
آگهی مزایده عمومی فروش یک دستگاه خودرو  جدول مزایده )نوبت دوم(

شرکت ارفع سازان کرمان به شماره ثبت 6002 در نظر دارد یک دستگاه خودرو سوزوکی مدل 1390 تیپ گرند ویتارا 
2400cc را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند لذا از کلیه داوطلبان حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می آید از تاریخ 
درج آگهی به مدت 10 روز جهت بازدید و اعالم قیمت به صورت کتبی به شرکت ارفع سازان واحد دفتر فنی واقع در شهر 
مس سرچشمه از ساعت 7 الی 14 مراجعه فرمایند. ضمنا الزم به ذکر است شرکت در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادها 
مختار بوده و هزینه آگهی برعهده برنده مزایده می باشد بدیهی است به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مبهم، مخدوش 

و پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
روابط عمومی شرکت ارفع سازان 

مساحت عرصه کاربری پالک ثبتی موضوع شماره فراخوانردیف

)مترمربع(

مبلغ تضمین شرکت در قیمت کل )ریال(

فرآیند ارجاع کار )ریال(

شرایط فروش

 فراخوان واگذاری12099003501000002
 یک قطعه زمین با
 کاربری آموزشی

 جهت احداث
 هنرستان در حریم
 شهرستان سیرجان

 قسمتی از پالک
 22205 فرعی مفروز و
 مجزی شده از  1821
 فرعی از 5087 اصلی

 واقع در بخش 36
 شهرستان کرمان  -

سیرجان

 نقد و اقساط2967/5626/114/528/0001/305/726/400آموزشی

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

 دریافت اسناد

 و تحویل پیشنهادها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir محل

 از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت حداقل 10 روز مهلت

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir محل گشایش پیشنهادها

 طبق اسناد مزایده زمان
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روزان هم  یادداشت:

عشق در حادثه پیداست

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  سوم

رئیس شوراهای حل اختالف استان خبر داد:

ورود 42  درصد پرونده های دادگستری کرمان  

به شورای حل اختالف

نوشتاری در باره فرصت الدوله شیرازی ؛ 

 طراح معروف شهر کرمان

چند نکته برای پیشگیری از ابتال به کرونا در فروشگاه ها

2

2

2

3

4

2

4

معاون دانشگاه
 علوم پزشکی کرمان:

پاییز سختی 

خواهیم داشت

زنان تاثیرگذار

 در تاریخ ایران 

را بیشتر بشناسیم

متن در صفحه دوم

نماینده ولی فقیه در استان کرمان: 

 یکی از محورهای اصلی مدیریت
 در جامعه صبر و حوصله است

2

استفاده و بکارگیری توانمندی

 نیروهای بسیج ادارات

 برای كنترل پیك بار تابستان

گزارش »کرمان امروز« از بی تفاوتی مردم و شهروندان در خصوص آتش افروزی در مراتع و جنگل های استان؛

متن کامل در صفحه سوم

كابوس حریق در كمین جنگل های استان
    در کنار رشد قابل توجه مراتع در سال جاری در استان کرمان، متاسفانه بی تفاوتی شماری از مردم بومی و غیربومی به ویژه در مناطق روستایی سبب شده است که هر روز خبری جدید از وقوع آتش سوزی در 
مراتع و جنگل های استان منتشر شود و روزهای سختی در زمینه وقوع آتش سوزی در انتظار پوشش جنگلی و مراتع استان کرمان باشد. چنین تهدید سنگینی بر طبیعت استان سایه افکنده، اما مردم و مسئوالن در یک 

غفلت خانمان سوز فرو رفته اند و بوی فاجعه به مشام می رسد و نیاز به یک بیداری همگانی احساس می شود و....

متن در صفحه هشتم

 دبیر تخصصی جشنواره فیلم کرمان خبر داد: 

 راهیابی 156اثر

 به دبیرخانه 

جشنواره فیلم کرمان

 صفحه  دوم

صفحات ششم و هفتم 

 جنایت، پایان ارتباط شیطانی با زن جوان
  بارسلونا به راحتی مایورکا را شکست داد

  پیرمرد ۸۲ ساله فاریابی کرونا را شکست داد
  دو هزار بیمار مبتال به ایدز در زندان ها داریم

  برادر، خواهرش را به خاطر ارتباط با مرد غریبه کشت

اخبار ایران، جهان و حوادث:

یادداشتی به قلم استاد سیدمحمدعلی گالبزاده
 سرپرست بنیاد ایران شناسی شعبه کرمان 

کرمان شناسی، قابل توجه  و مدیر مرکز 
سازمان های ورزشی و میراث فرهنگی

کرمان؛  استان 

چوگان 
و تاریخچه اش 

در کرمان
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اخبار استان

خبر
استفاده و بكارگيري 

توانمندي نيروهاي بسيج ادارات
 براي كنترل پيك بار تابستان

 ، كرمان  استان  شمال  برق  نيروي  توزيع  شركت  مصرف  مديريت  همايش 
تاالر  در  استان  شمال  ادارات  بسيج  هاي  پايگاه  واعضاي  فرماندهان 

اجتماعات شهيد بافنده اين شركت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان 
، مديردفتر مديريت مصرف با تبيين راهكار هاي مختلف مديريت مصرف 
بهينه برق به تشريح ساعات اوج مصرف، كار هاي كم هزينه صرفه جويي 
و راه هاي كاهش مصرف وبهبود بازده وسايل برقي پرداخت و تاكيد كرد: 
امسال زمان اوج مصرف تابستان زودتر از سال هاي گذشته يعني در بهار 
به همين  نگران كننده است  تابستان  روند در  اين  ادامه  و  افتاده  اتفاق 
دليل چنانچه مديريت مصرف نداشته باشيم دچار محدوديت در شبكه 

برق خواهيم شد.
وي گفت: با آغاز فصل گرما شاهد افزايش ميزان مصرف برق در تمامی 
حوزه ها وكاربري ها هستيم، قطعا رعايت الگوهاي مصرف و صرفه جويي 
در همه زمينه ها نه تنها از آموزه هاي ديني ماست بلكه رعايت آن در 
حوزه برق كمك خواهد كرد در تابستان با قطع جريان برق مواجه نشويم.

با  كرمان  استان  شمال  برق  نيروي  توزيع  شركت  البته    : افزود  وي 
همياري مشتركان برق درزمينه صرفه جويي برق درساعات اوج مصرف 
برق همچون سنوات گذشته، بدون دغدغه بحران پيك بار تابستان را به 

سالمت پشت سر خواهد گذاشت.
حميد عليزاده از  بكارگيري ظرفيت ها و سازماندهي نيروهاي بسيج براي 
و  مشاركت  با  گذشته  سال  در  خبردادوگفت:  تابستان  بار  پيك  كنترل 

همكاري پايگاه هاي بسيج ادارات ساعات اوج بار را كنترل كرديم.
وي ادامه داد : مشتركان خانگي با رعايت نكات ساده و مديريت استفاده 
از وسايل پرمصرف برقي مانند ماشين لباسشويي، ظرفشويي از ساعات 
اوج مصرف بار  به ساعات غير پيك )اوايل روز يا ساعات انتهايي شب (و 
مشتركان صنعتي وكشاورزي ضمن عقد تفاهم نامه همكاري باشركت در 
طرح هاي تشويقي به كنترل پيك بار تابستان كمك موثري خواهندكرد.

وي با اشاره به اينكه ،تامين انرژي برق صنايع اولين گام براي كمك به 
رونق توليد و جهش اقتصادي كشور است ، گفت: در سال جاري با توجه 
به شيوع بيماري كرونا در كشور تامين برق مراكز درماني و بيمارستان ها 
در اولويت صنعت برق قرارداشته و براي آنكه توليد صنايع متوقف نشود  

نيازمند مشاركت همگان در صرفه جويي مصرف انرژي برق هستيم. 
وي ادامه داد: همه ساله با آغاز فصل گرما و شروع به كار سيستم هاي 
سرمايشي ميزان مصرف برق به شدت افزايش مي يابد كه به دنبال آن 
فشار مضاعفي بر تاسيسات توليد و انتقال و توزيع برق وارد مي شود كه 
احتمال خاموشي را به دنبال خواهدداشت.  لذا مي طلبد مشتركين از 
جمله ادارات، واحدهاي تجاري و صنعتي و خانگي توجه ويژه به مديريت 

مصرف برق  به خصوص در ساعات پيك بار ظهر و شب داشته باشند.
  مدير دفتر مديريت مصرف خاطر نشان كرد: لزوم توجه مديران دستگاه 
هاي اجرايي شهرستان در تنظيم درجه كولر هاي گازي و دستگاه هاي 
سرمايشي و خاموش نمودن سيستم هاي سرمايشي غير ضروربعداز پايان 
ساعت كاري  مي تواند نقش بسيار موثري در كاهش پيك بار ظهر داشته 
داشته  موضوع  اين  به  اي  ويژه  توجه  مديران  كه  است  انتظار  و  باشند 

باشند.
وي در پايان اظهار اميدواري كرد با رعايت ميزان مصرف برق از سوي 
مشتركان و همراهي جمعي در اين زمينه تابستان امسال نيز همانند سال 

گذشته بدون خاموشي  سپري شود. 

گفت:  كرمان  پزشكی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
تحليل از وضعيت آينده كار آسانی نيست ولی پيش بينی 

می شود پاييز سختی در پيش داريم.
با  گفت وگو  در  طباطبايی«  احمدی  وحيد  »سيد  دكتر 
برای كاهش شيوع  پيشگيرانه  اقدامات  به  اشاره  با  ايسنا، 
ويروس كرونا در كشور گفت: در ابتدای شيوع اين اپيدمی 
با تعطيلی مدارس، دانشگاه ها و اصناف و اقدامات مداخله 
گرانه شيوع اين بيماری كاهش يافت اما در هر اپيدمی با 
گذشت زمان و استقرار آن اپيدمی ديگر موضوعات اعمال 
در  اپيدمی  ديگر  زيرا  ندارد  خاصی  معنای  ها  محدوديت 

و  اقدامات  پس  اين  از  و  است  كرده  پيدا  استقرار  جامعه 
رفتارهای مردم در كنترل اپيدمی تاثير گذار است.

وی در مورد آخرين وضعيت استان كرمان از اپيدمی كرونا، 
اظهار كرد: تحليل از وضعيت آينده كار آسانی نيست ولی 

پيش بينی می شود پاييز سختی در پيش داريم.
رفتار  كرمان  پزشكی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
مهم  بسيار  را  اپيدمی  نوع  هر  شيوع  در  مردم  اجتماعی 
دانست، عنوان كرد: به نظر می آيد هم اكنون ميزان سرايت 
پذيری ويروس در استان كرمان مجدد افزايش پيدا كرده 

است.

پنج  در  اثر   ۱۵۶ گفت:  كرمان  فيلم  تخصصی جشنواره  دبير 
دبيرخانه  به  آثار  ارسال  مهلت  پايان  و  خرداد   ۱۵ تا  بخش 

جشنواره فيلم كرمان رسيد.
مجتبی دهقانی در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: ۱۰۵ اثر از 
تعداد آثار رسيده مربوط به فيلم و ۵۱ اثر فيلمنامه در قالب های 
داستانی، مستند و انيميشن در دبيرخانه جشنواره فيلم كرمان 
ثبت شده است. وی بيان كرد: مراحل استخراج و فايل بندی 

آثار در مهلت پنج روزه انجام شد و از ۲۱ خرداد آثار در اختيار 
۱۳ كارشناس زبده هيات انتخاب، سه داور در بخش فيلمنامه و 

سه داور در بخش عكس و پشت صحنه قرار گرفت.
دبير تخصصی جشنواره فيلم كرمان اظهار كرد: هيات انتخاب و 
داوری در مهلت ۱۰ روزه تا ۳۱ خرداد امتيازات الزم را در فرم 
به بخش  يافته  راه  آثار  لحاظ می كنند و سپس  های مربوطه 
مسابقه برای داوری نهايی در اختيار سه داور كشوری قرار می 

گيرد.
وی تصريح كرد: نخستين جشنواره فيلم كرمان در بخش مسابقه 
استانی در قالب های داستانی، مستند، انيميشن و بخش ويژه 
فيلمنامه  مسابقه  و  سليمانی  قاسم  حاج  شهيد  سپهبد  سردار 

استانی برگزار می شود.
 نخستين جشنواره فيلم كرمان از اول تا سوم مرداد در سينما 

شهر تماشای كرمان برگزار می شود.

يك  صبر  گفت:  كرمان  جمعه  امام  و  استان  در  فقيه  ولی  نماينده 
توانند  نمی  حوصله  كم  افراد  و  است  دينی  و  واقعی  كامال  بحث 

مديران خوبی باشند. مدير موفق، مدير با صبر است.

جلسه  در  سليمانی«  عليدادی  المسلمين»حسن  و  االسالم  حجت 
هايی كه در  از بحث  يكی  اظهار كرد:  استان كرمان  اداری  شورای 
شده،  خواسته  مسلمانان  ما  از  جد  طور  به  اسالمی  روايات  و  آيات 
محورهای  و  آن  همه شئون  با  ايمان  اگر  و  است  به خداوند  ايمان 
مدنظر در زندگی ما تحقق پيدا كند، به شهادت آيات قرآن و روايات 
خداوند  جانب  از  پشتيبانی  و  حمايت  السالم،  عليهم  معصومين 

قطعی است.
ايمان  بايد  افزود:  است،  اعتقادی  اصل  ايمان  اينكه  به  اشاره  با  وی 
در تمامی زوايای آن مد نظر يك فرد مومن باشد و آن را در زندگی 
سياسی اجتماعی، كاری و مديريتی، زندگی فردی و خانوادگی پياده 
شاهد  را  ايمان  های  جلوه  فرد  زندگی  های  عرصه  همه  در  و  كند 

باشيم.
عليدادی سليمانی با اشاره به توصيه حضرت موسی به قومش مبنی 
بر اينكه تكيه گاه شما خدا باشد، تصريح كرد: اگر تكيه به افراد و 
حتی خواص جامعه شد، معلوم نيست كار راه به جايی ببرند اما اگر 

در هر صحنه ای فقط خدا را ببينيم و به او اتكاء كنيم و بين خود و 
خدا را اصالح كنيم، خداوند نيز بين ما و مردم را اصالح خواهد كرد.
امام جمعه كرمان با اشاره به اينكه يكی از محورهای اصلی مديريت 
در جامعه صبر و حوصله است، بيان كرد: صبر يك بحث كامال واقعی 
باشند.  توانند مديران خوبی  افراد كم حوصله نمی  و  و دينی است 

مدير موفق، مدير با صبر است.
نماينده ولی فقيه در استان كرمان در ادامه اظهار كرد: تقوا در همه 
امور زندگی بحثی كامال عملياتی است اينكه در تصميم گيری های 

روزانه، زندگی و در صحنه های مختلف تقوا داشته باشيم.
به  تا  بايد همه ما تالش كنيم  اينكه  به  با اشاره  عليدادی سليمانی 
همه صحنه ها ورود و خروج صادقانه داشته باشيم، افزود: اميدواريم 
و  شادابی  نشاط،  و  كنيم  عبور  كرونا  منحوس  ويروس  از  زودی  به 
جنب و جوش به طور كامل به كشورمان بازگردد و در كنار هم در 
وجه  بهترين  به  را  ها  مسئوليت  و  كرده  سپری  را  زندگی  سالمت 

ممكن انجام بدهيم.

