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 به ساماندهی 
بافت های فرسوده
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متن کامل در صفحه سوم

  با توجه به لزوم رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی به منظور کنترل بیماری کرونا، برگزاری مراسم جشن و ختم تا عادی شدن شرایط و اعالم ستاد ملی کرونا ممنوع است. باید بدانیم که درصد 
ابتال در مراسمی که افراد بسیاری حضور دارند به دلیل سیکل بسته ی سیستم سرمایشی بسیار بیشتر است، به گونه ای که افراد با چندده متر فاصله از یکدیگر نیز امکان ابتال دارند و....
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پایان مبارزه با ملخ های صحرایی
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آگهی مناقصه بیمه مسئولیت مدنی
 و مسئولیت کارکنان   شهرداری کرمان          

متن در صفحه 2

سازمان موقوفات آستان قدس رضوی در یزد و  کرمان 
به یک نفر راننده تراکتور با تجربه دارای مدرک تحصیلی 
دیپلم و گواهینامه تراکتور جهت مجتمع کشاورزی امام 
را دارد.  راور  واقع در شهرستان  السالم خود  رضا علیه 
متقاضیان می توانند تا تاریخ شنبه 4/ مرداد/99 با در 
دست داشتن مدارک خود به دفتر این مجتمع واقع در 

راور - انتهای خیابان امام )ره( مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 03433722158

آگهی دعوت به همکاری 
تبریک

جناب آقای مهندس مهران امیری
انتصاب شایســته جنابعالی به ســمت مدیریت فروشــگاه های افق  
کوروش  استان کرمان که نشــان از درایت، مدیریت و توانمندی 
شــما دارد را تبریک عرض نموده و از خداوند منان توفیقات روز 

افزون تان را خواستاریم.
اتحادیه صنف مسافربري و جرثقیل داران کرمان
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پایان مبارزه با ملخ های صحرایی

 در ۶۵۰۰ هکتار اراضی کرمان 
 

با  مبارزه  گفت:  کرمان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  نباتات  مدیر حفظ 
ملخ های صحرایی در سطح ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شمال این استان 

پایان یافت.
ناصر طاهری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: یک میلیارد تومان اعتبار 
از محل اعتبارات ملی سازمان حفظ نباتات در راستای مبارزه با ملخ های 

صحرایی در شمال استان کرمان هزینه شده است.
وی با بیان اینکه مبارزه با ملخ های صحرایی در سطح ۱۵ هزار هکتار از 
اراضی شمال استان کرمان پیش بینی شده بود تصریح کرد: ۸۳۰ هزار هکتار 

نیز توسط دیده بانان ردیابی شد. 
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: شهرستان 
های ریگان، ارزوئیه، فهرج، بم و منطقه کبوترخان رفسنجان امسال درگیر 
ملخ های صحرایی شدند که مبارزه با این آفت روز گذشته در کبوترخان به 

عنوان آخرین منطقه به پایان رسید. 
وی ادامه داد: ملخ ها از طریق هرمزگان به کبوترخان وارد شدند و با کمک 
مسئوالن و کشاورزان این منطقه حدود ۲۵ روز با این آفت مبارزه شد که جا 
دارد از همکاری مسئوالن این منطقه به دلیل همکاری و همیاری در سرکوب 

کردن آفت با جهاد کشاورزی تقدیر شود. 
طاهری تاکید کرد: اکنون هیچ منطقه ای از استان کرمان درگیر آفت ملخ 
صحرایی نیست و حضور ملخ ها در شهرستان و مناطق این استان به دلیل 

مبارزه به موقع خسارتی در پی نداشته است.
وی افزود: احتمال می رود استان های کشور از آبان یا آذر ماه درگیر ملخ های 

صحرایی شوند که امکان سرایت این آفت به استان کرمان نیز وجود دارد.
آفت ملخ صحرایی ۲۰ درصد از خشکی های دنیا را در سیطره خود دارد و می 
تواند بیش از ۲۰۰ کیلومتر در روز پرواز کند که در هفته به بیش از یک هزار 

کیلومتر می رسد و البته رکورد پنج هزار کیلومتر را نیز دارد.
این ملخ روزانه معادل وزن خود، خوراک دارد و هر یک هزار و ۱۰۰ ملخ در 
یک روز می تواند معادل یک انسان یعنی حدود ۲ کیلوگرم از محصوالت 
غذایی استفاده کند که در شرایط طغیانی تنه درختان از هجوم آنها مصون 

نیستند.
زاد و ولد این آفت نیز به گونه ای است که در طول سه تا پنج  ماهه، ۳۰۰ 
تخم به فاصله یک هفته و در هر دوره ۹۰ تا ۱۲۰ عدد تخم در عمق ۱۰ 

سانتیمتری خاک می گذارد

یک مادر جیرفتی چهار قلو  به دنیا آورد
دوشنبه ۲۳ تیرماه در بیمارستان آیت اهلل کاشانی جیرفت یک مادر طی اولین 

زایمان خود چهار قلو به دنیا آورد.
لیال عارفی رئیس بیمارستان آیت اهلل کاشانی جیرفت در گفت و گو با خبرنگار 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: در بیمارستان آیت 

اهلل کاشانی جیرفت، مادر ۳۶ ساله در زایمان اول خود ۴ قلو بدنیا آورد.
او افزود: این مادر بعد از ۷ سال نازایی، ۲۳تیر ۹۹  در بیمارستان کاشانی 

جیرفت چهار قلو دختر زایمان کرد.
او از طبیعی و عمومی بودن حال نوزدان و مادر آن ها خبر داد و افزود: حال 

مادر و نوزادان خوب و رضایت بخش است.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: سال هاست که ساماندهی 
بافت های فرسوده باید اجرا شود که در مقطعی کار دنبال شد اما اتفاق 
خاصی نیفتاده به دلیل اینکه مسئول مربوطه احساس تکلیف نمی کند.

از وقوع جرم دادگستری  »یداهلل موحد« در جلسه شورای پیشگیری 
اقدام الزم توسط دستگاه های متولی  به عدم  اشاره  با  استان کرمان 
در رابطه با تعیین تکلیف ساختمان های مخروبه شهر کرمان به ویژه 
اطراف بازار اظهار کرد: سهل انگاری سازمان ها در انجام وظایف، مردم 

را با مشکل مواجه می کند.
وی افزود: سال هاست که ساماندهی بافت های فرسوده باید اجرا شود 
که در مقطعی کار دنبال شد اما اتفاق خاصی نیفتاده به دلیل اینکه 

مسئول مربوطه احساس تکلیف نمی کند.
موحد تصریح کرد: درست در دل شهر یک مخروبه می شود پناهگاه 
یک سارق مسلح که چند طالفروشی را سرقت کرده و یک نفر را می 

کشد.
وی با بیان اینکه شهرداری کرمان درباره ساماندهی این مخروبه چه 
اقدامی انجام داده؟ گفت: این مساله در شورای تامین و پیشگیری از 
وقوع جرم مطرح شده که اکنون با بی مسئولیتی به این مساله توجه 

نمی کنند.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه چه کسی باید این 
موضوع را جواب بدهد؟ افزود: ساختمان های مخروبه و متروکه امنیت 
عمومی را به مخاطره می اندازد و پناهگاه سارقین و معتادان می شود.

براساس ماده پنج قانون شهرداری، تکلیف شهرداری  وی اظهار کرد: 
است که ساختمان های مخروبه تعیین تکلیف و بازسازی شده و یا به 

صاحبان آنها اخطار داده و ساختمان ها را تخریب و جمع کنند.
این زمینه داریم  را در  تامین  اینکه مصوبه شورای  به  اشاره  با  موحد 
و باید شهردار جواب و گزارش کار را در این زمینه بدهد، افزود: این 

مخروبه ها آسیب زا و زمینه تولید جرم است.
اثر  ها  این ساختمان  اگر  گفت:  کرمان  استان  دادگستری  رییس کل 
فرهنگی است و باید حفظ شود، باید اقدامات الزم انجام شود و الزم 
و  باشند  پاسخگو  و  گرفته  قرار  تعقیب  تحت  مربوطه  مسووالن  است 

مصداق ترک فعل همین است.
وی افزود: همیشه نباید فعل ها را تعقیب کرد گاهی ترک فعل خسارت 
و زیانش بیش از فعل هاست. نباید همیشه منتظر بود تا کسی کاری 

بکند و یقه اش را بگیریم.
موحد با مطرح کردن اینکه آیا بابت کارهای نکرده کسی نباید پاسخ 

بدهد، گفت: در این موضوع نباید کوتاه آمد.
وی تصریح کرد: هیچ تکلیفی خارج از وظایف دستگاه ها خواسته نشده 
و هیچ مسئله ای در کشور رها شده نیست و هر موضوعی یک دستگاه 
متولی آن است. می گوییم هر موضوعی که تولید آسیب می کند باید 

توسط مسئولش پیگیری و چاره اندیشی شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با تاکید بر حل مشکالت 
در  که  هستند  مظلومی  افراد  کارگران  این  گفت:  زغالسنگ  کارگران 
شرایط بسیار سخت در عمق چندصدمتری زمین به شکل سنتی کار 

می کنند که مخاطرات جانی عجیبی دارند.
از تکنولوژی در استخراج معادن عنوان  لزوم استفاده  بر  تاکید  با  وی 
کرد: این افراد می خواهند سنوات کاریشان محسوب شود که هزار مانع 
برای آن ایجاد می شود که اداره کار باید از حقوق کارگر دفاع کند و 

پرچمدار مطالبات باشد و ما در موارد به حق حمایت می کنیم.
موحد اظهار کرد: باید با محوریت اداره کار مسئله پیگیری و مشکل 
کارگران که مدعی هستند سنوات آنها در بازنشستگی محسوب نمی 

شود، تعیین تکلیف شود تا نارضایتی ها از بین برود.
نمی  کارگران  برای  انگیزه  و  ها  مشوق  ایجاد  بدون  کرد:  تصریح  وی 

توان به بهره وری رسید و باید دوسویه برخورد کرد تا تولید افزایش 
پیدا کند.

این مقام قضائی اظهار کرد: نابه سامانی های اقتصادی کشور عامل قوی 
خنثی سازی تصمیمات و اقدام موثر است و و یکی از دالیل عمده و 
موثر در عدم اجرای تصمیمات، مسائل اقتصادی است اما باید جهادی 

کار و تالش کرد و در حد توان و مقدورات کار را پیش برد.
وی افزود: در راستای کاهش اعتراضات، اگر بحث کارگری و نظارت بر 

صنوف و بازار ساماندهی شود، قدمی برای مردم برداشته شده است.
عنوان  کرمان  استان  در  رانندگی  حوادث  کاهش  به  اشاره  با  موحد 
کرد: در پی شیوع کرونا و در پی آن کاهش حوادث رانندگی، شرکت 
های بیمه پرداختی کمتر و درآمدهای بیشتری دارند و الزم است از 
پیشگیرانه  های  اجرای طرح  زمینه  در  و سودهای خود  درآمد  محل 
به  این طرح ها  نهایت مزایای  زیرا در  باشند  را داشته  همکاری الزم 

خود شرکت ها باز می گردد.

و  بستری  موارد  افزایش  گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
مرگ و میر ناشی از ابتال به ویروس کرونا در سطح استان کرمان نشان 

می دهد که چرخه انتقال ویروس دوباره در استان برقرار شده است.
دکتر »مهدی شفیعی« در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت شیوع 
افزایش  با  گذشته  هفته   ۲ طی  گفت:  کرمان  استان  در  کرونا  ویروس 
مراجعه به بیمارستان های سطح استان با عالئم مختلف روبه رو هستیم.

وی با اشاره افزایش مراجعات سرپایی به مراکز درمانی بخش خصوصی 
و مراکز منتخب درمان کرونا در استان کرمان افزود: این افزایش مراجعه 
انتقال ویروس دوباره در استان کرمان  کنندگان نشان می دهد چرخه 

برقرار شده است.
مدیرگروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی کرمان با 
بیان اینکه از ابتدای اسفندماه که بحث ویروس کرونا در کشور آغاز شد، 
در استان کرمان با شیب مالیم افزایش مبتالیان به کووید ۱۹ در سطح 
استان های مجاور درگیری  برخی  و هنگامی که  بودیم  رو  روبه  استان 

باالیی با این ویروس داشند، ما در کرمان شیب تندی را تجربه نکردیم.
شفیعی با اشاره به اینکه واقعیت این است که سیر بیماری را در روزهای 
گذشته تجربه می می کنیم اظهار کرد: در مقطعی )گام دوم مقابله با 
کرونا( ما به سمت شناسایی کانون های بیماری رفتیم اما در دو الی سه 
هفته گذشته روند موارد بستری مشکوک، محتمل و موارد مرگ و میر 
به کووید ۱۹ را در سطح استان شاهد هستیم که نشان  ابتال  از  ناشی 
می دهد روند افزایشی و زنجیره انتقال ویروس در سطح استان دوباره 

برقرار شده است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با تاکید بر اینکه حدود ۳ هفته 
قبل این پیش بینی افزایش روند صعودی مبتالیان به کرونا را می کردیم 
و هشدارهای الزم را به مردم داده بودیم اظهار کرد: دقیق نمی توان هم 
اکنون گفت که در ادامه موج اول اپیدمی هستیم و یا وارد موج دوم شده 
ایم اما در روزهای آینده و با تحلیل آماری می توانیم وضعیت را اعالم 

کنیم.
با محدودیت  کرمان  استان  و  آیا کشور  که  این سوال  به  پاسخ  در  وی 
های در انجام تست روبه رو است؟ اظهار کرد: در ابتدای شروع اپیدمی، 
توان آزمایشگاهی را برای تشخیص بر روی بیمارانی گذاشتیم که از این 
فروکش  بیماری  که  زمانی  اما  بردند،  می  منفعت  آزمایشگاهی  خدمات 
اصناف  تعطیلی  و  فیزیکی  و  اجتماعی  گذاری  فاصله  های  بحث  و  کرد 
و محدودیت های ترافیکی مطرح و باعث شد زنجیره انتقال ویروس در 
سطح جامعه تا حدودی شکسته شود، در گام دوم مبارزه با ویروس کرونا، 
به سراغ شناسایی کانون ها و خوشه های ویروس رفتیم که در این راستا 
از افراد مشکوک و اطرافیان بیماران قطعی به صورت سرپایی تست گرفته 
می شد تا این خوشه ها شناسایی و فرآینده ایزوله خانگی برای جلوگیری 

از انتقال ویروس به سطح جامعه انجام شود.
و صرفا  ندارد  لحاظ تست کمبودی وجود  به  اینکه  به  اشاره  با  شفیعی 
انجام تست های زیاد، منابع مالی زیادی را در پی خواهد داشت که تاثیر 
به سزایی نیز نداشته افزود: تغییر پروتکل ها و دستورالعمل های کنترل 
بیماری را در شرایط کنونی داریم و هیچ محدودیتی از لحاظ انجام تست 

و کیت های آزمایشگاهی در سطح استان کرمان وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه تست سرپایی از همه نخواهیم گرفت و تنها براساس 
عالئم بیماری توصیه های بهداشتی به افراد ارائه می شود ادامه داد: در 
شرایط کنونی که ویروس در سطح جامعه تقریبا همه گیر شده، گرفتن 
تست های زیاد از افراد خیلی موثر نیست و در حال حاضر بحث نظافت و 
شست و شوی مرتب دست ها، رعایت فاصله گذاری فیزیکی و اجتماعی 

و گندزدایی سطوح تاثیرگذار خواهد بود.
استقرار  وضعیت  به  اشاره  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
می  بینی  پیش  اکنون  هم  کرد:  اظهار  کرمان  استان  در سطح  ایپدمی 
مبتال شده  ویروس  این  به  کرمان  استان  تا ۱۵ جمعیت  بین ۱۰  شود 
باشند که از مقدار بین ۴۰ تا ۶۰ درصد دارای فرم های بدون عالمت یا 

خفیف هستند.
شفیعی با بیان اینکه در حال حاضر شدت روند بیماری را تجربه کرده و 
اپیدمی در استان کرمان شعله ور شده است، اظهار کرد: انجام دادن یا 
ندادن تست تشخیصی کرونا در فرایند خروجی برای افرادی که به صورت 
تاثیری ندارد و تنها  سرپایی به مراکز بهداشتی مراجعه می کنند هیچ 

هدر رفت منابع مالی را خواهیم داشت.
با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی کرمان  مدیرگروه مبارزه 
با اشاره به توان آزمایشگاهی موجود در استان کرمان گفت: هم اکنون 
در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۳ آزمایشگاه و در حوزه دانشگاه 
های علوم پزشکی جیرفت، رفسنجان، سیرجان و بم نیز هر کدام یک 
باالی  انجام  توان  روزانه  که  باشد  می  فعال  کرونا  تشخیصی  آزمایشگاه 
۱۰۰۰ تست را دارند و کمبود کیت نیز نداریم و صرفا از انجام آزمایش 
به دنبال یک نگاه علمی و درست می باشیم که در این راستا هم اکنون 
از بیماران بستری، خانم های باردار مشکوک، افراد دارای سن باالی ۶۰ 
سال و افراد دارای بیماری های زمینه ای که دارای عالئم بیماری می 

باشند تست گرفته خواهد شد.
سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا درباره اعمال محدودیت ها برای 
نیز  کرمان  استان  در  عروسی  مراسمات  برگزاری  جهت  تاالرها  فعالیت 
تصمیم  قرمز  با وضعیت  های  استان  برخی  در  در هفته گذشته،  گفت: 
تصمیم  چنین  کرمان  استان  در  اما  شوند.  تعطیل  تاالرها  شده  گرفته 
زیرا  است  درست  و  علمی  تصمیم  این  معتقدیم  که  است  نشده  گرفته 
اگر تاالرها را تعطیل کنیم مردم مراسمات خود را در باغ ها و فضاهای 
محدودتری برگزار خواهند کرد که می تواند مشکالت عدیده ای را به 

وجود آورد.
وی با اشاره به مصوبه فعالیت تاالرها با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد گفت: 
باید به گونه ای عمل کرده تا بتوانیم ازدحام ها را کمتر کنیم و در همین 
راستا نیز ستاد استانی مقابله با کرونا تصمیمی برای این اماکن نگرفته اما 

به شدت آنها را کنترل و نظارت خواهیم کرد.
با بیماری درگیر هستیم که همه گیری ایجاد  شفیعی ادامه داد: وقتی 
می کند با توجه به روند همه گیری برخی دستورالعمل ها ثابت و برخی 
قابل تغییر است که در برنامه کووید ۱۹ پای ثابت همه دستورالعمل ها 
انتهای این اپیدمی، نظافت مرتب دست ها و رعایت فاصله حداقل ۲  تا 

متری از یکدیگر است.

