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یا مقلب القلوب و االبصار                                 یا مدبر الیل و النهار
یا محول الحول و االحوال                     حول حالنا الی احسن الحال

 

بار دیگر نوروز فرا رسید تا غبار کهنگی را از چهره طبیعت زدوده، شکوفه لبخند و نهال امید را در قلبمان 
تعلق خاطر  تولد دوباره گیتی است، روزی که  روز  و  و طراوت  تازگی  روز  نو شدن،  روز  نوروز،  بارور سازد. 

طبیعت با رنگ و سبزه است و هستی مفهومی از میالد. 

نوروز سر آغازی دوباره بر تجدید ارادتها، یکدلی و محبت های خالصانه و زدودن کدورت ها است و فرصتی 
مغتنم است برای نو شدن همراه با طبیعت.

اکنون که در آستانه نوروز شهر، کشور و جهانمان درگیر ویروس کرونا شده است این اطمینان را به مردم عزیز 
شهر سیرجان میدهم با تمامی توان و امکانات در راستای مقابله با این بیماری اقدام خواهیم کرد و انشاهلل با 

همکاری نهادهای بهداشتی شهر با کمترین آسیب این بحران را پشت سر خواهیم گذاشت. 

اینجانب ضمن تبریک فرارسیدن نوروز به شما شهروندان عزیز و فرهیخته، امیدوارم در سال جدید 
بتوانیم با یاری و همراهی شما مردم شریف، گام های موثری در راستای اجرای پروژه های عمرانی 

در جهت هرچه آبادانی شهر عزیزمان برداریم.
رضا سروش نیا
شهردار سیرجان
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 5248  من به عنوان یک همش��هری 
از تم��ام مردم همش��هری عزی��زم عاجزانه 
و ملتمس��انه می خواهم تحم��ل کنند این 
شرایط را. شما را به خدا نه برنامه سفر بریزید 
و نه اینقدر بیرون بیایید برای خرید. خرید و 
گش��ت و گذار را از دست ما نمی گیرند ولی 
اگر سالمتی گرفته شد یک عمر پشیمانیم 
و  دیگر تا آخر عمر نه می  توانیم سفر بریم نه 
خرید کنیم. شما را به خدا به خاطر خودتان 
هم که ش��ده رعایت کنید.کاری نکنیم که 
پشیمان بش��ویم چون پشیمانی دیگر هیچ 
س��ودی ندارد. ما باید خودمان، خودمان را 
حفظ کنیم . باید قدر جان و سالمتی مان را 

خودمان بدانیم. لطفاً چاپ کنید.
 7126  سالم خسته نباشید وقتی که 
بانک داره س��ر وقت از حس��اب طرف بابت 
وام پول کس��ر می کنه ما کسبه بازار چطور 
می تونیم مغ��ازه خودمان را تعطیل کنیم؟ 
اگ��ر مرگ خوب��ه برای همه باش��ه! چرا ما 
کسبه باید همه چیزو پرداخت کنیم؟ مگر 
م��ا از کجا آوردیم با این کرایه مغازه ها؟کل 
ادارات تعطی��ل کنند مع��دن تعطیل کند. 
برای این چند ه��زار نیرو مگر کرونا نمیره 

فقط بازار میاد؟
 3287 عی��د نوروز رس��ید ولی پارک 
گل گهر به جای ش��کوفه و سرسبزشدن رو 
به نابودی است. درختانش در حال خشک 
شدن هستند. راهروها در حال خراب شدن 
و بهتره اسم چمن سبزش را بگذارن چمن 
زرد!. یاد روزهایی که این پارک سرس��بز با 
چمن سبز زیبا بود و با طراوت به خیر. واقعاً 
جای تعجب داره که چرا نه گل گهر زیر بار 
نگهداری پارک میره نه شهرداری . گل گهر 
حداقل به خاطر کارکنانش و خانواده هاشون 
که اینجا ساکن هستند این پارک را درست 
کن��د. با آن همه خرج ه��ا در گل گهر و آن 
همه درآمدها برای این شرکت کاری نداره 
اینجا را به خاطر م��ردم احیا کنه. پس این 
همه حرف از مس��ئولیت اجتماعی میزنن 
کجاست؟ حتی اگر ش��هرداری هم دستی 
س��ر و روی پارک بکشه راه دوری نمیره. از 
این فضای سبز هم مردم می توانند استفاده 
کنند هم احیای آن برای هوای شهر خوبه. 
 2740  با عرض سالم وخسته نباشید 
خدمت مس��ئوالن محت��رم وزحمت کش 
روزنامه نگارستان. لطفاً قسمت تریبون آزاد 
خوانندگان چاپ کنید حجت آباد بعدازپل 
هوایی که چس��بیده به شهراست شده پراز 
س��گ های ولگرد و گرس��نه که دس��ته ای 
حرک��ت و به آدم ه��م حمله می کنند. من 
خ��ودم باموت��ور ازکار می آم��دم ک��ه دوتا 
ازهمین س��گ های ولگرد دویدند وس��ط 
خیابان و باعث شدند که دست وپام زخمی 
بشود. نمیدونم چه اداره یانهادی باید پیگیر 
این س��گ های ولگرد که ناقل هزار بیماری 
هس��تند باشد.خواهش��اً درموردشان اقدام 
نمایی��د تا امنیت و بهداش��ت مردم اینقدر 

آسیب نبیند. 
 8075  س��الم کارت خودروپژو  405 
س��فیدرنگ به نام ]....[ اسدی پور پیدا شده 

باهماهنگی نگارستان تماس بگیرید.
 0114  کرونایی ش��دن مسئولین هم 
کالسی برای آن ها ش��ده حال خوب آن ها 
با بیمارانی که واقعاً بیماری کرونا گرفته اند 
اصاًل شبیه نیست چرا باز هم مسئولین الکی 
می گویند چرا باید همیش��ه حرف راس��ت 

چاشنی کارشان نباشه.  
 3236  سالم. چرا مسئولین این شهر 
فکری برای ثبات قیمت امالک نمی کنند.از 

بی کفایتی کدام قسمت هست؟
 7320  باسالم وخسته نباشید خدمت 
تک تک اعضای محترم نگارستان.که حرف 
دلمو چاپ می کنید.خواستم پیشاپیش عید 
نوروز را به ش��ما خوبان نگارستان تبریک 
بگم. وسالی پراز اتفاقات خوب عالی داشته 

باشید. دوستتون دارم. باتشکر جهانشاهی
و  زیب��ا  پ��ارک  متأس��فانه    4179  
قدیمی17ش��هریور در حال خراب ش��دن 
ازشهردارمحترم تقاضادارم نمازخانه  است. 
همیشه قفل این پارک رابازگشایی نمایند. 
از وقتی که اینجا  پاتوق انجمن الکلی های 
گمنام ش��ده به روی نمازگزاران ومسافرین 

عبوری بسته شده است.
 2896  ش��هرداری ه��ر کارک��رد که 
نیروهایی که 6 سال با سازمان عمران قرار 
داد داشتند را حجمی کنه نتوانست و نیروها 
که قوانین اداره کار رو می دانس��تند زیر بار 
حجمی نرفتند و مجبور ش��دند قراردادی 
شون بکنند. کارگران با چه ذوقی قراردادی 
ش��دن که به حق و حقوقشون برسند ولی 
بازم نش��د. بازم ش��هرداری اضافه کارشان 
را ک��م کرد که از زمان ش��رکتی بودن هم 

حقوقشون کمتر شده. لطفاً مطرح کنید. 
 3236  س��الم. از ش��هرداری خواهشاً 
تقاض��ا داریم فکری برای س��رعت گیرهای 
سطح شهر به خصوص خیابان خواجو بکند 
باعث پارگی الس��تیک ماشین ها می شوند. 

ممنون
4179 س��الم، مدت هاس��ت محوطه و 
پیاده روهای داخلی پارک 17شهریورنظافت 
نش��ده و وج��ود ان��واع زبال��ه وبرگ ه��ای 
خشکیده وخاک های آلوده چهره ی زشتی 
به این پ��ارک داده گوئی اصاًل اینجا متولی 
ومسئول دلسوزی ندارد. ازشهرداری محترم 
تقاضادارم باتوجه به نزدیکی س��ال نو اقدام 

جدی به عمل آورند. سپاس

 2594  خواهش می کنم این فرهنگ 
را به مردم ی��ادآوری کنید که از مغازه و یا 
هر جا بیرون می آیند دست کش ، ماسک  و 
دستمال کاغذی هاشون را  داخل معابر و یا 
پیاده روها و یا جوب های خیابان رها نکنند 
که دوباره باعث آلودگی بش��وند. رفتگران و 

بقیه مردم چه گناهی دارند؟
 3822  سالم مسئولین بهداشت فکری 
به حال منازل نزدیک غس��الخانه بهش��ت 
زهرای دهیادگار بکنند بعد از بیس��ت سال 
دوباره بازگشایی شده نزدیک مدرسه است 
و دفن زباله حاصل از غس��ل اموات درست 
انجام نمی شود با شیوع بیماری کرونا نظارت 

بیشتری انجام شود.
 3975  س��الم، خواهش��اً عاجزان��ه از 
مسئولین محترم، تقاضا دارم خیابان شیخ 
عط��ار را به خاط��ر عدم رعایت بهداش��ت 
وذب��ح حیوان��ات بیمار، و پخ��ش ویروس 
ان��واع بیماری، یک بار مح��ض رضای خدا 
ضدعفون��ی اساس��ی بکنید وتذک��ری به 
دامپزشکان بدهید که حداقل تو این زمانه  

از ذبح خودداری کنند.
 0664  با س��الم در خص��وص اظهار 
نظری که در مورد ُویس یکی از متخصصین 
شده باید عرض ش��ود به فردی که چنین 
اظه��ار نظری ک��رده که -1 این پزش��ک 
متخص��ص و متعه��د ش��هرمون نی��از به 
تبلیغ ن��دارد و به دلیل تخص��ص و اخالق 
حرفه ای که دارند و متأس��فانه خیل عظیم 
بیماران مطب اش��ان همیشه شلوغ هست. 
-2 ش��اید دلی��ل انتق��اد ب��ه صحبت های 
کارشناس��انه ایش��ان جهل و عدم  تعهدی 
اس��ت که باعث شیوع و همه گیری بیشتر 
بیماری کوید19 شده اس��ت. -3 مردم آیا 
ترسیده اند ونگران شده اند که علی رغم همه 
هشدارها برای حفظ جان خود وعزیزانشون 
در خان��ه نمی مانند؟!! ویا ش��اید ش��ما که 
چنی��ن برآش��فتی و در قب��ال حرف های 
دلس��وزانه پزش��کی متعه��د اظهارنظری 
س��طحی کردید از منافع خود ترس��یدید!! 
آری ایش��ان حرف تخصص��ی ندارند ولی 
گویا ش��ما دارید!! -4 ایشان به دلیل اینکه 
پزشک هس��تند و سوگند بقراط خورده اند 
به همش��هریان و مردم هشدار در خصوص 
یک بیم��اری داده اند و نیاز به تذکر ندارند، 
-5 ایش��ان نیاز به نسخه پیچیدن از سوی 
مس��ئوالن بهداشت و درمان ندارد که خود 
نسخه می پیچد و خیل زیاد بیمارانی که با 
نسخه های ایش��ان سالمت خود را به دست 

آورده اند شاهد این مدعاست و...
  نگارس�تان: دوست عزیزی که از 
پیام منتش��ر شده عصبانی ش��ده اید و معلوم 
نیست  با کی صحبت می کنید. اول اینکه آن 
پیام مردمی و یکی از ده ها پیام مش��ابهی بود 
که شهروندان فرستاده بودند که یکی از میان 
آن ها منتشر شد. ثانیاً ضمن تأیید نگرانی مردم 
از ویس های کارشناسی نشده سؤال می کنیم 
کدام پزشک می آید این قدر مردم را بترساند 
ک��ه ایهاالناس بروید نیازه��ای چند ماه تان را 
یکج��ا بخرید که دارد مث��اًل دنیا کن فیکون 
می شود؟!؟ آیا این نوعی تحریک به تجمع در 
مغازه ها و فروش��گاه ها و زمینه انتقال سریعتر 
بیم��اری به یکدیگر نیس��ت؟ از یک طرف ما 
می گوییم استرس موجب کاهش ایمنی بدن 
می شود ولی خودمان با بیان تندترین واژه ها 
ک��ه  نه تجهیزات داریم و نه تخت درمان گیر 
می آی��د و  قرار اس��ت مثاًل چه و چه بش��ود 
موجب انتقال زیاد اس��ترس و اضطراب میان 
ش��هروندان می شویم. حرف مردم معترض به 
این ُویس این بود که پزشکان اگر می خواهند 
تذکر بدهند درس��ت تذکر بدهند. تخصصی 
و منطقی و دیگ��ر از آن طرف بام نیفتند که 

مشکالت دیگری درست کنند. 
 52547  خواهش��اً ای��ن پیام را چاپ 
کنی��د. ای م��ردم همانطور ک��ه در زمان 
جنگ و موشکباران دشمن در خانه ها پناه 
می گرفتید اینبار هم برای نجات از هجوم 
ویروس کرونا از خانه ها کمتر بیرون شوید 
و بگذارید این موش��ک ویروسی از کشور 
خارج شود آنگاه تا می توانید اسب تان را در 
بازار و سفر بتازانید. شما باید سالم باشید 
که از خریدهاتان و سفرهای تان لذت ببرید 

یا خیر. پس اول سالمتی!
محت��رم  ش��هرداری  از    2569  
می خواهیم در چند روز مانده به نوروز سرو 
دستی روی شهر بکش��د با این خیابان ها. 
حاال درس��ت هس��ت که امس��ال نوروزی 
نداریم برای مس��افران نوروزی ولی همان 
مقدار ک��ه مردم خودمان تو ش��هر ظاهر 
می شوند اندکی زیبایی و سرسبزی ببینند. 

با تشکر. 
 2579 ب��ه نظ��ر من چندت��ا از این 
محتکره��ا را بیاورند وس��ط می��دان بازار 
مجازات کنند ت��ا دیگر با جان مردم بازی 
نکنن��د. پرس��تارهای ما آنجا جانفش��انی 
می کنند ای��ن طرف عده ای دنبال س��ود 

خودشان هستند.  
 یک سالی است که یک اسپیلت گرفتم 
در تابستان خوب کار نکرد در زمستان هم 
از اول زمستان در تعمیرگاه است هر روز به 
یک بهانه از زیر سرویس و تعمیر آن شانه 
خالی می کنن��د . اکنون هم که می گویند 
کرون��ا آمده و نمی توانیم بیاییم.  ای کاش 
موقع خرید هم می گفتند که خدمات پس 
از فروش نداریم. واقعاً هیچ کس به دیگری 

رحم نمی کند. چه ملتی هستیم ما؟

تریبون آزاد خوانندگان
پیامک : 7258  3000

استاندار کرمان و رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی اس�تان عصر چهارش�نبه در 
نشست مش�ترک با خبرنگاران نکات 
مهمی راجع ب�ه بیم�اری کرونا مطرح 
کردند. در این جلس�ه رئیس دانشگاه 
عل�وم پزش�کی اس�تان گف�ت: هم�ه 
اقدام�ات الزم برای کاهش و جلوگیری 
از ش�یوع این ویروس در سطح استان 
کرم�ان در حال انجام اس�ت تا بتوانیم 
آس�یب های وارده ب�ه کرمان ناش�ی از 
ش�یوع این بیماری را کاه�ش داده اما 
اگر مردم همکاری نکنند هیچ تضمینی 
در ای�ن راس�تا وج�ود ن�دارد. دکت�ر 
حمید رش�یدی نژاد با تأکی�د بر اینکه 
میزان ش�یوع این بیماری در استان به 
رفتارهای م�ردم بس�تگی دارد افزود: 
سه سناریو برای شیوع کرونا در سطح 
کشور پیش بینی ش�ده که می تواند تا 
خردادماه اپیدمی این ویروس در کشور 
ادامه داشته باش�د که اگر سناریوهای 
تعیین شده کنترل و بیش از ۵۰ درصد 
م�وارد رعایت ش�ود، م�رگ و میرهای 
ناش�ی از این بیماری قابل کنترل است 
و این کنترل نیز به رفتار مردم بستگی 
دارد. رئیس دانش�گاه علوم پزش�کی 

کرمان با بیان اینکه با اکیپ های مجهز 
به بلندگوه�ا هش�دارهای کرونایی را 
ب�ه مردم اع�ام خواهیم ک�رد تصریح 
کرد: همه باید کرون�ا را جّدی گرفته و 
بدانند ک�ه این بیماری به کس�ی رحم 
نمی کند و دلیل ن�دارد مردم بی جهت 
خریده�ای غیرض�روری ش�ب عید را 
داشته باشند و یا بار سفر ببندند و برای 
خود و دیگران مش�کل درس�ت کنند. 
وی افزود: واقعاً س�امتی مهم تر است 
یا خرید و س�فر. خرید و سفر همیشه 
هست اما جان و س�امتی اگر به خطر 
بیفتن�د دیگر بازگشت ش�ان مش�کل 
است. دکتر حمید رشیدی نژاد با اشاره 
به از خودگذش�تگی های کادر درمانی 
به خصوص پرس�تاران از مردم خواست 
نگذارن�د زحمات آن ها ه�در برود و بر 

مشکات این قشر افزوده شود. 

◄ ◄ خودروهای مش�کوک توقیف 
می شوند

 استاندار کرمان هم با اشاره به  مصوبات 
ستاد اس�تانی مقابله با کرونا گفت: بر 
اساس این مصوبه که الزم االجراست از 
ورود و خ�روج هرگونه کاروان زیارتی 

اس�تان کرم�ان جلوگیری می ش�ود. 
همچنین رسماً اعام شد استان کرمان 
آمادگی برای پذیرش مسافران نورزی 
را ن�دارد و تم�ام اقامتگاه ه�ا، مراک�ز 
گردش�گری و موزه ها تعطیل هستند. 
وی گف�ت با توجه ب�ه اهمیت موضوع 
م�ن ش�خصاً بعدازظهر روز یکش�نبه 
و همزم�ان با می�اد ام�ام علی)علیه 
الّس�ام( در بخش ماهان حضور یافتم 
و بررس�ی کردم که شاه نعمت ا... ولی 
تعطیل بود. ما نهایت سخت گیری را در 

مصوبات انجام خواهیم داد.
اس�تاندار کرم�ان با اش�اره ب�ه اینکه 
دانش�گاه علوم پزشکی کرمان، نیروی 
انتظامی و هال احمر مؤظف به کنترل 
۸ ورودی استان کرمان هستند، تصریح 
کرد: در س�تاد اس�تانی مقابله با کرونا 
مص�وب کردیم که تمام�ی خودروهای 
مش�کوک در مرزهای ورودی اس�تان 
بررس�ی و مقرر ش�د در این خصوص با 
هماهنگی این ۳ نهاد، تصمیم گیری در 
صورت لزوم قرنطینه و یا اقدامات الزم 
با خودروهای مش�کوک انجام دهند و 
در صورت تخطی گروه های سه گانه، با 
متخلفان برخورد جّدی خواهیم داشت.

هشدار مسئوالن استان: 
در صورت عدم همکاری مردم و بی توجهی به توصیه ها 

تضمینی نیست
 کرمان مثل 
استان های دیگر
نشود
 ورودی ها کنترل و خودروهای مشکوک
توقیف می شوند

گروه خبر: در مراس��م ش��روع به کار باشگاه مشتریان 
سازمان تأمین اجتماعی وزیر کار و رفاه  اظهار کرد: امروز 
یکی از آرزو های ما در حال تحقق است و با همکاری بین 
بخشی توانستیم ش��رایط مناسبی را برای ارائه خدمتی 
جدید به بازنشستگان س��ازمان تأمین اجتماعی فراهم 
کنیم. وی اظهار کرد: براس��اس این طرح بازنشس��تگان 
و مستمری بگیران س��ازمان تأمین اجتماعی می توانند 
از 1500 فروش��گاه منتخب در سراس��ر کشور کاال های 
مورد نیاز خود را به صورت اقساطی و بدون سود دریافت 
کنند. بانک رفاه کارگران اقس��اط مربوط��ه را از حقوق 
بازنشستگان کسر و به حساب فروشگاه های مربوطه واریز 
می کند. شریعتمداری افزود: مجموعه وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی دارای ظرفیت های گس��ترده ای است و 
می تواند منش��أ خی��ر و اثر مثبت برای جامعه ش��ریف 

کارگران و بازنشستگان باشد.

◄ ◄ تسهیات کرونایی به بیمه شدگان
خبر دیگری از این وزارتخانه حاکی است با توجه به لزوم 
تداوم تمهیدات الزم برای کنترل ش��یوع ویروس کرونا 
و کاه��ش ترددها و جلوگیری از هرگون��ه وقفه در ارائه 
تعه��دات قانونی، موارد ذیل جهت تس��هیل در برقراری 

مستمری  بازنشستگی و ادامه بیمه پردازی بیمه شدگان 
اختیاری، توافقی و خاص در نظر گرفته شده است:

 1- بیم��ه ش��دگان متقاضی برقراری مس��تمری 
بازنشستگی نیازی به مراجعه حضوری جهت ارائه و ثبت 
درخواس��ت مربوطه به شعبه ذیربط در اسفند ماه سال 
1398 نداش��ته و در صورت احراز ش��رایط مقرر قانونی، 
تاریخ ت��رک کار آنان به منزله تاریخ درخواس��ت لحاظ 
خواهد گردید. ضمناً این قبیل از افراد تا پایان فروردین 
ماه سال 1399 می بایست به منظور پیگیری موضوع به 

آخرین شعبه دریافت کننده حق بیمه مراجعه نمایند.
 2- ضمن��اً در خص��وص بیمه ش��دگان با ماهیت 
اختیاری، تاریخ احراز ش��رایط قانونی در اسفند ماه سال 
1398 به عنوان تاریخ درخواس��ت برقراری مس��تمری 

لحاظ خواهد شد.

 3- مهلت ه��ای مقرر مربوط ب��ه فرآیندهای بیمه 
صاحبان حرف و مشاغل آزاد، ادامه بیمه به طور اختیاری، 
باربران، خادمین ثابت مس��اجد و قالی بافان و ش��اغالن 
صنایع دستی شناسه دار و ... اعم از »مهلت درخواست«، 
»انعقاد ق��رارداد« و »پرداخت حق بیم��ه« که از تاریخ 
1 /12 /98 به بعد منقضی شده، تا پایان فروردین ماه 99 

تمدید می گردد.
 4- مهل��ت مقرر در برگ پرداخت حق بیمه بهمن 
ماه 98 بیمه ش��دگان توافقی، فعال انفرادی، رانندگان، 
خادمین ثابت مساجد، باربران، کارگران ساختمانی و ... 

لغایت پایان فروردین ماه99 تمدید می گردد.
 5- آن دسته از بیمه شدگانی که پایان مهلت مقرر 
»ثبت اعتراض« به آراء کمیس��یون های پزش��کی بدوی 
آنان پس از تاریخ 1 /12 /98  بوده و موفق به ثبت اعتراض 

خود نگردیده اند، ضرورتی به مراجعه جهت ثبت اعتراض 
نمی باشد. بدیهی است پس از عادی شدن شرایط، رأی 
کمیسیون پزش��کی بدوی مجدداً به آنان ابالغ و مهلت 

اعتراض نیز لحاظ خواهد گردید.
 6- بس��یاری از شرکت ها، کارخانجات، مؤسسات 
دولت��ی و غیردولت��ی، دس��تگاه های اجرای��ی و ... از 
کارکنان خود گواهی میزان سوابق پرداخت حق بیمه 
مورد تأیید این س��ازمان را مطالب��ه می کنند، از آنجا 
که امکان مش��اهده و اطالع از س��وابق بیمه شدگان و 
دریاف��ت و تأیی��د آن از طریق اخذ ک��د رمز ویژه در 
eservices. س��امانۀ غیرحضوری سازمان به نش��انی

tamin.ir فراهم ش��ده، لذا با تأکید بر استفاده از این 
امکان نیازی به حضور افراد در شعب تأمین اجتماعی 

نخواهد بود.

گ�روه خبر: رئی��س کل بانک مرکزی گفت: ش��ورای 
پول و اعتبار مصوب کرد که اقساط تسهیالت صاحبان 
کسب و کار و نیز اقساط تسهیالت قرض الحسنه کلیه 
اشخاص، طی ماه های اسفند 98و فروردین و اردیبهشت 
99 بدون وضع هرگونه جریمه یاکارمزد به زمان انتهای 
اقس��اط آن ها منتقل بش��ود. به گزارش تس��نیم، طی 
روزهای اخیر و با توجه به کاهش فعالیت های اقتصادی 
در پی شیوع کرونا ویروس در کشور، عبدالناصر همتی 

از مدیران بانک ها خواس��ت ک��ه در خصوص پرداخت 
اقساط تسهیالت بانکی، مراعات مشتریان را بکنند. بعد 
از آن رس��ماً بانک مرکزی از دستور ویژه جلسه فردای 
ش��ورای پول و اعتبار خبر داد و اع��الم کرد به همین 
مناس��بت روز سه شنبه این شورا درباره نحوه مساعدت 
بانک ها به صاحبان کس��ب وکارهایی که به خاطر شیوع 
کرونا دچار کاهش درآمد و مش��کالت مالی ش��ده اند، 

تصمیم گیری کند.

ش��ورای پول و اعتبار عصر امروز سه شنبه با اکثریت اعضاء 
تش��کیل و در نهایت مصوب ش��د که سررس��ید اقس��اط 
تس��هیالت بانکی 3 ماه به تأخیر بیفتد؛ همتی رئیس کل 
بانک مرکزی در این خصوص اعالم کرد: » درجلس��ه عصر 
امروز 13/12/98 ش��ورای پ��ول واعتبار تصمیمات مهمی 
برای حمایت از صاحبان کسب و کارها، خصوصاً فعالیت ها 
و حرفه های خرد که به دلیل ش��رایط ناشی از شیوع کرونا 
دچار مشکالت مالی ش��ده اند و مصادیق آن توسط دولت 

تعیین می ش��ود )نظیر: هتل ها، رس��توران ها، بخش��ی از 
حم��ل و نق��ل و ...( اتخاذ کرد. به این صورت که اقس��اط 
تسهیالت آن ها و نیز اقساط تسهیالت قرض الحسنه کلیه 
اش��خاص، طی ماه های اسفند 98و فروردین و اردیبهشت 
99 ب��دون وضع هرگونه جریم��ه یاکارمزد به زمان انتهای 
اقساط آن ها منتقل بشود. کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری 
غیربانکی موظف هستند براساس مصادیق اعالمی دولت، و 

درخواست مشتری، مساعدت الزم را به عمل آورند.

توسط وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی بهره برداری شد:

باشگاه خدمات مشتریان 
اعالم تسهیالت کرونایی به بیمه شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان 

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:

سه ماه تنفس برای سررسید اقساط وام های بانکی 
 کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مؤظف هستند براساس مصادیق اعالمی دولت و درخواست مشتری، مساعدت الزم را به عمل آورند

فروشی 
ف�روش 200 متر س�وله همراه با 108 مت�ر حیاط واقع در 

شهرک صنعتی 1

شماره تماس 09139457010

مفقودی

پوشه پالستیکی حاوی وکالت بنام 
جناب طاهری خراسانی مفقود گردیده، 

از یابنده تقاضا می شود با شماره 
09131788012 تماس گرفته و یک 
میلیون تومان مژدگانی دریافت نماید. 

