
مصاحبه ی اختصاصی پیام ما با کارشناس روابط عمومی 
اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان

تمام خدمات از تولد تا فوت 
پناهجو ی مجاز با ماست

ساعتی با یک 
قالگر کرمانی؛

خیابان 
پاکسازی نمادین یکی مسی

از مسیرهای گردشگری 
کرمان توسط مسئولین
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بیکاری 39 نفر از کارکنان 
کارخانه واگن سازی زرند

قطار
تعدیل نیرو به
واگن سازی 
زرند رسید

 در بین تعدیل شدگان، کارکنانی با 
سابقه باالی 10 سال هم حضور دارند
 رییس کارخانه واگن سازی زرند:

طلب 70 میلیاردی ما از شرکت های 
داخلی علت تعدیل نیرو است

 نماینده زرند در مجلس:
بیکاری این کارگران حاصل مدیریت 
اقتصادی گذشته و تحریم هاست
 فرماندار زرند:

برای بازگشت به کار این 39 نفر در 
حال پیگیری هستیم
   صفحه  2

خانواده محترم میری
درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت 
عرض نموده و برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای 

شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.
حسن صادقی
امیر سرحدی، حمید سرحدی

جناب آقای ارسالن میری
درگذشت پدر گرامی تان را به شما و خانواده محترم 

تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سالمتی برای شما و 
بازماندگان آن عزیز از دست رفته داریم.

وحید، سعید و حمید گرگندی، سامان بحرینی

9 تا 824 تا 24

سکه جدید
سکه قدیم
سکه نيم

10,300,000
10,290,000
5,420,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,890,000
1,930,000
1,052,940

دالر
یورو

درهم

34,736
39,412
9,466

LX رانا
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
 ما

يام
ر/پ

 پو
جب

ن ر
حس

س: م
عک

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

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

تلفن تماس: 09355250005 و 09194251972

ملک با موقعیت اداری جهت اجاره نیازمندیم

نگاه پیام ما به کارناوال شادی ُاتیسم 

کودکانی از جنس بلور
پرونده ویژه روز جهانی اتیسم را در صفحه 5 بخوانید

محمود محمودی نیا مدیر کل ورزش و جوانان 
استان کرمان در گفت و گو  با پیام ما

مدیران ورزشی  
ناموفق را  برکنار 

می کنم

وزیر خارجه امریکا:

ایران تا به امروز به تعهدات خود طبق برجام پایبند بوده است
برنامـه  بـا  مصاحبـه  در  آمریـکا  خارجـه  وزیـر 
»مورنینگ جو« شـبکه ام اس ان بی سـی ضمن 
دفـاع از برجـام تصریـح کـرد کـه ایـران تـا بـه 
امـروز بـه تعهداتـش طبـق برجـام پایبنـد بـوده 
و بایـد دربـاره نقـش خـود در منطقـه و جهـان 
گـزارش  بـه  کنـد.  اتخـاذ  روشـنی  تصمیمـات 
فـارس، »جـان کـری« وزیـر خارجـه آمریـکا در 
گفت وگـو بـا برنامـه »Morning Joe« شـبکه 
»ام اس ان بـی سـی« تصریـح کـرد کـه ایـران 
سـالح هسـته ای نخواهـد داشـت. جـان کـری 
ضمـن دفـاع از برجـام تصریـح کـرد کـه توافـق 
از تبدیـل تهـران بـه یـک  ایـران  بـا  هسـته ای 
قـدرت هسـته ای جلوگیـری کـرد و ادامـه داد: 
»ایـران دیگـر خطرنـاک نیسـت زیرا یک سـالح 
هسـته ای نخواهـد داشـت. این کشـور بر حسـب 
ایـن  نیسـت.  همیشـه  خطرناکـی  بـه  تعریـف 

مسـئله بـرای کوتـاه مـدت نیسـت. 
مـن ایمـان و اطمینان دارم که مـا دقیقاً به آنچه 
کـه آنهـا در بـازه زمانـی انجـام می دهنـد، پـی 
می بریـم«. وزیـر خارجـه آمریـکا دربـاره کاهش 
»ایـران  گفـت:  ایـران  هسـته ای  تحریم هـای 
شایسـته بـه دسـت آوردن مزیت هـای توافقـی 
اسـت کـه حاصـل آمـده اسـت . ایـران شایسـته 
آن چیزهایـی اسـت کـه )در نتیجـه توافـق( بـه 
دسـت آورد زیـرا تـا بـه امـروز بـه تعهـدات خود 
طبـق توافق هسـته ای پایبند بوده اسـت«. کری 

بـا اینحـال ادامـه داد: »من نمی توانـم پیش بینی 
کنـم کـه رفتـار آنهـا )در آینـده( چگونـه خواهد 
شـد. ایران می بایسـت تصمیمات روشـنی درباره 
نقشـی کـه قرار اسـت در منطقه و جهان داشـته 

باشـد، اتخـاذ کند«.
 وی در ارتبـاط بـا اختالفاتـی کـه در آمریـکا در 
زمینـه برجـام وجـود دارد گفـت: »فکـر می کنم 
میانه روهـا  بیـن  تنش هایـی«  کـه شـما شـاهد 
ایـران  آینـده  مسـیر  خصـوص  در  تندروهـا  و 
وجـود دارد. وزیـر خارجـه آمریـکا بـه شـرایط 
برخـی  انتقـادات  و  ایـران  هسـته ای  توافـق 
اشـاره  کنگـره  در  برجـام  از  جمهوری خواهـان 

کـرد و گفـت: »اگـر آنها تقلـب کنند، مـا متوجه 
خواهیـم شـد«.

جـان کـری در بخشـی از مصاحبه خود با شـبکه 
انتخابـات  رقابت هـای  بـه  سـی  بـی  ان  اس  ام 
و  کـرد  اشـاره  آمریـکا  ریاسـت جمهوری 2016 
رقابت هـای  در  کنونـی«  »دیوانگی هـای  گفـت 
جمهوری خواهـان  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
از  خـارج  در  مـا  کشـور  شـرمندگی  »موجـب 
آمریـکا می شـود«. وی در خصـوص مبـارزه بـا 
داعـش گفـت: »مـا قطعنـاً در جنـگ بـا داعـش 
هسـتیم و پیشـرفت های واقعـی در ایـن زمینـه 

بـه دسـت آوردیـم«.
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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/payamema

خبر

400  نفر از مددجویان زندان 
جیرفت به مرخصی نوروزی رفتند

براسـاس بخشـنامه اخیر قوه قضاییه و با هماهنگی 
مراجع قضایی شهرسـتانهای جنوبـی کرمان 400 نفر 
از مددجویـان واجـد الشـرایط بـه مرخصـی نـوروزی 
اعـزام شـدند کـه ایـن امـر خوشـحالی و شـادمانی را 
بـرای مددجویـان و خانـواده ی آنان به ارمغان داشـت. 
رییـس اداره زنـدان جیرفـت گفـت هـدف نهایـی از 
مجـازات در نظـام جمهـوری اسـالمی فقـط تنبیـه 
مجـازات فـرد نیسـت بلکه ندامـت از کـردار ،اصالح و 
تربیـت و بازگشـت شـرافتمندانه آنـان بـه جامعه می 
باشـد. حسـین برشـان در همین راسـتا گفـت: برنامه 
هـا و تمهیدات فرهنگی زیـادی در زندان در حال اجرا 
می باشـد کـه بـرای مددجویـان در نظر گرفته شـده 
اسـت تا مددجویان ضمن ندامت از گذشـته در مسیر 
صحیـح زندگـی قـرار گیرنـد. وی خاطـر نشـان کرد: 
در نظـام مقـدس جمهوری اسـالمی قضات عـالوه بر 
اجـرای قانـون و اعمـال مجـازات بـه مسـایل اخالقی 
،اسـالمی و انسـانی نیز توجه مضاعف داشـته و به فکر 
خانـواده زندانیـان بـوده و در حفـظ پیوندهای عاطفی 
و اجتماعـی اهتمـام الزم را بعمـل مـی آورند. برشـان 
اظهـار داشـت: اعزام مددجویان بـه مرخصی می تواند 
باعـث کاهش آسـیب هـای اجتماعی شـود  و خانواده 
مددجویـان کمتـر در نعرض خطر قـرار گیرند. رییس 
زنـدان جیرفـت تصریـح کـرد: مددجویـان با شـرکت 
در برنامـه هـای فرهنگـی در مسـیر درسـت اصالح و 
تربیـت قـرار می گیرنـد و می تواننـد از مزایای قانونی 
بهـره منـد شـوند. بـا توجـه بـه بخشـنامه مرخصـی 
رییـس قـوه قضاییـه 400 نفـر از مددجویـان واجـد 
الشـرایط بـا هماهنگـی مراجـع قضایـی حـوزه هـای 
مختلـف بـه مرخصی نـوروزی اعـزام شـدند که مدت 
ایـن مرخصـی 15 روز بـوده و تـا 15 روز قابـل تمدید 

می باشـد.

پیش بیني افزایش 10 درصدي 
تولید گندم در جنوب کرمان

مدیـر زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزي جنـوب 
اسـتان کرمان از آغاز برداشـت گنـدم در این منطقه 
خبـر داد و گفـت: بیـش از 10 درصـد افزایش تولید 
محصـول نسـبت بـه سـال گذشـته پیـش بیني مي 
افزایـش  زیرکشـت  در شـرایطي کـه سـطح  شـود 
نداشـته اسـت. بـه گـزارش ایرنـا فرامـرز رسـتگاري 
افـزود: پیـش بینـي مـي شـود بیـش از 120 هـزار 
تـن محصـول گنـدم از 36 هـزار و 500 هکتار مزارع 
جنـوب کرمـان برداشـت و بیـش از 110 هـزار تـن 
محصـول از کشـاورزان خریـداري شـود. وي تصریح 
گنـدم  خریـد  بـراي  الزم  تمهیـدات  همـه  کـرد: 
کشـاورزان اندیشـیده شـده و سـال جـاري خریـد 
گندم 20 درصد از سـال گذشـته بیشـتر خواهد بود. 
وي یکـي از عوامـل افزایش تولید محصـول گندم در 
جنـوب کرمـان را توزیـع بـذر گوهي شـده لیبل دار 
دانسـت و بیـان کـرد: بیـش از 95 درصد بـذر گندم 
توزیع شـده بیـن کشـاورزان بـذر داراي گواهي بوده 
کـه باعـث افزایش تولید محصول شـده اسـت. مدیر 
زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزي جنـوب اسـتان 
کرمـان گفـت: 80 درصد سـطح زیر کشـت محصول 
گنـدم ایـن منطقـه بـا دسـتگاه هـاي خطـي کار و 
مکانیـزه کامـب انجـام شـده اسـت. وي با بیـان این 
کـه یکـي از سیاسـت هـاي وزارت جهـاد کشـاورزي 
اسـتفاده بهینـه از آب اسـت اظهـار کـرد: بیـش از 
یکهـزار و 400 هکتـار از سـطوح زیـر کشـت کنـدم 
در جنـوب کرمـان بـا آبیـاري نوار تیپ کشـت شـده 
که سـه برابر برنامه ابالغي و 15 برابر سـال گذشـته 

رشـد داشـته است.

نورپردازی مکان های 
دیدنی کرمان توسط 
شرکت برق شمال 
بـه گـزارش روابـط عمومـي 
بـرق  نیـروي  توزیـع  شـرکت 
پـس  کرمـان،  اسـتان  شـمال 
کرمـان  اسـتاندار  دسـتور  از 
بـر  مبنـي   93 اسـفندماه  در 
آثـار  و  هـا  مـکان  نورپـردازي 
تاریخـي، شـرکت توزیـع نیروي 

بـرق شـمال اسـتان کرمـان پـس از تامیـن منابـع مالـي، 7 مـکان تاریخـي 
و دیدنـي شـهر کرمـان یعني میـدان ارگ، میـدان گنجعلیخان، بیمارسـتان 
نوریـه ، بادگیـر و سـاعت مدرسـه علمیـه ابراهیمیـه، کوچـه سـردار و کوچه 
سـینما تابان را با اسـتفاده از چراغهاي ال اي دي نورپردازي کرد. مدیرعامل 
شـرکت توزیـع نیروي برق شـمال اسـتان کرمان، هـدف از مشـارکت در این 
کار را رسـالت فرهنگـي شـرکت در حفـظ میـراث گذشـتگان عنـوان کـرد و 
گفـت: آثـار نورپـردازي شـده، میـراث زیبایي از گذشـتگان ما هسـتند که با 
نگهـداري و جلـوه دادن بـه آنـان عـالوه بر حفظ هویـت فرهنگـي و تاریخي 
شـهر و دیـار خـود مي توانیـم در رونق صنعت گردشـگري و جذب مسـافران 
داخلي و خارجي نیز سـهیم باشـیم.  شـهبا خاطر نشـان کرد: نورپردازي آثار 
تاریخـي کاري حرفه ایسـت که بایسـتي عـالوه بر حفظ تمـام زوایاي یک اثر 

تاریخـي، زیبایـي و رنگهـاي طبیعـي اثـر را بیشـتر نمایـان سـاخت.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
اجـرای احکام حقوقی دادگسـتری کرمان در نظـر دارد در پرونده اجرایی کالسـه 1/940130 له 
سـکینه عبـاس زاده علیـه هادی فرخی و نظر علی علی پنـاه یک واحد آپارتمـان واقع در کرمان 
بلـوار شـهید صدوقـی روبـروی مجموعه تجـاری فایتون مجتمـع صالح المهـدی )عج( طبقـه اول واحد 
شـمال شـرقی دارای سـند مالکیت و موقعیت تجاری به مسـاحت 76/49 متر مربع دو خوابه با امتیازات 
آب و برق اشـتراکی تلفن و گاز و اسانسـور بدون پارکینگ و از سـوی کارشـناس رسـمی دادگسـتری به 
میـزان 2/100/000/000 ریـال ارزیابـی شـده اسـت را از طریق مزایده به فروش برسـاند. جلسـه مزایده 
در تاریـخ یکشـنبه 1395/2/5 راس سـاعت 9 صبـح در محـل اجرای احکام حقوقی دادگسـتری کرمان 
بـا حضـور نماینـده محترم دادسـتان برگزار می گـردد. متقاضیان شـرکت در مزایده بایسـتی 10 درصد 
قیمـت پیشـنهادی خود را به حسـاب سـپرده دادگسـتری نـزد بانک ملی واریـز و قبـض آن را به همراه 
پیشـنهاد کتبـی در پاکـت درب بسـته تا سـاعت مقـرر در روز مزایده به این اجرا تسـلیم نمایند. کسـی 
اسـت کـه قیمت باالتری پیشـنهاد داده باشـد و نامبرده بایـد مابقی وجه مزایـده را حداکثر یک ماه پس 
از برگـزاری مزایـده به حسـاب سـپرده دادگسـتری واریز نمایـد. در غیر اینصورت 10 درصد سـپرده وی 
بـه نفـع دولت ضبط خواهد شـد. متقاضیان می توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر یـا بازدید از ملک 
تـا 5 روز قبـل از انجـام مزایده به اجرای احکام شـعبه اول حقوقی دادگسـتری کرمـان مراجعه نمایند. 
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آگهی مزایده غیرمنقول- نوبت اول 
اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در خصوص کالسـه پرونـده 948708 
اجرایـی لهـای خانـم الهـام آرمون علیه آقـای هادی سـلطان زاده در نظـر دارد یـک امتیاز تلفن 
همـراه بـه شـماره 09133406722 کـه بـه نـام و متعلق بـه محکوم علیه بـوده که از ناحیـه محکوم له 
در جهـت مطالبـه مهریـه خود معرفی و توقیف گردیده که طبق نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری 
کرمـان مبلـغ 8/500/000 ریـال ارزیابـی و تقویـم گردیـده اسـت را از طریـق مزایده به فروش برسـاند 
جلسـه مزایـده در مـورخ 1395/2/4 راس سـاعت 10 صبـح در محـل دفتر اجرای احکام شـوراهای حل 
اختـالف دادگسـتری کرمـان و بـا حضور نماینـده دادسـتان برگزار می گـردد عالقمندان بـه خرید می 
تواننـد 10 درصد قیمت مورد نظر خود را به حسـاب سـپرده دادگسـتری نزد بانـک ملی مرکزی کرمان 
واریـز و بـه همـراه پیشـنهاد کتبـی در داخل پاکـت درب بسـته تحویل این اجـرا نمایند. بدیهی اسـت 
کسـی برنده مزایده شـناخته می شـود که باالترین قیمت را پیشـنهاد نماید و در صورت انصراف برنده 

مزایـده 10درصـد واریـزی به نفـع دولت ضبط خواهد شـد. 
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آگهی مزایده اموال منقول- نوبت اول 
اجـرای احـکام شـوراهای حل اختالف دادگسـتری کرمان در نظـر دارد در خصوص پرونده کالسـه 
948708 اجرایـی لهـای خانـم الهـام آرمـون علیـه آقای هـادی سـلطان زاده یک دسـتگاه خودرو 
سـواری ریـو مـدل 1387 بشـماره انتظامـی 514 د 48 ایـران 45 متوقـف در پارکینـگ مطهـری واقـع در 
شـهرک مطهـری چهـار راه نیکـزاد روبـروی بلوار ایثـار بلوار ابوالفضل 5 که طبق نظریه کارشـناس رسـمی 
دادگسـتری کرمـان بـه مبلـغ 175/000/000 ریـال )صـد و هفتـاد و پنـج میلیون ریـال( ارزیابـی و تقویم 
گردیـده اسـت را از طریـق مزایده به فروش برسـاند. جلسـه مزایـده در مـورخ 1395/2/4 راس سـاعت 10 
صبـح در محـل دفتر اجرای احکام شـوراهای حل اختالف دادگسـتری کرمان و با حضور نماینده دادسـتان 
برگـزار مـی گـردد عالقمنـدان بـه خرید مـی توانند 10 درصـد قیمت مورد نظر خود را به حسـاب سـپرده 
دادگسـتری نـزد بانـک ملـی مرکزی کرمـان واریز و فیـش آن را به همراه پیشـنهاد کتبـی در داخل پاکت 
درب بسـته تحویـل ایـن اجـرا نماینـد. بدیهی اسـت کسـی برنـده مزایده شـناخته می شـود کـه باالترین 
قیمـت را تقاضـا نمایـد و در صورت انصراف برنده مزایـده 10درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شـد. 
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آگهی مزایده غیرمنقول- نوبت اول 
اجـرای احکام شـوراهای حل اختالف دادگسـتری کرمـان در نظر دارد به موجب پرونده کالسـه 
ی اجرایـی 948708 لهـای خانـم الهـام آرمـون علیـه آقـای هادی سـلطان زاده به خواسـته ی 
مطالبـه ی مهریـه، 32 سـهم مشـاع از 96 سـهم ششـدانگ یک قطعـه زمین مشـاعی از پالک 
ثبتـی 4 واقـع در بخـش 4 کرمـان بـه آدرس کرمـان- بلوار امام رضا- به سـمت شـمال نرسـیده به پل 
تقاطع کوثر- سـمت چپ اراضی حسـن آباد از قطعات مسـکونی تعاونی مسـکن کارکنان فنی و حرفه 
ای- قطعـه شـماره 64، بـه مسـاحت 200 مترمربـع کـه روی ایـن زمین هیچگونه عملیات سـاختمانی 
صـورت نگرفتـه و محصـور و تفکیـک هـم نمیباشـد را که طبق نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری 
کرمـان کل زمیـن 2/000/000/000 ریـال ارزیابـی و تقویم گردیده اسـت که سـهم محکوم علیه مبلغ 
666/666/666 ریال می باشـد را از طریق مزایده به بفروش برسـاند جلسـه مزایده در مورخ 1395/2/4 
راس سـاعت 10 صبـح در محـل دفتـر اجـرای احـکام شـوراهای حـل اختالف دادگسـتری کرمـان و با 
حضـور نماینـده دادسـتان برگـزار می گـردد عالقمندان بـه خرید می توانند تـا قبل از جلسـه مزایده از 
ملـک مذکـور بازدیـد و 10 درصد قیمت مورد نظر خود را به حسـاب سـپرده دادگسـتری نزد بانک ملی 
مرکـزی کرمـان واریـز و به همراه پیشـنهاد کتبـی در داخل پاکت درب بسـته تحویل ایـن اجرا نمایند. 
بدیهی اسـت کسـی برنده مزایده شـناخته می شـود که باالترین قیمت را پیشـنهاد نماید و در صورت 

انصـراف برنـده مزایـده 10درصـد واریزی به نفـع دولت ضبط خواهد شـد. 
دادورز اجرای احکام شوراهای حل اختالف دادگستری کرمان- زین الدینی م الف 47 

حمایت از سرمایه گذاری 
سالم برای تحقق 
اقتصاد  مقاومتی

رییس کل د اد گسـتری استان 
کرمـان بـا اشـاره بـه برنامه ریزی 
بـه  د سـتیابی  بـرای  قوه قضاییـه 
اهـد اف اقتصـاد  مقاومتـی کـه از 
سـوی مقـام معظـم رهبـری د ر 
نخسـتین روزهـای نـوروز اعـالم 
شـد ، گفـت: یکـی از اصلی تریـن 

بسـترها بـرای د سـتیابی بـه اقتصـاد  مقاومتـی سـالم، ایجـاد  امنیت و احسـاس 
امنیـت اقتصـاد ی بـرای سـرمایه گذاران اسـت. به گزارش ایسـنا یـد اهلل موحد  با 
اشـاره بـه شـعار سـال با عنـوان »اقتصـاد مقاومتـی، اقـدام و عمل« اظهـار کرد: 
قوه قضاییـه بـه عنـوان یکـی از ارکان حاکمیتـی نظـام د ر تحقق و عملی شـد ن 
سیاسـت های برنامه هـای اقتصـاد  مقاومتـی می توانـد  نقـش مهمی را ایفـا کند .  
نماینـد ه عالـی قـوه قضاییه د ر اسـتان کرمان خاطر نشـان کرد : د سـتگاه قضایی 
با د و رویکرد  مهم حمایت از سـرمایه گذاری سـالم و مالکیت مشـروع و همچنین 
مبـارزه بـا مفاسـد  اقتصـاد ی می توانـد  بنحـوی د ر ایـن عرصـه به وظیفـه خود  
عمـل کنـد  و فضـای امـن اقتصـاد ی، فضـای مناسـبی را بـرای سـرمایه گذاری 
فراهـم می کنـد . موحـد  از پیشـنهاد  د یگری د ر راسـتای اقتصاد  مقاومتی سـخن 
بـه میـان آورد  و اظهار کـرد: برای اجرای اقتصـاد  مقاومتی، الزم اسـت از اقتصاد  

د ولتـی بـه سـمت خصوصی سـازی و اقتصـاد  غیـر د ولتـی گام برد اریـم. 

دادگستریبرق شمال

کرمان ویچ

اخیـرا قرارداد 39 نفـر از کارکنان 
کارخانـه واگـن سـازی زرنـد تمدید 
نشـده و ایـن کارکنـان بیـکار شـده 
انـد. مدیـران کارخانـه واگـن سـازی 
دلیـل  بـه  را  نیـرو  تعدیـل  ایـن 
مشـکالت اقتصـادی کارخانـه الزامی 

مـی داننـد.
اعتراض کارکنان تعدیل شده

روز دوشـنبه بـود که برخی سـایت های محلـی از جمله 
سـایت صـدای زرنـد، از اخـراج 39 نفـر از کارکنـان فعـال 
کارخانـه واگـن سـازی زرند خبـر داد. اتفاقی کـه در ابتدای 
سـال جـاری بـرای کارکنـان تعدیـل شـده ایـن کارخانـه 
گـران تمام خواهد شـد. مدیـران کارخانه دلیـل این تعدیل 
نیـرو را مشـکالت اقتصـادی مـی داننـد. در طـرف مقابـل 
کارکنـان تعدیـل شـده، در روزهای گذشـته نسـبت به این 
تعدیـل نیـرو اعتـراض کـرده انـد. ایـن کارکنـان ابتـدا روز 
دوشـنبه بـا با حضـور در جلـوی درب ورودی ایـن کارخانه 
اعتـراض خـود را بـه مسـئولین و شـرایط بـه وجـود آمـده 
اعـالم کردنـد. ایـن موضـوه را سـایت صـدای زرنـد عنـوان 
کـرده اسـت. روز گذشـته هـم خبرگـزاری فـارس از مـوج 
جدیـد اعتـراض ایـن کارکنـان خبـر داد. ایـن خبرگـزاری 
نوشـت کـه صبـح سـه شـنبه 39 کارکـن تعدیـل شـده از 
ورود بقیـه کارکنـان بـه محـل کارشـان جلوگیـری کردند. 
ایـن اعتراضـات البتـه تاکنـون تغییـری در وضعیـت ایجـاد 
نکـرده اسـت امـا بـا توجه بـه جلسـاتی کـه فرمانـدار زرند 
بـا مدیـران ایـن کارخانـه برگـزار کـرده، احتمـال مـی رود 
تعـدادی از ایـن کارکنـان به کار خـود بازگردنـد. کارکنانی 
کـه در بیـن آن هـا افرادی هسـتند که سـابقه کارشـان در 
کارخانـه واگـن سـازی زرنـد بـه باالی 10 سـال می رسـد.

