
روز ۲۲ مهرماه؛
آزمون سراسری کارشناسان 

رسمی برگزار می شود
  امکان ثبت نام و ویرایش اطالعات متقاضیان 

آزمون کارشناسان رسمی دادگسرتی فراهم شد  

رسمی  کارشناسان  آزمون  متقاضیان  جامعه:  گروه 
دادگستری، از تاریخ ۱۰ شهریورماه به مدت سه روز می توانند 

برای ثبت نام و ویرایش اطالعات خود اقدام کنند.
رسمی  کارشناسان  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
وکال،  مرکز  اعالم  به   توجه  با  کرمان،  استان  دادگستری 
تغییر  بر  مبنی  قضائیه  قوه  خانواده  مشاوران  و  کارشناسان 
امکان  دادگستری،  رسمی  کارشناسان  آزمون  برگزاری  زمان 
ثبت نام در سایت سازمان سنجش میسر شد.  لذا متقاضیانی 
که هنوز امکان ثبت نام در آزمون مذکور را نداشته اند و یا قصد 
دارند،  را  خود  عکس  تغییر  از  غیر  به  خود  اطالعات  ویرایش 
با  تا شنبه ۱3 شهریورماه،   روز چهارشنبه دهم  از  می توانند 
مراجعه به »سایت سازمان سنجش کشور« به آدرس اینترنتی  
و  آزمون مذکور  در  ثبت نام  به  نسبت   www.sanjesh.org
ویرایش اطالعات خود اقدام کنند. مسئول روابط عمومی مرکز 
کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان در این باره گفت: 
»آزمون کارشناسی رسمی مرکز در ۲۴ رشته در روز پنجشنبه 
متقاضیان  و  شد  خواهد  برگزار  کشور  سراسر  در  مهرماه   ۲۲
شرکت در این آزمون بایستی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی 
و باالتر در یکی از رشته های تعیین شده در دفترچه آزمون بوده 
مذکور شرکت  آزمون  در  تجربه می توانند  و  براساس عالقه  و 
کنند«. سید حسین موسوی افزود: »تعیین سطح در این آزمون 
در دو مرحله انجام  خواهد شد و پذیرفته شدگان آزمون مهرماه 
برای مصاحبه شفاهی در مرحله ی دوم معرفی و پس از قبولی 
به  می توانند  کارآموزی  دوران  کردن  و طی  دوم  مرحله ی  در 
عنوان کارشناس رسمی فعالیت کنند«. وی بیان کرد: »تغییر 
زمان برگزاری آزمون باتوجه به اوج گیری دوباره بیماری کرونا 
با  مانند سال گذشته  به  مذکور  آزمون  و  است  گرفته  صورت 
همکاری متولیان بهداشت در شرایط کامال ایمن و رعایت کامل 

پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد«. 

برای تهیۀ نوشت افزار رایگان؛
پویش »همکالسی مهربان« 

راه اندازی شد
 گروه جامعه: معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و 
پرورش استان کرمان از راه اندازی پویش »همکالسی مهربان« 
مشارکت  با  دانش آموزان  پویش  این  »در  گفت:  و  داد  خبر 
معلمان و خیرین اقدام به جمع آوری کمک های مردمی کرده 
و لوازم التحریر خریداری شده را در خفا به دانش آموزان نیازمند 
اهدا می کنند«. به گزارش ایرنا کرمان، صدیقه مرادی افزود: »بر 
باید  بنیادین آموزش و پرورش، دانش آموز  اساس سند تحول 
خالق، کارآفرین، مقتصد، بانشاط، ماهر، وطن دوست، مهرورز و 
جهادگر باشد که خصلت هایی مانند مسئولیت پذیری، مشارکت 
اجتماعی، مهارت افزایی و روحیه کارآفرینی در بیانیه گام دوم 
انقالب نیز مورد تاکید قرار گرفته و بر اساس همین ویژگی ها 
برنامه ها و پویش های متعددی در معاونت پرورشی و سازمان 
بسیج دانش آموزی طراحی شده و به اجرا درمی آید«. وی اظهار 
مهربان  همکالسی  طرح  پویش؛  برنامه ها  این  از  »یکی  کرد: 
است که با مشارکت آموزش و پرورش، سپاه ثاراهلل، بهزیستی 
و همه تشکل های درون مدارس شامل انجمن اسالمی، سازمان 

دانش آموزی، بسیج دانش آموزی و هالل احمر اجرا می شود«. 

معاون تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی 
استان کرمان:

وام خوداشتغالی به سربازان 
مهارت دیده اعطا می شود

انتظامی  فرماندهی  آموزش  و  تربیت  معاون  جامعه:  گروه 
استان کرمان از اعطای وام یک میلیارد ریالی خوداشتغالی به 

سربازان وظیفه مهارت دیده خبر داد.
به سربازانی که در  »این تسهیالت  توکلی گفت:  سرهنگ 
از  مهارتی  گواهینامه  دریافت  به  موفق  ناجا  در  خدمت  ایام 
ادارات و سازمان های مربوطه از جمله فنی و حرفه ای و  جهاد 
کشاورزیشده اند و در سال های ۹۷، ۹۸، ۹۹ و سه ماهه ی اول 
سال جاری از خدمت سربازی ترخیص شده اند تعلق می گیرد«.

به گزارش ایسنا کرمان، سرهنگ فخرالدین توکلی، دوشنبه 
هفتم شهریورماه افزود: »در راستای اجرای فرمان مقام معظم 
بر  مبنی  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  ابالغی  تدابیر  و  رهبری 
مهارت آموزی سربازان وظیفه در ایام خدمت سربازی و اعطای 
از  دسته  آن  به  اشتغالی،  خود  برای  آنان  به  الزم  تسهیالت 
سربازان وظیفه ای که طی سه سال گذشته در ناجا خدمت کرده 
و  پس از گذراندن دوره های مهارتی، موفق به دریافت گواهینامه 
شده اند، با محوریت کارگروه اشتغال استانداری وام یک میلیارد 
ریالی اعطا می شود«. وی ادامه داد: »این تسهیالت به مبلغ یک 
میلیارد ریال و با سود چهار درصد و در اقساط ۶۰ ماهه است«.