 ۴۲ گذشته  سال  گفت:  دادگستری  كل  رئيس  قضائی  معاون 
وارد  كرمان  استان  دادگستری  ورودی  پرونده های  كل  از  درصد 

شورای حل اختالف شد.
مهدی تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: شوراهای 
حل اختالف از سال ۸۱ در كشور تشكيل شده اند كه در همان 
سال در كرمان هم برای اولين بار چهار شورای حل اختالف در 

شهرستان بردسير تشكيل شد.
تمامی  در  اختالف  حل  شوراهای  فعاليت  به  اشاره  با  وی 
شهرستان های استان كرمان، افزود: حتی در برخی روستاها هم 

شورای حل اختالف ايجاد شده است.
مجموع  كرمان  استان  دادگستری  كل  رئيس  قضائی  معاون 
شوراهای حل اختالف استان كرمان را ۳۱۷ مورد ذكر و تصريح 
مابقی  و  روستايی  اختالف  حل  شورای   ۸۹ تعداد  اين  از  كرد: 

شهری هستند.
در  اختالف  حل  شورای   ۱۰۱ كاری  حوزه  داد:  ادامه  زاده  تقی 
خصوص صلح و سازش است و ۱۲۷ شورا هم ضمن فعاليت در 
زمينه صلح و سازش در حوزه تخصصی آنها با نظر مشورتی شورا 

رأی توسط قاضی صادر می شود.

وی با اشاره به اينكه شورای حل اختالف به پرونده های كيفری 
)جرايم تا مرز يك ميليون( رسيدگی می كند، افزود: تعداد شورای 
حل اختالف بستگی به آمار جمعيت و پرونده های هر منطقه دارد. 
در حال حاضر ۴۷ شورای حل اختالف در شهر كرمان فعال است 
و در مكان هايی با جمعيت و آمار پايين پرونده ها يك شورا داريم.

رئيس شوراهای حل اختالف استان كرمان بيان كرد: سال گذشته 
۴۲ درصد از كل پرونده های ورودی دادگستری استان كرمان وارد 
شورای حل اختالف شد كه در برخی سال ها به باالی ۵۰ درصد 

هم رسيده ايم.

رييس سازمان  جهاد كشاورزی شمال استان كرمان گفت: ۱۰۹طرح 
با اشتغالزايی برای هزارو ۶۸۰ نفر در هفته جهاد كشاورزی به بهره 

برداری خواهد رسيد.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
كرمان، سعيدی، رييس سازمان  جهاد كشاورزی شمال استان كرمان 
در نشست خبری امروز با خبرنگاران گفت: ۱۰۹طرح از بهمن ماه تا 
كنون اجرا و در هفته جهاد كشاورزی به بهره برداری خواهد رسيد.
سعيدی تصريح كرد :اين طرح ها ۱۶۸۰ نفر اشتغال را ايجاد كرده اند.

او بيان كرد: برای راه اندازی اين تعداد طرح ۱۷۴ميليارد تومان از 
اعتبارات دولت هزينه شده اند.

رييس سازمان جهاد كشاورزی شمال استان كرمان گفت: امسال قرار 
است ۵۰ واحد صنايع تبديلی و تكميلی استان با ۵۰۰ نفر اشتغال 

به بهره برداری برسد.
به  ترويجی  زمينه  در  هم  آموزش  روز  نفر  ۵هزار  بر  افزود:افزون  او 

كشاورزان استان از ديگر اقدامات جهاد كشاورزی بوده است.
سعيدی از پروژه های آب و خاكی  اجرا شده در استان سخن به ميان 
آورد و تصريح كرد: دولت از بهمن پارسال ۲۴ ميليارد برای احيا و 

مرمت قنوات استان كرمان هزينه كرده است.
او اجرای ۸۰ كيلومتر كانال را از ديگر اقدامات اين سازمان در اين 
بازه زمانی دانست و اظهار كرد: حدود ۶ هزار و ۶۰۰ هكتار پروژه 
آبياری تحت فشارطی پارسال در شمال استان اجرا و به بهره برداری 
رسيد ضمن آنكه ۶ هزار هكتار ديگر نيز طی امسال در دست اجرا 

است.
سعيدی گفت: همچنين استان كرمان در اجرای سيستم تحت فشار 

در كشور رتبه دوم را كسب كرده است.
هكتار   ۲۵۰ را  كرمان  استان  شمال  گلخانه های  زيركشت  سطح  او 
اعالم كرد و افزود: امسال افزايش سطح زير كشت گلخانه ها به حدود 
۶۰ هكتار را در دستور كار داريم كه اگر اين مهم محقق شود حدود 

۱۸ هزار تن به توليدات گلخانه ای شمال استان افزوده می شود.
خصوص  در  جهادكشاورزی  سازمان  اقدامات  به  اشاره  با  سعيدی 
مبارزه با آفات از جمله زنجيره خرما افزود: مبارزه با كرم خراط طی 
چند روز گذشته در سطح ۱۱۰ هكتار از مزارع و باغات شمال استان 
آغاز شده است و مبارزه با سن گندم نيز انجام شده و برای مقابله با 

ملخ های صحرايی نيز اقدامات خوبی در دست اجرا است.
رييس سازمان جهاد كشاورزی شمال استان كرمان با بيان اينكه طی 
پارسال۴۰ ميليارد تومان برای خريد تراكتور تسهيالت به كشاورزان 
پرداخت شده است، تصريح كرد: طی پارسال ۴۰ هزار تن گندم درم 

استان توسط كارخانه های ماكارانی خريداری شد.
جهش  سال  در  استان  جهادكشاورزی  فعاليت های  عمده  سعيدی 
به  است  سالی  چند  افزود:  و  كرد  اعالم  بهره وری  افزايش  را  توليد 
نخواهيم  اجازه  و  نداشته  زيركشت  افزايش سطح  آب  كمبود  دليل 
داد افزايش سطحی صورت گيرد وسعی بر كشت جايگزين داشته و 

به دنبال توسعه سطح زير كشت گلخانه ها هستيم.
او بيان كرد: ۳۲ پروژه دامپروری با ۲۲ ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان 

از بهمن ماه پارسال تا كنون اجرا شده است.
سعيدی جايگزين كردن دانه های روغنی، گياهان دارويی و علوفه ای 
جديد به ميزان ۲۰۰ هكتار را از ديگر سياست های جهادكشاورزی 
استان كرمان برشمرد و افزود: كاشت گياهان دارويی مانند زعفران، 

زيره سبز و آويشن راطی امسال در دستور كار داريم كه با اجرای 
استان  زراعت  حوزه  محصوالت  تن  هزار   ۴۰ حدود  اقدامات  اين 

افزايش پيدا خواهد كرد.
او بيان كرد: كاشت ۶۲ هزار نهال گردو اصالح شده در قالب ۳۰۰ 
كرمان  استان  شمال  جهادكشاورزی  سازمان  كار  دستور  در  هكتار 
است كه از امسال اين اقدام كليد خواهد خورد ضمن آنكه بايد عنوان 
كرد كه اين نهال ها وارد استان شده و اين اقدام در كشور بی نظير 

خواهد بود.
سعيدی  با اشاره به اينكه ۷۰ ميليارد تومان برای توسعه مكانيزاسيون 
به  امسال  طی  كرد:  بيان  است،  يافته  اختصاص  امسال  طی  استان 
توسعه آبزی پروری خواهيم پرداخت به طوری كه با اين اقدام حدود 
۳۰۰ تن به توليدات آبزی استان افزوده خواهد شد و توسعه ماهيان 
خاوياری در استان مهمترين پروژه آبزی پروری جهادكشاورزی استان 

شمال استان است.
او گفت: توسعه آبزی پروری به ويژه پرورش خاويار در شرايط آب و 
اقدامات پرسود سازمان در سال جديد  از مهم ترين  هوايی می تواند 

است.
رييس سازمان جهادكشاورزی شمال استان كرمان با اشاره به اينكه 
امسال ۵۰ واحد صنايع تبديلی و تكميلی به بهره داری می رسد، اظهار 
داشت: طی پارسال ۱۴۴ ميليارد تومان تسهيالت كشاورزی در قالب 

۲۲۶ طرح پرداخت شد.
رييس سازمان جهادكشاورزی شمال استان كرمان اظهار كرد: بيش 
از ۲ و نيم ميليون تن توليدات بخش كشاورزی شمال استان كرمان 

است كه حدود ۲۵ هزار ميليارد تومان ارزش اين توليدات است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

پاییز سختی خواهیم داشت

 دبیر تخصصی جشنواره فیلم کرمان خبر داد: 

راهیابی 156اثر به دبیرخانه جشنواره فیلم کرمان

نماینده ولی فقیه در استان کرمان: 

 یكی از محورهای اصلی مدیریت در جامعه صبر و حوصله است

رئیس شوراهای حل اختالف استان خبر داد:

ورود 42  درصد پرونده های دادگستری كرمان  به شورای حل اختالف

ایجاد اشتغال برای ۱۶۸۰ نفر در حوزه كشاورزی كرمان

آگهی دعوت سهامداران شرکت کشت و صنعت هزار جهد )سهامی 
 10630127306 ملی  شناسه  و   6264 شماره  به  شده  ثبت  خاص( 

جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
بدين وسيله از كليه سهامداران شركت دعوت می شود تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده در ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۴/۱۱ 
در آدرس كرمان بلوار جمهوری اسالمی خيابان ويال كدپستی ۷۶۱۹۶۳۷۵۱۸ 

تلفن ۰۳۴۳۲۴۶۷۲۹۹ تشكيل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

۱- واگذاری و نقل و انتقال سهام 
۲- استماع گزارش هيأت مديره 

۳- استماع گزارش بازرس قانونی 
۴- تصويب صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

۵- تصويب بودجه سال ۱۳۹۹
۶- انتخاب هيأت مديره جديد 

۷- انتخاب بازرس جديد
هیأت مدیره شرکت کشت و صنعت هزار جهد )سهامی خاص(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
 به طور فوق العاده نوبت اول شركت 

كشت و صنعت هزار جهد )سهامی خاص(

شماره: ۹۹/۱/۷۷۶
تاريخ ۹۹/۳/۲۶
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

ناشناس 
آن روز صبح زود برای انجام کاری به اداره ای مراجعه کردم وقتی 
داخل رفتم صف طویلی را دیدم که برعکس صف های دیگر به 
سرعت پیش می رفت. من هم پشت سرآنها ایستادم و طی پنج 
دقیقه نزدیک یک دستگاه رسیدم و دیدم نفر جلویی دست خود 
را روی جای مخصوص که برای دست دادن بود گذاشت و بعد 
تصویرش روی صفحه دستگاه آمد و چراغ سبز روشن شد. من هم 
وقتی رسیدم مثل آنها دست دادم اما او سریع روی صفحه نوشت 
ناشناس. و من تا آخر وقت اداری برای به نتیجه رسیدن کارم آنجا 
بودم و هر موقع از جلوی آن می گذشتم دست می دادم و سریع 
رد می شدم. آخر ساعت اداری دوباره صف تشکیل شد و همه 
ایستادند من هم. وقتی به جلوی دستگاه رسیدم دست دادم ولی 
باز نوشت ناشناس من هم گفتم عجب تو دست بعضی آدمها را از 
پشت بسته ای من از صبح تا حاال چند دفعه با تو دست داده ام و 

حال و احوال کرده ام این جواب من است.

شعر هایم را
در رودخانه ریختم

ماهی ها
خودشان را

به خشکی انداختند
رودخانه هرچه سنگ داشت

به سمتم پرت کرد
من چاره ای جز مردن نداشتم

این بهترین راه برای شاعر نبودن بود  

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

به قلم سامان
  کرد 
ساردویی

عشق در حادثه

 پیداست

بیرون  زندگی  معمول  بازار  کوچه  از 
زده و با میل خود جهانی را نقاشی می 

کنیم که قرار است عمری طوالنی را در آن سپری کنیم. 
رنگ  دلخواه خودمان  به  را  که جهان  ماست  این حق 
بزنیم. با سپردن سکان آرزوهایمان به دست دیگران نیز 
زندگی  و  شده  ایجاد  زندگی  در  شیرین  تحولی  شاید 
به خاطر دیگران هم  اگر  بگیرد. گاهی  زیباتری  رنگ 
تری  آرام  روزگار  و  بوده  بخش  لذت  کنیم  زندگی 
خواهیم داشت زیرا گروهی را با خود همراه می سازیم. 
به  یا  و  دهیم  می  انجام  دیگران  برای  را  کاری  وقتی 
خاطر آرزوهایشان قدمی برمی داریم حس می کنیم که 
باشیم.  و هدفمند  بمانیم  زنده  باید  و همچنان  ایم  زنده 
انسان قدرت و جرات می دهد و  به  ها  این هدفمندی 
کند.  می  ایجاد  وجودش  در  ای  تازه  استقامت  و  صبر 
ما هر لحظه محتاج آفرینشی دوباره هستیم که از کینه 
ابتدا  و خستگی و رکود دور باشیم. برای هر آفرینشی 
باید هدفی تعیین کرده و درباره اش اندیشید. آرزوهای 
شخصی دلخوشی ما هستند اما می توان گستره ی این 
دیگران  لبخند  در کنار  و  داده  افزایش  را  ها  دلخوشی 
سرزمین آرامش را فتح کرده خنکای زندگی را حس 
گذاریم  می  دیگران  برای  خود  از  که  را  آنچه  کرد. 
به سوی خودمان  یافت که  در خواهیم  قطعا یک روز 
این  ایم.  برده  لذت مضاعف  آن  از  زیرا  است  برگشته 
قاعده ی خطاناپذیر جهان است که نباید نادیده گرفته 
شود. براساس این قاعده قصه های بسیاری ذهن بشر را 
پردازیم چرا که  نمی  هیچ کدام  انکار  به  که  پر کرده 
قصه ها باور پذیرند و به اصل جریان ضربه ای نمی زنند.

