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نقدی بر حذف نام کتاب باستانیپاریزی از المان کتاب در نجفشهر

روایتِ غریبنوازی و خودگدازی
 ابوذر خواجویینسب
«تصورم هم این است که هیچ کدام
ازاین وزیران و رییسانی که آمدهاند و رفتهاند،
میآیند و میروند و به قول فروغی به کسی
کاری ندارند .یعنی حریف بازنشسته کردن
امثال مخلص نبودهاند .عقیدهام ایناست
که بازنشستگی من بهدست کسی خواهد
بود که از یک روستای دورافتاده کرمان
برخیزد و وزیرعلوم یا رییسدانشگاه شود
و آن وقت به دلیل اینکه مرحوم امیرنظام
گروسی درمجلس روضه کرمانیان درحضور
جمع گفته بود :کرمانیها «خود بد غریب
نواز!»ند و باز به دلیل اینکه من همه جا
نوشتهام که «نباشد سمیناری یا انجمنی که
من در آن شرکت کنم و در آنجا به تقریبی
یا به تحقیقی یاد کرمان به میان نیاید» آری
در چنین حال و احوالی او در سایه شمشیر
امام حکم بازنشستگی زودرس را کف دست
مخلص بگذارد .البته ندای دل خودم را
نیز خطاب به خودم هر روز میشنوم که
میگوید :توای باستانی پاریزی،ای «هاون



سنگی دانشگاهی» تو خود هم اگر زیرک و
عاقل باشی ،به این مشت استخوان پوسیده
هشتاد ساله :گو میخ مزن که خیمه میباید
کند /گو رخت منه که بار میباید بست».
بخش کوچکی از گفتهها و
اینها
ِ
ندگی استاد «باستانیپاریزی»
ز
های
ناگفته
ِ
فصل
از
و
خودش
روایت
ه
ب
بود.
ِ
بازنشستگی .استاد را چه شده بود که فکر
میکرد ،نامهی بازنشستگیاش بهدست
اهل
کسی امضاء میشود که مثل ِ
خود اوِ ،
روستایی دورافتاد ه از کرمان خواهد بود .او
هنرمندی تمام به پاریز
که درهرنوشتهای با
ِ
و سیرجان و کرمان ،گریزی میزد ،چگونه
باور داشت که هموالیتیهایش« ،خود بد
اهل
و غریبنواز» هستند؟
باستانیپاریزی ِ
ِ
گالیه نبود .حتی اگر میخواست زبان به
گالیه بگشاید باز هم طنز را چاشنیاش
میکرد .به قول مرادی کرمانی او «تاریخ
تلخ و غمبار» ایران را «شیرین» کرده بود.
تلخی
سخن تاریخ را چه به
اوی شیرین
ِ
ِ
پس ر ِ
گفتار .آرزویی هم نداشت .جز اینکه یک

روز از در شرقی دانشگاه تهران ،از خیابان
وصال وارد پردیس دانشگاه شود و بعد برای
همیشه از در غربی آن در خیابان امیرآباد
خارج شود .همین و دیگر هیچ.
باستانیپاریزی عاشقانهزیست و عاشقانه
مرد .در زمانهای که زندگی میکرد ،بینیاز
از تجلیل بود و روزی هم که رفت ،بینیاز
از مرثیه و مویه! او سرشار از تواضع و
فروتنی بودُ .پر بود و بیادعا .گویی تنها طنز
و شوخطبعی برایش جدی مینمود .جایی
مینویسد« :روزی یکی ازدختران دانشجویم
در سر کالس برای نخستین بار گفتار و
هیکل مرا دیده بود ،آهسته به همکالسی
خود گفته بود باستانیپاریزی همین است؟
و جواب شنیده بود آری و او اضافه کرده
بود :ب ه نظر من کتبیاش خیلی بهتر از
شفاهی اوست! و طرف هم توضیح داده
کاریکاتور
ن که خودش هم
بود :همچنا 
ِ
عکسش است!»
اینها را نوشتم تا بگویم باستانی با
سر جنگ نداشت .حاال که
بنیبشری
ِ

