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متن کامل درصفحه سوم

سروده ای به بهانه ی گذر ازسالروز 

میالد باسعادت  امام هشتم شیعیان 

کسبه ؛ درانتظار
کرونایی حمایت های 

به درد بخور! 

کرمان  کرونازده  گزارش »کرمان امروز« ازوضعیت  اصناف 

کار؛ کسب و  و لزوم  حمایت دولت جدید ازصاحبان 

دیده  صدمه  کارهای  و  کسب  صاحبان  و  دارد  وجود  اصناف  مجدد  تعطیلی  احتمال  شهرستان ها  برخی  شدن  قرمز  دوباره  به  توجه  با   
برای  تنها  نه  و  باشد  بخور  درد  به  البته  که  هستند  جدید  دولت  و  فعلی  دولت  مالی  حمایت های  خواهان  امروز  گذشته،  تعطیلی های  از 
نمایش و آمارسازی!  برگشت نخوردن چک های اصناف و تدابیری از این قبیل در جهت امور بیمه کارفرمایان و کارگران، بخشودگی مالیاتی و 
و.... می طلبد  را  قشر  این  از  جدید  دولت  جانبه  همه  حمایت  لزوم  که  است  مطالبات  این  جمله  از  طوالنی  پرداخت  زمان  با  وام  تخصیص 



دو شنبه 5 تیرماه 15/1400 ذیقعده 1442/ 26 ژوئن 2021/سال بیست و ششم شماره 3462
اخبار استان

سوی  و  سمت  به  کرمان  استان  گفت:در  ساالری 
مبارزه با ترک فعل حرکت کرده ایم و در این رابطه 
۶ پرونده تشکیل شده و در مراحل مختلف رسیدگی 

قرار دارد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان،دادخدا ساالری دادستان 
عمومی و انقالب مرکز استان کرمان گفت:از ابتدای 
در  قضاییه  قوه  در  تولید  از  حمایت  طرح  اجرای 
شده  مطرح  پرونده   ۳۱۹ کرمان  استان  دادگستری 
کارگر جلوگیری  از  نفر  هزار ۴۷۰  بیکاری ۱۱  از  و 

شده است.
ساالری تصریح کرد: امسال نیز ۴۵ پرونده در قالب 
مصوبه  و ۶۰  گرفته  قرار  رسیدگی  مورد  ۱۰ جلسه 

حاصل شده است.
نیز اشاره و  تولید  از  به رویکرد های کلی حمایت  او 

بیان کرد: مشکل کشور این است که امر تولید، یتیم 
است و با وجود مقررات، اجرای دقیق قوانین صورت 

نمی گیرد.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان اظهار 
کرد: براساس گزارش دیوان محاسبات کشور در ۱۰ 
خردادماه امسال، قانون بهبود مستمر محیط کسب 
و کار مصوب ۱۳۹۰ از زمان تصویب تاکنون که ۱۰ 
و  مانده  باقی  اجرا  بدون  است،  گذشته  آن  از  سال 

خروجی نداشته است.
ادامه داد: ۸۵ درصد مشکالت بخش تولید  ساالری 
ناشی از اجرانشدن قانون و ترک فعل مدیران و ۱۵ 
درصد ناشی از فقدان کارکرد و کارایی الزم این قانون 

است.
او با اشاره به این مطلب که ۷ قانون در زمینه حمایت 
کافی  اجرای  کدام ضمانت  هیچ  اما  داریم،  تولید  از 

بر  قوانین  این  متاسفانه  اظهارداشت:  ندارند،  وافی  و 
که  است  در حالی  این  و  اند  مانده  باقی  کاغذ  روی 
گرفته،  صورت  انگاری  جرم  موارد  این  از  برخی  در 
و  کافی  نیز  قوانین  از  بخشی  و  است  نشده  اجرا  اما 

بازدارنده نیستند.
تولید  که  مطلب  این  بر  تاکید  با  کرمان  دادستان 
کرد:  عنوان  بجنگد،  جبهه  چند  در  باید  ما  کننده 
تولید کننده در فضای کنونی باید با تحریم، مشکالت 
صادرات،  مشکالت حوزه  خارجی،  اولیه  مواد  تامین 
بروکراسی  و  پول  برگشت  مسیر  در  موجود  مسائل 
اداری بجنگد و بر این اساس صد ها مانع در پیش راه 

تولید کننده وجود دارد.
ساالری با بیان این مطلب که در حال حاضر بهترین 
بازار و بهترین سود به داللی تعلق دارد، تاکید کرد: 
متاسفانه هیچ حمایتی از تولید کننده وجود ندارد و 
این در حالی است که تولیدکننده باید از ۶۰ ارگان و 
سازمان استعالم دریافت کند و اگر یکی از این موارد 

دریافت نشود؛ کار تولیدکننده ابتر باقی می ماند.
او به تدوین قانون تاسیس سازمان حمایت از تولید 
در استان کرمان اشاره کرد و گفت: در این قانون حق 
در  که  سازمان هایی  از  بازرگانی  اتاق  شکایت  طرح 
امر تولید همراهی نمی کنند، مورد تاکید قرار گرفته 

است.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان ضمن 
حمایت  لزوم  به  نگرش  تغییر  که  مطلب  این  بیان 
این  به  ایجاد شده و قضات  تولید در قوه قضاییه  از 
باور رسیده اند، گفت: ریاست قوه قضاییه نیز تاکید 
دارند که ما درگیر یک جنگ هستیم و در این جنگ 
بسیاری از شرایط علی القاعده باید تغییر یابد و باید 
اقتصادی،  نبرد  این  باشیم که سربازان  توجه داشته 

تولیدکنندگان هستند.
ساالری با اشاره به اینکه قواعد بازی و قواعد جنگ 
شود،  طراحی  شرایط  با  متناسب  باید  اقتصادی 
در  جدید  نگرش  یک  در  قضاییه  قوه  اظهارداشت: 
کنار تولیدکننده قرار گرفته است و شاید این امر از 
آن جهت باشد که قوه قضاییه به این باور رسیده که 
امر تولید یتیم است و باید از حالت بی طرفی خارج 
شده و به سمت حمایت از تولید کننده حرکت کند.
او با تاکید بر این مطلب که هر دستگاهی که شرح 
وظایف قانونی خود را به نحو کامل اجرا نکند مرتکب 
ترک فعل شده است، اظهار کرد: در امر تولید، قوانین 
اینجااست  مشکل  و  دارد  وجود  متعددی  و  مختلف 
که یک متولی شاکی وجود ندارد که قوانین حمایتی 
اجرایی نشده از واحد های تولیدی را تا حصول نتیجه 

پیگیری کند.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان گفت: 
در ماده ۱۹ قانوِن حداکثر استفاده از توان تولیدی و 
خدماتی کشور، هیات نظارت مرکب از ۷ عضو تعیین 
شده است و این سازمان ها وظیفه دارند که وظایف 
نظارتی خود را انجام داده و اگر کسی مرتکب ترک 

فعل شد را به مراجع مربوطه معرفی کنند.
ساالری ادامه داد: در استان کرمان به سمت و سوی 
مبارزه با ترک فعل حرکت کرده ایم تا این اقدام در 
نیز  پرونده   ۶ رابطه  این  در  و  نماند  باقی  حد شعار 
رسیدگی  مختلف  مراحل  در  و  است  شده  تشکیل 

قرار دارد.
ترک  که  است  مبنا  بر  گذاری  ریل  کرد:  تاکید  او 
با  اگر  و  شود  برخورد  آن ها  با  و  شده  دیده  فعل ها 
این ترک فعل ها برخورد قاطع و متناسب انجام شود، 

بسیاری از مشکالت حل می شود.

رضا  امام  والدت  و  کرامت  دهه  مناسبت  به 
بین  کولرآبی  دستگاه  توزیع۱۵۰۰  مراسم  )ع( 

مددجویان استان کرمان برگزار شد.
یحیی صادقی، مدیرکل کمیته امداد استان کرمان 
در مراسمی که با حضور حجت االسالم والمسلمین 
و  استان  در  ولی فقیه  نماینده  سلیمانی،  علیدادی 
سپاه  فرمانده  معروفی  سردار  کرمان،  امام جمعه 

ثاراهلل استان کرمان و جمعی از مسئوالن در مصال 
کولرهای  این  توزیع  جهت  کرمان  شهر  علی  امام 
والدت  و  کرامت  دهه  تبریک  با  شد،  برگزار  آبی 
امام رضا )ع(  عنوان کرد: این تعداد کولرآبی بین 
هرگونه  فاقد  که  استان  حمایت  تحت  مددجویان 
اولویت  با  هستند  سرمایشی  تجهیزات  و  لوازم 

ساکنان مناطق محروم توزیع می شود.