بی شک  باشیم  جهان  به  نسبت  مهربانی  از  لبریز  وقتی 
قرار  همیشه  داد.  خواهد  پاسخ  ها  خوبی  این  به  جهان 
نیست که آرزوهای ما در صدر امور آفرینش قرار گرفته 
آرزوهایشان  به  را  دیگران  است که  باشد. گاهی الزم 

رسانده و از سایه ی موفقیت آنها بهره مند شویم.
من معتقدم عشق در این حادثه پیداست 

هر نقطه ی فرسوده پر از نعمت فرداست 
آوار فرو مانده از آغوش خزانم 

هر قطره ی خورشید پر از نعمت دریاست

به قلم 
مهناز سعید 

چند نکته برای پیشگیری از ابتال به کرونا در فروشگاه ها
عطسه  کرونا  انتقال  راه های  از  یکی  که  آنجایی  از 
طریق  این  از  می تواند  ویروس  این  و  بوده  سرفه  و 
است  الزم  شود،   منتقل  متری  دو  تا  یک  فاصله  در 
از محل های تجمع محسوب  در فروشگاه ها که یکی 

می شوند، چند نکته بهداشتی را رعایت کنید.
عامل  انتقال  راه های  شناسایی  ایسنا،  گزارش  به 
در  مهمی  نقش  کووید۱۹-  بیماری  ایجادکننده 
کنترل آن دارد. راه های انتقال این ویروس هنوز به 
یک  عنوان  به  ولی  است،  نشده  دقیق مشخص  طور 
اصل کلی ویروس های تنفسی به طور عمده از طریق 
ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء 

آلوده منتقل می شوند.  
یک  از  بیماری  این  کنونی،  دانسته های  اساس  بر 
طیف مالیم تا شدید با عالئمی همچون تب، سرفه، 
شدیدتر  موارد  در  کند.  بروز  می تواند  نفس  تنگی 
و  کلیه  نارسایی  ذات الریه،  به  منجر  است  ممکن 
هنوز  بیماری  این  از  ناشی  مرگ  درصد  شود.  مرگ 
به طور دقیق مشخص نشده است. با توجه به آخرین 
از  انسان  به  انسان  از  کرونا  ویروس  انتقال  اطالعات، 
دهان  و  بینی  ترشحات  تخلیه  عطسه،  طریق سرفه، 

در محیط است.
از  تا دو متری  این ویروس می تواند در فاصله یک 

انتقال،  یا عطسه منتقل شود. راه دیگر  طریق سرفه 
ویروس  به  آلوده  سطوح  و  محیط  با  دست ها  تماس 
صندلی،  و  میز  درها،  دستگیره  تجهیزات،  مانند 
کلیه  و  برق  کلیدهای  و  پریز  پله ها،  نرده  شیرآالت، 
وسایلی است که به طور عمومی و مشترک استفاده 
به  دست  مدارک  و  اسناد  اسکناس،  شامل  می شود؛ 
است  اهمیت  حائز  بنابراین  آن.  نظایر  و  شده  دست 

و  دست  مشکوک  اشیاء  یا  فرد  هر  با  تماس  از  پس 
صورت با آب و صابون شسته شود.

مواجهه  راه های کاهش  از  یکی  توجه کرد که  باید 
و قطع زنجیره تماس در کرونا، رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی است. از آنجا که بسیاری از شاغلین صنایع 
بیماری  معرض  در  خدماتی  و  تولیدی  واحدهای  و 
کووید- ۱۹ قرار دارند و محل های کسب و کار یکی 

از اماکن تجمع محسوب می شوند که می تواند سبب 
انتقال بیماری شود و از طرفی حفظ سالمت نیروی 
است  است، الزم  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  نیز  کار 
اجتماعی  گذاری  فاصله  طریق  از  ویژه ای  مقررات 
کاهش  برای  بهداشتی  اصول  رعایت  بر  عالوه 
اهمیت  و درجه  اضطرار  با سطح  متناسب  مواجهات 

فعالیت اقتصادی و صنایع در نظر گرفته شود.
بنابر اعالم وزارت بهداشت، در این راستا الزم است 

که موارد زیر در فروشگاه ها رعایت شود:
- افزایش فروش مجازی از طریق تلفن، شبکه های 

اجتماعی و سایت ها
- محدود سازی مواجهه فروشندگان با مشتریان در 
یک  فاصله  حداقل  رعایت  با  و  ممکن  زمان  حداقل 

متری
از  استفاده  و  مشتریان  بین  فاصله گذاری  رعایت   -
جدا کننده های فیزیکی اعم از شیشه ای یا پالستیکی 
جهت ایجاد فاصله بین مشتریان و فروشنده و رعایت 

حداقل فاصله یک متری
- اجتناب از تجمع در فروشگاه
- جلوگیری از تجمع مشتریان

- الزم است به ازای هر مشتری حداقل یک و نیم 
متر مربع فضا در نظر گرفته شود.

گزارش »کرمان امروز« از بی تفاوتی مردم و شهروندان در خصوص آتش افروزی در مراتع و جنگل های استان؛

کابوس حریق در کمین جنگل های استان

اشاره:
بارش مناسب باران و رشد قابل توجه مراتع در استان 
روزهای  تا  است  شده  موجب  امسال  بهار  در  کرمان 
پوشش  انتظار  در  سوزی  آتش  وقوع  زمینه  در  سختی 

جنگلی و مراتع استان کرمان  باشد.
و  مراتع  در  آتش سوزی  وقوع  سال هاست که شاهد 
دشت های استان هستیم و بر اساس گزارش های اعالم 
شده از سوی سازمان های مسئول و متولی امر، دلیل 
اصلی این آتش سوزی ها بی تفاوتی مردم و شهروندان 
کردن  رها  همچنین  و  آتش  کردن  روشن  در خصوص 

انواع ظروف شیشه ای در مراتع و کوه هاست.
در سال جاری به دلیل بارش های مناسب میزان رشد 
مراتع در استان کرمان بیش از سال های گذشته بوده 
آتش  وقوع  استان مستعد  این  مراتع  دلیل  به همین  و 
سوزی است و هر گونه روشن کردن آتش در هر منطقه 
ای از استان کرمان خسارت های جدی به مراتع و دشت 

ها می شود.
در  جاری  سال  در  مراتع  توجه  قابل  رشد   کنار  در 
استان کرمان، متاسفانه بی تفاوتی شماری از مردم  به 
روز  هر  که  است  روستایی سبب شده  مناطق  در  ویژه 
جنگل  و  مراتع  در  سوزی  آتش  وقوع  از  جدید  خبری 
های استان منتشر شود و پوشش منابع طبیعی با مشکل 

جدی مواجه شود.
آتش سوزی های مکرر در جنگل های دهبکری

در  گردشگران  دقتی  بی  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
عرصه های طبیعی منجر به آتش سوزی مکرر در جنگل 
های دهبکری در روزهای اخیر شده است. قرار گرفتن 
جاده کرمان - بندرعباس در منطقه طبیعی دهبکری در 
جنوب کرمان و مجاورت آن  با جنگل های انبوه منجر 
به حضور گردشگران و آتش سوزی به دلیل بی دقتی 

برخی افراد در روزهای اخیر شده است.
آتش سوزی در جنگل های رابر

اگر بخواهیم  باز هم به خبرهایی از این دست اشاره 
اراضی  از  هکتار   ۱0 در  سوزی  آتش  به  باید  کنیم  
شهرستان  از  یکی  رابر،  شهرستان  مرتعی  و  جنگلی 
های کوهستانی استان اشاره کنیم. این آتش سوزی در 
مراتع محدوده  در  و  ماه  و چشمه  ولی  پیر  باغ  منطقه 
روستاهای تذرج و ده دیوان رخ داد و خطای گردشگران 
در روشن کردن آتش و رها کردن آن علت این حریق 

بود.
آتش سوزی در باغات و نخیالت منوجان

در منوجان استان نیز آتش سوزی در باغ های مرکبات 
و نخیالت بجگان از توابع بخش آسیمون 4 هزار نخل و 
هزار درخت مرکبات و همچنین یک راس گاو را از بین 
برد. آتش سوزی در منطقه ارتفاعات انگر چاله، باغبرج 
نیز خساراتی  ارزوئیه  و آشین بخش صوغان شهرستان 

به بار آورده است.
خطر آتش سوزی جنگل ها و مراتع کرمان را 

تهدید می کند
دهم خرداد ماه  امسال بود که مدیرکل منابع طبیعی 
احتمال  به  اشاره  با  کرمان  استان  شمال  آبخیزداری  و 
دلیل  به  جنگل ها  و  مراتع  در  آتش سوزی  افزایش 
درصد   ۹۵ دلیل  انسانی  عامل  گفت:  گیاهان،  رویش 

آتش سوزی های جنگل ها و مراتع استان کرمان است.
مهدی رجبی زاده با بیان این که طی هفت سال گذشته 
جنگلی  عرصه های  از  هکتار   4۲0 و  هزار  سه  تاکنون 
رفته  بین  از  آتش سوزی  دلیل  به  استان  این  مرتعی  و 
است، بیان کرد: میزان رخداد آتش سوزی در جنگل ها و 
بارندگی های ساالنه دارد و  با  مراتع رابطه ی مستقیمی 
به همین دلیل احتمال افزایش آتش سوزی در جنگل ها 
و مراتع استان کرمان در تابستان جاری به دلیل افزایش 

رویش گیاهان وجود دارد.
استان  شمال  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
مرتع  در  داده  رخ  حریق های  تعداد  داد:  ادامه  کرمان 
این استان طی تابستان سال گذشته ۸۳ فقره و سطح 
به  نسبت  که  بوده  هکتار   ۵4۷ حدود  شده  سوخته 
تابستان سال ۹۷ از نظر سطحی این میزان حریق پنج 

برابر و از نظر تعداد سه برابر شده است.
آتش سوزی های  بیشتر  این که  به  اشاره  با  رجبی زاده 
در  گذشته  سال های  طی  کرمان  جنگل های  و  مراتع 

و  مراتع  آتش سوزی  گفت:  است  داده  رخ  تعطیل  ایام 
تحت  شهرستان   ۱۶ از  شهرستان  هشت  در  جنگل ها 
سایر  از  بیش  کرمان  طبیعی  منابع  کل  اداره  پوشش 

مناطق رخ می دهد.
وی افزود: متولی اطفای حریق جنگل ها و مراتع فقط 
اداره کل منابع طبیعی نیست و در این زمینه این اداره 
کل مسئولیت اصلی را دارد و اگر حریق گسترده باشد 

تمام دستگاه های اجرایی باید کمک کنند.
کرمان  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
گفت: کارگروه مقابله با حریق در فرمانداری های استان 
ظرفیت های  از  حریق  زمان  در  تا  تشکیل شده  کرمان 
استفاده  مردمی  و  خصوصی  دولتی،  بخش  در  موجود 

شود.
از سایر  بومی مناطق زودتر  اهالی  این که  بیان  با  وی 
نیروها به محل حریق می رسند افزود: توجه به نیروهای 
همین  در  که  است  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  محلی 
تیم  استان حدود 4۳  این  در شمال  تاکنون  نیز  راستا 
حریق  های  با  مقابله  آماده ی  و  دیده  آموزش  مردمی 
تیم   ۱00 به  تعداد  این  بزودی  که  هستند  احتمالی 

افزایش خواهد یافت.
رجبی زاده با اشاره به سخت گذر بودن برخی مناطق 
ارتفاعات  در  حریق  اطفای  برای  بالگرد  تهیه ی  گفت: 
هنگام  در  طبیعی  منابع  که  است  مشکالتی  از  یکی 
لذا  است  روبه رو  آن  با  ارتفاعات  در  آتش سوزی  رخداد 

اسالمی  ارتش جمهوری  با  کل  اداره  این  قرارداد  طبق 
از  ارتفاعات  در  آتش سوزی  وقوع  مواقع  در  مقرر شده 

بالگرد این نهاد استفاده شود.
با  کرمان  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
کل  اداره  این  تجهیزاتی  و  انسانی  کمبودهای  به  اشاره 
پایگاه  یک  احداث  با  کرد:  اظهار  حریق  اطفای  برای 
امدادی ویژه حریق در شهرستان رابر حرکت بزرگی از 
سال ۹۳ در این استان آغاز شد تا آتش سوزی های این 
استان را از این پایگاه مدیریت کنیم اما منابع مالی کافی 

برای بهره برداری از این پایگاه اکنون وجود ندارد..
رجبی زاده ضمن درخواست از طبیعت گردان مبنی بر 
این که در صورت روشن کردن آتش در مراتع از خاموش 
شدن آن اطمینان حاصل کنند افزود: سال گذشته عامل 
استان  مراتع  و  جنگل ها  آتش سوزی های  از  مورد  سه 

کرمان شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند.
سخن آخر

مناطق  در  ویژه  به  فرهنگی  کار  رسد  می  نظر  به 
روستایی و حساس کردن مردم برای حفظ منابع طبیعی 
اقدامات مناسب  از  پیرامون خود یکی  و محیط زیست 
های  گروه  از  مهم  این  کنار  در  باید  رود.  می  به شمار 
مرجع در سراسر استان به ویژه تریبون های نماز جمعه، 
به حوزه محیط  نهاد و عالقه مند  سازمان  های مردم 
روستاها  در  اسالمی  شورای  اعضای  و  دهیاران  زیست، 

برای فرهنگ سازی درست و اصولی استفاده کرد. 

   در کنار رشد قابل توجه مراتع در سال جاری در استان کرمان، متاسفانه بی تفاوتی شماری از مردم بومی و غیربومی به ویژه در مناطق 
روستایی سبب شده است که هر روز خبری جدید از وقوع آتش سوزی در مراتع و جنگل های استان منتشر شود و روزهای سختی در 
زمینه وقوع آتش سوزی در انتظار پوشش جنگلی و مراتع استان کرمان باشد. چنین تهدید سنگینی بر طبیعت استان سایه افکنده، اما مردم 

و مسئوالن در یک غفلت خانمان سوز فرو رفته اند و بوی فاجعه به مشام می رسد و نیاز به یک بیداری همگانی احساس می شود و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی
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نوشتاری در باره فرصت الدوله شیرازی ؛ 

 طراح معروف شهر کرمان
سرویس فرهنگی کرمان امروز

 

 
ملیت  به  معروف  طرح  با  کرمان  بافت  گیر  چشم  قالی 
از جمله کارهای طراح معروف شهر کرمان فرصت الدوله 

شیرازی است.
در  ق.  ه..   1271 در   ، آقا  میرزا  به  معروف   ، فرصت 
 . آمد  دنیا  به  شیراز  در  ذوق  اهل  و  ادب پرور  خانواده ای 
زمان  در   . بود  بهجت  به  متخلص   ، جعفر  میرزا  پدرش 
خان  حسینقلی  حکومت  و  شاه  ناصرالدین  سلطنت 
نظام السلطنه در فارس ) -1313 1310 ه.. ق. ( به دستور 
باستانی  آثار   ( عجم  آثار  و  کرد  عزیمت  فارس  به   ، شاه 
فارس ( را به تصویر کشید و شرح داد . فرصت در سال 
از  در شیراز چشم  سالگی  نه  و  در شصت  ه.. ق.   1339
جهان فرو بست و در کنار مقبرۀ حافظ آرمید . ناصرالدین 
شاه ، مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه به او لطفی داشتند 
و برای او لقب و مقرری تعیین کردند . آثار نقاشی او زیب 
دربار شاهان بود و شاهزاده ها و درباریان از او می خواستند 

ادبیات  به  فرصت  همچنین   . بکشد  را  آن ها  تصویر  تا 
کالسیک فارسی و علم موسیقی تسلط داشت و شعر خود 
را با موسیقی تلفیق می کرد کتاب بحورااللحان را در علم 

موسیقی و بدیع نوشته است .
فرصت الدوله به طراحی فرش نیز عالقه مند بود . نقشۀ 
فرش 5 متری 70 رج زیر را در سال 1316 ه.. ق. فرصت 
شیرازی کشیده و استاد ابوالقاسم کرمانی آن را بافته است.

