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کرمان و ممنوعیت دورهمی و تجمعات خانوادگی در ماه مبارک رمضان؛ کرونایی در استان  گزارش »کرمان امروز« از شرایط حاد 
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اخبار استان

مدیرعامل آب و فاضالب استان کرمان با بیان این 
مطلب که باتوجه به خشک شدن بیشتر چشمه های 
کوهستانی لذا همه مناطق کوهستانی دچار چالش 
هستند، تصریح کرد: 14 شهر استان در وضعیت فوق 

العاده بحرانی به لحاظ آب شرب قرار دارند.
»محمد طاهری« در اولین جلسه ستاد بحران استان 
استان  بارندگی  میزان  گفت:  سال جدید  در  کرمان 
حدود 35 میلمتر است لذا امسال پرچالش ترین سال 

را در حوزه آب شرب خواهیم داشت.
وی با ابراز تاسف از اینکه 93 درصد آب شرب استان 
از چاه ها و منابع زیرزمینی تامین می شود، گفت: 
استان کرمان به لحاظ تامین آب شرب بدترین شرایط 
را در کشور دارد زیرا سایر استان ها به منابع آب پایدار 

متصل هستند.
کرد:  بیان  کرمان  استان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل 
متر   270 به   150 از  ما  های  چاه  عمق  متاسفانه 
افرایش یافته و برخی از چاه ها هزینه انرژی مصرفی 

آنها به حدی زیاد است که دیگر بهره برداری از آنها 
اقتصادی نیست.

وی با اشاره به اینکه در تامین آب شرب شهر کرمان 
با مشکل مواجه هستیم، اظهار کرد: آب شرب شهر 
کرمان از 100 کیلومتری تامین می شود زیرا منابع 

نزدیک تامین آب شرب شهر خشک شده اند.
افزایش مصرف آب شرب در  از دالیل  طاهری یکی 
سال های اخیر را شیوع کرونا دانست و تصریح کرد: 
اجرای پروژه های اضطراری فقط ُمسکن هستند، بهره 
برداری از 7 حلقه چاه جدید برای موارد اضطراری در 

نزدیکی شهر کرمان در حال اتمام هستند.
وی مهندسی مجدد و اصالح شبکه را از اقدامات این 
بیان کرد: مشترکین پرمصرف را  سازمان برشمرد و 

شناسایی کردیم.
مدیرعامل آبفای استان کرمان بیان کرد: تصفیه خانه 
9 شهر از جمله شهرهای شهربابک، خرسند، جیرفت، 
... اجرا شده و یا درحال اجراست تا  ریگان، فهرج و 

کیفیت آب شرب آنها افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه اعتراضات مردم از هم اکنون در 
زمینه آب شرب آغاز شده، تاکید کرد: حاشیه نشینی 
باید ساماندهی شود زیرا بیشتر معترضین انشعاب آب 
ندارند و غیرمجاز انشعاب کشیده اند و تقاضا داریم که 

به این موضوع رسیدگی شود.
خشک  به  باتوجه  که  مطلب  این  بیان  با  طاهری 
شدن بیشتر چشمه های کوهستانی لذا همه مناطق 
کوهستانی دچار چالش هستند، تصریح کرد: 14 شهر 
آب  لحاظ  به  بحرانی  العاده  فوق  وضعیت  در  استان 
این شهرها 66 درصد جمعیت  که  دارند  قرار  شرب 
استان را در خود جای داده اند به طور مثال شهرهای 
دسته  این  از  جیرفت  سیرجان،  راور،  زرند،  کرمان، 

هستند که ما را دچار مشکل اساسی می کنند.
وی با یادآوری اینکه فقط از سد بافت برای آب شرب 
استفاده می شود، اظهار کرد: شهر سیرجان نیز یک 

ششم نیاز آب شربش از سد تامین می شود.

مدیرعامل آبفای استان کرمان تاکید کرد: هر کاری 
در استان می توانستیم برای کاهش مشکل آب شرب 
انجام داده ایم و باید بدانید که در برخی از مناطق 

استان منابع آب در دسترس وجود ندارد.
وی اظهار کرد: میزان مصرفی آب شرب شهر کرمان 
در پیک مصرف 3 هزار و 79 لیتر در ثانیه است و 
حداکثر آب شربی که ما می توانیم برای شهر کرمان 
تامین کنیم 1934 لیتر در ثانیه است لذا 1114 لیتر 

بر ثانیه آب شرب در کرمان کمبود داریم.
طاهری خاطرنشان کرد: امسال به بیش از 500 تانکر 
آبرسانی نیاز داریم زیرا امسال به 1000 روستا باید 

آبرسانی سیار شود.

مدیرعامل آب و فاضالب استان کرمان اعالم کرد:
آب شرب 14 شهر استان فوق بحرانی است

جلساتی  به  باتوجه  کرد:  بیان  کرمان  استاندار 
که در تهران داشتیم و بررسی کردیم در چشم 

آب  تامین  برای  راهی  هیچ  مدت  کوتاه  انداز 
و هم شهرهای شمالی  کرمان  شرب هم شهر 

استان غیر از آب خلیج فارس وجود ندارد.
اولین جلسه ستاد  در  وند«  زینی  »علی  دکتر 
بحران استان کرمان در سال جدید با اشاره به 
گزارشات هواشناسی و سایر دستگاه ها، گفت: 
چنین تجربه خشکسالی در سال های گذشته 
پیش  مدیران  که  داریم  انتظار  و  ایم  نداشته 
مطرح  از  و  داشته  را  خشکسالی  تبعات  بینی 
کردن مسایل کلی بدون نتیجه خودداری کنید 
بحران  این  از  آنها  با  توان  می  که  اقداماتی  و 

عبور کنیم، بیان کنید.
وی در واکنش به موضوعات مطرح شده درباره 
پایگاه امداد و نجات واقع در کیلومتر 75 جاده 
شهداد - نهبندان که به دلیل سیل 98،  14 
کیلومتر جاده تخریب شده، اظهار کرد: وزارت 
سیستان  استان  و  ما  به  مشترکی  وقت  کشور 

امنیت کویر داده و استقرار  برای  بلوچستان  و 
این پایگاه برای استان ضروری است و ما نمی 
توانیم این پایگاه را جابه جا کرده یا بالتکلیف 

بگذاریم بنابراین استقرار آن ضروری است.
و  پرداخت  خشکسالی  موضوع  به  وند  زینی 
خطاب به مدیران گفت: به تناسب وضعیتی که 
وجود دارد خود را آماده کنید تا وضعیت را به 
بهترین نحو اداره کنید لذا هر کاری که برای 
رفع مشکل به ویژه بحث آب شرب الزم است، 

