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در اولین نشست عمومی شورای اسالمی شهر کرمان 
در سال جدید تصویب شد؛

کمک به آسیب دیدگان ویروس کرونا

»یـاد ایـام«
بخش اول

نویسندگان و مترجمان کودک چگونه 

در دوران قرنطینه از فضای مجازی بهره بردند؟
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معاون اداره کل ارتباطات و فناوری 
اطالعات استان خبر داد: 

تجهیز مدارس روستاهای باالی

کرمان به اینترنت پرسرعت  ۲۰ خانوار 

کتاب  نگاهی به 

»یکی بود ،یکی نبود« 

محمد علی جمال زاده 

متن در صفحه دوم

استاندار کرمان:
سرعت در صدور مجوزهای 

سرمایه گذاری به جهش تولید می انجامد

کرونا؛ گزارش »کرمان امروز« از بالتکلیفی دانش آموزان بدون تلفن هوشمند و مشکالت استفاده از آموزش مجازی در ایام 

کرونا و مصائب تحصیل آنالین
متن کامل در صفحه سوم

    شاید بسیارتعجب آور باشد که درعصر اینترنت و گسترش روز افزون آن بگوییم که هنوز در برخی از نقاط افرادی هستند که دسترسی به اینترنت و تلفن هوشمند ندارند. از این جمله می توان به مناطق 
محروم استان و یا روستاهای دور افتاده اشاره کرد. در این مناطق بسیاری از دانش آموزان نه تلفن هوشمند دارند، نه اینترنت و نه حتی توان پرداخت هزینه اینترنت دارند که بخواهند از آموزش مجازی بهره 
ببرند، بنابراین خطر لطمه جدی تحصیلی ایشان را تهدید می کند. حتی بعضی از معلمان نیز با این مشکالت درگیر هستند و به نظر می رسد که وزارت خانه های آموزش و پرورش و علوم باید چاره برای حل این 

مشکل بیندیشند، به عنوان مثال می توان از تجهیزات موقت و قرضی برای چنین خانواده هایی استفاده کرد که در دوران پسا کرونا به مدارس و دانشگاه ها پس داده شود و....
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یک متخصص عفونی هشدار داد:

بیماری زایی کووید۱۹ شدیدتر از 

آنفلوآنزاست، همچنان در خانه بمانید

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

واگذاری چند قطعه زمین در شهرک فرهیختگان مس با سند ثبتی و تفکیک شهرداری

 شرایط اقساط و قیمت ویژه
تلفن تماس: 09372423055 و 09374353375. 

آدرس شرکت:خیابان جهاد کوچه 48 ،  طبقه دوم بانک انصار واحد 5

آگهی 
واگذاری زمین

متن در صفحه هشتم

در پی درخواست دولت برای مقابله و مدیریت کرونا؛

رهبرانقالب بابرداشت 

یک میلیارد یورو ازصندوق 

توسعه ملی موافقت کردند

 صفحه  ششم

صفحات ششم و هفتم 

   نحوه افزایش حقوق بازنشستگان کشوری
  دستگیری ۹ قاچاقچی درنرماشیر

  غرق شدن پدر و پسر در سد نساء بم
  خبر خوش برای یارانه بگیران

  ماجرای استفاده از سشوار برای پیشگیری از کرونا
  جنایت به خاطر سوءظن به همسر

اخبار ایران، جهان و حوادث:

یادداشتی به بهانه
 گذر از سالروز کوچ ابدی 

علیرضا افضلی پور؛

یادی از 
کردار نیک 

حتی در این ایام

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول( 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان     

متن در صفحه 7



دو چهارشنبه 20 فروردین ماه 14/1399 شعبان1441/ 8 آوریل2020/سال بیست و چهارم شماره 3176
اخبار استان

خبر
معاون اداره کل ارتباطات و 

فناوری اطالعات استان خبر داد: 
تجهیز مدارس روستاهای باالی ۲۰ 
خانوار کرمان به اینترنت پرسرعت 

 

معاون اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمان گفت: فاز نخست 
اینترنت  تکنولوژی های  به  خانوار   ۲۰ باالی  روستاهای  مدارس  تجهیز 
پرسرعت ۴g ,۳gو adsl در راستای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی 

در این استان عملیاتی شد.
جهانگیر اسدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تجهیز مدارس روستاهای 
اینترنت پرسرعت در راستای آموزش  به  از ۲۰ خانوار استان کرمان  بیش 
به  که  اجرایی شده  اجتماعی  فاصله گذاری  در طرح  دانش آموزان  مجازی 
عنوان بخشی از برنامه های پیشرو اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات این 

استان در مقابله با ویروس کرونا دنبال می شود.
فنی  امکان  با  روستایی  مدارس  اتصال  پروژه  نخست  فاز  کرد:  اظهار  وی 
واگذاری سرویس adsl برای آنها در استان پهناور کرمان هم اکنون آغاز 

شده است.
به  اشاره  با  کرمان  استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  اداره کل  معاون 
 ۴۰۳۰ و   ۱۹۰ تلفنی  سامانه های  پایداری  حفظ  و  پشتیبانی  و  راه اندازی 
در استان به طبع تصمیمات کشوری و پشتیبانی از شبکه دیتا و تالش در 
جهت حفظ پایداری و کیفیت سرویس ها باوجود افزایش چندبرابری ترافیک 
شبکه گفت: اعطای ۱۰۰ گیگابیت ترافیک رایگان به کاربران اینترنت خانگی 
توسط وزیر ارتباطات به منظور تشویق عموم مردم به ماندن در خانه و نیز 
استفاده دانش آموزان و دانشجویان از سامانه های نوین آموزش مجازی به 

عنوان بخشی از خدمات این اداره کل در مقابله با ویروس کرونا بوده است.
وی ادامه داد: مراجعه عموم به سامانه های مقابله با ویروس کرونا به آدرس 
 ۱۹-covID و سامانه غربالگری و مراقبت ویروس کرونای جدید ir.ac۱۹
پشتیبانی  و  راه اندازی  منظور  همین  به   salamat.gov.ir سایت  در 

می شود.
گفت:  کرونا  ویروس  با  مقابله  استانی  ستاد  با  همکاری  به  اشاره  با  اسدی 
و  فعلی  شرایط  به  توجه  با  که  صنوفی  برای  کاال  اینترنتی  فروش  امکان 
استان کرمان  اعالم شدند، در  با کرونا تعطیل  مقابله  استانی  دستور ستاد 

مقدور شده است. 
وی افزود: پلتفرم های فروش اینترنتی محصوالت به سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان کرمان در راستای ایجاد امکان فروش کاالهای صنوف مختلف 
به منظور  طرح  این  و  شده اند  معرفی  اطالعات  ملی  شبکه  بستر  طریق  از 
پیشگیری حداکثری از خروج مردم شریف از منزل خود برای خرید اقالم 

مورد نیاز راه اندازی و اجرا شد.

مدیرکل بیمه سالمت استان:
هزینه درمان بیماران کرونایی 

توسط بیمه سالمت پرداخت می شود
 

مدیرکل بیمه سالمت استان کرمان با اشاره به اینکه هزینه درمان بیماران 
از سوی سازمان بیمه سالمت پرداخت می شود و  تا سقف بیمه  کرونایی 
از  کرد:  تصریح  است  معاف  بیمارستان  در  پرداخت سهم خودش  از  بیمار 
هزینه  بیماری  هیچ  مثبت  موارد  تشخیص  با  کرونا،  ویروس  ابتدای شیوع 

پرداخت نمی کند. 
بیماران  ایسنا درباره هزینه درمان  با  دکتر«محمد جعفری« در گفت وگو 
بستری  و  سرپایی  دولتی  مراکز  در  کرونایی  بیماران  کرد:  اظهار  کرونایی 
مداوا می شوند و هیچ هزینه ای بابت روند درمانی خود پرداخت نمی کنند. 
وی با اشاره به اینکه هزینه درمان بیماران کرونایی تا سقف بیمه از سوی 
پرداخت سهم خودش  از  بیمار  و  پرداخت می شود  بیمه سالمت  سازمان 
با  کرونا،  ویروس  شیوع  ابتدای  از  کرد:  تصریح  است  معاف  بیمارستان  در 

تشخیص موارد مثبت هیچ بیماری هزینه پرداخت نمی کند. 
مدیرکل بیمه سالمت استان کرمان در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: 
مردم نباید با بازگشایی اصناف و ادارات تصور کنند ویروس تمام شده و باید 

موارد حفاظتی را خیلی بیشتر از یک ماه گذشته رعایت نمایند. 
جعفری افزود: مردم باید از حضور در مکان های شلوغ اجتناب کرده و در 
موارد ضروری از منزل خارج شوند و خرید منزل را یک نفر انجام دهد و 

سعی شود پوشش و فاصله الزم را داشته باشند.

تولید ماسک به همت زندانیان 
استان کرمان

مدیر بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان گفت: به همت زندانیان، ماسک های 
حال  در  کرمان  استان  زندانیان  تعاون  بنیاد  خیاطی  کارگاه  در  بهداشتی 

تولید است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ،  عبدلی نژاد، 
مدیر بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان گفت: کارگاه خیاطی زندان که پیش 
از این اقدام به تولید لباس های بیمارستانی می کرد، با توجه به احساس نیاز 
مردم کشور در شرایط بحرانی به تولید هر چه بیشتر ماسک های بهداشتی 

پرداخته است.
ماسک  این  تولید  به  کارگاه  این  ظرفیت  از  درصد   ۸۰ از  بیش  افزود:  او 

اختصاص داده است.
مدیر بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان گفت: کارگاه خیاطی زندان مرکزی 
بیماران  از  حمایت  منظور  به  را  بهداشتی  ماسک های  انبوه  تولید  کرمان 

ودرمان استان آغاز کرده است.
عبدلی نژاد تصریح کرد: این کارگاه روزانه تعداد ۵۰۰ ماسک تولید می کند و 

تا هر زمانی که الزم باشد به تولید این محصول ادامه خواهد داد.

با  کرمان  شهر  اسالمی  شورای  نشست  نخستین 
حضور رییس و سایر اعضای شورا و شهردار کرمان 

برگزار شد.
به گزارش کرمان شهر  آنالین، رییس شورای اسالمی 
اعیاد  تبریک  ضمن  نشست  این  در  کرمان  شهر 
همت  با  است  امید  گفت:  جوان  هفته  و  شعبانیه 
کشورمان  هستند،  کشور  سرمایه های  که  جوانان 

وضعیت بهتری پیدا کند.
فداکاری های  با  این که  بیان  با  فرشاد  محمد 
علوم  دانشگاه های  کارکنان  و  پرستاران  پزشکان، 
پزشکی استان و همراهی و همدلی تحسین برانگیز 
با  مقابله  در  کرمان  استان  کرمانی،  شهروندان 
شرایط  کشور  کل  به  نسبت  کرونا،  ویروس  شیوع 
اعضای شورای  از  نمایندگی  به  دارد، گفت:  بهتری 
که  افرادی  و  نهادها  تمام  از  کرمان،  شهر  اسالمی 
می کنند،  تالش  کرونا  ویروس  با  مقابله  حوزۀ  در 

تشکر می کنم.
وی با اشاره به آخرین آمار مبتالیان، بهبودیافتگان 
کادر  همت  با  داشت:  اظهار  کشور  فوت شدگان  و 
درمان استان و ستاد استانی مبارزه با شیوع ویروس 
و  کرمان  استاندار  شایستۀ  مدیریت  تحت  کرونا، 
تالش های شبانه روزی نیروی انتظامی، ارتش، سپاه 
و بسیج که دوشادوش کادر بهداشتی به ضدعفونی 
سایر  اجرای  و  عمومی  معابر  و  اماکن  کردن 
و  بیماری  کنترل  در  پرداختند،  ستاد  تصمیم های 
سایر  به  نسبت  مطلوبی  وضعیت  مبتالیان،  بهبود 
از  کشور  وزیر  تقدیر  به  که  کردیم  کسب  استان ها 

استانداری کرمان منجر شد.
و  کرمان  شهرداری  از  هم چنین  شورا  رییس 
آرامستان  و  پسماند  شهری،  خدمات  نیروهای 
راستا  همین  در  گفت:  و  کرد  تقدیر  ویژه  به طور 
بر  مبنی  کرمان  پیشنهاد شهرداری  با  شورای شهر 
اهدای مبالغی به آسیب دیدگان شیوع ویروس کرونا 

موافقت می کند.
اقتصاد  برای  این که شرایط دشواری  بیان  با  فرشاد 
همدلی  و  همراهی  گفت:  است،  آمده  پیش  کشور 
مردم کرمان کمک کرد وضعیت از آنچه پیش بینی 

می شد، بهتر باشد.
برای  فرصتی  را  شورا  سال  پایان  مصوبات  وی 
و  دانست  عوارض  مدت دار  پرداخت  در  شهروندان 
هم چنین  کرمان  شهر  اسالمی  شورای  کرد:  تأکید 
ملی،  ستاد  تصمیمات  با  متناسب  دارد  آمادگی 
تصویب  شهروندان  سالمت  حفظ  برای  مصوباتی 

کند.
اسالمی  شورای  عضو  ایرانمنش،  منصور  ادامه،  در 
درمان  کادر  از تالش های  تقدیر  شهر کرمان ضمن 
با شیوع ویروس کرونا  استان در خط مقدم مبارزه 
گفت: با توجه به نگرانی شهروندان کرمانی، پیشنهاد 
پسماندهای  بی خطرسازی  بر  شهرداری  می شود 
عفونی مرتبط با کرونا نظارت بیشتری به عمل آورد.
تشکر  ضمن  نیز  شورا  دیگر  عضو  مؤیدی،  فتح اهلل 
هم چنین  و  سپاه  و  بسیج  جهادی  نیروهای  از 
بحران  این  مطلوب  مدیریت  در  کرمان  استاندار 
انتقال این بیماری هستند  افزود: زباله گردها، عامل 
و ضروری است در اولین فرصت نسبت به ساماندهی 

آن ها تصمیم جدی گرفته شود.
وی هم چنین با تقدیر از همراهی اصناف کرمان در 
از  مالی  حمایت  لزوم  کرونا،  ویروس  شیوع  کنترل 
یادآور  را  شهرداری  و  شورا  ازسوی  کرمانی  کسبۀ 

شد.
زهرا لری، عضو دیگر شورا هم، خدمات معاونت های 
را  شهرداری  اجتماعی  فرهنگی  و  شهری  خدمات 
گفت:  و  دانست  تقدیر  قابل  کرونا  بحرانی  ایام  در 
در  شهروندان  برای  فرهنگی  مفرح  برنامه های 
تولید  انجام شده در  نیز زحمات  روزهای قرنطینه و 
لباس و ماسک بهداشتی در فرهنگ سراها ستودنی 

است.
افزایش  به پیش بینی کادر پزشکی در  اشاره  با  وی 
اظهار  اخیر،  روزهای  در  کرونا  ویروس  شیوع 
در  که  کشور  مختلف  گروه های  کرد:  امیدواری 
تنگنای اقتصادی قرار گرفتند، از حمایت های مالی 

ذخائر ملی برخوردار شوند.
ادامۀ  صورت  در  این که  بیان  با  شورا  عضو  این 
بحران  رفع  به سمت  نوروز،  ایام  مناسب  تصمیمات 
به  ذی ربط  نهادهای  بیشتر  توجه  می رویم،  پیش 

موضوع کودکان کار و خیابانی را خواستار شد.
به  بهداشتی  توصیه های  آموزش  هم چنین  وی 
راستای  در  را  عمومی  حمل ونقل  وسایل  رانندگان 
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ضروری دانست و 
و  ایاب  برای  نیز  تمهیداتی  می شود  پیشنهاد  گفت: 
ذهاب کادر درمان و موارد مشکوک آلوده به ویروس 

کرونا اندیشیده شود.
کرمان  شهر  عمومی  معابر  این که  بیان  با  لری 
افزود:  است،  شبانه روزی  ضدعفونی  نیازمند 
هم چنین نیروهای تنظیف باید از ماسک و دستکش 

استاندارد بهره مند باشند.

علی اکبر مشرفی، عضو دیگر شورا نیز با بیان این که 
عملکرد دولت و ریاست استانی آن در کرمان کنترل 
گفت:  زد،  رقم  کشورها  سایر  به  نسبت  را  بهتری 
 ۹۰ سال،  پایانی  ایام  در  به ویژه  کسبه  از  بسیاری 
درصد درآمدشان را از دست داده اند و نیازمند توجه 

بیشتر هستند.
افزود:  و  کرد  اشاره  زباله گردها  وضعیت  به  نیز  وی 
جمع آوری  به  نسبت  خود  توان  حد  در  شهرداری 
و  کرده  اقدام  زباله گردها  و  بازیافت  کارگاه های 

تالش های نهادهای دیگر در این زمینه الزم است.
تقاطع  در  سرعت کاه  ایجاد  هم چنین  مشرفی 

والفجر-آزادگان را ضروری دانست.
هم چنین احمد حسن زاده، عضو دیگر شورا با تقدیر 
از مدیریت یکپارچه استاندار در ستاد استانی مبارزه 
با شیوع ویروس کرونا، کادر درمان و نیروهای نظامی 
تالش  می دهد  نشان  ارقام  و  آمار  گفت:  انتظامی  و 

همۀ نهادها به کسب خروجی مطلوب انجامید.
وی با اشاره به ضرورت بررسی توانمندسازی اقشار 
آسیب پذیر در کمیسیون اجتماعی، جوانان و ورزش 
اجتماعی  فرهنگی  معاونت  پیشنهادات  افزود:  شورا 
حوزۀ  در  شهروندان  توانمندسازی  راستای  در 
شورا  در  کرونا  ویروس  از  پیشگیری  و  اجتماعی 

تصویب می شود.
نیز  شورا  دیگر  عضو  میرحسینی،  سیدمحمدرضا 
ستاد  دستورالعمل های  که  شهروندانی  از  تقدیر  با 
داشت: همراهی  اظهار  کردند،  رعایت  را  کرونا  ملی 
و همکاری مردم کرمان با رعایت قرنطینۀ خانگی و 
موارد بهداشتی، باعث ثبت آمار مطلوب تری نسبت 

به کشور شد.
در  شناور  باید  تشویقی  بستۀ  افزود:  هم چنین  وی 
نظر گرفته شده و متناسب با شرایط پیِش رو دیده 

شود.
میرحسینی با بیان این که شورا بودجۀ بلندنظرانه ای 
برای شهروندان کرمانی در نظر گرفته است، گفت: 
بحران اخیر روی تحقق بودجه تأثیر خواهد گذاشت 
پساکرونا  دوران  بیشتری  تالش  و  همت  با  باید  که 

را بگذرانیم.
وی توجه مسئوالن به ایجاد شادی و نشاط و عبور 

از افسردگِی ناشی از بحران کرونا را خواستار شد.
شورای  دیگر  عضو  چناریان،  حسین  ادامه،  در 
و  تالش ها  از  تقدیر  ضمن  کرمان  شهر  اسالمی 
و  دولت  گفت:  خیران  و  درمان  کادر  فداکاری های 
در  موجود  اشکاالت  و  نقص ها  علی رغم  ایران  ملت 

نیز  بحران  این  از  جهانی،  تحریم  و  تهدید  شرایط 
سربلند بیرون آمد.