طرح  با  قالی  این  کرمان  بافت  گیر  های چشم  قالی  از 
معروف به ملیت را می توان نام برد . زمینه ی اصلی قالی 
و روی  تزیین می کند  اصلی  با سه شاخه ی  را درختی 
شاخه های فرعی آن میوه هایی مانند سیب ، گالبی ، انار 
و انگور و انواع پرنده ها از جمله طوطی ، پرستو ، شانه به 
سر ، کالغ ، جغد و طاووس و انواع جانوران از جمله شتر 
مرغ ، بوقلمون ، اردک و مرغابی و حتی حیوانات آبزی در 

دریاچه ای در پایین زمینه ی قالی دیده می شوند .
 در حاشیه ی اصلی قالی 10 قاب مدور مزین به تصاویری 
از 10 ملیت متفاوت با لباس هاس بومی شان دیده می 
 ، ، عرب  ، هندی ، چینی  : رومی  از  اند  شود که عبارت 
استرالیایی ، ترک ، آمریکایی ، زنگی ، ایرانی و اروپایی . 
این قالی دارای کتیبه ای در پایین زمینه ی اصلی ست که 

نشان می دهد " به فرمایش آقای عدل السلطنه بافته شده 
ه.ق   1316 سال  در  شیرازی  فرصت  نقشه  ی  نگارنده  و 
بافته شده  ابوالقاسم کرمانی  استاد  . و توسط  انجام شده 
ملل مختلف  از  قالیچه هم تصویر مردمانی  این  . حاشیه 
میباشد با گونه های جانوری همان نواحی. این قالیچه را با 

نامهای فرصت شیرازی و یا ملیت میخوانند "

 فرصت عالوه بر غزل در قالب های دیگر شعر فارسی نیز 
آثاری قابل توجه دارد که همۀ آن ها در دیوانش که به سال 

1334 قمری در بمبئی چاپ شده ، آمده است .
 فرصت در نقاشی و سیاه قلم شیوه ای خاص داشت و 
تابلوهایش در دربار قاجار و خانه های اشخاص سرشناس 
به عنوان تفاخر نگهداری می شد . متأسفانه از تابلوهایش 

و  آثار  از  تابلو  پنجاه  حدود  فقط   ، نمانده  باقی  چیزی 
بناهای باستانی استان فارس در کتاب آثار عجم به چاپ 
رسیده است . او در این کتاب به هر یک از آثار باستانی و 
تاریخی که برخورده است سابقۀ بنای ساختمان ، موقعیت 
جغرافیایی ، آب و هوا و ارتفاع منطقه از سطح دریا را ثبت 
با قواعد  با دقت و حوصلۀ فراوان و  را  بنا  کرده و تصویر 
بناها خراب  آن  از  برخی  که  امروز   . است  علمی کشیده 
شده یا به مرور زمان بخشی از آن ها فرو ریخته است ، تنها 
تابلوهای فرصت به ما این امکان را می دهد که چگونگی 

این بناها را در بیش از 110 سال قبل تماشا کنیم .
علوم  پیرامون   ، کبیر  دریای  کتاب  و  او  شعر  دیوان   
 . اوست  آثار  مهم ترین  عجم  آثار  و  مختلف  صنایع  و 
اشکال المیزان کتابی در علم منطق ، بحورااللحان در علم 
موسیقی ، رسالۀ شطرنجیه و مثنوی معروف به هجرنامه 
. همچنین رسالۀ گرامر خط میخی ) خط  آثار اوست  از 
آریا ( تسلط فرصت را بر خطوط میخی و کوفی و پهلوی 
نشان می دهد . دریای کبیر در زمینه های مختلف تاریخی 
، فلسفی ، طب ، ریاضی ، هیأت ، نجوم ، بدیع ، داستان و 
لطیفه مطالبی جامع دارد و مصّور است که تصاویر آن را 

فرصت نقاشی کرده است.

زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران را بیشتر بشناسیم

قسمت چهل و چهارم

به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر از اندیشه برنگذرد

طوسیه  بانو  و  مجتهدزاده  دکتر  بانو  از  قبل  قسمت  در 
ترین  قدیمی  از  یکی  از  قسمت  این  در  و  نوشتم  حائری 
هنرمندان و معرفی آن به عنوان تاثیرگذار در تاریخ ایران که 

به مادر سینمای ایران معروف است می پردازیم.
آمد.  دنیا  به  تهران  در  در سال 1305  ریاحی  بانو شهال 
هفده  در  و  داد  ادامه  اول  سیکل  تا  را  خود  تحصیالت  او 
در  -که  ریاحی  اسماعیل  همسرش  درخواست  به  سالگی 
سن چهارده سالگی با او ازدواج کرده بود- به بازیگری در 
تئاتر مشغول شد. اسماعیل ریاحی که خود از هنرپیشگان و 
کارگردان های تئأتر بود و همسرش را برای ایفای نقش در 
تئاتر برد. نام اصلی شهال ریاحی )قدرت الزمان شربت چی 
وفادوست سبزواری( بود نام پدرش آقا وفادوست شربت چی 
سبزواری که در دادگستری مشهد و به عنوان مدعی العموم 
خدمت می کرد و کاندیدا و عضو مجلس موسسان بود. او 
برای شرکت در مجلس موسسان به تهران می آید که با مادر 
شهال که قمی بود ازدواج می کند و بعد برای اینکه زن و 
فرزندانش را به محل  خدمتش به مشهد ببرد در راه مشهد 
بیمار شده و از دنیا می رود. شهال و مادرش در تهران خانه 
برادر ناتنی پدرش می روند و شهال در خانواده آنها بزرگ می 
شود. پسرعموی ناتنی اش اسماعیل ریاحی با او بزرگ می 
شود و با عشق و عالقه با هم ازدواج می کنند که نتیجه این 
ازدواج حدود هفتادسال زندگی با همان عشق اولیه بود. دو 
فرزند حاصل این وصلت بود که پسرش آقای دکتر منوچهر 
ریاحی و دخترش به نام پری مهر ریاحی می باشند. البته 
نام فامیلی شهال ریاحی قبل از ازدواج با ریاحی شربت چی 
بود که بعد از ازدواج نام خانوادگی ریاحی را برگزید. شهال تا 
سوم دبیرستان درس خوانده و در هفده سالگی با همسرش 
که سه سال بود ازدواج کرده بود با پیشنهاد او وارد صحنه 
از سه  با استعداد شگرفی که داشت بعد  تئاتر می شود و 
سال به عنوان اولین کارگردان زن تئاتر و سینمای ایران و 

بازیگر وارد صحنه کارگردانی می شود. شهال را همه ی عالقه 
مادر سینما می شناسند.  عنوان  به  ایران  مندان سینمای 
فرزند پسر ریاحی دارای دکترای معماری و اکولوژی انسانی 
با  سازگار  معماری  دپارتمان  مدیر  و  علمی  هیات  عضو  و 
محیط است. او هنگام حیات پدرش اسماعیل ریاحی برای 
کسب مدارج باالتر به کشور سوئد می رود و در همان جا 
مشغول کار و تدریس می شود و همراه همسرش مهوش 
اسدیان که نقاش صاحب نامی است زندگی می کند و به 
ماند. دختر  می  در همان جا  هایش  نوه  و  فرزندان  همراه 
شهال ریاحی که تنها دختر او می باشد ساکن کشور کانادا 
است. منوچهر پس از تنهایی و تشدید بیماری مادرش پست 
و آرامش زندگی آن سوی دنیا را رها می کند و ترجیح می 
دهد در کنار مادرش بماند و از او مراقبت کند. شهال قبل 
از اینکه دچار فراموشی شود در گفتگویی با مردی که بعدا 
در موردش خواهم نوشت مصاحبه ای می کند و به پرسش 
های او پاسخ می دهد که بخشی از این پرسش ها و پاسخ 

ها را در اینجا می آورم.
اسماعیل  آقای  با  که  بودید  ساله  چند  ریاحی  خانم   1-
ریاحی ازدواج کردید؟ و پاسخ او این است: من چهارده سال 
داشتم و شوهرم بیست ساله بود البته ما هر دو از بچگی در 

کنار هم بزرگ شدیم.
-2 و در جواب سئوالی مبنی بر اینکه از چند سالگی کار 
بازیگری را شروع کردید می گوید من هفده ساله بودم که 
شوهرم دست مرا گرفت و به تئاتر برد و خدا می داند وقتی 
که خانواده ها و اطرافیان فهمیدند چه قیامتی کردند. همه 
می گفتند آخر مگر آدم عاقل زن جوان و زیبایش را روی 
صحنه تئاتر می برد اما دیدگاه شوهرم فراتر از این حرفها 
بود. او خوب می دانست وقتی بازیگری موفق شوم خیلی زود 
به معروفیت می رسم و طبیعتا طرفدارانی هم پیدا می کنم 
اما به اندازه چشمهایش به من عشق و عالقه و اعتماد است 
و می دانست که من هم او را چقدر دوست دارم. او مرا باور 
داشت که تئاتر و سینما و رادیو و تلویزیون و تمام کارهایی 
که من کردم را از لطف شوهرم دارم. خانواده ام خیلی حرف 
ها زدند و سعی کردند جلوی ما را بگیرند اما وقتی دیدند 
و  موفقم  زناشویی  زندگی  در  هم  و  دارم  را  کارم  هم  من 
وقت  آن  کنم  می  سرپرستی  درستی  به  را  هایم  بچه  هم 
پذیرفتند. هیچ وقت کار در سینما باعث نشد تا در زندگی 
ام خطایی بکنم. او می پرسد بانو آیا همسرتان قبل از ازدواج 
هم کار تئاتر می کردند؟ بانو ریاحی می گوید: نه اسماعیل 
دبیر دبیرستان در تهران بود بعد جذب کار در تئاتر و سینما 
گردید و سناریو می نوشت و کارگردانی می کرد و خیلی این 

کار را دوست داشت.
تئاتر مانع فعالیت ها و بچه  -آیا کارگردانی در سینما و 

داری شما در منزل نمی شد؟ من اول کار وارد نبودم و نمی 
دانستم چه طوری باید از پس همه ی این کارها برآیم. کار 
سخت بود اما خیلی زود فهمیدم چه باید بکنم اگر حمایت 
و همراهی شوهرم نبود محال بود به مشکل نخورم. روحش 
شاد مادر شوهرم همیشه محافظ زندگی من و مراقب بچه 
هایم بود. من یک دختر و یک پسر دارم خدا را شکر آنها 
به درجات عالی تحصیالت رسیدند و هم زندگی شان آرام 
ادامه سواالتش  آقا در  این  باشد.  آرامش می  با  و  و راحت 
می پرسد وقتی که به شهرت رسیدید باز هم از ایشان در 
بله  گوید:  می  پاسخ  در  گرفتید؟  می  مشورت  کارهایتان 
محال بود کاری را بدون مشورت و نظر ایشان قبول کنم. او 
راهنمای بسیار خوبی بود مثال در نقشهایم که آیا می توانم 
اجرا کنم و یا آنها را قبول کنم یا خیر صحبت می کرد و 
اعتقاد داشت که چون مردم مرا به عنوان نقشهای مثبت 
دوست دارند و خودش هم اکثرا کارگردانی کارهایم را داشت 

برای من نقش مثبت در نظر می گرفت.
می  من  برای  آثارش  بیشتر  در  را  مهربان  مادر  نقش  او 
نوشت و به این دلیل مردم مرا به عنوان مادر سینمای ایران 

لقب داده اند.
آیا شما خاطره و یا خاطرات خوبی از همسرتان دارید که در 
شما ماندگار باشد؟ پاسخ شهال اینست: تمام لحظات زندگی 
من با اسماعیل خاطرات فراموش نشدنی می باشد و هفتاد 
وپنج سال همش خاطره شیرین است. من با ریاحی تمام 

شب و روزم را با عشق زندگی کردم و در زندگی ام هیچگاه 
به دیگری فکر نکردم دوران شیرین ودلخواهی داشتیم و از 
هیچ چیزی نگرانی نداشتم. من امیدوارم همه ی جوانها هم 
ازدواج کنند و تمام عمر را با همسرانشان یک رنگ و مهربان 

و وفادار باشند.
تلویزیون  سریالهای  در  سینمایی  فیلمهای  بر  عالوه  او 
بود.  خانه(  )در  سریال  اولین  که  کرده  بازی  نقش  زیادی 
عنوان  به   1382 سال  در  آن  آخرین  و   1365 سال  در 
)مهمانپذیر( بود. تعداد کارهای تئاتری شهال ریاحی بیش 
از 29 نمایشنامه بود. اصلیت بانو ریاحی سبزواری می باشد 
و پدرش که در راه خراسان به تهران فوت کرد طبق وصیت 
شده  سپرده  خاک  به  سبزوار  یعنی  زادگاهش  در  خودش 
است. شهال در اواخر عمر قبل از اینکه بیماری او را زمین 
گیر کند به اتفاق فرزندش دکتر منوچهر ریاحی برای پیدا 
کردن قبر پدرش به شهرستان سبزوار می رود و در آنجا با 
یکی از عالقه مندان به سینما و تئاتر آشنا می شوند و او آنها 
را راهنمایی می کند تا قبر پدرش را که در قبرستان قدیمی 
شهر که در حال حاضر تبدیل به پارک شده را پیدا کند و 
همین راهنما باشد با شهال صحبت و از خاطراتش پرسیده 
مصاحبه  در  ریاحی  بانو  نوشتم.  قبال  را  آن  از  مقداری  که 
ای که داشت چون شایعه شده بود که بانو کتایون ریاحی 
هنرمند پرقدرت و محبوب سینما از بستگان او می باشند 
اعالم نمود که این هنرمند شایسته و خوب هیچ گونه نسبت 

باز در جایی می گوید وقتی من و  ندارد و  او  با  فامیلی 
در  بار خواهر من که  ازدواج کردیم یک  ریاحی  اسماعیل 
مشهد زندگی می کرد به تهران آمد و پنهان از من چادر سر 
کرد و به دیدن بازی من در تئاتر آمد تا گزارشی از وضعیت 
من به برادرم که جزو افسران ارتش بود ببرد چون برادرم 
بسیار متعصب و مخالف بازیگری من در سینما و تئاتر بود. 
از  برایم پیغام فرستاد که یا فوری  از گزارش خواهرم  بعد 
شوهرت طالق می گیری یا می آیم و تو و شوهرت را می 
کشم و مدتی بعد با کمی تحفیف گفت دیگر نباید در سینما 
و تئاتر بازی کنی واال شما را می کشم. اسماعیل ریاحی که 
خود از نامداران تئاتر و سینمای کشور می باشد و یکی از 
پیشکسوتان صحنه نمایش و سینما و کارگردانی و بازیگری 
بود در سال 1299 در شهر تهران متولد شد و در روز 20 
آبان سال 1389 در تهران درگذشت. محل دفن او تهران 
است و هم چنین شهال ریاحی در سن 92 سالگی در خانه 
سالمندان شهرک غرب تهران درگذشت. او در تنهایی مطلق 
و بدون اینکه احدی از خانواده در کنارش باشد از دنیا رفت. 

