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نیازهای روانی
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شناسایی و آموزش 

شش هزار مانده از تحصیل 

در کرمان طی هفت سال گذشته

متن در صفحه دوم

استاندار کرمان:
آموزش و پرورش پویا، رکن 

اصلی مدنیت و توسعه پایدار است

که پشت دیوار مدارس جا مانده است؛ کرونایی و دغدغه هایی  گزارش »کرمان امروز« از شروع سال تحصیلی 

علم بهتر است یا سالمت!؟
متن کامل در صفحه سوم

     سرانجام در بهت و حیرت خانواده ها و استرس دانش آموزان و والدین شنبه عجیب سال تحصیلی فرا رسید. به گفته بعضی از مدیران و معلمان مدارس تنها دستورالعملی که در مورد بازگشایی مدارس به دست آنها 
رسیده به چند اطالعیه مبهم محدود می شود که بعضا برخی از این اطالعیه ها از روی شبکه شاد برای آنها ارسال شده است. در این میان وضع برخی از مدارس دولتی بدتر از این بود و در حالی مدیران و معلمان به استقبال 
شنبه ترین شنبه سال رفتند که حتی گروه بندی دانش آموزان را برای تشکیل کالس های با تعداد کم دانش آموزان انجام نداده بودند. با این وجود آموزش و پرورش کرمان به والدین این اطمینان را داد که خط قرمز آموزش 

و پرورش حفظ سالمت دانش آموزان و فرهنگیان است و همه پروتکل های بهداشتی در مدارس رعایت می شود و جای هیچ گونه نگرانی نیست و...

2

درآغاز آیین بازگشایی مدارس نواخته شد؛

زنگ مهر، ایثار و شهادت

 درجوار مرقد شهید سلیمانی

متن در صفحه هشتم

وزیر آموزش و پرورش:

نبض مدرسه

 باید با حضور 

دانش آموزان بتپد

 صفحه  ششم

صفحات ششم و هفتم 

  ماهواره های جدید اینترنتی در مدار قرار گرفت
  افشاگری درباره پشت پرده یک جنایت وحشتناک 

  اجرای طرح استعدادیابی فدراسیون بسکتبال در کرمان
  لیگ قهرمانان آسیا را در سال جاری تمام می کنیم

  زنجبیل چه تاثیری بر فعالیت های ورزشی دارد؟

اخبار ایران، جهان و حوادث:

یادداشتی به بهانه بازمعرفی 
کوتاه از تالشهای خیر  و تمجیدی 

فرهنگی »محمود فدایی« مبلغ دانایی
کرمان: کتاب در  ج   و مرو

پیرمرد 
و 

دریای کتاب

 جشنواره ای ملی 

به یاد هنرمندان شهید

 در جنوب کرمان

آگهی مزایده 
بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان در نظر دارد محصول پسته باغات خود را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 5 روز کاری جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به آدرس بزرگراه امام 
خمینی )ره( بعد از اداره کل زندانهای استان کرمان، دفتر مرکزی بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان مراجعه و جهت کسب 

اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33224681 و 09131923907 تماس حاصل فرمایند.
بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان 

بزرگترین چالش 
در شنبه ترین 

شــــــنبـــــه ســــــــال؛
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اخبار استان

خبر
اهدای ۱۴ قطعه شی تاریخی 

به اداره میراث فرهنگی کرمان

کرمان  استان  فرهنگی  میراث  اداره  حفاظت  یگان  فرماندهی  سرپرست 
گفت: ۱۴ قطعه شی تاریخی از سوی دو نفر از اهالی جیرفت و اسفندقه به 

اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان اهدا شد.
کرمان،  از  باشگاه خبرنگاران جوان  های  استان  گروه  گزارش خبرنگار  به 
میراث  کل  اداره  حفاظت  یگان  فرماندهی  سرپرست  جعفری،  سیدهادی 
استان کرمان گفت: ۱۴ قطعه شی  و صنایع دستی  فرهنگی، گردشگری 

تاریخی به اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان اهدا شد.
 او افزود: این اشیا به دنبال فرهنگ سازی در زمینه حفاظت بهینه از اموال 
تاریخی و فرهنگی و جلب مشارکت های اجتماعی از سوی دو نفر از اهالی 
استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  به  اسفندقه  بخش  و  جیرفت  شهرستان 

اهدا شدند. 
جعفری با اشاره به اینکه قدمت اشیای اهدایی به دوره پیش از تاریخ برمی 
این اشیا، شامل کوزه های سفالی و کاسه، ظرف سنگی  بیان کرد:  گردد، 

و... می شوند.
اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان در  او تصریح کرد: یگان حفاظت 
و فرهنگ سازی های الزم، حفاری های  اقدامات پیشگیرانه  با  تالش است 

غیرمجاز را به صفر برساند که خوشبختانه تاکنون موفق بوده است.
سرپرست فرماندهی یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان کرمان تصریح کرد: نیرو های یگان حفاظت این اداره 
کل با همکاری نیرو های امنیتی و انتظامی به صورت ۲۴ ساعته از تمامی 
اماکن تاریخی و محوطه های باستانی سطح استان کرمان مراقبت می کنند

رئیس اداره اطالع رسانی

 فرماندهی نیروی انتظامی کرمان:

بیشترین سرقت ها مربوط به خودرو است

 رئیس اداره اطالع رسانی فرماندهی نیروی انتظامی کرمان گفت: بیشتر 
سرقت ها مربوط به سرقت قطعات خودرو و محتویات داخل خودرو است 

که حدود ۷۰ درصد سرقت های مربوط به پراید است.
سرگرد طاها ساسان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در وقوع هر سرقتی 
عوامل متعددی دخیل هستند که لزوماً همه این عوامل در کنترل پلیس 

نیست و شاید بتوان گفت ۲۰ درصد این عوامل در اختیار پلیس است.
وی افزود: عواملی همچون فقر، بیکاری، نابرابری اجتماعی، شکاف طبقاتی 
دارند  خود  اموال  نگهداری  در  شهروندان  بعضاً  که  سهل انگاری هایی  و 

موجبات سرقت را فراهم می آورد.
رئیس اداره اطالع رسانی و رصد فضای مجازی فرماندهی نیروی انتظامی 
استان کرمان گفت: مثاًل پلیس بارها نکات پیشگیرانه در خصوص سرقت از 
اتومبیل را به شهروندان اطالع رسانی کرده است. افراد باید خودروی خود 
را در یک مکان عمومی مثل پارکینگ یا مکان های دارای روشنایی کافی 

پارک کنند و لوازم با ارزش را روی صندلی خودرو رها نکنند.
ساسان تصریح کرد: سرقت به غیر از این ضرر مالی، بر مالباخته اثرات روانی 
وجود  بگوییم سرقت  نمی توانیم  دنیا  هیچ جای  در  گر چه  می گذارد  هم 
ندارد اما با رعایت یک سری از نکات ایمنی در حوزه خودرو، منزل، مغازه و 

… راحت می توانیم تا تعداد زیادی از سرقت جلوگیری کنیم.
وی به وظایف پلیس در زمینه پیشگیری از سرقت اشاره و تصریح کرد: مأموران 
اما  هستند  زنی  حال گشت  در  شبانه روزی  و  مرتب  به صورت  انتظامی  نیروی 
در  رشد جمعیت  اینکه شاهد  است ضمن  کم  پلیس  توان  و  امکانات  متأسفانه 
شهرها و روستاها و افزایش تعداد خودرو هستیم که این روند با امکانات پلیس 

تناسب ندارد و پلیس به تنهایی قادر به جلوگیری از سرقت نیست.
ساسان با اشاره به اینکه مردم باید در تولید و حفظ امنیت به پلیس کمک 
کنند، یادآور شد: مردم باید به خوبی از اموال خود مراقبت کنند چرا که 

این مساله باعث کاهش سرقت می شود.
رئیس اداره اطالع رسانی و رصد فضای مجازی فرماندهی نیروی انتظامی 
ادامه داد: یکی از توصیه های پلیس که همواره مورد تاکید قرار دارد این 

است که اموالی از جمله وجه نقد، طال و … در منزل نگهداری نشود.
وی با اشاره به کشف اموال یک مالباخته در کرمان طی روزهای گذشته 
ادامه داد: مقادیری طال به ارزش یک میلیارد تومان سرقت شده بود که با 
تالش مأموران پلیس کشف شد. نگهداری طال با ارزش ریالی باال در منزل 
خطر بزرگی است حتی اگر همه موارد ایمنی را هم رعایت کرده باشیم. 
توصیه می شود افراد طال و اشیا قیمتی خود را به صندوق امانات بانک ها 
بسپارند؛ نگهداری وجه نقد در منزل، کیف پول، داشبورد ماشین و …با 

وجود کارت های بانکی قابل قبول نیست.
ساسان ابراز کرد: مأموران نیروی انتظامی با تمام توان و امکانات محدودی 
که در اختیار دارند در تالش برای حفظ امنیت جامعه هستند شاید برخی 
از شهروندان که از بیرون نگاه می کنند انتقاد کنند که چرا گشت نیروی 
انتظامی کم است اما در یک شیفت ۱۲ ساعته )از ۸ صبح تا ۲۰ شب( که 
همکاران مشغول به کار می شوند بخش زیادی از آن شامل زمان خواب و 

استراحت مردم است اما پلیس در حال گشت زنی است.
ساسان گفت: همانطور که در وقوع سرقت عوامل متعددی دخیل هستند 
در حوزه پیشگیری هم اگر بسیاری از دستگاه ها و سازمان ها به وظایف خود 
عمل کنند آمار سرقت بیش از این کاهش خواهد یافت؛ به عنوان مثال در 
قانون تملک آپارتمان ها یک ماده ای است که اگر در یک مجتمع مسکونی 
تعداد واحدها از ۱۰ واحد بیشتر باشد هیئت مدیره ساختمان موظف است 
که یک نگهبان استخدام کند لذا از شهروندان می خواهم که این موضوع 

را پیگیری کنند.
وی افزود: در برخی از ساختمان های دوربین های مدار بسته نصب است که 

خود یکی از عوامل بازدارنده سرقت به شمار می رود.
رئیس اداره اطالع رسانی و رصد فضای مجازی فرماندهی نیروی انتظامی 
استان کرمان درصد کشف سرقت ها ساالنه  یادآور شد: در  استان کرمان 
موفقیت  قبل  سال  به  نسبت  سال  هر  پلیس  یعنی  است  داشته  افزایش 
بهتری در خصوص کشف سرقت ها داشته است و پلیس قصد دارد که کشف 

سرقت ها را به صورت هفتگی اعالم کند.
وی ابراز کرد: بیشتر سرقت ها مربوط به سرقت قطعات خودرو و محتویات 
داخل خودرو است ضمن اینکه طبق گفته رئیس پلیس آگاهی ناجا حدود 
۷۰ درصد سرقت های که انجام می شود مربوط به خودروهای خانواده پراید 
است و از این آمار حدود ۹۰ درصد سرقت ها پرایدهای مدل ۸۶ به پایین 

هستند که فاقد سیستم ضد سرقت هستند و به راحتی سرقت می شوند.

استاندار کرمان آموزش و پرورش پویا و بالنده را اعتبار جوامع و رکن 
اصلی مدنیت و توسعه پایدار دانست و ضمن تأکید بر اهتمام همگان در 
پیشگیری از اشاعه بیماری کرونا، بازگشایی مدارس را به تمامی معلمان، 

مدیران، دانش آموزان و اولیا تبریک گفت.
کرمان  استاندار  فدایی  جواد  محمد  شنبه  روز  پیام  در  ایرنا،  گزارش  به 
مدارس،  بازگشایی  است:  آمده  جدید  تحصیلی  سال  آغاز  مناسبت  به 
زنده ترین، پرشورترین و پویاترین پویش ساالنۀ اجتماعی- فرهنگی ایران 
است که این رویداد، پیام آور شکوفایی، مهرورزی، بیداری و دانایی است و 

سرفصلی برای تکوین و تکامل جامعه است.
تفکر و مدرسه  آفرینشگر  و  نوین  پایه ریز تمدن  ، معلم  فدایی  به گفته 
جایگاه رویش افکار، اندیشه ها و ایده های تازه است؛ نگاهی به جایگاه رفیع 

معلم و اهمیت آموزش و پرورش در نظام دینی و ملی ایران و نیز توجه 
جوامع مختلف به این امر نشان می دهد که آموزش و پرورش بالنده، اعتبار 

جوامع و رکن اصلی مدنیت و توسعۀ پایدار است.
استاندار اظهار کرد: پایش فعالیت های آموزش و پرورش در سال تحصیلی 
دیگری،  زمان  هر  از  بیش  ما،  آموزشی  نشان می دهد که حوزه  گذشته 
نیازمند نوگرایی، توجه به زیربناهای آموزشی، تغییر در سبک مدیریّت 
عدالت  توسعه  و  تمرکززدایی  مربیان،  و  اولیا  توانمندسازی  آموزشی، 
آموزشی بر اساس برنامه محوری، خردورزی و توّجه به سند تحول بنیادین 

آموزش و پرورش است. 
فدایی در پایان  ضمن اعالم حمایت قاطع دولت از برنامه های توسعه محور 
در نظام آموزشی و تربیتی استان، بازگشایی مدارس را به تمامی معلمان، 

مدیران، اولیا و دانش آموزان عزیز تبریک عرض گفته و ضمن تأکید بر 
اهتمام همگان در پیش گیری از اشاعۀ بیماری کرونا از طریق رعایت دقیق 
ضوابط و مقّررات بهداشتی، از خداوند بزرگ سالمتی و توفیق روزافزون 

همۀ دست اندرکاران نظام اموزشی را خواستار شده است.
جبهه  سردار  فراق  در  نیز  کرمان   در  تحصیلی جدید  سال  آغاز  زنگ   

مقاومت، حاج قاسم سلیمانی از جوار مزار ایشان به صدا درآمد.
امام جمعه کرمان،  با حضور نماینده ولی فقیه در استان  و  این آیین   
بسیج  سازمان  رییس  پرورش،  و  آموزش  وزیر  معاون  کرمان،  استاندار 
مستضعفین و جمعی از  فرماندهان و مسئوالن استان با قرائت فاتحه و نثار 
گل به مقام شامخ شهیدان در گلزار شهدای کرمان و در جوار مرقد مطهر 

شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: 
بوم،  و  این مرز  آموزان  به دانش  عهد می بندیم که 
ادامه  تا  گفت  خواهیم  را  شهامت  و  شجاعت  قصه 

دهنده راه سردار شهید سلیمانی باشند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان، رضوان حکیمی، معاون 
در   امروز  پرورش  و  آموزش  وزیر  ابتدایی  آموزش 

آیین بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید 
حاج  شهید  سردار  مرقد  از  زنگ  نواختن  با  همراه 
قاسم سلیمانی در شهر کرمان گفت: شهادت سردار 
انسان چه قدر می تواند بزرگ  دل ها نشان داد یک 
باشد و کسانی که ایمان می آورند و عمل صالح انجام 
دهند خداوند آن ها را در قلب های مردم قرار می دهد. 
سردار  مطهر  پیکر  باشکوه  تشییع  به  اشاره  با  او   

قاسم  حاج  شهید  تشییع  افزود:  سلیمانی  شهید 
سلیمانی، مصداق بارز دوست داشتن بود. 

دانش  به  که  می بندیم  عهد  کرد:  بیان  حکیمی   
آموزان این مرز و بوم، قصه شجاعت و  شهامت را 
خواهیم گفت تا ادامه دهنده راه سردار شهید حاج 

قاسم سلیمانی بزرگ باشند. 
در  مدارس  جدید  تحصیلی  سال  آغاز  زنگ  امسال 

مزار  کنار  از  و شهادت  ایثار  زنگ  عنوان  با  کرمان 
شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور سردار غالمرضا 
سلیمانی، رییس سازمان بسیج مستضعفین، رضوان 
و  آموزش  وزیر  ابتدایی  آموزش  معاون  حکیمی، 
آموزان  دانش  و  کرمان  استان  مسئوالن  پرورش، 
و  راه  ادامه دهنده  آموزان هم  دانش  تا  نواخته شد 

مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی باشند.

