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دیوان بیگی زند

کرمان در زمینه تولید گزارش »کرمان امروز« از استعداد بی مانند استان 
انرژی خورشیدی و بی توجهی به این پتانسیل مهم؛

چرا به تولید انرژی خورشیدی 
در استان توجه نمی شود؟

که  گونه ای است  کرمان استعدادی ویژه در زمینه تولید انرژی سبز دارد. هم تابش خورشید و هم وزش باد در این استان به  که استان             حتی مردم غیرکارشناس نیز می دانند 
بسیاری از کشورها حسرت چنین اقلیمی را دارند، اما متاسفانه به رغم چندین دهه فریاد کارشناسان و مردم کرمان نه تنها هنوز کاری در این زمینه انجام نشده است، بلکه دولت 
با برخی فعالیت های بخش خصوصی در این زمینه نیز مخالفت می کند. این موضوع به گونه ای است که صدای استاندار کرمان نیز به انتقاد بلند شده است و از قوانین دست و 
گر این قوانین حذف شود می تواند شش هزار مگاوات برق تولید کند، به میزانی که مشکل کمبود برق در استان کرمان به صورت  پا گیر در این زمینه گالیه دارد و ادعا می کند که ا

دائمی مرتفع شود، اما متاسفانه شاهد عدم همکاری دولت هستیم و....

استاندار کرمان:

باوجود آنکه  همه دولت ها مشتاق هستند که در زمینه تولید برق خودکفا باشند اما بدنه بروکراتیک اداری مانع می شود

متن کامل در صفحه هفتم
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فرماندار قلعه گنج:

درخواست الیروبی فوری 

رودخانه های قلعه گنج را داریم

معاون قضايی دادستان كل كشور:

کرمان جزء سه استان برتر کشور

 در حمایت از اقتصاد مقاومتی است 

متن در صفحه دوم

8

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی كرمان خبر داد؛

کرمانی به دلیل ابتال به امیکرون بستری شدند  ۲۵۹

استاندار كرمان:

به کرمان تفویض اختیار دهید، یک سال

 دیگر ۶ هزار مگاوات برق تحویل بگیرید

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

رضا هدایتی 

کل سرپرست اداره 

 نوسازی و تجهیز 

مدارس استان شد

۱۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر در پیک ۱۴۰۱

کرمان می شود وارد مدار استان 

۳ طرح عمرانی و بهداشتی در رفسنجان

 بهره برداری شد

2



خبر
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اخبار استان

مهدی شهسواری ظهر چهارشنبه در نشست 
محوریت  با  کرمان  استانداری  بحران  ستاد 
کرمان  زده  سیل  مناطق  وضعیت  بررسی 
گفت: سیالب در قلعه گنج موجب آبگرفتگی 
گسترده مزارع و روستاها شد و خسارت زیادی 
به جای گذاشت که بیشترین خسارت ها در 
بخش کشاورزی وارد شده و مردم برای تأمین 
معیشت با مشکل مواجه هستند به همین دلیل 

باید ساماندهی فوری در این بخش انجام شود 
برطرف  وقت  اسرع  در  را  مشکالت  بتوانیم  تا 

کنیم.
و  کشت  برای  مزارع  سازی  آماده  افزود:  وی 
برخوردار  باالیی  اهمیت  از  کشاورزان  حمایت 
است اما مهمترین مشکل قلعه گنج پر شدن 
مسیر رودخانه ها از گل و الی است و در صورت 

بروز سیل مجدد مسیر آب تغییر خواهد کرد.

وی خواستار الیروبی فوری رودخانه ها و ترمیم 
بیشترین مشکل در  و گفت:  بندها شد  سیل 
این زمینه در روستاهای چراغ آباد و حاجی آباد 

ایجاد شده است.
شهسواری بیان کرد: دهانه های بسیاری از پل ها 
مملو از سنگ و گل و الی شده و برخی از پل ها 
نیز شکسته است و جاده های شهرستان نیز باید 

بازسازی شود.

کرمان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
بیمارستانهای  در  کرمانی   ۲۵۹ شدن  بستری  از 

استان کرمان خبر داد.
سعید صحبتی: روند ابتالء به کرونا در استان کرمان 
همچنان صعودی و نگران کننده است و تنها طی 
بیمارستان های  در  نفر   ۹۴ گذشته  ساعت   ۲۴
به  بیماران بستری  تعداد  و  استان بستری شدند 

۲۵۹ نفر رسیده است.
وی تصریح کرد: دو نفر نیز در همین مدت جان 

خود را از دست داده اند.
وی به رشد چشمگیر بیماران سرپایی اشاره کرد و 
گفت: تعداد مواردی که خانوادگی در گیر بیماری 
می شوند بسیار باالست و نگران هفته های آینده 

هستیم.
صحبتی از مردم خواست برای جلوگیری از شیوع 
بیماری از شرکت در هر گونه اجتماع خودداری 
کنند و سالمت خود را بر هر امر دیگری ارجحیت 

بدهند.

آئین  در  بهمن ماه  روز ۱۴  محمود کمانی ظهر 
امضای تفاهم نامه توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر 
و پاک بهینه سازی و ارتقاء بهره وری، به ظرفیت 
پذیر  تجدید  های  انرژی  توسعه  در حوزه  استان 
پرداخت و گفت: استان کرمان االن با ۷۰ مگاوات 
نیروگاه انرژی های تجدید پذیر، از استان های فعال 

کشور است. 
معاون وزیر نیرو از برنامه دولت برای احداث ۱۰ 
هزار مگاوات نیروگاه انرژی های تجدید پذیر خبر 
داد و گفت: تالش بر تامین برق کشور از انرژی 
های تجدید پذیر با هدف حفظ منابع فسیلی و آبی 

و کاهش آالیندگی است. 

وی با بیان اینکه مسیرهای مختلفی برای توسعه 
انرژی های تجدید پذیر دیده شده است، عنوان  
کرد: در حال حاضر سرمایه گذاران آمادگی احداث 
مگاوات  هزار   ۴۳ که  دارند  را  مگاوات  هزار   ۹۳

تفاهمنامه منعقد کردیم. 
های  انرژی  توسعه  به  توجه  از  همچنین  کمانی 
آمادگی   ،۱۴۰۱ بودجه  الیحه  در  پذیر  تجدید 
در  گفت:  و  برد  نام  بزرگ  خودتامین  صنایع 
احداث ۱۰ هزار  نیرو  و  وزارت صمت  تفاهمنامه 
مگاوات انرژی های تجدید پذیر دیده شده که ۲ 

هزار مگاوات آن انجام شده است. 
وی اضافه کرد: محدودیت های قبلی در صادرات 

احداث  و  برداشته شده  پذیر  تجدید  انرژی های 
دیگر  رمزارز  های  مجموعه  برای  ها  نیروگاه  این 
تجدید  انرژی  توسعه  برای  شده  دیده  مدل های 

پدیر است. 
رئیس ساتبا در ادامه سخنانش کفت: حدود ۵۵۰ 
از محل  و  بینی کردیم  پیش  واحد خانگی  هزار 
منابع ایجاد نیروگاه های خانگی افراد تحت حمایت 
نهادهای حمایتی را توانمند می کند به طوری که 
با این اقدام نیاز ۲۰ سال آنها را تامین می کند و 

استان کرمان در این زمینه پیشتاز بوده است. 
وی با بیان اینکه برای موفقیت در این برنامه ها 
برداشتن موانع است، تصریح کرد: تسهیل در دادن 

مجوزها و تحویل زمین و ... همکاری الزم صورت 
گیرد. 

رئیس ساتبا درباره شرکت های جمع سپاری نیز 
گفت: استان به سمت ایجاد شرکت های نیروگاه 
های باالی ۱۰ مگاوات سوق یابد و با این روش از 

کارهای پراکنده جلوگیری می کند. 
وی عنوان کرد: تولید برق از پسماندهای شهری 
یکی از منابع تولید برق است که برای این مهم به 

همکاری شهرداری ها و استانداری است. 
معاون وزیر نیرو همچنین از احداث کارخانجات 
تولید تجهیزات انرژی های تجدید پذیر در کشور 

و استان خبر داد. 

فرماندار قلعه گنج:

درخواست الیروبی فوری رودخانه های قلعه گنج را داریم

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد؛

۲۵۹ کرمانی به دلیل ابتال به امیکرون بستری شدند

معاون وزیر نیرو:

۱۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر در پیک ۱۴۰۱، وارد مدار استان کرمان می شود

استاندار کرمان:

به کرمان تفویض اختیار دهید، 

یک سال دیگر ۶ هزار مگاوات برق 

تحویل بگیرید 
علی زینی وند ظهر روز ۱۴ بهمن ماه در آئین امضای تفاهم نامه 
ارتقاء  و  سازی  بهینه  پاک  و  تجدیدپذیر  نیروگاه های  توسعه 
انرژی  حوزه  در  کرمان  استان  جایگاه  باید  گفت:  بهره وری 

تجدیدپذیر باالتر از این باشد. 
وی بیان کرد: دولت ها در ابتدای حضورشان با گارد تفویض 
می  کاری  ها  وزارتخانه  بدنه  کارشناسان  اما  آیند  می  اختیار 
کنند که همه دولت ها شبیه به هم حرف زنند و نگرانم که 
دولت سیزدهم نیز سه چهارماه دیگر مانند سیستم اداری قبلی 

شود. 
بیشتر  در  که  مشتاقند  ها  دولت  همه  افزود:  کرمان  استاندار 
بروکراتیک  بدنه  اما  شود  خودکفا  کشور  برق  مانند  ها  زمینه 

اداری این اجازه را نمی دهد. 
خورشیدی  های  انرژی  ویژه  کمیته  استان  در  کرد:  بیان  وی 
تشکیل دادیم و کرمان بهترین مکان برای پایلوت انرژی های 

خورشیدی است. 
و  برشمرد  کشور  اساسی  مشکالت  از  را  برق  و  آب  زینی وند 
عنوان کرد: در کشور هم سیالب و هم خشکسالی داریم و چرا 

آبخیزداری را به بخش خصوصی نمی دهید؟ 
وی از مزیت های بخش خصوصی سخن به میان آورد و گفت: 
برود مردم به خوبی کشور را  از سر راه مردم کنار  اگر دولت 

اداره می کنند. 
به گزارش ایسنا، تفاهمنامه تولید ۶ هزار مگاوات تولید انرزی 
های  انرژی  ساتبا)سازمان  بین سازمان  کرمان  در  تجدیدپذیر 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق( و استانداری کرمان منعقد 

شد.

به  اشاره  با  جنوب  رودبار  فرماندار   - کرمان 
احداث  گفت:  کرمان  جنوب  مردم  مشکالت 
ضروری  جازموریان  در  موقت  اسکان  اردوگاه 

است.
ستاد  جلسه  در  چهارشنبه  ظهر  پرورش  علی 

بحران کرمان به مشکالت مردم در مناطق سیل 
اشاره  به خصوص در روستاهای جازموریان  زده 
از درخواست های مکرر مردم  کرد و گفت: یکی 
احداث اردوگاه اسکان موقت در این منطقه برای 

اسکان مردم روستاهای سیل زده است.

وی تصریح کرد: مردم در این روستاها با مشکالت 
پراکندگی  دلیل  به  و  هستند  مواجه  زیادی 

خدمات رسانی به آنها مشکل است.
مردم  مهم  ت  مشکال  از  یکی  افزود:  پرورش 
تخریب سرویس های بهداشتی در منطقه است و 

به علت عدم بازسازی این سرویس ها مشکالت 
بهداشتی در منطقه ایجاد شده است.

زمینهای  احیای  افزود:  جنوب  رودبار  فرماندار 
کشاورزی، قنات ها، چاه ها و کانالهای انتقال آب 

باید با فوریت بیشتر انجام شود.

اداره کل  معارفه سرپرست  آیین  رضا رضایی  
نوسازی و تجهیز مدارس استان کرمان با تبریک 
انقالب  کرد:   نشان  خاطر  فجر  مبارک  دهه 
اسالمی یک تحول اجتماعی بود و برای بررسی 
تغییرات و پیشرفت های به وجود آمده بایستی 
شرایط قبل و بعد از آن بررسی شود تا تغییرات 

را متوجه شویم. 
اسالمی،  انقالب  از  تردید پس  بدون  افزود:  وی 
اقتصادی،  فرهنگی،  حوزه های  در  ایران  جامعه 

سطح  در  پرورش  و  آموزش  بخصوص  و  علمی 
منطقه و جهان حرف برای گفتن دارد و روز به 

روز هم در حال ارتقاء و تعالی است.
از  یکی  آموزشی  عدالت  کرد:  اظهار  رضایی 
دستاوردهای انقالب در حوزه آموزش و پرورش 
است که خوشبختانه به برکت انقالب جمهوری 
منطقه  ترین  افتاده  دور  در  مدارس  اسالمی، 
فعال  آموز  دانش  یک  وجود  با  حتی  استان 
هستند و معلم تنها نماینده دولت در آن مناطق 

است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره 
به نقش موثر فضای آموزشی در تسهیل فرآیند 
یاددهی یادگیری گفت: اقدامات موثر نوسازی و 
تجهیز مدارس در کنار نظام تعلیم و تربیت الزمه 
پرورشی  و  آموزشی  های  فعالیت  کیفیت  ارتقا 

است.
پرورش  و  آموزش  اینکه  بیان  با  رضایی  رضا 
را  کشور  تواند  می  که  است  بدیلی  بی  ظرفیت 

کرد:  نشان  خاطر  رساند  مقصود  سرمنزل  به 
آموزش و پرورش زیر ساخت اصلی توسعه پایدار 
و  کارآمد  انسانی  نیروی  تربیت  اصلی  بستر  و 

متعهد برای آینده کشور است.
خدمات  از  مراسمی  طی  گزارش  این  پایه  بر 
اداره  سابق  کل  مدیر  نژاد  واعظی  محمد  سید 
کرمان  استان  مدارس  تجهیز  و  نوسازی  کل 
اداره  سرپرست  عنوان  به  هدایتی  رضا  و  تقدیر 
کل نوسازی و تجهیز مدارس استان معرفی شد.

فرماندار رودبار جنوب خواستار شد؛

لزوم احداث اردوگاه اسکان موقت در جازموریان

رضا هدایتی سرپرست اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان شد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
قانون  1400/10/26موضوع  مورخه  دوم  هيات   140060319078010084 شماره  راي  برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
حوزه ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم حميده يوسف 
زاده ماهاني فرزند محمد بشماره شناسنامه 323 صادره از ماهان در ششدانگ يك باب مغازه 
باكاربری عرصه مسكونی به مساحت 17/60 مترمربع تحت پالك16845 فرعي از 3968 اصلي 
مفروز و مجزي شده از پالك 1180 فرعي از3968  اصلي بخش 2 كرمان واقع در كرمان 
محرز  ماهانی  زاده  يوسف  حميده  خانم  رسمي  مالك  از  خريداري  كوچه14  سرباز  خيابان 
مي  آگهي  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  گرديده 
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 
به مراجع  را  اعتراض، دادخواست خود  تسليم  تاريخ  از  ماه  از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 
اعتراض  انقضاي مدت مذكور و عدم وصول  نمايند.بديهي است در صورت  تقديم  قضايي 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/11/16
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/12/01

1270903
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
قانون  1400/10/26موضوع  مورخه  دوم  هيات   140060319078010067 شماره  راي  برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عباس عبدلي نژاد فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 78 صادره از راين در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 346 مترتحت 
پالك مربع پالك 33فرعي از 1355 اصلي بخش28 كرمان واقع در  كرمان راين خيابان امام 
)ره(كوچه مهدوی روبروی هنرستان خريداري از مالك رسمي آقاي احمد ارجمند كرمانی 
محرز گرديده است.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 
به مراجع  را  اعتراض، دادخواست خود  تسليم  تاريخ  از  ماه  از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 
اعتراض  انقضاي مدت مذكور و عدم وصول  نمايند.بديهي است در صورت  تقديم  قضايي 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/11/16
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/12/01

1270852
محمود مهدی زاده - رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

شهرداری جوزم در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه و آسفالت ادامه بلوار شهرداری کوچه امام خمینی ۱ و امام خمینی ۵- کوچه 
حضرت ابوالفضل ۶ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه تاریخ ۹۹/۱۱/۱8 می باشد.

