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کرمان: کسیناسیون در استان  کند شدن روند وا کرمان به  کنش مردم  گزارش »کرمان امروز« از وا

کمتر رسانه ای شده است؛ که بحرانی تر از خوزستان است، اما  کرمان  گزارش »کرمان امروز« از وضعیت قرمز آب در استان 

ابربحران آب را در کرمان ساده گرفته ایم!

متن کامل در صفحه سوم

  چالش کمبود آب در استان کرمان با افزایش مصرف آن در ایام کرونایی، بخش بزرگی از استان پهناور کرمان را در بحران کمبود آب شرب قرار داده است و این در حالی می باشد که کارشناسان اعتقاد دارند صرفه جویی و مدیریت و برنامه ریزی 
تنها کلید حل بحران آب در این استان است. به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان کرمان با مصرف 90 میلیارد از 110 میلیارد مترمکعب آب در کشور، ما به مرز ورشکستگی آبی رسیده ایم و این مساله ای نیست که بتوان 

آن را پنهان کرد و باید در اولویت های ضروری مسئوالن قرار گیرد که هرچه سریع تر برای آن برنامه ای جامع اجرا شود، نه اینکه به مانند دهه های گذشته برای حل مشکالت چاه حفر کنیم و....
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اخبار استان

مومن  مردم  محرم  ماه  از  روز  دهمین  در 
و  نوحه  با  کرمان  استان  سراسر  متدین  و 
عزاداری به سوگ شهادت امام حسین )ع( و 
یاران باوفایش در عاشورای سال ۶۱ هجری 

نشستند.
روز  کریمان  دیار  اهالی  ایرنا،  گزارش  به 
پنجشنبه ۲۸ مرداد مقارن با دهم ماه محرم، 
به یاد شهادت مظلومانه امام حسین )ع( و 
ابوالفضل العباس )ع( رخت عزا بر تن کردند 
با نوحه و مرثیه سرایی عزای حسینی را  و 

اقامه کردند.

عاشقان اهل بیت )ع( در جای جای استان 
پهناور کرمان از ساعات ابتدایی روز با قرائت 
ساحت  به  را  خود  ارادت  عاشورا  زیارت 
حضرت حسین بن علی )ع( و شهدای دشت 

کربال نشان دادند.
از  بیش  کرمان  در  که  هایی  مکان  از  یکی 
سایر جاها پذیرای عزاداران حسینی در دو 
روز تاسوعا و عاشورا بود، گلزار شهدای این 
شهر و تربت پاک سپهبد شهید حاج قاسم 

سلیمانی است.
مردم کرمان روز تاسوعا و عاشورا از نخستین 

سلیمانی  سردار  مزار  کنار  در  روز  ساعت 
حضور یافتند و به نوحه و عزاداری پرداختند 
تاکیدات مقام معظم رهبری و دستورات  با 
ستاد ملی کرونا دسته ها و هیات های عزادار 
کرمانی، مراسم عاشورای امسال را با رعایت 
شکوه  با  و  باز  فضای  در  و  بهداشتی  اصول 
نشان  تا  کنند  می  برگزار  خاصی  معرفت  و 
دهند عشق  شور حسینی خاموش نشدنی 

است.
وجود شرایط پیک کرونا در کشور و استان 
کرمان هر چند موجب ایجاد محدودیت در 

تاسوعا   و  محرم  مراسم  و  ها  آیین  اجرای 
اهل  محبان  اما  بود،  شده  امسال  عاشورای 
ایستگاه  عزا،  های  پرچم  نصب  با  بیت)ع( 
های پخش صوت و عزاداری جوش و شور 

محرمی را زنده نگه داشتند.
مردم کرمان به ویژه جوانان حسینی امسال 
نیز با کمک نهادها و خیرین اقدام به توزیع 
همچنین  و  معیشتی  مومنانه  های  بسته 
توزیع غذای گرم و نذورات سالمت پرداختند 
تا فرهنگ انفاق و ایثار اسالمی را به معرض 

نمایش بگذارند.

بیماران  به  کرمان،  احمر  هالل  همکاری  با 
نیازمند کرونایی به صورت امانتی کپسول اکسیژن 

و دستگاه های اکسیژن ساز داده می شود.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
از کرمان، رضا فالح مدیرعامل  خبرنگاران جوان 
به  اشاره  با  کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت 

سراسر  در  پزشکی  امانات  بانک   ۱۰ راه اندازی 
و  اکسیژن  کپسول  تحویل  گفت:  استان  این 
به  امانتی  صورت  به  ساز  اکسیژن  دستگاه های 

بیماران کرونایی در دستور کار قرار گرفته است.
او افزود: با کمک خیرین، چندین دستگاه ونتیالتور 
خریداری شده است که در اختیار بیمارستان های 

مربوطه قرار گرفت.
جوانان جمعیت هالل  اعضای  کرد:  تصریح  فالح 
احمر استان کرمان، بیش از ۴۰ هزار ماسک در 
بین  قالب طرح نذر سالمت خادمان حسینی در 

عزاداران حسینی توزیع کردند.
او با اشاره به راه اندازی تشکل های مردمی مقابله 

با کرونا به منظور کمک های مردمی و پشتیبانی 
در ۱۰۰ خانه هالل در سراسر استان تصریح کرد: 
ازپارسال تا کنون بیش از ۲۰ هزار بسته غذایی و 
اقالم بهداشتی به ارزش ریالی ۲ میلیارد و ۸۸۲ 
و  کرونا  از  متاثر  بیماران  بین  در  تومان  میلیون 

همچنین بیماران خاص توزیع شده است

خود  حضور  ششمین  در  رفسنجانی  کارگردان 
ایرانی  های  فیلم  جشنواره  چهاردهمین  در 
می  حضور  »سفیدپوش«  فیلم  با  سانفرانسیسکو 

یابد.
به گزارش ایسنا، »سفید پوش« منتخب جشنواره ی 
و  ژاپن  شورتس  شورت  و  فرانسه  کلرمون فران  

برنده ی جایزه ی بزرگ جشنواره فیلم کوتاه تهران 
قرار است ۱۸ و۱۹ سپتامبر در امریکا اکران شده و 

با دیگر آثار به رقابت بپردازد.
توسط  سفیدپوش  فیلم  بین المللی  پخش 
می شود  انجام  کرمی  امیر  مدیریت  با  »فریم فیلم« 
انجمن  و  فهیمی  رضا  فیلم  این  کننده  تهیه  و 

سینمای جوانان ایـران، با حمایت انجمن سینمای 
سرچشمه  مس  عمومی  روابط  و  رفسنجان  جوان 

رفسنجان است.
امیرعلی  بازیگران:  از:  عبارتند  فیلم  این  عوامل 
سید  دورانی،  بهزاد  صادقی،  محمدعرفان  رزاقی، 
محمدرضا حسینی کرمانی، فاطمه رادمنش، فرزانه 

ابوالهادی، احمد دهقان رحیمی، ربابه حسنشاهی، 
الهام فاتحی، ریبوارویسی و سودا ویسی؛ نویسنده و 

کارگردان این فیلم رضا فهیمی است.
نوشته  پنیر«  »نعلبکی  قصه  براساس  فیلم  این 
فیلمبرداری  مدیر  و  شده  ساخته  عال  محمدصالح 

آئین ایرانی است

گزارش » کرمان امروز« از سوگ عاشورایی در کرمان در گلزار شهدای کرمان؛ 

عشق شور حسینی خاموش نشدنی است

با همکاری هالل احمر کرمان: 

 به بیماران نیازمند کرونایی دستگاه های اکسیژن ساز داده می شود

»سفید پوش« رفسنجان به جشنواره سانفرانسیسکو می رود

خبر
رییس جمهوری:

 هرگز رابطه سببی و نسبی و فشار 

در انتخاب وزیران نقش نداشته است

رییس دولت سیزدهم یادآور شد: هرگز رابطه سببی، نسبی، خانوادگی فشار 
از فرد، جریان و حزبی مطلقا در پیشنهاد و انتخاب وزرا نقش نداشته است. 
مرا می شناسید کسی نیستم که بخواهم با فشار و تحمیل فردی را انتخاب 
دلسوزان  و  مختلف  افراد  پیشنهاد  البته  نیست.  من  روحیه  در  این  و  کنم 
که  ببینید  طوری  را  ترکیب  شاید  کار  با  ارتباط  در  کردیم.  بررسی  را 
هر کدام از یک بخش و جایی هستند که باید بگویم این ترکیب، یک 
تشکل یا حزب سیاسی نبود که هر کسی در این تشکل بوده، همه را در 
این کابینه بگذاریم. سعی کردیم افراد شایسته را از بخش های مختلف 
پیگیری و آنان را معرفی کنیم برای همین این جهت هم مورد تاکید و 