کارکنان  بر  اقتصادی  رکود  تأثیر  به  اشاره  با  وی 
راستای  در  شهرداری  پیشنهاد  با  افزود:  شهرداری 
آرامستان های  سازمان  خدوم  کارکنان  از  تقدیر 

شهرداری، با اهدای مبالغی به آن ها موافقت شد.
چناریان هم چنین پیشنهاد داد شهرداری هزینه کرد 
گزارشی  در  را  کرونا  ویروس  آسیب دیدگان  برای 

مکتوب به شورای شهر ارائه دهد.
رامین ارجمندکرمانی، عضو دیگر شورا نیز با تبریک 
روز جوان اظهار امیدواری کرد: شاهد حضور بیشتر 
مدیریتی  و  تصمیم گیری  عرصه های  در  جوانان 

کشور باشیم.
مرکزیت کشور  از  کرمان  فاصله  این که  بیان  با  وی 
آمار امیدبخشی از مبتالیان به ویروس کرونا را رقم 
و  مردم  متقابل  همکاری  با  است  امید  گفت:  زد، 

مسئوالن، بر این بحران غلبه کنیم.
نیز  شورا  عضو  دیگر  خدادادی،  علی  هم چنین 
جلوگیری از فعالیت مضر زباله گردها در سطح شهر 
برای  می شود  پیشنهاد  گفت:  و  دانست  ضروری  را 
تخفیف های  اصناف،  ازجمله  آسیب دیدگان  همۀ 

مناسبی متناسب با وضعیت در نظر گرفته شود.
و  سال  پایان  وصولی های  از  گزارش  ارائه  وی 
پرداختی های شهرداری در حوزۀ دستمزد و حقوق 

پیمانکاران و کارکنان را خواستار شد.
خدادادی هم چنین ضمن تأکید بر تکمیل ساختمان 
از آغاز به کار مرکز پژوهش های شورا  شورای شهر، 

در آینده ای نزدیک خبر داد.
اخذ  به  اشاره  با  پایان  در  هم  شورا  رییس  فرشاد، 
اصناف  تعطیلی  زمینۀ  در  مناسب کشور  تصمیمات 
گفت: ارتباط و اعتماد مطلوب بین تصمیم گیران و 
از شیوع  پیشگیری  و  کنترل  باعث  اصناف،  تمکین 

بیشتر ویروس کرونا شد.
فرشاد با بیان این که اصناف در این روزهای بحرانی 
آمادگی  شهر  شورای  افزود:  شده اند،  متضرر  بسیار 
ارائه  بر  مبنی  پیشنهادی شهرداری  بسته های  دارد 

تخفیف در عوارض را در صحن علنی مطرح کند.
طبق  شورا  جلسات  تشکیل  از  هم چنین  وی 
و  داد  خبر  کرونا  ملی  ستاد  دستورالعمل های 
کمیسیون ها  جلسات  برگزاری  کرد:  خاطرنشان 
نیز با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و بدون حضور 
شهروندان  مطالبات  و  شده  اجرا  رجوع  ارباب 

به صورت تلفنی پاسخ داده می شود.

رئیس مرکز هواشناسی استان کرمان گفت: 
وارد  جدید  بارشی  سامانه  چهارشنبه  روز  از 
باعث  تواند  می  که  شود  می  کرمان  استان 

طغیان رودخانه ها شود.
 حمیده حبیبیبیان به گفتار نو گفت: از روز 
وارد شدن سامانه جدید شاهد  با  چهارشنبه 
باران، وزش باد و  ابر، بارش پراکنده  افزایش 

خواهیم  استان  شمالی  نیمه  در  برق  و  رعد 
بود.

گفت:  کرمان  استان  هواشناسی  مرکز  رئیس 
در اثر بارش باران در مناطق شمال و شمال 
از  باال آمدن آب رودخانه ها دور  استان  غرب 
تنها  بارش ها  این  اینکه  ضمن  نیست  انتظار 
در حد آبگرفتگی معابر و یا طغیان رودخانه ها 

نخواهد  سیل  شدن  جاری  به  منجر  و  است 
شد.

حبیبی بیان کرد: همچنین از روز چهارشنبه 
برای مناطق شرقی استان کرمان مثل ریگان، 
فهرج و … پدیده شن و خاک را پیش بینی 
می کنیم که تقریباً این شرایط تا روز شنبه در 

استان به صورت متناوب ادامه دارد.

در اولین نشست عمومی شورای اسالمی شهر کرمان در سال جدید تصویب شد؛

کمک به آسیب دیدگان ویروس کرونا

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان خبر داد:

سامانه بارشی جدید چهارشنبه وارد استان می شود

در  ماسک  عدد   ۱۲۰۰ روزانه  تولید  ازمیزان  زرند  فرماندار 
کارگاه تولیدی روستای روح آباد زرند خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان،  درحاشیه بازدید علی صادق زاده فرماندار شهرستان 
با همکاری  آباد  از کارگاه تولید ماسک در روستای روح  زرند 
شرکت تعاونی شمیم کوثر روستای روح آباد زیر نظر اداره تعاون 

روستایی و مشارکت حوزه مقاومت بسیج علی ابن ابیطالب )ع( 
زرندگفت: در پی شیوع بیماری کرونا در سطح شهرستان و لزوم 
عزم همگانی برای مهار و شکست کرونا، تعدادی از کارگاه های 
تولیدی در شهرستان با اقدام به تولید ماسک برای رفع مشکل 
کمبود ماسک در سطح شهرستان و هم چنین کمک به حوزه 

بهداشت و درمان شهرستان زرند کردند.

فرماندار زرند میزان تولید روزانه ۱۲۰۰ عدد ماسک را در این 
کارگاه تولیدی عنوان کرد.

را  اقدام  این  دیدار  این  جریان  در  زاده  صادق  علی  همچنین 
ستاد  پیگیری  و  تالش  بر  و  خواند  ارزش  با  و  مطلوب  بسیار 
نیاز  مورد  و  ارزنده  اقدامات  این  تداوم  جهت  کرونا  با  مقابله 

تاکید کرد.

واحد  پنجره  عضو  مدیران  گفت:  کرمان  استاندار 
این  ماهیت  از  دقیق  برداشت  با  باید  اقتصادی 
پنجره با سرعت بخشی به روند پاسخ به مجوزهای 
یعنی  سال  شعار  تحقق  موجبات  گذاری  سرمایه 

جهش تولید را فراهم کنند.
های جهش  نشست طرح  در  فدائی  محمد جواد 
در  استعالمات  پاسخ  کندی  از   انتقاد  تولیدبا 
واحد  پنجره  در  گذاری  مجوزهای سرمایه  صدور 
به  اعتقادی  یا  ما  :مدیران  افزود  استان  اقتصادی 
آن  از  درستی  برداشت  یا  و  ندارند  واحد  پنجره 
در صدور  را  قبلی  های  رفتاری  هنوز  زیرا  ندارند 

مجوزها داریم.
وی افزود : وقتی صدور مجوز مدت دو سال بطول 
مینجامد، هر چه دستورالعمل می دهیم در روند 
کند  سرعت  همان  و  نکرده  افاقه  مجوزها  دادن 

شعار  تحقق  به  خواهیم  می  چگونه  دارد  وجود 
سال امیدوار شد.

فدائی با اشاره به این مطلب که در جهش تولید 
 : کرد  اظهار  بپردازیم،  ها  روش  اصالح  به   باید 
اعالم  تولید  رونق  زمینه  در  را  ۶محور  پارسال 
کردیم که امسال همان محورها به عنوان جهش 
جمله  از  که  آمده  جدید  العمل  دستور  در  تولید 
فعال،  نیمه  و  غیرفعال  واحدهای  کردن  فعال 
اندازی  راه  و  موجود  واحدهای  ظرفیت  افزایش 

واحدهای جدید است.
تعداد  استان کرمان   استاندار در شمال  به گفته 
سال  در  که  داریم  غیرفعال  تولیدی  واحد   ۳۹۰
با  اگر  که  شده  فعال  آنها  از  مورد   ۳۰ تنها  قبل 
همین روال پیش برویم ۱۳ سال زمان الزم است 

تا  واحدهای غیرفعال، فعال شوند.

 ۱۳ این  یعنی  تولید  لذا جهش   : داد  ادامه  وی 
به  تبدیل  جهادی  همت  و  عزم  با  باید  را  سال 
سه سال بکنیم که از دل دستورالعمل ها چنین 

چیزی به دست نمی آید.
صدور  زمان  بودن  طوالنی  به  اشاره  با  فدائی 
مجوزها  صدور  روند  تسریع  برای  گفت:  مجوزها 
اما  کردیم  فعال  را  گذاری  سرمایه  واحد  پنجره 

آنچه می خواستیم محقق نشد.
افزایش  یعنی  تولید  جهش  اینکه  بیان  با  فدائی 
سرعت تولید که ما رونق تولید را در سال گذشته 
پنجره  درباره  بحث جدی  باید  افزود:  ایم،  داشته 
واحد سرمایه گذاری با مدیران داشته باشیم و کار 
را جدی دنبال کنیم و  پنجره واحد الکترونیکی 
واحدهای  کردن  فعال  برای  و  شود  دنبال  باید 

غیرفعال و نیمه فعال چاره اندیشی کنیم. 

تولیدروزانه ۱۲۰۰ عددماسک درزرند

استاندار کرمان:

سرعت در صدور مجوزهای سرمایه گذاری به جهش تولید می انجامد
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

احترام 
بغل  پارک شده  ماشین  می کردم  ای گذر  از کوچه 
کوچه توجه ام را به خود جلب کرد، یک زن و مرد 
جلو  در  کنار  در  بودند  برادر  و  خواهر  که  میانسال 
ماشین ایستاده و یک دستگاه ویلچر را هم زن محکم 
گرفته بود لحظاتی بعد خانمی مسن و نحیف در حالی 
او گره  به گردن  را  روی دستان پسرش و دو دستش 
ویلچر  آرامی روی  به  و  ازماشین خارج شد  بود  زده 
و  رها کرد  پسر  از گردن  را  دستهایش  بعد  و  نشست 
از  بعد  و  انداخت  او  روی  رواندازی  دختر  ادامه  در 
آنکه به راحتی مستقر شد پسر ویلچر را گرفت و دختر 
هم پرونده پزشکی را به سوی مرکز درمانی حرکت 
را  مسن  خانم  دستهای  که  بود  لحظه  این  در  کردند 
دیدم که به آسمان دراز شد و چه صحنه ای زیباتر از 

دعای مادر در حق فرزندان.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

مهر و ماه 
که  نیست  اتفاقی  محبت  روزها  این 
تصویری  های  داستان  و  ها  قصه  طبق 
با  باید  بلکه  گیرد  قرار  پایمان  پیش 
را  آن  زندگی  در  پشتکار  و  تالش 

تصادفی  آمیز  محبت  های  رابطه  وگرنه  کرد  جلب 
نبوده و از روی شانس بر سر راهمان قرار نمی گیرند 
یا باید کسانی ملزم به محبت در زندگی باشند یا اینکه 
در پاسخ به خوبی هایمان به محبت متقابل رسیده باشیم 
وگرنه هیچ انسانی به دنیا نیامده که از دیگران طلبکار 
بوده به تخت های ابریشم تکیه کرده و ادعای پادشاهی 
به  ملزم  مردم  که  حالی  در  باشد.  داشته  را  آدمیان  بر 
را  این رویاهای کودکانه  باشند  او  به  محبت بی دریغ 
دور باید انداخت. برای خوب بودن کافی است که هر 
برابر  برابر پاسخ دهیم یا حداقل پاسخی  محبتی را دو 
با آن را در آستین داشته باشیم تا در این داد و ستدها 
به  تبدیل  جهان  نهایت  در  بگیرد.  شکل  هایی  منفعت 
لذت  جهانی  چنین  در  زندگی  گردد  مهربانی  بازار 
آفرین بوده و طبعی لبریز از آرامش به آدمیان می دهد. 
در جواب  که  می کردیم  مقید  را  کاش همگی خود 
هر لطفی پاسخی شفاف تر و دلپذیرتر داشته و حیرت 
عشق را برانگیزیم و در مقابل خوبی هایمان هیچ توقعی 
نداشته باشیم توقع زیادی داشتن شخصیتی سیاه در ما 
ایجاد می کند. تنهایی همچون چاهی است که پایمان 
را به اعماق فراموشی می کشاند برای فرار از این حادثه 
برنامه  و  امور  اولویت  در  را  ورزیدن  محبت  که  باید 
هایمان قرار دهیم تا یک حلقه ی ناگسستنی از زنجیره 

ی زندگی باشیم.
از مهر و ماهت رنگ دنیا غرق گل شد 

از شرق تا غرب زمین باران گرفت 
دنیای ما هر چند جان می داد در خون 

دل بستن و آزادگی آسان گرفت

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از بالتکلیفی دانش آموزان بدون تلفن هوشمند و مشکالت استفاده از آموزش مجازی در ایام کرونا؛

کرونا و مصائب تحصیل آنالین

اشاره:
به دنبال شیوع  بود که   از آن جاهایی  مدارس یکی 
به  گذشته  سال  پایانی  های  هفته  در  کرونا  ویروس 
هفته  دو  به  نزدیک  چیزی  رفت،  تعطیلی  استقبال 
معلم  و  آموزان  دانش  تا  شدند  تعطیل  زودتر  مدارس 
ها از گزند این ویروس بدون مالحظه در امان بمانند. 
ویروسی که حاال سبب ساز ادامه تعطیلی ها بعد از ایام 
نوروز شده تا مسئوالن آموزش و پرورش خیلی جدی تر 
موضوع آموزش مجازی را دنبال کنند. اما آیا بسترهای 
استفاده از فضای مجازی برای همه دانش آموزان فراهم 
است؟ آیا امکانات استفاده از این فضا برای تمامی دانش 
آیا  اینکه  سئوال  ترین  مهم  و  است؟  یکسان  آموزان 
معلمان توانسته اند با امکانات کمی که در اختیار دارند 
از ظرفیت های فضای مجازی برای آموزش و پیش رفت 
گزارش  این  در  نمایند؟  استفاده  آموزان  دانش  درسی 
توانسته  که  امید  این مشکالت.  به  ایم  انداخته  نگاهی 

باشیم حق مطلب در این مورد  را ادا کرده  باشیم.
کرونا و مصائب آموزش آنالین

یکی از اولین اقداماتی که دولت در راستای کنترل و 
مدارس  تعطیلی  داد  انجام  کرونا  بیماری  از  پیشگیری 
تعطیالت  احتساب  از  غیر  حاال  و  بود  ها  دانشگاه  و 
فضاهای  که  شود  می  چهارهفته  به  نزدیک  نوروزی، 
و  آموزان  دانش  حضور  کرونا  شیوع  دلیل  به  آموزشی 
گویا  که  وضعیتی  بینند؛  نمی  خود  به  را  دانشجویان 
می  باز  خود  عادی  روال  به  وقت  چه  نیست  مشخص 
گردد. از این رو مسئوالن آموزش و پرورش و تصمیم 
گیرندگان امر تعلیم و تربیت، بنا را بر آموزش دروس 
در فضای مجازی گذاشتند. و اینگونه فضایی که همواره 
برای دانش آموزان  یک تهدید جدی محسوب می شد 

فرصتی  به  مدارس  تعطیلی  و  کرونا  ویروس  انتشار  با 
برای ارائه آموزش های درسی تبدیل شده است. از این 
رو این  روزها بحث آموزش آنالین به یک بحث رایج در 
برای معلمان  به عنوان یک دغدغه   بین خانواده ها و 
مطرح می شود. اما استفاده از این فرصت آموزشی در 
کنارمزایایی که دارد یک سری مشکالت برای خانواده 

ها، دانش آموزان و معلمان ایجاد کرده است.
مشکالت دانش آموزان

و  اینترنت  درعصر  که  باشد  آور  بسیارتعجب  شاید 
از  برخی  در  هنوز  که  بگوییم  آن  افزون  روز  گسترش 
نقاط افرادی هستند که دسترسی به اینترنت ندارند. از 
جمله مناطق محروم استان و یا روستاهای دور افتاده. 

