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شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس در نظر دارد اجرای خاکبرداری، بارگیری و حمل 
مصالح به حجم 100000 مترمکعب پروژه احداث خط لوله 48 اینچ باطله سرچشمه را به پیمانکار واجد 
صالحیت واگذار نماید. لذا از شرکت های واجد صالحیت دعوت به عمل می آید حداکثر تا 7 روز کاری 
از تاریخ درج این آگهی، جهت دریافت اطالعات بیشتر و اسناد مناقصه به وب سایت این شرکت به آدرس 

www.canymes.com بخش سامانه برگزاری مناقصات مراجعه فرمایند.

آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار جهت اجرای خاکبرداری، بارگیری 
و حمل مصالح به حجم 100000 مترمکعب، )شماره آگهی 62/ 1400(

با توجه به طرح توسعه بیمارستان راضیه فیروز این مرکز به منظور 
تامین و تکمیل کادر خود به : 

1- کارشناس پرستاری  2- کارشناس اتاق عمل 
3- کارشناس مامایی

4- کارشناس هوشبری 
5- نیروی انتظامات دارای مدرک کارشناسی 

و پنج سال سابقه کار مرتبط
لغایت   1400/11/02 تاریخ  از  توانند  می  متقاضیان  لذا  دارد  نیاز 
1400/11/04 از ساعت 12 لغایت 30: 13 به نشانی کرمان، خیابان 
شهید استاد مطهری شرقی، چهارراه قائم، بیمارستان راضیه فیروز، 

دبیرخانه بیمارستان مراجعه فرمایند.

فراخوان استخدام بیمارستان راضیه فیروز 

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

مردم کرمان 25 سال است 

که واقعیت را 

در »کرمان امروز« 

می خوانند

استاندار کرمان:

ساخت و سازهای غیرمجاز

 در حریم مسیل ها

کسازی شود تخریب و پا

دادستان کرمان خبر داد:  

تفهیم اتهام دو مدیر 

کرمانی به اتهام اخالل 

در حمایت از تولید

احتمال اوج گیری مرگ و میر ناشی 

از او میکرون در کشور از چهار هفته دیگر

وزیر کشور مطرح کرد: 

ترمیم سیل بندها و مهلت 

دوساله به وام کشاورزان 

سیل زده در اولویت است
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تا پایان بهمن ماه تمدید شد؛

مهلت تعیین تکلیف دستگاه های کارتخوان

مدیرکل انتقال خون استان مطرح کرد: 

نیاز به گروه خونی O مثبت و منفی در کرمان
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کرمان وجود دارد؛ که در جنوب  گزارش »کرمان امروز« از آخرین اخبار مربوط به سیالب استان و وضعیت اضطراری 

جنوب استان نیاز به بازسازی اصولی دارد

WWW.KERMANEMROOZ.COM

        سیالب روزهای گذشته در شهرهای جنوبی استان کرمان سبب خسارات 
فراوانی به زندگی مردم شده است به طوری که هم اکنون شرایط خوبی 
در این مناطق حاکم نیست و شهروندان ساکن شهرها و روستاهای این 
گزارش  براساس  دارند.  امدادرسانی  به  نیاز  همچنان  استان  از  بخش 
های دریافتی 11 شهرستان کرمان درگیر سیل شده و تخمین زده می شود 
که 25هزار نفر از این سیل متاثر شده اند، آنگونه که مقام ارشد استان 
می گوید؛ امداد رسانان هنوز به 120 روستا به علت صعب العبور و باتالقی 
بودن مسیر، دسترسی ندارند. با توجه به این ایرادات بیش از پیش باید 
به این موضوع فکر کنیم که جنوب استان نیاز به بازسازی و ایمن سازی 
اساسی دارد. این چه مدیریتی است که هر سال در این مناطق شاهد 

نابودی زندگی مردم باشیم و.....

این چگونه
تدبیری است
که هر سال شاهد
نابود شدن زندگی
مردم در این
متن کامل درصفحه هفتممناطق هستیم؟



خبر
دو شنبه 2 بهمن ماه 19/1400 جمادی الثانی 1443/ 22 ژانویه 2022/سال بیست و ششم شماره 3603

اخبار استان

وزیر کشور درباره نحوه کمک به کشاورزان گفت: 
کشاورزانی که بر اثر سیالب گرفتار شده اند وام های 
آن ها به مدت دو سال امهال شود و همچنین لیست 
اشخاصی که کشاورزان از آن ها وام گرفته اند را به 
صورت  دقیق تهیه کنید تا تسهیالت قرض الحسنه 

به آن ها دهیم و چک های آن ها برگشت نخورد. 
احمد وحیدی در جلسه ستاد مدیریت بحران استان 
کرمان گفت: با احداث و ترمیم و استحکام بخشی 
سیل بند باید خیال مردم از خسارات مجدد سیل 

آسوده کنیم. 
در  ها  دام  تلفات  آمار  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
اند  پذیرفته  امام  فرمان  اجرایی  افزود: ستاد  سیل 
تا خساراتی که سیل به دامداران زده است، جبران 
دهید.  ارائه  را  آمار  این  دقیق  باید  فقط  و  کنند 
همچنین آمار دقیق از خساراتی که به لوازم خانگی 
اجحافی در حق  و هیچ  ارائه دهید  نیز  وارد شده 

کسی نشود. 
وی ادامه داد: چاه های که کامال تخریب شده به 
جدید  چاه  حفر  مجوز  چاه  همان  نزدیک  فاصله 
دهید و چاه های قابل احیا را به فوریت احیا کنید. 
وحیدی نیز درباره بیماری های قارچی که پس از 
وقوع سیالب اتفاق می افتد، تصریح کرد: سپاه ثاراهلل 
مقبل شده اند که تجهیزات الزم برای سمپاشی در 

اختیار سازمان جهادکشاورزی قرار دهند. 

وی افزود: آمار منازل آسیب دیده و تخریب شده در 
سیل های اخیر به صورت دقیق اعالم کنید. 

در  آبخیزداری  کرد: هشت طرح  بیان  وزیر کشور 
جنوب استان کرمان اجرا شود و ما نهایت همکاری 

برای تامین اعتبار آن خواهیم کرد. 
وی با انتقاد از احداث غیرمهندسی بودن برخی راه 
ها اظهار کرد: اداره کل راهداری سریعا جاده های 

که دچار خسارت شده اند، درست کنید.
وحیدی با اشاره به ورود دستگاه های سنگین به 
برنامه  کرد:  تصریح  کرمان  استان  جنوب  منطقه 
اجرایی الیروبی ها به فوریت ارائه و از فردا الیروبی 
رودخانه ها آغاز شود همچنین ترمیم سیل بندها 

جزو اولویت ها قرار گیرد. 
حیاتی  بسیار  را  های  راه  بازسازی  و  ترمیم  وی 
بالفاصله  روستایی  های  راه  کرد:  عنوان  و  دانست 
باید بازگشایی شود تا کار مردم راه بیافتد همین 
االن اگر فردی در این روستاها نیاز به رفت و آمد 
فوری داشته باشد یا حوادثی ایجاد شود مردم چاره 

ای ندارند و باید بالفاصله راه ها بازگشایی شود. 
وزیر کشور در ادامه سخنانش گفت: در اسرع وقت 
تا کنون  بند جیرفت)خرم( که  ادامه سیل  اجرای 
۲۵ کیلومتر آن از قدیم اجرا شده است، آغاز کنید. 
امکانات  به  نیاز  بیان کرد: شهرداری های که  وی 
العمل در چنین حوادثی  نشان دادن عکس  برای 

دارند، تجهیزاتی در اختیار آنها قرار دهید. 
استان  احمر  هالل  انبارهای  کرد:  بیان  وحیدی 
کرمان باید تقویت شود و بسته های معیشتی حتما 

به روستائیان برسانید. 
وی بر لزوم ارتباط مسئولین با مردم تاکید کرد و 
تک  تک  به  گفت:  فرمانداران  به  خطاب  ادامه  در 
بنشینند و  پای درد و دل مردم  و  بروند  روستاها 
آنها  رفع مشکالت  تا  مردم  بین  در  دائمی  حضور 
چهارچوب  در  را  مردم  مشکالت  و  باشید  داشته 

قوانین حل و فصل کنید. 
با اشاره به سخنان مردم با وی اظهار  وزیر کشور 
کرد: مردم بیان می کردند که در سال ۹۸ مسئوالن 
به مناطق آمدند و قول هایی دادند و عمل نکردند 

اما همه ما مسئوالن بدانیم که وظیفه داریم به قول 
های که به مردم داده ایم، باید عمل کنیم.

وحیدی عنوان کرد: خانه های که دچار آبگرفتگی 
شدند، آب آن ها توسط پمپ بکشید و با تانکر به 

نقطه ای دیگر منتقل کنید. 
دستگاه  و  ها  ارگان  نهادها،  همه  از  پایان  در  وی 
کاهش  زمینه  در  که  خصوصی  بخش  و  اجرایی 
خسارات سیل و امدادرسانی به مردم تقدیر و تشکر 

کرد و افزود: طرح های هادی را بازنگری کنید. 
به گزارش ایسنا، کولیوند رئیس سازمان جمعیت 
تا  گفت:  جلسه  این  در  نیز  کشور  احمر  هالل 
پایداری شرایط کنار مردم هستیم و هر خدمتی که 

الزم باشد به آنها می دهیم

امور مالیاتی استان در  اداره کل  امروز:  –خبرنگار کرمان  کرمان 
اطالعیه ای اعالم کرد: با عنایت به درخواست مکرر صاحبان کسب 
و کار برای تمدید مهلت ایجاد اتصال بین دستگاه های کارت خوان 
بانکی و درگاه های پرداخت الکترونیکی با پرونده مالیاتی و بروز 

برخی اشکاالت ایجاد شده در روزهای پایانی برای ورود به درگاه 
های  دستگاه  بین  اتصال  ایجاد  مهلت  الکترونیکی  خدمات  ملی 
کارتخوان و درگاه های اینترنتی پرداخت با پرونده مالیاتی تا پایان 

بهمن ماه سال ۱۴۰۰ تمدید می شود.

وزیر کشور مطرح کرد: 

ترمیم سیل بندها و مهلت دوساله به وام کشاورزان سیل زده در اولویت است

تا پایان بهمن ماه تمدید شد؛

مهلت تعیین تکلیف دستگاه های کارتخوان

سرپرست معاونت خدمات شهری شهردار کرمان خبر داد:

جمع آوری بیش از ده میلیون لیتر 

آب های سطحی حاصل از بارندگی
 

جمع آوری  خصوص  در  کرمان،  شهردار  خدمات شهری  معاونت  سرپرست 
بارندگی  اخیر گفت: در  بارندگی های  از  ناشی  و هدایت آب های سطحی 
اخیر حدود ۱۰ میلیون و ۲۳۰ هزار لیتر آب های سطحی حاصل از بارندگی 
جمع آوری شده است. محمود ایرانمنش با بیان اینکه شهرداری در بارندگی 
روزهای اخیر به موقع عمل کرد، افزود: ۲۸۳ نفر نیروی انسانی این حجم از 

آب را در مناطق پنج گانه شهر کرمان جمع آوری کردند.
وی تعداد تانکرهای استفاده شده برای رفع آبگرفتگی را ۲۳ دستگاه ذکر و 
خاطرنشان کرد: در جمع آوری آب های سطحی، ۳۴ دستگاه پمپ ثابت و 

۴۱ دستگاه پمپ سیار استفاده شده است.
مانند سه  تجهیزاتی  و  امکانات  از  اخیر،  بارندگی  در  کرد:  بیان  ایرانمنش 
دستگاه بیل بکهو، ۹ دستگاه کامیون، دو دستگاه موتوربرق و پنج دستگاه 

خودروی خاور، استفاده شده است.
وی با اشاره به اینکه در جمع آوری آب های حاصل از بارندگی، دو دستگاه 
لودر و یک دستگاه بیل مکانیکی نیز به کار گرفته شده است، ادامه داد: ۲۳ 
اخیر  بارندگی  آبگرفتگی  رفع  عملیات  در  نیز  اجراییات  خودروی  دستگاه 

فعال بوده  است.
الزم به ذکر است؛ در بارندگی های اخیر، بیش از ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار 

لیتر آب های سطحی حاصل از بارندگی جمع آوری شده است.

توسط آتش نشانان شهرداری کرمان انجام گرفت؛

اطفای حریق و نجات دو مصدوم در اثر انفجار

 مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان، از 
نجات دو شهروند مصدوم در اثر حادثه  انفجار در شهر کرمان خبر داد. 

رضا میرزایی افزود: از وقوع یک حادثه  انفجار توأم با حریق که دو مصدوم 
داشت، باخبر شدیم.

از اعالم این حادثه که در یک باب مغازه واقع در خیابان  وی گفت: پس 
»شهید ابراهیمی« در »سرآسیاب« اتفاق افتاده بود، بالفاصله اکیپ امداد 
نجات  از  پس  و  شد  اعزام  حادثه  محل  به   ۹ شماره  ایستگاه  از  نجات  و 

مصدومان، حریق مذکور اطفا شد.
میرزایی با بیان اینکه آتش نشانان ضمن ارایۀ توصیه های ایمنی به ساکنان، 
از مصدومان هم دچار  یکی  دادند، گفت:  انتظامی  عوامل  تحویل  را  محل 
وی  گرفت.  قرار  درمان  مورد  محل  در  که  بود  شده  سطحی  سوختگی 
به نسبت شدیدتر،  با مصدومیت  نفر دیگر  خاطرنشان کرد: همچنین یک 

توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد.
افزود:  کرمان  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
انفجار در اثر نشت گاز شهری صورت گرفته بود که علت نشت گاز تحت 

بررسی است.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر راي شماره هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بم تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
خانم سكينه اكبري رايني فرزند عباس بشماره شناسنامه 11 صادره ازبم در ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 386.70  از پالك 35 فرعي از 2021 اصلي  واقع در خيابان مصطفی خمينی 
است. گرديده  محرز  بهرامی  حميدرضا  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  كرمان   29 بخش 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
تقديم  قضايي  مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسليم  تاريخ  از  ماه  ظرف مدت يك 
نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
    تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/11/2

   تاريخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/17
1261520

و  ساخت  کرد:  تاکید  کرمان  استاندار 
سازهای غیرمجاز را که در حریم مسیل ها 
آب  گذر  مسیر  و  تخریب  شده  انجام 

رودخانه ها را باز کنید. 
مدیریت  ستاد  جلسه  در  وند  زینی  علی 
بحران استان کرمان با حضور وزیر کشور 
گفت: در طول این دو بارندگی در منوجان 
ارتفاعات  در  و  میلیمتر   ۵۰۰ حدود 
میلیمتر   ۲۸6 از  بیش  نیز  جبالبارز 

بارندگی داشتیم. 
زیاد  حجم  و  گستردگی  به  اشاره  با  وی 
اقدامات  به  باتوجه  کرد:  عنوان  سیل 
توانستیم  سیل،  وقوع  از  قبل  پیشگیرانه 
تالش  نهایت  و  کردیم  حفظ  را  شهرها 
دادیم  انجام  مردم  جان  برای حفظ  خود 
مادر  دی ماه  سیالب  دو  در  متاسفانه  اما 

در  کودک  دو  و  سیرجان  در  فرزندی  و 
ریگان و یک نفر در کهنوج بر اثر حادثه 
ثانویه پس از سیل و به دلیل سهل انگاری 
دست  از  را  خود  جان  بی احتیاطی،   و 

دادند. 
با اشاره به آمار خسارات  استاندار کرمان 
اولین  برای  سیل ۱۲ دی ماه عنوان کرد: 
بار، خساراتی که سیل به لوازم خانگی و 
زمان  ترین  کوتاه  در  را  کرد  وارد  ها  دام 

ممکن جبران خواهیم کرد. 
وزیر  با  مسکو  از  تماس  به  اشاره  با  وی 
کشور و استاندار کرمان در جنوب کرمان 
گفت: دکتر اسماعیلی رئیس دفتر رئیس 
جمهور که به اتفاق دکتر رئیسی در سفر 
تماس  در  برد  می  بسر  مسکو  در  روسیه 
تلفنی با وزیر کشور و استاندار کرمان که 

دارند ضمن  زده حضور  سیل  مناطق  در 
ابالغ پیام رئیس جمهور، وضعیت کنونی 
بررسی  را  کرمان  استان  سیلزده  مناطق 

کرد. 
با  اسماعیلی  دکتر  داد:  ادامه  زینی وند 
تشکر ازفعالیتها در ابالغ پیام دکتر رئیسی 
گفت« شخص رئیس جمهوری بر خدمات 
و  بودن  مردم  درکنار  مردم،  به  رسانی 
اعالم  و  تاکید  نیروها  و  امکانات  بسیج 
اعتبارات  تامین  زمینه  در   « و  کردند« 
هیات  در  خسارتها  با  متناسب  نیاز  مورد 

دولت مساعدت الزم انجام می شود«. 
بیشترین  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
است،  بوده  کشاورزی  حوزه  در  خسارات 
سیالبی  منوجان  شهرستان  کرد:  عنوان  
آب  گذر  مسیر  حریم  باید  و  نیست 

استاندار  دهیم.  افزایش  را  ها  رودخانه 
کرمان بیان کرد: برای کارهای اورژانسی 
سپاه، ارتش و بخش خصوصی به کمک ما 
آمده اند و فرمانداران با همفکری اعضای 
کشاورزی  جهاد  سازمان  و  بحران  ستاد 
تا سیالب  دهید  انجام  اورژانسی  کارهای 

های بعدی خسارت به بار نیاورند. 
وی اظهار کرد: در سیل ۱۲ دی ماه هزار و 
۵۰۰ راس دام تلف شدند و میزان تلفات 
دام در سیل اخیر تا سه شنبه هفته آینده 

نهایی می کنید. 
به گزارش ایسنا، علی رشیدی مدیرعامل 
نیز  استان کرمان  ای  منطقه  شرکت آب 
گفت: در حال حاضر سد نسا 6۱ درصد، 
سد جیرفت ۴۱ درصد، سد سیرجان ۳۷ 
درصد و سد بافت 6۳ درصد پر شده اند.

