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بازنشر مطلب ویژه نوروز 98 به قلم
 مرحوم حمید هرندی به بهانه گذر از
 چهلم کوچ ابدی این مرد فرهیخته:

از سبزه تا نهال سبز

نگاهی به زندگی و فعالیت هنری 

خسرو شکیبایی   

خسروی سینمای ایران

متن در صفحه دوم

شهردار کرمان : 
ضدعفونی شهر کرمان 

از توان شهرداری خارج است

که نیازمند توجهی ویژه است؛ کار  کسب و  گزارش »کرمان امروز« از ضررهای  بازار بی رونق و بدون تقاضای امسال و آینده ی مه آلود این 

بازار نیازمند تنفس مصنوعی است

متن کامل در صفحه سوم

 وضعیت کسب و کار در استان کرمان اوضاع وخیمی دارد و از این جمله می توان به بازار پوشاک کرمان اشاره کرد که در وضعیت قرمز قرار دارد، زیرا همه ساله و قبل از فرا رسیدن سال 
نو و حتی گاهی تا پایان فروردین ماه بازار پوشاک از رونق بسیار خوبی برخوردار بود، اما امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا و در پی آن تعطیلی صنوف و مغازه ها و پاساژها، کسب و کار 
در این  بازار از رمق افتاده است. کسب و کارهای این چنینی این روزها نیاز به توجهی ویژه دارند و شاید با بخشش کامل مالیات و ارائه برخی بسته های اقتصادی از سوی دولت بتوان مرهمی 

بر زخم این کسبه محترم گذاشت و....
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راه اندازی نخستین آزمایشگاه 

تست کرونا در جنوب استان کرمان
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اخبار استان

خبر
راه اندازی نخستین 

آزمایشگاه تست کرونا 
در جنوب استان کرمان

 

رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: با راه اندازی نخستین آزمایشگاه 
تست کرونا در جنوب استان کرمان، دیگر نیازی به ارسال نمونه ها به مرکز 

استان نیست.
بر  عالوه  آزمایشگاه  این  در  گفت:  خبر  این  اعالم  با  مکارم«  »اصغر  دکتر 
داده  تشخیص  نیز  آنفلوآنزا  همچون  ویروسی  بیماری های  کرونا،  آزمایش 

می شود.
هفت  مردم  برای  بزرگ  دستاوردی  را   PCR آزمایشگاه  راه اندازی  وی 
شهرستان جنوبی استان کرمان دانست و افزود: با ایجاد این آزمایشگاه دیگر 
نیازی برای ارسال نمونه ها به مرکز استان نیست و در کمترین زمان ممکن 

نتایج بیماران مشکوک به کرونا تشخیص داده می شود.
با  را  کرونا  ویروس  اینکه  بیان  با  جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
بسیاری  امروزه  کرد:  تصریح  می دهند،  تشخیص   PCR یا  ملکولی  روش 
تشخیص  برای   PCR روش  از  کشور  طبی  تشخیص  آزمایشگاه های  از 

بیماری های عفونی و ویروسی استفاده می کنند.
ویروس  با  مقابله  در  پزشکی  علوم  دانشگاه  مجموعه  کامل  آمادگی  از  وی 
استان  جنوب  بیمارستان  هفت  تمامی  اکنون  هم  گفت:  و  داد  خبر  کرونا 
به  نیاز  صورت  در  افراد  و  شده   تجهیز  کرونا  مخصوص  تخت  به  کرمان 
فروردین  و ۱۲  )ره( جیرفت  امام خمینی  بیمارستان  به  ویژه  مراقبت های 

کهنوج منتقل می شوند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در بخش دیگری از صحبت های خود 
از اجرای موفقیت آمیز طرح غربالگری در مرحله نخست مقابله با کرونا در 
جنوب کرمان خبر داد و گفت: ۶۷۳ هزار و ۲۹۸ نفر از مردم این منطقه 

غربالگری شدند.
در هفت شهرستان  کرونا  ویروس  غربالگری  روند  اینکه  به  اشاره  با  مکارم 
کرد:  اظهار  دارد  ادامه  بهداشت  کارشناسان حوزه  با حضور  کرمان  جنوب 
اینترنتی  سامانه  و   ۴۰۳۰ تلفنی  سامانه  طریق  از  توانند  می  شهروندان 

salamat.gov.ir در این طرح مشارکت کنند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ادامه داد: توصیه مجموعه بهداشت و 
درمان همچنان خودداری از سفر و در خانه ماندن مردم است زیرا رعایت 
این نکات، قطعا زنجیره انتقال این بیماری را در جنوب کرمان قطع خواهد 

کرد.
همشهریان  حال  رفاه  برای   salamat.gov.ir سامانه  اینکه  بیان  با  وی 
راه اندازی شده است اظهار کرد: مردم حتما با مراجعه به این سایت وضع 
سالمتی خود را ثبت کنند تا پیگیری های الزم در این زمینه در اسرع وقت 

انجام  شود.

»پاداش همکاری« پیک تابستان 
در راه است

همکاری«   »پاداش  طرح  اجرای  از  جیرفت  شهرستان  برق  امور  مدیر 
مشترکین در پیک مصرف انرژی خبر داد.

»غالمعباس انجم شعاع« در گفت وگو با ایسنا با اشاره به موفقیت شرکت 
توزیع برق جنوب استان کرمان  در اجرای طرح »پاداش همکاری« افزود: 
 ۵ طرح  این  قالب  در  جیرفت  شهرستان  برق  مشترکین  به  گذشته  سال 
میلیارد و ۲۹۰ میلیون ریال به حساب بستانکاری آنها پرداخت شده است.   
توزیع  پاداش همکاری اظهار کرد: شرکت  اهداف اجرای طرح  بیان  با  وی 
نیروی برق جنوب استان کرمان با هدف مدیریت مصرف برق، کاهش پیک 
احتمالی  های  خاموشی  از  جلوگیری  همچنین  و  شبکه  پایداری  مصرفی، 
پرداخت پاداش همکاری پیک تابستان به مشترکین برق را در دستور کار 

قرار داده است. 
مدیرامور برق شهرستان جیرفت از تفاهم نامه همکاری با ۱۰۳۵ مشترک 
در بازه زمانی ۱۵ خردادماه تا ۱۵ شهریورماه سال گذشته، خبر داد و افزود: 
مشترکینی که در بازه زمانی فوق و در ساعات پیک مصرف برق اقدام به 

کاهش مصرف نموده اند، مشمول پرداخت پاداش شده اند.
تابستان سال گذشته برای جلب  انجم شعاع اظهار کرد: شرکت توزیع در 

همکاری مشترکین در بخش های مختلف اقدام کرده است.  
مدیرامور برق شهرستان جیرفت بیشترین میزان مشارکت را در مدت پیک 
همکار  های  اشتراک  مجموع  از  گفت:  و  کرد  عنوان  کشاورزی  بخش  بار 
پیشبرد  بر  ای  توجه  قابل  تاثیر  که  بودند  کشاورزی  بخش  مشترک   ۸۰۶
مشترکین  همکاری«  »پاداش  طرح  اجرای  از  وی  داشتند.  مدنظر  اهداف 
به  و  توزیع  تقویت شبکه  راستای  داد و گفت: در  برق در سال جاری خبر 
حداقل رساندن خاموشی های احتمالی تفاهم نامه همکاری با مشترکین را 

به صورت جدی در دستور کار داریم.

کمک های دو میلیارد ریالی مجتمع مس 

و مردم شهربابک به مناطق سیل زده
از  ریالی  تاکنون دو میلیارد  ناحیه مقاومت بسیج شهربابک گفت:  فرمانده 
اهدا شده  زده  مناطق سیل  به  مردم شهربابک  و  مجتمع مس  کمک های 
 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به  است. 
سرهنگ امیری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهربابک در حاشیه بازدید از 
مناطق سیل زده جنوب استان کرمان گفت: مساله ویروس کرونا، سیل این 

منطقه را به حاشیه برد و مظلومیت مردم آن دو چندان شد.
او تصریح کرد: تاکنون دو میلیارد ریال از محل کمک های مدیریت محترم 
مجتمع مس و هدایای مردمی شهربابک به مناطق سیل زده جنوب استان 
اهدا شده است. سرهنگ امیری به شرایط بهداشتی این منطقه و لزوم وجود 
سرویس بهداشتی و در دستور کار قرار گرفتن عملیات احداث حداقل ۸۰ 
چشمه سرویس بهداشتی اشاره کرد و بیان داشت: از مردم خیر شهرستان 
شهربابک استدعا داریم، با هدایای نقدی خود ما را در ساخت هر چه سریعتر 

این امر خدا پسندانه یاری کنند.

شهردار کرمان گفت: قطعاً ضدعفونی شهر کرمان 
است؛  خارج  شهرداری  توان  از  وسعت،  این  با 
از  نظامی  نهاد های  و  جهادی  نیرو های  بنابراین، 
شهرداری  کمک  به  ارتش،  و  بسیج  سپاه،  جمله 

کرمان آمده اند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان  » سیدمهران عالم زاده« شهردار 
شهر  اسالمی  شورای  عمومی  نشست  در  کرمان 
شورا،  اعضای  سایر  و  رییس  حضور  با  که  کرمان 
شیوع  به  شعبانیه،  اعیاد  و  نو  سال  تبریک  ضمن 

ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از اصناف و کسبه 
جبران  برای  گفت:  و  کرد  اشاره  کرمان  شهر  در 
حال  در  کسبه،  و  اصناف  زیان  و  ضرر  از  بخشی 
تدوین بسته ای جهت ارایه به شورای اسالمی شهر 

هستیم تا بخشی از زیان این قشر جبران شود.
او از اصناف و کسبه ای که برای پیشگیری از شیوع 
خود  مغازه های  تعطیلی  به  نسبت  کرونا،  ویروس 
اقدام کردند، تشکر کرد و افزود: متأسفانه در این 
ایام ضرر و زیان قابل توجهی متوجه اصناف شده 
و  اسالمی شهر  است شورای  بنابراین، الزم  است؛ 
شهرداری در حد توان به این قشر از جامعه کمک 

کنند.
این  البته  بیان کرد:  شهردار کرمان در عین حال 
اقدام در مقابل ضرر و زیان اصناف اندک است، اما 

می تواند بخشی از خسارت آن ها را جبران کند.
افرادی  نهاد ها و  از تمام  ادامه،  شهردار کرمان در 
کرونا  ویروس  شیوع  از  پیشگیری  جهت  در  که 
مدیریت  از  گفت:  و  کرد  تشکر  می کنند،  تالش 
استان کرمان به ویژه دکتر فدایی، استاندار کرمان، 
مطلوب  وضعیت  چراکه  می کنم؛  تشکر  صمیمانه 
استان کرمان نسبت به برخی از استان های کشور 
این دلیل است  به  در زمینۀ شیوع ویروس کرونا، 

که مدیریت استان با قاطعیت عمل کرد.
شیوع  با  مقابله  استانی  ستاد  افزود:  عالم زاده 

دستورالعمل های  ابالغ  از  پیش  کرونا،  ویروس 
موجب  که  داشت  خوبی  بسیار  مصوبات  کشور، 
در  ویروس  این  شیوع  از  توجه  قابل  پیشگیری 

استان و شهر کرمان شد.
او هم چنین ضمن تشکر از کادر بهداشت و درمان 
که در صف نخست مقابله با ویروس کرونا هستند، 
گفت: پس از کادر بهداشت و درمان، همکارانم در 
ویروس  با  مقابله  دوم  صف  در  کرمان،  شهرداری 

کرونا قرار دارند.
خدمات  حوزۀ  همکاران  افزود:  کرمان  شهردار 
ارتش  بسیج،  سپاه،  همراهی  با  شهرداری،  شهری 
و نیرو های جهادی و مردمی، هر شب، تا پاسی از 
مبلمان  عمومی،  اماکن  ضدعفونی  به  نسبت  شب 
شهری و سطوحی که بیشترین تماس را با دست 

شهروندان دارند، اقدام می کنند.
لیتر   ۳۰۰۰ شب  هر  این که  بیان  با  عالم زاده 
ضدعفونی  و  گندزدایی  برای  ضدعفونی  محلول 
 ۱۳ وسعت  به  می شود،  مصرف  عمومی  اماکن 
گفت:  و  کرد  اشاره  کرمان  شهر  هکتاری  هزار 
قطعاً ضدعفونی شهر کرمان با این وسعت، از توان 
جهادی  نیرو های  بنابراین،  است؛  خارج  شهرداری 
و مردمی و نهاد های نظامی ازجمله سپاه، بسیج و 
ارتش، به کمک شهرداری کرمان آمده اند و در این 

زمینه با شهرداری همکاری می کنند.

شهردار کرمان از کارکنان سازمان آرامستان های 
کارکنان  گفت:  و  کرد  تقدیر  نیز  شهرداری 
و  غسالخانه  در  که  افرادی  به ویژه  سازمان  این 
علی رغم  می کنند،  کار  میت  حمل  خودرو های 
کرونا  ویروس  به  آلوده شدن  خطر  در  این که 
ادامه  خود  فعالیت  به  توان  تمام  با  اما  هستند، 

می دهند.
عالم زاده افزود: در همین زمینه ازسوی شهرداری 
غسالخانه  کارکنان  از  تقدیر  بر  مبنی  پیشنهادی 
شورای  به  میت  حمل  خودرو های  راننده های  و 

اسالمی شهر کرمان ارایه شده است.
کارکنان  بین  دستکش  و  ماسک  توزیع  به  او 
هم چنین  گفت:  و  کرد  اشاره  شهری  خدمات 
ویروس  به  نسبت  شهروندان  آگاه سازی  برای 
ویروس،  این  به  آلوده شدن  از  پیشگیری  و  کرونا 
علوم  دانشگاه  اختیار  در  شهری  بیلبورد های 

پزشکی کرمان گذاشته شده است.
شهردار کرمان افزود: نیرو های اجراییات شهرداری 
نیز براساس مصوبات ستاد مقابله با شیوع ویروس 

کرونا، نسبت به تعطیلی مغازه ها اقدام می کنند.
عالم زاده هم چنین از اعضای شورای اسالمی شهر 
مهلت  بر  مبنی  شهرداری  پیشنهاد  با  که  کرمان 
اردیبهشت ماه سال جاری  پایان  تا  دریافت عوارض 

موافقت کردند، تشکر کرد.

به  اشاره  با  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
در  صنفی  واحد   ۷۵۷ و  هزار   ۱۹ از  بازدید 
طرح نظارت بر صنوف با محوریت پیشگیری 
صنفی  واحد   ۵۴۸ پلمب  و  کرونا  ویروس  از 
ها  طرح  این  گفت:  متخلف  و  ضروری  غیر 
به  مشابه  نظارتی  و  کنترلی  اقدامات  تمام  و 
انجام  شهروندان  عموم  سالمت  حفظ  منظور 
می گیرند و نیازمند حمایت همه جانبه مردم 

هستند.
سردار«عبدالرضا ناظری« در جمع خبرنگاران 

گفت: در راستای پیشگیری از انتشار و شیوع 
ویروس کرونا، یک سری محدودیت و به نوعی 
قالب  در  اصناف  برخی  فعالیت  بندی  شیفت 
واحدهای ضروری و غیرضروری تصمیم سازی 
و اجرا شد تا با کاهش حجم مراجعات مردمی 
این  واگیر  های  زمینه  از  عمومی  اماکن  در 

بیماری مهلک کاسته شود.
وی افزود: در این رابطه ماموران اداره نظارت 
در  استان  عمومی  امنیت  پلیس  اماکن  بر 
اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و کاهش 

هماهنگی  با  کرونا  ویروس  انتقال  زنجیره 
شبکه  نمایندگان  همراهی  با  و  قضایی  مقام 
 ۱۹ از  این طرح  اداره صمت طی  و  بهداشت 

هزار و۷۵۷  واحد صنفی بازدید کردند.
 ۵۴۸ تعداد  رابطه  این  در  کرد:  اظهار  ناظری 
دلیل  به  غیرضروری  و  متخلف  صنفی  واحد 
از  پیشگیری  ستاد  مصوبات  رعایت  عدم 
بیماری کرونا، پلمب و به تعداد ۴۱۷۵ واحد 
نیز  صنفی  واحد   ۱۳۴ از  و  تذکر  نیز  صنفی 

تعهد اخذ شد.