 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد روز سه شنبه ساعت ۱۰ صبح تاریخ ۹۹/۱۲/۵ می باشد. 
زمان بازگشایی پاکت ها: روز چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح تاریخ ۹۹/۱۲/۶ می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف
آدرس: شهربابک - جوزم - بلوار شهرداری - میدان شهرداری کدپستی۷۷۵8۱۱۳۹۱۴ تلفن: ۳۴۱۵۰۷۴۹

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴- ۰۲۱
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

www.setadiran.ir آدرس سایت ستاد ایران

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان )به عنوان دستگاه مناقصه گزار( در نظر دارد ارزیابی کیفی جهت انجام خدمات حمل و نقل در سطح شهر و کلیه مناطق عملیاتی 
تحت پوشش شرکت برق منطقه ای کرمان به شماره ثبت ۲۰۰۰۰۰۱۴۰۶۰۰۰۰۴۶ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
ارزیابی کیفی از دریافت اسناد و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیست پیشنهاددهندگان دارای صالحیت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است پیشنهاددهندگان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند.
لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط مرتبط با موضوع فوق الذکر که مایل به شرکت در ارزیابی کیفی هستند به شرح ذیل دعوت می گردد.

۱- تاریخ انتشار فراخوان در سامانه: ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۲- آخرین مهلت دریافت مدارک استعالم ارزیابی کیفی از سامانه: ساعت ۱۹ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

۳- آخرین مهلت بارگذاری اسناد به همراه اسناد و مدارک درخواستی حداکثر تا ساعت ۱۹ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۴- بابت دریافت اسناد ارزیابی وجهی اخذ نخواهد شد.  ۵- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در اسناد استعالم ارزیابی کیفی موجود می باشد.

به مدارک و اسناد فاقد امضاء ، مخدوش و غیر مستند ترتیب اثر داده نخواهد شد و پس از بررسی اسناد و مدارک بارگذاری شده درچارچوب ضوابط و مقررات از شرکت 
های واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل می آید. بدیهي است بارگذاری مدارک هیچگونه حقي را براي متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد 
نخواهد کرد . ضمناً داشتن گواهی نامه تائید صالحیت معتبر حداقل رتبه )۷( در رابطه با موضوع مناقصه و همچنین گواهی صالحیت ایمنی معتبر صادره از اداره کل 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت شرکت در مناقصه مذکور الزامی است. 
همچنین این آگهي در سایت اینترنتي به آدرسهای www.krec.co.ir ، http://iets.mporg.ir و WWW.Tavanir.org.ir  در دسترس مي باشد .

                                                                 روابط عمومی شرکت سهامي برق منطقه اي کرمان

نوبت دوم
تجدید فراخوان ارزیابي کیفي مناقصه گران به شماره  ۱۴۰۰/8۵

 
 ( سومنوبت ) ایعمومی  یک مرحله  مناقصه  آگهی 

 
 یا انهیساز اطالعات را رهیذخ دیقرارداد خر  ی اموررمناقصه واگذا

 1400/12/8/143: شماره مناقصه دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار
 یا انهیساز اطالعات را رهیذخ دیقرارداد خر  امور موضوع مناقصه

 دریافت اسناد : 
سامانه تدارکات الکترونیکی الف(

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

 )صرفاً جهت مشاهده(

 ریال 000/000/927/43 )ریال( برآورد یکساله
 ریال 000/350/196/2 )ریال( تضمین شرکت در مناقصه

 دریافت اسناد
 14:30از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 

 23/11/1400مورخ  شنبه روز 
 7/12/1400شنبه  مورخ  روز  14:30ساعت تا  در سامانه ستاد ایران پیشنهادهااسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 

 8/12/1400شنبه مورخ یکروز  12:00ساعت  بازگشایی پیشنهادها
 اطالعات دانشگاه برگزار خواهد شد یآمار و فن آور تیریدر محل  مد 1/12/1400شنبه  مورخ یکروز  10:00ساعت در  جلسه توجیهی ضمناً 

  :) تضمین شرکت در مناقصه(پاکت الف  اصلمحل تسلیم 
 ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست –کرمان 

 ۱۲۷۲۲۶۶ (هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.) دانشگاه علوم پزشکی کرمانروابط عمومی 

 

۱۲۷۱۶۹۴



شنبه 16 بهمن ماه 3/1400 رجب 1443/ 5 فوریه 2022/سال بیست و هفتم شماره 3613سه جامعه 

تغییر 
چون تغییر فصل تغییر کردم

پاییز بودم و زمستان شدم 
برفی بر دلم باریده 

بیشتر از کوه هاِی کردستان
سردم 

سرد چون زنی بی میل به آئینه 
من به هیچ بهاری نخواهم رسید

فکر می کردم شعر برایم بال است
فکر می کردم آسمان ادبیات امن است

من بین هزاران صیّاد 
دل خوش به مهربانی ام بودم 

چون تغییر فصل تغییر کردم
چون شعری که در جشنواه ها خط می خورد 

چون شعری که در نشریه ها و کتابها سانسور می 
شود 

یا که چاپ نمی شود 
از دلت کنار گذاشته شدم

من در رگهایم غربت اجدادم را احساس می کنم 
و در نگاهم اندوهِ زنده ماندن 

و در غریزه ام  ترِس انسان نشدن 
و  در تنهایی ام مرِگ تو 

به قلم
سامان ساردویی

معاون قضایی دادستان کل کشور:

کرمان جزء سه استان برتر کشور در حمایت از اقتصاد مقاومتی است 

نیم نگاهی به نتایج خوب تیم مس رفسنجان و بررسی آینده فصل اخیر

رئیس خانه صنعت و معدن ایران:

کارگر با حقوق چهار، پنج تومان نمی تواند مخارج زندگی اش را تأمین کند

اجرای  استانی  در ستاد  سعید عمرانی 
استان  مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست 
مقامات  ویدئوکنفرانس  با حضور  کرمان 
قضایی سراسر این استان با اشاره به این 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  که  مطلب 

10 سال موضوع اقتصاد مقاومتی را مورد 
تاکید قرار داده اند، افزود:  متاسفانه در 
سال های اخیر شاهد کوتاهی هایی در 
به  هم  خودمان  که  ایم  بوده  حوزه  این 
این قصور آگاهی داریم و قطعا این قصور 

در دستگاه های اجرایی و سایر حوزه ها 
باید جبران شود.

وی با تاکید بر این مطلب که مراجعات 
از  قضایی  دستگاه  به  تولیدکنندگان 
سربی پناهی است و به این باور رسیده 
اند که دستگاه قضایی حامی آنها خواهد 
بود، گفت: کار قضایی تنها در دستگیری 
با  باید  و  شود  نمی  خالصه  برخورد  و 
حرکت های مدبرانه و هنرمندانه زمینه 
با  برخورد  ضمن  که  شود  فراهم  ای 
واحدهای  تعطیلی  از  جرایم،  و  تخلفات 
جلوگیری  کارگران  بیکاری  و  تولیدی 

شود.
کشور  کل  دادستان  قضایی  معاون 
ارائه  مسیر  در  ها  بانک  کرد:  تاکید 
را  الزم  تضامین  نیز  بانکی  تسهیالت 
دریافت کنند و در حوزه های مختلف به 
نحوی از واحدهای تولیدی حمایت شود 
که پرونده های آنها قبل از کثیرالشاکی 

شدن، حل شده و از بیکاری کارگران آنها 
نیز جلوگیری شود.

امروز  کرد:  خاطرنشان  عمرانی 
پناه  قضایی  دستگاه  به  تولیدکنندگان 
بر  نیز  قضاییه  قوه  ریاست  و  اند  آورده 
جبهه  مدیران  جایگاه  به  باور  مبنای 
چارچوب  در  که  دارند  تاکید  اقتصادی، 
شود  حمایت  نحوی  به  آنها  از  قانون 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  منویات  که 

محقق شود.
به  باید  کنونی  برهه  در  داد:  ادامه  وی 
این باور رسید که با استفاده از ظرفیت 
های بخش خصوصی می توان کشور را 

نجات داد.
در  کشور  کل  دادستان  قضایی  معاون 
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
این مطلب که دستگاه قضایی به منظور 
صیانت از امنیت و سالمت جامعه مجبور 
ناهنجاری  دچار  که  افرادی  با  است 

هستند، از باب اصالح و براساس قانون 
به  مردم  کرد:  بیان  وی  کند،  برخورد 
امام  جانشینان  عنوان  به  قاضی  جایگاه 
رو  این  از  و  کنند  می  نگاه  )ع(  علی 
تمامی رفتار و اندیشه های قضات مورد 
توجه مردم قرار دارد و در این مسیر مهم 
این است که بدانیم به چه نیتی پذیرفته 

ایم که به این عرصه ورود کنیم.
کشور،  کل  دادستان  قضایی  معاون 
مورد  را  جرایم  پیچیدگی  و  ترفندها 
اشاره قرار داد و گفت: قاضی باید با علم 
تالش  عدالت  تحقق  مسیر  در  اطالع  و 
دستگاه  ویژه  جایگاه  بدون شک  و  کند 
قضایی در جمهوری اسالمی، حساسیت 

های آن را نیز افزایش می دهد.
عمرانی ادامه داد: قلم قاضی در حقیقت 
شمشیری برای تحقق عدالت در جامعه 
است و باید با مراقبت و حساسیت ویژه 

از آن استفاده شود.

به جرات می توان گفت مس رفسنجان 
درخشان  مسابقات  فصل،  اینجای  به  تا 
بین  از  کردن  انتخاب  و  داشته  بسیاری 
فنی  بعد  از  اگر  اما  است  سخت  آن ها 
پرسپولیس  برابر  مس  دیدار  کنیم  نگاه 
در سرچشمه و برابر استقالل در تهران را 
می توان فنی ترین دیدارهای مس در نیم 
شاگردان  که  چرا  دانست  نخست  فصل 
محمد ربیعی در این دو دیدار نشان دادند 
لحظه  آخرین  تا  و  ندارند  باختن  قصد 
اساساً  و  فوتبال  جنگیدند. چیزی که در 
باعث  و  می شود  پیدا  کم  ایران  ورزش 
می شود چنین مسابقاتی نگاه بیشتری را 

به خود جلب کند.
چه  است  عیان  که  چیزی  می گویند 
حاجت به بیان است، تمام نکات را گفتیم 
مس  ضعف  نقاط  به  بخواهیم  اگر  اما 
نگاهی  نخست  فصل  نیم  در  رفسنجان 
نکات  دیگر  از  بیش  نکته  دو  بیندازیم 

ذهن را به  طرف خود جلب می کند:
دیدارهای  در  دادن  دست  از  -1امتیاز 
نخست  فصل  نیم  نتایج  به  اگر  خانگی: 
قطعاً  بیندازیم  نگاهی  رفسنجان  مس 
مس  اگر  شاید  که  یافت  درخواهیم 
و  تراکتور  پرسپولیس،  برابر  رفسنجان 
نساجی با سه امتیاز کامل زمین مسابقه 
را ترک می کرد االن رتبه مس در جدول 
بهتر بود اتفاقی که شاگردان ربیعی باید 

داشته  توجه  آن  به  دوم  فصل  نیم  برای 
مسابقات  کامل  امتیاز  کسب  باشند 
رخ  اتفاق  این  اگر  که  چرا  است  خانگی 
رفتن  دست  از  قیمت  به  می تواند  ندهد 
تمام  رفسنجان  پوشان  نارنجی  جایکاه 
شود و آن ها باید  با رویای حضور در لیگ 

قهرمانان آسیا خداحافظی کنند.
زود  گل های  دریافت  از  -2جلوگیری 
مانند  رشته هایی  در  گل  دریافت  هنگام: 
اگر  مس  اما  است  طبیعی  امری  فوتبال 
می خواهد رتبه خود را در نیم فصل دوم 
فصل  نیم  تعطیالت  در  باید  کند  حفظ 
دادن  فضا  از  و  تقویت  را  خود  مدافعین 
ممانعت  حریف  مهاجمان  به  دفاع  پشت 
تیم ها  تمام  دوم  فصل  نیم  در  زیرا  کند 
می آیند  زمین  به  امتیاز  سه  برای کسب 
مسابقه  ابتدایی  دقایق  در  دریافت گل  و 
سخت  مسابقه  به  بازگشت  برای  را  کار 

می کند.
سخت ترین فصل نقل و انتقاالت

تیم های خوزستانی و اصفهانی به علت 
قهرمانان  لیگ  جدید  فصل  در  حضور 
هستند  تیمشان  تقویت  دنبال  به  آسیا 
تنها  سپاهان  و  فوالد  اینکه  علت  به  و 
لیگ  جدید  فصل  در  ایران  نمایندگان 
زیادی  بازیکنان  هستند  آسیا  قهرمانان 
هستند  تیم  دو  این  به  پیوستن  خواهان 
قهرمانان  لیگ  در  حضور  با  بتوانند  تا 

آسیا خود را به استعدادیاب های تیم های 
تا  دهند  نشان  گذشته  از  بیش  خارجی 
راهشان برای حضور در لیگ های حاشیه 
اروپا  مختلف  لیگ های  و  فارس  خلیج 
هموار شود زیرا همه بازیکنان نمی توانند 
برای رفتن به  بازی کنند و  در تیم ملی 
تیم های خارجی شانس خود را از طریق 
امتحان  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  حضور 

می کنند.
همین دالیل نقل و انتقاالت این فصل را 
برای سایر تیم ها ازجمله مس رفسنجان 
انتقاالتی  و  نقل  زمستانی  پنجره  در 

ایران سخت کرده و اگر مسوالن  فوتبال 
می خواهند  رفسنجان  مس  فنی  کادر  و 
در  باید  باشند  داشته  شکار  بازار  این  از 
سریع ترین زمان وارد بازار نقل و انتقاالت 
به  را  خود  نطر  مورد  بازیکنان  و  شوند 

خدمت بگیرند.
نیم فصل دوم سخت تر از نیم فصل اول!

نیم فصل دوم رقابت هایی که به صورت 
سخت تر  می شود  برگزار  برگشت  و  رفت 
تیم ها  و  آن هاست  نخست  فصل  نیم  از 
برای امتیاز از دست ندادن و جانماندن از 
کورس کسب سهمیه و قهرمانی باید روی 

هستند  میزبان  که  مسابقاتی  امتیازات 
حساب ویژه ای باز کنند.

تیم های  اما  باشد  عجیب  برایتان  شاید 
نیم  که  بودند  تاریخ  در طول  بی شماری 
فصل نخست مسابقات را با صدر نشینی 
اما در  برده اند  پایان  به  نتیجه مطلوب  و 
به دسته  به ورطه سقوط  نیم فصل دوم 
پایین تر کشیده شده اند که این باید زنگ 

خطری برای مس رفسنجان باشد. 
تیمی که می توان گفت در نیم فصل اول 
به عنوان تیمی که دومین فصل حضورش 
نتایج  می کند  سپری  را  برتر  لیگ  در 
مطلوبی را کسب کرده اما اگر در خواب 
نتایج کسب شده در دور رفت مسابقات 
دادن  دست  از  قیمت  به  می تواند  بماند 

نتایج مطلوب نیم فصل نخست شود.
نیم  در  می خواهد  اگر  رفسنجان  مس 
فصل دوم به دنبال سهمیه آسیا و یا طبق 
ادعای سرمربی اش رتبه تک رقمی باشد 
قطعاً باید برای حضور در رقابت های دور 
برگشت تقویت شود و همچنین از حاشیه 
تحت  تیم های  از  که  اتفاقی  کند.  دوری 

هدایت محمد ربیعی کمتر شاهد بودیم.
دوم  فصل  نیم  در  می رسد  نظر  به 
رفسنجان  مس  از  را  رویه  همین  هم 
گذشته  نتایج  همچنین  و  باشیم  شاهد 
نتایج  آن  خواب  در  و  کنند  فراموش  را 

نمانند.

