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یادداشتی به قلم استاد 
سید محمدعلی گالبزاده

 به بهانه کوچ ابدی 
حاج محمد صنعتی:

گذار یک پهلوان از »گذرعمر«
                                                                                                                       
منه زنهار دل بر مهلت صد ساله دنیا/که آخر می شود چندان که یک تسبیح گردانی

سرانجام پهلوان محمد صنعتی، چهره نام آشنای صنعت و فرهنگ و ورزش و تولید 
و نیک اندیشی، گذار عمر را به پایان رساند و در مسیر پر فراز و فرود زندگی و 
مارا تن گذر از دشواری های زمانه، به خط آخر رسید و با قرار گرفتن بر سکوی 

افتخار، جام زّرین نیکنامی و ماندگاری را دریافت کرد.
او که شرح خاطرات خود به نام »رهگذر عمر« را به عنوان باقیات صالحات انسانی 
خاّلق و تالشگر بر جای گذاشت، گذر عمر را برای راهیان نوپا ترسیم کرد و 
به آنان یادآور شد که راه و رسم زندگی را جز در خدمت گزاری و مرّوت و 

مردانگی و فرزانگی نباید جستجو کرد.
هنر شادروان صنعتی در این بود که مقوله های مورد نظر خود را می سنجید، با هم 
عجین می کرد و بهم می آمیخت تا بتواند بهره مضاعف ببرد به عنوان مثال او از 
جمله قهرمانان دوچرخه سواری بود که مسافت های چند صد کیلومتری را رکاب 
به قهرمان شدن در رشته دوچرخه  تنها  اما صنعتی  می زد و شگفتی می آفرید، 
سواری نمی اندیشید، بلکه در همان حال به فکر گردش چرخهای تولید و اقتصاد 
با دست دیگر  به فرمان دوچرخه داشت و  نیز بود، به سخنی دیگر، یک دست 
چرخهای تولید و صنعت را به گردش در می آورد و بر گردش سریع تر آن می 
افزود و چنین بود که این قهرمان، از جمله نخستین کسانی است که واحد تولیدی 

او در حاشیه میدان باغ ملی، شهرت داشت و گره گشای مردم کرمان بود.
شادروان محمد صنعتی، پهلوان باستانی کار نیز بود، او بخشی از اوقات خود را 
در زورخانه بسر می برد اما او زور خود را در راه زورگوئی و اجحاف بکار نمی 
گرفت، بلکه می کوشید تا با اخالق پهلوانی از توان خود جهت دفاع از انسان های 
بی پناه بهره ببرد. او در برابر مردم شهرش، کبّاده نمی کشید اگر چه در زورخانه، 
کبّاده وسیله قدرتمند شدنش به شمار می رفت و او پهنای سینه را برای زهر چشم 
گرفتن از مردم دیار خویش نمی خواست بلکه همواره سینه ستبرش وسیله ای برای 
دفاع از دردمندان محسوب می شد. او مشت های آهنین خود را برای یقه گیری 
آدم هائی که حتی به زعم خود یا دیگران اشتباهی داشته اند بکار نمی گرفت بلکه 
می کوشید تا از آن توان و قدرت در گشودن گره از کار گرفتاران بهره ببرد. او 
بازوهای توانای خود را وسیله زور آزمائی با ضعیفان قرار نمی داد بلکه دست ها 
را می گشود و آغوش خود را باز می کرد تا کودکان یتیم و بی پناه در آن آرام 