فرمانده انتظامی استان کرمان ضمن قدردانی 
یادآور  پلیس  با  مردم  همیاری  و  همکاری  از 
و  اجتماعی  گذاری  فاصله  کنار طرح  در  شد: 
کنترل ورود و خروج های استان، طرح تشدید 
محوریت  با  نیز  صنوف  بر  نظارت  و  کنترل 
پیشگیری از ویروس کرونا در حال اجرا است 
پرهیز  ضمن  خواهیم  می  شهروندان  از  که 
مشاهده  صورت  در  غیرضروری  ترددهای  از 
هرگونه تخلف در واحدهای صنفی، مراتب را 

از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

شهردار کرمان : 

ضدعفونی شهر کرمان از توان شهرداری خارج است

فرمانده انتظامی استان خبر داد: 

پلمب ۵۴۸ واحد صنفی غیرضروری و متخلف

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: از ابتدای اپیدمی 
کرونا تاکنون ۳۱۱ نفر در استان کرمان بر اساس نتایج آزمایشگاهی 

به این بیماری مبتال شده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، سید وحید احمدی طباطبایی در نشست 
خبری پیرامون آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان کرمان اظهار 
کرد: ۴۷ نمونه برای آزمایشگاه ارسال و تست ۱۳ نفر با متوسط سنی 

۶۴ سال مثبت شد.
زن  مورد  چهار  و  مرد  مورد   ۹ تعداد  این  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
علوم  دانشگاه  حوزه  به  مربوط  جدید  مورد   ۱۳ هر  افزود:  هستند، 
پزشکی کرمان است. احمدی طباطبایی بیان کرد: تاکنون تعداد کل 
موارد مثبت کرونا از نظر آزمایشگاهی در استان کرمان ۳۱۱ نفر است 
و عماًل آمار موارد قطعی مبتال به کرونا در کرمان از مرز ۳۰۰ نفر 
رد شد. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار کرد: در 
۲۴ ساعت گذشته یک نفر مرد به دلیل کرونا در حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان جان خود را از دست داد و در مجموع ۳۶ بیمار مبتال 

به کرونا در استان کرمان جان خود ار از دست داده اند.
را  گذشته  ساعت   ۲۴ طی  کرمان  استان  های  ترخیصی  تعداد  وی 
شش نفر ذکر کرد و افزود: در مجموع ۱۹۰ مورد از بیماران مبتال به 

کرونا از ابتدای اپیدمی تاکنون ترخیص شده اند.
در  نفر   ۴۶ اکنون  هم  اینکه  به  اشاره  با  طباطبایی  احمدی 
بیمارستان های استان کرمان بستری هستند، افزود: در حال حاضر 
نقاهتگاه  در  نفر هم  و چهار  بوده  بستری  یو  آی سی  در  نفر  شش 

مستقر هستند.
تعداد  کرد:  اظهار  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
تاکنون  گذشته  سال  اسفند  ابتدای  از  شدید  تنفسی  حاد  بیماران 
هزار و ۹۱۰ مورد است که در ۲۴ ساعت گذشته ۵۳ مورد به دلیل 
مشکالت حاد تنفسی شدید در بیمارستان های سطح استان کرمان 

بستری شدند.
وی بیان کرد: در مجموع ۳۰ نفر از کادر درمانی استان کرمان درگیر 

این ویروس شده اند و چهار نفر به کادر درمانی اضافه شد.

کارهای  و  کسب  از  حمایت  برای  گفت:  کرمان  اصناف  اتاق  رییس 
این  نیز  ما  از شرایط فعلی، صحبت هایی شده است و  آسیب دیده 
موضوعات را دنبال می کنیم اما پیشنهاد ما این است که مالیات و 
حق بیمه این واحدها بخشیده شده و به این کسب و کارها تسهیالت 

ویژه ای را ارائه دهند. 
واحدهای  فعالیت  درباره  ایسنا  با  وگو  گفت  در  جعفری«  »یوسف 
کرونا،  با  مقابله  ستاد  استانی  مصوبه  به  توجه  با  کرد:  اظهار  صنفی 
اصناف غیرضروری استان کرمان تا ۲۰ فروردین ماه تعطیل خواهند 
بود و عصر امروز در جلسه استانی ستاد پیشنهادات جدیدی در زمینه 

ارائه  هستند،  عمومی  مایحتاج  نوعی  به  که  صنوف  برخی  فعالیت 
کرونا  پی شیوع  در  واحدهای صنفی  درباره ضرر  داد.  وی  خواهیم 
بیان کرد: خسارت واحدهای صنفی انصافا بسیار زیاد بوده است زیرا از 
۳۰ هزار واحد صنفی شهرستان کرمان، تنها حدود ۸۰۰۰ واحد فعال 
و حدود ۲۲ هزار واحد دیگر تعطیل بوده اند که خود نشان دهنده 

ضرر وارده به این بخش است. 
جعفری تصریح کرد: این واحدهای صنفی اجاره مغازه، حقوق کارگر، 
حق بیمه، قبض برق، گاز و... باید بپردازند که هزینه های زیادی است
کارهای  و  کسب  از  حمایت  برای  گفت:  کرمان  اصناف  اتاق  رییس 

این  نیز  از شرایط فعلی، صحبت هایی شده است و ما  آسیب دیده 
موضوعات را دنبال می کنیم اما پیشنهاد ما این است که مالیات و 
حق بیمه این واحدها بخشیده شده و به این کسب و کارها تسهیالت 

ویژه ای را ارائه دهند. 
وی با اعالم این پیشنهاد که مالیات واحدهای صنفی آسیب دیده در 
سال های ۹۸ و ۹۹ بخشیده شود، افزود: پرداخت حق بیمه کارگران 
در واحدهای کوچک و بزرگ متفاوت است و در واحدهای کوچک 
کارفرما ۳۰ درصد حق بیمه را کامل می پردازد و باید به این واحدها 

کمک ویژه ای شود.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

موارد قطعی مبتال به کرونا در کرمان از مرز ۳۰۰ نفر رد شد

رییس اتاق اصناف کرمان پیشنهاد داد:

بخشیدن مالیات و حق بیمه کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا 
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یادداشت های 
گاه و بی گاه
آب خوردن 

ما در زیرزمینی زندگی می کنیم به همین دلیل همیشه 
آب در لوله کشی داخل ساختمان ما هست و همسایه 
ها هم هر وقت آب نداشته باشند به خانه ما می آیند و 
برای آب خوراکی خود ظرف آبی می برند. در همین 
اوضاع بنا به اقتضای کاری در سرتاسر شهر در کوچه 
و خیابان در گردشم. در حین کار در محله ای دیگر 
متر  پانصد  فقط  آن  حیاط  که  دیدم  ویالیی  ای  خانه 
به دست  شیلنگ آب  لباس خانه  با  آقای خانه  و  بود 
این  به  ای  دقیقه  چند  شست  می  را  حیاط  تفریحی 
صحنه نگاه کردم و فکری به ذهنم آمد. با گوشی ام 
بسیار  حالتی  با  و  گرفتم  را  حوادث  اورژانس  شماره 
نگران و گریان کمک خواستم و آدرس دادم تقریبا 
دو دقیقه بعد ماشینها آژیرکشان کنار من ایستادند و در 
حالی خود را آماده می کردند از من جای سوختن را 
پرسیدند من هم بر سر زنان زیرزمین آن خانه را نشان 
آتش  زیاد  فشار  با  آب  پاشیدن  با  سریع  آنها  و  دادم 
نبوده را خاموش کردند و در ادامه وقتی من را ناراحت 
به جرم شوخی با اورژانس حوادث به محکمه قضایی 
می بردند از کارم رضایت داشتم چون آن خانه و خانه 
هایی مثل آن تا  مدتی و یا هرگز به شستن حیاط با آب 

خوردن احتیاج نداشتند.

شیرین زندگی
زندگی شیرین است 
مثل یک حبّه ی قند 

می فریبد مارا 
تا بگوید ؛ هرگز

چایی خانه ی ما تلخ نبود...

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

به قلم 
مهدی ایرانمنش پور 
کرمانی

در کوچه 

و پس کوچه های 

غم 
ای نازنین تو که باشی زندگی پر و بال می گیرد. شوق 
هم  پرداختن. خزان  و  هوای ساختن  با  دارم  برخاستن 
پایان  ای  ام. هیچ غصه  بهاری  ترانه ی  از  پر  باشد  که 
کار نیست که لبخندت آغازی دوباره است. پیمانی که 
با تو بسته ام شکستنی نیست که پیمانم را با هیچ کس 
نخواهم شکست. آرام قدم بردار که دلم فرو نریزد اما 
در  را  تاریکی وجودم  تا  برسان  را  از غم خود  زودتر 
به  تشنگی  اندوه  اینک  ولی  منی  اقیانوس  تو  برنگیرد. 
جانم افتاده است که همچون کویری از قلب زندگی 
بهار  دارد.  خانه  بهاران  هایت  چشم  در  ام.  دورافتاده 
با نسیم بهاری ات زنده شوم و  بیاور که  را به خانه ام 
خاک وجودم با باران بهاری ات جان بگیرد. با این همه 
حسن جمال و بزرگواری ات به تو مدیونم که جهان 
ملکوت هماهنگ  با آهنگ  تا  ای  به رقص آورده  را 
شود. از تو آموختم  که از تنهایی ام درد نکشم و با آن 
زندگی کنم تو برای من پر و بال هستی که در آسمانت 
ندارم  احتیاجی  هیچ کس  نگاه  به  تو  باشم. جز  پرنده 
دلپذیرتر کنم.  را  باشم و هوا  تا رنگین کمان زندگی 
امروز برای ناله کردن نیامده ام. آمده ام تا قدم هایت را 
بوسه باران کنم چرا که دلخوشی هایم را به تو مدیونم 
شاید جواهر برای خوشبختی کافی نباشد اما تو هستی. 
من  باشد.  مرادت  وفق  بر  روزگارت  که  دارم  دوست 

عادت دارم که برای تو بمیرم تا زنده بمانم.
با رنگ نگاهت دل من غرق خدا شد 

آن غصه ی هر روزه و بی بهره رها شد 
با هر قدمت شبانه مهتاب شدم 

در کوچه و پس کوچه های غم و کینه فدا شد

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از ضررهای  بازار بی رونق و بدون تقاضای امسال و آینده ی مه آلود این کسب و کار که نیازمند توجهی ویژه است؛

بازار نیازمند تنفس مصنوعی است

اشاره:
وضعیت کسب و کار در استان کرمان اوضاع وخیمی 
کرمان  پوشاک  بازار  به  توان  می  جمله  این  از  و  دارد 
اشاره کرد. امسال بازار پوشاک کرمان در وضعیت قرمز 
قرار گرفت چرا که همه ساله و قبل از فرا رسیدن سال 
از  بازار پوشاک  تا پایان فروردین ماه  نو و حتی گاهی 
رونق بسیار خوبی برخوردار بود اما امسال با توجه  به 
شیوع ویروس کرونا و در پی آن تعطیلی صنوف و مغازه 
ها و پاساژها، کسب و کار در این  بازار از رمق افتاد و 

خرید و فروش در آن به حداقل رسید.
پوشاک  فروشندگان  شرایط  نیزمتاسفانه  اکنون  هم 
این صنعت دچار خسارت های  فعاالن  و  نیست  خوب 
از  بخشی  گفت  توان  می  که  جایی  تا  شدند  زیادی 

شاغالن این صنعت بیکار شدند. 
در طول این ایام که به عنوان ایام قرنطینگی محسوب 
می شد ایمیل ها و نامه های بسیاری از سوی شاغالن 
در این حرفه به دفتر روزنامه ارسال شده است که در 
این شماره بر آن شدیم که به چاپ بخشی از سخنان و 

درد دل های این عزیزان بپردازیم.
بازار کرونا زده پوشاک

سعید اسدی که خود را یکی از فروشندگان پوشاک 

معرفی کرده در ایمیل ارسالی به روزنامه کرمان امروز 
نوشته اند: بیشتر درآمد ما بازاریان در شب عید بود که 
این بازه زمانی را  به دلیل شیوع کرونا از دست دادیم. 
دهم  یک  به  اسفندماه  در  فروشم  طبع  به  خودم  من 

کمتر  این حجم  از  من  چراغان  هم  از  بعضی  و  رسید 
فروش داشتند. این وضعیت در حالی است که بسیاری 
از ما چک داریم و برای اجاره مغازه های خود به مشکل 
و  مدل  تغییر  به  توجه  با  هم  را  اجناس  ایم.  برخورده 

رنگ با بهایی که در اسفنده ماه به فروش می رسید 
نمی توان فروخت.

ایشان در ادامه ایمیل خود آورده اند: پوشاک همانند 
منسوجات، طال و دیگر بازارها با افزایش قیمت همراه 
و  این صنعت  کنندگان  تولید  به  دولت  اگر  لذا  نیست 
واحد  امسال  توانیم  نمی  ما  نکند  کمک  فروشندگان 
صنفی خود را فعال نگه داریم و به سیل بیکاران اضافه 

می شود. 
این فعال در بازار پوشاک در ادامه این دردنامه آورده 
به عنوان یک واحد صنفی برگشت  ما  اگر چک  است: 
بخورد در لیست سیاه قرار می گیریم و دیگر نمی توانیم  
نیمه  به  امیدی  ما  با وضعیت کنونی  برگردیم.  بازار  به 
این در حالی است که  صاحبان  نداریم.  سال 99 هم 
ملک تقاضای اجاره کرده اند ما هم که نداریم به موقع 
اجاره  از روی پول رهن هزینه  بنابراین  پرداخت کنیم 

برداشته می شود.
مسئولی  هیچ  اند:  آورده  ایمیل  این  پایان  در  ایشان 
اعالم  ما  مشکل  رفع  برای  کرمان  استان  در  کنون  تا 
آمادگی نکرده است. اگر چه دولت قول داده است در 
کنندگان  تولید  از  را  الزم  های  حمایت  فعلی  شرایط 
برای  هایی  فرصت  حتی  و  بدهد  انجام  فروشندگان  و 
پرداخت بدهی ها در نظر می گیرند که امیدواریم این 

موضوع به زودی اجرایی شود.
سخن آخر

کسب و کارهای این چنینی این روزها نیاز به توجهی 
ویژه دارند و شاید با بخشش کامل مالیات و ارائه برخی 
بر  مرهمی  بتوان  دولت  سوی  از  اقتصادی  های  بسته 

زخم این کسبه محترم گذاشت

    وضعیت کسب و کار در استان کرمان اوضاع وخیمی دارد و از این جمله می توان به 
بازار پوشاک کرمان اشاره کرد که در وضعیت قرمز قرار دارد، زیرا همه ساله و قبل از 
فرا رسیدن سال نو و حتی گاهی تا پایان فروردین ماه بازار پوشاک از رونق بسیار خوبی 
برخوردار بود، اما امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا و در پی آن تعطیلی صنوف و 
مغازه ها و پاساژها، کسب و کار در این  بازار از رمق افتاده است. کسب و کارهای این 
چنینی این روزها نیاز به توجهی ویژه دارند و شاید با بخشش کامل مالیات و ارائه برخی 

بسته های اقتصادی از سوی دولت بتوان مرهمی بر زخم این کسبه محترم گذاشت و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

 تکنیک هایی برای خالصی از شر افکار مزاحِم دوران قرنطینه

سرویس اجتماعی کرمان امروز

ما  اغلب  است.  سخت  ماندن  خانه  در 
که  داشته ایم  کاری  مشغولیت  روزانه 
کرده اند.  می  جلب  خود  به  مارا  حواس 
خانه  در  مجبوریم  روزها  این  که  حاال 
بمانیم و آنها نیستند، ما باید بتوانیم خود 
ذهنی  مکالمه  گردونۀ  به  درافتادن  از  را 
از  بتوانیم  تا  بیابیم  راهی  کنیم.  خالص 

شر آشفتگی افکار مختلف آسوده شویم.
 اموری که روزانه می بایست در محل 
شدند  می  موجب  دهیم  انجام  خود  کار 
روالی  به  شدن  درگیر  با  ما  افکار  که 
در خالِء  حاال  اما  کنند  پیدا  نظم  معلوم 
عجیب  افکار  مشخص،  روال  نبود  و  کار 
و غریب، آزردگی ها و ترس ها و دلهره 
ها، اختالفات و حرف ها و کنایه ها همه 
فرصت می یابند تا بدون مالحظه سِر ما 
آوار شوند، ذهنمان را در خود بگیرند و 
و  تلخ  را در خانه  بودنمان  باهم  روزهای 

کدر کنند.
برای مواجهه با این شرایط می توان از 
بهره گرفت که کمک می  تکنیک هایی 
کنند تا بتوانیم بر این افکار سرگردان و 
مکالمات ذهنی فایق آییم و آسایش خود 
تکنیک   3 با  درس  این  در  یابیم.  باز  را 
آشنا می شوید. بدیهی است جواب دادن 
در  مداومت  به  مشروط  ها  تکنیک  این 

انجام آنهاست.
بدترین اتفاق ممکن را تجسم کنید
بیماری و مرگ همواره با ترس و افکار 
اطرافیانمان  و  خود  به  راجع  بدبینانه 
همراه است. در چنین شرایطی ناخودآگاه 
اتفاقات می  بدترین  درگیر روایت ذهنی 
شویم. و ترس های مبهمی فضای ذهنی 
در  سادگی  به  کنند  می  تسخیر  را  ما 

سناریوهای فاجعه آمیزی گم می شویم.
در اولین گام از خودتان بپرسید –حتی 
برگی  روی  نوشتن  با  یا  بلند،  صدای  با 
بدترین  که  شفاف،  و  صادقانه  کاغذ- 
چیست؟  بیفتد  است  ممکن  که  اتفاقی 

از کار بیکار می شوید؟/ همسرتان طالق 
می گیرد؟/ تجارتتان ورشکست می شود/ 
پدرتان فوت می کند/ رابطه عاطفی تان 
اول  .بنابراین   ... و  خورد  می  شکست 
وضعیت را بر اساس اطالعات عینی برای 

خودتان شفاف و واقعی کنید.
با  را  سوال  این  پاسخ  توانستید  وقتی 
از  بعد  گام  در  بدهید  مشخص  عبارات 
این  از  جلوگیری  برای  که  بپرسید  خود 

اتفاِق ترسناک چه می توانید بکنید؟
کاغذ  برگی  روی  کنم  می  توصیه 
امکانات خود را برشمارید و راه هایی را 
که برای جلوگیری از آن رویداد در نظر 

دارید بنویسید.
بهترین  است:  کردن  تجسم  زمان  حاال 
در  رسد،  می  نظرتان  به  که  را  حلی  راه 
روی  کنید  سعی  دهید.  انجام  ذهنتان 
در  را  و خود  کنید  تمرکز  تمام جزئیات 

بطن رویداد ببینید. 
و  امور  از  بسیاری  بر  ما  باشد  یادتان 
رویدادها امکانات و کنترل چندانی نداریم 
پس رسیدن به این نتیجه، که "کاری از 
از  بسیاری  در  نمی آید"  بر  من  دست 

وقایع خود جزیی از راه حل است. 