توجه بوده است.
رییس جمهوری گفت: در بررسی وضعیت و صالحیت وزرا تالش شده 
به این محورهایی که همواره مورد تاکید رهبری است و همه ما بنده به 
عنوان طلبه و شما تالش کنیم افرادی که می خواهیم به کار گماریم 
حتما کارآمدی مورد توجه باشد ارزشی بودن مساله محوری باشد توجه 
به مردم و مردم گرایی مورد تاکید باشد جوان و نیروی جوان مورد تاکید 

باشد و ما تالشمان این است که این شاخص ها قابل توجه باشد.
باید همکارانی  افزود: در این که شرایط کشور شرایطی است که  وی 

داشته باشیم که برون رفت از این شرایط را بتوانند تسهیل کند .
رییسی در ادامه به بررسی کارنامه وزیران پیشنهادی دولت پرداخت 
و گفت: در وزارت آموزش و پرورش چند سند تحول وجود دارد که در 
دوره انتخابات تاکید کردیم، فرهنگ و آینده سازان در کشور و معلمان و 
فرهنگیان موضوع با اهمیتی است، توجه به توانمندی معیشتی و علمی 
دولت  برنامه  در  بدانند  فرهنگیان  حتما  ماست،  توجه  مورد  فرهنگیان 
توجه ویژه به فرهنگیان به ویژه طرح رتبه بندی مورد توجه است که با 
همکاری مجلس دنبال می کنیم. عالوه بر این مساله توجه به سند تحول 
آموزش و پرورش مورد تاکید ماست.توجه به مساله شورای عالی آموزش 
و پرورش بسیاری مهم بوده است و بررسی کنید روسای جمهوری در 
ادوار گذشته چند نفر در این جلسات شرکت کردند، انشاهلل در مسائل 

مهم شورای عالی آموزش و پرورش را تشکیل می دهیم.

رئیس اورژانس کرمان خبر داد؛

مصدومیت ۵ نفر در پی واژگونی پراید 

در محور بافت به کرمان
 

رئیس اورژانس کرمان از مصدومیت ۵ نفر در پی واژگونی پراید در محور 
بافت به کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد صابری گفت: ساعت ۱۹:۴۳ جمعه 
)۲۹ مرداد ماه( به دنبال دریافت گزارش واژگونی یک دستگاه خودرو پراید 
در محور بافت به کرمان )گدار کفنوئیه( بالفاصله تیم فوریت های پزشکی 

به محل حادثه اعزام شد.
وی گفت: مصدومان این حادثه بعد از رهاسازی و اقدامات درمانی مناسب 
بافت  )ص(  االنبیا  خاتم  بیمارستان  به  پزشکی  فوریت های  تیم  توسط 

منتقل شدند.
صابری بیان کرد: این حادثه پنج مصدوم برجای گذاشت که شامل سه 
زن در رده سنی ۲۵ تا ۴۶ ساله و یک دختر بچه و یک پسر به ترتیب ۷ 

و ۱۴ ساله می باشند.
حادثه  این  مصدومان  تمامی  عمومی  حال  گفت:  کرمان  اورژانس  رئیس 

مساعد گزارش شده است.

تعداد  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
بستری های ناشی از ابتال به کرونا دربیمارستان های 

استان را ۱هزار و۱۸۲ مورد ذکرکرد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار   گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان، مهدی شفیعی سخنگوی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان از بستری بودن ۱هزار 

و۱۸۲ نفردربیمارستان های استان کرمان خبرداد.
بیمارستان های  در  نفر   ۶۹۵ تعداد  این  از  افزود:  او 
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۲۲۲ نفر در 

بیمارستان های جیرفت، ۱۲۹ نفر در بیمارستان های 
وابسته به دانشکده علوم پزشکی سیرجان، ۷۶ نفر در 
بیمارستان های بم و ۶۰ نفر در بیمارستان های تابعه 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بستری هستند.
شفیعی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته متاسفانه 
۲۱ نفر از هم استانی های ما در اثر ابتال به این ویروس 

جان خود را از دست دادند.
او بیان کرد: درشبانه روز اخیر ۲۴۷ نفر به بستری 

شدگان بیمارستانی در سطح استان افزوده شدند.

از  افزود:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون ۴ هزار و ۳۴ نفر 
در اثر ابتال به این بیماری جان خود را از دست داده 

اند.
شفیعی تاکید کرد:برای مقابله با این ویروس تاکنون 
۶۱۲ هزار و ۶۶۸ نفر دوز اول واکسن خود را دراستان 

کرمان تزریق کرده اند.
او تعداد افراد واکسینه شده در دوز دوم را ۱۷۸ هزار 

و ۲۴۹ مورد ذکر کرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان 
محیط  مشکل  کرمان  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
زیستی در زمینه دفن زباله ندارد؟ اظهار کرد: سایت 
دفن زباله شهرداری کرمان مورد تایید محیط زیست 
است. »علیرضا ریاضی« در گفت و گو با ایسنا، بیان 
کرد: روزانه ۳۵۰ تا ۴۰۰ تن زباله در سطح شهر کرمان 
توسط پیمانکاران شهرداری جمع آوری می شود و پس 

از باسکول شدن به محل دفن منتقل می شوند.
وی با یادآوری افتتاح کارخانه بازیافت زباله در ابتدای 

سال جاری اظهار کرد: از روز اول فروردین این کارخانه 
است. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند  بوده  فعال 
شهرداری کرمان بیان کرد: با اجرای تفکیک زباله از 
مبداء زباله گردهای غیرمجاز و همچنین ماشین های 
مراکز  لذا  شوند  می  ساماندهی  غیرمجاز  گرد  زباله 

بازیافت غیرمجاز یا باید مجوزدار یا پلمپ می شوند.
های  کارگاه  با  برخورد  حاضر  حال  در  گفت:  وی 
وظایف  حیطه  در  گرد  زباله  های  ماشین  و  بازیافتی 

حوزه مدیریت پسماند نیست.

ریاضی در پاسخ به این سوال که آیا کرمان مشکل 
محیط زیستی در زمینه دفن زباله ندارد؟ اظهار کرد: 
سایت دفن زباله شهرداری کرمان مورد تایید محیط 
زیست است. وی بیان کرد: بیمارستان ها زباله های 
خود را از حالت عفونی توسط دستگاه هایی که دارند 
خارج می کنند و سپس شهرداری آنها را تحویل گرفته 
و دفن می کند البته با توجه به اینکه روش دفن زباله 
های بیمارستانی فرق می کند لذا این زباله ها در مکان 

خاصی در سایت شهرداری دفن می شوند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان :

دیروز کرونا  21 خانواده کرمانی را داغدار کرد

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان:

با اجرای تفکیک زباله ماشین های زباله گرد غیرمجاز ساماندهی می شوند

 
 

 )نوبت اول( با ارزیابی کیفی آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای
 ایجاده 115های پزشکی پیش بیمارستانی اورژانس واگذاری خدمات فوریت مناقصه 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

شماره مناقصه:  کرماندرمانی و خدمات بهداشتیدانشگاه علوم پزشکی  دستگاه مناقصه گزار
1400/6/16/55 

 115اورژانس  یهاگاهیپاهای پزشکی واگذاری خدمات فوریت موضوع مناقصه
 دریافت اسناد : کرمان یپزشک یهاتیحوادث و فور تیریمرکز مد یاجاده

الف(سامانه تدارکات 
 الکترونیکی دولت

www.setadiran.ir 
 

 پایگاه ملی مناقصاتب( 
https://iets.mporg.ir/ 

 )صرفاً جهت مشاهده(

 ریال 182.114.489.269 )ریال( برآورد یکساله
 ریال 7.542.289.785 )ریال( تضمین شرکت در مناقصه