رییس کل دادگستری کرمان :
 به ساماندهی بافت های فرسوده توجهی نمی شود

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت استان کرمان درگیر کرونا شده اند

آگهی مناقصه بیمه مسئولیت مدنی و مسئولیت کارکنان  

  شهرداری کرمان در نظر دارد جهت بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری کرمان در قبال اشخاص ثالث و 
بیمه مسئولیت کارکنان شهرداری کرمان  بشرح مندرج در اسناد مناقصه ، به مدت ۱۲ ماه با مبلغ ضمانت 
برگزاری مناقصه  از طریق   ) بانکی  نامه  یا ضمانت  نقد  شرکت در مناقصه  ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال)بصورت 
عمومی اقدام نماید. دریافت اسناد از مورخ  ۹۹/۴/۲۵ لغایت  ۹۹/۵/۸  تسلیم پیشنهادات مورخ ۹۹/۵/۱۲ 
به کرمان میدان شورا شهرداری  باشد .جهت خرید اسناد مناقصه  پاکات مورخ  ۹۹/۵/۱۳  می  بازگشایي 
مرکزی  مدیریت امور قراردادها  مراجعه نمایید. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه و اطالعات تکمیلی 

آگهی در سایت شهرداری kermancity.ir مندرج است. ۹۲۸۱م/الف

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرمان

آگهی
ملی  به شماره  فرزند حسین  تکابی  آبادی  ابراهیم  پیمان  به آقای  بدین وسیله 
اله خامنه ای، خیابان پردیس،  2980428310 ساکن: کرمان - بزرگراه آیت 
بیست متری امام سجاد، کوچه شماره 23 سمت راست، بعد از سه کوچه اول، درب دوم 
ابالغ می شود که خانم زهرا ابراهیم آبادی تکابی جهت وصول مبلغ 54/600/000/000 ریال 
بانضمام حقوق دولتی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 9381- 1389/08/17 
دفتر ازدواج شماره 42 زرند علیه شما بعنوان متعهد صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه  
9800417 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخه 99/04/10 مامور پست شهرستان 
کرمان، ابالغیه بدلیل میسر نبودن ابالغ واقعی عینا اعاده گردیده است و متعهدله نیز قادر به 
معرفی آدرس جدید نبوده، لذا بنا به درخواست بستانکار طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به 

پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
527 م/الف

حسین توحیدی نیا
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی زرند



چهارشنبه 25 تیرماه 23/1399 ذی القعده 1441/ 15 جوالی  2020/سال بیست و پنجم شماره 3240سه جامعه 

یادداشت های 
گاه و بی گاه

چغولی 

از پشت در اتاق صدای خواهرم می آمد که برای پدر قصه 
ای تعریف می کرد. گوشم را تیز کردم ببینم چه می گوید! 
او از ماجرایی می گفت که پایانش به تنبیه من می رسید... 
آنها  کنار  و  کردم  سالم  رساندم  اتاق  به  را  خود  سراسیمه 
نشستم. خواهرم مرا که دید قصه مرا با آب و تاب بیشتری 
ادامه داد. من هم با اخم و اشاره دست او را تهدید کردم که 
هیچ نگوید ولی او ادامه داد. دیگر داشت به جایی که ماجرا 
لو می رفت می رسید من دوباره طوری که پدر نبیند با اشاره 
دست و خواهش و تمنا از او خواستم که چیزی نگوید ولی 
او گوشش بدهکار نبود و همانطور ادامه می داد تا فکری به 
خاطرم رسید. تنها اسکناس پس اندازم را از جیب درآوردم 
و به او نشان دادم او هم در حال ادامه صحبت دستش را دراز 
کرد و من پول را در دست او گذاشتم وقتی خواهرم مطمئن 
شد مالک پول شده است حرفش را همانجا قطع کرد و با 
یک بوسه به صورت پدر بلند شد تا از اتاق بیرون برود. در 
نگفتی و  را  بقیه اش  او کرد و گفت  به  پدر رو  این لحظه 

خواهرم جواب داد قصه اش دنباله دار است بقیه اش بعدا!

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

روایت »کرمان امروز« از اجبارات رعایت مصوبات ستاد ملی کرونا درباره برگزاری مراسم جشن در استان کرمان:

برگزارکنندگانمراسمبازداشتمیشوند

از خبرهای چند روز اخیر متوجه شدیم که روابط عمومی 
کرده  اعالم  از حسین سالمی  نقل  به  کرمان  دادگستری 
کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  مصوبه  به  عنایت  که»با  است 
تجمعات،  و  عزا  جشن،  مراسمات  بودن  ممنوع  بر  مبنی 
برگزاری  به  اقدام  که  افرادی  از  نفر  دو  گذشته  شامگاه 
جشن  )برگزاری  ضرور  غیر  نوع  از  هم  آن  جشن  مراسم 
بازداشت شدند.پس  دادستانی  با حکم  بودند  کرده  تولد( 
مورد  دو  برگزاری  بر  مبنی  مردمی  گزارش های  از کسب 
جشن تولد در دو نقطه از شهر جیرفت، بالفاصله مأموران 
انتظامی به محل های مذکور مراجعه و با توجه به ازدحام 
جمعیتی که در کوچه و منزل شخصی این اشخاص وجود 
داشت، با حکم دادستانی برگزارکنندگان اصلی این مراسم  

بازداشت شدند«
وی در بخشی دیگر از سخنانش با صراحت اعالم کرده 
است که »اکثر مراسم شادی و عزا با حضور گسترده افراد 
اجتماعی  فاصله  رعایت  لزوم  به  توجه  با  می شودو  برگزار 
کرونا،  بیماری  کنترل  منظور  به  بهداشتی  پروتکل های  و 

اعالم  و  شرایط  شدن  عادی  تا  مراسم  اینگونه  برگزاری 
ستاد ملی کرونا ممنوع است«

یک  در  زیرا  رسد  می  نظر  به  مثبتی  بسیار  خبر  این 
و  عروسی  مراسم  برگزاری  درباره  بار  ماه گذشته چندین 
ایم،  نوشته  ایجاد خواهد کرد  ایام کرونا  معضالتی که در 
اما گویا عده ای اصال متوجه خطرهای موجود در جامعه 
به  دارند.  اصرار  خود  های  غفلت  بر  همچنان  و  نیستند 
همین دلیل در چنین شرایطی بهتر است که سازمان های 

انتظامی وارد عمل شده و این اتفاقات را مانع شوند.
حدود یک هفته است که سازمان جهانی بهداشت اعالم 
شود.  می  منتقل  نیز  هوا  طریق  از  کرونا  ویروس  کرده؛ 
خبری که می تواند حساسیت موضوع را چند برابر سازد. 
این خبر یعنی اینکه شما اگر در یک مراسم عروسی حاضر 
شوید حدود 80 درصد امکان دارد که از فردی که چندده 
کرونا  دارد  فاصله  شما  از  پوشیده  سر  تاالر  یک  در  متر 
بر  سرمایشی  های  را سیستم  انتقال  این  زحمت  بگیرید. 
عهده دارند زیرا در این تاالرها هوا به صورت سیکل بسته 
خنک می شود و همین اتفاق موجب پخش شدن ویروس 
در فضای گسترده می شود. بنابراین اجرای مراسم با تعداد 
افراد بیش از یک خانواده می تواند نوعی فاجعه به شمار 
آید که در راس آن افراد بی توجه و کم فهم حضور دارند. 
به امید فردایی که دیگر برای رعایت اصول اولیه بهداشت 

نیاز به نیروی قهریه نباشد.

تاب آوری چیست و چگونه آن را تقویت کنیم؟ 
سرویس اجتماعی کرمان امروز 

شش شیوه افزایش تاب آوری که در ادامه مطرح می شود، مواردی است 
که از سوی انجمن روانشناسی آمریکا پیشنهاد می شود تا استقامت و تاب 

آوری شما در هنگام مواجهه با مشکالت و شرایط سخت را بیشتر کند.
مردم پس از گرفتار شدن در مشکالت و از دست دادن ها به احساس 
غم، اندوه و طیف وسیعی از احساسات دیگر می رسند. مسیر دستیابی 
اثرات استرس و وقایع  از طریق کار و توجه بر روي  انعطاف پذیري  به 

دردناك ایجاد می شود.
ارتقاء تاب آوري منجر به رشد افراد در به دست آوردن تفکر و مهارت 
آوري  تاب  همچنین  شود.  بیشترمی  دانش  و  بهتر  مدیریتی  خود  هاي 
باورهاي  با  همچنین  و  دیگران  و  همساالن  والدین،  حمایتی  روابط  با 
اجتناب  قابل  غیر  هاي  با ضربه  مقابله  براي  افراد  به  و سنتی  فرهنگی 
زندگی کمک تاب آوري در انواع رفتار ها، افکار واعمال می تواند آموخته 

شود.
 افراد تاب آور چه ویژگی هایی دارند؟

احساس ارزشمندی 
پذیرفتن خود به عنوان فردی ارزشمند و احترام قائل شدن برای خود و 
توانایی هایشان. بی قید و شرط دوست داشتن و سعی در شناخت نقاط 
مثبت خود و پرورش دادن آنها و از طرف دیگر شناخت نقاط ضعف خود 
و کتمان نکردن آنها. عالوه بر آن سعی می کنند که این نارسایی ها را 
با واقع بینی بر طرف کرده و در غیر این صورت با این ویژگی ها کنار 

می آیند.
 مهارت حل مساله

مهارت حل مساله  یکی از مهارتهایی است که افرادی که تاب آوری باال 
دارند به خوبی به ان مسلط هستند. این افراد در مقابل شرایط مختلف 
های  حل  راه  کردن  پیدا  در  باالیی  توانایی  و  باشند  می  پذیر  انعطاف 
مختلف درباره یک موقعیت یا مسئله خاص دارند. همچنین توانایی ویژه 
ای در تجزیه و تحلیل واقع بینانه مشکالت شخصی و پیدا کردن راه حل 
های کارساز برای حل و فصل مشکالتی که به آسانی و سریع حل نمی 

شوند، دارند. 
 کفایت اجتماعی 

این دسته از افراد مهارت های ارتباط با دیگران را خیلی خوب آموخته 
اند.آنها می توانند در شرایط سخت هم شوخ طبعی خودشان را حفظ 
کنند، می توانند با دیگران صمیمی شوند و درمواقع بحرانی از حمایت 

توانند  می  ها  آدم  گونه  این  اینکه  ببرند؛ ضمن  بهره  دیگران  اجتماعی 
سنگ صبور خوبی باشند، وقتی برایشان حرف می زنید خوب گوش می 

دهند و خودشان را جای شما می گذارند.
در ضمن آنها طیف وسیعی از مهارت ها و راهبردهای اجتماعی شامل 
مهارت های گفتگو، آمادگی برای گوش دادن به دیگران واحترام گذاشتن 
به احساسات و عقاید دیگران که در تعامالت اجتماعی بسیار مهم است 

را دارا هستند.
افراد تاب آور شبکه حمایتي و عاطفي محکمي دارند . چنین ارتباطاتي 
کسي  با  خود  هاي  چالش  و  ها  نگراني  درباره  کند،  مي  کمک  آنها  به 
صحبت کنند، از مشورت، همدلي و همراهي آنها بهره مند شوند، راه حل 
هاي جدید را کشف کنند و در مجموع از لحاظ رواني احساس قدرت و 

آرامش کنند.
 خوش بینی 

و  امید  احساس   ، باشد  بهتر  تواند  می  آینده  اینکه  به  راسخ  اعتقاد 
هدفمندی و باور به اینکه می توانند زندگی و آینده خود را کنترل کنند 

و موانع احتمالی نمی تواند آنها را متوقف سازد.
 همدلی 

تاب آورها دارای توانایی برقراری رابطه توام با احترام متقابل با دیگران 

هستند که موجب به هم پیوستگی اجتماعی یعنی احساس تعلق به افراد، 
گروه ها و نهادهای اجتماعی می شود.

 اعتماد به نفس
بدون اعتماد به نفس، در شرایط سخت و بحرانی مفلوب خواهیم شد. 
حتی اگر مهارت های قوی در هر کاری داشته باشیم. اعتماد به نفس از 

بزرگترین مهارت هایی است که هرکسی باید به دستش بیاورد.
مهارت تاب آوری و تحمل سختی آموختنی است یا ارثی؟

تاب آوری آموختنی است. شاید فکر کنید افراد تاب آور از بن و ریشه 
باالیشان،  پذیری  انعطاف  و  تطابق  قابلیت  و  اند  آمده  دنیا  به  گونه  این 
خدادادی است؛ اما این برداشت، غلط است. ویژگی تحمل باال و قابلیت 
تطابق، یک مهارت است که می شود آن را آموخت. همانطور که قهرمانان 

المپیک، از شکم مادر، قهرمان زاده نشده اند.
تاب آوری در هر سن و در هر سطحی رخ می تواند رخ دهد و سازه ای 
شناختی و قابل آموزش است؛ یعنی تاب آوری پدیده ای ذاتی نیست. 
بلکه از طریق تمرین، آموزش، تالش، یادگیری وتجربه حاصل می شود. 
پس اگر فکر می کنید تاب آوری کمی دارید، می توانید آن را تقویت 

کنید و مهارت های خود را برای تاب آور شدن پرورش دهید.
پس تاب آوری قابل یادگیری است. حال کمی خودتان و اطرافیانتان را 

ارزیابی کنید و ببینید در مواجهه با مسائل و مشکالت چگونه عمل می 
کنید؟ آیا از نتیجه عملکردتان احساس رضایت می کنید؟

 شش روش افزایش تاب آوری
شش شیوه افزایش تاب آوری که در ادامه مطرح می شود، مواردی است 
که از سوی انجمن روانشناسی آمریکا پیشنهاد می شود تا استقامت و 
تاب آوری شما در هنگام مواجهه با مشکالت و شرایط سخت را بیشتر 

کند.
و  خانواده  اعضای  با  خوب  روابط  حفظ  فردی:  بین  روابط  برقراری   -

دوستان، شاخص مهمی برای افزایش تاب آوری است.
برطرف نشدنی: نشیب و  به صورت موقعیت های  ندیدن بحران ها   -
فرازهای زندگی غیرقابل اجتناب است. هرچند ما نمی توانیم حقیقت این 
مشکالت را تغییر دهیم، اما می توانیم تفسیر خودمان را از این موقعیت 
ها عوض کنیم. لحظه ای که موقعیت های نامطلوب زندگی را به صورت 
مسائلی برطرف نشدنی می بینیم، گام های مثبتی که قادر هستیم برای 

حل این مشکالت برداریم محدود یا بازداری می شود.
- هدف گذاری: داشتن هدف در زندگی و توانمندی برای هدف گذاری، 
شاخص مهمی در تاب آوری است. فردی که هدف گذاری را به زندگی 
خویش ضمیمه می کند، جهت گیری آینده خود را افزایش می دهد و 

برای تحقق بخشیدن به آن تالش خواهد کرد.
با  که  است هنگامی  افراد ممکن  برخی  قاطعانه:  اقدام های  داشتن   -
شوند.  خودشان حل  مسائل  تا  شوند  منتظر  شوند،  می  مواجه  مشکلی 
این نوع برخورد با مسائل، شاخصی از نداشتن تاب آوری است. در مقابل، 
توانمندی برای عمل جسورانه در موقعیت های نامطلوب به منظور حل 

مسائل می تواند شاخصی از تاب آوری باشد.
- پرورش دیدگاه مثبتی از خود: دارا بودن اعتماد به نفس و اعتماد به 
قابلیت های شخصی خود، شاخصی از تاب آوری است. قبل از سعی برای 
باور  انجام آن  باید به توانایی خود برای  حل موفقیت آمیز مسائل، فرد 
داشته باشد. هیچ شخصی بدون این باور نمی تواند گام های ضروری را 

برای حل مسائل بردارد.
- مراقب خود بودن: مراقب خود بودن شاخص مهمی از تاب آوری است. 
این می تواند با حساسیت نسبت به هیجانات و نیازهای شخصی خود، 
فعالیت  در  مشارکت  و  خود، حفظ سالمت جسمانی  برای  زمان  صرف 
تواند  می  که  فردی  شود.  مشخص  برد،  می  لذت  آن  از  فرد  که  هایی 
خود را به لحاظ جسمانی و روانشناختی متناسب نگه دارد، کوشش ها و 

اشتیاق بیشتری برای حل مشکالت از خود نشان خواهد داد.
منبع: عصر ایران

به قلم 
محمد فتح نجات

    با توجه به لزوم رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی به منظور 

کنترل بیماری کرونا، برگزاری مراسم جشن و ختم تا عادی شدن شرایط و اعالم 

ستاد ملی کرونا ممنوع است. باید بدانیم که درصد ابتال در مراسمی که افراد 

بسیاری حضور دارند به دلیل سیکل بسته ی سیستم سرمایشی بسیار بیشتر است، 

به گونه ای که افراد با چندده متر فاصله از یکدیگر نیز امکان ابتال دارند و....

اهدای خون سالم 
اهدای زندگی
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نگاهی به ساخت سریال ها در موج دوم کرونا
باورکنیمتلویزیونهمکرونامیگیرد!