گفتنـی اسـت کارخانه واگن سـازی زرند تحـت مدیریت 
گـروه صنعتی پلور سـبز )سـهامی عام( یکی از شـرکت های 
تابعـه صنـدوق ذخیره فرهنگیان می باشـد. این شـرکت در 
سـال 1381 بـا هـدف تولیـد و صـادرات انـواع خودروهـای 
ریلـی و نیـز تعمیـرات جزئی و اساسـی آن با جواز تاسـیس 
500 دسـتگاه واگـن در سـال بـه ثبـت رسـید و در سـال 
1382 کارخانجـات واگـن سـازی زرنـد در شهرسـتان زرند 

کرمـان را تاسـیس کرد.
رییس کارخانه واگن سازی زرند: طلب 70 

میلیاردی ما از شرکت های داخلی علت تعدیل نیرو 
است

رییـس کارخانـه واگن سـازی زرنـد پس از ایـن اتفاق در 
گفـت و گـو بـا فارس علـت این مشـکالت را عـدم پرداخت 
مطالبـات فـروش واگن دانسـت و اظهار داشـت: تا آن جایی 
کـه مـن اطـالع دارم، مبلـغ طلبکاری شـرکت واگن سـازی 

زرنـد از شـرکت های داخلـی تا سـه مـاه قبل از عیـد حدود 
بـوده اسـت. سـجادی نیا خاطرنشـان  70 میلیـارد تومـان 
کـرد: ایـن در حالـی اسـت کـه اگـر شـرکت ها قصـد خرید 
واگـن خارجـی را داشـتند، بایـد نقـداً قبـل از وارد کـردن 
وجـه آن را بپردازنـد، امـا در خریـد واگـن داخلـی نقـدی 
پرداخـت نمی شـود و مشـکالتی را بـرای تولیـد و خریـد 
قطعـات واگـن و پرداخـت مطالبات کارکنان بـه وجود آمده 
اسـت  کـه مجبور بـه تعدیل نیرو شـده ایم. رئیـس کارخانه 
واگن سـازی زرنـد عنـوان کـرد: حـدود 275 کارگـر در این 
کارخانـه مشـغول بـه کار هسـتند و دو مـاه حقـوق طلبکار 

. هستند
جانشین مدیر کارخانه واگن سازی زرند: تعدیل 

نیرو از چند ماه قبل قابل پیش بینی بود
جانشـین مدیـر کارخانه واگن سـازی زرنـد هم به صدای 
زرنـد گفـت: بدهـی هایـی که شـرکت های و مشـترهای به 
کارخانـه واگـن سـازی دارنـد مبلـغ باالیـی مـی باشـد ولی 
متاسـفانه بـه دلیـل بـه وجـود آمـدن بحـران هـای مالی و 
عـدم وصـول مطالبـات کارخانه مـا مجبور بـه تعدیل حدود 
39 نیـرو از ایـن کارخانه شـده ایم که ایشـان نیـز با حضور 
در ایـن محـل اعتراض خـود را بـه این موضوع اعـالم کرده 
انـد. امیـرزاده دلیـل اصلـی ایـن موضـوع را مشـکالت مالی 
کارخانـه دانسـت و اظهـار داشـت: مسـئولین شـرکت و نیز 
نماینـده مـردم در مجلس و فرماندار در حال انجام یکسـری 
مذاکـرات و اقدامات با مسـئولین باال دسـتی و دوسـتان در 
موسسـه صنـدوق ذخیـره فرهنگیـان کـه تصمیـم گیرنـده 
انـد، هسـتند، که امیدواریـم مذاکرات نتیجه دهد و مشـکل 
هـر چـه زودتـر حـل شـود. وی در مـورد احتمـال تعدیـل 
نیـرو مجـدد از سـوی ایـن کارخانـه گفـت: این یک سـوال 
سـخت اسـت امـا اتفاقـی کـه االن افتاده اسـت شـاید چند 
مـاه قبـل قابـل پیـش بینی بـود امـا مـا امیـدوار بودیم که 
ایـن تعدیل نیـرو حادث نشـود. اما اگر بخواهیـم بگوییم آیا 
دوبـاره تعدیـل نیـرو خواهیـم داشـت، باید ببینیم  شـرایط 
اقتصـادی چطـور پیش خواهـد رفت و همه چیز به شـرایط 
مالـی شـرکت بسـتگی دارد. جانشـین مدیر کارخانـه واگن 
سـازی زرنـد اظهـار داشـت: اگـر مطالبـات شـرکت وصول 
شـود و بدهـی کـه مشـتری ها بـه ما دارنـد پرداخت شـود 
جریـان مالـی شـرکت بـه حالت عـادی برمی گـردد و قطعاً 

دیگـر این مشـکالت وجـود نخواهد داشـت.
بـرای  شـایان ذکـر اسـت تـالش روزنامـه »پیـام مـا« 
صحبـت بـا مدیـران ایـن کارخانـه بـه جایـی نرسـید. روز 
گذشـته بـا دفتـر ایـن کارخانـه تمـاس گرفتیـم و اپراتوری 
بـه نـام منتظـری، از مـا خواسـت 10 دقیقـه دیگـر تمـاس 
بگیریـم. پـس از این پاسـخی بـه تماس های مکـرر روزنامه 

پیام مـا داده نشـد.

نماینده زرند در مجلس: بیکاری این کارگران 
حاصل مدیریت اقتصادی گذشته و تحریم هاست

نماینـده مـردم زرنـد و کوهبنـان در مجلـس شـورای 
اسـالمی در ایـن ارتبـاط بـه »پیـام مـا« گفت: قبـل از عید 
رایزنـی هایـی انجـام شـد کـه ایـن اتفـاق نیفتـد. حسـین 
گوینـد  مـی  کارخانـه  مدیـران  افـزود:  خامکانـی  امیـری 
مطالبـات زیـادی از شـرکت هـای داخلـی دارنـد و بدلیـل 
وصـول نشـدن ایـن مطالبـات، قـادر بـه پرداخـت حقـوق 

نیسـتند
 وی تصریـح کـرد: مـن حتـی پرسـیدم کـه چـرا ایـن 
تعدیـل نیـرو در زرنـد باید اتفـاق بیفتد در حالـی که هیات 
مدیـره و دفتـر اصلـی در تهـران اسـت کـه مدیـر کارخانـه 
بـه مـن گفـت 50 درصـد نیروهـای سـتادی در تهـران هم 

تعدیـل شـده اند.
وی بـا بیـان اینکـه اقتصـاد کشـور در رکـود به سـر می 
بـرد اظهـار داشـت: مـن بارهـا بـا شـرکت هایـی از جملـه 
متـرو تهـران و شـیراز که به واگن سـازی زرنـد بدهی دارند 
صحبـت کـردم تـا بخشـی از بدهـی خـود را بپردازنـد امـا 
آن هـا هـم با مشـکل مواجـه هسـتند. نماینده مـردم زرند 
اضافـه کرد: رکـود فعلی نتیجـه مدیریت اقتصادی گذشـته 
و تحریـم هاسـت و ایـن رکـود باعث بیـکاری کارگـران می 
شـود. امیـری خامکانـی عنوان کـرد: هنر مدیـران اقتصادی 
بایـد در ایـن باشـد کـه در شـرایط رکـود از تعدیـل نیـرو 
مشـکالت  داریـم  انتظـار  دولـت  از  و  کننـد  جلوگیـری 

واحدهـای تولیـدی را حـل کند.
وی در پایـان بـا بیـان اینکـه کارگرانـی کـه اخراج شـده 
انـد سـرمایه واگـن سـازی زرند هسـتند، گفت: امیـدوارم و 
در تـالش هسـتیم تـا هرچـه زودتـر ایـن کارگـران بـه کار 

بازگردند. خـود 

فرماندار زرند: برای بازگشت به کار این 39 نفر در 
حال پیگیری هستیم

فرمانـدار زرنـد در ارتبـاط بـا تعدیـل نیـروی 39 نفـری در 
کارخانـه واگـن سـازی زرنـد، بـه روزنامه »پیـام ما« گفـت: از 
سـال گذشـته ایـن کارخانـه قصـد تعدیل نیـرو را داشـت که 
بـا صحبـت هـای انجـام شـده، آن هـا را از ایـن کار منصـرف 
کردیـم. حبیـب اهلل خنجـری افـزود: مـرداد مـاه سـال قبـل 
بـود کـه مـی خواسـتند قـرارداد 66 نفـر از کارکنـان خـود را 
تمدیـد نکنند کـه با پیگیری های انجام شـده، قـرارداد آن ها 
سـه مـاه دیگـر تمدید شـد. وی اضافه کـرد: قبـل از انتخابات 
هـم مـی خواسـتند ایـن تعدیل نیـرو را انجـام دهند امـا ما از 
مدیـران کارخانه خواسـتیم به دلیل شـرایط انتخابات، تعدیل 
نیـرو را تـا پایـان سـال انجـام ندهنـد. فرمانـدار زرند بـا بیان 
اینکـه در سـال جـاری قـرارداد 26 نفـر از 66 کارکنـی کـه 
قـرار بـود سـال قبل تعدیل شـوند، تمدید شـده اسـت، اظهار 
داشـت: 40 نفر دیگر را اما گفتند نمی خواهیم و قرار نیسـت 
قراردادشـان تمدید شـود. خنجری تصریح کـرد: دلیل تعدیل 
ایـن کارکنـان هم شـرایط بد اقتصـادی کارخانه واگن سـازی 
زرند اسـت. پول واگن های فروخته شـده هنوز برنگشـته و در 
پرداخـت حقوق ها هم مشـکل پیـدا کرده اند. وی با اشـاره به 
برگـزاری جلسـه با مدیـران کارخانه افـزود: نامـه ای به هیات 
مدیـره نوشـتیم و خواسـتار بازگشـت ایـن کارکنـان شـدیم. 
هیـات مدیـره هـم در تهـران اسـت و پس از تشـکیل جلسـه 
نتیجـه مشـخص می شـود. خنجـری در پاسـخ به این سـوال 
کـه آیـا این تعدیـل نیرو قانونی اسـت، گفـت: از نظـر قانونی، 
قـرارداد ایـن کارکنـان بـه اتمـام رسـیده و کارخانه مـی تواند 
تعدیـل نیـرو کنـد اما با توجه بـه اینکه برخـی از این کارکنان 
بـاالی 7، 10 و 12 سـال سـابقه دارنـد، مـا در حـال پیگیـری 

برای بازگشـت به کارشـان هسـتیم.

بیکاری 39 نفر از کارکنان کارخانه واگن سازی زرند

قطار تعدیل نیرو به واگن سازی 
زرند رسید

صبـح روز گذشـته زمیـن لرزه ای 4.1 ریشـتری شـهداد 
کرمـان را لرزانـد. این زمین لـرزه در سـاعت 08 و 38 دقیقه 
افتـاد. موقعیـت  اتفـاق  و در عمـق 12 کیلومتـری زمیـن 
مرکـز این زلزلـه در عرض 30.49 شـمالی و 57.53 شـرقی 
گـزارش شـده اسـت. ایـن زلزلـه در فاصلـه 18 کیلومتـری 
مرکز بخش شـهداد، 32 کیلومتری مرکز دهسـتان سـیرچ و 

50 کیلومتـری مرکز شهرسـتان کرمان گزارش شـده اسـت. 
زمیـن لـرزه ای دیگـر با شـدت 2.2 ریشـتر دقایقـی پیش از 

زمیـن لـرزه گفتـه شـده در شـهداد به وقـوع پیوسـته بود.
ایـن زلزله البته خسـارت نداشـت. به گـزارش خبرگزاری 
مهـر مدیرکل سـتاد بحـران اسـتانداری کرمان گفـت: زمین 
جانـی  گونـه خسـارت  هیـچ  ریشـتری شـهداد  لـرزه 4.1 

و مالـی نداشـت. محسـن صالحـی کرمانـی اظهـار کـرد: در 
پـی وقـوع زمیـن لـرزه 4.1 ریشـتری در شـهداد تیـم هـای 
ارزیـاب بـه مناطـق زلزلـه زده اعـزام شـدند. وی ادامـه داد: 
براسـاس گـزارش هـای رسـیده از منطقـه زمین لـرزه گفته 
شـده هیـچ گونه خسـارت جانـی و مالی بـه دنبال نداشـت. 
صالحـی کرمانـی یـادآور شـد: سـه روسـتای چـاه فرسـخ، 
کشـیتوئیه و پـوزه کوه توسـط ارزیابان جمعیـت هالل احمر 
مـورد ارزیابـی قرار گرفته اسـت که خسـارتی در این مناطق 
مشـاهده نشـده اسـت. مدیـرکل سـتاد بحـران اسـتانداری 
کرمـان خواسـتار رعایـت اصـول اسـتاندارد در سـاختمان 
سـازی شـد و افزود: این امر در کاهش آمار خسـارات بسـیار 

اسـت. تاثیرگذار 
 5.5 بـاالی  زمین لـرزه   70 بـروز  اسـت   ذکـر  شـایان 
ریشـتر در 50 سـال گذشـته و وقـوع یک زمین لـرزه باالی 
شـش ریشـتر در هـر 10 سـال در کرمـان نشـان از خطـر 
بالقـوه زمین لـرزه در اسـتانی اسـت کـه 18 گسـل فعـال 
در آن وجـود دارد. در کرمـان هـر 10 سـال یک بـار طبـق 
آمـار یک قـرن گذشـته یک زمین لرزه باالی شـش ریشـتر 

روی داده اسـت و هوشـیاری در مقابـل ایـن تهدیـد، امـری 
انکارناپذیـر اسـت کـه بایـد جدی گرفته شـود. فعـال بودن 
18 گسـل اصلـی کـه هـر یـک خـود شـامل ده هـا گسـله 
می شـوند خطـری اسـت کـه کرمـان را تهدیـد می کنـد و 
جالـب اینکـه 98 درصـد از مناطق جمعیتی اسـتان کرمان 
تحـت تأثیـر گسـل ها هسـتند و تنهـا بخـش کوچکـی از 
شهرسـتان سـیرجان از ایـن امـر مسـتثنا اسـت. یکـی از 
بـزرگ تریـن زلزلـه هـای تاریـخ کشـور هـم سـال 1360 
در منطقـه )دهسـتان سـیرچ( رخ داد. زمین لرزه سـیرچ در 
تاریـخ 6  مـرداد 1360 در اسـتان کرمـان رخ داد. ژرفـای 
ایـن زلزلـه 13/7 کیلومتـر بـود، و بزرگـی آن 7/4 ریشـتر 
بـود. سـازمان زمین شناسـی آمریـکا از دیـد اثـر، در میـان 
چهار دسـته بندی »نامحسـوس«، »محسـوس«، »زیان آور« 
یـا »بـا تلفـات«، زلزلـه را »بـا تلفات« اعـالم کـرده. در این 
زمیـن لرزه 1300 نفر کشـته شـدند و 85 درصد شـهر هم 
تخریـب شـد. مـرداد مـاه سـال گذشـته هـم زلزلـه ای بـه 
بزرگـی 4.9 ریشـتر سـیرچ را لرزانـده بود کـه در این زمین 

لـرزه 17 نفـر مصدوم شـدند.

وقوع زمین لرزه 4.1 ریشتری در شهداد
مدیرکل ستاد بحران استانداری کرمان:

زمین لرزه شهداد خسارت نداشت

 خبر

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir
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کاهش 7.40 
درصدی پروازهای 
داخلی فرودگاه های 
کرمان در ایام نوروز

هـای  فـرودگاه  مدیـرکل 
اسـتان کرمان از کاهـش 7.40 
پروازهـای  تعـداد  درصـدی 
 95 نـوروز  ایـام  در  داخلـی 

نسـبت به سـال گذشـته و افزایش 0.47 درصدی تعداد مسـافران پروازهای 
داخلـی در ایـن مـدت خبـر داد. به گـزارش ایسـنا محمد نخعی با تشـریح 
عملکـرد فرودگاه های اسـتان کرمـان در ایام نوروز اظهار کرد: از 25 اسـفند 
94 تـا 15 فروردیـن مـاه جـاری 275 پرواز داخلـی با 35 هـزار و 445 نفر 
مسـافر از فـرودگاه هـای اسـتان کرمـان صـورت گرفتـه اسـت. وی افـزود: 
همچنیـن طـی همیـن مـدت 54 پـرواز خارجـی با 8 هـزار و 251 مسـافر 
از فـرودگاه بیـن المللـی کرمـان انجـام شـده اسـت. مدیـرکل فرودگاه های 
اسـتان کرمـان با اشـاره به کاهـش 7.40 درصـدی تعداد پروازهـای داخلی 
در مـدت مذکـور نسـبت به سـال گذشـته و افزایـش 0.47 درصـدی تعداد 
مسـافران پروازهـای داخلـی بیـان کـرد: تعـداد پروازهـای خارجـی از 25 
اسـفند 94 تـا 15 فروردیـن ماه جاری نسـبت بـه نـوروز 94 تغییری نکرده 

و تعـداد مسـافران خارجـی 5.95 درصـد کاهـش داشـته اسـت.

فرودگاه

بـا  نظـام  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  رییـس 
ابـراز تأسـف از تشـدید فضـای غیراخالقـی تخریب 
در جامعـه، گفـت: مخالفـان می تواننـد بـه جـای 
تخریب هـای غیراخالقـی، بـه انتقـاد درسـت روی 

آورند.
بـه پایـگاه اطـالع رسـانی دفتـر رییـس مجمـع 
هاشـمی  اهلل  آیـت  نظـام  مصلحـت  تشـخیص 
رفسـنجانی در یکـی از دیدارهـای نـوروزی خـود 
بـا تبریـک سـال نـو، شـرایط امروز بـرای کشـور و 
منطقـه را جدیـد و قابل تأمل خوانـد و گفت: اگر تا 
دیروز جوامع بشـری، کشـورها و دولت هـا از تفنگ  
تروریسـت ها می ترسـیدند، امـروز از دسترسـی آنها 
بـه مـواد شـیمیایی می ترسـند. وی بـا اشـاره بـه 
برنامه های دشـمنان اسـالم برای تعمیـق اختالفات 
مذهبـی در جهـان اسـالم و با تأکید بـر نگرانی های 
رهبـری نظام از ایجاد تفرقه بین شـیعه و سـنی در 

داخـل کشـور، گفت: کسـانی کـه هیچ تعهـدی به 
اسـالم واقعی ندارند، در کشـورهای اسالمی و گاهی 
در داخل کشـور به بهانه دفاع از شـیعه و یا سـنی، 
دیگـران را تحریک و تشـویق به تنـدروی می کنند. 
رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام، حیف و 
میل هـای درآمدهـای نفتـی در سـال های گذشـته 
را تأسـف انگیـز خوانـد و گفـت: واردات کاالهـای 
بـا  بی کیفیـت جایگزیـن تولیـدات داخـل شـد و 
افزایـش هزینه هـا، قـدرت رقابـت را از تولید گـران 
داخلـی گرفتنـد. وی آگاهـی مـردم از اقدامات این 
جریـان و واکنـش آنهـا در انتخابـات سـال 92 را 
سـتود و گفـت: آن آگاهـی را در انتخابات 7 اسـفند 
94 کاملتـر کردنـد و نشـان داده انـد که هوشـیارند 
و فریـب تبلیغـات منفـی رسـانه ها را نمی خورنـد. 
هاشـمی رفسـنجانی، پیشـرفت ابـزار اطالع رسـانی 
را یکـی از دالیـل افزایـش آگاهـی مـردم دانسـت 

و گفـت: سانسـور و تحریـف در چنیـن شـرایطی 
جـواب نمی دهـد و مـردم ایـران در طـول تاریـخ 
ثابـت کرده انـد کـه عـالوه بـر هوشـیاری و آگاهی، 
اسـتعداد برتـری نیز دارند. رئیس مجمع تشـخیص 
مصلحـت نظـام، بـا ابـراز تأسـف از تشـدید فضـای 
غیراخالقـی تخریـب در جامعـه، گفـت: مخالفـان 
می تواننـد بـه جـای تخریب هـای غیراخالقـی، بـه 
انتقـاد درسـت روی آورنـد کـه جامعـه بـا انتقادات 

سـازنده بـه طـرف بهتـر شـدن امور مـی رود.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

مخالفان به جای تخریب های 
غیراخالقی، به انتقاد درست روی آورند

سیاسی

کشف یک هزار 
و 200 کیلوگرم 
فرآورده خام دامی 
فاسد در جیرفت

دامپزشـکی  رئیـس 
شهرسـتان جیرفـت گفـت: در 
طرح تشـدید نظارت بهداشـتی 
ایـام نـوروز بیـش از یـک هـزار 
و 200 کیلوگـرم فـرآورده خـام 

دامی فاسـد کشـف شـد. به گـزارش فـارس محمـد خالقیان اظهار داشـت: 
در طـرح تشـدید نظـارت بهداشـتی ایـام نـوروز بیـش از یک هـزار و 200 
کیلوگرم فرآورده خام دامی فاسـد کشـف و از چرخه مصرف انسـانی خارج 
شـد. وی بیان داشـت: اکیپ های ثابت و سـیار دامپزشـکی در ایام نوروز به 
صـورت مسـتمر در دو شـیفت کاری صبـح و عصر بر مراکـز توزیع، عرضه و 
نگهـداری مـواد خام دامی نظارت ویژه داشـتند. رئیس دامپزشـکی جیرفت 
ابـراز داشـت: ارتقـاء بهداشـت عمومـی و سـالمت جامعـه مسـتلزم نظارت 
مسـتمر و اصولـی نهادهـای نظارتی دولتـی و همکاری و تعامـل آحاد مردم 
بـا آن هـا اسـت. وی خاطرنشـان کـرد: مـردم در هنـگام خریـد محصـوالت 
خـام دامـی بـه تاریـخ تولیـد و انقضـاء، مهر و برچسـب بهداشـتی محصول 
توجـه کـرده و در صـورت مشـاهده موارد تخلـف مراتب را با شـماره 1512 

در میـان بگذارنـد.