وی بیان کرد:  ارزش این کولرهای آبی درمجموع 
بیش از هفت میلیارد تومان می باشد که از محل 
نهاد خریداری و بین مددجویان در  این  اعتبارات 

حال توزیع است.
دستگاه   ۴۰۰ که  این  به  اشاره  با  وی  همچنین 
کرد:  عنوان  است  شده  خریداری  نیز  کولرگازی 
بین  در  استان  امداد  کمیته  توسط  کولرها  این 

کولرآبی  که  گرمسیر  مناطق  در  که  مددجویانی 
جوابگو نیست توزیع می شود.

سرمایشی  تجهیزات  توزیع  شد:   متذکر  صادقی 
بخاری  و  آبگرمکن  کولرآبی،  شامل  گرمایشی  و 
بهبود کیفیت سطح زندگی ورفع  باهدف  گازسوز 
بخشی از مشکالت مددجویان با اولویت مددجویان 

ساکن مناطق محروم انجام می شود.

دادستان کرمان:

۶ پرونده مبارزه با ترک فعل در دادسرای کرمان تشکیل شده است

توزیع۱۵۰۰ دستگاه کولرآبی بین مددجویان کرمانی
 توسط کمیته امداد استان

خبر
آغاز طرح ترخیص خودروهای 

رسوبی از 18 خرداد 

با شرایط ویژه در استان کرمان 

الدینی، سرپرست پلیس راهور استان کرمان روز  امیر معین  سرهنگ 
از اجرای طرح ترخیص  با اصحاب رسانه  سه شنبه در نشست خبری 
فوق العاده خودروهای توقیفی در استان کرمان به مدت ۹۰ روز خبر 

داد.
وی با اشاره به اینکه این طرح شامل ۳ هزار و  ۸۸۰ خودرویی است که 
در سطح استان توسط پلیس راه و راهور توقیف شده اند،افزود: طرح 
ترخیص فوق العاده خودروهای توقیفی از ۱۸ خرداد ماه تا 2۸ مرداد 

سال جاری در سطح استان اجرا می شود.
همچنین وی متذکر شد که این طرح شامل خودروهایی که به صورت 
عادی توسط پلیس راهور به دلیل تخلفات راهنمایی و رانندگی نداشتن 
گواهینامه مجاز، و بیمه نامه شخص ثالث و توقیف شده، است و شامل 
خودروهایی که دستور قضائی، اجرائیات دادگستری و مواد مخدر دارند، 

نمی شود.
سرهنگ امیر معین الدینی در ادامه افزود: در این طرح، محاسبه هزینه 
حمل و پارکینگ بر اساس تعرفه سال ۱۳۹۴ است و امتیازاتی از جمله: 
فراهم کردن شرایط تقسیط جرائم رانندگی با اعطای فرصت یکساله، 
امکان  ایجاد  گواهینامه،  فاقد  متقاضیان  برای  ترخیص  امکان  ایجاد 
ترخیص خودروهای فاقد بیمه نامه شخص، هماهنگی با شرکت های 
و تقسیط  امکان بخشودگی جریمه دیر کرد، تمدید  ایجاد  برای  بیمه 
یا  مالک  توسط  مالکیت  مدارک  ارائه  با  خودرو  ترخیص  بیمه،  هزینه 
وکیل قانونی وی در صورت نداشتن قبض پارکینگ، عدم الزام به تسویه 
عوارض شهرداری ، طرح ترافیک و عوارض آزاد راهی در طول اجرای 

طرح در نظر گرفته شده است.
راهنمایی و  به حضور در  نیاز  برای ترخیص خودرو  اینکه  بیان  با  وی 
»پلیس  اپلیکیشن  توانند  می  شهروندان  کرد:  عنوان  نیست،  رانندگی 
من« را از کافه بازار دانلود کرده و به راحتی صورتحساب  خود را از این 

اپلیکیشن دریافت کنند.
سرپرست پلیس راهور استان کرمان  در پاسخ به سوال خبرنگار با این 
عنوان که دلیل صفر شدن  چراغ راهنمایی های شهر سیرجان به چه 
صورت است اشاره و بیان کرد: ۷۰ درصد تصادفات شهر سیرجان به 
دلیل اجرای این طرح کاهش یافته که فعال در شهر سیرجان این طرح 

به صورت پایلوت در حال انجام است.
وی در پایان متذکر شد: این طرح شامل خودروهایی است که تا پایان 
واحدهای  به  مراجعه  به  نیازی  و  باشد  اند، می  توقیف شده  سال ۹۹ 
دفاتر  به  مراجعه  با  توانند  عزیزمی  شهروندان  و  نیست  راهور  پلیس 
برای  مربوطه  اقدامات  انجام  به  نسبت  استان  سراسر  در  پلیس+۱۰ 

ترخیص خودروی خود اقدام کنند.

دپوی ۵8۶ کیلوگرم تریاک

 در یک خانه روستایی

جنوب  رودبار  شهرستان  پلیس  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
را  دپو شده  تریاک  گرم  کیلو  روستایی ۵۸۶  خانه  یک  از  بازرسی  در 

کشف کرد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
ماموران  کرمان گفت:  استان  انتظامی  ناظری،فرمانده  عبدالرضا  سردار 
اقدامات  انجام  با  آذربایجان شرقی  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس 
واقع  روستایی  خانه  یک  در  مخدر  مواد  مقادیری  دپوی  از  اطالعاتی 
این  پلیس  به  را  موضوع  و  مطلع  کرمان  استان  جنوب«  »رودبار  در 

شهرستان گزارش دادند.
با  پلیس شهرستان رودبار جنوب  تیم های عملیاتی  افزود: بالفاصله  او 
اشراف اطالعاتی خود، منزل مورد نظر را شناسایی و پس از هماهنگی 
از  تریاک دپو شده در یکی  آنجا ۵۸۶ کیلوگرم  از  بازرسی  قضایی در 

اتاق ها را کشف و یک قاچاقچی را دستگیر کردند.

استان  مدارس  ثبت نام  ستاد  رئیس   - کرمان 
در  هفتم  پایه  دانش آموزان  ثبت نام  گفت:  کرمان 
آغاز  تیرماه  دوم  از  استان  مدارس  ثبت نام  سامانه 

شد.
اداره  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
آموزش وپرورش  عمومی  روابط  و  اطالع رسانی 

ثبت نام  زمان  آغاز  از  ضیا  عباس  کرمان،  استان 
در  متوسطه  هفتم  پایه  دانش آموزان  الکترونیکی 
سامانه ثبت نام مدارس استان از دوم تیرماه ۱۴۰۰ 
خبر داد و گفت: نام نویسی دانش آموزان کالس 
سامانه  طریق  از  و  الکترونیکی  صورت  به  هفتم 
بیان  با  ضیا  می شود.  انجام   pada.medu.ir

اینکه نوبت و ساعت حضور والدین برای ثبت نام 
اولیای  گفت:  می شود،  مشخص  سامانه  طریق  از 
دانش آموزان می توانند مدارک مورد نیاز ثبت نام 
بارگذاری کنند و  این سامانه  دانش آموزان را در 

نیاز به حضور خانواده ها در مدارس نیست.
استان  پرورش  و  آموزش  ابتدایی  آموزش  معاون 

پایه  میان  آموزان  دانش  نام  ثبت  افزود:  کرمان 
است  الزم  که  می شود  انجام  اولیا  حضور  بدون 
والدین و مدیران مدارس به این مهم توجه داشته 
ثبت  شدن  الکترونیکی  با  داد:  ادامه  ضیا  باشند. 
مدارس  در  خانواده ها  تجمع  از  آموزان  دانش  نام 

خودداری خواهد شد.

و  احیا  صندوق  مدیرعامل   - ایرنا   - کرمان 
فرهنگی  و  تاریخی  اماکن  و  بناها  از  بهره برداری 
توسط  کرمان  تاریخی  بنای  سه  گفت:  کشور 
به  کشور  تاریخی  بناهای  احیای  و  حفظ  صندوق 

سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار می شود.
در  پنجشنبه  روز  میرزایی  هادی  ایرنا،  گزارش  به 
حاشیه بازدید از بناهای تاریخی شهر کرمان افزود: 
و  تاریخی  بناهای  از  بهره برداری  و  احیا  صندوق 
ماده  »ز«  بند  استناد  به   ۱۳۸۴ سال  در  فرهنگی 
۱۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه به منظور واگذاری 
ابنیه تاریخی کشور به بخش خصوصی تشکیل شد.

و  بناها  از  بهره برداری  و  احیا  صندوق  مدیرعامل 
واگذاری ۱۵۰  از  کشور  فرهنگی  و  تاریخی  اماکن 
بنای تاریخی به بخش خصوصی در کشور خبر داد 
و بیان کرد: با استناد به سه مصوبه و آیین نامه آثار 
کاروانسرای  همچون  بنا  چهار  احیا،  قابل  تاریخی 
وکیل، خانه امینیان، عمارت شترگلو و خانه غفاری 
شده  واگذار  بخش خصوصی  به  کرمان  استان  در 

است.

