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روزان هم  یادداشت:

زندگی شور ندارد وقتی از ترس بمیرم...

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

رئیس گروه ورزش همگانی اداره کل ورزش و جوانان استان : 

کرمان جزو پنج استان فعاِل پویش ورزش در خانه است

نگاهی به  کتاب 

»برگزیده ای از تأثیر قرآن در دیوان عطار نیشابوری«

رییس شورا های حل اختالف استان خبر داد:

افزایش 1۷ درصد صلح و سازش در زندان های استان کرمان
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وزیر آموزش و پرورش:

هفته آینده درباره

 استمرار تعطیلی یا بازگشایی

 مدارس تصمیم گیری می شود

سایه رکودی کرونا بر سر مشاغل؛

که باید نکات اقتصادی 

 در روزگار خانه نشینی 

کرونا بدانید

متن در صفحه دوم

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:
کنترل اپیدمی در گروی اجرای 

موفق طرح غربالگری فعال است

کرونا و تاثیرات آن بر جامعه و محیط زیست و سئوال متداول این روزها: روایت »کرمان امروز« از آن روی سکه ویروس 

2

مدیرکل انتقال خون استان کرمان:

به دلیل کاهش اهدای خون

 در تمامی گروه ها  کمبود داریم  

آگهی شناسایی پیمانکار 1-99آگهی مزایده
شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد جهت تهیه و اجرای شبکه برق و مخابرات در نیروگاه حراتی مجتمع مس سرچشمه اقدام به شناسایی پیمانکاران 
توانمند و دارای صالحیت نماید. لذا از شرکت هایی که در زمینه های فوق دارای سابقه کاری مفید می باشند، دعوت به عمل می آید رزومه کاری خود 
را به صورت فایل الکترونیکی به شرح ذیل و حداکثر دو روز تاریخ درج آگهی به آدرس رفسنجان، شهر مس سرچشمه، جنب میدان شهدا، شرکت ارفع 
سازان کرمان، واحد دفتر فنی ارسال فرمایند و در صورت داشتن هرگونه سوال و یا ابهام با شماره های 34310286 - 034 و 34310599 واحد دفتر فنی 

تماس حاصل نمایند.
1 - تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی 2 - تصویر اساس نامه شرکت 3 - مستندات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت 4ـ  تصویر نمونه قراردادهای 
منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق  5 - رضایت نامه از کارفرمایان قبلی 6 - در صورت دارا بودن رتبه ابنیه از سازمان برنامه و بودجه تصویر 

رتبه مذکور 
قابل توجه است اولویت با شرکت هایی است که دارای رتبه ابنیه می باشند و بدیهی است ارائه و تحویل مدارک فوق اولویت و یا حقی برای متقاضیان 

ایجاد نخواهد کرد. 
روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

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

آیا کرونا به نفع طبیعت است؟

متن کامل در صفحه سوم

    ویروس کرونا در بدو ورود به ایران با وجود چهره هراسناک خود که مردم را در خانه ها قرنطینه کرد و با همه دلهره ای که  به جان ها انداخت، آن روی دیگر سکه را هم نشان داده است. اجرای طرح فاصله 
گذاری اجتماعی و محدودیت های گوناگون، امنیت محیط زیست را در این روزها باال برده است. آلودگی هوای شهرها بسیار کاهش پیدا کرده، آمار شکار غیر مجاز در استان پایین آمده و در بسیاری از مناطق 
کرمان پوشش گیاهی کامل رشد کرده و حتی بیشتر شده است. همزمانی قرنطینه و نوروز باعث شد که طبیعت، شلوغی همیشگی بهار را تجربه نکند و روز طبیعت امسال واقعا به نفع طبیعت بود و البته لطمات 

بسیاری به برخی صنایع کشور زد، اما شاید در نهایت به نفع بشریت باشد و....

متن در صفحه هشتم

مدیرکل فرودگاه های استان کرمان خبر داد:

احداث باند جدید 

کرمان 86 درصد  فرودگاه 

پیشرفت فیزیکی دارد

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

 واژگونی تراکتور مرگ راننده را رقم زد
  قتل به خاطر گریه های یک نوزاد!

  تصادف موتوسیکلت سه کشته برجای گذاشت
  توقیف ۱۲ دستگاه تولید ارز دیجیتال در جیرفت
  خبر خوش درباره تولید پادتن اختصاصی کرونا 

  توقف محموله سنگین شیشه در محور زاهدان به فهرج

اخبار ایران، جهان و حوادث:

یادداشتی به بهانه یک اتفاق مبارک؛
کران مجازی فیلم سینمایی  اولین ا

 در ایران که آینده ای روشن را
 رقم خواهد زد:

ورود 
زودهنگام 

به آینده

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

متن در صفحه 2

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره 98/73/ع
» خرید، جابجایی و نصب مجدد تجهیزات و  شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 
سنسورهای ایستگاه هواشناسی « خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد 
مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت تأمین کنندگان و مشتریان - مناقصه ها دانلود 
نمایند . مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 99/02/06 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع 
و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز شنبه مورخ 99/01/30 
براي متقاضیان بالمانع مي باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار مي باشد.

                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY
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اخبار استان

خبر
دیدار نوروزی مدیرعامل 
گل گهر با استاندار کرمان

مهندس مالرحمان مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به مناسبت 
استاندار کرمان  فدایی  با دکتر  استانداری کرمان  در  با حضور  سال جدید 

دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در 
این دیدار که در محل دفتر استاندار برگزار شد، مهندس مالرحمان گزارشی 
مقاومتی،  اقتصاد  های  حوزه  در   ۹۸ سال  در  گل گهر  اقدامات  پیرامون 
و  تولید  رکوردهای  توسعه،  کرونا، طرح های  با  مقابله  اجتماعی،  مسئولیت 

فروش به استاندار کرمان ارائه داد.
دکتر فدایی نیز در این دیدار از همت و تالش مدیران گل گهر و نیروهای 
این شرکت در حوزه تولید و کسب رکوردهای تولید و همچنین کمک های 
نقدی و غیرنقدی گل گهر در راستای مبارزه با کرونا به استان و شهرستان 

سیرجان تشکر کرد.

شهردارمنطقه سه کرمان : 
 بیش از  چهار میلیون لیترآب از 

خیابان های شهر کرمان جمع آوری شد
شهردارمنطقه سه کرمان گفت: دربارندگی های اخیر، چهار میلیون و ۶۰۰ 

هزار لیتر آب از سطح منطقه سه جمع آوری شد.
رامین   ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
امیرمداح شهردار منطقه سه کرمان گفت: برای جمع آوری آب های سطحی 
ناشی از بارندگی، از تمامی نیرو های خدمات شهری منطقه سه به صورت 
جمله  از  منطقه  این  شهرداری  امکانات  تمامی  از  استفاده  با  و  شیفتی 
پمپ های ثابت و سیار و تانکر ها استفاده و چهار میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر 

آب جمع آوری شد.
او با بیان اینکه نقاط بحرانی در زمان بارندگی در منطقه سه شهر کرمان 
افزود: خوشبختانه  ابوذر است،  بلوار ۲۴ مهر و پل  بلوار رسالت،  مربوط به 
در سال گذشته در کوچه فرهنگ واقع در بلوار رسالت پمپ ثابتی نصب و 

راه اندازی شد.
مداح تصریح کرد: در بارندگی های اخیر پمپ بلوار رسالت کمک زیادی به 

جمع آوری آب های حاصل از بارندگی در آن محدوده کرده است.
شهردار منطقه سه کرمان، گفت: معابر اصلی منطقه سه از آب باران تخلیه 

شده است.
او ابراز امیدواری کرد: به همت نیرو های حوزه خدمات شهری و امکاناتی که 

شهرداری این منطقه دارد، در روز های آتی با مشکل جدی مواجه نشویم.
امیرمداح ضمن تشکر از همراهی مردم با شهرداری این منطقه، بیان کرد: 
مردمی  ارتباط  مرکز  با  زمینه  این  در  مشکل  هرگونه  مشاهده  صورت  در 
شهرداری )۱۳۷( تماس گرفته و ما را در ارائه ی خدمات بهتر و بیشتر به 

شهروندان یاری کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمان:
به دلیل کاهش اهدای خون

 در تمامی گروه  کمبود داریم  

شهر  در  انتقال خون  پایگاه  دو  گفت:  کرمان  استان  انتقال خون  مدیرکل 
کرمان و در شهرهای رفسنجان، جیرفت، سیرجان و بم هر کدام یک پایگاه 
داریم که از مردم تقاضای عاجزانه داریم که در شرایط کنونی، اهدای خون 

و بیماران نیازمند خون را فراموش نکنند. 
دکتر»روح اهلل میرزایی« در گفت وگو با ایسنا درباره ذخایر خون استان 
کرمان اظهار کرد: وضعیت فعلی ذخایر خونی استان به لطف اهداکنندگان 
خون نسبت به دو سه هفته قبل خیلی بهتر شده است اما در مجموع به 
دلیل شیوع کرونا ویروس، کاهش اهدای خون و ذخایر خونی همچنان 

پابرجاست و نیازمند همکاری اهداکنندگان هستیم. 
میرزایی تصریح کرد: به دلیل کاهش مراجعه اهدای خون، در تمامی گروه 

های خونی کمبود داریم و نیازمند اهدای خون هستیم. 
خونی  گروه  بیشترین  اینکه  بیان  با  کرمان  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
در دنیا و در کشور ما گروه خونی o و کمترین فراوانی مربوط به گروه 
خونی AB است اظهار کرد: دو پایگاه انتقال خون در شهر کرمان و در 
داریم  پایگاه  یک  کدام  هر  بم  و  سیرجان  جیرفت،  رفسنجان،  شهرهای 
که از مردم تقاضای عاجزانه داریم که در شرایط کنونی، اهدای خون و 

بیماران نیازمند خون را فراموش نکنند. 
وی با تشکر از همه کسانی که به فکر بیماران نیازمند خون بودند و برای 
بلوار ۲۲  واقع در  انتقال خون  پایگاه  اهدای خون مراجعه کردند، گفت: 
بهمن شهر کرمان هر روز از ساعت ۷ و نیم صبح تا ۱۸:۳۰ بعدازظهر و 
بلوار جمهوری اسالمی روزهای فرد در شیفت صبح فعال  ابتدای  پایگاه 

هستند.

 مدیرکل فرودگاه های استان کرمان از پیشرفت 
و  کرمان  فرودگاه  جدید  باند  احداث  درصدی   ۸۶
این  از  تر  برداری هرچه سریع  بهره  برای  پیگیری 

پروژه خبر داد.
از  ایسنا  با  گو  و  گفت  در  زاده«  قاسم  »علی 

فرودگاه  جدید  باند  ساخت  درصدی   ۸۶ پیشرفت 
کرمان خبر داد و اعالم کرد: مشکالت متعدد، زمان 
بهره برداری از باند جدید را تاکنون چندین مرتبه 

با تأخیر مواجه کرده است.
باند  مشکالت  دلیل  به  اینکه  بیان  با  زاده  قاسم 

فعلی و ضرورت ارتقای ایمنی و لزوم بهره برداری 
فروردین  پنجم  از  جدید  باند  از  تر  سریع  هرچه 
کارخانه  نصب  مراحل  از  بازدید  بار   ۴ تاکنون   ۹۹
تکمیل  روند  در  که  گرفته  صورت  است  آسفالت 
پروژه تأثیر اساسی داشته است، افزود : ادامه کار با 

رعایت تمام پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل 
اداره کل فرودگاه های  و  اقدام است  ها در دست 
با سیاست های  استان کرمان همگام و هم جهت 
ایران،  هوایی  ناوبری  و  ها  فرودگاه  شرکت  کلی 

پیگیر اتمام این پروژه است.

رییس شورا های حل اختالف استان کرمان از افزایش ۱۷ درصدی 
صلح و سازش در زندان های استان کرمان طی پارسال خبر داد.

از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
استان  اختالف  حل  شورا های  رییس  زاده،  تقی  مهدی  کرمان،   
کرمان و معاون قضایی رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: 
شورای  کارکنان  روزی  شبانه  تالش های  با  گذشته  سال  یک  طی 
از  مددجو   ۳۴۲ و  هزار  یک  سازش،  و  ایجاد صلح  و  اختالف  حل 
زندان های استان کرمان آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگشته اند.
اختالف  افزود: خوشبختانه درصد صلح و سازش در شعب حل  او 
ویژه زندان استان کرمان در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ قریب به 

۱۷ درصد افزایش یافته است.
زندان  ویژه  اختالف  حل  شورای  اعضای  تالش  با  گفت:  زاده  تقی 
استان کرمان، تعداد ۴ هزار و ۳۶۲ فقره پرونده مورد رسیدگی قرار 
منتهی  پرونده  فقره   ۴۳۸ و  هزار   ۲ تعداد  این  از  که  است  گرفته 
به صلح و سازش شده که در نهایت منجر به آزادی هزار و ۳۴۲ 

مددجو از زندان این استان شده است.
او تصریح کرد: شورا های حل اختالف، پتانسیل و ظرفیت خوبی در 
زمینه کاهش آمار زندانیان دارند و ضرورت دارد هرچه بیشتر شعب 

شورا های حل اختالف زندان تقویت شوند.

تقی زاده افزود: ترویج فرهنگ صلح و سازش که دارای ریشه های 
دیرینه تاریخی و اعتقادی در میان مردم است، می تواند با استفاده 
موارد  از  بسیاری  در  کالم  صاحبان  و  نفوذان  صاحب  ظرفیت  از 

راهگشای مشکالت شود.
به قصاص نفس در سال  آزادی ۲۱ زندانی محکوم  از  او همچنین 
با تالش کارکنان شورا های حل  افزود:  و  داد  اعدام خبر  از   ۱۳۹۸
اختالف و تشکیل جلسات مکرر با هدف ایجاد صلح و سازش و با 
زندانی   ۲۱ تعداد  استان  زندان های  در  متشاکی  و  شاکی  حضور 
محکوم به قصاص نفس که به دلیل قتل به اعدام محکوم شده بودند 

از چوبه دار رهایی یافتند.
و  گذشت  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس  قضایی  معاون 
و  کرد  قلمداد  کرمان  استان  مردم  بارز  خصوصیات  از  را  فداکاری 

این  الهی است و ثواب  ارزشی و  اولیای دم حرکت  افزود: حرکت 
عمل قطعا در پیشگاه خداوند متعال محفوظ خواهد بود.

او از این اقدام انسان دوستانه و خدا پسندانه ی اولیا دم که با گذشت 
خود ضمن اعطای حیات انسانی به این افراد نادم و پشیمان، زمینه 
توسعه و گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه را فراهم کردند، 
آزادی  نزدیک،  آینده ای  در  می رود  انتظار  گفت:  و  کرد  قدردانی 
از زندانیان محکوم به قصاص از چوبه دار را شاهد  تعداد بیشتری 

باشیم.
نخست  رتبه  کرمان  استان  اختالف  حل  شورا های   ۹۷ سال  در 
بیشترین میزان صلح و سازش در پرونده های شورا های حل اختالف 
ویژه زندان را در سطح کشور به خود اختصاص داده بودند که این 

روند افزایشی در سال ۹۸ نیز ادامه داشته است.

