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4 تا 322 تا 19

سکه جدید
سکه قدیم
سکه نيم

10,100,000
10,090,000
5,230,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,800,000
1,910,000
1,028,930

دالر
یورو

درهم

34,252
37,644
9,307

ام جی 350
ام وی ام 315

تندر 90

865,000,000
373,000,000
371,000,000

LX سمند
C200 بنز

پژو 206 

307,000,000
3,150,000,000

334,000,000

پژو 405
J5 جک

مزدا 3

277,000,000
604,000,000

1,330,000,000

فرداامروز

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم( 
شماره مناقصه : 94/12107/ح ق

روسـتائیان محتـرم می توانند بـا مراجعه به سـایت Abfar.kr.ir از خدمات الکترونیکی شـرکت آبفار کرمان 
نمایند. استفاده 

شـرکت آب و فاضالب روسـتایی اسـتان کرمان درنظردارد عملیات آبرسـانی به مجتمع های روسـتایی شهرسـتان جیرفت رابا 
مشـخصات فنـی موجود دراسـناد مناقصه ازطریق مناقصـه عمومی دومرحله ای به شـرکتهای واجد شـرایط واگذار نماید.

  http://abfar.kr.ir :جهت اخذ اسناد به آدرس سایت
نشاني شرکت : کرمان - خیابان هزارویکشب - کوچه شماره 21

-  نوع وکیفیت: در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .
- تضمین شرکت درمناقصه: ضمانت نامه معتبر بانکی به مبلغ2/412/600/000ریال

- مهلت دریافت اسناد:ازتاریخ اولین نشرآگهی تا تاریخ 95/1/8
- مهلت تحویل اسناد: تاپایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 95/1/26

- زمان بازگشایی پاکات: ساعت 9صبح روزسه شنبه مورخ 95/1/31
- مبلغ برآورد:78/929/118/136ریال

توضیحات :
ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد 

سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است  
 تبعیت ازدستورالعمل ایمنی الزامی است

آگهی مزایده فروش ماشین آالت و ادوات کشاورزی 
شـرکت کشـت و صنعـت فتـح و نصـر کرمان در نظر دارد نسـبت به فـروش تعدادی از ماشـین آالت و ادوات کشـاورزی مسـتهلک خود 
شـامل انـواع تراکتـور، موتـور دیـزل، الکتروموتور و... در سـال 1394 از طریق مزایده عمومـی کتبی اقدام نماید. لـذا متقاضیان خرید می 
تواننـد ضمـن اخـذ بـرگ شـرایط شـرکت در مزایـده از دفتر مرکزی شـرکت )واقـع در کرمان- بلـوار شـهید عباسـپور )پارادیس( جنب 
معاونـت عمرانـی اسـتانداری- سـاختمان مجتمـع اقتصـادی کمیتـه امداد امـام خمینـی )ره(- طبقـه اول واحد فروش( پیشـنهاد کتبی 
خود را در پاکت سربسـته، تا سـاعت 12 روز پنجشـنبه مورخ 1394/12/27 تحویل دبیرخانه شـرکت نمایند. حضور متقاضیان در زمان 

بازگشـایی پاکتهـا )سـاعت 12:30 همـان روز( در دفتر مرکزی شـرکت بالمانـع خواهد بود. 
تلفن تماس: 034-32716223-32734402

شرکت کشت و صنعت
فتح و نصر کرمان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 1/25/1/95
دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار

واگذاری امور خدمات عمومی، نگهبانی و ناظمه های دانشکده علوم موضوع مناقصه
پزشکی سیرجان 

مبلغ: 2/917/651/836 ریال  برآورد یکساله 

تضمین شرکت در مناقصه
مبلغ: 150/000/000 ریال 

نوع تضمین شرکت در مناقصه: واریز نقدی/ ضمانتنامه بانکی

دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 
15 روز چهارشنبه مورخ 94/12/26

  http://www.kmu.ac.ir الف( خدمات الکترونیکی، مناقصات دانشگاه
http://iets.mporg.ir ب( پایگاه ملی مناقصات

ج( بلوار جمهوری اسالمی، چهار راه شفا، دفتر مدیریت خدمات پشتیبانی 
دانشگاه )اداره تدارکات(

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: تا ساعت 15 
روز یک شنبه مورخ 95/1/8

محل تسلیم پیشنهادها: بلوار جمهوری اسالمی، چهار راه شفا، دانشگاه 
علوم پزشکی، مدیریت خدمات پشتیبانی، اداره تدارکات

ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 95/1/9گشایش پیشنهادها
ضمناً جلسه توجیهی در ساعت 9 روز شنبه مورخ 95/1/7 در محل دانشکده علوم پزشکی سیرجان برگزار خواهد شد.

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
م الف 769

»پیام ما« بررسی می کند

نیاز دولت
به واگذاری 
پروژه های
نیمه تمام به 
بخش خصوصی

 وجود 75 هزار پروژه عمرانی 
استانی نیمه تمام در کشور

 پروژه های ناتمام؛
چالش بزرگ دولت

 الزام دولت به واگذاری 
پروژه های نیمه تمام 
به بخش خصوصی

افشاگری از روش های عجیب ورود 
خودروهای لوکس در دولت احمدی نژاد

میلیاردرهای
زاغه نشین!

گزارش پیام ما از وضعیت آلزایمر سالمندان

این قافله عمر... عجب می گذرد
   صفحه  5
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 ما
يام

ه/پ
الی

ياک
ب ک

 رج
س:

عک

از میان رسانه ها

ملک به شکل ویالیی یا مجموعه آپارتمان حداقل در دو واحد مجزا 
یا بیشتر با حداقل 300 مترمربع زیر بنا در مجموعه نیازمندیم.
- در محدوده خیابان های خورشید، جهاد، اقبال، حافظ، 24 آذر، 

آزادگان، بلوار شیراز، بهمنیار و امام جمعه
- جهت قرارداد 3 ساله

تلفن تماس: 09355250005 و 09194251972

ملک با موقعیت اداری جهت اجاره نیازمندیم
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

خبر

تبریک سال نو با کارت 
پستال های الکترونیکی پست  

مدیـرکل  پسـت اسـتان کرمـان اظهـار داشـت: در 
آسـتانه سـال نـو هم اسـتانی هـای عزیـز مـی توانند با 
بهره مندی از سـرویس کارت پسـتال شرکت پست طی 
فرایندهـای الکترونیکـی کارت پسـتال هـای فیزیکی به 

سراسر کشـور ارسـال نمایند. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی پسـت اسـتان کرمـان، 
اکبـری، مدیـرکل پسـت اسـتان، بـا بیـان ایـن کـه این 
طـور  بـه  کارت پسـتال  از  اسـتفاده  متاسـفانه  روزهـا 
چشـمگیری نـزد جامعـه ایرانـی بـه ویـژه نسـل جدید 
کاهـش یافتـه اسـت اظهـار داشـت: بـا وجـود ایـن کـه 
جذابیـت کارت پسـتال و خاطـره آن در حافظه تاریخی 
تـک تـک ایرانیـان  وجود دارد ولی به علت مشـغله های 
زندگـی کنونـی و تعـدد ارتباطات، بـازار این آثـار جذاب 
هنـری از رونـق افتـاده اسـت. وی افـزود: در واقـع یکـی 
از علـل مهجـور مانـدن این قاصـدان کاغذی کـه جاذبه 
هـای طبیعـی، افتخارات ملـی، فرهنگ و سـنن بومی و 
وقایـع تاریخـی را بـه نمایـش مـی گـذارد ورود فناوری 
هـای نویـن ارتباطـی اسـت کـه کاهـش و فراموشـی 
فرهنـگ مکاتبـه و نامه نگاری و ارسـال کارت پسـتال را 
موجـب گردیده اسـت. مدیرکل  پسـت اسـتان با اشـاره 
بـه ماموریـت پیـام رسـانی پسـت و نقـش موثـر آن در 
گسـترش ارتباطات عنوان کرد: شـرکت پست جمهوری 
اسـالمی ایـران در خالقیتـی جالـب و منحصـر بـه فـرد 
خدمتـی نوین را به منظور حفظ و احیای سـنت ارسـال 
کارت پسـتال و ترغیب هموطنان به اسـتفاده از این آثار 
مصـور جـذاب در مـراودات خـود طراحـی و راه انـدازی 
نموده اسـت.  وی خاطرنشـان کرد: کارت پستال شرکت 
پسـت با تلفیق شـیوه های سـنتی و الکترونیکی طوری 
طراحـی شـده که هم پاسـخگوی نیازهای جامعـه امروز 
کـه فناوری بخش مهمی از زندگی او گشـته اسـت بوده 
و هم از بعد عاطفی و احساسـی، اثر گذاری بیشـتری بر 
گیرنده داشـته باشـد. اکبری درخصـوص چگونگی بهره 
مندی از این سـرویس نویـن و فرایندهای آن گفت:همه 
افـراد، سـازمان ها و شـرکت ها از اقصـی نقـاط دنیـا می 
  www.ecard.post.ir تواننـد بـا مراجعـه بـه سـامانه
بـه مناسـبت  نـوروز  و دیگـر مناسـبت ها و ایـام خاص 
از میـان صدهـا عنوان کارت پسـتال های متنـوع، زیبا و 
جـذاب جـای گرفته در این سـامانه، کارت دلخـواه خود 
را انتخاب، پیام موردنظر را درج و نشـانی گیرنده را ثبت 

نمایند. 
مدیـرکل پسـت اسـتان کرمان افـزود: سـفارش های 
ثبـت شـده از سـوی واحدهـای پسـتی بررسـی و کارت 
پسـتال الکترونیکـی انتخاب شـده به صـورت کاغذی بر 
اسـاس سـفارش کاربر آمـاده سـازی گردیده و پسـت با 
برخورداری از گسـترده ترین شـبکه توزیع کشـور آن را 
به دسـت گیرنده می رسـاند.  وی این سـرویس را یگانه 
و منحصر به شـرکت پسـت و دارای قابلیت های متعدد 
دانسـت و اظهـار داشـت: ایـن سـرویس دارای امکانـات 
جالـب دیگـری نظیـر بارگـذاری تصاویـر شـخصی برای 
چـاپ به عنوان تصویر کارت، درخواسـت توزیع در زمان 
دلخواه، ارسـال انبـوه، پرداخت هزینه به صـورت برخط، 
ارسـال بـه صـورت ثبتـی و امـکان رهگیری تا رسـیدن 
بـه مقصـد از طریـق پرتـال شـرکت پسـت، ارسـال بـه 
سراسـر کشـور مـی باشـد.  اکبـری با بیـان این کـه این 
سـرویس مزایای بسـیاری را  بـه همراه دارد یادآور شـد: 
سـرویس ثبت سـفارش آنالین کارت پسـتال نسـبت به 
دیگر شـیوه های مشـابه بسـیار مقـرون به صرفـه و کم 
هزینـه بـرای هموطنان اسـت چـرا که هزینه سـرویس 
ثبـت سـفارش آنالیـن در مقایسـه بـا هزینـه رجـوع به 
بـازار، خرید کارت پسـتال و همچنین ارسـال به گیرنده 
بسـیار کم تر می باشـد. مدیرکل پسـت اسـتان با اشاره 
بـه کارکردهـای جانبـی ایـن سـرویس گفـت: عـالوه 
بـر ارسـال کارت پسـتال، انجـام تبلیغـات مسـتقیم و 
همچنیـن ارسـال دعوت نامه های همایش ها، سـمینارها، 
نمایشـگاه ها، مراسـم و برنامه های فرهنگـی، اجتماعی و 
حتـی شـخصی با هزینـه ای پایین از طریق این سـامانه 
امـکان پذیـر اسـت. وی ارایـه ایـن سـرویس را مشـابه 
برخـی کشـورهای توسـعه یافته نظیـر اسـپانیا، اتریش، 
آمریـکا، پرتغـال، دانمـارک، سـوییس و کانادا دانسـت و 
افزود: سـرویس کارت پسـتال الکترونیکی شرکت پست 
در کشـور مـا از بـدو راه انـدازی بـا اسـتقبال خوبـی از 
سـوی هموطنـان روبـرو  بـوده اسـت.  اکبـری در پایان 
از هـم اسـتانی های عزیز خواسـت تا در روزهـای پایانی 
سـال فرصـت را مغتنم شـمرده و به منظور پاسـداری از 
فرهنگ و آیین سـرزمین کهن ایران زمین، سـال جدید 
را بـا ارسـال کارت پسـتال به عزیزانشـان تبریک گویند.
اطالعـات  کسـب  سـازد:جهت  مـی  خاطرنشـان 
بیشـتردراین زمینـه عالقـه منـدان مـی توانند بـا روابط 
عمومـی اداره کل پسـت بـا شـماره32111377تماس 

حاصـل فرماینـد.

بادگیر چپقی سیرجان؛ 
منحصر به فرد ترین 
بادگیر ایرانی

سـیرجان  چپقـی  بادگیـر 
بعنـوان یکـی از منحصر بـه فرد 
تریـن بادگیر های ایـران و جهان 
شناخته می شـود. بادگیر چپقی 
نوعـی بادگیر اسـت که بـه جای 
فضـای مکعبـی شـکل خارجی، 

سـازنده از ایجـاد چنـد لوله ی خـم دار ) زانو مانند( برای حجـم خارجی بادگیر 
اسـتفاده کـرده اسـت، امـا کانالها و قسـمتهای داخلـی ماننـد نمونه های چند 
طرفـه اسـت ایـن نـوع بادگیـر تنهـا در سـیرجان دیده شـده اسـت. پیشـینه 
شـکل گیری این بادگیر به این صورت اسـت که سـیدمهدی شـجاعی سـاکن 
سـیرجان در راه بازگشـت از سـفر کـه با کشـتی می پیمـوده اسـت، توجه وی 
بـه خنک بودن اسـتراحتگاه کشـتی جلب می شـود که علـت آن را در معماری 
خـاص دودکشـهای کشـتی می یابـد. وی با تلفیـق از این ایده به فکر سـاختن 
بادگیـری بـه شـکل دودکش های کشـتی در شـهر خود مـی افتد. ایـن بادگیر 
بـرای خانـه مرحـوم دکتـر سـید علی اصغـر رضوی )اولین پزشـک شهرسـتان 
سـیرجان( سـاخته شـد. این بادگیـر در بلـوار دکترصادقی، کوچه حاج رشـید 
واقـع شـده و در تاریـخ 7 مهـر 1381 با شـماره ثبـت 6467 به عنـوان یکی از 

آثـار ملـی ایـران به ثبت رسـید.

بزودی بیمارستان 
افضلی پور به 
 NICU بزرگترین
کشور مجهز می شود

علـوم  دانشـگاه  رییـس 
بـه  گفـت:  کرمـان  پزشـکی 
نویـد  کرمـان  اسـتان  مـردم 
مـی دهـم کـه تـا اردیبهشـت 
بیمارسـتان   ،95 سـال  مـاه 

افضلـی پـور بزرگتریـن NICU کشـور با 75 تخـت را دارا خواهـد بود. به 
گـزارش ایسـنا دکترعلی اکبر حقدوسـت صبـح دیـروز 94 در آیین افتتاح 
1714 تخـت مراقبـت هـای ویـژه ICU بزرگسـاالن، کـودکان و نـوزادان 
کـه در قالـب طـرح تحـول نظـام سـالمت و بـه صـورت همزمـان در 200 
بیمارسـتان، 50 دانشـگاه علوم پزشـکی و 137 شـهر سراسـر کشـور مورد 
بهـره بـرداری قرار گرفـت، اظهار کرد: یکـی از نقص های ملی در سیسـتم 
بهداشـت و درمـان کمبـود تخـت هـای ICU و NICU بـود کـه بـا یک 
حرکـت جهـادی بخشـی از ایـن کمبود رفـع شـد. وی افزود: خوشـبختانه 
در دولـت تدبیـر و امیـد و بـا تـالش هـای دکتـر »قاضـی زاده هاشـمی« 
وزیـر بهداشـت، در آسـتانه سـال جدیـد تعـداد 1714 تخـت بـه سیسـتم 
بهداشـت و درمـان افـزوده شـد ومـردم لـذت اسـتفاده از ایـن امکانـات را 

خواهنـد چشـید.

احتمال آب گرفتی معابر 
و جاری شدن سیالب 
در جنوب کرمان

بینـی  پیـش  مرکـز  رئیـس 
کرمـان  هواشناسـی  کل  اداره 
آبگرفتگـی  احتمـال  گفـت: 
معابـر، طیغـان رودخانـه هـای 
فصلی و سـیالبی شـدن مسیل 
هـا بـرای مناطـق جنـوب ایـن 

اسـتان تـا امـروز پیش بینی شـده اسـت. بـه گـزارش ایرنا حمیـده حبیبی 
روز چهارشـنبه افـزود: آسـمان ابـری و نیمـه ابـری همـراه بـا بـارش هـای 
پراکنـده بـرای اغلـب مناطق اسـتان کرمان پیـش بینی می شـود. وی بیان 
کـرد: بـارش هـا در ایـن اسـتان بـه صـورت رگبـاری شـدید و کوتـاه مدت 
اسـت و پیـش بینـی مـی شـود ایـن شـرایط تـا پنـج شـنبه ادامـه داشـته 
باشـد. گفتنـی اسـت آخـر هفتـه گذشـته هـم در اسـتان کرمـان احتمـال 
آب گرفتگـی معابـر و جـاری شـدن سـیل وجود داشـت امـا این اتفـاق رخ 
نـداد و حـاال ایـن احتمـال وجـود دارد کـه ایـن هفته در اثـر بارندگـی ها، 
در جنـوب کرمـان سـیل جاری شـود. شـایان ذکر اسـت متوسـط بارندگی 
سـاالنه اسـتان کرمـان 137 میلیمتر اسـت که متوسـط بارندگـی در جهان 
بـه 800 میلـی متر می رسـد. کرمان در جنوب شـرقی فـالت مرکزی ایران 

قـرار گرفتـه و اسـتانی کویـری و کـم بـاران اسـت.

فعالیت 72 نانوایی 
کشیک در ایام 
نوروز در بافت 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
فرمانـداری بافـت شـهابی معـاون 
عمرانـی  امـور  و  برنامه ریـزی 
فرمانـدار بافت در جلسـه شـورای 
نانوایـی   72 گفـت:  نـان   و  آرد 
کشـیک در ایـام نـوروز در بافـت 

فعـال اسـت و کار خدمـات رسـانی بـه مسـافران نـوروزی را برعهـده دارنـد. وی 
اظهـار داشـت: ایـن نانوایی هـا بـه صـورت شـیفتی و بر اسـاس نقطـه جغرافیایی 
شـهر در ایـام نـوروز خدمات دهـی می کننـد. معـاون فرمانـدار بافـت بـر رعایـت 
مسـائل بهداشـتی در حیـن کار، باال بردن کیفیـت نان و نظارت و کنترل بیشـتر 
بازرسـان تاکیـد کـرد. وی یادآورشـد: از مـردم شهرسـتان نیـز انتظـار مـی رود 
هرگونـه تخلـف نانوایـی ها را در اسـرع وقـت با شـماره تلفن 124 اطـالع داده تا 
نسـبت بـه اعزام تیم بازرسـی و بررسـی وضعیت تخلـف ها اقدام شـود.دیگر خبر 
از بافـت اینکـه عملیـات اجرایـی پارک جنگلی شـهر بافت با کاشـت یکهزار اصله 
نهـال همزمـان بـا هفته منابـع طبیعی آغاز شـد. شـهردار بافت در ایـن آیین که 
فرمانـدار، جمعـی از مسـئوالن و دانـش آمـوزان نیز حضور داشـتند گفـت: ایجاد 
و گسـترش فضـای سـبز در منطقـه، حفاظـت از خـاک و آب و بهسـازی محیـط 
زیسـت، ترویـج فرهنـگ منابـع طبیعـی و تقویـت گردشـگری از اهـداف اجرای 

ایـن پروژه اسـت. 