علت مرگ را بیماری )دمانس( یا پیری ذکر کرده اند.
بانو ریاحی عالوه بر کارگردانی و بازیگری در سینما تئاتر 
و تلویزیون در گویندگی رادیو ایران هم چندین سال کار 
می کرد و به غیر از این ها او شعر هم می گفت و گویا به 
هنر نقاشی نیز عالقمند بوده است یادش همواره گرامی و 

روحش شاد باد.
کرمان  وزین  روزنامه  محترم  خوانندگان  با  اما سخنی  و 
زنان  عنوان  تحت  روزنامه  در  شده  نوشته  مقاالت  امروز 
ایران که به تعداد چهل و چهار مقاله  تاریخ  تاثیرگذار در 
اگر  که  این  به  توجه  با  ولی  رسید  پایان  به  اینجا  در  بود 
بخواهیم شرح زندگی تمام بانوان تاثیرگذار را بنویسیم چون 
نیمی از جمعیت کشور را بانوان عزیز که مادران آینده سازان 
می شود.  کتاب ختم  به چندین جلد  مان هستند  میهن 
اجتماعی کنونی محدودیت  به موقعیت  توجه  با  از طرفی 
بسیار  هستند  بنابراین  دارد  وجود  نوشتن  برای  هم  هایی 
بزرگ بانوانی که واقعا در تاریخ ایران اثرگذار بوده اند و از 
آنها در این سلسله مقاالت نامی برده نشده است. در اینجا 
سپاسگزاری می کنم از مدیرمسئول و سردبیر و کلیه دست 
اندرکاران روزنامه کرمان امروز که با صبوری این مطالب را 
چاپ کردند و به روئیت شما عزیزان رسانیدند.امیدوارم در 
آینده بتوانم این مجموعه را به صورت کتابی منتشر کنم 
قبلی  نوشتارهای  مانند  قرار دهم.  اختیار عالقمندان  و در 
که همه به صورت سه جلد کتاب به نامهای ـ اسطوره ها 
ـ زوایای نانوشته تاریخ ایران و نسلی دیگر از اقوام آریایی 

)کردها( چاپ شده است. 
با تشکر و سپاس.

به قلم
ناصر فرهادی )پاژ(
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وبا در ایران در عصر قاجار از دید سیاحان
بخش اول

سرویس تاریخی کرمان امروز

عصر قاجار، به ویژه دوره ناصرالدین شاه در تاریخ تحوالت پزشکی ایران 
اروپا  از  ویژه  به  آن عصر  در  که  از سیاحانی  برخی  دارد.  ای  ویژه  اهمیت 
وارد ایران می شدند، در سفرنامه های خود، چشم اندازی از وضع طبابت و 
بیماریهای مختلف آن روزگار ترسیم کرده اند و دیدگاه های خود را در این 
اند. بررسی دیدگاه های این سیاحان با توجه به غلبه طب  زمینه نگاشته 
پاستوری بر جالینوسی در اروپای آن زمان می تواند وجوه تشابه و تمایز بین 

این طب و طب سنتی حاکم بر ایران دوره قاجار را عیان سازد.
در این مقاله تالش شده است تا حدودی جنبه های گوناگون بیماری مهم 
این  با  پراکندگی، همه گیری، نحوه مواجهه مردم و حکومت  از حیث  وبا 
بیماری و درمان آن در عصر قاجار و… از دید سیاحان روشن شود که امید 

است از این طریق، بخشی از تاریخ طب ایران تبیین گردد.
زیادی می  قربانیان  آن عصر  ایران  در  تنها  نه  وبا  بیماری  که  باید گفت 
گرفت، بلکه در اروپای قرن نوزدهم نیز چندین بار اپیدمی های بزرگی با 
تلفات فراوان ایجاد کرد و این بیماری در آن قرن، مشکلی جهانی بوده است.
همچنین بدیهی است نظر سیاحی را که چند صباحی در مملکتی اقامت 
سیاحان  برخی  آنکه  ویژه  به  پذیرفت؛  صد  در  صد  توان  نمی  کند،  می 
امر نمی  این  ایران را سیاه نمایی کنند. ولی  مغرضانه سعی داشتند وضع 
تواند دلیلی برای ارائه نشدن مواضع آن ها باشد؛ چون کمترین فایده طرح 
این مواضع، ممکن است نقد آن به وسیله صاحب نظران و کارشناسان باشد.

همه گیری
وبا یکی از بیماری های خطرناک و همه گیر در دوره قاجار به شمار می 

رفت.
این بیماری مهلک که به »مرض موت« یا »مرگا مرگی« نیز معروف بود، 
هرچند وقت یک بار در نقطه ای از کشور شایع می شد و کم کم پیشروی 
می کرد و از اهالی شهرها و روستاها قربانی می گرفت و آن ها را خالی از 

سکنه می ساخت.
وبا معموال دامنگیر مردمی می شد که از وسایل مقدماتی بهداشت، رفاه 
اقتصادی و تأمین اجتماعی برخوردار نبودند و از نظر اقتصادی عاملی عمده 
امراض  از  بیماری  این  شد.  می  شمرده  تولید  و  جمعیت  میزان  درکاهش 
بومی ایران بود و تقریبا همه ساله یا دو سال یک بار در بخش هایی از این 
کشور یا در سراسر آن شیوع می یافت و رشته زندگی و فعالیت اجتماعی را 
تا حدودی می گسست. به گزارش ویلم فلور پژوهشگر هلندی تاریخ ایران، 
در فاصله سال های۱۸۲۰ تا ۱۹۰۳ م.، یعنی قسمت اعظم دوره قاجار هفت 
همه گیری عمده وبا در ایران رخ داده که به این شرح است: وبای ۱۸۲۱ 
م. که از خلیج فارس آغاز شد؛ وبای ۱۸۲۹ م. که از هند و افغانستان وارد 
ایران شد؛ وبای ۴۷  – ۱۸۴۵ م. که باز هم از راه هند و افغانستان شیوع 
یافت و به گفته دکتر کلوکه ۲ در سال ۱۸۴۶ م. دوازده هزار نفر را در تهران 
کشت؛ وبای ۵۳–۱۸۵۱ م. که باز به گفته دکتر کلوکه ۱۵ تا ۱۶ هزار نفر 
را در تهران قربانی کرد؛ وبای ۶۹  – ۱۸۶۸ م. که از عراق به ایران رسید؛ 
وبای ۹۰– ۱۸۸۹ م. که از خلیج فارس آغاز شد و وبای ۱۹۰۳ م. که از 
خلیج فارس و عراق در ایران شیوع یافت. البته در بین این همه گیریهای 
عمده، همه گیریهای محلی نیز رخ می دادند. وبا معموال از راه هند، روسیه 

یا عراق وارد ایران می شد.
اولین نشانه ابتال به وبا، احساس سرگیجه و صدای زنگ در گوش همراه با 
اضطراب شدید است. سپس بیمار اسهال یا تهوع پیدا میکند؛ چنانکه گویی 

روده ها در یک لحظه خالی می شوند. اگر نشانه های ابتال به وبا در روز 
ظاهر شوند، احساس وحشت شدیدی از این حالت به فرد دست می دهد و 
بسیاری همین ترس را عامل اصلی مرگ دانسته اند و اگر این عالئم در شب 
ظاهر شوند، بیمار مضطرب و شگفت زده از خواب بیدار می شود، سوزشی 
در انتهای معده و سنگینی در کمر حس میکند، دست و پایش تیر می کشد، 
عرق چسبناکی بدنش را می پوشاند، ضربان نبض احساس نمی شود و گاهی 

سردرد نیز عارض می شود.
اگر در این مرحله بیمار تکان بخورد یا از جا برخیزد، اسهال و استفراغ 
در چند لحظه عارض می شود. این مرحله از نیم تا یک ساعت طول می 
کشد. سپس، مرحله انقباض عضالنی همراه با درد شدید خصوصا در نوک 
انگشتان دست و پا رخ می دهد. اگر بیمار قوی باشد و از این مرحله گذر 
کند، شفا می یابد؛ در غیر این صورت، به آخرین مرحله بیماری که بیهوشی 
های متوالی است، وارد می شود. نگاه، بی حرکت؛ رنگ چهره کبود؛ تنفس، 
سنگین؛ کالم نامفهوم و نبض، آهسته تر و نامحسوس تر می شود و از این 
فاصله  بیش  ساعتی  چند  بیماری،  پایان  تا  آغاز  از  یعنی  مرگ،  تا  مرحله 

نیست.
سیریل الگود  مؤلف کتاب »تاریخ پزشکی ایران« و پزشک سابق سفارت 
قرار  ارتفاعات  در  ایران چون  که شهرهای  است  معتقد  ایران،  در  انگلیس 
دارند، هرگز منشأ و مبدأ پیدایش وبا و طاعون نیستند، ولی هر بار که یکی 
ایران شیوع می  از این بیماریها به ویژه وبا در یکی از کشورهای همسایه 

یافت، همه شهرهای ایران به این بیماری آلوده می شدند.
وی در این خصوص وبای سال ۱۸۲۹ م. را مثال م یزند که از افغانستان به 
تهران و سال بعد به تبریز رسید و از مرزهای ایران و روسیه نیز گذشت. از 
سمت جنوب نیز کاشان و اصفهان را درنوردید. در پاییز ۱۸۳۰ م. شدت آن 
در تبریز به حدی بود که بیش از ۳۰  هزار نفر را هالک کرد و عباس میرزا 
مجبور شد خانواده خود را در زمستان به اردبیل بفرستد تا به این بیماری 
مهلک مبتال نشوند. این موج وبا سال ۱۸۳۱ م. گیالن را هم آلوده کرد. در 
همین سال وبا از سمت بغداد به کرمانشاه رسید؛ در حالی که تلفات آن در 

بغداد و بصره بسیار وحشتناک بود.
در تابستان ۱۸۴۶ م. نیز وبا در تهران شیوع پیدا کرد و اولین مورد آن در 
۲۳ ژوئیه دیده شد. محمدشاه در آن زمان در ییالق بود و با شنیدن این 
خبر با دستپاچگی زیاد، خود و تمام اعضای خانواده و حرم سرایش را به 
دهکده ای در ۵۰ کیلومتری تهران برد. این کار با وجود آنکه تلفات بیماری 
هنوز خیلی زیاد نبود، موجب وحشت شدید اهالی تهران و فرار آن ها در 
دسته های بزرگ شد. اپیدمی کم کم شدت یافت و به اردوی شاهی نیز 
رسید و یکی از پسرهای شاه را که هفت ساله بود و یک دختر و دو نفر از 
زن هایش را کشت. محمدعلی خان، وزیر امور دول خارجه نیز بیمار شد. 
مقر ییالقی هیات نمایندگی انگلیس در قلهک که معموال هنگام شیوع وبا 
پناهگاه این هیات بود نیز از گزند وبا در امان نماند و یک نفر در آن فوت 

شد.
و  ایرانی  پزشکان  از  یک  هیچ  دست  از  هنگام  این  در  الگود،  تصریح  به 
اروپایی کاری بر نمی آمد و تقریبا هرکس که به وبا مبتال می شد، جان می 
باخت. وی تلفات این موج بیماری در تهران را ۱۲ هزار نفر تخمین می زند 
که معادل حدود یک سوم جمعیت تهران در تابستان ها بود. این بیماری 
مناطق غربی تر از قزوین را ۱۳۹۱ آلوده نکرد و به همان سرعت که شیوع 

پیدا کرده بود، از بین رفت.
کلنل چریکف ۴ روسی که در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در ایران 
به سر می برد، از شیوع این بیماری در بصره و محمره )خرمشهر کنونی( در 

سال ۱۸۵۱ م. خبر داده است که تلفات آن در محمره روزانه ۳۰ نفر بود.
وی همچنین از حرکت وبا از بصره به سمت کربال و شیوع آن در بغداد، 
خانقین، حوالی رودخانه کارون و کرمانشاه و تلفات زیاد آن در همان سال 

خبر داده است.
مخصوص  پزشک  و  دارالفنون  استاد طب   ۵ پوالک  ادوارد  یاکوب  دکتر 
ناصرالدین شاه نیز درباره شیوع وبا در تهران در مدت اقامت خود و واکنش 
های مردم به آن می نویسد: »وبای همه گیر در طول اقامت نه ساله ام سه   
بار در تهران بیداد کرد. در اواسط اردیبهشت تا اوایل مرداد فقط مواردی 

اتفاقی از آن دیده می شدند، اما از آن به بعد به تعداد بیماران افزوده شد 
و چون فقط اندکی از مبتالیان درمان می شدند، موارد مرگ به رقم وحشت 
آوری رسید… . در پایتخت این بیماری همه گیر حدود چهار هفته به حال 
حاد ادامه یافت و پس از آن به تدریج از حدت آن کاسته شد تا به کلی از 

میان رفت.
در ایام شیوع وبا، هر کس به هر نحو که می توانست به کوه می گریخت و 
شاه چادر خود را در دره الر واقع در دامنه دماوند بر می افراشت که ۷۵۰۰ 
پا از سطح دریا ارتفاع داشت. با وجود آنکه مواد غذایی را از تهران که فقط 
هشت ساعت با آنجا فاصله داشت می آوردند و همواره ارتباط با آنجا برقرار 

بود، ولی هرگز پای وبا به این دره نرسید.
در  آمدند،  می  کوه  به  دشت  از  بیماری  به  آلوده  افراد  هرگاه  همچنین 
روزهای اول چند تن جان می سپردند، اما پس از چندی بیماری کامال از 

بین رفت.
یکی از موارد همه گیری وبا در تهران که پوالک شاهد آن بوده، در آوریل 
۱۸۵۳ م. رخ داده است )پوالک، ۱۳۶۱ ش، ص ۴۸(. در این همه گیری نیز 
پس از اینکه یکی از درباریان به طور ناگهانی بر اثر وبا مرد، ناصرالدین شاه 
همان روز به دهی در ۱۰ کیلومتری تهران رفت. این کار شاه موجب وحشت 
مردم شد و چند روز پس از آن گروه های کثیری از مردم به صورت دسته 
های بزرگ به سوی دهات اطراف فرار کردند؛ به طوری که تقریبا چهارپنجم 
اهالی، تهران را تخلیه کردند و وبا در میان باقی مانده ها به شدت شیوع 
پیدا کرد. بر اساس گزارش های رسمی روزانه تقریبا صد نفر بر اثر ابتال به 
این بیماری جان باختند. وبا به تدریج از سمت شمال تا زنجان و مازندران، 
از شرق تا شاهرود، از غرب تا قزوین و همدان و از جنوب تا شیراز شیوع 
از  یافت. صدراعظم وقت )میرزا آقاخان نوری( گزارش داد که در بسیاری 
زیاد است که ساکنان آن مرده های  به قدری  تلفات  مازندران  روستاهای 
خود را دفن نکرده فرار می کنند تا جایی که در برخی روستاها با وجود آنکه 

فصل دروست، حتی یک نفر باقی نمانده است.
بروگش ۶ عضو هیأت اعزامی پروس به ایران که در سال های ۱۸۶۰ و 
۱۸۶۱ م. در ایران اقامت داشته نیز به نقل از دکتر هنچه ۷ طبیب آلمانی 
مقیم ایران، به شیوع وبا در گیالن در اوایل ماه مارس ۱۸۵۴ م. اشاره کرده 

که قطع یقین ادامه همان وبایی است که پوالک از آن خبر داده است.
مسیر شیوع این بیماری از سمت مازندران به گیالن بود که نخست در 
و  به رشت رسید  واقع در کنار رودخانه ها ظاهر شد و سپس  روستاهای 
تلفات زیادی به بار آورد که رقم آن هم معلوم نبود، ولی مبتالیان بیشتر از 
طبقات فقیر جامعه بودند که تغذیه خوبی نداشتند و با شروع فصل باران و 

سرما بر شدت بیماری وبا در گیالن افزوده می شد.
دالیل برخی اطبای غربی برای توجیه شیوع وبا گاهی مضحک بود مثال 
دکتر هنچه معتقد بود چون زنان »لباس زیر کافی و مرتبی در ناحیه شکم« 

ندارند، بیشتر دچار این بیماریها می شوند.
پوالک هم خوردن برخی غذاها از جمله شیربرنج را در ابتالی به وبا مؤثر 
دانسته است، زیرا بعضیها در زمان شیوع وبا بر اثر دقت به این نتیجه رسیده 
درست  است  ممکن  دلیل  این  البته   .)۸۴ ۱۳۶۱ ش، ص  )پوالک،  بودند 
بوده باشد چون آب یا شیری که برنج با آن پخته می شد احتماال آلوده به 

میکروب وبا بود.
وی همچنین معتقد است اروپاییان، به ویژه تازه واردان، چون بی احتیاط 
بودند و در شهر می ماندند، اغلب قربانی وبا می شدند و کسانی هم که سابقه 
تب لرز یا اسهال خونی داشتند، محال بود از دست وبا جان سالم به در ببرند. 
پوالک فقط یک اروپایی را می شناخت که ۱۰ سال در ایران اقامت داشت 

و توانسته بود از مرض وبا شفا یابد .