ک نکردیم که
در 
یکی از بزرگترین
علمی
چهرههای
ِ
ایران در چند
دههی گذشته،
هموالیتی ما و
ِ
زادهی همین
پاریز خودمان
ِ
الاقل
است،
انصاف
کمی
داشته باشیم و
«باستانیستیزی»
را کنار بگذاریم.
سال
یک
پیش و در
المان کتاب بعد از حذف کتاب باستانی پاریزی
میادین
یکی از
ِ
کتاب تاریخکرمان ،نوشتهی
و
کتاب»
ن
ما
ل
ا
«
یک
به
چشمم
شهر،
نجف
ِِ
ِ
افتاد ،که بهتازگی نصب شده بود .محمدابراهیمباستانیپاریزی.
کنار همان میدان
این ِا ِلمان ،نمایی بود از چهارکتاب.
چند ماه بعد که از ِ
کمال شگفتی ،متوجه شدم
در
کردم
عبور
کتاب مقدس قرآنکریم ،نهجالبالغه،
ِ
ِ
کتاب
به
مربوط
نمای
شهر،
ف
نج
شهرداری
مجموعهی اشعار دکتر طاهرهصفارزاده
ِ

مدت قرنطینه خانگی در مبتالیان کرونا چند روز است؟

 پاسارگاد
متخصصبیماریهایعفونیبیمارستانلقمانحکیمبا
بیاناینکههیچدارویمعجزهآساییبااثربخشیخارقالعاده
برای درمان کرونا وجود ندارد ،عدم پایبیندی به اصول
بهداشتی و حفاظتی را مهمترین مانع در کنترل اپیدمی
کرونابرشمرد.
به گزارش ایسنا ،دکتر ایالد علوی درزی با اشاره به
وضعیتبحرانیشیوع کرونادرایرانوروندتصاعدیمیزان
بیماران بدحال و آمار فوتیها ،استفاده از ماسک را یکی
از راههای اصلی حفاظت در برابر انتقال کرونا ذکر کرد و
گفت :پوشش ماسک میتواند باعث کاهش  ۸۰درصدی
ابتال ،بستری و مرگ شده و یکی ازراههای اصلی قطع زنجیره
انتقال بیماری در تمامی عفونتهای تنفسی استفاده از
ماسک است.

وی با بیان اینکه پروژههای متعددی در کشورهای
مختلف برای ساخت واکسن کرونا در حال انجام است،
گفت :هنوز شواهدی دال بر اثر بخشی این واکسنها
وجودندارد و تا زمانی که واکسن به صورت جامع در
دسترس عموم مردم قرار گرفته و اثربخشی داشته
باشد ،هنوز راه طوالنی در پیش داریم .بدیهی است تولید
واکسن روندی را باید طی کند و این که دربرخی کشورها
واکسیناسیون کرونا شروع شده در واقع قسمتی از یک
فازتحقیقاتی است که ان شاءاهلل نتایج نویدبخشی داشته
باشد.
 هیچ داروی معجزه آسایی برای درمان کرونا
وجودندارد
وی درخصوص داروهایی که برای درمان کرونا استفاده

میشود ،گفت :هیچ داروی معجزه آسایی که اثربخشی
خارق العاده داشته ،بتواند همه بیماران کرونایی را ازمرگ
نجات داده و ازشدت یافتن موارد خفیف بیماری جلوگیری
کند ،هنوزوجود ندارد.
به گفته دکتر علوی ،شواهد حاصل از مطالعات
متعدد در مورد استفاده از داروهای مختلف(رمدسیویر،
هیدروکسی کلروکین و  )...برای درمان بیماران کرونایی
حاکی از آن است که این داروها عمال اثر بخشی چندانی
در درمان نداشته و هیچ اثر معجزه آسایی از این داروها
مشاهدهنشده است.
 افرادبیماریخودرا انکارنکنند
این متخصص عفونی با بیان این که درشرایط فعلی
هربیماری که دارای عالیم تنفسی است مشکوک به کرونا
فرض میشود ،افزود :گرچه ممکن است تعدادی از این