استاندار کرمان:

ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم مسیل ها تخریب و پاکسازی شود

  آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1400

باستناد ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك و مواد اصالحی 59 و 64 آئين نامه قانون 
ثبت اسامی كسانيكه در سه ماهه سوم )مهر- آبان- آذر( سال1400 نسبت به امالك واقع در 
بخشهای 29 لغايت 33 كرمان حوزه ثبتی شهرستان بم تقاضای ثبت به عمل آورده اند با ذكر 

نام و نام خانوادگی و سهام مورد تقاضا به شرح ذيل آگهی می شوند 
                                        امالك تقاضا شده واقع در بخش 29 كرمان 

زمين  قطعه  يك  دانگ  شش  محمد  فرزند  فخارزاده  رضا  محمد  آقای  اصلی   5388 پالك 
نبش  شهداء  خيابان  زيد  خيابان  زيد  ميدان  در  واقع  مربع  متر   420/24 بمساحت     محصور 

كوچه شماره يك
                                       امالك تقاضا شده واقع در بخش 31 كرمان 

پالك دو فرعی از 1209 اصلی خانم ايران برخوردار برواتی فرزند قربانعلی شش دانگ خانه 
واقع در بروات بم بلوار شمالی خيابان شهداء كوچه شماره 11 بمساحت 364 متر مربع 

                    امالك تقاضا شده واقع در بخش 31 كرمان كه آگهی نوبتی آنها  قبال منتشر 
اما بدليل اشتباه در چاپ آگهی  مجددا منتشر و مدت اعتراض بر آنها از تاريخ انتشار بمدت 

يك ماه می باشد 
پالك 5 فرعی از 3010 اصلی خانم مريم دريجانی فرزند داداهلل شش دانگ خانه بمساحت 
158 متر مربع واقع در بروات بم خيابان شهيد موسوی كه در سر برگ آگهی قبلی بجای بخش 

31كرمان اشتباها بخش 29 كرمان چاپ و منتشر شده است 
پالك 13 فرعی از 3707 اصلی خانم نصرت رضائی زاده برواتی فرزند علی شش دانگ خانه 
بمساحت 337/03 مترمربع واقع در بروات بم بلوار معلم روبروی پرورشگاه در آگهی قبلی نام 

متقاضی اشتباها عشرت چاپ و منتشر گرديده 
پالك 48 فرعي از 3206 اصلي خانم ربابه يوسف زاده برواتي فرزند عباس ششدانگ خانه 
واقع در بروات بم بلوار معلم روبروي دادگاه عمومي بمساحت 819/61 متر مربع كه در آگهي 

قبلي نام پدر عباس و مساحت بجاي 819/61 متر مربع،  447 مترمربع منتشر گرديده .  
                                  امالك تقاضا شده واقعدر بخش 32 كرمان 

امالك مورد تقاضا در بخش 32 كرمان كه آگهی نوبتی آن قبال منتشر اما بدليل اشتباه در چاپ 
آگهی . مجددا منتشر و مدت اعتراض بر آن از تاريخ انتشار يك ماه می باشد 

پالك يك فرعی از 5394 اصلی آقای علی عبداهلل زاده جرجندی شش دانگ خانه و باغچه 
واقع در روستای مهدی آباد سر جنگل نرماشير به مساحت 5 / 1817 متر مربع كه در آگهی 

قبلی پالك اصلی اشتباها 5364 اصلی چاپ و منتشر شده است 
                                 امالك تقاضا شده واقع در بخش 33 كرمان 

پالك دو فرعی از 229 اصلی آقای رسول درزاده فرزند احمد شش دانگ خانه نوساز واقع 
در منطقه گردشكری دهبكری محله ده باغ انتهای خيابان ولی عصر سمت چپ خيابان خاكی 

دانشگاه آزاد اسالمی به مساحت 133/49 مترمربع . 
لذا باستناد ماده 16 قانون ثبت چنانچه شخص يا اشخاصی حقيقی و حقوقی نسبت به امالك 
تقاضا شده در اين آگهی اعتراضی داشته باشند از تاريخ انتشار اولين آگهی ظرف مدت 90 
روز اعتراض خود را كتبا به اداره تسليم و رسيد دريافت نمايند و چنانچه بين متقاضی و ديگری 
قبل از انتشار آگهی نوبت اول دعوی در دادگستری در جريان باشد طبق ماده 17 قانون ثبت 
طرفين دعوی می بايست ظرف مدت مذكور گواهی مشعر بر جريان دعوی را از دادگاه اخذ 

و به اين اداره ارائه نمايند 
    تاريخ انتشار نوبت اول : شنبه 1400/11/2

   تاريخ انتشار نوبت دوم : يكشنبه 1400/12/1
1260000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 دعوت به همکاری
خود از بین متقاضیان واجد فنی و تولیدی نیروی انسانی جهت تکمیل ، در نظر دارد گروه صنعتی بارز )مجتمع کرمان(

 نماید.ه شرح جدول ذیل دعوت به همکاری ب ،مرد و بومی استان کرمان شرایط

 شرایط سنی رشته های مورد نیاز مدرک تحصیلی
های فنی وابسته رشته –ادبیات  –علوم تجربی  -ریاضی و فیزیک  دیپلم

 به وزارت آموزش و پرورش
 به بعد 1376متولد 

 بهداشت حرفه ای  –حسابداری –کامپیوتر  - مکانیک –برق  فوق دیپلم
 های معتبر()دانشگاه

 به بعد 1374متولد 

 

به سایت  06/11/1400صبح روز  8لغایت  02/11/1400صبح روز  8توانند از ساعت افراد واجد شرایط می
www.kbig.ir .(1263699) مراجعه نمایند  

 روابط عمومی گروه صنعتی بارز

 

شرکت تعاونی مجتمع تولیدی غدیر شهرستان زرند به شماره ثبت ۵6 و شناسه ملی ۱۰۸6۰۵۰۴۲۴۴ شهرستان زرند استان کرمان به اطالع کلیه اعضای تعاونی می رساند 
جلسه مجمع عمومی سالیانه عادی نوبت دوم این تعاونی در ساعت ۲/۳۰ عصر روز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ در محل کارخانه آجرسفال شرکت غدیر تشکیل می گردد. از سهامداران 

محترم دعوت می شود راس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند.
اعضایی که مایلند و حق حضور در مجمع را دارند می توانند یکی از سهامداران را به عنوان نماینده تام االختیار خود معرفی و تا تاریخ یک روز مانده به مجمع عمومی به اتفاق 
به دفتر شرکت غدیر جهت صدور برگ نمایندگی مراجعه نمایند. )حضور همزمان عضو و نماینده وی در جلسه ممنوع است.( ضمنا یک ساعت قبل از شروع جلسه وکالت نامه 

ها توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری جلسه بررسی می گردد.
افرادی که متقاضی کاندیداتوری هیات مدیره و بازرسی می باشند حداکثر تا یک هفته قبل از تشکیل جلسه جهت ثبت نام با رزومه خود به دفتر شرکت غدیر مراجعه نمایند.

دستور جلسه: ۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسین در خصوص عملکرد شرکت در سالهای ۹۸ - ۹۹
۲- انتخاب اعضای هیات مدیره و انتخاب بازرسین  ۳- طرح و تصویب صورتهای مالی سالهای ۹۸- ۹۹

۴- تصمیم گیری در مورد زیان سنواتی شرکت  ۵- تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ 6- پیشنهاد اخذ مجوز برای ورود به بورس در صورت امکان 
۷- تصمیم گیری در مورد چگونگی پرداخت بدهی های شرکت به افراد و اخذ مجوز از مجمع عمومی در این رابطه 

۸- تصمیم گیری در مورد درآمد واحد کشاورزی  
محمدعلی عربنژاد - رییس هیات مدیره شرکت تعاونی مجتمع تولیدی غدیر زرند 

آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مجتمع تولیدی غدیر زرند 
تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره : ۵۰۵۱

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1400 
حوزه ثبتی انار

به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك و مواد اصالحی 59و 64 آيين نامه قانون وهمچنين 
تبصره 4 ماده  2 قانون و مواد 2و3 قانون اصالحی و حذف  موادی از قانون ثبت اسناد  بدين 
وسيله فهرست امالكی كه درسه ماهه سوم سال 1400  ازبخش 11كرمان تقاضای ثبت آنها 

پذيرفته شده به ترتيب پالك و نام متقاضی و سهام مورد تقاضا به شرح زير آگهی ميشود
بخش 11كرمان

پالك 1 فرعی از 7585 اصلی حسن جعفری پور اناری فرزند عباس شش دانگ خانه به 
مساحت 473 مترمربع واقع در انار روستای خالق آباد.

پالك 2 فرعی از 7585 اصلی حسن حسين جان زاده اناری زاده فرزند اكبر شش دانگ 
خانه به مساحت 518 مترمربع واقع در انار روستای خالق آباد.

پالك 1 فرعی از 9557 اصلی محسن استادی فرزند علی و ندا برجی پور اناری فرزند علی 
هر كدام موازی سه دانگ مشاع از شش دانگ خانه به مساحت 211/3 مترمربع واقع در بهاء 

آباد  انار خيابان شريعتی شمالی كوچه 23.
پالك 1 فرعی از 9797 اصلی علی برجی پور اناری فرزند حسين و عصمت علينژاد علی 
 280 مساحت  به  خانه  دانگ  شش  از  مشاع  دانگ  سه  موازی  كدام  هر  اصغر  فرزند  آباد 

مترمربع واقع در خير آباد انار بلوار بهشتی.
پالك 2 فرعی از 10538 اصلی مجيد حسن خانی حسن آبادی فرزند جواد شش دانگ 
خانه به مساحت 472/7 مترمربع واقع در راس التحت انار خيابان شريعتی جنوبی كوچه 9/1.
پالك 11766 فرعی از 11007 اصلی داود محمدميرزائی فرزند علی شش دانگ مغازه به 

مساحت 20/8 مترمربع واقع در انار خيابان ابوذر غفاری.
اناری فرزند اكبر  پالك 11767 فرعی از 531 فرعی از 11007 اصلی حسين صفری پور 

شش دانگ انبار به مساحت 228/3 مترمربع واقع در انار نوشهر.
دانگ  شش  اكبر  فرزند  اناری  پور  صفری  حسين  اصلی   11007 از  فرعی   12426 پالك 

محصوره به مساحت 284/2 مترمربع واقع در انار خيابان طالقانی جنوبی كوچه 38.
دانگ  شش  اكبر  فرزند  اناری  پور  صفری  حسين  اصلی   11007 از  فرعی   12427 پالك 
خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 136/4 مترمربع واقع در انار خيابان طالقانی جنوبی 

كوچه 38.
دانگ  فرزند حسن شش  شادوئيه  ده  يوسفی  علی  اصلی  از 11007  فرعی  پالك 12428 
انار خيابان طالقانی جنوبی  واقع در  مترمربع  به مساحت 111  فوقانی  بر طبقه  خانه مشتمل 

كوچه 38.
پالك 12436 فرعی از 11007 اصلی قاسم قاسمی پور اناری فرزند اكبر شش دانگ خانه 

به مساحت 210/8 مترمربع واقع در انار خيابان طالقانی جنوبی كوچه 32.
به  نسبت  حقوقی  و  حقيقی  اشخاص  يا  شخص  16چنانچه  ماده  ثبت  قانون  باستناد  لذا 
نوبت  انتشارآگهی  تاريخ  از  باشند  داشته  اعتراضی  آگهی  اين  شده  ثبت  تقاضای  امالك 
انار تسليم نموده و  اداره ثبت  به  اول حداكثر ظرف مدت 90 روز اعتراض خود را كتبا« 
رسيد دريافت دارند ضمنا« طبق ماده واحده قانون مربوط به اعتراضات پرونده های ثبتی 
مصوب سال 1373 معترض بايستی ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم واخواهی خود به 
اداره ثبت دادخواست الزم نيز به دادگاه صالحه تقديم وگواهی الزم ارائه نمايند وچنانچه 
بين تقاضاكننده وديگری قبل از انتشار نوبت اول آگهی دعوی در دادگستری در جريان 
باشد طبق ماده 17 قانون ثبت طرف دعوی بايست ظرف مدت مذكور گواهی دادگاه مبنی 

برجريان ازدادگاه اخذ و به اين اداره ارائه نمايد.
تاريخ انتشارنوبت اول:1400/11/2

تاريخ انتشارنوبت دوم: 1400/12/1
                                                                              حسین طالبی زاده 1262209

رئیس ثبت اسناد وامالك شهرستان انار



شنبه 2 بهمن ماه 19/1400 جمادی الثانی 1443/ 22 ژانویه 2022/سال بیست و ششم شماره 3603سه جامعه 

قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !

یادداشت: 
کوی عشق

از  که  کن  نگاهم  برگرد 
راهت  به  لبریزم  خستگی 

ولی  کن  نگاهم  باش.  خودت  و  بده  ادامه 
به راهی که دلت را برده است برگرد. دلم 
خودم  از  تو  بی  است.  شده  تنگ  برایت 
ام ولی روزگار  از زندگی خالی  ام،  خالی 
کنم  می  سعی  دهد.  می  ادامه  مسیرش  به 
به زندگی خیره نشوم که  که در چشمانت 
بلرزانم.  رفتن  برای  را  دلت  و  دست  مبادا 
خواستن و نخواستن مسیرمان را در دنیایی 
آن  در  را  خود  باید  که  کند  می  مشخص 
است  کنیم. هرجا که دلت گیر کرده  پیدا 
زمان را به تصویر بکش تا زمین و زندگی 
نیمه  از  کس  هیچ  خاطر  به  شود.  زیبا  ات 
راه برنگرد حتی اگر من باشم. با خودت با 
زندگی  باورهایت  تمام  با  و  خودت  ایمان 
نگاهم کن ولی  بده.  را سامان  کن و دلت 
آرزوهایت سقوط  نردبان  از  که  نکن  اعتنا 
درد  از  آدم  بفهمی  که  کن  نگاهم  نکنی. 
دردهایش  در  و  افتد  می  حالی  چه  به  تو 
غوطه می خورد. نردبان آرزوهایم را کنار 
گذاشته ام هر روز در هوایی چنگ می زنم 
که عطر تو را دارد. کوله بار دلبستگی هایم 
را گوشه ی دیوار می گذارم تا بتوانم قدمی 
نزن،  حرفی  و  کن  نگاهم  بردارم.  تو  برای 
تازه  خاطراتی  و  شوی  تمام  من  در  بگذار 
نیز  دستی  نزن  حرفی  باشم.  نداشته  تو  از 
تکان بده. انگار نباید تو را خواست که در 
آزادترین دریاها آزادانه در حرکت باشی. 
گاهی شدیدترین عالقه ها در عبورهای بی 
بازگشت نقش بسته اند. نگاهم که می کنی 
کینه توز باش و بدی هایم را به یادآور تا در 
برق نگاهت از پا نیفتم. من ریزترین حالت 
نگاهت را می توانم حس کنم. مرا به جشن 
فاصله  تو  از  بتوانم  تا  نکن  دعوت  زندگی 
های خاص بگیرم و راه عبورت را با سنگ 
های سخت نگیرم. نیم نگاهی گذرا باش و 
با  نریزم. گاهی  به هم  تا آرامشت را  بگذر 
چشم های بسته در خیابان راه می روم تا به 
فکر  مردم  نباشم.  واقف  دلبستن  نشانه های 
مشغول  باز  های  چشم  با  من  که  کنند  می 
دیدنم ولی اینگونه نیست و من از تو ندیدن 
را آموخته ام. حتی اگر روبه رویم ایستاده 
باشی. آری حتی اگر شیرین ترین قصه ها را 

در گوشم زمزمه کنی نباید ببینمت.
به هر بهانه ای مرا به کوی عشق می کشی 
تمام نقشه های غم به سوی عشق می کشی
جهنمی و من فقط به عشق دیدنت خوشم 

مرا به سمت بیکران به بوی عشق می کشی 

به قلم
مهناز سعید

شهردار کرمان:

هر اقدام هنری که بیشتر مردم را بهره مند سازد، قابل دفاع و حمایت است
شهردار کرمان گفت: کار ما در حوزۀ فرهنگ و هنر، نخبگانی 
نیست؛ بنابراین، اعتقاد داریم عرصۀ هنر باید به گونه ای باشد تا 

تعداد زیادی از مردم از آن بهره ببرند.
سعید َشعرباف، در جلسه ای که با حضور رؤسای انجمن ها و 
پیشکسوتان عرصه های مختلف هنری برگزار شد، با بیان اینکه 
تعدادی از مطالبات هنرمندان در فرایند اجرایی قابل پیگیری 
شهر  اجتماعی  سرمایه های  هنرمندان،  گفت:  است،  تحقق  و 

هستند.
بی نظیر در  و ظرفیت های  استعداد  با  را شهری  وی، کرمان 
زمینۀ رویداد و روایت ذکر کرد و دوره های تاریخی معماری و 

تنوع آن را بی نظیر دانست.
به  را  بتواند مردم  اقدام هنری که  افزود: هر  شهردار کرمان 
صحنه بکشاند و برای خانواده ها لذت و هیجان ایجاد کند، قابل 

دفاع است.
َشعرباف، با تأکید بر اینکه شهر کرمان مبتنی بر رویداد است، 
اما در آن خأل زیادی از لحاظ روایت گری وجود دارد، افزود: هر 
نیاز به خلق تصویر و هویت  از روایت ها مستند است و  کدام 

نیست.
وی به وجود رگه های پهلوانی در شهر کرمان اشاره و بیان کرد: 
کرمان، جزو معدود شهرهایی است که در آن فرهنگ، دین و 
سنت، بدون تناقض در کنار یک دیگر قرار گرفته  است؛ بنابراین، 
نیاز داریم از طریق هنر، تصویر هویت کرمان را در شهر پُررونق 

کنیم و با هر بهانه و از هر زاویه ای آن را به مردم نشان دهیم.
شهردار کرمان، وجود نخبگان و حکایت های متنوع را استعداد 
خاص کرمان و ارتقای هویت در کرمان را یک اصل دانست و 
گفت: حفظ هویت، از عدالت مهم تر است و توجه به هویت یک 

شهر و پرداختن به آن، عین عدالت است.
َشعرباف، با بیان اینکه شهرداری کرمان با در اختیار داشتن 
اختیارات  و  امکانات  حد  در  شهری،  تبلیغات  چون  ابزارهایی 
خود، می تواند به حوزۀ هنر کمک کند، گفت: شهرداری کرمان 
ضعیف  شهرداری های  از  دیگر  بزرگ  شهرهای  با  مقایسه  در 
داریم  اعتقاد  چند  هر  است؛  اقتصادی  سرانه های  حوزۀ  در 

حمایت های مادی از حوزۀ هنر در یک حد معقول الزم است.
وی افزود: البته حمایت باید به سمت مصرف تولیدات هنری 

سوق داده شود.
شهردار کرمان با اشاره به اینکه زیرساخت های موجود در شهر 
نیز هنوز در راه اعتالی هنر مردمی قرار نگرفته است، گفت: 

استفاده از این ظرفیت ها به هماهنگی و اعتماد نیاز دارد.
َشعرباف درخصوص پیشنهاد ارایۀ سند توسعۀ فرهنگ و هنر 
شهر کرمان گفت: این گونه سندها با مقتضیات کار شهرداری که 
بیشتر در حوزۀ اجرایی تعریف شده، سازگار نیست و ارگان های 
دیگری همچون اداره کل فرهنگ ارشاد و اسالمی وجود دارند 

که مطالبات هنرمندان را دنبال می کنند.

با وجود مرقد مطهر سردار دل ها، کرمان  اینکه  بیان  با  وی 
به سمت شهر زیارتی سوق داده شده است، افزود: با استفاده 
به  را  این مرد بزرگ  پیرامون  ابزار هنر می توان رویدادهای  از 

سادگی روایت کرد.
شهردار کرمان ادامه داد: شهرداری ها اغلب به سمت فرهنگ 
نخبگانی حرکت کرده اند، اما در صورتی که کار فرهنگی بتواند 
کار  شاخص  دهد،  قرار  تأثیر  تحت  را  مردم  از  زیادی  تعداد 

شهرداری در حوزۀ هنر است.
َشعرباف، موسیقی نواحی را نمونه بارز هنر مردمی دانست و 
افزود: کار ما در حوزۀ فرهنگ و هنر، نخبگانی نیست؛ بنابراین، 
اعتقاد داریم عرصۀ هنر باید به گونه ای باشد تا تعداد زیادی از 

مردم از آن بهره ببرند.
فیلم  داستان،  حوزۀ  در  موسیقی،  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی 
بنابراین، هر  داستانی و شعر نیز، می توان این گونه عمل کرد؛ 

چیزی که با هویت این شهر سازگار باشد، قابل انتشار است.
شهردار کرمان همچنین با اشاره به این که حدود پنج میلیون 
و  دارد  نیاز  آسفالت  به  کرمان  شهر  اصلی  معابر  از  مترمربع 
حدود ۵۰۰ میلیارد تومان باید برای آن اعتبار در نظر گرفته 
شود، افزود: برای شهری چون کرمان که به عنوان »جهان شهر 
مقاومت« معرفی و شناخته شده است، آسفالت و بهسازی معابر 

در اولویت قرار دارد.
َشعرباف با تأکید بر اینکه هرچند با توجه به نیازهای زیرساختی 
شهر، نباید فرصت ها را نادیده گرفت، ادامه داد: از ظرفیت های 
موجود استفاده خواهیم کرد، اما برای سرمایه گذاری در حوزه 
اقتصاد هنر و انجام یک اقدام زیرساختی، الزم است هنرمندان 
جذب  برای  و  باشند  داشته  دغدغه  خصوص  این  در  نیز 

سرمایه گذار کمک کنند.
عضو شورای اسالمی شهر کرمان نیز در این نشست با تأکید 
بر حمایت از قشر هنرمند شهر کرمان، گفت: یکی از وظایف 
شهرداری در حوزۀ فرهنگی و اجتماعی، توجه به قشر هنرمند و 

استفاده از مهارت های هنری آن هاست.
سیدمحمد صادق تقوی، هنرمندان را از اقشار تأثیرگذار در 
جامعه ذکر کرد و گفت: تعامل بیشتر با هنرمندان و استفاده از 

ظرفیت های خوب هنری در شهر، از وظایف شهرداری و شورای 
اسالمی شهر است.