فراخوان عمومی
 

به اطالع شهروندان، صنوف، ادارات و نهادها میرساند کسانی که قصد همکاری با 
شهرداری سیرجان به منظور ضدعفونی و شستشوی معابر شهری و اماکن عمومی برای 
مقابله با ویروس کرونا را دارند، در ساعات اداری به دفتر سازمان مدیریت پسماند واقع 

در بلوار قاآنی، خیابان معلم مراجعه نمایند.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

جناب آقای 

حاج شهباز حسن پور 
انتخاب شایس�ته جنابعالی را به عنوان نماینده شهرستان های سیرجان 
و بردس�یر تبریک عرض می نمایم. قطعاً حضور شما در این مسئولیت به 
عنوان خادمی صدیق و والیتمدار با کوله باری از تجربه، نویدبخش نشاط 
و تحرک ش�هر و جامعه خواهد بود. دوام توفیقات و مزید عزت و سالمت 

جنابعالی را از جهاندار جان آفرین خواستارم. 
حامد پورخسروانی 

رئیس شورای اسالمی زیدآباد 



بیژن ادبی

روزهای پایانی سال است. سالی که 
ب��ا همه ی دلهره ه��ا و دغدغه هایش 
گذش��ت. روزهای سال نود و هشت، 
روزهایی آکنده از دوگانه ی همیش��گی اندوه و سرخوشی! 
گذر روزها بخصوص در این ایام اگر چه سخت است اما دارد 
می گذرد. همان طور که ی��ک جامعه در طول یک برهه ی 
تاریخی، می بالد و قد می کش��د؛ آدمیزاده هم در طول یک 
سال، رشد پیدا می کند و در انبوهی از حوادث تلخ و شیرین 

در هم می تند و این در هم تنیدگی در خاطرات و رویدادها 
بخ��ش جدی و غیرقابل حذف زندگی هر انس��انی اس��ت. 
تالش هر انسان، برای به دست آوردن معیشت و نان و آِب 
روزمره، برای به دست آوردن بخشی از حقیقت و از دست 
ندادن س��المت که خود زیربنای همه چیز اس��ت. همه ی 
این دغدغه ها نی��ز مجموعه ی تقالهای روزمره ما اس��ت. 
ابن س��ینا معتقد بود هر انسانی، به تنهایی خود یک جهان 
محس��وب می شود. جهان عجیب و غریبی، مملو از همه ی 
آن چیزهایی که ذکر آن رفت. این انسان با همه ی دردها، 
رؤیاه��ا، آرمان ها و عالقمندی های��ش، با همه ی آن تالش 

عمرانه اش در راه کسب حقیقت، زیر بار کاستی ها و کمبود 
کم می آورد و شانه خالی می کند. گاهی ارزش افزوده ای از 
تکاپو پیدا می کند تا خود را از آن چه هس��ت؛ باالتر بکشد 
و گاه��ی هم آدمیزاده با این حجم وس��یع از همه آن چه 
دارد و آن چه می خواهد؛ به ناگاه چش��م ها را فرو می بندد 
و به آس��انی چش��م به هم زدنی، حجم متراکم اطرافیان و 
نزدیکانش را می گذارد و می رود. آن وقت می ش��ود گفت: 
کات؛ تمام؛ نقطه سر خط! این همان آدمی است که تا زنده 
بود و نفس می کش��ید؛ در هیچ کدام از حوزه های مادی و 
غیرمادی حیاتش کم و کس��ر نمی گذاش��ت و همواره یک 

عل��ت تازه برای تالش هایش پیدا می ک��رد. اخوان ثالث در 
جایی از شعر زمستان، بعد از توصیف بی رابطه شدن و با هم  
بیگانه شدن آدم ها و توصیف درختان به عنوان »اسکلت های 
بلورآجین« به نوعی از سردی و تیرگی پیوندهای اجتماعی 
س��خن می گوید. به دنبال مس��یحای جوانمردی می گردد 
که سالمش را پاسخ بگوید و در بگشاید. کالم آخر اخوان، 
گش��وده ش��دِن َدر اس��ت. یا به تعبیر حاف��ظ »و اِن یکاد 
بخوانید و ّدر فراز کنید«. شاید یکی از علت های جاودانه ی 
این دس��ت و پا زدن ها و تالش ه��ا، همین امید به زندگی، 
گشودگی و فراز شدن درهای آرزوها و خواسته ها است. قرار 
بود این متن بهاریه باش��د؛ اما مگر در عصر کرونا می شود؟ 
انگار کمی بهاریه بنا به روحیه ی شخص مؤلف در این روزها 
به خصوص ناهمواری و دردها و دغدغه ها، کمی تا قسمتی 
ناش��اد باش��د. با این همه وقتی می بینم که ُگل رز خانه ی 
ما، پس از س��ی سال حیات و ش��کوفایِی مستمر، هنوز به 
ُگل می نش��یند و ش��اخه های پیچ امین الدوله مثل موهای 
پریش��ان، روِی تِن داربسِت انگور، غرق در شکوفه می شود؛ 
می فهمم که دنیا، برای عبور از سد مصائبی مانند کرونا و از 
آن مهم تر، برای مانایی و زیبایی اش، هنوز دلیل دارد. گاهی 

دل، دلیل خوبی برای همه چیز است. 
همی��ن که هن��وز اکثر س��یرجانی ها با وج��ود همه ی 
هش��دارها به خیابان می آیند و برای س��فره ی عیدشان 
سبزه ای فراهم می کنند؛ این رویش به خودی خود، دلیل 
خوبی است برای عبور از سد همه ی دردها و نامالیمالت. 
چنان چه فروغ فرخزاد می گوید: »گر به مردابی ز جریان 
ماند آب/ از سکون خویش نقصان یابد آب/ جانش اقلیم 
تباهی ها شود/ ژرفنایش گور ماهی ها شود.« چه بخواهیم 
چه نخواهیم سال نو فرا می رسد. چه بهتر که با ژرفنای 
امید سر برسد. امید به بهبودی شرایط، تحول در زندگی 
و تغییر به سوی س��المتی و تندرستی. بیهوده نبود که 
دکتر شفیعی کدکنی از اعجازِ »حریِق شعله ِی گوگردِی 
بنفشه« و انقالب طبیعت یعنی بهار سخن می گفت. باید 
عوض ش��ود چهره ی دنیا؛ زنگارِ آالم باید زدوده ش��ود. 
ب��ه قول حافظ که گف��ت: »بوی بهب��ود زِ اوضاع جهان 
می شنوم« باید بوی بهبودی شنیده شود و دمار از روزگاِر 

افسردگی و خانه نشینی در بیاید.
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هر س��اله با نزدیک شدن به ایّام نوروز 
ش��ور و حال عجیبی در شهر و بازارها 
پیدا می ش��د، ب��وی عید هم��ه جا را 
می گرفت و حال و هوای ش��هر عوض 
می شد اما امسال ویروس کرونا به بازار 
هم نفوذ کرد و آن را از رونق انداخت. 

عالوه بر این تصمیمات ضد و نقیض در 
تعطیل کردن و یا تعطیل نکردن بازار و 
مراکز فروشگاهی بر غلظت ماجرا افزود 

و کس��ب و کار آن را کساد کرد. کرونا، 
این مهمان ناخوانده، شور و حال عید 
هر ساله را گرفته است و اکنون به رغم 
آمد و رفت مردم در خیابان ها و بازارها 
اما چن��دان خرید و فروش��ی صورت 

نمی گیرد و مردم بیشتر تماشاگرند.
کرون��ا نه تنه��ا ب��ازار ک��ه تاالرها و 
رس��توران ها را ه��م از کار انداخت و 
مس��افرخانه ها و هتل های گردشگری 

را هم تعطیل کرد. مغازه های پوشاک، 
خرازی ه��ا، س��اندویچی ها و برخ��ی 
صن��وف دیگر هم تا آس��تانه تعطیلی 
پی��ش رفتند و ش��ورای اصناف خبر 
تعطیلی قریب الوقوع آنها را منتش��ر 
کرد اما به ناگاه این تصمیم عوض شد 
اما با این وجود بازار و مغازه ها در یک 
هفته به نوروز فروش چندانی را تجربه 

نمی کنند.

نگاه

تدبیر برای زنده ماندن 
شهسوار صادقی

»همان که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید 
ک�ه کدام ی�ک اعمال بهتری داری�د و او مقتدر و 

آمرزنده است«/ سوره ملک آیات اول و دوم
چنانچ��ه مالحظ��ه می کنید در ن��گاه توحید قرآن خداون��د فرمانروای 
عالم اس��ت و م��رگ و زندگی ه��ر دو مخلوق اویند. در کارگاه هس��تی 
فلس��فه ی خلقت نیز آزمایش است تا مشخص شود چه کسی رفتارش  
بهتر است و جالب اینکه در این آیه »مرگ« قبل از »حیات« بیان شده 
است تا قطعیت آن را بیش از زندگی متذکر گردد تا مبادا در نگاه ظاهر 
بین و دنیازده ما فراموش شود. با عنایت به آنچه آمد دنیا همواره صحنه 
مرگ وزندگی است. اما سال ۹۸ برای جامعه ایران متفاوت از سال های 
پیشین به گونه ای رقم خورد که می توانیم آنرا سال نبرد مرگ و زندگی 
بنامیم. در ابتدای سال، سیل ویرانگر جمعیت زیادی از هموطنان ما را 
بی خانم��ان کرد و تعداد زیادی نیز جان باختند و گروه بیش��تری ماتم 
زده ش��دند. زلزله ها نیز بر این ماتم افزودند و بس��یاری نیز از این ناحیه 
آواره و بی خانم��ان ش��دند. در جریان افزایش قیم��ت بنزین نیز تعداد 
دیگری برجان باختگان افزوده ش��د و مصیبت های ۹۸ گسترش یافت. 
در سیزدهم دیماه س��پهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به 
دست شقاوت پیش��ه گان آمریکایی به شرف شهادت نایل آمد و این بار 
وجدان جمعی و غرور ملی ما درسوگ آن نازنین فرو رفت. در آن شرایط 
دش��وار جمعی ازهموطنان مان در حادثه غمبار هواپیما جان خویش را 
ازدس��ت دادند. وسهم مردم استان کرمان از مصیبت های سال جاری با 
از دست دادن فرزند دالور خود شهید حاج قاسم سلیمانی  وگروهی که 

در مراسم تشییع جنازه اش جان دادند مضاعف شد.
هنوز از این غم ها و تلخ کامی ها رها نشده بودیم که طوفان کرونا وزیدن 
گرف��ت و جامعه ما را درگیر خود کرد که هنوز ادامه دارد. با این وصف 
س��ال۹۸ وجوه دیگری هم داش��ت که هر ک��دام در جای خود موجب 

دلگرمی و امید است.
در این سال ایرانیان در مقابل هیئت حاکمه آمریکا که با اعمال تحریم ها 
به فروپاش��ی ای��ران دلخوش کرده بودند با مقاومت وتحمل س��ختی ها 
آن ها را ناکام گذاش��تند و در تمام ح��وادث طبیعی به یاری هم وطنان 
خود شتافتند. این مردم با حضور میلیونی خود در تشییع جنازه سردار 
سلیمانی و همراهانش مهندس ابومهدی وپورجعفری رشد و  بلوغ ملی 
و مراتب قدرشناس��ی خوی��ش را به جهانیان ثابت کردند. از س��ویی از 
زم��ان بروز کرونا مراکز درمانی ایران جلوه گاه انس��انیت وفداکاری کادر 
درمانی ایران ش��د که با پذیرش خطر ب��رای بهبود بیماران از جان هم 
دریغ نکردند. بنابراین سال ۹۸ مرگ وزندگی دوش به دوش هم حرکت 
کردند گرچه در جاهایی مرگ ومصیبت جلو افتاد ولی انس��ان دوس��تی 
وفداکاری و ایثارگری های فراوان نشان داد که در بازی مرگ و زندگی، 
زندگی پیروز است و این است همان نقطه امیدی که تکاپو وتدبیر برای 
زنده ماندن را الهام می بخشد و در این زندگی کسانی نامدار و ماندگارند 

که خادم خلق خدایند.

 | دکتر سعید مکنونی |

به بهانه فرا رسیدن سال نو و امید به ارتقاء شرایط زندگی مردم

بوی بهبود 
ز اوضاع جهان می شنوم

بازار کساد 
شب عید



 آقای دکتر، به عنوان نخس�تین 
اف�کار  تنوی�ر  به منظ�ور  و  س�ؤال 
عموم�ی، آخری�ن ش�رایط کرونا در 
س�یرجان چگونه اس�ت و از ابتدا تا 
کنون چه تعداد بس�تری شدند، چه 
تع�داد ترخیص�ی داش�تیم و تعداد 
بهبودیافت�گان و فوتی ه�ا چه ق�در 

است؟
 به نام خدا و با سالم به شهروندان فهیم 

س��یرجانی. ما براس��اس عالئم بیماری و 
س��یتی اسکن، مجموعاً 29 نفر مشکوک 
به کرونا داشتیم ، از این تعداد 6 نفر فوت 
ش��دند که جواب آزمایش های نمونه های 
قبلی منفی ش��د ام��ا بر اس��اس مالک 
دس��تورالعمل وزارت بهداش��ت، مثب��ت 
ش��دن تست کرونا و تشخیص متخصص 
عفونی در این مورد بس��یار مهم است . از 
نظر آنان، حداقل دو نفر از متوفیان مبتال 

به کرونا بودند که به بستگان گفته شد و 
با دستورالعمل مخصوص مبتالیان، دفن 
شدند. اما امروز یک تست مثبت داشتیم 
و بیمار که یک خانم 66 س��اله است در 
بخش بستری است و حالش رو به بهبود 
است. تعداد افراد ترخیص  شده هم 14 نفر 
بودند و افراد در حال بس��تری هم 5 نفر 
می باشند که منتظر نتایج آزمایش آن ها 

هستیم.  

 در این ش�رایط که افکار عمومی 
ممل�و از اس�ترس و التهاب اس�ت، 
طوفان�ی از اخب�ار غی�ر رس�می و 
شبه خبرهایی که صحت و کذب آنان 
مشخص نیست، جامعه را به تسخیر 
خود درآورده اس�ت. به همین دلیل 
م�ردم به بس�یاری از اخبار منتش�ر 
ش�ده، اعتم�اد ندارن�د و می گویند 
آمارهای رسمی، حقیقی نیست و یا 
کمتر گفته می شود. طرفه تر این که، 
بس�یاری از مردم و حتی پزش�کان 
همش�هری نی�ز مدعی هس�تند که 
تس�ت ها دقیق نیس�تند و به صورت 
صحی�ح نمونه گیری نمی ش�ود و به 
همین سبب برخی در آمار ارائه شده 
تش�کیک می کنند. نظ�ر جنابعالی 
چیس�ت و ب�رای اعتمادس�ازی چه 

اقداماتی در دست انجام دارید؟ 
 من به ش��ما اطمین��ان می دهم که آمار 
وزارت بهداشت، صددرصد حقیقی است. 
اگر بررس��ی کنید آمار کرونا یک روز قبل 
از انتخابات گفته ش��د. اگر قرار به نگفتن 
و مخفی کردن بود که اعالم می شد چیز 
خاصی نیس��ت  و بع��د از انتخابات اعالم 
م��ی کردن��د. از همان ابت��دا، آقای دکتر 
نمک��ی، وزیر محترم بهداش��ت گفت که 
ما هیچ چیز را مخفی نمی کنیم و با مردم 
صادق هستیم. آمارهای وزارت بهداشت 

کاماًل صحیح است. اگر گفته می شود که 
تست منفی اس��ت، پیش تر عرض کردم 
که مالک تش��خیص متخصص عفونی و 
سیتی اسکن و ش��رح حال مریض است. 
هر آزمایش��ی و ن��ه صرفاً ای��ن آزمایش 
خ��اص، منفی کاذب و مثبت کاذب دارد. 
یعنی ممکن اس��ت فرد س��الم باشد اما 
آزمایشش مثبت باش��د یا مریض باشد، 
آزمایشش منفی ش��ود. این خطاها، ذات 
همه آزمایش های متداول است. برای همه 
آزمایش ها هم این مشکالت هست. اساساً 
س��ه گونه خطا در آزمایش وج��ود دارد. 
خطاه��ای قبل، حین و بع��د از آزمایش. 
ممکن است هر کدام از این خطاها روی 
دهد. اما در این نوع آزمایش که برای این 
ویروس انجام می شود، درصد خطا بسیار 

کم و نادر است. 
نمونه ها را کجا می فرستید؟

تا هفته پیش نمونه ها به تهران می رفتند و 

2 آزمایشگاه رسمی وجود داشت. پاستور 
تهران و دانش��گاه تهران. وقتی دیدند که 
نمونه ها از سراسر کشور زیاد شد، برخی 
آزمایش��گاه های اس��تان ها تجهیز شدند 
و  ما هم چند بار درخواس��ت کردیم که 
س��یرجان را تجهیز کنند که فعال محقق 
نش��ده است. ما دس��تگاهش را داریم اما 
)کیت( نداریم که قول دادند به ما بدهند. 
وقتی ما نمونه ها را با شرایط دمایی خاص 
ب��ه تهران می فرس��تیم کافی اس��ت که 
سهل انگاری شود تا ماده ژنتیکی ویروس 
که از جنس » آر  اِن  اِی« اس��ت و ترکیبی 
به شدت ناپایدار دارد، سریعا تجزیه شود 
و از بی��ن ب��رود. به همی��ن دلیل ممکن 
اس��ت نمونه در طول مس��یر از بین برود 
و تشخیص، ناممکن ش��ود. اما نمونه ای 
که دیروز کرونای آن مثبت ش��ده ، نشان 
می دهد ک��ه روند نمونه گی��ری تا کنون 
صحیح بوده اس��ت. احتم��اال نمونه های 

پیش��ین یا کرونا نداشتند یا بار ترشحات 
وی��روس در حلق به ان��دازه ای نبوده که 
شناسایی ش��ود و تست را مثبت کند اما 
همان گونه که عرض کردم مالک کار ما، 
سی تی اس��کن و نظریه پزشک متخصص 
عفونی است. دو خط تلفن 4030 و 190 
هم در خدمت همش��هریان هستند تا در 
صورت هرگونه ابهام مش��کالت خود را با 

کارشناسان ما در میان بگذارند.
 می�زان هماهنگ�ی مس�ئولین 
شهرستان با مجموعه علوم پزشکی 
در این بحران چگونه اس�ت.آیا قصد 
تعطیل کردن جاهایی را با هماهنگی 

دستگاههای اداری دارید یا خیر؟
قضیه کرونا که مطرح شد ستاد پیشگیری 
و کنترل کرونا را با همکاری سرپرس��ت 
فرمان��داری تش��کیل دادی��م و ایش��ان 
هم��کاری خیلی خوبی دارن��د. اما برخی 

همکاران پزشک گله مند بودند که 

م��ردم قضیه را جدی نگرفته اند و خیلی 
جاها که باید تعطیل می شدند نشده اند. 
که ظاه��راً آقای بهاالدینی هم گفتند که 
تعطیلی این مراکز در حوزه اختیارات ما 
و حتی استان نیست و تصمیم گیری باید 
کش��وری  باشد. تصمیم تعطیلی معادنی 
مثل گل گهر یا ادارات باید در سطح کشور 
گرفته ش��ود. معادن در واقع  از جاهایی 
بوده که تاکید داش��تیم بهتر اس��ت کار 
تعطیل ش��ود . البته از نظر بهداش��ت و 
ضدعفونی فضای کار، مس��ئوالن معدن 
خیل��ی خوب کار می کنن��د و مرتب ضد 
عفونی می کنند. البته جاهایی مثل ستاد 
نماز جمعه نهایت هم��کاری را کردند و 
خوش��بختانه اعالم کردند که نماز جمعه 
به علت پیش��گیری از ش��یوع در سراسر 
کش��ور برگزار نخواهد ش��د. اگر مردم و 
کس��به، جدیت موض��وع را درک کنند، 
می فهمند که اصطالحاً چند روز تعطیلی 

به جایی بَرنخواهد خورد بخصوص وقتی 
که پای به خطر افتادن زندگی ش��ان در 
میان باش��د. اگر بانک ها مهلت می دادند 
و تدبیری، اندیشیده و تسهیالتی درنظر 
گرفته می ش��د، همکاری بیش��تری بود. 
هیچگاه همه ی جامعه هم��راه نخواهند 
ش��د اما امی��دوارم با اطالع رس��انی های 
فضای شهری مانند بنرها و فضای مجازی 
بتوانیم مردم را همراه خود کنیم. به خاطر 
همین بی توجهی ها، در بعضی شهرهای 
ش��مالی با جمعیتی همانند سیرجان که 
وضعیت��ی عادی داش��تند در عرض یک 
روز وضعی��ت عادی و بی خطر تغییر کرد 
و اکنون 1000 و صد نفر بستری دارند. 

 ش�ما خودت�ان اص�والً معتقد به 
تعطیلی بازار و اصناف برای جلوگیری 

از گسترش کرونا هستید؟ 
ببینید ما در جلساتی که مرتب با حضور 
سرپرست فرمانداری داریم و در دانشکده 
در روزه��ای زوج جلس��ات پیش��گیری 
و کنت��رل کرونا برگزار می ش��ود  هر بار 
من این موض��وع را تذکر می دهم که هر 
چه تجمع بیش��تر ش��ود، احتمال ابتال و 
گسترش بیماری بیش��تر می شود. خواه 
 نخواهی در بازار هم این دغدغه بیش��تر 
اس��ت، چون همیشه س��ایه دارد، آفتاب 
کمتر می تابد و خنک است و این ویروس 
هم به اصطالح متخصصان، سرما دوست 
و رطوبت دوس��ت اس��ت. بازار از جاهایی 
اس��ت که کمک ب��ه گس��ترش ویروس 
می کن��د. از نظ��ر من بله  بهت��ر بود که 
مدتی تعطیل ش��ود. ولی  مغازه هایی که 
در خیابان هستند که ازدحام کمتر است 
و صرفاً بعضی اصناف ضروری بمانند. البته 
خود کسبه باید بدانند که به نفع خودشان 
اس��ت و آن ها و خانواده شان هم دارند در 
همین شهر زندگی می کنند و واقعاً کسی 
دوست ندارد که عزیزی را از دست بدهد. 
مساله جان خودشان و خانوده شان است. 
من فکر نمی کنم که کس��ی حاضر باشد 
برای کسب درآمد جان خود و اطرافیانش 
را به خطر بیاندازد. اگر عمق واقعه را درک 
بکنند، بسیاری مشکالت حل می شود. در 
جلس��ات فرمانداری هم ع��دم تجمع در 
مکان های��ی مانند دفاتر پیش��خوان ثبت 
احوال مط��رح خواهیم کرد و ش��اید در 
بسیاری موارد نیاز است که از قوه قهریه 

اس��تفاده ش��ود. اگر مردم توجه نکنند و 
بخواهند مثل ایام عادی به کار و زندگی 
خودش��ان ادامه دهند، مطمئناً وضعیت 
وخیمی پیش خواهد آمد. خواهش من از 

مردم این است که رعایت کنند.
 در مقابله با این بحران شما با چه 
کمبودها و مشکالتی روبرو هستید و 
در چه حوزه هایی احساس می کنید 

که بیشتر دچار کمبود هستیم؟
این بیم��اری همه دنیا را غافل گیر کرده 
است. حدوداً 120 کشور درگیر هستند. 
در هیچ کج��ای دنیا، مصرف ماس��ک یا 
ژل ضدعفونی هیچ وق��ت به این میزان 
نبوده اس��ت. برخی کش��ورهای غربی، 
کارخانه ه��ای تولید مش��روبات الکلی را 
با کمی تغییر س��اختار به کارخانه تولید 
مواد ضدعفونی تبدی��ل می کنند اما در 
کش��ور اس��المی ما چنین زیرس��اختی 
نیس��ت ام��ا االن کارخانه ه��ای کوچک 
در ح��ال تأس��یس هس��تند و کارخانه 
بزرگ مرب��وط به این م��وارد در قبل از 
انقالب اس��المی نیز که س��ال ها تعطیل 
بود، مجدداً ب��رای تولید مواد ضدعفونی 
راه اندازی ش��د و محصول آن حداکثر تا 
یک م��اه آینده به ب��ازار خواهد آمد. در 
مورد ماس��ک ه��م تولیدی های کوچک 
حتی در شهر خودمان قرار شد مشغول 
به کار  ش��وند. در ویدیوی کنفرانسی که 
امروز با آقای وزیر داشتیم، دستور دادند 
هر شهروندی که متناسب با استانداردها 
بخواهد محلول ضدعفونی، ماسک یا ژل 
تولید کند، از آنان اس��تقبال می کنیم و 
آمادگی هم��کاری در مورد صدور مجوز 
را داریم. از صب��ح امروز که این موضوع 
اعالم شد چند نفر آمدند و اعالم آمادگی 
کردن��د و ظ��رف یک��ی، دو روز آین��ده 
محصوالت ش��ان به بازار خواهد آمد. در 
عین حال افراد س��ودجو ه��م بودند که 
مثاًل در اس��تان فارس ب��ه جای محلول 
ضدعفون��ی، 20 لیت��ر آب خال��ی را 2 
میلیون تومان می فروختند. من از مردم 
خواهش می کنم که هشیار باشند و برای 
تهیه مواد ضدعفونی فقط محصوالتی را 
تهیه کنند که تاییدیه وزارت بهداش��ت 
و دانشکده علوم پزشکی را داشته باشد، 
چ��ون باقی م��وارد ممکن اس��ت بی اثر 
باش��د. مثاًل الکل ضدعفونی حداقل باید 

70 درصد باش��د و به  ج��ز این، واقعاً در 
ضدعفونی اثرگذار نیست.