افراد واقعا مبتال به کرونا نباشند اما قرنطینه شدن آنان برای
قطعزنجیره انتقالبیماری الزم است.
به گفته وی ،اگر فردی دارای عالیم تنفسی و
سیستمیک مثل بدن درد ،تب ،سردرد و عالیم گوارشی
به ویژه دو عالمت همزمان باشد حتما باید به عنوان کرونا
قلمداد شود .زیرا با توجه به احتمال باالی انتقال بیماری در
روزهای اولیه ابتال،بسیاراهمیتدارد کهباشناساییزودتر
مبتالیان و قرنطینه و منفکسازی آنان از جامعه ،زنجیره
انتقال کروناراقطع کنیم.
عضو هیئتعلمی دانشگاه ضمن اظهارتاسف نسبت
به مراجعه دیرهنگام بیماران به مراکز درمانی ،گفت:
متاسفانه این افراد در این مدت بسیاری از نزدیکان،
اطرافیان و همکاران خود را مبتال کردهاند ،لذا این موضوع
در کنترل طغیان و اپیدمی بسیار مهم است که افراد در

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
خرید یک دستگاه غلطک چرخ الستیکی چرخ پهن (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر :خرید یک دستگاه غلطک
چـرخ السـتیکی چـرخ پهـن) بـه شـماره  2099005674000086را از طریـق سـامانه تـدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تا ارائه پیشـنهاد
مناقصهگران (حقوقی) و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به آدرس:
 www.setadiran.irانجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام
در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/08/12میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشـنبه
تاریخ 1399/08/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/09/01
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:00روز یکشنبه تاریخ 1399/09/02
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
خرید یک دستگاه غلطک دو چرخ آهنی (نوبت اول)

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شرح مختصر :خرید یک دستگاه غلطک دو
چرخ آهنی) به شـماره  2099005674000088را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت
برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران (حقوقی) و
بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام
خواهد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافت
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ 1399/08/12میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشـنبه
تاریـخ 1399/08/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00روز شنبه تاریخ1399/09/01
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت 16:30روز یکشنبه تاریخ1399/09/02
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

صورت داشتن عالیم ذکرشده بیماری خود را انکارنکرده
وپیگیریکنند.
 مدت قرنطینه خانگیوابسته به شدت بیماری
است؛  ۱۰تا  ۲۱روز
علوی مدت قرنطینه خانگی بیماران را بسته به شدت
بیماری  ۱۰تا  ۲۱روز ذکر کرد و گفت :در موارد خفیف
تا متوسط بیمار باید  ۱۰روز پس از شروع اولین عالمت
درمنزل قرنطینه باشد .درموارد شدیدی که فرد دربخش
ویژهبستریبودهیا دچاربیماریهاینقص ایمنیمشخصی
است بیمارباید تا سه هفته درقرنطینه بماند و با استراحت،
مصرف مایعات و تغذیه مناسب این دوران را طی کند.
وی رعایت اصول قرنطینگی را در قطع زنجیره انتقال
بسیارمهم برشمرد و گفت :مبتالیان درصورت امکان باید
در جای دیگری جدا از خانواده قرنطینه شوند در غیر این
صورت باید در یک اتاق جداگانه با تهویه مناسب ،درب
بستهو استفاده ازماسکقرنطینهشوند.
 یکباوراشتباهدربینمبتالیان