وی درخصوص نحوه استفاده از تسهیالت اعطایی و ثبت نام 
وام خود اشتغالی توضیح داد: »افراد واجد شرایط می توانند تا 
تاریخ ۱۰ شهریورماه جاری با در دست داشتن مدارک شامل 
تصویر   پایان خدمت،  کارت  تصویر  مهارتی،  گواهینامه  تصویر 
شناسنامه و تصویر کارت ملی در تمامی شهرستان های استان با 
مراجعه به مدیریت آموزش فرماندهی انتظامی شهرستان محل 
سکونت و در مرکز استان به معاونت تربیت و آموزش فرماندهی 
انتظامی استان واقع در ستاد فرماندهی انتظامی استان، اقدام به 
ثبت نام کنند«. وی یادآور شد: »با توجه به استقبال متقاضیان، 
زمان استفاده از تسهیالت محدود بوده و تمدید نخواهد شد«. 

انتقاد نایب رئیس کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگران؛

برای بیمۀ کارگران ساختمانی 
فقط وعده می دهند

صنفی  انجمن های  عالی  کانون  رئیس  نایب  اقتصاد:  گروه 
بیمه ی  برای  بی سرانجام  وعده های  از  ساختمانی  کارگران 
به  کار  وزیر  ورود  خواستار  و  کرد  انتقاد  ساختمانی  کارگران 
این موضوع شد. هادی ساداتی گفت: »بر اساس آمارها، تعداد 
تاکنون   ۱3۹۸ سال  از  انتظار  لیست  در  ساختمانی  کارگران 
نزدیک به ۲۵۰ هزار نفر هستند«. وی افزود: »سازمان تامین 
و  وکیل  از  اعم  نبودند؛  بیمه  مستحق  که  افرادی  اجتماعی، 
طالفروش که خود را کارگر ساختمانی جا زده بودند شناسایی 
کرد و قرار شد به جای آن ها، کارگران ساختمانی فاقد بیمه 
وکارگران  نشد  عملی  هم  وعده  این  ولی  شوند  جایگزین 
ساختمانی فاقد بیمه، جایگزین ظرفیت های خالی نشدند«. به 
گزارش ایسنا، وی تاکید کرد: »متاسفانه علیرغم وعده هایی که 
به ما در بحث بیمه کارگران ساختمانی داده شده بود این اتفاق 
هرگز نیفتاد و دو سال است که کارگران ساختمانی تنها با وعده 

بیمه شدن انتظار می کشند«.

ایمرغبیشکیب!
ضیغمی  زهرا)گلی(  هنر:   فرهنگ و  گروه 
دوره ی  یک  از  پس  تئاتر  پیشکسوت  بازیگر 
به  پنجم شهریور  روز جمعه  بیماری  طوالنی 
تئاتر  اهالی  همه ی  برای  او  رفت.  ابدی  سفر 
کرمان یک شخصیت و هنرمند شناخته شده 

و قابل احترام بود. 
بازیگر  نویسنده،  آقاعباسی  یداهلل  دکتر 
در  سال ۸۴  ماه  بهمن  در  تئاتر  کارگردان  و 
تجلیل از مقام و شایستگی های کم نظیر زنده 
مرغ  »ای  عنوان  با  را  یادداشتی  یاد ضیغمی 
آن   باید  که  است،  کرده  منتشر  بی شکیب!« 
را بارها و بارها خواند. به مناسبت گرامیداشت 
بازنشر  به  اقدام  هنرمندی هایش،  و  او  یاد 
ادامه  در  ارزشمند کرده ایم که  یادداشت  این 
می خوانید. روح این هنرمند تئاتر کرمان شاد 

و یادش گرامی باد.
روزی که موج شن بر ساحل حیات می-

کوبید
این مرغ نادِر دریاِی دوردست

در دل این واحه از زمین جوشید.
- »دریای شن و آنگاه این مروارید؟«

- »زان سوی خاک آمده است
                               با باد وحشی غارتگر«

- »هرگز جهان به خویش ندیده است این 
چنین دلبر«

.....                                                                         
در  باغی  در  پیش  سال  چهل  به  نزدیک 
که  زندگی می کرد  پلیکانی  مرغ  شهر طبس 
پرویز کیمیاوی فیلم ساز متفکر ایرانی بر اساس 
حضور او و زندگی پیرمرد خرابه نشینی فیلم 
مثل  اسم »پ  به  بود  زیبایی ساخته  مستند 

پلیکان«.
از  مرغ  این  که  نمی داند  کسی  می گفتند 
کجا به این شهر کویری و این باغ زیبا آمده 
ویرانگر  زلزله ای  در  شهر  آن  و  باغ  آن  است. 
خراب شدند و دیگر کسی آن مرغ سپید زیبا 

را ندید. نه آمدنش پیدا بود و نه رفتنش.
دهه ی  چهار  سال های  همان  در  تقریباً 
چون  دلی  با  دیگری،  کمیاب  فرشتۀ  پیش 
بلور، معصوم، پاک، پر از شور زندگی و عشق 
زهرا  آمد.  دیگری  کویری  شهر  به  تئاتر  به 
پرستار سپیدپوشی همچون  )گلی( ضیغمی، 
به  خودخواسته  انتقالی  در  زیبا،  پلیکان  آن 
شهر کرمان آمد، در بهداری شهربانی مشغول 

خدمت و این جا ماندگار شد.
ضیغمی گرچه هرگاه صمیمیتی می یافت، 
داشت،  گفتن  برای  فراوانی  حدیث  و  حرف 
از زندگی خصوصی خود حرف نمی زد  هرگز 
و از همین رو زندگی این دختر ترک زیبارو 
که اکنون دیگر پا به سن گذاشته بود، همواره 
استغنای  اما  داشت.  قرار  ابهام  از  پرده ای  در 
و  دست  او،  بی غش  و  بی حد  مهربانی  طبع، 
دلبازی بی آالیشش، استقالل شگفتش و ایمان 
و پرهیزگاری بی نظیرش در آن روزگار، هیچ 