در این مناطق بسیاری از دانش آموزان نه گوشی دارند، 
نه اینترنت و نه حتی هزینه اینترنت دارند که بخواهند 
از آموزش مجازی استفاده کنند. بعضی از دانش آموزان 
از موبایل و فضای مجازی والدینشان استفاده می کنند 
و مواردی بوده که پدر و مادر هر دو شاغل  بوده و تا 
ساعت 3بعد از ظهر منزل نیستند و آن حجم مطالب 
ارسالی از طرف معلمان را دانش آموزان باید عصر و یا 
شب بخوانند و نیز در مواردی دانش آموزان بازیگوشی 
هستند که ممکن است تنبلی کرده و کاستی هایی در 

مطالعه درس هایشان داشته  باشند.
مشکالت معلمان 

از سوی دیگر امکان پرسش و پاسخ و تعامل حضوری 
بین دانش آموز و معلم وجود ندارد و در آموزش های 
آنالین دانش آموزان تمرکز دقیق بر روی دروس ندارند. 
کنترل کمتر معلمان روی دانش آموزان و از بین رفتن 
ارتباط چهره به چهره و غیر کالمی و نا آشنایی برخی 
معایب  دیگر  از  آنالین  آموزش  سیستم  با  معلمان  از 
استفاده از فضای آموزش مجازی است که معلم و دانش 
آموزان  با آن درگیر هستند. بعضی از معلمان و به ویژه 
آموزش دچار هزینه  نوع  این  با  التدریس  معلمان حق 
های اضافی نیز شده اند و آن خرید بسته اینترنت برای 
ارسال فیلم و صوت آموزشی است که باری اقتصادی بر 

دوش معلمان گذاشته است.
سخن آخر

آموزش  جز  دیگری  راهکار  فعلی  شرایط  در  چه  اگر 
تلویزیونی و مجازی وجود ندارد اما باید به رفع معایب 
آموزش از طریق فضای مجازی توجه شود تا تعطیالت 
و  آموزان  دانش  آسیب  به  کرونایی  مدت  طوالنی 
اختالل در یادگیری آنها یا ناچار شدن خانواده ها برای 
گرفتن معلم خصوصی ختم نشود. به نظر می رسد که 
چاره  باید  علوم  و  پرورش  و  آموزش  های  خانه  وزارت 
می  مثال  عنوان  به  بیندیشند،  مشکل  این  حل  برای 
خانواده  برای چنین  قرضی  و  موقت  تجهیزات  از  توان 
هایی استفاده کرد که در دوران پسا کرونا به مدارس و 

دانشگاه ها پس داده شود

    شاید بسیارتعجب آور باشد که درعصر اینترنت و گسترش روز افزون آن بگوییم که 
هنوز در برخی از نقاط افرادی هستند که دسترسی به اینترنت و تلفن هوشمند ندارند. 
از این جمله می توان به مناطق محروم استان و یا روستاهای دور افتاده اشاره کرد. در 
این مناطق بسیاری از دانش آموزان نه تلفن هوشمند دارند، نه اینترنت و نه حتی توان 
پرداخت هزینه اینترنت دارند که بخواهند از آموزش مجازی بهره ببرند، بنابراین خطر 
لطمه جدی تحصیلی ایشان را تهدید می کند. حتی بعضی از معلمان نیز با این مشکالت 
درگیر هستند و به نظر می رسد که وزارت خانه های آموزش و پرورش و علوم باید 
چاره برای حل این مشکل بیندیشند، به عنوان مثال می توان از تجهیزات موقت و قرضی 
برای چنین خانواده هایی استفاده کرد که در دوران پسا کرونا به مدارس و دانشگاه ها 

پس داده شود و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

روش های عجیب و غیر معمول کشور ها برای قرنطینه

سرویس اجتماعی کرمان امروز

جهان  سراسر  در  مختلفی  کشور های 
کرونا  ویروس  پخش  از  جلوگیری  برای 
و کم  پیشگیرانه شدید  اقدامات  به  دست 
شدید  محدودیت های  از  زده اند.  سابقه ای 

گرفته تا حتی خالقانه.
 پاناما

این کشور در آمریکای مرکزی تا کنون 
نزدیک به هزار مورد ابتال به ویروس کرونا 
داشته و اقدامات شدیدی را به اجرا گذاشته 
است. این کشور در تالش برای جلوگیری 
بر  جداسازی  به  دست  ویروس  پخش  از 

مبنای جنسیت افراد زده است.
از اول آوریل مردان و زنان قادر هستند 
خانه را برای دو ساعت در روز ترک کنند و 

این روز ها باید متفاوت از هم باشد.
 هیچ فردی حق ندارد روز های یکشنبه 

از خانه خارج شود.
خوان پینو، وزیر امنیت پاناما گفته است 
جان  نجات  برای  مطلق"  قرنطینه  "این 

شهروندان است.
کلمبیا

بر  افراد  کلمبیا،  شهر های  برخی  در 
مبنای آخرین شماره کارت ملی می توانند 

از خانه خارج شوند.
برای نمونه در شهر بارانکاورمخا، کسانی 
آن ها صفر،  ملی  کارت  آخرین شماره  که 
هفت یا ۴ باشد می توانند روز های دوشنبه 
از خانه خارج شوند و آن هایی که آخرین 
باشد   ۵ یا   ۸  ،۱ ملی شان  کارت  شماره 

روز های سه شنبه.
رویکرد  نیز  همسایه  کشور  بولیوی،  در 

مشابهی به اجرا در آمده است.
صربستان

ساعت  صربستان  دولت  مقطعی  در 
مشخصی را )۸ تا ۹ شب( برای صاحبان 
با  اما  کرد،  معین  پیاده روی  برای  سگ ها 
اعتراض آن ها رو به رو شد و دولت از اجرای 

آن صرف نظر کرد.
صرفنظر  است  گفته  دامپزشک  یک 
کردن از پیاده روی عصرانه می تواند شرایط 
سگ هایی را که مشکل ادراری دارند بدتر 

تحت  را  منازل  بهداشتی  وضعیت  و  کند 
تاثیر قرار دهد.

بالروس
رییس جمهوری  لوکاشنکو،  آلکساندر 
بالروس با رفتارش در قبال ویروس کرونا 

باعث شگفتی شده است.
نیازی  می گوید  لوکاشنکو  الکساندر 
شیوع  با  مقابله  برای  کشورش  نیست 
اقدامات احتیاطی  به  ویروس کرونا دست 
این  او گفته است من که نمی توانم  بزند. 

ویروس ها را ببینم.
از  پس  خبرنگاری  با  مصاحبه  در  او   
مسابقه هاکی روی یخ در استادیوم سقف 
بسته ادعا کرد جمعیت حاضر در ورزشگاه 
به خاطر سردی هوا در امان هستند، چون 

هوای سرد مانع پخش ویروس می شود.
هیچ سندی وجود ندارد که صحت چنین 
ادعایی را تایید کند و ویروس کرونا هم با 

چشم قابل رویت نیست.
بر خالف سایر کشور های اروپایی بالروس 
مسابقات  انجام  برای  محدودیت هایی 

ورزشی وضع نکرده است.
با  برای مقابله  لوکاشنکو همچنین  آقای 
و  ودکا  نوشیدن  به  توصیه  کرونا  ویروس 
رفتن مرتب به سونای داغ را کرده که بر 

خالف توصیه های پزشکی است.
سوئد

وجود  با  و  همسایگانش  بر خالف  سوئد 
داشتن نزدیک به ۴۵۰۰ مورد تایید شده 
ابتال به ویروس کرونا، در مورد قرنطینه با 
بدون تشویش عمل می کنند.  و  آسودگی 
مردم  است  امیدوار  کشور  این  دولت 
باشند  داشته  منطقی  و  معقول  رفتار های 
و به آن ها اعتماد می کند تا رفتار درست 

در پیش بگیرند.
 ۵۰ از  بیش  اجتماعات  یکشنبه  روز 

برای  مدارس  اما  شد،  اعالم  ممنوع  نفر 
دانش آموزان زیر ۱۶ سال باز است.

هستند  باز  هنوز  رستوران ها  و  بار ها 
از  بسیاری  و  می دهند  ارائه  خدمات  و 
مردم هنوز هم به صورت عادی معاشرت 

می کنند.
چنین سیاستی باعث شکاف هم در افکار 
عمومی داخل و هم خارج شده است، ولی 
رویکرد  که  داد  خواهد  نشان  زمان  تنها 
شد  خواهد  تمام  ضررشان  به  سوئدی ها 

یا نه.
مالزی

توصیه های مطرح شده در مالزی در باره 
ویروس کرونا هم کم جنجالی نبوده است.
وزارت  که  این  از  پس  مالزی  دولت 
را در شبکه های  کارتونی  این کشور  زنان 
زنان  از  آن  در  که  کرد  منتشر  اجتماعی 
خواسته شده بود در مدت قرنطینه، برای 

بپوشند،  خوب  لباس  همسران شان 
به  مجبور  نزنند،  غر  و  کنند  آرایش 

عذرخواهی شد.
مالزی  در  اجتماعی  شبکه های  کاربران 
بالفاصله به پوستر های وزارت زنان واکنش 
نشان دادند و این واکنش ها به حدی بود 

که این پوستر ها حذف شدند.
ترکمنستان

گزارش ها،  طبق  حال  همین  در 
در  را  متفاوتی  کامال  رویکرد  ترکمنستان 
مواجهه با این بیماری همه گیر اتخاذ کرده 
و کلمه ویروس کرونا را ممنوع اعالم کرده 

است.
مستقل  خبری  سایت  نوشته  به   
کشور  این  در  که  کرونیکل  ترکمنستان 
ترکمنستان  دولت  ندارد،  فعالیت  اجازه 
بروشور های  کلیه  از  را  کرونا  ویروس 
است.  کرده  حذف  خود  اطالع رسانی 
افرادی  می گویند  آزادلیق  رادیو  خبرنگار 
در  یا  کنند  صحبت  ویروس  باره  در  که 
خیابان ماسک بر صورت داشته باشند، با 

احتمال بازداشت مواجه هستند.
هیچ  می گویند  ترکمنستان  مقام های 
این  در  کرونا  ویروس  به  ابتال  از  موردی 
با  در کشوری هم مرز  ندارد،  کشور وجود 
بیشترین  که  کشور هایی  از  یکی  ایران، 

موارد ابتال و مرگ در آن وجود دارد.
اتریش

توصیه فعلی سازمان جهانی بهداشت این 
است که افراد سالم نیازی به زدن ماسک 
صورت ندارند مگر اینکه مراقب فرد بیمار 
باشند، اما اتریش استفاده از آن را در سوپر 

مارکت ها اجباری کرده است.
اتریش  صدراعظم  کورتس،  سباستین   
اول  امروز  از  که  را  جدید  مقررات  این 
و  اعالم کرد  اجرا گذاشته شده  به  آوریل 
بازار  در  ماسک  قطعه  میلیون ها  بالفاصله 

در اختیار مردم قرار گرفت.
در بسیاری از کشور های آسیایی ماسک 
استفاده می شود، اما اتریش تنها چهارمین 
کشور اروپایی است که استفاده از ماسک 
رادر اماکن عمومی اجباری می کند. پیش 
جمهوری  در  ماسک  از  استفاده  این  از 
هرزگوین  و  بوسنی  و  اسلواکی  چک، 

اجباری شده بود.
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فرهنگ و ادب

قصه گویی نویسندگان برای کودکان در روزهای کرونایی؛

نویسندگان و مترجمان کودک چگونه در دوران قرنطینه از فضای مجازی بهره بردند؟
سرویس فرهنگی کرمان امروز

 
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران به نظر می رسد ویروس کرونا به رغم 
همه بدی ها و مصیبت هایی که داشت، سبب شد دل هایمان بیشتر به هم 
نزدیک شود و قدر موهبت هایی که از آن ها غافل بودیم مانند باهم بودن، 
باهم از زندگی لذت بردن، مطالعه کردن، تماشای فیلم و ... را بیشتر بدانیم 
و با استفاده از اینترنت و فضای مجازی سعی کنیم ارتباطمان با فضای 
خارج از محیط خانه را زنده نگه داریم. یکی از کارهایی که در این روزها 
بیشتر از گذشته انجام می شود گشت و گذار در فضای مجازی و بازدید از 

صفحه های افرادی مانند نویسندگان، شاعران و مترجمان است.
کانالقصهگوییبرایبچهها

مجازی  فضای  در  مطالبی  و  ننشسته اند  بیکار  روزها  این  هم  قلم  اهل 
ادبیات  شده  شناخته  نویسندگان  از  شمس  محمدرضا  می کنند.  منتشر 
کودک و نوجوان است که فعالیت گسترده ای در فضای مجازی در زمینه 
قصه گویی، ترویج کتابخوانی و پیشنهاد مطالعه دارد و با ارائه ویدئوها و 
مطالب مختلف در کانال قصه گویی اش بچه ها را به مطالعه تشویق می کند. 
او معتقد است مهمترین مساله در روزهای کرونایی این است که ارتباط 
بیشتر  ایام  این  و می گوید: آن ها در  نشود  با مخاطبان قطع  نویسندگان 
را می گذرانیم و در خانه ماندن های  نیاز دارند. ما روزهای سختی  ما  به 
طوالنی ممکن است سبب خستگی و بی حوصلگی بچه ها شود و موجب 

هنجارگریزی و درگیری های ذهنی و لفظی بچه ها و بزرگترها شود.
نویسندگانبایدواردمیدانشوند

این نویسنده در ادامه می افزاید: در این زمان نویسندگان باید وارد میدان 
شوند و به کودکان و نوجوانان کمک کنند تا این روزهای سخت را پشت 
گذاشتن  کتاب،  معرفی  بر  عالوه  کار  بهترین  ایام  این  در  و  بگذارند  سر 
با  تصویری  ارتباط  و  مجازی  فضای  در  خودشان  قصه گویی  از  الیوهایی 
بچه هاست. براین اساس من هم تالش کردم در کانال قصه گویی که در 
فضای مجازی دارم، هرشب برای بچه ها قصه بگویم و در کنار قصه گویی 

درباره مطالب مرتبطی با این روزها با آن ها صحبت می کنم.
کتاب های  معرفی  بر  عالوه  کانال  این  در  همچنین  می گوید:  شمس   
خودم، کتاب های سایر نویسندگان را نیز معرفی می کنم تا به این وسیله 
بچه ها با دیگر نویسندگان ادبیات کودک هم آشنا شوند. تا به حال حدود 
20 نویسنده را به بچه ها معرفی کرده ام. عالوه بر این قصه خوانی هایی از 
به  بچه ها  برای  را  فکری  پرورش  کانون  قصه گوهای  یا  نویسندگان  سایر 
زبان های  و  لهجه ها  به  قصه گویی  در  می کنم  و سعی  می گذارم  اشتراک 

مختلف هم توجه کنم تا برای همه بچه های ایران جذاب باشد.
اهمیتروحیهدادنبهیکدیگردرروزهایتیرهونامعلوم

احمد اکبرپور، هم از دیگر نویسندگان حوزه ادبیات کودک است که اگر 
این روزها به صفحه اش در فضای مجازی سری بزنیم خالی از لطف نیست. 
اکبرپور در قالب ویدئوهای کوتاه، کتاب هایی را از نویسندگان مختلف برای 
مطالعه به مخاطبان پیشنهاد می دهد. او معتقد است یکی از کارکردهای 

ادبیات در این روزهای تیره و نامعلوم پیش رو رفتن به قلب حادثه به امید 
پیدا کردن یک نور امید است و می گوید: در این روزها ما نیاز داریم به 
یکدیگر روحیه بدهیم و مانند افرادی که در سرما و یخبندان گیرافتاده اند 
و تالش می کنند با گرمای بدن ها به هم کمک کنند، باید به هم روحیه 

بدهیم.
 به گفته این نویسنده، در این شرایط الزم نیست خیلی به فعالیت های 
مجتمع های  خانوادگی،  محیط های  در  می توانیم  ابتدا  کنیم.  فکر  کالن 
به  داریم  مجازی  ارتباط  آن ها  با  که  افرادی  و  دوستان  و  آپارتمانی 
معرفی کتاب هایی که خوانده ایم یا فیلم هایی که دیده ایم بپردازیم و بعد 
فعالیت های گسترده تر انجام دهیم. من هم در فضای مجازی کتاب هایی 
از نویسندگان مختلف ایرانی و خارجی در گروه های سنی مختلف معرفی 
می کنم یا در گروه های تلگرامی که با دوستانم دارم بخش های طنز کتاب ها 

را به صورت صوتی می خوانیم یا شعرخوانی می کنیم.
روزهایکروناییهمخواهدگذشت

فرهاد حسن زاده، از نویسندگان شناخته شده ادبیات کودک و نوجوان و 
نامزد دو دوره جایزه جهانی هانس کریستین اندرسن، نیز در صفحه اش 
نوشته »این روزهای کرونایی هم خواهد گذشت و جزئی از حافظه تاریخی 
واگیردار،  بیماری های  با  مبارزه  برای  راه  بهترین  و  شد  خواهد  ما  ملت 
بازنویسی  مشغول  بیشتر  روزها  این  که  او  است.«  روان  و  ذهن  مدیریت 
دو عنوان از کتاب های قدیمی اش است سعی کرده با انتشار ویدئوهایی از 
کتاب هایش مانند »خاطرات خون آشام عاشق«، »کوتی کوتی«، »چتری 

با پروانه های سفید«، »نمکی و مار عینکی«، »هستی« و قصه گویی برای 
بچه ها، خستگی و مالل روزهای کرونایی را از مخاطبانش بزداید.

تنها  را  مخاطبانش  کرونایی  روزهای  این  در  هم  شعبان نژاد  افسانه   
کرده  سعی  اشعاری  انتشار  با  لوپه تو  صفحه  انتشارات  در  و  نگذاشته 
اضطراب و استرس را از مخاطبانش دور کند و آرامش را به آن ها برگرداند. 
همچنین در این صفحه ویدیوهایی از کتاب های افسانه شعبان نژاد مانند 
مجموعه 4 جلدی »اتل متل«، مجموعه 4 جلدی »لی لی الال«، مجموعه 
فندقی«، مجموعه 9  دارد«، مجموعه »قصه های  قصه ای  هر ضرب المثل 
لیوان«،  و  کاله  و  »چتر  کتاب«،  و  »مدادتراش  باغ«،  به  »رفتم  جلدی 
»زرزری کاکل زری«، »سالم نی نی کوچولو«، »من یک گنج دارم«، »من 

شجاع هستم«، »در قلب من« منتشر شده است.
مجبوریمازفضایمجازیبرایارتباطبامخاطباناستفادهکنیم
در  که  است  نوجوان  و  کودک  ادبیات  نویسندگان  از  هم  جعفری  الله 
دارد  فعالیت  کتابخوانی  ترویج  و  کتاب  معرفی  زمینه  در  مجازی  فضای 
و ویدئوهایی درباره مجموعه »کتاب اولی کالس اولی«، مجموعه »نی نی 
قصه ها«، »درختی که از تاریکی می ترسید«، مجموعه 6 جلدی قصه های 
»نینه و نانی« منتشر کرده است. او معتقد است در شرایط حاضر مجبوریم 
از فضای مجازی برای ارتباط با مخاطبان استفاده کنیم و هرکسی بنا بر 
برنامه ریزی  مثال  باشد  داشته  فعالیت  زمینه  این  در  می تواند  خالقیتش 
مشخصی داشته باشد و طبق آن ویدئوهایی را در زمینه معرفی کتاب در 

فضای مجازی منتشر کند.