دامپزشکی

دولت
واکنش سخنگوی دولت به اتهامی که »اوراق پاناما« 

به احمدی نژاد وارد کرد:

این خبر کم ارزش نیاز به 
موضع گیری ندارد

روز گذشـته روزنامـه شـرق از کشـیده شـدن 
پـای ایـران به جنجـال اوراق پاناما خبـر داد. این 
روزنامه نوشـت: »همـکاری بیش از 400 خبرنگار 
از 80 کشـور مختلـف دنیـا بـه افشـای  میلیون ها 
سـند محرمانـه انجامیـده اسـت؛ اسـنادی درباره 
در  مسـتقر  حقوقـی  شـرکت  یـک   فعالیت هـای 
پانامـا، کـه بـه مشـتریان خـود کمـک می کـرده 
پول شـویی  درواقـع  پنهـان  یـا  را  دارایی شـان 
کننـد. سیاسـت مداران، سـتارگان دنیـای ورزش 
و حتـی تبهـکاران بین المللـی از مشـتریان ایـن 
شـرکت حقوقـی بودنـد.  امـا وجـود نـام محمود 
احمدی نـژاد، در میـان ایـن اسـناد باعـث شـده 
ایـن جنجـال بین المللـی بـه ایـران هـم کشـیده 
شـود. براسـاس گـزارش رسـانه های آلمانـی، نام 
چنـد شـرکت ایرانـی نیـز در اسـناد پول شـویی 
پانامـا دیـده می شـود. نویسـندگان ایـن گـزارش 
مدعـی شـده اند کـه از محمـود احمدی نـژاد نیـز 
به عنـوان صاحـب تعـدادی از ایـن شـرکت ها نام 
برده شـده اسـت. روزنامه آلمانی زبـان زوددویچه 
مدعـی شـده نـام ایـران و محمـود احمدی نـژاد، 
رئیـس پیشـین دولـت ایـران نیـز در این اسـامی 
و  سیاسـت مداران  دسـت کم  می شـود.  دیـده 
ایـران،  مدیرانـی از 11 کشـور جهـان همچـون 
آرژانتیـن، ایسـلند، سـوئیس، اوکراین، عربسـتان 
سـعودی، روسـیه، گینـه، آلمـان، سـوریه و چین 
در ایـن شـبکه پول شـویی نقـش داشـته اند. بـه 
ادعـای روزنامـه آلمانـی  »زود دویچـه«، در ایـن 
کـه  هسـت  شـرکت هایی  و  افـراد  نـام  مـدارک 
باوجـود تحریم هـای گسـترده آمریـکا و اتحادیـه 
اروپـا علیـه ایران، بـا جمهوری اسـالمی معامالت 
در  افـراد  ایـن  از  برخـی  داشـته اند.  تجـاری 
فهرسـت تحریم هـای بین المللـی قرار داشـته اند، 
امـا از طریـق شـرکت های فرضی و جعلی دسـت 
بـه معاملـه می زده اند. بنـا بر این گزارش، بیشـتر 
ایـن معامـالت مربوط بـه قراردادهـای نفتی بوده 
در  ذکرشـده  ایرانـی  شـرکت های  اغلـب  اسـت. 
بوده انـد.  ایـران  دولـت  بـه  متعلـق  اسـناد  ایـن 
زوددویچـه می نویسـد یکی از مسـئوالن شـرکت 
صاحبـان  از  اطـالع  بـرای  فونسـکا«  »موسـاک 
اصلـی شـرکت های ایرانـی پرس وجویـی داشـته 
لنـدن  در  همکارانـش  از  یکـی  سـرانجام  کـه 
ایـن شـرکت ها محمـود  می گویـد کـه صاحـب 

اسـت.« احمدی نـژاد 
ایـن ماجـرا بـه نشسـت خبـری روز گذشـته 
گـزارش  بـه  رسـید.  هـم  دولـت  سـخنگوی 
خبرآنالیـن نوبخـت در پاسـخ بـه سـوالی در این 
ارتبـاط گفـت: جمهوری اسـالمی موضعی در این 
خصـوص ندارد. ممکن اسـت از سـوی رسـانه ای 
اتهامـی بـه مسـئولی وارد کنند. اما دربـاره اینکه 
چقـدر جدی اسـت، بایـد بگویم که بـه عقیده ما 
خبـر کم ارزشـی اسـت که نیـاز به موضـع گیری 
نـدارد. شـاید الزم نباشـد فـردی کـه مـورد اتهام 

اسـت هـم حتـي پاسـخ دهد.
در این نشسـت خبری همچنین نوبخت پاسـخ 
منتقـدان دولـت را داد. وی در واکنش به رویکرد 
برخـی رسـانه ها کـه بـه تخریـب دسـتاوردهای 
برخـی  از  بایـد  مـا  گفـت:  می پردازنـد،  دولـت 
رسـانه ها مکـدر باشـیم کـه چـرا آنهـا بـه جـای 
توجـه بـه مواضـع دولـت بـه مواضع یک سـناتور 
در خـارج از کشـور توجـه می کننـد و آن را منبع 
موثـق خـود می داننـد. جالـب اسـت دیـروز بـاز 
شـدن سـوئیفت بـه خبرنـگاران و رسـانه ها علنـا 
نشـان داده شـد ولـی باز هـم امروز دیـدم برخی 
رسـانه هـا بـه اظهـارات فـالن سـناتور اسـتناد 
کـرده و گفتنـد بـاز نشـده! فقط مانده مسـئوالن 
قسـم حضـرت عبـاس بخورنـد! االن زمـان بهـره 
بـرداری از فرصـت هـای برجـام اسـت. ممکـن 
اسـت هویـت برخـی در سـیاه نمایـی و تخریـب 
باشـد، مـا کاری بـه آنهـا نداریم و وظیفـه خود را 

دنبـال مـی کنیم.

روز دوشـنبه روزنامـه آلمانی زوددویچه سـایتونگ با همکاری 
شـبکه ای از 400 خبرنـگار بین المللـی پـرده از فعالیت های یک 
شـبکه بزرگ پولشویی برداشـت. طبق این گزارش رئیس جمهور 
روسـیه، پادشـاه عربسـتان، پسـرعموی بشار اسـد و حتی لیونل 
مسـی از جملـه مشـتریان این شـبکه هسـتند. میلیون ها سـند 
محرمانـه که به دفتـر روزنامه آلمانی »زوددویچه« ارسـال شـده 
و در اختیـار شـبکه ای از خبرنـگاران بین المللـی قـرار گرفتـه، 
نشـان می د هد شـرکت حقوقی »موسـاک فونسـکا« در پاناما به 
مشـتریان خـود کمـک می کرده با تأسـیس شـرکت های فرضی 
و جعلـی و بازکردن یک شـماره حسـاب دارایی خود بـا دور زدن 
قوانیـن مالیاتـی یـا تحریم هـا جـا بـه جـا کننـد. ایـن اطالعات 
در برگیرنـده 5/ 11 میلیـون سـند از جملـه شـامل ایمیـل، 
گردش هـای حسـاب های ملـی، کپی پاسـپورت و سـایر مدارک 
مشـتریان شرکت »موساک فونسکا« اسـت. حدود 400 خبرنگار 
از 80 کشـور جهان همزمان انتشـار اسـناد این شـبکه پولشویی 
را بـا عنـوان »اوراق پاناما« در صدها رسـانه ی جهـان آغاز کردند. 
اطالعـات آنهـا نشـان می د هد دسـتکم 140 سیاسـتمدار و مقام 
مسـئول از کشـورهای مختلف جهان مشـتری شـرکت حقوقی 
»موسـاک فونسـکا« هسـتند. کشـورهای مختلـف واکنش های 

متفاوتـی بـه این گـزارش تـکان دهنده نشـان دادند.

بـا افشـای آن چـه بـه »اوراق پانامـا« معـروف شـده اسـت 
بسـیاری از دولت هـای جهـان روز دوشـنبه فـورا خبـر دادنـد 
کـه تحقیقات پیرامـون تخلفات مالـی احتمالی سیاسـتمداران، 
چهره هـا و افـراد ثروتمنـد کشـورهای خـود را آغـاز کرده اند. به 
گزارش ایسـنا سـخنگوی وزارت دادگسـتری آمریکا اعالم کرده 
اسـت کـه این وزارتخانه برای روشـن شـدن این که آیـا در موارد 
اعـالم شـده فسـاد و نقـض قوانیـن آمریـکا اتفـاق افتاده اسـت 
یـا خیـر به بررسـی موضـوع خواهـد پرداخـت. سـخنگوی کاخ 
سـفید نیـز اعـالم کـرد کـه »بـه رغم نبـود شـفافیت کافـی در 
بسـیاری از معامـالت انجـام گرفتـه« این کارشناسـان هسـتند 
کـه مشـخص خواهنـد کـرد آیـا تحریم هـای آمریـکا و قوانیـن 
کشـور نقض شـده اسـت یـا خیـر. دادسـتان های مالی فرانسـه 
نیـز از آغـاز تحقیقات مقدماتـی برای تقلب مالیاتی شـدید خبر 
داده انـد. به گـزارش دویچه ولـه، سـخنگوی وزارت دارایی آلمان 
نیـز روز دوشـنبه اعـالم کـرد کـه برلیـن نیـز بررسـی ها را آغاز 
خواهـد کـرد. در همیـن حـال اسـترالیا، اتریـش، سـوئد و هلند 
نیز از جمله کشـورهایی هسـتند که در نخسـتین ساعاتی که از 
افشـای اسـناد پاناما می گـذرد اعـالم کرده اند تحقیقـات در این 
زمینـه را آغـاز کرده انـد. با این همه بخشـی از کشـورهای جهان 
نیـز واکنـش منفی به گزارش های منتشـر شـده نشـان داده اند. 

سـخنگوی والدیمیـر پوتیـن هـدف از انتشـار اسـناد پانامـا را 
تقویـت »پوتین هراسـی« در جهان خوانده اسـت. کرملین اعالم 
کـرده اسـت که اسـناد منتشـر شـده شـامل هیچ چیـز »قطعی 
و جدیـدی« نمی شـود. پاکسـتان نیـز انجـام هرگونـه عمـل 
غیرقانونی توسـط خانواده نواز شـریف، نخست وزیر کشـور، را رد 
کرده اسـت. اسـامی دختر و پسـر نواز شریف در اسـناد پاناما در 
ارتبـاط بـا اقدامـات مالـی غیرقانونی به دسـت آمده اسـت. پترو 
پوروشـنکو، رئیس جمهـور اوکراین، پـس از آن کـه قانون گذاران 
ایـن کشـور خواسـتار انجـام تحقیقـات در رابطه بـا فعالیت های 

او شـدند بـر تعهـد خـود بـه شـفافیت تاکیـد کـرد. در یکـی از 
نخسـت وزیر  گونالگسـون،  سـیگموندور  مـوارد،  شـدیدترین 
ایسـلند، کـه نـام خـود و همسـرش در اسـناد پاناما آمده اسـت 
بـا درخواسـت های متعـددی بـرای اسـتعفا مواجـه اسـت. او بـا 
این همـه اعـالم کـرد کـه به هیچ وجـه اسـتعفا نخواهـد داد. در 
انگلیس نیز، سـخنگوی دیوید کامرون، نخسـت وزیر این کشـور، 
از اظهارنظـر دربـاره این که آیا از خانواده و بسـتگان نخسـت وزیر 
کسـی در شرکت های فراسـاحلی سـرمایه گذاری می کرده است 
خـودداری کـرد. او ایـن موضوع را »مسـاله ای شـخصی« خواند.

واکنش های جهانی به موضوعی که جهان را تحت الشعاع خود قرار داد

زلزله » اوراق پاناما«

  خبر

1 جهانگیـری: دولـت مصوبـه ای منجر بـه واردات کاالهـای لوکس 
است نداشـته 

معـاون اول رییـس جمهور با انتشـار مطلبی در اینسـتاگرام تاکید کـرد که دولت 
مصوبـه ای کـه منجـر بـه واردات کاالهای لوکس به کشـور شـود، نداشـته اسـت. به 
گـزارش ایسـنا مطلـب نوشـته شـده توسـط اسـحاق جهانگیـری در اینسـتاگرام به 
شـرح زیر اسـت: در دومین جلسـه سـتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سـال جدید 
گفتـم، بـا وجـود تخریب هـا و اتهامات نـاروا مبنی بر عـدول از سیاسـت های اقتصاد 
مقاومتـی، دولـت در حمایـت از تولیـد داخلـی جدی بـوده و مصوبه ای کـه منجر به 

واردات کاالهای لوکس به کشـور شـود نداشـته اسـت.

2  روزنامه رسـالت: قرار اسـت ایران،اسـرائیل را به رسمیت بشناسد 
و شـورای نگهبان منحل شود

روزنامـه رسـالت به نقل از آنچه اندیشـکده هـای تخصصـی وزارت خارجه آمریکا 
تدویـن کـرده انـد در بـاره آینـده برجام نوشـت:در برجـام دیگر، بتون شـدن صنایع 
موشـکی ایـران مـد نظر اسـت، چرا که زمانـه، زمانۀ مذاکره اسـت و اصـال احتیاجی 
بـه موشـک نیسـت. در برجـام سـوم، حـزب اهلل و حمـاس و مقاومـت فلسـطین و 
انصـاراهلل یمـن و بشـار اسـد حـذف مي شـوند، چـون افراطـي و تروریسـت  و خطر 
نـاک انـد و نظـم جهانـي را تهدیـد میکننـد. در برجـام چهـارم  امام و اندیشـه هاي 
امـام و تفکـر انقـالب اسـالمي از صحنـۀ سیاسـت گـزاري کشـور حذف مي شـود و 
بـا احتـرام بـه مـوزه تاریخ سـپرده مي شـود. در برجـام پنجـم، قانون اساسـي ایران 
تغییرمـي کنـد، شـوراي رهبري جایگزین رهبر مي شـود، سـپاه در ارتش و شـوراي 
نگهبـان در شـوراي مصلحـت ادغـام مي شـود. در برجام بعد، اسـرائیل به رسـمیت 
شـناخته مـي شـود چـون مـا دعوایـي بـا اسـرائیل نداریـم. ایـن برجـام هـا، همـه 
طراحـي شـده انـد و حتـي زحمـت تدویـن پیـش نویـس آنهـا را هـم، مثـل برجام 
اول، اندیشـکده هـاي تخصصـي وزارت خارجـه آمریـکا کشـیده اند و ایـن برجام ها 
فقـط منتظـر جلسـات رسـمي، چانـه زني هـاي معمـول، امضـاء دوطـرف و اجرایي 
شـدن هسـتند. هـر برجامـي کـه اجرایـي شـود، یکـي از تحریم هـا به طـور موقت 
برداشـته مـي شـود و ما جشـن مي گیریم. طـي مذاکـرات برجام اول، طـرف مقابل  
بـا اسـتفاده از فضـاي ایجـاد شـده،  راه نفوذ خود  به مراکز تصمیم سـازي  کشـور و 
رسـانه هـاي همسـو را هموار کرد تا زمینه سـاز برجامهاي بعدي شـوند. شـخصیت 
هایـي و مشـاوراني و رسـانه هائـي، مأموریـت یافتند بـراي قبح زدائـي از  برجامهاي 
بعـدي اقـدام کننـد و افـکار عمومـي را آماده سـازند که نمونـه هاي آن را مشـاهده 
میکنیـم. اکنـون دراطاقهـاي فکـر و برخـي مراکـز مهـم تصمیـم سـازي و تصمیـم 
گیـري، چهـره ها و شـخصیت هایي به طور صریـح،  برجامهاي بعدي  را در دسـتور 
کار قـرار داده انـد. هـدف نهایـي آنها در خوشـبینانه ترین حالت، بـاز گرداندن ایران 
بـه جایـگاه قبلـي خـود، یعنـي تبدیـل شـدن بـه یکـي از  اقمارحاشـیه اي آمریـکا 
اسـت. بسـیاري از ایـن شـخصیت ها، بـا تفکـر و محاسـبات کاسـبکارانه و مالحظه 
قـدرت آمریـکا، عافیـت طلبي را برگزیـده و در جدول شـیطان، قرار گرفتـه اند. آنها 
بـدون دریافـت حقوق، بـه طور رایگان به آمریکا و اسـرائیل خدمت مـي کنند، البته 

گـروه دیگـري هـم کنـار اینهـا هسـتند و بـوده اند  کـه  ارتبـاط هاي تشـکیالتي با 
سـفارتخانه هـا و سـازمانهاي اطالعاتي بیگانـه دارند. اینها هم،  گاه بـه دام مي افتند 
و بـه سـزاي خیانتشـان مـي رسـند و گاه فراري شـده وبه دشـمنان ملـت  پناهنده 
مـي شـوند. ده هـا چهره سرشـناس و معـروف که قبال عضـو این اطاقهـاي فکر بوده 
انـد امـروزدر زنـدان هـا ي ایـران و یـا در اسـتخدام اطـاق هـاي فکـر وزارت خارجه 
آمریکا  و رسـانه هاي بیگانه هسـتند. این مجموعه در  داخل و خارج کشـور، زمینه 
سـازان برجامهـاي بعـدي هسـتند و مسـئوالن را در چنبـرۀ  ترفندهـاي رواني خود 

مدیریت مـي کنند.

3  یـک نماینـده مجلـس: برخـی مدیـران بانـک هـا حقـوق 50 
میلیونـی دارنـد

عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلـس شـورای اسـالمی از حقـوق 40 تـا 
50میلیـون تومانـی برخـی مدیـران عامـل بانک ها خبـر داد و گفت: بـا مصوبه اخیر 
مجلـس مجـازات متخلفـان امـور بانکی کیفری می شـود. بـه گزارش تسـنیم احمد 
توکلـی بـا اشـاره بـه اینکه برخـی از مدیران عامـل بانکهـا 40 تا 50 میلیـون تومان 
حقـوق می گیرنـد، افـزود: ایـن دسـته از مدیـران چـه در بانک هـای دولتـی و چـه 

خصوصـی به عناویـن مختلـف برداشـت های بیشـتری دارنـد.

4  فرمانده کل سـپاه پاسـداران: برجام هرگز سـند افتخـار نبوده و 
نخواهـد بود

ایسـنا نوشـت: سرلشـکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سـپاه پاسـداران انقالب 
اسـالمی در اولین جلسـه شـورای عالی فرماندهان سـپاه در سـال 95 گفـت: برجام 
هسـته ای اگـر بـه عنـوان یـک الگو تلقی شـود، نشـانهٔ کوتاهـی فکـر و نوعی خود 
تحقیـری اسـت. افـرادی هـم کـه امـروز از سـریال برجام هـا سـخن می گوینـد، 
ناخواسـته  همـان مسـیر ضدانقـالب را در پیـش گرفته اند و می خواهند مـردم بزرگ 
مـا را تحقیـر نماینـد. وی افزود: برجام هرگز به عنوان یک سـند افتخار تلقی نشـده 
و نخواهـد شـد. هرچند مقاومت هسـته ای ملـت ایران که دشـمن را مجبور به تغییر 
اسـتراتژی سـاخت، یـک افتخار بـود اما این مقاومت با بخشـی از نتیجـه آنکه برجام 
بود متفاوت اسـت. جعفری همچنین گفت: برجام یک نسـخه دیپلماسـی اسـت که 
بـا فرجـام نامعینـی کـه بخـش اعظم آن تعهدات دشـمن بدعهـد و کینه توز اسـت، 
نمی توانـد مـدل رفتـار حاکمیتی نظام در موضوعات دیگر قلمداد شـود. در سـالهای 
دور و نزدیـک، مـا هرگـز بـه برجام هـای دیگـر فکـر نمی کنیـم و به غلبه بر دشـمن 
و خامـوش کـردن صداهـای تهدیدآمیـز آنـان و ایسـتادگی روی اصـول و ارزشـهای 
انقالبیمـان می اندیشـیم. مـردم مـا بـا اکراه ایـن برجـام را پذیرفتند مگر ایـن برجام 

تاکنـون چـه نتایجی بـرای مردم داشـته که برجام هـای دیگـری را بپذیریم؟

5  17 نماینـده بـه رئیس جمهـور تذکر دادنـد: چرا مفـاد برجام به 
صورت مکـرر نقض می شـود؟

جمعـی از نماینـدگان مجلـس نهـم دیـروز در تذکـری کتبـی از حسـن روحانی 
خواسـتند توضیـح دهـد کـه چـرا در برابـر نقض برجـام، اقـدام متقابلی انجـام نمی 

دهـد. بـه گـزارش خبرآنالیـن، ابراهیم کارخانـه، جواد  کریمی قدوسـی، اسـماعیل 
کوثـری، نقـوی حسـینی، احمـد سـالک، شـهریاری، فوالدگـر، موسـوی الرگانـی، 
حاجـی دلیگانی، بشـیری، کولیوند، رضایـی، پورمختار، ابوترابی، اکبریان، ملکشـاهی 
زاهـدان،  اصفهـان،  تهـران،  مشـهد،  همـدان،  نماینـدگان  ترتیـب  بـه  دهقـان،  و 
فالورجان، شـاهین شـهر، پاکدشـت، کـرج، خمیـن، کبودرآهنگ، نجف آبـاد، کرج، 
کوهدشـت و طرقبـه بـه رئیـس جمهـور در خصوص توضیـح علت عدم انجـام اقدام 
قاطـع و متقابـل در برابـر نقـض مکرر مفـاد برجام از سـوی هیات رئیسـه نظارت بر 

اجـرای برجـام تذکـر دادند.

6  چرا جلسـه کمیته 7 نفـره اصولگرایـان مجلس دهم بـا الریجانی 
نشد؟ تشکیل 

تسـنیم نوشـت: سـخنگوی کمیتـه 7 نفـره همگرایـی اصولگرایـان مجلـس دهم 
گفـت: جلسـه ایـن کمیتـه کـه قـرار بـود بـا رئیس مجلس تشـکیل شـود بـه دلیل 
جلسـه اضطـرای رئیـس قوه مقننـه تشـکیل نشـد. سیدحسـین نقوی حسـینی از 
برگـزار نشـدن جلسـه اعضـای این کمیتـه با رئیـس مجلس خبـر داد و گفـت: این 
نشسـت به دلیل جلسـه اضطراری آقای الریجانی که از سـوی دفتر وی اعالم شـد، 
تشـکیل نشـد. وی بـا بیـان اینکه قرار اسـت نشسـت کمیتـه همگرایـی اصولگرایان 
مجلـس دهـم بـا رئیـس مجلـس در روزهـای آینـده برگـزار شـود، افـزود: رایزنی ها 
بـرای برگزاری این جلسـه در روزهای آینده ادامه دارد.  سیدحسـین نقوی حسـینی 
پیـش از ایـن از برگـزاری نشسـت اعضـای کمیتـه 7 نفـره همگرایـی اصولگرایـان 
مجلـس دهـم بـا علـی الریجانی رئیـس مجلس شـورای اسـالمی خبـر داده بود که 

این جلسـه دیـروز برگزار نشـد.

7  وزیـر اطالعـات: برخـی دوسـتان دربـاره برجـام کم لطفـی 
می کننـد

کـم  برجـام  دسـتاوردهای  دربـاره  دوسـتان  برخـی  گفـت:  اطالعـات  وزیـر 
لطفـی کـرده و طـوری عنـوان می کننـد کـه گویـی برجـام هیـچ دسـتاوردی برای 
جمهـوری اسـالمی ایـران نداشـته اسـت. بـه گـزارش پایـگاه اطـالع رسـانی دولت، 
حجت االسـالم سـیدمحمودعلوی در جریـان سـفر بـه اسـتان خوزسـتان و در جمع 
مـردم مسجدسـلیمان  اظهـار داشـت: برجـام فشـار ها را از جمهوری اسـالمی ایران 
برداشـت و ایـران هراسـی را کـه سـال ها قدرت هـای جهانـی روی آن کار کـرده 
بودنـد خنثـی کـرد. او گفـت: هم اکنـون با رفـع محدودیت هـای مالـی و اقتصادی، 
صـادرات نفـت ایران به دو میلیون بشـکه در روز رسـیده در حالی کـه پیش از توافق 
هسـته ای صـادرات نفت تا 800 هزار بشـکه در روز رسـیده بـود و قدرت های جهانی 
قصـد داشـتند تـا صـادرات نفـت کشـورمان را بـا تـداوم فشـار ها و محدودیت هـا به 
400 هـزار و سـپس بـه صفـر برسـانند. وزیـر اطالعـات افـزود: اگر توافق هسـته ای 
حاصـل نمی شـد، صـادرات نفـت خـام ایـران بطور قطـع متوقف می شـد و فشـار ها 

نیـز شـدید تر می شـد.