جایی و فرصتی برای کنجکاوی فضوالنه 
می دانستیم  قدر  همین  نمی گذاشت. 
پرورش  تهران  در  است،  آذری  ترک  که 
و  سختی  دارد،  محترمی  خانوادۀ  یافته، 
مکتب  دانش آموخته ی  و  را چشیده  شکست 
آناهیتای  هنرکدۀ  در  استانیسالوسکی 
اسکویی ها در تهران است. او همواره از دوران 
هنرجویی اش نزد اسکویی ها با احترام و افتخار 

سخن می گفت.
 ۱3۵۱ سال  به  ضیغمی  با  من  آشنایی 
برمی گردد که رشتۀ برق را رها کردم تا عصرها 
کالس های  و  باشم  تئاتر  اختیار  در  دربست 
دست  از  را  تئاتر  آموزش  مرکز  کارشناسان 
ندهم. در یکی از همین کالس ها او را شناختم. 
هم او و هم من قبل از آن کالس ها بارها روی 

صحنه رفته بودیم.

ادامه  ما  آشنایی  اما  گذشت،  دوره  آن 
داشت. گاهی به بهداری شهربانی می-رفتم که 
محل کار گلی بود و آن جا با او و همکارانش 
که دکتر و پرستار بودند، صحبت می کردیم. او 
تئاتر وجه  و  برای زدن داشت  همیشه حرف 

مشترک ما بود.
اتاقی در خانه ای در کوچۀ مدرسۀ صفاری 
در خیابان سپه کنار خانۀ فرهنگ گرفته بود 
می آمد،  ما  تمرین های  سر  وقتی  همیشه  و 
خودش  که  خوراکی هایی  از  بود  پر  دستش 

برایمان درست می کرد.
در طول این سی و چند سال گرچه بارها 
او نمایش های مختلفی را تمرین کردیم و  با 
روزها و ساعت های زیادی را با هم گذراندیم، 
فقط با سه نمایش با او روی صحنه رفتم. در 
نمایشنامه های »شب«، »به گلی که فرشته اش 

می بایست«، »سیاوش بر باد«.
شب را امین فقیری هنرمند شیرازی نوشته 
را در سال ۱3۵۴ کار کردم. خانم  و من آن 
و  بازی می کرد  را  ضیغمی نقش زن شکراهلل 
من شکر اهلل بودم. نمایش در جمع هنرمندان 
گرگانی، مینابی و ... در تاالر رستاخیز کرمان 
دلیل  این  به  نبودم،  راضی  اجرا  از  شد.  اجرا 
را  طالبی  فرامرز  بارانِی«  »خانه  سال  آن  که 
ولی  کردم  اجرا  شهرستان ها  در  و  کرده  کار 
و مجبور شدم  نیافت  اجرا  فرصت  در کرمان 
»شب« را که هنوز کار داشت، زودتر آماده و 
اجرا کنم. گرچه »شب« را هم تا حدی تحمل 
کردند. اما او بازیگر بزرگی بود، حس فوق العاده 
و بیان زیبایی داشت و ما با هم به خوبی از پس 

بعضی صحنه های مشترک برآمدیم.
کار  گلبرگ  را  باد«  بر  »سیاوش  نمایش 
سیاوش  نقش  نمایش  آن  در  من  و  می کرد 
را داشتم و ضیغمی سودابه بود. نیمه های کار 
نقش مرا – به دالیل غیرتئاتری – عوض کردند. 
نخست شدم کیکاوس که با بازیگر مسن تر و 
چاق نقش سیاوش همخوانی نداشت. باالخره 
هم گلبرگ برای من در نمایشنامۀ »سیاوش 
بر باد« نقش دیگری نوشت که نوعی راوی یا 
قصه گو بود! من در تمام این مدت فقط تحمل 
داد  نشان  اما ضیغمی عکس العمل  می کردم، 
و البته با عکس-العمل های شدیدی هم روبرو 
شد. کارگردان هم کارشناس تئاتر و هم رئیس 
دانشسرای  در  را  نمایش  بود!  استاندار  دفتر 
مقدماتی اجرا کردیم. کار ضعیف و مسخره-ای 
از آب درآمد. در محیط پر از دسیسه و نیرنگ 
من و گلی سرمان به کار خودمان بود. او پاک 
و وارسته بود و من عطش یادگیری و تجربه 
داشتم و سرم با گروه دیگری که خودم داشتم 

گرم بود.
شر  و  شور  ضیغمی  خانم  انقالب  از  پس 
دیگری داشت. تند و انقالبی و بسیار سختگیر 
به سمت  و  برگشتم  به کرمان  بود. من  شده 
نکبت  و  ترس  چهارصندوق،  مثل  کارهایی 
آن  ورزیل،  دست های  به  چوب  سوم،  رایش 
فرا خواهد رسید، کوراغلوی چنلی بل،  زمان 
فصلی در کنگو و دوباره خانۀ بارانی )که قباًل 
فقط در شهرستان های کرمان اجرایش کرده 
بودم( کشیده شدم. همۀ این ها را کم و بیش 

توانستیم چهارصندوق را  اما فقط  کار کردم، 
شده  آماده  کاماًل  نکبت  و  ترس  کنیم.  اجرا 
و  کنگو  در  فصلی  و  دست ها  به  چوب  بود، 
کوراوغلو را تقریباً در مراحل نهایی بناچار کنار 
گذاشتیم، خانۀ بارانی را باز هم نشد که اجرا 
کنیم و بعد برای چند سال در محاق فرو رفتم.

