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با کاهش سرمایه گذاری در معادن جدید

مس در حال طال شدن است
بـا توجـه به سـقوط قیمـت کاالهای اساسـی 
معـادن  در  سـرمایه گذاری ها  کاهـش  و 
جدیـد مـس، ایـن فلز سـرخ در حـال تبدیل 
شـدن بـه یـک فلـز گرانبهاسـت. به گـزارش 
اقتصادنیـوز بـه نقـل از بلومبـرگ، در حالـی 
نظیـر  بـزرگ  کار  معـدن  شـرکت های  کـه 
سـقوط  میـان  در  گلنکـور  و  آنگلوآمریکـن 
حـال  در  اساسـی  کاالهـای  قیمـت   شـدید 
فـروش همه چیز از سـنگ آهن و زغال سـنگ 
پرداخـت  بـرای  کشـاورزی  دارایی هـای  تـا 
بدهـی خود هسـتند،  این شـرکت ها از فروش 
مـس طفـره می رونـد. ایـن موضـوع بـه ایـن 
دلیـل اسـت کـه مس یکـی از معـدود فلزاتی 
اسـت کـه انتظـار مـی رود در انتهـای سـال 
در  پاییـن  دلیـل سـرمایه گذاری  بـه  جـاری 
سـاخت معـادن، بسـیار کمیاب شـود. مایکل 
شـرب، موسس شـرکت سـرمایه گذاری آپیان 
در لنـدن اعـام کـرد: »مـس مطلوب تریـن 
یافتـن  پـی  در  شـدت  بـه  مـا  کاالسـت. 

مـس هسـتیم.«  پروژه هـای جهانـی 
ریوتینتـو،   گـروه  تـا  رسـیده  فـرا  آن  زمـان 
دنیـا،  بـزرگ  معدنـکار  شـرکت  دومیـن 
به عنـوان  مـس  بخـش  رئیـس  معرفـی  بـا 
را  همـگان  شـرکت  بعـدی  اجرایـی  مدیـر 
شـگفت زده کنـد. بزرگترین شـرکت معدنکار 
دنیـا نیـز پـس از افزایـش 10 میلیـارددالری 
هزینه هـای  کاهـش  طریـق  از  خـود  خزانـه 
سـرمایه گذاری و سود هر سـهم، با جستجوی 
روی  تمرکـز  دنبـال  بـه  سـرمایه گذاری ها 
پیـش روی  مانـع  یـک  کاالسـت.  بازارهـای 
خریـداران ایـن اسـت کـه حتـی معدنـکاران 
بدهـکار نیـز می خواهند سـرمایه گذاری روی 
مس را ادامه دهند.شـرکت های اعتبارسـنجی 
رتبـه آنلگـو آمریکـن، اولیـن معدنـکار بزرگ 

مسـتقر در لنـدن را بـه رتبـه بنجـل تنـزل 
دادنـد بـا ایـن وجـود ایـن گـروه معدنـی در 
و  لوس برونشـس  مـس  معـادن  نگهـداری 

می کنـد. پافشـاری  کاهاوسـی 
گزارشـی  در  یانـگ  ارنسـت اند  موسسـه   
 27 جـاری  سـال  در   « نوشـت:  صنعتـی 
معاملـه مـس انجام شـده کـه با مقایسـه این 
تعـداد بـا 38 معاملـه انجام شـده در خصوص 
زغال سـنگ و 117 معاملـه انجـام شـده در 
مـورد طـا، می تـوان نتیجـه گرفـت کـه این 
سـطح فعالیت پایین ناشـی از کمبـود دارایی 
تحلیلگـر  الوکاک  جیـن  اسـت.«  بـازار  در 
گـروه UBS مـاه گذشـته اعـام کـرده بـود 
کـه اوج گیـری قیمـت مـس در سـال جاری 
باعـث شـده تـا معدنـکاران از تخلیـه بهترین 
دارایـی خود دلسـرد باشـند. فلز از مـاه ژانویه 
تاکنـون 19 درصـد افزایـش قیمت داشـته و 

اولیـن فصـل صعـودی خـود را در دو سـال 
اخیـر بـه ثبـت رسـانده اسـت. دیگـو هرناندز 
مدیر اجرایی شـرکت آنتوفاگاسـتا اعام کرد: 
» تمـام شـرکت ها دچار مشـکل شـده اند، آنها 
دارایی هـای مس خـود را نگهداشـته اند. مس 
بهتریـن کاال در میـان کاالهای اساسـی بوده 

