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سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی 

و اجتماعی استانداری کرمان:

باید در حوزه تحکیم 

خانواده ها بیشتر کار کنیم

حمید لبخنده

 از بازی در تاالر وحدت

 تا گارسونی در رستوران

متن در صفحه دوم
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کرمان ظرفیت این را دارد

که به قطب تولید تئاتر کشور تبدیل شود  

حضرت آیت اهلل خامنه ای :

کره، صحبت و تعامل با دشمن در  مذا

مقطعی به معنای تسلیم شدن نیست

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

استاندار کرمان:

برای ایجاد سیل بند در منوجان 

گنج پنج هزار و رودبار و قلعه 

 میلیارد تومان اعتبار الزم است

کودک ۹ ساله اهدای اعضای یک 

کرمانی جان دوباره بخشید  به دو بیمار 

زندگینامه امیر کبیر از بدو تولد تا مرگ؛

قهرمان تمام عیار تاریخ ایران

3

گسترش این فرهنگ توسط نهادهای فرهنگی؛ کرمان و لزوم  گزارش »کرمان امروز« از شاخص اهدای عضو در 

لزوم توجه ویژه به فرهنگ جان بخشیدن

متن کامل در صفحه هفتم

  در دو سال اخیر شیوع کرونا بر تمام حوزه های سالمت به خصوص حوزه پیوند عضو تاثیر گذاشته است به گونه ای که در سال گذشته شاخص اهدای عضو در کرمان عدد 9بوده 
است که این یعنی پنج پله پایین تر از متوسط کشوری. این آمار در حالی است که سالیانه ده ها نفر در کرمان ممکن است دچار مرگ مغزی شوند و از سویی دیگر روزانه چندین نفر 
نیز در لیست پیوند به دلیل نرسیدن عضو پیوندی جان خود را از دست بدهند که الزم است با فرهنگ سازی برای اهدای عضو در انجام این اقدام نیک و خیرخواهانه و تصمیم گیری 

راحت تر برای خانواده ها کمک کرد و...
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میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

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
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مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

متن در صفحه سوم

یادداشتی به قلم

گالبزاده  استاد سید محمدعلی 

کرمان شناسی؛  مدیر مرکز 

آنتونی اسمیت 
و قــــنات جوپار
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اخبار استان

تومان  ۵۰۰میلیارد  و  هزار  وارد شدن  از  کرمان  استاندار 
خسارت به بخش کشاورزی جنوب کرمان خبر داد.

علی زینی وند در گفتگو با مهر در خصوص خسارت های 
سیل اخیر در استان کرمان اظهارکرد: در اثر سیل اخیر 
و  مردم  به  و  زده  سیل  مناطق  در  زیادی  خسارت های 
بندی  جمع  حال  در  و  است  شده  وارد  ساخت های  زیر 
خسارت ها هستیم اما در بخش کشاورزی شاهد خسارت 
گسترده هستیم به طوری که منابع آبی کشاورزی جنوب 

کرمان نیز دچار خسارت عمده شده است.
بیشترین  گنج  قلعه  و  منوجان  رودبار جنوب،  افزود:  وی 
اقدامات الزم  با تدابیر و  خسارت را دیده اند هر چند که 
انجام شده خوشبختانه هیچ مورد خسارات جانی از سیل 
مالی  خسارت های  سطح  اما  نشده  ایجاد  منطقه  این  در 

باالست.
از کشاورزی، دامداری،  زیادی  به بخش  وند گفت:  زینی 
زیر  و  مناطق  این  اهالی  منزل  لوازم  و  مردم  زندگی 
و  روستایی  راه های  و  است  دیده  خسارت  ساخت ها 

عشایری هم وضعیت خوبی ندارند.
استاندار کرمان بیان کرد: هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در 
حوزه کشاورزی خسارت وارد شده است و ۳۰۰ میلیارد 
در  داریم  خسارت  راه ها  ترمیم  و  راه ها  حوزه  در  تومان 
بندی  جمع  حال  در  روستایی  منازل  و  روستایی  حوزه 

نهایی هستیم در حوزه احشام هزار رأس تلف شده اند.
وی ادامه داد: برای ایجاد سیل بند در منوجان و رودبار و قلعه 
گنج ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار الزم است تا ایمنی حداقلی 

در برابر سیل های آینده ایجاد شود. )نرگس بامری(

از  انار  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
دستگیری کالهبردار میلیاردی در پوشش 

مامور قالبی در این شهرستان خبر داد.
خلیلی  رضا  سرهنگ  ایسنا،  گزارش  به 
شهروندان  شکایت  درپی  کرد:  اظهار  نژاد 
مبنی بر کالهبرداری فردی ناشناس که با 

برانگیختن احساسات و جلب اعتماد مردم 
به صورت تلفنی و پیامکی با معرفی خود به 
عنوان مامور نیروی انتظامی  مبالغی را با 
ادعاهای مختلف دریافت می نمود موضوع  
کارکارآگاهان  دستور  در  ویژه  صورت  به 
شهرستان   فتای  پلیس  و  آگاهی  پلیس 

قرار گرفت.
کارهای  باانجام  مامورین  افزود:  وی 
گسترده  تحقیقات  و  اطالعاتی 
اخذ  از  پس  و  شناسایی  را  فردکالهبردار 
نیابت قضایی او را در عملیاتی غافلگیرانه 
در مرکز استان کرمان وحین ارتکاب جرم  

دستگیر کردند.
 ، ۳۵ساله  فردی  متهم  کرد:  بیان  وی 
و  مدارک  با   روبرویی  از  پس  دار  سابقه 
مستندات موجود به 72 فقره کالهبرداری 
به ارزش بیش از ۵ میلیارد ریال در پنج 
یزد،  اصفهان،  تهران،  از  اعم  استان کشور 

هرمزگان و کرمان اعتراف کرد.
سرهنگ خلیلی نژاد  ضمن تأکید بر لزوم 
مأموران  شناخت  برای  شهروندان  آگاهی 
کرد: ضمن  توصیه  مردم  به  پلیس  واقعی 
هیچ  به  پلیس  هشدارهای  گرفتن  جدی 
را  آنها  واقعی  هویت  که  افرادی  به  وجه 

چرب  ،گول  نکنند  اعتماد  نمی شناسند 
یا  وجه  واریز  نخورندواز  را  افراد  زبانی 
خودداری  خود  بانکی  حساب  اطالعات 
انار از  نمایند. فرمانده انتظامی شهرستان 
موارد  مشاهده  صورت  در  خواست  مردم 
از طریق مرکز  را  مراتب  مشکوک، سریعاً 
فوریت های پلیس 11۰ با پلیس در میان 
بگذارند و درصورتی که ازاین طریق مورد 
کالهبرداری قرار گرفته اند در اسرع وقت  
به پلیس آگاهی شهرستان انار مراجعه و یا 
با شماره تلفن ۳4۳867۰8 )۰۳4( تماس 

حاصل نمایند.)محبوبه امامی(

استاندار کرمان:

برای ایجاد سیل بند در منوجان و رودبار و قلعه گنج پنج هزار میلیارد تومان اعتبار الزم است

کالهبردار میلیاردی در پوشش مامور قالبی دستگیر شد

سرپرست اداره کل راهداری و حمل 

ونقل جاده ای استان خبر داد:

استفاده از 250 دستگاه اتوبوس

 برای حمل زائرین سردار دلها 

دومین  زائرین  حمل  برای  اتوبوس  دستگاه   2۵۰ حدود  ورود  از  زاده  عراقی 
سالگرد شهادت سردار سلیمانی از نقاط مختلف کشور خبر داد.

 احسان عراقی زاده، سرپرست اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
کرمان گفت: طی این ایام عالوه بر استفاده از ظرفیت تمامی راهدارخانه ها و 
زائرین،  به  مناسب  ارائه خدمات  برای  راهی  بین،  رفاهی  مجتمع های خدمات 
استفاده از ناوگان عمومی حمل ونقل مسافر برون شهری با اولویت ارتقاء سطح 
ایمنی وفراهم ساختن مقدمات سفری ایمن برای زوار در دستورکار قرار گرفت.

به گفته او برای ارائه بهتر خدمات به زائرین، با کمک دفتر حمل ونقل مسافر 
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور، از اقصی نقاط کشور برنامه ریزی 
شد تا ادارات کل راهداری و حمل ونقل دیگر استان ها ناوگان خود را به شکل 
مناسب در اختیار زائرین قرار دادند و براساس همین برنامه ریزی ها، بازگشت 
زائرین با ناوگان حمل ونقل جاده ای از مرکز استان کرمان به سایر استان ها و 

شهر ها، بدون هیچ مشکلی انجام شد.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان گفت: همکاران 
حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای و تشکل های صنفی بخش حمل ونقل 
جاده ای به عنوان خادمین مردم در کنار زائرین شهادت سردار دل ها تعداد پنج 
موکب را در شهر کرمان ایجاد کرده اند و در این خصوص ضمن ارائه خدمات 

فرهنگی، روزانه طی چند وعده از زوار پذیرایی می کرده اند.
عراقی زاده همچنین به ایجاد هماهنگی های الزم برای تامین اکیپ های سیار 
و  نفتی  فرآورده های  و  نفت  ملی  با شرکت  جایگاه های سوخت  بودن  فعال  و 
سایر نیاز هایی که در طول سفر الزم و ضروری است اشاره کردو گفت: با توجه 
شرایط جوی و ریزش نزوالت آسمانی، طی هفته دومین سالگرد شهادت سردار 
مقاومت جهان اسالم، راهداران استان کرمان در قالب تیم های گشت راهداری 

در مسیر ها حضور فعال داشتند.
جاده ای  ونقل  حمل  و  راهداری  کل  اداره  راه های  مدیریت  مرکز  می گوید:  او 
استان نیز به صورت شبانه روز در طول ایام این هفته با بهره گیری از سامانه های 
تردد شمار، دوربین های نظارت تصویری و سایر سامانه های هوشمند جاده ای، 
اطالعات وضعیت راه ها را از طریق سامانه هـای 141 در اختیار مردم به ویژه 

زائرین قرار داد.
عراقی زاده در انتها به همکاری و تعامل خوب تشکل های صنفی بخش حمل 
ونقل جاده ای استان اشاره کرد و گفت: انجمن های صنفی بخش حمل ونقل 
جاده ای به عنوان بازوان توانمند حمل ونقل جاده ای، همواره در اجرای برنامه ها، 

فعالیت ها و سیاست های دولت یاریگر ما بودند. )هما حجازی(

اهدای عضو کودک ۹ ساله به دو بیمار کرمانی 

جان دوباره بخشید

گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  اعضاء  پیوند  واحد  مسئول 
اهداء اعضای یک بیمار مرگ مغزی در کرمان به دو بیمار جان 

دوباره بخشید.
رضا جعفری در گفتگو با مهر اظهارکرد: متأسفانه یک دختر بچه 
۹ ساله به نام فاطمه قاسمی در رفسنجان دچار مرگ مغزی شد 
و با رضایت خانواده این کودک کلیه های این کودک به دو بیمار 

نیازمند پیوند داده شد.
و  پدر  فداکاری  با  که  کودک  این  بدن  اعضای  کرد:  تصریح  وی 
مادرش اهدا شده بود به دو کودک 7 و 12 ساله پیوند داده شد و 

از مرگ حتمی نجات یافتند.
جعفری با تشکر از خانواده فاطمه گفت: باید فرهنگ اهدای اعضا 
بیماران  جان  بتوانیم  تا  یابد  کرمان گسترش  استان  و  کشور  در 

بیشتری را نجات دهیم.
وی گفت: اعضای 1۹۹ بیمار مرگ مغزی تاکنون در کرمان اهدا 

شده است.

تانکر حامل هیدروکربن غیرمجاز توقیف شد

لیتر  هزار   ۳2 حامل  تانکر  توقیف  از  بم  انتظامی  فرمانده 
هیدروکربن غیرمجاز هنگام عبور از محور اصلی شهرستان بم  

خبر داد.
سرهنگ اکبر نجفی گفت:  به منظور مبارزه با قاچاق سوخت 
و فرآورده های نفتی، مأموران دایره مبارزه با قاچاق کاال هنگام 
کنترل خودرو های عبوری در ایست و بازرسی پلیس راه بم ـ 
زاهدان یک دستگاه تانکر حامل مشتقات نفتی را برای بررسی 

متوقف کردند.
به گفته نجفی در بررسی مدارک مربوط به بار این تریلر مشخص 
شد ۳2 هزار لیتر هیدروکربن )بنزین سبک( به صورت غیرمجاز 
و با بارنامه جعلی بنزین از مرکز استان به مقصد مناطق شرقی 

برای انتقال به خارج  از کشور بارگیری شده است.
او می گوید: در این رابطه یک متهم دستگیر و به مرجع قضائی 

معرفی شد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
نرم  قدرت  زنان  کرد:  تاکید  کرمان  استانداری 
سازی  تمدن  بحث  در  اسالمی  جمهوری  نظام 

هستند. 
رحمان جاللی در جلسه کارگروه مشترک زنان 
و خانواده و کمیته بانوان دهه فجر گفت: برنامه 
های بانوان در دهه فجر پرمحتوا طراحی و اجرا 

شود. 
وی از تغییر شیوه های جنگ سخن به میان آورد 
و اظهار کرد: جنگ های نظامی به سمت جنگ 
دشمن  اکنون  و  است  رفته  ادراکی  و  شناختی 

روی نظام باورها کار می کند. 
اجتماعی  و  امنیتی  معاونت سیاسی،  سرپرست 
استانداری کرمان با بیان اینکه گام دوم انقالب 
نقشه راه رسیدن به تمدن نوین اسالمی را دنبال 
می کند و در ادامه محور خانواده ها را زن دانست 
و بیان کرد: محور تمدن ها زن و خانواده است لذا 

باید در حوزه تحکیم خانواده ها بیشتر کار کنیم. 
وی بیان کرد: مساله زن مساله راهبردی و زنان 
است  قرار  زن  زیرا  هستند  استراتژیک  قدرت 

تمدن ساز شود. 
جاللی شیوه های تربیتی را 12 شیوه دانست و 
بیان کرد: الگو سازی یکی از روش های تربیتی 
است، در این راستا باید به ابعاد گوناگون زندگی 
حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها پرداخته شود. 
آدم  دنبال  به  اسالمی  انقالب  کرد:  تاکید  وی 
سازی بود و نگاه به زن یک قدرت راهبردی است. 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست 
زنان  فعالین حوزه  به  استانداری کرمان خطاب 
گفت: به روزترین جریانات علیه زنان را بشناسید 
و راهکارهای مقابله با آن را ارائه دهید همچنین 

محتوای با کیفیت تولید و منتشر کنید. 
قرارگاهی  کار  نیستیم  بلد  متاسفانه  افزود:  وی 
انجام  تیمی  را  کارها  اگر  بدانید  و  دهیم  انجام 

دهید، موفق تر خواهید بود. 
سازی  جوان  موضوع  به  گریزی  ادامه  در  وی 
جمعیت زد و گفت: مشکل جمعیت گره ذهنی 

است و برای اغنا باید کار کنیم. 
و  استخراج  زنان  مسائل  نظام  کرد:  تاکید  وی 

راهکارهای برای حل آنها پیشنهاد دهید. 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست 
استانداری کرمان توصیه کرد: دهه فجر امسال، دهه 
فجر خاصی است و برنامه های این ایام در راستای 

مقابله با جنگ ادراکی باشد. )محبوبه صمدانی(

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان:

باید در حوزه تحکیم خانواده ها بیشتر کار کنیم

    آگهی فقدان سند مالکیت:

تولد  تاريخ   73 شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  بمي  ناصري   / طاهره  اينکه    به  نظر 
 6 سهم  کل  از   6 سهم  جز  با   3110807238 ملی  شماره  دارای  بم  از  صادره   1328/03/30
موضوع  کرمان   3 بخش  از2984اصلی  2481فرعی  پالک  اعيان  دانگ  شش  مالک  بعنوان 
الکترونيکی  دفتر  شماره  با   94 سال  الف  سری   097558 چاپی  بشماره  اصلي  مالکيت  سند 
139620319078003079 ثبت گرديده است. باسند رهني شماره 160827 مورخ 1396/03/01 
دفترخانه اسناد رسمي شماره 39 شهر کرمان استان کرمان که بنفع بانک مسکن شعبه مرکزي 
وارده  درخواست  بموجب   . شده  ثبت  ماه   81 مدت  به  ريال   258،867،708 مبلغ  به  کرمان 
بشماره  1102/2221 مورخ 1400/10/11    ضمن تسليم دو برگ استشهاد محلي تصديق امضا 
شده مدعي است سند مالکيت پالک مزبور بعلت   سهل انگاری مفقود و در خواست سند 
مالکيت المثني  نموده لذا باستناد اصالح تبصره يک اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
مراتب در يک نوبت در تاريخ مندرج در ذيل آگهـــي مي شود تا چنانچه کسي مدعي انجام 
معامله نسبت به ملک فوق الذکر با وجود سند مالکيت نزد خود مي باشد ظرف مدت ده روز 
پس از انتشار آگهي به اداره ثبت منطقه 2 شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله تسليم نمايند در غير اين صورت پس از مدت مذکور 

نسبت به صدور سند مالکيت المثني اقدام خواهد شد.
تاريخ انتشار:1400/10/21

رونوشت : ستاداجرايی فرمان امام )ره(

1257400

آگهی مزایده اتومبیل )پرونده 
کالسه 9901895(

یکدستگاه  از  فوق  کالسه   اجرائي  پرونده  موجب  به   
اتومبیل سواری پراید SL1۳1 ،  مدل 1۳۹۰ سفید رنگ 

، بنزینی بشماره انتظامی
) 241 ط 67 - ایران4۵ ( و شماره موتور ۳۹۹2۰2۹ و 
شماره شاسی S۳4122۹۰872۹۰6  ، بمالکیت مرحوم 

محمدرضا مکی آبادی بازدید بعمل آورده شد. 
دارای  مذکور  اتومبیل  گردید  بازدید مشاهده  لحظه  -در 
الستیک  و  رینگ  میباشد،   181۹18 کارکرد  کیلومتر 
زاپاس ندارد ، الستیک چرخ ها، یکی صاف و سه حلقه 
دیگر۳۵ تا 4۰ درصد آج دارند ، رادیو پخش ندارد ، چرخ 
ها قالپاق ندارد ، موتور و گیربکس وضعیت سالمی دارند و 

از قسمت های ذیل دارای خسارت می باشد:
رنگ رفتگی و خراشیدگی در درب عقب راست ، گلگیر 
جلو راست ، درب و گلگیر عقب چپ دارد  گلگیر جلو چپ 
فرورفتگی دارد ، قاب آئینه بغل چپ و لبه باالئی زه دور 
شیشه جلو شکستگی دارد . نوار دور درب صندوق عقب 
خرابی دارد ، قاب چراغ نمره عقب شکسته و ریخته است 

، سپر جلو کال شکسته است.
۳- با درنظر گرفتن مدل اتومبیل و میزان کارکرد آن و 
وضعیت فعلی آن در حال حاضر اتومبیل مذکور در بازار 
و  شصت   ( ریال  مبلغ66۰۰۰۰۰۰۰   معادل  فعلی  آزاد 
شش میلیون تومان( بعنوان قیمت پایه کارشناسی ارزیابی 

و اعالم میگردد.
مورخ  شنبه  سه  روز  ظهر   12 الی   ۹ ساعت  از  مزایده 
14۰۰/11/۵ در اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان واقع 
در ضلع شمالی پارک نشاط طبقه دوم سالن اجتماعات 
از  مزایده  و  میرسد  بفروش  مزایده  طریق  از  نصر  شهید 
قطعی  که  ریال     66۰۰۰۰۰۰۰ کارشناسی  پایه  مبلغ 
پرداخت  با  پیشنهادی  مبلغ  باالترین  و  شروع  گردیده 
مابه  است  مکلف  خریدار  شد.  خواهد  فروخته  درصد  ده 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده 
به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت 
نکند  واریز  ثبت  سپرده  به حساب  را  فروش  مانده  مقرر 
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز 
خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید می گردد. بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
باشد به عهده  یا نشده  اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
در  مزایده  انجام  از  پس  آنکه  ضمن  است.  مزایده  برنده 
صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد. . طالبین 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری 

به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار:  سه شنبه 14۰۰/1۰/21

12۵8۰16
علیرضا محمدی کیا 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان

 

 
  (00-62کیفی ) یابیارز یآگه راخوانف

 ( ایستگاه صنعتی گاز در سطح استان کرمان  32تهیه مصالح و اجرای ورودی )
  به  شماره اه صنعتی گاز در سطح استان کرمان(ایستگ 32تهیه مصالح و اجرای ورودی ) جهت برگزاری مناقصه  کیفی شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی

تا   کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی برگزاری فراخوان ارزیابیمانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل سارا از طریق  2000093164000133
انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران  www.setadiran.irآدرس  الکترونیکی دولت )ستاد( بهارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات 

نتشار فراخوان در سامانه درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ ا
 گران ارسال خواهد شد. مناقصه  ه از طریق سامانه ستاد بهو ارسال دعوتنامکیفی  ومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابیاطالعات و اسناد مناقصه عم باشد. ی م 20/10/1400  تاریخ

 12/11/1400:کیفیمهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی   28/10/1400: کیفییافت اسناد استعالم ارزیابی مهلت در
ماره ش 034-31326000شماره تماس:  هیشعبان  راه چهار با بیاد راه سه فاصل حد -بهمن  22شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار  ات تماس دستگاه مناقصه گزار:اطالع
 85193768و  88969737دفتر ثبت نام:  021-41934مرکز تماس:  عات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضویت در سامانه:اطال  034-33239661فکس:

1256151 

 3132000093164000 کد فراخوان 20/10/00 تاریخ چاپ نوبت اول 540 (روزمدت زمان اجرا)

 000/000/380/3 مبلغ تضمین)ریال( 12/10/00 تاریخ چاپ نوبت دوم یک تعداد مرحله

 روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

 

 
  (00-62کیفی ) یابیارز یآگه راخوانف

 ( ایستگاه صنعتی گاز در سطح استان کرمان  32تهیه مصالح و اجرای ورودی )
  به  شماره اه صنعتی گاز در سطح استان کرمان(ایستگ 32تهیه مصالح و اجرای ورودی ) جهت برگزاری مناقصه  کیفی شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی

تا   کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی برگزاری فراخوان ارزیابیمانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل سارا از طریق  2000093164000133
انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران  www.setadiran.irآدرس  الکترونیکی دولت )ستاد( بهارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات 

نتشار فراخوان در سامانه درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ ا
 گران ارسال خواهد شد. مناقصه  ه از طریق سامانه ستاد بهو ارسال دعوتنامکیفی  ومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابیاطالعات و اسناد مناقصه عم باشد. ی م 20/10/1400  تاریخ

 12/11/1400:کیفیمهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی   28/10/1400: کیفییافت اسناد استعالم ارزیابی مهلت در
ماره ش 034-31326000شماره تماس:  هیشعبان  راه چهار با بیاد راه سه فاصل حد -بهمن  22شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار  ات تماس دستگاه مناقصه گزار:اطالع
 85193768و  88969737دفتر ثبت نام:  021-41934مرکز تماس:  عات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضویت در سامانه:اطال  034-33239661فکس:

1256151 

 3132000093164000 کد فراخوان 20/10/00 تاریخ چاپ نوبت اول 540 (روزمدت زمان اجرا)

 000/000/380/3 مبلغ تضمین)ریال( 12/10/00 تاریخ چاپ نوبت دوم یک تعداد مرحله

 روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

 

 
  (00-62کیفی ) یابیارز یآگه راخوانف

 ( ایستگاه صنعتی گاز در سطح استان کرمان  32تهیه مصالح و اجرای ورودی )
  به  شماره اه صنعتی گاز در سطح استان کرمان(ایستگ 32تهیه مصالح و اجرای ورودی ) جهت برگزاری مناقصه  کیفی شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی

تا   کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی برگزاری فراخوان ارزیابیمانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل سارا از طریق  2000093164000133
انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران  www.setadiran.irآدرس  الکترونیکی دولت )ستاد( بهارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات 

نتشار فراخوان در سامانه درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ ا
 گران ارسال خواهد شد. مناقصه  ه از طریق سامانه ستاد بهو ارسال دعوتنامکیفی  ومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابیاطالعات و اسناد مناقصه عم باشد. ی م 20/10/1400  تاریخ

 12/11/1400:کیفیمهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی   28/10/1400: کیفییافت اسناد استعالم ارزیابی مهلت در
ماره ش 034-31326000شماره تماس:  هیشعبان  راه چهار با بیاد راه سه فاصل حد -بهمن  22شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار  ات تماس دستگاه مناقصه گزار:اطالع
 85193768و  88969737دفتر ثبت نام:  021-41934مرکز تماس:  عات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضویت در سامانه:اطال  034-33239661فکس:

1256151 

 3132000093164000 کد فراخوان 20/10/00 تاریخ چاپ نوبت اول 540 (روزمدت زمان اجرا)

 000/000/380/3 مبلغ تضمین)ریال( 12/10/00 تاریخ چاپ نوبت دوم یک تعداد مرحله

 روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

نوبت دوم

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می گردد در جلسه 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که راس ساعت ۰۰: 11 صبح 
روز سه شنبه مورخ 14۰۰/11/۰۵ در محل قانونی شرکت تشکیل 

می گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه: 

1- انتخاب بازرسین 
2- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

هیات مدیره شرکت کیان مس جوزم 

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می گردد در 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت ۰۰: 1۳ روز سه 
شنبه مورخ 14۰۰/11/۰۵ در محل قانونی شرکت تشکیل می گردد، 

حضور بهم رسانید.
دستور جلسه: 

1- افزایش سرمایه شرکت 
العاده می  2- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق 

باشد.
هیات مدیره شرکت کیان مس جوزم 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت کیان مس جوزم بشماره ثبت ۹42

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت کیان مس جوزم بشماره ثبت ۹42



سه شنبه 21 دی ماه 8/1400 جمادی الثانی 1443/ 11 ژانویه 2022/سال بیست و ششم شماره 3596سه جامعه 

یادداشتی به قلم استاد سید محمدعلی گالبزاده، مدیر مرکز کرمان شناسی؛

آنتونی اسمیت و قنات جوپار
شناسی  مردم  رشته  دانشجویان  از  یکی  دیروز 
نامه  پایان  به عنوان  بنا دارم  سراغ من آمد و گفت، 
کنم،  تحقیق  کرمان  مردم  ویژگی  های  خصوص  در 
ممکن است مرا راهنمائی کنید؟ گفتم با کمال میل، 
اما همین که سخنم را آغاز کردم گفت: امکان داره 
صدای شما را ضبط کنم؟ گفتم اشکال نداره. صحبت 
مقدماتی من نزدیِک ده دقیقه به درازا کشید و بعد 
گفتم،  و  کردم  معرفی  ایشان  به  کتاب  تعدادی  هم 
گوناگونی  نکته های  و  مطالب  مجموعه ها،  این  در 
گیرد.  قرار  استفاده  مورد  می تواند  که  دارد  وجود 
کتابها  این  مورد  در  ممکنه  گفت،  ایشان  اینجا  در 
این  در  هم  دقیقه ای  چند  بدهید؟  توضیحاتی  هم 
نمیشه  گفت:  ایشان  دوباره  کردم.  صحبت  رابطه 
کتابها  این  از  برخی  من  چون  بدید،  توضیح  بیشتر 
لبخندی  نشده.  دستگیرم  چیزی  اما  خوانده ام،  را 
آمده اید  عالی  جناب  انگار  گفتم،  ایشان  به  و  زدم 
این کمترین ـ که خودش  با مجموع صحبت های  تا 
طلبه ای بیش نیست و با خواندن و نوشتن چند جلد 
کتاب نمی تواند و نباید داعیه ای داشته باشد ـ پایان 
نامه خود را سر هم کنید و تحویل دهید و نمره ای 
و  بر گرفت  من  از  را  نگاهش  هیچ؟  دیگر  بگیریدو 
آقا  آخه  گفت:  بود  انداخته  زیر  به  سر  که  حالی  در 
خیلی سخته. به شوخی گفتم، بهتر بود می رفتی دم 
و  می خریدی  آماده  نامِه  پایان  یک  تهران،  دانشگاه 
دفاع  و  می خواندی  شبه  یک  دوستان،  برخی  مثل 
زمان  و  زمین  بر  و  می گرفتی  دکترائی  و  می کردی 
طاووس  منم  »این  می گفتی:  و  می فروختی  فخر 
جّدی  یا  شوخی  به  هم  او  اینجا  در  شده«.  علّیین 
باال  را  ها  نامه  پایان  قیمت  قدر  این  آقا  داد،  جواب 
برده اند که تهیه آن از عهده ماها برنمی آید!! سرانجام 
پژوهش،  که  شد  قانع  من  بیشتر  توضیحات  از  پس 
نکته و حتی  با سر هم کردن چند  نیست که  امری 
سامان  مأخذ،  و  منبع  و  کتاب  سه  دو  از  بهره گیری 

بگیرد و ارزش و اعتبار پیدا کند. 
وقتی او رفت با خودم گفتم چرا با این وضعیت آشفته 
پژوهشگر  دانشجوی  چرا  هستیم؟  رو  روبه  فرهنگی 
نازکی  و  نان  کلفتی  دنبال   « کرمانی ها  قول  به  ما، 
انجام  کار می گردد«؟ کجا رفتند فرزانگانی که برای 
بر  رنج سفر  می کردند،  تالش  ها  پژوهش، سال  یک 
خود هموار می نمودند، دود چراغ می خوردند و موی 
خود را در آسیای پژوهش و تحقیق، سفید می کردند، 
و  نویسنده  اسمیت«  »آنتونی  شادروان  یاد  اینجا  در 

نام  به  او  ارزشمند  اثر  که  افتادم  انگلیسی  پژوهشگر 
به  پژوهشنامه،  یک  عنوان  به  کور«  سفید  »ماهی 
را  آن  مطالعه  همینجا  و  است  خواندنی  که  راستی 
و  تحقیق  اصحاب  پژوهشگران،  دانشجویان،  همه  به 
دلبستگان امر مطالعه، سفارش می کنم. این کتاب به 
ما می فهماند که پژوهشی ماندگار و گرانسنگ خواهد 
بود که برای انجام آن مانند اسمیت پا به رکاب کنیم 

و همه موانع را از پیش رو بر داریم.
»ماهی سفید کور« ماجرای گمشده ای است که وقتی 
گوهر  »قنات  در  است  ممکن  شنید  اسمیت  آنتونی 
ریز جوپار«یافت شود، از انگلستان به کرمان و جوپار 
آمد و روزهای متمادی، از بام تا شام در گودی قنات 
شاید  تا  دوخت،  قنات  آب  گذر  به  چشم  و  نشست 

معشوق خود را بیابد و...
من این کتاب را قریب سی سال پیش خوانده بودم 
و همیشه با خودم می گفتم ای کاش می توانستم این 
عنوان  به  و  ببینم  را  افسانه ای  و  جان  سخت  انسان 
یک شاگرد در برابر او ادای احترام کنم و بگویم،این 
همه بزرگی در عرصه پژوهش، حالل تو باد.اتفاقاً این 
شناسی  کرمان  مرکز  عالی  شورای  در  طرح  با  آرزو 
محترم  عضو  عبدالرشیدی  اکبر  علی  مساعدت  و 
شوراتحقق یافت و آنتونی اسمیت به ایران آمد و در 
چگونگی  طرح  به  باهنر  شهید  دانشگاه  وحدت  تاالر 

موضوع پرداخت.
آنتونی اسمیت، سخنان خود را با مطلبی به پایان برد 
این  مطلع  حسن  عنوان  به  آن  از  عالقمندم  من  که 
کنار  در  من  »زندگی  گفت:  او  کنم.  استفاده  مطلب 
قنات گوهر ریز آغاز شد، دوست داشتم یک بار دیگر 
این خاطره را تکرار و تا آخر عمر با آن زندگی کنم. 
اگر از من بپرسید چرا با این همه احساسات از خاطره 
57 سال قبل سخن می گویم، جواب خواهم داد که 
مگر می شود خاطره اولین عشق را به این سادگی ها 

فراموش کرد؟«
شاید او می خواست بگوید:

پائی که به راه عشق شد خاک آلود 
با آب حیات هم نمی باید شست

باری نویسنده »ماهی سفید کور« آن گاه به تشریح 
سختی ها و مصائب آن سفر طوالنی و دشوار پرداخت. 
سفید  ماهی   « است  ممکن  شنیدم  وقتی  گفت:  و 
کور« در آب های قنات گوهر ریز جوپار کرمان یافت 
استوار  شهر،  این  به  آمدن  برای  را  خود  عزم  شود، 
قراضه  جیپ  دستگاه  یک  منظور،  این  برای  و  کردم 

تأمین  را  سفر  خرج  که  نداشتم  پولی  اما  خریدم، 
مراجعه  داروسازی  کارخانه های  از  یکی  به  لذا  کنم. 
ماهی  این  یافتن  برای  دارم  بنا  من  گفتم،  و  کردم 
اینجا ـ  به کرمان ـ شهری در هفت هزار کیلومتری 
بروم، اگر ممکن است مبلغی به من کمک کنید، در 
عوض پس از بازگشت و تکمیل پژوهش خود، فرمول 
قرص ضد تهّوع برای شتر سواران ـ که به دنبال آن 
آنها پذیرفتند  را در اختیار شما بگذارم.  می گردید ـ 
افتادم.  راه  کارخانه،  این  مساعدِه  مبلِغ  مختصر  با  و 
در بین راه سختی های بسیاری تحمل کردم، برخی 
جاده های ناهموار و جیپ فرسوده، کاری سر من در 
آورده بودند که شب ها از درد کمر خواب نمی رفتم، 
اما با همه این سختی ها خود را به کرمان رساندم و 
سراغ قنات گوهر ریز جوپار رفتم. کار من این بود که 
هر روز با یک چراغ موشی، در پائین قنات، کنار آب، 
روی زمین نمور و نمناک می نشستم و نگاه خود را 
دوختم  می  می گذشت،  من  روی  روبه  از  که  آبی  به 
چشم هایم  کور،  سفید  ماهی  این  دیدن  با  شاید  تا 
که  است  سال  ده ها  شود.  برآورده  آرزویم  و  روشن 
همه دانشمندان زیست شناس اروپائی، از این ماهی ـ 
که قریب یک میلیون سال عمر دارد ـ سخن گفته اند 
حاال  کرده اند.  مطرح  را  آن  دیدن  آرزوی  همگی  و 
من آمده ام که او را بیابم و با خود به انگلیس ببرم و 
پژوهش های خود را در خصوص ویژگی های منحصر 
به فرد او به انجام برسانم و آن را به عنوان پایان نامه 

نام خود را در تاریخ زیست  به استادم تقدیم کنم و 
را هم عرض کنم  این  البته  برسانم.  ثبت  به  شناسی 
که همه این درس »دو واحد« بیشتر نبود، حتماً شما 
خوردن،  دل  خون  همه  این  می گوئید:  خود  با  هم 

برای گذراندن دو واحد درسی؟!
آنتونی اسمیت می گفت همان موقع یکی از مقنی های 
جوپار به نام عامری به من می گفت این ماهی را در 
یادت  ضمناً  کنی،  پیدا  نمی توانی  ریز  گوهر  قنات 
آن  هر  و  دارد  ریزش  ماست،  گورستان  قنات  نرود، 
او می گفتم من  به  بگیرد،  را  آدم  است جان  ممکن 
برای تحقیق آمده ام ترس از مرگ معنائی ندارد، باید 

مطمئن شوم و پژوهش خود را نیمه کاره رها نکنم.
که  انداخت  نظامی  یاد  به  مرا  »اسمیت«  کالم  این 

گفت:
 رهائی خواهی از سیالب اندوه 
قدم بر جای باید بود چون کوه
گر از هر باد چون بیدی بلرزی 
اگر کوهی شوی کاهی نیرزی

سرانجام اسمیت پس از سه ماه قنات نشینی و حشر 
و نشر با مقّنی های جوپار، دست خالی به وطن خود 
نمی دارد  بر  تالش  از  دست  هم  باز  اما  می گردد،  بر 
مهندس  نفر  دو  که  می خواند  مقاله ای  در  اینکه  تا 
بندر  آهن  راه  احداث  طرح  در  شاغل  دانمارکی 
را  ماهی  این  هفت«  »تنگ  نام  به  محلی  در  شاپور 
دیده اند، اسمیت یک سال بعد به ایران بر می گردد، 

ماه ها  از  به همان محل تنگ هفت می رود و پس 
بر  این ماهی ها  از  تعدادی  به  تالِش دوباره، سرانجام 
ناشدنی  با شادی وصف  و  را می گیرد  آنها  می خورد، 
به موزه طبیعی انگلستان می برد و آنها را به آکواریوم 
آن  سینه ای  با  ها  ماهی  این  می سپارد.  مخصوص 
در  دید،  می توان  را  قلبشان  که ضربان  شفاف  چنان 
شده  ثبت  اسمیت  آنتونی  نام  به  آکسفورد،  دانشگاه 

است.
چراغ  عدد  یک  وجود  به  اسمیت  اینکه  جالب  نکته 
موشی در خانه اش افتخار می کرد و آن را یادگار یکی 
از مقّنی های قنات گوهر ریز می دانست، همان چراغ 
موشی که مقّنی این قنات با خود به ته چاه می برد و 
در پرتو نور کمرنگ آن، کار حّفاری را ادامه می داد. 
ها شام خود  برخی شب  هنوز هم  اسمیت می گفت: 
تا به  را در جوار نور آن چراغ موشی صرف می کند، 
قول او خاطره اولین عشق خود را تکرار کند و برای 
دقایقی هم که شده روح خود را به زالل آبی بسپارد 
که روزگاری در گذرگاه آن ، آرزوی گمشده خویش 

را جستجو می کرد.
تاالر  در  اسمیت،  آنتونی  سخان  که  زمان  همان 
به  دانشگاهیان  و  دانشجویان  حضور  با  و  وحدت 
آیا همه عزیزان دانشجو  با خودم گفتم  پایان رسید، 
رسیدن  برای  که  داشتند  عنایت  مهم  نکته  این  به 
قلّه های رفیع موفقیت و رساندن جامعه به ستیغ  به 
بالندگی، تحمل رنج فراوان الزم است  بلند افتخار و 
در  راه  کیلومتر  هزار  پیمودن هفت  به وسعت  رنجی 
میان طوفانی از سختی ها برای گذراندن ـ یا به قول 
دانشجویان پاس کردن ـ دو واحد درسی! و با تحمل 
این همه سختی، دست خالی برگشتن و دوباره پای 
در رکاب کردن و هزاران کیلومتر راه را پیمودن و...؟
پیر  استعمار  شیطنت های  چه  اگر  نبریم  یاد  از 
این همه ،  با  اوست،  انگلیس زمینه ساز موفقیت های 
هرگز  نبودند،  اسمیت  آنتونی  چون  تالشگرانی  اگر 
جهانی  عرصه  در  نمی توانست  و  نمی رسید  جائی  به 

مدعی پیشرفت باشد.
کالم آخر اینکه اگر ما هم تن به سختی هائی از این 
دست ندهیم، به جائی نمی رسیم با خریدن پایان نامه 
روزه،  و دفاع یک  و خواندن یک شبه  میلیونی  چند 
و...  ها  خوارزمی  و  ها  رازی  و  سیناها  ابن  افتخارات 

تکرار نمی شود.
  زمشکالت طریقت عنان متاب ای دل 

که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز

یادداشت: 
حسرتی وامانده ام 

در فصل پنجم 
دست هایت را در دست های گرمی گذاشته ای که 
نقطه  دورترین  از  را  راهت  ای.  داشته  را  آرزویش 
ی ممکن به من آغاز کرده ای و خیالی نیست اگر 
که خوشبخت باشی. خیالی نیست که حسرتت روی 
دلم مانده باشد دست هایت را در دستانی گذاشته 
چه  که  ندارد  اهمیت  برایت  نباشند.  خالی  که  ای 
کسانی برای داشتنت دعا کرده اند و چه آدم هایی 
برای داشتنت دعا کرده اند. به لکنت و دستپاچگی 
انتخاب  عاقالنه  را  راهت  ولی  خندی  می  هایشان 
کرده ای. اگر حسرتی هست فراموشش کن که از 
برای  را  هایت  ای. حسرت  دشوار گذشته  تقاطعی 
زندگی  بگذر. حتی  هایت  دلتنگی  از  و  بگذار  من 
هایش محروم  زیبایی  از  را  تو  نیست که  هم مجاز 
کند به اویی که دوستت دارد و به آسمان نگاه کن 
که ببینی زندگی ادامه دارد. تو سزاوار بهترین هایی. 
دستان و دلت همیشه باید گرم باشد جوانی ات را 
از سر بگیر و برای دردهای بی درمان نمیر من فقط 
می  نگاه  را  هایت  خنده  کنم.  می  تماشا  را  رفتنت 
تماشای  شده  ام  زندگی  هاست  سال  که  چرا  کنم 
زیستن  از  اندازه  این  به  نباید  تو  اما  مردم  زندگی 
قانع شوی پس مرا کنار بگذار و خودت را با همه 
اند در میان بگذار.  به شوق تو زنده  ی آنهایی که 
از  تو بزرگ شده ای که زندگی کنی ولی بعضی 
آدم ها بزرگ می شوند که گرگ شوند حاال من 
تا  برایت دست تکان می دهم  بزرگم  نه  نه گرگم 
در دوردست ها خوشبخت باشی. دست هایت گرم، 