8  پاسخ باهنر به رسایی در جلسه دیروز مجلس
نماینـده مـردم تهـران در واکنش به اعتـراض یک نماینده دلواپـس درمورد بی اثر 
مانـدن برجـام و برداشـته نشـدن تحریم هـا گفـت: هیاتـی بـرای نظـارت بـر برجام 
تشـکیل شـده وشـورای عالـی امنیـت ملـی وظایـف خـود را در ایـن زمینـه انجـام 
می دهـد. بـه گـزارش خبرآنالین، رسـایی، یکـی از نماینـدگان عضو جبهـه پایداری 
کـه صالحیتـش بـراي ورود بـه انتخابـات مجلـس دهـم، رد شـد؛ دیـروز در صحن 
علنـی مجلـس در تذکـر و اخطـار قانـون اساسـي خود در خصـوص نقـض برجام از 
سـوی طـرف قـرار داد غربـی و نـدادن گـزارش از سـوی دولـت  در ایـن خصوص با 
وجـود گذشـت 6 مـاه از تصویـب برجام گفت: بر اسـاس مصوبه مجلـس و نظر رهبر 
معظـم انقـالب بـراي نظـارت بـر برجـام بایـد هیاتي تشـکیل مي شـد که ایـن کار 
صـورت گرفتـه اسـت و تمامي اعضـاي آن غیر از آقـاي روحاني گفته انـد که آمریکا 
برجـام را نقـض کـرده زیـرا تحریـم هـاي جدیـدي صـورت گرفتـه و مجلـس بایـد 
جلـوي ایـن موضـوع را بگیـرد. محمدرضا باهنر رییس جلسـه نیز به تذکـر و اخطار 
رسـایي ایـن پاسـخ را داد کـه هیاتـي براي نظارت بر برجام تشـکیل شـده وشـوراي 
عالـي امنیـت ملـي وظایـف خـود را در ایـن زمینـه انجام مي دهـد و اگر قرار باشـد 

مجلـس هـم اقدامي کنـد قطعا وظیفـه خـود را انجام خواهـد داد.
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داستان

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده

قسمت نوزدهم
تقریباً شـصت سـال قبل از هیوالی حکومت اسـتبدادی 
همـه می ترسـیدند مامورین حاکم با سـرداری های پرچین 
و کاله هـای خمـره ای بلنـد و زلـف هایی که یک سـرش از 
زیـر کاله درآمده بود و چماقی کلفت که سـرش نقره گرفته 
بـود به دسـت داشـتند، مختار جـان و مال مـردم بودند. این 
ماموریـن چنـد رقـم بودند یک دسـته آردال ها یک دسـته 
شـاطرها یک دسـته فراش ها یک دسـته نایب ها. شـاطرها 
بـا پـا تا به سـاق پاهـای خود را بسـته و گیوه به پا داشـتند. 
نـواری زرد از گالبتـون به جلو لباس شـان دوخته شـده بود. 
خیلـی تنـد راه مـی رفتنـد. مخصوصاً اگـر ماموریتـی مثاًل 
بـرای جلـب یک بدبخـت مادر مـرده ای بـه آنها مـی دادند 
ماننـد اجـل معلـق بـه سـر آن بیچـاره خـراب شـده و او را 
بـا حـال زاری بـه دارالحکومه مـی آوردند. هنـگام عبور این 
ماموریـن دولتـی از کوچه و بازار ماجرایـی بود عجب و تکبر 
راه رفتـن یـک نایـب آنقدر بـود که حدی نداشـت. با تبختر 
بـه مـردم نظر مـی کرد و چشـمانش غضب آلود بـود. گویی 

ایـن مامور خود پادشـاه یـا فرمانفرمای کرمان اسـت. 
بـه هـر کـس نـگاه مـی کرد مثـل ایـن بود کـه بـا زبان 
حـال بـه او مـی گفـت عنقریـب گـذرت بـه سـالح خانـه 
مـی افتـد و یـک پوسـتی از تـو بکنم کـه در داسـتان ها باز 
گوینـد. بعضـی مردم بیچـاره از نگاه های ایـن نایب ها رنگ 
و رویشـان رفتـه و لـرزه بـه اندامشـان مـی افتـاد و بـه ایـن 
جهت همیشـه با نان باج سـبیل می دادنـد. وقتی که حاکم 
از بـازاری مـی گذشـت  در جلـو او بیـش از هفتـاد هشـتاد 
نفـر دو ردیـف فـراش در سـمت راسـت معبـر و همچنیـن 
در سـمت چـپ بـا همـان کاله هـای خمـره ای و سـرداری 
هـای چیـن دار و گیوه های پاشـنه کشـیده در حالی که هر 
کدامـی ترکـه  ای بـه طـول دو متر و نیـم به دسـت گرفته و 
بـا نهیـب و صداهـای عجیب و غریب کسـبه و عابریـن را از 
عبـور حاکـم آگاه مـی کردنـد. می گذشـتند و هر کـدام به 
نوبـت مـی گفتند خبردار، پاشـو، بلند شـو، بایسـت و چنان 
ایـن کلمـات را بـا غضـب و تشـدد مـی گفتنـد که لـرزه بر 
هـر دل شـنونده و راه گـذری مـی افتـاد. بعـد از ایـن فراش 
هـا ده هـا نفر شـاطر که لباس هـای قرمزی پوشـیده بودند 
هـر کـدام عصایـی از چوب ارچن در دسـت داشـتند. همان 
صداهـا را مـی دادنـد و از ایـن جهـت لبـاس قرمز پوشـیده 
بودنـد کـه لبـاس قرمـز عالمـت غضـب حاکم بـود. بعـد از 
شـاطرها هشـت نفـر نایـب کـه همـه شـکم هایی بـزرگ و 
صـورت هایـی گوشـت آلـو و فربـه و چماق هایی که شـش 
سـانتیمتر کلفتی داشـت و سـر آنها را مانند کاسـه کوچکی 
نقـره گرفتـه بودنـد مـی آمدنـد. بعـد دو نفر میـر غضب که 
کاردهـای آدم کشـی را بـه کمرشـان آویخته و زشـت ترین 
مـردم دنیـا بودند خصوصاً که چشـم یکـی از آن ها از حدقه 

درآمـده بـود دیده می شـد. 
سـپس نوبـت به چند سـوار که هـر کدام بهترین اسـب 
هـا را یـدک مـی کشـیدند و روی آن هـا را پارچـه هایـی از 
ماهـوت گالبتـون دوزی انداختـه بودنـد و هـر کـدام افسـار 
اسـب دیگری را که کسـی رویش ننشسـته بودند به دسـت 
داشـت مـی رسـید. بعـد از ایـن یـدک هـای مختلـف خود 
حاکـم با سـبیل هـای حنا بسـته چخماقی از کـه بنا گوش 
در رفته بود بر اسـبی که سـر و کله آن حیوان را با رشـته و 
منگولـه های ابریشـمی رنگارنگ و آویـزه هایی که با منگوله 
و میـخ هـای نقره پر چین شـده زینـت داده بودند با تمتراق 
و قر و سـنگینی می آمد. خودسـازی و تکبر از سـر تا پایش 
مـی ریخـت. جبه بلند و گشـادی از ترمه پوشـیده و قمچی 
را کـه در دسـت داشـت این طرف و آن طـرف می چرخانید 
و بـه ایـن کـر و فـر و خود نمایی نشـان مـی داد کـه مالک 
الرقاب و صاحب اختیار مطلق او می باشـد. شـما خیال می 
کنیـد کـه این حاکم فهمی داشـت یـا به واسـطه کاردانی و 
کفایـت بـه این مقام رسـیده بـود ابـداً بلکه بـا تادیه وجهی 
هنگفـت کـه تقدیـم پیشـگاه آسـتان مبـارک کرده بـود تا 
چند سـالی مردم این شـهر را خریده بود کسـی بی اجازه و 
میل او آب هم نمی توانسـت بخورد از عقب سـرش منشی و 
عزب دار باشـی ها و محتسـب و کدخدایان وعده ای از ریش 
سـفیدان محلی و کسـانی که تصادف سـر کارشـان را به در 
خانـه حاکـم کشـانده بود اگـر عبایی بودند همه آسـتین ها 
را کشـیده و اگر نوکر بودند دسـت ها را به دو طرف آویخته 
سـرهای همـه بـه زیر بـا خضوع و خشـوع متملقانـه به این 
بیـت مترنـم بودنـد: »از تو به یک اشـاره از ما پسـر دویدن«. 

در رکابش مـی دویدند. 

در مسـیرم بـه سـمت دفتـر روزنامـه پیرمـردی توجـه 
ام را جلـب کـرد کـه تعـداد زیـادی ظرف مسـی جلویش 
چیـده و مشـغول سـفید کـردن آن ها بود. ایـن پیرمرد 
بـه شـیوه ای منحصـر به فـرد کنـار خیابان، در مسـیری 
نسـبتا شـلوغ کار می کرد. از جلویش گذشتم؛ اما انگار 
ذهنـم البه الی ظرف های مسـی جـا مانده بود. اتومبیلم  
را جلـوی دفتـر کـه پارک کردم تصمیم گرفتـم  برگردم 
و بـا او صحبـت کنـم .چنـد دقیقه بعد جلوی مغـازه ی او 
بـودم. ظـرف هـای مسـی کنـاره ی خیابـان را زیبـا کـرده 

بودنـد. خـود را »اوسـتا حسـن علی« معرفـی کرد. 
از حسـن علـی سـوال کـردم کـه اینجـا چـه مـی کنـد و 
کارش را برایمـان معرفی کنـد. با لهجه ی زیبای کرمانی 

جـواب داد:»ظـرف مسـی سـفید مـی کنـم، داخـل ظرف 
هـای مسـی سـیاه اسـت و قبـل از آن کـه داخـل آن هـا 
غذا درسـت شـود باید سفید شـوند. باید اول به ظرف 
تیزآب بزنم؛ بعد با کاغذ سـمباده آن ها را بسـایم، یک 
روز بعـد باید سفیدشـان کنم. سـفید کـردن ظرف های 
مـس یکـی از کارهای کرمانی های قدیم اسـت ،هر چند 
دیگـه کسـی نمیـاد از نو شـروع کند و مشـغول بـه این 
کار شـود. هرکس هم که االن مشـغول اسـت از قدیم 
بـوده. اگـه همیـن هایـی هـم کـه هسـتند دستشـان از 
دنیـا کوتـاه شـود دیگر هیچ کس نیسـت که ایـن کار را 
بلـد باشـد و ادامـه بدهـد . قال کـردن ظرف های مسـی 

هـم  بـرای همیشـه تمام می شـود.«

سـنتان چقـدر اسـت و چند سـال اسـت که این پیشـه 
دارید؟ را 

دقیقـا نمی دانم چند سـالی دارم؛ حـدود هفتاد سـالی دارم. من از 
بچگـی توی بـازار مس گرها کار می کـردم. حدود ده دوازده سـال 
داشـتم آنجـا شـاگردی می کردم .حدود بیسـت سـالی تـوی بازار 
مـس گری کار کردم، حسـابی اوسـتا شـدم .قال کردن کار آسـانی 
نیسـت. کلی باید شـاگردی کنید تا اوسـتا بشوید. بیست سالی هم 
هسـت کـه اومدم اینجـا برای خـودم مغـازه زدم .مـن از صبح زود 
میام تا وقتی که هوا روشـن باشـد  و چشـمم ببیند، کار می کنم.

چند فرزند دارید ؟
مـن شـش بچـه دارم ،همـه را عـروس دامـاد کـرده ام؛ ولی هیچ 
کـدام نرفتـه انـد. بچـه هـا ازدواج که می کننـد زیاد می شـوند و 
بـر مـی گردنـد. بعضی وقـت ها دور سـفره مان جا نیسـت و صدا 
بـه صدا نمی رسـد. خداروشـکر که می آیند دور سـفره پدرشـان 
مـی نشـینند. بعضـی وقت ها پسـرم کمک مان می کنـد. از همه 

بچـه هایم راضی هسـتم .
چرا تنها کار می کنید، شاگردی ندارید؟

شـاگرد بـرای ایـن کار کم گیر می آید. هر کسـی هـم بیاید یکی 
دو مـاه مـی ماند، بعـد می گوید دسـتم درد گرفت یـا کمرم درد 
گرفت و می رود. شـاگردی که مرد این کار باشـد پیدا نمی شـود 
. باید با کاغذ سـمباده ظرف ها رو بسـاییم. کار سـختی سـت؛ اما 
مگر پول آوردن کار راحتی اسـت؟ هیچ کاری نیسـت که سـخت 
نباشـد. بایـد مرد کار بـود، باید خـرج خانـواده را در آورد، مرد که 
الکـی بهـش نمی گوینـد مرد؛ باید سـتون خانه باشـد تا سـقفی 
بـاالی سـر بچـه هـا بمانـد. مـن خـدا را شـکر سـالمم، و این هم 

بـه خاطـر این اسـت که تمـام عمـرم کار کردم. وقتـی کار کنی و 
بدنـت رو فعـال نگـه داری، مریضـی توی بدن نمی مانـد. همه ی 

درد و بیمـاری ها از بیکاری اسـت. 
 درآمدتان کفاف خرج زندگی تان را می دهد؟

راضـی ام بـه رضـای خـدا .بعضـی وقت ها می شـود حتـی کرایه 
120 هزارتومانـی مغـازه را هـم نمـی توانـم در بیاورم، امـا راضی 
ام. خدا تا االن که ما را گرسـنه نگذاشـته اسـت .یک روز هسـت 
یـه روز نیسـت، قرار نیسـت که همیشـه یـه جور زندگـی بگذرد.

اگر حرفی باقی مانده برایمان بگویید.
مـردم یادشـان رفتـه اسـت که پـدر و مادرهایشـان دایـم تو همین 
ظـرف های مسـی غذا درسـت می کردنـد. از زمانی کـه این قابلمه 
هـای جدیـد بـه بـازار آمـد، درد و مریضی هـم بین مردم زیاد شـد 
.چنـد روز پیـش یـک دکتـر آمـد ده دوازده تـا ظـرف آورد، برایش 
سـفید کنـم، منظـورم این اسـت کـه دکترها هـم از این ظـرف ها 
اسـتفاده می کنند. سـفید کردنشـان هم که خیلی هزینه ندارد.من 
بـرای سـفید کردن یه قابلمـه 15 هـزار تومان دسـتمزد می گیرم. 
همیشـه جـدا از پولـی که مـی گیرم وقتـی یک نفر ظرفـش را می 
آورد، مـن قـال کنـم خوشـحال مـی شـوم ،مـی گویم حتمـا آن ها 

سـالم تر مـی مانند. 
سـخت مشـغول کار بود با کاغذ های سمباده ی خیس محکم و 
خشـن بـه ظـرف های سـیاه مس می کشـید، امـا نگاهش گرم 
و مهربـان بـود؛  بـا لبخندی به پهنـای صـورت .از او که دور می 
شـدم انـگار دلـم بـرای ظرف های مسـی تنگ شـده بـود، دلم 
بـرای فرهنـگ غنی کرمان تنگ شـده بود، دلم برای مشـاغلی 

که فراموشـی تهدیدشـان می کند تنگ شـده بود.

ساعتی با یک قالگر کرمانی؛

خیابان مسی
نجمه سعیدی

گپ و گفت

»سـینوهه« نوشـته میـکا ولتـاری کتابی 
پزشـک  خاطـرات  حـاوی  جلـدی  دو 
مخصـوص فراعنـه حاکـم بر مصر اسـت.
ایـن کتاب توسـط ذبیح اهلل منصـوری به 
زبـان فارسـی برگردان شـده اسـت. فارغ 
از ایـن کـه مترجـم چـه انـدازه بـه متـن 
اصلـی کتـاب وفـادار مانـده، ایـن کتـاب 
اطالعـات  دریافـت  بـرای  خوبـی  منبـع 

مربـوط بـه مصر باسـتان اسـت.
نثـر سـینوهه به گونه ای اسـت که ایـن کتاب را در شـمار رمان 
هـای تاریخـی قـرار مـی دهـد و از سـویی دیگـر مـی تـوان نـام 
سـفرنامه را بـر آن نهـاد. سـینوهه پزشـکی اسـت کـه بـه خاطر 
تخصـص خـود به دربار فرعون مصر و پادشـاهان دیگر سـرزمین 
هـا راه مـی یابـد و از ناگفته هـای قصرهای آنان باخبر می شـود. 
آنچـه کـه در ایـن نوشـتار بـه آن خواهیـم پرداخـت واژه»مس« 
و انـواع کاربـرد آن در رمـان سـینوهه اسـت. ایـن واژه در رمـان 
سـینوهه، بیش از 90 مرتبه تکرار شـده که بسـامد باالیی اسـت.
مس در نزد مصریان، بسـیار شـهرت داشـته و بسـیاری از ابزار و 

آالت فلـزی خـود را با آن می سـاخته اند.
مصـر؛ دارای معـادن فـراوان مـس و کار در معدن بسـیار سـخت 
بـوده و شـهروندان مصـری بـه آن تـن نمـی داده انـد. در نتیجه 
حکومـت مصر، از غالمان، بردگان و اسـیران جنگـی برای کار در 

معـادن بهـره می برده اسـت.
کاربرد مس در اسلحه سازی
جنگ افزارهای مصریان باستان، مسی بوده است.

واکنـش فرعـون مصر در زمان تهدید از جانب یکی از کشـورهای 
همسـایه این گونه است؛

»... دسـتور بـده کـه هر قدر مس وجـود دارد به مصرف سـاخت 
کارد و شمشـیر و پیکان برسـانند...« )همان:ص690(

یا؛
مسـین  هـای  نیـزه  بـا  غبارآلـود،  سیاهپوسـت  »سـربازهای 
کـه بـر نیـزه هـای بلنـد مـی درخشـید وارد شـهر گردیدنـد.« 

)همـان:ص416(
همچنین؛

»... جـوان گفـت: سـر این نیـزه از مفرغ]آلیاژ روی و مس[ اسـت 
و مـن آمـده ام که آن را با خون دشـمنان فرعـون، رنگین کنم.« 

)همان:ص84(
»زن هـا نیـز زیـور آالت مسـین خـود را مـی دادنـد کـه بـرای 

سـربازان، سـر نیـزه بسـازند.« )همـان:ص780(
کاربرد مس در ساخت زیور آالت مسین

زنـان مصـری؛ مـس را بـه عنوان زیـور نیز اسـتفاده مـی کردند. 
در رمـان سـینوهه بـه طـور تلویحی به این موضوع اشـاره شـده؛
زمانـی کـه علیـه مصر خطـر جنـگ احسـاس شـد، فرمانروایان 
طـی فراخوانـی زنان  را تشـویق به اهدای زیور آالت مسـی خود 

کردند.
»... زن هـا نیـز زیـور آالت مسـین خـود را مـی دادنـد کـه برای 

سـربازان، نیزه بسـازند.« )همـان:ص780(
کاربرد مس برای ساخت ابزار کشاورزی

سـینوهه؛ در جنگـی کـه بیـن مصریـان و خارجـی هـا در مـی 
گیـرد، بـاز هـم از شـگفتی مصریـان در برابر داس آهنی سـخن 

گوید. مـی 
»سـربازهای مـا وقتـی مشـاهده کردند کـه داس های بـزرگ از 
یـک فلـز عجیـب که مـی گفتنـد آهن اسـت مقابـل ارابـه های 
هاتـی نصب شـده طوری ترسـیدند که بینی آن ها سـرد شـد.« 

)همـان:ص790(
از ایـن متـن کوتـاه معلوم می شـود کـه داس ها نیـز مانند همه 
ابزارهـای فلـزی دیگـر از مـس، کـه فلز رایـج مصر باسـتان بوده 

سـاخته می شـده است.
درب های مسین

مس و آلیاژ مفرغ در سـاختن درب معابد و دروازه کاربرد داشـته 
و سـینوهه به آن اشـاره کرده است؛

»... دو درب مفرغـی بـزرگ و سـنگین یکی بعـد از دیگری وجود 
داشت...)همان:ص327(

و نیز؛
»... جارچیـان بـه مـردم اطـالع دادنـد کـه امـروز دروازه مسـین 

معبد سـخ مـت گشـوده مـی شـود...« )همـان:ص 760(
و در جایی دیگر؛

»... سـپس یـک درب مسـین سـنگین را گشـود و مـرا وارد 
اتـاق دیگـر کـرد و در نـور چراغ چیـزی را به مـن نشـان داد...« 

)همـان:ص562(
نـه تنهـا درب ها بلکه ابـزار و یراق آن هم از جنس مس سـاخته 

شده؛ می 
»... درب دکان هـا را بسـتند و بـه وسـیله تیـر و تسـمه هـای 

نمودند.«)همـان:ص417( محکـم  را  درهـا  مسـین 
ارابـه هـای مسـی نیـز از دیگـر ابـزار ضـروری اسـت کـه مـس، 
تشـکیل دهنـده بدنـه آن ها بـوده اسـت. »... به قدری ایـن ارابه 
هـا محکم اسـت کـه وقتی بـه ارابه های مسـین ما برخـورد می 

کنـد آن را مثـل چـوب در هـم می شـکند.« )همـان:ص187(
صندوق مسین

صندوق مسـین هم مورد اسـتفاده مصریان باسـتان بـوده که در 
رمـان سـینوهه در یک جا از آن نام برده شـده اسـت. 

»... باالخـره جعبـه چوبـی را در یـک صنـدوق مسـین قـرار می 
دهـم و موتی)خدمتـکار سـینوهه( بعـد از مـرگ مـن بایـد آن 

صنـدوق را در قبـرم جـا دهـد.« )همـان:ص965(
زنجیر مسین

سـینوهه در توصیـف دریـای نیـل و کشـتی های روان بر سـطح 
آن و چگونگـی لنگـر گرفتـن کشـتی هـا از زنجیرهـای مسـین 

سـخن مـی گوید؛

»هـورم هورب)فرمانـده نظامـی مصریـان( روی نیـل نفیـر زد و 
دسـتور داد زنجیـر مسـی را قطـع نماینـد کـه کشـتی هـای او 
بتواننـد وارد افق)نـام شـهری اسـت( شـوند.« )همـان:ص730(

ظروف مسین
ظروف مسـین در مصر رواج داشـته و سـینوهه ظروف مسـین را 

جـزو اموال گرانبها به شـمار آورده اسـت.
مـرد گـوش بریـده ای کـه در برهه ای همسـفر سـینوهه شـده 
بـود بـه قبـر یکـی از بدهکاران خـود می رسـد و خطـاب به قبر 
مـی گویـد: »بـه طوری کـه روی قبر تو نوشـته شـده تـو مردی 
خوب بودی و سـزاوار اسـت که اکنون قسـمتی از ظروف زرین و 
سـیمین و مسـین را که درون قبر تو می باشـد به من بدهی...« 

)همان:ص134(
یا؛

»کاهنیـن و... کـه از مـرگ نجـات یافتـه اند بـه او طـوق زرین و 
شـمش نقـره و ظـروف مـس داده اند.« )همـان:ص127(

پول مسین
سـینوهه در کتـاب خـود از مـس بیـش تـر بـه عنـوان پـول در 
اشـکال گوناگـون آن نـام بـرده اسـت. ایـن پـول، گاه بـه صورت 
حلقـه و گاه دسـتبند بیـن مردم مصـر رّد و بدل می شـده. مثاًل؛

»یکـی از حلقـه های مـس را به غالمی کـه برای ما شـراب آورد 
)همان:ص61( بخشیدم.« 

در جای دیگر؛
»]نفـر نفـر نفر[ زنی اسـت بسـیار ثروتمنـد که مـی تواند حلقه 
هـای طـال را مانند حلقه های مس خرج نمایـد.« )همان:ص97(
از قطعـات مـس بـه صـورت مفتول بـه جای پـول اسـتفاده می  

کـرده اند؛
»گفتـم کاپتـا مـن مـی توانم از طبـس فرار کنـم. بـرای این که 
رشـته هایـی که مـرا به اینجا پیوسـته از مفتول هـای مس قوی 

تر اسـت.« )همان:ص108(

خالصـه ایـن کـه مـس نیـز در ردیـف طـال و نقـره جـزو فلزات 
گـران بهـا و عنـوان ثـروت محسـوب می شـده؛

»مـرد، خانـه و مـزارع و غالمـان خـود را و هـر چـه زر و سـیم و 
مـس داشـت بـه زن تفویض کـرد و آن وقـت دسـت دراز کرد تا 

مـوی عاریه زن را از سـرش بـردارد.« )همـان:ص103(
همچنیـن مـس در کنـار فلـزات گـران بهایـی چون طـال و نقره 
جـزو ثـروت هـای ملـی محسـوب مـی شـده و فرعون مصـر در 

آرزوی کسـب ایـن ثروت اسـت.
»کشـتی هـای مصـر بـه همـه جـا خواهنـد رفـت و زر و سـیم 
و مـس خزانـه فرعـون، یعنـی خزانـه مـرا پـر خواهـد نمـود.« 

)همـان:ص941(
پیشه مسگری

جالب اینجاسـت که سـینوهه هم آغاز پزشـکی و هم درب پایان 
عمـر در منـزل یک مسـگر زندگی مـی کرد. این منـزل در محله 

فقیرنشین شـهر طبس واقع بوده؛
»همـان شـب مـن در خانـه جدیـد خود کـه قبل از مـن به یک 
مسـگر تعلـق داشـت و در محلـه فقرا واقع شـده بـود روی زمین 

نشسـتم.« )همان:ص377(
در جای دیگر؛

»مـن در محلـه فقـرای شـهر طبـس و در منـزل مسـگر سـابق، 
پزشـک فقـرا گردیـدم.« )همـان:ص408(

از همین خانه شهرت او به همه جای طبس می رسد؛
»مـردم مـی گویند کـه از دیـروز طبیبی در خانه مسـگر سـابق 

منـزل کرده که خیلـی حذاقـت دارد. )همـان:ص391(
و در پایـان یـک تشـبیه و گالیـه از وضعیـت زندگـی بیانگـر 
واقعیتـی صنعتـی اسـت. ایـن کـه مـس را بـه صـورت قطعـات 
صنعتـی تحـت فشـار و ضربـه قـرار می دادنـد تا شـکل گرفته و 

بـه ابزارهـای گوناگـون تبدیـل شـود. )همـان:ص269(
ایـن نوشـتار، خالصـه ای بـود از آنچه که رمان تاریخی سـینوهه 

از کاربردهـای مـس در مصر باسـتان به دسـت می دهد. 