» است.
افزایـش قیمـت در هفته هـای اخیـر از بیـن 
رفته و بسـیاری از افراد انتظـار کاهش قیمت 
گلدمن سـاکس  بانـک  دارنـد.  آینـده  در  را 
مـس  نزولـی  بـازار  کـه  کـرده  پیش بینـی 
تـا سـال 2018 دوام داشـته باشـد و گـروه 
بارکلیـز نیـز  روز سه شـنبه پیش بینـی کـرد 
کـه قیمـت هـر تـن مـس از 4780 دالر بـه 
4000 دالر کاهـش پیـدا کند. ایـن فلز از 17 
مـارس تاکنـون افتـی 6 درصـدی را بـه ثبت 

است. رسـانده 

خصـوص  در  سـاله  هـر  رسـم  بـه  انقـاب  معظـم  رهبـر 
نامگذاری سـال ها، امسـال را سـال »اقتصـاد مقاومتـی؛ اقدام و 
عمـل« نام گـذاری کرده انـد. اقتصـاد مقاومتـی اصطاحی اسـت 
کـه در سـال 1389 اولیـن بـار از سـوی مقـام معظـم رهبـری 
در دیـدار بـا جمعـی از کارآفرینـان کشـور مطرح شـد و پس از 
آن نیـز در سـخنرانی هـای متعـددی مـورد تاکیـد ایشـان قرار 
گرفـت. ایشـان در بیـان مفهـوم اقتصـاد مقاومتـی تاکیـد دارند 
که»اقتصـاد مقاومتـی معنایـش این اسـت که ما یـک اقتصادی 
داشـته باشـیم کـه هـم رونـد رو بـه رشـد اقتصـادی در کشـور 
محفـوظ بمانـد و هـم آسـیب پذیـری اقتصـادی کاهـش یابد«. 
بررسـی سیاسـت هـای کلـی اقتصـاد مقاومتـی نیـز نشـان می 
دهـد دو رکـن اصلـی ایـن سیاسـت ها، کاهـش آسـیب پذیری 

اقتصـاد و تحقـق پیشـرفت پایـدار در کشـور اسـت.  
ارزیابـی شـاخص های اقتصـاد مقاومتـی مبتنی بـر اصول 24 
گانـه سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی، حاکی از آن اسـت که در 
بسـیاری از مـوارد وضعیـت اقتصـاد کشـور بـه لحـاظ سیاسـت 
هـای کلـی اقتصـاد مقاومتـی، علـی رغـم تـاش هـای صـورت 
گرفتـه، چنـدان مسـاعد نیسـت. این عـدم موفقیت باعث شـده 
رهبـر انقـاب نیـز نارضایتـی خـود را از رونـد عملیاتی سـازی 

سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی و پیشـرفت آن بیـان نماینـد.
ضرورت ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی

در عرصـه اسـتانی نیـز هر چند در دو سـال گذشـته با همت 
اسـتاندار و مدیـران اسـتانی اقدامـات خـوب و موثـری در ایـن 
خصـوص انجـام گرفتـه کـه از جملـه آن مـی تـوان بـه انتخاب 

شـهر قلعـه گنج به عنوان شـهر نمونـه اقتصاد مقاومتـی، اجرای 
پروژهـای عمرانـی توسـط بخـش غیردولتـی، طرح هـای انتقال 
آب و اجـرای برنامـه هـای عملیاتـی در بخـش های کشـاورزی، 
صنعـت و معدن و گردشـگری اسـتان اشـاره کرد، امـا هنوز بین 
اقدامـات انجـام گرفتـه و ظرفیـت هـای فـراوان اسـتان شـکاف 
بزرگـی وجـود دارد. حـال با گذشـت دو سـال از اباغ سیاسـت 
هـا، فرصـت مناسـبی اسـت تـا عملکـرد سـازمان هـا و مدیران 
دولتـی اسـتان مـورد بررسـی و ارزیابـی قـرار گیـرد کـه در این 
مـدت بـرای اجـرای ایـن بندهـا چـه کـرده انـد و در آینـده 
چـه برنامـه هایـی دارنـد؟ بـا تدقیـق در سیاسـت هـای اقتصاد 
مقاومتـی مـی تـوان گفت همه سـازمان هـای دولتی در سـطح 
اسـتان چـه به صـورت مسـتقیم و چه به صـورت غیر مسـتقیم 
مـی تواننـد در اجـرای ایـن سیاسـت ها نقش داشـته باشـند. از 
ایـن رو الزم اسـت معیارهایـی بـرای ارزیابـی عملکـرد سـازمان 
هـا و مدیـران در ایـن زمینـه تدویـن و طراحـی شـود تـا بتوان 
ارزیابـی  دقیقـی در ایـن زمینه ارائـه کرد. برای ایـن منظور الزم 
اسـت تـا ابتـدا تحلیلـی از وضـع موجـود و فعلـی اجـرای ایـن 
سیاسـت هـا در سـازمان هـا و بخـش هـای مختلـف اقتصـادی 
ترسـیم گردد تا با بررسـی واقعیت ها نسـبت به سیاسـت هایی 
کـه بایـد اتخـاذ شـود، تصمیـم گیـری شـود. یکـی از مهمترین 
الزامـات در دسـتیابی به اهداف سیاسـتی، تدوین شـاخص های 
مناسـب به منظـور ارزیابی عملکـرد متولیان امـر در بخش های 