در  پیش  آبادی  سهل  عبدالوهاب  سید 
معدن  و  صنعت  روز  گرامیداشت  همایش 
در  کوچک  صنایع  هفته  بزرگداشت  و 
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  وحدت  تاالر 
را در کرمان  بیان کرد: ما جدول مندلیف 
دارد  وجود  بسیاری  ظرفیت های  و  داریم 
تنها کافی است برای سرمایه گذاران امنیت 
ایجاد شود خودشان مشکالت را  اقتصادی 

مرتفع می کنند.
وی افزود: مالیات باید گرفته شود و شکی 
حال  در  که  مشکالتی  با  اما  نیست  آن  بر 
حاضر در حوزه صنعت و معدن وجود دارد 
کننده  تولید  به  ظلم  زیاد  مالیات  گرفتن 

می کنیم  برنامه ریزی  تولید  برای  ما  است؛ 
بعد ناگهان آخر سال می گویند ۳00 درصد 

ارزش افزوده باید اضافه داده شود. 
وی تصریح کرد: در کشور مصوب شده که 
ماشین آالت برای بخش معدن وارد شود؛ 
آن  واردات  درصد  چند  که  دارید  خبر  آیا 
توسط معدن داران انجام شده است؛ گرچه 
انجام  هم  کارشناسی  کار  این خصوص  در 
چه  به  ما  کشور  اینکه  به  علم  با  که  نشد 
شود؛  انجام  واردات  دارد  نیاز  ماشین آالتی 

صحیح و خطا تا کی؟
پورابراهیمی،  به  خطاب  آبادی  سهل 
گفت:  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 

یک مقداری محیط را برای تولیدکنندگان 
آرام کنید خودشان سرمایه گذاری می کنند؛ 
انتظار ما از شما به عنوان شخصیت شاخص 
است  این  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  در 

که این مسائل را پیگیری کنید.
سه  خدا  لطف  به  امروزه  داد:  ادامه  وی 
قبل  دولت  مانند  و  هستند  هم  کنار  قوه 
پس  نیست  همراه  دولت  گفت  نمی توان 

دولت باید کارش را بکند. 
همایش ها  این  کرد:  اضافه  آبادی  سهل 
به دشمنان  که  می گیریم  این جهت  به  را 
بگوییم صنعت کشور قوی است و به لطف 
چون  است  رشد  به  رو  صنایع  درآمد  خدا 

صنعتگر متوجه شده است که چه مسیری 
کرونا  در  ما  شد:  یادآور  وی  برود.  باید  را 
می توانیم  روز  چند  ظرف  که  کردیم  ثابت 

بسیاری از نیازهای کشور را حل کنیم.
سهل آبادی تصریح کرد: وظیفه ما حفظ 
اشتغال است؛ یکی از مشکالت ما این روزها 
معیشت کارگران است که دارد به کار هم 
اضافه  دارد  هرروز  گرانی  می زند،  لطمه 
می شود و کارگر با حقوق چهار، پنج تومان 
نمی تواند مخارج زندگی اش را تأمین کند؛ 
سکوت مردم صرفا به دلیل عشق آن ها به 

کشور و امام و رهبری است.
تولید  هیچ  کرد:  تأکید  آبادی  سهل 

مشکالت  خاطر  به  امروز  کننده ای 
کارگرانش راحت نمی خوابد.

نه  گفت:  درمانی  امنیت  به  اشاره  با  وی 
هم  درمان  عرصه  در  بلکه  تولید  در  تنها 
امنیت نداریم؛ من هشت ماه بستری بودم 
و دیدم که امنیت درمانی در کشور وجود 
البته  کرد:  خاطرنشان  آبادی  سهل  ندارد. 
سعی شده کارهای خوبی در حوزه صنعت 
انجام گیرد که یکی از آن ها این است که 
صدور  پروانه تاسیس به حدود چند ساعت 
سخت  شرایط  کرد:  ابراز  است.وی  رسیده 
و  است  امیدوار  صنعتی  جامعه  اما  است 

نتایج  خوبی خواهیم گرفت.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: 

پیگیر توسعه صادرات 

از طریق دیپلماسی 

اقتصادی هستیم
به گزارش ایرنا، محمدجواد عسکری عصر پنجشنبه 
جنوب  مرکبات  ملی  جشنواره  سومین  حاشیه  در 
کرمان در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در حوزه 
را  از تجار دیگر کشورها فضا  با دعوت  صادرات 
به طور خاص  و  استان کرمان  از  مهیا می کنیم که 

ازشهرستان جیرفت شروع شود.
تعاونی  اتاق  هم  کشور  سطح  در  داد:  ادامه  وی 
بتوانیم  تا  می دهیم  تشکیل  را  مختلف  کشورهای 
هم  را  کشاورزی   محصوالت  صادرات  بستر 

عملیاتی و اجرایی کنیم.
برنامه  قالب  در  را  صادرات  سازی  بستر  عسکری 
بلند مدت عنوان  ریزی کوتاه مدت، میان مدت و 
اقتصادی  دیپلماسی  توسعه  برای  رایزنی  بر  و  کرد 

تاکید کرد.
جنوب  در  مرکبات  جشنواره  برگزاری  به  وی 
کرمان اشاره کرد و برگزاری چنین جشنواره هایی 

را بسیار ارزشمند و تاثیرگذار دانست.
شورای  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  رییس 
اسالمی گفت: نگاه ما در کمیسیون شکوفا کردن 
مناطق  در  کشاورزی  بخش  بالقوه  ظرفیت های 

مختلف است.
بسیار  نقاط  از  یکی  را  جیرفت  منطقه  عسکری 
گفت:  و  برشمرد  کشور  کشاورزی  حوزه  توانمند 
با  لذا  است  خاص  و  زبانزد  منطقه  این  تولیدات 
فضای  یک  ایجاد  دنبال  جشنواره ها  این  برگزاری 

ارزآور برای این منطقه هستیم.
کشاورزی  کمیسیون  غذایی  امنیت  طرح  به  وی 
گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
برنامه  خاص  صورت  به  طرح  این  در  صادرات 

ریزی شده است.
کمیسیون  در  نشستی  برگزاری  از  عسکری 
نماینده مردم، مسئوالن جهاد  با حضور  کشاورزی 
پیشرو،  تولیدکنندگان  کرمان،  جنوب  کشاورزی 
زارعان و باغداران خبر داد و گفت: این نشست در 

قالب یک نقشه راه برگزار می شود.
وی افزود: امیدواریم با یک حرکت پایلوتی،فضایی 
را ایجاد کنیم که منطقه جیرفت در زمینه صادرات 
جایگاه  بتواند  کشاورزی  محصوالت  و  مرکبات 

خود را پیدا کند.
توسعه  پیگیر  مجلس:  اقتصادی  کمیسیون  رییس 

صادرات از طریق دیپلماسی اقتصادی هستیم 
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای 
تن  هزار   ۶۰۰ از  بیش  ساالنه  تولید  از  نیز  اسالمی 
کرمان  استان  جنوبی  شهرستان  هفت  در  مرکبات 

خبر داد.
جنوب  مرکبات  تولید  ظرفیت  اعظمی  ذبیح اهلل 
و  برشمرد  هکتار  هزار   ۳۱ از  بیش  را  کرمان 
را  ملی مرکبات جنوب کرمان  برگزاری جشنواره 
و  کشور  به  محصوالت  این  معرفی  برای  فرصتی 

خارج کشور عنوان کرد.
تولید  را  کرمان  جنوب  مرکبات  قوت  نقطه  وی 
و  اعالم کرد  شناسنامه دار  و  کیفیت  با  محصوالت 
جنوب  ملی  مرکبات  جشنواره  سومین  این  گفت: 
تولید  باالی  ظرفیت  به  توجه  با  که  بود  کرمان 

مرکبات این منطقه برگزار شد.
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نگاهی تفصیلی به زندگی حکیم ابوالقاسم فردوسی

شاهنامه  است.  زمین  ایران  سرای  حماسه  بزرگ  شاعر  فردوسی 
فردوسی بخشی از هویت فرهنگی ادبیات ایران را تشکیل می دهد و 

سند افتخار ایران باستان است.
فرهنگ و ادبیات ایران دارای پیشینه ای قوی و با افتخار است. در 
طول قرن های گذشته شاعران و سخن سرایان نامی در کشور ایران 
زندگی کرده اند و آثار ارزشمند از ادبیات کهن ایران زمین، از خود به 
یادگار باقی گذاشته اند. هرکدام از آثار شاعران و نویسندگان ایرانی، 

برگی از سند افتخار ایران در جهان به حساب می آیند.
فردوسی از قدیمی ترین شاعران ایران است. این شاعر بزرگ با به 
نظم در آوردن حماسه های پهلوانان ایرانی، از میان داستان های اصیل 
و کهن ایران زمین، اثری جاودانه در ادبیات ما خلق کرده است. اگر 
در جهان سخنی از ادبیات و فرهنگ ایران شنیده می شود، بی شک 
فردوسی یکی از دالیل آن به شمار می رود. شاهنامه فردوسی برگ 
زرینی از ادبیات ایران زمین در طول اعصار و قرون گذشته بوده است 

و همچنین در آینده خواهد بود.
اگر می خواهید با حماسه سرای ایران، ابوالقاسم فردوسی توسی آشنا 
فردوسی  معرفی  به  مقاله  این  در  ما  شوید.  همراه  کجارو  با  شوید، 
می پردازیم، زندگی نامه او را مرور می کنیم و اثر ارزشمند فردوسی، 
برای  فردوسی  آوازه  پر  نام  بررسی خواهیم کرد؛ گرچه  را  شاهنامه 

همگان آشنا است.
فردوسی،  ابوالقاسم  به  معروف  توسی،  علی  پور  حسن  ابوالقاسم 
حماسه سرای بزرگ سرزمین ایران است. بخشی از فرهنگ و ادبیات 
غنی ایران زمین اعتبار خود را از فردوسی می گیرد. هر زمان سخنی 
از ادبیات حماسی ایران بر زبان بیاید، نام فردوسی تداعی می شود. 
و  دینی  آموزه های  از  الهام  با  و  زمین  ایران  به  عشق  با  فردوسی 
را  شاهنامه  ایران،  تاریخ  حماسی  منظوم  اثر  بلندترین  اخالقی اش، 

سرود.
گو  پارسی  بزرگ ترین شاعر  فردوسی  به جرئت گفت  بتوان  شاید 
در سراسر جهان با شهرت فراگیر است. متاسفانه آن چنان که باید از 
جزئیات زندگی فردوسی اطالعاتی در دست نیست. در زمان حیات 
باید  که  آن چنان  او  اثر حماسی  فردوسی، عظمت  ابوالقاسم  حکیم 
روشن نشد. یک قرن پس از مرگ فردوسی، حکیم نظامی گنجوی 
به تحقیق و نوشتن درباره این شاعر حماسی برجسته همت کرد و 
از  ابوالقاسم فردوسی،  آرامگاه  به محل زندگی و  با مراجعه  توانست 

دوران زندگی و شیوه حیات او اطالعاتی به دست بیاورد.
 

نظامی گنجوی در حدود صد سال پس از مرگ فردوسی، با تحقیق 
درباره حکیم توس توانست اطالعاتی از فردوسی در تاریخ ثبت کند

فردوسی در سخن لطیف و پر شور است. در اثر منظوم شاهنامه طبع 
لطیف و روحیه وطن دوستی فردوسی دیده می شود. حکیم توس به 
ایران زمین و افسانه قهرمانان آن عشق می ورزید. در شعرهای او از 
اخالق  فردوسی شاعر  ابوالقاسم  نیست.  تملق خبری  و  دروغ  هجو، 
گرا و فضیلت دوست در ادبیات حماسی ایران است. شاهنامه را نیز 

می توان اثر حماسی منحصربه فرد در ابیات ایران نامید.
فردوسی  شاهنامه  از  الگوبرداری  با  نظامی  تاثیرگذار  آثار  واقع  در 
سروده و نگاشته شده اند؛ به همین دلیل منبعی مناسب برای شناخت 
هرچه بیشتر فردوسی هستند. آنچه که در مورد فردوسی برای همه 
مردم ایران و جهان آشکار است، جایگاه واال و تاثیرگذار این شاعر 
ایران روز  گران قدر، در فرهنگ و ادب پارسی است. در تقویم ملی 
۲۵ اردیبهشت ماه )۱۴ می( را به نام این شاعر نام گذاری کرده اند و 
مصادف با این روز، جشن های متفاوتی درمجموعه های فرهنگی در 
سراسر ایران برگزار می شود. این روز، روز جهانی فردوسی نیز هست.

هجری   ۳۲۹ با  مصادف  شمسی،  هجری   ۳۱۹ سال  در  فردوسی 
قمری و ۹۴۰ میالدی در روستای پاژ توس به دنیا آمد. پدر فردوسی 
بود. خانواده  مناسبی  و جایگاه  اموال  و  مال  دارای  در طبران توس 
فردوسی از دهقانان صاحب زمین و ثروت بودند و به همین دلیل، 
فردوسی در دوران نوجوانی و جوانی اش در آسایش و راحتی زندگی 

کرده است.
نوجوانی و جوانی  بتواند دوران  او  باعث شد  تمکن مالی فردوسی 
را صرف مطالعه تاریخ و به دست آوردن علم کند. فردوسی هرچه 
بیشتر در تاریخ ایران پیش می رفت و مطالعه می کرد، به داستان ها و 
افسانه های کهن ایرانی بیشتر عالقه مند می شد؛ تا جایی که تصمیم 
به نوشتن مجموعه ای عظیم از داستان های اساطیری ایرانیان گرفت. 
بود و  با دوران پادشاهی سامانیان هم زمان  دوران کودکی فردوسی 

پادشاهان سامانی به ادبیات ایران عالقه بسیار داشتند.
منابع ذکر  در  تاریخ مشخصی  نیز  فردوسی  ازدواج  دقیق  زمان  از 
نکرده اند؛ اما پسر فردوسی در سال ۳۵۹ هجری قمری به دنیا آمده 
که  است؛  داشته  پسر  یک  و  دختر  یک  فرزند،  دو  فردوسی  است. 