انجام دهید.
وی با اشاره به حفر 7 حلقه چاه برای تامین آب 
شرب شهر کرمان عنوان کرد: برای وارد شدن 
این چند حلقه چاه به مدار حتی اگر شده شب 
ها هم کار کنید تا آنها نیز زودتر به شبکه آب 
وصل شوند و اگر می توانید چاه های کشاورزی 

را به صورت موقت اجاره کنید.
شناسایی  لزوم  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 

تانکرهای کلیه دستگاه ها افزود: باید از همه 
های  سازمان  و  بخش خصوصی  های  ظرفیت 
امنیتی استفاده کنید و تعداد تانکرهای آنها را 
برنامه  آنها  از  استفاده  برای  تا  شناسایی کنید 
ریزی کنیم لذا ظرفیت حمل و انتقال آب سیار 
در سراسر استان خصوصا با محوریت ارتش و 
سپاه شناسایی شوند و ظرفیت آنها به ما اعالم 

شود تا آنها را مدیریت کنیم.
وی تاکید کرد: اگر همه ظرفیت های استان را 
به کار بگیریم باز به میزانی شرایط سخت است 
که به سختی از این تابستان عبور خواهیم کرد.

آب  تامین  در  عشایر  مشکل  به  ادامه  در  وی 
به  را  آنها  به  شرب  آب  نرخ  گفت:  نیز  شرب 
عشایر  جایی  اگر  و  بدهید  روستایی  آب  نرخ 
ای  منطقه  آب  کنند  حفر  چاهی  توانند  می 
اجازه  تایید  درصورت  و  دهد  انجام  مطالعاتی 

آن را بدهید.

استاندار کرمان:

با توجه به وضعیت آبی استان به سختی از این تابستان عبور خواهیم کرد

خبر

هنر کاربافی

 در کرمان احیا شد
 

صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  میراث  معاون 
دستی استان کرمان گفت: هنر و صنایع دستی باسابقه کاربافی در 

شهرستان های سیرجان و کرمان احیا و زنده سازی شد.
ایرنا، کاظم حسین زاده در تشریح این خبر به رسانه  به گزارش 
ها افزود: هنر کاربافی از قدیمی ترین رشته های هنری پارچه بافی 
به شمار می رود که حدود 30سال به فراموشی سپرده شده بود و 
اکنون به همت هنرمندان شهرستان سیرجان باززنده سازی شده 

است.
وی تصریح کرد: در روزهای ابتدایی هنرمندان این رشته با یک 
دستگاه  چهار  به  حاضر  حال  در  که  می کردند  فعالیت  دستگاه 
سیرجان  محمودآباد  روستای  در  بافنده ها  و  کرده  پیدا  افزایش 

مشغول به کار هستند.
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  کل  اداره  دستی  صنایع  معاون 
صنایع دستی استان کرمان بیان کرد: هم اکنون 15 هنرمند در 
شهرستان سیرجان و یک هنرمند در شهر کرمان در رشته صنایع 

دستی کاربافی  مشغول به فعالیت هستند.
بافنده ها 2 نیروی چله کشی، یک نفر  وی یادآور شد:  عالوه بر 
رشته  این  تولید  به  خانه  خیاط  در  نیز  دیگر  نفر   2 و  نخ ریسی 

هنری می پردازند.
حسین زاده با اشاره به اینکه به دلیل هزینه های باالی دستگاه های 
کاربافی، تولید این محصول با تعداد محدود انجام می شود، افزود: 
احیای رشته کاربافی با همکاری فرشته شکاری یکی از هنرمندان 

این رشته هنری در شهرستان سیرجان رقم خورد.
رشته  مورد  در  تحقیقات  از  پس  هنرمند  این  کرد:  تاکید  وی 
کاربافی و ارائه آن به صورت پایان نامه دانشگاهی، به این رشته 
عالقمند می شود و در خدمت هنرمندانی که در ایام گذشته به 

این کار مشغول بودند آموزش های الزم را فرا می گیرد.
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره کل  صنایع دستی  معاون 
به  هنر  این  اکنون  کرد:  خاطرنشان  کرمان  استان  صنایع دستی 
صورت کاربردی بر اساس نیاز روز جامعه به صورت مانتو، شال، 
نمایش  و  فروش  معرض  در  و  می شود  تولید  رومیزی  و  کیف 

درمی آید.

برای حضور به اردوی تیم ملی فوتبال 
نابینایان و کم بینایان کشور؛

از پنج ورزشکار کرمانی دعوت شد

چهار ورزشکار و یک مربی از استان کرمان به اردوی تدارکاتی 
تیم ملی فوتبال 5 نفره نابینایان و کم بینایان کشور دعوت شدند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
نفره   5 فوتبال  ملی  تیم  تدارکاتی  اردوی  مرحله  اولین  کرمان، 
نابینایان و کم بینایان کشور از 30 فروردین ماه تا 10 اردیبهشت 

ماه 1400 به میزبانی شیراز برگزار می شود.
ایمان  و  سعید  سجاد  نسب،  مهرانی  محمدرضا  رحیمی،  صادق 
هابیلی به عنوان ورزشکار و ایمان فرحبخش به عنوان مربی از 

استان کرمان در این مرحله از اردو حضور می یابند.
کشور  با  دوستانه  مسابقات  در  برای حضور  را  خود  اردونشینان 

روسیه آماده می کنند.

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
گفت: نمایشگاه قرآن کریم به مناسبت ماه مبارک 
به صورت مجازی  اردیبهشت  تا 20  از 11  رمضان 

برگزار می شود.
ایرنا  با خبرنگار  گو  و  علیزاده در گفت  محمد رضا 
افزود: نمایشگاه قرآن کریم تا سال 98 در ماه مبارک 
صورت  به  عترت  و  قرآن  معاونت  طرف  از  رمضان 
دلیل  به  قبل  سال  از  اما  شد،  می  برگزار  حضوری 
شیوع  ویروس کرونا این نمایشگاه به صورت مجازی 

اجرا می شود.
وی تصریح کرد: مهلت ثبت نام ناشران و موسسات 
 28 تا  و  است  شده  آغاز  فروردین   23 از  قرآنی 
و  موسسات  و  ناشران  تمام  و  دارد  ادامه  فروردین 

مراکز قرآنی که مایل به حضور در نمایشگاه قرآن 
هستند، می توانند در سامانه مربوطه ثبت نام کرده 
و بعد از مرحله ثبت نام، کار ارزیابی و پاالیش آنها 

انجام خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان اظهار 
کرد: بخش های فروشگاهی و محتوایی در نمایشگاه 
قرآن کریم امسال فعالیت دارند و بستر برگزاری این 
نمایشگاه همچون نمایشگاه مجازی کتاب است که 
بار به دلیل ویروس کرونا  اولین  برای  سال گذشته 

توسط خانه کتاب برگزار شد.
وی گفت: بخش فروشگاهی نمایشگاه مجازی قرآن 
کریم به فروش کتاب های چاپی در حوزه دین و دفاع 
مقدس اختصاص دارد و  برای بیش از 40 هزار اثر 