 فک�ر م�ی کنید کمبود ماس�ک 
برطرف شود؟

همان ط��ور که گفتم در چن��د روز آینده 
ای��ن کمبود ان ش��اءا... جبران می ش��ود. 
کارخانه الکل س��ازی بردسیر که الکل را 
تولید می کند بعد در کارخانه داروسازی 
رفسنجان با گلیسرول مخلوط می شود که 
پوست خشک نش��ود و هم آب اکسیژنه  
می زنند که جلوی رشد باکتری را بگیرد و 
نهایتاً در استان توزیع می شود اما سیرجان 
به علت آن که از سال 1396 مستقل شده 
است، سهمیه ای به ما تعلق نخواهد گرفت 
و بهره ای از آن تاکنون نبرده ایم و خودمان 

نیازهامان را تهیه کرده ایم.
تع�داد  خدای ناک�رده  اگ�ر   
مبتالیان بی�ش از حد تصّور ش�ود، 
آیا بیمارس�تان های شهر پاسخگوی 
حجم باالی بیماران خواهند بود. چه 
تمهیدات خاصی برای شرایط بحرانی 

و اضطرار درنظر گرفته اید؟  
از دو س��ه هفته پیش تمهیداتی درنظر 
گرفته شده است. یعنی از همان موقع که 
در شهرهای شمالی طغیان ویروس دیده 
ش��د، تدابیری درنظر گرفتیم. در همین 
ویدی��و کنفرانس هایی که با وزیر و دیگر 
مراجع تصمیم گیری در وزارت بهداشت 

داریم، این دستور از طرف وزارتخانه داده 
ش��د که جاهایی به عنوان »نقاهت گاه« 
در نظر گرفته ش��ود و  افرادی که چند 
روز را در بیمارس��تان س��پری کردند و 
روبه بهبود هس��تند و وضعیت وخیمی 
ندارن��د، آن جا تحت درمان باش��ند. من 
جا دارد که از مس��ئولین نداجا تش��کر 
 کنم ک��ه برای همکاری اع��الم آمادگی 
امام علی)علیه الّسالم(  ورزش��گاه  کردند. 
ه��م برای ای��ن کار درنظر گرفته ش��ده 
و تا 1000 تخت ه��م می تواند ظرفیت 
پذیرش داشته باشد. مسئول اداره اوقاف 
شهرستان هم قول مساعد داد در صورت 
نیاز اتاق ه��ای امامزاده علی را در اختیار 
بگذارند. دانشگاه آزاد هم خوابگاه هایش 
را در اختیار خواهد گذاشت. این جاها را 
که عرض می کنم ب��رای دوران نقاهت 
بعد از بیمارستان است. وسایل استراحت 
ف��رد و تخت را فراهم می کنند تا فرد در 
حین گذران��دن دوره نقاهت، دارو را نیز 
دریاف��ت کند. مریض های بدحال هم در 
2 بیمارستان اصلی شهر مراقبت خواهند 

شد. 
 در مجم�وع آی�ا ش�هری مث�ل 
س�یرجان به لحاظ نیرو و تجهیزات، 
در صورت همه گیرِی کرونا، استعداد 
و توان مقابله با بحران های این چنینی 

را دارد؟ 

بستگی دارد که این بحران تا چه حد شدت 
داشته باشد. اگر وضعیتی مانند شهرهای 
شمالی کشورمان باشد، هیچ کجای کشور 
آمادگی ندارد. در ویدیو کنفرانس��ی که با 
روسای علوم پزشکی سراسر کشور داشتیم، 
رییس دانشگاه گیالن درخواست کمک از 
دیگر دانشگاه ها داشت و می گفت که نیمی 
از نیروهایش مبتال شده اند و به اصطالح از 
دور خارج ش��ده اند. مس��ئولین وزارتخانه 
هم به او گفتند که س��ایر دانش��گاه ها هم 
وضعیت بهتری ندارند و درگیر هس��تند 
و خودش��ان باید فکری کنند. واقعیت آن 
است که در صورت گسترش شدید، هیچ 
کجای ایران آمادگی برای دادن خدمات به 
چنین حجمی از بیماران را نخواهد داشت. 
به همین علت است که از مردم می خواهیم 
موضوع را جدی بگیرند و نگذارند که کار 
به نقطه قرمز برس��د ک��ه امکانات جوابگو 

نباشد.
 آق�ای دکتر چه توصی�ه ای برای 
پزش�کان و کارکنان مراکز درمانی و 

شهروندان دارید؟
به پزشکان توصیه می کنم که به گونه ای 
برنامه ریزی کنند که در اتاق انتظار بیش 
از 3، 4 نفر مریض در کنار هم نباش��ند. 
مواد ضدعفونی داش��ته باشند که همان 
ابتدای ورود، دست ها را ضدعفونی کنند. 
چون بیش��ترین انتقال از سوی دست ها 

و سطوح است. اگر احیاناً مریضی سرفه 
دارد، ماس��ک در اختی��ارش گذاش��ته 
ش��ود. اگر این ه��ا رعایت ش��ود، میزان 
ش��یوع کمتر می شود. مردم هم واقعا در 
خان��ه بمانند، چون اگ��ر در خانه بمانند 
و بی��رون نیایند، شس��تن دس��ت با آب 
صابون کافی اس��ت و ب��ه روش صحیح، 
میان انگش��ت ها، کف دست و شیارهای 
دس��ت شسته شود. دیگر نیاز به محلول 
و ماس��ک نیس��ت. اگر حجم مراجعه به 
بیمارس��تان ها و درمانگاه ها کم ش��ود، 
میزان س��رایت به پرس��نل درمانی هم 
کمتر می ش��ود. چون به هر حال تعداد 
متخص��ص ش��هر کم اس��ت. اگ��ر یک 
متخص��ص عفونی گرفتار ای��ن ویروس 
شود، بس��یار ضرر می کنیم و جایگزین 
ندارد. تعویض شناسنامه و ثبت نام کارت 
ملی هوشمند و بسیاری از کارهای اداری 
بدون فوریت مانند تک برگ کردن سند 
را بعداً انجام دهند و مهلت هم داده شده 
اس��ت. مثاًل آقای شهردار گفته است که 
عوارض را آخر اردیبهشت با نرخ امسال 
محاسبه می کنند. مردم نباید برای امور 
غیرضروری به ادارات مراجعه کنند. اصاًل 

این قضیه شوخی بردار نیست.
 اگ�ر نکت�ه پایانی داری�د که در 

طول گفتگو ذکر نشده ، بفرمایید.
ببینید تحقیقات جدید از سوی پروفسور 
»هاوارد موریس« در استرالیا که همین 
چند روزه منتشر شد، نشان می دهد که 
قرص و یا کپسول ویتامین »ِد ث« برای 
پیش��گیری از بیماری کرون��ا اثر عکس 
می ده��د و ب��ه هی��چ وجه م��ورد تایید 
نیست. مردم در مدت قرنطینه خانگی به 
سرگرمی هایی بپردازند که باعث شادابی 
می ش��ود مانن��د ورزش و مطالعه. نوروز 
امسال نیز بهتر است نه مهمانی بدهند و 
نه مهمان کسی شوند و اگر امکان کنسل 
کردن این بازدیدها نیست، حتی المقدور  
طوری باش��د که همزمان عده ی زیادی 
از اعض��ای خانواده در ی��ک خانه جمع 
نشوند و درک متقابلی از وضعیت بغرنج 
امروز جامعه داشته باشند. تغذیه خوب و 
مصرف »ویتامین دی« به صورت مکمل 
هم کارگش��ا خواهد بود. بدانید که افراد 
مسن و کودکان در خطر ابتالی بیشتری 

قرار دارند.
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گفتگوی اختصاصی نگارستان با دکتر محمدی؛ رییس دانشکده علوم پزشکی سیرجان 
پیرامون آخرین وضعیت کرونا در سیرجان 

مردم هنوز عمق ماجرا را 
درک نکرده اند 

 متأسفانه برخی مردم با بی خیالی کامل در حق خود و جامعه ظلم می کنند و مدام پای ثابت ادارات و مغازه ها برای کارهای 
کامالً غیرضروری هستند. این را بطور جّدی به مردم عرض می کنم که در صورت عدم کنترل و پیشگیری و بی توجهی به هشدارها 
اتفاق وحشتناکی نظیر آنچه هم اکنون در شهرهای شمالی ایران به وقوع پیوسته رخ خواهد داد



                    بیژن ادبی 

گفتگ�و ب�ا دکت�ر غالمعب�اس محم�دی یکی از 
جالب تری�ن گفتگوهای م�ن بود. جال�ب، از این 
نظ�ر که وقت�ی م�ن و ع�کاس نگارس�تان وارد 
س�اختمان اداری بیمارس�تان ام�ام رضا)علی�ه 
الّسالم( و اتاق ریاست شدیم، توقع مان از فضای 
موجود، استرس، ترس و دلهره شدید در رفتار و 
س�کنات کارکنان بود اما انصافاً با وجود کمبودها 
و مضایق مختلف، تمامی کارکنان با چهره های با 
اراده و مصّمم که از پش�ت چشم ها و صورت های 
ماسک زده ش�ان هویدا بود، مشغول فعالیت های 

درمانی و بهداشتی بودند. 
خود دکت�ر محمدی نیز ب�ا جّدی�ت و روحیه ای 

خ�وب، اوضاع را از نزدیک رصد می کرد و مدام با 
پرسنل در ارتباط مستمر بود تا در تصمیم گیری ها 

بتوانند به موقع عمل کنند.
دکت�ر محمدی به ش�دت گالیه داش�ت از برخی 
م�ردم و صاحب�ان مش�اغل که عمق ای�ن واقعه 
تل�خ را درک نکرده اند و گویی متوجه نیس�تند 
ک�ه در صورت ع�دم کنت�رل و پیش�گیری چه 
اتفاق وحش�تناکی رخ خواهد داد. ش�بیه آن چه 
هم اکنون در برخی ش�هرهای شمالی ایران با آن 
روبه رو شده اند.  متاسفانه برخی مردم با بی خیالی 
کام�ل در حق خود و جامعه ظلم می کنند و مدام 
پای ثاب�ت ادارات و مغازه ها ب�رای کارهای کامال 
غیرضروری هستند.  گفتگوی با رییس دانشکده 

علوم پزشکی سیرجان را با هم می خوانیم:

  من به شما اطمینان می دهم که آمار وزارت بهداشت، صددرصد حقیقی است. اگر بررسی کنید
 آمار کرونا درست یک روز قبل از انتخابات گفته شد. اگر قرار به نگفتن و مخفی کردن بود که اعالم می شد
چیز خاصی نیست  و بعد از انتخابات اعالم می کردند

  ما براساس عالئم بیماری و سیتی اسکن، مجموعاً 29 نفر مشکوک به کرونا داشتیم ، از این تعداد 6 
نفر فوت شدند که جواب آزمایش های نمونه های قبلی منفی شد اما بر اساس مالک دستورالعمل
 وزارت بهداشت، مثبت شدن تست کرونا و تشخیص متخصص عفونی در این مورد بسیار مهم است.

 از نظر آنان، حداقل دو نفر از متوفیان مبتال به کرونا بودند که به بستگان گفته شد و با دستورالعمل 
مخصوص مبتالیان، دفن شدند. اما امروز یک تست مثبت داشتیم و 
بیمار یک خانم 66 ساله است 

آگهی تغییرات ش�رکت نگین صنعت س�یمرغ کویر ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت 4296 و 
شناس�ه ملی 14007037147 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/10/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - آقای سعید ستوده نیا شماره ملی 2980614361به سمت رئیس هیئت مدیره - خانم 
ش�یرین ستوده نیا کرانی شماره ملی 3070118267 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای فرهاد 
س�توده نیا کرانی شماره ملی 3071129459 به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره 2 - کلیه اسناد 
ووراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، عقود اسالمی با امضاء ثابت مدیرعامل 
بانضمام امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر ش�رکت وس�ایر نامه های اداری با امضاءمدیرعامل یا 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )781482(
آگهی تغییرات ش�رکت نگین صنعت س�یمرغ کویر ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت 4296 و 
شناس�ه ملی 14007037147 به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی عادی بطور ف�وق العاده مورخ 
1398/10/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب 
گردیدند: - س�عید س�توده نیا ش�ماره ملی 2980614361( - شیرین س�توده نیا کرانی شماره ملی 
3070118267 ( - فرهاد س�توده نیا کرانی ش�ماره ملی 3071129459 2 - خانم مریم خلیلی شماره 
مل�ی 3060179719 بازرس اصلی و خانم فاطمه حدادپور ش�ماره ملی 3071993234 بعنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخاب ش�دند . 3 - روزنامه نگارس�تان جهت نشر آگهی های 
ش�رکت انتخاب شد . اداره کل ثبت اسناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )781492(
تاسیس ش�رکت سهامی خاص س�خت گداز صنعت س�منگان درتاریخ 27/11/1398 به شماره ثبت 
4837 به شناسه ملی 14008992805 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید مواد نسوز مانند آجر و جرم برای صنایع بزرگ 
و فوالدی - طراحی و اجرای پروژه های نس�وز - ش�رکت در مناقص�ه و مزایده های خصوصی ودولتی- 
صادرات و واردات مواد و فرآورده های نس�وز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان کرمان ، شهرس�تان سیرجان ، بخش 
مرکزی ، ش�هر س�یرجان، محله ابوریح�ان ، خیابان رضوان ، کوچه رض�وان 3 ، پالک 0 ، مجتمع پوریای 
ولی ، واحد10 ، طبقه چهارم کدپس�تی 7818765608 س�رمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1000000 ریال نقدی منقس�م به 100 س�هم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی ش�ماره 111-46250 مورخ 1398/10/28 نزد بانک ملت شعبه میدان 
آزادی س�یرجان با کد 46250 پرداخت گردیده اس�ت اعضا هیئت مدیره آقای احمد س�االری به شماره 
ملی 3071120052و به س�مت مدیرعامل به مدت 2 س�ال و به س�مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقای رمضان میرزائی نژاد به ش�ماره ملی 3131254645و به س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقای یوسف علی یاری به شماره ملی 5379660274و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اس�المی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر ش�رکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای دانیال امیری مقدم 
به شماره ملی 3060429642 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای عنایت اله امیری 
مقدم به شماره ملی 3178921370 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار 
نگارستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمی باش�د. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )781518(
آگهی تغییرات ش�رکت هیراد صنعت کیان ش�رکت سهامی خاص به ش�ماره ثبت 3626 و شناسه ملی 
14004002556 ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عموم�ی ع�ادی م�ورخ 1398/04/09 : - اعضاء هیئت 
مدی�ره عبارتند از : - آقای کورش زینلی بوجانی 3071063660 - خانم مهدیه رضائی زاده ش�ماره ملی 
3071064421 - خانم محدثه فتحی زاده ش�ماره ملی 3120112194 برای مدت 2 س�ال انتخاب گردیدند. 
- آقای جواد پرس�ته شماره ملی 3060166651بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالفضل پرسته شماره ملی 
2550056213بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . - روزنامه نگارستان جهت 
نشر آگهی های شرکت انتخاب شد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری سیرجان )781520(
آگهی تغییرات ش�رکت قلندر راه سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2135 و شناسه ملی 
10860549684 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/11/10 الف-

اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو س�ال انتخاب گردیدند: ابراهیم محمودآبادی ش�ماره 
مل�ی 3071363941 علی محمودآبادی نژاد ش�ماره ملی 3071380828 میثم محمودآبادی ش�ماره 
ملی 3071786433 مجتبی محمودابادی ش�ماره ملی 3071939094 ب- آقای کمیل محمود آبادی 
ش�ماره ملی 3060227179 بعنوان بازرس اصلی و آقای فرزاد محمودآبادی شماره ملی 3060221111 
بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ج- روزنامه نگارستان جهت نشر 
آگهی های ش�رکت انتخاب ش�د. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری سیرجان )781523(
آگهی تغییرات ش�رکت هیراد صنعت کیان ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت 3626 و شناسه 
ملی 14004002556 به اس�تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/09 : - آقای کورش زینلی 
بوجانی 3071063660 به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره - خانم محدثه فتحی زاده شماره ملی 
3120112194به س�مت رئیس هیئت مدیره - خانم مهدیه رضائی زاده ش�ماره ملی 3071064421به 
س�مت نائ�ب رئیس هیئت مدیره - کلیه اس�ناد و اوراق به�ادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل )چک ، 
س�فته ، بروات( عقود اس�المی وس�ایر نامه های اداری با امضاءمدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
می باش�د. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

سیرجان )781527(
آگهی تغییرات ش�رکت فوالد رصین سیرجان شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت 3262 و شناسه 
ملی 14003067455 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/11/16 
تصمیم�ات ذی�ل اتخاذ ش�د : الف - اعضاء هیئت مدی�ره عبارتند از : - مریم منتظرین ش�ماره ملی 
0075838990 - درجان پورحس�ینعلی ش�ماره ملی 3070559344 - شهاب مهدی فر شماره ملی 
3071086369ب�رای مدت 2 س�ال انتخاب گردیدند ب- آقای فریدون پورحس�ینعلی ش�ماره ملی 
3179714001 بعنوان بازرس اصلی و خانم نس�رین فریدونی شماره ملی 3071111649 بعنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخاب گردیدند ج- روزنامه نگارس�تان جهت نشر آگهی های 
شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )781529(
آگهی تغییرات ش�رکت فوالد رصین س�یرجان شرکت سهامی خاص به ش�ماره ثبت 3262 و شناسه 
ملی 14003067455 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/11/16 الف :تعیین سمت مدیران 
-خانم مریم منتظرین ش�ماره ملی 0075838990به س�مت مدیر عامل و عض�و هیئت مدیره - خانم 
درجان پورحس�ینعلی شماره ملی 3070559344به س�مت رئیس هیئت مدیره - آقای شهاب مهدی 
فر ش�ماره ملی 3071086369به س�مت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ب : کلیه اس�ناد و 
اوراق بهادار و تعهد آور ش�رکت و س�ایر نامه های اداری رئیس هیئت مدیره )درجان پورحس�ینعلی (

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری سیرجان )781533(

آگهی تغییرات ش�رکت قلندر راه سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2135 و شناسه ملی 
10860549684 به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1398/11/10 الف-تعیین سمت مدیران 
: آقای ابراهیم محمودآبادی ش�ماره ملی 3071363941 به س�مت مدیر عام�ل و عضو هیئت مدیره 
آق�ای علی محمودآبادی نژاد ش�ماره ملی 3071380828به س�مت رئیس هیئ�ت مدیره آقای میثم 

محمودآبادی ش�ماره ملی 3071786433به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی محمودابادی 
شماره ملی 3071939094 به سمت عضو هیئت مدیره ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت 
، قراردادها وعقود اسالمی وسایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
ش�رکت معتبر می باش�د اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )781537(
آگهی تغییرات ش�رکت آهن ماش�ین توان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 1098 و شناسه 
ملی 10101759079 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/09/09 : - آدرس 
ثبتی ش�عبه مش�هد شرکت ، از نش�انی قبلی به آدرس استان خراس�ان رضوی ، شهرستان مشهد ، 
بخش مرکزی ، ش�هر مش�هد، محله /خاتم االنبیا ، بزرگراه آزادی ، بن بس�ت آزادی 105 ، پالک 0 ، 
طبقه همکف کدپس�تی 9198134597 به نشانی جدیدبه نشانی استان خراسان رضوی ، شهرستان 
مش�هد ، بخش مرکزی ، شهر مش�هد، محله خاتم االنبیاء ، خیابان ش�هیدفرمانبر )توس 75( ، بلوار 
توس ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپس�تی 9198333489 به ش�ماره تلفن 051-36574183-4 تغییر 
یافت . اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری 

سیرجان )784260(
آگهی تغییرات ش�رکت خدمات زیارتی س�یرجان مشعر شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت 1138 
و شناس�ه ملی 10860534010 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/03 
منضم به نامه شماره 98/31/1975 مورخ98/05/20 سازمان حج وزیارت استان کرمان تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : -1اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: آقای نجاتعلی قاسمی نژادراینی فرزند حسین به شماره 
ملی 3070568629 آقای سروش قاسمی نژادرائینی فرزند نجاتعلی به شماره ملی 3071867018 آقای 
سعید قاسمی نژادراینی فرزند نجاتعلی به شماره ملی 3070165044 برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
2- آقای محمدحس�ین نادری ده قطب الدینی فرزند س�لمان به ش�ماره ملی 3071377061 به سمت 
بازرس اصلی و آقای روح اهلل قاس�می نژادراینی فرزند نجاتعلی به ش�ماره ملی 3071119331 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک س�ال مالی انتخاب ش�دند. 3- پس از قرائت گزارش بازرس قانونی 
ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت . اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )785064(
آگهی تغییرات ش�رکت خدمات زیارتی س�یرجان مشعر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1138 و 
شناس�ه ملی 10860534010 به استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1398/04/03 منضم به نامه 
ش�ماره 98/31/1975 مورخ98/05/20 سازمان حج وزیارت اس�تان کرمانتصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
الف :تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره: �آقای نجاتعلی قاسمی نژادراینی فرزند حسین به شماره ملی 
3070568629 ب�ه عنوان رئیس هیئت مدیره -آقای س�روش قاس�می نژادرائینی فرزند نجاتعلی به 
شماره ملی 3071867018 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره � آقای سعید قاسمی نژادراینی فرزند 
نجاتعلی به ش�ماره مل�ی 3070165044 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره - آقای نجاتعلی قاس�می 
نژادراینی فرزند حس�ین به ش�ماره ملی 3070568629 به عنوان مدیر عامل ش�رکت برای مدت دو 
س�ال انتخاب شدند ب: تعیین دارندگان حق امضاء: کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی و نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء منفرد 
آقای نجاتعلی قاس�می نژادراینی فرزند حسین به ش�ماره ملی 3070568629 )مدیرعامل( همراه با 
مهر ش�رکت معتبر می باش�د اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و 

موسسات غیرتجاری سیرجان )785070(
آگهی تغییرات ش�رکت اتحادیه ش�رکتهای تعاونی روس�تایی س�یرجان ش�رکت تعاونی به ش�ماره 
ثبت 45 و شناس�ه ملی 10860503813 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1398/02/16منضم به نامه ش�ماره 98/2/15-342/13445 اداره تعاون روستایی سیرجان : - آقای 
محمد نورمندی پور به کد ملی 3070740162 بسمت بازرس اصلی اتحادیه به مدت یک سال انتخاب 
گردید. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری 

سیرجان )787486(
آگهی تغییرات ش�رکت امیر بتون کویر ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت 1109 و شناس�ه ملی 
10630080484 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده م�ورخ 1398/08/14 الف- موضوع 
ش�رکت به ش�رح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: نظارت، طراحی و اجرای 
کلیه امور پیمانکاری مربوط به آب اعم از آبیاری و زه کش�ی و س�د س�ازی و شبکه توزیع آب- انجام 
کلیه امور طراحی، معماری ،دکوراس�یون داخلی ونما ،انواع خدمات محیطی و پروژه های ش�هر سازی 
و زیبا سازی اماکن عمومی- طراحی،محاسبه، مشاوره، نظارت و اجرای پروژه های مختلف عمرانی در 
زمینه های ساختمانی ، راه سازی ، پل سازی ، سازه ها و بناهای آبی، مشاوره شهر سازی و طراحی شهری 
،پیاده روها خیابان ها ، پارکها و بلوار ها،ساخت و اجرا و طراحی و محاسبه انواع پلهای بتنی و فلزی با 
دهانه ها و ابعاد و شکلهای متفاوت -طراحی ، محاسبه و ساخت خطوط انتقال آب اعم از انواع کانالهای 
تحت فش�ار و یا کانالهای با س�طح آزاد – عقد قرارداد و همکاری با شرکت های مجاز داخلی و خارجی 
هم راس�تا با موضوع فعالیت ش�رکت- خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی-
ش�رکت در مناقصات و مزایدات - عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی-اخذ وام 
و تس�هیالت ریال�ی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسس�ات مال�ی و اعتباری داخلی و 
خارجی-اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی-شرکت در نمایشگاههای بین 
المللی تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشور در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت 
پس از اخذ مجوز های الزم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد(
در ص�ورت ض�رورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم ) ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد( اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بافت )790305(
آگهی تغییرات ش�رکت گهر روش س�یرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1071 و شناسه ملی 
10860532704 به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1398/11/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - آقای محمد اکبری نس�ب به ش�ماره ملی 3071069928 به عنوان نماینده ش�رکت گهرعمران و 
عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده معرفی گردید. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )790320(
آگهی تغییرات ش�رکت بس�ته بندی محصوالت پروتئینی آتین پروتئین میالد ش�رکت با مسئولیت 
محدود به ش�ماره ثبت 3574 و شناس�ه ملی 14003893952 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1398/11/26 مرکز اصلی ش�رکت در شهر سیرجان، محله شهرک اقتصادی شماره 
2 ، کوچه ش�ماره 3 ، کوچه بس�ته بندی ، پالک 0 ، طبقه همکف , وکدپس�تی 7815371137 اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری 

سیرجان )790336(
آگهی تغییرات شرکت امیدان صنعت آرمان میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4142 و شناسه 
ملی 14006306360 به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/12/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : -1 اعضای هیأت مدیره به ش�رح ذیل برای مدت دو س�ال انتخاب ش�دند: 
آقای محسن علی آبادی پور با کد ملی -3060034729 آقای محسن زارعی با کد ملی 6489946319 
-آقای امین بیگی با کد ملی 2559631415 -2 آقای مهدی دالوری پاریزی با کد ملی 3071874065 
ب�ه عنوان بازرس اصلی و آقای بابک زمانی با کد ملی 2260025846 به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یک س�ال انتخاب گردیدند. -3 روزنامه کثیراالنتش�ار نگارس�تان جهت نشر آگهی های شرکت 
انتخاب ش�د. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

سیرجان )797373(
آگهی تغییرات ش�رکت امیدان صنعت آرمان میهن ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت 4142 و 
شناس�ه ملی 14006306360 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش�د : -1 آقای محس�ن علی آبادی پور با کد ملی 3060034729 ب�ه عنوان عضو اصلی هیئت 

مدیره و مدیر عامل - آقای محس�ن زارعی با کد مل�ی 6489946319 به عنوان رئیس هیئت مدیره 
- آق�ای امین بیگی با کد مل�ی 2559631415 به عنوان نایب رئیس هیئ�ت مدیره -2 کلیه اوراق و 
اس�ناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته، برات قراردادها و عقود اسالمی با امضاء محسن 
عل�ی آبادی پور با ک�د ملی 3060034729 به س�مت مدیر عامل و عضو هیئت مدی�ره همراه با مهر 
شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه ها از جمله نامه های عادی و اداری با محسن علی آبادی پور با 
کد ملی 3060034729 به س�مت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره یا امضای محسن زارعی با کد ملی 
6489946319 به س�مت رئیس هیئت مدیره یا امین بیگی با کد ملی 2559631415 به س�مت نائب 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )797389(
آگه�ی تغییرات ش�رکت فوالد تنبور ش�رکت س�هامی خاص به ش�ماره ثبت 2303 و شناس�ه ملی 
10860551318 ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی فوق الع�اده مورخ 1398/07/07 س�رمایه 
ش�رکت از مبلغ 175000000000ریال به مبلغ 240000000000ریال منقس�م به 2000000سهم با نام عادی 
120000ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسس�ات غیرتجاری 

سیرجان )797407(
آگهی تغییرات شرکت کانی کاران کویر سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2962 و شناسه 
ملی 14003663065 به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1398/11/07 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش�د : الف -تعیین س�مت مدیران - آقای احمد نجف آبادی پور شماره ملی 3071518498 به سمت 
رئی�س هیئت مدی�ره - آقای امیر نجف ابادی پور ش�ماره ملی3071886098 به س�مت نائب رئیس 
هیئت مدیره - آقای رس�ول بلوردی ش�ماره ملی 3070479553 به سمت عضو هیئت مدیره -آقای 
عباس نجف ابادی پور ش�ماره ملی 3060320187 خارج از اعضاءهیئت مدیره به سمت مدیرعامل ب 
: کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک ، س�فته ، بروات با امضاء مدیرعامل و 
رئی�س هیئت مدیره همراه با مهر ش�رکت و اوراق عادی واداری با امض�اء رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر ش�رکت معتبر می باشد . اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری سیرجان )797408(
آگهی تغییرات شرکت کانی کاران کویر سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2962 و شناسه 
ملی 14003663065 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/11/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : الف - اعضاء هیئت مدیره عبارتند از _ آقای احمد نجف ابادی پور ش�ماره 
مل�ی 3071518498 - آقای امیر نجف ابادی پور ش�ماره ملی 3071886098 - آقای رس�ول بلوردی 
ش�ماره ملی 3070479553 برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ب- آقای احمد نورمندی شماره ملی 
3071899051 بعن�وان بازرس اصلی و آقای اکبر حدیدی ش�ماره مل�ی 3070771777 بعنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخاب گردیدند. ج - روزنامه نگارس�تان جهت درج آگهی های 
ش�رکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )797420(
تاس�یس شرکت س�هامی خاص آذر گهر حدید پویش درتاریخ 31/04/1398 به شماره ثبت 4678 به 
شناس�ه ملی 14008486460 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش�رح زیر جهت 
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :کلیه امور استخراج, اکتشاف ,باطله برداری، بهره برداری 
وحمل و نقل درون محدوده و پیمانکاری کلیه معادن غیر از نفت و گاز و پتروش�یمی- خرید و فروش 
و ص�ادرات کلی�ه مواد معدنی و تولی�د و فرآوری مواد معدنی و انواع فلزات و کانس�نگ ها- ش�رکت 
در نمایش�گاههای بین المللی تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کش�ور- ش�رکت در مناقصات 
و مزای�دات -دریافت و کس�ب تس�هیالت، اعتب�ار از طریق وام یا مش�ارکت مدنی با بانک ها و س�ایر 
س�ازمان های تأمین کننده منابع مال�ی )داخلی و خارجی(- انجام کلیه امور عملیات بازرگانی ش�امل 
خری�د، فروش، ص�ادرات و واردات کلیه کاالهای مج�از درصورت لزوم پس از اخ�ذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان کرمان ، شهرس�تان 
س�یرجان ، بخش مرکزی ، ش�هر س�یرجان، بازار ، بلوار دکتر صادقی ، خیابان امام خمینی ، پالک 0 ، 
طبقه همکف کدپستی 7813613353 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 500000000 ریال 
نقدی منقس�م به 100 س�هم 5000000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 500000000 ریال توسط 
موسس�ین طی گواهی بانکی ش�ماره 6712 مورخ 1398/04/09 نزد بانک قرض الحسنه رسالت شعبه 
ش�هید نصیری با کد 314 پرداخت گردیده اس�ت اعضا هیئت مدیره آقای ماش�اءاهلل زیدآبادی نژاد به 
شماره ملی 3071516339و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 
2 سال آقای بهنام زیدآبادی نژاد به شماره ملی 3071856229و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 س�ال آقای مهدی زیدآبادی نژاد به ش�ماره ملی 3071977751و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها عقود اس�المی با امضاء آقای مهدی زیدآبادی نژاد به س�مت رئیس هیئت مدیره یا 
امضاء آقای بهنام زیدآبادی نژاد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه های 
ع�ادی و اداری باامضاء امضاء آقای مهدی زیدآبادی نژاد به س�مت رئی�س هیئت مدیره یا امضاء آقای 
ماشاءاهلل زیدآبادی نژاد به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه بازرسان آقای ابراهیم نودین نژاد به شماره ملی 3070320147 به سمت بازرس اصلی 
به مدت یک س�ال مالی آقای محمد زیدآبادی نژاد به شماره ملی 3070598080 به سمت بازرس علی 
البدل به مدت یک س�ال مالی روزنامه کثیر االنتش�ار نگارس�تان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )797434(
آگهی تغییرات ش�رکت گهر خدمات س�یرجان شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت 1998 و شناسه 
ملی 10860547021 به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ 1398/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش�د : 1 - محل ش�رکت در واحد ثبتی سیرجان به آدرس استان کرمان ، شهرستان سیرجان ، بخش 
مرکزی ، شهر سیرجان، محله گل گهر ، کوچه صفارزاده 11]علم 4[ ، بلوار دکتر صفار زاده ، پالک 0 ، 
بلوک 437 ، طبقه همکف- کد پستی 7817819489 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 
فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )799265(
تاس�یس شرکت س�هامی خاص آینده نگاران نامور یکتا درتاریخ 13/12/1398 به شماره ثبت 4846 به 
شناسه ملی 14009032863 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و ساخت و پشتیبانی 
در زمینه تجهیزات رایانه ای و سیس�تم های الکترونیکی و مخابراتی و اتوماس�یون صنعتی و تجهیزات 
مهندس�ی پزش�کی رایانه ای و تجهیزات ابزاردقیق رایانه ای- صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتری و 
مخابراتی و سیس�تم های رایانه ای و الکترونیکی – انجام فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک- -تامین 
نیروی انس�انی متخصص در زمینه موضوع فعالیت ش�رکت- انجام خدم�ات اجرائی و عملیاتی و فنی و 
مهندسی در زمینه موضوع فعالیت شرکت - نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه ای و 
الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن ها و کابل های ارتباطی مربوطه-دوربین های مدار 
بس�ته و سیستم های رایانه ای- طراحی سیستم های مختلف رایانه ای- برنامه نویسی- طراحی صفحات 
اینترنتی- شرکت در نمایشگاه های رایانه ای داخلی و خارجی-شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و 
خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت- تهیه و تامین تجهیزات و قطعات یدکی رایانه ای و الکترونیکی 
و مخابراتی-اخ�ذ و اعطای نمایندگی از ش�رکت های رایانه ای داخلی وخارجی قطع�ات -عقد قرارداد با 
اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت شرکت - صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه 
رایان�ه- تولی�د نرم افزار- ارایه خدم�ات اینترنتی و اینترانت- تهیه و تامین قطع�ات و اقالم و ملزومات 
و م�واد مصرف�ی در زمینه رایانه- اج�رای طرح های جامع فن آوری اطالعات ش�امل تحلیل و طراحی و 
تولی�د و اس�تقرار و راه اندازی و پش�تیبانی راه کارهای مبتنی بر نرم افزار- تحلی�ل و طراحی و تولید و 