ضیغمی در آن سال ها فقط یک بار توانست 
بازی کند که  در کار »مرگ فروشندۀ« میلر 
قدس کار کرد و بعد از آن گرچه همیشه پای 
ثابت همۀ جلسات و تمرین ها بود، فرصت کار 
بود  شده  بیمار  کم  کم  نداد.  دست  مناسبی 
و  بود  نگران  زیادی  پرشورش  مهربان  قلب  و 

جوش و خروش داشت.
شمال  به  باریک  »راه  اجرای  در  بار  یک 
دور« در سال ۱3۷۵ خواستیم از او به ترتیبی 
از  بزرگوارتر  که  می دانستیم  کنیم.  تجلیل 
همان  دلیل  به  البته  و  بپذیرد  که  است  آن 
بود.  شده  هم  عجیب تر  که  عجیبش  اخالق 
و دستۀ  فراهم کردند  برایش  بچه ها هدیه ای 
غافلگیرش کردم  نمایش  از شروع  قبل  گلی. 
او  از  او و سپاس  و چند دقیقه ای در معرفی 
صحبت کردم. ناچار رو به جمعیت ایستاد و 
شروع  جمله  این  با  زد.  دقیقه ای حرف  چند 
کرد: »نمی دانم آیا آقای فالنی می داند که قلب 
من تحمل این همه هیجان را ندارد ...« و من 
تا این حدش را نمی دانستم. نمایش را هر شب 
بود  این  بود.  بود، تمرین ها را هم دیده  دیده 
شروع  کار  که  مختصری  از صحبت  پس  که 
گذاشته  را  هدیه ها  و  گل ها  زد.  غیبش  شد، 
را،  راه  تمام  که  ندارم  تردید  بود.  رفته  و  بود 
هیجان زده، از تاالر اجرا که در محلۀ سلسبیل 
بود تا خانه رفته بود و اشک ریخته بود. چه 
گلی،  را،  او  چقدر  احساسی!  چه  و  مناعتی! 

خواهر عزیر و مهربانم را دوست داشتم!
فرشته اش  که  گلی  »به  نمایشنامۀ 
سال  در  را  خودم  نوشته های  از  می بایست« 
۱3۷۹ کار کردم. طبق معمول خانم ضیغمی 
نقشی  کردم  فکر  می آمد.  تمرین ها  همۀ  سر 
بگیرد. نقش مناسبی نبود. با هم توافق کردیم 
که نقش یکی از مردم شهر را بگیرد. خودش 
آن را در تمرین پرورد و در آورد. چند جمله 
از توی سالن  نبود.  بیشتر  و یکی دو حرکت 
بود.  صحنه  در  دقیقه  ده  حداکثر  و  می آمد 
چای،  همه  برای  می-کرد!  کار  شوقی  چه  با 
و  می کرد  درست  ساندویج  گاهی  و  شیرینی 
می آورد. هر چه قسمش می دادیم، به خرجش 
نمی رفت و دست از سلیقۀ خود برنمی داشت. 
چه می گویم؟ مهربانی و بزرگواری که سلیقه 

نیست.
ظهر  نزدیک  که  گذاشتیم  قرار  اجرا  روز 
لباس کار کنیم.  نور و  با صحنه و  مختصری 
با فالسک چای و ظرف  آمد و طبق معمول 
شیرینی اش و کار که تمام شد رفت. عصر دم 
اجرا خبر دادند که خانم ضیغمی هنوز نیامده 
روی  به  ولی  داشتم،  نقش  هم  خودم  است. 
خودم نیاوردم. کار شروع شد و او نیامد. سر 
ترتیبی هم  به  را روی صحنه  او  و ته صحنۀ 
آوردم. کار لطمۀ چندانی نخورد. قبل از اجرا 
کسی را به در خانه اش فرستادیم، خبری از او 

نبود. بعد از اجرا همگی با هم رفتیم، هیچ کس 
از او خبر نداشت. تمام روز بعد نگران بودیم و 
به هر جا که می شد، سر زدیم، خبری نبود. 
آمد  یکی  اجرا  دم  داشتیم.  اجرا  دوباره  عصر 
در  دیشب  و  کرده  تصادف  که  داد  خبر  و 
اول  روز  همان  را  پیکش  او  بوده.  بیمارستان 
نبود،  تئاتری  چون  طرف  اما  بود،  فرستاده 
بی  دوباره  بود.  نگرفته  را خیلی جدی  قضیه 
حضور او اجرا کردیم. چون اسم او در بروشور 
بود و خیلی ها سراغش را می گرفتند، این بار 
قبل از اجرا توضیح دادم که او بر اثر تصادف 
قادر به حضور بر صحنه نیست. بعضی ها باور 
یکی  روزنامه ها  از  یکی  توی  دیدم  نکردند. 

تلویحاً در قضیه تشکیک کرده بود.
ناراحت  از این ماجرا  بعداً خودش این قدر 
روز  آن  که  کرد  تعریف  نداشت.  حد  که  بود 
بعد از تمرین توی کوچه با اتومبیلی تصادف 
مختصری کرده بود و دچار ضرب دیدگی شده 
بود و او را به بیمارستان برده بودند و قادر به 
حرکت نبوده. خبر هم داده بود که گفتم به ما 
نرسید. نشد. خیلی دلم می خواست که یک بار 
دیگر روی صحنه بیاید و خودش هم چه ذوقی 

داشت برای این کار.
هنرپیشۀ  ما،  شهر  تئاتر  هنرمند  بانوی 
پلیکان  ما،  مهربان  پرستار  ما،  تنهای  ترک 
هنرکدۀ  هنرجوی  ما،  زیبای  سفیدپوش 
آناهیتای اسکویی ها اکنون بیمارتر از همیشه 
است و بچه های تئاتر ما همه نگران او هستند. 
ناراحت  بشدت  ثانی که صحبت می کردم،  با 
و نگران بود. بچه های انجمن هم همین طور. 
سلطانی زاده می گفت بارها خواسته ایم برایش 
دوستش  همه  بداند  تا  بگیریم  بزرگداشت 
داریم، قبول نکرده است. نمی کند. او در طول 
این چهل سالی که در این شهر زندگی کرده، 
بوده  بی اعتنا  و  سرافراز  سروی  چون  همواره 
است. هرگز هیچ کمکی از هیچ کس نپذیرفته. 
با همان وضعیت بازنشستگی خودش و تنهایی 
بزنید گوشی  تلفن  که  او  به  خودش ساخته. 
برای  که  احتیاط  این  قید  به  نمی دارد،  بر  را 
شما خرج درست نکند. بعد نگاه می کند )اگر 
حوصله داشته باشد( و خودش اگر شناخت، به 
شما زنگ می زند. یکی دو تا از دخترهای تئاتر 
بزنند،  سر  او  به  روز  هر  که  داوطلب شده اند 
که آن ها هم همیشه موفق نمی شوند. همچون 
راهبی تارِک همۀ آسایش های دنیا، با وجودی 
دردمند و با خدای خود تنهاست و دل همۀ 