متمایزترین  جزو  را  وکیل  کاروانسرای  وی 
کرد:  بیان  و  دانست  کشور  کاروانسراهای 
سرمایه گذاری  با  که  وکیل  کاروانسرای  امیدواریم 
بخش خصوصی در حال تبدیل شدن به بوتیک هتل 

است، در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد.
میرزایی تبدیل کاروانسراها به مراکز اقامتی را یک 
این  زنده سازی  و  احیا  راستای  در  خوب  سیاست 
بناها عنوان کرد و ادامه داد: بزودی زمینه واگذاری 
سه بنای تاریخی در شهرهای کرمان و بم به بخش 
خصوصی را فراهم خواهد شد که خانه های عامری 
و آرشام نیز در لیست بررسی واگذاری های امسال 

نیز خواهد بود.
وی برگزاری فستیوال خانه های خالق صنایع دستی 
اقدامات سال ۱۴۰۰  دیگر  از  را  و فرش دست باف 
صندوق حفظ و احیای بناهای تاریخی و فرهنگی 
برشمرد و عنوان کرد: با توجه به تفاهم نامه ای که 
با مجموعه کار، تعاون و رفاه اجتماعی منعقد شده 
راستای  در  فستیوال  این  برگزاری  زمینه  است، 
تکیه  با  و صادرات صنایع دستی  بازار هدف  تعیین 

بر ظرفیت های داخلی فراهم می شود.
مردادماه  از  فستیوال  این  اینکه  بیان  با  میرزایی 
سال جاری آغاز و تا مردادماه سال ۱۴۰۱ به پایان 
می رسد تاکید کرد: به هر خانه  خالق در هر استان 
تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان تسهیالت کم بهره ارایه 
می شود و همچنین به افرادی که در این فستیوال 
از خانه خالق خرید انجام دهند تا سقف 2۰ میلیون 

تومان تسهیالت پرداخت می شود.
بهره برداری  و  احیا  صندوق  مدیره  هیئت  رییس 
داد:  ادامه  کشور  فرهنگی  و  تاریخی  بناهای  از 
حمایت  راستای  در  که  سیاست هایی  با  امیدواریم 
از صنایع دستی با تکیه بر رفع موانع و پشتیبانی ها 
ارتقای  صادرات،  بازار  تامین  توسعه،  زمینه  داریم 
کیفی محصوالت و ایجاد برندیگ در سطح جهان 

را فراهم کنیم.
افزایش  را  به کرمان  اهداف سفر خود  از  وی یکی 
دانست  استان  این  تاریخی  بناهای  واگذاری   تعداد 
شهر  در  مذکور  واگذاری های  از  یکی  کرد:  بیان  و 
کرمان با رویکرد ایجاد خانه خالق است و امیدوارم 

در سه روزی که در کرمان هستم یکی از بناها به 
خانه خالق اختصاص یابد.

کشورهای  در  ایران  هفته های  درباره  میرزایی 
کشور  ظرفیت های  به  توجه  با  گفت:  دنیا  مختلف 
در حوزه های مختلف و تفاهم نامه ای که با سازمان 
هفته های  است  شده  منعقد  ارتباطات  و  فرهنگ 

ایران در کشورهای هدف برگزار خواهد شد.
هفته  سه  مدت  به  کرمان  هفته   برگزاری  از  وی 
داد  دنیا در سال جاری خبر  در سه کشور مختلف 
ظرفیت های  می توانیم  هفته  این  در  کرد:  اظهار  و 
استان  میراث فرهنگی  و  گردشگری  صنایع دستی، 

کرمان را به نمایش بگذاریم.
و  بناها  از  بهره برداری  و  احیا  صندوق  مدیرعامل 
کرد:  خاطرنشان  کشور  فرهنگی  و  تاریخی  اماکن 
و  آفریقا  سوییس،  و  اتریش  ایتالیا،  کشورهای 
عمان  و  قطر  مثل  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای 
عالقمند به برگزاری هفته های ایران در این کشورها 
هستند که امیدواریم بتوانیم از این فرصت استفاده 

کافی را ببریم.

رئیس ستاد ثبت نام مدارس کرمان خبر داد؛

آغاز ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان پایه هفتم متوسطه

سه بنای تاریخی کرمان به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار می شود

 

مدیریت فروشگاه های اتکا استان کرمان در نظر دارد 

امور نگهبانی خود را از طریق مناقصه به شرکت واجد 

جهت  توانند  می  متقاضیان  نماید.  واگذار  الشرایط 

دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ 

به نشانی: خیابان شهدا، کوچه شهدا ۹ واحد اداری 

پشتیبانی فروشگاه اتکا مرکزی کرمان مراجعه نمایند.

تلفن تماس: ۳۳۱2۶۷۰۴

مناقصه عمومی واگذاری امور نگهبانی 
فروشگاه اتکا مرکزی کرمان 
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واکسن"رازیکووپارس"تااوایلمهرواردچرخهواکسیناسیونعمومیمیشود

کلیه های ۳۰کیلویی رکورددار جهان شد مردی با 

هشدارپلیسنسبتبهمصرفقرصهایالغریبرندگلوریاوسیگارهایالکترونیک

کوو  رازی  ایرانی  واکسن  بالینی  کارآزمایی  اصلی  محقق 
پارس"  کوو  "رازی  واکسن  می شود  پیش بینی  گفت:  پارس 
اواخر شهریور یا اوایل مهر امسال وارد مرحله واکسیناسیون 

عمومی خواهد شد.
و  عفونی  های  بیماری  متخصص  کالنتری  سعید  دکتر 
گرمسیری در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش 
دیگر  هفته  سه  تا   ۲ شود  می  بینی  پیش  کرد:  اظهار  ایرنا، 
بتوانیم آنالیز بینابینی فاز دوم کارآزمایی بالینی را به سازمان 
غذا و دارو تحویل دهیم که در صورت رضایت این سازمان، 

مجوز فاز سوم صادر خواهد شد.
وی تعداد داوطلبان مرحله دوم کارآزمایی بالینی را ۵۰۰ نفر 
اعالم کرد و افزود: فاز دوم تست انسانی از ۶ خرداد آغاز شده 
است که ۲۹۴ نفر دوز اول و از این تعداد ۳۰ نفر )تا روز ۳۰ 

خرداد( دوز دوم را هم دریافت کرده اند.
به گفته کالنتری مرحله اول واکسن رازی کوو پارس با حضور 

۱۳۳ داوطلب با موفقیت به اتمام رسیده است.
محقق اصلی کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی رازی کوو پارس 
می  مردم  دست  به  را  پارس  کوو  رازی  واکسن  وقتی  گفت: 
رسانیم که مطمئن شویم واکسن، موثر و ایمن است. مطالعه 

علمی  در این زمینه به دقت در حال انجام است و به هموطنان 
اطمینان می دهیم ایمنی زایی واکسن به دقت و متناسب با 

باالترین استاندارد بررسی می شود.

کالنتری گفت: واکسن های مانند ب ث ژ، فلج اطفال و سرخک 
نمونه هایی از واکسن های ایرانی که در داخل کشور تولید می 
شد، هرچند توجه به این مجموعه در سال های اخیر کمتر 

شده، اما کرونا فرصتی به وجود آورد که این مجموعه مورد 
توجه بیشتری قرار گرفتند. به گزارش ایرنا، موسسه رازی از 
اسفند سال ۱۳۹۸ کار ساخت واکسن را آغاز و از روش واکسن 
برای  است،  ها  واکسن  ترین  ایمن  از  که  نوترکیب  پروتئینی 
اسفند  زمانی  فاصله  در  موسسه  این  کرد.  استفاده  آن  تولید 
۹۸ تا پایان فروردین ۹۹، کار طراحی این واکسن را به پایان 
رساند، در اردیبهشت ُدزسنجی و فرموالسیون انجام شد و از 
خرداد ماه ۹۹، آزمایش این واکسن روی ۵۰۰ حیوان صورت 
گرفت. کارآزمایی بالینی واکسن رازی کووپارس موسسه رازی 
دهم  مرد  داوطلب   ۲ به  انسانی  تست  اول  مرحله  تزریق  با 
اسفند ماه ۹۹ در بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( تهران 
آغاز شد.  مرحله دوم کارآزمایی بالینی واکسن رازی کووپارس 
هم از ششم خرداد ماه  با ۵۰۰ داوطلب در ۲ گروه ۲۵۰ نفره 
آغاز شد. یک گروه ۲۵۰ نفره واکسن با دوز ۱۰ میکرولیتر و 

گروه دیگر با عنوان گروه کنترل واکسن نما دریافت می کنند.
دارد  نیاز  زمان  ماه   ۲ به حدود  واکسن  این  دوم  فاز  مطالعه 
برای  مطالعاتی  این طرح  نتایج  مدت،  این  از گذشت  پس  و 
سازمان غذا و دارو ارسال می شود تا در صورت رضایت بخش 

بودن نتایج، فاز سوم مطالعات آغاز شود.