دلت گرم و زندگی ات گرم باشد. 
آفتاب بی چشم هایت می شود گم 

این جهنم بی نگاهت سهم مردم 
روزها را می توانم بی تو باشم 

خون ولی می جوشد از رگ های گندم 
بس که دلتنگم برایت روزها را می شمارم 

حسرتی وامانده ام در فصل پنجم 

به قلم
مهناز سعید

مسئول دبیرخانه اجرایی سومین دوره جشنواره سراسری تئاتر سردار آسمانی:

کرمان ظرفیت این را دارد که به قطب تولید تئاتر کشور تبدیل شود
مسئول دبیرخانه اجرایی سومین دوره جشنواره 
استقبال گسترده  تئاتر سردار آسمانی،  سراسری 
مردم از نمایش ها را باوجود سرمای هوا و کرونا از 
جمله ویژگی های این دوره از جشنواره برشمرد و 
گفت: در بُعد فنی نیز شاهد ارتقای کیفیت اجراها 

و نیز افزایش مشارکت گروه های هنری هستیم.
مهدی بذرافشان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: در این دوره از جشنواره تئاتر سردار آسمانی 
نسبت به ۲ دوره پیش وضعیت بسیار متفاوت تر 
شده و استقبال ها هم در اجرا و هم بازدیدها قابل 

مالحظه است.
به گفته وی با وجود سردی هوا و بحث ویروس 
کرونا، مردم از اجراهای خیابانی نیز استقبال خوبی 
کرده اند که نشان از جاذبه تئاتر بین مخاطبان و 

نیز عالقه آنان به سردار سلیمانی دارد.
اجرای این جشنواره به مناسبت دومین سالگرد 
شهادت سردار سلیمانی در سه بخش نمایشنامه 
۱7دی  از  تئاتر  رادیو  و  خیابانی  تئاتر  نویسی، 

شروع شده و اجراهای آن ۲۱ دیماه ادامه دارد.
رادیوتئاتر به جای اجرای صحنه ای

مسئول دبیرخانه اجرایی سومین دوره جشنواره 
سراسری تئاتر سردار آسمانی گفت: امسال برای 
بخش  صحنه ای،  اجراهای  جای  به  بار  نخستین 
رادیوتئاتر با هفت نمایش را در جشنواره داریم که 
اجراهای قوی و خوبی در محل تئاترشهر کرمان 

درحال برگزاری است.
کارناوال سردار آسمانی

بذرافشان اظهارکرد: شروع جشنواره تئاتر سردار 
آسمانی در ۱7 دی ماه متفاوت بود که از محل 
بیت الزهرای شهر کرمان )موقوفه حاج قاسم( به 
صورت کارناوال تا گلزار شهدا و مرقد سردار شهید 
گلزار  در  مردم  استقبال  و  داشت  ادامه  سلیمانی 

شهدا عالی و غیرقابل پیش بینی بود.
وی با اشاره به حضور موثر هنرمندان نمایش و 

تئاتر کرمان در جشنواره ادامه داد: سه نمایش از 
هنرمندان استان کرمان در بخش مسابقه و یک 
سه  در  و  دارد  حضور  میهمان  بخش  در  نمایش 
بخش اجراهای خیابانی، رادیو تئاتر و نمایشنامه 
از  بعد  کرمان  هنرمندان  آثار  تعداد  نیز  نویسی 

تهران رتبه دوم را دارد.
بذرافشان تاکید کرد: خوشبختانه حضور پرشور 
و اکثریت خانواده تئاتر کرمان و پشتیبانی مدیران 
کنندگان  برگزار  و  مسئوالن  استان،  فرهنگی 
جشنواره را راضی کرد تا دبیرخانه دایمی جشنواره 

تئاتر سردار آسمانی در استان کرمان مستقر شود.
تاثیرگذاری  و  فعالیت  اینکه  برای  افزود:  وی 
برجسته  آسمانی  تئاتر سردار  دبیرخانه جشنواره 
شود، باید دستگاه ها و نهادهای فرهنگی و بنگاه 
های اقتصادی حمایت و پشتیبانی خود را از این 

رویداد هنری و ارزشی انجام دهند.
رییس انجمن نمایش استان کرمان تصریح کرد: 
کرمان این ظرفیت را دارد که به قطب تولید تئاتر 
به ویژه در جشنواره سردار آسمانی تبدیل شود و 
کشور را تغذیه کند، اما این منوط به همکاری و 

همراهی سایر نهادها و مراکز فرهنگی و اقتصادی 
تا دبیرخانه جشنواره فرم، ساختار و شکل  است 

عالی به خود بگیرد.
 سومین جشنواره سراسری تئاتر سردار آسمانی 
سردار  شهادت  سالگرد  دومین  های  برنامه  از 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی به همت انجمن تئاتر 
انقالب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح 
و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان 
به دبیری سید وحید  ماه ۱۴۰۰  تا ۲۱ دی   ۱7

فخرموسوی در کرمان در حال برگزاری است.
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گارسونی در رستوران حمید لبخنده؛ از بازی در تاالر وحدت تا 

مرواریدهای درخشان تاریخ ادبیات

 

در خانواده احمد محمود هنرمند دیگری هم در حال جوانه زدن 
بود. همان زمانی که آقای نویسنده دست به قلم داشت و در خانه 
نوجوانش  خواهرزاده  می نوشت،  میهنش  اجتماعی  وقایع  از  پدری 

حمید، شوق تئاتر پیدا کرده بود .
حمید لبخنده در همان دوره نوجوانی و در زادگاهش اهواز مشق 
ناهید  پدر  طباطبایی،  حسینعلی  او،  نوجوانی  دوره  در  کرد.  هنر 
اهواز  در  مشتاق  هنرجویاِن  به  داستان نویس،  هنرمند  طباطبایی، 
بود.  او  شاگردان  از  یکی  هم  لبخنده  حمید  می داد.  تئاتر  آموزش 
شاگردی که بعدها با آثار یکی از نامدارترین هنرمندان این مرز و 

بوم در تاالر وحدت روی صحنه رفت.
به گزارش ایسنا، خانواده تئاتر خوب می دانند که حمید لبخنده 
روستا  هما  و همسرش  نزدیک حمید سمندریان  دوستان  از  یکی 

بود. او سال های طوالنی در کنار این دو هنرمند کار و رفاقت کرد.
پاییز سال ۹۵ در اولین سالروز درگذشت هما روستا با لبخنده به 
تا دوران ممنوعیت  و هنرجویی  نوجوانی  از دوره  نشستیم.  گفتگو 
در تئاتر و رستوران داری. گفتگوی تلخی بود و لحظاتی با اشک و 

سکوت همراه شد.
آنچه در ادامه می خوانید، بازنشر بخشی از سخنان حمید لبخنده 

در آن مصاحبه است.
"۱۵ ساله بودم که به کالس نخستین استاد تئاترم، آقای دکتر 
پیدا کردم.  راه  اهواز  و هنر  اداره فرهنگ  حسینعلی طباطبایی در 
رضا  و  حسینی  سجادی  علی  و  فرید  فیاضی،  رضا  کالس  آن  در 
خندان هم بودند. چند سال بعد در کنکور دانشکده هنرهای زیبا 
دانشگاه تهران پذیرفته شدم و در رشته کارگردانی و بازیگری تئاتر 
به تحصیل پرداختم و افتخار شاگردی اساتید بزرگی همچون آقایان 
حمید سمندریان، شمیم بهار، بهرام بیضایی، پرویز پرورش، دکتر 
پرویز ممنون، دکتر علی رفیعی، دکتر محمد کوثر وخانم ها منیژه 
محامدی و گلی ترقی و... نصیبم شد. در دوره »زیبا و تکرارنشدنی« 

دانشجویی، بازیگری و گاه کارگردانی می کردم."
اما پیش از دوره دانشجویی، هما روستا را روی صحنه تئاتر دیده 
بود؛ در اهواز و در نمایش »بازرس« نوشته گوگول. بانوی جوان، تازه 
نصیریان  با هنرمندانی چون علی  بود که همراه  بازگشته  به وطن 
عزت اهلل  کارگردانش  که  نمایشی  اثر  این  در  مودبیان  داریوش  و 

انتظامی بود، روی صحنه رفت.
روستا که بعد از بازگشت به ایران ، تصمیم داشت نمایش »سانتا 
که  بود  تمرین  مشغول  تئاتر  اداره  در  کند.  کارگردانی  را   » کروز 
حمید لبخنده به واسطه داریوش ایران نژاد - یکی از دوستانش - به 
هما روستا معرفی شد و قرار شد یکی از نقش ها را بازی کند ولی 
این نمایش هرگز به اجرا نرسید و این ناکامی بعدها باز هم گریبان 

این گروه را گرفت.
اوایل دهه ۵٠  و در دوران دانشجویی با حمید سمندریان آشنا 
و  بود  باز  شاگردان  روی  به  خانه اش  دِر  همواره  که  استادی  شد. 
زوج  این  محبت سرشار  نمی گذاشت.   کم  مهربانی  از  هم  بانویش 

آغاز شد  آنان  از همان جا دوستی  و  کرد  پاگیر  را  هنری، جوانک 
که تا سال های طوالنی ادامه پیدا کرد و در کنار هم، تلخ و شیرین 

بسیار چشیدند.
اقبال هنرهای زیبا بود. در دوران طالیی  جزو دانشجویان خوش 

این دانشکده در آثار دکتر محمد کوثر روی صحنه رفت.
مهدی هاشمی و داریوش فرهنگ هم در همان دوران، گروه تئاتر 
»پیاده« را پایه گذاری کرده بودند و لبخنده در بعضی از نمایش های 
این گروه جریان ساز هم بازی کرد تا اینکه سال ۵۸ ستاره بختش 
گرفت و با بازی در نمایش »مرده های بی کفن و دفن« نوشته سارتر 
رفت.  صحنه  روی  حدت  تاالر  در  سمندریان  حمید  کارگردانی  به 
همزمان خودش هم نمایشنامه »عادل ها«ی کامو ترجمه محمدعلی 

سپانلو را کارگردانی و در تاالر مولوی به صحنه برده بود.
حاال رابطه او با استاد و بانویش گرم تر هم شده بود و بنا داشتند 
»گالیله«ی برشت را اجرا کنند ولی این خواسته هرگز محقق نشد 
اجازه  پیشنهاد کردند،  نمایشنامه دیگری هم که  بدتر هر  از آن  و 

اجرا نیافت.
در آغاز رفتار یک از نگهبانان سالن عوض شد که خواستار تفتیش 
اعضای گروه آنان که مشغول تمرین بودند، شده بود. موضوعی که 
بودند  گفته  پیش تر  البته  بود.  برخورنده  خیلی  سمندریان  برای 
»گالیله« امکان اجرا ندارد ولی سمندریان چندان جدی نگرفته بود. 

بعد از آن هم همه نمایشنامه های پیشنهادی اش رد می شد.
اما گروهی بودند که آموخته بودند از پا ننشینند. پس راهی برای 
با  انتحاری، واکنش خود را  اعتراض پیدا کردند، به جای هر اقدام 
تئاتر  آن  در  که  رستورانی  دادند.  نشان  رستوران  یک  کردن  دایر 
حس  آن  در  غذا  طعم  و  عطر  اینکه  از  بیش  و  می کردند  تمرین 
که  نمایشنامه هایی  همه  و  تئاتر  از  گفتن  برای  بود  جایی  شود، 

رویای اجرایش را داشتند. این رستوران پاتوق بچه های تئاتری بود، 
را  ظرف ها  خودش  هنرمند  بانوی  و  بود  روستا  هما  مادر  آشپزش 
می شست. سر گارسون هایش هم حمید لبخنده بودند و احمد آقالو 

و حسین عاطفی.
داستان دایر شدن رستوران ۱۴۱ را به روایت لبخنده می خوانیم: 
»آن زمان خانه استاد سمندریان در خیابان کاخ بود و معموال ما بعد 
از تمرین »گالیله« از تاالر وحدت تا خانه استاد را پیاده می رفتیم 
و دورهم جمع می شدیم. آن بعدازظهر غمگین که آن ماجرا پیش 
آمد، هنگام ورود به مجموعه محل زندگی استاد در طبقه همکف، 
متوجه مغازه ای بزرگ و خالی شدم با نیم طبقه ای وسیع که از پس 
شیشه های بزرگش پیدا بود. پرسیدم آقا این مغازه خالی متعلق به 
کیست؟ استاد گفت متعلق به همه مالکین است. قرار بوده پارکینگ 
آسمان  به  سر  مقابلش  در  چنار  کهن  درخت های  چون  اما  باشد 
را  می سایند، شهرداری اجازه استفاده پارکینگ نداد و کاربری اش 
تجاری کرده است.  به آپارتمان استاد در طبقه دوم رفتیم و قرار شد تا 
مدیران تئاتر از استاد عذرخواهی نکنند، به تئاتر بازنگردیم و گفتیم 
باید واکنش نشان دهیم. من پیشنهاد کردم به عنوان عکس العمل 
کتابفروشی  به  را  مغازه  آن  ما شده،  گروه  با  که  برخوردی  دربرابر 
تبدیل کنیم و کتابفروش شویم اما شرایط ملتهب تر از آن بود که 
باشد.  امان  و در  باز کند  استاد سمندریان کتابفروشی  کسی مثل 
پس تصمیم گرفته شد رستوران باز کنیم. خانم روستا از اداره تئاتر 
بازخرید شده بود و پولی گرفته بود. آقای سمندریان هم از پدرش 
پولی قرض کرد و اجازه استفاده از آن فضا را از همسایگانش - که 
همه دوستانش بودند- گرفت. چند ماهی آنجا کار کردیم و تیر و 
تخته ریختیم و فضای همکف آن را به رستوران و نیم طبقه اش را به 
پالتویی تبدیل کردیم برای تمرین تئاتر. همه جا گفتیم این حرکت 

اوایل کار، دوستان نزدیک  اما متاسفانه همان  یک اعتراض است 
ما که خودشان را با آن شرایط تطبیق داده بودند و کار می کردند، 
به اصل خودشان  آقایان  در مورد سمندریان و گروه ما گفتند که 
بازگشته اند! و این برای ما غم انگیز بود. در حالی که تمام بعدازظهرها 
استاد، گروه را در نیم طبقه جمع می کرد و نمایشنامه هایی همچون 
را  و...  راهزن«، »گالیله«، »ایوانف«  و  استریندبرگ، »راهب  »پدر« 
روخوانی، تحلیل و تمرین می کردیم. رستوران بهانه ای بود برای یک 
ظهر، ناهار، درآمد و ادامه اش تئاتر. اما اجازه اجرای آثاری که آقای 

سمندریان دست می گرفت، به دست نمی آمد."
باشد:» در  باید تجربه ای عجیب  بازیگر حس گارسونی  برای یک 
آغاز حس مان این نبود که مشتری می آید. همیشه منتظر تماشاچی 
بودیم! وقتی مشتری می آمد، فکر می کردیم تماشاچی آمده. هرکه 
تاب  که  بود  طور  این  و  می رفت  و  می شد  سیر  باید  می آمد،  هم 
نداشت،  برای مان  درآمدی  هیچ  تنها  نه  اما  رستوران  می آوردیم. 
مهمانی  یک  انگار  نبود.  ما  کار  نبودیم،  بلد  چون  داشت  هم  زیان 
بود. اغلب هنرمندان، به خصوص هنرمندان رشته های  دیگر مثل 
آنجا می آمدند. کم کم  به  و...  محمود دولت آبادی، حسین علیزاده 
بود.  برای مان خیلی مطبوع  این  بود و  پاتوق آرتیست ها شده  آنجا 
واقعیت این است که دنبال درآمدش نبودیم. اگر هم بودیم، راهش 
را نمی دانستیم. ناگهان از این تکرار به تنگ آمدیم. تکرار بی نتیجه 
تمرینات عصر، تکرار بی معنای فروش غذا، تکرار زندگی بی حاصل 
و درغروبی دلتنگ، به آقای سمندریان گفتم آقا! اینجا را ببندیم! و 
او هم گفت ببندیم! صبح فردا رستوران را بستیم و هرکدام مان به 

راهی رفت.«
با آمدن علی منتظری در سمت مدیریت مرکز هنرهای نمایشی، 
شرایط عوض شد و حمید سمندریان را به کار کردن دعوت کردند 
ولی در آن مقطع دیگر حمید لبخنده در تلویزیون مشغول به کار 
شده بود. با این حال دوستی او با این زوج آنچنان مستحکم شده 

بود که بدون همکاری تئاتری هم، جاندار بود.
سال های  لبخنده  حمید  ولی  نکردند  کار  هم  با  تئاتر  دیگر  آنان 
طوالنی مدیریت آموزشگاه حمید سمندریان را عهده دار بود. او بعد 
از درگذشت هما روستا هم این مسئولیت را کنار نگذاشت اما بدون 
دوستانش دیگر این آموزشگاه لطفی نداشت: »هر روز که در اینجا 
را باز می کنم و وارد می شوم، دلتنگ حمید و هما می شوم و بغضی 

گلویم را می گیرد که اگر مراقبت نکنم... »
به اینجا که رسیده بودیم، اشک به چشمانش دویده بود.

حتما  دوستانش  جمع  در  که  زیرا  نیست  دلتنگ  دیگر  اما  حاال 
دلخوش تر است.

قطعه  مهمان  آقالو  احمد  و  هما  و  حمید  که  سال هاست  حاال 
در  محمود  احمد  که  سال هاست  هستند.  زهرا  بهشت  هنرمندان 
امامزاده طاهر کرج آرمیده است و خانه پدری او در اهواز دیگر ویران 
شده است. حاال حتی از آن درخت وسط باغچه که همسن احمد 
محمود یا به قول اهوازی ها احمد َعطا )اعطا( بود، هیچ اثری نیست.

رفتن،  سالگی،  هفتاد  زمستان  در  که  بود  کرده  را  فکرش  البد 
خوش تر از جهانی است که هیچ یک از دلخوشی هایش در آن نیست.

خبرگزاری ایسنا : ایرلند از لحاظ وسعت، کشوری 
نویسندگانش  اما  می شود  محسوب  کوچک  نسبتا 
هدیه  جهان  ادبیات  به  را  ارزشمند  چنان  آثاری 
جایگزینی  سال ها  گذشت  از  پس  هنوز  که  کرده اند 

ندارند.
تعداد زیادی از چهره های شاخص ادبیات جهان اهل 
»اسکار  تا  گرفته  »دراکوال«  خالق  از  هستند؛  ایرلند 

وایلد« و »جیمز جویس«.
توانای  ذهن  محصول  ادبی  شاهکار   ۱٠ هم  با 

نویسندگان ایرلندی را مرور می کنیم:
»اولیس« جیمز جویس )1922(

ادبیات  بزرگ  معمای  که  جویس  جیمز  »اولیس« 
و  استادان  قرن هاست  و  می شود  محسوب  جهان 
منتقدان در حال بررسی آن هستند، از مارس ۱۹۱۸ 
آمریکایی  ژورنال  در  پاورقی  صورت  به   ۱۹2٠ تا 
از  یکی  را  کتاب  این  رسید.  چاپ  به  ریویو«  »لیتل 
مهم ترین آثار ادبیات مدرنیستی می دانند. کل کتاب 
7۸3 صفحه ای جویس داستان پرسه زنی های روز ۱6 
ژوئن ۱۹٠۴ شخصیتی به نام »لئوپولد بلوم« در شهر 

دوبلین است.
اولیس

مجموعه    ۱۹٠6 سال  در  که  زمانی   جویس  جیمز 
داستان »دوبلینی ها« را کامل می کرد، نگارش رمانی  
را آغاز کرد که هم عنوان و هم طرح اصلی داستان 
آن را در سال ۱۹۱۴ تهیه کرده بود. این رمان همان 
و  رسید  پایان  به  اکتبر ۱۹2۱  در  که  بود  »اولیس« 
ویرایش آن سه ماه به طول انجامید. با وجود مشکالت 
متعددی که در مسیر انتشار این رمان بود، سرانجام 

در سال ۱۹22 به چاپ رسید.
دارد که هر فصل، یک ساعت  »اولیس« ۱۸ فصل 
از روز را شامل می شود؛ به طوری که فصل آغازین آن 
در ساعت ۸ صبح آغاز می شود و فصل آخر در ساعت 
فصل   ۱۸ از  یک  هر  می رسد.  پایان  به  نیمه شب   2
»اولیس« یک سبک نگارشی ویژه دارد و هرکدام به 

یک اپیزود مشخص از »اودیسه«  هومر اشاره دارد.
پایان  به  را  نگارش »اولیس«  از آن که  جویس پس 

دیگر  بعد  سال  یک  تا  که  بود  خسته  چنان  رساند، 
نتوانست قلم به  دست بگیرد.