پشتیبانی نرم افزارهای جامع کاربردی و انجام خدمات مشاوره در زمینه های فناوری اطالعات- مشاوره 
و طراحی و اجرای سیستم های رایانه و پیاده  سازی شبکه های نوین رایانه ای و تجهیزات جانبی رایانه ای-

طراح�ی و تولید و اجرای سیس�تم های امنیت ش�بکه و ارائه خدمات تخصصی در رابطه با ش�بکه های 
مبتنی بر فیبر نوری و ش�بکه های بی س�یم و راه حل های ارتباط با اینترنت جهت سازمان ها- مشارکت 
با ش�رکت های داخلی و خارجی تولید کننده نرم افزار و س�خت افزار - دریافت وام و تس�هیالت مالی و 
اعتباری اعم از ارزی و ریالی در زمینه موضوع فعالیت شرکت-انجام پروژه های انفورماتیکی و فن آوری 
اطالعات- طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی و تعمیرات در زمینه کامپیوتر و سیستم های الکترونیکی 
و اینترنتی و اتوماسیون صنعتی و  اتوماسیون اداری و ابزار دقیق رایانه ای-طراحی و راه اندازی و تعمیرات 
سیستم های کامپیوتری و کنترلی-خرید و فروش کامپیوتر و لوازم جانبی آن و سیستم های الکترونیکی 
-تعمیر و نگهداری ماشین آالت صنعتی رایانه ای و پزشکی رایانه ای- ارائه کلیه خدمات مدیریتی از جمله 
آنالیز و تحلیل سیستم و طراحی سیستم و طرح های تکنولوژیکی در زمینه موضوع فعالیت شرکت- ارائه 
کلیه خدمات اطالع رسانی و فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( - طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه های 
کامپیوتری-صادرات و واردات تجهیزات رایانه ای و تهیه و تولید سیس�تم های رایانه ای و بسته های نرم 
افزاری-صادرات نرم افزار و خدمات مهندسی   در زمینه موضوع فعالیت شرکت-خرید و فروش و صادرات 
و واردات ماش�ین های اداری رایانه ای و دیجیتالی - طراحی و توس�عه سیس�تم های نرم افزاری و سخت 
افزاری- واردات و صادرات کلیه خدمات و کاالهای مجاز کامپیوتری و فناوری اطالعات و ارتباطات -تولید 
و پش�تیبانی نرم افزارهای س�فارش مشتری، تولید و فروش و پشتیبانی بس�ته های نرم افزاری- ایجاد 
پورتال های اطالع رس�انی- تهیه و اجرای طرحهای جامع فناوری اطالعات و ارتباطات- طراحی و اجرا و 
پشتیبانی شبکه داده ها-تولید و ارایه کلیه قطعات و تجهیزات وسخت افزارهای کامپیوتری- مطالعات و 
برنامه ریزی راهبردی و برنامه ریزی کسب و کار سازمانی و طراحی و بازنگری ساختار سازمانی و مهندسی 
مج�دد فرآیندها-پیک موتوری-انج�ام خدمات ایاب و ذهاب درون شهری-س�رویس دهی به ادارات و 
مدارس و شرکتها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان سیرجان ، بخش مرکزی ، شهر سیرجان، محله 
خیابان شریعتی ، خیابان جام جم ، خیابان نسترن ، پالک 0 ، طبقه اول ، واحد 2 کدپستی 7815783644 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 
100 س�هم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 4625029 مورخ 
1398/11/17 نزد بانک ملت شعبه میدان آزادی سیرجان با کد 46250 پرداخت گردیده است اعضا هیئت 
مدیره آقای هادی شمس پور به شماره ملی 3060061882و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای مهرداد خادمی به شماره ملی 3060358680و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 س�ال آقای کاظم حدیدی به ش�ماره ملی 3071815638و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 س�ال دارندگان حق امضا : کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی و نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء آقای هادی شمس 
پور فرزند محمدعلی به شماره ملی 3060061882 )مدیرعامل(و بانضمام امضاء آقای کاظم حدیدی فرزند 
اصغر به شماره ملی 3071815638 )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم منصوره اسالمی محمودآبادی به شماره ملی 3060497419 به 
سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی قناعت به شماره ملی 3071242468 به سمت 
بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار نگارستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )799359(
آگهی تغییرات ش�رکت حمل و نقل نور ترابر س�یرجان شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت 4038 
و شناس�ه ملی 14005790180 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور ف�وق العاده مورخ 
1397/12/07 : اعض�اء هیئ�ت مدیره عبارتند از: - رضا طالبیگی ش�ماره ملی 2559746190 - امیر 
عربی محمودآبادی ش�ماره ملی 3070358136 - عباس گیالنی شماره ملی 3131368411 - محمد 
هادی پیش بین ش�ماره ملی 3060267812 - محس�ن کریمی گوغری شماره ملی 3131453966 - 
مهدی ش�هاب الدینی شماره ملی 3071855567 برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )803345(
آگهی تغییرات ش�رکت حمل و نقل نور ترابر س�یرجان شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت 4038 
و شناس�ه مل�ی 14005790180 به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ 1397/12/07 منضم به 
نام�ه ش�ماره 98/1/21-45/1391 اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای اس�تان کرم�ان : - آقای رضا 
طالبیگی ش�ماره ملی 2559746190 به س�مت مدیرعامل - آقای امیر عربی محمودآبادی ش�ماره ملی 
3070358136به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای عباس گیالنی شماره ملی 3131368411به سمت 
عضو هیئت مدیره - آقای محمد هادی پیش بین شماره ملی 3060267812 به سمت رئیس هیئت مدیره 
- آقای محس�ن کریمی گوغری ش�ماره ملی 3131453966به س�مت عضو هیئت مدیره - آقای مهدی 
شهاب الدینی شماره ملی 3071855567 به سمت عضو هیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد 
آور شرکت وسایر نامه های اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )803352(

آگهی تغییرات ش�رکت پارس�ا پی ارغوان شرکت سهامی خاص به ش�ماره ثبت 3212 و شناسه ملی 
14002693686 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده م�ورخ 1397/07/18 : 
اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: محمد س�جاد پاریزی نژاد ش�ماره ملی 3071122209 خانم ندا پاریزی 
نژاد ش�ماره مل�ی 3071760221 آقای محس�ن جان آقائی ش�ماره مل�ی 3071151381 معین معیری 
ش�ماره ملی 3071856253 برای مدت دو س�ال انتخ�اب گردیدند. آقای امیر ایران نژاد ش�ماره ملی 
3071271166بعنوان بازرس اصلی و خانم ناهید نورمندی پور شماره ملی 3071255624 بعنوان بازرس 
علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شد. روزنامه نگارستان جهت نشر آگهی های شرکت 
انتخاب شد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

سیرجان )803353(
آگهی تغییرات ش�رکت پارس�ا پی ارغوان شرکت سهامی خاص به ش�ماره ثبت 3212 و شناسه ملی 
14002693686 به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/18 : آدرس شعبه 
داخل�ی ش�رکت واقع در بندرعباس به اس�تان هرمزگان ، شهرس�تان بندرعب�اس ، بخش مرکزی ، 
ش�هر بندرعباس، گلشهر شمالی ، خیابان اتوبوس�رانی ، کوچه ایثار2 ، ساختمان )محترم 5( ، طبقه 
شش�م، واحد 603کدپستی :7915879847به مدیریت آقای محمد س�جاد پاریزی نژاد شماره ملی 
3071122209 تغییریاف�ت در نتیجه ماده 4 اساس�نامه بش�رح فوق اصالح می گ�ردد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )803358(

آگهی تغییرات ش�رکت حمل و نقل نور ترابر سیرجان ش�رکت سهامی خاص به شماره ثبت 4038 و 
شناس�ه ملی 14005790180 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/07 : - 
تعداد اعضاء هیئت مدیره به 6 نفر افزایش یافت بنابراین ماده 31 اساس�نامه اصالح گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )803364(

آگهی تغییرات ش�رکت پارس�ا پی ارغوان ش�رکت سهامی خاص به ش�ماره ثبت 3212 و شناسه ملی 
14002693686 به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/18 : آقای محمد سجاد پاریزی 
نژاد شماره ملی 3071122209به سمت مدیر عامل وعضو هیئت مدیره خانم ندا پاریزی نژاد شماره ملی 
3071760221به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن جان آقائی شماره ملی 3071151381 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره آقای معین معیری ش�ماره ملی 3071856253به س�مت عضو هیئت مدیره 
کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش�رکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سیرجان )803373(



 شماره 1213 
 شنبه 24 اسفند 1398  آگهی6

لوله کشی گاز  ساختمان به روش زیرکار و روکار 
آدرس: خ غفاری ، روبروی مسجد موسی بن جعفر

با مدیریت متقین   09131454060

تاسیسات گازرسانی ساالربنیان

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان 
مهندس نادری نیا 
 09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی - 50 متر بعد از تقاطع دهخدا

حمل اثاثیه منزل  ومبلمان در سطح شهر وتمامی نقاط کشور
  با مجوز رسمی وبیمه معتبر 

با کادری مجرب  , با نازلترین قیمت 
انتهای بلوار فاطمیه، جنب شرکت لنگربار

 09139473880-42252330
09136473880 سلطانی

شعبه دیگری ندارد

    فروش،نصب،سرویس، تعمیر  و  لوله کشی زیرکار 

 کـولر گـازی اسپــلیـت  

خیابان وحید 
روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
09164458335

نقد و اقساط

خرید و فروش آهن آالت دست دوم 
خرید انواع ضایعات با باالترین قیمت 

درب منازل ، شرکت ها و ادارات 
برادران خدائی

 09131452643- 09132783052  
 09192305036

نمایندگی :بلوار عباسپور
 حد فاصل خ نواب و حر ریاحی 

شهسواری 
9132478535 

42334979 

نمای ماندگار 
با  آجر نمای محک تهران

انواع نسوز- شیل - رس

خریدار آهن، بطری نوشابه، گونی 
پاره  تسمه، کارتون، نایلون ضایعات

09133477436   

فروش زمین خانه باغ بعد از کران 
30 قصب با درخت میوه قیمت 24 م

09131787647

به یک نفر نصاب آسانسور و 
باالبر نیازمندیم.
09177605759

قالی محلی 
سیرجان دست دوم 

شما را خریداریم
09917665969

پته دوزی به روش سنتی کرمان 
دوخت اصیل کرمانی و همچنین رنگ آمیزی به خانم های عالقمند به این هنر 

سنتی سفارشات سرویس عروس و جزئیات پذیرفته می شود 
آدرس : بلوار سید جمال ک بنیاد مسکن ، مدیریت 

سرکارخانم ایرانمنش 09136629737 - 42309840 

جوشکاری آبگرمکن در منزل در اسرع وقت 
09130450214

به یک دستیار 
دندانپزشک نیازمندیم 
درمانگاه آراد انتهای 

خواجو  
09133791943

به یک شاگرد 
جهت کار درساندویچی  

نیاز مندیم  
09103699094

به دونفر راننده 
پایه دوم ترجیحا دفترچه 

دار، جهت کار با مینی بوس 
نیازمندیم 

09140166313

از یک نفر چانه 
گیر ماهر یا نیمه ماهر 
با حقوق و بیمه عالی 

نیازمندیم 
09028083560

به یک پرستارخانم 
جهت نگهداري ازیک کودك 

1/5 ساله ازساعت 7صبح 
تا2بعدازظهر ترجیحا حوالي 

میدان کشتي نیازمندیم.
09136765574

به یک آقا با رده سنی 
22 تا 25 سال با ظاهری مشخص 
و قابل اعتماد جهت کار در هایپر 
مارکت واقع در شهرك رزمندگان 

شیفت عصر 15 تا 23 شب با حقوق 
1/200م تومان نیازمندیم.

09132457863

ماشین آمیکو 
دوکابین سفید مدل 97 
دوگانه سوز با کارکرد 

32000 بفروش میرسد  
09211343159

یک منزل مسکونی 
تجا ری بر خیا بان غفاری با 
یک دهنه مغازه و سند تک 

برگ بفروش میرسد
09137487729

مغازه صبحانه و 
فست فود با درآمد عالی 
و موقعیت عالی واگذار 

می شود 
 09391384519

خریدار زمین 
اطراف )فخر آباد، شریف 

آباد، باسفهرجان،محمودآباد( 
یا زمین خانه باغ تا 120 م 

هستیم 
09133477754

فروش منزل 
ویالیی نوساز 11 قصب 165 
متر زیربنا ،شهرك ثار ا... 

فاز 2،  قیمت 700 م 
 09223153299

ماشین 206 تیپ 2 
مدل 97 رنگ سفید در حد 
صفر بدون رنگ زیر قیمت 

بازار به فروش می رسد
09131455116

یک واحد70 متری 
بهداشتی در مرکز شهر 
جهت تهیه ماسک موقتا 

واگذار  میشود
09133476353

از یک نفر خانم مسلط 
به کامپیوتر)برنامه هلو( به صورت 

قرارداد دائمی تمام وقت
 یک نفر آقا یا خانم آشنا به قطعات 

الکترونیکی)تعمیر(
دو نفر خانم به صورت دائمی تمام 
وقت جهت کار در فروشگاه دعوت 

به همکاری می شود
09210984584
09353903370
09137313135

داربست فلزي عدالت
09178317645

افزودنی های بتن اسپیسر
روان کننده ، چسب بتن ، چسب کاشی ، نایلون بتن 

ریزی ، گروت ، آب بند ، واتر استاپ و ...
بلوار عباسپور بعد از بانک ملی 09132796248

خرید و فروش امتیاز وام 
رسالت 

09135323325

خرید و فروش امتیاز وام 
رسالت 

09135323325

به 5 بازاریاب کامال حرفه اي جهت 
بازاریابي مواد غذایي در شهرستان هاي: 

سیرجان،بافت،شهربابک،بردسیر حاجي آباد با حقوق و 
پورسانت عالي دعوت به همکاري مي اید.

09133459748
به یک خانم ترجیحا مجرد جهت انجام امور منشی گری 

با شرایط زیر نیارمندیم
1- مسلط به نرم افزار مرتبط

2- توانایی انجام محاسبات حقوق و بیمه برای چهل نفر 
3- آشنایی به امور مالیاتی

محل کار خ شریعتی    09197380199 

به یک نیروی جهت شستشوی ظروف در فست 
فود نیازمندیم 

ساعت کاری 7 صبح تا 3 بعد ازظهر حقوق 700هزار 
آدرس: روبروی شهربازی فست فود پارسا

09138265621
فروش 200 متر سوله همراه با 108 

متر حیاط واقع در شهرك 
صنعتي شماره یک
09139457010

داربست فلزی سیرجان جنوب
  09133472290 عباسی 

نقاشی ساختمان 
و انواع پتینه های 

جدید
09371945638

به یک چوپان با 
جای خواب و با حقوق و 
مزایای عالی نیازمندیم

09132478551

نقاشی ساختمان مدرن
  30% تخفیف   

اجرای انواع طرح های روز و سه بعدی
رنگ آمیزی درب و پنجره

09162504398  صادقی
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آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید
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کانال و پیج خبری نگارستان
@negarestan_news

یکی از وظایف والدین در شرایط موجود 
ایجاد فضای امید ،خوش بینی و تاب آوری
در فرزندان است
معاونت اجتماعی پلیس سیرجان

 شماره 1213 
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گروه حوادث: ماجرای مدفون 
شدن جوان 25 ساله افغانستانی 
در چ��اه یک قنات در روس��تای 
کش��کوئیه از توابع بلورد رویداد 
مهمی بود که در میان خبرهای 

کرونا به چشم نیامد. 
اتفاقی که چیزی کمتر از معجزه 
نداشت و بار دیگر  نشان داد اگر 
به خواس��ت خدا عمر کس��ی به 
دنیا باشد حتی اگر زیر خاک هم 
مدفون شود زنده می ماند. حوالی 
س��اعت 3 عص��ر روز سه ش��نبه 
مأموران آتش نشانی سیرجان در 
جریان ریزش دهانه یک چاه در 
منطقه کشکوئیه قرار می گیرند. 
بالفاصله 3 اکیپ از مأموران زبده 
آتش نشانی با دو خودروی سبک 
و یک خودروی سنگین به محل 
حادثه اعزام می ش��وند. ماجرا از 
ای��ن قرار بود که چند مرد افغان 
در حال عملی��ات نای گذاری در 
دهانه ی��ک چاه قن��ات بوده اند 

که چ��اه ریزش می کن��د. جوان 
افغانس��تانی در عمق ح��دوداً 6 
متری مدفون می شود به شکلی 
که حتی س��ر او نی��ز پیدا نبوده 
است. طبعاً اگر این گونه حوادث 
خاک جل��وی ده��ان را بگیرید 
انس��ان بیش از 3 دقیق��ه زنده 
نمی ماند. اما از آنجایی که مشیت 
خداوند بر زنده ماندن این جوان 
افغان بوده دهان او زیرخاک برابر 
حفره ای قرار گرفت��ه که امکان 
برایش مقدور  نفس کش��یدن را 

می س��ازد. هم��کاران این جوان 
شروع به تخلیه خاک ها می کنند 
تا اینک��ه مأموران آتش نش��انی 
سیرجان به محل می رسند. ابتدا 
ب��ا الوارهای چوبی ایمن س��ازی 
انجام ش��ده و س��پس با کمک 
نیروهای مردمی آوار ریخته شده 
روی جوان برداشته می شود. سر 
ج��وان با زحمت ف��راوان بیرون 
آورده ش��ده اما چون دور بدن او 
پر از خاک بوده امکان کش��یدن 
بدن به بیرون به س��ادگی میسر 

نمی ش��ود. امدادگران به تدریج  
خاک ه��ا را از دور بدن او تخلیه 
و با وس��ائل مخصوص عملیات 
نج��ات او از چاه بیرون کش��یده 

می شود.
فیروزآبادی مدیرعامل س��ازمان 
آتش نشانی سیرجان در پایان این 
آتش نشانی  از همکاری  عملیات 
بل��ورد، اورژان��س 115، پلیس، 
ه��الل احمر و مس��ئوالن بخش 
بل��ورد که برای کم��ک به محل 

آمده بودند، تشکر کرد.

گروه ح�وادث: اعضای باندی 
که قصد داشتند با تولید عمده 
مش��روبات الکل��ی دست س��از، 
مش��روبات  خود را در آس��تانه 
نوروز و چهارش��نبه پایان سال 
به فروش برس��انند ب��ا اقدام به 
موق��ع مأموران پلی��س امنیت 
عمومی شناس��ایی و دس��تگیر 
با  ش��دند. دادستان س��یرجان 
اع��الم این خبر به گروه حوادث  
نگارس��تان گفت: این باند محل 

ی��ک دامپ��روری را در حوم��ه 
خواجوشهر برای احداث کارگاه 
تولی��د مش��روب در نظر گرفته 
بودند و با اقداماتی بسیار ماهرانه 
و ب��ا لوله کش��ی و ایجاد محلی 
برای تفاله های مش��روب در زیر 
زمی��ن احتم��ال س��رایت بوی 
مشروب به فضای باز و شناسایی 
ش��دن را از بی��ن ب��رده بودند. 
قاضی نیک ورز افزود: دو س��گ 
نگهبان را نیز ب��ه محل کارگاه 

آورده بودن��د تا از ورود احتمالی 
اف��راد باخب��ر ش��وند. وی ادامه 
داد: ای��ن متهمان حرفه ای یک 
خ��ودرو را نیز ویژه توزیع عمده 
مش��روب در نظر گرفته و پس 
از انتق��ال به خودروی دیگری و 
حرکت از مسیرهای گمراه کننده 
ب��ه فروش��ندگان دس��ت دوم 
می رس��اندند که مح��ل کارگاه 
شناسایی نشود. این مقام قضایی 
تصریح کرد: هفته گذشته محل 

کارگاه که از قبل شناسایی شده 
بود توسط مأموران پلیس امنیت 
عمومی محاصره شد و متهمان 
که قصد فرار داشتند با اقدام به 
موقع پلیس دستگیر شدند. وی 
اف��زود: تالش برای دس��تگیری 
س��ایر اعضای این باند حرفه ای 
ادام��ه دارد. در بازرس��ی از این 
کارگاه بزرگ قریب به 10 هزار 
لیتر مشروب دست ساز کشف و 

دو خودرو نیز توقیف شد.

لحظه به لحظه با عملیات نجات مرد چاه کن

معجزه مقابل چشم شاهدان 
جزئیات منتشر نشده ای از کشف محموله سنگین مشروبات الکلی

عرق گیری در پوشش دامپروری
 اعضای این باند با لوله کشی و ایجاد محلی برای تفاله های مشروب در زیرزمین

احتمال سرایت بوی مشروب به فضای باز را از بین برده بودند

خبرنگار حوادث نگارستان بررسی کرد:

 پشت پرده ماجرای دپو 150 تن پیاز در سیرجان 
هشدار جّدی دادستان سیرجان 

مراسم چهارشنبه پایان سال ممنوع است
گروه حوادث: هفته گذش��ته خبر کش��ف 150 تن پیاز احتکار ش��ده از سوی 
فرمانده انتظامی استان کرمان اعالم شد. به دنبال انتشار این خبر و بنا به اطالعات 
حاصله، فردی غیربومی قصد داش��ته 150 تن پیاز بسیار مرغوب پشت مسی را 
به کش��ور هند صادر کند اما بنا به دالیلی این صادرات انجام نمی ش��ود و پیازها 
از بندرعباس مرجوع می ش��وند. نماینده صادرکننده نیز با اجاره سوله بزرگی در 
انتهای شهرک صنعتی شماره یک سیرجان پیازها را در آنجا دپو می کند. بیش از 
یک ماه از دپو این محموله سنگین پیاز گذشته و مقادیری از آن ها خراب می شوند. 
نماینده صاحب کاال نیز با استفاده از کارگر در حال جداکردن پیازهای خراب بوده 

که از سوی مأموران بازرسی اداره صمت و تعزیرات حکومتی شناسایی می شود. 
پرونده این ماجرا از س��وی اداره صمت، تعزیرات و پلیس آگاهی مورد رسیدگی 
قرار می گیرد و بنا به آنچه سردار ناظری فرمانده انتظامی استان کرمان اعالم کرد 
بحث احتکار آن ثابت می شود. هم اکنون پرونده جهت رسیدگی در اختیار قاضی 
َخبری رئیس اداره تعزیرات سیرجان قرار گرفته است. ضمناً در آخرین تصمیم  
قرار بوده پیازهای کشف شده در سطح شهر سیرجان توزیع شوند اما هنوز خبری 
در این رابطه منتشر نشده است. توزیع این حجم سنگین پیاز در سیرجان قیمت 
این محصول را که به کیلویی 12 هزار تومان رس��یده بسیار کاهش خواهد داد.

گروه حوادث: با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و استان و  شهرستان 
و به منظور پیشگیری از ابتالی شهروندان و حفظ سالمت جامعه، دادستان 
عمومی و انقالب س��یرجان از کلیه ش��هروندان خصوصاً والدین خواست از 
حض��ور در هرگونه تجمع و محل های ش��لوغ جداً خ��ودداری کنند. قاضی 
محس��ن نیک ورز به خبرنگار نگارستان گفت: طبق تأکیدات دانشکده علوم 
پزشکی سیرجان هرگونه تجمع باعث سرایت ویروس کرونا شده و با توجه به 
همه گیری این ویروس پلیس با خاطیان برخورد خواهد کرد. وی افزود: طبق 
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، ساخت، مونتاژ، خرید و حمل هرگونه 

ماده محترقه غیر مجاز جرم و تا دو سال حبس را در پی خواهد داشت. این 
مقام قضایی ادامه داد: پلیس با فروشندگان مواد محترقه غیر مجاز برخورد 
جدی خواهد داش��ت و مغازه آن ها پلمب می ش��ود. همچنین با افرادی که 
امنیت و آرامش جامعه را برهم زده از جمله اشخاصی که به بهانه شادی اقدام 
به ایجاد هرگونه مزاحمت و اخالل در نظم عمومی کنند برخورد قاطع خواهد 
شد. دادستان سیرجان تصریح کرد: از شهروندان می خواهم به منظور مشارکت 
در سالمت و امنیت جامعه، در ارائه اطالعات و اخبار محل های تولید، توزیع 
و مصرف اقالم منفجره و محترقه غیر مجاز با نیروی انتظامی همکاری کنند.

صداه فرشته بوهس ربآن دست می زنند

کز کارخلق یک گره بسته واکند

سرورعزیز و ارجمند 

جناب آقای 
محمودخاکسارپور

ریاست محترم اتحادیه صنف
 فروشندگان پوشاک شهرستان سیرجان

بدینوس�یله برخود الزم میدانی�م از تالش ها وپیگیریهای مس�تمر 
وشبانه روزی جنابعالی درخصوص رایزنی های مثمر ثمر با پاساژداران 
ومالکان واحدهای صنفی  درجهت بخش�ش اجاره بها ماه های پایانی 
س�ال98 وماه ابتدایی س�ال99 و هم�کاری بزرگواران�ه آن عزیزان 
تقدیر وتش�کر نماییم.توفیقات روز افزون برای ش�ما ومالکان عزیز 
و بزرگواری که دریک اقدام قابل ستایش اجاره مغازه های خود را به 

مستاجران بخشیدند از خداوند متعال خواستاریم.

 هیئت مدیره اتحادیه صنف پوشاک
واحدهای صنفی  مستقر 
در »پاساژ جهان«،»پاساژکندو«،»پاساژ کوثر«
 و»بازار بزرگ«سیرجان

بدین وسیله از پیگیري و تالشهاي سخت کوشانه و شایان تقدیر

 ریاست و کارکنان محترم

 اداره آگاهي شهرستان سيرجان 
بویژه

 جناب سرگرد محمدعلي مكي آبادي 

جناب سروان مهدي قوهستاني
 در کش�ف محص�والت و فراورده هاي معدني مس�روقه این ش�رکت  و برخورد ج�دي و قاطع با 

مرتکبین جرم؛ قدرداني مي گردد.

روابط عمومي شرکت معدني و صنعتي گل گهر

گرامیداشت چهاردهمین سالگرد درگذشت 

مرحوم

ِمهدی 
اسالملو

 
چه آرام و بی صدا ما را تنها گذاشتی و ما چه بی قرار 
و ناباورانه دلمان تا ابد همیش�ه هوای آغوش گرم 
و پرمه�رت را خواهد کرد و دلتنگ لحظه های با تو 

بودن خواهیم بود. 
مهدی جان! سالهاس�ت ک�ه دلتنگی های غروب را 
با بودن در کنار مزارت س�پری می کنیم ولی طنین 
صدای دلنشینت همچنان در گوش ما و مهربانیت 

در قلب ما و زیبایی چهره ات در یاد ماست. 

پدر، مادر، فرزندان، برادر و خواهر 

سیزدهمین سالگرد درگذشت 

شادروان

 عليـار 
رحيمی نژاد 

را گرام�ی می داریم و فاتح�ه ای نثار روح 
پاکش می کنیم. 

