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نوشتاری درباره پروین دولت آبادی
بانوی شاعر و نامدار هم روزگارمان

فناوری

قهرمان پنهان نبرد با کرونا

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

بازگشایی اصناف به معنای پایان کرونا نیست 
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مصرف انرژی ۱۵واحد 

کرمان بیش از  تولیدی 

استاندارد اعالم شد

به بهانه چهلمین سال درگذشت 
شاعر کاشانی؛

سپهری، مشهور در جهان 

و مهجور در وطن

متن در صفحه دوم

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:
 اقتصاد فرهنگ و هنردر سال جهش تولید 

نیازمند توجهی بیش از پیش است

گزارش »کرمان امروز« از معضالت و مشکالت شبکه اجتماعی دانش آموزان در ایام قرنطینه؛

6

هشدار جدید سازمان جهانی بهداشت درباره کرونا:

بدترین وقایع

غم »شاد« به غم های دیگر افزوده شد هنوز پیش رو هستند
متن کامل در صفحه سوم

  این روزها که مدارس به علت شیوع بیماری کووید19 تعطیل هستند بار آموزش و ادامه تحصیل دانش آموزان را شبکه اجتماعی موسوم به »شاد« به دوش می کشد. شبکه ای که در برخی از نقاط استان کرمان برخالف 
نامی که دارد به دلیل نبود زیر ساخت ها و نداشتن ابزار الزم در خانواده های کم توان مالی موجب نگرانی و اندوه شده است. حتی کسانی که امکانات الزم را هم دارند از سرعت پایین و مشکالت نرم افزاری این سامانه 

گالیه دارند. پیشنهاد می شود خیران مدرسه سازکرمانی که در زمینه خرید تبلت و گوشی هوشمند اقدام کردند، بخشی از سرمایه خیریه شان را صرف بهبود وضعیت این سامانه کنند و....

متن در صفحه هشتم

بارندگی های اخیر

 ۵۰۰ میلیون تومان 

به شبکه فاضالب کرمان 

کرد خسارت وارد 

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

  موج دوم کرونا چه زمانی خواهد بود؟
  دو مصدوم بر اثر انفجار منزل مسکونی در کرمان

 شش مصدوم و کشته در حادثه تصادف کرمان
  آغاز توزیع ۱۵۰ هزار تن شکر, برنج و روغن دولتی
  انهدام باند سارقان مسلح طالجات در جنوب کرمان

اخبار ایران، جهان و حوادث:

»کرمان امروز« حکم روزه در ماه مبارک رمضان در شرایط شیوع 

بیماری کووید19 را بر اساس نظر مراجع تقلید، بررسی می کند؛

اگر خوف عقالیی 
وجود دارد 
روزه ساقط 

و قضای آن الزم است

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد
شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد امالک مشروحه ذیل در استان کرمان را از طریق مزایده عمومی شماره 99/5 به فروش برساند، 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/2/3 لغایت 99/2/14 از ساعت 00: 7 الی 30: 14 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند. 

کرمان - بلوار شهید صدوقی- ساختمان مدیریت بانک ملت طبقه دوم - اداره ساختمان - تلفن 11- 32437710- 034
ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعالم برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/2/24 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/2/20 می باشد.
توضیحات: 

الف( در فروشهای نقدی شرایط پرداخت به صورت 40 درصد پیش پرداخت  40 درصد حداکثر 2 ماه بعد )همزمان با تحویل ملک( و 20 درصد هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.
ب( نحوه فروش نقد و اقساط )درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط( طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج( در فروشهای اقساطی اولویت با باالترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است براساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.
د(تحویل ملک صرفا در خصوص امالک فاقد متصرف می باشد. همچنین در امالک متصرفدار، مشاعی و فروشهای اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بالعزل خواهد بود.

ه( سایر شرایط مزایده فروش امالک در اسناد مزایده درج گردیده است.

 مبلغ با احتساب قیمت پایهمتراژ )مترمربع(کاربری کدشناسهردیف

تخفیف

 شرایط

 فروش

 توضیحات آدرس

 اعیان عرصه

 کرمان - شریعتی روبروی خیابان شهید فوالدی )صباحی( ساختمان آریا - نقد93/184/938/540/0003/950/832/000 قدرالسهم تجاری1305870

 طبقه دوم سمت جنوبی

با وضعیت موجود 

 نقد و***22214229353500/000/000/000 صنعتی2306636

اقساط

کرمان - سیرجان - شهرک صنعتی شماره 2 کارخانه در حال ساخت 
فوالد کویر سیرجان 

با وضعیت موجود فاقد ماشین آالت مقدار اعیان تقریبی می باشد ) مساحت 
موجود 232925 مترمربع می باشد میزان اصالحی 10792 مترمربع است 

زیربنا دارای 9058 مترمربع خالفی می باشد.(

 نقد و***36/273/989/700/000 قدرالسهم تجاری3307075

اقساط

با وضعیت موجودکرمان - خیابان چمران - خیابان ابن سینا - مجتمع ابن سینا- طبقه همکف - واحد 5

 نقد و740163215/296/794/47813/767/115/030مسکونی- تجاری4304248

اقساط

با وضعیت موجود ملک مشاعی )سهم بانک 139/405 سهم از 672 سهم (کرمان - خیابان خواجو - کوچه 11 سرنبش کوچه شماره 11

 نقد و69/11/815/988/3081/634/389/477 قدرالسهم تجاری5305871

اقساط

خیابان شریعتی - روبروی خیابان شهید فوالدی )صباحی( 
ساختمان آریا - طبقه دوم سمت شمالی 

با وضعیت موجود ملک مشاعی )سهم بانک چهل و هشت ممیز پانصد و 
هجده سهم مشاع از نود و شش سهم (

نقد و اقساط
نرخ سود اقساط تعداد اقساط )ماه(پیش پرداخت کاربری

صنعتی/مزروعی/ 

فاقد ماشین آالت

25

 درصد 

120

12 درصد 24

13 درصد 36

14 درصد48

15 درصد60

16 درصد 72

17 درصد 84

18 درصد 96

مسکونی /

تجاری/

اداری/ سرقفلی/

خدماتی

40

 درصد 

120

12 درصد 24

13 درصد36

14 درصد48

15 درصد60
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اخبار استان

خبر
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان:

 اقتصاد فرهنگ و هنردر سال جهش تولید 
نیازمند توجهی بیش از پیش است

 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی شمال استان کرمان گفت: در سال جهش 
تولید باید به اقتصاد فرهنگ و هنر توجه کرد تا شاهد شکوفایی هرچه بیشتر 

این حوزه باشیم.
کرد:  اظهار  در جمع خبرنگاران  علیزاده  مهر، محمدرضا  گزارش خبرنگار  به 
فعالیت های فرهنگی و هنری خوبی در چند سال اخیر در استان انجام شده 
و همچنین رویدادهای متنوعی را به خصوص در حوزه هنر شاهد بودیم و در 
این راستا تمامی برنامه های هنری پیش بینی شده اداره کل محقق شده است.

وی با بیان این مطلب که وجود تحریم ها موجب ایجاد فرصت می شود، بیان 
کرد: امروزه شاهد هستیم که دنیا به واسطه شیوع ویروس کرونا شرایط سختی 
را تحمل می کند اما کشور ما با توجه به تجربه تحریم های متفاوت، توانسته 
استقالل خود را در همه زمینه ها حفظ کند لذا توانسته است در بحث کرونا 

بهتر عمل کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی شمال استان کرمان اظهار کرد: از اسفند سال 
گذشته که با شیوع این ویروس سبک زندگی مردم دچار تغییراتی شده است، 
این تهدید را تبدیل به فرصت کرده ایم و هر کسی متناسب با شرایط موجود، 

فعالیت های خود را انجام داده است.
وی تصریح کرد: این شرایط خاصی که کشور درحال تجربه کردن آن است، 
در بخش نشاط فردی و اجتماعی بیش از هر چیز اهمیت فعالیت های هنری 
این فعالیت ها را به خصوص در  و فرهنگی را نشان می دهد چراکه مصادیق 
فضای مجازی در قالب فیلم، کاریکاتور و تولیدات مختلف فرهنگی و هنری 
مشاهده می کنیم لذا اصحاب فرهنگ و هنر در خط مقدم فرهنگ سازی و 

اطالع رسانی هستند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان با اشاره به اینکه در این ایام 
به همگان نشان داده شد که فعالیت های هنری تعطیلی ندارد و کارکنان اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در این زمینه نقش مؤثری دارند، اظهار کرد: در 
فضای مجازی نیز فعالیت های فرهنگی و هنری با قوت ادامه پیدا کرد و در 
قالب های گفتگو، جشنواره ها، فراخوان و غیره برگزار می شود؛ لذا می طلبد خود 

را با شرایط موجود وفق داده و متناسب با این فضا کار کرد.
فضای  به  هنری  فعالیت های  این شرایط  در  باید  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
مجازی سوق داده شود و از ظرفیت های فضای مجازی و حقیقی استفاده کرد، 
عنوان کرد: در سال جهش تولید باید به اقتصاد فرهنگ و هنر توجه کرد تا 

شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این حوزه باشیم.
الکترونیک و شاخص های  واگذاری دولت  افزود: مساله زیرساخت ها،  علیزاده 

عمومی از جمله مباحثی هستند که باید به آنها پرداخته شود.

مدیر کل فرودگاه های استان خبر داد:
رفع محدودیت های پروازی کرمان

 تا ۱۵ روز آینده

مدیر کل فرودگاه های استان کرمان گفت: با توجه به مصوبه ستاد استانی 
مدیریت کرونا محدودیت های پروازی همچنان باقیست و برای برگشت به 

حالت عادی ده الی ۱۵ روز زمان نیاز است.
قاسم زاده مدیر کل فرودگاه های استان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه 

استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت:از ابتدای طرح کاهش 
فاصله اجتماعی و مراقبت های پیشگیرانه کشوری در زمینه کاهش تردد ها، 

پرواز های فرودگاه های کرمان نیز با محدویت انجام شد.
او افزود:این محدودیت ها به طوری بود که در هرروز تنها مسیر کرمان به 

تهران وبرعکس با یک پروازو مسیر های کرمان به شیراز کرمان به مشهد و 
کرمان به اصفهان هم هفته ا ی یکبار برقرار بود.

قاسم زاده با اشاره به اینکه محدودیت های پروازی اکنون ۹۰ درصد اعمال 
شده و پرواز ها کنسل شده اند تصریح کرد: اکنون بامصوبه ستاد استانی 

مدیریت کرونا برخی محدودیت های بین استانی برداشته شده، اما تا رسیدن 
به وضعیت عادی ۱۰ تا ۱۵ روز زمان نیاز داریم.

مدیرکل فرودگاه های استان کرمان گفت: در حال حاضر وضعیت پرواز ها تا 
دوهفته آینده طبق محدودیت قبلی است و پرواز ها به مرور زمان افزایش 

خواهد یافت.

کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
گفت: دستگیره های ورودی درب مغازه ها و کارت 
در  کرونا  ویروس  به  ابتال  مهم  مرکز  دو  ها  خوان 
واحدهای صنفی هستند که توصیه می شود مغازه 
داران مرتب این مکان ها را گندزدایی و مردم نیز 

از تماس مستقیم با این موارد جدا پرهیز کنند.
جمع  در  طباطبایی«  احمدی  وحید  »سید  دکتر 
آتش  مانند  کرونا  اپیدمی  کرد:  اظهار  خبرنگاران 
داشته  توجه  باید  مردم  است.  جنگل  در  سوزی 
تنها  و  نشده  خاموش  هنوز  کرونا  اتش  که  باشند 
شعله این آتش چند روزی است که کمتر شده و با 

هر بادی دوباره شعله ور خواهد شد.
کرد:  تصریح  اصناف  دوباره  بازگشایی  درباره  وی 
نکته مهم این است که از دید سالمت نباید اصناف 
باز می شدند اما نمی توان به مساله اپیدمی کرونا، 
یک بعدی نگاه کرد و در کنار مسائل بهداشتی باید 
موضوعات اقتصادی و نیازهای مردم نیز دیده شود.

با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
هوشمند  گذاری  فاصله  طرح  در  اینکه  بر  تاکید 

رعایت  با  و  پله  پله  صورت  به  اصناف  است  قرار 
پروتکل های بهداشتی بازگشایی شوند اظهار کرد: 
و  نیست  کرونا  پایان  معنای  به  اصناف  بازگشایی 
مسائل  اصناف  متصدیان  و  مردم  باید  همچنان 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند.

احمدی طباطبایی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان 
باشد  راحت  کرونا  موضوع  از  مردم  خیال  نباید 
اظهار کرد: پروتکل های بهداشتی در قالب سه اصل 
تماس«،  هر  در  بیماری  انتقال  احتمال  »کاهش 
عفونت  زمان  »کاهش  و  تماس ها«  تعداد  »کاهش 
باید  راستا  این  در  که  شده  تدوین  بیماری«  زایی 
متر(   ۲( فیزیکی  گذاری  فاصله  بحث  به  همچنان 

توجه ویژه داشت.
کرونایی  بیماران  زودرس  جداسازی  اصل  بر  وی 
به  شود  می  توصیه  شدت  به  افزود:  و  کرد  تاکید 
منظور قطع زنجیره انتقال ویروس در جامعه، افراد 
با کوچکترین عالئمی همچون تب، کوفتگی، سرفه 

و احساس خستگی خود را در منزل ایزوله کنند.
کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 

حالت  به  شرایط  عنوان  هیچ  به  اینکه  بر  تاکید  با 
دوباره  است  ممکن  لحظه  هر  و  بازنگشته  عادی 
شاهد پیک مبتالیان به کرونا باشیم افزود: مردم به 
گونه ای رفتار نکنند که دوباره به وضعیت ۳ یا ۴ 
هفته پیش برگردیم. این احتمال وجود دارد که هر 
لحظه شاهد افزایش مبتالیان به کووید ۱۹ باشیم و 
همین امر سبب شود تصمیمات دوباره عوض شده 
نیازمند  این راستا  و به حالت قبل برگردیم که در 

همکاری مردم و اصناف هستیم.
احمدی طباطبایی با این توصیه که مردم بی مورد 
از منزل خارج نشوند و در صورت خرید نیز مغازه 
های شلوغ و پرازدحام را انتخاب نکنند اظهار کرد: 
باید  مردم  و  نیست  کردن  ریسک  زمان  اکنون 

هوشمندانه رفتار کنند.
گفت:  دستکش  و  ماسک  از  استفاده  درباره  وی 
ماسک و دستکش یک اطمینان کاذب را به وجود 
خطرناک  بسیار  تواند  می  خود  که  آورد  خواهد 
پوشیدن  و  ماسک  زدن  از  که  آنچه  اما  باشد. 
دستکش مهمتر است، بحث فاصله گذاری فیزیکی 

شستن  و  سطوح  با  دست  تماس  از  جلوگیری  و 
مرتب دست هاست.

به  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
یک باورغلط مردم اشاره کرد و گفت: متاسفانه در 
می  تصور  که  هستیم  غلط  باور  یک  شاهد  جامعه 
کنند ویروس کرونا در هوا وجود دارد این در حالی 
تنفسی  ترشحات  در   ۱۹ کووید  ویروس  که  است 
افراد است نه در هوا. در فضاهای معمولی ویروس 
ماندگاری باالیی در هوا ندارد و تنها در برخی مکان 
هایی که ساکشن های ترشحاتی صورت می گیرد 
است  ممکن  هوا  در  ویروس  این  باالی  ماندگاری 

وجود داشته باشد.
احمدی طباطبایی با تاکید بر استفاده از دستکش 
دستگیره های  کرد:  اظهار  مشاغل  برخی  برای 
مرکز  دو  ها  خوان  کارت  و  ها  مغازه  درب  ورودی 
صنفی  واحدهای  در  کرونا  ویروس  به  ابتال  مهم 
هستند که توصیه می شود مغازه داران مرتب این 
مکان ها را گندزدایی و مردم نیز از تماس مستقیم 

با این موارد جدا پرهیز کنند.

