهیز 

کنند تا وضعیت  به حالت عادی بازگردد.

  حدود چهل روز از تشخیص اولین بیمار درگیر با کرونا در کشور می گذرد و مردم از 
همان روزهای نخست با احترام به پویش »در_خانه_بمانیم« کوشیده اند که سهم خود را 
در عبور از این بحران سالمت ادا کنند تا زنجیره این ویروس کشنده قطع شود. هر چند 
در خانه ماندن بهترین راه مبارزه با کرونا است، اما مشکالتی نیز به همراه داشته و دارد که 
البته چاره ای جز تحمل این شرایط نیست و مردم در کنار توجه به رعایت موارد بهداشتی 
باید از تردد غیر ضروری در خیابان ها پرهیز کنند تا وضعیت به حالت عادی بازگردد و 

هرچه سریع تر شاهد صفر شدن تعداد مبتالیان جدید باشیم و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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#در _خانه_میخوانیم؛     معرفی چند کتاب خواندنی
سرویس فرهنگی - ادبی کرمان امروز

 در این روز ها، خانه نشینی یکی از الزامات برای حفظ سالمتی 
شده است. به طبع در خانه ماندن برای جلوگیری از شیوع بیماری 
چندان دل چسب نیست  اما با توجه به شرایط پیش آمده بهتر است 
از این فرصت استفاده کنیم و کار هایی که چندان وقتی برای انجام 
دادنشان نداشتیم را انجام بدهیم و چه کاری بهتر از کتاب خواندن؟ 

در این مطلب قصد داریم چند کتاب خوب به شما معرفی کنیم.
تاریخ

شرارت های خصوصی
بعضی  خصوصی  زندگی  از  روایتی  دیکتاتورها«  »زنان  کتاب   
زنان.  با  آنان  ارتباطات  منظر  از  البته  است؛  تاریخ  دیکتاتورهای 
چه زنانی در زندگی این دیکتاتورها موثر بوده اند؟ کدام  یک مسیر 
کجا  تاریخ  جنایتکار  اربابان  این  داده اند؟  تغییر  را  زندگی شان 
جنایاتی در حق زنان مرتکب شده اند؟ به چه هرزگی هایی تمایل 
بوده  این گروه کجا  زندگی  زنان در  و درنهایت جایگاه  داشته اند؟ 
است؟ دیکتاتورهایی نظیر هیتلر، استالین، مائو، لنین، موسولینی، 
می شود،  مطرح  کتاب  این  در  که  نکاتی  برخی  بن الدن.  و  صدام 
بسیار قابل تأمل و بدیع  است؛ ازجمله اینکه مثال بیشترین نامه های 
هیتلر  آدولف  برای  زنان  جهان  سراسر  در  حال  به  تا  را  عاشقانه 

نوشته اند.
چندان  و  نداشت  اعتیاد  این چنین  هرزگی های  به  هیتلر  البته 
تمایلی هم به پاسخ نداشت، اما از آن سو، زندگی صدام را می بینیم 
که پر است از نگاه تیره، چرک و خودمحور نسبت به زنان. صدام در 
طول زندگی خود با دو زن ازدواج کرد؛ ساجده و سمیرا. اما هیچ 
می دانید دومین زن رسمی او نوعی تعدی به زندگی شخصی یکی 
از افسرانش بود؟ دایان داکرت در این کتاب با نوعی شیوه روایی 
داستانی، تالش می کند واقعیت های زندگی خصوصی این چهره های 
شرور تاریخی را از دل جمالت و مصاحبه های مختلف بیرون بکشد 
خواندن  از  را  شما  کتاب  این  مطالعه  کند.  ارایه  فصل  به  فصل  و 
دیکتاتورها  زندگی خصوصی  درباره  متعدد  و  مختلف  گزارش های 
در  اطالعات  تمام  بی نیاز می کند، چراکه  زنان  با  آنان  ارتباطات  و 

فصل های مختلف جمع شده است.
تأمالت

تاریخ از بین رفتنی نیست
ماری  ژرمن  مارگریت  همان  یا  دوراس  مارگریت  تونی:  فرزانه   
نام  داده اند،  او  به  را  مدرن  داستان نویسی  بانوی  لقب  که  دونادیو 
خانوادگی خود )دوراس( را براساس نام منطقه ای که پدرش در آنجا 
مقاالت  مجموعه   ،۸۰ تابستان  کرد.  انتخاب  به خاک سپرده شد، 
روزنگاری شده است که در تابستان ۱۹۸۰در روزنامه لیبراسیون و 
بعدها در قالب کتاب به چاپ رسید. تابستان ۸۰ مصادف شده بود 
با  سال ۱۳۵۹ شمسی؛ سالی که انور سادات، محمدرضا شاه، شاه 

ایران را با همه تشریفاتی که می بایست، در قاهره به خاک سپرد.
دوراس رویدادهای تابستان۸۰ را، که هم زمان با برپایی بازی های 
المپیک در روسیه بود، یادآور تجمعات پیروان موسولینی و هواداران 
هیتلر در بازی های المپیک مونیخ  سال ۳۶، جان سپردگان گوالگ، 
وقایع سپتامبر و مارس  سال ۳۸ و مرگ شوشینگ می دانست. اما 
محور اصلی که مقاالت بر پایه  آن نوشته شده، موضوع »گدانْسک« 

است.
در چهاردهم اوت  سال ۸۰، پس از نخستین اعتراضات و اعتصابات 
لهستان، در شهری  اقتصادی  به دلیل وخامت شرایط  عمومی که 
انجامید،  طول  به  دوهفته  مدت  به  و  شد  انجام  شویدنیک  به نام 
کارگران اعتراض بعدی را در کارخانه کشتی سازی شهر گدانسک 
مستقل  اتحادیه  آمدن  به وجود  عامل  که  کردند  آغاز  ِلهستان 
دربرگیرنده   که  اتحادیه ای  بود؛  کارگری  اتحادیه های  خودگردان 

همه  اتحادیه های صنفی و کارگری لهستان بود. رهبری اعتراضات 
را لخوالسا، کارگر برق اخراج شده کارخانه )لنین شیپیارد گدانسک( 
نیز  لهستان  ریاست جمهوری  سمت  به  بعدها  که  داشت  عهده  بر 
رسید. در این زمان، رسانه ها از ارایه هرگونه خبر در مورد اعتصابات 
خودداری می کردند و سانسور خبری شدیدی صورت گرفته بود و 
تنها خبر مبنی بر توقف کار در کارخانه کشتی سازی گدانسک در 

روزنامه  ها مجوز پخش داشت.
حتی ارتباط تلفنی هم قطع بود. »با مرکز اطالعات تلفنی تماس 
می گیرم، نام و نشانی دقیق شرکت هواپیمایی لهستان را می پرسم. 
جوانکی پشت تلفن بالفاصله جواب می دهد: خطوط هوایی لهستان، 
بلیت  می گوید  ولی  می دهد،  را  تلفن  شماره  و  نشانی  بفرمایید. 
آنها  می دانم  من  و  ندارند  خالی  جای  شده،  تمام  گدانسک  برای 
اعتصابات،  این  دنبال  ببیند.«به  را  گدانسک  کسی  نمی خواهند 
کارگران در بخش های دیگر همچون معادن و کارخانه کشتی سازی 
شچچین نیز به اعتصاب پیوستند و این اعتراضات تا روز بیست ویکم 
به  منجر   ،۸۰ آگوست  سی ویکم  در  سرانجام  و  داشت  ادامه  اوت 

امضای توافق نامه ای قانونی با حکومت شد.
از اوت ۸۰ تا پایان  سال ۱۹۸۱ رسما بیش از ۱۰ میلیون لهستانی 
نام خود را در این اتحادیه همبستگی ثبت کردند. اما طولی نکشید 
که این اتحادیه غیرقانونی و در سراسر لهستان حکومت نظامی اعالم 
شد و فعاالن همه دستگیر و فراری و بسیاری کشته شدند.»نخست 
اینکه این روزها نه خبر تازه ای بود و نه هیچ اتفاقی، مگر سیر همیشه 
زمان، مگر مرگ، گرسنگی، خبر از افغانستان، ایران. بعد کمکم طی 
جاهای  در  افتاد.  اتفاقاتی  رسید،  تازه ای  خبرهای  روزه  چند  این 
دور، خیلی دور، در لهستان، اعتصاب آرام کارگران کشتی سازی در 
۱٧ هزار  از  می دانیم،  را  اعتصاب کنندگان  تعداد  لهستان.  گدانسِک 
به ۳۰هزار رسیده و این فقط طی هفت هفته ای است که از شروع 

اعتصاب می گذرد. فعال در همین حد می دانیم.«
دانش

جهان مرموز نامرئی
 ماده و نوری که در عالم مشاهده می کنیم، تنها پنج درصد از تمام 
مسأله  این  است.  پنهان  ما  دید  از  دیگر  ۹۵ درصد  و  است  کیهان 

بزرگ ترین معمایی است که علم تاکنون با آن مواجه شده است. از 
دهه ۱۹٧۰، اخترشناسان می دانند مقدار ماده ای که در کهکشان ها 
وجود دارد، با الگوی چرخش آنها همخوانی ندارد. درواقع اگر ماده 
موجود در کهکشان ها به همان مقداری باشد که ما می بینیم، پس 
پرتاب  آن سو  و  این سو  به  چرخش  هنگام  می بایست  کهکشان ها 
شوند؛ درحالی  که چیزی پنهان آنها را مستحکم نگه می دارد. آن 
چیز مرموز، ماده تاریک است؛ ماده ای نامرئی که مقدار آن پنج برابر 

جرمی است که ستاره ها و سیارات دارند.
گرفته  سرعت  عالم  انبساط  روند  که  می دانستیم   ۱۹۹۰ دهه  تا 
سریع  را  انبساط  روند  گرفت،  نام  تاریک  انرژی  که  چیزی  است. 
و سریع تر می کند. انرژی الزم برای چنین انبساطی باید به قدری 
باشد که تمام ماده قابل مشاهده در هستی و جرمی معادل چهارده 
»ماده  کتاب  در  گلک  برایان  دهد.  پوشش  نیز  را  مقدار  این  برابر 

تاریک و انرژی تاریک« به این موضوع می پردازد.
از جدیدترین آثار او می توان به کتاب های »شیطان دوروی پرفسور 
ماکسول« )٢۰۱۹( و »قاب حقیقت« )٢۰۱٧( اشاره کرد. دو عنوان 
»مروری  و  تاس گونه«  »دنیای  نام های  با  او  علمی  کتاب های  از 
»رویال  علمی  کتاب های  منتخب  فهرست  در  ابدیت«  تاریخ  بر 
با  حال  به  تا  گلک  گرفته اند.  قرار  جایزه  اهدای  برای  سوسایتی« 
می توان  آنها  بین  از  که  است  داشته  همکاری  معروفی  نشریه های 

به »وال استریت ژورنال«، »دنیای فیزیک« و »تایمز« اشاره کرد.
اندیشه

برادر گرگ من
 ماجرا از این قرار است که مارک رولندز، استاد فلسفه، بچه گرگی 
را به خانه می آورد و با او زندگی می کند. به هرحال نگهداری گرگ 
می شود  متوجه  به تدریج  رولندز  نیست.  ساده  چندان  خانه  در 
نمی تواند این گرگ را در خانه تنها بگذارد، چراکه وسایل خانه را به 
هم می ریزد و چیزی باقی نمی گذارد. برای همین تصمیم می گیرد 
 ،٢۰۰۰ تا   ۱۹۹۰ سال های  او  ببرد.  درس  به کالس  خود  با  را  او 
به نوعی تبدیل به همدم  با خود سر کالس می برد و  را  این گرگ 
شخصی اش می شود. درواقع شما درحال خواندن قصه نیستید بلکه 
این زندگی واقعی استاد فلسفه دانشگاه میامی، مارک رولندز است 

که شرح زندگی اش را در هم جواری با این گرگ نوشته است: »این 
کتاب بدون موضوع اصلی آن پا به عرصه وجود نمی گذاشت.