علوم پزشکیسیرجان بافتهواشناسی

کرمان ویچ

تعییـن تکلیـف پـروژه هـای عمرانـی 
نیمـه تمـام از نخسـتین روزهـای دولـت 
یازدهـم جـزو دغدغـه هـای مدیـران و 
برنامـه ریـزان بـوده اسـت. پروژه هایی که 
عـدم تکمیـل آن هـا از یـک طـرف باعث 
هدررفـت سـرمایه ملـی و از طـرف دیگر 
باعـث بـی اعتمـادی مـردم به مسـئوالن 

شـود. می 
تحمیل 113 هزارمیلیارد بر اقتصاد کشور

 بر اسـاس گـزارش مرکـز پژوهش های مجلس طی سـال های 
1381 تـا 1393 بـه طـور متوسـط 511 طـرح بایـد در هـر سـال 
تمـام مـی شـد، امـا فقـط 23 درصـد از آنهـا )120 طـرح( خاتمه 
یافتـه اند و در مجمـوع هزینه ای معادل 113 هـزار میلیارد تومان 
عـالوه بـر پیـش بینـی قوانیـن بودجـه بر اقتصـاد کشـور تحمیل 
شـده اسـت. به عبارت دیگر 50 درصد از اعتبارات اختصاص یافته 
بـه طرح هـای عمرانـی در طـی ایـن دوره بابـت هزینـه تأخیـر در 

اتمـام طرح هـا بـوده اسـت و نه عملیـات جدید.
وجود 75 هزار پروژه عمرانی استانی نیمه تمام در کشور

یکـی از اصلی ترین کانال های سـرمایه گـذاری دولت در ایجاد 
ظرفیـت هـای جدید تولیـدی و خدماتی در کشـور بودجه عمرانی 
اسـت کـه هـر سـاله حـدود 20 تـا 30 درصـد از بودجـه عمومـی 
کشـور را به خود اختصاص می دهد. بر اسـاس آمار منتشـر شـده 
سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی کشـور در حال حاضـر نزدیک به 
6 هـزار پـروژه عمرانی ملی نیمه تمام در کشـور وجـود دارد که در 
انتظـار دریافـت اعتبـار دولتـی در بودجه های سـنواتی اسـت. این 
در حالـی اسـت کـه بالـغ بـر 75 هـزار پـروژه عمرانی اسـتانی نیز 
از کمبـود اعتبـار دچار کندی پیشـرفت و آسـیب هسـتند. برآورد 
مـی شـود کـه بـرای تکمیـل طـرح هـای تعهـد شـده در قوانین 
بودجـه بـه ارقامـی بیـش از 400 هـزار میلیـارد تومـان نیاز اسـت 
کـه در خوشـبینانه ترین حالت تامیـن مالی آن 10 سـال به طول 
مـی انجامـد. واضـح اسـت که برخـی از ایـن پروژه هـا تـا آن زمان 

مسـتهلک شـده و عمالً غیـر قابل بهره بـرداری خواهنـد بود. 
پروژه های ناتمام؛ چالش بزرگ دولت

بـا ایـن حـال بـا توجه به عـدم وجـود فرآیند و بسـتر مناسـب 
بـرای اجـرا و بهـره بـرداری، نتایج مـورد نظر حاصل نمی شـود. در 
میـان انبـوه مشـکالتی کـه طرح هـای عمرانی بـا آن روبرو اسـت، 
کمبـود اعتبـار یکـی از عوامـل در ناکارآیی این فرآینـد عنوان می 
شـود بـه طـوری که طی سـال های اخیر به طور متوسـط سـاالنه 
تنهـا 58 درصـد از اعتبـارات عمرانـی مصوب، محقق شـده اسـت. 
ایـن امـر به خوبی نشـان می دهد تأمیـن مالی پروژه هـای عمرانی 
بـار مالـی سـنگینی را بـر دوش دولت گذاشـته اسـت. در شـرایط 
فعلـی و بـا کاهـش درآمدهـای نفتـی و عـدم تکافـوی درآمدهای 
مالیاتـی یکـی از چالش هـای بـزرگ دولـت انجـام این پـروژه های 

نیمه تمام اسـت. 
مشارکت عمومی - خصوصی

تجربیات کشـورهای توسعه یافته نشـان می دهد جذب سرمایه 

بخـش خصوصی برای سـرمایه گـذاری در برنامه هـا و فعالیت های 
عمومـی می تواند قسـمتی از این کمبـود را جبران کنـد به طوری 
کـه امـروز می تـوان گفـت بسـیاری از پـروژه هـای آن کشـورها از 
طریـق مکانیـزم مشـارکت عمومـی – خصوصـی اجـرا و احـداث 

می گردنـد.
مفهوم سـرمایه گـذاری مشـارکتی بخش خصوصـی و عمومی 
کـه اختصـاراً به آن مشـارکت عمومـی - خصوصـی )PPP( گفته 
می شـود، بـه پروژه هـای سـرمایه گذاری اطـالق می گـردد که در 
آن هـا یکـی از زیـر مجموعه های دولـت مرکزی )بخـش عمومی( 
با مشـارکت یک یا چند شـرکت خصوصی، تأمین مالی و سـاخت 
و بهـره بـرداری پروژه هـا را بـه عهده می گیـرد و درآمدهای ناشـی 
از راه انـدازی پـروژه هـم بـه نسـبت سـهم مشـارکت هـر یـک از 
شـرکا بیـن آن ها تقسـیم می شـود. مدیریـت بودجه، بهـره گیری 
از مهارت هـای بخـش خصوصـی، بهینه نمـودن طراحـی و هزینه 
یابـی در کل پـروژه، ارائـه بـه موقع خدمـات، افزایش کیفیـت ارائه 
خدمـات و نهایتـاً تسـهیم ریسـک از مهم تریـن مزایـای و تبعـات 
مثبت مشـارکت با بخش خصوصی شـمرده شـده اسـت.  از جمله 
بخش هایـی که معموالً در دنیا از مشـارکت های عمومی خصوصی 
اسـتفاده می کننـد می توان به تولیـد و توزیع بـرق، آب و فاضالب، 
دفـع ضایعـات، خطـوط لولـه، بیمارسـتان ها، مدرسـه سـازی و 
امکانـات آموزشـی، اسـتادیوم ها، زندان هـا، خطوط ریلـی، جاده ها، 
سیسـتم های مبتنـی بر فنـاوری اطالعات و بخش مسـکن اشـاره 

نمود.
عدم رضایت طرفین از پیمان کاری بخش خصوصی

در کشـورمان نیـز سال هاسـت بیـن دولـت و بخـش خصوصی 
در اجـرای پـروژه هـای عمرانـی همکاری وجـود دارد. هـر چند در 
سـال های اخیر تعداد محـدودی از پروژه هـای نیروگاهی، خدمات 
شـهری و آزاد راهـی از طریـق مشـارکت عمومـی – خصوصـی 
اجرایـی شـده اند، اما آنچه تاکنون اتفاق افتاده بیشـتر پیمان کاری 
بخـش خصوصی بوده اسـت )مشـارکت بخش خصوصـی صرفاً در 
سـاخت یک پروژه عمرانی و سـپس تحویل آن به بخش عمومی(. 
ایـن همـکاری در بسـتر قانون برگـزاری مناقصات انجـام می گیرد. 
امـا ایـن نـوع همکاری مـورد رضایت هیچ کـدام از طرفین نیسـت. 
دولـت ناراضـی اسـت چـرا که انگیـزه زیـاد بخش خصوصـی برای 
کاهـش هزینه ها اغلب همـراه با کاهش کیفیت پـروژه و در نتیجه 
افزایـش هزینـه هـای تعمیرات و نگهـداری پـروژه در آینده شـده 
اسـت. از سـوی دیگـر پیمانـکاران هـم به دلیـل عـدم پرداخت به 

موقـع مطالبات خـود از دولت ناراضی هسـتند.
الزام دولت به واگذاری پروژه های نیمه تمام

 به بخش خصوصی
همـه ایـن مشـکالت باعـث شـد دولت بـه سـمت اسـتفاده از 
سـرمایه گـذاران و سـرمایه داران بخـش خصوصی بـرای همکاری 
و مشـارکت بـرای اتمـام پروژه هـا بـرود. عـدم وجود بودجـه کافی 
بـرای تکمیـل پـروژه های نیمـه تمام، کثـرت پروژه ها، مسـتهلک 
شـده آن هـا، افزایش بدهـی دولت به پیمانـکاران و همچنین فعال 
نمـودن بخش خصوصی محـرک این تصمیم بودند. بر این اسـاس 

در مـاده 27 قانـون الحـاق برخـی مـواد به قانون تنظیم بخشـی از 
مقـررات مالـی دولـت )2( که در ماه های اخیـر به تصویب مجلس 
رسـیده اسـت، شـورای اقتصـاد مکلـف شـده اسـت دسـتورالعمل 
شـرایط واگـذاری طرح هـای عمرانـی جدیـد، نیمه تمـام، تکمیل 
شـده و آمـاده بهره بـرداری را تصویـب و ابالغ نماید. خوشـبختانه 
این دسـتورالعمل در مهرماه سـال جاری به تصویب شورای اقتصاد 
رسـید و توسـط رئیس سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور به 
تمامـی دسـتگاه ها و اسـتان ها ابـالغ گردیده اسـت. دسـتورالعمل 
فـوق بـا هـدف واگـذاری پـروژه هـای عمرانی به بخـش خصوصی 
تهیه شـده اسـت و راه برای مشارکت سـرمایه گذران غیر پیمانکار 
نیز فراهم شـده اسـت. این موضـوع می توانـد از نارضایتی های فوق 
بکاهـد. از آن جـا کـه یک سـرمایه گـذار بخش خصوصـی به طور 
همزمان مسـئولیت سـاخت و هم مسـئولیت بهره برداری از پروژه 
را بـر عهـده دارد بنابرایـن عـالوه بـر توجـه به کاهـش هزینه های 
سـاخت بـه کاهش هزینـه های آتی مربـوط به تعمیـر و نگهداری 
پـروژه هـم توجه خواهد داشـت. همچنیـن درآمد بخش خصوصی 
از بابـت فـروش خدمـات ناشـی از ایجـاد پـروژه، تـا حد زیـادی به 
کیفیـت پـروژه بسـتگی دارد و لـذا این مسـئله هم باعث می شـود 
بخـش خصوصـی کیفیـت را فـدای هزینه سـاخت پروژه نکنـد. از 
طـرف دیگـر اسـتفاده از درآمدهـای ناشـی از بهـره بـرداری پروژه 
توسـط بخـش خصوصـی، دولـت را بی نیـاز از تأمین اعتبـار پروژه 
هـا خواهد کـرد و در نتیجه باعث کاهش بدهی هـای دولت خواهد 

 . شد
در دسـتورالعمل بـرای واگـذاری پروژه هـا از انـواع روش هـای 
مرسـوم دنیـا اسـتفاده شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس روش هـای 
سـاخت- بهـره بـرداری - انتقال )BOT(، سـاخت- بهـره برداری 
- پرداخـت اجـاره به سـرمایه پذیـر - انتقال )BOLT(، سـاخت- 
انتقال -پرداخت اجاره به سـرمایه گذار )BTL(، سـاخت- مالکیت 
-بهره برداری )BOO(، تجهیز و بازسـازی- مالکیت -بهره برداری 
)ROO(، بهـره بـرداری و نگهداری )O&M(، تجهیز و بازسـازی- 
 )Concession( و واگذاری امتیـاز )ROT( بهـره برداری -انتقال
معرفـی شـده اسـت.  از نـکات بارز این دسـتورالعمل، مشـوق های 
در نظـر گرفتـه شـده برای سـرمایه گـذاران مجری پروژه ها اسـت. 
از جملـه ایـن مشـوق ها می توان بـه ارائه تضمین خریـد محصول، 
حمایـت از صـدور مجوز صـادرات محصـول، ارائـه کمک های فنی 

و یـا در اختیـار قـرار دادن زیر سـاخت های بخش عمومی، تضمین 
پرداخـت مـا بـه التفـاوت قیمـت محصـول، کمـک بـه دریافـت 
فاینانـس خارجی و تسـهیالت بانک هـای توسـعه ای بین المللی و 
... اشـاره کـرد. همچنیـن در صورتـی کـه قیمت هـای پیشـنهادی 
سـرمایه گذران کمتر از قیمت پایه کارشناسـی تعیین شـده باشد 
سـرمایه پذیر می توانـد در مرحله اول تا بیسـت درصد و در مرحله 
دوم بـر حسـب وضعیت پروژه تـا پنجاه درصـد در مناطق عمومی 
و تـا هشـتاد درصـد در مناطـق محـروم، تخفیـف در قیمـت پایه 

منظـور نماید.
نتیجه گیری

بزرگ شـدن بدنه دولت و به تبع آن سـهم بسـیار زیاد اعتبارات 
جـاری و پرداخـت هـای اجتنـاب ناپذیـر در بودجه منجـر گردیده 
تـا دولـت نتوانـد برنامه هـای عمرانی خود را به سـرانجام برسـاند. 
منابـع هـر چنـد اندک بـرای طـرح هـای عمرانـی نیز بـه صورت 
مناسـب هزینـه نشـده و دائماً بـا انبوهـی از طرح هـای نیمه تمام 
و با طول دوره سـاخت بسـیار باالتر از حد اسـتاندارد روبرو اسـت. 
بررسـی ها نشـان می دهـد بودجـه عمرانـی دولـت برای سـاخت و 
تکمیـل پـروژه هـای نیمـه تمـام کفایت نمی کنـد. رهاسـازی این 
پروژه هـا نیـز باعـث اتالف سـرمایه های ملی می شـود. بـا توجه به 
فشـار موجـود بر منابع مالـی دولت و انبوه طـرح های نیمه تمامی 
کـه نیازمند حجم قابل توجهی از منابع برای اتمام هسـتند، بخش 
خصوصـی می توانـد به کمک دولت آمـده و در یک بـازی برد- برد 
ضمـن مشـارکت در اتمـام این پروژه هـا، از منافع به دسـت آمده از 
آن ها حداکثر اسـتفاده را ببرد. دسـتورالعمل ماده 27 قانون تنظیم 
راه را بـرای همـکاری بخش عمومی و خصوصی فراهم کرده اسـت. 
هـر چنـد در ابتـدای راه ممکـن اسـت بـا اشـکاالت و چالش هـای 
فراوانـی روبـرو باشـد امـا نویـد بخـش فصلـی نـو در همـکاری و 

همراهـی دولـت و بخش خصوصی اسـت.
در اسـتان کرمان نیز بیش از  صد و هفتاد پروژه توسـط سازمان 
مدیریـت و برنامـه ریـزی شناسـایی شـده که امـکان واگـذاری به 
بخـش خصوصـی را دارنـد و هـم اکنـون لیسـت ایـن پروژه هـا در 
سـایت ایـن سـازمان قرار داده شـده اسـت. بدون شـک اسـتقبال 
سـرمایه گـذاران موجـب کاهـش بـار مالـی دولـت، رشـد بخـش 
خصوصـی اسـتان، ایجـاد اشـتغال و مقـاوم سـازی اقتصاد اسـتان 

خواهد شـد.

»پیام ما« بررسی می کند

نیاز دولت به واگذاری پروژه های 
نیمه تمام به بخش خصوصی

فاطمه پورمرادی
مدیـرکل جمعیـت هـالل احمـر اسـتان کرمـان بیـان 
کـرد: مـا همیشـه امادگـی الزم را بـرای حادثه هـا داریم 
و مـی دانیـم کـه کرمـان حادثه خیز ترین اسـتان کشـور 

ست. ا

علـی گنـج کریمـی ،مدیـر کل هـالل احمـر اسـتان 
کرمـان در نشسـت خبـری در جمـع خبرنـگاران اظهـار 
داشـت: بحمـداهلل و بـا تعییـن سـرمایه گـزار بیمارسـتان 
250 تخـت خوابـی بـه مسـاحت 3 هکتـار سـاخته شـده 

. ست ا

در سـال جدیـد بنـا بـه در خواسـتی کـه داده بودیـم 
،بـرای تقویـت نیرو انسـانی 38 نیـروی مرد را مـی توانیم 
اسـتخدام کنیـم و بـرای اتفاق های پیـش رو امادگی مان 

را بیشـتر کنیـم و اشـتغال زایی بـرای جوانان داشـتیم .
وی گفـت: الزم بـه ذکـر اسـت ایـن اسـتخدامی بدون 
ایـن آزمـون را  ازمـون کـه  از طریـق  رانـت و دخالتـی 

سـازمان سـنجش برگـزار مـی کنـد ،مـی باشـد.
و  افتخـاری  کـه  کسـانی  داد:  ادامـه  کریمـی  گنـج 
داوطلبانـه کار کـرده انـد در اولویـت این اسـتخدامی قرار 
دارنـد البتـه بعـد از آزمون ،این مـورد لحاظ خواهد شـد.
وی در پاسـخ بـه سـوال یکـی از خبرنـگاران در حـوزه 
ارتبـاط ایـن سـازمان بـا سـازمان هـای جهانـی تصریـح 
کـرد:NGO هـای مختلفـی در زمینـه هـای گوناگون به 
مـا کمـک کردنـد کـه از همـه انهـا تشـکر مـی کنـم ،اما 
تمـام ارتبـاط هـای بیـن المللـی در مرکـز تهـران وجـود 

دارد و مـا ایـن کار هـا را انجـام نمیدهیـم .
وی در ادامـه در خصـوص ارائـه خدمـات بـه مسـافران 
بیان کرد: پاسـخ به سـواالت شـرعی در خیمـه های نماز، 

نمـاز جماعت 

توضیـح کتـاب و بروشـور و بازدید منظم  مسـولین هر 
حـوزه از کار هـای فرهنگی در بقـاع متبرکه و خیمه های 

نماز می باشـد. 
وی ابـراز کـرد: کانـون طـالب بـا 15 طلبـه  3 سـال 
اسـت کـه در زمینه فرهنگـی فعالیت می کنـد ،همچنین 
طـرح خیمـه هـای نماز 7 سـال اسـت کـه اجرایی شـده 

. است 
 مدیـر کل جمعیـت هـالل احمر اسـتان کرمـان خاطر 
نشـان کـرد:اداره اوقـاف کار هـای مربـوط به سـاماندهی 
و امـاده سـازی نمازخانـه هـا و .. را دارد و جاهایـی کـه 
خدمـات اوقـاف نباشـند ما انجا را پوشـش خواهیـم داد .
 مجیـد تشـرف گنجویـی معـاون بهداشـت درمـان و 
توانبخشـی سـازمان هالل احمر اسـتان کرمان بیان کرد: 
کلینیـک تخصصـی دندان پزشـکی  با 15 نفـر متخصص 
و دارا بـودن تمامـی تخصـص هـا در حال خدمت رسـانی 

است. 
وی افزود:کیفیـت خدماتـی که ارایه می شـود باالسـت 
و حـدود 30 درصـد پاییـن تـر از نـرخ معمولی اسـت می 
باشـد هرچنـد خدمات دنداپزشـکی   هزینـه باالیی دارد.

مدیرکل جمعیت هالل احمر کرمان: 
کرمان حادثه خیزترین استان کشور است

 خبر

محمد حسین امجدی 
کارشناس اقتصادی
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خبر
در جلسه مبارزه با قاچاق کاال و ارز عنوان شد:

مصرف روزانه یک میلیون و 
150 هزار لیتر بنزین در کرمان

عطیـه بهره بـر- جلسـه مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز 
دیروز در محل اسـتانداری، سـالن پیامبـر اعظم )ص( 

بـا حضور اسـتاندار کرمـان، برگزار شـد.
اسـتاندار کرمـان در ایـن جلسـه با اشـاره بـه اینکه با 
پیشـروی اقصـاد بـه سـمت شـفافیت، قاچـاق کاالی 
کمتـری خواهیم داشـت، گفت: نوسـانات ارزی نسـبتا 
پاییـن در سـال جـاری بـه کاهـش ورود کاالهایی که 

تولیـد داخلـی داشـت، کمـک کرد.
علیرضـا رزم حسـینی در خصـوص انبارهـای ظبـط 
کاالهـای قاچـاق در شهرسـتان هـا اظهـار داشـت: 
فرمانـداران شهرسـتان هـا می تواننـد در زمینه تامین 
انبـار کاالهـای قاچـاق مکشـوفه همـکاری کننـد، تـا 

هزینـه هـای حمـل و نقـل نیـز کاهـش یابنـد.
وی گفـت: جهـاد کشـاورزی بایـد بـا شـفافیت و بـا 
کاالهـای  بـه  مربـوط  اسـتعاالمات  پاسـخ  سـرعت 
مشـکوک به قاچاق کشـف شـده را اعالم کند تا بار از 
بیـن نرود و دسـتگاه هـای قضایی بتوانند به درسـتی 

تصمیـم گیـری کنند.
اسـتاندار کرمـان بـا اشـاره بـه نزدیـک بـودن بـه ایام 
نـوروز، تصریـح کـرد: در ایـام نـوروز بایـد بـه گونه ای 
نظـارت هـا ادامـه پیـدا کند کـه قاچاقچیـان کاال وارز 
نتواننـد از این فرصت برای قاچاق کاال اسـتفاده کنند.
رزم حسـینی در پایـان افزود: در سـال آینـده با توجه 
بـه فعالیـت هـا و سیاسـت هـای دولـت تدبیـر و امید 
مبتنـی بـر اقتصـاد مقاومتـی ، پیش بینی مـی کنیم 

کـه قاچـاق کاال در کشـور کاهـش خواهـد یافت.
صرفه جویی 540 میلیارد تومانی در مصرف 

سوخت استان کرمان 
دبیـر کمیسـیون مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز اسـتان 
کرمـان  نیـز در ایـن جلسـه گفـت: ارزش کل اقـالم 
کشـف شـده در اسـتان کرمـان طی سـال جـاری 16 
میلیـارد و 663 میلیـون و 430 هـزار و 300 تومـان 

اسـت. بوده 
ابراهیم شـهریاری با اشـاره به صرفـه جویی در مصرف 
سـوخت، افـزود: طـی نیـم سـال اول جـاری شـاهد 
صرفه جویـی 540 میلیـارد تومانی در مصرف سـوخت 
اسـتان کرمـان بوده ایم کـه این میـزان صرفه جویی در 

سـال های اخیـر بی نظیر اسـت.
مصرف روزانه یک میلیون و 150 هزار لیتر 

بنزین در کرمان
مدیـر عامـل شـرکت پاالیـش و پخـش فـرآورده های 
نفتـی اسـتان کرمـان نیـز در ایـن جلسـه گفـت: در 
شهرسـتان کرمـان روزانـه یـک میلیـون و 150 هـزار 

لیتـر بنزیـن مصـرف می شـود.
جعفـر سـاالری نسـب اظهـار داشـت: در شـش مـاه 
ابتـدای سـال جـاری 368 میلیـون لیتـر نفـت گاز به 
ارزش پنـج هـزار و 400 میلیـارد ریـال کمتـر از مدت 

مشـابه سـال قبـل توزیع شـده اسـت.
وی بـا اشـاره به ایـام نوروز گفت: شـرکت نفت کنترل 
و نظـارت ویـژه را در ایـن ایـام به منظور نـوع خدماتی 
کـه در جایگاه های عرضه سـوخت ارائه می شـود، دارد.

سـاالری نصـب در پایـان خاطـر نشـان کرد: شـرکت 
نفـت بـا توجـه بـه اهـداف تعیین شـده خـود، تامین، 
توزیـع و صیانـت از فـرآورده هـای نفتـی را بـر عهـده 

دارد.
جانشـین فرمانـده انتظامی اسـتان کرمان نیـز در این 
جلسـه بـا اشـاره به کشـفیات در زمینـه مبارزه بـا ارز 
و قاچـاق کاال، گفـت: در سـال جاری میزان کشـفیات 
لـوازم یدکی قاچاق و کشـفیات میراث فرهنگی،عتیقه 
جات قاچاق افزایش و کشـفیات لوازم آرایشـی، گوشی 
تلفـن همـراه، منسـوجات و البسـه و سـیگار قاچـاق 
نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل کاهـش داشـته 

است.

استاندار کرمان: 
نگرانند سرعت باالی پروژه ها، 
کار گذشتگان را زیر سوال ببرد

مراسـم تجلیـل از مشـاوران جـوان  اسـتاندار کرمـان 
دیـروز در محـل اسـتانداری برگـزار شـد.

اسـتاندار کرمان در این آیین با اشـاره به رشـادت های 
جوانـان در جنـگ تحمیلی گفـت: دلیل این رشـادت 
ها شـجاعت و انگیـزه قلبی بود. علیرضا رزم حسـینی 
افـزود: یکی از دالیـل موفقیـت در دوران دفاع مقدس 
در کشـور، عـدم وجود بوروکراسـی اداری در دسـتگاه 
هـای اجرایـی بـود. مـا امـروز گرفتـار دیوان سـاالری 
هسـتیم و دولـت در ایـن دیـوان سـاالری محبـوس 
شـده اسـت. وی تصریـح کـرد: مـا باید یـک دولت نو، 
جـوان و چابـک داشـته باشـیم. در ایـن صورت اسـت 
کـه تحـوالت و فتوحـات آبادانـی و سـازندگی بوجـود 

مـی آید.
رزم حسـینی در ادامـه بـا اشـاره بـه اقدامـات عمرانی 
دولـت تدبیـر و امیـد در کرمـان گفـت: انتقـال آب به 
اسـتان یـک کار تاریخـی و بزرگ اسـت. توسـعه ریلی 
کـه بـه دنبـال آن هسـتیم مـی توانـد باعـث اتفاقات 
خوبی شـود. اسـتاندار کرمان اضافه کرد: برای توسـعه 
اقتصـادی، اسـتان را متحـد کردیـم چـرا کـه دعـوای 
سیاسـی بـرای مـردم توسـعه و بـرای جوانـان شـغل 
بوجـود نمـی آورد. وی با اشـاره بـه اینکـه اولویت اول 
دولـت تکمیـل پـروژه هـای نیمه تمـام اسـت، عنوان 
کـرد: نمـی تـوان همـه کارهـا را یک شـبه انجـام داد. 