و  فست فودها  گفت:  کرمان  اصناف  اتاق  رییس 
توانند  می  بیرون بری  صورت  به  صرفا  رستوران ها 
فعالیت داشته باشند و ارائه سرویس در رستوران ها 

و فست فودها ممنوع است.
پیرامون  »یوسف جعفری« درباره آخرین تصمیمات 
براساس  گفت:  کرمان  استان  اصناف  فعالیت 
از  تعدای  کرونا،  با  مقابله  استانی  و  ملی  تصمیمات 
ماه  فروردین   ۲۳ از  ریسک  کم  صنفی  واحدهای 
ریسک  با  صنوف  از  تعدادی  و  آغاز  را  خود  فعالیت 
مجتمع های  و  پاساژها  مسقف،  بازارهای  و  متوسط 

تجاری نیز بازگشایی شدند.
کرمان  استان  در  اتحادیه   ۶۸ وجود  به  اشاره  با  وی 
 ۱۲ کرونا،  ویروس  شیوع  ابتدای  از  کرد:  اظهار 
که   ... و  خوردنی  بهداشتی،  صنوف  شامل  اتحادیه 
نیازهای اساسی مردم را تامین می کردند، فعال بوده 
و ۵۶ اتحادیه به مدت تقریبا ۲ ماه تعطیل بودند که 
مردم  خود  دل  از  که  اصناف  جامعه  دهد  می  نشان 
این  در  خوبی  همکاری  هستند،  مردم  جزء  و  بوده 

مدت داشتند.
رییس اتاق اصناف کرمان با تاکید بر اینکه ۸ صنف 

افزود:  بود  خواهند  تعطیل  ثانوی  اطالع  تا  پرخطر 
کسب  درمان،  و  بهداشت  وزارت  ابالغیه  براساس 
و  زیبایی  سالن های  قبیل  از  ریسک  پر  کارهای  و 
آرایشگاه های مردانه و زنانه، آموزشگاه های رانندگی، 
فست  و  طباخی ها  فروشی ها،  اغذیه  رستوران ها، 
روزها،  بازار  ماساژ،  و  سونا  گرمابه،  استخر،  فودها، 
باشگاه های  تفریحی،  و  بازی  مراکز  نمایشگاه ها، 
سالن های  پذیرایی،  تاالرهای  بدنسازی،  و  ورزشی 
مراسم و همایش ها، قهوه خانه ها و چایخانه ها، کافی 
و  فرهنگسرا  تئاتر،  )سینما،  فرهنگی  مراکز  شاپ ها، 

...(، مراکز گردشگری و اقامتی تا اعالم عادی شدن 
شرایط کشور همچنان تعطیل خواهند بود

جعفری با بیان اینکه فست فودها و رستوران ها صرفا 
به صورت بیرون بری می توانند فعالیت داشته باشند 
و ارائه سرویس در رستوران ها و فست فودها ممنوع 
با  مقابله  ملی  ستاد  مصوبه  طبق  کرد:  اظهار  است 
با  فعالیت کردند که  به  آغاز  بازارهای مسقف  کرونا، 
دستور استاندار کرمان و مصوبه استانی ستاد مقابله 
با کرونا، فعالیت بازارهای بزرگ و پاساژها در کرمان 

تا ساعت ۱۹ خواهد بود.

فاضالب  و تصفیه خانه  برداری شبکه  بهره  بر  نظارت  مدیر دفتر 
شبکه  به  تومانی  میلیون   ۵۰۰ خسارت  به  اشاره  با  کرمان  شهر 
جمع آوری فاضالب شهر کرمان گفت: فرآیند تصفیه خانه بر اساس 
تصفیه  فاضالب خانگی طراحی شده است که با هدایت آب ها به 
داخل کانال های فاضالب کل سیستم تصفیه خانه نیز دچار مشکل 

می شود.
»حمید روح االمینی« در جمع خبرنگاران با اشاره به بارندگی های 

اخیر در شهر کرمان اظهار کرد: متاسفانه در شهر کرمان آب های 
ناشی از بارندگی ها به سمت دریچه های فاضالب هدایت شدند و 
در نتیجه گل  و ال و امالح خاک کف کوچه ها به شبکه  فاضالب 

وارد شد.
روح االمینی با بیان اینکه خطوط انتقال و سیستم تصفیه خانه و 
شبکه های جمع آوری فاضالب بر اساس جمع آوری فاضالب خانگی 
خاک  و  است  کم  شبکه ها  این  شیب  گفت:  است  شده  طراحی 

ماسه و سنگ در این شبکه ها ته نشین می شود و از آن  جایی که 
فشار پشت شبکه نیست، سنگ، ماسه و گل و الی در حوضچه ها 

می ماند و در نتیجه فاضالب حرکت نمی کند و می گندد.
مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری شبکه و تصفیه خانه فاضالب شهر 
فاضالب  تصفیه   اساس  بر  تصفیه  خانه  فرآیند  کرد:  اظهار  کرمان 
خانگی طراحی شده است که با هدایت آب ها به داخل کانال های 

فاضالب کل سیستم تصفیه خانه نیز دچار مشکل می شود. 

تعداد ۸۵ واحد تولیدی استان طی سال ۱۳۹۸ مورد بازرسی معیار 
مصرف انرژی قرار گرفته که از این تعداد، میزان مصرف انرژی ۱۵ 
واحد با استانداردهای مربوطه مطابقت نداشت لذا این واحدها اخطار 

دریافت کردند.
اسماعیل عاقلی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پس از بررسی 
های انجام شده ۱۸ واحد تولیدی استان کرمان نیز موفق به اخذ 

گواهی نامه معیار مصرف انرژی شده اند.
با حضور  ها  بازرسی  این  در  استاندارد  اظهار کرد: کارشناسان  وی 
در واحد تولیدی و بررسی تعداد خطوط تولید، حجم و مقدار تولید 
با  مصرفی  و سوخت  برق  گاز،  آب،  شامل  مصرفی  انرژی  میزان  و 

استانداردهای موجود مطابقت دادند.
تولیدی  واحد   ۸۵ تعداد  گفت:  کرمان  استان  استاندارد  مدیرکل 
صنایع  (؛  آجر   - فوالد   - )سیمان  ساختمانی  صنایع  شامل  استان 
 - برق  تولید  های  نیروگاه  کنسرو(؛   - کمپوت   - )لبنیات  غذایی 
روغن موتور - الستیک )تایر - تیوپ( در سال ۱۳۹۸ مورد بازرسی 

کارشناسان معیار مصرف انرژی قرار گرفته است.
بررسی های الزم  از  بازرسی ها پس  نتایج سایر  اینکه  بیان  با  وی 

توسط کارشناسان مربوطه اعالم می شود تصریح کرد: در این راستا 
مشمول  کوچک  های  نیروگاه   ۱۳۹۶ سال  از  مصوبات  اساس  بر 

بازرسی معیار مصرف انرژی نمی شوند.
عاقلی افزود: تعداد ۷۲۸ مورد بازرسی از پارک ها و شهربازی های 
استان کرمان در سال ۱۳۹۸ انجام شده که از این تعداد ۳۸۱ مورد 
توسط شرکت های بازرسی و ۳۴۷ مورد توسط کارشناسان اداره کل 

استاندارد استان کرمان صورت گرفته است.
وی گفت: در سال ۱۳۹۸ تعداد بهره برداران فعال وسایل بازی ۱۵۸ 
مورد و بهره برداران غیر فعال ۸۵ مورد و تعداد ۷۷۳ مورد وسایل و 
تجهیزات بازی فعال و ۳۸۳ مورد وسایل و تجهیزات بازی در استان 

کرمان غیر فعال هستند.
بازرسی  و  بازدید  از  پس  گفت:  کرمان  استان  استاندارد  مدیرکل 
های انجام شده توسط شرکت های بازرسی و کارشناسان اداره کل 
استاندارد استان کرمان، تعداد ۷۳۳ مورد گواهینامه بازرسی سالیانه 
بازرسی  های  شرکت  توسط  مربوطه  ملی  استانداردهای  اساس  بر 
تایید صالحیت شده برای تجهیزات شهربازی های این استان صادر 

شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

بازگشایی اصناف به معنای پایان کرونا نیست 

رییس اتاق اصناف کرمان:

فست فودها و رستوران ها صرفا به صورت بیرون بری می توانند فعالیت داشته باشند  

بارندگی های اخیر ۵۰۰ میلیون تومان به شبکه فاضالب کرمان خسارت وارد کرد

مصرف انرژی ۱۵واحد تولیدی کرمان بیش از استاندارد اعالم شد

آگهی تحدید حدود اختصاصی
به مساحت ۵۶۹  اصلی  از ۲۵۶۸-  فرعی   دارای  پالک ۲  یکباب خانه  چون ششدانگ 
مترمربع واقع در بخش ۲۳ کرمان به آدرس: شهداد خیابان طالقانی کوچه روبرو شهرداری 
مورد تقاضای خانم زهرا میرعبدالهی خبیصی فرزند اسداهلل باستناد رای  هیأت حل اختالف ثبت شهداد 
به شماره ۹۸۰۰۰۳۴۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ در مالکیت نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع ماده ۳ قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳- آیین نامه قانون ثبت 
منتشر و در مورد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته و نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست 
مزبور  قانون  ماده ۱۳  تبصره  باستناد  آن  تحدید حدود  آگهی  بدین وسیله  مالک  مورخه ۹۹/۰۱/۱۸ 
منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۲۴ شروع و بعمل خواهد 
آمد. لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالم 
به محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام 
و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده ۲۰ قانون 
ثبت و ماده  ۸۶ - اصالحی آیین نامه قانون ثبت پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را 
کتبا به این اداره اعالم و ظرف مدت ۳۰ روز دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید و گواهی 
دادخواست به این اداره ارائه نماید و پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۴۶ م/الف

ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد 

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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گزارش »کرمان امروز« از معضالت و مشکالت شبکه اجتماعی دانش آموزان در ایام قرنطینه؛

غم »شاد« به غم های دیگر افزوده شد

اشاره:
این روزها که مدارس به علت شیوع کرونا ویروس تعطیل 
می باشند حرف اول آموزش و ادامه تحصیل دانش آموزان را 
شبکه اجتماعی موسوم به "شاد" می زند. شبکه ای که در 
برخی از نقاط استان کرمان برخالف نامی که دارد به دلیل 
های  خانواده  در  الزم  ابزار  نداشتن  و  ها  ساخت  زیر  نبود 
کم توان مالی موجب نگرانی والدین، دانش آموزان و حتی 
معلمان و مدرسان شده است. در گزارشی که در ادامه می 

خوانید به  برخی از این مشکالت و معضالت پرداخته ایم.
در  ها  بچه  هیاهوی   از  خبری  که  شود  می  ماهی  دو 
مدارس نیست و مسئوالن آموزش و پرورش با اطالع رسانی 
و فراخوان، خبر از راه اندازی نرم افزار "شاد" جهت آموزش 
از راه دور و به شکل مجازی دادند و سرانجام 23 فروردین 
بر  "شاد"  اپلیکیشن  نصب   بر  مبنی  پیامکی  که  بود  ماه 
بود  اینجا  از  و  شد  ظاهر  والدین  همراه  های  گوشی  روی 
که مشکالت و معضالت آموزش مجازی خود را نمایش داد.

آغاز یک اندوه
پیامک آموزش و پرورش و الزام والدین و معلمان و مدیران 
اندوه  و  غم  بر  شد  آغازی  شاد"  اپلیکیشن"  نصب  برای 
پاشی  فرو  علت  به  تنگدستی  ایام  بحبوحه  در  که  والدینی 
اقتصادی درصدی از خانواده ها در ایام کرونایی می بایست 
فکری برای خرید گوشی هوشمند و ادامه تحصیل فرزندان 
خود می کردند و شرایط مالی مناسبی هم برای خرید این 
ابزار خوش خط و خال را ندارند و با یک گوشی ساده و یا با 
اندروید غیر قابل ارتقا شرمنده فرزند محصل خود شده اند.

فرزندانم گوشی هوشمند ندارند
باره  این  در  کرمان  آسیاباد  منطقه  در  ساکن  خانم  یک 
اینگونه گفت: ما دو فرزند محصل پایه سوم ابتدایی و هفتم 
در خانه داریم. اما نه اینترنت داریم و نه حتی گوشی همراه. 
خود من هم یک گوشی قدیمی ساده دارم و تنها همسرم 
گوشی اندروید دارد که اینترنت ندارد. االن هم برای اتصال 

که  است  حالی  در  این  می شویم.  هزینه  دچار  اینترنت  به 
کفاف  حقوقش  و  نیست  بیش  ساده  کارگر  یک  همسرم 

مخارج اضافه را نمی دهد.
وی که خود را معصومه حسنی معرفی کرد افزود: واقعا از 
مسئوالن آموزش و پرورش می پرسم چه جوانبی را در نظر 
گرفته اند که خانواده ها را ملزم  به استفاده از برنامه شاد 
کرده اند. به خدا یک چشمم اشک است و یک چشمم خون 
وقتی فرزندان محصل خود را می بینم که نا امیدانه کتاب در 
دست می گیرند و به خانه های دوستان شان می روند اما به 

علت قرنطینه بودن یا به داخل منزل دوستان شان راه نمی 
یابند و یا آنها اجازه استفاده از گوشی همراهشان نمی دهند.

گوشی سیستم عامل مورد نیاز" شاد"  را ندارد
برخی از خانواده ها نیز در تماس با " کرمان امروز" ضمن 
مطرح کردن مشکالت شبکه دانش آموزی "شاد" گفته اند 
که به رغم داشتن گوشی هوشمند اما گوشی شان سیستم 

عامل مورد نیاز شاد را ندارد. 
موبایل  یک  به  باره  این  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
فروشی درسطح  شهرمراجعه کردیم. یکی از فروشندگان در 

این  باره چنین گفت: ما که  به علت کرونا ویروس تعطیل 
بودیم اما از چند روز گذشته که اجازه فعالیت داشتیم شاهد 
مراجعه  بسیاری از والدین  بودیم که با یک گوشی قدیمی 
اندروید با نسخه پایین به مغازه می آمدند و مشکل آنان این 
بود که قادر به نصب برنامه شاد نبودند و البته نسخه گوشی 
با ناراحتی مغازه  را  آنان نیز قابل ارتقا نمی باشد و ناچارا 
ترک می کردند. واقعا  باید به مردم حق داد که نتوانند  در 
این روزها به فکر خرید گوشی هوشمند  با سیستم اندروید 

باالتری باشند.
زیر ساخت ها ایراد دارد

گوشی  هم  که  است  آموز  دانش  سه  مادر  قنبری  هدی 
ورژن  از  اش  گوشی  اندروید  سیستم  وهم  دارد  هوشمند 
ساخت  زیر  در  ایراد  وی  مشکل  اما  است  برخوردار  خوبی 
برنامه شاد است. به گفته ایشان اینترنت مرتب قطع و وصل 
می شود و برای باال آمدن و کار کردن  با این شبکه حدود 

20 دقیقه  باید منتظر بماند. 
او می گوید: در ابتدا که  برنامه نصب نمی شد و بعد از چند 
روز که  برنامه نصب شد برای احراز کد هویت دانش آموزی، 
برنامه مرتب خطا می داد و نمی توانستیم وارد گروه کالس 
دانش آموزی شویم و چند روز هم سر این  برنامه و دریافت 
کد دانش آموزی مکافات کشیدیم و بعد از تالش چند روزه 
وقتی وارد گروه کالس های دانش آموزی فرزندانم شدم با 
شدیم.  مواجه  آموزشی  ویدیوهای  شدن  آپلود  دیر  مشکل 
گذاشته  گروه  در  معلم  پیش  روز  سه  که  را  تکلیفی  مثال 
است ما با تاخیر دریافت می کنیم و فرزندانم از گروه عقب 

می افتند و ...
سخن آخر

باید  به نظر می رسد، مسئوالن وزارت آموزش و پرورش 
تالش بیشتری  برای یکپارچه سازی آموزش دانش آموزان 
و  آموزان  دانش  حضور  برای  قبول  قابل  محیطی  ایجاد  و 
از  آن دست  برای  دهند.   انجام  مجازی  فضای  در  تدریس 
خیران  شود  می  پیشنهاد  نیز  بضاعت  بی  آموزان   دانش 
از  بخشی  و  کنند  ورود  عرصه  این  به  سازکرمانی  مدرسه 
بودجه های خیرخواهانه خود را برای خرید تبلت و گوشی 
هوشمند و اهدای آن به دانش آموزان کم توان مالی صرف 

کنند.