خانواده
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18 سال پیش در این روز
مروری بر 

 دور
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◄ فرمانده منطقه انتظامی س�یرجان از تأمین امنیت ش�هر 
در ایّ�ام ن�وروز خبر داد و گفت: با تالش پرس�نل این منطقه 
و همکاری مردم ان ش�اءا... امنیت کافی در ش�هر  و روس�تا 
خواهیم داشت. سرهنگ محمود کارآموز گفت: با تمهیداتی 
که در س�تاد نوروزی شهرس�تان پیش بینی شده مسافران 
ن�وروزی از امکان�ات کافی ب�رای اقامت در ش�هر برخوردار 
خواهن�د بود و م�ا نیز جهت رف�اه حال آنه�ا در موضوعات 
امنیتی از تمام نیرو و امکاناتمان اس�تفاده می کنیم تا سالی 
خوب برای هموطنان مان رقم بخورد. وی توسعه پاسگاه های 
انتظامی در روس�تاهای بخش مرک�زی را از برنامه های پیش 

روی این فرماندهی بر شمرد. 
◄ »نام های بی نش�ان و نش�ان های بی نام« عنوان گزارش 
این ش�ماره نگارس�تان اس�ت که به موضوع نامگذاری های 
غیرمعتب�ر در ش�هر پرداخته اس�ت. اصغر حدی�دی در این 

گ�زارش آورده اس�ت: تاریخ س�یرجان را که 
ورق می زنیم با پشتوانه ای از مشاهیر نام آور روبرو 

می ش�ویم اما نامگ�ذاری میادین و خیابان های ش�هر 
به هیچ وجه با آن پش�توانه همخوانی ن�دارد. آخه چهارراه 
س�یگارفروش ها، تقاطع پوس�ت فروش ها، میدان پنج زاری، 
خیابان س�نجتو و بسیاری نام های اش�خاص معمولی بر سر 
چهارراه ه�ا، کجای تاریخ ما بوده اند. در س�یرجان نام امثال 
اس�تاد باس�تانی پاریزی با تاریخ ما پیوند خ�ورده در حالی 
که هنوز اس�م ایشان بر س�ر یک کوچه بن بست هم نیامده 
است. در پایان این گزارش آمده است: هیچ مدینه فاضله ای 
محقق نمی ش�ود مگر آنکه عوامل مزاحم و موانع فرهنگی از 
پیش رو برداش�ته ش�ود و این میسر نیست مگر بازگشت به 
اصالت فرهنگی و تاریخ گذش�ته پربار این دیار./ نگارستان 

25 اسفند 1380

گالیه شدید وزیر بهداشت
از مردم

 برخی  نفس همکاران ما را گرفتند و خودشان را هم به
 زحمت انداختند. باید در خروجی شهرها کیت بگذاریم و

 جریمه سنگینی را برای افرادی که می دانند آلوده اند 
و یا مشکوک به بیماری هستند تعیین کنیم

دکتر سعید نمکی ضمن گالیه از مردم به علت جّدی نگرفتن کرونا گفت: 
گله مندی بسیار شدیدی دارم؛ برخی نفس همکاران ما را گرفتند و خودشان 
را ه��م به زحمت انداختند. چقدر باید این ح��رف را به مردم زد و خواهش 
کرد؟ امس��ال یک س��ال استثنایی است و ش��اید یک بار در قرن این اتفاق 
برای دنیا افتد و س��ازمان جهانی بهداشت پاندمی اعالم کند. وی ادامه داد: 
متأسفانه در چنین شرایط سختی، مردم همراهی کافی نمی کنند، در مراکز 
خرید غلغله اس��ت و ترافیک و ایاب و ذهاب مردم را همانند قبل در سطح 
ش��هر ش��اهدیم. انگار نه انگار چنین اتفاقی رخ داده است. مردم به صورت 
عادی در سطح شهر می گردند؛ در حالی که باید با امسال به عنوان یک سال 
استثنایی، طور دیگری برخورد کرد. نمکی با اشاره به جنب و جوش و رفت  
و آمد ش��هری و بین شهری در ایران در مقایسه با کشورهایی که به لحاظ 
فرهنگی با ما فاصله دارند و از ما دورتر هستند ولی موارد را رعایت می کنند، 
گفت: آنها همه چیز را رعایت می کنند و مس��افرت ها و رفت و آمدشان در 
حد صفر و ماندن در خانه در حد 100 درصد اس��ت، مگر در موارد ضروری 
و با هماهنگی دولتی. اما اینجا همه سفر می روند، به هرکجا بخواهند رفت  و 

آمد کرده و خرید می کنند! 

تأیید انتخابات مجلس
در 9 شهر استان کرمان

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در شهرهای استان کرمان 
به تأیید ش��ورای نگهبان رسید. بر اساس اطالعیه ستاد انتخابات کشور در 
آخرین نشست شورای نگهبان صحت انتخابات در 29 حوزه انتخابیه دیگر 
به تأیید این ش��ورا رس��ید که در میان آنها نام حوزه های انتخابیه کرمان، 
رفس��نجان، سیرجان و بردسیر، زرند، بافت، ش��هربابک، بم و کهنوج دیده 
می ش��ود. این گزارش حاکی اس��ت جیرفت و عنبرآباد تنها حوزه انتخابیه 
از اس��تان کرمان است که هنوز انتخابات در آن بررسی نشده است. از 208 
حوزه انتخابیه کشور تنها پرونده 8 حوزه انتخابیه منتظر رسیدگی و تأیید 
شورای نگهبان است. گفتنی است مجلس یازدهم از هشتم خرداد ماه سال 
آینده همزمان با پایان دهمین دوره آن، شروع به کار خواهد کرد. بنا به گفته 
وزیر کش��ور در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در سراسر 
کشور 24 میلیون و 512 هزار و 404 نفر از واجدین شرایط که برابر با 42 
درصد آراء می باش��د ش��رکت کردند. این درحالی است که در انتخابات دور 
گذشته )دهمین دوره( تعداد 34 میلیون نفر از واجدین شرایط )61 درصد( 

شرکت کرده بودند.

روی دیگر سکه کرونا
الخیر فی ما وقع 

عباس محمودیان

س��ال 98 با همه ی اف��ت و خیزهایش برای قاطبه  
مردم ایران س��ال خوش و خرم��ی نبود. گرفتاری 
ویروس کرونا هم در این هفته های پایانی دردسری 
بر دردسرهای مردم اضافه کرده و آن طور که می گویند حداقل تا یکی 
دو ماه دیگر مهمان ناخوانده ی مردم جهان خواهد بود.این بیماری هم 
مثل هم قطاران دیگرش از آبله و سرخک گرفته تا طاعون و وبا می گذرد 
و جامعه ی بشری بر این اتفاق هم غلبه می کند اما اگر مته به خشاش 
نگذارید که چه جای این صحبت هاس��ت، عرض می کنم که پیش از ما 
گفته اند »الخیر فی ما وقع«. شر کرونا را همه ی جهان با پوست و گوشت 
و روان درک و تحمل می کند، اما در این میان اگر دنبال جای خیر هم 
بگردیم راه دوری نرفته ایم. خرده نگیرید که من هم مثل همه ی شما با 
ضررهای مالی و جانی این بیماری آشنا هستم. وسواس نظافت و دست 
شستن هم به برنامه یومیه ام اضافه شده است. ماسک و ژل ضدعفونی و 
حتی دستکش پالستیکی ساده هم به راحتی پیدا نمی کنم. فروشندگان 
چندال پهنای این اقالم را هم دیده ام. آن هایی را خودش��ان به نشنیدن 
زده ان��د و آن هایی که خودش��ان را پنهان می کنند، دی��ده ام اما باز هم 
می گویم بیاییم دنبال خیر بگردیم. اصاًل بگذارید به پای یادداشت پایان 

سال و خوش بینی و امید به آینده.
س��که ی کرونا روی دیگری هم دارد. عکس های پزشکان و پرستارانی را 
که مخلصانه و صادقانه برای نجات جان هم نوعشان می جنگند، دیده ایم. 
تصاویر و فیلم ه��ای آن هایی را که اقالم ضروری این روزهای مردم را به 
همان قیمت واقعی و حتی رایگان توزیع می کنند، دیده ایم. صاحب خانه ها 
و صاحب مغازه هایی را که مردانه از خیر اجاره ی ماهیانه شان گذشته اند، 
دیده ایم. این ها هم روی دیگر سکه اند. آن خیری که قدما گفتند، از دل 
همین شر بیرون آمده است. باری یکی از خیرهایی که در این کرونا بود 
و ش��اید به خاطر وخامت اوضاع کمتر به آن توجه شد، موضوع قرنطینه 
خانگی بود. نمی دانم این روزها چند درصد از مردم ایران خود را قرنطینه 
کرده اند. فضای مجازی پر از پوسترهایی است که »من در خانه می مانم« 
اما خیابان های ش��هر حرف دیگری می زند. البته هم که طبیعی اس��ت. 
وقتی نهاد و مرجعی برای توزیع اقالم خوراکی و بهداشتی روزمره مردم 
وجود نداشته باشد، صحبت از قرنطینه چندان جدی نیست. با این حال 
همین قرنطینه نیم بند هم بهتر از آش��فتگی و شلوغی معمول شهر در 
روزهای پایان سال است. احتماال شمار زیادی از شما در روزهای گذشته 
در ش��هر تردد کرده اید و خلوتِی شهر را درک کرده اید. حرکت با خودرو 
بسیار سهل تر از یک ماه پیش است؛ مانند بیست سال قبل. دو دهه قبل 
هم عبور و مرور راحت بود اما در این س��ال ها آن قدر خودرو به این شهر 
اضافه شده است که خیابان ها کشش نیمی از آن را هم ندارند. خیابان ها 
همان خیابان های بیس��ت سال پیش است، بی آن که یک وجب عریض 
شود یا اگر قرار بر تغییری نیست، فکری به حال این همه خودرو کرد. دیر 
یا زود این بیماری و ویروس دست از سر مردم برمی دارد و باز هم ماییم و 
همین خیابان ها و خودروهایی که باز هم اضافه می شوند.شاید خیر کرونا 
برای سیرجان این باشد که یاد ما مردم و مسئوالن این شهر بیندازد که 
شهرتان ظرفیت این همه خودرو را ندارد؛ یا خودروهایتان را کمتر از خانه 

بیرون بیاورید یا مسئوالن تان فکری برای خیابان هایتان بکنند. 

حاشیه - خبر

تعطیالت ناخواسته کرونایی، دانش آموزان را به پای کالس های آموزش  تلویزیونی نشاند !

هو الباقي

جناب آقاي سرهنگ 

سيد محمود كارآموز
غم در گذش�ت بان�وي مؤمنه و م�ادر متدينه تان، 
مرحومه مغفوره بي بي حس�نيه محسن الحسيني 
را تس�ليت مي گويي�م و از درگاه اي�زد يكتا براي 

جنابعالي صبر و شكيبايي آرزومنديم.

نيكويان

 زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

بندگ�ی، آزادگ�ی  اولي�ن به�اری م�ی روي�م ک�ه گل س�ر س�بد بس�تان اخ�اص و  ب�ه اس�تقبال  ب�ا درود و تحي�ت 
 وآزادم�ردی و اس�طوره ش�جاعت و ش�هامت، آس�مانی شده اس�ت ام�ا روح بلن�د و مطه�رش ش�اهد و ناظ�ر ماس�ت.
اکن�ون ک�ه ب�اد به�اری، وزي�دن گرفت�ه و انب�وه ش�كوفه ها به ميمن�ت رجع�ت ربيع ديگ�ری خنده کن�ان، عط�ر و رايحه 
خوش�ايند در مش�ام هس�تی پاش�يده اند، ش�ادکامی و کامران�ی، کث�رت رزق، صح�ت و س�امتی، پي�روزی و به�روزی 
را قري�ن ج�ان و ت�ن اهال�ی محت�رم دارالحس�ين اي�ران زمين، ش�هر صنع�ت و مع�دن ،س�يرجانيان مهرب�ان و همچنين 
 جامع�ه س�ترگ صنعت�ی اين دي�ار به خص�وص کارکنان تاش�گر و ارزنده ش�رکت س�نگ آه�ن گهرزمين آرزومن�د بوده.

از ب�ارگاه معن�وی خداون�د س�بحان، در س�ال ۱۳۹۹ هج�ری خورش�يدی، بهتري�ن نعم�ت ه�ا را ب�ه هم�راه ب�ی ش�مار 
 س�تارگان رحم�ت پ�روردگار ک�ه زيبن�ده فضائل وجودت�ان باش�د را در حق يكايک ش�ما س�روران گرامی مس�ئلت دارم.

پیشاپیش نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز باد.

علی اکبر پوريانی
مديرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمين
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گفتگو با حاج عطاءا... ناظری
 فرهنگی خوشنام و 

خادم زائران بیت ا... الحرام 

ساده،بیریا
وبااحساس

درباره مجموعه کتاب هایی
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روز جهانی زنان 

نویسندگانی
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◄ مدیر دبیرستان شاهدخت چه کسی بود؟
مرحوم نیره غریب زاده. 8 س��ال دبیرستان شاهدخت 
بودم. چون عالوه بر تدریس و دفترداری فعالیت های 
ف��وق برنامه ای ه��م انجام م��ی دادم حکم مس��ئول 
سازمان پیشاهنگی را از طرف اداره برایم صادر کردند 
و مس��ئول پیشاهنگی سیرجان شدم. پیشاهنگی زیر 
نظر وزارت فرهنگ بود و فلس��فه ی وجودی آن انجام 

فعالیت های فوق برنامه و عام المنفعه بود. 
◄ چه خاطره ای از دوران مسئولیت پیشاهنگی 

بخاطر دارید؟
در این س��ازمان با توجه به عالق��ه ای که به خدمت 
داش��تم کارهای زیادی صورت م��ی دادم. فقط یکی 
از کارهای��م را ع��رض کنم، در اس��فند 48 ما اولین 
شهرس��تانی بودیم که با پیشنهاد اینجانب و تصویب 
ش��ورای پیش��اهنگی کمیته مس��افران نوروزی را در 
س��یرجان تأس��یس کردیم. از همان زم��ان مبادرت 
کردم به تهیه بروشور از موقعیت جغرافیایی سیرجان 
و نقاط دیدنی برای مس��افران ک��ه با خط خوانا روی 
کاغذ می نوشتم و از طریق  پلی کپی تکثیر می کردم. 
س��ال1350 نیز دفترچه راهنمای تلفن شهرس��تان 
را ب��ا خط زیبا نوش��تم و از طریق س��ازمان مرکزی 
پیشاهنگی تکثیر و توزیع کردیم. در مجموع در زمان 
من سازمان پیشاهنگی سیرجان خدمات چشمگیری 
برای مردم داشت. فلسفه تأسیس این سازمان هم در 

واقع همین بود. 
◄ آخری�ن مس�ئولیت هایی ک�ه در آموزش و 
پرورش داش�تید چه بود و چه زمانی بازنشسته 

شدید؟
ت��ا زمانی ک��ه مش��غول ب��ه کار ب��ودم از تدریس و 
ت��الش غفلت نمی ک��ردم. دبیری م��دارس و معاونت 
دبیرس��تان ها در ابن سینا و ش��هید نصیری. در کنار 
فعالیت ه��ای ورزش��ی، هن��ری، علم��ی و اجتماعی. 
در مجم��وع 37 س��ال خدمت کردم و در س��ال 73 

بازنشسته شدم. 
مث�ل  می کردی�د  ه�م  هن�ری  کار  ش�ما   ◄

خوشنویسی و...توضیح می دهید؟
م��ن از همان ابتدا به خط زیبا و خوشنویس��ی عالقه 
داش��تم و خدا این اس��تعداد را به م��ن داده بود تا از 
آن به��ره بب��رم. در طول ای��ن س��ال ها کالس های 
خوشنویسی زیادی برای دانش آموزان برگزار کردیم. 
حت��ی در س��ال 42 مغازه ای در خیاب��ان بازار گرفته 
بودم و تابلوس��ازی داشتم. جا دارد یاد کنم از مرحوم 
زرین خ��ط که آن زمان اس��تاد خوشنویس��ی بودند. 
همینطور مرح��وم محمد ودودی ک��ه نقاش ماهر و 

خطاط چیره دستی بودند ولی هیچ کس در نستعلیق 
و خط شکس��ته به مرحوم زرین خط نمی رس��ید. من 
نس��خ و ثلث  می نوش��تم و عالوه بر خوشنویس��ی در 
مدارس، تابلو س��ر درب مغازه ها را می نوش��تم. روی 
شیش��ه آرایشگاه ها، مس��افربری ها، قنادی ها و مغازه 
نی��ز تابل��و نویس��ی می ک��ردم. از ورزش ه��م غفلت 
نمی کردم. م��ن در دوران خدمت ه��ر کجا که بودم 
سعی کردم زمین های ورزش��ی را برای دانش آموزان 
مهیا کن��م. خودم نی��ز مربیگری برخی رش��ته های 
ورزشی را داش��تم. عضو تیم فوتبال شهرستان بودم. 
داور مس��ابقات پینگ پنگ بودم و سرپرس��تی برخی 
اردوهای ورزش��ی را بر عهده داشتم. این را هم عرض 
کن��م که در کنار همه این ه��ا، فعالیت های دینی نیز 
داش��تم مث��ل برگ��زاری کالس های آم��وزش قرآن، 
کالس ه��ای آموزش ب��رای زائران ح��ج و خدمت به 

زائران عزیز در طول سال های مختلف. 
◄ به موضوع حج اشاره کردید. شما برای مدت 
زیادی عضو کاروان های حج بودید و این اواخر 
بیشتر شما را با این وصف می شناختند. چگونه 
پای ش�ما به موضوع حج باز شد و چندین سال 

در این زمینه فعالیت داشتید؟
در س��ال های 52 و 53 که در س��ازمان پیش��اهنگی 
فعالیت می کردم به دلیل س��ابقه خوب در این زمینه 
از س��وی س��ازمان مرکزی به همراه تعداد دیگری از 
اعضای این س��ازمان در کش��ور انتخاب ش��دم که به 
حج اعزام ش��ویم برای فعالیت در س��تاد گمشدگان. 
وقتی اعزام شدیم در تیم های 7 نفره سازمان  دهی مان 
کردن��د جهت فعالیت در این س��تاد مک��ه و مدینه. 
همین موضوع زمینه ای شد تا با نحوه اجرای مناسک 
حج و اقدامات کاروان های حجاج آش��نا شوم تا اینکه 
سال های بعد به عنوان خدمه و بعدها به عنوان معاون 
کاروان در خدم��ت زائ��ران عزیز حج باش��م. من این 
قس��مت از عمرم را که یک توفی��ق الهی بود مدیون 
دع��ای مادرم و صداق��ت در کارم می دانم که خدا به 
من لطف کرد بیش از 17 س��ال سفر معنوی به مکه 
و مدینه داش��ته باش��م )اش��ک می ریزد با دنیایی از 

احساس(. 
◄ از ش�اگردان قدیمی ت�ان می توانید چندنفر 

اسم ببرید؟ 
خیلی زیادند اگر بخواهم اس��م بب��رم ولی چندتایی 
می توانم اسم ببرم. آقایان دکتر مجید پورسینا، دکتر 
اس��داله بلوردی، دکت��ر محمد عزت آب��ادی، جناب 

محمد باقر وثوقی، آقای پزشکی و...
◄ به خاطرات تلخ و ش�یرین زندگی تان اشاره 

می کنید. ؟
یکی از تلخ ترین خاطرات من درگذشت مادر مهربانی 
ب��ود که پ��س از مرگ پ��در تمام عم��رش را به پای 
من گذاش��ت. س��ال 46 بود که مرحوم حاج حسین 
شیپوری از همسایگان ما به مدرسه شاهدخت آمد و 
سراس��یمه گفت تا منزل بیایید.! فهمیدم باید خبری 
باش��د. وقتی رفتم با جمعیت زیادی مقابل منزل مان 

مواجه ش��دم که خبر از مرگ مادر عزیز و نورچشمم 
م��ی داد. آن روز تمام هس��تی ام را تا قبرس��تان 17 
ش��هریور بدرقه کردم. خاطره آتش سوزی چادرهای 
زائ��ران حج در منا در س��ال 54 نیز که آس��یب های 
جان��ی و مالی زیادی به زوار تمام کش��ورها از جمله 
ای��ران وارد کرد خاطره تلخی برای من بود. آن زمان 
امکان��ات مثل حاال برای مقابله ب��ا این حادثه عظیم 
نب��ود. اما اگر ریا نش��ود خدمات دلس��وزانه ای که در 
تمام س��ال های عم��رم برای م��ردم و بچه های مردم 
داش��تم از دوران معلم��ی تا کاروان ه��ای حج و ... از 
بهترین و ش��یرین ترین خاطرات من در زندگی است. 
در دوران حج دوبار در س��ال های 57 و 60 پزش��ک 
م��ردم دوس��ت دکتر صادق��ی را با خودم ب��ه عنوان 
پزشک کاروان بردم که از خاطرات خوب من است.   
◄ در مقابل این همه خدمت  چه آرزویی دارید 

که خداوند برآورده کند.؟
من پاداش��م را از خ��دا گرفته ام. همین ک��ه فرزندان 
صال��ح و خدمتگذاری دارم نعمت و س��رمایه بزرگی 
اس��ت. از خدا فقط می خواهم هم��ه را عاقبت به خیر 
کند و عزت و سالمتی به مردم عزیزمان هدیه کند.■

■ ■ علی حاج محمدی

◄ جناب ناظری ابتدا تعریف کنید 
که کجا متولد ش�دید، کجا مدرسه 
رفتی�د و چگونه عض�وی از جامعه 

فرهنگی سیرجان شدید؟
با س��الم محضر همش��هریان گرام��ی. من 11 
ش��هریور س��ال 1317 در بل��ورد متولد ش��دم. 
مرحوم پ��درم آنجا امنیه )ژان��دارم( بود. بعدها 
پدرم منتقل شد و ماهم آمدیم سیرجان. دوران 
ابتدایی را در مدرسه بدر )آخر بازار( و دبیرستان 
را در ابن سینا تمام کردم تا اینکه دیپلم گرفتم. 
شرح حال زیادی دارد داستان زندگی من بدون 
پدر که در کودکی او را از دس��ت دادم با مادری 
دلس��وز و فداکار که ه��م برایم پدری کرد و هم 

مادری. 
◄ چ�ه خاطراتی از آن س�ال ها به یادتان 

هست؟
ش��اگرد درس خوان��ی بودم. دس��ت ن��وازش و 
حمای��ت مرحوم س��تاری مدیر دبس��تان بدر و 
مرحوم ثمره کرمانی معلم کالس سوم را همیشه 
با خود داشتم. آن  ها هر چه پیگیر شدند حقوقی 
از مرح��وم پدرم ب��ه مادرم ب��رای ادامه زندگی 
خود و تنها فرزندش نرس��ید. مادرم زحمت زیاد 
کشید تا با خیاطی و س��وزن زنی هزینه زندگی 
و خرج تحصیل مرا فراهم بکند. در دبیرس��تان 
مورد محبت زنده یاد بهش��تی رئیس فرهنگ آن 
زمان که ادبیات فارسی را هم درس می داد قرار 
داش��تم و چون شاگرد زرنگ بودم و درس خوان 

به من توجه داشت و تشویقم می کرد. 
◄ فعالیت غیردرسی هم داشتید؟

بله ه��ر چند وقت یک بار ی��ک روزنامه دیواری 
می نوشتم می زدم به دیوار. آن زمان خطم خوب 

بود و حتی به کمک دفتردار دبیرستان نمره های 
بچه ها را وارد می کردیم. 

◄ چگونه استخدام شدید و از کجا شروع 
کردید؟

س��ال 1336 وقتی خبر قبولی ام را در سال آخر 
شنیدم با خوشحالی با سرعت دویدم رفتم پیش 
مادرم تا به او خبر بدهم. می دانس��تم خوش��حال 
می ش��ود چون زحم��ت مرا خیلی کش��یده بود. 
م��درک قبول��ی ام را که گرفتم با م��ادرم حرکت 
کردی��م رفتیم ب��م نزد آقای بهش��تی )ایش��ان 
دیگر ش��ده بودند رئیس فرهنگ بم( چون آقای 
بهش��تی مرا دوست می داشت و ش��ناخت کافی 
در زمانی که س��یرجان بود از من داش��ت رفتیم 
کمک بگیریم برای اس��تخدام. وقتی رفتیم گفت 
مدارکت را بگذار وقت استخدام که رسید خبرت 
می کنیم. مدارکم را گذاشتم و برگشتیم سیرجان. 
پس از چند روز مرحوم کاظم خان س��توده )برادر 
خانم بهش��تی( گفت آقای بهش��تی زنگ زده که 
ش��ما بروید ب��م. دوباره با م��ادرم حرکت کردیم 
رفتیم خدمت آقای بهش��تی. ایشان گفت دستور 
استخدام برای جیرفت رسیده و کار استخدام مرا 
درس��ت کرد برای جیرفت و از همان سال یعنی 
1336 در جیرفت مش��غول به کار ش��دم. مادرم 
ه��م همانجا کنارم ماند تا تنها نباش��م. او من را 
تنها نمی گذاش��ت. 5 س��ال در روستاها و سپس 
ش��هر جیرفت ب��ودم و به نحو احس��نت خدمت 
کردم و خاطرات خوبی به جا گذاش��تم. تا اینکه 
س��ال 41 حکم انتقالی ام به سیرجان صادر شد. 
آن زمان آق��ای منصوری نژند رئیس فرهنگ بود. 
ابتدا چند روزی مرا به دهنو فرس��تادند تا اینکه 
ابالغ آموزگاری برای دبس��تان بلورد برایم صادر 
ش��د. یک س��ال آنجا بودم که به عن��وان دفتردار 
به دبیرس��تان شاهدخت منتقل ش��دم. آنجا هم 
دفترداری می کردم و هم طبیعی درس می دادم. 

شهریور 1317 متولد شده است. پدرش امنیه )ژاندارم( بود و مادرش تنها دختر خانواده. پدرش 
ابتدا به پاس�گاه بلورد منتقل می شود و سپس خدمت خود را در پاسگاه ژاندارمری گهکم )بین 
حاجی آباد و بندرعباس(، گابریک در جاس�ک، پاسگاهی در جزیره الفت و پاسگاه خیرآباد کفه 
ادامه می دهد تا اینکه در س�ال 23 او را به پاسگاه خانه سرخ منتقل می کنند، محل فعلی کمپ 
اداره راه. اینجا آخرین محل خدمت مرحوم عباس ناظری است چرا که با سرمای بیش از حد خانه 
سرخ و نبود امکانات مبتال به بیماری ذات الریه می شود و پس از چند روز بستری در نیمه شبی 

جان خودش را از دست می دهد تا عطاءا... نوجوان خیلی زود از ناحیه پدر محروم شود. 
عطاءا... ناظری مشهور به عطا که تک فرزند خانواده است از آن پس  با همت و دلسوزی مادرش  
بزرگ می شود و پله های تالش و ترقی را یک به یک طی می کند. درستکاری، پشتکار، احساس 
مس�ئولیت و خدمت صادقانه به مردم از ویژگی های فرهیخته ای است که این بار طرف گفتگوی 
ما در این شماره از نشریه شده است. حاج عطاءا... ناظری، پدر سردار عبدالرضا ناظری فرمانده 
انتظامی استان کرمان که خود به تنهایی کارنامه بزرگی از ایثار و فداکاری در تأمین امنیت مردم 

این استان پهناور را با خود دارد. این گفتگو را با هم مرور می کنیم.

