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روزان هم  یادداشت: 

به رنگ مهتاب 

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

مدیرعامل گهرزمین:  

جهش تولید با سخت کوشی 

کارگران محقق می شود

نگاهی به زندگی  سیمین دانشور

 نویسنده معروف ایرانی

چگونه کسب و کار خود را 

در شرایط بحرانی رونق دهیم؟
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رئیس اتاق اصناف کرمان:

همکاری ۹۰ درصدی

کرمان  واحدهای صنفی 

کرونا با ستاد مقابله با 

نگاهی به زندگی و آثار
 دکتر محمد معین؛

بزرگ مردی 

از سالله»فرهنگ«

متن در صفحه دوم

استاندار کرمان:
پیش بینی شده امسال ۱۱۰ واحد

 تولیدی غیرفعال استان فعال شود

کرونا در استان: گزارش »کرمان امروز« از هشدار علوم پزشکی درباره موج جدید 

وضعیت کرمان سفید نیست 
متن کامل در صفحه سوم

    شاید وضعیت سفید در برخی از نقاط کشور وجود داشته باشد، اما به گفته مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی استان هیچ جای کرمان در وضعیت سفید قرار ندارد و روند کاهشی در آمار مبتالیان دیده نمی شود و در 
چند روز اخیر هم بیماری سیر صعودی به خود گرفته است. شواهد و قرائن نشان می دهد آنچه مدیر گروه بیماری های دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به آن هشدار داده است، دیر یا زود در کرمان رخ می دهد 

مگر اینکه تعارفات را کنار بگذاریم و تا دیر نشده فکری برای ساماندهی اسف بار و خطرناک خیابان ها و مراکز عمومی شهرهای استان اندیشیده شود واال فاجعه در کمین است و...
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مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان خبر داد:

ثبت نام ۲۱ هزار نفر در استان کرمان 

در طرح اقدام ملی مسکن

متن در صفحه هشتم

شهردار کرمان تأکید کرد:

ضرورت 

سرعت بخشیدن 

به پروژه های عمرانی

کرمان  شهر 

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

  شیوه و زمان امتحانات پایان سال مقاطع تحصیلی
  پرداخت دیه، تاوان قتل شوهر

  بار پیاز با بوی تریاک 
  توزیع ماسک میان کارگران  در سیرجان

  پژوهش تازه دانشمندان درباره ماندگارِی کرونا
  دزد بدشانس، کتک مفصلی خورد و جان باخت!

اخبار ایران، جهان و حوادث:

روایت »کرمان امروز« از دردسرهای معلمان و والدین
 درباره استفاده از سامانه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش:

به داد گرفتاران »شاد« برسید !

آگهی دعوت به همکاری آگهی مزایده

شرکت شهرک های صنعتی کرمان، وکال و موسسات حقوقی را به منظور انجام امور مربوط به وصول مطالبات از طریق 
مصاحبه به همکاری دعوت می نماید.

متقاضیان می توانند مدارک و رزومه خود را حداکثر تا تاریخ 99/2/15 به مدیریت حقوقی و امور قراردادهای شرکت 
شهرک های صنعتی واقع در کرمان - بلوار شهید عباسپور - میدان عاشورا )شرکت شهرک های صنعتی( تحویل نمایند.

مدارک مورد نیاز: 
1 - تصویر صفحات شناسنامه 

2 - تصویر کارت ملی  3 - تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت 
4 - تصویر مدرک تحصیلی و اساسنامه موسسات حقوقی 5 - رزومه کاری 

ی
جاز

اح
هم

س: 
عک

یک شرکت معتبر تولید کننده
 تابلوهای برق صنعتی در کرمان 

جهت واحد فروش 
به یک نفر مهندس برق خانم 

 ومسلط به زبان انگلیسی نیاز دارد
از واجدین شرایط تقاضا دارد رزومه کاری خود 

را به شماره واتس آپ 09132404702 و یا ایمیل 
kermanvoltage@gmail.com ارسال نمایند.

استخدام 
فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند
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اخبار استان

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

خبر
شهردار کرمان تأکید کرد:

ضرورت سرعت بخشیدن به پروژه های 

عمرانی شهر کرمان

شهردار کرمان بر ضرورت سرعت بخشیدن به پروژه های عمرانی شهر کرمان 
تأکید کرد.

پروژه های  بررسی  جلسه  در  عالم زاده  سیدمهران  کرمان آنالین،  گزارش  به 
عمرانی شهر کرمان که با حضور شهردارن مناطق پنج گانه و مدیران شهرداری 
برگزار شد، ضمن تأکید بر سرعت بخشیدن به پروژه های شهری تصریح کرد: 
تمام  بلکه  شد؛  نخواهد  اجرا  تشریفات  ترک  طریق  از  پروژه ای  هیچ  امسال، 

پیمانکاران باید در مناقصه شرکت کنند.
وی با تأکید بر این که الزم است اسناد مناقصه هرچه سریع تر آماده شود، گفت: 
هر شهردار منطقه یا معاونی کوتاهی کرده و نتواند کار انجام دهد، اعتبار آن 

حوزه حذف و به مناطق یا معاونت های دیگر واگذار می شود.
شهردار کرمان تصریح کرد: شهردارن مناطق از امروز به مدت دوماه فرصت 
تا برای پروژه ها مشاور گرفته و هزینۀ پروژه ها را برآورد کنند؛ چراکه  دارند 
پروژه ها  باید هرچه زودتر  بنابراین،  نیستند؛  بزرگ  پروژه های مناطق چندان 

طراحی و اسناد مناقصه آماده شود.
عالم زاده افزود: قطعاً وقتی زمان بندی پروژه ها مشخص باشد، پیمانکاران برای 

انجام کار تشویق می شوند.
وی ادامه داد: همچنین سعی می کنیم سهم نقدی، بیشتر و تهاتری، کمتر شود 

تا تمایل پیمانکاران برای حضور در مناقصه ها افزایش یابد.
از  بزرگ،  پروژه های  اجرای  برای  است  بهتر  این که  بیان  با  کرمان  شهردار 
ظرفیت بخش خصوصی که توانایی و تخصص الزم را دارد، استفاده کرد، به 
استفاده از مشاوران صالحیت دار هم تأکید کرد و گفت: این که طرحی از مشاور 

گرفته شود، اما به روش دیگری عمل شود، درست نیست.
معامالت شهرداری مالک  آیین نامۀ  نیز،  انتخاب مشاور  برای  افزود:  عالم زاده 

عمل است.
به  نسبت  را  کار  که  دارد  وجود  ضوابطی  آیین نامه،  این  در  داد:  ادامه  وی 
معامالت دولتی راحت تر کرده است؛ زیرا در پروژه های دولتی ضرورت دارد که 
با مهندسان مشاور ذی صالح مذاکره شود؛ درحالی که در شهرداری و براساس 
شهرساز  و  معمار  مهندس  با  می تواند  شهردار  شهرداری،  معامالت  آیین نامۀ 
قرداد ببندد که هزینۀ کار کمتر و سرعت کار بیشتر است و به استعالم هم 

نیاز ندارد.
را  خوب  مشاوران  باید  مناطق  شهرداران  این که  بر  تأکید  با  کرمان  شهردار 
شناسایی و با بررسی سوابق، فرد ذی صالح را انتخاب کنند، گفت: به طور قطع 
پاسخ گوی انتخاب مشاور، شهردار منطقه است؛ بنابراین، باید تجربه و سوابق 

کار را با دقت بررسی کرد.
عالم زاده ساخت پارک با رویکرد بافت تاریخی را نیز ضروری دانست و گفت: 
این پارک ها باید در حد امکان در محدودۀ بافت تاریخی ساخته شود؛ زیرا اگر 
بخواهیم به بافت تاریخی تحرک و زندگی بدهیم، باید در این بخش از شهر 

بیشتر تالش کنیم.
بنابراین،  نیاز داریم؛  به مشاور  نیز  پارک های کودک  برای ساخت  افزود:  وی 
بهترین  انتخاب  و  یک دیگر  با  طرح ها  مقایسۀ  مشاوران،  ظرفیت  از  استفاده 

طرح، ضروری است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان

 کرمان خبر داد:

ثبت نام ۲۱ هزار نفر در استان کرمان 
در طرح اقدام ملی مسکن

 
دوم  مرحله  های  نامی  ثبت  گفت:  کرمان  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
طرح اقدام ملی مسکن در حال پاالیش است و احتماال ۳۰ درصد آنها واجد 
استان  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  جلسه  در  زاده«  حاجی  »علی  باشند.  شرایط 
کرمان اظهار کرد: در برنامه اقدام ملی مسکن در شمال استان کرمان ۱۵ هزار 
واحد مشخص شده که طی دو مرحله ۲۱ هزار نفر ثبت نام کردند و پاالیش 

در حال انجام است.
وی با بیان اینکه از ۱۰ هزار نفر ثبت نام مرحله اول قریب به ۳۰۰۰ نفر واجد 
حال  در  مسکن  بنیاد  با  کار  و  انجام شده  زمین  تخصیص  که  بودند  شرایط 
پیگیری شده است تصریح کرد: ثبت نامی های مرحله دوم نیز در حال پاالیش 

است و احتماال ۳۰ درصد آنها واجد شرایط باشند.
بازآفرینی  طرح  کرد:  بیان  ادامه  در  کرمان  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
شهری از سال ۹۷ آغاز شده و در دو سال ۹۷ و ۹۸ مبلغ ۹ میلیارد تومان از 

محل تبصره ۱۸ برای پروژه ها و بحث تملک استفاده کردیم.
حاجی زاده با اشاره به تسهیالت بافت فرسوده گفت: سهمیه اولیه سال ۹۸ 
تعداد ۷۰۰ واحد در این بخش بود که به دلیل عدم استقبال تنها ۴۸۰ واحد 

از تسهیالت یارانه ای ۹ درصدی استفاده کردند.

مدیرعامل گهرزمین:  

جهش تولید با سخت کوشی 

کارگران محقق می شود
 

مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین در آستانه روز کارگر ضمن تبریک فرا 
رسیدن این روز به کارگران، نیروی انسانی مجرب را به عنوان محرک اصلی 
تولید دانست و گفت : جهش تولید با سختکوشی کارگران محقق خواهد شد.

کار  روزجهانی  ماه  اردیبهشت   ۱۱ : پیامی گفت  انتشار  با  پوریانی  اکبر  علی 
زحمتکش  و  بزرگ  جامعه  بزرگداشت  و  احترام  به  که  است  روزی  کارگر،  و 

کارگران عرصه گیتی نامگذاری گردیده است.
وی در پیام خود آورده است: بر هیچ کس پوشیده نیست که تالش و کوشش 
و  تالش  حاصل  داریم  هرچه  و  است  زندگی  و  حیات  بقای  عامل  کارگران، 

مجاهدت و جانفشانی این عزیزان می باشد.
پوریانی از کار و کارگر به منزله دو بازوی بزرگ رشد، رفاه، آسایش و امنیت 
ملت ها یاد کرده و اظهار کرد: با سختکوشی و ممارست کارگران عزیز است 

که روح زندگی و نشاط در جوامع، جاری و ساری است.
وی ضمن تبریک تقارن هفته کار و کارگر با ماه مبارک رمضان تصریح کرد: بر 

دستان یکایک کارگران عزیز و تالشگرمان بوسه  می زنم.
پوریانی گفت : بی شک تمامی رکوردهای غرورآفرین و همچنین موفقیت های 
بدست آمده ای که موجب تمایز شرکت سنگ آهن گهرزمین شده است همه، 
ثمره تالش دلسوزانه و خالصانه کارگران غیور و زحمت کش این شرکت می 
باشد. پوریانی به احترام این مقام و جایگاه واال، چنین مناسبت فرخنده ای 
را محضر کارگران و این قهرمانان و حماسه آفرینان عرصه صنعت و معدن به 
خصوص کارگران شریف مجموعه  بزرگ سنگ آهن گهرزمین تبریک گفته و 
اظهار امیدواری کرد که با تالش و کوشش همیشگی و با استعانت از خداوند 
متعال و باری تعالی شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر میهن عزیز و ایران 

اسالمی مان باشیم و پرتالش تر از گذشته در تحقق جهش تولید بکوشیم .

کرمان - رئیس اتاق اصناف کرمان گفت: در حال حاضر اکثر واحدهای 
رعایت  به  ملزم  و  اند  کرده  اخذ  بهداشتی  کد  کرمان  استان  صنفی 

پروتکل های بهداشتی هستند.
از  صنفی  واحدهای  اکثر  گفت:  مهر  به  زمینه  این  در  جعفری  یوسف 
از  را  فعالیت خود  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  ماه  اردیبهشت  سوم 

سر گرفته اند.
و  مسقف  بازار  کرونا  با  مقابله  استانی  ستاد  اعالم  طبق  داد:  ادامه  وی 
اینکه  ضمن  باشند،  داشته  فعالیت   ۲۱ ساعت  تا  می توانند  پاساژها 
فعالیت های آرایشگاه های مردانه و زنانه با رعایت پروتکل های بهداشتی 

بالمانع است.
جعفری ادامه داد: اما همچنان برخی صنوف مانند مراکز بازی و تفریحی، 
گیم نت ها، قهوه خانه ها، چایخانه ها و تریاها، گرمابه ها، استخرها، تاالرهای 
پذیرایی، روز بازارها، نمایشگاه ها و باشگاه های ورزشی همچنان تعطیل 
است. همچنین فعالیت رستوران ها، اغذیه فروشی ها، طباخی ها و فست 

فودها صرفاً به صورت بیرون بر مجاز است.
رئیس اتاق اصناف کرمان با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد واحدهای 
صنفی کرمان از مصوبات ستاد استانی کرونا تمکین کرده اند، افزود: در 
این مدت اصناف همکاری خوبی برای حفظ سالمت جامعه داشته اند که 
جا دارد از آنها تشکر کنم. البته مواردی از تخلف )حدود ۷ درصد( هم 

مشاهده شده که با همکاری اماکن با آنها برخورد شده است.
وی گفت: با توجه به افزایش ساعت کاری بازار مسقف و پاساژها تا ساعت 
۲۱ شب؛ مأموران ما بعد از این ساعت فعالیت اصناف را رصد می کنند و 

در صورت تخلف برخورد الزم انجام می شود.
کرد:  اظهار  صنفی  واحدهای  بهداشتی  مجوز  اخذ  خصوص  در  جعفری 
بود که  باال دارای اشکاالتی  ترافیک  به دلیل  ابتدا سایت اعالم شده  در 
سعی شد این مشکل از طریق اتحادیه ها رفع شود. در حال حاضر اکثر 
شیشه های  پشت  و  کرده  اخذ  را  بهداشتی  کد  استان  صنفی  واحدهای 

مغازه هایشان نصب کرده اند.
رئیس اتاق اصناف کرمان یادآور شد: اصناف برای دریافت کد بهداشتی 
باید یکسری تعهدات بدهند و بر این اساس استفاده از ماسک، دستکش و 

ضدعفونی کردن سطوح اجباری است و باید حتماً رعایت شود.
وی در خصوص اعمال پروتکل های بهداشتی در واحدهای صنفی عنوان 
صنفی  واحدهای  در  قبول  قابل  صورت  به  بهداشتی  پروتکل های  کرد: 
اختیار  در  و  شده  تهیه  سطوح  گندزدایی  محلول های  می شود؛  رعایت 

اتحادیه و سپس زیر مجموعه ها آنها قرار داده شده است.
جعفری با اشاره به اینکه در زمینه تأمین ماسک و دستکش مشکالتی 
توزیع شده  واحدهای صنفی  بین  و  تهیه  توان  وجود داشت که در حد 
صاحبان  به  مغازه ها  در  ازدحام  از  جلوگیری  منظور  به  افزود:  است، 

واحدهای صنفی اعالم شده که برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی میزی 
در ورودی واحد خود قرار دهند. مشتریان باید بیرون از واحدهای صنفی 

حضور داشته باشند و به نوبت وارد مغازه شوند.
به  یکدیگر  از  افراد  متر  دو  تا   ۱.۵ فاصله  رعایت  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
این  در  مردم  است  نیاز  گفت:  کرونا  بیشتر  شیوع  از  جلوگیری  منظور 
زمینه همکاری داشته باشند و سعی کنند به نوبت وارد مغازه ها شده و 

خریدشان را انجام دهند.

ایسنا/کرمان استاندار کرمان با بیان اینکه انتظاری که از پنجره 
واحد سرمایه گذاری داشتیم، برآورده نشد گفت: اگر اعتقاد 
داریم یکی از عوامل جهش تولید، پنجره واحد است، باید به 

صورت جدی عمل کنیم و اگر بتوانیم پنجره واحد الکترونیکی 
را فعال کنیم، موفقیت خیلی بزرگی است و باید انجام شود و 

در غیر این صورت پنجره واحد فیزیکی را دنبال کنیم.
مقاومتی  اقتصاد  ستاد  جلسه  در  فدائی«  دکتر»محمدجواد 
استان کرمان اظهار کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان 
که  کرد  می  دنبال  را  مختلفی  موضوعات  گذشته  سال  در 
شامل برنامه های ارسالی از مرکز، برنامه های اقتصاد مقاومتی 
تنظیم شده در استان، برنامه معین های اقتصادی، تصمیمات 
موردی و ... بوده که محوریت این برنامه و پروژه ها رونق تولید 

بوده است.
با محوریت  ها  برنامه  و  کارها  امسال همه  اینکه  بیان  با  وی 
جهش تولید دنبال می شود، افزود: جهش تولید در اقتصاد به 

معنای سرعت است و باید سرعت کارها بیشتر شود.
فدائی تصریح کرد: پیش بینی شده امسال ۱۱۰ واحد تولیدی 
غیرفعال استان کرمان را فعال کنیم که سه برابر سال گذشته 

این عدد  به  توانیم  استان می  توانائی های  براساس  و  است 
برسیم.