   این روزها که مدارس به علت شیوع بیماری کووید19 تعطیل هستند بار آموزش و 
ادامه تحصیل دانش آموزان را شبکه اجتماعی موسوم به »شاد« به دوش می کشد. شبکه 
ای که در برخی از نقاط استان کرمان برخالف نامی که دارد به دلیل نبود زیر ساخت ها و 
نداشتن ابزار الزم در خانواده های کم توان مالی موجب نگرانی و اندوه شده است. حتی 
کسانی که امکانات الزم را هم دارند از سرعت پایین و مشکالت نرم افزاری این سامانه 
گالیه دارند. پیشنهاد می شود خیران مدرسه سازکرمانی که در زمینه خرید تبلت و 
گوشی هوشمند اقدام کردند، بخشی از سرمایه خیریه شان را صرف بهبود وضعیت این 

سامانه کنند و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

 نکاتی برای کمک به سالمندان در دوره شیوع کرونا
سرویس اجتماعی کرمان امروز

 سالمندان گروه حساسی هستند که در شرایط خانه نشینی 
به علت شیوع کرونا بیش از هر گروه سنی در معرض تهدید 
نکاتی  به  توجه  با  ما  جسمی.  چه  و  روحی  چه  هستند؛ 

می توانیم سالمت آن ها را در این دوره تضمین کنیم.
معرض  در  سالمندان  خانه نشینی،  و  کرونا  شیوع  دوره  در 
و  هستند  دیگران  به  وابسته  جهاتی  از  آن ها  هستند.  خطر 
باید تمهیداتی را انجام داد تا آن ها آزار نبینند و در عین حال 
این دوره را به خوبی پشت سر بگذارند. سالمندان عضوی از 
اندازه  به  افراد هستند که بدون شک سالمت آن ها  خانواده 

سایر افراد خانواده اهمیت دارد.
 ۱. از امکانات جایگزین استفاده کنید

فاصله اجتماعی به معنای از دست دادن تمامی ارتباطات 
با  که  می دهد  اجازه  ما  به  آنالین  امکانات  نیست.  اجتماعی 
کمک  آن ها  به  باشیم.  داشته  ارتباط  دوستانمان  و  خانواده 
کنید تا چگونگی استفاده از آن را یاد بگیرند و همچنان با 

دیگران در ارتباط باشند.

2. به رژیم غذایی آن ها توجه کنید
افراد مسنی که به ندرت بیرون می روند عالقه خودشان را 
به غذا نیز از دست می دهند. در طی محدود کردن روابط و 
خانه نشینی مطمئن شوید که تمام ریز مغذی ها، ویتامین ها 
وعده  روز  در  بار  دو  می رسد.  آن ها  بدن  به  معدنی  مواد  و 

پروتئینی داشتن پیشنهاد می شود.
3. در صورت دیدار از آن ها فاصله بگیرید

در بسیاری از شرایط نمی توانیم به طور کلی به دیدار افراد 
مسن نرویم، اما در این حالت توصیه به حفظ فاصله بیش از 

حد معمول و اجتناب از هرگونه ارتباط فیزیکی است.
۴. به حجم اخباری که می شنوند توجه داشته باشید

بسیاری از سالمندان در 2۴ ساعت با چرخه اخبار محاصره 
می شوند. این شرایط می تواند برای آن ها استرس و اضطراب 
را به دنبال داشته باشد. مراقب گوش دادن بیش از حد اخبار 

توسط آن ها باشید.
۵. نگذارید احساس تنهایی کنند

صحبت  آن ها  با  بیشتر  مجازی  خانوادگی  گروه های  در   
تنهایی کنند.  احساس  نگذارید که  و  بفرستید  کنید، عکس 

در شرایطی که افراد سالمند بیش از گذشته احساس تنهایی 
می کنند، اقدامات اطرافیان می تواند احساس آن ها را تغییر دهد.

۶. توصیه هایی برای سالمندان
این اصول را رعایت کنید تا خود را آلوده به ویروس نکنید:

حداقل 20 ثانیه قبل و بعد از آماده سازی غذا، لمس سطوح 
و... دستان خود را بشویید. از شلوغی دوری کنید و اگر سرفه 
یا عطسه می کنید آن را با آرنج خود یا دستمال یکبار مصرف 
به  کنید.  ضدعفونی  را  نرده ها  و  عصا  واکر،  کنید.  کنترل 
هیچوجه به صورت مستقیم وایتکس رقیق شده را به اجسام 
اسپری نکنید. محلول وایتکس و آب را اول به پارچه و سپس 

به اجسام بکشید تا مسموم نشوید و به سرفه نیفتید.
فاصله اجتماعی به معنای انزوا و تنهایی افراد نیست. انزوای 
روان  سالمت  و  ایمنی  روی  منفی  تاثیر  می تواند  اجتماعی 
با  را  اجتماعی  ارتباطات  حتما  بنابراین  بگذارد؛  مسن  افراد 
روش های جایگزین تقویت کنیم. فناوری اتصال به اینترنت را 
جدی بگیرید و از آن استفاده کنید. سعی کنید در این دوره 
باشید و فعالیت کنید. ورزش  تا جای ممکن تحرک داشته 

سبک در خانه می تواند به شما کمک کند.

کوه شدم

 تکیه کنی 

راه شدم تا بروی 

من از سنگم که با اطمینان به شانه هایم تکیه کنی و دلت 
نلرزد. دلسنگم که دل نبندی و از روزهای دردناک رد 
شوی. نگاهم در چهره ی شهر نماسد و دلبستگی های 
از  تر  محکم  که  کنم  می  تمرین  نیاید.  پیش  بازدارنده 
ترسم  این می  از  بیاورم.  همیشه در آتش روزگار دوام 
راه  آغاز  به  پا  متالشی  احوالی  و  خالی  دست  با  که 
خواستن بگذارم. مثل کوه به من تکیه کن و راه زندگی 
را پشت سر بگذار که در ناگهان زندگی دلم نمی لرزد 
که  ام  ساخته  دنیایی  برایت  ام  کاره  نیمه  های  خنده  از 
بتوانی به آن اطمینان کرده و از رفتنم هراس نداشته باشی 
پوالدین  های  دروازه  قلبم  مالیم  های  خنده  برخالف 
را  جهان  دلم  نیست.  تو  جز  کس  هیچ  پذیرای  و  دارد 
خواستن  است.  کشیده  آغوش  به  تو  داشتن  برای  فقط 
و ارادتم به تو تنها حق انتخابم در زندگی بوده است. از 
حق نگذریم تو نیز با خوبی هایت درونم را تسخیر کرده 
ای که همچنان زندگی کنم. اجازه نمی دهی که چشم 
مشغولم  خواستنت  به  همچنان  و  بردارم  راه  ادامه ی  از 
که زنده بودنم را از یاد نبرم می توانی به دلم تکیه کنی 
چون هنوز کوهم که تکیه گاهت باشم هر چند که فقط 
یک رهگذر باشی. سعی می کنم دلسنگ باشم که در 
قلبت جای نگیرم و آزادانه زندگی ات را انتخاب کنی 
من دوستت دارم ولی با آزاد گذاشتنت می خواهم حق 
به من تکیه کن که  تو  تو نگیرم.  از  پرواز را  انتخاب و 
هیچ  به  را  هایم  دلتنگی  و  نکرده  باز  ناله  به  لب  هرگز 
دفن  در خودم  را  هایم  دلتنگی  کنم  نمی  ترجمه  زبانی 
که  کن  گمان  تو  نباشد.  خاکستری  روزهایت  تا  کرده 
من دلسنگم ولی خودت کوه باش و محکم قدم بردار از 

زندگی گذشته ام از تو نمی توانم که بگذرم.
با تو به خواب می رود تمام غصه های من 
گریه نکن، آه نکش در دل شب برای من 

کوه شدم تکیه کنی راه شدم تا بروی 
قصه ی دلدادگی ام ای همه آشنای من 

به قلم 
مهناز سعید 
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فرهنگ و ادب

به بهانه چهلمین سال درگذشت شاعر کاشانی؛
سپهری، مشهور در جهان و مهجور در وطن

وقتی آقای وحشت 20سال از چاپ رمانش وحشت داشت

سرویس ادبی کرمان امروز

نقاش کاشانی ۱۵ مهر ۱۳۰۷ در خانواده ای  و  سهراب سپهری، شاعر 
دانشجویی نخستین  و دوران  به جهان گشود  و هنر دیده  اهل فرهنگ 
با  را منتشر کرد و سال ۳۲  با عنوان مرگ رنگ  نیمایی  مجموعه شعر 
دریافت نشان درجه یک علمی دانش آموخته شد و سپس دومین مجموعه 

با عنوان زندگی خواب ها را نیز انتشار داد.
این شاعر  معروف ترین سروده های  از  و مسافر  پای آب  نشانی، صدای 
کاشانی است و از میان آنها صدای پای آب، یکی از بلندترین شعرهای نو 

به زبان پارسی به شمار می رود.
نمونه های  از  یکی  را می توان  باور هستند که سپهری  این  بر  بسیاری 
برشمرد که  ایرانی- اسالمی  یافته مکتب  بارز هنرمندان معاصر پرورش 
تکلف و تصنع امروزی چه در قلم نقاشی و چه زبان شعرش جایی نداشت.
از سایر هنرمندان معاصرش  را  او  باشد که  برجسته  ویژگی  این  شاید 
متمایز کرده باشد و شاید همین بی تکلفی موجب ایجاد فاصله با مخاطب 
مجذوب دنیای هزار سودای امروز شده و شرایطی را ایجاد کرده که در 
مجموع سپهری با وجود مشهور بودن، تا حدودی جان کالم اش در میان 

نسل جوان مهجور بماند. 
ابتدایی  سوم  سال  از  که   ۱۳۳۱ متولد  کاشانی  صائم  علی اصغر  سید 
سرودن را آغاز کرده و تا کنون ۱۵ مجموعه شعر و ۶۵ کتاب تحقیقی و 
ادبی به چاپ رسانده و جزء معدود شاعران هم دوره سپهری است که در 
گفت وگوی اختصاصی با ایرنا به بیان برخی ویژگی های این شاعر کاشانی 

پرداخت.
پدرش  اظهارکرد:  سپهری  خانواده  مورد  در  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
اسداهلل خان سپهری و پدر بزرگش نصراهلل خان سپهری نخستین رییس 
تلگرافخانه کاشان بود و مادرش نوه مالک المورخین، فرزند لسان الملک 
سپهر بود که بزرگ ترین تاریخ نویس در دوره ناصری به شمار می رفت و 

نام خانوادگی سهراب از اینجا می آید.
صائم کاشانی افزود: خانه پدری سهراب محدوده درب عطا بود و ما در 
همسایگی آنها بودیم اما بعدها خانه را فروختند و به تهران رفتند؛ همان 
زمان سفری به چندین کشور مختلف از جمله ژاپن و هند داشت و در 

آیین های گوناگون تحقیق کرد.
وی بیان کرد: هنگامی که دوباره به کاشان بازگشت ابتدا در مهمان سرای 
شربتی سکونت داشت و پس از چند صباحی یکی از دوستان خانه ای در 
ابتدای خیابان امیرکبیر اختیار کرد؛ سپس در کوچه عوارضی یا حکیمی 
واقع در خیابان ۲۲ بهمن جایی را اجاره کرده بود و همه دارایی اش شامل 
از کاه، یک چراغ  اتاق، پرده ها گونی و پشتی های پر شده  فرش حصیر 

خوراک پزی سه فتیله ای در کنار یک فالسک و چند استکان بود.
این شاعر کاشانی با تاکید بر اینکه تنها عده ای انگشت شمار از دوستان 
سپهری به دیدارش می رفتند، اضافه کرد: البته با وسایل نقاشی اش چون 
سهراب به واقع نقاش زبردستی بود اما خب آن زمان چندان مشهور نبود 
و بنا بر این برخی ادعاها در مورد او دقیق نیست؛ منزوی بود و از این رو 

در زمان حیات چندان شناخته نشد.
وی تصریح کرد: عرفان سپهری بود که موجب شد تا شهرتش جهانی 

شود وگرنه او اهل این شهرت و حتی مصاحبه یا سخنرانی نبود.
صائم کاشانی با اشاره به سبک شعری سپهری تشریح کرد: او پس از 
آورد وگرنه پیش  رو  نو  به سمت شعر  بود که  یا ۲۳ سالگی  حدود ۲۲ 
از آن کتاب در کنار چمن را داشت که پس از انتشار به سرعت از بازار 
جمع آوری کرد؛ سروده هایی در سبک ایرج میرزا هم داشت اما پس از آن 
راه خود را  در شعر تغییر داد و آن دوران برای حضور در مجامع ادبی هم 

صرافت چندانی نداشت.
ندانسته  یا  دانسته  نوعی  به  البته  نوپرداز  شاعران  بیشتر  وی،  گفته  به 
پیرو سپهری هستند و دیگر چندان کسی نیما، فروغ و اخوان و شاملو را 

دنبال نمی کند.
تا  سهراب  شعر  صافی  و  زاللی  نرمی،  به  ما  جوانان  افزود:  شاعر  این 
تالش  هم  بیشتر  عالقه مندان  و  دانشجویان  برخی  و  بردند  پی  حدودی 
دارند مانند او بسرایند که البته توصیه می شود با توجه به اینکه پیش تر 
نمونه هایی از سوی سهراب سپهری داشتیم، چنین سروده هایی مانا نیست 

و باید به دنبال مضمون های جدید رفت.
طنین عرفان در وسعت اندیشه سپهری

وی در مورد تمایز سپهری و مفاهیم نهفته در بین سطورش ادامه داد: 
که  بود  سهراب  شعر  ویژگی های  مهم ترین  از  یکی  خداپرستی  و  عرفان 
چندان به آن پرداخته نشده است؛ در حالی که انسانی مذهبی بود و اگر 
شاید چندان مسجد نمی رفت اما ۱۰ شبانه روز هم با او همنشینی داشتیم، 

یک غیبت یا تهمت نمی شنیدیم و هرگز صحبت دیگران را نمی کرد.
این استاد ادبیات گفت: طنین عرفان در وسعت اندیشه سهراب جاری 
بود؛ هنگامی که شاعر می گوید، »من مسلمانم« باور خود را فریاد می زند 

اما برخی سهراب پژوهان به او گرایش های دیگری را نسبت می دهند.
وی افزود: »قبله ام یک گل سرخ« گل سرخ مظهر زیبایی طبیعت و ذات 
خداوند متعال است و در کنار سایر مصرع ها مانند »جانمازم چشمه، مهرم 
نور، دشت سجاده من« مفاهیمی هستند که ژرفای باور مذهبی شاعر را 

می رسانند.
تپش  با  وضو  »من  می گوید  که  زبان سهراب  اظهارکرد:  کاشانی  صائم 
پنجره ها می گیرم« حتی به تاریخ آن روزگار هم اشاره دارد؛ زیرا پنجره 
باز بودنش عالمت آزادی است و وضو  بسته عالمت سکوت و اختناق و 
گرفتن به معنی پاک شدن و در واقع شاعر بیان می دارد که من هنگامی 
تطهیر می شوم که بتوانم حرف دلم را بزنم و اختناق به پایان برسد اما 

برخی از تحلیل و درک این پیام ها غافل هستند.
وی تاکید کرد: باید اهل فن این بیت ها را معنا کنند وگرنه سهراب حتی 

یک مصراع بدون مفهوم ندارد.
این شاعر کاشانی با بیان خاطره ای از سفری کوتاه با سپهری و راز و نیاز 
او در دل طبیعت تصریح کرد: امروزه برخی به جنگل ها رفته، گل ها را 
لگد می کنند یا روی درخت یادگاری می نویسند که نشان می دهد در واقع 

چنین افرادی بویی از خداشناسی و عرفان نبرده اند.
واقع  به  نیست،  خالی  زندگی  می گوید  اینکه سهراب  کرد:  تشریح  وی 
و  هستیم  بدبین  زندگی  به  ما  معناست؛  و  مفهوم  زیبایی،  از  پر  زندگی 
با دست خودمان آن را به جهنم تبدیل می کنیم. چنان که امام محمد 
هم  ما  که  باور هستند  این  بر  و  نظر  هم  اخالق  علم  در  غزالی  احمد  و 
از  اگر  زاویه  این  از  و  می توانیم در بهشت زندگی کنیم و هم در جهنم 
پیشرفت دیگران خوشحال شویم در بهشت زندگی می کنیم و اگر دچار 

کینه، حسد و انتقام جویی باشیم در جهنم هستیم.
این استاد ادبیات همچنین بیان کرد: »در دل من چیزی است مثل یک 
بیشه نور، مثل خواب دم صبح، و چنان بی تابم، که دلم می خواهد، بدوم 
تا ته دشت، بروم تا سر کوه، دورها آوایی است، که مرا می خواند« این 

آوایی که سهراب را می خواند آوای آسمانی است.
وی نوآوری در شعر، عرفان و خداشناسی سپهری را ستود و افزود: کسی 
در چندین کشور جهان گشت و گذار داشته و باز می گوید »اهل کاشانم، 
به  می فروشم  رنگ،  با  می سازم  قفسی  گاهی  گاه  است،  نقاشی  پیشه ام 
شما، تا به آواز شقایق که در آن زندانی است، دل تنهایی تان تازه شود« 
این همه حرف تازه با فروتنی که در ذات سهراب است، نشان از ژرفای 

باورهای او دارد.
صائم کاشانی با اشاره به ۵۰ سال تجربه کار خود در زمینه شعر و ادبیات 
فارسی اظهارداشت: نیما یوشیج )علی اسفندیاری( پدر شعر نو است اما 
بدون  سخن،  در  عرفان  ظرافت،  لطافت،  و  دارد  دیگری  نگاهی  سهراب 
تکلف و تصنع سرودن وجه تمایز او به شمار می رود و نشان می دهد که 

این شعرها نوعی الهام بوده است.
وی تصریح کرد: برخی شعرهای امروزی به دل نمی نشیند که ناشی از 
اما در  باشد  ادبیات هم  تصنع و تکلف است؛ شاید شخصی حتی استاد 
واقع آنچه می گوید، نظم است و واژه ها و اوزان را در قالب می ریزد؛ این 
سروده ها جوششی نیست و بیشتر کوششی است در حالی که شعر سهراب 
جوشیده از درون بود یا به قول ملک الشعرای بهار »ای بسا شاعر که اندر 

زندگی نظمی نساخت و ای بسا ناظم که اندر در زندگی شعری نگفت"
سپهری؛ مهجور در موطن

گفت:  نیز  سپهری  سهراب  ماندن  مهجور  مورد  در  کاشانی  صائم 
شناساندن او باید از زادگاهش آغاز می شد که اقدامی صورت نگرفت.