که  مردی  کلیه های  برابری  پنج  رشد  از  پس  برترین ها: 
کلیه   هایش  است  قرار  است«،  شکسته  »رکورد  اندازه شان 

برداشته شوند.
وارن هیگز ۵۴ ساله، اهل وینزر، به بیماری کلیه پلی کیستیک 
)PKD( مبتال است و کیست های او اکنون به قدری بزرگ 
از  فشار  با  را  او  بدن  اعضای  سایر  است  ممکن  که  شده اند 

هم بپاشند.
آخرین اسکن نشان داد که کلیه راست او رشد کرده و به ۴۹ 

در ۲۸ سانتی متر رسیده است. از این رو، احتماال او رکورد 
بزرگ ترین کلیه ای را خواهد داشت که تاکنون از بدن کسی 

خارج شده است.
 کلیه رکورددار کنونی که در هند برداشته شد، ۷.۴ کیلوگرم 

وزن داشت. وزن هر کلیه  آقای هیگز ۳۰ کیلوگرم است.
آقای هیگز گفت که از دستیابی به یک رکورد جدید جهانی 

هیجان زده نیست.
او گفت: »این درواقع رکورد و سابقه ای نیست که بخواهید با 

آن زندگی کنید. باور کنید وحشتناک است.«
زندگی  تمام  کلمه  واقعی  معنای  به  پلی کیستیک  »بیماری 

من را از بین برد.«
آقای هیگز افزود کلیه هایم »ارند به ریه هایم فشار می آورند، 
فشار  قلبم  به  دارند  حاال  و...  می آورند،  فشار  شکمم  به 

می آورند.«
»این وضعیت وحشتناکی است، زیرا نمی توانم حرکت کنم. 
نمی توانم نفس بکشم. اصال نمی توان هیچ کاری انجام داد.«

برداشتن  از  پس  را  کلیه هایش  می خواهد  هیگز  آقای  اما 
آن ها در ماه آینده، نگه دارد.

ظاهرا  اما  بیاورم.  خانه  به  را  کلیه ام  دارم  »دوست  گفت:  او 
اجازه این کار را نداریم.«

»می خواهم آنها را باالی شومینه ام بگذارم.«
آقای هیگز در ۳۵ سالگی دچار بیماری کلیه پلی کیستیک 
شد که بیماری  ارثی است. پانزده سال پیش، سکته کرد که 

باعث شد سمت راست بدنش فلج شود.

ایسنا نوشت: رییس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا نسبت به عوارض مصرف 
حشیش  روغن  با  الکترونیک  سیگارهای  و  گلوریا  برند  الغری  قرص های 

هشدار داد.
سردار مجید کریمی در حاشیه نشست خبری که  در ستاد ناجا برگزار شد، 
گفت: متاسفانه قرص های الغری که طرفدارانی نیز در میان زنان و جوانان 
دارد عوارض جبران ناپذیری برای مصرف کنندگان درپی دارد. در این میان 

برندی به نام گلوریا که شامل کپسول های الغری است حاوی مخدر شیشه 
و  موادمخدر  با  مبارزه  پلیس  اینکه  بیان  با  وی  است.  شده  داده  تشخیص 
سازمان غذاودارو وجود شیشه در این کپسول ها را تایید کرده است، گفت: 
این قرص ها در آرایشگاه های زنانه، عطاری ها، باشگاه های ورزشی، تبلیغات 

ماهواره ای و ... به فروش می رسد.
کریمی با بیان اینکه این قرص ها به صورت قاچاق وارد کشور می شود، ادامه 

این قرص ها دچار مشکل کبد و  از مصرف کنندگان  تاکنون دو مورد  داد: 
البته این مواردی است که به شکل رسمی گزارش  سقط جنین شده اند و 
خودشان  آنکه  بدون  قرص ها  این  کنندگان  مصرف  افزود:  وی  است.  شده 
برایشان  امکان ترک کردن آن  اعتیاد شدید به شیشه شده و  بدانند دچار 

بسیار دشوار خواهد بود.
این سیگارها  و گفت:  داد  نیز هشدار  الکترونیک  به سیگارهای  نسبت  وی 

تحت عنوان سیگار ترک موادمخدر و ... نیز عرضه می شود. اما در بررسی 
که ما داشتیم مشخص شد از این سیگارها برای مصرف گل وحشیش نیز 

استفاده شده وحتی در یک مورد ما اسانس های حشیش را کشف کردیم.
وی گفت: این اسانس ها سبب اعتیاد فرد به حشیش شده وگاهی افراد با این 
ناخواسته به مصرف حشیش  الکترونیکی مصرف می کنند  تصور که سیگار 

معتاد می شوند.

گزارش »کرمان امروز« ازوضعیت  اصناف کرونازده کرمان و لزوم  حمایت دولت جدید ازصاحبان کسب و کار؛

کسبه ؛ درانتظارحمایت های کرونایی به درد بخور! 

گروه خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
و  از اصناف  برای طیفی  اقتصادی  جبران آسیب گسترده 
استان،  و  کشور  به  کرونا  ویروس  دنبال  به  کارها  و  کسب 
در خالل  که  است  کرمان  اصناف  زمره دغدغه صاحبان  از 
صحبت ها و درخواست های  خود از دولت فعلی  و همچنین  
دولت جدید و منتخب دارند. در همین زمینه نوشتاری تهیه 

شده که در ادامه  قابل مطالعه است. 
استان  در  آن  تبع  به  و  کشور  به  کرونا  ویروس  ورود  با 
کرمان، اصناف با چالش بی سابقه و عجیبی رو به رو شدند 
به طوری که بسیاری از کسب و کارها با آسیب جدی مواجه 
شدند. در کنار برخی واحدهای تولیدی می توان به صنف 
پوشاک، کیف و کفش، رستوران داران، هتل داران و...اشاره 
کرد که با پیدا شدن سر و کله کرونا در شهرهای مختلف 
کشور خسارت های بعضا جبران ناپذیری را متحمل شدند؛ 
های  مساعدت  طریق  از  شان  جبران  که  هایی  خسارت 
دولتی امکان پذیر است. مساعدت هایی که این روزها اغلب 
بسیاری از صاحبان کسب و کار در کرمان از آن سخن می 
گویند و مطالبه گری دارند وتحقق این امر را از دولت جدید 

خواستار هستند.  
اگر چه مسئوالن اجرایی استان نیز  تا کنون وعده هایی را 

مبنی بر کمک به اصناف زیان دیده در ماجرای کرونا مطرح 
اقتصادی  تنگناهای  ترین  سابقه  بی  متاسفانه  اما  اند  کرده 
به واسطه تحریم ها، افت چشمگیر بهای نفت، هزینه های 

وعده  نیافتن  تحقق  به  و....منجر  طبیعی  حوادث  سنگین 
آستانه  در  یا  و  شدند  ورشکست  یا  اصناف  عمال  و  شد  ها 
به  وانفسا  این  در  هم  ای  عده  و  گرفتند  قرار  ورشکستگی 

زور خود را سرپا نگه داشتند و جسته گریخته نفسی می 
کشند.

کسی پاسخگوی اصناف متضرر نیست 
گفتن از مشکالتی که اصناف کرمان با آن دست و پنجه 
نرم می کنند کار سختی نیست. تنها کافی است سری به 
بازارها و مراکز خرید استان بزنیم و از آنها بپرسیم طی این 

هجده ماه تا چه حد دخلشان به خرجشان نخورده است.
اما با این وجود اصناف همگام و همراه دولت و ملت بودند 
و هرگاه برای حفظ سالمتی مردم  تصمیم بر تعطیلی بازار 
گرفته شد اصناف اقدام به تعطیلی کسب و کار خود کردند. 
هایی  وعده  اصناف   از  حمایت  دولت جهت  نیز  مقابل  در 
تسهیالت  اخذ جرائم  ها، عدم  برگشت چک  همچون عدم 
بها،  اجاره  پرداخت  به  کمک   مالیاتی،  بخشودگی  بانکی، 
تخصیص وام های کم بهره و غیره داد ولی به نظر می رسد 
سبب  و  نشده  محقق  اصناف  به  دولت   های  وعده  برخی 

گالیه این قشر شده است.
بسیاری از واحدهای صنفی اجاره ای است و چندین ماه 
اند و حتی قادر به پاس  بها مانده  است در پرداخت اجاره 
کردن چک هایشان نیستند و از طرفی کارگران بسیاری از 

واحدهای صنفی بیکار شده اند.
حال نمایندگان اصناف کرمان چشم انتظارشان به دولت 
خود  زده  کرونا  اوضاع  ساماندهی  خواستار  و  است  جدید 
هستند. برگشت نزدن چک های اصناف و تدابیر در جهت 
و  مالیاتی  بخشودگی  و  کارگران  و  کارفرمایان  بیمه  امور 
تخصیص وام با زمان پرداخت طوالنی  از جمله این مطالبات 
است که لزوم حمایت همه جانبه دولت جدید از این قشر 

را می طلبد.