مکتوب مجوز انتشار در نمایشگاه فراهم شده است.
علیزاده تاکید کرد: کتاب هایی که مجوز چاپ آنها 
مربوط به ابتدای سال 1392 تا پایان اسفند 99 بوده 
و منتشر شده اند، اجازه عرضه و فروش در نمایشگاه 

قرآن کریم را دارند.
وی با بیان اینکه ناشران شرکت کننده در نمایشگاه 
تمام  برای   تخفیف  درصد  ارائه 20  به  ملزم  قرآن 
می  ناشران  کرد:  تصریح  هستند  خود  محصوالت 
نام به سامانه خانه کتاب مراجعه  توانند برای ثبت 
کنند و موسسات قرآنی باید در سامانه معاونت قرآن 
سامانه  اما  دهند،  انجام  را  اولیه  نام  ثبت  عترت  و 
نمایشگاه مجازی قرآن 11 اردیبهشت در دسترس 

خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان با 
اشاره به برگزاری نوزدهمین آزمون سراسری قرآن و 
عترت در نیمه ماه مبارک رمضان افزود: این آزمون 
قرار بود در روزهای 13 تا 15 اسفند برگزار شود، اما 
به دلیل مشکالت و فراهم نشدن زیر ساخت فنی به 
تعویق افتاد و طی روزهای هشتم تا دهم اردیبهشت 
مصادف با پانزدهم ماه مبارک رمضان سالروز میالد 
برگزار  مجازی  به صورت  )ع(   مجتبی  امام حسن 

خواهد شد.
وی گفت:  بیش از 120 هزار نفر در سراسر کشور 
برای شرکت در نوزدهمین آزمون سراسری قرآن و 
عترت ثبت نام کرده اند که در 14 رشته به رقابت 

خواهند پرداخت.

گفت:  کرمان  استان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل   
طغیان رودخانه موجب آبگرفتگی 37 منزل مسکونی در 
بخش شهداد از توابع شهرستان کرمان شد که نیروهای 

امدادی به سیل زدگان و این منازل امدادرسانی کردند.
به گزارش ایرنا، رضا فالح در جمع رسانه ها افزود: وقوع 
بارندگی های اخیر موجب طغیان رودخانه و آبگرفتگی و 

خسارت مالی در بخش شهداد کرمان شد.
وی اظهار کرد: بالفاصله پس از طغیان رودخانه، تیم های 
امداد هوایی و زمینی جمعیت هالل احمر استان کرمان 

به روستای پشوییه در شهداد اعزام شدند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان با تاکید بر 
اینکه 37 منزل مسکونی در روستای پشتوییه شهدا دچار 
آبگرفتگی شدند، گفت: اقالم امدادی از قبیل پتو، موکت، 
بسته های غذایی 72 ساعته و 24 ساعته، آب معدنی و 

دیگر اقالم مورد نیاز سیل زدگان توسط امدادگران این 
جمعیت در حال توزیع است.

همچنین بخشدار پشتوییه در خصوص خسارات اولیه این 
سیل گفت : براثر این سیل سه نفر مصدوم شدند که دو 
نفر به مراکز درمانی اعزام و یک نفر سرپایی درمان شد ، 
آبردگی در طول 9 کیلومتر اسفالت و 14 کیلومتر مسیر 
ابگرفتگی  تجاری  و  مسکونی  واحد   9 شد،  ایجاد  خاکی 

شدید و نیز چهارخودرو آسیب دید.
رضا اعتماد تخریب خط انتقال آب ، قطعی برق ، آسیب 
رسیدن به  50 هکتار اراضی باغی و زراعی ، قنات و موتور 
پمپ های کشاورزی را از دیگر خسارت سیل عنوان کرد.
مجید سعیدی مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان هم 
از  پشوئیه  روستای  در  سیالب  شدن  جاری  به  اشاره  با 
منطقه  این  در  رگباری  بارش  توابع بخش شهداد گفت: 

تعدادی خانه در روستای پشوئیه شد  آبگرفتگی  موجب 
و دهیاری  بخشداری  احمر،  نیروهای هالل  بالفاصله  که 
وارد عمل شدند و اقدامات الزم صورت گرفته و اقالم الزم 

میان خانواده ها توزیع شد. 
غیربومی  سواری  خودروی  دستگاه  چهار  افزود:  وی 
گردشگران نیز که در مسیر رودخانه قرار داشتند، دچار 
رهایی  امدادی،  نیروهای  حضور  با  که  شدند  آبگرفتگی 
یافته و سه مصدوم این حادثه نیز به مرکز درمانی انتقال 

داده شدند. 
سعیدی ابراز کرد: سیالب در بخش شهداد موجب تخریب 
و  پشوئیه  برق  قطع  و  جهر  سمت  از  روستایی  راه  یک 
کشیت شده که نیروها در حال جایگزینی تیر برق و رفع 

اشکال هستند. 
اینکه  بیان  با  کرمان  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 

خانواده  میان  کامل  غذایی  بسته های  و  موکت  چادر، 
انتقال  خط  گفت:  است،  شده  توزیع  دیده  آسیب  های 
باغ های کشاورزی  و  و مزارع  نیز قطع است  آب پشوئیه 

خسارت دیده اند. 
گفت:  همچنین  کرمان  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
و  بم  شهرستانهای  در  تگرگ  شدید  بارش  همچنین 

نرماشیر خساراتی به درختان میوه وارد کرده است. 
سعیدی افزود: وزش توفان و تگرگ در شهرستان ریگان 
با  بلوکی  دیوارهای  از  تعدادی  ریختن  فرو  موجب  نیز 

ساخت غیراصولی شده است. 
پنج کپر خانوار روستایی در  آبگرفتگی  از  وی همچنین 
این  نیاز  مورد  اقالم  گفت:  و  داد  خبر  ریگان  شهرستان 
گردیده  توزیع  احمر  نیروهای هالل  توسط  نیز  خانوارها 

است. 

مدیرکل ارشاد کرمان خبر داد: 

برگزاری مجازی نمایشگاه قرآن کریم از 11 تا 20 اردیبهشت

با طغیان رودخانه در شهداد ؛   بیش از 30 واحد مسکونی دچار آبگرفتگی شد 

بدین وسیله اعالم می گردد: 
پروانه مطب شماره  61-130153-318  آقای دکتر علی صادقی 
تاریخ  واز  گردیده  مفقود  کرمان  شهر  به  مربوط  دندانپزشک 

1399/12/24 ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی پروانه مطب

آگهي مناقصه عمومی )نوبت اول(
شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس  بودجه  مصوب شماره 1119 مورخ 99/12/27 شوراي محترم اسالمي شهر ،    نسبت به هوشمند سازی چراغ راهنمایی میدان بسیج از طریق برگزاري 
مناقصه عمومي اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد صالحیت و دارای شرایط الزم که تجربه و توانایي انجام کار را دارند، دعوت بعمل مي آید جهت دریافت وتحویل اسناد و اطالع از شرایط 
شرکت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان خیابان تختي یا به نشانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداري روز 

چهار شنبه مورخ 1400/02/15 به دبیرخانه شهرداري مرکزي تسلیم  نمایند.
- مدت انجام کار  2 ماه  از تاریخ ابالغ می باشد .