بگیرند و احساس امنیت کنند.
آن شب که مرحوم صنعتی در یک مراسم گلباران و مجلس خیریه، زمینی به مبلغ 
چند میلیون تومان را هدیه کرد، با خودم گفتم، این بخشش و کرامت، به هزاران 
میلیون تومان مساعدت میراث خواران و ثروتمنداِن ماْل باْد آورده می ارزد ، زیرا 
او، نه از ارث پدر بخشید و نه از رانت های آنچنانی بلکه همه این مبلغ را با آبله 
کف دست، کارگری، کار فرمائی و اندیشه اقتصادی به دست آورده و خاک 
کف بازار را خورده است. به جز این مرحوم صنعتی با همین اندوخته مالی، به 
کمک اهل فرهنگ نیز می شتافت، در بسیاری از موارد شاهد بودم، از نویسندگانی 
که با خون دل اثری تألیف کرده و کتابی به چاپ رسانده و با کسادی بازار روبه 
رو شده بودند، خرید می کرد و آن کتابها را در اختیار نهادهای فرهنگی قرار می 

داد، تا به تقویت بنیه مالی آنها نیز کمک کرده باشد.
آری، این شایستگی هاست که زمینه ماندگاری و جاودانگی انسان ها را فراهم می 
سازد و نامشان را بر سینه تاریخ رقم می زند. اینان در زمان حیات، هر جا ساکن 
شوند بهار آفرینی می کنند و پس از مرگ هر جا آرام بگیرند، بهارستان نیک نامی 
خلق می کنند و چنین است که صحیفه افتخارات و دفتر خوش نامی اینان مورد 
قضاوت و داوری خداوند و خلق خداست، نه ظواهری که با کمال تأسف گاه در 

چشم و ذهن ناآگاهان جلوه می کند.
مرحوم صنعتی، در گوشه گمنامی از خاک کرمان به دنیا آمد و در گوشه دیگری 
از این خاک آرام گرفت و کارنامه روشنی از یک انسان موفق را بر جای گذاشت، 
حاال چه فرقی می کند که شناسنامه بعد از مرگ او چگونه تشکیل شود. اصاًل مگر 
چگونگی دفن و نوع سنگ و زیبائی خط و نگارش پُر آب و تاب آن، آرامش و 

آمرزش می آورد؟ اگر چنین بود، پس چرا گفته اند
خلد آشیان نوشتن بر روی سنگ قبر 

پروانه ورود به باغ بهشت نیست
آقا محمد خان قاجار، در جوار حضرت علی بن ابیطالب و در نجف اشرف دفن 
است و ابوحامد افضل کرمانی تاریخ نگار، طبیب، شاعر، موسیقی شناس و انسان با 
حمیّتی که تمامی عمر خویش را بر سر خدمتگزاری به انسان های دردمند گذراند، 
اصاًل قبری ندارد و معلوم نیست جسم پاکش کجا به خاک سپرده شده، اکنون 
این پرسش پیش آید که کدامیک از آنان آمرزیده و سر افرازند؟ محمد علی شاه 
که میرزا آقا خان کرمانی را سر برید و بعد او را پوست کند، در جوار حضرت ابا 
عبداهلل الحسین دفن است و جسد میرزا آقا خان کرمانی شهید راه اسالم و وطن، 
زیر دیواری ماند که روی او خراب کردند. به یاد دارم در چهلمین روز درگذشت 
شادروان محمد علی بابائی، معلم و شاعر بزرگوار و همکالس و همدرس استاد 
باستانی پاریزی، به اتفاق ایشان بر سر تربت آن مرحوم رفتیم. در تمام مدتی که 
استاد روی صندلی نشسته بود، نگاهش به کوه ها و ارتفاعات اطراف بود، در این 
موقع استاد نگاهی به من کرد و گفت ، جای زیبائی است، حال و هوای خوبی 
دارد. چند بار خواستم بگویم اجازه می دهید بعد از صد و بیست سال، شما را به 
اینجا بیاوریم، اما از آنجا که بارها شاهد بودم استاد در این گونه موارد متلک های 
تندی می گفت ـ مثل آن روز که گفت: هنوز صدای کلندم بلند نشده ـ لذا چیزی 
نگفتم، اما در بین راه که بر می گشتیم این قدر حاشیه رفتم تا باالخره استاد متوجه 
نظر من شد و گفت: اصاًل مگر جسم بعد از مرگ یا حتی در زمان حیات، ارزشی 
دارد که به فکر جا و مکانش باشیم و یا ارزش آدمی را در این راستا جستجو کنیم؟ 
اگر چنین بود، چرا حضرت سعدی می فرمود ».... نه همین لباس زیباست، نشان 
آدمیت« اگر لباس زیبا نشان آدمیت نیست، پس جا و مکان زیبا نیز، نشان بزرگی 
بلند آشیان  این  نمی باشد، آنچه ارزش دارد، زیبائی روح و روان و ارزش های 