ما با اوست.
چند روز پیش زنگ زد، همچون همیشه 
گرم، مهربان، پر از حرف و پر از شوق زندگی 
هم  دیگران  بگذار  که  کردم  التماس  بود. 
هر  من  خندید.  دهند،  انجام  را  وظایفشان 
را  او زنگ می زنم. می دانم که گوشی  به  روز 
حوصله  گاهی  که  امیدوارم  ولی  برنمی دارد 

کند، شماره را نگاه کند و خودش زنگ بزند.
و  مهر  و  عطوفت  از  سرشار  زندگی  یاد 

تنهایی و سختی و پرهیزگاری او را گرامی 
او را که  یاد بازی های درخشان  می داریم. 
می داد،  را  استانیسالوسکی  تعلیمات  بوی 
گرامی می داریم. برای سالمتی او دعا می کنیم 
به  همچنان  هرگز  که  می خواهیم  خدا  از  و 
به  همیشه  و  بپاید  و  نشود  محتاج  هیچ کس 
برایمان چای و  بزند و  به ما سری  پای خود 
شیرینی بیاورد و از پرگویی های شیرینش به 
تنگمان بیاورد. چشم-غره برود، تذکر بدهد و 
همین که احساس کرد که برای یک زن تنها 

دیگر دیر است، خداحافظی نکرده برود!
عکس: زهرا )گلی( ضیغمی و یداهلل 
آقاعباسی در نمایش شب، نوشتۀ امین فقیری 
کار یداهلل آقاعباسی، 1354، کرمان، تاالر 
رستاخیز

تحقیقات  مرکز  رئیس  جامعه:  گروه 
شهید  علوم پزشکی  دانشگاه  ویروس شناسی 
بهشتی گفت: »ویروس المبدا در حال حاضر 
در کشورهایی اعم از هندوستان، ترکیه و قطر 
وجود دارد و ممکن است در کشورهای دیگری 
هم که با آن ها ارتباطات داریم، باشد و احتمال 

ورود آن به ایران وجود دارد«.
درباره ی  هنوز  اینکه  بیان  با  ناجی  دکتر 
خصوصیات المبدا و اینکه خطرناک تر از دلتا 
افزود:  نداریم،  دقیقی  اطالعات  خیر،  یا  باشد 
از ویروس  با گونه ای  به نظر می رسد که  »اما 
مواجهیم که هم احتمال انتقال باالتری دارد و 
هم شکست واکسن و گریز از سیستم ایمنی در 

آن بیش تر است«.
علیرضا  دکتر  سراسری،  ایسنا  گزارش  به 
ناجی، هفتم شهریورماه درباره ی جهش المبدا، 
توضیح داد: »المبدا، واریانتی است که اولین بار 
در آگوست سال ۲۰۲۰ در پرو شناسایی شد 
این  از ۴۰ کشور  بیش  تاکنون  زمان  آن  از  و 
به  هم  مطمئنا  و  کردند  شناسایی  را  واریانت 
نظر می رسد که بیش از این ها باشد. زیرا تنها 
تعدادی از کشورها پایش ژنتیکی انجام می دهند 
از  بیش تری  تعداد  در  المبدا  است  ممکن  و 
کشورها وارد شده باشد. به هر حال در پرو با 
آمدن المبدا، تعداد مرگ ومیر بسیار باال بود و در 
آن زمان بیش از ۷۰ درصد از موارد ابتال مربوط 
به المبدا بود که مرگ ومیر باالیی را هم تجربه 
کرد. البته این میزان مرگ ومیر فقط به دلیل 
جهش المبدا نبود، به هر حال پرو کشوری است 
که ساختارهای بهداشتی ضعیف و آی سی یوی 
بسیار  هم  تست هایشان  تعداد  و  دارد  پایینی 
به همین  دارد،  تراکم جمعیت  و  است  پایین 

دالیل مرگ ومیر در آن باالتر بود«.
زنگ خطر کرونایی برای کودکان

صورت  این  به  المبدا  »واریانت  افزود:  وی 
نقطه ای  صورت  به  موتاسیون  هفت  که  است 

در ناحیه اسپایک ویروس ایجاد شده که چند 
موتاسیون آن هم باعث اتصال بهتر ویروس شده 
و در نتیجه تکثیر باالتر می شوند و در عین حال 
نسبت به سیستم ایمنی گریز باالیی را دارد. 
گزارشات هم نشان داده می تواند در کودکان 
البته  بیماری بیش تر و شدیدتری ایجاد کند. 
این  در  باید  ما  زیرا  نیست.  نهایی  تصویر  این 
زمینه در کشورهایی که المبدا را گزارش کردند، 
تصویرسازی مناسب حاصل از اطالعات بالینی 
آزمایشگاهی انجام دهیم تا ببینیم که بیماری 

شدیدتری می دهد یا خیر«.
المبدا واکسن گریز است؟

ناجی درباره گریز واریانت المبدا از واکسن، 
گفت: »مطالعاتی که در این زمینه انجام شده، 
نشان داده که کاهش کفایت واکسن را در این 
واریانت می بینیم. به عنوان مثال درباره مدرنا 
و فایزر کار شده و دیده اند که دو تا سه برابر 
کاهش اثربخشی این واکسن ها را در برابر المبدا 
داریم. به هر صورت می توان گفت که با واریانتی 
مواجهیم که هم احتمال انتقال باالتری دارد و 
هم شکست واکسن و گریز از سیستم ایمنی در 