استان  عشایری  پرورش  و  آموزش  رئیس  گفته  به 
و  بی سواد  نفر  کرمان طی هفت سال گذشته ۶هزار 
مانده از تحصیل در مناطق عشایری استان شناسایی و 
با کمک راهبران آموزشی و تربیتی تحت آموزش قرار 
به  می توان  را  فرهنگی  فاخر  اقدام  این  که  اند  گرفته 

عنوان یکی از دستاوردهای دولت برشمرد.
مدارس  بازگشایی  با  همزمان  تیموری  امیر  منوچهر 
جذب  از  همچنین  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
مناطق  در  دبستانی  پیش  نوآموزان  ۱۰۰درصدی 
یاد کرد و  یاد شده  زمانی  استان دربازه  این  عشایری 
اظهار داشت : بازنماندن حتی یک دانش آموز از چرخه 
پرورش  و  آموزش  های  اولویت  ترین  مهم  از  آموزش 

عشایری است.
توانیم  می  اکنون  هم  که  خرسندیم  داد:  ادامه  وی 
با  کرمان  استان  عشایری  پرورش  و  آموزش  بگوییم 
انجام  نوآموزان پیش دبستانی و  جذب ۱۰۰ درصدی 
طرح سنجش ثابت و سیار دانش آموزان تا ۱۰۰ درصد 
کاهش  موجب  که   گرفته  انجام  عشایری  مناطق  در 
محسوس و به حداقل رساندن دانش آموزان بازمانده از 

تحصیل در این استان شده است.
موضوع  اهمیت  به  اشاره  با  ادامه  در  امیرتیموری 

درآمدزایی آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش 
بحث  به  ورود  با  امید  و  تدبیر  دولت  در  عشایری 
درآمدزایی با راه اندازی دو مرکز رفاهی، یک آشپزخانه 
و ساخت سه باب مغازه شروع فصل جدیدی در تامین 

هزینه های مورد نیاز آموزش گشوده است.
رئیس اداره آموزش و پرورش عشایری با بیان اهمیت 
ما  بهداشتی در مدارس گفت:  بهداشت سرویس های 
نبودن سرویس  یا مناسبت  نبود  با مشکل  در گذشته 
با  که   بودیم  روبرو  عشایری  مدارس  در  بهداشتی 
تصمیم جهادی و با همکاری خیران و سایر ارگان ها، 
آغاز کرده  را  بهداشتی  تعمیر سرویس های  و  ساخت 
ایم و گام  موثری در بهسازی وضعیت بهداشتی مدارس 

عشایری برداشته ایم.
روزی  شبانه  و  جهادی  فعالیت  امیرتیموری  گفته  به 
کارکنان آموزش و پرورش عشایری  در مناطق سخت 
گذر این استان از یک سو و نیز رویکرد و حمایت جدی 
باعث  افتاده   دور  و   محروم  مناطق  به  نسبت  دولت 
ارتقای جایگاه این اداره در سطح کشور و استان شده 

است.
پرورش  و  آموزش  ابتکارات،  بحث  در  افزود:  وی  
کاربردی  و  مفید  های  طرح  کرمان  استان  عشایری 

داشته که می توان به طرح کچ )کتابخانه چمدانی( که 
از طریق پیگیری راهبران آموزشی و تربیتی انجام شده، 
فناوری سیار، کانون  اجرای طرح های جم،  همچنین 
سیار و طرح شامع) شناسایی استعداد مناطق محروم 
آموز مستعد و  بورسیه کردن ۳۲ دانش  و  و عشایری 
آموزان  دانش  این  به  گانه  ارائه خدمات سه  و  محروم 
آموزشی،  خدمات  شامل  خدماتی  بسته  یک  قالب  در 
مشاوره ای و  مالی( و راه اندازی کالس های مهارت 
روزی  شبانه  مرکز   ۴۲ در  نامه  تفاهم  امضا  با  آموزی 

عشایری استان کرمان اشاره کرد.
به گفته رئیس آموزش و پرورش عشایر استان کرمان 

رویکرد محرومیت زدایی دولت تدبیر و امید طی چند 
سال اخیر موجب تقویت زیرساخت ها و نشاط آفرینی 
استان  این  عشایری  مناطق  مدارس  آموزشی  فضای 

شده است .
 امیرتیموری افزود: امروزه نتایج این رویکرد مثبت را 
در شرایط کنونی کرونایی بخوبی شاهدیم طوری که 
از  بیش  با  کرمان  استان  عشایری  پرورش  و  آموزش 
۵۰۰ مدرسه و ۱۲ هزار دانش آموز در ۱۷ شهرستان 
و  آموزش  بحث  کیلومترمربع  هزار   ۱۰۸ وسعت  به 
تحصیل عشایر را در دوران کرونا بخوبی دنبال کرده 

است.

استاندار کرمان:

آموزش و پرورش پویا، رکن اصلی مدنیت و توسعه پایدار است

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش؛

برای دانش آموزان قصه شجاعت و شهامت را روایت می کنیم

شناسایی و آموزش شش هزار مانده از تحصیل در کرمان طی هفت سال گذشته

در  کرمان  استان  در  شهادت  و  ایثار  مهر،  زنگ 
جوار مرقد سردار شهید سلیمانی نواخته شد.

آغاز  در  و  دیروز  صبح  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
امام  و  فقیه  ولی  نماینده  بازگشایی مدارس،  آئین 
جمعه کرمان، استاندار کرمان، معاون وزیر آموزش 
و  مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس  پرورش،  و 
قرائت  با  استان  مسئوالن  و  فرماندهان  از  جمعی 
فاتحه و نثار گل به مقام شامخ شهیدان در گلزار 
حاج  شهید  مطهر  مرقد  جوار  از  و  کرمان  شهدا 
ایثار و  قاسم سلیمانی ادای احترام کردند و زنگ 

شهادت نواخته شد.
معاون وزیر آموزش و پرورش در این آئین با اشاره 

به مقام واالی شهید سردار سلیمانی و لزوم ادامه 
عهد  سلیمانی  شهید  سردار  با  گفت:  شهدا  راه 
تربیت  گونه ای  به  را  آموزان  دانش  که  می بندیم 
پا جای  و  باشند  راه شهدا  ادامه دهنده  که  کنیم 

پای سردار سلیمانی بگذارند.
رضوان حکیم زاده شمار دانش آموزان دبستانی در 
سال تحصیلی جدید را هشت میلیون نفر و شمار 
نوآموزان را یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعالم کرد 
و ادامه داد: سردار سلیمانی الگوی بی نظیر برای 
است که زنگ  افتخار  باعث  و  است  آموزان  دانش 
اسالم  این سردار دالور جهان  مرقد  مهر در جوار 

نواخته شد.

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان گفت: والیت 
شهید  وجود  در  اشتر  مالک  خضوع  و  باوری 
سلیمانی نهادینه شده بود و ویژگی های شاخص 
و  علیه  اهلل  صلی  اعظم  پیامبر  باوفای  اصحاب 
آله و ایستادگی در مسیر بزرگان دین اسالم در 

وجود این شهید عزیز نهادینه بود.
سردار»حسین معروفی« صبح ۱۵ شهریورماه در 
مراسم آغاز سال تحصیلی جدید و نواختن زنگ 
مهر »ایثار و شهادت« در گلزار شهدای کرمان 
سلیمانی صاحب  قاسم  حاج  شهید  کرد:  اظهار 

مکتب و مدرسه درس آموز است و قطب نمایی 
است که مسیر حق را برای رسیدن به سعادت 

برای همه ما مشخص می کند.
کم  شخصیتی  سلیمانی  قاسم  حاج  افزود:  وی 
نظیر و در برخی عرصه ها بی نظیر است و در 
حقیقت دین و اهل بیت علیهم السالم و در زمان 
امام راحل و مقام معظم رهبری در والیت ذوب 
شد و به آنچه که امامش می خواست مالک گونه 

عمل کرد.
خضوع  و  باوری  والیت  کرد:  تصریح  معروفی 

نهادینه  سلیمانی  شهید  وجود  در  اشتر  مالک 
شده بود و ویژگی های شاخص اصحاب باوفای 
پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله و ایستادگی در 
شهید  این  وجود  در  اسالم  دین  بزرگان  مسیر 

عزیز نهادینه بود.
گفت: شهید  کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  فرمانده 
خدا  دین  سال   ۴۱ سلیمانی  قاسم  حاج  سردار 
باور داشت و خود  را  را یاری کرد و مردمداری 
جزو  که  کرد  عزیزی  مردم  فدای  را  آبرویش  و 

نادرترین انسان های تاریخ بشری هستند.

سلیمانی  قاسم  حاج  مکتب  کرد:  اظهار  وی 
مکتب اهل بیت و عاشورا، مکتب امام و رهبری 
است و آنچه که امام راحل و مقام معظم رهبری 
بزرگ  شهید  این  پیچیدند،  نسخه  اسالم  برای 
این  و  کرد  عملیاتی  مسلمین  و  اسالم  برای 

مکتب دست یافتنی است.
معروفی گفت: هرکس در زمین خدا و در زمین 
ولی خدا و ولی امر مسلمین قرار بگیرد و دستش 
در دست والیت باشد، یک قاسم سلیمانی برای 

انقالب، اسالم و مردم است

درآغاز آیین بازگشایی مدارس نواخته شد؛

زنگ مهر، ایثار و شهادت درجوار مرقد شهید سلیمانی

فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان:

والیت باوری و خضوع مالک اشتر در وجود شهید سلیمانی نهادینه شده بود
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

تالفی 
روزگارم را سیاه کرده است عاصی شده ام همیشه بدون دلیل و 
کورکورانه به دنبالش می روم و فقط با یک اشاره او کارهایی 
انجام می دهم که در بیشتر موارد از او هم بهتر عمل می کنم. 
گردم  می  چاره  راه  دنبال  به  و  ام  آمده  ستوه  به  از خود  دیگر 
ناگهان فکری به ذهنم رسید تا با آن دردم را چاره کنم و تصمیم 
گرفتم همانگونه او با وسوسه و حیله میوه ممنوعه را به ما خوراند 
و ما را مجبور به ترک بهشت کرد من هم میوه جهالت که من را 
مطیع او کرده است به خود او بخورانم تا او هم مجبور به ترک 

ضمیر من شود.

هزارو یکشب 
گفتی هزار قصه برایم ؛

هزار شب
اما حکایت آخر چه تلخ بود

وقتی که تیشه ی فرهاد می شکست۰۰۰

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

راه زندگی
چاره  ولی  برم  می  رنج  ات  دوری  از 
چیست وقتی که انتظار هم به جایی نمی 
نوعی  است  تحمل  نوعی  فقط  و  رسد 

شیرین  همیشه  بودن  تو  انتظار  در  است.  مرگ  تا  فاصله 
را  تو  انتظار  گشت.  برنخواهی  دانم  می  که  وقتی  نیست 
کشیدن اتفاق شیرینی نیست که در آن باغ شوم گل بدهم. 
عشق به آغاز تو پایبندست و اگر تو اتفاق نیفتی عشق اتفاق 
نمی افتد. راه زندگی بی تو مسدود است و اگر نیایی در 
به  بیداری  و  به خواب خواهم رفت. خواب  موانع  هجوم 
یک اندازه از عمر آدم می کاهد اما در خواب نمی توانم 
به اندازه ی بیداری زندگی کنم و از جهان و داشته هایم 
توانم  پیر می شوم و نمی  ناخواسته  ببرم. در خواب  لذت 
هیچ اتفاقی را برای دوباره دیدنت رقم بزنم. دوست دارم 
بیداری ام را با بدترین دلشوره ها تحمل کنم تا شاید حادثه 
ای از راه برسد که تو را برگرداند وقتی که تو به دنیا آمدی 
جهان با تو عاشق شد و زندگی کرد با تو به خواب رفت 
و با تو بیدار شد. من هم در یک نقطه از جهان به تماشای 
تو مشغولم. گفته اند که عاطفه ها معجزه می کنند پس تو 
زندگی  توشوق  با  من  و  برگردی  زندگی  به آغوش  باید 
پیدا کنم اما می ترسم که این همه تاریکی پایانی نداشته 
باشد. کاش به جای اینکه عاشقت باشم الیقت باشم تا که 
انتظار سردی داشته باشد و حس کنم که زندگی می کنم.

کنار انتظار تو فقط به خواب می روم 
به دیدن غبار غم به اضطراب می روم 

نه کوچه ای به زندگی نه راه روشنی به شب 
به جستجوی زندگی چه بی حساب می روم

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« از شروع سال تحصیلی کرونایی و دغدغه هایی که پشت دیوار مدارس جا مانده است؛

بزرگترین چالش در شنبه ترین شنبه سال؛

علم بهتر است یا سالمت

مواظب اعتیاد دانش آموزان به وسایل الکترونیکی باشیم

تعطیلی  ماه،  هفت  حدود  گذشت  از  بعد  سرانجام 
و  وزیرآموزش  دستور  با  و  رسید  پایان خود  به  مدارس 
پرورش تمامی مدارس درتمامی  مقاطع بازگشایی شد. 
استرس دانش  و  بهت و حیرت خانواده ها  سرانجام در 
آموزان و والدین شنبه عجیب سال تحصیلی فرا رسید 
وبه علت بی برنامگی برخی مدارس، والدین نمی دانستند 
به  شوند.  می  اداره  کرونایی  شرایط  در  چگونه  مدارس 
دستور  تنها  مدارس  معلمان  و  مدیران  از  بعضی  گفته 
آنها  دست  به  مدارس  بازگشایی  مورد  در  که  العملی 
رسیده به چند اطالعیه مبهم محدود می شد که بعضا 
آنها  برای  شاد  شبکه  روی  از  ها  اطالعیه  این  از  برخی 
مدارس  از  برخی  وضع  میان  این  در  است.  ارسال شده 
دولتی بدتر از این بود و در حالی مدیران و معلمان به 
گروه  حتی  که  رفتند  سال  شنبه  ترین  شنبه  استقبال 
بندی دانش آموزان را برای تشکیل کالس های با تعداد 

محدود دانش آموزان ، انجام نداده بودند.
و  اخبار  از  برخی  گرفتن  قرار  خط  بر  میان  این  در   
مطالب در فضای مجازی و برخی از شبکه های اجتماعی 
بازگشایی  در  پرورش  و  آموزش  بزرگ  اشتباه  بر  مبنی 
مدارس در حالی که شرایط کرونا برقرار است و ممکن 
ترس  و  نگرانی  بر  تبدیل شود  ملی  ای  فاجعه  به  است 
بسیاری از والدین و دانش آموزان افزود. اخباری ضد و 
نقیض که لحظه ای تایید و دقایقی بعد تکذیب می شد و 
همین امر بر سردرگمی والدین و دانش آموزان می افزود.