مدیرکل فرودگاه های استان کرمان خبر داد:

احداث باند جدید فرودگاه کرمان 86 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

رییس شورا های حل اختالف استان خبر داد:

افزایش ۱۷ درصد صلح و سازش در زندان های استان کرمان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: کنترل 
طرح  موفق  اجرای  گروی  در  کرونا  ویروس  اپیدمی 

غربالگری فعال خواهد بود.
موضوع  با  خبری  نشست  در  شفیعی«  »مهدی  دکتر 
با اشاره به آمار مبتالیان به کووید ۱۹  کرونا ویروس 
در استان کرمان اظهار کرد:  نمونه های تست گرفته 
شده در روزهای گذشته، نشان می دهد که حدود ۵۰ 
تا ۶۰ درصد موارد قطعی ابتال به کووید ۱۹ مربوط به 
به موارد سرپایی است  موارد بستری و مابقی مربوط 
که همین برابری نسبی موارد قطعی بستری با سرپایی 
نشان دهنده آن است که طرح غربالگری فعال تاکنون 

موفق عمل کرده است.
وی با اشاره به آغاز گام دوم مقابله با ویروس کرونا با 
اجرای طرح غربالگری فعال اظهار کرد: در این طرح، 
بیماریابی فعال در دستور کار قرار گرفته که به دنبال 
ایزوله کردن افراد شناسایی شده در منزل هستیم تا 
بتوانیم مانع از ایجاد خوشه های کرونایی و انتشار آنها 
به سطح جامعه شویم ضمن آنکه در یک سناریو پیش 
بینی کرده ایم اگر تعداد افراد قطعی مبتال به ویروس 
زنجیره  قطع  و  یابد  افزایش  سرپایی  به صورت  کرونا 

این ویروس در منازل به خوبی صورت نگیرد،  انتقال 
بحث انتقال افراد سرپایی به نقاهتگاه ها را در دستور 

کار قرار دهیم.
بر  تاکید  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
اجرای  گروی  در  کرونا  ویروس  اپیدمی  کنترل  اینکه 
موفق طرح غربالگری فعال خواهد بود اظهار کرد: اگر 
مردم در اجرای این طرح همکاری های الزم را داشته 
باشند و در صورت مشاهده عالئم این بیماری، به موقع 
به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند، قطعا این 
طرح در قطع زنجیره انتقال این ویروس موثر خواهد 

بود.
شفیعی با تاکید بر اینکه اجرای موفق این طرح باعث 
کنترل اپیدمی و عملکرد ناموفق آن مانع از قطع شدن 
زنجیره انتقال ویروس کرونا در جامعه خواهد شد، به 
در  کرونا  ویروس  به  ابتال  از  ناشی  شدگان  فوت  آمار 
استان کرمان اشاره کرد و گفت: شاخص مرگ ناشی از 
ابتالی قطعی به کووید ۱۹ در استان کرمان نسبت به 
تعداد مبتالیان بستری و موارد مثبت قطعی در سطح 

استان، عدد قابل قبولی است.
وی با اشاره به پایین بودن رتبه استان کرمان در بین 

فوت شدگان قطعی ابتال به کووید ۱۹ در سطح استان 
های کشور اظهار کرد: همچنین آمار نشان می دهد 
که تعداد قابل توجهی از افراد مبتال به ویروس کرونا در 
سطح استان کرمان با حال عمومی خوب از بیمارستان 
ها مرخص شده اند که از این حیث نیز استان کرمان 
مجموع  در  اما  دارد  قرار  کشوری  باالی  های  رده  در 
مراکز  به  مردم  مراجعه  زمان  به  بهبودیافتگان  بحث 

درمانی و بیمارستان ها بستگی دارد.
دانشگاه  واگیردار  های  بیماری  با  مبارزه  گروه  مدیر 
علوم پزشکی کرمان به موضوع ضریب انتقال ویروس 
و  کرد  اشاره  نیز  دیگران  به  آلوده  فرد  یک  از  کرونا 
گفت: قدرت انتقال ویروس از یک فرد آلوده به سایر 
افراد جامعه به سه فاکتور »قدرت بیمارزایی ویروس«، 
با  تماس  در  افراد  »تعداد  و  ویروس«  واگیری  »دوره 
فرد آلوده« بستگی دارد که دو عامل اول جزء ماهیت 

ویروس بوده و عامل سوم در اختیار فرد است.
به  اشاره  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
این  روی  بر  شده  انجام  تحقیات  و  تجربیات  اینکه 
ویروس نشان می دهد که ویروس از یک فرد آلوده می 
انتقال پیدا کند اظهار کرد:  تواند به ۲.۵ تا ۴۰۰ نفر 
این نوع انتقال ویروس کامال به رفتارهای مردم بستگی 
با  قطعا  نشود،  ما کنترل  تماس های  تعداد  اگر  دارد. 
سطح  در  کرونا  ویروس  به  مبتالیان  تعداد  افزایش 
استان مواجه خواهیم شد که در این راستا نگرانی از 
بحث باز شدن صنوف و ازدحام مردم در بازار و برخی 
بحث  این  تواند  می  که  داریم  را  صنفی  واحدهای  از 

انتقال ویروس را افزایش دهد.
از  تعداد  چه  تاکنون  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
اتباع بیگانه در سطح استان کرمان به ویروس کووید 
۱۹ مبتال شده اند؟ گفت: اطالع دقیقی از این آمار در 
سطح استان نداریم اما در حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
به  نفر   ۳ یا   ۲ شدن  بستری  گزارش  تاکنون  کرمان 
دلیل ابتال به ویروس کرونا را داشته ایم اما در مجموع 
در سطح استان کرمان تاکنون یک نفر از اتباع بیگانه 

به علت ابتال به این بیماری فوت شده است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به آمار باالی 
به  گفت:  و  کرد  اشاره  کرمان  استان  در  بیگانه  اتباع 
در  اتباع  بین  در  کرونا  ویروس  شیوع  نگران  شدت 
های  فرم  درگیری  اتباع  است  ممکن  هستیم.  استان 

نداشته  درمانی  مراکز  به  مراجعه  یا  و  داشته  خفیف 
باشند و همین امر سبب شود کمتر بستری از این قشر 
را داشته باشیم اما چون جمعیت های بسته آنها بزرگ 
بوده و ارتباط جمعی آنها با یکدیگر زیاد است و خیلی 
اند، مدیریت شیوع  از تجمعات خود را تعطیل نکرده 
کرونا در آنها سخت تر است که در این راستا جلسات 
متعددی را با نهادهای متولی این افراد داشته ایم اما 
در مجموع به دلیل آسیب پذیری باالی این قشر، به 

شدت احساس نگرانی از سمت آنها می کنیم.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود بار دیگر با 
تاکید بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی در محیط های 
خانه، کار و مکان های دارای ازدحام جمعیتی تصریح 
تر  طوالنی  اپیدمی  یک  زمان  مدت  قدر  هرچه  کرد: 
شود، کار برای کنترل رفتارهای مردم سخت تر خواهد 
شد و موضوع آن اپیدمی دیگر از حوصله مردم خارج 
شده و با گذشت زمان برای مردم عادی خواهد شد و 
مدیریت  متولی  که  کسانی  و  سیستمی  مدیران  هنر 
به  توجه  با  که  است  این  هستند،  اپیدمی  آن  بحران 
موقیعت ایپدمی و در فازهای مختلف و با استفاده از 
در  را  حساسیت  آن  همچنان  محیطی،  های  ظرفیت 

مردم ایجاد کنند.
مدیرگروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان با تاکید بر اینکه با گذشت زمان شرایط 
احساس  کمتر  و  شده  برگشت  خود  قبلی  حالت  به 
کرد:  اظهار  بود  مردم شاهد خواهیم  بین  در  را  خطر 
به  نیاز  دیگری  زمان  هر  از  بیشتر  کنونی  شرایط  در 
ابزارهای بصری، شنیداری و استفاده از فضای مجازی 
را  شرایط  رسانی  اطالع  جهت  ها   NGO حضور  و 
را در  به موضوع  بتوانیم همچنان حساسیت  تا  داریم 

بین مردم باال نگه داریم.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پایان درباره 
گفت:  کرمان  استان  در   ۱۹ کووید  به  مبتالیان  روند 
ثابت  استان  در  کرونا  به  ابتال  روند  روزانه،  آمار  طبق 
بوده و نه می توان گفت روند این اپیدمی صعودی است 
و نه می توان عنوان کرد که نزولی است اما در مجموع 
و  کنیم  می  ارزیابی  خوب  را  استان  در  اپیدمی  روند 
خوش بین هستیم در گام دوم مقابله با ویروس کرونا 
توان  نمی  هنوز  اما  باشیم  داشته  را  روند  همین  نیز 
قضاوت کرد که شیب مبتالیان صعودی است یا نزولی.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:

کنترل اپیدمی در گروی اجرای موفق طرح غربالگری فعال است

آگهی تحدید حدود اختصاصی
از 2942 اصلی  به پالک 799 فرعی  الحاق  از خانه جهت  چون ششدانگ یکباب قسمتی 
پالک 2879 فرعی از 2942 اصلی واقع در بخش 3 کرمان به مساحت 107/25 مترمربع به 
آدرس کرمان خیابان شیخ احمد کافی کوچه 21 مورد تقاضای آقای ناصر اکبری بلوچ می باشد تاکنون 
تحدید حدود نشده و نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی 
باشد لذا حسب درخواست مالک به شماره 403 - 99/1/25 بدین وسیله  آگهی تحدید حدود اختصاصی 
منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح روز  99/2/24 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع 
ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی 
نسبت به حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 
روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و 
رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت یاد 
شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی به نام وی ادامه خواهد یافت 

و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: 99/1/27
16 م/الف

محمود مهدی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 

قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !

 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(

امور تهیه، توزیع و طبخ غذا بیمارستان امام حسین )ع( موضوع مناقصه
۴.۲۵۹.۰۲۲.۲۸۴ برآورد یکساله   )ریال(

۲۱۲.۹۵۱.۱۱۴ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت ۱۴/۳۰ روز دوشنبه مورخ ۹۹/۲/۱ دریافت اسناد:

تا ساعت ۱۴/۳۰ روز شنبه  مورخ ۹۹/۰۲/۱۳ آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
پیشنهادها در سامانه ستاد ایران 

از ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۱۴ بازگشایی پیشنهادها 

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 99/02/08 در محل  شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه   برگزار خواهد شد

محل تسلیم فقط پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان - ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان )هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد(  815934

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
مناقصه واگذاری امور تهیه ، توزیع و طبخ غذا بیمارستان امام حسین )ع( ارزوئیه

شماره مناقصه: ۲/۱۴/۲/۹۹
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روایت »کرمان امروز« از آن روی سکه ویروس کرونا و تاثیرات آن بر جامعه و محیط زیست و سئوال متداول این روزها:

آیا کرونا به نفع طبیعت است؟

اشاره:
هراسناک  چهره  همه  با  ایران  به  خود  ورود  با  کرونا 
خود که مردم را در خانه ها قرنطینه کرد و با همه دلهره 
ای که  به جان ها می اندازد اما آن روی دیگر سکه را 
برای شما  ما  هم نشان داده است. می پرسید چگونه؟ 

خواهیم نوشت...
انتقام طبیعت

بشر، این موجود دو پا و زیاده خواه بی محابا  و جسور 
از سالح دانش و قدرت فناوری خود در قرن بیستم هر 
گونه که توانست  با طبیعت رفتار کرد. تهی کردن منابع 
انرژی و معدنی، تهی کردن گنجینه آب های ارزشمند. 
تعدی به حریم طبیعت و از میان بردن مراتع و جنگل 
ها و تهی کردن خاک های حاصلخیز. کشتن و خوردن 
آور  چندش  و حشرات  خزندگان  حتی  و  نادر  جانوران 
و در نهایت جنگ و خونریزی و استفاده از سالح های 
شیمیایی، میکروبی و هسته ای و نتیجه آن شد که صبر 
طبیعت به سر آید و بشر سرکش را درگیر سیل و زلزله 
و طوفان های سهمگین و بیماری های العالج و عجیب 
و غریب کند که کرونا ویروس یکی از همین انتقام های 
طبیعت است که نه می تواند نشانه اولین انتقام طبیعت 

و نه آخرین آن باشد!
ویروسی که همه جا را به هم ریخت

طبیعت انتقام خود را گرفت و بشر مغرور و سرکش را 
به هراس انداخت. کرونا ویروس از شرق تا غرب جهان 
مشاغل  کرد.  نشین  خانه  را  افراد  همه  و  نوردید  در  را 

نفر  تعطیل شد و کسب و کارها خوابید وده ها هزار 
جان خود را از دست دادند.

آتش به جان جنگل نیفتاد
وقتی نمودارها نشان داد با تعطیلی بسیاری از مشاغل 
و کارخانه ها، حجم تولید گازهای گلخانه ای  به شدت 
فاصله  طرح  اجرای  هم  ایران  در  است.  یافته  کاهش 
امنیت  مختلف،  های  محدودیت  و  اجتماعی  گذاری 
به  برد،   باال   تعطیل  روزهای  در  را  زیست  محیط 
عنوان مثال در همین استان کرمان گیاهان دارویی در 
ارتفاعات فرصت روییدن یافتند. آمار شکار غیر مجاز در 

استان پایین آمد.
را  مسافرت  و  گردشگری  نوروز،  و  قرنطینه  همزمانی 
تعطیل کرد و باعث شد طبیعت، شلوغی همیشگی بهار 
را تجربه نکند و روز طبیعت امسال واقعا  به نفع طبیعت 

به سر شد. 
از سوی دیگر با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و 
تعطیلی برخی از صنوف و مشاغل و با دور کاری شمار 
زیادی از کارمندان، مصرف بنزین و آالینده های ناشی 

از تردد خودروها تا حدودی کمتر شد.
سخن آخر

متوجه  را  ما  زرد  اژدهای  ارمغان  این  ویروس،  کرونا 
موهبت های الهی کرد که یکی از این نعمت ها همان 
طبیعت است. به ما درس داد که باید با طبیعت و همه 
انسان  و  نبا ت و جماد و حیوان  و  از خاک  اجزای آن 
به  و  بهره گرفت  از آن  اندازه  به  بود.  و سازگار  مهربان 
با  است.  همه  برای  طبیعت  کرد.  کمک  آن  بازپروری 
از نوع  انتقامش را  ایمان و بی ایمان نمی شناسد بلکه 
بشر می گیرد بشری که می تواند در ذات خود فرشته 
خو باشد و یا دیو سیرت. پس بهتر است برای ماندگاری 

طبیعت بشری آبادگر باشیم  تا نابودگر...

    ویروس کرونا در بدو ورود به ایران با وجود چهره هراسناک خود که مردم را در 
خانه ها قرنطینه کرد و با همه دلهره ای که  به جان ها انداخت، آن روی دیگر سکه را هم 
نشان داده است. اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و محدودیت های گوناگون، امنیت 
محیط زیست را در این روزها باال برده است. آلودگی هوای شهرها بسیار کاهش پیدا 
کرده، آمار شکار غیر مجاز در استان پایین آمده و در بسیاری از مناطق کرمان پوشش 
گیاهی کامل رشد کرده و حتی بیشتر شده است. همزمانی قرنطینه و نوروز باعث شد 
که طبیعت، شلوغی همیشگی بهار را تجربه نکند و روز طبیعت امسال واقعا به نفع طبیعت 
بود و البته لطمات بسیاری به برخی صنایع کشور زد، اما شاید در نهایت به نفع بشریت 

باشد و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

  در چه صورت موج دوم کرونا اجتناب ناپذیر است؟
موارد  شمار  هنوز  که  حالی  در  کشورها  از  بسیاری 
جدید ابتال به ویروس جدید کرونا سیر نزولی پیدا نکرده 
است از هم اکنون به دنبال برنامه ریزی برای مقابله با 

موج دوم شیوع این ویروس هستند.
گیر  همه  بیماری  شیوع  اولیه  کانون  عنوان  به  چین 
موارد  بیشترین  ثبت  شاهد  دوشنبه  روز   »۱۹ »کووید 
ابتال به این بیماری طی یک ماه اخیر بود. موارد جدید 
به  دوشنبه  روز  چین  در  کرونا  جدید  ویروس  به  ابتال 
این ترتیب شمار مبتالیان جدید  به  ۱۰۸ مورد رسید. 
در این کشور طی ۴۸ ساعت بیش از دو برابر شده است.