پسرش را در زمان حیات از دست داد.
به نظم در آوردن کتاب فردوسی، شاهنامه، در حدود ۳۰ سال به 
طول انجامید و در این مدت فردوسی تمام زمان خویش را در راه 
این کتاب صرف می کرد. در طول سال های عمر  نوشتن  و  تحقیق 
فردوسی، ثروت او در راه نوشتن شاهنامه و گذران زندگی، از دست 

رفت.
با وجود ارزش فردوسی و شاهنامه برای ادبیات اصیل ایران، به دلیل 
کمبود منابع معتبر، اطالعات در مورد سال وقایع مختلف در زندگی 
این شاعر، با ابهام همراه است. تاریخ های ارائه شده در منابع مختلف 
در بازه ای تقریبی هستند. سال آغاز سرودن شاهنامه نیز به درستی 
معلوم نیست؛ اما بنا به روایت های مختلف، فردوسی بین سال های 
شروع  را  شاهنامه  آوردن  در  نظم  به  قمری،  هجری   ۳۷۱ یا   ۳۷۰
کرده است؛ گرچه با تأمل در زندگی فردوسی می توان نتیجه گرفت، 

فردوسی از همان سال های آغاز جوانی شعر می سروده است.
در طول سال های بعد، پس از اتمام ثروت فردوسی، تنی چند از 

یاری  کتابش  رساندن  پایان  به  برای  را  فردوسی  خراسان،  بزرگان 
کردند؛ اما پس از دوره سامانیان، غزنویان از فردوسی حمایت نکردند. 
با استناد به منابع تاریخی، شالوده شاهنامه در ذهن فردوسی با پیروی 
از شاهنامه ابومنصوری شکل گرفته است. در سال ۴۰۰ هجری قمری، 
فردوسی در سن ۷۱ سالگی نسخه جدیدی از شاهنامه را ویرایش کرد.
خراسان،  در  کهن  ادبیات  و  تاریخ  عالقه مندان  حمایت  وجود  با 
پایانی  سال های  در  و  گرفت  قرار  زیادی  بی مهری  مورد  فردوسی 
عمرش مهجور ماند. دلیل این مسئله یکی کم لطفی سلطان محمود 
غزنوی بود و دلیل دیگر آن، شیعه بودن فردوسی است. برای مسلمانان 
خراسان قبول شیعیان در زمان حیات فردوسی دشوار بود و به همین 

جهت او را از خود می راندند.
بر طبق  ندارد.  وجود  دقیقی  روایت  نیز  فردوسی  فوت  زمان  برای 
روایت های مختلف، فردوسی حوالی سال ۳۹۷ هجری خورشیدی یا 
۴۱۱ هجری قمری، جان سپرده است. در شاهنامه نیز به اعداد ۷۶ 
و ۸۱ سال در مورد عمر فردوسی، اشاره هایی دیده می شود. می توان 
از اطالعات موجود نتیجه گرفت که فردوسی در حدود ۸۰ سال عمر 

کرده است.
آرامگاه فردوسی امروزه در ۲۰ کیلومتری شمال غربی شهر مشهد، 
تاریخی  نزدیکی شهر  در  و  نادری  به سمت کالت  عبوری  مسیر  در 
طبران و بقعه تاریخی هارونیه قرار دارد. روستای پاژ )زادگاه فردوسی(، 
امروزه با نام روستای فاز شناخته می شود. این روستا امروزه در ۲۸ 

کیلومتری آرامگاه او قرار گرفته است.
 همان طور که در قسمت قبل اشاره کردیم، زمان درستی از تاریخ 
مرگ فردوسی در دست نیست؛ اما مرگ او در دورانی سخت و در 
شرایط نا به سامان مالی بوده است. بنا به روایت های به جا مانده از 
محمود  سلطان  تصمیم  با  هم زمان  فردوسی  مرگ  گنجوی،  نظامی 
غزنوی به دلجویی از فردوسی و پرداخت پاداش بابت سرودن شاهنامه، 

به او بوده است.
فردوسی در سال ۴۱۱ هجری قمری از دنیا رفت. از دفن فردوسی 
در قبرستان توس ممانعت شد؛ زیرا در آن زمان دفن مسلمانان شیعه 
را در این قبرستان ممنوع کرده بودند. سرانجام فردوسی را در حیاط 
خانه خودش دفن کردند و یکی از حاکمان محلی غزنویان، بنایی در 
محل مقبره فردوسی ساخت. در طول زمان این آرامگاه رو به ویرانی 
می رفت، تا زمان حکومت پهلوی که در طی سال های ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۳، 
بنای  فرهنگی،  میراث  انجمن  توسط  و  پهلوی  شاه  رضا  دستور  به 
آرامگاه فردوسی را کامل بازسازی کردند. در سال ۱۳۱۳ و هم زمان با 
آیین هزاره فردوسی از بنای جدید آرامگاه فردوسی رونمایی شد. در 
سال ۱۳۴۸، هوشنگ سیحون، معمار برجسته ایرانی، طراحی آرامگاه 
را تکمیل کرد و شکل امروزی بنای آرامگاه فردوسی، نتیجه طراحی 

استاد هوشنگ سیحون است.
سنگ قبر مقبره فردوسی از جنس مرمر است و یک متر در یک و نیم 
طول و عرض و ۵۰ سانتی متر ارتفاع دارد. تاالر بنای آرامگاه، سالنی 
مربعی شکل از جنس مرمر است و در بخش های مختلف آن اشعار 
شاهنامه را حک کرده اند. در بخش هایی از این تاالر نیز نشانه هایی از 

معماری اصیل ایران در زمان هخامنشیان، به چشم می خورد.
و  شده  ساخته  کاشی  و  سنگ  بتن،  از  آرامگاه  بیرونی  نمای   •
شباهت هایی با مقبره کوروش در پاسارگاد دارد. در محوطه آرامگاه 
از آثار باستانی  فردوسی موزه و کتابخانه ای ساخته اند؛ که در آن ها 

کشف شده از منطقه توس و نسخ خطی نگهداری می شود.
تماشای  و  توس  آرامگاه  سرسبز  و  زیبا  باغ  میان  در  زدن  قدم   •
تندیس باشکوه فردوسی، بسیار لذت بخش است. با قدم زدن در حوالی 
مقبره فردوسی به مقبره ای ساده با تندیسی کوچک بر باالی آن بر 
می خورید، که متعلق به شاعر برجسته شعر نوی ایران، مهدی اخوان 

ثالث است.
• در تاریخ ۱۹ مهرماه سال ۱۳۹۹، محمدرضا شجریان، خسرو آواز 

ایران، نیز در محوطه آرامگاه فردوسی به خاک سپرده شد.
با  جدید  نسل های  در  ایرانی  جوانان  بیشتر  آشنایی  با  امروزه 
گنجینه های تاریخ ادبیات ایران، ضرورت حفظ آثار ملی و گنجینه های 
عظیم فرهنگی ایران بیشتر احساس می شود. فردوسی و اثر ماندگارش، 
شاهنامه، صفحاتی زرین در دفتر ادبیات و فرهنگ ایران زمین بوده اند 

و باقی خواهند ماند.
سال های زندگی ابوالقاسم فردوسی با دوران حکومت های سامانیان و 
غزنوی هم زمان شد. در دوره سامانیان، فردوسی روزگار خوشی داشت. 
پس از اتمام سرایش شاهنامه، دوران حکومت غزنویان آغاز شده بود و 

جوانی و ثروت فردوسی نیز، از دست رفته بود.
فردوسی شاهنامه را با الهام از حس ایران دوستی و اخالق گرایی اش 
پادشاهان  از  تملق  به  رو  آوردن آن  به نظم در  برای  سرود و هرگز 
نیاورد. در سال های پیری، به دلیل تنگدستی و با هدف گسترش و 
حفظ شاهنامه، با ویرایش بخش هایی از آن، به دیدار سلطان محمود 

غزنوی در غزنین رفت؛ اما سلطان محمود غزنوی شایسته فردوسی با 
او رفتار نکرد و شاهنامه را سبک شمرد.

فردوسی شاهنامه را برای هیچ پادشاهی نسرود و تنها به دلیل فقر 
به دربار  را  اواخر عمر، آن  اثرش در  ماندن  از مهجور  و ترس  مالی 

سلطان محمود غزنوی فرستاد
در بعضی روایت ها دلیل مخالفت سلطان محمود غزنوی با فردوسی 
را به دلیل گرایش فردوسی به مذهب شیعه عنوان کرده اند. بدگویی 
و حسادت اطرافیان و اهل دربار سلطان محمود نیز، از دیگر دالیل 
بی توجهی به فردوسی بیان شده است. بنا بر روایت های نقل شده، 
سلطان محمود قهرمان اساطیری شاهنامه، رستم را بی ارزش توصیف 

کرد و قهرمانان سپاه خود را از رستم بسیار پهلوان تر خواند.
و  شد  خشمگین  بسیار  محمود  سلطان  اعتنایی  بی  از  فردوسی 
ابیاتی سرود و سپس دیار غزنین را ترک کرد و در  او  در نکوهش 

شهرهایی مانند هرات، ری و طبرستان فراری شد.
در نهایت سلطان محمود پس از چند سال از رفتار خود با فردوسی 
پشیمان شد و برای دلجویی از او، قاصدی را با پاداش به توس فرستاد؛ 
فردوسی  خاکسپاری  مراسم  به  محمود  سلطان  قاصد  که  دریغ  اما 
رسید. پس از آن دختر فردوسی هدیه سلطان محمود را نپذیرفت 

و باز پس فرستاد.
فردوسی در طول دوران زندگی اش اثری خلق کرد که تاثیرگذاری 
است.  فراتر  کتاب  هزاران  از  ایران  ادبیات  تاریخ  و  فرهنگ  در  آن 
شاهنامه فردوسی اثری منظوم با بیش از ۶۰ هزار بیت است که سه 
تاریخی دارد. در سراسر کتاب شاهنامه،  دوره اساطیری، پهلوانی و 

نیک و بد، خیر و شر و حق و باطل، نبردی دائمی دارند.
شاهنامه بخشی از هویت ملی و فرهنگ ایرانی را تشکیل می دهد. 
متولد  دوباره  اشعار شاهنامه،  در  ایران،  ملی  افسانه های  و  قهرمانان 
می شوند و نبرد با بدخویی و فساد را آغاز می کنند. شاهنامه فردوسی 
در طول سالیان دراز، سنت و فرهنگ ایران زمین را حفظ کرده و به 

نسل امروز این سرزمین رسانده است.
در اختتامیه شاهنامه فردوسی با زیبایی تمام اثر خود را توصیف 
می کند. بنا بر گفته فردوسی، شاهنامه اثری استوار از فرهنگ پارسی 
نگه  تناور  را  پارسی  فرهنگ  پیکر  عظیم،  کاخی  هم چون  که  است 
اثر  نگارش  زمان  به مدت  بیت  دو  این  در  فردوسی  داشت.  خواهد 

خویش نیز اشاره می کند.
بسی رنج بردم در این سال سی                  

عجم زنده کردم بدین پارسی
پی افکندم از نظم کاخی بلند                     

که از باد و باران نیابد گزند
اهمیت شاهنامه تنها به دلیل وجهه ادبی این اثر نیست؛ بلکه می توان 
این اثر را شناسنامه ای مکتوب از اجداد ایرانیان نامید. با مطالعه ژرف 
روی شاهنامه به غنای فرهنگ و تمدن در ایران باستان پی می بریم. 
نام شاهنامه را خود فردوسی بر اثرش نگذاشته است و به دلیل شرح 
مفصل از پادشاهان دوره های مختلف در این کتاب، این نام را پس از 

مرگ فردوسی بر کتابش گذاشتند.
در شاهنامه، قهرمانان ملی و پهلوانان اساطیری در مقابل ناراستی قد 
علم می کنند و دست مایه این ایستادگی عقل و خرد است. انسان های 
و  برابر ستمگری سر خم نمی کنند  اثر فردوسی هرگز در  نیک در 
از فدا شدن نیز باک ندارند. مقاومت کاوه آهنگر در مقابل ضحاک، 
ستیز سیاوش در برابر سودابه، نبرد رستم و سهراب، تقابل اسفندیار 
و سیاوش و داستان زال و رودابه، از برجسته ترین نمونه  داستان های 
نمایشنامه  شاعران،  نویسندگان،  که  هستند؛  شاهنامه  در  فردوسی 
نویسان و شاعران زیادی این داستان ها را دست مایه خلق آثار خود 
کرده اند. از زمان پا گرفتن هنرتئاتر در ایران، شاهنامه فردوسی منبعی 
مطلوب برای عالقه مندان خلق آثار نمایشی بوده است و هنرمندان 

بزرگی بهترین آثار خود را با الهام از شاهنامه خلق کرده اند.
درون مایه شاهنامه بر اساس آزادخواهی و آزادگی مردم ایران است. 
پهلوانان شاهنامه مانند فریدون، سیاوش، کیخسرو، رستم، گودرز ، 
کاوه، سهراب، اسفندیار و افراسیاب نیز، در جنگ دائمی برای مطالبه 

آزادی و آزادگی هستند.
فردوسی پیرو دین اسالم بود و به پیغمبر اسالم )ص( و امامان شیعه 
عشق می ورزید و بخش هایی از شاهنامه را در مدح و ستایش آن ها 
باور هستند که فردوسی در  از مورخان بر این  سروده است. برخی 
سرایش شاهنامه و شیوه روایت حماسی خود در این اثر، ادامه دهنده 
شاعرانی مانند مسعودی مروزی و دقیقی توسی بوده است، که پیش 
از فردوسی اقدام به نظم در آوردن تاریخ ایران کرده بودند؛ اما کارشان 

ناتمام مانده بود.
منابع  مهم ترین  دقیقی«  »شاهنامه  و  ابومنصوری«  »شاهنامه 

فردوسی در خلق شاهنامه بوده اند
ابومنصوری«  »شاهنامه  به  معروف  ابومنصور  تاریخ  تاریخ شناسان، 

این  می دانند.  شاهنامه  سرودن  در  فردوسی  منبع  عمده ترین  را 
اثر منثور است و نسخه ای از آن موجود نیست. تنها در نسخه های 
خطی باقی مانده از شاهنامه فردوسی، ۱۵ صفحه از مقدمه شاهنامه 
ابومنصوری را گنجانده اند؛ البته پیش از فردوسی، دقیقی توسی به 
نظم در آوردن شاهنامه ای بر مبنای نسخه به جا مانده از شاهنامه 
ابومنصوری را آغاز کرده بود. دقیقی در حدود یک هزار بیت را نیز 
سرود؛ اما در جوانی کشته شد و کتاب او منبع فردوسی برای نگارش 
شاهنامه شد. به همین دلیل می توان »شاهنامه دقیقی« را نیز منبعی 
قابل توجه برای سرایش شاهنامه فردوسی دانست. پس از فردوسی، 
آن  از  که  آفریدند؛  آثار حماسی  زیادی تحت تاثیر شاهنامه  شاعران 
جمله می توان به »پنج گنج« نظامی گنجوی و »خاوران نامه« ابن 

حسام خوسفی اشاره کرد.
در شاهنامه عشق نیز وجود دارد؛ گرچه فردوسی برای توصیف عشق 
دیگر خصوصیات  از  می کند.  انتخاب  را  زبان حماسی  هم چنان  نیز 
وقایع  جزئیات  فردوسی  است.  آن  شعرهای  بودن  مصور  شاهنامه 
شعرهایش را چنان دقیق به تصویر می کشد که خواننده خود را در 
جوار پهلوان شاهنامه می بیند. این نکته تفاوت شاهنامه با سایر آثار 
اقتباس شده از آن است. موسیقی کالم فردوسی نیز گیرایی باالیی 
اشعار  حماسی  لحن  تاثیر  بر  قافیه ها،  و  وزن  مناسب  انتخاب  دارد. 
می افزاید. انواع صنایع ادبی با زبانی شیوا و ملموس در شاهنامه به 
کار گرفته شده اند. اغراق های استادانه، تشبیه های بدیع و تصویرسازی 

طبیعت در شاهنامه، به شکلی کامال هنرمندانه استفاده شده اند.
و  پهلوانی  اساطیری،  دوره  سه  که  دارد  کلی  بخش  سه  شاهنامه 
تاریخی را شامل می شوند. حکیم توس تاریخ ایران باستان از زمان 
آغاز تمدن ایرانیان تا انقراض حکومت ساسانیان توسط اعراب را در 

شاهنامه به تصویر می کشد.
در دوره اساطیری شاهنامه، فردوسی از زمان پادشاهی کیومرث تا 
ظهور فریدون را با زبان شعر بیان می کند. در این دوره ایرانیان به 
جنگ داخلی مشغول هستند و سرکوب دیوان که استعاره ای از بومیان 
فالت ایران است، بزرگ ترین دغدغه پادشاهان ایران زمین بوده است. 
پادشاهان این عصر، کیومرث، هوشنگ، تهمورث و جمشید بودند؛ اما 
با پیروزی ضحاک خون خوار، دوره هزار ساله ستمگری آغاز می شود؛ 
ولی در نهایت با قیام کاوه آهنگر و همراهی پیروانش، ضحاک از بین 
می رود و به دوره پهلوانی می رسیم. در دوره اساطیری کشف آتش، 

جدا کردن آهن از سنگ، رشتن و بافتن و کشاورزی ابداع می شوند.
با پیروزی فریدون بر ضحاک، دوره پهلوانی شاهنامه شکل می گیرد. 
در این دوره جنگ های ایران و توران شروع می شوند. پهلوانان برجسته 
کار  روی  کیانی  پادشاهان  و  می کنند  ظهور  دوره  این  در  شاهنامه 