استاندار کرمان با اشاره به حدود دو سال تالش برای پنجره 
واحد سرمایه گذاری بیان کرد: قصد داریم به قانون عمل کنیم 
و اواخر سال ۹۶ کار را در معاونت اقتصادی استانداری آغاز 
کرده ایم و بنا بر این است که زمان صدور مجوزها را کاهش 
بدهیم و مشخص شد بعضا زمان های طوالنی حدود یک سال 

را)در صدور مجوز( می توان به دو هفته کاهش داد.
فدائی اظهار کرد: در بخش های مختلف پروژه هایی طراحی 
شده اما مشکالتی از جمله عدم همکاری بانک ها در پرداخت 

تسهیالت وجود دارد.
استاندار کرمان در پایان با اشاره به مشخص نبودن وضعیت 
نباید  گفت:  ملی  اقدام  مسکن  برق  و  آب  های  زیرساخت 
انجام شود و احداث مسکن بدون  کار بدون حساب و کتاب 

زیرساخت ها، مردم را گرفتار می کند.

سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان 
کرمان گفت: حدود ۹۳ هزار خانواده ی آسیب دیده از کرونا در این استان 
شناسایی شدند که از این تعداد ۹ هزار و ۳۰۰ خانوار زیر پوشش جامعه 

ورزش و جوانان قرار گرفت.
محبوبه  جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
و  ورزش  اداره کل  امور جوانان  و  فرهنگی  معاونت  زمانی، سرپرست  نژاد 
جوانان استان کرمان در چهارمین جلسه هماهنگی رزمایش استانی »همت 
جوانان،  و  ورزش  مدیرکل  پاریزی  حضور  با  که  مومنانه«  کمک  جوانانه، 
قهرمانی،  ورزش  گروه  رئیس  بلوردی  ورزش،  امور  توسعه  معاون  مرادی 
باشگاه ها در محل  و  نماینده خیران  و  رویگر دبیر مجمع خیرین ورزشی 
دنبال  به  گفت:  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  جلسات  سالن 
شیوع کرونا در کشور و با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر 

کار مومنانه برای هموطنان محروم، وزیر ورزش و معاونت جوانان در این 
زمینه بیانیه ای صادر کردند تا جامعه ورزش و جوانان در کنار هم بتوانند 
از  بتوانیم یکسری  این زمینه  و در  باشند  را داشته  یک مشارکت مردمی 

خانواده های محروم را تحت پوشش بگیریم.
 او با اعالم اینکه حال اجتماعی جامعه )هم از نظر اجتماعی و هم از نظر 
اقتصادی( خوب نیست، افزود: به دنبال بحران به وجود آمده و در پی آن 
مشکالت اقتصادی مشاغل و تعطیلی آنها، حدود ۹۳ هزار خانواده ی آسیب 
دیده از کرونا در استان کرمان شناسایی شدند که از این تعداد ۹ هزار و 
۳۰۰ خانوار به منظور تحت پوشش قرار گرفتن و اهدای بسته های معیشتی 

به جامعه ورزش و جوانان سپرده شدند.
خانوار های  شناسایی  بحث  در  جوانان  سمن های  کرد:  تصریح  نژادزمانی 
محروم تالش کردند، افراد زیر پوشش از کسانی باشند که از کمیته امداد و 

بهزیستی کمک نگرفته باشند بنابراین برای هر شهرستان مشخص کردیم 
که چه تعداد خانوار از این ۹ هزار و ۳۰۰ تا را پوشش دهیم.

 او بیان کرد: تاکنون یک شماره حساب از سوی یکی از سازمان های مردم 
نهاد اعالم شده تا به منظور جمع آوری کمک های نقدی در اختیار مردم 

و خیران قرار گیرد.
سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان 
کمک های  آوری  جمع  منظور  به  کرمان  جوانان  خانه  پایگاه  از  کرمان 
غیرنقدی خبر داد و گفت: پیگیر هستیم دو پایگاه دیگر به آن اضافه کنیم.

این  با مشارکت ملی  این هستیم  به دنبال  اکنون  افزود: هم  نژادزمانی   
خیران  و  جوانان  و  ورزش  جامعه  کنار  در  و  دهیم  انجام  را  همپوشانی 
نیازمندان گام های موثری را  به  در ماه مبارک رمضان به منظور کمک 

برداریم.

رئیس اتاق اصناف کرمان:

همکاری ۹۰ درصدی واحدهای صنفی کرمان با ستاد مقابله با کرونا

استاندار کرمان:

پیش بینی شده امسال ۱۱۰ واحد تولیدی غیرفعال استان فعال شود

شناسایی ۹۳ هزار خانوار آسیب دیده از کرونا در کرمان

www.teetr. ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

 

  (99-02) فییک یابیارز یآگه راخوانف 
  .دینما برگزار  لیذ طیشرا با را ،  ای مناقصه  دارد نظر در کرمان استان گاز شرکت

عالم آمادگی مه انسبت به تهیه نا یآگه نوبت نیاول درج زمان ازدر صورت تمایل به شرکت در مناقصه می توانند  یرانیا یحقوق اشخاص یمل شناسه یدارا طیشرا واجد داوطلبان

 ر)د هیشعبان  اهر چهار با بیاد راه سه فاصل حد -بهمن  22در بلوار  یرخانه شرکت گاز استان کرمان واقعیا تحویل آن به دب 33239661و فاکس آن به شماره امور قراردادها به 

 درس آبه  مناقصات یرسان اطالعملی  گاهیپاسایت  نیز  از  را یفیک یابیارز اقدام و دفترچه استعالم (  15-7  ها چهارشنبه و 16-7  شنبه سه تا شنبه یادار ساعات

http://iets.mporg.ir پس از تاریخ  یمیتقو روز  14 تا حداکثر و لیتکمجهت هر مناقصه بصورت جداگانه تهیه، تنظیم و   را  ازین مورد مدارک ، آن مفاد به توجه با و افتیدر

 و یـنـفــ تهیکم توسط گران مناقصه یفیک یابیارز به منوط مناقصه اسناد عیتوز است یهیبد. ندینما میتسلشرکت گاز استان کرمان رخانه دبی ،بهچاپ آخرین نوبت آگهی 

 جهت ستیاب یم انیمتقاض (یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه)نوع تضمین شرکت در مناقصه : . باشد یم یبازرگان

 یرسان اطالع گاهیپا تیسا در نام ثبت به نسبتالزاما  و مراجعه http://iets.mporg.ir مناقصات یرسان اطالع گاهیپا و www.nigc-kerman.ir تیسا به شتریب اطالعات کسب

 .ندینما اقدام مناقصات

 کد فراخوان 1399.361 شماره مجوز 9/2/99 تاریخ چاپ نوبت اول 270 (روزمدت زمان اجرا)

 069/234/3 000/000/509 مبلغ تضمین)ریال( 10/2/99 تاریخ چاپ نوبت دوم یک تعداد مرحله

  کیلومتر 26که توزیع روستاهای استخروییه و چناروییه به طول تقریبی اجرای شب موضوع :

 روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

نوبت دوم
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به رنگ مهتاب 

یادگاری  خود  با  هایت  حرف  دفتر  از 
با  را  ام  تنهایی  تا  ام  آورده  بسیار  های 
آهنگ کالمت سرکنم و الزم نباشد که 

برای بیدار ماندن چوب کبریت میان چشم هایم بگذارم. 
تو بهترین دلیل برای زنده ماندن و تاب آوردن هستی. تو 
خلق شده ای تا هزارانی همچون من در خوبی ها و حرف 
های قشنگت غرق شوند. بس که احوال شلوغ و روزگار 
پرشتابی داری حق داری که گاهی حرف و عملت با هم 
مساوی نباشند حق داری که مرا و دلهره هایم را با دروغ 
دروغ  از  ولی  من  بسپاری.  فراموشی  به  مصلحتی  های 
های خود می ترسم و عذاب راه زندگی ام را می بندد. 
تو ولی حتی اگر بخواهی هم حرف هایت آدم را دلتنگ 
گاهی  اند.  گرفته  مصلحت شکل  مبنای  بر  و  کند  نمی 
آنقدر تقاضای دنیا از تو زیاد می شود که کار از دستت 
خارج می شود وگرنه تو هم به دروغ های مصلحتی که 
را در  و همسفرت  نداری  اعتقادی  نیستند  بیش  دروغی 
دشت زندگی تنها نخواهی گذاشت. حق را به تو داده و 
از بهانه هایت رنجور نمی شوم وجدانم اجازه نمی دهد 
برفگیر  در  مسیرت  تو که گاهی  فکر کنم  بد  تو  به  که 
زندگی نامشخص است. تو تمام خاطره های نامعلوم منی 
که مرا به زندگی وصل می کند ولی دلیل اتفاقش را نمی 
بیاورد.  ام که دوام  بوده  دلیلی  دانم همواره در آرزوی 
شاید تو نقطه ی اتصالم به زندگی باشی ولی اینکه باشی 
و نباشی دردناک است. از بس که مجذوب بوده ام به 
تو وعده ی رهایی داده ام اما آنقدر در تو  غرق شده ام 
که ناخواسته در من حبس شده ای با غصه ام اشک می 

ریزی و با خنده ام دلواپس می شوی.
در چشم هایت رنگ مهتاب است جاری
ما را به جای چشمه ساران دوست داری 

پروازهایت بال و پر از عشق دارد 
گاهی به روی بال خود پا می گذاری 

به قلم 
مهناز سعید 

آگهی فقدان سند مالکیت
نماینده  عنوان  به  کرمی  محمدمهدی  آقای  اینکه  به  نظر  احتراما 
شرکت بازرگانی بارزپخش کرمان شماره ثبت تاریخ ثبت دارای شماره ملی 
 2 بخش  اصلی   3980 از  فرعی   68 پالک  ششدانگ  مالک   10860557430
کرمان موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 755191 سری ب سال 90 
که در صفحه 189 دفتر امالک جلد 74 ذیل شماره 7120 و مازاد دارد رهنی 
شماره 96774 مورخ 96/09/19 دفترخانه اسناد رسمی شماره 180 شهر تهران 
به مبلغ 8.000.000.000 ریال به  به نفع شرکت فومن شیمی  استان تهران که 
نفع  به  که   1391/06/04 مورخ   84428 شماره  رهنی  شده  ثبت  سال   5 مدت 
شرکت نوین شیمی به مبلغ  2 به مدت 2 ثبت شده صادر و تسلیم گردیده ضمن 
تسلیم  دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضا شده مدعی است سند مالکیت 
لذا  نموده  المثنی  مالکیت  و  درخواست سند  مفقود  به علت جابجایی  مزبور 
باستناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج 
ملک  به  نسبت  معامله  انجام  مدعی  تا چنانچه کسی  می شود  ذیل آگهی  در 
فوق الذکر یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس 
از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند واال پس از مدت مذکور 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: 99/2/10
74 م/الف

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

گزارش »کرمان امروز« از هشدار علوم پزشکی درباره موج جدید کرونا در استان:

وضعیت کرمان سفید نیست 

از ابتدای اردیبهشت ماه با شروع به کار مجدد بسیاری 
پاساژها  و  ها  فروشگاه  بازگشایی  و  اصناف  و  مشاغل  از 
نگرانی ها از آغاز موج دوم شیوع افزایش یافته است. این 
به  را   بازگشایی  این  مردم  از  برخی  که  است  حالی  در 
مسئوالن  گفته  به  بینند.  می  شرایط  عادی شدن  منزله 
نام  به  چیزی  اساسا  حال  زمان  در  کرمان  پزشکی  علوم 
عادی شدن شرایط وجود ندارد و انتظار می رود که فاصله 

گذاری اجتماعی کماکان مراعات گردد.
شاید وضعیت سفید در برخی از نقاط کشور وجود داشته 
باشد اما به گفته مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
و  ندارد  قرار  در وضعیت سفید  استان کرمان  هیچ جای 
روند کاهشی در آمار مبتالیان دیده نمی شود و چند روز 

اخیر هم بیماری سیر صعودی به خود گرفته است.
آیا موج دوم در راه است؟

های  دورهمی  که  زمانی  تا  کنند  فراموش  نباید  مردم 
خانوادگی، رفت و آمدهای غیر ضروری و رعایت نکردن 
ما  مهمان  همچنان  کرونا  باشد  داشته   ادامه  بهداشت 

خواهد بود.
مدیر گروه بیماری های دانشگاه علوم پزشکی کرمان با 
بیان این مطلب که موج جدید اپیدمی دور از انتظار نیست 
آمار  افزایش  شاهد  صنفی  واحدهای  بازگشایی  با  گفت: 

ابتالء به کرونا در استان هستیم.
صفر  کرد:  اظهار  مهر  خبرگزاری  به  شفیعی  مهدی 
گزارش شدن برخی از دانشگاه ها به این معنا نیست که 
این دانشگاه ها از وضعیت اپیدمی خارج شده اند یا اینکه 

بیماری در آنجا چرخه انتقال آن قطع شده است.
کمبود  دلیل  به  نمی توان  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
از  نبودن  صرفه  به  مقرون  و  زمانی  محدودیت  امکانات، 
همه افراد تست بگیریم، تصریح کرد: ما گروه های هدف 
خاصی را مدنظر قرار می دهیم و از آنها آزمایش می گیریم 
انتقال  دایره  شدن  قطع  معنای  به  آمار  شدن  صفر  لذا 

ویروس نیست.
شفیعی ادامه داد: از طرف دیگر ممکن است که یک فرد 

ناقل باشد اما جواب آزمایش اولیه اش منفی باشد چرا که 
آزمایش ها از ناحیه بینی و حلق گرفته می شود و چنانچه 
وجود ویروس در این نواحی ضعیف باشد، ممکن است که 
الزم  آموزش های  افراد  این  به  نباشد.  مثبت  اولیه  جواب 
داده می شود که با رعایت کردن توصیه ها چنانچه عالمت 

دار نشوند، ان شاءاهلل بهبودی پیدا می کنند.
به  اشاره  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
اینکه در دو هفته اخیر که شاهد باز شدن صنوف مختلف 
حال  در  استان  در  کرونا  ویروس  به  ابتالء  آمار  هستیم، 
زمان  اینکه  به  توجه  با  بازهم  داد:  ادامه  است،  افزایش 
ابتالی افراد ۱۴ روز است باید تا پایان هفته جاری صبر 

کنیم تا ببینیم نتیجه چه می شود.

از  دور  اپیدمی  جدید  موج  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
انتظار نیست، بیان کرد: چرا که سیاست بازگشایی صنوف 
مختلف به صورت گام به گام، الحاقیه ای تحت عنوان الزام 
رعایت نکات بهداشتی داشت که متأسفانه برخی صنوف 
علی رغم اینکه بارکد رعایت مسائل بهداشتی را دریافت 

کرده اند، اما باز هم رعایت نمی کنند.
کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بیماری های  گروه  مدیر 
همه  که  نیستند  زیاد  نظارتی  اهرم های  کرد:  تصریح 
صنوف را بررسی کنند، لذا به صورت رندمی این نظارت ها 

انجام می شود.
را  خودمراقبتی  باید  مردم  اینکه  به  اشاره  با  شفیعی 
داشته باشند، افزود: اصنافی که مجوز باز شدن صنوف را 

دریافت کرده اند، اگر رعایت نکنند، حق الناس محسوب 
شده و مدیون می شوند.

وضعیت کرمان سفید نیست
وی با بیان این مطلب که با توجه به آمار موجود، هیچ 
وضعیت سفیدی در استان وجود ندارد، اظهار کرد: آمار 
موجود در استان کرمان روند کاهشی ندارد و وجود نوسان 

در آمارها نشان از شکننده بودن وضعیت است.
از ماسک هم گفت: بحث  شفیعی در خصوص استفاده 
ازدحام جمعیت  که  است  زمانی  برای  ماسک  از  استفاده 
باال است یا هنگامی که در نزدیکی فردی قرار می گیریم 
که عالمت دار است و یا اینکه بیماری که از آن مراقبت 

می شود، باید از ماسک استفاده کنیم.
وی ادامه داد: در جلسات اداری و غیر اداری اگر فاصله 
افراد به اندازه یک و نیم متر باشد، تهویه هوا وجود داشته 
باشد، ضرورتی برای استفاده از ماسک وجود ندارد منتها 
باید مراقب دست هایمان باشیم و حتی االمکان از دست 

زدن به اشیا اطراف خودداری کنیم.
شفیعی با بیان این مطلب که برای برخی از کارمندان 
ما  کرد:  اظهار  است،  اجباری  و  ماسک جدی  از  استفاده 
الزام را مطرح کنیم  برای هیچ فردی نمی توانیم اجبار و 
را  توصیه ها  این  باید  برای حفظ سالمتی خود  فرد  بلکه 
ارباب  دارای  که  کارمندانی  طورکلی  به  لذا  بگیرد  جدی 
از  باید  بانک  کارمندان  همانند  هستند،  زیادی  رجوع 

ماسک استفاده کنند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه 
تعداد  و  کوچک  اتاق های  دارای  اداره های  خصوص  در 
کنند،  استفاده  ماسک  از  توصیه می شود  زیاد،  کارمندان 
آزمایشگاه  دارای  که  شهرستان ها  از  برخی  داشت:  بیان 
تشخیص کرونا هستند، آزمایش هایی را انجام داده اند اما 

ممکن است بعضاً مورد مثبت نداشته باشند.
سخن آخر

گروه  مدیر  آنچه  دهد  می  نشان  قرائن  و  شواهد 
به آن  نسبت   پزشکی کرمان  علوم  دانشگاه  بیماری های 
هشدار داده است، دیر یا زود در کرمان رخ می دهد مگر 
اینکه تعارفات  را کنار بگذاریم و تا دیر نشده فکری برای 
شهرهای  های  خیابان  خطرناک  و  بار  اسف  ساماندهی 
را خیلی  کرمان   تواند  می  دیگر  بار  کرونا   استان شود. 
سخت تر از دو ماه اخیر تعطیل کند اگر همینطور دست  

روی دست گذاشته شود.