فعالیت مدارس کرمان به صورت حضوری
مختلفی  تعابیر  ازآن  همه  که  ای  شنبه  حال  هر  به 
صورت  به  کرمان  در  هم  مدارس  و  رسید  داشتند 
حضوری کار خود را آغاز کردند. آموزش و پرورش کرمان 
آموزش و  قرمز  داد که خط  را  اطمینان  این  والدین  به 
پرورش حفظ سالمت دانش آموزان و فرهنگیان است و 
همه پروتکل های بهداشتی در مدارس رعایت می شود 

و جای هیچ گونه نگرانی نیست.
به گفته مهران باهری، رییس روابط عمومی آموزش و 
آموزان در مدارس  دانش  استان کرمان، حضور  پرورش 
و  است  معلمان  با  آشنایی  برای  و  چرخشی  صورت  به 
آموزش ها به صورت غیر حضوری و مجازی دنبال می 

شود.
استان کرمان  پرورش  و  آموزش  روابط عمومی  رییس 
در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با تاکید بر اینکه اگر برای 
حضوردانش آموزی در مدرسه پیامک ارسال نشده، اولیا 
تشخیص  مرجع  کرد:  اظهار   ، بگیرند  تماس  مدارس  با 
برای  اولیا  و  است  مدرسه  شورای  مدرسه،  در  حضور 

حضور فرزندان شان با مدرسه تماس بگیرند.
چالش رفت و آمد

رفت و آمد دانش آموزان در سال تحصیلی جدید هم 
در کنار دغدغه های آموزشی چالشی است که خانواده 

ها راسخت نگران کرده است. بسیاری از والدین به رغم 
شاغل بون سعی دارند که خود رفت و آمد فرزندان شان  
را به مدارس متقبل شوند وبه هیچ وجه حاضر به استفاده 
از سرویس مدارس نیستند که همین امربه بار ترافیکی 

سطح شهر می افزاید. 
توصیه های مهم دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز توصیه های مهمی را 
همزمان با بازگشایی مدارس ارائه داده است .

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان خطاب 
به والدین دانش آموزان گفت: نقش والدین برای آموزش 

است  مهم  بسیار  آموزان  دانش  به  بهداشتی  مسائل 
کیسه  ماسک،  عدد   ۲ والدین  که  داریم  اکید  توصیه  و 
فریزر، ژل شستشوی دست و بطری آب معدنی را همراه 
فرزندانشان کنند و مسئوالن مدارس نیز حتما مباحث 
رعایت فاصله گذاری فیزیکی و تهویه مناسب در کالس 

های درس را به  صورت جدی انجام دهند.
با  گفت وگو  در  احمدی طباطبایی"  وحید  "سید  دکتر 
آموزش  ابتدا  در  گفت:  مدارس  بازگشایی  درباره  ایسنا، 
قرمز  مناطق  در  که کالس ها  بود  کرده  ابالغ  پرورش  و 
غیرحضوری برگزار خواهد شد اما یک دفعه اعالم کردند 
وضعیت  به  توجه  بدون  درس  کالس های  تمامی  که 

کرونایی مناطق، حضوری برگزار خواهد شد!
کرده  مطرح  پرورش  و  آموزش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گرفته  را  تصمیم  این  بهداشت  وزارت  با  هماهنگی  که 
است، خطاب به دانش آموزان بیان کرد: انتظار می رود 
را  بهداشتی  پروتکل های  آموزان  دانش  شرایط  این  در 
داریم  جدی  درخواست  همچنین  کرده  رعایت  دقیقا 
به  را  بهداشتی  شیوه نامه های  نیز  مدارس  مسئوالن  که 

صورت کامل اجرا کنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مورد 
مدارس  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  عدم  تبعات 
بهداشتی رعایت نشود،  اگر دستوالعمل های  اظهار کرد: 
می افتد  به خطر  سایرین  و  آموزان  دانش  قطعا سالمت 
بر  نظارت ها  و  بازرسی ها  روی  زیادی  تاکید  اکنون  ولی 
مدارس شده است و انتظار می رود مربی های بهداشت 
دانشگاه علوم  بهداشت  و کارشناسان  پرورش  و  آموزش 
پزشکی بر نحوه رفتار مدارس نظارت جدی داشته باشند.

وی با تاکید برآنکه حتما پنجره های کالس های درس 
استان  مناطق  از  برخی  در  کرد:  عنوان  باشند،  باز  باید 
می توان کالس های درس را در فضای باز برگزار کرد که 
توصیه می شود تا جای ممکن کالس ها را در فضای باز 
برگزار و در صورت استفاده از کولر و یا اسپیلت در کالس 

درس، پنجره ها را باز بگذارند.
سخن آخر

کرونا از آن قسم بیماری هایی است که مختص به یک 
زمان و مکان نمی شود. حال که  با پاندومی این بیماری 
مواجه هستیم، بهره گیری از تجارب دیگر کشورها تا حد 
زیادی می تواند مسیر را به ما نشان دهد. با این وجود 
وضع  قوانین سخت گیرانه بهداشتی و نظارت بر حسن 
اجرای کار ضروری و الزم است که امید داریم تا پایان 
این مسیر و راه انجام شود و خداوند حافظ تمامی علم 

آموزان سرزمین مان باشد...

یک روانشناس گفت: در شرایط کنونی که به سمت 
آموزش های مجازی پیش می رویم، پیش بینی فعالیت های 
برای  برای بچه ها، گذراندن ساعاتی  پرتحرک و جنبشی 
تماشای تلویزیون و داشتن برنامه ی منظم برای استفاده 
تبلت،  موبایل،  از  اعم  آموزشی  هوشمند  دستگاه های  از 
به  دانش آموزان  اعتیاد  از  جلوگیری  برای  و...  تاپ  لپ 

دستگاه های هوشمند الزم است.
مریم کاووسی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه ممکن 
کاهش  باعث  آنالین  آموزش  کرونایی  شرایط  در  است 
حوصله  والدین و دانش آموزان شود، اظهار کرد: این نکته 
را نیز باید در نظر داشت که به دلیل بیشتر شدن تعامالت 
والدین  و  است  طبیعی  بچه ها  شدن  پرخاشگر  خانه،  در 

باید مدیریت تعامل با آن ها را یاد بگیرند.
و  کالسی  برنامه ریزی  آنالین،  آموزش  در  افزود:  وی 
ساعات  دانش آموزان  معموالً  و  می خورد  بهم  آکادمیک 
و  والدین  بنابراین  ندارند،  تکالیف  انجام  برای  مشخصی 
و  آموزش  زمان  برای  برنامه ریزی مشخصی  باید  آموزگار 

انجام تکالیف دانش آموزان داشته باشند.
کاووسی تصریح کرد: بهتر است والدین فضای مشخصی 
از خانه و اتاق فرزند خود را برای آموزش و انجام تکالیف 
به  بهتر  تمرکز  با  بتواند  دانش آموز  تا  بگیرند  نظر  در 
ادامه داد: والدین  این روانشناس  یادگیری مشغول شود. 
همچنین باید زمان مشخصی را برای استراحت و تفریح و 
تغذیه در بین ساعات آموزشی دانش آموزان در نظر بگیرند 

تا اذیت نشوند.

وی با اشاره به کاهش تعامل دانش آموزان با دوستان و 
هم ساالن خود در این ایام، تصریح کرد: تعامل با هم ساالن 
به ویژه برای دانش آموزان دبستانی به جهت پختگی روانی 
آن ها بسیار حائز اهمیت است که در گذشته این نیاز از 
ایام  این  اما در  تامین می شد  برای بچه ها  طریق مدرسه 
نیز خانواده ها می توانند درصورتی که دوستان فرزند خود 
را می شناسند به او خود اجازه دهند با دوستانش تماس  
شدن  اجتماعی  به  طریق  این  از  و  کند  برقرار  تصویری 

دانش آموز کمک کنند.

کاووسی تأکید کرد: در ایام آموزش مجازی، والدین باید 
را  دقیقی  ریزی  برنامه  و  باشند  تماس  در  آموزگاران  با 
باشند  داشته  دانش آموزان  تکالیف  ارائه  و  آموزش  برای 
برنامه ای  به  کرونا  از  قبل  دوران  همانند  دانش آموزان  تا 

منظم عادت کنند.
فرزندان  است  الزم  اینکه  بر  تأکید  با  روانشناس  این 
کرد:  عنوان  باشند،  داشته  استراحت  برای  را  روزی  ما 
دانش آموزان  استراحت  برای  حتما  جمعه ها  و  پنجشنبه 
بر  نامحسوس  صورت  به  باید  والدین  شود،  داده  قرار 

این  البته  باشند  داشته  نظارت  خود  فرزندان  فعالیت 
بچه ها  با  کار  اصول  و  شود  انجام  با شدت  نباید  نظارت 

را رعایت کنند.
باید  آنالین  آموزش های  در  والدین  کرد:  تصریح  وی 
پاسخ پرسش ها  یافتن  برای  به جستجو  را  فرزندان خود 
و مطالب علمی و حل مسئله تشویق کنند و نباید تنها 
برای کسب نمره پاسخ تمرینات آموزشی را بدون اینکه 
قرار  آن ها  اختیار  در  شود  واداشته  تفکر  به  دانش آموز 

دهند.
کاووسی با بیان این که شرایط آموزش آنالین و حضور 
مداوم دانش آموزان در خانه ممکن است باعث خستگی و 
کالفگی والدین شود، تصریح کرد: شرایط بسیار منحصر 
سالمت  برای  که  بپذیرند  باید  والدین  و  است  فرد  به 
چاره ای  و  بیایند  کنار  شرایط  این  با  باید  خود  خانواده 
تمایل  نیست، همچنین می توانند در صورت  این  از  غیر 
از  دور  به  و  باز  سر  فضاهایی  در  مرتبه  یک  هفته ای 
جمعیت زیاد و با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی به 
ایزوله  این  پیدا کنند چراکه  همراه فرزندان خود حضور 

شدن برای دانش آموزان خوب نیست.
و  پرتحرک  فعالیت های  پیش بینی  کرد:  تأکید  وی 
تماشای  برای  ساعاتی  گذراندن  بچه ها،  برای  جنبشی 
از  استفاده  برای  منظم  برنامه ی  داشتن  و  تلویزیون 
تبلت،  موبایل،  از  اعم  آموزشی  هوشمند  دستگاه های 
به  دانش آموزان  اعتیاد  از  جلوگیری  برای  و...  تاپ  لپ 

دستگاه های هوشمند الزم است.

   سرانجام در بهت و حیرت خانواده ها و استرس دانش آموزان و والدین شنبه   
تنها  مدارس  معلمان  و  مدیران  از  بعضی  گفته  به  رسید.  فرا  تحصیلی  سال  عجیب 
دستورالعملی که در مورد بازگشایی مدارس به دست آنها رسیده به چند اطالعیه 
مبهم محدود می شود که بعضا برخی از این اطالعیه ها از روی شبکه شاد برای آنها 
ارسال شده است. در این میان وضع برخی از مدارس دولتی بدتر از این بود و در 
حالی مدیران و معلمان به استقبال شنبه ترین شنبه سال رفتند که حتی گروه بندی 
دانش آموزان را برای تشکیل کالس های با تعداد کم دانش آموزان انجام نداده بودند. 
با این وجود آموزش و پرورش کرمان به والدین این اطمینان را داد که خط قرمز 
آموزش و پرورش حفظ سالمت دانش آموزان و فرهنگیان است و همه پروتکل های 

بهداشتی در مدارس رعایت می شود و جای هیچ گونه نگرانی نیست و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

اهدای خون سالم، اهدای زندگی

ابالغیه 

ملی  شماره  به  حسین  فرزند  آرش  بهرام  آقای  به  وسیله  بدین 
)ع(  صادق  امام  بلوار  فرسنگی  سرآسیاب  خیابان   - کرمان  ساکن   299۰628381
ابالغ می شود  ریحانه آرش،  قهری خانم  ولی  قرمز  انتهای کوچه درب   9 کوچه 
ریال  مبلغ 1/637/13۰/277  اله وردی جهت وصول  فیوج دخت  سلیمه  خانم  که 
بانضمام  حقوق دولتی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 1392/۰2/27 
-1۰۰38 دفتر ازدواج شماره 42 زرند علیه شما بعنوان ولی وراث متعهد صادر نموده 
گزارش  طبق  و  شده  تشکیل  اداره  این  در   99۰۰186 به کالسه  اجرایی  پرونده  و 
مورخه 99/۰6/۰5 مامور پست شهرستان کرمان، ابالغیه به دلیل میسر نبودن ابالغ 
واقعی عینا اعاده گردیده است و متعهد له نیز قادر به معرفی آدرس جدید نبوده لذا 
بنا به بستانکار طبق ماده 18 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 ننمایند عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.
794 م/الف

حسین توحیدی نیا - مدیر واحد اجرای اسناد رسمی زرند 

آگهی فقدان سند مالکیت 
سه  مالک  کدام  هر  زاده  لنگری  محسن  و  زاده  لنگری  حسین  آقایان 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک 62 فرعی از ۰2 اصلی واقع در بخش ۰5 کرمان 
که اسناد مالکیت به ترتیب به شرح ثبت 9798 - 9731 صفحه 348 و 145 دفتر 68 
محلی امالک صادر و تسلیم گردیده است ضمن دو برگ استشهادیه محلی تصدیق 
امضا شده مدعی می باشند اسناد مالکیت مذکور به علت جابجایی مفقود گردیده 
است درخواست سند مالکیت المثنی نموده اند لذا به استناد تبصره یک اصالحی 
ماده 12۰ آییننامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ 1399/۰6/16 آگهی 
با وجود  الذکر  به ملک فوق  نسبت  معامله  انجام  تا چنانچه کسی مدعی  می شود 
سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره 
ثبت اسناد و امالک ماهان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل اسناد معامله 
تسلیم نمایند واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور اسناد مالکیت المثنی اقدام 

خواهد شد.
تاریخ و روز انتشار : 1399/۰6/16

797 م/الف
سید رضا انصاری - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک ماهان 
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فرهنگ و ادب

معرفی کتاب: »ناسور«؛ داستان جراحتی بر جان

نوشتاری درباره حسین طاهرزاده و جریان سازی در موسیقی سنتی و کالسیک معاصر

سرویس فرهنگی کرمان امروز

 
داستان »ناسور« نوشته »صالح ذکاوتی« از درد شخصیت و شخصیت هایی 

می گوید که زخمی کهنه را بدون مداوا سال ها با خود حمل می کنند.
و  رمان  نقطه سرخط؛  عناوین مجموعه  از  دیگر  یکی  ناسور ۱۳۹۹(  کتاب 
داستان های کوتاه ایرانی و خارجی انتشارات آوند دانش و نوشته صالح ذکاوتی 
است. این مجموعه را رضا باباخانلو )نویسنده و مترجم( دبیری و رامبد خانلری 
عرصه  در  شناخته شده ای  نام های  دو  هر  که  می کنند  سردبیری  )نویسنده( 

ادبیات داستانی معاصر هستند.
نویسندگان برخی آثار در این مجموعه مانند ذکاوتی به تازگی وارد عرصه 
این  را در  ماه شرف  نادری که  مانند شرمین  برخی هم  نویسندگی شده اند، 
مجموعه چاپ کرده است، آثاری را پیش از این هم به ادبیات داستانی معاصر 

فارسی عرضه کرده اند.
صالح ذکاوتی )متولد ۶۸( کار خود را در زمینه ادبیات از سنین نوجوانی با 
سرودن شعر شروع کرد و از اواسط دهه ۲۰ زندگی به داستان کوتاه رو آورد. 
وی که دانش آموخته طراحی شهری از دانشگاه علم و صنعت ایران است در 
زمینه تحصیلی خود؛ یعنی معماری و هویت بصری کار می کند و در اولین 

تجربه داستان بلند چاپ شده به ناسور رسیده است.
ناسور روایتی از داستان سه جوان به نام های فرهاد، امجد )اندیگانی( و زری 
دانشگاه  قبول شدن در  با  اواخر دهه ۶۰  است که  اهل هندیجان  )طرهان( 