اگر تجربه های گذشته تان را مرور کنیم 
بدترین  اوقات  اغلب  در  که  می یابیم  در 
چیزی که فکر می کردیم می تواند اتفاق 
چیزی  آن  ترسناکی  به  معموال  بیفتد، 

نیست که در ذهن ساخته بودیم.
مهم آن است که نهایت کوشش تان را 

انجام داده باشید؛ نتیجه هر چه بادا باد.
قضاوت  سوژه  و  عالم  مرکز  شما 

دیگران نیستید 
و  مزاحم  افکار  مواقع،  از  بسیاری  در 
که  است  تصور  این  نتیجه ی  ما  آزارندۀ 
هر کسی که در اطراف ماست، در مورد 
را  من  دارند  همه   « می کند:  قضاوت  ما 
می پایند؛ هر حرف و حرکت و رفتارم در 
دارد؟؛  مفهومی  و  معنا  چه  دیگران  نظر 
از  نکنه  نشده؟  من  منظور  متوجه  نکنه 
این حرفم بدش بیاد؟ حاال اون راجع به 
من چی فکر می کنه؟ میدونم همه از من 

بدشون میاد و ..."
این افکار که همه ما به سادگی تجربه 
که  روزهایی  در  داریم،  را  آن  از  هایی 
بدون  منزل  در محیط محدود  مجبوریم 
کار مشخصی بمانیم، سرچشمه بسیاری 

از سوِء تفاهم ها و اختالف هاست.

واقعیت این است که دیگران هم به نوبه 
خود، خودشان را مرکز عالم می دانند و 
چند  عرض  در  ما  رفتارهای  و  ها  حرف 

دقیقه فراموش می شود.
 تا وقتی که کسی با شما موضوعی را در 
میان نگذاشته یا مطرح نکرده افکار  شما 

جز تصوراتی موهوم چیزی نیست.
پس یادتان باشد که، مردم به آن اندازه 
ای که تصور می کنید، به شما و کارهایی 
که انجام می دهید فکر نمی کنند. پس 
کار خودتان را بکنید و اینقدر نگران این 
نباشید که مردم ممکن است چه فکری 

در مورد شما داشته باشند.
به  داد  آزار  خیلی  را  شما  فکری  اگر 
تا  کنید  مطرح  کسی  با  را  آن  سادگی 

دریابید که تنها تصورات شماست. 
لحظه حال را دریابید

یکی از کارهایی که در منزل حواس ما 
اندیشیدن  کند  می  معطوف  خود  به  را 
صحنه  کردن  زنده  و  گذشته  به  راجع 
مورد  در  اندیشیدن  و  زندگی  از  هایی 

آن ها است.
 این کار عالوه بر ایجاد افکار مختلف و 
آزارنده راجع به وقایعی که تمام شده اند 

مورد  در  ما  ذهن  که  شود  می  موجب 
آینده هم این کار را انجام دهد و شروع 
از  تغذیه  و  کننده  نگران  افکار  ایجاد  به 

آن ها کند.
تفکر  صرف  را  زیادی  زمان  که  وقتی 
سادگی  به  کنیم،   می  آینده  مورد  در 
ذهنمان به سمت و سوی سناریوهای بد 

متمایل شود.
به  تنها   را  توجه  باید  به همین خاطر 
معطوف  آن،  بر  تمرکز  و  کنونی  لحظۀ 

کنیم.
دو تکنیک مورد عالقه من برای ماندن 

در لحظه حال به این شرح است: 
1 - کم کردن سرعت انجام کارها: هر 
کاری را که همین حاال در حال انجام آن 
دهید  ادامه  متن(  این  )خواندن  هستید 
تر  آرام  پیش.  های  دفعه  از  آرامتر  اما 
آرام  بخورید.  غذا  تر  آرام  بکشید.  نفس 

تر صحبت کنید. آرام تر راه بروید و ... .
با آرام کردن سرعت خود، از آنچه که در 

پیرامونتان می گذرد، آگاه تر می شوید.
با تنفس  افکار  2 -قطع و وصل کردن 
در  کردید  احساس  وقت  هر  عمیق: 
کننده  نگران  و  منفی  فکری  ذهنتان، 
در حال شکل گرفتن است نفس عمیق 

بکشید.
تا 7  بکشید  نفس  نفس عمیق:  بار   3 
بیرون  را  نفستان  آرامی  به  و  بشمارید 
هستید.  دیگری  کس  شما  حاال  دهید. 

اینطور نیست؟
بهتر است که شیوه تنفس شکمی را در 
طول روز تمرین کنید و برای این تکنیک 

هم از تنفس شکمی استفاده کنید.
نکته مهم: یادتان باشد که غلبه بر افکار 

آشفته نیاز به تمرین دارد
غلبه بر ترس های مبهم و افکار پریشان 
شبه  یک   دیگران،  قضاوت  از  نگرانی  و 
تعهد  به  نیاز  مساله  این  نمی شود.  انجام 
رفتارها،  ما  دارد.  تمرین  زیادی  میزان  و 
جدیدی  مهارت های  و  فکری  الگوهای 
تمرین  نیازمند  یاد می گیریم که همگی 
مهارت های  کم کم  حال،  این  با  هستند. 
قادر  و  گرفت  خواهیم  یاد  را  جدید 
خواهیم بود که بر ذهن خود غلبه کرده و 

آن را مدیریت کنیم.
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زندگی نامه

نقاش عصیانگر
و  شد  متولد   ۱۹۰۷ که  سال  است  مکزیکی  معروف  نقاش  کالو،  فریدا 
از مرگش  از یک سال  پیش  او  سال ۱۹۵۳ کمتر   سال ۱۹۵۴ درگذشت. 
نخستین نمایشگاه بزرگ نقاشی هایش را در مکزیک برپاکرد. فریدا کالو در 
جوانی تصادف سختی با خودرو داشت  که موجب شد نامزدش از ازدواج با 
او انصراف دهد. او  سال ۱۹۲۹ با دیه گو ریورا، نقاش و دیوارنگار کمونیست 
مکزیکی  ازدواج کرد. فاصله سنی این زوج، ۲۰ سال بود. اشتیاق مفرط ریورا 
به شهرت، ازدواج او را به بخشی از حوزه عمومی تبدیل  کرد و مطبوعات 
مشتاق، تمام ماجراها، عشق ها و جنگ  و دعواها و جدایی های این دو را با 

تمام جزئیات توصیف می کردند. 
هایدن  هررا درباره شخصیت کالو، در پیش گفتار کتاب خود نوشته است: 
»در گفت وگو با کسانی که فریدا را می شناختند، مدام با عشق و  عالقه مردم 
به او مواجه می شوید. آنها اعتراف می کنند که او تلخ و دمدمی مزاج بود. اما 
اغلب وقتی او را به خاطر می آورند،  اشک در چشم هایشان جمع می شود. 
از شوخی و شکوه  او ماالمال  خاطرات پرشور موجب می شود که زندگی 
باشد، تا سر حد  فاجعه.« ماجرای تصادف فریدا مربوط به سال های کودکی 
و موجب  داد  اتوبوس سرویس مدرسه اش رخ  برای  است که  و سانحه ای 
 شد به تعبیر  هایدن هررا او در آهن پاره ها به سیخ کشیده شود. فریدا کالو 
درواقع یکی از چهره های عصیانگر علیه روابط  مردساالرانه بود که توانست 
به چهره ای جهانی تبدیل شود؛ چهره ای که با وجود شکست های سنگین 
را  آن  آنچه  تمام  از  نامتعارف،  زندگی  با  نوعی  و  نشد  تسلیم  زندگی  در 

نابرابری های زیستن می دانست، انتقام گرفت. .
رمان

خدای چیزهای کوچک
سپیده سرایی: آرونداتی روی، یکی از نویسندگان و فعاالن عرصه حقوق 
او را تهدید کرده اند. در  افراط گرا    بارها گروه های  زنان در هند است که 
هند  در  آیا  می پرسد  او  از  خبرنگار  وقتی  اشپیگل،  تاگس  با  مصاحبه ای 
بزرگ شدم،  که  پاسخ می دهد:   »در دهکده ای  دارد،  اهمیت  زنان  حقوق 
با  مادرم  برخورد کرد.  با من خصمانه  تجربه کردم که  را  بسته  جامعه ای 
اکنون  دهلی  گرفت.  طالق  سپس  و  ازدواج  کرد  دهکده  از  خارج  مردی 
خانه من است. من درختی هستم که ریشه های عمیقی دارد. اما در پاسخ 
زن  تا  است  بیشتر  امنیتش  بودن  گاو  هند  در  خیر؛  باید  بگویم  شما  به 
بودن!« این طور اظهارنظرها درواقع از او چهره ای جنجالی ساخته. هرچند 

 نویسنده ای چیره دست است.
رمان  همین  با  و  بود  رمانش  نخستین  هم  کوچک«  چیزهای  »خدای 
توانست در سال ۱۹۹۸ برنده  جایزه ادبی »من بوکر«     باشد. مجله تایم او را 
 سال ۲۰۱۴ به عنوان یکی از صد چهره تأثیرگذار  سال  انتخاب کردد.  سپس 
عمدتاً مقاالتی نوشت و از اقلیت ها پشتیبانی کرد و به همین دلیل اغلب 
با مقامات هندی درگیری می شد.    آرونداتی روی که  او را در هند با گابریل 
با  گارسیا مارکز مقایسه می کنند، نخستین نویسنده ای است که توانست 

بزرگی  نویسنده های  رمانش »خدای چیزهای  کوچک« در کنار  نخستین 
چون دیکنز، جویس، فاکنر، ُکنراد و مارکز قرار بگیرد. رمانی که بالفاصله 
به  و  از آن خود کرد  را  پرفروش ترین کتاب سال  از  انتشارش،  عنوان  پس 
و  و   »خشم  حلبی«  »طبل  تنهایی«،  صِف کالسیک هایی چون »صد سال 

هیاهو« پیوست.
رونِد  و  تغییر  درحال  پیوسته  دیِد  زاویه   با  کوچک«  چیزهای     »خدای 
را  نثِر جنون آمیِز شاعرانه اش مرز  واقعیت و خیال  با  و  روایتش  غیرخطِی 
درهم  می شکند. این رمان داستان خواهر و برادِر دوقلویی است به  نام راحل 
و استا که مدام در زمان به گذشته   )هفت سالگی راحل و استا، ۱۹۶۹( و 
حال )۳۱سالگی شان( کشیده می شوند. آنها همیشه جمالت را از آخر به 
اول و وارونه  می خوانند. داستان با ورود سوفی مول دختردایی دوقلوها، در 
تعطیالت کریسمس از انگلیس به هند، وارد مرحله ای می شود که  زندگی 
دوقلوها را برای ابد در بی زمانی و بی مکانی معلق می کند: چونان »فردا«یی 
نیامده، آن طور که رمان نیز با آن »فردا« تمام  می شود؛ پایانی که آغازی 
است دیگربار در خیابانی که به ازل کشیده می شود و تا ابدیت پیش می رود.
نابود  را  آنان  کودکی  دنیای  ممنوع،  و  عشقی  ۹ساله  خاله  دختر  مرگ 
می کند. از طرفی این کتاب سیری است در سرگذشت اندوهناک خانواده ای 
در  خودش  می کند.    علم  قد  سنتی  قوانین  برابر  در  و  که  هنجارشکنی 
نخستین  با  »وقتی  بود:  گفته  کتاب  این  درباره  نشریه  همان  با  مصاحبه 
رمانم »خدای چیزهای کوچک« مشهور شدم،  ناگهان نقش نویسنده بزرگ 
کشوری را پیدا کردم که در آن بسیاری از مردم نمی توانند بخوانند، بله، در 
آن بسیاری حتی غذای  کافی برای خوردن ندارند. از خودم پرسیدم چگونه 

می توانم از عهده ایفای این نقش برآیم.«  
تأمالت

متن هایی از محل کار
از  گروهی  است.  کار  محل  کار«،  »اتاق  کتاب  متن  یازده  توجه  کانون 
نوعی  این  کتاب، در  ترانه سرا و خواننده در  و دو  نویسنده ها  مستعدترین 
دفتر کار مجازی، دور هم جمع شده اند تا از خودشان یک سوال مشترک 
زندگی  مثل  درست  هم  سرکار چیست؟  اینجا  رفتن  معنی  االن  بپرسند: 
واقعی، هر نویسنده ای دفتر کارش را به شکلی متفاوت تزیین کرده است. 
خودزندگی نامه  بعضی هاشان  رفته اند،  سراغ  داستان سرایی  بعضی هاشان 
و بعضی های دیگر شعر. ولی مضمون هر متن همسایه دیواربه دیوار متن 
به  یافته،  ترتیب  به شکل خوشه هایی متصل به هم  این کتاب   بعدی است. 

مسائل معاصری چون آموزش، خلق، رقابت و حتی مالل  می پردازد.
این حکایت ها گوشه خیابان ها و داخل کالس ها، در پارکینگ های بزرگ 
و در بخش خدمات و پشتیبانی فروشگاه های اپل  می گذرند؛ از آنجایی هم 
که در این دفتر مجازی، نویسنده ها نشسته اند، یعنی کسانی که بعید است 
از  پر  است؛  نوستالژی  از  پر  دفتر  این  دچار کم کاری یک موضوع  بشوند، 
حسرت روزهای فتوکپی های گرم و موکت های زبر. البته این موضوع فقط 

مختص  نویسنده ها نیست.
که  را  دفتری  وسایل  به  مربوط  بخش  همراه تان  تلفن  ایموجی های  در 
فشاری  دکمه های  با  خودنویس،  تلفن هایی  قلم  دیسک،  فالپی  کنید،  باز 
و جاکارتی چرخان می بینید بخشی از همان هاست. دلیلش این است که 
وقتی حواس مان نبود، مزه قهوه  سوخته و صدای گیرکردن کاغذ در ماشین 
پیش پاافتاده  زمان دور چیزهای  یکی شد.  از جهان  ما  با طرحواره  فکس 
پیچید و  معنادارشان کرد. این نقوش و معانی را می توانید در کتاب »اتاق 

کار« ببینید و بخوانید. 

زندگی نامه
ما بی گناه بودیم

غیرداستانی  آثار  نویسنده  معروف ترین  اواخر،  همین  تا  بوچانی  بهروز 
در  را  ۲۶۶۹  روز  که  او  بود.  کشور  این  زندانی  جنجالی ترین  و  استرالیا 
در  »مانوس«  بازداشتگاه  ازجمله  دریایی  پناهندگان  بازداشتگاه   چندین 
»پاپوای گینه نو« سپری کرده بود، توانست با  استفاده از گوشی های همراه 
قاچاقی، وحشت موجود در بازداشتگاه های برون مرزی استرالیا را در تاریخ 
ثبت کند؛ وحشتی که  نتیجه سیاست قدیمی و ضدانسانی »ایست دادن 
در  و  مخابره شد  واتس اپی  پیام  طریق  از  که  او  کتاب  است.  قایق ها«  به 
زندان  از  )نوشته ای  کوهستان«  جز  به  دوستی  »هیچ  نام   سال۲۰۱۸  با 

مانوس( منتشر شد.
آزادی بوچانی از طریق دعوت شدنش به شرکت در  یک جشنواره ادبی در 
کرایست چرچ بود که باعث شد ویزای نیوزیلند دریافت کند و برای همیشه 
از آن محبس مخوف نجات و  رهایی یابد. کتابش هم شرح زندگی او در 
رفته  تا دم مرگ  بارها  آنها  در  لحظه هایی که  روایت  است؛  همان جزیره 
است. او در  واقع با کتابش، صدای تمام پناهجویانی شد که اجازه ورود به 
کشور مربوطه را نمی یافتند و در مناطق دور از دسترس خبری، به  جهت 

سیاست حکومت جان می باختند.
»در  بود:  گفته  نیز    lareviewofbooks  با مصاحبه اش  در  چنانچه 
استرالیا می گویند   »سیاست«، من می گویم »سیاست وحشیانه«، »شکنجه 
سیستماتیک«، »برده داری مدرن«. هرگز نمی گویم وقتی رسیدم به  مانوس، 
اثرها، مردم بی گناه  این  به مانوس. در همه  می گویم وقتی مرا فرستادند 
را به تصویر می کشم، درست برخالف تصویری  که حکومت خلق می کند: 
بی گناه اند،  اینها  نه،  که  می گویم  من  و  مجرم اند«  »اینها  می گویند  آنها 

انسان اند.« 
رمان

روزهای خشونت و خوف
رئیس جمهوری  زمانی  که  نودساله ای  مرد  از  خبرنگار   – رضایی  اشکان 
کشتن  دیکتاتور  از  هم  هنوز  »آیا  می پرسد:  بود  کرده  ترور  را  کشورش 
دومینیکن خوشحالی؟« ژنرال ایمبرت حاال بعد از سال ها پاسخ می دهد: 
دست  از  خالصی  تنها  راه  بکشم.  را  او  که  نگفت  من  به  کسی  »حتما، 
حاال  و  پیش  ۸ سال  حدود  به  برمی گردد  مصاحبه  این  بود.«  کشتنش  او 
زمان  در  تروخیو،  رافائل  که  بسیاری  می دانند  اما  است.  مرده  ایمبرت 

حکومتش در تاریخ جمهوری دومینیکن چه ها که نکرد.
او تحمل هیچ انتقادی را نداشت و  کوچک ترین اعتراضی با زندان، شکنجه 
تا جایی پیش رفت که در سال ۱۹۳۷  و قتل پاسخ داده می شد. تروخیو 
دستور قتل عام  نژادی هزاران نفر از مردم هائیتی را که در این کشور زندگی 
می کردند، صادر کرد. این دیکتاتور جنایتکار را به لقب »بُز«  می شناختند 
درخشان  رمان  در  ادبیات سال ۲۰۱۰،  نوبل  برنده  یوسا،  بارگاس  ماریو  و 
»سور بُز« به زندگی او پرداخته است. بخشی  از رمان، در تب و تاب تِرور 
می گذرد و بخشی دیگر در خاطرات دختری به نام اورانیا. اورانیا دختری 
چهارده ساله است که پدرش  در زمان دیکتاتوری تروخیو عهده دار یکی از 

مقامات حکومتی بود.
در  مّظان  حکومت  صاحب منصباِن  تمام  دیکتاتور،  نافرجام  تِروِر  از  بعد 
اتهام قرار می گیرند. چه کسی در تِروِر ترخیو دست داشته؟ سوالی است 
قربانی  اطرافیان  از  تمام  پاسخش  یافتن  برای  دیکتاتوری  بازماندگان  که 
ارادتش  تا  می یابد  راهی  کسی  هر  و  نیست  امان  در  هیچ کس  می گیرند. 