به  ابتال  اکثر موارد جدید  اعالم مقامات چین  به  بنا   
بیماری »کووید ۱۹« موارد »وارداتی« است. به این معنا 
ویروس  به  اند  وارد چین شده  از خارج  افرادی که  که 

جدید کرونا مبتال بودند.
بسیاری از کشورهای آسیایی اطراف چین نیز که پیش 
ویروس  شیوع  کنترل  به  موفق  شد  می  تصور  این  از 
جدید کرونا شده اند اکنون به دنبال بازگشت اتباعشان 
رو  روبه  ویروس  این  به  ابتال  موارد  افزایش  با  خارج  از 
شده اند. ژاپن و سنگاپور از جمله کشورهایی هستند که 
در ابتدا موفق به کنترل شیوع بیماری همه گیر »کووید 
۱۹« شدند اما اکنون موارد جدید ابتال در این کشورها 

سیر صعودی یافته است.
که  عاملی  هنوز  که  هستند  باور  این  بر  دانشمندان 
بتواند مانع از موج دوم شیوع ویروس جدید کرونا شود 
وجود ندارد. واکسن، داروی موثر و پدیده »ایمنی گله 
ای« از جمله عواملی است که می تواند مانع از موج دوم 
شیوع این ویروس شود. این در حالی است که تاکنون 
واکسن و درمانی برای بیماری »کووید ۱۹« کشف نشده 

است.
از سوی دیگر کند شدن شیوع نوع جدید ویروس کرونا 
به دلیل گرم شدن هوا نیز تنها در حد یک فرضیه مطرح 
روزهای  این  دمای  متوسط  است.  نشده  اثبات  و  است 
سنگاپور ۳۰ درجه سانتیگراد باالی صفر است اما به نظر 

نمی رسد که این امر مانع از شیوع ویروس شده باشد.
از موج  مانع  تواند  تنها عاملی که در حال حاضر می 
دوم شیوع ویروس جدید کرونا شود »ایمنی گله ای« در 
جوامع مختلف است. این در حالی است که درصد ابتال 
به بیماری همه گیر »کووید ۱۹« در کشورهای مختلف 

بسیار کمتر از سطح مورد نیاز برای ایجاد »ایمنی گله 
ای« تخمین زده می شود. به عنوان مثال مقامات فرانسه 
براساس اولین داده های به دست آمده تخمین می زنند 
که کمتر از ۱۵ درصد جمعیت این کشور به نوع جدید 
ویروس کرونا مبتال شده اند. حتی در اسپانیا که گمان 

می رود بسیاری از موارد ابتال شناسایی نشده اند نیز 
بنا به تخمین ها تنها حدود ۴۰ درصد جمعیت مادرید 

به کرونا مبتال شده اند.
این در حالی است که به گفته دانشمندان برای ایجاد 
»ایمنی گله ای« باید بیش از ۶۰ درصد و حتی تا ۸۲ 
بدن  باشند.  ویروس مبتال شده  این  به  درصد جمعیت 
اکثر مبتالیان به ویروس جدید کرونا پادتن )آنتی بادی( 
بیماری »کووید ۱۹« را تولید می کند و به این ترتیب 
مقاوم  بیماری  به  مجدد  ابتالی  برابر  در  مبتالیان  بدن 

می شود.
از سوی دیگر باید توجه داشت که پیش از این برخی 
بیماری  پادتن  سطح  که  است  داده  نشان  ها  تحقیق 
»کووید ۱۹« در بدن شماری از مبتالیان به اندازه ای 
نیست که آنها را در برابر ابتالی مجدد به این بیماری 

مقاوم کند.
با  مقابله  راه  تنها  نظر می رسد که  به  ترتیب  این  به 
شیوع مجدد ویروس جدید کرونا در شرایط فعلی فاصله 
گذاری اجتماعی و اجرای قرنطینه است. در همین راستا 
سازمان جهانی بهداشت هشدار داده است که لغو »زود 
هنگام« قرنطینه در کشورها می تواند تبعات »مرگبار« 

داشته باشد و منجر به موج دوم شیوع بیماری شود.
از  جلوگیری  برای  که  کنند  می  توصیه  دانشمندان 
موج دوم شیوع ویروس جدید کرونا خروج از قرنطینه 
گفته  به  شود.  انجام  محتاطانه  و  »تدریجی«  شکل  به 
گسترده  دورکاری  مدارس،  مدت  طوالنی  تعطیلی  آنها 
به  تواند  می  سالمند  افراد  قرنطینه  ادامه  و  کارمندان 
کشورها برای مقابله با موج دوم یا موج های بعدی شیوع 

بیماری »کووید ۱۹« کمک کند.

زندگی شور ندارد 

وقتی از ترس بمیرم...
ترس و اضطراب ما را از توجه به جهان 
بازداشته  زندگی  اصلی  امور  و  اطراف 
انسانی  از جامعه ی  به طوری که  است 

یک تصور غافل به جا گذاشته و موجب شده است که 
فرصت طلبان از غفلت سایرین سوء استفاده کرده و به 
ناخدا  یک  بپردازند.  ها  زندگی  چپاول  به  ای  بهانه  هر 
هر چند هم که با تمام قدرت سکان کشتی را در دست 
اولین  با  بترسد  سونامی  هجوم  از  که  وقتی  باشد  گرفته 
کشتی  هدایت  از  دست  که  دارد  امکان  طوفان  عالئم 
کشیده و به گوشه ای پناه برده و خود را به مرگ تسلیم 
به ساحل  را  توانست کشتی  نترسد خواهد  اگر  اما  کند 
در  ببرد.  لذت  اش  زندگی  ی  ادامه  از  و  رسانده  امن 
نیز ترس ها و اضطراب ها ریزه  جریان معمول زندگی 
ریزه اختیار آدم ها را در دست گرفته و به آنها فرصت 
شکوفایی نمی دهند. اضطراب عامل ویرانگری بوده که 
حتی از تنهایی خطرناک ترست تنهایی ایجاد اضطراب 
کرده ولی اضطراب بالهای زیادی را بر سر بشر آورده 
است. دسته ای از انسانها خواسته اند که با ترساندن افراد 
به  وقتی شخصی  بگیرند چون  دست  در  را  آنها  اختیار 
مدت طوالنی در حالت ترس و اضطراب باشد سرانجام 
از زندگی خسته و بیمار شده و بیشتر از همه مرده شورانی 
سود می برند که با مرده شوری پول عظیمی به جیب می 
زنند و حتی جیب مرده را نیز در سالهای اخیر چپاول می 
کنند شاید برای همین است که از زندگی یک تصویر 
ترسناک و گناه نابخشودنی ساخته اند و همچنین عذاب 
هر  به  اند  کرده  تصور وصف  غیرقابل  را  مرگ  از  بعد 
جای  به  و  برند  می  نفع  مردم  ترسیدن  از  گروهی  حال 
که  البته  اند  داده  قرار  خلق  روی  روبه  را  ترس  قانون 
و  منسجم  قانونی  به  احتیاج  منظم  زندگی  برای یک  ما 
عالم گیر داریم اما با ترس فقط ضعیف و ضعیف تر می 
شویم اضطراب های خود را معقوالنه کنترل کنید چرا 
که ترس ها تا زمانی که مایه ی حرکت باشند قابل قبول 
هستند و غیر از آن مایه ی تباهی و خاموشی خواهند بود. 

زندگی شور ندارد وقتی از ترس بمیرم
یا که شب باور سردی شده باشد به ضمیرم 

ترس دارد که خودم باشم و این خانه ی خالی
ترس افتاده به جانم که من آرام نگیرم

به قلم 
مهناز سعید 
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میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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فرهنگ و ادب

نوشتاری در باب ادبیات مشروطه

سرویس ادبی کرمان امروز

 
دنباله  باید  را  مشروطه  دوره  ادبی،  دوره های  تقسیم بندی   اینکه  در 
بر  درآمدی  مثابه  به  را  آن  یا  آوریم  شمار  به  فارسی  کالسیک  ادبیات 
ادبیات معاصر فارسی قلمداد کنیم، یا اینکه از اساس برای آن حساب 
جداگانه ای باز کنیم، میان ادبیات شناسان توافقی نیست. در اینجا بحث 
بر سر استقالل یا عدم استقالل ادبیات مشروطه نیست، بیشتر باید به 
این امر بپردازیم که ادبیات دهه های آخر حکومت ناصرالدین شاه تا اوایل 
عصر پهلوی، یعنی سالهای تکوین مبانی فکری مشروطه تا دو دهه پس 
از آن و مجموعاً حدود کمتر از نیم قرن ادب نزدیک به معاصر فارسی را 
به طور جداگانه بررسی کنیم. آغاز این ادبیات را زمانی باید به حساب 
ایرانی در پی آشنایی با فرهنگ و تمدن مغرب زمین،  آورد که جامعه 
به فکر احیای حقوق از دست رفته خود در زمینه اجتماعی برآمد و به 
دنبال یک رشته قانون خواهی ها و کشمکش های سیاسی، سرانجام موفق 
شد نوع حکومت دلخواه خود را که در آن دوره، حکومت مشروطه بود، 

برگزیند.
ادبیات منسوب به این دوران که »ادبیات مشروطه« خوانده می شود، 
متعاقب آشنایی پیشگامان تجددخواه با مظاهر تمدن جدید و با افکار و 
آثار نویسندگان و متفکران سده های ۱۸ و ۱۹ مغرب زمین، تدریجاً شکل 
گرفت و با آزادی خواهی و قانون طلبی پابه پا پیش رفت. آشنایی با غرب 
و مظاهر تمدن نوین که از زمان جنگهای روسیه تزاری با ایران در عهد 
حکومت فتحعلی شاه آغاز شده بود، تا اواسط حکومت ناصرالدین  شاه 
پیامد ادبی خاصی که حاکی از تحولی عمده باشد، به همراه نداشت؛ اما 
روزنامه نگاری که  و  مانند چاپ  تازه ای  فرهنگی  پدیده های  آن،  از  پس 
پیش از آن بروز و نمودی جدی نداشت، در روشن کردن اذهان ادیبان و 

ایجاد تقاضاهای جدید مانند آزادی و قانون مؤثر بود.
با انتشار روزنامه و تأسیس دارالفنون

شتاب  به  رو  نوین  جهان  با  ایران  آشنایی  روند  ر ۱۸۵۱م(  )۱۲۶۸ق 
نهاد. رواج ترجمه به عنوان یک امر فرهنگی مهم و ترجمه آثار مهمی 
چون تاریخ »پطرکبیر«، »شارل دوازدهم« و »اسکندر مقدونی« همگی 
از ولتر، و رمانهای تاریخی و علمی مانند »سه تفنگدار«، »کنت مونت 
فنلن،  از  »تلماک«  دوما،  الکساندر  از  چهاردهم«  »لویی  و  کریستو« 
جاناتان  از  گالیور«  »مسافرتهای  دوفو،  دانیل  از  کروزوئه«  »روبنسون 
اثر جیمز موریه  بابای اصفهانی«  باالخره »سرگذشت حاجی  سویفت و 
به ترجمه میرزاحبیب اصفهانی، راه را برای آشنایی با بسیاری از مسائل 
مربوط به زندگی مغرب زمین باز کرد و سرانجام به شکل گیری حلقه های 

روشنفکری در ایران منتهی شد.
از دهه های پایانی سده سیزدهم پای تجددخواهی به ادبیات هم باز شد 
و نویسندگان پیشگام با نقد سنتی های ادبی گذشته، ضرورت تحول در 
نوین مشروطه  ادبیات  و  را خاطرنشان می کردند  فارسی  دیرین  ادبیات 
با ایده  ها و نظریه های متفاوت با گذشته، از اینجا شکل گرفت. در این 
مسیر از کوششهای نویسندگانی مانند میرزافتحعلی آخوندزاده )متوفای 
۱۲۹۵ر۱۸۷۸(، میرزا ملکم خان )م۱۳۲۶ر۱۹۰۸(، میرزا آقاخان کرمانی 
)م۱۳۱۴ر۱۸۹۶(، زین العابدین مراغه ای )م ۱۳۲۸ر۱۹۱۰( و عبدالرحیم 
ادبیات مطرح  با نظریه نوینی که در  باید یاد کرد که در واقع  طالبوف 
کردند، با تکیه بر دو اصل ساده نویسی، بر ورود تفکر فلسفه اثباتی غرب 
اوج گیری  با  مقارن  ترتیب  این  به  داشتند.  تأکید  نیز  فارسی  ادب  در 
نهضت مشروطه در ایران، ادبیات نوینی پا به عرصه وجود گذاشت که به 
دلیل مشخصه هایی که داشت، بعدها به »ادبیات مشروطه« نامبردار شد.

اهمیت نثر
اهمیت  آن  از  بیشتر  شاید  و  شعر  مانند  هم  نثر  مشروطه  ادبیات  در 
پیدا کرد. پیدا شدن انواع جدید نثر مثل متون ترجمه، داستان، ادبیات 
دوره  این  در  را  نثر  اهمیت  اینها،  مانند  و  تاریخی  رمانهای  روزنامه ای، 
فراهانی  قائم مقام  به  فارسی  سنتی  نثر  در  که  شیوه ای  کرد.  بیشتر 
با  تقریباً  ادبی  و  منشیانه  نثر  یعنی  می شد،  ختم  )۱۲۵۲ر۱۸۳۶( 
»منشآت« قائم مقام راه تازه ای در پیش گرفت که بنای آن بر سادگی و 
پرهیز از پیرایه های ادبی بود. این خصلت با فن ترجمه و روزنامه نویسی 
سازگاری بیشتری داشت و به علت حجم باالی این آثار در دوره قاجاری، 
مانند محمدتقی خان  آثار کسانی  در  و  نهاد  به گسترش  رو  با سرعت 
هدایت  رضاقلی خان  و  )۱۲۹۷ر۱۸۸۰(  »لسان الملک«  به  ملقب  سپهر 
)۱۲۸۸ر۱۸۷۱( دنبال شد. با این حال نثر امثال سپهر و هدایت را شاید 
نتوان به دوره مشروطه نسبت داد، هرچند که به عنوان بستر و زمینه 

پیدایی نثر این دوره قابل ذکر است.
و  اصطالحات  راهیابی  از طریق  گفتار،  به  آن  نزدیکی  و  زبان  سادگی 
واژگان گفتاری به نثر ـ که روزنامه نویسی و ترجمه مروج آن بودند ـ از 
ویژگیهای بارز این نثر به حساب آمده است. رواج مقاله و گزارش نویسی 
به شیوه فرنگی آن، بر این جریان تأثیر گذاشت و ساده نویسی را بیش 
از پیش ترویج کرد. به این ترتیب راه بر نثر ساده آثار و نوشته هایی از 
»سیاحتنامه  یا  طالبوف«  احمد  »کتاب  و  المحسنین«  »مسالک  قبیل: 
کتابهای  از  سه  هر  که  ـ  مراغه ای  زین العابدین  حاج  اثر  ابراهیم بیک« 
اندیشه و زبان عصر مشروطه بودند ـ هموار شد؛ به ویژه  تأثیرگذار در 

که پیش از آن زبان نرم و داستانی فارسی در کتابهای دیگری از قبیل: 
اثر  نامدار«  ارسالن  »امیر  و  طسوجی  عبداللطیف  شب«  یک  و  »هزار 

نقیب الممالک نیز تجربه شده بود.
سفرنامه و خاطره نویسی هم از رهاوردهای ادبی دوره قاجاری و آستانه 
»سفرنامه  یعنی  ناصر الدین شاه  سفرنامه های  است.  مشروطه  ادبیات 
روزنامه  امین الدوله،  مکه«  سفر  »سرگذشت  همچنین  و  فرنگستان« 

»خاطرات اعتماد السلطنه« و »خاطرات حاج سیاح« از این قبیل است.
شیوه جدید  به  نمایشنامه نویسی  دوره،  این  ادبی  دیگر  رهاوردهای  از 
است که پیش از آن با ترجمه آثار مولیر )م۱۶۷۳( و کارهای میرزافتحعلی 
منسوب  حضور«  در  بازی  »بقال  نظیر  آثاری  با  و  شد  آغاز  آخوندزاده 
دنبال  ملکم خان  و  تبریزی  میرزاآقا  نمایشنامه های  و  اعتمادالسلطنه  به 
گردید. نمایشنامه نویسی که در این دوره با اقبال مواجه شده بود، پس از 
استقرار مشروطه با آثار کسانی مانند مرتضی قلیخان مؤیدالممالک فکری 
)۱۳۳۷ر۱۹۱۹( و احمد کمال الوزراء )۱۳۰۹ر۱۸۹۲( ادامه پیدا می کرد 
از  »جعفرخان  نظیر  فنی تری  و  جدی تر  آثار  پدیدآمدن  برای  زمینه  و 
فرنگ آمده« حسن مقدم که در واقع باید در زمره نخستین آثار نمایشی 
بررسی  فارسی  معاصر  ادبیات  زمرة   در  و  کاماًل جدید  به سبک  فارسی 