-  ضمانت نامه شرکت در مناقصه مبلغ 340/000/000  ریال که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده 3100003594008 بانک ملی شعبه شهرداری رفسنجان 
-آخرین مهلت تسلیم پاکات تا پایان وقت اداري روز چهار شنبه  مورخ 1400/02/15 می باشد.  - شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

- مدت اعتبار پیشنهادات 2 ماه می باشد،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است  شماره تلفن های تماس 5- 034-34258701
روابط عمومي شهرداري رفسنجان



شنبه 28 فروردین ماه 4/1400 رمضان 1442/ 17 آوریل 2021/سال بیست و ششم شماره 3416سه جامعه 

گزارش »کرمان امروز« از شرایط حاد کرونایی در استان کرمان و ممنوعیت دورهمی و تجمعات خانوادگی در ماه مبارک رمضان؛

در آستانه یک فاجعه انسانی

ایران سیاه شد
در  جمله  همین  و  شد  سیاه  ایران  نقشه  آمیزی  رنگ 
صدر خبرهای این هفته نشان می دهد بعد از تعطیالت 
نوروزی وارد چالش جدی به نام موج چهارم کرونا شدیم 
و وضعیت به شکلی عجیب در حال پیشروی است تا جایی 
که به گفته وزیر بهداشت، وضعیت نقشه های کرونایی به 
سمت قرمز شدن و حتی رنگ سیاه می رود و ممکن است 
آن پاییز و آبان سیاه  که مرگ و میر تا حدود 500 نفر 

افزایش یافت را دوباره تجربه کنیم.
63 شهرستان در وضعیت سیاه کرونایی

در  کرونایی  بیماران  بستری  روند  ارزیابی  آخرین  طبق 
دارند و 85  قرار  کشور، 63 شهرستان در وضعیت سیاه 

شهرستان در وضعیت فوق قرمز قرار دارند.
"ماسک" 176 شهرستان  ای  مقایسه  اساس جدول  بر 
در وضعیت قرمز، 78 شهرستان در وضعیت نارنجی، 39 
شهرستان در وضعیت زرد و 7 شهرستان در وضعیت آبی 

کرونا هستند.
دورهمی در حکم خودکشی و دیگر کشی

صفحه  در  فخر  جاللی  مصطفی  دکتر  همچنین 
اینستاگرام خود نوشته است: هر گونه دورهمی در حکم 
به  کرونا  بیمار  فوج  فوج  است.  کشی  دیگر  و  خودکشی 
در  درمانی  مراکز  شبیه  اند.  شده  سرازیر  ها  بیمارستان 
پر شماری  های  ایم.آمبوالنس  زده شده  زلزله  شهر  یک 
کجا  هیچ  از  و  چرخند  می  شهر  در  حال  بد  بیماران  با 
در حد  گاه  و  تقاضای کمک  گیرند.انبوهی  نمی  پذیرش 
التماس برای پیدا کردن تخت خالی داریم و پاسخ مان از 
سر ناچاری هیچ است! اگر همین گونه پیش برود، هفته 
بعد با فاجعه انسانی روبه رو می شویم. اینکه  قبال کرونا 
گرفته اید، هیچ تضمینی ایجاد نمی کند حتی اگر واکسن 

زده اید!
شرایط حاد کرونایی در کرمان

در حال حاضر کرمان وارد شرایط حاد و بحرانی کرونایی 

شده است و در مراکز استان به دلیل شرایط خاصی که 
دارد، وضعیت پیچیده تر است.

به گفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 
وضعیت فعلی شیوع ویروس کرونا در استان و شهرستان 
کرمان بسیار خطرناک و بحرانی است که وضعیت کنونی 
نتیجه بی توجهی در هفته های پایانی سال گذشته است 
نوروزی در  بازدیدهای عید و سفرهای  و  بازخورد دید  و 
تشدید شیوع کرونا را هفته های پیش روداریم که تشدید 

هم خواهد شد.

برابری  دو  افزایش  خصوص   در  هشدار  با  زاده  صافی 
آمار  این  آینده  های  هفته  در  گفت:  کرونا  به  مبتالیان 
بیشتر هم خواهد شد که این وضعیت بسیار نگران کننده 

است. 
اشاره  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
هفته های  کرد:  بیان  انگلیسی  کرونای  ویروس  شیوع  به 
پیش رو وضعیت بسیار خطرناک و بحرانی خواهیم داشت 
از گذشته مورد  بیش  بهداشتی  پروتکل های  نیاز است  و 

توجه قرار گیرد.

دورهمی افطاری ممنوع
ویروس  شیوع  افزایش  دالیل  از  یکی  شک  بی 
ها  دورهمی  آن،  یافته  جهش  نوع  ویژه  به  کرونا 
است. از این رو با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک 
رفتن در شرایط  افطاری  و  افطاری دادن  رمضان، 
کرونایی رفتاری خارج از شیوه نامه های بهداشتی 
پر  افراد  برای  ویژه   به  تجمعات  برگزاری  و  است 
بیماران  و  سالمندان  باردار،  زنان  قبیل  از  خطر 

خطرناک است.

  وضعیت کرونایی کشور در حال عبور از رنگ قرمز و نزدیک شدن به وضعیت سیاه است و همین جمله در صدر خبرهای 
این هفته نشان می دهد که بعد از تعطیالت نوروزی وارد چالشی جدی به نام موج چهارم کرونا شدیم و وضعیت به شکلی 
عجیب درحال پیشروی است. درحال حاضر کرمان هم وارد شرایط حاد و بحرانی کرونایی شده و این وضعیت بسیار نگران 
کننده است. از این رو با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، افطاری دادن و افطاری رفتن در شرایط کرونایی رفتاری 

خارج از شیوه نامه های بهداشتی است که با توجه به در دسترس نبودن همگانی واکسن چنین اعمالی کم از جنایت ندارد و....