است. بعد از مرگ جسم را بگذار و رها کن و روح را دریاب.
و شگفتا که استاد باستانی همه این توصیه ها را درباره خودش اعمال کرد، زیرا 
بهارستان کرمان و حتی مکان  یا  تهران  به جای آرام گرفتن در قطعه هنرمندان 
های مقدس دیگری که همه آنها برایش فراهم بود، معذالک گوشه گمنامی از 
بهشت زهرا را بر گزید که حتی برای یافتن آدرس آن، یک روز باید بگردی و 
وقت بگذاری. چند نفر از صدها نفری که در بهترین مکان ها به خاک سپرده اند 
همچون باستانی و باستانی ها نام و یادشان زنده است و در دلها جای دارند؟ باستانی 
ها به خوبی می دانند که »شرف المکاِن بالمکین« یعنی ارزش هر مکانی، به کسی 
است که در آن مکان قرار دارد، به سخنی دیگر این انسان ها هستند که به میز و 
پست و خانه و خاک و زمین، اعتبار می دهند، نه آنکه آنها به آدمی ارزش ببخشند.

آری صنعتی هم رفت، اما میراث او برای باز ماندگان و دوستدارانش اینست که 
نخستین درس پهلوانی، مردانگی است، نخستین آموزه انسانی، خدمت گزاری به 
نیازمندان و کار آفرینی است و راه  از  برترین عبادت، دستگیری  همنوع است، 

رستگاری، خدا جوئی و توکل و تالش و اعتماد به نفس است.
خـوشـا هـجـرت از اینـجا بـا دلـی پـاک 

که همچون گل نهندت در دل خاک
خوشا آن کس که چون زین ره گذر کرد 

بـه اقــلیـم نـکو کـاران گـذر کـرد
خـوشا بـا عشـق حـق در خـاک رفـتـن 

بــدا پـاک آمـدن نـاپــاک رفــتـن

گزارشی از نشست استاندار کرمان با مسئوالن یک بانک، مدیر امور شعب و دبیر امور هماهنگی بانک های استان
 با حضور مدیرمسئول روزنامه »کرمان امروز« به منظور بررسی گزارشی که در این روزنامه منتشر شده بود:

مردم سنگ اندازی بانک ها را به ما گزارش کنند!

سرویس خبری کرمان امروز
عکس: محمد فتح نجات

روز یکشنبه در اتاق استاندار کرمان اتفاقی کم سابقه 
رخ داد، اتفاقی که شاید در دل ارگان ها و سازمان ها 
اهالی  از  یکی  با حضور  هیچگاه  اما  است،  افتاده  بارها 
در  پیش  چندی  بود.  نشده  مطرح  عیان  چنین  رسانه 
بر  مبنی  شد  منتشر  گزارشی  امروز«  »کرمان  روزنامه 
وام  پرداخت  زمینه  در  کرمانی  بانکهای  برخی  اینکه 
برای  درخواست  از  و  کنند  می  اندازی  سنگ  دولتی 
تعداد ضامن بیش از آنچه مصوب است گرفته تا سخت 
از  بسیاری  کردن مسیر ضامنین موجب می شوند که 
اینگونه  این وام ها بگذرند.  از خیر  نیازمند  کارآفرینان 
می شود که استاندار کرمان حدود یک ماه قبل در جلسه 
ای می گوید که استقبال مردم از این وام ها کم بوده. در 
آن گزارش به آقای استاندار اطالع دادیم که این عدم 
همکاری  کمال  بانکها  و  نبوده  مردم  از سوی  استقبال 
از  کرمان پس  گرای  علم  و  مردمی  استاندار  ندارند.  را 
مدیرمسئول  از  کتبی  صورت  به  گزارش  این  خواندن 
»کرمان امروز« توضیحاتی خواست و پیشنهاد برگزاری 
یک جلسه با حضور دبیر شورای هماهنگی بانک های 
استان، مدیر امور شعب بانک خاطی و مدیر و جمعی از 
کارکنان شعبه ای که در آن تخلف رخ داده بود را مطرح 