می آیند.
تاریخی،  و  پهلوانی  اساطیری،  بخش  سه  در  فردوسی  شاهنامه 
به صورت  را  جنگ هایشان  و  باستان  ایران  پهلوانان  و  پادشاهان 

داستان های حماسی به تصویر می کشد
و  لهراسب  کیخسرو،  کیقباد،کیکاووس،  دوره  این  پادشاهان  از 
گشتاسب هستند و پهلوانانی مانند زال، رستم، گودرز، توس، بیژن و 

سهراب در سپاه پادشاهان جنگاوری می کنند.
در دوره پهلوانی، سیاوش پسر کیکاووس به دست افراسیاب کشته 
می شود و به خونخواهی اش، رستم به توران زمین می رود و افراسیاب 
را سرنگون می کند. »زرتشت« پیامبر ایرانیان در دوره گشتاسب ظهور 
با  پهلوانی  به دست رستم کشته می شود. دوره  می کند و اسفندیار 
کشته شدن رستم به دست برادر بدطینت خود »شغاد« و به قدرت 
رسیدن بهمن پسر اسفندیار به پایان می رسد. بهمن سیستان را پس 

از مرگ پدرش با خاک یکسان می کند.
با  و  می شود  آغاز  بهمن  آمدن  کار  روی  با  شاهنامه  تاریخی  دوره 
پادشاهی همای، داراب و دارا ادامه می یابد. دارا همان داریوش سوم 
است که در حمله اسکندر مقدونی به ایران کشته می شود. در شاهنامه 
فاصله روی کار آمدن اشکانیان با غلبه بر اسکندر مقدونی با ابیاتی 
کوتاه سروده شده است و سپس به شروع حکومت ساسانیان، پرداخته 

می شود.
بر  آن ها  غلبه  و  زمین  ایران  به  اعراب  حمله  با  فردوسی  شاهنامه 
ساسانیان، خاتمه می یابد. ابیات شاهنامه در طول زمان بدون تحریف 

و تغییر باقی مانده اند.
در طول سال های بعد از مرگ فردوسی، نسخه های خطی مختلفی به 
همت پادشاهان ایران در دوره های مختلف تهیه و تنظیم شده است، 
که امروزه از باقی مانده آن ها در موزه های برجسته در سراسر جهان 
نگهداری می شود. یکی از معروف ترین نسخه های شاهنامه، »شاهنامه 
طهماسب« یا »شاهنامه شاه طهماسب«، متعلق به سده ۱۰ قمری 
است. این مجموعه اثر دست هنرمندان نقاش و خوشنویس در عهد 
این  بعد  نگارگری های زیبا و خط نستعلیق است. سال ها  با  صفوی 
نسخه از شاهنامه از طرف دربار صفوی به عثمانیان هدیه شد و تا 

اوایل سده ۱۹ در دربار عثمانی باقی ماند.
در سال ۱۹۰۳ شاهنامه طهماسب که دیگر مالک شخصی داشت، 
در موزه هنرهای تزئینی به نمایش در آمد. در سال های بعد این کتاب 
به صورت برگ برگ در حراجی های مختلف به مزایده گذاشته شد و 
امروزه هر بخشی از آن در موزه های مختلف و توسط کلکسیونرهای 
شخصی نگهداری می شود. امروزه ۱۱۸ برگ شاهنامه طهماسب در 
موزه هنرهای معاصر تهران است و موزه هایی در نیویورک، بریتانیا و 
دوحه قطر، بخش هایی از این کتاب را نگه داشته اند. در سال ۱۳۹۳ 
از نسخه چاپ شده از روی شاهنامه طهماسب در تهران رونمایی شد.
شاهنامه  منثور  مقدمه  با  شاهنامه  از  موجود  نسخه های  بیشتر 
از  خطی  نسخه   ۱۵ نیز  ایروان  موزه  در  می شوند.  آغاز  ابومنصوری 
شاهنامه وجود دارند. در کشورهای هند، انگلستان، آمریکا، آلمان و 
روسیه نیز، نمونه هایی از شاهنامه های خطی به همت شرق شناسان 
شاهنامه  از  خطی  نسخه  کهن ترین  وجود  اما  شده اند؛  گردآوری 
فردوسی را، شاهنامه شناسان در فلورانس ایتالیا تایید کرده اند. اولین 

چاپ شاهنامه فردوسی به صورت سنگی بوده است.
با وجود قدمت بیش از ۱۰۰۰ ساله شاهنامه فردوسی، این کتاب 
و همان گونه که  است  فهم  قابل  و  دلنشین  ایران زمین  برای مردم 
فردوسی پیش بینی کرده بود، این اثر بی گزند و استوار، باعث مانایی 

زبان فارسی در جهان است.

به قلم مینا بهزادی منش  
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تاریخچه انقالب صنعتی و بررسی اتفاقاتی که در پی این رخداد مهم محقق شد
سرویس تاریخی کرمان امروز

و  تجاری  بخار  های  ماشین  اختراع  و  ظهور 
انقالب  بروز  سبب  ها  کارخانه  تاسیس  همچنین، 
بریتانیا  از  آن،  شروع  که  انقالب  این  شد.  صنعتی 
داد  رخ  اقتصادی  شرایط  یافتن  تغییر  دلیل  به  بود 
که رفته رفته به سایر کشورهای اروپایی و آمریکایی، 
هم راه یافت. این انقالب که به آن انقالب صنعتی 
دگرگونی  و  تحول  ایجاد  سبب  گویند  می  هم  اول 
و  تولید  صنعت،  کشاورزی،  های  زمینه  در  بزرگی 

ترابری شد.
 Industrial( صنعتی  انقالب  شروع  واقع  در   
در  و   18 قرن  دوم  نیمه ی  در   )Revolution
اکثر  دیگر  انقالب  این  شروع  با  بود.  بریتانیا  کشور 
و  اروپایی  کشورهای  کشاورزی  و  روستایی  جوامع 
تبدیل شدند.  به حالت شهری و صنعتی  آمریکایی 
چرا که مهم ترین تحول این انقالب، صنعتی شدن 
کارخانه ها و صنایع بود. به این معنی که دیگر به 
جای نیروهای انسانی، از نیروی ماشین استفاده می 

شد. 
تا قبل از این انقالب، اکثر تولیدات و ساخت ها در 
صورت  این  به  گرفت.  می  صورت  مردم  های  خانه 
که افراد با استفاده از دستگاه های ساده و ابتدایی 
اگر  مثال  عنوان  به  پرداختند.  می  تولیدات  این  به 
این پارچه ها را  شخصی تولیدکننده ی پارچه بود 
در کارگاه های کوچک یا در خانه ی ریسندگان و 
بافندگان، انجام می داد. لذا این روش تولید پارچه، 
سبب می شد که این صنعت از هزاران تولیدکننده 

ی منفرد، تشکیل شده باشد. 
در  انگلستان  کشور  از  بخشی  هر  این،  بر  عالوه   
تولید محصولی خاص، تخصص داشتند. مثال بخش 
زغال  معادن  استخراج  مخصوص  کشور  این  شرقی 
فلزات  تولید  مخصوص  میدلَندز  ناحیه  ی  و  سنگ 
به یک تحول  نیاز  زیادی  به دالیل  بریتانیا  اما  بود. 

عظیم، در عرصه ی صنایع مختلف داشت.
 شروع انقالب صنعتی از بریتانیا

بود.  صنعتی  انقالب  ی  کننده  شروع  انگلستان، 
از چندین قرن به موفقیت  این کشور پس  چرا که 
ی  توسعه  داخلی،  سیاسی  تحول  همچون،   هایی 
های  ناوگان  دادن  گسترش  تجاری،  استعمارهای 

دریایی و رشد طبقه ی متوسط رسید.
این  اداری  و  نظامی  امور  وضعیت  این،  بر  عالوه   
کشور از لحاظ زمین، کارگر، سرمایه و مدیریت در 
یافته  بهبود  قرار داشت و  مرحله ی بسیار مطلوبی 
بود. این موفقیت های کشور انگلیس سبب شدند که 
در  صنعتی  پیشرفت  و  صنعتی  انقالب  های  زمینه 

این کشور، فراهم شود.
سنگ،  زغال  اصلی  ی  زمینه   3 در  انقالب  این   
بافندگی و ذوب آهن در انگلیس شروع شد. از جمله 
تحوالتی که این انقالب در این کشور پدید آورد می 
توان به استفاده از نیروی ماشین و دستگاه ها به جای 
نیروی انسان و روش های تولید دستی، ساخت مواد 

شیمیایی جدید، به کارگیری روش های جدید برای 
تولید آهن، ساخت ابزارهای ماشینی، افزایش دادن 
استفاده از نیروی آب و بخار و همچنین پدید آمدن 

کارخانه های تولید مکانیزه اشاره نمود.
دو  نام  شود  می  صنعتی  انقالب  از  صحبت  وقتی 
نیمه ی  برده می شود که یکی در  انقالب صنعتی 
است  افتاده  اتفاق   19 قرن  در  دیگری  و   18 قرن 
که هر دوی این انقالب ها سبب افزایش و گسترش 
و  آسیایی  کشورهای  در  اروپایی  استعمار  یافتن 
آفریقایی و همچنین افزایش بهره کشی از کارگران 

بود.
ماشین بخار، نماد این انقالب است. این انقالب به 
عنوان دومین تحول عظیم در دنیا شناخته می شود. 
اولین تحول عظیم دنیا مربوط به انقالب کشاورزی 
و سومین تحول عظیم مربوط به انقالب الکترونیک 

می باشد.
انگلستان اولین کشور صنعتی در جهان

یکی از مهم ترین تحوالت انگلستان در عصر انقالب 
صنعتی، ورود تکنیک ها و تکنولوژی های جدید در 
برای  را  راه  تحوالت،  این  بود که  صنعت کشاورزی 
تغییر و تحوالت بعدی هموار کرد. رفته رفته تمام 

کارخانه ها شروع به کار با دستگاه های پیشرفته و 
مخصوص و تولیدات انبوه نمودند. در طرف مقابل، 
و  بود  افزایش  حال  در  روز  به  روز  کشور  جمعیت 
روش های تولید مواد غذایی قدیمی، پاسخگوی این 

جمعیت نبود.
دوره،  این  در  غذایی  مواد  تولید  دلیل  همین  به   
ی  توسعه  شود.  تامین  مردم  نیاز  تا  یافت  افزایش 
موتورهای بخار و تاثیر آن در صنایع نساجی و آهن 
و همچنین تغییرات زیاد در زمینه های حمل و نقل، 
انقالب  این  تحوالت  دیگر  از  بانکداری  و  ارتباطات 
پیامدهای  انقالب  این  به طور کلی  بود.  بریتانیا  در 
مثبت و منفی داشت. پیامد مثبت آن، افزایش دادن 
سطح استاندارد زندگی مردم و پیامد منفی آن، روی 

زندگی افراد کارگر و قشر مستمند بود.
بیکاری و فقر، در  انقالب سبب شد که نرخ  این   
نواحی روستایی این کشور افزایش یابد. لذا بسیاری 
یافتن شغل  به ترک روستا و  از روستاییان، مجبور 
یک  ایجاد  برای  را  راه  شرایط،  این  در شهر شدند. 

سیستم کارخانه ای بزرگ فراهم نمود.
 چرا بریتانیا مبدأ انقالب صنعتی شد؟

یکی از مهم ترین دالیلی که سبب شد بریتانیا یا 

همان انگلیس، خاستگاه این انقالب شود وجود منابع 
زغال سنگ و سنگ آهن فراوان در این کشور بود 
که از مهم ترین نیازهای این انقالب بودند. همچنین 
بود  از ثبات سیاسی برخوردار  این دوره  بریتانیا در 
و مستعمره های او مهم ترین منابع او به شمار می 
رفتند. چون هم می توانست مواد خام مورد نیازش را 
از آن کشورها تامین کند و هم بازارهای این کشور، 

مهم ترین بازار برای فروش محصوالتش بودند. 
کشورهای  و  سنگ  زغال  معادن  فقط  البته   
نبود  کشور  این  در  انقالب  شروع  دلیل  مستعمره، 
داشتند.  شرایطی  چنین  هم  دیگری  کشورهای  و 
بریتانیا به دالیل زیر موفق شد شروع کننده ی این 

انقالب باشد:
• مردم این کشور از سطح سواد باالیی برخوردار 

بودند.
نظر  تحت  این کشور،  اقتصادی  تشکیالت  تمام   •
دولت نبود و از ازادی باالیی برخوردار بودند و دولت 

در این امور، دخالت چندانی نداشت.
زیادی می  تجاری حمایت  پروژه های  از  • دولت 
دریایی  نیروی  از  استفاده  با  بود  حاضر  حتی  کرد. 

بزرگ خود، از کشتی های تجاری محافظت کند.
• اشراف زادگان هم نگرش تجاری داشتند.

و  ها  یهودی  ها،  نظیر هلندی  بریتانیا  • مهاجران 
پروتستان های فرانسوی، ارزشمندترین سرمایه های 

این کشور بودند.
آن  حضور  و  بریتانیا  خوب  جغرافیایی  موقعیت   •
در اقیانوس اطلس کمک زیادی به او در این انقالب 

کرد.
• انگلیس در آمریکای شمالی هم مستعمره هایی 
داشت که نیروی کار، زمین و بازار فروش این کشور 

را تامین می کردند.

برای  برده های آمریکای شمالی  پنبه هایی که   •
این کشور تولید می کردند بسیار ارزان قیمت بود.

 کیفیت زندگی در انقالب صنعتی
این انقالب سبب افزایش تولید محصوالت کارخانه 
زندگی  سطح  استاندارد  افزایش  نتیجه  در  و  ای 

خصوصا در بین قشرهای متوسط جامعه شد. مهم 
اختراعات  و  انقالب، صنعتی شدن  این  پیامد  ترین 

مختلف بود.
اختراعات جدید در صنعت نساجی و ورود ماشین 
های نخ ریسی، توسعه ی صنعت آهن، اختراع ماشین 
بخار و افزایش دادن میزان تولید محصوالت مختلف 
ساخت  و  نقل  و  حمل  شدن  صنعتی  پنبه،  مثل 
ساخت  کاال،  نقل  و  برای حمل  بخار  کشتی  اولین 
اولین لوکوموتیو مجهز به موتور بخار برای خدمات 
و  تلگراف  اختراع  و  صنعتی  ارتباطات  مسافربری، 
می  بهادار  اوراق  بورس  و  صنعتی  بانکداری  رواج 
باشد که طبیعتا این مزیت ها سبب افزایش سطح 

استاندارد زندگی مردم این کشور شدند.
البته این انقالب برای قشر فقیر و روستایی این   
ها  آن  اغلب  و  نداشت  خوشی  پیامد  اصال  منطقه 
این  راهی شهرهای صنعتی شدند. کودکان کار در 
زندگی،  سطح  از  قشر  این  یافتند.  افزایش  دوره 
بهداشت و مسکن خوبی برخوردار نبودند. حقوقشان 
بسیار کم بود و در کل با مشکالت زیادی دست و 
 19 قرن  اواخر  در  اینکه  تا  کردند.  می  نرم  پنجه 
بهبود  تقریبا  هم  انگلیس  کارگر  ی  طبقه  وضعیت 
یافت و دولت برای شرایط کاری این قشر، اصالحاتی 

در نظر گرفت.
• این انقالب، انقالب صنعتی اول شناخته می شود 
اتفاق  میالدی  تا 183۰  های 1۷۶۰  سال  بین  که 
افتاد. بلژیک اولین کشوری بود که بعد از بریتانیا با 

این انقالب، اقتصادش دگرگون شد.
• صنعتی شدن فرانسه نیز در همین دوره بود اما 
چون در آن دوره، فرانسه درگیر انقالب بود صنعتی 

شدنش، به کندی صورت گرفت.
• انقالب صنعتی دوم تقریبا هم زمان با انقالب اول 

صورت گرفت. اما به طور دقیق، انقالب دوم در اواخر 
قرن 19 و اوایل قرن 2۰ بود. 