که  خود  عالقه  مورد  رشته های  در  کدام  هر  و  می آیند  شهر  این  به  تهران 
از  امجد  و  به تحصیل می شوند. فرهاد  نقاشی و صنایع دستی است مشغول 
کودکی همسایه دیواربه دیوار و دوست بوده اند و زری دختری است که در شهر 
هندیجان توجهات زیادی را به خود جلب کرده و به نوعی با دیگران متفاوت 
است. او که از دو شخصیت مرد داستان بزرگ تر است ابتدا به تهران می آید و 
بعد آن دو راهی این شهر بزرگ می شوند. آنها که ابتدا دور و جدا از هم زندگی 
اینکه روی طرحی کار  می کردند، برای مدتی حدود یک سال و نیم و برای 

می کردند، با هم هم خانه می شوند.
تلفیق  از  استفاده  با  زری  که  طرح هایی  روی  همکاری  با  آنها  زندگی 
گلدان  روی  امجد  و  فرهاد  و  می زند  جدید  طرح های  با  ایرانی  اسطوره های 
اما بعد هر کدام به سویی  یا کوزه  پیاده می کنند، بیشتر بهم گره می خورد. 
می روند، زری به هندیجان برمی گردد، امجد خانه ای خارج از تهران می گیرد 
و از جمع جدا می شود و فرهاد به تنهایی در همان خانه صدمتری و البته با 
خاطرات آزاردهنده زندگی جمعی می ماند. این جدایی ۲۰ سال بعد با دیدار 
متوقف  امجد  خانه  در  آنها  دیدار  ادامه  و  در سینما  در شبی  امجد  و  فرهاد 
می شود؛ ولی بعد از چند روز امجد خودکشی می کند و فرهاد گرفتار تهمت 

قتل او...
داستان از زبان راوی اول شخص و توسط فرهاد تعریف می شود؛ شخصیتی 
که پرش های ذهنی اش گاه روایت داستان را از نظر زمانی و مکانی تغییر داده 
و به مخاطب می فهماند برای همراه بودن با ناسور باید با حواس جمع کتاب 
را بخواند، برای نمونه وقتی دارد در مورد گذشته خودش و امجد و زری حرف 

می زند ناگهان به زمان حال می رسد.
...یک اتاق شده بود اتاق من و امجد و اتاق دیگر هم برای زری. هال هم شده 

بود کارگاه نقاشی روی سفالینه ها و پارچ های شیشه ای و ظروف و گلدان های 
هم  به  کالسیک  طرح های  با  را  جدید  طرح های  مدل  آخرین  زری  چینی. 
می آمیخت و می شد یک چیزی که نمونه نداشت. کارمان کم کم گرفته بود. 
هرمز کوره را روشن می کند و می رود ته کارگاه تا با یکی از کارگرها بشقاب ها 

و گلدان های چینی را بیاورند این طرف کارگاه. )ص. ۱۳(
غیر از این فرهاد درگیر گفت وگوهای ذهنی خود نیز هست که بر پیچیدگی 
روایت در داستان می افزاید. مثل اینجا: توی سرم هزار نفر دارند حرف می زنند! 
تمام توانم این است که بتوانم رد صدای یکی شان را بگیرم و آن قدر ادامه دهم 
تا ببینم تهش قرار است چه نسخه ای برایم بپیچد که از این مخمصه بیایم 
بیرون و بگویم هیچ چیز نشده. که به فخری، به هرمز و به شهال بگویم کسی، 
کس دیگری را تحقیر نکرده و قرار هم نیست فکر کنید کسی در این جمع 
همه شخصیتش را و همه ی صالبت و نجابت این سال هایش را که دیده اید و 

فهمیده ای از دست داده است. )ص. ۱۱۴(
همچنین گاه رگه هایی از توهم را در کالم فرهاد می توان دید که شاید نتیجه 
و  امجد  معتادشدن  زری،  کردن  فراموش  برای  تالش  از  ناشی  روان رنجوری 
دوری از او و تنهایی خودش باشد: وارتانوش را می بینم که مانتوی زردرنگش 
توی  مرا  نگاه می کند. یک موجود عظیم الجثه که  به من  دارد  و  پوشیده  را 
سعی  می کشاند.  خودش  سمت  به  بیشتر  دارد  لحظه  هر  و  گرفته  مشتش 
بیاید در چه مخمصه ای گیر کرده ام. خانه  ببینم و دستم  را  اطراف   می کنم 
صدمتری شده است دنیایی چند ده هزار متری که درکش برایم غیرممکن 

است. )ص. ۷۴(
رمان ناسور در ۹ فصل و ۱۶۲ صفحه و در ۵۰۰ نسخه اخیرا توسط انتشارات 

آوند دانش به بازار آمده است.

سرویس فرهنگی- هنری کرمان امروز
 

حسین طاهرزاده از برجسته ترین خوانندگان عهد قاجار به شمار می آید 
خوانندگان  استفاده  مورد  بعد  سال  ها  ده  تا  وی  آوازخوانی  سبک  که 
کالسیک و سنتی ایران قرار گرفت. محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی 
و ایرج بسطامی از مشهورترین اشخاصی هستند که در آواز خود از سبک 

وی بهره بردند.
حسین طاهرزاده فرزند سید طاهر تویسرکانی بود. پدر او از تویسرکان 
و همدان برای تحصیل در حوزه علمیه اصفهان به مدرسه صدر آن شهر 
رفت. سید حسین در ۱۲۶۱ خورشیدی در اصفهان متولد شد و از دوران 
نوجوانی به آواز عالقه داشت و در ۱۲۷۸ خورشیدی به تهران آمد )یعنی 
آشنا شد.  السلطنه  میرزا حسام  با جهانگیر  آنجا  در  در ۱۷ سالگی( که 
نواخت و چند تصنیف هم که  بود که ویولن می  جهانگیر میرزا جوانی 
آهنگ آن ها را با شعر ملک الشعرای بهار ساخته، اکنون از او باقی است.
طاهرزاده بر اثر دوستی با حسام السلطنه به منزل او راه یافت و در منزل 
او و گردهمایی های او با چند تن از هنرمندان برجسته آن زمان، چون 
میرزا حبیب سماع حضور، میرزا عبداهلل و ناصر همایون آشنا شد و مراوده 
نوازنده  با درویش خان  بعد  پیدا کرد. طاهرزاده همچنین در سال های 
مشهور تار آشنا شد و بیشترین تاثیرها را در خواندن آواز از این اساتید 
گرفت و تنها دوره بسیار کوتاهی آن هم به طور مخفیانه و از پشت پرده 

از آوازهای سیدرحیم بهره مند شد.
 ساسان سپنتا در کتاب چشم انداز موسیقی ایران درباره سبک حسین 
طاهرزاده، از زبان خود او، نوشته است که آثار او هنگامی در صفحه های 
گرامافون ضبط شده است که مدت ها بر اثر معاشرت با نوازندگانی چون 
میرزا حبیب سماع حضور، میرزا عبداهلل، درویش خان، حسام السلطنه و 
نیز شنیدن صدای خود در فنوگراف و رفع نقایص آن، شیوه استواری در 
خوانندگی یافته بود و به قول روح اهلل خالقی از هر خرمنی خوشه ای چید 

تا در کار خود ورزیده شد. 
 با این توضیحات، نمونه هایی از آواز ماهور به شیوه حسین طاهرزاده 

ادامه این مطلب قرار داده شده که مربوط به کالس آموزشی استاد  در 
شجریان و مرحوم ایرج بسطامی است:

به جای من  گر  رفتن ***  مـن  زین چمـن چو  باد  باغبان حرامـت 
سروی غیر دوست بنشانی درآمد

گر رقیب از لعلت بوسه خواست مانع شو *** حیــف باشـد ار حیوان 
نوشد آب حیوانـی

گشایش، داد
اَهـرَمــن آخـر  بُــرد   ای عاقبت رقیبم زد بوسه لعل جانان را *** 

خـاتــم سـلیـمانـی
شکسته

یوُسـف عزیـزم کو ای برادران َرحمـی *** کز غَمش به جان آمد حاِل 
پیِر کنعانی

دلکش
ُحسن تو هر جا که کوس عشق فرو کوفت *** بـانــگ بـرآمـد کـه 

غـارت دل و دیـن اسـت
عراق، کرشمه

 مرا دو چشم به راه و دو گوش بر پیغام ***  تو فـارقـی و به افسوس 
می رود ایّام

راک
شبـی نپـرسـی و روزی که دوسـت دارانم *** چگونه شب به سحر 

می برند و روز به شام
راک کشمیر

مـالَمتـم نـکنــد هیـچ کـس در ایـن سـودا *** که عشق می بِستاند 
ز دست عقل َزمام

صفیر راک
کرشمه راک )راک کشمیر(، صفیر راک

به  که  فصلی  در  ایران  موسیقی  سرگذشت  کتاب  در  خالقی  روح اهلل   
او  آشنایی  و  طاهرزاده  زندگی  و  زیست  از  می پردازد  آواز  خوانندگان 
متعدد  کنسرت های  و  اخوت  انجمن  به  راهیابی اش  و  درویش خان  با 

می نویسد.
از  خاطره ای  با  را  آوازی  ظرایف  یادگیری  در  طاهرزاده  تالش های  او 

پیوند  قاجار  وآوازخوان معروف دوره  با رحیم خان ردیف دان  او  مواجهه  
می زند تا نشان دهد، طاهرزاده برای یادگیری با چه مصایبی روبرو می شد. 
به نوشته خالقی بعد از آنکه رحیم خان صدای طاهرزاده را می شنود به 
به  یاد می کند، عالقه ای  عنوان حسادت  با  آن  از  آنچه که خالقی  دلیل 
آموزش آواز به طاهرزاده نشان نمی دهد، اما طاهرزاده با یک ترفند و با 
همکاری برخی از دوستان هر از گاه رحیم خان را به مجلسی دعوت و خود 
پشت پرده به آوازش گوش می دهد تا در نهایت و بعد از جلسات متوالی 

به تکنیک های کاری او واقف می شود.
تنها شخصی  می داند که  را  از همین زاویه است که خالقی، طاهرزاده 
در میان خوانندگان قدیم سبک ممتازی دارد، تحریرهایش متنوع بوده و 
به درست ادا کردن شعر توجه کامل دارد. همچنان که اشاره می کند، او 
شخصاً ذوق و قریحه داشته و چون مرد با سوادی بوده در انتخاب اشعار 
و بیان آنها دقت کرده است. هرگز به تکرار نغمات عالقه نداشته، چنانکه 
وقتی  یک مصراع را ۲ بار خوانده، هر دفعه را به طرز دیگری ادا کرده است 

که مستمع را مجذوب می کند. 
 حسن مشحون مولف کتاب تاریخ موسیقی ایران، نوشته ۲۰ سال آخر 
عمر طاهرزاده را درک کرده و با او آشنایی داشته و مکرر به محضرش 
رسیده است. از دید او، طاهرزاده مردی متین، موقر، فهیم و بسیار زیرک 

با حفظ سبک اصلی در خوانندگی تنوع  و دارای ذوقی سلیم بود که 
اشعار  درست  ادای  داشت.  خود  به  مخصوص  روش  و  سلیقه  و  تحریر 
آواز  به  که مشحون  است  ویژگی هایی  دیگر  از  مناسب  الحان  انتخاب  و 
طاهرزاده نسبت می دهد. هم او بود که در کتابش به شغل طاهرزاده هم 
از  راه زندگی می کرد.  این  از  اشاره می کند: طاهرزاده چاپخانه داشت و 
طاهرزاده آثاری چند باقی مانده است که کیفیت صوتی عمده آنها بسیار 
پایین است، اما در آوازهای با همین کیفیت نیز می توان شفافیت و عمق 

و سرعت تحریرها را حس کرد.
مرتبط  صدا  ضبط  پایین  ویژگی های  به  را  سرعت  این  از  بخشی  اگر 
بدانیم، بخش مهم آن را باید به قدرت حنجره و توانایی های ذاتی او در 
درک شعر و متربندی آوازش ارجاع دهیم که نامش را بر تارک خوانندگان 

آواز تاریخ موسیقی ایران نشانده است. 
تاثیر سبک آوازی طاهرزاده تنها خوانندگان را مفتون خود نساخت،   
بلکه نوازندگانی چون محمدرضا لطفی نیز جذب این شیوه آوازی شدند 
و برای معرفی آن نیز تالش های فراوانی صورت دادند. لطفی که به گفته 
و  سروستانی  )رضوی  آنان  همراه  و  برومند  نزد  در  چندماهی  شجریان 
در  و  بعد  سال  چند  بود،  آموخته  را  طاهرزاده  آوازی  سبک  شجریان( 
»غالم  مطلع شعر  با  طاهرزاده  درخشان  آوازهای  از  »چاووش ۱۰"یکی 
نرگس مست تو تاجدارانند"را با صدای صدیق تعریف و گروه شیدا و عارف 

به بازار موسیقی عرضه کرد.
چه لطفی و چه تعریف، بعدها در گفت وگوهایی که درباره این اثر انجام 
آواز  بالنعل  النعل  طابق  اجرای  برای  دقیق  و  فشرده  تمرینات  از  دادند 

طاهرزاده سخن گفتند.
شیدا  بازسازی  گروه  نام  به  گروهی  نیز  بعد  دهه   ۲ لطفی  محمدرضا 
به  عشری  اثنی  امیر  با  را  طاهرزاده  آوازی  شیوه  بار  این  و  داد  تشکیل 

صحنه برد و آلبومی را نیز با همین نام منتشر کرد.
اهالی  مهمترین  جمله  از  شجریان  محمدرضا  و  لطفی  محمدرضا    

موسیقی بودند که در آثارشان از سبک حسین طاهرزاده پیروی کردند.
سید حسین طاهر زاده در ۱۲ شهریور۱۳۳۴ خورشیدی وفات یافت و 

در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا



یکشنبه 16 شهریورماه 17/1399 محرم 1442/ 6 سپتامبر 2020/سال بیست و پنجم شماره 3274 پنج

 جشنواره ای ملی به یاد هنرمندان شهید در جنوب کرمان 

نیازهای روانی برای بازگشایی مراکز آموزشی

سرویس خبر و گزارش کرمان امروز
 

در  شهید  هنرمندان  یاد  به  ملی  جشنواره ای  جاری  سال  آبان ماه 
جنوب کرمان با عنوان جشنواره خوشنویسی شهید مداحی پور برگزار 
خواهد شد که به گفته مسئوالن، این برنامه فرصتی برای استحکام و 

همبستگی بیشتر میان هنر و فرهنگ شهادت است.
به گزارش ایرنا، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان برای 
نخستین بار برگزاری جشنواره خوشنویسی شهید مداحی پور را کلید زد 
تا با استفاده از ظرفیت های بومی و منطقه ای گامی ارزشمند در بخش 

فرهنگی این منطقه بردارد.
جنوب  در  خوشنویسی  مطرح  اساتید  از  مداحی پور  هوشنگ  شهید 
کرمان بود و بسیاری بر این باورند که هنر این شهید واالمقام با روحیه 
مدیران  شد  باعث  موضوع  همین  و  بود  خورده  گره  شهادت  و  ایثار 
فرهنگی جنوب کرمان برگزاری جشنواره ای در سطح ملی به نام این 

شهید هنرمند تدارک ببینند.
نیک است بدانید یادواره شهید مداحی پور و شهدای هنرمند جنوب 
حضور  با   ۱۳۹۶ سال  آبان ماه   ۱۶ تاریخ  در  نخستین بار  برای  کرمان 
ایثارگران در جیرفت برگزار شد. »نخستین جشنواره  خانواده شهدا و 
دوساالنه خوشنویسی شهید مداحی پور نیز سال ۹۷ در این خطه برگزار 

