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کرمان این روزها به شدت  گردشگری  صنعت        
گرفته و روزهای سختی   کرونا قرار  تحت تاثیر بیماری 
همچنان  تابستان  فصل  در  نیز  حال  گذراند.  می  را 
کم است و این به معنای رکود  میزان سفرها بسیار 
که فریدون  آنگونه هم  بی سابقه این حوزه است. 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  فعالی 
نفر  هزار   5 از  بیش  است؛  گفته  استان  گردشگری 
شده اند  بیکار  کرمان  استان  گردشگری  حوزه  در 
صنعت  در  دیده  آموزش  و  متخصص  نیروهای  و 
هتلداری تعدیل شده اند. با این وجود فعاالن حوزه 
کریمان امیدوارند با رعایت نکات  گردشگری در دیار 
کم در این حوزه  بهداشتی و ایمنی الزم، رکود مرگبارحا

رفع شود و...
متن کامل درصفحه هشتم

مرا ببخش ای وطن 



دو شنبه 21 تیرماه 19/1399 ذی القعده 1441/ 11 جوالی  2020/سال بیست و پنجم شماره 3236
اخبار استان

خبر
مدیر بهداشت محیط حرفه ای دانشگاه 

علوم پزشکی کرمان خبر داد:

درخواست راه اندازی پلیس بهداشتی در کرمان
 

مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان از پیشنهاد راه اندازی پلیس بهداشتی در کرمان خبر داد.

»حمیدرضا گلزاری« در گفت و گو با ایسنا با اعالم این خبر گفت: به ستاد 
مقابله با کرونای استان پیشنهاد داده ایم که پلیس بهداشتی در استان راه 

اندازی شود .
وی درباره این جزییات طرح راه اندازی پلیس بهداشتی در کرمان اظهار کرد: 
پلیس بهداشتی متشکل از یک قاضی، یک نفر از اعضای نیروی انتظامی و 

یک بازرس )بازرس استانداری یا بازرس دانشگاه علوم پزشکی( خواهد بود.
مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان تاکید کرد: این پلیس بهداشتی واحدهای صنفی، دستگاه های اجرایی، 
دفاتر پیشخوان، نهادهای ورزشی، گردشگری و ... را که پروتکل های بهداشتی 
را رعایت نکرده و تخلف می کنند را جریمه و در همان لحظه با دستور مقام 

قضایی پلمب خواهند کرد.
گلزاری با اشاره به اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا این اختیار را به استان 
ها داده است، تصریح کرد: خوشبختانه در استان کرمان نیز دستگاه قضایی 

همراهی کرده و در راستای اجرای این طرح قوه قضاییه مخالفتی ندارد.
مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان خطاب به مردم گفت: در شرایط کنونی و برای کنترل ویروس کرونا در 
سطح جامعه به همکاری تک تک مردم نیاز داریم و انتظار داریم در این راستا 
مردم عالوه بر اینکه خودشان نکات بهداشتی را رعایت کنند در هر جایی که 
مشاهده کردند از سوی صنفی، اداره و نهادیی نکات و پروتکل های بهداشتی 
رعایت نمی شود، به ما اعالم کرده تا بالفاصله وارد عمل شده و اقدامات الزم 
را انجام دهیم تا شاید با این روش، زنجیره انتقال ویروس کرونا در استان 
کرمان شکسته شده و مقداری از حجم بیماران کرونایی کاسته شود و حداقل 

خستگی کادر درمانی و مرگ و میرها کاهش پیدا کند.

یک محصول دانش بنیان کشاورزی

 در رفسنجان رونمایی شد
 

با حضور رئیس انجمن پسته ایران محصول دانش بنیان، ربات هوشمند  ویدئو 
متری چاه و لوله های کشاورزی در رفسنجان رونمایی شد.

مجری این طرح در این آئین  گفت: با کمک این محصول فناورانه می توانیم 
تصویر درستی از چاه، پایشی از منابع آب، شوری و دمای آب  را اندازه گیری 

کنیم.
معین مالمحمدی که دارای تحصیالت و دکترای منابع آب از ایران و دکترای 
کشاورزی هوشمند از ژاپن است تصریح کرد: ما در شرایط بحرانی آب و تغییر 
اقلیم قرار داریم ساالنه دمای ایرا ن چند درجه گرم می شود و این گرمای هوا 

باعث می شود نیاز به آب شدید تر شود.
وی ادامه داد: در هر ثانیه ای ۱۸ هزار لیتر آب از سفره های اب در رفسنجان 
برداشت می شود لذا مشکالتی از جمله تغییر اقلیم، کمبود و بحران آب و 

کشاورزی سنتی موجب کاهش تولید محصول ارزآور پسته شده است.
مالمحمدی با اشاره به اینکه سعی داریم کشاورزی را به سمت هوشمندسازی 
ببریم گفت: در بحث آبیاری باغات مشکالتی از جمله گرفتگی لوله ایجاد می 
شود که با وارد کردن ربات هوشمند ویدئو متری چاه و لوله های کشاورزی در 
لوله و چاه های عمیق مشکل شناسایی و می توان نقطه مشخص شده لوله را 
تعمیر کرد؛ ضمن اینکه این ربات کاربری های دیگری از جمله سنجش دما 
و شوری آب را دارد. وی گفت: هوش مصنوعی در سال ۱۴۰۴ به ما می گوید 
که منابع آبی در کدام نقاط دچار تنش شده اند و با این پیش بینی در دشت 
رفسنجان می بینیم خیلی از چاه های کشاورزی و نقاط مختلف رفسنجان 
دچار تنش آبی شده است. وی با بیان اینکه دما هر ساله در حال افزایش است 
و ایران هم در نوار ۴۰ درجه جغرافیایی قرار دارد تصریح کرد: اگر نمودار تولید 
محصول پسته را بررسی کنیم می بینیم در ۱۰ سال پیش محصول خوبی ) 
۲۰۰ هزار تن در رفسنجان ( برداشت می کردیم اّما تولید این محصول سال 

به سال در حال کاهش  و به سالیانه ۳۰ تا ۴۰ هزار تن کاهش یافته است.
داد: درحال حاضر کشاورزانی هستند که در یک هکتار  ادامه  مالمحمدی 
حدود ۳۰۰ کیلو گرم پسته برداشت می کنند در حالی که در دنیا در یک 
هکتار چهار تا  پنجهزار کیلوگرم پسته برداشت می شود؛ که سعی کردیم با 
تولید محصول فناورانه در راستای توسعه پایدار و افزایش بهره وری و افزایش 
باعث حفظ منافع ملی و  ارائه دهیم و  تولید خدمتی به جامعه کشاورزان 

ارزآوری خواهیم شد.
وی خاطرنشان کرد: ربات ویدئو متری چاه و لوله های کشاورزی که طراحی و 
ارزانتر از نمونه خارجی آن ساخته شده است نمونه اولیه است  ونمونه خارجی 
آن با اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان موجود است ضمن اینکه نمونه ایرانی مزایایی 
نسبت به نمونه خارجی شامل آنالیز کردن پارامترهای شوری، دمای چاه و 
PH آب را داراست و کشاورز الزم نیست کنار ربات باشند و فیلم را ببینند 
این فیلم توسط دستگاه به شبکه های اجتماعی ارسال می شود و کشاورز از 

هرجایی می تواند آن را مشاهده کند.
وی که سازنده نخستین ایستگاه هوشمند آب و هواشناسی کشاورزی کشور 
هم است اظهار داشت: با این ایستگاه به جامعه هدف و کشاورزان امید می 
دهیم که با تکنولوژی و فناوری می توان بهره وری را افزایش داد و به سمت 

کاهش هزینه ها گام برداشت.
وی ادامه داد: این ایستگاه با توجه به نیاز کشاورزان حدود ۲ سال قبل طراحی 
و تولید شده است و فناوری  IOT   را پشتیبانی می کند و این ایستگاه 
هوشمند الیه هایی شامل حسگرها، پروتکل های ارتباطی، پردازش داده ها، 

اپلیکیش و تلفن گویا ) ۱۸۶۱( را دارد.

کرمان  شهر  در  آب  بحران  به  اشاره  با  کرمان  استاندار  معاون 
گفت: در حال حاضر برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن در مرکز 

استان آب نداریم.
در  موسوی  اللهی  آیت  مصطفی  سید  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
جلسه شورای مسکن استان کرمان بیان کرد: در حال حاضر برای 
اراضی پیشنهاد شده در طرح اقدام ملی مسکن در شهر کرمان با 

مشکل تأمین آب مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه هم اکنون در منطقه سیدی و شهرک مطهری 
کرمان مشکل کمبود آب داریم، افزود: با تخصیص اراضی به طرح 
محدودی  آب  کرمان  در  زیرا  هستم  مخالف  مسکن  ملی  اقدام 

داریم و در این رابطه مشکالتی وجود دارد.
اینکه  به  اشاره  با  استاندار کرمان  امور عمرانی  معاون هماهنگی 
را  شده  تفکیک  زمین های  افراد  گفت:  نداریم،  آب  کرمان  در 

استانداری  به  آب  تأمین  برای  آن  از  پس  و  می کنند  خریداری 
مراجعه می کنند که ما باید جوابگوی آنها باشیم، در حال حاضر 
مردم  به  تانکر  با  و  داریم  آب  تأمین  در شهرک مطهری مشکل 

آبرسانی می شود.
واقعیت  اما  بیان کرد: کسی مخالف اجرای طرح نیست  موسوی 
بخواهیم ساختمان  اگر صرفاً  نداریم و  ما فعاًل آب  این است که 
بدون آب به متقاضی بدهیم بحث دیگری است که کار اصولی، 

فنی و درستی نیست.
برای  داریم  آمادگی  از سخنان خود تصریح کرد:  وی در بخشی 
جلسات  برگزاری  با  هستند  مواجه  آب  مشکل  با  که  شهرهایی 
تخصصی و رفع موانع موجود برای اجرای طرح ملی مسکن اقدام 
به  هفته  یک  مدت  به  تا  هستیم  تالش  در  اینکه  ضمن  کنیم 

جمع بندی نهایی برسیم و تصمیم کارشناسی گرفته شود.

منظور  به  گفت:  جیرفت  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
پیشگیری از ویروس کرونا دستور بازداشت برگزار کنندگان جشن ها و 

تجمعات در جیرفت صادر شده است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان 
،  حسین سالمی، دادستان عمومی و انقالب شهرستان جیرفت  در 
دیدار با دکتر سینا حیدری، رییس بیمارستان امام خمینی)ره( با بیان 
اینکه جان مردم برای ما مهم است و اجازه نمی دهیم با بی احتیاطی 

تعدادی، به خطر بیفتد، گفت: ما تابع ستاد کرونا هستیم؛ اما بنده به 
عنوان مدعی العموم هر کجا که الزم باشد، برای حفظ سالمتی مردم 
ورود پیدا می کنم.او افزود: با توجه به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا 
مبنی بر ممنوع بودن جشن ها و عزاداری ها، دستور بازداشت برگزار 

کنندگان جشن ها و تجمعات در جیرفت صادر شده است.
را  کنونی  شرایط  در  جشن ها  برگزاری  جیرفت  شهرستان  دادستان 

مصداق تهدید بر ضد سالمت عمومی عنوان کرد. 

 در این دیدار دکتر سینا حیدری، رییس بیمارستان امام خمینی)ره( 
شهرستان جیرفت به ارزیابی وضعیت بیماران کرونا ویروس و خدمات 

مراقبتی آن ها  در شهرستان جیرفت پرداخت.
مشغول  کوتاهی،  هیچ  بدون  درمانی  کادر  همکاران  تمامی  افزود:  او 
خدمت به بیماران هستند. حیدری قدرت باالی سرایت ویروس کرونا 
و رعایت نکردن تعداد زیادی از همشهریان را سبب افزایش روز افزون 

آمار بیماران کرونایی در جیرفت عنوان کرد. 

استاندار کرمان اظهار کرد: اگر با این روند پیش برویم ظرف حداکثر دو ماه 
آینده می توان سامانه پنجره واحد الکترونیکی سرمایه گذاری استان کرمان 

را به بهره برداری رساند.
الکترونیکی  واحد  پنجره  بررسی  جلسه  در  فدائی«  »محمدجواد  دکتر 
سرمایه گذاری استان کرمان گفت: خوشبختانه اطالعات بسیار خوبی وارد 
سیستم پنجره واحد الکترونیکی سرمایه گذاری شده است و ظرف چند ماه 
آینده به صورت کامل می توانیم از این پنجره الکترونیکی سرمایه گذاری 

در استان استفاده کنیم.
وی الزمه کارایی پنجره واحد الکترونیکی سرمایه گذاری را همکاری همه 
استان  اجرایی  دستگاه های  اگر  کرد:  بیان  و  دانست  اجرایی  دستگاه های 
در  بلندی  گام  اقدام  این  قطعا  دهند،  انجام  را  بیشتری  و  الزم  همکاری 

راستای تسهیل در سرمایه گذاری در استان کرمان خواهد بود.
استاندار کرمان اظهار کرد: اگر با این روند پیش برویم ظرف حداکثر دو ماه 

آینده می توان این سامانه را به بهره برداری رساند.
استان  بازرگانی  اتاق  طبیب زاده«رییس  مهدی  »سید  ایسنا،  گزارش  به 
با  الکترونیکی سرمایه گذاری  این جلسه گفت: پنجره واحد  نیز در  کرمان 
مداومت و پیگیری اتاق بازرگانی استان کرمان راه اندازی شده و این کار 
استمرار خواهد داشت تا رضایت سرمایه گذاران را در استان کرمان را داشته 

باشیم.
استعالمات  تمام  شدن  الکترونیکی  و  یکپارچگی  کرد:  تصریح  طبیب زاده 
در  الکترونیکی  واحد  پنجره  این  استقرار  دستاوردهای  از  دستگاه ها  بین 

استان است.
وی با اشاره به اینکه زیرساخت پنجره واحد الکترونیکی در استان کرمان 
بهبود محیط کسب و کار و سادگی  بیان کرد:  به طور کامل فراهم شده 
روند دریافت مجوزات سرمایه گذاری در استان از اهداف اصلی پنجره واحد 

الکترونیکی سرمایه گذاری است.

پارسایی ، در سفر به کرمان گفت: مجلس با اصالح قوانین مالیاتی به 
اخذ مالیات به شکل منطقی کمک کند.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
پارسایی رئیس سازمان مالیاتی کشور در جمع فعاالن اقتصادی کرمان 
قانونی  راهکار های  با  تنها  مالیاتی  ومعافیت  بخشودگی  بحث  گفت: 

امکان پذیر است.
او افزود: بخشودگی مالیاتی و تقسیط آن طبق قانون سه ساله است و 

بیش از سه سال هیچ کس حتی رئیس جمهور هم اختیار ندارد.
پارسایی بیان کرد:ستاد هماهنگی اقتصادی سال ۹۷ حکم بر ۶۵ ماه 
تقسیط مالیات داد برای سال ۹۸ حکم ندادند و برای امسال پیشنهادی 
از ستاد رفع موانع تولید به سران کشور شده که این مدت ۶۰ ماهه 

باشد.
او با تاکید بر اینکه بحث بخشودگی مالیاتی باید کاری کارشناسی شده 
و دقیق باشد و سلسله مراتب اداری آن انجام شده باشد ، افزود: درسال 
قبل بخشودگی ها به گونه ای بود که ۹۰ درصد بخش تولید و ۸۰ درصد 

بخش خدمات را شامل شد.
رئیس سازمان مالیاتی کشور بیان کرد: کرونا باعث شد درسیاست های 
قبلی بحث بخشودگی های مالیاتی و نیز تعیین پایه مالیاتی تجدیدنظر 

کنیم.
پارسایی با اشاره به اینکه ماهانه دو درصد بخشودگی شامل مودیانی 

که به موقع پرداخت دارند می شود گفت: سال قبل ۱۰۲ درصد مالیات 
کشور اخذ شد و درآمد های مالیاتی وصول شد نه به قیمت فشار به 

قشر های متوسط، اما درکرمان این عدد زیاد باال نبود.
به هیچ  مالیاتی کشور تصریح کرد:امسال هیچ عددی  رئیس سازمان 
استانی تحت نام مالیات پیشنهادی ابالغ نمی کنیم، اما این به معنای 

وصول نشدن قانونی مالیات نیست.
او با اشاره به اینکه این اعداد مالیاتی حساب و کتاب دارد بیان کرد: 
مثال استان های کم برخورداری مانند ایالم ،خراسان شمالی و لرستان 
نسبت به سال قبل مالیات ها ۱۴ درصد و در کرمان ۲۰ تا ۲۴ درصد 

مالیات ها بیشتر شد که باید تمرکز برطبقات باالی درآمدی باشد.
شود  وصول  شده  مطرح  قانون  طبق  آنچه  اگر  کرد:  تاکید  پارسایی 

شاهکار است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد:اگر استانی زیر ۹۵ درصد 
مالیات وصول کند بودجه اش کسر می شود، ولی وصول مالیات باالی 
۹۵ درصد بودجه کامل داده می شود و عالوه برآن برخی مزایای بودجه 

عمرانی به آنها اختصاص داده می شود.
پارسایی تصریح کرد:۳.۲ درصد درآمد کشور درکرمان وصول می شود 

و استان تهران به تنهایی ۵۵ درصد درآمد کشور را وصول می کند.
رئیس سازمان مالیاتی کشور افزود: باتوجه به ظرفیت استان ها مالیات 

تعیین می شود.