گفتگو با حاج عطاءا... ناظری
 فرهنگی خوشنام

و خادم زائران بیت ا... الحرام 

ساده،بیریا
وبااحساس
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در اسفند 48 ما اولین شهرستانی بودیم که
 با پیشنهاد اینجانب و تصویب شورای پیشاهنگی کمیته 
مسافران نوروزی را در سیرجان تأسیس کردیم. از همان زمان 
مبادرت کردم به تهیه بروشور از موقعیت جغرافیایی سیرجان و 
نقاط دیدنی برای مسافران که با خِط خوانا
روی کاغذ می نوشتم و
با دستگاه  کپی، تکثیر می کردم



■ ■ فیروزه اعتمادی

■ کارشناس ارشد مطالعات

در ایّام روز جهانی زن به س��ر می بریم. 
روزی ک��ه ب��ا اس��تفاده از این فرصت 
می توان به پیشرفت های زنان در ابعاد 
مختلف اش��اره کرد. اما در این یادداش��ت سعی 
ش��ده به موضوع نویس��ندگی و پیشرفت در کار 
تألیف کتاب از س��وی آن ها اش��اره ش��ود. این 
یادداش��ت را با نقل قولی از حسن میرعابدینی 
از کارشناس��ان ادبیات ایران ک��ه در مجله زنان 
منتش��ر شده شروع می کنم: »در طول یک دهه 
گذشته فهرس��ت داس��تان های پرفروش ایرانی 
در سیطره نویس��ندگان زن بوده است.« در این 
نوش��تار با اش��اره به اینکه تعداد زنانی که رمان 
منتشر کرده اند به حدود چهارصد نفر رسیده اند 
همچنین آمده است: »کتاب های زنان در ایران 
تا کن��ون بیش از کتاب های مردان فروش کرده 
و این ش��اید به دلیل زبان س��اده و نثر مناسب 
و راحت��ی اس��ت ک��ه در نوشته های ش��ان بکار 
می گیرند. در حالی ک��ه رمان های ایرانی به طور 
متوس��ط در تیراژ ۵ هزار نسخه چاپ می شوند 
بعض��ی از کتاب ه��ای زنان به بی��ش از چند ده  
هزار نس��خه نیز رس��یده و آن ها نه تنها پیشتاز 
ادبیات فارسی شده اند بلکه دیدگاه جامعه را در 

مورد زنان نویسنده تغییر داده اند.« 
زمان طوالن��ی بود که زنان نویس��نده با جامعه 
مش��کل داش��تند ولی ام��روز نویس��نده بودِن 
زن��ان دارای ارزش و منزلت اس��ت و آن ها برای 
خوانندگانشان، ستاره به حساب می آیند. برخی 
آمار از میزان انتش��ار کتاب های زنان به خصوص 
در س��ال های اخیر نشان از پیش��تازی زنان در 
عرصه تألیف و نش��ر کتاب دارد. بانک اطالعات 
»خانه کتاب« در کشور نشان می دهد، در طول 
30 س��ال گذش��ته هر چ��ه به جلوت��ر آمده ایم 
اثربخش��ی زنان در حوزه کتاب س��ال به س��ال 

بیشتر شده است.  

◄ ◄ نویسندگان زن در کرمان
زنان استان کرمان نیز نه تنها از قافله نویسندگان 
زن در ایران عقب نیس��تند که در پاره ای جهات 
سرآمدند. به عنوان نمونه هنوز هیچ زنی در ایران 
و فراتر از ایران نتوانسته به جایگاهی که طاهره 

صفارزاده به خود اختصاص داد دست پیدا کند. 
نویس��نده و مترجم شهیری که در وصف او زیاد 
نوشته شده است. یا افسانه شعبان نژاد نویسنده 
کرمانی ادبی��ات کودک و نوجوان با ده ها عنوان 
کتاب و صده��ا اثر ماندگار ادبی که در کش��ور 
نمون��ه او اس��ت. صدیقه احمدی س��یرجانی با 
بی��ش از ده عن��وان کتاب و نیز لیال س��ازگار با 
تألی��ف و ترجمه کتاب های متعدد در این حوزه 

توانایی های بسیاری از خود بروز داده اند. 
همچنین نویس��ندگانی چون عزی��زه احمدپور، 
زه��را ادیبان، لیال راه��دار، زهرا گنجعلی خانی، 
زهرا اس��عدپور، مهری مؤید محس��نی، بلقیس 
س��لیمانی، مرجان عالیشاهی، نجمه مرادی نژاد 
زیدآبادی، فرسامه پارس��ا، پریسا بحرانی، صدرا 
پاریزی، فرزانه ایران ن��ژاد، معصومه گنجی، و.... 
بسیاری دیگر که نام شان در اینجا نیامده تسلّط 

خاصی در تألیف و نویسندگی دارند.  
***

ام��ا یک��ی از موفق تری��ن نویس��ندگان ادبیات 
داس��تانی در کرمان بلقیس س��لیمانی است. او 
ک��ه تا کنون 9 اثر ج��ذاب را تألیف کرده برخی 
کتاب هایش بیش از ۵ بار تجدید چاپ شده اند. 
بلقی��س س��لیمانی ک��ه »خاله ب��ازی« آخرین 
کتابش مورد توجه واقع ش��د اخیراً در س��ومین 
دوره جای��زه ادب��ی »احمد محم��ود« به همراه 
یک نویسنده دیگر کرمانی نامزد دریافت جایزه 
شد. نام او در میان فقط ده جایزه این جشنواره 
کشوری نشانگر این اس��ت که وی جایگاه قابل 
مالحظه ای در حوزه داستان نویس��ی در کش��ور 
دارد. بلقیس س��لیمانی رویک��ردی اجتماعی در  
آث��ارش دارد. او می گوی��د:» م��ن به عنوان یک 
نویس��نده به ش��دت اجتماعی نگارم و همیشه به 
این مس��أله فکر کرده ام ک��ه حضور فرد در کنار 
جامع��ه معنی می دهد، یعنی هیچ آدمی فارغ از 
وضع سیاس��ی و اجتماعی خود نمی تواند باشد. 
زندگی فردی کنار یک وضع اجتماعی است که 
از او انس��ان کاملی می س��ازد. آدم هایی که فارغ 
از تاری��خ و زندگ��ی اجتماعی هس��تند به نظرم 
نقصان دارند، برعکس آن هم هس��ت، اگر انسان 
اجتماع��ی را فارغ از دنیای ف��ردی و درونیاتش 
بنویس��یم، آن هم انس��ان ناقصی است. من فکر 
می ک��ردم ش��یوه ام در نویس��ندگی به گون��ه ای 
اس��ت که هر دو اینها را در کنار هم می نویسم. 
در عین ح��ال  من متعلق به نس��لی هس��تم که 

اجتماعیات برای او بسیار اهمیت دارد.«
لی��ال راه��دار و لیال س��ازگار نیز دو نویس��نده 
کرمانی اند که هر کدام جایگاه خاص خود را در 
این حوزه دارند. لیال راهدار عضو انجمن داستان 
کرمان که س��بک خاصی را در نویسندگی و به 

خصوص در ح��وزه اجتماعی و اتفاقات پیرامون  
دنبال می کند سال گذشته برنده سوم کشور در 

جشنواره »هزارافسان« شد.
***

لیال راه��دار نیز چون بلقیس س��لیمانی قلمش 
متأث��ر از اتفاقات محی��ط پیرامون و رخدادهای 
اجتماعی اس��ت. او خود در این زمینه می گوید: 
»بیش��تر داس��تان هایم نگاهی اجتماعی دارند و 
متأثر از اتفاقاتی است که محیط زیست، حوادث 
و رویداده��ای طبیع��ی و همین ط��ور جنگ و 
اتفاقات دیگر داشته که آن را از نگاه و نظر خودم 
نوش��تم؛ مثاًل زلزل��ه ی بم یا خشک س��الی های 
اخی��ر، جنگ تحمیل��ی و رزمنده ها، مس��ئله ی 
مهاج��رت و موض��وع زن و جایگاه��ش ازجمله 
موضوعاتی هس��تند که داس��تان های من حول 
محور آن ها نوشته ش��ده اند. به باور من جغرافیا، 
محی��ط پیرامون و عوامل سیاس��ی و اجتماعی 
واقعیت هایی هستند که زندگی انسان را تشکیل 
می دهن��د. م��ا نمی توانی��م خودم��ان را از این 
واقعیت ه��ا دورنگه داریم خصوصاً اینکه اگر یک 

زن باشیم این حقیقت بیشتر دیده می شود.«
***

لی��ال س��ازگار دیگ��ر کرمانی ح��وزه تألیف و 
ترجم��ه کتاب نیز مورد توج��ه اهالی فرهنگ 
اس��تان کرم��ان اس��ت. او ک��ه ترجم��ه آثار 
برگزیده ای، چون آثار بزرگ سیاس��ی نوش��ته 
ژان ژاک ش��والیه، حکومت، اثر آس��تین رنی، 
سنت روشنفکری در غرب نوشته برونوفسکی 
و مازلی��ش را به عالوه چندی��ن و چند اثر به 
نام ه��ای دیگر در کارنام��ه کاری خود دارد تا 
کن��ون موفق ب��ه ترجمه ۲0 کت��اب معروف 
از زبان های فرانس��ه و انگلیس��ی ش��ده است. 
کتاب »زنان بی��ن دو انقالب« با عنوان فرعی 
»از اندرونی به بیرونی« آخرین اثر پژوهش��ی 
س��ازگار اس��ت که برای انتش��ار به نشر نون 
سپرده شده است. لیال سازگار از جایگاه خوبی 
در میان اهالی فرهنگ کرمان برخوردار اس��ت 
به طوری که بهمن ماه امس��ال ب��رای او آیین 

نکوداشت برگزار کردند.
***

وقت��ی از نویس��ندگان زن و مؤلف��ان کت��اب 
اس��تان کرم��ان ی��اد می کنی��م نمی توانیم از 
مه��ری مؤید محس��نی بگذریم ک��ه تا کنون 
تألیفات متعددی از فرهنگ و آداب و رس��وم 
این خطه را در قالب چندین اثر به بازار کتاب 
فرستاده است. چندی پیش که همایش علمِی 

»گنج سی ساله« به مناسبت سی امین سالگرد 
تأسیس مرکز کرمان شناسی با حضور مقامات 
ارش��د اس��تان و میهمانان کش��وری در تاالر 
وح��دت کرمان برگزار ش��د کت��اب »فرهنگ 
عامیانه س��یرجان« اثر این نویسنده و محقق 
همشهری به عنوان کتاب جامع در فرهنگنامه 

فولکلور ایران معرفی شد. 
دکتر جعفری قنواتی مدیر و ویراس��تار علمی 
دانش��نامۀ فرهنگ مردم ایران در این همایش 
علم��ِی و فرهنگ��ی از ای��ن کت��اب به عن��وان 
گل سرس��بد کتاب های فولکلور ایران نام برد و 
گفت: تا جایی که م��ن اطالع دارم نه در زبان 
انگلیسی، نه در زبان عربی و نه در زبان فارسی، 
کتابی درباره فولکلور یک شهر به جامعیت این 
کت��اب که تألیف یک بانوی بزرگوار از اس��تان 
کرمان و شهر سیرجان است، به چاپ نرسیده 

است. 
***

در میان نویسندگان سیرجانی نجمه مرادی نژاد 
نی��ز از قلم توانایی برخوردار اس��ت و تا کنون 
۵ اث��ر ادبی را روان��ه بازار کتاب کرده اس��ت. 
آخرین کت��اب از این نویس��نده که در صفحه 
اینس��تاگرامش نیز آثار و نوشته های ادبی خود 
را منتشر می کند »کفش های خیس« است که 
به تازگی از سوی انتشارات »دانشیاران ایران« 

منتشر شده است. 
***

اگر چه نویس��ندگان توانای زن در این استان 
و شهرس��تان فراوانند و با پوزش نمی توانیم از 
همه نام ببریم اما این نوشتار را با یادی از آثار 
خوب مرجان عالیش��اهی نویسنده کتاب های 
ادبیات داس��تانی به پایان می بریم. »یک کاسه 
گل س��رخ« و »دوباره لیال ش��و« که هر دو اثر 
این مؤلف س��یرجانی مورد توجه عالقه مندان 
کتاب در استان قرار گرفت و حتی جلسات نقد 
و بررس��ی آن هم برگزار شد. عالیشاهی که در 
فضای مجازی هم فعال و تاکنون داستان های 
کوتاه بس��یاری نوشته اس��ت، در حال تدوین 
س��ومین کتاب رمانش می باش��د. عالیش��اهی 
گف��ت: تهیه و تدوین این کتاب، مراحل پایانی 

خودش را می گذراند. ■

| مرجان عالیشاهی |

| بلقیس سلیمانی |

| لیال راهدار |

| لیال سازگار |

| مهری مؤید محسنی |

| نجمه مرادی |

برای هر زن و مرد شاغل، اداره کار طبق قانون میزان کار در روز را حدود 
هفت ساعت و بیست دقیقه در حالت عادی اعالم کرده که در هفته چیزی 
حدود 44 س��اعت می ش��ود و برای این میزان کار، حقوق و دستمزدی را 
تعیین کرده که کارفرا موظف اس��ت ب��رای کارکنانش  بپردازد ضمن اینکه  بعد از 

۲۵ یا 30 سال از حقوق بازنشستگی نیز برخوردار می شوند.
 ح��اال در نظ��ر بگیرید کس��ی ک��ه در روز حداق��ل 1۵ س��اعت و در هفته حدود 
10۵ س��اعت کار می کند بدون هیچ حقوق، دس��تمزد، پ��اداش، مزایا وحتی بدون 

بازنشستگی و تعطیلی و یا مرخصی. 
قطعاً متوجه ش��دید درباره ی چه چیزی صحبت می کن��م. درباره ی خانم هایی که 
خانه دار هس��تند. در تمام فرم ها،  نظرسنجی ها و اطالع رسانی ها در قسمت موقعیت 
ش��غلی چند گزینه وجود دارد که در یکی از آن ها باید شغل خود را عنوان کنیم و 
یا اعالم کنیم که بیکار هس��تیم چون خانه داری را نه تنها ش��غل حساب نمی کنند 

بلکه در برخی موارد رتبه اش از بیکاری هم پایین تر است. 
جامعه ما معموالً  از خانه داری تصوری جز شستن و تمیز کردن،  غذا پختن و جارو 
زدن ندارد ولی با کمی تفکر می ش��ود به این نتیجه رس��ید که واقعاً اهمیت وجود 
یک زن در خانه چقدر است و به چه میزان می تواند به ایجاد آرامش و آماده کردن 

محیطی امن و آرام برای همسر،کودکان  و یا حتی والدین کمک کند.
زن ها درواقع با ارتباط مس��تقیم و مؤثر با سایر اعضای خانواده که ارتباط بیشتری 
با جامعه دارند جریان ساز و هدایت کننده ی اصلی امور هستند. اگر به این ها تالش 
برای تربیت و آموزش فرزندان را نیز اضافه کنیم به این نتیجه می رس��یم که زنان 
خانه دار بیکار محس��وب نشده بلکه جزو افرادی به حساب می آیند که بیشتر زمان 
را ص��رف کار و اداره امور منزل می کنند. این نوش��تار را با صحبت های س��ه خانم 
خانه دار دنبال می کنیم. لیال.م  خانه دار است و دارای یک فرزند معلول و دو فرزند 
س��الم. او می گوید صبح ساعت 6 بیدار می شوم و صبحانه همسرم را آماده می کنم 
بعد از رفتن همس��رم نوبت به دختر و پس��رم می رسد که باید راهی مدرسه شوند. 
بچه ها را با سرویس به مدرسه می فرستم بعد نوبت می رسد به تهیه ناهار آن هم با 
این پس��ر کوچولوی معلول، با اینکه معلول ذهنی است ولی نیاز به توجه، مواظبت 
و رس��یدگی ببیش��تر دارد اما با ای��ن وضع تا کنون خیلی به ن��درت پیش آمده که 
کارهایم عقب افتاده باش��د. همیش��ه وعده های غذایی ام را س��ر وقت آماده کرده و 
به کارهای فیزیوتراپی و درمانی و مراقبتی پس��رم هم می رس��م. هرچند همس��ر و 
بچه ها در امور منزل کمک می کنند ولی با این حال بیشتر کارها و مسئولیت ها به 

عهده ی خودم است. 
فریب��ا؛ زن خان��ه دار دیگری اس��ت که طرف صحبت من ش��د. او ب��ا اینکه مدرک 
تحصیلی لیس��انس دارد اما خانه دار است. همسرش پزشک و دختر و پسر دانشجو 
هم دارد. فریبا می گوید: با این که می توانس��تم ش��اغل باش��م اما ترجیح دادم تنها 

ب��ه امور خانه برس��م چون رتق و فت��ق امور منزل کم  از کار بی��رون ندارد. نظم و 
انضباطی که در منزل ما هست مثال زدنی است. من به جز کارمنزل و رسیدگی به 
امور درس��ی فرزندانم به مس��ایل روحی و روانی آن ها نیز دقت فراوانی دارم. مرتب 
کت��اب و مق��االت علمی می خوانم تا خودم را به روز کن��م و از قافله دانش های روز  
عقب نمانم. می گوید ش��ب ها وقتی همسرم خس��ته از کار طبابت به منزل می آید 

باید حواسم به او نیز باشد. 
اما مهس��ا با پنج فرزند پس��ر در حال��ی زندگی اش را می گذراند که 3 س��ال پیش 
همس��رش را از دست داده و مانده با کوله باری از قرض و بدهی. وی می گوید خدا 
را شکر می کنم که فرزندانم سالم و صالح هستند. چند سالی است هم برایشان پدر 
هس��تم هم مادر. هم در خارج از خانه با ده ها نفر باید س��ر و کله بزنم و هم درخانه 
نقش پدر و مادر را برای فرزندانم ایفا کنم. واقعاً س��خت اس��ت ولی تالش می کنم 
از عهده اش برآیم. او که تمام فرزندانش پس��ر هس��تند می گوی��د: اگر دختر بودند 

راحت تر بودم ولی االن هم شکر می کنم و با خواسته هایشان کنار آمده ام.
به رغم صحبت های اشخاص باال که بنا به آنچه گفتند سعی می کنند خود از عهده 
مش��کالت خانه داری برآیند هس��تند زنان خانه دار زیادی ک��ه دغدغه های فراوانی 
دارند. زنانی که مس��ئولیت مدیریت خانه،  انجام کارهای خانه و مراقبت از فرزندان 
را به عهده می گیرند. اما مش��کل کمبود درآمد همسران ش��ان را تحمل می کنند. با 
نق زدن های ش��ان کنار می آیند و به قولی سر سازش دارند تا زندگی شان دچار فراز 

و نشیب نشود.
ای��ن مطل��ب را همین جا به پایان می برم با این امید که ق��در زنان خانه دار را که با 
تحّمل تمام مش��کالت خانه داری می کنند تا رضایت همسر و فرزندان شان را جلب 

کنند بیش از پیش بدانیم. ■
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به بهانه هشتم مارس روز جهانی زنان 

 نویسندگانی
 از جنس زن
 زنان استان کرمان نیز نه تنها از قافله نویسندگان زن
 در ایران عقب نیستند که در پاره ای جهات سرآمدند.
 به عنوان نمونه هنوز هیچ زنی در ایران و فراتر از ایران نتوانسته 
به جایگاهی که طاهره صفارزاده
 به خود اختصاص داد دست پیدا کند

قدر و منزلت 
زنان خانه دار

را  بدانیم

 ■ ■
زن ها درواقع با 

ارتباط مستقیم و 
مؤثر با سایر اعضای 

خانواده که ارتباط 
بیشتری با جامعه 
دارند جریان ساز 

و هدایت کننده ی 
اصلی امور هستند. 
اگر به این ها تالش 

برای تربیت و 
آموزش فرزندان را 
نیز اضافه کنیم به 

این نتیجه می رسیم 
که زنان خانه دار 

بیکار محسوب نشده 
بلکه جزو افرادی به 
حساب می آیند که 

بیشتر زمان را صرف 
کار و اداره امور منزل 

می کنند
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 ■ ■
قبل از عملیات 

کربالی 5، شبی داخل 
سنگر نشسته بودیم و 

با هم صحبت می کردیم 
که گفت: تیر به اینجای 

من خواهد خورد 
و انگشتش را روی 

پیشانی اش گذاشت 
و همین طور هم شد 
و بی سیم های لشکر 
ثارا... تا پایان جنگ 

دیگر صدای دلنشین 
و ارزشمند و پرمعرفت 

میرحسینی، 
قائم مقام شجاع لشکر

را نشنیدند

■ کتاب هجوم به تهاجم
ای��ن کت��اب اتفاق��ات بع��د از 
آزادس��ازی بس��تان را روای��ت 
می کند. در این کتاب، س��ردار سرلشکر 
س��لیمانی ش��رح می ده��د که ب��ا چه 
 انگی��زه ای تیپ ث��ارا... را تش��کیل داد و 
چگونه در نبرد دش��ت عب��اس، منطقه 
کمر س��رخ و ارتفاعات 202 را از چنگ 
دشمن بیرون آورد. در کنار مقدمه، 17 
فصل دیگر ش��اکله این کتاب را تشکیل 
می دهن��د ک��ه عناوینی مانند »قاس��م 
س��لیمانی در خط پدافندی«، »تشکیل 
تیپ ث��ارا...«، »مأموریت و شناس��ایی«، 
»حمله در شب سال نو«، »پیروزی« و... 

دیده می شوند.
جذاب تری��ن  و  مهم تری��ن  از  یک��ی 
ویژگی های این کتاب اطالعات گاه دست 
 اولی اس��ت که به مخاطب داده می شود. 
ای��ن بخ��ش را بخوانی��د و از خودت��ان 
بپرس��ید که چقدر از این داده ها را پیش 
از این می دانس��تید. »قاسم سلیمانی از 
عشایر طایفه س��لیمانی است. به روایت 
تاریخ جد سلیمانی ها، امیر محبت، فرزند 
امیر کمال از عش��ایر خمسه فارس و از 
س��رداران سپاه نادرشاه افشار بود. متولد 
س��ال 1۳۳7 )تاریخ شناسنامه 1۳۳۵( 
قن��ات ملک از توابع باف��ت. وی ابتدا در 
س��ازمان آب کار می کرد. تابس��تان ۵8 
عضو سپاه کرمان شد و به دلیل آمادگی 
جس��مانی که در اثر ورزش پرورش  اندام 
به دس��ت آورده بود، عضو واحد آموزش 
و مرب��ی پادگان آموزش��ی قدس کرمان 
ش��د. او اولین ب��ار به هن��گام آموزش بر 
اثر تیراندازی س��هوی یک��ی از نیروهای 
آموزشی مجروح شد. سپس در عملیات 
کرخه کور، از ناحیه دس��ت جراحت دید. 
در عملی��ات طریق الق��دس، فرمانده دو 
گردان از رزمندگان کرمانی بود که شب 
اول عملیات بر اثر شلیک خمپاره دشمن 
به ش��دت صدمه دید. ابتدا به بیمارستان 

نادری اهواز و پس از آن به بیمارس��تان 
قائم مشهد منتقل شد. هنوز کاماًل بهبود 
نیافت��ه بود ک��ه به جبهه و نزد حس��ن 
باق��ری ک��ه در عملی��ات طریق القدس 
با وی آش��نا ش��ده بود، برگشت. باقری 
او را به جبهه ش��وش فرس��تاد. مدتی با 
عن��وان معاون مس��ئول خ��ط در جبهه 
شوش ماند. همزمان با تشکیل تیپ های 
جدید س��پاه، باق��ری وی را به مقر گلف 
فراخواند. خط��ی در ارتفاعات چاه نفت 
تحویل س��لیمانی ش��د تا به اتفاق دیگر 
رزمندگان کرمانی عملیات فتح المبین را 
در جبهه دشت عباس انجام دهد.« مبداء 
تاریخی این کتاب بعد از ظهر سه ش��نبه 
17 آذرماه س��ال 1۳60 اس��ت که بعد 
از نب��رد طریق القدس، اف��راد باقی مانده 
از گردان ه��ای ش��هید س��لیمانی، اهواز 
را به س��وی کرمان ترک کردند. ش��هید 
سلیمانی که در نخستین ساعات عملیات 
طریق القدس به ش��ّدت مجروح شده بود 
پس از بهبودی نسبی و در حالی که هنوز 
تا س��المت کامل فاصله زیادی داش��ته، 

دی ماه سال60 به اهواز برگشت. 

■ دیدار با حسن باقری
شهید س��لیمانی در این کتاب ماجرای 
حضورش در گلف و دیدارش با ش��هید 
حس��ن باقری را این گون��ه روایت کرده 
اس��ت: »آمدم گلف نزد حس��ن)باقری( 
و گفت��م می خواهم توی جبه��ه بمانم. 
نمی خواه��م برگ��ردم کرمان. پرس��ید: 
»می خواه��ی چ��ه کار کن��ی؟« گفتم: 
نمی کن��د. ه��رکاری ک��ه در  »فرق��ی 
توانم باش��د انجام می دهم.« ایش��ان مرا 
فرس��تاد ب��ه جبهه ش��وش. آن وقت هم 
فرمانده جبهه ش��وش مرتض��ی قربانی 
ب��ود. مرتضی جبه��ه را آم��اده می کرد 
برای عملیات فتح المبی��ن که البته من 
ای��ن را نمی دانس��تم. در هر ح��ال آنجا 
به عنوان جانش��ین مس��ئول خط شروع 

به کار کردیم. ب��رادری به نام »اکبری«، 
مس��ئول خط بود و من جانش��ین آقای 
اکبری معرفی شدم.« گفتنی است قاسم 
سلیمانی تا اوایل بهمن سال 60 در خط 

شوش مانده است. 

■  واگذاری محور عملیاتی چاه نفت
شهید حس��ن باقری، محور عملیاتی چاه 
نفت را به شهید س��لیمانی واگذار و وی 
را مأمور می کند ک��ه همراه با رزمندگان 
کرمانی در جبهه دش��ت عباس با دشمن 
نبرد کند. ش��هید س��لیمانی ماجرای آن 
روز را این گونه ش��رح داده است: »آن روز 
نتوانس��تم دقیق تشخیص بدهم که چاه 
نفت کجاس��ت. درست یادم هست، برادر 
رشید دقیقاً دستش توی جیب اورکتش 
بود. چرخید به سمت ارتفاع و گفت: »آن 
ارتف��اع را می بینی؟« گفتم: »بله.« گفت: 
»این چاه نفت اس��ت. برو آنجا را تحویل 
بگیر.« البته من »س��نگ بهرام« را دیدم 
ن��ه چاه نف��ت را؛ چون خیل��ی ارتفاعات 
ش��بیه هم بود. ناهار را نزد بچه های تیپ 
امام حسین)علیه الّسالم( خوردیم... بعد از 
ناهار با یکی از ماشین های بین راهی رفتم 
و از نزدی��ک چاه نفت را دیدم. در هر حال 
جبهه دش��ت عباس به من واگذار شد و 
جبهه شاوریه به احمد متوسلیان و جبهه 
عین خوش به حسین خرازی و این جبهه 
تا مقابل ش��وش تقریباً بین 6 تا 7 نفر از 
بچه هایی که تقریباً جوان بودند و بین 21 
تا 2۳ سال س��ن داشتند، تقسیم شد...« 
یکی از بخش های مهم و قابل استناد این 
کتاب، بخش پایان��ی این کتاب با عنوان 
اسناد و ضمائم است. نقشه ها، عکس ها و 
دستنویس هایی از دوران ابتدایی جنگ و 
سردار قاسم سلیمانی در این بخش دیده 
می ش��وند که خواندنی و دیدنی هستند. 
کت��اب اول را می توان متعلق به عملیات 

فتح المبین دانست. 

■  نبرد سّید جابر
براس��اس آنچه عباس میرزایی در مقدمه 
کتاب »نبرد سّیدجابر« آورده است، »این 
مجموع��ه دوره ای از فرمانده��ی س��ردار 
سلیمانی بر تیپ ثارا... را روایت می کند که 
او را برای حضور در عملیات بیت المقدس 
از دوکوهه به دارخوین و سپس حمیدیه 
آورد و در نبردی سخت و نابرابر در جبهه 
کرخه کور، لشکرهای ۵ مکانیزه و 6 زرهی 
دش��من را زمین گیر کرد ت��ا قرارگاه های 
فتح و نصر، فارغ از رویارویی با تانک های 
این دو لش��کر قدرتمن��د، از کارون عبور 
کنند. همچنین شرح می دهد رزمندگان 
تی��پ ث��ارا... چگون��ه تحت ام��ر وی، در 
آوردگاه کوش��ک، تانک های عراقی را به 
آتش کش��یدند. پایه و اس��اس این کتاب 
نیز از اس��ناد م��دارک و نواره��ای مرکز 
اسناد و تحقیقات س��پاه و تاریخ شفاهی 
سردار حاج قاسم س��لیمانی و فرماندهان 
و رزمندگان حاض��ر در خطوط پدافندی 
و عملیات هاس��ت. کتاب نبرد سید جابر، 

در 1۳ فصل نگاشته ش��ده و فصل هایی 
مانند »پ��س از فتح المبین«، »س��ازمان 
رزم تی��پ ث��ارا...«، »نب��رد در ش��ب«، 
»عملیات کوشک«و... فاصله سه ماهه بین 
اردیبهش��ت تا تیر س��ال 1۳60 را روایت 
می کن��د. دو بخش پایانی کتاب به منابع 
و اس��ناد و ضمایم و تصاویر لشکر ثارا... و 
دیگر رزمنده ها اختصاص داده شده است. 