المان کتاب قبل از حذف کتاب باستانی پاریزی

استادباستانی را حذف کرده است !.البته
که باستانی حذفشدنی نیست و شهرت
و نیکنامیاش ،عالمگیرتر از آن است که
ان
قابل انکار باشد .آنهم بهدست مدیر ِ
ننگ
چند ماه بعد از این اتفاقِ ،
ناالیقی که ِ
این استادیارگروهعفونی،فرستادنفرزند کوچکخود
به منزل سایربستگان را یک باور اشتباه دانست و گفت:
این اقدام باعث گسترش و انتقال بیماری دربین خانوادهها
میشود .زیرا بچه نیز ممکن است مبتال یا ناقل باشد و
بیماری را انتقال دهد .عدم رعایت این مسایل جزیی و
بسیاری ازاین اقدامات که ازسرخیرخواهی انجام میشود
متاسفانهصدمهزیادیبهجامعهواردمیکند.
 اجتناب از خودردمانی و مصرف خودسرانه
داروها
وی با تاکید بر اجتناب افراد از خوددرمانی و مصرف
خودسرانه داروها  ،آنتی بیوتیکها و مکملها ،خاطرنشان
کرد :این موارد عالوه بر این که در درمان کرونا تاثیری
نداشته ممکن است منجر به ایجاد مشکالت گوارشی،
قلبی و عروقی و افزایش احتمال ابتال به سایرعفونتها
درفرد شود.
اینمتخصصعفونیبیمارستانلقمانعدمپایبیندی
به اصول بهداشتی و حفاظتی را به عنوان مهمترین مانع

اختالس و دستدرازی بهبیتالمال را
اقماری سیرجان،
شهر
به
ِ
پیشانی نزدیکترین ِ
ِ
چسباندند! اما این اتفاق هم بماند بهیادگار،
از زمانهای که بیامان تیشه بر ریشهی خود
زدیم!.
درکنترل اپیدمی کرونا ذکرکرد و گفت :متاسفانه بیماران
با شرایط بحرانی به این مرکز مراجعه کرده و حدود ۸۰
درصد آنان دربخش ویژه بستری میشوند و علیرغم تمام
تالشهای کادردرمان تعدادی ازآنها فوت میکنند.
 ضرورت مراجعه به مراکزدرمانیدرصورت بروز
عالیمتهدیدکنندهواختالالتتنفسی
استادیار گروه عفونی با بیان این که بخش عمدهای از
کسانی کهبه کرونامبتالمیشوندنیازیبهمراجعهبهمراکز
درمانی ندارند ،افزود :این افراد دارای عالیم خفیف بیماری
بدون عارضه تهدیدکننده زندگی میشوند که با قرنطینه
خانگی و مصرف مایعات  ،تغذیه مناسب و استراحت،
بیماری آنها برطرف میشود .وی مراجعه به بیمارستان را
درصورت بروز عالیم خطر واختالالت تنفسی ضروری
برشمرد و گفت :افرادی که دچارتنگی نفس ،وقفه تنفسی
و اختالالتتنفسیدرحال استراحتهستندیاسالمندانی
که دچارافت فشار ،عدم تحمل خوراکی و خواب آلودگی
میشوند بایدبهبیمارستانمنتقلشوند.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و عملیات
اجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر آرامستان بهشت رضا (ع) «نوبت اول»

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شرح مختصر :تهیه مصالح و عملیات اجرای
زیرسازی و جدولگذاری معابر آرامستان بهشت رضا (ع)) به شماره  2099005674000087را
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه
تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به
آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل
ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ 1399/08/12میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز پنجشنبه تاریخ
1399/08/22
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00روز یکشنبه تاریخ1399/09/02
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز دوشنبه تاریخ 1399/09/03
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
تهیه مصالح و اجرای کارهای فوالدی سطح شهر سال ( 1399نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و اجرای
کارهای فوالدی سـطح شـهر سـال  )1399به شـماره  2099005674000085را از طریق سامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تـا ارایه
پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به آدرس:
 www.setadiran.irانجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام
در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ 1399/08/12میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز پنجشنبه تاریخ
1399/08/22
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00روز یکشنبه تاریخ1399/09/02
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:30روز دوشنبه تاریخ 1399/09/03
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