گفت:بخشودگی ها  مالیاتی  بخشودگی های  برخی  از  انتقاد  با  او 
جرائمی  آن  برعکس  نمی شود  مطرح  زیاد  جهان  مالیاتی  درنظام های 
برای تاخیر در مالیات درنظرگرفته می شود که پرداخت نکردن  مالیات 

را مهار می کند.
اخذمالیات  وضعیت  درباره  شده  مطرح  انتقادات  به  درپاسخ  پارسایی 
ومحیط  امنیت  دفاع،  ،برق،  آب  مانند  عمومی  هزینه های  گفت:کشور 
باشد ۳۵۰  مملکت  بودجه  تومان  میلیارد  هزار  اگر ۴۰۰  دارد  زیست 

هزارمیلیارد تومان حداقل پول برای اداره مملکت نیاز است.
او تصریح کرد: مالیاتی که ماهانه درکشور جمع می شود ۱۲ میلیارد 
بازنشستگی  مزایای  و  بازنشسته ها  حقوق  فقط  این  که  است  تومان 
ومستمری نهاد هایی مانند کمیته امداد و بنیاد شهید هم نمی شود چرا 

که پرداخت این حقوق ها حدود ۲۸ میلیارد تومان است.
رئیس سازمان مالیاتی کشور بیان کرد:حتی کشاورزی که می دانیم ۸۰ 
درصد به باال زندگی معیشتی دارند، اما بین آنها ۱۵ درصد افرادی با 

درآمد میلیاردی داریم که باید مالیات بدهند.
او تاکید کرد: درهمه کشور های دنیا ۱۵ درصد مالیات را باید بیشترین 

دارندگان درآمد بپردازند.
رئیس سازمان مالیاتی کشوربا اشاره به برخی تغییرات قانونی دربدنه 
مالیاتی کشور گفت: مجلس ایراداتی به سیستم کاری و دادرسی های 

ما گرفت و مرکز دادرسی در سازمان با رویکرد جدید ایجاد می شود.

معاون استاندار کرمان:
آب برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن در کرمان نداریم

بازداشت برگزار کنندگان جشن ها و تجمعات در جیرفت

استاندار کرمان خبر داد:
راه اندازی پنجره واحد الکترونیکی سرمایه گذاری استان تا دو ماه آینده 

رئیس سازمان مالیاتی کشور:
مجلس قوانین مالیاتی را اصالح کند

اداره آموزش و پرورش کشکوئیه در نظر دارد 
5 واحد تجاری خود را با بهره گیری از سامانه 

تدارکات الکترونیک دولت 
)www.setadiran.ir(

به صورت الکترونیکی به اجاره بدهد.

بدین وسیله به اطالع صاحبان سهام موسسه می رساند جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده موسسه انصارالحسین )ع( در مورخ ۱۳۹۹/۵/۵ روز یکشنبه ساعت 
۵ عصر در محل کرمان - خیابان شهدا - سالن اجتماعات هیات مددکاری 

ایثارگران برگزار می گردد حضور سهامداران الزامی می باشد.
دستور کار: 

۱- بررسی عملکرد مالی موسسه از سال ۱۳۹۲ تاکنون و تصویب صورت های 
مالی موسسه و گزارش مدیرعامل و هیات مدیره 

۲- تصمیم گیری در خصوص انحالل موسسه 
۳- انتخاب هیات تصفیه و مدیر تصفیه 

۴- سایر موارد به تصویب مجمع 
هیات مدیره موسسه 

اطالعیه  آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 

موسسه انصار الحسین )ع(

اهدای خون سالم، اهدای زندگی
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مرا ببخش ای وطن 
 

به قلم: محمد حسین صابر ماهانی

چندی است روی نگاه کردن در آیینه را ندارم، از دیدن 
چشمانی که به چشمانم خیره می شود و گویی بزرگترین 
گناه کار زمین را می نگرد شرم دارم. آری، من گناه کارم 
و این را خود خوب می دانم. چگونه از عذاب درونم کم 
کنم؟ چگونه خود را توجیه کنم که ذره ای وجدانم آسوده 
گردد. بهترین و رایج ترین توجیهی که برای گناهان می 
توان آورد عدم آگاهی است، اما به راستی آیا نمی دانستم؟ 

آیا نمی دانستم که با رعایت نکردنم دیگران را نیز گمراه 
می کنم و شاید آنان نیز به تقلید از من خطرات در کمین 
را کوچک بشمرند و سبب آلودگی خود و دیگران شوند و 
این روند زنجیر وار پیش رود تا هموطنی بی گناه را به دام 

بیماری کشاند یا به کام مرگ.
دست من به مرگ چند انسان آلوده است، چند خانواده 
داغدار شده اند، چند کودک یتیم و چند مادر بی فرزند 

شده اند؟ 
فقط می دانم صف طویلی از هموطنانم به سوی نابودی 
و نیستی می روند و هر روز بیش از صد نفر روانه خاک 
ادامه می دهیم  اشتباهاتمان  به  می شوند و همچنان ما 
و به این آتش دامن می زنیم تا عده بیشتری از مردم را 

بسوزاند.
این  اما  را نجات دهم  آنها  توانستم جان  شاید من می 
کار را نکردم. اگر همه با هم رعایت می کردیم خیلی ها 
هنوز در آغوش خانواده شان بودند و به زندگیشان ادامه 

می دادند.
بیمار  که  آنان  از  کنم.  بخشش  طلب  شد  می  کاش 
باز  زندگی  از  و  افتاده  بیماری  بستر  در  روزها  و  شدند 
شدند. آنان که درد و رنج طاقت فرسا و شدید بیماری را 
تحمل کردند. آنان که راهی بیمارستان شدند و آنان که 
روانه گورستان. کاش می شد جبران کنم آن اشک های 
کودکی را که در فراق مادرش بر زمین ریخت. کاش می 
از  غم  در  مردمانم  که  را  هایی  ناله  آن  کنم  جبران  شد 

دست دادن عزیزانشان سر دادند.
چگونه می توان جبران نمود؟ چگونه می توان آن سیل 
عظیم جان باختگان و بیماران و کسانی که به واسطه این 

بال متضرر شده اند را برشمرد.
ای هموطن! مرا ببخش به خاطر سهل انگاری ام. آری، 
آسان پنداشتم این بالی بزرگ را و درک نکردم غمی را 
که  پرستاری  ای  ببخش  مرا  کشی.  می  دوش  بر  تو  که 
روزهاست رنگ خانه را ندیده ای و دیگر رمقی بر بدنت 

نمانده تا اثر بی توجهی مرا جبران کنی.
آبادانی  راه  در  تالش  جای  به  که  وطن  ای  ببخش  مرا 
ات، با بی فرهنگی و بی توجهی ام سعی بر ویران کردنت 

داشتم.

بررسیعللافزایشقیمتخودرودربازاربیمشتری؛

خودروسازان نمی توانند به اندازه نیاز بازار، تولید و عرضه کنند

کارگران چند سال پس انداز کنند خانه می خرند؟ 

به  باتوجه  خودرو،  صنعت  کارشناس  یک  اعتقاد  به 
اینکه حدود نیمی از بهای تمام شده یک خودرو داخلی 
متاثر از نوسان نرخ ارز نیست، لذا با افزایش نرخ ارز در 
و  عرضه  تناسب  خوردن  برهم  همچنین  و  اخیر  مدت 
چندان  خودرو  قیمت  رشد  اخیر،  سال های  طی  تقاضا 

عجیب به نظر نمی رسد.
در تحلیل شرایط بازار خودرو که به رغم نبود مشتری 
حسن  دارد،  افزایشی  روند  ها  قیمت  معامالت،  افت  و 
کریمی سنجری در  گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه 
طی سه ماه اخیر نرخ ارز بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته 
است، اظهار کرد: بررسی بازار و مقایسه قیمت خودرو در 
همین مدت اخیر نشان می دهد که قیمت خودرو نیز در 

حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است. 
طبق  اینکه  بیان  با  خودرو  صنعت  کارشناس  این 
کاالها  تورمی همه  در شرایط  ایران،  بازار  معمول  روال 
به ویژه آن هایی که ماهیت دارایی ثابت دارند، متناسب 
با افزایش نرخ ارز مشمول افزایش قیمت می شوند، گفت: 
گذشته از افت ارزش پول ملی در کشور، آنچه که بسیار  
حائز اهمیت است، این است که در حال حاضر به جهت 
دارایی  ماهیت  در کشور  نیز  ارز  دارایی ها،  ارزش  حفظ 
ثابت پیدا کرده است که این باعث شده بر قدر و ارزش 

آن افزوده شود.
خودروی  قیمت گذاری  اشتباه  به  برخی  افزود:  وی 
می دانند،  ارز  نرخ  افزایش  با  بی رابطه  را  داخل  ساخت 
اما این استدالل در شرایطی درست است که توان تولید 
خودرو به میزان نیاز بازار و حتی بیش از آن مهیا باشد 
و  حقوق  سهم  تنها  گفت  باید  هم  صورت  این  در  که 
دستمزد و البته بخش هایی از قیمت تمام شده خودرو 
)که از نرخ ارز تبعیت نمی کنند( را باید از تورم قیمت 
خودرو کم کرد. در حقیقت حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد بهای 

ارز  تاثیر  تحت  داخل،  تمام شده یک خودروی ساخت 
نیست و اصوال تاثیری از افزایش یا کاهش بهای ارز در 

کشور نمی گیرد.
اما  کرد:  تصریح  خودرو  بازار  و  صنعت  تحلیل گر  این 
در شرایطی که خودروساز نمی تواند به اندازه نیاز بازار، 
خودرو تولید و عرضه داشته باشد، قیمت خودرو نیز در 
همان بازار تحت تاثیر پارامترهای دیگر عالوه بر نوسان 
نرخ ارز قرار خواهد گرفت که آن، تحدید عرضه خودرو 
به بازار است. بیش از دو سال است که از یک سو تورم و 
از سوی دیگر برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، سبب 
شده تا قیمت خودرو متناسب با افزایش نرخ ارز در بازار 

رشد کند.

خرید قدرت که حالی در میروند، باال قیمتها
مردمدرسراشیبیاست...

کریمی سنجری  ادامه داد: البته افزایش قیمت خودرو، 
سبب ریزش مشتری در هرم تقاضا نیز خواهد شد. به 
تعداد  می یابد،  افزایش  قیمت  هرچه  دقیق تر  عبارت 
افرادی دارای قدرت خرید خودرو هم کمتر می شود؛ لذا 
در عین افزایش قیمت، نوعی رکود در بازار خودرو حاکم 
می شود. در حال حاضر نیز آن هایی که خرید و فروش 
خودرو انجام می دهند، راکد بودن بازار خودرو را تایید 
می کنند. مفهوم این رکود این است که قیمت ها تحت 
قدرت  که  حالی  در  می رود،  باال  ارز  نرخ  افزایش  تاثیر 

خرید مردم پایین می آید.

براینکه  تاکید  ضمن  خودرو  صنعت  کارشناس  این 
دلیل  به  قیمت ها  افسارگسیخته  افزایش  طبیعتا 
نیست،  مردم  درآمد  سطح  افزایش  با  متناسب  اینکه 
این  به  گفت:  کند،  می  ایجاد  بازار  در  ناهنجاری  نوعی 
ناهنجاری "رکود تورمی"  اطالق می شود. در اینجا شاید 
این سئوال پیش آید که " این چطور رکودی است که 
برای خرید خودرو به قیمت کارخانه صف وجود دارد؟" 
به اختالف  با توجه  باید گفت که  این سوال  در  پاسخ 
طبیعتا  بازار،  کف  نرخ  با  کارخانه  در  قیمت ها  فاحش 
خرید از کارخانه برای خریدار سودآور است. کافی است 
نرخ کارخانه ای خودرو با قیمت کف بازار برابر شود، آنگاه 
کردن  پیدا  برای  خودروساز  شرکت های  دید  خواهیم 

مشتری باید در بازار ذره بین بیاندازند.
وی خاطر نشان کرد: گرچه افزایش تولید شرکت های 
خودروساز در سه سال جهش تولید، اتفاق خوبی است 
اما دو نکته هم در دل خود جای داده است. آنقدر شکاف 
بازار خودرو زیاد شده است که  تقاضا در  بین عرضه و 
این پرش های کوتاه در نرخ تولید نمی تواند این شکاف 
را به این زودی ها پر کند؛ مگر آنکه از یک طرف شرایط 
قبال  که  همانطور  دیگر  طرف  از  و  شود  تسهیل  تولید 
نیز اعالم شده است، با اصالح قیمت کارخانه و نزدیکتر 
کردن آن به قیمت بازار، فشار طرف تقاضا را کم کنند. 
همچنین این روزها آمار تولید خودروهای ناقص رو به 
افزایش است.؛ چراکه در شرایطی که نرخ تولید متناسب 
با ظرفیت شرکت های خودروساز افزایش می یابد، کسری 
برخی قطعات استراتژیک که به دلیل تحریم تامین آن ها 
کردن  تجاری  نرخ  شود  می  باعث  بود،  خواهد  زمانبر 
باشد؛  نداشته  هم خوانی  آن ها  تولید  نرخ  با  خودروها 
اما  یافته  افزایش  تولید  آمار  که  است  درست  بنابراین 

تحویل خودرو به بازار کماکان دچار کاهلی است.

سرویس اقتصادی کرمان امروز
 

شرایط  در  اینکه  بیان  با  اقتصادی  کارشناس  یک 
اضطراری چاره ای جز پیش بینی راهکارهای موقت برای 
 ۱۰ باید  دستکم  کارگران  گفت:  نداریم،  شدن  خانه دار 
سال پس انداز کنند و هیچگونه هزینه ای نداشته باشند 

تا شاید بتوانند خانه های ۲۵ متری خریداری کنند.
حمید نجف در گفت وگو با ایسنا، راهکارهای خانه دار 
ارزیابی  اقتصاد را مورد  شدن کارگران در شرایط فعلی 
باید  موضوع  این  به  پرداختن  از  قبل  گفت:  و  داد  قرار 
بدانیم که اتفاقاتی که بعضا در بخشهای اقتصادی نظیر 
مسکن رخ می دهد ناشی از درجا زدن ها و عقبگردهای 
سالهای گذشته است و علیرغم تاکید بر خانه دار کردن 
آحاد جامعه به ویژه کارگران، نتوانستیم به شکل عملی 

وارد بحث مسکن شویم.
برخینگاههامانعتکمیلمسکنمهرشد

وی با بیان اینکه طی سالهای گذشته به موضوع مسکن 
مانع تکمیل مسکن  نگاهها  نکردیم و وجود برخی  فکر 
مهر شد، گفت: مسکن مهر با وجود اشکاالت و مخالفانی 
که داشت باعث شد طی چند سال اجاره ها افزایش پیدا 
نکند یا درصد ناچیزی باال برود و عده زیادی از کارگران 

صاحبخانه شوند.

کارگرانپساندازیبرایخریدخانهندارند
همچون  طرح هایی  درباره  اقتصادی  کارشناس  این 
ابراز عقیده  آپارتمانهای ۲۵ متری و ۳۰ متری  ساخت 
کرد و گفت: اگر در تهران میانگین قیمتها را با حداقل 
برای  کارگر  یک  بگیریم  درنظر  کارگر  طبقه  دستمزد 
اینکه صاحبخانه شود باید ۱۰ سال هیچ هزینه ای اعم 
را پس  پولش  تمام  و  باشد  نداشته  از خوراک و درمان 
انداز کند تا بعد از ۱۰ سال بتواند یک خانه ۲۵ متری 

خریداری کند.

چارهایجزراهکارهایموقتمسکننداریم
نجف در پاسخ به این پرسش که طرح هایی که مجلس 
چه  تا  دارد  کار  دستور  در  مردم  کردن  دار  خانه  برای 
اندازه به خانه دار شدن کارگران کمک می کند؟ گفت: 
و  مردم  شود  نمی  دستورالعمل  و  بخشنامه  با  معتقدم 
کارگران را خانه دار کرد ولی با توجه به شرایط حاضر 
ناچاریم به سمت راهکارهای موقت برویم چون ممکن 
است که قانون در ۵ سال آینده جواب بدهد ولی شرایط 
امروز شرایط اضطراری است و به فصل سرما هم نزدیک 

می شویم لذا باید برای ساماندهی بازار آشفته مسکن 
ای  چاره  و  شویم  عمل  وارد  نشین  اجاره  کارگران  و 

بیاندیشیم.
می را برج اول روز ۱۰ کفاف کارگران دستمزد

دهد
هزینه های  کفاف  کارگران  دریافتی  اینکه  بیان  با  وی 
اجاره بها را نمی دهد، اظهار کرد: زمانی ایران خودرو در 
کارگران  برای  کوچک  و  نقلی  آپارتمانهای  شهر  پیکان 
خود در نظر گرفته بود و کارکنان با مسکنی که برایشان 
فراهم شده بود، صبح ها سرکار می رفتند و باالی سر 
توانستند حقوق  بدون دغدغه  و  بودند  خانواده هایشان 
خود را پس انداز کنند و بعدها صاحبخانه شوند لذا بحث 
انداز است ولی وقتی  امروز در حوزه مسکن بحث پس 
حداقل دستمزد را زیر خط فقر در نظر می گیریم کارگر 
چیزی برای پس انداز ندارد. دستمزد تنها ۱۰ روز اول 
برج را کفاف می دهد و برای ادامه زندگی باید به سراغ 

شغل های دوم وسوم برود.
رویایخریدمسکنوخانههایبدونخریدار!