خرید ۶۰ میلیون دز 

واکسن اسپوتنیک روسیه

قطعی شد
 

قرارداد  نهایی شدن  از  روسیه  در  ایران  اسالمی  سفیر جمهوری 
از روسیه خبر  اسپوتنیک-وی  واکسن  دز  میلیون   ۶۰ خرید 

داد.
سفارت  طریق  از  که  ای  فشرده  مذاکرات  با  گفت:  جاللی 
جمهوری اسالمی ایران در مسکو با صندوق سرمایه گذاری 
بهداشت،  وزارت  حمایت  با  و   )RDIF( روسیه  مستقیم 
 ۶۰ قرارداد  شد  انجام  کشورمان  پزشکی  آموزش  و  درمان 
 ۳۰ واکسیناسیون  برای  عبارتی  به  که  واکسن  دوز  میلیون 

میلیون نفر کافی است امضا و نهایی شد.
  وی گفت: بر اساس این قرارداد از خرداد تا آذر ماه این ۶۰ 
میلیون دوز به طریقی که در قرارداد مشخص شده به ایران 

ارسال خواهد شد.
باقیمانده قرارداد فعلی  اتمام ارسال دوزهای  باره  جاللی در 
بقیه  به زودی  میلیون دوز، طرف روس متعهد شد  برای دو 
را هر چه سریعتر تحویل دهد. تاکنون ۵ محموله واکسن به 

میزان ۵۲۰ هزار دوز به ایران ارسال شده است.
سفیر جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد تاکنون  دو شرکت 
ایرانی با طرف روس برای تولید مشترک واکسن در داخل 
ها   این شرکت  از  یکی  برای   و  منعقد شده  قرارداد  کشور 

سلولهای تولید واکسن در اختیار آنها قرار داده شد .
سوی  از  زودی  به  نیز  شرکت  دومین  برای  افزود:  جاللی 
می  ارسال  بزودی  واکسن  تولید  و  کشت  سلولهای  روسیه 

شود و کار تولید واکسن را آغاز  خواهند کرد.   
وی گفت: سومین شرکت ایرانی هم به طرف روس معرفی 
باره این شرکت نظر نداده  اما تاکنون روسیه در  شده است 

است.
این مقام دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایران در روسیه اعالم 
کرد تمامی افراد و شرکت هایی واکسن سازی که توانایی 
الزم برای تولید مشترک واکسن با روسیه را دارند با سفارت 
برای  الزم  اقدام  تا  کنند  حاصل  ارتباط  اسالمی  جمهوری 

معرفی آنها به مراجع ذیربط روسی انجام شود.
آنها  دوتای  که  سه شرکت  این  بجز  تاکنون  جاللی گفت: 
تازگی  به  هم  یکی  و  است  گرفته  قرار  روسیه  تایید  مورد 
آمادگی  اعالم  تاکنون شرکت جدیدی  است  معرفی  شده 

نکرده است.

آگهی مزایده شماره 295 ص -سال 1400 نوبت دوم آگهی مزایده
شرکت تولیدی معدنی مدوار 

بدین وسیله به اطالع می رساند شرکت تولیدی معدنی مدوار در نظر دارد برخی اقالم مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به شرح ذیل بفروش برساند. لذا از متقاضیان واجد شرایط 
دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ 1400/2/05 جهت دریافت اســناد شــرکت در مزایده و اطالع از ســایر شــرایط با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ 5  درصد از 
قیمت کارشناسی واریز به حساب جاری شماره 4912052468 نزد  بانک ملت شعبه مس سرچشمه به نام شرکت تولیدی معدنی مدوار به آدرس رفسنجان- شهر مس سرچشمه 

خیابان نسترن 2 پالک 15 دفتر مرکزی مراجعه نمایند و یا با شماره های 56 -34312764-034 با آقای احمدی تماس حاصل فرمایید.
 شایان به ذکر است، به کلیه آیتم ها هزینه آگهی و مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

 تعداد  /شرح کاالردیف
 مقدار

قیمت کارشناسی 
)ریال( )قیمت واحد(

توضیحات 

1TELFER 2 Ton سالم 1650/000/000 دستگاه جرثقیل سقفی

_قیمت روز 200 کیلوگرم ۸۴0 بشکه ارسنیک مثال2

معیوب6۸/000/000 دستگاه فن دمنده 3

سالم 1750/000/000 دستگاه سیستم کولینگ تاور ۴

سالم 1۸/500/000/000 دستگاه تابلوهای مدار فرمان و قدرت کوره القایی5

سالم 11/500/000/000 دستگاه کوره ذوب مس6

_2001/000/000 کیلوگرمباریوم7

سالم 1۴50/000/000 دستگاه سیستم جک هیدرولیک کوره ۸

معیوب1530/000/000 دستگاه دیزل ژنراتور برق اضطراری 9

سالم 15/000/000 رولورق رول آلومینیومی 10

سالم 1۴7/500/000 دستگاه باسکول 11

معیوب5۸50/000 عددکپسول آتشنشانی 12

معیوب1۸00/000/000 دستگاه سیستم کولینگ تاور قدیم 13

 تعداد  /شرح کاالردیف
 مقدار

قیمت کارشناسی 
)ریال( )قیمت واحد(

توضیحات 

معیوب230/000/000 دستگاه فن دمنده هوا1۴

معیوب1300/000/000 دستگاه تابلوهای برق فرمان سیستم قدیم 15

سالم 1250/000/000 دستگاه بوته ریخته گری 16

سالم 301/500/000 متر سینی کابل 17

معیوب125/000/000 دستگاه کمپرسور هوا 1۸

معیوب_12۸/000/000 دستگاه ترانس جوشکاری کارا 19

سالم 260/000 تن آهن آالت 20

سالم 12/500/000/000 دستگاه چرخ ریخته گری 21

سالم ۸01/500/000 عددقالب چرخ ریخته گری 22

سالم 17/000/000/000 دستگاه سوله صنعتی 23

سالم 230/000/000 دستگاه هود 2۴

سالم 130/000/000 عددمخزن پالستیکی25

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی



شنبه 28 فروردین ماه 4/1400 رمضان 1442/ 17 آوریل 2021/سال بیست و ششم شماره 3416 خبری. تحلیلی با زمینه فرهنگی. اجتماعی. ورزشی
 موسس و ناظر کیفی : یحیی فتح نجات      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمد فتح نجات        مدیر داخلی: عفت حمیدی          سرپرست خبرنگاران: هما حجازی

سردبیر: مهدیه السادات میرمهدی حسینی       دبیر سرویس ورزشی: امید سالجقه         صفحه آرا: نرگس بامری                مدیر سازمان آگهی ها: محبوبه امامی صدر
نشانی: كرمان ـ میدان امام حسین )ع( ـ ابتدای بلوار باستانی پاریزی ـ بعد از اداره زمین شناسی جنوب خاوری ـ نرسیده به تاالر مهر

www. KERMANEMROOZ .com نشانی سایت رسمی كرمان امروز:
KM3127795@ yahoo.com نشانی ایمیل كرمان امروز:

زار
اف

رم 
نــ

ود 
انل

د
ما:

شــ
اه 

مر
 ه

فن
تل

روزانهم  چاپ : مهدوی 32134838
تلفن :  33124737ـ 33127794 ـ 33129371 دورنگار : 33127795   