ادامه دارد...
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خبر سخنگوی قوه قضاییه خبر داد:

 دستگیری جاسوس موساد بی ارتباط با ترور شهید سلیمانی بوده است

جنایت، پایان ارتباط شیطانی با زن جوان

منصوری  قاضی  دستگیری  از  قضاییه  قوه  سخنگوی 
در رومانی خبر داد؛ قاضی سابقی که یکی از متهمان 
پرونده طبری است که در قوه قضائیه در حال رسیدگی 

است.
به گزارش »تابناک«؛ غالمحسین اسماعیلی در حاشیه 
درباره  زندان ها  سازمان  جدید  رییس  معرفی  مراسم 

رومانی  در  فرد  این  گفت:  منصوری  قاضی  دستگیری 
دستگیر شده است، اما به دلیل شیوع کرونا، چون هیچ 

پروازی انجام نشده فعال به ایران آورده نشده است.
در  شده  قرائت  کیفرخواست  اساس  بر  است،  گفتنی   
قاضی  منصوری،  غالمرضا  و همدستان،  دادگاه طبری 
به  رشوه  دریافت  به  است  متهم  لواسان  اجرایی  وقت 
مبلغ ۵۰۰ هزار یورو از حسن نجفی، متهم ردیف دوم 
از کشور  از دستگیری طبری به خارج  پرونده که بعد 

متواری شده است.
ردیف  متهم  منصوری  کیفرخواست،  این  اساس  بر   
نهم این پرونده محسوب می شود؛ متهمی که با شروع 
محاکمه طبری نامش بر سر زبان ها افتاد و بعد از آن 
برای  شد،  مدعی  ویدئویی  فایلی  در  فرد  این  که  بود 
درمان از کشور خارج شده و با اطالع از اتهاماتش، برای 
اما  کرده  اقدام  زمینی  راه  از  به کشور، حتی  بازگشت 

شیوع کرونا مانع از این کار شده است.
 اسماعیلی درباره صدور حکم اعدام »محمود موسوی 

مجد« هم گفت: این پرونده در سال ۹۷ و ۹۸ بوده 
او  حکم  ندارم.  ذهن  حضور  را  دیگر  متهمین  است. 
هم  توضیح  و  است  کرده  پیدا  قطعیت  و  شده  صادر 
دادیم که دستگیری ایشان به حادثه تروریستی سردار 
شهید سلیمانی ارتباطی نداشته است. در سنوات قبل 
به لحاظ ارتباطی که با این مجموعه داشته، اطالعاتی 
از حوزه های پایه و نظامی ما به ویژه در ارتباط با وزارت 
دفاع و نیروی قدس سپاه و همچنین تردد های شهید 
به  را هم  قاسم سلیمانی در سال های ۹۶ و ۹۷  حاج 

سرویس سیاه و هم به سرویس موساد می داده است.
از سازمان های  با کدام یک  این فرد  اینکه  وی درباره 
داخلی در ارتباط بوده است، گفت: ارتباطش به لحاظ 
اینکه بیشتر در سوریه بوده و خانواده اش مقیم سوریه 
هستند، در همان کشور با نیرو های جمهوری اسالمی 
ایران که در آنجا حضور داشتند اطالعاتی را از فعالیت 
آن ها و حوزه فعالیت وزارت دفاع جمع آوری کرده و به 

دشمن می داده است.

روزنامه خراسان نوشت: مردی که چهار سال قبل، به 
دنبال ارتباط شیطانی با یک زن جوان، شوهر او را در 
منطقه قاسم آباد مشهد به قتل رسانده بود در زندان 

مرکزی مشهد به دار مجازات آویخته شد.
یازدهم مهر سال ۹۵، مرد ۵۱ ساله ای که برای مالقات 
با زن ۲۸ ساله از تهران به مشهد آمده بود، در مجتمع 
 ۳۳ موتورسوار  کمین  به   ۳ فاز  به  معروف  مسکونی 
ساله ای نشست که همسر »س« )زن ۲۸ ساله( بود. 
مسکونی  مجتمع  نزدیکی  به  موتورسوار  مرد  وقتی 
رسید او ناگهان با تیغ موکت بری به جوان ۳۳ ساله 
موتورسوار حمله کرد و شاهرگ گردنش را برید، ولی 
زمانی که قصد فرار از مهلکه را داشت به همت یک 

شهروند وظیفه شناس به چنگ قانون افتاد.
»حسن. الف« پس از انتقال به پلیس آگاهی خراسان 
رضوی، مدعی شد که »محسن« )مقتول( برای دختر 
شوم  ارتباط  قصد  و  کرده  مزاحمت  ایجاد  اش  خاله 
پرونده جنایی در  این  اما متهم  را داشته است،  او  با 
اولین جلسه بازپرسی زوایای پنهان این پرونده جنایی 
را افشا کرد و با دروغ خواندن اظهارات قبلی خود به 
قتل عمد در  ویژه  )قاضی  قاضی سید جواد حسینی 
حمل  شرکت  یک  در  من  گفت:  حادثه(  وقوع  زمان 
یک  طریق  از  و  می کنم  کار  تهران  در  هوایی  نقل  و 
تماس تلفنی با زن ۲۸ ساله ای که ساکن مشهد بود 
آشنا شدم که این آشنایی مدتی بعد به روابط پنهانی 

انجامید.
با  و  کردم  سفر  مشهد  به  بار  چند  منظور  همین  به 
زن جوان قرار مالقات گذاشتم، اما از حدود ۲۰ روز 
برایم  ناشناس  تلفن  شماره  یک  از  پیامک هایی  قبل 

ارسال می شد که محتویات آن نشان می داد زن جوان 
اثنا نیز  با همسرش اختالفات زیادی دارد. در همین 
مبلغ ۳۰۰ هزار تومان پول به شماره حسابی که برایم 
بودم  گفته  قبال  اگرچه  کردم!  واریز  بود  کرده  ارسال 
مقتول ۳۳ ساله با دختر خاله ام ارتباط داشت، اما این 
این  مجازات  از  رهایی  برای  و من  بود  دروغ  حرف ها 

جمالت را بر زبان راندم.
بار  اعترافاتش گفت: آخرین  ادامه  متهم ۵۱ ساله در 
را  زن  آن  تا  آمدم  مشهد  به  حادثه(  )روز  شنبه  روز 
دوباره مالقات کنم به همین خاطر سنگ ریزه ای به 
پنجره منزل او پرت کردم، ولی زن مذکور تکه کاغذی 
برایم انداخت که روی آن نوشته بود به خاطر این که 
مادرش در منزل آن هاست نمی تواند مرا مالقات کند 
این بود که من منتظر ماندم تا او فرزندش را به مدرسه 
ببرد، ولی باز هم امکان مالقات ما فراهم نشد. درحالی 
را  او  همسر  ناگهان  بودم  منتظر  محل  همان  در  که 
دیدم که سوار بر موتوسیکلت بود، به طرف او رفتم و 
با تیغ موکت بری دو ضربه به گردنش زدم که پس از 

آن هم توسط یکی از شهروندان دستگیر شدم.
با صدور دستورات ویژه قضایی، زن جوان نیز توسط 
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 

دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت.
گفت:  متهم  اعترافات  تایید  ضمن  ساله   ۲۸ زن  این 
حدود یک سال قبل شماره تلفنی را که روی کاغذی 
نوشته شده بود پیدا کردم و با آن شماره تماس گرفتم 
نام  اتفاقی  طور  به  داد  را  تلفن  پاسخ  مردی  وقتی 
تلفنی  رابطه  ترتیب  بدین  و  راندم  زبان  بر  را  مردی 
با  مالقات  برای  بار  چند  او  و  شد  آغاز  یکدیگر  با  ما 

دیگر  قبل  ماه  یک  حدود  از  اما  آمد،  مشهد  به  من 
نمی خواستم با آن مرد رابطه ای داشته باشم چرا که 
به  بود  سوخته  نیز  من  ایرانسل  پنهانی  تلفن  شماره 
در حال  که  نقاشی  مرد  تلفن  گوشی  با  دلیل  همین 
نقاشی ساختمان منزلمان بود با آن مرد تماس گرفتم 
او  از  پولی  بردارد، ولی من  از سر من  و گفتم دست 

دریافت نکرده ام.
مرد  با  چرا  پرسید  که  قاضی  سوال  به  پاسخ  در  وی 
۵۱ ساله رابطه داشتی؟ گفت: همسرم به من محبت 

نمی کرد و گاهی نیز مرا کتک می زد!
را  نقاش ساختمان  قاضی حسینی دستور دستگیری 
نیز صادر کرد و کارآگاهان مرد نقاش را نیز به پنجه 
عدالت سپردند. این مرد هم که پیامک های زیادی از 
گوشی تلفنش برای مرد ۵۱ ساله ارسال شده بود در 
بازجویی ها گفت: وقتی به رابطه زن جوان و آن مرد 
پی بردم از او خواستم مبلغی را به حسابم واریز کند، 
شماره  چرا  که  شد  مشکوک  موضوع  به  وقتی  او  اما 
حساب مربوط به یک مرد را در اختیار وی گذاشته ام 
دوباره پیامکی از طرف آن زن ارسال و عنوان کردم 
که شماره حساب مربوط به شوهر دوستم است! و این 

گونه ۳۰۰ هزار تومان به حسابم واریز شد.
عاشقانه  پیامک های  من  داد:  ادامه  ساله   ۲۷ نقاش 
می فرستادم  ساله   ۵۱ مرد  برای  جوان  زن  طرف  از 
از  طالق  گرفتن  قصد  که  می کردم  وانمود  چنین  و 
همسرم را دارم! و او نیز پاسخ داد: من می آیم و کار 

را تمام می کنم!
 ۵۱ متهم  که  آن  از  پس  است،  حاکی  گزارش  این 
حضور  در  را  جنایت  صحنه   ،۹۵ سال  مهرماه  ساله 

در  تحقیقات  ادامه  کرد،  بازسازی  حسینی  قاضی 
)قاضی  میرزایی  کاظم  قاضی  را  جنایی  پرونده  این 
ویژه قتل عمد مشهد( به عهده گرفت چرا که قاضی 
مرکز  دادستان  معاون  سمت  به  سیدجوادحسینی 
گزارش،  بنابراین  بود؛  شده  منصوب  رضوی  خراسان 
با صدور کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقالب، 
این پرونده جنایی در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک 
و  گرفت  قرار  دقیق  رسیدگی  مورد  رضوی  خراسان 
متهم پای میز محاکمه ایستاد. قضات باتجربه شعبه 
چندین  برگزاری  از  پس  یک  کیفری  دادگاه  پنجم 
جلسه محاکمه، ارتکاب جرم توسط مرد ۵۱ ساله را 
محرز دانستند و او را در حالی با استناد به مواد قانونی 
به قصاص نفس محکوم کردند که زن ۲۸ ساله نیز به 

تحمل زندان طویل المدت محکوم شد.
با تایید حکم دادگاه در شعبه نهم دیوان عالی کشور، 
این پرونده جنایی به اجرای احکام دادسرای عمومی 
فراهم  با  ترتیب  بدین  و  شد  ارجاع  مشهد  وانقالب 
شدن مقدمات اجرای حکم قصاص نفس و به دنبال 
دشتبان  محمدرضا  قاضی  سوی  از  دستوری  صدور 
)معاون دادستانی مرکز خراسان رضوی( قاتل هوسباز 
سپیده دم سه شنبه گذشته در زندان مرکزی مشهد 
قانونی  تشریفات  طی  از  پس  و  رفت  دار  چوبه  پای 
احکام  اجرای  باتجربه  )قاضی  زرگر  قاضی  نظارت  با 
این  و  شد  آویخته  مجازات  دار  به  مشهد(  دادسرای 
تا  گره خورد  به »طناب هوس«  سیاه«  گونه »مرگ 
فرجام این پرونده هوسبازی، درس عبرتی برای آنانی 
پا  و  باشد که هنوز در منجالب مرداب هوس دست 

می زنند.

طالق  از  ممانعت  به خاطر  که  جوان  مرد  نوشت:  ایران  روزنامه 
دادگاه   ۲ شعبه  در  زودی  به  بود  رسانده  قتل  به  را  او  خواهرش 

کیفری استان تهران محاکمه می شود.
زنی ۳۷  فوت مشکوک  با  تیرسال۹۷  از  پرونده  این  به  رسیدگی 

ساله به نام لیال در بیمارستان لقمان تهران آغاز شد.
در حالی که نزدیکان این زن عنوان کرده بودند که لیال با قرص 
خودکشی کرده اما کادر درمانی پس از معاینات اولیه اعالم کردند 
این  انسداد مجاری تنفسی اش فوت کرده است.  او به سبب  که 
شناسایی  در خصوص  را  تحقیقاتش  پلیس  تا  باعث شد  نظریه 

عامل قتل این زن پی بگیرد.
مادرش  فکر می کرد  این زن که هنوز  بازجویی دختر  مرحله  در 
خودکشی کرده، به موضوعی اشاره کرد که به نوعی اولین سرنخ 
مأموران بود. او گفت: چند وقتی بود که پدر و مادرم با هم اختالف 
داشتند. مادرم با مردی به نام یونس ارتباط پنهانی داشت. من و 
خواهرم در جریان این موضوع بودیم و به خاطر اینکه زندگی مان 
خراب نشود به پدرمان نگفتیم اما مدام از مادرمان می خواستیم 

که ارتباطش را با یونس خاتمه دهد. اما آن مرد مادرم را تهدید 
می کرد که یا از پدرم جدا شود یا او پدرم را خواهد کشت و راه 
سومی هم برای مادرم گذاشته بود که اگر نمی تواند از پدرم جدا 

شود خودکشی کند.
پس از اظهارات دختر مقتول، یونس بازداشت شد و مورد بازجویی 

قرار گرفت اما تحقیقات نشان داد که او عامل قتل نبوده است.
تحقیقات ادامه داشت تا اینکه پدر لیال با مراجعه به اداره پلیس 
اعالم کرد که او دخترش را کشته است و در توضیح آن هم گفت: 
چند روز پیش فردی به نام یونس با من تماس گرفت و تهدیدم 
کرد که مانع طالق لیال از شوهرش نشوم. او تأکید کرد که دخترم 
را دوست دارد و پس  از طالق لیال می خواهد با او ازدواج  کند. من از 
عصبانیت به خانه لیال رفتم و از او خواستم تا ارتباطش را با یونس 
تمام کند اما او توجهی به حرف هایم نکرد و بین ما جر و بحث 
شدیدی درگرفت و من هم با دستم دهانش را گرفتم که خفه شد.
پس از اعتراف پدر مقتول وی بازداشت شد و همه اعضای خانواده 
نیز رضایت خود را اعالم کردند اما مأموران مدتی بعد دریافتند پدر 

لیال دروغ گفته و در زمان فوت دخترش در خانه خودش بوده 
بنابراین دوباره بازجویی را از سر گرفتند تا اینکه مشخص شد قاتل 

لیال برادرش حمید بوده است.
وی در اظهاراتش گفت: وقتی موضوع ارتباط خواهرم با مرد غریبه 
را متوجه شدم به خانه اش رفتم و از او خواستم یونس را فراموش 
زندگی اش  و  ندارد  را دوست  اما خواهرم گفت که شوهرش  کند 
هم به هیچ کس ارتباطی ندارد. من هم خواستم جلوی دهانش را 

بگیرم که خفه شد.
در ادامه پدر حمید در دفاع از پسرش گفت: پس از قتل به خاطر 
اینکه پسرم در آستانه ازدواج بود و نمی خواستم دردسری برایش 
ایجاد شود قتل را گردن گرفتم. البته پسرم از ناموس و حیثیت و 

شرف خانوادگی مان دفاع کرده است.
باید  و  افسردگی شدید شده  این در حالی است که متهم دچار 
به  پرونده  این  به  رسیدگی  حال  این  با  گیرد.  قرار  درمان  تحت 
شعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد تا متهم محاکمه 

شود.