بررسی نقش فلز مس در جهان باستان

مس در رمان سینوهه

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابـر رای  شـماره 139460319013001284 مـورخ 94/11/18 هیـات موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر درواحـد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک بافـت تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی آقـای علی شاهسـون پورزرگر فرزند 
کوهزاد بشـماره شناسـنامه 711 صادره از بافت در ششـدانگ یک قطعه باغ به مسـاحت 35603 
مترمربـع پـالک 1 فرعـی از 777 قطعـه یک بخـش 40 واقع در جـاده کریم آباد و اراضی سـنگی 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای علی شاهسـون زرگر محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهـی مـی شـود درصورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند ازتاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم وپس از اخذرسـید، ظرف مدت یـک ماه ازتاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـودرا بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت درصـورت 

انقضـای مـدت مذکـور وعدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـندمالکیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشارنوبت اول:94/12/18                                    تاریخ انتشار نوبت دوم:95/1/18

رئیس ثبت اسناد و امالک- وهب نعمتی    
م الف 725       

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای  شـماره 139460319013001295 مـورخ 94/11/19 هیـات اول موضـوع  
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر درواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک بافـت تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـی خانم حاجی بـی بی جاللی 
فرزنـد محمـود بشـماره شناسـنامه 900 صـادره از جیرفت نسـبت به ششـدانگ یک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 361/10 مترمربـع پـالک 638 فرعـی از 2114- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـالک 249 فرعـی از 2114- اصلـی بخـش 40 کرمـان واقـع در بافـت؛ خیابـان طالقانـی غربی 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـد عبدالهـی محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهـی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند ازتاریـخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم وپـس از اخذرسـید، ظـرف مـدت یک 
مـاه ازتاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـودرا بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 

درصـورت انقضـای مدت مذکـور وعدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـندمالکیت صادرخواهد 
. شـد
تاریخ انتشارنوبت اول:1394/12/19                                    تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/1/18
رئیس ثبت اسناد و امالک- وهب نعمتی   
م الف 747               

آگهی فقدان سند مالکیت
سـید مهـدی عالمـزاده فرزند سـید محمد مالک ششـدانگ پالک 4257 فرعـی از 5 اصلی 
بخـش 4 کرمـان کـه سـند مالکیت آن بشـرح ثبـت شـماره 8149 صفحـه 521 دفتر 27 
صـادر و تسـلیم گردیـد. اسـناد 31497-92/9/3 دفترخانه 90 کرمان نـزد بانک کار آفرین 
رهـن مـی باشـد ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند 
مالکیـت پـالک مزبـور بعلت نامعلوم مفقود و درخواسـت سـند مالکیت المثنی نموده لذا باسـتناد 
اصـالح تبصـره یـک اصالحـی مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتب در یـک نوبـت در تاریخ 
منـدرج در ذیـل آگهـی مـی شـود تـا چنانچه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملـک فوق 
الذکـر بـا وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد ظرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی به اداره 
ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعه و اعتـراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله 
تسـلیم نماینـد واال پـس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی اقدام خواهد شـد. 

تاریخ انتشار: 95/1/18
عیسی حافظی فر- رئیس ثبت شهرستان کرمان- منطقه 1 
م الف 11 

آگهی فقدان سند مالکیت
سـید مهـدی عالمـزاده فرزند سـید محمد مالک ششـدانگ پالک 1962 فرعـی از 5 اصلی 
بخـش 4 کرمـان که سـند مالکیت آن بشـرح ثبـت شـماره 15001صفحـه 152 دفتر 60 
صادر و تسـلیم گردید. اسناد 32753-92/12/21 و 34207-93/5/1 و 92/10/5-31874 
دفترخانـه 90 کرمـان نزد بانک کار آفرین رهن می باشـد ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی 
تصدیـق امضـا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پـالک مزبـور بعلت نامعلـوم مفقود و درخواسـت 
سـند مالکیـت المثنـی نموده لذا باسـتناد اصالح تبصره یـک اصالحی ماده 120 آئیـن نامه قانون 
ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهی می شـود تـا چنانچه کسـی مدعی 
انجـام معاملـه نسـبت بـه ملک فـوق الذکر با وجود سـند مالکیت نـزد خود می باشـد ظرف مدت 
ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتراض خـود را ضمن 

ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایند واال پـس از مدت مذکور نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت المثنی اقدام خواهد شـد. 

تاریخ انتشار: 95/1/18
عیسی حافظی فر- رئیس ثبت شهرستان کرمان- منطقه 1 
م الف 10 

آگهی فقدان سند مالکیت
سـید مهـدی عالمـزاده فرزند سـید محمد مالک ششـدانگ پالک 1963 فرعـی از 5 اصلی 
بخـش 4 کرمـان کـه سـند مالکیت آن بشـرح ثبت شـماره 15002 صفحـه 155 دفتر 60 
صادر و تسـلیم گردیـد. اسـناد 31497-92/9/3 و 31874-92/10/5 دفترخانه 90 کرمان 
نـزد بانـک کار آفریـن رهـن می باشـد ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده 
مدعی اسـت سـند مالکیـت پالک مزبور بعلـت نامعلوم مفقود و درخواسـت سـند مالکیت المثنی 
نمـوده لـذا باسـتناد اصـالح تبصره یـک اصالحی مـاده 120 آئین نامـه قانون ثبـت مراتب در یک 
نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به 
ملـک فـوق الذکـر بـا وجود سـند مالکیـت نزد خود می باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از انتشـار 
آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمان مراجعـه و اعتراض خـود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت 
یـا سـند معاملـه تسـلیم نماینـد واال پـس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی 

اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 95/1/18

عیسی حافظی فر- رئیس ثبت شهرستان کرمان- منطقه 1 
م الف 9

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـالک 14054 فرعـی از 3968 اصلـی واقـع در بخـش 2 
کرمـان بـه مسـاحت 128/60 مترمربـع واقـع در کرمـان سراسـیاب فرسـنگی چهـار بـاغ 
جنوبـی اولیـن فرعـی سـمت چـپ مـورد تقاضـای آقای/خانـم علـی خدایـی و مریـم نژاد 
محمـدی خبیصـی تاکنـون تحدیـد حـدود نشـده و نیاز بـه تحدیـد حـدود دارد و اعمـال تبصره 
ذیـل مـاده 15 قانـون ثبت هم میسـر نمی باشـد لذا حسـب درخواسـت مالـک به شـماره 847-
95/1/16 بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود اختصاصـی منتشـر و عملیـات تحدیدی از سـاعت 8 
صبـح روز 95/2/9 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالک یـا مالکین امـالک مجاور 

رقبـه مزبـور اخطـار مـی گـردد کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـالن در محـل وقوع ملـک حاضر و 
درصـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـدی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچه کسـی 
نسـبت بـه حـدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشـته باشـد طبق مـاده 20 قانـون ثبت حداکثر 
ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتباً به ایـن اداره 
اعـالم نماینـد و ظـرف مـدت یکمـاه از تاریـخ اعـالم اعتـراض مهلـت دارنـد تـا بـه دادگاه صالحه 
مراجعـه و اقـدام بـه تقدیـم دادخواسـت نمـوده و رسـید تقدیـم دادخواسـت را از دادگاه اخذ و به 
ایـن اداره تسـلیم نماینـد بدیهـی اسـت پـس از مضی مهلت یـاد شـده و ارائه گواهی عـدم تقدیم 
دادخواسـت توسـط متقاضـی ثبت عملیـات ثبتی بنام وی ادامـه خواهد یافـت و هیچگونه ادعایی 

مسـموع نخواهـد بود. 
تاریخ انتشار: 95/1/18

محمود مهدی زاده- رئیس ثبت شهرستان کرمان- منطقه 2 
م الف 15

آگهی مزایده مال منقول 
اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری شهرسـتان کرمـان در نظـر دارد در خصـوص پرونـده 
اجرائـی کالسـه 940800 و نیابـت شـماره 940024 لـه شـرکت تعاونـی مسـکن وکال و 
کارشناسـان دادگسـتری و علیـه مسـعود جهانگـرد بـا موضـوع مطالبه وجـه در نظـر دارد خودرو 
سـواری کار میتسوبشـی پاجرو Gls 3800 شـش سـیلندر به شـماره پالک 983 و21 ایران 33 
از طریـق مزایـده بـه فـروش برسـاند. خـودرو فوق با داشـتن بیمه نامـه معتبر شـخص ثالث مبلغ 
ششـصد میلیـون ریال توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزیابی گردیده اسـت لـذا طالبین 
خریـد مـی تواننـد از خـودرو در پارکینـگ سـینا بازدیـد و در صـورت تمایـل بـه خریـد بایسـتی 
پیشـنهاد خـود را به صـورت مکتوب به انضمام مبلغ 10درصد پیشـنهادی که به حسـاب سـپرده 
دادگسـتری کرمـان بـه شـماره 2171293951000 نزد بانک ملـی واریز خواهند نمـود در پاکت 
الک و مهـر شـده تحویـل اجـرای احـکام نماینـد جلسـه مزایـده راس سـاعت 9 مورخه دوشـنبه 
1395/2/6 بـا حضـور نماینـده دادسـتان و در محـل اجـرای احـکام حقوقـی منعقـد مـی گردد و 
برنـده کسـی خواهـد بود که قیمت باالتری پیشـنهاد داده شـد ضمناً برنده مزایده بایسـتی مابقی 
وجـه پیشـنهادی خـود را حداکثـر تا یک مـاه پس از برگـزاری مزایـده پرداخت نمایـد در صورت 

انصـراف برنـده مزایـده 10درصـد مبلـغ واریزی بـه نفع دولـت ضبط خواهد شـد. 
م الف 41
داورز دایره نیابت اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان- دوست محمدی
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اتیسم

نگاه
نقش های آرامش

 کودک اتیسمی 5 ساله خالق 
شاهکارهای هنری است 

شـاید بـاورش سـخت باشـد امـا کودک 5سـاله 
اتیسـمی نقـاش شـده اسـت. اگـر یـک هنرمنـد 
معـروف تابلوهـای آبرنگ را کشـیده بـود منتقدان 
و هنرمنـدان چـه تحسـین هـا و تفسـیرها از ایـن 

هنـر مـدرن نمـی کردند!
آیریـس هنرمنـد کوچک  نقاشـی هـای آرامش 
بخش و زیبایی دارد، در دسـامبر 2011 تشـخیص 
داده شـد کـه مبتـال بـه اوتیسـم اسـت.او صحبـت 
نمـی کنـدو بـا هیچ کـس جـز گربـه اش ارتباطی 
برقـرار نمـی کنـد و از تماسـهای چشـمی و نـگاه 
بـه شـدت دوری مـی کنـد.  بـه دیگـران  کـردن 
آیریـس خـودش را در ایـن نقاشـی هـا تخلیـه می 
کنـد. بـه گفتـه پـدر و مـادر آیریـس، نقاشـی تنها 
کاری اسـت کـه او را آرام مـی کنـد. او سـاعتهای 
طوالنـی را روی تابلوهـای آبرنـگ زیبایـش وقـت 
مـی گذرانـد و گربـه اش هـم بـه طـرز باورنکردنی 
وزیبایـش  متفـاوت  هنـری  آثـار  خلـق  در  او  بـه 

کمـک مـی کند. 
مـادر آیریـس در مصاحبـه بـا مجله الیو اکشـن 
نیـوز مـی گویـد: تمـام چیزی کـه او احتیـاج دارد 
میـز مخصوصش اسـت و قلـم موی نقاشـی و گربه 
اش تـا شـروع بـه نقاشـی کنـد. وسـایل او در یـک 
جـای مشـخص خانـه آمـاده اسـت کـه هـر وقـت 
خواسـت خـودش دسـت بـه کار مـی شـود. اگـر 
رنگـی احتیـاج داشـت کـه دم دسـت نبـود او بـا 
اشـاره بـه اشـیایی که آن رنگـی باشـند، منظورش 

را بـه مـادرش می رسـاند.
مـادر آیریـس مـی گویـد او در ترکیـب رنگهـا 
اسـتعداد خاصـی دارد و بـه زیبایـی رنگهـا را بـا 
هـم ترکیـب مـی کنـد . وقتـی نقاشـی اش تمـام 
مـی شـود قلـم هایـش را داخل لیـوان مـی گذارد 
و بـا گربـه اش میـز را تـرک مـی کنـد. او منتظـر 
مـی ماند تا نقاشـی اش خشـک شـود وبعـد ازظهر 
دوبـاره برمـی گـردد تـا یک نقاشـی جدید بکشـد.

پـدر و مـادرش از نقاشـی کـردن هـای او فیلـم 
در سـایتش  کارهایـش  بـه همـراه  و  انـد  گرفتـه 
مـی گذارنـد. تابلوهـای آبرنگ آیریس بـرای کارت 
تبریـک و هدیـه فـوق العـاده زیبـا هسـتند. همـه 
کسـانی کـه کارهـای  او را دیـده انـد معتقدنـد که 
در تابلوهـای او آرامـش عجیبـی وجـود دارد،کـه 

حـال آدم را خـوب مـی کنـد. 
وقتـی فکـر مـی کنیم یک کـودک 5 سـاله این 
رنگهـا را سـاخته واقعـا شـگفت زده مـی شـویم.و 
ایـن فرشـته ی کوچـک نماینـده ای از کـودکان 

اسـت. اتیسـم  معصوم 

سه میلیون و 600 هزار ریال 
یارانه  کودک مبتال به اوتیسم

به گـزارش ایرنا سـازمان بهزیسـتی کشـور برای 
هـر کـودک مبتـال به اوتیسـم مبلـغ سـه میلیون و 
600 هـزار ریـال بـه عنـوان یارانـه در نظـر گرفتـه 
اسـت. ایـن یارانـه بـا نام کـودک بـه حسـاب مرکز 
خدمـات اوتیسـم واریـز می شـود تا مرکـز، خدمات 
خـود را بـه کـودک ارائـه دهد؛ خانـواده بیمـار هم، 
حداکثـر یـک میلیون و 500 تا یـک میلیون و 550 
هـزار ریـال را بایـد خودش بـه مرکـز پرداخت کند 
سـازمان بهزیسـتی، فهرسـت 54 مرکز اوتیسـم در 
30 اسـتان کشـور را کـه حـدود 2 هـزار کـودک را 
تحـت پوشـش قـرار داده، منتشـر کـرده اسـت و 
عالقمنـدان برای مشـاهده این فهرسـت مـی توانند 
بـه نشـانی اینترنتـی سـازمان بهزیسـتی مراجعـه 
کننـد بنـا بـه ایـن گـزارش، سـازمان بهزیسـتی از 
سـال 1381 نخسـتین مرکـز آموزش و توانبخشـی 
اختـالالت طیف اوتیسـم را بـه عنـوان اولین متولی 
این امر در سراسـر کشـور افتتاح کـرد و تاکنون هم 
کمیـت و هـم کیفیـت خدمات ارائه شـده از سـوی 
ایـن مراکـز رشـدیافته اسـت و همه کـودکان مبتال 
به اوتیسـم تحت پوشـش سـازمان بهزیسـتی کشور 
همه روزه شـنبه تا چهارشـنبه از صبح تـا14 بعد از 
ظهر و پنجشـنبه هـا تا 12 ظهـر خدمات تخصصی 
را در ایـن مراکـز بـه عنـوان پایـگاه هـای دائمـی 
کننداختـالالت  مـی  بهزیسـتی،دریافت  سـازمان 
از جملـه اختـالالت پرخرجـی اسـت کـه  اتیسـم 
نیـاز به خدمـات تخصصی زیـاد اعم از روانشناسـی، 
کاردرمانـی و گفتـار درمانـی دارد و بـه همین علت 
مخـارج خانواده هـای دارای فرزند مبتال به اوتیسـم 
دارای  اسـت کـه  هایـی  از خانـواده  باالتـر  بسـیار 
کودکانـی بـا سـایر معلولیت ها هسـتند؛ بـه همین 
دلیـل نیـز بهزیسـتی یارانه مراکـز اوتیسـم را بیش 
از یارانـه سـایر مراکـز مقـرر کـرده اسـت  خدمـات 
بـازی  درمانـی،  گفتـار  کاردرمانـی،  روانشناسـی، 
درمانـی، آمـوزش خانـواده و همچنیـن یـک وعـده 
غـذای گرم و هزینـه ایاب و ذهاب کودکان اوتیسـم 
همگـی از خدماتـی بـه شـمار مـی آینـد کـه مراکز 
بهزیسـتی بـه آنـان ارائه می دهـد و هزینـه ماهیانه 
دریافـت هـر یـک از ایـن خدمـات از مراکـز حـدود 

پنـج میلیـون و 150 هزار اسـت.

لیـال  بـا  ایـن هفتـه  در  اتیسـم  روز  مناسـبت  بـه   
اسـماعیل زاده مسـوول فنی مرکز اتیسـم به گفت 

و گـو نشسـتم:
 اتیسـم چیسـت و چـه گروه هـای سـنی را در گیر 

مـی کند؟
اتیسـم در دسـته اختالالت مزمن رشـدی اسـت که نقص 
سـه گانـه ای را ایجـاد می کند 1- ناتوانـی در ارتباط و نقص 
گفتـار 2- ناتوانـی در مهـارت هـای اجتماعـی  3- ناتوانـی 
در وانمـود سـازی و تخیـل و انجـام کارهـای کلیشـه ای و 

. تکراری 
در نقـص گفتـاری ممکن اسـت کـه کـودک در ابتدا هیچ 
مشـکلی نداشـته باشـد و امـکان دارد ایـن نقـص یـک دفعه 
بـروز کنـد؛ یعنـی ممکـن اسـت تا یک سـال -  یک سـال و 
نیـم ،کـودک بتوانـد کلمـات را ادا کنـد ،حرف بزنـد و روابط 
اجتماعـی داشـته باشـد؛ امـا یـک دفعـه بـه هر دلیلـی مثل 

تغییـر محیـط در یـک دوره ی زمانـی گفتـار متوقف شـود، 
کـه معموال قبل از سـه سـالگی اتفاق می افتـد. تعداد خیلی 
کمـی از اتیسـم بـا تاخیـر یعنـی بعـد از 3 سـالکی گـزارش 
شـده اسـت. در صـورت اختـالل در گفتـار ممکـن اسـت، 
کـودک گفتـار خـود را از دسـت دهـد و یـا امـکان دارد بـه 
پـژواک گویـی بپـردازد و یـک کلمـه را مـداوم تکـرار کنـد. 
نشـانه ی دیگـر ناتوانـی در اسـتفاده از ضمایـر اسـت معموال 
ارتبـاط چشـمی  برقـرار نمـی کنـد. در سـنین اولیـه و مـاه 
هـای اول نـگاه کـودک معمـوال از گوشـه ی چشـم اسـت. 
روابـط اجتماعـی ایـن کـودکان مختـل اسـت و گاهـی هـم 
ممکـن اسـت ارتباط کـودک حتی بـا والدین هم قطع شـود 
و از در آغـوش کشـیدن و نـوازش  دوری کنـد .کودک تمایل 
بـه بـازی بـا اشـیا بـی جـان دارد و معمـوال حرکات کلیشـه 
ای دارد؛ مثـل بـال بـال زدن یـا سـر به دیـوار کوبیـدن .این 
کـودکان بـه حرکات دورانی عالقه نشـان مـی دهند و ممکن 

اسـت سـاعت هـا بـه حرکـت ماشـین لبـاس شـویی دقـت 
کنند؛کـه  ایـن جـز عالیم اولیه اسـت که توجه به آن بسـیار 
الزم اسـت، تا در زمان مناسـب اتیسـم تشـخیص داده شود.

 راه های تشخیص این اختالل چیست ؟
بـه دلیـل زیسـتی بـودن وعامـل ژنتیـک از ماه هـای اول 
تولـد ، بـا دقـت در حـرکات کودک ،توسـط متخصـص قابل 
تشـخیص اسـت .بـه دلیـل تنـوع نشـانگان ایـن اختـالل و 
جداسـازی این نشـانگان از سـایر اختالالت ،تشخیص درست 
آن وابسـته بـه مشـاهده ی دقیـق و انجـام آزمون هـای ویژه 

است.
 دالیل بروز این اختالل چیست؟

 در مـورد دالیـل بـروز این اختالل نظـرات متفاوتی وجود 
دارد ؛امـا هیـچ کـدام از آن ها بـه صورت قطعی ثابت نشـده 
انـد. وجـود آلودگـی سـرب و جیـوه در آب وهوا،اسـتفاده از 
تغذیـه نامناسـب بـا مـواد نگهدارنـده ی زیـاد ، اسـترس در 

والدیـن بـه خصـوص مادر و سـن زیـاد پدر که خطـر ابتال به 
ایـن اختـالل را بـاال می برد. تحقیقـات جدید بـه این نتیجه 
رسـیده اسـت که امکان ابتال پسـران اتیسـم بیش از دختران 
اسـت . اگـر در خانـواده ای پسـر مبتال و دختر سـالم باشـد، 
دختـر حامـل ایـن اختـالل خواهد بـود و امـکان دارد بعد ها 
فرزنـدش اتیسـم بگیـرد. با توجه به این کشـف بـزرگ مرکز 
رویان توانایی تشـخیص مادر حامل را داشـته اسـت واینگونه 
مـی تـوان از تولـد کودکان اتیسـم کاسـت. بـا توجه بـه این 
کـه آمـار هـم اکنـون از هـر 55تـا 60 نفـر یک کـودک می 

باشـد، ایـن یـک نقطه ی امید اسـت.
 امکان درمان برای این اختالل وجود دارد ؟

متاسـفانه هیـچ درمان قطعی بـرای اختالل اتیسـم وجود 
نـدارد. بـرای ایـن گـروه بهتریـن کاری کـه مـی تـوان انجام 
داد آموزش های الزم در سـن طالیی کودکان اتیسـم اسـت 
که از 2 سـالگی تا 6 سـالگی اسـت، تا کودکان از وابسـتگی 

کامـل رهـا شـوند و در طیف شـدید، توانایی انجـام کار های 
انطباقـی و شـخصی را داشـته باشـند و در طیـف خفیـف 
بتواننـد بـه مدرسـه برونـد و یـا هنـری را بیاموزنـد. تعدادی 
از ایـن کـودکان در یـک زمینـه ی هنـری  در سـطح بسـیار 
عالـی ظاهـر مـی  شـوند و موزیسـین هـا یـا قنادهـای فوق 
العـاده ای مـی شـوند. بایـد در ایـن زمینه همـه ی ارگان ها 
در سـطح  کشـور هماهنگ شـوند تـا آینده ای روشـن برای 
ایـن کـودکان رقـم بخـورد. آمـوزش هـای مختلفـی بـه این 
کـودکان داده مـی شـود و چـون ایـن کـودکان حافظـه ی 
تصویـری قـوی ای دارند،تمرکـز ویژه ای بر ایـن نوع آموزش 

اسـت ، تـا ارتبـاط بهتـری با محیـط برقـرار کنند .
 بـرای نتیجـه گرفتـن در درمـان چـه زمانـی الزم 

؟ ست ا
نتیجـه ای کـه در درمـان و بهبـود بـرای ایـن کـودکان 
وجـود دارد بسـیار کنـد اسـت و همیـن دلیـل حتـی باعـث 
مـی شـود کـه مربیان هم سـر خـورده شـوند. ممکن اسـت 
یـک مربـی شـش مـاه تـا یـک سـال وقـت بگـذارد تـا فقط 
بـه کـودک نشسـتن بـر صندلـی را بیامـوزد و یا بـرای ایجاد 
تمـاس چشـمی و افزایـش مدت زمان آن بایـد مدت ها وقت 
گذاشـت تـا از یـک ثانیـه بـه پنـج ثانیه و بیشـتر برسـد. در 
طیـف شـدید ایـن زمـان ممکن اسـت به شـش ماه برسـد و 
ایـن طوالنـی بـودن زمان یاد گیری ممکن اسـت بـه خانواده 
هـا هـم آسـیب برسـاند. بایـد در زمینـه ی کودکان اتیسـم 
قوی ظاهر شـد ،کار با کودک اتیسـم باید بدون وقفه باشـد. 
تعطیـالت بـرای کودک اتیسـم مضر اسـت وخانـواده ها باید 
آمـوزش هـای الزم را دیـده باشـند تـا در صورت لـزوم خود 
آمـوزش را انجـام دهنـد، تـا کـودک مسـیر مـورد نظـر را به 

درسـتی طـی کند.
 هزینـه خدمـات وآمـوزش هـای ارایه شـده چقدر 

؟ ست ا
هزینـه ی آمـوزش بـرای ایـن گـروه بسـیار زیـاد اسـت،   
طبـق دسـتور العمـل به دلیـل اینکـه در این کـودکان تقلید 
زیـاد اسـت ،نمـی تـوان  مثل کـم تـوان های ذهنـی کالس 
هـای 10 تـا 15 نفره تشـکیل داد. هر کودک اتیسـمی فقط 
بـه یـک مربـی نیـاز دارد و نهایـت دو کـودک بـا یـک مربی 
کار کنـد. در صورتـی تعـداد  کـودکان بیشـتر شـود آموزش 
مختـل خواهـد شـد. ایـن نیازمند تعـداد زیادی مربی اسـت 
و  درمـان«  »کار   . باشـند  ومتخصـص  دیـده  آمـوزش  کـه 
»گفتـار درمـان«  همیشـه بایـد در مراکـز آموزشـی حضـور 
داشـته باشـند. ایـن مراکـز معمـوال در دو شـیفت کار مـی 
کننـد تـا کـودک هـر لحظه بـا مربـی تـازه نفـس در ارتباط 
باشـد. در مـورد محیـط آمـوزش هـم شـرایط خاصـی وجود 
دارد. محیـط بایـد نهایـت سـادگی را داشـته باشـد. بایـد در 
انتخـاب رنـگ دیوارهـا ،رنگ پـرده ها و حتی کـف اتاق های 
آمـوزش نهایـت دقـت را بـه خـرج داد. تهیـه همـه ی ایـن 
عوامـل هزینه بر اسـت و مخارج بسـیار باال اسـت. این مراکز 
حتـی بـا ایـن کـه یارانـه ی دولتـی  مـی گیرنـد به سـختی 

شـرایط مناسـب آمـوزش را فراهـم مـی کنند.
مرکـز خیریـه ثامـن الحجـج )ع( اولیـن مرکز اوتیسـم را 
در جنـوب شـرق کشـور را راه انـدازی کرده اسـت و حدود 9 
سـال اسـت کـه کـودکان اتیسـم را تحت پوشـش قـرار داده 

است.
درسـال  کرمـان  اتیسـم  کـودکان  از  حمایـت  انجمـن 
94تاسـیس شـده اسـت. معرفـی ایـن اختـالل بـه عمـوم و 
مسـوولین نیازمنـد فعایـت شـبانه روزی اسـت و کمک همه 
ی جامعـه را مـی طلبـد. بایـد بـه این اختـالل، کـه اختالل 

قـرن نـام گرفتـه اسـت  جـدی نـگاه کـرد.
در میـان هیاهوهـای اثبـات انسـانیت فرشـتگان معصـوم 

اتیسـم را دریابیـم.