شود، فراهم آمد.
از دیگر رهاوردهای ادبی این دوره، رو آمدن هنر طنزنویسی و گسترش 
آن است. این فن که از گذشته های دور در ادب فارسی به شکلی کاماًل 
فنی و تخصصی برای خواص ادامه داشت، در این دوره به هنری عام و 
مردمی بدل شد و سر از روزنامه ها درآورد و به همین دلیل توانست تأثیر 
شگرفی بر جریانهای سیاسی و فرهنگی عصر مشروطه بگذارد. بی گمان 
در این هنر باید »چرند و پرند« دهخدا را که در روزنامة »صوراسرافیل« 
را  منتشر می شد و همچنین طنزهای منظوم سید اشرف الدین گیالنی 
که در روزنامة »نسیم شمال« رشت انتشار می یافت، در صدر همه مورد 

توجه قرار داد.
مشروطه  نهضت  آستانة  در  که  فرهنگی  و  ادبی  اقدامات  گسترش  با 
صورت گرفت و حرکتهای ترقی خواهانه ای که امیرکبیر آغاز کرده بود، 
چهرة فرهنگی جامعة ایرانی کاماًل تغییر کرد و برای تحول به یک مرحلة 
نوین اجتماعی آماده شد؛ به ویژه که گروهی از تحصیل کردگان دارالفنون 
و  اجتماعی  نوگرایی  جریان  به  مختلف  صورتهای  به  فرنگ رفتگان  و 
و  نو  پدید ه های  با  را  مردم  آشنایی  ضرورت  و  می زدند  دامن  فرهنگی 
پیش  از  بیش  داشت،  ترقی  در  رو  شتاب  با  که  جهانی  فرهنگ  مظاهر 

یادآوری می کردند.
روشنفکران و علما

گروه روشنگران به دو دستة کوشندگان داخل و خارج تقسیم می شدند: 
خان  محمدحسن  هدایت،  قلی خان  رضا  داخلی  کوشندگان  گروه  از 
علی  میرزا  میرزا،  محمدطاهر  صنیع الدوله(،  به  )معروف  اعتماد السلطنه 
از گروه کوشندگان  و  یوسف خان مستشارالدوله  امین الدوله،  اصغرخان 
ناگزیر از جالی وطن شده بودند و فعالیتهای  از کشور که اغلب  خارج 
سیاسی و روشنگرانة خود را در خارج از مرزهای ایران ادامه می دادند، از 
عبدالرحیم طالبوف، حاج زین العابدین مراغه  ای، میرزا ملک خان صاحب 
رساله های انتقادی و مدیران روزنامة قانون، آخوندزاده نمایشنامه نویس و 
انتقادگر معروف و باالخره سید جمال الدین اسدآبادی و شاگردش میرزا 

آقاخان کرمانی باید نام برد.
تأثیر علمای شیعه در حرکتهای اجتماعی عصر اول قاجاری به ویژه با 
به  بازاریان  از جمله  توده های مردم  و  بر جناحهای مذهبی  نظارتی که 
اگر  بود.  مسلم  تقریباً  داشتند،  کشور  اقتصاد  چرخ  گردانندگان  عنوان 
کوششهای کسانی مثل سیدجمال، با پیام فراگیری که در جهت دعوت 

کلیة ملتهای مسلمان به اتحاد اسالمی داشت، و مقاومت میرزای شیرازی 
این  بر  هم  را  شاه  ناصرالدین  زمان  در  تنباکو(  )تحریم  رژی  واقعة  در 
با این همه  تأثیر نیروهای مذهبی بیشتر پی برد.  بیفزاییم، می توان به 
به نظر می رسد نهضت مشروطه پیش از آنکه پختگی الزم را پیدا کند، 
قدری زودتر از موعد به ثمر رسید و از همان آغاز با تندباد استبداد روبرو 
از امضای فرمان مشروطه )۱۳۲۴قر  گردید. مظفرالدین شاه کمی پس 
۱۹۰۶( به سال ۱۳۲۶ درگذشت و پسر مستبدش محمدعلی شاه که به 
حکومت روسیه وابسته بود، به جای وی نشست و اندکی بعد با مشروطه 
به  با وی  ناگزیر شدند  انقالبیون  به  طوری که  ناسازگاری گذاشت،  سر 
معارضه برخیزند و او را از سلطنت خلع کنند و پسر نوجوانش احمدمیرزا 
را به جای او به حکومت بردارند. عصر کشاکش سیاسی و زورآزمایی ملت 
با دولت برای رسیدن به آزادی و قانون را بعدها »عصربیداری« نام نهادند.

ادبیات عصر بیداری
مرحله تحولی که شعر و ادب عصربیداری پشت سر گذاشت، در همه 
دوره های تاریخ ادبیات فارسی بی سابقه بود. پیش از آن تغییراتی در همة 
شئون فرهنگی و اجتماعی روی داده بود. مردم به پاره ای آزادیها دست 
یافته بودند، سواد و دانش اجتماعی عمومیت یافته و مردم حقوق سیاسی 
و اجتماعی خود را درک کرده بودند. این اصل هم برای اکثریت مردم و 
هم برای حاکمیت سیاسی جامعه پذیرفته شده بود که الزم است مردم 
بر سرنوشت خود حاکم باشند؛ از این پس همه چیز به نوعی با جامعه و 
مردم ارتباط پیدا می کرد. بنابراین ادبیات هم مثل دیگر مظاهر اندیشه و 
فرهنگ به مردم روی آورد و انعکاس ارزشهای اجتماعی را وجهة همت 
قرار داد. روی این اصل از شعر و ادب این دوره دیگر نه به عنوان پدیده ای 
تجملی و منحصر به گروههای باالی حاکم و افراد محدود، بلکه همچون 
باید سخن گفت که  به گروههای وسیع جامعه  متعلق  و  امری مردمی 
طریق  از  اجتماع،  باالی  گروههای  و  دربار  با  مستقیم  ارتباط  جای  به 
عالقة  مورد  انقالبی  و  سیاسی  محتوای  با  رنگارنگ  و  متعدد  مطبوعات 
همگان، مخاطبان خود را در گوشه و کنار شهرستانها و حتی روستاهای 

کشور پیدا کرد.
می توان خالصه  زیر  مورد  در چند  را  بیداری  دوره  ادبیات  ویژگیهای 

کرد:
ـ از نظر کارکرد و دایره شمول، ادب این دوره عمومیت یافته و به عنوان 

زبان برندة نهضت در اختیار مطبوعات قرار گرفته است.
ـ جهان شناسی ادیبان با الهام از مقتضیات جهانی دگرگون شده و از 

کلی نگری و ذهنیت، به جزئی بینی و عینیت گراییده است.
بیداری  شعر  موسیقی، مخصوصاً  و  زبان  یعنی  فنی،  نظر ساخت  از  ـ 
متفاوت را در پیش گرفته است: گروهی مانند  دو مسیر مجزا و نسبتاً 
ادیب الممالک فراهانی و محمدتقی ملک الشعرا بهار با آگاهی الزم پیوند 
تام و تمام خود را با سنتهای ادبی گذشته استوار نگه داشتند و گروهی 
مانند میرزادة عشقی، سید اشرف الدین گیالنی و عارف قزوینی که ذاتاً با 
ادب دیرین فارسی انس چندانی نداشتند، زبان کوچه و بازار را برگزیدند 
موقت  قبول  از  دادند،  نشان  خود  از  طریق  این  در  که  با صمیمیتی  و 

همگانی هم برخوردار شدند.
ـ زبان کوچه و بازار، واژگان خاص خود را طلب می کرد. از این رو به ویژه 
در شعر گروه دوم، واژه ها و تعبیرات و آهنگ و موسیقی عوامانه ای راه 
یافت که پیش از آن، یا حتی در بخش مهمی از اشعار گروه اول، تصور 
آن چندان آسان به نظر نمی آمد. این گرایش راه را برای ورود واژه های 

مستحدث اروپایی به زبان فارسی هموار کرد.
ـ تخیل و قالبهای شعری بیش و کم بی تغییر ماند. نمونة تخیل های 
تازه را در پاره ای از اشعار عشقی مانند »سه تابلو مریم«، تا حدی می توان 

دید. تقید به قالبهای کهن در شعر ادیب و بهار بیشتر و در گروه دوم 
کمتر به چشم می خورد.

رفت.  پیش  زمان  پای  به  پا  هم  درونمایه ای  و  محتوایی  تغییرات  ـ 
پدیده های  قراردادی  توصیف  و  روزگار ستایش  تنها  نه  دیگر  روزها  آن 
اجتماعی به سر آمده بود، بلکه مضامین کلی و ذهنی و اخالقیات انتزاعی 
موازات حضور  به  و  نداشت  هم خریداری  غزل گویی  و  عارفانه سرایی  و 
روزافزون مردم در صحنة سیاست و اجتماع، در عرصه ادب نیز مضامین 
و اندیشه های تازه ای رخ می نمود که بیشتر از تحوالت و دست آوردهای 

اجتماعی نهضت مشروطه الهام می گرفت.
از نظر درونمایه نیز در شعر فارسی عصر بیداری تحوالتی رخ نموده بود 

که می توان در چند مورد زیر خالصه کرد:
۱ـ آزادی، که در اینجا تقریباً به مفهوم دمکراسی غربی نزدیک می شد. 
کلمه »آزادی« در فرهنگ گذشته ایران به این معنی به کار نمی رفت 

و بیشتر مرادف با »حریّت« و »اختیار« و یا نقیض جبر و اسارت بود.
حاکمیت  و  استقرار  برای  مشروطه خواهان  تالش  همه  که  قانون،  ۲ـ 
قانون بود. بنا بر این اصل، یکی از عمده ترین مطالبات مردم و ادیبان در 

روزگار مشروطه همین قانون خواهی بود.
۳ـ وطن، به معنای سرزمینی که مردمانی با مشترکات قومی، زبانی و 
فرهنگی در آن زندگی می کنند، مفهوم تازه ای بود که از عصر مشروطه 
برای مردم ایران معنی پیدا کرد. قبل از آن، وطن بیشتر به معنی زادبوم 

و سرزمینی بود که شخص در آن پرورش یافته بود.
۴ـ تعلیم و تربیت نوین و لزوم تعمیم آن به زن و مرد، موضوعی بود که 
در ادبیات این دوره مطرح شده است و به ویژه با ظهور صنعت چاپ و نشر 

و همگانی شدن مطبوعات، نیاز به آن بیشتر احساس می شد.
۵ ـ توجه به علوم و فنون جدید، که در واقع از ضرورتهای اجتماعی و 

فرهنگی دوره های پیشین نشأت می گرفت.
۶ـ تأثیر فرهنگ غربی، که بسیار کم رنگ و در آغاز به واگوکردن واژه ها 
و الفاظ محدود بود، بعدها پررنگ تر شد و کم کم به مرحله اخذ و اقتباس 
از مفاهیم فرهنگی غرب و واژه ها و اصطالحات مرتبط با مسیحیت هم 

نزدیک گردید.
از آن جمله کلی نگری  اعتقاد به مفاهیم ذهنی، و  ۷ـ فقدان عالقه و 
اخالقی که تا حدودی ناشی از نوع نگاه غربی بود. بنابراین از توجه به 
مضامین عرفانی و باورهای متافیزیکی و مفاهیم دینی کم کم کاسته شد 

و جای آن را توجه به مفاهیم این جهانی و غیردینی )سکوالر( گرفت
توجه به مردم و توده های اجتماعی یکی از ویژگیهای شعر و ادب عصر 
مشروطه بود؛ بدین سان شعر هم از نظر مفهوم و هم از نظر زبان و قالب 
و حتی تخیل به صورتی درآمد که می توانست پیام شاعر را به عامة مردم 
منتقل کند. هرچند این ویژگی در شعر گروه ادبا و سنت گرایان مانند بهار 
و ادیب و برخی دیگر از ادیبان دوره قبل مانند ادیب پیشاوری و ادیب 
نیشابوری، میرزاحبیب خراسانی و شوریده شیرازی کمتر محسوس است. 
نیازهای  انعکاس خواسته ها و  برای  از شاعران  امر و اشتیاق برخی  این 
توده های مردم و آشنایی و ارتباط گروهی از ایرانیان با جریانهای ادبی و 
اجتماعی در آستانه انقالب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه، سبب شد که شاخه ای 
و محرومیتهای  نیازها  بیداری،  فارسی عصر  در شعر  ویژه  به  ادبیات  از 
حقوق  از  دفاع  به  و  دهد  قرار  خود  اصلی  موضوع  را  مردم  توده های 
محرومان و رنجبران برخیزد. از این ویژگی، یا به عبارت بهتر، از شاخه ای 
که این ویژگی  را بیشتر در خود منعکس می کرد، به »ادبیات کارگری« 
یاد می کنیم که به خصوص کسانی مانند فرخی یزدی، ابوالقاسم الهوتی 

و محمدعلی افراشته عالقه و اعتقاد بیشتری بدان نشان داده اند.
شهرها و مراکز مهم ادبی شعر ملی مشروطه که با طرفداری از آزادی و 
با چهره ای ضد استبدادی به میدان آمد، از طریق مطبوعات و روزنامه ها 
در خدمت مردم قرار گرفت و به انعکاس آرمانهای ملی آنان روی آورد. 
تقریباً از همان آغاز روی کار آمدن دولت قاجار، تهران به عنوان پایتخت 
به صورت مهمترین مرکز جنب و جوش ادبی مملکت درآمده بود. در 
عصر بیداری هم، به دلیل آنکه بیشترین فعالیتهای سیاسی و مطبوعاتی 
را  خود  جغرافیایی  حوزه  هم  ادب  و  شعر  بود،  متمرکز شده  تهران  در 
شهرستانها  به  آنجا  از  بگوییم،  بهتر  می دید؛  منحصر  تهران  به  بیشتر 
منعکس می شد. حتی بیشتر خوانندگان روزنامه معروف نسیم شمال که 

در رشت منتشر می شد، اهالی پایتخت بودند.
گرمتر  جا  همه  از  تبریز  در  مطبوعات  و  سیاست  بازار  تهران،  از  بعد 
بود، بیشتر شاید به این دلیل که اوالً تبریز بر سر راه اروپا قرار داشت و 
تازه ترین اخبار و اطالعات که از استانبول و کشورهای غربی می رسید، 
ابتدا در این شهر و بعد در تهران منتشر می شد؛ ثانیاً موقعیت جغرافیایی 
و وضعیت این شهر به لحاظ همسایه بودن با ترک زبانان کشورهای ترکیه 
به  واقع  در  و  قاجاری  ولیعهدان  مقر  عنوان  به  آذربایجان،  جمهوری  و 
عنوان پایتخت دوم کشور انتخاب شده بود و همین امر سبب گردیده بود 
که در این شهر جنب و جوش فکری و سیاسی بیشتری پدید آید، کما 
اینکه وقتی محمدعلی شاه بر تهران مسلط شد و دوران استبداد صغیر 
آغاز گردید، تبریزیان به رهبری ستارخان و باقرخان و با یاری مجاهدان 
گیالن و بختیاری توانستند موجبات رهایی پایتخت را از چنگال استبداد 
در  هم  شیراز  و  مشهد  و  اصفهان  و  رشت  تبریز،  از  بعد  آورند.  فراهم 

مرتبه های بعدی به عنوان مراکز جنب و جوش ادبی مطرح بودند.
منبع: روزنامه اطالعات

بخش اول
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نگاهی به  کتاب »برگزیده ای از تأثیر قرآن در دیوان عطار نیشابوری«