برادر، خواهرش را به خاطر ارتباط با مرد غریبه کشت

پشت پرده تالش های عربستان و 

آمریکا برای جلوگیری 

از لغو تحریم تسلیحاتی ایران

توطئه  به  اشاره  با  رییس جمهوری  اول  معاون  اسحاق جهانگیری، 
چند  تا  برجام  براساس  گفت:  ملل  سازمان  در  ها  آمریکایی  اخیر 
می  و  شود  می  لغو  ایران  تسلیحاتی  های  محدودیت  آینده  ماه 
داخلی  تولیدات  و  کنیم  را خرید  تسلیحاتی خود  نیازهای  توانیم 
لغو تحریم تسلیحاتی  امریکایی ها می خواهند مانع  را بفروشیم. 
با فشار سعودی ها  این کار را آغاز کرده اند حتی  بشوند، مقدمات 
برای  را  زمینه  که  کنند  می  تهیه  گزارش  ملل  سازمان  دبیرخانه 

توطئه ضد ایران مساعد کنند.

دو هزار بیمار مبتال به ایدز

 در زندان ها داریم

رئیس سابق سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی گفت: ۲۱۱ 
هزار زندانی موجود در زندان ها هستند که در ۲۶۸ مرکز نگهداری 
می شوند. اصغر جهانگیر در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان 
اژه ای  محسنی  حضور  با  که  تربیتی  و  تامینی  اقدامات  و  زندانها 
قوه  سخنگوی  اسماعیلی  غالمحسین  و  قضاییه  قوه  اول  معاون 
قضاییه برگزار شد، گفت: ۲۰۱۰ روز طول کشید و ده اولویت برای 
مدیریت زندانها درنظر گرفتیم و اقداماتی انجام شد. ایران در میان 
کشورهای اسالمی چهارمین در آسیا، هفتمین و در جهان چهل و 
زندانی است. جهانگیر گفت: ۲۱۱  تعداد  لحاظ  به  هفتمین کشور 
هزار زندانی موجود در زندان ها هستند که در ۲۶۸ مرکز نگهداری 
می شوند. همچنین ۲ هزار بیمار مبتال به ایدز در زندان ها داریم و 
۳۰۰ هزار کیت سریع اچ ای وی خرید کردیم. درمان هپاتیت سی را 

شروع کردیم که ۷ هزار زندانی شناسایی شدند.

واکنش فرمانده نیروی زمینی سپاه

 به ادعای حضور »پ ک ک« در ایران

فرمانده نیروی زمینی سپاه با رد ادعای یک مقام ترکیه ای مبنی 
ایران،  اسالمی  جمهوری  خاک  در  ک«  ک  »پ  عناصر  حضور  بر 
امنیت  جانبه،  همه  و  دقیق  اشراف  و  عزت  اقتدار،  با  سپاه  گفت: 
ایجاد کرده است. سردار سرتیپ پاسدار  و تسلط الزم را در مرز ها 
از  بازدید  حاشیه  در  سپاه  زمینی  نیروی  فرمانده  پاکپور  محمد 
ادعای یک  به  واکنش  در  غرب کشور،  عملیاتی شمال  پایگاه های 
داخل خاک  در  عناصر »پ ک ک«  بر حضور  مبنی  ترکیه  مقام 
را غیرمسئوالنه و بی  ادعا  این  اظهار کرد:  ایران،  جمهوری اسالمی 
وضعیت  به  اشاره  با  می کنیم.وی  تکذیب  را  آن  و  دانسته  اساس 
مرز های دو کشور، افزود: در مرز های مشترک جمهوری اسالمی ایران 
دو  مسلح  نیرو های  بین  مفیدی  و  بسیار خوب  تعامالت  ترکیه  و 
کشور وجود دارد؛ لذا انتظار می رود مقامات کشور دوست و همسایه 
ترکیه، قبل از هرگونه اظهار نظر رسانه ای پیرامون رخداد های مرزی، 
با  رسمی  کانال های  از  واقعه،  صحت  از  اطمینان  حصول  از  پس 
کار های  و  ساز  برابر  و  کرده  برقرار  ارتباط  ایران  اسالمی  جمهوری 
پاکپور  نمایند.سردار  دنبال  را  مسائل  گونه  این  شده  بینی  پیش 
بعنوان  ماموریت خود  اساس  بر  سپاه  زمینی  نیروی  داشت:  اظهار 
مسئول امنیت شمال غرب کشور، با نیرو های تحت کنترل اعم از 
مرزبانی و واحد های عملیات نیروی زمینی سپاه، با اقتدار و آمادگی 
بر  مستمر  و  دقیق  اشراف  با  و  داشته  فعال  مرز حضور  در  کامل 
منطقه، تسلط الزم مرزی را ایجاد کرده است. وی با تاکید بر اینکه 
حضور عناصر تروریستی در داخل خاک جمهوری اسالمی ایران از 
خطوط قرمز ما است، تصریح کرد: در عین حال این موضوع برای 
ما قابل درک است که عملیات های اخیر گروهک ها در داخل خاک 
را  بر روی مسئولین ترکیه شده و آن ها  ایجاد فشار  ترکیه موجب 

مجبور به طرح چنین ادعایی کرده است. 

مردی که همسر خود را کشته بود،
 خودکشی کرد

خبرنگاران  جمع  در  البرز،  استان  پلیس  رئیس  نادربیگی،  محمد 
گفت: حادثه خودکشی یک قاتل، در منطقه ۴۵ متری گلشهر کرج 
قتل  به  را  همسرش  و  خود  خانواده  مرد  جنایت،  این  در  داد؛  رخ 

رساند.
وی افزود: طبق تحقیقات اولیه ماموران پلیس مشخص شدکه قاتل 
۶۵ ساله به دلیل مصرف مواد مخدر چندی قبل درزندان به سر می 
برده که به دلیل اختالف با همسر ۴۵ ساله خود اقدام به قتل وی و 

سپس خودکشی کرده است.
تکمیلی در خصوص جزییات  اظهار کرد: خبر  نادربیگی  سرهنگ 

بیشتر این حادثه متعاقبا اعالم می شود.
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تالش امدادگران برای خارج کردن 

جسد دو جوان در سد خاکی جیرفت
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان از تالش بیش از چهار ساعت تیم 
امدادونجات سیالب این جمعیت برای خارج کردن جسد ۲ جوان از آب های 

سد جیرفت خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،  رضا 
فالح مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان گفت: طی تماس تلفنی با 
مرکز مدیریت کنترل و هماهنگی اضطراری جمعیت هالل احمر استان مبنی 
بر غرق شدن ۲ جوان در آب های سد خاکی جیرفت بالفاصله تیم امدادونجات 

سیالب شهرستان جیرفت به محل حادثه اعزام شد.
او با اشاره به اینکه تیم امدادونجات سیالب شهرستان جیرفت موفق شد یکی 
در محل  دوم  اینکه جسد  دلیل  به  افزود:  بیاورد،  بیرون  آب  از  را  از جسد ها 
عمیق تر در سد مدفون شده بود و تجهیزات کافی برای خروج آن مهیا نبود، 

بالفاصله تیم امدادونجات سیالب شهرستان بم به محل حادثه اعزام شد.
فالح تصریح کرد: جسد دوم نیز توسط تیم امدادنجات سیالب شهرستان بم 
نیز خارج شد. یاد آور است این ۲ جوان ۲۷ ساله برای شنا کردن در آب های 

سد جیرفت وارد این مکان شدند که باعث غرق شدن آنان شد

اورژانس هوایی برای انتقال مصدوم 

به راین پرواز کرد
رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
گفت: مصدوم حادثه ترافیکی به وسیله اورژانس هوایی از راین به کرمان منتقل 

شد.
کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه  سیدمحمدصابری، رییس 
دستگاه  یک  واژگونی  علت  به  ساله   ۲۳ زن  یک  گفت:  کرمان  پزشکی  علوم 

خودروی سواری در دو راهی آبشار به سمت راین دچار مصدومیت شد.
او افزود: این مصدوم که دچار کاهش سطح هوشیاری شده بود، بعد از انجام 
محل  در  پزشکی  فوریت های  تیم  کارشناسان  از سوی  درمانی  اولیه  اقدامات 
از راین به بیمارستان  اورژانس هوایی  با  اقدامات درمانی  حادثه، برای تکمیل 

شهید باهنر کرمان منتقل شد.
صابری از مردم خواست در صورت بروز حادثه بدون فوت وقت با شماره تلفن 

۱۱۵ تماس بگیرند.

پیرمرد ۸۲ ساله فاریابی کرونا 

را شکست داد
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از بهبودی پیرمرد ۸۲ ساله مبتال 

به کرونا در شهرستان فاریاب خبر داد.
افتخاری، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در گفت و گو با  خبرنگار 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: پیرمرد ۸۲ ساله اهل 
شهرستان فاریاب کرمان که چند روز پیش به ویروس کرونا مبتال شده بود، 
بهبود یافت.  او افزود: این بیمار چند روز در بیمارستان ۱۲ فروردین شهرستان 
کهنوج بستری بود که پس از انجام اقدامات درمانی و بهبودی کامل مرخص 
کرمان،  استان  جنوب  کرونایی  بیماران  درصد   ۱۵ کرد:  بیان  افتخاری  شد.  

سالمند هستند و سن آن ها ۶۰ سال به باال  است.
ویروس،  کرونا  شیوع  از  جلوگیری  و  پیشگیری  برای  خواست  مردم  از  او   
پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند و تا حد ممکن  

از ماسک و دستکش استفاده کنند. 
بیماری کووید  در  پرخطر  فاکتورهای  از  ای  زمینه  بیماری  و داشتن  باال  سن 
را  بهداشتی  نکات  از دیگران  بیشتر  باید  افراد  این  آید که  به شمار می    ۱۹

رعایت کنند. 

 با استقالل کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک این 
انگیزه در ورزشکاران معلول ایجاد شد که مستقل از دیگر نهادها 
می توانند روند پیشرفت خود را ادامه دهند و به سکوهای جهانی 

برسند.
حدود  در  پیشینه ای  پارالمپیک  ملی  کمیته  استقالل  داستان 
این جدایی در دستور  ۲ دهه دارد، جایی که سال ۱۳۷۷ بحث 
کار قرار گرفت اما با وعده  و وعیدهای مختلف هیچ گاه نتوانست 
تحقق پیدا کند. طرح این کار همواره در رفت  و برگشت به مجلس 
بود تا اینکه در اوایل دهه ۹۰ خورشیدی استقالل این نهاد ورزشی 

برای چندمین بار در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس طرح جدایی این سازمان از کمیته ملی المپیک، کمیته 
ملی پارالمپیک باید به  صورت یک  نهاد عمومی تعریف  شده و 
طبق قانون باید به تصویب مجلس برسد. تصویب این طرح در 
مجلس دهم و با تعامل دولت و قوه مقننه به تصویب رسید. این 
طرح با ۱۷۷ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع 

۲۲۵ آرای ماخوذه به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.
با تصویب تشکیل کمیته ملی پارالمپیک »محمود خسرو وفا« 
از مدیران قدیمی ورزش جانبازان و معلوالن در راس این کمیته 
همچنین  و  بودجه  میزان  کمیته  این  تشکیل  با  گرفت.  قرار 
در  مستقل  به  صورت  کمیته  اقدامات  درباره  تصمیم گیری ها 
دستور کار قرار گرفت و بسیاری از مدیران کمیته از ورزشکاران و 

پیشکسوتان رشته های مختلف ورزش جانبازان انتخاب شد.

کار  در دستور  استقالل  از  مهم ترین طرح هایی که پس  از  یکی 
بر  بود.  کیفی گرایی  راهبرد  گفت،  قرار  پارالمپیک  ملی  کمیته 
بازی های  به  اعزامی  ایران  ورزشی  کاروان های  راهبرد  این  اساس 
و  ورزشکار  توانمندی  میزان  اساس  بر  پارالمپیک  و  پاراآسیایی 
تیم است. در این سیاست اولویت اصلی اعزام کسب مدال بود. 
این سیاست در بازی های پاراآسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا اعمال شد و 
نتیجه آن کسب ۵۱ مدال طال و قرار گرفتن در جایگاه سوم برای 
استقالل  نتیجه  را  این  از کارشناسان  بسیاری  بود.  بار  نخستین 

کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک می دانستند.
نبود  آسیایی  بازی های  برای  تنها  کیفی گرایی  سیاست  البته 
بلکه قرار است در بازی های پارالمپیک ۲۰۲۱ توکیو نیز به صورت 
ملی  کمیته  مسووالن  تصمیم  براساس  شود.  اعمال  جدی تر 
پارالمپیک تنها چهار گروه مجوز حضور در بازی های پارالمپیک 
بر  آنان  نتایج  که  هستند  مدال آوران  نخست  گروه  سه  دارند.  را 
اساس رکورد رقبا مورد بررسی قرار می گیرد و گروه چهارم هم تیم 
و ورزشکارانی است که در بازی های پارآسیایی مدال طال کسب 
عنوانی  کسب  به  موفق  پارالمپیک  بازی های  در  اما  کنند  می 

نخواهند شد.
کاهش  ورزشکاران  اعزام  برای  بودجه  میزان  هم  سیاست  این  با 
پیدا می کند و هم با استفاده از بودجه مازاد اعزام ها، کمیته ملی 
پارالمپیک و فدراسیون های زیر مجموعه آن به دنبال استعدادیابی 
و پشتوانه سازی خواهند بود. این تصمیم در حالی برای نخستین 

بار در ورزش کشور اجرا شد که تا پیش از این برخی ورزشکاران 
در قالب توریست ورزشی به رقابت های جهانی اعزام می شدند و 

نتایج آن ها نیز چنگی به دل نزد.
به نظر می رسد که همکاری و همراهی دولت با مجلس دهم برای 
تصویب طرح استقالل کمیته ملی پارالمپیک آغاز یک تحول در 
ورزش جانبازان و معلوالن باشد. طرحی که با پیاده سازی راهبرد 
ورزشی  نهادهای  دیگر  برای  الگویی  به  می تواند  کیفی گرایی 

تبدیل شود.
سهمیه  گرفتن  صرف  توکیو  پارالمپیک  به  اعزام  مالک  اینکه 
راهکاری که در شرایط  اقتصادی است،  تمام  راهکار  نیست یک 
ایران داشته  اقتصادی و ارزی برای ورزش  کنونی می تواند صرفه 

باشد و سیاهی لشکر اعزام ها را نیز کنترل کند.