 با توجه به دوباره قرمز شدن برخی شهرستان ها احتمال تعطیلی مجدد اصناف وجود دارد و صاحبان 
و  فعلی  مالی دولت  خواهان حمایت های  امروز  تعطیلی های گذشته،  از  کارهای صدمه دیده  و  کسب 
دولت جدید هستند که البته به درد به خور باشد و نه تنها برای نمایش و آمارسازی!  برگشت نخوردن 
چک های اصناف و تدابیری از این قبیل در جهت امور بیمه کارفرمایان و کارگران، بخشودگی مالیاتی و 
این مطالبات است که لزوم حمایت همه جانبه دولت  از جمله  با زمان پرداخت طوالنی  تخصیص وام 

جدید از این قشر را می طلبد و....
واژگونی دو اتوبوس 

حامل خبرنگاران محیط زیست 
و  حامل سربازان در یزد 

حامل  اتوبوس  واژگونی  حادثه  در  تیرماه  دوم  روز    
مهشاد  نفر مصدوم شدند.  زیست ۲۱  محیط  خبرنگاران 
کریمی خبرنگار ایسنا و ریحانه یاسینی خبرنگار ایرنا جان 

خود را از دست دادند.
ناصر عتباتی  رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی 

از بازداشت راننده اتوبوس حامل خبرنگار خبر داد. 
در همین رابطه حجت االسالم رییسی  رییس قوه قضاییه 
نیز با صدور پیامی تاکید کرد: رئیس کل دادگستری استان 
آذربایجان غربی موظف است به منظور رسیدگی »سریع 
زمینه،  این  در  تشکیل شده  قضایی  پرونده  به  دقیق«  و 

»نظارت« الزم را بعمل آورد.
همچنین رئیس قوه قضائیه در پی بروز سانحه دیگری که  
برای اتوبوس حامل سربازان در یزد اتفاق افتاد، به رئیس 

کل دادگستری استان یزد دستور پیگیری داد. 

درخواست ازدواج با پنج گلوله
به  راضی  را  این که همسر سابقش  برای  مرد خالفکار 
ازدواج دوباره کند، او را هدف پنج گلوله قرار داد. زن 

جوان به طور معجزه آسایی از مرگ نجات یافت.
هفته  آنالین،اوایل  جم  جام  حوادث  گروه  گزارش  به 
نهم  شعبه  به  جوانش  دختر  همراه  مردی  گذشته 
بازپرسی دادسرای جنایی تهران آمد و برای دستگیری 

داماد سابقش درخواست کمک کرد.
ارسال شد  تهران  آگاهی  پلیس  به  آنها  نیابتی  پرونده 
چهار  شهرام  و  »من  گفت:  تحقیقات  در  جوان  زن  و 
سال در کنار هم زندگی کردیم. شرایط مان خوب بود 
اما یکدفعه همه چیز خراب شد. او مدام کارهایش را 
عوض می کرد، شب ها دیر به خانه می آمد و در جواب 
اعتراضم از او کتک می خوردم. سرانجام فهمیدم پایش 
به جرم و خالف باز شده است. دیگر طاقت نیاوردم و از 
او جدا شدم، اما شوهر سابقم دست بردار نبود و تلفنی یا 
در خیابان مزاحمم می شد. حتی یک بار مرا ربود و مورد 
آزار و اذیت قرار داد که شکایت کردم و تحت تعقیب 
پلیس مشهد بود. سرانجام اوایل اردیبشهت امسال پنج 
ماندم.  زنده  آسا  معجزه   که  کرد  به من شلیک  گلوله 
متوجه شدم به تهران آمده و اکنون برای دستگیری اش 

کمک می خواهم.«
او در  رد  بود که  فراری  پلیس در جست و جوی متهم 
جنوب تهران به دست آمد و بعد از بازداشت، در جریان 
تحقیقات پلیسی گفت: »به همسر سابقم عالقه داشتم. 
ناخواسته گرفتار کارهای خالف شدم. وقتی فهمید از 
من جداشد. اما من طاقت دوری او را نداشتم، به همین 
خاطر تصمیم گرفتم با تهدید او را به زندگی بازگردانم. 
فکر  او شلیک کردم که  به  گلوله  پنج  بار هم  آخرین 
کردم مرده است. از ترس به تهران آمده و مخفی شدم. 
با خودرویم مسافرکشی می کردم و شب ها در مسافرخانه 
می خوابیدم. حاال که فهمیدم زنده است، خوشحالم و از 
او می خواهم دوباره با من ازدواج کند، قول می دهم دیگر 

سمت خالف نروم.«
به دلیل این که تیراندازی در مشهد رخ داده بود، پرونده 
با نیابت قضایی برای ادامه رسیدگی به این شهر ارسال 

شد.

میالد با سعادت موالی 
غریبان امام هشتم شیعیان

 بر همه مسلمانان جهان
مبارک باد 

شهر رضا
در شهر رضا ولوله بر پاست بیایید

درخلوت شهر شور هویداست بیایید
گویا همه جا غرقه در امواج طالیی

ای محوشدگان مرقد موالست بیایید
این جا همه سرگشته دیدار رضایند
گویا همه جا عشق شماهاست بیایید
موالی غریبان که دراین شهر غنوده

هم عمرو بقا باز دراین جاست  بیایید
امروز دگر روز وال هست به درگاه

آیید که در این درگه مداواست بیایید
آهو چو ستم  دیده ز صیاد جفا کار

درخانه او ما من و ماوا ست بیایید
آقاغریب است دراین روضه رضوان
این درگه پراز شوق تماشاست بیایید
حاجت بدهد عاشق دل خسته خودرا
این خانه پراز شور وصفا است بیایید

ایوان مطال و همه دور و برش باز
با عشق پذیرای شما است بیایید

به قلم 
ناصر فرهادی)پاژ(

قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !
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پیروزی 

در یک قدمی است 

در  که  ژاپن   2021 المپیک  های  رقابت  برگزاری  ی  آستانه  در 
توکیو، پایتخت امپراتوری این کشور برگزار می شود، بار دیگر نام 
این کشور مقتدر آسیایی که در جنگ جهانی دوم، به کلی دچار 
فروپاشی شد ولی در سایه سخت کوشی مردم و تدبیر مسئوالن از 
ـ همچون  آمریکا  اتمی  های  بمب  ویرانگر  دل خاکسترهای آتش 
اقتصاد  به سیطره ی  بال و پرگشود و جهان را  ـ برخاست،  ققنوس 
خود کشید، بر سرزبان ها افتاد و چشم بادامی ها ثابت کردند، می 
شود با کناره گیری از غوغا و حاشیه، برای شکوفایی استعدادهای 
پیرامون  در  امن  کمربند  ایجاد  با  و  آورد  فراهم  فرصت  جوان 
قهرمانان و نخبه های تجاری، تکنولوژیک، علمی، ورزشی و نظامی 

و انتظامی، جهان را به اعجاب واداشت.
روزنامه  در  که  مقاالتی  از  یکی  در  پیش  سال   30 اینجانب حدود 
رغم  به  ژاپن  کردم.  خاطرنشان  شد،  چاپ  اطالعات  وزین  ی 
محرومیت از منابع خدادادی، نظیر نفت و مس و آهن و ... بر اندیشه 
و هوش جوانان خود تکیه کرد و مختصر سرمایه های باقی مانده از 
خاکستر جنگ را در آموزش و پرورش )مقدماتی و عالی( صرف 
فروش  با  بعد  های  دهه  طی  و  کرد  خالق  مغزهای  شکوفاسازی 
از سرمایه گذاری در آموزش و  برخاسته  فناوری و خالقیت های 
پرورش به ثروت کالنی دست یافت که امنیت اقتصادی امروز مردم 

این کشور را تامین کرده است.
از منابع عظیم زیرزمینی گاز و نفت و  به رغم برخورداری  ولی ما 
مس و آهن و سرب و قلع و زمین های حاصلخیز کشاورزی و نیروی 
به  و  است  نظیر  دنیا کم  بی شک در  ای که  انسانی تحصیل کرده 
رغم پیشرفت های علمی و فناوری طی دهه های اخیر هنوز نتوانسته 
ایمان  بر  با شأن و منزلتی که تاریخ دنیا  ـ متناسب  ایم حق خود را 
تعریف کرده است ـ از دنیا بازستانیم و رفاه و عدالت و فضیلت های 
امام خمینی )ره( و شهیدان واالمقامی  انسانی را براساس آرمانهای 
امام حسین  »ملت  فدای سربلندی و عزت  را  که جان شیرین خود 