دگرگونی  و  شدن  صنعتی  با  که  بودند  افرادی   •
این  به  بودند.  مخالف  تکنولوژی  و  اقتصادی  های 

افراد، لودیت می گفتند.
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متخصص پوست و مو:
اگزمادرزمستانبیشتربروزمیکند

معاون فنی و مرکز سالمت محیط وزارت بهداشت هشدار داد:

رعایت ۵۷ درصدی دستورالعمل  های بهداشتی در کشور

معاون بهداشت ستاد مقابله با کرونای استان تهران:

کوچکترینعالمتسرماخوردگیرا»اُمیکرون«بدانید

متخصص پوست و مو گفت: اگزما یک بیماری التهابی 
پوست است که در فصل زمستان به دلیل تغییرات دمایی 
و خشکی هوا عالئم آن برای بسیاری از افراد اوج می گیرد.
علی اصیلیان گفت: اگزما می تواند برای هر کسی و در هر 
سنی رخ دهد. اغلب مزمن است؛ یعنی به  صورت دوره ای 
قرمز شده  پوست  از  قسمت هایی  آن  اثر  بر  می کند.  عود 
و دچار خارش می شوند. در انواعی از اگزما، ممکن است 
ایجاد  پوست  سطح  روی  مایع  از  پر  ریز  برجستگی های 
پوستی  بیماری  نوعی  آتوپیک،  درماتیت  یا  اگزما  شوند. 
است که با پوسته پوسته شدن و خارش در باالی پوست 

همراه است.
وی افزود: شخص مبتال به اگزما احساس خارش می کند 

و در صورت خاراندن، اگزما تشدید می شود. اگر والدین یا 
خواهر و برادر به این بیماری مبتال باشند، احتمال ابتالی 
فرزندان آن ها بیشتر است؛ اما این بیماری در اکثر کودکان 
با رسیدن به سنین نوجوانی بهبود می یابد و فقط ممکن 

است در سنین بزرگسالی به طور ناگهانی پدیدار شود.
این متخصص پوست و مو گفت: افراد مبتال به اگزما دارای 
پوست خشکی هستند و باید به صورت مداوم از مرطوب 
مصرف  زمان  بهترین  کنند.  استفاده  قوی  کننده های 
کار  این  است.  دست ها  شستن  از  بعد  کننده ها  مرطوب 
موجب می شود پوست کمتر دچار خشکی شود. استفاده 
از روغن ماهی، ویتامین D، روی )زینک( و پروبیوتیک ها 

می تواند از ابتالی به اگزما جلوگیری کرد.

وزارت  محیط  مرکز سالمت  و  فنی  معاون   
کرونا  واکسن  سوم  دز  تزریق  گفت:  بهداشت 

برای کارکنان بخش دولتی اجباری است.
رعایت  میزان  گفت:  فرهادی  محسن 
درصد   ۵۷ به  بهداشتی  های  دستورالعمل 
باشگاه های  میان  این  در  که  است  رسیده 
مانند  مواردی  رستوران ها  و  پاساژها  ورزشی، 
تهویه  و  اجتماعی  گذاری  فاصله  ماسک،  زدن 
مناسب را کمتر از سایر اصناف رعایت می کنند. 
بخش  کارکنان  برای  واکسن  سوم  دز  تزریق 
کارکنان  برای  اما  است؛  شده  اجباری  دولتی 

بخش خصوصی و نه گروه مشاغل تعریف شده، 
نشده  ابالغ  مصوبه ای  و  گیری  تصمیم  هنوز 

است.
طبق مشاهدات اکثر بیماران بستری، افرادی 
نکرده  تزریق  را  واکسن  کامل  دوز  که  هستند 
اند. دریافت دوز سوم از وخامت و بستری شدن 

افراد در برابر بیماری کرونا پیشگیری می کند.
نامه ها در  فرهادی گفت: میزان رعایت شیوه 
کشور با توجه به شیوع واریانت امیکرون و پیک 
ششم بیماری کرونا باید در کشور افزایش پیدا 
کند. در تاالرها فاصله گذاری اجتماعی و تهویه 

مناسب یکی از نکات مهم محسوب می شود و 
پاساژها  مانند  اماکن سربسته  در  کلی  به طور 
زدن ماسک و تهویه مناسب از اولویت های مهم 

هستند.
وزارت  محیط  سالمت  مرکز  و  فنی  معاون 
بهداشت متذکر شد که در رستوران ها که افراد 
در هنگام صرف غذا مجبور هستند ماسک خود 
از  اجتماعی  گذاری  فاصله  رعایت  بردارند،  را 
برخوردار می شود . در جاهای  بیشتری  اهمیت 
و  سینما  سالن های  مانند  شلوغ  و  مسقف 
کنفرانس ها افراد باید از ماسک استفاده کنند.

معاون بهداشت ستاد کرونای استان تهران ضمن 
تشریح وضعیت بیماری در پایتخت، گفت: با توجه 
به سرایت پذیری باالی سویه امیکرون ویروس کرونا 
و مدت قرنطینه کوتاه تر آن، زمان کافی برای اخذ 
تست PCR وجود ندارد؛ بنابراین اگر پاسخ رپید 
ساعت   ۲۴ یک  در  متوالی  بار  دو  فرد،  یک  تست 
منفی شود، می توان گفت که کرونا ندارد و این کار 

در دوره پیک می تواند جایگزین PCR شود.
ایسنا  با  گفتگو  در  منش  اولیایی  علیرضا  دکتر 
درباره میزان واکسیناسیون کرونا در استان تهران،  
گفت: حدود ۹۰ درصد جمعیت باالی ۱۲ سال دز 
اول و ۸۰ درصد جمعیت باالی ۱۲ سال دز دوم و 
۲۵ درصد جمعیت باالی ۱۸ سال دز سوم واکسن 
واکسن های  تزریق  نیز  تازگی  به  کردند.  تزریق  را 
 ۱۲ تا   ۹ سنی  گروه  به  پاستوکووک  و  سینوفارم 
سال مصوب شده است و ممکن است در آینده به 
تدریج از ۵ سال به باال تزریق دو دز واکسن مجاز 

اعالم شود. از آنجایی که تزریق واکسن به گروه ۹ 
تا ۱۲ سال به تازگی آغاز شده است فعال آماری در 

این باره نداریم.

لزوم تکمیل فرایند واکسیناسیون،   بر  تاکید  با  او 
از  از مردم می خواهیم به فاصله ۴ ماه  اظهار کرد: 
تزریق دز دوم اقدام به تزریق دز سوم کنند. اکنون 
آمار ابتال امیکرون در کسانی که دز سوم را تزریق 
 ۸۰ باالی  ایمنی  زیرا  است؛  پایین  بسیار  کردند، 

درصد دارند.
شهید  طرح  ششم  فاز  اجرایی  روند  درباره  وی 
سلیمانی نیز بیان کرد: در قالب این طرح کارهای 
طرح  است.  اجرا  حال  در  کشور  در  زیادی  بسیار 
شهید سلیمانی در ابعاد وسیعی فعال است که یکی 
از مهم ترین ابعاد آن موضوع واکسیناسیون است که 
چندین هزار نیروی بسیجی و غیر بسیجی داوطلب 
نظارتی  پروتکل های  بخش   در  آمدند.  ما  به کمک 

هم به دقت اقدامات در حال انجام است اما چون 
در دوره ای اوضاع کرونا خوب و کاهشی بود، رعایت 

پروتکل ها کاهش یافت و به زیر ۵۰ درصد رسید.
وی افزود: در بخش سوم طرح، کمک های حمایتی 
حائز اهمیت است که کارهای زیادی در فاز پنجم 
برسیم مجددا  اوج پیک ششم  به  اگر  و  انجام شد 
کمک ها با الک داون ها و محدودسازی مشاغل آغاز 
نیز،  می شود. در زمینه ردیابی و رهگیری بیماران 
با  که  دارد  اهمیت   PCR و  رپید  تست های  اخذ 
ظرفیت باالیی در حال انجام است و می توان گفت 
تست ها  رپید  درصد   ۱۱ و   PCR درصد   ۲۰ که 
در کشور مثبت می شوند و آمار تهران هم مشابه با 

متوسط کشوری است.
کرونا  پیک  شدت  سمت  به  هرچه  داد:  ادامه  او 
پیش رویم ردیابی و رهگیری اثر خود را از دست 
وقتی  دلیل  همین  به  می شود  غیرممکن  و  داده 
امیکرون با شدت سرایت باال تعداد افراد زیادی را 

ندارد  چندانی  فایده   رهگیری  دیگر  می کند  مبتال 
انجام  قابل  خیلی  هم   PCR تست های  حتی  و 
نیست؛ زیرا مقدور نیست مثال نیم میلیون نفر این 
تست را بدهند. به همین دلیل کشورهای دیگر هم 
به سمت اخذ رپید تست ها رفته اند تا افراد مشکوک 
به بیماری این تست را انجام دهند. اگر پاسخ رپید 
ساعت   ۲۴ یک  در  متوالی  بار  دو  شخصی  تست 
منفی شود می توان گفت که کرونا ندارد و این کار 

در دوره پیک می تواند جایگزین PCR شود.
امیکرون  مورد  در  کرد:  بیان  منش   اولیایی 
افراد  قرنطینه  و  ابتال  از  بعد  روز   ۵ می گوییم 
به  توجه  با  و  بازگردند  عادی  زندگی  به  می توانند 
حجم باالی ابتالها تست PCR دیگر ارزش خود 

را از دست می دهد.
تبادالت  نظر  از  تهران  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
استانی با سایر استان ها، تصریح کرد: سرعت سرایت 
امیکرون به شدت باال است و با اینکه درگیری ریه 

موجود  وضعیت  همین  اما  نمی کند  ایجاد  باالیی 
هم برای کسانی که بیماری زمینه ای دارند یا مسن 
هستند، خطرناک است. البته باز هم باید به شدت 
کمتری  افراد  تعداد  تا  دهیم  افزایش  را  مراقبت ها 
مبتال شوند زیرا اگر تعداد موارد ابتال افزایش یابد 
پاسخگوی  کشور  درمانی  ظرفیت  است  ممکن 

افزایش تعداد نباشد.
وی تاکید کرد: دیگر می گوییم کوچک ترین عالئم 
و  بگیرید  نظر  در  امیکرون  هم  را  سرماخوردگی 
منتظر درگیری ریه و سی تی اسکن نباشید؛ چون 
و  می دهد  رخ  مبتالیان  در  ندرت  به  عارضه  این 
بیشتر دستگاه تنفسی فوقانی گلو و نای را درگیر 
می کند. یکی از عالئم شایع ابتال به امیکرون تغییر 
تن صدا یا خشونت در صدا است و مانند نوع دلتا 
از بین رفتن حس بویایی رخ نمی دهد. البته هنوز 
هم ممکن است تعداد اندک و محدودی به سویه 

دلتا مبتال شوند.
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رئیس سازمان حج و زیارت خبر داد؛

هزینه سفر زیارتی به سوریه کاهش یافت

وزیر آموزش و پرورش:

طرح شهاب باید به سمت پیش دبستان برود

به  اشاره  با  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس 
زیارت  برای  اندرکاران  دست  های  تالش 
قیمت  کاهش  از  کیفیت،  با  و  ارزان  آسان، 
بسته های سفرهای زیارتی به سوریه خبر داد.
علیرضا رشیدیان در نشست شورای مدیران 
ثبت  پیش  به  اشاره  با  زیارت  و  سازمان حج 
از چهارشنبه  زیارتی سوریه که  نام سفرهای 
گذشته آغاز شده است، گفت: طی این مدت 
نام  ثبت  پیش  نفر   ۷۰۰ هزار   ۴ از  بیش 

کرده اند.
کرد:  عنوان  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس 
دست اندرکاران ذیربط هر چه سریع تر اقدامات 
مربوط به هماهنگی و نام نویسی این متقاضیان 
با عزت،  توأم  اعزام  امور  تا  انجام می دهند  را 
کرامت، امنیت و سالمت این متقاضیان سفر 

سوریه و زیارت حرم های مطهر حضرت زینب 
و حضرت رقیه سالم اهلل علیها انجام شود.

رشیدیان با بیان اینکه طی مدت راه اندازی 
سفرهای زیارتی سوریه دست اندرکاران تالش 
داده اند،  انجام  هزینه ها  کاهش  برای  را  خود 
هماهنگی های  با  خوشبختانه  کرد:  اظهار 
صورت گرفته هزینه سفرهای ۴ شب به رقم 
۸ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و ۳ شب به ۷ 
میلیون و ۹۶۲ هزار تومان کاهش یافته است؛ 
ضمن آن که بسته سفر هفت روزه به سوریه 

نیز مدنظر قرار دارد.
و  سوریه  سفرهای  برای  کرد:  تاکید  وی 
و  رجب  مبارک  ماه  ایام  در  عالیات  عتبات 
تا  گیرد  صورت  الزم  برنامه ریزی  شعبان 
ایام  از این  مشتاقان زیارت به اعتاب مقدسه 

کنند؛  کسب  را  الزم  معنوی  بهره  پربرکت 
عتبات  نوروزی  سفرهای  برای  اینکه  ضمن 
عالیات که بزودی نام نویسی آن آغاز می شود 
نیز برنامه ریزی های الزم در دست انجام است.

رشیدیان در خصوص سفر به عتبات عالیات 
کرد:  تصریح  نیز  رمضان  مبارک  ماه  ایام  در 
تمهیدات و بسته های سفری برای اقامت ۱۰ 
روزه زائران نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا 
زائران ضمن بهره مندی از فیوضات ماه رمضان 
امکان زیارت اعتاب مقدسه را داشته باشند و 
بهره معنوی الزم از این فرصت کسب نمایند.

وی در ادامه بر ضرورت ارائه خدمات درمانی 
عالیات  عتبات  زائران  به  مناسب  پزشکی  و 
تاکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر میان 
دست اندرکاران امر شد تا خدماتی مطلوب و 

با کیفیت ارائه شود.
رئیس سازمان حج و زیارت در این نشست 
ضمن تبریک آغاز ایام اهلل دهه مبارک فجر، 
انقالب  شهدای  و  راحل  امام  خاطره  و  یاد 
اسالمی و هشت سال دفاع مقدس را گرامی 
تالش خود  تمامی  باید  کرد:  تاکید  و  داشت 
انقالب  آرمان های  و  ارزش ها  اعتالی  برای  را 
و انتقال آن به نسل های دیگر به کار ببندیم.