■  تغییر مأموریت
تیپ ثارا... ابت��دا قرار بود تحت امر یکی 
از قرارگاه ه��ای نصر یا فتح برای عبور از 
کارون آماده ش��ود. شهید سلیمانی پس 
از دریافت دستور ش��فاهی از فرماندهی 
و  امکان��ات  رزمن��دگان،  س��پاه،  کل 
تجهیزات تیپ را به دارخوین)روس��تایی 
در 48کیلومتری ش��مال آبادان( برد، اما 
چن��د روز بعد مأموریت تیپ تغییر کرد. 
شهید سلیمانی درباره این تغییر چنین 
گفته است: »بعد از عملیات فتح المبین 
ب��ا پیروزی هایی که به هّمت ش��هدا و با 
کمک برادران که بیشترشان در اینجا و 
در خط هس��تند به دست آمد، مأموریت 
دیگری به تیپ داده ش��د که اول محل 
مأموریت تیپ ث��ارا... دارخوین بود. بعد 
از انج��ام مأموری��ت فتح المبی��ن به ما 
ابالغ ش��د که برویم در جبهه دارخوین 
مستقر ش��ویم و کار شناسایی منطقه را 
ش��روع کنیم. یک هفته بع��د مأموریت 
جبهه دارخوین لغو ش��د و ابالغ شد که 
بیاییم در لشکر قدس مستقر شویم و از 
طریق محور حمیدیه شروع به شناسایی 

کنیم.« 

■  عقب نشینی دشمن
در روز هجدهم اردیبهش��ت س��ال 61، 
دش��من مواضع خود را در مناطق طراح، 
س��یدجابر و فرس��یه تخلی��ه می کند و 
ب��ا قطع تماس با ق��رارگاه قدس به یک 
می زند. دس��ت  اختیاری  عقب نش��ینی 

ش��هید س��لیمانی ماجراهای آن روز را 
این گونه تعریف می کند: »متوجه شدیم 
که دش��من فرار کرده. خبر را س��ریع به 
قرارگاه منتقل کردیم و وارد خط شدیم. 
دنبال دش��من به س��مت جاده آسفالت 
افتادیم. تقریباً از س��مت ش��مال، اولین 
ماشینی که روی جاده آسفالت از سمت 
اه��واز به س��مت برادرانی که از س��مت 
دارخوین آمده بودن��د رفت، من بودم و 
برادرمان آقای بشردوس��ت که امروز در 
س��پاه مشغول خدمت اس��ت در تعقیب 
دشمن رفتیم که دش��من را پیدا کنیم 
و بدانیم دش��من کجاس��ت. من و آقای 
پوریان��ی و راج��ی، مس��ئول اطالعات و 
تعداد زیادی از بچه ها با یک استیش��ن 
و یک جیپ رفتیم به س��مت دشمن تا 
دشمن را پیدا کنیم. مرز برای ما توجیه 
نبود و ب��رای اولین بار رفتیم که به خط 
مرزی رسیدیم. عالئم مرزی را از نزدیک 
دیدیم و روی تپه ای بین مرز خودمان و 
مرز عراقی ها ب��ه همراه یکی از بچه ها با 
جیپ ایس��تاده بودم. ما مرز بین الملل را 

برای اولین بار بود که می دیدیم.« 

■  عملیات کوشک
بع��د از دفع نخس��تین تک دش��من، به 
دس��تور قاسم س��لیمانی دس��تگاه های 

سنگین مهندسی وارد منطقه شدند و به 
س��رعت خاکریز تدافعی رزمندگان تیپ 
ثارا... و تیپ ۵8 ذوالفقار را ترمیم کردند. 
س��اعت پنج بامداد روز 2۹ اردیبهش��ت 
1۳61، آتش سنگین دشمن روی مواضع 
خودی ش��روع شد و با روشن شدن هوا، 
صف طویلی از تانک های عراقی در دشت 
نمایان ش��دند و به س��وی خاکریز تازه 
ترمیم ش��ده حرکت کردند. محمدعلی 
جعفری درباره آن روز گفته است: »پس 
از آنکه س��ه روز قبل دشمن یک پاتکی 
زد و در آنجا موفق نشد، یک طرح دیگر 
ریخت چون دید برادران مقاومت کردن، 
دست به حمله زد و طرح دیگری ریخت 
ت��ا آنکه آمد خ��ودش را آماده کنه برای 
پات��ک دوم، برادرهای م��ا واقعاً فعالیت 
کردن��د، برادرهای جهاد س��ازندگی ما، 
گروه مهندسی تیپ ثارا... به صورتی که 
دشمن می خواست نیروی جدید بیاره و 
وارد عمل کنه، به حس��اب وقت احتیاج 
داشت. در این یکی دو روزه برادران واقعاً 
فعالیت کردن. یک خاکریز کشیدن جلو 
و خاکریز را محکم کردند و س��نگرهای 
محکمی ایجاد کردند و در سمت راست 
جاده دژ که در آنجا خاک ریزی نبود، در 
آنجا خاکریزی زدن و آنجا را سنگربندی 
کردن. برادران همان جا بودند تا موقعی 
ک��ه آن ها پات��ک زدن و در ای��ن پاتک 
دوب��اره می خواس��تن دژ را بگیرن. واقعاً 
ب��ه آن صورتی که دیدند ب��رادران دارند 
مقاوم��ت می کنن��د، احتیاج ب��ه نیروی 
بیش��تری دارند، پی بردن��د که با نیروی 

زرهی بیشتری وارد عمل شوند...« 

این کتاب هرچند یک دوره زمانی س��ه 
ماهه را روایت می کند اما حجم اتفاقاتی 
که در این بازه زمانی می افتد آنقدر زیاد 
و س��رعت تحوالت آنقدر تند اس��ت که 
۳60 صفحه برای بیانش اختصاص یافته 
است. گفته می ش��ود یکی از دالیلی که 
عناوین بعدی این مجموعه منتشر نشد 
رضایت ش��هید س��لیمانی از آن ها بود. 
ش��هید س��لیمانی معتقد بود که در این 
دو کتاب از او س��تایش شده و عالقه ای 
نداش��ت که ای��ن روند ادام��ه یابد. حاال 
باید منتظر ماند و دید که عناوین بعدی 
که آماده هم هس��تند چه زمانی منتشر 
خواهند شد. در پشت جلد این کتاب این 
نقل قول از شهید قاس��م سلیمانی آمده 
اس��ت: »همچنین افرادی داشتیم که با 
س��ر و جان کار کردند. خوب بعضی ها با 
س��ر و جان کار کردند ولی واقعاً خسته 
ش��دند. برادرمون تجلی ه��م خیلی کار 
کرد. خیلی زحمت کشید. ایشون گفت 
آقا خس��ته ش��دم. احتیاج به استراحت 
دارم. ما قبول می کنیم. همه شما خسته 
ش��دید. واقعاً این را قبول دارم. به حدی 
رس��یده که خودم هم بریده ام ولی االن 
در حالتی هستیم که اگر پدرم هم بمیرد 
نمی روم. اگر مادرم هم بمیرد نمی روم.« 
کتاب های دیگر ای��ن مجموعه عبارتند 
از: ورود ممن��وع )عملی��ات رمض��ان(، 
توقف در رمل )والفجر مقدماتی(،آرامش 
در حضور دش��من )والفجر یک(، ش��ب 
نشینی در قالویزان)والفجر ۳(، شب های 
بزرگ��راه  پرماج��را )خیب��ر، میم��ک(، 
ش��رق دجل��ه )ب��در(، جن��گ تمام عیار 
حاج قاس��م )والفج��ر 8(، نب��رد تکلیفی 
حاج قاس��م )کرب��الی ی��ک(، بص��ره در 
تیررس )کربالی ۵(، جایی برای رسیدن 
)کربالی 10، نصر4(، مأموریت غیرممکن 
)والفجر 10(، مالقات با سنگر نشینان آن 

سوی خط )بیت المقدس 7، مرصاد( و... 

■ »جستاری در خاطرات حاج قاسم« 
علی اکب��ر  »حاج قاس��م«تألیف  کت��اب 
مزدآب��ادی فقط ش��امل خاطراتی کوتاه 
از حضور ش��هید حاج قاسم سلیمانی در 
هشت سال دفاع مقدس است. گردآورنده 
ای��ن کتاب در مقدمه آورده اس��ت: »این 
کتاب بنا نداشته به جز خاطرات سال های 
دفاع مقدس وارد مقطع دیگری از حیات 
جهادی ایشان شود. حاج قاسم سلیمانی 
در زم��ان هش��ت س��ال دف��اع مقدس، 
همرزم خاک��ی و بی ادع��ای حاج همت، 
مهدی باکری و علی هاشمی بود. غربی ها 
خصوص��اً یانکی ها درس��ت همین چهره 
حاج قاسم را نمی شناس��ند و از همین رو 
فرزند کویر برایش��ان مرموز و رعب انگیز 
اس��ت.« آنچه می خوانی��د بخش هایی از 
کتاب »حاج قاسم«، جستاری در خاطرات 

حاج قاسم سلیمانی است.

■ شیرین ترین عملیات
من ش��وق و عالقه زیادی ب��ه طرح ها و 

مسائل نظامی داشتم و عالقه مند حضور 
در جبهه بودم و درس��ت به دلیل همین 
عالقه بود که با ی��ک مأموریت 1۵روزه 
وارد جبهه ش��دم و دیگ��ر تا آخر جنگ 
بازنگش��تم. بهترین عملیاتی که در آن 
ش��رکت کردم، فتح المبین ب��ود که آن 
زم��ان برای اولین بار به ما مأموریت داده 
ش��د که تیپ تش��کیل بدهیم و من که 
مجروح ه��م بودم، معاون��ت فرماندهی 
محور در جبهه شوش و دشت عباس را به 
عهده گرفتم. این عملیات از نظر بازدهی 
برای من بس��یار ش��یرین و خاطره انگیز 
اس��ت، زیرا با اینکه از نظر سالح بسیار 
در مضیقه بودیم، اما به هّمت رزمندگان 
اسالم توانس��تیم حدود ۳000 عراقی را 
به اسارت درآوریم. عملیات والفجر8 نیز 
گذشته از پیروزی ای که به دنبال داشت، 
از لحاظ آماده س��ازی و سختی هایی که 
بچه ها متحمل ش��دند، بسیار لذتبخش 
ب��ود. در این عملیات نقش اساس��ی به 

لشکر ثارا... کرمان داده شده بود. 

■ سخت ترین لحظه جنگ
س��خت ترین لحظه ها برای کس��انی که 
مس��ئولیتی در جنگ داشتند، لحظه ای 
بود ک��ه هم رزمان یا دوس��تان آن ها به 
ش��هادت می رس��یدند و ای��ن امر وقتی 
ش��دت می یافت که آن شهید سعید به 
عنوان پایه و س��تونی برای جنگ مطرح 
بود. هنگامی که حس��ن باقری و مجید 
بقایی به ش��هادت رس��یدند احس��اس 
ک��ردم نقصی در جنگ ب��ه وجود آمده 
است. ش��هید باقری، بهشتی جبهه بود 
و کس��انی امثال او، اهرم هایی در دست 
فرمانده��ان جنگ برای حل مش��کالت 
و رفع فش��ارهای دش��من بودند. بعضی 
مواق��ع ش��هادت یک��ی از فرمانده��ان 
ب��ه اندازه ش��هادت یک گ��ردان در من 
اث��ر می گذاش��ت. ش��هید حاج یون��س 
زنگی آبادی از این گونه افراد بود که امید 
لشکر ثارا... محسوب می شد. او همیشه 
مشتاق سخت ترین کارها در جبهه بود. 

عملی�ات  در  ش�هادت  آرزوی   ■
کربالی 5

قاسم میرحس��ینی قائم لشکر 41 ثارا... 
ب��ود. او ط��ی عملی��ات کرب��الی ۵ در 

س��ال 1۳6۵ در منطقه عملیاتی 
ش��لمچه به فیض شهادت 

نائل آمد. ش��هید قاسم 
س��لیمانی در مورد او 

گفته است: »خدا را 
که  می گیرم  شاهد 
هیچ  وقت در چهره 
میرحسینی  شهید 

س��خت ترین  در 
شرایط، هراسی ندیدم. 

ان��گار در وج��ود این مرد 
چیزی به عنوان ترس، دلهره 

و تردی��د وجود نداش��ت. اگر 
در محاص��ره ب��ود همان طور 
در  ک��ه  می ک��رد  صحب��ت 

اردوگاه صحب��ت می کرد. 
درحالی که رگبار گلوله 
از همه طرف می بارید 
و همه خودش��ان را 
در پناهگاه ها پنهان 
مانند  می کردن��د، 
یا  پشت س��نگری 
تپه خاکی که تیر 

نخورند، اما این شهید عالیقدر می ایستاد 
و م��ا همه م��ات و مبهوت ح��رکات او 
می ش��دیم. نگاه می کردم ایشان را مثل 
کسانی که در جنگ های قدیمی جلوی 
دشمن رجز می خواندند، بچه ها را بسیج 
می کرد، حرک��ت می داد و در آن صحنه 
ش��وخی می ک��رد.« »قب��ل از عملیات 
کربالی ۵، ش��بی داخل س��نگر نشسته 
بودیم و ب��ا هم صحب��ت می کردیم که 
گفت: تیر به اینج��ای من خواهد خورد 
و انگش��تش را روی پیشانی اش گذاشت 
و همین طور هم شد و بی سیم های لشکر 
ثارا... تا پایان جنگ دیگر صدای دلنشین 
و ارزش��مند و پرمعرفت میرحس��ینی را 
نش��نیدند. البته من نمی توانس��تم باور 
کن��م. در مقطع اول ه��م بچه ها به من 
نگفتن��د و این خب��ر را خیلی با احتیاط 
به من دادن��د. هیچ وقت خبر ش��هادت 
ایش��ان را از یاد نمی برم. من در دو، سه 
عملیات واقع��اً از خدا می خواس��تم که 
پایان عمر من همین مقطع باشد؛ یکی 
همین عملی��ات کربالی ۵ بود. خصوصاً 
وقتی خبر شهادت شهید میرحسینی را 

شنیدم.« 

■ حسن، حسین و احمد
چند نفر در جمع ما بودند که نقش مربی 
داش��تند. نه به معنای مربی نظامی که 
آم��وزش نظامی بده��د،  جامع تر از این 
حرف ها و در هر جلسه که اینها نبودند، 
نقص بود و وقتی که بعضی هاشان شهید 
شدند، این نقص تا آخر جنگ باقی ماند. 
این س��ه نفر که نقش مربی را داشتند، 
حس��ن باقری، حس��ین خرازی و احمد 
کاظمی بودند. اگر همه ما می نشس��تیم 
در جن��گ حرف می زدیم، تصمیم گیری 
می کردیم، س��کوت اینها حتم��اً امکان 
تصمیم گیری را مش��کل می کرد، حرف 
آخ��ر را می زدند. اگر مخالفت می کردند 
با عملیات��ی، حتماً یک مس��اله و دلیل 
داشت و اگر اصرار می کردند، همین طور 
بود. م��ا در 10 عملیات ب��زرگ جنگ، 
یعنی عملیات ثامن االئمه، طریق القدس، 
بدر، خیبر،  بیت المق��دس،  فتح المبین، 
والفجر 8، کربالی ۵، والفجر 10، در هر 
10 عملی��ات بزرگ جن��گ،  6 عملیات 
ناجی  محورش احمد بود. در ثامن االئمه 
ایستاد تا دشمن آبادان را نگرفت. 
ب��رای شکس��ت محاص��ره 
آبادان، احمد و حسین 
دو مح��ور اصل��ی و 
اساسی بودند. ■

درباره مجموعه کتاب هایی که پیرامون فرمانده دل ها نوشته شده است

روزی روزگاری قاسم سلیمانی 
■ ■ سّیدمهدی موسوی تبار

■ روزنامه نگار

خواندن کتاب هایی به روایت یا درباره س�ردار شهید حاج قاسم سلیمانی حاال 
مزه و عطر دیگری دارد. باید واژه هایش نه فقط به قصد لّذت که همراه با عبرت 
خوانده شود. یاد بگیریم از چیزهایی که گفته و مهم تر از آن عمل شده است. 
مجموعه 16 جلدی »روزی روزگاری قاس�م س�لیمانی« که تاکنون دو جلد آن 

توزیع شده، یکی از آن منابع گرانسنگ شناخت شهید سلیمانی است. 
هدف از تهیه و انتش�ار این مجموعه طبق گفته دست اندرکارانش نشان دادن 
چگونگی هدایت نیروهای تحت امر ش�هید س�لیمانی در می�دان جنگ و در 
سخت ترین شرایط است.در این کتاب ها می خوانیم که چگونه این فرمانده جوان 
در نبود همکاری مس�ئوالن منطقه، تیپ درجه دومی را به لشکری قدرتمند و 
خط شکن تبدیل کرده و چگونه رزمندگان ثارا... را از خطوط مستحکم دفاعی 
دش�من در تمام جبهه ها و در جبهه شرق بصره عبور داده است و درنهایت به 
این پرس�ش پاسخ می دهد چرا افراد لش�کرش، پس از 30 سال هنوز مرید او 
بودند و تا پای جان بر س�ر پیمان شان ایس�تادند.آن   طور که عباس میرزایی، 
مصاحبه کننده و تدوین گر این مجموعه در مقدمه کتاب آورده،  مراحل مختلف 
تحقیق، مصاحبه، تدوین، تهیه مدارک و اسناد کتاب های آماده چاپ مجموعه 

»روزی روزگاری قاسم سلیمانی« 12 سال طول کشیده است. 
جلسات تاریخ شفاهی ش�هید سلیمانی طبق گفته میرزایی از زمستان 91 در 
تهران آغاز ش�د و تا زمستان سال بعد ادامه داش�ته است. در این جلسات به 
مناس�بت موضوع بحث، رئیس ستاد، معاون عملیاتی فرماندهی و تنی چند از 
فرمانده گردان ها نیز حضور داشتند. تاکنون دو کتاب »هجوم به تهاجم« شامل 
دوره زمانی بهمن 1360 تا اردیبهشت 1361 و »نبرد سید جابر« مربوط به دوره 

تاریخی اردیبهشت 1361 تا تیر1361 توزیع شده است. 



رضا سیوند 
 

■ پای علی ح�اج اکبری چگونه به 
سینما باز شد؟

قب��ل از اینکه بخواهم در  س��ینما کار 
کنم در دوران مدرسه می اومدم فیلم می دیدم و 
کاًل به س��ینما عالقه داشتم، اما در سال 1351 
که دیپلم گرفتم با توجه به آشنایی که با مرحوم 
اوستا محمود ذکری داشتم بهش درخواست کار 
دادم. بن��ده خدا قبول کرد و اومدم گیش��ه دار 

شدم. 
■ گیشه داری کار سختی نبود؟

هیچ کاری ساده نیست. گیشه هم خیلی حوصله 
می خواست. با انواع آدم ها روبرو می شدی. 

 ■ قیمت بلیط چقدر بود آن زمان؟
10 ری��ال، 15 ریال و 25 ریال. 10 ریال مربوط 
به صندلی های جلو ب��ود. 15 ریال صندلی های 
وس��ط و 25 ریال صندلی های آخر س��الن. آن 
موقع چون فیلم ها اکثراً سیاه و سفید بود بیشتر 

صندلی های عقب را انتخاب می کردند. 
■ چند سانس در روز نمایش داشتین؟

2 سانس عصرها داش��تیم. البته روزهای جمعه 
و روزه��ای تعطیل طرف صب��ح هم فیلم پخش 

می شد. 
■ سالن سینما به همین شکل بود؟

نه این ج��ور نبود. خ��دا بیامرز محم��ود ذکری 
شریک داشت سینما همه اش مال خودش نبود. 
تقریباً فکر کنم س��ال های 51 یا 52 س��ینما را 
از ش��ریک هاش خرید و خودش مالک ش��د. آن 
اوایل همین س��الن انتظار یک س��الن 80 نفری 
بود که زمس��تو ن ها فیلم پخش می کردیم. ولی 
یک س��ینمای روب��ازی بود کنار همین س��الن 
که االن ش��ده دفتر پیش��خوان، کتاب فروش��ی 
بود. تابس��تان ها فیلم پخش می کرد و اکثراً هم 
فیلم های خارجی وسترن بود. بعداً همین سالن 
بزرگی س��اخته ش��د، چون دیگه کولر و بخاری 
داش��ت نیازی به سینما تابس��تونی نبود و اونها 

جمع شدن. 
■ فیلم ها را چه جوری تهیه می کردین؟

فیلم ه��ا بعد از حدود 6 ماه که از اکرانش��ان در 
تهران می گذش��ت به کرمان می رسیدند بعد ما 
می رفتیم سینما پارامونت پیش آقای شهریاری 

به مدت یک ماه فیلم کرایه می کردیم.
■ کرایه ها چطور بود؟

کرای��ه فیلم رنگی ماهانه 150 تومان بود و فیلم 
س��یاه س��فید 100 تومان...!)صد ت��ا یک تومان 
امروز یعن��ی هزارریال( بع��د می اومدیم چند تا 
تابلو تو ش��هر بودند یکی در بازار، یکی چهارراه 
اش��کذری یه چند ت��ا دیگه بودند خ��دا بیامرز 
عباس��یان تبلیغ فیلم جدید می نوشت می رفتیم 

رو تابلوها چس��ب س��ریش می زدیم و اینجوری 
هم اطالع رس��انی می کردیم که مثاًل فالن فیلم 

جدید را آورده ایم...
■ کدام فیلم ها بیشترین فروش را داشتند؟

دوره دوره فیلمفارسی ها بود. قیصر، گنج قارون، 
دختر ش��اه پری��ون، فیلم های صم��د، فیلم های 
آغاسی، سلطان قلب ها. درکل هر بازیگر معروفی 
بود فروش هم خوب بود، ولی یادمه گنج قارون 
که فردین و تقی ظهوری بازی کرده بودند چند 

ماه روی پرده سینما بود. 
■ با توجه به ش�لوغی سینما آیا مشکالتی 

مثل نزاع بین تماشاگران دیده می شد؟
ن��ه اینجوری نب��ود، خیلی ه��ا از محمود ذکری 
حس��اب می بردند و هر ش��ب هم ی��ک مأمور از 

شهربانی در سینما بود. 
■ چه استفاده دیگری از سینما می شد؟

یه ع��ده از این هنرمن��دای نمایش روحوضی از  
تهران اینجا می اومدن که بهش��ون خواننده های 
الل��ه زاری می گفتن��د برنام��ه اج��را می کردند، 
که اس��تقبال ه��م بد نب��ود، ولی نه ب��ه اندازه 

کنسرت های امروز... 
■ از همکارای آن روز سینما کسی یادتون 

هست؟
بله مرحوم علی اس��فندیارپور که آپاراتچی بود. 
بعده��ا او رفت جایی س��رکار س��ّید علوی آمد 
آپاراتچی شد، سّید رسول رضوی هم کنترل چی 

بود، یادش بخیر... 
■ مثل اینکه کار حسابداری هم می کردید. 

وضعیت فروش چطور بود؟
 بلیط ه��ا نرخ ه��ای متفاوتی داش��تند، ما فقط 
پنج ش��نبه ها و جمعه ها فروش خوبی داش��تیم، 
سینما ماهی 600 یا 700 تومان درآمد داشت.  

■ اولین حقوقی گرفتی چقدر بود؟
س��ال 51 ح��دود 40 تومان. بعداً حقوقم ش��د 

100، 150 تومان.
■ گفته می ش�د س�ال 57 که انقالب ش�د 

سینما سیرجان هم دچار اتفاقاتی شد؟
انقالب که ش��د س��ینما با حکم دادگاه مصادره 
ش��د و در اختیار بنیاد مستضعفین قرار گرفت. 
خدابیام��رز ذکری خیلی پیگی��ری کرد تا اینکه 
چند س��ال بعد س��ینما را پس گرفت که دیگر 
چرخش نمی چرخید. ذکری س��ینما رو فروخت 

به شرکت فریکو که االنم بازسازی شده. 
■ ف�رق س�ینمای االن با س�ینمای قبل از 

انقالب چه بود؟
از نظر تجهیزات خیلی االن بهتر شده. یه زمانی 
دیواره��ا پ��ر از گونی کنفی بود گذاش��ته بودند 
گونی ه��ا رو که صدا عایق باش��د. پرده هم نبود 
فیلم رو دیوار گچی پخش می ش��د، کار کردن با 

آپارات خیلی سخت بود.
■ خاط�ره ای از آن زم�ان داری�د که برای 

خوانندگان جالب باشد؟
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خاط��رات ک��ه زیاد هس��تند ول��ی یاد بچه ه��ا بخیر 
اینج��ا روزگاری دور بر ه��م بودیم با خدا بیامرز علی 
اس��فندیارپور خیلی رفیق بودم، االنم بخاطر عشق به 
سینما بعد از 40 سال برگشتم دوباره گیشه دار شدم. 
■ از ماجرای ش�هید هادی که جلو سینما اتفاق 

افتاد چه در خاطر دارید؟
س��رباز ژاندارمری بود و س��ال 56 س��یرجان خدمت 
می کرد. هادی مهرآزاد با فرمانده اش که مدافع رژیم 
ش��اه بود درگیر میشه و بعد از شلیک به او با اسلحه 
فرار می کند میاد پارک جلو س��ینما خودش را میان 
درختان پارک پنهان می کند. وقتی محاصره میش��ه 
چند تا تی��ر از همونجا از البالی درختان به س��مت 

سینما شلیک می کند.  
■ شما شاهد ماجرا بودید؟

ن��ه من نبودم چون طرف صبح اتفاق افتاد و س��ینما 
تعطیل بود. یک همکاری داش��تیم که س��رایدار بود 
بنام مش حسین. بچه بم بود. تعریف می کرد که روز 
حادثه جلو س��ینما ایستاده بود و تیرها از کنارش رد 
شدند و پس از اصابت به شیشه سینما به دیوار داخل 

سالن خورده بودند. 
■ عاقبت آن اتفاق چه شد؟

از پایگاه دریایی خیلی مأم��ور آمد پارک را محاصره 
کردند. هادی در آن صحنه ش��هید شد. بعد از انقالب 

پارک را به نام همون خدا بیامرز گذاشتند. 
■ در آخ�ر چه آرزویی برای س�ینمای مملکت 

دارید؟
س��ینما یک ج��ای فرهنگی اس��ت امی��دوارم دیگه 
تعطیل نشه بتونه ادامه بده و آرزوی خوشبختی برای 

جوان ها دارم. ■

پرونده دستگیری و محاکمه 
روح ا... زم مدیرکانال آمدنیوز 
یکی از مهم ترین پرونده های 
قضایی سال 98 اس��ت. بازداشت غیر 
منتظره روح ا... زم که در یک عملیات 
فریب از س��وی سیستم های اطالعاتی 
ایران در مهرماه امسال صورت گرفت 
س��روصدای زیادی به پا کرد و آن روز 
به خبر اول رس��انه های ایران و جهان 
بدل ش��د. اما 4 ماه پس از دستگیری 
مدیر کانال آمد نیوز،  نخستین جلسه 
محاکم��ه وی در دادگاه انقالب تهران 
برگزار ش��د. در این جلسه به ریاست 
قاض��ی صلوات��ی،17 بن��د اتهامی در 
کیفرخواس��ت صادره برای روح ا... زم 

توسط نماینده دادستان قرائت شد.
وزیری در این جلس��ه گفت:» حسب 
محتوی��ات پرونده مته��م روح ا... زم 
فرزند محمدعلی با اسم مستعار نیما، 
متولد 5 مردادم��اه 57 صادره از ری، 
متأه��ل، دارای دو فرزند، فوق دیپلم، 
مدیر کانال معاند آمد نیوز، بازداشت و 
دارای یک فقره س��ابقه کیفری، دارای 
وکیل به وکالت آقای دبیر دریابیگی و 
دارای پرونده ش��خصیت که بر اساس 
آن، مشارالیه دارای سالمت جسمی و 
روحی است جلسه آن آغاز می شود«.