گفتگوی پیام ما با مدیر پیشگیري و توانبخشي مرکز بیماریهاي خاص و مسوول فني مرکز اتیسم 

اتیسم؛ بیماری قرن 

ستاره نیکبخت
پـارک مادر شـلوغ بود. داخـل جمع که شـدیم بی اختیار 
نگاهـم بـه دنبال کودکان اتیسـم می گشـت. باد بـادک های 
آبی،موسـیقی ،خنـده و هـزار نکته بـرای توجه کـردن وجود 
داشـت؛ امـا کودکانـی کـه در ایـن جمـع حضور داشـتند در 
دنیـای خـود تنها بودند ،نگاهشـان می کردی انـگار که هیچ 
جایـی را نمـی بینند.  دختر بچه ای سـیزده چهارده سـاله از 
بیـن جمعیـت می گذشـت و جیغ می کشـید ،پسـرک بلند 
قـدی سـرش را بر شـانه هـای پدر گذاشـته بـود و گریه می 
کـرد و سـعی داشـت صورتـش را پنهـان کنـد. دخترکی که 
جیـغ مـی کشـید از کنار کودکی شـش هفت سـاله رد شـد 
و کـودک هـم شـروع به جیغ کشـیدن کرد. مادر به سـرعت 

کـودک را در آغـوش گرفت و دور شـد. 
کارنـاوال شـادی کودکان اتیسـم برگـزار می شـد؛ اما چه 
کسـی مـی توانسـت از نگاه هایـی که حتی به درسـتی دیده 
نمـی شـدند فهمیـد کـه خوشـحالند. بـاد بـادک هـای آبی 
در دسـت کـودکان بـود و در بـاد مـی رقصیدند؛امـا دنیـای 
آبـی ایـن کـودکان بسـیار غریب مانـده بود.این فرشـته های 
معصومـی کـه بـه دنبال هر صدایـی چهره پنهـان می کردند 

و اشکشـان کـه روی شـانه ی والدیـن جاری می شـد.

بهزیسـتی اسـتان کرمـان و مرکـز امـام علـی)ع( برگـزار 
کننـده ی این مراسـم بودنـد. گردهمایی مربیان، مسـوولین 
بهزیسـتی و خانـواده هـا و کـودکان اتیسـم؛ بـا هـدف ایـن 
کـه ایـن کـودکان بـا مهربانی دیـده شـوند و نگاه هـای تلخ 
مـردم،آن هـا را تنهاتـر ومنـزوی تـر نکند.تا این کـه  جامعه 
آغوشـی باشـد بـرای تن هـای خسـته ی والدینی کـه از درد 

کودکشـان بیمار شـدند. 
کاش میتوانست با من حرف بزند

از بیـن  مـادر مهتـاب کـه حـدود چهـل سـال داشـت 
خانـواده هـا اولین کسـی بـود که حاضر شـد با مـن صحبت 
کنـد. او گفـت کـه دختـرش چهـارده سـال دارد و از پنـج 
سـالگی متوجه شـده اسـت که اتیسـم دارد و این گونه ادامه 
داد: »مهتـاب تـا دو سـالگی اصـال حـرف نمـی زد .فکـر می 
کردیـم بـه حـرف بیاید؛ امـا او حتی به ندرت هـم غان وغون 
داشـت. بـه پزشـک مراجعـه کـردم، بعـد از کلـی آزمایش و 
عکـس برداری تشـخیص اتیسـم داد.از چهار سـالگی او را به 
مرکـز تـوان بخشـی مـی فرسـتم که صـد در صد موثـر بوده 
اسـت. درسـت اسـت که نتوانسـته صحبت کند؛ اما احساس 
مـی کنـم کـه حـرف هایـم را مـی فهمـد و چیزهایـی را که 

مـی گویـم  اجـرا مـی کنـد.«او مـی گوید:»من هیـچ زمانی 
بـا دختـرم در مـکان هـای عمومـی ظاهـر نمی شـوم؛ چون 
نمـی توانـم نـگاه هـای مـردم را تحمل کنـم. من فقـط با او 
جاهایـی مثـل اینجـا مـی آیـم که همـه هـم دردیـم .کاش 
مـردم نگاهشـان را عـوض می کردنـد تا ما راحـت تر زندگی 
کنیـم. بزرگتریـن زجـری کـه دراین چهارده سـال کشـیدم 
ایـن بـود کـه هیچ وقـت دخترم مـرا مامان صدا نکـرد. کاش 

مـی شـد که بـا مـن حـرف بزند.«
باید بتوانم از پسرم مراقبت کنم 

پـدر ایلیـا به ما گفت: »پسـرم نه سـال دارد . وقتی  چهار 
سـاله بـود متوجـه شـدم کـه اتیسـم دارد. او اصـال صحبـت 
نمـی کـرد و دایـم گریـه مـی کـرد.  ارتبـاط چشـمی برقرار 
نمی کرد؛متخصص تشـخیص اتیسـم داد. ایلیا توام با اتیسـم 
مشـکل بیش فعالی  هم پیدا کرده اسـت و دارو اسـتفاده می 
کند.«پـدر ایلیـا ادامـه داد: »او همیشـه گریه مـی کند. برایم 

دعـا کنید بتوانم از پسـرم مراقبـت کنم.«
از هر10 کودک اتیسم 7 نفرکم توان ذهنی هستند

 در حاشـیه ایـن مراسـم صـادق زاده مدیـرکل بهزیسـتی 
کرمـان بـه »پیـام مـا« گفت:»متاسـفانه اختـالل اتیسـم در 
جامعـه ی مـا رشـد معنـی داری  پیدا کـرده اسـت و ضرورت 
دارد کـه توجـه جـدی تـری بـه آن شـود و الزم اسـت کـه ما 
بحـث مشـارکت طلبـی همـه ی جامعه را داشـته باشـیم.روز 
جهانـی اتیسـم در ایـن هفتـه بود و بـه همین دلیـل با هدف 
آشـنایی عمـوم بـا ایـن اختالل، ایـن مراسـم برگزار شـد.آگاه 
سـازی خانـواده هـا وجامعـه در مـورد ایـن اختـالل فعالیتـی 

اسـت که بهزیسـتی از اواخر سـال 94شـروع کرده اسـت و با 
جدیـت در سـال جدید  دنبال خواهد شـد.با توجه بـه آمار رو 
به افزایش اتیسـم، بهزیسـتی طرح غربالگری را در دسـت اجرا 
دارد تـا سـریع تر کودکان شناسـایی شـوند و  بتواننـد بهتر از 
خدمـات بهـره ببرند.بسـیاری از ایـن کودکان دچار مشـکالت 
تـوام هسـتند. متاسـفانه از هـر 10 کودک اتیسـم 7 نفر دچار 
کـم توانـی ذهنـی هسـتند. یعنـی ایـن اختـالل را، بـه همراه 
یـک معلولیـت هم زمـان دارند.باید با نگاهـی علمی و منطقی 

آینـده ی روشـن تـری را بـرای ایـن کودکان  سـاخت.«
کمک هزینه ی بهزیستی پرداخت می شود

مدیـر روابـط عمومـی مرکـز جامع توانبخشـی امـام علی 
)ع( سـلمه تجلـی در ایـن رابطه بـه پیام ما گفـت: »کودکان 
اتیسـم 2 تـا 14سـال در ایـن مرکـز پذیزفتـه مـی شـوند 
،اختـالل اتیسـم نیـاز بـه گفتـار درمانـی ،کار درمانـی و کار 
درمانـی ذهنـی دارد.ابتـدا تـوان ذهنـی بایـد انـدازه گرفتـه 
شـود تا سـطح آموزش های الزم به کودکان مشـخص شـود.

او خاطـر نشـان کـرد که در ایـن  مرکز عالوه بـر آموزش، دو 
وعـده غذا و سـرویس ایـاب وذهاب رایـگان در اختیار کودک 
قـرار مـی گیـرد .میـزان شـهریه ی مشـخص شـده از طرف 
بهزیسـتی ماهیانـه 155 هـزار تومـان برای هر کودک اسـت 
کـه ایـن مقـدار هم بـا توجه به تـوان مالـی والدیـن دریافت 
مـی شـود؛ البتـه کمـک هزینـه ی بهزیسـتی هم، بـرای هر 

کـودک پرداخـت می شـود.«
پـارک مادر با کودکانی آسـمانی آبی شـده بـود؛ کودکانی 

از جنـس بلور شـکننده و زیبا...

نگاه پیام ما به کارناوال شادی اتیسم 

کودکانی از جنس بلور
گزارش

داخـل سـوپر مارکـت کـه شـد امیـد دسـت او را مـی کشـید و تقال می کـرد. خرید 
داشـت و نمـی توانسـت او را در خانـه تنهـا بگذارد،نـگاه جوانـی روی صـورت امیـد 
نشسـت، سـری تـکان داد و گذشـت .کنـار قفسـه ی ماکارانـی کـه ایسـتادند صدای 
نالـه هـای خفـه ی امیـد هـر لحظـه بلنـد تر می شـد. یک لحظه دسـتش را رهـا کرد تا 
ماکارانـی بردارد.وقتـی دوبـاره بـرای گرفتـن دسـت امید برگشـت ،امید  سـرش را 
بـه قفسـه هـا مـی کوبید و ناله می کرد. سـر امید را میان دو دسـت گرفت و صورت 

پسـرش  را کـه نـگاه هـا را جمـع کـرده بود بر سـینه اش پنهـان کرد. نجمه سعیدی
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ورزش و ورزشکار

خبر
محمودزاده مسئول برگزاری مسابقات لیگ دسته اول:

میثاقیان می توانست روی 
نیمکت بنشیند!

هفته سـی و دوم لیگ دسـته اول فوتبـال در حالی 
برگـزار شـد که ایـن هفته تیم هـای مدعی نتوانسـتند 
بـه برتـری دسـت یابنـد و جایـگاه تیم هـا در بـاالی 
جـدول چنـدان تغییـری نکـرد. در این هفتـه اتفاقات 
حاشـیه ای هـم بـاز وجـود داشـت از ممانعت نشسـتن 
میثاقیـان روی نیمکـت مـس تـا دیـدار تیم هـای گل 
گهـر سـیرجان و دامـاش گیالن که شـاهد صحنه های 
زشـت و ناپسـندی بودیـم  و طـی آن نیمکـت دو تیم 
بـا یکدیگـر درگیـر شـدند. همچنیـن دیـدار تیم هـای 
آلومینیـوم هرمزگان و شـهرداری اردبیـل به علت عدم 
حضـور مامـوران نیـروی انتظامـی و عـدم برنامه ریزی 

بـازی بـا 20 دقیقـه تاخیر آغاز شـد. 
اتفاقـات بازی هـای  فریبـرز محمـودزاده در مـورد 
هفتـه سـی و دوم گفت: متاسـفانه در چنـد هفته اخیر 
در هرمـزگان شـاهد بـی نظمـی بودیـم کـه بـه علـت 
عـدم حضـور مامـوران نیـروی انتظامی بـازی این تیم 
بـا تاخیـر آغاز شـده اسـت البته ایـن موضوع ناشـی از 
عـدم همکاری مسـئوالن باشـگاه آلومینیوم اسـت چرا 
کـه نیـروی انتظامـی در دیـدار شـهرداری بندرعباس 
کـه در لیگ دسـته دوم بـازی می کند بـه موقع حاضر 
می شـوند و حتـی یـک سـاعت و نیـم پیـش از بـازی 
در ورزشـگاه حضور دارنـد. وی ادامـه داد: انتظار داریم 
کـه مسـئوالن آلومینیـوم در این زمینه همـکاری الزم 
را انجـام دهنـد البتـه رئیـس هیـات فوتبـال هرمزگان 
تـالش خـود را می کنـد امـا مسـئوالن باشـگاه اقدامی 
انجـام ندادنـد و اگـر در هفتـه هـای پایانـی لیـگ کـه 
حساسـیت مسـابقات باالسـت بـاز هـم شـاهد چنیـن 
اتفاقـی باشـیم شـاید داور مسـابقه مجبـور شـود آن 
دیـدار را برگـزار نکنـد. مسـئول برگـزاری مسـابقات 
لیـگ دسـته اول در مـورد درگیری در دیـدار تیم های 
گل گهـر و دامـاش تاکید کـرد: متاسـفانه در این بازی 
شـاهد درگیـری بودیـم کـه ناپسـند اسـت از تمامـی 
بازیکنـان و مسـئوالن تیم هـا خـواش داریـم که سـعه 
صـدر باالتری داشـته باشـند زیـرا چنیـن حادثه هایی 
اصـال خوب نیسـت. مـا در هفته های پایانـی از بهترین 
داوران و ناظـران اسـتفاده می کنیـم و نمی خواهیم که 

اتفاقـی ناخوشـایند رخ بدهد.
فریبـرز محمـود زاده، همچنیـن دربـاره مشـکالت 
پیـش آمـده بـر سـر کارت مربیگـری اکبـر میثاقیـان 
در مـس کرمـان مـی گوید: دلیـل ننشسـتن میثاقیان 
روی نیمکـت مـس کرمـان در هفتـه سـی و یکـم بـا 
هفتـه سـی و دوم کامـال متفـاوت بـوده اسـت. کارت 
حضـور روی نیمکت مس کرمـان در تاریخ 8 فروردین 
از سـوی کمیتـه نقـل و انتقاالت بـرای اکبـر میثاقیان 
صـادر شـده بـود و او مجـوز داشـت کـه در تاریـخ 9 
فروردیـن تیـم مـس را همراهی کنـد! اینکه چـرا اکبر 
میثاقیـان در ایـن تاریـخ روی نیمکـت مـس کرمـان 
ننشسـت سـوالی اسـت که باید از باشـگاه مس کرمان 

شود.  پرسـیده 
باشـگاه در شـبکه  قرایـی، مدیـر روابـط عمومـی 
ورزش گفتـه اسـت کـه نتوانسـته انـد به موقـع کارت 
را بـه کرمـان انتقـال دهنـد! یعنی مشـکالت پـروازی 
وجـود داشـته اسـت در صورتـی کـه در فاصلـه 24 
سـاعت و هم چنیـن پروازهای متعددی کـه به کرمان 
صـورت مـی گیـرد مـی شـد ایـن کارت را بـه کرمـان 
برسـاند. بـه واقـع سـازمان لیـگ برتـر هیـچ ممانعتی 
بـرای حضور اکبـر میثاقیان روی نیمکـت مس کرمان 
ایجـاد نکـرد. امـا اینکـه چـرا اکبـر میثاقیـان در هفته 
سـی و دوم و در بـازی بـا خیبر خرم آبـاد روی نیمکت 
مـس کرمـان ننشسـت دلیـل متفاوتـی دارد. روز 15 
فروردیـن نامـه ای از سـوی کمیته انضباطی به دسـت 
مـا رسـید مبنـی بـر اینکه شـکایتی از سـوی باشـگاه 
خونـه بـه خونـه از اکبر میثاقیـان صورت گرفته اسـت 
و تـا تعییـن تکلیف حقوقی ایـن ماجرا اکبـر میثاقیان 
نمـی توانـد روی نیمکت مس کرمان بنشـیند و کارت 
صـادره بـرای او فعـال اعتبـار نـدارد! خب طبیعـی بود 
بعـد از دریافت نامه کمیته انضباطـی در پی اجرای آن 
باشـیم چون سـازمان لیـگ برتر مجری احـکام کمیته 
انضباطـی اسـت و به تنهایـی هیچ وقت مانع نشسـتن 
مربـی ای روی نیمکت نمی شـود. رای را برای باشـگاه 
مـس کرمـان، سرپرسـت تیـم و هیـات فوتبال اسـتان 
ارسـال کردیـم و طبیعـی بـود مـن ایـن کار را انجـام 

دهـم چـون مسـئول برگـزاری لیگ یک هسـتم.
 امـا بعـد از ایـن کار شـائبه پیـش آمد که سـازمان 
لیـگ برتـر مانع از حضـور اکبر میثاقیـان روی نیمکت 
مـس کرمـان شـده اسـت در صورتـی کـه ایـن چنین 
نبـوده و اصـال قانـون اجازه چنیـن کاری را بـه ما نمی 

دهد. 

استقبال از قهرمانان 
ورزشی در پارک 
ورودی سیرجان

قهرمانـان  از  اسـتقبال  مراسـم 
ورزشـی در پارک ورودی سـیرجان 
ایـن  ورزش دوسـتان  حضـور  بـا 
جمعـی  شـد.  برگـزار  شهرسـتان 
شهرسـتان  مسـئوالن  و  مـردم  از 
سـیرجان از سـه قهرمـان ورزشـی 

خـود اسـتقبال کردند. سـجاد خلیلی در مسـابقات موی تای بوکـس قهرمانی جهان 
کـه در کشـور تایلنـد برگـزار شـد بـا شکسـت حریفـان خـود از ایتالیـا در وزن 71 
کیلوگرم به مقام سـوم دسـت یافت و مدال برنز را در مسـابقات جهانی کسـب کرد. 
وی در گفت وگـو بـا خبرنـگار فارس موفقیت خـود را نتیجه عنایـت خداوند و تالش 
مسـتمر و مربـی خـود دانسـت و گفـت: 28 کشـور جهان در این مسـابقات شـرکت 
کردنـد و مـن توانسـتم نـام ایـران را بـر بلنـدای مسـابقات زنـده کنـم و در سـکوی 
موفقیـت قـرار بگیرم. امیررضا احسـانی فر در مسـابقات سـبک آزاد کاراته کشـور نیز 
بـه نایـب قهرمانی رسـید. وی با بیـان اینکه عضو انتخابـی تیم ملی کاراته از اسـتان 
کرمـان اسـت، اضافـه کـرد: در ایـن مسـابقات کـه در تهران برگـزار شـد، یک هزار و 
400 نفـر شـرکت کننده از اسـتان های سراسـر کشـور بـه رقابت پرداختنـد که من 
توانسـتم در سـبک آزاد بـا 9 بـرد بـه مـدال طـال برسـم و مقـام دوم را کسـب کنم. 
مهـدی جاویـدان نیـز دیگر قهرمان کوهنورد سـیرجانی اسـت که امـروز در جمعیت 

گسـترده مـردم و ورزش دوسـتان مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت. 

واکنش علی پروین به 
نظرسنجی برنامه 90 
سـرمربی پیشـین تیـم فوتبـال 
پرسـپولیس کـه به عنـوان بهترین 
انقـالب  از  بعـد  ایرانـی  مربـی 
انتخـاب شـد، از مردم تشـکر کرد. 
خـود  شـخصی  صفحـه  در  وی 
در اینسـتاگرام بـا تشـکر از مـردم 
دادنـد،  او رأی  بـه  و کسـانی کـه 
نوشـت: »هـواداران پرسـپولیس و 

تمـام مـردم ایران همیشـه بـه من لطـف دارند و ما را شـرمنده خودشـان می کنند. 
اگـر عـزت و احترامـی هـم هسـت، اول از خـدا، بعـد از همیـن محبت مـردم ایران 

اسـت کـه همیشـه بـا وفـا و بـا صفـا هسـتند. 
بیشـتر از هـر عنـوان و افتخـاری، همیـن محبـت مـردم و هـواداران ارزش دارد. 
اینکـه قدیمی هـا و خـاک خورده هـا را فرامـوش نمی کننـد چـون قهرمانی هـا تمام 
می شـود و مـی رود امـا محبت و احتـرام ارزش دارد و می ماند و ما همیشـه خودمان 
را شـرمنده و بدهـکار مـردم می دانیـم و فقـط می توانـم از ایـن بابـت و بخاطر رأیی 
کـه دادنـد از آنهـا تشـکر کنـم. نفـرات دیگـری هم کـه در ایـن نظرسـنجی بودند 
یـا نبودنـد همـه یا از دوسـتان یـا از شـاگردان خـودم بودند. همـه کاربلـد و بزرگ 
هسـتند و بـرای ایـن فوتبـال زحمـت کشـیده اند و مـا دوستشـان داریـم. از خـدا 
هـم می خواهیـم احترام هـا همیشـه در فوتبـال حفـظ شـود تـا مـردم هـم اذیـت 
نشـوند. همچنیـن امیـدوارم هـواداران با معرفت پرسـپولیس هم امسـال با قهرمانی 

تیم شـان خوشـحال شوند. 

خبرخبر

تمامـی مـدارک و مسـتندات الزم بـرای جدایی اکبـر میثاقیان 
از تیـم خونـه بـه خونـه موجـود و کافی بـود و بر همین اسـاس نیز 
کارت وی بـرای تیـم مـس کرمـان از سـوی سـازمان لیـگ فوتبال 

کشـور صـادر گردیـده بود.
بـه گـزارش گـروه ورزشـی باشـگاه خبرنـگاران جـوان در حالی 

کـه کارت اکبـر میثاقیـان برای نشسـتن روی نیمکت تیـم فوتبال 
مـس، در بـازی برابـر خیبـر خرم اباد صادر شـده بـود و همه منتظر 
نشسـتن او روی نیمکـت تیـم فوتبـال مس کرمـان بودنـد، ناگهان 
دو سـاعت مانـده بـه شـروع بـازی بـا نامـه ای کـه از سـوی کمیته 
انضباطـی و تائیـد سـازمان لیـگ، به باشـگاه مس کرمان می رسـد، 

سـرمربی تیـم فوتبـال مـس از نشسـتن بـرروی نیمکـت ایـن تیم 
می شـود. منع 

ایـن مسـئله زمانـی ابهامـات زیـادی را بـه وجـود مـی آورد کـه 
سـایت باشـگاه خونـه بـه خونـه شـب قبـل از بازی های ایـن هفته 
طـی بیانیـه ای رسـما اعـالم می کند کـه اجـازه نشسـتن میثاقیان 
بـرروی نیمکـت مس را نخواهـد داد، و در حالی که کارت سـرمربی 
مـس صـادر شـده بـود، اینکـه نهـاد قضایی فوتبـال کشـور همگام 
بـا ایـن بیانیه اقـدام به ممنوعیـت میثاقیـان برای نشسـتن برروی 

نیمکـت مـس کرد، بسـیار عجیـب و شـبهه بر انگیـز بود.
ایـن در حالی اسـت کـه تمامی مـدارک و مسـتندات الزم برای 
جدایـی اکبـر میثاقیـان از تیـم خونه به خونـه موجـود و کافی بود 
و بـر همیـن اسـاس نیـز کارت وی برای تیـم مس کرمان از سـوی 

سـازمان لیـگ فوتبال کشـور صادر گردیـده بود.
در حالـی کـه مالـک باشـگاه خونـه بـه خونـه رسـما اعـالم 
کـرد کـه هیـچ توافـق نامـه ای بـرای جدایـی میثاقیـان از تیـم 
خونـه بـه خونـه وجود نـدارد اما در تصاویر زیر مشـخص اسـت 
کـه از سـوی آقـای امیـری قائـم مقـام باشـگاه خونـه بـه خونه 
توافـق نامـه ای دال بـر جدایی میثاقیـان از این باشـگاه به امضا 
رسـیده اسـت و حتی چک تسـویه حسـاب ایـن باشـگاه نیز در 
اختیـار میثاقیـان قـرار گرفته اسـت کـه همه ی ان موارد نشـان 
می دهـد برخـالف گفته هـای مالـک باشـگاه خونـه بـه خونـه، 
میثاقیـان بـا توافـق رسـمی طرفین از تیـم خونه بـه خونه جدا 

است. شـده 
تصویـر بـاال متعلق به توافق نامـه آقای امیری قائم مقام باشـگاه 
خونـه بـه خونـه و اکبـر میثاقیـان می باشـد کـه مبنـی بـر جدایی 

توافـق طرفین می باشـد.
همچنین تصویری از  چکی موجود  اسـت که از سـوی باشـگاه 
خونـه بـه خونه در اختیـار اکبر میثاقیان برای تسـویه حسـاب قرار 
داده شـده اسـت و متن آن نیز این موضوع را کامال نشـان می دهد.