و  و محل سپری کردن دوران کودکی  پدری سهراب  افزود: خانه  وی 
نوجوانی اش، نرسیده به میدان درب عطا میدان بونصر شیبانی سابق بود 
که می توانستند با نصب مجسمه ای به نام سپهری نام گذاری کنند که با 
تاسف پس از سال ها خیابان یا کوچه ای را در نقطه ای مهجور نام گذاری 

کردند.
با اشاره به تجربه حضور و تدریس خود در چندین  این استاد ادبیات 
دانشگاه از جمله در کشور ژاپن تصریح کرد: استادان و دانشجویان آنجا 
جز  ما  جوانان  امروز  که  حالی  در  می شناختند،  را  سهراب  ما  از  بیش 
مانند  یا حتی شخصی  فاخر  این شخصیت  با  آشنایی چندانی  نام،  یک 

کمال الملک ندارند.
از  آثار برجا مانده  اینکه نگهداری  به  با توجه  وی همچنین اظهارکرد: 
سپهری مشکل بود، خانواده او دهه هفتاد در دیدار چند نفر از مسووالن 
موضوع  اما  یابد  انتقال  کاشان  در  موزه ای  به  لوازمش  که  داد  پیشنهاد 

پیگیری نشد.
تماسی  در  سپهری  پروانه  خانم  حتی  شب  یک  افزود:  کاشانی  صائم 
تلفنی گفت که اینها قول پیگیری دادند اما کاری صورت نگرفته و چندتا 
از تابلوها در حال خوردگی و از بین رفتن است؛ در حالی که مسووالن 

فرهنگی استان کرمان در این زمینه پیشقدم شده بودند.
وی یادآور شد: چندین ماه پس از آن هم در نهایت وسایل و اثرها به 
موزه استاد علی اکبر صنعتی کرمان انتقال یافت و هر سال که در کرمان 
کنگره ای برگزار می شد که تا حد توان در آن شرکت می کردیم و از جایی 
که به آثار سهپری اختصاص دادند، بازدید می کردیم که البته همه آثار 

را شامل نمی شود.
این شاعر کاشانی بیان کرد: می شد یکی از خانه های تاریخی را به موزه 
آن  ریال  میلیون  به هشت  نزدیک  نگهداری کرد؛  را  اثرها  این  و  تبدیل 
زمان مجموع تابلوها و وسایل شخصی را می شد خریداری کرد، در حالی 
که چند سال پیش تنها یک تابلوی نقاشی سپهری ۱۸ میلیارد ریال به 

فروش رفت.
دشمنی  روی  از  حتی  برخی  که  است  شرایطی  چنین  در  گفت:  وی 
نسبت هایی به سپهری می دهند که به هیچ وجه درست نیست؛ یا برخی 
با  بر سر مزارش  زادروز و درگذشتش  از جمله در  بهانه گرامیداشت  به 
پوشش نامناسب ظاهر می شوند و برخی کارها می کنند که هیچ تناسبی 

با روحیات و خلقیات این شاعر وارسته نداشت.
 ،)۱۳۴۰( آفتاب  آوار   ،)۱۳۳۲( خواب ها  زندگی   ،)۱۳۳۰( رنگ  مرگ 
حجم   ،)۱۳۴۵( مسافر   ،)۱۳۴۴( آب  پای  صدای   ،)۱۳۴۰( اندوه  شرق 
جمله  از   )۱۳۶۹( آبی  اتاق  و   )۱۳۶۳( نگاه  ما  هیچ  ما   ،)۱۳۴۶( سبز 
انگلیسی،  زبان های  به  آنها  از  بسیاری  که  هستند  سپهری  سروده های 

فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی ترجمه شدند.
در  سرانجام  و  شد  مبتال  خون  سرطان  بیماری  به  در  ۱۳۵۸  سپهری 
و  درگذشت  تهران  پارس  بیمارستان  در   ۱۳۵۹ اردیبهشت   یکم  غروب 
در صحن امامزاده علی ابن محمد باقر )ع( در مشهداردهال کاشان آرام 

گرفت.

سرویس ادبی کرمان امروز

رمان خشم اولین بار در سال ۱۹۷۷ توسط کینگ نوشته شد ولی 
۲۰ سال طول کشید که آن را چاپ کند. نویسنده داستانهای وحشت 

از چاپ این رمان منصرف شد.
استیون  از اسکرین رنت،  نقل  به  ایران  به گزارش خبرگزاری کتاب 
کینگ نویسنده مشهور آمریکایی با نوشتن بیش از ۲۰۰ کتاب در ژانر 
به آقای وحشت شهرت پیدا کرده است. داستان های کینگ  وحشت 
در دهه های گذشته نه تنها ترسناک بوده و تنها برای قشر بزرگساالن 

نوشته شده است بلکه جنجال های بسیاری نیز به همراه داشته است.
خود  انتشار  زمان  در  کینگ  داستان های  از  نیمی  از  بیش  تقریباً   
است  کرده  ایجاد  نیز  بسیاری  جنجال های  مخاطبان  بر جذب  عالوه 
که آخرین مورد آن درباره داستان »آن« بود که نقدهای بسیاری به 

انتخاب شخصیت ها در باشگاه بازنده ها بود.
 کتاب آن داستان هفت نوجوان است که تصمیم می گیرند با موجودی 
شیطانی به نام پنی وایز مبارزه کنند که در قالب دلقک بچه ها را فریب 

داده و از ترس آنها تغذیه می کند.
 هر کدام از رمان  و داستان های ترسناک کینگ آنقدر جنجال برانگیز 
و جذاب بود که بسیاری از کارگردانان هالیوود بارها از این آثار برای 
استفاده کردند. ولی شاید هیچ کس جرات  خلق فیلم های سینمایی 
نکرد درباره رمان »خشم« این نویسنده آمریکایی صحبت کند و یا از 

روی آن فیلم بسازد.

شد  نوشته  کینگ  توسط   ۱۹۷۷ سال  در  بار  اولین  خشم  رمان   
تریلر  رمان یک  این  کند.  را چاپ  آن  ولی ۲۰ سال طول کشید که 
روان شناختی است که حتی خود کینگ اولین بار آن را با نام مستعار 
مدارس  در  تیراندازی  رمان  این  داستان  کرد.  چاپ  باچمن  ریچارد 
ابتدایی است که بر اساس حوادث واقعی در دهه های ۸۰ و ۹۰ میالدی 

کشور آمریکا الهام گرفته شده است.
 کینگ حتی وقتی خواست این رمان را با نام خودش منتشر کند، 
ترجیح داد در سال ۲۰۱۳ با عنوان »تفنگ ها« به صورت مستند منتشر 
آقای  حتی  که  بوده  برانگیز  جنجال  اینقدر  رمان  این  چرا  ولی  کند. 
وحشت از انتشار آن منصرف شده است؟ البته الزم به ذکر است که 
این رمان مدت کوتاهی وارد بازار کتاب شد ولی بالفاصله با درخواست 

نویسنده جمع آوری شد.
دانش آموز  دکر«  »چارلی  نام  به  پسری  ماجرای  خشم  داستان   
ریاضی  معلم  و  همکالسی ها  گرفتن  گروگان  با  که  است  دبیرستانی 
اقدام به تیراندازی به سمت آنها می کند. موضوع خود داستان نیست 
این کتاب رخ داده است.  انتشار  از  بعد  واقعی است که  بلکه حوادث 
کینگ خودش برای نوشتن این داستان از اتفاقات واقعی الهام گرفته 
داستان  از  الهام  با  مدارس  در  تیراندازی  حادثه  پنج  تقریباً  ولی  بود 

کینگ اتفاق افتاد.
 در تمام این پنج حادثه تیراندازی معلوم شد که شخص مسلح یک 
کپی از رمان خشم استیون کینگ را قباًل مطالعه کرده بود. تمام این 
اتفاقات در همان سال ۱۹۷۷ رخ دادند و به همین خاطر کینگ تمام 

نسخه های کتابش را از بازار جمع کرد.
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نوشتاری درباره پروین دولت آبادی، بانوی شاعر و نامدار هم روزگارمان

سرویس فرهنگی- هنری کرمان امروز

پروین  هم روزگارمان،  نامداِر  شاعِر  زناِن  از  یکی   
دولت آبادی )۱۳۰۳ – ۱۳۸۷( است که او را به شعرهای 
»شاعر  شعرها،  همان  به دلیل  و  می شناسند  کودکانه اش 
او  برازنده  بسیار  لقب  این  البته  می خوانندش.  کودکان« 
قایق  »بر  چون  گوناگونی  شعری  مجموعه های  که  است 
ابرها«، »گل را بشناس کودک من« و »مرغ سرخ پاکوتاه« 
در  اصفهانی  شاعر  این  است.  سروده  کودکان  برای  را 
همان سال های جوانی در پی بازدید از پرورشگاه کودکان 
بی سرپرست، تحصیل در دانشکده هنرهای زیبا را رها کرد 
و به خدمت در پرورشگاه پرداخت. او شعرهای بسیاری را 
برای کودکان سروده است که شماری از آنها زینت بخش 
کتاب های درسی دانش آموزان نیز بوده است. یکی از این 
شعرها، مثنوِی معروِف »بازمی آید پرستو نغمه خوان« است:

باِد سر آرام بر صحرا گذشت /// سبزه زاران رفته رفته زرد 
گشت

چتر  آن  شد  زرد   /// رنگ رنگ  شد  نارون  درخِت  تک 
شاداب قشنگ

برگ برِگ گل به رقِص باد ریخت /// رشته های بیدبُن از 
هم گسیخت...

 اما هدف از این گزارش، پرداختن به شعر کودکانه پروین 
با  را  تا مخاطِب خود  این سیاهه در پی آن است  نیست. 
و  دولت آبادی  پروین  ادبی  تالش های  دیگر  از  ای  گوشه 

روحیات این شاعر بی ادعای روزگار معاصر آشنا سازد.
روحیات و شعِر پروین دولت آبادی از نگاه سیمین 

بهبهانی
زناِن غزل سرای  نامدارترین  از  بهبهانی که خود  سیمین 
دولت آبادی  پروین  با  نوجوانی  روزگار  از  است،  معاصر 
دو  این  دوستِی  رشته  است.  داشته  صمیمیت  و  دوستی 
بانوی شاعر در سال هایی به هم گره می خورد که هر دو 
شرکت  بانوان  کانوِن  ادبِی  جلسات  در  و  بوده اند  نوجوان 
)عمه  دولت آبادی  صدیقه  را  بانوان  کانوِن  می کرده اند. 
)فخری  خلعتبری  عادل  فخر  و  بود  نهاده  بنیان  پروین( 
ارغنون(، مادر سیمین بهبهانی، نیز به عضویت آن درآمده 
عمه  و  بهبهانی  مادِر سیمین  مشترِک  بود. همین حضوِر 
پروین در آن نهاد، پای این دو نوجوان را هم به جلسات 
ادبی کانون بانوان باز کرد و سبب شد پرویِن شانزده ساله 

و سیمیِن چهارده ساله برای هم دوستانی پُرشور شوند.
سیمین بهبهانی درباره حال و هوای این دوستی خویش 
با پروین دولت آبادی و نیز روحیاِت خاِص پروین و تفاوتش 
ادبی  تاریِخ  برای  را  درخوری  نکته های  خود،  روحیاِت  با 
معاصر به یادگار نهاده است: »... آشنایی من با پروین ادامه 
بودیم.  باخبر  یکدیگر  کار  طرز  و  حال  از  دو  هر  و  یافت 
شهریار، شاعر محبوِب ما هر دو بود و پدرانه به ما هر دو 
توجه داشت و ما را به آینده امیدوار می کرد. به این ترتیب 

بود که پروین یکی از برجستگان شعر معاصر شد.
و  پُرشور  من  هرچه  بود.  باوقار  و  آرام  بسیار  پروین 
مردم آمیز بودم، او کم تظاهر و گوشه گیر بود. افراد معاشر 

و  می آمدند  شمار  به  ادب  و  ذوق  نخبگان  از  اکثراً  او  با 
پروین در این معاشرت های گزین شده نهایت دقت را به کار 
می برد. مغرور نبود اما مستوری را خوش می داشت. برای 
هر کس شعر نمی خواند و در هر مجلس حضور نمی یافت، 

در واقع باید او را شاعر برگزیدگان بنامیم«. 
  مرحوم سیمین بهبهانی

در  پروین  و  خود  سلیقه  و  نگرش  تفاوت  به  بهبهانی 
انتخاب پوشش نیز اشاره کرده و گریزی هم به نحوه حضور 
انتخاب  در  »او  است:  زده  خویش  دوسِت  شعر  در  عشق 
به  گلی  ندیدم  هرگز  و  می گرایید  سادگی  به  نیز  پوشش 
گیسو بزند یا پولکی به جامه بدوزد، گویی از تندی رنگ ها 
می هراسید؛ برخالِف من که »سرخ«، رنِگ دلخواهم بود و 
آن قدر در پوشیدِن جامه و کفش و کاله سرخ افراط کردم 
با  را  جوانی  و سال های  گرفت  عتاب  باِد  به  مرا  پدرم  که 
قناعت  ساده   جامه های  پوشیدن  به  سرخ،  رنگ  حسرِت 
کردم. اما یک باره عنان گسستم و گفتم آن می پوشم که 

شادم کند. اما در شعر هیچ قید و بندی مرا اسیر نکرد.
رعایت  را  مرزی  و  حّد  شعر  در  پروین  که  نمی گویم 
طبیعِت  اما  می گفت،  می خواست  هرچه  هم  او  می کرد؛ 
او همیشه در شعرش حضور داشت.  موقر  آرام و سرشت 
غزل های عاشقانه او از عشقی پاک و آسمانی حکایت دارد. 
هیچ لغزشی یا خالف عادتی در روایت های عاشقانه او اجازه 
نهایت  در  او  غزل  عاشقانه  تظاهراِت  نمی کند.  پیدا  ظهور 
که  است  و چنین  است  ادب  نگاهداشِت حدود  و  ظرافت 

شعر او بیشتر مورد پسند خاصان و فرهیختگان است.
به وضوح  اجتماعی  مسائل  به  توجه  گاه  او،  غزل های  در 
سرنوشت  اندیشناکی  گویای  را  او  شعر  و  می شود  آشکار 
طبیعِت  کلی  به طور  می کند.  جهانش  و  وطنش  مردم 
منسجم و انضباط جوی او شعر او را از هر گونه لغزش یا 

سستی مبّرا می دارد«. 
رنِگ اندوه در شعر پروین

در یک نگرش کلی به شعر پروین دولت آبادی، می توان 
اندوه را در برخی از سروده های  لکه هایی از تیرگِی غم و 
این  اندوه در  این رنِگ  از  بانوی شاعر دید. نمونه  ای  این 

چند بیت از مجموعه شعر »هالل نقره سا« جلوه گر است:
راِه   /// کجاست؟  فریاد  عرصه  بگو  است،  تنگ  "سینه 

بیرون شدن از ظلمِت بیداد کجاست؟
زندگی آیه شومی است، غم آوازه مرگ /// پادزهری که 

بََرد هستی ام از یاد کجاست؟
بانِگ این طبِل تهی، مرده دالن را خوش باد /// نغمه نای 

من، آن گمشده در باد کجاست؟« [
فارسی،  ادبیات  پژوهشگر  و  نویسنده  روان پور،  نسرین 
درباره این ویژگِی شعر پروین دولت آبادی معتقد است که 
»رگه های اندوه در شعر وی، حتی در نخستین سروده های 
پروین  که  است  راست  البته  است.  پدیدار  نیز  جوانی اش 
پشت  را  شکستی  و  ناکامی  به  آمیخته  زناشویی  زندگی 
سر نهاده بود، ولی شعر وی بیشتر سایه  »مِن« اجتماعی 
گونه گون  ساختارهای  در  چندان که  است؛  او  بشری  و 
که  آزادی  شعرهای  انگشت شمار  و  رباعی  مثنوی،  غزل، 
سروده، بازتاب درد مشترکش را با مردم نمی توان نادیده 