تولدش،  سال  چهل وهفتمین  جشن  مراسم  در  اما 
»بیداری  که  کرد  اعالم  را  کتابش  آخرین  عنوان 

فینگان ها« بود و در می ۱۹3۹ منتشر شد.
»تریسترام شندی« الرنس استرن )1759(

غیرمعمول  حروف چینی  با  را  شندی«  »تریسترام 
الرنس  می دانند.  پست مدرن  رمان  اولین  خاصش  و 
ادبیات  از  اثری  هنوز  که  هجدهم  قرن  در  استرن 
خلق  را  کمیک  اثر  این  نداشت،  وجود  پست مدرن 
کرد. »زندگی و عقاید آقای تریسترام شندی« در واقع 
باورهای شندی درباره مسائل  افکار و  بیان طنزگونه 
مختلف است. استرن نویسنده ای بود که جلوتر از زمان 
خود حرکت کرد، او اولین فردی بود که صفحاتی در 
رمانش را خالی گذاشت؛ کاری که اکنون نویسندگان 

پست مدرن زیاد انجام می دهند.
تریسترام شندی

جلد  دو  که  شد  منتشر  جلد   ۹ در  مجموعه  این 
طی  بعدی اش  جلدهای  و   ۱7۵۹ سال  در  آن  اول 
به چاپ رسیدند. داستان »تریسترام  بعد  هفت سال 
شندی« پر است از اظهارنظرها و عقاید راوی که به 
می شوند  ارائه  خواننده  به  پراکنده  و  نامنظم  شکلی 
را  داستان  اصل  فراوان  کلک بازی های  با  نویسنده  و 
مرتب به تأخیر می اندازد. سبک نگارشی که استرن در 
قرن هجدهم به کار گرفت، بعدها در آثار نویسندگان 
صاحب نام مدرن و پست مدرنی چون »جیمز جویس«، 
»میالن  و  فوئتنس«  »کارلوس  وولف«،  »ویرجینیا 

کوندرا« دیده شد.
»سفرهای گالیور« جاناتان سوییفت )1726(

داستان »سفرهای گالیور« تنها سفر به چهار نقطه 
ناشناخته در جهان نیست؛ شاهکار جاناتان سوییفت 
قرار می دهد.  پیش چشم خوانندگانش  را  دنیا  چهار 
ممالک  برخی  به  »سفرهایی  کامل  نام  با  کتاب  این 
دورافتاده جهان در چهار بخش. نوشته لموئل گالیور، 
عنوان  به  سپس  و  کشتی  پزشک  نقش  در  نخست 
ناخدا« داستان ماجراجویی های شخصیتی است که با 

سفر به کشور لی لی پوتی ها و... ناهنجاری های جامعه 
دیگر  هدف  می کشد.  خواننده اش  رخ  به  را  انسانی 
استهزا  مورد  خیالی،  سفرنامه   این  خلق  از  سوییفت 
و نقد قرار دادن ژانر سفرنامه ای بود که در آن زمان 
طرفداران زیادی پیدا کرده بود. اثر ماندگار سوییفت 
از زمان نخستین چاپ بسیار محبوب شد. »جان گی« 
آورده  نوشته،  سوییفت  به   ۱726 در  که  نامه ای  در 
از جلسات  کتاب همه جا خوانده می شود؛  این  است: 

کابینه بگیر تا مهدکودک ها.
سفرهای گالیور

»سفرهای گالیور« از آن دسته آثار ادبیات کالسیک 
است که همچنان طرفداران خودش را دارد و تاکنون 
و  نمایشی  سینمایی،  اقتباس  مورد  بارها  و  بارها 

تلویزیونی قرار گرفته است.
»دراکوال« برام استوکر )1897(

ادبیات  همچون  متعددی  ژانرهای  در  »دراکوال« 
می شود.  دسته بندی  گوتیک  و  وحشت  خون آشامی، 
صفحاتی  و  مکاتبات  رشته  یک  صورت  به  اثر  این 
روایت  داستان  شخصیت های  خاطرات  دفتر  از 
نبود که موجودی  اولین کسی  برام استوکر  می شود. 
او بر آثار  اما تأثیر رمان  به نام دراکوال را خلق کرد، 
سینمایی، ادبی، تلویزیونی و نمایشی نامش را در صدر 
فهرست پیشگامان این نوع داستان ها قرار داده است. 
»آرمینیوس وامبری« شرق شناس مجارستانی بود که 
او را  با استوکر آشنا شد و  در سال ۱۸۹٠ در لندن 
با افسانه هایی درباره شاهزاده رومانیایی به نام »والد 
سوم دراکوال« آشنا کرد. این امر زمینه نوشتن کتاب 

داستان »دراکوال« را فراهم آورد.
دراکوال

به  تنها  خوانندگانش  برای  را  »دراکوال«  استوکر 
تصویر  زشت  و  وحشی  خون خوار،  حیوانی  شکل 
نکرده؛ »کنت دراکوال« موجودی تنهاست که کتاب ها 
را بهترن دوستان خود می داند و و می گوید: به علت 
قبل،  سال های  در  بی شماری  عزیزان  دادن  دست  از 
با شادی و شادمانی وداع گفته و در حال حاضر در 
دنیای تاریکی از غم و اندوه زندگی می کنم که خوشی 

و خوشحالی در آن جایی ندارد...
»تاریخچه نارینا« سی.اس. لوییس )1950(

»شیر، جادوگر و کمد« اولین و معروف ترین رمان از 
مجموعه »تاریخچه نارینا« است که سی.اس. لوییس 
رمان  این  گرچه  درآورد.  نگارش  به   ۱۹۵٠ سال  در 
پیش از دیگر داستان های این مجموعه به چاپ رسید، 
ماجراهای  از  بعد  آن  جریان های  زمانی  لحاظ  از  اما 
»خواهرزاده جادوگر« اتفاق می افتد. مجله »تایم« این 
کتاب را در فهرست ۱٠٠ رمان برتر انگلیسی زبان از 
۱۹23 تا 2٠٠۵ قرار داد. داستان های جذاب »نارینا« 

تاکنون به ۴7 زبان دنیا برگردانده شده اند.
تاریخچه نارنیا

»شاهزاده کاسپین« )۱۹۵۱(، »کشتی سپیده پیما« 
و  »اسب   ،)۱۹۵3( نقره ای«  »صندلی   ،)۱۹۵2(
آدمش« )۱۹۵۴( و »آخرین نبرد« )۱۹۵6( نام دیگر 
داستان  است.  هفت قسمتی  مجموعه  این  جلدهای 
رمان های تخیلی »نارنیا« که مورد اقتباس سینمایی 
هم قرار گرفته اند، درباره چهار خواهر و برادر است که 
از داخل کمد خانه ای به سرزمین خیالی »نارنیا« وارد 
طی  می شوند.  آشنا  غریبی  و  عجیب  موجودات  با  و 
نوجوان  قهرمان  چهار  این  برای  که  ماجراهایی  تمام 
نارنیا  پادشاه  و  شیر سخن گو  »اصالن«  می دهد،  رخ 

همیشه به آن ها کمک و از ایشان حمایت می کند.
»در انتظار گودو« سموئل بکت )1949(

ابزورد  تئاتر  تمام نمای  آیینه  گودو«  انتظار  »در 
»والدمیر«  نام های  به  دو شخصیت  آن  در  که  است 
و »استراگون« از ابتدا تا انتهای کار، منتظر فردی به 
نام »گودو« می مانند که هرگز نمی آید. غیبت »گودو« 
دهه های متمادی است که از سوی استادان، منتقدان 
و پژوهشگران به گونه های مختلف تفسیر شده است. 
معروف ترین نمایشنامه بکت به »مهم ترین نمایشنامه 

انگلیسی زبان قرن بیستم« هم ملقب است.
در انتظار گودو

ژانویه  و  اکتبر ۱۹۴۸  بین  را  ماندگار  اثر  این  بکت 
آن سه سال پس  متن  اما   درآورد  نگارش  به   ۱۹۴۹
از این تاریخ، یعنی سال  ۱۹۵2 به  چاپ رسید. »در 

انتظار گودو« یک سال پس از آن در پاریس به روی 
نقش  ایفای  و  کارگردانی  بلین«  »راجر  رفت.  صحنه 

»پوزو« در این اثر را بر عهده داشت.
بلند  اثر  اولین  عنوان  همچنین  گودو«  انتظار  »در 
نسخه   می کشد.  یدک  هم  را  فرانسوی  زبان  به  بکت 
انگلیسی زبان آن در سال  ۱۹۵۵ نوشته شد و در همان 
سال، به موفقیت بزرگی در لندن دست یافت. بکت در 
سال  ۱۹6۹ موفق به دریافت جایزه  نوبل ادبیات شد. 
از دیگر نمایش نامه های برجسته این نویسنده بزرگ 
ایرلندی به »آخر بازی« ) ۱۹۵7(، »من نه« ) ۱۹72(، 
می توان   )۱۹۸3 ( کجا«  »چی  و   )۱۹۸2 ( »فاجعه« 

اشاره کرد.
»آخرین سپتامبر« الیزابت بوون )1929(

بوون  الیزابت  که  است  پرتره ای  »آخرین سپتامبر« 
از روزهای پایانی حکومت بریتانیا در جنوب ایرلند و 

جوانه زدن درخت استقالل ایرلند کشید.
آخرین سپتامبر

زنی  زندگی  لرزان  صدایی  با  کتاب  این  در  بوون 
کشورش  تاریخ  از  دشوار  زمانی  در  که  را  جوان 
است   ۱۹2٠ دهه  می کند؛  روایت  می کرد،  زندگی 
در  مایرا«  »لیدی  و همسرش  نیلور«  ریچارد  و »سر 
خانه بزرگ خود و در کنار دوستان و آشنایان، روال 
عادی زندگی را سپری می کنند اما پشت ظاهر مفرح 
نشانه های  همگی  رقص،  مجالس  و  تنیس  بازی های 

تغییر بزرگی را که در پیش است حس می کنند.
»چهره مرد هنرمند در جوانی« جیمز جویس 

)1916(
برد  نام  ایرلند  ادبیات  شاهکارهای  از  نمی شود 
رمان  کرد.  بسنده  جویس  جیمز  از  اثر  یک  به  اما 
جوانی«  در  هنرمند  مرد  »چهره  شبه زندگی نامه ای 
سال های ابتدایی و دوران جوانی زندگی شخصیتی به 
نام »استفن ددلوس« را توصیف می کند که در واقع 
اساطیر  از آن جا که ردپای  خوِد دیگر جویس است. 
یونان همیشه در بزرگ ترین کارهای جویس پیداست، 
از  یادآور شخصیتی  نام »ددلوس«  رمان هم  این  در 

حماسه ماندگار »اودیسه« هومر است.
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زندگینامه امیر کبیر از بدو تولد تا مرگ؛
قهرمان تمام عیار تاریخ ایران

ميرزا تقي خان اميركبير )1268 - 1222 هـ 
ق(، ستاره بي نظير تاريخ ايران زمين داراي روحيه 
اي اصالح طلب و عشق عميق وي به استقالل و 
آزادي و اقتدار ملت مسلمان ايران، او كه مصلحي 
شيفته  چنان  سياستمداري  اصالح،  تشنه  چنين 
استقالل و زمامداري چنين خيرخواه ملت، نه تنها 
در تاريخ دو هزار و چند صد ساله ايران بلكه در 

تاريخ جهان، كم نظير و كمياب است.
فرهنگ،  اعتالي  زمينه  در  داخلي  اصالحات   
كشور،  سياست  عرصه  تطهير  و  اقتصاد  تنظيم 
در  عدالت  بسط  و  دين  احياي  جهت  در  اقدام 
نفوذ  قطع  جهت  در  مبارزاتش  جامعه،  سطح 
اجانب و استعمارگران، و حفظ استقالل و تماميت 
كه طي سه  فقر  نمودن  كن  ريشه  كشور،  ارضي 
كبير  امير  تقي خان  ميرزا  صدارت  اندي  و  سال 

انجام گرفت، همه قابل تحسين است.
 اميركبير اقدامات فراوانی در دوره كوتاه صدارت 

خود به شرح زير نمود:
ترويج   - جديد  علوم  نشر   - دارالفنون  تأسيس 
برای  به خارج  ايرانيان  فرستادن   - صنايع جديد 
ترويج ترجمه و  ايران -  تحصيالت و تدريس در 
انتشار كتب علمی - ايجاد روزنامه و انتشار كتب- 
همه  در  مزمن  مرضی  چون  )كه  فساد  با  مبارزه 
تقويت   - بود(  كرده  رخنه  ايران  زندگانی  شئون 
بسط   - معادن  استخراج  كشور-  اقتصادی  بنيه 
و  داخلی  تجارت  توسعه   - آبياری  و  كشاورزي 
خارجی- كوتاه كردن دست اجانب در امور كشور - 
تعيين مشی سياسی معينی در سياست خارجی- 
اصالح امور مالی و تعديل بودجه- ايجاد امنيت و 
به  دادن  سامان  و  و سر  تنظيم   - دولت  استقرار 
ايجاد كارخانه های اسلحه سازی -  ايران -  قشون 
اصالح امور قضايی - تأسيس چاپارخانه – تاسيس 

بيمارستان و...
اقدامات انقالبی و ملی اميركبير، قهرمان مبارزه با 
استعمار، سبب شد كه درباريان فاسد و خودخواه، 
از او سعايت كردند تا اين كه فرمان عزل و قتل 
ناصرالدين شاه خودكامه گرفتند  از  را  امير كبير 

و او را در حمام فين كاشان به شهادت رساندند.
   گذري بر زندگي

و  است  فراهان  اهل  اميركبير  خان  تقي  ميرزا 
فراهان  فراهاني.  مقام  قائم  خاندان  پرورده  دست 
واحد  كانون  مجموعاً  آشتيان  و  تفرش  همچون 
اي  ناحيه  بود؛  قلم"  "اهل  و  ديواني  فرهنگ 
و  مستوفيان  و  دبيران  بسيار  چه  پرور.  مستوفي 
وزيران از آن ديار برخاستند كه در آن ميان چند 
تني به بزرگي شناخته شده، در تاريخ اثر برجسته 
نماينده  خان  تقي  ميرزا  نظر  اين  از  اند.  گذارده 

فرهنگ سياسي همان سامان است.
   نام اصلي ميرزا تقي خان، "محمد تقي" است. 
هنوز  عراق.  فراهان  محال  از  "هزاوه"  زادگاهش 
تقي  ميرزا  "محله  نام  به  اي  محله  آنجا  در  هم 
خاني" معروف است، و خانه پدريش نزديک تپه 
"يال قاضي" شناخته مي باشد. اسم او در اسناد 
معتبر )از جمله مقدمه پيمان ارزنةالروم، و قباله 
نكاح زنش عزت الدوله( "ميرزا محمد تقي خان" 
آمده است. رقم مهر و امضاي او نيز ترديدي در 
اسم  گمان  بي  گذارد؛  نمي  باقي  حقيقيش  نام 
"محمد" رفته رفته حذف گرديده و به "ميرزا تقي 

خان" شهرت يافته است.
از  خان  تقي  ميرزا  مادري  و  پدري  خانواده     
طبقه پيشه ور بودند. پدرش به تصريح قائم مقام 
را  او  خطاب  در  كه  بود  قربان"  محمد  "كربالئي 
دين  "پيرو  مهرش  سجع  گفت.  مي  "كربالئي" 
آشپز  نخست  قربان  كربالئي  بود.  قربان"  محمد 

بود.  اول  مقام  قائم  بزرگ(  )ميرزا  عيسي  ميرزا 
پس از او همين شغل را در دستگاه پسرش ميرزا 

ابوالقاسم قائم مقام ثاني داشت.
ريش  واقع  در  و  ناظر  بعدها  قربان  كربالئي     
سفيد خانه قائم مقام گرديد، و هميشه مورد لطف 
كربالئي  رسد  مي  بنظر  آنچه  بود.  خود  مخدوم 
قربان خيلي هم بي چيز نبوده، بلكه آب و ملكي 
داشته و دست كم يک دانگه قريه حرآباد مال او 
بوده است. و نيز آنقدرها استطاعت داشته كه به 

سفر حج برود.
   سال تولد ميرزا تقي خان را تا اندازه اي كه 
جستجو كرديم، هيچ مؤلف خودي و بيگانه اي ثبت 
نكرده است. در حل اين مجهول تاريخي، ما يک 
مأخذ اصلي و دو دليل در تأييد آن مأخذ بدست 
مي دهيم: زير تصوير اصيلي كه به زمان صدارت 
امير كشيده اند مي خوانيم: "شبيه صورت... اتابک 
اعظم، شخص اول ايران، امير نظام در سن چهل 
و پنج سالگي". امير از 22 ذيقعده 1264 تا 20 
محرم 1268 صدارت كرد. اشعاري كه در ستايش 
مقام تاريخي او در كنار همان تصوير نگاشته شده، 
برده  پيش  از  كارهاي سترگ  اينكه  به  تصريح  و 
است، نشان ميدهد كه تصوير مزبور را در اعتالي 
قدرت و شهرت امير كشيده اند. و آن سال 1267 
است. با اين حساب و به فرض صحت رقم چهل و 
پنج سالگي تولد او به سال 1222، يا حداكثر يكي 

دو سال پيشتر بوده است.
اينكه: در كاغذ قائم     اما دليل معتبر تاريخي 
دو  همدرس  تقي  ميرزا  كه  خواند  خواهيم  مقام 
كه  دانيم  مي  است.  بوده  علي  و  محمد  او  پسر 
ميرزا محمد پسر اول قائم قام در 1301 در هفتاد 
در  علي  ميرزا  ديگرش  پسر  و  درگذشت،  سالگي 
شصت و هفت سالگي درگذشت به سال 1300. 
يعني هر كدام از آن دو پسر قائم مقام، سي و يكي 
دو سال پس از امير زنده بوده اند. اختالف سال 
تولد ميرزا تقي با دو همدرس خود هر چه باشد، 
صدارتش  سال  آخرين  در  امير  حسابي،  هر  به 

1268 بيش از پنجاه سال نداشته است.
دختر  اولش،  زن  است.  گرفته  زن  دو  امير    
عمويش بود يعني دختر حاج شهباز خان. نام او را 
"جان جان خانوم" ذكر كرده اند. از او سه فرزند 
داشت: ميرزا احمد خان مشهور به "اميرزاده" و دو 
دختر كه بعدها يكي زن عزيز خان آجودان باشي 
سردار كل، دوست قديم امير، گرديد. و ديگري به 
امير در  عقد ميرزا رفيع خان مؤتمن درآمد. زن 
زيارت  به  خانم  سلطان  بزرگش  دختر  با   1285
مكه رفت، و ظاهرا يكي دو سال بعد، در آذربايجان 

درگذشت.
عزت  به  ملقب  خانم"  "ملكزاده  امير،  دوم  زن   
به  بود.  شاه  ناصرالدين  تني  خواهر  يگانه  الدوله 
گفته دكتر پالک ميرزا تقي خان در زمان صدارت 
از زن اول خود جدا شد. عقد ازدواج با عزت الدوله 
گرفت.  انجام   1265 االول  ربيع   22 جمعه  روز 
خان  نبي  ميرزا  را  عروسي  و  عقد  جشن  ترتيب 
سپهساالر(  خان  حسين  ميرزا  )پدر  اميرتومان 
بود.  ساله  شانزده  الدوله  عزت  داشت.  عهده  به 
نمايد، مهر عزت  زناشوئي مي  قباله عقد  چنانكه 
ناصرالدين  اشرفي  نقد  تومان  هزار  هشت  الدوله 
شاهي هجده نخودي، و يک جلد قرآن بود. راجع 
به شاه  امير  نامه  الدوله ضمن  با عزت  ازدواج  به 
خواهيم خواند كه گفته بود: "از اول بر خود قبله 
عالم... معلوم است كه نمي خواستم در اين شهر 
صاحب خانه و عيال شوم. بعد، به حكم همايون 
اقدام  را  اين عمل  پيشرفت خدمت شما،  براي  و 
كردم...." فداكاري هاي اين شاهزاده خانم در دوره 

تبعيد و آخرين روزهاي زندگي شوهرش، در خور 
ستايش است.