اسـت.  مختلف 
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جناب آقای محمد صنعتی
 )عضو محترم هیئت امنا 

پرورشگاه صنعتی کرمان( 
بایسـته  و  شایسـته  انتخـاب 
جنابعالـی به عنوان یکـی از پنج 
خیـر ورزش یـار کشـوری را بـه 
جنابعالـی و عمـوم مـردم کرمان 
تبریـک مـی گوییـم و سـامتی 
و توفیـق روز افـزون حضرتعالـی 
در امـور خیـر را از درگاه حضرت 

حـق مسـئلت داریم. 
نونهاالن، هیئت مدیره، مدیر 
عامل و کارکنان پرورشگاه 

صنعتی کرمان 

آگهی تشخیص منابع ملی 
و مستثنیات قانونی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان
   صفحه  5

»پیام ما« بررسی می کند

اقتصاد مقاومتی و لزوم ارزیابی 
عملکرد سازمان های دولتی 
هر چند در دو سال گذشته در کرمان اقدامات خوب و موثری انجام گرفته، اما هنوز بین اقدامات 
انجام گرفته و ظرفیت های فراوان استان شکاف بزرگی وجود دارد. حاال با گذشت دو سال، فرصت 

مناسبی است تا عملکرد سازمان ها و مدیران دولتی استان مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد که در این 
مدت برای اجرای بندهای اقتصاد مقاومتی چه کرده اند.

علی اکبر صالحی: 
برخی دلواپسان

نگاه سیاسی دارند 
هرکاری کنیم قانع 

نمی شوند

پلمپ 
یک رستوران 

مشهور در
شهر کرمان

سخنی با خوانندگان 
صفحه »کرمون«

کرمان را 
دریابیم

در حاشیه ی نگارش پیش نویس

قانون
حمایت از 

حیوانات خانگي 
   صفحه  7   صفحه  4   صفحه   2   صفحه   3

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

اندروید

کافه بازار

بلک بری IOS

   صفحه  6

بیماری EB یا »اپیدرمولیزیس بولوزا«

 عامل مرگ تدریجی 
کودکان جنوب کرمان 
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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