گرفت«.  همچنین نوعی حال و هوای پُر از دریِغ مناسب 
پروین  جوانِی  عهد  شعرهای  در  می توان  را  پیری  روزگار 
دولت آبادی دید، که همین احساس نیز نوعی اندوه را به 

مخاطب منتقل می کند:
"نرم نرمک دل از آن شور نهانی افتاد /// عاقبت بر دلم آن 

»افتد و دانی« افتاد
بر پرنِد ُرخم از خّط غم افتاد شکست /// نقش آن قصه 

که خواندن نتوانی افتاد
پای سست آمد و پشت از غم ایام خمید /// و آن سهی 

سرِو خرامان ز روانی افتاد
/// کاین دِل  ِمِی کهنه دگر جوشش مستی مطلب  زین 

خون شده از شور جوانی افتاد...«. 
 روان پور البته معتقد است که شعرهای کودکانه پروین 
دولت آبادی به نسبت شعرهای دیگرش از این اندوه برکنار 
مانده. به باور وی پروین »با آنکه هرگز از موهبت مادرشدن 
برای  بود؛  ایران  کودکان  همه  مادِر  عمری  نشد،  بهره مند 
ادبیات  پایه گذاری  با  و  نوشت  آنان  برای  و  سرود  آنان 
کودکان، به نوباوگان این سرزمین تشّخص و دانایی بخشید 
و تنها در این سروده ها است که شعر پروین از شادی و امید 
سرشار است؛ زیرا هدفش پرورش و تربیت نسلی است برای 

فردای روشن تِر این سرزمین«. 
زنانگی در شعر پروین

که  نامداری  گویندگاِن  انبوِه  میان  در  معاصر  روزگار  در 
نام خویش را در طوماِر پُرشماِر شاعران شعر فارسی ثبت 
کرده اند، تعدادی از زناِن شاعر نیز توانسته اند با شعرهای 
اعتصامی، فروغ  نام خود را ماندگار کنند. پروین  خویش، 
فرخزاد، طاهره صفارزاده، سیمین بهبهانی، سپیده کاشانی، 
از جمله شاعراِن زِن  پروین دولت آبادی  مهدخت مخبر و 
سرشناس هم روزگارمان هستند که زنانگی در شعر هر یک 
جلوه و شدت و ضعفی متفاوت دارد. پروین دولت آبادی در 
گفت وگوی کوتاهی که لیدا واعظ در ۲۱ آبان ۱۳۸۰ )یعنی 
حدود شش سال و نیم پیش از وفاِت دولت آبادی( با وی 
داشته، در پاسخ به این پرسش که تا چه حد شعر خود را 

زنانه می داند، چنین گفته است:
شعر شاعر زاییدۀ به تمام معنا گذاِر زندگی فردِی او است. 
مگر ممکن است، زنی شعر بسازد و شعرش زنانه نباشد؟ 
زندگی  گذار  و  را  خود  حیاتی  مکنونات  شاعر  به هرحال 
شخصی خود را توصیف می کند. حاال برخی از زناِن شاعر 
شعر خود را زنانه تر بیان می کنند و برخی دیگر کمتر. اما 

شاید به آن مفهومی که پرسیدید، شعر من زنانه نباشد.
زندگانی از من خواست، در کمی، فزودن را

خلقت از تِن من جست رمز و راِز بودن را
گفتمش که تا داند لطِف زندگی با ماست

زن شدن زبونی نیست، این ز خود شدن واالست
طعنه  ای است گر گویند زن فریِب آدم داد

زن چراِغ بینش بود، روشنی به عالم داد
زن کالِم اول بود دفتِر رهایی را

آستاِن عّزت بود خلوت خدایی را«. 
این بانوی شاعر همچنین در ادامه این گفت وگو در بیاِن 
دیدگاه خویش درباره شاعراِن زن معاصر گفته است: »فروغ 
به نظر من شاعر بزرگی بود. جای تأسف است که او مهلت 
نیافت راهی را که رفته بود، به جایی برساند و خیلی زود 
از میان ما رفت. پروین اعتصامی هم در مرتبه شعرِی خود 

یکی از درخشان ترین چهره های شعر بود«. 
»منظوِر خردمنِد« پروین

سده  سخن گویان  زمره  در  نامش  که  شاعرانی  از  یکی 
به  مشهور  است  بانویی  است،  شده  ثبت  هجری  هشتم 
جهان ملک خاتون. وی دختر جالل الدین مسعودشاه بن 
محمود اینجو )برادر بزرگتر ابواسحاق اینجو، حاکم فارس 
معاصر  خاتون  ملک  جهان  است.  بوده  حافظ(  ممدوح  و 
از  گروهی  باور  طبق  و  است  بوده  شیرازی  حافظ  خواجه 
و  حافظ  نفیسی،  سعید  استاد  مرحوم  همچون  محققان، 

جهان ملک خاتون با هم روابط ادبی داشته اند.
خاتون«  ملک  جهان  و  "حافظ  مقاله   در  نفیسی  استاد 
خاتون،  ملک  جهان  هم  و  حافظ  هم  اینکه  به  اشاره  با 
شیخ  شاه  دربار  با  و  داشته اند  سکونت  شیراز  در  دو  هر 

ابواسحاق دارای مناسباتی بوده اند، می نویسد که »دلیل 
ادبی  روابط  یکدیگر  با  اینکه جهان ملک خاتون و حافظ 
دیوان  به  که  رجوعی  اندک  در  که  است  این  داشته اند، 
جهان ملک کردم، دیدم که ]او و حافظ[ شش غزل را به 
یک وزن و قافیه سروده اند و پیدا است که یا نخست حافظ 
یا  استقبال کرده  از آن  را گفته و جهان ملک  غزل خود 
آنکه جهان ملک مبتکر بوده، حافظ بدو اقتفا کرده است«. 
ذکر  نیز  را  مشابهت ها  این  از  نمونه هایی  نفیسی  مرحوم 

کرده که یکی از آنها از این قرار است:
بیِت غزل جهان ملک خاتون:

نداری  اندیشه   /// مالمت  بار  تا چند کشم  تو  در عشق 
مگر از روز قیامت

و دو بیت از غزل حافظ:
یا رب سببی ساز که یارم به سالمت /// بازآید و برهاندم 

از بند مالمت
تا چشم جهان بین   /// بیارید  یار سفرکرده  خاک ره آن 

کنمش جای اقامت.
 اما هدف از نگارش این چند سطر در معرفِی جهان ملک 
پژوهش های  از  یکی  به  پرداختن  هشتمی،  قرن  خاتوِن 
نام پروین را  بوده است. آنچه  روانشاد پروین دولت آبادی 
در کنار نام جهان ملک خاتون نشانده، کتابی است با نام 
»منظور خردمند«. این کتاب پژوهشی است درباره شعر، 
زمانه و زندگی جهان ملک خاتون. پروین دولت آبادی در 
این اثر همچنین به مقایسه  ای بین شعر حافظ و جهان 
ملک خاتون پرداخته و گزیده  ای از غزل ها و رباعی های 
قرار  کتاب  مخاطبان  دسترس  در  نیز  را  شاعر  بانوی  آن 

داده است.
این گونه  کتاب  این  نام گذاری  درباره  بهبهانی  سیمین 
خردمند«  »منظور  مجموعه  این  »نام  است:  داده  توضیح 
است؛ و پروین این نام را از این جهت بر آن نهاده است که 
با عبارت  حافظ در غزل های خود، جهان ملک خاتون را 
»منظور خردمند« مخاطب ساخته است. همت گماشتن 
]پروین[ بر درج این دیوان جای سپاس فراوان دارد، زیرا 
در قحط ساِل شعر زنانه در ادوار گذشته تاریخ ادبیات ما، 
ظهور این دیوان و توجه به این شاعر موجب سربلندی ما 

زنان است...«. 
 از آنچه کردم، خرسندم

پروین  نظر  است،  بهتر  گزارش  این  پایان بخِش  اما 
دولت آبادی درباره یک عمر شاعری و تالش ادبی خویش 
باشد. وی در پایاِن همان گفت وگوی پاییزِی خود با لیدا 
مخاطبان  به  که  می خواهد  او  از  مصاحبه گر  وقتی  واعظ، 
توصیه  ای کند، می گوید: »آنچه از من می نویسید، سادگِی 
یک زندگی معلمِی درازمدتی است که سعی کرده ام برای 
دادند  من  به  را  خود  وجود  زالل  که  همان هایی  بچه ها، 
و  الیه ها  من  در  که  شوم  مردابی  به  تبدیل  نگذاشتند  و 
گل های زمانه و زندگی بماند، سپری شود. از نوشته های 
کردم،  آنچه  از  نیستم.  ناراضی  هم  خود  شاعری  و  شعر 
کار  که  بوده اند  هم  شایسته تر  من  از  البته  و  خرسندم 

کرده اند و پیش رفته اند«. 
منبع: خبرگزاری ایرنا
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هشدار جدید سازمان جهانی بهداشت درباره کرونا:
بدترین وقایع هنوز پیش رو هستند

به  اشاره  با  دوشنبه  بهداشت  جهانی  سازمان  رئیس 
تبعات شیوع بیماری همه گیر »کووید-۱۹« هشدار داد 

»بدترین وقایع« هنوز پیش رو هستند.
می کند  فکر  چرا  اینکه  درباره  آدهانوم«  »تدروس 
بیماری ای که بیش از ۲.۵ میلیون نفر را آلوده کرده و 
به مرگ ۱۶۶۰۰۰ نفر منجر شده می تواند عواقب هنوز 

بدتری داشته باشد توضیحی ارائه نکرد.
با این حال، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت و سایر 
مقام های این سازمان قباْل از شیوع این بیماری در قاره 
بخش  توسعه یافتگی  لحاظ  از  کشورهایش  که  آفریقا 
نگرانی  ابراز  ندارند  مطلوبی  چندان  وضعیت  درمان 

کرده اند.
 آدانوم در یک کنفرانس خبری در مقر سازمان جهانی 
بدترین  کنید.  اعتماد  ما  »به  گفت:  ژنو  در  بهداشت 

اتفاق ها پیش رو هستند.«
تراژدی  این  از  »بیایید  افزود:  سخنانش  ادامه  در  وی 
جلوگیری کنیم. این ویروسی است که بسیاری از مردم 

هنوز درکش نمی کنند.«
شده  شناخته  ویروس  نوع   ۷ از  یکی  جدید  کرونای 
انسان  در  بیماری  ایجاد  باعث  که  است  »کرونا« 
شبیه  عالئمی  ویروس ها  نوع  این  از  گونه   ۴ می شود. 
سرماخوردگی خفیف ایجاد می کنند و سه گونه دیگر 
در  که  می شوند  تنفسی  حاد  بیماری های  ایجاد  باعث 

مواردی به مرگ منجر می شود.
 ۱۲۱ از  بیش  ابتالی  از  بعد  بهداشت  جهانی  سازمان 
هزار نفر در سراسر جهان به این بیماری آن را »همه گیر 
جهانی« اعالم کرد. در حال حاضر بیش از دو میلیون و 

۵۰۰ هزار نفر به این بیماری مبتال هستند.

پیش از اینکه موج اول شیوع »کروناویروس« در جهان 
به پایان برسد،  محققان نگران دومین موج این بیماری 

هستند.
دوم  موج  معتقدند  محققان  یواس آتودی،  از  نقل  به   
شیوع بیماری »کووید-۱۹« می تواند بدتر از موج اول 
آن باشد و جان هزاران نفر از مردم جهان را بگیرد. از 
و  برود  پیش  آرامی  به  می تواند  موج  این  دیگر  طرف 
بسیاری از مردم بدون داشتن عالئم بیماری آلوده شوند.

هیچ فرضیه دقیقی برای درک این موضوع وجود ندارد. 
چراکه بسیاری از اطالعات حیاتی مرتبط با این بیماری 

هنوز نامشخص باقی مانده  است.
بر  مبنی  می شوند  مطرح  این باره  در  که  سئواالتی 
شده اند  مبتال   ۱۹- کووید  به  که  کسانی  آیا  که  این 
بدن چه  ایمنی  بود؟  ابتالی مجدد مصون خواهند  از 
مدت باقی می ماند؟ آیا کرونا ویروس مانند آنفلوآنزا و 
سرماخوردگی های معمولی در ماه های سرد سال به اوج 

خود می رسد؟
»پیتر مارکز«) Peter Marks( مدیر مرکز ارزیابی 

و تحقیقات بیولوژیک سازمان غذا و دارو آمریکا اظهار 
نشود،  ساخته  ویروس  کرونا  واکسن  زمانی که  تا  کرد: 
متاسفانه بعید نیست که شاهد موج دوم و حتی سوم 

شیوع این ویروس باشیم.
بار  یک  خود  زندگی  در  که  افرادی  مثال  عنوان  به 
در  آن  مجدد  ابتالی  از  می شوند،  »اُوِریُون«  به  مبتال 
به سبب  امان هستند. سرماخوردگی های معمولی که 
کروناویروس های مختلف ایجاد می شوند، ایمنی بدن را 

تا یک سال کاهش می دهند.
»کووید-۱۹« هم از جمله بیماری های جدیدی است که 
هیچ گونه اطالعات کاملی از ایمنی بدن بازماندگان این 

بیماری در دست نیست.
ولی با توجه به شباهت های آن با ویروس های سارس 
ایمن  حدی  تا  را  بدن  که  می رود  انتظار  مرس،  و 
ابتال،  سازد. چراکه برخی از مردم بدون داشتن عالئم 
از  داشتن  از  نشان  امر  این  پس  گرفته اند.  کووید-۱۹ 

وجود ایمنی نسبی در برابر این بیماری دارد.
محققان می گویند دانستن این موضوع که چند درصد از 

جمعیت از ابتال مصون هستند، غیرممکن است.
استاد   )Marc Lipsitch(»لیپستیچ »مارک 
اپیدمیولوژی دانشگاه هاروارد اظهار کرد:به مرور زمان 
کروناویروس جدید  به  نسبت  به طور طبیعی  ما  بدن 
واکسن  توسعه  از  پیدا می کند. حتی شایدقبل  ایمنی 

قطعی برای این بیماری.
آیا کروناویروس در تابستان از بین می رود؟

این ویروس در هوای سرد و خشک بیشتر دوام می آورد. 
به همین دلیل شیوع آن در فصل زمستان بیشتر است.

»مایکل مینا«)Michael Mina( استاد اپیدمیلوژی 
دقیق  ما  هنوز  گفت:  واگیردار  بیماری های  مرکز 
نمی دانیم که مردم چه زمانی می توانند دوباره به انجام 
فعالیت های روزمره خود در خارج از منزل بازگردند و 
آیا هوای گرم دقیقا به شیوع کمتر این بیماری کمک 

خواهد کرد یا خیر؟
کروناویروس  شیوع  اوج  می دهد  نشان  مدل ها  ارزیابی 
جدید بین ماه های اکتبر و نوامبر است. اگر این ویروس 
مانند آنفلوآنزا رفتار کند، برای زمستان به نیمکره جنوبی 

می رود و پس از آن به نیمکره شمالی بازمی گردد.
که  ویروس  این  اول  موج  گفته اند  آمریکایی  محققان 
هم اکنون دنیا آن را تجربه می کند، به این دلیل بسیار 
سخت بود که هیچ کس ایمنی الزم برای مواجهه با این 
بیماری را نداشت. ولی سرانجام می تواند مانند آنفلوآنزا 

در یک الگوی سالیانه تکراری قرار بگیرد.
ولی اگر موج بعدی آن شیوع پیدا کند، بیمارستان ها 

باید برای این فصل مجهز شوند.
محققان توصیه کرده اند که ما باید نحوه رفتار درست 
با این بیماری را بدانیم. چرا که رفتار ما نقشی مهم در 

شیوع کروناویروس ایفا می کند.
را  اجتماعی  فاصله گذاری  طرح  همچنان  باید  مردم 
در  و  بشویند  مرتب  را  خود  کنند.دست های  رعایت 

اجتماع همواره ماسک بزنند.
عالوه بر آن، با نظارت های بیشتر و انجام آزمایش های 
گسترده تر، شانس بهبود وضعیت در موج دوم افزایش 
خواهد یافت و به این ترتیب موج دوم کوچک تر از موج 

اول خواهد بود.

 مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 
گفت: حدود ۵۰ هزار تن برنج, ۵۰ هزار تن شکر و ۵۰ 
هزار تن روغن با قیمت دولتی برای ماه مبارک رمضان در 

شبکه توزیع قرار گرفته و توزیع آن آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، یزدان 
سیف با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه 
دو سیما با بیان اینکه از بهمن پارسال درباره ماه رمضان 
امسال برنامه ریزی کردیم، افزود: برنامه دولت در حوزه 

تأمین ذخایر و تنظیم بازار، بخشی از سیاست های دولت 
است و توزیع کاال و نظارت بر فروش کاالهای وارد شده 
با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از دیگر وظایف در حال انجام 

دولت است.
سیف افزود: در حوزه تنظیم بازار، تقریباً از روزهای پایانی 
سال و ماه مبارک رمضان، حدود ۴۲۰ هزار تن انواع کاال 
را از ذخایر و گردش تنظیم بازار کاالی دولتی در مجموع 
بخش مصرفی مردم داشتیم که از این میزان, ۸۰ هزار تن 

مرتبط با ماه مبارک رمضان است.
هم  خصوصی  بخش  انبارهای  حوزه  در  داد:  ادامه  وی 
و  کنندگان  مصرف  از  حمایت  سازمان  هماهنگی  با 
مبارک  ماه  دیگر،  نظارتی  دستگاه های  و  تولیدکنندگان 

رمضان آرامی را خواهیم داشت.
کنون  تا  اسفند  اول  از  کاال  تن  هزار  افزود: ۲۳۵  سیف 

عرضه کردیم که همچنان ادامه دارد.
جهاد  وزارت  دام  امور  پشتیبانی  شرکت  مدیرعامل 
اینکه  به  اشاره  با  برنامه  این  در  با حضور  کشاورزی هم 
تولید کشور بر اساس برنامه ریزی انجام می شود، گفت: 
تولید به ویژه در بخش کشاورزی مراحل مختلفی دارد و 
بر اساس منابع مالی و منابع نهادها برنامه ریزی می شود و 

کار به طور منظم و بر اساس اصول، پیش می رود.
تن  میلیون   ۱۱۷ حدود  افزود:  معروفان  عباسی  حسن 
در سال ۱۳۹۸ تولید محصوالت کشاورزی اعم از لبنی، 
سال  در  که  حالی  در  داشتیم  باغی  و  زراعی  پروتئینی، 

۱۳۵۷، این رقم کمتر از ۳۰ میلیون تن بود.
وی با اشاره به اقلیم بیابانی، نیمه بیابانی و خشک کشور 
اضافه کرد: در تولید ذرت که باالی ۶۰ درصد نهاده های 
ما را باید تأمین کند، تولید زیادی نداریم و حتماً باید آن 

را وارد کنیم.
و  مرتب  و  است  ارز  با  نهاده  این  تأمین  افزود:  عباسی 
بخش  توسط  تن  میلیون  یک  حدود  ماهانه  صورت  به 
خصوصی و بخشی از آن هم توسط شرکت پشتیبانی امور 

دام وزارت جهاد کشاورزی وارد کشور می شود.
بسته  جهانی  بازارهای  برخی  مقاطعی،  در  گفت:  وی 

می شود و ارسال این نهاده ها دچار وقفه می شود.
جهاد  وزارت  دام  امور  پشتیبانی  شرکت  مدیرعامل 
 ۲ تولید  برای   ۹۸ سال  پایان  در  داد:  ادامه  کشاورزی 
میلیون و ۵۰۰ هزار تن مرغ برنامه ریزی شده بود و به 
عللی از جمله عید نوروز، ماه مبارک رمضان و پیک های 
مصرف، حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون تن جوجه ریزی اضافه 
انجام شد تا مرغ بیشتری تولید شود، اما با توجه به شیوع 
کرونا و کاهش مصرف، واردات نهاده ها دچار تنش نسبی 

شد که اکنون به روال عادی خود برگشته است.
عباسی افزود: مرغ داران بیش از ۹۰ درصد نهاده های خود 
است  و ممکن  تأمین می کنند  ریزی  از جوجه  پیش  را 

حدود ۱۰ درصد کمبود داشته باشند.
وی ادامه داد: قیمت رسمی ذرت، اکنون ۱,۵۰۰ تومان 
در بندر و ۱,۷۵۰ تومان در مراکز استان هاست، اما قیمت 
قبلی آن ۱,۳۵۰ تومان در بندر و ۱,۶۰۰ تومان در مراکز 

استان ها بود.
جهاد  وزارت  دام  امور  پشتیبانی  شرکت  مدیرعامل 
کشاورزی درباره نامه اتاق تعاون به وزیر صنعت، معدن 
و تجارت مبنی بر لغو مجوز صادرات ۵۰ هزار تن خوراک 
اما در  را داشتند،  دام و طیور گفت: مصوبه ۷ هزار تن 
این موقعیت، کج سلیقگی است که با وجود نیاز داخلی، 

صادرات نهاده ها انجام شود.

موج دوم کرونا چه زمانی خواهد بود؟

آغاز توزیع ۱۵۰ هزار تن شکر, برنج و روغن دولتی

اخراج ۲۵ کارگر 

به بهانه مفقود شدن یک لپ تاپ
دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه از اخراج ۲۵ کارگر در یکی از 
شرکت های شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه به بهانه مفقود شدن یک 

دستگاه لپ تاپ در این واحد تولیدی و صنعتی خبر داد.
به  پارلو در مراجعه  اخراجی شرکت  اظهار کرد: کارگران  داوود میرزائی 
خانه کارگر مدعی شدند که کارفرمای این واحد تولیدی با طرح ادعاهای 
واهی و پوچ دست به اخراج دسته جمعی کارگران زده است. این بهانه 
گفته  که  است  کارخانه  فضای  در  تاپ  لپ  دستگاه  یک  مفقود شدن 
قرار  استفاده  مورد  کاری  محیط  و  کارگران  پایش  و  کنترل  برای  شده 

می گرفته است.
تذکرات  به  توجه  بدون  تولیدی  واحد  این  کارفرمای  کرد:  بیان  وی 
کار  به  بازگشت  بر  مبنی  فرماندار شهرستان  معاون  و حتی  مسئوالن 
کارگران اعالم کرده است تا زمانی که لپ تاپ شرکت پیدا نشود هیچ 
یک از کارگران حق ورود به محیط کارخانه را ندارند در حالیکه طبق 
تحقیقات صورت گرفته ورود و خروج کارگران در نگهبانی شرکت کنترل 

می شود و اصال وجود این دستگاه رایانه در شرکت نامشخص است.
بالفاصله پس  زرندیه گفت: کارفرمای شرکت  و  دبیر خانه کارگر ساوه 
از اخراج کارگرانی که بعضا با سابقه ۱۰ تا ۱۵ سال در شرکت فعالیت 
داشتند با انتشار آگهی استخدام اقدام به جذب نیروی کار جدید کرده 
است. وی با بیان اینکه این کارفرما کارگران یاد شده را اخراج کرده تا 
بتواند با جذب نیروهای جدید با حداقل حقوق و دستمزد، هزینه های 
این  کارگران  حقوق  و  سنوات  عیدی،  معوقات  از  دهد،  کاهش  را  خود 
تولید کننده ورق های رنگی  این کارخانه  افزود:  نیز خبر داد و  شرکت 
شیروانی است و بدلیل ضعف مدیریت در این مجموعه میزان اشتغال 

این شرکت از ۱۰۰ نفر به ۲۵ نفر کاهش یافته است.

اعترافات تکان دهنده زنی 
که شوهرش را آتش زد!

خراسان نوشت: زن ۴۰ ساله ای که شوهر بازنشسته خود را به قتل رساند و 
جسد او را به همراه خانه و زندگی اش به آتش کشید، در اعترافاتی هولناک 

راز این جنایت را فاش کرد.
ماجرای این جنایت تکان دهنده از دقایق اولیه بامداد ۳۱ فروردین هنگامی 
لو رفت که اهالی خیابان طبرسی شمالی ۳۸ با مشاهده شعله های آتش 
بیرون می زد  دو طبقه  ویالیی  منزل  پنجره های یک  کنار  از  که  دودی  و 
و  معابر  بودن  به خلوت  توجه  با  تماس گرفتند.  نشانی  آتش  نیرو های  با 
نزدیکی ایستگاه آتش نشانی، بی درنگ نیرو های امدادی و اطفای حریق 
عازم محل شدند و با قطع برق و گاز منزل از وقوع یک انفجار وحشتناک 

جلوگیری کردند چرا که شیلنگ های گاز در دو نقطه از منزل باز بود!
آتش،  شعله های  کردن  خاموش  با  نشانان  آتش  است،  گزارش حاکی  این 
در  که  مواجه شدند  مردی  نیم سوخته  با جسد  تاریکی شب  در  ناگهان 
سرویس بهداشتی منزل مذکور افتاده بود؛ بنابراین خبر جنایتی هولناک در 
بی سیم های پلیس پیچید و بدین ترتیب قاضی ویژه قتل عمد به همراه 
گروهی از کارآگاهان زبده اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی شبانه 

در محل جنایت حضور یافت.
تحقیقات میدانی قاضی علی اکبر احمدی نژاد بیانگر آن بود که عامل یا 
عامالن جنایت قبل از به آتش کشیدن منزل، مرد ۶۰ ساله را با جسمی 
سخت و لبه دار به قتل رسانده اند و سپس پیکر او را با استفاده از یک 

تخته پتو به داخل سرویس بهداشتی کشانده و در آن جا رها کرده اند.
عوامل  نورافکن های  روشنایی  زیر  که  خون هایی  و  شکسته  لیوان  وجود 
بررسی صحنه جرم روی دیوار نمایان بود، حکایت از یک درگیری و احتماال 
اختالفات خانوادگی داشت چرا که تجربه قضایی قاضی ویژه قتل عمد نشان 
می داد افراد غریبه ای وارد منزل مسکونی نشده اند و فرد دیگری از اعضای 
منزل  از  بازرسی  در  حتی  و  نداشت  محل حضور  در  نیز  مقتول  خانواده 

مدارک هویتی مقتول هم به دست نیامد!
این در حالی بود که همسایگان مرد ۶۰ ساله که در طبقه دوم ساختمان 
زندگی می کرد، به اختالفات خانوادگی شدید بین مقتول و همسرش اشاره 
کردند. به همین دلیل قاضی احمدی نژاد با صدور دستورات محرمانه ای از 
کارآگاهان خواست درباره وضعیت اجتماعی و اخالقی همسر فراری مقتول 

تحقیق کنند.
دستوری  صدور  با  بالفاصله  قانونی،  پزشکی  به  جسد  انتقال  با  همزمان 
از سوی سرهنگ جواد شفیع زاده )رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی( 
جلسات کارشناسی و تجزیه و تحلیل های جنایی در همان ساعات اولیه 
هدایت  و  نظارت  با  کارآگاهان  از  ورزیده ای  گروه  و  شد  تشکیل  بامداد 
مستقیم سرهنگ محمدرضا غالمی ثانی )رئیس اداره جنایی آگاهی( تالش 
گسترده ای را برای شناسایی عامل یا عامالن این جنایت وحشتناک آغاز 

کردند.
بررسی های بامدادی بیانگر آن بود که همسر مقتول در همان نیمه شب و 
در حالی که یک ساک در دست داشته، با حالتی مضطرب از خانه گریخته 
است. از سوی دیگر رصد های اطالعاتی نشان می داد که »ف-ح« )همسر 
دوم مقتول( به مواد مخدر صنعتی اعتیاد دارد و به یکی از روستا های توابع 

سروالیت گریخته است.
گزارش خراسان حاکی است، در حالی که هنوز خورشید از پشت کوه ها 
بیرون نیامده بود، گروه ویژه کارآگاهان با کسب مجوز های قضایی و استفاده 
از تجربیات جنایی، عازم یکی از روستا های توابع سروالیت شدند و در میان 

بهت و ناباوری زن ۴۰ ساله او را به مشهد انتقال دادند .
با انتقال متهم به مشهد، وی در اتاق بازجویی اداره جنایی پلیس آگاهی، 
با طرح داستانی ساختگی، یک فرد تبعه خارجی را وارد  ابتدا سعی کرد 
ماجرای این پرونده جنایی کند و قتل را به فردی نسبت دهد که در خیال 
به کارآگاهان  این زن معتاد  به همین دلیل  بود.  را ساخته  خود قصه آن 
گفت:شب حادثه، همسرم کارت بانکی اش را به من داد تا مبلغ ۳۵ هزار 
تومان برای پرداخت هزینه داروی موی سرم برداشت کنم، اما وقتی به منزل 
بازگشتم از همسایگان شنیدم که خانه اش آتش گرفته است! به همین 
خاطر ترسیدم و به زادگاهم گریختم! وی در پاسخ به این سوال کارآگاهان 
ادامه  بردی؟  با خودت  را  مدارک شناسایی همسرت  که چرا ساک حاوی 
داد: همسرم خودش ساک را به من داد و گفت که قرار است مرد تبعه 
خارجی به منزل بیاید و من به او اعتماد ندارم! بنابر گزارش خراسان، این 
با سواالت تخصصی قاضی ویژه قتل عمد و کارآگاهان  زن کریستالی که 
به  ناگهان  و  رفت  سر  اش  حوصله  دیگر  بود،  افتاده  مخمصه سختی  در 
جلسه  اولین  در  همچنین  ساله   ۴۰ زن  این  کرد.  اعتراف  شوهرش  قتل 
بازپرسی و در حضور قاضی شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و انقالب مشهد 
زوایای دیگری از این پرونده جنایی را فاش کرد و گفت: با همسرم اختالف 
داشتیم، او مرا کتک می زد! به همین خاطر با یک میله آهنی او را کشتم 
و جسدش را با پتو به داخل دست شویی کشاندم. سپس برای از بین بردن 
آثار جرم، مقداری تینر که از قبل داشتیم، روی رختخواب ها ریختم و منزل 

را به آتش کشیدم.
بعد هم شیلنگ گاز اجاق تک شعله و بخاری را بیرون آوردم تا منزل منفجر 
شود. خودم نیز با برداشتن مدارک شناسایی از خانه فرار کردم. چند دقیقه 
در همان اطراف قدم زدم، اما وقتی صدای آژیر خودرو های آتش نشانی را 
ام رفتم و صبح هم به روستای پدری ام گریختم!  شنیدم به منزل خاله 
گزارش خراسان حاکی است، در حالی که پزشکی قانونی آثار ضربات شیء 
نوک تیز را هم روی پیکر مقتول تشخیص داده است، متهم این پرونده 
پنهان دیگر جنایت، در  زوایای  برای کشف  و  با دستورات قضایی  جنایی 
اختیار کارآگاهان اداره جنایی آگاهی قرار گرفت تا بررسی های بیشتری در 

این باره صورت گیرد.
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کشف بیش از دو هزار لیتر 

مواد ضد عفونی کننده 

غیر مجاز در رفسنجان
لیتر مواد ضدعفونی  انتظامی رفسنجان گفت: دو هزار و چهارصد  فرمانده 

کننده غیرمجاز توسط ماموران گشت این فرماندهی کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، سرهنگ 
انتظامی رفسنجان گفت: در پی شیوع بیماری  محمد مهدی کریمی فرمانده 
کرونا و سوء استفاده بعضی افراد فرصت طلب واحد گشت این فرماندهی به یک 

دستگاه خودرو وانت سایپا مشکوک که سریعا خودرو را متوقف کرد.
او افزود: ماموران خودرو را متوقف و در بازرسی از خودرو موفق به کشف ۷۰ عدد 
گالن ۲۰ لیتری و ۱۲۰۰ عدد بطری ۵۰۰ سی سی مواد ضد عفونی غیرمجاز شدند 
که متهم دستگیر و خودرو متوقف شد. فرمانده انتظامی رفسنجان با اشاره به 
اینکه متهم دستگیر شده برای تعین و تکلیف به دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان معرفی شد از شهروندان خواست؛ جهت مبارزه همه جانبه با فرصت 
طلبان و سود جویان هرگونه اخبار و موارد مشکوک را با شماره تلفن ۱۱۰ با پلیس 
در میان بگذارند و در جلو گیری از پخش اقالم تقلبی و احتکار مواد مورد نیاز 
جامعه با پلیس همکاری کنند. کریمی تصریح کرد: دراین عملیات یک دستگاه 

خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر شد.

شش مصدوم و کشته در حادثه 

تصادف کرمان
رییس اورژانس کرمان گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه پراید در کرمان یک 
نفر کشته و۶ نفر مصدوم شدند. به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 
این  اورژانس کرمان گفت:  از کرمان، محمد صابری رییس  خبرنگاران جوان 
حادثه در محور باغین- رفسنجان درمحدوده کارخانه سیمان رخ داد. او افزود: 
این حادثه ۵ مصدوم و یک کشته برجای گذاشت که متاسفانه در این حادثه 
بر خالف مراقبت های تیم های فوریت های پزشکی عملیات احیای قلبی ریوی 
از محل حادثه تا بیمارستان و تمامی تالش های تیم پزشکی یک مصدوم زن 

۵۵ ساله در بیمارستان جان باخت.
رییس اورژانس کرمان گفت: در این حادثه ۳ تیم فوریت های پزشکی به محل 

حادثه اعزام و مصدومان را به بیمارستان شهید باهنر منتقل کردند.
صابری بیان کرد: مصدومین شامل ۲ زن، ۲ مرد و یک کودک که در رده سنی 

۲ تا ۶۲ سال هستند که حال عمومی آن ها خوب گزارش شده است.

معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی 
پایتخت خبر داد؛

کالهبرداری ۳۰ میلیاردی 

به بهانه واردات تجهیزات پزشکی
سرهنگ تقی پور از دستگیری متهمی خبر داد که با وعده سرمایه گذاری در 

واردات تجهیزات پزشکی ۳۰ میلیارد ریال کالهبرداری کرده بود.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ کارآگاه جهانگیر 
تقی پور معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی پایتخت گفت: 
بازپرسی  دوم  شعبه  از  پرونده ای  جاری  سال  ماه  فروردین  ششم  و  بیست 
دادسرای ناحیه ۳ تهران مبنی بر کالهبرداری از مردی میانسال به هویت مجید 

۴۸ ساله به اداره چهاردهم پلیس آگاهی ارجاع شد.
اداره چهاردهم پلیس  به  نیز  پرونده های مشابه دیگری  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آگاهی ارجاع شد، بیان کرد: شاکیان اظهار داشتند، با شخصی که مدعی بود 
وارد کننده تجهیزات پزشکی و اقالم بیمارستانی است، آشنا شدیم و پس از 
گذشت مدتی، پیشنهاد سرمایه گذاری در خصوص تهیه برخی اقالم تخصصی 
پزشکی را مطرح کرد و به وی اعتماد کردیم و مبالغی را به حساب های بانکی 
مختلف که مربوط به وی بود واریز کردیم، اما هیچ گونه تجهیزاتی توسط وی 
تحویل نشد و دائم با بهانه های مختلف از اجرای تعهد امتناع کرده تا اینکه 

متوجه شدیم که بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال کالهبرداری کرده است.
این مقام انتظامی درخصوص دستگیری متهم توضیح داد: کارآگاهان پس از 
از مناطق  را در یکی  شنیدن اظهارات شاکیان موفق شدند، مخفیگاه متهم 
شمال شهر تهران شناسایی کنند و با هماهنگی های قضایی موفق شدند وی را 

در بیست و نهم فروردین ماه دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال دهند.
فروش  و  کار خرید  در  قبال  کرد،  اعتراف  آگاهی  پلیس  در  متهم  گفت:  وی 
تجهیزات پزشکی بودم و تجربه کافی در این زمینه را داشتم که پس از جلب 
اعتماد شاکیان برای به دست آوردن پول تصمیم به کالهبرداری کردم و حاضرم 
رضایت شاکیان را جلب کنم. معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی 
تهران بزرگ گفت: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضایی متهم برای انجام 

تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی قرار دارد.

دانستنی های حقوقی؛

ملک مشاع چیست و چگونه به 

فروش می رود؟
قانون درباره ملک مشاع صحبت کرده است اما فروش این نوع از امالک نیازمند 

طی شدن مراحل قانونی مخصوص به خود است.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، 
همه ما با عبارت ملک مشاع آشنا هستیم ملک مشاع یا ملک مشترک به ملکی 

گفته می شود که بیش از یک مالک دارد.
بر اساس تعاریف قانونی مالکیت در این امالک برای هریک از مالکان مشترک است 

یعنی هرمالک در تمام اجزاء ملک حق دخل و تصرف دارد.
اما  است،  کرده  را مشخص  ازشرکا  یک  هر  قانون سهم  امالک  اینگونه  مورد  در 
محدوده جغرافیایی متمایزی در این نوع امالک مشخص نشده و همین موضوع 

می تواند تبعات حقوقی زیادی داشته باشد.
از جمله تبعات حقوقی این است که هر یک از مالکان ملک مشاع درهر نقطه از 

ملک خود می تواند به نسبت سهم ،ادعای مالکیت کند.
برای فروش ملک مشاع باید به نکات مهمی توجه داشت، در مورد ملک، پالک، 
زمین، مستغالت تصمیم و حکم قطعی مراجع صالحیت دار اعم از اداره ثبت و 
طریق دادگاه صالحیت دارد و باید گواهی مبنی برغیرقابل افراز بودن ملک صادر 
را  مشاع  ملک  فروش  درخواست  تنهایی  به  می توانند  از شرکا  هریک  شود.البته 
داشته باشند و این ملک می تواند از طریق مزایده به فروش برسد و درمزایده 
کارشناس ارزش پایه ای برای ملک تعیین می کند و برنده مزایده کسی است 
که باالترین پیشنهاد را بدهد. در خالل فروش باید توجه داشت که نبود شرکا 
یا شخص ثالث درجلسه مزایده مانع از انجام مزایده نخواهد بود و شخصی که 

درخواست فروش دارد خودش هم می تواند ملک را خریداری نماید.

بنا بر اعالم اولیه آمار تلفات حوادث رانندگی در 
نوروز امسال، ۵۱۳ نفر در این حوادث جان خود 

را از دست دادند.
خبرنگاران  باشگاه  اجتماعی  گروه  گزارش  به 
جوان،طبق اعالم پزشکی قانونی کشور ، به دنبال 
به  امسال  نوروز  در  سفر ها  توجه  قابل  کاهش 
دلیل شیوع ویروس کرونا و اصل در خانه ماندن 
برای قطع زنجیره این بیماری، شاهد کاهش ۴۰.۶ 

درصدی تلفات حوادث رانندگی در کشور بودیم.

رانندگی جان  در حوادث  نفر  این مدت ۵۱۳  در 
خود را از دست دادند که ۴۳۱ نفر از آنان مرد و 

۸۲ نفر زن بودند.
بیشترین تلفات در تهران

استان  امسال،  نوروز  در  گزارش  این  اساس  بر 
حوادث  تلفات  آمار  بیشترین  فوتی   ۵۲ با  تهران 
رانندگی را داشت، پس از آن استان فارس با ۴۵ 
در  فوتی   ۳۹ با  کدام  هر  کرمان  و  خوزستان  و 

رتبه های بعدی تلفات تصادفات قرار گرفتند.

هر  قم  و  یزد  یک،  با  ایالم  استان های  همچنین 
کدام با چهار و زنجان با پنج فوتی کمترین آمار 
تلفات حوادث رانندگی در نوروز امسال را داشتند.

پرتلفات ترین روز، ۲۹ اسفند
 ۲۷ و  فوتی(   ۴۴ )با  اسفند   ۲۹ امسال  نوروز  در 
اسفند )با ۴۳ فوتی( بیشترین آمار تلفات حوادث 

رانندگی را به خود اختصاص دادند.
رانندگان بیشترین قربانیان تصادفات نوروزی

تلفات  کل  از  موجود  آمار های  اساس  بر 

حوادث رانندگی نوروز امسال ۱۸۲ نفر راننده، 
۱۶۵ نفر سرنشین، ۹۶ نفر عابرپیاده، ۵۹ نفر 

موتوسیکلت سوار و ۱۱ نفر نامعلوم بودند.
خبر  این  در  شده  ارائه  آمار  می شود  یادآور 
نوروز  در  رانندگی  حوادث  تلفات  اولیه  آمار 
امسال است و آمار نهایی و قطعی تلفات این 
نهایی  از  آینده و پس  حوادث طی یک ماه 
اعالم  درگذشتگان  و  مصدومین  آمار  شدن 

خواهد شد.

پزشکی قانونی اعالم کرد؛

جان باختن ۵۱۳ نفر در حوادث رانندگی در نوروز ۹۹

فرمانده انتظامی استان کرمان از دستگیری ۴ مجرم 
مشترک  عملیات  در  سرقتی  اموال  کشف  و  مسلح 
شهرستان های  و  استان  آگاهی  پلیس  ماموران 

جیرفت و عنبرآباد خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
انتظامی  فرمانده  ناظری  عبدالرضا  سردار   ، جوان  
عملیات های  اجرای  ادامه  در  گفت:  کرمان  استان 
متهمان  دستگیری  و  شناسایی  منظور  به  انتظامی 
آگاهی  پلیس  ماموران  تعقیب،  تحت  مجرمان  و 
پلیس  عملیاتی  و  اطالعاتی  پوشانی  هم  با  استان 
عامالن  از حضور  عنبرآباد  و  جیرفت  شهرستان های 
انجام سرقت مسلحانه طالجات برخی مناطق جنوب 

استان در شهرستان عنبرآباد مطلع شدند.
شهرستان  پلیس  ماموران  رابطه  این  در  افزود:  او 

با همکاری سربازان  عنبرآباد در یک عملیات شبانه 
این رابطه ۴  امام زمان )عج( موفق شدند در  گمنام 
نفر سارق مسلح را در مخفیگاهشان دستگیر و ضمن 
مشروبات  مقادیری  و  مسروقه  اموال  برخی  کشف 
الکلی، چند قبضه سالح ممنوعه و تعدادی مهمات را 

نیز از آنان کشف کنند.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به رضایتمندی مردم 
از این عملیات موفق پلیس و تحویل اشرار به مراجع 
قضائی اظهارکرد:  به تمامی کسانی که قصد اخالل 
در نظم و امنیت عمومی شهروندان را دارند هشدار 
با  انجام کوچکترین تحرکی  می دهیم که در صورت 
خواهند  رو  روبه  پلیس  ضربتی  و  مقتدرانه  واکنش 
را  عدالت  و  قانون  چنگال  از  فرار  توان  هرگز  و  شد 

نخواهند داشت.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
براثر  نفر  دو  شدن  مصدوم  از  کرمان  شهرداری 

انفجار منزل مسکونی خبر داد.
نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر  میرزایی  رضا 
با  گفتگو  در  کرمان  شهرداری  ایمنی  خدمات  و 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 

بی  و  ایمنی  نکات  رعایت  عدم  گفت:  کرمان،  از 
احتیاطی در نگهداری سیلندر گاز در داخل منزل 
باعث انفجار یک منزل مسکونی در شهر کرمان 

شد.
او افزود: بالفاصله بعد از اطالع از این انفجار آتش 
حادثه  محل  در   ۳ شماره  ایستگاه های  نشانان 

حضور یافتند.
میرزایی بیان کرد: یک نفر از مصدومان این حادثه 
از ناحیه  انفجار  اثر  از ورود آتش نشانان در  قبل 
صورت و دست دچار سوختگی سطحی شده بود 
و مصدوم دیگر که به دلیل موج حاصل از انفجار 
و شکستن شیشه منزل دچار جراحاتی شده بود 

توسط عوامل اورژانس اقدامات درمانی انجام و به 
بیمارستان منتقل شدند.

او در پایان تصریح کرد: الزم است شهروندان نکات 
ایمنی و پیشگیری در نگهداری سیلندر های گاز 
و مایعات قابل اشتعال را خصوصا در منازل رعایت 

کنند و به این نکات توجه ویژه داشته باشند.

انهدام باند سارقان مسلح طالجات در جنوب کرمان

دو مصدوم بر اثر انفجار منزل مسکونی در کرمان

خبر
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احتراما صندوق قرض الحسنه جعفریه کرمان )موسی ابن جعفر )ع( سابق( در نظر دارد سه مورد از واحدهای ملکی 
و تجاری خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:

1- یک باب مغازه به شماره پالک 33 فرعی از 2104 اصلی به متراژ 23 متر مربع همکف و 16 مترمربع نیم طبقه 
واقع در بخش سه کرمان 

2- یک باب مغازه به شماره پالک 34 فرعی از 2104 اصلی به متراژ 53/2 مترمربع همکف و 30 متر مربع نیم طبقه 
واقع در بخش سه کرمان 

3- یک باب مغازه به شماره پالک 35 فرعی از 2104 اصلی به متراژ 48 مترمربع همکف و 28 مترمربع نیم طبقه 
واقع در بخش سه کرمان بعالوه 17/15 مترمربع انباری 

به آدرس بلوار شهید مطهری حدفاصل بین چهارراه بسیج و خیابان شهید حسن خراسانی ساختمان پزشکان موسی 
ابن جعفر )ع( اضافه می گردد.  متقاضیان محترم جهت اطالع از شرایط مزایده و مشخصات بیشتر امالک می توانند 
در ساعات اداری به صورت تلفنی یا حضوری در محل صندوق واقع در خیابان شهید چمران نبش کوچه شماره 5 

صندوق قرض الحسنه جعفریه مراجعه نمایند.
تلفن های تماس: 03432250229 - 09133412435 

صندوق قرض الحسنه جعفریه کرمان 

آگــهی مــزایده 

اشاره
با توجه به آغاز ماه مبارک رمضان تا چند روز دیگر این روزها درباره 
کووید19  بیماری  و  کرونا  ویروس  که  شرایطی  در  گرفتن  روزه  حکم 
مسلمین  اصلی  های  دغدغه  از  یکی  به  کند  می  تهدید  را  دنیا  مردم 
جهان تبدیل شده است و در این زمینه تنها می توان به نظرات مراجع 
تقلید اطمینان داشت. به همین دلیل در هیات تحریریه »کرمان امروز« 
تصمیم بر آن شد که نظرات چند تن از مراجع تقلید را منتشر سازیم تا 
این موضوع مهم اسیر شایعات و برداشت های فردی نشود و کرمانیان به 

دور از شک و گمراهی تصمیم درست را اتخاذ کنند.
درباره روزه گرفتن در ایام کرونا که بیم ضعیف شدن سیستم دفاعی 
بدن و در پی آن شدت یافتن بیماری کووید19 در جامعه وجود دارد 

مراجع تقلید بدین گونه به سئواالت مردمی پاسخ داده اند:
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای:

بر  نعمت خاص خداوند  در حقیقت  الهی  تکلیف  یک  عنوان  به  روزه 
بندگان است و از پایه های تکامل و اعتالء روحی انسان به شمار می رود 

و بر امتهای پیشین نیز واجب بوده است.
از آثار روزه پدید آمدن حالت معنوی و صفای باطن، تقوای فردی و 
اجتماعی، تقویت اراده و روحیه ی مقاومت در برابر سختی هاست و نقش 
آن در سالمت جسم انسان نیز روشن است و خداوند اجر عظیمی برای 

روزه داران قرار داده است.
روزه از ضروریات دین و ارکان شریعت اسالم است و ترک روزه ی ماه 
مبارک رمضان جایز نیست مگر آنکه فرد، گمان عقالیی پیدا کند که 

روزه گرفتن موجب:
 - ایجاد بیماری

 - و یا تشدید بیماری
 - و یا افزایش طول بیماری و تأخیر در سالمتی می شود.

در این موارد روزه ساقط ولی قضای آن الزم است.
بدیهی است در صورتی که این اطمینان از گفته ی پزشک متخصص و 

متدین نیز به دست آید، کفایت می کند.
بنابراین اگر فردی نسبت به امور یادشده خوف و نگرانی داشته و این 

خوف منشأ عقالیی داشته باشد، روزه ساقط ولی قضای آن الزم است.
آیت اهلل سیستانی:

اتخاذ  با  ولو  با روزه گرفتن  باشد که  بیم آن داشته  اگر فرد مسلمان 
همه تدابیر احتیاطی، به کرونا مبتال می شود، وجوب هر روزی که می 
ترسد در صورت روزه گرفتن به این بیماری مبتال می شود، از او ساقط 

می شود.
آیت اهلل مکارم شیرازی:

انسان نمی تواند به این دلیل، روزه را بخورد و باید در ماه رمضان روزه 
بگیرد، البته می تواند در فاصله افطار تا سحر از غذاهای مقوی استفاده 
کسی  اما  نماید.  جلوگیری  روز  طول  در  بدن  شدید  ضعف  از  تا  کند 
روزه  اگر  و  کند  ترک  را  روزه  باید  دارد  او ضرر  برای  روزه  می داند  که 
بگیرد صحیح نیست، همچنین اگر یقین ندارد، اما احتمال قابل توجهی 
می دهد که روزه برای او ضرر دارد، خواه این احتمال از تجربه شخصی 

حاصل شده باشد یا از گفته طبیب.
آیت اهلل شبیری زنجانی:

اگر بنا به گفته پزشکان متخصص، روزه گرفتن برای فردی، احتمال 
ابتالی او به این بیماری و آسیب دیدن وی را افزایش دهد، نباید روزه 
بگیرد و این مسأله در رساله عملیه هم آمده است. البته نباید مرتکب 

تظاهر به روزه خواری شده و به ماه مبارک بی احترامی کند.
با ماندن در منزل، تحرک کمتر،  با تغییر شرایط؛ مثاًل  اگر  همچنین 
بتواند  تقویتی،  نوشیدنی های  و  غذاها  و مصرف  بهداشتی  نکات  رعایت 
احتمال متعارف ضرر را دفع کند و ایجاد چنین شرایطی موجب مشقت 

شدید نشود، باید چنین کند و روزه بگیرد.
آیت اهلل سبحانی:

قطعی  تصمیم  نمی توان  فعاًل  مساله،  این  به  آقایان  توجه  از  تشکر  با 

گرفت تا وضع در آینده روشن تر شود، احیاناً ممکن است برخی بخواهند 
این موضوع را بهانه ای برای روزه خواری قرار دهند.