را  خان  تقي  ميرزا  تربيت  خصوصي  محيط     
ميرزا  پسرش  و  مقام  قائم  بزرگ  ميرزا  دستگاه 
عباس  بزرگ  وزير  دو  آن  مقام،  قائم  ابوالقاسم 
 1237 سال  در  بزرگ  ميرزا  ساخت.  مي  ميرزا، 
درگذشت. با حسابي كه راجع به سن ميرزا تقي 
هجده  زمان  آن  در  ظاهراً  داديم،  دست  به  خان 
ساله بود. پس محضر ميرزا بزرگ را خوب درک 
كرده بود، و شايد هم پاره اي كارهاي دبيري او را 
مي كرد. امين الدوله هم به خدمت امير در "دايره 

ميرزا بزرگ قائم مقام" تصريح دارد.
   در استحكام اخالقي او ترديد نيست، و مظاهر 
عيني آن گوناگون است. يک جنبه اش اينكه در 
زير  كه  نويسنده صدرالتواريخ  بود.  پايدار  عزمش 
نظر اعتمادالسلطنه اين كتاب را پرداخته مي گويد: 
"اين وزير هم در وزارت مثل نادر شاه بود.... هم 
مانند نادر عزم ثابت و اصالت رأي داشته است". 
در موردي كه نماينده انگليس خواست رأي امير 
را عوض كند، خود اعتراف دارد كه "... سعي من و 
كوشش نماينده روسيه، و تالش مشترک ما همه 
از  را  نميتواند ميرزا تقي خان  باطل است. كسي 
تصميمش باز دارد". برهان استقالل فكر او همين 
بس كه در كنفرانس ارزتةالروم بارها دستور حاجي 
دانست،  نمي  دولت  مصلحت  كه  را  آقاسي  ميرزا 
زير پا نهاد. شگفت اينكه حتي امر محمد شاه را 
ناديده مي گرفت و آنچه را كه خير مملكت  نيز 
تشخيص مي داد، همان را مي كرد. بي اثر بودن 
پافشاريهاي روس و انگليس و عثماني در رأي او، 
نمي  اما يک دندگي بي خردانه  دارد.  جاي خود 
كرد. حد شناسي از خصوصيات سياسي اوست و 
چون مي ديد سياستي پيشرفت ندارد، روش خود 

را تغيير مي داد.
ديگر  مظاهر  از  كرداري  راست  و  درستي    
ناپذير  از اين نظر فساد  استحكام اخالقي اوست؛ 
بود. قضاوت وزير مختار انگليس اين است: "پول 
دوستي كه خوي ملي ايرانيان است در وجود امير 
كه  هدايت  خان  رضاقلي  قول  به  است".  اثر  بي 
"به رشوه و عشوًه كسي  او را نيک مي شناخت: 
فريفته نمي شد". دكتر پالک اتريشي مي نويسد: 
نمي  و  بدهند  او  به  خواستند  مي  كه  "پولهايي 

گرفت؛ خرج كشتنش شد".
   جنبه ديگر خوي استوار امير اينكه به گفته و 
نوشته خويش اعتبار مي نهاد. واتسون مي نويسد: 
"امير نظام به آساني به كسي قول نمي دهد. اما 
به  بايد  كرد،  مي  وعده  را  كاري  انجام  آينه  هر 
متحقق  را  كار  آن  انجام  و  نمود  اعتماد  سخنش 
شمرد". امير خود به اين خصلت خود مي باليد. 
به قول نويسنده صدرالتواريخ "از براي حكم خود 
ناسخ قرار نمي داد. هر چه مي گفت بجا مي آورد، 

به هيچ وجه حكم او ناسخ نداشت".
   دلير و جسور بود. پسر كربالئي قربان زماني كه 
به مكتب مي رفت، از مخدوش تقاضاي قلمتراشي 
كرد. چون خواهش او برآورده نشد، چنان نامه اي 
او خود مي گويد:"ببين  قائم مقام فرستاد كه  به 
چه تنبيهي از من كرده است. عجبتر اينكه بقال 
نشده ترازو وزني آموخته". اگر داستانهائي كه از 
دوران جواني و خدمت ديواني او آورده اند، افسانه 
سازي صرف هم باشند، باز روشنگر همان فطرت 

او هستند.
   رفتاري متين و سنگين داشت. به شخصيت 
و صفات  كارداني  به  نسبت  و  بود  مغرور  خويش 
برجسته اش آگاه. اما تعجب اينكه نامجو و شهرت 
خواه نبود. دليل ما اين است: هر چه كه به حكام 

واليات و نمايندگان سياسي بيگانه در اصالح امور 
مملكت نگاشته، همه را به نام شاه و امر او قلمداد 
كرده است. مهمتر اينكه در سرتاسر روزنامه وقايع 
اتفاقيه زمان صدارتش، از تجليل ميرزا تقي خان 
خبري نيست. فقط چهار جا اسمش آمده و آن هم 

به حكم ضرورت.
   او را به مناعت طبع مي شناختند كه از مظاهر 
غرور نفساني اش بود، و به خواري تن در نمي داد. 
نماينده انگليس ضمن اينكه به حيثيت خواهي و 
بيگانگان  با  روابط  در  خان  تقي  ميرزا  حساسيت 
اشاره مي كند، مي گويد: "هيچ گاه حاضر نيست 
رفتار متكبرانه كسي را تحمل كند". حتي وقتي 
كه مورد بي مهري شاه واقع گشت و زمان عزلش 
فرا رسيد، حيثيت پرستي خود را از دست نداد. 
دارند، چرا  "اگر حقيقة مقصودي  نوشت:  به شاه 
اين  است  بديهي  فرمايند...  نمي  فرمايش  آشكار 
براي  و  نيست  و  نبوده  خدمات  اين  طالب  غالم 
خود سواي زحمت و تمام شدن عمر حاصلي نمي 
داند. تا هر طور دلخواه شماست؛ به خدا با كمال 

رضا طالب آنست".
دارالفنون

   انديشه امير در بناي دارالفنون از يک سرچشمه 
آموخته  مجموع  حاصل  بلكه  بود،  نگرفته  الهام 
هاي او بود. آكادمي و مدرسه هاي مختلف روسيه 
به  نماي جديد كه  بود؛ در كتاب جهان  را ديده 
شد،  تدوين  و  ترجمه  خودش  نظر  زير  و  ابتكار 
در  را  غربي  كشورهاي  همه  هاي  دارالعلم  شرح 
آمار شاگردان  با  و هنر  رشته هاي گوناگون علم 
دنياي  فرهنگي  بنيادهاي  از  و  بود؛  خوانده  آنها 

جديد خبر داشت.
بايد به    وجهه نظر امير را در ايجاد دارالفنون 
درجه  در  اينجا  در  امير  ذهن  بشناسيم.  درستي 
اول معطوف به دانش و فن جديد بود، و بعد به 
مطالعه  از  معني  اين  داشت.  توجه  نظامي  علوم 
تطبيقي برنامه درس هاي دارالفنون، و نامه هاي 
امير راجع به رشته تدريس استاداني كه استخدام 
شدند، روشن مي گردد. رشته هاي اصلي تعليمات 
دارالفنون بنحوي كه او در نظر گرفته بود عبارت 
بودند از: پياده نظام و فرماندهي، توپخانه، سواره 
معدن  كشي،  نقشه  رياضيات،  مهندسي،  نظام، 
داروسازي،  و  فرنگي  كيمياي  و  فيزيک  شناسي، 
طب و تشريح و جراحي، تاريخ و جغرافيا، و زبان 
پاره  و  داشت،  مدرسه هفت شعبه  هاي خارجي. 
اي مواد مزبور مشترک بود. در ضمن بايد دانسته 
تعليماتي  دستگاه  نظامي  فنون  براي  كه  شود 
جداگانه اي در خود تشكيالت لشكري تعبيه نهاد، 
و شعبه علوم جنگي دارالفنون مكمل آن به شمار 

مي رفت.
   سنگ بناي دارالفنون در اوائل 1266 در زمين 
از  واقع در شمال شرقي ارک سلطنتي كه پيش 
ميرزا  را  آن  نقشه  شد.  نهاده  بود  سربازخانه  آن 
رضاي مهندس كه از شاگرداني بود كه در زمان 
انگلستان رفته بود  به  عباس ميرزا براي تحصيل 
آن  دولت  معمارباشي  خان  محمدتقي  و  كشيد؛ 

بنائي  كار  به  ميرزا  بهرام  شاهزاده  و  ساخت.  را 
شرقي  قسمت  ساختمان  كرد.  مي  رسيدگي  آن 
دارالفنون تا اواخر 1267 به انجام رسيد و مورد 
استفاده قرار گرفت. بـقـيـه آن تا اوايــل سـال 
پنجاه  را  مدرسه  يافت. چهار طرف  پايان   1269
اطاق "منقش مذهب" هر كدام به طول و عرض 
بنا  ايوانهاي وسيع  آنها را  چهار ذرع ساخته جلو 
نمودند. در گوشه شمال شرقي تاالر تئاتر احداث 
شد. در پشت دارالفنون كارخانه شمع كافوري و 
آزمايشگاه فيزيک و شيمي و دواسازي برپا كردند. 
عالوه  به  گرديد،  آن  ضميمه  هم  اي  چاپخانه 
ورودي  در  ساختند.  اي  خانه  سفره  و  كتابخانه 
دارالفنون به طرف خيابان ارک "باب همايون" باز 
مي شد؛ در كنوني آن در خيابان ناصريه به سال 

1292 ساخته شد.
فرمان شاه بر عزل امير صادر شد

بركنار  شاه  پيشكاري  و  صدارت  از  نخست     
نظام همچنان در دست  امارت  گشت، ولي مقام 
محرم  هجدهم  چهارشنبه  در  شاه  پيام  ماند.  او 
به  هنگام  شب   )1851 نوامبر  )سيزدهم   1268
ميرزا تقي خان ابالغ گرديد، و دستخط عزل فردا 
رسيد.  امير  به  محرم(  نوزدهم  )پنجشنبه  صبح 
ميرزا  آنچه  اما  نرسيده؛  ما  به  خط  دست  عين 
احمد وقايع نگار آورده، درست و نزديک به اصل 
است؛ و مضمون آن در اسناد رسمي نيز منعكس 

مي باشد:
» چون صدارت عظمي و وزارت كبري زحمت 
دشوار  شما  بر  مشقت  اين  تحمل  و  دارد،  زياد 
است، شما را از آن كار معاف كرديم. بايد به كمال 
اطمينان مشغول امارت نظام باشيد. و يک قبضه 
شمشير و يک قطعه نشان كه عالمت رياست كل 
عساكر است، فرستاديم و به آن كار اقدام نمائيد؛ 
تا امر محاسبه و ساير امور را به ديگران از چاكران 

كه قابل باشند واگذاريم«.
توطئه کشتن ميرزا تقي خان اوج گرفت

عوامل  كردند.  محاصره  امير  دشمنان  را  شاه    
ميرزا  مهدعليا،  از:  بودند  عبارت  توطئه  اصلي 
آقاخان نوري، پسر دائيهاي شاه از جمله شيرخان 
سردار  و  قاجار،  طايفه  ايلخان  الملک  عين 
اين  شاه.  محمد  داماد  ايرواني  خان  محمدحسن 

كسان همدست بودند و با هم در كنكاش.
فرمان شاه بر اعدام امير صادر گشت

اند،  از قول ناصرالدين شاه آورده  بنابر آنچه     
ميرزا آقاخان نوري بود كه فرمان قتل را از شاه 
علي خان سپرد. مخبرالسلطنه  به حاج  و  گرفت 
مي نويسد: » از غالمحسين خان صاحب اختيار 
شنيدم كه ناصرالدين شاه گفته بوده است كه به 
قتل امير راضي نبودم. ميرزا آقاخان تدليس كرد 
و دستخط را از من گرفت. دستخط ديگر فرستادم 
كه ميرزا علي خان نرود، گفت رفته است و معاذير 

آورد«.
   روزگار تبعيد به چهل روز رسيد. جنايت بزرگ 
تاريخ روز جمعه هفدهم ربيع االول 1268 )دهم 
ژانويه 1852( در حمام فين كاشان صورت گرفت.

مدیرکل حفاظت از محيط زیست استان:
باتوجه به پیش بینی ها، انتظار آبگیری کامل تاالب جازموریان دور از انتظار نیست

و  خسارت ها  چه  اگر  سيل آسا  بارش های   
داشته  كرمان  جنوب  مردم  برای  دردسرهايی 
اما بركاتی هم به همراه خودش آورده از جمله 
بسيار  وضع  كه  جازموريان  تاالب  آبگيری 
زيست  محيط  مديركل  حاال  و  داشت  ناجوری 
استان می گويد حتی آبگيری كامل طی روزهای 

آتی دور از انتظار نيست.
مرز  در  جازموريان  تاالب  ايرنا  گزارش  به 

كه  كرمان  و  بلوچستان  و  سيستان  استان های 
بخش  علت خشكسالی  به  اخير  های  سال  طی 
اعظمی از آن خشک شده بود؛ اين تاالب ضمن 
اينكه تغذيه كننده منابع آبی مختلف در جنوب 
كانون  جمله  از  رود  می  شمار  به  كشور  شرق 
است  شده  قلمداد  نيز  ريزگرد  توليد  مهم  های 
كه آبگيری آن می تواند خبر بسيار خوبی برای 

همگان باشد.

مديركل حفاظت از محيط زيست استان كرمان 
با بيان اينكه در بارش های روزهای اخير افزون 
شده  آبگيری  جازموريان  تاالب  درصد   50 بر 
گفت: البته ورودی تاالب هنوز در حال آبگيری 
بعدی  روزهای  طی  درصد   50 عدد  لذا  است 
تغيير می كند، ضمن اينكه احتمال بارش هنوز 

در اين فصل وجود دارد.
ايرنا  خبرنگار  با  وگو  گفت  در  شاكری  مرجان 

تصريح كرد: لذا باتوجه به پيش بينی ها، انتظار 
انتظار  از  دور  جازموريان  تاالب  كامل  آبگيری 

نيست.
وی آخرين آبگيری خوب تاالب جازموريان را 
مربوط به سال 1398 اعالم و بيان كرد: در آن 
سال شاهد آبگيری 80 درصدی تاالب بوديم و 
اين در حالی بود كه سال گذشته تاالب آبگيری 
ثبت  زيادی در سال گذشته  و خشكسالی  نشد 

شد.
نقش  جازموريان  تاالب  اينكه  بيان  با  شاكری 
كرد:  تصريح  دارد  ريزگردها  توليد  در  مهمی 
بروز  كاهش  سبب  تاالب  سرسبزی  و  آبگيری 

ريزگردها نيز می شود.
مديركل حفاظت از محيط زيست استان كرمان 
گفت: سيالب اخير با وجود خسارت های مالی 

به لطف پروردگار خسارت جانی نداشته است.
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دانشمندان ایران و حل بحران آب

علت و انواع خشونت و پرخاشگری در زندگی

همیشه و حتی در بدترین شرایط، این دانشمندان 
بوده اند که معضل آب را حل کرده اند و عجب آنکه 
در بیشتر موارد سیاستمداران چاره ای نداشتند جز 

اینکه به این گروه اعتماد کنند.
مشکل کم آبی در ایران همیشه بوده اما حاال گویا 
کارد به استخوان رسیده و این معضل همانند کوه یخ 
از زیر آب بیرون آمده است. مسئوالن خواب و ناهشیار 
سالها است که به ندای دانشمندان و جغرافی دانان 
توجه نکرده و هر یک شعار دم را غنیمت شمار سر 
می دادند اما دیگر جایی برای تعلیق و تعویق زمین 
و زمان نیست. حاال اعتراضات گسترده کشاورزان و 
ساکنین شهر و روستا از اصفهان، خوزستان، سیستان 
ایران  بلوچستان و سایر مناطق خشک و کم آب  و 
به گوش می رسد؛ اعتراضاتی که هر چند مسالمت 
رسیدگی  آن  به  اگر  اما  است  و حق  منصفانه  آمیز، 

نشود می تواند تبدیل به یک بحران  بزرگ شود.
که  است  این  اینجا  در  عجیب  و  جالب  نکته 
مسئوالن ما آنطور که حافظ گفته " از سابقه نومید 
وجود  ایران  در  همیشه  آبی  کم  مشکل  شدند". 
ایران نشان می دهد که  داشته است. بررسی تاریخ 
این معضل از زمان مادها تا قاجار و بعد هم پهلوی 
همواره زمینه ساز درگیری های قبلیه ای، قومی و 
یا سرتاسری بوده است. با این حال، همیشه و حتی 
در بدترین شرایط، این دانشمندان بوده اند که این 
معضل را حل می کردند و عجب آنکه در بیشتر موارد 
سیاستمداران چاره ای نداشتند جز اینکه به این قوم 
اعتماد کنند و آنها نیز همیشه به این اعتماد پاسخ 

مثبت می دادند.
ایران  دانشمندان  های  خالقیت  بر  مروری 

باستان برای حل مشکل آب
اولین جرقه اصلی یک  یا قنات شاید  کشف کاریز 
دانشمند و مهندس گمنام ایرانی بوده است که سعی 

را حل کند. کانال کشی آب،  آبی  کرده مشکل کم 
الیه روبی رودخانه ها، اجرای طرح دقیق ساخت سد 
از  بندی آب کشاورزی همه و همه  و حتی سهمیه 
باستان  ایران  دانشمندان  های  خالقیت  و  ها  روش 
از زیر زمین  بودند که تالش کردند به نوعی آب را 
از  مانع  آن،  عادالنه  تقسیم  با  یا  و  آورده  سطح  به 

درگیری و اختالف و جنگ شوند.
دانشمندان تمدن اسالمی و معضل آب

اگر به تاریخ ایران بعد از اسالم نیز نگاهی بیندازیم 
متوجه می شویم که بیشتر دانشمندان بزرگی که به 
گاه  و  داشته  نشر  و  دربار و سالطین حشر  با  نوعی 
حتی وزیر شده اند، با معضل تقسیم آب یا کمبود آن  
مواجه بوده و با ارائه یک راه حل علمی و مهندسی 

مانع از بحران های سیاسی مختلف شده اند.
در  آب  کمبود  مساله  شاید  مشهور  نمونه  یک 
در  باشد.  بهایی  شیخ  دست  به  آن  حل  و  اصفهان 
زمان حضور او در اصفهان در دوره صفویه، کشاورزان 
مختلف که هر یک از یک تبار و قوم بودند بر سر آب 
زاینده رود و شاخه های آن و حقآبه دچار اختالف 
شده و چیزی نمانده بود که کل اصفهان دچار یک 
شورش بزرگ شود. شیخ بهایی به مساله ورود کرد و 
بعد از دعوت همه به آرامش از آنها خواست که حکم 
شود. مشهور است که حدود چند ماه روی این مساله 
تمرکز کرد و سرانجام  توانست این مساله را حل کند. 
این دانشمند در یک تقسیم بندی دقیق، آب زاینده 
رود را به 33 قسمت تقسیم کرد و حقآبه هایی برای 
کشاورزان و مردم تعیین کرد و بدین ترتیب ماجرای 

درگیری و شورش کشاورزان ختم به خیر شد.
درگیر  نیز  دیگری  دانشمندان  بهایی  شیخ  از  قبل 
این مساله بوده اند. غیاث الدین جمشید کاشانی در 
زمان  در  طوسی  نصیرالدین  خواجه  ایلخانان،  زمان 
ایلخانان، ابوریحان بیرونی در زمان غزنویان و ... هر 

حل  را  آن  و  بوده  مساله  این  درگیر  نوعی  به  یک 
کرده اند.