در حالی که بار دیگر ویروس کوچک کرونا در جدالی 
نابرابر به روزهای اوج خود بازگشته و یکه تازی می کند، 
بسیاری از پروژه های تلویزیونی همچنان و صرفا با لحاظ 
بهداشتی«  پروتکل های  کلیه  رعایت  »با  عبارت  کردن 
و  رسمی  خبرهای  اما  می دهند؛  ادامه  فعالیتشان  به 
غیررسمی از ابتالی برخی از عوامل و هنرمندان نشان از 
آن دارد که رعایت پروتکل های بهداشتی در فرایند تولید 
دست اندرکاران  که  تلویزیونی  سریال های  و  برنامه ها 

زیادی هم می طلبد، چندان هم کار ساده ای نیست.
افزایش شیوع  با  اواخر سال گذشته  ایسنا،  به گزارش 
ویروس کرونا در کشور، بسیاری از پروژه های تلویزیونی 
از  پس  و  زمان  مرور  به  اما  شدند.  متوقف  سینمایی  و 
پروژه ها  این  از  بسیاری  شیوع،  میزان  نسبی  کنترل 
تصمیم گرفتند با در نظر گرفتن پروتکل های بهداشتی 

فعالیتشان را از سر بگیرند. 
و  مبتالیان  تعداد  چشم گیر  افزایش  وجود  با  اما  حاال 
جانباختگان، انگار ترس از کرونا دیگر رنگ باخته است و 
بسیاری ترجیح می دهند ریسک مبتال شدن خودشان و 
اطرافیانشان را در ازای دالیل معلوم و نامعلومی به جان 
بخرند؛ و البته برخی نیز از ادامه فعالیت در این شرایط 
بهتری  شرایط  در  بتوانند  شاید  تا  کرده اند  چشم پوشی 
کار تولید را بار دیگر از سر بگیرند. در این میان به نظر 
پروژه های  متولی  نهاد  عنوان  به  تلویزیون  که  می رسد 
این  در  تصمیم مشخصی  برنامه سازی هنوز  و  سریال ی 

زمینه نگرفته است.
برنامه استعدادیابی "عصر جدید" از جمله برنامه هایی 
روزهای  در  کرونا  ویروس  شیوع  اوج گیری  با  که  است 
احسان  است.  شده  متوقف  مجددا  آن  ضبط  اخیر، 
برعهده  را  برنامه  این  اجرای  و  تهیه کننده  که  علیخانی 
دارد، چند روز پیش در صفحه شخصی اینستاگرام خود 
از توقف ضبط این برنامه به دلیل حفظ سالمتی مردم 

خبر داد.
اما ضبط »عصر جدید« در حالی برای بار دوم متوقف 
از  خبری  انتشار  با  پیشتر  علیخانی  احسان  که  می شود 
ضبط فصل دوم این برنامه خبر داده و تاکید کرده بود 
که به منظور رعایت هرچه بیشتر پروتکل های بهداشتی 
گرفته  کرونا  تست  نیز  برنامه  شرکت کنندگان  از  حتی 
ابتال و مرگ میر  با باال رفتن آمار  می شود. در هر حال 
»عصر  برنامه  ضبط  کشور،  در  کرونا  ویروس  از  ناشی 

جدید« فعال منتفی شده است.
نیز  مدیری  مهران  اجرای  با  »دورهمی«  برنامه  ضبط 
که به دلیل حضور تماشاگر از جمله برنامه های پرخطر 
در روزگار کرونایی محسوب می شود، فعال به دلیل آنچه 

مشکالت فنی عنوان شده، متوقف است. 
برابر  در  سرسخت  برنامه های  جمله  از  "دورهمی" 
تعطیلی موقت به منظور رعایت نکات بهداشتی محسوب 
عنوان  فنی  مشکالت  فعال  آن  تعطیلی  علت  و  می شود 

شده است و نه پیشگیری از شیوع ویروس کرونا. 
تماشاگر  بدون  ضبط  درباره  جدی  هشدارهای  طرح 
مهران  شد  باعث  کرونا،  اوج  اولیه  دوران  در  برنامه  این 
ضبط  تماشاگر  حضور  بدون  برنامه  که  بپذیرد  مدیری 
می شد  داده  نشان  »دورهمی«  در  که  تصاویری  و   شود 
نیز بر آرشیوی بودن حضور تماشاگران تاکید داشت؛ اما 
حضور تماشاگران روی سن و سیل عظیمی از انتقادات 
به رفتار غیرحرفه ای این برنامه، در نهایت مدیری را وادار 
به اعتراف کرد که هر روز تعداد کمی از تماشاگران در 
سالن حضور دارند و افرادی که روی سن می آیند از میان 

همین حاضران اندک هستند.
حضور  با  که  برنامه هایی  بر  عالوه  میان  این  در 
تعدد  دلیل  به  نیز  تماشاگران ضبط می شوند، سریال ها 
در  و  می شوند  محسوب  پرخطر  موارد  جمله  از  عوامل، 
را  پروژه ها  و  از عوامل  اول کرونا در کشور عده ای  موج 

کرونا  اولیه  موج  جریان  در  سرانجام  کردند.  درگیر  هم 
اما  دادند،  رضایت  توقف  به  تلویزیونی  تهیه کننده های 
نیز  این روزها  اینکه وضعیت  با وجود  و  در حال حاضر 
همان اندازه یا حتی شاید بیشتر خطرناک است، اما هنوز 
برنامه ای برای توقف ضبط در نظر نگرفته یا حداقل به 

صورت رسمی اعالم نشده است.
این روزها مجموعه های نمایشی زیادی در حال ضبط 
از  و پیش تولید هستند که  تولید  آماده سازی مراحل  یا 
جمله آنها می توان به سریال »زمین گرم« به کارگردانی 
سعید نعمت اهلل، »۸۷ متر« به کارگردانی کیانوش عیاری، 
»برف بی صدا می بارد« به کارگردانی پوریا آذربایجانی به 
امنیتی  سریال  تلویزیونی،  سریال  طوالنی ترین  عنوان 
نت«  »چای  معظمی،  احمد  کارگردانی  به  امن«  »خانه 
»باخانمان«  کمدی  سریال  رسانه ای،  سواد  موضوع  با 
کارگردانی  به  »طالق«  نژاد،  نیک  برزو  کارگردانی  به 
کارگردانی  به  یک«  و  بیست  »صفر  طالبی،  ابوالقاسم 
»نجال«  رضویان،  سیدجواد  و  انصاری  سیانک  مشترک 
به  »ایل دا«  مجموعه  تقیانی پور،  خیراهلل  کارگردانی  به 
کارگردانی راما قویدل و »جشن سربرون« به کارگردانی 

مجتبی راعی اشاره کرد.
بیش  و  کم  نیز  خانگی  نمایش  شبکه  وضعیت  البته 
به همین صورت است. منوچهر هادی که اخیرا سریال 
»دل« را در شبکه نمایش خانگی داشت و مشغول انجام 

با  »عاشقانه«  سریال  دوم  فصل  پیش تولید  کارهای 
به  خود  ابتالی  از  پیش  روز  چند  بود،  »گیسو«  عنوان 
بیماری کویید - ۱۹ خبر داد. او همزمان با اعالم بیماری 
دوم  فصل  پیش تولید  که  کرد  تاکید  و  داد  خبر  خود، 
پایانی خود  روزهای  قبل  از  قوی تری  عاشقانه  مجموعه 

را سپری می کند. 
نیز  توفیقی  بهرنگ  کارگردانی  به  »آقازاده«  مجموعه 
توزیع  در حال  خانگی  نمایش  در شبکه  روزها  این  که 
است، آخرین روزهای ضبط خود را پشت سر می گذارد. 
تصویربرداری این مجموعه که در اواخر اسفندماه متوقف 
این  بود،  شده  گرفته  سر  از  اردیبهشت   ۳۰ از  و  شده 
امیر  یعنی  خود  اصلی  بازیگران  خداحافظی  با  روزها 
را  پایانی  روزهای  حیایی  امین  و  کریمی  نیکی  آقایی، 

سپری می کند.
مجموعه »هم گناه« نیز به کارگردانی مصطفی کیایی از 
جمله مجموعه هایی است که این روزها در شبکه نمایش 

خانگی در حال توزیع است. 
به  »جیران«  تاریخی  سریال  شد  اعالم  همچنین 
کارگردانی حسن فتحی و تهیه کنندگی اسماعیل عفیفه 
نیز حدودا از اوایل خرداد ماه و بعد وقفه ای چندماهه به 
کار  دیگر  بار  کرونا،  ویروس  شیوع  از  جلوگیری  منظور 

خود را آغاز کرد.
از این لیست بلند باالی سریال که از آنها نام برده شد، 
هم  برخی  یا  باشند  افتاده  قلم  از  تعدادی  است  ممکن 
اما در  باشند  تاکنون تصویربرداری شان را متوقف کرده 
نهایت دو سریال کمتر یا بیشتر در این روزهای جانکاه 
کرونایی فرقی نمی کند. مهم ما هستیم و شما که باید 
سالم بمانیم. در این میان ستاد ملی کرونا دستور توقف 
پروژهای پر دنگ و فنگ سریال سازی را بدهد یا خیر، 
خودمان که می توانیم نگران سالمتی خود و همکارانمان 

باشیم و یک وقفه  کوتاه بدهیم.

لیلی گلستان؛ مولف مستقل 

و مترجم مسلط به ادبیات معاصر جهان 
سرویس ادبی- هنری کرمان امروز

 
لیلی گلستان مترجم، مولف و گالری دار نام آشنایی ایرانی 
است که پس از زمانی نه چندان طوالنی توانست با اتکا به غنا 
و عمق آثار ادبی و هنری اش نام خود را از زیر سایه پدرش 
و  مادرش »فخری گلستان« جدا کند  و  »ابراهیم گلستان« 

هویتی مستقل و تازه برای خود به وجود آورد.
دموکراسی در خانه ما اصال وجود نداشت. اگر دمکراسی را 
خیلی ساده این طور تعریف کنیم »هر کاری هر کسی دلش 
می خواهد انجام بدهد اما در حدی که به کسی ضرر نزند.« 
این در خانواه ما نبود و هنوز هم نظرم همین است. البته این 
رفتار پدرم،  روی من کمتر فشار آورد، چون به هر حال، هم 
اما  می کرد  رعایت  کمی  انگار  بودم.  دختر  و  بودم  اول  بچه 
یعنی  نداشتم،  آرامش مستمر  آورد...  روی کاوه خیلی فشار 
به  چیزی  پدرم  می افتد،  اتفاقی  االن  که  بودم  نگران  مدام 
در  رنجیده خاطر شوم.  یا حرکتی می کند که  من می گوید 
بود.این  ذاتش  در  استبداد  و  یکجور خشونت  تربیتی،  حوزه 
اتفاق ها هم می افتاد، به صورت دائم! یک وقت هایی با خودم 
فکر می کردم که می خواسته با این روش ها من را تربیت کند. 
ولی می توانست نرم تر و مهربانانه تر باشد. این گله مندی را از 

پدرم دارم.
فرزند  گلستان  لیلی  صریح  گوی  و  گفت  از  بخشی  اینها 
گلستان  کاوه  نویسنده،خواهر  و  فیلمساز  گلستان  ابراهیم 
عکاس و روزنامه نگار و مادر مانی حقیقی فیلمساز و بازیگر 
سینمای ایران است.لیلی گلستان مترجم و گالری دار است، 
در مدرسه هنرهای تزیینی پاریس، طراحی پارچه و ادبیات 
دانشگاه  آزاد  های  کالس  در  را  جهان  هنر  تاریخ  و  فرانسه 
ترین  برجسته  با  اش  زندگی  است. در طول  سوربن خوانده 
چهره های هنری سده گذشته دیدار کرده و شخصی نیست 
از صادق هدایت تا تارکوفسکی که او ندیده و نشناخته باشد. 
در  نیست؛  او  ای  حرفه  های  فعالیت  سویه  همه  اما  ها  این 
سوی دیگر، نام فامیلی اش سنگینی می کند و ما را به یاد 
پدرش، برادرش، همسرش، فرزندانش و ماجراهایی از تاریخ 

ادبیات ایران می اندازد.
آمده  چنین  شیرازی(  گلستان)تقوی  لیلی  زندگینامه  در 
آمد.  دنیا  به   تهران  در  تیر ۱۳۲۳ خورشیدی  در ۲۳  او  که 
پدرش ابراهیم گلستان در آن زمان کارمند شرکت نفت بود و 
مادرش فخری گلستان معلم. پدر لیلی به محافل روشنفکری 
ایران رفت  و آمد داشت و یکی از جاهایی که زیاد رفت و آمد 
داشت کافه نادری بود. کافه نادری در آن زمان پاتوق شاعران، 
نویسندگان و روشنفکران بود. او گاهی لیلی را نیز با خود به 
این کافه می برد که در همان جا وقتی حدود چهار ساله بود 
چند بار صادق هدایت را می بیند که در یکی از این مالقات ها 
صادق هدایت پرتره ای از او می کشد. با منتقل شدن پدر به 
آبادان لیلی دوران خردسالی خود را در آن شهر گذراند و در 

همین شهر به مدرسه رفت و در همان  جا بود که برادرش 
تحصیل  نخست  همان سال های  در  آن ها  آمد.  دنیا  به  کاوه 

ابتدایی به تهران بازگشتند. 
و  سازد  می   خانه ای  دروس  محله   در  گلستان  ابراهیم 
خانواده به آن جا می  روند.لیلی گلستان خود درباره  این خانه 
می نویسد: »بعدها آن خانه تبدیل شد به مرکز فرهنگی هنری 
ما  خانه   شعرا جمعه ها  و  نویسنده ها  و  نقاش ها  همه  تهران. 
بودند. جالل آل  احمد، چوبک، پرویز داریوش، اخوان ثالث، 
بعدها یداهلل رویایی، فرخ غفاری، جالل مقدم، سیمین دانشور 
و گاهی جوان  ترها مثل بهرام بیضایی، محمد علی سپانلو یا 

احمدرضا احمدی. من هم تماشگر یک تئاتر بزرگ بودم.«
 لیلی گلستان در آینه تالیفات و ترجمه ها

نخستین کتاب لیلی گلستان در ۱۳۴۸ خورشیدی منتشر 
شد و مورد استقبال عالقه مندان به ادبیات قرار گرفت و راه 
را برای او در حیطه ترجمه و ادبیات باز کرد : زندگی ، جنگ 

و دیگر هیچ اثر اوریانا فاالچی درباره جنگ ویتنام.
موریس  نویسندگی  به  است  کتابی  سبزانگشتی  تیستوی   
برای  میالدی   ۱۹۵۷ در  که  فرانسوی   نویسنده  دروئون 
کودکان نوشته شده است.این کتاب در ایران برای نخستین بار 
در ۱۳۵۲ خورشیدی با ترجمه لیلی گلستان از سوی سازمان 
منتشر  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  انتشارات 
یافته است. انتشار  نیز  ماهی  نشر  سوی  از  کتاب  این  شد، 
که  است  تیستو  نام  به  پسرکی  درباره  کتاب  این  داستان 
درمی یابد انگشتانش خاصیت سبزکننده دارند. بذر هر گیاهی 
به  و  کند، سبز می شود  برقرار  تماس  تیستو  انگشتان  با  که 

سرعت به گیاهی زیبا تبدیل می شود. تنها دوست و همدم او 
باغبان پیری ست به نام سبیلو که به تیستو می آموزد ویژگی 
منحصر به فرد انگشتان او می تواند تغییرات شگرفی در دنیای 

اطرافش ایجاد کند.
فارسی زبانان  انس  و  شناخت  آشنایی،  در  گلستان  لیلی   
از ادبیات معاصر جهان و به خصوص ادبیات فرانسه سهمی 
آشکار و انکارناشدنی داشته اند؛ در مورد او البته باید به این 
سابقه ادبی، سابقه  کار ترجمه  متون هنری ـو گاهی فلسفی 
معرفی  در  ایشان  که  کتاب هایی  یعنی  افزود،  باید  نیز  را 
هنرمندان بزرگ جهان از جمله پیکاسو و روتکو و ون گوگ 
بزرگ  فیلسوف  از  ترجمه ای  و  کرده اند  ترجمه  فارسی  به 
رنگ ها«  »درباره   ویتگنشتاین،  لودویگ  انگلیسی  ـ  اتریشی 
و همچنین باز گفت وگوهای درخشان ایشان با احمد محمود 
که باید اعتراف کرد، یکی از بهترین یادگارهای این نویسنده  

فقید است.
گلستان در کتاب "حکایت حال« با عنوان فرعی »گفت وگو 
این  با  را  مهمی  و  بنیادین  پرسش های  محمود«  احمد  با 
نویسنده در میان می گذارد: خالقیت ادبی، تعهد و مسئولیت، 
اندیشیدن به مخاطب و واکنش های او به هنگام نوشتن، نقد 
ادبی، فرهنگ و نظیر این ها. پرسش هایی کوتاه بود که احمد 

محمود را وامی دارد از خود سخن بگوید. 
دوجلدی  )کتابی  حاتمی  علی  درباره   گران بها  تالیف  دو   
سپهری)سهراب  سهراب  و  آثارش)  و  حاتمی  علی  دربارهٔ 
سپهری، شاعر-نقاش(از دیگر آثار شاخص و پرتیراژ گلستان 
در ایران به شمار می آیند.غرض از ذکر و یادآوری کارها و 

یادگارهای ارزشمندی که به همت لیلی گلستان برای هنر 
و ادبیات ایرانیان به جای مانده است، این بود که تالش های 
ایشان صرفا نباید در مقام مترجم خالصه شو، بلکه در بهترین 
بوده  فرهنگ   ۲ یا  زبان   ۲ واسطه   نوعی  به  گلستان  حالت، 
گارسیا  گابریل  و  یونسکو  اوژن  نام هایی چون  از  فارغ  است. 
مارکز و رومن گاری و ایتالو کالوینو، نفس انتخاب یک متن 
در کار یک مترجم گویای نکته های مهمی است و به جهان 