ادبیات  پیشکسوت  مترجمان  و  نویسندگان  از  هم  حجوانی  مهدی   
کودک است که ساده از کنار آنچه در اطرافش اتفاق می افتد، نمی گذرد 
و نظرش را در صفحه اش با مخاطبانش به اشتراک می گذارد. گاهی هم 
پیشنهاد  مخاطبانش  به  را  یانگ«  پیونگ  دانگ  »نیم  مانند  کتاب هایی 
می کند. همچنین برخی از آثار جدیدش مانند مجموعه سه جلدی »فلسفه 
برای نسل نو«، »مونیخ به افق تهران«، »سفر دوسره«، »عالیجناب مامان 

خانم« و »الف دال میم« را معرفی کرده است.
بچههامطالعهوبازیرافراموشنکنند

حمیدرضا شاه آبادی، هم از نویسندگانی است که توانسته برای مجموعه 
»دروازه مردگان« جایزه کتاب سال را دریافت کند، او معتقد است شرایط 
فعلی جامعه می تواند مستعد ایجاد افسردگی یا ناراحتی های روحی باشد و 
به بچه ها بازی کردن و مطالعه کتاب را پیشنهاد می کند. او در صفحه اش 
نوشته »باید نوروز را جدی گرفت... شک نکنید سالی خوب و مثال زدنی 
پیش روی ماست«. شاه آبادی در صفحه اش مطالعه کتاب »فرانکشتاین در 
بغداد« نوشته احمد سعداوی با ترجمه امل نبهانی، برنده جایزه بوکر عربی 
2014 را به مخاطبانش پیشنهاد کرده. همچنین با انتشار تصویری به قلم 
آینده ای  انتشار جلد سوم مجموعه »دروازه مردگان« در  از  دیباج،  نادیا 

نزدیک خبر داده است.
نوجوان است  و  ادبیات کودک  نویسندگان  از دیگر   سیامک گلشیری، 
درباره  ویدئوهایی  بزنیم،  سری  مجازی  فضای  در  صفحه اش  به  اگر  که 
کتاب هایش مانند »رژ قرمز«، مجموعه »گورشاه«، مجموعه »خون آشام« 
و »میدان ونک یازده و پنج دقیقه« می بینیم، که مخاطب را به خواندن 
ادامه داستان ترغیب می کند، ویدئوهایی که گاهی با صدای خود نویسنده 

منتشر شده است.
در  هم  نوجوان،  و  کودک  کتاب های  مترجمان  از  قندهاری،  شقایق   
صفحه شخصی اش با انتشار مطالبی مخاطبانش را به مطالعه کتاب تشویق 
خودمان،  خانه  دل،  سیاه  احوال،  ناخوش  گریزپا،  اال،  عشق  »با  می کند. 
ابرابله، شجاع مثل تو، رها مثل آفتاب، روزهای رخوت، به دنبال نام تو، 
روزهای سرگشته در سکوت، خانه کاغذی، داپلر، هرمان« از جمله آثاری 
می خورند.  چشم  به  صفحه اش  در  و  شده  منتشر  او  ترجمه  با  که  است 
با صدای شیما  بخوابم«  آنکه  از  قندهاری کتاب صوتی »بیش  همچنین 
شاعران  از  اشعاری  و  معرفی  مطالعه  به  عالقه مندان  به  نیز  را  درخشش 
حمید  امین پور،  قیصر  شیدایی،  شهرام  کدکنی،  شفیعی  مانند  مختلف 

مصدق، آنا اخماتوا، یداهلل رویایی و ... ارائه کرده است.
نویسندگان، شاعران،  از همه  بردن  نام  این گزارش مجال  اینکه در  با   
این روزها به  ناشرانی که  ادبیات کودک و نوجوان و  مروجان، مترجمان 
تبلیغ کتاب و کتابخوانی و قصه گویی در فضای مجازی می پردازند، نیست، 
اما نکته قابل توجه این است در این روزها عالوه بر اهل قلم، کودکان و 
نوجوانان عالقه مند به کتابخوانی مانند »قصه گوی کوچک«، »نهال بوک«، 
»قصه های من و کتابام« و ... در فضای مجازی با انتشار ویدئوهایی، عالوه 
و  قصه خوانی  به  نوجوانان،  و  کودکان  برای  مختلف  کتاب های  معرفی  بر 

معرفی نویسندگان می پردازند.

نگاهی به کتاب "یکی بود ،یکی نبود" محمد علی جمال زاده 

سرویس ادبی کرمان امروز

محمد علی جمالزاده از نویسندگان معاصر ایران و آغازگر ادبیات داستانی 
نوین در ایران است . او در سال 1۳09 هجری قمری در اصفهان به دنیا 
آمد و از 12  سالگی به بیروت و سپس به فرانسه و سوئیس رفت و دیپلم 
آبان 1۳۷6 در ژنو  علم حقوق خود را در فرانسه دریافت کرد.او در 1۷ 
وفات یافت ، از عمر طوالنی یکصد و شش ساله خود ، تنها سیزده سال 
را در ایران گذراند. اما در تمام عمر ، همواره با یاد ایران زیست.داستان 
فارسی شکر است نخستین نوشته ی داستانی اوست که آن را سر آغاز 
قرار  این  به  او  آثار  از  برخی   . اند  دانسته  فارسی  نویسی  جدید  داستان 
است : آسمان و ریسمان ، بانگ نای ، تلخ و شیرین ، خاطرات محمد علی 
جمالزاده ، سر و ته یه کرباس ، قصه مابه سر رسید،قصه های کوتاه برای 

بچه های ریش دار ، قصه نویسی کهنه و نو و هفت کشور.
درکتاب یکی بود یکی نبود 6 داستان با عنوان های فارسی شکر است ، 
رجل سیاسی ، دوستی خاله خرسه، درد دل مالقربانعلی ، بیله دیگ بیله 

چغندر ، ویالن الدوله  وجود دارد . 
آثار جمالزاده شبیه آثاری مثل حکایت ، قصه و سفرنامه است .  داستان 
به معنی کالسیک ولی امروزی است  و شروع کار داستان کوتاه امروزی 
است . باید در نظر داشت که در این زمان تعریف داستان به معنای امروزی 

نبوده است .  
فارسیشکراست

هجوم  مورد  از  نویسنده  تأثر    ، ایران  در  مختلف  اقشار  روی  تمرکز 
قرار گرفتن زبان فارسی ، بررسی زبان و فرهنگ به عنوان یکی از تأثیر 
پذیرترین و تأثیر گذارترین موارد یک قوم و ملت از اولین اموری ست که 
از  اوایل مشروطه جامعه می خواست  آید.  به چشم می  داستان  این  در 
حالت سنتی بیرون بیاید و مدرن شود و عده ای می خواستند همکاری و 
همراهی کنند و عده ای هم می خواستند مقابله کنند . این داستان تقابل 
سنت و مدرنتیه است که از نظر جمالزاده کار نویی است . اسم داستان 
فارسی شکر است نیز بی هویتی زبان را به چالش می کشد . مأمور تذکره 
نماینده طبقه حاکم آن دوره است که ظالم و مستبد است و در صبح روز 
بعد عوض می شود و فردی دوباره شبیه همان قبلی جایگزین آن می شود 
تفکرات  و  ها  لهجه  با  انسان  از طبقات مختلف جامعه  داستان  این  در   .

مختلف پیدا می شود که نماینده یک جامعه کوچک همان دوره مورد نظر 
نویسنده است ، از آدم فرنگی مآب گرفته تا انسان های عامی و بی سواد . 
خالصه اینکه داستان فارسی شکر است بیانگر اوضاع زبان در تقابل دوران 
مدرنیته و سنت است که از دید محمد علی جمالزاده شکل گرفته است .

رجلسیاسی
جعفر سواد درست و حسابی ندارد اما تصور می کند اگر جز رجل سیاسی 
مردم   ً کال  داستان  این  مردم   . کند  می  باز  خودش  برای  جایی   ، شود 
می  و  بود  طلبی  فرصت  آدم  هم  السلطنه  خاقان   . هستند  ای  زده  جو 
خواست از آب گل آلود ماهی بگیرد ، به دنبال فرصتی ست تا از موقعیت 
جعفر سوءاستفاده بکند . آثار جمالزاده شبیه آثاری مثل حکایت ، قصه و 
سفرنامه است .  . داستان رجل سیاسی به بررسی جامعه ایران درزمان و 

احوال خاصی می پردازد واشاره به افتادن سرنوشت مردم به دست کسانی  
داردکه اصاًل تخصصی ندارند . هجوم یک جریان در هم ریخته در جامعه 
ی داستان رجل سیاسی ، مردم را دنباله رو می کند و دیگر دموکراسی 
باز هم حضور مردم جو گیر احساس می  این داستان  ندارد و در  معنی 

گردد.
دوستیخالهخرسه

داستان دوستی خاله خرسه اشاره ای به ۷ سال حضور نظامی روسها در 
ایران دارد . روسها مقابل انگلیس می خواستند بایستند  و حضور خود را 
در ایران پرنگ کنند بنابراین به ایران لشگرکشی می کنند . حبیب ا… 
به عنوان شخصیت اصلی در یک سمت داستان قرار می گیرد که فردی 
دوست داشتنی است . روسیه در این داستان نماد حیله گری و دورویی و 
پول دوستی است و حبیب ا… نماینده طبقه عوام است و نماد سادگی و 
مظلومیت است . مرگ حبیب ا… که پر است از سادگی و مهربانی و در 
انتهای داستان جنازه اش در عین همان سادگی در میان برف ها پوشیده 

می شود .
درددلمالقربانعلی

در این داستان جریانات مذهبی و سنتی وقت ایران مورد بررسی قرار 
می گیرد . این داستان یک بحث روان شناسی است که در آن قربانعلی 
راوی و شخصیت اصلی داستان، اسیر دلش شده و در نهایت پای دل و 
هوس به میان می آید . روضه خوان داستان درد دل مال قربانعلی ، فقط 
ظاهر دین را یاد گرفته و از این راه به نان و نوایی رسیده است . داستان  
به مباحث دینی نگاه روان شناسی رفتاری دارد . ریاکاری و تناقض عقل 
ودین قربانعلی به صورت واضحی در داستان به چشم می آید و اشاره به 
این امر دارد که بعضی آدمها با توجه به سنشان در یک دوره به تکرار می 

افتند .
بیلهدیگبیلهچغندر

همان انتقاد از جریانات اجتماعی ، سیاسی ایران دوران مشروطه است 
حکایت دالکی خارجی هست که به دنبال یک مستشار به ایران می آید 
و اسیر تفکرات خارجی می شود . این داستان اشاره به این موضوع دارد 
که دول خارجی که به ایران پا می گذاشتند دلشان به حال ایرانی ها نمی 
سوخت . استعاره دست به پشت کشیدن دالک هم که در داستان بسیار 
رندانه به کار رفته است بیشتر اشاره به تملق می کند ) دست به پشت 
هم کشیدن ،تملق ( . پادشاه کار غلط می کند و زیر دستان هم دست 

بیله  . معنی داستان  نیست  . مشورت تخصصی  او می کشند  به پشت 
دیگ بیله چغندر هم اشاره به یک حکایت قدیمی دارد به معنی همچین 
دیگی همچین چغندری الزم دارد. بین دالکی ، حمام و مستشاری رابطه 
ی مستقیم دارد.)پشت هم دست می کشیدند :رابطه مستشار و دالک( 
غیر  به صورت  گفتن  برای  حرفی  کتاب  این  دیگر  داستانهای  به  نسبت 

مستقیم دارد .
ویالنالدوله

این داستان در مورد آدمی است که نسبت به بقیه متفاوت تر است . این 
آدم یک سربار است که با ترفند خودش زندگیش را پیش می برد. به یک 
نوع از تفکر اشاره دارد . به اینکه به کار به عنوان بخشی از زندگی نگاه نمی 
کنند . سربار بودن و حالت مفت خوری با پسوند ویالن الدوله ارتباطش 
امور مردم تأمین می کنند ،  از  این است که کسانی که زندگی خود را 
افرادی هستند که وجدان کاری و اخالقی ندارند . این افراد بود و نبودشان 
یکی است که دقیقا ً اشاره به شخصیت ویالن الدوله دارد . ویالن الدوله 
از آدم هایی بود که مردم فکر می کردند کاری از دست او برمی آید ولی 
وقتی مردم به سراغش می رفتند می دیدند کاری نمی کند .  اگر ویالن 
الدوله یک تیپ باشد نماد چه آدم هایی است ؟ این امر یکی از رفتارهای 
اجتماعی ایران بوده و هست . مباشر و یا دالل هر جایی می تواند باشد. این 
گونه آدم ها بی هرجا ، بی در کجا و بی هویت هستند که اول آنها مورد 
تأدیب قرار می گیرند . در واقع دارای نوعی شغل هستند که از مجرای 
خودشان حرکت نمی کنند و باعث افزایش فقر اقتصادی بیشتر می شوند .
در کتاب یکی بود یکی نبود محمد علی جمالزاده داستان ها همه درون 
مایه دارد . یعنی همه ی موضوعات روز جامعه وقت جمالزاده مطرح می 
شود و او از منظر نگاه هم خیلی روشنفکرانه برخورد کرده است . از این 
جهت پیشاهنگ و قابل احترام است چون آغازگر ادبیات داستان نویسی نو 
در ایران است . شخصیت پردازی در همه ی داستان ها و جود دارد اما در 
جاهایی اضافات وجود دارد که با توجه به تقلید اولیه او از ادبیات فرانسه 
قابل تأمل است . طنزها و تصاویر قشنگی دارد . حس خوشحالی و یا حس 
تنفر را در خواننده ایجاد می کند .تصویر سازیهای جذاب ، ایجاد حس 
نبود  یکی  بود  یکی  داستانهای  ویژگیهای  از   … و  متفاوت  های  آمیزی 
محمد علی جمالزاده است. بعِد جمالزاده نویسندگانی چون ساعدی از او 
تأثیر پذیرفته است و همین طور هدایت هم از ساعدی تأثیر پذیرفته است.
منبع: انجمن ادبیاتی داستانی سمر 
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چهره های مشهوری که به دست هوادارانشان کشته شدند

هویت اجتماعی کودکان را چگونه شکل دهیم؟

سرویس فرهنگی - اجتماعی کرمان امروز

گاهی  ندارد،  ثابت  قانون  یک  همیشه  زندگی   
از  افسانه ای  چهره های  یا  و  اسطوره ها  از  برخی 
سوی هوادارانشان و کسانی که روزی به آنان عشق 
می ورزیدند، کشته شده اند. این گزارش درباره سه 
چهره است که از سوی طرفدارانشان کشته شدند:

۱.جسیجیمز
داخلی  جنگ  تأثیرات  از  هنوز  متحده  ایاالت   
اواسط  در  را  ایالت  مناطق  از  عمده ای  بخش  که 
قرن نوزدهم ویران کرد، بهبود نیافته بود، تا اینکه 
جسی جیمز جنایتکار و سارق بانک و قطار، باند 
خود را تأسیس کرد که پیوستن و یا نفوذ به آن 

کاِر اسانی نبود.
جسی در ایالت میسوری ایاالت متحده در سال 
۱۸۴۷ متولد شد و به طور غیر رسمی در جنگ 
به  بالدی بیل اندرسون  نام  به  باند  یک  با  داخلی 
که  فرانک جیمز  برادرش  علیه  مبارز  یک  عنوان 
کرد.  همکاری  بود،  کوانترل  سرهنگ  گروه  عضو 
جسی  و  یافت  پایان   ۱۸۶۵ سال  در  جنگ  این 
باند خود  و  کرد  پیدا  قانون  از  گریزان  شخصّیتی 
باند جیمز تأسیس کرد  نام  به  را در سال ۱۸۶۵ 
که وظیفه آن سرقت از بانک ها و قطارها، حمله به 
گاری های پستی و همچنین کشتار و سرقت بود. 
جسی بسیار باهوش و محتاط بود و فقط کسانی 
که کاماًل وفادار به او بودند به باند او می پیوستند. 
او را می کشت.  وقتی به کسی شک می کرد، فوراً 
وقتی کار او باال گرفت، فرماندار میسوری در سال 
۱۸۸۱ پاداش ۵۰۰۰ دالری برای کسانی که او را 

زنده یا مرده تحویل دهند در نظر گرفت.
گانگستر،  یک  است،  واضح  چیز  همه  اینجا  تا 
قاتل و یک دزد که در تمام جرایم علیه مقامات 
حرفه ای شده است. اما آنچه بعد از آن اتفاق افتاد 
تمام مقیاس ها را تغییر داد. رابرت فورد ۱۸ ساله، 
از زمانی که به باند جسی جیمز در ایالت میسوری 
در ایاالت متحده در سال در سال ۱۸۸۰ پیوست، 
نمی دانست که به یکی از مشهورترین خائنان در 
تاریخ آمریکا تبدیل خواهد شد. رابرت یا باب آنطور 

که جسی او را صدا می زد، چنان تحت تأثیر جسی 
باند او  قرار گرفت که فقط با داشتن ۱۸ سال به 
پیوست و قبل از آن نیز دو برادرش، عضو این باند 
بودند. رابرت و برادرانش با جسی درگیر بسیاری از 
سرقت ها شدند که مشهورترین آن ها سرقت قطار 

آبی در شهر جکسون در سال ۱۸۸۱ بود.
یا  زنده  جسی  دستگیری  پاداش  که  هنگامی   
نام مستعار  با  با همسرش  مرده اعالم شد، جسی 
در سانتی جوزف زندگی می کرد و فقط رابرت فورد 
از این ماجرا خبر داشت. جسی، همسرش و رابرت 
نیز در خانه کوچک صبحانه می خوردند و در حالی 
که جسی و رابرت در حال ترک میز صبحانه بودند، 
جسی در اخبار روزنامه خواند که یک عضو باند به 

وی خیانت و علیه او اعتراف کرده است.
نگاهی  و  انداخت  ریشه  جسی  روح  در  شک 
محتاطانه با رابرت مبادله کرد که بسیار مهربان به 
نظر می رسید. جسی در مورد این ماجرا با رابرت 
صحبت نکرد و به اتاق نشیمن رفت و پس از آنکه 
تمام اسلحه های خود را روی میز گذاشت تابلویی 
یک  او  کرد،  جلب  را  نظرش  بود  دیوار  روی  که 

صندلی آورد تا گرد و غبار روی تابلو را پاک کند 
باال  صندلی  از  عکس  تابلوی  کردن  تمیز  برای  و 
رابرت  می کرد،  پاک  را  آن  که  حالی  در  و  رفت 
گلوله  دو  و  بیرون کشید  از جیب  را  اسلحه خود 
بتواند  تا  کرد  شلیک  پشت  از  به سمت جسی  را 
به  بالفاصله  و  کند  دریافت  را  شده  اعالم  پاداش 
زندگی جسی پایان داد. بسیاری از مردم با جسی 
همدردی کردند و با وجود جرائمی که جسی انجام 
زندگی  ناجوانمرد شمردند.  و  را خائن  رابرت  داد، 
او  زیادی که عاشق  افراد  از  یکی  به دست  جسی 
بود و او را دوست داشت برای پول به پایان رسید. 
پول همان چیزی که جسی فقط برای آن زندگی 