به جز این در حوزه نظری نیز بسیاری از دانشمندان 
حل  درباره  را  بسیاری  رساالت  مسلمان  و  ایرانی 
مشکل کمبود آب، حفر چاه و قنات، بیرون کشیدن 
عادالنه  تقسیم  و  کشی  کانال  زیرزمینی،  های  آب 

حقآبه و آبیاری زمین های کشاورزی نگاشته اند.
الفالحیه  کتاب  ماسویه،  بن  یوحّنا  ازمنه  کتاب 
الّنبطّیه ابن وحشیه، کتاب االنواء ابوالحسن قرطبی، 
دیوان الفالحه عبداهلل بن بصال، کتاب االخیار و االثار 
آثار  ترین  از جمله مهم   ... و  اهلل  الدین فضل  رشید 
علمی تمدن اسالمی در باب کشاورزی و آب بوده اند.
ابوبکر کرجی، بنیانگذار علم آب شناسی/ دانشمندی 

که فراموش شد
 شاید بزرگترین دانشمند مسلمان و ایرانی که در 
عصر تمدن اسالمی در باب آب و کشاورزی کار کرد 

یا  بنیانگذاران آب شناسی  از  یکی  را  او  توان  و می 
هیدرولوژی دانست، ابوبکر کرجی باشد. او که مدتی 
در بیت الحکمه بغداد درس می داده کتابی در باب 
آب شناسی و استخراج آب های زیرزمینی و تقسیم 
کشاورزی آن دارد به نام "انباط المیاء الخفیه". کرجی 
این کتاب را برای ابی غانم معروف بن محمد نوشته 
و در آن حاصل یافته  ها و تجربه  های شخصی خود 
و آنچه که پیشینیان درباره حفر قنات گفته و نوشته 
 اند را آورده است. این رساله با وجود اینکه به مسائل 
علمی پرداخته اما چندان مورد استفاده قرار نگرفته 
و در زمان خود به دست فراموشی سپرده شده است. 
علت این امر این بود که اوال حاکمان به یافته های 
او توجهی نکردند و ثانیا مقنیان و کشاورزان نیز نمی 
توانستند محاسبات ریاضی و کلمات و عبارات فنی 

او را بفهمند.
خود  انباط  کتاب  در  شگفتی  سخنان  که  کرجی 

که  کرده  نگاه  آب  مساله  به  دقیق  و چنان  نوشته 
گویی چند صد سال جلوتر از زمان خود می زیسته، 
محققان  و  دانشمندان  از  بسیاری  همانند  متاسفانه 
و کم  نگرفت  قرار  وقت  توجه حاکمان  مورد  کنونی 

کم رو به فراموشی گذاشت.
از  بازگشت  از  بعد  را  کتاب  این  کرجی  احتماال 
نگاشته  زیسته  می  در طبرستان  که  زمانی  و  بغداد 
او توسط  یافته های  این کتاب و سایر  اما متاسفانه 
و  گیرند  نمی  قرار  توجه  مورد  منطقه  آن  حاکمان 
سرانجام  حال،  این  با  شود.  می  افسردگی  دچار  او 
های  یافته  از  و  شناخته  را  گوهر  این  قد  غانم  ابی 
او )هرچند کم( استفاده می کند. خود او در مقدمه 
این کتاب نوشته است: چون به سرزمین عراق وارد 
شدم و مردم آن دیار را از کوچک و بزرگ دوستدار 
دانش دیدم، دریافتم که دانش و اهل دانش را بزرگ 
بودم  آنجا  در  که  مدتی  در  می شمارند،  محترم  و 
سرانجام  پرداختم.  هندسه  و  حساب  در  تصنیفی 
وقتی به سرزمین جبل ]طبرستان[ بازگشتم مطالبی 
که از اوضاع عراق تصنیف کرده بودم در جبل گم شد 
و ناپدید گشت. شعله اشتیاق تصنیف فرو نشست و 
طبع آماده به تألیف فرو افسرد تا آنکه خدا سرزمین 
الرئیس،  الوزیر،  موالنا  دیدار  به  را  آن  مردم  و  جبل 
ابوغانم معروف بن  النعم  المنصور ولی  السید االجل 

محمد یاری فرمود.
در دوره کنونی به نام و یاد کرجی توجه بیشتری 
جشنواره  پنجمین  در  مثال،  طور  به  کنند.  می 
سال  اواخر  در  که  ایران  آب  مدیریت  و  مهندسی 
1394 برگزارشد، از مقام این دانشمند تجلیل شد اما 
آنچه مهم است این است که یافته ها و رویکرد او به 
مساله آب هرگز جدی گرفته نشد. از این رو کسی به 
عمق کتاب او پی نبرد و در نتیجه، این بالی کنونی 

به سر ما آمد.

خواه  ما  که  است  موضوعی  پرخاشگری  و  خشونت 
آن  دچار  سخت  شرایط  برخی  در  است  ممکن  ناخواه 
شویم، اما آیا به این فکر کرده اید که ریشه این مشکل 

کجاست؟
خشونت به رفتاری می گویند که هدف آن صدمه زدن 
به خود و یا دیگران می باشد و ممکن است به صورت 
بدنی ، لفظی ،تجاوز به حقوق دیگران و... باشد اما علت 
خشونت و پرخاشگری در خانواده چیست و چه عواملی 
سبب بروز خشونت در خانواده می شود؟ با این بخش 
انواع خشونت و عوامل بروز خشونت  با  تا  همراه شوید 

آشنا شوید.
انواع خشونت

خشونت و پرخاشگری انواعی دارد که شامل : 
خشونت خودمحور

شامل  عمدی  خودآزاری  و  خودکشی  های  رفتار  به 
اعمالی نظیر خود زنی، خشونت خودمحور می گویند.

خشونت بین فردی
خشونت  مجموعه  زیر  دو  به  فردی  بین  خشونت 
خانوادگی و خشونت با شریک زندگی، خشونت اجتماعی 
) خشونت خارج از خانه ( خشونت بین فردی می گویند.  

خشونت جمعی
و  سیاسی  اجتماعی،  خشونت  به  جمعی  خشونت 

اقتصادی تقسیم می شود. 
خشونت خانگی

تحقیر،  کنترل،  ترساندن،  موجب  که  رفتارهایی  به 
تهدید،  اجبار،  ترور،  وحشت،  ایجاد  کردن،  منزوی 
سرزنش، صدمه، آسیب یا مجروح شدن فرد می شود؛ 

خشونت خانگی می گویند.
خشونت خانگی شامل موارد زیر است

استفاده جسمی که شامل کتک زدن، سیلی  • سوء 
گاز  گرفتن،  نیشگون  زدن،  چنگ  دادن،  هل  زدن، 
درمان  از  برخورداری  از  ممانعت   ، مو  گرفتن، کشیدن 
پزشکی یا مجبور کردن به مصرف الکل و یا مواد مخدر 

و... می شود.
• سوء استفاده عاطفی که شامل تضعیف توانایی های 
فردی، اسم گذاشتن یا آسیب زدن به روابط شخص با 

فرزندانش می شود.
• سوء استفاده اقتصادی که شامل ممانعت از دسترسی 
شخص به پول یا ممنوعیت حضور شخص در مدرسه یا 

کار،  ایجاد یا تالش برای ایجاد وابستگی مالی فردی با 
کنترل کامل منابع مالی می شود.

• سوء استفاده روانی که شامل تهدید به ایجاد آسیب 
فیزیکی در خود، همسر، کودک، یا خانواده یا دوستان؛ از 
بین بردن حیوانات خانگی و تخریب اموال و... می شود.

عوامل موثر بر بروز خشونت
می  عامل خشونت  و  زمینه  پیش  عواملی  فرد  هر  در 

شوند، عوامل از قبیل : 
 زمینه خانوادگی

یکی از عوامل بروز خشونت زمینه خانوادگی است که 
خشم های کنترل نشده ناشی از عوامل ارثی، ناراحتی 
های عاطفی، نداشتن الگوهای مناسب یا ترکیبی از همه 

اینهاست.
 عوامل روانپزشکی و روانشناختی

فشارهای روانی نیز سبب بروز خشونت و پرخاشگری 
می شود. بروز خشونت در میان شخصیت های پرخاشگر 
عامل  عنوان  به  نیز  است.خجالت  بیشتر  خودشیفته  و 
بسیاری  بروز  اصلی  عامل  مثابه  به  و  خشونت  محرکه 
از اشکال دیگر رفتار مطرح است. خشونت در موقعیت 
های ناشی از خجالت می تواند توسط وی صورت گیرد. 

عوامل اجتماعی
یکی دیگر از عواملی که سبب بروز خشونت می شود، 

های  تنش  و  روانی  فشارهای  مانند  اجتماعی  شرایط 
حاصل از آن یا بحران های اقتصادی- اجتماعی است. 

اقتصاد و ساختارهای اقتصادی
عامل اقتصادی که درحال حاضر از علل مهم خشونت 
و پرخاشگری در خانواده است. انتظارات زنان و مردان از 
اشتغال نقش شوهر به عنوان یک تأمین کننده، اهمیت 
از درآمد خانواده  و رضایت خاطر  موفقیت های شغلی 

می تواند بر بروز خشونت تاثیرگذار باشد.
همخوانی  درآمد  سطح  با  خانواده  توقعات  سطح  اگر 
نداشته باشد، اگر مرد خانواده کم درآمد باشد، اگر مرد 
شوهر  و  زن  میان  خشونت  میزان  باشد،  بیکار  خانواده 
ترین  مهم  و  نخستین  جزو  بیکاری  یابد.  می  افزایش 
آسیب های اجتماعی کشور است که خود عامل اصلی 

پرخاشگری محسوب می شود.
والدینی که برای تأمین مخارج خود بعضا در دو شیفت 
کار می کنند و هرگز نمی توانند آرام و خونسرد، مهربان 

و صمیمی باشند. 
آداب ورسوم و سنت ها

بروز  عوامل  از  دیگر  یکی  ها  سنت  و  ورسوم  آداب 
خشونت هستند. بسیاری از این سنت ها بر علیه خانم 
می  همسرش  مالک  را  خود  خانواده  مرد  و  هستند  ها 
داند. پیروی کورکورانه از این سنت ها و کمبود اطالعات 

و آموزش در نواحی بسیاری که چنین عملکردهایی در 
آنها حکمفرماست و عدم برخورد حکومت با این اعمال 
می  به خطر  را  کودکان  و  زنان  و سنتی سالمتی  رایج 

اندازد.
اختالفات فرهنگی و اجتماعی نسل ها

اختالفات فرهنگی و اجتماعی نسل ها بیش از گذشته 
نظام  و  نامشخص  طرفین  انتظارات  است؛  شده  تشدید 
اختالفات  است.  متمایز  فرزندان  با  والدین  هنجاری 
فرهنگی و اجتماعی نسل ها باعث می شود ، والدین و 
برتر  را  تفکرات فردی خود  اعتقادات و  فرزندان هریک 
تلقی کنند و این ضدیت با خشونت و پرخاشگری همراه 

شود. 
مشکالت نقش ها

دلیل  به  یکدیگر  نقش  از  خانواده  افراد  انتظار  امروزه 
عواملی مانند تحصیالت، گسترش ارتباطات، رسانه های 
طرفین  خانواده  در  اگر  است.  کرده  تغییر  و...  گروهی 
ناسازگاری  برآورده سازند،  را  انتظارات همدیگر  نتوانند 

پدید می آید.
انتظارات خود را  افراد در برابر این ناسازگاری ها یا 
مختلف  های  به شیوه  توسل  با  یا  کنند  سرکوب می 
در مورد برآورده ساختن انتظارات خود بر می آیند یا  
تا حدودی از انتظارات خود کاسته و به تفاهم دست 

می یابند و یا با زور و خشونت دیگری را مجبور به 
برآورده ساختن انتظارات خود می کنند. 

دعوای  و  خشونت  به  دادن  پایان  های  راه 
خانوادگی

خشم،  کنترل  در  ناتوانی  باال،  انتظارات  داشتن   .1
پیش کشیدن مشکالت قبلی، استرس شغلی و مالی، 
دعوای  گرفتن  باال  در  تواند  می  و...  نگرانی  خستگی، 
کردن  حل  برای  پس  باشند  داشته  نقش  خانوادگی 
به  و  کنید  پیدا  را  آن  بروز  عامل  خانوادگی،  دعوای 

احساسات خود توجه کنید. 
2. مهارت های مدیریت هیجان را یاد بگیرید و زمانی 
ها  ناراحتی  و  مشکالت  درباره  هستید،  عصبانی  که 

صحبت نکنید.
عمیق  عاطفی  پیوند  یک  خانواده  در  عالقه  ابراز   .3
کرده  درک  بهتر  را  دیگران  شرایط   ، کند  می  ایجاد 
و در صورت لزوم از خودگذشتگی بیشتری نسبت به 

یکدیگر نشان دهید. 
4. با بی اعتنایی به صحبت های هم یا پرخاشگری، 
فکر  به  پس  شوید  می  یکدیگر  بیشتر  تحریک  باعث 

بهبود روابط و تعامالت خودتان باشید. 
5. از سرزنش، تحقیر و سرکوفت زدن بپرهیزید.

و  باشید  توجه داشته  به حساسیت های یکدیگر   .6
دنبال سو استفاده از نقطه ضعف های هم نباشید. 

دیگر  ناراحتی  علت  و  کنید  صحبت  یکدیگر  با   .7
اعضای خانواده را جویا شوید.

8. همه اعضای خانواده باید نظر خود را بیان کنند 
پس به صحبت ها و ناراحتی های یکدیگر بدون پیش 

داوری و با دقت گوش دهید.
9. نظر خود را با حفظ آرامش و احترام بیان کنید.

10. بپذیرید که افراد مختلف دیدگاه های متفاوتی 
دارندو گاهی باید خودتان را تغییر دهید.

کمک  شما  به  زندگی  های  مهارت  یادگیری   .11
می کند تا رفتارهای مثبتی در زندگی نشان دهید و 
رویارویی بهتری با مسائل مختلف داشته  و بتوانید به 
فشارها و تنش های زندگی سازگاری بیشتری نشان 

دهید. 
درمانی  خانواده  جلسه  به  خود  روابط  بهبود  برای 

مراجعه کنید.

قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !
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جدال حساس دو همسایه و فرصت صدرنشینی

ترس؛ایمنیبدنرادرمقابلابتالبهکروناکاهشمیدهد

تیم فوتبال صنعت مس کرمان که روند بسیار 
فوتبال  اول  دسته  لیگ  رقابت های  در  را  خوبی 
کشور طی کرده و با اختالف یک امتیاز نسبت به 
ملوان صدر نشین در جایگاه دوم جدول رده بندی 
قرار دارد،در هفته چهاردهم لیگ و در ورزشگاه 
و شش  دیداری حساس  در  کرمان  باهنر  شهید 

امتیازی به مصاف استقالل خوزستان می رود.

ساعت  از  حالی  در  حسینخانی  فرزاد  شاگردان 
ماه  دی  ودوم  چهارشنبه،بیست  روز  ۱۴عصر 
جاری،میزبان تیم رده سومی استقالل خوزستان 
هستند که شاگردان سهراب بختیاری زاده نیز بر 
خالف دیدارهای ابتدایی فصل در هفته های اخیر 
نتایج بسیار درخشانی کسب کرده و با ۲۵امتیازو 
بر  به مس رده دومی  امتیاز نسبت  اختالف یک 
و  اند  زده  تکیه  بندی  رده  جدول  سوم  جایگاه 
آنان  همسایگی  و  تیم  دو  امتیازات  اندک  فاصله 
در جدول رده بندی بر حساسیت های این دیدار 

افزوده است.
فرزاد  شاگردان  جدال  های  حساسیت  دیگر  از 
و سهراب،شکست ناپذیری ستارگان فوتبال کویر 

تاکنون هیچ  باهنر هست که  در ورزشگاه شهید 
تیمی موفق نشده تا رکورد شکست ناپذیری آنان 
را بشکند و با سه امتیاز کرمان را ترک کند و تنها 
ماشین  و  گهر  مالثانی،آرمان  استقالل  های  تیم 
سازی تبریز موفق به کسب تساوی و دشت یک 
تنها  ،هر چند  اند  با مس شده  در مصاف  امتیاز 
شکست خارج از خانه مس هم در هفته سوم و با 
اختالف یک گل در برابر سایپای کرج رقم خورد و 
این موفقیت ها،کار را برای سهراب بختیاری زاده 

و شاگردانش دشوار تر می کند.
فرزاد  آیا  که  دید  و  ماند  منتظر  باید  اکنون 
حسینخانی و شاگردانش همچنان روند شکست 
ناپذیری خود در بازی های خانگی را حفظ می 

بار  یک  خوزستان  استقالل  که  این  یا  و  کنند 
دیگر همچون دیدار پلی آف در چهار فصل قبل 
که با پیروزی خود  به مربی گری عبد اهلل ویسی 
به  از صعود مس  مانع  برابر شاگردان وینگو  ودر 
مس  هوادارن  و  ها  کرمانی  شد،کام  برتر  لیگ 
یا همچنان ورزشگاه  تلخ خواهد کرد  را  آسیایی 
شهید باهنر برای فرزاد حسینخانی و شاگردانش 
را خواهد داشت و شکست  ها  قلعه عقاب  حکم 

ناپذیری مس پابرجا خواهد ماند!؟
دیدار،می  این  در  تیم  دو  از  کدام  هر  پیروزی 
بندر  ملوان  احتمالی  شکست  صورت  در  تواند 
انزلی در برابر استقالل مالثانی،حکم صدر نشینی 

آنان در جدول رده بندی را امضا کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
به  ابتال  به  بهشتی گفت: ترس و اضطراب نسبت 
به  را  افراد  بدن  ایمنی  کرونا،  جمله  از  بیماری ها 
شدت  به  را  آنها  ابتالی  احتمال  و  کاهش  شدت 

افزایش می دهد.
دکتر مصطفی حمدیه  در گفت و گویی با بیان 
فوبیا،  دارای  و  وسواسی  افراد مضطرب،  در  اینکه 
این ترس و نگرانی خیلی بیشتر دیده می شود، به 
مردم توصیه کرد که افکار اضطرابی را از خود دور 
کنند و به خود تلقین نکنند که حتما به بیماری 
مبتال می شوند؛ چرا که ترس از کرونا، ایمنی بدن 
را پائین می آورد و احتمال آسیب پذیری و ابتال 

را افزایش می دهد. 
این روانپزشک در پاسخ به این سوال که آیا ابتال 
را  روانی  و  عصبی  های  بیماری  ریسک  کرونا  به 
تواند  می  کرونا  به  ابتال  گفت:  دهد،  می  افزایش 
افزایش دهد  را  روانی  بیماری های  به  ابتال  خطر 
و استرس و اضطراب را در افرادی که دارای این 

اختالالت هستند، بیشتر کند.
حمدیه، استرس را عامل بسیار مهم تهدیدکننده 
افزود:  و  دانست  کرونا  به  مبتال  بیماران  سالمت 
دارای  که  افرادی  شود  می  سبب  بیماری  این 
سابقه خانوادگی و فردی بیماری های روانپزشکی 
هستند، شدت این بیماری در آنها بیشتر شده و 
آنان  سندرم های جدی افسردگی و اضطراب در 

تشدید شود. 
که  کرونا  به  مبتالیان  از  برخی  کرد:  اظهار  وی 
سابقه بیماری اعصاب دارند، پس از ابتال به کرونا، 
عالئم قبلی آنها به شدت عود می کند و نیازمند 

درمان های پزشکی می شوند.
دوران  در  عصبی  عارضه  مهمترین  حمدیه، 
پاندمی کرونا را شامل افسردگی، اضطراب، فوبیا و 
وسواس اعالم کرد و گفت: معموال افراد بهبودیافته 
از بیماری کرونا احساس خستگی مزمن، اضطراب 
افراد،  این  که  صورتی  در  دارند.  را  افسردگی  و 
دارای سابقه بیماری روانپزشکی هم داشته باشند، 
این حالت ها شدیدتر بروز پیدا می کند و می تواند 

به یک بیماری جدی تبدیل شود.
برای  که  سوال  این  به  پاسخ  در  روانپزشک  این 
پاندمی کرونا چه  در  زنان  و  روان مردان  سالمت 
باید کرد و چه توصیه هایی به آنان دارید، گفت: 
های  بیماری  زمینه  که  افرادی  شود  می  توصیه 
عصبی روانی دارند، در دوران پاندمی کرونا خیلی 
بیشتر مراقب خود باشند و حتما واکسیناسیون را 

انجام دهند.
وی به افرادی که دارای اضطراب، وسواس و فوبیا 
هستند توصیه کرد که حتی االمکان آرامش خود 
بهداشتی،  اصول  رعایت  ضمن  و  کنند  حفظ  را 
حتما واکسیناسیون را به صورت کامل انجام دهند. 
قبیل  از  عالئمی  افراد  این  اگر  گفت:  حمدیه 

ضعف  احساس  و  خوابی  بی  افسردگی،  اضطراب، 
می  توصیه  آنها  به  کنند،  می  تجربه  را  ناتوانی  و 
یا  روانپزشک  به  کرونا  از  بهبودی  از  بعد  شود 
کارشناسان بهداشت روان مراجعه کنند و در این 
زمینه مشورت و توصیه های الزم را بگیرند. گاهی 
استفاده از دارو نیاز است و گاهی درمان به صورت 

روان درمانی خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که بیماران اعصاب و 
روان چگونه از اضطراب کرونا رها می شوند، گفت: 
افرادی که زمینه بیماری های اعصاب و روان دارند 
بوده  روانپزشک  درمان  و  معالجه  تحت  قبال  یا 
روان  درمان  تحت  یا  کردند  می  استفاده  دارو  و 

درمانی هستند، ممکن است مواردی مانند ترس از 
کرونا و فوبیا کرونا را داشته باشند.