   شاید وضعیت سفید در برخی از نقاط کشور وجود داشته باشد، اما به گفته مسئوالن 
دانشگاه علوم پزشکی استان هیچ جای کرمان در وضعیت سفید قرار ندارد و روند کاهشی 
در آمار مبتالیان دیده نمی شود و در چند روز اخیر هم بیماری سیر صعودی به خود 
گرفته است. شواهد و قرائن نشان می دهد آنچه مدیر گروه بیماری های دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان نسبت به آن هشدار داده است، دیر یا زود در کرمان رخ می دهد مگر 
اینکه تعارفات را کنار بگذاریم و تا دیر نشده فکری برای ساماندهی اسف بار و خطرناک 

خیابان ها و مراکز عمومی شهرهای استان اندیشیده شود واال فاجعه در کمین است و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

بیمه بیکاری به چه کسانی تعلق می گیرد ؟

سرویس اجتماعی کرمان امروز

بیمه بیکاری به چه کسانی تعلق می گیرد ؟ در تعریفی 
بهترین روش های جبران  از  یکی  را  بیمه  توان  ساده می 
خسارت در برابر حادثه ی دانست به نوعی که شرکت بیمه 
موظف است که پولی را به شخص یا شرکت بیمه شده برای 
بیمه های مختلفی  امروزه   . جبران خسارت پرداخت کند 
وجود داشته است که افراد می توانند از آنها استفاده نمایند 
که یکی از آنها بیمه بیکاری می باشد. اما سئوال اینجاست 
که این بیمه بیکاری به چه کسانی تعلق می گیرد؟ و در 
چه شرایطی افراد می توانند مشمول دریافت این نوع بیمه 

تامین اجتماعی باشند؟
آیا به ما بیمه بیکاری تعلق می گیرد؟

بیمه بیکاری به کارگرانی تعلق می گیرد که بیکار هستند 
که  افرادی  و  است  خاصی  شرایط  و  قانون  مطابق  ولی 
برخالف میل خودشان بیکار شده اند می توانند این بیمه را 
دریافت کنند . این بیمه می تواند به عنوان کمک خرجی 
برای کارگرانی باشد که از کارشان بیکار شده اند تا بتوانند 

در این دوران زندگیشان را تامین کنند.
ایران به عنوان سومین کشور خاورمیانه به شمار می رود 
که برای افرادی که تحت پوشش قانون کار و قانون تأمین  

اجتماعی هستند ، بیمه بیکاری را در نظر گرفته است.
بیمه بیکاری چیست ؟

بیمه  و  مشاغل  از  حمایت  کل  مدیر  های  گفته  طبق 
بیکاری وزارت کار ، حدود 223 هزار نفر از کارگران کشور 
که بدون اراده و میل خودشان از کارشان اخراج شده اند 
امار  این  از  نمایند که  بیکاری دریافت می  بیمه  مستمری 
ها حدود 53 هزار نفر به استان تهران تعلق داشته است. 
بیمه  مقرری  بیکاری  اول  روز  از  گوید  می  وی  همچنین 
بیکاری قابل پرداخت بوده و فقط به افرادی داده می شود 
که واقعا شغلشان را از دست داده باشند و بیکار شده اند.

در  افراد  از  که  است  کرده  سعی  همواره  اجتماعی  تامین 
حوزه های بیمه بیکاری حمایت های الزم را داشته باشند 
و در اصل این موضوع و فلسفه وجودی آن مرتبط به سال 
۱366 می باشد که این بیمه برای کارگرانی در نظر گرفته 

بر  تحمیلی  جنگ  از  که  هایی  خسارت  دلیل  به  که  شد 
کارگاه ها ، کارخانه ها و مرکزهای تولیدی ، شرکت ها و ... 

وارد شده بود ، شغلشان را از دست داده بودند.
یک  عنوان  به  بیکاری  بیمه  که  گفت  اینگونه  توان  می 
فرصت است تا کارگران در زمان بیکاری شان کمتر دچار 
کار   ، دوره  این  کردن  سپری  با  بتوانند  و  شوند  بحران 

جدیدی را برای خود جستجو نمایند.
چه کسانی می توانند بیمه بیکاری بگیرند؟

بیکاری  بیمه  و  از مشاغل  بیانات مدیرکل حمایت  طبق 
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ) کریم یاوری( ، افرادی 
می توانند بیمه بیکاری را دریافت کنند که مشمول قانون 
کار باشند و سابقه پرداخت بیمه آنها حداقل 6 ماه باشد ، 
الزم است بدانید کارگرانی که قصور کرده اند و مراجع آن 

را تشخیص داده باشند ، نمی توانند بیمه بیکاری بگیرند.
قانون  اساس  بر  کار  ادارات  وی  های  گفته  به  همچنین 
برقراری مقرری بیمه بیکاری و اثبات ارادی یا غیر ارادی  

اراده خودش  آن را تشخیص می دهند و اگر کارگری به 
بیکاری دریافت  بیمه  تواند  باشند می  از کار اخراج نشده 

نماید.
کار  وزارت  بیکاری  بیمه  و  مشاغل  از  حمایت  مدیرکل 
این  کارگر  به  ماه   ۱ گذار  قانون  که  است  گفته  اینگونه 
مهلت را میدهد که در این رابطه پرنده ی را تشکیل بدهد 
از  بعد  سریعا  که  کند  آماده  را  مستنداتی  و  ها  مدرک  و 
تشخیص در زمان 2 هفته ، بیمه بیکاری برای او پرداخت 

شود.
یاوری گفته است که کارگرانی که به این صورت مقرری 
دریافت می نمایند ، ایام دریافت مقرری جز سابقه کاری 
آنان خواهد بود که این زمان برای افرادی مجرد حداقل به 
مدت 6 ماه  و حداکثر 36 ماه خواهد بود و برای افرادی که 
متاهل هستند حداقل ۱2 ماه و حداکثر 50 ماه می باشد.

دریافت  در خصوص  که  های  عامل  ترین  اصلی  از  یکی 
باشد  می  اخراج  است  شده  مطرح  بیکاری  بیمه  مقرری 

به  و  است  نشده  بیکار  خودش  اراده  به   ، شده  بیمه  که 
عنوان مثال بین کارگر و کارفرما اختالفی به وجود آمده 
یا اینکه دیگر به این تعداد کارگر نیازی نبوده است. پس 
ترک  را  کارش  کارگر خودش  اگر  که  باشید  داشته  دقت 
کرده یا استعفا داده باشند و یا بیکاری او به دلیل تسویه و 
تمام شدن کار باشد ، این نوع های بیکاری شامل دریافت 
مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود. همچنین به کارگرانی که 
عالرغم میل خودشان بازخرید شده باشند ولی آماده کار 

باشند می توانند از مقرری بیمه بیکاری بهره مند گردند.
کارگری که اخراج شده باشد بعد از ۱ ماه این فرصت را 
داشته تا درخواست مقرری بیمه خود را به هیات های حل 
اختالف وزارت کار  اعالم کند.البته اگر عذر موجهی مثل 
بیماری و موارد این چنینی وجود داشته باشد این زمان به 
3 ماه نیز ممکن است.این زمان برای کارگرانی که حضور 
در جبهه یا خدمت سربازی مراجعه نمایند و کارفرما آنها 

را پذیرش نکند 2 ماه می باشد.
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فرهنگ و ادب

نگاهی به زندگی و آثار دكتر محمد معین؛

بزرگ مردی از سالله"فرهنگ"

نگاهی به زندگی  سیمین دانشور نویسنده معروف ایرانی

 سرویس فرهنگی كرمان امروز

اردیبهشت   نهم   دوشنبه ،  روز  معین ،  محمد  دكتر 
به  جهان  گشود.در شش   ه  .ش  در رشت  چشم    ۱۲۹۷
سالگی  مادر، وپنج  روز بعد نیز پدرش ، شیخ  ابوالقاسم  كه  
ازطالب  علوم  دینی  بود، را از دست  داد، از این  رو، تربیت  
او را جد پدری  اش ، شیخ  محمد تقی  معین  العلما كه  از 

روحانی های  بزرگ  وبه  نام  بود، برعهده  گرفت .
 دكتر معین ، تحصیل  خود را از مكتب  خانه  شروع  كرد 
وپس  از تغییر شیوه  ی  مكتب  خانه ای  به  مدرسه ، سال  
ششم  ابتدایی  را در رشت  .در سال  ۱۳۰۴ ودوره  ی  اول  
متوسطه  را درهمان  شهر، در سال  ۱۳۰۷ طی  كرد واز آن  
جهت  كه  كالس  پنجم  متوسطه  در رشت  دایر نشده  بود. 
از طریق  اداره  ی  معارف  گیالن ، به  همراه  چند نفر دیگر، 
انتخاب ، وبا پرداخت  مقرری  ماهانه  به  آن  ها، به  تهران  
متوسطه   دوم   ی   دوره   معین   ترتیب ،  بدین   شد.  اعزام  
را در رشته ای  ادبی ، در دبیرستان  دارالفنون  تهران  ودر 
سال  ۱۳۱۰ به  پایان  برد. وی ، سپس  در رشته  ی  ادبیات  
وفلسفه  ی  دارالعلمین  عالی  مشغول  به  تحصیل  شد ودر 
سال  ۱۳۱۳ لیسانس  خود را با نوشتن  رساله ای  به  زبان  
فرانسه  درباره  ی  " لوكنت  دولیل  " شاعر فرانسوی  قرن  

نوزدهم  وبنیان  گذار مكتب  ادبی  " پارناس  " اخذ كرد.
افسری   ی   دانشكده   ی   ماهه   شش   ی   دوره   استاد، 
احتیاط  را در شش  ماه  اول  سال  ۱۳۱۴ گذراند ودر مهر 
ماه  همان  سال ، به  عنوان  دبیر در اهواز مشغول  به  خدمت  
شد وبر اثر لیاقت ، پس  از سه  ماه  به  ریاست  دانشسرای  
شبانه  روزی  عالی  منصوب  گردید وضمن  عضویت  تحقیق  
اوقاف  استان  ششم ، به  ریاست  پیشاهنگی  وتربیت  بدنی  

این  استان  نیز برگزیده  شد.
وی  در همین  مدت  به  صورت  مكاتبه ای ، به  فراگیری ، 
قیافه شناسی ،  )خط شناسی ،  عملی   روان شناسی  
بلژیك   از آموزشگاه  روان شناسی  بروكسل   مغزشناسی (، 
پرداخت  .او، با تسلطی  كه  به  زبان  عربی  داشت ، كتاب  " 
علم  النفس  وآثاره  فی  التربیه  والتعلیم  " تالیف  استادان  
در سال   را   " امین   "و" مصطفی   الجارم   علی    " مصری  
۱۳۱۶ در اهواز چاپ  كرد، دكتر معین  در سال  ۱۳۱۸ 
ی   اداره   معاونت   تصدی   وضمن   شد  منتقل   تهران   به  
عالی ،  دانشسرای   در  تدریس   و  مقدماتی   دانشسراهای  
كه   فارسی ،  وادبیات   زبان   دكتری   ی   دوره   در  تحصیل  
شورای   تصویب   به    ۱۳۱۶ سال   در  آن   ی   اساسنامه 
دانشگاه  رسیده  بود را آغاز كرد وسرانجام ، روز سه  شنبه ، 

هفدهم  شهریور ۱۳۲۱، با گذراندن  رساله ای  تحت  عنوان  
" مزدیسنا وتاثیر آن  در ادبیات  فارسی  " به  عنوان  اولین  

دكترای  زبان  وادبیات  فارسی ، فارغ  التحصیل  شد.
 جلسه  ی  دفاعیه  ی  دكتر معین  با حضور دكتر علی  
اكبر سیاسی ، وزیر فرهنگ  وقت ، استاد پور داوود، استاد 
اساتید  از  وجمعی   بهار  الشعرای   ملك   رساله ،  راهنمای  
دانشگاه  ودانشجویان  وبا قرائت ، نظر كتبی  استادان  بدیع  
الزمان  فروزان  فر وفاضل  تونی  كه  به  دلیل  مسافرت  حضور 
نداشتند، برگزار گردید ورساله  ی  دكتر معین  با درجه  ی  
" بسیار خوب  " پذیرفته  وتصویب  شد.پس  از این  دكتر 
محمد معین  به  عنوان  دانشیار وسپس  در سمت  استاد 
ادبیات   دانشكده   در   " ادبی   متون   در  تحقیق    " كرسی  

ودانشسرای  عالی  به  تدریس  پرداخت  .
دكتر معین ، در همین  سال  ازدواج  كرد كه  حاصل  آن  
كنگره ها،  در  شركت   بر  عالوه   .استاد  بود  فرزند  چهار 
به   كه   ای   آشنایی   با  داخلی ،  علمی   ومجالس   انجمن ها 
زبان های   از  وبرخی   عربی   فرانسه ،  انگلیسی ،  زبان های  
ایران  باستان  داشت ، برای  شركت  و سخنرانی  در محافل  
علمی ، مطالعه  وتحقیق ، به  كشورهای  خارجی ، از جمله  
آمریكا، آلمان ، فرانسه ، انگلستان ، بلژیك ، هلند، سوئیس ، 
پاكستان   و  هند  تركیه ،  شوروی ،  فنالند،  ایتالیا،  سوئد، 

دعوت  ویا از طرف  دولت ، اعزام  گردید .
ملی  در سال   از مصوبه  ی  مجلس   معین ، پس    دكتر 
ونشر  چاپ   برای   بودجه ای   اختصاص   بر  مبنی    ۱۳۲۴
لغت  نامه  ونیز همكاری  عده ای  از اساتید دانشگاه  ودانش  
پژوهان  با عالمه  دهخدا در تكمیل  لغت  نامه ، در همین  
سال  با معرفی  وزارت  فرهنگ  به  همكاری  با دهخدا )ت  

۱۲۵۶، ف  ۷/۱۲/۱۳۳۴ ه  .ش ( پرداخت  .
روی   بر  كه   وصیتی ،  طی   بیماری ،  بستر  در  دهخدا 
تاریخی   اسناد  واكنون  جزو  نوشت   كاغذی  كوچك   تكه  
مجلس  شورای  اسالمی  است ، تكمیل  وچاپ  لغت  نامه  را 
با عالقه  وتالش  خودتوانسته   به  دكتر محمد معین ، كه  
خود  به   را  گیر  سخت   دهخدای   واطمینان   اعتماد  بود 
جلب  كند، واگذار كرد، واین  دكتر معین  بود كه  هفتصد 
تالیف  كرد ونه  هزار صفحه   اثر را شخصاً  این   از  صفحه  
بازبینی  و  را  تالیف  شده  توسط  دیگر مولفان   از مطالب  
از سال   نامه ، كه   لغت   ریاست   وبا تصدی   نمود  تصحیح  
۱۳۳۷ به  صورت  سازمان  مستقل  به  دانشكده  ی  ادبیات  
وهدایت   به  سرپرستی   بود،  منتقل  شده   تهران   دانشگاه  

كار پرداخت  .
ف    ،۱۲۷۶ )ت   نیما  به   متخلص   اسفندیاری ،  علی  
دیده   را  معین   كه   این   بدون   نیز،  ه .ش (   ۱۶/۱۰/۱۳۳۸

باشد، وی  را در وصیت  خود " مثل  صحیح  علم  ودانش ( 
واین   نمود،  خود  طبع   فرزندان   قیم   را  واو  كرد  خطاب  
ومشغله   مسئولیت ها  ی   همه   با  معین ،  كه   بود  چنین  
هایش ، در سال  بعد " افسانه  ورباعیات  " و" ماخ  اوال" ی  
نیما را با همكاری  آل  احمد ودكتر جنتی  عطایی ، طبق  
وبیماری   راه   ی   دامه   اما  رساند،  چاپ   به   نیما،  وصیت  

ومرگ ؟!
حوزه   در  كتاب    ۲۳ اكنون   معین   دكتر  این   بر  عالوه  
تصحیح ،  ی   حوزه   در  كتاب   پنج   تالیف ،  و  تصنیف   ی  
چهار كتاب  در حوزه  ی  ترجمه  وحدود یك  صد مقاله  در 
زمینه های  ادبیات  وزبان ، تاریخ  و فرهنگ ، كتاب شناسی  
فلسفه  ومذاهب  ورجال  را در كارنامه  ی  خود دراد. قابل  
توجه  است  كه  یكی  از این  كتاب ها، " برهان  قطع  " اثر 
" محمد حسین  بن  خلف  تبریزی  " است  كه  معین  در 
تصحیح  وتحشیه  ی  آن  )از ذكر وجه  اشتقاق  وتركیبات  
لغات  تا شرح  لغات  واعالم  وآوردن  شواهد وافزودن  لغات  
ی   نسخه   هفت   از  و...(  وجدول   ونقشه   وتصویر  واعالم  
خطی  وچاپی  این  اثر وبیش  از ۳۴۳ ماخذ فارسی  وعربی  

استفاده  كرده  است  .
یكی  دیگر از این  آثار، حاصل  عمرش ، فرهنگ  فارسی  
در  فرهنگی   چنین   تالیف   ی   اندیشه   ی   .ریشه   است  
تحصیالت ،  عالقه ،  در  باید  را  معین   محمد  دكتر  وجود 
وظیفه اش   احساس   و  پژوهش ها  نامه ،  لغت   با  همكاری  
در قبال  فرهنگ  وجامعه  جست  .به  هر حال ، این  اندیشه  
كه  با جمع  آوری  ۰۰۰/۵۰۰/۱ فیش  از متون  ومكالمات  
با  دیدار  به   بود،  گرفته   خود  به   عملی   شكلی   فارسی ، 
فرهنگ  نویسان  خارجی ، مطالعه  ویاد داشت  برداری  در 
سازمان    " تشكیل   مختلف ،  كشورهای   مطالعاتی   مراكز 
از ۴۰۰ دانشجو و ۴۰  " و جذب  بیش   فرهنگ  فارسی  
موسسه  ی  همكار انجامید. قرار داد این  فرهنگ ، با پیش  
لغات ،  تا ۱۶۰۰ صفحه ای  شامل   بینی  یك  جلد ۱۵۰۰ 
اعالم  ونقشه ها وتصاویر رنگی  در پانزدهم  شهریور ۱۳۳۷ 
پشتكار،  دارای   معین   استاد  با  كار،  و  امضاشد،  ناشر  با 
عالقه ، وسواس  علمی  وسخت  گیر وبه  ندرت  تند وسعت  

یافت  وبیش  از آن  چه  تصور می گردید، زمان  برسد.
استاد معین  همین ها   در حساسیت  و وسواس  علمی  
بس  كه  ناشر حتی  مجبور به  ارسال  نمونه  صفحات  سه  
محل   كشور  به   شده ،  وتصحیح   غلط گیری   بار  چهار 
مسافرت  وی  می شد تا معین  تصحیح  نهایی  را هم  شخصاً 
متصدی   چاپخانه   دو  مدیران   كه   این   ونیز  دهد،  انجام  
چاپ  فرهنگ  معین ، كه  از سخت گیری ها وتصحیح های  

چند باره  ی  استاد .