کارهـا همـت مـی خواهند. 
اسـتاندار کرمـان با اشـاره بـه نگرانی برخی از سـرعت 
پیشـروی پروژه هـای عمرانی در کرمان اظهار داشـت: 
برخـی نگـران ایـن موضوع هسـتند که سـرعت باالی 
پیشـروی پـروژه ها، کار گذشـتگان را زیر سـوال ببرد 

کـه چرا در گذشـته انجـام یک پـروژه زمان بـر بود.
وی در پایـان گفـت: آمادگـی داریـم تـا از ظرفیـت 
جوانـان اسـتفاده کنیـم و از کمـک جوانـان اسـتقبال 

کنیم. مـی 

1  سید حسن خمینی: آمدم تا مانع »مصادره امام« شوم
یـادگار امام خمینی بازگشـت به امام در جریان تحوالت سیاسـی جاری کشـور 
را یـک امـر مبـارک خوانـد و افـزود: بایـد قرائـت هـای مختلـف در ایـن چارچوب 
بـه رسـمیت شـناخته شـود و نبایـد کسـی را بـه زور از ایـن دایـره بیـرون کنیم. 
بـه گـزارش جمـاران، سـید حسـن خمینـی در دیـدار اعضـای مجمـع محققین و 
مدرسـین حـوزه علمیه قم با اشـاره بـه آنچه در جریـان مقدمات و متـن انتخابات 
اخیـر رخ داد، اظهـار داشـت: همانگونـه کـه مـاه هـا قبـل از ثبـت نـام بـا برخـی 
دوسـتان مطـرح کـرده بـودم، از روز اول تقریبا مطمئـن بودم که چـه اتفاقاتی رخ 
خواهـد داد، گرچـه نتایـج مبارکـی کـه در پـی آمـد بیـش از حـد تصور بـود. وی 
جلوگیـری از مصـادره امـام را هـدف اصلـی از ورود خویـش بـه انتخابـات خواند و 
تأکیـد کـرد: بایـد تـالش کنیـم امام نمـاد وحدت ملـی جامعه ایـران باقـی بماند. 
یـادگار امـام بـا تأکید بـر تقویت عناصـر مختلف وحدت ملـی و با اشـاره به قدرت 
عظیـم مذهـب تشـیع در وحـدت جامعـه ایـران، شـخص امـام خمینی را انسـان 
بزرگـی خوانـد کـه امـروز نیازمنـد آن هسـتیم و یـادآور شـد: جمهـوری اسـالمی 
ثمره مجاهدت 1400 سـاله تشـیع اسـت و پشـتوانه این دسـتاورد نیز اندیشـه و 
کاریزمـای شـخص امـام راحل اسـت، لذا عظمت این شـخص نباید بشـکند و باید 
جلـوی بـه انحصـار درآمـدن آن توسـط یـک جریـان را نیـز بگیریم. سـید حسـن 
خمینـی، بازگشـت بـه امـام در جریان تحوالت سیاسـی جـاری کشـور را یک امر 
مبـارک خوانـد و افـزود: بایـد قرائـت های مختلـف در ایـن چارچوب به رسـمیت 
شـناخته شـود و نبایـد کسـی را بـه زور از این دایـره بیرون کنیـم. وی دلیل احیاء 
نـام و یـاد امـام در آسـتانه انتخابـات اخیـر را در مشـکل گشـایی و فایـده منـدی 
شـخصیت ایشـان دانسـت و ابراز امیـدواری کرد که آفـات احتمالی در این مسـیر 

در آینـده و گذشـته رفع شـود.

2   الیحـه دو دوازدهـم بودجه سـال 1395 با قیـد دو فوریت تقدیم 
مجلس می شـود

هیـات دولـت در جلسـه دیـروز خود به ریاسـت دکتر حسـن روحانـی تصویب 
کـرد تـا الیحـه دو دوازدهـم بودجه سـال 1395 با قیـد دو فوریـت تقدیم مجلس 
شـورای اسـالمی شـود. بـه گـزارش پایـگاه اطـالع رسـانی ریاسـت جمهـوری، در 
ادامـه جلسـه، هیـأت وزیران تعرفـه های سـود بازرگانـی کاالهای مشـمول قانون 
مقـررات صـادرات و واردات را بـا رویکـرد حمایـت از تولیـد داخلـی در بخش های 
مختلـف صنعـت، معـدن، کشـاورزی و خدمـات جهـت اسـتمرار تولیـد و خدمات 
بـا کیفیـت و رقابتـی در بازارهـای داخلـی و خارجـی و جلوگیری از قاچـاق کاال و 
توسـعه تجـارت خارجی در چارچـوب اقتصاد مقاومتـی تعیین کرد. ایـن تعرفه ها 
از ابتدای سـال 1395 اجرا خواهد شـد. همچنین بر اسـاس اصالحات انجام شـده 
در تعرفـه هـای مربـوط بـه واردات خـودرو، بـار دیگر بـر ممنوعیت ثبت سـفارش 
و ورود خودروهـای سـواری بـا حجـم موتور بیش از 2500 سـی سـی تأکید شـد. 
دولـت همچنیـن بـه وزارت کشـور اجازه داد نسـبت بـه انجام مذاکـره، پیش امضا 

)پـاراف( و امضـای موقـت موافقتنامه همـکاری در زمینه مبارزه با جرایم سـازمان 
یافتـه بیـن دولت جمهوری اسـالمی ایـران و دولت جمهوری لهسـتان ظرف مدت 

سـه سـال از تاریـخ ابـالغ این تصویـب نامه اقـدام نماید.

3   آیـت اهلل محمـد یـزدی: ماهیـت والیـت فقیـه همـان ماهیت 
اسـت ائمه  و  پیامبر  حکومـت 

رییـس مجلـس خبـرگان رهبـری تصریـح کـرد: ماهیـت والیـت فقیـه مبتنی 
بـر همـان ماهیـت حکومـت پیامبـر و ائمه اطهار اسـت. به گـزارش ایسـنا آیت اهلل 
محمـد یـزدی عصـر دیروز در نطـق پایانی اختتامیـه نوزدهمین اجالسـیه مجلس 
خبـرگان رهبـری بـا اشـاره بـه ماهیت نظـام والیـت فقیه گفـت: نظـام حاکمیت 
والیـت فقیـه آنطـور که باید در جهان شـناخته نشـده اسـت ولی بایـد به صراحت 
گفـت کـه همـان طـور که امـام خمینـی فرمودنـد حاکمیـت والیت فقیـه، همان 

حاکمیـت پیامبـر و ائمه اطهار اسـت.

4   عـارف: صدا و سـیما احتماال قطـع صدای مردم را جـزو تکالیف 
خـود می داند

منتخـب اول مـردم تهـران دربـاره همراهـی اش بـا رئیس جمهـور در سـفر بـه یزد 
گفـت: همراهـی مـن بـا آقـای رئیـس جمهـور طبیعـی بـود و یزدی هـا باید دولـت را 
میزبانـی مـی کردنـد. البته آقـای روحانی لطـف کردند و از من اسـم آوردنـد و من هم 
به ابراز احساسـات مردم پاسـخ دادم. رسـانه ها آزادند تحلیل ها و تفسـیرهای خودشان 
را ارائـه دهنـد، ولـی بـه نظـرم بهتر اسـت با نگاه ملی به این سـفر نگریسـته شـود. به 
گـزارش انتخـاب یکی از خبرنگاران به قطع شـعارها و صدای مردم هنگام پاسـخ عارف 
بـه ابـراز احساسـات مـردم یزد اشـاره کرد کـه وی در واکنـش به ایـن اظهارنظر گفت: 

احتمـاال صـدا و سـیما تکلیـف خـود می داند کـه بعضا صـدای مـردم را قطع کند.

5   نصیحت آیت اهلل هاشمی به رئیس صداوسیما
اینسـتاگرام آیت اهلل هاشـمی خواسـتار توجه مسـئوالن صداوسـیما به نصیحت 
رییـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام بـه رئیس رسـانه ملی شـد. بـه گزارش 
خبرآنالین، صفحه اینسـتاگرام آیت اهلل هاشـمی با انتشـار تصویری از وی و سرافراز 
رئیـس صداوسـیما نوشـت: حـرف آقای هاشـمی حرف اقنـاع مردم اسـت. تحریف 
و سانسـور و تخریـب قـدرت اقنـاع مردم را ندارد. آزاداندیشـی شـعار نیسـت، مرام 
 ُ ـَماَواِت َوالْْرِض ُقِل اهللَّ قـرآن اسـت. آنجا کـه می فرماید: ُقـْل َمن یَْرُزُقُکـم مِّـَن السَّ
ا أَْو إِیَّاُکـْم لََعلَـی ُهـًدی أَْو فِي َضاَلٍل مُِّبیٍن )سـوره سـبا ایه 24(.  مگر می شـود  َـّ َوإِن
خدایـی بـه رسـولش بگویـد بـه آنها بگو یـا ما بـر هدایتیم یا شـما؟ آنوقـت بیاییم 
در عصـر ارتباطـات. کـه خبـر از در و دیـارش بر سـر مـردم می بـارد، بگوییم حق 
فقط نزد رسـانه ملی اسـت و بس! ای کاش مسـئوالن صداوسـیما یکبار هم شـده 
نصیحت سـی سـال قبل آقای هاشـمی به رئیس رسـانه ملی را بخوانند. هاشـمی 
آن روز گفتـه بـود: اگـر بـا مردم شـانتاژ کنیـد بجای صـدام باید با مـردم خودمان 

در تهـران بجنگیم.

6   روزنامـه وطن امروز:انتخابات سـال96 به آشـوب کشـیده می 
د شو

روزنامـه وطـن امـروز کـه مدیـر آن در انتخابات 7 اسـفند تهـران، در رتبه های 
بعد از 50 قرار دارد، نوشـت: اگر فرض کنیم انتخابات 7 اسـفند انتخابات ریاسـت 
جمهـوری می بـود و دقیقـا همیـن افـراد و بـا همیـن گرایش ها و تعلقات سیاسـی 
در آن شـرکت می کردنـد، بـا عنایـت بـه میـزان موفقیـت گروه هـای سیاسـی در 
تصاحـب کرسـی های مجلـس، منتخـب ملت بـه طور قطـع و یقین فـردی منتقد 
دولـت  می بود و نه همسـو و هـوادار دولت. یک دو دوتا چهارتای سـاده البته همراه 
بـا نگاهـی واقع بینانـه به فضـای کلی کشـور و کل فضای کشـور- فـارغ از نمونه ها 
و چشـم اندازهای گزینشـی کـه کارکـردی جز اغـوا و خودفریبی ندارنـد- می تواند 
تخمیـن خوبـی درباره سرنوشـت انتخابات 96 به دسـت بدهد. ضمن آنکه روشـن 
اسـت در انتخابـات 96 فقـط مـردم تهـران نیسـتند کـه پـای صندوق هـای رأی 
می آینـد! حـال سـوال ایـن اسـت کـه آیـا آنچنـان کـه در سـال های 92 و 94 در 
روزهـای بعـد از انتخابـات خیابان های آرامی داشـتیم و سـطل های زبالـه از تعرض 

در امـان بودنـد، آیـا چنیـن امیـدی را می توان برای سـال 96 هم داشـت؟

7   سـخنرانی احمدی نـژاد قبـل از برگـزاری به حاشـیه کشـیده 
! شد

فرمانـدار ورامیـن گفتـه شـورای تامیـن شهرسـتان ورامیـن سـخنرانی دکتـر 
محمـود احمـدی نـژاد رئیـس جمهـور سـابق و عضـو مجمـع تشـخیص مصلحت 
نظـام در یـادواره شـهدای عملیـات خیبـر را بـه صـالح نمی دانـد. آنطـور که جام 
نیـوز نوشـته، قـرار اسـت امـروز احمـدی نـژاد در مراسـمی در ورامین سـخنرانی 
کند.فرمانـدار ورامیـن امـا روز گذشـته گفت که شـورای تامین شهرسـتان ورامین 
سـخنرانی دکتـر محمـود احمـدی نـژاد رئیـس جمهـور سـابق و عضـو مجمـع 
تشـخیص مصلحت نظـام در یادواره شـهدای عملیات خیبر را به صـالح نمی داند.

8   غیبـت روحانـی و هاشـمی در روز پایانـی نوزدهمین اجالسـیه 
خبرگان  مجلـس 

بـه گـزارش تسـنیم، نوزدهمیـن اجالسـیه مجلـس خبـرگان رهبـری در دوره 
چهـارم عصـر دیروز به ریاسـت آیت اهلل محمد یـزدی برگزار شـد. مجلس خبرگان 
رهبـری دیگـر در دوره چهارم اجالسـیه ندارد و دوره پنجـم آن از روز هفت خرداد 
95 آغـاز بـه کار خواهـد کـرد، البته در روزهـای چهارم و پنجم خرداد سـال آینده 
نیـز اجالسـیه  مجلـس پنجـم خبـرگان رهبری برگـزار خواهـد شـد. همچنین در 
اجالسـیه نوزدهـم هاشمی رفسـنجانی و حجت االسـالم حسـن روحانـی از غایبـان 

این جلسـه بودند.

9   وساطت برای پس گرفتن شکایت زنان مجلس از قاضی پور
ایـران نوشـت:در پـی شـکایت زنـان مجلـس نهـم از نـادر قاضی پـور نماینـده 
ارومیـه، او در پـی جلـب رضایـت همـکاران خـود برآمـده اسـت.  روز سـه شـنبه 
در صحـن علنـی مجلـس خبرنـگاران پارلمانـی مشـاهده کردند که سـید محمود 
نبویـان نماینـده تهـران و حسـن کامـران نماینده اصفهـان، قاضی پـور را به حضور 
نماینـدگان زن مجلـس بردند. زهره طبیـب زاده نوری و الله افتخـاری نمایندگانی 
بودنـد کـه بـا وسـاطت نبویـان و کامـران بـرای لحظاتی بـا نماینده ارومیه سـخن 
گفتنـد. فاطمـه رهبـر، دیگـر نماینـده مجلـس در همیـن بـاره بـه »ایـران« گفت 
کـه قاضی پـور از روز دوشـنبه کـه مطلـع شـد بـرای شـکایت از وی امضـا جمـع 
می کنیـم، بـرای عذرخواهـی پیـش مـا آمـد و گفت که منظـورش نماینـدگان زن 
اصولگـرای مجالـس هفتـم، هشـتم و نهم نبـوده و مخاطبش برخی افـراد در حوزه 
انتخابیـه بـوده اسـت. رهبـر افـزود: »اما مطالب منتشـر شـده از او به همـراه فایل 
صوتـی اش کامـاًل واضـح اسـت و قاضی پـور بایـد در همـان سـطح کـه سـخنانش 
در رسـانه های داخلـی و خارجـی بازتـاب یافتـه اسـت، جبـران مافـات، تکذیـب و 
عذرخواهـی کنـد.« او گفـت: »شـکایت نماینـدگان زن مجلـس از نماینـده ارومیه 
روز دوشـنبه به دادسـتانی کل کشـور تحویل شـده و نسـخه ای هم به »کمیسیون 
اصـل 90«، هیـأت نظـارت بـر رفتـار نماینـدگان و رئیـس مجلـس ارسـال شـده 

است.«
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میراث

محمدتقی راهپیما
بـه بهانـه جشـنواره گردشـگری و کویر نوردی شهرسـتان 
فهرج در روزهای چهارشـنبه 21 و پنج شـنبه 22 بهمن ماه 

1394 شمسـی  بـه آن مناطق سـفر کردیم.
روز جمعـه 9 بهمـن مـاه 1394 بـا اتوبـوس مسـافربری 
آقـای روح االمینـی کـه تـازه چنـد ماهـی بیشـتر از خریـد 
آن نمـی گـذرد و همـراه گردشـگران کرمانـی به سرپرسـتی 
آقایـان علی ایرانمنـش و بهرام بختیاری و به دعوت سـازمان 
میـراث فرهنگـی و گردشـگری و هـالل احمـر و مسـئولین 
گردشـگری بـم و اعضـای شـورای شـهر فهرج سـاعت 6:30 
صبـح عـازم شهرسـتان فهـرج شـدیم تـا از جاذبـه هـای 
گردشـگری آن محیـط بکـر و طبیعی دیدن نماییـم و روزی 
را در دامـان طبیعـت زیبـا و دیـدار با مردم سـخت کوش آن 

بگذرانیم.  دیـار 
سـاعت 9:30 صبـح بـه بـم رسـیدیم. متاسـفانه فرصتـی 
نبـود کـه در بم توقف داشـته باشـیم و پیشـرفت هـای بم را 
بعـد از زلزلـه ویرانگر 5 دی مـاه 1382 به چشـم ببینیم. لذا 
اتوبـوس به حرکـت خود ادامه داد تا در سـاعت 10:30 صبح 

به شهرسـتان فهرج رسـیدیم. 
در ابتدای ورودی شـهر مسـئولین میراث فرهنگی و هالل 
احمـر و اعضـای انجمن شـهر فهرج و مسـئولین فرهنگی بم 
منتظـر مـا بودنـد و از این لحظه تمام وقت خـود را در اختیار 
مـا گذاشـتند و در تمـام مسـیرها همراه مـا بودند تـا بتوانند 
جاذبـه هـای فرهنگـی و تاریخـی شـهر خـود را بـه رایگان و 

مجانی بـه ما معرفـی کنند. 
بـه امیـد اینکه گردشـگری در ایـن شهرسـتان دور افتاده 
رونـق بگیـرد، شهرسـتانی که همراه با اسـتان یـزد روزی هر 
دو، بخـش بـوده انـد و حـاال بـه برکـت راه و امکانـات دیگـر 
بخش یزد به اسـتان تبدیل شـده و بخش فهرج سـال ها در 
مقـام خـود در جـا زده و تازگی چشـم شـیطان کـور و گوش 
شـیطان کـر 5 سـالی اسـت که بـه شهرسـتان تبدیل شـده 
مسـئولین و مـردم هـم توانایی های خـود را در طبق اخالص 
گذاشـته انـد و امیـد دارنـد که دولت هم گوشـه چشـمی به 
آنهـا داشـته باشـد و بـا وجـود طبیعت بکـر و دسـت نخورده 
وجـود تپه های شـنی بـی مانند که نظیـر آن در کمتر جایی 

دیده شـده است. 
Nebkaha نبکاهـای فهـرج کـه در نـوع خـود بـی نظیر 
هسـتند و بلندتریـن نبکاهـای جهـان را بـه خـود اختصاص 
داده انـد. همـراه بـا درخـت هـای کهـور)kahor( کـه بـا 
اسـتقامت تریـن درخـت در دنیـا مـی باشـند و وجـود میـل 
نـادر در نزدیکـی این شهرسـتان بتوانـد نظر مسـئولین را به 
جاذبـه هـای طبیعـی این شهرسـتان جلب کنـد. این منطقه 
چنـان زیبـا و بکـر بـوده کـه نظـر مرحوم پروفسـور شـهریار 
عـدل را جلـب کـرده و بـا گـروه خـود چند سـالی اسـت که 
بـرای کاوش در ایـن منطقـه مشـغول بـوده ولـی متاسـفانه 

طبیعت با اهالی این شـهر سـر ناسـازگاری داشـته و انسـانی 
کـه پاریـس را بـه آن همه مزایـا و زیبایی به امیـد خدمت به 
طبیعـت و مردم شـهر فهـرج آن محیـط زیبا را تـرک کرده، 
روزگار روز یکشـنبه در 31 خـرداد مـاه 1394 شمسـی او را 
در سـن 72 سـالگی به علت ایسـت قلبی از مردم این شـهر 
گرفـت. بـا امید اینـک گروه پروفسـور عدل همچنـان کاوش 
هـای خـود را در ایـن شـهر ادامـه دهنـد و دولت هـم یارای 

آنها باشـند. 
سـرانجام اتوبـوس گردشـگری مـا بـه راهنمایی مـردم به 
بـاغ زیبای رئیس شـورای شـهر فهـرج رفتیم و به اسـتراحت 
پرداختیـم. سـپس بـه صرف ناهـار و قرائـت نمـاز در این باغ 
مشـغول شـدیم و پـس از اسـتراحت بـه بازدیـد کلـوت های 
فهـرج و Nebkaha نبکاهـا و تپـه هـای شـنی و قلعه فهرج 

پرداختیم. 
1- اوج زیبایـی را در تپـه هـای شـنی همـراه بـا نمایـش 
زیبـای موتور سـواران فهرجی کـه با موتورهـای معمولی تپه 
هـای شـنی را بـا آخریـن سـرعت بـاال و پاییـن مـی رفتنـد 
مـی توان دیـد. حتـی رانندگان ماشـین های سـواری هم به 
موتـور سـواران تاسـی کـرده و آنها هم تـا نیمه هـای تپه ها 
این مسـیر شـنی را با ماشـین های معمولی طی می کردند. 
2- گـروه موسـیقی محلـی فهرجـی بـدون هیـچ چشـم 
داشـتی بـه اسـتقبال گروه گردشـگری آمـده بودنـد و از اول 
تـا آخـر اقامت گـروه در تپه های شـنی به نواختن موسـیقی 

محلـی مشـغول بودند. 
3- گـروه شـتر سـواران هـم با سـعه صدر شـترهای خود 
را بـا مشـکالت فـراوان از بیابـان هـای اطراف بـا موتور جمع 
آوری کـرده و بـه منطقـه تپـه هـای شـنی آورده بودنـد کـه 
گروه گردشـگر بتوانند به رایگان از سـواری و شـیر شـترهای 

آن هـا اسـتفاده کند. 
البتـه ارائـه تمام ایـن خدمـات مجانی بود ولی اگر کسـی 
خـودش مـی خواسـت محبت آنهـا را جبران کنـد. آنها هم با 

تعـارف زیاد قبول مـی کردند. 
امـا دنبالـه ماجـرا در برگشـت از شهرسـتان فهـرج بـه 
طـرف کرمـان در سـاعت 11 شـب در کیلومتـر 85 جـاده 
کرمـان- بـم متاسـفانه اتوبوس ما خراب شـد. هر چـه آقایان 
روح االمینـی و رسـولی راننـدگان اتوبـوس کوشـش کردنـد 
نتوانسـتند اتوبـوس را بـه راه بیاندازنـد. بـه ناچار بـا تلفن به 
راننـدگان کرمـان -گلباف متوسـل شـدند که اتوبوسـی برای 
مـا بفرسـتند. باالخـره راننـده ای از گلبـاف جـواب »هل من 
ناصـر ینصرنـی« مـا را داد و سـاعت 2 بعـد از نصـف شـب 
اتوبوسـی که مسـلمان نشـنوند، کافـر نبیند، به امـداد ما آمد 
کـه اتوبـوس گلبافـی دسـت کمـی از ماشـین مـش ممدلی 
معـروف نداشـت. ولـی بـه هـر حال خـوب بـود و مـا را از آن 
وضـع فالکـت بـار نجـات داد. و بـار دیگـر لنگـه کفـش در 

بیابـان نعمت شـد. 

وداع با راننده اتوبوس »روح االمینی« 
آقـای روح االمینـی صاحـب و راننـده اتوبوس در سـرمای 
شـدید پتـو را بـه دور خـود پیچیـده و از اتوبـوس جـدا نمی 
شـد. در حالـی که بغض گلـوی او را گرفته بـود و برای اینکه 
گریـه او را نبینیـم سـر خود را بـه زیر پتو پنهان کـرده بود و 
از تـرس دزدان شـبگرد ترجیـح داد که با حال زار شـب را به 
تنهایـی در اتوبـوس بگذرانـد. در حالـی که سـرما بیـداد می 
کـرد. درد مـا کمتـر از درد صاحـب اتوبوس نبـود؛ ولی کاری 
از دسـت مـا سـاخته نبـود.  لذا همگـی با بی میلـی از او جدا 
شـدیم و بـر مرکـب مراد سـوار شـدیم و او را بـا اتوبوس تنها 

گذاشـتیم کـه با درد خود بسـوزد و بسـازد. 
سـاعت 4:30 صبـح روز بعـد اتوبـوس گلبافـی بـه شـهر 
کرمـان رسـید و در طرفـه العینی هر یک چون سـایه ناپدید 
شـدیم. گویـی همه از هـم خجالت می کشـیدیم کـه راننده 
را بـا آن حالـت زار در بیابـان بـه امـان خدا رها کـرده بودیم. 
یـادم مـی آیـد در خاطرات راننده ماشـین سـنگینی از کانادا 
مـی خوانـدم کـه نوشـته بـود پنچر مـی کند. فالسـک چای 
و زیرانـداز خـود را برمی دارد و در سـایه درختی بسـاط خود 
را پهـن مـی کنـد و بعـد بـه شـرکت بیمـه تلفن مـی کند و 
در برگـه ای روز و سـاعت و دقیقـه تلفـن کردن را یادداشـت 
مـی نماید. شـرکت گیرنـده پیام موظف اسـت حداکثر ظرف 
5 دقیقـه نماینـده خـود را پیـش راننده بفرسـتد. اگـر زمان 
آمـدن سـرویس کمکـی بیشـتر از 5 دقیقـه طول بکشـد در 
ازای هـر دقیقـه دیـر کـرد مبلغـی را بایـد بپـردازد. وقتـی 
شـرکت پنچـری ماشـین را بـه اتمـام مـی رسـاند، رسـیدی 
از راننـده مـی گیـرد و بـه دنبـال پیغام هـای دیگر مـی رود.

راننـده در خاطراتـش نوشـته بـود حداکثـر اگـر موتـور 
ماشـین بسـوزد شـرکت بیمـه موظـف اسـت در ظـرف 5 
دقیقـه بیایـد و راننـده را بـه نزدیکترین هتل رسـتوران ببرد 
و ماشـین را بـا یدک کش بـه تعمیرگاه مجاز برسـاند. راننده 
هـم پس از اسـتراحتی در هتل به شـرکت خـود مراجعه می 
کنـد. در هنگامـی که ماشـین در تعمیر اسـت کار دیگری را 

بـه او محـول کنند. 
آن شـب مقایسـه کـردم وضـع آقـای روح االمینـی راننده 
اتوبـوس مـا را بـا خاطـرات راننـده ای کـه نمـی دانـم آن را 
بایسـتی واقعیـت بدانـم یـا خـواب و خیـال. بـه هـر حـال 
امیـدوارم کـه راننـده مـا که نـه تنها مـا او را تنهـا و بی کس 
رهـا کردیـم، بلکـه صمیمی تریـن دوسـت او راننـده کمکی 
هـم نتوانسـت کاری بـرای او انجـام دهد و او هم به ما تأسـی 
کـرد و همـان کاری را انجـام داد که ما از سـر ناچـاری انجام 

دادیم. 
نمـی دانـم شـرکت های بیمـه در ایـران چگونه آسـوده و 
راحت از کنار این مشـکالت رد می شـوند و شـانه خالی می 
کننـد و بـه روی خودشـان هـم نمـی آوردنـد. الاقـل پنجـاه 

درصـد ماشـین هـای سـواری را مـی دانـم که هر سـاله صد 
در صـد بیمـه خـود را می پردازند و دنبال خسـارتی هم نمی 
رونـد. فقـط مانند بچه هـای دوره ابتدایی که اندک شـیرینی 
و بـا یـک بـارک اهلل گول مـی خورند. هر سـاله حـق بیمه را 
حداقـل 20 درصـد اضافـه مـی کننـد و بـرای آن 50 درصد 
خـوش حسـاب اندکـی تخفیـف منظـور مـی کننـد و بارک 

الهـی با آنهـا تحویل مـی دهند. 

بـه امیـد آن که شـرکت هـای بیمـه در ایـران ترحمی به 
مـا بکننـد و در ازای دریافـت تمـام و کمـال پـول خـود از 
مشـتری حداقـل امکانات رفاهـی را در اختیار مالکان وسـیله 

نقلیـه قـرار دهند. 
نمـی دانـم چـرا تنهایـی آقـای روح االمینـی در آن شـب 
سـرد و در اتوبـوس تنهـا مـرا به یـاد خدمات مشعشـع بیمه 

هـای ایـران انداخت.

فهرج سرزمین نبکاها و کهورهای شگفت انگیر

بـه سـازمان  بـرای تهیـه گزارشـی 
کـه  بـودم  رفتـه  اجتماعـی  تأمیـن 
اعتـراض عـده ای زن و مرد میان سـال 
بـا دسـت و صورت هـای چروکیـده که 
نشـان از شـغل و زحمـت آنهـا داشـت 
توجهـم را جلـب کـرد. قالیبـاف بودند، 
کرمانـی  معـروف  بافنـدگان  همـان 
کـه زردی رنـگ رخسارشـان، انحنـای  
انگشـتان زمخـت  هنـر آفرینشـان و آرتـروز مفاصل از شـکل 
افتـاده شـان، سـرخی و زیبایـی گل هـای همیشـه بهـار را بر 
تـار و پـود معـروف تریـن قالـی جهان کـه همان قالـی کرمان 

باشـد می نشـاند و آن را زینت بخش سرسـرای کاخ سـفید و 
باکینـگ هام می نماید، ناامیدانه سـه اعتراض ایسـتاده بودند.

زهـرا الـف، بغـض گلوله شـده در گلویش را به سـختی فرو 
مـی دهد و می گوید:شـما روزنامـه نگاری؟

جوابم مثبت است.
- مـن 10 سـال اسـت که بیمـه قالیبافی هسـتم. 5 سـال 
اول نیـم بهـا و بـدون دفترچـه و امکانات بیمه ای از سـال 89 
تـا امـروز هم بیمـه کامل پرداخت کـرده ام. یک مـاه دیگر 55 
سـالم کامـل مـی شـود مراجعه کـرده ام ایـن جا، مـی گویند 

بیمه شـما باطل شـده!
سـئوال مـی کنم:آخـر برای چـه؟! مأمورین بیمه بـه همراه 

بـازرس اداره بازرگانـی که به محل دار قالـی من مراجعه کرده 
و گواهـی کـرده انـد کـه مـن در حـال اشـتغال بـه قالیبافـی 

هسـتم، مگر چنیـن چیزی ممکن اسـت؟! 
جـواب مـی دهنـد کـه در سیسـتم، یـک جـواز کسـب 

آرایشـی، بهداشـتی هـم بـه نـام شـما ثبـت شـده!
- آن کـه یـک جـواز کسـب غیر فعال اسـت، تـازه مگر این 
کار غیـر قانونـی اسـت. مـن فقط از همیـن کار قالـی بافی 10 
سـال اسـت پول بیمه واریز کـرده ام و از هیـچ مجرای دیگری 
بیمـه نیسـتم، ایـن که خالف نیسـت. من یـک ماه بیشـتر تا 
بازنشسـتگی ام نمانـده. دسـت هایم چسـبندگی عصـب پیدا 
کـرده و دچـار دیسـک گـردن و نابینایـی شـده ام. حـاال کـه 
قالیبافـی همـه زندگی و سـالمت مرا گرفته چنیـن می کنید 
؟ ایـن هـم گواهـی پزشـک و M.R.I تـازه مـن آمـده بـودم 
درخواسـت کمیسـیون پزشـکی و از کار افتادگی کنم که این 

طـور جوابم مـی دهند. 
مامـور بیمـه مـی گویـد: بـرای تقاضـای از کار افتادگی که 
اصـاًل ول معطلید شـما را از کار افتـاده نمی کنند، مگر این که 
رو به موت باشـید و نفس های آخر را بکشـید. بنابراین از من 
مـی شـنوید خودتـان را معطل نکنیـد. در مورد بازنشسـتگی 
هـم، شـما پنج سـال اولیـه را به صـورت نیـم بها ریختـه اید، 
بنابرایـن هنـوز دو سـال و نیـم دیگـر باید بیمـه بریزیـد. یا 8 
میلیـون تومـان یک جـا واریز کنید یا دو سـال و نیـم دیگر را 
هـر مـاه به صورت آزاد واریـز کرده و پس از پایـان کار مراجعه 

نمایید. 

- اگـر جـواز کسـبم را کـه غیر فعال اسـت باطـل کنم، می 
توانم بیمـه قالیبافـی را ادامه دهم. 

- بله می توانید
ناگهـان بانـوی دیگـری کـه بـا بـی حوصلگـی منتظـر بود 
صحبـت کند، وسـط حـرف بانو زهـرا پریـد، و تقریباً بـا فریاد 
گفـت: خانـم تـو را به خدا فریـب حرف این آقـا را نخورید. این 
هـا انصـاف ندارند. اصاًل دلشـان برای من و شـما که نسـوخته، 
همیـن طـوری دو ماه پیش مرا از سـر خود بـاز کردند. همین 
آقـا گفـت بـرو جـواز کسـبت را باطل کـن تا مشـکلت را حل 
کنیـم. 600 هـزار تومـان فقـط برای ابطـال یک جواز کسـب 
غیـر فعال که فقط گوشـه خانـه افتاده بـود پـول داده ام. االن 
کـه مراجعـه کـرده ام همین آقـا، درسـت قبل از شـما به من 
مـی گویـد: خانـم دیگه بیمـه قالیبافی شـما ُمـرد! بروید بقیه 

اش را آزاد بریزیـد و خودتـان و مـا را راحـت کنید.
ایـن مسـلمانی اسـت؟ این عدالت اسـت؟ ما بایـد فریادمان 
را بـه کـی بزنیـم! ای خـدا تو بـه فریاد ما بـرس! مـا داریم زیر 
ایـن فشـار لـه مـی شـویم. من یـک زن کارگـر فقیـر قالیباف 
بـرای ابطـال یـک جـواز کسـب غیـر فعـال بایـد النگویـم را 

فروختـه و 600 هـزار تومان بپـردازم...
مـردی کـه به جـرم کارگری، بیمه قالیبافی اش قطع شـده 
وارد صحبـت می شـود.»آقا، بنویسـید من جد انـدر جد کارگر 
قالیبـاف بوده ام و این شـغل هم هرگز بـرای ما فقرای قالیباف 
آب و نانـی نداشـته. ایـن نقش و نگارهای زیبـا را ما بر دار قالی 
مـی نشـانیم و سـودش را دالالن و اربابـان سـوداگر مـی برند. 

از قدیـم چنیـن بـوده حـاال هم همان اسـت کـه بـوده، ما هم 
ناچـار بـوده ایـم در کنـار قالیبافی دسـت به کارهـای دیگری 
هـم مثـل عملگـی، باربـری، بنایـی و کارهـای دیگـر بزنیم تا 
چـرخ زندگیمـان بچرخـد. حـاال بیمـه مـا را قطع کـرده اند و 
مـی گوینـد شـما بـه کارهای دیگـر مشـغولید. چندین سـال 
اسـت بـا بدبختـی و قـرض و قوله یـک دار قالی سـر پـا کرده 
ام، آقایـان هـم آمـده و دیـده انـد. حاال دارنـد وارونـه جوابم را 
مـی دهنـد. آخر مگـر می شـود با روزی 7 سـاعت با دیسـک 
کمـر و گـردن و انگشـتانی که از بـس در میان تـار و پود قالی 
دویـده انـد شـکل و شـمایل معمول خـود را از دسـت داده اند 
درآمـد کسـب کـرد و بـه کار دیگـری نپرداخت؟! مـی گویید 

چـه کار کنم. 
مـردی کـه موهای سـفید و صـورت چروکیـده اش، وی را 
نزدیـک بـه 60 سـال نشـان مـی داد، گفـت: من از 5 سـالگی 
روی دار قالی بزرگ شـدم، تا چهل سـالگی شـب و روز بر دار 
قالـی شـانه کوبیدم تا دسـت هایـم از کار افتاد و دیسـک کمر 
و گـردن امانـم را بریـد، بـی آنکه بتوانـم آینده ای بـرای خود، 
همسـر و دخترهایـم بسـازم، ناچـار بـه بنایـی رو آوردم، چند 
سـالی گذشـت، گفتند، قالیبافـان را بیمه می کننـد، دوباره با 
قـرض و قولـه دار قالـی تهیـه کـردم و با دلـی پر امیـد همراه 
همسـر و بچـه هـا مشـغول بافتن شـدیم، بـاال و پایین شـدن 
بـازار بـه کارمـان لطمـه مـی زد، در کنـار بافتـن، خـودم، پاره 
ای وقـت هـا بـه بنایی هم مـی پرداختم، نمی دانم کدام شـیر 

پـاک خـورده ای برایمـان زده کـه فالنی بنا اسـت؟ 

گل های کم رنگ قالی
صنایع دستی

علیجان غضنفری

امیدواریم بتوانیم 
سال را با کمترین 
حادثه آغاز کنیم 
اسـتان  راهـور  پلبـس  رئیـس 
طـرح  آغـار  خبـر  اعـالم  ضمـن 
پلیـس در  بـاش همیـاران  آمـاده 
سـفرهاي نـوروزي از 19 اسـفند، 
گفـت: امیدواریـم بتوانیـم سـال را 
بـا کمتریـن حادثـه آغـاز کنیـم.  

سـرهنگ حمیـد معیـن زاده گفـت: طـرح نـوروزي ترافیکـي پلیـس راهور اسـتان 
همـراه بـا دیگـر نقاط کشـور از 25 اسـفند ماه آغـاز و تـا 15 فروردین مـاه 1395 
ادامـه مـي یابـد.  وي افـزود: تمـام سـازمان هـاي دخلیـل در کنـار پلیـس امنیت 
آمـد و شـد را تامیـن خواهنـد کـرد و امیدواریم بتوانیم سـال را بـا کمترین حادثه 
اغـاز کنیـم.  رئیـس پلبـس راهـور اسـتان بیـان داشـت: از جملـه سـازمان هایـي 
کـه بیشـترین همـکاري بـراي کاهش سـوانح جـاده اي را بـا پلیـس دارد، آموزش 
و پـزورش اسـت و بایـد از زحمـات مدیـران ایـن سـازمان کمـال تشـکر را داشـته 
باشـیم.  وي تعـداد دانـش آمـوزان همیـار ترافیکي پلیـس را 250 هـزار نفر عنوان 
کـرد و افـزود: از امـروز کـه 19 اسـفند ماه اسـت طرح آمـاده باش همیـاران پلیس 
در سـفرهاي نـوروزي اغـاز مـي شـود.  سـرهنگ معیـن زاده تاثیرگـذاري همیاران 
ترافیکـي پلیـس بـر والدین خود را بسـیار شـگرف توصیف کـرد و افـزود: همیاران 
در رعایـت قوانیـن راهنمایي و رانندگي از جمله پرهیز از سـرعت غیرمجاز، انحراف 
بـه چـپ، اسـتفاده از گوشـي تلفـن همـراه، سـبقت غیر مجـاز و خـواب الودگي به 

والدیـن خـود بـا رعایـت ادب تذکـر خواهنـد داد. 

پیشگیری از 
کالهبرداری های مالی 
در خریدهای نوروزی 
رئیس کالنتـری 11 کرمان با 
ارائـه هشـدارهایی از شـهروندان 
خواسـت در اسـتفاده از دسـتگاه 
فروشـگاه  و  خودپـرداز  هـای 
باشـند  مراقـب  اینترنتـي  هـای 
تـا از آنـان کالهبـرداری نشـود. 

محمدجـواد آرامـون بـا بیـان ایـن کـه برخـی از شـهروندان اطالعات درسـتی 
از مـوارد امنیتـی اسـتفاده از دسـتگاه هـای خودپـرداز، پوزهای فروشـگاهی و 
فروشـگاه هـای اینترنتـی ندارنـد گفـت: پیشـگیری از کالهبرداری هـای مالی 
در خریدهـای نـوروزی بـا این دسـتگاه ها از اهمیـت ویژه ای برخوردار اسـت.    
وی تصریـح کـرد: برخـی احسـاس مـی کننـد در اسـتفاده از ایـن امکانـات 
هیچگونـه خطـری متوجه آنها نیسـت و به راحتی اطالعات حسـاب، شـماره و 
اصـل کارت خـود را در اختیـار دیگران قـرار می دهند و حتی رمـز کارت های 
اعتبـاری خـود را بلنـد به فروشـندگان اطالع مـی دهند که این عمل اشـتباه، 
زمینـه را بـرای کالهبرداری فراهـم می کند.  رئیس کالنتری 11 شـهر کرمان 
بـا توصیـه شـهروندان بـه رعایـت نـکات ایمنـی در اسـتفاده از دسـتگاه هـای 
خریـد الکترونیکـی ادامه داد: مراقب نصب اسـکیمر باشـید و در خرید از طریق 
پوزهـای فروشـگاهی بیـش از حد به فروشـنده هـا اعتماد نکنید و شـخصاً رمز 

خـود را وارد کنیـد. 

هشدارراهوار
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زندگی

نکته

بیماری آلزایمر چیست؟ 
بیمـاری  ایـم.  شـنیده  بسـیار  را  بیمـاری  ایـن  نـام 
آلزایمـر بـه مغـز آسـیب مـی رسـاند. ایـن بیمـاری 
باعـث از دسـت رفتـن تدریجـی و مداوم مغز شـده و 
مـی توانـد برروی صحبت کـردن، فکر کـردن و انجام 

فعالیـت هـای روزانـه تأثیـر بگـذارد.
بیمـاری آلزایمـر بـه مـرور زمـان بدتـر شـده و میزان 
تحلیـل مغز بیشـتر می شـود اما سـرعت ایـن تحلیل 
در بیمـاران مختلف متفاوت اسـت. برخـی از افراد در 
همـان مراحل ابتدایی بیمـاری توانایی انجـام فعالیت 
هـای روزانـه خـود رااز دسـت مـی دهنـد. امـا برخی 
دیگـر از افـراد ممکن اسـت در مراحل بعـدی بیماری 
بـا این مشـکالت مواجه شـوند.از دسـت دادن خفیف 
حافظه در افراد باالی 60 سـال شـایع اسـت. همیشـه 
ایـن قضیـه بـه ایـن معنـا نیسـت کـه بـه بیمـاری 
آلزایمـر مبتال شـده ایـد. اما اگـر با مشـکالت حافظه 

مواجـه شـدید آن را جـدی بگیرید. 
علل بیماری آلزایمر چه چیزهایی هستند؟

سـن بـاال ، سـابقه خانوادگـی ، جنـس مونـث بـودن 
و سـندرم داون ، مهمتریـن عوامـل خطـر سـاز بـرای 
آلزایمرهسـتند.اگر بیمـاران ، خویشـاوند درجـه اولی 
داشـته باشـند که آلزایمر داشـته باشـند،خطر نسـبی 
ابتـالی آنهـا افزایـش مـی یابـد. بیمـاری آلزایمـر بـه 
علـت تغییراتیکـه در مغـز بـروز مـی کند، اتفـاق می 
افتـد. اینکـه چـه چیـزی باعـث ایـن کاهـش کارکرد 

مغزمیشـودهنوز به درسـتی مشـخص نیسـت.
خطـر ابتـال به آلزایمـر با بـاال رفتن سـن افزایش می 
یابـد امـا ایـن بـه آن معنـا نیسـت که تمـام افـراد به 

آلزایمـر مبتالی می شـوند. 
 نشانه های ابتال به بیماری آلزایمر

 کاهش  شنوایی کاهش حس بویای
 افسردگی اختالل بینایی  

برای بسـیاری از افـراد، اولین عالمت بیمـاری آلزایمر 
از دسـت دادن حافظه می باشـد. 

با بدتر شـدن بیمـاری آلزایمر، ممکن اسـت مبتالیان 
بـه ایـن بیمـاری، احسـاس بـی قـراری و سـرگردانی 
کننـد. بـا گذشـت زمـان، ممکن اسـت فعالیـت های 
آنهـا تغییـرات بسـیاری داشـته باشـد. ممکـن اسـت 
چیزهایـی را ببیننـد و یـا بشـنوند که وجـود خارجی 
ندارنـد. ممکن اسـت از خانـواده و دوستانشـان کناره 
گیـری کننـد و فکـر کننـد که دیگـران به آنهـا دروغ 

مـی گوینـد و قصـد آسـیب زدن دارند.
بـا بدتر شـدن بیمـاری مبتالیـان، ممکن اسـت دیگر 
قـادر بـه مراقبـت از خودشـان نباشـند. حتـی ممکن 
اسـت اعضـا خانـواده خـود رابـه یـاد نیاورند.یـا حتی  
ممکـن اسـت فرامـوش کننـد کـه چگونـه بایـد غـذا 
خـورد، اسـتحمام کـرد، لباس پوشـید، به دستشـویی 

و..  رفت 
تقویـت حافظـه فقـط بـا خوانـدن کتـاب و فکرکردن 
 ، دیگـران  بـا  معاشـرت  بلکـه  نیسـت  پذیـر  امـکان 
کـردن  حفـظ  جدیـد،  زبانـی  آموختـن   ، مسـافرت 
شـعر،آموختن موسـیقی و غیـره مـی توانـد در ایـن 

مـورد مؤثـر باشـد 
ایـن نـکات رعایـت اصـول تغذیـه  بـر تمـام  عـالوه 
درجلوگیـری از ابتـال بـه بیمـاری آلزایمر نقـش دارد

عامـل اصلـی ایجـاد آلزایمـر، رادیکالهای آزاد اکسـید 
کننـده هسـتند که بـا افزایش سـن بیشـتر تولید می 
شـوند.اگرمیخواهید جلـو تولیـد آنهـار ا بگیریـد یـا 
تولیـد آنهـا را بـه حداقـل برسـانید روزی دو عددعدد 
سـیب میـل کنیـد. مطمئـن باشـید کـه ضـرر نمـی 
ایـن  ازابتالبـه  آلزایمراسـت  کنیـد. زردچوبــه، ضـد 

بیمـاری پیشگیــری میکند.  
در واقـع هیـچ درمانـی بـرای بیمـاری آلزایمـر وجود 
نـدارد. امـا داروهایـی وجـود دارنـد کـه ممکن اسـت 
سـرعت پیشـرفت را کم کرده و زندگـی را برای بیمار 
آسـان تـر کنند. ممکن اسـت ایـن داروها بـرای همه 
مؤثـر نباشـند و یا اینکه تأثیر کمی داشـته باشـند. با 
ایـن حال کارشناسـان معتقدنـد ارزش امتحان کردن 

را دارد.
   نحوی برخورد با بیمار آلزایمری

1- بایـد بـا آرامـش و اطمینـان بخـش بـا او سـخن 
. گفت

نبایـد  بیمـار  بـا  سـردرگمی،  و  گیجـی  هنـگام   -2
سـرزنش آمیـز رفتـار کرد و اشـتباهات وی را بـا ارائه 

پیشـنهاد تصحیـح کـرد.
3- همـواره بایـد به سـخن گفتن بـا بیمـار ادامه داد، 
حتـی زمانـی که دیگـر متوجـه کلمات دیگـران نمی 
شـود و در مـورد موضوعاتـی حرف زد که فـرد به آنها 

اهمیت مـی دهد.
4- در هـر زمـان بهتـر اسـت فقـط یـک سـؤال از او 
پرسـیده و مهلتـی برای پاسـخ دادن به او داده شـود. 
اگـر بـه نظرمی رسـد بیمـار آلزایمـری متوجـه گفتار 
دیگـران نشـده اسـت، بهتـر اسـت پرسـش بـا همان 
کلمـات تکـرار شـود. اگـر بـاز هـم متوجه نشـد، پس 
از چنـد دقیقـه دیگـر می بایسـت بـا کلمـات دیگری 

پرسـش خـود را تکـرار کرد.
انجـام کاری خواسـته  بیمـار  از  اینکـه  از  5- پیـش 
شـود، بهتـر اسـت او را با نـام خطاب کـرد. وقتی با او 
صحبـت می شـود می بایسـت، تماس چشـمی با وی 

برقـرار کـرد تـا به تمرکـز او کمک شـود.
6- بایـد مطمئن شـد فـرد مبتال بـه بیمـاری آلزایمر 
بـه خوبـی فـرد مـورد گفـت وگوی خـود را مـی بیند 

یـا صـدای او را کاًمالمی شـنود.
7- زمانـی کـه بـا فـرد مبتـال بـه بیمـاری آلزایمـر 
صحبـت مـی شـود، رادیـو و تلویزیـون را خامـوش 

تـا حـواس وی منحـرف نشـود. کـرده 
8- هرجـا ممکـن باشـد از طنـز اسـتفاده شـود، امـا 

هرگـز نبایـد بیمـار مـورد تمسـخر قـرار گیـرد.
9-همـه وظایـف او بـه مراحـل کوچـک تـر تقسـیم 
شـود. هـر بـار بایـد بـه فـرد گفتـه شـود کـه در این 
مرحلـه او چـه بایدانجـام دهـد. گفتـن دسـتورالعمل 
هـای زیـاد در یـک زمـان یا بـا سـرعت زیاد، سـر در 

گمـی بیمـار را افزایـش مـی دهـد
اگـر فـرد برآشـفته شـد و همـکاری نکـرد، مراقـب 
بیمـار مـی بایسـت کار را متوقـف کرده و بعـد دوباره 

تـالش کـرد .
10- بایـد از گفتـن جمـالت منفـی پرهیز کـرد. مثال 
بـه جـای »از خانـه بیرون نـرو« به او گفته شـود »در 

خانـه بمان«

نگاهـی به عکس همسـرش انداخت 
کـه از کنـار تخت بـه او لبخنـد میزد،از 
پنجـره بـه بیـرون نـگاه  کـرد، یـادش 
بهـار شـده اسـت و دوبـاره  آمـد کـه 
درختـان آیـه آیـه طـراوت حفـظ مـی 
کننـد. بـه یـاد خـودش افتـاد و بهاری 
کـه رفتـه بـود و خـود بهتر و بیشـتر از 
همـه مـی دانسـت که رفته اسـت. ایـن را از لرزش دسـتانش، 
از درد هـای گاه و بیـگاه کمـرش ،از زانوهـای بـی توانـش و از 
اینکـه هـی یـادش مـی رفـت که سـاعت هشـت، بایـد قرص 

بخـورد مـی فهمید.
راحـت تریـن راه بـرای تعریـف سـالمندی شـمارش سـال 
هـای گذشـته از عمـر اسـت؛ البته بایـد گفت تعریـف دقیقی 
از سـالمندی ارایـه نشـده و ایـن دوران برای هر کـس با توجه 
بـه شـرایط فرد تعریف می شـود. سـالمندان به دلیـل این که 
تـوان جسـمانی شـان تحلیـل رفتـه به شـرایط خاصـی برای 

زندگـی رضایـت بخش نیـاز دارند.
سـالمندی بر اسـاس تعریف سازمان بهداشـت جهانی عبور 
از مـرز 60 سـالگی اسـت و بخشـی از رونـد طبیعـی زندگـی 
انسـان محسـوب مـی شـود. بـرای برطـرف کـردن نیازهـای 
جسـمی و مشـکالت روحـی ایـن دوران، نیاز بـه برنامه ریزی 
ویـژه ای اسـت.واقعیت ایـن اسـت کـه در ایـن رونـد طبیعی 
زندگـی، همیشـه راه هایـی وجـود دارد تـا برخـی از اتفاقـات 
دیرتـر و یـا حتـی زودتـر بیفتنـد.  در یـک تقسـیم بنـدی 
می تـوان سـالمندان را به سـه گروه تقسـیم کـرد. اولین گروه، 
شـامل سـالمندانی اسـت که شـرایط طبیعی دارنـد؛ یعنی در 
وضعیتی هسـتند که با توجه به سنشـان شـرایط نرمال دارند 
و یـا بـه تعبیـر بهتـر، در شـرایط قابـل انتظار بسـر مـی برند. 
گـروه دوم گروهـی هسـتند کـه شـرایط بیمارگونـه دارنـد و 
اکثـرا نیازمنـد  مراقبـت هـای پزشـکی و دارویـی می باشـند.
ایـن گـروه بایسـتی تحـت  مراقبـت های خانـواده و یـا مراکز 
نگهـداری باشـند . سـومین گروه حالتـی آرمانی از سـالمندان 
اسـت کـه از سـالمت نسـبی برخوردارنـد و به صـورت پویا در 
بطـن جامعـه مشـغول فعالیت هسـتند. ایـن گـروه در گذران 

زندگـی نـه تنهـا مسـتقل، بلکـه یاری رسـان هم هسـتند.
هـم اکنـون جمعیت سـالمند کشـور را حـدود6/2 میلیون 
تـن تشـکیل مـی دهدوبراسـاس آمارهـا ،کشـور بـه سـمت 
سـالمند شـدن در حرکـت اسـت؛ بنابراین نیاز به فعـال و پویا 

بـودن ایـن جمعیـت به شـدت احسـاس می شـود.   
بازنشستگی لذت بخش

مرتضـی  بازنشسـته ی ارتش اسـت. او را هـر صبح در حال 
ورزش کـردن در یکـی از پـارک هـای شـهر میبینـم . وی در 
مـورد شـرایطش در دوران بازنشسـتگی مـی گوید:»بـرای من 
اصـال سـن اهمیتـی نـدارد و فکـر می کنم کـه انسـان در  هر 
سـن و سـالی که باشـد، اگر از مغز و جسـم خود به درسـتی 
اسـتفاده نکنـد فرتـوت خواهد شـد.« او ادامه  مـی دهد:»من 
هـر روز صبـح به پارک مـی آیم تا ورزش کنم. همیشـه کتاب 
میخوانـم. فوتبـال می بینم .تمام تالشـم را می کنم که سـالم 

بمانـم. دوسـت دارم آنقـدر زنـده باشـم تـا بتوانـم ازدواج  نوه 
هایـم را هـم ببینـم و سـعی مـی کنـم کـه از بازنشسـتگی ام 

لـذت ببرم.«
سالمندان گنجینه های علمی وتجربی هستند

محمداسـماعیل مطلـق، مدیـر کل دفتر  سـالمت جمعیت 
،خانـواده و مـدارس وزارت بهداشـت در ایـن رابطـه بـه ایرنـا 
گفـت:  »از آنجایـی که بروز تغییرات سـریع جمعیتی، کشـور 
را به سـمت سـالمند شـدن سـوق می دهد،  برنامـه ریزی در 
زمینـه تامیـن سـالمت جسـمی و روانـی سـالمندان، اقدامـی 
مناسـب بـرای بهـره منـدی ایـن قشـراززندگی بهتر اسـت .« 
وی ادامـه داد:»سـالمندان گنجینـه هـای علمـی و تجربـی 
هـر کشـور محسـوب مـی شـوند کـه همـواره مـی تواننـد در 
زمینـه ی ارتقـای سـطح اقتصادی و علمی کشـورها تاثیرگذار 
باشـند.« این مقام مسـئول  با تشریح رسـالت وزارت بهداشت 
در مورد سـالمندان گفت: »رسـالت وزارت بهداشـت و درمان، 
برنامـه ریـزی بـرای کاهـش بـار بیماری هـا و معلولیـت های 
شـایع در سـالمندان بـا رعایـت اصـول و اجـرای مراقبت های 
بهداشـتی اولیـه و ارزش هـای سـازمانی، در راسـتای تعهدات 
ملی اسـت.« مدیر  دفتر سـالمت جمعیت، خانـواده و مدارس 
وزارت بهداشـت در ادامـه گفت:»بـا توجـه بـه اینکـه دوران 
سـالمندی دسـت کـم یـک سـوم تا یـک چهـارم زندگـی هر 
فـرد را تشـکیل مـی دهـد بایـد زندگـی طوالنـی تر همـراه با 
سـالمت، مشـارکت و امنیـت و نیـز افزایـش کیفیـت در ایـن 
دوران مدنظر باشـد.«وی افزود: »در دوران سـالمندی عالوه بر 
کمیـت زندگـی و طـول عمر، به کیفیـت و لذت از سـال های 
پایانـی عمـر نیـز باید بها داده شـود که این تغییر بدون شـک 
در اسـتمرار فعالیت های اجتماعی و داشـتن نقش سـازنده در 

خانـواده و جامعـه رقم مـی خورد.«
مطلـق تاکیـد کـرد: »هـدف کلـی تامیـن، حفـظ و ارتقای 
سـالمت سـالمندان در همـه بخش هاسـت تا آنـان از زندگی 

بهتـری برخوردار باشـند.«
انجمـن آلزایمـر ایـران طـرح بررسـی سـالمت جسـمی و  
روحی  سـالمندان باالی 60 سـال را از زمسـتان امسـال شـروع 
کـرده اسـت. معصومـه صالحی رییـس این انجمن ، با اشـاره به 
بـاال رفتن سـن افـراد جامعه و شـیوع بیمـاری آلزایمـر در بین 
سـالمندان بـه ایرنا اظهار کـرد: »باال بودن هزینه هـای درمان و 
مراقبـت از بیماران مبتال به  آلزایمر، از دیگر فاکتورهایی اسـت 
کـه مـا را در انجـام این طرح ترغیـب کرده اسـت.« صالحی در 
ادامـه افـزود:« یکـی از مولفه هـای مطرح در این حرکـت، ارایه 
ی راهـکار صرفـه جویـی اقتصـادی در سیاسـت گـذاری هـای 
کالن دولـت در بخـش بهداشـت و سـالمت خانـواده بـوده کـه  
عـالوه بـر آن می توانـد در بهبود کیفیت زندگـی افراد مبتال به 
دمانـس و مراقبت کنندگان ایشـان راهکارهای مناسـبی  ایجاد 
کنـد .« صالحـی با تشـریح اهـداف این طرح گفـت: »این طرح 
در حقیقـت ،طرح امکان سـنجی، تشـخیص و مداخلـه ی زود 
هنـگام اسـت. امیدواریـم که بتوانیـم این طرح را در کل کشـور 
بـه اجـرا در آوریـم تا امـکان کاهش ابتـال به این گونـه بیماری 

هـا در آینده فراهـم آید.«

حرف ها وخاطراتشان زندگی سازاست
نیلوفـر بهاری مسـئول یکی از سـراهای سـالمندان کرمان 
در رابطـه بـا مشـکالت ایـن قشـربا پیـام مـا گفـت: »یکـی از 
مشـکالت اصلـی سـالمندانی کـه بـه مـا سـپرده مـی شـوند 
افسـردگی واضطـراب اسـت. تعـدادی از آن هـا غـم سـوگ 
دارنـد، یـا بـه واسـطه ی حادثـه ای زمین گیر و منزوی شـده 
اند. ارتباط آن ها با اجتماع با از دسـت دادن شغلشـان از بین 
رفتـه اسـت.« اواضافـه کرد: » بـا توجه به این که کشـور ما به 
سـمت سـالمند شـدن در حرکت اسـت نمی توانیم وجود این 
قشـر را نادیـده بگیریـم. بایـد برنامـه ریزی ای داشـته باشـیم 
تا سـالمندان وابسـته را به سـمت نیمه مسـتقل و سـالمندان 
نیمـه مسـتقل را بـه سـمت اسـتقالل سـوق دهیم تـا بتوانند 
هـم بـه کانـون خانـواده و هم بـه اجتمـاع برگردنـد.« او برای 
ایـن منظـور راهکارهایی پیشـنهاد مـی دهد:«  سـالمندان ما 
نیـاز بـه بازسـازی روحـی دارنـد. در ایـن رابطـه بایـد سـعی 
کنیـم بـه سـالمندان مسـئولیت هایـی بدهیم تا حـس مفید 
و موثربـودن داشـته باشـند. بایـد این قشـر از جامعـه ی خود 
را تـا حـد امـکان پویـا نگه داریـم و به آنها به چشـم سـرمایه 
های انسـانی نـگاه کنیم؛در اینجا بیشـتر توجه به سـالمندانی 
اسـت  که توانایی نسـبی قابل قبولی دارند. متاسـفانه گروهی 
از سـالمندان بسـیار ناتواننـد کـه تعدادشـان هـم کم نیسـت.

آن هـا بـه بیمـاری هایـی ماننـد آلزایمـر دچارنـد کـه اگـر از 
نـوع پیشـرفته باشـد نگهـداری از آنهـا در منـزل تقریبـا غیـر 
ممکـن اسـت و معمـوال به مراکز نگهداری سـپرده می شـوند. 
خوشـبختانه در کرمـان بـه تازگـی یـک کمیتـه ی آلزایمـر 
شـروع بـه کار کـرده کـه  در ایـن مرکـز بـا گرفتـن تسـت و 
غربـال گری وضعیـت هر مراجعه کننده سـالمند یا میانسـال 
را مشـخص مـی کنیـم و بـرای پیشـگیری و یـا در صـورت 
تشـخیص، برای  بهبـود وضعیت آنها از طریـق دارو، به درمان 

هـای روانـی ومهارتـی مـی پردازیم.«

بهـاری در ادامـه گفـت: »حـس خیلـی خوبـی اسـت کـه 
بـا سـالمندان زندگـی کنیـم. وجـود آن هـا باعـث اسـتحکام 
خانـواده هـا می شـود وحـرف هـا وخاطراتشـان زندگی سـاز 

 » است.
میترسم  مبتال شوم

شـهال زنـی چهـل وپنـج سـاله اسـت  کـه مـادرش بـه  
آلزایمـر دچـار اسـت. او دربـاره شـرایط  مـادرش گفـت: »دو 
سـال اسـت کـه مادرم بـه آلزایمر مبتال شـده. او قبـال کارمند 
بوده وفقط پنج سـال اسـت که بازنشسـته شـده. به تشخیص 
دکتـر، مـادرم  آلزایمـر پیشـرونده دارد. االن مشـکل زیـادی 
نداریـم؛ ولـی هـم مـا و هـم مـادرم از آینـده مـی ترسـیم. از 
ایـن کـه زمانی برسـد کـه شـرایط بیماری مـادر خیلـی بدتر 
شود.«شـهال در ادامـه از  نگرانـی دیگرش هم گفت: »شـنیده 
ام کـه آلزایمر زمینه ی ارثی دارد.  میترسـم  مبتال شـوم .این 

کابـوس همیشـه با من اسـت.«
باید بحث آلزایمر در کرمان جدی گرفته شود

سـاالری مسـئول کمیته ی آلزایمر کرمان به پیام ما گفت: 
»درکرمـان بـرای درمـان آلزایمـر خال داشـتیم. خوشـبختانه 
ایـن کمیتـه از مهر امسـال شـروع بـه فعالیت کرده اسـت .در 
آن از سـالمندان وهم چنین میانسـاالن عضو مـی گیریم. بعد 
از بررسـی و گرفتـن تسـت حافظه کمک هایی کـه می توانیم 
بـه آن هـا ارایـه کنیـم را مشـخص مـی کنیـم. در ایـن مرکز 
کارگاه هایـی مثـل شـاهنامه خوانی، کالس موسـیقی و خنده 
درمانـی راه انـدازی کـرده ایـم و امید داریم که بحـث  آلزایمر 
کرمـان جـدی گرفتـه شـود؛ هـم چنین بتـوان به سـالمندان 
مبتـال هـم کمک کرد.« بـا توجه بـه ارزش حضور سـالمندان 
در کانـون خانـواده هـا و نیـاز جامعـه بـه سـالمت جسـمی و 

روانـی همـه اعضـا، توجه به این قشـر احسـاس می شـود.
امیـد اسـت کـه هیچ سـالمندی، نگـران فراموش کـردن و 

فراموش شـدن نباشـد.

گزارش پیام ما از وضعیت آلزایمر سالمندان

این قافله عمر... عجب می گذرد

1.پیشـگیری از سـرطان- زردچوبـه مـی توانـد از بـروز سـرطان 
پروسـتات جلوگیـری کـرده، رشـد سـرطان پروسـتات موجـود 
را کاهـش داده و حتـی سـلول هـای سـرطانی را از بیـن ببـرد. 
محققـان مختلفـی دریافتـه اند کـه ترکیبـات فعـال زردچوبه به 
یکـی از بهتریـن پیـش گیرنـده هـا در مقابل تومورهـای مختلف 

ست.  ا
2.بهبـود آرتروز- خـواص ضدالتهاب زردچوبه بـرای درمان هر دو 
نـوع آرتروزهای اسـتخوانی و روماتوئید عالی اسـت. عـالوه بر این، 
خـواص آنتـی اکسـیدانی آن رادیـکال هـای آزاد که سـلول های 
بـدن را تخریـب مـی کنـد، از بین می برد. مشـخص شـده اسـت 
افـراد مبتـال به آرتـروز روماتوئیـد که به طـور منظـم از زردچوبه 
اسـتفاده مـی کننـد، دچـار دردو التهـاب مفاصـل کمتـری مـی 

ند شو
 3.کنترل دیابت- از زردچوبه که به حفظ سـطح سـالم انسـولین 
خـون کمـک مـی کنـد، می تـوان بـرای درمـان دیابت اسـتفاده 
کـرد. زردچوبـه همچنیـن کنتـرل گلوکـز را تقویت کـرده وتأثیر 
داروهـای دیابـت را افزایـش مـی دهـد. یـک فایـده مهـم دیگـر 
زردچوبـه تأثیـر آن در کمـک به کاهش مقاومت انسـولین اسـت 
کـه مـی توانـد از بـروز دیابت نـوع 2پیشـگیری کند. امـا وقتی با 
داروهـای خیلـی قـوی ترکیب شـود، مـی تواند موجـب افت قند 

خون شـود.
4.کاهـش سـطح کلسـترول-تحقیقات ثابـت کـرده اسـت کـه 
مصـرف زردچوبـه بـه عنـوان چاشـنی در غذاها می تواند سـطح 
میـزان  بـودن  بـاال  کـه  میدانیـد  بیـاورد.  پاییـن  را  کلسـترول 

کلسـترول دربـدن مـی تواند مشـکالت جـدی برای سـالمتیتان 
ایجاد کند. حفظ سـطح سـالمی از کلسـترول از بسـیاری بیماری 

هـای قلبـی   عروقـی جلوگیـری خواهـد کـرد.
 5.تقویـت سیسـتم ایمنی-زردچوبـه حـاوی مـاد هـای بـه نـام 
لیپوپلـی سـاخارید اسـت کـه بـه تحریـک سیسـتم ایمنـی بدن 
کمـک مـی کنـد. عوامـل ضدباکتـری، ضدقـارچ و ضدویـروس 
زردچوبـه نیـز سیسـتم ایمنی بـدن را تقویـت میکند. با داشـتن 
یـک سیسـتم ایمنـی قـوی احتمـال ابتـال بـه سـرماخوردگی، 

آنفلوانـزا و سـرفه کمتـر خواهـد شـد. 
 6.التیـام زخـم ها-زردچوبـه یـک عامـل ضدعفونـی کننـده و 
ضدباکتـری طبیعی اسـت و می تـوان از آن به عنـوان یک داروی 
ضدعفونـی کننـده اسـتفاده کـرد. اگـر جایـی از بدنتـان بریـده 
یازخم شـده اسـت، کمی پـودر زردچوبه روی آن بپاشـید تا روند 
التیـام آن سـریع تـر شـود. زردچوبـه همچنین در ترمیم پوسـت 

آسـیب دیده نیزاسـتفاده میشـود. 
7.حفـظ وزن -پـودر زردچوبـه بـرای حفـظ وزن سـالم بسـیار 
مفیـد اسـت. یکـی از ترکیبـات موجـود در زردچوبه به بـاال بردن 
تولیدصفـرا کـه یکـی از مولفـه هـای اصلـی در تجزیـه چربـی 
هاسـت، کمـک مـی کنـد. کسـانی کـه مـی خواهنـد وزنشـان 
راپاییـن بیاورنـد با هر وعـده غذایی خود یک قاشـق چای خوری 

زردچوبـه مصـرف کنند.
مانع پیشرفت آلزایمر

 8.جلوگیـری از بیمـاری آلزایمـر- التهـاب مغز یکـی از دالیل 
اصلـی اختالالت شـناخت مثـل بیمـاری آلزایمر به شـمار می 

رود. زردچوبـه بـا کمـک بـه از بیـن بـردن پالک هایـی که در 
مغـز ایجـاد مـی شـود و بهبـود جریـان اکسـیژن بـه سـالمت 
عمومـی مغـز کمـک مـی کنـد. این مـاده مـی تواند ایجـاد یا 

پیشـرفت بیمـاری آلزایمـر را نیـز کاهـش دهد.
 9.بهبـود هضـم و گـوارش -ترکیبـات بسـیاری در زردچوبـه 
کیسـه صفـرا را بـرای تولیـد صفـرا تحریـک مـی کننـد کـه 
گـوارش را تقویـت کـرده و درد هـای معـده را کاهـش مـی 
دهـد. همچنیـن زردچوبـه بـرای درمـان بسـیاری از بیمـاری 
هـای التهابـی روده مفیـد اسـت. امـا بایـد بـه خاطـر داشـته 
باشـید کـه افـرادی کـه از هر نـوع بیمـاری صفـراوی رنج می 
برنـد، نبایـد از زردچوبـه بـه عنـوان مکمـل غذایـی اسـتفاده 

کننـد زیـرا وضعیـت آن هـا را بدتـر خواهـد کـرد. 
 10.پیشـگیری از بیمـاری کبـد- زردچوبـه نوعی پـاک کننده 
طبیعـی کبـد بـه شـمار مـی رود. کبـد از طریـق تولیـد آنزیم 
هـا، خـون را تصفیـه مـی کنـد و زردچوبـه تولیـد ایـن آنزیـم 
هـای حیاتـی بـدن راافزایـش می دهـد. ایـن آنزیم هـا تجزیه 

شـده و سـموم داخـل بـدن را کاهش مـی دهند.
 بااضافـه کـردن ایـن ادویـه مفیـد بـه برنامـه غذایـی تـان 
بهتریـن کاری اسـت کـه بـرای بـاال بـردن کیفیـت زندگـی 
تـان مـی توانیـد انجـام دهیـد. زردچوبـه را مـی توانیـد بـه 
شـکل پـودر بـه غذاهای سـرخ کردنـی و پختنی خـود اضافه 

. کنید

فوایده مصرف زردچوبه
نگاه

نجمه سعیدی

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی   

برابـر رای شـماره 139460319062000869 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
گلبـاف تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای ناصـر خواجوئـی مقـدم فرزند حسـن بشـماره 
شناسـنامه 144 صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 639/36 مترمربع پـالک 1003 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک هـای 1001 و 1003 اصلـی در گلباف خیابـان ولیعصر کوی 
10 خریـداری از مالـک رسـمی ورثـه آقـای محمـد پـور محمدعلـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه 
منظوراطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه15 روزآگهـی مـی شـود درصورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 
درصـورت انقضـای مـدت مذکـور وعدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیـت صادرخواهد 

. شد
تاریخ انتشار نوبت اول:94/12/5                                         تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/20

رئیس ثبت اسناد و امالک- محمد مقصودی   م الف 3192              

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی   

برابـر رای شـماره 139460319012005631 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای مهـدی روح االمینی فرزند حبیب اهلل بشـماره 
شناسـنامه 708 صـادره از بافـت در یـک باب خانه به مسـاحت 209/45 مترمربع پـالک 7 فرعی از 
1201 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان به آدرس سـیرجان بلـوار امامزاده احمد بعد از تاالر سـون 
اسـتار خریـداری از مالـک رسـمی خانـم ایـران مریـدی محـرز گردیده اسـت. لـذا بـه منظوراطالع 

عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله15 روزآگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت درصـورت انقضای 

مـدت مذکـور وعـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/12/5                           تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/20

رئیس ثبت اسناد و امالک- عباس ملکی      
م الف 762     

آگهی مزایده اموال منقول- نوبت دوم 
اجـرای احـکام شـوراهای حل اختـالف دادگسـتری کرمان در نظـر دارد در خصـوص پرونده 
کالسـه 943934 اجرایـی لـه بانـک مهـر اقتصـاد علیـه آقـای رضـا گهرگـزی یک دسـتگاه 
خـودرو سـواری پـژو آر دی-1600 مـدل 1383 بشـماره انتظامـی 431 د 13 ایـران 45 
متوقـف در توقفـگاه آزادی واقـع در کرمـان جـاده کوهپایـه اول سـعیدی روبـروی بلـوار لشـکر 41 
ثارالـه کـه طبق نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری کرمان به مبلـغ 55/000/000 ریـال )پنجاه 
و پنـج میلیـون ریـال( ارزیابـی و تقویـم گردیـده اسـت را از طریـق مزایـده بـه بفـروش برسـاند. 
لـذا جلسـه مزایـده در مـورخ 1395/1/16 راس سـاعت 10 صبـح در محـل دفتـر اجـرای احـکام 
شـوراهای حـل اختالف دادگسـتری کرمـان و با حضـور نماینده محترم دادسـتان برگـزار می گردد 
عالقمنـدان بـه خریـد مـی تواننـد تا یک هفتـه قبل از جلسـه مزایده از خـودروی مذکـور به آدرس 
فـوق بازدیـد و 10 درصـد قیمـت مـورد نظـر خود را به حسـاب سـپرده دادگسـتری نـزد بانک ملی 
مرکـزی کرمـان واریـز و فیـش آن را به همـراه پیشـنهاد کتبی در داخـل پاکت درب بسـته تحویل 
ایـن اجـرا نماینـد بدیهی اسـت کسـی برنده مزایده شـناخته می شـود کـه باالترین قیمـت را تقاضا 
نمایـد و در صـورت انصـراف برنـده مزایـده 10درصـدی واریـزی بـه نفـع دولـت ضبط خواهد شـد. 
م الف 2816  
دادورز اجرای احکام شوراهای حل اختالف دادگستری کرمان- زین الدینی 

گل سرخ معجزه ای برای فراموشی  
سـالمت حافظـه، بایـد یکـی از دغدغـه  اصلـی متولیان 
سـالمت باشـد. آلزایمر اصطالحا با چـراغ خاموش می آید، 
لـذا اقدامـات پیشـگیرانه بـرای جمعیـت سـنی در معرض 
بیمـاری، یکـی از مهمترین روش های کنتـرل این بیماری 
اسـت متأسـفانه هنـوز داروی شـیمیایی قاطعی بـرای این 
بیمـاری معرفـی نشـده اسـت، ولـی تحقیقات اخیر نشـان 
داده اسـت ایـن بیماری بـه طور قاطع با تجویـز عصاره گل 
سـرخ محمـدی درمان شـده اسـت و طرح پژوهشـی مدل 
انسـانی ایـن بیمـاری نیز هم اکنـون در حال اجراسـت. اما 
تـا زمـان تولیـد رسـمی ایـن دارو  مـی تـوان از پـودر گل 
سـرخ برای پیشـگیری یـا درمان بیمـاری آلزایمر اسـتفاده 

کرد. 
مکانیسـم اثـر گل سـرخ این اسـت که مـواد زاید تجمع 
یافتـه در بافـت عصبـی را پاالیـش کـرده و آن را از خطـر 
اختـالل عملکـرد و در نهایـت مـرگ و میـر سـلولی نجات 
مـی دهـد، و حتـی موجـب تکثیر سـلول هـای عصبی می 
شـود:برای تهیـه پودر گل سـرخ محمدی بایـد توجه کنید 
که گل سـرخ یا غنچه گل سـرخ در سـایه خشـک شـود و 
تمـام گل من جملـه مادگی پرچم ها و کاسـبرگ های آن 
پـودر شـوند و این پـودر عالوه بر داشـتن خاصیـت تقویت 
حافظـه و اثـر پیشـگیری و درمانـی بـر بیمـاری آلزایمر، و 

همچنیـن اثر ضدافسـردگی دارد.
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حوادث

یادداشت

ماجراي ترقه اي که 
زندگي زن را تباه کرد 

هر روز کـه از سـر کار بـه خانـه بـر مي گشـت 
سـري بـه اتـاق میهمـان کوچولویـش کـه در راه 
داشـت مـي زد و چشـم انتظـار، روزهـا را بـراي 

ورودش مـي شـمرد... 
عروسـک هـاي رنـگ و وارنـگ و لبـاس هـاي 
کوچولـو، تخـت و کمد صورتي رنـگ همه و همه 
انتظـار ورود طفـل کوچکي را بـه زوج جوان نوید 

داد.  مي 
زن جـوان عصـر چهارشـنبه آخـر سـال بـراي 
دریافـت آخریـن نظـر پزشـک بـه مطـب رفـت و 
خانـم دکتـر نویـد آمـدن میهمـان کوچولـو را در 
روزهـاي ابتدایـي سـال همزمـان بـا سـبز شـدن 

داد.  درختـان 
زن جـوان در دلـش شـور و امیدي بـه پا بود و 

سـر از پا نمي شـناخت. 
از مطـب دکتـر کـه بیـرون آمـد در راه به فکر 
ایـن بـود کـه چـه طـور ایـن خبـر خـوش را بـه 

شـریک زندگـي اش بدهـد. 
در حـال و هـواي خـودش بـود کـه ناگهـان 

نقـش زمیـن کـرد.  را  او  صـداي مهیبـي 
 ...
 ....
 ...

چنـد روز بعـد وقتي در بیمارسـتان چشـم باز 
کـرد، چشـمان مـات و مبهـوت اطرافیـان را در 

برابـر خـود دید. 
هیچ چیز را به خاطر نمي آورد. 

ناگهـان بـه یـاد طفـل درونـش افتـاد و سـراغ 
طفلـش را از اطرافیـان گرفـت. 

هیچ کس جواب درستي به او نمي داد. 
چـه بالیـي بـر سـرش آمـده بـود. او کـه االن 
مـي بایسـت طفلـش را در آغوش داشـته باشـد و 

بـه او شـیر بدهد. 
تخـت  از  کـه  خواسـت  ناراحـت  و  مضطـرب 

شـدند.  مانعـش  اطرافیـان  کـه  برخیـزد 
را  ماجـرا  اصـرار  بـا  نداشـت.  طاقـت  دیگـر 

 . پرسـید
ترقـه ایـي کـه در شـب چهارشـنبه آخر سـال 
جلـوي پایـش زده شـده بـود برگ زندگـي اش را 

جـور دیگـري ورق زده بود. 
او طفلش را از دست داد. 

بـا همـه دوا و درمـان هایـي کـه بعـد از ایـن 
نتوانسـت  دیگـر  گاه  هیـچ  داد  انجـام  ماجـرا 

باشـد.  طفلـي  گرمابخـش  آغوشـش 
بعـد از 4 سـال جـر و بحـث هـاي مـداوم و 
عصبـي بـودن زن و شـو هـر اسـیب دیده سـبب 
شـد همسـرش هـم او را تـرک کنـد و او مانـد و 

غـم تنهایـي اش. 
چنـد وقـت بعـد هم بـر اثـر افسـردگي اي که 
بـه سـراغش آمـده بـود در بیمارسـتان بیمـاران 

رواني شـهید بهشـتي بسـتري شـد. 
تـازه بعـد از ایـن همه کـش و قـوس هنوز هم 
ماهـي یـک بـار باید به بیمارسـتان برود و شـوک 

مغزي شـود. 
حـال از جواناني که براي شـادي خـود زندگي 
دیگـران را بـه آتـش مـي کشـانند بایـد پرسـید: 

شـادي زودگـذر شـما به چـه قیمتي؟ 
سروان سلیمه رحیمي کارشناس اجتماعي 
پلیس امنیت عمومي استان کرمان

سروان رضا افشارجهانشاهي
معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي شهرستان سیرجان

یکـي دوسـال بـود عقد کرده بودیـم با توجه به شـرایط 
بـد معیشـتي و کـم سـن و سـالي من زیـر بار مسـئولیتي 
رفتـه بـودم کـه کمـرم را خـم کـرده بـود ، درمانده شـده 
بـودم نمـي توانسـتم خـودم را جـم و جـور کنـم و بسـاط 

دامادیـم را بـر پا سـازم . 
گوشـه اتـاق نشسـته بـودم زانـوي غـم بـه بغـل گرفته 
بـودم و بـه قـاب عکس روي دیـوار خیره و بـه آینده مبهم 
فکـر مـي کـردم آنقـدر مشـغله ذهني داشـتم کـه متوجه 
حضـور پـدرم بـه داخل اتاق نشـدم دسـتي به شـانه ام زد 
یـک دفعه از جـا پریدم لبخندي زد و دسـتش را دراز کرد 
گفـت بلند شـو فکر خیال نکن درسـت میشـه انشـاءا... به 
اتفـاق پدرم سـري بـه زمین هاي کشـاورزي زدیـم ، پدرم 

کشـاورز بود. 
غیـراز مـن و پـدرم کسـي حضـور نداشـت و مشـغول 
صحبـت هـاي پـدر و پسـري شـدیم . پـدرم از مشـکالتم 
پرسـید مـن هم سـفره دلـم را برایش بـاز کـردم، گرچه او 
خـودش همـه اینهـا را مي دانسـت امـا به روي خـود نمي 
آورد کـه غـرورم نشـکند و سـرخورده نشـوم اما تـا آن روز 
مـرا اینگونـه محزون ندیـده بود و از ایـن رو تصمیم گرفت 
کمکـم کنـد تـا دسـتم را بـه طـرف هر کـس نا کسـي در 

نکنم.  از 
بعـد از کلـي درد و دل پـدرم پیشـنهادي بـه مـن کـرد 
کـه اي کاش هیـچ وقـت نمـي کـرد ،کاش آن روز مـرا بـا 
ایـن حـال نمي دیـد ، کاش آن روز بغضم نمـي ترکید و از 
مشـکالتم حرفـي نمي زدم شـاید پدرم زنده بـود منم روبه 
روي شـما بـا دسـت پاي زنجیر شـده نبـودم. آن روز پدرم 
از مـن خواسـت کـه کمـر همـت ببنـدم و بـا کمـک مالي 
او طبقـه اي بـروري منزلـش بنـا کنـم و خیالـم را از بابت 

سـکونت بعـد از مراسـم دامادي راحـت کند. 
بـه  مجـاز  تازمانـي  کـه  داشـت  هـم  شـروطي  البتـه 
اسـتفاده از ایـن واحد باشـم که تمام تالشـم را بـراي تهیه 
یـک سـاختمان در خور و شـان منزلت بکار گیـرم و اینکه 
حـق را بـراي بـرادران کوچک تـر خودت هم قائل باشـي . 
مـن قبـول کـردم آخـه اوایل زندگـي بود مـن از تمکن 
مالـي خوبـي بر خـوردار نبـودم هزینـه اش را پـدرم تقبل 
مـي کـرد و دیگـر دغدغه خانـه اجاره اي پیـش رهن خانه 
را نداشـتم مـي توانسـتم دامادیـم را آبرومنـد برگـزار کنم 
و دو سـه سـاله خـودم را جـم وجـور کنم سـیاه روزي من 
از از زمانـي شـروع شـد کـه مـن در خانـه مسـتقر شـده 
بـودم چند سـالي از زندگي مشـترکمان مي گذشـت بنده 

صاحـب فرزند شـده بودم. 
همـه مـي دانیـم پـدرو مـادر در اویل زندگـي بخصوص 

دلبسـته  و  وابسـته  بسـیار  فرزنـد  اولیـن  تولـد  از  بعـد 
فرزندانشـان هسـتند و هـر عیـب فرزنـد خویش را حسـن 
مـي داننـد مـن وهمسـرم از ایـن قائلـه مسـتثني نبودیـم 
.و از اعتـراض نسـبت بـه فرزنـدم بسـیار آزرده خاطـر مي 

شـدیم . 
از آن طـرف پـدرم اخـالق بـه خصوصـي داشـت پـدر 
سـاالري شـدید در خانـه مـا حکـم فرما بـود .اما بـه خانه 
و خانـواده توجـه خاصـي داشـت مقیـد بـه قانـون خودش 
بـود، آدم خـوب و درسـت کاري بود اما یک دنـده و لجباز. 
اگـر بـر سـر دنده لـج مـي افتـاد دیگـر قادربـه متقاعد 
کردنـش نبودیـم همیـن لجبـازي پدرم و عشـق بـه فرزند 

کار دسـت مـن و همسـرم داد. 
یـک روز پسـرم هـوس توپ بـازي زد به سـرش با توپ 
خـود بـه در دیوار مـي کوبید کـه اعتراض پدر و مـادرم را 
بـه دنبـال داشـت من هـم از پدر و مـادر دلخور مي شـدم 
کـه فرزنـد مـرا دوسـت ندارنـد و بـه او خـرده مـي گیرند.
ایـن بگـو مگو ها باعث پـا درمیاني و ورود همسـرم در این 
بحـث هـا شـد کدورت ها یک به یک پشـت سـر هـم آغاز 
شـد تـا آنجـا که پـدر به سـتوه آمـده بـود  و مـارا از خانه 

بیـرون کرد . 
 آن روز پیـش همسـر و فرزنـدم شـرمنده و دلشکسـته 
شـدم . مجبـور بـه تـرک آن خانـه ورفتن به اتـاق کوچک 
خانـه مادرهمسـرم شـدم به نوعـي داماد سـرخانه.از لحاظ 
روانـي در شـرایط سـخت و و یـژه اي بـودم مدت سـه ماه 
گذشـت تـا اینکـه سـرکوفت هـاي همسـر و خانـواده وي 
شـروع شـد ، کـه تـو بـي عرضـه هسـتي آن خانـه حق تو 
بـود کلـي بابتـش خـون دل خـوردي چه هـاااا و چـه هاااا 
نقـل محافـل هرروز شـان بود. مـرا ناخواسـته تحریک مي 
کردنـد شـرایط بـد اقتصـادي و سـابقه حمـل مـواد مخدر 

کـه بـه زنـدان رفتـه بـودم را به رخـم مي کشـیدند. 
خـود را در مانـده دیـدم و تالفـي گرفتن انتقام در سـر 
مـي پرورانـدم و حـس انتقـام هر لحظـه در وجودم شـعله 

ور مي شـد. 
در یک شـب سـرد زمسـتاني ، مهتاب تا وسـط آسـمان 
بـا ال آمـده بـود و بـر پهنـاي زمیـن خـود نمایي مـي کرد 
بـا وجـود آن همـه سـرما آتش خشـم، وجودم را شـعله ور 
مي سـاخت و از فرط خشـم عـرق کرده بودم مي دانسـتم 
آن شـب پـدرم بـه آبیـاري درون باغـش مشـغول اسـت و 
فرصـت را غنیمت دانسـتم خواسـتم کار را یکسـره کنم. 

مـي خواسـتم از خلوتـي و تاریکـي شـب اسـتفاده کنم 
و انتقـام آن همـه توهیـن و تحقیـر را یکجا بگیـرم، معطل 
نکـردم بـه سـمت بـاغ پـدرم رفتـم، چاقـوي از قبـل براي 
کشـتنش درون جیبم گذاشـته بـودم، بیلي را بـاالي وانت 
انداختـم تـا طیبعـي جلوه کند کـه من قصد رفتن به سـر 

زمیـن هاي کشـاورزي خـودم را دارم .
در میـان راه پشـیمان شـدم و تصمیم گرفتـم تا با پدرم 
صحبـت کنـم تا بـه این اختـالف براي همیشـه پایان دهم 
چنـد کلمـه صحبـت نکـرده بودیم کـه بحث بـاال گرفت با 
بیلي که در دسـت داشـتم ضرباتي را به او وارد سـاختم، تا 
آن لحظـه از وجـود بـرادر کوچک ترم اطالعي نداشـتم آن 
در اتاقـک داخـل بـاغ بـود.  سـر و صدایمـان که بـاال رفت 
کنجـکاو شـده بـود از پشـت درختـان نظـاره گر مشـاجره 
مـن و پـدرم بـود تمام شـرایط مهیا بـود پـدر خونین مال 
بـر کـف زمیـن افتـاد. بـه سـمت ماشـین رفتـم چاقـو را 
از جیـب پالتـو کـه روي صندلـي افتـاده بـود برداشـتم و 

ضرباتـي را پـي در پـي به پیکـر پدرم فـرود آوردم. 
جسـدش را بـه عقب وانت بردم خواسـتم کـه منتقلش 
کنـم ناگهـان متوجـه حرکتـي پشـت درختان شـدم برادر 
کوچـک تـرم بـود تـا متوجـه شـد از حضـورش آگاهـم پا 
بـه فـرار گذاشـت و بـه سـمت آبـادي گریخـت .از دسـت 
آواره  ماشـین،  بـر  .سـوار  نبـود  سـاخته  کاري  هـم  مـن 
دشـت و بیابـان شـدم نمـي دانسـتم چـه بکنـم از کـرده 
خود پشـیمان شـدم افسـوس که دیگر پشـیماني سـودي 

نداشت. 
خواسـتم خـودم و جسـد را سـر بـه نیسـت کنـم کـه، 
چهـره معصـوم فرزنـد م مقابـل چشـمانم مجسـم شـد به 
خانـه زنـگ زدم همسـرم هـم از جریـان مطلع بـود برادرم 

بـال فاصلـه بعد از مشـاهد مشـاجره و قتل پدرم به دسـت 
مـن بـا ماموریـن تمـاس گرفتـه بـود. همسـرم و مامورین 
نیـروي انتظامـي مـرا مجـاب کردند کـه خـودم را تحویل 
دهـم و کار احمقانـه دیگـري نکنم. سـاعاتي بعـد خودم را 
بـا جسـد بـي جـان پـدرم بـه کالتنـري معرفـي نمـودم و 

اینـک معـرف حضور شـما هسـتم.نظریه کارشناسـي: 
خشـونت بـه عنـوان رفتـاري کـه متاسـفانه رواج دارد 
دالیـل متعـددي دارد مهـم تریـن عامـل خشـونت ناکامي 
اسـت . خشـو نت موجـب تخلیه انـرژي فرد مي شـود و با 
تکراربـه صـورت یک عـادت در مي آید و فرد بـه طور دائم 
به خشـونت متوسـل مي شـودعوامل متعـددي در ارتکاب 
ایـن قتـل نقش داشـته از جملـه عوامل فـردي، خانوادگي 
خصوصیـات  فـردي:  عوامـل  خصـوص  در  اجتماعـي  و 
و ویژگـي هـاي فـرد قاتـل کـه وي سـطح آگاهـي کمـي 
نسـبت بـه قوانیـن و احقاق حقوق خود داشـته و همچنین 
مـورد ظلـم واقع شـدن که بـه نوعي تـالش داشـته تا این 
مظلـو میـت را جبـران نماییـدو همچنیـن ضعیـف بـودن 
کنتـرل هیجـان و عواطف در وي ، اختالل شـخصییت ضد 
اجتماعـي، فقـدان توانایـي حـل مسـئله قاتـل ذکـر نمود.

در خصـوص عوامـل خانوادگـي شـیوه تربیتـي نامناسـب 
والدیـن و آشـفتگي خانـواده قاتـل و همچنیـن در گیـر 
بـودن والدیـن و دیگـر اعضایـي خانـواده با قاتـل و عوامل 

اجتماعـي بیـکاري قاتـل را ذکـر نمود. 

خانه اي
 که ایمان را از من گرفت

رییـس پلیـس فتـای اسـتان کرمـان گفـت: کاربـران 
کانـال اینترنتـی تلگـرام بـرای جلوگیـری از هـک شـدن 
اکانـت خـود در محیـط مجازی از پسـورد مجـزا برای ورد 

بـه تلگـرام اسـتفاده کننـد.

امـکان  اینکـه  بیـان  بـا  اسـماعیلی  کامبیـز  سـرهنگ 
امنیـت صددرصدی در شـبکه هـای اینترنت و اپلیکیشـن 
اپلیکیشـن  از  یکـی  گفـت:  وجودنـدارد  اینترنتـی  هـای 
هایـی کـه این روزهـا با اسـتقبال زیادی از سـوی کاربران 

روبـه رو شـده شـده اسـت تلگـرام اسـت کـه مـی طلبـد 
مـردم از تنظیمـات مهـم امنیتـی بـرای ایـن اپلیکیشـن 

اسـتفاده کننـد.
وی افـزود: اخیـرأ اشـخاصی اقـدام بـه دسترسـی بـه 
سـرقت  از  پـس  و  کننـد  مـی  تلگـرام  در  افـراد  اکانـت 
اطالعـات موجـود در اکانـت از قبیـل عکـس هـا ،ویدئو ها 
و .... ارسـالی و دریافتـی و همچنیـن اطالعـات مخاطبیـن 
از طـرف فـرد قربانـی بـرای مخاطبیـن پیـام ارسـال مـی 

کننـد .
وی تصریـح کـرد: از ذخیـره کردن عکس هـا و ویدئوها 
ی شـخصی در تلفـن همـراه خـوداری کننـد، هـر لینکـی 
را بـاز نکننـد ، در گروههـای ناآشـنا عضـو نشـوند و پیـام 

نکنند. ارسـال 
وی گفـت: گزینـه last seen را در تلگـرام را غیر فعال 

کنیـد وتنظیمـات امنیتی را در تلگـرام اعمال کنید.
وی افـزود: بیشـتر کاربرانـی که از وایبـر ، تلگرام ، الین 
، واتـس آپ و دیگـر برنامـه هـا اسـتفاده مـی کننـد بایـد 
نسـبت بـه اطالعـات ایـن محیط هـا آگاه باشـند تـا مورد 

سـوء اسـتفاده قـرا نگیرند.

رییـس پلیـس فتـای اسـتان کرمـان خاطرنشـان کرد : 
مجرمـان اینترنتـی با ارسـال پیـام هایی مانند اکانت شـما 
نیـاز بـه بازنویسـی دارد ، اکانـت شـما در حـال غیـر فعال 
شـدن اسـت ، در یافـت شـارژ رایـگان ، ودیگـر پیـام های 
ایـن چنینـی ،کـدی کـه بـرای قربانی ارسـال شـده را در 

خواسـت مـی کنند .
اسـماعیلی تصریـح کـرد : در صورتـی کـه آن کـد را 
در  شـما  تلگـرام  اکانـت  کننـد،  ارسـال  مجرمـان  بـرای 
اختیـار مجرمـان قـرار داده می شـود بنابراین بـرای اینکه 
افـراد در دام ایـن اشـخاص نیفتنـد هرگـز کـد را ارسـال 

نکننـد.
رییـس پلیـس فتـای اسـتان کرمان یـادآور شـد: برای 
جلوگیـری از خطـر هـک در تلگـرام بایـد بـرای آن رمـز 
عبـور مجـزا بـه ثبت رسـاند چراکه ایـن اقدام باعـث ایمن 

شـدن اکانـت می شـود.
اسـماعیلی تأکیـد کـرد: بهتریـن کار بـرای جلوگیـری 
ایـن اسـت هـر ازچنـد گاهـی تلفـن همـراه خـود را بـه 
تنظیمـات کارخانـه برگردانیـم چراکـه در صـورت انجـام 

اینـکار، بدافزارهـا پـاک مـی شـوند.

هشدار سرهنگ اسماعیلی رئیس پلیس فتا کرمان برای کاربران تلگرام

با رمزعبور مجزا وارد شوید تا هک نشوید

 خبر

مزایده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان )نوبت اول(
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زرد

یکـی از جذاب تریـن خبرهـای هـر از چندگاهـی رسـانه ها، آماری 
اسـت کـه از واردات ماشـین های گران قیمـت و لوکـس بـه کشـور 
داده می شـود. اتومبیل هایـی کـه قیمـت و تعدادشـان چشـم ها را 
از حیـرت گـرد می کنـد. نمونه می خواهیـد؟ گزارش گمـرک ایران 
از کاالهـای وارداتـی در سـه ماهه اول سـال جاری، برنـج، خودرو و 
گنـدم را در صـدر واردات نشـان می دهد. در بررسـی واردات خودرو 
کـه در رتبه دومین محصول پرطرفـدار برای واردکنندگان گنجانده 
شـده، سـه دسـتگاه خودرو به عنـوان گران تریـن خودروهای فصل 
بهـار بـه کشـورمان وارد شـده اند. در طـول این مدت یک دسـتگاه 
خـودروی پورشـه مـاکان نـو -station wagon- مـدل 2015 
بـه رنـگ آبـی تیـره بـا ارزش 59 هـزار و 831 دالر بـه کشـور وارد 
شـده اسـت. در کنـار ایـن خودرو امـا دو دسـتگاه بنز نیـز در صدر 
گران تریـن خودروهـای وارداتـی بهـار امسـال جـای گرفته انـد؛ دو 
دسـتگاه بنز S400 هیبریدی که هر  یک به قیمت 125 هزار دالر 
و از کشـور آلمـان وارد شـده اند. تنهـا همین سـه دسـتگاه اتومبیل 
در زمـان ورود ارزشـی بیـش از یـک میلیـارد تومـان داشـته اند.  
خوردروهایـی کـه بـرای نهاد های سیاسـی و تشـریفات وارد شـده 
انـد.  ایـن در شـرایطی اسـت کـه ورود خـودرو در دو سـال اخیـر 
بـه کمتریـن حد خـود رسـیده و دیگر از صدها دسـتگاه پورشـه و 
مازراتـی کـه در اواخـر دهه هشـتاد تـا سـال 92 به خیابان هـا وارد 
می شـدند تـا مانـور تجمل بدهنـد، خبری نیسـت.  دولـت یازدهم 
بـا سیاسـت هایش جلـوی سـونامی ورود خودروهـای میلیـاردی 
بـه کشـور کـه بیشـترین سـود را بـه کمپانی هایـی چـون پورشـه 
می رسـاند، گرفـت. همیشـه هـم آنچه بـا مـرور این اخبـار به ذهن 
متبادر می شـود بازرگانان بسـیار متمولی هسـتند که با کارت های 
بازرگانـی و موسسـات صـادرات و واردات خـود پشـت ایـن حجـم 
عظیـم از مبادالت ارزی و ریالی ایسـتاده اند. اما سـر زدن به گمرک 
و پیگیـری ماجرا شـما را بـا حقیقت مهلکی مواجـه می کند؛ اینکه 
نام هـای ثبت شـده در واردات اتومبیل و بسـیاری دیگـر از کاالهای 
گران قیمـت، در بسـیاری از مـوارد، شـهروندان گمنـام و فقیـری 
هسـتند کـه در هفت آسـمان یک سـتاره هـم ندارنـد. هموطنانی 
کـه تنهـا یک کارت بازرگانی به نام شـان خورده اسـت تا به شـکلی 
بـاور نکردنی مبادالت میلیاردی را شـکل بدهند که خـود ذره ای در 
آن سـهیم نیسـتند. آنهـا تنها معبری هسـتند برای فـرار از مالیات 
و مشـکالت عدیـده گمرکـی. اما ایـن میلیاردرهـای زاغه نشـین از 
کجـا می آیند و چطـور حضوری سـایه وار و تراژیـک در این تجارت 

غول آسـا و مافیایـی پیـدا می کنند؟
سلطان پورشه!

وارد کننده بیش از 700 دسـتگاه پورشـه به ایران  زني اسـت با نام 
مخفف »م-د« از روسـتایي در حوالي بوشـهر. مسـووالن عالي رتبه 
گمـرک، ایـن خبـر را در جمعي خصوصي با گروهـي از خبرنگاران 
مطـرح کردند. در سـال های اخیر، زني از آبـادي محقری در حوالي 
بوشـهر، در حقیقـت بزرگتریـن واردکننـده پورشـه به ایـران بوده. 
آن هـم در زمانـي کمتـر از یک سـال. ماشـین هایي کـه هیچ وقـت 
ایـن پیربانـوي فقیـر حتي به خـواب هم نمي توانسـت تصـوری از 
شکوه شـان داشـته باشـد. »م-د« مثـل خیلـي از مهجـور ماندگان 
ایـن روسـتاهاي دور افتاده، به وسوسـه پولي شـاید چنـد صدهزار 
تومانـی، فریـب گروهـي را خورده اسـت کـه نمي خواهند ردشـان 
در واردات این کشـور پیدا شـود و کسـي سر از کارشـان در بیاورد. 
پرونـده ایـن زن البتـه مربـوط بـه چنـد سـال قبـل اسـت؛ زماني 
کـه وارد کـردن خودروهـاي بـاالي 2500 سي سـي آزاد بـود امـا 
قربانیانـي چـون او بسـیارند و حـاال نهادهـاي مسـوول بـا تنظیـم 
مکانیسـمي تکنولوژیک براي یافتن افرادي چون او، بسـیاري دیگر 
از ایـن فریب خـوردگان را شناسـایي کرده انـد امـا بـه دلیـل خالء 
قانونـي تـوان برخـورد با مجرمیـن پرونده هـا را ندارنـد. رندانی که 

اصـاًل قانـون به سـختي آنهـا را متخلف مي شناسـد!
چغادك و تنگک و میلیادرهاي زاغه نشین

مهـوش، ایـن روسـتازاده جنوبی، باید یـک مولتي میلیاردر باشـد. 
زنـي که بـر اسـاس خوداظهـاري  اش، بیـش از 50 میلیـارد تومان 
از گمـرکات مختلـف کشـور، کاال وارد ایـران کـرده. البـد او نبایـد 
هیـچ کـم و کسـري در زندگـي  اش داشـته باشـد. بازرگانـي کـه 
کارتـش چنـد سـال بی فعالیـت  تمدیـد می شـده ناگهـان در چند 
مـاه  توانسـته وارداتـی را بـا چنیـن رقمـي در پهناي نقشـه ایران، 
از تهـران تـا بندرشـهید رجایـي، بـازرگان و نـوردوز انجـام دهد؛ و 
تـازه وقتـی موضـوع جذاب تر می شـود که بـه اقـالم وارداتي   دقیق 
شـوید؛ از تجهیـزات و قطعـات خودرو تا ماشـین هاي راهسـازي و 
بیـش از 300 کیلوگرم مـواد اولیه پر کردن دنـدان! این وارد کننده 
بـزرگ امـا کجـا اقامـت دارد؟ او یکـي از 533 نفر جمعیت سـاکن 
روسـتاي تنگک اسـت. روسـتایی که کمتر کسـی نامش را شنیده 
اسـت و در 15 کیلومتـري شهرسـتان بوشـهر واقـع شـده. مهوش 
یـک مغـازه کوچـک دارد و از فـروش جنس هاي ته لنجـي زندگی 
را می گذرانـد. او تنهـا یکـي از هزاران نفري اسـت که توسـط افراد 
سـودجو براي شـان کارت بازرگانـي صـادر شـده. یعنی به سـادگی 
و بـدون اینکـه احراز هویت شـوند و نیـازی به مدارک دیگر باشـد 
حسـابي در گـردش براي شـان بـاز شـده و توانسـته اند بـا طـي 
مراحـل قانونـي صاحـب کارت بازرگانـي شـوند. بعد هم بـه عنوان 
یکـی از سـاکنین اسـتان های مـرزی از کارت بازرگانی شـان بـرای 
واردات میلیاردهـا میلیـارد کاالی صنعتـی یا مصرفـی بهره برداری 
شـده اسـت. مهوش و همه آنهایي که در ادامه، روایت تجارت شـان 
را مي خوانیـد به احتمال فراوان میلیاردرهایي زاغه نشـین هسـتند. 
فقرایـی که طعمه مي شـوند تا گروهـي دیگر، از خـالء قانوني بهره 
بگیرنـد و بتواننـد از پرداخت مالیات های کالن طفـره بروند. تعداد 
مهوش هـا هـم بي شـک محـدود بـه همیـن چنـد نفـر نیسـت و 
هـزاران نفرشـان با وسوسـه دریافـت رقمی معموال بیـن 20 تا 25 
میلیـون تومـان، وارد این معامالت مي شـوند و تبدیل مي شـوند به 
بدهـکاران بـزرگ مالیاتـي. آنهایـي که بـا این همه حجـم تجارت 

امـا سهم شـان همچنـان زاغه نشیني سـت.
شرایط داشتن کارت بازرگاني 

سـه بـرگ اظهارنامه ثبت نـام در دفاتـر بازرگاني جهـت اخذ کارت 
بازرگاني

پلمـب دفاتر تجارتي ) روزنامه و کل ( در سـال جـاري و ارائه گواهي 
پلمـب دفاتر تجارتي جهت اخـذ کارت بازرگاني

یـک بـرگ فتوکپـي شناسـنامه ) در صورتـي که متقاضي شـخص 
حقیقي باشـد ( جهـت اخـذ کارت بازرگاني

فتوکپي آگهي تاسـیس شـرکت و آخرین تغییرات آن ) در صورتي 
که متقاضي شـخص حقوقي باشـد( جهت اخـذ کارت بازرگاني

فیـش پرداختي حق الثبت نـام در دفاتر بازرگاني جهـت اخذ کارت 
بازرگاني

همـان  اسـت.  سـاده  خیلـي  بازرگانـي  کارت  گرفتـن  شـرایط 
کارت هایـي کـه بـراي اشـخاص حقیقـي صـادر مي شـوند و آنهـا 
حتـي بي آنکه روح شـان خبردار باشـد، تبدیل به غول هـاي واردات 
مي شـوند. یکـي از مسـووالن محلـي گمـرک در بوشـهر مي گوید: 
»پیـدا کـردن آدم هایـي از ایـن دسـت خیلي سـخت نیسـت. این 
روسـتاها پـر اسـت از مـردم فقیـري کـه همـه دنیاي شـان همین 
روسـتا و شـاید زندگی بخور نمیري باشـد کـه از پول یارانـه دارند. 
خانه هاي شـان را ببینیـد، متوجـه حرفـم مي شـوید. حـاال یکـي 
مي  آیـد و 20 تـا 25 میلیـون تومـان بـه آنهـا مي دهد و بر اي شـان 
کارت بازرگانـي مي گیرد. کارت هایي که ما اسـمش را گذاشـته ایم 
یک بـار مصـرف؛ یعنـي تـا پایـان اعتبـارش، کلـي واردات بـا آنهـا 
انجـام مي شـود و بعد هم چون مالیـات زیادي براي صاحبان شـان 
ایجـاد مي کننـد، دیگر اعتبارشـان تمدید نمي شـود. مجـازات این 
نـوع فعالیت هـای اقتصـادي در صورتی کـه بدهـکار مالیاتـي هـم 

باشـد، تهـش مي شـود ممنوع الخروجي یـا ممنوع المعامله شـدن. 
آن هـم چنـد سـال بعـد از پایـان اعتبـار کارت اینهـا. حـاال بـراي 
پیـرزن 70 سـاله اي کـه در تمـام عمـرش حتـي تـا تهـران نرفته، 
ممنـوع الخروجي چه اهمیتـي دارد؟ او با آن 20 میلیون، سـاماني 
به زندگي  اش داده اسـت. کاري بیشـتر از این هم بر اسـاس قوانین 

از گمـرک یـا نهادهـاي نظارتـي دیگر بـر نمي آید«.
»محسن-م- ك« روستاي چغادك اطراف بوشهر 

چغادک یکي از شـهرهاي اسـتان بوشـهر اسـت در مسـیر شـیراز. 
تمـام جمعیتـش بیـش از 20 هـزار نفر نیسـت. آدرس ثبت شـده 
براي »محسـن -م- ک« سـاکن این شـهر کوچک است. کارت این 
بازرگان چندسـالی بوده که فقط تمدید می شـده تا زمانش برسـد 
و حـاال در کمتـر از شـش مـاه 49 میلیـارد تومـان از بندر بوشـهر 
واردات داشـته و 44 میلیـارد تومـان دیگـر هـم از بنـدر لنگه! 27 
میلیـارد تومـان هـم از بندر گناوه به کشـور واردات داشـته و چهار 
میلیـارد تومـان هم از بوشـهر. از ارونـد، چابهار و باهنر هـم واردات 
داشـته و البته حتـي از گمرک فـرودگاه امام خمینـي. وارداتي که 

شـامل بنزیـن و انواع قطعـات خـودرو بوده اند.
فریده روستای حسن آباد سنندج:

»فریـده - ح« ؛ او یکـي دیگـر از ایـن کیس هـاي خـاص اسـت. او 
امسـال فعالیتي نداشـته اما سـال قبل یعني سـال 93، 55میلیارد 
تومـان از بنـدر رجایي و 10 میلیارد تومان از اروند و خرمشـهر کاال 
وارد کرده اسـت. فریده از روسـتایي در پنج کیلومتري سـنندج که 
قلعـه اي تاریخـي دارد و سـکنه اي کمتـر از 1000 نفـر را در خـود 
جـای داده، توانسـته صاحب کارت بازرگاني باشـد. او بیـش از هزار 
ثبت سـفارش داشـته و به عنـوان اظهارکننـده، بـا کارت بازرگاني 
خود حداقل 65 میلیارد تومان واردات داشـته اسـت. هیچ سـندي 
از اینکـه تجارت خانـه داشـته یـا در عرصـه واردات نامي شـناخته 
شـده باشـد، بـه دسـت نیامـده. وارداتـش شـامل بنزیـن، قطعات 
خودروهاي لوکس و ماشـین آالت صنعتي بوده اند. اینکه بسـیاري 
از قطعـات خودروهـاي الکچـري با کارت بازرگانی فریده به کشـور 
وارد شـده اند، ایـن گمانـه را قوت مي بخشـد که بعـد از ممنوعیت 
واردات خودروهـاي بـاالي 2500 سي سـي، واردکننـدگان دارنـد 
ایـن خودروهـا را بـه صـورت سـي کي دي )قطعه هـای جداگانـه( 

وارد مي کننـد و اینجـا در ایـران سـر هـم بندي شـان مي کننـد و 
مي فروشـند. براي پالک کردن شـان هم شـاید راهکارهاي دیگري 

کرده اند. پیـدا 
سعید - ق« بوشهر:

ایـن  بازرگان در بوشـهر 50 میلیارد تومان واردات داشـته. اگر این 
رقـم را بـه بیـش از 20 میلیـارد تومـان دیگـر کـه از گمرک هـای 
رجایـي، امـام، تهـران، بازرگان و نقـاط مختلف دیگر کشـور اضافه 
کنیـم، می تـوان او را یکي از  واردکننده های دانه درشـت محسـوب 
کـرد. او از روغـن زیتـون تـا بنزیـن و مجـدداً تقریباً تمـام قطعات 
خـودرو را در ایـن یـک سـال وارد کـرده اسـت. تـالش و ارتباط با 
گمـرک بوشـهر مـا را به شـماره اي که از ایـن مرد ثبت شـده بود، 
رسـاند. شـماره اي کـه چه بسـا به خـودش هم تعلق نداشـت. بعد 
از تمـاس بـا این شـماره، پاسـخگو که می توانسـت خود آقاسـعید 
باشـد و مضطـرب به نظر مي رسـید، گفـت: بله من هسـتم  ؛ یعني 

من نیسـتم ولي ایشـان را مي شناسـم!
 این شماره به نام آقاسعید ثبت شده.

بلـه. مـن برایـش کار  اي پـي اس انجـام داده ام و در گمـرک ثبـت 
سـفارش کـرده ام. من تا حـدودي او را مي شناسـم. کارت بازرگاني 

دارند.
 شما چه نسبتي با ایشان دارید؟

من گفتم که؛ وکالتش را داشتم.
 شـما از ابتـداي امسـال نزدیـک بـه 50 میلیـارد تومـان 

داشـته اید؟ واردات 
واهلل مـن فقـط ثبـت کـرده ام، رقمـش را نمي دانم. از خـودش باید 

بپرسـید. پنـج دقیقه دیگـر زنگ بزنیـد شـماره را مي دهم.
... )5 دقیقه بعد(

 قرار شد شماره آقای قنبری را به ما بدهید.
....0939

 ایشان کار دقیقش  چیست؟
کار گمـرک. البتـه مـن دو ماه اسـت که ندیدمش. مـن وکالتش را 

داشـتم. تقریباً پادویـي  اش را مي کردم.
 شما پادویي مي کردید؟

او یک بازرگان است و من آویزانش بوده ام.

 مطمئني بازرگان است و کارت الکي نداشته؟
نـه آقـا؛ مـن چه کاره ام که خبر داشـته باشـم. من پیشـکار سـاده 

بودم.
 آن وقـت ایشـان بـا ایـن سـطح معامـالت، یـک دفتـر 
مشـخص نـدارد و تلفنـش یـک خـط اعتبـاري اسـت؟

چي بگم واال، این شماره را به من دادند!
بعـد از ایـن مکالمـه، تـالش مـا بـراي پیـدا کـردن ایـن دو نفر به 
جایي نرسـید. یعنی شـماره دوم که خاموش بود و شـماره اول هم 

بالفاصلـه و برای همیشـه خاموش شـد.
الهام -م« ارومیه :

بـراي ایـن تاجـر آدرس یکـي از خیابان هـاي اصلي شـهر و جلوي 
مخابرات ثبت شـده اسـت و یک شـماره آذربایجان. آدرسـي گنگ 
و شـماره اي کـه در نهایـت مجـدداً مشـخص می شـود مـال خـود 
بـازرگان نیسـت. در ادامـه ماجـراي پیگیـري  اش براي  تـان روایـت 
مي شـود. ایـن بـازرگان اهـل ارومیـه در ماه هـاي گذشـته 394 
پرونـده وارداتي داشـته. او از مرز بازرگان 36 میلیـارد تومان واردات 
داشـته. نـخ، الیـاف پارچه، تلمبه بتـن، مجدداً انـواع قطعات یدکي 
ماشـین، خازن هـاي ثابت برقي و هیزم، ماشـین هاي خـم کردن و 
پـرس علوفـه، یاتاقان ماشـین و چوب خام از کاالهایي هسـتند که 
او واردشـان کـرده اسـت.  تماس بـراي یافتن این خانـم بازرگان ما 

را بـه آقایي بـه نام پیام رسـاند.
 شما خانم الهام- م را مي شناسید؟

مـن نماینده شـان در گمـرک بودم. نماینـده حق العمـل کار بودم و 
حق العمـل کارم آقـاي ر-ع بود.

 این خانم چه کاره هستند؟
تاجر بودند دیگر.

 واقعاً تاجر بودند؟
واهلل نمي دانـم. مـن نماینـده کـس دیگـري بـودم. مـن حتـي 
کارت شـان را ندیـده ام. خودشـان را هـم ندیـده ام. من فقـط امضاء 

مي کـردم و ماهـي 700 هـزار تومـان حقـوق مي گیـرم.
 این آدرس ارومیه متعلق به شماست؟

نـه واهلل. مـن در ماکـو هسـتم. اصالً دفتـر کار هم نـدارم. از خانه ام 
مـي روم گمـرک و حقـوق مي گیرم.مـا اینجـا شـش هفـت کارت 

بازرگانـی داریـم کـه به مـا وکالـت داده اند.
از ابتداي امسال قطعه ماشین و چوب وارد کرده اید.

مـن نمي دانـم. فقط رفتـم امضاء کـرده ام. نقش دیگري نـدارم. من 
برگه هـا را امضـاء کـردم امـا نمي دانـم چـه جزئیاتي داشـته. فقط 
یک سـوال: شـما سـندها را دیدید، غیر از من اسـم دیگري نبود؟ 
شـما بـا آقـاي ر-ع تماس بگیریـد، این هـم شـماره  اش. چون من 

اسـم این خانـم را در سـندها دیدم، یـادم بود.
حق العمـل کار ایـن تاجـر خانـم بعـد از تمـاس خبرنـگار مـا، ابتدا 
ماجـرا را شـنید و گفـت بعـداً تمـاس بگیریم و دیگر هم پاسـخگو 

! نشد
ابوالفضل - ب« از شهرستان گنبد:

او بي شـک یکـي از جالب تریـن سـوژه هایي بود که همـکاران ما در 
»تماشـاگران امـروز« در رابطـه با این گـزارش پیدا کردنـد. مردي 
کـه 35 میلیـارد تومان از بندر لنگه واردات داشـته و اروند، رجایي، 
سـجافي، پـارس، دیلـم و بوشـهر دیگـر مبـادي ورودي کاالهاي او 
هسـتند. بـراي صحبت بـا ابوالفضـل که کارتـش قدیمی بـوده اما 
یـک باره بـه فعالیت  افتاده اسـت و این سـطح از فعالیت اقتصادي 

را داشـته، تنهـا یک شـماره همـراه می توان پیـدا کرد.
سالم؛ آقاي ابوالفضل؟

)صدایي با لهجه بوشهري( نه عامو من ابوالفضل نیستم.
 این شماره به این نام ثبت شده.

خب که چي؟ براي  چي مي گي؟
 شـما از ابتداي امسـال بیش از 35 میلیارد تومـان واردات 

داشته اید؟
نـه ایـن شـماره را نمي دانـم کـي داده. نگاه کـن این شـماره من را 
اشـتباه داده انـد. اشـتباه مي کنند، ایـن کارت )بازرگانـی( اصالً کار 

. نمي کند
 اتفاقـاً این کارت امسـال کار کـرده و بیـش از 35 میلیارد 

هم واردات داشـته!
بابـا بگـو شـماره مـن را از ایـن کارت پـاک کنند! من اصـاًل ربطي 

بـا این کارت نـدارم!
 شما االن کجا هستید؟ 

مـن جنوبـي ام. مـن اصالً بـا ایـن آدم کاری ندارم. رفتـم به گمرک 
هـم گفتـم از ایـن کارت بـراي مـن اس ام اس مي  آیـد امـا مـن نـه 
کارمنـدش بوده ام، نه ترخیـص کارش بوده ام، نـه هیچي. نمي دانم 

چـرا بـراي مـن اس ام اس مي آید!
 چه کاره بوده این ابوالفضل - ب؟
کارت داشته، کارت بازرگاني داشته.

 تاجر بوده یا از این کارت هاي یک بار مصرف داشته؟
نمي دانـم. بـه خدا من نمي شناسـمش! مـن اصال شـماره تلفنم از 

کجا رفتـه اونجا؟
الکي که شـماره شـما را ننوشـته اند. حتما خودت رفته اي 

این شـماره را نوشـته اي و پیگیر ترخیص بوده اي؟
نـه مـن نرفتـه ام. تو ایـن مـدت 57 تـا اس ام اس برایم آمـده. کلي 
را پـاک کـرده ام. هـي مي زننـد که فـالن محموله ثبت شـد. فالن 
چیـز وارد شـد. فـالن چیز در مرحله بارگیري اسـت. من اصالً سـر 
در نمـي آورم. من زنگ زدم گفتم چرا برای شـماره تلفنم اس ام اس 

میـاد؟ مـن اصالً کار هـم نمي کنم با ایـن کارت.
  شما خودت ترخیص کاري؟

بله. من ترخیص کارم ولي این کار را نکرده ام!
*  فقط مي خواهیم بدانیم چه چیزي وارد مي کردي؟

نمي دانـم. مـن اصـاًل ربطـي بـه ایـن آدم نـدارم. اصـاًل مـن ربطي 
نـدارم بـا ایـن کارهـا. مـن اصـاًل ملوانـم! براي خـودم هم سـؤال و 

تعجـب اسـت کـه شـماره ام از کجـا رفتـه آنجا.
  این طوري برایت مشکل درست نشود؟

نـه بابـا. من 70 سـال سـنم اسـت و 4 تا بچـه دارم. دیگر سـنم از 
ترسـیدن گذشـته! من اصـاًل این را نمي شناسـم. من بچه بوشـهر 
هسـتم. نـه از او وکالـت دارم نـه کاري با او دارم. نـه کارت بازرگاني 
دارم و نـه چیـزي. بـاور کن مـن اصـاًل کارت بازرگاني نـدارم. برایم 
مرتـب اس ام اس میـاد. مـن تـو بنـدر پادویي مي کنم. شـماره من 
چطـور رفتـه تو ایـن کارت ؟ از گمـرک هـي اس ام اس مي زنند در 
سـامانه جنس ترخیص شـده. براي  چي شـماره من در این سامانه 

اسـت؟ خـودم هم داخلـش مانده ام.
 شما قبلش گفتي که ترخیص کار بوده اي!

نـه مـن از اول ترخیـص کار نبـودم! کار ملوانـي کرده ام! ولـي واقعاً 
چطـوري تلفـن مـن رفتـه در سـامانه. نمي دانـي مـن از کـي باید 

سـؤال بپرسم؟
این بندگان خدا از کجا می آیند؟

قصـه ایـن آدم ها، قصه اي عجیب اسـت. اینها البته یکـی از هزاران 
هسـتند. در همیـن تهـران هـم هسـتند نمونه هایي از این دسـت. 
نزدیـک بـه 15 هزار کارت بازرگاني در دسـت مردم پایتخت اسـت 
کـه خیلـي از صاحبان این کارت ها، کارت شـان را اجـاره مي دهند، 
مي فروشـند یا مشـارکت در سـود مي کنند. این شهرسـتاني ها اما 
قصه هاي شـان متفاوت اسـت. آنها بیشـتر به چشـم مي آیند چون 
در ازاي مبلغـي ناچیـز، بـه دلیـل کم سـوادي و فقـر، کمتر متوجه 
مي شـوند چـه اتفاقي به نام شـان رقم مي خـورد و اصـاًل هیچ گاه تا 
پایـان عمرشـان پـي نمي برند چـه اسـتفاده اي از آنها بـه ازاي پول 
ناچیـزي کـه گرفته اند، شـده اسـت. پیدا کـردن این افـراد، خیلي 
هم دشـوار نیسـت. در حوالي بنادر و مبادي ورودي کشـور، دالالن 
زیـادي در جسـت وجوي راهـکاري هسـتند بـراي بیرون کشـیدن 
اجنـاس مانـده در گمرک هـا. افـرادي کـه خودشـان مشـکالت 
مالیاتـي دارنـد یا اصـاًل نمي خواهند هزینه هاي میلیـاردي مالیاتي 
ایـن واردات بزرگ شـان را بپردازنـد، در ازاي بهایـي ناچیـز، سـراغ 
ایـن قربانیـان مي رونـد. سـراغ آنهایـي کـه 20 میلیـون تومـان، 
دل و دین شـان را مي بـرد. همـه اینهایـي کـه سرگذشت شـان را 
خواندیـد، اغلـب از شـهرهایي عجیـب و غریب انتخاب مي شـوند. 
هرچه روسـتاها گمنام تـر و صاحبان کارت ها کم سـواد تر و دورتر از 
فضـاي اقتصاد باشـند، احتمـال لو رفتن هم کمتر اسـت. البته این 
شـیوه، در یک دهه گذشـته، شـیوه اي کارا بود. زماني که سامانه اي 
هوشـمند براي رصد و شناسـایي کیس هاي مشـکوک نبود و افراد 
همـه فرم هـا را دسـتي وارد مي کردنـد و اظهارنامه هـا تنها در یکي 

از مبـادي ورودي کشـور ثبت مي شـد.
گمرك به سمت اصالحات

»گمـرک حاال سـامانه اي راه اندازي کرده که همه تبـادالت وارداتي 
را بـه صـورت آنالیـن ثبت مي کند. مثالً قبـاًل یک ارزیـاب، بارها را 
مي کشـید. از وقتي این کار دیجیتال شـد، ما در سـه ماه و تنها در 
یکـي از ایـن گمرکات، بیش از 650 درصـد افزایش درآمد خروجي 
داشـتیم«. ایـن نمونه اي اسـت از تأثیر طرح دیجیتال و سـامانه اي 
کـه از ابتـداي دولـت امیـد در گمـرکات کشـور بـه بهره  بـرداري 
رسـیده اسـت. مسـعود کرباسـیان و دوسـتانش در گمـرک، در 
ایـن چنـد سـال توانسـتند با همـکاري دولـت، روند بي رویـه ورود 
خودرو هـاي الکچـري را تقریبـاً بـه صفر برسـانند. آنهـا همچنین 
بـا ایجـاد سـامانه دیجیتـال، احتمـال اشـتباهات یا خـداي ناکرده 
سـهل انگاري ها را هـم بـه شـدت کاهـش داده انـد و حـاال در پـي 
مبارزه با شـکلي دیگر از فسـاد هسـتند ؛ کارت هاي یک بار مصرف 
بازرگانـي. آنهـا حاال توانسـته اند رد خیلي از صاحبـان این کارت ها 
را بزننـد و دارنـد بـا خیلـي از این متخلفیـن برخـورد مي کنند اما 
همچنـان دغدغـه بزرگ شـان، نواقـص قانونـي اسـت. نواقصي که 
اجـازه سوء اسـتفاده را بـه سـودجویان مي دهـد. آنها بـراي برخورد 
بـا ایـن پدیـده شـوم، نیاز بـه همراهي همه دسـتگاه هاي مسـوول 
دیگـر دارند تا مانع از فرار مالیاتي گروهي سـودجو و قرباني شـدن 

عـده اي بي بضاعت در دادوسـتدي.

افشاگری از روش های عجیب ورود خودروهای لوکس در دولت احمدی نژاد

میلیاردرهای زاغه نشین!
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کیا ریو سدان 2016 محبوب تر و برتر
 از هیوندای اکسنت و  تویوتا یاریس در دنیا

قبـل  مدتـی  از  کـه  ریـو  کیـا  جدیـد  نسـل 
زمزمه هـای حضـور آن در ایران شـنیده می شـد، 
ازنظـر ظاهـری و امکانـات خودرویـی موفـق در 
بازارهـای جهانـی اسـت و اینـک فـروش آن بـه 
مـدت محـدود و بـا گارانتـی رسـمی 5 سـاله یـا 
150هـزار کیلومتـری اطلـس خـودرو آغاز شـده 
اسـت.گروه خودرویـی دلیلی که بیشـترین تعداد 
نمایندگـی در ایـران را اختیـار دارد، بـه عنـوان 
عاملیـت مجـاز 452 اطلـس خـودرو، در طـرح 
فـروش ویـژه کیـا ریـو سـدان، ایـن خـودرو را 
به صـورت تحویـل فـوری و باقیمـت 113میلیون 
تومـان عرضـه می کند ضمـن آنکه ایـن خودروها 
عرضـه  خـودرو  اطلـس  رسـمی  گارانتـی  بـا 
می شـوند. عرضـه کیـا ریو سـدان بـا قیمت 113 
بـرای  میلیـون تومـان فرصـت بسـیار مناسـبی 
خریـد ایـن خـودرو اسـت چرا کـه عمـال خودرو 
بـا قیمتـی پاییـن تـر از قیمـت مصـوب شـرکت 
عرضـه مـی شـود ضمـن آنکـه شـرایط تحویـل 
فـوری آن را نیـز نبایـد نادیـده گرفـت تـا عمـال 
رقبایـش،  مقابـل  در  قیمتـی  مزیـت  بـر  عـالوه 
خیال خریـداران از تحویل خودرو در سـریعترین 
زمـان ممکـن و بـه طور ویـژه پیـش از تعطیالت 

سـال جدیـد نیز آسـوده باشـد.
کیا ریو سدان را بیشتر بشناسید

نسـل سـوم کیـا ریـو، در دو مـدل هـاچ بک و 
صنـدوق دار در بازارهـای جهانی عرضه می شـود. 

نسـل جدیـد ایـن خـودرو از سـال 2011 روانـه 
بازارهـای جهانـی شـده اسـت و در ایـن مـدت 
توانسـته حضور موفقی داشـته باشـد. زمزمه های 
ورود ایـن خـودرو بـه کشـور از مدت هـا پیـش 
عرضـه  شـاهد  اکنـون  امـا  می شـد  شـنیده 
هسـتیم،  آن  )سـدان(  صنـدوق دار  نمونه هـای 
خودرویـی کـه در بازارهـای جهانی فـروش خیره 
کننـده ای داشـته و از نظـر توانایـی و ظاهـر یک 
سـر و گـردن باالتـر از هیوندای اکسـنت و تویوتا 

یاریـس ایسـتاده اسـت.
مشخصات فنی

کیـا ریـو بـرای ورود به بـازار ایـران بـه موتور 
107اسـب بخـاری تجهیـز شـده اسـت تـا بتواند 
در مقابـل رقبـای خـود در ایـن کالس ابعـادی 
به خوبـی قـد علم کنـد. ایـن موتور بـا حجم 1.4 
لیتـر، 16 سـوپاپ اسـت و می توانـد 137 نیوتون 
متـر نیـز گشـتاور تولیـد کنـد که در ایـن کالس 
می تـوان آن ها را اعدادی مناسـب دانسـت ضمن 
آنکـه بـا مصـرف سـوخت ترکیبـی 6.4 لیتـر در 
یک صـد کیلومتـر، خـودروی کم مصرفی اسـت و 
از ایـن نظـر خریـداران را دچـار مشـکل نخواهد 

. کرد
بـر روی ایـن خـودرو گیربکـس چهارسـرعته 
گیربکـس  ایـن  اسـت.  شـده  نصـب  اتوماتیـک 
به طور مشـخص بـرای موتـور ریو تنظیم  شـده و 
همیـن مسـئله باعث می شـود تعویـض دنده های 

آن در زمان مناسـبی انجام شـود و به این ترتیب 
عـالوه بر آنکه مصرف سـوخت خـودرو همواره در 
بهینه تریـن وضعـت قـرار دارد، خـودرو می توانـد 
کشـش مناسـبی نیـز داشـته باشـد ضمـن آنکـه 
گیربکـس خـودرو همـواره گوش به فرمـان راننده 
اسـت و بـا فشـردن سـریع پـدال گاز و در زمـان 
نیـاز بـه شـتاب گیری، می توانـد به خوبی بـا دنده 
معکـوس و تاخیـر در تعویض دنده،  شـتاب کافی 
را بـه خـودرو بدهـد و بـه ایـن ترتیب ریـو جدید 
خانواده هـا  و  جوانـان  پسـند  مـورد  می توانـد 
باشـد ضمـن آنکـه گیربکـس این خـودرو قابلیت 
تعویـض دسـتی دنده هـا )تیـپ ترونیـک( را نیـز 
یـک  بـرای  می توانیـد  ترتیـب  ایـن  بـه  و  دارد 
در  را  دنده هـا  تعویـض  تـر،  اسـپرت  رانندگـی 

بگیرید. اختیـار 
نمای ظاهری

طراحـی  فلسـفه  از  به طورکلـی  ریـو  کیـا 
ایـن  بـه  و  می کنـد  پیـروی  کیـا  محصـوالت 
ترتیـب خودرویـی بـا ظاهـری پویا اسـت که این 
مسـئله می توانـد آن را جلوتـر از رقبایـش قـرار 
به گونـه ای  آنکـه طراحـی خـودرو  دهـد ضمـن 
نیسـت کـه حسـی از یک خـودروی کوچـک القا 
کنـد. کیـا ریـو در دو مـدل هـاچ بـک و سـدان 
از  دیگـر  برخـی  برخـالف  امـا  می شـود  عرضـه 
خودروهـای ایـن کالس، بـا دیـدن صندوق عقـب 
آن احسـاس اضافـه بـودن صنـدوق در طراحـی 

طراحـان  چراکـه  داشـت  نخواهیـد  را  خـودرو 
را  صندوق عقـب  شـده اند  موفـق  به خوبـی  کیـا 
بـا طراحـی خـودرو ترکیـب کننـد ضمـن آنکـه 
طراحـی مدل هـای صنـدوق دار و هـاچ بـک ایـن 
خـودرو به طـور همزمان از سـوی کیا انجام شـده 
و بـه ایـن ترتیـب طراحـان ایـن خـودرو از ابتـدا 
خـودروی سـدان را به عنـوان خودرویی مسـتقل 
مهـم  مزیـت  یـک  ایـن  کـه  کرده انـد  طراحـی 
بـرای رسـیدن بـه نمایی زیبا اسـت. وجـود چراغ 
چراغ هـای  جلـو،  در  )دیالیـت(  روز  روشـنایی 
راهنمـا و خطـر LED در عقـب و راهنمای روی 
آیینه هـا ، نمـای زیبایـی را بـه ریو می دهـد تا به 
ایـن ترتیـب به خوبـی بتوانـد خـود را از رقبایـش 

در نمـای ظاهـری جلـو بیانـدازد.
فضای داخلی

ریـو ازنظـر فضـای داخلـی توانسـته عملکـرد 
مناسـبی داشـته باشـد چراکـه در داخـل خودرو 
و  دارد  وجـود  سرنشـینان  بـرای  کافـی  فضـای 
نمـره  آن  طراحـان  بـه  می تـوان  نظـر  ایـن  از 
قبولـی داد. طـول ایـن خـودرو 4365 میلی متـر 
و فاصلـه دو محـور آن 2570 میلی متـر اسـت و 
بـه ایـن ترتیـب می تـوان آن را در کالس ابعادی 
خودروهایـی همچـون هیوندای اکسـنت و تویوتا 
یاریـس قـرار داد بـا ایـن تفـاوت کـه فاصلـه دو 
بـا  اسـت.  بیشـتر  یاریـس  از  اندکـی  محـورش 

داشـتن چنیـن ابعـادی، ریـو سـدان خودرویـی 
اسـت کـه می توانـد در یـک مسـافرت خانوادگی 
به خوبـی همراهی تـان کنـد و سرنشـینان عقـب 
هـم در زمـان حضـور در آن مشـکلی نخواهنـد 
داشـت و از ایـن جهـت مـی تـوان تـالش تیـم 
طراحـی کیـا را سـتود چرا کـه کیا ریـو به خوبی 
توانسـته از فضـای داخلـی خودرو جهـت افزایش 

رفـاه سرنشـینان اسـتافده کنـد. 
طراحـی داخلـی ریـو را می توان ادامـه دهنده 
سـبک طراحـی سـایر خودروهـای کیـا دانسـت 
و از ایـن نظـر ترکیبـی از سـادگی و امکانـات را 
عرضـه می کنـد کـه کار بـا آن هـا آسـان اسـت 
ضمـن آنکه بخـش زیـادی از تنظیمات سیسـتم 
صوتـی و کـروز کنترل و کارکرد سیسـتم بلوتوث 
و تلفـن همـراه را می تـوان از روی فرمـان خودرو 
انجـام داد و بـه ایـن ترتیـب نیـازی به برداشـتن 
دسـت ها از روی فرمـان نیـز نخواهید داشـت که 
باعـث می شـود تمرکـز راننده در زمـان حرکت از 

مسـیر برداشـته نشود.
امکانات رفاهی و ایمنی

خودروهـای کـره ای درزمینـه امکانـات پربـار 
هسـتند و ریـو نیـز از ایـن نظـر توانسـته بـا ارائه 
امکانـات رفاهـی و ایمنـی مناسـب، جایـگاه خود 
را در بازارهـای جهانـی تثبیـت کنـد. درزمینـه 
در  به خوبـی  ایربـگ،   6 نصـب  بـا  ریـو  ایمنـی، 

زمـان تصـادف از سرنشـینان حفاظـت می کنـد 
ضمـن آنکه اتـاق این خـودرو به گونـه ای طراحی 
شـده اسـت که در زمـان تصـادف می تواند بخش 
عمـده ای از ضربـات را جـذب کنـد تـا مانـع از 

انتقـال آن هـا به سرنشـینان شـود.
 EBD و ABS کیـا ریـو بـه سیسـتم ترمـز 
نیـز مجهـز اسـت کـه توقـف ایمنـی را بـرای آن 
و  سـانروف  آنکـه  ضمـن  مـی آورد  ارمغـان  بـه 
موانـع  بـا  برخـورد  صـورت  در  آن  شیشـه های 
از  مانـع  تـا  می دهنـد  نشـان  عکس العمـل 
آسـیب های ناخواسـته به سرنشـینان شـود. برای 
پـارک آسـان تر خـودرو، سیسـتم هشـداردهنده 
نصـب شـده  ریـو  بـر روی سـپر عقـب  صوتـی 
ایـن  پشت سـری های  این هـا،  بـر  عـالوه  اسـت. 
خـودرو در زمـان تصـادف از عقب واکنش نشـان 
می دهنـد تـا بتوانند ضربات شـالقی بـه گردن را 

جـذب کننـد.
درزمینـه امکانـات رفاهـی ریـو، می تـوان بـه 
اسـتارت  سیسـتم  کلیـد،  بـدون  ورود  سیسـتم 
کـروز  اتوماتیـک،  مطبـوع  تهویـه  دگمـه ای، 
کنتـرل، صفحـه کیلومتـر سـوپرویژن، محفظـه 
خنک کننـده، سنسـور بـاران، آیینه هـای جانبـی 
تاشـو برقـی و سیسـتم صوتـی باقابلیـت پخـش 
و   iPod بـه  اتصـال  و  فایل هـای صوتـی  انـواع 

بلوتـوث اشـاره کـرد.