شد«
 در این مجال شایسته است، شهید مداحی پور را بیشتر بشناسیم. این 
شهید بزرگوار همزمان با شروع جنگ تحمیلی و دفاع مقدس چندین 
بار در لباس رزمنده بسیجی و ُمبلغ عازم جبهه ها شد و حتی بعدها در 
ماموریت های متعددی همراه با مدیرکل وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان کرمان در جبهه ها حضور یافت.
فرهیخته  شاعران  از  نفر   ۲ همراه  به  که  عملیات ها  از  یکی  در  وی   
این دیار سوار بر قایقی در منطقه جنگی بودند که بر اثر اصابت گلوله 
خمپاره به قایق، آن دو بزرگوار به شهادت رسیدند و هوشنگ مداحی 

 پور هم به شدت دچار موج گرفتگی و جراحت شد.
این شهید ارزشمند در سال ۱۳۶۴ همکاری با کتابخانه عمومی شهید 
با عالقه و جدیتی که از خود نشان  مدنی شهر کهنوج را آغاز کرد و 
شهر  آن  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  سرپرستی  به  زود  خیلی  داد، 

منصوب شد.
اداره بسیار کوشا و  بنا به گفته همکارانش، وی به هنگام حضور در 
به  امر  مهم  فریضه  به  فرهنگی  اقدامات  کنار  در  و  بود  مسوولیت پذیر 
معروف و نهی از منکر نیز توجهی ویژه و در مبارزه با مفاسد و منکرات 
اجتماعی تالشی وافر داشت. او در کنار فعالیت های فرهنگی خود عالقه 

زیادی به حفظ میراث کهن و شناساندن قومیت  های ملی و فرهنگی 
ایران داشت و معتقد بود در همه حال می بایست حافظ و پاسدار این 
گرانبهای  میراث  و  فرهنگ  عناصر سودجو،  نداد  اجازه  و  بود  ارزش ها 

کشورمان را به یغما ببرند.
 تالش های او موجب شد تا همواره با حمالت اشرار و قاچاقچیان روبه 
رو شود و با آنان به مبارزه بپردازد، تا این که غروب ۹ مهرماه ۱۳۷۰ در 
مسیر کهنوج به جیرفت در منطقه عباس آباد، درگیری مسلحانه با اشرار 

وسیله ای شد برای عروج ملکوتی او که از جام عشق الهی سرشار بود.
برگزاری دومین جشنواره خوشنویسی شهید مداحی پور در جیرفت

با  گو  و  گفت  در  کرمان  جنوب  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
خبرنگار ایرنا از برگزاری دومین جشنواره خوشنویسی شهید مداحی پور 

در آبان ماه سال جاری در شهرستان جیرفت خبر داد.
ایثار  فرهنگ  ترویج  را  جشنواره  این  اصلی  هدف  اسحاقی  حسین 
روحیه  و  زندگی  از  نمایی  ترسیِم  گفت:  و  کرد  کرد  عنوان  شهادت  و 

خدمتگزاری این شهیدان می تواند الگویی برای خادمان مردم باشد.

وی آخرین مهلت دریافت آثار ارسالی را ۳۰ مهر اعالم کرد و افزود: 
برگزار  جیرفت  در  جاری  سال  آبان ماه   ۲۸ جشنواره  این  اختتامیه 

می شود.
بخش ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی به جشنواره خوشنویسی 

شهید مداحی پور افزوده شد
گفت:  همچنین  کرمان  جنوب  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
امسال بخش ویژه ای با عنوان شهید حاج قاسم سلیمانی به جشنواره 
خوشنویسی شهید مداحی پور افزوده شده و فراخوان این بخش هم به 

زودی منتشر می شود.
به نخستین جشنواره خوشنویسی  ارسالی  آثار  اسحاقی تصریح کرد: 
شهید مداحی پور در قالب کتاب، زیر چاپ است و در مراسم افتتاحیه 
از آن رونمایی و در سراسر  اختتامیه دومین جشنواره خوشنویسی  یا 

کشور توزیع می شود.
رونمایی پوستر جشنواره

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  سینمایی  و  هنری  امور  معاون 

پوستر دومین جشنواره دوساالنه ملی  رونمایی  از  نیز  جنوب کرمان 
خوشنویسی شهید مداحی پور خبر داد.

رامین افتخاری اظهار کرد: شهید مداحی پور از هنرمندان خوشنویس 
و مطرح جنوب کرمان بود و ما باید با گرامیداشت یاد و خاطره آن شهید 

عزیز قدردان وی باشیم.
می شود،  برگزار  دوساالنه  به صورت  این جشنواره  اینکه  بیان  با  وی 
اثر   ۱۱۷ و  برگزار  کیفیت  با  بسیار  اول  سال  جشنواره  کرد:  تصریح 
پذیرفته شد که از این تعداد ۵۷ مورد آن به مرحله داوری راه پیدا کرد 

و از آثار برگزیده نیز تقدیر شد.
برگزاری جشنواره خوشنویسی شهید مداحی پور، اقدامی شایسته

پیشکسوت انجمن خوشنویسان جنوب کرمان نیز برگزاری جشنواره 
خوشنویسی شهید مداحی پور را اقدامی شایسته برای بزرگداشت هنر 
ایرانی  اسالمی  و گفت: خوشنویسی یک هنر  عنوان کرد  خوشنویسی 

بوده که در تمامی جوامع اسالمی از این هنر به خوبی یاد می شود.
پور  مداحی  شهید  خوشنویسی  جشنواره  برگزاری  مرتضوی  عباس 
را  این جشنواره  و  ارشاد جنوب کرمان دانست  از مدیرکل  ابتکاری  را 
هنر  این  منزلت  و  خوشنویسی  فرهنگ  شدن  نهادینه  برای  فرصتی 

اسالمی عنوان کرد.
وی با بیان اینکه خوشنویسی یکی از میراث فرهنگی و هنری کشور 
است، گفت: این هنر بخشی از هویت و تعامل فرهنگی کشور بوده که 

سال ها با آن زندگی کرده ایم.
 وی اظهار کرد: کتابت قرآن کریم و نهج البالغه طی سال های گذشته 
این مهم سبب  و  فرهنگی شده  در مسائل  این هنر  پشتیبانی  موجب 

تبدیل شدن خوشنویسی به یکی از میراث های ملی شده است.
پیشکسوت انجمن خوشنویسان جنوب کرمان خوشنویسی را یکی از 
اهداف فرهنگی  و  و اسالمی  ایرانی  برای حفظ هویت  رسانه های قوی 

دانست و بر ترویج این فرهنگ در نسل جوان تاکید کرد.
شهید مداحی پور نماد هنر و فرهنگ شهادت

را  مداحی پور  شهید  نیز  کرمان  جنوب  خوشنویسان  انجمن  عضو 
نماد همبستگی هنر و فرهنگ شهادت دانست و بر نهادینه کردن این 

فرهنگ در جامعه تاکید کرد.
جشنواره  برگزاری  برای  متولیان  از  قدردانی  ضمن  اباریان  محسن 
قبیل  این  برپایی  امیدواریم  گفت:  مداحی پور  شهید  خوشنویسی 

جشنواره ها تداوم داشته باشد.
در جنوب  آزاد خوشنویسی  آموزشگاه  و سه  ممتاز   ۱۸ خوشنویس 

کرمان فعالیت می کنند.

سرویس فرهنگی- اجتماعی کرمان امروز
 

با آغاز بحران کرونا در اواخر سال ۲۰۱۹ و فاصله اجتماعی که در 
از فعالیت های  تعداد زیادی از کشورهای جهان ایجاد شد، بسیاری 
روزمره نیز با مشکل روبرو شد. مطابق با گزارش یونسکو، از تاریخ ۸ 
آوریل ۲۰۲۰ )۲۰فروردین ۱۳۹۹(، مدارس در بیش از ۱۸۸ کشور 
جهان به حالت تعلیق درآمده و فعالیت های خود را در فضای مجازی 

پی گرفتند.
و  میلیارد  درصد)یک   ۹۰ از  بیش  گزارش،  همین  اطالعات  بنابر 
۵۰۰ میلیون نفر( از کسانی که در مدارس و دانشگاه ها و یا موسسات 
آموزشی ثبت نام کرده بودند، هم اکنون در خارج از محیط آموزشی 
از بحران رسیده که »آدری  به حدی  این وضعیت  قرار دارند.  خود 
آزوالی« دبیرکل سازمان »یونسکو« در مورد آن هشدار داده و گفته 
آموزش  در  اخالل  شدت  و  جهانی  مقیاس  در  بحران  این  »سرعت 

فعلی بدین شکل، بی نظیر است".
بهداشت روانی در سایه تهدید کرونا

مانند  دانش آموزان،  و  بزرگساالن  برای  روانی  بهداشت  نیازهای 
داشتن روابط نزدیک، بر اثر کاهش دسترسی به منابع معمول آن ها 
)روابط با گروه هماالن، کتابخانه ها و ...( از طریق مدرسه و دانشگاه 
با محدودیت زیادی در دوران کرونا روبه رو شد که این امر می تواند 
مشکالت زیادی را برای آن ها فراهم کند. در تحقیقی که در موسسه 
خیریه بهداشت روانی بریتانیا که شامل ۲ هزار و ۱۱۱ نفر داوطلب 
با سن باالی ۲۵ سال و با سابقه بیماری روانی در بریتانیا انجام شده 
پاندمیک وضعیت  این شرایط  اذعان داشته اند که  است، ۸۳ درصد 
آن ها را بدتر کرده است. ۲۶ درصد هم اعالم داشتند که در دسترسی 
از حمایت  افراد دیگر  این  ناتوانند.  روانی  منابع حمایتی سالمت  به 
در  رو  روابط  که  و همساالن محروم شده اند چرا  گروه های دوستی 
یا  هم  دوستان  روابط  مجموعه  نیست.  امکان پذیر  عماًل  آن ها  روی 
اتفاق  اینترنت  و  مجازی  فضای  در  یا  گرفته  تلفن صورت  از طریق 
می افتد که این رخداد چالش هایی را هم برای این افراد ایجاد کرده 

است.
یکی از مزایای مهم مدرسه، ایجاد مکانیسم های مهمی چون کنار 
روانی  مسائل  با  رابطه  در  ویژه  به  مشکالت شان   با  جوانان  آمدن 
از  یکی  دانش آموزان  می شوند،  بسته  مدارس  که  هنگامی  است. 
پایگاه های اصلی خود در زندگی را از دست می دهند که این می تواند 
به بروز مشکالت روانی متعددی منجر شود. به گفته »زونیا چی او« 
از  قبل  کنگ«،  »هنگ  در  بزرگساالن  و  کودکان  بالینی  روانشناس 
شیوع کرونا، مدرسه رفتن برای ]برخی از کودکان مبتال به افسردگی[ 
اما حداقل آن ها روال  بود،  تنها در حد یک »تقال«ی ساده روزمره 

مدرسه را در زندگی خود داشتند، که با بسته شدن مدارس از سوم 
فوریه ۲۰۲۰ )بهمن سال ۱۳۹۸(، انجام این کار هم منتفی شد.

هم اکنون که مدارس بسته اند، تعدادی از این افراد خودشان را برای 
هفته ها در اتاقشان حبس می کنند، از حمام رفتن و رعایت بهداشت 
فردی سرباز می زنند یا حتی از غذا خوردن درست و بیرون آمدن از 
رختخواب هم طفره می روند. برای تعدادی از دانش آموزان که دچار 
اختالل افسردگی هم بودند، بسیاری از مشکالت روانی که با مدرسه 
رفتن مرتفع شده بود، مجدد به زندگی آن ها بازگشته و آن ها را با 

مشکالت قابل مالحظه ای در این خصوص روبرو کرده است.
کودکان استثنایی و نیازهای فراموش شده

کنگ،  هنگ  دانشگاه  روانشناسی  استاد  او«  هانگ  »شی  گفته  به 
دانش آموزانی با نیازهای آموزشی خاص )استثنایی(، مانند کسانی که 
با اختالل »اوتیسم« درگیرند، نیز در این خطر روانی ناشی از بسته 
ناامید شوند  بیشتر  افراد ممکن است  این  قرار دارند.  شدن مدارس 
چرا که در کوتاه مدت فعالیت های روتین شان مختل شده و از بین 
برای  برنامه ای  اصوالً  والدین  که  می کند  نشان  خاطر  وی  می روند. 

کاهش اضطراب فرزندانشان در چنین موقعیت های نامعینی ندارند.
اجتماعی  مهارت های  ارتقای  و  درمانی  گفتار  جلسات  تعلیق  با 
گروهی بر اثر کرونا، این افراد هم شانس ارتقای مهارت های ضروری 

خودشان را از دست می دهند. به گفته این روانشناس، هرچند راه های 
اجتماعی،  مهارت های  آموزش  و  آنالین  ارتباطات  نظیر  خالقانه ای 
برای جبران این خسارت ضروری و الزم هستند، اما برگزاری جلسات 
حضوری در راستای ارتقای مهارت اجتماعی برای این کودکان هم 

اجتناب ناپذیر است.
کرونا، دانشگاه و افزایش سطح استرس

مراکز  و  دانشگاه ها  ورودی  آزمون  هم  کشورها  از  زیادی  تعداد 
آموزشی را هم یا به تعویق انداخته یا لغو کرده اند. مثال مسئوالن در 
هنگ کنگ طی تصمیمی اعالم کردند که امتحانات مقطع متوسطه 
از قبل  را به تعویق می اندازند در حالی که برنامه های این امتحانات 
برنامه ریزی شده بود. مطابق با اطالعات به دست آمده از نظرسنجی 
در  یو«  دانشگاه »هوک  دانشجویی  توسط گروه مشاوره  انجام شده 
ماه مارچ ۲۰۲۰)اسفند ۱۳۹۸(، بیش از ۲۰ درصد از ۷۵۷ نفر مورد 
مطالعه، اظهار داشتند که سطح استرس شان ۱۰۰ درصد است. ۱۷ 
برای  اشتهایشان  که  داشتند  اظهار  نظرسنجی  این  در  هم  ساله ها 
غذا خوردن را از دست داده و با مشکالتی نظیر »بی خوابی« درگیر 
هستند که ناشی از  عدم اطمینان آن ها از  تاخیر امتحانات و استرس 

ناشی از آن است.
دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی هم در معرض استرس 

اتفاقاتی نظیر »تخلیه خوابگاه« و لغو حوادث پیش بینی شده مانند 
تعدادی  التحصیلی هستند.  فارغ  مراسم  و  دانشجو  انتقال«  و  »نقل 
از این دانشجوها هم مشاغل پاره وقت خود را که در حین تحصیل 
انجام می دادند از دست دادند. دانشجویان معموالً در سال های پایانی 
تحصیلشان در رابطه با بازار کاری که مجبورند به زودی بدان وارد 
شوند، دچار اضطرابند. درواقع دانشجویان دانشگاه بیشتر از آن چیزی 
که ما فکر می کنیم آسیب پذیرند، به ویژه این که اخیراً با بار علمی و 
مالی منحصر به فردی هم روبرو هستند. این افراد دارای تحصیالت 
فراوانی  استرس  با  را  آن ها  که  روبرو هستند  درآمد  کاهش  و  عالی 

درگیر می کند.
کودکانی که قربانی خشونت خانگی می شوند

فاصله اجتماعی می تواند در محیط منزل و شرایط قرنطینه منجر به 
ایجاد زمینه های سوء استفاده در محیط منزل شود. چرا که در طول 
دوران قرنطینه، شرایط اقتصادی ناپایدار بوده و به میزان استرس هم 

افزوده می شود.
در  متعددی  گزارش های  چین،  هوبی  استان  در  کانتی«  "جیانلی 
رابطه با خشونت خانگی در این دوران را مطالعه کرده که به پلیس 
فوریه)بهمن۹۸(  ماه  در  تنها  اطالعات  بنابراین  است.  شده  گزارش 
شده  گزارش  پلیس  به  خانگی  خشونت  با  رابطه  در  گزارش   ۱۶۲
که این میزان در مقایسه با سال گذشته تنها ۴۷ مورد بوده است. 
که  داشته  افزایش  دوران  این  در  هم  کودکان  از  استفاده  سوء  نرخ 
ارسال  اجتماعی  سالمت  پایگاه های  به  آن  از  متعددی  گزارش های 

شده است.
تاکنون گزارش هایی در مورد تاثیرات روانی طوالنی مدت در مورد 
در  تحقیقات  برخی  البته  است.  نشده  منتشر  بزرگساالن  و  کودکان 
روی  بر   )SARS( تنفسی  حاد  سندرم  روانشناختی  تأثیر  مورد 
اما در مورد  دارد،  بهداشتی وجود  مراقبت های  و کارکنان  بیماران 
اثرات آن بر شهروندان عادی اطالعات زیادی در دست نیست. شواهد 
به ویژه در کودکان و نوجوانان بسیار کمیاب است که این یک شکاف 
مهم برای تحقیقات به شمار می رود.  کویید ۱۹ بسیار گسترده تر از 
»سارس« و سایر اپیدمی ها در مقیاس جهانی است. با ادامه بیماری 
همه گیر ، حمایت از کودکان و نوجوانان که داغدیده هستند و مسائل 
از دست دادن درآمد خانوار هم بسیار  یا  بیکاری والدین  به  مربوط 

بیشتر به چشم می آیند.
نیاز به نظارت بر وضعیت سالمت روان جوانان در طوالنی مدت و 
بررسی چگونگی تعطیلی طوالنی مدت مدارس و به طور کل اقدامات 
بر  همه گیر،  بیماری  و  اجتماعی  فاصله  تعیین  برای  سختگیرانه 
سالمتی کودکان و نوجوانان تاثیرات منفی غیرقابل انکاری دارند. از 
این رو بررسی تعطیلی مدارس و دانشگاه ها باید با دقت بیشتری مورد 

بررسی مجدد قرار بگیرند.