استاد خوشنویس و پژوهشگر فعال در حوزۀ فرهنگ و هنر نیز 
در خصوص رویکرد رابطه شهرداری با هنرمندان، بر چگونگی 
تنظیم مناسبت های هنری شهرداری با هنر و هنرمندان تأکید 

کرد و افزود: این رویه ارتباطی هنوز مشخص نیست.
دوره های  در  اینکه شهرداری ها  بیان  با  هاشمی نژاد،  علیرضا 
گذشته در مناسبات خود از لحاظ کاربرد هنری و از لحاظ رابطه 
با هنرمندان، به خوبی عمل نکرده اند، ادامه داد: رابطه شهرداری 

و هنرمندان تنها در حد ساِزکار اقتصادی متوقف شده است.
رییس دانشکده هنر و معماری صبا و استاد هنرهای تجسمی 
نیز بر برقراری مناسبات بین هنرمندان و شهرداری و مشخص 
گرفتن  نظر  در  هنر،  حوزۀ  در  شهرداری  انتظارات  شدن 
برنامه مدون در  لزوم داشتن  و  ظرفیت های هنری در جامعه 

حوزۀ هنر به دور از گرایش های سیاسی تأکید کرد.
حسن سالجقه، به کارگیری مشاوران هنری به منظور استفاده 
در  عقالنی  رویکردهای  کاربرد  و  در شهر  هنر  از ظرفیت های 
نیز الزم دانست و پیشنهاد داد شورای  را  کاربرد هنر شهری 

سیاست گذاری با حضور افراد ذی صالح تشکیل شود.
رییس انجمن موسیقی استان کرمان نیز پیشنهاد تدوین سند 

توسعه پنج ساله فرهنگی کرمان را ارایه داد.
آریا انوشه ماهری در این خصوص گفت: سند توسعه فرهنگی 
کرمان می تواند براساس دولت الکترونیک، حوزه فرهنگ و هنر 
و براساس کرمان، جهان شهر مقاومت و هنر ایرانی تدوین شود.

چندساله  افق  می توان  سند  این  براساس  اینکه  بیان  با  وی 
کرمان را دید و محورهای مدنظر را تعریف کرد، افزود: با تدوین 
را  آن  برنامه ریزی کرده و طبق سامانه ای  این سند می توانیم 
رصد کنیم و بازخورد آن را در برنامه های آینده در نظر بگیریم.

ماهری افزود: شهرداری می تواند متولی نوشتن سند توسعه 
فرهنگی و اجتماعی باشد،

وی جشنواره موسیقی نواحی را افتخار استان کرمان دانست 
و با بیان اینکه دبیرخانه دائمی این جشنواره در شهر کرمان 
قرار دارد، گفت: بهتر است این جشنواره در سطوح مختلف از 

شهرستان ها شروع شود و طبق تقویم ساالنه در یک مناسبت 
خاص به شهر کرمان برسد.

در ادامه این جلسه، رییس انجمن ادبی دل عالم کرمان نیز با 
اشاره به وجود نام آوران و شاعران برجسته در شهر کرمان، بر 
ساماندهی آرامستان هنرمندان تأکید و خاطرنشان کرد: انجمن 
شعر قلم کرمان تاکنون، شاعران زیادی را به جامعه شعر کرمان 

معرفی کرده است.
شاعر  درگذشت  از  تأسف  ابزار  ضمن  منصوریان  سیدعلی 
کرمانی، »حمید مظهری«، متخلص به »اشک کرمانی«، »فواد 
کرمانی« را نیز از شاعران برجسته شهر کرمان معرفی کرد و 
افزود: پیشنهاد می شود آرامستان هنرمندان با عنوان »فؤادیه« 

مزین شود.
برگزاری  برای  تاریخی  خانه های  دادن  قرار  اختیار  در  وی 
شب های شعر و کمک به ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش 
در فرهنگ سراها و خانه های فرهنگ را نیز ازجمله خواسته ها و 

مطالبات هنرمندان برشمرد.
رییس هیأت مدیره انجمن صنایع  دستی استان کرمان نیز، به 
غنی بودن هنر صنایع دستی در کرمان به خصوص حصیربافی 
اشاره کرد و افزود: متأسفانه صادرات و معرفی این محصول در 

کرمان مورد غفلت واقع شده است.
مهران رضاپور با بیان اینکه اهمیت وجود تشکل برای کسانی 
که در این زمینه کار می کنند، کم کم نمایان شده و به این باور 
نمی توانند  و  را خودشان حل کنند  رسیده اند که مسائل شان 
شهرداری  گفت:  باشند،  مسئله  حل  برای  کسی  چشم انتظار 
می تواند با راه اندازی بازارچه های صنایع دستی، نقش مهمی در 

معرفی صنایع دستی داشته باشد.
باور  را  دستی  صنایع  انجمن  خیلی ها  اینکه  بیان  با  وی 
نکرده اند، گفت: ایجاد رویداد هنرهای سنتی می تواند گردشگر 

را به کرمان بیاورد.
به  که  تلویزیون  و  تئاتر  سینما،  بازیگر  قربان نژاد،  صمد 
داشت،  این جلسه شرکت  در  هنرمندان صحنه  از  نمایندگی 
خواستار ارایه برنامه استراتژیک و عملیاتی در حوزه فعالیت های 
فرهنگی و هنری این دوره از شهرداری شد و از شهردار خواست 

تا اهداف شهرداری را در بخش هنری تشریح کند.
هنرمندان  سایر  ازسوی  جلسه  این  در  است؛  ذکر  به  الزم 
ارایۀ سند  عرصه های مختلف هنری شهر کرمان، درخصوص 
بهارستان  ساماندهی  کرمان،  شهر  هنری  و  فرهنگی  توسعۀ 
برگزاری فصلی کارگاه های هنری، حفظ و احیای  هنرمندان، 
گذشته،  دوره های  معماری  شاخصه  به عنوان  شهر  خانه 
به منظور معرفی  تکریم هنرمندان و تشکیل شورای مشورتی 
دستی  صنایع  به  توجه  همچنین  و  کرمان  شهر  پیشکسوتان 

کرمان، پیشنهاداتی ارایه شد.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در نظر داردسه   مورد پروژه بشرح ذیل در  سال14۰۰ را به صورت  
الکترونیکی  تدارکات  از سامانه  گیری  بهره  با  و  مناقصه  اسناد  در  مندرج  با جزئیات   ، ای  مرحله  مناقصه عمومی یک 
دولت)ستاد( برگزار نماید لذا کلیه متقاضیان محترم می توانند جهت اطالع از شرایط و مشخصات موضوع مناقصه به وبگاه 

سامانه یاد شده به نشانی www.setadiran.irمراجعه و نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.
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دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند
ضمنا ارایه  پروانه اشتغال صادره از سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی در کنار سایر مدارک مربوطه هنگام 

عقد قرارداد برای برنده مناقصه ضروری می باشد.
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آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1400 اداره ثبت اسناد 
و امالک گلباف

بدین وسیله به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و مواد اصالحی 54 و 59 آیین نامه مربوطه 
و همچنین تبصره 4 ماده 2 قانون اصالح و حذف موادی از قانون ثبت امالک مجهول المالک در سه 
ماهه سوم سال 1400 )مهر، آبان، آذر( بخش های 26 و 27 کرمان تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده 

است به ترتیب شماره پالک فرعی و اصلی هر یک از امالک ثبت بشرح ذیل آگهی می گردد: 
بخش 26 کرمان 

نیا فرزند قاسم به  بنام آقای حسین موسوی  1- پالک 108 فرعی از 88 - اصلی بخش 26 کرمان 
شماره شناسنامه 4 صادره از گلباف در ششدانگ یک قطعه زمین محصور واقع در گلباف روستای 

سعد آباد به مساحت ششدانگ 1238 مترمربع 
بخش 27 کرمان

2- پالک 10 فرعی از 2528 - اصلی بخش 27 کرمان بنام خانم سمیرا ابراهیمی نسکی فرزند عیسی 
به شماره شناسنامه 3180028602 صادره از گلباف ششدانگ یکباب خانه  واقع در گلباف خیابان 

منتظری محل سرگداره به مساحت ششدانگ 277 مترمربع 
3- پالک 59 فرعی از 3288-  اصلی بخش 27 کرمان بنام دولت جمهوی اسالمی ایران بنمایندگی 
وزارت آموزش و پرورش ششدانگ یکباب مدرسه واقع در گلباف روستای زمان آباد به مساحت 

ششدانگ 1800/23 مترمربع 
4- پالک 3676 - اصلی بخش 27 کرمان بنام خانم فرشته السادات موسوی گوکی فرزند سید عباس 
انتهای  از گلباف ششدانگ یکباب خانه واقع در گلباف  به شماره شناسنامه 3180034076 صادره 

خیابان منتظری به مساحت ششدانگ 510 مترمربع 
امالک  به  نسبت  حقوقی(  یا  )حقیقی  اشخاصی  یا  شخص  چنانچه  ثبت  قانون   16 ماده  باستناد  لذا 
تقاضای ثبت شده در این آگهی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ اولین نشر آگهی حداکثر 
ظرف مدت 90 روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک گلباف تسلیم و رسید دریافت 
نمایند ضمنا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون مربوط به اعتراضات پرونده های ثبتی مصوب 1373 
معترض بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست الزم را نیز به 
دادگاه صالح تقدیم نماید چنانچه بین تقاضا کننده و دیگری قبل از انتشار نوبت اول آگهی دعوی 
بایست ظرف مدت مذکور  قانون ثبت طرف دعوی می  باشد طبق ماده 17  دادگستری در جریان 
نماید واال حق وی ساقط  ارائه  اداره  این  به  و  از دادگاه اخذ  بر جریان دعوا  گواهی دادگاه مشعر 

خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/11/02  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/01

27513م/الف 
محمد مقصودی - رییس ثبت اسناد و امالک گلباف

مدیر عامل جدید شرکت زغال سنگ کرمان معرفی شد

معارفه  و  تکریم  آیین  امروز:  کرمان  خبرنگار  کرمان- 
مدیرعامل شرکت معادن زغال سنگ کرمان در تاالر زغال 
سنگ شهر کرمان برگزار شد. در این مراسم که در حضور 
و  کرمان  شهر  مردم  نماینده  زاهدی  و  استانی  مسئوالن 
و  حمایت  صندوق  ،مدیرعامل  شد  برگزار  مجلس  در  راور 
فعالیت  از  تقدیر  ضمن  کشور  فوالد  کارکنان  بازنشستگی 
این  سابق  مدیره  هیات  و  مدیران  توسط  شده  انجام  های 
شرکت از مشکالت حادی که گریبانگیر شرکت زغال سنگ 

استان کرمان است نیز سخن گفت. 

سنگ  زغال  فعلی  وضعیت  گفت:  عامریان  حسین 
حاصلخیز  زمین  که  است  پیر  باغی  به  شبیه  استان کرمان 
دارد.  و جدید  جوان  درختان  به  نیاز  اما  دارد  آب خوبی  و 
وی گفت: دو ماه قبل به کرمان آمدم و مسائل و مشکالت 
معادن زغال سنگ را از نزدیک بررسی کردیم و متاسفانه به 
جز زغال سنگ کرمان دارای زیان انباشته است سایر شرکت 
عامریان  هستند.  خوبی  بازدهی  دارای  کشور  زغال  های 
و  کرد  توصیف  اورژانسی  را  کرمان  سنگ  زغال  وضعیت 
گفت: برای حل این مشکل عالوه بر لزوم استفاده از دانش و 

فناوری روز نیاز داریم که کارگران با سن باال بازنشسته شوند 
و در حوزه کارگری یک تحول را ایجاد کنیم. 

این  به  خود  سخنان  در  بابایی  همچنین  مراسم  این  در 
واگذاری  برای  قصدی  هیچ  که  کرد  اشاره  مهم  موضوع 
شرکت زغال سنگ کرمان به بخش خصوصی وجود ندارد. 

سید مجتبی شریفی مدیر عامل جدید شرکت زغال سنگ 
گفت:  های خود  برنامه  پیرامون  مراسم  این  در  نیز  کرمان 
برای ایجاد تحول در زغال کرمان نیاز به همکاری فرابخشی 

تمامی نهادها و دستگاه های مهم در استان کرمان داریم. 

وی ادامه داد: باید سرمایه های راکد شرکت را به سمت 
تولید ببریم و سیستم ها را به روز رسانی کنیم.

 وی سالمت و ایمنی کارگران را موضوع مهمی دانست و 
گفت: هر اتفاقی که برای یک معدن کار در کرمان رخ دهد 
از نظر وجدانی و اخالقی باید پاسخگوی آن باشیم و برای 

جلوگیری از اتفاقات گام عملی برداریم. 
وی ضمن اهمیت به تولید، رسیدگی به وضعیت معیشتی 
اولویت های مهم  برنامه ها و  از دیگر  و رفاهی کارگران را 

خود عنوان کرد.
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گنجوی گنج   آشنایی با پنج 
 ایرنا:در تاریخ ادبیات فارسی مثنوی های کمتر شاعری است که 
مانند نظامی تقلید شده باشد. نظامی با سرایِش خمسۀ خویش به 
چنان توفیقی دست یافت که بسیاری از شاعران بزرگ و کوچِک پس 
از خود را نیز به اشتیاق آورد یا به طمع افکند تا با تقلید از آثار او نام 

خویش را همپای نام و شهرت نظامی مطرح سازند.
حکیم نظامی گنجوی، شاعر نامدار زبان فارسی که در سدۀ ششم 
هجری می زیسته، گوینده ای است مثنوی سرا و داستان گو. گرچه از 
وی تعدادی غزل، قصیده، قطعه و رباعی نیز برجای مانده است، اما 
شهرت نظامی به منظومه های بلندی است که سروده؛ مثنوی هایی 

که همه جزو شاهکارهای ادب فارسی به شمار می آید.
پنج منظومۀ »مخزن االسرار«، »خسرو و شیرین«، »لیلی و مجنون«، 
یا »پنج گنج« نظامی  »هفت پیکر« و »اسکندرنامه« را »خمسه« 
گویند و به راستی که این آثار گنج هایی جاودان برای ادبیات فارسی و 
حتی ادب جهانی به شمار می آیند. ارزش ادبی و فرهنگی واالی این 
منظومه ها سبب شده که در سده های اخیر بسیاری از اروپاییان نیز 
بدان ها روی آورند و به ترجمۀ این منظومه های بی مانند اهتمام ورزند.

پنج گنج حکیم نظامی
"مخزن االسرار« به عنوان نخستین منظومه ای که حکیم نظامی 
سروده است در حدود ۲ هزار و ۲۶۰ بیت دارد. این مثنوی را نظامی 
در روزگار جوانی خویش به نظم کشید. مخزن االسرار، منظومه ای 
زاهدانه و پندآمیز است. این اثر که به نوعی تحت تأثیر حدیقۀ الحقیقۀ 
حکیم سنایی غزنوی پدید آمده، دارای دیباچه ای مفصل شامل چهار 
نعت و دو خلوت است. پس از این دیباچه نیز بیست مقاله آمده است 
که هر یک دربردارندۀ داستان و حکایتی تعلیمی و اخالقی است. 
ازجملۀ این حکایت ها، یکی هم حکایتی است کوتاه که نظامی آن را 

در پِی این بیِت پایانی مقالۀ شانزدهم آورده است:
"دشمِن دانا که غِم جان بَُود // بهتر از آن دوست که نادان بَُود"

است،  نادان  دوست  از  بهتر  دانا  دشمن  اینکه  توضیح  در  نظامی 
تمثیلی آورده و در آن از چند کودک سخن گفته که یکی از آنان 
دچار آسیب می شود. کودکان دیگر از ترس پدرِ کودِک مجروح، بنا 
به پیشنهاِد »دوست ترین« کودک برای طفِل آسیب دیده، تصمیمی 
سفیهانه می گیرند، مبنی بر اینکه آن طفل را در بُِن چاهی پنهان کنند 
تا پدرش از این ماجرا آگاه نشود و عتابش دامن آنان را نگیرد و آن 
طفالن نیز شرمساِر خانوادۀ کودک نشوند. اما در میان آن خردساالن، 
کودک خردمندی هم بوده که با طفِل آسیب دیده به نوعی دشمنی 
آن  »عاقبت اندیش تریِن«  را  او  نظامی  که  کودک  این  است.  داشته 
خردساالن خوانده، سرانجاِم این تصمیم نابخردانه را در ذهن خویش 
به  که  چاره ای  می کند؛  چاره اندیشی  آن،  براساس  و  می کند  تصور 

حفظ جان کودک مصدوم منجر می شود:
"گفت: همانا که در این همرهان // صورت این حال نمانَد نهان

چون که مرا زین همه دشمن نهند // تهمت این واقعه بر من نهند
زی پدرش رفت و خبردار کرد // تا پدرش چارۀ آن کار کرد"

 دومین منظومۀ نظامی، »خسرو و شیرین« است؛ اثری که یکی از 
شاهکارهای ادب غنایی به شمار می آید. این مثنوی که دارای حدود 
۶ هزار و ۵۰۰ بیت است، عشق خسرو )پادشاه ساسانی( به شیرین 
)شهزادۀ ارمن( را روایت می کند. در میانۀ این عاشقانۀ پُرفراز و فرود، 
از عاشقی دلسوخته، یعنی فرهاد کوهکن نیز سخن به میان آمده 

است. نظامی در این منظومه شیرین را در قالب یک معشوِق متعالِی 
دنیایی تصویر کرده است.