در جلسه هم اندیشی فوتسال کوهبنان که با حضور رئیس کمیته 
فوتسال و جمعی از ورزشکاران و مربیان بانوان و آقایان برگزار شد، 

برنامه اولیه فوتسال این شهرستان در سال ۹۹ تشریح شد.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان، جلسه هم اندیشی فوتسال کوهبنان با حضور رئیس کمیته 
آقایان، در سالن  و  بانوان  مربیان  و  ورزشکاران  از  و جمعی  فوتسال 

ورزشی تختی این کوهبنان برگزار شد.
فوتبال  هیئت  فوتسال  کمیته  مسئول  محمدحسنی،  سجاد 
یکساله  برنامه ریزی های  از  گزارشی  بیان  به  کوهبنان  شهرستان 
بیشتر مربیان و  تعامل  این کمیته پرداخت و خواستار همکاری و 
ورزشکاران با کمیته فوتسال شد تا با هماهنگی و همیاری بیشتر 

شاهد پیشرفت روزافزون فوتسال شهرستان باشیم.
 او از انتقادات سازنده و پیشنهادات قابل اجرای شرکت کنندگان در 

برنامه های این کمیته استقبال کرد.
فوتبال  هیئت  بانوان  رئیس  نائب  و  فوتسال  مربی  پورمیرزایی، 
به  اشاره  با  فوتسالیست  بانوان  از  تعدادی  و  کوهبنان  شهرستان 
مسابقات  در  شرکت  و  تمرینات  برگزاری  کمبود های  و  مشکالت 

خواستار حمایت بیشتر کمیته فوتسال و هیئت فوتبال شدند.
 همچنین مقرر شد: کمیته فوتسال پیگیر دریافت احکام ورزشی 

بانوان به واسطه کسب مقام سوم کشور شود.
در ادامه درباره ی مشکالت فوتسال بخش آقایان نیز بحث و بررسی 

شد.
 در پایان این نشست، برنامه اولیه فوتسال کوهبنان در سال ۹۹ به 

شرح ذیل مشخص شد:
-۱ برگزاری مسابقات لیگ فوتسال آقایان پس از صدور مجوز برگزاری 

مسابقات

-۲ برگزاری کالس مربیگری فوتسال در شهرستان در صورت به حد 
نصاب رسیدن متقاضیان

-۳ معرفی استعداد های برتر از طریق مربیان به کمیته فوتسال و 
پیگیری کمیته فوتسال با هماهنگی هیات فوتبال برای معرفی این 

استعداد ها به تیم های مهم استان
-۴ حمایت تیم بانوان برای شرکت در مسابقات استانی با توجه به 
درخشش بانوان شهرستان در مسابقات استانی و کشوری در سال۹۸

-۵ از سرگیری تمرینات تیم هیات فوتبال
-۶ تقویت زیرساخت ها و تهیه امکانات تمرینی

مربیان،  حضور  با  کوهبنان  فوتسال  مجازی  گروه  اندازی  راه   ۷-
بازیکنان، داوران و مسئول کمیته انضباطی تا ورزشکاران و مربیان از 
آخرین تغییرات قوانین داوری و همچنین جرایم کمیته انضباطی 

مطلع شوند.

استقالل پارالمپیک؛ تدبیری که ورزش معلوالن را امیدوار کرد

تشریح برنامه های فوتسال کوهبنان در سال ۹۹

 تیم فوتبال بارسلونا در دیدار خارج از خانه مقابل 
مایورکا به راحتی صاحب برتری چهار بر صفر شد.

لیگ  بیست وهشتم  هفته  از  یکشنبه  بامداد 
باشگاه های اسپانیا، مایورکا که شرایط سختی برای 
بقاء دارد از بارسلونای صدرنشین میزبانی کرد که 
این دیدار با برتری چهار بر صفر میهمان همراه شد.
دوم  دقیقه  در  و  آغاز کرد  را طوفانی  کار  بارسلونا 
ارسال »یوردی آلبا« را »آرتور ویدال« با ضربه سر 

تماشایی به تور دروازه میزبان چسباند.
در ادامه نیمه نخست نیز توپ و میدان در اختیار 
 ۳۶ دقیقه  در  و  بود  ستین«  »کیکه  شاگردان 
»مارتین برایت ویت« دانمارکی موفق شد تا گل دوم 

کاتاالن ها را به ثبت برساند.
ژاپنی  نقش  ریز  مهاجم  »کوبو«  نخست،  نیمه  در 
مایورکا با حرکات خود خط دفاعی بارسلونا را بهم 
به  »ترشتگن«  را  او  ضربات  مرتبه   ۲ که  ریخت 

زیبایی مهار کرد.
در دقیقه ۵۴ و در حالیکه بازی پشت درهای بسته 
و بدون حضور تماشاگران برگزار می شد، یک هوادار 
وارد ورزشگاه شده است  نبود چگونه  که مشخص 
یادگاری  عکس  بازیکن  چند  با  و  شد  زمین  وارد 
گرفت که این مساله خنده اعضای ۲ تیم را همراه 

داشت.
بارسلونا در نیمه دوم روند بازی را در اختیار داشت 

و در دقیقه ۷۸ پاس »لیونل مسی« به »آلبا« رسید 
تا او گل سوم میهمان را به نام خود بنویسد.

در وقت های تلف شده، مسی با حرکتی انفرادی و 
ضربه ای مناسب زننده گل چهارم و پایانی بارسا لقب 

گرفت.
تا  رسید   ۶۱ امتیاز  به  پیروزی  کسب  با  بارسلونا 
 ۲۵ با  هم  مایورکا  و  بخشد  تداوم  را  صدرنشینی 

امتیاز در جایگاه هجدهم باقی ماند.

بارسلونا به راحتی مایورکا را شکست داد

خبر
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چوگان و تاریخچه اش در کرمان

در میان ورزش های گوناگون چون فوتبال، والیبال و ... 
که این روزها نامشان بر سر زبان هاست و کرمانی ها نیز در 
آنها سهمی دارند کمتر نامی از ورزش چوگان می شنویم، 
ورزشی که خاستگاه آن ایران بوده و زمانی، میدان تاخت و 

تاز دلیر مردانی از این خّطه به شمار می رفت.
برمی  هخامنشیان  روزگار  به  چوگان  ورزش  تاریخچه 
به  ویژه ای  دلبستگی  و  این سلسله عالقه  و شاهان  گردد 
آن داشتند، به همین دلیل »ورزش شاهان« لقب گرفت 
باشند،  محروم  آن  از  دیگران  که  نبود  معنا  بدان  این  اّما 
آن گونه که چوگان بازهای زیادی در این میدان به نبرد 
شمار  به  جامعه  عادی  افراد  از  که  اند  پرداخته  بازی  و 
توان  و  اقتدار  دادن  نشان  برای  نیز  نظامیان  رفتند.  می 
خود و اسب خویش، در این میدان ترکتازی می کردند و 
استعدادهای جنگی سرزمین شان را به تماشا می گذاشتند. 
این ورزش نیز نشانی از خالقیت و استعداد افراد به شمار 
می رود، شاید به همین دلیل است که امروز در بیش از 
و  مفرح  های  ورزش  از  یکی  چوگان  جهان  کشور  هفتاد 
مورد عالقه محسوب می شود؛ به ویژه در انگلستان که به 
آن » پولو« می گویند و این نام را روی یکی از ادکلن های 
معروف گذاشته و روی شیشه آن مردی در حال چوگان 

بازی دیده می شود.
ورزش چوگان از چنان جایگاهی برخوردار بود که مغول 
ها پس از حمله به ایران، با همه اندیشه ویرانگری، در برابر 

با تمامی وجود دلبسته آن  آن سر تعظیم فرود آوردند و 
شدند و با تهیه مقدمات الزم، بر گسترش این بازی همت 
گماردند، تا آنجا که آن را به خارج نیز صادر کردند بطوری 
باید  را  آسیا  شرق  درکشورهای  چوگان  امروز  رونق  که 
داشت  موقعیتی  چنان  دانست.چوگان  آنان  تالش  مدیون 
که کمتر نقاش شناخته شده ای را سراغ داریم که نقشی 
از آن را زیب و زیور آثار خود قرار نداده باشد، همچنین 
کمتر شاعری را می شناسیم که به بهانه ای نامی از آن در 
اشعار خود نبرده باشد، از آن جمله رودکی، سعدی، حافظ، 
فردوسی، موالنا، عطار و ... » زمانه گوی وتو و چوگان، به 
ناز« و یا حافظ که در خم چوگان دوست،  رأی خویشت 

خود را اسیر دیده و گوید:
شدم فسانه به سرگشتگی چوگیسوی دوست           

کشید در خم چوگان خویش چون گویم
به همین بیت به عنوان نمونه بسنده می کنیم تا از اصل 

موضوع به دور نیفتیم.
ابتدا  از همان  باری، کرمان از جمله شهرهایی است که 
و پیش از اسالم با چوگان انس و الفتی داشته است، البته 
اگر بپرسید پس چرا امروز از آن نام و نشانی نمی یابیم، 
آن  با  کرمان  از شال  که  دلیل  به همان  اینست  پاسخش 
 – نیست  اقتصادی خبری  و  اهمیت هنری  و  ارزش  همه 
به همان دلیل که ازکاغذ سازی کرمان که روزگاری تنها 
امام خمینی  از درآمد یک کارخانه اش در کوچه مسجد 

خبری  شد  می  تأمین  محرم  اول  دهه  وآش  آب  )ملک( 
نیست- به همان دلیل که از چینی کرمان خبری نیست 
همان محصولی که پژوهشگر و جهانگردی چون » تاورنیه« 
که خود فرانسوی است آن را از چینی فرانسه مرغوب تر 
می داند و .... ده ها دلیل دیگر، البته اخیراً از سوی بخش 
ورزش  این  دوباره  ساماندهی  برای  هایی  تالش  خصوصی 

صورت گرفته که به آن اشاره خواهد شد.
خان،  گنجعلی  کاروانسرای  سردر  بازسازی  جریان  در 
دوستان میراث فرهنگی، به گویی از چوگان برخوردند و با 
شادمانی اعالم کردند که چوگان از ورزش های متداول و 
مورد عالقه کرمانی ها در روزگار صفویه بوده است، البته 
این خبر موجب شادی همه دلبستگان به تاریخ و هنر و 
این  آغازیِن  را حرکت  آن  اینکه  به شرط  اّما  شد،  ورزش 
رشته ورزشی در کرمان به  شمار نیاوریم، زیرا مدارک و 
مستندات دیگری در دست است که پیشینه طوالنی تری 
را نشان می دهد، به عنوان نمونه حدود پانصد سال پیش 
دادن  قرار  و  خان  گنجعلی  کاروانسرای  ساخت  تاریخ  از 
گوی چوگان از سوی سلطان محمد معمار یزدی سازنده 
این بنا ) 1007 ه . ق شروع ساخت مجموعه( در سردر 
آن، اوحدالدین کرمانی، شاعر و عارف نامی قرن ششم ه 
از رونق چوگان  نشانی  اشاره میکند که  به ماجرایی  . ق، 
القدس  ثمرات  ماجرا در »  این  بازی درکرمان است.شرح 
 ...  «  : اینکه  و  است  آمده  االنس ص 471«  من شجرات 

شیخ  درآنجا  رفتم،  کرمان  جانب  به  درویشان  جماعت  با 
اوحدالدین کرمانی را مالقات نمودم، در این اثنا درویشی 
گفت،  و  کرد  اوحدالدین  شیخ  جانب  به  روی  و  برخاست 
امروز مثل شما عزیزی و مثل » گنج شکر« که در یکجا 
جمع شده اند اگر سّر اولیا ظاهر شود، ما درویشان مستفید 
گردیم، شیخ اوحدالدین گفت به باشد، سپس بر زبان راند 
که والی شهر بر ما چندان اعتقاد ندارد، به چوگان باختن 
بیرون آمد، عجبم آید که وی به سالمت به خانه بازگردد، 
ساعتی برنیامد که مریدی از مریدان اوحدالدین، دوان آمد 
و گفت والی شهر به گوی باختن بود که از اسب بیفتاد و 

گردنش شکست و بمرد و .... « 
به عارف  والی شهر  اعتقادی که  به  رویداد،  این  بیان  در 
بزرگ دیارمان داشته یا نداشته، کاری نداریم، آنچه مورد 
سال  هزار  یک  قریب  در  بازی  چوگان  رونق  ماست،  نظر 
پیش در کرمان بوده است که البته اگر مستندات دیگری 
که موجود است را عرضه کنیم، این تاریخچه به صدها سال 
پیش از اوحدالدین کرمانی )تولد 561 ه . ق ( باز می گردد.
سازمان  مسئولی چون  های  سازمان  که  رفت  می  انتظار 
های  دهه  در  فرهنگی  میراث  سازمان  یا  جوانان  و  ورزش 
این ورزش مغبون و  به احیاء  بردارند و  اخیر، گامی جّدی 
مهجور همت گمارند، البته منظورم »قدم جّدی« است وااّل 
تالش هایی صورت گرفته که کافی نیست. در این میان یکی 
از دلسوزان و عالقمندان فرهنگ ایرانی و ارزش های کهن 

برداشته  راه  این  در  بلندی  عملِی  های  گام  کرمان،  دیار 
که همت او را باید ستود، زیرا عالوه بر دعوت از مسئوالن 
کشوری این ورزش و تشکیل جلسات متعددی با آنها و نیز 
رابطه،  این  در  هایی  نشان  و  مدارک  و  اسناد  کردن  آماده 
زمینی به وسعت 20000 متر مربع در غرب کرمان و اراضی 
مشرف به بلوار امام رضا تهیه کرده، پس از حصارکشی بنایی 
برای امور اداری احداث نموده و مجسمه زیبایی از ورزش 
چوگان در ورودِی آن نصب کرده و همه زمینه ها را برای 

ایجاد رونق دوباره چوگان بازی فراهم ساخته است.
اینک فرصت مناسبی است که مسئوالن ذی ربط از این 
این  الزم،  های  کمک  ارائه  با  و  داشته  دیداری  مجموعه 
چهره کارآفرین فرهنگ دوست و عالقمند به سنت ها و 
ارزش های دیار خود را یاری دهند، با این توضیح که در 
هیچ زمانی چنین فرصت مناسبی برای زنده کردن دوباره 
این ورزش ایرانی و شاد و توان آفرین بدست نیامده است. 
باشد تا با ورود جّدی همه مسئوالن مربوطه و رونق مجدد 
های  نسل  نفرین  و  سرزنش  از  کرمان،  در  بازی  چوگان 
آینده در حق خود، جلوگیری کنیم. این نکته مهم را نیز 
از یاد نبریم که اقدام اخیر می تواند، تعطیلی سالن های 
ورزشی و استخرها به دلیل وجود ویروس کرونا را، جبران 
ضمن  کرمان،  محترم  شهرداری  بجاست  همچنین  کند. 
نام »چوگان«  به  این ورزش، مکان مناسبی را  از  حمایت 

نامگذاری نماید.