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، مسکن با قیمتهای 
نجومی حاضر به شکل رویا درآمده است و خانه هایی که 
در شمال شهر خالی از سکنه و به انتظار فروش مانده 
خریدار ندارد چه برسد به اینکه کسی قدرت اجاره آنها 

را داشته باشد.

آگهیمزایده
کالسه  پرونده  در  دارد  قصد  ماهان  عمومی  دادگاه  احتراما 
پالک  دوم ششدانگ  بار  برای  ارجاعی   97۰998۳4۲۰۰۰۱۱48
شماره 4۱۶ فرعی از یک اصلی واقع در بخش ۵ کرمان ملکی آقای سعید زارع 
میرحسینی و غیره واقع در ماهان - خیابان امام خمینی - پل محتشم - ابتدای 
خیابان بهار - جنب گلخانه به مساحت عرصه ۱9۲ مترمربع و اعیانی با اسکلت 
دارای  و  اپن  آشپزخانه  مترمربع   84 مساحت  به  بلوک  تیرچه  سقف  و  فلزی 
کابینت فلزی و سیستم سرمایش کولر و گرمایش بخاری گازی و دارای امتیاز 
پنج  کارشناسی شده  پایه  قیمت  با  باشد  تلفن مجزی می  و  گاز  و  برق  و  آب 
به  مزایده عمومی  از طریق  ریال  میلیون  و چهار  بیست  و  و چهارصد  میلیارد 
فروش برساند کسانی که قصد شرکت در مزایده را دارند باید پیشنهادات خود 
را حداکثر تا تاریخ چهارشنبه ۱۳99/۰۵/۰8 ساعت ۱۱ صبح )روز مزایده( به 
انضمام مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی که به صورت یک فقره چک تضمین 
شده بانکی می باشد به اجرای احکام دادگاه عمومی ماهان تحویل نمایند بدیهی 

است برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید. 
9۳ م/الف

مجیدشیروانی-مدیردفتراجرایاحکامدادگاهعمومیماهان

نمی خواهم
 تو برگردی

میان خلوت شب کوچه های شهر
دنبال تو می گردم

به دور از هر هیاهویی
ولی اینجا

به غیر از رد پایت
روی گلبرگ شقایق ها نمی بینم

و اینجا اطلسی ها
اشک می ریزند

همچون من
و من با خون چشم اطلسی ها

می نویسم
در میان سینه ی تب دار یک دیوار :

»خالی نیست
جای تو

در این بیغوله های خاطرات من
نمی خواهم تو برگردی

که من خو کرده ام
با خلوت شب های تنهایی «

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی
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فرهنگ و ادب

گی دوموپاسان؛ استاد داستان کوتاه و راوی طنز تلخ 
سرویس ادبی کرمان امروز

 
گی موپاسان نویسنده شهیر قصه ها و داستان های کوتاه 
ادبیات فرانسه، فعالیت ادبی خود را در دوره ای آغاز کرد 
که در قلمرو نثر، مکتب های رئالیسم و ناتورالیسم در اوج 
رونق بودند. او موفق شد، شکل جدیدی از قصه نویسی را 

به وجود آورد.
قصر  در   ۱۸۵۰ آگوست  پنجم  در  دوموپاسان  گی 
واقع  فرانسه  دیپ  بندری  شهر  نزدیکی  در  میرومانسنیل 
و  متولد شد  پرتنش  ای  خانواده  در  نورماندی  ساحل  در 
عمده کودکی اش را در شهر فکان گذراند. اختالف هایی 
که میان پدر و مادرش وجود داشت، باعث شد تا سرانجام 
در ۱۸۵۹ میالدی آنها از هم جدا شوند. پدر در پاریس به 
عنوان یک کارمند ساده بانک مشغول به کار شد و مادر به 
همراه »گی« و برادرش »اروه« در استراحتگاه ساحلی اترتا 
که شهری کوچک و در حال ترقی بود، اقامت گزید. این 
جدایی در زندگی "گی دوموپاسان" تأثیر بسزایی داشت و 
دوران کودکی او را دچار تلخ کامی کرد و همین کودکی 
که  بود  شدن  نویسنده  برای  همینگوی  شرط  هم  ناشاد 
برای موپاسان به تحقق پیوست. او در ۱۳ سالگی که وارد 
مدرسه شبانه روزی - که مؤسسه ای وابسته به کلیسا بود، 
شد، تحت تأثیر ویکتورهوگو به سرودن اشعاری به سبک 
رمانتیک پرداخت و نیز تحت تأثیر ادبیات کالسیک، اشعار 
راسین و رمان های ژان ژاک روسو قرار گرفت. موپاسان 
به علت سرودن  این مدرسه  به  از ورودش  بعد  پنج سال 
در  وقفه  از  پس  او  شد.  اخراج  آنجا  از  گستاخانه  شعری 
مشغول  و  کرد  نویسی  نام  روئن  شهر  دولتی  دبیرستان 
نام  به  با شاعری  آنجا شد. موپاسان در روئن  تحصیل در 
لوئی بویه که یکی از دوستان صمیمی گوستاو فلوبر بود، 
آشنا شد. بویه نخستین شخصی بود که ظرایف کار ادبی را 
به موپاسان آموخت و اشعارش را تصحیح کرد اما بویه قبل 

از این که موپاسان دیپلمش را بگیرد، درگذشت.
موپاسان در روئن با فلوبر آشنا شد. بعد از گرفتن دیپلم 
کرد.  آغاز  را  حقوق  رشته  در  تحصیل  و  رفت  پاریس  به 
با شروع جنگ  داشت.  اقامت  پدرش  نزد  دوره  این  در  او 
به  مجبور  و  فراخوانده  جنگ  به  پروس   و  فرانسه  میان 
نرفت  مقدم  خط  به  اگرچه  موپاسان  شد.  دانشگاه  ترک 
با  را  پروس  ارتش  وسیله  به  فرانسه  اشغال  و  اما شکست 

»موپاسان«   ۱۸۷۵ در  کرد.  احساس  پوستش  و  گوشت 
نام  با  را  نام »صفحه ساییده شده«  با  نخستین داستانش 
مستعار "ژوزف پرونیر" در فرانسه منتشر کرد. ۲ سال بعد 
برای نخستین بار با »تورگینف«، رمان نویس مشهور روسیه 
دیدار کرد. پس از آشنایی با گوستاو فلوبر، موپاسان تحت 
ادبیات و روزنامه نگاری آشنا  با  و  قرار گرفت  حمایت وی 
سبک  مشهور  نویسندگان  برخی  با  همانجا  در  وی  شد. 
ناتورالیسم و رئالیسم همچون »امیل زوال« نیز آشنا شد. 
موپاسان در همان زمان داستان های کوتاه زیادی نوشت. 
و  "فیگارو"  چون  مجالتی  در  نوشته هایش  این  عالوه بر 
"اکو" به چاپ می رسید؛ با این حال وی نتوانست در آن 
زمان موفقیت چندانی در نوشتن رمان به دست آورد. این 
به دلیل  ناتورالیسم  با  از آشنایی  نویسنده سرشناس پس 
شرایط روحی اش به این سبک عالقه مند شد؛ سبکی که 
برخالف رمانتیسیسم به جای توجه به زیبایی های طبیعت، 
جهان را با نگاهی واقع بینانه با همه زشتی هایش به تصویر 

می کشد و بر نشان دادن این نازیبایی ها تاکید می کند.
نویسنده  چهار  همراه  به  میالدی   ۱۸۸۰ در  موپاسان   
"یاران مدان" شد  نام  با  ناتورالیست  وارد یک گروه  دیگر 
که رهبری آن را »امیل زوال« برعهده داشت. وی در این 
دوران از طرف زوال مورد تشویق و توجه زیادی قرار گرفت 
اما کمی بعد از این گروه فاصله گرفت و خود را بیش از 
و  داستان های کوتاه  نگارش  و  ادبی  آثار  پیش وقف خلق 

رمان کرد.
اندیشه و آثار

داستان  کوتاهش حدود ۳۰۰  نسبتاً  زندگی  در طول  او 
کوتاه، ۶ رمان و نیز ۳ سفرنامه، یک مجموعه شعر و چند 
موپاسان  کارهای  اوج  نقطه  اما  نوشت  نمایشنامه  جلد 

داستان های کوتاه اوست.
کوتاه  های  داستان  و  ها  قصه  نویسنده شهیر  موپاسان، 
ادبی خود را در دوره ای آغاز  ادبیات فرانسه، فعالیت  در 
ناتورالیسم  و  رئالیسم  های  مکتب  نثر،  قلمرو  در  که  کرد 
در اوج رونق بودند. او با وجود آنکه از چهره های شاخص 
این مکاتب به ویژه گوستاو فلوبر و امیل زوال بسیار الهام 
پذیرفت، توانست در نگارش قصه ها و داستان های کوتاه و 
بلند خود مستقل عمل کند و شکل جدیدی از قصه نویسی 
نوشته های  پود  و  تار  و  آورد. سبک و سیاق  به وجود  را 
موپاسان که منحصر به خود اوست از جهات مختلف قابل 

توجه و بررسی است. جمله های کوتاه و فی البداهه او زیبا 
و طبیعی است. شخصیت ها همان گونه که باید، صحبت 
می کنند و زبانشان با زبان راوی اصلی در هم نمی آمیزد. 
او در توصیف صحنه ها و چهره پردازی بسیار تواناست و 
نثرش پیش خواننده مصنوعی و بی طراوت جلوه نمی کند. 
او نگاهی دقیق اما بدبینانه به جامعه عصر خویش دارد و 
زبان طنزآمیز و دلنشین درقالب قصه،  با  را  تلخ  واقعیات 
به  تا  موپاسان  هنر  کند.  می  بیان  رمان  و  کوتاه  داستان 
امروز همواره راهگشا و الهام بخش بسیاری از نویسندگان 
است.  بوده  جهان  مدرن  ادبیات  در  کوتاه  های  داستان 
برخی از داستان های کوتاه او مانند "تپلی" از شاهکارهای 
مو  دو  گی   " می شود.  محسوب  جهان  داستانی  ادبیات 
پاسان" در این داستان افرادی را به تصویر می کشد که در 
زمان جنگ فقط می خواهند، گلیم خود را از خطرات آن 
سالم بیرون بکشند. این افراد که به طبقات باالی جامعه، 
روشنفکران و حتی برخی گرایش های سیاسی وابسته اند 
زندگی، سرنوشت و حتی مرگ دیگران را وسیله و بازیچه 
ای برای رسیدن به امیال خودشان قرار می دهند. وقتی 
از چیزی به عنوان ارزش صحبت می کنند، به این خاطر 

این  با  بلکه  هستند،  آن  طالب  مهابا  بی  خود  که  نیست 
صفت متعالی فقط می خواهند، دیگران را با هر توجیهی 
به طرفی سوق دهند که راه برای رفتن شان به سوی منافع 

خودشان باز شود.
 موپاسان استاد نوعی از داستان کوتاه است که به قول 
سامرست موآم می توانید آن را پشت میز شام یا در اتاق 
استراحت کشتی نقل کنید و توجه شنوندگان خود را جلب 
نمایید. او تحت تأثیر ویکتور هوگو نخست اشعاری عاشقانه 
سرود. بعدها با لوئی بویه و گوستاو فلوبر آشنا شد و همراه 
آنها به بررسی آثار بالزاک پرداخت و پس از آن به شکل 

جدی به نویسندگی روی آورد.
لبخند  زندگی،  یک  آمی،  بل  از:  عبارتند  او  رمان های 
 Pierre et Jean ، Fort comme la mort ،بخت
Notre Cœur ، که رمان "بل آمی" بیش از دیگر رمان 
داستان  رمان  این  است.  پیدا کرده  موپاسان شهرت  های 
جوانی به نام "ژرژ دوروآ" است که بی اصل و نسب و فاقد 
تحصیالت اما باهوش و خوش قیافه است. او پس از این که 
مدتی در آفریقا در ارتش خدمت می کند، به پاریس می 
آید تا به محافل سطح باالی آنجا راه پیدا کند. در پاریس 

با همخدمتی سابقش که اکنون روزنامه نگار موفقی شده 
و  ثروتمند  مردی  که  روزنامه  مدیر  با  او  کند.  می  دیدار 
سوداگر است، آشنا می شود و کارش را در روزنامه آغاز 
می کند. "دوروآ" که آدمی کم مایه اما جسور و بی باک 
است با مقاالتش مسیر ترقی را به سرعت می پیماید. این 
رمان تصویری گویا از دنیای فاسد بورژوازی مرفه پاریس 
با وجود این که  ارایه می دهد.  اواخر سده نوزدهم را  در 
منتقدان ادبی موپاسان را به سیاه بینی در این اثر متهم 
می کنند اما این رمان برای او موفقیت بزرگی را به ارمغان 

آورد.
در عین حال آنچه مایه شهرت بسیار او شده، داستان های 
کوتاهش است که نخست به تدریج در روزنامه های پاریس 
انتشار یافت و پس از آن به صورت چند کتاب بزرگ فراهم 
کامال  دنیای   ۲ منظره  موپوسان  داستان ها  این  در  آمد. 
متفاوت را از پیش چشم  ما می گذارند. رویدادهای داستان 
های موپاسان که غالباً گرایشی ناتورالیستی در آنها مشهود 
است، بیشتر در حوالی محل تولد او، نورماندی و پاریس 
اتفاق می افتند. موپاسان این داستان ها را به شیوه معمول 
آن زمان ابتدا در صفحات ادبی مجالت پاریس منتشر می 
کرد. داستان های کوتاه او از جمله تپلی و گردنبند الماس 
)گردنبند( داستان معروفی از موپاسان است که به داستانی 
اوج  افکنی،  گره  زمینه چینی،  نظر  از  الگویی  و  آموزشی 
هایش  داستان  دیگر  است.  شده  تبدیل  گشایی  گره  و 
عبارتند از: سنجاق، در یکی از شب های بهار، بابا سیمون، 
مرده،  کنار  خانواده،  در  مزرعه،  در  برف،  اولین  پیرو،  رز، 
خروس جنگی، یکشنبه های یک بورژوای پاریسی، هورال، 

مادموازل فی فی، میس هریت، ولگرد و روی آب.
 پایان نویسنده

بعد از توفیق تپلی، موپاسان سرودن شعر و نگارش متون 
نمایشی را تا حدود زیادی رها کرد. با موفقیتی که تپلی 
کارمندی  پایان ۱۸۸۰ شغل  در  توانست  بود،  آن  آغازگر 
اش را رها کند و به صورت حرفه ای به نویسندگی بپردازد. 
او در ۱۸۸۳ میالدی در شهر اترتا برای خودش خانه ای 
ساخت. موپاسان سال های پایانی عمرش را در گوشه گیری 
از مرگ سپری کرد و در ۱۸۹۳ میالدی پس از  و ترس 
بیماری  درگیر  که  حالی  در  نافرجام  خودکشی  به  اقدام 
مغزی العالجی شده بود در ۴۳سالگی درگذشت. او را در 

گورستان »مونپارناس« پاریس به خاک سپردند.

نوشتاری درباره مارسل پروست؛ نویسنده داستان تخیلی

سرویس ادبی کرمان امروز
 

تالش  خود،  گونه  وسواس  گرایی  کمال  با  پروست  مارسل 
داشت تا هر چیزی را که از طریق هنر، موسیقی و کتاب در 
باره فرهنگ، جامعه و زندگی آموخته بود به ساختاری پویا از 

کلمات تبدیل کند.
با  که  فرانسه  مطرح  اما  منزوی  نویسنده  پروست  مارسل 
و  ایران  در  رفته"  دست  از  زمان  جوی  و  جست  "در  رمان 
دنیا شناخته می شود، نویسنده ای است که به نوعی سمبل 
آداب و سنت های  تمام  فرانسه محسوب می شود؛ چرا که 

فرانسوی در اخالق و آثار او تجلی یافته است.
زندگینامه

مارسل پروست در سال ۱۸۷۱ در خانواده ای ثروتمند در 
پاریس به دنیا آمد اما چون از کودکی به بیماری آسم و تنگی 
نفس مبتال شد، کمتر از خانه خارج می شد و بیشتر در منزل 
و در کنار مادر بود. انس ویژه و خاصی که پروست با مادرش 
باشد.  احساس  این  تاثیر  تحت  آثارش  تا  شد  باعث  داشت، 
تا  داشت  تصمیم  و  خواند  علم سیاست  دانشگاه،  در  مارسل 
وارد دستگاه دیپلماسی شود اما بعد تصمیم گرفت که تمام 
محفل  وارد   ۱۸۹۲ در  او  کند.  ادبیات  صرف  را  اش  زندگی 
در ۲۵  آشنا شد.  فرانس  آناتول  با  و  ادبی شد  اشرافی  های 
منتشر  را  روزها"  و  ها  خوشی  "از  اثرش  نخستین  سالگی 
بر  دوران(  آن  نویسنده  )مشهورترین  فرانس  آناتول  که  کرد 
آن مقدمه نوشت. پروست پس از نگارش رمان"ژان سنتوی" 
که دربردارنده بسیاری از تم ها و شخصیت های "در جست 
تا  را جزم کرد  بود، عزم خود  رفته"  از دست  زمان  و جوی 
خود  به  را  عمرش  از  سال   ۲۰ که  کند  کار  رمانی  روی  بر 
اختصاص داد و در آخرین ساعت های زندگی اش کامل شد.