آن  هم  با امكانات  چاپ  ونشر آن  روزگار، به  ستوه  آمده  
با پا درمیانی   بارها قصد تعطیلی  كا راكردند كه   بودند، 
كبیر،  امیر  انتشارات   مدیر  جعفری ،  عبدالرحیم   ناشر، 
ی   زاویه   از  را  وقایع   این   باید  .اما  یافت   خاتمه   موضوع  

مشقت  هایی  كه  معین  متحمل  می شد نیز نگریست  .
معلم   معین   معین ،  كه   بیفزایید  نیز  مشقت ها  این   به  
از  كه   را،  چاپخانه   كارگر  ومتواضع ،  وموقر  وارسته  
برای   بود،  ومعترض   آمده   تنگ   به   او  سخت گیری های  
وبا  به  خانه  می برد  كار،  ادامه  ی   به   استمالت  ودلگرمی  

او ناهار می  خورد.
تابستان  ۱۳۴۲ وجلد  در  اول   .جلد  یافت   كار، وسعت  
دوم  وسوم  وپنجم ) جلد اول  اعالم ( بااندك  تفاوت  زمانی ، 
در سال  ۱۳۴۵ انتشار یافت . در این  هنگام  معین  از طرف  
شناساندن   جهت   هایی   كنفرانس   برگزاری   برای   دولت  
بودند،  شده   جمع   تركیه   در  كه   دانشمندانی   به   ایران  
سفر  كشور  آن   به   خود  همكاران   از  نفر  دو  همراه   به  
فرصت   كه  حتی   مداوم ،  كار  روز  ده   از  وپس   بود  كرده  
استراحت  چند ساعته  در شبانه  روز را از او گرفته  بود، 
هشتم  آذرماه  ۱۳۴۵ به  تهران  بازگشت  وبدون  استراحت  

رهسپار دانشگاه  شد.
خود  موافقت   می خواست   كه   درحالی   آذر،  نهم   روز   
با تقاضای  یكی  از دانشجویان  دوره  ی  دكتری  اعالم   را 
كند، دچار سكته  ی  مغزی  شد وبه  بیمارستان  آریا انتقال  
یافت ، دكتر معین  تا چند روز قادر به  صحبت  بود .پس  از 
آن  بیهوش  شد وبا تمام  سعی  وتالشی  كه  پزشكان  ایرانی  

به  كار بستند، نتیجه ای  عاید نگردید.

بنابراین ، دو پرفسور وجراح  مغز از شوروی  وپنج  تن  
دیگر از انگلستان  برای  درمان ، استاد به  ایران  آمدند كه  
باز هم  نتیجه ای  در برنداشت  .در چهاردهم  مرداد ۱۳۴۶، 
دكتر معین  با همان  حالت  بیهوشی  به  بیمارستان  نوتردام  

شهر مونترال  كانادا اعزام  كردند.
در مدت  سه  ماه  كه  استاد درآن  جا بستری  بود، سه  
هم   باز  اما  شد،  انجام   وی   مغز  روی   جراحی   علم   بار 
تقدیر این  طور رقم  زده  بود كه  این  معالجات  بی  نتیجه  
ایران   از كانادا به   بماند. در پانزدهم  آبان  ۱۳۴۶، استاد 
تهران   فیرزگر  بیمارستان    ۳۱۴ اتاق   شدودر  برگردانده  

بستری  گردید.
واما نشر فرهنگ  معین ، در طول  بیماری  دكتر معین  در 
ابتدای  بیماری  استاد، حروف  چینی  وچاپ  جلد چهارم  
به  صفحه  ی  ۵۱۶۸ رسیده  بود وبقیه  ی  فیش های  این  
جلد نیز آماده  بود وفقط  نیاز به  بررسی  نهایی  داشت ، اما 

فیش های  جلد ششم  )جلد دوم  اعالم ( آماده  نبود .
نامه   لغت   سازمان   معاون   شهیدی ،  جعفر  سید  دكتر 
وهمكار دكتر معین  در فرهنگ  فارسی ، با تقاضای  برادر 
دكتر معین ، مهندس  علی  معین  وهمسر آن  استاد برای  
تكمیل  فرهنگ  موافقت  كرد و با تمام  مشغله ها وتالمات  
براو عارض  شده   بیماری  معین   به  سبب   ای  كه   روحی  
بود، این  راه  خطیر را ادامه  داد .وبدین  ترتیب  پس  از سه  
یعنی  در سال  ۱۳۴۷، جلد  سال  تالش  دكتر شهیدی ، 
چهارم  فرهنگ  انتشار یافت  وجلد ششم  آن  نیز در سال  
فارسی   فرهنگ   نشر  گونه ،  این   رسید.  چاپ   به    ۱۳۵۲
معین  از زمان  انعقاد قرارداد تا چاپ  كامل ، شانزده  سال  

به  طول  انجامید .
بود  واغما  بیهوشی   حالت   در  همچنان   معین   استاد 
.چهار سال  و هفت  ماه  تالش  برای  مرگ  وزندگی ! بدون  
وچشمانی   سرد  باجسمی   تحرك ،  وبی   ساكت   ادراك ، 
دیروز  تا  كه   چشمانی   ؛  نقطه ای   به   ودوخته   حیران  
عاشقانه  دور سطور می گشت  ؛ وسرانجام ، استاد درحالی  
كه  وزنش  به  حدود ۱۷ كیلو رسیده  بود، ساعت  ۱۱ روز 
یك  شنبه  سیزدهم  تیرماه  ۱۳۵۰ در بیمارستان  فیروزگر 

با خاك  وخاكیان  وداع  كرد.
به   مهرآباد  فرودگاه   طریق   از  بزرگ   استاد  آن   جسد 
مقبره  ی   در  تیرماه   چهاردهم   وروز  یافت   انتقال   رشت  
شد،  سپرده   خاك   به   اشرفیه   آستانهی   در  خانوادگی ، 

روحش  قرین  رحمت  واسعه  ی  الهی  باد .
هزاران   خرد،  شمار  وز  كم   تن   یك   چشم   دو  ازشمار 

بیش .

سرویس ادبی كرمان امروز

كه  است  سووشون  رمان  دانشور  سیمین  اثر  مهم ترین 
نثری ساده دارد و به ۱۷ زبان ترجمه شده است. سووشون 
از جمله پرفروش ترین آثار ادبیات داستانی در ایران به شمار 
عضو  احمد،  آل  جالل  همسرش  همراِه  دانشور،  می رود. 

كانون نویسندگان ایران بود.
اردیبهشت   ۸ زاده  دانشور  سیمین  تلنگر؛  گزارش  به 
۱۳۰۰ در شیراز است. وی در  ۱۸ اسفند ۱۳۹۰ در تهران 
درگذشت. او نویسنده و مترجم ایرانی بود. وی نخستین زن 
ایرانی بود كه به صورتی حرفه ای در زبان فارسی داستان 
نوشت. مهم ترین اثر او رمان سووشون است كه نثری ساده 
جمله  از  سووشون  شده است.  ترجمه  زبان   ۱۷ به  و  دارد 
پرفروش ترین آثار ادبیات داستانی در ایران به شمار می رود. 
كانون  عضو  احمد،  آل  جالل  همسرش  همراِه  دانشور، 

نویسندگان ایران بود.
زندگینامه

دانشور در سال ۱۳۰۰ خورشیدی در شیراز زاده شد. او 
حكمت  قمرالسلطنه  و  )پزشك(  دانشور  محمدعلی  فرزند 
ابتدایی  بود. تحصیالت  نقاش(  و  )مدیر هنرستان دخترانه 
و دبیرستان را در مدرسه انگلیسی مهرآیین انجام داد و در 
امتحان نهایی دیپلم شاگرد اول كل كشور شد. سپس برای 
ادبیات فارسی به دانشكده ادبیات  ادامه تحصیل در رشته 

دانشگاه تهران رفت.
دانشور، پس از مرگ پدرش در ۱۳۲۰ خورشیدی، آغاز به 
مقاله نویسی برای رادیو تهران و روزنامه ایران كرد. او از نام 

مستعار شیرازی بی نام استفاده می كرد.
را  خاموش  آتش  كوتاه  داستان  مجموعه   ۱۳۲۷ در 
به  كه  است  داستانی  مجموعه  نخستین  كه  كرد  منتشر 
در  دانشور  تشویق كننده  شده است.  چاپ  ایرانی  زنی  قلم 
استاد راهنمای وی، و صادق  داستان نویسی فاطمه سیاح، 
هدایت بودند. او در همین سال، در حالی كه در اتوبوس از 
تهران راهی شیراز بود با جالل آل احمد نویسنده و روشنفكر 

ایرانی آشنا شد و دو سال بعد با او ازدواج كرد.

آشناییباجاللآلاحمد
آشنایی سیمین دانشور و جالل آل احمد از زبان خواهر 

سیمین دانشور )ویكتوریا دانشور(:
ما عید رفته بودیم اصفهان و در اتوبوسی كه می خواستیم 
به تهران برگردیم، آقایی صندلی كنارش را به خانم سیمین 
تعارف كرد. آن دو كنار هم نشستند. بعد آمدیم خانه. صبح 
بیرون.  بروند  آماده می شوند كه  دارند  دیدم خانم سیمین 
من هم می خواستم بروم خرید. وقتی در را باز كردم، دیدم 
آقای آل احمد مقابل در ایستاده  است. نگو این ها روز قبل 
قرار  آشنایی شان هم  نهم  روز  را گذاشته اند.  قرار مدارشان 
عقد گذاشتند. بعد همه را دعوت كردیم و در مراسم شان 
فامیل و همهٔ نویسندگان بودند. صادق هدایت هم بود. بعد 

آن ها خانه ای اجاره كردند و رفتند سر زندگی شان.
دانشگاه  از  فارسی  ادبیات  دكتری  مدرك  با   ۱۳۲۸ در 
و  »علم الجمال  وی  رسالهٔ  عنوان  فارغ التحصیل شد.  تهران 
راهنمایی  )با  بود  هفتم«  قرن  تا  فارسی  ادبیات  در  جمال 

سیاح و بدیع الزمان فروزانفر(.
از  تحصیلی  بورس  دریافت  با   ۱۳۳۱ شهریور  در  دانشور 
در  و  رفت  آمریكا  استنفورد  دانشگاه  به  فولبرایت  مؤسسه 
وی  كرد.  تحصیل  زیبایی شناسی  رشتهٔ  در  سال  یك  آنجا 
در این دانشگاه نزد واالس استنگر داستان نویسی و نزد فیل 

این مدت دو داستان  پریك نمایش نامه نویسی آموخت. در 
ایاالت  در  بود  نوشته  انگلیسی  زبان  به  دانشور  كه  كوتاه 

متحده چاپ شد.
پس از برگشتن به ایران، دانشور در هنرستان هنرهای زیبا 
به تدریس پرداخت؛ تا این كه در سال ۱۳۳۸ استاد دانشگاه 
تهران در رشتهٔ باستان شناسی و تاریخ هنر شد. اندكی پیش 
از مرگ آل احمد در ۱۳۴۸، رمان َسووشون را منتشر كرد 
كه از جملهٔ پرفروش ترین رمان های معاصر است. در ۱۳۵۸ 
ایرانی  زن  نخستین  وی  شد.  بازنشسته  تهران  دانشگاه  از 
است كه به صورتی حرفه ای در زبان فارسی داستان نوشت. 
مهم ترین اثر او رمان سووشون است كه به ۱۷ زبان ترجمه 
بانوی  این  است.  رضاشاه  زمان  رخدادهای  دربارهٔ  و  شده 
پیشكسوت داستان نویس پس از یك دوره بیماری، در سال 
۸۶ كار نوشتن را دوباره از سر گرفت و داستانی با نام برو به 
شاه بگو نگاشت دربارهٔ حضرت علی و مظلومیت های ایشان 
است. از سیمین دانشور همواره به عنوان یك جریان پیشرو 

و خالق آثار كم نظیر در ادبیات داستانی ایران نام می برند.
درگذشت

۳۰ تیر ۱۳۸۶ خورشیدی دانشور به علت مشكالت حاد 
شایع  و  شد  بستری  تهران  پارس  بیمارستان  در  تنفسی 
او  شد،  تكذیب  خبر  این  اما  درگذشته  است  وی  كه  شد 
در ۲۲ مرداد ۱۳۸۶ با تشخیص تیم پزشكی از بیمارستان 
پارس مرخص شد. سیمین دانشور پس از یك دوره بیماری 
آنفلوآنزا، عصر روز ۱۸ اسفند ۱۳۹۰ برابر با ۸ مارس ۲۰۱۲ 
در ۹۰ سالگی در خانه اش در تهران درگذشت. نشانی محل 
ردیف ۱۵۰، شماره ۳۱  )هنرمندان(،  قطعه ۸۸  را  او  دفن 

است.
کتابها

مجموعه داستان
آتش خاموش، اردیبهشت ۱۳۲۷
شهری چون بهشت، دی ۱۳۴۰

به كی سالم كنم؟، خرداد ۱۳۵۹
از پرنده های مهاجر بپرس، ۱۳۷۶

رمانها
از سوی  تیر ۱۳۴۸  دانشور در  اثر  َسووشون معروف ترین 
جالل  مرگ  از  پیش  كوتاهی  مدت  و  خوارزمی  انتشارات 
بسیاری  نقدهای  رمان  این  دربارهٔ  شد.  منتشر  آل احمد 
پادشاهی  از  پس  وقایع  به  رمان  این  شده است.  منتشر 

رضاشاه می پردازد.
جزیرهٔ سرگردانی، ۱۳۷۲، انتشارات خوارزمی
سارباْن سرگردان، ۱۳۸۰، انتشارات خوارزمی

كوه سرگردان، انتشارات خوارزمی
ترجمهها

سرباز شكالتی، نوشتهٔ برنارد شاو، ۱۳۲۸
دشمنان، نوشتهٔ آنتوان چخوف، ۱۳۲۸

بنال وطن، نوشتهٔ آلن پیتون، ۱۳۵۱
داغ ننگ، نوشتهٔ ناتانیل هاثورن

باغ آلبالو نوشتهٔ آنتوان چخوف، ۱۳۸۱
ریونوسوكه  نوشتهٔ  داستان(،  )مجموعه  آفتابی  عسل  ماه 

آكوتاگاوا و…
كمدی انسانی، نوشتهٔ ویلیام سارویان

آثار غیرداستانی
غروب جالل، انتشارات رواق، ۱۳۶۰

شاهكارهای فرش ایران
راهنمای صنایع ایران

ذن بودیسم
مبانی استتیك

دربارهٔاو
فیلم سیمین ساكن جزیره سرگردانی دربارهٔ زندگی و آثار 
سیمین دانشور توسط حسن صلح جو برای بی بی سی فارسی 

ساخته شده است.
واپسینرماندانشور

نوشتار اصلی: كوه سرگردان
در  آبان ۱۳۸۹ خود  در شماره  نافه  هنری  ـ  ادبی  مجله 
كوه  جستجوی  »در  عنوان  با  غالمی  علیرضا  كه  گزارشی 
سرگردان« نوشته بود برای نخستین بار خبر داد كه رمان 

كوه سرگردان سیمین دانشور مفقود شده است.
نگارش  دانشور  سیمین  كه  شد  گفته  گزارش  این  در 
تمام  بیماری  از  یعنی قبل  تیر ۱۳۸۶  از  را قبل  این رمان 
همان  پاییز  در  دانشور  نسبی  بهبود  از  بعد  اما  كرده است. 
ناپدید  سرگردان  كوه  رمان  كه  می برد  پی  ناشر  سال، 
شده است. انتشارات خوارزمی دو سال تالش كرده بود خبر 

مفقود شدن این رمان در رسانه ها درز نكند.
گفته است  خود  گزارش  در  نافه  هنری  ـ  ادبی  مجله 
حیدری،  علیرضا  مرگ  از  قبل  می توانست  رمان  این 
و  رمان  موضوع  اما  شود.  منتشر  خوارزمی  انتشارات  مدیر 

حساسیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نسبت به آن و 
انتشارات خوارزمی از علل  همچنین محافظه كاری مدیران 