بیماری  به  مبتال  که  کسانی  کرد:  بیان  حمدیه 
درمان  تحت  دیگر  طرف  از  و  بودند  کرونا 
روانپزشکی هستند، بیشتر از بقیه افراد باید مراقب 
باشند. تلقین منفی را از خود دور کنند و از شعله 
ور شدن اضطراب در خودشان جلوگیری کنند و 
اگر نمی توانند ذهن شان را کنترل کنند و حالت 
مشورت  خود  معالج  پزشک  با  حتما  دارند  ترس 

کنند. 
داروی  دز  افراد  این  باشد  الزم  شاید  افزود:  وی 
ضد افسردگی و ضد اضطراب خود را افزایش داده 

شود و حتما توصیه های بهداشت روانی را طبق 
نظر همکاران روانپزشک انجام دهند. 

وسواس  حالت  افراد  این  در  داد:  ادامه  حمدیه 
به  ما  نکند  کنند،  می  فکر  همواره  که  ای  گونه 
کرونا مبتال شویم، در آنها دیده می شود. اگر این 
دنبال  خود  ذهن  در  جدی  صورت  به  را  مسائل 
می کنند، باعث ایجاد اضطراب و مستعد افسرگی 
خواهند بود. این موضوع روی زمینه های ایمنی 
اثر می گذارد، فاکتورهای ایمنی را تغییر می دهد 

و زمینه های ابتال را فراهم می کند. 
سال  ماه  اسفند  در  ای  کنگره  برگزاری  از  وی 
جاری تحت عنوان ششمین کنگره سالمت مردان 
خبر داد و گفت: به طور کامل و جدی در مورد 
و  وسواس  کرونا،  و  اضطراب  کرونا،  و  افسردگی 
و  پرخاشگری  و  کرونا  و  اختالالت جنسی  کرونا، 
رفتارهای غیرمعمول اجتماعی در کرونا با حضور 
اساتید دیگر به بحث و تبادل نظر خواهیم پرداخت. 
موضوع  با  مردان  سالمت  کنگره  ششمین 
"سالمت مردان در دوران پساکرونا" با محورهای 
"سالمت روان" و "تروما و حوادث" مقارن با هفته 
سالمت مردان از ۳ تا  ۶ اسفند ۱۴۰۰ به همت 
مرکز تحقیقات سالمت مردان و بهداشت باروری 
می  برگزار  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه 

شود.

گزارش »کرمان امروز« از شاخص اهدای عضو در کرمان و لزوم گسترش این فرهنگ توسط نهادهای فرهنگی؛

لزوم توجه ویژه به فرهنگ جان بخشیدن

حوزه  تمام  بر  کرونا  شیوع  اخیر  سال  دو  طی 
تاثیر  های سالمت به خصوص حوزه پیوند عضو 
گذشته  سال  در  که  ای  گونه  به  است   گذاشته 
شاخص اهدای عضو در کرمان 9 و پنج پله پایین 
حالی  در  این  شد.  اعالم  کشوری  متوسط  از  تر 
است که  سالیانه ده ها نفر در کرمان ممکن است  
از سویی دیگر روزانه  و  دچار مرگ مغزی شوند 
نیز چندین نفر از لیست پیوند به دلیل نرسیدن 
که  بدهند  دست  از  را  خود  جان  پیوندی  عضو 
عضو،  اهدای  برای  سازی  فرهنگ   با  است  الزم 
در انجام این اقدام نیک و خیر خواهانه و تصمیم 
برای خانواده ها کمک کرد. در  تر  گیری راحت 
ادامه   در  که   شده  تهیه  گزارشی  زمینه  همین 

قابل مطالعه است.
اهدای عضو، دادن فرصتی برای حیاتی دوباره و 
امید به فردای بیمارانی است که شمع وجودشان 
رو به خاموشی است و بخشش عضو می تواند آنها 

اهدای عضو  واقع  وارد زندگی دوباره کند، در  را 
ماندگار  برای همیشه  تردید  بدون  افراد  نجات  و 

است و تمرینی زیبا  برای بخشندگی است.
روزانه هفت تا ۱۰ نفر در کشور به دلیل نرسیدن 
عضو پیوندی فوت می کنند این در حالی است 
که تنها از عضوهای یک چهارم افراد مرگ مغزی 
تعداد  از  واقع  در  شود،  می  استفاده  کشور  در 
در کشور مرگ مغزی می شوند سه  افرادی که 
چهارم آنها فوت می کنند و تنها یک چهارم برای 

اهدای اعضا مورد استفاده قرار می گیرند.
عضو  اهدای  تعداد  شامل  عضو  اهدای  شاخص 
در یک میلیون نفر جمعیت است که این نرخ در 
کشورمان تا پایان سال گذشته ۱۴ بود. این رقم 
در کشور اسپانیا به عنوان پیشتاز اهدای عضو در 

جهان ۴۶ است.
متاسفانه شاخص اهدای عضو در استان کرمان 
است که  متوسط کشوری  از  تر  پایین  و   9 عدد 
البته شیوع بیماری کرونا بر کاهش این شاخص 
در کرمان بی تاثیر نبوده است. اما بد نیست  بدانیم 
در همین دوران کرونایی، شهرستان رفسنجان با 
اعزام 9 مورد مرگ مغزی جهت پیوند، رتبه دوم 
داشته  اهدای عضو  افزایش شاخص  در  را  کشور 

است.
در استان کرمان نیز به رغم تالش های صورت 
عضو  اهدای  اولین  از  که  سالی   ۱۵ طی  گرفته 
در استان صورت گرفته است اما آنگونه که باید 

این فرهنگ در بین مردم نهادینه نشده و هنوز 
خانواده های افراد مرگ مغزی شده  به دفن این 
اعضا در زیر خاک راضی تر هستند تا اهدای آن و 

نجات جان انسان های نیازمند.

با  نا آشنا بودن عموم مردم  این میان  البته در 
این مفهوم که "امکان زنده شدن و برگشت فرد 
 " با  آن  تمیز  و  ندارد"  وجود  شده  مغزی  مرگ 
کما" و فرهنگ سازی نادرست و پایین این امر در 

جامعه، باعث شده تا خانواده های این افراد به 
اهدای عضو رضایت ندهند.

رایج  و  خاص  اعتقادات  کارشناسان،  اعتقاد  به 
جسم  شدن  تکه  تکه  نظیر  ها  خانواده  بین  در 
فرد مرگ مغزی برای بیرون آوردن اعضا و عدم 
پذیرش از طرف خانواده و نزدیکان افراد متوفی، 
گسترش این فرهنگ خداپسندانه و خیر را مشکل 
کرده است. این در حالی است که مرگ سرنوشتی 
محتوم برای تمامی بندگان خداوند است و هیچ 
کس را گریزی از این سرنوشت نخواهد بود و چه 
خوب است که انسان با مرگ خود، حیاتی دوباره 
پیوندی  نیازمند عضوی  انسان های دیگر که  به 

هستند، هدیه دهد.
از این رو، گسترش فرهنگ اهدای عضو نیازمند 
در  رفتار  به  فرهنگ  آن  تا  است  سازی  فرهنگ 
جامعه تبدیل شود تا خانواده هایی که در شرایط 
اهدای  به  رضایت  برای  گیری  تصمیم  حساس 
به  نسبت  تر  راحت  هستند  عزیزشان  اعضای 
آن  راهکارهای  این  از  یکی  که  کنند  اقدام  آن 
به شیوه  و  ها  رسانه  در  مساله  این  به  پرداختن 
هایی است که آگاهی های افراد را در زمینه مرگ 
مغزی، کما و تفاوت های آن دو با هم باال ببرد 
و به طور قطع برای رسیدن به نتایج مطلوب در 
برنامه هایی که  با موضوع اهدای عضو ساخته می 
شوند باید از پزشکان و کارشناسان مجرب در این 

حوزه استفاده شود. 

پیوند  حوزه  به خصوص  سالمت  حوزه های  تمام  بر  کرونا  شیوع  اخیر  سال  دو  در   
عضو تاثیر گذاشته است به گونه ای که در سال گذشته شاخص اهدای عضو در کرمان 
عدد 9بوده است که این یعنی پنج پله پایین تر از متوسط کشوری. این آمار در حالی 
است که سالیانه ده ها نفر در کرمان ممکن است دچار مرگ مغزی شوند و از سویی 
جان  پیوندی  عضو  نرسیدن  دلیل  به  پیوند  لیست  در  نیز  نفر  چندین  روزانه  دیگر 
انجام  در  عضو  اهدای  برای  فرهنگ سازی  با  است  الزم  که  بدهند  دست  از  را  خود 
و... کرد  خانواده ها کمک  برای  راحت تر  تصمیم گیری  و  خیرخواهانه  و  نیک  اقدام  این 

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

به قلم 
امید سالجقه
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حضرت آیت اهلل خامنه ای :

مذاکره، صحبت و تعامل با دشمن در مقطعی به معنای تسلیم شدن نیست
رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مردم قم خطاب 
به دولت بر لزوم عمل به وعده ها و ایجاد سازوکار استفاده از 

نظرات و مشارکت های مردمی تأکید کردند.
معظم  رهبر  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت  ایسنا،  گزارش  به 
قشرهای  از  جمعی  با  تصویری  دیدار  در  اسالمی  انقالب 
مختلف مردم قم، قیام تاریخی ۱۹ دی ۱۳۵۶ قم را نشان 
با  همراه  دینی  »غیرت  و  دینی«  اعتقاد  »عمق  دهنده 
عقالنیت« خواندند و با اشاره به کینه عمیق امریکا به نظام 
برخاسته از اعتقادات ملت ایران گفتند: باید با درک وظیفه 
کنونی، با امید و وحدت و قدرت به سمت چشم انداز روشِن 
با  باید  نیز  این مسیر مسئوالن  آینده حرکت کنیم که در 
را  ابعاد مردمی، تالش های مشهود خود  تقویت و تکمیل 

برای حل مشکالت گسترش دهند.
انقالب حادثه ۱۹ دی ۱۳۵۶ را منشأ ایجاد حرکتی  رهبر 
سلسله وار در شهرهای مختلف و در نهایت پیروزی انقالب 
و  قوی  مضامین  که  حوادث  اینگونه  افزودند:  و  خواندند 
نباید در غبار  آینده دارند،  برای نسل های  بزرگی  پیام های 

فراموشی، کمرنگ شوند.
ایشان افزودند: حادثه ۱۹دی و دنباله های سیاسی- اجتماعی 
آن، نشان دهنده عمق اعتقادات دینی مردم بود زیرا اگر امام 
به عنوان یک مرجع تقلید و عالِم دینی در مرکزیت آن نبود، 
هیچ شخص و جریان دیگری نمی توانست ملت را شهر به 
با  شهر به خروش و قیام وادارد. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
اشاره به محوریت علمای دینی شجاع و سیاست شناس در 
اغلب حوادث تاریخی و اجتماعِی ۱۵۰ سال اخیر ایران از 
جمله قضیه تنباکو، نهضت مشروطه، حادثه گوهرشاد، قیام 
۳۰ تیر و قیام ۱۵ خرداد گفتند: عناصر با نفوذ ممکن است 
شماری از مردم را به حرکت درآورند اما به موج درآوردن 
اقیانوس عظیم ملت در مقابل استعمار و استکبار و دنباله های 
آنها، فقط کار عالِم و مرجع دینی است و از همین جا می توان 
راز دشمنی عمیق مستکبران را با دین، علمای دینی، علمای 

سیاسی، فقه سیاسی و اسالم سیاسی درک کرد.
ایشان با اشاره به کسانی که شعار »مرگ بر امریکا« را علت 
می دانند،  اسالمی  جمهوری  با  استکبار  همیشگی  خصومت 
افزودند: امریکا از بُن دندان با نظام اسالمی دشمن است زیرا 
ملت  دینی  اعتقادات  مظهر  و  دین  از  برخاسته  را  نظام  این 

می داند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، غیرت دینی را از دیگر عوامل قیام 
۱۹ دی برشمردند و گفتند: برخی تالش و تبلیغ می کنند 
که غیرت دینی را »بی منطقی و خشونت« بنامند اما حقیقت 
این است که غیرت دینی همراه با عقالنیت و برخاسته از 
عقالنیت  از  مظهری  و  شعبه  نیز  بصیرت  و  است  بصیرت 

است ضمن اینکه در عمل نیز در اغلب موارد، غیرت دینی با 
عقالنیت همراه بوده است.

ایشان امام خمینی)رض( را مظهر کامل غیرت دینِی همراه 
با عقالنیت و خردمندی دانستند و افزودند: شاگرد شایسته 
امام، آیت اهلل مصباح نیز، هم در غیرت دینی در اوج بود و هم 

در عقالنیت یک فیلسوف به معنی واقعی کلمه بود.
مقاله موهن  برای چاپ  رژیم طاغوت  انقالب تصمیم  رهبر 
درباره امام در یکی از روزنامه ها را تصمیمی براساس محاسبه 
و نقشه خواندند و گفتند: طاغوت با درک نفوذ روزافزون امام 
در مردم، می خواست جایگاهِ انگیزه بخش و انرژی بخش ایشان 
را تنّزل دهد و مرکزیت نهضت را از بین ببرد و اگر مشت 
محکم مردم قم در ۱۹ دی ۵۶ به سینه طاغوت نمی خورد، 
رهبر  می داد.  ادامه  مختلف  شکل های  در  را  حرکت  این 
انقالب با اشاره به پشت گرمی طاغوت به حمایت واشنگتن 
و سخنان کارتر رئیس جمهوِر وقِت امریکا در ۱۰ دی ۵۶ در 
تهران افزودند: کارتر براساس محاسبات غلط امریکایی ها که 
همچنان ادامه دارد، ایراِن پهلوی را »جزیره ثبات« نامید اما 
قیام مردم قم و سلسله قیام های بعد از آن، به گونه ای نقشه 
محاسباتی رژیم و امریکا را بر هم زد که کارتر مجبور شد 
سال ۵۷، ژنرالی به نام هایزر را به ایران بفرستد تا با کشتار، 
کودتا یا هر روش دیگر، نهضت اسالمی ملت ایران را سرکوب 
کند که به فضل الهی ناکام ماند. حضرت آیت اهلل خامنه ای به 
شهادت رساندن سردار سلیمانی را نمونه دیگری از استمرار 
تروریستها  افزودند:  و  دانستند  امریکایی  ها  غلط  محاسبات 
می خواستند حاج قاسم را به عنوان نماد حرکت عظیمی که 
نماینده اش بود از بین ببرند، اما حرکت عظیم و ابراز ارادت و 
محبت عمومی ملت ایران و مردم کشورهای دیگر در دومین 
ناشی  به عنوان یک حرکت عظیم  سالگرد شهادت سردار، 
محاسباتی  دستگاه  که  داد  نشان  خداوند،  قدرت  دست  از 

امریکایی ها حقاً و انصافاً معیوب و خراب است.
رهبر انقالب با اشاره به گذشت ۴۳ سال از روزهای پر شکوه 
پیروزی انقالب و برپایی نظام مردم ساالری دینی، وظیفه یک 
ملِت زنده را عبرت گرفتن از گذشته، شناخت وظایف کنونی، 
و تعیین چشم انداز و گام های استوار برای حرکت پر قدرت 
به سمت آن چشم انداز دانستند و افزودند: این وظیفه دانی 
و آینده شناسی موجب کامیابی و پیروزی نهایی یعنی حیات 
طیبه ملت ایران و تأمین دین، دنیا و رفاه روحی و جسمی 

برای ملت خواهد شد.
جوانان  عمل  و  فکر  گسترش  از  خرسندی  ابراز  با  ایشان 
اظهار  برخی  گفتند:  در سراسر کشور،  و حزب اللهی  مؤمن 
و  باطن  و  نیست  ملت  گویای حقیقت  ها  و گزارش  نظرها 
تشییع  مسائلی همچون  در  باید  را  مردم  واقعی  احساسات 

شهید سلیمانی درک کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه چند تذکر مهم خطاب به 
مردم و مسئوالن برای حفظ نشاط و حرکت رو به پیشرفت 
انقالب اسالمی بیان کردند. ایشان »غیرت دینی« را عامل 
نجات کشور در بزنگاههای مختلف و تبدیل کردن تهدیدها 
به فرصت خواندند و افزودند: غیرت دینی را حفظ کنید زیرا 
این غیرت دینی مردم بود که کشور را در دفاع مقدس -یعنی 
آن جنگ بین المللی که آمریکا، شوروی، ناتو و ارتجاِع آن روز 
برای به زانو در آوردن انقالب به راه انداخته بودند- پیروز کرد. 
رهبر انقالب، تشییع تاریخی شهید سلیمانی را نمونه دیگری 
آن  در  گفتند:  و  دانستند  مردم  فرصت ساز  غیرِت  فوراِن  از 
مراسم، ملت ایران بار دیگر وحدت و هویت دینی و انقالبی 
خود را عیان کرد و اگر آن پیکر مقدس به سوریه، لبنان و 
استقبال  و عراق مورد  ایران  نیز می رفت، همانند  پاکستان 

عظیم ملت های مسلمان قرار می گرفت.
دینی  تجلّی غیرت  از  را مصداق دیگری  ایشان ۹ دی ۸۸ 
مردم خواندند و خاطرنشان کردند: در آن حادثه نیز غیرت 
دینی مردم آثار سوء تهدیدها را از بین برد و آنها را به فرصت 
تبدیل کرد، بنابراین باید گویندگان، نویسندگان و صاحبان 
نفوذ تالش کنند تا غیرت دینی مردم محفوظ بماند. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای »حساسیت زدایی از اصول و مبانی انقالب 
به وسیله تبلیغات وسیع در فضای مجازی و رسانه های بیگانه 
و برجسته سازی سخنان افراد کم مایه و پر ادعا« را از دیگر 
برنامه های دشمنان دانستند و گفتند: اصول انقالب از جمله 
دینی«،  هندسه  اساس  بر  جامعه  و  حکومت  »شکل گیری 
تضعیف  نباید  بی عدالتی«  و  فساد  با  و»مبارزه  »استقالل« 

شوند.
برابر  در  نشدن  »تسلیم  افزودند:  زمینه  همین  در  ایشان 
دشمن مستکبر و زورگو« نیز جزو اصول انقالب است و اینکه 
در مقطعی با دشمن مذاکره، صحبت و تعامل شود به معنای 
تسلیم شدن در مقابل آن نیست، همچنانکه تا کنون تسلیم 

نشده و از این پس نیز نخواهیم شد.
از  را بخشی  انقالب  از اصول  انقالب، حساسیت زدایی  رهبر 
جنگ نرم وسیع و متنوع علیه ملت دانستند و با دعوت از 
اهل فکر و قلم و صاحبان فعالیت های اجتماعی و مجازی 
برای مقابله با این نقشه، افزودند: این تصور که اصول انقالب 
برای مردم و آینده سودمند نیست خالف واقع و بی انصافی 

محض است.
ایشان با تأکید بر اینکه پایبندی به اصول انقالب از مهمترین 
ابزارهای پیشرفت کشور است، خاطرنشان کردند: در طول 
و حرکت کرده ایم، محصول  پیشرفت  این ۴۳ سال هر جا 
روحیه و مجاهدت افراد مؤمن و انقالبی بوده و هر جا کار 
زمین مانده، پای فرصت طلبی، فساد، اشرافی گری و نگاههای 

غیرانقالبی در میان است.
به  را  همگان  دیگر،  تذکری  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
تأکید کردند:  انسجام ملی« فراخواندند و  »حفظ وحدت و 
می ایستند،  انقالب  مقابل  در  که  بعضی  خصوص  در  البته 
انقالب چاره ای جز ایستادگی ندارد اما نباید »اختالف نظر 
و سلیقه« به جبهه گیری در مقابل یکدیگر، تضعیف امید و 
مخدوش شدن انسجام عمومی منجر شود. ایشان با اشاره به 
تخصص برخی دشمنان انقالب در سیاست »تفرقه بینداز و 
حکومت کن« و تالش آنها برای ایجاد اختالفهای مذهبی و 

این  نباید اجازه داد  افزودند:  درگیر کردن شیعه و سّنی، 
مسائل در کشور اتفاق بیفتد و اوج بگیرد، همچنانکه قرن ها 
است شیعه و سّنی در کشور در کنار یکدیگر و بدون درگیری 
اختالفها  برای  نباید  بنابراین  کرده اند،  زندگی  اختالف  و 
نیامده  به وجود  نیز  خوشبختانه  که  بیاید  به وجود  بهانه ای 

است.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: حاال یک کسی حرف غلطی 
می زند و یک نفر هم احساس تکلیف می کند اما این مسائل 

را نباید ادامه داد و همه باید انسجام عمومی را حفظ کنند.
ایران را مظهر اسالم و حاکمیت  ایشان، جمهوری اسالمی 
تعصب  و  عالقه  اظهار  به  اشاره  با  و  خواندند  اسالمی  امت 
اهل سنت در کشورهای مختلف به جمهوری اسالمی، گفتند: 
در کشورهای  سلیمانی  از شهید  تجلیل  عظیم  مراسم های 
امت  پشتیبانی  و  تعصب  و  عالقه  این  از  نمونه ای  اسالمی 
آفریقا  غرب  تا  آسیا  شرق  از  اسالمی  جمهوری  از  اسالمی 

است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در توصیه بعدی با تأکید بر لزوم 
تقویت امید به آینده، گفتند: جواِن امیدوار، بهتر کار و تالش 
و تحقیق می کند البته تقویت امید فقط با حرف زدن نیست 
و مسئوالن باید با کار و تالش خود که امروز بحمداهلل به آن 

مشغول هستند، دل جوانان را از امید لبریز کنند.
ایشان با اشاره به مکتوم ماندن موفقیتهای جمهوری اسالمی 
در عرصه های گوناگون، افزودند: با وجود مشکالت اقتصادی و 
معیشتی بخصوص برای طبقات ضعیف و مشکالتی همچون 
اسالمی دستاوردهای  مالیاتی، جمهوری  و  بانکی  مشکالت 
و  مردم  برای  باید  که  داشته  مختلف  بخش های  در  مهمی 
کسانی که فقط با بیان مشکالت از این موفقیتها غافل هستند، 
بیان شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تحسین گرایش مردمی 
و محسوس دولت، تقویت و تکمیل این حرکت را ضروری 
خواندند و افزودند: باید به وعده ها نیز در موِعد خود عمل کرد 
و اگر به هر دلیلی اجرای وعده ممکن نشد، صریح و صادقانه 

برای مردم توضیح داد.
و  دیدگاهها  از  استفاده  برای  سازوکاری  ایجاد  ایشان 
و  مردم  و  متخصصان  صاحبنظران،  پیشنهادی  شیوه های 
در  را  مردمی  مشارکت های  از  استفاده  چگونگی  بررسی 
اقدامات دولت الزم دانستند و به دولتمردان توصیه کردند 
از ظرفیت های مردمی برای نظارت عمومی بر مسائلی نظیر 

فساد و ویژه خواری نیز استفاده کنند.
رهبر انقالب در پایان سخنانشان تأکید کردند: مسئوالن با 
همه وجود برای مردم کار کنند و با نیت خالص، کار و تالِش 
محسوِس فعلی را گسترش دهند تا خداوند این تالش ها را 

هرچه بیشتر پُر برکت گرداند.