زیرآسمان کرمان؛ 

قدرشناسی 

کارکنان داروخانه ها 
را فراموش نکنیم 

طی سالهای 1398 تا 1400 که دنیا دچار ویروس مهلک کرونا شده 
است، تالش تحسین برانگیز کادرهای بهداشتی ـ درمانی در صف مقدم 
وسایل  از  استفاده  با  مردم  و  است  تشکر  و  تقدیر  در خور  آن  با  مبارزه 
و  پرستاران  پزشکان،  همدلی  و  مهربانی  ای، شکرگزار  رسانه  گوناگون 
دیگر اعضای حاضر در مراکز درمانی بوده اند اما در این بحران جهانی، 
از بخش های مهم سیستم بهداشتی ـ درمانی کشور، یعنی مدیران  یکی 
و  است  قرار گرفته  غفلت  مورد  شبانه روزی  های  داروخانه  و کارکنان 

سزاوار نیست که قدردانی از این عزیزان را فراموش کنیم.
در شهر کرمان، طی دهه های اخیر، مدیران چند داروخانه ی شبانه روزی 
در تامین و توزیع داروهای مورد نیاز مردم به خوبی انجام وظیفه کرده اند 
که جا دارد، معاونت دارویی دانشگاه علوم پزشکی استان برای شناخت 
انجام  این زمینه  تا رسانه ها در  از خدمات آنها اطالع رسانی کند  مردم 

وظیفه نمایند.
در بین این داروخانه ها، داروخانه ی آزادی به مدیریت دکتر غالمعلی 
از  ای  عمده  بخش  که  ـ  آباد  طهماسب  چهارراه  در  واقع  معصومی، 
مراکز درمانی و مطب پزشکان شهر کرمان را پوشش می دهد ـ تالش 

چشمگیرتری دارد.
آقای  متانت  و  با حوصله  داروخانه، حضور همراه  این  ویژگی  مهمترین 
دکتر معصومی به عنوان مسئول فنی داروخانه در محل کارش است. وی 
که دارای دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد است، حتی 
روزهای تعطیل و ایام نوروز سال جاری نیز مشغول خدمت به همشهریان 
بود و اینجانب به عنوان جزیی از جامعه، وظیفه ی خود می دانم به منظور 
داروهای  تامین  در  و سخت کوشی  تعهد  شناسی،  وظیفه  از  قدرشناسی 
این  در  که  ـ  مهربانش  و  صبور  همکاران  و  ایشان  از  مردم،  نیاز  مورد 
به رو می شوند و  با فشار شدید تقاضا رو  اوقات  بیشتر  روزگار سخت، 
همواره با صبر و متانت با مشتریان رفتار می کنند ـ تشکر و قدردانی کنم.
این داروخانه حدود سی سال است تاسیس شده و کارکنان زیادی دارد 
پهناور کرمان  استان  از جای جای  که  مردمی  به  در خدمت  که همگی 
آمده اند، با حوصله و متانت رفتار می کنند. از آنجا که بنده همه ی آنها 
بیفتد، از ذکر  از قلم  از آنها  نام یکی  بیم آن می رود،  را نمی شناسم و 
نام آنها صرف نظر می شود و برای تمامی این عزیزان ـ که در وضعیت 
و  درگاه خداوند رحمان سالمتی  از  ـ  دارند  پرخطری  کنونی، حرفه ی 

شادکامی خواهانم.
شبانه  های  داروخانه  از  نیز  ابوحامد  خیابان  در  واقع  »امید«  ی  داروخانه 
بوده  عام  و  خاص  زبانزد  مردم،  به  خدمت  در  که  است  پرسابقه  روزی 

است.
داروخانه  از  نیز  )ناصریه(  باهنر  شید  خیابان  در  واقع  »مادر«  داروخانه ی 
های قدیمی شهر کرمان است که سالها خدمت مدیریت و کارکنان آن به 

مردم در خور تقدیر و تشکر است.
طی سالهای اخیر، هماهنگ با توسعه ی کّمی شهر کرمان، داروخانه های 
بی  آنها  وجود  از  اینجانب  که  است  شده  تاسیس  دیگری  روزی  شبانه 
خبرم و لذا برای تمامی کارکنان این داروخانه ها، توفیق خدمت مخلصانه 
و خوشحال کردن بیمارانی که گاهی به علت کمبود نوعی دارو، دچار 
اضطراب و ناامیدی می شوند، خواهانم و بدانیم که خداوند لذت چنین 
توفیقی را نصیب کسانی می کند که لیاقت و شایستگی آن را داشته باشند. 
در ضمن یادآور می شود، داروخانه های عادی بسیاری در خور تقدیرند 

که به مقاله ای دیگر نیاز است.
رنج خدمت در دهه های 1330 و 1340

کودکی  خاطرات  یاد  به  حقیر  و  آمد  میان  به  خدمت  توفیق  از  سخن 
همسرم افتادم که گاهی از خدمات مومنانه و مخلصانه پدر بزرگوارش، 
شیخ غالمرضا حمیدی یاد می کند که خواندنی است. او که از معتمدان 
باسواد بازار راور بود بنا به تقاضای دکتر معاونیان رییس بهداری این شهر، 
نخستین داروخانه راور را تاسیس کرد. مهمترین ویژگی این مرد شریف، 
کسب توفیق خدمت به مردم بود. او مقداری از داروهای مهم و اورژانسی 
را در خانه گذاشته بود تا اگر بیمار وبازده و بدحالی در نیمه های شب 
مراجعه می کرد، فرصت را در تامین دارو و نجات جان او ـ که پدر یا 
مادر خانواده ای بود و بر پشت اسب و االغ از روستایی دور افتاده تا مرکز 
شهر حمل شده بود ـ از دست ندهد و از لذت کسب توفیق و رضایت 
خداوند محروم نشود. حال بگذریم از تحمل و کابوس سفر بر باالی بار 
کامیون ها در جاده های خاکی پر دست انداز آن روزگار برای تهیه دارو 
از نخستین داروسازان دهه های 1330 و 1340 هجری شمسی که خود 
حکایتی خواندنی از تحمل رنج سفرهای چند روزه ی پدران ما در راه 
کسب توفیق خدمت است. دکتر عبیدی در بین داروسازان قدیمی تهران 
تنها نامی است که به خاطرم مانده است. روحشان قرین رحمت الهی باد.