سایه رکودی کرونا بر سر مشاغل؛
نکات اقتصادی که باید در روزگار خانه نشینی کرونا بدانید

سرویس فرهنگی – هنری کرمان امروز

پذیرفته اند،  تأثیر  قرآن  از  خود  کالم  در  شاعران  اغلب 
کتاب  در  که  است  نیشابوری  عطار  شاعران  این  از  یکی 
به  نیشابوری«  دیوان عطار  در  قرآن  تأثیر  از  »برگزیده ای 

این مساله پرداخته شده است.
درباره تأثیر قرآن بر آثار به ویژه دیوان عطار نیشابوری، 
مقاالت و کتاب های گوناگونی منتشر شده است. یکی از این 
آثار »برگزیده ای از تأثیر قرآن در دیوان عطار نیشابوری« 
است که رضا دهمرده آن را به رشته تحریر درآورده است. 
این اثر در دو فصل کلی تدوین شده که فصل نخست، به 
شرح مفاهیم و کلّیات پژوهش اختصاص دارد و در فصل 
دوم، آیات ذکرشده در دیوان عطار که به صورت مستقیم 

و یا تلمیح، به آن ها اشاره شده، شرح و بررسی شده اند.
نماینده  عطار  شعر  است؛  آمده  کتاب  این  از  بخشی  در 
از  وقتی  است.  ایران  عرفانی  شعر  تکامل  مراحل  از  یکی 
دور به این دریا که یک ساحل آن را نخستین تجربه های 
شعر زهد و اخالق شاعران مذهب کرامی، در عصر سامانی 
تشکیل می دهد و یک ساحل دیگر را در زمانی نزدیک به 
عصر ما، تجربه های امثال هاتف اصفهانی و حبیب خراسانی 
می نگریم، سه موج عمومی، سه خیزاب بلند در آن دیده 
الدین عطار است  فرید  این خیزاب،  از  یکی  قله  می شود؛ 
جالل  آنهاست،  بلندترین  که  قله  و  کوهموج  سومین  و 
کوه  بلندترین  عاشق  که  کسی  برای  است.  مولوی  الدین 

دیگر  قله های  به  اندیشیدن  که  نیست  شک  است،  موج 
که  بدان جاست  تا  خیزاب  این  بلندی  ندارد. حتی  لذتی 
قله های پشت سر آن نمی توان دید. اما برای مورخ تحوالت 
ایران که از چشم اندازی دیگر می نگرد،  فرهنگی و هنری 
وجود جالل الدین مولوی، بدون آن دو قله پیشین و حتی 
وجود  آن ها  فاصله  در  که  کوچکی  موجک های  و  موج ها 

داشته است، غیرقابل تصور است.
و  تبریزی  شمس  دیوان  داشتن  با  می توانید  شما 
منظوم  عرفانی  کتاب های  همه  از  را  خود  معنوی  مثنوی 
تأمل  خواستار  که  آنگاه  اما  بدانید،  نیاز  بی  فارسی  زبان 
پرداختن  از  شوید،  اثر  دو  این  پیدایش  و  شکل گیری  در 
و در آن هنگام است که  ناگزیرید  آثار سنایی و عطار  به 
متوجه می شوید این دو تن در شرایط تاریخی و فرهنگی 
عصر خویش، پایگاهی دارند که کم از پایگاه موالنا در عصر 
از  کدام  هیچ  بنگرید،  اگر  دیگر  از چشم اندازی  نیست.  او 
تمام  شود.  دیگر  دو  آن  جایگزین  نمی تواند  تن  سه  این 
بهتر  یا  جانشینی اند  غیرقابل  بشری  ادبیات  شاهکار های 
را حذف  آن ها  تاریخ، خود  وگرنه  ندارند  بگوییم جانشین 

می کند، تاریخ اهل مدارا نیست.
برشی از کتاب

َّا لّل وإِنّا إِلَیِه َراِجُعوَن: إِن
او  سوی  را  جان  و  عقل  دیگرست/  آشیانی  از  دل  مرغ 

آهنگ نیست
این بیت اشاره به آیه ۱۵۶ سوره بقره دارد؛ »الَِّذیَن إِذا 
ّ َو إِنَّا إِلَْیِه راِجُعوَن؛ کسانی که  أَصابَْتُهْم ُمِصیَبٌة قالُوا إِنَّا لِلَ
هرگاه به ایشان مصیبتی رسد گویند: ما از آن خداوندیم و 
بازگشت ما به سوی اوست.« یعنی همه اجزای عالم مانند 

نبات قطره ای از دریای زندگی هستند که، چون زمان بر 
انجام همه آن  باز  پایان آید،  آن ها بگذرد و عمر آن ها به 
و  به خاکی  یعنی خاکی  آغاز آن ها می شود.  مانند  ذرات، 
پاکی به پاکی می رود و هر یک از ذرات سوی مرکز و اصل 
و منشأ خود بازمی گردد و طبیعت هرگز اصل میل به مرکز 

و مرکزگرایی را رها نمی کند.
چو دریایی ست وحدت لیک پرخون/ کزو خیزد هزاران 

موج مجنون 

پرخون  دریایی  مانند  مطلق،  وجود  و  وحدت  می گوید: 
آن  از  ناآرام  هولناک  و  دیوانه  موج  هزاران  که  است 
برمی خیزد. یعنی وحدت دریایی است که کثرت و جهان 
نمود به هزاران هزار جلوه و گونه از آن برمی خیزد و این 

همه اشیا و نمود های گوناگون هستی می یابد.
یافت چندین شکل و  ز دریا/ چگونه  باران  تا قطره  نگر 

اسما 
دریا  از  باران  آب  قطره  است  چگونه  ببین  می گوید: 

اثر خاک و آب و  از  و  بر خاک می نشیند  و  برمی خیزد 
گرما، نبات و حیوان و انسان به وجود می آید و این همه 
شکل ها و اسم ها پیدا می شود، موج وحدت هم همچنان 

است.
بخار و ابر و باران و نم و گل/ نبات و جانور، انسان کامل

این همه اشیا  اول/ کزوشد  بود آخر در  همه یک قطره 
مّمثل 

می گوید: موالید ثالثه، یعنی نبات و جانور و انسان کامل، 
گل  و  نم  ابر،  بخار،  که  بود  آب  قطره  یک  آغاز  در  همه 
هستی یافت و این همه چیز های همانند و نمود و جسم 

پدید آمد.
جهان از عقل و نفس و چرخ و اجرام/ چو آن یک قطره 

دان ز آغاز و انجام 
می گوید: جهان نیز همه از آغاز همچون آن قطره دان که 
به اشکال گوناگون عقل و نفس و فلک و جرم های آسمانی 
)کواکب( شکل یافته و ظاهر شده است و سرانجام نیز به 

همان یک قطره بدل می شود، به اصل خود بازمی گردد.
است:  شده  یادآور  کتاب  از  دیگری  بخش  در  نویسنده 
آثار عطار محقق می شود،  از مطالعه  نخستین چیزی که 
تفسیر  ویژه  به  دینی  علوم  در  او  اطالع  وسعت  و  احاطه 
قرآن و حدیث و قصص و روایات مذهبی است و کتاب های 
او مشحون از مضامینی است که از آیات قرآن یا حدیث 

سرچشمه می گیرد.
گفتنی است؛ کتاب »برگزیده ای از تأثیر قرآن در دیوان 
عطار نیشابوری« نوشته رضا دهمرده و به همت انتشارات 

پرنیان اندیش منتشر شده است.

سرویس اقتصادی کرمان امروز

خیلی  دلش  از  توان  می  که  ایست  بهانه  همان  کرونا 
مشکالت اقتصاد را حل کرد، هر ابتکار عمل همیارانه ای 
در چنین وضعیتی بازارساز است، در تجربه تاریخی ایرانیان 
تجربه ای به نام »واره« وجود دارد، واره در روزگاری بود 
پایینی  در سطح  از کشور  مناطقی  در  دامی  تولیدات  که 
قرار داشت یا تعداد دام در دسترس برای رفع نیازها میان 
مردم کم بود، در چنین شرایطی در یک اقتصاد محلی همه 
کسانی که دام داشتند در یک روز همه تولید خود را به 
یک خانواده می دادند در چرخش میان خانواده ها همین 
باعث میشد تا تمامی نیازهای لبنی خانوار در یک محله 
تامین شود. در بسیاری از تجارب مانند قنات چنین امری 

قابل ردیابی است.
می  ما  به  پزشکی  های  داده  معاصر؛  راهبرد  گزارش  به 
تا  کم  دست  و  نیست  پذیر  درمان  همچنان  کرونا  گویند 
سالها جوامع را درگیر خود خواهد کرد، باید یاد بگیریم در 

بحران چگونه زندگی کنیم.
 سایه رکودی کرونا بر سر مشاغل؛ تا کی!؟

بر اساس گزارشها بسیاری از ادارات و مشاغل به منظور 
درآمده  دورکاری  حالت  به  ویروس  این  از  پیشگیری 
انجام  منزل  در  کار  طریق  از  را  خود  کارهای  کارکنان  و 
نیز  زیرساخت  ارتباطات  شرکت  معاون  گزارش  میدهند، 
میگوید حدود 40 درصد بر میزان استفاده از اینترنت ایران 

افزوده شده است.

 کرونا و آینده نگران کننده برای بازارهای جهانی؛ 
از کشاورزی تا بازارهای محلی

اتفاقات دیگری به صورت آرام آرام در  این میان  اما در 
اقتصادهای  در  که  همانطور  هستند،  گرفتن  شکل  حال 
جهانی شاهد بودیم اقتصاد داخلی کشورها با رکود عجیبی 
روبه رو شده است، کرونا به هر جا که برسد اقتصاد آنجا را 
نیز به اغما می برد، ادامه چنین وضعیتی برخی نگرانی ها 
را در میان اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی برانگیخته است، 
به خصوص در بحث کاالهای اساسی مانند اقالم کشاورزی 

این مورد جای نگرانی دارد.
کویت، امارات و ترکمنستان جلوی ورود مواد غذایی را 
با کرونا گرفتند،  رابطه  نگرانی هایی در  دلیل  به  ایران  از 
اقتصادهای  اتفاقی نیست که رخ داده، کرونا  این تنها  اما 
در جنوب شرقی  تولیدکننده عمده محصوالت کشاورزی 
همراه  به  رکود  این  کشاند،  خواهد  رکود  به  اروپا  آسیا، 
دنیا  بود. بی شک محصوالت کشاورزی در  گرانی خواهد 

با قیمتهای بیشتر به بازار عرضه خواهد شد.
با ورود سرما طی ماههای آینده به نیمکره جنوبی زمین 

احتمال بروز این ویروس در این کشورها همچنان افزایش 
تولیدکنندگان  کشورها  این  میان  در  کرد،  خواهد  پیدا 
ما  خود  کشور  کنید  تصور  هستند.  برزیل  نظیر  بزرگی 
که در این روزها با ورود ویروس تا حد زیادی راکد شده 
است، در کشورهای تامین کننده خوراک دام و طیور نیز 
اتفاق بیفتد؛ مطمئنا این کشورها نخواهند توانست اهداف 
صادراتی خود را برآورده کنند و در نتیجه طی فصول آتی 

اقالم کشاورزی با کمبود و گرانی روبه رو خواهند شد.
 آیا کرونا تبدیل به یک بحران دائمی خواهد شد؟

جد بزرگ کرونا آنفوالنزای اسپانیایی بود که در بحبوحه 
جنگ جهانی اول بروز کرده و تا دهه 30 میالدی همچنان 
دهد  می  نشان  که  دارد  وجود  هایی  داده  گرفت،  کشته 
این ویروس تا سالهای سال میهمان جوامع ما خواهد بود، 
بدبینانه ترین  در   « است  گفته  نیز  بهداشت  وزیر  معاون 
حالت تا خرداد درگیر کرونا هستیم؛ هرچه مردم برنامه های 
بیماری قطعا  این  بیندازند، دوره  تعویق  به  را  غیرضروری 

کوتاه تر خواهد بود"
 چند راهکار خانگی اقتصادی برای ایام کرونا

برخی  در  ژاپن  در  خبرنگار  شهروند  یک  گزارش  به 
شدن  خالی  بر  عالوه  ژاپن  در  ای  زنجیره  فروشگاههای 
در حال خالی  نیز  دیگر  بهداشتی یک سبد  قسمت های 
و  گیاهی  بذرهای  بخش  واقع  در  قسمت  این  بود،  شدن 
این  از  ها  ژاپنی  بود،  خانه  داخل  در  داری  گلخانه  لوازم 
فرصت در خانه مانی استفاده کرده و در خانه های خود 
این  نکنید،  اشتباه  کنند،  رفع  را  زندگی  نیازهای  برخی 
است،  داده  رخ  پیشرفته  اصطالح  به  کشور  یک  در  اتفاق 
ماندگی  عقب  و  عار  اصال  کارهایی  چنین  بردن  پیش 

محسوب نمی شود.  

 برخی از تولیدات خانگی که این روزها می توانید 
داشته باشید

برخی محصوالت  خانگی  ها کشت  ژاپنی  کار  نمونه  در 
کشاورزی اگرچه نیازهای کالن این کشور را برطرف نمی 
واقع  در  است،  بزرگ  اقتصادی  ایده  یک  خود  ولی  کند 
این  است  توجه  قابل  رقم  یک  ها  خانه  همه  تولید  جمع 
جدای از این است که چنین امری نشان دهنده فرهنگ 
تولیدگر در یک کشور است. ایده های خانگی برای تولید 
از فرصت ایجاد شده در خانه برای تولید  را پیش ببرید، 
مواردی استفاده کنید که پیشتر از آن آنها را از بیرون تهیه 
باشند ولی می  اولیه  یا ترشی موارد  میکردید، شاید مربا 

توانید محصوالت دیگری را نیز تولید کنید.
مشاغل خانگی را به اسامی ای مانند کشت پشت بام و 
تولید گیاههای زینتی نیز میشناسیم، از فراغتی که برایتان 
هنرهای  و  ها  مهارت  یادگیری  برای  چرا  آمده  وجود  به 
دستی استفاده نکنید؟ در ایران حدود 320 شغل خانگی 
شما  برای  شده  حاصل  فراغت  شاید  است،  شده  احصا 

فرصت خوبی برای شماست.
 اقتصاد محلی به مختصات روزگار کرونا

از  »آیا  که  است  این  سر  بر  بحث  اقتصادی  محافل  در 
لحاظ اخالقی اجازه داریم در زمان شیوع بیماری واگیردار 
کنیم  مجبور  را  مصرف  یکبار  دستکش  تولیدکننده 
محصولش را به جای صادرات، در بازار داخل و با قیمت 
پایین تر از بازار جهانی بفروشد؟« عده ای بر این اعتقادند 
که اقتصاد همیشه و همه جا از یک سری اصول مشخص 
تبعیت می کند فلذا در چنین شرایط حساسی  نیز اقتصاد 

باید از اصول بازاری آنها تبعیت کند.
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خبر

رئیس کمیته علمی مبارزه با کرونا اعالم کرد:
خبر خوش درباره تولید پادتن اختصاصی کرونا

قتل به خاطر گریه های یک نوزاد!