عقالنی ترین  را  ایران  اسالمی  انقالب  وی 
انقالب جهان دانست و تصریح کرد: حرکتی 
که به رهبری امام خمینی )ره( بنیانگذار کبیر 
بود  بزرگ  انقالبی بسیار  انجام گرفت  انقالب 
چنین  جهان  انقالب های  سایر  میان  در  که 

نمونه ای به لحاظ عقالنی وجود ندارد.
جلسه  این  در  زیارت  و  سازمان حج  رئیس 

ضمن تسلیت رحلت آیت اهلل صافی گلپایگانی 
مرجع تقلید شیعیان گفت: این عالم ربانی از 
بزرگان و چهره های برجسته شیعه بودند که 
فقه  از  دفاع  به  خود  برکت  با  عمر  تمام  در 
انقالب  و  نظام  خیرخواه  و  پرداختند  شیعی 
از خود  ارزشمندی  آثار بسیار  و  اسالمی بوده 

به جای گذاشتند.
ارتحال  سالگرد  همچنین  رشیدیان 
حجت االسالم مظلومی معاون اسبق بعثه مقام 
معظم رهبری را تسلیت گفت و یاد و خاطره 

آن مرحوم را گرامی داشت.
این جلسه معاونان سازمان حج و  ادامه  در 
زیارت گزارش هایی را در خصوص اعزام زائران 
به اعتاب مقدسه سوریه و برنامه ریزی ها برای 

سفر حج و عمره ارائه کردند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: طرح شهاب باید 
به سمت پیش از دبستان برود و این طرح را باید 

به یک سکوی جامع تبدیل کنیم.
مراسم  حاشیه  در  پنجشنبه  روز  نوری  یوسف 
مدارس  آموزان  دانش   علمی  تالش های  از  تقدیر 
ملی،  سطح  در  برگزیده  درخشان،  استعدادهای 
جمع  در  محور  پژوهش  فعالیت های  و  جهانی 
اظهار  شهاب  طرح  ادامه  روند  درباره  خبرنگاران  
آموزان  استعدادیابی دانش  برای  این طرح  داشت: 

برتر طراحی شده است، بنابراین نیاز است که این 
طرح به سکوی جامع با طراحی یک پلتفرم تبدیل 
تخصصی  مراکز  سمت  به  آموزان  دانش   تا  شود 

هدایت شوند.
سمت  به  باید  شهاب  طرح  اینکه  بیان  با  وی 
پیش از دبستان برود، تصریح کرد: به طور مداوم 
این  ارتباط هستم،  مراکز در  این  آموزان  با دانش  

دانش آموزان هویت ملی دارند.
وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: مسووالن باید 

این  حفظ  و  پرورش  در  را  خود  جدی  مسوولیت 
دانش آموزان به کار گیرند، مشوق هایی برای این 
مناسبی  فرهنگ  تا  داشت  خواهیم  آموزان  دانش 

ایجاد شود و این افراد در کشور بمانند.
نوری با بیان اینکه بنیاد نخبگان تسهیالتی را نیز 
برای این افراد درنظر گرفته است، گفت: باید طرح 

شهاب را به یک سکوی جامع تبدیل کنیم.
پژوهان  دانش  باشگاه  اساسنامه  کرد:  تاکید  وی 
تربیتی  تا عدالت آموزشی  باید تدوین شود  جوان 

دانش  برای  سازمان  این  واحدهای  از  برخی  با 
شهاب  طرح  ایرنا،  گزارش  به  شود.  فراهم  آموزان 
مخفف شناسایی و هدایت استعدادهای برتر است 
طرح  این  کردن  اجرایی  با  پرورش  و  آموزش  که 
مختلف  استعدادهای  شناسایی  راستای  در  گامی 
دانش آموزان برداشته است، برگزاری آزمون تنها 
در  است  آموزان  دانش  ذهنی  استعداد  شناساگر 
صورتی که شناسایی استعداد باید در همه زمینه ها 
انجام شود. وزیر آموزش و پرورش همچنین درمورد 

مراسم امروز اظهارداشت: در این مراسم بیش از 
۳۰۰ نفر از برگزیدگان کنگره قرآنی استعدادهای 
درخشان، دانش  آموزان برگزیده جوان خوارزمی و 

المپیادهای علمی امروز تجلیل شدند.
بسیار  فردای  در  آموزان  دانش   این  افزود:  نوری 
به  بنیان  دانش  شرکت های  ایجاد  با  نزدیک 
می دهند،  بیشتری  ارزش  کشور  این  سرمایه های 
استعدادهای  زمینه ظهور  باید در جامعه  بنابراین 

این افراد فراهم شود.

گزارش »کرمان امروز« از استعداد بی مانند استان کرمان در زمینه تولید انرژی خورشیدی و بی توجهی به این پتانسیل مهم؛

چرابهتولیدانرژیخورشیدیدراستانتوجهنمیشود؟

های  فیلم  در  بارها  حال  به  تا  نیز  شما  یقینا 
هالیوودی دیده اید که در اقلیمی شبیه به استان 
تولید  حال  در  خورشیدی  سلول  هزاران  کرمان 
برق هستند و در برخی موارد حتی خط تولید و 
کارخانه در کنار این مزارع تولید برق ساخته شده 
تا از انرژی خورشیدی برای تولید استفاده شود. 
تنها  موضوع  این  که  کنم  عرض  خدمتتان  باید 
ایالت  از  نیست و در بسیاری  فیلم ها  به  مربوط 
های آمریکا که تابش نور خورشید در آنها مانند 
استان های سمنان و کرمان است، شاهد هستیم 
که دریایی بی کران از سلول خورشیدی بر روی 
زمین کاشته شده است. این موضوع بسیار اهمیت 
تکنولوژیک  و  پیشرفته  فوق  کشور  یک  و  دارد 
نظیر آمریکا به آن پی برده است که باید از انرژی 
خدادادی خورشید استفاده کند، اما متاسفانه در 
به  ای  ویژه  توجه  نفت،  به دلیل وجود  ما  کشور 
در  بسیار  اخیر  سالهای  در  شود.  نمی  نکته  این 
خدادادی  استعداد  این  به  و  ایم  نوشته  باره  این 
که در اختیار استان کرمان است اشاره کرده ایم 
و از زبان مردم و کارشناسان کرمانی برخی نکات 
را منتشر ساخته ایم. اما اکنون متوجه شدیم که 
مسئوالن نیز از این رفتار گالیه دارند و در اخبار 
نیز  کرمان  استاندار  که  خواندیم  گذشته  هفته 
به  ای  اشاره  قوی،  ادعای  یک  نمودن  مطرح  با 
پتانسیل تولید انرژی خورشیدی در کرمان دارد و 
از اینکه اختیار الزم به استان کرمان در این باره 

داده نمی شود گالیه دارد.
دکتر زینی وند روز پنجشنبه در مراسم امضای 
در  تجدیدپذیر  نیروگاه های  توسعه  تفاهم نامه 

و  تجدیدپذیر  انرژی های  سازمان   با  کرمان 
بدنه  »اینک  گفت:  برق)ساتبا(  انرژی  بهره وری 
بروکراتیک اداری اجازه خودکفایی را نمی دهد. 
باوجود آنکه  همه دولت ها مشتاق هستند که در 
بیشتر زمینه ها همچون تولید برق خودکفا باشند 
اما بدنه بروکراتیک اداری مانع می شود. همواره 
دولت ها در ابتدا با گارد تفویض اختیار شروع به 
کار می کنند ولی همانطور که بروکراسی اداری 

بدنه  کارشناسان  کند  می  هم  شبیه  را  ها  آدم 
وزارتخانه ها نیز کاری می کنند که همه دولت ها 
شبیه به هم حرف بزنند. استان کرمان از خیلی 
خورشیدی  های  انرژی  ویژه  کمیته  پیش  وقت 
موقعیت  از  استان  این  و  است  داده  تشکیل  را 
است  برخوردار  زمینه  این  در  خوبی  جغرافیایی 
های  انرژی  پایلوت)نمونه(  برای  مکان  بهترین  و 
خورشیدی قلمداد می شود. دولت اگر از موانع را 

بردارد و کارها را به مردم واگذار کند بسیاری از 
امور را می توان حل کرد«

استاندار  یک  سخنان  نمودید  مطالعه  که  اینها 
است که در پیکره دو دولت اخیر فعالیت داشته 
نوگرای  کارشناس  یک  های  گفته  اینها  و  است 
که  باشیم  داشته  توجه  باید  نیست.  کار  تازه 
همواره دولت ها تمایل دارند در بر همان پاشنه 
قبلی بچرخد و دولتمردان همیشه از رفتارهای نو 

ما  دارند. کارشناسان در کشور  واهمه  و جدید 
در برخی موارد باید برای مسئوالن دولتی چندین 
تا  بزنند  را در کشورهای دیگر مثل  مثال موفق 
شاید بتوانند اجازه مطالعات درباره آن را از مدیر 
دهم  دولت  در  دارم  خاطر  به  بگیرند.  مربوطه 
مسئله  انرژی خورشیدی  درباره  مدیران  از  یکی 
به  وی  بود؛  عجیب  بسیار  که  کرد  مطرح  را  ای 
قیمت باالی سلول های خورشیدی اشاره کرد و 
گفت: »این تجهیزات گران قیمت را در دل کویر 
رها کنیم؟ یقینا شبیخون می زنند و آنها را می 
محافظ  که  باشد  این  کارمان  دیگر  وباید  دزدند 
مزارع باشیم« این دید عجیب را یک مدیر استانی 
داشت که متاسفانه هیچ اطالعاتی از تولید انرژی 
خورشیدی نداشت و حاضر هم نبود که در این 
مشکل  که  راستی  به  کند.  اطالعاتی کسب  باره 
اصلی کشورما همین مدیرانی است که حاضر به 
افزایش اطالعات خود نیستند و عالقه دارند که 
با همان اطالعات سنتی و قدیمی خود کارهای 
جدید انجام دهند که ناممکن است. اما به شکر 
خداوند نسل جدید مدیران، درباره مسائل مدرن 
که  هستیم  شاهد  و  دارند  متفاوت  ای  شیوه 
نو  رفتارهای  بر  فراوان  اصرار  با  وند  زینی  دکتر 
تاکید دارد. اما اینکه مدیریت پایتخت اجازه این 
رفتارهای نو را در استان ها بدهد نکته ای است 
که گویا مورد انتقاد آقای زینی وند نیز قرار دارد 
و به آن امید آنچنانی ندارد. روزنامه کرمان امروز 
می  وظیفه  برخود  مردمی  رسانه  یک  عنوان  به 
داند که درباره این استعداد استانی و بی توجهی 
این  در  که  بدانند  آیندگان  تا  بنویسد  کشوری 
متاسفانه  و  داد  فریاد سر  که  بود  استان صدایی 
کسی به آن گوش فرا نداد. البته امیدوار هستیم 
نسل  مدیران  حضور  واسطه  به  موضوع  این  که 
جدید دچار پیشرفتی قابل توجه شود و در آینده 
دستمایه افسوس قرار نگیرد. به امید فردایی بهتر!

و  تابش خورشید  دارد. هم  انرژی سبز  تولید  ویژه در زمینه  استعدادی  استان کرمان  که  دانند  نیز می  غیرکارشناس  حتی مردم 
هم وزش باد در این استان به گونه ای است که بسیاری از کشورها حسرت چنین اقلیمی را دارند، اما متاسفانه به رغم چندین دهه 
فریاد کارشناسان و مردم کرمان نه تنها هنوز کاری در این زمینه انجام نشده است، بلکه دولت با برخی فعالیت های بخش خصوصی 
در این زمینه نیز مخالفت می کند. این موضوع به گونه ای است که صدای استاندار کرمان نیز به انتقاد بلند شده است و از قوانین 
دست و پا گیر در این زمینه گالیه دارد و ادعا می کند که اگر این قوانین حذف شود می تواند شش هزار مگاوات برق تولید کند، 
به میزانی که مشکل کمبود برق در استان کرمان به صورت دائمی مرتفع شود، اما متاسفانه شاهد عدم همکاری دولت هستیم و....

به قلم
 محمد فتح نجات
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بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

ایرانی ها تاکنون ۱۳۴ میلیون دوز 

واکسن کرونا تزریق کرده اند
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، تا کنون بیش از ۱۳۴ میلیون 
و ۱۳۷ هزار دوز واکسن کرونا در کشور مورد استفاده قرار 

گرفته است.
به گزارش جام جم آنالین، بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشت، تا کنون ۶۰ میلیون و ۹۹۲ هزار 

و ۲۳۰ نفر دوز اول واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
و ۱۸  دوم  دوز  نفر  و ۲۵۰  هزار  و ۳۷۰  میلیون  همچنین، ۵۴ 
را  کرونا  واکسن  سوم  دوز  نفر،   ۷۸۸ و  هزار   ۷۷۴ و  میلیون 

تزریق کرده اند.
مجموع واکسن  های تزریق شده در کشور به ۱۳۴ میلیون و 

۱۳۷ هزار و ۲۶۸ دوز رسید.
در شبانه روز گذشته ۷۹۰ هزار و ۸۵۴ دوز واکسن کرونا در 

کشور تزریق شده است.

وزارت بهداشت اعالم کرد

۶۱ فوتی و ۳۷۳۹۵ ابتالی جدید 

کرونا در کشور طی شبانه روز 

گذشته
 

و  روز گذشته ۳۷هزار  درشبانه  بهداشت،  وزارت  اعالم  بنابر 
و  شناسایی شدند  در کشور  به کرونا  مبتال  بیمار جدید   ۳۹۵

متاسفانه ۶۱ تن نیز جان باختند.
معیارهای  اساس  بر  و  ماه ۱۴۰۰  بهمن  امروز ۱۴  تا  دیروز  از 
قطعی تشخیصی، ۳۷ هزار و ۳۹۵ بیمار جدید مبتال به کووید 
۱۹ در کشور شناسایی شد که هزار و ۹۸۱ نفر از آنها بستری 

شدند.
مجموع بیماران کرونایی در کشور به ۶ میلیون و ۴۸۳ هزار و 

۷۹۹ نفر رسید.
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۶۱ بیمار کرونایی جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 

۱۳۲ هزار و ۶۲۴ نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون ۶ میلیون ۱۲۱ هزار و ۳۵۳ نفر از بیماران، 

بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
هزار و ۹۴۵ نفر از بیماران مبتال به کروناویروس در بخش های 

مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تشخیص  آزمایش   ۲۵۰ و  هزار   ۹۵ و  میلیون   ۴۵ کنون  تا 

ویروس کرونا در کشور انجام شده است.
در حال حاضر ۷۷ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۷۹ شهرستان 
 ۱۱ و  زرد  وضعیت  در  شهرستان   ۱۸۱ نارنجی،  وضعیت  در 

شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

۳ طرح عمرانی و بهداشتی در 

رفسنجان بهره برداری شد
 

ساختمان پایگاه اورژانس ۱۱۵ در روستای حوم الدین راویز از توابع 
کشکوئیه رفسنجان که توسط خیر حاج منصور ضیائی احداث شده 

بهره برداری شد.
علی مالشفیعی بخشدار کشکوئیه در این مراسم گفت: این ساختمان 
در زمینی به مساحت ۳۱۰ متر مربع و اعیانی ۱۲۰ متر مربع با اعتبار 
۱۲ میلیارد ریال  احداث شده است و  تجهیزات این طرح درمانی 

توسط دانشگاه علوم پزشکی تأمین شده است.
های  فوریت  و  حوادث  مرکز  رئیس  حسینی  زینلی  محمدرضا 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان هم اظهار کرد: این پایگاه 
قرار است جمعیت ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از ۳۰ روستای حوم الدین راویز 
پوشش  تحت  را  شهربابک  شهرستان  پاقلعه  منطقه  از  روستا   ۱۵ و 

قرار دهد.
اظهار  هم  رفسنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس  محمدی  وحید 
آنجایی  از  و  است  موثر  منطقه  این  در   ۱۱۵ اورژانس  پایگاه  کرد: 
کمی  و  سرد  کوهستانی،  و  ییالقی  راویز  و  پاقلعه  مناطق  این  که 
سخت گذر هستند وجود یک پایگاه اورژانس می تواند در خدمات 
مانند  احتمالی  حوادث  نیز  و  بیمار  افراد  از  بسیاری  به  بهتر  رسانی 

تصادفات کمک کننده باشد.
آیین  در  رفسنجان  فرمانداری  سرپرست  پورمحمدی  اکبر  علی 
این  در  اورژانسی  مأموریت   ۳۶۵ کنون  تا  امسال  ابتدای  از  مراسم: 
این منطقه ضروری  اورژانس در  پایگاه  انجام شده و وجود  مناطق 

بود.
وی همچنین در مورد مشکل آب آشامیدنی منطقه راویز بیان کرد: 
آب آشامیدنی یکی از نیازهای اساسی مردم منطقه رایز است که در 
این راستا اعتبار حفر یک حلقه چاه جهت تأمین این آب به میزان 
بیش از ۱۰ میلیارد ریال اختصاص یافته و بزودی چاه حفر خواهد 

شد.
نوق  توابع  از  فردوس  بخش  در  هادی  طرح   ۲ همچنین  ادامه  در 
نیز در تشریح  برداری رسید که بخشدار فردوس  بهره  به  رفسنجان 
این طرح ها گفت: یکی از این طرح ها پروژه آسفالت و روشنایی 
با  ریال  میلیارد  اعتبار ۸.۵  با  علیا است که  آباد  معابر روستای علی 

مشارکت بنیادمسکن، دهیاری و مردم روستا اجرا شده است.
علی محمدی بهجت افزود: طرح دیگر هم پروژه آسفالت روستای 
محمودیه، با اعتبار ۱۳ میلیارد ریال بامشارکت بنیادمسکن، دهیاری 

وهمکاری اداره آب و فاضالب اجرا شده است.
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به قلم 
حمید عسکری 

نگاهی به فیلم مستند »چیچست: داستانی ناتمام« به انگیزه نمایش از شبکه مستند سیما :

مرثیه ای برای دریاچه رویایی ما!