می کرد.
۲.آندریاساسکوبار

آندریاس اسکوبار مدافع تیم ملی کلمبیا
برای  فوتبال  که  کند  انکار  نمی تواند  کس  هیچ 
بازی  اولین  پرشور،  عالقه مندان  و  تنگدست  افراد 
مورد  تیم  دیدن  هنگام  که  است  جهان  محبوب 
اشتیاق  دچار  بخش شان،  الهام  بازیکن  یا  عالقه 
که  بود  همان حسی  این  می شوند.  وصف ناپذیری 

سخت  گروهی  از  عبور  از  پس  کلمبیا  هواداران 
شامل آرژانتین، پاراگوئه و پرو و کسب مجوز برای 

حضور در جام جهانی ۱۹۹۴ آمریکا لمس کردند.
برای  زیادی  هواداران  و  شد  آغاز  جهانی  جام 
تشویق تیم ملی کلمبیا رفتند که با گروه آمریکا، 
سوئیس و رومانی در یک گروه قرار گرفت. این فقط 
توده های معمولی نبودند که تیم کلمبیا را تشویق 
می کردند،  بندی  شرط  آن  سر  بر  و  می کردند 
بلکه مافیای بزرگ مواد مخدر در کشوری که به 
مخدر  مواد  فروشندگان  با  خود  فراوان  مبارزات 
مواد  فروش  از  عظیمی  ثروت  و  می شود  شناخته 
ملی  تیم  پیروزی  برای  نیز  مخّدر کسب کرده اند، 
کلمبیا شرط بندی کردند. در دومین دیدار مقابل 
آمریکا آندریاس اسکوبار اشتباه بزرگی مرتکب شد، 
او تصور نمی کرد هزینه اشتباه او، جانش باشد؛ اما 
این همان چیزی است که در واقع اتفاق افتاد. او 
در دقیقه ی ۳۵ یک گل به درون دروازه تیم خود 
از  یک  بر  دو  را  مسابقه  این  کلمبیا  کرد.  شلیک 
دست داد تا امید های خود برای صعود به دور دوم 
جام جهانی را از بین ببرد و امید فراوان هواداران را 

که به آن دلبسته بودند ناامید شود.
از پنهان ماندن  از گذشت حدود یک هفته  بعد 
آندریاس  و هیئت همراه،  بازیکنان  و عدم حضور 
شد  ظاهر  کلمبیا  در  میخانه  یک  در  اسکوبار 
همه  از  اشتباهی  به خاطر گل  او  که  حالی  در  و 
عذرخواهی می کرد، سه مرد شش گلوله به سمت 
او شلیک کردند و این بازیکن ۲۷ ساله فوراً کشته 
شد. غلطیدن در خون بر اثر اشتباه ناخواسته ای که 
در فوتبال انجام داد، در تاریخ ۲ ژوئیه ۱۹۹۴ یکی 
از بدترین حوادث تاریخ فوتبال را ثبت کرد. از اوج 
مواّد  مافیای  گلوله  اصابت  مورد  تا  گرفته  فوتبال 
مخدر قرار گرفتن ... چرا بازیکن افسانه ای اینقدر 

سریع برای طرفدارانش فرو ریخت؟!
۳.جانلنون

انگیزه های   با وجود زشت بودن قتل و جنایت، 
بسیاری در آن وجود دارد؛ مانند کشتار در جنگ، 
سایر  و  خود  از  دفاع  یا  سرقت  دلیل  به  قتل 
انگیزه های روانی و مادی، اما اینکه کشتن و گرفتن 
زندگی برای هیچ چیز باشد، بدون شک بدترین نوع 

کشتن است.
مارک دیوید چپمن جان لنون را با اسلحه گرم در 
بیرون خانه اش در نیویورک به قتل رساند. چپمن 
»یوکو  همسرش  چشمان  برابر  در  لنون  جان  به 
اونو« چهار بار از پشت به شلیک کرد. چپمن فرار 

نکرد و تا آمدن پلیس در صحنه جنایت ماند.
در روز ۸ دسامبر ۱۹۸۰ چپمن در بیرون خانه 
لنون چرخ می زد. البته اتفاق عجیبی نبود، هر روز 
از  جان لنون  تا  می ماندند  منتظر  زیادی  هواداران 
در حدود  بگیرند.  امضاء  او  از  و  شود  خارج  خانه 
لنون  جان  وقتی  روز،  آن  بعدازظهر  پنج  ساعت 
خارج  ساختمان  از  اونو  یوکو  همسرش  همراه  به 
می شوند، چپمن، آلبوم دابل فانتزی را برای امضا به 
لنون می دهد. لنون حتی از او می پرسد: »همین؟ 
چیز دیگه ای نمی خواهی؟« و چپمن در پاسخ فقط 

لبخند می زند.
مارک چپمن، در همان زمان انگیزه اصلی اش از 
قتل جان لنون را رسیدن به شهرت بیان کرده بود. 
او با صراحت گفته بود که هیچ انگیزه شخصی و 
یا خرده حسابی نسبت به لنون نداشت و فقط برای 
اینکه نام او هم سر زبان ها بیفتد این کار را کرده 

است. چپمن بیماری روانی هم نداشت.
منبع: خبرگزاری تابناک

سرویس اجتماعی کرمان امروز

شامل  را  افراد  اجتماعی  رشد  از  مهمی  بخش  کودکی  دوران 
می شود، به ویژه آن که در این دوره است که هویت اجتماعی و یا 
احساسی شخص شکل گرفته و احساس وابستگی واقعی او نسبت به 
جامعه و اجتماع نیز بروز پیدا می کند. در این میان برخی از کودکان 
با مشکالتی در احساساتشان نسبت به خود و هویت اجتماعی شان 
و  اجتماع آسیب پذیر کرده  را در مقابل  روبه رو می شوند که آن ها 

باعث ایجاد شکلی از افسردگی در وجودشان می شود.
از  وسیعی  طیف  افسردگی  که  گفت  می توان  کلی  طور  به 
موقعیت  بر  بنا  می تواند  که  می شود  شامل  را  پیچیده ای  شرایط 
موجود در زندگی فرد نقش اساسی را در شخصیت او و هم چنین 
تصمیم گیری هایش داشته باشد. در این مطلب همراه ما باشید تا در 

رابطه با اهمیت هویت اجتماعی کودکان بیشتر بگوییم.
هویتاجتماعیچیست؟

نیز  دلیل  همین  به  و  است  اجتماعی  هویت  دارای  کودکی  هر 
درک  دیگران  به  نسبت  جامعه  در  را  متفاوتی  نقش های  می تواند 
موقعیت  کدام  طریق  از  نقش ها  این  که  نمی کند  هم  فرقی  کند، 
اجتماعی، فرهنگی یا قومیتی، عقاید و... بروز پیدا می کند. کودک 
می تواند بسته به شرایط خود احساس هویت و غرور، عزت نفس و 

همین طور سازگاری با هویت اجتماعی اش را به دست آورد.
با این حال اگر هویت اجتماعی کودک با سرعت زیادی تغییر پیدا 
کند، مورد تهدید قرار بگیرد و یا حتی سرزنش شود می تواند باعث 
بروز افسردگی و سرخوردگی در کودک شود که همین موضوع نیز 

پیامد های منفی بسیاری را به دنبال خواهد داشت.
نقشاطرافیاندرهویتاجتماعی

نیاز  خود  اطرافیان  به  فرد  اجتماعی  هویت  داشتن  برای  طبیعتاً 
خواهد داشت تا بتوانند او را تائید کرده و یا رفتارهایش را انکار یا 
رد کنند؛ بنابراین می توان گفت که اطرافیان ما می توانند عالوه بر 
تأثیر در هویت اجتماعی مان بر احساسات ما نسبت به خودمان نیز 

تأثیر بگذارند.
را  خود  و  باشد  داشته  خجالت  احساس  کودکی  اگر  مثال  برای 
باشد  این  نشان دهنده  می تواند  دارد  نگه  دور  اطرافیانش  از  دائماً 
دراز  به سویش  گرمی  آغوش  و  گذاشته  تنها  را  او  اطرافیانش  که 
نمی کنند؛ بنابراین هویت اجتماعی کودک دقیقاً برگرفته از برخورد 
او با نقش اجتماعی اش بوده و می تواند در شرایطی مانند خجالتی 

کامل  طور  به  جامعه  از  عقب نشینی اش  همین طور  و  فرد  بودن 
تحت تأثیر قرار بگیرد. به دنبال همین هم هست که فرد می تواند 
احساسات متفاوتی از جمله رضایت، احساس تنهایی، ناامیدی، امید 

و یا هر چیز دیگری را تجربه کند.
چراهویتاجتماعیاهمیتدارد؟

به طور کلی می توان گفت که هویت اجتماعی به فرد این امکان 
را می دهد که خود را به عنوان جزئی از گروه بشناسد و بتواند در 
این  نیز  دلیل  همین  به  کند.  پیدا  تعلق  احساس  اجتماعی  دنیای 
هویت ها می توانند نقش مهمی را در شکل گیری شخصیت فرد ایجاد 

نمایند.
ارتباط برقرار کند می تواند  با گروه های مشخص تری  هر چه فرد 
شاهد تأثیرات بسیار آن در رابطه با احساسات و همین طور شخصیت 
توجه  چگونگی  به  بسته  گروه هایی  چنین  در  عضویت  باشد.  خود 
خود فرد و همین طور اعضای گروه به توانایی های او می تواند درصد 
جایگاهی  آوردن  دست  به  بنابراین  باشد؛  داشته  متفاوتی  اهمیت 
مطلوب در یک گروه می تواند به افراد کمک کند تا احساساتی اعم 

از اطمینان، رضایت و همین طور رضایت بیشتری را تجربه نمایند.
در این میان، اما باید اضافه کرد که وقتی فردی به افسردگی دچار 
می شود تمایل بسیاری به ترک محیط های اجتماعی پیدا می کند. 
عنوان  به  می توانند  اجتماعی  عوامل  که  می دهند  نشان  مطالعات 
شناخته  فرد  در  افسردگی  دالیل  مهم ترین  و  اصلی ترین  از  یکی 

شوند. به همین دلیل هم هست که وقتی کودکی تصمیم به پشت 
سر گذاشتن دوره هایی از تنهایی می گیرد احتمال ابتال به افسردگی 

در او بسیار پیش بینی خواهد شد.
چراکه  دارد،  بسیاری  اهمیت  فرد  اجتماعی  شناسایی  مقوله 
تأثیرات متقابل آن ها  افراد جامعه و  با  او  نشان دهنده نحوه تعامل 
خواهد بود. این یعنی که اگر فردی نسبت به هویت خود احساس 
خوبی داشته باشد می توان چنین برداشتی را داشت که به احتمال 
تعامل خوبی داشته  و  ارتباط  اجتماعی  توانسته در گروه های  زیاد 
باشد و در نتیجه احساسات مثبتی نیز نسبت به خود به دست آورد.

اجتماعی  هویت  مزایای  دیگر  از  برخی  محققان،  نظر  اساس  بر   
شامل این موارد می شوند:

دیگر  از  مراقبت  و  عدالت  تقویت  به  می تواند  موضوع  این   •
حمایت های اجتماعی کمک کند.

همچون  روانی  نیاز های  تا  می کند  کمک  اجتماعی  هویت   •
عزت نفس از سوی دیگران تأمین گردد.

• این مقوله می تواند در بروز احساس تعلق خاطر فرد به گروه های 
اجتماعی تأثیرگذار باشد.

افرادبایکدیگرفرقمیکنند
باید گفت که همه کودکان با بروز تغییرات و تهدید هایی در هویت 
نشان  موضوع  این  شد.  نخواهند  افسردگی  دچار  اجتماعی شان 
می دهد که تأثیرات هویت اجتماعی در افراد متفاوت با یکدیگر فرق 

خواهد داشت. برای مثال اگر کودکی خود را به عنوان یک ستاره 
فوتبال بشناسد و ناگهان دچار آسیب شده و از ادامه تمرینات باز 
بماند، می تواند شرایط متفاوتی را تجربه کند. می تواند دیگر هرگز 
یا حتی  بدهد  از دست  را  و عزت نفس خود  نرود  فوتبال  به سراغ 
از  بعد  و  کند  ناراحتی  احساس  کوتاه  مدتی  در  تنها  هم  می تواند 
سپری شدن زمان موردنظر برای بهبودی مجدداً به رشته ورزشی 

خود بازگردد.
نیز  افسردگی  بروز  به  حتی  کودکان  از  بسیاری  در  موضوع  این 
خواهد انجامید. باید اشاره کرد که این مسئله به آن منزله نیست 
برای  را  جدیدی  اجتماعی  هویت  یک  نمی تواند  دیگر  کودک  که 
خود شکل دهد، بلکه به سادگی نشان دهنده اهمیت چگونگی دید 

کودک در رابطه با دنیای اطراف او خواهد بود.
چگونهازهویتاجتماعیفرزندخودحمایتکنیم؟

هویت  از  حفاظت  البته  و  شکل گیری  در  والدین  نقش  طبیعتاً 
دلیل  همین  به  بود.  خواهد  تأثیرگذار  و  پررنگ  بسیار  اجتماعی 
است که  آن  انجام دهند  باید  مادر  و  پدر  کاری که  نیز مهم ترین 
این  البته  کنند.  فرزند خود حمایت  اجتماعی  هویت  و  نقش ها  از 
بدان معنا نیست که بر روی تک تک نقش های اجتماعی او تأکید 
داشته باشند، بلکه باید آن ها را ترغیب کنند نا موقعیت ها و شرایط 
را  مهم تری  نقش های  سایر  و  نمایند  امتحان  نیز  را  متفاوت تری 
دانش آموز،  برادر،  و  نوه، خواهر  مانند  نقش هایی  تجربه کنند،  هم 
که  کردید  احساس  زمانی  هر  اگر  حال  این  با  بودن.  و...  همسایه 
فرزند شما به افسردگی و از دست دادن هویت اجتماعی دچار شده 
بهتر است که او را به یک مشاور ببرید تا مسئله را هر چه سریع تر 

حل کند.
در  مشکالتی  وجود  احتمال  در  را  شما  می تواند  که  نشانه هایی 

هویت اجتماعی فرزندتان راهنمایی کند از این دست هستند:
• از دست دادن عالقه و انگیزه به انجام فعالیت هایی که پیش از 

این دوست می داشت
• خواب بیش از حد طبیعی

• عدم وجود تمرکز برای انجام تکالیف مدرسه و مطالعه درس ها
• افزایش یا کاهش میزان غذا خوردن

• ابراز احساس غم و ناامیدی جدی
• افزایش تحریک پذیری بیش از حد معمول

• ترجیح گوشه گیری و جدایی از جمع دوستان و خانواده

 منبع: برترین ها
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خبر در پی درخواست دولت برای مقابله و مدیریت کرونا؛
رهبرانقالب بابرداشت یک میلیارد یوروازصندوق توسعه ملی موافقت کردند

ماجرای استفاده از سشوار برای پیشگیری از کرونا

رئیس جمهوری با قدردانی از موافقت رهبرانقالب 
با درخواست برداشت مبلغ یک میلیارد یورو از منابع 
با کرونا، دستورات  برای مقابله  صندوق توسعه ملی 
عرصه،  دراین  ضروری  نیازهای  تأمین  رابرای  الزم 

صادر کرد.
حسن  االسالم  حجت  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
روحانی رئیس جمهوری با قدردانی از موافقت رهبر 
معظم انقالب اسالمی با درخواست برداشت مبلغ یک 

میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله 
در  کرونا  ویروس  از شیوع  ناشی  عوارض  مدیریت  و 
کشور، دستورات الزم را برای تأمین نیازهای ضروری 

در این عرصه، صادر کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در نامه ای به محمد باقر 
نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه 
و بودجه کشور پی نوشت رئیس جمهور به نامه دفتر 
ابالغ  وی  به  را  العالی(  )مدظله  رهبری  معظم  مقام 

کرد.
وزارت  نیازهای  که»  است  کرده  نوشت  پی  روحانی 
منبع  این  از  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
تأمین و حتی االمکان از تولیدات داخلی و با استفاده 
همچنین  شود.  اقدام  بنیان  دانش  شرکتهای  از 
کمک های الزم به صندوق بیمه بیکاری ظرف هفته 
آینده انجام و جزئیات طرح در ستاد اقتصادی دولت 

مطرح شود«.

در  کرونا،  کشوری  کمیته  عضو  مهر:  خبرگزاری 
کرونا  به  کودکان  و  معتادان  ابتالی  عدم  خصوص 
توضیحاتی  بیماری،  این  به  مبتال  و مسائل  ویروس 
ارائه داد. مسعود مردانی، در برنامه تیتر امشب شبکه 
خبر، گفت: بهترین راه مقابله با کرونا پیشگیری با 
مرتب  شستن  و  فردی  و  عمومی  بهداشت  رعایت 
دست ها است. زیرا، امکانات و تجهیزات پزشکی هر 
چقدر هم باشد نمی تواند تکافوی جمعیت کثیری از 

مبتالیان را بدهد.
این متخصص بیماری های عفونی گفت: کودکان هم 
کرونا می گیرند، اما بیشتر فرم سبک آن را می گیرند، 
بیماری های  دارای  و  مسن  افراد  تجربه ها  طبق  اما 

ایمنی  سیستم  بودن  ضعیف تر  علت  به  زمینه ای 
مرگ و میرشان بیشتر است و عالئم بیماری در آنها 

شدیدتر است.
با بیان  استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
اینکه زدن ماسک همچنان برای عموم مردم ضرورت 
ندارد، افزود: زدن الکل به ماسک و سر و صورت و 
گرفتن سشوار به ماسک و بینی و دهان کارهای غیر 

علمی است و هیچ تأثیری هم روی کرونا ندارد.
این متخصص عفونی شستن مرتب دست ها و دوری 
از تجمعات را بسیار مهم بر شمرد و گفت: باید ۲۰ 
ثانیه دست را با صابون شست و بعد زیر آب گرفت و 

نباید بیش از حد آب مصرف کرد.

مبتال  معتادان  که  موضوع  این  تکذیب  با  وی 
اهل دود  و  و سیگاری ها  معتادان  نمی شوند، گفت: 
غیر  حرفی  این  و  می شوند  مبتال  کرونا  به  همه 
علمی است و این گونه شایعات را سوداگران مرگ 
شایعه می کنند بر عکس معتادان به علت ضعف ریه 
مبتال  و شدیدتر  زودتر  دارند،  که  ایمنی  و سیستم 

می شوند.
غیر  درمان های  برای  مردم  کرد:  اظهار  مردانی 
مراکز  و  بیمارستان ها  به  وجه  هیچ  به  ضروری 
درمانی مراجعه نکنند، اما آنهایی که نیاز به درمان 
که  زنی  نمی شود  کنند.  مراجعه  باید  دارند  فوری 
وقت زایمانش رسیده یا کسی که زخم معده دارد یا 

آپاندیسش ترکیده و یا سکته کرده به بیمارستان 
مراجعه نکند.