شنبه چهارروز 14:30ساعت  تیدرج فراخوان لغا خیاز تار دریافت اسناد
 03/06/1400مورخ 

 پیشنهادهاسناد و ی ابارگزارخرین مهلت آ
 15/06/1400شنبه مورخ دوروز  14:30ساعتتا  در سامانه ستاد ایران

 16/06/1400ورخم شنبهسهروز  11:15ساعت از  بازگشایی پیشنهادها
 .و منابع دانشگاه برگزار خواهد شد تیریدر محل  دفتر معاونت توسعه مد 07/06/1400مورخ  شنبهیکروز 10:00ساعت در ضمناً جلسه توجیهی 

 ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست ،کرمان :) تضمین شرکت در مناقصه(محل تسلیم فقط پاکت الف 
 م/الف1۰۲۰شناسه:  )هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.( روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 
 

  عمومی  یک مرحله ای مناقصهآگهی 
مرکز آموزشی درمانی شهید امور نگهداری و راهبری تاسیسات ی رمناقصه واگذا 

 بهشتی
 1400/6/10/61شماره مناقصه:  دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار

امور نگهداری و راهبری ی رمناقصه واگذا موضوع مناقصه
 آموزشی درمانی شهید بهشتیتاسیسات مرکز 

 دریافت اسناد : 
سامانه تدارکات الکترونیکی الف(

 www.setadiran.irدولت 
ب( پایگاه ملی مناقصات   
http://iets .mporg.ir    

 )صرفاً جهت مشاهده(

 ریال 993/622/324/9 )ریال( برآورد یکساله
 ریال 150/231/466 )ریال( در مناقصهتضمین شرکت 

 دریافت اسناد
 روز14:30از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 

 26/5/1400مورخ شنبه سه 
در سامانه ستاد  پیشنهادهااسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 

 9/6/1400مورخ  شنبهسه روز 14:30 ساعتتا  ایران
 بازگشایی پیشنهادها

مورخ  چهارشنبهروز  12:15ساعت از 
10/6/1400 

 برگزار خواهد شد. مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی در محل  2/6/1400مورخ   شنبهسه روز 10در ساعتجلسه توجیهی ضمناً 
 ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست –کرمان  :) تضمین شرکت در مناقصه(محل تسلیم فقط پاکت الف 

 (هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.) عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانروابط 
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت قرمز آب در استان کرمان که بحرانی تر از خوزستان است، اما کمتر رسانه ای شده است؛

ابربحرانآبرادرکرمانسادهگرفتهایم!

اشاره:
چالش کمبود آب در کرمان با افزایش مصرف آن در 
را  کرمان  پهناور  استان  از  بزرگی  بخش  کرونایی،  ایام 
در  این  و  است  برده  فرو  شرب  آب  کمبود  بحران  در 
جویی  صرفه  دارند  اعتقاد  کارشناسان  که  است  حالی 
و مدیریت و برنامه ریزی کلید حل بحران آب  در این 
مساله  اما  است.  ایران  جنوبی  منطقه  در  واقع  استان 
مهم این است که با وجود تهدید خشکسالی و کم آبی 
در  هنوز  متاسفانه  اخیر،  دهه  دو  از  کرمان  مناطق  در 
بحث صرفه جویی مصرف آب اندر خم یک کوچه ایم 
سطوح  همه  در  را  نیاز  ترین  اساسی  این  نتوانستیم  و 
نگاهی  گزارش  این  در   . کنیم  سازی  فرهنگ  جامعه 
داریم  به بحران بی آبی و کم آبی در استان که در ادامه 

از نظر نگاهتان می گذرد.
بحران کم آبی 

ایرانیان  اکثر  برای  آشنا  ای  واژه  آبی،  کم  بحران   
از آن در  است، ساکنان کشوری که بخش عمده ای 

تقسیمات جغرافیایی، جزو مناطق خشک و نیمه خشک 
طبقه بندی می شود و طی دهه های اخیر به دلیل سوء 
مدیریت از یک سو و بی دقتی و نا آگاهی از سمت دیگر، 
بخش قابل توجهی از منابع آبی خود را از دست داده 
اند. مردمی که  به رغم نبود آب شرب مناسب همچنان 
در مصرف، سرآمد کشورهای جهان هستند. در 20 سال 
اخیر مصرف بهینه آب و استفاده درست از مایه حیات 
همه  در  بازنگری  که  گرفته شد  نادیده  اساسی  و  مهم 

سطوح برای اصالح آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
ای  منطقه  عنوان  به  قبل  ها  دهه  از  کرمان  استان 
گذشته  مدیران  و  شده  محسوب  کشاورزی  زمینه  در 
این  کردن  تر  فربه  برای  اند  داشته  چه  هر  امروز،  تا 
بخش هزینه کرده اند، حال آنکه به استناد آمار و ارقام، 
هزینه کشاورزی و اتکا و بالیدن  به اول شدن در عرصه 
تولیدات کشاورزی، در این خطه پهناور منجر به خشک 
شدن تاالب های بزرگ و کوچک و عمیق تر شدن چاه 

ها شده است.
بر اساس آمار و ارقام منتشر شده در سال زراعی -۹۸

۹۹ میزان بارندگی استان 2۵0 میلیمتر بود و تقریبا ۹0 
درصد بیش از میانگین بلندمدت بارندگی صورت گرفته 
اما در سال زراعی ۱۴00-۹۹ میانگین بارندگی استان 
به سال زراعی  به ۷0 میلیمتر رسیده است که نسبت 

گذشته ۷0 درصد کاهش بارندگی ثبت شده است.

از سوی دیگر کاهش شدید منابع آبی نه تنها فعالیت 
هایی مانند کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده است بلکه 
با  را  استان  نقاط  از  بسیاری  در  آشامیدنی  آب  تامین 
روستاهای  میان  این  در  که  است  کرده  رو  روبه  تنگنا 
استان به دلیل ضعف زیر ساختی و دور از مرکز بودن 
به  سیار  آبرسانی  که  طوری  به  دارند  بدتری  وضعیت 
روستاها در حال افزایش است .از ابتدای سال جاری تا 
تانکر آبرسانی شده  با  کنون فقط 3۵ روستا در استان 

است.
استان کرمان بحرانی تر از خوزستان

استان  شمال  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  مدیر 

با  ایسنا  خبرگزاری  با  گفتگو  در  پیش  چندی  کرمان 
از  مکعب  متر  میلیارد  در کشور حدود ۹0  اینکه  بیان 
۱۱0 میلیارد متر مکعب آب را مصرف کرده ایم، گفت: 
این  و  رسیده ایم  آبی  ورشکستگی  مرز  به  ما  بنابراین 

مساله ای نیست که بتوان آن را پنهان کرد.
استان  اینکه  بیان  با  همچنین  زاده  رجبی  مهدی 
کرمان با ابر بحران آب رو به رو است، گفت: معتقدم 
وضعیت ما از استان خوزستان بدتر است چرا که بخش 
زیادی از نیاز آبی خوزستان از طریق آب های جاری 
دست  باال  در  که  احداث  سدهای  و  شود  می  تامین 
گرفتند  به خوزستان  را   آب  از  مقداری  ورود  جلوی 

داده  توضیح  مربوطه  مسئوالن  را  کار  این  دالیل  و 
اند اما ما در استان کرمان اصال منابع آب های جاری 

نداریم. 
استان  شمال  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
طول  در  که  کارون  رود  خوزستان،  در  افزود:  کرمان 
حیات  رود  این  و  شد  می  کشتیرانی  آن  در  سال 
استان  در  اما  است  کرده  می  تضمین  را  خوزستان 
کرمان رودخانه دایمی اصال نداریم و دو یا سه رودخانه 
استان فصلی هستند که چند ماه از سال را آب دارند 
و ۹0 درصد منابع آبی استان، منابع زیرزمینی است 
و تنها راه تقویت سفره های زیرزمینی بارش است و 
بارش را هم نمی توان از منطقه ای به منطقه ای دیگر 
بارندگی  میزان  همین  با  باید  بنابراین  کرد،  منتقل 

برنامه ریزی ها صورت گیرد.
سخن آخر

این  بارز  نمودهای  و  آب  کمبود  به  نسبت  هشدار 
افت  و  ها  تاالب  شدن  خشک  نظیر  نبود،  و  کمبود 
سطح منابع آب های زیر زمینی بارها تکر ار و تکرار 
شده است اما هنوز هستند شمار زیادی از شهروندان 
که آب برایشان در حکم جاروست! بی شک بازنگری 
در همه سطوح  برای صرفه جویی در مصرف آب امری 
به  نوین  های  روش  با  باید  که  است  ناپذیر  اجتناب 

فرهنگ سازی در این  باره بپردازیم.