درونی و دانش شخصی وی بازمی گردد.
 لیلی گلستان در کتاب »لیلی گلستان« )از مجموعه تاریخ 
یاد  چنین  ماضی  فعل  کاربرد  با  »پدر«  از  ایران(  شفاهی 
کرده اند: »پدرم مرد بافرهنگ و آگاهی بود. دائم به ما چیز یاد 
می داد. جذاب بود و خیلی فعال. سالم و ورزشکار بود. قبولش 
داشتم و تا سالیان سال، هر کاری می کردم و هر تصمیمی که 
می گرفتم، از خودم می پرسیدم او این کار را قبول دارد یا نه؟ 
تایید می کند یا نه؟ بکنم یا نکنم؟ بسیار زیر سلطه او بودم. 
تا آرام آرام خودم شدم. عیب بزرگ او خودپسندی و »تافته 
را  نداشت. خودش  قبول  را  هیچ کس  بود.  جدابافته«بودنش 
هویدا  گفت وگوها  سراسر  در  آن چه  داشت!«  قبول  خیلی 
است، البته احترامی است که لیلی گلستان برای پدر ابراهیم 
حتی  و  انتقادات  برخی  با  که  احترامی  است،  قائل  گلستان 
مخالفت ها با گرایش های سیاسی و اجتماعی پدر توام شده و 
در برخی خاطرات ایشان در لفافه و به  آرامی ذکر شده است. 
لیلی  خصوصی  مجموعه  کتاب  مقدمه  در  گلستان  لیلی   
هیچ  ایران  در  حال  به  تا  است:  نوشته  همچنان  گلستان 
است.  نداده  نمایش  کتاب  قالب  در  را  آثارش  مجموعه داری 
بکنید،  را  کار  این  بیایید همه  که  کردم  با خیلی ها صحبت 
خیلی ها گفتند ما دوست نداریم مردم بدانند ما چه چیزهایی 
داریم. این حرف برایم خیلی عجیب بود. به نظرم مردم باید 
و سایر هنرمندهای  رودی  زنده  بدانند که سهراب سپهری، 
مهم، چه کارهای دیگری کرده اند که هنوز کسی ندیده است. 
کسانی  فقط  و  نشده  دیده  و  است  من  خانه  در  کارها  این 
که به خانه ام آمدند، این ها را دیده اند. باید همه این آثار را 
ببینند. من فکر کردم حتما این کار را انجام بدهم. باالخره با 
نشر چشمه وارد صحبت شدم و این اتفاق افتاد. خیلی با من 
همراهی کردند و واقعاً درست و حرفه ای رفتار شد. این کتاب 
۲ مقدمه دارد؛ یکی مقدمه خودم و یکی مقدمه دکتر مجابی 
که خیلی جذاب نوشته اند و تاریخ مجموعه داری در ایران را 
روایت کرده اند. مشخصه جالب این کتاب این است که من 

برای هر اثر یک یادداشت چند خطی نوشته ام.
 منابع:

از  ای  نوشته  پدر!«  نام   / گلستان  لیلی   کارنامه  ۱.»درباره 
مجتبی گلستانی

و  نویسنده  برآبادی  با سعید  گلستان  لیلی  و گوی  ۲گفت 
روزنامه نگار

منبع: خبرگزاری ایرنا

»عشق 
و دیوانگی«

دیوانگی را خط پایان نیست ، انگار
هر روز ؛ من 

در نقطه ی آغاز عشقم ...

چهل و یکمین شماره 
ماهنامه سرمشق منتشر شد 

»سرمشق  اجتماعی  فرهنگی،  ماهنامه  یکم  و  چهل  شماره 
خرداد و تیر 1399« منتشر شد.

سرمقاله این شماره از ماهنامه سرمشق با عنوان »شکست سر 
دولت« منتشر شده است. در ابتدای این سرمقاله آمده است: 
چه بخواهیم و چه نخواهیم، کرونا زندگی ما را دگرگون 
کرده است. در ساده ترین شکل، این تغییر، بخش زیادی از 
چهره ها را به زیر ماسک برده، فاصله میان آدم ها را افزایش 
داده، دست دادن و دیده بوسی را به امری نایاب بدل کرده 
و آدم ها بسیار بیش از گذشته دست خود را می شویند و 
ضدعفونی می کنند، اما روی دیگر این تغییرات به مراتب 
عمیق تر است، از به محاق رفتن بسیاری از کسب و کارها تا 
شکافی که به دلیل شرایط اقتصادی پیش آمده میان فقرا و 

داراها روز به روز عمیق تر می شود.
از دیگر عناوین بخش ابتدایی نشریه می توان به راه تاریخی 
کویر، تشخیص میکروسکوپی آثار ماکروسکوپی و کرونا 

همچون فیلم وحشت اشاره کرد.
دبیرانجمن  و  نویسنده  پاریزی،  صدرا  با  ادبیات،  بخش  در 
داستان »گره« گفتگو شده است. کرونا واقعیتی وانموده و 
هستند.  بخش  این  دیگر  های  عنوان  مه،  در  جان  حرکت 
در بخش سینما نیز نوشتاری بر احوال روزگار کرونا زده با 
عنوان عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی، منتشر شده 
است. در این بخش همچین گفتگو با »پرویز جاهد« درباره 
پدیده کرونا و تاثیرهای چندگانه آن بر هنر ـ صنعت سینما 
را می خوانید. مطالب دیگر این بخش عبارتند از: گزارشی 
گفتگو  موسیقی،  بخش  در  سینما،  بر  کرونا  تاثیر  درباره 
ما  مضراب  عنوان  با  تار  سه  نوازنده  ای،  سربیشه  سهند  با 
کرونایی است و در بخش تئاتر، حقیقتی که بر مجاز استوار 
وقت  پاندمی  است،  این  کرونا  نبودن،  یا  بودن  شود،  نمی 
تاکید  موضوع کرونا  بر  نیز  تجسمی  هنرهای  بخش  کشی. 
واقعیتی  کرونا،  است:  کرده  منتشر  را  مطالب  این  و  دارد 
خیالی، مرگ سیاه و کرونا دزد دلخوشی ها، بخش تاریخ 
نیز گزارشی درباره وبای سال 196 ش و کرمان به روایت 
کرده  منتشر  انگلیس  کنسولگری  محرمانه  های  گزارش 
است. در بخش جامعه نیز با نعیما محمدی، دکترای جامعه 
با  مواجهه  در  متوسط  طبقه  اهمیت  به  که  سیاسی،  شناسی 
بحران ها اشاره کرده و ناهید مساحی، پرستار، گفتگو شده 

است.
و  امتیازی  صاحب  به  »سرمشق«  اجتماعی  فرهنگی  ماهنامه 

سردبیری بتول ایزدپناه راوری منتشر می شود.

بهقلممهدی
ایرانمنشپور
کرمانی

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !
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خوارزمی و بازدیدش از غار اصحاب کهف

سرویس فرهنگی- اجتماعی کرمان امروز

 

این بخشی از روایتی است که خوارزمی از بازدید خود از 
از  ایشان  که  دانستیم  است:  کرده  بازگو  کهف  اصحاب  غار 
نزدیک شدن به ما پرهیز دارند و می گویند کسی که دستش 
به ما بساید، بیمار می شود؛ و این برای فریب دادِن ما بود تا 
به درآمد خود بیفزایند. من گفتم بگذار تا من دست بزنم و 
زیاِن آن بر خودم باشد. پس با یکی از بندگانم با دشواری 

به باالی غار رفتیم.
خوارزمی نامی آشنا برای ایرانیان و جهانیان است؛ بزرگِی 
صاحِب این نام در عرصه تمدن بشری در حّدی بوده است 
که سازمان فرهنگی ملل متحد )یونسکو( از کشورهای عضو 
 ۱۳۶۲ با  برابر  میالدی   ۱۹۸۳ سال  در  خواست  یونسکو 
با عنوان »هزار  را  خورشیدی مجالس بزرگداشت خوارزمی 
و دویستمین سال تولد محمد بن موسی خوارزمی« برگزار 
منتشر  یادنامه خوارزمی  آنکه  بر  افزون  نیز  ایران  در  کنند. 
شد، می بینیم که یکی از مهم ترین جشنواره های علمی را به 

نام خوارزمی نام نهاده اند.
ابوجعفر  کاملش  نام  که  بزرگ  خوارزمِی  این  روی  هر  به 
تا  )م. حدود ۲۳۲  بن موسی خوارزمی  ابوعبداهلل محمد  یا 
۲۵۹ هجری قمری( است ]۱[، جزو آن دسته از دانشمنداِن 
گوناگوِن  رشته های  در  که  می آید  شمار  به  ایرانی  اعجوبه 
دانشی، سرآمد و صاحب نظر بوده اند. ریاضیات، نجوم، تاریخ 
و جغرافیا از جمله علومی است که خوارزمی در آنها صاحِب 
تألیف های ارزشمند بوده است؛ با این حال، سال ها است که 
خوارزمِی  و  منّجم  خوارزمِی  به نسبِت  ریاضی دان  خوارزمِی 
بیشتری  شهرِت  از  جغرافیادان،  خوارزمِی  و  تاریخ نویس 

برخوردار است.
از خوارزمِی ریاضی دان تا خوارزمِی جغرافیادان

محمد بن موسی خوارزمی در ارتقا و توسعه دانش ریاضی، 
جبر  پایه گذاری  دارد.  بشری  تمّدن  گردن  به  بسیاری  حّق 
به  دارد  کتابی  او  است.  علمی خوارزمی  تالش های  از  یکی 
الجبر  فی حساب  »المختصر  به  که  المقابله«  و  »الجبر  نام 
و المقابله« نیز معروف است. این کتاِب خوارزمی، نخستین 
اثر مستقل در جبر است که نویسنده آن را در زمان خالفِت 
هجری   ۲۱۸ تا   ۱۹۸ سال های  بین  یعنی  عباسی،  مأمون 
قمری نگاشته است. پس از آشنایی اروپاییان با این کتاب، 
آنان واژه  »الجبر« را از عنواِن کتاب خوارزمی گرفتند و به 
گرچه  برده اند.  کار  به  انگلیسی  زبان  در   algebra شکل 
خوارزمی در این کتاِب الجبر و المقابله »تصریح می کند که 
هدف او نوشتن کتابی است که در مسائل مربوط به تقسیم 
میراث و مّساحی ]۲[ و تجارت به کار آید و بخش هایی از 
این  اهمیت  دارد،  اختصاص  مسائل  این گونه  به  نیز  کتاب 
کتاب  این  در  زیرا  است؛  آن  نظری  ارزش  در  عمدتاً  کتاب 
و  واژگان  با  مستقل  علم  یک  به صورت  جبر  علم  که  است 
هندسه  و  از حساب  را  آن  که  خاصی  روش های  و  مفاهیم 

متمایز می کنند، متولد می شود«. ]۳(
الهندی«  »الحساب  نام  به  نیز  دیگری  کتاب  خوارزمی 
داشته که اصِل عربِی آن از میان رفته و ترجمه  التینِی آن از 
قرِن دوازدهم میالدی در دست است. این کتاب نقش مهمی 
در آشنایی اروپاییان با حساِب هندی داشته است. افزون بر 
اینها، اصطالح الگوریتم در ریاضیات نیز از نام او )الخوارزمی( 

گرفته شده است.
در نجوم و هیات نیز خوارزمی یکی از چهره های درخشان 
کتاب  و  اسطرالب«  »رساله  جز  به  است.  اسالمی  تمدن 
افقی  آفتابی  ساعت  درباره  اخیر  کتاِب  این  که  »الّرخامه« 
در  است  بوده  اثری  را  بوده، خوارزمی  نماز  اوقات  تعیین  و 
تلخیص کتاب »سند هند« یا همان »سیدهانتا«. این کتاب 
عهد  در  الفزاری  ابراهیم  بن  محمد  خوارزمی،  از  پیش  را 
کتابی  آن  از  و  بود  کرده  ترجمه  عربی  به  دوانیقی  منصور 
»تفسیر  یا  کبیر«  هند  »سند  به  معروف  بود،  آورده  پدید 

سند هند«. ]۴{
 خوارزمی اما در روزگاِر مأمون تلخیص خویش را از »سند 
هند« پدید آورد. »او زیجی ]۵[ تنظیم کرد که مشتمل بر 
آرای ستاره شناسان هند، روم و ایران بود. اساِس این زیج از 
»سند هند« تشکیل می یافت، ولی در میل و تعادیل، با آن 
اختالف داشت؛ به این قِسم که تعادیِل این زیج مطابق نظر 
ایرانیان و میِل شمس موافق عقیده بطلمیوس بود؛ خوارزمی 
زیج خود را به بخش های مناسب تقسیم کرد و آن را چنان 
نیکو نوشت که مورد پسند همه شد و نام آن زیج در سراسر 

جهان اسالم پراکنده گشت«. ]۶{
نام  به  است  منسوب  خوارزمی  به  کتابی  نیز  تاریخ  در 
نامدارانی  نیست،  دسترس  در  امروز  گرچه  که  »التاریخ«، 
بدان  بیرونی  ابوریحان  و  طبری  جریر  بن  محمد  چون 
جزو  را  آن  »الفهرست«  در  نیز  ابن ندیم  و  کرده اند  استناد 
بیرونی  ابوریحان  استاد   ]۷[ است.  برده  نام  خوارزمی  آثاِر 
میالد  تاریخ  درباره  توضیح  هنگام  »آثارالباقیه«،  کتاب  در 
)ص(  »پیغمبر  که  است  آورده  )ص(  اکرم  پیغامبر  حضرت 
و  متولد شد؛  مکه  به  فیل  اصحاب  ورود  از  پس  روز  پنجاه 
آن شب دوشنبه هفدهم دی ماه بود و چهل و دو سال از 
سلطنت انوشیروان گذشته بود، که روز بیستم نیسان سال 
تاریخ  هشتصد و هشتاد و دو اسکندری است، چنان که در 

محمد بن موسی خوارزمی آمده«. ]۸{
است  خوارزمی  جغرافیایی  اثر  نیز  االرض«  »صورة  کتاب 
که اقتباسی است از کتاب جغرافیای بطلمیوس. خوارزمی را 
همچنین نخستین دانشمند مسلمان دانسته اند که در ترسیم 
قرار  کار  مبنای  را  شهرها  عرض  و  طول  جغرافیایی،  نقشه 
روی  از  را  دریاها  و  عرض شهرها  و  »وی طول  است.  داده 
درجات جغرافی براساس علم هیئت تعبیر کرد و ]سیاحان[ 

در مسافرت ها از روی آن عمل می نمودند«. ]۹{
سفرهای جالب خوارزمی

بود  نظر گذشت، خالصه یی  از  آنچه در سطرهای پیشین 
از تالش های علمِی محمد بن موسی خوارزمی در رشته های 
گوناگوِن دانشی. اما آنچه پس از این آمده، بازخوانِی سفری 
است جالب که صاحباِن ُکُتب گذشته، خوارزمی را هم یکی 
اصحاب  غار  دیدِن  برای  سفری  دانسته اند؛  آن  مسافراِن  از 

کهف.
ساّلِم  همراه  به  عّباسی  باهلل  الواثق  زمان  در  خوارزمی 
گزارش  تهیه  و  ذوالقرنین  سّد  یافتِن  برای  بار  یک  مترجم، 
از دیار یأجوج و مأجوج راهی سفری شگفت انگیز می شود؛ 
سفری که با خوابی که واثق می بیند جرقه می خورد و محمد 
بن احمد َمقِدسی شرح آن را در کتاِب »احسن التقاسیم فی 

معرفة االقالیم« آورده است. ]۱۰{
تهیه  برای  نیز  بار  یک  گویا  خوارزمی  سفر،  این  جز  به   
گزارش از غار اصحاب کهف باِر سفر بسته بوده است. علی 
بن حسین مسعودی، موّرخ و جغرافیادان نامدار سده چهارم 
هجری در کتاب »مروج الّذهب و معادن الجوهر« آورده است 
که احمد بن طیب بن مروان سرخسی که شاگرد یعقوب بن 
اسحاق کندی بوده، از »محمد بن موسی منّجم ]۱۱[ نقل 
کرده که وقتی الواثق باهلل او را از ُسرَّ َمن رأی ]۱۲[ به دیار 
روم فرستاده بود، در آنجا محل اصحاب رقیم را که محلی 

معروف به حارمی است، دیده بود«. ]۱۳{
بازدید خوارزمی از غار اصحاب کهف

شرح سفِر خوارزمی به روم برای یافتن غار اصحاب کهف در 
برخی از منابع، ازجمله »المسالک و الممالک« ابن خرداذبه 
و نیز »ُمعَجم الُبلدان« یاقوت َحَموی آمده است. یاقوت در 
کتاب خویش، هنگاِم توضیِح »َرقیم«، ضمن اشاره به اینکه 
این نام در قرآن کریم ]۱۴[ آمده است، توضیح می دهد که 
»در پیرامون شام، نزدیِک بَلقا جایگاهی به نام رقیم است که 
پندارند جایگاه اهل کهف بوده است. لیکن درست آن است 

که اصحاب کهف در سرزمین روم بوده اند«. ]۱۵{
اینکه رقیم  یاقوت در ادامه به روایت های گوناگون درباره 
چیست، پرداخته و آورده که برخی آن را ناِم لوحی ُسربی 
می دانند که نام اصحاب کهف و سبب فرارشان بر آن درج 

شده بوده؛ و برخی آن را نام دهی که محل زیستشان بوده، 
دانسته اند و گروهی نیز معتقدند که رقیم نام آن کوه است 
وی  است.  بوده  شده  واقع  آن  در  کهف  اصحاِب  غاِر  که 
همچنین به روایتی از ابن عّباس اشاره کرده که در آن، شماِر 
یاراِن غار، هفت نفر؛ نام سگشان، »قطمیر«؛ نام پادشاه ظالم 
و شهری که از آن گریخته بودند، »دقیانوس« و »اُفِسوس« 
غارشان »رقیم« ذکر شده  ناِم  و  روستایشان، »رس«  ناِم  و 
است. با این همه، صاحِب »معجم الُبلدان« خود معتقد است 
که »آن غار که اصحاب کهف در آن بودند، میان عموریّه و 
نیقیه بوده است و از آنجا تا طرطوس ]۱۶[ َده یا یازده روز 