روزانه خوانی 
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خبر وزیر آموزش و پرورش:
نبض مدرسه باید با حضور دانش آموزان بتپد

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش:
مدیران مدارس برای مواجهه با هر شرایطی آماده باشند

وزیر آموزش و پرورش گفت: برای سالمت به مجموعه 
سختگیرانه  رعایت  با  و  شده  تکیه  بهداشت  باصالحیت 
پروتکل های بهداشتی در سراسر کشور امسال آغاز می  

شود.
نواختن  مراسم  در  دیروز شنبه  میرزایی  محسن حاجی 
رویداد  بزرگترین  امروز  کرد:  اظهار  تحصیلی  آغاز  زنگ 
فرهنگی کشور با ۱۵ میلیون دانش آموز و یک میلیون 
معلم و همه افراد یاری رسان در این خیر بزرگ آغاز می 

شود.
وی افزود: آغاز سال تحصیلی در واقع لحظه تحویل سال 
دیگری در طبیعت است که به زندگی رنگ و جلوه ای 

دیگر می دهد.
سال  امسال  کرد:  خاطرنشان  پرورش  و  آموزش  وزیر 
تحصیلی با تقارن ماه محرم آغاز می شود که شور نابی 

را در سراسر کشور ایجاد می کند.
حاجی میرزایی با بیان اینکه سال تحصیلی جدید سالی 
به گونه ای متفاوت آغاز می شود، گفت: امسال راهی را 
در پیش گرفته ایم که پیش از نرفته بودیم و جدید است؛ 

بنابراین باید از مشارکت همگانی بهره برد.
و  خانواده ها  و  دانش آموزان  سالمت  اینکه  بیان  با  وی 
آموزش  حق  و  ماموریت  اولویت،  آموزش  باکیفیت  ارائه 
مجموعه  به  سالمت  برای  داد:  ادامه  است،  پرورش  و 
سختگیرانه  رعایت  با  و  شده  تکیه  بهداشت  باصالحیت 
پروتکل های بهداشتی در سراسر کشور امسال آغاز می  

شود.
حضوری  های  کالس  در  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 

رعایت فاصله بین دانش آموزان، استفاده از ماسک، کوتاه 
کردن زنگ کالس ها و رعایت موارد بهداشتی در سرویس 

مدارس و سایر پروتکل ها رعایت می شود.
یک  فقط  مدرسه  کرد:  نشان  خاطر  میرزایی  حاجی 
گیری  شکل  جایگاه  مدرسه  بلکه  نیست،  ساختمان 
مناسبات  توسعه  و  دانش آموزان  هویت  شخصیت، 
اجتماعی و کسب مهارت های اجتماعی است و تاثیرات 

تربیتی عمیقی در آموزش دارد.
وی یادآور شد: نرفتن به مدرسه به مراحل رشد و تکوین 
باید  بنابراین  می رساند؛  آسیب  آموزان  دانش  شخصیت 

مدرسه جان بگیرد.
میدان  در  همه  باید  کرد:  تاکید  پرورش  و  آموزش  وزیر 
به  اما  می کنیم  درک  را  ها  خانواده  نگرانی  باشند، 

ظرفیت های باال در جامعه نیز می توان اتکا کرد.
برابر  در  نباید  زنده  جامعه  کرد:  اظهار  میرزایی  حاجی 

پدیده های نوظهور در استیصال قرار گیرد.
ارائه  برای  بر کالس های حضوری  اظهار کرد: عالوه  وی 
آموزش، پیش بینی های الزم از جمله مدرسه تلویزیونی و 
شبکه شاد برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است و 
تضمین می شود که همه دانش آموزان از فرصت آموزش 

به بهترین نحو برخوردار شوند.
وی افزود: همچنین آموزش و پرورش نگران بود تصمیم 
به  را  آموزان  دانش  سالمت  که  نشود  گرفته  اشتباهی 
خطر بیندازد؛ به همین دلیل تصمیم گرفته شد که به 

تصمیمات وزارت بهداشت و درمان اعتماد کنیم.
در  پرورش  و  آموزش  کرد:  عنوان  پرورش  و  آموزش  وزیر 

چارچوب اعالم شده ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص 
بازگشایی مدارس پیش می رود و تابع آنها است؛ از این 

رو در حوزه سالمت کوچکترین عدولی نخواهیم داشت.
خانواده ها  امیدواریم  کرد:  نشان  خاطر  میرزایی  حاجی 
با  وزارتخانه  این  تا  کنند  اعتماد  پرورش  و  آموزش  به 

حساسیت های بیشتر مراقبت های الزم را اعمال کند.
وی درخواست کرد که از اظهارنظرهای پراکنده در فضای 
مجازی خودداری شود و گفت: آموزش و پرورش انتخاب 
کرد که به مجموعه بهداشت و درمان کشور اعتماد کند. 

آنها اجازه دادند ما با رعایت پروتکل های بهداشتی آموزش 
های حضوری را آغاز کنیم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: گروهی که به دلیل بیماری 
یا تعداد زیاد دانش آموز در مدارس نمی توانند، در کالس 

درس حضور یابند، آموزش مجازی خواهند داشت.
آموزان  دانش  برای  آموزش  مدت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
با  باید در این شرایط  افزود: خانواده ها  ۳۵ دقیقه است، 
آموزش و پرورش همکاری کنند و وزارتخانه نیز تالش می 

کند سال تحصیلی آینده پرثمر باشد.

و  آموزش  وزارت  اول  متوسطه  آموزش  دفتر  مدیرکل 
پرورش گفت: در شیوه نامه بازگشایی مدارس اعالم شده 
که مدیران برای مواجهه با هرشرایطی آماده باشند و در 

این روند سیال هرروزی الزم بود وارد صحنه شوند.
مرضیه مسگر زاده گفت: دو سیاست کالن در آموزش 
قابل  آموزشی  عدالت  منظر  از  که  دارد  پرورش وجود  و 
بازبینی و توجه است. نخست دسترسی به فرصت برابر 
و  آموزش  به  بخشی  کیفیت  سیاست  دوم  و  آموزشی 

تربیت با اولویت مدارس دولتی است.
اولین  بدانیم  است  الزم  اول  سیاست  در  افزود:  وی 
موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که هیچ فرد 
الزم التعلیمی نباید از چرخه آموزش و پرورش باز بماند.
و  آموزش  وزارت  اول  متوسطه  آموزش  دفتر  مدیرکل 
ای  ویژه  های  طبیعتا حساسیت  اینکه  بیان  با  پرورش 
به ویژه در مناطق محروم وجود دارد و در بازماندگی از 
سیاست  درباره  اما  گفت:  کند  می  ایفا  نقش  تحصیل 
آموزشی  کیفیت  به  توجه  گفت  باید  بخشی  کیفیت 

نیازمند توجه به چند مولفه است؛ نخست نیروی انسانی 
است که کلیدی ترین بخش است. معلم نیروی حیات 

بخش آموزش است.
مدرسه  مدیریتی  نقش  مولفه  دومین  افزود:  مسگرزاده 
است اگر رهبری مدرسه از توان الزم برخوردار نشود تمام 
مولفه ها هم کنار هم جمع شوند، نمی توانند کیفیت 

را به درستی تضمین کنند.
فارغ  آموز  دانش  یک  موفقیت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
الزاما در گروی راهیابی به دانشگاه و کنکور  التحصیل، 
نیست گفت: آموزش و پرورش را در شرایطی اداره می 
کنیم که به جهت تامین نیروی انسانی در بحران به سر 
می برد. زمانی می توان از کیفیت سخن گفت که امکان 
سیاست  باشد.  داشته  وجود  صالحیت  با  نیروی  جذب 
توجه  باید  مجلس  نمایندگان  ویژه  به  ما  نظام  گذاران 
کنند که باید فضا برای جذب نیروی باصالحیت باز شود.
و  آموزش  وزارت  اول  متوسطه  آموزش  دفتر  مدیرکل 
به بعد دیگر جذب  از سال ۷۷  افزود: ما تقریبا  پرورش 

راهکارهای  ایم.  نداشته  پرورش  و  آموزش  در  فراگیری 
مختلفی چون برگزاری آزمون استخدامی برای ورود نیرو 
انجام شده اما میزان ورودی با خروجی فاصله بسیار دارد. 
اکنون نیروی انسانی از طریق دعوت به کار بازنشستگان، 

سرباز معلمان و ... تامین می شود.
توان  آموزشی  های  دوره  باید  اینکه  بیان  با  مسگرزاده 
افزایی برای معلمان برگزار شود گفت: نیروی ورودی باید 

ارتقاء یابد.
در  جامعی  برنامه  یک  که  است  چندسالی  افزود:  وی 
آموزش و پرورش تدوین شده و مراحل آزمایشی اش را 
طی کرده و امسال در الگوی بازمهندسی صورت گرفته 
اجرا خواهد شد که تعالی مدیریت مدرسه است. انتظار 
می رود هر مدرسه ای به تنهایی با استفاده از استقرار 
مدیریت  ارتقای  فرایند  مدیریت،  بهبود  سیستم  یک 

آموزش را محقق کند.
و  آموزش  وزارت  اول  متوسطه  آموزش  دفتر  مدیرکل 
اظهارات  به  واکنش  در  پرورش  و  آموزش  برنامه  پرورش 

فانی مبنی بر اینکه آموزش و پرورش باید جایی باشد 
که مردم هستند گفت: در شیوه نامه بازگشایی مدارس 
اعالم شده بود مدیران برای مواجهه با هرشرایطی آماده 
باشند و در این روند سیال هرروزی الزم بود وارد صحنه 

شوند.
مردم  که  باشیم  جایی  خواهیم  می  اتفاقا  افزود:  وی 
هستند. از روش های مختلف استفاده می کنیم. اصل 
بر آموزش حضوری است اما آموزش با روش های دیگر 
هم هست تا هردانش آموزی در هرجایی بود حاضر و در 

کنارش باشیم.
وی در ادامه گفت که همه صاحبنظران اذعان دارند پایه 
بچه  آنکه  برای  و  است  مهم  بسیار  نهم  تا  هفتم  های 
ها لذت بیشتری از آموزش ببرند باید آموزش عملی و 
تئوری را ترکیب کنیم. طرح و برنامه های متوسطه اول 
از  و  شود  می  دنبال  راستا  همین  در  است  چندسالی 
این منظر است که باید آموزش نظری و عملی را با هم 

آمیخته کنند.

افشاگری درباره پشت پرده 

یک جنایت وحشتناک 

روزنامه خراسان نوشت: »محمدتقی« جوان ۳۵ ساله ای که پس 
عوامل  دیگر  به همراه  اطالعاتی  فعالیت های  ماه  دو  از حدود 
پلیس  جنایی  اداره  کارآگاهان  دام  در  جنایت  این  با  مرتبط 
قضایی  مقام  حضور  در  شد،  گرفتار  رضوی  خراسان  آگاهی 

زوایای پنهان این جنایت وحشتناک را فاش کرد.
او در محل وقوع قتل در زمین های کشاورزی اطراف روستای 
ماریان هنگام بازسازی صحنه قتل، گفت: چند روز بود که به 
انتظار  هادی  از  بود!  ریخته  هم  به  افکارم  پیامک،  یک  خاطر 
نداشتم که با من این گونه رفتار کند! به همین دلیل کینه او 
را به دل گرفتم.هادی از بستگان ما بود و نباید این اشتباه را 
مرتکب می شد برای همین هم، یک اختالف پنهانی بین ما به 
وجود آمد. من باید او را ادب می کردم و زهرچشمی می گرفتم 
تا دیگر سرجایش بنشیند! ولی تنهایی قادر به این کار نبودم 
این گونه بود که موضوع را برای برادر و دو برادر زنم بازگو کردم 

و از آن ها خواستم برای گوشمالی هادی به من کمک کنند!
برادرم حاضر به این کار نبود او می گفت: موضوع فقط یک سوء 
تفاهم پیامکی است! تو هم جوابش را بده یا با خودش تماس 
این اختالف را که خیلی کم اهمیت است به صورت  بگیر و 
فامیلی و دوستانه حل کن! ولی نمی دانم چه حس عجیبی 
داشتم که حاضر نشدم با هادی تماس بگیرم! فقط یک »زهر 

چشم« می توانست مرا آرام کند!
آن قدر اصرار کردم تا این که برادرم نیز کوتاه آمد و قرار شد 
فقط او را بترسانیم! می دانستم او چه زمانی برای آبیاری زمین 
کشاورزی می رود به همین دلیل نقشه کتک زدن او را طراحی 
کردم. نیمه های شب در حالی که هر چهار نفر سروصورتمان 
را پوشانده بودیم تا شناخته نشویم سوار بر خودروی برادرم به 
افتادیم.  راه  به  )رودخانه(  طرف زمین های کشاورزی کنار کال 
و چماق  با چوب  و  کردیم  پارک  دورتری  فاصله  در  را  خودرو 
منتظر هادی ماندیم، ولی زمانی سروکله اش پیدا شد که یک 
نفر دیگر هم همراهش بود! دیگر نمی توانستیم کاری بکنیم! 
در همان بیابان سرگردان شده بودیم! با هم مشورت کردیم و 