دارویی  هنوز  اینکه  بیان  با  عفونی  متخصص  این 
برای کرونا ساخته نشده است، گفت: داروهایی که 
چینی ها استفاده کردند و ما هم استفاده کردیم همه 
داروهای ضد ویروس و ضد ایدز است و تا حدودی 
در  داروها  این  ولی  اند،  داشته  تأثیر  آنها  از  برخی 
بیمارستان و برای آنهایی که در آی سی یو هستند 
استفاده می شود و قابل تجویز برای دیگران نیست.

که  موقعی  تا  بگیرد  کرونا  که  گفت: کسی  مردانی 
کرونا  به  دیگر  نکرده  پیدا  ژنتیک  جهش  ویروس 

مبتال نخواهد شد.

یک فوق تخصص بیماری های عفونی با تاکید بر 
باال بودن شدت بیماری زایی کووید۱۹ نسبت به 
آنفلوآنزا، گفت: اگر محدودیت ها تا پایان فروردین 
در تهران ادامه یابند و مردم هم رعایت کنند، در 

کنترل بیماری بسیار کمک کننده خواهد بود.
دکتر مینو محرز در گفت و گو با ایسنا، درباره 
شدت بیماری زایی کووید۱۹ نسبت به آنفلوانزا، 
نسبت  کووید۱۹  بیماری  زایی  بیماری  گفت: 
آنفلوانزا  از طرفی  است.  باالتر  بسیار  آنفلوانزا  به 
واکسن دارد و با تزریق واکسن، جمعیت کمتری 
به آن مبتال می شوند، در حالیکه شدت بیماری 
از  حتی  و  بوده  بیشتر  العاده  فوق  کرونا  زایی 
سارس و سایر ویروس های هم خانواده خودش 

نیز شدت بیماری زایی بیشتری دارد.
وی با بیان اینکه سرعت انتقال کووید۱۹ بسیار 
قابل  آنفلوانزا  انتقال  سرعت  با  اصال  و  باالست 
مقایسه نیست، افزود: البته بیماری آنفلوانزا هم 
می تواند در مواردی شدید بوده و حتی ریه را 

درگیر کند، اما نه به شدتی که کووید۱۹ ریه را 
انتقال  بنابراین شدت و سرعت  درگیر می کند. 
کرونا ویروس جدید از آنفلوانزا بسیار بیشتر است.
محرز ادامه داد: در عین حال اطالعات نشان می 
دهد که ظاهرا میزان مرگ و میر ناشی از بیماری 

کووید۱۹ نیز بیش از آنفلوانزا است، اما هنوز در 
البته  اظهارنظر کرد.  توان دقیق  رابطه نمی  این 
به نظر می آید میزان مرگ  ناشی از این بیماری 
از دو درصد مرگ و میری که چین اعالم کرده، 

بیشتر است.

در  جدید  ویروس  کرونا  وضعیت  درباره  محرز 
جلساتمان  در  این  از  پیش  ما  گفت:  نیز  کشور 
از دولت خواسته بودیم که محدودیت ها تا پایان 
فروردین ادامه یابد و ادارات به میزان کم آغاز به 
کار کنند. البته به نظر می آید که طی چند روز 
اخیر خیابان ها شلوغ شده اند. همچنان از مردم  

می خواهیم که در خانه بمانند.
محرز تاکید کرد: اگر این محدودیت ها تا پایان 
فروردین در تهران ادامه یابند و مردم هم رعایت 
حال  در  بود.  خواهد  کننده  کمک  بسیار  کنند، 
حاضر طبق گزارشی که از بیمارستان ها داریم، 
تعداد مراجعین کرونایی به بیمارستان ها کاهش 
اگر  حال  است.  شده  بهتر  شرایط  و  است  یافته 
محدودیت ها تا پایان فروردین ادامه یابد و مردم 
نیز رعایت کرده و جز به ضرورت از خانه خارج 
نشوند، بهتر می توان وضعیت بیماری را کنترل 

کرد.

مرز  از  یزد  استان  در  کرونا  به  مبتالیان  آمار 
۱۲۰۰ نفر گذشته اما شهر »ندوشن« به عنوان 
شهرهای  پرجمعیت ترین  و  مهمترین  از  یکی 
و  شده  شناخته  کرونا  بدون  شهر  استان،  این 

تاکنون هیچ یک از اهالی آن مبتال نشده اند.
ویروس کرونا در تمام مناطق استان یزد جوالن 
را  روستاهایش  از  بسیاری  حتی  و  می دهد 
کرونا  به  مبتالیان  آمار  است.  کرده  درگیر  نیز 
اما  گذشته  نفر   ۱۲۰۰ مرز  از  یزد  استان  در 
و  مهمترین  از  یکی  عنوان  به  »ندوشن«  شهر 
پرجمعیت ترین شهرهای این استان، شهر بدون 
کرونا شناخته شده و تاکنون هیچ یک از اهالی 

آن مبتال نشده اند.
این شهر از توابع شهرستان میبد است که در 
روزهای مبارزه با کرونا با همبستگی مثال زدنی 
و فعالیت و همکاری همه فرهیختگان و فعاالن 
اجتماعی توانسته نسبت به همه کشور، پیشتاز 
در قرنطینه شهر و دیار خود باشد و کرونا را تا 

به االن شکست دهد.  
شیوع  ابتدای  همان  از  کویری  دیار  این  مردم 
کرونا در یزد با حضور در خانه های خود و تردد 
که  نکاتی  همه  رعایت  و  شهر  در سطح  کمتر 
مطرح  استان  درمان  و  بهداشت  کادر  توسط 
می شد، موفق شدند زنجیره شیوع این ویروس 

را قطع کنند.
سید هادی موسوی شهردار شهر ندوشن با ابراز 
خوشحالی از اینکه موردی مشکوک و یا مثبت 
به بیماری کرونا در ندوشن مشاهده نشده است 
گفت:  از زمانی که خبر شیوع کرونا در کشور 

شنیده شد با توجه به اینکه ندوشن شهر نسبتاً 
درمانی  تجهیزات  و  امکانات  و  است  محرومی 
شد  قرار  نیست،  قدیمی  شهر  این  در  مناسبی 
شورای  جلسات  در  مسئوالن  تصمیم گیری  با 
را  اقداماتی  ندوشن  مردم  همکاری  و  سالمت 

جهت پیشگیری این بیماری انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه موفقیت در این کار بدون 
همکاری مردم و سازمان های مردم نهاد امکان 
پذیر نبود، اظهار کرد: برای پیشگیری از شیوع 
در  را  ترددها  مردم  قرار شد  ابتدا  بیماری  این 
سطح شهر کمتر کنند. ورودی و خروجی های 
شهر به شدت توسط نیروهای جهادی و مردمی 

تحت کنترل و مراقبت قرار گرفت.
موسوی افزود:  لبنیات شهر ندوشن در استان 
یزد به دلیل اینکه کاماًل طبیعی تهیه می شود 
و برند معروفی است، از سراسر استان متقاضی 
خریداری  برای  زیادی  ترددهای  و  دارد  زیاد 
محصوالت لبنی این شهر از اقصی نقاط استان 
دلیل  همین  به  افتد.  می  اتفاق  ندوشن  در 
و  ورودی  مبادی  کنترل  با  گرفتیم  تصمیم 
به  غیربومی  خودروهای  ورود  از  شهر  خروجی 
هم  را  افرادی  حتی  کنیم.  خودداری  ندوشن 
در  و  بودند  استان  دیگر  شهرهای  ساکن  که 
ندوشن خانه داشتند و اواخر هفته به این شهر 
می آمدند را دیگر به شهر راه ندادیم و از آنها 
می خواستیم در این کار با ما همکاری کنند و 

خوشبختانه همکاری هم می کردند.
بستن  ما  دیگر  اقدام  افزود:  ندوشن  شهردار 
پارک ها و بوستان های شهر بود که تردد در 

آنها را در همان روزهای ابتدایی شیوع کرونا در 
در  همچنین  بودیم.  کرده  اعالم  ممنوع  استان 
ورودی شهر غربالگری و تب سنجی افرادی که 
تردد داشتند را انجام می دادیم و خودروهایی 
هم که از کمربندی ندوشن قصد تردد داشتند 
اقدامات  این  البته  را ضدعفونی می کردیم که 
که  هم  افرادی  برای  دارد.  ادامه  نیز  همچنان 
دیگر  شهرهای  در  اما  هستند  ندوشن  ساکن 
استان شاغلند کارت تردد صادر کردیم و هنگام 
ورود و خروج از شهر نیز تب سنجی می شوند.

موسوی درباره تهیه ماسک و دستکش و مواد 
ضد عفونی برای مردم شهر نیز گفت: طی یک 
دوره در اسفند ماه سال گذشته  ۱۴۰۰ پکیج 
برای  آموزشی  بروشورهای  همراه  به  بهداشتی 
پیشگیری از بیماری کرونا و ماسک و دستکش 
و ژل های ضدعفونی کننده بین مردم ندوشن و 
۵ روستای اطراف آن بطور رایگان توزیع کردیم. 
رعایت  با  خودشان  مردم  هم  حاضر  حال  در 
اصول و قوانین بهداشتی از داروخانه ها و مراکز 
و  کنند  می  تهیه  را  اقالم  این  شهر  بهداشتی 

خوشبختانه کمبودی در این زمینه نداریم.
هزینه  با  اکنون  هم  اینکه  یادآوری  با  وی 
خانم  از  نفر  به کمک ۲۰  و  ندوشن  شهرداری 
ماسک  تعدادی  نهاد  مردم  مؤسسات  های 
بانک  ادارات؛  مانند  شهرمان  های  ارگان  برای 
و مراکزدرمانی تهیه می کنیم، تصریح کرد: این 
ماسک ها بطور رایگان در اختیارشان قرار می 
جهت  دوخت  بعداز  را  ها  ماسک  البته  گیرد. 
چون  فرستیم  می  میبد  شهر  به  شدن  ایزوله 

را  امکاناتی  در شهر خودمان چنین  متأسفانه 
نداریم.

برای  مشکالت  از  یکی  افزود:  ندوشن  شهردار 
مبارزه با کرونا وجود معدن سنگ آهنی است 
برخی  گفته  به  و  شده  واقع  شهر  این  در  که 
ماه  فروردین   ۵ از  بوده  قرار  کارکنانش  از 
فعالیتشان را شروع کنند. این در حالی است که 
این معدن خصوصی است و ضرورتی مبنی بر 
اینکه هرچه سریع تر شروع به کار کند، وجود 
با مسئوالن  که  مکاتباتی  با  این حال  با  ندارد. 
استان داشتیم سعی شد زمان فعالیتشان کمی 
از کارگران این  به تعویق بیفتد. چون تعدادی 
معدن در دیگر شهرهای استان ساکن هستند 
با  و  باشند  کرونا  ویروس  ناقل  است  ممکن  و 
ورود به شهر ما این بیماری را گسترش دهند. 
در حال حاضر معدن حالت نیمه تعطیل دارد و 
تعدادی از کارگران برای کارهای تعمیراتی در 
معدن حضور دارند و این مسأله برای ما ایجاد 

نگرانی کرده است.
تدارک  برای  شد:  یادآور  پایان  در  موسوی 
تمام این اقدامات که بطور خودجوش از سوی 
مسئوالن شهر ندوشن و همکاری بسیار خوب 
مردم این شهر انجام شد از هیچ ارگان و نهادی 
برای  اینکه  ضمن  نگرفتیم  کمک  استان  در 
اعمال قوانینی مانند منع تردد در شهر و کنترل 
ورودی و خروجی شهر و ... با مشکالت قانونی 
با پیگیری  روبه رو می شدیم که خدا را شکر 
به  استان  مسئوالن  خوب  همکاری  و  ما  های 

نتیجه رسیدیم.

یک متخصص عفونی هشدار داد:
بیماری زایی کووید۱۹ شدیدتر از آنفلوآنزاست، همچنان در خانه بمانید

شهر بدون کرونای ایران کجاست؟

خبر خوش برای یارانه بگیران
خبرآنالین: رییس جمهوری در تشریح مصوبات جدید دولت 

برای کرونا گفت:  اعتبار یک میلیون تومانی قرار است به تمام یارانه 
بگیران پرداخت شود.

با  مقابله  برای  وزیران  هیات  مصوبات  تشریح  در  روحانی  حسن   
کرونا اظهار کرد: در کنار سایر حمایت های در نظر گرفته شده برای 
اقشار ضعیف در نظر داریم اعتبار یک میلیون تومانی به تمام یارانه 
یارانه کسر  از همان  به مرور  آن  اقساط  پرداخت کنیم که  بگیران 

خواهد شد.
رئیس جمهوری تصریح کرد:  برهمین اساس به بیش از ۲۳ میلیون 
خانوار که یارانه دریافت می کنند، مبلغ یک میلیون تومان اعتبار 
پرداخت می شود و بازپرداخت این اعتبار هم همان یارانه ها خواهد 

بود.
وی با بیان اینکه ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به این طرح اختصاص 
داده شده است،  گفت که این اعتبار احتماالً اواخر فروردین یا ابتدای 

اردیبهشت به حساب یارانه بگیران واریز خواهد شد.

نحوه افزایش حقوق بازنشستگان 
کشوری

خبرگزاری ایسنا: مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به 
اینکه امسال میانگین افزایش حقوق بازنشستگان کشوری ۸۰۰ هزار 
با  تومان خواهد بود، گفت: حداقل حقوق بازنشستگان این صندوق 

سنوات کامل دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
دکتر اکبر افتخاری با اشاره به پیگیری های بازنشستگان از جلسات و 
مذاکرات مربوط به همسان سازی حقوق ها در سازمان برنامه و بودجه، 

توضیحاتی را درباره جزئیات این موضوع مطرح کرد.
وی در آخرین پست اینستاگرامی خود نوشت: ابتدا قرار بود، ۳۵۰۰ 
میلیارد تومان به همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری تخصیص 
رقم  این  کشوری،  بازنشستگی  پیگیریهای  صندوق  با  که  کند  پیدا 

حدود دو برابر شد و به ۶۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
افتخاری با اشاره به اینکه رقمی که اکنون به عنوان میانگین افزایش 
حقوق بازنشستگان اعالم شده است، شامل دو بخش افزایش حقوق 
کلیه  حقوق  ابتدا  که  معنی  این  به  افزود:  است،  همسان سازی  و 
پیدا  افزایش  درصد   ۱۵ بیست،  گروه  تا  یک  گروه  از  بازنشستگان 
می کند و سپس، مبالغی نیز برای همسان سازی به آن افزوده می شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اعالم اینکه همسان سازی 
به شکل پلکانی نزولی انجام می شود، ادامه داد: این به این معناست 
برای  را  بیشتری  مبلغ  می گیرند،  کمتری  حقوق  که  کسانی  که 
همسان سازی دریافت می کنند و بالعکس، کسانی که حقوق بیشتری 

می گیرند، مبلغ کمتری را برای همسان سازی دریافت می کنند.
صندوق  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به 
بازنشستگی کشوری، او با اشاره به اینکه همسان سازی در گروه های 
پایین تر به شکلی است که حداقل حقوق، برای افراد با سنوات کامل 
)۳۰سال( دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود، افزود: همان طور 
و  حقوق«  افزایش  درصد   ۱۵« رقم  دو  مجموع  شده،  اعالم  قبال  که 
»همسان سازی«، به طور میانگین حدود ۸۰۰ هزار تومان است که از 

فروردین ماه جاری اعمال خواهد شد.

اختصاص ۱۰۰میلیارد تومان
 به مطبوعات در ایام کرونا

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای کمک به مطبوعات جهت عبور از دوران شیوع کرونا موافقت 
کرد. خبرآنالین: دستیار محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی از موافقت وی برای اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای کمک به مطبوعات جهت عبور از دوران شیوع کرونا خبر داد.

اجتماعی  شبکه های  در  خود  شخصی  حساب  در  برازجانی  پیام 
نوشت: با موافقت محمد شریعتمداری از منابع تسهیالت تخصیصی 
به  برای نجات کسب و کارها در بحران کرونا، ۱۰۰ میلیارد تومان 

مطبوعات برای گذر از این شرایط سخت اختصاص یافت.

چه کسانی مشمول بیمه بیکاری 
دوران کرونا شدند؟

به  است  قرار  تعاون گفت:  وزارت  بیکاری  بیمه  خبرآنالین: مدیرکل 
کسانی که به دلیل شیوع کرونا بیکار شده اند تا پایان اردیبهشت 

ماه بیمه بیکاری پرداخت شود.
مسعود بابایی در برنامه زنده تلویزیونی در شبکه خبر درباره شرایط 
مشمول  که  کسانی  کرد:  اظهار  بیکاری،  بیمه  دریافت  مشموالن 
را  آن ها  بیکاری  بیمه  حق  درصد  سه  کارفرما  و  باشند  کار  قانون 

پرداخت کرده باشد، مشمول دریافت بیمه بیکاری خواهند شد.
وی افزود: پس از آنکه کرونا شیوع یافت، سامانه ای طراحی کردیم تا 
کسانی که مشمول بیمه بیکاری می شوند، به جای مراجعه حضوری 
و  مراجعه  بیکاری  بیمه  سامانه  به  غیرحضوری  صورت  به  بتوانند 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  بیکاری  بیمه  مدیرکل  کنند.  ثبت نام 
اجتماعی ادامه داد: این اداره کل لیست افراد مشمول را در اختیار 
سازمان تأمین اجتماعی قرار می دهد و سازمان تأمین اجتماعی نیز 
به حساب  را  نظر  مورد  پرداختی  قانون،  در  موارد مصرح  اساس  بر 
آن ها واریز می کند. بابایی یادآور شد: لیست اولیه به سازمان تأمین 
اجتماعی ارائه شده و این سازمان ظرف کمتر از یک ماه پیامک اعالم 
شماره حساب را به مشموالن، ارسال و واریز به حساب آن ها را آغاز 
خواهد کرد. وی تصریح کرد: صرفاً افرادی که مشمول قوانین روابط 
کار میان کارگر و کارفرما باشند، مشمول بیمه بیکاری می شوند و 
مشاغلی مانند کارگران ساختمانی، قالیبافان و رانندگان که قوانین 
بیمه ای آن ها مشمول قوانین خاص است، نمی توانند بیمه بیکاری 
دریافت کنند. این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خاطرنشان کرد: اگر متقاضیان مشمول شرایط دریافت بیمه بیکاری 
نباشند، این وزارتخانه به آن ها پیامک »عدم شمول« ارسال خواهد 
»اعالم  پیامک  ارسال  و  شرایط  بررسی  زمانی  بازه  است  قرار  کرد. 