راه است«. ]۱۷{
شرِح  است  بهتر  »رقیم«،  درباره  توضیح ها  این  از  پس   
کاملی را که یاقوت حموی از سفر خوارزمی برای یافتن غار 
با هم بخوانیم. ماجرای آن  اصحاب کهف ثبت کرده است، 

سفر، از این قرار است:
"واثق خلیفه، محمد پسر موسی منّجم خوارزمی را به کشور 
پی جویی  رقیم  و  کهف  اصحاب  داستان  از  تا  فرستاد  روم 
کوهی کوچک  رسیدیم،  روم  به کشور  گوید: چون  او  کند. 
دیدیم که قاعده آن کمتر از هزار ِذراع ]۱۸[ بود؛ و غاری در 
زیر زمین داشت که چون داخل شوند، به اندازه سیصد گام 
آن  در  می رسندکه  رواق هایی  به  آنجا  در  و   ]۱۹[ فروشوند 
بلندپایه هست  خانة  آنها چندین  در  و  تراشیده  ستون های 
که اندازه درگاِه آن، یک قامت آدمی و دارای َدری از سنگ 
و دروِن آن مردگانی چند بودند که مردی از ایشان نگهبانی 

می کرد.
سپس دانستیم که ایشان از نزدیک شدن به ما پرهیز دارند 
و می گویند کسی که دستش به ما بساید، بیمار می شود؛ و 
این برای فریب دادِن ما بود تا به درآمد خود بیفزایند. من 
باشد.  خودم  بر  آن  زیاِن  و  بزنم  دست  من  تا  بگذار  گفتم 
و  رفتیم  غار  باالی  به  دشواری  با  بندگانم  از  یکی  با  پس 
ایشان را دیدیم که موهای بدنشان بیرون آمده و تن ایشان 
را با داروهای صبر تلخ و کافور آلوده اند. پوست های ایشان به 
استخوان چسبیده؛ من دسِت خود را بر سینه یکی از ایشان 
را دریافتم. پس  او  او و زبری پوشاک  مالیدم و زبری موی 
نگهبان ایشان خوراکی برای ما بیاورد و از ما خواست تا آن را 
بخوریم، ولی ما با چشیدن مزه آن به تهّوع آمدیم؛ و گویا این 
خبیث می خواست ما را به هالکت رسانده، یا برخی از ما را 
بکشد تا دروغ هایی را که به نزد پادشاه گفته بود، ثابت نماید؛ 
و برای شاه چنین وانمود کند که اصحاب رقیم با ما چنین 

کرده اند و ادعاهای پوچ خود را نزد شاه درست جلوه دهد.
گفتیم ما گمان می کردیم شما اشخاص زنده به ما نشان 
غار[ چنین  ]یعنی خفتگاِن  ایشان  درحالی که  داد،  خواهید 

نیستند. ما از آنجا بیرون آمدیم و برگشتیم«. ]۲۰{
غار اصحاب کهف کجا واقع شده است؟

براساس آنچه یاقوت حموی از خوارزمی درباره بازدیدش 

معلوم  کرده،  نقل  عموریه  حوالی  در  کهف  اصحاب  غار  از 
می شود که افرادی آن محل را موقعیتی برای کسِب منفعت 
هم  را  شده  خشک  پیکرهای  آن  بسا  چه  و  بوده اند  کرده 
خودشان در آن محل قرار داده بوده اند؛ واهلل اعلم بالصواب. 
اما حال که سخن از غاِر اصحاب کهف است، خالی از لطف 
برده اند  نام  غار  این  برای  از دیگر مکان هایی که  نیست که 

نیز یاد شود.
  غار اصحاب کهف در اردن

افزون بر »بَلقا« در شام که پیش تر از آن یاد شد و نیز غاری 
در قسطنطنیه که در کوهی سرخ واقع بوده و یاقوت از آن 
نیز یاد کرده ]۲۱[، مؤلّف کتاِب »باستان شناسی و جغرافیای 
تاریخی قصص قرآن«، شش ناحیه که غارهای موجود در آنها 
را همان غار اصحاب کهف دانسته اند، چنین برشمرده است:

۱. غار »افسوس« در شهر افسون از شهرهای قدیمی یونان 
که اکنون در شصت کیلومتری ازمیر ترکیه است.

۲. غار »کوه قاسیون« نزدیک صالحیه دمشق.
۳. غار »بترا«، از شهرهای فلسطین.
۴. غار کشف شده در اسکاندیناوی.

۵. غار کشف شده در هشت کیلومتری امان، پایتخت اردن، 
در روستای رقیم.

۶. غار اصحاب کهف در اندلس. ]۲۲{
که  اخیر  کتاِب  مؤلف  نظِر  طبِق  اما  این همه  میاِن  از   
در  که  غاری  است،  باستان شناسان  پژوهش های  از  برآمده 
اردن کشف شده، بیش از همه محتمل است که همان غاِر 
اصحاب کهف بوده باشد. ازجمله دالیلی که وی برای افزونی 
این احتمال برشمرده، یکی این است که در این غار، هشت 
جمجمه پیدا شده که یکی از آنها به جمجمه سگ شباهت 
دارد. حال آنکه طبق اشاره قرآن کریم، کسی جز خداوند از 
تعداِد اصحاب کهف آگاه نیست و البته یکی از اعدادی که 
هفت  همین  آمده،  آنان  تعداد  درباره  مردم  برای حدسیاِت 

مرد و یک سگ است. ]۲۳{
بر  که  آثار مسجدی کشف شده  غار  در جلو  اینکه،  دیگر 
مسجد  این  که  است  شده  نوشته  کوفی  به خط  آن  کتیبه 
در سال ۱۰۷ هجری تجدید بنا شده است؛ و به باور استاد 
معبدی  وجود  از  حاکی  می تواند  همین  شیرازی،  بی آزار 
قدیمی در آنجا بوده باشد؛ به ویژه اینکه قرآن کریم در آیه 
۲۱ سوره مبارک کهف از قصد مردمان برای ساخِت مسجد 

یا عبادتگاهی در آنجا حکایت کرده است. ]۲۴{
ارجاع ها:

از وفاِت واثِق  ۱. محمد بن جریر طبری، هنگاِم یادکردن 
عباسی، از خوارزمی نیز در شماِر منّجماِن حاضر در نزد او 
نام برده )رک: تاریخ االمم و الملوک )تاریخ طبری(؛ محمد 
بیروت:  ابراهیم؛  ابوالفضل  محمد  تصحیح  طبری؛  جریر  بن 
بی نا؛ بی تا؛ ج ۹، ص ۱۵۱( و چون وفاِت واثق در ذی حجه 
تا  روایت، خوارزمی  این  به  استناد  با  بوده، پس  سال ۲۳۲ 

این تاریخ زنده بوده است. با این حال مرحوم استاد عاّلمه 
جالل الدین همایی وفاِت خوارزمی را به نقل از ابن َخلّکان 
و ابن ندیم، ربیع االوِل سال ۲۵۹ هجری قمری ثبت کرده 
است )رک: التفهیم اِلوائل صناعة التنجیم؛ ابوریحان بیرونی؛ 
تصحیح جالل الدین همایی؛ تهران: انجمن آثار ملّی؛ ۱۳۵۳؛ 

حاشیه ص ۱۶۱.(
۲. اندازه گیری مسافت ها. پیمایش زمین.

قم:  قمشه یی؛  زمانی  علی  اسالمی«؛  نجوم  و  "هیات   .۳
مؤسسه امام صادق )ع(؛ ج ۳ ص ۴۱۳.

قفطی؛  یوسف  بن  علی  قفطی«؛  الحکماء  »تاریخ  ۴. رک: 
به کوشش بهین دارایی؛ تهران: دانشگاه تهران؛ ۱۳۷۱؛ ص 

۳۷۱ و ۳۷۲.
در  است.  فارسی  »زیِگ«  عربی شدة  »زیج«،  واژه   .۵
که  می شده  اطالق  کتابی  به  زیج  اما  نجومی  اصطالِح 
و  افالک  حالت  ستاره شماران،  که  بوده  جدول هایی  دارای 
و  می کردند  ثبت  آن  در  را  کواکب  و حرکت های  ستارگان 
کواکب  اوضاع  بررسی  به  آن،  در  مندرج  اطالعاِت  براساس 

می پرداخته اند )رک: لغت نامه دهخدا. »زیج«(.
قم:  قمشه یی؛  زمانی  علی  اسالمی«؛  نجوم  و  "هیات   .۶

مؤسسه امام صادق )ع(؛ ج ۳ ص ۲۱.
۷. رک: »الفهرست«؛ ابن ندیم )محمد بن اسحاق(؛ تهران: 

چاپخانه بانک بازرگانی ایران؛ ۱۳۴۶؛ ص ۴۹۳.
بیرونی؛  ابوریحان  الخالیه«  القرون  عن  »آثارالباقیه   .۸

ترجمه اکبر داناسرشت؛ تهران: امیرکبیر؛ ۱۳۸۶؛ ص ۱۸۶.
چهارم  و  سوم  قرن  در  اسالم  بزرگ  "جغرافی دان های   .۹
هجری«؛ ترجمه و اقتباس علی دوانی؛ مجله مکتب اسالم؛ 

آذر ۱۳۴۳، سال ششم، شماره ۲؛ ص ۴۰.
۱۰. برای آگاهی بیشتر رک: »احسن التقاسیم فی معرفة 
االقالیم«؛ محمد بن احمد مقدسی؛ ترجمه علی نقی منزوی؛ 

تهران: کومش؛ ۱۳۶۱؛ ج ۲، ص ۵۳۱ به بعد.
۱۱. منظور همان خوارزمی است.

۱۲. یعنی همان شهِر سامرا، پایتخِت عباسیان.
حسین  بن  علی  الجوهر«؛  معادن  و  الّذهب  »مروج   .۱۳
مسعودی؛ ترجمه ابوالقاسم پاینده؛ تهران: علمی و فرهنگی؛ 

ج ۱، ص ۳۰۷.
ِمن  کانوا  قیِم  الرَّ و  الَکهِف  أصحاب  أنَّ  َحِسبَت  »اَم   .۱۴
از  رقیم  و  کهف  اصحاب  که  کردی  گمان  آیا  َعَجباً:  آیاتِنا 
را  ما  زیرا  نیست؛  بودند؟ ]چنین  ما  نشانه های شگفت انگیز 
اصحاب  از  نشانه هایی شگفت انگیزتر  پهن دشِت هستی  در 
کهف هست.[« )قرآن کریم، سوره کهف، آیه ۹؛ ترجمه شیخ 

حسین انصاریان.(
علی نقی  ترجمه  حموی؛  یاقوت  الُبلدان«؛  "معجم   .۱۵
منزوی؛ تهران: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی؛ ۱۳۸۳؛ 

ج ۲، ص ۵۴۱.
و  بوده  شرقی  روم  در  نواحیی  نام  نیقیه  و  عموریه   .۱۶

طرطوس نیز شهری بوده است در شام.
۱۷. همان.

اندازه گیری طول است و به اندازه تقریبِی نوک  ۱۸. واحد 
سانتی متر(   ۵۰ حدود  با  )برابر  دست  انگشتاِن  سِر  تا  آرنج 

اطالق می شده )رک: لغت نامه دهخدا. »ذراع«(.
۱۹. یعنی داخل شوند.

علی نقی  ترجمه  حموی؛  یاقوت  الُبلدان«؛  "معجم   .۲۰
منزوی؛ تهران: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی؛ ۱۳۸۳؛ 

ج ۲، ص ۵۴۱.
۲۱. همان. ۵۴۲.

قصص  تاریخی  جغرافیای  و  »باستان شناسی  رک:   .۲۲
قرآن«؛ عبدالکریم بی آزار شیرازی؛ تهران: دفتر نشر فرهنگ 

اسالمی؛ ۱۳۹۳؛ ص ۱۱۶.
۲۳. سوره مبارک کهف، آیه ۲۲.

۲۴. برای آگاهی کامل رک: »باستان شناسی و جغرافیای 
تهران:  شیرازی؛  بی آزار  عبدالکریم  قرآن«؛  قصص  تاریخی 

دفتر نشر فرهنگ اسالمی؛ ۱۳۹۳؛ ص ۱۹۶ و ۱۹۷.
منبع: خبرگزاری ایرنا 
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خبر

تصور ایجاد ایمنی در بهبودیافتگان کرونا نقض شد
پزشکی  علوم  دانشگاه  بیمارستان های  امور  مدیر   
به کرونا  ابتال  آمار  افزایش  به  اشاره  با  بهشتی  شهید 
و  بهداشتی  اصول  رعایت  عدم  دنبال  به  کشور  در 
مساله  جدید  مراجعات  بررسی  گفت:  فاصله گذاری ها 
را  کرونا  به  بهبودیافتگان  در  دائمی  ایمنی  ایجاد 
نقض کرده  است چراکه در حال حاضر دو دسته آمار 
به  مربوط  اول  آمار  می شود؛  منتشر  بیمارستان ها  از 
بستری های جدید یعنی افرادیست که برای بار اول به 
بیماری مبتال شده اند و دسته دوم مربوط به بیمارانی 
است که یک بار در اسفند و فروردین مبتال شده اند 
به  شدیدتر  شاید  و  متفاوت  عالیم  با  مجددا  امروز  و 

بیمارستان ها مراجعه می کنند.
تحت  حوزه  در  اینکه  بیان  با  نوربخش  مرضیه  دکتر 
پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حال 
حاضر ۴۶ مرکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی در حال 
 ۱۰۰۰ حدود  گفت:  هستند،  کرونایی  سرویس   ارایه 
بیمارستان های  در  عادی  تخت   ۵۰۰۰ و  ویژه  تخت 
اختصاص  کرونایی  بیماران  به  دانشگاه  پوشش  تحت 

داده شده است.
در  درمان  پرسنل  و  ویژه  تخت  کمبود 

بیمارستان ها
وی با بیان اینکه در زمینه تخت های عادی کمبودی 
بیشتر  که  است  این  مساله  گفت:  ندارد،  وجود 
امکانات  نیازمند  درمان  برای  کرونایی  بدحال  بیماران 
تهویه  دستگاه  و  ونتیالتور  مانند  ویژه  دستگاه های  و 
مکانیکی هستند که این امکانات تنها در تخت های 
ویژه بخش آی سی یو فراهم است و متاسفانه همیشه 
مواجه  یو  سی  آی  ویژه  تخت  کمبود  با  کشور  در 
از پیش  بوده ایم که این مساله در دوران کرونا بیش 

محسوس است.
نوربخش با اشاره به کمبود پرسنل درمانی به عنوان 
یکی دیگر از چالش های بیمارستانی گفت: البته سعی 
بیمار  به  بهترین خدمات  با وجود کمبودها،  می شود 
ارایه شود، به گونه ای که آمار فوتی ها و بهبودیافتگان 
تجربه  و  امکانات  به  توجه  با  تهران  دانشگاه های  در 
در  شهرها  سایر  به  نسبت  درمان  کادر  و  پرسنل 

وضعیت بهتری قرار دارد.
افزایش درگیری کادر درمان به کرونا

مدیر امور بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید 
اصول  رعایت  سطح  کاهش  از  انتقاد  ضمن  بهشتی 
افراد  از سوی  فاصله گذاری ها  و  حفاظتی  و  بهداشتی 
جامعه اظهارکرد: این مساله عالوه بر افزایش آمار ابتال، 
منجر به درگیری و ابتالی بیشتر کادر درمان شده که 
این مساله در کنار خستگی، فرسودگی و ازدحام کار 
پرسنل درمان بعد از پنج ماه خدمت رسانی، شرایط 

سختی را به بیمارستان ها و کادر درمان تحمیل کرده است.
علت  به  دانشگاه  درمان  کادر  از  نفر  فوت هفت 

ابتال به کرونا
به گفته وی از ابتدای شیوع کرونا، هفت نفر از کادر 
علت  به  بهشتی  پزشکی شهید  علوم  دانشگاه  درمان 
ابتال به کرونا فوت کرده  و حدود ۱۲۰۰ نفر نیز درگیر 

این بیماری شده اند.
ماسک  از  استفاده  اصل  متاسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
به عنوان ساده ترین راه برای پیشگیری از ابتال آنگونه 
که باید در جامعه رعایت نمی شود، گفت: کوچکترین 
ماه  پنج  طی  که  درمان  کادر  به  جامعه  افراد  کمک 
جان  سالمت،  از  و  کرده  خدمت  صادقانه  گذشته 
و  خستگی  دچار  امروز  و  گذشته   خود  خانواده  و 
ماسک،  از  استفاده  می تواند  شده،  باالیی  فرسودگی 
تجمعات  در  فاصله گذاری ها، عدم حضور  اصل  رعایت 
و اماکن عمومی، پرهیز از برگزاری و حضور در مراسم 
که  باشد  غیرضروری  مسافرت های  و  میهمانی ها  و 
شده  گرفته  شوخی  به  مردم  برخی  توسط  متاسفانه 

است و رعایت نمی شود.
نوربخش با بیان اینکه برخی سختی استفاده از ماسک 
و ناخوشایند بودن استفاده از آن در گرمای تابستان را 
بهانه می کنند، گفت: این افراد باید برای یک بار هم 
که شده خود را به جای کادر درمانی تصور کنند که 
وسایل  از  استفاده  به  مجبور  کار،  باالی  این حجم  با 
یکسره  لباس های  شیلد،  ماسک،  مانند  حفاظتی 
محافظتی و غیره هستند و باید به خاطر حفظ جان 
هموطنان خود این پوشش دشوار و شرایط ناخوشایند 

را تحمل کنند.
اطالعات نادرست فضای مجازی منجر به تحمیل 

بار مضاعف بر کادر درمان
و  اخبار  انتشار  به  نسبت  هشدار  با  ادامه  در  وی 
اطالعات نادرست و نامعتبر در فضای مجازی، اظهارکرد: 
متاسفانه برخی افراد با پیروی از این اطالعات نادرست 
متفرقه در فضای مجازی،  افراد  از سوی  منتشر شده 
و  نادرست  پیشگیری  به  نسبت  اینستاگرام  و  تلگرام 
خود درمانی اقدام می کنند که همین مساله منجر به 
بروز مشکالت جدی برای فرد و تحمیل بار مضاعف بر 