پس برنین، برادر گرگ من، از تو سپاس گزارم که مرا در زندگی 
خودت شریک کردی. نمی توانم بگویم این کتاب را برای تو نوشتم 
اما آن را تمام می کنم چون می خواهم تو اسم خودت را بفهمی. و 
دست آخر، این جمله را که از فکر آن به خود می لرزم، به یاد داشته 
به تعبیر  باش؛ فقط مبارزه طلبی ماست که ما را نجات می دهد.« 
رولندز، در هر انسانی جانورانی نهفته اند؛ موجوداتی مثل »میمون«، 
»مار« یا »گرگ«. او در این کتاب تأمالتش را درباره این مفاهیم 
بررسی می کند و درنهایت به برخی مشکالِت زندگی عجیب در کنار 

یک گرگ می پردازد.
داستان

مرّمت دل های شکسته
دل های  »بلوار  یکه سوار«،  »بازگشت  »باغ«،  نوروزی:  یاسر   
کتاب ها  این  در  بی گناه  شور  نوعی  آبشار«....  »ایستگاه  شکسته«، 
هست که شاد و شرور جریان دارد و به طیف های غمناکی از زندگی 
جایگاهی  خیاطی«؟  »چرخ  یا  خوانده اید؟  را  »پَرملخی«  می رسد. 
که او در گنجینه  خودیافته نویسندگان ذهنی من دارد، صدر است؛ 
صدر نویسندگان معاصر ایران. اما آیا به همین اندازه بین مخاطبان 
هم قدر یافته؟ متأسفانه این طور نیست و من گاهی احساس می کنم 

رسالتی تک نفره در ترویج نوشته هایش دارم.
سینما  در  »امشب  می گویم  بنویسد،  می خواهد  که  هر کسی  به 
خاطره ها  از  جهانی  به  او  آثار  در  دنیا  چون  خوانده ای؟  ستاره«؛ 
تبدیل می شود؛ خاطراتی که من آنها را ندیده ام اما بین شان زندگی 
کرده ام. اسمش را می گذارم عمر رفته؛ روزگار بازنگشته. دقیقا مثل 
خودش که  سال ۵۳ از ایران رفت و هرگز برنگشت. اما دوایی به نظر 
خیابان ها،  کوچه پس کوچه ها،  پنجره ها،  درختان،  اینجاست.  هنوز 
را  زواردررفته ها  قدیمی،  خانه های  درها،  لوالی  زنگ زده  صدای 
برداشته با خودش برده. تا در آن سوی آب ها، دوباره آنها را تماشا 

کند، دوباره از آنها بنویسد.
پرویز دوایی را برای همین ها دوست دارم. دستش به قلم با غریزه 
بیرون  نویسندگی  فتوکپی  دستگاه های  از  ندارد.  شابلون  می رود. 
نیامده است. کاربن های نوشتن را زیر دست نگرفته و برای همین 
نوعی  با  همیشه  را  آثارش  عده ای  هرچند  است.  بی بدل  نسخه ای 
برچسب سانتی مانتالیسم رانده اند. اما به نظر می رسد نه تنها درک و 
دریافتی از جهان او نداشته اند بلکه به جهان بینی او دست نیافته اند. 
چون احساس من این است که اصوال نوشته، داستان و حتی جهان 
و هرگونه جهان بینی ملهم از آن برای دوایی ُمرده است. نویسنده 
فقط برای مرمت دل های شکسته می نویسد؛ برای بازیابی آنچه از 

دست رفته. قصد احیا و تجدید بنا هم ندارد.
راوی اصال خسته است. فقط نشسته می گوید: »امروز صبح هم از 
کنار آن باغ گذشتم و به پشت نرده و پرچین که رسیدم، یکی از 
پرملخی  هایی را که جلوترش جمع کرده بودم درآوردم،  بوسه ای بر 
بال اش دادم )مثل بوسه ای که قبل از هوا کردن نثار پرهای سفید 
می کردیم( و پََرش دادم. پر دادمش و گفتم برو بپر بر سر چمن و 

باغ و باغچه ها. بپر و برو باال و باالتر.
از سر درخت ها باالتر و از فواره، نور بگیر و از ُگل  ها، رنگ بگیر و 
بپر و برو؛ هر چه از زمین دورتر، بر این چمِن مخملی و جاِی پای آن 
بچه و مادر پرواز کن. بچرخ بر سر بساط این باِغ بهشت که تصویری  
گذشته هایمان  ُخّرِم  فیلم های  از  که  جنگل  و  باغ  چند  از  است 
همیشه در سر داشتیم.... بپر و برو باال و باالتر تا با هم بر صندلِی 
قهوه ای سینمای عید فرود بیاییم؛ سبک بال. چشم به اعجاز بازِی 
خواب هایمان بر پرده   نقره ای دوخته؛  تا در لحظه ای که دخترک سر 
بر می دارد و بین همه تماشاگران به ما لبخند می زند، برگردیم و 
به هم نگاه کنیم و با این نگاه به هم بگوییم: دیدی؟!« )بخشی از 

»پرملخی« از کتاب »امشب در سینما ستاره«(
منبع: روزنامه شهروند

بهارانه های ادب فارسی   
سرویس ادبی کرمان امروز

 »نرم نرمک می رسد اینک بهار«. در ادبیات فارسی هم فصل بهار 
بهار فصِل شاعری  از دیگر فصل های سال جلوه دارد. اصاًل  بیشتر 
است و مگر می شود شاعران بزرگ ما در طول دوران، با آمدن فصل 
زیبایی های  باشند؟  نسروده  و شعری  باشد  نشکفته  طبعشان  بهار 
طبیعت در فصل بهار، یکی از پربسامدترین مضامین در شعر فارسی 
است. هر کدام از شاعران با توجه به دیدگاه ها و همچنین سبک و 
دوره شعری شان، به بهار و اجزای آن نگاه کرده اند؛ بعضی ها مانند 
برای  درسی  را  زمستان  از  بعد  بهار  فصل  رسیدن  راه  از  مولوی 
رودکی  مانند  هم  بعضی ها  و  دانسته اند  رستاخیز  و  معاد  آموختِن 
و منوچهری دامغانی بیشتر به توصیف بهار و زیبایی و طراوت آن 
توجه کرده اند. در ادامه از بهاریه های چند شاعر کالسیک و معاصر 

فارسی می خوانید.
رودکی سمرقندی

 اگرچه بسیاری از اشعار پدر شعر فارسی در طول تاریخ از بین 
با  از آن ها به دست ما رسیده است، ولی  رفته و تنها تعداد کمی 
بررسی همین آثار کم هم می توان متوجه شد که توجه به طبیعت 
در شعر رودکی سمرقندی، جایگاه ویژه ای دارد. یکی از زیباترین 
اشعار بهاری این شاعر سبک خراسانی با این ابیات شروع می شود: 

آرایش  و  نزهت  با صد هزار  و بوی طیب/  با رنگ  بهار خرم  »آمد 
عجیب/ شاید که مرد پیر بدین گه جوان شود/ گیتی بدیل یافت 
شباب از پی مشیب/ چرخ بزرگوار یکی لشکری بکرد/ لشکرش ابر 
تیره و باد صبا نقیب«. این قصیده یکی از زیباترین بهاریه های شعر 

فارسی است.
سعدی شیرازی

 مگر می شود از فصل بهار گفت و سعدی شیرازی را از یاد برد؟ بهار 
در غزل ها و دیگر اشعار خداوندگار سخن، جلوه و جایگاهی ویژه دارد. 
استفاده  با  و محبت  باب عشق  چه تصویرسازی هایی که سعدی در 
سعدی  بهاریه های  از  یکی  است.  نکرده  آن  طبیعت  و  بهار  فصل  از 
این طور آغاز می شود: »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... / بهاری خرم است ای گل کجایی/ که بینی بلبالن را ناله 
و سوز«. سعدی در غزلی دیگر بهار را فصل عاشقی معرفی می کند و 
می گوید: »آدمی نیست که عاشق نشود فصل بهار/ هر گیاهی که به 
نوروز نجنبد َحَطب است/ جنبش سرو تو پنداری که از باد صباست/ 

نه که از ناله مرغاِن چمن در طرب است«.
مولوی جالل الدین محمد بلخی

 شاعر و عارف بزرگ قرن هفتم هجری، چه در مثنوی معنوی و 
چه در غزلیات شمس، از مفهوم بهار بسیار استفاده کرده است و 

به ویژه در مثنوی به آن نگاهی عارفانه دارد. مولوی در دفتر اول 
از پیامبر اکرم )ص( را درباره بهار به  مثنوی در دو بیت، حدیثی 
ِکبار/ تن مپوشانید  به اصحاب  شعر درآورده است: »گفت پیغمبر 
از فصل بهار/ آن چه با برگ درختان می کند/ با تن و جاِن شما آن 
می کند«. مولوی در غزلیات هم به بهار نگاهی ویژه دارد از جمله 
در این غزل: »آمد بهار عاشقان تا خاکدان بستان شود/ آمد ندای 
پر گوهر شود هم شوره،  بحر  پران شود/ هم  تا مرغ جان  آسمان 
چون گوهر شود/ هم سنگ لعِل کان شود، هم جسم جمله جان 

شود«.
هوشنگ ابتهاج

از  استفاده  که  فارسی  معاصر  شاعران  برجسته ترین  از  یکی   
دارد،  آن در شعرش جایگاهی خاص  و طبیعت  بهار  عناصر فصل 
هوشنگ ابتهاج )ه. ا. سایه( است. او در اشعارش گاهی به توصیف 
مفاهیم  بیاِن  برای  این فصل،  از عناصر  و گاهی هم  پرداخته  بهار 
اجتماعی و انسانِی مد نظر خود استفاده کرده است. ابتهاج در غزلی 
این طور از بهار می گوید: »بهارا خیز و زان ابِر سبک رو/ بزن آبی به 
روی سبزه نو/ گهی، چون جویبارم نغمه آموز/ گهی، چون آذرخشم 
رخ برافروز/ هنوز این جا جوانی دلنشین است/ هنوز این جا نفس ها 

آتشین است«.
منبع: روزنامه خراسان
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از معضل همیشگی اکران تا چند داستان دیگر در سینمای کرونازده 

سرویس هنری کرمان امروز

دو هفته از سال جدید گذشته و مساله »اکران« که همیشه یک 
معضل جدی بوده، شاید به چیزی شبیه یک بحران یا دست کم 
مساله ای بغرنج برای سینمای امسال بدل شود؛ مساله ای که شاید 

حتی نیازمند تدوین یک آیین نامه جدید برای اکران باشد.
به گزارش ایسنا، سینمای ایران در  سال قبل اگرچه مثل همیشه 
در  که  کرد  تجربه  را هم  اتفاق هایی  ولی  داشت  پایین هایی  و  باال 
که  دربردارند  را  نتایجی  اتفاق ها  این  بودند.  بی سابقه  خود  نوع 
تاثیر قرار دهد، مثل  برنامه ریزی امسال سینما را تحت  شاید کل 
تعطیلی سالن های سینما پس از شیوع ویروس کرونا که وضع اکران 

پرمشکل سال 98 را بدتر کرده است.
در سالی که گذشت، نبود برنامه ریزی مناسب برای اکران فیلم ها 
به  را  سینماها  که  سیاسی  و  اجتماعی  حادثه های  برخی  کنار  در 
تعطیلی کشاند، باعث شد ماه های سوخته زیادی برای گیشه 98 
که  بودیم  نوروز  در  اکرانی  شاهد  سال  این  در  شود.  ثبت  سینما 
و  افتاد  اتفاق  آن  در  فیلم سوزی  نوعی  بودند  باور  این  بر  خیلی ها 
سالن های سینما در ماه های بعد روزهای سوت و کوری را تجربه 
کردند. نتیجه تمام این ها منجر به تصمیم گیری جدی برای رفع این 
نواقص در برنامه اکران ساالنه شد و شورای عالی اکران آیین نامه ای 
را تدوین و برای اصناف مربوط فرستاد تا برای جمع بندی  نهایی 