  چالش کمبود آب در استان کرمان با افزایش مصرف آن در ایام کرونایی، بخش بزرگی از استان 
پهناور کرمان را در بحران کمبود آب شرب قرار داده است و این در حالی می باشد که کارشناسان 
است.  استان  این  در  آب  بحران  حل  کلید  تنها  برنامه ریزی  و  مدیریت  و  صرفه جویی  دارند  اعتقاد 
به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان کرمان با مصرف 90 میلیارد از 110 میلیارد 
مترمکعب آب در کشور، ما به مرز ورشکستگی آبی رسیده ایم و این مساله ای نیست که بتوان آن را 
پنهان کرد و باید در اولویت های ضروری مسئوالن قرار گیرد که هرچه سریع تر برای آن برنامه ای 

جامع اجرا شود، نه اینکه به مانند دهه های گذشته برای حل مشکالت چاه حفر کنیم و....

یادداشت: 
 در آغوش 

خدا
ساختن  زمان  در  که  ها  ترس 

به سراغمان می آیند عادی  و حرکت کردن 
وسواسی  به  تبدیل  اگر  و  هستند  طبیعی  و 
با قدرت  بیمارگونه نشوند قابل هضم هستند. 
باید از کنار آنها گذشت. همانگونه که انسان 
مسیر  کردن  طی  دارند  مخالفانی  خوب  های 
ترس  با  همواره  نیز  موفقیت  و  خودسازی 
البته  و  است  همراه  زیادی  های  اضطراب  و 
راه  تنها  ها  ترس  این  برابر  در  مقاومت  که 
رسیدن به صعود و کامیابی است. شاید دلیل 
کارهایمان از روی شادی و رضایت نباشد اما 
انگیز خواهد  دل  اینکه حاصلی  به  اطمینان  با 
می  کمرنگ  وجودمان  در  ها  ترس  داشت 
و  کرده  مقابله  خود  ترس  با  که  وقتی  شوند. 
برنامه ای را که در سر دارید آغاز کنید انگار 
که تا موفقیت راه چندانی ندارید زیرا برداشتن 
اولین قدم ها اهمیت ویژه دارد چرا که با ترس 
راه  به  پا  و  کرده  مبارزه  نتوانستن  و  نشدن  از 
گذاشته اید تا حق خود را از زندگی بگیرید. 
در جهان امروز نباید منتظر بمانیم که حقمان 
را دو دستی به ما بدهند چون حق دادنی نیست 
راهی  تنها  شجاعت  لذا  است  گرفتنی  حق 
است که می تواند انسان را به آرزوهای دور و 
نزدیکش برساند. شروع کردن کار و برداشتن 
قدم های اولیه ارزشمند است ولی کافی نیست 
بلکه در طول راه باید به قدرت خود افزوده و 
به کسب ارزش های تازه پرداخت تا بتوان در 
تنها کسی  ما  مقاومت داشت.  نامالیمات  برابر 
نیستیم که با ورود به یک قلمروی تازه احساس 
شرایط  به  توجه  با  هر کس  و  کنیم  می  ترس 

خود راهی برای مقابله با ترس پیدا می کند. 
طلبی  راحت  روی  از  که  راههایی  البته 
برگزیده می شوند قابل اطمینان نبوده و به سر 
منزل امنی نخواهند رسید زیرا گنج ها در رنج 

ها پنهانند.
در چشم هایت ترس از رفتن نداری 

یا دلهره از زندگی بی من نداری 
هر روز می بینم در آغوشت خدا را 
تا زنده ای کابوس از مردن نداری 

به قلم
مهناز سعید بانک سپه در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود در مدیریت شعب منطقه کرمان به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در 

اسناد مزایده و با بهره گیری ازدرج آگهی درروزنامه استانی کرمان امروز مورخ ۱۴00/0۵/3۱ و روزنامه سراسری اعتماد مورخ ۱۴00/06/0۱، همچنین سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت »ستاد« )به نشانی الکترونیکیsetadiran.ir ( و با شماره مزایده  200000۱03600002۸ بصورت الکترونیکی به فروش برساند.

  تاریخ انتشار آگهی در سامانه ستاد: ساعت 0۸:00 روز یکشنبه به تاریخ ۱۴00/0۵/3۱
  مهلت دریافت اسناد مزایده: از ساعت0۹:00 روز یکشنبه به تاریخ ۱۴00/0۵/3۱ تا ساعت00 :۱۴ روز چهارشنبه به تاریخ ۱۴00/06/۱0 

  تاریخ بازدید: از ساعت ۹:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ ۱۴00/0۵/3۱ لغایت ساعت ۱3:00 روز یکشنبه به تاریخ ۱۴00/06/2۱ )بازدید همه روزه به جز ایام تعطیل 
مقدور می باشد(   آخرین مهلت ارسال پیشنهاد: ساعت۱۴:00 روز یکشنبه به تاریخ ۱۴00/06/2۱

  تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی : ساعت ۱۱:00 روز سه شنبه به تاریخ ۱۴00/06/23
نحوه فروش: نقد      توجه : لطفاً به اصالحات احتمالی انجام شده در آگهی نوبت دوم مزایده حاضر که در روز یکشنبه به تاریخ ۱۴00/06/0۱ در روزنامه سراسری 

اعتماد منتشر و تا پایان آخرین مهلت ارائه پیشنهادات مالک عمل می باشد، توجه فرمایید.
توضیحات و شرایط: ۱.متقاضیان می توانند جهت کسب اطالع از جزئیات مزایده حاضر با شماره تلفن 3۱3۴3600-03۴ داخلی 3۴2۷ و یا به نشانی کرمان بلوار 
جمهوری اسالمی ،چهارراه فرهنگیان مقابل هتل پارس ساختمان شماره 3بانک سپه طبقه دوم واحد پشتیبانی وساختمان مراجعه فرمایند.2.شرکت در مزایده صرفاً از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت »ستاد« می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، 

ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
3. عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( با دفتر ثبت نام سامانه ستاد به شماره تلفن ۸۸۹6۹۷3۷ 
، ۸۵۱۹3۷6۸ ، ۴۱۹3۴-02۱ تماس و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و 

نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد                 

مزایده فروش امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه واقع در کرمان 

به شماره 473/1400/04  )نوبت اول( 

 
 

2 
 

 قیمت پایه کارشناسی)ریال( اعیان عرصه نوع ملک نوع کاربری شماره پالک ثبتی آدرس ردیف
نحوه 
 فروش

وضعیت 
 ملک

 توضیحات

1 

اقبال )شهید خیابان -کرمان
نامجو(روبروی فروشگاه 
و 4بسیجیان حد فا صل کوچه 

محل سا بق ملک بانک  -6
 سپه شعبه خیابان اقبال کرمان

 1789فرعی از  18
اصلی واقع در بخش 

 کرمان 3
55/349 قدر السهم ساختمان تجاری  

000/000/789/68                  
% : 10پسسسسسسسر از کسسسسسسسسر

000/100/910/61 
 

 تخلیه نقد

 7/125عرصه واعیان یک باب واحد تجاری به مساحت 
متر مربع واقع در همکف که بانضمام نیم طبقه بمساحت 

متر مربع که محاط در این واحد میباشد وبا حق  103
استفاده اختصاصی از انباری تجاری واقع در زیرزمین 

راه عبورتاسیسات از انباری زیرزمین میباشد به 
ا قدر السهم از عرصه وسایر متر مربع ب 85/120مساحت 

مشاعات ومشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها وآئین 
 نامه اجرایی آن.