آن بیش تر است«.
ایران  به  المبدا  احتمالی  ورود  درباره  وی 
نیز اظهار کرد: »به هر حال جلو واریانت را با 

توجه به شرایطی که ما داریم، نمی توان گرفت. 
از آنجایی که این واریانت در کشورهایی اعم از 
هندوستان، ترکیه و قطر وجود دارد و ممکن 
با  ارتباطات  که  هم  دیگری  جاهای  در  است 
آن ها داریم، باشد و احتمال ورود آن به ایران 
وجود دارد، اما اینکه پیک ششمی را با المبدا 
داشته باشیم، نمی دانم بر چه اساسی پیش بینی 

کرده اند«.
درباره  هنوز  »ما  کرد:  تاکید  ناجی 
خصوصیات المبدا و اینکه خطرناک تر از دلتا 
باشد یا خیر، اطالعات دقیقی نداریم. گزارشاتی 
هم که طی مدت های اخیر منتشر شده، نشان 
دهنده این است که دلتا همچنان پیشتاز است 
و بیش از المبدا اثرگذاری دارد. در هر صورت 
باید صبر کنیم تا اطالعات بیش تری از المبدا 
به دست آید و ببینیم که ویروس در هر منطقه 
جغرافیایی چه رفتاری از خود نشان می دهد. 
نباید زود از آن بترسیم یا اینکه آن را دست کم 
بگیریم، بلکه باید صبر کنیم تا اطالعات الزم از 
آن به دست آید و بتوانیم دقیق صحبت کنیم. 
البته به طور کلی می توان گفت که با توجه به 
تغییرات ژنتیکی که داشته، واریانت بسیار جدی 

و هشداردهنده است و باید مراقبت آن بود«.
گروه  برای  المبدا  بیشتر  خطر  درباره  وی 

»این  داد:  توضیح  سال،   ۲۰ تا   ۱۰ سنی 
اما  است،  شده  دیده  که  است  مشاهداتی 
تصویرسازی مناسب و اینکه واقعا به این نتیجه 
برسیم، نیازمند مطالعه بیش تر و ادغام اطالعات 
بالینی و اطالعات آزمایشگاهی دارد تا بتوانیم به 
نتیجه قطعی برسیم. گزارش های اولیه بر این 
بوده که در گروه سنی پایین تر تاثیر بیش تری 

دارد  و مرگ و میر باالتری دارد«.
چگونه از ورود المبدا به کشور 

جلوگیری کنیم؟
ناجی درباره راهکارهای پیشگیری از ورود 
المبدا به کشور، گفت: »درباره کووید یک قانون 
چهارم  و  سوم  پیک  در  ما  دارد.  وجود  کلی 
نتوانستیم از ورود واریانت ها هم از عراق و هم 
از سایر کشورهای  اطراف جلوگیری کنیم. در 
پیک پنجم هم نتوانستیم از ورود دلتا جلوگیری 
کنیم. مهم این است که ما باید کنترل مناسبی 
از ورود مسافران چه به صورت هوایی، چه به 
صورت زمینی و دریایی داشته باشیم. در عین 
حال اقدامات الزم را در کاهش گردش ویروس 
در  »همچنان  داد:  ادامه  وی  دهیم«.  انجام 
کشورمان مدت زیادی است یعنی از اسفند سال 
قبل تاکنون، گردش ویروس در کشور همچنان 
باال وجود دارد و متاسفانه بعد هم  به صورت 
دلتا آمد و می بینیم که چقدر گسترده کشور 
و  بستری ها  مبتالیان،  تعداد  و  درنوردیده  را 
بیماران نیازمند آی سی یو زیاد شده و همچنین 
تعداد زیادی از هموطنان هر روز دارند، فوت 
می کنند. باید اقدامات غیردرمانی بسیار شدیدی 
داشت. مرزها و مسافرت ها را کنترل کرد، باید 
به سرعت با قوانین درست و اجرای درست آن 
گردش ویروس را کاهش داد و در عین حال 
باید بتوانیم با تست های زیاد اکثر موارد بیماری 
و افراد در تماس با بیماری را شناسایی کنیم. 
واریانت ها  تمام  برای  که  است  اصولی  این ها 

صدق می کند و باید انجام شود«. 
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اسما پورزنگی آبادی 

خبریادداشت

چالش انتخاب و راه دشوار پیش روی شعرباف 
شهرداری کرمان وارد دوره ی جدید مدیریتی می شود

یادداشت دکتر یداهلل آقاعباسی به مناسبت درگذشت زهرا)گلی( ضیغمی بازیگر پیشکسوت تئاتر کرمان

هشدار رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه شهید بهشتی: 

سعید 
َشعرباف تبریزی که به گفته ی خودش، 
نتایج  شدن  معلوم  از  بعد  بالفاصله 
انتخابات شورای ششم شهر، دست به کار 
کرمان  شهرداری  برای  برنامه نویسی 
 ۴۰ تولد  دیگر،  هفته ی  سه  بوده،  شده 
در  باید  مشهد،  به جای  را  سالگی اش 
روز  او،  که  چرا  بگیرد  جشن  کرمان 
اکثریت  رای  با  شنبه ششم شهریورماه، 
پرمسئله ی  شهر  کلیددار  شورا،  اعضای 

کرمان شد.
 شعرباف تبریزی که با حضور فعالش 
اینستاگرامی طی  زنده ی  برنامه های  در 
لقب  کار  شروع  همین  اخیر،  هفته های 
»سخنور توانا« را از سوی برخی ناظران 
کرمانی دریافت کرده، نخستین شهرداِر 
»حداقل  با  که  است  اخیر  دهه ی  یک 
رای قانونی« بر این مسند نشسته است 
هست؛  هم  شهردار  جوان ترین  البته،  و 
او ۲۶ شهریورماه سال ۱3۶۰ در مشهد 