شماره حساب« به این متقاضیان را به ۱۰ روز کاهش دهیم.
بابایی تأکید کرد: افرادی که بیکار می شوند یک ماه فرصت دارند به 
سامانه بیمه بیکاری مراجعه کنند، پس از آن در صورتی که شرایط 
مذکور را دارا بودند، به هر فرد تا ۸۰ درصد دستمزدی که دریافت 

می کرد، واریزی ها انجام خواهد شد.
وی افزود: قرار است به کسانی که به دلیل شیوع کرونا بیکار شده اند 

تا پایان اردیبهشت ماه بیمه بیکاری پرداخت شود.
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پلمب ۷۹ واحد صنفی

 متخلف در شهرستان بافت
فرمانده انتظامی شهرستان بافت از پلمب ۷۹ واحد صنفی متخلف 
در اجرای طرح پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در این شهرستان 

خبر داد.
سرهنگ نبی اهلل میرافضلی، گفت: در راستای اجرای طرح مشترک 
اداره نظارت بر اماکن عمومی و شبکه بهداشت و اصناف شهرستان 
از تعداد ۱۰۰ واحد  از شیوع ویروس کرونا،  به منظور پیشگیری 

صنفی بازدید به عمل آمد.
طرح  اجرای  در  که  اقدام  این  کرد:  بیان  سرهنگ"میرافضلی" 
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا انجام گرفت، ۷۹ واحد صنفی 
به علت عدم رعایت موارد بهداشتی و تخطی از قوانین و ضوابط 

اماکن عمومی و صنفی با دستور مقام قضائی پلمپ شدند.
اقدامات  اینگونه  تشدید  و  تداوم  اعالم  با  بافت  انتظامی  فرمانده 
کنترلی و نظارتی پلیس از شهروندان خواست: در صورت مشاهده 
رعایت  عدم  مانند  موضوعاتی  خصوصا  صنفی،  تخلف  هرگونه 
مسائل بهداشتی و یا احتکار اقالم بهداشتی و درمانی، موضوع را 

سریعا به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند.

کشف ۱۶۱ کیلوگرم تریاک 

در "کهنوج"
و  کیلو   ۱۶۱ کشف  از  "کهنوج"  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
۷۲۰ گرم تریاک و دستگیری ۲ قاچاقچی در عملیات پلیس این 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ شاهپور بهرامی گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر 
این فرماندهی با انجام کار اطالعاتی از عبور یک دستگاه خودروی 
پژو ۴۰۵ حامل موادمخدر از شرق کشور به سمت استان کرمان 

مطلع شدند.
او افزود: در این رابطه ماموران با گشت زنی نامحسوس در محدوده 
شهرستان این خودرو را در یک نقطه از محور"کهنوج-قلعه گنج" 

شناسایی کرده و به سرنشین آن دستور ایست دادند.
سرهنگ بهرامی بیان کرد: راننده و سرنشین این خودرو به محض 
و  تعقیب  با  ادامه  در  و  کردند  فرار  به  اقدام  ماموران  با  مواجهه 

مراقبت ضربتی ماموران متوقف و دستگیر شدند.
سرپرست فرماندهی انتظامی "کهنوج" با اشاره به دستگیری هر 
۲ قاچاقچی و کشف ۱۶۱ کیلو و ۷۲۰ گرم تریاک تصریح کرد: 
ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر در این عملیات نیز همچون 
بسیاری از دیگر عملیات های خود به واقع مجاهدانه تالش کردند 
و سد راه سوداگرانی شدند که ضربه به سالمتی و امنیت عموم 

مردم به ویژه قشر جوان را هدف سودجویی خویش قرار داده اند.

پلمب ۱۳۰ واحد صنفی متخلف 

در زرند
صنفی  واحد   ۱۳۰ پلمب  زرند"از  شهرستان"  انتظامی  فرمانده 
این  در  کرونا  بیماری  از  پیشگیری  طرح  اجرای  در  متخلف 

شهرستان خبر داد.
مصوبات  اجرای  راستای  در  گفت:  خدادادنژاد  محمود  سرهنگ 
ستاد پیشگیری از بیماری کرونا، طرح برخورد با واحد های صنفی 
متخلف در شهرستان زرند در حال اجرا است که طی این طرح، 
صنفی  واحد   ۴۵۰ از  تاکنون  عمومی  امنیت  پلیس  ماموران 

شهرستان بازدید کردند.
سرهنگ خدادادنژاد تصریح کرد: در این رابطه از ابتدای فروردین 
رعایت  عدم  دلیل  به  متخلف  واحد صنفی  تعداد ۱۳۰  کنون  تا 
مصوبات ستاد پیشگیری از بیماری کرونا، پلمب و به تعداد ۲۸۳ 

واحدصنفی نیز تذکر داده شد.
فرمانده انتظامی زرند در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده 
تخلف در واحد های صنفی، مراتب را از طریق سامانه فوریت های 

پلیسی ۱۱۰ اطالع رسانی کنند تا برخورد جدی صورت گیرد.

ورود کارگران غیر بومی به زرند 

ممنوع است
تا  پیمانکاری ها  در  بومی شاغل  غیر  زرند گفت:کارگران  فرماندار 
با هر گونه  ثانوی حق ورود به شهرستان زرند را ندارند و  اطالع 

تعلل، تخلف برخورد جدی خواهد شد.
از  به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
کرمان، با تصویب ستاد کرونا شهرستان زرند ، تیمی متشکل از 
استان  اداره کل کار و دانشگاه علوم پزشکی  استانداری،  بازرسی 
کرمان، جمعی از مسئوالن اجرایی و بهداشتی محلی به سرپرستی 
علی صادق زاده فرماندار زرند، از کارخانه فوالد زرند ایرانیان بازدید 
بعمل آوردند. علی صادق زاده فرماندار زرندبا بیان اینکه اقدامات 
پیشگیرانه و بهداشتی خوبی در سطح معادن و کارخانه های فعال 
شرکت زیسکو )فوالد زرند ایرانیان( انجام شده و مشکالت کوچکی 
نیز وجود دارد که باید به آن ها توجه شود، گفت: این بازدید به 
دنبال اعتراض برخی از کارگران مشغول در پیمانکاری های کارخانه 
به ساعت کاری خود  نسبت  ایرانیان  زرند  فوالد  احداث  در حال 
مسئوالن  با  کارخانه  محل  در  که  جلسه ای  طی  که  شد  انجام 
برگزار شد،  الرضا  قائم  از جمله شرکت  فوالد  پیمانکاران شرکت 
تذکر داده شدسریعاً ساعت کاری کارگران طبق مصوبه ستاد کرونا 
شهرستان و بر اساس ضوابط و قوانین اداره کار با توجه به شرایط 

حساس موجود تغییر کند.
در  شاغل  بومی  غیر  کارگران  همچنین  افزود:  زرند  فرماندار 
پیمانکاری ها تا اطالع ثانوی حق ورود به شهرستان زرند را ندارند و 
هرگونه تعلل، تخلف و یا توجه نکردن صنایع و معادن شهرستان از 

مصوبات ستاد کرونا برخورد جدی خواهد شد.

آکادمی  مخاطبین  دید  از  مهدوی  رضا  سید 
داوران فوتبال ایران عنوان داور برتر سال ۹۸ را 

از آن خود کرد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
مهدوی،  رضا  سید  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
ایران،  فوتبال  داوران  آکادمی  مخاطبین  دید  از 
عنوان داور برتر سال ۹۸ را به خود اختصاص داد.

چهره هایی  با  رقابت  این  در  کرمانی  داور  این 
منصوریان،  مرتضی  حیدری،  بیژن  همچون 
اشکان خورشیدی و محمدحسین زاهدی فر به 

رقابت پرداخت.
 همچنین در این ماراتن جذاب از سید مهدی 
گرفته  برتر  لیگ  داور  قدیمی ترین  علی  سید 
برتر  لیگ  داور  جوانترین  منصوریان  مرتضی  تا 
فوتبال و خیل کثیری از داوران ارزشمند حاضر 

بودند.
و  ساحلی  فوتبال  فوتسال،  در  نظرسنجی  این 

بخش بانوان نیز انجام می شود.
مهمی  قضاوت های  گذشته  فصل  در  مهدوی   
در رقابت های لیگ برتر، لیگ دسته اول و جام 

حذفی فوتبال کشور انجام داد.
در این نظر سنجی، طی سه مرحله ۱۱ داور برتر 
فوتبال در فصل ۹۹-۹۸ انتخاب شدند و سپس 
سنجی،  نظر  اساس  بر  دیگر  مرحله  دو  طی 

مهدوی داور برتر ایران شد.
 سید رضا مهدوی متولد ۶۱، اهل شهرستان زرند 
است، وی در ۱۳۸۳ نخستین مدرک داوری خود 
اخذ  به  موفق   ۱۳۸۹ سال  در  و  کرد  دریافت  را 
درجه ملی داوری شد، او فوق لیسانس مهندسی 

نفت دارد.

داور کرمانی برترین داور ایران شد
خبر

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان نرماشیر 
این  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران  گفت: 
 ۹ نوروز  ایام  در  کاراطالعاتی  انجام  با  فرماندهی 
مواد  توزیع  و  تهیه  باند   ۲ و  قاچاقچی دستگیر 

مخدر را متالشی کردند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 

دریجانی  سرگرداسحاق  جوان   خبرنگاران 
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان نرماشیر 
گفت: در ایام نوروز ۹ قاچاقچی دستگیر، ۲ باند 
دستگاه   ۵ متالشی،  مخدر  مواد  توزیع  و  تهیه 
خودرو سبک و سنگین توقیف و ۲ قبضه سالح 
انواع  ۵۶۶کیلوگرم  مقدار   ، کشف  قاچاقچیان  از 

پرونده  تشکیل  با  متهمان  و  کشف  مخدر  مواد 
جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی 

شدند.
او افزود: بااشراف اطالعاتی و رصد مداوم تحرکات 
هیچ  مخدر،  مواد  فروشان  خرده  و  قاچاقچیان 

سودجویی و قاچاقچی در امان نخواهد بود.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان نرماشیر 
تصریح کرد: پلیس همواره درجهت حفظ امنیت، 
به صورت  و جامعه  و سالمت شهروندان  آرامش 
شبانه روزی تالش می کند و مبارزه با قاچاقچیان 
دنبال  جدیت  با  مخدر  مواد  فروشان  خرده  و 

می شود.

فرمانده انتظامی استان از کشف بیش از ۵۵ 
در  قاچاق  آرایشی  لوازم  انواع  قلم  هزارو ۹۹۴ 
عملیات ماموران پلیس امنیت اقتصادی خبر 

داد.
سردار عبدالرضا ناظری با اشاره به راه اندازی 
اسفندماه  از  استان  اقتصادی  امنیت  پلیس 
انجام  با  انتظامی  این رده  ۹۸ گفت: ماموران 
باب  یک  غیرمجاز  فعالیت  از  اطالعاتی  کار 

و  تهیه  امر  در  خرازی  فروشی  عمده  مغازه 
قاچاق  بهداشتی  و  آرایشی  لوازم  انواع  توزیع 

مطلع شدند.
او افزود: ماموران پس از بررسی و اطمینان از 
موضوع، ضمن هماهنگی قضائی از این مغازه 
بازدید به عمل آوردند که از آن ۵۵ هزارو ۹۹۴ 
کشف  قاچاق  بهداشتی  و  آرایشی  لوازم  قلم 

شد.

صاحب  دستگیری  به  اشاره  با  ناظری  سردار 
مراجع  به  وی  معرفی  و  قاچاق  اجناس  این 
کارشناسان  توسط  اقالم  این  افزود:  قضائی 
حدود ۱۰ میلیارد ریال برآورد قیمت و پس از 
هماهنگی قضائی تحویل سازمان جمع آوری 

و فروش اموال تملیکی استان شدند.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه پلیس 
و  جدی  برخورد  منظور  به  اقتصادی  امنیت 

اقتصادی  با جرایم مالی و تخلفات  اثربخش 
مجرب  کارشناسان  تخصص  پایه  بر  مختلف 
پلیس آگاهی شکل گرفته است، یادآور شد: 
قطعا برخورد با این دسته جرایم و جلوگیری 
بسیاری  فواید  قاچاق،  اقالم  خروج  و  ورود  از 
اقتصادی  زیرساخت های  و  مردم  عموم  برای 
نیز  پلیس  و  دارد  همراه  به  عزیزمان  میهن 
در این رابطه با جدیت انجام وظیفه می کند.

فرمانده انتظامی شهرستان بم از غرق شدن 
پدر و پسری در سد نسا بم بر اثر بی احتیاطی 

خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان، سرهنگ اکبر نجفی فرمانده 

یک  شدن  غرق  از  بم  شهرستان  انتظامی 
نوجوان ۱۰ ساله به همراه پدرش در سد خاکی 
نساء این شهرستان طی روز گذشته خبر داد.

سد  اطراف  به  گردش  برای  خانواده  افزود:  او 
نسا بم رفته بودند که به علت بی احتیاطی 

هم  پدر  و  خورد  می  سر  آب  درون  پسربچه 
غرق  دو  هر  که  رود  می  پسرش  نجات  برای 

می شوند.
در حدفاصل  بم  نساء شهرستان   سد خاکی 
۴۰ کیلومتری شرق این شهرستان واقع شده 

بارندگی های  از  حاصل  خوبی  آبی  ذخیره  و 
امور  برای  را  اطراف  کوهستانی  مناطق 
نگه  شهرستان  این  مناطق  برخی  کشاورزی 
حضور  برای  مشخصی  امکانات  اما  می دارد، 

خانواده ها، تفریح و شنا ندارد.

روزنامه ایران نوشت: زن جوان که به شوهرش 
سوء ظن داشت در جریان یک درگیری به دست 

او کشته شد.
سومین روز فروردین امسال به دنبال تماس با 
مرکز فوریت های ۱۱۰ مأموران گشت کالنتری 
ساوجبالغ در جریان درگیری خونینی در یک 
محل  در  مأموران  بالفاصله  گرفتند  قرار  خانه 
زن  خونین  جسد  با  و  یافتند  حضور  حادثه 

جوانی که دراثراصابت چاقو جان باخته و دراتاق 
دستور  به  شدند.  رو  روبه  بود  افتاده  پذیرایی 
بازپرس کشیک قتل جسد زن جوان به پزشکی 

قانونی انتقال یافت.
در نخستین تحقیقات مأموران پلیس دریافتند 
این زن است طولی نکشید  عامل قتل شوهر 
که به دنبال اعتراف نعیم ۳۴ساله، او بازداشت 
متهم  از  وبازجویی  بعدی  تحقیقات  در  شد. 

که  ظنی  سوء  خاطر  به  مقتول  شد  مشخص 
با او درگیر شده و به قتل  به شوهرش داشته 
شد:  مدعی  اظهاراتش  در  متهم  است.  رسیده 
من کارگر ساختمان هستم همسرم بی دلیل 
به من سوءظن داشت وروز حادثه آنقدر سراین 
موضوع با من بحث کرد که عصبانی شدم وبا 
چاقو ضربه ای به او زدم اصاًل قصد کشتن او را 
نداشتم فقط می خواستم اورا بترسانم تا دیگر 

این بحث را رها کنداما نمی دانم چرا کشته 
شد.

است  داده  رخ  که  اتفاقی  این  از  به شدت  من 
می  مرگ  را مستحق  وخودم  پشیمان هستم 
که  قتلی  به  نعیم  های  اعتراف  از  پس  دانم. 
مرتکب شده بود او به اتهام قتل عمد بازداشت 
شد وپرونده وی برای رسیدگی بیشتر دراختیار 

مراجع قضایی قرار گرفت.

دستگیری ۹ قاچاقچی درنرماشیر

کشف ۵۵ هزارو ۹۰۰ قلم انواع لوازم آرایشی قاچاق در کرمان

غرق شدن پدر و پسر در سد نساء بم

جنایت به خاطر سوءظن به همسر

 دستگاه مناقصه گزار                    دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

دریافت اسناد: 
الف سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 

www.setadiran.ir
ب( پایگاه ملی 

مناقصات 
http://iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

موضوع مناقصه امور خدمات مرتبط با آموزش معاونت آموزشی
۱۶.۱۷۵.۰۸۷.۷۰۰ برآورد یکساله   )ریال(

۸۰۸.۷۵۴.۷۰۳ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت ۱۴/۳۰ روز شنبه مورخ ۹۹/۱/۲۳ دریافت اسناد:

تا ساعت ۱۴/۳۰ روز سه شنبه  مورخ ۹۹/۲/۲ آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
پیشنهادها در سامانه ستاد ایران 

ساعت۱۱روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۲/۳ بازگشایی پیشنهادها 

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 99/1/25 در محل  معاونت آموزشی دانشگاه  برگزار خواهد شد

محل تسلیم فقط پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان - ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست 
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کرمان  باهنر  دانشگاه  در  تحصیل  افتخار  گاه  هیچ  بنده 
و یادگار مرحوم افضلی پور را نداشتم به غیر چند کالس 
فوق العاده که به دلیل مشترک بودن استادان دانشگاه آزاد 
بزرگ  و  زیبا  دانشگاه  این  در  حضور  به  مجبور  دولتی  و 
شدم. در بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان یک 
نام یا واژه را همواره می شنیدم که می گفتند »افضل« و 
هر آدرسی که می خواستند بدهند یک افضل هم در آن 
شنیده می شد. در آن زمان خیلی درگیر این واژه و ریشه 
آن نبودم، اما بعدها که در حرفه خبرنگاری و روزنامه نگاری 
بیشتر پیش رفتم متوجه شدم که این »افضل« چه ریشه 
ای دارد و چه درختی بر آن بنا شده است. درست است که 
دانشجویان با این نام اینقدر خودمانی شده اند که به جای 
افضلی پور می گویند افضل، اما احترام و اهمیتی که برای 
این نام قائل هستند در نوع خود بی نظیر است. آن هم در 
میان نسل جوان که اغلب از احترام ها و سنت ها و قیدهای 

مربوط به آن فراری است.