نامی  سومین منظومۀ شیخ نظامی هم داستانی عاشقانه و بسیار 
این مثنوی برخالف خسرو  است: »لیلی و مجنون«. پیر گنجه در 
و شیرین که در آن، داستاِن عشق را در فضایی اشرافی و پُرشکوه 
روایت کرده، عشقی معصومانه را در سرزمین خشک و سوزان حجاز 
روایت می کند. لیلی و مجنون داستاِن عشِق دردناک قیس بین عامر 
به دخترکی لیلی نام است؛ عشقی که بیش از هر چیز، فراِق پُرفراز 
و فروِد ۲ دلداده را روایت می کند. لیلی و مجنون دارای حدود ۴ و 

۷۰۰ بیت است.
"هفت پیکر« که به »هفت گنبد« و »بهرام نامه« نیز مشهور است، 
دیگر مثنوی حکیم نظامی است. قهرمان این مثنوِی درحدود پنج 
هزار و صد و سی بیتی، بهراِم گور )پادشاه ساسانی( است. در بخِش 
مهمی از این منظومه، بهرام در هفت روز مهمان هفت شاهدخت از 
هفت اقلیم می شود: شنبه، گنبد سایه، دختر پادشاه هند؛ یکشنبه، 
پادشاه  دختر  سبز،  گنبد  دوشنبه،  روم؛  پادشاه  دختر  زرد،  گنبد 
خوارزم؛ سه شنبه، گنبد سرخ، دختر پادشاه روس؛ چهارشنبه، گنبد 
فیروزه ای، دختر پادشاه مغرب؛ پنجشنبه، گنبد صندلی، دختر پادشاه 

چین و جمعه، گنبد سفید، دختر پادشاه ایران.
از این دختران وقتی میزبانی بهرام را عهده دار می شوند،  هر یک 
و  بهرام  داستان  این،  جز  به  می کنند.  تعریف  وی  برای  افسانه ای 

کنیزک نیز از دیگر بخش های معروف هفت پیکر است.
پیوسته  به طور  که  هم  )خردنامه(  »اقبال نامه«  و  "شرف نامه«   
»اسکندرنامه« نامیده می شوند، ۲ منظومۀ دیگر شیخ نظامی به حساب 
می آیند. اسکندرنامه در مجموع حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰  بیت دارد. 
نظامی در شرف نامه به فتوحات و جهان گشایی های اسکندر مقدونی 
پرداخته و در اقبال نامه نیز اسکندر را در قامت یک فیلسوف و پیامبر 
تصویر کرده است. البته باید توجه داشت، اسکندری که نظامی در این 

مثنوی تصویر کرده، تفاوت بسیاری با اسکندِر تاریخی )اسکندر پسر 
فیلیپ مقدونی( دارد.      

محقق  و  مصحح  ادیب،  وصال،  نورانی  عبدالوهاب  استاد  مرحوم 
نظامی در شعر  اثرگذاری شاهکارهای  دربارۀ  فارسی  ادبیات  نامدار 
فارسی گفته است که »مثنوی های نظامی که چون گوهرهایی بر 
فراز تارک ادب فارسی می درخشد، هم در زمان خود شاعر و هم بعد 
از وی مشهور خاص و عام شد و درواقع مثنوی های شاعران دیگر را 
که تا عصر وی معروف بودند، َمدروس کرد و به طاق نسیان نهاد. 
چنان که منظومۀ خسرو و شیرین، مثنوی ویس و رامین فخرالدین 
بهترین و معروف ترین مثنوی  تا زمان نظامی  را که  اسعد گرگانی 
ِغنایی و عشقی بود، واپس زد و خود جای آن را گرفت. درواقع نظامی 
به مثنوی سرایی رنگی تازه داد و طرحی نو در آن افکند که تا زمان 
حاضر مورد تتبع شعرا واقع شده است و هر شاعری که در خود توانی 
اقتفای ]= پیروی[ مثنوی های او طبع آزمایی کرده  دیده است، در 
است، که آخرین آنها مثنوی »خسرو و شیریِن« شعله است که در 
زمان فرهادمیرزا معتمدالدوله سروده شده و به وی تقدیم شده است. 
از اینجا است که بیش از هر شاعر دیگر، حتی فردوسی، مثنوی های 
او مورد اقتفا واقع شده. این، خود نمایانگر ارزش منظومه های او و 

نشان دهندۀ رسوخ آن در اذواق مردم است.
پیروان نظامی

در تاریخ ادبیات فارسی مثنوی های کمتر شاعری است که مانند 
نظامی تقلید شده باشد. نظامی با سرایِش خمسۀ خویش به چنان 
توفیقی دست یافت که بسیاری از شاعران بزرگ و کوچِک پس از 
خود را نیز به اشتیاق آورد یا به طمع افکند تا با سرایش خمسه ها 
یا منظومه هایی به تقلید از آثار نظامی، نام خویش را همپای نام و 

شهرت نظامی مطرح سازند.
در میان پیروان و مقلّدان نظامی، برترین چهره و موفق ترین نظیره گو، 
همانا طوطی خوش سخن هندوستان، امیرخسرو دهلوی )م. ۷۲۵ هـ. 
ق.( است. امیرخسرو جدای از پیروی نظامی، خود شاعری بسیار توانا 
است. این توانمندِی وی را می توان هم در غزل های لطیف و زیبایش 
دید و هم در مثنوی های غیرتقلیدیش؛ آثاری مانند »قران سعدین«، 
»ِدِول رانی و حضرخان« و »نُه سپهر«. امیرخسرو در تقلید از نظامی 
و در برابر خمسۀ او این آثار را سروده است: »مطلع االنوار«، »شیرین 

و خسرو«، »مجنون و لیلی«، »هشت بهشت« و »آیینۀ سکندری".
امیر حسینی هروی، کاتبی ترشیزی، مکتبی   خواجوی کرمانی، 
شیرازی، جامی، هاتفی َخرِجردی، عرفی شیرازی، قاسمی گنابادی، 
فیضی دکنی و میرزامحمدصادق نامی اصفهانی از نامدارترین مقلّدان 
نظامی هستند که مثنوی هایی را به تقلید از خمسۀ نظامی سروده اند.

شهرِت شعر نظامی افزون بر اینکه تقلیدکنندگاِن فارسی زبان را به 
هوس تقلید از او واداشته، سبب شده که آثاری به تقلید از خمسه 
به زبان های دیگر نیز سروده شود. امیرعلیشیر نوایی، در سدۀ دهم 
هجری »خمسۀ المتحّیرین« را به تقلید از خمسۀ نظامی به زبان 
ترکی سروده است. خمسۀ عارف چلبی هم از دیگر آثار تقلیدی است 

که به زبان ترکی پدید آمده است.
سفر شاهکارهای نظامی به سرزمین های اروپایی

به جز نظیره هایی که به تقلید از منظومه های نظامی پدید آمده 
است، شعر نظامی رخت ترجمه به زبان های دیگر را نیز بر تن کرده 

و از این  طریق بر زباِن غیرفارسی زبانان هم جاری شده است. آثار 
نظامی تا کنون به زبان هایی چون فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، روسی 

و ازبکی برگردانده شده است.
در میان اروپاییان، گویا نخستین بار فرانسوی ها با آثار نظامی آشنا 
شده اند. بین سال های ۱۷۱۰ تا ۱۷۱۲ میالدی پتی دوالکروا داستاِن 
توران دخت از مثنوی »هفت  پیکر« را به زبان فرانسوی ترجمه کرد. 
کارُموی نیز در سال ۱۸۲۹ بخشی از »اسکندرنامه« را به این زبان 
ترجمه و در سن پترزبورگ روسیه منتشر کرد. پس از او نیز ترجمۀ 
آثار نظامی به زبان فرانسوی ادامه یافت. مارتین تئودور هوتسمای 
هلندی نیز در سال ۱۹۲۱ منتخبی از سروده های نظامی را به زبان 
فرانسوی برگرداند و آنها را در مجموعه ای با عنوان »منتخب اشعار 

مأخوذ از خمسۀ نظامی« به چاپ رساند.
یان ریپکا خاورشناس نامدار اهل چکسلواکی اما مهم ترین کار را 
نسبت به آثار نظامی در زبان فرانسوی انجام داده است. او در سال 
۱۹۳۴ هفت پیکر نظامی را خالصه کرد و ترجمۀ فرانسوی آن را با 
نام »هفت شاهزاده خانم نظامی« منتشر کرد. وی با همراهی هلموت 

ریتر آلمانی متن کامل هفت پیکر را نیز تصحیح کرده است.
 ترجمۀ آثار حکیم نظامی به زبان فرانسوی البته به آثار یادشده 
محدود نشده است. هانری ماسه، خاورشناس فرانسوی، نیز در ۱۹۷۰ 
»خسرو و شیرین« را به زبان مادری خویش برگردانده است. جمشید 
مرتضوی هم در سال ۱۹۸۷ با ترجمۀ خویش از »مخزن االسرار«، 

این اثر ارزشمند را به متکلمان فرانسوی زبان هدیه کرده است.
پدید  نظامی  آثار  از  نیز ترجمه های گوناگونی  انگلیسی  مترجمان 
نیمۀ دوم سدۀ هجدهم  ویلیام جونز در  ِسر  بار  آورده اند. نخستین 
میالدی بیست حکایت و افسانه از »مخزن االسرار« را به انگلیسی 
برگرداند. در سال ۱۸۱۵ نیز غالمحسین خان منشی به خواهش چند 
صاحب منصب انگلیسی ترجمۀ منثوری از خسرو و شیرین پدید آورد. 
در ۱۸۳۶ جیمز آتکینسون »لیلی و مجنون« را به انگلیسی برگرداند 
که این ترجمۀ او، نخستین برگرداِن این منظومه به یک زبان اروپایی 
به شمار می آید. هشت سال بعد نیز بالند )خاورشناس بریتانیایی( 
انگلیسی برگرداند. فور کالرک  به  را به صورت کامل  مخزن االسرار 
هم در ۱۸۸۱ »اسکندرنامه« را به انگلیسی ترجمه کرد و پس از او 
رابرت گریفیث و الکساندر روگرز »خسرو و شیرین« را در ۱۸۸۹ در 

لندن منتشر کردند.
به  را  نظامی  شاهکارهای  که  داشته اند  را  این  بخت  نیز  آلمانی ها 
زبان خویش بخوانند. در ۱۸۰۹ پورگشتال اتریشی نمایشنامه ای با 
نام »شیرین« نوشت که آن را براساس »خسرو و شیرین« نظامی 
پدید آورده بود. پس از او در سال ۱۸۲۴ فردریش روکرت بخش هایی 
نیز یک آلمانی  به آلمانی برگرداند. ۲۴ سال بعد  از اسکندرنامه را 
آقامحمد شوشتری  همراهی  با  اشپرنگر  آ.  نام  به  هندوستان  مقیم 
»اقبال نامه« را به آلمانی منتشر کرد. هرمان اته )خاورشناس نامدار 
آلمانی( هم در سال ۱۸۷۱ ترجمه ای دیگر از اسکندرنامه را پدید 
آورد. هلموت ریتر هم ترجمۀ آلمانی هفت پیکر را در سال ۱۹۲۴ 
به چاپ رساند. در همین سال ویلیام بشیر پیکارد ترجمۀ منظومی 
از لیلی و مجنون را به آلمانی پدید آورد. پس از او نیز رودلف ِگلپکۀ 
سوئیسی برای نخستین بار ترجمۀ منثور لیلی و مجنون را به زبان 

آلمانی منتشر کرد. 

نوشتاری درباره پل سزان؛ نقاش مدرن فرانسوی
پل سزان از هنرمندان شاخص کشور فرانسه بود 
که روی هنرمندان و جنبش های هنری قرن بیستم 

مانند کوبیسم تاثیر زیادی داشت.
پل سزان در ۱۹ ژانویه سال ۱۸۳۹ در فرانسه به 
بزرگ ترین  از  یکی  فرانسوی  نقاش  این  آمد.  دنیا 
و  کارها  که  بود  امپرسیونیسم  پست  هنرمندان 
از  بسیاری  زیبایی شناسی  توسعه  روی  ایده هایش 
هنرمندان و جنبش های قرن بیستم به ویژه کوبیسم 
مورد  حیاتش  زمان  در  سزان  هنِر  بود.  تأثیرگذار 
بدفهمی عموم واقع شد و آن را بی اعتبار می دانستند. 
امپرسیونیست ها  آثار  و  گرایشات  از  منشعب  او  کار 
و  شخصی  بیان  روی  پافشاری  با  وی  نهایتاً  و  بود 
تمام  موضوع،  به  توجه  بدون  نقاشی  خود  تمامیت 
سؤال  زیر  را  نوزدهم  قرن  نقاشی  سنتی  ارزش های 

برد.
زندگی ابتدایی و کار

کالج  در  او  بود.  بورژوا  خانواده  یک  پسر  سزان 
سال  در  و  گذارند  را  کالسیکش  تحصیالت  بوربون 
موفق  بانکدار  یک  که  پدرش  برنامه  تحت   ۱۸۵۸
شود،  حرفه  این  وارد  نیز  پسرش  می خواست  و  بود 
حقوق  به  عالقه ای  هیچ  او  رفت.  حقوق  مدرسه  به 
نداشت و از سن پایین تصمیم گرفته بود نوعی حرفه 
از دو سال پیگیری  هنری را دنبال کند. سزان بعد 
مکرر  درخواست های  و  حمایت  با  پدرش،  برنامه 
مادرش این اجازه را یافت که برای تحصیل نقاشی 

به پاریس برود.
به  ماه  پنج  تنها  پاریس  در  سزان  اقامت  اولین 
شد  باعث  او  شخصیتی  بی ثباتی  انجامید.  طول 
دانشجویان  سایر  تکنیکال  توانمندی  دیدن  از  بعد 
تنها  شود.  جدی  افسردگی  دچار  سوئیس،  آکادمی 
دلیل اقامت او به مدت پنج ماه، تشویق های نویسنده 
معروف »امیل زوال« بود که در کالج، میان او و سزان 

دوستی عمیقی شکل گرفته بود. او پس از آن که به 
زادگاه خود بازگشت، خود را راضی به کار کردن در 
بانک پدرش کرد اما بعد از یک سال دوباره به پاریس 
ماندن  برای  محکمی  هدف  بار  این  و  گذاشت  قدم 
داشت. در طی این دوره آموزشی از سال ۱۸۵۸ تا 

۱۸۷۲، سزان بارها به شهر خود سفر کرد.
ادبی  از فعالیت های  اوایل دهه ۱۸۶۰ دوره مهمی 
رئالیست  نقاشان  بین  بود. درگیری  پاریس  و هنری 
به رهبری گوستاو کوربه و آکادمی بوزار به اوج خود 
نقاشی های  تنها  آکادمی  این  چون  و  بود  رسیده 
به رسمیت  را  رمانتیک  و  نئوکالسیک  سبک  به 
نیز  مردم  عموم  بین  در  آن ها  سبک  می شناخت، 

پذیرفته نمی شد.
در سال ۱۸۶۳ امپراتور ناپلئون سوم دستور افتتاح 
رشد  به  رو  نزاع های  تا  داد  را  مطرودین«  »سالن 
این هنرمندان  آثار  کند.  کنترل  را  دایره های هنری 
محکوم  منتقدین  توسط  کل  به طور  تقریباً  مطرود 
شد و همین امر باعث انسجام و وحدت روح انقالبی 
زود  خیلی  سلیقه اش  که  سزان  گشت.  نقاشان  این 
برجسته ترین  با  بود،  کرده  تغییر  آکادمیک  هنر  از 
اعضای این گروه همچون ادوارد مانه، کامی پیسارو، 
کلود مونه، پیر-آگوست رنوار و ادگار دگا ارتباط پیدا 
کرد. بیشتر این هنرمندان در دهه ۲۰ زندگی خود 
به سبک های  دادن  و مشغول شکل  می بردند  به سر 
شخصی شان بودند. دوستی سزان با سایر هنرمندان 
رویی هایش،  پر  او،  به خاطر حساسیت های  ابتدا  در 
خجالتی بودن زیاد و خلق و خوی متغیرش، به سختی 
جلو می رفت. با این وجود او تحت تأثیر روح انقالبی 
آن ها قرار گرفته بود و سعی می کرد تأثیرات کوربه 
که در برخورد غیرحسی با موضوعات معمول پیشگام 
بود را با تأثیرات نقاش رمانتیک »اوژن دالکروا« که 
ترکیب بندی ها و تأکیدش روی رنگ شهرت داشت، 

ترکیب کند.
 سال  های امپرسیونیستی

در جوالی سال ۱۸۷۰ با آغاز جنگ فرانکو-آلمانی، 
او  کرد.  ترک  پروانس  مقصد  به  را  پاریس  سزان 
با خود  نیز  را  فیکه  ماری-اورتانس  آینده اش  همسر 
سواحل  در  کوچکی  دهکده   ، استاک  در  آن ها  برد. 
جنوبی فرانسه اقامت کردند. در آنجا سزان به نقاشی 
از مناظر می پرداخت و در حال کاوش راه هایی برای 
شروع  او  کار  این  برای  بود.  طبیعت  کامل  بازنمایی 

به استفاده از رویکرد دوستان امپرسیونیستش کرد.
در ژانویه سال ۱۸۷۲، همسر او اولین پسرشان را 
به دنیا آورد. کمی بعد از آن به دعوت »کامی پیسارو« 
او  برد.  پونتواز  به  زندگی  برای  را  خانواده اش  سزان 
تئوری های  و  تکنیک ها  جدی  یادگیری  به  آنجا  در 
امپرسیونیسم پرداخت. پیسارو تنها کسی بود کهبه 

اندازه ی کافی صبور  به  رغم شخصیت سخت سزان 
بود تا به او آموزش دهد. آن دو در طی سال ۱۸۷۴ 
بوم هایشان را به سرتاسر دهکده می بردند و در فضای 
باز نقاشی می کردند. این کار در آن زمان هنوز هم 
را  خود  سزان  بعد  به  زمان  این  از  نبود.  افتاده  جا 
و  بی جان  طبیعت  مناظر،  کشیدن  وقف  منحصراً 
از  استفاده  به سمت  را  او  پیسارو  کرد.  پرتره  بعدها 
نشان  او  به  و  می کرد  هدایت  روشن تر  رنگی  پالت 
که  بریده  و  کوتاه  قلم های  ضرب  از  چطور  می داد 
کند.  استفاده  بود،  امپرسیونیست ها  اصلی  نشان 
البته حتی در این دوره از راهنمایی های پیسارو هم 
سزان هدف و رویکرد خاص خود را داشت که کاماًل 
از امپرسیونیست ها متفاوت بود. او بیشتر به ساختار 
خطوط  از  و  داشت  توجه  نقاشی اش  درون  اشیای 
معمارگونه و ترکیب بندی های خاص استفاده می کرد.

در سال ۱۸۷۴، سزان دوباره به پاریس بازگشت و 
شرکت  امپرسیونیست ها  رسمی  نمایشگاه  اولین  در 
در  و  نمایشگاه  این  در  او  نقاشی های  چه  اگر  کرد. 
از  شد  برگزار   ۱۸۷۷ سال  در  که  بعدی  نمایشگاه 
به  او  اما  بودند،  شده  واقع  انتقاد  مورد  بیشتر  همه 
کار خود ادامه داد. سزان در طی سال های بعدی به 
دچار  مالی  لحاظ  به  کارهایش  نرفتن  فروش  خاطر 
با  او رابطه خود  از مدتی  مشکالت زیادی شد. پس 
دوستانش را کم کرد و در پاریس و زادگاهش منزوی 
شد. حتی رابطه اش با زوال به خاطر حسادتی که به 
مشکالت  همچنین  و  داشت  نوشته هایش  موفقیت 
پایان  به  افکارش،  بودن  تک بعدی  و  ضداجتماعی 

رسید.
توسعه سبک پخته سزان

اوایل  تا   ۱۸۷۰ دهه  اواخر  از  انزوا  دوره ی  این  در 
خود  پخته ی  سبک  توسعه  به  سزان   ،۱۸۹۰ دهه 
»دریای  مانند  دوره  این  به  متعلق  مناظر  پرداخت. 