2 

کرمان شهرستان بم منطقه 
ویژه ارگ جدید خیابان سایه 

جنوبی بلوار فرشته نبش 
محل سابق ملک  -چهارراه 

 بانک سپه شعبه ارگ جدید بم

فرعی از  1491
اصلی واقع  4279

 کرمان 31دربخش 
اداری-تجاری 60/941 1000 ساختمان   

000/185/696/32                  
:  %20پسسسسسسر از کسسسسسسسر

000/948/156/26 
 

 ــــــــ تخلیه نقد

3 
بلوار جمهوری  –کرمان 

چهارراه فرهنگیان  -اسالمی 
 روبروی هتل پارس

فرعی  249الی 247
اصلی واقع  2843از

 کرمان3در بخش 
 تجاری

ساختمان 
ساخته  مهین

 برج توسعه
1299/8 14059 

پسسسسسسسر 1/287/230/000/000
% : 20از کسسسسسسسسسسسسسسسسسر

000/000/784/029/1 
 

 تخلیه نقد

اعیانی پالک نیمه ساخته و تا مرحله اسکلت وسقف در 
قابل ذکر است که طبقات طبقه تکمیل گردیده است  14

( یی)نها12طبقه  و یتجار یبا کاربر11 طبقه یال همکف
 .باشندیفضاها م ریسا و تئاتری، تجار یباکاربر

4 
شهرستان بردسیر –کرمان 

خیابان شریعتی طبقه زیرین 
 پاساژ طال

اصلی 15فرعی از 11
واقع در بخش 

 کرمان20
7/16 قدر السهم مغازه تجاری  

000/000/505/2                  
% : 10پسسسسسسسر از کسسسسسسسسر

000/500/254/2 
 

ومشترکات طبق قدر السهم از عرصه وسایر مشاعات  تخلیه نقد
 قانون تملک آپارتمانها وآئین نامه اجرایی آن./

شهرستان زرند خیابان –کرمان  5
 امام خمینی )ره( پاساژ امین

فرعی  41
اصلی 18806از

بخش ثبتی 
 کرمان13

 56/15 قدر السهم مغازه تجاری
000/000/500/1                  

% : 10پسسسسسسسر از کسسسسسسسسر
000/000/350/1 
 

باب واحد تجاری درانتهای راهرو شمالی طبقه اول یک  تخلیه نقد
 پاساژ امین

 
 

3 
 

 قیمت پایه کارشناسی)ریال( اعیان عرصه نوع ملک نوع کاربری شماره پالک ثبتی آدرس ردیف
نحوه 
 فروش

وضعیت 
 ملک

 توضیحات

شهرستان انار بلوار –کرمان  6
 جمهوری اسالمی

فرعی 12123
اصلی 11007از  

-زمین 
3/244 زمین مسکونی  

 
____ 

 
000/410/125/2                  

% : 10پسسسسسسسر از کسسسسسسسسر
000/869/912/1 
 

 ــــــــ تخلیه نقد

بلوار شهرستان انار –کرمان  7
 جمهوری اسالمی

فرعی  12158
اصلی 11007از  

-زمین 
 مسکونی

 زمین

254 

____ 000/200/235/2                  
% : 10پسسسسسسسر از کسسسسسسسسر

000/680/011/2 
 

 تخلیه نقد

 ــــــــ

شهرستان انار بلوار –کرمان  8
 جمهوری اسالمی

فرعی  12125
اصلی 11007از  

-زمین 
 مسکونی

 زمین

5/289  

____ 000/650/518/2                  
% : 10پسسسسسسسر از کسسسسسسسسر

000/785/266/2 
 

 تخلیه نقد

 ــــــــ

شهرستان انار بلوار –کرمان  9
 جمهوری اسالمی

فرعی  12124
اصلی 11007از  

-زمین 
 مسکونی

 زمین

3/264  

____ 000/410/299/2                  
% : 10پسسسسسسسر از کسسسسسسسسر

000/469/069/2 
 

 تخلیه نقد

 ــــــــ

شهرستان انار بلوار –کرمان  10
 جمهوری اسالمی

فرعی  12126
اصلی 11007از  

-زمین 
 مسکونی

 زمین

70/314  

____ 000/710/926/2                  
% : 10پسسسسسسسر از کسسسسسسسسر

000/039/634/2 
 

 تخلیه نقد

 ــــــــ

شهرستان انار بلوار –کرمان  11
 جمهوری اسالمی

فرعی  12157
اصلی 11007از  

-زمین 
 مسکونی

 زمین

256 

____ 000/600/881/1                  
% : 10پسسسسسسسر از کسسسسسسسسر

000/440/693/1 
 

 تخلیه نقد

 ــــــــ

شهرستان انار بلوار –کرمان  12
 جمهوری اسالمی

فرعی  12130
اصلی 11007از  

-زمین 
 مسکونی

 زمین
65/418  

____ 000/120/684/3                  
% : 10پسسسسسسسر از کسسسسسسسسر

000/708/315/3 
 تخلیه نقد

 ــــــــ

 
 

4 
 

 قیمت پایه کارشناسی)ریال( اعیان عرصه نوع ملک نوع کاربری شماره پالک ثبتی آدرس ردیف
نحوه 
 فروش

وضعیت 
 ملک

 توضیحات

 

شهرستان انار بلوار –کرمان  13
 جمهوری اسالمی

فرعی  12128
اصلی 11007از  

-زمین 
 مسکونی

 زمین

6/365  

____ 000/400/216/3                  
% : 10پسسسسسسسر از کسسسسسسسسر

000/760/894/2 
 

 تخلیه نقد

 ــــــــ

شهرستان انار بلوار –کرمان  14
 جمهوری اسالمی

فرعی 12129
اصلی 11007از  

-زمین 
 مسکونی

 زمین

392 

____ 000/600/449/3                  
% : 10پسسسسسسسر از کسسسسسسسسر

000/640/104/3 
 

 تخلیه نقد

 ــــــــ

شهرستان انار بلوار –کرمان  15
 جمهوری اسالمی

فرعی  12127
اصلی 11007از  

-زمین 
 مسکونی

 زمین

340 

____ 000/000/924/2                  
% : 10پسسسسسسسر از کسسسسسسسسر

000/600/631/2 
 

 تخلیه نقد

 ــــــــ

شهرستان انار بلوار –کرمان  16
 جمهوری اسالمی

فرعی  12155
اصلی 11007از  

-زمین 
 مسکونی

 زمین

64/273  

____ 000/032/408/2                  
% : 10پسسسسسسسر از کسسسسسسسسر

800/228/167/2 
 

 تخلیه نقد

 ــــــــ

17 
 
 

شهرستان انار بلوار –کرمان 
اسالمیجمهوری   

فرعی  12156
اصلی 11007از  

-زمین 
 مسکونی

 زمین

2/260  

____ 000/470/912/1                  
% : 10پسسسسسسسر از کسسسسسسسسر

000/223/721/1 
 

 تخلیه نقد

 ــــــــ

 
 مدیریت شعب منطقه کرمان –انک سپه ب                                                                                                                                                     

 
      بانک سپه - مدیریت شعب منطقه کرمان

آگهی مزایده عمومی )نوبت  اول(آگهی مزایده
شــرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان در نظر دارد ســالن خط تولید کارخانه نان ماشینی شهید باهنر )محصوالت 
نوببــا( واقــع در کرمان: جاده تهران بعد از پل راه آهن روبروی شــرکت پخش البرز را به صورت اجاره به اشــخاص حقیقی 
یا حقوقی واگذار نماید. ضمنا جهت کســب اطالعات بیشــتر از تاریخ ۱۴00/0۵/3۱ به مدت ده روز کاری با شــماره تلفن 
3226۱2۹6 -  03۴ تماس و یا به دفتر مرکزی واقع در کرمان: خیابان فردوسی، وحشی بافقی، نبش کوچه پنج پالک 6۱ 

مراجعه نمایید.
متقاضیان جهت بازدید کارخانه می توانند از تاریخ فوق به مدت ده روز کاری از ساعت ۸ صبح لغایت ۱2 ظهر مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان 

کاروان ورزشی پارالمپیک کرمان 

به توکیواعزام شد
زهرا نعمتی، سینا منشازاده، منصور پورمیرزایی و سیدمهدی شاهرخی برای شرکت 

در بازی های پارالمپیک 2020 راهی کشور توکیو شدند.
نعمتی  زهرا  کرمان،  از  خبرنگاران جوان  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
پورمیرزایی  منصور  باکمان،  پاراتیراندازی  رشته  در  ورزشکار  عنوان  به  منشازاده  و سینا 
به عنوان ورزشکار در رشته پاراوزنه برداری و سیدمهدی شاهرخی به عنوان مربی رشته 
پارادوومیدانی در قالب نخستین گروه از کاروان ورزشی ایران برای شرکت در بازی های 
پارالمپیک 2020 توکیو روز پنجشنبه 2۸ مرداد راهی توکیو شدند و سعید افروز دیگر 
ملی پوش کرمانی رشته پرتاپ نیزه کاروان ایران نیز در قالب گروه بعدی تا روز دوشنبه 