در جست و جوی زمان از دست رفته
پروست نوشتن رمان "در جست و جوی زمان از دست رفته" 
انداخت، چون می  تاخیر  به  مادرش  و  پدر  زمان مرگ  تا  را 
دانست که این رمان به خاطر ماهیت خودکاوانه و افشاگری 
ایده  تواند موجب رنجش خاطر والدینش شود.  که دارد می 
داستان در سال ۱۹۰۹ شکل گرفت و نگارش تمام هفت جلد 
تا ۱۹۲۲ طول کشید. کتاب در سال های ۱۹۱۳ تا ۱۹۲۷ و 
به تدریج منتشر شد. خود نویسنده هزینه انتشار اولین جلد 
سینه  به  رد  دست  مختلفی  ناشران  زیرا  پرداخت،  را  کتاب 
طرح  با صدها  وسیع  اندازی  کتاب چشم  این  بودند.  زده  او 
روایی مختلف و درهم آمیخته است. این اثر بزرگ، دنیایی را 
به تصویر می کشد که هم برای همه انسان ها قابل همذات 

پنداری است و هم از نظر زمانه و موقعیت جغرافیایی، منحصر 
به فرد است. کاراکترهای پروست، ترکیبی از قوه تخیل او و 
افرادی که می شناخت، بودند. شخصیت ها و مکان های خلق 
شده توسط این نویسنده، ریشه در واقعیت دارند و همزمان، 

از آن دوری می جویند.
با  متنی  به  و  یافت  رشد  زمان  گذشت  با  پروست  رمان   
بیش از سه هزار صفحه درباره همه چیز و هیچ چیز تبدیل 
شد: "اثری چندوجهی که مدام از معنا به بی معنایی و از بی 
معنایی به معنا در گذار است". در دنیای پروست، معنا و بی 
معنایی، کلماتی متضاد نیستند؛ تنها زمانی که از محدودیت 
های ذهنی و جسمانی مان رهایی یابیم، استمرار و پیوستگی 
این ۲ مفهوم را درک خواهیم کرد. رمان "در جست و جوی 

زمان از دست رفته "درباره از دست دادن و به دست آوردن 
است و جدای از غنای مفهومی اش، قصه ای تاریک را روایت 
می کند: "اغلب ما انسان ها تا ابد، فقط تکه ای تقلیل یافته 
اعظم  را زندگی خواهیم کرد؛ چراکه بخش  تمامیت خود  از 
ناخودآگاه  در  مدفون  و  نشده  درک  ناشناخته،  خویشتنمان، 

مان باقی خواهد ماند."
الهام، به جاهای  سایر نویسندگان ممکن است برای دریافت 
عجیب یا سفرهای طوالنی بروند، یا خود را در لذت های افراطی 
غرق کنند؛ اما مارسل پروست برای این کار به ژرفای خویشتن 

سفر می کند: "جهانی ناشناخته که در همه ما وجود دارد."
 کتاب جاودان او که در هفت جلد به انتشار رسید، به اندازه 
کافی طوالنی هست تا باعث شود که هر مخاطبی، منظور و 
مفهوم اصلی کتاب را درک کند: "شیوه ای که پروست برای 
از پیش خبر دادن درباره حوادث آینده استفاده می کند یا 
مخاطب را با هنرمندی تمام به یاد اتفاقی می اندازد که مثاًل 
در هزار صفحه قبل خوانده، تکنیک و روشی است برای نشان 
و  فراموش کردن  زمان".  با  بشر  تعامل ذهن  دادن چگونگی 
یا نصفه و نیمه به یاد آوردن اتفاقات کتاب، بخشی از تجربه 
خواندن و زندگی در کنار آن است. از این منظر، می توان "در 
واقع گرایی  با  را رمانی  از دست رفته"  جست و جوی زمان 

منحصر به فرد دانست.
آثار

"در جست و جوی  به جز رمان هفت جلدی  پروست  آثار 
روزها  و  ها  خوشی  کتاب  از:  عبارتند  رفته"  دست  از  زمان 
مجموعه ای از قصه ها شعر ها و مقاله ها، در سایه، آلبرتین 
سوان.  خانه  طرف  عموره،  و  سدوم  خواندن،  لذت  گمشده، 
آثاری که پس از مرگ او منتشر شدند نیز عبارتند از: رمان 
اسیر در دو جلد در سال ۱۹۲۳، کتاب گریخته در دو جلد در 
سال ۱۹۲۵، کتاب زمان بازیافته در دو جلد در سال ۱۹۲۷ ، 
رمان ژان سنتوی در دو جلد در سال ۱۹۵۲ و اثر ناتمام ضد 

سنت بوو که در سال ۱۹۵۴ به چاپ رسید.

 از نگاه دیگران
با کمال گرایی وسواس گونه ای می نوشت و هر  پروست 
چیزی را که از طریق هنر، موسیقی و کتاب در مورد فرهنگ، 
کلمات  از  پویا  ساختاری  به  بود،  آموخته  زندگی  و  جامعه 
تبدیل می کرد. "ویل دورانت" در کتاب "تفسیرهای زندگی" 
"درجستجوی  کند:  می  تحلیل  را  پروست  رمان  گونه  این 
باشد، چشم  که سرگذشت  آن  از  بیش  رفته  از دست  زمان 
گوناگون  مراحل  در  که  ای  برگزیده  تصاویر  از  است  اندازی 
زمان  گذرد  می  آنچه  شود.  می  داده  نشان  زوالشان  و  رشد 
است و آنچه نظاره اش می کند، خاطره است. پروست مسحور 
تاثیر نافذ گذر زمان بود. زمان که مخرب و محافظ، پیوسته، 
فناناپذیر، ذهنی اما به نحو سرسختانه ای واقعی است کهنه 
را دور می اندازد و نو را جای آن می نشاند. سطح را دگرگون 

می کند ولی بنیان را به حال خود می گذارد."
در  "پروست  گوید:  می  ایتالیایی  منتقد  ماکیا"  "جووانی 
سرتاسر زندگی نویسندگی اش خانه و اتاق کارش را به صورت 
یک کلنیک کوچک درآورد که در آن، کسی که عمل می کرد، 
خود بیمار بود؛ کلینیک به عنوان یک جای امن و پناهگاهی 
است که آدم هنگام کار کردن در آن ارزش شفابخش، آرام 
کننده و تقریباً دلداری دهنده عادت را درک کند، عادتی که 
به ما امکان می دهد روحی را در چیزها بدمیم که برایمان 

آشنا و خودمانی است، و نه آنی را که ما را می ترساند."
"ادموند وایت"، منتقد و داستان نویس آمریکایی کتاب "در 
جست و جوی زمان از دست رفته" را "قابل احترام ترین رمان 

قرن بیستم" شمرد.
نقطه پایان

پروست از کودکی بیمار بود و سالمتی شکننده ای داشت. او 
در سال ۱۸۸۰ برای نخستین بار دچار حملهٔ بیماری آسم شد  
و سرانجام در میانهٔ اکتبر سال ۱۹۲۲ به برونشیت دچار شد 
و روز هجدهم نوامبر جان سپرد. مارسل پروست در گورستان 

پرالشز به خاک سپرده شده  است.
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روانشناس های اینستاگرامی؛ کاسبی با درد و غم مردم

سرویس فرهنگی –اجتماعی کرمان امروز

در  چطور  بگوییم  شما  به  می خواهیم  مطلب  این  در 
فضای مجازی در دام مشاورنما ها گرفتار نشوید و آن ها را 

از روانشناس های متخصص تشخیص دهید.
یا  می گیرد  درد  زانوی مان  می گیریم،  معده درد  وقتی 
تسکین  و  درد  برطرف شدن  فکر  به  حتما  داریم  سردرد 
چاره ای  باید  می کنیم  فکر  و  هستیم  خود  بیماری 
مراجعه  متخصص  به  باید  لزوم  درصورت  و  بیندیشیم 
کنیم. اما وقتی حال دلمان خوب نیست، مدت هاست از 
ته دل نخنده ایم، نمی توانیم از رابطه ای که می دانیم دیگر 
بیاییم،  بیرون  ندارد  فایده  آن  ادامه  برای  تالشی  هیچ 
همسرمان  با  گفتگو  نداریم،  فرزندانمان  با  خوبی  رابطه 
اغلب تبدیل به بحث و مشاجره می شود و... نمی دانیم چه 

کاری باید انجام دهیم.
 شاید هم فکر می کنیم همه همینطور هستند، معموال 
شروع به غرزدن و گله و شکایت از زمین و زمان می کنیم 
فضا های  در  نشانی  چند  به  سرزدن  با  هم  نهایت  در  و 
مجازی با توصیه های خوش آب و رنگی مواجه می شویم 
هم  شده  که  نقل قول هایی  سقم  و  صحت  از  حتی  که 
چه  کرد؟  باید  چه  مواقعی  چنین  در  نداریم.  اطمینان 
را  زمینه هایی  چنین  در  مشاوره دادن  صالحیت  کسانی 
دارند و چگونه باید سره را از ناسره تشخیص داد؟  روزنامه 
پورشریفی،  حمید  دکتر  با  خصوص  این  در  همشهری 
بهزیستی  علوم  دانشگاه  دانشیار  و  سالمت  روانشناس 

گفتگو کرده است.
یا  کرونا  به خاطر  جامعه  در  بسیاری  افراد  روز ها  این 
تحمل  زیادی  استرس های  و...  بیکاری  اقتصادی،  مسائل 
سالمت  روانشناسی  حوزه  در  سال هاست  شما  می کنند. 
فعالیت می کنید، تحلیل شما از وضعیت بهداشت روانی 

جامعه چگونه است؟
در  مردم  روانی  بهداشت  وضعیت  می دهند  نشان  آمار 
این  و  یا وضعیت قرمز است  کشور ما در محدوده خطر 
کرونا  بیماری  از شیوع  قبل  آخرین مصاحبه  در  موضوع 
توجه  با  همچنین  است.  شده  تأیید  هم  بهداشت  وزیر 
شیوع  از  قبل  البته  شده  انجام  مطالعات  و  بررسی ها  به 
شهروندان  از  درصد   ۲۳.۶ آمار  براساس  کرونا،  بیماری 
به گونه ای  می برند؛  رنج  روان شناختی  مشکالت  از  ایرانی 
یاد  قرمز  وضعیت  به عنوان  آن  از  هم  بهداشت  وزیر  که 
کرده است؛ بنابراین به نظر می رسد باید برای این موضوع 

فکری اساسی کرد.
و  کرونا  ایام  استرس های  به  توجه  با  و  هم اکنون  البته 
به  دیگری  مسائل  تحریم،  از  ناشی  اقتصادی  مشکالت 
کرده  دشوارتر  و  بدتر  را  وضعیت  و  زده  دامن  موضوع 
وضعیت  باعث شده  شرایطی  چنین  در  قرارگرفتن  است. 
این  در  مشکالت  میزان  بر  و  بدتر  مردم  بهداشت روان 
خصوص هم افزوده شود. با توجه به اینکه مدل استرس 
اختالالت  دارای  افراد  تعداد  تعیین کننده  آسیب پذیری، 
روان شناختی است این موضوع به این معناست که چنین 
مدلی در واقع بیان می کند ممکن است افراد به اندازه ای از 
آسیب پذیری های روان شناختی رنج ببرند که در مواجهه 
شوند.  بیشتر  هم  آسیب پذیری ها  این  بیشتر،  استرس  با 
روان شناختی  مشکالت  که  می رود  انتظار  اساس  براین 
موضوع ضرورت  این  و  کند  ظهور  و  بروز  قبل  از  بیشتر 
بهره گیری از خدمات روانشناسان و مشاوران را دوچندان 

می کند.
نکته مهم، اما خطرناکی که اکثرا مردم ما با آن درگیر 
سالمت روان  مشاوره ای  خدمات  از  عدم استقبال  هستند 
روانی  مسائل  با  درگیرشدن  انگ  از  مردم  انگار  است. 

هراس دارند؟
البته شرایط موجود باعث شده میزان استقبال از خدمات 
حل  چگونگی  و  روان شناختی  و  سالمت روان  به  مربوط 
حالی  در  این  و  شود  بیشتر  خصوص  این  در  مشکالت 
به چنین  از دسترسی  مانع  اقتصادی  است که مشکالت 
خدماتی می شود. به همین دلیل بسیاری افراد نمی توانند 
به متخصصان معتبر و روانشناسان واجد صالحیت آنگونه 
که الزم است مراجعه کنند و از خدمات آن ها برخوردار 

شوند.
این موضوع باعث شده میزان مراجعه افراد برای دریافت 
خدمات  به  مراجعه  یعنی  خصوص  این  در  کمک هایی 
شود.  بیشتر  مجازی  فضای  در  موجود  روان شناختی 
سودجو  افراد  سوءاستفاده  برای  فضا  شرایطی  چنین  در 
می توانند  افراد  این  است.  شده  فراهم  بدون صالحیت  و 
فقط  و  نیستند  روانشناس  اصال  که  باشد  کسانی  شامل 

در  تنها  یا  کوتاه مدت  آموزش های  و  دوره ها  واسطه  به 
و  صالحیت  صاحب  را  خود  کتاب،  چند  خواندن  حد 
روانشناس می نامند و شروع به ارائه خدماتی در این زمینه 
مدرک  مشاوره حداقل  برای  افراد سودجو  این  می کنند. 
کارشناسی ارشد هم در زمینه روانشناسی را ندارند، فاقد 
پروانه و اجازه فعالیت هستند و صالحیت آن ها برای دادن 

مشاوره بررسی نشده است.
روانشناسی  زمینه  در  غیرتخصصی  خدمات  آیا 

محدود به فضای مجازی است؟
هم اکنون بیشترین فضا برای اینکه بتوان بدون نظارت 
خدمات روانشناسانه ارائه کرد، فضا های مجازی است. البته 
غیرفضا های  فضا هایی  در  روانشناس نما ها  اینکه  احتمال 
مجازی هم خدماتی ارائه دهند و فعالیت داشته باشند هم 
وجود دارد. گاهی بعضی شواهد دال بر این موضوع دیده 
می شود؛ مثال در سطح دانشگاه ها هم دیده شده که این 
به عنوان  چهره هایی  هم اکنون  می کنند.  سخنرانی  افراد 
روانشناس شناخته و مشهور شده اند که اصال روانشناس 
در فضای مجازی  نظارت  به دلیل عدم امکان  اما  نیستند. 