پختگی  دوره  شاهکارهای  اولین  احتماالً  استاک« 
سزان هستند. این مناظر شامل ترکیب بندی هایی از 
افق آرام و وسیع بودند که از ضرب قلم های مساوی 
شکل گرفتند. او به خوبی می دانست چطور استحکام 
و عمق را در کارهایش بازنمایی کند. سزان به گفته 
خود تالش می کرد پرسپکتیو را تنها از طریق رنگ 

به نمایش بگذارد.
سال  های پایانی

به  هنر سزان  بود،  پایان  به  رو  نوزدهم  قرن  وقتی 
لحاظ عمقی رو به رشد بود و غنای رنگی و مهارت 
ترکیب بندی اش نیز به سطح قابل مالحظه ای رسید. 
او خود را قادر به خلق نگاهی جدید می دید. از سال 
او شاهکارهای متعددی را کشید.  ۱۸۹۰ تا ۱۹۰۵، 
او خود را به تمامی وقف کارش کرده بود و البته به 
را صرف  زیادی  زمان  نقاشی  در  بودنش  کند  خاطر 

این کار می کرد.
مشکل  مردم  با  ارتباط  برقراری  در  همیشه  سزان 
داشت و به خاطر مرگ مادرش در سال ۱۸۹۷ نیز 
همسر  از  رفته رفته  آن  از  بعد  و  بود  غمگین  عمیقاً 
به قرن  با ورود  و دوستان قدیمی اش فاصله گرفت. 
اینکه کمتر  به خاطر  و  بیشتر شد  او  جدید شهرت 
چهره  یک  به  شبیه  چیزی  می دید،  را  او  کسی 
افسانه ای شده بود. آخرین دوره کاری سزان، حاصل 
از  باال  درجه ای  به  تنهایی ،  در  او  عمیق  مدیتیشن 
انسان  »منظره،  داشت  اعتقاد  او  یافت.  دست  تغزل 
می شود، شیوه فکری می شود، منظره موجودی زنده 

در درون من می شود."
این  از دیابت رنج می برد و  سزان سال های زیادی 
بیماری در سال های آخر عمرش جدی تر شده بود. 
در اکتبر سال ۱۹۰۶ او به هنگام کار کردن در فضای 
باز دچار سرما خوردگی شدید شد و چند روز بعد در 

زادگاهش درگذشت و در همان جا دفن شد.



شنبه 2 بهمن ماه 19/1400 جمادی الثانی 1443/ 22 ژانویه 2022/سال بیست و ششم شماره 3603پنج ادبی

الی اصیل
ّ

مرشد ترابی از آخرین یادگارهای نق
در همین عصر ارتباطات هم که دیگر قهوه خانه ها 
ترابی  مرشد  ندارند،  نقالی اش  و  مرشد  برای  جایی 
به  شماره  نفس   نّقالِی  که  کوشید  داشت،  نفس  تا 
افتاده از نفس نیفتد. به همین انگیزه بود که هرگاه 
دعوتش  مراسم ها  در  یا  می خواندندش  تلویزیون  به 
توان  همه  با  و  می شد  حاضر  اشتیاق  با  می کردند 

نقالی می کرد.
امروزه نام قهوه خانه که به گوش می رسد، یکی از 
اولین تصاویری که پیش چشِم آدمی نقش می بندد، 
ردیف هایی  که  جایی  دود؛  از  انباشته  است،  فضایی 
از مرداِن اغلب جواِن صاحِب گردن های گاه ستبر و 
موارد خال کوبی شده،  برخی  و در  بازوهای ورم کرده 
رخ در رخ هم نشسته اند و از َقلیان های درَغلَیان، دود 
تنباکوهای معمولی و اسانس دار را به دروِن ریه های 
خود می کشند و بازدِم آن را با عشق به رخساِر طرِف 
مقابِل خود، که او هم به همین عمل مشغول است، 
می دمند و تقدیم می کنند. در روزگاراِن پیشین، اما 
قهوه خانه تنها به استعمال دخانیات شناخته نمی شد.
به َمَثل در سال ها و دهه هایی پیش از امروز که به 
سبب ارزان تر بودِن گوشت و بُنَشن و دیگر مایحتاِج 
براینکه غذایی لذیذ  افزون  زندگِی روزمره، آبگوشت 
و مقوی بود، خوراکی باقیمِت مناسب نیز به حساب 
کارگر،  مرداِن  که  بود  جایی  قهوه خانه  می آمد، 
کاسب ها، شاگردمغازه ها و دستفروشان خسته از کاِر 
صبح تا ظهر، بدان درمی آمدند تا ضمن رفع خستگِی 
فعالیِت روزانه، آبگوشتی بخورند و روی آن آبگوشِت 
چرب هم یکی دو استکان چای گرم بنوشند و احیاناً 
سیگار یا قلیانی هم چاق کنند و پس از تجدید قوا، 

دوباره بروند پی کار و زندگی خود.
و  بود  نو  پدیده ای  رادیو  که  آن گاه  پیشتر،  کمی    
این  قهوه خانه  باز  نداشت،  وجود  خانه ها  همه  در 
اما  نداشتند  رادیو  که  آنان   تا  داشت  را  کارکرد 
صدای نغمه های برخاسته از آن را خواهان بودند، به 
قهوه خانه می رفتند و به بهانه  نوشیدن یک استکان 
از  برخاسته  آهنگ  و  نغمه  به  می دادند  دل  چای، 

جعبه رادیو.
قهوه خانه ای که مکتب و دانشگاه بود

مرحوم استاد جعفر شهری وقتی در »طهران قدیِم« 
خود به توصیف قهوه خانه های تهراِن روزگار قاجاری 
و اوایل پهلوی می پردازد، می نویسد که در آن روزگار 
»قهوه خانه اگرچه مرکز تجمع بیکاره ها و باکاره ها و 

بّنا و نقاش  پاتوِق دسته ها و محل اجتماع و آدرِس 
و آهنکوب و خرپاکوب و شیشه بُر و نانوا و قصاب و 
مقّنی و بزاز و رزاز و و دیگر کسبه به حساب می آمد، 
و  دبیرستان  دبستان،  مکتب،  مدرسه،  سویی  از  اما 
دانشگاهی بود که شخصیت مردم از خوب و بد در 
آن شکل می گرفت. چه، پاتوق دائمی دانشمندان نیز 
بود که در آن به مناظرات علمی پرداخته و محلی که 
شعرا و متشاعران و گویندگان در آن به شعرگویی و 
شعرخوانی و محاورات برخاسته. مکانی که خطاطان 
خطوط ریز و درشت خود را در آن به اجرا درآورده، 
نموده؛  برپا  آن  در  را  خود  تعزیه های  تعزیه خوانان 
مسئله گویان، مسائل شرعی و روضه خوانان، روضه ها 
و مراثی و گویندگان مذهبی، مطالب خود را عنوان 
و  ورزشکاران  و  داش مشدی ها  و  لوطی ها  ساخته. 
نیک منشان اعمال و صفات و هنرنمایی های پسندیده 
و مردانه خود را ظاهر نموده، جوانان و ملعبه جویان 
ازقبیل گل بازی و  بازی های گوناگوِن مورد عالقه را 
الواط  رسانیده.  ظهور  به منصه  آن  امثال  و  تُرنابازی 
را  اعمال و رفتاِر خویش  بداندیشان وقایِح  و رنود و 
جهِت هم به تعریف و توصیف آورده. خالصه مأمن 
نهایت خواسته و  و مأوایی که صاحب هر سلیقه ای 
به دست  آن  از  می توانست  را  دلخواه خویش  غایت 

آورد.
مرشد ترابی؛ یکی از آخرین یادگارهای نّقالی اصیل
شود  دگرگون  قهوه خانه  نظاِم  آنکه  از  پیش  تا  اما 
رادیو  زندگی و گسترش  روزگار و سبک  تغییر  با  و 
اینترنت،  و  ماهواره  و  ویدئو  بعدتر،  و  تلویزیون  و 
زندگی  و  میانه  محله ها  از  و  بیفتد  رونق  از  نّقالی 
مردم به البه الی سطرهای کتاب ها و کنِج خاطره ها 
مهم ترین  از  یکی  قدیمی  هنِر  این  شود،  کوچانیده 
فضای  در  که  بود  مردمان  فرهنگی  سرگرمی های 
قهوه خانه ها اجرا می شد. نّقال ها که با عنواِن »مرشد« 
دانستن  در  را  خویش  هنِر  همه  می شدند،  شناخته 
به  فراوان  شعرهای  کردِن  حفظ  و  تاریخ  و  ادبیات 
و  نمایش  فنوِن  از  بهره مندی  با  و  می گرفتند  کار 
سخنوری، معجونی سحرآمیز می ساختند تا با تعریف 
و اجرای داستان های حماسی - عاشقانه شاهنامه و 
آثاری چون اسکندرنامه و حسین کرد شبستری  یا 
و رموِز حمزه، دل و جان و هوش و حواِس حاضران 
در قهوه خانه را شب های متوالی پابستۀ نقِل خویش 

سازند.   

ایران زمین،  نقالی  سّنت  یادگاراِن  آخرین  از  یکی   
نقالی را در میان مردِم کوچه  از آن مرشدهایی که 
و بازار تجربه کرده بود، مرحوم استاد مرشد ولی اهلل 
ترابی است که هفت سال پیش در ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ 
به رحمت حق پیوست. در همین عصر ارتباطات هم 
نقالی اش  و  مرشد  برای  جایی  قهوه خانه ها  دیگر  که 
ندارند، مرشد ترابی تا نفس داشت، کوشید که نقالِی 
نفس به شماره افتاده، از نفس نیفتد. به همین انگیزه 
در  یا  و  می خواندندش  تلویزیون  به  هرگاه  که  بود 
مراسم ها دعوتش می کردند، بااشتیاق حاضر می شد و 

با همه توان نقالی می کرد.
سفیدآِب  در   ۱۳۱۵ در  که  ترابی  ولی اهلل  استاد 
همراه  کودکی  همان  در  بود،  آمده  دنیا  به  تفرش 
غار  دروازه  محله  در  و  آمد  تهران  به  خانوده اش  با 
ساکن شد. زندگی در تهران، این فرصت را برای وی 
بتواند در مسیر  از همان کودکی  آورد که  به وجود 

فراگیری رموز و نکته های نقالی گام بردارد.
مرشد ترابی هم چنان که خود گفته است، پیش از 
تعزیه خوانی  پدرش  همچون  بپردازد،  نّقالی  به  آنکه 
می کرده است: »من از هفت سالگی تعزیه  می خواندم. 
بود  تهران  درجه یک  شهادت خواِن  ماّلحسن،  پدرم، 
از  اما  می برد.  تعزیه خوانی  مجالس  به  خود  با  مرا  و 
نمی خوانم.  تعزیه  دیگر  کردم،  را شروع  نّقالی  وقتی 
نّقالی[ اول رفتم پیش استاد ]روح اهلل[  ]برای تعلیِم 
شوقی، او در منزلش برای من داستان های شاهنامه 
را می گفت و طرز خواندن آنها را می آموخت. شب ها 
هم می رفتم به پاتوق، یعنی چاپار قهوه خانه، که هم 
تحویل  بودم،  یادگرفته  آنچه  هم  و  ببینم  را  او  نقِل 

دهم. البته دو سال قبل از اینکه نّقالی را شروع کنم، 
برای یادگرفتِن حرکاِت رزمی به زورخانه می رفتم.

آن  که  گفت وگو  همین  در  ترابی  مرشد  مرحوم 
بوده  داده  انجام  خویش  میان سالی  سال های  در  را 
)که  نقالی  طوماِر  تفاوت های  به  اشاره  ضمن  است، 
درواقع همان متِن نمایش نامه نّقال است( با شاهنامه 
نّقالی برخالف شاهنامه به نثر است،  و اینکه طومار 
نیز سخن گفته  نّقالی  برای هنر  از ویژگی های الزم 

است:
"نّقال باید طومار را قبل از شروِع نقل مرور کرده 
باشد و در موقِع نّقالی او باید با اتکا به حافظه و حال 
و هوای مجلس، اگر الزم دید چیزی بیفزاید یا کم 
را  آن  و  است  نّقال  همراه  معموالً  البته طومار  کند. 
به  با مراجعه  او  نقِل  اما  در حضور مردم می گشاید، 
ناچار  نّقال  موارد  بسیاری  در   . نمی شود...  گفته  آن 
کردن  فهم  و  تصویرکردن  و  بازی  لحاظ  از  است 
فی البداهه  را  قطعه هایی  گفتار،  ازنظر  یا  و  داستان 
بیان  شیوه های  بر  باید  قصه گویی،  جز  نّقال  بسازد. 
حرکات و احساس های مختلف نقش هایی که تعریف 
و  اسب سواری  من  خوِد  مثاًل  باشد.  مسلّط  می کند، 
شمشیربازی را در تعزیه آموختم و بسیاری از حکات 
رزمی را از زورخانه. همین طور نکته مهم دیگر این 
با موسیقی آشنایی داشته  نّقال باید حتماً  است که 

باشد.
این را هم باید یادآور شد که روان شاد مرشد ترابی، 
بر  انجام می داده که  از روی طوماری  را  نّقالِی خود 
پایه طومار نّقالی مرحوم حاج حسین بابای مشکین، 
این  است.  بوده  آمده  فراهم  تهران،  نامدار  نّقاالن  از 

طومار با کوشش استاد داوود فتحعلی بیگی و الله 
انتشارات  همت  به  »مشکین نامه«  عنوان  با  تقیان 

نمایش به چاپ رسیده است.
خاطره ای از مرشد غالمحسین غول بچه

طهران  نّقال های  شهری  جعفر  استاد  روان شاد 
محتوای  و  نیز سبک  و  اجرا  دید سطح  از  را  قدیم 
طبقه  است.  کرده  توصیف  طبقه  سه  در  کالمشان، 
نخست، مرشدانی بوده اند که »در سطح باال و عالی 
سخن می گفتند، مثل مرشد غالمحسین غول بچه و 
عوام  که  عده ای  دوم،  و دسته  احمد همدانی؛  سید 
سرگرم  خواص  کرده،  معانی  ادراک  مطالبشان  از 
و  درویش؛  کریم  و  اسداهلل  مرشد  مانند  می شدند. 
و  می گفتند  عوام سخن  برای  فقط  که  دسته سوم، 
مطالبشان در سطحی بود که طبقات پایین عامی را 
خوش می آمد و به آنها لذت می بخشید. مانند مرشد 

حسین قنات آبادی و مرشد قلی. 
ادامه  در  قدیم«  ارزشمند »طهران   صاحب کتاب 
گذشتۀ  روزگاِر  در  نّقالی  و  نقل  از  خویش  توصیف 
مرشد  مرحوم  درباره  هم  را  خاطره ای  پایتخت، 
سخن  دانشمندانه  که  نقالی  غول بچه،  غالمحسین 
و  نصیحت  و  پند  از  بود  آکنده  کالمش  و  می گفت 
به سبب انداِم درشت و هیکل تنومندش به این لقِب 
اصل  است.  کرده  نقل  بوده،  شده  مشهور  عامیانه 

خاطره چنین است:
"از وقایع قابل ذکِر مربوط به این مرشد آنکه شبی در 
قهوه خانه کوچه مرده شوی خانه خیابان چراغ برق، جوان 
نّقالی هم  اظهار می کند که  اطرافیانش  به  بی معرفتی 
واقعاً عجب کار کم زحمت بی مایۀ پُردرآمدی می باشد! 
و این سخن به گوش مرشد غالمحسین می رسد. فردا 
شب که آماده  نقل می شود، جوان را به وسط قهوه خانه 
خودت  دیشب  گفته  به  اگر  می گوید  او  به  کشیده، 
را  آن  و  داری  اعتقاد  می باشد،  مفت خوری  نّقالی  که 
همه کس  عهده  از  که  می دانی  کارها  کم زحمت ترین 
این جمعیت  به چشم  مرتبه  فقط سه  می آید،  بیرون 
همین  از  تا  »ماست«،  بگو  بلند  صدای  با  و  کن  نگاه 
دقیقه طومار نقالی را در هم پیچیده، سراغ بیل زنی و 

عملگی رفته، دیگر اسمی از آن به زبان نیاورم.
جوان که با همه بی ادبی، تربیِت احترام به بزرگ تر 
بود، غرق در خجالت شده،  در خونش عجین شده 
دست مرشد را بوسیده، دیگر در آن قهوه خانه دیده 

نمی شود" 

معرفی 10 نقاشی مشهور در جهان
و  موسیقی  کنار  در  ترسیمی ،  هنرهای  و  نقاشی 
ادبیات یکی از مهم  ترین هنرهای هفتگانه در جهان 
غارنگاره ها،  گرفتن  نظر  در  با  که  می شوند  محسوب 
این  دارد.  رواج  انسان ها  میان  است که  هزاران سال 
قدمت بسیار سبب شده  نقاشی های معروف بسیاری 
در طول تاریخ خلق شود و به همین بهانه در مطلب 
از بهترین نقاشی های دنیا  تا  با ده  پیش رو، شما را 
آشنا می کنیم که از آن ها به عنوان یک شاهکار هنری 

یاد می شود.
بدون شک با برخی از این آثار آشنا هستید و آنها 
در  که  نقاشی  آثار  دیده اید.  زیادی  مکان های  در  را 
پایین آورده شده است به  عنوان  بهترین نقاشی هایی 
تاریخ بشریت شناخته می شوند . البته اگر قرار باشد 
بهترین و معروف ترین ها را یک جا جمع کنیم شاید 
این لیست ۱0 تایی به ۵0 عدد هم برسد. با این حال 
نقاشی  های زیر جزء برترین و معروف ترین آثار تاریخ 

به حساب می آیند.
 ۱. مونالیزا

• نام اثر: مونالیزا
• هنرمند: لئوناردو داوینچی
• محل نگهداری: موزه لوور 

احتمال قوی  به  نقاشی  های معروف  این  از میان   
بهترین  و  شده ترین  شناخته  از  یکی  مونالیزا  پرتره 
آشنایی  آن  با  بسیاری  که  است  دنیا  های  نقاشی  
از  یکی  بارتولومئو،  فرانسیسکو  می شود  گفته  دارند. 
درخواست  داوینچی  از  ایتالیا  فلورانس  شهر  اشراف 
کرده بود که چهره همسر سومش؛ لیزا آنتونیو ماریا 
درخواست  این  پذیرش  با  داوینچی  کند.  نقاشی  را 
یکی از تاثیرگذارترین پرتره های طول تاریخ را نقاشی 
هرگز  مونالیزا  نقاشی  بدانید  است  جالب  اما  کرد، 
این  داوینچی  لئوناردو  و  نشد  فروخته  بارتولومئو  به 

نقاشی را پیش خود نگه داشت.
 نقاشی مونالیزا از بهترین نقاشی های دنیا

 ۲. جیغ 
• نام اثر: جیغ

• هنرمند: ادوارد مونک
• محل نگهداری: موزه ملی اسلو و موزه مونک اسلو
دیده اید.  را  اثر  این  نحوی  به  شما  همه  مطمئنا    
در  که  زده  وحشت  فردی  و   رنگ  قرمز  آسمانی 

درباره  که  چیزی  شاید  اما  است.  زدن  جیغ  حال 
از  مجموعه ای  اثر  این  که  باشد  این  ندانید  »جیغ« 
نقاشی،  صورت  به  آن  دوتای  که  نقاشی ست   چهار 
دوتای آن پاستل و تعداد نامعلومی از آن به صورت 
دنیا  های  نقاشی    بهترین  از  یکی  جیغ  است.  چاپ 
همچنین  می رود.  بشمار  اکسپرسیونیسم  سبک  در 
قیمت  به   ۲0۱۲ سال  در  جیغ  پاستل های  از  یکی 
۱۲0 میلیون دالر فروخته شد و عنوان یکی از گران 
از آن خود  را  تاریخ بشریت  نقاشی  های  قیمت ترین 