به دنیا آمده و پدر دو فرزند است.
مدرک  کرمان،  جدید  شهردار 
در  و  دارد  هوش مصنوعی«  »دکترای 
رشته ی  از  ارشد،  کارشناسی  مقطع 
شهری«  امور  گرایش  »مدیریت، 
فارغ التحصیل شده، و اولین بار است که 

شهردار می شود.
از  پیش  که  مسئولیتی  آخرین 
مدیرعاملی  داشته،  کرمان  شهرداری 
»ثامن«  مسکن سازان  و  عمران  شرکت 
بوده که متولی بازسازی بافت فرسوده ی 

اطراف حرم رضوی است.
که  جدید  شهردار  رزومه  ی  در 
هم  اجتماعی  فعال  و  دانشگاه  استادیار 
هست، فعالیت های رسانه ای نیز به چشم 
تا  از سال ۹3  اینکه  از جمله  می خورد. 
و  شهرآرا  روزنامه ی  سردبیر  مشاور   ۹۵
سردبیر  مشاور  نیز   ۹۸ تا   ۹۷ سال  از 
در  البته  او  است.  بوده  قدس  روزنامه ی 
جدیدش  مسئولیت  از  روز  نخستین 
مصاحبه ی  درخواست  به  کرمان،  در 
روی  فردای کرمان  جمله  از  رسانه هایی 
موکول  را  مصاحبه  و  نداد  نشان  خوش 
به ارسال سواالت در واتس اپ و دریافت 

پاسخ ها از واتس اپ کرد! 
در همین حال، عالوه بر فعالیت های 
طیف  شعرباف  رزومه ی  رسانه ای، 
فعالیت ها  دیگر  از  متنوعی  و  گسترده 
مسئولیت های  می گیرد؛  بر  در  نیز  را 
و  توسعه  »معاونت  جمله  از  دانشگاهی 
رضا  امام  بین المللی  دانشگاه  پشتیبانی 
مدیریت   ،۹۷ تا   ۹۵ سال های  در  )ع( 
این  پزشکی  مهندسی  و  برق  گروه 
فرهنگی«  شورای  عضویت  و  دانشگاه 
در کارنامه اش هست، »مسئولیت بسیج، 
بسیج  سیاسی  واحد  و  فرهنگی  واحد 
دانشگاه  مهندسی  دانشکده  دانشجویی 
فردوسی مشهد« را نیز در سال های ۷۹ 
تا ۸۴ عهده دار بوده، در برخی از طرح ها 
مشاور  نیز  مشهد  شهری  پروژه های  و 

بوده است. 
سال  خردادماه  در  همچنین،  او 
مجلس  انتخابات  کاندیدای  گذشته، 
بیش  که  بوده  مشهد  شهر  در  دوازدهم 
در  است.  کرده  کسب  رای  هزار   ۸۸ از 
انتخابات شورای پنجم در خرداد ۹۶ هم 

توانسته ۲۲ هزار رای اخذ کند. 
مجلس  به  ورود  از  اگرچه  شعرباف 
و شورا بازمانده است اما اکنون با شعار 
»کرمان زیبا، جهان شهر مقاومت و هنر 
شهر  ساله ی  چهار  سرنوشت  ایرانی« 
دست  در  را  کرمان  نفری  هزار   ۷۰۰

گرفته است. 
 انتخاب شعرباف تبریزی در نخستین 
شنبه ی شهریورماه پشت درهای بسته ی 
همین  طی  که  گرفت  صورت  شورایی 
از  بیش تر  بسیار  فعالیت،  کوتاه  مدت 
مسائل و چالش های شهر، از »شفافیت« 
گفته است. این در حالی است که پیش 
آرمان  »راه   به  شورا  سخنگوی  این،  از 
بود: شهردار روز دوشنبه  کرمان« گفته 
علنی شورا  در صحن  و  )۸ شهریورماه( 
عمومی  افکار  حاال  و  می شود  انتخاب 
تناقض  این  شاهد  کار،  اول  همین  که 
به دنبال  بوده اند،  شورا  عمل  و  رفتار  در 
انتخاب  برنامه ی  ناگهانی  تغییر  چرایِی 

شهردار نیز هستند. 
به جز این، تاکنون، تعداد آراء شهردار 
نشده  منتشر  رسمی  به طور  نیز  جدید 
ابهاماتی  و  پرسش ها  نیز،  همین  و 
آورده  پیش  انتخاب  این  درباره ی   را 

است.
که  است  آن  از  حاکی  اما  شنیده ها 
شعرباف تنها با شش رای که حداقل آرا 
نفره ای چون  برای شوراهای ۱۱  قانونی 
کرمان است توانسته این کرسی را از آِن 
که  می دهد  نشان  پیگیری ها  کند.  خود 
اعضای مجرب تر شورا، نام رقیب شهردار 
برگه ی  بر  را  پوراسماعیلی  یعنی  جدید 
در  رسمی  اخبار  تاکنون  نوشته اند.  رای 

این باره منتشر نشده است.
در این شرایط، انتظار می رود شورا در 
شهردار  انتخاب  درباره ی  آتی،  روزهای 
که شعرباف  آنجا  از  و  کند  شفاف سازی 
شهر  متخصصان  و  مردم  عموم  برای 
غریبه است، ضرورت دارد موافقان او در 
شورا، برای معرفی شهردار و توانایی هایی 
سخن  مردم،  با  شناخته اند،  او  در  که 