رئیس کمیته علمی کرونا با بیان اینکه خبر خوبی 
در زمینه تولید آی وی آی جی یا ایمنوگلوبین کرونا 
داریم، گفت: ما نزدیک هستیم به اینکه ایمنوگلوبین 

یا پادتن اختصاصی کرونا را به دست بیاوریم.
در  قانعی  مصطفی  دکتر  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری در خصوص  برنامه 
اقدامات درمانی ویروس کرونا در دنیا گفت: پزشکی 
از این را قبول  امروز مبتنی بر شواهد است و غیر 
گروه  دو  معموالً  پزشکی  مطالعات  در  نمی کند؛ 
»کنترل و درمان« تحت نظر قرار می گیرند که این 
موضوع حداقل ۲ تا ۳ ماه طول می کشد تا طراحی 

و اجرا شود و در نهایت به نتیجه برسد.
به گفته وی تا کنون در دنیا دارویی معرفی نشده 
روی  قطعی  اثرگذاری  علمی  شواهد  اساس  بر  که 
بیماری کرونا داشته باشد؛ اما بسیاری از مقاالت بر 
اساس تجربیات شخصی نه تصادفی به چاپ رسیده 

اند.
خصوص  در  کرونا  با  مبارزه  علمی  کمیته  رئیس 
تحقیقات محققان کشور در زمینه کرونا گفت: در 
این کمیته هر روز تیمی تمام شواهد دنیا را جمع 
ببینند کدام  تا  آوری و مقاالت را مطالعه می کنند 
وارد  درمانی  پروتکل  در  را  آن  و  است  مؤثر  دارو 

سازند.
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری افزود: بررسی های 
ایدز  و  آنفوالنزا  برای  که  داروهایی  داد  نشان  ما 
هستند در درمان کرونا بی اثرند. برخی داروها مانند 

کلورکین حتی در برخی افراد ضرررسان است.
فضای  که  رسیدیم  جایی  به  اکنون  وی  گفته  به 
داروها  برخی  طوریکه  به  است  باز  تحقیقاتی 
گذاری  اثر  هستیم  صدد  در  که  می شوند  پیشنهاد 
آنها را بررسی کنیم و ببینیم کدام دارو در درمان 

کرونا مؤثر خواهد بود.
وی با بیان اینکه برخی پیشنهادات دارویی رد شده، 
پیشنهادات که تجربه شخصی  این  از  برخی  گفت: 

نداشته  کرونا  درمان  در  تأثیری  زیرا  شده  رد  بوده 
است.

بررسی علمی ۲ داروی اکتمرا و رمدیسیور
وی در خصوص داروی »اکتمرا« گفت: تا دو هفته 
دیگر نتایج اولیه در خصوص اثرگذاری این دارو روی 

بیماران مبتال به کویید ۱۹ مشخص می شود.
نیز  »رمدیسیور«  داروی  همچنین  قانعی،  گفته  به 
در حال مطالعه است که اثرگذاری آن روی بیماری 

مشخص شود.
رئیس کمیته علمی مبارزه با کرونا خاطر نشان کرد: 
در  کشور  در  تحقیق  از ۲۰۰  بیش  حاضر  حال  در 
زمینه کرونا در حال انجام است که سهم بزرگی در 
مطالعات جهانی خواهد داشت. تا دوماه دیگر نتایج 

این تحقیقات مشخص می شوند.
کاهش مرگ و میر با پالسما درمانی

برخی  گفت:  درمانی  پالسما  خصوص  در  وی 
مطالعات که در FDA هم وجود داشت در کشور 
آغاز شده که نتیجه بخش بوده است؛ تزریق کورتون، 
همو پرفیوژن و سایر روش های درمانی که پزشک 
می تواند به کار ببرد نیز در حال انجام هستند؛ برخی 
اقدامات مانند پالسما درمانی منجر به کاهش مرگ 

و میر با کرونا شده است.
برای درمان کرونا  هنوز فرمول کشف شده ای 

وجود ندارد
از  تا  کردند  تالش  پزشکان  کرد:  تاکید  قانعی 
ابزارهایی برای درمان کرونا استفاده کنند اما خالصه 
مطلب این است که فرمول کشف شده ای که روی 
میز مورد قبول جامعه جهانی باشد وجود ندارد و ما 

منتظر هستیم.
اینکه شتاب  بر  تاکید  با  رئیس کمیته علمی کرونا 
علمی در زمینه کووید ۱۹ در کشور باالست، گفت: 
ما تا ۶ ماه دیگر در این زمینه حرف هایی برای گفتن 
داریم؛ همچنین تا یک سال دیگر واکسن کووید ۱۹ 

ساخته می شود.

خبر خوش درباره تولید ایمنوگلوبین یا پادتن 
اختصاصی کرونا در کشور

قانعی با بیان اینکه تا یک ماه آینده نتیجه اثرگذاری 
همچنین  کرد:  بیان  می شود،  مشخص  داروها 
جی  آی  وی  آی  تولید  زمینه  در  که  خوبی  خبر 
)ایمنوگلوبین( داریم این است که دو شرکت دانش 
بنیان در این زمینه اقدام کرده اند که یکی جلو است 
و یک بازدید دیگر توسط سازمان غذا و دارو در این 
زمینه از شرکت انجام شود، تولید آی وی آی جی 
تأیید می شود. یک شرکت دیگر نیز اقدامات دیگری 
معنا  بدان  این  دارد.  کار  دستور  در  زمینه  این  در 
است گه اگر ما تصمیم بگیریم که آی وی آی جی را 
در داخل کشور انجام دهیم، ۳ شرکت در این زمینه 
فعالیت می کنند. به عبارت دیگر ما نزدیک هستیم 
به اینکه ایمنوگلوبین یا پادتن اختصاصی کرونا را به 

دست بیاوریم.
افرادی  آیا  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
که مبتال به کرونا هستند در خانه می توانند درمان 

شوند، گفت: افرادی که در منزل هستند می بایست 
اکسیژن خون خود را اندازه گیری کنند و اگر کمتر 
کنند.  مراجعه  درمانی  مراکز  به  باید  باشد   ۹۱ از 
تحت  باید  هستند  ریه  التهاب  دچار  اگر  همچنین 
استفاده  التهاب  ضد  داروهای  از  و  باشند  درمان 
بیماری های  و دچار  باشد  باال  افراد  اگر سن  کنند. 
باشند  و…  خون  فشار  دیابت،  چاقی،  زمینه ای، 
باید به مراکز درمانی مراجعه کنند. اما افراد  حتماً 
الغر بدون عالئم می توانند در منزل از خود مراقبت 

کنند.
مصرف  افزود:  کلروکین  داروی  خصوص  در  وی 
کلورکین و اثرگذاری آن روی کرونا در حال تحقیق 

است ولی اثبات نشده است.
تحقیقات  روی  بیمارستان   ۱۰ اینکه  بین  با  قانعی 
ماه  یک  تا  گفت:  اند  شده  عمل  عرصه  وارد  کرونا 
بیان  را  المللی  بین  بزرگ  مطالعه  یک  نتایج  دیگر 
خواهیم کرد زیرا تعداد بیماران ما قابل توجه است و 
کشور هم برای این کار شرایط را فراهم کرده است.

روزنامه خراسان نوشت: مرد ۳۵ ساله که دختر ۹ 
ماهه اش را با ضربه مرگبار به قتل رسانده است در 
دخترم،  کردن  ساکت  برای  شد  مدعی  بازجویی ها 
ضربه ای به سرش زدم که او هم آرام شد و خوابید.

ماجرای این جنایت دردناک، ششم فروردین زمانی 
بی  پیکرهای   ،۱۱۵ اورژانس  نیروهای  که  رفت  لو 
بیمارستان  به  را  فرزندش  رمق یک زن جوان و دو 
کادر  دادند.  انتقال  مشهد  نژاد  هاشمی  شهید 
درمانی بالفاصله وارد عمل شدند و زن جوان باردار 
بستری  اش  ساله  چهار  پسر  همراه  به  درحالی  را 

حیاتی  عالیم  او  دیگر  ماهه   ۹ دختر  که  کردند 
پزشکان  بود.  داده  دست  از  را  خود  جان  و  نداشت 
نوزاد  اندام  روی  کبودی  آثار  مشاهده  با  بیمارستان 
مذکور، به حقیقت تلخ یک کودک آزاری وحشتناک 
پی بردند و مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد اطالع 

دادند.
دقایقی بعد قاضی کاظم میرزایی به همراه گروهی 
صحنه  بررسی  عوامل  و  جنایی  اداره  کارآگاهان  از 
جرم عازم مرکز درمانی شد. زن باردار که در بخش 
زنان بستری بود، همسرش را عامل مرگ دختر ۹ 

از مدتی  با همسرم  ماهه اش معرفی کرد و گفت: 
قبل دچار اختالفات خانوادگی شده ایم و او ما را زیر 
ضربات مشت و لگد سنگین گرفت که در این میان 

دختر نوزادم جان سپرد.
قاضی  درنگ  بی  جوان،  زن  این  اظهارات  دنبال  به 
میرزایی دستور بازداشت پدر مقتوله را صادر کرد و 
به این ترتیب گروهی از کارآگاهان دایره قتل عمد 
های  حلقه  و  شدند  التیمور  منطقه  عازم  آگاهی 
این  زدند.  گره  افغانستانی  مرد  دستان  بر  را  قانون 
متهم به قتل که به شعبه ۲۱۱ دادسرای عمومی و 

انقالب مشهد منتقل شده بود، در حضور قاضی 
و  گشود  اعتراف  به  لب  جنایی  های  پرونده  ویژه 
از خواب  قراری می کرد که من  بی  گفت: دخترم 
به  ای  ضربه  او،  کردن  ساکت  برای  و  شدم  بیدار 

سرش زدم و ...
کاظم  قاضی  سنگدل،  مرد  این  اعترافات  پی  در 
در  را  وی  موقت  بازداشت  قرار  صدور  با  میرزایی 
اختیار کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی قرارداد 
تا زوایای دیگر این پرونده جنایی مورد بررسی های 

دقیق قرار گیرد.

وزیر آموزش و پرورش از ثبت نام ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار 
نفر از دانش آموزان و معلمان دوره ابتدایی تا کنون در 

شبکه آموزشی شاد خبر داد.
و  نهصد  در  میرزایی  ایسنا، محسن حاجی  گزارش  به 
هفتاد و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش 
با بیان این که این جلسه با توجه به شرایط روز جامعه 
العاده برگزار می شود و دستور کار آن  به صورت فوق 
در مورد تعیین تکلیف فعالیت های آموزشی و چگونگی 
برگزاری امتحانات و در ادامه جلسه گذشته است، اظهار 
کرد: در بین جلسه قبل و فعلی سامانه آموزشی دانش 
مدارس  آموزان  دانش  و  معلمان  و  اندازی  راه  آموزان 
ابتدایی در این سامانه ثبت نام کردند و تاکنون  دوره 
۳میلیون و ۸۰۰هزار نفر ثبت نام کرده اند و ۲۸۴هزار 

۲۲۰هزار  همچنین  است.  شده  تشکیل  درس  کالس 
معلم در این شبکه ثبت نام کرده اند و عملیات آموزشی 

در برخی استان ها در حال برگزاری است .
به  آموزان  دانش  از  درصدی  است  ممکن  افزود:  وی 
دالیلی امکان اتصال به این شبکه را نداشته باشند که 
در مرحله دوم برای حل این موضوع اقدام خواهیم کرد.

به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت 
مورد  در  پرورش  و  آموزش  وزیر  پرورش،  و  آموزش 
استمرار تعطیلی یا بازگشایی فعالیت مدارس گفت: با 
از  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  ارزیابی 
به  پایبندی  لزوم  میزان  و  کشور  در  بیماری  وضعیت 

رعایت سیاست فاصله گذاری اجتماعی که در جلسه 
هفته آینده ستاد ملی مبارزه با کرونا ارایه خواهد شد 
در مورد نحوه فعالیت مدارس تصمیم گیری می شود. 
البته آموزش مجازی به عنوان جایگزین رسمی آموزش 
جدیت  و  قوت  با  مدارس  تعطیلی  مدت  در  حضوری 

پیگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: تالش های ارزشمند و متنوعی که در این 
مدت از سوی مدیران، معلمان مدارس و خانواده های 
شده  انجام  غیرحضوری  آموزش های  ارایه  در  محترم 
استمرار  یافته تر  سازمان  و  منظم تر  صورت  به  است 

می یابد.

وزیر آموزش و پرورش:
هفتهآیندهدربارهاستمرارتعطیلییابازگشاییمدارستصمیمگیریمیشود

معاون دانشگاه پیام نور خبرداد:

امکان ثبت نام دانشجویان 

با پرداخت یک سوم شهریه ثابت
 

معاون اداری،مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور ضمن ابراز همدردی با 
خانواده هایی که به هر نحو به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی 
مشاغل در شرایط اقتصادی مطلوبی قرار ندارند، گفت: دانشگاه پیام 
لزوم  بر  مبنی  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  بیانات  راستای  در  نور 
مساعدت با مردم در شرایط فعلی و همچنین رسالت اجتماعی خود، 
شرایطی را فراهم کرده که دانشجویان با پرداخت تنها یک سوم شهریه 

ثابت امکان انتخاب واحد داشته باشند.
افزود:  این مطلب  بیان  علیزاده ضمن  ایسنا، دکتر حسن  به گزارش 
کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور که به هر دلیل مراحل ثبت نام آنها 
نیمه تمام مانده است، می توانند ضمن ارتباط با کارشناسان آموزش 
و پرداخت یک سوم شهریه ثابت،  نسبت به تکمیل فرایند ثبت نام و 

انتخاب واحد خود اقدام کنند.
دکتر علیزاده به خدمات دانشگاه پیام نور در دوران شیوع بیماری کرونا 
اشاره کرد و اظهار کرد: با توجه به محدودیت های ناشی از بیماری 
و همچنین  آموزشی  ارائه خدمات  بر  عالوه  نور  پیام  دانشگاه  کرونا، 
مالی  دغدغه  رفع  الکترونیکی،  به صورت  درسی  منابع  به  دسترسی 

و پرداخت شهریه دانشجویان را نیز رسالت اجتماعی خود می داند.
دیگر  نسبت  به  نور  پیام  دانشگاه  شهریه  میزان  اینکه  عنوان  با  وی 
دانشگاه های شهریه بگیر بسیار پایین تر است، به تسهیالت بانکی 
ویژه شهریه این دانشگاه اشاره کرد و یادآور شد: عالوه بر وام صندوق 
رفاه دانشجویی ، دانشگاه با انعقاد تفاهم نامه با ۳بانک عامل تسهیالت 
بانکی بسیار خوبی برای دانشجویان فراهم کرده تا دانشجویان دغدغه 

تامین شهریه خود را نداشته باشند.
دکتر علیزاده افزود: بر اساس این تفاهم نامه دانشجویان می توانند 

تسهیالت با کارمزد ۱/۴ درصد دریافت کنند.
اینکه  به  اشاره  با  نور  پیام  دانشگاه  عمرانی  و  مالی  اداری،  معاون 
تحصیلی  مقطع  کل  برای  توانند  می  نور  پیام  دانشگاه  دانشجویان 
تسهیالت با پایین ترین کارمزد تسهیالت بانکی کشور دریافت کنند، 
خاطرنشان کرد: دانشجویان فرصت دارند تا پایان تحصیل، اقساط وام 
بانکی خود را پرداخت نمایند و هدف اصلی دانشگاه پیام نور این است 

که هیچ دانشجویی به خاطر مشکل مالی از تحصیل محروم نماند.
دکتر علیزاده تصریح کرد: عالوه بر این بانک ها، بنیاد علوی، بنیاد 
و  کند  می  ارائه  دانشجویان  برای  خدمات  نیز  تحصیلی  حامیان 

دانشجویان شاهد و ایثارگر نیز از پرداخت شهریه معاف هستنند.
این  که  امید  افزود:  وی  نور،  پیام  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
تحصیلی  شرایط  دانشجویان،  سالمت  تامین  ضمن  بتواند  خدمات 

آسان و بی دغدغه را در نیمسال تحصیلی جاری فراهم کند.