)ع(« کردند، تامین نماییم.
سنگهای بسیاری که در این جاده ی پرپیچ و خم قرار گرفته، می 
شناسیم و بیشتر روشنفکران و کارشناسان مملکت، نسخه های برون 
رفت از این فضای پر درد و غم را در آستین دارند و بارها از آنها 
سخن گفته و یا نوشته اند. متاسفانه تاکنون مسئوالن مربوطه با رفتار 
و  مطبوعات  رهنمودهای  به  توجه  و  نقدپذیری  ژست  پوپولیستی، 
روزنامه نگاران دلسوز را گرفته اند ولی در بیشتر موارد عمل نکرده 
اند و حاصل اندیشه ی روزنامه نگاران مشفق و مجرب در آرشیوها 
داروی دردهای وطن  نشانی  اینکه  به رغم  یعنی  خاک می خورد. 
مام  به   .... و  اداری  و  فساد  هایی چون  است، جراحت  ترسیم شده 

وطن را تخته بند بستر نموده است.
دردها و مشکالت بسیار است و نمی توان در یک دو مقاله به آنها 
جامعه  اخالقی  فروپاشی  به  توجهی  بی  آنها  مهمترین  اما  پرداخت 
است که در آینده به آن و راه های پیشگیری از این فاجعه ملی ـ که 

دروغ و تقلب عامل اصلی آن به شمار می رود ـ خواهیم پرداخت.
از آنجا که در سرآغاز این مقاله از المپیک 2021 ژاپن یاد کردیم، 
های  در عرصه  ایران  غیرتمند  ورزشکاران  فشانی  از جان  دارد  جا 
تاثیر  به  را  بگوییم و توجه مسئوالن کالن کشور  المللی سخن  بین 

پیروزی های ورزشی در تحکیم وحدت ملی جلب کنیم. 
پس از پیروزی تیم ملی فوتبال در رقابت با تیم های بحرین و عراق 
که سرور و شادی را در فضای غمگنانه ی کرونا زده و گرانی افسار 
گسیخته جاری ساخت، تیم ملی والیبال نیز به رغم چشیدن طعم تلخ 
شکست از تیم های آلمان و استرالیا و اسلونی و ... چهره ی اعجوبه 
های جوانی را به ملت ایران نشان داد که قرار گرفتن میهن عزیزمان 
بر سکوی اول جهان در سالهای آینده را بشارت می دهد. بنابراین 
مسئوالن کشور بایستی با حمایت و تشویق این جوانان ـ که تنها با 
زدن سرویس های پرخطا به خودشان می باختند!ـ راه کوتاه این تیم 
را برای کسب قهرمانی جهان هموار سازند که استخدام سرمربی اول 

دنیا، یکی از این حمایت هاست.
این تیم با جوانان کم سن و سالی نظیر بردیا سعادت و صابر کاظمی، 
میثم صالحی، میالد عبادی پور، سید محمد موسوی، مسعود غالمی 
اروپایی که سالها  تیم های  ... در مقابل  و کاپیتان سعید معروف و 
قهرمان جهان بودند، چنان می درخشید که به عنوان حریفی قدرتمند 
و باهوش، اروپاییان را تا لبه ی سقوط، بدرقه می کرد و نشان می 
داد، ایران هیچ چیز از اروپا و آمریکا، کمتر ندارد. تیم های اروپایی 
نقشه  زمین،  در  ما  بازیکنان  رفتار  بررسی  ضمن  و  داشتند  آنالیزور 
آنالیز  را ترسیم می کردند و بی شک حاصل  یاران خود  بازی  ی 
خود را بایگانی می کردند تا مربیان آینده بتوانند از یادداشت های 
گذشتگان به عنوان یکی از عوامل علمی در راستای کسب قهرمانی 
آیا  کنند.  استفاده  کشور  به  دالر  میلیاردها  کردن  سرازیر  و  جهان 
از  های جهانی  در عرصه  غیرتمندمان  پیروزی جوانان  برای  هم  ما 
مربیان، آنالیزورها، روان شناسان و سرمربیان باهوش و نامدار بهره 

می بریم؟
جناب  قول  به  ـ  جوانی  روزگار  خاص  های  حاشیه  ایجاد  از  آیا 
سعدی، آن سان افتد و دانی ـ در مسیر قهرمانی خود پیشگیری می 
کنیم و آیا از آنها در حلقه ای امن ـ هم که سرور و شادی جوانی 
تامین شود و هم راه ورود شیاطین سّد گردد ـ حراست می کنیم!؟ و 
خالصه اینکه، آیا اجازه می دهیم میلیونها استعداد بالقوه برای کسب 
میلیون ها دالر ثروت ناشی از ورزش حرفه ای جهان در گوشه و 
در  آینده  و  شود  شکوفا  ایران،  چهارفصل  و  پهناور  سرزمین  کنار 

بخش ورزش تضمین گردد!؟
جدی  عزم  فقط  است  قدمی  یک  در  پیروزی   !... کوتاه  سخن 
با  ها  غربی  هراسی«  »ایران  ی  توطئه  تا  کند  می  طلب  را  مسئوالن 
درخشش فرزندانمان بر سکوهای پیروزی، شکست بخورد و اقتدار 

میهنمان بی هرگونه شک و تردیدی محقق گردد. انشاا...

  به قلم یحیی 
فتح نجات

به قلم 
محمد فتح نجات

یادداشتی درباره اتفاق تلخی که منجر به پرکشیدن دو همکار رسانه ای شد؛

در سوگ قاصدک

بازهم پر کشیدن سرمایه  اتفاق تکراری و  بازهم یک 
ایران.  مردم  ما  نماگین  و چشم  بوم  و  مرز  این  های 
اینبار اتوبوس مستهلک، جان دو قاصدک را گرفت و 
چند همکار دیگر را مصدوم ساخت. مهشاد کریمی و 
در سن  و  زود  بسیار  که  عزیزی  دو  یاسینی   ریحانه 
ایران را در  ابدی شدند و یک  جوانی مجبور به کوچ 
سوگ خود فرو بردند. دو خبرنگار که در حوزه محیط 
ارومیه  دریاچه  مسیر  در  و  داشتند  فعالیت  زیست 
برای بررسی وضعیت این سمبل بی توجهی انسان به 
طبیعت بودند. این متن را به دور از شایعات و گمانه 
هایی که رسانه های معاند مطرح می سازند می نویسم 
و تنها سوگنامه ای است در رثای دو قاصدک که خیلی 
زود پرپر شدند. یک خطای ساده رانندگی جامعه رسانه 

ای کشور را مشکی پوش و دِل بسیاری از خبرنگاران 
را خون کرد. در چند سال اخیر بسیار شاهد این اتفاق 
بودیم که خطای انسانی در کنار تجهیزات مستهلک 
منجر به کشته شدن عزیزان ما می شود. از حادثه قطار 
تا حوادثی که ناشی از هواپیماهای مستهلک است و 
اتوبوس هایی که به ته دره می روند و گوشه چشمی 
باعث  دارند. تحریم هایی که  به تحریم های ظالمانه 
از  استهالک  دلیل  به  ای  نقلیه  می شود هیچ وسیله 
مسیر خود خارج نشود و به دلیل کمبود امکانات در 
کشور قطعات تعمیری غیر استاندارد در وسایل نقلیه 
قرار گیرد. از سویی دیگر وضعیت جاده های کشور که 
نیز  زنیم  فریاد می  آنها  درباره  ها  ای  ما رسانه  سالها 
همچنان درحال قربانی گرفتن است و متاسفانه ترمیم 
و تصحیح این وضعیت در دستور کار دولتمردان نیست. 
قرار نبود این متن انتقادی باشد، اما چه کنیم که نمی 
تنها در مرگ همکار سوگواری کنیم و گوشه  توانیم 
چشمی به عوامل آن نداشته باشیم. به امید فردایی که 

هیچ فعالی در سوگ همکارش اشک نریزد.