کرد.
  ۳. شب پرستاره 

• نام اثر: شب پرستاره
• هنرمند: وینسنت ون گوک

• محل نگهداری: موزه هنرهای معاصر نیویورک
جهان  نقاشی های  بهترین  از  صحبت  ندارد  امکان 
نخورد.  به چشم  آثارش  و  از ون گوک  نامی  و  باشد 
می برد  رنج  روانی  اختالالت  از  گوک  ون  متاسفانه 
سپری  تیمارستان   در  هم  را  عمرش  از  سال هایی  و 
کرد. گفته می شود اثر »شب  پرستاره« که یک سال 
پیش از مرگ ون گوک کشیده شد همان منظره ای 
است که او از اتاق تیمارستانش رو به شهر می توانست 

مشاهده کند.  
 4. گل های آفتاب گردان

• نام اثر: گل های آفتابگردان
• هنرمند: وینسنت ون گوک

• محل نگهداری: گالری ملی لندن
ون گوک جهت تشکیل یک انجمن هنری زادگاهش 
هلند را به مقصد جنوب فرانسه ترک کرد و این اثر 
را در سال ۱888 خلق کرد. ون گوک این نقاشی را 
نقاشی  گوگن  پل  دوستش  خواب  اتاق  تزئین  برای 
کپی   ۱88۹ سال  یعنی  بعد  سال  گوک  ون  کرد. 
کپی  هم  شاید  و  کشید  نقاشی  این  از  نیز  دیگری 
دیگری در سال بعدتر. کپی ها و نسخه های متفاوت 
داده  نسبت  او  شاگردان  به  نیز  تابلو  این  از  دیگری 
شده است. این گلهای هنری معروف در قلبشان نمونه 
ساده ای از ایجاز زندگی را به نمایش می گذارند؛ آنها 
شکوفه های  هستند،  ما  زندگی  متفاوت  چرخه های 

شاداب و باطراوت تا پژمردگی و نابودی. 
۵. موج نهم

•  نام اثر: موج نهم 
• هنرمند:  ایوان آیوازوفسکی

• محل نگهداری: موزه دولتی سن پترزبورگ
 تابلوی موج نهم یک شاهکار واقعی و از نقاشی های 
نقاشی  این  در  که  آیوازوفسکی  است.  معروف جهان 
امواج  از  یافتن  نجات  برای  را  گروهی  شوم  تالش 
اقیانوس نشان داده، به کمال تکنیکی ناب  بی رحم 

خویش دست یافته است.
نقاشی  مرکز  در  کمپوزیسون  این  بخش  قوی ترین 
و  بخش  عرفانی ترین  و  مرموزترین  که  دارد  قرار 
با  که  است  خورشید  تشعشعات  نمایش دهنده 

منظره  به  صورتی  و  سبز  رنگ های  از  طیف هایی 
اسم  به  نهم  موج  اثر  از   بارها  بخشیده.  روشنایی 

زیباترین نقاشی روسی نام برده شده است.
 6. دختری با گوشواره مروارید

• نام اثر: دختری با گوشواره مروارید  
• هنرمند: یوهانس ورمیر

• محل نگهداری: موزه مائریتشویِس الهه
با  دختری  داووینچی،  مونالیزای  نقاشی  همانند   
های  نقاشی   بهترین  از  یکی  نیز  مروارید  گوشواره 
دنیا است که بیش از ۳00 سال قدمت دارد. یوهانس 
ورمیر از نقاشان معروف جهان است که مهارت باالیی 
در کشیدن پرتره داشت و از پایه گذاران دوران طالیی 
هنر در هلند است. دختری با گوشواره مروارید یکی 
از زیباترین نقاشی  های دنیا است که پس از گذشت 
چندین قرن هنوز اطالعاتی از آن نامعلوم مانده است، 
دیده  اثر  این  در  که  رنگی  تیره  زمینه  پس  مانند 
اثر معلوم  از مکان و زمان  می شود و هیچ اطالعاتی 
نقاشی های  غالب  که  است  حالی  در  این  نمی کند، 

ورمیر دارای پس زمینه ای عادی از جامعه بود.
 7. گالری علوفه

• نام اثر: گالری علوفه
• هنرمند: جان کنستابل

• محل نگهداری: گالری ملی لندن
نقاشی  بزرگترین  عنوان  به  علوفه  گالری  تابلو   
بریتانیایی همواره مورد تقدیر واقع می شود، اما وقتی 
که برای اولین بار در سال ۱8۲۱ در آکادمی سلطنتی 
پیدا  خریداری  روز(  نیم  عنوان  )با  شد  داده  نمایش 
نکرد،  ولی وقتی در فرانسه تئودور گریکالت این اثر 
را تحسین کرد، بیشتر مورد توجه قرار گرفت و نهایتا 
هنگامی که در یک سالن در پاریس همراه با تابلوهای 
دیگر کنستابل نمایش داده شد شور و هیجان بیشتری 
را برانگیخت )گفته می شود که حضور داشتن نقاشی 
های دیگر کنستابل در این نمایشگاه یک هدیه برای 
تابلوی  نمایشگاه  این  در  می آمد(.  بشمار  گریکالت 
»گالری علوفه« به عنوان برنده مدال طالیی شد. آثار 
کنستابل در این نمایشگاه تحت تاثیر و الهام گرفته از 

نقاش های فرانسوی مثل اوژن دالکروا بود.
 8. برج بابل

• نام اثر: برج بابل

• هنرمند: پیتر بروگل مهتر 
• محل نگهداری: موزه کانستیستوریس وین

 موضوع این نقاشی سازه برج بابل است؛ در کتاب 
برای  بشر  دست  ساخته  برج  این  که  آمده  مقدس 
رسیدن به بهشت بوده. بروگل در نشان دادن معماری 
از  دیگر  های  نمونه  و  بیشمار  ها  طاق  با  بابل  برج 
کرده  تداعی  را  روم  کلسئوم  عمدا  رومی،  مهندسی 
خطرات  که  بوده  این  نقاشی  این  از  او  هدف  است. 
غرور بشر و شاید هم زیانبار بودن عقالنیت کالسیک 

در مواجه با الهیات را نشان دهد.
 ۹. شام آخر 

• نام اثر: آخرین شام
• هنرمند: لئونارئو داوینچی

• محل نگهداری: کلیسای سانتا ماریا دله گراتزیه
است  دنیا  های  نقاشی   بهترین  از  یکی  آخر  شام   
 ۱۲ و  عیسی  حضرت  زندگی  روزهای  آخرین  که 
تصویر  به  را  می کنند  خیانت  او  به  که  حواریونی 
برده  زمان  اثر که کشیدن آن ۳ سال  این  می کشد. 
پشتش  که  تاریخی  وسعت،  جزئیات،  لحاظ  از  است 
به دلیل  لئوناردو داوینچی  باالیی دارد.  اهمیت  دارد 
رمز و سرنخ هایی که در آثار خود پنهان می کرده است 
همان  از  یکی  شام«  »آخرین  و  دارد  باالیی  شهرت 

آثاریست که مملو از رازهای پنهان است. 
  ۱0. تمرر جنگجو 

• نام اثر: تمرر جنگجو به آخرین لنگرگاهش کشیده 
می شود تا از هم باز شود

• محل نگهداری: گالری ملی لندن
 در مهم ترین بخش نقاشی، یعنی کشتی جنگی 
قدیمی یک ترکیب بندی غیر عادی دیده می شود. 
زیرا این کشتی در سمت چپ تصویر کشیده شده 
می  تاکید  اثر  جالل  و  شکوه  بر  که  جایی  است، 
اکثر رنگ های شبح گونه آن در گوشه ای  شود و 
از مثلثی قرار می گیرد. در دو گوشه دیگر تصویر 
هم آسمان آبی و مهی دیده می شود که کامال در 
تضاد هستند. به طور کلی زیبایی قایق کهنه در 
کنتراست قوی، رنگ های سیاه و چرکین قایق با 
این   ۲00۵ سال  در  کند.  می  پیدا  نمود  بخارها 
گالری  در  هنری  اثر  ترین  عالی  عنوان  به  نقاشی 

هنر بریتانیا انتخاب شد.
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است  معتقد  روانشناسی  نظام  سازمان  عضو 
از آنجایی که محیط و افراد می توانند بر اعتیاد 
کارگاه های  برگزاری  باشند،  تاثیرگذار  افراد 
آموزشی در خصوص آسیب های اعتیاد در فضای 
به  دانشجویان  گرایش  مانع  دانشگاه ها می تواند 

مصرف محرک ها و مخدرها شود.
حسین بهلولی در گفت و گو با خبرنگار گروه 
علم و آموزش ایرنا با اشاره به اینکه امروز دوران 
توان  نمی  افزود:  کنیم،  می  تجربه  را  پساکرونا 
ها  دانشگاه  شدن  مجازی  که  گفت  قطعیت  به 
چراکه  است.  شده  دانشجویان  افسردگی  باعث 
در این زمینه باید پژوهش انجام شود اما بدون 
و خوی  آمدن خلق  پایین  دالیل  از  یکی  شک 
دانشجویان همان دور بودن از محیط جامعه و 

تحصیل بوده است.
به  دانشجویان  این  از  پیش  کرد:  تاکید  وی 
صورت حضوری در فضای دانشگاه حاضر شده 
تفریحات  یکسری  و  گفت  و  گپ  دوستان  با  و 
مشترک داشتند. اما غیرحضوری شدن دانشگاه 
ها باعث مجازی شدن ارتباطات و پایین آمدن 

خلق افراد و افسردگی آنها شده است.
اینکه  بیان  با  اعتیاد  حوزه  روانشناس  این 
مجازی شدن نیز با یکسری اتفاقات خوب همراه 
بود، ادامه داد: مجازی شدن در کاهش مصرف 
اهمیت بسیاری دارد.  انرژی و برخی هزینه ها 
از این جهت پس از کرونا، کالس ها می تواند 
از  چراکه  باشد.  آنالین  و  حضوری  از  تلفیقی 
طرف دیگر شاهد هستیم مجازی شدن دروس 
از  دانشجویان  از  برخی  گرفتن  فاصله  باعث 
این  البته  است.  تحصیلی شده  و  فضای درسی 
بدان معنا نیست که همه دانشجویان از این فضا 
دور می شوند بلکه هنوز هم گروه هایی هستند 
و  داده  تطبیق  را  خودشان  سیستم  این  با  که 

درسشان را ادامه می دهند.
برای  افراد  اینکه  بیان  با  روانشناس  این 
باید  شرایط  با  خود  دادن  تطبیق  و  خودکفایی 
شاهد هستیم  گاهی  کرد:  تصریح  کنند،  تالش 
که در مقاطع ابتدایی برخی از مادران کنار فرزند 
خود در کالس حضور پیدا می کردند تا احساس 
خودکفایی  برای  ها  خانواده  اما  نکند  دلتنگی 
زمانی  کنند.  تالش  باید  کودکی  از  کودکان 
خانه  از  را  قانون  که  شود  می  قانونمند  جامعه 

های خودمان شروع کنیم.
شدن  درگیر  از  خودکفایی  همین  افزود:  وی 
می  آینده  در  و مشکالت  ها  به چالش  ها  بچه 
کاهد و آنها می توانند در شرایط های مختلف 
مثل کرونا، از مهارت های حل مساله و بحران 

برای حل مشکالت خود بهره بگیرند.  
با  آشنایی  کارگاه  برگزاری  اهمیت 

آسیب های اعتیاد در فضای دانشگاه
دوری  اینکه  به  اشاره  با  روانشناس  این 
یکی  تواند  می  دانشگاهی  فضای  از  دانشجویان 
اضافه  باشد،  آنها  از  برخی  افسردگی  عوامل  از 
کرد: پایین آمدن خلق افراد و افسرده شدن آنها 
می تواند زمینه ساز اعتیاد شود اما افرادی را هم 
شاهد هستیم که با ورود به دانشگاه و در نتیجه 
گذشته  در  که  هایی  آزادی  آوردن  دست  به 
نداشتند و ارتباط با افراد جدید به اعتیاد روی 
آورده اند. این را هم باید در نظر داشته باشیم 
که اعتیاد فقط در فضای دانشگاه نیست. در واقع 
محیط و افراد می توانند تاثیرگذار باشند اما مهم 

برداشت ما از محیط و افراد اهمیت دارد.
خاطرنشان  روانشناسی  نظام  سازمان  عضو 
اجازه  نباید  با بسترسازی های مناسب  ما  کرد: 
ورود اعتیاد به فضای دانشگاهی را بدهیم. به هر 
حال دانشجویان آینده سازان کشورمان هستند 

در  دارد.  اهمیت  آنها  روان  و  جسم  سالمت  و 
این میان یک راهکار مناسب برای جلوگیری از 
اعتیاد در این فضا، برگزاری کارگاه هایی با هدف 
آگاه سازی دانشجویان به ویژه در بستر دانشگاه 

است.
به  علم  با  افراد  اوقات  از  خیلی  گفت:  وی 
می  اعتیاد  سراغ  هم  باز  معتاد،  افراد  مشکالت 
روند. به همین دلیل وقتی دانشجویان در فضای 
کارگاه ها با اعتیاد و اثرات آن بر جسم، روح و 
و  جدید  مخدرهای  و  شوند  آشنا  شان  زندگی 
اثرات مخرب آن را بشناسند، بدون شک دیگر 

سراغ آن نمی روند.
بهلولی یادآورد شد که این کارگاه ها می تواند 
در  اجباری  صورت  به  اما  حضوری  یا  آنالین 
امروز  افزود:  و  شوند  برگزار  ها  دانشگاه  فضای 
برخی از جوانان به محرک ها اعتیاد پیدا کرده 
اند و این باور غلط را در سر دارند که ما اعتیاد 
اما  بگذاریم.  توانیم کنار  زمان می  و هر  نداریم 

باور از ریشه اشتباه است. چراکه اثر مخرب این 
محرک ها و مخدرهای صنعتی روی مغز است و 

مغز آسیب می بیند.
فعالیت های سرگرم کننده

وی اظهارکرد: آگاه کردن جوانان مبنی بر اینکه 
این خوشی ها اثری لحظه ای دارد اما آسیب آن 
یک عمر بر جای می ماند، بسیار اهمیت دارد. 
از  پس  مغزی  پاداش  سیستم  خاطر  به  چراکه 
دوباره  مصرف  به  فرد  سرخوشی  احیای  بار  هر 
ترغیب می شود غافل از اینکه این شروعی برای 

تباه شدن زندگی این افراد است. 
بهلولی ادامه داد: گاهی برخی از جوانان هدف 
سردرگم  کنند،  کار  چه  دانند  نمی  و  ندارند 
سرزنش  مورد  سردرگمی  این  خاطر  به  و  شده 
اطرافیان قرار می گیرند، این باعث سرخوردگی 
آنها، افسردگی یا گرایش آنها به سمت مصرف 
هم  به  موارد  این  همه  چراکه  شود  می  مواد 
برگزاری  با  که  حالی  در  است.  وصل  زنجیروار 

دانشجویان  و  جوانان  به  توان  می  ها  کارگاه 
کرده،  تعیین  هدف  خود  برای  که  داد  آموزش 
هدف  برای  و  شناسایی  را  خود  ساله   ۵ اهداف 
هایشان تالش کنند. مهارت های خودآگاهی و 
خودشناسی باعث می شود افراد نقاط ضعف و 
قوت خود را شناخته و با تقویت عزت و اعتماد 
به نفس در مسیری که قدم برداشته اند، حرکت 
کنند. در این حالت دیگر خلق فرد پایین نمی 

آید و دچار افسردگی نمی شود.
این عضو سازمان نظام روانشناسی در پاسخ به 
و  افراد  از  این سوال که در دوران کرونا خیلی 
به ویژه جوانان ممکن است عزیزی را از دست 
شده  مواد  مصرف  و  افسردگی  دچار  و  داده 
باشند، گفت: این مساله نیز می تواند بر اعتیاد 
افراد اثرگذار باشد. چراکه فرد با از دست دادن 
می  سوگواری  مرحله  وارد  زندگی،  در  عزیزی 
شود. مرحله اول دچار شوک، بعد پرخاشگری، 
سپس آشفتگی و غم شده و به خاطر افسردگی 
به سمت  است  ممکن  خود  کردن  آرام  برای  و 

مصرف مواد برود.
اهمیت  بسیار  دلیل  همین  به  داد:  ادامه  وی 
در  اعتیاد  بند  از  رهایی  برای  جوانان  که  دارد 
زندگی، برای خود هدف داشته باشند، وقت خود 
را با کارهای مفید پر کرده و لیستی از فعالیت 

های مثبت و فرح بخش داشته باشند.
تواند  می  ها  فعالیت  این  کرد:  تاکید  بهلولی 
کم هزینه هم باشد. مثل ورزش صبحگاهی در 
فضای پارک ها یا کوه پیمایی و کتاب خواندن؛ 
همین فعالیت ها اگر تبدیل به عادت و سرگرمی 
فضای  از  را  آنها  شک  بدون  شود،  افراد  مداوم 
اعتیاد دور خواهد کرد. چراکه دیگر جوانان برای 
مصرف  سمت  به  خود  هیجان  و  انرژی  تخلیه 

مواد نمی روند.

خطاهای رزومه نویسی
ما مانند اغلب شرکت ها رزومه های زیادی را دیده ایم 
استخدام  مدیران  از  را  ارزنده ای  بازخوردهای  و 
به عنوان کسی  کرده ایم.  دریافت  مختلف  بخش های 
که در زمینه ی رزومه نویسی چندان حرفه ای نیست، 
اجازه دهید بگویم که مدیران استخدام چه مواردی را 

نمی خواهند ببینند یا از دیدن آن ها خسته شده اند.
 ۱. پیچیدگی: به نظر می رسد متقاضیان موقعیت های 
پیچیده  طور  به  وظایف  دادن  شرح  مختلف  شغلی 
از  بیایید  استخدام جذاب می دانند.  برای مدیران  را 
این قانون ساده استفاده کنیم: اگر خواندن بیش از 
است!  حواس پرتی  بکشد،  طول  بار   ۳-۲ خط  یک 
می خواهم اشاره کنم که »درازگویی«و »اصطالحات 
تخصصی« در ۲ دسته ی مختلف قرار می گیرند . این 
امکان وجود دارد که استفاده از دومی در مورد اول 

نیفتد.
یک  در  »درازگویی«  گزینه ی  از  مثالی  اینجا  در 

رزومه ی حرفه ای توسعه ی کسب وکار می بینید:
مهارت  با  رسانه ای  تجارت خدمات  توسعه ی  رهبر 
گزاره های  از  گسترده ای  طیف  ارائه ی  و  ایجاد  در 
ارزش مربوط به موقعیت های مختلف. به نظر شما از 
این طریق می توانید دیدگاه مؤثری از خودتان و نیز 
یک مصاحبه ی خوب را ترتیب دهید؟ عدم اطمینان 
مدیران  می شود  باعث  عبارت ها  این  دقیق  معنی  از 
استخدام مجبور شوند ۲ بار آن را بخوانند، این مثال 

می تواند تعریف درستی از »درازگویی« ارائه دهد.
حرفه ای  خاص  اصطالحات  از  بسیاری  از  استفاده 
می رسد.  نظر  به  گیج کننده  کمی  باال  مثال  در 
مدیران استخدام رزومه های زیادی را غربال می کنند 
نگران کننده  امری  آن ها  برای  زمان  مدیریت  و 
باید  مختلف  شغلی  موقعیت های  متقاضیان  است. 

مهارت های خود را به وضوح بیان کنند بدون این که 
مسائل را بیش از حد پیچیده جلوه دهند.