بـا وجود این اسـناد مالک باشـگاه خونه به خونـه صراحتا عنوان 

می کنـد که هیـچ مدرکـی دال بر توافـق جدایی با میثاقیـان ندارد 
و او همچنـان سـرمربی ایـن تیـم اسـت! و از سـوی دیگـر کمیتـه 
انضباطی فدراسـیون فوتبال بر اسـاس همین ادعا، دو سـاعت مانده 
بـه بـازی مـس برابر خیبـر خرم آبـاد ناگهان دسـتور بـه ممانعت از 

نشسـتن میثاقیان بـرروی نیمکت مـس می دهد.
انضباطـی  نهـاد  سـوی  از  صحبت هـا  برخـی  کـه  حالـی  در 
فدراسـیون فوتبـال دال بـر این اسـت کـه رضایت نامـه ی میثاقیان 
از سـوی باشـگاه خونـه به خونه صادر نشـده اسـت کـه در ماجرای 
جدایـی آقـای احمـدزاده از تیـم شـهرداری اردبیل کامال مشـخص 
شـد کـه سـرمربی یـک تیم نیـاز به رضایـت نامه از سـوی باشـگاه 
قبـل خود نـدارد و کمیته ی محتـرم انضباطی نیز کامـال در جریان 

ایـن موضوع قـرار دارد.
بر همین اسـاس اینکه ناگهان برای نشسـتن سـرمربی تیم مس 
ممانعـت ایجـاد می شـود آن هـم در حالی که در این خصوص شـب 
قبـل از بـازی بیانیه صادر شـده اسـت، موجب می شـود که باشـگاه 
مـس کرمان به نهادهـای باالتر از جمله وزارت ورزش شـکوایه خود 
را ارسـال کنـد و چرایـی ایـن تصمیـم را از سـوی نهادهـای خاص 
فوتبالـی جویـا شـود و بـا تمام تـوان منتظر پاسـخ شـفاف مقامات 
می باشـد. ایـن در حالـی اسـت کـه حسـن زاده رئیـس کمیتـه ی 
انضباطـی فدراسـیون فوتبـال، در پشـت خـط برنامـه ی لیـگ یک 
کـه بـه این موضوع رسـیدگی می کرد حاضر نشـد و پاسـخ ابهامات 

را بیـان نکرد.
نکتـه ی جالب تـر اینکـه تقریبا دو هفته ی پیش سـایت رسـمی 
باشـگاه خونـه بـه خونه نیز بـه طور رسـمی جدایی اکبـر میثاقیان 
را اعـالم کـرده بـود و برروی این سـایت نیز رسـما تسـویه حسـاب 
وی از باشـگاه مـس قیـد گردیـده بـود کـه تصویـر و متـن خبر آن 

نیـز موجود اسـت.
 باشـگاه مـس کرمـان نیز نسـبت بـه ایـن موضوع عـدم حضور 
میثاقیـان روی نیمکـت این تیم واکنش نشـان داد و مدعی شـد به 

نهادهـای باالتـر از وزارت ورزش شـکایت خواهد کرد.

اسنادی که جدایی میثاقیان از خونه به خونه 
را اثبات می کند

گزارش

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی:
 به اطالع کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بند )الف( و )ب( ماده 95 قانون. 

مالیاتهای مستقیم می رساند، مهلت ارسال الکترونیکی فهرست معامالت فصل زمستان 94 از طریق سامانه 
www.tax.gov.ir و یا به صورت لوح فشرده )CD( حداکثر تا پایان فروردین ماه سال جاری می باشد. 

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان
م الف 2 

محمود محمودی نیا مدیر کل ورزش و جوانان 
استان کرمان در مصاحبه با پیام ما

مدیران ورزشی  
ناموفق را  

برکنار می کنم
ورزش به اندازه کافی مشکالت مادی دارد 

که دیگر مجالی برای پرداختن 
به امور جوانان نمی ماند

ارزش  بـا  و  خطیـر  امـری  ورزش 
در امـور جوانـان اسـت و وقتـی ایـن 
وظیفـه  باشـند،  مختلـط  هـم  بـا  دو 
مسـووالن در ایـن بـاره بسـیار بـارز و 
مهـم تـر میشـود. در روزهـای پایانـی 
سـال 94 بـود کـه »محمـود محمـودی 
جوانـان  امـور  اداره  کل  مدیـر  نیـا« 
بـه عنـوان  و ورزش اسـتان کرمـان 
مدیـر نمونـه سـال گذشـته انتخـاب 
و معرفـی شـد.این موضـوع مهـم وانتخـاب محمـودی نیا به 
عنوان مدیر برتر بهانه ای شـد تا در آغازین روزهای سـال 
نو به سـراغ وی رفته و سـاعتی پای صحبتش بنشـینیم که 

ماحصـل آن را در ادامـه می خوانیـم:

 خالصـه عملکرد و کارهای انجام شـده توسـط اداره شـما 
در سـال گذشـته چه بود؟

بـا توجـه به اینکه سیاسـت عملیاتی ما در سـال 94 طرح توسـعه 
قهرمانـی و همگانـی بود،سـال سـختی را پشـت سـر گذاشـتیم ما از 
همـان روزهـای ابتدایی سـال دنبـال انجـام و اجرای این طـرح بودیم 
وجلسـاتی را بـا عوامـل ایـن طـرح و روسـا و فرمانداران  شهرسـتانها 
برگـزار کردیـم کـه نهایتا منجـر به اسـتارت راه انـدازی تقریبـا 200 
آکادمی در رده های سـنی 14 و 15 سـاله شـد و طی ماههای مرداد 
و شـهریور، تک تک این اکادمی ها را افتتاح کردیم.همچنین تقسـیم 
بنـدی هیـات ها را داشـتیم که بـا توجه به فعـال نبودن و یـا کم کار 
بـودن تعدادی از آنها مجبور به اعمال یکسـری تغییـرات در راس این 
هیـأت هـا شـدیم و بـا کمک هایـی که به آنها شـد تـا حـدی آنها را 
سروسـامان دادیم.برگزاری مسـابقات ورزشی همگانی مانند جشنواره 
فرهنگـی شـهید رجایـی بـا حضـور کارمنـدان ادارات در کرمـان و 9 
شهرسـتان، برپایی جام ورزشـی تکریم با قرآن در ماه مبارک رمضان 
و همایـش هـای پیاده روی و دوچرخه سـواری در شـهرهای متفاوت 
بـا هـدف افزایـش انگیـزش ورزش بیـن قشـرهای مردمی،حمایت از 
ورزشـکاران المپیکـی و پارالمپیکـی و تیـم های ورزشـی چـه در بعد 
معنـوی و چه مادی و برپایی جشـنواره ورزشـی محـالت از دیگر اهم 

فعالیت هـای ایـن اداره بود.
 چه برنامه ها و مسابقاتی برای سال جدید دارید؟

مهمتریـن برنامه ما در سـال پیش رو تکمیـل و اجرای کامل طرح 
اسـتعداد یابـی و ایجـاد کانون های ورزشـی اسـت،همچنین عالوه بر 
برگزاری مسـابقات و همایش های معمول، جشـنواره ورزشـی المپیاد 
کرمانیـان در اواخـر مرداد یا اوایل شـهریور ماه سـال جـاری با حضور 
آکادمی های طرح توسـعه خواهیم داشت،انشـاااله تا پایان سـال چند 
رویداد مهم کشـوری و بین اللملی در اسـتان کرمان خواهیم داشـت 

کـه درصورت قطعی شـدن بـه اطالع عموم خواهد رسـید.
 شـما سـال گذشـته در نظر سـنجی انجام شـده به عنوان 
مدیـرکل برتـر انتخاب شـدید، دلیل ایـن انتخـاب را در چه 

مـی دانید؟
 اوال ایـن انتخـاب مربـوط به شـخص من نبود و یـک مجموعه 
از اسـتان کرمـان منتخب شـد دوما انجـام یک کار تیمـی و بودن 
در کنـار هیئـت هـای ورزشـی و ورزشـکاران و مسـووالن.این کار 
تیمـی باعـث شـد کـه تغییـر بینشـی از کرمـان در کشـور اتفـاق 
بیفتـد و ایـن افتخـار نـه فقـط نصیب مـن بلکه نصیب کل اسـتان 

کرمـان گردد.

در بحـث اسـتعدادیابی مبلغـی جهـت کمـک به آکادمـی هایی 
در شهرسـتانها کـه ایـن طـرح را اجـرا میکننـد در اختیارآنهـا قرار 
گرفتـه، امـا متاسـفانه تعـدادی از مربیـان ایـن آکادمـی هـا گالیـه 
دارنـد کـه ایـن پـول به دسـت آنهـا نرسـیده،اصل جریان چـه بوده 
اسـت؟ درارزیابـی کـه سـه ماهـه آخـر سـال 94 بـا دوسـتان طرح 
توسـعه داشـتیم وحتـی  بازدیدهایـی کـه ایـن دوسـتان از بعضـی 
از شهرسـتانها داشـتند حـدود 40 تـا50 درصـد ازانجـام طـرح در 
بعضـی شهرسـتان از جملـه کوهبنـان و بردسـیر رضایـت داریم اما 
متاسـفانه تعـدادی از شهرسـتانها هیچ کاری کردنـد وطرح را پیش 
نبردنـد و مبالـغ را در ایـن آکادمـی ها هزینه نکردنـد و پول مربیان 
را پرداخـت نکردنـد که در سـال 95 با آنها برخـورد خواهیم کرد.در 
تعدادی از شـهرهای دیگر مانند سـیرجان و رفسـنجان چون بخش 
خصوصـی فعالیـت نسـبتا خوبـی دارد مـا ترجیـح دادیـم این طرح 
را در شـهرهای محـروم تـراز نظـر امکانـات ورزشـی ماننـد رودبار و 

کهنـوج بـه طـور جدی تـر دنبـال کنیم.
 بـا توجه به اینکـه موقعیت زمانی مناسـبی برای سـرمایه 
گـزاری بخـش خصوصی در کشـور ایجاد شـده بـرای جذب 
حامیـان مالی و بخش هـا خصوصی در ورزش چـه کرده اید؟

یکـی از فاکتورهـا و تـالش هـای مـا در سـال 95 همیـن ورود 
بخـش خصوصـی به همـه مـوارد از جملـه ورزش اسـت.در بخش 
 BOT  سـرمایه گـذاری بیشـتر نـگاه مـا بـه بخـش قراردادهـای

اسـت کـه در مراحـل باالیـی و انعقـادی اسـت کـه بـرای مثـال 
میتـوان بـه 3 پـروژه امـام علـی،راوری و انقـالب اسـت کـه بخش 
خصوصـی در آن سـرمایه گـذاری مـی کننـد و چنـد سـال اجازه 
بهـره بـرداری از آن را دارنـد و سـپس به سـازمان جوانان و ورزش 
واگـذار میکنند.همچنیـن امیدواریـم بـا کمک ادارات و مسـووالن 
1 درصـد بخـش ورزش را وصـول کنیم.همچنیـن ترغیـب خیران 
بـه مشـارکت در امـر ورزش یکـی دیگـر از برنامه های ماسـت که 
نمونـه آخـر آن حضـور سـرمایه گـذار بخـش خصوصـی در ماهان 
جهـت احـداث و سـاخت اسـتخر و مجموعـه پـارک آبـی بـود که 
چنـد روز پیـش کلنـگ احـداث ایـن مجموعـه را زمیـن زدیـم و 
امیدواریـم تـا پایـان سـال 95 بـه مرحلـه بهـره بـرداری برسـیم.
جالـب اسـت بگویـم که اسـتان کرمـان بعـد از اصفهـان در جذب 
خیریـن وسـرمایه گـذاران بخـش خصوصـی مقـام دوم را دارا می 

شد. با
 در حالـی کـه بـه نظر مـی رسـید بـا ادغـام ورزش و امور 
جوانـان و تشـکیل سـازمان اوضاع هـر دو ارگان بهتر شـود 
اما عمـال نه تنها پیشـرفتی در ایـن حوزه دیده نشـده بلکه 
مشـکالت سـازمان ورزش و جوانـان بیش از پیش شـد،نظر 

شـما چیست؟
بنـده بـه شـخصه کـه توفیـق خدمـت در آمـوزش و پـرورش را 
داشـتم و تـا حـدودی بـا مسـایل جوانـان آشـنا هسـتم بـه جـرات 

میگویـم حـوزه جوانـان فقـط به اسـم بـه ورزش متصل شـد.حوزه 
جوانـان هـم بودجـه کافی مـی خواهد هم نیـروی ماهرامـا با بوجه 
42 تـا 45 میلیونـی کـه سـال 94 بـه امـور جوانـان اسـتان کرمان 
تعلـق گرفـت آیـا میشـود کاری کرد؟حتـی حـرف و سـخنرانی هم 
نمیشـه زد،بـه نظـر من ایـن ادغام درسـت و کارشناسـی شـده ای 
نبـود با ایـن حال ما تابع قوانین و دسـتورالعمل ها هسـتیم.در امور 
جوانـان 21 دسـتگاه و اداره دخیـل هسـتند بایـد یـک هماهنگی و 
اتحـاد بوجـود بیایـد تا بتـوان کاری کرد. سـازمان جوانـان و ورزش 
بـه تنهایـی نمی تواند کاری کنـد. تخصص اکثر مدیران ما ورزشـی 
اسـت و ورزش بـه انـدازه کافـی مشـکالت مـادی دارد کـه دیگـر 

مجالـی بـرای پرداختـن بـه امـور جوانان نمـی ماند.
 بـرای اتمام طـرح های ورزشـی نیمه تمام اسـتان چه باید 

کرد؟
بـر اسـاس آمـاری که ما دو سـال قبل گرفتیم 175 طـرح در تمام 
اسـتان داشـتیم که بـرای تکمیل آنهـا 180 میلیارد تومان پـول الزم 
اسـت کـه اگـر هزینه ای که به ما پرداخت می شـود بـه همین منوال 
باشـد تـا 15 سـال آینـده نمـی توان آنهـا را به سـرانجام رسـاند اما با 
همـه ایـن مشـکالت و کمبود هـای مادی توانسـتیم حـدود 30طرح 
را در ایـن دو سـال بـه مرحلـه بهـره بـرداری برسـانیم و امیدواریم در 
صـورت پرداخـت بودجـه ای کـه در سـال 95 بـه مـا اختصـاص داده 

شـده حـدود 20 تا 25 پـروژه را به پایان برسـانیم.

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
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حفاظـت  سـازمان  مردمـی  مشـارکت های  دفتـر  مدیـر 
محیط  زیسـت از انتشـار منشـور محیط  زیسـت تشـکل های 
مردم نهـاد خبـر داد. محمـد درویـش با اشـاره بـه این که در 
دوره بازگشـت معصومـه ابتـکار بـه سـازمان محیط  زیسـت 
413 »ان جـي او« محیـط زیسـتی وجود داشـت، گفت:  طی 
دو  سـال اخیـر تعـداد »ان جي او« ها به 780 رسـیده و رشـد 

چشـمگیر و دوبرابـری داشـته اند.
ارتقای کیفی تشکل هاي رویکرد 

سازمان محیط زیست
او بـا بیـان این کـه در  سـال 94 سیاسـت  سـازمان محیط  
ارتقـای  سـمت  بـه  حرکـت  مشـارکت ها  دفتـر  و  زیسـت 
کیفـی تشـکل ها بـود، اظهـار کـرد:  تـالش کردیـم در هـر 
فصـل حداقـل یـک بـار همـه نماینـدگان تشـکل ها دور هم 
جمـع شـوند و اسـاتید حرفـه ای حوزه هـای محیط زیسـتی 
آموزش هایـی را بـه آنهـا دهنـد تـا »ان جي او«هـا بتواننـد از 

نظـر سـاختاری قدرتمنـد شـوند،؛ همچنیـن در ایـن  سـال 
شـورای هماهنگی و شـبکه تشـکل های مردم نهاد هر اسـتان 

شد. تشـکیل 
انتشار منشور فعالیت های مدنی 

در حوزه محیط زیست
حفاظـت  سـازمان  مردمـی  مشـارکت های  دفتـر  مدیـر 
محیط زیسـت بـا اشـاره بـه این کـه در حـال تدوین منشـور 
فعالیت هـای مدنـی در حـوزه محیط  زیسـت هسـتیم، گفت: 
ایـن منشـور می توانـد نقشـه راه »ان جي او« ها باشـد و نحوه 
عملکـرد و شـرایط ارتقـای ارزش هـای آنها را مشـخص کند 
کـه به کمک صاحب نظران در هسـته مشـورتی تشـکل های 
مردم نهـاد در حـال پیگیـری ایـن منشـور هسـتیم. درویش 
بـا تاکیـد بـر این کـه منشـور محیـط  زیسـت تشـکل های 
مردم نهـاد حداکثـر تـا پایـان فروردین منتشـر خواهد شـد، 
گفـت: ویرایش اول این منشـور در این بازه منتشـر می شـود 

و در اختیـار همه تشـکل ها قـرار می گیرد و نظـرات آنها اخذ 
و جمع بنـدی و ویرایـش دوم منتشـر می شـود.
محیط زیستی ترین استان کشور

او بـا اشـاره بـه این کـه بـه نسـبت جمعیـت، بیشـترین 

بـا 500   ایـالم  ایـالم اسـت، گفـت:  اسـتان  بـرای  تشـکل 
هـزار نفـر جمعیـت 40»ان جـي او«  فعـال دارد؛ ولی اسـتان 
خراسـان رضـوی بـا حدود 5  میلیـون نفر جمعیـت تنها پنج 

دارد. »ان جـي او« 

مدیر دفتر مشارکت های مردمی سازمان محیط  زیست خبر داد: 

به زودی انتشار منشور 
»محیط  زیست تشکل های مردم نهاد« 

خبر

جامعه

پائیز پدر ساالر
گاهـی الزم می شـود کـه کتاب هـای قدیمـی را 
مـروری کنیـم و به کسـانی کـه احیانا تـازه مخاطب 
»یـک پزشـک« شـده اند، آنهـا را دوبـاره معرفـی و 

کنیم. توصیـه 

کتـاب پاییـز پدرسـاالر در ایـران حداقـال بـا 4 
ترجمـه مختلـف چـاپ شـده اسـت که من شـخصا 
ترجمـه کیومـرث پارسـای و نیـز اسـداهلل امرایـی را 
ترجیـح می دهـم. این رمان نوشـته، گابریل گارسـیا 
مارکز، نویسـندۀ فقید کلمبیایی اسـت، که در 1975 
منتشـر شـده اسـت. پدرسـاالر ژنـرال پیـری اسـت 
کـه »بیـن 107 و 232 سـال« دارد و از مردانگـی 
تسـکین ناپذیر او پنـج هـزار بچـۀ ولـد الزنـا بـه دنیا 
آمـده اسـت. او کـه جبـار شـکاک و هذیان گویـی 
اسـت، با ظلم و وحشـت بر کشـور اسـتوایی کوچکی 
فرمـان می رانـد و تـن تنهایش را در کاخ فرسـوده ای 
کـه پله هایـش آلوده بـه تپاله و فضلۀ حیوانات اسـت 
بـه این سـو و آن سـو می کشـد. زیـرا یگانـه مهمانان 
سـاکن در کاخ، گاوهـا و مـرغ و خروسـها هسـتند. 
ایـن مـردی کـه تصویـر او بر پشـت و روی سـکه ها، 
فتق بندهـا  مسـهل ها،  اتیکـت  پسـت،  تمبرهـای 
و کتف بندهـا چـاپ شـده اسـت، ماننـد معاصـران 
واقعـی اش، مـادری زحمت کـش دارد. این مـادر، زن 
مرغ داری اسـت از فالتهای مرتفع کـه مرغان فرتوت 
و وارفتـه اش را بـا قلم مـو رنـگ می کنـد و در بـازار 
می فروشـد. وقتـی کـه می میـرد، پسـرش او را بـه 
طـور مضحکـی به مقام قدیسـان باال می برد. همسـر 
پدرسـاالر، الئه تیسـیا السـارنو راهبـۀ سـابقی اسـت 
ترک صومعه گفته و مجسـمه ای اسـت از گوشـت و 
چربـی آلوده کـه خوش دارد در سـوپرمارکتها دزدی 
کند و سـرانجام به دندان شـصت سـگ خشـمگین، 
کـه بـه همیـن منظـور نگهـداری شـده اند، دریـده 
می شـود. ضمنا پدرسـاالر نظیـر همانندهای خودش 
نقـاط ضعفـی هـم دارد: سـاعتهای طوالنـی را صرف 
فقیـران  زیبایـی  ملکـۀ  سـانچس  مانوئـال  فریفتـن 
می کنـد که نتیجـه ای نمی گیـرد. زیرا ملکـۀ زیبایی 
روزی بـا اسـتفاده از کسـوفی که به افتخـار او ترتیب 
داده انـد ناپدید می شـود. همۀ سـفاکیها، شـکنجه ها 
و انحرافهـای خاص جباریت را پدرسـاالر با اسـتفاده 
از یک رشـته ابداعـات غریـب انجـام می دهـد. از آن 
قبیـل کـه در گرماگـرم شـورش کـه همـۀ حکومت 
او را تهدیـد می کنـد، همـۀ مقامـات باالی کشـوری 
و لشـکری را بـه ضیافـت شـام دعوت می کند. شـب 
به نیمه رسـیده اسـت. وزیر دفاعش، ژنـرال رودریگو 
د آگیـالر کـه اعمـال و جنایتهایـش مسـبب اصلـی 
شـورش بـوده اما خـود او در خفا با سـران شورشـی 
همدسـتی می کـرده اسـت، هنـوز در ضیافت حضور 
نیافتـه اسـت. راوی کـه ظاهرا یکـی از حاضـران آن 
ضیافـت اسـت، صحنـه را چنیـن وصـف می کنـد: 
»شـب به نیمه رسـیده بود و هنوز از ژنـرال رودریگو 
د آگیـالر خبـری نبـود، کسـی خواسـت کـه از جـا 
برخیـزد و گفـت: ‘با اجازه تـان. ‘او با نگاهی کشـنده 
تـکان نخـورد، هیچ کـس  کـه می گفـت هیچ کـس 
نفـس نکشـد، هیچ کـس بی اجـازۀ مـن زنده نباشـد، 
آن شـخص را در جـای خـود میخ کـوب سـاخت تـا 
دوازدهمیـن ضربـۀ سـاعت نیمه شـب، که سرلشـگر 
معـروف رودریگـو د آگیـالر در یـک سـینی نقـره ای 
نـزول اجـالل فرمـود، دراز بـه دراز بـر روی طبقه ای 
از گل کلـم و بـرگ بـود که در ادویه خیسـانده شـده 
و در فـر سـرخ شـده بـود. اونیفـورم مجلـل مراسـم 
مهمـش را بـا پنـج بـادام طالیی بـر هر شـانه بر تن 
او کـرده بودنـد با نـوار شـجاعت بی مثال بر آسـتین 
تاشـدۀ دسـت بریده اش و هفت کیلو مدال بر سـینه 
و یـک بوتـۀ جعفری در دهـان. آمادۀ تکه تکه شـدن 
بـه دسـت سـالخهای رسـمی. در برابـر مـا مهمانان 
ایـن ضیافت دوسـتانه، کـه همه از وحشـت به جای 
خـود خشـکمان زده بـود، و نفـس بریده، در مراسـم 
لذت بخـش بریـدن و تقسـیم شـرکت کردیـم. بعـد 
وقتـی کـه تکـه ای از وزیـر دفـاع با چاشـنی سـبزی 
و هسـتۀ میـوۀ کاج در بشـقاب هرکس قـرار گرفت، 
او فرمـان داد کـه شـروع کنیم: نوش جـان بفرمایید 
آقایـان!« ایـن رمـان، کـه هجونامـۀ هزل آمیـز یـک 
دیکتاتـور امریـکای جنوبـی اسـت، سـبک نگارشـی 
متفـاوت بـا همـۀ آثـار قبلـی گارسـیا مارکـز دارد. و 
بـه نوشـتۀ ماکـس پـل فوشـه : »متـن بـدون جـدا 
کـردن پاراگرافهـا از همدیگـر و تقریبا بـدون فواصل 
الزم دنبـال می شـود. جمله هـا تقریبـا نقطه گـذاری 
دخالـت  و  روایـت  ادامـۀ  حـال  عیـن  در  ندارنـد، 
شـخصیتها و تراکم اسـتوایی حـوادث و ایماژها را در 
درون خـود دارنـد. خواننـده در آن غـرق می شـود و 
داسـتان قوی تـر و تحسـین انگیزتر از آن اسـت کـه 
خواننـده بتوانـد خـود را از آن رها کند. انسـان نوعی 
طغیـان شـط آمـازون را در نظـر مجسـم می کند که 
درختها و اجسـام جزایر سرسـبز آکنده از جانوران و 

پرنـدگان را همـراه خـود می بـرد.«

مصاحبه ی اختصاصی پیام ما با کارشناس روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان

تمام خدمات از تولد تا فوت پناهجوی مجاز با ماست

توصیه ی کتاب

افقی
1-میمنت و خجستگی - پایتخت هلند

2-کیمیـای جدیـد - تـر و تازگـی - واحـد پـول قدیمی 
یران ا

3-گرفتـاری - فصـل پاییـز - بهبـود یافتـن مریـض - 
نوعـی زغـال

4-برهنه - بخت و اقبال - تزیین ناخن
5-گل نومیدی! - ستاره شناس - قدرت و توان

6-مورد نیاز نیمرو - بوی رطوبت - شکلک
حـق  فارسـی  معـادل   - چکـش  خـور  سـری  7-تـو 

سـر روییدنـی   - التدریسـی 
8-نیـروی حیـات - مـزه اسـیدی - پسـوند شـباهت - 

ن معد
9-شامل شدن - خیال کردن - طاق وایوان

10-از عوامل بیماری زا - ناگهانی
11-فـاش کـردن خبـر - آلبومـی از محمـد اصفهانـی - 

مقـام مـدال طال
12-پیشکش - پادشاه افشاری - طایفه

13-دل آزار کهنـه - تنـه درخـت - مـوزه پاریـس - پـا 
فزار ا

14-فراغ و سکون - نوعی کینه - گردنکش
15-سرد و گرم روزگار چشیده - بنگاه و تشکیالت

عمودی
1-باهم شریک شدن - ساخت مدارک دروغین

2-نمـره عالـی دانـش آموز - شـهری در اسـتان گیالن - 
هلند پـول  واحد 

3-دسـتور و حکـم - سـمت راسـت - حکمت ارسـطویی 
- حـرف ندا

4-دوازده کیلوگـرم - بلنـد مرتبـه - معـادل فارسـی تله 

تکست
5-زیانکار - کم پشت - بزرگتر

6-فریزر - از آثار دیدنی سمنان
7-رسم کننده - رایزنی - از افعال ربطی

8-بی خطر - گهواره - دندانه شانه - تکه پارچه کهنه
9-نوعـی پیشـونده فعـل ماضـی - کیفـر - محـل پخـت 

ن نا
10-وعـده غذایـی شـب - عالـی تـر و بلندتـر - گـرگ 

ب عر
11-بدبو شدن - مادر ترکی - چارچوب

12-سارق - شکیبا و بردبار - ترش و شیرین
13-بیماری - مرزبان - از انواع ماهی - دهان

14-امتیاز انگلیسی - خبره و وارد - از درختان جنگلی
15-بلندگو - دست و پای خود را گم کردن

پاسخ جدول شماره ۴۳۳
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روز  دو  کـه  طـور  همـان 
بـا تیتـر فقـر  پیـش در مطلبـی 
کرمـان  کمربنـدی  در  فالکـت  و 
متعهـد شـدیم، برای یـک طرفه 
شـنیدن  و  نرفتـن  قاضـی  بـه 
اداره ی  عملکـرد  و  فعالیت هـا 
مهاجریـن  و  اتبـاع  امـور  کل 
معاذاللهـی  بـا  کرمـان  اسـتان 
عمومـی  روابـط  کارشـناس 
اسـتانداری  مهاجریـن  و  اتبـاع  امـور  کل  اداره ی 
و  چـون  و  چنـد  از  و  شـدیم  صحبـت  هـم  کرمـان 
صحـت و سـقم گفته هـای مهاجریـن افغـان سـوال 
افتـاد: اتفـاق  اینگونـه  مصاحبـه  ایـن  و  کردیـم 

 قبـل از هرچیـز روایتی کـه واقعا من را شـکه کرد 
و تصمیـم گرفتـم تا از سـازمان شـما کسـب اطالع 
نکـردم بـرای انتشـار آن اقدامـی نکنم ایـن بود که 
مـردی می گفت “ماشـینی بـا یکی از بچه هـای اتباع 
تصـادف  سـیم خاردار  منطقـه ی  در  سـاکن  افغـان 
می کنـد و پـس از چند متـر به جلو رفتن می ایسـتد 
افتـاده  اتفاقـی  چـه  ببینـد  تـا  می شـود  پیـاده  و 
و وقتـی کـه می بینـد بـا یـک تبعـه ی افغانسـتان 
تصـادف کـرده می گویـد: اگـر می دانسـتم کـه بـه 
یـک افغانـی زده ام هیچ وقـت توقف نمی کـردم و به 
حرکتـم ادامه مـی دادم.” آیـا چنین چیـزی حقیقت 
دارد و در ایـن سـطح نـگاه منفـی حکم فرماسـت؟ 
چراکـه وی در ادامـه می گفـت “نـه تنهـا دیـه به ما 
تعلـق نمی گیرد کـه حتـی هزینه های درمـان را هم 
ضاربـی که مقصر بـوده نمی پـردازد و بایـد خودمان 
آن هزینه هـا را تهیـه کنیم.آیـا ایـن گفته ها حقیقت 

دارد؟
مـا بـا دو مقولـه در ایـن بحـث مواجـه هسـتیم یکـی 
کسـانی کـه مجـاز بوده انـد و از راه هـای قانونی وارد کشـور 
مـا شـده اند و یکـی هم کسـانی کـه از راه هـای غیرقانونی و 
غیـر مجـاز وارد ایـران شـده اند اگـر ایـن صحبت هـا را یک 
مهاجـر غیـر مجـاز می کند، خـوب وی غیرقانونـی وارد ایـن 
کشـور شـده و اصـال حـق ورود بـه ایـن خـاک را نداشـته 
و قاعدتـا کـودک وی هـم از وقتـی کـه به دنیـا می آیـد تـا 
زمانـی کـه شناسـنامه نگرفته اسـت هیـچ هویتـی نـدارد و 
صرفـا یـک انسـان اسـت و ارزش هـای انسـانی او سـر جای 

خـود باقی اسـت امـا از دیگـر نظرهـا ... 
و مـا هـم قبـول داریـم کـه بعضـی از مـردم برخـورد 

جالبـی انجـام نمی دهنـد و مـا هـم نمی توانیـم که بـا تعداد 
زیـادی برخـورد کنیم و توقع برخورد مناسـب داشته باشـیم 
آموزش هـای  و  فرهنگـی  فعالیت هـای  صرفـا  نتیجـه  در 
اخالقـی مي توانـد در ایـن زمینـه راهگشـا باشـد کـه مـا 
هـم در ایـن دو زمینـه فعالیت هـای زیـادی انجـام داده ایـم 
و خـوب تـا بـه امـروز خیلـی هـم در سـطح کالن نـگاه بـه 
مهاجریـن بهتـر شـده و امـا کمـاکان هـر از چنـدی شـاهد 
چنیـن برخوردهایـی هسـتیم کـه امیدواریـم این هـا هـم با 
فرهنگ سـازی و ترویـج ارزشـهای اخالقـی و دینـی کم تـر 
و کم کـم ناپدیـد بشـوند و برخوردهـای کامـال اخالقـی و 
برابـری را نسـبت به مهاجرین از عموم مردم شـاهد باشـیم. 
متاسـفانه اگـر مهاجـر غیرقانونـی ایـن ماجـرا را برای شـما 
روایـت کـرده باشـد بلـه صحیح هسـت و نـه تنهـا از لحاظ 
قانونـی مـا نمی توانیـم حمایتـی از ایشـان بکنیـم و در کل 
در هیـچ کشـوری از جهـان هیچ گونـه حمایتـی از مهاجـر 
غیـر قانونـی نمـی شـود اما اگـر مجاز بـه ایران وارد شـده و 
پاسـپورت و یـا کارت داشـته باشـند کـه همه جوره بررسـی 
خواهـد شـد امـا بـرای مهاجـر غیـر قانونـی هیـچ خدماتی 
در نظـر گرفتـه نخواهـد شـد و حتـی سـازمان ملـل کـه 
فریـاد، دادخواهـی می زنـد، هیـچ حمایتـی  همیشـه دادو 
از ایشـان نمی کنـد و حتـی سـازمان ملـل بـه اتباعـی کـه 
پاسـپورت گرفته انـد هـم خدماتـی نمی دهـد و صرفـا آنانی 
کـه پناهنده شـناخته می شـوند می تواننـد از خدمات اندک 
سـازمان ملـل بهرمنـد شـوند و همانطـور کـه دیدیـد حتی 
اسـترالیا تعـداد زیـادی از پناهنـدگان را به دریـا ریخت که 
تعـدادی از ایشـان هـم ایرانـی بودنـد و به جرئـت می گویم 
کـه حمایتـی که ما از ایشـان می کنیـم دولت افغانسـتان از 
ایشـان ایـن حمایـت را نمی کنـد و بـه ایـن دیـد به ایشـان 
نـگاه مي کنـد کـه” شـما ایرانـی هسـتید” و هرچنـد که ما 
هـم حمایـت می کنیـم اما باالخـره ایشـان بایـد برگردند به 
کشورشـان ولـی متاسـفانه  دولت شـان هم حمایتـی از آنها 
نمی کنـد و در نتیجـه آن هـا بـدون هویـت بیـن دوکشـور 
جنـگ  اینجـا  کـه  وقتـی  می گویـد  افغانسـتان  مانده انـد. 
بـوده شـما بـه ایـران گریخته اید و سـهمی در نجات کشـور 
نداشـته اید و دولـت ایـران هـم  بـا اصالـت و هویـت اصلـی 
ایشـان کار دارد کـه خـوب رسـما افغان هسـتند و درنتیجه 

پیش می آیـد. پیچیـده ای  موقعیـت 
 امکان دارد اندکی از این حمایت ها را نام ببرید؟

از تولـد تـا فـوت پناهنـده ای کـه مجـاز اسـت و دارای 
کارت اقامـت می باشـد، از آمـوزش و بهداشـت گرفتـه تـا 
حتـی دعـاوی کـه علیـه شـهروندان ایرانـی داشـته باشـند 

خـود مـا بـه مسـائل ایشـان رسـیدگی می کنیـم و تقریبـا 
حـاال  ایشـان هسـتیم،  مشـکالت  و  مسـائل  تمـام  پیگیـر 
آنـان کـه پاسـپورت می گیرنـد می رونـد زیـر نظـر نیـروی 
انتظامـی و مثـل یـک ایرانـی خانه می گیرنـد و گواهینامـه 
اخـذ می کننـد و بـه زندگـی می پردازنـد، و کامـال خدمـات 

یـک شـهروند را دریافـت می کننـد.
این همـه   پـس ماجـرای گواهینامه چیسـت؟ کـه 
مشـکل بـرای ایشـان پیـش آورده و می گوینـد کـه 
نمی تواننـد حتـی گواهینامـه ی موتور سـیکلت اخذ 

کننـد و ...؟
بـا کارت کـه نمی شـود گواهینامـه بـه کسـی داد، ایـن 
کارت صرفـا معـرف ایـن اسـت کـه این شـخص بـا این نام 
و نـام خانوادگـی و فرزنـد فالن شـخص در ایـران پناهنده 
ایـران حضـور دارد و خـوب  بـه طـور مجـاز در  اسـت و 
قاعدتـا بـا چنیـن مدرکـی نمی شـود گواهینامه اخـذ کرد. 
البتـه مـا امکانـات هـم بـرای ایشـان در نظـر گرفته ایـم 
پـس  و  کننـد  اقـدام  پاسـپورت  اخـذ  بـرای  می تواننـد  و 
از پشـت سـر گذاشـتن مراحـل اداری صاحـب پاسـپورت 
بشـوند و گواهینامـه و دیگـر خدمـات شـهروندان ایرانـی 
را داشـته باشـند، امـا خـوب متاسـفانه گاهـی بواسـطه ی 
سـازمان های  یـا  و  ملـل  سـازمان  کـه  اندکـی  خدمـات 
بین المللـی بـه طـور سـاالنه در اختیارشـان می گذارنـد و 
هرچنـد ناچیـز اسـت و شـامل اقـالم اولیـه و شـوینده و 
چیزهـای کوچکی اسـت امـا بخاطر از دسـت نـدادن همین 
اقـالم کوچـک حاضر نمی شـوند کـه  کارت پناهندگی را از 
دسـت بدهنـد و صاحـب پاسـپورت بشـوند و نتیجـه ماجرا 

ایـن می شـود کـه شـکایات زیـادی هـم بخاطـر نداشـتن 
و غیـره مي کننـد. گواهینامـه 

ایجـاد  چـه  بـرای  شـغلی  محدودیت هـای  ایـن   
شـده؟ معمـوال می گوینـد که مـا اجـازه ی کار کردن 
در مشـاغل زیـادی را نداریـم و فقط کارهای بسـیار 

سـخت به مـا واگـذارده مي شـود؟
اصنـاف  دارد  را  خـودش  شـرایط  کشـوری  هـر  خـوب 
را  خارجـه  اتبـاع  حضـور  اجـازه ی  ایـران  در  متعـددی 
نمی دهنـد و یـا مثال در دانشـگاه ها هر کشـوری محدودیتی 
دارد مثـال علوم موشـکی را در ایران فقط شـهروندان ایرانی 
و  کننـد  مطالعـه  را  رشـته ها  ایـن  دانشـگاه  در  می تواننـد 
اتبـاع خارجـی حـق تحصیـل در ایـن رشـته ها را ندارنـد و 
ایـن بواسـطه ی موقعیـت خاص ایران اسـت و شـاید همین 
تبعه بتواند در کشـوری دیگر همین رشـته را بدون مشـکل 
بخوانـد امـا ایـران موقعیـت خاصـی دارد و همیـن ماجرا در 
اصناف حاکم اسـت و مسـائل عرفی اسـت و شـرایط را خود 

فعالیـن اصنـاف مشـخص می کننـد.
بایـد ایـن را هـم بگویـم کـه بـا همـه ی امکاناتـی کـه 
مي دهیـم کمـاکان اینـان محرومـان جامعـه هسـتند امـا 
خـوب کشـور مـا واقعا هزینه هـای سرسـام آوری را متحمل 
مي شـود و گاهـی حتـی خـود مـا هـم شـاهد نفرین هـای 
ایشـان هسـتیم کـه توقعات شـان ارضـا نشـده امـا خـوب 
هـرکاری مشـقات خـودش را دارد و بایـد بـه آمـار نـگاه 
کنیـد شـاید یـک بیسـتم خدماتـی کـه ایـران می دهـد را 
UN  نمی دهـد و مثـال اگـر بـرای هر نفـر 100 هزارتومان 
هزینه کنـد مسـلما دولـت جمهـوری اسـالمی ده میلیـون 
هزینـه کـرده امـا UN کار خبـری زیـادی می کنـد و از 
تهیـه  عکـس  می کنـد  ارائـه  کـه  خدماتـی  کوچکتریـن 
مي کنـد  کـر  تبلیغـات  بـا  را  جهـان  گـوش  و  می کنـد 
کـه خـوب می توانـد بـرای مخاطـب عـام فریبنـده باشـد. 
هزینـه ی آمـوزش و پـرورش و درمـان و آب آشـامیدنی و 
غیـره اصـال قابـل مقایسـه بـا آن هزینه هـای UN نیسـت 
ولـی خـوب مـا نمی خواهیـم همیـن خدمـات کوچـک هم 
کنسـل بشـود و خـوب بـه قـول معـروف مویـی از خـرس 

غنیمـت اسـت.
جالـب اسـت کـه بدانید خدماتـی که UN ارائـه می کند 
پیـدا  متناسـبی  موقعیـت  زده  مصیبـت  کشـور  باالخـره 
می کنـد و بایـد در زمـان مناسـب آن خدمـات را جبـران 
کنـد مثـل زلزلـه ی بـم کـه بـرای خودمـان اتفـاق افتـاد و 
در سـال های بعـد در حـوادث غیـر مترقبـه مـا هـم جبران 

کردیـم و بـه آن کشـورها کمـک و خدمـات فرسـتادیم.

عرفان زارعی
erfan@

payamema.ir
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چمدان نبسته اي دارم، 

و راه نامعلوم
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عکس نوشت

سینما

50 کیلو آلبالو
کارگردان : مانی حقیقی

خالصه داسـتان: داسـتان از مجلس عروسـی مرجان آغاز می شود. 
در میانه هـای عروسـی مأمـوران برای دسـتگیری داماد خالفـکار وارد 

می شـوند و میهمانـان هم فـرار می کنند.
شروع سانس ها : 16:30 / 18:30 / 20:30 در سالن شماره 2

ساعت : 21:30 در سالن شماره 1  در سینما شهر تماشا

 خبر آخر

منع هواپیمایی ماهان از پرواز در عربستان
عربسـتان سـعودی به بهانه نگرانی های امنیتی، پـرواز هواپیماهای 
شـرکت ماهـان ایـران را ممنـوع اعـالم کرده اسـت. به گـزارش پرس 
تـی وی از خبرگـزاری رسـمی عربسـتان، مدیـر شـرکت هواپیمایـی 
کشـوری سـعودی روز دوشـنبه اعالم کرد این شـرکت تصمیم گرفته 
اسـت تـا »مجوزهـای اعطـا شـده بـه هواپیمایی ماهـان ایـران را لغو 
و ایـن شـرکت را از اسـتفاده از فرودگاه هـا و حریـم هوایی عربسـتان 

منـع کند.«

سوژه

پاکسازی نمادین یکی از مسیرهای 
گردشگری کرمان توسط مسئولین

فاطمه پورمرادی
پاکسـازی نمادیـن زبالـه بـا هدف امـوزش صبح سـه شـنبه هفده 
فروردیـن با حضور گسـترده مسـئولین اسـتان کرمان برگزار شـد. ده 
بـاال منطقه ای گردشـگری با قدمت 500 سـاله به طـول 18 کیلومتر 

است.
اداره مرکـز  فرشـته خالقـی ،دکتـرای محیـط زیسـت و رییـس 
تحقیقـات محیـط زیسـت اسـتان کرمـان در گفتگـو بـا خبرنـگار مـا 
اظهـار داشـت:در راسـتای ارتقـاء فرهنـگ زیسـت محیطـی اسـتان 
مسـئولین مرتبـط بـا ایـن حـوزه ماننـد شـهرداری، محیـط زیسـت، 
معاونت عمرانی اسـتانداری ،مدیر کل امور شـهری اسـتانداری کرمان 
تصمیـم بـه پـاک سـازی یکـی از مناطـق گردشـگری اسـتان کرمان 
گرفـت کـه مسیرگردشـگری ده باال انتخاب شـد. وی گفـت :250 الی 
300 نفـر بـراورد شـرکت کننـدگان در این مراسـم اسـت و در حدود 
1 کیلومتـر پاکسـازی نمادین مسـئولین صـورت گرفـت . رییس اداره 
مرکـز تحقیقـات محیط زیسـت اسـتان کرمـان اذعـان کرد: بـا توجه 
بـه اینکـه 13 فروردیـن روز طبیعت اسـت امـا مردم متاسـفانه در آن 
روز صدمـات و خسـاراتی بـه محیـط زیسـت زده می شـود. وی ادامه 
داد:امسـال تـالش های زیای در راسـتای فرهنگسـازی بـرای این روز 
انجام دادیم. پوسـتر و بروشـور هایی توزیع شـد، از طریق وب سـایت 
سـازمان و کانال های اموزشـی هم در مدارس طرح زیسـتیار کوچک 
کـه باعث شـد بچـه ها بـر روی خانـواده تاثیـر بگذارند اجرا شـد. وی 
خاطـر نشـان کـرد: بـه حمـد اهلل توانسـتیم امسـال با فرهنگسـازی و 

امـوزش تاثیرگـذار باشـیم و نتیجـه ان را ببینیم.

محمـود صفـر زاده، مدیـرکل محیـط زیسـت اسـتان کرمـان نیـز 
در گفتگـو بـا خبرنـگار مـا بیـان کـرد: مـا به مناسـبت هـای مختلف 
اقدامـات خـود جـوش و نمادیـن را در سـطح اسـتان انجـام میدهیـم 
.وی عنـوان کـرد: امـا ایـن کار هـا بـه عنـوان حرکـت هـای نمادیـن 
اسـت کـه بایـد فرهنگسـازی شـود تـا ایـن کار در خانـواده هـا انجام 
شـود و اگـر همـه شـهروندان بـه وظیفـه شـان عمـل کنند ما شـاهد 
چنیـن پدیـده های زشـتی نخواهیـم بـود. وی ادامه داد:اگـر تک تک 
مـا وظیفـه شـهروندی خـود را انجـام دهیـم قطعـا در اینـده محیـط 
زیسـت  زیبا تر را خواهیم بود . وی گفت: در مسـیر های گردشـگری 
شهرداری،بخشـداری، دهیـاری، راهدارخانـه هـا و ... مسـئول مدیریت 
پسـماند در ایـن جـاده ها هسـتند . صفـرزاد در پایـان گفت:ما کالس 
های اموزشـی  و ورکشـاپ زیـادی در این زمینه ها با حضور بخشـدار 
هـا، معـاون های عمرانی و شـهردار هـا برگزار کردیم. حتـی برای تک 
تـک دهیارها برنامه داشـتیم که امـوزش دهیم، هم در حوزه پسـماند 
و مدیریـت منابـع اب و هم در حوزه مشـاغل سـبز و کار افرینی سـبز 

و اقتصاد سـبز.

تلگرام نوشت

تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتي
 بخش غیر دولتي

محسن جالل پور

ایـران،  هـاي  اتـاق  مشـترک  نشسـت  نخسـتین  در  شـرکت 
اصنـاف و تعـاون اولیـن برنامـه سـه شـنبه مـن بـود. در ایـن 
نشسـت کـه بـا حضـور رؤسـاي سـه اتـاق برگـزار شـد، تصمیـم 
گرفتیـم بنـاي سـتاد »اقتصـاد مقاومتـي، اقـدام و عمـل« را در 
بخـش غیردولتـي اقتصـاد ایـران بگذاریـم. هـم چنیـن قرار شـد 
دبیـران سـه اتـاق، برنامه هاي پیشـنهادي سـال 1395را تا هفته 
آینـده ارائـه کنند که در نشسـت بعـدي به تصویب برسـد. بعد از 
حضـور در نشسـت مشـترک اتـاق ها، بـا نایب رئیس اتـاق هنگ 
کنـگ و همراهـان ایشـان و همچنیـن اعضـاي  هیـأت رئیسـه 
اتـاق ایـران و چیـن دیـدار کـردم و مطالبـي در بـاره تسـهیل در 
چهـار موضـوع مهـم  مـورد نیـاز بـراي مـراودات تجـاري بین دو 
کشـور مطرح کـردم.  بعد از آن بـه کارهاي روزانه اتـاق پرداختم 
وسـاعت 12بـراي دیدار بـا نماینـدگان محتـرم و همچنین دکتر 
الریجانـي بـه مجلس شـوراي اسـالمي رفتم. تاسـاعت 15 که در 
بهارسـتان بـودم بـه دیـدار رئیـس و دو نایـب رئیـس و تعـدادي 
از نماینـدگان مجلـس رفتـم. برنامـه سـه شـنبه هـم حضـور در 
نشسـت اقتصـاد مقاومتـي به ریاسـت دکتـر جهانگیـري -معاون 
اول رئیـس جمهـور- بـود و پـس از آن بـه مالقات نـوروزي دکتر 

رفتم. نهاوندیـان 
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