کادر درمان شده است.
و  مواد  مصرف  با  ایمنی  سیستم  تضعیف 

دخانیات
درباره  شده  منتشر  نادرست  مطالب  به  نوربخش 
مواد  یا  و  الکل  مصرف  پیشگیرانه  و  حفاظتی  تاثیر 
مخدر در برابر کرونا ویروس اشاره کرد و گفت: انتشار 
مخدر  مواد  و  الکل  درباره  نادرست  اطالعات  و  اخبار 
آمار  افزایش  به  منجر  غیرمجاز  سایت های  توسط 

مواد  از سوء مصرف  ناشی  فوتی های  و  مسمومیت ها 
شده است چراکه مصرف سیگار و مواد مخدر سیستم 
ایمنی بدن فرد را تضعیف و شرایط را برای ابتال و بروز 
شرایط حاد بیماری مهیاتر می کند عالوه بر آن پیروی 
از این اطالعات نادرست و بروز مشکل جدید در افراد بار 

تحمیلی بر کادر درمان را مضاعف کرده است.
افزایش آمار مراجعه بیماران بدحال و جوانان کرونایی

مراجعه  آمار  افزایش  به  اشاره  با  همچنین  نوربخش 
پیک  در  بیمارستان ها  به  جوانان  و  بدحال  بیماران 
و  خوددرمانی  متاسفانه  کرد:  اظهار  بیماری  جدید 
پیروی افراد از توصیه های غیرعلمی یکی از دالیل این 

مساله است.
وی با اشاره به نوپدید و ناشناخته بودن بیماری کووید 
با  مرتبط  توصیه های  و  مطالب  اینکه  بیان  با  و   ۱۹
این بیماری به مروز زمان تغییر کرده است و تکمیل 
تصور  ابتدا  در  نمونه  عنوان  به  اظهارکرد:  می شود، 
گرما،  شروع  با  که  بود  این  بر  محققان  و  دانشمندان 
اتفاق  این  متاسفانه  بیماری کمتر می شود که  شیوع 
نیفتاد و همین تصور غلط باعث بی خیالی مردم و در 

نتیجه افزایش آمار ابتال شد.
نقض ایجاد ایمنی دائمی در بهبودیافتگان کرونا

ابتال  که  می شد  تصور  ابتدا  در  گفت:  ادامه  در  وی 
ابتالی  برابر  در  ایمنی  ایجاد  به  منجر   ۱۹ کووید  به 
جدید  مراجعات  بررسی  حالی که  در  می شود  مجدد 
دو  حاضر  حال  در  است.  کرده  نقض  را  مساله  این 
اول  آمار  می شود؛  منتشر  بیمارستان ها  از  آمار  دسته 
مربوط به بستری های جدید یعنی افرادیست که برای 
بار اول به بیماری مبتال شده اند و دسته دوم مربوط 
فروردین  و  اسفند  در  بار  یک  که  است  بیمارانی  به 
مبتال شده اند و امروز مجددا با عالیم متفاوت و شاید 
شدیدتر کرونا به بیمارستان ها مراجعه کرده اند بنابراین 

و  درمان  کادر  آگاهی  نا  دلیل  به  صحبت ها  تغییر 
مسوولین نیست، بلکه مساله این است که روز به روز 
ناشناخته های بیماری بیشتر شده است و تجربه های 

جدیدی کسب می شود.
از افراد غیرمتخصص پیروی نکنید

مردم  که  کاری  بهترین  شرایط  این  در  وی،  گفته  به 
را  علمی  اخبار  که  است  این  دهند  انجام  می توانند 
غیرمتخصص  افراد  از  و  کنند  دنبال  معتبر  منابع  از 
پیروی نکنند و تنها چند اصل مهم پیشگیری یعنی 
پوشیدن ماسک، رعایت فاصله گذاری، شست و شوی 
مداوم دست ها و عدم حضور غیرضروری در تجمعات 

را رعایت کنند.
در  خاصی  شرایط  امروز  اینکه  بر  تاکید  با  نوربخش 
باید حساسیت ها  مردم  گفت:  جوامع حکمفرماست، 
را درک کنند و کرونا را جدی بگیرند. در همین راستا 
ارتقای  در  رسانه ها  تاثیرگذار  و  مهم  نقش  نمی توان 
اصول  رعایت  افزایش  جامعه،  سالمت  سواد  سطح 
نادیده  را  آگاهی ها  ارتقای  و  فرهنگسازی  و  بهداشتی 

گرفت.
مدیر امور بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی در خاتمه با استقبال از تشبیه کادر درمان به 
تاکید کرد:  از سوی هموطنان  زمان جنگ  رزمندگان 
البته در این میان یک اشکال وجود دارد و آن تفاوت 
میان رفتار مردم در آن زمان و امروز است. به عبارت 
و  پوشش  و  اعتقاد  هر  با  مردم  زمان جنگ  در  دیگر 
فرهنگی تمام تالش خود را برای کمک به خط مقدم 
جبهه به کار می گرفتند ولی متاسفانه امروز برخی از 
هموطنان ما نه تنها به کادر درمان کمکی نمی کنند 
بلکه با عدم رعایت اصول ساده بهداشتی مانند رعایت 
اصل فاصله گذاری و زدن ماسک، بار تحمیلی بر کادر 

درمان را مضاعف می کنند

بعد  که  عاشقی  جوان  نوشت:  شرق  روزنامه 
عالقه اش  مورد  دختر  از  منفی  پاسخ  شنیدن  از 
نتوانست او را فراموش کند، وقتی برای گفت و گوی 
کرده  ازدواج  او  شد  متوجه  رفت،  دختر  با  دوباره 
ربوده شدن  و  درگیری  باعث  موضوع  همین  است 

جوان عاشق شد.
پلیس  مأموران  به  قبل  سال  یک  جوانی  مرد 
شکایت کرد و مدعی شد از سوی دو مرد و یک 
زن جوان دزدیده شده است. او که در بیمارستان 
بستری بود، گفت: مدتی قبل عاشق دختر جوانی 
شدم و تصمیم گرفتم با او ازدواج کنم. وقتی به 
خواستگاری رفتیم بحثی بین مادر من و خانواده 
دختر پیش آمد و باعث شد مراسم خواستگاری 

به هم بخورد و میترا پاسخ منفی به من داد.
زندگی  او  بدون  و  فراموش  را  میترا  نتوانستم 
کنم تا اینکه تصمیم گرفتم خودم سراغ خانواده 
میترا بروم و با آنها صحبت کنم. به میترا گفتم 

را  مادرم  موضوع  و  کنم  ازدواج  تو  با  می خواهم 
هم خودم حل می کنم اما قبول نکرد و بعد هم 
گفت با کسی نامزد کرده است. او راست می گفت؛ 
در خانه شان  نام سینا  به  مردی جوان  دیدم  من 
نشسته است. برادر میترا هم در خانه بود. من از 
از دستم  نهایت کاری  اما در  میترا گله مند شدم 
برنمی آمد و به خانه برگشتم. حال روحی خوبی 
نداشتم و بیشتر روز را برای خودم راه می رفتم تا 
خیابان  در  داشتم  که  همین طور  روز  یک  اینکه 
قدم می زدم، میترا و برادرش و نامزدش سینا من 
کتکم  شدت  به  و  کردند  ماشین  سوار  زور  به  را 
زدند. سهراب در ادامه گفت: من خیلی حالم بد 
که  بستری شدم  بیمارستان  در  چندروزی  و  بود 
مدارک آن را هم در پرونده قرار می دهم. به همین 
این  با شکایت  با تأخیر شکایت کردم.  دلیل هم 
جوان، میترا، نامزد و برادرش بازداشت شدند. آنها 
به ضرب و جرح مرد جوان اعتراف کردند اما گفتند 

ربایشی در کار نبوده است.
من  خواستگاری  به  سهراب  وقتی  گفت:  میترا 
که  کرد  توهین  و  بدرفتاری  آن قدر  مادرش  آمد 
و  افتاد  اتفاقی  چه  متوجه شد  هم  سهراب  خود 
توجه  با  کرد.  عذرخواهی  من  از  او  شد.  ناراحت 
بخواهیم  ما  اینکه  داشت  مادرش  که  رفتاری  به 
نبود.  امکان پذیر  کنیم،  شروع  را  مشترک  زندگی 
من به خواستگاری پاسخ منفی دادم و بعد هم با 
یکی دیگر از خواستگارانم ازدواج کردم اما سهراب 
مرا  گفت  او  آمد.  من  سراغ  دوباره  و  ناراحت شد 
دوست دارد، من هم گفتم با سینا نامزد کرده ام و 
دیگر نمی خواهم او را ببینم اما سهراب عصبانی 
را  من  و  کرد  حمله  نامزدم  و  برادرم  به  او  شد؛ 
خانه  از  را  او  اینکه  برای  هم  ما  و  زد  کتک  هم 
بیرون کنیم، مجبور شدیم کتکش بزنیم اما او را 

ندزدیدیم و این تهمت است.
شده  آزاد  وثیقه  قرار  با  متهم  سه  درحالی که 

کیفری  دادگاه  به  رسیدگی  برای  پرونده  بودند، 
پای  ارسال شد. متهمان  تهران شعبه ۱۲  استان 
او  شد.  حاضر  نیز  شاکی  و  رفتند  محاکمه  میز 
خواستگاری  جلسه  در  مادرم  دارم  قبول  گفت: 
اما  داد  منفی  پاسخ  میترا هم  و  کرد  بدی  رفتار 
این موضوع دیگر ربطی به اینکه من را بربایند و 
کتک بزنند نداشت. آنها بی دلیل من را دزدیدند 
و من شکایت دارم. در ادامه متهمان یک به یک 
و  اتهام ضرب  فقط  آنها  گرفتند؛  قرار  جایگاه  در 
این حرف درست  گفتند:  و  کردند  قبول  را  جرح 
نیست. ما سهراب را به خانه نیاوردیم؛ او خودش 
به خانه ما آمد و وقتی که دید میترا ازدواج کرده 
است و دیگر ممکن نیست پیش او برگردد، دعوا 
و درگیری به راه انداخت که چرا این اتفاق افتاده 

است و ما هم از خودمان دفاع کردیم.
با پایان جلسه دادگاه، قضات برای تصمیم گیری 

در این خصوص وارد شور شدند.

شکایت خواستگار شکست خورده از دختر جوان

ماجرای قتل پسر ۹ساله 

در مسیر عروسی

بدون صاحب، در حوالی دماوند  برای کشتن سگ های  مرد  شلیک 
حادثه تلخی را رقم زد. گلوله شلیک شده به پسربچه ای که ترک موتور 
پدرش نشسته بود برخورد کرد و سینه اش را شکافت. با مرگ پسر ۹ 

ساله، پلیس مرد تیرانداز را شناسایی و دستگیر کرد.
سکانس اول

ابوالفضل لباس های پلو خوری اش را پوشید و جلوی آینه خودش را 
برانداز کرد و چرخی زد. یقه اش کمی خراب شده بود ، آن را درست 
کرد و الیکی در آینه به خودش داد و مقابل در ایستاد تا پدر هم آماده 
شود. به آشپزخانه رفت و دستمالی برداشت و شروع به برق انداختن 
کفش هایش کرد. بعد از مدت ها خانه نشینی برای کرونا باالخره جشن 
عروسی در میان طایفه به پا شده بود و می توانست دوباره با بچه های 

فامیل بازی کند.
کفش هایش را به پا کرد. چند بار پدر و مادرش را صدا کرد .»بیایید 
دیگه خسته شدم . شب شد . پس چرا لفتش می دید.« پدر با لباس 
به  نگاهی   . آمد  بیرون  اتاق  از  پوشید  می  مهمانی  موقع  که  هایی 
پسرش انداخت. ابوالفضل برای خودش مردی شده بود. به میز چوبی 
کنار دستش چند ضربه زد و در حالی که کمربندش را می بست گفت: 

»هزارماشاا...، االن حرکت می کنیم. عجله نکن . به موقع می رسیم.«
پدر ، ابوالفضل را روی باک موتور نشاند و راهی جشن عروسی شدند.

سکانس دوم
میالد می خواست استراحت کند و صدای واق واق سگ ها در مقابل 
باغ کالفه اش کرده بود. چند وقتی می شد که اطراف ویال ، پاتوق سگ 
های ولگرد شده بود. چند بار دنبالشان کرده بود اما انگار بازی شان 
گرفته بود و بعد از بازگشت میالد به ویال دوباره سر و کله شان پیدا می 
شد و صدایشان را روی سرشان می انداختند. میالد در حالی که زیر 
لب غرغر می کرد به سمت انباری رفت .: »با من لج می کنید. اشکالی 

نداره. خودتان خواستید... به مفت خوری عادت کردید...«
انباری بیرون آمد. آن را مسلح کرد و در  اسلحه اش را برداشت و از 
بی  به سمت سگ  را  لوله  زد.  زانو  زمین  روی  نشود  دیده  که  جایی 
صاحب گرفت و نفسش را در سینه حبس کرد. انگشت را روی ماشه 

گذاشت و آن را چکاند.
سکانس سوم

ابوالفضل ترک موتور پدر شعر می خواند و غرق در شادی کودکانه اش 
بود که ناگهان ساکت شد و روی دسته موتور افتاد. پدر به سختی موتور 
را کنترل کرد تا زمین نخورند. موتور را روی جک یک طرفه گذاشت و 
دو طرف شانه پسرکش را گرفت و بلند کرد. حس کرد دستانش گرم 
شد. به دستانش نگاه کرد ، مثل روزهایی که با ابوالفضل می رفتند 
شاتوت خوری ، قرمز شده بود. سینه پسرش شکافته بود و لباس سفید 
ابوالفضل به قرمزی می رفت. پسرک ترسیده بود و به سختی نفس می 
کشید. »نترس بابا چیزی نیست . خوب می شی االن می رسونمت 
درمانگاه ...بابا طاقت بیار« با یک دست پسرک را در آغوش گرفته بود و 
با دست دیگر دسته گاز موتور را می چرخاند. انگار موتور می خواست 
ناجی پسرک باشد و با سن باالیش مثل موتوسیکلتی صفر می گازید 
وقتی به درمانگاه رسیدند، ابوالفضل را به اتاق احیا بردند امادیر شده بود 
و پزشکان بعد از تالش زیاد گفتند خونریزی زیاد بوده و تالش هایشان 

بی فایده ماند.
سکانس چهارم

سمند پاسگاه با چراغ گردان آژیر کوتاهی کشید تا جمعیت را بشکافد 
و به محل تیراندازی برسد. اهالی روایت های متفاوتی برای این ماجرا 
داشتند. برخی می گفتند ابوالفضل قربانی کینه شده و عده ای دیگر 
تیراندازی اشتباهی را علت حادثه می دانستند. آن طور که سرهنگ 
کند؛  می  روایت  دماوند  شهرستان  انتظامی  فرمانده  فاضلی  حسین 
ماموران با بررسی مسیر شلیک به باغی در آن منطقه رسیده و متهم 
را شناسایی و دستگیر کردند. متهم به قتل پسر بچه ۹ ساله اعتراف 
کرد و مدعی شد ، قصد کشتن سگ های بدون صاحب اطراف ویال را 
داشته که گلوله اشتباهی به پسر بچه اصابت کرده و جان باخته است.
به گفته فرمانده انتظامی شهرستان دماوند، متهم بعد از این تیراندازی 
با کمک دوستش اسلحه را همراه هفت فشنگ مخفی می کند که با 

اعترافش پیدا شد.
سکانس آخر

ظهر دو شنبه ۲۲ تیر ماه ،روستای محل حادثه ، در نزدیکی شهر 
دماوند. عکس ابوالفضل بر روی بنری در ورودی روستا خودنمایی می 
کند. از اهالی سراغ خانواده اش را می گیرم. می گویند ، اینجا نگهبان 
بودند و چندی روزی هست آنها را ندیده اند. با کمک یکی از همبازی 
های ابوالفضل ، خانه شان را پیدا می کنم اما کسی در را باز نمی کند. 
دوست ابوالفضل می گوید: کسی که شلیک کرده از شهر دیگری به 
اینجا می آمد. آن روز ابوالفضل در حال رفتن به عروسی بود و روی باک 

موتور پدرش نشسته بود که گلوله به سینه اش خورد.
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دویدن چه زمانی 

بالی جان می شود؟ 
سرویس ورزشی کرمان امروز

 

افتد که بیش از حد به خودتان  اتفاق می  صدمات دویدن معموال وقتی 
فشار آورید که ١٠ مورد آن مهم و نیازمند درمان است.