  به قلم یحیی 
فتح نجات

به قلم 
مهدی ایرانمنش پور 

کرمانی

یادداشت روز:   خودزنی فرهنگی

امان ازاین فضای مجازی که همه ی آن غیرواقعی است 
مگر آثار به جای مانده از آن . دقیقا مصداق بارز همان 
چاقوئی است که در دست هر اهل یا نا اهل به گونه ای 

رفتار می کند و به شکلی خودنمائی می کند .
شاید بی جهت هم نیست که این فضا حربه ای برای 
منحرف کردن افکار و دست آویز مناسبی برای پنهان 
کردن نادیدنی هاست . گاهی طول وعرضش را کم می 
کنند و گاه وعده به بستن درگاهش می دهند وگاهی 
هم... البته بحث ما خوب وبد وخیر وشر فضای مجازی 
نیست بلکه بیشتر گله مندی از کاربران این فضاست که 

خود ماهستیم .
فضای مجازی عالوه بر گشودن دری به دنیای به روز 
شده ی  آگاهی و اطالعات و یادگیری بدون محدودیت 
های مکانی بستر خوبی برای کسب شهرت و درآمد و 

یارگیری است اما به چه قیمتی ؟
همانگونه که در آغاز این قصه صحبت به میان آمد این 

چاقوی تیز وبرنده در دست هر کس و ناکس می تواند 
مفید و یا مخرب باشد . کم نیستند کسانی که ازاین فضا 
بهره های بسیار  کارآمدی می برند و شاید هم کم نباشند 
کسانی که برای عقده گشایی و دیده شدن دست به هر 
کاری می زنند حتی خود زنی فرهنگی و اجتماعی که 
شاید  یک نسل و یا یک فرهنگ و قومّیت را تهدید به 

نابودی می کند .
چندیست که کلیپ هایی در فضای مجازی دست به 
دست می چرخد که در آن فرد ویا افرادی با یک نمایش 
مضحک و یا دیالوگ های مسخره و غیر واقعی که انگیزه 
ای جز همان عقده گشایی برای دیده شدن ندارد تمام 
فرهنگ غنی و داشته های فرهنگی و اجتماعی شهر و 
دیار کریمان را نادیده می گیرند و صرفا انگشت روی مواد 
مخدر می گذارند و به گونه ای وانمود می کنند که انگار 
در کرمان غیر از خرید و فروش و استفاده از مواد مخدر 
که شاید نسبت به خیلی از شهرهای دیگر که مردمانش 
بر کوس رسوائی و بی آبروئی  خویش نمی کوبند بسیار 
کمتر است هیچ جذابیت واقعی و ملموس دیگری ندارد .

و  دیگر  های  در شهر  وقتی  است  بزرگی  اندوه  چه  و 
درمیان هموطنانی که از کرمان جز نام و نشان چیزی 
این  بخواهی  و  گیری  قرار  تمسخر  مورد  دانند  نمی 
آنان برگردانی  از ذهن  صادرات متعفن غیر فرهنگی را 
و به جایش خواجو و دیگر بزرگان نام آوری که کم هم 

نیستند بنشانی ، سخت است که تلخی این افکار را به 
طعم سوغات های شهرمان شیرین گردانی .

غبار  سیاه  های  پرده  این  که  باشد  ممکن  غیر  شاید 
گرفته را از پیش چشم دیگران برداری و به جایش بوته 
های پته ی کرمان و یا ترنجهای شکارگاه قالی نام آور 

کرمانی را بیاویزی.
به عبارتی همان مثل قدیمی است که "سنگی را دیوانه 
از بیرون آوردنش  اندازد که هزار عاقل  ای در چاه می 

عاجزند" .
راهی  ها  منقلی  محفل  از  نمایشی  های  کلیپ  روزی 
فضای مجازی می شود و روزی دیگر این بساط و  منقل 
سر از یخچال قنادی ها در می آورد تا به جای شیرینی 
و  نجیب  پدران  کام  کرمان  قوتوی  و  کلمپه  و  کماچ 

آبرومند دیارمان را در روز عید تلخ کند .
عده ای هم دانسته یا ندانسته این دو زشتی و زیبایی 
نا  و  گذارند  می  خویش  جهل  ترازوی  ی  کفه  در  را 
عادالنه دیگران را به قضاوت می طلبند . تازه ترین این 
زشت نمایی صحبت های یکی از همشهریان است که 
در کلیپی به مقایسه کشت خشخاش و پسته پرداخته و 
خود او هم نیز اشاره دارد که پسته ی کرمان که زمانی 
شیرینی محافل جهانی بود در حال فراموشی است و 
با این حال باز هم با مزاحی تلخ پس مانده های آن را 
لگدمال می کند . به راستی چرا باید اینگونه حیثیت 

یک فرهنگ غنی را به بازی گرفت ؟هر فالوورچند 
می ارزد که برای به دست آوردنش تمام اعتبار و ارزش 
زده  را چوب حراج  مادریمان  فرهنگی سرزمین  های 

ایم ؟
مورد  اگر  دور  چندان  نه  ای  آینده  در  تردید  بدون 
تمسخر دیگران در هر جای جهان قرار گرفتیم نباید 
برنجیم و آزرده خاطر شویم که این آش سیاه بختی را 

خودمان نذر  بی آبروئی خویش کرده و پرداخته ایم .
یا سازمان مسئول است و می  نهاد  نمی دانم کدام 
تواند عامل پیشگیری از تکرار این تلخکامی و اشاعه ی 
این هرزه پراکنی ها باشد اما امیدوارم مسئوالن بومی 
استان از اندوخته های فرهنگی و اجتماعی این دیار به 
خوبی حراست کنند و الاقل از آبروی شهیدان معاصر 
و سردار دلها محافظت کنند و جلوی این حرکت های 
رو به انحطاط را بگیرند. شاید دیر باشد آن زمانی که 
پته ی کرمان را بر سردر فرهنگسراهای دیگر نظاره گر 
باشیم و نقشه ی جغرافیایی و فرهنگی دیارمان را به 
جای قالی کرمان زیر پا ببینیم . شاید اگر این تلخکامی 
ها به صورت عادت از نسلی  به نسل دیگر برسد  در 
آینده ای نه چندان دور شاهد روزی خواهیم بود که 
فقط به جرم کرمانی بودن از ورود به اماکن عمومی و 
اجتماعی منع شویم و مجبور باشیم اصالت خویش را 

کتمان کنیم .حیف نیست !؟

یاد ایام
خاطرات روزهای سپاه دانش در روستاهای پشتکوه بختیاری

در سالهای 1348 – 1346 که در روستاهای پشتکوه 
به دانش  بر تدریس  بختیاری سپاه دانش بودم عالوه 
مشکالت  که  داشتند  انتظار  هم  مردم  روستا،  آموزان 
آنها را هم در حد امکان در روستا با کمک خود آنها 