این موضوع حالت وسیعی پیدا کرده است.
باتوجه به اینکه حرفه روانشناسی با روان افراد در ارتباط 
خدمات رسانی  اگر  و  بوده  حساسی  بسیار  حرفه  است 
مربوط به آن، درست و حرفه ای انجام شود می تواند بسیار 
اثربخش و تأثیر گذار باشد، اما اگر مداخالت بجا، درست، 
آسیب های  است  ممکن  نشود  انجام  اخالقی  و  حرفه ای 
جدی را به افراد وارد کند؛ آسیب هایی که گاه تأثیر آن 
همین  بر  بماند.  باقی  هم  عمر  پایان  تا  شاید  و  سال ها 
کسانی  چه  اینکه  مورد  در  افراد  همه  است  الزم  اساس 
واقعا صالحیت دارند یعنی روانشناس و متخصص هستند 
بخواهند  کمک  خصوص  این  در  کسانی  چه  از  باید  و 

اطالعات الزم را به دست آورند و آگاه شوند.
برای  افرادی  چطور می توانیم تشخیص دهیم چه 
روانشناسی  مختلف  زمینه های  در  مشورت گرفتن 

صالحیت دارند؟
توجه داشته باشیم مردم باید مراقب ۲ گروه از افرادی 
و  کنند  فعالیت  زمینه  این  در  دارد  امکان  که  باشند 
روانشناسان  و  نما ها  روانشناس  باشند؛  آسیب رسان 
بدون صالحیت که هر دو می توانند مشکل آفرین باشند. 
در  هم  و  مجازی  فضای  در  هم  می توانند  افراد  اینگونه 
فضای غیرمجازی فعالیت داشته باشند، اما عرصه اینگونه 
فعالیت ها معموال در فضای مجازی بیشتر است. علتش هم 
آن است که در چنین فضا هایی امکان بررسی صالحیت 

افراد کمتر است.
حین  که  اکتشافی  راهبرد های  مانند  عواملی  همچنین 
قضاوت ناخواسته دچار آن می شویم و خطا می کنیم نیز 
ازجمله دالیلی هستند که امکان فعالیت افراد سودجو را 
راهبرد های  از  یکی  می کند.  بیشتر  مجازی  فضا های  در 
ما  تصمیم گیری های  وقت  کمبود  به خاطر  که  اکتشافی 
خطای  نام  به  است  خطایی  می دهد  قرار  تحت تأثیر  را 
اکتشافی »معرف بودن«. این خطای اکتشافی بیان می کند 
که افراد براساس بعضی شباهت های قابل مشاهده تصمیم 

می گیرند.
قبال  ذهن شان  در  چون  باشد،  گران  جنسی  اگر  مثال 
نتیجه گیری شده که اجناس گران خوب هستند، بنابراین 
فکر می کنند که هر جنس گرانی که عرضه شود حتما 
به  مجازی  فضای  در  اتفاق  همین  است.  خوبی  جنس 
معموال  افراد  بعضی  یعنی  می دهد؛  رخ  دیگری  شکل 
زیادی  یا طرفداران  فالوئر  که  گروه هایی می شوند  جذب 
)ولو با خرید فالوئر و غیرواقعی( داشته باشند، چون فکر 
می تواند  دارد حتما  زیادی  مخاطبان  که  می کنند کسی 

برای گرفتن مشاوره هم قابل قبول و اطمینان باشد.
این موضوع یکی از مواردی است که می تواند درفضای 
انتخاب  در  اشتباه  و  شناختی  خطای  باعث  مجازی 
متخصص  روانشناس  با  مشاوره  گرفتن  برای  مخاطبان 
بیشتر کلی گویی  افراد سودجو  باشیم  شود. توجه داشته 
ندارند؛  خود  گفتار  برای  مشخصی  منبع  و  می کنند 
حرف  احتیاط  با  خیلی  متخصص  افراد  که  درصورتی 
می زنند و بنا بر شواهد و منابع علمی اظهارنظر می کنند.

را  خود  مخاطبان  می توانند  چگونه  سودجو  افراد 
جذب کنند؟

هیجانی  و  محکم  کالم  کلی گویی،  از  مخاطبان  بعضی 
از  گفتار ها  اینگونه  در  اغلب  چون  و،  می کنند  استقبال 
با  باشد  نفوذ  قابل  بتواند  روش هایی استفاده می شود که 
اثر فوری و البته مقطعی، جذب این موارد می شوند. البته 
حالشان  کوتاه مدت  در  روش ها  این  با  افراد  است  ممکن 

خوب شود، اما با توجه به اینکه آسیب های روان شناختی 
افراد با صحبت گذرا و به اصطالح سرپایی و مداخله فوری 
افراد معموال  این  نمی شود  و عمقی حل  ریشه ای  به طور 
بعد از مدتی دوباره حالشان بد می شود و به این ترتیب 
به قدری جدی است که چنین  فکر می کنند شرایط ما 
را  ما  حال  نتوانست  طرفدار  همه  آن  با  هم  متخصصی 

بهبود ببخشد.
روانشناسان  متخصص بودن  از  می توان  چطور   

اطمینان حاصل کرد؟
نخستین چیزی که باید در این حوزه به آن توجه داشته 
به  که می خواهیم  بدانیم متخصصی  که  است  آن  باشیم 
برخوردار  واقعی  از چه سوابق تحصیلی  او مراجعه کنیم 
یا  از سازمان نظام روانشناسی  آیا پروانه تخصصی  است، 
سازمان بهزیستی و همچنین مجوز برای فعالیت در این 
تعامالت  در  باشیم  داشته  توجه  خیر.  یا  دارد  را  زمینه 
انسانی »اثر تقدم« یعنی »برخورد اولیه مراجعه با مشاور« 

بسیار مهم و نقش آفرین است.
به همین خاطر روانشناسان کارآزموده می دانند در جلسه 
نخست ضمن اینکه باید به خوبی اطالعات فرد را دریافت 
کنند، در عین حال نیز باید به نیاز های فوری مراجع خود 
او جلسه  با  با همدلی  بتوانند  تا  باشند  داشته  توجه  هم 
فقط  و  غیرعلمی  صرفا  نه  که  ببرند  پیش  به گونه ای  را 
در راستای رفع نیاز های فوری فرد باشد و نه به اصطالح 
به گونه ای کتابی خدمات ارائه دهند. فراموش نکنیم افراد 
متخصص هیچ گاه نصیحت نمی کنند و به جای فرد برای 
او تصمیم نمی گیرند بلکه روش های درست تصمیم گرفتن 

را به خود فرد یاد می دهند.
اما گاهی صرف داشتن تحصیالت، پروانه و مجوز فعالیت 
نخواهد  درست  انتخاب  برای  کافی  و  قاطع  دلیل  هم 
نمی توانند  فقط  روانشناسی  مداخله های  بنابراین  بود، 
در  گفتگو  حتی  و  اینستاگرامی  و  مجازی  فضا های  به 
اینگونه فضا ها محدود شوند؛ در واقع مشاوره روانشناسی 
حتما باید از فضای الزم و واقعی هم برخوردار باشد؛ نه 
صرفا در فضایی مانند اینستاگرام. البته شاید در شرایط 
مجبور  روانشناسان  کرونا  بیماری  شیوع  مانند  مقطعی 
موضوع  این  اما  باشند،  هم  غیرحضوری  مشاوره های  به 

نمی تواند همیشه اینگونه پیش برود.
می تواند  خاص  شرایط  در  غیرحضوری  مشاوره های 
تلفنی یا آنالین مثال با استفاده از اسکایپ برگزار شود، اما 
حتما باید به طور حرفه ای انجام شود. منظور از حرفه ای 
هم آن است که حتما باید از طریق وقت دهی های قبلی 
درنظرگرفتن  بدون  مشاور  خود  اینکه  نه  بیفتد،  اتفاق 
استاندارد های الزم در این خصوص اقدام کند، با مراجع 
خود زود صمیمی شود و رفتار غیراخالقی و غیرحرفه ای 
داشته باشد. همچنین متخصصان حتما باید به طور کامل 
در فضای مجازی برای مخاطبان قابل شناسایی باشند و 
حتی مجوز فعالیت های خود را هم در چنین فضا هایی در 

اختیار مردم قرار دهند.
باشد و مالحظات  باید رازدار مراجع خود  مشاور حتما 
رعایت  زیادی می شوند  موارد  البته شامل  که  را  اخالقی 
این خصوص  در  خود  حقوق  به  باید  هم  مراجعان  کند. 
واقف باشند و بدانند که حق دارند از مشاور خود بپرسند 
از کجا  چه تحصیالتی دارد، رویکرد درمانی اش چیست، 
نتیجه  به  می توان  جلسه  چند  در  تقریبا  و  گرفته  مجوز 

قابل قبولی رسید.

از  مشاور  کردند  احساس  زمان  هر  هم  حال  عین  در 
خارج  شده  گرفته  درنظر  استاندارد های  و  چارچوب ها 
نشان دهند.  واکنش  این موضوع  به  باید نسبت  می شود 
حرفه ای  سازمان های  باشیم  داشته  توجه  اینکه  ضمن 
مانند سازمان نظام روانشناسی در این زمینه وجود دارد 
که بخشی را به بازرسی همین موارد و طرح شکایات مردم 
اختصاص داده است. در واقع وظیفه شهروندی ما ایجاب 
می کند که نسبت به انعکاس مشکالتی که برای خودمان 
به وجود می آید هم خودمان آگاه باشیم و هم دیگران را 

نسبت به آن آگاه کنیم.
چطور می توان با مراجعه به روانشناسان از بروز مشکالت 
به  مراجعه  فرهنگ  جاافتادن  با  یعنی  کرد؛  پیشگیری 

مشاور، قبل از داشتن مشکل از بروز آن جلوگیری کرد؟
این  بپذیریم که  باید  از فرهنگ می شود  وقتی صحبت 
موضوع در طول زمان و با مجموعه اقدامات وسیع هم از 
طرف دولت و هم خود مردم و رسانه ها اتفاق خواهد افتاد. 
در واقع ما زمانی می توانیم فرهنگ چیزی را در جامعه 
ایجاد کنیم که بستر مناسب آن هم فراهم باشد. مثال اگر 
بدانیم به راحتی و با صرف هزینه کم و مناسب می توانیم 
از خدمات مشاوره خوب و واجد شرایط استاندارد استفاده 
اینکه چنین کاری را در سبد هزینه های  کنیم، احتمال 

ضروری خود قرار دهیم هم خیلی بیشتر خواهد شد.
هم  روان شناختی  خدمات  بیمه  موضوع  اساس،  براین 
یکی از موارد بسیار مهم است که می تواند بستر الزم را 
روانشناسی  نظام  آورد. سازمان  به وجود  این خصوص  در 
و  کند  تفکیک  زمینه  این  در  را  خود  متخصصان  باید 
فعالیت  زمینه ای  چه  در  است  بهتر  بداند  مشاوری  هر 
داشته باشد. در عین حال از طریق استفاده از مکتوبات 
و رسانه ها و مطبوعات، اطالعات الزم در اختیار مردم قرار 
گیرد تا آن ها هم آگاه شوند چرا، چگونه و چه زمان بهتر 
است به مشاور و روانشناس مراجعه کنند. بهترین زمان 
یا  شغلی  کاری،  فردی،  مشکالت  بروز  از  قبل  می تواند 
مانند  هم  روان  زمینه سالمت  در  باشد؛ چون  روابط  در 
سالمت جسم پیشگیری حتما بهتر از درمان خواهد بود، 
زیرا درمان هم سخت تر است، ضمن اینکه نیاز به هزینه و 

زمان بیشتری هم خواهد داشت.
واقف  دیگران  و  نیاز های خود  به  افراد  گاهی  متأسفانه 
نیستند. مثال وقتی در فرزندپروری مشکل داشته باشیم 
باید حتما برای این کار از متخصصان و مشاوران کمک 
بگیریم. تربیت و پرورش بچه ها کار بسیار حساسی است 
بسیاری  و در  از کنار آن گذشت  بی تفاوت  نمی توان  که 
از موارد نمی توان به تنهایی و به خوبی از پس آن برآمد. 
مهم ترین چیز باور این موضوع است که اگر به مشاور و 
یا  باشیم  بیمار  نباید  حتما  می کنیم  مراجعه  روانشناس 
مشکل خاصی داشته باشیم بلکه ما به مشاور و روانشناس 
داشته  کمتری  مشکالت  تا  می کنیم  مراجعه  متخصص 
از  برخورداری  کنیم، چون  زندگی  بهتر  بتوانیم  و  باشیم 

زندگی خوب حق ماست.
از  بسیاری  منظور  این  به  دستیابی  و  رسیدن  برای 
بخش ها و سازمان های دولتی ازجمله سازمان آموزش و 
آورند.  به عمل  با همدیگر  را  باید همکاری الزم  پرورش 
حفظ سالمت روان افراد یک جامعه می تواند در موفقیت 
واقع شود.  مؤثر  زمینه ها  از  بسیاری  در  جامعه  آن  افراد 
نوجوانان  و  کودکان  و  والدین  برای  عمومی  آموزش های 
طرف  از  باشد.  تأثیر گذار  می تواند  مختلف  مقاطع  در 

دیگر وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی هم می تواند 
در  آورد.  به عمل  این خصوص  در  را  همکاری های الزم 
مشاوره  از  استفاده  فرهنگ  که  گفت  می توان  مجموع 
تسهیالت،  نیازمند  روانشناس  و  متخصص  به  مراجعه  و 

تدوین قوانین و دادن آگاهی و اطالعات به افراد است.
ریشه  به عنوان  می توان  عواملی  چه  از  هم اکنون 

به وجودآمدن روانشناس نما ها نام برد؟
ریشه به وجودآمدن چنین افرادی و چنین فضا هایی در 
عامل   ۲ ترکیب  می توان  را  غیرمجازی  یا  مجازی  عالم 
خدمات  به  مردم  شدید  نیاز  احساس  نخست  دانست؛ 
روانشناسی و مشکالت زیاد در زمینه های روان شناختی و 
مقبولیت روانشناسان در حل مشکالت آنهاست و از طرف 
دیگر هم ویژگی های افراد روانشناس نماست که می تواند 
شامل موارد گوناگون غیراخالقی و اجتماعی باشد و البته 
رفتار  به  توجه نداشتن  و  فردی  نیاز های  به  افراد  اولویت 
حرفه ای و مالحظات اخالقی افراد سودجو در این زمینه 

است.
زمینه  در  مردم  برای  نسبی  امکانات  تدارک 

خدمات روانشناسی
کم کردن  می تواند  یارانه هایی  درنظرگرفتن  با  دولت 
از جا های دیگر آغاز و به حل مشکالت مردم  را  بودجه 
درخصوص خدمات روانشناسی بیشتر توجه کند. یکی از 
مشکالت هم اکنون و با توجه به لزوم مراجعه کمتر مردم 
به محل کار و قرنطینه، بروز مشکالت در خانواده هاست؛ 
با  همسران  یا  فرزندانشان  با  والدین  روابط  در  مشکالت 
یکدیگر مشکالتی نیستند که به سادگی بتوان از کنارشان 

گذشت و حتما باید جدی گرفته شوند.
ضمن اینکه وقتی گرانی های غیرقابل پیش بینی هم بر 
چنین مشکالتی در خانواده ها اضافه می شود تبعات زیادی 
شاهد  می توان  ترتیب  این  به  و  داشت  خواهد  به دنبال 
کاهش  برای  که  بود  جامعه  در سطح  رفتاری  مشکالت 
آن می توان اقداماتی به عمل آورد و به راه حل هایی دست 
پیدا کرد. مثال در ایام شیوع کرونا می توان یارانه هایی را 
به مراکز مشاوره اختصاص داد که با توجه به آن ها بتوانند 
دولتی هم  مراکز  پوشش دهند.  را  بیشتری  مشاوره های 
باید در عین حال که از افراد باصالحیت استفاده می کنند 

هزینه کمتری هم از مراجعان دریافت کنند.
درنظر گرفتن بیمه یا یارانه و بیشتر کردن مراکز دولتی 
فقط چند راه حل در این زمینه است و حتما راه حل های 
زیاد دیگری هم در این خصوص می توان یافت. هم اکنون 
ما گزینه ای به نام »۱۴۸۰« داریم که امکانی است برای 
جانبی  البته خدمات  و  رایگان  و  تلفنی  مشاوره  دریافت 
سازمان بهزیستی که افراد با استفاده از آن می توانند به 
جای جست وجو در فضای مجازی و گیرافتادن در دام 
بهره مند  معتبر  کارشناسان  با  مشاوره  از  سودجو  افراد 

شوند.
متأسفانه مردم گاهی از روی ناآگاهی ترجیح می دهند 
در فضا هایی مانند اینستاگرام صرفا با روانشناس نما هایی 
دردل  دارند  رنگی  و  آب  و خوش  پربیننده  که صفحات 
کنند تا اینکه به مرور و به تدریج با صبر و حوصله بیشتر با 
مشاوره با متخصصان معتبر در این زمینه به طور ریشه ای 
درمان شوند. رسانه های تصویری و شنیداری و مطبوعات 
هم می توانند در دادن اطالعات کافی در این خصوص به 

مردم بسیار تأثیر گذار باشند.
 فرق روانشناس متخصص با روانشناس تجربی

نصیحت  هیچ گاه  متخصص  افراد  نکنیم  فراموش 
نمی گیرند  تصمیم  او  برای  فرد  جای  به  و  نمی کنند 
یاد  فرد  به خود  را  تصمیم گرفتن  درست  روش های  بلکه 
پروانه  تحصیالت،  داشتن  صرف  گاهی  اما  می دهند. 
انتخاب  برای  کافی  و  قاطع  دلیل  هم  فعالیت  مجوز  و 
درست نخواهد بود، بنابراین مداخله های روانشناسی فقط 
حتی  و  اینستاگرامی  و  مجازی  فضا های  به  نمی توانند 
اینگونه فضا ها محدود شوند؛ در واقع مشاوره  گفتگو در 
روانشناسی حتما باید از فضای الزم و واقعی هم برخوردار 

باشد؛ نه صرفا در فضایی مانند اینستاگرام.
دنیای جذاب فالور های مجازی

بعضی افراد معموال جذب گروه هایی می شوند که فالوئر 
یا طرفداران زیادی )ولو با خرید فالوئر و غیرواقعی( داشته 
زیادی  مخاطبان  که  کسی  می کنند  فکر  چون  باشند، 
قابل قبول  هم  مشاوره  گرفتن  برای  می تواند  حتما  دارد 
که  است  مواردی  از  یکی  موضوع  این  باشد.  اطمینان  و 
می تواند درفضای مجازی باعث خطای شناختی و اشتباه 
روانشناس  با  مشاوره  گرفتن  برای  مخاطبان  انتخاب  در 

متخصص شود.
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خبر

نرخ طالق در ایران بعد از ۲۰سال کاهش یافت 

نحوه بازگشایی مدارس در مناطق قرمز، زرد و سفید

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، گفت: نرخ طالق 
بر  اخیر  سال  دو  صعودی طی  روند  سال   ۲۰ از  بعد 

اساس دو شاخص مهم، کاهش پیدا کرد.
حوزه  برنامه های  تمام  در  گفت:  رستم وندی  تقی   
اجتماعی، سه معیار عمده رسیدگی به اقشار آسیب 
پذیر، در معرض خطر یا آسیب دیده، اماکن و محالت 
تولیدکننده آسیب های اجتماعی مانند محالت حاشیه 
آسیب  مهم  موضوعات  و همچنین  زندان ها  و  نشین 
داده  اخالقی دخالت  مفاسد  و  اعتیاد  مانند طالق،  زا 

می شود.
و  اقتصادی  شرایط  اینکه  رغم  به  اینکه  بیان  با  او 
مواجه  جدید  دشواری های  با  کشور  در  معیشتی 

شده است اما به توفیفاتی در عرصه اجتماعی دست 
یافته ایم(: در حوزه طالق بعد از ۲۰ سال روند صعودی 
طی دو سال اخیر بر اساس دو شاخص مهم نرخ طالق 
پایداری  و  تحکیم  دهنده  نشان  که  کرد  پیدا  کاهش 
طالق  دهم   ۸.۶ از  طالق  یعنی  است،  خانواده  حوزه 
به ازای هر ۱۰۰۰ زن متاهل به ۷.۹ دهم کاهش یافته 

است.
وی افزود: جرایم خشن در کشور با دو مصداق عمده 
 ۹۰ سال  از  دهه  یک  ظرف  عنف،  به  تجاوز  و  قتل 
تاکنون افزایش نداشته است که نشاندهنده این است 
که در حوزه ایجاد امنیت از سوی دستگاه های امنیت 

ساز در کشور موفق بودیم.