یکم شهریور ماه به این رقابت ها اعزام می شود.
نخستین و بزرگ ترین گروه از کاروان ورزشی ایران با ۵2 ورزشکار در رشته های بسکتبال 
و  بینایان  کم  و  نابینایان  جودو  پاراتیروکمان،  پارادوومیدانی،  نشسته،  والیبال  ویلچر،  با 
پاراوزنه برداری به همراه 22 نفر کادر اجرایی، سرپرست و خبرنگاران روز پنجشنبه 2۸ 

مرداد عازم توکیو شدند.
اسامی ورزشکاران و مربیان اعزامی عبارتند از:

پاراوزنه برداری:
اله رستمی، سامان رضی، سید حامد صلحی، منصور پور  ورزشکار: امیر جعفری، روح 

میرزایی
کادر فنی: علی اصغر رواسی )سرمربی(، علی فخرآور )مربی(

والیبال نشسته:
حسین  محمد  سید  صالحی،  رمضان  علی پوریان،  داود  گلستانی،  حسین  ورزشکار: 
حسینی، صادق بیگدلی، مجید لشکری، محمد نعمتی، مرتضی رمضانی، مرتضی مهرزاد، 

مهدی بابادی، مهرزاد مهروان، میثم علیپور
کادر فنی: هادی رضایی )سرمربی(، فرید صائبی )مربی(

جودو:
ورزشکار: وحید نوری، محمدرضا خیراهلل زاده

کادر فنی: محمدرضا حاجی یوسف زاده )مربی(، علیرضا امینی )مربی(
بسکتبال با ویلچر:

ورزشکار: ایمان بگ زاده، مجتبی کمالی، حسن عبدی، فالح عیاشی، عبدالجلیل قرنجیک، 
محمد محمدنژاد، دانیال ذاکری، امیررضا احمدی، محمدحسن سیاری، محسن طلوعی، 

مرتضی عابدی، وحید سعادت پور
کادر فنی: عباس آقاکوچکی )سرمربی(، کمال عشق )مربی(

پاراتیراندازی با کمان:
ورزشکار: رمضان بیابانی، زهرا نعمتی، علی سینا منشازاده، غالمرضا رحیمی، محمدرضا 

زندی، فرزانه عسگری
کادر فنی: مجید کهتری )سرمربی(، جبرائیل عبادی )مربی(
پارادوومیدانی )جانبازان و معلولین – نابینایان و کم بینایان(

ورزشکار: امان اهلل پاپی، علیرضا مختاری، سامان پاکباز
کادر فنی: بهمن رضایی فرعی، سید مهدی شاهرخی و مصطفی بهرامی

اعزام کاروان ورزشی ایران به بازی های پارالمپیک توکیو در ۷ گروه تا سوم شهریور ادامه 
دارد و این رقابت ها از روز پنج شنبه چهارم شهریور با رقابت تیم بسکتبال با ویلچر ایران 

با استرالیا ساعت ۱0:۱۵ به وقت ایران آغاز می شود

1178181
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یادداشت

به یاد غم 
کرب و بال

با دست به سینه می زنم و بر لبانم ذکر شما جاریست موالی من، حسین جان!
به  را  ارادتش  به وسع خود   بینم که هر کس  را می  با چشمانم عاشقانت  و   

موالیش نشان می دهد.
یکی غذای  نذری می پزد  و بین مردم تقسیم می کند. یکی شله زردی که با نام 

زیبای شما مزین گشته را به در خانه ها می برد. 
یکی هم  از هنرش برای نوشتن نام مبارک موالیش بر خودروی دیگران استفاده 
می کند. عده ای از دوستدارانت هم پرچم بر در خانه هایشان افراشته اند تا یاد و 

نام موالیشان در این ایام سخت کرونایی زنده باشد.
چشمانم می بیند دسته هایی که با عشق، نام موالیشان را در کوچه و خیابان طنین 
انداز می کنند و با صوت محزون، غم نامه  تو و خواهرت زینب)س( را می 
خوانند و مادرانی را شاهدم که در غم زینب شریک اند و با وجود گرما و مشقت 
و گاهی کودک در آغوش دنبال دسته های عزاداری به موالیشان ارادت دارند.

 موالجان! اشکهایی که در این ایام کرونایی  با دیدن  برنامه های مداحی از  
تلویزیون در خانه ها یا روی تخت بیمارستانها ریخته می شوند  یا قطره های 
با گوش دادن به صدای  مداحانی که  اشکی که پشت فرمان ماشین همزمان 
مصیبت شما را نوحه سرایی می کنند از چشمها جاری می شوند بیانگر محبت 
مردم خوب این سرزمین به موالیشان حسین )ع( است. یا ابا عبداهلل حاجت همه 

دوستدارانت  را در این ماه برآورده بفرما.

یادداشت
نوشتاری درباره تاریخچه 

عکاسی در ایران
به قلم مهران تجلی

 
ناصرالدین شاه  دوران سلطنت  با  مقارن  و  از مرگ محمدشاه  یک  سال پس  
و  شد  شگرفی  تحول  دچار  عکاسی  صنعت  فتوگرافی،  دستگاه  اختراع  با 
تاریخچه عکاسی در ایران بطور رسمی از همین زمان یعنی دوران حکومت 

ناصرالدین شاه آغاز شد.
ایران بشمار می رود و دوره حکومت  اولین عکاسان  از جمله  ناصرالدین شاه 
او دوره شکوفایی و رشد عکاسی در ایران است. وی عکاسی را نزد شخصی 
انجام  برای  را  سلطنتی  از ساختمان های  عمارتی  و  فرا گرفت  کارلیان  نام  به 
به نام عکاسخانه  کارهای عکاسی و تاریکخانه برای چاپ اختصاص داد که 

مبارکه شهرت دارد.
تاسیس رشته عکاسی در مدرسه دارالفنون نیز نشانه عالقه و اهتمام وی به این 
رشته است. حمایت او از عکاسی در ایران موجب رشد و گسترش زمینه های 
گوناگون این هنر در سال های آغازین پیدایش آن شده است. در این نوشتار 

نگاهی داریم  به تاریخچه عکاسی در ایران...
تاریخچه عکاسی در ایران

آغاز عکاسی در ایران به دوران قاجار و سلطنت ناصرالدین شاه باز می گردد. 
به راه و رسم زندگی سنتی آن  از این دوران می توان  از عکس های موجود 
برای  مانده  به جا  و عمارات آن دوران  ابنیه  از  و تصاویری که  برد  پی  زمان 
مطالعات تاریخی قرن نوزدهم ایران ارزشی مستند دارد و در ضمن اطالعاتی 
از نظام حکومتی دولت قاچار و سلسله مراتب آن برای ما به تصویر می کشد.

از طریق  از دیگری تالش کرده اند که  بعد  یکی  پادشاهان  قاجار  دوران  در 
توسعه مبادالت فرهنگی و اقتصادی با غرب، کشور را از حالت انزوا بیرون 

آوردند.
عکاسان ایران در آن روزگار از سه گروه عمده تشکیل می شدند: یک گروه 
اقوام  طبیعی  و  فرهنگی  تفاوت های  درباره  تحقیق  کار  که  بودند  عکاسانی 
مختلف را برعهده داشتند و به مؤسسات کاو ش های علمی و جغرافیایی اروپا 
تعلق داشتند. گروه دوم عکاسان بومی بودند که کشفیات جدید فنی را برای 
سرگرمی و بدون هدف مشخصی تجربه می کردند و سومین گروه عکاسان 

حرفه ای بودند که از راه فروش عکس کسب درآمد می کردند.
و  اتریش  فرانسه،  از  اروپائیانی  ایران،  در  عکاسی  دست اندرکاران  اولین 
ایتالیا بودند که در مدرسه دارالفنون تهران تدریس می کردند. مدرسه فنی و 
حرفه ای دارالفنون برای تربیت افسران، مهندسان غیرنظامی و نظامي، پزشکان 
و مترجمان توسط امیرکبیر تأسیس شد. ده سال بعد در سال ۱۸۶۰ م عکاسی 