تأخیر در انتشار آن بوده است.
خانه

خانه سیمین دانشور و همسرش جالل آل احمد در بن بست 
دارد؛  قرار  شمیران  دزاشیب  محله  در  رهبری  كوچه  ارض، 
برای  را در زمانی كه سیمین دانشور  خانه ای كه جالل آن 
تحصیل در آمریكا بود به دست خود ساخت. این خانه سال ها 
مرگ  زمان  تا  و  بود  بسیاری  نویسندگان  آمدن  گرد  محل 
جالل، محل زندگی جالل و سیمین بود. بعد از مرگ جالل 
هم سیمین دانشور به تنهایی در آن زندگی می كرد. این خانه 
بزرگ و زیبا با حیاط پر از درختان سرسبز و حوض آبی اش، 
با دیوارهای پر از عكس و نقاشی از جالل و سیمین بعد از 
مرگ سیمین دانشور، محل زندگی ویكتوریا دانشور )خواهر 

سیمین دانشور( و همسرش پرویز فرجام بوده است.
در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ این خانه از سوی شهرداری 
تهران خریداری شد و قرار شد این خانه به »خانه ادبیات« 
تبدیل شود.]۱۹[ ولی آن طور كه از خبرها و به طور خاص 
از مصاحبه خواهرزاده جالل آل احمد با خبرگزاری مهر در 
هشتم تیرماه ۱۳۹۵ بر می آید، نه تنها این پروژه هنوز بعد 
از دو سال اجرا نشده، بلكه احتمال تخریب و تغییر كاربری 

بخشی از این خانه هم وجود دارد.
جنجال

فروش خانهٔ سیمین دانشور و جالل آل احمد و تبدیل آن 
به خانهٔ ادبیات، موضوعی است مورد مناقشه میان شهرداری 
و وارثان سیمین و جالل. روزنامهٔ اعتماد ۱۰ اردیبهشت ماه 
چاپ  باره  این  در  گزارشی  خود  رویهٔ  واپسین  در   ۱۳۹۳
كرده است. در این گزارش، از قول معاون شهرداری نوشته 
در  اما  شده است  خریده  جالل  و  سیمین  خانهٔ  كه،  شده 
سوی دیگر، علی خالقی، همسر خواهرزاده و دخترخواندهٔ 
حكم  كه  زمانی  تا  خانه  »این  گفته است:  دانشور  سیمین 
دادگاه مشخص نشده، نمی تواند به فروش برود و معامله از 
اساس باطل است چون شهرداری تحقیقی نكرده كه بداند 
این خانه مالك دیگری دارد یا نه.« علی خالقی در گفتگویی 
كه در »اعتماد« چاپ شده، به وصیت نامه سیمین دانشور 
اشاره كرده كه برپایهٔ آن، لیلی ریاحی )دخترخواندهٔ سیمین 
انتشار  اموال روانشاد دانشور و مسئول  دانشور( وارث ثلث 

كتاب هایش دانسته است.
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 یوهانس گوتنبرگ که بود و چه کرد

سرویس فرهنگ و هنر کرمان امروز 

یوهانس گوتنبرگ از بزرگ ترین مخترعان تاریخ است 
صنعتی،  چاپ  دستگاه  اولین  ساخت  و  طراحی  با  که 

دنیای نشر و رسانه را متحول کرد.
میالدی   ۱۵ قرن  آلمانی  مخترع  گوتنبرگ  یوهانس 
ناشر  و  مخترع  زرگر،  آهنگر،  همچون  القابی  با  که  بود 
چاپ  فرایند  توسعه ی  و  طراحی  با  او  می شود.  شناخته 
سربی، این علم را به اروپا و سپس کل جهان معرفی کرد. 
اختراع فرایند چاپ سربی که توسط گوتنبرگ انجام شد، 
انقالب چاپ را در جهان به دنبال داشت و به عنوان یکی 
از نقاط مهم تاریخ هزاره ی دوم شناخته می شود. بسیاری 
از مورخان، شروع دوران مدرن را در تاریخ بشر، از زمان 

اختراع گوتنبرگ می دانند.
شکل گیری  در  آن،  با  مرتبط  فرایندهای  و  چاپ 
و  رنسانس  همچون  تاریخی  اثرگذار  و  متعدد  دوره های 
با  درواقع  داشت.  نقش  علمی  انقالب  و  روشنگری  عصر 
تولد و توسعه ی صنعت چاپ و نشر، مفاهیم پایه ای برای 
شکل گیری اقتصاد و فرهنگ مبتنی بر دانش شکل گرفت 
و توزیع علم به تمام اقشار جامعه، ممکن شد. گوتنبرگ 
فرایند چاپ سربی را در سال ۱۴۳۹ به اروپا معرفی کرد 
داشت.  مرتبط  فرایندهای  توسعه ی  بر  زیادی  تأثیر  و 
از  استفاده  قطعات دستگاه چاپ،  انبوه  تولید  روش های 
جوهر با پایه ی روغن در چاپ کتاب، فرایندهای مکانیکی 
دستگاه چاپ، استفاده از چاپ فشاری چوبی و بسیاری 
دستاوردهای دیگر گوتنبرگ، صنعت چاپ را به صنعتی 

مادر تبدیل کرد.
چاپ،  صنعت  در  گوتنبرگ  آوردهای  دست  ترکیب 
دستگاهی را به همراه داشت که امکان چاپ انبوه کتاب 
و  ناشران  برای  هم  اقتصادی  لحاظ  از  و  کرد  ممکن  را 
هم برای عاشقان کتاب، محصوالتی بادوام را به ارمغان 
ترکیب  از  چاپ،  قطعات  تولید  در  گوتنبرگ  می آورد. 
در  ذوب  که  کرد  استفاده  آنتی موان  و  قلع  و  سرب 
دمای پایین و تولید مقرون به صرفه تر را به همراه داشت. 
را  فرایند  این  بلکه  نبود،  فرایند چاپ  او مخترع  درواقع 

به دستگاه هایی با قابلیت اتکا و تولید انبوه تبدیل کرد.
کتاب  انبوه  انتشار  و  مکانیکی  چاپ  فرایند  توسعه ی 
رنسانس  دوره ی  شکل گیری  در  مهمی  نقش  مقاله،  و 
داشت. علم در شکل کتب چاپی با سرعت بیشتری در 
قرار می گرفت و دیگر در  دست رس عموم مردم جامعه 
شکل گیری  روند،  همین  نبود.  محدود  گروهی  انحصار 
فرایندی  داشت.  به همراه  جوامع  در  را  متوسط  طبقه ی 
به صورت   ۱۹ قرن  تا  بود،  کرده  اختراع  گوتنبرگ  که 
انقالب صنعتی بخار،  اینکه  تا  به کار گرفته می شد  انبوه 
چاپ  سبک  و  کرد  متولد  را  بیشتر  بازدهی  با  فرایندی 

غربی، به سرتاسر جهان گسترش یافت.
 تولد و سال های ابتدایی

را  تاریخی، زمان تولد یوهانس گوتنبرگ  بیشتر منابع 
سال ۱۴۰۰ میالدی بیان می کنند )سال تولد بین ۱۳۹۴ 
تا ۱۴۰۴ تخمین زده می شود(. او در شهر ماینتس آلمان 
به دنیا آمد. پدرش تاجر بود و فریل گنشفلیش زور الدن 
منابع، شغل  برخی  داشت.  نام  ویریش،  الس  مادرش،  و 
تجارت پدر یوهانس را مرتبط با زرگری می دانند و برخی 

دیگر، او را تاجر لباس بیان کرده اند.
زمان تولد و زندگی گوتنبرگ، بررسی جزئیات کودکی 
از  تخمینی  تنها  تاریخی،  منابع  و  می کند  دشوار  را  او 
شرایط زندگی او زده اند. فعالیت احتمالی پدرش به عنوان 
زرگر و همکاری با کلیسا، یوهانس را با مفاهیم تجارت 
تاریخچه ی  مورخان،  بیشتر  به هرحال  کرد.  آشنا  طال 
آهنگری و زرگری خانواده ی گوتنبرگ و آشنایی آن ها با 
فرایندهای شکل دهی به فلزات را تأیید می کنند. انتخاب 
نام خانوادگی گوتنبرگ نیز بر اثر همین روابط با کلیسا 
و خاندان های اشرافی توسط فریل برای خانواده انتخاب 

شد.
اشرافی  خانواده های  علیه  شورشی   ۱۴۱۱ سال  در 
مجبور  خانواده  صدها  از  بیش  و  داد  رخ  ماینتس  در 
التویله  به  نیز  گوتنبرگ  خانواده ی  شدند.  مهاجرت  به 
ملک  یک  الس،  که  جایی  کردند؛  مکان  نقل  آن در راین 
اجدادی داشت. هاینریش والو، از مورخانی است که در 
کتاب های خود، بخش های متعددی از زندگی گوتنبرگ 
را شرح می دهد. او با اشاره به عدم وجود اطالعات زیاد از 
کودکی و نوجوانی یوهانس، تنها به سفر او از ماینتس در 

سال ۱۴۳۰ اشاره می کند.
 یوهانس ظاهرا به خاطر دالیل سیاسی شهر محل تولد 
را به مقصد استراسبورگ ترک کرده است. او در دانشگاه 
ارفورت به تحصیل پرداخت. البته تحصیل گوتنبرگ در 
محسوب  تاریخی  گمانه زنی های  جزو  نیز  دانشگاه  این 
نام  و حضور  دانشگاه  ثبتی  اسناد  پایه ی  بر  که  می شود 
گرفت.  آن ها شکل  در   Johannes de Altavilla
شبه نظامی  نیروهای  در  استراسبورگ  در  گوتنبرگ 
طال  با  مرتبط  آهنگری  فعالیت های  و  داشت  عضویت 
و  پرداخت  روش  های   ،۱۴۳۷ سال  در  او  می داد.  انجام 
داده  آموزش  ثروتمند  تاجر  یک  به  را  طال  پاک سازی 
بود، اما چگونگی فراگیری علم مذکور توسط گوتنبرگ، 

مشخص نیست.
صنعتی سازی فرایند چاپ

گوتنبرگ در سال ۱۴۳۹ در پروژه ای با هدف ساختن 
آینه های فلزی درگیر شد که از لحاظ مالی، یک شکست 
آینه های  که  می شد  تصور  زمان  آن  در  بود.  تمام عیار 
به  آینه ها  در خود حفظ می کنند.  را  مقدس  نور  فلزی، 

زائرانی فروخته می شدند که برای بازدید از آخن به آن 
فروش  و  ارائه  برای  نمایشگاهی  می کردند.  سفر  منطقه 
 ۱۴۳۹ سال  برای  مذهبی  هنری  آثار  دیگر  و  آینه ها 
را  رویداد  آن،  عواقب  و  سیل  اما  بود،  شده  برنامه ریزی 
به  قادر  شرکا،  و  یوهانس  درنتیجه  و  انداخت  تأخیر  به 
به  گوتنبرگ  نبودند.  خود  سرمایه گذاری  از  درآمدزایی 
خسارت های  جبران  برای  که  داد  قول  سرمایه گذارها 
مالی، »رازی علمی« را با آن ها در میان خواهد گذاشت. 
برخی ادعا می کنند که راز مذکور، همان فرایند چاپ با 

قطعات متحرک )Movable Type( بوده است.
و  استراسبورگ  در   ۱۴۴۴ سال  تا  گوتنبرگ  یوهانس 
که  همان طور  می کرد.  زندگی  آربوگاست  محله ی سنت 
طراحی  ادعای   ،۱۴۴۰ سال  در  گوتنبرگ  شد،  گفته 
فرایند چاپ با قطعات متحرک را مطرح کرد. او فرایند 
خود را به نام آلمانی Aventur und Kunst به معنای 
از  دقیقی  اطالع  هیچ  کرد.  معرفی  هنر«  و  »تجارت 
مذکور  دستاورد  به  رسیدن  تا  گوتنبرگ  فعالیت های 
نمونه های  آیا  که  نیست  مشخص  به  عالوه  ندارد.  وجود 
اولیه و سعی و خطا هم توسط او ساخته شده اند یا خیر. 
بین  تاریخی  وقفه ی  سال  چهار  زمان،  آن  از  به هرحال 

منابع وجود دارد. 
به   ۱۴۴۸ سال  در  صنعتی  چاپ  فرایند  مخترع   
قرض  خانواده  از  را  مبلغی  و  رفت  ماینتس  زادگاهش، 
گرفت تا دستگاه جدید خود را به صورت کاربردی و عملی 
بسازد. او احتماال تا آن زمان با فرایند چاپ فرونقش آشنا 
شده بود. گوتنبرگ برای تولید قطعات دستگاه چاپ خود 
از مس استفاده و با یکی از مشهورترین حکاک های آن 

زمان اروپا همکاری می کرد.
خود  چاپ  فرایند  به نوعی   ۱۴۵۰ سال  تا  گوتنبرگ 
دستاورد  اولین  بود.  کرده  تکمیل  مناسب  بازدهی  با  را 
همان،  از  استفاده  با  که  بود  آلمانی  شعر  یک  او  چاپی 
اولین سرمایه گذارها برای تولید انبوه دستگاه چاپ جذب 
شدند. یوهان فاست و دامادش پیتر شوفر اولین کسانی 
متحرک،  قطعات  با  دستگاه چاپ  تولید  برای  که  بودند 
کاتب  به عنوان  قبال  شوفر  کردند.  همکاری  گوتنبرگ  با 
اولین  از  یکی  به عنوان  و  بود  کرده  فعالیت  پاریس  در 

طراح های فونت در تاریخ شناخته می شود.

دستگاه  پروژه ی  برای  گوتنبرگ  که  سرمایه ای  اولین 
چاپ خود دریافت کرد، به اندازه ی ۸۰۰ سکه ی طالی آن 
سال های آلمان بود که با نام Guilder شناخته می شد. 
و  راه اندازی  هامبرشت  هوف  در  کارگاه  اولین  به هرحال 
شد.  انجام  آنجا  در  چاپی  انجیل  اولین  مشهور  پروژه ی 
گوتنبرگ برای پروژه ی جدید خود ۸۰۰ سکه ی طالی 
 ۱۴۵۲ سال  در  را  پروژه  و  گرفت  قرض  سرمایه  دیگر 
گوتنبرگ  که  می کنند  ادعا  تاریخی  منابع  کرد.  شروع 
کتاب های  چاپ  پروژه های  ابتدایی  سال های  آن  در 
دو  حتی  و  می داد  انجام  را  التین  گرامر  همچون  دیگر 
دستگاه پرس مجزا برای چاپ متون مذهبی و غیرمذهبی 
داشت. چاپ متون برای کلیسا، سودآوری خوبی را برای 

کسب وکار گوتنبرگ به  همراه داشت.
پایانی قرون وسطی و سلطه ی  گوتنبرگ در سال های 
کلیسا، فرایند چاپ صنعتی را توسعه می داد. همان طور 
یافتن  پایان  به  او،  فرایند  همین  حتی  شد  گفته  که 
البته  کرد.  کمک  رنسانس  شکل گیری  و  وسطی  قرون 
بود  گوتنبرگ  پروژه ی  مهم ترین  انجیل،  به هرحال چاپ 
رساند  زمان  آن  به گوش حّکام  را  فرایندش  که شهرت 
مخترع  داشت.  به  همراه  را  بعدی  بزرگ  پیشرفت های  و 
آلمانی در سال ۱۴۵۵ اولین نسخه از انجیل را چاپ کرد 
که به نام انجیل گوتنبرگ هم شهرت یافت. پاپ پیوس 
دوم در همان سال و پس از مشاهده ی اولین نسخه های 

چاپی انجیل، در نامه ای به کاردینال کارواخال نوشت:
هر آن چه درباره ی مرد شگفت انگیز فرانکفورتی نوشته 
شده، صحیح است. من نسخه ی کامل انجیل را ندیدم، 
اما بخش هایی از آن را مشاهده کردم. متن کتاب به  خوبی 
نوشته شده است و خواندن آن به هیچ وجه دشوار نیست. 
اعلی حضرت شما می توانید به آسانی و حتی بدون نیاز به 

عینک، متن این انجیل را بخوانید.
صنعتی شدن فرایند چاپ و افزایش شهرت گوتنبرگ، 
آسان و بدون چالش نبود. او یک سال پس از چاپ اولین 
سرمایه گذار  با  حقوقی  درگیری  وارد  انجیل،  از  نسخه 
پولش  گرفتن  درخواست پس  فاست  فاست شد.  اصلی، 
سرمایه  از  به درستی  گوتنبرگ  بود  معتقد  و  داشت  را 
استفاده نمی کند. سرمایه ی ۱،۶۰۰ سکه ای که گوتنبرگ 
از فاست دریافت کرده بود، اکنون باید به میزان ۲،۰۲۶ 
سکه بازپرداخت می شد. درنهایت، دادگاه به نفع فاست 
رأی داد و او کنترل کل کارگاه چاپ انجیل و حق فروش 

نیمی از انجیل های چاپ شده را به دست آورد.
 گوتنبرگ پس از شکست در پرونده ی حقوقی فاست، 
را  کوچکی  چاپ  کارگاه  اما  بود،  شده  ورشکست  تقریبا 
انجیل  چاپ  مشغول  بامبرگ،  شهر  در  و  می کرد  اداره 
بود. ازطرفی به خاطر عدم نشانه گذاری چاپ هایی که در 
تاریخی  سند  هیچ  می شد،  انجام  گوتنبرگ  کارگاه های 
برای تأیید تعداد کتاب ها و نسخ چاپ شده در آن زمان 
تاریخ  مهم  کتاب های  از  برخی  به هرحال  ندارد.  وجود 
همچون ۳۰۰ صفحه از لغت نامه ی کاتولیک سال ۱۴۶۰ 