پرورش  و  آموزش  وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون 
اظهار کرد:  آینده  تحصیلی  به شرایط سال  اشاره  با 
زرد  مناطق  در  مدارس  فعالیت  نحوه  تصمیم گیری 
با شورای مدارس و در چارچوب ضوابط اعالم شده از 

سوی آموزش وپرورش خواهد بود.
رضوان حکیم زاده با اشاره به مشخص نبودن زمان 
تصمیم  آخرین  گفت:  آینده  تحصیلی  سال  شروع 
از  آینده  سال  در  مدارس  که  است  این  گرفته شده 
اما  شود  شروع  مجازی  به صورت  و  شهریورماه   ۱۵
اگر شرایط به گونه ای باشد که ستاد ملی کرونا اجازه 
برگزاری  با  مشکلی  بدهد،  را  کالس  شدن  برگزار 
دایر  را  کالس ها  حتماً  و  نداریم  مدارس  حضوری 
که  می دهیم  اطمینان  خانواده ها  به  و  کرد  خواهیم 

نگران آموزش فرزندانشان نباشند.
در  کشور  شیوع  شرایط  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
استان و منطقه، سناریوهای مختلفی برای بازگشایی 
سال  اسفند  تجربه  واکاوی  از  بعد  داریم.  مدارس 
گذشته و مشخص کردن نقاط قوت و ضعف آموزش 
 ،۱۳۹۸-۹۹ تحصیلی  سال  آخر  ماه های  در  مجازی 
توانستیم حداقل ۳ سناریو برای بازگشایی مدارس در 
سال تحصیلی جدید برای مناطق قرمز، زرد و سفید 
تدوین کنیم و سعی کردیم با در نظر گرفتن شرایط 
امکان تصمیم گیری نهایی را به شورای مدرسه و در 

چارچوب آیین نامه بازگشایی مدارس واگذار کنیم.
معاون آموزش ابتدایی با بیان اینکه شرایط مختلفی 
گفت:  است،  پیش بینی شده  مدارس  بازگشایی  برای 
و  کالس  برقراری  اتخاذشده  تصمیم های  اساس  بر 
و  مجازی  به صورت  صرفاً  قرمز  مناطق  در  آموزش 
در  تلویزیونی،  آموزش های  و  شاد  شبکه  طریق  از 
ترکیب  به صورت  و  ترکیبی  به صورت  زرد  مناطق 
مجازی و حضوری و با تصمیم گیری شورای مدرسه 
البته  است.  حضوری  به صورت  سفید  مناطق  در  و 
مناطق سفید مناطق عشایری و روستایی کم جمعیت 
خواهند بود که تعداد دانش آموزان یک رقمی است 
و  مدارس  این  در  اجتماعی  فاصله  رعایت  امکان  و 

کالس ها وجود دارد.
حکیم زاده بابیان اینکه شورای مدارس در چارچوب 
امکان  می کند،  اعالم  آموزش وپرورش  که  ضوابطی 
شرایط  با  مناسب  انتخاب های  یا  خالقیت  ایجاد 
برگزاری کالس های درس دارد، اظهار  را در  منطقه 
شرایط  تصمیم گیری ها  این  در  کردیم  سعی  کرد: 
مناطق را در نظر بگیریم و هم به نقش های معلم و 
ذی نفعان و دانش آموزان توجه کرده و آن ها را تعریف 
کنیم و البته نقش اولیا را فراموش نکردیم و به آن ها 
آموزش  از  دانش آموزی  هیچ  که  می دهیم  اطمینان 

جا نخواهد ماند.

حکیم زاده در خصوص تصمیم گیری در مناطق زرد 
تصریح کرد: یکی از مدل های تعریف شده در بازگشایی 
مناطق  به  مربوط  جدید،  تحصیلی  سال  در  مدارس 
زرد است که در این شرایط با توجه به تصمیم گیری 
شورای مدرسه می توان دانش آموزان را به گروه های 
لذا ممکن است بخشی  کوچک تر تقسیم بندی کرد؛ 
از آموزش ها به صورت مجازی و بخشی حضوری باشد 
یا دانش آموزان در گروه های زوج و فرد و به صورت 
گروه های کوچک تر در کالس های درس حاضر شوند 
نظر  در  مدل های  از  بخشی  مطرح شده  موارد  اما 
گرفته شده است و در درجه اول سالمتی دانش آموز 
و رعایت پروتکل های بهداشتی برای آموزش وپرورش 
حائز اهمیت است و شورای مدرسه باید با توجه به 
شرایط و چارچوب کالن مشخص شده توسط وزارت 
حفظ  ضمن  تا  کند  تصمیم گیری  آموزش وپرورش، 

سالمتی دانش آموزان، آموزش تعطیل نشود.
نظارتی  نقش  به  اشاره  با  ابتدایی  آموزش  معاون 
مدارس  فعالیت  روند  چگونگی  بر  آموزش وپرورش 
بسیار  آموزش وپرورش  آینده گفت: ساختار  در سال 
سامانه  و  استان  مناطق،  طریق  از  و  است  گسترده 
مدیران،  همچنین  می کنیم.  نظارت  را  فعالیت ها 
طرح  این  اصلی  ناظران  خانواده ها  و  بازرسان 
برای  افزود: نقش آفرینی خانواده ها  بود. وی  خواهند 

آموزش وپرورش بسیار ارزشمند است و در شرایط 
کرونا خانواده ها در آموزش دانش آموزان و پیگیری 
تحصیلی آن ها نقش مؤثری داشتند لذا امیدواریم از 
حمایت خانواده ها در ایام بعد از کرونا هم برخوردار 

باشیم.
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت 
این سؤال  به  پاسخ  زاده در  آموزش وپرورش، حکیم 
ممکن  مدارس،  شورای  به  تصمیم  واگذاری  در  که 
است مدارسی که شهریه می گیرند به دلیل تضمین 
گرفته اند،  شهریه  آن ها  علت  به  که  خدماتی  ارائه 
به  تصمیم  واگذاری  گفت:  بگیرند،  نابجا  تصمیمات 
وزارت  دستورالعمل  و  شرایط  چارچوب  در  مدرسه 
آموزش وپرورش خواهد بود و بیشتر متوجه شهرهایی 
البته ناظران ما بر  است که در شرایط زرد هستند، 
فعالیت مدارس نظارت خواهند کرد و به این صورت 
چارچوب  رعایت  بدون  بتواند  مدیر  هر  که  نیست 
به  توجه  با  خانواده ها  کند.  تصمیم گیری  آیین نامه 
فقط  اول  بازگشایی مدارس در مرحله  دستورالعمل 
الزم است شهریه ثابت مدارس غیردولتی را بپردازند 
کالس ها،  برقراری  شرایط  به  توجه  با  سپس  و 
که  باشند  مطمئن  و  شود  تعیین  فوق برنامه  شهریه 
آموزان  دانش  و  اولیا  منافع  مدافع  آموزش وپرورش 

است.

با  عفونی  بیماری های  متخصص  مردانی  مسعود 
حضور در برنامه »کرونا در کمین ایرانیان« به بررسی 

وضعیت بیماری کرونا در کشور پرداخت.
وی با اشاره به اینکه هر ۷ دقیقه یک مرگ کرونایی 
را داریم، گفت: روز پنج شنبه ۲۰۰ نفر از هموطنانمان 
بر اثر کرونا جان باختند از این رو مرگ ۲۰۰هموطن 

۲۰۰خانوار را داغدار کرده است.
او با اشاره به اینکه خیلی ها نان آور خانواده هایشان 
اینکه ممکن است کودکی  یا  اند و  از دست داده  را 
بعد از هزار دردسر به دنیا آمده باشد،گفت: آیا درست 
است به دلیل عدم توجه به پروتکل ها شاهد مرگ 

عده ای باشیم؟
او افزود : ما مریض های بد حال را درمان می کنیم 
اما در برخی از مواقع فرصتی برای درمان وجود ندارد 
بیمارستان  از  یکی  در  پیش  روز  ،چهار  سه  ،حدود 
های شهر تهران خانم ۴۷ ساله ای با بیماری قلبی 
کرونا را پذیرش کرده بودیم، وقتی اکسیژن خون  این 
بیمار را اندازه گیری کردم متوجه شدم که دو طرف 
ریه این فرد پر شده است ، باید اذعان داشت که این 
بیماری شدید ترین قدرت واگیری را در میان ویروس 

های کره خاکی دارد.
 مردانی با اشاره به اینکه این بیماری از فردی به فرد 
دیگر به راحتی قابل انتقال است، اظهار کرد: عمدتاً 
هر کسی آنتی بادی خنثی کننده بر علیه ویروس 

کرونا را نداشته باشد به بیماری مبتال می شود.

این متخصص بیماری های عفونی با اشاره به اینکه 
کرونا  بیماری  به  ها  خوزستانی  از  عمده ای  درصد 
تا  کنم  می  خواهش  مردم  از  گفت:  شده اند،  مبتال 
از مسافرت های غیر ضروری پرهیز کنند و همچنان 
به رعایت پروتکل های بهداشتی ،استفاده از ماسک و 

شستشوی مکرر دستان خود بپردازند.
اخیراً  که  کرونایی  مریض های  اینکه  به  اشاره  با  او 
پیشرفته  بسیار در مرحله  یو می رسند؛  به آی سی 
مبتال  کرونا  به  که  فردی  کرد:  خاطرنشان  هستند، 

شده است باید قرنطینه واقعی را رعایت کند.
آلوده  قدرت  بیماری  این  اینکه  بیان  با  مردانی 
مراعات  از  بعد  داد:  ادامه  دارد،  بیشتری  کنندگی 
فروردین و حتی ۱۳ بدر کرونا کاهش پیدا کرد این 
نشان می دهد که اگر به صورت واقعی رعایت کنیم 

این بیماری فروکش می کند.
اینکه  به  اشاره  با  عفونی  بیماری های  این متخصص 
همه تقصیر ها به عهده مردم نیست و مردم خسته 
مثل  اصناف  برخی  در  بازگشایی ها  گفت:  اند  شده 
هتل ها، غذاخوری ها، کالس های آموزشی و برگزاری 
عروسی ها در بیشتر شدن آمار کرونا تاثیر جدی دارد.

وجود  بیماری  کنترل  راهی جز  اینکه  به  اشاره  با  او 
خسته  ما  پزشکی  سیستم  متاسفانه   : افزود  ندارد، 
شده اند، بازگشایی ادارات، کارخانه ها ،مراکز تجاری 
،مهدکودک ها ،مراکز آموزشی ،علمی همه با تعجیل 

انجام شد.

بر  دنیا  در  کمپانی   ۱۵۳ اینکه  به  اشاره  با  مردانی 
روی واکسن کرونا کار می کنند، گفت: امید است تا 
آخر سال میالدی یعنی ۱۱ دی ماه واکسن به بازار 

عرضه شود.
او ادامه داد: باید سعی کنیم و مجموعه عوامل دست 
به دست هم دهیم تا بیماری را کنترل کنیم از این رو 
بر روی استفاده از ماسک تاکید داریم متاسفانه مردم 

دیگر از کرونا نمی ترسند.
رویه  بی  مسافرت های  نتیجه  امروز  کرونای 

خرداد ماه است
این متخصص بیماری های عفونی با اشاره به اینکه 
امید است که واکسن موثر ایجاد شود، افزود: فاصله 
گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک بسیار ضروری 
روز ها  این  است، کرونای  روز  بیماری ۱۴  است، دوره 

،نتیجه مسافرت های بی رویه خرداد ماه است.
بیماری  برخی  با  کرونا  نباید  اینکه  بیان  با  مردانی 
های عفونی مقایسه شود، اظهار کرد: آنفلوانزا درمان 
و واکسن موثر دارد، اما کرونا ندارد، در خصوص تست 
زمان  در  مردم  عنوان  هیچ  به  گفت  باید  سرولوژی 
چون  ندهند  انجام  را  آزمایش  این  بودن  دار  عالمت 
برای  سرولوژی  آزمایش  می شود،  منفی  آن  جواب 

تشخیص و درمان استفاده نمی شود.
او با اشاره به اینکه برخی از افرادی که کرونا داشتند 
در آزمایش سرولوژی آنها بیماری نشان داده نمی شد، 
افزود: این موضوع باعث می شود که بیمار در رعایت 

از  بیشتری  افراد  و  کند  کوتاهی  بهداشتی  موارد 
اطرافیان را آلوده می کند.

مردانی با اشاره به اینکه با هر عطسه و سرفه نباید 
سی تی اسکن گرفته شود، ادامه داد: اگر پرستاری 
باید  بوده حتما  کرونایی  بیمار  با  تماس  در معرض 

آزمایش بدهد.
این متخصص بیماری های عفونی با اشاره به اینکه 
های  نشانه  از  یکی  سینه  قفسه  در  درد  احساس 
بیماری کرونا است، عنوان کرد: انجام سی تی اسکن 
اصاًل به صورت خود سرانه توصیه نمی شود این در 
را  موضوع  این  خانواده ها  از  برخی  که  است  حالی 
انجام می دهند بنابراین انجام سی تی اسکن مکرر 

تاثیری در عا قبت بیماری ندارد.
اصلی  احتیاطی عامل  بی  اینکه  به  اشاره  با  مردانی 
کرد:  خاطرنشان  است،  کرونا  به  مبتالیان  افزایش 
روی  بر  جهان  در  تحقیقاتی  و  آزمایشگاهی  مراکز 
کشف واکسن کرونا تالش می کنند اما این دلیلی بر 
بی احتیاطی و رعایت نکردن نکات بهداشتی نیست 
لذا ممکن است کشف این واکسن تا ۶ ماه دیگر هم 

طول بکشد.
مردانی گفت: سرفه های خشک، درد قفسه سینه، 
کووید۱۹  بیماری  از عالئم شایع  تب  و  نفس  تنگی 
است، اکسیژن خون نباید زیر شاخص ۹۳ باشد، زنان 
باردار از منزل بیرون نروند و در شرایط کرونایی امروز، 

زنان باردار واکسن آنفلوآنزا بزنند.  

متخصص بیماری های عفونی:  زنان باردار، واکسن آنفلوآنزا بزنند

عروسی و عزا تا اطالع

 ثانوی تعطیل شد

رئیس جمهوری با اشاره به افزایش آمار شیوع کرونا در کشور از ممنوعیت 
برگزاری مجالس عزا و عروسی خبر داد.

 روحانی در جلسه اخیر هیات دولت گفت: این اختیار را به وزارت بهداشت 
دادیم که اگر اصول بهداشتی رعایت نشود آن مکان تعطیل و یا پلمب 

شود.
مجالس عروسی و عزا هم تا اطالع ثانوی تعطیل است.

بنا بر گفته مسئوالن وزارت بهداشت برگزاری مراسم  عروسی و عزا و شرکت 
مردم در آن دلیل اصلی افزایش آمار مبتالیان به کرونا اعالم شده است.