اشتباهات  نگارشی،  خطاهای  اشتباهات،   .۲
دستوری:

همه ی ما این موضوع را بارها شنیده ایم، اما بگذارید 
آن چه را که مدیران استخدام از این خطاها برداشت 
با شما در میان بگذاریم. آن گونه که فکر  می کنند 
می کنید، علت اصلی رد شدن درخواست شغلی شما، 
مدیران  پیش داوری  یا  انگلیسی  زبان  ضعیف  درک 

استخدام نیست.
ما به یک جامعه ی وابسته به کامپیوتر تبدیل شده 
کلمه  پردازش  قدرتمند  برنامه های  انواع  امروزه  ایم. 
وجود دارد که هجی و گرامری هر کلمه ما را بررسی 
دانشی  زمینه  این  در  خودتان  اگر  حتی  کند  می 

نداشته باشید. اما آن چه که مدیران استخدام از وجود 
این است که فرد  برداشت می کنند  این نوع خطاها 
متقاضی توجه کمی به جزئیات دارد و در این صورت، 
بودن  پیشگام  انتظار  فرد  همان  از  می توانند  چگونه 
برای انجام پروژه، مدیریت تیمی و ارائه ی خدمات به 
مشتری داشته باشند وقتی آن فرد حتی برای تأیید 
صحت توضیحات رزومه ی خود وقت نمی گذارد؟ ما 
فعالیت هایشان  که  داریم  باال  سطح  نقش  چندین 
گزارش  مالی  مدیرامور  و  مدیرعامل  به  مستقیما 
شرکت ها  اداره ی  مسئولیت  اتفاقا  )که  شوند  می 
به  هستند(.  تیزبین  و  دقیق  زیرا  دارند  به عهده  را 
اشتراک گذاشتن این موضوع که متقاضیان موقعیت 
هستند،  نگارشی  خطاهای  دارای  موردنظر،  شغلی 
و  بگذارید  وقت  ندارد.  آن ها  دیدگاه  در  تأثیر خوبی 

با  خود  رزومه ی  که  بخواهید  استخدام  داوطلبان  از 
کمک یک فرد متخصص اصالح کنند.

۳. رزومه »خالق« است،
از  مدیران  نیست:   گونه  این  شغلی  متقاضی  اما 
 UX طراحان  گرافیک،  طراحان  رزومه ی  خواندن 
برند زیرا رزومه ی  انواع خالقیت ها لذت می  و سایر 
این کار  بیانگر صنایع دستی آن هاست.  کاری آن ها 
به  کارهایشان  نمونه ی  مورد  در  اولیه  بینش  یک 
مدیران استخدام می دهد. طرح اولیه می تواند بیانگر 
نکات زیادی در مورد خالقیت و کیفیت طراحی آن ها 
باشد. برای بقیه هر چیزی »خارج از جعبه« احتماال 
باید در همان جا بماند. این به معنی حمله  به کسی 
نیست که می خواهد در حین قالب بندی و طراحی، 

خالف عرف عمل کند. 
 اشتباهات رزومه نویسی

تمرکز اصلی آن ها بر مهارت شغلی است. برجسته 
کردن مواردی که مرتبط با حوزه ی شغلی نیستند، 
متقاضیان  است.  حواس پرتی  عامل  و  است  اضافه 
ممکن است تصور کنند که طرح و رنگ بندی آثارشان 
بسیار جالب به نظر می رسد، اما در واقع این احتمال 
وجود دارد که این ویژگی ها باعث ایجاد حواس پرتی 
شدن  متمرکز  برای  مانعی  و  استخدام  مدیران  در 

آن ها برمهارت های اصلی شما باشد.
۴. شخص متقاضی فقط یک رزومه دارد:

این  در  اشتباه  زیان آورترین  می تواند  موضوع  این 
لیست باشد. افراد چنان به دستاوردهای قبلی خود 
وابسته می شوند که نمی توانند آن ها را از کارنامه ی 
به  موضوع،  این  بهتر  درک  برای  کنند.  حذف  خود 

سناریوی زیر توجه کنید:
مراقبت های  نرم افزاری  شرکت  یک   A شرکت 
مدیر  یک  استخدام  دنبال  به  که  بوده  بهداشتی 

حسابداری است که بتواند حساب های بیمارستان را 
برای نرم افزار پرونده ی پزشکی الکترونیکی مدیریت 
کند. داوطلب A دارای تجربه ی کار در یک شرکت 
دارای  همچنین  و  بهداشتی  مراقبت های  نرم افزاری 

تجربه ی مدیریت حسابداری است.
A در مورد  داوطلب  است که  این  اینجا  در  هدف 
تمام شرایطی که شرکت A به دنبال آن است توضیح 
طور  به  را  مرتبطش  تجربیات  از  خالصه ای  و  داده 
دیگر،  عبارت  به  دهد.  ارائه  خود  رزومه ی  در  واضح 
از داوطلبان بخواهید آ ن چه را که مشتریان شما به 
دنبال آن هستند را برایشان فراهم کنند. به شرطی 
داده  انجام  را  کارها  آن  واقعیت  در   A داوطلب  که 

باشد.
اشتباهی که بارها رخ می دهد این است که داوطلب 
به موقعیت شغلی سابق خود )که کار در  A چنان 
یک مؤسسه ی خیریه ی غیرانتفاعی بوده( عالقه مند 
است که برای کم رنگ کردن آن جزئیات و تمرکز بر 

روی شرایط فعلی مورد نیاز تمایلی نشان نمی دهد.
توجه  که  است  این  می دهد  رخ  پایان  در  آن چه 
متفاوت  مهارت  مجموعه ی  یک  به  استخدام  مدیر 
جلب می شود که رزومه ی داوطلب A را در دسته ی 
»غیر واجد شرایط« قرار می دهد. به متقاضیان اجازه 
دستاوردهای  کردن  حذف  به  حد  از  بیش  ندهید 
گذشته از رزومه  و جایگزین کردن  آن ها با تجربیات 

مرتبط با شغل جدید افتخار کنند.
از  تصویری  و  است  خوب  گذشته  دستاوردهای 
با  می کنند.  ترسیم  را  سابقشان  موقعیت های شغلی 
این حال، بهتر است تمرکز خود را معطوف به ترسیم 
موردنیاز  مهارت های  راستای  در  که  کنند  تصویری 

برای شغل جدیدشان باشد.
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دادستان کرمان خبر داد:  

تفهیم اتهام دو مدیر کرمانی به اتهام اخالل در حمایت از تولید 
دادستان کرمان گفت: ۲ مسئول استانی از باب ایجاد 
اجرانکردن مصوبات  و  تولید  از  خلل در مسیر حمایت 
ستاد استانی اجرای کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی 

در ابعاد حقوقی و قضائی تفهیم اتهام شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، دادخدا ساالری در حاشیه 
اجرای مصوبات  اقتصاد مقاومتی درباره ضمانت  جلسه 
در  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  اجرای  استانی  ستاد 
معاونت  در  پرونده  زمینه ۲  این  در  افزود:  قضائیه  قوه 
حقوق عامه دادسرای عمومی و انقالب کرمان تشکیل 

شده است.

وی تصریح کرد: مجموعه قضائی استان کرمان دفاع 
افسران  عنوان  به  تولیدکنندگان  از  قانونی  و  قد  تمام 
جبهه اقتصادی کشور را در دستور کار قرار داده است و 
با برگزاری جلسات تخصصی و کارشناسی تالش می کند 
بهترین راهکارهای قانونی تسهیل کار واحدهای تولیدی 

و رفع مشکالت آنان را فراهم کند.
مدعی العموم در استان کرمان خاطرنشان کرد: بارها 
به مدیران مربوطه تذکر داده شده است که عدم اجرای 
مصوبات قانونی و کارشناسی شده ستاد استانی اجرای 
کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی مسئولیت کیفری و 

قضائی به دنبال دارد و از این رو مدیرانی که همکاری 
به  نداشته اند  را  موجود  مشکالت  حل  منظور  به  الزم 
دادسرای کرمان احضار و تفهیم اتهام آنان نیز انجام شده 
اجرای  استانی  داد: مصوبات ستاد  ادامه  است. ساالری 
کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی بر اساس اعالم نظر 
امنیتی  و  نظارتی  سازمان های  و  مربوطه  کارشناسان 
انجام و با پشتوانه قضائی صادر می شود و از این رو اجرای 

آنها باید در اولویت کار مدیران قرار گیرد.
باید  سطوح  تمامی  در  مدیران  کرد:  خاطرنشان  وی 
جنگ  شرایط  در  کشور  که  یابند  دست  باور  این  به 

نیز  جبهه  این  سربازان  و  دارد  قرار  اقتصادی  تحمیلی 
بنگاه های  مولد  نیروهای  و  کارگران  تولیدکنندگان، 
و  ضروری  امری  آنان  از  حمایت  که  هستند  اقتصادی 

غیرقابل انکار است.
برخی  متأسفانه  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  دادستان 
تحمیل  اقتصادی  گسترده  جنگ  ابعاد  هنوز  مسؤوالن 
در  فرد  هر  اظهارکرد:  نکرده اند،  باور  را  کشور  به  شده 
هر جایگاه در صورت قصور یا اهمال در مسیر حمایت از 
تولید، از باب اخالل در نظام تولیدی کشور، تضییع بیت 
قانونی و دولتی  یا عدم اجرای قوانین و مقررات  المال 

مورد پیگیری قرار می گیرد و مسئولیت کیفری خواهد 
داشت.

ساالری گفت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری 
به عنوان رفع موانع تولید نامگذاری شده، متأسفانه برخی 
مسئوالن خواسته یا ناخواسته به جای رفع موانع عماًل 
در مسیر تولید و برای تولیدکنندگان مانع ایجاد کرده 
و سنگ در مسیر تولید قرار می دهند که این دادستانی 
در اجرای این تکلیف والیتی اعالمی از سوی مقام معظم 
رهبری که الزم االجرا وحکومتی است، به تکالیف قانونی 

خود در این زمینه عمل خواهد کرد.

گزارش »کرمان امروز« از آخرین اخبار مربوط به سیالب استان و وضعیت اضطراری که در جنوب کرمان وجود دارد؛

جنوب استان نیاز به بازسازی اصولی دارد

استان  جنوبی  شهرهای  در  گذشته  روزهای  سیالب 
کرمان سبب خسارت فراوان به زندگی مردم  شده است 
به طوری که هم اکنون شرایط خوبی در این مناطق 
حاکم نیست و شهروندان  ساکن شهرها و روستاهای 
این بخش از استان همچنان نیاز به امداد رسانی دارند. 
در این گزارش نگاهی داریم  به میزان خسارت هایی 

که  بر اثر سیل اخیربه جنوب استان وارد شده است.
در  هایی  سیالب  شاهد  استان  در  ها  بارش  آغاز  با 
سازمان  این  از  پیش  ایم.  بوده  کرمان  استان  جنوب 
هواشناسی ضمن صدور هشدار قرمز برای استان کرمان 

بر آماده باش مسئوالن تاکید کرده بود.
شدت  بارش ها در برخی از شهرستان های جنوبی 
استان  به حدی بوده است که  باعث انسداد مسیرهای 
روستایی  مناطق  برای  نیز  خساراتی  بروز  و  ارتباطی 
پایین دست  به خانه های مسکونی در  شد.همچنین  
روستاها خساراتی وارد شد. همچنین بر اثر وقوع سیل 
بارش  شدند.  تلف  نیز  روستاییان  دام  از  زیادی  تعداد 
های سیل آسا موجب قطع شدن برق مناطق مختلف و 

خسارت  به بخش کشاورزی نیز شد.  
آبگرفتگی  شاهد  ها  بارش  شدت   اثر  بر  متاسفانه 
منازل، جان باختن چند نفر از هم استانی ها و خسارت 
ایم. آنگونه که مقام  از مناطق بوده  سنگین در برخی 
 1۲0 به  هنوز  رسانان  امداد  گوید؛  می  استان  ارشد 
مسیر،  بودن  باتالقی  و  العبور  صعب  علت  به  روستا 

دسترسی ندارند.
بر اساس گزارش های دریافتی 11 شهرستان کرمان 
و تخمین زده می شود که ۲5  اند  درگیر سیل شده 
هزار نفر از این سیل متاثر شده اند که برخی از افراد 
هستند.  کمک  انتظار  در  زده  سیل  مناطق  در  هنوز 

همچنین گفته می شود حداقل 6 هزار واحد مسکونی 
در این سیالب دچار خسارت شده اند.

علی زینی وند می گوید: حجم دو بارندگی اخیر در 
برخی شهرستان های استان  به حدود 500 میلیمتر 
رسید و در ارتفاعات جبالبارز در حدود ۲80 میلیمتر 

بارش صورت گرفته است.
بر اساس برآوردهای اولیه؛ سیل هزار و 579 میلیارد 
تومان به بخش کشاورزی جنوب کرمان خسارت وارد 

کرد.
به گفته رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان 

کرمان، در سیل اخیر 134 رشته قنات و 810 حلقه 
چاه آسیب دیده اند و برخی اراضی کشاورزی از بین  

رفته و سیل بندها نیز آسیب دیده اند.
 ۲ از  بیش  شدن  تلف  به  همچنین  برخوری  سعید 
هزار راس دام در سیل اخیر اشاره کرد و گفت: 640 
کیلومتر جاده های بین مزارع از بین رفته است و به 
اراضی زراعی و 17۲0 هکتار  15 هزار و 170 هکتار 

باغات خسارت وارد  شده است.
رییس اداره راهداری شهرستان ریگان نیز از انسداد 
گفت:  و  داد  خبر  شهرستان  این  کوهستانی  های  راه 
را   کوهستانی  مناطق  های  راه  تمامی  شدید  سیالب 
برای چهارمین روز مسدود کرده و بر اساس برآوردها 
 350 شهرستان  روستایی  های  راه  تخریب  میزان 

کیلومتر است.
تخریب  میزان  بیشترین  اینکه  بیان  با  زاده   جزینی 
تصریح  شده  گزارش  دهرضا  منطقه  در  روستایی  راه 
کرد: راه ارتباطی 75 روستای ریگان همچنان مسدود 
است همچنین به دنبال تخریب پل باقر آباد هنوز راه 

ایرانشهر به ریگان مسدود است.
احمر  هالل  جمعیت  رسانی  امداد  بخش  در  اما  و 
شدند  عمل  وارد  فوری  کرمان  سپاه  و  کنارارتش  در 
و همچنان امداد رسانی  نیروهای هالل احمر به سیل 
ادامه  و سپاه  ارتش  احمر،  بالگردهای هالل  با  زدگان 

دارد.
از  بیش  وارد شده  میزان خسارت های  به  توجه  با   
پیش باید به این موضوع فکر کنیم که جنوب استان 
چه  این  دارد.  اساسی  ایمن سازی  و  بازسازی  به  نیاز 
تدبیری است که هر سال در این مناطق شاهد نابودی 

زندگی مردم باشیم ...

که  به طوری  است  شده  مردم  زندگی  به  فراوانی  خسارات  سبب  کرمان  استان  جنوبی  شهرهای  در  گذشته  روزهای  سیالب    
به  نیاز  همچنان  استان  از  بخش  این  روستاهای  و  شهرها  ساکن  شهروندان  و  نیست  حاکم  مناطق  این  در  خوبی  شرایط  اکنون  هم 
25هزار  که  می شود  زده  تخمین  و  شده  سیل  درگیر  کرمان  شهرستان   11 دریافتی  های  گزارش  براساس  دارند.  امدادرسانی 
و  العبور  صعب  علت  به  روستا   120 به  هنوز  رسانان  امداد  می گوید؛  استان  ارشد  مقام  که  آنگونه  شده اند،  متاثر  سیل  این  از  نفر 
به  نیاز  استان  جنوب  که  کنیم  فکر  این موضوع  به  باید  پیش  از  بیش  ایرادات  این  به  توجه  با  ندارند.  مسیر، دسترسی  بودن  باتالقی 
و..... باشیم  مردم  زندگی  نابودی  شاهد  مناطق  این  در  سال  هر  که  است  مدیریتی  چه  این  دارد.  اساسی  ایمن سازی  و  بازسازی 

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

رئیس اداره مخابرات زرند:

سرقت تجهیزات مخابراتی در زرند مشکل زا شده است
در  متأسفانه  زرندگفت:  مخابرات  اداره  رئیس 
موارد سرقت تجهیزات مخابراتی و دکل ها  برخی 
شهرستان  سطح  در  عدیده  مشکالت  بروز  باعث 

شده است.
اداره مخابرات  بررسی مسائل و مشکالت  جلسه 
شهرستان زرند با حضور صادق زاده فرماندار، حسن 
زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، 
شورای  اعضاء  و  مخابرات  اداره  رئیس  خاندانی 

اسالمی شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.
اعضاء  اینکه  به  توجه  با  گفت:  زاده  صادق  علی 
در  مردم  نمایندگان  شهرستان  اسالمی  شورای 
شهر ها و بخش های تابعه می باشند بایستی ضمن 
برگزاری مستمر جلسات، پیگیر مسائل و مشکالت 
شهرستان بوده و در جهت رفع نواقص تالش کنند.

به گفته خاندانی رئیس اداره مخابرات شهرستان 
برای  فیبر  اجرای  بستر  حاضر  حال  در  زرند 

تلفن های ثابت تقریبا در تمام نقاط شهر در حال 
انجام می باشد.

اوگفت: در بخش یزدان آباد نیز فیبر نوری اجرا 
شده و ادامه آن در شهر سیریز، روستا های سنگ و 

شعبجره در حال انجام می باشد.
 G4 موبایل دو دستگاه دکل  خاندانی می گوید: 
درجالل آباد نصب و راه اندازی شده و چند دکل 
که  می باشد  انجام  حال  در  شهر  محدوده  در  نیز 

جمعا در اواخر امسال تعداد 11 دکل مخابراتی در 
شهرستان نصب و یا تغییر تکنولوژی می یابند.

رئیس اداره مخابرات زرندگفت: متأسفانه در برخی 
باعث  دکل ها  و  مخابراتی  تجهیزات  سرقت  موارد 
بروز مشکالت عدیده در سطح شهرستان شده که 
با همکاری مراجع ذیصالح در حال رایزنی و رفع 

مشکالت می باشیم.
در ادامه پس از طرح مشکالت هر منطقه توسط 

مشکل  مقررگردید،  شهرستان  شورای  اعضاء 
در  اینترنت  و  موبایل  دهی  آنتن  ثابت،  تلفن های 
سطح شهرستان و کمبود کارکنان اداره مخابرات از 
طریق نماینده شورای اسالمی شهرستان در شورای 
اسالمی استان و شورای عالی کشور پیگیری شود و 
در پایان صادق زاده در خصوص رفع مشکل باتری 
دکل مخابراتی شهر سیریز قول پیگیری به صورت 

ویژه داد.
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احتمال اوج گیری مرگ و میر 

ناشی از او میکرون در کشور

 از چهار هفته دیگر
در حال حاضر  با کرونا گفت:  مبارزه  علمی  کمیته  عضو 
او میکرون فقط مراکز درمانی سرپایی را پر  به  ابتال  موارد 
کردند، دوهفته بعد از پر شدن این مراکز، بیمارستان ها پر 

خواهند شد و چهار هفته بعد مرگ و میر خواهیم داشت.
مسعود مردانی در گفتگو با خبرفوری بیان کرد: ۱۷۰۰ نفر 
در آمریکا در اثر او میکرون فوت کردند، در صورتی که به 

اشتباه می گویند او میکرون مرگ و میر ندارد.
او میکرون  باالی  پیک  به  آینده  های  هفته  در  گفت:  او 
را  یوها  آی .سی  و  بیمارستان ها  می تواند  که  می رسیم 

پرکرده و درصد مرگ و میر را باال ببرد. 