سرپرست طرح پالسما درمانی کرونا:

پالسما درمانی ۴۰ درصد مرگ و میر 

بیماران کرونایی را کاهش داد
 

سرپرست طرح پالسما درمانی کرونا با بیان اینکه تاکنون۳۰۰ نفر برای 
درمان کرونا پالسما اهدا کرده اند، گفت: نتیجه پالسما درمانی این بود 

که به میزان ۴۰ درصد مرگ و میر بیماران کرونایی کم شد.
ویژه  گفتگوی  در  ابوالقاسمی  حسن  دکتر  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
که  است  این  واقعیت  گفت:  کرونا  بیماری  بررسی  موضوع  با  خبری 
وقتی با پاندمی و همه گیری بیماری روبرو می شویم کسی امادگی 
اما اولویت کادر پزشکی این است که بیماران بدحال را نجات  ندارد 

دهد.
وی با تاکید بر اینکه تحقیقات در این شرایط بسیار سخت است، بیان 
کرد: ما توانستیم در یک کارآزمایی بالینی از مکانیزم پالسمادرمانی 
استفاده کنیم. بدین شکل که وقتی فرد مبتال به کرونا بهبود می یابد 

از پادتن های وی برای درمان بیماران کرونا استفاده کنیم.
سرپرست طرح پالسما درمانی خاطر نشان کرد: فردی که بهبود یافته 
حتماً سیستم دفاعی بدنش خوب کار کرده که توانسته این بیماری را 
شکست دهد از این رو پالسمای خون فرد بهبود یافته قابل استحصال 
است تا در درمان بیماری فرد دیگر مبتال به کووید ۱۹ مورد استفاده 

قرار گیرد.
به گفته ابولقاسمی، پالسما درمانی در سوابق بیماری هایی همچون 
سارس، ابوال و مرس بوده و نتیجه داده است؛ اما تا قبل از ما سازمانهای 

بین المللی بر این موضوع نظری نداشتند.
هفته  یک  ظرف  کرونا،  ویروس  شیوع  ابتدای  در  اینکه  بیان  با  وی 
مجوزهای اخالقی و پزشکی را اخذ کردیم، گفت: از ۴۰ روز پیش این 
روش را در بیمارستان بقیه اهلل با در نظر گرفتن استانداردها اجرایی 
بیماران  درمان  در  تا  کردند  اهدا  پالسما  نفر   ۳۰۰ االن  تا  و  کردیم 

کرونایی بکار بگیریم.
وی تاکید کرد: در حال حاضر بیمارستان های مسیح دانشوری، لبافی 

نژاد و بیمارستان های قم این اقدام را انجام می دهند.
ابوالقاسمی افزود: نتیجه پالسما درمانی این بود که ۴۰ درصد مرگ 
ومیر بیماران کم شد زیرا می تواند ویروس را در بدن افراد بدحال از 

بین ببرد.
وی ادامه داد: آمریکا سه هفته بعد از شروع کار ما در ایران فراخوان 
کرد که پزشکان می توانند از پالسما درمانی برای درمان مبتالیان به 
کووید ۱۹ استفاده کنند. به ترتیب فرانسه، آلمان، هلند و کشورهای 
اروپایی این کار را شروع کردند و از ما درخواست داشتند که تجربه های 

خود را به آنها اطالع دهیم.
را  با پالسما  وقتی درمان  از  به گفته سرپرست طرح پالسما درمانی 
کرونایی  بیماران  مخصوص   IVIG که  بودیم  مطمئن  کردیم  شروع 

را باید بسازیم.
وی افزود: می بایست بدترین سناریو را برای کرونا مد نظر قرار دهیم 
که این بیماری مخفی می ماند و شعله ور می شود. باید این را بدانیم 
بازار نشود؛  که واکسن ممکن است تا ۱۸ ماه یا دو سال دیگر وارد 
بهترین راه این است که پادتن اختصاصی داشته باشیم و در شروع 
بیماری به افراد تزریق کنیم تا درصدی به سمت بدحالی و آی سیو 

نروند.
سرپرست طرح پالسما درمانی ادامه داد: اکنون این موضوع در حال 
بادی اختصاصی درست  آنتی  بتوانیم  اینکه  تحقیق است و احتمال 
تولید  را  آن  می توانند  که  کردند  اعالم  دارد؛ شرکتهایی  وجود  کنیم 

کنند.
به گفته وی االن فرصت طالیی است که مردم پالسما اهدا کنند.

وی گفت: احتمال می رود که پادتن ها تا ۳ تا چهار ماه در بدن افراد 
بهبود یافته مبتال به کرونا وجود داشته باشد و فردی که یک بار به 

کرونا مبتال شده تا ۳ - ۴ ماه دیگر مبتال نشود.
سلول  گفت:  نیز   ۱۹ کووید  درمانی  سلول  خصوص  در  ابوالقاسمی 
درمانی بیماران کرونایی را در کشور آغاز کردیم و این سلول ها به ۶ 

بیمار تزریق شده که امیدواریم نتایج خوب باشد.
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توقف محموله سنگین 

شیشه در محور زاهدان به فهرج
رییس دادگاه عمومی شهرستان فهرج از کشف یک محموله ۹۲ کیلوگرمی 
تریلر کشنده  از یک دستگاه  ریال  میلیارد  تقریبی ۲۰  ارزش  به  شیشه 

ترانزیتی خبر داد.
از کرمان،  باشگاه خبرنگاران جوان  استان های  به گزارش خبرنگار گروه 
رحمان مزیدی رییس دادگاه عمومی شهرستان فهرج گفت: شامگاه گذشته 
پس از مشکوک شدن ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان فهرج 
به یک دستگاه تریلر کشنده با پالک ترانزیتی )بین المللی( دستور توقف 

و بازرسی از خودرو از سوی مقام قضایی صادر شد.
نوع  از  موادمخدر  کیلوگرم  میزان ۹۲  از خودرو،  بازرسی  از  افزود: پس  او 
شیشه که به صورت بسیار حرفه ای در محل مخزن سوخت تریلر، جاسازی 

شده بود کشف و ضبط شد.
مزیدی بیان کرد: این تریلر از کشور افغانستان قصد انتقال این محموله 
مواد مخدر را به استان هرمزگان داشت که با هوشیاری ماموران انتظامی در 

محور مواصالتی زاهدان به فهرج متوقف شد.
او گفت: در این رابطه یک متهم تبعه کشور افغانستان با قرار بازداشت 
مناسب، روانه زندان شد و رسیدگی به پرونده قضایی در دستور کار قرار 

گرفته است.

واژگونی تراکتور

 مرگ راننده را رقم زد
فرمانده پلیس راه شمال استان کرمان گفت: راننده تراکتور بر اثر 

واژگونی در حین کار در بخش ریگ- ماهان کرمان کشته شد.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان، ، سرهنگ علی اکبر نصیری فرمانده پلیس راه شمال استان 
کرمان گفت: یک راننده تراکتور حین کار در اراضی کشاورزی بخش 

ریگ -ماهان کرمان بر اثر واژگونی تراکتور جان باخت.
عدم  را  تراکتور  راننده  این  مرگ  علت  کارشناسان  افزود:  نصیری 

کنترل تراکتور و انحراف آن اعالم کرده اند .

تصادف موتوسیکلت سه کشته 

برجای گذاشت
موتو  با   ۴۰۵ پژو  خودروی  یک  برخورد  اثر  در  گفت:  کهنوج  فرماندار 
سیکلت در محور مواصالتی قلعه گنج - کهنوج، سه نفر فوت و دو 

نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
در  فوت  به  منجر  تصادف  یک  گزارش  گفت:  کهنوج  فرماندار  عیدی 
کیلومتر ۱۵ محور قلعه گنج - کهنوج اعالم و بالفاصله یک تیم امدادی 

به محل حادثه اعزام شد.
او با بیان اینکه سه فوتی این حادثه اعضای یک خانواده بودند، افزود: 
پس از بررسی تیم کارشناسی، علت تصادف انحراف به چپ و سبقت 

غیرمجاز خودروی ۴۰۵ اعالم شد.
فرماندار کهنوج تصریح کرد: در این سانحه به دلیل شدت جراحات وارد 

شده راننده و دو نفر سرشین موتو سیکلت در دم فوت کرد.
او ادامه داد: در این سانحه رانندگی دو نفر از سرنشینان خودروی ۴۰۵ 
بیمارستان ۱۲  به  پزشکی  فوریت های  مرکز  توسط  که  شدند  مصدوم 

فروردین کهنوج برای مداوا منتقل شدند.

توقیف ۱۲ دستگاه تولید ارز 

دیجیتال در جیرفت
دادستان عمومی و انقالب شهرستان جیرفت از کشف ۱۲ دستگاه تولید ارز 
دیجیتال به ارزش اولیه ۶۰۰ میلیون ریال در شهرک صنعتی جیرفت خبر 
داد. به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
حسین سالمی، دادستان عمومی و انقالب شهرستان جیرفت از کشف ۱۲ 
دستگاه تولید ارز دیجیتال )ماینر( به ارزش اولیه ۶۰۰ میلیون ریال در یک 

کارگاه، واقع در شهرک صنعتی جیرفت خبر داد.
او افزود: در این رابطه شبکه غیرمجاز برق از سوی ماموران اداره برق جمع 

آوری و متهمان تحت پیگرد قضایی قرار گرفته اند.
سالمی گفت: در راستای تحقق شعار سال با نام جهش تولید، دادستانی 
جیرفت با حمایت همه جانبه حقوقی و قضایی از فرآیند تولید، اشتغال 
و  تولیدی، صنعتی  واحد های  فعالیت  توقف  یا  تعطیلی  از  جلوگیری  و 
کشاورزی و فعاالن در این عرصه و امنیت سرمایه گذاری و امنیت پایدار در 

جامعه تمام تالش خود را به کار می گیرد.
او با بیان اینکه قاچاق کاال به صورت یک بیماری مهلک بر پیکره اقتصاد 
کشور سایه افکنده و تاکنون صدمات بسیاری از جمله خروج ارز از کشور، 
تعطیلی واحد های تولیدی، افزایش بیکاری را به وجود آورده، گفت: این 

صدمات افزایش جرم و جنایت، اعتیاد و ... را در پی داشته است.
سالمی بیان کرد: اکنون که در برهه حساس از عمر با برکت انقالب اسالمی 
را در  توان خود  تمام  بوم  و  مرز  این  و دشمنان قسم خورده  داریم  قرار 
جنگ تمام عیار اقتصادی به کار گرفتند تا با خیالی واهی از طریق فشار 
آوردن اهرم اقتصاد، انقالب عزیزمان را به زانو درآورند، می بایستی حمایت از 

تولیدات داخلی مدنظر قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان جیرفت یکی از راه های مهم حمایت 
از تولید داخلی را مبارزه و جلوگیری از خروج و ورود کاالی قاچاق از کشور 
عنوان کرد و افزود: باید این فرمایش مقام معظم رهبری که بیان داشتند 
گسترش پدیده قاچاق و تاثیر مخرب آن در امر تولیدو تجارت قانونی و 
سرمایه گذاری و اشتغال خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام 

با آن مبارزه کرد، سرلوحه خود قرار دهیم.
او گفت: ضرورت دارد همه دستگاه هایی که به نحوی در امر مبارزه 
با فساد و قاچاق کاال دخیل هستند، سهم خود را در این مبارزه به 

درستی ایفا کنند.

و  ورزش  کل  اداره  همگانی  ورزش  گروه  رئیس 
گزارش  به  توجه  با  گفت:  کرمان  استان  جوانان 
در  جوانان  و  ورزش  وزارت  سوی  از  اعالمی  های 
استان  تاکنون  خانه«،  در  »ورزش  پویش  زمینه 

کرمان جزو پنج استان نخست بوده است.
اداره  همگانی  ورزش  گروه  رئیس  ریاحی،  عذرا 
کل ورزش و جوانان استان کرمان، در گفت و گو 
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با 
جوان از کرمان، گفت: پویش ورزش در خانه از ۵ 
اداره کل  روابط عمومی  مدیریت  با  ماه  فروردین 
و  مربیان  بودن  فعال  منظور  به  و جوانان  ورزش 
برنامه های  اجرای  با  قرنطینه  ایام  در  ورزشکاران 

ورزشی در منزل راه اندازی شد.
مربیان  و  ورزشکاران  منظور،  بدین  افزود:  او   

عالقه مند و پویا از تمرینات ورزشی شان در منزل 
کلیپی تهیه و به روابط عمومی اداره کل ارسال 
روابط  مدیر  همت  به  مربوطه  کلیپ  سپس  و 
عمومی بررسی و به دفتر توسعه ورزش همگانی 
پویش  در  انعکاس  برای  جوانان  و  ورزش  وزارت 

"ورزش در خانه ایران فعال" ارسال می شود.
کلیپ   ۱۵۰ از  بیش  روزانه  کرد:  تصریح  ریاحی 
و  شهرستان ها  ورزشکاران  و  مربیان  تالش  با 

هیات های ورزشی تهیه می شود.
داوران،  و  مربیان  بر مدیران،  بیان کرد: عالوه  او   
#در_خانه_می  پویش  به  نیز  کرمانی  ورزشکاران 

مانیم پیوسته اند.
و  ورزش  کل  اداره  همگانی  ورزش  گروه  رئیس 
تمام گزارش های  استان کرمان گفت: در  جوانان 

تاکنون  جوانان،  و  ورزش  وزارت  سوی  از  اعالمی 
استان کرمان جزو پنج استان نخست بوده است.

یک  را  پویش  این  اندازی  راه  از  هدف  ریاحی   
برای مربیان، داوران،  تایم ورزشی هر چند کوتاه 
در  نشاط  و  شور  ایجاد  همچنین  و  ورزشکاران 

خانواده ها در این شرایط قرنطینه عنوان کرد.
او افزود: صفحه اینستاگرامی گروه ورزش همگانی 
اداره کل نیز به مدیریت روابط عمومی اداره کل 

ساخته شده که همچنان فعال است.
و  شهرستان ها  برخی  اینکه  اعالم  با  ریاحی 
هیات های ورزشی در این پویش نقش فعال تری 
نسبت به دیگران داشته اند، تصریح کرد: با توجه 
به قول مساعد مدیرکل ورزش و جوانان استان، از 
شهرستان ها و هیات های فعال قدردانی می شود.

رئیس گروه ورزش همگانی اداره کل ورزش و جوانان استان : 

کرمان جزو پنج استان فعاِل پویش ورزش در خانه است

صاحب نظران فوتبال می توانند نقطه نظرات 
ادامه  در خصوص  خود  مناسب  راهکار های  و 
مسابقات فصل ۹۹-۹۸ را برای هیئت فوتبال 
استان کرمان ارسال کنند. عرفان امیرخسروی، 
روابط عمومی  و  اطالع رسانی  کمیته  رئیس 
هیئت فوتبال استان کرمان در گفت و گو با 
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار 

جوان از کرمان، ضمن دعوت از اهالی فوتبال 
استان کرمان به منظور ارائه پیشنهادات، نقطه 
ادامه  برای  راهکارهای مناسب خود،  و  نظرات 
عامل  مدیران  تمامی  گفت:   ،۹۸-۹۹ فصل 
باشگاه ها و مربیان استان می توانند تا پایان روز 
دوم اردیبهشت ماه نظرات و پیشنهادات خود 
در خصوص ادامه مسابقات فوتسال و فوتبال 

فصل ۹۹-۹۸ استان کرمان را مطرح کنند.
 او افزود: این نقطه نظرات، راهکارها و پیشنهادات 
با  که  فوتبال  هیئت  فنی  کمیته  جلسه  در 
حضور مسئوالن مربوطه در روز دوم اردیبهشت 
آن  مورد  در  و  بررسی  شد،  خواهد  برگزار  ماه 
تصریح  شود.امیرخسروی  می  گیری  تصمیم 
کرد: بر این اساس، اهالی فوتبال استان کرمان 

می توانند نظرات، راهکارها و پیشنهادات خود 
را به شماره ۰۳۴۳۲۲۲۳۲۲۵ دورنگار، یا از طریق 
اپلیکیشن واتس آپ به شماره ۰۹۱۳۱۴۱۲۹۸۸، 
در   kpfa.ir صفحه  به  دایرکت  طریق  از  یا 

اینستاگرام یا نشانی ایمیل
  football.kerman@gmail.com  

ارسال کنند.