اندیشه های ابن سینا؛ الهام بخش نظریه حقوق طبیعی
دانشمندان  برجسته ترین  جمله  از  سینا  ابوعلی   
که  می رفت  شمار  به  جهان  سراسر  در  طبیبان  و 
نظریه های جامع و کاملی در فلسفه، الهیات و ادبیات 
ارایه داد. بدون تردید می توان  او را بزرگترین  حکیم 
معنی  وی  نوشته های  در  و  شمرد  مشایی  مکتب  
طبیعت و اصول جهان شناسی را با بسط و دقت خاصی 

مشاهده  کرد.
در دنیایی که امروز زندگی می کنیم یکی از عالیم 
گذشته  مفاخر  به  آنها  التفات  ملت ها،  بودن  زنده  و 
ملتی  کمتر  زمین  گستره  در  اینک  و  است  خویش 
وجود دارد که بتواند از گذشته خود صرف نظر کند و 
در تجلیل و تکریم علما، دانشمندان و فضالی برجسته 
ورزد  زندگی می کرده اند، قصور  در سرزمینشان  که 
زیرا یکی از اسباب تشخص ملت ها، آراء و عقاید و آثار 
با وجود گذشت  آنان است که  گران بهای گذشتگان 
روزگار و  زمان و پیشامد انواع حوادث با سختی های 

فراوان برای آیندگان به یادگار مانده است.
ملت ایران که از لحاظ تاریخ، روزگارِ کهنی را گذرانیده 
است و باز به شهادت همان تاریخ، تمدن شگرفی را 
و  متمادی  های  در طول سده  است  آورده  وجود  به 
نظیری  کم  دانشمندان  و  علما  طوالنی،  های  سال 
تحویل جامعه بشری داده است که هر کدام از آنان به 
پیشرفت تمدن اسالمی خدمات گران بها و بی مانندی 
ارایه کرده اند، یکی از آن عالمان بی مثال و فضالی 
چهارم،  سده  مشهور  طبیب  و  فلیسوف  نظیر،  کم 
شیخ الرئیس ابوعلی سیناست که به شهادت محققان 
آسیایی و اروپایی، افکار و عقاید او سده ها بر شرق 

و غرب عالم متمدن قدیم حکمرانی می کرده است.
دانشمندان  و  مشاهیر  از  سینا،  ابوعلی  شیخ الرئیس 
یکی  در  که  بود  میالدی  قمری  چهارم  سده  ایرانی 
اما  گشود  جهان  به  بخارا چشم  حومه  روستاهای  از 
ری،  گرگان ،  در  را  خود  زندگی  از  زیادی  بخش 
به  از خود  ارزنده ای  آثار  و  همدان و اصفهان گذراند 
تمدن  علمی  زبان  ابن سینا،  زمان  در  گذاشت.  جای 
و  ملیت  اسالم  در  چون  و  بوده  عربی  زبان  اسالمی، 
قومیت چندان اهمیت و اعتباری نداشته و مسلمانان 
همه  با هم  برابر و برادر بـوده اند، از این رو شیخ الرئیس 
ابوعلی  سینا بیشتر آثار خود را بـه زبان عربی به رشته 
تحریر درآورده اما بسیاری از شاهکارهای خود را به 

زبان فارسی نیز نوشته  است .
بوعلی پسر بچه ای ۶ ساله بود که بـه بخارا آمد و نزد 
آموزگاران خواندن و نوشتن را فراگرفت و از همان  اوان  
کودکی آثار تیزهوشی و قدرت حافظه خارق العاده ای 
به  سالگی  هشت  در  سینا  ابن   شد.  آشکار  او  در 
فراگرفتن مقدمات عربی و دانش های دینی پرداخـت 
و در ۱۰ سالگی قرآن  کریم  را از حفظ داشت و اصول 
دین و مبادی علم و ادب را که همان  علوم  مـتداول آن 
زمان بود، به خوبی می دانست  و در آن  زمان بود که با 
کمک یک بخارایی علم حساب و نزد مـحمود مساح 
فنون ریاضی را فراگرفت و نزد اسماعیل زاهد به  علم  

فقه احاطه پیدا کرد. 
او در مکتب ابوعبداهلل ناتلی بخشی از منطق  و چند 
با  را  بقیه  و  آموخت  را  اقلیدس   هندسه  از  شکل 
چنان  زودی  به  خود،  انتقال   و سرعت  استنباط  قوه 
فراگرفت که استادان فن از شنیدن استدالالت او همه 
خیره و در حیرت  می شدند. ابوعلی سینا بدون اینکه از 
علوم  دینی دست بکشد، با جد و جهد به علوم عقلی 
احاطه و بـه علم پزشکی دلبستگی خاصی پیدا کرد و 
نزد ابومـنصور حسن بـن نوح القمری به آموختن طب  و 
بررسی  کتاب های  پزشکی  پرداخت . او در علم  پزشکی  
در اندک زمانی چنان متبحر شد که شهرت او خراسان 
بزرگ آن روز را فرا گرفت  و بسیاری از پزشکان نزد او 

به فرا گرفتن  طب  روی  آوردند.
برخی از این داستان ها به حقیقت  به معجزه شباهت 
دارنـد. از جمله داستانی کـه در چهار مقاله عروضی 

سمرقندی و در دفتر نخست مثنوی بازتاب زیبایی پیدا 
کرده است.  ابوعلی سینا در روانپزشکی نیز زبردست 
بود. باری آوازه شهرت ابوعلی سینا در سنین  جوانی  به 
چنان اوجـی رسید که وقتی همه پزشکان معالج نوح 
بن منصور سامانی فرمانفرمای خراسان از مـعالجه او 
عاجز شدند و در معالجه او فرو ماندند، ابوعلی را به 
بالین  او طلبیدند و نوح بر اثر معالجات ابن  سینا بهبود 
منزلت  و  قرب  شهریار  آن  نزد  ترتیب  بدین  یافت  و 
خاصی پیدا کرد. این کامیابی نقطه عطفی در زندگانی 
به  داد که  امکان  او  به   بر شهرت ،  زیرا عالوه  او شد، 
کتابخانه نوح بن  منصور راه یابد و از آن گنجینه بزرگ 

علم و ادب بهره ها برگیرد.
خود او می گوید: »سرایی دیدم دارای حجره های بسیار 
و در هر اطاق  صندوق ها پر از کتاب که به یک رشته 
از علوم  اختصاص داشـت، بعضی به ادبیات، بعضی به 
فقه و پاره ای به پزشکی و هم چنین دانش های دیگر، 
چه متداول و غیر متداول . من  کتاب هایی  در آنجا دیدم 
و خواندم که پیش از آن ندیده بودم. من  آن  کتاب ها 
را خواندم و فراگرفتم و چون بـه ۱۸ سالگی رسیدم، 
از همه این دانش ها بی نیاز و چنان  که  باید برخوردار 
شده بودم و از آن پس دیگر چیزی بر من گشوده نشد. 

منتهی  دانسته هایم  پخته تر شد.«
ابوعلی سینا از ۲۱ سالگی دست به نگارش کتاب و 
شفا،  قانون،  مانند  بسیاری  آثار  او  زد.  خود  تألیفات  
اشارات، نجات و دانشنامه  عالیی  را که  از زمان خود 
تدریس  مدارس  در  و  بوده  متداول  و  معروف  شیخ 
می شده است به یادگار گذاشت. وی کتاب های  متعدد 
دیگری هم مانند کتاب االحیوان واالنبات و لسان العرب 
دارد. تألیف های ابن سینا به قولی بیشتر از ۱۰۰  جلد 
است و رساله هایی هم دارد که باید به آنها افزود اما 
به طوری  که  سعید نفیسی محقق  بزرگ معاصر، در 
بیان می کند،  ابوعلی سینا  پژوهش های خود درباره 
۱۶۰  اثر در کتابخانه های جهان بـه نام وی ثبت شده 

است.
افکار  از معلومات سرشار و  ابوعلی  سینا  شیخ الرئیس 
گوهربار خود شاهکارهای گران بهای علمی، فلسفی، 
زبان های   در  درخشانی  و  جاویدان  ادبی  و  پزشکی 
فارسی  و تازی به یادگار گذاشته و نام وی در شمار 
ابن رشد یک مرد بزرگ  دیگر اسالم آمده و با مکتب 
فلسفی و طب  خود نفوذ زیادی در فرهنگ و تمدن 
او همان مقام را دارد که ارسطو  اروپا داشته است  و 
و بقراط در سده های قدیمه و در ایران همان  پایه  را 

داراست که جالینوس در یونان  دارد.
 ابن  سـینا و فلسفه او

فلسفی  افکار  به  کودکی  دوران  از  سینا  ابن 
مابعدالطبیعه، علم الهی  یا فلسفه، شوق و ذوق شدید 
یافته  و بـرای  فـهم  فـلسفه ارسطو یا حکمت  مشایی 
خواندن  از  اما  می سوخت،  جهان   بزرگ   متفکر  این 
کتاب ارسطو چیزی دستگیرش نمی شد و موضوعات 
پیچیده فلسفی ارسطو برای  او هم چنان مبهم مانده 
بود. او خودش  گفته  ۴۰ بار کتاب  مابعدالطبیعه  ارسطو 
را خواندم، به  قسمی که همه عبارات آن را در حفظ 
داشتم و چیزی نمانده بود که نـاامید بشوم  و از آن 
دست بکشم. برحسب اتفاق کتابی  از ابونصر فارابی  به  
آن  درهای  آن  مرور  و  مراجعه   با  و  می افتد  دستش 
علم بر رویش گشاده می شود و در فلسفه مشربی برای 
خود اختیار کرد که  خیلی  نزدیک بـه فـلسفه مشایی 