  در گفت وگو با مدیرشعب بانک پارسیان در استان کرمان تشریح شد؛

گام بلند بانک پارسیان برای محرومیت زدایی 

 از اعطای تسهیالت به بخش های مولد تا کمک به معیشت و اشتغال روستایی

در حال حاضر اقتصاد در شرایط ویژه ای به سر می برد. فشارهای ناشی از تحریم های 
یک دهه گذشته و رکود حاصل از شرایط کرونایی موجب شده که اقتصاد کشور 
در وضعیتی قرار گیرد که تقریباً در ۱۰ سال گذشته هیچ گاه آن را تجربه نکرده 
است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که گذر از این شرایط بحرانی تنها با رشد 
اقتصادی، رفاه اجتماعی و البته ثبات محقق می شود. این ها ۳ ضلع مثلث بازسازی 
اقتصاد ایران است که بانک پارسیان در راستای رسیدن به هرکدام از آن ها در طول 
سال های گذشته تالش زیادی کرده است. جالب است که بدانید طی دو سال گذشته 
تاکنون ۱۵،2۹۳ میلیارد ریال تسهیالت برای کمک به رونق و توسعه استان کرمان از 

سوی بانک پارسیان پرداخت شده است.
علی بلوردی می گوید؛ بانک پارسیان در طول سال های گذشته از هیچ حمایتی برای 
داشتن ایرانی آباد دریغ نکرده است. از پرداخت وام به کسب وکارهای متضرر از کرونا و 
ایجاد رونق در مناطق محروم و توسعه کارآفرینی گرفته تا تأمین مالی پروژه های کالن 
اقتصادی و طرح های ملی و زیربنایی، توسعه صادرات و توانمندسازی صنایع داخلی، 
این تنها بخشی از اقدامات انجام شده در بانک مردمی پارسیان است که مدیر شعب 

استان کرمان این بانک به آن اشاره می کند.
این مقام مسئول در بانک پارسیان معتقد است؛ پارسیان از پیشگامان مانع زدایی در 

بخش تولید و محرک چرخه های اقتصاد و تجارت کشور است.
متن کامل گفت وگو با علی بلوردی، در رابطه با جزییات عملکردی این بانک را در 

ادامه می خوانید:
طي دو سال گذشته در راستای کمک به توسعه استان و افزایش اشتغال زایی 
چه اقداماتی از سوی بانک پارسیان انجام شده و به چند طرح صنعتي و به 

چه میزان تسهیالت پرداخت کرده اید؟
بـا  اقتصـاد  پایـداري  پیش نیازهای  دربـاره  درسـت  درک  بـا  پارسـیان  بانـک 
تا  اسـت  کـرده  تـالش  مقاومتـي،  اقتصـاد  سیاست های  ظرفیت   از  اسـتفاده 
بانـک در عرصـه اقتصـاد ملـي و توسـعه  مأموریت های خـود را به عنوان یـک 
سال های  طـي  اقتصـادي  مقاومـت  و  پایـداري  در  بـال  دو  به عنوان  صـادرات 
اخیـر به درستی بـه انجـام رسـانده و در همیـن راسـتا دسـتاوردها و تجربه های 
ارزشـمندي را کسـب کـرده و با حمایت از تولید داخلي و ثبات در اقتصاد ملي 
با مشـارکت و تأمین مالی طرح توسعه ای و هدایت تسـهیالت به سـمت بخش 
حقیقي اقتصاد، توانسته نقش مؤثری در توسعه کشور ایفا کند. بر این اساس طی دو 
سال گذشته از سوی این بانک در استان کرمان به تعداد بیش از 2۰۰ طرح تولیدی و 
صنعتی بالغ بر ۱۵،2۹۳ میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده که 2،۱۵۰ شغل به صورت 

مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است.

در حوزه اشتغال زایی روستایی از زمان اجرای طرح تاکنون چه تعداد طرح 
عملیاتی و چه میزان تسهیالت پرداخت شده است؟

توسعه  حوزه  در  به ویژه  مقاومتي  اقتصاد  اهداف  تحقق  راستاي  در  پارسیان  بانک 
و تعمیق اشتغال در مناطق روستایي، محرومیت زدایی و همچنین ارتقاي عدالت 
اجتماعي، کمک به محرومین و اقشار آسیب پذیر و ایجاد فرصت های شغلي مولد 
در مناطق روستایي از طریق انعقاد تفاهم نامه های مختلف با ارگان ها، اقدامات ارزنده 
و حمایت های مؤثری داشته است. بر این اساس این بانک در این استان  بالغ بر ۱۳ 

میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه پرداخت کرده است.
در حوزه اشتغال زایی روستایی بنیاد برکت از زمان اجرای طرح تاکنون چه 

تعداد طرح عملیاتی و چه میزان تسهیالت پرداخت شده است؟
به موجب تفاهم نامه منعقده فی مابین بنیاد برکت به نمایندگی از ستاد اجرایی فرمان 
عاملیت  با  ریاست جمهوری،  مناطق محروم  و  توسعه روستایی  معاونت  )ره(،  امام 
زیرساخت های الزم  کردن  فراهم  و  اشتغال زایی  در حوزه  بانک  این  پارسیان،  بانک 
برای طرح های عمرانی و روستایی مشارکت چشمگیری داشته و با ارائه تسهیالت 
اشتغال زایی روستایی تاکنون کمک های بسیاری برای طرح های کشاورزی، دامداری و 
حتی طرح های کوچک روستایی انجام داده و توانسته است در کمک به اشتغال زایی 
مناطق محروم و رونق اقتصاد کشور نقش مهمی ایفا نماید. بر این اساس این بانک 
در استان کرمان از ابتدای طرح تاکنون به تعداد ۹۳۳ پرونده بیش از ۳۳۶ میلیارد 

ریال تسهیالت قرض الحسنه پرداخت کرده است.
حوزه  در  درخشانی  عملکرد  پارسیان  بانک  گذشته  سال های  طی 
مسئولیت های اجتماعی از خود نشان داده است. این بانک در این استان در 

چه طرح هایی مشارکت داشته است؟
حمایت از اقشار کم درآمد به خصوص در مناطق و شهرهای محروم همواره در اولویت 
مسئولیت های  راستای  در  گرفته  اقدامات صورت  از  است.  داشته  قرار  پارسیان  بانک 
اجتماعی و مشارکت های مردمی می توان به پرداخت تسهیالت به کسانی که تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی هستند، اشاره کرد. همچنین 
تالش برای ایجاد عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی در قالب طرح هایی همچون انتقال 
تاکسی های  نوسازی  برای  تالش  کرمان،  استان  برای  استفاده  جهت  خلیج فارس  آب 
فرسوده، افتتاح حساب و صدور معین کارت مبنی بر اهدای سود حاصل از این منابع به 
مؤسسات خیریه، اقدام خداپسندانه و فعالیت های نیکوکارانه بانک در تأمین بسته های 
نوشت افزار و اهدای آن به دانش آموزان کم بضاعت در قالب طرح پویش مشق احسان را 

می توان از دیگر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی استان کرمان عنوان کرد.
 پاندمی کرونا مشکالت بسیاری برای کسب وکارها ایجاد کرد؛ اما به مدد 
حمایت های نظام بانکی گذر از این بحران برای فعالین اقتصادی راحت تر 
شد. بانک پارسیان در استان کرمان چه کمکی به صاحبان مشاغل و بخش 

خصوصی ارائه داده است؟
در پی شیوع بیماری کرونا و آسیب جدی به اصناف و کسب وکارها، این بانک بر 
ابالغی  سیاست های  اجرای  به منظور  و  مرکزی  بانک  صریح  دستورالعمل  اساس 
دولت مبنی بر حمایت از اقشار و اصناف آسیب دیده در اثر شیوع بیماری کرونا، 
بانک پارسیان با اعطای تسهیالت به صاحبان کسب وکار آسیب دیده ناشی از کرونا، 
نقش مؤثری ایفا کرده است و بر این اساس بانک پارسیان در این استان تعداد ۱۷۵ 
کسب وکار را موردحمایت قرار داده و حدود ۴۰ میلیارد ریال وام پرداخت کرده است.

با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در دو سال گذشته پرداخت تسهیالت 
ودیعه مستأجران و تسهیالت ازدواج در بین خانوارها و زوج های جوان اهمیت 
باالیی دارد. بفرمایید در هرکدام از این بخش ها چقدر وام پرداخت شده است؟

 بانک پارسیان عالوه بر پرداخت تسهیالت حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده، 
تسهیـالت کمک ودیعه مسکـن به مستأجران و ازدواج را نیز در قالب برنامه های 
حمایتی خود داشته و دارد و درخواست های متقاضیان این تسهیالت را بررسی و 
نسبت به پرداخت آن اقدام کرده است که در این استان به تعداد ۹۰ پرونده تسهیالت 
ودیعه مستأجران بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال و تعداد ۵2۸ فقره تسهیالت ازدواج حدود 

2۸۶ میلیارد ریال پرداخت شده است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان :
انتقال شیر پیر سیرجان ریسک باالیی دارد

استان  زیست  محیط  از  حفاظت  مدیرکل 
کرمان با تشریح آخرین وضعیت شیر پیر باغ وحش 
شهرستان سیرجان که طی روزهای گذشته بازتاب 
این  شرایط  به  باتوجه  کرد:  تاکید  داشته  خبری 
حیوان فعال در همان محل باغ وحش تغذیه آن را 
محیط زیست تامین می کند زیرا امکان انتقال آن 

ریسک باالیی دارد.
به گزارش ایرنا طی چندروز اخیر به علت شرایط 
بازتاب  کرمان،  استان  در  حیات وحش  حیوان   2
پیر  شیر  یکی  شد؛  ایجاد  زیادی  ای  رسانه  های 
باغ وحش سیرجان که تنها بازمانده این باغ وحش 
دیگری  و  می شود  خوانده  کرونا  شیوع  از  پس 
یک قالده پلنگ که پس از ورود به بخش ماهان 
گاوداری  یک  کارگران  توسط  کرمان  شهرستان 

مورد آسیب قرار گرفت و در نهایت نیز تلف شد.
تصاویر مربوط به این 2 حیوان؛ شرایط بی حالی 
و ضعف شیر سیرجان و نیز صدمه هایی که با بیل 
به پلنگ زده شده بود در فضای مجازی بسیاری 
بین  وسیعی  های  بازتاب  و  آزرد  را  شهروندان  از 

مردم داشت.
پلنگ ۱۰ ساله که با عنوان ماهانا شناخته شده 
و  زیست  محیط  کارشناسان  اقدام  باوجود  است 
تالش دامپزشکان برای نجات این حیوان تلف شد.
انتشار  و  می گشت  باز  سیرجان  به  دیگر  مورد 
فیلمی از شرایط نامناسب تنها شیر باغ وحش این 
شهرستان که ادعا شده بود به علت نرسیدن غذا و 
رسیدگی نشدن، حیوان در شرایط نامناسبی قرار 
موضوع  این  به  مربوط  اخبار  الی  البه  در  گرفته. 
باغ  بود که صاحب  اعالم شده  روزها حتی  همان 
وحش متواری است که تکذیب شد؛ حال آنکه بعد 
و  اعالم  را  خبرهایی  متولیان،  فیلم  این  انتشار  از 

شرح حال شیر را نیز بیان کردند.
چرایی انتقال نیافتن شیر

برای  باید  شیر  بود  شده  گفته  که  شرایطی  در 
رسیدگی به قرنطینه اداره کل حفاظت از محیط 
ایرنا  خبرنگار  یابد،  انتقال  کرمان  استان  زیست 
این  وضعیت  آخرین  تا  شد  موضوع  این  پیگیر 

حیوان را جویا شود
محیط  از  حفاظت  مدیرکل  شاکری  مرجان 
زیست استان کرمان روز یکشنبه در گفت وگو با 
آخرین  تشریح  ضمن  مورد  این  در  ایرنا  خبرنگار 
وضعیت این حیوان مسائل پیش آمده برای آن و 
باغ وحش را نیز تشریح و تاکید کرد که انتقال شیر 
بدون بیهوشی میسر نیست و از آنجا که بیهوشی 
نیز باتوجه به کهولت سن آن ریسک باالیی دارد 
باغ وحش  لذا محیط زیست فعال در همان محل 

سیرجان، تغذیه آن را تامین می کند.

وی در عین حال گفت که به علت شرایط خاص 
این شیر که امکان بیهوشی نیز ندارد، فعال در حال 
تغذیه آن در محل باغ وحش هستیم اما همزمان 
رایزنی با مراجع ذیصالح و کارشناسان به منظور 

اخذ بهترین تصمیم درباره آن جریان دارد.
ضعیف شدن شیر طبیعی است

در  کرمان  زیست  محیط  از  حفاظت  مدیرکل 
جزو  شیر  این  گفت:  شیر  این  وضعیت  تشریح 
شیرهای پیر باغ وحش محسوب می شود و ضعیف 

شدن آن نیز پدیده ای کامال طبیعی است. 
درباره  شده  مطرح  موضوع  به  اشاره  با  شاکری 
انتقال شیر از باغ وحش سیرجان گفت: انتقال این 
با  همراه  دارد  باالیی  سن  اینکه  دلیل  به  حیوان 
ریسک خواهد بود و احتمال اینکه بعد از بیهوشی 
تلف شود زیاد است لذا به همین دلیل در همان 
محل باغ وحش، محیط زیست تغذیه این حیوان 

را تامین می کند. 
وی با بیان اینکه این حیوان توسط شخصی که 
خریداری  شهرداری  از  کرده  تاسیس  وحش  باغ 
باغ  پیر  این شیر جزو شیرهای  است گفت:  شده 

وحش محسوب می شود.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان کرمان 
ادعاهای مطرح شده در فضای  به برخی  اشاره  با 
شیر  این  شرایط  و  وحش  باغ  با  مرتبط  مجازی 
تصریح کرد: صاحب باغ وحش هم آدم جنایتکاری 
نبوده که به گونه تحت اختیار، غذا ندهد که این 

حیوان تلف شود.
بازدیدکنندگان  کرونا  شرایط  از  بعد  گفت:  وی 
باغ وحش کم شده اند و علی الظاهر تامین هزینه 
نگهداری حیوانات برای وی نیز سخت و هزینه بر 

بوده است.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان کرمان 
با اشاره به اینکه مکمل های غذایی و تغذیه اکنون 
برای حیوان از سوی محیط زیست تامین و حالش 
هم به نسبت بهتر شده است، گفت: این شیر بالغ 
سن باالیی دارد و مرگ حیوانات در سنین باال نیز 
سن  طبیعت  در  حیوان  این  است؛  طبیعی  امری 
کمتری دارد و در باغ وحش به دلیل تغذیه مناسب 

و مکمل های غذایی عمر بیشتری می کند. 
بدون اطالع قضاوت نشود

آگاهی  سطح  باید  مردم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
های عمومی خود را در این زمینه ها افزایش دهند 
گفت: انتقادهای مردمی باید منصفانه و مبتنی بر 
واقعیات باشد؛ حیوانی که در باغ وحش نگهداری 
به  و  است  برخوردار  مناسبی  تغذیه  از  شود  می 
همین دلیل عمر بیشتری در اسارت خواهد داشت.

شاکری تصریح کرد: اگر در فیلم منتشره ضعف 

غذا  نداشتن  بر  دلیل  شود  می  مشاهده  شیر 
نیست بلکه به دلیل مشکالت دندانی، این شیر پیر 
امکان تغذیه از هر گونه گوشت ندارد و باید غذای 

لطیفی در اختیارش قرار گیرد.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان کرمان 
و  تغذیه  رویه  در  تغییر  به   توجه  با  اینک  گفت: 
استفاده از مکمل های غذایی، حال این شیر البته 
در  حیوان  این  از  فیلم  که  روزی  آن  به  نسبت 

فضای مجازی منتشر شد بسیار بهتر است. 
قبال درباره باغ وحش تذکر داده بودیم

افزود: محیط زیست یک  شاکری در عین حال 
مجازی  فضای  در  فیلم  این  انتشار  از  قبل  ماه 
شرایط  نداشتن  دلیل  به  وحش  باغ  مسئول  به 
استاندارد باغ وحش تذکر داده بود که باغ وحش 

را تعطیل کند. 
پای صحبت صاحب باغ وحش

این درحالی است که صاحب باغ وحش سیرجان 
پیرترین شیر جهان  و  را 2۵ سال  این شیر  سن 
می داند و می گوید سن معمول شیرها ۱۸ سال 
است لذا نگهداری آن هم تابع شرایط خاصی قرار 
و کاهش  از شیوع کرونا  بعد  اینکه  گرفته؛ ضمن 
و  باغ وحش، همه حیوانات  برای دیدن  مراجعان 
پرندگان تحویل محیط زیست شده اند و آنها این 

شیر باقی مانده است.
نیز  سیرجان  وحش  باغ  مسئول  دری  کوروش 
چندی پیش در گفت وگو با خبرنگار ایرنا مستقر 
در این شهرستان گفت: سال ۱۳۹۳ با هزینه 2۰ 
خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه  ریالی  میلیارد 
کیلومتری محور سیرجان  باغ وحش در 2۵  این 
افتتاح  زمان  در  و  برداری رسید  بهره  به  -کرمان 
نگهداری  پرنده و حیوان در آن  نوع  از ۷۰  بیش 

می کردیم.
روند  این  متمادی  های  سال  طی  افزود:  وی 
بیماری  شیوع  از  پس  که  رفت  می  پیش  بخوبی 
باغ  بازدید کننده و تعطیلی  نبود درآمد،  و  کرونا 
وحش، حیوانات تحویل محیط زیست و رهاسازی 
شدند اما تنها حیوان باقیمانده یک قالده شیر پیر 
هیچ  که  کنیم  می  نگهداری  را  سال   2۵ سن  با 
بیماری ندارد اما این شیر کهولت سن دارد و این 
در حالی است که سن طبیعی شیر ۱۸ سال است.

دری عنوان کرد: باغ وحش به علت شرایط پیش 
آمده تقریبا مخروبه شده و برخی امکانات آن هم 

توسط سارقان به سرقت رفته است.
کارشناسان  با  هماهنگی  در  که  بود  گفته  وی 
محیط زیست قرار است درباره شرایط شیر تصمیم 

گیری شود.
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