خرید خدمت سربازی سال آینده 

امکان پذیر می شود
جدید  مصوبات  از   ۱۴۰۱ بودجه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
کمیسیون متبوع خود برای خرید خدمت سربازی مشموالن 

خارج از کشور خبر داد.
از  غایب خارج  مشموالن  از  دسته  آن  زارع گفت:  رحیم 
زیر  به خدمت  آنان  فراخوان  زمان  از  پنج سال  کشور که 
خرید  جهت  تسهیالتی  آینده  سال  در  می گذرد،  پرچم 

خدمت سربازی آنان در نظر گرفته شده است.
تلفیق  سید محمدرضا میرتاج الدینی عضو دیگر کمیسیون 
در این باره گفته بر اساس این مصوبه کسانی که از پیش از 
زمان مشمولیت  آن ها در خارج از کشور بوده و چند سال 
سربازی  خدمت  برای  بودنشان  مشمول  زمان  از  که  است 
برای  اینکه  به منظور  به سر می برند  می گذرد و در خارج 
خدمت  می توانند  نشوند  مواجه  مشکلی  با  کشور  به  تردد 

سربازی خود را با قیمت ۱۵ هزار یورو بخرند.
زارع سایر مصوبات کمیسیون را به شرح زیر اعالم کرد:

از  تخلف  و  شکنی  قانون  طریق  از  اقتصادی  اخاللگران 
قانون، مالی کسب می کنند، عالوه بر رد مال به همان میزان 

جریمه مالی برای آن ها در نظر گرفته می شود.
خزانه  اسناد  جمله  از  مالی  اوراق  تومان  میلیارد  هزار   ۱۰
جهت احداث و تکمیل طرح های نیمه تمام، مهار و تامین 
آب  و  برق  نیز  و  شهری  طرح های  اولویت  با  کشور  آب 
در اختیار شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو قرار گیرد.

وزارت آموزش و پرورش نیز موظف شد، از فروش اموال 
در  مدارس  تکمیل  و  توسعه  جهت  خود  مازاد  غیرمنقول 
و  استان ها  در  خیرساز  مدارس  اولویت  با  محروم  مناطق 

شهرستان ها یا منطقه خود اقدام کند.
تا  آینده  نیز موظف شد در سال  وزارت جهاد کشاورزی 
اموال منقول و غیرمنقول  از  میلیارد تومان  سقف ۲۰ هزار 
مازاد خود را به فروش رسانده و با اولویت مناطق محروم 
و  آبیاری، زهکشی  در حوزه های کشاورزی و شبکه های 

آب و خاک صرف کند.
در یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق مصوب شد در سال 
و  پاسگاه ها  ساخت  برای  خیرین  که  هزینه هایی  آینده 
کالنتری ها انجام می دهند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی 

محسوب شود.
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مدیرکل انتقال خون استان مطرح کرد: 

نیاز به گروه خونی O مثبت و منفی در کرمان

سه کارمند اداره راه و ترابری از سیل ریگان نجات یافتند

مدیرکل انتقال خون استان کرمان از برگزاری 
از نیاز  به دو گروه خون O مثبت و منفی خبر 

داد.
ایرج شکوهی ضمن تبریک فرا رسیدن خجسته 
سالروز والدت بانوی بزرگ اسالم حضرت فاطمه 
زهرا )س( و روز مادر بیان کرد: "پویش اهدای 
خون بانوی ایرانی" به مناسبت هفته بزرگداشت 
مقام زن و روز مادر از دوم تا هشتم بهمن ماه 
استان  در  با سراسر کشور  سال جاری همزمان 

کرمان برگزار می شود.
وی افزود: فرهنگ سازی برای اهدای خون باید 
از خانواده ها آغاز شود و بانوان به عنوان بهترین 
و  خانواده  در  خون  اهدای  فرهنگ  مروجین 

جامعه هستند.
نعمت حضور  از  که  داد: خانه ای  ادامه  شکوهی 
یک مادر اهداکننده خون بهره مند باشد، همانند 

یک پایگاه در ترویج فرهنگ اهدای خون است.
استان  خونی  ذخایر  وضعیت  با  رابطه  در  وی 
حاضر  درحال  خون  ذخایر  داد:  توضیح  کرمان 
مطلوب است اما نیاز به دو گروه خون O مثبت 

و منفی همچنان پابرجاست.
ادامه  در  کرمان  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
شرایط اهدای خون را به این ترتیب عنوان کرد: 
حداقل سن ۱۸ سال و حداکثر ۶۵ سال و برای 
اهدا کنندگان مستمر تا ۷۰ سال ،  حداقل وزن 
برای  خون  اهدای  دفعات  تعداد   ، کیلوگرم   ۵۰
آقایان سالی چهار بار و برای بانوان سال سه بار .

وی عنوان کرد: تمامی مراکز اهدای خون سراسر 
استان آماده خدمت رسانی به بانوان دیار کریمان 
هستند  پویش  این  به  پیوستن  به  مایل  که 
می باشند و اظهار امیدواری کرد که شاهد حضور 

پررنگ بانوان کرمانی در این پویش باشیم.

رییس جمعیت هالل احمر ریگان گفت: سه 
اداره راه و ترابری که در روستای ده  کارمند 
کن گرفتار شده بودند، امروز پس از ۶ روز به 

همت امدادهوایی نجات یافتند.
و  راه  اداره  کارمند  سه  گفت:  عارف  بهزاد 

ترابری در روز شنبه ۲۵ دی ماه برای بازگشایی 
راه های مواصالتی در روستا های محصور شده 
سیل در ریگان در روستای دهکن دچار حادثه 

شدند.
ترابری  راه  و  اداره  اعالم  با  می گوید:  او 

امدادهوایی  تیم  وقت  فوت  بدون  شهرستان، 
اعزام  حادثه  محل  به  احمر  هالل  جمعیت 

شدند.
 به گفته عارف با اعزام بالگرد جمعیت هالل 
احمر به روستای ده کن این سه نفر پس از ۶ 

روز محاصره در روستا از سوی امدادهوایی به 
مرکز شهرستان انتقال داده شدند.

راه  اداره  کارکنان  این  از  یکی  گوید:  می  او   
بوده  مواجه  قلبی  بیماری  با مشکل  ترابری  و 

است.

اصوالً حد مشخصی برای ژرف بودن یک منبع آب ذکر نشده و تعریف 
واضحی از حد عمق برای عمیق تلقی شدن یک سفره آب زیرزمینی 
مطابق با آنچه امروزه در کشور از آن به عنوان آبهای ژرف یاد می شود ارائه 
نشده است. آنچه از مباحث مطرح شده در مورد آبهای ژرف برمی آید، 
منظور از آبهای ژرف، آبهای فسیلی، آبهای موجود در قسمت های عمیق 
در  موجود  آب  و  عمیق  سازندی  و  آبرفتی  زیرزمینی  آب  سفره های 
پهنه های گسلی عمیق است، که باز هم برای هیچکدام حدی از عمق 
بودن در  واقع  دلیل  به  یاد شده  منابع آب  تمامی  است.  نشده  تعریف 
عمق زیاد و زمان ماند طوالنی دارای امالح محلول بسیار زیادتر نسبت 
به منابع آب زیرزمینی معمول و کم عمق تر هستند. از میان منابع آب 
ژرف معرفی شده، آبهای فسیلی مثل آب شور محبوس در میادین نفتی 
آبهای تجدیدناپذیر بوده و به طور طبیعی در چرخه آب شرکت  جزء 
نمی کنند. صرف نظر از امکان علمی و وجود منابع آب ژرف در احجام 
قابل توجه برای بهره برداری از یک سو و کیفیت این آب ها برای مصارف 
انتقال و تصفیه  اکتشاف، استخراج،  برای  مختلف و هزینه های مترتب 
این منابع از سوی دیگر، نکته ای که می بایست توجه مسئوالن را جلب 
کند پاسخ به این سؤال است که اصوالً نیاز به تأمین آب جدید مثل توجه 
به ایده بهره برداری از آبهای ژرف از کجا ناشی می شود؟ اگر مقادیر تولید 
ناخالص داخلی را برای مصرف آب در بخش کشاورزی در نظر بگیریم و آن 
را با یک کشور دیگر مقایسه کنیم به ارقام ناامید کننده ای خواهیم رسید 
یعنی ایران نتوانسته است از منابع آب فعلی در دسترس استفاده بهینه و 
حداکثری داشته باشد و تأمین منابع آب جدید هم سرنوشتی همانند منابع 
آب فعلی پیدا خواهد کرد. یکی از نکاتی که برخی را به طرفداری از ایده 
بهره برداری از آبهای ژرف وا می دارد نیز جذابیت های فناورانه در اکتشاف و 
استخراج منابع آب از اعماق زیاد است. چه تضمینی وجود دارد که تأمین 
منابع آب جدید مثل انتقال آب، شیرین سازی، بهره برداری از آبهای ژرف 
و هر راه حل دیگر تأمین محور، رسیدن به بلوغ را در مدیریت منابع آب 
همچون گذشته به تأخیر نیندازد و حرکت کشور به سمت حداکثر تولید 

به ازای مصرف واحد آب را متوقف نکند؟ 
مساله اساسی دیگر ساختار ناصحیح و غیر کارشناسی حاکم بر مدیریت 
منابع آب در کشور است که امکان دخالت سیاسیون و دیگر منتقدان 
فراهم و تسهیل کرده  را  محلی در مدیریت منابع آب در یک منطقه 
است، این ساختار نامناسب باعث شده است که مفاهیمی مانند یکپارچه 
نگری در مدیریت  منابع آب و حکمرانی آب در سطوح اجرایی و محلی 

به کلی نادیده انگاشته شوند. 
ردیف  در  و  نیست  ژرف چیز جدیدی  آب  منابع  از  داری  بهره  نگرش 
سیاست های تأمین محور مثل انتقال آب و امثال آن قرار دارد. صدها 
راه نرفته برای حل بحران آبی کشور وجود دارد که مسئوالن به راه حلی 
موقت همچون برداشت آبهای ژرف اکتفا کرده اند. نبرد آب آغاز شده 
و بسیاری از کشورهای دنیا را درگیر خود کرده است. هجوم ریزگردها 
از سوی عراق و سوریه و ربودن حقابه ایران از سوی ترکیه و افغانستان 
کشورهای  از  می کشاند.  آینده  در  آب  نبرد  وسوی  به سمت  را  کشور 
همسایه که بگذریم عملکرد اشتباه مسئوالن کشور در اجرای پروژه های 
سدسازی، انتقال آب و کشاورزی به بحران خشکسالی و کم آبی در داخل 
کشور دامن زده است. 3۰۰ دشت از ۶۰۰ دشت کشور خشک و بسیاری 
آب های  متر سطح  دو  ساالنه  است.  شده  اعالم  ممنوعه  دشت  آنها  از 
در  فروچاله ها  افت می کند.  ایران  مرکز  در  اصلی  زیرزمینی ۶۰ دشت 
برداشت  دلیل  به  که  فروچاله هایی  می دهند،  کشور جوالن  دشت های 

بی رویه آب بوجود آمده اند. پدیده فرونشست و فروچاله ها مرحله ای قبل 
از مرگ سرزمین است و ایران نیز در این مرحله قرار دارد. 

مسئوالن اکنون دریافته اند بحران آبی در کشور جدی است و به فکر 
و  کوتاه ترین  به  همیشه  مانند  اما  افتاده اند  آن  حل  برای  چاره های 
آبهای  از  برداشت  در  را  بحران  حل  آنها  اندیشیده اند،  راه  راحت ترین 
ژرف دیده اند در حالی که تا کنون روش هایی همچون مدیریت صحیح 
منابع آب، تغییر روش های کشاورزی سنتی به مدرن، ممنوعیت کشت 
همچون  روش هایی  اصالح  آب،  بازچرخانی  سیستم  آب بر،  محصوالت 
کارشناسان  از  بسیاری  است.  نشده  استفاده  سدسازی  و  آب  انتقال 
برای  آبهای ژرف فاجعه است، آب مانند ستونی  از  برداشت  می گویند 
خاک است و برداشت آبهای ژرف موجب از بین رفتن ستون خاک در 
زیرزمین می شود که در نتیجه خاک نشست می کندو براساس شواهد 
ساالنه ۷۰ سانتی متر فرونشست در دشت های کشور رخ می دهد حال 
تصور کنید برداشت از آبهای ژرف چه بالیی بر سر دشت ، خواهد آورد. 
هنگامی که توانایی احیای سفره های زیرزمینی در عمق ۲۵۰ تا 3۰۰ 
متر را نداریم چگونه می توان آبهای ژرف درعمق ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر را 
تجدید کرد؟ به گفته بسیاری از کارشناسان محیط زیست آخرین مرحله 
قبل از مرگ سرزمین استفاده از آبهای ژرف و پس از آن آبهای فسیلی 
است حتی کشورهای کم آبی مانند اسراییل و مصر نیز از این گونه منابع 
آبی استفاده نمی کنند و در اعماق صحرای سینا میلیاردها مترمکعب آب 
وجود دارد. آبهای ژرف و فسیلی در زیرزمین برای خاک این کشورها 
مانند ستون است. به گزارش نیویورک تایمز اگر روند مدیریت منابع آب 
ایران به همین منوال پیش رود بسیاری از نقاط ایران تا ۲۰ سال آینده 
باید مهاجرت  اتفاقی رخ دهد به کجا  فاقد سکونت می شود اگر چنین 

کنیم؟ ۵۰ میلیون ایرانی چگونه می خواهند مهاجرت کنند!؟
کشورهایی مانند عربستان و لیبی آبهای فسیلی خود را برداشت کرده اند 
اندک  منابع  همان  بلکه  نشده  آن حل  آبی  بحران  مشکل  تنها  نه  که 
از  استفاده  با   ۱99۲ سال  در  عربستان  داده اند.  دست  از  نیز  را  خود 
آنکه  از  اما پس  بود  آبهای فسیلی ششمین صادر کننده گندم جهان 
بزرگترین وارد کننده گندم تبدیل شد  به  یافت  آبهای فسیلی خاتمه 
نتیجه  و  رفت  فسیلی  آبهای  استخراج  سوی  و  سمت  به  لیبی  کشور 
آن تشدید بحران آبی و از دست رفتن آبهای فسیلی شد. حال رفتن 
ایران به سمت و سوی برداشت از آبهای ژرف موجب نگرانی بسیاری از 
مردم کشور شده است. پیامد مصرف بی رویه آب برداشت از آبهای ژرف 
است مدیریت منابع آبی در کشور اشتباه است. روش های کم هزینه و 
بهترین نسبت به استخراج آبهای ژرف وجود دارد که به آنها توجه نشده، 
آبی  بازچرخانی آب و مدیریت مصرف منابع  روش هایی چون سیستم 

پیش از استخراج آبهای ژرف نتیجه بخش است. 
چندی پیش وزارت نیرو از آغاز پروژه ۲۵۰ میلیون دالری برای اکتشاف 
کرد  اعالم  دادو  خبر  روس ها  مشارکت  با  ایران  ژرف  ذخایر  در  آب 
ایران  عمیق  و  ژرف  مناطق  در  آب  جدید  ذخایر  شناسایی  مطالعات 
آغاز شده و بعد از شناسایی پتانسیل های آبی کشور از طریق نقشه های 
انجام و در نهایت حفاری ها  سطحی زمین شناسی مطالعات ژئوفیزیک 
چاه در بلوک های اکتشاف آب در نقاط عمیق و ژرف انجام خواهد شد. 
برآوردها نشان می دهد که در مناطقی مانند خراسان جنوبی، کرمان، 
دارد  وجود  ژرف  آبهای  برای  حفاری  اولویت  بلوچستان  و  سیستان 
حفاری هر حلقه چاه اکتشافی در بلوک ها و نقاط عمیق و ژرف به حدود 
3۰ میلیارد تومان اعتبار به صورت ساالنه نیاز دارد وزارت نیرو در مورد 

حجم آب پیش بینی شده نیز حداکثر ۵ /۱ تا ۲ میلیارد مترمکعب آب 
ژرف تجدیدپذیر در کشور را تخمین زده است. 

واقعیت این است که اطالعات و دانش و تخصص مربوط به آبهای ژرف 
در ایران بسیار کم است و در مورد اینکه چقدر آب ژرف وجود دارد و 
یا کدام مناطق دارای آب ژرف هستند اطالعات کافی در دست نیست. 
چه  می خواهند  و  داده اند  پیشنهادی  چه  روس ها  پروژه  این  در  اینکه 
زیادی  اطالعات  کنند  کار  وارد  را  ابزارهایی  و  تکنولوژی ها  تخصص ها، 
در دست نیست. اما به طور کلی در سطح دنیا هم تخصص و اطالعات 
زیادی راجع به این روش وجود ندارد و تنها چند کشور روی آن کار 
کرده اند که با خطا همراه بوده است. این پروژه، پروژه بسیار پیچیده ای 
منابع آب شیرین تخمین  پیدا کردن  برای  پروژه  این  اجرای  است در 

به قلم 
محمد برشان 

آگهی مناقصه نگهداری و توسعه فضای سبز شهرداری مس سرچشمه )نوبت دوم(
شهرداری شهر مس سرچشمه با توجه به مجوز شورای اسالمی شهر مس سرچشمه به شماره ۷۶/ش/۶ مورخ ۱4۰۰/۱۰/۱۱ در نظر 
دارد انجام خدمات نگهداری و توسعه فضای سبز شهر مس سرچشمه را به مدت یک سال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار 
واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و پیمانکاران دارای صالحیت دعوت می گردد جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه 
به شماره فراخوان ۲۰۰۰۰94۲9۷۰۰۰۰۰4 از تاریخ ۱4۰۰/۱۰/۲۷ تا تاریخ ۱4۰۰/۱۱/۱۷ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 

آدرس www.setadiran.ir مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن ۰34343۱۲4۶۰ تماس حاصل نمایند.
با این توضیح که: 

۱ - شرکت کننده بایستی ضمانت نامه شرکت در مناقصه به مبلغ ۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ )یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون( ریال 
تهیه نماید.

۲ - هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
3ـ برندگان اول تا سوم هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانتنامه آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 

4ـ سایر اطالعات در اسناد مناقصه مندرج است. 
متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت در سامانه ستاد بایستی نسبت به ثبت نام و دریافت توکن و گواهی 
امضای الکترونیکی )به صورت برخط( و آشنایی با طریقه کار با این سامانه در فرصت زمانی داده شده جهت شرکت در مناقصه 

اقدام الزم را بعمل آورند.

۱۰۰درصد وجود ندارد. شناسایی آبهای ژرف مقوله ی پیچیده ای است 
آبهای  و  مطبق  آبهای  فسیلی،  آبهای  شامل  موضوع  چندین  شامل  که 
شکاف گسل ها می شود اما اگر این پروژه بهانه ای شود برای دست درازی 
به آبهای عمیق و استخراج آنها هر مصرفی هم که باشد دست کردن در 
جیب نسل بعدی است. باید گفت که آبهای ژرف به تنهایی کلیدی برای 
بودن  بخش  امید  در صورت  و حتی  بود  نخواهد  بحران کم آبی  از  گذر 
مطالعات باید تمامی مباحث این اکتشاف از جمله هزینه های حفاری و 
تأسیسات و هزینه های نگهداری همه و همه به دقت مورد بررسی قرار 
گیرد. برداشت آبهای فسیلی ممکن است مشکالتی از قبیل تحمل فشار 
الیه های باال، تخلیه آب ها و امکان نشست زمین و ایجاد زمین لرزه را 

باعث شود. 

آب های ژرف
بایدها و نبایدها
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