ماینتس، به کارگاه گوتنبرگ نسبت داده می شود.
چاپ خانه ی فاست و شوفر که پس از پرونده ی حقوقی 
به صورت کامل در اختیار آن خانواده بود، اولین کتاب های 
تاریخ را با ذکر نام چاپ خانه منتشر کرد. آن ها با افتخار 
از فرایند چاپ صنعتی کارگاه خود صحبت کرده و هیچ 

اشاره ای هم به نام گوتنبرگ نمی کردند.
گوتنبرگ  چاپ  ابتدایی  فرایندهای  از  زیادی  جزئیات 
نیست.  دست  در  میالدی   ۱۵ قرن  در  او  چاپی  آثار  و 
ازطرفی انجیل هایی که بعدا توسط مخترع آلمانی چاپ 
شدند، نشان می دادند که ماشین های چاپ او برای چاپ 
داشته اند.  مجزا  قطعه ی  هزار  به حدود ۱۰۰  نیاز  کتاب 

احتماال تنظیم کردن حروف برای چاپ هر یک صفحه 
از کتاب، نیاز به نصف روز طراحی و جانمایی داشته است 
و باتوجه به تعدد فعالیت های چاپ و آماده سازی حروف 
و نهایی سازی برگه ها، احتماال حدود ۲۵ نفر در کارگاه 

چاپ گوتنبرگ-فاست مشغول به کار بوده اند.
منابع تاریخی اسناد زیادی از روش تولید دستگاه های 
در  ندارند.  گوتنبرگ  توسط  متحرک  قطعات  با  چاپ 
در  مسی  ماتریس های  و  پانچ  از  استفاده  بعد،  دهه های 
هنوز  شد.  مرسوم  اروپا  سرتاسر  در  چاپ  فرایندهای 
پیچیده ی  فرایندهای  گوتنبرگ  که  نیست  مشخص 
ماتریسی را اختراع کرد یا نسخه ی او، تالشی ابتدایی بود 

و توسعه های بعدی را به همراه داشت. 
 سال های پایانی و مرگ

در سال ۱۴۶۲ جنگی در منطقه ی ماینتس رخ داد و 
فاتحان، گوتنبرگ را تبعید کردند. او که در آن سال ها 
به  مجددا  کار  و  زندگی  ادامه ی  برای  بود  مسن  فردی 
التویله آن در راین رفت و به عنوان ناظر در یک چاپ خانه 
دستاوردهای   ،۱۴۶۵ سال  در  شد.  کار  به  مشغول 
افتخاری  نشان  و  شدند  شناخته  رسمیت  به  گوتنبرگ 
بر  عالوه  مذکور،  نشان  شد.  اهدا  او  به   Hofmann
نیز  را  مناسبی  غیرنقدی  سرمایه های  افتخاری،  عالئم 
برای گوتنبرگ به همراه داشت. برخی ادعا می کنند که 

گوتنبرگ در آن زمان به ماینتس بازگشت.
و  رفت  دنیا  از   ۱۴۶۸ سال  در  گوتنبرگ  یوهانس 
شد.  دفن  ماینتس  فرانسیسکان  کلیسای  در  جسدش 
رفتند  بین  از  بعد  سال های  در  آن  گورستان  و  کلیسا 
سال  در  است.  ناشناس  گوتنبرگ  مقبره ی  اکنون  و 
۱۵۰۴، پروفسور ایوو ویتیگ، در کتاب خود به گوتنبرگ 
 ۱۵۶۷ سال  تا  کرد.  اشاره  تایپوگرافی  مخترع  به عنوان 
هیچ نقاشی یا پرتره ای از گوتنبرگ وجود نداشت تا اینکه 
تاریخ  بزرگان  پیرامون  کتاب خود  در  پنتلون  هاینریش 

آلمان، نقشی خیالی را از گوتنبرگ ترسیم کرد.
میراث جاودان

اگرچه گوتنبرگ در فقر از دنیا رفت، دستاورد صنعتی 
او به سرتاسر جهان گسترش یافت و اخبار و کتاب ها با 
مردم جابه جا می شد. همین  بین  در  قابل توجه  سرعتی 
و  کرد  کمک  رنسانس  دور ه ی  شکل گیری  به  فرایند، 
داشت. پس  به همراه  نیز  را  بعد  علمی سال های  انقالب 
از چند سال، مرکز چاپ در اروپا به ونیز منتقل شد که 
حتی تصور تولد فرایند چاپ را در ایتالیا به همراه داشت. 
نیز  لوتر  مارتین  پروتستانی  اصالحات  فرایندهای  حتی 
با بهره گیری از چاپ صنعتی و گسترش سریع اخبار و 

مقاله ها ممکن شد. 
 موزه ی گوتنبرگ در ماینتس

پروژه ها  و  یادگارها  و  مکان ها  انواع  تاریخ،  طول  در 
تأثیرگذار  مخترع  شده اند.  شناخته  گوتنبرگ  به نام 
و  زندگی  فرایندهای  شدن  علمی  به نوعی  که  تاریخی 
کسب وکار، مدیون تالش های او برای چاپ انبوه بود در 
آلمان، مجسمه های متعددی از گوتنبرگ دیده می شود 
دارد.   وجود  او  به نام  گوناگونی  دانشگاه های  و  موزه ها  و 
مهم ترین  از  ماینتس،  در  گوتنبرگ  دانشگاه  و  موزه 
مراکزی هستند که به نام مخترع اهل این شهر شناخته 
می شوند. پروژه ی گوتنبرگ، یکی از دیگر المان های مهم 
دیگر به نام مخترع فرایند چاپ صنعتی است که به عنوان 
شناخته  جهان  دیجیتال  کتاب خانه ی  قدیمی ترین 
گوتنبرگ  متعدد،  رسانه های  و  عامه  فرهنگ  می شود. 
می دانند.  تاریخ  در  تأثیرگذار  و  بزرگ  بسیار  فردی  را 
بسیاری او و اختراعش را مهم ترین فرد و رخداد هزاره ی 

دوم میالدی می نامند.
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شیوه و زمان امتحانات پایان سال مقاطع تحصیلی
در  پرورش  و  آموزش  وزیر  میرزایی  حاجی  محسن 
نهصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش 
تجلیل  و  امینی  اهلل  آیت  رحلت  تسلیت  با  پرورش،  و 
از نقش ایشان در امر تربیت، اظهار کرد: پس از ورود 
بیماری کرونا و تعطیلی مدارس، آموزش و پرورش، باید 

تکلیف آموزش را مشخص می کرد.
وی افزود: اگر تعطیلی کوتاه مدت باشد، نظام آموزشی 
این  واسطه  به  چون  اما  نمی شود  اشکال  دچار  خیلی 
بیماری فراگیر، تعطیالت طول کشید و ما باید کاری 
طریق  از  آموزش ها  ارائه  سراغ  به  ابتدا  لذا  می کردیم 
تلویزیون و همچنین ارائه آموزش ها در فضای مجازی 
آموزشی  شبکه  ایجاد  به  نهایتا  و  رفتیم  پیام رسان ها 

دانش آموزان)شاد( اقدام کردیم.
حاجی میرزایی گفت: راه اندازی شبکه آموزشی با این 
حجم و گستردگی که قرار است ۱۵ میلیون دانش آموز 
را پوشش دهد در این زمان کوتاه بسیار سخت و نیازمند 
که  شبانه روزی  تالش های  با  لذا  است  مضاعف  تالش 
بدون وقفه در دو ماه اخیر صورت گرفت، سعی ما براین 

است تا برخی از مشکالت کامال رفع شود.
 وی، استقبال دانش آموزان و فرهنگیان از این شبکه را 
بسیار خوب اعالم و عنوان کرد: یکی از اهداف اصلی ما 
از ایجاد شبکه شاد مصون سازی فرایند آموزشی کشور 

مدارس  تعطیلی  باعث  که  است  بحران هایی  برابر  در 
می شود؛ البته در این فرصت کم سعی کردیم این شبکه 

به آموزش های سال تحصیلی جاری برسد.
وزیر آموزش و پرورش، هدف اصلی ایجاد این شبکه را 
آموزش دانش آموزان دانست و ادامه داد: در مناطق کم 
جمعیت و دور افتاده که دانش آموزان با مشکالت ناشی 
از امکانات فضای مجازی روبه رو هستند، آموزش ها را از 
طریق راهبران آموزشی پیش بردیم و حتی در برخی 
مناطق کم جمعیت، آموزش حضوری در فضای باز و با 

چینش پراکنده دانش آموز انجام می شود.
وی اضافه کرد: برای پایه دوازدهم طبق روال هر سال، 
آخر اردیبهشت پایان سال تحصیلی خواهد بود و پس 
از تعطیالت عید فطر، امتحانات از ۱۰ یا ۱۷خرداد آغاز 
و تا یک هفته از تیر ادامه خواهد داشت؛ کنکور نیز ۲۰ 

روز پس از آخرین امتحان نهایی برگزار خواهد شد.
درسی  محتواهای  تدوین  خصوص  در  حاجی میرزایی 
برنامه  و  پژوهش  سازمان  گفت:  مجازی  فضای  در 
در  و  تدوین  معلمان  رابرای  محتواهایی  درسی،  ریزی 
اختیار آنان قرار داده است همچنین مرکز ملی پرورش 
استعدادهای درخشان نیز محتواهای آموزشی را آماده 

و به استان ها ارسال کرده است.
وی تصریح کرد: در صورتی که امکان برگزاری امتحانات 

نداشته  وجود  دوازدهم  از  غیر  پایه های  برای  پایانی 
و  آنالین  کالس های  در  دانش آموزان  فعالیت  باشد، 
ارزشیابی توسط معلمان  از شاخص های  تکالیف  انجام 
خواهد بود؛ تالش خواهیم کرد برای آینده آماده شویم 
و محتواها به گونه ای تدوین شود تا در فضای مجازی 

به سهولت قابل ارائه باشد.

سخنان  از  دیگری  بخش  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
خود با اشاره به آیین نامه اجرایی مدارس که در دستور 
به  توجه  کرد:  اظهار  داشت،  قرار  عالی  شورای  کار 
مساعدت  و  مدرسه  امور  در  اولیا  و  معلمان  مشارکت 
بیشتر خیرین می تواند در امر تعلیم و تربیت سهولت 

ایجاد کند.

نتایج یک پژوهش جدید نشان می دهد که در اتاق ها 
یا محل های شلوغی که امکان تهویه هوا در آنها وجود 
ندارد، ویروس کرونا زمان بیشتری در فضا باقی می ماند.

فرضیه  پژوهش،  این  بلومبرگ،  دوشنبه  گزارش  به 
تقویت  را  هوا  در  معلق  ذرات  طریق  از  کرونا  انتشار 

می کند.

شناور  ذرات  چین  ووهان  در  بیمارستان  دو  محققان 
آلوده به ویروس کرونا را در فضای توالت های بیمارستان 
تجهیزات  و  لباس ها  پزشکی  کادر  که  اتاق هایی  و 

حفاظتی را عوض می کنند، یافته اند.
نتایج این پژوهش روز دوشنبه منتشر شد اما در مورد 
احتمال انتقال کرونا از طریق ذرات آلوده معلق در هوا 

یافته های  که  کرده اند  اعالم  محققان  نداد.  توضیحی 
و  افراد  تجمع  کردن  محدود  هوا،  تهویه  اهمیت  آنها 

ضدعفونی دقیق محیط را یادآوری می کند.
از زمان شیوع کرونا در ماه های اخیر، انتشار این ویروس 

از طریق هوا یکی از موضوعات مورد بحث بوده است.
را  نفر  میلیون   ۳ از  بیش  تاکنون  کرونا  که  حالی  در 

در سراسر دنیا مبتال کرده است، دانشمندان همچنان 
نحوه  مورد  در  تازه ای  اطالعات  به  تا  می کنند  تالش 

انتشار این ویروس دست پیدا کنند.
بهبود  مبتالیان  از  نفر  هزار  از ۸۹۳  بیش  همچنین 
یافته و حدود ۲۰۹ هزار نفر نیز جان خود را از دست 

داده اند.

کسانی که وام یارانه دریافت نکرده اند باید برای ثبت 
نام و اعالم درخواست دریافت وام یک میلیون تومانی 

به شیوه زیر اقدام کنند.
کمک  برای  که  دولت  یارانه  تومانی  میلیون  یک  وام 
به معیشت خانوار در شرایط کرونا و تعطیلی اصناف 
پنجشنبه  روز  گرفته  قرار  کار  دستور  در  مشاغل  و 
گذشته برای چندین میلیون نفر واریز شد اما کسانی 
را  یارانه  وام  یا  کنند  نام  ثبت  کردند  فراموش  که 
دریافت نکرده اند باید برای ثبت نام کد ملی خود را به 
شماره 6۳6۹ ارسال کنند و نتیجه درخواست از طریق 
پیامک وزارت رفاه به آنها اطالع داده خواهد شد و در 
صورت تایید تا پایان اردیبهشت وام یک میلیونی آنها 
واریز می شود.  فرصت اولیه ثبت نام وام یک میلیون 
تومانی یارانه تا روز گذشته به پایان رسیده بود اما با 
توجه به جاماندن تعداد باالیی از یارانه بگیران دولت 
دیگر  روز   ۱۰ مدت  به  را  یارانه  وام  نام  ثبت  فرصت 
و کسانی که در  تمدید کرد  اردیبهشت  تا ۱۸  یعنی 

این فرصت باقیمانده از طریق کد 6۳6۹ ثبت نام کنند 
اواخر اردیبهشت وام توسط بانک مرکزی به حسابشان 

واریز خواهد شد.
 این وام قرار است به صورت اقساطی ماهانه ۳۵ هزار 
تومان و بدون کارمزد و سود از یارانه 4۵ هزار تومانی 
تسویه  ماه   ۳۰ ظرف  و  شود  کسر  خانوار  سرپرستان 
یارانه  کشور  سطح  در  نفر  میلیون   ۷۸ حدود  شود.  
بگیر هستند این موضوع در حالی رخ می دهد که اغلب 
این افراد نیازی به مبلغ ماهیانه 4۵ هزار تومان ندارند 
و علت اصلی که سبب شده تا این اشخاص حقیقی و 
حقوقی هم این مبلغ را به طور مستمر در ماه دریافت 
کنند عدم اجرای سبک سازی یارانه بگیران و حذف 

افراد پردرآمد از لیست هدفمندسازی یارانه هاست.
 این مساله در حالی است که نوبخت رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور در جواب به این سوال که تکلیف 
حذف یارانه بگیران چه می شود، بیان کرد: پیگیری 
حذف یارانه بگیران زمان بر بوده و اضطراب و تبعات 

زیادی را در بر دارد. در حالی که رئیس جمهور در این 
راستا بیان کرده بود که هدفمندی یارانه باید به طور 
به  اتفاقی  چنین  حال  به  تا  اما  شود،  پیگیری  جدی 

درستی در سطح کشور شکل نگرفته است.
افراد در  اساسی که در حال حاضر  از مشکالت  یکی 
ماه های اول سال با آن درگیر شده اند این است که 
اگر فردی بخواهند یارانه ی خود را به دالیل مختلف 
جدا  خانواده  سرپرست  از  وغیره  ازدواج  طالق،  مثل 
افراد پس  این  با مشکل جدی مواجه می شوند  کنند 
یارانه  با سازمان هدفمند سازی  تماس های مکرر  از 
ها وقتی به این سازمان مراجعه می کنند با در بسته 
توانایی  افراد  این  این طریق  از  مواجه می شوند! حال 
دریافت وام یک میلیونی کمک معیشتی که همه یارانه 

بگیران دریافت می کنند را هم ندارند.
این مساله در حالی دارد صورت می گیرد که این نهاد 
کرده  نصب  را  شماره ای  سازمان  در  سر  بر  مردمی، 
است که حتی افراد وقتی برای حل مشکلشان با آن 

تماس می گیرند هیچ کسی پاسخ گوی آن ها نیست 
یا اگر هم کسی پاسخ گو باشد آن ها را به بخشداری 
مرکزی استان تهران ارجاع می دهد، اما جالب تر از آن 
مسئله ای است که، درآن سازمان هم کسی پاسخگو 

نیست!
پس تکلیف مردمی که در این شرایط بحرانی نباید تا 
جایی که می توانند در اماکن شلوغ تردد کنند و به 
این خاطر مجبور هستند که از خانه خارج شوند چه 
در  را  خود  کاری  کم  نمی خواهد  دولت  آیا  می شود؟ 
این راستا بپذیرد و هرچه سریع تر پاسخگوی مسائل و 
مشکالت مردم در این زمینه باشد و راهکار جدی را 

در این راستا ارائه بدهد؟
آنطور که سخنگوی طرح یارانه معیشتی اعالم کرده 
است تنها افراد برای ثبت نام یارانه معیشتی تا قبل از 
خرداد از یک فرصت بهره مند می شوند اما تکلیفی 
برای یارانه نقدی و افرادی که نیازمند هستند مشخص 

نشده است!؟

پژوهش تازه دانشمندان درباره ماندگارِی کرونا

جاماندگان وام یک میلیونی یارانه بخوانند ؛
 تمدید زمان ثبت نام

مرد عصبانی شوهر 

همسر سابقش را کشت
مرد خشمگین وقتی متوجه شد همسر سابقش دوباره ازدواج کرده، 

در اقدامی هولناک مرد جوان را به قتل رساند.
به  گزارش ایران، یکی از روزهای فروردین زن جوانی هراسان با پلیس 
تماس گرفت و گفت: شوهر سابقم به خانه من آمده و با همسرم  

درگیر شده اند می خواهد با چاقو او را بکشد.
به دنبال این تماس مأموران پلیس بالفاصله راهی خانه مورد نظر در 
شرق تهران شدند. مأموران به محض رسیدن به خانه ، مرد جوانی 
را دیدند که با لباس های خونی و چاقو به دست در حال فرار است. 