حل کنم.
کردند  می  همکاری  امکان  حد  در  هم  روستا  مردم 
غیر از یک نفر که مشهدی قلی نام داشت و از اهالی 
تهران  به  بود که در کودکی همراه پدر و مادرش  ده 
استخدام  به  جوانی  در  تهران  در  و  بودند  کرده  کوچ 
شهرداری تهران در آمده بود و در یکی از پارک های 
جنوب تهران به شغل باغبانی مشغول بوده و با یکی از 
دخترهای هم دهاتی خود که خانواده آنها هم به تهران 
کوچ کرده بودند ازدواج کرده بود و 2 پسر و 2 دختر 
و سامان  از سر  و پس  بازنشسته می شود  که  داشته 
دادن به آنها تصمیم گرفته بود که با فروش منزل 80 
متری خود در جنوب تهران به قیمت 120 هزار تومان 
و تقسیم آن بین اعضای خانواده که هر کدام 20 هزار 
که  تومانی  هزار  چهل  با  بود  شده  آنها  نصیب  تومان 
سهم خودش و همسرش شده بود تصمیم گرفته بودند 
اجدادی خود  و  آبا  را در روستای  بقیه عمر خود  که 

بگذرانند به همین خاطر هزار متر زمین در آخر دهکده 
که دیوار به دیوار مدرسه بود خریده بود و به یاد ایام 
زندگی خود در تهران در وسط زمین هزار متری، 80 
مترمربع آن را جدا کرده بود و ساختمانی برای خود 
و همسرش ساخته بود که داخل و خارج آن را با گچ 
سفید کرده بود و چشم انداز خوبی در دهکده داشت و 

خودش به آن کاخ سفید می گفت.
 حیاط خانه مشهدی قلی دیوار نداشت و دیوار آن 
شاخه های سپیدار بود که خودش سپیدار های مردم 
را به قول معروف پتار می کرد و شاخه های اضافی آن 
را در اطراف زمین خود می کاشت و به عنوان حصار 
از آنها استفاده می کرد. چند مرغ و خروس و میش و 
بز هم خریده بود که در حیاط هزار متری خود از آنها 
بیشتر  بود  مدرسه  همسایه  چون  کرد.  می  نگهداری 
صبح ها مرا دعوت می کرد که صبحانه را با آنها بخورم 
به همین خاطر همیشه شیر و ماست و تخم مرغی که 
محصول مزرعه خودش بود آماده می کرد و من مهمان 

آنها می شدم.
مثل  را  تو  هستم  دور  هایم  بچه  از  چون  گفت  می 
بچه خودم می دانم و دوست دارم که در کنارم باشی. 
در ضمن حین خوردن صبحانه هم برایم درد دل می 
کرد و می گفت در تهران که بودم شیر که می خریدم 
شیرها بو می دادند ولی شیری که از این گوسفند و بز 
می گیرم عطری دارند و می گفت وقتی سهم االرث 
ناراضی  پسرانم  دادم.  فرزندانم  به  تهران  در  را  خودم 
خواهرانشان  برابر  دو  آنها  سهم  داشتند  دوست  بودند 

باشد و از من هم ناراضی بودند . 

می گفت بعد از هر چهار یا پنج ماه که برای گرفتن 
حقوق خود به تهران می روم چون در وسط های هر 
ماه برای گرفتن حقوق می روم بانک خلوت بوده رئیس 
بانک به من می گفت مشهدی قلی تو چه کاره ای که 
احتیاج به حقوق خود نداری و هر چهار پنج ماه یک 

مرتبه به تهران می آیی؟
اولین  از  دهند  می  حقوق  که  روزی  تو  دوستان 
معطل  در صف  ها  ساعت  بانک  بکار  شروع  ساعتهای 
وسط  تو  ولی  گیرند  می  را  خود  حقوق  تا  شوند  می 
مرتبه  یک  را  ماه  پنج   – چهار  حقوق  و  ایی  می  ماه 
می گیری و دیگر پیدایت نمی شود. مشهدی قلی می 
گفت حقوق گرفتن من هم زیارت امامزاده است و هم 

دیدار یار. هم همکارانم را می بینم و هم فرزندانم را .
ادعای دوستی  با من  این وجود که مشهدی قلی  با 
به صبحانه دعوت می کرد  بیشتر مواقع مرا  و  داشت 
ولی در برابر کارهای عمرانی دهکده همیشه مردم را 
به  سپاهی  این  گفت  می  کرد.  می  تحریک  من  علیه 
شما زور می گوید جلو حرف هایش بایستید و همیشه 
خودش نفر اّول بود که با من جر و بحث می کرد! من 
همیشه با مشهدی قلی به آرامی صحبت می کردم و 
روستا  در  من  که  کارهایی  قلی  مشهدی   : گفتم  می 
انجام می دهم به خاطر سعادت و رفاه مردم است و 
بدست  در  بایستی  شود  می  همه  نصیب  آن  استفاده 
روستا  در  حمام  مثاًل  بکشند  زحمت  همه  آن  آوردن 
وجود داشت ولی شغل حمامی نداشتند. کسی حاضر 
نبود همیشه حمام را گرم نگه دارد و دون شأن خود 
می دانستند. من هم به راهنمایی پیر مردان ده اهالی 

بار  یک  ای  خانواده  هر  که  کردم  می  موظف  را  ده 
هیزم برای گرم کردن حمام بیاورد و هر مرد خانواده 
هم موظف بود که یک روز حمام را گرم نگه دارد. به 
این ترتیب همه می توانستند از حمام ده استفاده کنند 

و مشهدی قلی مخالف بود.
جاده  بود  خاکی  که  رو  ماشین  جاده  تا  دهکده  یا 
ای نداشت و مردم مجبور بودند که اول جاده دهکده 
با  بیایند.  خود  ده  به  پیاده  و  شوند  پیاده  ماشین  از 
را  روستا  های  خانواده  روستا  سالخوردگان  راهنمایی 
سرشماری می کردم و به ازاء هر فرد باالی 18 سال 
کند  کار  جاده  احداث  برای  بایستی  روز  یک  خانواده 
بکند  کار  که  نداشت  دوست  عللی  به  که  کس  هر  و 
بود  تومان   8 زمان  آن  که  را  کارگر  یکروز  دستمزد 
بایستی به کارپرداز بپرازد و جوانانی که می خواستند 
بعد از یک روز کار خود که مجانی بود بقیه روزها را کار 
کند روزی 8 تومان از خزانه دار روستا که پول پیش او 
بود دستمزد خود را دریافت می کردند. مشهدی قلی 
مخالف بود و میگفت نه یک روز را کار میکند و نه پولی 
می دهد ولی همیشه مشهدی قلی تنها بود و آخر می 
آمد و یک روز خود را با غرولند مجانی کار می کرد و 
بقیه روزها هم روزی 8 تومان می گرفت. به هر حال با 
وجودی که مشهدی قلی از طرفی دوست جان جانی 
من بود ولی از طرف دیگر هم همیشه دیگران را علیه 
من تحریک می کرد ولی همیشه مشهدی قلی در ده 
تنها میماند و در آخر با دیگران هم عقیده میشد که 

این کارها به نفع همه است.
ادامه دارد...

به قلم
 محمد تقی راهپیما

بخش سوم