ام��ا وکیل��ی ک��ه وکالت ای��ن پرونده 
پرسروصدا را پذیرفته سیرجانی است. 
دبی��ر دریابیگ��ی متول��د س��یرجان، 
فارغ التحصی��ل حق��وق و عضو کانون 
وکالی کش��ور اس��ت. او سال هاس��ت 
در تهران اقام��ت دارد و وکالت صدها 
پرون��ده کوچک و بزرگ را در تهران و 

شهرستان ها بر عهده داشته است.  
دریابیگ��ی چن��دان خ��ود را در متن 
خبرها قرار نمی دهد و اصرار نگارستان 
هم ب��رای انج��ام یک مصاحب��ه با او 
بی نتیجه ماند. سال گذشته در همین 

روزه��ا مصاحبه نگارس��تان ب��ا نورا... 
عزیزمحمدی رئیس اسبق دادگستری 
س��یرجان که طی30 س��ال گذش��ته 
در تهران به عن��وان قاضی پرونده های 
جنجالی، بیش از سه هزار حکم اعدام 
ص��ادر کرده بود بازت��اب زیادی میان 

خوانندگان ما داشت. امسال نیز قصد 
داش��تیم با یکی از وکالی س��یرجانی 
مقیم تهران گفتگ��و کنیم که به رغم 
اصرار، دریابیگی به بهانه ش��لوغی کار 

زیر بار مصاحبه نرفت.
از پرون��ده های جنجال��ی دیگری که 

دبی��ر دریابیگ��ی وکال��ت تس��خیری 
آن را ب��ر عهده داش��ت پرونده متهم 
معروف محمد بیجه مربوط به حوادث 

پاکدشت ورامین در سال 83 بود. 
پرون��ده ای که در ش��عبه 74 کیفری 
اس��تان تهران رس��یدگی به آن ماه ها 
به طول انجامی��د. از دیگر پرونده های 
دریابیگ��ی می توان  پ��ر س��روصدای 
ب��ه پرونده دکت��ر احمدرض��ا جاللی 
پژوهش��گر ایرانی مقیم س��وئد اشاره 
کرد که س��ال 95 به اتهام جاسوس��ی 
دستگیر شد. آن زمان خانواده جاللی 
س��ه وکیل برای این پرون��ده  معرفی 
طباطبایی،  محمودعلی��زاده  کردن��د. 
اولین وکیل انتخاب��ی خانواده جاللی 
بود اما نتوانس��ت در این پرونده ورود 
کند. پس از وی زینب طاهری  دومین 
وکیل احمدرضا جاللی بود اما وکالت 
او ه��م پذیرفته نش��د تا اینک��ه دبیر 
دریابیگ��ی به عن��وان  س��ومین وکیل 
انتخاب��ی خانواده جاللی معرفی ش��د 
که بنا به گفته ی م��وکالن پرونده، او 
توانس��ت در جریان محت��وای پرونده 

قرار بگیرد.■

 ■ ■
فیلم ها بعد از حدود 

6 ماه که از اکرانشان 
در تهران می گذشت 
به کرمان می رسیدند 

بعد ما می رفتیم سینما 
پارامونت پیش آقای 

شهریاری به مدت 
یک ماه فیلم کرایه 

می کردیم.

 ■ ■
دبیر دریابیگی 

متولد سیرجان، 
فارغ التحصیل حقوق 
و عضو کانون وکالی 

کشور است. او 
سال هاست

 در تهران
 اقامت دارد و 

وکالت صدها پرونده 
کوچک و بزرگ را در 
تهران و شهرستان ها 
بر عهده داشته است

از ورود س�ینما به ایران حدود یکصد س�ال و از پیدایش سینما در سیرجان کمتر 
از شصت سال می گذرد. سینمای ایران در قبل از انقالب در تسّلط فیلمفارسی ها 
بود. فیلمفارس�ی اصطالحی بود که از 50 س�ال قبل در اوایل دهه 50 وارد ادبیات 
س�ینمای ایران ش�د و به آن دسته از فیلمهای عامه پس�ند اطالق می شد .گفته 
می ش�ود نمایش عمومی فیلم بصورت روباز در سیرجان توسط مرحوم کل میرزا 

مهدی پور در منزل جبیری در خیابان بازار اواسط دهه 30 برگزار می شده است.
ام�ا بنا ب�ه دالیلی نامعلوم در م�دت کوتاهی فعالیتش تعطیل می ش�ود اما طولی 
نمی کش�د مرحوم محم�ود ذک�ری در دهه 40  اولین و آخرین س�الن س�ینما را 
در س�یرجان بنی�ان می گذارد. در آن س�ال ها بدنه س�ینمای کش�ور در اختیار 
فیلمفارس�ی ها بود که توانس�ته بودند با داستان های ساده گیش�ه و فروش را در 
اختیار خود بگیرند. اوج استقبال از سینما در سیرجان مربوط به دهه 50  است که 
فیلمفارسی ها با هنرپیشگانی چون محمدعلی فردین، رضا بیک ایمانوردی، ایرج 
قادری، سعید راد، بهروز وثوقی، ناصر ملک مطیعی، منوچهر وثوق و کمدین هایی 

چون  تقی ظهوری، صمد، علی میری و... بر پرده سینما اکران می شدند. 
س�ینما جاوید س�یرجان اما پس از انقالب به  سینما قدس تغییر نام داد و کارکرد 
متفاوتی پیدا کرد.  آن روزگاران س�ینما و سینماداری یحتمل نوستالژی به همراه 
خود دارد که شنیدن آنها برای خیلی ها که از آن دوران خاطره دارند جالب است. 
این هفته فرصتی پیدا ش�د پای صحبت های علی حاج اکبری گیش�ه دار قدیمی 
سینما بنشینیم. کس�ی که درپانل گیشه س�ینما اولین نفری بود که عالقمندان 
س�ینما با او روبرو می ش�دند. مرد 71 س�اله ای که در این گفتگو خاطرات خوش 

سال های گذشته اش را مرور می کنیم. 

گفتگو با گیشه دار سینمای سیرجان
 در سال های دور 

سینما
در َید  فیلمفارسی ها 
بود

وکالت پرونده روح اله زم 
با یک سیرجانی است

| علی حاج  اکبری در جوانی |
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■ ■ فاطمه آبکار

◄ خانم کاظمی چه می کنید؟
ه��ر کاری که برای م��ردم و طبیعت از 

دستم بربیاد.
◄ نه واقعًا برای خوانندگان مان بگید؟ 

خ��وب، م��ن روزنامه ن��گار هس��تم و عالقه مند 
محیط زیس��ت. ه��ر کار که در ای��ن زمینه ها از 

دستم بربیاد انجام می دهم.  
◄ روزنامه نگاری را از کی شروع کردید؟

س��ال های 84 با نگارستان شروع کردم. در یک 
مقطع زمانی نبودم ول��ی از راه دور همچنان به 
همکاری ام با نگارستان ادامه دادم تا اینکه سال 

94 مجدد به نگارستان برگشتم. 
◄ درب�اره محیط زیس�ت و اینک�ه از کی 

شروع کردید توضیح می دهید؟ 

ببینی��د من از بچه گی دقیق��اً از وقتی کوچیک 
بودم حدود ابتدایی یادمه پدرو مادرم همیش��ه 
ب��ه ما یاد داده بودن که نباید زباله ها روی زمین 
ریخته بشن. بی دلیل درختی را نباید قطع کرد و 
حیوانی را آزار داد. یادمه بچه که بودیم تو حیاط 
خونه م��ون ک��ه خیلی هم بزرگ ب��ود کالغ ها و 
گنجشک ها روی درخت های حیاط لونه داشتن.
گاهی جوجه ی اونها ک��ه از لونه بیرون می افتاد 
بابام ی��ا مامانم اونها رو به لون��ه بر میگردوندن. 
هر چند نمی دونم ش��انس زنده موندن داش��تن 
ی��ا نه ول��ی مهم نفس کار بود ک��ه من از پدر و 
مادرم یاد گرفتم ب��ا پرندگان و حیوانات چگونه 
رفتار کنم. بزرگ تر که شدم به محیط زندگی و 
زیست اطراف عالقه ی شدیدی پیدا کردم. یادمه 
س��ال آخردبیرس��تان بودم ک��ه تحقیقی درباره 
آلودگی حاصله از سرب تو فاضالب، خون مردم 
و آب آش��امیدنی تبریز داشتم، تو دبیرستانمون 
دس��تگاه اس��پکتوفوتومتر ب��ود با این دس��تگاه 

تونس��تم این تحقیق رو انجام بدم به همراه یکی 
از همکالسی هام و بعدها که بچه دار شدم باز هم 
این عالقه بیش��تر شد. تو دوران ابتدایی دخترم 
با اون تو مدرسه ش��ون کارهای زیست محیطی 
زیادی انج��ام می دادیم و باالخره نمایش��گاهی 
ب��ه نام کاغذ ب��ازی در آذر ماه س��ال 1393 تو 
تبری��ز با کاغذه��ای دور ریختنی برگزار کردم و 
بع��د هم که به س��یرجان آمدم ای��ن فعالیت رو 
هدف دار و منظم با همکاری دوستانی که داشتم 
و به تدریج بیشتر ش��دند تحت عنوان »انجمن 

رفتگران طبیعت سیرجان« ادامه دادم.
◄ انجمن را خودتان تأسیس کردید؟

بله خیلی دنبالش رفتم تا مجوزش رو گرفتم.
◄ به کارهاتون که ماندگار شد در سیرجان 

در این زمینه اشاره می کنید؟ 
ببینید کمپینی ب��ود تحت عنوان درب بطری و 
خرید ویلچر که تو ایران از تبریز ش��روع ش��د و 
مردم درب های بطری روجمع و بعد از زیاد شدن 
فروخت��ه و ویلچر تهیه می کردن و به نیازمندان 
می دادند. ما حدود 4 س��ال پیش اومدیم و این 
ط��رح رو کمی پخته تر کردی��م. چون تمام مواد 
بازیافت��ی ارزش ف��روش دارن. دراین برنامه که 
تا االن هم ادام��ه داره تمام ضایعات بازیافتی از 
جمل��ه کاغذ،  بطری، پالس��تیک، فلز و هر آنچه  
را ک��ه قاب��ل بازیافت بود جم��ع آوری، فروش و 
صرف امور خیریه کردیم،  اون سال اونقدر طرح 
جال��ب بود که یه مطلب خیلی خوب در روزنامه 
همش��هری تهران چاپ ش��د و این رویه ای شد 
برای بقیه دوس��تان در شهرهای کشور که فقط 

بسنده به درب بطری نکنند. 
◄ گفتید س�ود فروش ضایعات صرف امور 

خیریه می شد. بیشتر توضیح می دهید؟  
از محل فروش این ضایعات با همکاری خیریه ی 
روزنه امید تا کنون تعداد زیادی ویلچر خریدیم 
و تحویل معلوالن ضایعه نخاعی دادیم. یا صرف 

خری��د کمک هزینه جهیزی��ه کردیم برای افراد 
نیازمند. یک خونه در کهن سیاه ساختیم، سبد 
کاال، درمان بیماری و صرف خیلی کارهای دیگه 

کردیم.
◄تم�ام کارهایی که گفتید از محل فروش 

ضایعات بود؟
ن��ه. ببینید مث��اًل تو یه برنامه اع��الم کردیم که 
می خواهی��م یک خانه در کهن س��یاه درس��ت 
کنیم. خیلی ه��ا ضایعات بازیافت��ی آوردن ولی 
ش��اید فقط یک بیس��تم پول خونه از اون محل 
تأمین ش��د بقیه رو یک س��ری خّیرین که با ما 
همکاری داشتند متقبل شدن ولی پایه و اساس 

کار بله همین ضایعات بود. 
◄چه برنامه های دیگری پیاده کردید؟

برنامه ه��ای متعددی داش��تیم و داریم از جمله 
پاکس��ازی، همایش ها، کارگاه های ورکش��اپ و 

خیلی برنامه های دیگه 
◄ ت�ا جای�ی ک�ه می دانیم یک س�ری از 
برنامه های شما  روتین شده و هر ساله اجرا 

می شود. توضیح بیشتری می دهید؟
برنامه هایی از قبیل همایش روز هوای پاک، روز 
جهانی بدون پالس��تیک، پاکس��ازی در روزهای 
عاش��ورا، تاس��وعا و اربعین، توزیع پالستیک در 
روزهای نیمه ش��عبان، درخ��ت کاری و روزهای 
مناس��بتی دیگ��ر و خیلی برنامه ه��ای دیگر که 
البته یک سری از برنامه های اسفندمان به خاطر 

ویروس جهانی کرونا تعطیل شد. 
◄ اگ�ر بخواهید به عدد بگویید س�رجمع 
چق�در برنام�ه زیس�ت محیط�ی تاکن�ون 

داشته اید؟
ت��ا حاال بیش از یکصد و بیس��ت برنامه مختلف 
به اتفاق دوس��تان عضو انجمن و همکاری مردم 

عزیزمان اجرا کرده ایم.
◄ راج�ع به همای�ش بچه های س�ندروم 
داون که برگزار ش�د توضیح می دهید؟ آن 

| برنامه پاک سازی مسیر عزاداران حسینی |

| آیین رونمایی از اولین کتاب مصور زیست محیطی کودک و نوجوان با عنوان» داستان های فرنود و فرهود« 
با حضور آقایان دکتر محمد درویش، مهندس کاظم نّجاریون و محمد بختیاری |

ای�ن روزها خیلی ها با نام مریم کاظمی آش�نایند. ش�هروند تبریزی که حاال سال هاس�ت در 
س�یرجان زندگ�ی می کند. روزنامه نگار و فعال محیط زیس�ت که پایه گ�ذار کارهای محیط 
زیس�تی زیادی در س�یرجان ش�ده اس�ت. از روزی که انجمن رفتگران طبیعت سیرجان را 
در س�ال 94 در سیرجان پایه گذاشت خیلی ها تش�ویق شدند انجمن های مشابهی با اهداف 

مشابه محیط زیستی در کنار آن تشکیل دهند. 
عاش�ق طبیعت اس�ت و دل نگران محیط زیست و زمین و روزی نیست برای پاک نگه داشتن 
آن با خیل اعضای انجمنش برنامه ای نداش�ته باش�د. او در عین حال فعالیت های اجتماعی 
دیگ�ری نی�ز در برنامه های خ�ود دارد. از روزنامه نگاری گرفته تا تالش برای رفع مش�کل از 
معلولی�ن ضایعه نخاعی، بچه های س�ندروم داون و کودکان اوتیس�م. کاظم�ی در عین حال 
هم�کاری با انجمن های خیری�ه را نیز فراموش نمی کند و از ه�ر فرصتی برای کمک به مردم 
اس�تفاده می برد. از مدت ها قبل به عنوان یک همکار قصد داشتم با این روزنامه نگار و فعال 
محیط زیس�ت گفتگو کنم که راضی نمی ش�د ولی س�رانجام با پادرمیانی سردبیر تن به این 

مصاحبه کوتاه داد. 
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برنامه خیلی در روحیه بچه های سندروم داون 
و خانواده های شان تأثیر مثبتی داشت.

بل��ه این برنامه را اولین ب��ار در تبریز اجرا کردیم که 
خیلی جواب داد. س��ال 93 هم در س��یرجان برگزار 
شد با همکاری همه جانبه مسئوالن محترم مؤسسه 
نیکان و اداره محترم بهزیس��تی که واقعاً خودش��ان 
در متن کار بودند و زحمت کش��یدند. ش��اید یکی از 
لذت بخش ترین کارها ارتباط با اینگونه بچه هاس��ت. 
بچه ه��ای بی ری��ا و بدون غ��ل و غش که احس��اس 
می کنند اگر به آن ها توجه بش��ود می توانند کارهای 
بزرگ��ی بکنن��د و به راحتی به می��ان اجتماع بیایند. 
برای آن برنامه خانم دکتر عباسی را که از بانیان این 
کار در کشور است دعوت کردیم و آمدند سیرجان و 

در جمع بچه ها صحبت کردند. 
◄ کلیپی از ش�ما و همکارانتان پخش ش�د که 
در دشت و طبیعت مشغول آزاد کردن پرندگان 
بیابانی هس�تید که به دس�ت افراد اسیر بوده و 
یا به خاطر آس�یب دیدگی تحویل محیط زیست 

بوده اند؟
من و اعضای انجمن ل��ذت می بریم وقتی یک پرنده 
و یا یک گونه وحش��ی که تحویل اداره محیط زیست 
ب��وده و ش��رایط رها ش��دن پی��دا کرده با دوس��تان 

محیط زیس��ت به طبیعت برویم و رها ش��دن آن را 
ببینی��م. البته باید اینجا از زحمات دکتر کوهپایه که 
دامپزشک هستند و در راه درمان و تیمار این گونه ها 
زحمت بسیاری می کش��ند تقدیر و تشکر کرد. البته 
آقای رس��ولیان رئیس محیط زیس��ت نیز در این راه 

هرکاری از دستشان بربیاید انجام می دهند. 
◄ چن�د م�اه پیش تندیس�ی به ن�ام تندیس 
زاغ ب�ور ب�ه انجمن ش�ما تعلق گرف�ت صحبت 

می کنید ماجرا چه بود؟ 
بل��ه حدود مرداد ماه بود که انجمن رفتگران طبیعت 
س��یرجان در اس��تان کرمان به عنوان برترین انجمن 
زیست محیطی استان ش��ناخته شد و تندیس »زاغ 
ب��ور« در برنامه ای که در کرمان برگزار ش��د توس��ط 
خانم آقایی مدیر مش��ارکت های محیط زیست کشور 
به انجمن اهدا ش��د که افتخاری است برای همکاران 

من در انجمن و شهر سیرجان.
◄ یکب�ار مهن�دس نجاری�ون رئی�س انجمن 
رفتگران طبیعت کشور در یک برنامه تلویزیونی 
از شما و سیرجان اسم برد. فکر می کنید انجمن 
ش�ما چقدر ج�ا افتاده و ب�رای انجمن کش�ور 

شناخته شده است؟ 
آق��ای نجاریون همیش��ه به انجمن م��ا لطف دارند. 
برنامه های ما را دنب��ال می کنند و تا حاال دو بار به 

اتفاق دکتر محمد درویش از فّعاالن محیط زیس��ت 
کش��ور و مهندس بختیاری پایه گذار»سه شنبه های 
ب��دون خودرو« به س��یرجان آمده اند و مش��ّوق ما 

بوده اند. 
◄ کتاب فرنود و فرهود شما به چاپ دوم هم 

رسید یا خیر؟
با توجه از اس��تقبالی که از چاپ اول ش��د آماده ایم 
چ��اپ دومش را هم انج��ام دهیم اّما به دالیل مالی 

فعاًل مقدور نیست. 
◄ اگر ش�ما دوب�اره به گذش�ته برگردید این 

فعالیت ها را بازهم دنبال می کنید؟
صد در صد. ش��ک نکنید. من عاش��ق طبیعتم. من 
زمی��ن را دوس��ت دارم. نه من که هم��ه ی ما باید 
بخاط��ر درمان آالم مادرمان زمین تالش کنیم. این 
ی��ک وظیفه همگانی اس��ت و همه در قبال آن باید 

احساس مسئولیت نماییم.  
◄ حرف پایانی شما را می شنویم ؟

ه��ر کار موفق��ی درگرو هم��کاری و تعاون میس��ر 
می شود و اگر اعضای مخصوصاً ثابت انجمن نبودند 
مطمئناً هیچ موفقیتی کس��ب نمی ش��د. من بدون 
اینکه اس��م ببرم از همه آن ها ممنون و سپاسگزارم 
ک��ه هیچوق��ت و هیچ زمان م��را تنها نگذاش��ته و 

نمی گذارند. ■

 ■ ■
کمپینی بود
تحت عنوان

درب بطری و 
خرید ویلچر که 

تو ایران از تبریز 
شروع شد و مردم 

درب های بطری 
روجمع و بعد از زیاد 

شدن فروخته و ویلچر 
تهیه می کردن و به 

نیازمندان می دادند. 
ما حدود 4 سال پیش 

اومدیم و این طرح 
را در سیرجان کمی 

پخته تر کردیم. چون 
تمام مواد بازیافتی 

ارزش فروش دارند. 
دراین برنامه که تا 
االن هم ادامه داره 

تمام ضایعات بازیافتی 
از جمله کاغذ، 

 بطری، پالستیک، 
فلز و هر آنچه را که 

قابل بازیافت بود 
جمع آوری، فروش

و صرف امور
خیریه کردیم

مریم کاظمی؛ 
روزنامه نگار و فّعال محیط زیست: 

من زمین را
 دوست دارم 

د |
نژا

ی 
باد

دآ
 زی

فی
صط

س: م
عک

 |



 12 صفحه
  ضمیمه رایگان شماره 1213 

 شنبه 24 اسفند 1398

سیاسی  /   اجتماعی /   فرهنگی

 وب سایت:
negarestannews.com 

 ایمیل:
negarestannews@yahoo.com 

 سامانه پیام کوتاه:  30007258 
 همراه: 09132783241

صفحه آرایی: مصطفی زیدآبادی نژاد

 سیرجان،
تقاطع رضوی )اشکذری(

 تلفن ها: 6677 20 42 - 034   
034 - 42 23 0702

 تلفکس: 6644 20 42 - 034

◄ در ش�ماره قبل نوش�تیم 
در کن�ار هزاران هزار کلمه ای 
که ه�ر روز راجع ب�ه کرونا و 
اخبار مربوط به آن نوش�ته می ش�ود 
جای کلماتی در س�تایش از سربازان 
خط مقدم جنگ با کرونا خالی اس�ت 
و مدافع�ان خط اول ای�ن جبهه چون 
پرس�تاران پزش�کان، کارکنان مراکز 
درمان�ی، رانن�دگان آمبوالنس ه�ا و 
پرس�نل مراکز فوریت های پزش�کی 
که باید لحظه به لحظ�ه با این پدیده 
ش�وم مقابل�ه کنن�د را باید ب�ا تمام 
وجود س�تایش کرد. مبارزه این افراد 
ب�ا کرونا در حالی اس�ت ک�ه فعالیت 
بسیاری مش�اغل متوقف و یا محدود 
ش�ده و بس�یاری در خانه نشسته اند 
اما برعکس کار بهداش�ت درمانی ها و 
به خصوص پرستاران نه تنها به شّدت 
افزایش یافته که خود را با تمام وجود 
به خط�ر می اندازند تا خطری از س�ر 
مردم گرفتار این وی�روس دور کنند. 
حاال اگر این افراد در بخش های ویژه و 
قرنطینه در حال خدمت باشند، خطر 
بیش�تر در کمین آن هاست کما اینکه 
هر روز خبرهایی از ابتال و جان باختن  
پرس�تاران یا پزش�کان در شهرهای 

مختلف می شنویم. 

◄ دیگ�ر خبرهای�ی ک�ه از جن�س 
همدلی و انس�ان دوس�تی ب�ه گوش 
می رسد حکایت مالکانی است که در 
این وانفسای اقتصادی و کسادی بازار 
کرایه های خود را به مستأجران شان در 
یکی دوماه باقیمانده سال می بخشند 
ت�ا از دغدغه های ش�ان کم ش�ود. در 
این میان اگر چه صاحبان پاس�اژهای 
»کندو«، »کوثر« و »جهان« پیش�قدم 
شدند اما خبر می رسد برخی بازاریان 
نیز به این فکر افت�اده اند تا به نحوی 
در این مساعدت عمومی که جلوه های 
زیبایی از گذش�ت و ایثار را با خود به 

نمایش می گذارد ش�ریک باش�ند. یا 
گروه های�ی که آمادگی خ�ود را برای 
تهیه و تولید ماس�ک اعالم کرده اند و 
کس�انی که ماسک ودستکش رایگان 
توزیع می کنند و به فکر همنوعان شان 
هس�تند. همه ی این ها در حالی است 
که به عکس هس�تند اف�راد منفوری 
که از شانه قربانیان کرونا باال می روند 
و س�ود بیش�تر خ�ود را در احت�کار 
نیازعموم�ی ای�ن روزها چ�ون دارو، 
ماس�ک و موادضدعفون�ی جس�تجو 

می کنند.!  

◄ با باال گرفتن تب کرونا گروه هایی از 
جوانان شهر نیز تنها با انگیزه شخصی 
و بدون هیچ چش�م داش�ت ش�ب ها 
اقدام به ضدعفونی خیابان های ش�هر 
می کنن�د. برادران کوهس�اری) امید، 
امیر و حمید( یکی از همین گروه هایی 
است که دست به کار شده و با هزینه 
ضدعفون�ی  ش�خصی  تجهی�زات  و 
خیابان ه�ا را در ش�ب انجام می دهند 
آن ه�ا می گویند حاال ک�ه نمی توانیم 
کار دیگ�ری انج�ام بدهی�م حداق�ل 
کار ضدعفون�ی را انج�ام می دهیم و 
معتقدیم اگر حت�ی از ابتالی یک نفر 
هم بتوانیم جلوگیری کنیم ارزش�ش 
را دارد. گروه دیگری از جوانان ش�هر 
ب�ه نام های جابر صفی پور، رضا و علی 
ایلخانی و رضا کریم الدینی هم آستین 
ب�اال زده ان�د و ب�ا امکاناتی ک�ه دارند 
ضدعفونی خیابان های شهر را شروع 

کرده اند. ■

چقدر 
همه چیز 
زود عوض 
می شود ! 

محسن جالل پور 

خیلی زودتر از آن چه محاس��به کرده به 
مقصد می رسد. خیابان ها خلوت است و 
مغازه ها هنوز باز نکرده اند. از آینه ماشین 
به خودش نگاه می کند؛ خودش را نمی شناس��د. 
این چش��مان پر از ترس متعلق به کیس��ت؟ این 
صورت مدفون ش��ده زیر ماس��ک و این دس��تان 
پنهان ش��ده زیر دس��تکش نایلونی متعلق به چه 
کسی است؟پیاده می ش��ود و زیپ کاپشنش را تا 
زیر چانه باال می کش��د. وحشت ویروس خیابان ها 
را متروک��ه ک��رده. آدم ها تک و ت��وک می آیند و 
می روند و مرد خودش را در خیابانی که هیچ وقت 
اینقدر خلوت ندیده، ره��ا می کند. هرچه به بازار 
نزدیک می ش��ود، انگار از بازار دور می ش��ود. مگر 
می ش��ود این راسته را اینقدر خلوت دید؟ کناری 
می ایس��تد و ب��ه میدان خالی خیره می ش��ود.یاد 
روزهایی می افتد که مغازه ای همین حوالی داشت. 
روزهایی که 500 تومان فروش بیشتر خوشحالش 
می کرد. یاد روزهایی می افتد که چشم به در مغازه 
می دوخت تا مگر مشتری از راه برسد و روزی زن 
و بچه اش را برساند. یاد دهه ٦0مي افتدو روزهایی 

ک��ه از صبح تا ش��ام 50 تومان ه��م نمی فروخت 
اما یک نفر س��ر چراغ پیدایش می شد و به اندازه 
فروش پنج روزش خرید می ک��رد. آن روزها همه 
امید مغازه داران به فروش شب عید بود. چاله های 
کسب وکارشان را با فروش شب عید پر می کردند، 
بدهی هایش��ان را می پرداختند و چیزی هم برای 
سال بعد کنار می گذاشتند. هرسال اواسط بهمن، 
بازار از خواب زمستانی بیدار می شد. بعضی ها که 
کس��ب وکارهای خانگی داشتند، زودتر از بقیه به 
بازار می رفتند و خرید می کردند و مصرف کننده ها 
می گذاش��تند نزدیک عید. اگر فروش خوب بود، 
دوب��اره اعتباری خرید می کردن��د و همین طور تا 
آخرین دقیقه های سال، مشتری می آمد و می رفت. 
روزهای عادی دل خرده فروشان به این خوش بود 
که دو یا سه هزارتومان بفروشند اما هرچه به عید 
نزدیک می ش��دند، فروشش��ان به 15 هزارتومان 
می رس��ید و اگر 20 یا 30 هزار تومان می شد، از 

خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدند.
حاال نزدیک همان مغازه و همان خیابان ایستاده  
و در روزهای بی رونق ب��ه روزهای پر رونق فکر 

می کن��د. این روزها چقدر هم��ه چیز زود عوض 
می شود و برای محو شدن یک پدیده الزم نیست 
یک نس��ل صبر کند؛ امروز می آید و فردا می رود.

مرد همان جایی ایس��تاده ک��ه زمانی کارگران با 
چرخ و گاری می ایس��تادند. بعدها همان جا وانت 
و نیس��ان می ایس��تاد. به اطرافش نگاه می کند، 
هیچ کس نیس��ت. پس کارگران کجایند؟ وانت ها 
و نیسان ها کجاس��ت؟ وقتی بازار بسته و خلوت 
باش��د، بازار کارگر هم رونقی ندارد. بمانند کنار 
خیابان که چه بشود؟ اما از کجا می آورند؟ چطور 
نان��ی و پنیری تهیه کنند؟ زمانه رکود، چه زمانه 
بدی است. نه کارگر سهمی می برد و نه مغازه دار. 

نه بنکدار و نه بانکدار.
 راه می افتد به سمت بازار اصلی. نه صدای تق و 
تقی از بازار مس��گرها می آید و نه صدای بوقی از 
میدان. نه بوی روغن و کشک به مشام می رسد و 
نه بوی چیت و فاستونی. تنها صدای پای مردی 
شنیده می شود که ماسک به صورت زده و کشک 
خاطرات خودش را در کاروانس��رای حاج مهدی 

مزه مزه می کند. ■

د |
دهن

می 
ام 

نج
ش ا

جو
ود

ا خ
ر ر

عاب
ی م

فون
دع

 ض
کار

که 
ی 

انان
جو

 |

جلوه هایی از ایثار و نوع دوستی