هفته  همین  یکشنبه  ظهر  از  بعد  در  جلسه  این  کرد. 
برگزار شد و با حضور استاندار دلسوز کرمان و جمعی 
از مدیران بازرسی و محمد فتح نجات، مدیر مسئول و 

صاحب امتیاز روزنامه »کرمان امروز« برگزار شد.
دغدغه  از  یکی  که  ثابت شد  دیگر  بار  این جلسه  در 
های اصلی استاندار کرمان اصرار بر اجرای طرح هایی با 
منافع مردمی است و زمانی که برخی ارگان ها و سازمان 
را  مصلحت  کنند  می  اندازی  سنگ  زمینه  این  در  ها 
این  در  راند.  می  دیگر سخن  لحنی  با  و  گذاشته  کنار 
استاندار  خواهی  عدالت  البته  و  خشم  بارها  نشست 
البته  بانکی مشاهده کردیم و  کرمان را درباره تخلفات 

در  چرا  کرمان  بانکهای  از  برخی  در  اینکه  از  دلخوری 
مسیر وام گیرنده ها سنگ اندازی می شود. مورد اصلی 
برگزاری این جلسه ادعای چند شهروند کرمانی مبنی 
بر درخواست بیش از اندازه ضامن از سوی چند بانک در 
کرمان بود. متاسفانه در ابتدای کار، مدیران و مسئوالن 
در  البته  که  کردند  رد  را  ادعا  این  مربوطه  های  بانک 
ادامه موضوع برای آقای استاندار اندکی روشن تر شد. 
های  وام  مشمولین  که  زمانی  بود؛  قرار  این  از  تخلف 
مراجعه می کردند،  ها  بانک  به  دولت  کرونایی مصوب 
بانکها برای 16 میلیون تومان که در دولت تصویب شده 
بود تنها با یک چک از خود وام گیرنده تخصیص شود، 

از  طلب یک ضامن می کردند و این یعنی سرپیچی 
قانونی که به ایشان ابالغ شده بود. از سویی دیگر آنقدر 
مسیر و تعداد دفعات حضور ضامنین را در بانک سخت 
می کردند که منجر به انصراف ضامن می شد. همچنین 
همین  دلیل  به  کرمان  های  بانک  در  ها  سفته  تعداد 
وام ها اینقدر کم شده است که بسیاری از وام گیرنده 
ها قادر به مهیا کردن این سفته ها نیستند. در نتیجه 
همین رفتارهای بانکی است که در آمار ذکر می شود 

مردم کرمان به این وام ها اقبالی نشان ندادند.
این جلسه یک ساعته که در آن مسائل  خوشبختانه 
گوناگونی مطرح شد و تنها خالصه ای از آن برای شما 
گزارش شد، فقط یک جلسه مطبوعاتی نبود و پس از 
اتمام آن، قرار بر این شد که مدیر امور شعب بانک حاضر 
در جلسه، لیست وام گیرنده های 16 میلیون تومانی را 
کرمان  استاندار  دفتر  به  ایشان  تلفن  شماره  با  همراه 
ارسال کند تا در بازرسی استانداری مورد راستی آزمایی 
گرفته  ایشان  از  ضامن  یک  از  بیش  آیا  که  گیرد  قرار 
نتیجه  نشریه  همین  در  آینده  در  یقینا  خیر.  یا  شده 
این راستی آزمایی منتشر خواهد شد. از خوانندگان و 
شود  می  دعوت  نیز  امروز«  »کرمان  روزنامه  همراهان 
که در این باره اگر شکایت و گالیه ای دارند و تخلفی 
مشاهده کرده اند و برای دریافت وام 16 میلیون تومانی 
بیش از یک ضامن از ایشان طلب شده است به ما اطالع 
دهند، یا با سامانه تلفنی 111 طرح شکایات استانداری 
سامانه  با  یکشنبه  هر  اینکه  یا  و  بگیرند  تماس  کرمان 
سامد تماس گیرند و از ارتباط مستقیم با دکتر فدایی، 