نیز در برنامه های دارالفنون افزوده شد.
احتماالً اولین شخص خارجی که در ایران عکس را چاپ کرد، ›ژول ریشار‹ 
فرانسوی بود که در حدود سال های ۱۸۴۶-۱۸۴۴ م به ایران آمد و دارالفنون 
به تدریس زبان فرانسه پرداخت. اولین مجموعه عکس از آثار تاریخی ایران 
توسط لوئیجی پِِشه )Luigi Pesce( سرهنگی از اهالی ناپل در مهاجرت 
برای  و  تهیه  سال  همان  در  مجموعه  این  از  دومی  نسخه  شد.  تهیه  ایران  به 
ویلیام اول، پادشاه پروس فرستاده شد. مجموعه اول احتماالً در یک مجموعه 
شخصی در رم بعدها یافت شده است. آلبوم دیگری نیز که به موزه متروپولیتن 
نیویورک اهدا شده و شامل ۷۵ قطعه عکس است، احتماالً همان آلبومی است 
به اردشیر  این آلبوم در اصل متعلق  بود.  برای پادشاه پروس ارسال شده  که 
یکی  پِِشه  که  است  معتقد  آلبوم  این  اهدا کننده  بود.  فتحعلی شاه  نوه  میرزا، 
است.آلبوم  آمده  گرد  مجموعه  آن  در  آثارشان  که  است  عکاسی  چند  از 

متروپولیتن شامل موضوعات متعددی است.
سه پرتره از ناصرالدین شاه در جوانی و یک عکس گروهی در این مجموعه 

وجود دارد. بیشتر تصاویر این آلبوم نشاندهنده معماری آن روزگار است.
عمارات  شهري،  دروازه های  تکایا،  و  مساجد  تشریفاتي،  کاخ های  جمله  از 
دولتی و مسکوني، بقعه ها، مقابر و پل ها و اماکن تاریخی را می توان نام برد 
و نیز تصاویری از نمایش های درباری و مناسبت های مهم دولتی که نشانگر 
جالل و شکوه دربار قاجار است. این آلبوم همچنین شامل دو تصویر از دو 
تابلوی نقاشی است: یکی پرتره ای از فتحعلی شاه و دیگری یک سان نظامی 
است. در اواسط سلطنت ناصرالدین شاه )۱۲۹۰-۱۳۰۰ هجری قمري(، پس از 
سفر دوم شاه به فرنگ، بعضی همراهان شاه مختصر اطالعاتی راجع به عکاسی 
عکسبرداری  فنی  محدودیت های  عکاسي،  پیدایش  بدو  در  آوردند.  بدست 
میان  در  کند.  پیدا  رونق  عمارات  و  ابنیه  از  عکسبرداری  تا  می شد  موجب 
عکس های موجود در آلبوم ایتالیایی با امضای پِِشه دو منظره از دروازه های 
شهر، کاخ گلستان و نیز آثاری از ویرانه های تخت جمشید و نقش رستم و طاق 
بستان با حال و هوایی شاعرانه وجود دارد. قدیمی ترین عکس های این آلبوم 

بین سال های ۱۸۵۲تا ۱۸۵۵ گرفته شده اند.
مجموعه عکس دیگری که گویای وضعیت زندگی در دوران قاجار است، 
متعلق به لوئیجی مونتابونه، عکاس مشهور تورنیو است. این مجموعه شصت 
و دو قطعه عکس است که در سه آلبوم و در بخش های متفاوت گردآوری 
شده است. مونتابونه همراه یک هیات سیاسی به ایران آمده بود. ناصرالدین شاه 
بارها به وی لقب عکس باشی داد. عکس های او از مکان های تاریخی ایران در 
نمایشگاه جهانی هاریس )۱۸۶۷ م( به نمایش درآمد و نشان افتخار دریافت 

کرد.

  به قلم 
عباس هرارانی

به قلم 
محمد فتح نجات

گزارش »کرمان امروز« از واکنش مردم کرمان به کند شدن روند واکسیناسیون در استان کرمان:

کسن خیانت است کوتاهی درزمینه تامین وا

کرونا و سوگ های ابراز نیافته 
حتی  روزها  این  در  متاسفانه  گفت:  روانشناس  یک 
نمی توانیم برای از دست رفتگان مراسم عزاداری برگزار 
فرصتی  یعنی  شدیم،  نیافته  ابراز  دچار سوگ  و  کنیم 
برای غمگین بودن نداشتیم و موفق به تخلیه هیجانات 

منفی نشدیم.
از  شدن  خسته  ایسنا،  با  گفت وگو  در  یوسفی  شادی 
دانست  طبیعی  را  خانه  در  ماندن  و  قرنطینه  شرایط 
آغاز  واکسیناسیون  فرایند  خوشبختانه  کرد:  تصریح  و 
شده و بازه های سنی مختلف به ترتیب در حال تزریق 
واکسیناسیون  زودی  به  و  دوم هستند  و  اول  دوزهای 
به  می توانیم  سال  پایان  تا  و  می شود  آغاز  جوانان 
این  در  که  باشیم  امیدوار  سراسری  شدن  واکسینه 
صورت کم کم قرنطینه ها کاهش پیدا می کند و روزهای 
خوبی در انتظار ماست لذا باید بتوانیم که به سالمت از 

این بحران عبور کنیم.
یوسفی، با بیان اینکه بسیاری از افراد جامعه از شرایط 
خودشان  عزیزان  برخی  و  دیدند  آزار  کرونا  از  ناشی 
این روزها حتی  از دست دادند، گفت: متاسفانه در  را 
نمی توانیم برای از دست رفتگان مراسم عزاداری برگزار 
فرصتی  یعنی  شدیم،  نیافته  ابراز  دچار سوگ  و  کنیم 
برای غمگین بودن نداشتیم و موفق به تخلیه هیجانات 
منفی نشدیم، در حالی که هر روز با خبرهای بد و ناگوار 

و درد و رنج و مصیبت ها مواجه هستیم.
شرایط  شدن  طوالنی  اینکه  بیان  با  روانشناس،  این 
به  ابتال  مستعد  را  افراد  قرنطینه ها  افزایش  و  کرونایی 
یک  از  شد:  متذکر  است،  کرده  افسردگی  و  اضطراب 
مبادا  که  مواجه هستیم  اضطراب  این  با  طرف همواره 
طرف  از  و  شویم  بیماری  درگیر  خانواده مان  و  خود 
قبال  که  لذت بخشی  فعالیت های  به  نمی توانیم  دیگر، 
ما  سراغ  به  افسردگی  لذا  و  بپردازیم  می دادیم،  انجام 

آمده است.
برای خوابتان حرمت و ارزش قائل شوید

یوسفی با تاکید بر لزوم رعایت آداب خواب، اظهار کرد: 
باید برای خوابتان حرمت و ارزش قائل شوید، زیرا رد 
پای خواب در تمام اختالالت روانی به ویژه اضطراب و 
افسردگی دیده می شود و در بسیاری از موارد با منظم 
کردن ساعات خواب و بیداری و رعایت بهداشت خواب 
درمان  سمت  به  و  بکاهیم  افسردگی ها  از  می توانیم 
اختالالت روانی برویم؛ همچنین برای مدیریت استرس 
از راهکارهای ذهن آگاهانه استفاده کنید و مدیتیشن و 

مراقبه و یوگا را بلد باشید و در لحظه زندگی کردن را 
یاد بگیرید و از تک تک لحظات با خانواده بودن لذت 

ببرید.
در  نباید  اینکه  بیان  با  روانشناسی،  محقق  این 
سختی هایی همچون قرنطینه و کرونا کم بیاوریم و جا 
خانه  در  را  باید خودمان  گفت:  شویم،  و خسته  بزنیم 
سرگرم کنیم تا طراوت و شادابی به روحیه مان بازگردد 
باید  اول  خانه هستیم  در  که  قرنطینه  روزهای  در  لذا 
به سالمت جسمی خودمان اهمیت دهیم، یعنی خواب 
خوب و منظم داشته باشیم و سعی کنیم روزانه حداقل 
نیم ساعت ورزش شامل حرکات کششی و نرمش ساده 
انجام دهیم و غذای سالم و خانگی بخوریم و از غذاهای 
آماده و فست فودی کمتر استفاده کنیم. انجام بازی های 
با فرزندان همچون منچ و پازل و مار و پله و  گروهی 
اسم و فامیل و پانتومیم نیز برای جلوگیری از خستگی 
فرزندان بسیار توصیه می شود. انجام بازی های موبایلی 
به صورت مشترک با اعضای خانواده هم اشکالی ندارد.