زن خیانتکار، عاشقش را برای 

قتل شوهرش اجیر کرد

روزنامه خراسان نوشت: با اعترافات عامالن قتل مرد ۳۳ ساله، در حالی 
زوایای هولناک یک پرونده جنایی دیگر در مشهد فاش شد که ارتباط 
عاشقانه در شبکه اجتماعی واتس اپ به این حادثه وحشتناک منجر شده 

است.
شب شانزدهم تیر، فریادهای مرموز زن جوانی در خیابان شاهنامه ۱۸، 
اهالی محل را در نیمه های شب از منازلشان بیرون کشید. زن جوان که 
که چند  می دود  نقابدار خودرویی  دنبال سرنشینان  به  می کرد  وانمود 
لحظه قبل از محل دور شدند، با جیغ و داد به همسایگانش گفت: »آن 

ها شوهرش را در خواب کشتند و فرار کردند!«
 با حضور شبانه قاضی ویژه قتل عمد در منزل محل جنایت، تحقیقات 
با صدای  تاریکی شب  باره آغاز شد. زن جوان گفت: در  این  قضایی در 
در  غرق  را  شوهرم  زدم،  را  برق  کلید  وقتی  شدم!  بیدار  شوهرم  خرخر 
خون دیدم! و به طرف دو جوانی دویدم که با خودرو از محل گریختند 
اما اظهارات این زن دارای تناقض های زیادی بود که با فرضیه های جنایی 
قاضی  دلیل  به همین  نداشت  مطابقت  عمد  قتل  ویژه  باتجربه  قاضی 
علی اکبر احمدی نژاد دستور بازداشت زن جوان را صادر کرد و او را برای 
انجام تحقیقات تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 

خراسان رضوی قرار داد.
این زن ۲۲ ساله که سعی می کرد وقوع جنایت را به مهاجمان نقابدار 
ناشناس نسبت دهد در نهایت به ارتباط عاشقانه خود در فضای مجازی با 
جوانی متاهل به نام احسان اعتراف کرد و این گونه راز این قتل وحشتناک 
فاش شد. گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، کارآگاهان اداره جنایی 
که به فرماندهی سرهنگ غالمی ثانی )رئیس اداره جنایی( وارد عمل شده 
بودند با انجام یک سری تحقیقات گسترده اطالعاتی، موفق شدند احسان 

را دستگیر کنند.
این جوان ۲۹ ساله که خود سه فرزند دختر دارد در بازجویی ها مدعی شد: 
از حدود سه ماه قبل در فضای مجازی با زن جوان ارتباط برقرار کردم. ولی 
او ادامه این ارتباط را به قتل شوهرش گره زد و گفت: باید شوهرم را به 
قتل برسانی! من هم با پسر خاله ام یاسین موضوع را مطرح کردم و چند 
بار خواستیم او را بکشیم که هر بار بنا به رخدادهای پیش بینی نشده 
نتوانستیم این کار را انجام بدهیم اما شب حادثه، زن جوان که یک دختر 

چهار ساله دارد در حیاط را باز گذاشت.
من و یاسین هم با موتوسیکلت تا نزدیکی منزل آن ها رفتیم و موتور 
را داخل باغی گذاشتیم. وقتی به خانه رسیدیم شوهر آن زن روی تشک 
افتاده بود که در یک لحظه با ضربات چاقو به قفسه سینه اش حمله ور 
شدم و یاسین هم با آجر به سرش کوبید.بنابر گزارش خراسان، به دنبال 
اعترافات جوان ۲۹ ساله همدست ۲۰ساله وی نیز دستگیر شد و آنان 
پس از تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی احمدی نژاد، برای انجام 
تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان اداره جنایی قرار گرفتند و بدین 
ترتیب بررسی ها زیر نظر سروان عظیمی مقدم )افسر پرونده( ادامه یافت.
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فوت دو کودک در کرمان 

بر اثر غرق شدگی
رییس اورژانس پیش بیمارستانی کرمان گفت: دو کودک بر اثر غرق شدگی 

در رودخانه حوالی روستای دره پنج از توابع بافت جان باختند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، سید 
محمد صابری، رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث  دانشگاه 
در  تیرماه ۲ کودک  پنج شنبه ۱۹  روز  کرمان گفت: صبح  پزشکی  علوم 
رودخانه حوالی روستای دره پنج از توابع بافت غرق شدند و جان خود را 

از دست دادند. 
او افزود: یکی از غرق شدگان دختر ۹ ساله و دیگری پسر ۱۳ ساله بود. 

صابری بیان کرد: از ابتدای تیرماه تاکنون، ۵ نفر به علت غرق شدگی جان 
خود را از دست داده اند. 

او با بیان اینکه از ابتدای امسال تا ۱۹ تیرماه، ۲۱ نفر جان باخته ناشی از 
غرق شدگی در سامانه اورژانس بیمارستانی کرمان ثبت شده است، تصریح 
کرد: رده سنی افراد غرق شده در استان کرمان از ابتدای امسال ۵ تا ۳۵ 

سال است.
پزشکی  علوم  دانشگاه  مدیرحوادث   و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  رییس 
کرمان گفت: با توجه به آگاه سازی افکار عمومی درباره خطر غرق شدگی از 
سوی رسانه ها؛ اما همچنان برخی به علت بی احتیاطی و توجه نکردن به 
نکات ایمنی جان خود را از دست می دهند. او  به مردم توصیه کرد: کودکان 

خود را هرگز تنها نگذارند. 

کشف بیش از ۱۲ هزار لیتر

 سوخت قاچاق در بم

فرمانده انتظامی شهرستان بم از کشف بیش از ۱۲ هزار لیتر سوخت قاچاق 
در روستای ابارق شهرستان بم خبر داد.

؛  کرمان  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  خبرنگارگروه  گزارش  به 
سرهنگ اکبر نجفی فرمانده انتظامی شهرستان بم گفت: در راستای طرح 
از هدر رفت سرمایه ملی  با هدف جلوگیری  ارز و  با قاچاق کاال و  مبارزه 
ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی پس از شناسایی محل های نگهداری و 
دپو سوخت قاچاق در روستای ابارق با همکاری تیم هایی از پاسگاه انتظامی 
تهرود و یگان امداد نسبت به پاکسازی و انهدام محل های نگهداری و دپو 

غیرمجاز فراورده نفتی اقدام کردند.
او افزود: ماموران این پلیس پس از حصول اطمینان از دپوی سوخت قاچاق 
در محل مذکور با هماهنگی مقام قضایی در اقدامی غافلگیرانه وارد عمل 
شده و در بازرسی از این محل ها مقدار ۱۲ هزار و ۶۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق 
و خارج از شبکه قانونی توزیع را که داخل مخازن مخصوص نگهداری می شد 
کشف کردند که در این رابطه سه فرد متخلف دستگیر و با تشکیل پرونده 

روانه ی دادسرا شدند.
سرهنگ نجفی با تاکید بر اینکه قاچاق سوخت و کاال ضربه مهلکی را بر 
اقتصاد کشور وارد می کند از شهروندان خواست به منظور برخورد با هرگونه 
قاچاق کاال و ارز در سطح خرد و کالن و اخبار و اطالعات خود را در این 
خصوص در اختیار پلیس قرار دهند تا در اسرع وقت نسبت به شناسایی و 

دستگیری مجرمان اقدام شود.

کشف بیش از ۴ هزار قوطی نوشابه 

انرژی زا قاچاق در بم
فرمانده انتظامی شهرستان بم از کشف ۴ هزار و ۴۴ قوطی نوشابه انرژی زا 

قاچاق در شهرستان بم خبر داد.
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
سرهنگ اکبر نجفی، فرمانده انتظامی شهرستان بم گفت: در اجرای طرح 
مبارزه با قاچاق کاال، ماموران پلیس آگاهی شهرستان بم  با استقرار ایست 
و بازرسی در محور زاهدان_بم، توانستند تعداد ۴ هزار و ۴۴ قوطی نوشابه 
انرژی زا قاچاق را در بازرسی از سه دستگاه خودروی اتوبوس کشف کنند. 

یا مجوز  برچسب  فاقد هرگونه  نوشابه های کشف شده،  اینکه  بیان  با  او   
بوده اند، افزود: این نوشابه ها از سوی ماموران آگاهی شهرستان بم، کشف 

و توقیف شدند. 
سرهنگ نجفی بیان کرد: کارشناسان، ارزش ریالی این تعداد کاالی  کشف 

شده را ۸۰۰ میلیون ریال اعالم کردند. 
دارد،  جامعه  اقتصاد  بر  فراوانی  سو  آثار  کاال،  قاچاق  اینکه  به  اشاره  با  او 
تصریح کرد: پدیده قاچاق، فرصت فعالیت در یک فضای سالم اقتصادی را 

از ما می گیرد و روحیه کار، تالش و تولید جامعه را سست می کند. 

حدوداً  حضور  با  کرمان  در  فوتبال  داوران  تمرین 
رعایت  با  فوتبالی  مسئوالن  همراه  به  داور   ۲۵
باهنر  شهید  ورزشگاه  در  بهداشتی  پروتکل های 

کرمان برگزار شد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
فوتبال  داوران  تمرین  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
کرمان با حضور رئیس کمیته داوران هیات فوتبال 
و  اطالع رسانی  کمیته  رئیس  کرمان،  شهرستان 
مدیر  و  کرمان  استان  فوتبال  هیئت  روابط عمومی 
پروتکل های  رعایت  با  تهران  نور  دفتر  موسس  و 
کرمان  باهنر  شهید  ورزشگاه  محل  در  بهداشتی 

برگزار شد.

بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  که  تمرین  این   
همراه بود، با حضور حدوداً ۲۵ داور فوتبال همراه 
بود. داوران استان کرمان در لیگ برتر و لیگ دسته 

اول فوتبال کشور از حاضرین در این تمرین بودند.
 این تمرین زیر نظر مهدی موسی پور رئیس کمیته 

داوران هیئت فوتبال شهرستان کرمان برگزار شد.
نور تهران که   رامشاد فرزانه مدیر و موسس دفتر 
تمرین  این  در  است،  کرمان  فوتبال  داوران  حامی 
حاضر بود و دقایقی با همراهی رئیس کمیته داوران 
کمیته  رئیس  و  کرمان  شهرستان  فوتبال  هیات 
تماشای  به  کرمان  استان  فوتبال  هیئت  داوران 

تمرین داوران فوتبال کرمان نشست.

برتر  لیگ  سرنوشت  متوالی،  کشکمش های  از  پس  سرانجام 
فوتبال بانوان مشخص و به دنبال آن، تیم شهرداری بم به عنوان 

قهرمان لیگ معرفی شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان، از اسفندماه که لیگ برتر فوتبال بانوان به دلیل شیوع 
با  لیگ  ماندن  تمام  نیمه  برای  زمزمه هایی  شد،  تعطیل  کرونا 
توجه به شرایط جدولی پیش آمده به گوش می رسید و حتی 
تیم ها خیلی زود و داوطلبانه موافقت خودشان را با این تصمیم 

مالی  عدیده  مشکالت  که  چرا  کردند،  اعالم  فدراسیون  از سوی 
برای  بهداشتی،  پروتکل های  رعایت  برای  الزم  امکانات  نبودن  و 
بسیاری از تیم ها چهار هفته باقیمانده فصل را دشوار ساخته بود.
بم  شهرداری  تیم  شد،  برگزار  لیگ  که  هفته ای   ۱۸ طول  در 
امتیاز، صدرنشینی  با ۵۴  و  آورد  به دست  پیروزی  توانست ۱۸ 
خود را مسجل کرد و با اقتدار خود را مدعی اول قهرمانی نشان 
داد، تیمی که سابقه ۶ قهرمانی در لیگ برتر را دارد و کسب 
جام های  تعداد  هم  می توانست  جاری،  فصل  در  نخست  عنوان 

آن ها را به عدد ۷ برساند و هم هت تریک قهرمانی متوالی شان 
را تکمیل کند.

اتفاقی که سرانجام کشمکش ها درباره آن به پایان رسیده است 
و گویا با نظر سازمان لیگ فوتبال بانوان و تایید کمیته بانوان و 
مسئوالن عالی رتبه فدراسیون، لیگ برتر فوتبال بانوان در فصل 
۹۸ ـ ۹۹ با قهرمانی تیم شهرداری بم، به صورت نیمه تمام باقی 
خواهد ماند تا بمی ها این چنین هفتمین قهرمانی تاریخ خود را 

در لیگ فوتبال بانوان جشن بگیرند.

برگزاری تمرین داوران فوتبال در کرمان

شهرداری بم قهرمان لیگ برتر بانوان شد

خبر

راستای  در  کرمان  استان  ورزشی  اماکن  بر  نظارت  تشدید  طرح 
پروتکل های  اجرای  منظور  به  کرونا  شیوع  با  مقابله  و  پیشگیری 

بهداشتی  در باشگاه ها و اماکن ورزشی کرمان آغاز شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
مرادی  حضور  با  کرمان  استان  ورزشی  اماکن  بر  نظارت  تشدید  طرح 
امور باشگاه ها  امور ورزش، رئیس گروه ورزش قهرمانی،  معاون توسعه 
و روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، رفیع زاده رئیس اداره 
ورزش و جوانان شهرستان کرمان و رئیس هیات پزشکی ورزشی استان 
با  از باشگاه های ورزشی کرمان در راستای پیشگیری و مقابله  کرمان 

شیوع کرونا به منظور اجرای پروتکل های بهداشتی آغاز شد.
علی مرادی، معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان 
کرمان در حاشیه این بازدید به گستردگی کار باشگاه ها و اماکن ورزشی 
استان اشاره کرد و با اعالم اینکه ۹۰۰ باشگاه ورزشی در سطح استان 
کرمان و ۴۲۰ باشگاه ورزشی در شهر کرمان فعالیت می کنند، گفت: 
این گستردگی باشگاه ها و اماکن ورزشی، کار نظارت را سخت تر می کند.

 او با تأکید بر اینکه رسیدگی که انجام می شود باید با دقت صورت 
گیرد، افزود: این کار در سطح استان با همکاری امور باشگاه ها و روسای 
از  متشکل  تیمی  کرمان  شهر  در  و  می شود  انجام  شهرستان  ادارات 
هیئت  و  کل  اداراه  همکاران  ها،  باشگاه  امور  ورزشی،  پزشکی  هیئت 

مربوطه کار نظارت به طور جد انجام می شود.
مرادی با بیان اینکه تاکنون بازدید بیش از دو سوم باشگاه های سطح 
استان، گزارش شده است، با ابراز خرسندی از همکاری مدیران باشگاه ها 
کرد:  تصریح  بهداشتی،  پروتکل های  اجرای  زمینه ی  در  ورزشکاران  و 
حتی  و  نکنیم  استفاده  قهریه  قوه  از  نظارت ها  در  ایم  کرده  سعی 
باشگاه هایی که پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده اند، مورد تشویق و 
تقدیر قرار دهیم تا به زودی شاهد کنترل و ریشه کنی کرونا در سطح 

استان و کشور باشیم.
 او بیان کرد: اگر باشگاهی دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی ارائه 
شده از سوی وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون پزشکی ورزشی و ستاد 
ملی مقابله با کرونا در ورزش را رعایت نکند، در مرحله ی اول اخطار و 

تذکر دریافت می کند، در مرحله ی دوم تعهد می دهد و در مرحله ی 
سوم با حضور همکاران اداره کل ورزش، نماینده هیئت پزشکی ورزشی 

و دستگاه قضایی پلمب و از فعالیت آن ها جلوگیری می شود.
 معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان با اعالم 
اینکه کرمان به ۵ منطقه تقسیم شده است، گفت: اماکن و باشگاه های 
بازدید  بار مورد  اند که هفته ای سه  ورزشی ۵ منطقه شناسایی شده 

قرار می گیرند.
اماکن  و  باشگاه ها  پلمب  از  موردی  تاکنون  افزود: خوشبختانه  مرادی 
ورزشی  مکان  یا  باشگاه  اگر  اما  ایم،  نداشته  استان  در سطح  ورزشی 
پلمب شود، پس از مهلت دو هفته ای، مجدداً نظارت ها از سر گرفته 
بهداشتی  پروتکل های  و  دستورالعمل ها  رعایت  صورت  در  و  می شود 

بازگشایی می شوند.
 در این بازدید از باشگاه های ورزشی که پروتکل های بهداشتی را رعایت 
کرده بودند با اهدای لوحی از سوی هیات پزشکی ورزشی استان کرمان 

قدردانی شد.

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف یک و نیم تن انواع 
استان  مواد مخدر  با  مبارزه  پلیس  مواد مخدر در عملیات  

کرمان خبر داد.
در  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  ناظری،  عبدالرضا  سردار 
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت 
جوان از کرمان، گفت: در عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر 
استان کرمان، یک و نیم تن انواع مواد مخدر کشف، یک متهم 

دستگیر و یک دستگاه تریلر نیز توقیف شد.
او افزود: نیرو های پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با تالش 

و اقدامات اطالعاتی، موفق شدند باندی را شناسایی کنند که 
مواد مخدر را از استان های شرقی و مرزی به استان های مرکزی 

کشور منتقل می کردند.
کار  اطالعاتی،  اقدامات  انجام  با  کرد:  تصریح  ناظری  سردار 
بر  جان  نیرو های  و  انجام  مخدر  مواد  باند  اعضای  شناسایی 
کف پلیس در مبادی ورودی شهر کرمان عملیات دستگیری، 
انجام  آمیز  موفقیت  صورت  به  را  باند  این  توقیف  و  کشف 

دادند.
اعضای  سایر  شناسایی  برای  عملیات  اینکه  به  اشاره  با  او  

تالش  با  تاکنون  سال  ابتدای  از  گفت:  دارد،  ادامه  باند  این 
مواد  انواع  تن  از ۵۹  بیش  قضایی  دستگاه  و  همکاران  تمام 
مخدر کشف شده که نسبت به مدت مشابه پارسال،  افزایش 

صددرصدی کشف مواد وجود داشته است.
فرمانده انتظامی استان کرمان با تاکید بر اینکه پلیس اجازه 
نخواهد  را  مجرمان  سایر  و  قاچاقچیان  به  فعالیت  و  جوالن 
داد، بیان کرد: به خانواده ها  توصیه می کنیم هیچ وقت به 
نکنند که  پیدا  قانون کشور ورود  کار های مجرمانه و خالف 

پلیس اجازه فعالیت به آن ها را نخواهد داد.

آغاز طرح تشدید نظارت بر اماکن ورزشی کرمان

کشف یک و نیم تن انواع مواد مخدر در کرمان

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی
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خانواده و درمانی برای سرطان نیازها
سرویس فرهنگی –اجتماعی کرمان امروز

 

دوره  می گوید:  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  استاد  اسماعیلی«  »معصومه 
موفقیت سپری  با  دوره  این  آنکه  برای  است.  نیازها  دوره سرطان  جوانی 
شود تنها کافی است فرزندانمان را ناتوان نساخته و همراهان خوبی برای 

آنها باشیم.
دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  دانشگاه  و  خانواده  ارتباط  واحد 
عالمه طباطبایی از طریق »وبینار آنالین« کارگاهی با نام »درک والدین از 
فرزندان جوان « برگزار کرد که مدرس این کارگاه معصومه اسماعیلی عضو 

هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی بود.
مشروح سخنرانی وی را در ذیل می خوانید؛

آنچه که باید درباره جوانان بدانیم
اسماعیلی در خصوص جوانان وآنچه باید درباره آنها دانست، گفت: آنچه 
که ما نیاز به اطالع از آن داریم، معموال امری است که چندان بدان دقت 
نمی کنیم. ما معموال همیشه بدنبال چیزهای پیچیده هستیم در حالیکه 
کافی است در کارهای روزمره خودمان تمرین داشته باشیم. زمانی که یک 
شی از جنس پالستیک بر روی زمین بیفتد، چندان نگران نمی شویم، زیرا 
می دانیم برای آن اتفاقی نمی افتد؛ اما اگر آن شی از جنس چینی باشد، 
آن وجود  برای  احتمال شکستن  بود چون  نگران خواهیم  آن  برای  قطعا 

دارد.
و  نیازها  که  کنیم  کار  انسانی  روی  بر  می خواهیم  که  زمانی  بنابراین 
احساسات متفاوتی دارد و محرک های مختلفی از درون و بیرون بر آن تاثیر 
می گذارند، نیازمند این هستیم که از وجود انسان اطالعی داشته باشیم. آیا 
جنس انسان از خمیر است و می توان آن را به راحتی شکل داد و یا نه؟ برای 
مثال آیا می توانم آن را در زمان های مختلف قرار دهم و برای آن برنامه هایی 
ویژگی های  با  جوانی  به  وقتی  است  الزم  بنابراین  خیر؟  یا  باشم  داشته 
جسمانی مختلف رو به رو می شویم، شناختی از وی و موفقیت های وی و 
نگرانی های وی داشته باشیم. ویژگی های  روانی و روانشناختی وی را بدانیم 

و احساسات و رفتارهای او را در نظر داشته باشیم.
جوانی و دوران سرطان نیازها

اسماعیلی در خصوص جوانی و نیازهای این دوره گفت: من دوره جوانی 
را دوره سرطان نیازها می دانم. زیرا جوان از یک طرف می خواهد پیشرفت 
عاطفی و از طرفی پیشرفتی در اجتماع و از طرفی پیشرفتی در میان جمع 
دوستان داشته باشد. از طرفی هم نیازهای آینده به شدت در این دوره بر 
وی مطرح است. لذا زمان جوانی، دوره ای است که در آن گذشته، حال و 
آینده با یکدیگر تلفیق شده اند و این زمان ها برای وی حائز اهمیت شده اند.

در افرادی که میانسالند بیشتر گذشته اهمیت دارد. میانساالن مادام به 

گذشته خود می نگرند و چندان متمایل به آینده نیستند اما در حقیقت یک 
جوان ترکیبی از هر سه زمان است از دوران گذشته برای زمان حال استفاده 
می کند. برای مثال اگر ارتباطات گذشته سرشار از خشم، کینه، حسادت، 
انتقام جویی و ... باشد این احساسات بر زمان حال جوان تاثیر می گذارند. 
فعالیت  و  به خدمت  آماده  در ذهن جوان  بنابراین می توان گفت گذشته 
است. آینده نیز به اندازه کافی برای جوان واضح و مشخص نیست. واضح 
برای جوان سبب می شود همواره طرح ها  آینده  نبودن  نبودن و مشخص 
و برنامه ریزی هایی برای وی داشته باشیم. نه تنها این طرح ها می تواند از 
سوی ما باشد بلکه می تواند از سوی دیگران مهم و از محیط بیرون از خانه 
را متفاوت و متنوع  این موارد سبب می شوند جوان موقعیت ها  باشد.  نیز 
درک کند. از این رو می توان به این نتیجه رسید که همه فشارها به شکل 

باور نکردنی بر ذهن جوان وارد می شود.
 در این زمان از بسیاری از جوانان می شنویم که می گویند درست است که 
والدینمان برای سالمتی، آینده و موفقیت ما نگرانند اما ما پس چه می شویم 
از  یا ما در کجا قرار داریم؟ این زمانی است که والدین مادام می خواهند 
طریق برنامه های خود کودک یا جوان را به سمت و سویی بکشانند.  در 
آنها جای  نقاشی های  قالب  باید در  تعبیر می شود که جوانان  واقع چنین 
اگر  برنامه عمل کنند احساس شادکامی و موفقیت و  اگر طبق  بگیرند و 

طبق برنامه های آنها عمل نکنند، احساس ناراحتی بسیار خواهند داشت.
نتیجه چنین رفتارهایی این است که در مواردی شاهد این هستیم که 

مثال  برای  دارند.  ما  انتظارات  و  تصورات  از  خارج  رفتارهایی  گاه  جوانان 
در ازدواج یا در شغل و یا در حوزه دیگری به صورت خارج از تصورات و 
انتظارات ما عمل کنند. در واقع باید به این نکته اشاره کرد که در اینجا به 
جای رونده، جاده مهم بوده در حالی که برعکس است یعنی همواره باید 

رونده مورد توجه قرار گیرد.
نادیده انگاشتن رونده سبب شده ما در رفتارهای خود شکست بخوریم 
و همراهی های جوان خود را با خود نبینیم. یا آنهایی هم که با ما هستند 
ممکن است آنقدر وابسته ما باشند که اضطراب جدایی در وجود آن رخنه 

کند که این امر هم نوعی خال وجودی را نشان می دهد. به این معنا که 
آنها قادر نیستند بدون وجود ما به مسیرشان ادامه دهند.

چه کار می توانیم انجام دهیم
به گفته این استاد دانشگاه، ما می توانیم از طریق گفت وگو و با اشتراک 
با  دائما  باید  والدین  معتقدم  من  برسیم.  نتیجه  به  خود  تجارب  گذاشتن 
کسانی گفت وگو کنند و نقاط ضعف خود را به عنوان پدر یا مادر بشناسند. 
فرزندان ما به دنبال نوعی اطمینان خاطر هستند حال اگر در خانواده ای 
بزرگ شوند که مادام از سوی مادر ذکر مصیبت می شنوند و یا مدام این 
جمالت را بشنوند که ما تنها بخاطر شما این زندگی را ادامه می دهیم و 
یا اگر شما نبودید ما هم در این خانه نبودیم و مسائلی از این دست سبب 

می شوند که جوان احساس گناه شدید کند.
اموری  سراغ  به  لذا  و  می شوند  پرخاشگر  یا  ناامید  آنها  شرایط  این  در 
می روند که مقبول ما نیست. در واقع با این سخنان نه تنها لطف و محبتی 
نیز برای وی رقم  بلکه فضای اضطراب انگیزی را  به فرزند خود نمی کنیم 
می زنیم بطوریکه جوان احساس می کند والدین وی با وی همراه نیستند. 
به عبارتی ممکن است جوان این طور با خود بیاندیشد که من فکر می کردم 
همراهانی به نام پدر و مادر دارم در حالی که خود آنها در گل مانده اند و 

من چقدر موجود اضافی و مزاحم در این دنیا هستم.
نیازهای توانمندسازی

نیازی نیست که برای توانمندساختن، جوان و فرزند خود را به کالس های 
مختلف بفرستیم تنها کافی است همراه آنها باشیم. حرف های آنها را خوب 
گوش دهیم و عکس العمل های مناسب نشان دهیم. من فکر می کنم والدین 
انجام  را  تربیت می کنند. چون همان همراهی  فرزندان موفق تری  ساده تر 
برگزاری  طریق  از  فرزندانمان  برای  ما  امروزه  آنچه  متاسفانه  اند.  داده 
کالس ها و انجام سرمایه گذاری ها برای آنها انجام می دهیم همراهی نیست. 
برای آنکه جوان به موفقیت برسد تنها الزم است وی را با ناراحت کردن و 

... ناتوان نسازیم و تنها با وی همراهی داشته باشیم.

گزارش »کرمان امروز« از فراموش شدگان صنعت گردشگری و آب باریکه گردشگری استان که به دلیل کرونا قطع شده است؛

بیکـاری 5000 فعال گـردشگری در استــان

اشاره:
شدگانی  فراموش  گویی  گردشگری  حوزه  فعاالن 
صنعت  تعطیلی  و  کرونا  سنگین  سایه  در  که  هستند 
گردشگری دیده نمی شوند. این قشر در شرایط ویروس 
کرونا با مشکالت فراوان مواجه شدند و می توان گفت 
فعالیت این قشر در این مدت صفر شده است. هر چند با 
اتمام موج اول بیماری برخی محدودیت ها برداشته شد 
و گمان می رفت که فعالیت های معطل شده به ویژه در 
بخش گردشگری بتوانند به روال سابق خود بازگردند اما  
با آغاز موج دوم این تصور نیز رنگ  باخت و حال نیز در 
فصل تابستان همچنان درصد سفرها بسیار کم است و 

این به معنای رکود بی سابقه این حوزه است. 
این صنعت،  مختلف  های  بخش  فعاالن  میان  این  در 
متضرر شدند که از جمله آنها می توان به آژانس ها و 
دفاتر خدمات مسافرتی و هتل ها و مراکز اقامتی اشاره 
صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  فعالی  فریدون  کرد. 
دستی و گردشگری استان گفته است:" بیش از 5 هزار 
و  شدند  بیکار  کرمان  استان  گردشگری  حوزه  در  نفر 
نیروهای متخصص و آموزش دیده در صنعت هتلداری 
اند." در این زمینه گزارشی تهیه شده که  تعدیل شده 

درادامه قابل مطالعه است.
روزهای سخت گردشگری کرمان

تحت  شدت  به  روزها  این  کرمان  گردشگری  صنعت 
تاثیر بیکاری کرونا قرار گرفته و روزهای سختی  را می 
گذراند. عالوه بر اماکن تاریخی کرمان که تحت نظارت 
میراث فرهنگی هستند و این روزها خلوت ترین روزهای 
را می گذرانند هتل ها و دفاتر خدمات مسافرتی  خود 

از جمله مراکزی هستند که دچار خسارت بی شماری 
شدند. همچنین کافه ها، پارک ها، سفره خانه ها، موزه 
در  بود  مرتبط  گردشگری  صنعت  به  آنچه  تمام  و  ها 
شد  تعطیل  گرفت،  می  قرار  اوج  در  باید  که  روزهایی 
و این تعطیلی  ضربه مهلکی بر پیکر نحیف گردشگری 
کرمان بود. در آمد تمام هتل ها، مراکز تفریحی و اقامتی، 
و  حمل  صنعت  حدی  تا  و  دستی  صنایع  و  هنرمندان 
بود  اقتصادی  ای  فاجعه  امر  این  و  رسید  صفر  به  نقل 
و هتلداران و ارائه دهندگان خدمات گردشگری بر این 

باورند که این ضرر تا سال ها بعد جبران نخواهد شد.
بیکاری 5 هزار نفر

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
استان کرمان دراین باره به خبرنگارایسنا گفت: بیش از 
5۰۰۰ نفر در حوزه گردشگری استان کرمان بیکار شدند 
و نیروهای متخصص و آموزش دیده در صنعت هتلداری 

تعدیل شده اند.
فریدون فعالی  در ادامه گفت: ورود گردشگران داخلی 
به استان کرمان در سال ۹۶ بیش از ۳ میلیون و ۳۲۰ 
هزار نفر، در ۹۷ میزان سه میلیون و در سال گذشته ۴ 
میلیون و 5۰۰ هزار نفر بوده ضمن اینکه در سال جاری 

در فروردین هیچ ورودی نداشتیم، اردیبهشت ۶5۶5 نفر 
و خرداد 55۴۸ نفر که آمار این دو ماه افرادی هستند 

که برای کار و بیزینس به استان آمده اند.
مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان بیان کرد: آمار 
ورودی گردشگران خارجی به استان در سال ۹۶ تعداد 
و  هزار   ۲۹ و  نفر   ۲۸۴5۷ تعداد   ۹۷ در  نفر،   ۳۸۴۱۷
۷۲۳ نفر در سال ۹۸ بوده و امسال در فروردین صفر، 
به  خارجی  گردشگر  نفر   ۳۰ خرداد  و   ۲۳ اردیبهشت 
از  کرمان  استان  کم  سهم  مجموع  در  و  آمده  کرمان 
گردشگران خارجی در شان استان نیست در حالی که 
های  استان  از  بیشتر  خیلی  کرمان  استان  های  داشته 

همجوار ماست.
فعالی گفت: درصد اشغال هتل های استان در سه ماهه 
اول امسال از میانگین ۸۰ درصد در سه سال گذشته به 
۷.۲ درصد رسیده و درصد اشغال یک ساله هتل ها، در 
سه سال گذشته متوسط ۳5 درصد است که کمتر از ۶۰ 

درصد صرفه اقتصادی ندارد.
بیش از 346 میلیارد تومان خسارت

 ۳۴۶ کرد:  بیان  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
به  شده  وارد  خسارت  تومان  میلیون   5۰۰ و  میلیارد 

ویروس  از شیوع  ناشی  استان کرمان  بخش گردشگری 
کرونا است.

وی تصریح کرد: پیشنهاد این است بسته های حمایتی 
برای  که  امسال  اردیبهشت  تا   ۹۸ اسفند  از  دولت 
واحدهای آسیب دیده از کرونا بود تا پایان سال تمدید 
ازای  به  بیکاری  بیمه  شده  پرداخت  درصد  سه  و  شود 
نیروی کار تعدیل شده به کارفرمایان حوزه گردشگری 

برگشت داده شود.
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
پرداخت  خواستار  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان 
و  گردشگری  فعاالن  به  بهره  کم  و  بلندمدت  تسهیالت 
به  را  اعتباری  منابع  باید  افزود:  هستیم،  دستی  صنایع 

صورت ویژه در بخش گردشگری تعریف کنیم.
اعتبارات حوزه  اینکه کمبود  به  اشاره  با  ادامه  وی در 

نبود موزه فرش و  استانی،  و  گردشگری در سطح ملی 
... از مشکالت بخش گردشگری است گفت: در شرایط 
کنونی تصمیم گیری در حوزه گردشگری سخت است 
و نمی توانیم برنامه ریزی جامعی داشته باشیم و آنچه 
که اکنون در دنیا مطرح است، شرایط کنونی کنترل و 
بهداشتی  موازین  و  اصول  رعایت  با  را  کرونا  با  زندگی 

ادامه بدهیم.
برای  محدودیتی  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  فعالی 
به  اما  ایم  حضور گردشگران در استان کرمان نگذاشته 
عنوان مثال دهیار روستا اجازه نمی دهد افراد وارد روستا 

و مکان گردشگری بشوند.
حال فعاالن حوزه گردشگری در شهر کریمان امیدوارند 
با رعایت نکات بهداشتی و ایمنی الزم، رکود مرگبارحاکم 

در این حوزه رفع شود.

   صنعت گردشگری كرمان این روزها به شدت تحت تاثیر بیماری كرونا قرار 
گرفته و روزهای سختی  را می گذراند. حال نیز در فصل تابستان همچنان میزان 
سفرها بسیار كم است و این به معنای ركود بی سابقه این حوزه است. آنگونه هم كه 
فریدون فعالی مدیركل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفته است؛ 
بیش از 5 هزار نفر در حوزه گردشگری استان كرمان بیکار شده اند و نیروهای 
متخصص و آموزش دیده در صنعت هتلداری تعدیل شده اند. با این وجود فعاالن 
حوزه گردشگری در دیار كریمان امیدوارند با رعایت نکات بهداشتی و ایمنی الزم، 

ركود مرگبارحاكم در این حوزه رفع شود و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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