قرار شد که به خانه بازگردیم!
فهمیدیم  بعد  که  همراهش  و جوان  هادی  هنگام  همین  در 
پسرعمویش است به طرف روستا بازگشتند. ما هم که همچنان 
و  گذاشتیم  خودرو  درون  را  چماق ها  و  چوب  بودیم  حیران 
صدای  که  نکشید  طولی  ولی  گرفتیم،  بازگشت  به  تصمیم 
موتورسیکلت در آن تاریکی شب ما را متوقف کرد. هادی دوباره 
به  تا  برگشت  کشاورزی  زمین های  به  موتورسیکلت  بر  سوار 
آبیاری مزرعه اش ادامه بدهد! وقتی ماجرا این گونه ورق خورد 
ما دوباره سروصورتمان را پوشاندیم و در تاریکی شب آرام آرام 
به طرف او رفتیم. هادی ترسیده بود و در حالی که نور چراغ 
قوه اش را به هر سو می انداخت فریاد می زد »کی هستی؟!« 
او ناگهان با دیدن چماق های ما پا به فرار گذاشت و به درون 
کال پرید، ولی هنوز از دیوار آن سوی کال باال نرفته بود که 
پایش را کشیدم و او را به کف کال انداختم! هرکدام ضرباتی 
را بر اندامش وارد می کردیم که من در همان حالت خشم و 
عصبانیت چماق را باال بردم و ضربه محکمی به سرش کوبیدم!
او گیج و منگ روی زمین افتاد! همدستانم که ترسیده بودند 
سعی کردند او را نیمه نشسته روی زمین نگه دارند، ولی او ناله 
کنان به سوی دیگر می افتاد. اوضاع وخیم شده بود و خودمان 
هم انتظار چنین کاری را نداشتیم! برادرم مرا سرزنش می کرد 
که چرا این ضربه را به سرش زدی؟ ولی دیگر کار از کار گذشته 
بود! یکی از همدستانم سوار موتوسیکلت هادی شد و به سوی 
را  موتورسیکلت  او  کنیم!  فرار  جا  آن  از  زودتر  تا  رفت  خودرو 
آمد.  ما  طرف  به  خودرو  بر  سوار  و  انداخت  خودرو  کنار  در 
به  وقتی  افزود:  اعترافاتش  ادامه  در  سرگردان  اشباح  سرکرده 
خانه رسیدیم، عذاب وجدان رهایم نمی کرد. از سوی دیگر هم 
سر  به  را  محکمی  ضربه  چرا  که  می شدم  سرزنش  همچنان 
هادی زدم! این بود که نقشه ای کشیدم و به یکی از آشنایانم 
را  فرد مجروحی  ناله های  وانمود کردم که  زنگ زدم و چنین 
به کمک  درون کال زمین های کشاورزی شنیدم شاید کسی 
نیاز داشته باشد و سپس از او خواستم به محل برود و به آن 

فرد کمک کند!
در واقع می خواستم او را به بیمارستان برسانند تا از مرگ نجات 
یابد چرا که خودمان می ترسیدیم او را به مرکز درمانی ببریم 
و شناسایی شویم! اما ساعتی بعد آن فرد به من گفت چنین 
چیزی را که من ادعا می کنم ندیده! با خودم فکر کردم شاید 
حالش خوب شده و از محل رفته است! ولی روز بعد خبر مرگ 
سکوت  دیگر  هم  من  و  پیچید  روستا  اهالی  میان  در  هادی 
کردم تا این که کارآگاهان اداره جنایی در بولوار توس به سراغم 
آمدند و دستگیر شدم وقتی فهمیدم همه ماجرا لو رفته است 
دیگر چاره ای جز معرفی همدستانم نداشتم و به قتل هادی 

نیز اعتراف کردم.
سابقه خبر

دیدن  با  ماریان،  روستای  اهالی  گذشته،  خرداد  نوزدهم  صبح 
جسد خون آلودی در کف رودخانه اطراف زمین های کشاورزی، 
حضور  با  ترتیب  این  به  و  گرفتند  تماس  پلیس  با  بالفاصله 
قاضی ویژه قتل عمد و کارآگاهان اداره جنایی آگاهی در محل 
موتورسیکلت  که  شد  آغاز  حالی  در  تحقیقات  جسد  کشف 
مقتول در فاصله حدود یک کیلومتری از محل قتل پیدا شد. 
بعد از حدود دو ماه بررسی های اطالعاتی در نهایت سرنخی از 
یک پیامک به دست آمد که از گوشی مقتول ارسال شده بود 
پیگیری این سرنخ مهم که با راهنمایی های قاضی احمدی نژاد 
همراه بود کارآگاهان را به جوان ۳۵ ساله ای به نام محمدتقی 
رساند که اختالف پنهانی با هادی )مقتول( پیدا کرده بود. با 
دستگیری این جوان، راز جنایت هولناک اشباح سرگردان فاش 

شد

شرکت  استارلینک  پروژه  جدید  ماهواره   ۶۰  
واقع  ناسا  کندی  فضایی  مرکز  از  ایکس  اسپیس 
با موفقیت در  و  پرتاب شدند  به فضا  فلوریدا  در 

مدار قرار گرفتند.
ماهواره   ۶۰۰ حدود  تاکنون  ایکس  اسپیس 

به فضا فرستاده که در مدار زمین  را  استارلینک 
پرتاب ها همچنان  این  است  قرار  و  گرفته اند  قرار 
ماهواره های  فلکی  صورت  تا  باشد  داشته  ادامه 

اینترنتی به حد نصاب برسد.
از  فلکی متشکل  اسپیس ایکس، صورت  گفته  به 

به  آینده  در  می تواند  »استارلینک«  ماهواره های 
هزار   ۱۲ تعداد  به  و  کند  رشد  چشمگیری  طور 

ماهواره برسد.
برنامه  از  بخشی  استارلینک  ماهواره های 
پرسرعت  و  جدید  سرویس  برای  اسپیس ایکس 

 ۲۰۱۵ سال  اوایل  در  طرح  این  هستند.  اینترنت 
میالدی با درخواست ایالن ماسک، مدیرعامل این 
اجازه  بر  ارتباطات فدرال مبنی  از کمیته  شرکت 
باند  پهنای  تأسیس یک  برای  ایده خود  آزمایش 

جهانی آغاز شد.

ماهواره های جدید اینترنتی در مدار قرار گرفت
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پژو ۴۰۵ حامل تریاک و حشیش 

در نرماشیر زمین گیر شد

در  ازخودرو ۴۰۵  بازرسی  نرماشیر گفت:در  انتظامی شهرستان  فرمانده 
نرماشیر ۱۳۱ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک و ۹۹ کیلو و ۳۰۰ گرم حشیش 

جاساز شده کشف و راننده آن به جرم حمل مواد مخدر دستگیرشد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، 
سرهنگ رضا زید آبادی، فرمانده انتظامی شهرستان نرماشیر گفت: در 
پی اقدامات اطالعاتی پلیس مبارزه بامواد مخدر این فرماندهی متمرکز 
بر روی عناصر تهیه و توزیع مواد مخدر،  مشخص شد فردی به صورت 
عمده و در اوزان باال در امر تهیه و توزیع مواد مخدر فعالیت دارد و به 
تازگی مقادیر قابل توجهی مواد را از عناصر قاچاق در شرق کشور تحویل 
و پس از جاسازی داخل یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ قصد انتقال آن را به 

استان های مرکزی کشور دارد.
سرهنگ رضا زید آبادی افزود: در این زمینه ماموران با استقرار چند تیم 
نامحسوس درمسیر های احتمالی تردد این قاچاقچی، که در نهایت در 
نیمه های شب خودروی مورد نظر در یکی از مسیر های فرعی شهرستان 

شناسایی و دستور توقف آن را صادر کردند.
این مسئول انتظامی اظهار کرد : راننده خودرو بدون توجه به اخطار و 
ایست پلیس با افزایش سرعت اقدام به فرار کرد، که پس از یک تعقیب 

وگریز، با شلیک پلیس خودرو متوقف شد.
سرهنگ" زیدآبادی" تصریح کرد: در بازرسی ازخودرو ۱۳۱ کیلو و ۵۰۰ 
گرم تریاک و ۹۹ کیلو و ۳۰۰ گرم حشیش که مجموع ۲۳۰ کیلو و ۸۰۰ 
گرم مواد مخدر که به طرز بسیار ماهرانه ای در خودرو جاساز شده بود 
کشف و راننده آن به جرم حمل مواد و فرار از دست پلیس دستگیرشد.
فرمانده انتظامی شهرستان نرماشیر در پایان با اشاره به اشراف اطالعاتی 
با تالش های  پلیس در برخورد باسوادگران مرگ، اظهار کرد: امیدواریم 
مستمر پلیس وهمکاری سایر ارگان ها ونهاد های ذیربط با انجام اقدامات 

فرهنگی و اجتماعی شاهد کاهش تقاضا برای این مواد ویرانگر باشیم.

 واژگونی پراید شش کشته و زخمی 

بر جای گذاشت

رییس اورژانس پیش بیمارستانی کرمان گفت: واژگونی پراید در محور 
جای  بر  مصدوم   ۵ و  کشته  یک  باال،  ده  روستای  فرعی  جاده  کرمان، 

گذاشت.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان  
سید محمد صابری، رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث 
پراید که در محور  اثر واژگونی  بر  دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: 

کرمان، جاده فرعی روستای ده باال رخ داد، ۵ نفر مصدوم شدند.
اینکه مصدومان شامل ۳ زن و ۲ کودک در رده سنی ۳ تا  با بیان  او 
۵۵ هستند، افزود: ۲ تیم فوریت های پزشکی بعد از انجام اقدامات اولیه 

درمانی، مصدومان را به بیمارستان شهید باهنر کرمان منتقل کردند.
صابری بیان کرد: متاسفانه در این حادثه رانندگی، یک زن ۳۵ ساله به 

علت شدت جراحات وارد شده در دم جان باخت.

دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکید کرد 
حتی  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  تاخیر  دیگر  که 
وجود  به  کرونایی  شرایط  شدن  بدتر  وجود  با 
سال  در  ها  رقابت  این  پرونده  و  آمد  نخواهد 

جاری بسته خواهد شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از الوطن، ادامه مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آسیا سرانجام بعد از کش 
و قوس های زیاد و وقفه ای طوالنی قرار است 

که از ۱۴ سپتامبر در قطر  برگزار شود.
احتمال  این  که  کرد  اعالم  ژاپنی  روزنامه  یک 
به  آسیا  قهرمانان  لیگ  دوباره  که  دارد  وجود 
تعویق افتد که دبیر کل AFC چنین چیزی 

را رد کرد.
پرونده  که  داریم  اطمینان  گفت:  ویندسور  داتو 

لیگ قهرمانان آسیا در سال جاری بسته خواهد 
شد. اولویت با سالمت بازیکنان است اما برنامه 
پایان  به   ۲۰۲۰ سال  در  ها  بازی  که  است  این 

رسند و به این قول خود پایبند خواهیم بود.
قهرمانان  لیگ  بعد  فصل  های  بازی  درباره  او 
آسیا گفت: برنامه ما این است که در سال ۲۰۲۱ 
باید  البته  برگزار شود  آسیا  قهرمانان  لیگ  هم 

سالمت بازیکنان را اولویت قرار دهیم.
دبیر کل AFC درباره استفاده از VAR از یک 
چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در فصل جاری 
ما  ندارد.  وجود  موضوع  این  برای  نگرانی  گفت: 
پیش از این هم در جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ 
از VAR استفاده کردیم و داوران در این زمینه 

تجربه الزم را کسب کرده اند.

مجازی  دارت  سراسری  مسابقات  دوره  اولین 
کارمندان دولت با نایب قهرمانی مهدیه اسماعیلی 
و کسب مقام سومی اسماعیل صادقی، دارترهای 

کرمانی به پایان رسید.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
مسابقات  دوره  اولین  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
اجرایی  دستگاه های  کارمندان  ویژه  مجازی  دارت 
دفتر  همکاری  با  دولت  هفته  مناسبت  به  کشور 

توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، ادارت 
فدراسیون  استان های کشور،  کل ورزش و جوانان 
کمیته های  و  دارت  انجمن  ورزشی،  انجمن های 

دارت استان های کشور برگزار شد.
در این رقابت ها ۵۳۳ نفر از آقایان و بانوان کارمند 
بودند  کرده  شرکت  کشور  اجرایی  دستگاه های 
علیرضا  نفر   ۳۳۲ حضور  با  آقایان  بخش  در  که 
خضراب از استان بوشهر به مقام قهرمانی رسید، 

رضا سلیمی از استان اردبیل دوم شد و اسماعیل 
علی  و  کرمان  استان  سرچشمه  مس  از  صادقی 
جایگاه  در  مشترکاً  یزد  استان  از  رعیتی  محمد 

سوم ایستادند.
در بخش بانوان نیز با حضور ۲۰۱ نفر سارا رحمانی 
از خراسان شمالی به عنوان قهرمانی دست یافت، 
مهدیه اسماعیلی از مس سرچشمه استان کرمان 
و  مرکزی  استان  از  محلوجی  سمیه  و  شد  دوم 

سمیه امیاری از استان سیستان و بلوچستان در 
ردیف سوم مشترک قرار گرفتند.

شده،  اهدا  مدال   ۸ مجموع  از  ترتیب،  بدین 
مجموع  در  و  کرد  کسب  مدال   ۲ کرمان  استان 
داد،  اختصاص  خود  به  را  مدال  بیشترین  مدالی 
بعد از کرمان نیز، استان های یزد، اردبیل، بوشهر، 
بلوچستان، خراسان شمالی و مرکزی  سیستان و 

هرکدام به یک مدال دست یافتند.

مصرف زنجبیل می تواند از آسیب های فعالیت های ورزشی شدید 
پیشگیری کند.

فعالیت  نتایج مطالعات مختلف حیطه  اغلب در  ایسنا،  به گزارش 
اما  تناقض هایی وجود دارد،  ورزشی و مصرف مکمل های گیاهی 
بر  زنجبیل  دارویی  گیاه  اثر  عنوان  تحت  حاضر  مطالعه  از  هدف 
از فعالیت های ورزشی که طی یک  پراکسیداسیون لیپیدی ناشی 
مطالعه فراتحلیلی انجام شده است، تجمیع نتایج متناقض چندین 
پراکسیداسیون  بر  گیاه  این  اثربخشی  درباره  شده  انجام  تحقیق 

لیپیدی در فعالیت ورزشی است.
نتیجه گیری انجام شده نشان می دهد، در بررسی پاسخ ها به انجام 
فعالیت ورزشی همراه مکمل یاری با زنجبیل، احتماال بین سازوکار 

دفاع ضداکسایشی در مقابل فشار اکسایشی ناشی از تمرین پاسخ 
کارآیی  موجب  مکمل  این  مصرف  و  می آید  دست  به  متناسبی 

مطلوب تر دستگاه ضداکسایشی می شود.
ظرفیت  افزایش  هدف  با  زنجبیل  گیاهی  مکمل  مصرف  بنابراین، 
لیپیدی  پراکسیداسیون  مضر  فرایند  کاهش  و  ضداکسایشی  تام 
به  شود،  می  توصیه  ورزشکاران  به  ورزشی  فعالیت های  متعاقب 
ویژه پس از فعالیت های ورزشی پر شدت یا طوالنی مدت که میزان 
سایر  و  غشاء  در سطح  تصاعدی  به شکل  آزاد  رادیکال های  تجمع 
سایر  یا  زنجبیل  با  یاری  مکمل  می یابد،  افزایش  بدن  دستگاه های 
منابع گیاهی حاوی آنتی اکسیدان باال می تواند با هدف پیشگیری 
را در پی  زیادی  آثار سودمند  بدن،  از تخریب دستگاه های مختلف 

داشته باشد.
احتیاط  با در نظر گرفتن جوانب  و  ارائه شده  بر اساس مستندات 
افت  از  جلوگیری  منظور  به  کرد  پیشنهاد  ورزشکاران  به  می توان 
انجام  از  ناشی  اکسیداتیو  استرس  بروز  و  ضداکسایشی  ظرفیت 
آسیب های  از  پیشگیری  هدف  با  شدید  ورزشی  های  فعالیت 
با زنجبیل،  یاری  از مکمل  اجرای ورزشی  بهبود سطح  و  جسمانی 

قبل و بعد از فعالیت ورزشی بهره ببرند.
یافته های پژوهش های انجام شده نشان می دهد مصرف توأم چندین 
مکمل آنتی اکسیدان تأثیر مطلوب تری دارد، البته نیم رخ ورزشکار 
)سن، تغذیه، سطح تمرین و آمادگی جسمانی( می تواند در تجویز 

نوع و میزان مصرف مکمل های گیاهی تأثیرگذار باشد

دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا :

لیگ قهرمانان آسیا را در سال جاری تمام می کنیم

دارترهای کرمانی بر سکوهای دوم و سوم رقابت های کشوری ایستادند

زنجبیل چه تاثیری بر فعالیت های ورزشی دارد؟

خبر

بسکتبال  فدراسیون  استعدادیابی  طرح 
 ۳۲ حضور  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
سالن  در  استان  سراسر  از  بسکتبالیست 

شهید نصراللهی کرمان برگزار شد.
بسکتبال  هیات  رئیس  ایرانمنش  ماشااهلل 
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان 

جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه 
فدراسیون  استعدادیابی  طرح  به  کرمان،  از 
و  کرد  اشاره  کرمان  استان  در  بسکتبال 
پاریزی  میثم  حضور  با  طرح  این  گفت: 
و  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
بسکتبالیست   ۳۲ شرکت  و  همراه  هیئت 

رده های سنی ۱۱ دی ماه ۸۴ تا ۱۰ دی ماه 
۸۵ در سالن شهید نصراللهی کرمان برگزار 

شد.
او افزود: بهرام رمضان، امین الهی و حمید 
به  فدراسیون  نمایندگان  عنوان  به  خلیلی 
به  کرمانی  مربی   ۶ و  اجرایی  کادر  همراه 

دستورالعمل های  رعایت  با  روز  یک  مدت 
رشته  مستعدین  شناسایی  کار  بهداشتی 

بسکتبال را انجام دادند.
به  برگزیدگان  کرد:  تصریح  ایرانمنش 
راه   ۲۰۲۴ ملی  تیم  انتخابی  رقابت های 

می یابند.