بنابراین وی را دستگیر کردند.
پس از دستگیری شهاب، مأموران وارد خانه شده و با جسد مردی 
جوان و همچنین پیکر خونین و نیمه جان زن جوانی که چند متر 

دورتر افتاده بود رو به رو شدند.
مأموران بالفاصله زن جوان به نام ثریا را به بیمارستان منتقل کرده و 
موضوع این درگیری خونین را به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم 
ثریا  متهم، همسر سابق  اولیه مشخص شد  تحقیقات  کردند. در 
بوده است. شهاب در بازجویی ها به قتل همسر  ثریا و زخمی کردن 
شعبه  از  شفیعی  بازپرس  دستور  به  کرد.  اعتراف  سابقش  همسر 
پنجم دادسرای امور جنایی تهران، مرد جوان در اختیار کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شد و بررسی ها در این 

خصوص ادامه دارد.

پرداخت دیه، تاوان قتل شوهر
حدود دو سال قبل زن جوانی در تماس با پلیس از قتل همسرش 

خبر داد و گفت: با شوهرم درگیر شدم و او را کشتم.
به  ماجرا  تشریح  در  وی  متهم  دستگیری  پس از  رکنا،  گزارش  به 
بازپرس پرونده گفت: من همسر دوم سعید بودم البته همسر اولش 
را طالق داده بود. او یک فرزند هم داشت و اختالف سنی ما زیاد 
بود با این حال به خاطر مشکالتی که در زندگی داشتم مجبور به 
ازدواج شدم. ما زندگی سختی داشتیم و خانواده فقیری بودیم اما 
ازدواج  او  با  مالی خوبی داشت و من تصمیم گرفتم  سعید وضع 
مدتی  از  بعد  اما  گرفتم.  نادیده  را  اختالف سنی  سال  و ۱۸  کنم 
باردار  بعد  مدتی  است.  بداخالق  و  عصبی  مردی  او  شدم  متوجه 
شدم و تصور کردم شاید تولد فرزندمان اخالقش را بهتر کند. اما 
فرقی در اخالق و رفتارش نداشت. چند سال بعد دختر دومم به 
دنیا آمد. من یک دختر ۱4 ساله و یک دختر ۱۱ ساله دارم. در تمام 
این سال ها او مدام بچه ها را کتک می زد. با آنها تندی می کرد و 
آزارشان می داد من برای اینکه بچه هایم کتک نخورند خودم را سپر 
می کردم. همیشه بدنم کبود بود. من هیچ وقت محبتی از شوهرم 
ندیدم. هر کسی ظاهر زندگی ما را می دید فکر می کرد من خیلی 
خوشبختم. او از نظر مالی به ما می رسید بازنشسته بود و حقوق 
خوبی می گرفت اما بشدت بدزبان و بدرفتار بود و مدام ما را کتک 
می زد. روز حادثه شوهرم داشت به دختر بزرگم درس یاد می داد اما 
وقتی او اشتباهی به درس جواب داد شوهرم ناگهان فحش بسیار 
رکیکی به او داد که من خیلی عصبانی شدم. به او گفتم این چه 
حرفی بود که زدی اما به سمت من حمله کرد و می خواست کتکم 
بزند چاقویی از آشپزخانه برداشته بود و می خواست مرا بکشد که 
ناگهان قلبش گرفت من هم از فرصت استفاده کردم و شالی دور 

دهانش پیچیدم که خفه شد.
هرچند متهم مدعی بود به خاطر دفاع از خودش مرتکب قتل شده 
اتهام  به  را  او  متهم  علیه  کیفرخواست  با صدور  دادسرا  اما  است 
قتل عمد برای محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران معرفی کرد.
میز محاکمه  پای  تهران  استان  دادگاه کیفری  در شعبه 4  متهم 
از مادرشان  و  قرار گرفتند  ابتدا دو دختر مقتول در جایگاه  رفت. 
اعالم گذشت کردند اما پسر مقتول از همسر اولش برای نامادری 
قتل  او  رسید  متهم  به  نوبت  وقتی  کرد.  قصاص  درخواست  خود 
را پذیرفت اما گفت: من در این سال ها خیلی به همسرم احترام 
اینکه خیلی کتک خوردم و ناسزا  با  گذاشتم و رعایت او را کردم 
شنیدم اما نمی توانستم کتک خوردن بچه هایم را ببینم و ساکت 
روز  می شدند.  اذیت  وخیلی  بودند  نوجوان  من  دختران  بنشینم. 
حادثه هم شوهرم می خواست با چاقو من را بزند و من فقط شال را 
روی دهانش گذاشتم و فشار دادم که او را از خودم دور کنم.بعد از 
گفته های متهم و دفاعیات وکیل مدافع او هیأت قضات برای صدور 
رأی دادگاه وارد شور شدند و متهم را در دفاع مشروع محق دانسته 

و به پرداخت دیه محکوم کردند.

دزد بدشانس، کتک مفصلی خورد 

و جان باخت!
سارق جوانی که به همراه دوستش برای سرقت به یک باغ رفته بود 

با کتک کاری های نگهبان جوان و دوستانش به کام مرگ رفت.
به گزارش رکنا ،سامان دوست سهراب که در اثر کتک کاری نگهبان 
باغ و دو دوستش جان باخته است، اظهار کرد: ۸ فروردین ماه من 
باغی در محدوده جاجرود رفتیم  از  برای سرقت  اتفاق سهراب  به 
ولی از شانس بد ما سه نفر در باغ حضور داشتند که ما را دستگیر 
کردند و تا آن جا که توانستند ما را کتک زدند و سپس رهایمان 
به  نسبت  من  حال  که  جا  آن  از  گفت:  ادامه  در  سامان  کردند. 
سهراب مساعد تربود با اورژانس تماس گرفتم و او را به بیمارستان 

منتقل کردند.
با  مبارزه  معاون  گودرزی  علی  کارآگاه  ،سرهنگ  حال  همین  در 
جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت تصریح کرد: یکم اردیبهشت 
ماه کارآگاهان با هماهنگی های قضایی راهی باغ اعالمی شدند و در 
یک عملیات پلیسی هر سه متهم را دستگیر وآنان در تحقیقات 
اولیه به ضرب و شتم هر دو سارق اعتراف و اعالم کردند، ما در باغ 
ناگهان متوجه حضور دو سارق شدیم  در حال استراحت بودیم و 
که در حال سرقت فنس های آهنی بودند. بالفاصله دستگیرشان 
کردیم و پس از ضرب و جرح هر دو را رها کردیم و اطالعی از فوت 

نداشتیم.
و  جنایت  عامالن  دستگیری  به  توجه  با  افزود:  گودرزی  سرهنگ 
اعتراف صریح به ضرب و جرح، هر سه متهم با صدور قرار قانونی 
اختیار  در  تکمیلی  تحقیقات  انجام  برای  قضایی  مقام  سوی  از 

کارآگاهان اداره دهم قرار گرفتند.
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دستگیری عامل اهانت 

به مقدسات و نشر اکاذیب 

در فضای مجازی
به  توهین  عامل  دستگیری  و  شناسایی  از  ارزوئیه  انتظامی  فرمانده 
مقدسات در فضای مجازی خبر داد و به شهروندان توصیه کرد: از درج 
و بازنشر مطالب و محتویات توهین آمیز و یا مخرب در فضای مجازی 

خودداری کنند.
سرهنگ مهدی پورامینایی گفت: در پی هتاکی و توهین به مقدسات 
العالی( در فضای مجازی از سوی  دینی و مقام معظم رهبری) مدظله 
فردی در سطح شهرستان، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این 

فرماندهی قرار گرفت.
این جرم  عامل  هویت  به  تخصصی  اقدامات  انجام  با  ماموران  افزود:  او 
پی برده و در ادامه با ایجاد ایست بازرسی در خروجی های شهرستان، 
و  شناسایی  داشت،  همجوار  استان های  به  فرار  قصد  که  را  متهم  این 

دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ارزوئیه با بیان اینکه متهم پس از تشکیل 
پرونده برای سیر مراحل قانونی، تحویل مرجع قضایی شد از شهروندان 
افراد  و کاربران فضای مجازی خواست، همواره مراقب باشند تا در دام 
شیاد قرار نگیرند و از درج و بازنشر مطالب و محتویات توهین آمیز و یا 

مخرب خودداری کنند.

کشف خودروی سرقتی 

کمتر از ۱۲ ساعت در عنبرآباد
فرمانده انتظامی عنبرآباد از کشف خودروی نیسان سرقتی و دستگیری 

سارق کمتر از ۱۲ ساعت در عملیات پلیس این شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمود بیدشکی گفت:در پی گزارش مرکز مانیتورینگ استان، 
سیرجان،  شهرستان  در  نیسان  خودرو  دستگاه  یک  سرقت  بر  مبنی 
کار  دستور  در  سرقتی  خودرو  کشف  و  سارق  دستگیری  و  شناسایی 

پلیس قرار گرفت.
او افزود: ماموران پاسگاه عملیاتی جهاد آباد در اجرای طرح مهار و کنترل 
محور ورودی و خروجی شهرستان در مسیر کهنوج-جیرفت خودروی 

مورد نظر را شناسایی و متوقف و سارق را نیز دستگیر کردند.
این مسئول انتظامی تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده، سارق  برای 
و  شد  داده  تحویل  شهرستان   آگاهی  پلیس  به  قانونی  مراحل  سیر 

خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.
فرمانده انتظامی شهرستان عنبرآباد در پایان به شهروندان توصیه کرد: 
از وسایل ایمنی خودرو نظیر دزدگیر، سوئیچ مخفی، قفل فرمان و قفل 
تاریک  و  خلوت  محل های  در  را  خود  خودروی  و  کرده  استفاده  پدال 

پارک نکنند.

توزیع ماسک میان کارگران

 در سیرجان
در  کارگر  و  کار  هفته  مناسبت  به  سیرجان  انتظامی  نیروی  کارکنان 
اقدامی خیرخواهانه برای پیشگیری از بیماری کرونا، تعدادی ماسک 

را بین کارگران ساختمانی توزیع کردند.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد گفت: می توان به سادگی از کرونا که 
این روز ها همه را به خود مشغول کرده و متاسفانه جان شماری از 

مردم را نیز گرفته است، پیشگیری کرد.
او با بیان اینکه کارگران گرانقدر، توانسته اند با همت واالی خویش 
کشور  زیرساخت های  توسعه  و  رشد  مسیر  در  ارزنده ای  گام های 
کمترین  زحمتکش،  کارگران  شما  دستان  بر  بوسه  گفت:  بردارند، 

نشانه قدردانی است.
این هفته  پر تالش،  و  از کارگران متعهد  قدردانی  نژاد، ضمن  ایران 
خجسته را به یکایک آنان تبریک گفت و ضمن توزیع ماسک بین 
آنان، توفیق و سالمتی قشر کارگران را از درگاه خداوند متعال مسئلت  

کرد. 

تجلیل پلیس از کادر درمانی 

شهرستان ریگان
مرکز  در  حضور  با  سالمت  هفته  مناسبت  به  ریگان  انتظامی  فرمانده 
بهداشت و بیمارستان شهرستان، ضمن دیدار با مدافعان سالمت از تالش 

های شبانه روزی کادر درمانی این شهرستان قدردانی کرد. 
سرهنگ حمیدرضا تاج آبادی در این دیدار گفت: ایثارگری، فداکاری و از 
خودگذشتگی پزشکان و پرستاران در سطح جامعه از افتخارات این قشر 

زحمت کش محسوب می شود.
او ضمن قدردانی از مدافعان سالمت افزود: حضور در طرح فاصله گذاری 
اجتماعی، اقدامی موثر در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا بود که به 

همت مدافعان سالمت و امنیت صورت گرفت. 
از  تقدیر  لوح  و  اهدای شاخه گل  با  ریگان  انتظامی شهرستان  فرمانده 
زحمات شبانه روزی و تالش های شایسته کادر درمانی تجلیل کرد و 
ازخودگذشتگی و خدمات شبانه روزی کادر درمان و سالمت در  افزود: 
ذهن مردم خواهد ماند و نکته قابل اهمیت این است که مردم قدردان 

زحمات شما هستند.
دکتر فردین حشمتی، رییس مرکز بهداشت و درمان شهرستان ریگان  
و  نظم  برقراری  در  ناجا  روزی  از تالش های شبانه  قدردانی  هم ضمن 
امنیت، گفت: در بحث کرونا؛ اگر پلیس در کنار مدافعان سالمت نبود، 

مشکالت حوزه پیشگیری، بهداشت و درمان افزایش پیدا می کرد.
او با بیان اینکه کرونا تلنگری برای جامعه بشریت بود، افزود: به لطف 
با  امیدواریم  و  است  بهتر  کشورها  سایر  از  کشورمان  وضعیت  خدا 
خودمراقبتی و رعایت اصول بهداشتی، بتوانیم این ویروس منحوس را 

مدیریت کنیم.

و  ورزش  کل  اداره  همگانی  ورزش  گروه  رئیس 
جام  رقابت های  برگزاری  از  کرمان  استان  جوانان 
رمضان با عنوان "تکریم رمضان با پویش ورزش در 

خانه" طی امسال در این استان خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
رئیس  ریاحی،  عذرا  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  همگانی  ورزش  گروه 
ریزی  برنامه  جلسه  دومین  در  کرمان  استان 
برگزاری مسابقات ورزشی قهرمانی استان در فضای 
مجازی تحت عنوان "تکریم رمضان با پویش ورزش 
امور  توسعه  معاون  مرادی  حضور  با  که  خانه"  در 
فرهنگی  امور  معاونت  زمانی سرپرست  نژاد  ورزش، 
و جوانان، بلوردی رئیس گروه ورزش قهرمانی اداره 
کل ورزش و جوانان و نمایندگان هیئت های ورزشی 
استان در محل سالن اجتماعات این اداره کل برگزار 
شد، از هیئت هایی که طی چهار سال گذشته، گروه 
همگانی اداره کل ورزش و جوانان استان را حمایت 

کرده اند، تشکر و قدردانی کرد.
 او با اعالم اینکه در طرح تابستانه با ورزش جزو ۸ 
تا  فجر  در طرح  مطرح شدیم، گفت:  استان کشور 
نوروز نیز جزو استان های فعال بودیم که متأسفانه 

بحث کرونا باعث تعطیلی شد.
اینکه هم اکنون شرایطی پیش  با اشاره به  ریاحی 
فعالیتی  ورزشی  اماکن  در  نمی توانیم  که  آمده 
همگانی  ورزش  توسعه  دفتر  افزود:  باشیم،  داشته 
وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد داد تا استان ها در 
این زمینه راهکار دهند که بدین ترتیب ما با کمک 
روابط عمومی یک پویش با عنوان "ورزش در خانه" 
راه اندازی کردیم و هیات های شهرستانی و سپس 

هیئت های استانی به این پویش ورود کردند.
 او تصریح کرد: بدین منظور، هر ورزشکار یک کلیپ 

زیر یک دقیقه ای از تمرین خود ارسال می کرد که 
ایران فعال، دفتر توسعه ورزش  این سه جا )پویش 

همگانی و پویش استانی( نمایش داده می شد.
ریاحی بیان کرد: در این زمینه جزو ۵ استان برتر 
همگانی  ورزش  گروه  رئیس  شدیم.  مطرح  کشور 
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان با بیان اینکه 
در  ورزشکاران  حضور  بیشترین  موجود،  آمار  طبق 
مسابقات جام رمضان هر ساله است، گفت: پارسال 
از ۶۶۰ هیات فعال شهرستان های استان و بخش ها، 
۴۰۴ هیئت برای جام رمضان مسابقه برگزار کردند و 

این جمعیت زیادی را درگیر کرد.
ورزش  بحث  در  کرونا  امروز  اگر چه  افزود:  ریاحی   
کرده  تالش  اما  کرده،  وارد  ضربه هایی  همگانی 
مجازی  به صورت  مسابقات  برگزاری  با  بتوانیم  ایم 
ورزش  به  عالقه مند  و  درگیر  را  زیادی  خانواده های 
کنیم. او به پویش ورزش در خانه اشاره و تصریح کرد: 
همگانی،  هیات های  مجازی  بحث  در  خوشبختانه 
اسکیت، کشتی، کاراته، انجمن ها، باستانی، تنیس 
بدمینتون،  اسکواش،  ووشو،  فو،  کونگ  میز،  روی 
و  رزمی  شطرنج،  ژیمناستیک،  روستایی،  جانبازان، 

... نهایت همکاری را با ما داشته اند.
بافت،  بردسیر، جیرفت،  نرماشیر،  ریاحی کوهبنان، 
فهرج، بم، کهنوج، شهربابک، فاریاب، زرند، عنبرآباد و 
منوجان را جزو شهرستان های فعال در بحث پویش 

ورزش در خانه برشمرد.
 او ضمن دادن مهلتی ۵ روزه برای ارائه آئین نامه 
تا  مسابقات مجازی تأکید کرد: هیئت های ورزشی 
۱۳ اردیبهشت ماه فرصت دارند، آئین نامه مسابقات 

مجازی خود را ارسال کنند.
رئیس گروه ورزش همگانی اداره کل ورزش و جوانان 
استان کرمان با اعالم اینکه آئین نامه ی ارسالی باید 

بر اساس رشته تدوین شود و هیئت های شهرستانی 
در جریان آن باشند، بیان کرد: این آئین نامه باید به 
نحوی طراحی شود که قابلیت اجرا در جنوب استان 
حتی  استان  کل  مجموع  در  و  باشد  داشته  نیز  را 

بخش ها و مناطق محروم را درگیر کند.
ریاحی گفت: بعد از تدوین این آئین نامه باید مرحله 
شهرستانی رقابت ها برگزار، سه تا از بهترین ها معرفی 
و حکم و مدال آن ها از طریق هیئت و روسای ادارات 

شهرستان اهدا شود.
 او افزود: سپس مرحله ی استانی رقابت ها باید برگزار 
مدیرکل  و  استان  هیات  امضای  با  مدال  و  و حکم 
اهدا شود. ریاحی تصریح کرد: اگر هیئت های ورزشی 
مجازی  مسابقات  نامه  آئین  ماه،  اردیبهشت  تا ۱۳ 
خود را ارسال کنند، مرحله ی شهرستانی مسابقات 
را می توان ۱۳ تا ۲۵ اردیبهشت و مرحله ی استانی 
را از ۲۷ اردیبهشت تا پایان ماه مبارک رمضان برگزار 
کرد. او بیشترین کلیپ ارسالی به وزارت و بهترین 
و کاملترین آئین نامه را از جمله مالک های ارزیابی 

عنوان کرد.
 ریاحی از هیات های ورزشی خواست: برای برگزاری 
مسابقات مجازی خود، یک پوستر با عنوان "تکریم 
منظور  به  مجازی"  فضای  در  ورزش  با  رمضان 

انعکاس در این فضا طراحی کنند.
او از هیات هایی، چون همگانی، جانبازان، نابینایان، 
انجمن های ورزشی و رزمی نیز درخواست کرد: برای 
را فعال  مسابقات موجود، تمامی کمیته های خود 

کنند.
 ... و  افزود: رشته هایی مثل شنا، سوارکاری   ریاحی 
که امکان برگزاری مسابقه مجازی ندارند، بهترست 
جسمانی  آمادگی  فاکتور های  مسابقات  هیئت ها 
طراحی  ورزشکاران  برای  را  خود  رشته  به  مربوط 

کنند.
هیات های  همه ی  تالش  با  کرد:  امیدواری  ابراز  او 
ورزشی رقابت های جام رمضان امسال که قرار است 
به صورت مجازی برگزار شوند، به بهترین نحو و با 

بیشترین مشارکت انجام شوند.