به گزارش ایسنا، با شیوع مجدد کرونا ویروس و همچنین در زمان خروج 
از قرنطینه، یکی از  بهترین فعالیت ها، دویدن است؛ دویدن را می توان 
به تنهایی و در جاهایی که تراکم جمعیت کمی دارد انجام داد و در عین 
حال هم ورزش و هم فاصله اجتماعی را رعایت کرد. با توجه به مدت نسبتا 
طوالنی پرهیز از فعالیت های بیرون از منزل و کاهش قابل توجه آمادگی 
در  وزن  احتمالی  افزایش  و  اسکلتی(  عضالنی،  عروقی،  )قلبی،  جسمانی 
مدت قرنطینه، باید بیشتر احتیاط کنید تا دچار آسیب یا عارضه ورزشی 

نشوید.  
آسم  یا  فشارخون  دیابت،  عروقی،  قلبی،  شده  شناخته  بیماری  به  اگر 
مبتال هستید، در مورد شروع ورزش با پزشک خود مشورت کنید و برای 
پیشگیری از ١٠ صدمه رایج عضالنی اسکلتی ناشی از دویدن، باید موارد 
متعددی را رعایت کنید. بر اساس مطلبی که از سوی فدراسیون پزشکی 
به  از دویدن  ناشی  ایسنا قرار گرفته است آسیب های  ورزشی در اختیار 

شرح ذیل است.
زانو

که  افتد  می  اتفاق  وقتی  معموال  و  است  مصرفی  بیش  رایج  یک صدمه 
کشکک زانو در موقعیت مناسب قرار نگرفته باشد. به مرور زمان، غضروف 
پشت کشکک دچار سایش می شود و ممکن است حوالی کشکک احساس 
درد کنید؛ به خصوص وقتی از پله باال و پایین می روید یا وقتی حرکت 
اسکات انجام می دهید، یا زمانی که با زانوی خم شده برای مدت طوالنی 

می نشینید.  
شکستگی تنشی

 یک ترک کوچک در استخوان است که موجب درد و حس ناخوشی می 
شود و به طور تیپیک در ناحیه ساق و کف پای دوندگان بروز پیدا می کند 
و معموال به علت ورزش شدید پیش از آمادگی بدنی کافی اتفاق می افتد. 
درد با فعالیت بدتر شده و  تنش مداوم روی استخوان موجب آسیب جدی 

تر می شود از سوی دیگر درد با استراحت بهبود می یابد.
درد جلوی ساق پا

درد در قسمت قدامی یا داخلی ساق پا در طول استخوان درشت نی است. 
این درد در مواقعی که به سرعت برنامه تمرینی خود را تغییر می دهید، 
شایع است و به طور مثال زمانی اتفاق می افتد که طوالنی تر می دوید 
یا تعداد روزهای دویدن را افزایش می دهید. باید توجه داشته باشید که 
درمان این درد شامل استراحت، ورزش های کششی و بازگشت آهسته به 

ورزش پس از چند هفته پروسه ترمیم است.
تاندینوپاتی آشیل

آشیل، تاندون بزرگی است که عضالت پشت ساق پا را به پاشنه متصل می 
کند. التهاب تاندون آشیل موجب درد و سفتی در ناحیه تاندون می شود، 
به خصوص صبح ها با فعالیت این اتفاق بیشتر رخ می دهد ی معموال 
به علت فشار مکرر روی تاندون اتفاق می افتد. افزایش بیش از اندازه زمان 
دویدن می تواند موجب این مسئله شود و سفتی عضالت پشت ساق پا 
هم یکی از عوامل است و درمان آن با استراحت، سرد کردن، کشش عضالت 

پشت ساق پا کشیدگی عضله حاصل  می شود.
پارگی عضله 

پارگی کوچک در عضله یا اصطالحا استرین عضله است و معموال به علت 
کشش بیش از اندازه یک عضله ایجاد می شود. با کشش بیش از اندازه 
عضله  کشیدگی  کنید.  احساس  را  آن  پارگی  هنگام  است  ممکن  عضله، 
به شکل شایعی عضالت همسترینگ، چهارسر رانی، عضالت پشت ساق 
پا و کشاله ران را درگیر می کند و بهترین راه حل برای درمان آن شامل 

استراحت، سردکردن، فشار و باالنگه داشتن عضو است.  
پیچ خوردگی مچ پا

این آسیب کشش یا پارگی ناگهانی رباط های حول مفصل مچ پا را شامل 
می شود. معموال وقتی اتفاق می افتد که پا به سمت داخل پیچیده می 
شود، اما پیچ خوردگی ها معموال با استراحت، سرما، فشار و باالبردن عضو 

آسیب دیده بهتر می شوند.  
فاسئیت کف پایی

التهاب فاسیای کف پایی را فاسئیت کف پایی می گویند و نوار ضخیمی 
از بافت در کف پا است که از مچ پا تا انگشتان امتداد دارد.  افرادی که 
دچار سفتی عضالت پشت ساق پا هستند یا قوس کف پایی تشدید شده 
دارند بیشتر مستعد فاسئیت پالنتارند، اگرچه فاسئیت پالنتار با فعالیت 
زیاد ارتباط دارد اما ممکن است عالئم بدون هیچ علت واضحی شروع شود و 
درمان آن از طریق کشش عضالت خلف ساق، استراحت، سرمادرمانی پاشنه 
پا و  پوشیدن کفش مناسب در همه وقت )حتی در خانه( اتفاقی می افتد.

نشانگان نوار ایلیوتیبیال
این سندروم در قسمت بیرونی زانو ایجاد می شود. نوار ایلیوتیبیال، رباطی 
است که در موازات بیرونی ران از باالی هیپ تا بیرون زانو امتداد می یابد. 
سندروم نوار ایلیوتیبیال وقتی ایجاد می شود که این رباط ضخیم شده و 
روی زانو اصطکاک و به دنبال آن التهاب ایجاد کند و درمان آن شامل کم 

کردن ورزش، گرما و کشش پیش از ورزش و نیز سرما بعد از ورزش است.
تاول

کیسه های پرشده از مایع در سطح پوست هستند و به علت اصطکاک 
بین کفش، جوراب و پوست ایجاد می شوند.  برای پیشگیری از تاول، کفش 
های جدید را تدریجی استفاده کنید، جوراب دوالیه بپوشید و روی نواحی 

در معرض تاول، وازلین بمالید.
آسیب های وابسته به دما و نور خورشید 

گرمازدگی،  گرمایی،  خستگی  سوختگی،  آفتاب  شامل  ها  آسیب  این 
پوشش  با  توانید  می  و  شود  می  بدن  حرارت  درجه  افت  و  سرمازدگی 
موارد  این  از  ضدآفتاب  از  استفاده  و  بدن  کافی  هیدراتاسیون  مناسب، 

پیشگیری کنید. 

همایش ملِی علمی ـ کاربردی در فوتبال، پایان 
سال ۹۹ به میزبانی هیات فوتبال استان کرمان 

برگزار می شود.
کمیته  رئیس  امیرسیف الدینی  محمدرضا 
آموزش هیات فوتبال استان کرمان در گفت و گو 
خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با 
علمی  ملِی  برگزاری همایش  از  کرمان،  از  جوان 
فوتبال  میزبانی هیات  به  فوتبال  در  کاربردی  ـ 
استان کرمان در پایان سال ۹۹ خبر داد و گفت: 
در این زمینه چارتی تدوین شده که در جلسه با 
دوستان هیات فوتبال، این چارت مصوب شد تا 

کار ها بر اساس آن پیش برود.
او افزود: تا پایان سال، یک سری مقدمات از جمله 
هماهنگی هایی با اداره کل ورزش و جوانان استان 
و فدراسیون فوتبال و تعیین مشاور علمی، دبیر 

اجرایی و دبیر علمی نیاز است صورت بگیرد.
امیرسیف الدینی تصریح کرد: برای مشاور علمی 
همایش با دکتر احسانی که با فدراسیون فوتبال 
دانشگاه های  مدرسین  از  یکی  و  دارند  همکاری 
این  به تجربیاتی که در  با توجه  کشور هستند 
خواهیم  جلسه  آینده  هفته  در  دارند،  بخش 

داشت.
تدوین  جلسه  در  که  برنامه هایی  کرد:  بیان  او 
پیشنهادات  این  شد،  صحبت  آن ها  به  راجع  و 
تصویب  صورت  در  و  می شود  اعالم  وی  خدمت 
در  ماه  مرداد  ابتدای  از  را  کار  شدن،  نهایی  و 

جلسات مشخص و مدون خواهیم داشت.
استان  فوتبال  هیئت  آموزش  کمیته  رئیس   
کرمان گفت: طبق چارتی که تدوین شده، قرایی 
دکتر  همایش،  رئیس  عنوان  به  هیات  رئیس 
دادگر  و  همایش  علمی  دبیر  عنوان  به  جابری 

دبیر  عنوان  به  عنوان  به  فوتبال  هیات  دبیر 
اجرایی همایش است.

برگزار  که  جلسه ای  در  افزود:  امیرسیف الدینی 
کار های  و  چارت  مختلف  شاخه های  درباره  شد، 
قرار  و  بگیرد، صحبت  باید صورت  که  مختلفی 
هم  با  اجرایی(  و  )علمی  همایش  دبیر  دو  شد 
بتوانند  تا  باشند  داشته  را  هماهنگی ها  یکسری 
را  افراد  و  خودشان  مجموعه  زیر  کمیته های 
به  مرحله  را  برنامه ها  بتوانیم  تا  کنند  مشخص 

مرحله پیش ببریم.
او تصریح کرد: باید یک برآورد مالی در ارتباط با 
بحث اجرای همایش در جلسه ای که هفته اول 
مرداد ماه خواهیم داشت، صورت گیرد و در این 
زمینه صحبت، بحث و تبادل نظر شود تا ببینیم 
به چه شکل می توانیم هزینه های این همایش را 

تامین کنیم.
این  بر  قرار  البته  کرد:  بیان  امیرسیف الدینی 
از استان  از خارج  یا  از داخل  شد، یک اسپانسر 
مسئوالن  طریق  از  دارد  وجود  که  ارتباطاتی  با 
هیات فوتبال جذب شود تا بتوانیم این هزینه ها 

را پوشش دهیم.
 رئیس کمیته آموزش هیات فوتبال استان کرمان 
گفت: در عین حال در ارتباط با مهمانان ویژه ای 
سخنرانان  عنوان  به  همایش  این  برای  باید  که 
چون  منتهی،  شد،  صحبت  شوند،  دعوت  ویژه 
هنوز نهایی نشده اسم نمی بریم، تا صحبت های 
اگر  و  بگیرد  دبیر صورت  دو  از طریق  مقدماتی 

نهایی شد، خدمت عزیزان رسانده شود.
در  همایش  این  اینکه  اعالم  با  امیرسیف الدینی 
افزود:، چون  می شود،  تعیین  و  تدوین  محور   ۵

موضوع اصلی ما فوتبال است در بخش علمی 
عنوان  به  فوتبال  در  آسیب شناسی  همایش، 
بخش نخست، بخش دوم توانبخشی و اصالحی 
فوتبال،  در  تمرین  علم  سوم  بخش  فوتبال،  در 
بخش چهارم مدیریت در فوتبال و بخش پنجم 

شامل نشست تخصصی در فوتبال است.
او تصریح کرد: در چهار بخش نخست، مقاالت 
علمی که شرکت کنندگان کار کرده اند را ارسال 
صورت  در  و  می شود  داوری  آثار  که  می کنند، 
حضور  سخنران  عنوان  به  کننده  شرکت  تایید، 
تبادل  و  زمینه صحبت  این  در  و  می کند  پیدا 

نظر می شود.
که  پنجم  بخش  کرد:  بیان  امیرسیف الدینی 
این  بر  قرار  است،  فوتبال  در  تخصصی  نشست 
از متخصصین  نفر  تا ۶  بین ۵  بتوانیم  تا  شده 
فوتبال که هم از نظر علمی در سطح اول کشور 
باشند و هم از نظر تجربی و عملکردی اکنون در 
تجربیات  بتوانند  و  باشند  داشته  فوتبال حضور 
خودشان را چه در بحث فنی و تکنیکی و چه 
علمی در اختیار جامعه فوتبال استان کرمان یا 
جامعه  این  کنیم،  استفاده  دهند،  قرار  مدعوین 
مدیران  و  مربیان  ورزشکاران،  شامل  می توانند 
کار  می تواند  که  باشند  کرمان  استان  فوتبالی 

نویی باشد تا همه بتوانند استفاده کنند.
کمیته های  است  نیاز  اینکه  به  اشاره  با  او 
مختلفی در زیرمجموعه دبیران علمی و اجرایی 
همایش، بر اساس چارت تعیین شوند، افزود: با 
برنامه ریزی های این دو دبیر، بخش های مختلف 
همایش از دبیرخانه گرفته تا کمیته های فناوری، 
روابط عمومی، حمل و نقل، اسکان، تغذیه و ... 

تشکیل خواهند شد.

متخلف  دستگیری  از  انار  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
حرفه ای زنده گیری حیوانات و پرندگان وحشی به وسیله یگان 

حفاظت محیط زیست این شهرستان خبر داد.
جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس  شجاعی  احمد  کرمان  از 
و  حیوانات  انواع  گیری  زنده  متخلف  یک  گفت:  انار  شهرستان 

پرندگان در حوزه  شهرستان  انار دستگیر شد.

قطعه  پرنده شامل چهار  قطعه  تعداد هفت  متخلف  از  افزود:  او 
حیوانات  زنده گیری  تله  دو  همراه  به  تیهو  قطعه  سه  و  کبک 
حفاظت  اداره  رئیس  شد.  ضبط  و  کشف  تبانچه  قبضه  یک  و 
محیط زیست شهرستان انار بیان کرد: در این راستا پرونده قضایی 

تشکیل و متهم به همراه پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان انار تصریح کرد: 
ممنوع  و صید  قوانین شکار  گیری حیوانات وحشی طبق  زنده 

است و نظر به روش تله گذاری و زنده گیری حیوانات وحشی، 
قرار  خطر  معرض  در  را  موجودات  نسل  و  منطقه  بوم  زیست 

می دهد بنابراین این عمل جرم محسوب می شود.
برابر  شجاعی گفت: میزان ضرر و زیان هر قطعه کبک و تیهو 
آخرین مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست ۳٠٠ هزار تومان 
تعیین شده است و در خصوص آالت و ادوات مکشوفه از جنبه 

کیفری با متهم برخورد قضایی خواهد شد.

کرمان میزبان همایش ملِی علمیـ  کاربردی در فوتبال می شود

دستگیری متخلف زنده گیری حیوانات و پرندگان

از  ایمنی شهرداری کرمان  سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
برق گرفتگی مرد ۴٠ ساله بر باالی ترانس برق با ۶٠ درصد سوختگی 
خبر داد. به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
و  نشانی  آتش  از کرمان، محمد رسول جهانشاهی سخنگوی سازمان 
 ۴٠ فردی  ماه  تیر   ۲۳ گفت: صبح  کرمان   شهرداری  ایمنی  خدمات 

ساله در میدان پژوهش ابتدای بلوار هشت بهشت اقدام به باال رفتن از 
ترانس برق می کند و به محض رسیدن به ترانس برق فشار قوی دچار 

برق گرفتگی می شود.
این حادثه در ساعت ۸ و ۲۵ دقیقه به سامانه ١۲۵ سازمان  افزود:  او 
آتش نشانی اطالع داده شد که سریعا نجاتگران سازمان آتش نشانی و 

یافته و پس  ایستگاه های ۹ و ۳ در محل حضور  از  ایمنی  خدمات 
از قطع جریان برق فرد حادثه دیده را به سطح زمین منتقل کرده و 

تحویل امدادگران اورژانس حاضر در محل دادند.
دیده  فرد حادثه  کرمان،  اورژانس  گزارش  کرد: طبق  بیان  جهانشاهی 

دچار ۶٠ درصد سوختگی از نوع درجه سه شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بم از مصدومیت یک سارق کابل برق 
در اثر برق گرفتگی حین سرقت خبر داد.

از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان، سرهنگ اکبر نجفی، فرمانده انتظامی شهرستان بم گفت: 
در پی اطالعات رسیده مبنی بر یک مورد برق گرفتگی در یکی از 

مناطق شهرستان بم در اسرع وقت، ماموران گشت کالنتری ١١ این 
فرماندهی به محل حادثه اعزام شدند.

 او افزود: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد این سارق، حین 
سرقت کابل برق فشار قوی در اثر برق گرفتگی از باالی دکل  برق 

به پایین پرتاب و به شدت مصدوم شده است.

بیمارستان منتقل شده  به  این سارق  بیان کرد:   سرهنگ نجفی 
است. 

او از شهروندان خواست در صورت مشاهده افرادی که از تیر برق باال 
می روند و یا در صورت قطع ناگهانی برق در منطقه، بدون وقت با 

پلیس ١١٠  تماس گرفته و موضوع را اعالم کنند.

سوختن مرد ۴۰ ساله بر روی ترانس برق

برق، سارق را دستگیر کرد
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چشم انداز پیش روی مسکن در اقتصاد ایران

سرویس اقتصادی کرمان امروز

محمد حسین شریف زادگان؛ استاد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 
منطقه ای دانشگاه شهیدبهشتی به موضوع نقش و جایگاه مسکن در 
اقتصاد ایران و چشم انداز پیش روی آن پرداخته که در ادامه متن 

کامل آن را می خوانید.
ایران  در  مسکن  و  جمعیت   ١٣٩٥ سال  سرشماری  اولیه  اعالم 
نشان دهنده ٢,٥٨٧,٦٠٧ واحد خالی )معادل ٢,٥٨   میلیون واحد( و 

نشانگر یکی از مصادیق شاخص های کالن اقتصاد ایران است.
١-در حالي ٢,٥   میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد 
به  پاسخ گویی  برای  واحد مسکونی  میلیون  تا ١.٥    به یک  ایران  که 
شده  اند،  یافته   تشکیل  جدیدا  که  خانوارهایی  برای  مؤثر  تقاضای 
در  مسکن  استهالک  و  دهند  تغییر  را  خود  مسکن  باید  که  کسانی 

ایران، احتیاج دارد.
٢- تحقیقات دقیقی نشده است ولی به قرینه سایر بررسی ها اغلب 
این واحدهای مسکونی برای پاسخ گویی به تقاضای مؤثر جامعه نیست 
و به عنوان کاالی مبادله ای عمل می کند و عمال اقتصاد مسکن را به 
سوی اقتصاد سوداگرانه و صرفا سودآوری بدون تولید مولد که نتایج 
سرمایه گذاری در این حالت موجد توسعه اقتصادی نمی شود، سوق 

می دهد.
٣- با احتساب متوسط صد متر زیربنا و ٧٠٠   هزار تومان قیمت هر 
قیمت خانه های خالی،  تومان کل  و دالر سه هزار و ٧٠٠  مترمربع 
برابر  شش  تقریبا  معادل  که  شد  خواهد  تومان  میلیارد  هزار       ١٨١

عملکرد بودجه عمرانی کشور در یک سال است و معادل حدودی ٥٠   
میلیارد دالر خواهد بود و اگر تولید ناخالص ملی کشور را حدود ٤٠٠   
میلیارد دالر فرض کنیم، این خانه ها معادل ١٢ درصد GDP کشور 

خواهد شد.
٤- اغلب این واحدها به ویژه در شهر تهران با وام های سنگین بانکی 
حبس  مصادیق  از  یکی  و  است  شده  ساخته  بزرگ  مجتمع های  در 
سرمایه و عاملی برای ضرر و زیان بانک های وام دهنده تلقی می شود. 
)طبق گزارش های رسمی، بانک ها بین ٥٠ تا ٨٠ درصد از منابع خود 
را نمی توانند به گردش درآورند و عمال راکد مانده که یکی از دالیل 

آن حبس سرمایه در مسکن ناتمام یا غیرقابل فروش است(.
ولی  می کند  کمک  کشور  اقتصاد  به  ساخت  طول  در  مسکن   -٥
که  تولیدی  واحدهای  و  کارخانجات  ساخت  برخالف  ساخت  از  بعد 
کاال و منافع اقتصادی براي جامعه ایجاد می کنند؛ صرفا تولید منافع 
سالم  اقتصادهای  در  به همین دلیل  غیرمولدند.  و  داشته  اجتماعی 
پرداختن به مسکن بسیار محدود است و سهم آن در سرمایه گذاری 
رکود  حالت  در  که  زمانی  مگر  کند  تجاوز  درصد   ٢٠ از  نباید  ثابت 
به عنوان محرک اقتصاد آن هم به طور موقتی عمل می کند. متأسفانه 
خود  به  را  کشور  ثابت  سرمایه  از  مهمی  بخش  مسکن  ایران  در 

اختصاص داده که چندین برابر سهم الزم است.
 ١٢ و  واحد  میلیون   ٢,٥ مقدار  به  خالی  خانه های  وجود  بنابراین 
در  نقدینگی عظیم کشور  ورود  نشان می دهد  GDP کشور  درصد 
و خدمات صرفه های الزم  و صنعت  مثل کشاورزی  مولد  بخش های 
اقتصادی را نداشته و به سوی بخش غیرمولد مسکن سرازیر شده و 
با اشباع این بخش و از سوی دیگر پایین آمدن قدرت خرید مردم به 
خاطر مشکالت رکود اقتصادی مازاد عرضه خود را به شکل خانه های 

خالی نشان داده است.