به دلیل ادرار آور بودن نوشیدنی های کافئین دار مانند قهوه و 
چای، چند ساعت قبل و بعد از ورزش نباید مصرف شوند چرا که 

باعث هدر رفت آب بدن خواهند شد.
به گزارش ایسنا، نیاز روزانه به مایعات در زنان و مردان ۲.۷ لیتر 
است که ۲۰ درصد آن از طریق سبزیجات و میوه ها تامین می 
شود و ۸۰ درصد آن نیز باید از نوشیدن مایعاتی مانند آب، شیر، 

آب میوه و نوشیدنی های ورزشی تامین شود.
تا ۱۰  روز هشت  در طول  که  است  بدن ضروری  نیاز  اساس  بر 
لیوان مایعات مصرف شود و در این بین نباید استفاده از مایعات 

را به قبل، حین و بعد از ورزش محدود کرد. هر لیوان آب ۲۴۰ 
میلی لیتر است و قبل و بعد از ورزش، به ویژه در محیط گرم، 
بهتر است که خود را وزن و میزان از دست رفتن آب را محاسبه 

کنید.
بنوشید  بعد آب  احساس تشنگی کنید،  اول  تا  نباشید  منتظر 
کنید،  مصرف  مایعات  فعالیت  طول  در  و  منظم  فواصل  در  و 
همچنین از نوشیدنی های کافئین دار مانند قهوه و چای، چند 
ساعت قبل و بعد از ورزش استفاده نکنید چرا که این نوشیدنی 

ها ادرار آور هستند و باعث از دست رفتن آب بدن می شوند.

هایی  الکترولیت  عضالنی،  کرامپ  از  جلوگیری  برای  توان  می 
مانند سدیم به میزان ۰.۵ تا ۰.۷ گرم در لیتر برای فعالیت های 

بیشتر از یک ساعت به نوشیدنی اضافه کرد.
همچنین قبل از ورزش، ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلی لیتر آب یا نوشیدنی 
بنوشید و  از ورزش  تا سه ساعت قبل  بازه زمانی ۲  ورزشی، در 
تا ۲۰  لیتر مایعات هر ۱۵  تا ۳۵۰ میلی  نیز، ۱۵۰  حین ورزش 
باشید که  باید توجه داشته  دقیقه مصرف کنید، در عین حال 
سرعت مسابقه، شرایط محیط و تحمل فرد روی نیاز آب حین 

ورزش اثر می گذارد.

تا ۵۰  از هیدراسیون مناسب، ۲۵  اطمینان  برای  از ورزش،  پس 
درصد بیشتر از وزن از دست رفته بدن، طی چهار تا شش ساعت 
مایعات بنوشید و به ازای هر نیم کیلوگرم وزن از دست رفته حین 

ورزش، ۴۵۰ تا ۶۵۰ میلی لیتر مایعات مصرف کنید.
ارشد  کارشناس  مرادی،  سارا  سوی  از  که  مطلب  این  اساس  بر 
تغذیه تهیه و از طریق فدراسیون پزشکی ورزشی در اختیار ایسنا 
قرار گرفته است، اگر ورزشکار در دفعات مکرر روزانه تمرین می 
کند، ۸۰ درصد آب مورد نیاز بدنش را از دست داده که باید قبل 

از شروع تمرین بعدی جایگزین شود.

اجرای طرح استعدادیابی فدراسیون بسکتبال در کرمان

رابطه نادرست چای و قهوه با ورزش چه زمانی است؟
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یادداشتی به بهانه بازمعرفی و تمجیدی کوتاه از تالشهای َخیر فرهنگی »محمود فدایی« مبلغ دانایی و مروج کتاب در کرمان:

پیرمرد و دریای کتاب

پیرمردی که در دل شهر،با قدم هایی کوتاه و آرام و بدون 
در حرکت  آگاهی  نا  و  انداختن جهل  دام  به  برای  هیاهو 
است نیکوکاری که با کارهایش خود را دردسته محسنین 
جای داده است.شاید او را بشناسید؛ محمود فدایی، خِیّری 
پیکرفرزند شهیدش درآبهای خلیج  که در روزهای کارزار 
فارس به یادگارماند وهیچ گاه اثری ازاو به دستش نرسید. 
کتاب  آرامش دل خود  برای  و  فرزندش  یاد  به  که  پدری 

هدیه می دهد و کتابخانه راه می اندازد.
پای صحبت اش که می نشینی کمتر از خود می گوید تنها 
بسنده می کند به این که متولد شهر راین است. در دوره 
ای عضو شورای شهر جیرفت بوده و در ایام جنگ مسئول 
نیزمسئولیت  اجرایی  سیستم  در  بُستان،  بازسازی  ستاد 
هایی را در فرمانداری شهرستان جیرفت و اداره کشاورزی 
کرمان برعهده داشته و بیش از این چیزی دستگیرت نمی 
کتب  دریافت  برای  فرهنگی  ادارات  به  درمراجعه  شود. 
اهدایی و حمایت هایی از این دست، کمترین اشاره ای به 
نسبتش بامعاون اول رئیس جمهوری ندارد.خود می گوید: 
آقا  )حاج  علماء  از  یکی  توصیه  به  است  سال  سی  قریب 
دامادشان-آقای  تشویق  و  راهنمایی  و  کرمانی(  مصحفی 

جهانگیری در این مسیر ِخیر قرار گرفته است.
از همان جلوی درب  گذاری  که می  منزلش  به حیاط  پا 
می  مختلف  های  اندازه  در  را  کتاب  از  مملو  هایی  کارتن 
بینی که روی یکدیگر چیده شده و منتظر احصاء و بررسی 
خوبی  همان  به  اوضاع  همینطور  هم  خانه  داخل  و  اند 
است،گویی مفروش از کتاب است، از کارهای روزمره اش 

نشستن در بین این کتابها برای شمارش،دسته بندی،زدن 
مهر اهدایی بر روی آنها،تقسیم، تورق و لحظاتی هم غرق 
کرده  جلب  را  او  نظر  که  کتاب  یک  از  صفحاتی  مطالعه 
است می باشد.صحنه کتب پراکنده شده با صفحات واوراق 
می  آن  امواج  و  دریا  یاد  به  را  اطرافش،آدمی  در  بازشده 

اندازد و او را صیادی چیره دست می نمایاند.
دارای  دارد؛  را  خودش  لطف  وی  با  زدن  گپ  و  نشستن 
کالمی شیرین، عمیق وطنازی ای مخصوص به خود است، 
او،  فرد و حرف های دلنشین  به  تکیه کالم های منحصر 
در لحظه حال آدم را خوب می کند اما پس از مصاحبت 
به فکرمان وا می دارد. کار او برنامه ای مشخص دارد زیاد 
ایجاد  پیچیده و درهم و برهم نیست،جمع آوری کتاب و 
کتابخانه، از ابتدای شروع تاکنون توانسته با همت و تالشی 
وصف ناشدنی 92 باب کتابخانه دراماکن پرمراجعه همچون 
مدارس، مساجد، نانوایی،فرهنگسرا، کالنتری،بیمارستان و...

در نقاط مختلف استان راه اندازی نماید.تعداد کتاب هایی 
کند،بر  فراهم  و  آوری  امروز جمع  به  تا  است  توانسته  که 
به صد هزار جلد  قریب  آماری  دارد  آنچه در ذهن  اساس 
کتاب است. بارها از نزدیک شاهد مرارت ها وزحماتی که 
برای تامین کتاب های مورد نیاز مردم بر دوش می کشید، 

بوده ایم.
برای تهیه کتاب و سایر منابع کتابخانه ای فقط به داخل 
استان بسنده نکرده و با مکاتباتی که با وزارتخانه ها، سازمان 
ها و دستگاه های فرهنگی و مذهبی سراسر کشور داشته، 
توانسته است بخشی از تقاضا های رسیده از سوی مردم را 
است  این  باب  دراین  توجه  جالب  نکته  دهد،  سامان  سرو 
بعضاً مردم جهت راه اندازی کتابخانه در منطقه یا مکانی 
امر  این  متولی  های  دستگاه  به  مراجعه  بر  عالوه  خاص، 
هزینه  دهند.تمامی  می  ارایه  را  خود  تقاضای  نیز  وی  به 
های مربوط به حمل و نقل کتابهای دریافتی،هزینه های 
بازنشستگی وی و  از محل حقوق  و...  وارسال کتب  پست 
که  ای  خیریه  به حساب  که  نقدی  کمکهای  محل  از  نیز 
می  گردد،تامین  می  واریز  است  خدمت  مشغول  آنجا  در 
شود.تنها تبلیغش برای جلب کمک های سازمانی ومردمی 

ورقه ای است یک رو در قطع کاغذA4ویاA5 بدون هیچ 
سرتیتر  با  معموال  که  خاص  بصری  جلوه  و  طراحی  نوع 
الزمان"آغازمی شود و پایان آن با درج شماره  "یا صاحب 

حساب و شماره تماسی به انجام می رسد.
به  که  ای  مشکی  معموالدرکیف  مراودات  و  ها  درمراسم 
و  توزیع  را  تبلیغی  های  ورقه  این  از  تعدادی  دارد  همراه 
ادعیه  از  ای  ورقه  یا  جیبی  قطع  با  کتاب  تعدادی  بعضاِّ 
به  دل  و  ها  دهد.تالش  می  هدیه  مردم  به  را  شده  پرس 
و  یافته  رسوخ  های  ناآگاهی  مواج  تالطم  در  زدنش  دریا 
رسوب کرده در بخشی از جامعه،ستودنی است،همان بخش 
تاب  با  ومردمانی  ها  نخوان  کتاب  اکثریت  با  جامعه ی  از 
تهیه  کتاب  کتاب،  صفحات  مقابل  ماندن  در  پایین  آوری 
کردن وکتابخانه راه انداختن،با دستان خالی، بدون حمایت 
و  یقین  داشتن  فرسا،تنها  طاقت  است  تشکیالت،کاری  و 
امید به فرجام کارش او را در مسیر پیش روی همچنان در 

حرکت وا داشته است.
برمی  امروز«  »کرمان  وزین  نشریه  فرهیخته  ازخوانندگان 
اثرارنست  دریا"  و  "پیرمرد  خوان  خوش  رمان  که  آید 
همینگوی، نویسنده سرشناس را خوانده باشند، اگر داستان 
خوانده باشید به خاطر دارید آن روزی را که پیرمرد قصه 
برخی  زد  دریا  به  آرزوهایش  ماهی  بزرگترین  شکار  برای 
اورا تشویق کردند،به او فکر کردند، روزها منتظر بازگشتش 
بودند و بودند افرادی مانند خودش که او را شکست خورده 
قهرمان  پیگیر  کسی  ظاهرا  ما  واقعی  درداستان  بنامند.اما 
آید  نمی  ها  به چشم خیلی  وی  کار  ارزش  و  نیست  مان 
و  بود،تشویق  ها  حرف  این  دنبال  نباید  که  انگار  اصال  و 
دوبار  یکی  از  هاست.غیر  قصه  برای  گویی  تقدیرواقعی 
تقدیرکلیشه ای اداری که از وی شد و بیشتربه رفع تکلیف 
در  چیزی  دیگر  قدرصادقانه،  و  ارج  دانستن  تا  ماند،  می 

خاطرمان نداریم.
»ماهی  بود  مشخص  همینگوی  کتاب  در  پیرمرد  حریف 
شهرما  پیرمرد  اش«،  »تنهایی  شاید  و   »کوسه«  بزرگ«، 
رو  به  رو  بیشتری  های  حریف  با  تنهایی  بر  عالوه  هم 
است،همچون قیمت باالی کتاب، وضعیت پرنوسان صنعت 

کافی،عدم  مالی  منابع  نبود  دائمی،  حمایت  نداشتن  نشر، 
دست  در  که  بزرگی  کار  به  گذاری  ارزش  و  کافی  توجه 
دارد و حریف های قدر و ناقدری از این دست روبه رواست. 
توسط  که  دریا«  و  »پیرمرد  داستان  در  حاضر  پسرک 
ماهیگیر تعلیم داده شده بود و با او به ماهیگیری می رفت، 
بود،حتما  اگر  که  نکرد  بزرگ،همراهی  صید  درسفر  را  او 
نتیجه داستان به گونه بهتری رقم می خورد، در اینجا هم 
حامیانی که می توانستند همراه پیرمرد دریای کتاب باشند 
اگر  که  نکردند  او حمایت جدی  از  و  گذاشتند  تنها  را  او 
نتایج کیفی و  امروزشاهد  از وی می شد  حمایتی مستمر 

کمی بیشتری از تالش های او بودیم.
آنچه پس از پیروزی پیرمرد قهرمان داستان بر صید بزرگ 
گوشت  خوردن  با  که  بود  هایی  کوسه  خورد، حضور  رقم 
ماهی و باقی گذاشتن اسکلت عظیم آن در لحظات آخر او 

را تبدیل به انسانی نا امید و شکست خورده کردند،بخشی 
از شخصیت پیرمرد قصه قهرمانانه جان سپرد،او بر حریف 
یک  او  نیامد  بیرون  میدان  از  پیروز  اما  خود چیره گشت 

قهرمان است ولی خود را شکست خورده می داند.
با  دریا«  و  »پیرمرد  رمان  قهرمان  بین  اصلی  تفاوت  اما 
پیرمرد دریای کتاب اینجاست که قهرمان ما با شناختی که 
از مسیر و هدف پیش روی خود دارد، هر روز پیروز میدان 
نامالیمات،هرگز شکست  و  ها  گیرودار سختی  در  و  است 
با  او  که  خورد.چرا  نخواهد  شکست  و  نداده  راه  خود  به 
داشتن امید و تالش روز افزونی که دارد،جهل و ناآگاهی 
را به دام می اندازد و صید بزرگش،جامعه دانا است. او یک 
انسان واقعی است و ما وظیفه داریم که از او تقدیر کنیم 
تا آیندگان ما را بی توجه به ارزش های فرهنگی ندانند و 

نکوهشمان نکنند.