استاندار کرمان بهره ببرند.

گزارش »کرمان امروز« از کمبود فرآورده های خونی در گروه های O و A در استان کرمان و درخواست مدیرکل انتقال خون از هم استانی ها؛

نیاز به بسیج همگانی برای اهدای خون

 
اشاره : 

از  بسیاری  تا  شده  سبب  کرونا  ویروس  شیوع 
شهروندان از ترس ابتال به بیماری، مراجعه کمتری به 
مراکز انتقال خون داشته باشند که این امر بر ذخیره 
سازی گروه های خونی تاثیر گذاشته و مراکز اهدای 
خون این استان را با کمبود برخی از گروه های خونی 
مدیر کل  تا  مهم سبب شده  این  است.  کرده  مواجه 
انتقال خون استان کرمان از کمبود گروه های خونی 
تا  استانی ها درخواست کند  از هم  و  OوAخبردهد 
در این روزهای سخت، بیماران و نیازمندان به خون 
و فرآورده های خونی را از یاد نبرند. در همین زمینه 

گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه است.
ضرورت اهدای خون در روزهای  کرونایی

بیشتر شما جمله" اهدای خون، اهدای زندگی " را 
داشتی  چشم  هیچ  بدون  کنندگان  اهدا  اید.  شنیده 
قطره قطره زندگی را به نیازمندان اهدا می کنند تا هم 
کار خیری کرده باشند و هم سالمت خود را تضمین 
نفر  سه  واحد خون جان  هر  اهدای  با  که  چرا  کنند 
اهدای  خون،  یابد.اهدای  می  نجات  حتمی  مرگ  از 
زندگی و شادی به چند خانواده است و هیچ کس نمی 
توانند ادعا کند هرگز به دریافت خون یا فرآورده های 

خونی نیاز پیدا نمی کند. 
از این روی، خون و فرآورده های خونی نیاز حیاتی 
بسیاری از بیماران مبتال به تاالسمی، هموفیلی، برخی 
تصادفات  در  شده  مجروح  افراد  و  ها  سرطان  انواع 
جاده ای است اما به دلیل شیوع کرونا ویروس و خارج 
نشدن مردم از منازل شان چند مدتی است که استان 

با مشکل تامین خون درمراکز درمانی مواجه شود.  
استان  خون  انتقال  های  پایگاه  و  مراکز  مسئوالن 
فرآیند خونگیری  بهداشتی در  می گویند که مسائل 

بنابراین  در مراکز خون به خوبی رعایت می شوند و 
اهدا  و  ندارد  نگرانی  جای  مراکز،  این  به  مراجعه 
نیازهای  کردن  برطرف  برای  توانند  می  کنندگان 
و خون  مراجعه  انتقال خون  مراکز  به  بیماران  خونی 

خود را اهدا کنند.
نیاز فوری استان به خون

مدیر کل انتقال خون استان درهمین زمینه با تاکید 
بر اینکه اهدای خون هیچ خطری از نظر ابتال به کرونا 
کنندگان  اهدا  ویژه  به  مردم  همه  از  گفت:  ندارد، 

مستمر خون می خواهیم که در این روزهای کرونایی، 
بیماران نیازمند به خون را فراموش نکنند.