را نسبت به عالی جناب ثابت کند. پدر  اورانیا هم از این قاعده مستثنی 
بهایی سنگین می پردازد؛  ترور،  از شرکت در  برائت  اعالِم  برای  او  نیست. 
بهایی به قیمِت دختری  چهارده ساله. یوسا در تمام آثارش دو عنصر مهم 
دارد؛ خشونت و شهوت، که در بعضی یک عنصر و در برخی دیگر، عنصری 

دیگر  چهره می نماید.
به عنوان مثال »مرگ در آند« رمانی به شدت خشونت آمیز است. انسان ها 
در این رمان تبدیل به حیواناتی  می شوند که وجداِن انسانی خود را به مذبح 
روایِت  که  قهرمان(  )عصر  سگی«  »سال های  رمان  یا  برده اند.  ایدئولوژی 
زندگی جوانانی  در سربازخانه است. مثال دیگر »جنگ آخرالزمان« است. 
یوسا در این رمان به آخرین بازماندگان دنیای ُمدرن می پردازد. حکومت 
 لیبرال برزیل به جنگ عده ای تهیدست و بی چیز می رود و پس از دو بار 

شکست، با بی رحمی آنها را به خاک و خون می کشد.
 یوسا اعتقاد دارد رمان بدون خشونت و شهوت، فاقد ارزش ادبی است. و 
البته به این نکته نیز تأکید می کند چنانکه نویسنده حد و  حدود استفاده 
ماریو  ُمدام،  )عیش  می رود  دست  از  کار  کیفیت  نداند،  را  عناصر  این  از 
بارگاس یوسا، ترجمه عبداهلل کوثری، نشر  نیلوفر(. اما شاید بتوان گفت این 
دو عنصر به باالترین میزان، در رمان »سور بُز« متجلی شده اند. شکنجه 
متهماِن درگیر در پرونده  تروِر تروخیو، یکی از عذاب آورترین صحنه های 
تاریخ ادبیات داستانی است و در کنار آن، توصیف هرزه گردی های دیکتاتور، 
پرده از  شهوتی سیری ناپذیر و حیوانی برمی دارد. به این ترتیب، خشونت و 
شهوت، در »سور بُز«، به هم می آمیزند و دنیایی تهوع آور  می سازند؛ دنیایی 

که باورش دشوار است اما زمانی مردمانی در آن می زیسته اند. 
زندگی نامه

زندگی و مرگ نویسنده
کتاب »حرف بزن، خاطره« شامل خودزندگی نامه بازنویسی شده والدیمیر 
مهم  از  چهره های  یکی  و  روسیه  ادبیات  سرشناس  نویسنده  ناباکوف، 
که  بود  روسیه  در  متولد  سال۱۸۹۹  او  است.  جهان  بیستم  قرن  ادبیات 
درگذشت.  آنجا  در   ۱۹۷۷ و  سال  کرد  مهاجرت  آمریکا  به   ۱۹۴۰ سال 
»شاه،  پریده رنگ«،  »آتش  »لولیتا«،  چون  رمان هایی  به خاطر  را  ناباکوف 
بی بی، سرباز«، »زندگی  و مرگ سباستین نایت« و … می شناسند. او در 
کتاب »حرف بزن، خاطره« زندگی و جهان اطراف خود را همراه با روایت 
 مهاجرت، عشق و کشف مدام در ادبیات توصیف کرده است. این کتاب برای 
نخستین بار  سال ۱۹۵۱ چاپ شد، اما نویسنده با  افزودن مطالبی دیگر به 
آن  سال ۱۹۶۶ دوباره منتشرش کرد .   در قسمتی از این کتاب می خوانیم : 
»راستش شعر نخستینم  ملغمه ای رقت انگیز بود از عاریه های زبانی به عالوه 

مدوالسیون های پوشکینی نما.
عمه  پیش ترها  ترانه های  کولی وار.  از  برگرفته  بود  شرم آوری  پاره های 
بویه  لوئی  مشهور  قطعه  درباره  می توانست  که  جذابم  به  نسبت  و  جوان 
نامتجانس  به گونه ای  با یک آرشه  ویولنی استعاری  َفم( که در آن  اون  )اَ 
گیتاری استعاری می نواختند و آثار فراوانی از ااِل ویلر ویلکاکس که شهبانو 
را  ترانه ها  این  بزند،  حرف  ساعت ها  می پسندیدند،  ندیمه هایش  بسیار  و 
هرچه  کنم  اضافه  که  ندارد  ارزشی  چندان  می کرد.  فرو  سرم  در  مصرانه 
می پرداخت  ازدست رفته ای  معشوق  به  مرثیه ام  می رفتند،  پیش   مضامین 
عاشقش  بودم،  هرگز  نداده  از دست  را  او  لِنور- که هرگز  یا  تامارا  -ِدلیا، 
نبودم، هرگز ندیده بودمش، اما بنا بود ببینمش، عاشقش شوم و از دست 

بدهمش .  « 
منبع: برترین ها

نگاهی به زندگی و فعالیت هنری خسرو شکیبایی   

خسروی سینمای ایران
سرویس هنری کرمان امروز

خسرو شکیبایی یکی از هنرپیشه های صاحب نام ایران بود که در 
عرصه ی تئاتر، تلویزیون و دوبله به صورت حرفه ای فعالیت داشت. 
او با بازی در نقش حمید هامون در فیلم هامون موفق شد خود را به 

یکی از ماندگارترین چهره های سینمای ایران تبدیل کند.
 دوران کودکی

در شرح زندگی نامه خسرو شکیبایی بازیگر این گونه آمده است 
که وی متولد هفتم فروردین ماه ۱۳۲۳ در خیابان مولوی تهران 
است. پدرش »احمد شکیبایی« سرگرد ارتش بود. زمانی که خسرو 
کرد.  فوت  سرطان  بیماری  اثر  بر  پدرش  داشت،  سال   ۱۴ فقط 
مادرش »فریده خاتمی« نام داشت. نام شناسنامه ای او »خسرو« 

بود ولی خانواده و اقوام، او را با نام »محمود« صدا می کردند.
خسرو مدتی در کارهایی از قبیل کانال سازی، آسانسورسازی و 
خیاطی فعالیت می کرد. او تحصیالت آکادمیک خود را در دانشکده 
بازیگری پشت سر  ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته ی 

گذاشت.
 آغاز فعالیت حرفه ای

برای نخستین بار در ۱۹ سالگی روی صحنه ی تئاتر حضور پیدا 
نویسنده  به عباس جوانمرد  باعث شد که  او  اما ذوق هنری  کرد، 
موضوع  همین  شود.  معرفی  کشورمان  خوب  تئاتر  کارگردان  و 
سرنوشت خسرو شکیبایی را به عنوان بازیگری حرفه ای تئاتر رقم 
زد و از سال ۱۳۴۲ رسماً وارد این عرصه شد. برای بازی در نمایش 
هایی از قبیل همه ی پسران من، سنگ و سرنا، بیا تا گل برافشانیم 
و شب بیست و یکم حضور پیدا کرد. در چندین نمایش تلویزیونی 
هنگامه ی  نمایش  به  توان  ها می  آن  از جمله  که  کرد  بازی  نیز 

شیرین وصال و فیزیک دان ها اشاره کرد.
چندی بعد یعنی در سال ۱۳۴۷ به خاطر صدای خاص و دلنشینی 
زمینه  این  در  نیز  مدتی  و  دوبلوری شد  وارد حرفه ی  داشت  که 

فعالیت داشت.

 ورود به دنیای سینما
بار در فیلم کوتاه و  اولین  برای  خسرو شکیبایی در سال ۱۳۵۳ 
۱۶ میلی متری به نام »کتیبه« به کارگردانی فریبرز صالح مقابل 
دوربین حاضر شد. اما در سال ۱۳۶۱ زمانی که در نمایش »شب 
بیست و یکم« مشغول بازی بود، توانست توجه مسعود کیمیایی را 
به خود جلب کند. کیمیایی او را برای بازی در نقش کوتاهی از فیلم 
»خط قرمز« انتخاب کرد. حضور در همین فیلم سبب ساز معرفی 

خسرو شکیبایی به عرصه ی سینما شد.
وی پس از تجربه ی فیلم خط قرمز تا سال ۱۳۶۸ در آثار متعددی 
بازی کرد که رابطه خوب، ترن و دزد و نویسنده از جمله آن فیلم 
به  »هامون«  فیلم  در  نقش  ایفای  گفت  توان  می  اما  هستند.  ها 
کارگردانی داریوش مهرجویی در سال ۱۳۶۸ نام خسرو شکیبایی را 
بر سر زبان ها انداخت. به گونه ای که برای بازی در این فیلم موفق 
به دریافت جایزه ی سیمرغ بلورین از هشتمین جشنواره ی فیلم 

فجر شد و نگاه هنرمندان، منتقدان و مردم را به خود جلب کرد.
خسرو شکیبایی پس از تجربه ی نقش حمید هامون دیگر نتوانست 

از کالبد این نقش خارج شود، و این کاراکتر را در انواع لباس ها و 
مدل های مختلف تکرار کرد. ولی باری دیگر توانایی های بی نظیر 
خود را در دو فضای کامال متفاوت در فیلم های کاغذ بی خط و 

کیمیا به نمایش گذاشت.
او این بار جایزه ی سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد 
در سیزدهمین جشنواره ی فیلم فجر را برای ایفای نقش در فیلم 
همچنین  کرد.  دریافت  درویش  احمدرضا  کارگردانی  به  »کیمیا« 
برنده ی جایزه ی ششمین جشن ماهنامه دنیای تصویر برای بازی 
خود  سیمرغ  ی  جایزه  سومین  و  شد؛  خط«  بی  »کاغذ  فیلم  در 
به  فصل«  »ساالد  فیلم  در  مشرقی  عادل  نقش  در  بازی  برای  را 

کارگردانی فریدون جیرانی به دست آورد.
خسرو شکیبایی موفق شد برای فیلم اتوبوس شب به کارگردانی 
کیومرث پوراحمد، »دیپلم افتخار« دریافت کند. او در سال ۱۳۸۳ 
مسعود  فیلم  در  حضورش  نخستین  از  سال   ۲۲ حدود  از  بعد 
کیمیایی، این بار در فیلم »حکم« در کنار استاد عزت اهلل انتظامی 

به ایفای نقش پرداخت.
تیر ۱۳۸۷ موفق شد در دومین جشن منتقدان  شکیبایی در ۹ 
سینمایی جایزه ی یکی از برترین بازیگران سی سال سینمای پس 
از انقالب را به خود اختصاص دهد. وی همچنین بازیگر و گوینده 

ی تیزر بیست و ششمین جشنواره ی فیلم فجر بود.
ورود به تلویزیون

داشت.  موفقی  حضور  نیز  تلویزیون  ی  عرصه  در  شکیبایی  خسرو 
در سال ۱۳۵۴ محمدرضا اصالنی، از خسرو شکیبایی برای بازی در 
از  دیگری  های  در سریال  کرد. سپس  دعوت  عیار«  سریال »سمک 
جمله مدرس، کوچک جنگلی، لحظه، روزی روزگاری، کاکتوس، خانه 

سبز، تفنگ سر پر، آواز مه و در کنار هم، به ایفای نقش پرداخت.
به  »پیوند«  داشت.  حضور  نیز  تلویزیونی  فیلم  چند  در  وی 
فیلم  ایفای نقش شکیبایی در  زاده آخرین  کارگردانی سعید عالم 
تلویزیونی بود. و آخرین فیلمی که از وی در تلویزیون به مناسبت 
روز پدر پخش شد، »آشیانه ای برای زندگی« به کارگردانی حمید 

طالقانی بود.
سایر فعالیت ها

تئاتر،  های  عرصه  در  هنرنمایی  بر  عالوه  استاد خسرو شکیبایی 

سینما و تلویزیون، برخی از اشعار شاعران نامی از جمله سهراب 
سپهری، فروغ فرخزاد، محمدرضا عبدالملکیان و سید علی صالحی 

را به صورت دکلمه های زیبایی اجرا کرده است.
زندگی خصوصی و درگذشت

تانیا  او  اول  همسر  است.  کرده  ازدواج  بار  دو  شکیبایی  خسرو 
»پوپک«  ها  آن  دختر  که  بود  تلویزیون  و  سینما  بازیگر  جوهری 
حاصل این ازدواج است. وی پس از جدایی، با پروین کوشیار ازدواج 

کرد. فرزند آن ها »پوریا« نام دارد.  
استاد خسرو شکیبایی مدت ها از عارضه سرطان کبد رنج می برد، 
سرانجام در ۴ صبح روز جمعه، ۲۸ تیرماه ۱۳۸۷ در سن ۶۴ سالگی 
از دنیا رفت.  پارسیان تهران  بیمارستان  اثر عارضه ی قلبی در  بر 

ایشان در بهشت زهرا در قطعه ی هنرمندان به خاک سپرده شد.
افتخارات و جوایز

در  مرد  اول  نقش  بازیگر  بهترین  بلورین  سیمرغ  جایزه  برنده 
هشتمین جشنواره فیلم فجر برای فیلم هامون – سال ۱۳۶۸

در  مرد  اول  نقش  بازیگر  بهترین  بلورین  سیمرغ  جایزه  برنده 
سیزدهمین جشنواره فیلم فجر برای فیلم کیمیا – سال ۱۳۷۳

در  مرد  مکمل  نقش  بازیگر  بهترین  بلورین  سیمرغ  جایزه  برنده 
بیست و سومین جشنواره فیلم فجر برای فیلم ساالد فصل – سال 

۱۳۸۳
فیلم  برای  مرد  اول  نقش  بازیگر  بهترین  افتخار  دیپلم  دریافت 

اتوبوس شب در – سال ۱۳۸۵
نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد برای 
فیلم یک بار برای همیشه در یازدهمین جشنواره فیلم فجر – سال 

۱۳۷۱
نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد برای 
فیلم سایه به سایه در پانزدهمین جشنواره فیلم فجر – سال ۱۳۷۵
نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد برای 
فیلم کاغذ بی خط در بیستمین جشنواره فیلم فجر – سال ۱۳۸۰

بازیگر منتخب ماندگارترین نقش تاریخ سینمای ایران برای بازی 
در نقش حمید هامون در فیلم هامون – سال ۱۳۸۳

برنده لوح زرین بهترین بازیگر مرد برای فیلم کاغذ بی خط – سال 
۱۳۸۲
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جامعیت قرآن کریم در بیان امام سجاد)ع(

نوشتاری در باب »فریدریش روکرت«، ایران شناس آلمانی؛  رزهای شرقی

سرویس مذهبی کرمان امروز
 

کریم  قرآن  تفسیر  بر  افراد  آگاه ترین  و  عالِم ترین  بیت)ع(  اهل 
هستند. پیامبرگرامی اسالم)ص(، پیش از رحلت بارها در سخنانی 
که به حدیث ثقلین مشهور شد، این نکته را یادآور شدند که مومنان 
برای دوری از گمراهی می بایست به قرآن و عترت تمسک جویند 
زیرا اهل  بیت )ع( در بهره گیری از این کتاب و تفسیر آن از هرگونه 
خطا و لغزشی مصون بوده و افزون بر تفسیر، بـر تأویل قرآن کریم 
و  درک   منبع   ترین  مهم  بیت)ع(  اهل  بنابراین  دارند.  احاطه  نیز 
فهم  بهتر آیات نورانی قرآن هستند. از این روی بررسی روایات و 
سیره معصومین)ع( در حوزه تفسیر، اصول آن، مبانی و روش های 
تفسیری اهمیت دارد. در میان امامان معصوم)ع( پیوند و انس امام 
امام  است.  مثال زدنی  و  آشکار  بر همگان  کریم  قرآن  با  سجاد)ع( 
و سیره  تابعان محسوب می شود  در عصر  تفسیر  معلم  سجاد)ع( 
ایشان تجلی آیات نورانی قرآن، معرف عظمت این کتاب آسمانی و 
مبین اهمیت آن در زندگی انسان است. روایات تفسیری امام زین 
العابدین)ع( افزون بر ۲۹۶ روایت به شمار می رود که گاه به شرح 
و تبیین آیات و گاه به موضوعات دیگر از جمله بیان علوم قرآن و 

تطبیق می پردازد.
مدینه  در  قمری  پنجم شعبان ۳۸  در  الحسین)ع(  بن  علی  امام 
علی)ع( جد  امام  زندگی  پایانی  و سال های  به جهان گشود  دیده 
بزرگوار خویش را درک کرد و به مدت ۲۳ سال از سرچشمه دانش 
جهان  شیعیان  پیشوای  چهارمین  شد.  مند  بهره  حسین)ع(  امام 
با بهره بردن از زبان دعا و خطابه به ارشاد و راهنمایی مردم می 
قالب  در  ایشان  شناسانه  معرفت  های  اندیشه  حاصل  و  پرداخت 
شده  گردآوری  کامله«  سجادیه  »صحیفه  کتاب  در  دعا  و  نیایش 
است. کتابی که اینک رهگشای بسیاری از پیروان راه حق در مسیر 

رسیدن به سعادت حقیقی است.
امام  پرداختن  در  اجـتماعی  و  سیاسی  شرایط  تأثیر   

سجاد)ع( بـه علوم قرآن
اموی  ظالم  حاکمان   حکومت   دوران  با  سـجاد)ع(  امام  امامت 
همراه بود. امویان سرآمد دشمنان اهل بیت)ع( بـودند که بارزترین 
نمود آن را در شکل گیری واقعه عاشورا می توان مشاهده کرد. در 
از طرف حکومت، مورد ظلم  بنی هاشم  و شیعیان   امویان،  دوران 
مراقبت  تحت  نیز  سجاد)ع(  امام  و  گرفتند  قرار  بسیاری  تعدی  و 
شیعیان  برای  گونه ای  به  شرایط  برد.  می  سر  به  حکومتی  شدید 
اگر در آن  باقر)ع(  امام   تعبیر  به   بود که   غیرقابل تحمل  و  سخت 
را  او  تا  بود  تر  راضی  گفتند،  می  کافر  یا  زندیق  فردی  به  زمان 
موقعیتی  به  دستیابی  برای  سجاد)ع(  امام  بنامند.  علی)ع(  شیعه  
در  را  تقیه  سیاست  خود،  رهـبری   وظـایف   انجام   جهت  مناسب 
پیش گرفت. از جمله مهم ترین دالیل پیشبرد این سیاست افزون 
امام)ع(  واقعی  یاران  تعداد  بودن  نامناسب، کم  بر  شرایط  سیاسی 
و تنها ماندن  ایشان  است که خود امام)ع( در روایتی به آن اشاره 
کرده است. همین شرایط سیاسی موجب شد که امام سجاد)ع( به 
ویژه  به   دینی  و  سیاسی  رهبری  جایگاه  از  نبودن  برخوردار  دلیل 
در ابتدای امامت  خویش، رهبری عـلمی و فـکری جمع بزرگی از 
جامعه اسالمی را بـه عهده گیرد. این هدف با پرداختن امام)ع( به 
علوم قرآن و تفسیر آن، کامیابی بیشتری داشت، زیرا قرآن مورد 
پذیرش همه مسلمانان بود و تبلیغات حکومت جبار نیز به ساحت 

آن آسیبی وارد نمی ساخت.
عباراتی  با  امام سجاد)ع(  های  از خطبه  بسیاری  دیگر  از طرفی 
نشان  که   است   همراه  عباداهلل  و  المومنون  ایها  الناس،  ایها  نظیر 
می دهد، مخاطبان آن حضرت)ع(، فقط شیعیان و پیروان خاص 

امام)ع( نبوده اند، بلکه دیگران نیز از آن سخنان استفاده می کرده 
پیامبر)ص(  ایـن خطبه ها که جمعه ها در مسجد  از  اند. در یکی 
ایراد می شد به بیش از ۱۰ آیه از کالم اهلل مجید استناد شده است 
که گاه تفسیر نیز شـده اند. این روش در کنار شخصیت واالی امام 
سجاد)ع(، موجب  شـد تا بـسیاری از فرقه های اسالمی نام ایشان را 
در شمار بزرگان خود ذکر کنند. دلیل دیـگری   که  اهمیت  پرداختن 
سازد،  می  روشن  را  آن  معارف   تبیین   و  قرآن   تفسیر  به  امام)ع( 
شرایط ویژه اجتماعی عصر حـیات ایشان بود. در ۵۰ سال ابتدای 
دوره اموی، اوضاع خالفت نسبت به  عهد صحابه  به کلی تغییر پیدا 
کرد. دلیل این امر از طرفی عدم  برخورداری معاویه و جانشینانش 
عدم  و همچنین  مقام خـالفت  مناسب  و سیاسی  دینی  از سوابق 
پایبندی بـه موازین  اسالمی و سود بردن از دین برای منافع دنیوی 
بود. انحراف حکام اموی، هم زمان با امامت امام سجاد)ع( به اوج 
خود رسیده بود به گونه ای که در بیشتر منابع تاریخی  به  بی  بند و 
بـاری یزید دومین خلیفه اموی، اشاره شده است. به دنبال ظـهور 
فساد و انحراف  در میان حاکمان در این دوره بسیاری از احکام و 
این  حکومت،  سایه   در  و  دگرگون  شد  یا  کمرنگ  اسالمی  اصول 
تربیت دینی افراد تخریب شد و مکه و مدینه که مرکز دینی جهان 
اسالم به  شمار می آمد در آن عصر بـه مرکز رفاه زدگی، غنا و بی 
بندوباری تبدیل شد. به  همین  دلیل، امام زین العابدین )ع( رویکرد 
خاصی به قرآن و پیوند دادن معارف و اصول راستین آن با زندگی  

مسلمانان  داشت.
جایگاه  قرآن  در سیره امام سجاد)ع(

رفتار و منش امام سجاد)ع( که تجسم اسالم ناب بود در فضای 
ناسالم  آن  عصر چنان مورد توجه قرار گرفت که کمتر تاریخ نگار 
است.  مانده  غـافل  آن  جـزء  به  جـزء  بررسی   از  نویسی  تذکره  و 
زین  نام   آن،  موجب  بـه  که  است  مثال  بی  امام سجاد)ع(  عبادت 
العابدین  بر ایشان نهاده شد و مهم ترین تأثیر اجتماعی این عبادت 
ها ایجاد پیوند دوباره  مردم  با پروردگار بود. یکی از مهمترین  جنبه 
که  است  کریم  قرآن  با  انس  و  پیوند  ایشان،  عبادی  زندگی  های  
امام  اشاره شده  است.  به آن  بسیاری  اخبار  و  تاریخ  در کتاب های 
سجاد)ع(، عاشق تالوت قرآن  بود و چنان لذتی  از همراهی  بـا قـرآن 
می برد که هیچ لذتی  به  پای آن نمی رسید. ایشان خود در این باره 
می فرماید: اگر همه مردم  که  میان مشرق و مغرب هستند، بمیرند 
تا زمانی که قرآن با من  است از تنهایی هراسی ندارم. امـام زیـن 

کریم  قرآن  تالوت  در  افراد  صداترین  خوش  از  یکی  العابدین)ع( 
بود. طنین  صوت زیـبای قـرآن ایـشان در فضای  مسموم  آن عصر، 

همگان  را به اندکی درنگ و تأمل  وامی داشت.
امام سجاد)ع(، هنگام تالوت قرآن  نیز مثال زدنی   تفکر و تعمق 
اسـت به گـونه ای که راویان نتوانسته اند از ذکر آن  چشم پوشی  
زمان  در  آیات  مفاهیم  به  امام)ع(  دقت  از  نشان  روایت  ها  کنند. 
تـالوت  است و به  همچنان نشان می دهد که امام)ع( سعی داشت، 
شیوه صحیح تالوت قرآن در کنـار تـعمق در آن را به هم عصران 
آیـات   ذیـل   را  تفسیری  نکاتی  ایـن،  بـر  افزون  و  بیاموزد  خویش 

گوشزد کند.
در زمانه ای  که فساد، تـجمل پرستی و گـمراهی، جـانشین اسالم 
عاملین   از  کاملی  نمونه  سجاد)ع(  امام  بود،  شـده  محمدی  ناب 
آن  نورانی  آیات  تجلی  ایشان  سیره  و  رفت  می  به شمار  قرآن  به 
محسوب می شد. عمل، کردار و سخنان امام )ع( به گونه ای  اسـت 
که دیـگران از جـمله مـعصومان دیـگر برای تفسیر آیـات به عمل 
این، چهارمین پیشوای شیعیان  بر  افزون  ایشان اشاره می کردند. 
ارشاد،  چون  روشی  هر  از  تا  کرد  می  را  خود  تالش  تمام  جهان 
انسان  زندگی  در  قرآن  اهمیت  تبیین  به  مناجات  و  دعا  موعظه، 

بپردازد و مردم را به پناه آوردن به قرآن دعوت کند.
صحیفه سجادیه، سرشار از توصیف های زیبا و عالمانه امام 

سجاد)ع(
افزون بر مواعظ، دعاهای  چهارمین پیشوای شیعیان که  در قالب 
و  زیبا  توصیف های  از  سرشار  نیز  اند،  آمده  گرد  سجادیه  صحیفه 
عالمانه امام سجاد)ع( در ارتباط با قرآن و تأثیر آن در زندگی دنیوی 
و اخروی است. بارزترین نمود این مطلب را می توان  در دعای ۴۲ 
در  کرد.  مشاهده  قرآن  ختم  دعای  به  مـوسوم  سجادیه  صـحیفه 
از  با بهره گیری  امام همام)ع(  این  فراز آغازین این دعای شریف، 
مضامین و عبارات قرآنی و تـفصیل پاره ای از آنها به توصیف و بیان 

ویژگی های قرآن پرداخته است.
از بیان صفات  قـرآن  و نقش روشنگر آن در  امام سجاد)ع( پس 
زندگی انسان، ما را به دقت در اهمیت  عمل  به مضامین قرآنی در 
کنار علم به  آنها فرا می خواند و در قالب مناجات می فرماید: بارالها! 
همچنان  که ما را به تالوت  قرآن  یاری دادی  و به  عبارات  نیکویش 
ناهنجاری و لکنت زبان ما برگرفتی، اینک  ما را از افرادی قرار ده 
که در نگهداشت  و حـراست او، آن سان که شایسته اوست ، سعی 

می ورزند.
همچنین امـام سـجاد)ع( در علوم قرآن و معارف آن، مرجع بـود 

و عـالمان بـزرگ، درباره  قرآن  از ایشان می پرسیدند.
آموزش  تـفسیر و اصول قرآن در سـیره  امام  سجاد)ع(

امام زین العابدین)ع( از مفسران بزرگ و تأثیرگذار زمان خود به 
شمار می روند. روایـات تـفسیری که از این امام همام)ع( به دست 
آیات   تفسیر  کنار  در  ایشان  که  دهد  می  نشان  است،   رسیده  ما 
مسلمانان  به  را  قرآن  تفسیر  صحیح  شـیوه  تا  کوشید  می  قرآن، 
نظیر  منابعی  به  تفسیر  در  العابدین)ع(  زین  امام  استناد  بیاموزد. 
زبان عرب،  عرفی  اصول  از خود،  پیـش  احادیث معصومین  قرآن، 
کالم  زیرا  است،  امر  همین  دهنده   عقلی،  نشان  اصول  و  تاریخ 
مـعصومان)ع( وحیانی و ذات سخن آنها در تفسیر قرآن منبع است 

و نیازی به  ارایه منبع، برای پذیرش کالم آنها نیست.
بـه   را  مردم  صحیح،  تفسیر  آموزش  مسیر  در  سجاد)ع(  امام 
پنداشتن  مخاطب  و  زمان  شرایط  بر  قرآن  آیات  صحیح  تـطبیق 
خویش هنگام تالوت آیات  کتاب الهی فرامی خواند و در این باره  از 
امام)ع( چنین روایت شده است: حذر کنید از آنچه خدا شما را بر 
حذر داشته و پند گیرید از آنچه با ستمکاران کرده و در قرآن ثبت 
است و در امان نباشید از این  که پاره ای از آن چه به ستمکاران 

وعـده کرده اسـت، بر شما فرود آید.
این  روایت  اهمیت توجه به مفهوم عام آیات قرآن، حتی آیاتی را 
که در شأن ظالمان نـازل شده است، بیان و تأکید می کند که آیات 
قرآن کریم منحصر بـه مورد نزول نیست  و برای  پندگرفتن تـمام 

انـسان ها و جاری شدن در تمام مکان ها نازل شده است.
امام سجاد)ع( در کنار آموزش روش صحیح تـفسیر، برداشت های 
ناصحیح مسلمانان از قرآن را اصالح می کرد و شبهات ذهـنی  آنها 
را با اسـتناد بـه آیات قرآن  پاسخ  مـی گفت. تفسیر امام)ع( ذیل 
برخی آیات، به ویژه تعدادی از آیات هم جوار، نـشان مـی دهد که  
تبیین  و  قـرآن  تفسیر  پیرامون  به بحث  را  ایشان  جلسات خاصی 

جزء به جزء آیات اخـتصاص  داده اند.
به  قرآن  تفسیر  است که   این  از  روایات، حاکی  این دسته   وجود 
وسیله امام  سجاد)ع(، گاه در جلسات خاصی که برای  همین  منظور 
تشکیل می شده، صورت می گرفته است. همچنین بـرخی روایات، 
حاکی از این  است  که جلسات تفسیری امام سجاد)ع(، در کنار نقل 
احادیث رسول  خدا)ص( و در مسجد پیامبر)ص( صورت می پذیرفته 
است. امام  سجاد)ع( از جایگاه ویژه ای میان قاریان و مفسران قرآن 
برخوردار بود و شـاگردان برجسته ای در تفسیر قرآن از محضر امام 
زین  العابدین )ع( بهره برده اند. از جـمله این بزرگان، ابوحمزه ثابت 
بن دینار است که در مفسر بودن او شکی نیست زیرا افزون براینکه 
در تفاسیر، آراء و روایات تفسیری از وی  نقل شده، جمعی از کتاب 

شناسان، کتاب  تفسیری برای وی ذکر کرده اند.
بیش  سجاد)ع(  امام  تفسیری  روایات  آماری،  بررسی  یک  طبق 
با مضامینی  آنها  تعداد  این روایات و  انواع  از ۲۹۶روایت است که 
همچون روایات تفسیری، روایات استناد و اقتباس، روایات  جدی  و 
تطبیق، روایات علوم قرآن، روایات احکام و روایات عمل به مضمون 
روایات  تعداد  که  شود  می  روشن  دقت  کمی  با  دارد.  وجود  آیه، 
جری، تطبیق، استناد و اقتباس در مجموع، بسیار بـیشتر از روایات 
تفسیری است. این نکته تالش امـام سجاد)ع( برای تطبیق  آیات  
نورانی  کالم الهی با زمان خویش  و نزدیک  ساختن  مفاهیم آن به 
زندگی مردم آن عصر را نشان می دهد. از نکات قـابل تأمل دیگر 
این است که بسیاری از این روایات در پاسخ به پرسش یا برطرف 
کردن  شبهه ای  مطرح  شده اند. این نـکته، اهـتمام امـام)ع( را بر 
ثابت  خویش،  عصران  هم  به  پاسخ  در  قرآنی   استنادهای  بر  تکیه 

می کند.
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او را پدر شرق شناسِی آکادمیِک آلمان می دانند. اگرچه زبان های 
اما  می دانست،  ممکن  حالت  بهترین  به  را  ترکی  و  عربی  فارسی، 

هیچ گاه به مشرق زمین سفر نکرد.
مه   ۱۶ در  که   )Friedrich Rückert( روکرت«  "فریدریش 
۱۷۸۸ در شهر شواینفورت )Schweinfurt( متولد شد و در ۳۱ 
ژانویه ۱۸۶۶ در شهر کوبورگ )Coburg( درگذشت، اهل ایالت 
ازسوی  آلمانی  اشغال  با  مصادف  که  جوانی اش  بود.  آلمان  بایرِن 
ناپلئون بناپارت، امپراتور فرانسه بود، سرگرم سرایش اشعار میهنی 

و سیاسی بود.
بعد،  و  حقوق  آلمان،  ووتسبورگ  دانشگاه  در  آنکه  از  پس 
 ۱۸۱۸ سال  در  و  گذراند  ایتالیا  در  را  مدتی  خواند،  زبان شناسی 
راهی اتریش شد. در وین بود که نخستین جرقه های آشنایی اش با 
جهان شرق در او زده شد که البته سبب ساز آن، »یوزف فون هامر 
بود.   )Joseph von Hammer-Purgstall( پورگشتال" 
آکادمی  پایه گذاران  از  که  اتریشی  ایران شناس  و  شرق شناس  این 
علوم اتریش و موسسه ایران شناسِی آن است و غزلیات حافظ را هم 

به آلمانی ترجمه کرده است، در آن زمان شهرت بسیار داشت و به 
او فارسی و عربی آموخت.

  زادگاه روکرت در شهر شواینفورت
تحت تاثیر همین برخورد، بخش هایی از شاهنامه فردوسی را به 
آلمانی ترجمه کرد. جز این روکرت، مجموعه ای از غزلیات خود را 
کرد  منتشر   )Oestliche Rosen( شرقی"  »ُرزهای  عنوان  با 
بود  بلخی  موالنا جالل الدین محمد  از »غزلیات شمِس«  ملهم  که 
گوته  ولفگانگ  یوهان  غربی-شرقِی«  »دیوان  با  همزمان  تقریبا  و 
منتشر شد که آن هم برگرفته از غزلیات حافظ است اما تا حدی در 

سایه آن قرار گرفت.
او دو سال بعد یعنی در سال ۱۸۲۴، فرازهایی از قرآن را به آلمانی 
ترجمه کرد که گفته  می شود از حیث زبان شناسی، اثری قابل توجه 
در زبان آلمانی است. اگرچه ناگفته پیداست که نمی تواند مطابق با 
متن قرآن باشد اما همین اتفاق یعنی انتقال شعرگونه قرآن از عربی 

به آلمانی رخدادی شگفت انگیز بود.
"آنه ماری شیمل" )Annemarie Schimmel(، موالناپژوه 
و شرق شناس آلمانی که خود را مدیون او می داند، در اکتبر سال 
همان  در  روکرت  قرآِن  نسخه  کامل ترین  انتشار  از  پس  و   ۱۹۹۵
چاپ  به  آلگماینه  فرانکفورتر  روزنامه  در  که  مقاله ای  طی  سال، 

مطالعه  با  خواننده  است  معتقد  ترجمه  این  درباره  است  رسیده 
ترجمه روکرت عالوه بر تصویری که از سبک متن اصلی به دست 
می آورد، در می یابد که آیات قرآن می توانند به گونه های مختلفی 
بر  بنا  اشاره می کند  نیز  دیگری  در بخش  تفسیر شوند. همچنین 
اعتقاد مسلمانان نمی شود یک »ترجمه« از قرآن ارائه داد؛ به نظر 
کتاب محسوب  این  به  ورود  برای  روکرت شروع خوبی  ترجمه  او 

می شود.
Friedrich-( در این اثنا یعنی در سال ۱۸۲۶، به دانشگاه ارالنگن

 )Alexander Universität Erlangen-Nürnberg
این رشته را در دانشگاه های  با آغاز تدریس شرق شناسی،  رفت و 

آلمان بنیان نهاد.
  کارگاه روکرت در شهر کوبورگ

کرد  کاری  سعدی  برای  این،  جز  اما  آلمانی  ایران شناس  این 
کارستان؛ اشعار »گلستان« را به آلمانی برگرداند که البته سی سال 
پس از مرگ او نشر یافت. این اتفاق برای ترجمه اش از »بوستان« 
هم افتاد و وقتی متن کامل آلمانی آن انتشار یافت که او شانزده 
از روکرت هم  بیست وهفت سال پس  بود.  سال پیشش درگذشته 
قسمت هایی  رسید.  طبع  به  شیراز  شیخ  غزلیاتی  ترجمه  که  بود 
از »رباعیات« خیام و »هفت پیکر« نظامی را هم البته باید به آثار 

روکرت عالوه کرد.
چینی،  سانسکریت،  چون  دیگری  شرقی  زبان های  که  روکرت 
هندی، التین و یونانی باستان را به خوبی می دانست، در باب کیفیت 
»مقامات  از  او  ترجمه  که  است  کافی  نکته  همین  ترجمه هایش 
»سیلوستر  که  بود  چنان خوب  حریری  قاسم بن علی  اثر  حریری« 
به  فرانسوی  )Silvestre de sacy(، شرق شناس  دو ساسی" 
به خواندن متن عربی دشوار  نیازی  بود، دیگر  دانشجویانش گفته 
مقامات ندارند، زیرا ترجمه روکرت به خوبی مفهوم و حس آن اثر 

را به خوانندگان منتقل می کند.
و  شواینفورت  شهرهای  در  ترتیب  به  روکرت  کارگاه  و  زادگاه 
کوبورِگ آلمان حفظ شده و به موزه بدل شده است. همچنین به 
نامش و یادش، بنیادی با نام »فریدریش روکرت« شکل گرفته که 
هر سه سال یک بار، جایزه ای ادبی به برگزیده ای که طبق ضوابط آن 
این  اهدا می کند و در شهر کوبورگ مستقر است و میراث  است، 
ایران شناس آلمانی را برقرار داشته است. در ایران نیز، یکصدویکمین 
شب از شب های مجله بخارا به او اختصاص داشت که دوشنبه ۲۹ 
آبان ۱۳۹۱ در کانون زبان فارسی و با حضور »برند اربل«، سفیر 

وقت آلمان در ایران برگزار شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
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کدام مشاغل می توانند از ۲۳ فروردین کار کنند؟

بازپرداخت وام ازدواج در شرایط فعلی منتفی است

در  صمت  وزیر  قائم مقام  خیابانی،  مدرس  حسین 
بیماری  گفت:  خبر  شبکه  در  امشب«  »تیتر  برنامه 
کرونا عالوه بر ابعاد بهداشتی، در سایر ابعاد اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و حتی مذهبی کشور نیز تأثیراتی 
را به جای گذاشته و بر این اساس، ضرورت دارد در 
مسیر مقابله با این بیماری، به پروتکل های بهداشتی 

توجه و دقت نظر کافی صورت گیرد.
بر  منطبق  حتمًا  کم ریسک  صنوف  فعالیت 

پروتکل های بهداشتی خواهد بود
وی افزود: در این میان خوشبختانه مرحله اول طرح 
فاصله گذاری اجتماعی، با همکاری بسیاری از اصناف، 
خوبی  به  کشور  در  فعال  کارهای  و  کسب  و  کسبه 
اجرایی شده و همچنان که اصناف در ایام پایانی سال 
و با توجه به اهمیت بازار شب عید، همکاری بسیار 
خوب و گسترده ای با دولت داشتند، در مرحله دوم 
به صورت  است  قرار  که  نیز  اجتماعی  فاصله گذاری 
خواهند  فعالیت  اجازه  شود،  پیاده سازی  هوشمند 
داشت که البته شامل آن دسته از کسب و کارهایی 
خواهد شد که فعالیت آنها از ریسک کمتری برخوردار 
ا ست. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: 
در مرحله دوم اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، 
مشاغل و کسب و کارهایی که دارای ریسک فعالیت 
در  که  یافت  نخواهند  فعالیت  اجازه  هستند،  باالیی 
زمره این کسب و کارها، فعالیت باشگاه های ورزشی، 
مراکز  و  رستوران ها  پذیرایی،  تاالرهای  آرایشگاه ها، 
این در شرایطی است  قرار می گیرد؛  پرتردد  تجاری 
که حتی صنوفی هم که اجازه فعالیت دارند، مکلفند 
وزارت  بهداشتی  پروتکل های  و  ضوابط  با  مطابق  تا 

بهداشت و درمان فعالیت نمایند.
فاصله گذاری  طرح  اول  مرحله  در  کرد:  تصریح  وی 
اجتماعی نیز، آن بخش از کسب و کارهای ضروری 
نیز  و  مردم  زندگی  روزانه  مایحتاج  تأمین کننده  که 
تأمین تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی بودند، به 
رعایت  با  نیز،  دوم  مرحله  در  و  دادند  ادامه  فعالیت 
به  بهداشتی، همچنان می توانند  پروتکل های  همین 

فعالیت خود ادامه دهند.
تدوین  حال  در  فعالیت  برای  مجاز  صنوف  فهرست 

است

از  دسته  آن  فهرست  خیابانی،  مدرس  گفته  به 
دوم  مرحله  در  فعالیت  امکان  که  صنفی  واحدهای 
فاصله گذاری اجتماعی خواهند یافت، از سوی اتاق 
مرتبط،  دستگاه های  سایر  و  صمت  وزارت  اصناف، 
با  اینکه همچنان  نهایی شدن است؛ ضمن  در حال 
تعریف میزان ریسک فعالیت، بقیه کسب و کارها نیز 
وزارت  نظر  با  البته  و  پلکانی  به صورت  و  تدریج  به 
فهرست  این  به  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 

اضافه می شوند.
به  اشاره  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  قائم مقام 
فعالیت ۷.۵ میلیون شاغل مستقیم در شبکه صنفی 
کشور ادامه داد: باید در طرح فاصله گذاری اجتماعی 
هوشمند، اثرات تصمیمات بر این قشر را لحاظ کرد، 
چراکه این حوزه حدود ۱۸.۵ میلیون نفر از جمعیت 
این  در  تصمیم  گونه  هر  و  می شود  شامل  را  کشور 
رابطه باید با لحاظ کردن تمامی مالحظات اجتماعی 

صورت گیرد.
این  ابعاد  تمامی  به  ملی  و  جامع  نگاه  خواستار  وی 
طرح شد و گفت: البته هنر ستاد مقابله با کرونا نیز 
همین است؛ همانطور که فعالیت واحدهای پرتردد و 

پرریسک، همچنان ممنوع اعالم شده است.
واحدهای  تک  تک  در  باید  بهداشتی  پروتکل های 

تولیدی و صنفی رعایت شود
رعایت  به  الزام  اینکه  بیان  با  خیابانی  مدرس 
و  صنفی  واحد  مسئول  سوی  از  بهداشتی  پروتکل 
همچنین  و  آنها  استفاده  مورد  ابزارهای  تولیدی،  یا 
مشتریان این واحدها است، خاطرنشان کرد: تمامی 
پروتکل های  چارچوب  در  باید  ذی نفعان،  و  افراد 
البته  و  کرده  عمل  تخصصی  و  عمومی  بهداشتی 
دید  معرض  در  نیز  را  بهداشتی  دستورالعمل های 
عموم قرار دهند؛ به خصوص اینکه بازرسان اصناف، 
مصرف کنندگان  حمایت  سازمان  و  بهداشت  وزارت 
به  پروتکل ها،  این  اجرای  بر حسن  تولیدکنندگان  و 

دقت نظارت خواهند داشت.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نیز مکلف هستند  البته خود مردم  خاطرنشان کرد: 
پروتکل های  اجرای  نحوه  و  مشاغل  خصوص  در 
و  باشند  نظارت کافی داشته  و  نظر  بهداشتی، دقت 

در صورت وجود تخلف یا عدم رعایت ضوابط از سوی 
هر واحد صنفی، ضمن عدم مراجعه به این واحدهای 
و  بازرسی  بخش  به  نظارت  جهت  را  موارد  صنفی، 
رسیدگی به شکایات اتاق اصناف و سایر دستگاه های 

ناظر گزارش دهند..
مدرس خیابانی ادامه داد: همچنین در این طرح مقرر 
نیز  کارها  و  و کسب  متصدیان صنفی  خود  تا  شده 
پروتکل ها و ضوابط بهداشتی تعریف شده را به طور 
کامل رعایت کنند؛ به هر حال قدر مسلم آن است 
که نظارت ها به دقت صورت خواهد گرفت و به شدت 

با متخلفان برخورد می شود.
 ۱۶ شنبه  از  اینترنتی  فروش  دوم  مرحله 

فروردین آغاز شد
صنعت،  وزارت  تمهیدات  از  دیگری  بخش  در  وی 
معدن و تجارت برای جلوگیری از ضرر و زیان اصناف 
و آن دسته از واحدهای صنفی خبر داد که به دلیل 
شیوع ویروس کرونا فعالیت آنها متوقف شده است و 
گفت: با تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت برگزاری فروش اینترنتی در 
قالب یک جشنواره تدارک دیده شده بود که مرحله 

دوم آن از شنبه ۱۶ فروردین ۹۹ آغاز شده است.
مدرس خیابانی گفت: در بخش اصناف، اجرای طرح 
فروش اینترنتی را به این دلیل آغاز کردیم تا عالوه 
بر اینکه مردم در منازل بمانند و به شکستن زنجیره 
شیوع ویروس کرونا کمک نمایند، بلکه زمینه ای برای 

تأمین مایحتاج مورد نیاز آنها و نیز رونق بخشی به 
کسب و کارهای صنفی فراهم شود که خوشبختانه با 

استقبال مردم و نیز اصناف مواجه شد.
وی با اشاره به آمارهای فزاینده میزان فروش اینترنتی 
در واحدهای صنفی مشارکت کننده در اجرای این 
طرح، خاطرنشان کرد: برای حمایت و تشویق کسب 
و کارها برای حضور در این جشنواره فروش اینترنتی، 
نیز  و  مالیات  تخفیف  از جمله  پیشنهادات حمایتی 
سهمیه سوخت و مواردی از این دست ارائه کردیم 
چراکه بر این باوریم اثرات فروش اینترنتی در آینده 

اقتصاد کشور مؤثر خواهد بود.
تولید  حوزه  در  اکنون  هم  گفت:  خیابانی  مدرس 
مستقیم  شاغل  نفر  میلیون  نیم  و  دو  حدود  کشور 
صنایع  در  آنها  درصد   ۵۰ حدود  که  دارد  وجود 
در صنایع کوچک  آن  دیگر  و بخش عمده  متوسط 
فعال هستند، ضمن اینکه در بخش اصناف تعدادی 
از نیروها به عنوان کارگران روزمزد فعال هستند که 
در یک نگاه جامع االطراف، در طرح فاصله گذاری 
شدن  فعال  با  نیروها  این  معشیت  تأمین  هوشمند 
این واحدهای صنفی به چرخه کار وارد خواهند شد.
شده  تولید  کاالهای  بتوانیم  اینکه  برای  افزود:  وی 
باید  کنیم،  عرضه  مردم  به  را  واحدهای صنعتی  در 
چارچوب مشخصی،  یک  با  کننده  مشارکت  اصناف 
فعال باشند تا بتوانیم سیکل فعالیت و معیشت مردم 

را حفظ کنیم.

محمد مهدی تندگویان معاون امور جوانان وزارت 
ورزش و جوانان درباره اقدامات این مجموعه در هفته 
جوان، اظهار کرد: با توجه به شرایط ناشی از شیوع 
به  را  امسال  جوان  هفته  کشور،  در  کرونا  ویروس 

سمت فضای مجازی پیش بردیم.
او با بیان اینکه مجمع ملی جوانان، مجامع استانی، 
همه  کشور  جوانان  تشکل های  و  جوانان  سمن های 
در  را  نشست ها  و  کارگاه ها  آموزشها،  ها،  برنامه 
گفت:  کرد،  خواهند  برگزار  خود  مجازی  شبکه های 
در قالب فضای مجازی، برنامه های زنده برای ارتباط 
با جوانان و گوش دادن به درد دل های آن ها برنامه 
برنامه ها  این  در  نیز  مسئوالن  که  است  شده  ریزی 
حضور خواهند داشت و به جوانان پاسخ خواهند داد.
 تندگویان افزود: همه دفاتر مشاوره ازدواج و خانواده 
روانی  و  اجتماعی  آسیب های  دفع  منظور  به  کشور 
تعامالت  در  مشکالت  و  کرونا  بیماری  از  ناشی 

خانوادگی ناشی از ماندن در خانه، آماده هستند تا در 
هفته جوان به صورت آنالین و رایگان به متقاضیان 

مشاوره دهند.
او با بیان اینکه ما در سال گذشته سن جوانی را بین 
۱۸ تا ۳۵ سال اعالم کردیم، ادامه داد: در حال حاضر 
از بین جوانان، ۴۲ درصد از مردان ۶۲ درصد از زنان 

متاهل هستند.
حال  در  ما  نگرانی  کرد:  تاکید  جوانان  امور  معاون 
حاضر این است که میزان تجرد قطعی مردان و زنان 

افزایش یافته است.
برخی  عقیده  به  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  او 
مشکالت اقتصادی مسکن و اشتغال از جمله موارد 
مشکل  بنده  نظر  از  گفت:  است،  دیرهنگام  ازدواج 
در  است،  مهارت  جوانان  دیرهنگام  ازدواج  اصلی 
را کسب  امروز مهارت های الزم  حال حاضر جوانان 
نکردند و تعهد پذیر نیستند. تندگویان با بیان اینکه 

آموزشی  پرورش و سیستم  و  راستا آموزش  این  در 
آموزش  از  کار شد، گفت: ۴۰ درصد  به  باید دست 
کسب  و  مهارت آموزی  به  باید  آموزشی  سیستم  در 
مهارت اختصاص داده شود، جوان هایی هستند که با 
وجود داشتن شغل و مسکن حاضر به ازدواج نیستند 

چرا که حوصله تعهد پذیری را ندارند.
باید  این راستا  اینکه در  بیان  با  امور جوانان  معاون 
مسئولیت پذیری مهارت های زندگی و کنترل خشم 
معظم  مقام  گفت:  شود،  داده  آموزش  جوانان  به 
جوانان  مهارت آموزی  به  زمینه  این  در  هم  رهبری 

بسیار تاکید دارند.
سرباز  هزار   ۱۶  ،۹۸ سال  در  کرد:  تصریح  او 
پایه اشتغال را در  مهارت های زندگی و مهارت های 

۸۰ ساعت آموزش دادیم.
معاون امور جوانان با بیان اینکه وام ازدواج در سال 
۹۹ برای هریک از زوجین ۵۰ میلیون تومان است، 

 ۴ بهره  با  و  ساله   ۷ ازدواج  وام  بازپرداخت  گفت: 
درصد و داشتن یک ضامن محقق می شود.

میلیارد  هزار   ۳۰ امسال  اینکه  بیان  با  تندگویان 
تومان وام به زوجین پرداخت می شود، عنوان کرد: 
از سال ۹۶ هیچ یک از زوجین پشت نوبت دریافت 
زوجین  درخواست  محض  به  و  نیستند  ازدواج  وام 
و تکمیل پرونده ظرف یک ماه وام ازدواج به آن ها 

پرداخت می شود.
او با بیان اینکه با توجه به شرایط پیش آمده اعالم 
این  قبال  که  زوجینی  ازدواج  وام  بازپرداخت  شد 
وام را دریافت کردند در ماه های اسفند فروردین و 
اردیبهشت دریافت نخواهد شد، تاکید کرد: جوانانی 
حسابشان  از  ماه ها  این  اقساط  حاضر  حال  در  که 
کم شده است حتماً برای پیگیری به سامانه وزارت 
ورزش و جوانان مراجعه کنند تا ما از شبکه بانکی 

این مشکل را پیگیری کنیم.

چهار  گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
میلیون نفر از افراد فاقد درآمد ثابت در کشور از 
تسهیالت خرید اعتباری کاال تا سقف دو میلیون 

تومان بهره مند خواهند شد.
محمد شریعتمداری در گفتگوی ویدئو کنفرانس 
اظهارکرد:  گلستان  کرونای  با  مقابله  جلسه  با 
در  ثابت  درآمد  فاقد  افراد  از  نفر  میلیون  چهار 
کشور از تسهیالت خرید اعتباری کاال تا سقف 

دو میلیون تومان بهره مند خواهند شد.
با  هماهنگی  با  افزود:  گلستان  معین  وزیر 
درآمد  فاقد  که  افراد  این  کشور  استانداری های 
دریافت  از  و  شناسایی  هستند  ثابت  شغل  و 
تسهیالت که به صورت کارت های اعتباری خرید 

است بهره مند خواهند شد.

از جمعیت  نفر  شریعتمداری گفت: سه میلیون 
و  داشته  را  درآمدی  میزان  کمترین  که  کشور 
بین  مبلغی  نبودند،  نهادی  هیچ  بگیر  مستمری 
۲۰۰ الی ۶۰۰ هزار تومان به حساب آنها واریز 
واحدهای  از  برخی  داد:  ادامه  وی  است.  شده 
دچار  کرونا  بروز  سبب  به  هم  کشور  تولیدی 
خسارت هایی شده اند که دولت برای جبران این 

خسارت ها برنامه ریزی کرده است.
 ۱۲ سود  با  وام هایی  اظهارکرد:  شریعتمداری 
تا  شده  بینی  پیش  واحدها  این  برای  درصد 
جبران  را  خود  خسارت های  از  بخشی  بتوانند 
پرداخت حقوق و دستمزد  زمینه  و مشکلی در 

پرسنل خود نداشته باشند.
استمرار  خصوص  در  مصوباتی  گفت:  وی 

این  بدهی های مالیاتی و پرداخت تسهیالت در 
بخش در نظر گرفته شده و تعویق پرداخت بیمه 
به مدت سه  این رسته ها  برای  تأمین اجتماعی 

ماه هم اختصاص یافته است.
کرد:  بیان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
افرادی که به سبب کرونا بیکار شده و شغل خود 
را از دست داده اند هم باید در سامانه مربوطه 
ثبت نام کنند تا بتوانیم مقدمات پرداخت بیمه 

بیکاری آنها فراهم کنیم.
شریعتمداری به زحمات مدیران گلستان در مهار 
بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: با تالش جهادی 
کننده  مراجعه  بیماران  تعداد  دستگاه های  همه 
به مراکز درمانی این استان از ۲۰۰ نفر در روز به 

۵۰ نفر کاهش یافته است.

افزایش  میر  و  مرگ  کاهش  کرد:  تصریح  وی 
بهبودی و کاهش مراجعه نشان دهنده آن است 
که توفیق خوبی در استان رقم خورده که نشان 

از همراهی و همدلی همه مدیران استان است.
شریعتمداری گفت: کاهش شدت شیوع بیماری 
فاصله  بهداشتی  موارد  که  شود  سبب  نباید 
فراموش  را  ماندن  خانه  در  و  اجتماعی  گذاری 
از  عبور  بگیریم  هیجانی  تصمیمات  اگر  کنیم، 

پیک کرونا سخت خواهد شد.
در  معلول  و  سالمند  هزار   ۴۹ کرد:  بیان  وی 
مراکز شبانه روزی بهزیستی در کشور نگهداری 
به  نفر   ۲۰۰ تنها  میزان  این  از  که  می شوند 
دهنده  نشان  که  اند  شده  مبتال  کرونا  بیماری 

عزم دستگاه ها در حمایت از این قشر است.

کارت خرید دو میلیونی برای افراد فاقد درآمد ثابت

زمان تقریبی برگزاری 
امتحانات مدارس مشخص شد

علیرضا کمرئی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره 
درباره  تصمیم گیری  کرد؛  اظهار  کنکور ۹۹  برگزاری  تکلیف  تعیین 
برگزاری کنکور بر عهده سازمان سنجش است و تصمیم قطعی را 

شورای سنجش و پذیرش دانشجو می گیرد.
دانش  نهایی  امتحانات  پایان  با   ۹۹ کنکور  برگزاری  افزود:  وی 
آموزان پایه دوازدهم در ارتباط است و بنابراین ابتدا باید امتحانات 
از آن  تا پس  پایان برسد  به  پایه دوازدهم شروع و  دانش آموزان در 
بازگشایی  تابع  مساله  این  و  شود  برگزار   ۹۹ سال  سراسری  آزمون 

مدارس است.
امتحانات دانش آموزان خرداد ماه برگزار می شود

اینکه  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاون 
داشته  را  دانش آموزان  امتحانات  ماه  ایام خرداد  در  می کنیم  تصور 
ادامه می یابد  نیز  از تیرماه  امتحانات در بخش هایی  باشیم، گفت: 
و آزمون سراسری بعد از پایان امتحانات نهایی پایه دوازدهم برگزار 

خواهد شد.
حذف کنکور 99 گمانه زنی است

کمرئی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است آزمون سراسری 
دانشگاه ها  در  معدل  اساس  بر  داوطلبان  و  نشود  برگزار   ۹۹ سال 
باید  سنجش  سازمان  را  موضوع  این  کرد:  مطرح  شوند؟  پذیرش 
این سازمان مطرح  از سوی  به شکل رسمی  آنچه  و  مشخص کند 
شود، حجت است گمانه زنی هایی درباره شروع امتحانات و برگزاری 
سازمان  تصمیم گیری  برای  مرجع ذی صالح  اما  دارد  وجود  کنکور 

سنجش است.
کنکور 20 روز بعد از پایان امتحانات نهایی برگزار می شود

وی ادامه داد: بر اساس تصمیم اولیه ستاد ملی کرونا دو هفته یا ۲۰ 
روز بعد از پایان امتحانات پایه دوازدهم کنکور برگزار خواهد شد و تا 
به امروز موضوعی درباره حذف کنکور و جذب دانش آموزان از طریق 

معدل مطرح نیست.
آیا مدارس اول اردیبهشت باز می شوند؟

این  به  پاسخ  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاون 
پرسش که مدارس چه زمانی شروع به کار می کنند و آیا فعالیت 
آنها از اول اردیبهشت خواهد بود؟ گفت: تعطیلی مدارس در سطح 
بین الملل نظام های آموزشی دنیا را تحت تاثیر قرار داده است و ۸۰ 
درصد دانش آموزان با اخالل در آموزش مواجه شده اند در کشور ما 
نیز ۱۵ میلیون دانش آموز به دلیل شرایط موجود بالتکلیف هستند 
اما اولویت نخست ما تضمین سالمت دانش آموزان برای حضور در 
مدارس است و باید از طریق مراجع ذیصالح به نقطه تعادلی برسیم 
تا آموزش را جاری و سالمت قطعی دانش آموزان را هم تضمین کنیم.
کمرئی با اشاره به اینکه تا زمانی که از سالمت دانش آموزان اطمینان 
پیدا نکنیم اصراری برای بازگشت آنها به مدرسه نداریم، متذکر شد: 
را  سناریوهایی  عید  از  قبل  و  دارد  اهمیت  ما  برای  هم  آموزش ها 
طراحی کردیم به گونه ای که پس از بازگشایی مدارس یک ماه تا ۶ 
هفته به زمان آموزش اضافه شود اما هم اکنون تعطیالت به سمت 
پایان فروردین ماه رفته یا ممکن است اردیبهشت ماه را نیز تحت 

تاثیر قرار دهد و ما در تنگنای زمان قرار می گیریم.
وی ادامه داد: ۷۰ درصد آموزش ها تا اول اسفند ماه به دانش آموزان 
ایام  در  مجازی  و  تلویزیونی  شیوه  به  آموزش ها  و  است  شده  ارائه 
در  معلمان  مسئوالنه  حرکت  با  و  داشت  ادامه  مدارس  تعطیلی 

سراسر کشور آموزش دانش آموزان به شکل مستمر ادامه دارد.
کوتاه تر شدن زمان یا زوج و فرد شدن آموزش ها

این  به  پاسخ  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاون 
فاصله  توانید  می  آیا  شوند  باز  مدارس  باشد  قرار  اگر  که  پرسش 
ایمنی یک متر را ایجاد کنید؟ مطرح کرد :قطعاً پروتکل های وزارت 
بهداشت دارای اهمیت است و با توجه به سخت گیری ها برای اینکه 
دانش آموزان در مدرسه حضور یابند، اجرای آنها دشوار است و اگر 
قرار باشد آموزش و پرورش به دلیل اضطرارهایی که به وجود می آید 
دانش آموزان را در فضای آموزشی داشته باشد نمی توانیم در کالس 
درس ۳۵ متری با ۳۰ یا ۳۵ دانش آموز فاصله ایمنی را رعایت کنیم 
کند  تغییر  باید  دانش آموزان  حضور  برای  رویکردها  بنابراین 
آموزش ها  فرد شدن  و  زوج  به  و  کوتاهتر  آموزش  زمان  یعنی 

بیندیشیم.
مدارس  فعلی  شرایط  در  بهداشتی  پروتکل های  اجرای 

دشوار است
آموزش  برای  مختلف  از شهرهای  نیز  معلمان  کرد:  بیان  وی 
تامین می شوند ممکن است در یک شهر وضعیت سفید باشد 
اما معلمان از شهرهایی بیایند که وضعیت زرد یا قرمز است 
بنابراین برای بازگشایی مدارس به تمام جزئیات توجه داریم اما 
اجرایی کردن پروتکل های بهداشتی وزارت بهداشت در شرایط 

فعلی که مدارس کشور دارند دشوار است.
وضعیت  که  استان هایی  در  مدارس  بازگشایی  درباره  کمرئی 
امروز  به  تا  گفت:  هستند،  خطر  از  عاری  و  بوده  سفید  آنها 
رئیس جمهوری  و  نداشتیم  مدارس  بازگشایی  برای  دستوری 
حرکت  آموزش  سمت  به  دارد  وجود  پایدار  شرایط  اگر  گفت 
کنید اما آموزش و پرورش درباره آغاز فعالیتها حکمی را نداشته 
و تابع تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا است، وضعیت سفید 
به  را  آن  باید  و  است  بهداشت مشخص  وزارت  برای  استان ها 
آموزش و پرورش ابالغ کنند تا متناسب با آن پروتکل های مورد 

نیاز اجرایی شود.
پایان آموزش در بسیاری از کشورها

واکنش  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاون 
از دانش آموزان دوره متوسطه اول که گفته  به سخنان یکی 
بود نتوانسته است از آموزش های مجازی استفاده کند، عنوان 
امروز  به  تا  آموزش سیما  و  با شبکه چهار  در همکاری  کرد: 
۸۳۸ برنامه مشترک تلویزیونی تهیه شده و از ۱۰ اسفند آن را 
دنبال کردیم که معادل ۴۱۹ ساعت برنامه است، دانش آموزان 
زیادی از آن بهره گرفته اند و مجموعه ای از آموزش ها به صورت 
تلویزیونی، مجازی و ارسال جزوه برای دانش آموزان در دستور 

کار است.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر مدارس باز شوند چگونه 
هم  کرد:  مطرح  می شود؟  اضافه  آموزش   زمان  به  هفته  پنج 
دارد  را  خود  اقتضائات  که  هستیم  اضطرار  شرایط  در  اکنون 
در بسیاری از کشورها آموزش را به نهایت رسانده اند، ما نیز بر 
اساس اقتضائات بهترین تصمیم را که به صالح دانش آموزان 

است اتخاذ می کنیم.
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اسیدپاشی به خاطر 

کری خوانی در اینستاگرام
مرد جوان که در جریان درگیری با اسیدپاشی باعث نابینایی مردی 
شده بود، ادعا کرد خود نیز قربانی اسیدپاشی شده است. در حالی 
که شاکی پرونده مدعی خودسوزی متهم بود، پرونده متهم برای 

معاینات پزشکی قانونی به این مرجع قضایی ارجاع داده شد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، رسیدگی به پرونده 
اسیدپاشی به دو جوان در یکی از پارک های محله خزانه تهران از 
اوایل شهریور ۹۵ با شکایت قربانیان اسیدپاشی در دستور کار پلیس 
قرار گرفت. یکی از قربانیان اسیدپاشی که جوانی به نام مهدی بود 
و طرح  پلیس  به سئواالت  پاسخ  در  بیمارستان  به  انتقال  از  بعد 
شکایت خود به ماموران گفت: روز حادثه من و دوستم صابر در پارک 
خزانه بودیم که ناگهان متوجه شدیم نزاعی بین چند جوان رخ داده 
است. ما برای پادرمیانی و جدا کردن چند جوانی که با هم درگیر 
شده بودند به محل حادثه رفتیم، اما یک دفعه یکی از آن ها با چاقو 
به ما حمله کرد و بعد هم به روی ما اسیدپاشید. او همان کسی بود 
که پیش از این هم با من درگیر شده بود و من را به اتهام ضرب و 

جرح و تخریب اموال به زندان انداخته بود.
بدن  اصابت چاقو در  و  از سوختگی  ناشی  در حالی که جراحات 
مهدی شدید بود، وی تحت معالجه و درمان قرار گرفت، اما شدت 
سوختگی به حدی باال بود که یکی از چشم های مهدی تخلیه شد.
با اطالعاتی که شاکیان پرونده در اختیار ماموران قرار دادند، حدود 
یک ماه بعد از حادثه متهم که جوانی به نام کیوان بود به دام قانون 
افتاد. او در برخورد اولیه با ماموران پلیس لب به اعتراف گشود و به 
اسیدپاشی اعتراف کرد و گفت: من از قبل با مهدی اختالف داشتم 

و روز حادثه وقتی ناگهان او را دیدم، به فکر انتقام افتادم.
با اعتراف متهم، پرونده برای رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه کیفری 
یک استان تهران ارجاع شد. در حالی که شاکی توانسته بود رضایت 

صابر را جلب کند، پرونده با شکایت مهدی رسیدگی شد.
در  ماه  دو  اینکه  از  بعد  رسیدگی گفت:  ابتدای جلسه  در  مهدی 
بیمارستان بودم، معجزه آسا از مرگ نجات پیدا کردم، اما هرگز به 
زندگی طبیعی برنگشتم. کارم را از دست داده ام و چشمم نابینا شده 

است و تقاضای دیه دارم.
سپس متهم در جایگاه حاضر شد و در دفاع از خود ادعا کرد که 
خودش قربانی اسیدپاشی از سوی مهدی است. او گفت: من اتهام 
اسیدپاشی را قبول ندارم و تحت فشار اعتراف کرده بودم. مهدی 
جوان شروری است و یک سال قبل از حادثه در محل با هم درگیری 

لفظی پیدا کردیم.
اما ماجرا به همین جا ختم نشد و مهدی به گاراژ محل کار من آمد 
و فحاشی کرد و شیشه های گاراژ را شکست. من هم از او شکایت 
و می گفت  تهدیدم می کرد  باز  اما  افتاد،  زندان  به  و مهدی  کردم 
برایم  اینستاگرام  آزادی در  از  بعد  را سیاه می کند. مهدی  روزگارم 
کری می خواند و روز حادثه دوباره سراغم آمد و روی من اسید پاشید. 
چون مهدی از اشرار محل است احتمال دارد بعد از درگیری با من با 
فرد دیگری درگیر شده و در نزاع دیگری دچار سوختگی شده باشد، 

اما من بی گناهم.
قضات دادگاه بعد از بررسی محتویات پرونده دستور ارجاع پرونده 
به پزشکی قانونی و معاینه متهم را صادر کردند تا مشخص شود 
اسیدپاشی  قربانی  یا  است  از خودسوزی  ناشی  او  بدن  سوختگی 

شده است.

رییس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک راهنمایی 
تعویض  مراکز  گفت:  کرمان  استان  رانندگی  و 

پالک تا اطالع ثانوی تعطیل هستند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
اداره  رییس  شهسواری،  رضا  جوان،  خبرنگاران 
آموزش و فرهنگ ترافیک راهنمایی و رانندگی 
تعویض  مراکز  فعالیت  پیرامون  کرمان  استان 
تعویض  مراکز  گفت:  کرمان  استان  در  پالک 
پالک تا اطالع ثانوی تعطیل هستند و هر زمان 
که ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا اعالم کنند 

این مراکز فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

اینکه محدودیتی در تردد در سطح  با بیان  او 
گذشته  روز  عصر  افزود:  ندارد،  وجود  شهر 
مقداری تردد در سطح شهر زیاد بود و این امر 
از نحوه  اینکه کارمندان اطالعی  به علت  شاید 

شیفت بندی ادارات خود نداشتند.
رییس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک راهنمایی 
و رانندگی استان کرمان بیان داشت: صبح امروز 
تردد مانند روز های ایام تعطیل در شهر کرمان، 
کم بود و پیش بینی می شود که تردد در سطح 
شهر همانند روز های هفته قبل کاهش داشته 

باشد.

تعطیلی مراکز تعویض پالک کرمان
خبر

ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  سخنگوی 
شهرداری کرمان از اطفاء حریق ۱۱ منزل مسکونی 
از ابتدای سال جدید تاکنون در شهر کرمان خبر 

داد.
سازمان  سخنگوی  جهانشاهی  رسول  محمد 
در  کرمان  ایمنی شهرداری  و خدمات  آتش نشانی 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت 
به  توجه  با  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
نشانی  آتش  سازمان  جدید  سال  ابتدای  از  اینکه 
شهر کرمان ۱۱ مورد اطفاء حریق منزل مسکونی 
داشته است، الزم است شهروندان به رعایت برخی از 
نکات ایمنی در روز هایی که به خاطر کرونا و قطع 
زنجیره انتقال و ابتال به بیماری کووید ۱۹ در خانه 

هستند، توجه ویژه داشته باشند.
ضد  نگهداری  نحوه  درباره  را  نکاتی  باید  افزود:  او 
عفونی کننده ها و رعایت ایمنی در منزل به خاطر 
نباید  این روز ها که در خانه هستیم  داشت و در 
از یاد ببریم و بدانیم که حادثه ها  نکات ایمنی را 
ما  ازخانه در کمین  بیرون  چه در خانه و چه در 

مصون  حادثه ها  این  از  را  خود  باید  ما  و  هستند 
نگه داریم.

کننده  ضدعفونی  مواد  اینکه  بیان  با  جهانشاهی 
شود،  نگهداری  خانه  در  نباید  باال  مقادیر  در 
نفره  چند  خانواده  یک  است  ممکن  داشت:  بیان 
مواد  یا  الکل  زیادی  مقدار  ضدعفونی  انجام  برای 
قابل  و  شیمیایی  همه  که  را  کننده  ضدعفونی 
در  این  کنند،  نگهداری  منزل  در  هستند  اشتعال 
حالی است که اگر حریقی جزئی در خانه رخ دهد 
نگهداری این مواد در منزل باعث گسترش حریق 

می شود و به سرعت گسترده می یابد.
خدمات  و  کرمان  آتش نشانی  سازمان  سخنگوی 
از  دیگر  یکی  درباره  کرمان  شهرداری  ایمنی 
اقداماتی که ممکن است موجب وقوع حادثه شود، 
قابل  مواد  با  را  گاز  اجاق  اطراف  شهروندان  گفت: 
را  گاز  بالفاصله  و  می کنند  عفونی  ضد  اشتعال 
اقدام  این  که  است  حالی  در  این  می کنند  روشن 
اشتباه است و بعد از ضد عفونی هر سطحی باید 

اجازه بدهیم که مدت زمانی بگذرد.

او تصریح کرد: روی این دسته از مواد ضد عفونی 
کننده نیز باید حتما برچسب وجود داشته باشد تا 
مشخص باشد که چه چیزی است تا با بطری آب یا 
... اشتباه گرفته نشود، همچنین این مواد به هیچ 

عنوان نباید در دسترس کودکان باشد.
روز ها  این  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  جهانشاهی 
شهروندان در خانه هستند و در اکثر موارد موبایل، 
تبلت و.. آن ها در شارژ است، گفت: این روز ها اکثر 
نیز  موضوع  همین  و  هستند  خانه  در  شهروندان 
ممکن است که بیشتر از تلفن همراه و تبلت و.. 
بار  که  است  ممکن  حین  این  در  کنند،  استفاده 
استفاده از پریز ها افزایش پیدا کند؛ اما شهروندان 
انشعابات  برق  پریز های  از  نباید  عنوان  هیچ  به 
موجب  می تواند  اقدام  این  که  چرا  بگیرند  زیادی 
وقوع حادثه شود.او در ادامه به این موضوع که نباید 
تخت،  روی  در حین شارژ  را  وسایل  از  این دسته 
وسایل  از  دسته  این  گفت:  داد،  قرار  یا...  و  مبل 
ممکن است که در حین شارژ حرارت تولید کنند، 
بنابراین نباید آن ها را روی پارچه قرار داد؛ برخی از 

شهروندان نیز در حین خواب تلفن همراه خود را 
در  می دهند؛  قرار  خود  بالشت  زیر  شارژ  حال  در 

حالی که این اقدام بسیار خطرناک است.
از  برخی  روز ها  این  اینکه  بیان  با  جهانشاهی 
یکدیگر  کنار  در  زمان  گذراندن  برای  خانواده ها 
آشپزی می کنند، تصریح کرد: به هیچ عنوان نباید 
بگیرد،  قرار  وسایل آشپزخانه در دسترس کودکان 
صورتی  در  بیافریند.  حادثه  است  ممکن  که  چرا 
دارند در کنار یکدیگر آشپزی  که خانواده ها قصد 
داده شود  کودکان  به  بی خطر  وسایل  باید  کنند 
وجود  آن  در  خطرناک  لوازم  که  محیطی  از  و 
دارد؛ دوری کنند. سخنگوی سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری کرمان به این موضوع که 
زندگی  محل  پیش  از  بیش  روز ها  این  خانواده ها 
افزود: در  اشاره کرد و  خود را ضدعفونی می کنند 
حین ضد عفونی منزل باید دقت داشته باشیم که 
مواد  این  که  چرا  باشد،  داشته  جریان  هوا  حتما 
مواد  از  برخی  این  بر  عالوه  و  هستند  شیمیایی 

ممکن است مسمومیت ایجاد کنند.

از  بعد  که  میانسال  مرد  نوشت:  ایران  روزنامه 
درگیری با همسرش او را با چاقو به قتل رسانده 
بود، پس از محاکمه در دادگاه کیفری یک البرز 
به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شد اما تنها 
ولی دم پرونده راضی شد به شرط پرداخت صد 

میلیون تومان از قصاص وی چشم پوشی کند.
 ماجرا از یک روز سرد پاییزی در سال ۹۱شروع 
شد. زن جوان که برای کارگری به یک خانه رفته 
بود موقع برگشت سوار یک خودرو شد راننده مرد 
با  ناخواسته  بود که در طول مسیر  ای  ۵0ساله 
شنیدن مکالمات تلفنی مهری خانم متوجه شد 
او زنی بیوه است و برای امرار معاش در خانه های 

مردم کار می کند.
کریم نیز که مرد تنهایی بود به او پیشنهاد ازدواج 
داد اما مهری از دختر ۱8ساله اش که به تازگی 

ازدواج کرده بود خجالت می کشید و جواب منفی 
باعث  سرانجام  میانسال  مرد  اصرارهای  اما  داد 
شد زن میانسال راضی به ازدواج موقت شود به 
شرطی که دختر و دامادش متوجه نشوند. ارتباط 
کریم با مهری پنهان ماند تا اینکه حدود چند ماه 
ناپدید شد. دخترش  بعد مهری به طرز مرموزی 
و  رفت  جا  همه  مادرش  کردن  پیدا  برای  سحر 
روزها پیگیری کرد اما هیچ اثری از مادرش نبود. 
با اعالم موضوع به پلیس کارآگاهان توانستند با 
کنترل تلفن همراه مهری سرنخ هایی به دست 
آورند. شماره تماس کریم وپیامک های او نشان 
با این مرد غریبه ارتباط دارد  می داد که مهری 
تا بازجویی شود.... او منکر  . کریم بازداشت شد 
رابطه با مهری شد اما وقتی دید پلیس مدارکی 
راز جنایت خود  از  پرده  ناچار  به  دارد  در دست 

برداشت . این متهم ۵0ساله در اظهاراتش مدعی 
شد با مهری به خاطر اختالفی که به تازگی باهم 
پیدا کرده بودند درگیر شده ودرحالی که به شدت 
برای  تصمیمی  اینکه  بدون  بود  شده  عصبانی 
کشتن او داشته باشد با چاقویی که در آشپزخانه 

بود اورا کشت.
بعد از بازداشت متهم وی محاکمه شد و سرانجام 
او باحکم دادرسان شعبه یکم دادگاه کیفری استان 
البرز به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شد . 
کریم حدود هشت سال در ندامتگاه مرکزی کرج 
مقتول  بازمانده  تنها  اما  ماند  دار  درانتظار چوبه 
که دخترش بود برای پیگیری اعدام قاتل مادرش 
مراجعه نکرد چرا که باید پول تفاضل دیه را برای 
توانایی  و چون  پرداخت  مادرش می  قاتل  اعدام 
کریم  ترتیب  بدین  نداشت  را  پول  این  پرداخت 

بالتکلیف در زندان ماند و روزها وشب هایش با 
کابوس مرگ همراه بود .

جلب  درصدد  که  زندان  مددکاران  پیگیری  با 
رضایت اولیای دم بودند مشخص شد سحر یک 
فرزند دارد و شوهرش نیز معتاد و بیکار است و 
نتوانسته پیگیر پرونده قتل  این مدت  سحر در 
مادرش باشد. سرانجام وقتی بعد از 8 سال سحر 
قاتل مادرش را بار دیگر دید و متوجه شد دراین 
گرفت  تصمیم  متنبه شده  زندان  در  سال  چند 
او  نظرکند.  تجدید  اش  قصاص  تقاضای  درباره 
این بار در تصمیم جدیدش مدعی شد اگر کریم 
صدمیلیون تومان به عنوان دیه مادرش پرداخت 
مدعی  کریم  اما  گذرد.  می  قصاص  از حق  کند 
زندان  مددکاران  بنابراین  ندارد  پولی  چنین  شد 
به دنبال راهی برای کمک به این زندانی هستند.

وقوع 11 مورد آتش سوزی منزل مسکونی از ابتدای سال جدید تاکنون

شرط دختر جوان برای گذشت از قاتل مادر
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می شود با حفظ سنت ها، سبزه را هم بر سفره هفت سین نگه 
داشت. به نظر من، مشکل اصلی که همه ما ایرانیان در هدر رفت 
نگاه  این  است،  مسایل  به  فردی  نگاه  هستیم،  درگیر  آن  با  منابع 
فردی شاید در برخی موارد دودش به چشم خود فرد برود ولی در 

بیشتر موارد همه افراد جامعه متضرر خواهند شد.

آن در سفره هفت سین، حرکتی سبز  دادن  و جای  بحث سبزه 
با توجه به  آیا  اما  باید پاس داشته شود،  و قابل تحسین است که 
مسایل عدیده زیست محیطی نمی شود در تولید سبزه نوآوری و 

نگاهی سبز داشت؟
اینکه به سبزه فقط به عنوان مشتی غله نگاه شود، همان نگاه ُخرد 
به مسایل بزرگ است، اگر همین نگاه ُخرد را در سطح کالن داشته 
باشیم به اعداد و ارقامی خواهیم رسید و نتیجه این می شود که به 

جای سبزه ی هفت سین، نهال سبز تولید خواهیم کرد.
اگر فقط این مشت غله را 100 گرم در نظر بگیریم و آن را در 10 
میلیون خانوار ضرب کنیم، همین مشت غله 1000 تُن غله خواهد 

شد که برای سبزه عید هزینه و دور ریخته شده است.
 قدر مسلم  بخش وسیعی  از این 10 میلیون سبزه در بازار و در 
ظروف یک بار مصرف تهیه  می شود  و اگر حداقل این ظروف را 
5 میلیون در نظر بگیریم ، این بدان معناست که در روز طبیعت 

بار مصرف در طبیعت رها  »13 فروردین« 5 میلیون ظرف یک 
خواهد شد. 

 10 شده،  رها  سبزه  میلیون   10 جای  به  بگیرید  نظر  در  حال 
میلیون نهال سبز در طبیعت کاشته شود یا 10 میلیون گلدان در 

خانه نگهداری شود، چه حرکت سبزی رقم خورده است.
به نظر من می شود هم حفظ سنت ها را داشت و هم نگاه سبز و 

سبزه هفت سین را، اندکی تدبیر الزم است!

بازنشر مطلب ویژه نوروز 98 به قلم مرحوم حمید هرندی به بهانه گذر از چهلم کوچ ابدی این مرد فرهیخته:

از سبزه تا نهال سبز

 یک میلیون کاربر اینترنت در سراسر جهان تصمیم 
گرفتند قدرت پردازشی GPU کامپیوتر خانگی خود 
را با هم ادغام کنند تا زودتر روش های درمانی برای 

مبارزه با ویروس کرونا یافت شود.
پروژه ای  تحت  می خواهند  کاربر  میلیون  یک  این 
خود  کامپیوتر های   Folding@Home نام  به 
پروژه  یک   Folding@Home کنند.  کالستر  را 
پویای  شبیه سازی  برای  محاسباتی  شده  توزیع 

پروتئین ها است.
Folding@Home روز 31 مارس  پروژه  مدیر 
میلیون   1 از  بیش  »اکنون  کرد:  اعالم  توییتی  در 
حال  در   foldingathome@ روی  دستگاه 

پردازش اطالعات هستند.«
پی سی های  دقیق  تعداد  به  توییت  این  در   
شرکت کننده در این پروژه اشاره ای نشده است، ولی 
انویدیا در وبالگ خود اشاره می کند بیش از ۴00 هزار 
پروژه  روی  خود   GPU منابع  ادغام  به  اقدام  گیمر 

ابررایانه Folding@Home کردند.
تعداد  این  ادغام  انویدیا،  شرکت  گفته  براساس 
قدرت  می تواند  بالقوه  طور  به  گرافیکی  پردازنده 
یک  به  را   Folding@Home ابررایانه  پردازشی 
)عدد   quintillion از یک  بیشتر  برساند؛  اگزافالپ 
شناور  ممیز  عملیات   )۲ توان  به  صفر   1۸ با  یک 
دنیا  ابررایانه  قوی ترین  به  تبدیل  را  آن  که  ثانیه  در 

می کند.
ساخت قوی ترین ابررایانه جهان

برای مقایسه، ابررایانه سامیت )Summit( که در 
نوامبر ۲01۹ به عنوان قوی ترین ابررایانه دنیا معرفی 
یا  پتافالپ   150 معادل  پردازشی  قدرت  است؛  شده 

0.15 اگزافالپ دارد.

اولین  کردند  اعالم   Folding@Home مدیران 
برای  این گستردگی  به  توزیع شده  پروژه محاسباتی 
شبیه سازی دینامیکی مولکولی در جهان است. اکنون، 
 1 پردازشی  قدرت  با  می توانند  پروژه  این  محققان 
و  درمانی  روش های  روی  آمده،  دست  به  اگزافالپی 

مبارزه با ویروس COVID-1۹ کار کنند.
برای  زیادی  شده  پیش بینی  و  درمانی  روش های 

کرونا  بیماری  درمان  در  پروتئین ها  ساختار  تعیین 
در  ابررایانه های جهان  از  بسیاری  اگرچه  دارد.  وجود 
آزمایشگاه های تحقیقاتی قدرت پردازشی باالیی دارند، 
ولی فقط می توانند یک وضعیت یا ایمیج از پروتئین 

در حالت عادی را نمایش دهند.
متحرک  اشکال  و  وضعیت ها  دارای  پروتئین ها   
زیادی هستند و دانشمندان می خواهند به طور عملی 

کاری  را مشاهده کنند؛  پروتئین  واقعی شکل یک  و 
 Folding@Home که امیدوار هستند در پروژه

تحقق پیدا کند.
هر شبیه سازی مولکول های پروتئینی شبیه به خرید 
بلیط های  بتوانید  اگر  است.  بخت آزمایی  بلیط  یک 
بخت آزمایی بیشتری بخرید؛ شانس شما افزایش پیدا 

می کند.

همکاری میلیون ها کاربر برای شکست کرونا
برای   Folding@home پروژه  کلی  طور  به 
پزشکی  مشکالت  درباره  تحقیق  و  شبیه سازی 
روی  پیش تر  پروژه  این  است.  شده  راه اندازی 
تمرکز  ابوال  و  سرطان  آلزایمر،  مانند  بیماری هایی 
همه گیر  بیماری  شیوع  به  توجه  با  اکنون  که  داشت 
کرونا به سوی COVID-1۹ تغییر مسیر داده است.
با هم  در این پروژه بیش از 11 آزمایشگاه مختلف 
همکاری دارند و بسیاری از سازمان ها از آن ها حمایت 
کرده تا زودتر به نتایج مثبت و امیدوارکننده ای درباره 

درمان بیماری کرونا برسند.
از  را  خود  پردازشی  سخت افزاری  منابع  پروژه  این 
عاریت  جهان  سراسر  در  پی سی  و  کاربر  میلیون ها 
نرم افزار های تخصصی  داوطلب،  کاربران  است.  گرفته 
این طریق  از  و  را روی پی سی خود نصب  مشخصی 
پروژه  این  سوی  به  خود  کامپیوتر   GPU قدرت 

گسیل می کنند.
برای  تالش  تنها   Folding@home پروژه 
اخیرا،  نیست.  بیماری کرونا  یافتن روش های درمانی 
از  بسیاری  داده  گزارش  جهانی  بهداشت  سازمان 
شرکت های غول دنیای فناوری مانند اوراکل، آی بی ام، 
مایکروسافت و ... نیز پلتفرم هایی توزیع شده و مبتنی 
بر بالک چین منبع باز برای تحقیق روی این ویروس 

راه اندازی کردند.
زمان به ثمر نشستن این تحقیقات مشخص نیست، 
ولی قطعا انقالب جدیدی در همکاری کاربران سراسر 
جهان روی اینترنت برای یک هدف واحد شکل گرفته 
اگر  بدهند  نشان  می خواهند  کاربر  میلیون ها  است. 
قوی تر  ویروسی  و  چالش  هر  از  شوند؛  متحد  هم  با 

هستند.

ساخت قوی ترین ابررایانه جهان برای مبارزه با ویروس کرونا