البته همه ماجرا این نیست، عرضه کنندگان دچار اشتباه بزرگی در 
تشخیص تقاضای مسکن در شرایط تحوالت اقتصادی ایران شده اند 
و کاالیی را برای قشری از جامعه که طبقات متوسط به باال را شامل 
می شوند، تولید کرده اند که قادر به خرید این کاال نیستند ولی این 
درحالی است که تقاضاکنندگان مؤثر و واقعی جامعه نمی توانند این 
کاالی  گران و نامناسب با قدرت خرید خود را بخرند و عمال گروه های 
هدف تقاضا به اشتباه تشخیص داده شده و تغییرات اقتصادی نیز به 
آن کمک کرده است. البته شاید بتوان گفت هم کشش تقاضا و هم 
تحوالت  به خاطر  میان  این  در  قیمت  عالمت  اثر  در  عرضه  کشش 

اقتصادی دچار خلل شده اند.
بخش  مسئوالن  و  بانک ها  کشور،  اقتصادی  سیاست گذاران   -٦
در کشور  روند مسکن سازی  که  کنند  توجه  امر  این  به  باید  مسکن 
نشان دهنده انحراف بزرگی در سرمایه گذاری ملی در بخش غیرمولد و 
اتالف سرمایه های ملی و منابع بانکی است و باید با اتخاذ سیاست های 
مناسب جهت گیری آن به سمت اقتصاد مولد را آن هم با ابزارهای پویا 

و سیاست های تشویقی اصالح کنند.
اقتصاد  از  متأثر  و عمدتا  نیست  ٧- بخش مسکن، بخش مستقلی 
تامی در سرنوشت آن  تأثیر  این بخش  کالن کشور است و عملیات 
ندارد. بنابراین رسیدگی به امر مسکن در کشور تنها نمی تواند در یک 
وزارتخانه مورد رسیدگی قرار گیرد و مستلزم سیاست گذاری در ستاد 
عالی دولت یعنی وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و 

بانک مرکزی و نهایتا شورای اقتصاد است.
٨- در ایران بیش از ١٥ نوع سیاست مسکن که بعضا در یک راستا 
نبوده  اند از سال ١٣٥٧ تا به حال به اجرا درآمده است یعنی به طور 
و  تدوین  دولت ها  سوی  از  سیاست  نوع  یک  سال   ٢,٥ هر  متوسط 
به  حداقل  که  نارسایی هایی  از  بسیاری  است.  شده  گذاشته  اجرا  به 

بخش مسکن مربوط است، ناشی از آشفتگی در درون بخش مسکن 
است، مسکن مهر یکی از نارساترین انواع سیاست گذاری هاي مسکن 
بوده که عالوه بر اینکه طبق تحقیقات انجام شده تقاضای دهک های 
نارسایی های جدی  تا پنجم کم درآمدها را پوشش نداده، دارای  اول 
برنامه ریزی شهری و مسکن بوده و با استقراض از منابع بانک مرکزی 
موجب ٣٠ درصد از تورم ایجادشده در دولت دهم بوده است. مشکالت 
و نارسایی های ناشی از اجرای مسکن مهر حتی در دولت های بعدی 
نیز ادامه دارد. ولی دولت یازدهم اگرچه اخیرا بحث مسکن اجتماعی 
را مطرح می کند عمال سیاست اجرائی در بخش مسکن مهر و تقویت 
به طور  تکمیل مسکن  به  و  نکرد  ارائه  را  این بخش  منبع  تجهیز  و 
عمومی می پردازد. به نظر من این کار سیاست خوب و شجاعانه ای بود 
واال سیاست جدید را به مشکالت بخش مسکن افزوده می کرد. بعضی 
وقت ها انجام ندادن یک کار بهترین اقدام است و در اینجا این جانب 

به عنوان معلم برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، از ایشان تشکر می کنم.
در  کارآمدی  مسکن  سیاست  که  نمی شود  دلیل  درعین حال   -٩
کشور به ویژه برای گروه های کم درآمد وجود نداشته باشد البته ایران 
قابل تداومی است که دولت های  فاقد چنین سیاست عملی کارآمد 
ادامه آن  به  ناچار  قانونی آن  برنامه ای و  به استحکام  با توجه  بعدی 
باشند. در کشوری که ٢٠   میلیون نفر به شکل اسکان غیررسمی در 
حاشیه شهرها زندگی می کنند و ٣٣ درصد خانوارهای شهری و ٤١ 
درصد از خانوارهای روستایی آن زیر خط فقرند، باید دولت سیاست 
که  جامعه  کم درآمد  گروه های  مسکن  تأمین  برای  روشنی  و  مدون 
قادر به مشارکت و رقابت در تأمین مسکن و حتی دریافت وام بانکی 
و بانک پذیری نیستند، داشته باشد. این کار یکی از اصلی ترین وظایف 

دولت های مدرن به شمار می رود.
منبع : شرق

گزارش »کرمان امروز« از اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم در ایام کرونایی با رعایت پروتکل های بهداشتی؛

جزییات نجاِت چشم کودکان در ایام کرونا
سرویس خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
در  روزها  این  که  است  مخفی  دردی  چشم  تنبلی 
آن  برای  موقع  به  اگر  و  ماست  دلبند  فرزندان  کمین 
به  را  و پشیمانی  ندامت  نیندیشیم، یک عمر  ای  چاره 
همراه دارد. اما با تشخیص به موقع به راحتی و کامال 

قابل درمان است.
به گفته پزشکان تنبلی چشم در اثر اختالل در عملکرد 
و عدم تکامل بینایی اتفاق می افتد. البته در بسیاری از 
موارد هم ممکن است علل مرتبط با تنبلی چشم ارثی 
باشند. اگر کودکی دچار تنبلی چشم است از آنجا که 
بهترین سن درمان تنبلی چشم زیر پنج سالگی است، 
تنبلی  به موقع  و درمان   زمان طالیی  توجه کرد  باید 

چشم کودک است. 
تنبلی چشم چیست؟

تنبلی چشم نوعی اختالل بینایی است که اگر به موقع 
و  است  درمان  قابل  کامل  به طور  داده شود  تشخیص 
در غیر این صورت می تواند منجر به کم بینا شدن و 
دید  که مشکالت  هنگامی  نابینا شدن کودک شود.  یا 
از ٥ سالگی درمان شود، حتی اگر چشم  کودک، قبل 
در این مدت تنبل شده باشد، بینایی کامل کودک، قابل 
بازگشت است. پس از پنج سالگی، هر چه درمان چشم 
آوردن  به دست  احتمال  بیفتد،  تعویق  به  بیشتر  تنبل 
بینایی کامل کمتر می شود به طوری که پس از هفت 
تا ده سالگی کودک، درمان هیچ تاثیری نخواهد داشت.

تشخیص تنبلی چشم کار آسانی نیست، زیرا تا زمانی 
دچار  یا  و  باشد  نداشته  واضحی  مشکل  کودک  که 
مشکل  متوجه  والدین  نشود،  چشمی  واضح  انحراف 
بینایی فرزندشان نخواهند شد. چشم پزشک نیز تنبلی 
چشم را بر اساس اختالف قدرت بینایی بین دو چشم یا 
ضعف بینایی هر دو چشم تشخیص می دهد. اندازه گیری 
قدرت بینایی در کودکان کم سن، کار مشکلی است و 
از جمله  وسیله روش های خاص  به  باید  پزشک  چشم 
بررسی چگونگی تمرکز و تعقیب کردن اشیا توسط یک 
قدرت  شده،  پوشانده  دیگر  چشم  که  حالی  در  چشم 
بینایی کودک را تخمین بزند. باید به این موضوع مهم 
هم توجه داشت که ضعف بینایی در یک چشم همیشه 
ممکن  گاهی  زیرا  باشد؛  نمی  چشم  تنبلی  معنای  به 
برخی  شود.  اصالح  عینک  تجویز  با  مشکل  این  است 
مواقع نیز سایر بیماری های چشمی مانند آب مروارید، 
چشم  داخل  اختالل های  سایر  یا  و  تومورها  عفونت ها، 

موجب کاهش بینایی هستند که اگر امکان درمان آنها 
وجود داشته باشد، دید کودک نیز اصالح می شود.

اگر علت تنبلی چشم انحراف باشد، والدین کودک را 
او  نزد چشم پزشک می برند و  انحراف چشم  با مشکل 
متوجه تنبلی چشم هم می شود. اما بزرگ ترین اشکال 
عالمتی  هیچ  چشم  تنبلی  است  ممکن  که  اینجاست 
نداشته باشد به خصوص اگر یک چشم تنبل باشد. در 
این حالت به واسطه عیوب انکساری ظاهر چشم ها کاماًل 
اشکالی  کودک  دید  نمی رسد  نظر  به  و  است  طبیعی 

داشته باشد.
قبل از سن مدرسه باید برای تشخیص و درمان تنبلی 
چشم مراجعه شود و در معاینات ورود به مدرسه تنها 
سن  دارد،  قرار  وضعیتی  چه  در  کودک  ببینند  باید 
مدرسه و ٦ سالگی برای درمان تنبلی چشم کمی دیر 
است و برای این بیماری مراجعه ٣ سال به باال ضرورت 
دارد. در صورتی که کودک مشکلی ندارد سالی یک بار 
و در غیر این صورت با نظر پزشک هر ٦ یا ٣ ماه و یا به 
طور ماهانه که بستگی به نظر پزشک دارد برای معاینه 

چشم کودک مراجعه شود.
سال  شروع  و  مهر  آغاز  از  پیش  که  هاست  سال 
تحصیلی جدید، طرح غربالگری تنبلی چشم با فراخوان 
تا شش  سه  کودکان  برای  کشور  سراسر  در  بهزیستی 
ساله انجام می شود تا بیماری مخفی تنبلی چشم  به 
موقع تشخیص داده شود. اما امسال و با شیوع بیماری 
کرونا عده ای از والدین مراجعه به موقع به پایگاه های 
مربوطه برای غربالگری چشم کودکان  را به تعویق می 
ممکن  که  کنند  می  موکول  بعد  سال  به  یا  و  اندازند 
است خطراتی را برای چشمان کودکان  به همراه داشته  
باشد. از این رو امسال سازمان بهزیستی کشور تمهیدات 
ایام  در  کودکان  چشمان  غربالگری  برای  را  مناسبی 

کرونایی در نظر گرفته است .

امسال از چارت E برای سنجش بینایی کودکان 
استفاده نمی شود

آنگونه که مینو رفیعی مدیر کل پیشگیری از معلولیت 
های سازمان بهزیستی کشور گفته است؛ امسال از چارت 
تا  نمی شود  استفاده  کودکان  بینایی  سنجش  برای   E

تماس فیزیکی غربالگر با افراد برقرار نشود.
وی با بیان اینکه امسال به دلیل همه گیری بیماری 
این  تا  شده  ایجاد  برنامه  این  در  تغییراتی   ١٩ کووید 
در  افزود:  بگیرد،  قرار  خانواده ها  درسترس  در  خدمات 
این برنامه در تالش هستیم تا میزان ابتال به تنبلی را 
تا حد امکان کاهش دهیم، این برنامه هر سال از آبان 
ماه به مدت ٢ تا ٣ماه اجرا می شد و در نیمه اول سال 
فقط در برخی نقاط سرد سیر اجرا می شد، اما امسال با 
توجه به هشدار وزارت بهداشت که ممکن است با موج 
دوم بیماری مواجه شویم تاریخ برنامه جلوتر افتاده و به 
استان ها اعالم شده که می توانند این برنامه را از ١٥ تیر 

تا پایان مهر ادامه دهند.
رفیعی بیان کرد: این برنامه فقط در استان های دارای 
شرایط سفید و زرد اجرا می شود و بعضی از استان ها که 
مذکور  برنامه  فعال  هستند  قرمز  و  بحرانی  وضعیت  در 
اجرا نمی شود. در پروتکل اجرایی استان ها تاریخ ١٥ تیر 

برای شروع برنامه اعالم شده است.
بهزیستی  سازمان  معلولیت های  از  پیشگیری  مدیرکل 
کشور گفت: امسال غربالگری فقط با دستگاه اجرا می شود 
و  استفاده از چارت E برای سنجش بینایی کودکان نداریم 
تا تماس فیزیکی غربالگر با افراد برقرار نشود و زمان غربال 
تا  کودک  فاصله  دستگاه  روش  این  در  بیابد.  کاهش  هم 
طول  ثانیه  چند  فقط  غربالگری  و  است  متر  یک  غربالگر 

می کشد به همین دلیل زمان و خطر کمتر است.
برنامه امسال فقط یک والد  اینکه در  با اشاره به  وی 
باید همراه کودک باشد و استفاده از ماسک، ضد عفونی 

کردن و عدم استفاده از بروشور در محل غربالگری ابالغ 
شده است، گفت: یکی از بند های مهم این پروتکل این 
است که هر استان باید با ستاد کرونا استان هماهنگ 
باشد به این ترتیب اگر شرایط استانی قرمز است باید 

برنامه عقب بیفتد تا شرایط عادی تر شود.
کودکان  سالمت  اول  درجه  در  کرد:  تصریح  رفیعی 
با  را  ما مهم است، درواقع غربالگری  برای  و خانواده ها 
خانواده ها  اگر  همچنین  کردیم.  سازگار  کرونا  شرایط 
دارای عالئم آبریزش بینی، سرفه، تب، خستگی مزمن 
را  کرونایی  بیمار  با  تماس  احتمال  یا  یا سابقه  هستند 
نکنند. همه  پایگاه مراجعه  به  تا دو هفته  باید  داشتند 
واگیر  بیماری های  از  پیشگیری  کمیته  توسط  برنامه ها 

سازمان بهزیستی ابالغ و تهیه شده است.
مدیرکل پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی 
کشور با تاکید بر اینکه سال گذشته ٣ میلیون و ٣٠٠ 
تعداد  این  از  کرد:  اضافه  شدند،  غرباگری  کودک  هزار 
نیاز  تنبلی چشم داشتند که  ١٩ هزار و ٦٠٠ کودک  

به مراجعه و مداخله بودند. همچنین ما روند درمانشان 
را پیگیری می کنیم تا مطمئن شویم درمان می شوند.

هزینه  به  نیاز  است  ممکن  هم  بعضی  داد:  ادامه  وی 
کمک  آن ها  به  بهزیستی  که  باشند  داشته  جراحی 
به کسانی  تومان  میلیارد  بهزیستی ٢  می کند، سازمان 
که نیاز به عینک و جراحی داشتند و بی بضاعت بودند 
اپتومتریست   ١٠٠ گذشته  سال  است.  کرده  پرداخت 
داشتیم، در طول ٢٢ سال گذشته مجموع غربالگری های 
انجام شده ٤٣ میلیون بود که از این تعداد ٣٠٠ هزار 
کودک دارای تنبلی چشم شناسایی شدند. یعنی اگر این 
طرح اجرا نمی شد ٣٠٠ هزار فرد که ممکن بود دچار کم 

بینایی یا نابینایی شوند شناسایی نمی شدند.
رفیعی با اشاره به اینکه این طرح در پایگاه های سیار به 
ویژه در مناطق روستایی و پایگاه های بهزیستی، بسیج، 
افزود:  می شود،  اجرا   ... و  شهرداری  سالمت  مساجد، 
هزینه این طرح در مراکز دولتی٣٣٠٠ تومان و در مراکز 

غیردولتی ٦٨٠٠ تومان است.

    سال هاست طرح غربالگری تنبلی چشم با فراخوان بهزیستی در سراسر كشور 
برای كودكان سه تا شش ساله انجام می شود تا بیماری مخفی تنبلی چشم به موقع 
تشخیص داده شود. امسال با توجه به هشدار وزارت بهداشت كه ممکن است با 
موج دوم بیماری مواجه شویم تاریخ برنامه جلوتر افتاده و به استان ها اعالم شده 
كه می توانند این برنامه را از 1۵ تیر تا پایان مهر ادامه دهند. این برنامه فقط در 
استان های دارای شرایط سفید و زرد اجرا می شود و بعضی از استان ها كه در وضعیت 

بحرانی و قرمز هستند فعال برنامه مذكور اجرا نمی شود و...