استان  حاضر  حال  در  میرزایی،   اهلل  روح  گفته  به 
در ذخایر گروه های خونی O و A در استان کرمان 

کمبود دارد.
اهدای خون با رعایت نکات بهداشتی

از  نگرانی  و  ترس  اما  دارید  خون  اهدای  قصد  اگر 
خون  اهدای  مراکز  به  که  شده  مانع  کرونا  ویروس 
مورد  بی  تان  نگرانی  باشید  داشته  اطمینان  بروید، 

برای  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  که  چرا  است 
پیشگیری از شیوع کرونا از موارد مهمی است که این 

روزها در مراکز اهدای خون با دقت انجام می شود.
مدیر کل انتقال خون استان در این باره تصریح کرد: 
اهداکنندگان خون نگران ابتال به کرونا در پایگاه های 
انتقال خون هستند در حالی که انتقال خون همیشه 
به لحاظ ایمنی و بهداشت سختگیرانه عمل کرده و در 

بحران کرونا این تمهیدات سختگیرانه تر شده است.
نوبت  روز چندین  در طول  میرزایی گفت:  اهلل  روح 
سطوح و لوازم در پایگاه های انتقال خون ضدعفونی 
شده و معاینه پزشک با حساسیت صورت می گیرد و 
اگر فردی کوچک ترین عالمتی از بیماری داشته باشد 

اجازه ورود به سالن اهدای خون را نخواهد داشت.
خون  و  انتظار  سالن  در  گذاری  فاصله  افزود:  وی 
گیری و موارد مختلف رعایت می شود تا مشکلی برای 

اهداکننده به وجود نیاید.
اهدای پالسما  به شکرانه خالصی از کرونا

کرونا  یافتگان  بهبود  خون  پالسمای  که  آنجا  از 
کمک  کرونا  واکسن  در  دارو  ساخت  به  تواند  می 
استان طی  انتقال خون  اداره کل  کند، چندی پیش 
برای  کرد  دعوت  کرونا  یافتگان  بهبود  از  فراخوانی 

اهدای پالسما به مراکز انتقال خون مراجعه کنند .
از  دیگری  بخش  در  استان  خون  انتقال  کل  مدیر 
برای  پالسما  اهدای  وضعیت  درباره  خود  سخنان 
درمان بیماران کرونایی بیان کرد: توصیه ما همچنان 
از  پس  روز   ۲۸ کرونا  به  مبتال  افراد  که  است  این 
زیرا  کنند  اقدام  پالسما  اهدای  به  نسبت  بهبودی 
در  افراد  این  پالسمای  داده  نشان  علمی  مطالعات 

بهبودی مبتالیان به کووید 1۹ موثر است.
در  خون  انتقال  مرکزی  پایگاه  کرد:  اظهار  میرزایی 
شهر کرمان مستقیما پالسمای خون اهداکنندگان را 
دریافت می کند و در پایگاه های دیگر اهدای خون 

انجام و در فرآوری، پالسما جدا می شود.
سخن آخر

برای  که   بگذاریم  قرار  خود  با  امروز  همین  بیاید 
اهدای خون و نجات جان یک هموطن به نزدیک ترین 
پایگاه انتقال خون مراجعه کنیم و سردی هوا و شیوع 

کرونا مانع از رفتن ما نشود که فردا دیر است.

از  شهروندان  از  بسیاری  تا  شده  سبب  اخیر  ماه  چند  در  كرونا  ویروس  شیوع     
ترس ابتال به بیماری، مراجعه كمتری به مراكز انتقال خون داشته باشند كه این امر 
بر ذخیره سازی گروه های خونی تاثیر گذاشته و مراكز اهدای خون این استان را با 
كمبود فرآورده های خونی در برخی از گروه ها مواجه كرده است. این مهم سبب 
شده تا مدیركل انتقال خون استان كرمان از كمبود گروه های خونی OوAخبردهد 
بسیج  یک  واسطه  به  سخت  روزهای  این  در  تا  كند  درخواست  استانی ها  هم  از  و 
همگانی و خودجوش به كمک عزیزانی بشتابند كه شاید عمرشان به یک بسته خون 

بسته باشد و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی


