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مدیر کل راه و شهرسازی خبر داد

اجرای
 ۱۱۰ کیلومتر
 راه روستایی
 در ریگان

اولین تیم امداد و نجات 
زلزله زدگان  چگونه

 به بم رسید!؟ 
 دکتر مظفر اسكندري زاده
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سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

9,310,000
9,175,000
4,650,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,580,000
1,680,000

953,900

دالر
يورو
پوند

36,420
39,630
54,300

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

کل من علیها فان ویبقی وجه ربک ذوالجالل و االکرام

جناب آقای دکتر معین زاده 
ریاست محترم دانشگاه علمی کاربردی 

شرکت زغالسنگ کرمان 
مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحناک 
زندگی را خزانی ماتم زده به انتظار بنشیند و این 

بارزترین تفسیر فلسفه آفرینش در فراخنای
 بی کران هستی و یگانه راز جاودانگی اوست. 

در گذشت فرزند عزیزتان را به جنابعالی و خانواده 
محترم تسلیت عرض نموده، برای بازماندگان

 صبر و برای آن مرحوم غفران مسئلت داریم. 

کارکنان دانشگاه علمی کاربردی
 شرکت زغالسنگ کرمان 

رئیس محترم دانشگاه علمی کاربردی 
شرکت معادن زغالسنگ کرمان 

جناب آقای دکتر معین زاده 
در غم از دست دادن عزیزتان به سوگ 

نشستن صبری میخواهد عظیم. برای شما و 
خانواده محترم صبر و شکیبایی
و برای فرزند عزیزتان غفران و 

رحمت واسعه الهی را خواستاریم. 

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

به کانال خبری روزنامه پیام ما در تلگرام بپیوندید هر شب پیش از چاپ روزنامه را 
بخوانید و از 50 میلیون ریال جوایز نقدی و فرهنگی در بهمن ماه بهره مند شوید

قرعه کشی از 1 بهمن ماه تا 22 بهمن هر شب ساعت 10
جوایز:

1 عدد تبلت سامسونگ
1 عدد اطلس سخنگو

10 جایزه 100 هزار تومانی وجه نقد
50 جلد کتاب هرکدام به ارزش 50 هزار تومان

با مصرف کمتر کاغذ و استفاده از شیوه های مدرن  دوست دار زمین باشیم

حمید هرندی فعال محیط زیست
 و کارشناس منابع طبیعی:

کوه های 
صاحب الزمان 
متعلق به 
همه ی مردم 
است
------------------------------------------------------  صفحه 7

نامه مردم کرمان 
برای جلوگیری از 
قطع درختان
------------------------------------------------------  صفحه 8

استاندار کرمان:

یكی از سیاست های
دولت تدبیر و امید توسعه 

مناطق روستایی است
------------------------------------------------------  صفحه 3

مدير شعب بانك مسكن استان خبر داد

پرداخت تسهيالت 500 ميليون ريالي 
از محل اوراق حق تقدم استفاده

 از تسهيالت مسكن
------------------------------------------------------  صفحه 3
مديرعامل و رئيس هيئت مديره شرکت آب و فاضالب استان :

بيش از 1600 دستگاه کنتور خراب در 
استان تعويض شد

------------------------------------------------------  صفحه 3

مدیرعامل جمعیت هالل احمر کرمان خبر داد:
پایان بی نتیجه عملیات نجات 

کوهنورد گرفتار در ارتفاعات کوه  هزار
------------------------------------------------------  صفحه 5

یادگاری از تنها حاکم زن
 تاریخ کرمان

------------------------------------------------------  صفحه 5

غذاهای مفید 
برای مغز کودک

------------------------------------------------------  صفحه 6

90

38
32

29

22
18 17

12
9

کرمان رفسنجان بافت سیرجان زرند شهربابک بم کهنوج جیرفت

فراوانی ثبت نام نامزدهای مجلس در استان کرمان

نفر

بررسی آرایش نیروی های سیاسی در شهرستان های مختلف استان کرمان

به داغی تنور انتخابات
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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

انتخابات

شـورای  مجلـس  انتخابـات  نـام  ثبـت 
اسـامی در سـاعت 24 روز جمعه گذشـته 
بـه پایـان رسـید. در هفتـه ای کـه گذشـت 
جناح هـای سیاسـی کاندیداهـای مـورد نظر 
خـود را راهـی فرمانـداری هـا کردنـد تا در 
رقابـت انتخاباتـی اسـفند مـاه  نام نویسـی 
کننـد. عـده ای هـم بـدون دعـوت جنـاح هـا، خـود را در 
صـف ثبـت کننندگان قـرار دادند. بنـا به اظهار ذکا اسـدی 
معـاون امنیتـی- سیاسـی اسـتانداری کرمـان کـه ریاسـت 
سـتاد انتخابات اسـتان کرمان  در این دوره از انتخابات را 
برعهـده دارد، 267 نفـر بـرای شـرکت در انتخابات مجلس 
شـورای اسـامی نـام نویسـی کـرده انـد کـه از ایـن تعداد 
235 نفـر مـرد و 32 نفـر هـم زن هسـتند بنـا بـه گزارش 
ذکا اسـدی قریـب 50 درصد ثبت نام کنندگان در اسـتان 
کمتـر از 45 سـال سـن دارنـد. فراوانی ثبت نـام در حوزه 
انتخابیـه کرمـان و راور بـوده اسـت. بـه ایـن ترتیـب کـه 
90 نفـر فـرم ثبت نـام کاندیداتـوری را تکمیل کـرده اند. 
پـس از کرمـان بیـش تریـن ثبت نام هـا در حـوزه انتخابیه 
رفسـنجان مـی باشـد کـه 38 نفر ثبت نـام کـرده اند. پس 
از رفسـنجان، شهرسـتان های بافت)32(، سـیرجان)29(، 
کهنـوج)12(،  بـم)17(،  شـهربابک)18(،  زرنـد)22(، 
جیرفـت)9( قـرار دارنـد. بدین ترتیب جیرفـت در انتهای 
جـدول نـام نویسـی قـرار دارد. امـا حضـور پـر شـور جنـاح 
های سیاسـی در شهرسـتان ها خبر از پر شـر و شـور بوده 

انتخابـات پیـش رو دارد.
کرمان

در کرمـان شـمار ثبـت نـام کننـدگان 90 نفـر بوده اسـت. 
در بیـن ثبـت نام کننـدگان نـام هایـی مانند فرشـاد،کریمی، 
سیاوشـی و جـواد کمالـی دیده می شـود که برای بسـیاری از 

مـردم کرمان آشـنا هسـتند.
اسـتانداری  امنیتـی  محمـد فرشـاد معاونـت سیاسـی - 
کرمـان در دولت اصالحات را برعهده داشـته اسـت. سیاوشـی 
نیـز معاونـت اسـتانداری کرمـان در دولـت اصالحـات را بـر 
عهـده داشـته اسـت. جـواد کمالـی نیـز معاونـت عمرانـی و 
سـپس معاونـت امنیتـی- سیاسـی اسـتانداری در دولت های 
نهـم و دهـم را عهـده دار بـوده اسـت. امـا محمدعلـی کریمی 
نیـز معاونـت اسـتانداری را تجربه کرده و هم چنین در پسـت 
اسـتانداری کرمـان در دولـت اصالحـات هـم انجـام وظیفـه 
کـرده اسـت. کریمـی بـا صندلـی هـای بهارسـتان نـا آشـنا 
نیسـت و در مجلس هشـتم نمایندگـی مردم کرمـان و راور را 
بـر عهـده داشـته اسـت. در بیـن ثبت نـام کنندگان نـام های 
دیگـری کـه بـرای اقشـار خاصـی از جامعـه آشـنا هسـتند به 
چشـم مـی خـورد. از آن جملـه انـد علـی کمسـاری)روزنامه 
نـگار(، بتـول ایزدپناه)روزنامه نگار(، مجید فدایی)فیلمسـاز( و 
خواجویی)دبیـر مجمـع روحانیون مبارز(. تعـداد اصالح طلبان 
و مسـتقلین نامـداری کـه پا به عرصـه انتخابات کرمـان و راور 

گذاشـته انـد بـه مراتـب بیـش تـر از اصولگرایان اسـت.
نماینـدگان فعلی کرمان و راور)پـور ابراهیمی و زاهدی( نیز 
بـرای ورود مجدد به مجلس شـورای اسـالمی ثبت نـام نموده 
اند. رحیم ابوسـعیدی رییس سـتاد روحانی در سـال 92 نیز از 
سـوی حزب اعتدال و توسـعه نامزد انتخابات مجلس شـورای 
اسـالمی شـده اسـت. فضـای انتخابات مجلـس این بار بسـیار 
رقابتـی تـر اسـت و راه یابـی به مجلـس به راحتی چهار سـال 
قبـل نیسـت و مانـدن همـه چهره هـا تـا برگـزاری انتخابات، 
بعیـد بـه نظر مـی رسـد و قاعدتـاً کاندیداهای هم سـو به نفع 
کاندیداهایـی کـه شـانس باالتـری بـرای رای آوری دارند کنار 

خواهنـد رفت. 
رفسنجان

رفسـنجان پـس از مرکـز اسـتان باالترین نامـزد مجلس را 
در ایـن دوره از رقابـت هـا داراسـت. در بیـن نامزدهـای ریـز و 
درشـت کـه پا به میـدان گذاشـته اند نـام های آشـنایی از دو 
طیف سـنتی حاکم بر رفسـنجان دیده می شـود. رفسنجان با 
این که سیاسـت مدارانی را در سـطح کالن کشـوری دارد اما با 
این حال فضای سیاسـی این شهرسـتان آن قدر سـنتی اسـت 
کـه هنـوز به جـای اصطالح اصالح طلـب و اصولگـرا از عبارت 
هـای »شـیخ عباسـی« و»شـیخ محمدی« نـام می برنـد، که 
شـیخ عباسـی ها طرفـداران »شـیخ عبـاس پورمحمـدی« یا 
اصولگرایـان هسـتند و »شـیخ محمـدی هـا« بـه طرفـداران 
»مرحـوم شـیخ محمـد هاشـمیان« یـا همـان اصـالح طلبان 

اطـالق می شـود.
 ایـن بـار  از جنـاح اصالح طلـب یا شـیخ محمدی»حجت 
االسـالم علی هاشمیان« فرزند شـیخ محمد هاشمیان کاندیدا 
شـده اسـت. حسـین آذین نماینده اصولگرای فعلی رفسنجان 
هـم قصـد دارد دوبـاره خـود را در مجلـس جـای دهـد. امـا 

حسـین تقـوی دیگر نامزدی اسـت کـه صاحب امتیاز نشـریه 
مهـر آور رفسـنجان اسـت و از سـوی حـزب اعتدال و توسـعه 
وارد کارزار انتخابـات شـده اسـت. علـی حسـین زاده اسـتاد 
روانشناسـی دانشـگاه هـای رفسـنجان هـم دیگر نامـزد حوزه 
انتخابیـه رفسـنجان مـی باشـد. این بـار رقابت در رفسـنجان 

تنگاتنـگ تـر از دوره قبـل دنبال می شـود.
امـا بایـد منتظـر ماند و دیـد که آیـا این بار رفسـنجانی ها 
یـک شـیخ عباسـی را بـه مجلـس می فرسـتند یا یک شـیخ 
محمـدی را یـا نامزد حـزب اعتدال و توسـعه رفسـنجان را به 

قصد بهارسـتان تـرک خواهـد کرد.
بافت 

تـب انتخابـات در شهرسـتان های بافـت ،رابـر و ارزویه هم 
باالسـت چـرا که این شهرسـتان نیـز 32 نفر از اهالـی خود را 

راهـی سـتاد انتخابات کرده اسـت.
انتخابـات بافـت ایـن بارهـم برخـی نامزدهـای قدیمـی را 
تکـرار مـی کند. چهـره هایـی چون محمـد تقی بختیـاری از 
نامزدهـای نزدیـک بـه طیـف مرعشـی نماینـده سـابق. احمد 
پیشـبین نامـزد اصولگـرا و نماینـده اسـبق بافـت، علیرضـا 
منظـری توکلـی اصولگـرا و نماینـده فعلـی بافـت و هدایـت 
اهلل سـلطانی )اصولگـرا( از جملـه افرادی هسـتند کـه در دوره 
هـای قبـل نامـزد بافت بـوده و به جز سـلطانی نـژاد مابقی به 

مجلـس راه یافتـه اند.
 احمـد پیـش بیـن در دوره هـای چهـارم، پنجم، ششـم و 
هفتـم نماینـده مردم بافت در مجلس بوده اسـت کـه در دوره 
هشـتم از راه یابـی بـه مجلـس بازمانـد. وی دوبـاره بـه زمین 
سیاسـت بازگشـته اسـت. محمدتقـی بختیـاری کاندیـدای 
اصـالح طلبـی اسـت کـه در دوره هشـتم بـا رای قاطـع خـود 
توانسـت پیـش بین را پشـت درهای بسـته مجلس نگـه دارد. 
بختیـاری ایـن بار نیـز از جانـب اصولگرایـان بـرای دوره دهم 
مجلـس کاندیـدا شـده اسـت. هدایـت اهلل سـلطانی نـژاد قبال 
هـم برای مجلس هشـتم کاندیدا شـده بـود اما نتوانسـت رای 
الزم بـرای ورود بـه مجلـس را کسـب کنـد. ایـن بـار دو نامزد 
دیگـر نیـز پا به عرصـه انتخابـات گذاشـته اند که بـرای مردم 
بافـت ناشـناخته نیسـتند. امیـر قلی پژمـان کاندیـدای حزب 
اعتمـاد ملـی بـرای نمایندگـی مجلـس دهم اسـت. وی پیش 
از ایـن عضـو شـورای اسـالمی شـهر بافـت بـوده اسـت. نامزد 
دیگری که با مشـی اعتدال وارد کارزار انتخابات شـده »یاسـر 
سـلیمانی« اسـت. سـلیمانی که عضو دبیرخانه کالنشـهرهای 
شـهرداری تهـران اسـت، نامـش در جریـان جشـنواره کرمان 
کـه مـرداد ماه سـال جـاری در برج میـالد تهران برگزار شـد، 

بـا گـوش کرمانیـان آشـنا شـد. وی بـرادرزاده سـردار قاسـم 
سـلیمانی اسـت. حضـور پژمـان و سـلیمانی آرایـش نیروهای 

سیاسـی را در بافـت دگرگـون خواهـد کرد.
سیرجان

در سـیرجان 29 نفـر کاندیدا شـده اند. از مـدت ها قبل دو 
قطبـی حسـن پور-جهانگیـری بـر زبان هـا افتاده بود. شـهباز 
حسـن پـور نماینـده سـیرجان در مجالـس هشـتم و نهم این 
بـار هـم عالقـه مند بـه حضـور در مجلـس اسـت. وی پس از 
دو دوره نمایندگـی سـیرجان، موافقـان و مخالفان سرسـختی 
در حـوزه انتخابیـه خـود دارد. امـا ابراهیـم جهانگیـری- برادر 
معـاون اول رییس جمهـور- از نامزدهای اصـالح طلب نزدیک 

بـه دولـت به شـمار مـی آید.
ورود سـید احمـد حسـینی سـیرجانی بـه عنـوان نامـزد 
اصولگـرا فضـا را رقابتـی تـر خواهد کـرد. اما دانسـتن این که 
کـدام یـک از نامزدهـای فـوق بـه مجلـس راه خواهـد یافت و 
اصولگرایـان از چـه کسـی در برابر نامزد اصـالح طلب حمایت 

خواهنـد کـرد، نیازمنـد گذشـت زمان اسـت.
زرند

شهرسـتان زرند از جمله شهرسـتان هایی اسـت که فضای 
سیاسـی ملتهبـی را تجربـه مـی کنـد. 22 نفـر بـرای راه یابی 

بـه مجلـس از ایـن حـوزه ثبت نـام کـرده اند. حسـین امیری 
خامکانـی نماینـده فعلـی زرند کـه چهـار دوره اخیر از سـوی 
مـردم زرنـد در مجلـس حضـور داشـته همچنـان اصـرار بـه 
ماندن در کسـوت نمایندگـی را دارد. وی پایـگاه اصالح طلبی 
دارد. از مـاه هـا قبـل خبرهایی از نامزدی علـی علویان - مدیر 
مسـوول نشـریه آینـده ما)عصـر ظهور( بـه گوش می رسـید. 
علویـان از جملـه روحانیـون اصالح طلبی اسـت کـه از پایگاه 
نسـبتا خوبی در زرند و کوهبنان برخوردار اسـت. وی عالوه بر 
تحصیـالت حوزوی، دانشـجوی دکترای علوم سیاسـی نیز می 
باشـد. وی تحـت عنـوان اصـالح طلـب والیتمـدار وارد رقابت 

شـده است.
از سـوی جنـاح اصولگـرای زرند نیز »علی مطهـری« اعالم 
نامـزدی کـرده اسـت. وی در مجالـس دوم و چهـارم نماینـده 
مـردم زرنـد در مجلـس شـورای اسـالمی بوده اسـت. هر سـه 
کاندیدا در شهرسـتان زرند و کوهبنان از مقبولیت برخوردارند 
و مـی تواننـد بخش قابـل توجهی از آرای این حوزه را به سـبد 

خود واریـز کنند.
شهربابک

شـهربابک با هیجـده نامزد آمادگـی خود را بـرای برگزاری 
انتخابـات اعـالم کـرده اسـت. مصطفـی رضا حسـینی، جعفر 

رضـا زاده، و حسـین فتاحـی از جملـه ثبـت نـام کننـدگان 
هسـتند. مصطفی رضا حسـینی قبال هم نمایندگی شهربابک 
را تجربه کرده اسـت. جعفر رضا زاده نیز در کسـوت شـهرداری 
شـهربابک به خدمت مشغول بوده اسـت و به عنوان کاندیدای 
اصـالح طلـب بـه زمیـن رقابـت مجلس آمده اسـت. حسـین 
فتاحی نماینده فعلی شـهربابک در مجلس و از طرفداران پر و 
پـا قـرص احمدی نژاد اسـت که قصـد دارد دوبـاره آرای مردم 

شـهربابک را متوجه خـود کند.
بم

حـوزه انتخابیـه بم حوزه ای هفده کاندیدایی اسـت. در بین 
ایـن هفده کاندیدا چهره های شـاخص زیادی دیده می شـود. 
مجیـد دبسـتانی)اصالح طلب(، توسـلی)اصالح طلـب(، اصغر 
مکارم)اصـالح طلب(، غضنفـر آبادی)اصولگرا(، حاتـم نارویی ) 
اصولگـرا(، حبیـب اهلل نیک زادی)مسـتقل( از جمله نامزدهای 
نامـدار بمـی هسـتند کـه در کنـار دیگـر نامزدهایـی همچون 
منصـور متقی، شـهمراد زاده،محمد اسـماعیلی و... صف آرایی 
سیاسـی جالبـی را رقـم خواهنـد زد. مـکارم و غضنفـر آبادی 
پیـش از ایـن هـم بـا یکدیگـر رقابت کـرده انـد و ایـن رقابت 
بـه نفـع غضنفر آبـادی به پایان رسـیده اسـت. شهرسـتان بم 
پـس از زلزله مهیـب پنجم دیماه نماینـده دیگری جز غضنفر 

آبـادی بـه خود ندیده اسـت.
کهنوج

حجت االسـالم وزیری که طرفدارانش او را شـیخ اصالحات 
جنـوب نامیـده اند بـا تمایل خود بـرای حضـور در انتخابات را 
بـا ثبـت نـام از حوزه انتخابیه کهنـوج اعالم کـرد. رضا تاجیک 
از اصـالح طلبـان نزدیـک بـه طیـف مرعشـی اسـت کـه وارد 
کارزار انتخابات شـده اسـت. از سـوی دیگر امیری که در حال 
حاضـر نمایندگـی کهنـوج را بـر عهـده دارد از سـوی جنـاح 

اصولگرا کاندیدا شـده اسـت.
حضـور کـم تعـداد کاندیداهـا در ایـن شهرسـتان جنوبـی 
اجمـاع روی کاندیـدای خـاص بـرای هـر دو جناح را آسـان تر 

مـی کند.
جیرفت

شهرسـتان جیرفت کم ترین ثبت نامی را در اسـتان کرمان 
دارد. فرمانـداری جیرفـت در ایـام ثبـت نـام کاندیداهـا اوقات 
آرامـی را گذرانـده و نام 9 کاندیدا را در لیسـت نامزدهای خود 
ثبت کرده اسـت.علی زادسـر جیرفتی)اصولگرا(، علی اسـالمی 
پناه)اصـالح طلب(، اسـحاق توانایی، یحیی کمالـی پور)اعتدال 
گـرا(، فـرج اهلل عارفی )اصولگـرا(، ذبیح اهلل اعظمی، سـیف اهلل 
شـهداد نـژاد و راضیـه دانشـی نامزدهای ایـن حـوزه انتخابیه 
هسـتند. علی زادسـر جیرفتـی، علی اسـالمی پنـاه و فرج اهلل 
عارفـی نمایندگی مجلـس از حوزه انتخابیه جیرفـت را تجربه 
کـرده اند. اسـحاق توانایی فرمانده بسـیج جیرفت بوده اسـت. 
سـیف اهلل داد باجنـاق اسـحاق جهانگیری)معـاون اول رییس 
جمهـور( اسـت. ذبیح اهلل اعظمی معاونت شـهرداری جاسـک 
را عهـده دار بـوده اسـت. مـی تـوان گفت کـه افـراد باتجربه و 
مشـهور در جیرفـت ثبت نام کرده انـد و همچنین جهانبخش 
بهـزاد نـژاد به عنـوان یکی از جوان ترین نامزدهـا در این حوزه 
ثبـت نـام نمـوده اسـت. بـا این حسـاب جنـاح هـای مختلف 
سیاسـی مـی تواننـد بـا درد سـر کمتـری بـرای اجمـاع روی 

نامـزد نهایـی رایزنی هـای خود را آغـاز کنند.      
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کرمان ويچ

اسـتاندار کرمـان بـا بیان اینکه یکی از سیاسـت هـای دولت 
تدبیر و امید توسـعه مناطق روسـتایی اسـت خاطر نشـان کرد: 
کسـانی کـه عالقمنـد به ایجاد شـرکت هـای تعاونی روسـتایی 
باشـند، تسـهیالت ارزان قیمـت در اختیار آنها قـرار خواهیم داد 

تـا افراد در منطقه مشـغول به کار شـوند.
»علیرضـا رزم حسـینی« 5 دیماه در جلسـه شـورای اداری 
شهرسـتان ریـگان با اشـاره بـه بازدیـد از پروژه ترسـیب کربن 
ایـن شهرسـتان گفـت: هـدف مـا بررسـی مشـکالت و حتـی 
االمـکان حـل آنهـا در منطقه اسـت و معتقدیم در این سـفرها 
بایـد مدیـران مرتبـط در منطقـه حضـور داشـته تـا بتوانیـم 
بـا مشـکالت بیشـتر آشـنا و بـرای حـل و رسـیدگی بـه آنـان 
تصمیمـات و اقدامـات الزم را انجـام دهیـم. وی با بیـان اینکه 
منطقـه از موقعیت هـای خوبـی برخـوردار اسـت اظهـار کـرد: 
صبـح امـروز بـزرگ تریـن گلخانـه یکپارچـه هیدروپونیک در 

ایـن شهرسـتان افتتـاح شـد اما مـا نیز بایـد به مشـکالت آنها 
رسـیدگی کنیـم که یکی از این مشـکالت،  نبـودن بیمه افراد 
در ایـن گلخانـه اسـت. اسـاندار کرمان بـا تاکید بـر اینکه باید 
اینگونـه الگوهـا را در شهرسـتان ریگان توسـط مالـکان بزرگ 
کشـاورزی اجرایـی شـود تصریـح کـرد: یکـی از خصوصیـات 
ایـن  هیدروپونیـک  یکپارچـه  گلخانـه  کشـت  در  مزایـای  و 
اسـت کـه بـا اسـتفاده از آب کـم، در هـر هکتـار 300 تـن 
گوجـه فرنگـی برداشـت می شـود ایـن در حالـی اسـت کـه با 
همیـن میـزان آب در هـوای آزاد تنهـا 30 تـن گوجـه فرنگـی 
تولیـد خواهـد شـد. وی بـا بیـان اینکـه در هـر هکتـار کشـت 
گلخانـه ای، 25 نفـر مشـغول بـه کار مـی شـوند اظهـار کـرد: 
فرهنـگ کشـاورزی مـدرن در ایـن گلخانـه ایجاد شـده و یک 
دانشـکده کشـاورزی راه افتاده اسـت. رزم حسـینی اظهار کرد: 
امیدواریـم بـا همـکاری ائمـه جمعه تشـیع و تسسـن، فرهنگ 

اقتصـادی در شهرسـتان ترویج شـده و جوانان مشـغول به کار 
شـوند ضمـن آنکـه هـر کاری از دسـت مـا بربیاید بـرای مردم 
ایـن منطقـه انجـام خواهیم داد اسـتاندار کرمان با بیـان اینکه 
یکـی از سیاسـت هـای دولـت تدبیـر و امیـد توسـعه مناطـق 

روسـتایی اسـت خاطـر نشـان کـرد: کسـانی کـه عالقمنـد به 
ایجاد شـرکت های تعاونی روسـتایی باشـند، تسـهیالت ارزان 
قیمـت در اختیـار آنهـا قـرار خواهیـم داد تـا افـراد در منطقه 

مشـغول به کار شـوند.

استاندار کرمان:

یکی از سیاست های دولت تدبیر و امید 
توسعه مناطق روستایی است

   استانداری

بـه گـزارش روابـط عمومـي شـرکت توزیع نیـروي برق 
شـمال اسـتان کرمـان، تفاهـم نامـه همـکاري علمـي و 
پژوهشـي مابیـن  دانشـگاه تحصیـالت تکمیلـي کرمـان 
و شـرکت توزیـع نیـروي بـرق شـمال اسـتان کرمـان بـه 
مـدت 4 سـال دیگـر تمدیـد شـد. مهندس محمود شـهبا، 
مدیرعامل شـرکت توزیع نیروي برق شـمال استان کرمان، 
ضمن اشـاره به اهمیت همکاري هاي آموزشـي،  تحقیقاتي 
و فنـاوري مراکـز صنعتـي و دانشـگاهي گفـت: ایـن تفاهم 
نامـه بـه منظور اسـتفاده بهینه از پتانسـیل هـاي موجود و 
ظرفیـت هاي علمي و پژوهشـي در زمینه هـاي انرژي هاي 
نـو، بازدید از آزمایشـگاه هـا و واحدهاي علمي و پژوهشـي 

طرفیـن، انجـام مشـاوره و تبادل نظـر در خصـوص اولویت 
هـاي تحقیقاتـي و سـایر همـکاري هـا در خصـوص تالیف 
کتب و نشـریات علمي و پژوهشـي بین دانشگاه تحصیالت 
تکمیلـي، صنعتـي و فنـاوري پیشـرفته)HighTech( و 
شـرکت توزیـع نیـروي برق شـمال اسـتان کرمـان منعقد 
شـده اسـت. شـهبا در ادامـه زمینـه هـاي همـکاري این 2 
مرکـز را برشـمرد و گفت: اخیرا زمینه هـاي احداث نیروگاه 
هـاي خورشـیدي در سـطح اسـتان بخصـوص حدفاصـل 
ماهـان و رایـن فراهـم گردیـده کـه بـه منظـور توسـعه و 
احـداث ایـن نیـروگاه هـا و همچنیـن ایجـاد زمینـه هـاي 
علمـي و تحقیقاتـي در این خصـوص نیازمند همـکاري در 

احـداث آزمایشـگاه مرجع با دانشـگاه تحصیـالت تکمیلي، 
صنعتـي و فنـاوري پیشـرفته کرمـان هسـتیم. مدیرعامـل 
شـرکت توزیـع نیـروي بـرق شـمال اسـتان کرمان بـه راه 
انـدازي تاالر گفتگو در این شـرکت نیزاشـاره کـرد و گفت: 
راه انـدازي تـاالر گفتگـو فرصت مناسـبي اسـت تـا دیدگاه 
هـا و نظـرات افـراد از 2 گـروه محققان و افـرادي که درگیر 
مسـایل فني هسـتند دریافت شـود و از ماحصل این تعامل 
نتایـج کاربـردي و مفیـدي اسـتخراج و مورد بهـره برداري 
قـرار گیـرد. عـالوه بـر آن مقرر شـد به منظـور اسـتفاده از 
مشـاوره هـاي علمـي اسـاتید دانشـگاه، امـکان ارتبـاط از 

طریـق ویدئو کنفرانـس نیزبرقـرار گردد.

تمدید همکاري هاي علمي و پژوهشي مابین دانشگاه تحصیالت تکمیلي کرمان
 و شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان

به مناسبت هفته پژوهش

فرهنگ کتابخواني در 
شرکت توزیع نیروي 
برق شمال استان، 
نظام مند توسعه مي یابد

 بـه منظـور توسـعه و ترویـج 
فرهنـگ کتابخوانـي در شـرکت 
توزیع نیروي برق شـمال اسـتان 
کرمـان، پـروژه اي با ایـن عنوان 
از ابتـداي آذر ماه در این شـرکت 

آغـاز شـدو قرار اسـت کلیـه کارکنـان در اجـراي این پـروژه همـکاري نمایند. 
الزم بـه ذکـر اسـت ایـن پروژه براي نخسـتین بـار بصورت نظام مند در سـطح 
توانیـر مطـرح شـده اسـت. مهنـدس نـادر خواجه پـور، معـاون منابع انسـاني 
شـرکت توزیـع نیـروي برق شـمال اسـتان کرمـان در خصـوص اهـداف پروژه 
توسـعه فرهنـگ کتابخواني گفت: سـه هدف عمده، ترویـج فرهنگ کتابخواني، 
افزایـش سـرانه مطالعـه کارکنـان شـرکت و کاهش هزینـه هاي آمـوزش را با 
انجـام ایـن پـروژه دنبـال مـي کنیـم. وي افـزود: مهـم تریـن هدف مـا ترویج 
فرهنـگ کتابخوانـي اسـت کـه پـس از اخـذ موضوعـات مـورد نظر همـکاران، 
کتـاب هـا انتخـاب، خریـداري و دراختیـار همـکاران قـرار مـي گیـرد. پس از 
آن همـکاران برداشـت هـاي خـود را از کتـاب هـاي معرفي شـده در جلسـات 
کتابخوانـي به سـایر همـکاران منتقل و در نهایـت بازخوردهاي مطالعات جهت 

بهـره بـرداري کاربـردي به دفتـر آموزش ارسـال خواهد شـد.

نظام مهندسی 
ساختمان برای بافت 
فرسوده ی شهر 
چاره اندیشی کند

اسـتاندار  عمرانـی  معـاون 
نظـام  سـازمان  از  کرمـان 
خواسـت  سـاختمان  مهندسـی 
بـرای بافت های فرسـوده ی شـهر 
ابوالقاسـم  کنـد.  چاره اندیشـی 

سـیف الهی در نشسـت بـا هیات مدیـره ی سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان در 
معاونـت عمرانـی اسـتانداری کرمـان برگـزار شـد، گفـت: بیـش از 50 درصـد از 
سـاختمان های شـهر کرمان فرسـوده اسـت؛ بنابراین، نظام مهندسـی سـاختمان 
بایـد چاره ای بیندیشـد تا این سـاختمان های فرسـوده، به گونه ای سـاخته شـوند 
کـه بـرای مالـکان آن ها که بعضـاً افرادی با بنیـه ی مالی ضعیف هسـتند، مقرون 
بـه صرفه باشـد . معـاون عمرانی اسـتاندار کرمان بـه وضعیت موجـود در صنعت 
سـاختمان هـم اشـاره کـرد و گفت: متاسـفانه در کشـور مـا، به تعـداد خانه هایی 
کـه سـاخته می شـود، مهندس وجـود دارد؛ اما به ویژه در اسـتان کرمـان، با توجه 
بـه زلزله خیـز بـودن این اسـتان، ساختمان سـازی باید توسـط افراد واجدشـرایط 
انجـام شـود . وی بـه برخـی مشـکالت در حـوزه ی صنعت سـاختمان هم اشـاره 
کـرد و گفـت: متاسـفانه برخی مهندسـان ناظـر، فقط نقشـه ها را مهـر می کنند، 
امـا در ایـن میـان نیـز هسـتند افرادی کـه کار طراحـی و نظارت را به درسـتی و 

مطلـوب انجـام می دهنـد .

110 کیلومتر راه 
روستایی در ریگان 
اجرا می شود

شهرسـازی  و  راه  کل  مدیـر 
کرمـان از اجـرای ۱۱0 کیلومتـر 
راه روسـتایی در ریـگان خبر داد.
خـداداد مقبلی در مراسـم افتتاح 
در  روسـتایی  راه  کیلومتـر   ۱0
شهرسـتان ریـگان کـه بـا حضور 

اسـتاندار کرمـان بـود، اظهارکرد: پروژه ۱0 کیلومترراه روسـتایی ریـگان با اعتبار 
دو میلیـارد و 200 میلیـون تومـان بـه بهـره برداری رسـید. وی عنـوان کرد: در 
کنـار ایـن طـرح طی یک مـاه آینده پروژه مهم ریگان جاسـک بـه محمدآباد که 
یـک پـروژه اقتصـادی بـرای ریگان به شـمار خواهد آمد آغاز می شـود. اسـتاندار 
کرمـان نیـز در ایـن مراسـم گفـت: امیدواریـم سـال آینـده کل پـروژه راه هـای 
روسـتایی شهرسـتان ریـگان بـه اتمـام برسـد. علیرضا رزم حسـینی با اشـاره به 
اینکـه منطقـة ریـگان از موقعیـت خوبـی برخـوردار اسـت، گفـت: ریـگان مردم 
ثروتمنـدی دارد و انشـاء اهلل بـا همـکاری امـام جمعـه ریگان و سـایر مسـئوالن 
فرهنـگ اقتصـادی را ایجـاد کـرده و ثـروت ریگان را بـرای خود منطقه سـرمایه 
گـذاری کنیـم. پـروژه روکـش محـور روسـتایی علـی کلی - یوسـف آباد و سـه 
راهـی جهـان آباد-فتـح آباد به طول مسـیر ۱۸ کیلومتـر با اعتبـار ۷5 میلیارد و 

500 ریـال از دیگـر پـروژه هـای افتتـاح شـده توسـط اسـتاندار کرمـان بود.

ملت ایران همواره 
وفاداری خود را به 
انقالب و نظام به 
اثبات رسانده است

فرمانـدار جیرفـت گفـت: 9 دی 
خلـق حماسـه به یـاد ماندنـی دفاع 
اسـالمی  انقـالب  هـای  ارزش  از 
توسـط ملـت بصیـر ایـران بـود که 
همـواره وفـاداری خود را بـه انقالب 
و نظام به اثبات رسـانده است.احمد 

امینـی در جمـع خبرنـگاران افـزود: فتنه ای کـه سـال ۸۸ دل ملت ایران اسـالمی را 
آزرده خاطـر کرد، نقشـه دشـمن بـرای ضربه زدن به انقالب اسـالمی بـود. وی گفت: 
پس از حوادث دلخراش سـال ۸۸ ملت بصیر ایران اسـالمی با هوشـیاری هرچه تمام 
تـر بـه میـدان آمدند و با خلق حماسـه 9 دی بار دیگر پایبندی خـود را به آرمان های 
امـام راحل، رهبر معظم انقالب اسـالمی و شـهدا به به جهانیان اعـالم کردند. فرماندار 
جیرفـت بـا اشـاره بـه هدایت هـای پیامبر گونـه رهبر معظـم انقالب اسـالمی در آن 
دوران تصریـح کـرد: ایـن هدایـت هـای ولی امر مسـلمین جهـان و هوشـیاری ملت 
بصیـر ایـران اسـالمی بـود که تمـام توطئه دشـمنان را خنثی کـرد. وی افـزود: ملت 
بصیـر ایران اسـالمی در حماسـه 9 دی با هـم برای تعالی ارزش های انقالب اسـالمی 
یکصـدا شـدند و اعـالم کردنـد کـه تا پـای جـان بـه ارزش های ایـن انقـالب پایبند 
هسـتند. امینی روش گفت: ملت ایران اسـالمی از مکتبی همچون سـید الشـهدا )ع( 
درس گرفتـه اسـت و هیچـگاه بـه دشـمن اجـازه نمی دهد خون شـهدایی کـه برای 

آبیـاری ایـن انقالب ریخته شـده پایمال شـود.

استانداریبرق شمال فرماندار جیرفتراه و شهرسازی

اخبار آبفا

مخزن 5000 مترمکعبی جیرفت 
شستشو شد

با هدف کنترل کیفیت  بخشـی و رعایت بهداشـت 
آب، مخـزن 5000 مترمکعبی جیرفت شستشـو داده 

شد.
اکبر مشـایخی مدیر امور آب و فاضالب شهرسـتان 
جیرفـت از شستشـوی  مخـزن 5000 مترمکعبـی 
ذخیـره آب شـرب جیرفـت خبـر داد.     مشـایخی 
گفـت: بـا توجه به برنامـه زمانبندي دوره ای در سـال 
جـاري  پـس از هماهنگي هـاي الزم و اطالع رسـاني 
هـاي بـه موقع با نظـارت واحد کنترل کیفي شـرکت 
آبفـا کرمـان  مخـزن 5000 مترمکعبـی ذخیـره آب 
آشـامیدني  شستشـو و گندزدایـي گردیـد. مدیر امور 
آب وفاضالب شهرسـتان جیرفـت در خصوص مراحل 
شستشـو مخـازن آب نیز گفـت: ابتدا مخـازن به طور 
کامـل از آب تخلیـه گردیـد و سـپس عملیـات خارج 
کـردن رسـوبات تـه نشـین شـده بـا فشـار آب انجام 
شـد و در نهایـت دیـواره هـا و کـف مخـازن پـس از 
شستشـو توسـط مواد گنـدزا با غلظت مناسـب چند 

بار شستشـو شـد.

بیش از 5200 مورد نمونه آزمایش 
آب شرب در آزمایشگاه آبفای 

کرمان انجام شد
طی هشـت ماه نخسـت سـال جـاری 522۷ مورد 
نمونه آزمایش آب شـرب در آزمایشـگاه آبفای کرمان 

انجام شـد.
از ابتـدای سـال جـاری تـا پایـان آبان مـاه ، 522۷ 
مـورد نمونـه آزمایش آب شـرب در آزمایشـگاه آبفای 
کرمان انجام شـد.   شاهسـوار کارشـناس آزمایشگاه با 
اعـالم ایـن خبر گفـت:در این مـدت نمونـه میکروبی 
)26۱9 مـورد( ، نمونـه EC و TDS )2۱6۷ مـورد( 
و نمونـه شـیمیایی )44۱ مورد(  توسـط کارشناسـان 
مربوطه در آزمایشـگاه انجام شـده و شرایط کیفی آب 

آشـامیدنی در حـد مطلوب می باشـد .

 بیش از 1600 دستگاه کنتور خراب 
در استان تعویض شد

طـی آبـان مـاه ۱63۱ دسـتگاه کنتـور خـراب در 
اسـتان کرمـان تعویـض شـد.

خبرنـگار آبفـا کرمـان- محمد طاهـری مدیرعامل 
و رئیـس هیئـت مدیره شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
کرمـان گفـت: در آبان مـاه به منظور محاسـبه میزان 
دقیق آب مصرفی مشترکین و جلوگیری از هدر رفت 
آب، ۱63۱ دسـتگاه کنتور خراب در شهرسـتان های 
بافت )43(، بردسـیر )6۱(، بم )۱6۷(، جیرفت )۱20(، 
راور )2۷(، رفسـنجان )۱5۸(، زرنـد )6۱(، سـیرجان 
)2۸9(، شهربابک )5۱(، عنبرآباد )30(، کرمان )509(

و کهنوج )۱۱5( تعویض شـد. مدیرعامل شـرکت آبفا 
کرمـان در ادامـه بیان داشـت: به صفر رسـاندن کنتور 
هـای خـراب در اسـتان از اهـداف اصلـی شـرکت می 
باشـد امـا چون در هـر دوره از قرائت کنتورها بر تعداد 
کنتـور هـای خـراب افـزوده مـی شـود بنابرایـن کار 
تعویض کنتور کاری مسـتمر و دائمی می باشـد . وی 
در پایان یادآور شـد : تعویـض کنتورهای خراب عالوه 
بـر اینکـه از پرت بیـش از انـدازه آب و اثرات منفی آن 
بر تأسیسـات آب رسـانی جلوگیری می کند، شـرایط 
الزم جهت کنترل مصرف و خدمات رسـانی شایسـته 
تر به مشـترکین و شـهروندان را نیز فراهم می نماید.

بیش از 13 کیلومتر شبکه فاضالب 
در شهر کرمان اجرا شد

 طـی ۸ مـاه نخسـت سـال جـاری ۱302۷ متـر 
شـبکه فاضـالب در شـهر کرمـان اجـرا شـد.  

خبرنـگار آبفـا کرمـان- محمدعلـی سـیاهکوهی 
از  گفـت:  کرمـان  شـهر  فاضـالب  پـروژه  مجـری 
آبـان مـاه ۱302۷  پایـان  تـا  ابتـدای سـال جـاری 
ایرانمنش،کـوی  شـهرک  در  فاضـالب  شـبکه  متـر 
سـرجنگلداری،500 دسـتگاه، بلوار جهاد ،خیام،کوچه 
هـای بلـوار جهـاد و  شـهرک شـهید رجایـی شـهر 
کرمـان اجـرا شـد.  وی افزود: طی مـدت زمان مذکور 
4۱۸0 فقـره انشـعاب فاضـالب نیز در نقـاط مختلف 
شـهر از جمله شـهرک مطهـری، 500 دسـتگاه،کوی 

دادگسـتری، شـهید رجایـی و... واگـذار گردیـد.

با حضور استاندار کرمان؛

بزرگ ترین گلخانه 
هیدروپونیک کشور 
در نرماشیر
 افتتاح شد

اسـتاندار  حضـور  بـا 
گلخانـه  بزرگ تریـن  کرمـان 
در  کشـور  هیدروپونیـک 
شهرسـتان نرماشـیر افتتاح شد.

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی شـمال اسـتان کرمان در مراسـم افتتاح 
ایـن گلخانـه اظهارکـرد: اعتبـاری بالـغ بـر ۱۷0 میلیـارد ریـال بـرای ایـن 

گلخانـه سـرمایه گذاری شـده اسـت.
 عبـاس سـعیدی وسـعت گلخانـه را ۱2 هکتـار اعـالم کـرد و افزود: سـه 

هکتـار از ایـن گلخانـه امـروز بـه بهره برداری رسـیده اسـت.
وی عنـوان کـرد: کشـت موجـود در ایـن سـه هکتـار گوجـه اسـت که به 

صـورت اصولـی و علمـی تولید می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه در هـر هکتـار از این گلخانه بـرای ۱5 نفـر به صورت 
مسـتقیم اشـتغال ایجـاد می شـود، تصریـح کـرد: طـرح این گلخانـه طرحی 
دانش بنیان بوده که در سـطح اسـتان و کشـور با این وسـعت جدید اسـت.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی شـمال اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه 
اینکـه فعـاالن در ایـن مجموعـه فـارغ التحصیل رشـته کشـاورزی در مقطع 
کار شناسـی، ارشـد و دکتـری هسـتند، گفت: از مجمـوع اعتبار هزینه شـده 
9 میلیـارد تسـهیالت و هشـت میلیـارد تومـان آورده شـخصی بـوده اسـت.

سـعیدی بـا بیـان اینکه مصرف آب در ایـن گلخانه ۱0 برابر کمتر نسـبت 
بـه کشـت آزاد اسـت، گفت: پیـش بینی می شـود در هکتارهای باقـی مانده 

خیار و توت فرنگی کشـت شـود.
علـی مشـکی مدیر کشـت گلخانـه هیدروپونیک نیز در این مراسـم گفت: 

کشـت در ایـن گلخانه با بـه روز ترین متدهـای دنیا در حال انجام اسـت.
وی عنـوان کـرد: امیدواریـم ایـن گلخانـه یـک دایـره المعـارف کامـل 
در بخـش تولیـدات کشـاورزی بأشـد و بخش هـای دیگـر ایـن گلخانـه کـه 
بـرای  را  علمـی  شناسـنامه  بتوانـد  کـدام  هـر  دارد  متفاوتـی  کشـت های 

محصـوالت عرضـه کنـد.
مدیـر کشـت گلخانـه هیدروپونیک نرماشـیر یکـی از مشـکالت این طرح 
را بیمـه نبـودن افراد دانسـت و گفت: متاسـفانه اداره محیط زیسـت نسـبت 
بـه صـدور پـر وانـه بهره بـرداری هنـوز أقدام نکـرده و بیمـه أفـراد را نیز به 

دلیـل نداشـتن پروانـه نمی توان دنبـال کرد.

هالل احمر
 »مرد روزگار« و 
»یاور سالمت« است 
رییـس جمعیـت هـالل احمـر 
در  احمـر  هـالل  گفـت:  کشـور 
و  یـاور سـالمت  جامعـه همیشـه 
بهداشـت،  بـزرگ  پروژه هـای  در 
آمـوزش  و  توان بخشـی  درمـان، 
حضـور فعالـی داشـته  اسـت. دکتر 
در  ضیایـی  امیرمحسـن  سـید 

همایـش جوانـان و داوطلبیـن هـالل احمـر اسـتان کرمـان اظهـار کـرد: مخاطرات 
طبیعـی همـواره اتفـاق خواهـد افتاد ولی مـا باید همیشـه آماده باشـیم و ماموریت 
عظیـم هـالل احمـر را به خوبی انجـام دهیم.وی با اشـاره به اینکـه افتتاح کلینیک 
تخصصـی دندان پزشـکی در کرمـان حاصـل همـکاری بین بخشـی اسـت، افـزود: 
براسـاس اصـول مـا، هـالل احمـر در جامعه همیشـه یاور سـالمت اسـت و سـابقه 
هـالل احمـر چـه در داخـل و چـه در سـطح بین المللـی نشـان می دهـد کـه ما در 
پروژه هـای بـزرگ بهداشـت، درمان، توان بخشـی و آموزش حضور فعالی داشـته ایم. 
رییـس جمعیـت هالل احمـر بیان کرد: یکی از نیازهای کشـور ما خدمات مناسـب 
دندان پزشـکی اسـت و در سـال های گذشـته، علی رغم پیشـرفت های این حوزه اما 
خدمـات مناسـبی بـه مـردم ارائه نشـده و این خدمات از سـطح مناسـبی برخوردار 
نبـوده اسـت. هـالل احمـر از آنجـا کـه مـرد روزگار اسـت خدماتـی در خـور شـان 
مـردم ارائـه می کنـد از همیـن رو با نگاه بلند رییس دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان، 
فرصـت مناسـبی ایجـاد و یـک رابطـه بـرد - بـرد فراهم شـد تا بـه نفع مـردم رقم 
خـورد. وی بـا اشـاره بـه اینکـه راه انـدازی کلینیـک تخصصـی دندان پزشـکی مدل 
خوبـی اسـت که بـرکات آن نصیب مردم اسـتان خواهد شـد، ادامـه داد: نباید تمام 
امکانـات در مرکـز اسـتان برقـرار شـود بلکـه الزم اسـت در تمام بخش های اسـتان 
توزیـع شـوند. رییـس جمعیت هـالل احمر اظهـار کرد: اسـتان کرمـان بزرگ ترین 
اسـتان کشـور اسـت و بـه انـدازه چندیـن کشـور مسـتقل وسـعت دارد. بـه همین 
دلیـل منابـع ما در وضعیت فعلی پاسـخگو نیسـت. مردم اسـتان کرمـان در موضوع 
وقـف بسـیار فعـال هسـتند که ایـن امر نشـان می دهـد مردم از گذشـته بـه هالل 
احمـر اعتماد داشـته اند. ضمـن اینکه حمایت های مقامات اسـتان از جمله شـخص 
اسـتاندار نیـز در ایـن زمینه بسـیار کمـک کننده اسـت. وی گفـت: جمعیت هالل 
احمر یک سـازمان رسـمی و دولتی نیسـت، بلکه جمعیتی از مردمان عاشـق اسـت 
کـه بـرای کمـک بـه همـه گام برمی دارنـد. ضیایـی با بیـان اینکـه هـالل احمر به 
انـدازه همـه ایـران اسـت، ادامـه داد: زمانـی کـه فکـر کنیـم جمعیت هـالل احمر 
یـک بخـش بروکراسـی اسـت، آن را محـدود کرده ایم؛ از ایـن رو تفاوت نـگاه مردم 
و داوطلبیـن اسـت کـه ایـن جمعیـت را بـزرگ می کنـد. هـالل احمـر یـک نهـاد 
بین المللـی قدرتمنـد و مجموعـه ای بـزرگ در داخـل کشـور اسـت و بـا ایـن نـگاه 

ظرفیت هـای اجتماعـی ایـن جمعیـت آشـکار می شـود. 

پرداخت تسهیالت 500 
میلیون ریالي از محل 
اوراق حق تقدم استفاده 
از تسهیالت مسکن

مدیر شـعب بانک مسـکن استان 
مسـکن  بانـک  مشـتریان  گفـت: 
شـعب  بـه  مراجعـه  بـا  مي تواننـد 
ایـن بانـک در اسـتان از تسـهیالت 
خریـد مسـکن از محـل اوراق حـق 

تقـدم اسـتفاده از تسـهیالت، تا سـقف هاي 500 میلیون ریال در شـهر کرمـان و 400 
میلیون ریال در سـایر شـهرهاي اسـتان اسـتفاده کنند.  علي اصغر نادري با اعالم این 
خبـر گفـت: با ابالغ بخشـنامه افزایش سـقف تسـهیالت خرید واحد مسـکوني از محل 
اوراق حق تقدم تسـهیالت، مشـتریان مي توانند تا سـقف هاي اعالم شـده از تسـهیالت 
بانـک بـراي خرید و یا احداث واحد مسـکوني اسـتفاده کنند. نادري اسـتفاده از سـقف 
تسـهیالت را از محـل اوراق حـق تقـدم اسـتفاده از تسـهیالت مسـکن، صادر شـده در 
نمادهـاي تسـه 940۸ و بـه بعـد یعنـي اوراقـي کـه از آبـان مـاه سـال جـاري بـه بعد 
صـادر مـي شـود را امکانپذیـر دانسـت و افـزود: افرادي کـه اوراق حق تقدم تسـهیالت 
در نمادهـاي 940۷ و قبـل از آن را دارنـد صرفـا مي تواننـد از تسـهیالت 350 میلیـون 
ریالـي و نیـز تسـهیالت زوجیـن تا سـقف 500 میلیـون ریال اسـتفاده نماینـد. ضمن 
اینکـه متقاضیـان مي تواننـد مابـه التفـاوت ایـن تسـهیالت را تا سـقف هـاي جدید از 
محـل اوراق صـادر شـده در نمادهـاي تسـه 940۸ و به بعد دریافت کنند. مدیر شـعب 
بانک مسـکن اسـتان گفـت: با افزایش تسـهیالت خریدمسـکن به مبلـغ 500 میلیون 
ریـال در مرکز اسـتان و شـهرهاي بـاالي 200 هـزار نفر جمعیـت و 400 میلیون ریال 
در سـایر شـهرهاي اسـتان با احتسـاب تسـهیالت ۱00 میلیون ریالي جعاله این مبالغ 
بـه ترتیـب بـه 600 و 500 میلیـون ریال رسـیده اسـت. نـادري درخصـوص واحدهاي 
مسـکوني مشـمول این تسـهیالت نیز به ایسـنا گفت: سـاختمان هاي کد تاریخ صدور 
پروانه سـاختماني آنها زیر 20 سـال باشـد. مشـمول افزایش تسـهیالت مي شوند. ولي 
سـاختمانهایي کـه بیـن 20 تـا 25 سـال از تاریـخ صـدور پروانـه سـاختماني آنهـا مي 
گـذرد تنهـا تا سـقف 350 میلیـون ریال تسـهیالت به آنهـا تعلق می گیـرد. وي مدت 
بازپرداخـت ایـن تسـهیالت را ۱2 سـال و نـرخ سـود فـروش اقسـاطي را ۱۸.5 درصـد 
بیـان کـرد. مدیر شـعب بانک مسـکن اسـتان تقسـیط این تسـهیالت را به سـه روش، 
سـاده، پلکاني دوره اي و پلکاني سـالیانه امکانپذیر دانسـت و گفت: براي وام 50 میلیون 
توماني مبلغ قسـط ماهیانه در روش سـاده هشت میلیون و ششـصد و هفتاد هزار ریال 
و در روش پلکاني سـاالنه براي سـال اول با مبلغ هفت میلیون و دویسـت و سـي هزار 
ریـال شـروع و سـاالنه 5درصد به مبلغ قسـط افزوده مـي شـود و در روش پلکاني دوره 
اي در چهـار سـال اول مبلـغ قسـط هفـت میلیون و هفتصـد و هفتاد هزار ریال اسـت 
؛کـه هـر چهـار سـال 20درصـد به مبلغ قسـط افزوده خواهد شـد. نـادري یادآور شـد: 
تسـهیالت بـدون سـپرده مسـکن از محـل اوراق حق تقـدم تسـهیالت از اول دیماه در 
تمامـي شـعب این بانک قابـل پرداخت بوده و همکاران شـعب آمـاده ارائه توضیحات و 

راهنمایـي هاي الزم مي باشـند. 

جهاد کشاورزیهالل احمربانک مسکن
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تاريخ

تـا اواخـر دهـه 80 شمسـی، کمتر سیاسـت مـدار و نظامی غر بی بـود که نام 
»قاسـم سـلیمانی« را شـنیده باشـد، امـا بـا آغـاز جنـگ در »سـوریه«، طوالنـی 
شـدن آن و خصوصـاً منازعـات »عراق«، شـهرت این فرمانده 57 سـاله را عالم 

گیـر کرد.
حـاال غربـی هـا، با کابوسـی متفـاوت از خیـال پردازی هـای هالیـوودی مواجه 
بودنـد کـه هم مورد نفرت شـان بود و چاره ای جز تحسـینش نداشـتند. »جان 
مگوایر« افسـر سـابق سـازمان سـیا در عـراق می گویـد: »او قوی تریـن مأمور 

مخفـی در خاورمیانـه اسـت ... و هیـچ کس او را نمی شناسـد.«
اما ما، حاج قاسـم را می شناسـیم. او همرزم خاکی و بی ادعای »حاج همت«، 
»مهدی باکری« و »علی هاشـمی« اسـت. سـردارانی که دراذهان مردم ایران، 
خلـق و خویشـان، تـن بـه تنـه فرشـتگان مـی زنـد و در مـرز اسـطورگی قـرار 
دارنـد. سـردارانی کـه در حافظـه تاریخـی ملـت مسـلمان اسـران، نـام شـان با 
»جهاد اکبر« بیشـتر از »جهاد اصغر«  پیوند خورده اسـت. »حاج قاسـم« برای 
ایرانیـان، از همـان زمـره و یـادگار همـان جـان هـای تابنـاک بـه شـمار مـی رود 
و بـه همیـن دلیـل، طـی چنـد سـال گذشـته، بـه شـخصیتی ملـی تبدیـل شـده 
اسـت. غربـی هـا، خصوصاً یانکی ها، درسـت همیـن چهره »حاج قاسـم« را نمی 

شناسـند و از همیـن رو، فرزنـِد کویـر بـرای شـان مرمـوز و رعب انگیز اسـت. 
بـرای کابوهـای آمریکایـی، مصداق فرمانـده نظامی، یا »ژنرال رومل« اسـت 
یـا »ژنـرال آیزنهـاور«. ایـن دو بـه لحـاظ الگویهـای نظامـی تفـاوت زیـادی با هم 
ندارنـد، بـه جـز آن که جبهه هایشـان متفاوت اسـت. اما »قاسـم سـلیمانی« با 
نبـوغ نظامـی حیـرت انگیـزش، زمانی که دسـت به سـوی آسـمان بلنـد می کند 
و بـه نمـاز مـی ایسـتد، از تمامـی ژنـرال های شـناخته شـده تاریـخ نظامی گری 
مـدرن، متمایـز مـی شـود. در منطـق کابـوی هـا، او هیـچ تعریفـی نـدارد. انـگار 
کـه از دنیایـی دیگـر آمـده اسـت. او وحشـِت محض و یـک کابوس اسـت. باید 
»بتمـن« و »سـوپرمن« و »اسـپایدرمن« به جنگش برونـد. آنها هم که اوهامی 
بیـش نیسـتند. و اینجـا اسـت کـه آینده تاریـخ، به گونـه ای متفـاوت از تمامی 
محاسـبات، ورق مـی خـورد. آینـده ای که بندگی و نماز، اصلی ترین اسـتراتژی 
نظامـی اش خواهـد بـود. البتـه هشـتند بسـیاری کـه ایـن جمـات را شـعاری و 
تبلیغاتـی خواهنـد دانسـت، امـا چه بـاک؟ بگذار هـر چه می خواهنـد بگویند و 
ببافنـد. تـا اینجـای کار، ایـن سـردار نماز خـواِن ما بوده اسـت که پوزه شـیطان 

را بـا همـه نـاوگان و شـکوه آهنینش، به خـاک مالیده.
کِر أّن األرَض یَِرثَُها ِعبَاِدَی الّصاِلُحوَن َو لََقد َکتَبنَا ِفی الّزبُوِر ِمن بَعِد الذِّ

چند خطی از صاحب اثر:
عرضی نیست جز ذکر نکاتی در ابتدای امر، بر حسب ضرورت :

علـی رغـم ایـن کـه »حاج قاسـم سـلیمانی« را بایـد رزمنده ای با سـی و چند 
سـال سـابقه جبهـه دانسـت، ایـن کتـاب بنا نداشـته به جـز خاطرات سـال های 
دفـاع مقـدس، وارد مقطـع دیگری از حیات جهادی ایشـان شـود. در این کتاب، 
تنهـا خاطـرات و نکتـه هایـی کـه از زبـان خـود ایشـان بیـان شـده و سـند آنهـا 
در اختیـار گردآورنـده بـوده اسـت، گزینش و منتشـر شـده اند. بدیهی اسـت 
کـه حجـم بسـیاری از ایـن قبیل در دسـترس نبـوده و از درج آن محـروم بوده 
ایـم. در تنظیـم و گـردآوری کتـاب حاضـر، از یـاری و مسـاعدت ایـن عزیـزان 
بهـره منـد شـده ام؛ دوسـت هنرمنـدم »محسـن رنگیـن کمـان« کـه عکـس 
روی جلـد، محصـول لنـز دوربیـن او اسـت. سـرکار خانـم »همتـی« و حضـرت 
»علـی اسـتادی« کـه دسترسـی بـه تعـدادی از تصاویـر را مدیون آنان هسـتم 
و سـرور عزیـزم، جنـاب »محمدحسـن پورمحمـدی« که بـرای گویاسـازی عکس 
ها از وجودشـان مسـتفیض شـدم. و در پایان، سپاسـگذار برادرم »محمدعلی 

صمـدی« هسـتم کـه مقدمـه کتـاب، تراوشـی از قلم او اسـت.
یا علی

خاطرات حاج قاسم سلیمانی

دو تانک در مقابل پانصد تانک

عملیات »کربالی 5«۱
عملیـات »کربـالی 5«2 در اوج بالندگـی دشـمن در حـال 
انجام بود. دشـمن سـازمان نظامـی خود را بـه ۱0 برابر افزایش 
داده و از نظـر کیفـی رشـد فزاینـده ای پیـدا کـرده بـود. حجم 
نیروهـای مسـلح عـراق بـه اندازه هـر 50 نفر 5 نفـر نظامی بود 
و از نظـر تجهیـزات نظامـی و امکانات از »عملیـات خیبر«3 به 
ایـن طـرف، بخـش اعظمـی از تجهیـزات بسـیار مهـم دنیا در 

اختیار دشـمن قـرار گرفت.
آمـار تانـک های دشـمن بـه 5 هـزار دسـتگاه و نفربرها بالغ 
بـر 4 هـزار دسـتگاه مـی رسـید. در جنگ هوایی دشـمن همه 

ابزارهـای روز دنیـا را در اختیار داشـت.
لـذا امکانـات دشـمن یـک حرکـت و یک رشـد فزاینـده ای 
پیـدا کـرده بـود و از طرفی ما امکانات مان بسـیار محـدود بود.

دشـمن از نظـر اطالعاتی به یـک مرحله باالیی رسـیده بود. 
هواپیماهـای آواکـس، رادارهـا و رازیت ها کـه در مقابل تنفس 
و دمای بدن انسـان حساسـیت داشـتند، کشـف عملیـات ما را 
برای دشـمن بسـیار آسـان کـرده بـود و ما برای مخفـی کردن 

عملیـات خود، مسـتلزم هزینه های سـنگینی بودیم.
بـه طـوری کـه [بـه عنـوان مثـال] در عملیـات »والفجـر 
۸« جهـت تصـرف فـاو، بـرای غافلگیـری دشـمن، در منطقـه 
دیگـری، بـه انـدازه یک عملیات وسـیع تـدارک دیدیـم. وقتی 
می خواسـتیم بـرای عملیات والفجـر ۸ آماده شـویم، یک خط 
دفاعـی در هـور داشـتیم کـه از بـس یونولیـت بـه داخـل هور 
برده بودیم، فضای بسـیار بد و نابهنجاری داشـت. چهره شـهید 
»نصراللهـی« در ذهنـم اسـت که همـه صورتش کامل پوسـت 

انداختـه بود.
در منطقـه هـور مدت هـا جدی کار می شـد، بـرای این که 
ذهـن دشـمن متوجـه این سـرزمین شـود تا مـا بتوانیـم برای 

والفجـر ۸ آماده شـویم.
مشـکل بعـدی مـا این بـود کـه بعـد از عملیـات والفجر ۸، 
دشـمن بـا کمک منافقیـن طرح دفاعـی مشـترک را در جبهه 
هایـی کـه مـا نمی توانسـتیم خوب کنتـرل کنیم و بـه صورت 
پاسـگاهی مدیریـت مـی شـد، مثل ایـالم، مهـران تـا دهالویه 
اجـرا کـرد و نقـاط ضعـف را شناسـایی و حمالتی را آغـاز نمود 
و جـاده مهـران – دهلـران را تصـرف کرد و خیلی هـم روی آن 

تبلیـغ کرد.
قبل از عملیات »کربالی ۱«4  آقای »هاشـمی رفسـنجانی« 
کـه نماینـده امـام در جنـگ بـود، بـه جبهه آمـد و گفـت امام 
فرمـوده انـد بـه بچه ها بگوییـد مهـران را پس بگیرنـد که این 
امـر بـه عملیـات کربـالی ۱ منجـر شـد و مهـران و ارتفاعـات 

قالویـزان و بخش وسـیعی آزاد شـد.
مـا ۱5 روز قبل از عملیات کربالی 5، عملیات »کربالی4«5  
را کـه ناموفـق بـود، داشـتیم. ضمـن این که مـا وضع امـروز را 
نداشـتیم. صنایع فعالی نداشـتیم. تالش ما این بـود که ذخیره 

ای برای عملیات داشـته باشیم.

ناموفـق بـودن عملیات کربالی 4، منشـاء تبلیغات وسـیعی 
بـرای دشـمن شـد و همـه شکسـت هـای خـود را در فـاو و 
کربـالی ۱ در پشـت ایـن عملیـات پنهـان کـرد و بـه صـورت 
آمارهـای کاذب تلفـات مـا را اعـالم نمود. تجربه عمـر ما تجربه 

عجیبـی اسـت، بـرای همـه ما درس اسـت.
هـر کس بـا امام درافتاد، ورافتاد. هر کسـی بـا این مرد الهی 
و برجسـته یعنـی امـام رحمـه اهلل علیه کـه با خـدا معامله می 

کـرد، درمـی افتـاد، ورمـی افتـاد؛ چه اشـخاص، چـه حکومت 
هـا و چـه جمیعـت هـای مختلـف. صـدام بـه روزی افتـاد که 
بازرسـان تسـلیحاتی سـازمان ملل به خاطر ۱5 ثانیه تأخیر در 
بـاز کـردن در کاخ، او را مفتضـح کردند. این وضـع خفت آوری 
بـرای صـدام بـود و این نتیجه خـون های مقدس ریخته شـده 
و درگیـر شـدن با یک انسـان الهی اسـتع. عدم موفقیـت ما در 
کربـالی 4 تأثیرات روانی بسـیاری در جبهه ما داشـت. ما برای 
یـک عملیات، قطعـاً توجیهـات گسـترده ای انجام مـی دادیم. 
وقتـی ناکامـی بـه وجود مـی آمـد، در روحیـه ها تأثیـر زیادی 
داشـت. روزهای دوم و سـوم پس از بازگشت از کربالی 4 وقتی 
وارد اردوگاه هـا مـی شـدی، کمتـر لبـی را خندان مـی دیدی. 

یـک نگرانـی عمومی جبهـه را فرا گرفتـه بود.
نـکات مهـم دیگری کـه وجود داشـت این بود کـه در بحث 
جابـه جایـی و آمـاده سـازی نیروهـا، مـا دچـار مشـکل بودیم 
و حداقـل بـرای یـک عملیـات 6 مـاه بایـد زمیـن را آمـاده می 
کردیم. جلسـات زیادی گذاشـتیم و آقای هاشـمی رفسـنجانی 
هم همیشـه شـرکت مـی کردند. یکـی از بحث ها ایـن بود که 
مـا بایـد برای یک عملیـات آماده شـویم و ای عـدم موفقیت را 

جبـران کنیم.
طبیعتـاً بایـد طـرح ریزی می شـد. لذا جلسـات فشـرده ای 
انجـام گرفـت و همـه بـه زمیـن شـلمچه راضـی شـدند. چند 
پارامتـر مهـم در ایـن انتخـاب بـود، از جمله این کـه هیچ گونه 
جابجایـی انجـام نمـی دادیـم، نیروها آمـاده بودند، دشـمن در 
غفلـت کامـل بـود. اما زمینـی که انتخـاب شـد، در ُکّل جنگ، 
سـخت تریـن زمین بـود و به دلیل نزدیکی ایـن جبهه با بصره، 
دشـمن همـه توانمنـدی های فکری خـود را بـه کار گرفته بود 
و تمـام ایـن زمیـن را بـه خاکریزهای متعـدد و دژهای مختلف 
مسـلح کـرده و بـر این دشـت مسـلط بـود و روی میـدان های 
میـن، آب رهـا کـرد و منطقـه وسـیعی را آلـوده نمـود. در کل 
بیـش از 60 درصـد تـوان نظامـی دشـمن در اطـراف بصـره 
مسـتقر بـود. مشـکل دیگر مـا این بود کـه زمان حمله را شـب 
یازدهـم [مـاه قمری] انتخـاب کردیم. ما معمـوالً زمان عملیات 
را طـوری انتخـاب مـی کردیـم کـه در تاریکی شـب به خطوط 
دشـمن بزنیم، اما شـب یازدهم، یعنی روشـنایی کامـل ماه که 

بـرای مـا معذوریت پدید مـی آورد.
سـه چهـار شـب قبـل از آن، بـه اتفاق چنـد تـا از بچه های 
اطالعـات، بـه پـای دژ رفتـم تـا ببینـم میـزان دیـد و تسـلط 
دشـمن چقدر اسـت. بچه به داخـل آب رفتند. قبل از رسـیدن 
بـه انتهـا، تعـدادی مرغابی دیده شـد. گفتـم برگردیـد، نیاز به 
رفتن نیسـت. آقای »سـخی« روی دژ دشـمن رفت و شناسایی 

انجـام گرفت. دقیقی 
جلسـات توجیهـی انجـام شـد. بچـه ها تمـام هم هـّم خود 
را بـه کار گرفتنـد و بـرای آماده سـازی نیروهـا و انجام عملیات 

رفتند.
وقتـی بـه آن دوره رجـوع مـی کنیم، احسـاس مـی کنم نه 
آن جسـارت، نـه آن فکـر و نه آن اشـخاص، هیچ کـدام متعلق 
بـه ایـن دنیای خاکی نبودند. آن صحنه ها را خـدا آفرید و اراده 

او بـود کـه حاکم شـد و آن فضا ایجـاد گردید.
جبهـه ای کـه قبـل از آن گویـا خاک مرده روی آن پاشـیده 
بودنـد، یـک باره عوض شـد. هم زمان مه غلیظـی همه منطقه 
را فـرار  گرفـت. بـه طـوری کـه رادارهـا و ماهـواره هـا کارآیـی 
خودشـان را از دسـت دادنـد. ایـن مـه غلیـظ دوازده روز ادامـه 
داشـت و مـا در ایـن مـدت آمادگـی الزم را پیـد ا کردیـم. در 

حالـی که دشـمن بـاور نمی کرد مـا بتوانیم به فاصلـه دو هفته 
[بعـد] از عملیـات قبـل، بزرگتریـن عملیـات تاریـخ جنـگ را 

انجـام دهیم.
عصـر عملیات، تدابیر مختلفی اندیشـیده بودیـم. مثالً نهری 
حفـر کردیـم کـه از دژ، آب بـه داخـل آن می ریخـت و در این 
نهـر حـدود ۱00 فروند قایق پنهان کرده بودیم. شـب عملیات، 
در ایـن دژ غلغله انسـان بـود که با هیچ جا قابل قیاس نیسـت.

چهـره هایی که در سـنگر نشسـته بودند یا مشـغول تالوت 
قـران بودنـد یـا در حـال نماز و یا نوشـتن وصیت نامه. کسـانی 
کـه قطعـاً به اسـتقبال مـرگ مـی رفتنـد، در دژ مخفی شـده 

بودند.
قبـل از غـروب، اتفاقـی افتـاد که وحشـتی بر ما حاکم شـد. 
احسـاس کردیـم عملیـات لـو رفتـه اسـت. دشـمن با شـلیک 
کاتیوشـا چنـد تـا قایـق و یـک نفربـر را منهـم کـرد. ایـن یک 

بود. هشـدار 
بچه ها سـر شـب، سوار قایق شـدند و به سمت خط دشمن 
حرکـت کردنـد. دورترین محور ما بیـش از 6-5 کیلومتر داخل 
آب بـود. سـخت ترین محـور عملیـات، محور لشـکر 4۱ ثاراهلل 
بود که نقش حیاتی در کربالی 5 داتشـت و دورترین مسـیر از 
داخـل آب را بایـد طی می کرد. سـرمای خوزسـتان هم که می 
دانیـد، خیلـی سـوزناک اسـت. از نظر زمـان بندی بایـد طوری 
حرکـت می کردیم کـه همه نیروها از خطـوط مختلف حرکت 

و سـاعت ۱2 به محـور می آمدند.
مهـم تریـن مشـکل مـا، انتخـاب گـردان خـط شـکن بـود. 
عملیـات مـا تمامـاً استشـهادی بـود و مـا بـه وسـعت جبهـه، 

نیـروی استشـهادی داشـتیم.
تـالش می شـد عملیـات با دقت انجام شـود. تمام مسـیری 
کـه بچه هـا باید می رفتند، تا دژ دشـمن عالمت گذاری شـده 
بـود و مـا تـا پشـت میـدان میـن دشـمن، ارتبـاط بی سـیمی 
داشـتیم. بچـه هـا داخـل آب شـدند. سـه تا سـتون غـواص به 
سـمت دشـمن حرکـت کرد. پیش بینـی کرده بودیـم که در 2 
سـاعت، فالن مسـیر را طی کنیم. وقتی وارد آب شـدیم، مسیر 
را نیـم سـاعت زودتـر طـی کردیم و به سـمت دشـمن حرکت 
کردیم. محور دیگر ما که بچه های لشـکر ۱0 سیدالشـهدا )ع( 

بودنـد، زودتـر از ما با دشـمن درگیر شـدند.
مـا در فاصلـه 200 متـری سـیم خـارد ارهـا بودیـم کـه 
درگیـری شـروع شـده بـود. منورهـا بـه هـوا رفـت و بـه ایـن 
ترتیـب، درگیری ما با دشـمن قبل از رسـیدن به سـیم خاردار 
شـروع شد. دشـمن موانع و مشکالت بسـیار زیادی ایجاد کرده 
بـود. اما خطوط را شکسـتیم. این از نکات بـارز ما در جنگ بود 
کـه هیـچ خـط دفاعی نتوانسـت از نفـوذ نیروهای ما بـه داخل 
منطقه دشـمن جلوگیری کند. وقط خطوط اول توسـط شهید 
»عابدینـی« 6 و شـهید »حـاج علـی محمدی پور«۷ شکسـته 
شـد، هنوز دشـمن درگیر بـود که نیروهـای گروهـان دوم وارد 
خـط شـدند. وقتی شـهید »طیاری«۸پشـت بی سـیم صحبت 
مـی کـرد، هیـچ کس تصـور نمی کـرد ایـن صحبت هـا از دل 
دشـمن باشـد )نوار صحبت های شـهید طیاری موجود اسـت(. 
ابتکار عمل شـهید طیاری در این عملیات واقعاً مهم و کارسـاز 
بـود. وقتـی شـهید طیـاری اعـالم کـرد، از کانال ماهـی گیری 
عبـور کـرده و مـن ایـن پیغـام را به آقـای »محسـن رضایی«9 

دادم، ایشـان باور نمـی کردند.
یـک صحنـه بسـیار دیدنـی دیگر، دنبـال کردن یک لشـکر 
تانـک و نفربـر عراقـی بـه وسـیله 60-50 نفـر از بچـه هـای 

تخریـب، بـا دسـت خالـی بود.
در غـرب کانـال ماهـی گیـری مقاومت عجیبی انجام شـد.م 
یکـی از فرمانده هان شـجاع عراقی  به نـام »عدنان خیراهلل«۱0  
کـه بارهـا هـم زخمی شـده بـود، در غـرب کانال ماهـی مقابل 

ما ایسـتاده بود.
روز اول مـا توانسـتیم بخـش وسـیعی را آزاد کنیم و خطوط 
دفاعـی بـا اسـتفاده از امکانـات دشـمن ایجـاد کنیـم. روز دوم، 
دشـمن بـا تـوان نظامـی وسـیعی وارد میدان شـد و شـروع به 
پاتـک نمود. و روز سـوم، هـر جنبنده ای کـه از کانال عبور می 

کـرد، مـی زدند.
جنـگ، جنـگ تن به تـن و نارنجک و تانک بـود. نصف خط 
مـا را دشـمن گرفتـه بـود. گردانـی به کمـک ما آمـد. روی پل، 
دنیایـی از آتـش بود. دشـمن روی ابتدا تا انتهـای پل را که یک 
کیلومتـر طول داشـت، یک سـره آتش می ریخـت. تاجیک۱۱  
خـود را بـه غرب کانال ماهی رسـاند و خط را نجات داد. شـهید 
طیـاری در حالـی کـه زخمـی بـود، روی پـل مـی دویـد و هر 
قدمـی کـه برمـی داشـت، چنـد تانک به سـویش شـلیک می 

کردند.
علت این که کشـورهای دنیا بسـیج شـدند و قطعنامه 59۸ 
را نوشـتند، نتایـج عملیـات کربـالی 5 بـود. همـه دشـمنان از 
حجـم مقاومـت و فـداکاری انجام شـده، متحیـر مانـده بودند. 
کربـالی 5 در اوج ایـن همـه گرفتـاری هـا و نابسـامانی هـا و 

کمبـود امکانـات انجام شـد.
ایـن پیـروزی بسـیار عظیم و مهم و درخشـان، تأثیر بسـیار 
اساسـی در سرنوشـت کل جنـگ داشـت کـه دنیـا را وادار بـه 

عقـب نشـینی و صـدور قطعنامـه 59۸ نمود.
هیچ کس نمانده بود۱2 

اگـر بگویـم در روز عملیـات »کربالی 5«، کربالیـی در جوار 
کربالی امام حسـین )ع( به وقوع پیوسـت و همه آن فداکاری، 
ایثـار، گذشـت و ارزش هایـی کـه توسـط یـاران امـام حسـین 
)ع( بـه نمایـش درآمد، سـخنی بـه گزاف نگفتـه ام. چهره های 
تابنـاک و بزرگـی در بین خودمان داشـتیم کـه انصافاًجای تک 

تـک آنهـا خالی اسـت. امـروز در آن تابلویی که مقابل چشـمم 
مجسـم اسـت، قامـت رسـای آنهـا را می بینـم. انگار همـه آنها 
حـس کـرده بودند که این عملیـات جزو آخریـن عملیات های 
جنـگ اسـت و بایـد خود را بـه قافله ای که متعلق به آنهاسـت 
برسـانند و محلق شـوند. قبل از این که لشـکر ثاراهلل به شلمچه 
برسـد، یـک اجتمـاع بسـیار دیدنـی و پـر خاطـره اتفـاق افتاد. 
شـب وداع لشـکریان ثاراهلل همـه بودند؛ زندی، بینا، مشـایخی، 
دریجانـی،  میرحسـینی،  پـور،  محمـدی  عابدینـی،  طیـاری، 
تهامـی، گرامـی و ... همـه بودنـد. چـراغ ها خاموش شـد. همه 
دسـت در گـردن هـم انداخته بودنـد و وداع می کردند. شـهید 
مشـایخی گفت در همسـایگی خانه ما، هم در سـمت راسـت و 
هم سـمت چپ، بچه یتیم بسـیار هسـتند. من روی بازگشـت 
بـه جیرفـت را ندارم.تصمیم گرفته ام پاهای خـود را ببندم. که 

عقب نشـینی نکنم. قصد شـهادت نـدارم. آن روز گذشـت.
صبـح روز بعـد، روی خاکریز، داخل سـیم های خـاردار یک 
صحنـه تماشـایی نظـرم را جلـب کـرد. عینـاً مثـل کربـال بود. 
آنجایـی کـه امـروز شـاید از دیدن زائران شـلمچه ناپیدا باشـد. 
بـاالی سـیم هـای خـاردار دسـت های قطع شـده و بـدن های 
مطهـر شـهدا روی آب قـرار داشـت. جنازه حـاج علی محمدی 
پـور و علـی عابدینـی در کنـار دژ در زیـر تیربـار دشـمن روی 
زمیـن افتـاده بـود. بعـد هم یکـی پـس از دیگری همـه رفتند. 
وقتـی از کانـال ماهـی گیری برگشـتیم، هیچ کس نمانـده بود. 

انـگار همـه با تمـام وجـود تالش بـر ای رفتن داشـتند.
دو تانک در مقابل پانصد تانک۱3 

روز سـوم عملیات کربـالی 5 خیلی روز سـختی بود. عراقی 
ها یک فشـار شـدیدی گذاشـتند. کاتیوشـا و توپ و تانک و هر 
چیزی که داشـتند به کار گرفتند و یک پاتک سـنگین و بسیار 
مداومـی را از صبـح زود شـروع کردند تا تقریباً سـاعت های دو 
سـه که دیگر داشـتند خطوط مـا را تصرف می کردند. بخشـی 
از خـط را گرفتـه بودند و به بخشـی از خطوط چسـبیده بودند. 
هلـی کوپترهـای عراقی می آمدند از پشـت می زدنـد توی این 

کانـال که بی سـیم هـا بودند که منهـدم کنند.
یـادم هسـت آن روز آقـای »مرتضی قربانی«۱4  شـروع کرد 

به وصیت نامه نوشـتن.
احسـاس مـی کردیـم کـه کار دیگـر تمام اسـت. چـون هر 
چـه آمبوالنـس بود را زدند، نگذاشـتند تخلیـه مجروحان انجام 
بگیـرد، لندکـروز ما می خواسـت عبـور کند، زدنـش. نیروهای 
پیـاده مـی خواسـتند عبور کننـد [هم همیـن طـور]. روی پل 
غلغلـه ای بـود از آتـش. تمـام پـل غرق آتش بود. شـاید بشـود 
گفـت نزدیـک بـه صـد قبضـه تـوپ [عراقی] بسـیج شـده بود 
روی همیـن تکـه از پـل، کـه هیـچ چیـزی نتوانـد از آن عبـور 

کنـد، قفـل کـرده بودند این پـل را.
تقریبـاً هفت روز شـدیدترین پاتک ها را دشـمن انجـام داد. 
خـوِد »عدنـان خیـراهلل« کـه از افسـران قابـل ارتش عـراق هم 
بـود و بـه نظـر مـا مقتدرتریـن فرمانـده عراقـی بـود، در جبهه 
مقابل ما، مسـئولیت بازپـس گیری »دریاچه ماهی« را داشـت. 
آن طـرف حداقـل پانصـد دسـتگاه تانـک و بیـش از سـیصد 
چهارصـد قبضـه تـوپ و ده ها قبضـه کاتیوشـا- غیـر از ادوات 
سـبکی کـه در اختیارشـان بود- اجـرای آتش مـی کردند، این 

ور هـم بسـیجی هـا بودنـد و خـدای بسـیجی ها و یـک مقدار 
کمی مهمـات آرپـی جی کنارشـان.

در کانـال ماهـی گیـری عراقی هـا نزدیک به سـیصد قبضه 
تـوپ داشـتند و ده هـا قبضـه کاتیوشـا. مجمـوع تـوپ های ما 
و آقـای مرتضـی قربانـی به بیسـت قبضه نمی رسـید؛ بیسـت 
قبضـه بـدون مهمـات. آنجـا پانصـد تـا تانـک مقابـل مـا قـرار 
داشـت، مـا دو تـا تانک داشـتیم. اگر روزی جنگ ما موشـکافی 
شـود، اینهـا جواب داده شـود، آن چیزی که بـرای آینده جنگ 
مـا، بـرای مردم ما الگوپذیر هسـت، بخش عمده اش این اسـت 

کـه چطـور مـا با ایـن حجم آتـش هـا مقاومت مـی کردیم.
آن ور عدنـان خیـراهلل بـود بـا سـه سـپاه و بیـش از پانصـد 
تـا تانـک تـوی میـدان جنـگ  چـون زمیـن وسـعتش دیگـر 
اجـازه نمـی داد، وگرنـه تانـک خیلـی بیـش از ایـن حـرف هـا 
بـود- و سـیصد چهارصـد قبضـه توپ کـه خود عدنـان خیراهلل 
در گزارشـی کـه بـه صدام مـی داد، مـی گفت کاری کـردم که 
اینهـا پشـت بـی سـیم ها التجـاء می کردنـد. ما توی بی سـیم 
بـا مرتضـی [قربانی] بعضی وقـت ها با هم شـوخی می کردیم، 
می خواندیم، دعا می خواندیم، سـر به سـر هم می گذاشـتیم، 
روحیـه مـی دادیم، او تصـور می کرد که ما التمـاس می کنیم.

در گزارشـش مـی گفـت آن قـدر آتـش ریختـم کـه اینها با 
بینـی روی زمیـن مـی خزیدند. راسـت هم می گفـت. او آتش 
مخـی ریخـت، ایـن پل لخت و عـور را تانـک ها زیـر آتش می 
گرفتنـد، اما »حسـین تاجیـک« بـا گردانی از همیـن پل عبور 

کرد.
پاورقی:

   - سخنرانی در مراسم گرامیداشت شهدای عملیات »کربالی5«، دی ۱3۸۱.
2 - عملیـات »کربـالی 5« بـا رمـز »یـا زهـرا )س(« و هدف تصرف شـلمچه و 
پیشـروی بـه سـمت بصـره در شـب ۱365/۱0/۱9 آغـاز و بـه مـدت 45 روز تا 

۱365/۱2/2 بـه طـول انجامید.
3 - عملیـات »خیبـر« بـا رمـز »یـا رسـول اهلل )ص(« در منطقـه هورالهویـزه 
و جزایـر مجنـون  در ۱362/۱2/3 آغـاز و تـا ۱362/۱2/22 بـه مـدت ۱9 روز 

ادامـه پیـدا کرد.
4- عملیـات »کربـالی ۱« در ۱365/4/9 با رمز »یـا ابوالفضل العباس ادرکنی« 
آغـاز شـد و طی ایـن عملیات، شـهر »مهران«، ۸ روسـتای منطقـه و ارتفاعات 

قالویـزان آزادا گردید.
5 - عملیـات »کربـالی 4« در ۱365/۱0/3 و بـا رمز »محمد رسـول اهلل )ص(« 
در منطقـه عملیاتـی غـرب اروند رود- جنوب خرمشـهر آغاز شـد. امـا به دلیل 
اطـالع کامـل دشـمن و هـم آمادگـی او بـرای مقابلـه بـا نیروهـای ایرانی، یک 
شـب بیشـتر به طـول نیانجامیـد و با عقب نشـینی نیروهـای خودی بـه پایان 

رسید.
6 - »علـی عابدینـی« فرمانده گردان خط شـکن 4۱0 غواص لشـکر 4۱ ثاراهلل 

کـه در جریان عملیات کربالی 5 به شـهادت رسـید.
۷ - »علـی محمـدی پور دقـوق آبادی« فرمانـده گردان 4۱2 لشـکر 4۱ ثاراهلل 

کـه در عملیـات کربالی 5 بـه فیض شـهادت نائل آمد.
۸- »مهـدی طیـاری« فرمانـده گـردان 4۱9 لشـکر 4۱ ثـاراهلل کـه در عملیات 

»بیـت المقـدس ۷« در خـرداد ۱36۷ به شـهادت رسـید.
9- فرمانده وقت سپاه پاسداران انقالب اسالمی.

۱0 - »عدنـان خیـراهلل طلفـاح« پسـر دایـی صـدام و وزیـر دفـاع او بـود که در 
سـال ۱9۸9 )۱36۸ شمسـی( هلی کوپتر حامل وی سـقوط کرد و کشـته شد.
۱۱- »حسـین تاجیک« فرمانده گردان 4۱5 لشـکر 4۱ ثاراهلل در بهمن ۱365 

کـه طـی عملیات کربـالی 5 به فیض شـهادت نائل آمد.
۱2 - سـخنرانی در مراسـم گرامیداشـت شـهدای عملیـات »کربـالی 5«، دی 

.۱3۸۱
۱3 - روایتی از عملیات »کربالی 5« در ویژه برنامه گروه »روایت فتح«.

۱4- فرمانده وقت لشکر »25 کربال«.
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کرمون

آگهي موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي 
وساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابـر راي شـماره ۱394603۱9005000502 مـورخ ۱394/6/۱۷ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـي اراضـي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملک شـهداد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای رسـول اسـماعیلی سـیرچی فرزنـد عبـاس بشـماره شناسـنامه ۷۷ صـادره از شـهداد در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 3۱5 مترمربـع پـالک ۱2۸5 فرعـی از 4۷- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک یک 
مکـرر از 299 فرعـی از 4۷- اصلـی واقـع در بخـش 26 کرمـان بـه آدرس سـیرچ، خیابـان آبگـرم، خیابـان گلسـتان، روبـروی 
مجتمـع رفاهـی فرهنگیـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمود اسـمعیلی سـیرچی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دونوبـت بـه فاصلـه ۱5روزآگهـي مـي شـود در صورتـي کـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیت 
متقاضـي اعتراضـي داشـته باشـند مـي توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهي بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم 
وپـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یکماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایي تقدیـم نمایند. بدیهي 

اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول: 94/۱0/6       تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/۱0/20

رئیس ثبت اسناد و امالک- حسین تقی زاده  م الف 294۷             

آگهی ابالغ ماده 18 آ. اجراء
خانـم صدیقـه رفیعـی فرزنـد اکبر به شـماره شناسـنامه 4۱۱ آدرس: کرمـان، خیابـان مطهری کوچه 
2۷ پـالک ۱2 در خصـوص پرونـده اجرایـی کالسـه 930005۱ لـه: بانـک کشـاورزی شـعبه قدمـگاه 
علیـه: صدیقـه رفیعـی مقـدم به موجـب گزارش مورخ 94/۷/23 کارشـناس رسـمی دادگسـتری به شـرح تصویر 
پیوسـت، پـالک ثبتـی 3 فرعـی  از پـالک اصلـی 635 اصلـی در بخـش: 45 کرمـان ناحیـه: 2 واقـع در: جیرفت 
بـه مبلـغ 2/200/000/000 ریـال ارزیابـی گردیده و حسـب گزارش مامور ابالغ آدرس شـما شـناخته نشـده، لذا 
چنانچـه بـه مبلـغ ارزیابـی پـالک مذکـور معتـرض می باشـید، اعتـراض کتبی خـود را ظـرف مدت پنـج روز از 
تاریـخ انتشـار بـه ضمیمـه فیش بانکی دسـتمزد کارشـناس تجدیدنظر بـه مبلـغ 5/000/000 ریال بـه دفتر این 
اجـرا تسـلیم نماییـد. ضمنـا بـه اعتراضی که خـارج از موعد یا فاقـد فیش بانکی دسـتمزد کارشـناس تجدیدنظر 

باشـد ترتیب اثـر داده نخواهد شـد. 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت- جواد فاریابی 
م الف 249۷

    

آگهی مزایده نوبت اول
در اجـرای اجرائیـه شـماره 94۱0423444۱000۸6 صادره از شـعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
شهرسـتان راور لـه حمیدرضـا اشـرف جـو راوری و علیـه آقـای امیـر رضـا نوراللهـی دایـره اجـرای 
احـکام دادگسـتری شهرسـتان راور در نظـر دارد یـک دسـتگاه خودرو سـمند lx مـدل ۱3۸3 رنگ 
بـژ بـا قیمـت کارشناسـی 90/000/000 ریـال از طریـق مزایـده بـه فروش برسـاند. جلسـه مزایـده در روز 
دوشـنبه مـورخ ۱394/۱۱/5 سـاعت ۸:30 صبـح در محـل اجـرای احـکام مدنـی راور بـا حضـور نماینـده 
دادسـتان برگـزار مـی گـردد. لـذا طالبیـن خریـد مـی تواننـد ظـرف مـدت 5 روز تـا قبـل از روز برگزاری 
مزایـده از مـال مذکـور بازدیـد نماینـد و شـخصی برنده مزایده خواهد شـد کـه باالترین قیمت را پیشـنهاد 

باشـد.  نموده 
مصطفی آبادیجو- دفتر اجرای احکام مدنی راور 
م الف 300 

خبر

مدیرعامل جمعیت هالل احمر کرمان خبر داد:
پایان بی نتیجه عملیات نجات 

کوهنورد گرفتار در ارتفاعات کوه  هزار
از  کرمـان  احمـر  هـالل  مدیرعامـل جمعیـت   

نجـات کوهنورد مشـهدی گرفتار شـده در ارتفاعات 
اسـتان کرمـان خبـر داد.

هـالل  جمعیـت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
احمـر اسـتان کرمـان، علـی گنج کریمـی بـا اشـاره 
بـه اینکـه به شـهروندان توصیـه می شـود در هنگام 
را  ایمنـی  توصیه هـای  زمسـتان  در  کوه نـوردی 
رعایـت کننـد، افزود: کوه نـوردی در فصل زمسـتان 
تفاوت هـای بسـیاری بـا کوه نـوردی در سـایر فصول 
دارد، در زمسـتان بـدون پوشـاک مناسـب، وسـایل 
کافـی و دارا بـودن حداقل تجربـه و همچنین بدون 
همسـفر ورزیـده و یـا مربـی و راهنمـا اقـدام بـه 

اجـرای برنامه هـای مشـکل و صعـود نکننـد.
وی تصریـح  کرد: در کوه هایـی از قبیل کوه هزار 
رایـن اکثـر مسـیرهای معمولی وسـاده در زمسـتان 
یـخ زده و لغزنـده اسـت بنابرایـن کوهنـوردان بایـد 
در محاسـبات خـود پیـش بینـی وقایـع و موانـع را 

باشند. داشـته 
مدیرعامـل جمعیـت هـالل احمر اسـتان کرمان 
خاطرنشـان کـرد: کوهنـوردان همچنیـن بایـد در 
برنامه های زمسـتانی حساب سـوخت،غذا و پوشاک 
اضافـی را بـه طـور دقیق داشـته باشـند  زیرا شـب 

زمسـتان طوالنـی، سـرد وخسـته کننده اسـت.
گنج کریمـی  با اشـاره بـه مفقود شـدن کوهنورد 
مشـهدی در کوه هـای هـزار رایـن، گفت: متأسـفانه  
گونـه   هیـچ  مشـهدی  سـاله   2۱ کوهنـورد  ایـن 
تجهیـزات زمسـتانی کوهنـوردی بـا خـود نداشـته 

ست. ا
وی بـا بیـان اینکـه کـوه هـزار در اسـتان کرمان 
کـه در بخـش رایـن در جنـوب این شهرسـتان قرار 
دارد و بلندتریـن قله اسـتان کرمان بـا ارتفاع 4هزار 
و 50۱ متـر و 900مترمربع مسـاحت اسـت، تصریح 
کـرد: برای صعود زمسـتانی کوهنـوردان در این کوه 
اسـتفاده از امکانات و وسـایل ایمنی ضروری اسـت.
گنـج کریمـی از پایان عملیـات نجـات کوهنورد 
مشـهدی مفقـود شـده  در ارتفاعات کوه هـزار راین 
خبـرداد و گفـت: امدادگـران و نجاتگـران تخصصی 
کوهسـتان جمعیـت هـالل احمـر کرمان بـه دنبال 
کوهنـورد  عباسـی نژاد  محمـد  والدیـن  تمـاس 
مشـهدی مبنـی بـر مفقـود شـدن فرزنـد خـود  در 
ارتفاعـات کـوه هزار راین، عملیات جسـتجو و نجات 
خـود را از بامـداد روز یکشـنبه 29 آذر ۱394 آغـاز 

کردند.
وی تأکیـد کـرد: شـورای عملیـات هـالل احمـر 
کرمـان عملیـات جسـتجو و نجـات را به مـدت پنج 
روز  انجـام دادنـد امـا ایـن عملیـات، دیشـب بدون 

رسـیدن بـه نتیجـه پایـان یافت.
مدیرعامـل جمعیـت هـالل احمر اسـتان کرمان 
افـزود: ۱9 تیـم تخصصـی کوهسـتان به مـدت پنچ 
روز و در مجمـوع، ۱۱4 نفـر عملیـات جسـتجو و 

نجـات را انجـام دادند.
گنج کریمـی  بـا بیـان اینکـه در روز اول عملیات 
سـه تیم تخصصی کوهسـتان برای یافتـن کوهنورد 
گرفتـار شـده تـالش کردنـد، گفـت: در روز دوم دو 
تیـم از هیئـت کوهنـوردی و در روز سـوم ۱3 نفـر 
نجاتگـر و پنـج نفـر از هیئـت کوهنـوردی در قالـب 
پنـج تیـم کار جسـتجوی کوهنـورد مفقود شـده را 

داشـتند. برعهده 
نیروهـای  از  نفـر  دو  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
داوطلـب محلـی نیز در ایـن چهار روز کار جسـتجو 
کوهنـورد مفقـود شـده را انجـام داده انـد، تصریـح 
کـرد: همچنیـن دو تیـم پنـج نفـره امـداد و نجـات 
هوایـی به مدت دو روز جسـتجو کوهنورد مشـهدی 
مفقـود شـده را انجـام دادنـد.  مدیرعامـل جمعیت 
کـرد:  خاطرنشـان  کرمـان  اسـتان  احمـر  هـالل 
جمعیـت هـالل احمـر کرمـان در پنج روز گذشـته 
دسـتگاه   ۱3 نجـات،  و  جسـتجو  عملیـات  بـرای 
خـودروی امـدادی  و یـک فروند بالگرد بـه مدت دو 
روز را بـه کار گرفتـه شـد. محمـد عباسـی نژاد اهل 
مشـهد اسـتان خراسـان رضوی  و قصـد عزیمت به 
آبشـار هـزار از توابـع شـهر رایـن کرمـان را داشـته 

ست. ا

شـاید کمتـر کرمانـی بدانـد کـه یکـی از عادل تریـن و 
موثرتریـن حـکام کرمـان زنـی بـوده بـه نـام تـرکان خاتـون 
کـه در زمـان حکم رانـی وی بـر کرمـان، این خطه بـه یکباره 
انبارهـا،  آب  از  بسـیاری  می شـود،  عظیـم  تحولـی  شـاهد 
قنات هـا و بناهـا و راه هـای اسـتان کرمان در زمـان این حاکم 
مقتـدر احـداث می شـود و امنیـت و فرهنگ در کرمـان رونق 
می گیـرد بطوریکه کرمـان به یکی از مراکز اصلـی علم و ادب 

و معمـاری تبدیـل می شـود.
خبرگـزاری مهـر: تاریـخ کهـن کرمـان در طـول سـال ها 
حـکام بسـیاری بـر خـود دیـده کـه بسـیاری از آنهـا بناهـا و 
زیرسـاخت هایی را بـه یـادگار گذاشـته اند که پس از گذشـت 
سـال ها همچنـان مورد اسـتفاده قـرار می گیرند یا بـه عنوان 
گوشـه ای از تاریـخ و تمـدن کرمان کهـن به یـادگار مانده اند.

شـاید کمتـر کرمانـی بدانـد کـه یکـی از عادل تریـن و 
موثرتریـن حـکام کرمـان زنـی بـوده بـه نـام تـرکان خاتـون 
کـه در زمـان حکم رانـی وی بـر کرمـان، این خطه بـه یکباره 
انبارهـا،  آب  از  بسـیاری  می شـود،  عظیـم  تحولـی  شـاهد 
قنات هـا و بناهـا و راه هـای اسـتان کرمان در زمـان این حاکم 
مقتـدر احـداث می شـود و امنیـت و فرهنگ در کرمـان رونق 
می گیـرد بطوریکه کرمـان به یکی از مراکز اصلـی علم و ادب 

و معمـاری تبدیـل می شـود.
وی از سلسـله حاکمـان قراختایـی در کرمـان محسـوب 
می شـده که از سـال 655 تا 6۸۱ بر این سـرزمین حکمرانی 
کـرد و بسـیاری از مـدارس، کاروانسـراها و البتـه مسـاجد 

کرمـان در زمـان او احـداث شـد.
زنی که فرهنگ و ادب کرمان را متحول کرد

در کنـار خدمـات گسـترده ای که وی در کرمـان انجام داد 
می تـوان به دوراندیشـی علمـی و فرهنگی وی اشـاره کرد که 
موجـب رونـق فرهنـگ و ادب و مذهـب در کرمـان شـد وی 
نخسـتین دانشـگاه کرمان و یکی از اولین دانشـگاه های ایران 
را بنـا نهـاد کـه هـم اکنـون به گنبـد یا قبـه سـبز در کرمان 

شـهرت یافته است.
ایـن بنـا کـه بـه یکـی از زیباتریـن بناهای کرمان شـهرت 
داشـته اسـت یکی از عظیم ترین بناهای این شـهر محسـوب 
می شـده بطوریکـه وقتی کرمان به اشـغال انگلیس هـا در آمد 
سـایکس که کنسـولگری انگلیس را در کرمان بنا کرد از این 
بنـا بـه عنوان یکـی از عجایب معمـاری کرمان یاد کـرده بود.

وی در خاطراتـش از ایـن بنـا به عنوان بنایی بـا ارتفاع 50 

پـا یاد می کند که نمای بیرونی آن دارای کاشـی کاری سـبز 
رنگ بوده اسـت.

ایـن بنا که با شـماره ثبت ۱24 در لیسـت آثـار ملی جای 
گرفتـه متاسـفانه بـر اثـر زمین لرزه ای دچار خسـارت شـدید 
می شـود و پـس از آن تاکنـون هیـچ یـک از مسـئوالن شـهر 

کرمـان سـراغی از ایـن بنا نگرفتـه و مرمتش نکـرده اند.
قسـمت هایی کـه از ایـن بنـا همچنـان بـه جـا مانـده از 
جملـه زیباتریـن آثـار معمـاری ایرانی محسـوب می شـوند و 
در دانشـگاه های کشـورهای مختلـف بـه عنـوان زیباترین اثر 
بجـا مانـده بـا الهـام از سـبک کاشـی کاری مورد بحـث قرار 

گیرد. مـی 
زهـرا زیبـا قلـم، به عنـوان یکـی از محققان تاریـخ کرمان 
کـه در ایـن خصـوص تحقیقاتی انجـام داده بـه خبرنگار مهر 
می گویـد: ایـن بنا توسـط بانـوی کرمان تکمیل شـده اسـت.

وی افـزود: نخسـتین خشـتهای ایـن بنـا در زمـان سـر 
سلسـله قراختاییـان در کرمـان بنـا شـد و در واقـع بـراق 
حاجـب، مؤسـس ایـن سلسـله در سـال 630 هجـری قمری 
سـاخت ایـن بنا را آغـاز کرد و امـا پس از مرگش سـاخت بنا 
بـا دسـتور تـرکان خاتـون حاکم محبـوب مردم کرمـان ادامه 
یافـت. زیباقلـم افـزود: بدون شـک شـهر کرمـان بسـیاری از 
داشـته هایش را در تاریـخ مدیـون ایـن حاکم اسـت به طوری 
کـه در زمـان او علـم آمـوزی و ادب و فرهنـگ و کشـاورزی 
در کرمـان رونـق گرفـت و یکـی از بزرگترین اقدامـات ترکان 
خاتـون احـداث قنات بـود که موجـب آبادانی کرمـان و رونق 

شد. کشـاورزی 
وی افـزود: بنـای گنبد سـبز کـه به واقع یکی از نخسـتین 
دانشـگاه های ایـران محسـوب می شـود در ابتـدا در مجاورت 
آرامـگاه حـکام قراختایـی و بـرای توجـه بـه آرامگاه آنـان بنا 
شـد امـا کاربـری آن چیـزی جز مدرسـه و مرکـز علمی نبود 
بطوریکـه تـرکان خاتون شـرایط را برای حضور دانشـمندان و 
علمـا بـرای انتقال دانش به دیگـران در این مرکـز فراهم کرد 

و آن را گسـترش داد.
قبه سبز بدیع ترین اثر دارای معرق کاری 

در ایران است
وی ادامـه داد: اسـتاد پیرنیا یکی از اسـاتید تاریخ معماری 
ایـران زمیـن گنبـد سـبز کرمـان را به عنـوان قدیمـی ترین 
معـرق ایـران مـی شـناخته اسـت و کاشـیکاری ایـن گنبد را 
منحصـر بـه فـرد و در رتبـه نخسـت هنـر کاشـیکاری ایـران 

می دانسـته اسـت.
بنـا  ایـن  فرضیـه ای  طبـق  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
قدیمی تریـن معمـاری کاشـیکاری ایران اسـت، گفـت: بدون 
شـک حفاظت و حراسـت از ایـن بنای منحصر به فرد بسـیار 
ضـروری و از لحـاظ گردشـگری و آکادمیـک الزامی اسـت اما 
متاسـفانه کمتریـن توجـه هـم به ایـن بنـا در سـالهای اخیر 

صـورت نگرفته اسـت.
درخواست از استاندار کرمان برای احیاء قدیمی 

ترین مرکز علمی کرمان
ایـن محقـق باستانشناسـی بـا اشـاره بـه دیـد گسـترده 
اسـتاندار فعلـی کرمـان در خصـوص مرمـت و رونـق آثـار 
تاریخـی و گردشـگری در کرمـان گفـت: امیـدوارم ایشـان 
درک کنـد کـه ایـن بنـا بسـیار غنی تـر و منحصـر بـه فردتر 
از بسـیاری دیگـر از بناهـای کرمـان اسـت و اگـر ایـن بنا بار 
دیگـر بـا ان عظمتـش در کرمـان بنـا شـود می توانـد قطـب 

گردشـگری ایـران شـود.
وی افـزود: امـا بـا وجـود داشـته هایش در بنـا قفـل اسـت 
و کمتـر کسـی از آن بازدیـد می کنـد زیـرا اصوال بـرای مردم 
کرمـان ناشـناخته اسـت و حتی افـرادی که هم جـوار این بنا 
زندگـی می کننـد کمتریـن آگاهـی از تاریخ و جایـگاه این اثر 

منحصـر به فـرد ندارند.
وی گفـت: مـا ارگ بـم و راین و بازار گنجعلیخـان را داریم 
امـا هنـوز خبـر نداریم گنج حقیقـی تاریخ ایران در قبه سـبز 
نهفتـه اسـت این بنا بسـیار ارزشـمند اسـت و جایـگاه علمی 
و فرهنگـی غنـی کرمانیان را نشـان می دهد امـا جایگاهی در 

تورهـای گردشـگری و افکار مردم کرمـان ندارند.
زیباقلـم افـزود: اگـر اسـتاندار کرمـان بازدیـد از ایـن بنای 
تاریخی را آغاز کند و دسـتور سـاماندهی و رونق گردشـگری 
را بدهـد و رسـانه ها نیز تنهـا تاریخچه آن را بـرای مردم بیان 
کننـد مـردم پـس از سـال ها از حکومـت تـرکان خاتـون بـر 
کرمـان بـار دیگر بـه خود افتخـار می کنند کـه چنین حکام 

دور اندیشـی و دانشـمندی داشـته است.
وی ادامـه داد: شـاید از اسـتانداران غیربومی کرمان خیلی 
انتظـار نمی رفـت کـه به بناهای مانند قبه سـبز و تاریخشـان 
اهمیـت دهنـد اما اسـتاندار کنونی کرمان بزرگ شـده همین 
محله هـای تاریخی کرمان اسـت و امیدواریـم راه حکام تاریخ 
کرمـان را ادامـه دهـد و بنـای بازسـازی مجـدد ایـن بنـا را با 

همـکاری و همراهـی مـردم فراهم کند.
وی ادامـه داد: بازسـازی ایـن بنـا مدتهاسـت بـه دسـت 
فراموشـی سـپرده شـده و در حال نابودی و فراموشـی اسـت.

زیباقلـم گفـت: ایـن بنـای بـزرگ در قلـب تاریخی شـهر 
حکومتـی،  سـاختمان  اجتماعـات،  سـالن  شـامل  کرمـان 
دانشـگاه و مقبـره حـاکان قراختایـی بوده اسـت کـه در طول 
30 سـال حکومـت تـرکان خاتـون بنا شـده اسـت امـا زمین 
لـرزه، حفاری هـای غیـر مجـاز سـالهای دور و بی توجهی های 

سـالهای معاصـر از ایـن بنـا چیـزی باقی نگذاشـته اسـت.
وی گفـت: تـرکان خاتـون در واقع از محبـوب ترین حکام 
کرمانـی بـود کـه عصـر جدیـد را در کرمـان بنـا کـرد و هـم 
اکنـون نیـز مقبـره وی در مجـاورت همیـن بنای گنبد سـبز 

بسـیار مـورد توجـه مـردم کرمان قـرار دارد.
تاریخ شفاهی کرمان فراموش شده است

محمـد قاسـمی سـرایانی، کارشـناس باستانشـانی نیـز به 
اهمیـت تاریخـی ایـن بنا اشـاره کرد و گفـت: در بسـیاری از 
اسـتان های کشـور شـاهد ایـن هسـتیم کـه متولیـان میراث 
فرهنگـی از هـر دلیلـی کـه بتوانـد تاریـخ شـهر را بـا علـم 
انـدوزی و فرهنـگ و ادب پیونـد بدهـد اسـتفاده مـی کنند و 

بـه مرمـت و معرفـی ایـن آثـار مـی پردازند.
وی افـزود: بـه جـرات مـی تـوان گفـت کـه هیچ اسـتانی 
بنایـی ماننـد قبه سـبز ندارد کـه اثبات کند کـه از قرن هفتم 
هجـری قمری تمـدن سرزمینشـان آنچنان توسـعه یافته که 
بـه دنبـال سیسـتم توزیـع آب، احـداث مدرسـه و باالتـر از 

سـطوح مدرسـه بـوده اند.
وی بیان کرد: متاسـفانه هیچ برنامه تدوین شـده ای برای 
انتقـال فرهنگ و میراث گذشـتگان به نسـل جدیـد تا کنون 
در دسـتور کار قـرار نداشـته و میـراث شـفاهی مـا در حـال 
فراموشـی اسـت. قاسـمی گفت: قبه سـبز در کنـار اهمیت و 
نـوع معمـاری منحصـر به فـرد دارای تاریخی شـفاهی اسـت 
کـه مایـه افتخـار کرمـان اسـت اما مـورد توجـه قـرار نگرفته 
اسـت. وی تصریـح کـرد: کرمانیهـا از تاریخ شهرشـان آنچنان 
اطـالع دقیقـی ندارنـد حتـی از یکـی از مخـوف تریـن وقـاع 
تاریـخ کـه در همین شـهر کرمـان و دو صده هـای اخیر روی 
داده کسـی اطالعـی نـدارد و نسـبت بـه فاجعـه آقـا محمـد 
خـان بـی توجـه هسـتند. وی گفـت: در کنـار اهمیـت تاریخ 
شـفاهی قبه سـبز این مجموعـه از معماری منحصـر به فرد و 
بدیعـی برخـوردار بوده اسـت که متاسـفانه بر اثـر زمین لرزه 
دچـار خسـارت شـده و در مراحل بعـد حکم رانـی در کرمان 
حتـی برخـی حاکمـان در ایـن مجموعـه به جسـتجوی گنج 

پرداختنـد و برخـی از قسـمتها را از بیـن بردند.
وی گفـت: قبـه سـبز بنایـی بـه ارتفـاع 50 پـا بـوده کـه 
سـاخت آن در گذشـته بـدون امکانات، اعجاب انگیر و نشـانه 

عظمـت تمـدن کرمـان دارد.
قاسـمی بـه کاشـی کاری، گچ بـری و حتی طـال کاری در 
ایـن مجموعـه اشـاره کرد و گفـت: بسـیاری از این داشـته ها 

بـه دلیـل همیـن بی توجهی هـا از بین رفته اسـت.
وی گفـت: بسـیاری از اطالعاتـی کـه مـا از قبـه سـبز 
و  اسـت  انگلیسـی  سـایس  یادداشـت های  بـه  بنـا  داریـم 
عکس هایـی اسـت کـه از ایـن مجموعـه گرفته شـده اسـت، 
اگرنـه مستندسـازی دقیقی حتـی در زمان کنونـی هم از این 

مجموعـه صـورت نگرفتـه اسـت.

یادگاری از تنها حاکم زن
 تاریخ کرمان

میـرزا علـی اصغرخـان اتابـک صدراعظـم اگرچـه از رجال 
بـا سیاسـت درجـه اول شـمرده نمی شـود ولـی دارای هوش 
و جربـزه سرشـاری اسـت. همـان هـوش ذاتـی او را رهبـری 
کـرده، تذکراتـی مـی دهـد کـه از ماننـد او بعیـد بـه نظـر 
مـی رسـد، اول مانـع کشـته شـدن کشـنده شـاه مـی شـود، 
بـی آنکـه معلـوم شـود همدسـتان او کیاننـد. دوم قتـل شـاه 
را پنهـان مـی کنـد و مانـع اغتشـاش مـی گـردد. و امـا میرزا 
رضـا را به دسـتور صدراعظم از دسـت عوام خشـمگین نجات 
داده، وی را بـه کنـد و زنجیـر کشـیده زندانیـش مـی کند. با 
انتشـار خبـر قتـل، درباریـان این طور به خاطر اسـالم شـهید 
شـده، مخصوصـاً وقتی که یکی از بسـتگان شـاه بـه نام معین 
السـلطان، بـه همیـن تصـور به زنـدان رفتـه و شـاعری و رقاء 
نـام را کـه با پسـرش زندانی بوده اند، اول پسـر و سـپس پدر 

را می کشـد. 
لیکـن اسـتنطاق هـا که بیـرون درز مـی کنـد و البته خود 
صـدر اعظـم هـم بـرای برائت ذمه خود از شـرکت داشـتن در 
قتـل شـاه، راه آمـد و شـد خـواص را بـا میـرزا رضـا بـاز مـی 
گـذارد. مجموعـه ایـن اسـتنطاق ها، میـرزا رضا را مسـلمانی 
آگاه معرفـی مـی کنـد کـه از فسـاد شـاه و دربـار بـه خوبـی 
اطـالع داشـته و رنج ها و شـکنجه هایی را کـه آزادی خواهان 
در زنـدان هـای آن پادشـاه ظالـم تحمـل می کردنـد، خود با 
گوشـت و پوسـت و اسـتخوان لمس کرده بود شـرح زندگانی 
میـرزا رضـا در کتابهـا بـه تفصیـل آمـده و مـردم کرمـان بـا 

ایـن قهرمـان راه آزادی آشـنایی کامـل دارنـد و من به اشـاره 
کوتاهـی از کتـاب »تاریـخ بیـداری ایرانیـان« نوشـته ناظـم 
االسـالم کرمانـی دربـاره او اکتفـا مـی کنـم. در ایـن کتـاب 
آمده:»میـرزا رضـا مسـلمان و متدیـن بـه دین اسـالم بود در 
فتـوت و مردانگی مسـلم  و متفق علیه اسـت، چـه، در حبس 
آنچـه کردنـد، )حتـی( یـک نفـر از آشـنایان و دوسـتان خود 
را گیـر )لـو( نـداد و نـام نیک خـود را در صفحـه روزگار باقی 

گذارد«. 
میـرزا رضا که از شـاگردان سـید جمـال الدین اسـدآبادی 
بـود، در بازپرسـی سـوگند خـورد کـه »جـز خـودم و سـید، 
کسـی دیگـر از منظـور و قصـد مـن در کشـتن شـاه آگاهـی 
نداشـته. سـید در اسـتانبول اسـت. هر چه از دسـتتان بر می 
آیـد دربـاره او کوتاهـی نکنیـد«. بازجوها بر فشـار افزودند. اما 
وی همچنـان مقاومـت مـی کـرد. و چـون از ایـن نظـر ناامید 
شـدند، سـبب و انگیـزه قتـل شـاه را از او پرسـیدند. میـرزا 
رضـا ابتـدا از ظلـم و سـتم شـاه و درباریـان نسـبت بـه مردم 
سـخن گفـت و سـپس ادامه داد:»اکنـون بنا به عقیـده خودم 
خدمتـی بـه مخلـوق، بـه ملت و همچنیـن به دولت کـرده ام. 
مـن ایـن تخـم ]عدالـت و آزادی[ را آبیـاری کـردم و در آغاز 
روییـدن اسـت. همـه خـواب بودنـد و حـاال بیدار شـدند. من 
درخـت بـی ثمر و خشـک ریشـه زدم و ایـن جانـوران را آواره 
کـردم... یـک درختـی کـه پـس از پنجاه سـال ثمـرش وکیل 
الدولـه، عزیـز السـلطان ملیجـک و امیـن خاقـان بـوده و این 

گونـه اوالد و اطفـال دنـی زاده رذل ]را[ کـه آفـت جـان های 
جامعـه مسـلمین انـد بـه بـار آورد... بایسـتی از ریشـه کنـده 
شـود کـه دیگـر چنین اشـماری )میـوه هایـی( به بار نیـاورد. 
ماهـی از سـرگنده گـردد نـی ز ُدم. اگـر ظلمـی شـده از بـاال 

اسـت...«  بوده 
وی در بازپرسـی ضمـن بیـان رنـج هـا و دردهایـی کـه 
تحمـل کـرده می گوید:»وقتـی که به اسـتانبول رفتم و قضیه 
خـود را در حضـور بنـدگان و مجامـع علما شـرح دادم. آن ها 
از ایـن مظلومیـت و بـی عدالتـی کـه خـود موضـوع آن بـوده 
ام قـوم مفلـوک و مشـتی مـردم ایـران ودیعه الهی نیسـتند؟! 
قدمـی از خـاک ایـران بیـرون گذاریـد، خواهیـد دیـد کـه در 
عـراق عـرب، قفقـاز، عشـق آباد و سـرحدات روسـیه هـزاران 
ایرانـی بیچـاره از فشـار ظلم، وطـن عزیز را ترک کـرده، برای 

امـرار حیـات بـه پسـت ترین کارهـا تـن در داده انـد. هر چه 
باربـر، جاروکـش، خـرران و مـزدور کـه در آن نواحـی ببینید 
همـه ایرانـی هسـتند. این سـتمکاری و فشـار بی انـدازه، چه 
و از کـه بـوده و چه کسـی می توانـد آن را بیفزایـد؟:آن هایی 
کـه قطعـات گوشـت بـدن هـا را بـرای بلعیـدن می برنـد و از 
روی شـهوترانی بـه خـورد سـگان و مرغان شـکاری خود می 
دهنـد، ]یـا[ از بدبخت گمراهـی از این قبیل صـد هزار تومان 
رشـوه مـی گیرنـد و درم قابـل ]او را[ بـر جان، مـال، عرض و 
نامـوس و امنیـت ]مردم[ یک شـهر مسـلط می کننـد....!!« و 
در برابـر بـا بـی معرفی نمـودن او، در شـعری که منسـوب به 
اوسـت و در آن روزها در سراسـر ایران منتشـر شـده بود، می 
گویـد: محـب آل رسـولم غـالم هشـت و چهـارم/ فدایی همه 

ایران، رضا شـاه شـکارم

شاه شکار
قسمت پنجم

آینه تاریخ 

علیجان غضنفری
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چک های برگشتی معلق ماند

نزدیـک به یکسـالی که از آغـاز اجرای طـرح چکاوک در 
شـبکه بانکـی گذشـته، بانک مرکـزی هیچ آمـاری در رابطه 

بـا میـزان چک های برگشـتی اعالم نکرده اسـت.
بـه گزارش ایسـنا، آخرین گزارش بانک مرکـزی از تغییر 
شـاخص هـای اقتصـادی در حالی منتشـر شـد که بـه روال 
حـدود یکسـال گذشـته جـای آمارهـای مربـوط بـه چـک 
هـای برگشـتی به عنـوان یکی از شـاخص های مهـم بازهم 
خالـی اسـت. هر چنـد که ایـن بانک اعـالم کرده اسـت که 
دریافـت آمـار اسـناد مبادله شـده و برگشـت خـورده از دی 
مـاه سـال گذشـته بـه دلیـل اجرایـی شـدن سـامانه انتقال 
تصویـر چک )چکاوک( در کل کشـور از طریـق اتاق پایاپای 

امکان پذیـر نیسـت و آمار جدیدی منتشـر نشـده اسـت.
ایـن در حالی اسـت دبیـر کل بانک مرکـزی توضیح داده 
کـه ایـن بانک در حال گـردآوری اطالعات مربـوط به نهایی 
کـردن آمـار مربـوط به چک های برگشـتی اسـت کـه باید 

بیـش از 20 آیتـم را در آن مورد توجـه قرار داد.
ایـن توضیـح احمـدی در حالـی مطـرح مـی شـود کـه 
وی پیـش تـر گفتـه بـود بـا اجرایی شـدن سـامانه چکاوک 
)سـامانه مبادلـه الکترونیـک چـک( در بانکهـا پیـش بینـی 
مـی شـود میزان چک های برگشـتی در مرحلـه اول افزایش 

بد. یا
از چک هـا  برخـی  وقتـی  پیش تـر  کـه  وی  گفتـه  بـه 
بـه شـعب ارائـه می شـد، کارمنـد و یـا رییـس شـعبه بنابـر 
چـک  قبـول  از  جوانـب،  گرفتـن  نظـر  در  و  مالحظاتـی 
خـودداری می کردنـد و ایـن موجـب می شـد کـه حداقل تا 
حـدی از دریافـت چک هایی که ممکن اسـت برگشـت داده 
شـود جلوگیـری کنیـم، ولی در سـامانه چکاوک شـرایط به 
گونـه ای پیش می رود کـه دارنده چک مطمئن اسـت چکی 
کـه بـه بانک می بـرد به محـض ارائـه هیچ کسـی نمی تواند 
در عـدم پرداخـت آن دخالـت کنـد، بنابراین طبیعی اسـت 
کـه چک هـای برگشـتی وجود داشـته و حتی افزایـش یابد.

بـا ایـن وجـود آخریـن آمارهای بانـک مرکـزی حاکی از 
برگشـت بالـغ بـر 23 میلیـون بـرگ چـک در حـدود چهار 
سـال گذشـته و متوسـط سـاالنه بیش از پنج میلیون برگ 
اسـت کـه بـا توجـه بـه اظهـارات دبیـر کل بانـک مرکـزی، 
ایـن متوسـط می توانـد در یک سـال گذشـته از راه اندازی 

چـکاوک بازهـم افزوده شـده باشـد.
سقوط بورس در صدر

امـا سـایر آمـار بانـک مرکـزی از شـاخص هـای کالن 
اقتصـادی بـرای آبانمـاه امسـال حاکـی از سـقوط نزدیـک 
بـه 6۸ درصـدی شـاخص ارزش سـهام معاملـه شـده در 
بـورس تهـران در مـاه مورد بررسـی نسـبت به آبانماه سـال 
گذشـته اسـت. این شـاخص در هشـتمین ماه سـال جاری 
نیـز ۱0 درصـد کاهـش داشـته اسـت. بعـد از سـقوط قابل 
توجه شـاخص بورس، شـاخص مبلغ سـفته و برات برگشت 
خورده هم در آبان امسـال نسـبت به ماه مشـابه سـال قبل 
6۷.۷ درصـد کاهـش داشـته و در آبانماه ایـن روند به 24.9 
درصـد رسـیده است.شـاخص بهـای کاالهـای تولیـدی در 
آبانمـاه صفـر شـد و هزینه هـای ایـن بخـش در مقایسـه بـا 
مـاه قبـل تغییـری نکـرد، ولـی در مجمـوع نسـبت بـه ماه 
مشـابه سـال ۱393 حـدود چهـار درصـد افزایـش دارد. در 
عیـن حال کـه در شـاخص کاالهـای صادراتـی کاهش 2.5 

درصـدی شـاخص نسـبت در ماه آبـان وجـود دارد.
امـا در بـازار سـکه و ارز رونـد تغییـرات بـه گونـه ای بود 
که متوسـط قیمت یک سـکه تمـام بهـار آزادی طرح جدید 
0.9 درصـد کاهـش و طـرح قدیـم تـا یـک درصـد کاهـش 
قیمـت داشـت. در بـازار ارز هم قیمـت دالر آمریـکا در بازار 
آزاد ۱.9 درصـد در آبـان نسـبت به مهرماه افزایـش دارد، اما 

یـورو ۱.9 درصـد کاهش قیمت داشـته اسـت. 

نتایـج تحقیقـات نشـان مـی دهـد کـه غذاهایـی کـه 
حـاوی ویتامیـن ضـروری و مواد معدنی اسـت قـدرت مغز 

را افزایـش مـی دهد.
کـودکان دارای نیازهـای تغذیـه ای مختلفـی هسـتند 
زیـرا در حـال رشـدند و یـک تغذیـه کامـل در ایـن سـن 

حیاتـی اسـت .
بـه گـزارش سـایت MSN نتایـج تحقیقات نشـان می 
دهـد کـه غذاهایـی کـه حـاوی ویتامیـن ضـروری و مواد 
معدنـی اسـت قـدرت مغـز را افزایـش مـی دهد. مغـز نیز 
مـواد غذایـی را از غذاهـا جـذب می کند. مغـز یک کودک 

بـه انـرژی نیـاز دارد. مـواد غذایی مناسـب به بهبـود خلق 
و خـو، حالـت شـناختی و حافظـه کـودکان کمـک مـی 
کنـد؛ بنابرایـن، همیشـه مطمئـن شـوید که کودک شـما 
)در سـنی که غذاخور شـده اسـت و به غذایی حساسـیت 
نـدارد( یـک رژیـم غذایـی متعـادل دارد کـه شـامل مواد 

غذایـی کـه در پی مـی آید، اسـت:
انـواع تـوت: انـواع تـوت مثـل توت فرنگی سـر شـار 
ازآنتـی اکسـیدان هـا سـت. آنتـی اکسـیدان هـا قـدرت 
شـناختی و توانایـی فکـر کردن را در کـودکان افزایش می 
دهـد. ویتامیـن C موجـود در آن سیسـتم دفاعـی بدن را 

بهبـود می بخشـد .
تخـم مرغ: تخـم مرغ یکـی از غذاهای مغـذی و برای 
رشـد کـودک الزم اسـت. تخم مرغ سـر شـار ازپروتئین و 
مـواد غذایـی مانند چربی امگا-3 اسـیدهای لوتئین و روی 
اسـت. این مواد غذایی برای رشـد مغز کودک الزم اسـت.

ماسـت: ماسـت بهتریـن منبـع پروتئیـن ، چربـی و 

ویتامین ب اسـت. چربی موجود در ماسـت برای سـالمت 
مغـز الزم اسـت. ایـن چربی غشـای مغـز را انعطـاف پذیر 
نگـه مـی دارد و بـه انتقـال پیـام هـای عصبـی کمک می 

. کند
ماهـی: ماهـی غـذای بسـیار عالـی بـرای مغـز اسـت 
و حـاوی چربـی امـگا-3 و ویتامیـن D اسـت. ایـن مـواد 
غذایـی از توانایـی شـناختی کـودک محافظـت و حافظـه 
را تقویـت مـی کنـد. ماهی تن ،ماهـی قزل آال و سـاردین 
نیـز منابـع خوب چربـی امگا-3 اسـت که اهمیـت حیاتی 
بـرای رشـد و تکامل مغز و کارکرد شـناختی کـودک دارد.

جودوسـر: ایـن ماده غـذای پر فیبـر و پروتئین اسـت 
کـه شـریان های مغـز و قلـب را تمیز نگه مـی دارد. طبق 
یـک تحقیق انجام شـده، کودکانی که جودوسـر در برنامه 
غذایـی داشـتند نسـبت بـه دیگـران بهتـر مـی توانسـتند 
مشـکل درسـی خـود را حل کننـد. عالوه بر آن جودوسـر 

انـرژی زای سـریع نیز اسـت.

غذاهای مفید برای مغز کودک
تغذیه

در 5۰ سالگی هم جوانی کنید!
از دسـت رفتـن تـوان عضالني، بـاال رفتـن ناگهاني وزن 
و البتـه بـزرگ شـدن غیرقابـل کنتـرل شـکم و چاقي که 
نه تنهـا بـه ظاهـر بلکه به سـالمت جسـم خانم هاي یائسـه 
هـم آسـیبي جـدي وارد مي کند، همه از مشـکالتي اسـت 
کـه زن هـاي بـاالي 50 سـال بـا آنهـا دسـت و پنجـه نرم 
مي کننـد. امـا متخصصان مي گوینـد گاهي مي تـوان زمان 
را متوقف و از دچار شـدن به بسـیاري از عوارض ناشـي از 
یائسـگي پیشـگیري کرد. دکتر پیـام فرح بخش، متخصص 
تغذیـه و رژیم درمانـي و عضو هیات علمي دانشـگاه و دکتر 
شـیرین قاضـي زاده، فـوق تخصص زنـان و زایمان و اسـتاد 
دانشـگاه علـوم پزشـکي تهـران معتقدنـد با رعایـت نکات 
کلیـدی مي تـوان بسـیاري ازعوارض ناخوشـایند یائسـگي 

را کنتـرل کرد.
روان تان را با خوردن آرام نكنید

دوران یائسـگي بـا تغییـرات هورمونـي همـراه اسـت. 
درایـن دوران پروژسـترون و اسـترو  ژن کاهـش مي یابـد. 
خانم هـاي  مي شـود،  باعـث  هورمونـي  تغییـرات  ایـن 
یائسـه تغییـرات روانـي را تجربه  کننـد که با ولـع خوردن 
بدن شـان  گـر  مي شـوند،  عصبي تـر  آنـان  اسـت.  همـراه 
مي گیـرد و اغلـب خانم هـا بـراي خـالص شـدن از ایـن 
عالئـم آزار دهنـده چـاره اي جـز پنـاه بـردن بـه خـوردن 
پیـدا نمي کننـد. اغلـب ایـن غـذا خوردن هـاي ناشـي از 
اسـترس، بـه خـوردن شـیریني ها ختـم مي شـود و همین 
تـالش براي فرو نشـاندن اسـترس با گرفتن کالري بیشـتر 
اسـت کـه درنهایـت وزن خانم هـاي یائسـه را از آنچه باید، 
باالتـر مي بـرد. از طرفـي خانم هـا با پا گذاشـتن بـه دوران 
میانسـالي انگیـزه خود را براي داشـتن اندامي متناسـب از 
دسـت مي دهنـد و کمتـر وسوسـه خوردن شـان را کنترل 
مي کننـد. در چنیـن شـرایطي خانم هـاي باالي 50 سـال، 
بي پـروا بـراي فـرار از افسـردگي و تغییراتي که روان شـان 
را نشـانه مي گیـرد، غـذا مي خورنـد و درنهایـت هـر روز 

چاق تـر از پیـش مي شـوند.
سفره تان را سالم کنید

دنبـال راهـي نباشـید کـه با غـذا خـوردن الغر شـوید. 
اگـر قرار اسـت الغـر شـوید، باید فکـر خوردن هـر غذایي 
را کـه هوس کردید از سـرتان بیرون کنید. افراد متناسـب 
بـا قـد و وزن شـان بـه میـزان متفاوتـي انـرژي نیـاز دارند. 
درسـت اسـت کـه BMI هـر فـرد سـالم باید بیـن هجده 
و نیـم تـا بیسـت و پنـج باشـد، امـا براي رسـیدن بـه این 
را  وزن خـود  بـا  قـد  دادن  تطبیـق  نبایـد  افـراد  اعـداد، 
فرامـوش کننـد؛ بـه همین دلیـل باید با کمـک متخصص 
 BMI تغذیـه هـم بـه انـدازه نیـاز بدن تـان و مناسـت بـا
خـود غـالت و نـان بخوریـد و هـم در مصـرف گوشـت و 
پروتئیـن زیـاده روي نکنیـد. گوشـت سـفید را مي توانیـد 
در برخـي وعده هـا جایگزیـن گوشـت قرمـز کنیـد تـا بـه 
اسـیداوریک بـاال مبتـال نشـوید. روغن جامد را هـم به طور 
کامـل از رژیـم غذایي تـان حذف کرده و بیشـتر از غذاهاي 
بخارپـز اسـتفاده کنیـد. بـراي اصـالح الگـوي تغذیه تان به 
بـازار برویـد و تابه هـاي رژیمـي بخریـد تـا میـزان روغـن 

مصرفي تـان کمتـر شـود.
بیشتر بسوزانید

اتفـاق مي افتـد  یائسـگي معمـوال حـدود 50 سـالگي 
کـه بـا اواخـر میانسـالي همزمـان اسـت. عضـالت خانم ها 
و آقایـان بـا پـا گذاشـتن بـه دوران یائسـگي تغییر شـکل 
مي دهـد و تحلیـل مـي رود؛ درعـوض چربي هـا در بـدن 
پایین تـري  سوخت وسـاز  چربي هـا  مي شـوند.  جایگزیـن 
دارنـد و انـرژي کمتـري مي سـوزانند و ایـن انرژي هـاي 
اضافـه کـه در بـدن ذخیـره مي شـوند، یائسـه ها را چاق تر 
مي کننـد. از طرفـي میانسـالي بـا درد عضـالت هـم همراه 
اسـت کـه ایـن دردها بـا کاهـش فعالیـت فیزیکـي همراه 
اسـت. از آنجـا کـه خانم هـاي 50سـاله نمي تواننـد ماننـد 
دوران 30 سالگي شـان ورزش کننـد و کالـري بسـوزاند، 
حفظ وزن قبل از یائسـگي هم براي شـان دشـوار مي شـود.

متعادل باشید
از  پیـروي  جهـان  سراسـر  تغذیـه  پزشـکان  امـروزه 
اصـول غـذا خـوردن بشـقاب مـن  my plate  را توصیـه 
مي کننـد. در ایـن شـیوه شـما مي توانید از همـه گروه هاي 
غذایـي مصـرف کنیـد، اما بایـد تعـادل رعایت شـود. نان، 
غـالت، ادویـه، شـیر، لبنیـات و پروتئیـن هرکـدام جـاي 
خـود را در ایـن رژیـم دارد؛ تنهـا بایـد میـزان چربـي را 
کاهـش دهیـد. اگـر صبح ها عـادت داریـد کـره بخورید یا 
عـادت بـه خـوردن غذاهـاي چـرب داریـد، بـا وارد شـدن 
بـه دنیـاي یائسـگي بایـد دور مصـرف ایـن غذاهـا را خط 
بکشـید. اگـر دوسـت داریـد در دوران یائسـگي همچنـان 
لباس هـاي قدیمي تـان را بـه تـن کنیـد و هنـگام خریـد 
لباس مجبور نباشـید ابتدا سـایز لباس را بپرسـید، مصرف 
خامـه و شـیرهاي پرچـرب کـه چربي هـاي اشـباع دارند و 

شـکم تان را بزرگ تـر مي کننـد، فرامـوش کنیـد.
قرص هاي کلسیم چاق کننده اند؟

به بهانه الغرشـدن، مصرف شـیر و لبنیات را کم نکنید 
و حتمـا سـه تـا چهار واحـد از لبنیـات کم چـرب طي روز 
اسـتفاده کنیـد. میـزان دریافـت ویتامیـن D خانم هـای 
یائسـه از افـراد معمولـي بیشـتر اسـت. خانم هـا بـه علـت 
افزایـش سـن، جـذب کمتـري از ویتامیـن D از طریـق 
پوست شـان دارنـد بـه همین دلیـل درصورتي کـه ویتامین 
D بدن تـان کم شـده، از مکمل ها اسـتفاده کنیـد و نگران 
اضافـه وزن نباشـید. ویتامیـن D مورد نیاز افـراد معمولي 
در هـر فـرد بالـغ 400 گـرم اسـت کـه ایـن مقـدار بـراي 

خانم هـاي یائسـه تـا 600 گـرم در روز افزایـش مي یابـد.
سخت نگیرید

متابولیسـم بـدن بعـد از یائسـگي کاهش پیـدا مي کند 
و ایـن کاهش سـطح متابولیسـم بـدن باعـث افزایش وزن 
برخـي  سـطح  کاهـش  و  هورمونـي  تغییـرات  مي شـود. 
هورمون هـا سـوخت و سـاز بـدن را کـم مي کند کـه البته 
این تغییرات متابولیسـم و کاهش سـطح برخي هورمون ها 
باعـث چـاق شـدن همـه خانم هـاي یائسـه نمي شـود و 
بسـتگي بـه نـوع متابولیسـم بـدن هـر شـخص نیـز دارد. 
اگـر اضافـه وزن تان خیلي زیاد نیسـت، زیاد حساسـیت به 

خـرج ندهید؛ بافت هـاي چربي خیلي هم بـراي این دوران 
مضـر نیسـتند. در بافت هـاي چربـي هورمون هـاي مردانـه 
وجـود دارنـد که بـه هورمون هـاي زنانه تبدیل مي شـوند و 
خطـر ابتـال به پوکي اسـتخوان را کاهـش مي دهند. به طور 
کلـي پوکـي اسـتخوان در خانم هـاي الغر بیشـتر اسـت و 

آنهـا بیشـتر دچار شکسـتگي اسـتخوان ها مي شـوند.
تیروئیدتان را هم چک کنید

خانم هـاي مبتـال بـه کـم کاري تیروئیـد ممکـن اسـت 
دچـار اضافـه وزن شـوند. معمـوال کـم  کاري تیروئیـد در 
خانم هـاي یائسـه شـایع اسـت. اگـر بـا آزمایـش متوجـه 
کـم کاري تیروئیـد شـدید و DH  تـان زیـاد بود، بـا تجویز 
پزشـک صبح هـا از قـرص تیروئیـد اسـتفاده کنیـد؛ ایـن 
قرص هـا تـا حدي بـه کاهـش وزن خانم ها کمـک مي کند. 
از ایـن داروهـا و داروهـاي هورمونـي هـم خودسـرانه براي 
الغـري اسـتفاده نکنیـد؛ چراکـه ممکـن اسـت عـوارض 

جـدي براي شـما داشـته باشـند.
سفره تان را رژیمي کنید

چاقـي دوران یائسـگي گرچـه فراگیـر اسـت امـا کامـال 
قابـل کنتـرل اسـت. دقـت کنیـد بـراي کاهـش انـرژي، 
مصـرف لبنیات تـان را کاهـش ندهیـد کـه در ایـن دوران 
کاهـش ویتامیـن D عواقـب بدتـري براي شـما بـه همراه 
خواهد داشـت. براي کاهش وزن تـان در این دوران مصرف 
کربوهیـدرات و برنـج را کاهـش دهیـد. نان هـاي سـفید را 
نیـز از رژیـم غذایي تـان حذف کنید و بیشـتر نان سـنگک 
یـا جو بخریـد. مواد پرچـرب را هم حذف کنیـد. در ضمن 
هنـگام خوردن مرغ  سـراغ سـینه بروید، چراکـه بال و ران 
مـرغ چربي بیشـتري نسـبت به قسـمت هاي دیگـر دارند. 
در غذاهـاي دریایـي هـم بهتـر اسـت در مصـرف میگـو 
زیـاده روي نکنیـد؛ میگـو نسـبت بـه دیگر ماهي هـا چربي 
بیشـتري دارد و شـما را چاق تـر مي کنـد. در آخـر اینکـه 
فعالیـت بدنـي منظم داشـته باشـید تـا بتوانید سـوخت و 

سـاز بدن تـان را کنتـرل کنید.
براي دویدن دیر نشده

بـراي فـرار از چاقـي بعـد از یائسـگي کافي اسـت کمي 
نیـز  را  بدني تـان  فعالیـت  و  کنیـد  دقـت  تغذیه تـان  در 

افزایـش دهیـد. مي دانیـم انرژي شـما بـه اندازه سـال هاي 
قبـل نیسـت اما اگر ورزشـي متناسـب با شـرایط جسـمي 
یـوگا  مي شـود.  بهتـر  همه چیـز  کنیـد،  انتخـاب  خـود 
ازجملـه ورزش هایـي اسـت که محققـان توصیـه مي کنند 
مي توانیـد  برویـد.  سـراغش  میانسـالي  سـال هاي  در 
پیـاده روي هـم کنیـد، اگر هم وقت باشـگاه رفتـن ندارید، 
می توانیـد در شـب های تابسـتان پیـاده ر وی کنیـد تا هم 
آرامـش بگیریـد و هـم وزن تـان را کنترل کنیـد. اما بدون 
آمادگـي سـراغ تمرین هـاي بدنسـازي نروید و بـه بدن تان 

نرسـانید. آسیب 
یوگا درمانی را جدی بگیرید

یوگا یکي از ورزش هاي مناسـب دوران یائسـگي اسـت. 
ایـن ورزش عـالوه بـر اینکـه بـا کشـش هاي مناسـب بـه 
قوي تـر شـدن ماهیچه هاي تـان و کاهـش درد مفاصل تـان 
کمـک مي کنـد، مي توانـد عالئـم یائسـگي تان را هـم تـا 
حـد زیـادي کاهش دهـد. تحقیقات روي زنانـي که ورزش 
یوگا را در دوران یائسـگي انتخاب کرده بودند، نشـان داده 
یـوگا مي توانـد تـا حـد زیـادي گرگرفتگـي، تعریق شـبانه 
و اختـالالت خواب تـان در ایـن دوران را کاهـش دهـد. به 
عـالوه تحقیقـات انجـام شـده در مرکز سـالمت روان زنان 
در ایاالت متحـده حاکـي از آن اسـت کـه یـوگا مي تواند به 

بهبـود خلق وخـوی زنـان کمـک کند.
محققـان بـه زنانـي کـه در ایـن دوران بـا افسـردگي 
جلسـات  در  تـا  مي کننـد  توصیـه  مي شـوند،  روبـه رو 
یـوگا شـرکت کننـد. ایـن ورزش مي توانـد  افزایـش وزن 
بـراي  تـا حـد زیـادي کنتـرل کنـد.  را  یائسـگي  دوران 
ثبت نـام در کالس یـوگا نیـاز بـه آمادگـي جسـماني بـاال 
یـا انعطاف پذیـري زیـاد نداریـد، فقـط کافي اسـت کالس 
متناسـب بـا آمادگـي جسـمي تان انتخـاب کنیـد. بهتـر 
خودتـان  سـال  و  هم سـن  همکالسـي هاي تان،  اسـت 
تمـام  هـم  تمریـن  هنـگام  نکنیـد  فرامـوش  باشـند. 
تمرکزتـان را روي تمرینات تـان بگذاریـد و دنبال مقایسـه 
کـردن خـود بـا دیگـران نباشـید. تنهـا مسـاله مهـم، باال 
نگـه داشـتن انگیـزه بـراي شـرکت مـداوم در کالس ها  و 

انجـام تمرینـات اسـت.

آگهی اجاره ساختمان
واقع در شهرک صنعتی سیرجان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان در نظر دارد فضاهای مازاد بر نیاز خود را واقع درشهرستان
سیرجان  با کاربری آموزشی )کارآموزی ، دانشگاهی ، کارگری،دانش آموزی ( به آدرس ذیل:

سیرجان شهرک صنعتی سیرجان،بلوار شهید عباسپور، مرکز ارتقا مهارت شهرک صنعتی سیرجان
از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط از طریق عقد اجاره با حفظ کاربری آموزشی 

 بـا قیمـت پایـه ماهیانـه 50/000/000 بـه مـدت یکسـال از تاریـخ  اول بهمـن مـاه ۱394واگـذار نمایـد، لـذا از عمـوم 
اشـخاص حقیقـی یـا حقوقـی دعـوت بعمـل می آیـد از تاریـخ درج آگهی بـه مـدت ۱0 روز ضمـن بازدید از سـاختمان 
هـای مزبـور ، پاکـت حـاوی مبلغ اجـاره پیشـنهادی )اجاره ماهیانـه( به انضمام اسـناد و مـدارک مرتبط بـا فعالیت خود 
و همچنیـن ضمانـت شـرکت در مزایـده به میـزان ۱0درصد مبلغ پیشـنهادی بـرای اجاره یکسـال را به صـورت ضمانت 
نامـه بانکـی بـه دفتـر حقوقی اداره کل واقـع در کرمان ، بزرگـراه خلیج فـارس ، جنب پارک جنگلی شـهید باهنر کرمان 

، اداره کل آمـوزش فنـی و حرفـه ای اسـتان کرمان تحویـل نمایند.
بدیهـی اسـت اداره کل در رد یـا قبـول هـر یـک از پیشـنهادات مختـار اسـت و هزینـه کارشناسـی و درج آگهـی  ملـک 

برعهـده برنـده مزایـده می باشـد.
روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان

آب را بیهوده هدر ندهیم... حتی یک قطره!

آگهی مناقصه شماره 57/الف/۱۰-94 م
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمان در نظـر دارد اجرای خط انتقال و مخـازن جبالبارز را با بـرآورد 25/5۸۷/253/3۸4 
ریـال از محـل اعتبـارات عمرانـی از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومی یک مرحلـه ای همراه بـا ارزیابی کیفی و براسـاس 
فهـارس بهـای سـال 94 بـه پیمانکار واجد شـرایط که صورتهای مالی آنها حسابرسـی شـده انـد واگذار نماید لـذا از کلیه 
شـرکتهای پیمانـکاری کـه دارای گواهـی صالحیـت انجام کار در رشـته آب می باشـند، دعوت می شـود حداکثر تا پایان 

وقـت اداری 94/۱0/۱5 جهـت دریافت اسـناد به دفتـر قراردادهای شـرکت مراجعه نمایند. 
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۸3/300/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی 

- آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت: ساعت ۱4 مورخ 94/۱0/26
- افتتاح پاکتهای الف و ب: ساعت 9:30 مورخ 94/۱0/2۷

- افتتاح پاکتهای ج: بعد از ارزیابی 
- آدرس: کرمان- بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضالب استان کرمان- دفتر قراردادها

روابط عمومی آموزش همگانی
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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

حفاظت از منابع طبیعی ایـران زمین در صدر برنامه های 
سـازمان جنگل هـا، مراتع و آبخیزداری کشـور قـرار دارد، اما 
عمـق و وسـعت فشـارهای وارده بـر جنگل هـا، مراتـع و آب 
و خـاک کشـور در مقایسـه بـا تالش سـازمان های مسـوول 
بـرای ارتقای کمیت و کیفیت منابع طبیعی تناسـبی ندارد، 
بـه نحـوی کـه در سـال 2006 از نظـر شـاخص عملکردی 
زیسـت محیطـی در رتبـه 53 بودیـم و در سـال 20۱2 بـه 
رتبـه ۱۱4 تنـزل داشـته ایم کـه ایـن امـر نشـان می دهـد 

برخـورد خوبی بـا طبیعت نداشـته ایم.
از  غیرقانونـی  و  بی ضابطـه  بی رویـه،  بهره بـرداری 
و  مناطـق جنگلـی  توسـط سـاکنین  مراتـع  و  جنگل هـا 
توسـط  غیرعمـدی  و  عمـدی  آتش سـوزی های  مرتعـی، 
جنگل نشـینان، شـکارچیان، گردشگران و...، فشـار روزافزون 
بـرای تبدیل کاربـری عرصه های منابع طبیعی و مسـکونی، 
کشـاورزی، معدنی و دیگـر فعالیت های اقتصـادی، دامداری 
در جنـگل، فقـر معیشـتی جوامـع محلـی و نیـاز آنهـا بـه 
بهره بـرداری بیـش از ظرفیـت تجدیدپذیـری منابـع بـرای 
تامین سـوخت، علوفه دام، سـاخت صنایع دسـتی و فروش 
چـوب بـه کارخانجـات کوچـک صنایـع چـوب، افزایـش 
جمعیـت سـاکنین مناطـق جنگلـی و مرتعـی کـه بـرای 
تامیـن معـاش خـود بـر منابـع طبیعـی فشـار می آورنـد، 
نظـام بهره بـرداری ناکارآمـد در سـطح جنگل هـا و مرتـع و 
عـدم انگیـزه احیـا و سـرمایه گذاری بـرای تقویـت پوشـش 

گیاهی توسـط دامـداران و عـدم آگاهی از مرتعـداری نوین، 
گردشـگری و نداشـتن فرهنگ صحیح تفـرج در عرصه های 
طبیعـی کـه منجر بـه آلودگی های محیط زیسـتی و بصری 
و تضعیـف درختـان جنگلـی شـده و شـاید از همـه مهم تر، 
بی اعتنایـی و بی تفاوتـی جمع کثیری از ما نسـبت به منابع 
طبیعـی و محیـط زیسـت پیرامونمـان از جملـه مشـکالت 
متعـدد و پیچیـده ای هسـتند که سـازمان جنگل هـا، مراتع 
و آبخیـزداری کشـور در گسـتره پهنـاور ایـران زمیـن با آن 
روبه روسـت. مشـکالتی که ناشـی از ویژگی های اقتصادی و 
اجتماعـی امـروزی اسـت و حل و فصـل آنها به همـکاری و 
یاری دسـتگاه های اجرایی، قضایی و قانونگذاری کشـور و به 

ویـژه کلیـه اقشـار مختلف مـردم نیازمند اسـت.
چگونه به منابع طبیعی سرزمین مان کمک کنیم؟

اسـت.  زندگی مـان  بـه  احتـرام  طبیعـت،  بـه  احتـرام 
مسـوولیت انسـانی و اجتماعـی حکـم می کند کـه در کلیه 
شـئون زندگـی خـود اعم از زندگـی شـخصی و خانوادگی و 
زندگی شـغلی خود، حفظ طبیعـت را در اولویت قرار دهیم.

و  اقـوام  تشـویق  درختـکاری،  جشـن های  در  حضـور 
آشـنایان بـه افزایـش اطالعـات و آگاهی هـا در زمینه منابع 
طبیعـی، بهبـود الگـوی مصرف، حفـظ پاکیزگـی در هنگام 
گردشـگری، عضویـت در سـازمان فعال مردم نهـاد در حوزه 
منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت و توجـه بـه فراخوان های 
آنهـا، حضور فعـال در انتخابات و رصد برنامه هـای کاند داها 

در حـوزه منابـع طبیعـی و محیط زیسـت از عمومی ترین و 
رایج تریـن فعالیت هـای طبیعت دوسـتان اسـت.

همچنیـن انتظـار مـی رود اگـر در هـر یـک از مراحـل 
و  اقتصـادی  فعالیت هـای  نظـارت  و  اجـرا  تصمیم گیـری، 
عمرانـی بخـش خصوصـی و دولتی بـه ویـژه در عرصه های 
منابـع طبیعـی نقـش دارید، حفاظـت از منابـع طبیعی اعم 
از آب، خـاک و پوشـش گیاهـی منطقـه را در اولویـت قـرار 
دهیـد تا هم جامعه دچار خسـارت نشـود و هـم فعالیت تان 
در بلنـد مـدت از پیامدهـای تخریب منابع طبیعـی در امان 

بماند.

از فعالیت هـای هـر یـک از مـا می تواند به خاطرسـپاری 
شـماره تلفـن امداد جنـگل و مرتع ۱504 و تمـاس با یگان 
عرصه هـای  در  آتش سـوزی  نظیـر  مـواردی  در  حفاظـت 
منابـع طبیعـی و نیز گـزارش سـودجویی مخربین طبیعت 

و زمین خـواران باشـد.
همچنیـن می توانیـد در صورت مشـاهده هرگونه مسـاله 
و مشـکلی کـه منجـر بـه تخریـب منابـع طبیعـی منطقـه 
زندگی تـان می شـود، مسـووالن محلـی اعـم از مدیـران و 
کارشناسـان منابـع طبیعـی و شـوراهای اسـالمی را مطلـع 

کنیـد و پیگیر آن باشـید.

منابع طبیعی کشورمان چگونه تخریب می شود؟
یادداشت

جامعه

پیـش از ایـن در پـروژه هـای مختلفـی 
سـازمان های مـردم نهـاد کرمانـی  و مـردم 
نشـان  کرمانـی  دوسـت  طبیعـت  و  فعـال 
بـرای  آن  منابـع  و  طبیعـت  کـه  داده انـد 
مـردم فهیـم کرمـان بسـیار مهـم هسـتند 
و هرزمـان کـه متوجـه بشـوند شـخص یـا 
سـازمانی تصمیماتـی اخـذ نمـوده کـه ممکن اسـت پس آیند 
آن تصمیمـات وارد شـدن صدمـات و ضـرر و زیانی به طبیعت 
کرمـان و شهرسـتان های آن باشـد این مردم فهیم و همیشـه 
در صحنـه تمـام تـالش خـود را می کننـد کـه خـدای ناکرده 
صدمـه ای بـه طبیعـت زیبـا و بی همتـای اسـتان وارد نشـود و 
در حفـظ طبیعـت کرمـان از کوه هـا گرفتـه تـا مراتـع و حتی 
جویبارهـا عمـل کـرد ایـن مـردم تبدیـل بـه نمونـه و الگویی 
در سراسـر کشـور شـده تـا جائـی کـه چنـدی پیـش در پـی 
اعتراضـات مردمـی بـه تخریب مراتعی در شـمال کشـور یکی 
از اولتیماتوم هـای مهـم فعالیـن ایـن بـوده کـه مـا نیـز همان 
رویکـردی را در پیـش می گیریـم کـه کرمانی هـا انجـام دادند 
و اینجـا را کوه شـاه می کنیـم. چنـد روزی اسـت کـه در فضای 
مجـازی و بیـن فعالیـن محیـط زیسـت کرمـان متنی دسـت 
بـه دسـت می گـردد، در ایـن متـن عنـوان شـده کـه گروهی 
قصـد احـداث هتلی هشـت طبقـه را بر فـراز کوه های مسـجد 
صاحب الزمـان دارنـد و نگارنـده ی آن نقدهـای تنـد و تیزی به 
خریـداری بخشـی از این کوهسـتان توسـط بخـش خصوصی 
دارد و از زوایـای مختلفـی مثـل حقـوق شـهروندان نسـبت به 
وطـن خـود و محیـط زیسـت آن گرفتـه تـا معنوی بـودن آن 
بخـش از کوه هـای کرمـان و عالقـه ی دینـی مـردم بـه ایـن 
کوهسـتان پرداخته اسـت و در آخـر هـم خطـاب بـه اسـتاندار 
کرمـان مطـرح نموده انـد کـه احـداث هتـل بـر فـراز کوه های 
مسـجد صاحب الزمان نه افتخار اسـت و نه توسـعه بلکه حفظ 

ایـن کـوه مایـه ی فخر می باشـد.
پـس از مطالعـه ی ایـن نامـه ی سرگشـاده کـه در فضـای 
مجازی منتشـر شـده بود کنج کاو شـدیم و جسـت وجو کردیم 
تا دسـت یافتیم به عکسـهایی از صبح روز جمعه سـاعت ۷ که 
عده ای از دوسـتداران محیط زیسـت و فعاالن ورزش و فرهنگ 
بـرای ابـراز مخالفـت و اعتراض بـه تخریب بخشـی از کوه های 
مسـجد صاحب الزمـان )عـج( در محل احـداث این هتل تجمع 
کرده بودنـد و گویـا برنامه داشـتند جلـوی شـورای شـهر هـم 

تجمعـی را سـازمان دهی کننـد تـا مراتـب اعتـراض خـود را از 
ایـن تصمیم شـورای شـهر بـه نماینـدگان مردم نشـان بدهند 
و خواسـتار بازنگـری در اتخـاذ این گونـه تصمیمات بشـوند که 
اوضـاع جـوی و نزدیکـی انتخابـات و احتمـال سـو اسـتفاده ی 
دشـمنان نظـام مقـدس از ایـن حرکـت کامال مدنی دسـت به 
دسـت هـم دادند تا تجمـع اعتراضی در برابر شـورای شـهر به 
موعـدی دیگـر موکول شـود. امـا پـس از جسـت وجوی کافی 
توانسـتیم با حمیـد هرندی فعال محیط زیسـت و کارشـناس 
منابـع طبیعـی و مسـول روابط عمومی سـابق سـازمان منابع 
طبیعـی کرمـان که بازنشسـته ی همین سـازمان هم هسـت. 
مصاحبـه ای اختصاصـی داشـته باشـیم که شـرح آن مصاحبه 

پیـش کـش نظرتان می شـود:
امکان دارد ماجرا را شرح بدهید؟

یـک موسسـه ی مالـی و اعتبـاری بـه عنـوان مجـری طرح 
و بـا موافقـت شـورای شـهر کـه مصوبـه ای را بـرای اختصاص 
۸هکتـار به این موسسـه تصویـب نموده اند، کـه 3 هکتار برای 
هتل سـازی و 5 هکتـار هـم بـرای فضـای سـبز در منطقـه ی 

مسـجد صاحب الزمـان در اختیـار ایـن موسسـه قـرار بدهنـد 
و ایشـان هـم بـه سـاخت و سـاز در ایـن منطقـه  ی تاریخـی و 
تفریحـی مهـم کرمـان  مشـغول بشـوند و ماهم بـه هیچ وجه 
سـوالی نسـبت بـه  چگونگـی ایـن خریـد و فـروش و قیمت و 
دیگـر مسـائل مالـی پـروژه نداریـم و فقـط و فقـط بـه عنـوان 
فعالیـن محیـط زیسـت بـا اثـرات مخربـی کـه پدید مـی آورد 
مخالفیـم و معتقدیـم چشـم اندازی کـه به همه ی مـردم تعلق 
دارد چـرا بایـد بـه یک بخـش خصوصی واگـذار بشـود؟ و کال 
سـاختن هتل بـر روی کوهی که سـاختار آهکـی دارد خودش 
مبحـث بسـیار پیچیـده ای اسـت کـه چگونـه اصال ایـن پروژه 
اجـرا خواهـد شـد؟ و بـا توجه بـه بناهـای تاریخی مثـل قلعه 
دختـر کـه در نزدیکـی ایـن ۸ هکتـار قـرار دارد بـه نظـر مـن 
اصال عقل سـلیم حکم نمی کند که هتلی آنجا سـاخته بشـود.
شـما به جز این تجمـع در کوه هـای صاحب الزمان )عج( 

کار دیگـری هم در رابطه با این ماجـرا انجام دادید؟
بلـه مـا هـم بـا عـده ای از دوسـتداران محیط زیسـت آنجا 
جمع شـدیم و در عین حال نامه ای به شـواری شـهر و سـپس 

نامـه ی دیگری به فرمانـداری دادیم و از این دو نهاد خواسـتیم 
کـه جلـوی ایـن کار گرفته شـود. حـاال بماند که جـاده ای هم 
کـه بـرای این هتل تـا نوک کوه باید راه سـازی بشـود و همین 
امـر، صدمـات جبـران ناپذیـری بـه طبیعـت آن منطقـه وارد 
می کنـد و از این هـا گذشـته این کـوه منطقه ای اسـت معنوی 
کـه مـردم نگاهـی فراتـر از یـک کـوه بـه آن دارند و مـن بعید 
می دانـم مـردم راضـی بشـوند که چنیـن کوهی صدمـه ببیند 
بخاطـر سـاختن یـک هتـل و ضـرب المثل بـر عکس شـود و 
خـدای نکـرده از کوه کاه بسـازند. کوه متعلق بـه همه ی مردم 
اسـت و چطـور می شـود کـه آن را بـه بخـش اندکـی از مـردم 
بسـپارند و از نظـر قوانیـن هـم که در کرمـان بیشـتر از پانزده 
طبقـه اجازه ی سـاخت و سـاز نمی دهند حاال چطور شـده که 
بـاالی کوه بـا آن ارتفاع اجازه ی احداث هتلـی ۸طبقه داده اند؟

غیـر از فضای مجازی اعتراض به این سـاخت و سـاز را 
با رسـانه های دیگـر هم درمیان گذاشـته اید؟

بلـه بـا روزنامـه ی اعتمـاد مصاحبـه کـرده ام و مطلـب هـم 
برای شـان فرسـتاده ام و بـا صـدا و سـیما هم مصاحبه کـردم و 
تـالش کردیـم تـا جائـی که می توانیـم مـردم کرمـان را از این 
موقعیـت آگاه کنیم که زمـان زیادی نداریـم و بعد از مصوبه ی 
شـورا فرمانـداری می توانـد آن مصوبـه را بـه شـکل قانـون در 
بیـاورد و مـا همیـن امـروز را فرصـت داریم که جلـوی این کار 
را بگیریـم و یـا واگذار کنیم به مشـاورعالی محیط زیسـت و یا 
مسـکن و شهرسـازی و حتی شـهرداری به هرحال کارشـناس 
بـی طرفـی را پای پـروژه بیاورند و حداقل 2مـاه فرصت بدهند 
و مطالعـات کافـی را انجـام بدهنـد کـه آیـا واقعا بایـد این کوه 
بـا ایـن وضعیـت و بـا نازل تریـن قیمـت بـه بخـش خصوصی 
واگـذار شـود و پـس از آن تبدیـل بشـود بـه ملـک خصوصـی 
عـده ای کـه مردم برای وارد شـدن به آن مجبـور به اخذ مجوز 
از نگهبانـی آنجـا و یـا مسـائل اینچنینی باشـند؟ و دیگر مردم 
عـادی نتوانند دسترسـی به کوهی که تا پیـش از این تفرج گاه 

و مکان تفریحی شـان بوده داشـته باشـند.
آیـا سـازمان مردم نهـادی هـم پیگیر ایـن اعتراض ها 

بوده انـد؟
بلـه سـازمان مـردم نهـاد )حامیـان محیط هـای طبیعـی( 
کرمان  سـازمان مردم نهادی اسـت که ماهـم از فعالین همین 

مجموعه هسـتیم
با تشکر از شما

راهکارهای 8 گانه
 برای حفظ منابع طبیعی 

خبرهـای سـیل، خشکسـالی، رانـش زمیـن، طوفـان و بـه 
دنبـال آن گـرد و غبـار، ریزگردهـا و زلزلـه هـر سـال بیـش از 
سـال پیـش به گـوش میرسـد و انسـانهای زیـادی قربانی این 
رویدادها می شـوند. اما براسـتی آدمیان بیشتر از اینکه قربانی 
ایـن وقایـع باشـند قربانی نداشـتن برنامه ریزی و دوراندیشـی 

خود هسـتند.
منابـع طبیعـی تجدیـد شـونده )جنگلهـا و مراتـع( ثـروت 
ملـی کشـور محسـوب مـی شـوند کـه فقط بـه نسـل حاضر 
تعلق نداشـته، بلکه میراثی اسـت که باید بـرای آیندگان باقی 
بمانـد. منابع طبیعـی، نقش زیربنایی برای اقتصاد کشـور دارد 
و زمینـه سـاز حرکـت در جهـت دسـتیابی به اهداف توسـعه 
پایـدار اسـت.  اگر بخواهیـم در آینـده جامعه پایداری داشـته 
باشـیم، بایسـتی در جهت احیا و توسـعه این منابع ارزشـمند 
بیـش از پیش بکوشـیم. نابودی جنـگل ها و مراتـع، تصویری 
تاریـک توأم با فقر، گرسـنگی و آلودگی های زیسـت محیطی 

را از آینـده ترسـیم میکند.
جنـگل هـا و مراتـع در کاهـش آلودگـی هوا، جلوگیـری از 
فرسـایش خـاک، بروز سـیالب های مخـرب، ایجـاد محیطی 
دلپذیـر بـرای تفریح و آسـایش و همچنین تغذیه سـفره های 
آب زیرزمینـی نقش بسـیار زیـادی دارد و ضـرورت وجود این 
منابـع را بـرای ادامـه حیـات در هـر نقطـه از این کـره خاکی 

مشـخص می کند.
عـالوه بـر آن موضوعـی کـه در سـالهای اخیـر همیشـه 
بـر نگرانـی هـا افـزوده اسـت رونـد رو بـه رشـد و سـرعت در 
انهـدام اکوسیسـتم هاسـت، دخـل و تصـرف در عرصه جنگل 
هـا، مراتـع و پوشـش گیاهی در گذشـته، سـال هـا بلکه قرنها 
بـه طـول مـی انجامید امـا در حـال حاضر بـا افزایش و رشـد 
جمعیـت و پیشـرفت صنعت و تکنولـوژی و البته تـا حدودی 
نیز بیتفاوتی انسـان در قرن حاضر، تباه شـدن محیط زیسـت 
و نابـودی منابـع طبیعـی در زمانی کمتر و با سـرعتی بیشـتر 
صـورت می گیـرد. چند میلیون هکتـار از جنگل هـا بویژه در 
شـمال کشـور از بیـن رفتـه اسـت، رشـد جمعیـت و افزایش 
سـکونتگاههای رسـمی و غیررسـمی در شـهرها و حاشـیه 
شـهرها، اسـتفاده نامناسـب و غیراصولـی از زمینهـا و مراتـع 
بـدون توجه به شـرایط اجتماعی و فرهنگی، نابودی روسـتاها 
و مهاجرت روسـتاییان به شـهرها، توزیع نامتعادل جمعیت در 
مناطـق حاصلخیـز، اسـتفاده از تکنولوژی غیرضـروری، برنامه 
ریـزی هـای کوتـاه مـدت، توجه نکردن نسـل جدید بـه فواید 
منابـع طبیعی و زیسـت محیطی زمینه سـاز ایـن دگرگونی و 
معـدوم شـدن بخش عمـده منابع طبیعی، درختـان و گیاهان 

شـده است.
برهمیـن اسـاس بـه منظـور کنتـرل و نظـارت مسـتمر بر 
منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت تدویـن برنامه هـای جامع و 
نتیجـه بخـش در ایـن حوزه امـری الزامی و ضروری اسـت که 

بایـد در دسـتور کار مسـئوالن محیط زیسـت قـرار گیرد.
علت چیست؟! 

تخریـب منابـع طبیعـی و پوشـش گیاهـی، جنـگل زدایی 
و از بیـن بـردن مراتـع  بـه انگیزههـای مختلف مانند توسـعه 
صنعتـی، تأمیـن سـوخت و علوفـه، سـودجویی و سـودای 
مالکیـت سـبب شـده تا خاکی بـدون حفاظ و فشـرده و از هم 
پاشـیده در برابر باد و باران تاب نیاورد. از سـوی دیگر پوشـش 
گیاهـی به عنوان سـپر و حفاظی خاک دانههـا و ذرات خاک را 
در برابـر بـاد حفـظ کـرده و مانع از حمل آنها توسـط بـاد و به 

دنبـال آن طوفـان شـن و پدیده ریزگردها میشـود.
البتـه در مرحلـه اول و شـروع هر ایده و برنامـه ای، نیازمند 
فرهنگسـازی هسـتیم و حفظ منابع طبیعی و زیست محیطی 
نیازمند اقدامات پیشـگیرانه و مسـتمر اسـت.  باید همه سعی 
کنیـم کـه فرهنـگ حفاظـت و نگهـداری از منابـع طبیعی و 
بهرهگیـری اصولـی از محیط زیسـت فراگیر شـود و این مهم 
در مرحلـه اول بر عهده مسـئوالن ذیربط، فعـاالن این عرصه و 

سـپس رسـانه های نوشـتاری و بویژه دیداری اسـت.
آگاه کـردن مردم از خسـارت هایـی که به علت کم توجهی 
در ایـن عرصـه بـه کشـور و مـردم مـا وارد میشـود،  ضـروری 
اسـت، چـرا کـه تخریـب محیـط زیسـت و طبیعت عـالوه بر 
ضـرر و زیـان برای نسـل حاضر باعـث کاهـش ذخایر طبیعی 
بـرای نسـلهای آینـده می شـود و آنها  مـا را مؤاخـذه خواهند 

کرد.
بـرای توسـعه بخـش منابـع  اجرایـی کـه  سیاسـت های 

طبیعـی در اولویـت قـرار دارنـد، عبارتنـد از:
۱- جلوگیـری از تبدیـل اراضی به سـایر کاربـری هایی که در 
نهایت موجب تخریب طبیعت می شـود و در راسـتای توسـعه 

نیست. پایدار 
بـرداران  بهـره  بـرای  بانکـی  مالـی،  تسـهیل  و  اعمـال   -2

جنگلـی. و  مرتعـی  عرصه هـای 
3- تقویـت و اهمیـت بیشـتر بـه بیمـه محصـوالت جنگلی و 
مرتعـی. 4- ارتقای میزان آگاهی مرتع داران و جنگل نشـینان 

بـا ارائـه آموزش های علمـی و عملی.
5- سـاماندهی دامـداران سـاکن در عرصه هـای جنگلـی و 

مرتعـی در جهـت کاهـش اتـکای دام بـه مرتـع و جنـگل.
6- شناسـایی پتانسـیل جنـگل نشـینان و مـدون سـاختن 
دانـش بومـی آنـان و تلفیـق بـا شـیوه های نویـن علمـی و 
لحـاظ کـردن آنهـا در تدوین طرح هـا و برنامه هـای اجرایی به 
منظور مشـارکت  بیشـتر اهالی در راستای رسـیدن به اهداف 

موردنظر.
۷- جایگزینـی سـوخت فسـیلی بـه جـای چـوب، بـه عنـوان 
تأمیـن کننده سـوخت روسـتاییان بویـژه در مناطـق جنگلی.
۸- کاهـش کشـت دیـم در جنگل ها و مراتع و توسـعه جنگل 

کاری مصنوعـی و احیـا و غنی سـازی جنگل های طبیعی.

حمید هرندی فعال محیط زیست و کارشناس منابع طبیعی:

کوه های صاحب الزمان متعلق به همه ی مردم است

خبر

افقی
۱-میـوه ای در خدمـت ترشـی و مربـا - بـه پرسـش 

دادن مافـوق خـود جـواب 
2-شـهری در اسـتان کرمان -  گویش و شـیوه گفتار - 

نوعی ماهـی کوچک
3-بلندترین قله دنیا - ویران - خوش قد و قامت

قلعـه   - تبریـز  سـنتی  شـیرینی   - گرسـنگی  4-ضـد 
مـی نظا

5-کمربنـد طبـی - جمـع نـادر - نسـبت زن و شـوهر 
هم بـه 

6-طایفـه - عضـو تنفـس - بـی خبـر از پیـاده -  عـدد 
سی هند

۷-اشاره به دور - نام پیامبری - سال گذشته
۸-آشکار - نظر - پیشکش ها

9-صدا، نغمه - استخوان پاشنه پا - ورزش ذهنی
۱0-پروفسـور حیوانـات - مقیـم، بـی حرکـت - سـاز 

کلیسـا - بـا واج آیـد
۱۱-محکـم و قاطـع - الشـه جانـور - شـامل همـه مـی 

د شو
۱2-فلز گرانبها - علم نجوم - مرطوب

۱3-حاال - رنگی برای فرش - روشنایی ها
۱4-دارای آهنگ یکسان - ساز قدیمی - پروردگار

۱5-به دام افتادن - پارچه نخی شبیه به اطلس
عمودی

۱-از آثـار دیدنـی اسـتان همدان کـه بر فراز تپـه ای در 
شـمال غربی شـهر همدان واقع شـده اسـت
2-کشتی جنگی - هنگام ظهر - از مرکبات

3-بازار سهام - شتر بی کوهان - مثل و همتا
4-شـهری در اسـتان کرمانشـاه - بـرج کـج فرانسـه - 

دشـنام دادن - طبـل

5-قتل سیاسی - عالمت، ایما - مرادف آشغال
6-گشودن معما - ناامید - کامل کردن

۷-صفت سرو - شهر تاریخی استان ایالم - فالنی
۸-وادار سـاختن کسـی بـه انجـام کاری - مـوی گـردن 

شـیر - خودخـواه و خودپسـند
9-فصل اول سال -  گردهمایی علمی - خاطر

۱0-بـه طـور ناگهانـی - عضـوی بیـن سـر وتـن - مرکز 
ای ریشه 

۱۱-جنبش - نام دخترانه - حرف سوم یونانی
۱2-خونبها - راز - ماه سرد - گیاه رنگرزی

۱3-تنـه بریـده درخـت - شـهری در اسـتان کرمانشـاه 
- خـواب خـوش

۱4-پزشک - درجه و منزلت - نیتروژن
۱5-مثلی با مفهوم موجب زیان شخصی شدن
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آگهی مفقودی 
پروانـه سـاختمانی بـه شـماره 93/6535 
مهـرداد  بنـام   93/۸/25 صـدور  تاریـخ  و 
قرائـی مربوط بـه آدرس کرمان- روسـتای 
کـوه باداموئیـه- روسـتای هنـوج- مفقـود 
شـماره  بـا  یافتـن  صـورت  در  گردیـده 
09۱405355۷۱ تمـاس حاصـل فرمایید. 
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عکس: یاسر خدیشي

مسئولیت آدم ها را زیباتر می سازد

بیا به گلدان هایمان فکر کنیم

و نگذاریم زمستان از خانه ی ما آغاز 

شود ...

اردشیر رستمی

عکس نوشت

نمايشگاه

نمایشگاه آثار برگزیده دومین ساالنه عکس صبا
افتتاحیه: چهارشـنبه 2 دی ماه 94 مکان: نگارخانه دانشـکده هنر 
و معمـاری صبـا مراسـم اختتامیـه و نقـد آثـار: یکشـنبه 6 دی مـاه 

سـاعت ۱۱، آتلیـه ۱05 دانشـکده صبا

روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر عامل: نکیسا خدیشی         سردبیر: بردیا امیرتیموری
طراحی: علی اکبرزاده

کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه اول واحد یک
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده ولزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

تحریریه )انتقاد و پیشنهاد(: 32436035
اموربازرگانی و حسابداری:32435911  و 32435908

دورنگار: 32435827
همکاران تحریریه: شهرام پارسا مطلق، یاسر سیستانی نژاد،

رضا عبادی زاده، عرفان زارعی، محسن رجب پور، جاوید مومنی، 
عباس صفا، عطیه بهره بر، آرین اسدی و سپیده ایران منش

با ارسال عدد 1 به شماره 50002203034 رایگان عضو باشگاه خبری 
پیام ما شوید و پیام های خود را به همین شماره ارسال نمایید.

خبرهای خود را به
news@payamema.ir 

ارسال نماييد

پیش چاپ و چاپ: کرمان ترسیم )هزار یکشب جنوبی-32477343(

ويژه

کرمان کنسرت
فـروش  مرجـع  تنهـا  و  اولیـن  کنسـرت  کرمـان  سـایت  وب 
الکترونیکـی بلیـط با امـکان انتخای صندلی در اسـتان کرمان اسـت. 
کرمـان کنسـرت آمادگـی خود را برای همـکاری با برگـزار کنند گان 

کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و هنـری اعـالم مـی دارد.
کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجع فـروش بلیـط نیسـت بلکه می 
توانیـد فـروش بلیـط را در چنـد نقطـه بـه صـورت آنالیـن مدیریـت 

. کنید
www.kermanconcert.com
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نامه مردم

نامه مردم کرمان برای 
جلوگیری از قطع درختان

جناب آقای رزم حسینی استاندار محترم استان کرمان
نزد من شکسـتن شـاخه درختان مانند شکسـتن بال فرشـتگان 

 . است 
حضرت محمد رسول اهلل )ص(
در روزهـای اخیـر بـرای اجـرای پـروژه های شـهر، شـاهد قطع 
درختـان شـهر کویـری کرمـان هسـتیم ،بـا اعـالم قدردانـی خود 
از اجـرای پـروژه هـای جدیـد در شـهر کرمـان و تغییـرات مثبـت 
حاصـل از آن، نگرانـی خـود را از قطـع درختـان کـه بخشـی از 
هویـت فرهنگـی شـهرمان هسـتند، اعالم مـی داریم، ضمـن اینکه 
در شـهر کویـری مثـل کرمان که با کمبود آب مواجه اسـت، رشـد 
درختـان و بـه ثمـر رسـیدن آنان بسـیار حائز اهمیت می باشـد، از 
شـما درخواسـت داریـم در گام اول در اجـرای پروژه های شـهری، 
هـدف حفظ محیط زیسـت و درختان شـهری باشـد و در گام دوم 
در صـورت عـدم امکان بـا اسـتفاده از تجارب متخصصـان و تجربه 
انتقـال درختـان در شـهرهای دیگـر، درختـان شـهر کرمـان را به 
نقطـه دیگـری از شـهر منتقـل نمایید؛ تا محیط زیسـت شـهرمان 

حفـظ گردد
با سپاس فراوان،

جمعی از اهالی شهر کرمان
بـرای امضـا کـردن ایـن نامه و پیوسـتن بـه مردمی که  نسـبت 
و  نگـران طبیعـت  و  احسـاس مسـولیت می کننـد  آینـدگان  بـه 
محیـط زیسـت خویش هسـتند می توانیـد از آدرس زیر به سـایت 
پیـام مـا مراجعه نمـوده و با صـرف زمانی کمتر از یک دقیقه شـما 

هم یکـی از امضـا کنندگان باشـید
در ضمـن کیـوآر کـد هـم بـرای همیـن آدرس طراحی شـده و 
کافی اسـت بـا دوربیـن گوشـی تان کـد را اسـکن کنیـد یـا از آن 

عکـس بگیریـد .
http://payamema.ir/derakht

دل نوشته های غريبی

اولین تیم امداد و نجات
زلزله زدگان  چگونه به بم رسید!؟ 

بـا اعـالم وقـوع زلزله غمنـاک بـم و بزرگتریـن فاجعـه وحادثه 
طبیعـی اسـتان کرمـان کـه بـه نابـودی ظاهـری شـهر سـرافراز  
و ارگ تاریخـی بـم واز دسـت رفتـن دههـا هـزار عزیـز غیـور و 

انجامیـد. و دالور  زحمتکـش 
کار امـداد رسـانی از زمیـن  و هـوا اغـاز ودر حالیکـه حادثـه و 
ابعـادش بـاور نکردنـی بـود همـه ایرانیـان در سراسـر جهـان بپـا 
خاسـتند تـا مـردم شـهری را بـه قدمـت تاریـخ از زیـر اوار نجـات 

دهنـد و در سـخت تریـن شـرایط کمکشـان کننـد.
هنـوز سـاعاتی از فاجعـه نگذشـته بود کـه تیم پزشـکی خیریه 
ای کـه بـه نـام مقدس حضرت زهرا )س( تاسـیس شـد بـا هدایت 
دکتـر علـی اسـکندری زاده و دکتـر بهرام پورسـیدی وتیـم امداد 
ونجـات بـا فرماندهی پهلـوان کرمان علیرضا احمـدی و در حالیکه 
دو فرونـد هلـی کوپتـر اورژانـس هوایـي مشـیز کـه بـه همـت  
وهمـکاری سـرداردالور ارتـش اسـالم و فرمانـده وقـت هوانیـروز 
کرمـان امیـر اسـماعیل تنهـا در اقدامـی نـو و بدیـع بـرای ارائـه 
خدمـت بـه مصدومیـن حـوادث جـاده ای تاسـیس شـده بـود به 

رسـیدند. بم 
و ایـن در حالـی بـود کـه هنـوز خیلـی هـا در حـال گرفتـن 
گـزارش ابعـاد فاجعـه از مراکـز و مدیرانـی بودنـد که دیگـر وجود 

خارجـی نداشـتند و زیـر خروارهـا اوار بودنـد!!
کار علیرضـا احمـدی وکاراتـه کاهـای دالور اسـتان کرمـان و 
روحانـی ،افضلی ،سـلطانی ودکتر موسـوی و بهجتـی در ان حادثه 
غمنـاک کـه سـاعاتی بعـد بـا بسـیج همـه امکانـات کشـور و دنیا 
تکمیـل شـد در تاریـخ کرمـان ثبـت و جزئیـات ان روایـت خواهد 

شد
درود بـر همـه ایرانیـان کـه در ان حادثـه غـم انگیـز بـار دیگـر 
همدلـی وهمـت واالی خـود را بـه نمایـش گذاشـتند واز امتحانی 

الهـی دیگـر سـرافراز بیـرون آمدند.
خـدا رحمـت کنـد مرحـوم علـی پنجعلـی زاده فرماندار اسـبق 
کرمـان وفرزنـد رشـید و پـر افتخـار بـم و مرحـوم ایرج بسـطامی 
هنرمنـد وخواننـده دلسـوخته بمـی وهمـه سـرداران سـپیده و 
مـادران خورشـید و شـیر مـردان و شـیر زنانـی کـه بـم در طـول 

تاریـخ بـه انـان افتخـار کرده اسـت.
بم ، همیشه سبز خواهد بود چونان نخل های سرفرازش

اوج بم را در  تاسوعاوعاشورا نظاره کنید .... 
یا ماه بنی هاشم یا سید الشهدا

24 مهر سال یاس ۱394

  دکتر مظفر اسکندري زاده