نظرخواهی کند.
این آیین نامه با تغییرات اساسی نسبت به آنچه پیش از آن وجود 
داشت، به مرحله نهایی تدوین رسید و قرار بود در آخرین روزهای 
هستیم  شاهدش  روزها  این  که  وضعیتی  با  اما  شود،  ابالغ  اسفند 

احتماال باید آن را ملغی دانست.
در این آیین نامه با تعیین جزئیات و مالحظاتی قرار بود برای هر 
فصل، فیلم ها براساس قرعه کشی انتخاب شوند تا اکران عادالنه ای 
نسبت به گذشته در سینماها رقم بخورد، از جمله اینکه قرار بود 
در هر نوبت قرعه کشی، سهم فیلم های کودک، کمدی و اجتماعی 
یا  کودک  فیلم  چند  قبل  سال  همانند  باره  یک  تا  باشد  مشخص 
با شیوع ویروس کرونا  اکران نشوند، ولی  با هم  پرفروش همزمان 
و تعطیلی تمام سینماها که هنوز هم مشخص نیست تا چه زمانی 
ادامه دارد، به احتمال زیاد این آیین نامه دستخوش تغییراتی خواهد 
حالت،  خوش بینانه ترین  در  که  می شود  گمانه زنی  همچنین  شد. 
مدیران سینما باید برای اکران عید فطر برنامه ریزی کنند و البته 
تازه آن زمان باید دید مردم چقدر برای حضور در سینماها اطمینان 

خاطر پیدا می کنند. 
اگر از موضوع اکران که قطعا از مهم ترین چالش های امسال سینما 
 98 سال  مهم  اتفاق های  از  دیگر  برخی  به  بگذریم،  بود،  خواهد 
می شود اشاره کرد که تاثیر برخی از آن ها در سال جدید به نحوی 

ادامه خواهد داشت. 
وضعیت نامعلوم جشنواره جهانی فجر

یکی از این اتفاق ها تغییر دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر بود که 
رییس  انتظامی،  میرکریمی، حسین  رضا  دبیری  دوره  از سه  پس 
این  دبیر  عنوان  به  را  عسگرپور  محمدمهدی  سینمایی،  سازمان 
رویداد منصوب کرد؛ رویدادی که به نظر می رسد با توجه به دیر 
انتخاب شدن دبیرش، تقریبا با کمترین تغییر نسبت به سیاست های 
قبلی برگزار شود، اما نکته مهم در این است که با توجه به همه گیری 
جهانی ویروس کرونا معلوم نیست این جشنواره که قرار بود از 29 
فروردین امسال برگزار شود به چه زمانی موکول می شود و آیا اصال 
با این شرایط و وضعیت کلی سینما، دوره سی وهشتم این جشنواره 

برگزار می شود؟ 
 انتظامی و شفاف سازی های حاشیه دار

حاال که اشاره ای به نام حسین انتظامی شد، بد نیست برای مرور 
بخشی دیگر از رخدادهای سینمایی سال قبل از فصل بهار شروع 
ماه  پنج  از  بیش  گذشت  از  پس  انتظامی  که  زمانی  یعنی  کنیم، 
ریاست  حکم  رسمی  طور  به  سینما،  مدیریت  مسند  بر  حضور  از 

سازمان سینمایی را از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گرفت و بعد 
از آن در فاصله ای کوتاه از صدور حکمش، اولین نشست رسانه ای 
خود را با اهالی رسانه برگزار کرد؛ نشستی که برخالف انتظار خیلی 
بی حاشیه و بدون هیچ سخن و تیتر مهم و جنجالی به پایان رسید. 
گرچه به زعم عده ای چنین جلسه ای چندان هم دور از انتظار نبود 
چون انتظامی قبال آشنایی خاصی با سینما نداشته، این در حالی 
است که برخی سینمایی ها می گویند او خودش به این مسئله اذعان 
می کند و بیشتر قصد مدیریت سینما را با تکیه بر حضور صنف و 
را  کرونایی  روزهای  این  این حال  با  دارد.  نظر جمعی سینماگران 
می توان مهم ترین چالش  دوران مدیریت او بر سینما دانست تا شاید 

با تصمیم گیری و حمایت او آسیب کمتری به سینما وارد شود.
انتظامی در این حضور یک سال و نیمه خود در سینما بر تدوین 
تاکید  چیزی  هر  از  بیش  شفاف سازی  و  دستورالعمل  و  آیین نامه 
داشته و شفاف سازی های سازمان سینمایی نه تنها در کل وزارت 
نمونه  یک  می تواند  دولت  تمام  در  بلکه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
باشد که در مقایسه با دیگر دستگاه ها نسبتا پیش رو و از نظر تعداد 

بخش ها بیشتر بوده است.
به  مثال  که  بوده  هم  حاشیه ساز  گاهی  شفاف سازی ها  این  البته 
برای  شده  انجام  خرج های  یا  فارابی  سینمایی  بنیاد  گزارش های 
هزینه های  و  کرد  اشاره  می توان  نوجوان  و  کودک  فیلم  جشنواره 
صرف شده در بعضی موارد مثل سفرهایی که در بخش بین الملل 
ایجاد  سینمایی  رسانه های  در  را  پرسش هایی  و  ابهام  شده،  انجام 
زیرمجموعه  موسسه های  برخی  انحالل  یا  ادغام  بین  این  در  کرد. 
سازمان سینمایی در راستای کوچک سازی نیز حاشیه هایی به دنبال 
داشت، مثل موسسه رسانه های تصویری که بعد از 26 سال تعطیل 

شد.
فصل تغییر مدیران

و  ساختاری  تغییرات  با  سینمایی  سازمان  در  انتظامی  حضور 
مدیریتی نیز همراه بود. به طوری که با یکی شدن شوراهای ساخت 
غیرسینمایی  و  سینمایی  آثار  برای  مجزا  بخش  دو  در  نمایش  و 
مهم ترین معاون این سازمان هم تغییر کرد. به این ترتیب ابراهیم 
رفت  سینمایی  سازمان  ارزشیابی  و  نظارت  معاونت  از  داروغه زاده 
و  محمدمهدی طباطبایی نژاد از مرکز گسترش سینمای مستند و 
تجربی به جای او نشست. در مرکز گسترش هم محمد حمیدی مقدم 
با رویکردی  مدیرعامل شد و جشنواره سیزدهم سینما حقیقت را 

متفاوت و تمرکز بیشتر بر مخاطب تخصصی برگزار کرد.
پایان  گذشته  سال  در  سینما  مهم  مدیریتی  تغییرات  دیگر  از 
مدیریت  کنار  در  که  بود  سینما  موزه  بر  طاهری  الدن  سرپرستی 
فیلمخانه ملی ایران، امور مربوط به این موزه را هم پیگیری می کرد، 
اما در شرایطی که انتظار برخی بر این بود که با توجه به قرابت کار 
بگیرد،  نیز  را  آنجا  مدیریت  طاهری حکم  الدن  فیلمخانه،  و  موزه 
انتظامی برای مهران عباسی انارکی حکم مدیرعاملی موزه را زد تا  

انتقادها به عدم انتخاب یک مدیر متخصص و مرتبط با مکانی مثل 
»موزه سینما« که از گذشته مطرح بود، همچنان ادامه داشته باشد.

جشنواره جنجالی فیلم فجر
ماند،  باقی  تغییر  بدون  که  انتظامی  احکام  از  یکی  بین  این  در 
ابراهیم داروغه زاده برای سومین  دبیری جشنواره فیلم فجر بود و 
سال پیاپی دبیر این رویداد سینمایی که خیلی ها آن را مهم ترین 
رویداد هنری کشور می دانند، برعهده گرفت. البته او در این دوره با 
چالش های زیادی روبرو شد و یکی از پرحاشیه ترین جشنواره های 

فیلم فجر را در طول 38 دوره برگزار کرد.
از  هنرمندان  برخی  انصراف  موج  از  جشنواره  این  حاشیه های 
برخی  وقوع  پی  در  سینما  در  و  فجر  دهه  هنری  جشنواره های 
حوادثی که در طول چند ماه قبل از برگزاری جشنواره آغاز شده 
بود و با انصراف مسعود کیمیایی از شرکت در این رویداد شروع شد. 
اگرچه تهیه کننده فیلم کیمیایی یعنی »خون شد«،  خیلی سریع 
اعالم کرد که فقط کارگردان از جشنواره انصراف داده و فیلم حتما 
نمایش داده خواهد شد، اما این موج ادامه داشت و بعضی دیگر از 
هنرمندان هم در پیام هایی اعالم کردند که در جشنواره فیلم فجر 
شرکت نمی کنند و فارغ از اینکه برخی از این افراد اصال اثری در 
جشنواره نداشتند، حاشیه ها و اظهارنظرهای مختلف وقتی به اوج 
رسید که شهاب حسینی از آن سوی مرزها انصراف از جشنواره را 
کاری غیرمنطقی دانست و همکارانش را دعوت کرد که جای خود 
را برای حضور غیرخودی ها خالی نکنند. اما همین اظهارنظر مجازی 
را  او  او تبعات عجیبی داشت و کاربرانی که صفحه شخصی  برای 
دنبال می کردند به انتقاد تند از او و بعضا هتاکی هایی پرداختند که 
نتیجه اش صحبت های همراه با عصبانیت او در نشست فیلم »شین« 

در جشنواره شد.
او که با مطرح کردن اعتقاد و انتقادش درباره تمام اتفاقات سیاسی 
نیز  و  بود  داده  رخ  جشنواره  قبل  ماه  چند  در  که  اجتماعی ای  و 
نظر  آن،   نکردن  تحریم  و  در جشنواره  بر شرکت  تاکیدش  دلیل 
افراد زیادی را با خود تقریبا همراه کرده بود، با تکرار صحبت هایی 
غیرمستقیم و انتقادی از مسعود کیمیایی و انصرافش از جشنواره 

موج تازه ای را علیه خود ایجاد کرد که تا چند روز ادامه داشت.
شب  نیمه های  در  که  حسینی  شهاب  پرتنش  نشست  جز  به 
فیلم  نشست  هم  حاتمی کیا  ابراهیم  شد،  برگزار  ملت  پردیس  در 
»خروج« را جنجالی کرد تا او هم که با توپ پر به نشست آمده بود، 
به بحث و جدل با بعضی خبرنگاران بپردازد. گرچه مهم ترین اتفاق 
این نشست و یکی از قابل تامل ترین اتفاق های جشنواره خداحافظی 
فرامرز قریبیان، بازیگر فیلم »خروج« از سینما بود که طبق گفته 
اتفاق های حاشیه ای جشنواره  تبعات  از  این تصمیم، یکی  خودش 

چند سال قبل و افشاگری او در تغییر رای  داوران بود.  
فجر  جشنواره  حاشیه های  تنها  شد،  اشاره  که  موردی  چند  این 
برای  جشنواره  دبیر  تالش  وجود  با  که  چرا  نبودند  گذشته  سال 
همراهی حداکثری هنرمندان در جشنواره فیلم فجر که در مقایسه 
مراسم  به  باید  بود،  هم  موفقیت آمیزتر  فجر  رویدادهای  دیگر  با 
اختتامیه اشاره کرد که به تنهایی به اندازه تمام جشنواره حاشیه 

به همراه داشت.
جدا از شلوغی و هجوم بیش از حد مهمانانی که آخر هم مشخص 
نیامدن  بودند،  را گرفته  این مراسم  از کجا کارت شرکت در  نشد 
با علم به اینکه چند  هیچ کدام از عوامل فیلم »روز صفر« آن هم 
جشنواره  اختتامیه  اتفاق  بحث برانگیزترین  شده اند،  برنده  جایزه 
سی وهشتم بود که دبیرش آن را بی سابقه و تاسف بار دانست. بعد 
از آن هم نظر هیات داوران در چند مورد حاشیه ساز شد از جمله 
نامزد نکردن جواد عزتی برای بهترین بازیگر نقش اول مرد و جایزه 
ندادن به او. این ماجرا به اختالف یکی از داوران با این بازیگر گره 
خورد که تا مدت ها پس از پایان جشنواره بحث درباره آن داغ بود.

زخم ماندگار »خانه پدری« و قاچاق چند فیلم 
طور  به  گذشته  سال  در  هم  اتفاق هایی  بگذریم  که  این ها  از  اما 
مشخص درباره چند فیلم رخ دادند، از جمله فیلم »خانه پدری« 
اصالحاتی  اعمال  با  سال   10 از  پس  باالخره  که  عیاری  کیانوش 
آبان ماه  اول  از  فیلم در یکی دو سکانس  برای کم  کردن خشونت 

سال 98 روی پرده سینماها رفت. این فیلم پس از پنج روز اکران 
توقیف شد تا باز هم اصالح شود و از 22 آبان به سینماها برگردد، 
اما ناآرامی های چند روزه  آبان که سبب تعطیلی سینماها نیز شده 
بود، دامن »خانه پدری« را هم گرفت و در نهایت این فیلم از 22 
آبان تا 13 آذر مجوز اکران محدود گرفت و دوباره و برای همیشه 
به صندوق توقیفی ها برگشت. این فیلم که در این مدت کوتاه فقط 
حدود یک و نیم میلیارد تومان فروش داشت و حدود 100 هزار نفر 
آن را در تهران تماشا کردند، در آخر از شبکه های ماهواره ای درآورد 

و پخش قاچاق آن کارگردانش را بیش از پیش متاسف کرد.
اما این تنها فیلمی نبود که نسخه غیرمجاز آن عرضه شد، چون 
یعنی  دیگر  سینمایی  فیلم  چند  ماه  چهار  سه  از  کمتر  طول  در 
»رحمان 1400«، »متری شیش و نیم«، »شبی که ماه کامل شد« 
و »سرخپوست« هم به طور غیر مجاز عرضه شدند تا رکوردی از 
این  به  البته  برخورد.  رقم  در سال 98  قاچاق شده  روز  فیلم های 
برخی  در  که  کرد  اضافه  باید  هم  را  توقیفی  »رستاخیز«  فیلم ها 
سایت ها نسخه هایی از آن منتشر شد، اما با پیگیری های انجام شده 

نسبت به بسته شدن سایت ها اقدام شد.
یکی دیگر از فیلم های سینمایی که نه بخاطر توقیف و نه بخاطر 
قاچاق، اسمش بر سر زبان ها افتاد، »مست عشق« حسن فتحی بود 
که اول با انتشار خبرهایی از حضور شهاب حسینی و پارسا پیروزفر 
در نقش های شمس تبریزی و موالنا سر و صدا به پا کرد، اما بعد از 
گذشت مدتی فضای مثبت رسانه ای این فیلم تغییر کرد و با واکنش 
برخی مراجع که معتقد بودند چنین فیلمی سبب رواج فرقه صوفیه 
حرام  یا  ندانسته  شرعی  را  آن  ساخت  دلیل  همین  به  و  می شود 
اعالم کردند، حاشیه هایی ایجاد شد. در نهایت برخالف اینکه تصور 
می شد شاید از این فیلم که چند بازیگر سرشناس ترک هم دارد، 
از سازمان  اعالم شد که مجوزی  رونمایی شود،  در جشنواره فجر 

سینمایی برای  تولید این فیلم گرفته نشده است.
خانه سینما و کمتر از دو ماه تا انتخاب هیات مدیره جدید 
و در آخر به یکی دیگر از مواردی که درباره سینمای سال 98 به 
آن اشاره می شود، خانه سینماست که از همان ابتدای سال موضوع 
عیدی اعضای خانه سینما برای مدتی طوالنی بحث ها و شایعاتی 
را پیش آورد، بحث هایی که کم و بیش امسال هم به شکلی دیگر 
از نحوه توزیع  انتقاد  مطرح شده است. سال قبل گزارش هایی در 
عیدی یک میلیاردی خانه سینما منتشر شد که با واکنش همایون 
بعضی  او  شد.  همراه  سینما  خانه  مدیره  هیات  رییس  اسعدیان، 
حرف های حاشیه ای از جمله اختالس 800 میلیونی هیات مدیره 
از این یک میلیارد تومان را تعجب آور و نشدنی دانست و توضیح 
داد که همه چیز در خانه سینما شفاف است و برای توزیع عیدی 
اولویت با نیازمندان  از کارافتادگان سینما بوده است. این رویه گویا 
امسال هم برای توزیع عیدی اعضای خانه سینما ادامه داشته است.

براساس تصمیم مجمع عمومی   هیات مدیره فعلی خانه سینما 
خانه سینما که 28 مردادماه سال گذشته با حضور تمام صنف ها 
برگزار شده بود، به مدت 9 ماه ابقا شد و این مهلت اردیبهشت ماه 

امسال پایان می یابد و باید هیات مدیره جدیدی انتخاب شود.
آنچه در این گزارش به آن پرداخته شد، عالوه بر مروری اجمالی 
بر برخی اتفاق های مهم سال 98، بهانه ای بود تا ابراز امیدواری شود 
که با تمام آنچه در سال گذشته سینمای ایران تجربه کرد، سال 
جدید تصمیم های بهتری برای سینمای ایران گرفته شود؛ سینمایی 
که همانند کل جامعه روزهایی ناخوشایند را بخاطر شیوع ویروس 
کرونا تجربه می کند و الزم است در کنار برنامه ریزی برای نمایش 
فیلم ها پس از بازگشایی سینماها و تامین شرایطی ایمن برای مردم 
بویژه  سینما  شاغالن  برای  سینمایی،  سالن های  در  حضور  جهت 
آن هایی که روزانه دستمزد می گرفتند هم فکری شود، بویژه انکه 
خبرهایی از تعدیل پرسنل برخی سالن های سینما شنیده می شود 
اتفاق ها  این  تمام  اما  نیست،  هنوز مشخص  آن  اگرچه صحت  که 
طرح  شدن  اجرایی  اساسی  و  جدی  پیگیری  ضرورت  دیگر  بار 
برای همیشه، وضعیت  بار  تا یک  را گوشزد می کند  امنیت شغلی 

سینماگران برای ایام بیکاری و تعطیلی معلوم باشد. 
منبع: عصر ایران
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خبر واکنش جهانگیری به شرط و شروط ترامپ برای رفع تحریم های ایران؛  
تصور عبور از شرایط فعلی بدون هزینه غیرممکن است

پایان فرار ده ماهه خواستگار جنایتکار

ایسنا نوشت: معاون اول رییس جمهوری با تاکید 
بر اینکه نباید اجازه دهیم بنگاه ها و فعاالن اقتصادی 
دچار ورشکستگی شوند، گفت: دولت با تمام ظرفیت 
در کنار فعاالن اقتصادی بخش های مختلف خواهد 

بود و آنها را تنها نخواهد گذاشت
اسحاق جهانگیری در جلسه ای با مدیران و مسئوالن 
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت 
اقتصادی  های  بنگاه  و  فعاالن  اینکه  به  اشاره  با 
اقامتگاه  ها،  هتل  نظیر  وزارتخانه  این  زیرمجموعه 
ها و بخش تولید صنایع دستی بیشترین آسیب ها 
اظهار  اند،  شده  متحمل  کرونا  ویروس  شیوع  از  را 
مناسب  های  ریزی  برنامه  و  اقدامات  با  باید  داشت: 
اجازه ندهیم بخش های گردشگری و صنایع دستی 
و زیرمجموعه های این بخش ها دچار آسیب شوند.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به گزارش های 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در 
خصوص فعالیت ها و اقدامات بخش های مختلف این 
وزارتخانه خاطر نشان کرد: بخش های زیرمجموعه 
زایی،  اشتغال  در  مهمی  نقش  اجرایی  دستگاه  این 
و  کنند  می  ایفا  در کشور  تولید  افزایش  و  ارزآوری 
وزارتخانه  این   ۹۸ و   ۹۷ سالهای  عملکرد  گزارش 
این  مناسب  اقدامات  و  ها  ریزی  برنامه  بیانگر 

وزارتخانه است.
وی افزود: با شیوع کرونا، ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرد  تدوین  هایی  دستورالعمل  و  ها  پروتکل  کرونا 
که برای همه بخش ها الزم االجرا است و البته این 
های  بخش  در  تبعاتی  با  ها  پروتکل  و  تصمیمات 
مختلف نیز همراه بوده است که یکی از اصلی ترین 
تبعات بر بخش گردشگری تحمیل شده و منجر به 
کاهش سفرها و در نتیجه ضرر و زیان هتل ها، تورها 

و آژانس های گردشگری شده است.
همه  به  جدید  سال  تبریک  با  ادامه  در  جهانگیری 
فرهنگی،  میراث  وزارت  کارکنان  و  اندرکاران  دست 
گردشگری و صنایع دستی، گفت: یکی از تصمیمات 
تعطیلی  کرونا  بیماری  مدیریت  برای  دولت  مهم 
بخش های اصلی خود بوده است که در همین راستا 
 ۵۰ از  بیش  که  کشور  آموزش  بخش  اسفند   ۱۰ از 
درصد بدنه دولت را تشکیل می دهد به طور کامل 
تعطیل شد و در سایر دستگاه های دولتی نیز حضور 
البته  بود.  شیفتی  و  سوم  یک  صورت  به  کارکنان 
از دولت نظیر بخش بهداشت و درمان  بخش هایی 
ضروری  نیازهای  تامین  مسئول  که  هایی  بخش  و 
به صورت سه شیفت و شبانه روزی  جامعه هستند 

فعالیت دارند.
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اهمیت بخش 

های زیرمجموعه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
گزارش  براساس  کرد:  نشان  خاطر  دستی  صنایع  و 
های دکتر مونسان، علیرغم اینکه سال ۹۸ به جهت 
اما  بود  سالها  ترین  سخت  جزو  حوادث،  و  اتفاقات 
میلیارد  از ۱۱  بیش  وزارتخانه  این  ارزی  درآمدهای 
از آن  دالر بوده که عددی بزرگ است و نمی توان 

چشم پوشی کرد.
وی همچنین با اشاره به تدوین سند راهبردی توسعه 
گردشگری، برنامه اقدام ملی گردشگری و دیگر اسناد 
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت  توسط 
ها  برنامه  و  اسناد  این  تدوین  کرد:  تصریح  دستی 
دنبال  جدی  بصورت  باید  که  دارند  فراوانی  اهمیت 

شوند و در سال ۹۹ در دولت به تصویب برسد.
بخش  و  نهادها  بر ضرورت حمایت همه  جهانگیری 
های  بنگاه  از  بانکی  نظام  جمله  از  مختلف  های 
فرهنگی،  میراث  وزارت  زیرمجموعه  اقتصادی 
گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد و افزود: بنگاه 
وزارتخانه  این  زیرمجموعه  اقتصادی  فعاالن  و  ها 
هستند  ارزآوری  و  زایی  اشتغال  برای  مهمی  کانون 

و باید مورد حمایت قرار گیرند.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه شیوع کرونا 
همه کشورها را در بر گرفته و این بیماری به چالش 
بینی  پیش  گفت:  است،  شده  تبدیل  جهانی  بزرگ 
این  اقتصادی شیوع  های مهمی در خصوص تبعات 
همه  انجام شده و طبیعتاً  ویروس در سراسر جهان 
بخش ها و ظرفیت های مادی و معنوی کشور ما نیز 
تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. مهمترین هنر مدیریت 
این است که قدرت مواجهه خود را با این بیماری و 
عبور از شرایطی که کرونا بر ما تحمیل کرده است، 

باال ببریم.
وی با تاکید بر اینکه موضوع سالمت و درمان مردم 
خاطر  است،  دولت  اولویت  مهمترین  و  ترین  اصلی 
نشان کرد: در کنار این اولویت مهم، مسائل و تبعات 
اولویت مهمی است که  نیز  از کرونا  ناشی  اقتصادی 

باید برای عبور از آن برنامه ریزی کنیم.
جهانگیری افزود: نباید تسلیم شرایط پیش رو شویم 
و در عین حال نباید چشم خود را بر عوارض، تبعات 
برای  باید  ببندیم.  از شیوع کرونا  و پیامدهای ناشی 
جبران آسیب ها و خسارات ناشی از شیوع کرونا بر 
بخش های مختلف اقتصادی نظیر هتل ها، اقامتگاه 
داشته  جدی  ریزی  برنامه  گردشگری  مراکز  و  ها 

باشیم.
اینکه  تصور  داد:  ادامه  جمهوری  رییس  اول  معاون 
بتوانیم بدون هزینه و آسیب از این مقطع عبور کنیم 
این  در  مردم  که  همانگونه  است.  ممکن  غیر  تقریباً 

شرایط دچار مشکالتی شده اند و هزینه می دهند، 
هزینه  نیز  ها  بخش  سایر  و  دولت  بخش خصوصی، 
هایی را پرداخت خواهند کرد تا بتوانیم از این شرایط 

عبور کنیم.
منابع  و  از شرایط  البته مردم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مالی دولت آگاه هستند، گفت: ما در تحریم ظالمانه 
ای از سوی آمریکا به سر می بریم و رییس جمهور 
آمریکا با نهایت پر رویی به خبرنگاران اعالم می کند 
ما  به  درخواستی  ها  تحریم  لغو  برای  ها  ایرانی  که 

نداده اند. 
باید  درخواستی  چه  ایران  ملت  افزود:  جهانگیری 
در  که  اند  کرده  اعالم  ابتدا  از  ایران  ملت  بدهد؟ 
حال  در  خود  جان  با  دنیا  مردم  همه  که  شرایطی 
های  تحریم  باید  هستند،  کرونا  ویروس  با  مبارزه 

ظالمانه آمریکا برداشته شود.
معاون اول رییس جمهوری خطاب به رییس جمهور 
در  شما  گوید  می  ایران  ملت  کرد:  تصریح  آمریکا 
ویروس  این  درگیر  از همه  بیش  که  کشور خودتان 
هستید و جان دادن انسان ها را در پیش روی خود 
درآمدی  منابع  از  ایران  ملت  بگذارید  بینید،  می 
خود استفاده کند. بگذارید مردم ایران زندگی کنند 
ویروس  این  با  مقابله  برای  ها  ملت  سایر  مانند  و 

خطرناک راهکارهایی عالمانه در پیش بگیرد.
تحریم  گوید  می  ایران  ملت  کرد:  نشان  خاطر  وی 
درآمدی  منابع  به  مرکزی  بانک  تا  بردارید  را  ها 
و  ها  ضرورت  بتواند  و  کند  پیدا  دسترسی  خود 
را  موانع  اگر  تامین کند.  را  با کشور  مقابله  نیازهای 
کرده  مبارزه  کرونا  با  توانیم  می  بهتر  حتماً  بردارید 
و این شرایط را مدیریت کنیم. شما مهمترین منبع 
ایران  ملت  روی  به  را  است  نفت  که  ایران  درآمدی 
به کشورهای  را  ایران  نفت  اجازه خرید  و  اید  بسته 

دیگر نمی دهید.

شرایط  وجود  با  کرد:  تصریح  ادامه  در  جهانگیری 
هماهنگی  و  وحدت  انسجام،  با  اما  اقتصادی  دشوار 
می توانیم این شرایط را مدیریت کرده و از آن عبور 

کنیم.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به برنامه ریزی 
های دولت برای جبران آسیب ها و خسارات بنگاه 
های اقتصادی، گفت: دولت ۷۵ هزار میلیارد تومان 
های  بنگاه  برای  درصد   ۱۲ سود  نرخ  با  تسهیالت 
آسیب دیده به شرط حفظ نیروی کار در نظر گرفته 
و ۲۵ هزار میلیارد تومان دیگر از منابع دولتی برای 

کمک به اقشار آسیب پذیر تخصیص داده است.
بانکی  نظام  و  مرکزی  بانک  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
به  است  مصمم  و  آمده  کار  پای  جدیت  با  کشور 
بنگاه های آسیب دیده کمک کند، از پیشنهادات و 
راهکارهای ارائه شده از سوی نظام بانکی برای کمک 

به کسب و کارهای آسیب دیده قدردانی کرد.
از  خود  سخنان  پایانی  بخش  در  جهانگیری 
فرهنگی،  میراث  وزارت  اقدامات  و  ها  ریزی  برنامه 
گفت:  و  کرد  قدردانی  دستی  صنایع  و  گردشگری 
اجرایی  های  دستگاه  سایر  و  وزارتخانه  این  مدیران 
کرونا  از  پس  دوران  برای  روزی  شبانه  کار  با  باید 
برنامه های روشنی داشته باشند تا با تحریک تقاضا 
بنگاه  و  اقتصادی  فعاالن  به  رسیدن  آسیب  از  مانع 

های زیرمجموعه خود شود.
رییس  کرد:  تصریح  جمهوری  رییس  اول  معاون 
جمهور نیز با تمام توان برای مقابله با کرونا پای کار 
است و در تمام ایام تعطیالت عید نوروز، روزی نبوده 
که چند جلسه در این خصوص برگزار نکرده باشد. 
بخش  دولت،  های  ظرفیت  همه  بکارگیری  با  باید 
خصوصی ونهادهای مختلف به گونه ای برنامه ریزی 
کنیم که بتوانیم با سرفرازی و حداقل هزینه و آسیب 

این مقطع را پشت سر بگذاریم.

روزنامه ایران نوشت: پسر جوان که پس از شنیدن 
جواب منفی از خانواده دختر مورد عالقه اش آنها را 
به رگبار بسته بود پس از ۱۰ ماه فرار از سوی پلیس 

دستگیر شد.
انقالب قلعه  سجاد افشارمنش ، دادستان عمومی و 
گنج با اعالم این خبر گفت: خرداد سال ۹۸ خبر قتل 
گنج  قلعه  شهرستان  در  خانواده  یک  عضو  سه  عام 
اعالم و بالفاصله تحقیقات برای بررسی این جنایت 

آغاز شد . نخستین تحقیقات نشان می داد که پدر ، 
مادر و عمه این خانواده با شلیک گلوله کشته و دو 
پرونده  ترتیب  بدین  اند.  شده  زخمی  نیز  دیگر  نفر 
تحت  قاطعیت  با  قضایی  دستگاه  و  پلیس  سوی  از 
بررسی قرار گرفت. در ادامه مشخص شد عامل قتل 
پسر جوانی بوده که پس از شنیدن جواب منفی مبنی 
بر ازدواج با دختر این خانواده و برخی اختالفات دیگر 
به صورت مسلحانه به خانه این دختر حمله کرده و 

دراقدامی هولناک این جنایت را رقم زده است. وی 
از این حادثه بالفاصله قاتل که یک  ادامه داد: پس 
جوان متولد سال ۱۳۷۱ بوده از محل جرم متواری 
شده بود و مصدومین به بیمارستان منتقل شدند که 
فقط دختر و پسر خانواده از مرگ نجات یافتند. پس 
از این حادثه هولناک دادستانی قلعه گنج به موضوع 
ورود کرد و دستورات قضایی الزم برای شناسایی و 
دستگیری متهم صادر شد و متهم در چندین استان 

بود  متواری  هرمزگان  و  کرمانشاه  جمله  از  کشور 
سوی  از  فنی  اقدامات  یکسری  طی  نهایت  در  که 
کارآگاهان پلیس آگاهی چند روز قبل در قلعه گنج 
روابط عمومی دادگستری  به گزارش  بازداشت شد. 
استان کرمان، دادستان شهرستان قلعه گنج گفت: 
در این زمینه پرونده ای در شعبه بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب این شهرستان تشکیل شده است و 

با قید فوریت به پرونده رسیدگی خواهد شد.

 ایسنا نوشت: رییس فراکسیون حقوق شهروندی 
مجلس شورای اسالمی گفت: طرح سه فوریتی 
هیات  تقدیم  کشور  کامل  قرنطینه  و  تعطیلی 

رییسه مجلس شده است.
عبدالکریم حسین زاده اظهار کرد: یکشنبه هفته 
صورت  به  بود  قرار  مجلس  جلسه  که  گذشته 
مجازی برگزار شود من در محل صحن مجلس 

مجلس،  رییس  با  رایزنی  ضمن  و  شدم  حاضر 
طرح سه فوریتی تعطیلی و قرنطینه کامل کشور 
را در یک ماده و ۱۱ تبصره و با امضای ۱۶ نفر 
هاشمی  زاده  قاضی  آقای  تحویل  نمایندگان  از 
قوانین  اداره  به  را  طرح  این  نیز  ایشان  کردم، 

ارجاع کردند.
وی  افزود: این طرح که حدود یک ماه پیش تهیه 

شده بر مبنای تعطیلی یک ماه کشور و براساس 
بود که  پیش بینی شده  اساسی  قانون  اصل ۷۹ 
نداشت  علنی  جلسه  مجلس  اینکه  به  توجه  با 
امکان مطرح کردن آن نیز نبود لذا بنا داریم این 
طرح را در اولین جلسه علنی مجلس برای اتخاذ 

راهکارهایی جهت مقابله با کرونا مطرح کنیم.
آمادگی  اعالم  با  امید  فراکسیون  رییس  نایب 

نمایندگان  پیشنهادات  دریافت  خصوص  در 
به شیوع  توجه  با  افزود:  این طرح،  در جزییات 
به  کشور  گذشته،  ماه  چند  در  کرونا  ویروس 
صورت نیمه تعطیل در آمده است، لذا به منظور 
حداقل  باید  ویروس  این  انتقال  زنجیره  قطع 
تماس وجود  و  تردد  ماه کمترین  به مدت یک 

داشته باشد.

طرح سه فوریتی نمایندگان برای قرنطینه کامل کشور

وضعیت کرونا در کدام 
استان ها قرمز است؟

 
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: وضعیت بیماری کرونا در استان های 
که  رضوی  خراسان  و  اصفهان  مازندران،  فارس،  شرقی،  آذربایجان 

استان های مسافرت پذیر هم هستند قرمز است.
اظهار کرد:  کنفرانس،  ویدئو  در نشست خبری  کیانوش جهانپور،   
که  است  این  درمانی  هزینه های  کاهش  در  همیشه  اصلی  راه 
فاصله  طرح  اجرای  با  همزمان  دهیم،  انجام  پیشگیرانه  اقدامات 
مراجعان  بار  به کاهش  بسیاری  فیزیکی کمک  و  اجتماعی  گذاری 
از  برخی  در  خالی  تخت  امروز  حتی  و  داشتیم  بیمارستان ها  به 

بیمارستان ها در شهرستانی هایی که معین کرونا بودند، داریم.
سناریوهای  بخواهیم  که  مرحله ای  به  ایران  در  امیدوارم  افزود:  وی 
بدبینانه را اجرا کنیم نرسیم و با همین روال بتوانیم به این ویروس 
حاکم شویم تا از زیان های اقتصادی که به دنبال اجرای طرح فاصله 

گذاری پیش آمده، جلوگیری شود.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: هرچه گروه های سنی پایین تر بیاید 
میزان ابتالء و بحران بیماری کم تر می شود، البته در این گروه های 
سنی پیش آگهی بدتری است و نمی توان گفت جوانان نسبت به 
به صورت  و همه  مبتال می شوند  بیماری  این  به  میانساالن کمتر 
یکسان است، مرگ و میر بیشتر در سنین باالی ۶۰ سال مشاهده 
می شود، ولی ابتالء یکسان است و پیش آهنگی در گروه های سنی 

باال بدتر است.
شرقی،  آذربایجان  استان های  در  کرونا  بیماری  وضعیت  گفت:  وی 
استان های مسافرت  مازندران، اصفهان و خراسان رضوی که  فارس، 

پذیر هم هستند قرمز است.
کامل  قرنطینه  ایران  در  ما  کرد:  بیان  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
این است که  نداشتیم و قرنطینه سطح سه برگزار شده و نظر ما 

تعجیل در برداشتن قرنطینه می تواند خطرناک باشد.

ماجرای قتل به خاطر کری خوانی
روزنامه ایران نوشت: پسر جوان که برای قدرت نمایی، هم محلی اش 
را به قتل رسانده بود، ۳ ماه پس از جنایت در خانه یکی از دوستانش 

دستگیر شد.
 ۱۷۷ کالنتری  مأموران  گذشته،  سال  دی   ۹ بامداد  یک  ساعت 
خاورشهر در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت، از مرگ پسر 
جوانی خبر دادند. با اعالم این خبر بازپرس شعبه ششم دادسرای 
شهرری و تیم بررسی صحنه جرم وارد عمل شدند. بررسی های اولیه 
نشان می داد پسر ۱۷ ساله که با ضربات جسم نوک تیز مانند چاقو 
اما  مجروح شده بود به بیمارستان شهدای هفتم تیر منتقل شده 

ساعتی بعد به علت شدت جراحات جان خود را از دست داد.
در ادامه بررسی ها، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت راهی 
به  محل حادثه شدند. در تحقیقات میدانی مشخص شد، مقتول 
همراه برادرش بهنام با دو برادر به نام های یاسر و صابر درگیر شده اند 

که این درگیری منجر به جنایت شده است.
با بدست آمدن هویت عامالن جنایت، در ادامه بررسی ها مشخص 
شد که یکی از برادرها که او نیز در این نزاع خیابانی زخمی شده 

بود، در بیمارستانی واقع در خیابان ستارخان بستری شده است.
از صابر  تحقیق  به  و  بیمارستان شده  راهی  تحقیق  تیم  بالفاصله 
پرداختند. پسر جوان گفت: یاسر قاتل است و او با چاقو به برادرم 

حمله کرد. بعد از جنایت هم متواری شد.
اواخر  داشت،  ادامه  یاسر  دستگیری  برای  تحقیقات  که  درحالی 
فراری  قاتل  مخفیگاه  شناسایی  به  موفق  جنایی  کارآگاهان  اسفند 
شدند. بدین ترتیب مأموران راهی مخفیگاه او در محدوده شهرری 

شده و پسر جوان را بازداشت کردند.
اعتراف به جنایت

بازداشت و زمانی که  از  اما ۱۰ روز پس  بود  ابتدا منکر قتل  یاسر 
انکار را بی فایده می دید به قتل اعتراف کرد. پسر جوان در رابطه 
با  که  مدت هاست  برادرم  و  من  گفت:  جنایت  این  از  انگیزه اش  با 
مقتول و برادرش اختالف داریم. اختالف مان نیز بر سر قدرت نمایی و 
کری خوانی است. ما می گوییم گنده الت و بزرگ محل هستیم و 
مقتول و برادرش نیز همین ادعا را دارند. اختالف ما هم سر همین 

موضوع است.
او ادامه داد: روز حادثه من و برادرم در حال عبور از خیابان بودیم 
کری  دوباره  آنها  دیدن  با  شدند.  روبرو  ما  با  برادرش  و  مقتول  که 
با  هم  بعد  و  شد  لفظی  درگیری  به  منجر  و  شروع  خوانی هایمان 
به مقتول چند ضربه زدم. زمانی که  به همراه داشتم  چاقویی که 
از جنایت هم  بعد  فرار کردم.  و  ترسیدم  افتاد،  خونین روی زمین 
به خانه یکی از دوستانم رفتم و در تمام این مدت داخل خانه او 
مخفی بودم. سرهنگ کارآگاه علی گودرزی، معاون مبارزه با جرایم 
جنایی پلیس آگاهی پایتخت گفت: متهم با صدور قرار قانونی روانه 

بازداشتگاه شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
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درخشش زرندی ها در مسابقات 

کشوری لیوان چینی
سید محمد مهدی تهامی، امیرمهدی رشیدی و ابوالفضل نگاری 
زاده در مسابقات کشوری لیوان چینی به ترتیب عناوین اول تا 

سوم رقابت ها را از آن خود کردند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان، نخستین دوره مسابقات مجازی لیوان چینی با مشارکت 
گسترده لیوان چین ها در ۵ رده سنی در دو گروه دختر و پسر 

برگزار شد.
این مسابقات با مشارکت بیش از ۲۵۰ نفر از ۱۰ استان به صورت 
مجازی در منزل انجام شد. ورزشکاران زرندی در این رقابت ها با 

کسب سه مقام اول، دوم و سومی خوش درخشیدند.
در پایان، در رده ی سنی ۱۱ تا ۱۳ سال، سید محمد مهدی تهامی 
نیا بر سکوی نخست ایستاد و امیرمهدی رشیدی به مقام دوم 
دست یافت. در رده ی سنی ۷ تا ۹ سال نیز ابوالفضل نگاری زاده 

مقام سوم را به خود اختصاص داد.

 فرمانده پلیس راه شمال استان خبر داد: 

کاهش حوادث در جاده های 

استان کرمان
با کاهش  امسال  کرمان گفت:  استان  راه شمال  پلیس  فرمانده 
تردد ها در محور های استان، شاهد کاهش حوادث و تلفات جاده ای 

نیز بودیم.
سرهنگ علی اکبر نصیری، فرمانده پلیس راه شمال استان کرمان 
در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان،گفت: در نوروز امسال بر خالف کاهش تردد ها، پلیس 
و اکیپ های نوروزی بیش از گذشته در جاده ها حضور یافتند و 
در طرح فاصله اجتماعی در پست های قرنطینه حضوری پررنگ 
داشتند. او افزود: امسال در نوروز با کاهش بیش از شصت درصدی 
 ۳۸ فوتی ها  درصدی   ۷۷ کاهش  با  استان،  جاده های  در  تردد 

درصدی مجروحین مواجه شدیم.
سرهنگ علی اکبر نصیری تصریح کرد: اکیپ های پلیس در طرح 
امسال نوروزی زودتر از سال گذشته در جاده ها حضور یافتند و از 
۱۲ فروردین تا ۱۵ ام فروردین ماه در جاده ها طرح فاصله گذاری 

اجتماعی را دنبال کردند.
فرمانده پلیس راه شمال استان کرمان بیان کرد: نیرو های پلیس 
طرح  اجرای  راستای  در  و  دارند  حضور  جاده ها  در  همچنان  راه 
فاصله گذاری اجتماعی همچنان تا  ۲۰ فروردین ماه از ورود و خروج 

خودرو ها به شهر ها بدون ارائه مدارک الزم جلوگیری خواهد شد.

سقوط درختی در خیابان ۲۴ آذر 

کرمان بر اثر وزش باد شدید
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان 
گفت: درختی بر اثر باد شدید در خیابان ۲۴ آذر شهر کرمان سقوط 
کرد. به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان، رضا میرزایی مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری کرمان گفت:حادثه سقوط درخت در خیابان ۲۴ 
آذر شهر کرمان  رخ داد که سریعا تیم نجات آتش نشانان به همراه 
دو دستگاه خودروی اطفاء حریق، امداد و نجات به محل حادثه 
اعزام شدند. او افزود:  سریعا آتش نشانان ایستگاه های شماره ۲ و ۱ 
با توجه به ایمن سازی محل حادثه نسبت به برشکاری و انتقال 

درخت به مکان امن اقدام کردند.
به کسی آسیب جانی  این حادثه  بیان کرد: خوشبختانه در  او 
نرسید. میرزایی هشدار های ایمنی را بیان کرد و گفت: در زمان 
طوفان و باد های شدیدبرخی نقاط شاهد سقوط درخت و کابل های 

برق هستیم به هیچ عنوان نزدیک این نقاط نشوید.
او تصریح کرد: از زیر شیروانی ها گذر نکنید چرا که احتمال سقوط 
وجود دارد و در صورت اضطرار و عدم گذرگاهی دیگر حتما دو 
دست خود را به عنوان محافظ بر روی سرو گردن خود نگه دارید.

از زیر شیروانی های شکسته به هیچ عنوان گذر  افزود:  میرزایی 
نکنید و خودروی خود را زیر درختان متوقف نکنید.

همچنین طوفان شن در شرق استان کرمان در شهرستان های 
ریگان و فهرج گزارش شده است.

گفت:  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
۱۰ باشگاه ورزشی در این استان که بدون توجه 
به دستورالعمل ها فعال بودند تذکر گرفته و در 
صورت ادامه فعالیت مجدد، پلمب خواهند شد.
ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  پاریزی  میثم 
و  ملی  العمل  دستور  زمانی  تا  گفت:  کرمان 
ورزشی  اماکن  و  ها  باشگاه  همه  باشد  استانی 
تخلف  صورت  در  و  هستند  رعایت  به  مکلف 

برخورد می شود.
وی با اشاره به اینکه بازدید از باشگاه ها و اماکن 
ورزشی در حال انجام است تاکید کرد: با توجه 
انجام  خصوص  این  در  رسانی  اطالع  اینکه  به 
شده  و همه در خصوص تعطیلی باشگاه ها و 
اماکن ورزشی مطلع هستند در صورت مشاهده 
تخلف برخورد و پلمب می شود. استان کرمان 

۸۲۰ باشگاه ورزشی دارای مجوز دارد.

ده باشگاه ورزشی متخلف در کرمان تذکر گرفتند
خبر

شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
کرمان گفت: الشه یک راس قوچ وحشی با تالش 
شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  یگان  نیرو های 
خبرنگار  گزارش  به  شد.  ضبط  و  کشف  کرمان 

گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس  قربی  کامران 
حفاظت  یگان  ماموران  گفت:  کرمان  شهرستان 
یگان  ماموران  همراهی  با  کرمان  زیست  محیط 

حفاظت محیط زیست فرماندهی استان موفق به 
کشف الشه یک راس قوچ وحشی شدند. او افزود: 
با  کرمان،  شهرستان  زیست  محیط  یگان  ماموران 
هماهنگی با دستگاه قضائی در یک فقره بازرسی 

راس  و ضبط الشه یک  به کشف  موفق  منزل  از 
قوچ وحشی شدند. قربی تصریح کرد: فرد متخلف 
دستگیر و پرونده آن برای سیر مراحل قانونی به 

مرجع قضایی ارسال شد.

 ۴۳۸ کشف  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
کیلو و ۶۰۰ گرم تریاک و دستگیری ۲ قاچاقچی 
مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران  عملیات  در 
گروه  خبرنگار  گزارش  به  داد.  خبر  بم  شهرستان 

کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان 
سردار ناظری فرمانده انتظامی استان کرمان  گفت: 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان بم 
با اشرافیت کامل اطالعاتی از عبور کامیون حامل 

ضمن  و  آگاه  زاهدان   - بم  محور  در  مخدر  مواد 
توقیف این کامیون در بازرسی از آن ۴۳۸ کیلو و 
۶۰۰ گرم تریاک کشف و در این رابطه ۲ قاچاقچی 

را دستگیر و به مقام قضائی معرفی کردند.

موقع  به  گزارش  با  می توانند  مردم  گفت:  او 
پلیسی ۱۱۰  به سامانه فوریت های  موارد مشکوک 
سبزپوشان عرصه نظم و امنیت را در زمینه مبارزه 

با مواد مخدر یاری کنند.

حلقه   ۳۶ کشف  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده 
 ۵ ارزش  به  قاچاق  سنگین  خودرو  الستیک 
میلیارد و یکصد میلیون ریال در سیرجان خبر 

داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
ایران نژاد  خبرنگاران جوان  ،سرهنگ محمدرضا 

در  گفت:  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
ماموران  خارجی،  کاالی  قاچاق  با  مبارزه  راستای 
خودرو های  کنترل  هنگام  آباد  زید   ۱۵ کالنتری 
عبوری به یک دستگاه تریلی مشکوک شده و آن 

را جهت بررسی به داخل یگان منتقل کردند.
او افزود: ماموران در بازرسی از این تریلی ۳۶ حلقه 

انواع الستیک خارجی خودرو فاقد هرگونه اسناد و 
مدارک گمرکی و قاچاق را کشف کردند.

تصریح  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
کرد:کارشناسان ارزش این محموله الستیک را ۵ 

میلیارد و یکصد میلیون ریال برآورد کرده اند.
یک  محموله  این  کشف  اظهارکرد:با  نژاد  ایران 

معرفی  قضائی  مراجع  به  و  دستگیر  نیز  متهم 
را  قاچاق  کاالی  هرگونه  ورود  با  مبارزه  او  شد. 
شهروندان  از  و  دانست  پلیس  نخست  اولویت 
خواست تا به جهت کمک به اقتصاد جامعه در 
صورت اطالع از این گونه موارد بالفاصه مراتب را 

از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

و  سی  گفت:  ارزوئیه  انتظامی  فرمانده  جانشین 
از  ارزوئیه  شهرستان  در  قاچاق  گوسفند  راس  پنج 

قاچاقچیان کشف و ضبط شد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان، سرهنگ حسن کریمی 

جانشین فرمانده انتظامی ارزوئیه گفت: سی و پنج 
راس گوسفند قاچاق از قاچاقچیان در این شهرستان 
کشف شد.او افزود: همچنین دراین عملیات پلیس، 
عالوه برسی و پنج راس گوسفند، دو دستگاه خودرو 
توقیف و دو نفرمتهم نیز درعملیات ماموران پاسگاه 

انتظامی دهستان دهسرد دستگیر شدند.
کریمی با اشاره به توقیف دو دستگاه وانت پیکان 
ومزدا حامل گوسفند در این عملیات تصریح کرد: 
قاچاق  کاالی  گونه  هر  جابجایی  و  ورود  با  پلیس 
با جدیت  ارزوئیه  به شهروندان  خصوصا قاچاق دام 

اقدام می کند.
به  کرد:  بیان  ارزوئیه  انتظامی  فرمانده  جانشین 
منظور پیشگیری ازسرایت بیماری های دامی، مردم 
هرگونه تردد خودرو های حامل احشام قاچاق و خارج 
از کنترل شبکه دامپزشکی را به ۱۱۰ گزارش دهند.

انتظامی شهرستان رفسنجان گفت:  فرمانده 
در چند روز اخیر چند مورد سرقت کشف و ۵ 

سارق دستگیر شد.
به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان،سرهنگ محمدمهدی کریمی  
از  رفسنجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

از  یکی  از  خانگی  لوازم  سارق  دو  دستگیری 
و  داد  خبر  مسروقه  لوازم  کشف  و  مغازه ها 
زنی  گشت  حین  در  انتظامی  ماموران  گفت: 
با یک مورد تردد مشکوک و مظنون به سرقت 
به  موفق  پیگیری  از  پس  و  می شوند  مواجه 
سرقتی  اموال  کشف  و  سارق  دو  دستگیری 

می شوند.
موتوسیکلت  دستگاه  یک  همچنین  افزود:  او 
سرقتی کشف و سارق دستگیر می شود؛ و نیز 
فردی که دستبرد به یک مورد مکان عمومی 

داشته دستگیر شده است.
سرهنگ محمدمهدی کریمی با اشاره به این 

که موارد سرقت شده هیچ کدام به تجهیزات 
به  گفت:  نبودند،  مجهز  سرقت  از  پیشگیری 
می شود  توصیه  اصناف  ویژه  به  شهروندان 
منازل و مغازه های خود را به سیستم ایمنی 
تا  دزدگیر، دوربین و سامانه مها مجهز کنند 

در چنین مواقعی به پلیس کمک کنند.

تالش  با  گفت:  رفسنجان  اورژانس  رئیس 
 ۲۴ از  کمتر  در  رفسنجان  انتظامی  نیرو های 
ساعت عامالن ضرب و شتم کارکنان اورژانس 

۱۱۵ در چنگال قانون گرفتار شدند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
محسن  سید  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
در  گفت:  رفسنجان  اورژانس  رئیس  مرتضوی 
اول  پایگاه  کارکنان  ماه  فروردین   ۱۴ شامگاه 
شهری اورژانس ۱۱۵ در حین انجام ماموریت 
توسط افرادی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

او افزود: با اعالم گزارش اولیه با پیگیری نیروی 

انتظامی وبا تالش معاونت اجتماعی و پلیس 
اطالعات عوامل ضرب و جرح کارکنان ۱۱۵ در 

کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شدند.
مرتضوی تصریح کرد: هنوز انگیزه و هدف این 

ضاربان برای ما روشن نیست.
او بیان کرد: از دادستان رفسنجان تقاضا داریم 
شود  برخورد  شدت  به  چنینی  این  موارد  با 
در  مشابه  موارد  تکرار  از  جلوگیری  ضمن  تا 
ماموریت های  تعداد  که  کرونا  بحران  شرایط 
باعث  است  شده  چندبرابر   ۱۱۵ اورژانس 

دلگرمی شاغلین در این حوزه شود.

دستگیری فردی با یک الشه قوچ وحشی در منزل

کشف ۴۳۸ کیلوگرم تریاک در عملیات پلیس بم

کشف ۳۶ حلقه الستیک قاچاق در سیرجان

کشف ۳۵ راس گوسفند قاچاق در ارزوئیه

دستگیری پنج سارق در رفسنجان

دستگیری ضاربان کارکنان اورژانس در رفسنجان
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اولین مورد  از زمانی که  حدود چهل روز 
آلوده به ویروس کرونا در ایران کشف شد، 
به  و  کشور  مردم  از  بسیاری  و  گذرد  می 
خصوص استان کرمان در زمینه ماندن در 
همکاری  قرنطینه  وضعیت  رعایت  و  خانه 
کردند. بسیاری از خانواده ها حدود 40 روز 
این  و  اند  نیامده  بیرون  خانه  از  که  است 
روزها شرایط روحی مساعدی را تجربه نمی 
کنند. در اخبار خواندیم که مردم چین پس 
از اتمام دوره قرنطینه بیشترین آمار طالق 
را تجربه کردند و این نکته می تواند زنگ 
خطری برای کشورهای دیگر باشد. البته در 
و  ازدواج  آمار  به  که  ندارم  قصد  متن  این 
طالق بپردازم زیرا در کشور ما همواره آمار 
باالیی بوده و هست، در این نوشته قصد بر 
این است که هشداری به مسئوالن امر داده 
روان  و  روح  از  زمینه حفاظت  در  که  شود 
های  کلیپ  در  شوند.  کار  به  دست  مردم 
اینترنتی و فضای مجازی مشاهده می کنیم 
که در کشورهای دیگر حتی نیروی پلیس 
اقدام به اجرای موسیقی زنده و ایجاد شادی 

در بین مردم می کند که البته این توقع در 
باشیم  باید هوشیار  اما  نیست.  ایران مطرح 
کارشناسان  نظر  اساس  -بر  زود  یا  دیر  که 
از  ای  گسترده  حجم  با  امسال-  دوم  نیمه 
نارضایتی و معضالت روحی رو به رو خواهیم 
به  باید  نظام  ارکان  همچنین  و  دولت  بود. 
درمان  وقت  که  باشند  آگاه  موضوع  این 
روح  شکسته  چینی  و  است  امروز  همین 
ترمیم  آینده  در  توان  نمی  را  مردم  روان  و 
نظرات  به  امروز  همین  است  بهتر  کرد. 
از  استفاده  با  و  کنیم  توجه  کارشناسان 
بسته های مالی، صدور دستور کاهش میزان 
حضور کارمندان در ادارات و تعطیلی کامل 
برخی مراکز اندکی از فشارهای روحی این 
افراد و ترس از آینده را کم کنیم. از سویی 
دیگر باید به فکر چاره ای موثر باشیم برای 
کسبه ای که به دلیل وجدان بیدار خود نه 
اند،  داده  از دست  را  عید  درآمد شب  تنها 
بلکه هنوز در حال تحمل ضرر هستند. الزم 
پیشنهاد رییس جمهوری  به ذکر است که 
پرداخت  با  خسارات  برخی  جبران  برای 
های 200 و 600 هزار تومانی به خانواده ها 
نیز یک طنز تلخ است که شاید بهتر باشد 
دیگر درباره آن سخن به میان نیاید. اینکه 
فردی به واسطه وجدان بیدار خود در خانه 
مانده است و قرار است هنوز در خانه بماند 
تا زنجیره این بیماری کشنده را قطع کند، 
نابودی زندگی  و  مالی  بر ضرر  نباید دلیلی 
برخی از بازرگانان و کاسبان شود. آبان سال 

98 را هنوز به خاطر داریم که ساده انگاری 
آورد  بار  به  ای  فاجعه  چه  مسئوالن  برخی 
سازیم  راه  چراغ  را  اتفاق  آن  باید  امروز  و 
که  زنند  می  فریاد  کارشناسان  حالی  در  و 
سال  دوم  نیمه  و  است  امروز  درمان  وقت 

پر التهاب خواهد بود، همین امروز چاره ای 
بیندیشیم تا دوباره غافلگیر نشویم.

مردم کرمان، امروز در خانه هایشان کمتر 
روی خوشی می بینند، بچه ها افسرده شده 
بازی  مرکز  و  پارک  از  خبری  دیگر  و  اند 

که  کنیم  درک  باید  نیست.  شهربازی  و 
همه  از  که  کودکانی  روح  ها  تعطیلی  این 
و  دهد  می  خراش  را  هستند  خبر  بی  جا 
والدینی  شده  زندانی  کودکان  این  کنار  در 
قرار دارند که با وجود انواع فشارهای روحی 

را  قرار  بی  فرزندان  این  باید  اجتماعی  و 
حیطه  در  هم  آن  کنند،  تربیت  و  تحمل 
فعلی  شرایط  در  که  تربیتی  های  پروتکل 
بسیار سخت اجرا هستند. بنابراین در چنین 
شرایطی تنها عزِم جزم مسئوالن بهزیستی، 
الزم  ارشاد  و  فرهنگ  و  پرورش  و  آموزش 
است تا پیش از وقوع یک فاجعه انسانی از 
آن پیشگیری کنیم. در این روزها که تقریبا 
و  دانست  تعطیل  را  نهادها  این  توان  می 
فعالیت کارکنان و کارشناسان این مجموعه 
ها به صفر رسیده، بهتر است در قالب یک 
استفاده  افراد  این  از تخصص  طرح ضربتی 
نشده  دیر  تا  کنم؛  می  تکرار  بازهم  و  شود 
و  باشیم  پیشگیری  این  فکر  به  باید  است 
رو  اجتماعی  فاجعه  با یک  نرسد روزی که 
به رو شویم و اوضاع به گونه ای شود که با 
خود بگوییم صد رحمت به ایام کرونا!  عدم 
افرادی  برای  اجتماعی  و  اقتصادی  تضمین 
که امروز خود را بنابر وظیفه شهروندی در 
خانه زندانی کرده اند و همچنین بی توجهی 
به تفریحات و روحیه کودکان در این ایام می 
تواند آن فاجعه ذکر شده توسط کارشناسان 
باشیم  داشته  تدبیر  اندکی  اگر  زند.  رقم  را 
از  پیشگیری  پتانسیل  و  توان  امروز  همین 
آن وجود دارد و حتی می توان با توجه به 
نیز  اجرا شده در کشورهای دیگر  الگوهای 
اندکی آینده را روشن تر تصور کرد. به امید 

فردایی بهتر!

روایت »کرمان امروز« از نکته ای مهم که گویا از چشم مسئوالن امر پنهان مانده است؛

بی توجهی به روحیه قرنطینه نشینان فاجعه ای بدتر از کرونا به بار می آورد

ویروس  جدید  نوع  شیوع  روز های  نخستین  همان  از 
کرونا، شائبه راه افتادن یک جنگ بیولوژیک در دنیا قدرت 
گرفت. شاید چند هفته قبل، این موضوع خیلی جدی گرفته 
نمی شد، اما اکنون چین و آمریکا به صورت علنی یکدیگر 
را به راه اندازی یک جنگ بیولوژیک متهم می کنند. اگرچه 
به صورت قطعی نمی توان این موضوع را تأیید و یا تکذیب 
کرد، اما هرگز نمی توان احتمال آن را نیز منکر شد. متهم 
کردن آمریکا به صورت علنی از سوی سخنگوی وزارت امور 
خارجه چین و از سوی دیگر حمله سیاسی آمریکا به پکن 
باعث شده تا بار دیگر شایعات جنگ بیولوژیک و ساخت 

این ویروس جدید در آزمایشگاهی محرمانه قوت بگیرد.
 کاربرد گسترده سالح های بیولوژیک

تصورش را بکنید که یک فرد در گوشه ای از شهر ایستاده 
و می خواهد با استفاده از وسایل نقلیه عمومی خود را به 
مقصد برساند. او راحت سوار اتوبوس می شود و در ایستگاه 
دنبال  را  روزمره اش  زندگی  می شود.  پیاده  نظر  مورد 
می کند، اما چند روز بعد دچار بیماری سختی شده و از 
دنیا می رود. علت مرگ چه بوده است؟ بیماری. این اتفاق 
برای یک بلغاری تبعیدی در لندن و در دهه ۱9۷0 رخ داد.

به وسیله یک سالح  را  او  بلغارستان،  سرویس جاسوسی 
بیولوژیک و با استفاده از یک گلوله بسیار بسیار ریز شکار 
سال ها  به  بیولوژیک  اسلحه های  از  استفاده  داستان  کرد. 
میالد  از  پیش  سال  صد  چند  حتی  بازمی گردد؛  قبل 
مسیح. از آن زمان ها تاکنون، ساخت، توسعه و استفاده از 
چنین سالح هایی در دنیا رواج یافته است؛ البته به صورت 
محدود نه خیلی فراگیر. گفته شده در زمان جنگ جهانی 
آمریکا  به  بود  قرار  که  اسب هایی  و  گاو ها  آلمان ها،  اول، 
 ،۱9۳۷ سال  در  می کردند.  آلوده  را  شود  برده  فرانسه  و 
ارتش امپراتوری ژاپن برنامه هایی را برای ساخت و توسعه 
در  بود.  داده  قرار  کار  دستور  در  بیولوژیکی  سالح های 
سال ۱94۳ و در خالل جنگ جهانی دوم، آمریکا برنامه 
تحقیقاتی را درخصوص سالح های بیولوژیک آغاز کرد که 

این تحقیقات تا سال ۱969 ادامه داشت.
ریچارد نیکسون، رئیس جمهوری وقت آمریکا این برنامه 
که  دارد  وجود  زیادی  بسیار  شواهد  اما  کرد،  تعطیل  را 
به صورت فوق سری پیش  را  برنامه های خود  آمریکایی ها 
برده اند. گفته شده، عراق نیز در زمان صدام برنامه هایی 
درخصوص توسعه سالح های بیولوژیکی در دست داشته و 
بمب ها و موشک هایی را نیز بر این اساس تولید کرده بود.

خروج کرونا از آزمایشگاه نظامی آمریکا؟
قلم  به  را  مطلبی  کانادا  در  جهان  تحقیقات  مؤسسه 
در  اکنون  که  غرب  و  روابط چین  محقق  رومانوف  لری 
شانگ های چین زندگی می کند منتشر کرده که رومانوف 
در آن نوشته است: اپیدمیولوژیست ها و دانشمندان ژاپنی 

و تایوانی تشخیص داده اند که ویروس جدید کرونا به طور 
تنها  این کشور  آمریکا سرچشمه گرفته، چراکه  از  حتم 
کشوری است که از هر ۵ نوع شناخته شده این ویروس 
دارد. در شهر ووهان چین تنها یکی از این نوع ها وجود 
»شاخه«  نوعی  به عنوان  قیاس  در  را  آن  البته  که  دارد 
می شناسد که به خودی خود نمی تواند وجود داشته و باید 

از درختی رشد کرده باشد.
تایوانی گفته که در آگوست سال 20۱9،  یک پزشک 
ایاالت متحده ناگهان به صورت گسترده ای درگیر یک نوع 
ذات الریه یا مشابه آن شد که آمریکایی ها علت را مصرف 
سیگار های الکترونیکی اعالم کردند، اما واقعیت این بود 
او  داد.  ربط  بیماری  به  را  نمی توان چنین چیز هایی  که 
می گوید که برای مقامات آمریکایی نامه نوشته و به آن ها 
گفته که مرگ های ثبت شده در آمریکا به خاطر ذات الریه، 

در اصل به دلیل ویروس کرونا بوده است.
توسط  گفته هایش  که  کرده  ادعا  تایوانی  پزشک  این 
پیش  کمی  است.  شده  گرفته  نادیده  آمریکایی ها 
فورد  در  آمریکا  نظامی  بیولوژیک  آزمایشگاه  این،  از 
دیتریک مریلند به دالیل بهداشتی تعطیل شد و پس از 
ما  آمد.  به وجود  الکترونیک  سیگار  اپیدمی  داستان  آن، 
همچنین شهروندان ژاپنی را در سپتامبر سال 20۱9 در 

هاوایی داشتیم که آلوده به ویروس بودند و این درحالی 
بود که آن ها هرگز به چین نرفته بودند.

تعریفی از جنگ بیولوژیک
باکتری،  مانند  زیستی  عوامل  از  جنگ،  نوع  این  در   
می شود.  استفاده  آن ها  فرآورده های  و  قارچ  ویروس، 
بیولوژیک  از سالح های  استفاده  بین المللی  قوانین  طبق 
می شود.  محسوب  جنگی  جنایت  یک  و  بوده  ممنوع 
تولید  آزمایشگاه ها  در  بیولوژیک  سالح های  مهمات 
می شود. بسیاری از اسلحه های زیستی، کاربردی شبیه به 
سالح های معمول دارند با این تفاوت که گلوله های شان 
آن ها  داخل  در  بلکه  نیست،  و...  منفجره  مواد  حاوی 
آلوده  با  گاه  است.  گرفته  قرار  سم  یا  باکتری  ویروس، 
کردن جمع کوچکی، می توان جامعه بزرگ تری را مورد 
هدف قرار داد. مسری بودن بسیاری از عوامل بیولوژیک، 

می تواند فاجعه بار باشد.
عوامل باکتریایی

یکی از باکتری هایی که به عنوان سالح بیولوژیک مدنظر 
به  منجر  که  است  آنتراسیس  باسیلوس  می گیرد،  قرار 
بیماری سیاه زخم می شود. باکتری بروسال سویس نیز که 
منجر به تب مالت می شود، یکی دیگر از موارد مربوط به 

سالح زیستی می شود.

عوامل ویروسی
همین  به  و  هستند  ناشناخته تر  به مراتب  ویروس ها 
دلیل مبارزه با آن ها کار دشوارتری خواهد بود. ویروس ها 
ساده ترین نوع میکرو ارگانیسم ها هستند که شامل یک 
 )RNA یا   DNA( ژنتیک  ماده  با  پروتئینی  پوشش 
داخل آن، می شوند. ویروس هایی مانند واریوال ماژور که 
بیماری طاعون را در پی دارد و فالوی ویروس ها و آرنا 

ویروس ها که باعث تب های ویروسی می شود.
عوامل توکسین

و  بوتولینوم  کالستریدیوم  توکسین  مانند:  سمومی 
قرار  استفاده  مورد  بیولوژیکی  سالح های  در  رایسین 
از  سمی تر  وزن  به  نسبت  معموال  سموم  این  می گیرند. 
شاخص  آنها،  بودن  عدم فرار  و  هستند  شیمیایی  عوامل 
آن ها در مقابل بسیاری از عوامل تهدیدکننده شیمیایی 
است. ضمن آنکه عوامل سمی، معموال تأثیر چندانی روی

پوست ندارند.
آلودگی بیولوژیک

یکی از نکات مهم درخصوص عوامل زیستی این است 
که آن ها قادر هستند که به ذرات آئروسل در اندازه یک 
تا ۵ میکرون تبدیل شده و تا ساعت ها در هوای معمولی 
شناور بمانند و درصورت تنفس به آسانی جذب می شوند. 

این ذرات را می توان به 2 شکل وارد محیط کرد؛ پخش 
خطی به وسیله هواپیما که از روی هدف عبور می کند و 
پخش نقطه ای که می شود به وسیله موشک آن را بر سر 

هدف پرتاب کرد.
و  دارند  کارایی  روش ها  این  جنگ،  میدان های  در 
باعث می شود تا سربازان دشمن به سادگی از پا درآیند. 
سالح های  از  استفاده  مخفی،  روش های  درخصوص  اما 
خاص تر در دستور کار قرار دارد. در دنیای امروزی، شاید 
دیگر ساختن سالح های بیولوژیک و سوار کردن آن روی 
اذهان  از  بمب ها، کمی  درون  دادن شان  و جا  موشک ها 
را  بیولوژیک  جنگ  نوین  روش های  اما  باشد،  شده  دور 
به صورت  ویروس  انتقال  گرفت.  دست کم  نباید  هرگز 
قرار  خطر  معرض  در  را  جامعه  یک  می تواند  مولکولی 
دهد؛ ویروس هایی که نه واکسنی دارند و نه راهی برای 

درمان قطعی.
ادعای تولید ویروس کرونا در ووهان

روزنامه اکسپرس با متهم کردن چینی ها، ویروس کرونا 
را ساخته آزمایشگاهی در شهر ووهان چین دانست که 
فرانسیس  است.  شده  خارج  آن  از  تصادفی  به صورت 
و  ایلینویز  دانشگاه  در  بین الملل  حقوق  استاد  بویل، 
مشاور کنوانسیون سالح های بیولوژیک معروف به قانون 
زیستی مصوب ۱989 می گوید:  ضدتروریسم سالح های 
»تفنگ دودزا، تئوری جنگ بیولوژیک درخصوص ویروس 
اثبات می رساند. می خواهم به مطالعه علمی  کرونا را به 
در این خصوص بپردازم تا شما پیامد های آن را بفهمید. 
معتقدم که آن ها از اسلحه دودزا استفاده کرده اند. من به 
وضوح فکر می کنم که ویروس کرونای ووهان از تاسیسات 
آزمایشگاهی BSL-4 بیرون آمده باشد؛ تاسیساتی که 
تنها چند کشور معدود آن را در اختیار دارند. این یک 
و  علمی  استفاده  هیچ  و  است  بیولوژیک  جنگی  ماده 
پزشکی قانونی برای به دست آوردن فناوری عملکرد آن 

وجود ندارد.«
آماده باش

دقیقا نمی توان گفت که در مورد ویروس کرونای جدید 
چه اتفاقی رخ داده است. آیا واقعا چنین ویروسی را که 
انتشارش چه به صورت عمدی و چه به شکل سهوی بوده 
باشد، باید در زمره سالح های بیولوژیک قرار داد؟ با این 
بسیار  پدیده  یک  با  جهان  امروزه  که  گفت  باید  حال 
ممکن  ناخواسته  یا  خواسته  و  است  شده  روبه رو  جدی 
است درگیر یک جنگ بیولوژیک شده باشد. در البه الی 
اندازه می تواند  تا چه  نیست  اتهام زنی هایی که مشخص 
با سالح های  مقابله  و  آمادگی  لزوم  باشد،  صحت داشته 

بیولوژیک یک اصل محسوب می شود.
منبع: روزنامه همشهری

دنیا درگیر یک جنگ بیولوژیک شده است؟ 

به قلم 
محمد فتح نجات