چیچست: داستانی ناتمام 
ـ  نیا  شکیبا  محمد  کارگردان:  و  کننده  تهیه 

نویسنده: فخری رضوی 
58 دقیقه، تولید: شبکه مستند سیما 

است.  ارومیه  دریاچه  باستانی  نام  چیچست 
چنین  القلوب  نزهه  در  مستوفی  حمداهلل 
به  آذربایجان  والیت  در  چیچست  است:  نوشته 
اشنویه،  ارومیه  بالد  است.  شور  دریای  معنای 
اوست  ساحل  بر  سلماس  و  طروج  دهخوارقان، 
و در میانش جزیره و آنجا کوهی وجود دارد که 

مدفن پادشاهان مغول است.
حمداهلل مستوفی در همان نزهه القلوب نام این 
و  نویسد  را کبودان می  باستانی  زیبای  دریاچه 
ارامنه  و  بوده  آن چیچست  قدیم  نام  گوید  می 
آن را کپوتان یا کپوتان دزو می خوانند و آبهای 
ریزد.  می  او  در  سراورود  و  صافی  جغتو،  نغتو، 
همین  کنار  در  گشسب  آذر  معروف  آتشکده 
دریاچه بزرگ و زیبا قرار داشته است: سوی راه 
و  دل  شادان  راند  همین  روی/  بنهاد  چیچست 

راه جوی.
از  یکی  بعنوان  ارومیه  چشمنواز  دریاچه 
مشهورترین میراث کهن سرزمین ایران شناخته 
بین  و  ملی  بزرگ  های  سرمایه  جزو  که  شده 

المللی نیز بشمار می رود.
در روزگاری نه چندان دور شور و حیات و زندگی 
در آن جریان داشته و زیبایی خارق العاده اش 
زندگی و معیشت شان وابستگی تمام به همین 
دریاچه خوش نام داشته است. صد البته که این 
وابستگی همواره و همیشگی است و به یک دور 

زمانی خاص تعلق نداشته و ندارد. 
خوب  مردمان  به  تنها  نه  ارومیه  دریاچه 
تعلق  بلکه  دارد  تعلق  ها  ایرانی  و  ما  آذربایجان 
به تمام نسل بشر و جامعه جهانی است. دریاچه 
ارومیه بعنوان یک میراث کهن ملی و بین المللی 
به  را  زمین  سیاره  هویت  از  موثر  و  مهم  بحثی 
تمامی  علیرغم  است.  داده  اختصاص  خودش 
آنچه که در این مقدمه کوتاه آمده که البته به 
هیچ عنوان کافی نبوده و در حد و اندازه های و 
سخت عظیم و جایگاه واالی این دریاچه شگفت 
از  پیش  سالها  از  ارومیه  دریاچه  نیست،  انگیز 
این و بویژه در طول همین دو دهه اخیر دچار 
چالش ها و مصائبی گردیده که زندگی آن را با 
خطری بزرگ و کامال جدی مواجه ساخته است. 
هیوالی  با  ارومیه  دریاچه  که  سالهاست  اکنون 
خشکسالی دست و پنجه نرم می کند. سالهایی 
نسبتا طوالنی است که حتی با حادثه وحشتناک 
شمارش معکوس برای لحظه قطعی مرگ کامل 
سیاره  ایران،  ساز  سرنوشت  کهن  میراث  این 
زمین و طبیعت روبرو شده ایم. حادثه تلخی که 
اگر دیر بجنبیم و هر چه زودتر برای پیشگیری 

و درمانش چاره ای نیندیشیم تا ثرن ها و شاید 
گزافی  بهای  و  تاوان  آنچنان  همیشه،  برای  هم 
پرداخت که  عفلتی خواهیم  این چنین  بابت  را 
بازگرداندن  بود.  خواهد  خارج  هم  تصور  حد  از 
نیازمند  ارومیه  دریاچه  به  زندگی  نبض  و  روح 
یک همگرایی ملی و بین المللی است و چنانچه 
دستور  در  را  عملگرایی  روحیه  و  واقعی  هوض 
جدی کار قرار بدهیم حتما و مطمئنا راه چاره 
نیز وجود خواهد داشت. رسانه های بزرگ مهم 
و تاثیرگذاری همچون سینما، تلویزیون و جهان 
گسترده مجازی در این میان جزو پرکاربردترین 
ابزارهای الزم و ضروری بشمار می  و موثرترین 
روند که هرگز و تحت هیچ شرایطی نباید آنها را 
نادیده گرفت. حضور چهره های محبوب، جذاب 
پنهان  دیده  از  نباید  نیز  را  جهانی  شهرت  با 

ساخت و آن را دستکم گرفت.
دستور  در  همواره  که  آشکاری  و  بزرگ  غفلت 
کاری طیف گسترده ای دست اندرکاران محیط 
عالیرتبه  های  مقام  و  ها  چهره  برخی  زیست، 
از  بخشی  و  گیرنده  تصمیم  سیاسی  و  فرهنگی 
یاد  به  است.  شده  داده  قرار  شهروندی  جامعه 
بیاوریم سفر ناموفق و بی سرانجام لئوناردو دی 
دریاچه  و  غربی  آذربایجان  و  ایران  به  کاپریو 
ارومیه! هنرپیشه ای با جایگاه و محبوبیت جهانی 
که سفیر صلح سازمان  زیست محیطی  فعال  و 
ملل متحد نیز هست، علیرغم تمامی انگیزه های 
باال و تالش های ستودنی اش، نتوانست ایده این 
سفر تاثیرگذارش به ایران را عمل نماید و تنها 
به گذاشتن چند عکس و پست اینستاگرامی در 
پیچ شخصی اش اکتفا کرد که البته همین اندازه 
هم بحث داغ و مهم تهدید خشکسالی دریاچه 
اندازه ای گسترده در سطح  ارومیه را در حد و 
قرار  توجه  مرکز  و  انداخته  زبانها  بر سر  جهانی 

داد! بگذریم.
ساخته  ناتمام  داستانی  چیچست  مستند  فیلم 
محمد شکیبانیا از شبکه مستند سیما در طول 
هفته ها و ماه های اخیر در چند نوبت متوالی 
پخش شده است. مضمون این فیلم و ماجرای آن 
دریاچه زیبای ارومیه است. داستان فیلم با یک 

مقدمه جاندار و تاثیرگذار از قول حضرت زرتشت 
بر  است  تاکیدی  و  یادآوری  که  شود  می  آغاز 
خداوند  سوی  از  که  هایی  نعمت  و  ها  موهبت 
ما  اختیار  در  امانت  و  هدیه  رسم  به  کائنات  و 
وجود  قدرشناس  چنانچه  و  اند  شده  داده  قرار 
قوی  احتمال  به  نباشیم  موثرشان  و  پربرکت 
و  فیلمها  سپس  داد.  خواهیم  دست  از  را  آنها 
مربوط  رونق  و  باشکوه  روزهای  از  هایی  عکس 
به سالهای دور گذشته با عکس ها و تصاویر این 
سالهای بیماری و خشسکالی و احتضار دریاچه 
بینیم،  میان می  در  یکی  و  به طور همزمان  را 
همراه با حرفهای کسانی که با حسرت برای مان 
ارومیه می  دریاچه  و شب های خوب  روزها  از 
همان  که  فیلم  اصلی  بحث  وارد  گویند. سپس 
روی  پیش  هشداردهنده  و  جدی  تهدیدهای 
ارومه هست شده و شاهد طرح چالش  دریاچه 
ها و حوادث تلخی که طی دو دهه اخیر بر سر 

این دریاچه آوار شده اند، هستیم.
راهکارهای  نیز  انتهایی  لحظات  در  و  سرانجام 
و  اقدامات  و  گیرند  می  قرار  بررسی  مورد  الزم 
پیشگیری الزم که یا  بکار گرفته شده اند و قرار 
است در دستور کار قرار داده شوند تا بار دیگر 
زندگی به دریاچه ارومیه بازگردد، در معرض دید 
قرار می گیرند. فیلم مستند چیچست داستانی 
اثر تحلیلی و پژوهشی نسبتا کامل،  ناتمام یک 
خوش ساخت و قابل تامل است. فیلمساز ضمن 
در اختیار داشتن منابع دقیق علمی موفق شده 
تا یکی از آثار خوب سالهای اخیر را با موضوع 
تصاویر  تلفیق جذاب  نماید.  ارائه  ارومه  دریاچه 
مستند مربوط به سالهای دهه پنجاه شمسی با 
نماهای این سالها و همین روزهای دریاچه که 
به همراه خدمیت  فیلم هستند  به خود  متعلق 
های کارشناسان، مردم و مدیران دست اندرکار 
محیطی  زیست  سیاسی،  مختلف  های  حوزه 
سدسازی  صنعت  و  برق  و  آب  متخصصان  و 
اثر  یک  است  یکدیگر، حاصلش شده  با  همگی 
دهنده!  تکان  شدت  به  البته  و  جاندار  مستند 
خشکسالی  موضوع  باالی  های  قابلیت  علیرغم 
دریاچه  روی  پیش  کامال  و  تهدیدهای جدی  و 

برانگیز  به گونه ای عجیب و سوال  اما  ارومیه 
شده  واقع  ما  همگی  جمعی  توجهی  کم  شاهد 
یک  تقریبا  ناتمام  داستانی  چیچست  است. 
از  ای  در صحنه  رود.  می  بشمار  کمیاب  نمونه 
سابقه  سالها  از  که  کالنتری  عیسی  دکتر  فیلم 
محیط  و  کشاورزی  های  حوزه  در  مدیریتی 
زیست برخوردار می باشند با صراحت و بنظرم 
اعتراف می کند  با شهامت و جسارتی ستودنی 
مفهوم  و  معنا  متمادی  سالهای  در طول  ما  که 
دقیق و درست واژه توسعه پایدار را نفهمیده ایم. 
تکان  لحظات  ترین  درخشان  به  فیلم  بالفاصله 
عالی،  فصل  در یک  و  رسد  می  دهنده خودش 
به بررسی و نمایش احداث غیرکارشناسانه، فاقد 
پردازد.  مطالعه و شتابزده نهضت سدسازی می 
در طول این بخش از فیلم شاهد فاجعه و غفلت 
دو  از  بیش  طول  در  که  بود  خواهیم  عظیمی 
زندگی  اوج  روزهای  از  را  راومیه  دریاچه  دهه 
محتوم  سرنوشتی  و  تلخ  روزهای  به  موفقیت  و 

گرفتار کرده اند.
های  عکس  بعضا  و  صدا  از  خالقانه  استفاده 
البته  و  بیطرفانه  نگاه  و  یکسو  از  سفید  و  سیاه 
همراه با جسارتی ستودنی از جمله نقاط مثبت 
و قابل توجه این فیلم بشمار می روند. فیلمساز 
از هرگونه موضع گیری خاص به نفع یک جناح 
نمی  اجازه  عنوان  هیچ  به  و  است  کرده  پرهیز 
دهد تا مضمون خوب فیلم تبدیل به یک انتقام 
گیری سیاسی و اجتماعی بشود. آنچه که اهمیت 
بر  شده  تحمیل  و  حاکم  شرایط  دارد  حقیقی 
دریاچه ارومیه است و طبقه آنچه که در البالی 
فیلم شاهد وقوعشان هستیم همگی ما در رقم 
دریاچه  این  بر  نابخشودنی  حوادث  شدن  زده 
خودمان  سهم  به  ساز  زندگی  و  انگیز  خاطره 

مقصر هستیم.
هشدار  این  خوبی  به  ناتمام  داستانی  چیچست 
بزرگ را به مخاطب جهانی و ایرانی اش منتقل 
نجات  برای  مانده  باقی  فرصت  مقدار  کند  می 
بیشتر  چندسال  تنها  ارومیه  زیبای  دریاچه 
انگشتان دو دست کمتر  تعداد  از  نیست، دقیقا 
حجم  به  نسبت  اندک  فرصت  این  بود.  خواهد 
عظیم ظلمی که به دریاچه تحمیل شده به گونه 

ای شرم آور ناچیز است.
موفق  ناتمام  داستانی  چیچست  مستند  فیلم 
می شود تا عمق وجود مخاطب پرشمارش نفوذ 
و  سوال  او  ذهن  در  فراوانی  مقدار  به  و  نماید 
اگر خطری  نماید.  ایجاد  وحشت  البته  و  تردید 
شاهد  کامال  که  نماید  تهدید  را  دریاچه  جدی 
و  مهم  بخش  هستیم  هم  خطرها  این  وقوع 
بزرگی از سرزمین ایران و حجم قابل توجهی از 
سطح سیاره زمین با خطر جدی مواجه خواهد 
این هشدار کامال جدی و تکان دهنده در  شد. 
فیلم چیچست، داستانی ناتمام به خوبی هر چه 
تمامتر انعکاس پیدا کرده و فیلمساز نیز با قدرت 

آن را به مخاطب اش منتقل نموده است.
را  دهنده  تکان  و  جذاب  مستند  این  تماشای 

پیشنهاد می نمایم.

وزیر بهداشت:

راه اصلی مقابله با اومیکرون مقاوم کردن مردم از طریق واکسیناسیون است
گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
نمی گیرد،  را  اومیکرون  ویروس  جلو  واکسیناسیون 
اما می تواند از شدت بیماری و مرگ و میر آن بکاهد 
با این حال در طول پنج ماه گذشته ۱۳۴ میلیون دز 

واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
دکتر بهرام عین اللهی  در حاشیه آیین بهره برداری 
از بیمارستان 220 تختخوابی والیت، نخستین مرکز 
درمانی تمام اتوماتیک کشور در مشهد مقدس، در 
گفت وگو با خبرنگاران اظهارداشت: مدیریت مقابله 
قرارگاهی  صورت  به  کشور  در  کرونا  ششم  موج  با 
ملی  ستاد  تصمیمات  و  همه  و  کرد  خواهد  عمل 

مقابله با کرونا قانونی و قابلیت اجرایی دارد.
اومیکرون  با  مقابله  اصلی  راه  اینکه  بیان  با  وی  
است،  واکسیناسیون  طریق  از  مردم  کردن  مقاوم 
افراد این بیماری را به صورت خفیف  افزود: بیشتر 
می کنند؛  تجربه  سرماخوردگی  شبیه  عالئم  با  و 
نمی گیرد،  را  اومیکرون  ویروس  جلو  واکسیناسیون 
اما می تواند از شدت بیماری و مرگ و میر آن بکاهد 

این حال در طول پنج ماه گذشته ۱۳۴ میلیون  با 
دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

وزیر بهداشت درباره بیمارستان والیت مشهد مقدس 
اتوماتیک  و  هوشمند  بیمارستان  این  کرد:  تصریح 
و  رهبری  معظم  مقام  دستور  با  خدمات،  ارائه  در 
مساعدت و کمک های معظم له ساخته شده است. 
بسیاری از معاینات و اقدامات به صورت الکترونیکی 
و  شد  خواهد  انجام  نسخه  و  کاغذ  کاربرد  بدون  و 
امیدواریم این خدمات در تمام کشور گسترش پیدا 

کند.
و  بیمارستان ها  احداث  کرد:  خاطرنشان  عین اللهی 
مراکز درمانی در مناطق مختلف کشور در راستای 
تعالی نظام سالمت است  تخصیص  طرح عدالت و 
اعتبار بیمارستان 5۴0تختخوابی حاشیه شهر مشهد 
مقدس نیز ازجمله طرح هایی است که اعتبار آن در 
قالب سفرهای استانی ریاست جمهور انجام می شود 
که امیدواریم در سفر ایشان خراسان رضوی شاهد 

آن باشیم.
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