وی کودکان را از قشرهای حساس در این دوران دانست 
معلمان  با  دانش آموزان  کرونا  خاطر  به  شد:  یادآور  و 
رشد  لذا  و  ندارند  تعامل  و  برخورد  خود  همساالن  و 
شناختی - اجتماعی کودکان دچار اختالل شده و سیر 
از  دارند  وظیفه  والدین  نمی کند.  طی  را  خود  طبیعی 

کودکان  با  ارتباط  برقراری  برای  تعطیالت  فرصت 
استفاده کنند تا روحیه آنان در خانه حفظ شود.

برای یک هدف  اینکه اعضای خانواده  بیان  با  یوسفی، 
مهم یعنی سالمتی در خانه هستند، خاطرنشان کرد: 
به  ما  اما  است،  خسته کننده  و  عذاب آور  شرایط  این 
خاطر مهمترین سرمایه خود یعنی عمر و سالمتی در 
خانه ماندیم و کار درست را انجام دادیم؛ قطعا کسی که 
به مسافرات و میهمانی و گردش در شهر می رویم به 
لذت آنی و خوشحالی لحظه ای فکر کرده و جان خود 
و خانواده و جامعه را به خطر می اندازد و چرخه انتقال 

کرونا را فعال می کند.
آن  به حل  اخبار کمکی  از حد  بیش  کردن  چک 

نمی کند
آشتی  فرصت  را  قرنطینه  روزهای  روانشناس،  این 
کتاب های  اتمام  و  تازه  کتاب های  خواندن  و  کتاب  با 
نیمه کاره دانست و اضافه کرد: اکنون باید کتاب هایی را 
بخوانیم که هرگز فرصت خواندن آنها را نداشتیم و برای 
کودکان هم کتاب بخوانیم؛ همچنین به همراه خانواده 
کردن  خاموش  با  و  ببینید  را  روز  سینمایی  فیلم های 
سعی  و  کنید  ایجاد  خانه  در  را  سینما  حالت  چراغ ها 
کنید فیلم کمدی ببینید تا از تلخی این روزها کم کند.

یادگیری  انجام دادن کارهای عقب افتاده همچون  وی 

اوقات  برنامه های  دیگر  از  را  موسیقی  تمرین  و  زبان 
فراغت کرونایی دانست و اظهار کرد: حتما کارهای مورد 
عالقه و عقب افتاده خود را یادداشت کنید و روزانه یک 

کار را انجام دهید تا احساس بهتری داشته باشید.
یوسفی، با بیان اینکه کرونا و قرنطینه بسیاری از افراد 
عنوان  است،  کرده  روانشناختی  آسیب های  مستعد  را 
کرد: همگان مستعد اضطراب و افسردگی هستیم و لذا 
در بسیاری از ساعات بدخلق می شویم و احساس غم ما 
را فرا می گیرد و فکرهای بد به سراغمان می آید؛ البته 
این شرایط برای همه یکسان است، زیرا ترس و نگرانی 
برای سالمتی خود و عزیزانمان را داریم، اما افراد دارای 
در  وسواس  و  روانی  بهداشت  ویژه  به  مزمن  اختالالت 
روزهای کرونایی بدتر می شوند، زیرا درمان خود را کنار 
گذاشته اند و ممکن است عالئم جدید به بیماری آنان 

افزوده شود.
وی تغییر در الگوی خواب و تغذیه را نیز اضطراب آور 
داشته  سرگرمی  خانه  در  حتما  کرد:  بیان  و  دانست 
متاسفانه  نکنید؛  دنبال  خیلی  را  منفی  اخبار  و  باشید 
از  زیادی  تعداد  و  هستیم  مواجه  بد  اتفافات  با  روزانه 
اخبار  حد  از  بیش  کردن  چک  لذا  می میرند  افراد 
کمکی به حل آن نمی کند و در نتیجه احساس ناتوانی 
می کنیم؛ این در حالی است که هم اکنون مهمترین کار 

و مسئولیت ما در خانه ماندن است.
این دکترای تخصصی روانشناسی، با بیان اینکه خسته 
شدن دلیل قانع کننده ای برای بی توجهی به قرنطینه و 
بیمار کردن خود و دیگران نیست، تصریح کرد: ورزش 
سطح هورمون های استرونی و انتقال دهنده های عصبی 
همچون دوپامین را بیشتر می کند و لذا احساس بهتری 
به ما می دهد. در این روزها زندگی در لحظه را جدی 
و  بخورید  غذا  فقط  خوردن  غذا  زمان  یعنی  بگیرید، 
تلویزیون را خاموش کنید و زمان استحمام به گرمای 
را  منفی  افکار  و  کنید  دقت  بدن خود  بهداشت  و  آب 
مرور نکنید، زیرا اگر بتوانیم کنترل افکارمان را به دست 

بگیریم، حالمان خوب می شود.
وی دعا کردن و یاد خدا بودن را یک منبع آرامش بخش 
دانست و یادآور شد: وجود خدا به زندگی معنا می بخشد 
و همیشه یک نیروی ماورایی قدرتمند را پشتیبان خود 
احساس می کنیم لذا بهتر است در خانه بمانیم و برای 

روزهای عاری از بیماری صبر کنیم.

و  سفید  که  رسید  پایان  به  حالی  در  امسال  امردادماه 
سرعت  از  کرد.  خالصه  خود  در  را  واکسیناسیون  سیاه 
توقف  تا  کرمان  استان  در  کرونا  واکسیناسیون  باالی 
نارضایتی  به  منجر  که  استان  این  در  واکسن  کمبود  و 
مردمی شد، همه در همین یک ماه اتفاق افتاد.مردادی 
که به معنای کلمه اش مرگ را تعریف کرد و شمار کشته 
شدگان کشوری در این ماه به حداکثر ممکن خود رسید. 
حداکثری که به دلیل بی کفایتی بعضی از مسئوالن رخ 
داد و روزانه منجر به کشته شدن بیش از 600نفر هموطن 
تسریع  از  ناشی  زود خوشحالی  می شود.متاسفانه خیلی 
به خشم شده است.  تبدیل  واکسیناسیون مردم کرمان 

این روزها مجددا در فضای مجازی شاهد هستیم که مردم 
از کمبود واکسن و تکمیل ظرفیت مراکز واکسیناسیون 
گالیه دارند. مسئوالن استانی و البته کشوری باید بدانند 

در این اوضاع تقریبا همه خانواده های ایرانی در چندماه 
و  برای غم  اند و دیگر جایی  بار داغدار شده  اخیر یک 
اندوه وجود ندارد. این روزها مردم تاریخ را ثبت و ضبط 

می کنند و یقینا فراموش نخواهند کرد که در این برهه 
واکسن  تامین  زمینه  در  مسئوالن  از  بعضی  خونین  ی 
از  بسیاری  که  است  درست  کردند.  کاهلی  و  کوتاهی 
موضوع  این  توان  نمی  و  رفته اند  از دست  ما  هموطنان 
را نادیده گرفت، اما یقینا می توان شرایط امروز را ترمیم 
مسئوالن  این  از  خیانت کار  و  خیانت  واژه  شاید  تا  کرد 
از  بسیاری  مردم  دور شود.در عصری که شاهد هستیم 
کشورهای جهان دیگر از ماسک هم استفاده نمی کنند 
و در استادیوم های ورزشی حضور پیدا می کنند، اینکه 
مردم یک کشور مقتدر اسالمی اینگونه در انتظار واکسن 
باشند به دور از انصاف است. ای کاش به جای آنکه به فکر 
رزومه خود باشیم، اندکی به فکر آخرتمان باشیم که در 
آن بازخواست خواهیم شد؛ چرا در کاری که می توانستیم 
انجام دهیم تعلل کرده ایم.به امید روزی که در آن شاهد 
نم آگین شدن چشم هموطنی به دلیل کوتاهی مسئولی 
نباشیم و همه مسئوالن با سربلندی از امتحانات الهی و 

بحران ها بیرون آیند.
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