کرمان و تکریم رمضان با پویش ورزش در خانه

 ۲۵۰ کشف  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
وانت  دستگاه  یک  پیاز  بار  از  تریاک  کیلوگرم 

نیسان و دستگیری یک قاچاقچی خبر داد.
با  برخورد  با هدف  ناظری گفت:  سردار عبدالرضا 
سوداگران مرگ، ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر 

رودبار جنوب مستقر در ایستگاه بازرسی پل بهادر 
نیسان  وانت  دستگاه  یک  به  شهرستان  این  آباد 
حامل بار پیاز که از این منطقه عازم مرکز کشور 

بود، مشکوک شدند.
او افزود: ماموران پس از توقیف و انتقال خودرو به 

تریاک  کیلوگرم  آن، ۲۵۰  از  بازرسی  در  پارکینگ 
جاساز شده در بین بار پیاز این خودرو را کشف 

کردند.
این  راننده  دستگیری  به  اشاره  با  ناظری  سردار 
خودرو و معرفیش به مقامات قضایی تصریح کرد: 

انتقال  برای  قاچاقچیان  هرچند که ممکن است 
مواد خانمان سوز مخدر به روش های پیچیده ای 
دست بزنند؛ اما به فضل الهی، اشرافیت اطالعاتی 
و تجارب ارزشمند کارکنان پلیس، راه را بر انتقال 

این مواد سد خواهد کرد.

بار پیاز با بوی تریاک 

خبر

رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: پرداخت وام در 
بانک ها نیاز به داشتن ضامن و ضمانت نامه و یا منوط به سپرده گذاری 
اینکه  یا  این بین شرکت هایی هستند که بدون ضامن و  اما در  است؛ 

سپرده ای در آن ها انجام شود، وام می دهند.
سرهنگ امین یادگار نژاد افزود: اصطالح پرداخت وام در مدت زمان کوتاه 
افزایش پیدا کرده است به  از سوی برخی شرکت ها در سال های اخیر 
مواجه  مجازی  فضای  در  آگهی ها  گونه  این  درج  افزایش  با  که  گونه ای 
هستیم و این شرکت ها با پرداخت وام های کالن به متقاضیان، سود های 
هنگفتی را به جیب می زنند و چه بسا از این طریق مشکالتی را برای 

برخی افراد ایجاد می کنند.
این پلیس اظهار کرد که  به  با مراجعه  افزود:به عنوان مثال خانمی  او 
کالن  وام  پرداخت  بر  مبنی  آگهی  به  مجازی  فضای  در  پیش  چندی 

برخورد و از آن طریق  با شخصی که اقدام به درج آگهی کرده بود، ارتباط 
برقرار کردم و پس از انجام قرار های الزم برای دریافت وام اقدام به پرداخت 
مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال، طی ۵ مرحله به حساب وی کرده که پس از 
آن پرداخت، فرد مذکور تلفن های بنده را پاسخ  نمی دهد و هیچ وامی 
به حساب بنده واریز نکرده و از این طریق اقدام به کالهبرداری کرده که 
خواستار پیگیری  هستم. یادگار نژاد بیان کرد:در نهایت با اقدامات فنی 
و کارشناسی ماموران این پلیس، مشخص شد کل مبلغ ۱۰۰ میلیون 
به دو حساب بانکی جعلی واریز شده و فرد برداشت کننده برای گمراه 
بانکی  حساب های  در  پول ها  جابجایی  مرحله  چندین  از  پس  کردن 

مختلف در نهایت در خارج از کشور اقدام به برداشت می کرده است.
او تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده متهم شناسایی؛ اما به دلیل 
اینکه در خارج از کشور به سر می برد، وکیل خود را برای رسیدگی به 

پرونده به این پلیس فرستاده و پرونده به همراه وکیل متهم و شاکی 
به دادسرا ارسال شد.

رئیس پلیس فتا استان به هموطنان توصیه کرد: به تبلیغاتی که در 
در  و حتما  نکنید  اعتماد  مواجه می شوید، سریع  آن  با  فضای مجازی 
مورد صحت آن ها تحقیق و از خرید هرگونه وام بانکی از افرادی که هیچ 
گونه شناختی نسبت به آن ها ندارید، خودداری و با با احتیاط و رعایت 
همه جوانب رفتار کرده و فقط از مراکز مالی مجاز اقدام به دریافت وام 
و یا سپرده گذاری کنید و بدون بررسی و مشورت با کارشناسان مربوطه 

بانک به این تبلیغات در فضای مجازی اعتماد نکنید. 
   او از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را سریعا از 
طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش 

ارتباطات مردمی گزارش کنند.

پرداخت وام در فضای مجازی شگرد مجرمان سایبری
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روایت »کرمان امروز« از دردسرهای معلمان و والدین درباره استفاده از سامانه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش:

به داد گرفتاران »شاد« برسید !

 بسیاری از افراد موفق عقیده دارند بهترین زمان برای شکوفا کردن ایده ها، 
که  دارند  عقیده  بسیاری  حتی  است.  کنونی  شرایط  مانند  بحرانی  دوره های 
هرچقدر این بحران عمیق تر باشد، فرصت ها نیز بیشتر و بهتر می شوند. بحران 
کنونی نیز شاید بزرگترین بحرانی باشد که ما در کل دوران حیاتمان ببینیم. در 
نتیجه بهتر است از این شرایط بهترین استفاده را کرده و سعی کنیم به کسب 

و کار خودمان سر و سامانی بدهیم.
سوالی که برای بسیاری پیش خواهد آمد این است که چگونه می توان در 
در  پاسخ می دهد. همانطور که  تاریخ  اقتصادی داشت؟  رونق  بحرانی  شرایط 
رشد  سرعت  با  شرکت ها  از  بسیاری  دیده ایم،  نیز  گذشته  سال  بحران های 
سرسام آوری مواجه شده و اکنون به کسب و کارهای چند میلیارد دالری تبدیل 
از شرایط  به خوبی  نکته اساسی، می توان  با در نظر گرفتن چندین  شده اند. 

کنونی بهره گرفت و شاید زندگی را برای همیشه تغییر داد.
همه چیز را بازنگری کنید

به درستی  آیا همکاران شما  فعالیت می کنید؟  آیا شما در صنعت درستی 
انتخاب شده اند؟ آیا محل کسب و کار شما در جای درستی قرار دارد؟ آیا همسر 
شما نیز شخص مناسب است؟ اگر شما بخواهید کسب و کاری را شروع کنید، 
مشابه کسب و کار فعلیتان خواهد بود؟ عالقه ندارید محل کسب و کار خود را 
تغییر دهید؟ این ها سوال های رادیکالی است که به ندرت جرات پرسیدنشان 

را از خودمان داریم.
تحت شرایطی که همه چیز به خوبی کار می کند، معمول با ضرب المثل »به 
ترکیب برنده دست نزن« حرکت می کنیم و در این بین بسیاری از فرصت های 
را در  از دست می دهیم. شرایط بحرانی عمیق فرصتی  نیز  را  بزرگتر  و  بهتر 
اختیارمان می گذارد تا همه چیز را از ابتدا بازنگری کنیم؛ عمال همه چیز را. شاید 

الزم باشد به کل کسب و کار خود را عوض کنید.
حتی برخی مواقع الزم است کشور کسب و کار خود را تغییر دهید. می توانید 
میان استرالیا، اتریش، آمریکا و آفریقا جابجا شوید و مطمئن باشید این تغییرات 
به نفعتان خواهد بود. البته الزم نیست همه تغییرات را بنیادی انجام دهید. االن 
زمان آن است که سرمایه های خود را از غرق شدن نجات دهید. مهم نیست 
چقدر روی کسب و کار و دارایی های خود سرمایه گذاری کرده اید؛ اگر جواب 

نمی دهد، آن ها را فراموش کنید.

بحران بهترین زمان برای تغییر است
بیشتر مواقع با شرایطی مواجه می شویم که ما را از تغییر منصرف می کنند، 
زیرا می دانیم تغییرات به سادگی رخ نمی دهند و همواره پیدا می شوند افرادی 
نیرو، اخراج و آموزش نیروهای جوان  که نسبت به آن جبهه بگیرند. تعدیل 
از  باشید هرگاه که شما  باشد. مطمئن  تغییرات  این  از  مثال خوبی  می تواند 
فرصت درست استفاده نکنید، کسب و کار خود را از لبه تکنولوژی به عهد عتیق 

هدایت می کنید.
بودید؛  دنبالشان  به  همیشه  که  است  تغییراتی  برای  زمان  بهترین  بحران 

ناپذیر هستند. اگر بخشی در شرکت شما  تغییرات در دوران بحران اجتناب 
کارایی الزم را ندارد، آن را منحل کنید؛ خط تولید خود را عوض کنید؛ ترفیع 
را به جای دوست قدیمی تان برای آن کارمند گوشه نشین خالق خود در نظر 

بگیرید؛ قدمت را فراموش کنید و به کارایی دقت داشته باشید.
به دورکاری و نیروی پاره وقت روی بیاورید

بدون  تمام وقت  نیروی  جایگزینی  بازدهی،  افزایش  راه های  بهترین  از  یکی 
بازدهی با نیروی پاره وقت پربازده است. برای مثال می توان به تولید یک سریال 
دریافت  پول  صحنه  در  حضورشان  مدت  برای  تنها  هنرپیشگان  کرد.  رجوع 

می کنند و این گونه نیست که حقوق ثابتی داشته باشند. این رویه برای باقی 
کادر فیلم برداری نیز صدق می کند.

پاره وقت  کارمندان  سیستم  همین  با  حاضر  حال  در  شرکت ها  از  بسیاری 
ایده  اما بسیاری دیگر از شرکت ها هم هستند که هنوز بر  فعالیت می کنند، 
نادر  زمان های  از  یکی  بحرانی  دارند. شرایط  پافشاری  ثابت«  »فیش حقوقی 
برای بازنگری در ساختار شرکت تان خواهد بود. در همین بازنگری ممکن است 
به شرکت  ندارند هر روز  نیازی  تان اصال  از کارمندان  متوجه شوید بسیاری 

مراجعه کنند.
ارتباط  در  همکاران  دیگر  با  را  آن ها  می توان  مناسب  زیرساخت  داشتن  با 
نگه داشت و کار تیمی را از راه دور مدیریت کنید. این کار می توان منجر به 
صرفه جویی زیادی شود و پولی که پیش از این برای فضای کار بزرگتر پرداخت 

می کردید را در زمینه های دیگر هزینه کنید.
کارمندان بین المللی استخدام کنید

یکی دیگر از راه هایی که منجر به صرفه جویی می شود، استخدام کارمندان 
از سراسر دنیاست. به جای این که کارمندان خود را حتما به صورت محلی و 
نزدیک شرکت تان انتخاب کنید، آن ها را از میان میلیون ها استعداد نهفته در 
سراسر دنیا برگزینید. بسیاری از کسب و کارها به کمک این روش، توانسته اند 
تا ۵۰ درصد در هزینه های خود صرفه جویی کنند. این روش برای شرکت هایی 
که شهرهای شلوغ و پرهزینه قرار گرفته اند، بسیار مناسب است و می تواند منجر 
به پایداری اقتصادی آ ن ها شود. تمامی این تغییرات می تواند با مقاومت بسیاری 

روبرو شود، ولی در شرایط بحرانی به سادگی پذیرفته خواهند شد.
سهام خود را مدیریت کنید

سرمایه های خود را به سرعت از صنایع پرخطر خارج کنید. حتی اگر می توانید 
آن ها را به کسب و کارهایی منتقل کنید که می دانید در شرایط بحرانی به 
صورت انفجاری رشد می کنند. بهترین مثال اپلیکیشن »زوم« است که سهام 
آن در همین شروع بحران دو برابر شد. همچنین از خارج کردن سهام خود 
از شرکت ها و کسب و کارهای کم بازده نهراسید. با انتقال پول و سرمایه خود 
به کسب و کارهایی بهتر، به بهبود وضعیت مردم نیز کمک خواهید کرد. در 
شرایطی که درگیر کرونا هستیم، پلتفرم هایی مانند زوم و اسکایپ بیشتر به 

کمک مردم می آیند تا شرکت های هواپیمایی و رستوران ها.

چگونه کسب و کار خود را در شرایط بحرانی رونق دهیم؟

و  مردم  عموم  استفاده  برای  شاد  سامانه  که  است  ماه  یک  از  کمتر 
است.  شده  معرفی  پرورش  و  آموزش  وزارت  سوی  از  کشور  معلمان 
این سامانه که در قالب یک نرم افزار اجتماعی و سایت محور فعالیت 
ساخته شده، این روزها دردی بر دردهای والدین افزوده است. در شماره 
های پیشین همین روزنامه درباره معضالت والدین در زمینه اتصال به 
امروز  اما  نوشتیم.  بسیار  اتفاق  این  راه  سد  مالی  مشکالت  و  اینترنت 
می خواهیم فقط به مشکالت »شاد« اشاره کنیم، مشکالتی که فقیر و 
دارا را درگیر ساخته است. این روزها تماس های بسیاری دریافت می 
کنیم که والدین و به خصوص مادران عزیز که بیشتر درگیر با تحصیل 
و  ها  قطعی  از  دارند.  گالیه  افزار  نرم  این  وضعیت  از  کودکان هستند 
وصلی هایی که مربوط به اینترنت است تا هنگ کردن و کند بودن نرم 
افزار که طاقت مدرسان و والدین و حتی دانش آموزان را طاق ساخته 

است.
چنین  یکبار  شد  فیلتر  تلگرام  که   96 سال  در  دولت  باره  این  در 
موضوعی را تجربه کرد و آن در زمینه استفاده از نرم افزار سروش بود. 

نرم افزاری که با خرج زیاد و علم کم ساخته شد و پس از مدتی کوتاه 
ناگهان به دلیل مراجعه زیاد متوقف شد، تنها به دلیل زیرساخت ناکافی. 
امروز هم که شاهد هستیم نرم افزار سروش به مزایده گذاشته شده و 
قرار است واگذار شود. گویا این معضالت برای دولتمردان درس نشده 
است و مجددا در زمینه نرم افزار شاد با غافلگیری رو به رو شدند. بسیار 
عجیب است که چرا سازندگان این نرم افزار خبر از تعداد کاربری که 
قرار است از آن استفاده کنند نداشتند. نکته ای واضح که آمار آن در 
اختیار حتی مردم عادی هم قرار دارد. تعداد دانش آموزان و معلمان 
که مشخص است. حال اینکه چرا این سامانه کند کار می کند و دچار 
مشکل است، سوالی بی پاسخ به نظر می رسد. همه اعداد و ارقام و حتی 
پیش بینی آن مشخص است، شاید در زمینه نرم افزار سروش بتوانیم 
بگوییم که اقبال و ترجیح مردم مشخص نبود، اما در این زمینه که اجبار 

به استفاده در آن قرار دادیم، اعداد مشخص است.
مسئوالن باید از خود بپرسند که چرا درحالی که همه چیز قابل پیش 
بینی و مشخص بود، امروز مادران در شرایط روحی نامساعد کرونایی 
باید با کندی و قطع و وصل این نرم افزار هم مواجه شوند. در شرایطی 
که کودکان در خانه گرفتار شده اند و اصطکاک ها بسیار است، افزودن 
چنین معضلی به دور از تدبیر است. بهتر بود که قبل از انتشار و التزام 
در زمینه استفاده از این نرم افزار تدابیر چنین وضعیتی اندیشیده شود. 
نه اینکه امروز تازه با ویرایش به صورت مقطعی مشکالت را حل کنیم. 

به امید فردایی که دیگر تدبیر تنها در شعارهای تبلیغاتی نباشد.

به قلم 
محمد فتح نجات