پور  افضلی  مرحوم  به  احترام  اما  اخیر  سال  چند  در 
و  شود  می  احساس  بیشتر  بسیار  اش  فرهیخته  همسر  و 
اخیرا  و  پور  افضلی  جایزه  و  جشنواره  که  هستیم  شاهد 
جایزه فاخره صبا در بین فرهیختگان و دانشگاهیان ایرانی 
و حتی خارج از ایران محبوبیت و اهمیت خاصی پیدا کرده 
است. امروز شاهد هستیم که دانشگاه شهیدباهنر کرمان در 
باالترین سطح هوشیاری و قدردانی قرار گرفته است و هر 
ها و جشنواره هایی هستیم  برگزاری همایش  سال شاهد 
که به هر بهانه سعی دارند نام افضلی پور را زنده نگه دارند 
و این الگوی ارزنده را به آیندگان بیشتر معرفی کنند. یکی 
از رسالت های اصلی رسانه ها نیز همین معرفی الگوهای 
سیاسی  های  توجهی  بی  دلیل  به  گهگاه  که  است  صالح 
ممکن است زیر گردوخاک فراموشی مدفون شوند. کار ما 
کنار زدن این خاک است. یادآور شدن خوبی ها آن هم در 
زمانی که بدی ها به حد نهایت خود رسیده است. در زمانی 
که نه تنها لجاجت های سیاسی بسیاری از کشورها را تقریبا 
به جنگ رسانده است، بلکه یک ویروس بی قید و شرط که 
هیچ مذاکره ای را بر نمی تابد دست راست عزرائیل شده 
است و یک جنگ جهانی بدون فشنگ به راه انداخته است. 
از کشته ها پشته ساخته می شود و هیچ مقصر واضحی در 
تیررس نیست. در چنین شرایطی، بیش از هر زمانی رسانه 

ها باید به فکر یادآوری خوبی ها باشند و یکی از خوب ها 
همین مرحوم افضلی پور و توجه و عنایت این مرد فرزانه 
به کرمان و کرمانیان است. مردی که بدون هیچ برداشت 
عاطفی  دالیل  به  تنها  و  اقتصادی  و  مالی  داشت  چشم  و 
پایگاه علمی  احداث یک  برای  را  انسان دوستانه کرمان  و 

انتخاب کرد که در آن زمان دچار فقر دانشگاه بود.
اگر عمیق بنگریم همین امروز و در گیرودار مقابله با کرونا 
نیز می توان نام مرحوم افضلی پور را به خوبی احساس کرد. 
بخشی از عیار علمی همین دانشگاه علوم پزشکی که این 
بر عهده  را  ها  البته درمان  و  آمارها  و  اخبار  تمامی  روزها 
دارد نیز وام دار مرحوم افضلی پور است. اگر در دهه شصت 
نمی  اندازی  راه  را  پزشکی  دانشکده  پور  افضلی  علیرضا 
که هست  جایگاهی  این  از  بسیار  کرمان  امروز  شاید  کرد 
عقب تر می بود و بسیار تلفات و معضالت پزشکی بیشتر 
می شد. درود بر آن انسانیت که حتی امروز در تلخ ترین 
اوضاع انسانیت می توان به آن فکر کرد و کاِم احوال خود 
را شیرین ساخت و درود بر مهندس افضلی پور فرهیخته 
که کرمان و کرمانی تا قیامت به یاد وی خواهد ماند. امروز 
بیستم فروردین است و با دو روز تاخیر آن هم در ایام گذر 
از سالروز کوچ ابدی این مرد بارانی، یاد وی را گرامی می 

داریم.

یادداشتی به بهانه گذر از سالروز کوچ ابدی علیرضا افضلی پور؛

یادی از کردار نیک، حتی در این ایام

مردادماه سال ۱۳۹۰ شمسی 
 به قول ایرج میرزا:

یاد ایام جوانی جگرم خون می کرد    خوب شد پیر 
شدیم که نسیان آمد

به یاد ایام جوانی که در سال های ۱۳۴۶ تا ۱۳۴۸ 
یال  و  افتادم  بودم  دانش  بختیاری سپاه  در پشتکوه 
شهرکرد  به  را  هفته  یک  مدت  که  کردم  کوپال  و 
بروجن بروم و تمامی مناطق را که آن زمان در جوانی 
ماشین  با  پیری  ایام  در  دیگر  بار  یک  بودم  گذرانده 
سواری خودم از نظر بگذرانم. در آن زمان غیر از جاده 
بروجن و شهرکرد که آسفالت بود و با اتوبوس می شد 
به آن دو شهر رفت دیگر در بخش ها و دهات فقط 
راه های روستایی درجه ۳ بود که با وانت های پیکاپ 
آن زمان که فقط یک سال از عمر آنها گذشته بود می 
توانستند در مناطق کوهستانی آن زمان رفت و آمد 
کنیم و سال بعد وانت های نو جایگزین آنها می شدند 
افراد روستای آن حاشیه که کوهپایه  و آن ها را به 

بود، فروخته می شدند.
تازه در آن زمان وضعیت این قسمت خوب بود چرا 
که پشتکوه بختیاری بود. بقیه قسمت های پشت کوه 
بایستی  و  نبود  وانت  از  نشانی  بختیاری  کوه  پس  و 
خوشبختانه  کرد.  طی  را  مسیر  قاطر  با  یا  پیاده 
مناطق  تمام  که  دوستانم  با  سپاهی  ایام  در  چون 
بودند  گذرانده  قاطر  با  و  پیاده  را  بختیاری  پشتکوه 
کردم.  سپری  داشتند،  منطقه  به  کامل  آشنایی  و 
روز اول از مستقر شدن در مرکز شهرستان و خرید 
که  شده ام  متوجه  محلی  های  راه  جغرافیایی  نقشه 
راه های روستایی فرق اساسی با راه های سال ۱۳۴۸ 
کرده است و به خاطر گردشگری بودن منطقه تمام 
راه های روستایی منطقه آسفالت هستند و به راحتی 
یک  تنها  و  می کنند  عبور  آنها  از  سواری  ماشین  با 
منطقه تقریباً  به صورت سال ۱۳۴۸ باقی مانده بود 
های  ماشین  یا  وانت  با  فقط  و  داشت  راه خاکی   و 
کمک دار می شد از آن منطقه عبور کرد که آن هم 
زمان  آن  بود که  یخی  غار  تا  تونل کوهرنگ  منطقه 
را آماده  اصال جاده ای نداشت ولی اکنون جاده آن 
می کردند که آسفالت کنند ولی در وضعیت آن وقت 
کنند  را طی  مسیر  این  توانستند  می  ها  وانت  فقط 
کوه  پشت  روستاهای  تمام  که  بود  این  جالب  ولی 
موبایل  آنتن  و  داشتند  برق  زمان  این  در  بختیاری 
بود که  و وسیع  مناطق چنان گسترده  تمام  در  هم 
به راحتی در اقصی نقاط پشت کوه بختیاری می شد 
تماس  در  دنیا  نقاط  تمام  با  اینترنت  از  استفاده  با 
کوه  روستاهای پشت  تمام  که  بود  این  و جالب  بود 

بختیاری هم دستگاه خودپرداز داشته و بیشتر افراد 
می دادند.  انجام  الکترونیکی  را  خود  فروش  و  خرید 
برای من این پیشرفت سریع باورکردنی نبود چرا که 
من و دوستانم از راه  های پیاده روی می رفتیم که اصاًل 
امروز نشانی از آنها نبود و حداکثر در یک روز مسافت 
۵۰ کیلومتر را پیاده طی می کردیم. در آن زمان در 
پشت کوه بختیاری معامالت پولی که اصاًل رایج نبود 
و در روستاها مردم تقریباً ۹۰ درصد مایحتاج خود را 
به صورت پایاپای خرید و فروش می کردند و فقط در 
بودند  مأموران دولت  ما سپاهیان و سایر  آن منطقه 
می دادند  انجام  پول  با   را  خود  فروش  و  خرید  که 
وقتی که من به روستای محل ماموریت خود روستای 
رفتم  بختیاری  کوه  پشت  اردل  بخش  محمود  شیخ 
متوجه شدم که تمام اهالی مایحتاج یک ساله خود را 
تامین کرده اند و احتیاج به خرید هیچ چیز ندارند. 
تعداد زیادی مرغ و گوسفند داشتند که گوسفند را به 
صورت قورمه درست می کردند و از مرغ و خروس هم 
برای میهمان اگر می آمد استفاده می کردند. روزی 
که  گفت  و  آمد  پیشم  ده  قصاب  رفتم  روستا  به  که 
مردم ده از خوردن قورمه خسته شده اند و احتیاج به 
گوشت تازه دارند من هم سرمایه ندارم که هفته ای 

یک گوسفند را قصابی کنم.
از او پرسیدم مشکل تو با چه مقدار حل می شود 
توانم مشکل  بدهید می  به من  تومان  اگر ۸۰  گفت 
خود و مردم را حل کنم. به او گفتم که من این مبلغ 
را به شما می دهم کارت را شروع کن و هر موقع که 
توانستی و مشکلی برایت نبود پول من را پس بده. از 
فردای همان روز کار خود را شروع کرد و کار و بار او 
گرفت به طوری که بعد از مدتی توانست پول من را 

پس بدهد و سرمایه برای خودش درست کند.
نزد  ده  اهالی  شمسی   ۱۳۴۷ سال  تابستان  در 
کشاورزی  اداره  ساله  هر  که  گفتند  و  آمدند  من 
کدام  هر  به  بهره  بدون  تومان  مبلغ ۱۰۰۰  به  وامی 
را  خود  احتیاجی  وسایل  که  دهد  می  روستاییان  از 
برطرف کنند. قند، چای، پارچه برای یک سال بخرند 
اول وام هزارتومان سال  این است که  این وام  شرط 
گذشته را پرداخت کنند. سپس وام جدید را بگیرند 
به من گفتند که سال های گذشته سپاهیان دانش این 
هزار تومان را به ما قرض می دادند که ما در مرکز 
و  کنیم  می  دست  به  دست  را  پول  این  شهرستان 
قرض خود را تصفیه می کنیم. سپس وام جدید را می 

گیریم و آخر هم ۱۰۰۰تومان سپاهی را تحویل می 
دهیم. من به آنها گفتم که من پول نقد در ده ندارم 
چک بانک ملی شهرستان بروجن را دارم که حقوق ما 
را در آن واریز می کنند گفتم من مبلغ دو هزار تومان 
به شما می دهم که شما بعد از اینکه پول را از بانک 
گرفتید دست به دست کنید و وام خود را بپردازید 
در آخر هم دو هزار تومان را برای من در ده بیاورید 
قبول کردند چکی در وجه کدخدای ده کشیدم و به او 
دادم دیدم کدخدا ناراحت شد گفت این کاغذ به درد 
ما نمی خورد. می رویم از دکان دار های بروجن که 
طرف حساب ما هستند دو هزار تومان قرض می کنم.

وقتی متوجه شدم که کدخدا اشتباه می کند گفتم 
که قبل از اینکه به دکان دارهای بروجنی طرف معامله 
خود بروید این چک را به بانک ملی بروجن ببرید اگر 
با شماست و می توانید هر  به شما پول ندادند حق 
در  کدخدا  دهید.  انجام  خواستید  که  دیگری  کاری 
برگشتن ۲ هزار تومان را برای من آورد و قسم خورد 
تا لحظه ای که کارمند بانک پول را به ما نداده باور 

نمی کردیم که این کاغذ پول می شود.
می گفت در آن سال ۱۳۴۷- شمسی- ما اولین ده 
ای بودیم که با بانک کشاورزی تصفیه حساب کردیم 
و توانستیم وام خود را بگیریم. بعدا این دو هزار تومان 
را به آشنایان دیگر در دهات دیگری داده ایم و آنها هم 
از دکان دار های بروجنی  احتیاجی پیدا نکردند که 
پول قرض کنند و با همین پول توانستند قرض خود 
تمام  ده  اهالی  همه  بگیرند.  را  وام خود  و  تصفیه  را 
هزار تومان وام دریافتی خود را در بروجن خرج کرده 
و فقط به اندازه کرایه برای خود باقی گذاشته بودند 
که آن سال با خاطره خوش به ده برگشته بودند. رسم 
بود در پشت کوه بختیاری سپاهیان دانش موقعی که 
خدمت آنها تمام می شد تمام وسایل خود را مجانی به 
مردم می بخشیدند از قبیل لباس های اضافی، لحاف 
و تشک و تختخواب و قابلمه و بشقاب و چراغ خوراک 
پزی. من موقعی که به ده رفتم رادیوی ترانزیستوری 
توشیبا را به مبلغ ۲۰۰ تومان و گرام TEPAZ هم 
به مبلغ ۲۲۰ تومان خریده بودم. از همان روز اول به 
آنها گفتم که غیر از این دو مورد دیگر همه چیزهایی 
همان  از  و  می کنم  توزیع  آنها  همه  بین  دارم  که  را 
هفته اول مشخص کردم کسانی که مایلند وسایل را 
در آخر سال تحویل بگیرند برای تبادل نظر آخر هفته 
چهار  شود.  معلوم  همه  تکلیف  تا  بیایند  مدرسه  به 

دست لباس ارتشی با دو  پالتو هم که داده بودند که 
و  پالتو  به یک  احتیاج  پیش خود حساب کردم من 
یک دست لباس ارتشی بیشتر ندارم لذا سه دست از 
لباس های همراه با یک پالتو در قرعه کشی شرکت 
دادم اسم تمام کسانی را که دوست داشتند اموال من 
نصیب آنها بشود روی کاغذی نوشتم و یک نفر را صدا 
می کردم که یکی از قرعه ها را بردارند اسم هر کس 
که از قرعه بیرون می آمد حق داشت که هر وسیله ای 
را که می خواهد از امروز انتخاب کند و آخر سال آن 
را ببرد و غیر از سه دست لباس و یک پالتو که همان 

روز برندگان تحویل می گرفتند.
قرعه کشی به عمل آمد و هر کدام از اهالی ده به 
آرزوی خود رسیدند که اجناس خود را در آخر سال 
تحویل بگیرند و چهار نفر هم که سه دست لباس و 
یک پالتو نصیب آنها شد که همان روز تحویل گرفتند 
فقط یادم می آید که یکی از آنها که اسمش نمکی 
انتخاب  آخر  من  گفت  درآمد  نامش  به  قرعه  و  بود 
می کنم. چند نفر که به آخر مانده بود و هنوز نمکی 
انتخاب نکرده بود به او گفتم که جنس خود را انتخاب 

کند دیگر چیز زیادی نمانده است.
او اشاره به دست من کرد و گفت آقا من  آن را می 
از  و من هم  مرا می خواهد  او ساعت  دیدم  خواهم. 
اول مثل رادیو و گرام TEPAZ ساعت را جزء اموال 
ممنوعه اعالم نکرده بودم بر کم هوشی خودم و هوش 
نمکی آفرین گفتم و گفتم باشد ساعت  هم مال تو به 
این ترتیب در هفته اول هم تکلیف من معلوم شد و 

هم تکلیف اهالی ده مخصوصاً نمکی...
پایان  به   ۱۳۴۸ فروردین  در  من  سپاهی  خدمت 
خود   TEPAZ گرام  که  گرفتم  تصمیم  رسید  می 
می  که  چرا  داشتم  احتیاج  که  را  رادیو  بفروشم.  را 
خواستم از اوضاع مملکت با خبر باشم. قرار شد پولی 
به پاکار ده بدهم که گرام مرا در سایر دهات به فروش 
برساند. او هم کارش روزها شده بود گردش در دهات 
اطراف برای فروش گرام جالب اینکه در تمام دهات 
هایی که او رفته بود کسی پولی نداشت که گرام را 
بخرد اکثر طالب های گرام هم مالکین و ثروتمندان 
به  بز  و  پول می خواستند خر  ازای  بودند در  دهات 
جای گرام بدهند از جمله یکی از خریداران در یکی از 
روستاهای پشت کوه بختیاری به اسم دهکده جهمان 
آن  در  که  بختیار  سپهبد  خواهر  شوهر  و  داماد  که 
ساکن بود که آن موقع بختیار به عراق فرار کرده بود 

گرام  که  داشت  می کرد،دوست  مبارزه  رژیم  علیه  و 
مرا بخرد

چون خیلی مشتاق خرید گرام بود به پا کار گفته 
بود که در  گله بز آنها هر بزی را که بهتر است می 
تواند انتخاب کند به اضافه خری که در زمستان ها 
مخصوصاً خرها ارزشی نداشتند و در طبیعت رها می 
آنها می دادند که  شدند و مقدار کمی کاه و جو به 
زنده بمانند و تابستان از آنها استفاده کنند. پاکار هم 
بهترین بز را که کره ای هم داشت  انتخاب کرده بود 
و خری را هم از طویله انتخاب کرده بود و به ده برای 

من آورد.
 من هم خر را به یکی از اهالی ده امانت دادم که 
برای من نگه دارد و مقداری پول هم به او دادم که 
از فردای آن روز من هر  برای آنها علوفه تهیه کند. 
مواقع  برخی  و  شدم  بز  شیر  کاسه  یک  صاحب  روز 
هم کاسه ماست بز من بهترین و گرانترین بز پشت 
کوه بختیاری بود جوان بود و کره سالمی هم داشت. 
االغ هم هم معمولی بود قیمت آن بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ 
تومان بود و بز هم باالترین قیمت بز در آن زمان را 

داشت یعنی ۱۵۰ تومان بود.
همراه  را  و خر  بز  آخر  روز  که  گفتم  ها  دهاتی  به 
با پاکار به اردل خواهم برد آن ها را در آنجا خواهم 
از  کدام  هر  خواست  هم  کسی  چنانچه  اگر  فروخت 
آن ها را بخرد تا آن روز بایستی پول آنها را تهیه کند. 
دهاتی ها حرف مرا باور نکردند گرچه هر کدام پول 
قرار  خودشان  بین  پنهانی  ولی  بودند  کرده  تهیه  را 
گذاشته بودند. کسی بز و خر را از من نخرد تا اینکه 
در آخر من مجبور باشم آنها را مجانی به آنها بدهم 
تا روز آخر صبر کردم و کسی نیامد. روز آخر وقتی 
اردل  در  خر  و  بز  فروختن  برای  من  تصمیم  دیدند 
که  رسیدند  توافق  به  هم  با  نفری  چند  است  جدی 
یکی از آنها بز را به مبلغ ۱۴۵ تومان قیمت گذاشت 
و بز را خرید و دیگری هم خر را مبلغ یکصد تومان 
قیمت گذاشت و خر را خرید و به این ترتیب گرامی 
که ۲۲۰ تومان خریده بودم در ظاهر برای من ۲۴۵ 
تومان شد در حالیکه مقداری به پاکار و مقداری هم 
این  از  نفر  سه  هر  که  دادم  خر  و  بز  دارنده  نگه  به 
خیلی  که  بز  خریدار  مخصوصاً  بودیم  راضی  معامله 

خوشحال بود.
ادامه دارد...

»یـاد ایـام«
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