بگویند. 
این  از  پیش  شورا  که  آن طور 
با  شعرباف تبریزی  داده،  گزارش 

به  رقیب،   ۱۲۵ گذاشتن  سر  پشت 
است.  رسیده  کرمان  شهرداری  کرسی 
محسن  آنان،  جدی ترین  که  رقبایی 
بود.  شهرداری  سرپرست  پوراسماعیلی 
شورا  سخنگوی  کمساری،  گفته ی  به 
به  پوراسماعیلی  آقای  آرای  »تعداد 
آرای شعرباف نزدیک بوده است«. اینکه 
و  قاری قرآن  امینی،  آقایان  سرنوشت 
شهرداری  کاندیداهای  دیگر  ساالری 
که در صحن علنی شورا برنامه  نیز ارائه 
روز  انتخابات  به  چرا  و  شد  چه  کردند 
ابهاماتی  دیگر  از جمله  نرسیدند،  شنبه 
است که برای رفع آن، شورا باید به افکار 

عمومی توضیح بدهد.
شعرباف،  آمدِن  با  روی،  هر  به 
چنانچه وزارت کشور رزومه ی او را برای 
شهرداری کرمان تایید کند؛ کرمان قرار 
است دوران جدیدی از مدیریت را تجربه 
می کند. شهری که شعرباف آن را »شهر 
هوای  و  آب  با  شهری  کار،  و  کوشش 
مس،  پته،  فرش،  سرو،  شهر  معتدل، 
جهانی،  تاریخی  شهر  قاووت،  و  زیره 
ایرانی،  معماری  شهر  موزه ها،  شهر 
شهید  شهر  شهادت،  و  مقاومت  شهر 
باهنر؛ شهر لشکر خط شکن ۴۱ ثاراهلل، 
از  تلخ  خاطرات  شهر  حماسه،  شهر 
پادشاهان جبار، شهر بزرگان علم و هنر 
و ریاضیات، شهر جوان خیز، شهر دارای 
تنوع اقلیمی کم نظیر، شهری با مردمان 
و  می داند  کریمانه«  خلق  از  برخوردار 
و  جنوب شرق  به  خدمت رسان  »شهر 
شرق، شهر میرزا رضای کرمانی، طاهره 
مرادی کرمانی،  هوشنگ  صفارزاده، 
شهر  کرمانی،  خواجوی  خالقی،  روح اهلل 

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی«. 
برای  برنامه اش  کرده  اعالم  او 
و  است  تحول«  »برنامه ی  شهرداری 
شفافیت  جمله:  از  ده گانه  راهبردهایی 
مردم  آوردن  میدان  به  حداکثری، 
محلی  تشکل های  و  نخبگان  بدنه  و 
از  بهره برداری  و  اجرا  طراحی،  در 
و  سرمایه گذاری  شهری،  پروژه های 
شهرداری،  درآمدهای  میزان  افزایش 
شهری  فعالیت های  تمامی  اولویت بندی 
شهر  یک  رقابتی  مزیت های  حول 
مناطق  به  دادن  اولویت  اسالمی،  ایرانی 
مستضعف نشین در توزیع و بهره برداری 
اداری  تحول  امکانات،  و  فرصت ها  از 
شهرداری ها  ساختارهای  انسانی  و 
توسعه  مدل  به  دادن  محوریت  و 

محله محور را نیز معین کرده است.
بر  داده،  وعده  که  آن طور  شعرباف، 
صندلی شهرداری که بنشیند، می خواهد 
را  شهرداری   ۱۴۰۰ سال  بودجه ی 
بازطراحی  قصد  همچنین،  کند،  اصالح 
و اصالحات احتمالی برخی از پروژ ه های 
نظام  دارد. طراحی  نیز  را  اجرا  در حال 
برای  شفاف  و  تخصص محور  انتصابات 
مدیریت های کلیدی شهرداری کرمان با 
محوریت نیروهای بومی و جمع بندی و 
نهایی سازی برنامه ی عملیاتی چهار ساله 
برای  او  برنامه های  دیگر  از  نیز  کرمان 

نیمه ی دوم امسال است.
برای سه سال بعد، قصد دارد اقداماتی 
انجام دهد از جمله اینکه حداکثر هر دو 
بازنگری  پروانه  صدور  عوارض  در  سال 
کند، ممیزی امالک را انجام دهد، طرح 
شهری،  بزرگ  پروژه های  جشنواره ی 
برنامه جامع اولویت های سرمایه گذاری و 
سند اقدام چهارساله بازآفرینی بافت های 
غیر  سکونت گاه های  و  مرکزی  فرسوده 
کند، همچنین،  دنبال  را  کرمان  رسمی 

کمربند سبز را تکمیل کند. 
او در برنامه ای که به شورا ارائه کرده، 
نیز  را  شهری  پروژه های  از  تعدادی 
اولویت هایی برای تعیین تکلیف  به عنوان 

برکشیده است از جمله: 
کرمان  شهدای  گلزار  جامع  طرح 
شهر  فاضالب  پروژه ی  جبلیه،  گنبد  تا 
و تصفیه خانه جدید شهر، محور  کرمان 
ساماندهی  سلیمانی،  شهید  سردار 
دور  رینگ  تکمیل  شهر،  ورودی های 
شهر و پروژه ی میدان ارگ و آرامستان 
جدید، همچنین، مطالعات اجرای تراموا 
میان مدت  برنامه ی  تصحیح  شهر،  در 
چهار ساله ی شهر و شهرداری و بازنگری 

طرح تفصیلی و طرح جامع.
و  بام  هتل  پرحاشیه ی  پروژه های 
تله کابین شهر کرمان نیز جزو فهرستی 
آن  دارد  قصد  جدید  شهردار  که  است 
از  را تعیین تکلیف کند. کسی که پیش 
این، در کانال تلگرامی اش، این پروژه را 
نکوهیده و از آن با عنوان »کوه خواری« 

یاد کرده است. 
در همین حال، شعرباف تبریزی، پیش 
از اینکه شهردار بشود، در مصاحبه ای با 
شدن  تبدیل  »تا  که:  گفته  »جوان نو« 
این برنامه به سند اقدام عملیاتی حداقل 

شش ماه زمان نیاز است«.
شهردار  استقرار  منتظر  باید  حاال 
ماند.  او  برنامه های  اجرای  و  جدید 
پیش رو  دشواری  راه   شعرباف 

دارد. 

ویروس »المبدا« در همسایگی ایران است