ارسطو است.
فلسفه  به  نسبت  خاصی  دلبستگی  سینا  ابوعلی 
افالطونی پیدا کرد و اندیشه های فـلسفی  خود را بر 
مبنای علیت  وجود یا هستی و حرکت مـاده و صورت 
که با فلسفه مثل افالطونی فرق بسیار داشت، بنا نهاد. 
افالطون همه چیز را وهم و خیال و تصورات ذهنی 
تفکرات   پایه  که  مشایی  فـلسفه  لیـکن  می پندارد، 
اسـت  حقیقتی  دارای  گرفته،  قرار  سینا  ابن  فلسفی  

عینی، مانند: اشیاء، نباتات، گـل ها، رنـگ ها یا نور و 
عالم  وحدت  نشان دهنده  همه  که  خورشید  حرارت 

طبیعت است.
حکیم  بزرگترین   می توان   تردید  بدون  را  سینا  ابن 
معنی  او  نوشته های  در  و  شـمرد  مـشایی  مکتب  
طبیعت و اصول جهان شناسی این مکتب را با بسط و 
دقت خاصی مشاهده  کرد. او در بعضی از رسائل خود 
تمثیالت عرفانی مانند حی بن  یقظان  و رسـالة الطیر 
عام  مراتب  یوسف،  سرگذشت  و  وابسال  سـالمان  و 
طبیعت را بـه نحوی بیان کرده که به مشرب حکمای 
 اشـراقی  یعنی افالطونی نو که واضع آن پلوتین است، 
بسیار نزدیک است و می توان این  نوع  از نوشته های او 
را یـکی از مآخذ و منابع افکار و عقاید اشراقیون شمرد 
و هدف نهایی او در کشف وحدت یا پیوستگی جمیع 

کائنات و تمامی مراتب وجود است.
او بر این باور بود که هر دانشی که در ترازوی عقل 
بدین  و  نبوده  نفع ناپذیر  باشد،  انسان سنجیده نشده 
همه  از  مهمتر  بود.  نمی تواند  راستین  دانش  سبب 
افکار بشردوستانه ابـن  سینا است که در انسان میل به 
زیبایی و صفا می دید و عشق را نیروی محرکه جوامع 
بشری می شمرد. ابن سینا را می توان تا حد زیادی یک 
فیلسوف مادی گرا یا ماتریالیست دانست . او معتقد بود 
که انسان ترکیبی از ماده  است ، اما این ماده از طریق 
نیروی زندگی که از خواص بدن به وجود می آید، زنده 
می ماند. او روح را جزیی جدا نشدنی  از بدن می دانست، 
نام عقل کل  او مبدایی را به  از یاد برد که   نباید  اما 
او  باری  می شناسد.  است،  تعالی  باری  ذات  همه  که 
طبیب و حکیمی است که ذهن شرار افکن او در همه 
علوم عقلی و نقلی و در تمام  شئون  طب، اثری جاودان 

گذاشته است.
ابن سینا و اسالم

ابن سینا به  اصول  اسالم سخت پای بند بود و حتی 
در حل معضالت و مشکالت فلسفی و علمی به مسجد 
می رفت و از درگاه  پروردگار عالم کمک می خواست. 
بیرونی،  ابوریحان  خود،  معاصر  عالم  مانند  سینا  ابن  
راجع به مذاهب سنی و شیعه اظهار نظر نکرده  و به  
میان  به  به یک گروه سخن  تمایالت خود  از  وضوح  
نیاورده است، لیکن از یکی  دو مورد در پایان الهیات 
و شفاء برمی آید که او به وجود امام  معتقد بوده  و در 
برخی  مسائل مانند فلسفه سیاسی، از نظریات شیعه 

بهره مند شده و از آن پیروی کرده اسـت .
ابن  سـینا کوشیده است که با وجود تمام احترامی که 
به فلسفه یونانی قائل  بود، افکار فلسفی خود را با اصول 
وحی اسالمی مطابقت دهد و سعی داشت تا فلسفه 
یونانی را با حکمت  ایمانی تلفیق دهد. بر اثر کوشش 
در نیل به این هدف بود که  فلسفه  ابن سینا کامل ترین 

بیان فلسفه مشایی در اسالم به شمار می آید.
ابوعلی  سینا و اروپا

جرج سارتون، مؤلف مشهور تاریخ  علم  در جلد نخست 
مشهورترین   سینا  ابوعلی  می نویسد:  خود  کتاب 

قوام  علم  قله  در  او  است.  اسالم  جهان  دانشمند 
جهان در هر جا و هر مکانی قرار گرفته است. او علم  
یونانی را با حکمت  و معرفت شرقی تلفیق کرده است. 
نخستین  بار که قسمتی از تألیفات ابن سینا که کتاب 
ترجمه شده،  به التین  بر می گرفت  را هم در  قانون 
توسط  ژرار در اسپاین  در ۱۱۷۰ میالدی بود. بعدها 
در ۱۲۰۶   دومینیکن  کشیش  یک  پادوا  دانشگاه  در 
میالدی  به بررسی فلسفه ابن سینا و ارسطو پرداخت  
و تألیفات پرارزش گران بهایی  به  زبان التین از خود 
باقی  گذاشت. خیلی از مترجمان دیگر هم  بـه ترجمه  

قانون  در قرون وسطی پرداخته اند. 
کتاب  قانون  ابن سینا در قرون وسطی در دانشگاه های  
اروپا به  ویژه  در ایتالیا و فرانسه تدریس می شده و برای 
دانشجویان طب دانستن مفاد کتاب قانون اجباری بود 
و در بعضی از دانشگاه ها محتوای کتاب قانون را مبنا 
و اساس علم طب شناخته اند، حتی در دوره معاصر، 
یعنی از ۱۹۰۰ میالدی به این طرف، چندین پزشک 
بزرگ اروپا رساله های دکتری خود را به تحقیق درباره 
با  ابـن سینا را  نظرات او تخصیص داده اند. بعضی ها 
از ۱۹ سالگی  او هم  یونانی که  گالن طبیب  معروف  
به تحصیل در رشته طب پرداخته و راجع به فلسفه، 
منطق، ادب و صرف و نحو و غیره تألیفات ارزشمندی 
او  سطح   هم   را  شیخ الرئیس  و  کرده  مقایسه  دارد، 

دانسته اند.
ابوعلی  سینا در دوران زندگی پرماجرا و پر از نشیب و 
فراز خود، رنج بسیار کـشید و درگیر بی سر و سامانی 
های بسیاری شده است و چنان که شیوه مردان بزرگ  
نهراسید و دل  قوی داشت و  از سیل حوادث  است ، 
دمی از تفکر و تحقیق و تفحص در علوم مختلفه و 
انتقال دریافت های علمی خود، به وسیله تـألیفات یـا 
تدریس باز نماند، حتی زمانی که برای نجات خود از 
دست  سلطان  محمود غـزنوی، از این شـهر به آن شهر 
می گریخت و در این قریه و در آن قریه پنهان می شد.

همانطوری که گفته شد، ابن سینا خالق آثار بسیاری 
است که برخی از زمان  خود شیخ معروف و مشهور 
بوده و بعضی دیگر کمتر شهرت یافته یا نامی از آنها به 
ما رسیده  است ، اما او به همه رشته های علمی احاطه 
داشته و به هر رشته ای که وارد می شده، دانش  خود را 
در آن زمینه به درجه اجتهاد می رسانده است و سرآمد 
دیگر دانشمندان عصر خود می  شد. او در موسیقی، 
نجوم و ریاضیات هم متبحر بود. از تألیفات مهم دیگر 
او می توان از قراض الطـبیعه ، مـبدأ  و معاد و داستان 
حی بن یقظان نام برد. همچنین او اول فردی است که 
بعد از اسالم، در تعلیم و ترتیب اطفال اظهار نظر کرد. 

بی جهت نیست که خود او می گوید:
از قعر گل سیاه تا اوج زحل/کردم همه مشکالت گیتی 

را حل
بیرون جستم ز قید هر مکر و حیل/هر بـند گـشاده 

شد مگر بند اجل
ابوعبید جوزجانی ، شاگرد بـا وفای او که ۲۵ سال و تا 
دم مرگ با شیخ الرئیس  بوده ، شرح حال این نابغه را به 
رشته تحریر در آورده که قسمت زیاد آن را خود ابن  
سینا تقریر کرده است. بنابراین از زندگی پربار او، سند 
مـعتبری در دست است و اطالعات ما راجع به ابوعلی 
سینا بر مبنای قصه و حکایت هایی که سینه به سینه  

می رسد، نیست .
این رباعی قبل از مرگ، از طبع ظریف  او تراوش  شده 

است:
ایکاش بدانمی که من کیستمی/ سرگشته به عالم از 

پی چیستمی
گر مقبلم  آسوده  و خوش زیستمی/ ور نه به هزار دیـده 

بگریستمی

منبع: ایرنا
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