آیت اهلل وحید خراسانی:آیت اهلل وحید خراسانی:
اگر انسان احتمال بدهد که روزه برایش ضرر قابل اعتنا دارد و از آن 
احتمال ترس برای او پیدا شود چنانچه احتمال او عقالیی باشد ]احتمال 
بجا[ نباید روزه بگیرد و اگر روزه بگیرد باطل است مگر در صورتی که 

ضرر نداشته و قصد قربت کرده باشد.

»کرمان امروز« حکم روزه در ماه مبارک رمضان در شرایط شیوع بیماری کووید19 را بر اساس نظر مراجع تقلید، بررسی می کند؛

اگر خوف عقالیی وجود دارد روزه ساقط و قضای آن الزم است

سرویس علم و دانش کرمان امروز

 همانگونه که پژوهشگران رشته پزشکی برای مقابله با ویروس جدید کرونا 
در حال تالش برای دستیابی به دارو یا واکسن هستند، دانشمندان و مهندسان 
هم مدتی است برای یافتن سالحی دیگر که بتواند از میدان نبرد با بیماری 
می کنند.  همکاری  یکدیگر  با  بیاید،  بیرون  سربلند   COVID-19 همه گیر 
بتوانند تحصیل و کار  تا خیلی ها  باعث شد  اینترنت  گجت ها و شبکه جهانی 

خود را به صورت دورکاری و با ماندن در خانه انجام دهند.
 فناوری های مختلفی هستند که اکنون در بحران شیوع کرونا به داد انسان 
رسیده اند. بسیاری از کار های روزمره ما اکنون با استفاده از گوشی های هوشمند 
و بدون نیاز به خروج از خانه انجام می شود. در کنار این موارد و در این کارزار 
تاریخی و بی سابقه که حضور انسان ها بسیار پرمخاطره است، روبات ها می توانند 
این دستگاه های خستگی ناپذیر در زمانی  ایفا کنند. همچنین  نقشی بی بدیل 
که طرح هایی، چون فاصله گذاری اجتماعی اجرا می شود و مردم نمی توانند از 
ما  نیاز های  از  بسیاری  باوفا  مثل یک دوست  اسکان خود خارج شوند،  محل 
انسانی  شغل های  سارقان  به عنوان  مدت هاست  که  روبات ها  می کنند.  رفع  را 
کارآمد،  و  چابک  قهرمانان  به عنوان  فزاینده ای  به طور  اکنون  شده اند،  معروف 
برای ضد عفونی کردن مکان ها در جنگ علیه ویروس مرگبار کرونا مورد اعتماد 

قرار گرفته اند.
بیمارستان مجهز در  به طور موقت در یک  روبات ها  از  مدتی پیش، گروهی 
شهر ووهان از بیماران مراقبت می کردند. ووهان همان شهری است که شیوع 
بیماری COVID-19 از آنجا آغاز شد. یکی از این روبات ها که از سوی سازنده 
آن )شرکت CloudMinds( به اسم »Cloud Ginger« نامگذاری شده، 

کارهایی، چون سرو وعده های غذایی و تب سنجی را انجام می داد که اکنون هم 
در پکن و کالیفرنیا در حال فعالیت است.

فاصله ایمن برای درمان
دور  راه  از  را  بیمارستان صحرایی  یک  روبات های  کوچک  پزشکی  تیم  یک 
وصل  دستبند هایی  بیمارستان  این  بیماران  دست  مچ  به  می کردند.  کنترل 
اگرچه  می کرد.  ثبت  را  آن ها  حیاتی  عالئم  سایر  و  خون  فشار  که  بود  شده 
این بیمارستان هوشمند فقط به مدت چند روز به بیماران خدمات رسانی کرد، 
اما آینده ای را می توان پیش بینی کرد که در آن روبات ها به بیماران مبتال به 
بیماری های مسری خدمت کرده و کارمندان نظام سالمت از یک فاصله ایمن و 

بدون خطر، آن ها را هدایت می کنند.
یکی از مسائل عمده در مورد شیوع بیماری های عفونی، به حداقل رساندن 
بهداشتی  برای پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان مراقبت های  انواع خطرات 
با بیماران قرار دارند. اگر کادر درمانی هم بیمار  است که در تماس مستقیم 
شود، به این معناست که روند درمان برای بیماران با مشکل مواجه خواهد شد. 
تدروس آدانوم، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی می گوید: وقتی کادر درمانی 

در معرض خطر هستند، یعنی همه در معرض خطر هستیم.
گوانگ ژونگ یانگ، رئیس انستیتوی روباتیک پزشکی در دانشگاه جیائو تانگ 
شانگ های می گوید: روبات ها می توانند در شرایط خاص، مانند انجام آزمایش ها، 
جای پرسنل مراقبت های بهداشتی را بگیرند تا ببینند که آیا افراد به ویروس 
کرونا مبتال شده اند یا نه. این موضوع بسیار مهمی است؛ زیرا افرادی که به نظر 
می رسد کاماًل سالم هستند، ممکن است در واقع آلوده باشند و این بیماری را 

به دیگران منتقل کنند. او می گوید: عفونت خاموش بزرگ ترین مشکل است.
 راسل تیلور، متخصص رشته روباتیک در دانشگاه جان هاپکینز که یکی از 
نخستین روبات های جراحی را تولید کرده است، می گوید: روبات های پزشکی 

در بخش مراقبت های ویژه که خطر انتقال آلودگی در آن ها بسیار نگران کننده 
است، می توانند مفید باشند.

در  ابوال  به  مبتال  بیمار  یک  با  است  الزم  که  درمانی  کادر  مثال،  به عنوان 
ارتباط باشند، پیش از ورود به یک بخش پرخطر مانند ICU، باید از وسایل 
محافظت شخصی استفاده کنند و سپس در انتهای شیفت خود، آن تجهیزات 
را ضدعفونی، پاکسازی یا امحا کنند. اما این کار بسیار وقت گیر، خسته کننده 

و بالقوه خطرناک است.
تیلور می گوید: برای ارتباط با بیمار، وجود یک روبات که از راه دور هدایت 
می شود، می تواند به طرز چشمگیری به کاهش این خطرات کمک کند. از این 
گذشته، روبات ها از عوامل بیماری زای بیولوژیکی مصون هستند و می توانند با 

مواد شیمیایی قوی ضد عفونی شوند.
مقرون به صرفه بودن روبات ها

آمریکا  مصرف کنندگان  تکنولوژی  انجمن  تحقیقات  مدیر  روهرباف،  لزلی 
صنعت  در  نوآوری  که  است  شده  باعث  کرونا  ویروس  همه گیری  می گوید: 
به  که  داریم  قرار  دوره ای  در  ما  بگیرد.  به خود  بیشتری  سرعت  روباتیک 
آن ها  مزایای  به نظر می رسد  رو،  این  از  داریم؛  نیاز  تکنولوژی ها  این  از  بعضی 
سایر  و  سنسور ها  مصنوعی،  هوش  می گوید:  او  است.  بیشتر  هزینه هایشان  از 
امکانات تعبیه شده در روبات ها می تواند قیمت این دستگاه ها را افزایش دهد، 
همانطور که در اغلب دستگاه هایی که به آن ها وابسته هستیم، نیاز به افزایش 
سرعت و کیفیت اینترنت داریم. امروز، سرمایه گذاری در توسعه صنعت روباتیک 
و در  است  اگرچه گران  است؛  بزرگ  برف روب  برای یک  مانند سرمایه گذاری 
بیشتر سال استفاده نمی شود، اما وقتی با یک بارش سهمگین مواجه می شویم، 

ارزش آن مشخص می شود.
معاینه و مشاوره

در گروهی از بیمارستان های جهان ازجمله چند بیمارستان در تایلند، روبات ها 
برای مشاوره های پزشکی که از سوی پزشکان و از طریق ویدئوکنفرانس انجام 
می شود، با بیماران مالقات می کنند. بعضی از روبات های مشاور حتی می توانند 
کار های معمولی چک آپ مانند گوش کردن به صدای ریه بیماران را نیز انجام 
برای   BeamPro نام  به  روباتی  از  الکساندرا در سنگاپور  بیمارستان  دهند. 
تحویل دارو و غذا به بیماران مبتال به COVID-19 و آن دسته از افرادی که 
مشکوک به آلودگی به ویروس کرونا هستند و در اتاق های ایزوله قرار دارند، 
استفاده می کند. پزشکان و پرستاران می توانند این روبات را با استفاده از یک 
از  می توانند  همچنین  و  کنند  کنترل  است  بیمار  اتاق  از  خارج  که  کامپیوتر 
طریق یک صفحه نمایش و دوربین با بیماران گفتگو کنند. الکساندر ییپ، مدیر 
باعث کاهش  روبات  این  آنجا که  از  بیمارستان می گوید:  این  نوآوری سالمت 

تماس با بیماران می شود می تواند خطر ابتالی کارکنان ما را کاهش دهد.
 بررسی و ضد عفونی مکان ها

به گفته مرکز کنترل بیماری های آمریکا، دستگاه های روباتیک می توانند برای 
اسکن مکان هایی که احتمال وجود ویروس در آن ها هست، اعزام شوند؛ مانند 
ابتالی  از  Diamond Princess پس  کروز  کابین های کشتی  که  زمانی 
مسافران به بیماری بررسی شد. بیمارستان ها برای ضدعفونی از این دستگاه ها 
استفاده می کنند. ملیندا هارت، مدیر ارتباطات رسانه Xenex می گوید: »با 
هستیم.  روبه رو  اتاق  ضدعفونی کننده  روبات های  خرید  برای  تقاضا  افزایش 
روبات های LightStrike در بیش از 500 مرکز مراقبت های بهداشتی مورد 
فعالیت هستند  دائم مشغول  روبات هایی که  تعداد  اما  قرار گرفته اند،  استفاده 
داریم.  دنیا  سراسر  از  روبات ها  برای  بسیاری  تقاضا های  است.  افزایش  به  رو 
عالوه بر بیمارستان ها، مراکز مراقبت های فوری، هتل ها، سازمان های دولتی و 
شرکت های داروسازی هم برای تهیه آن با ما تماس می گیرند. به گفته بنیانگذار 
یک ماه  حدود  فرانسه  در   Shark Robotics گروه   ،Cyril Kabbara
ثبت سفارش  نیز  اکنون  و  آغاز کرد  را  آزمایش یک دستگاه ضد عفونی  پیش 

آن آغاز شده است.
 چشم انداز پیش رو

افق پیش رو برای استفاده از این نوآوری ها می تواند شامل هواپیما های بدون 
سرنشین مجهز به سنسور و دوربین باشد که برای اسکن اجتماعاتی که احتماال 
کرونا  ویروس  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  هستند،  مبتال  کرونا  ویروس  به 

باعث شده تا شرکت ها و محققان بیشتری به فکر ایده های نو و جدید برای 
انجام دادن کار ها از راه دور بیفتند. گروهی از دانشگاه South Australia با 
 Draganfly همکاری یک شرکت سازنده هواپیما های بدون سرنشین به نام
مشغول کار روی این پروژه هستند. جاوان سینگ شال، استاد دانشگاه می گوید: 
به  افراد مبتال  برای مشاهده مردم و شناسایی  از هواپیما های بدون سرنشین 
ویروس استفاده می شود. این کار می تواند بخشی از یک سیستم هشدار اولیه 
ویروس  به  منطقه  یک  در  تعداد  چه  که  شود  داده  تشخیص  اینکه  یا  باشد 
کرونا مبتال شده اند. گروه پژوهشی سینگ شال در حال کار روی الگوریتم های 
رایانه ای است که می توانند عطسه یا سرفه را تشخیص دهند و در ترمینال یک 
فرودگاه آن را اعالم کنند. همچنین با این الگوریتم ها می توان نبض و دمای 

بدن افراد را از فاصله دور اندازه گیری کرد.
 روبات تحویل غذا

در  می تواند  انگلیس  کینز  میلتون  شهر  در  روباتیک  دلیوری  سرویس  یک 
زمان متوقف شدن فعالیت ها در این کشور، با یک وسیله نقلیه کوچک خودران 
به ساکنان این شهر 200 هزار نفری برای تحویل غذا نقش آفرینی کند. یک 

استارتاپ تحویل خودران به نام
Starship Technologies در سال 2014 از سوی 2 بنیانگذار اسکایپ 
راه اندازی شد و این استارتاپ از سال 2015 اقدام به آزمایش روبات های خود 
کرد. این وسایل نقلیه کوچک، سفیدرنگ و 6 چرخ که در پیاده رو ها حرکت 
می کنند، بدون نیاز به راننده و فرد تحویل دهنده، محموله های کوچک را به 
ایده  این  می دهند.  تحویل  می کنند  فعالیت  شهر  در  که  کارکنانی  و  ساکنان 
طرح  که  زمانی  در  و  مارس  ماه  اواسط  در  تجاری  اقدام  نخستین  به عنوان 
شد.  اجرا  بود،  شده  آغاز  کرونا  ویروس  شیوع  به علت  اجتماعی  فاصله گذاری 
 Deliveroo-style Starship اپلیکیشن  می توانند  شهر  این  ساکنان 
Deliveries را دانلود کنند تا مواد غذایی پخته شده و سفارش های کوچک 
از سوپرمارکت ها را که داخل این روبات ها قرار داده می شود، خریداری کنند و 
در محل مورد نظر تحویل بگیرند. سام کروکس، شهردار میلتون کینز می گوید: 
را جدی  اسکان خود  از محل  نشدن  به خارج  مربوط  مردم دستورالعمل های 
مردم  زیرا  بود؛  الزم  و  بجا  کاماًل  روباتیک  تحویل  موضوع  بنابراین  گرفته اند؛ 

می توانند بدون حضور در خیابان ملزومات خود را سفارش بدهند.
 اندی کرتیس، رئیس بخش عملیات Starship می گوید: ما از 2 سال پیش 
که فعالیت خود را در میلتون کینز آغاز کردیم، شاهد تقاضا های بسیاری بودیم. 
ما خوشحالیم که هم ساکنان و هم افراد شاغل می توانند با هزینه ای مختصر از 
مزایای این ایده بهره مند شوند. مدیران این شرکت روباتیک می گویند: تقاضا در 
روز های گذشته زیاد بوده است و قصد داریم این سرویس را در آمریکا و سراسر 
فروشگاه های  با  ما  می گوید:  شرکت  این  سخنگوی  دهیم.  توسعه  انگلستان 
تا  بوده ایم  مواد غذایی، رستوران ها و سایر شرکت های تحویل کاال در تماس 
این روبات ها در سراسر دنیا بیش  امروز  به  تا  از روبات های ما استفاده کنند. 
از 100 هزار مورد را تحویل مشتریان داده اند و بیش از 800 هزار کیلومتر را 
طی کرده اند. او می گوید: ما برای حفظ امنیت مشتریان و کارکنان خود، هر 
کاری را انجام می دهیم. همه فرایند های ضد عفونی از سوی کارشناسان بررسی 
همه  به  آسان  و  ایمن  رسانی  یک خدمات  از  اطمینان  برای  ما  و  است  شده 
مردم، تمامی پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده ایم. بدون روبات ها، به تعداد 
بیشتری از مردم در زنجیره تأمین ملزومات نیاز داریم و از آنجا که انسان منبع 

اصلی انتقال ویروس است، استفاده از روبات ها این خطر را کاهش می دهد.
رقبا و انتقادات از روبات دلیوری

کرده  کار  این  به  اقدام  که  است  استارتاپ هایی  از  یکی  تنها   Starship
این  شده اند.  عرصه  این  وارد  هم  آمازون  مانند  بزرگ تری  شرکت های  است. 
واشنگتن  ایالت  در   Scout روبات های  راه اندازی  در حال  غول خرده فروشی 
است. اما به کارگیری این روبات ها بدون بحث و جدل هم نبوده است. مشخص 
شده است که برخی از رقبا از سیستم های اتوماتیک کمتری نسبت به آنچه 
به نظر می رسد، برخوردارند. همچنین افزایش روبات ها منجر به درگیری هایی 
را  آن  منتقدان  که  به طوری  است؛  شده  پیاده رو ها  از  استفاده  حق  مورد  در 

»خصوصی سازی پیاده رو« توصیف کرده اند.
منبع: روزنامه همشهری
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