ابالغ  واحد های  با  جدی  برخورد  از  زرند  دادستان 
با  مقابله  و  گذاری  فاصله  دوم  گام  در  فعال  شده 
عمل  بهداشتی  پروتکل های  به  که  کرونا  ویروس 

نمی کنند،خبرداد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان، حجت االسالم اسماعیل 
به  توجه  زرند  شهرستان  ،دادستان  زاده  بلوچ 

ابالغ شده به واحد های فعال  پروتکل های بهداشتی 
در گام دوم فاصله گذاری و مقابله با ویروس کرونا را 
الزم و ضروی دانست و از برخورد جدی با واحد هایی 

که این پروتکل ها را عملی نمی کنند، خبر داد.
از  دیگر  برخی  فعالیت  به  توجه  با  زاده گفت:  بلوچ 
اصناف و مغازه داران و همچنین فعال شدن معادن و 
برخی کارخانجات، از همه متصدیان و صاحبان مغاز ه 

شده  خواسته  کارخانجات  و  کارگاه ها  مدیران  و  ها 
بهداشتی  دستورالعمل های  و  ضوابط  و  مقررات  که 

را رعایت کنند.
توسط  بهداشتی  پروتکل های  به  نکردن  توجه  او 
اصناف را اقدام علیه بهداشت عمومی دانست و افزود: 
با کسانی که به ضوابط و پروتکل های بهداشتی بی 
و  شد  خواهد  قضایی  شدید  برخورد  کنند  توجهی 

سالمت  اینکه  دلیل  به  آن ها  کار  و  کسب  محل 
خود و افراد جامعه را در معرض خطر قرار می دهند، 

پلمب خواهد شد.
دادستان زرند بیان کرد: از همه کسانی که در این 
مدت با ستاد مقابله با کرونا همکاری کرده و می کنند 
و ضوابط و مقررات و دستورالعمل ها و پروتکل های 

بهداشتی را رعایت می کنند، تشکر می کنیم.

دعوت هیات فوتبال از فوتبال دوستان؛

برای ادامه فصل ۹۸-۹۹ راهکار مناسب دهید

پلمب در انتظار واحد هایی که علیه بهداشت عمومی اقدام کنند

خبر

اهدای آگهی واگذاری حفاظت فیزیکی آگهی مزایده گروه صنعتی بارز
خون سالم 

اهدای زندگی 
اداره دخانیات استان کرمان در نظر دارد امورات حفاظت فیزیکی مجموعه اداری واقع در شهر کرمان را در سال 1399 به 
شرکت های دارای صالحیت و تاییدیه نیروی انتظامی واگذار نماید. لذا واجدین شرایط پیشنهاد خود را در پاکت دربسته 
تا مورخه 99/1/31 به این اداره تحویل و یا به آدرس کرمان ـ بلوار صدوقی ـ سه راه دخانیات کدپستی 7617899634 

ارسال نمایند.



چهارشنبه 27 فروردین ماه 21/1399 شعبان1441/ 15 آوریل2020/سال بیست و چهارم شماره 3180 خبری. تحلیلی با زمینه فرهنگی. اجتماعی. ورزشی
 موسس و ناظر کیفی : یحیی فتح نجات      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد فتح نجات        مدیر داخلی: عفت حمیدی          سرپرست خبرنگاران: هما حجازی

سردبیر: مهدیه السادات میرمهدی حسینی       دبیر سرویس ورزشی: امید سالجقه         صفحه آرا: نرگس بامری                مدیر سازمان آگهی ها: محبوبه امامی صدر
نشانی: كرمان ـ میدان امام حسین )ع( ـ ابتدای بلوار باستانی پاریزی ـ بعد از اداره زمین شناسی جنوب خاوری ـ نرسیده به تاالر مهر

www. KERMANEMROOZ .com نشانی سایت رسمی كرمان امروز:
KM3127795@ yahoo.com نشانی ایمیل كرمان امروز:

زار
اف

رم 
نــ

ود 
انل

د
ما:

شــ
اه 

مر
 ه

فن
تل

روزانهم  چاپ : مهدوی 32134838
تلفن :  33124737ـ 33127794 ـ 33129371 دورنگار : 33127795   

ابراهیم حاتمی کیا در بسیاری از اتفاقات و حاشیه ها همواره 
پیشرو و خط مقدم بوده و هست. از رفتارهای عجیب و غریبش 
گرفته تا جسارتش در استفاده از دیالوگ ها و سوژه های خط 
گاهی  و  نیکی  به  گاهی  بوده.  توجه  کانون  همواره  او  قرمزی، 
نظرات  این  هردوی  البته  که  نامطلوب  و  منفی  رفتار  به  هم 
تنها سلیقه محسوب می شوند و کسی نمی تواند خوب یا بد 
بودن این هنرمند را با قطعیت مطرح کند. تنها نکته ای که در 
کارنامه ی این کارگردان مهم بدچشمی می کند؛ بحث تولید 
این  از  غیر  به  است.  مالی  منابع  به  وابستگی  و  سفارشی  آثار 
رفتار که البته از دید هنرمندان مستقل نکته ی مهمی است، 
دیگر نمی توان با خط کش و معیار حاتمی کیا را کوچک اندازه 
گیری کرد. اگر از حواشی این کارگردان پُرکار سینمای ایران 
برخی  که  کرد  اشاره  ارزشمندی  کارهای  به  توان  می  بگذریم 
موارد جریان ساز بودند، یکی از این آثار همین فیلم »خروج« 
آنالین  صورت  به  ایران  سینمای  در  بار  اولین  برای  که  است 
اکران شد و مقدمه ای شد بر آینده ی سینمای ایران که البته 
در  اینکه  است.  شده  ترسیم  قبال  جهان  سینمای  در  آن  افق 
این ایام که بیماری کرونا همه چیز و همه کس را تهدید می 
کند، یک نکته مثبت نیز در جامعه رایج شده است و آن هم 
رسیدن هرچه سریع تر به آینده است. آینده ای که متاسفانه 
برخی افکار سنتی در ایران در مقابل آن مقاومت می کند. به 
عنوان مثال همین روزنامه کاغذی که در غرب تقریبا منسوخ 
شده است هنوز از دید مسئوالن وزارت ارشاد یک سنت الزامی 

است و در سینما نیز اکران سینمایی با وجود کمرنگ شدنش 
در بعضی هنرمندان و مسئوالن هنوز از بایدها به شمار می آید. 
اما فیلم خروج با این اقدامش که شاید کرونا تنها بهانه ی آن 
شده است، تبدیل به یک آغاز و یک ورود به افقی روشن برای 
سینمای ایران شد که در آینده یقینا از آن به نیکی یاد خواهند 
کرد. ناگفته نماند که بسیار محتمل است بعضی از کارگردانان 
ایرانی از این اتفاق پیروی نکنند و سینما نیز به مانند همه چیز 
در ایران بر سنت پافشاری کند، اما این اتفاق یقینا باعث یک 

تکامل خواهد شد و باید از ابراهیم حاتمی کیا بار دیگر تشکر 
کرد که حقایق را زودتر از موعد به ما نشان داد.

درباره محتوای فیلم دو ساعته »خروج« یقینا انتقادات فراوانی 
را می توان مطرح کرد، اما با دید مثبت نگری می توان بسیار به 
حقیقت ها در آن اشاره کرد. حقایقی که سالها بر مردم پوشیده 
بود و بسیاری از رفتارهای دولتی که افراد عادی جامعه از آن 
بی اطالع هستند و تنها پروپگاندای رسانه ای را می بینند، در 
این  از  باید  است.  شده  داده  نشان  شفاف  به صورت  فیلم  این 

رفتارهای حاتمی کیا متشکر بود، اما متاسفانه در این فیلم هم 
به مانند بسیاری از آثار این کارگردان با سابقه، شعارزدگی بسیار 
با زور زدن  اوقات  بد چشمی می کند و قهرمان سازی گاهی 
ممکن می شود. البته نباید از لحظات احساسی و نابی که در 
قسمت وداع پدر و پسر شهید خلق شده بود به راحتی گذشت 
و باید از خالق آن قدردانی شود. در مجموع بنده حقیر تماشای 
آنالین این فیلم جذاب را به هنردوستان کرمانی توصیه می کنم 

و امیدوارم که مورد سلیقه و توجه شما نیز قرار بگیرد.

یادداشتی به بهانه یک اتفاق مبارک؛ اولین اکران مجازی فیلم سینمایی در ایران که آینده ای روشن را رقم خواهد زد:

ورود زودهنگام به آینده

سرویس دین و مذهب کرمان امروز

دو  به  عنوان گذاری  این  شاید  می دانند.  آزمون ها  آزموِن  را  کرونا 
که  ویروس  این  سیطره  تحت  جغرافیایی  وسعت  یکی  باشد:  دلیل 
ذی  بر  تأثیر  میزان  دیگری  و  است  نوردیده  در  را  آمریکا  تا  چین 
وسایل  رسانه ها،   – حاکمیتی  نهادهای  و  )دولت ها  مختلف  نفعان 
– گروه ها و سازمان های مردم  ارتباط جمعی و شبکه های مجازی 
نهاد – مردم(. این چهار دسته بر بیماری کووید ۱۹ تاثیرگذارند و 
تأثیرپذیر. می توان از طریق شاخص گذاری، عملکرد این چهار حوزه 

را در قبال شیوع و کنترل ویروس کرونا مورد سنجش قرار داد.
حوزه  بر  تمرکز  می شود  پرداخته  آن  به  نوشتار  این  در  آنچه 
“مردم” است. عملکرد مردم در قبال بیماری کووید ۱۹ را می توان 
از منظرهای مختلف تعریف، شاخص گذاری و اندازه گیری کرد. به 
عنوان مثال سطح رعایت نکات ایمنی و بهداشتی، میزان تحقق شعار 

خانه نشینی، کمک رسانی به همنوعان نیازمند و … .
به همنوعان”  “یاری رسانی  نوشتار کوشیده شده موضوع  این  در 
را به عنوان یکی از وظایف “مردم” بر اساس کتاب “دیگر دوستی 
مؤثر” اثر فیلسوف شهیر حوزه اخالق پیتر سینگر شرح داده شود. 
این کتاب در سال ۹۸ توسط آرمین نیاکان ترجمه و وارد بازار نشر 

گردید.
اقتصاد شاهد آن هستیم  اثر شیوع کرونا در حوزه  بر  امروز  آنچه 
بسیار دردناک است. دولت ها برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا 
این  کرده اند.  توصیه  مردم  به  را  ماندن  خانه  در  چیز  هر  از  بیش 
توصیه باعث شده فشار اقتصادی زیادی بر صاحبان بسیاری از کسب 
و کارها وارد گردد و بر اقشار مختلف آسیب رسانده است. شرایط 
به گونه ای است که حتی اگر همین امروز شاهد پیروزی قاطِع بشر 
سایر  البته  )و  اقتصاد  حوزه  بر  بیماری  این  اثرات  باشیم،  کرونا  بر 
نوع  هم  پای  که  اینجاست  داشت.  خواهد  ادامه  ماه ها  تا  حوزه ها( 

دوستی و یاری رساندن به سایرین پررنگ می شود.
قبیل  از  مختلفی  حوادث  و  بحران ها  ایران  در  اخیر  سالیان  طی 
ایران همواره پس از  سیل، زلزله و … را از سر گذرانده ایم. مردم 
انتشار اخبار مربوط به آسیب دیدگان دست به کار شده و به اشکال 
مختلف هم میهنان خود را یاری کرده اند. برخی به صورت مستقیم 
کرده اند  تالش  -کثیراالنتشار-  خیریه  نهادهای  طریق  از  برخی  و 
پاسخی به عواطف و احساسات خود که ناشی از مشاهده دردها و 

رنج های درماندگان و مصدومان حوادث است، دهند.
اما بر حسب تجربه می دانیم این کمک ها صرفاً در روزهای آغازین 
سپرده  تاریخ  به  و  فراموش  آسیب دیدگان  زمانی  اندک  در  و  است 

می شوند.
امروز شاید تحت تأثیر عواقب ناشی از بیماری کووید ۱۹ ایده پیتر 
سینگر در کتاب دیگر دوستی مؤثر بیش از هر زمان دیگر در ایران 
به دیگر  این کتاب  در  او  واقع شود.  توجه  مورد  و  کاربردی  بتواند 

دوستی از منظر فلسفه اخالق با رویکرد “فایده گرایی عمل محور” 
می پردازد. جان کالم پیتر سینگر را می توان چنین برشمرد:

-۱ دیگردوستی یک فضیلت نیست بلکه یک ضرورت است.
-2 دیگردوستی نباید صرفاً بر اساس هیجانات و احساسات منجر به 

عمل شود بلکه می بایست مبتنی بر عقالنیت باشد.
-3 دیگردوستی در حلقه خانواده، نزدیکان، همشهریان و حتی هم 

وطنان محصور نمی شود و یک امر فرا مرزی است.
بسیار مهم است که در دیگر دوستی به میزان تأثیر بهبود وضعیت 

اثربخشِی کمک ها توجه شود
روش  دو  به  آنها  به  و کمک  دیگران  رنج  و  درد  کاهش  برای   4-
می توان عمل کرد؛ یکی ساده زیستی )از طریق کاهش تجمالت( و 

دیگری افزایش درآمد.
-5 شادی و آرامش حاصل از دیگر دوستی و یاری رسانی دارای 

ارزش روانی باالیی در زندگی بشر امروز است.
چندی است که ایده پیتر سینگر باعث ایجاد جنبش دیگر دوستی 
به  را می توان  این جنبش  اصلی  اهداف  است.  مؤثر در جهان شده 

صورت زیر خالصه کرد:
یاری رسانی و  بر حضور در عرصه  بیشتر  افراد  تعداد  تشویق  اوالً 
ثانیاً یاری رساندن به دیگران با در نظر گرفتن بیشترین و موثرترین 

میزان خیر رسانی.

کرونا می تواند فرصتی برای ما جهت توسعه ایده دیگر دوستی مؤثر 
در ایران باشد. می بایست در صحت عملکرد گذشته با دیده نقد و 

تردید نگریست:
الف. محرِک کمک های ما به دیگران خصوصاً آسیب دیدگان ناشی 
از حوادث؛ احساسات و هیجانات بوده است یا عقالنیت؟ در صورتی 
موثرترین  و  بیشترین  ایده  به  می توان  باشد  عقالنیت  محرک،  که 
کار خیر و حذف تصور صرفاً تمرکز بر اقوام و نزدیکان، جامعه عمل 

پوشاند.
ب. برای یاری رسانی از طریق سازمان های مردم نهاد و خیریه ها، 
بر  اثرگذاری  میزان  و  مالی  شفافیت  اساس  بر  آن ها  آیاعملکرد 
اگر پاسخ منفی است و ما همچنان  ارزیابی شده است؟  نیازمندان 
راهی  باید  می کنیم،  اقدام  دست  دِم  خیریهٔ  نهاد  اولین  اساس  بر 
جدید در پیش گرفت. اما اگر ارزیابی های نسبتاً دقیقی وجود دارد 
می بایست خیرین با کنار نهادن واکنش های احساسی سراغ برترین 

نهادهای خیریه بروند.
به بیان دیگر “دیگر دوستی مؤثر” از ما می خواهد که خیررسانی 
را به صورت حداکثری دنبال کنیم و با رویکرد احساسِی صرف فقط 
نکنیم. خیررسانی  ما هستند کمک  مقابل چشم  در  به کسانی که 
باالیی  اهمیت  آن  تداوم  بلکه  باشد،  کوتاه مدت  موضوع  یک  نباید 
دارد. می بایست به نحوه خرج کردن کمک های مالی توسط نهادهای 
خیریه بر اساس بیشترین تأثیر بر نیازمندان توجه ویژه داشته باشیم.
از سوی دیگر فشار به نهادهای حکمرانی برای حمایت موثرتر از 
آسیب پذیرترین شهروندان هم از مصادیق دیگردوستی مؤثر است که 

اهمیت به سزایی دارد.
عملکرد  بلکه  جامعه  دیگردوستی  میزان  تنها  نه  می تواند  کرونا 
به  رسانی  یاری  امر  در  را  حاکمیتی  نهادهای  و  خیریه  نهادهای 
این  از  سربلند  همگی  که  باشد  کشد.  چالش  به  واقعی  نیازمندان 

آزمون به درآئیم.
منبع: دین انالین
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