تشکیل جلسه بهبود کیفیت 
نهضت سوادآموزی مدیریت 

آموزش و پرورش شهرستان بم 

سـکینه خدیـش/ پیـام مـا: در این جلسـه جال 
دهقـان رئیس اداره نهضت سـوادآموزی شهرسـتان 
بـم ضمـن عـرض تبریـک سـال نو بـه همشـهریان 
عزیـز گفـت: کسـب علـم و دانـش از دیـدگاه قرآن 
بـا خلقت انسـان برابـری می کنـد و همچنین باعث 
مـی شـود انسـان را توانـا کنـد تـا اینکـه آینـده را 
همـان گونـه کـه مـی خواهـد برای خـود رقـم بزند 
و راه سـعادت و تکامـل سـاختن را بـه انسـان مـی 
آمـوزد .وی در ادامـه بـا اشـاره بـه آیـه قـرآن کریم 
}هـل یسـتوی الذین یعلمـون و الذیـن الیعلمون{ 
آیـا کسـانی کـه نمی داننـد با کسـانی کـه میدانند 
یکسـانند؟ بیـان کـرد: بـا توجـه بـه آمـار نفـوس 
مسـکن سـال 90 تعـداد 3118 نفر بین سـن هدف 
10  تـا 49 سـال بـی سـواد شـناخته شـده انـد که 
و  امـوزان  دانـش  اولیـاء  سـوادان  بـی  از  تعـدادی 
تعـدادی دیگـر از پایگاه روسـتایی می باشـند که تا 
پایـان سـال 94 درصـدی از آنها تحت پوشـش قرار 
گرفتـه اسـت. جـال دهقـان در پایـان افزود:جهت 
ریشـه کنی بی سـوادان در سـال 95 نیازمند همت 
همه آحاد مردم خصوصاً شـورای اسـامی روسـتا و 
دهیـاران در خصـوص شناسـایی و جـذب بی سـواد 
و معرفـی آمـوزش دهنـده بومـی با حداقـل مدرک 
فـوق دیپلـم جهت آمـوزش بـی سـوادان تحت نظر 
شـرکت بـه اداره نهضت مراجعـه نمایند ضمنا عاوه 
بـر حـق الزحمـه آمـوزش دهنـده توسـط شـرکت 
بـه هـر سـوادآموز پـس از اخـذ قبولـی مبلـغ 130 
هزارتومـان در صـورت ارائـه شـماره حسـاب واریـز 

گـردد. می 

طرح نان سالم کرمان الگوی 
ارتقای کیفی نان کشور می  شود

گفـت:  دولتـی  بازرگانـی  شـرکت  مدیرعامـل 
اجـرای طـرح نـان سـالم در اسـتان کرمـان طرحی 
مثبـت و سـازنده در زمینـه ی ارتقـای کیفـت نـان 
اسـت که می تواند سـامت، بهداشـت و کیفیت نان 
را در سراسـر کشـور ارتقـا داده و نیازهـای متنـوع 
مصرف کننـدگان را تأمیـن کنـد. بـه گـزارش روابط 
عمومی شـرکت بازرگانی دولتی ایـران، علی قنبری 
مدیرعامـل ایـن شـرکت در بازدیـد از رونـد اجـرای 
طـرح نان سـالم و واحدهـای نانوایی اسـتان کرمان، 
اقدامـات انجـام شـده، در زمینـه ی ارتقـای کیفیت 
نـان در ایـن اسـتان را بـرای افزایـش کیفیـت ایـن 
مـاده غذایـی موثـر و مهـم اعـام کـرد. وی اجـرای 
طـرح نان سـالم در اسـتان کرمـان را طرحی مثبت 
و سـازنده در زمینـه ی ارتقـای کیفیت نان دانسـت 
و گفـت: ایـن طـرح می توانـد سـامت، بهداشـت 
و کیفیـت نـان را در سراسـر کشـور ارتقـا داده و 
نیازهـای متنـوع مصـرف کننـدگان را تامیـن کند. 
قنبـری، اجـرای ایـن طـرح را از مصادیق ارزشـمند 
مهمتریـن  افـزود:  و  دانسـت  نـان  سـازی  کیفـی 
ویژگـی این طـرح در محوریت قرار گرفتن سـامت 
مـردم و پاسـخگویی بـه سـایق متفـاوت مصـرف 
کنندگان اسـت. مدیرعامل شـرکت بازرگانی دولتی 
تصریـح کـرد: در طـرح »نـان سـالم کرمـان«، رتبه 
بنـدی دقیـق و علمـی از واحدهـای نانوایی در سـه 
درجـه طایـی، نقـره ای، و برنـزی انجـام شـده که 
یـک فضای رقابتـی را در بین نانوایـان ایجاد خواهد 
کـرد تـا ایـن واحدهـا بـا تولید بهتـر و بـا کیفیت تر 

بـه رتبـه هـای مطلـوب دسـت یابند.

فرهنگ مالیاتی
 در حال نهادینه 
شدن است

بـا  گفـت:  جیرفـت  فرمانـدار 
گرفتـه  صـورت  هـای  تـاش 
فرهنـگ مالیاتـی در حال نهادینه 
شـدن اسـت کـه مـی توانـد گام 
موثری در رشـد اقتصادی کشـور 
ایرنـا احمـد  باشـد. بـه گـزارش 

امینـی روش در دیـدار مدیر و روسـای امور مالیاتی شهرسـتان جیرفت افزود: در 
راسـتای اصـل 44 قانـون اساسـی اقتصاد باید به سـمت خصوصی سـازی پیش 
رود. وی خاطرنشـان کـرد: یکـی از مباحـث مهـم در تحقـق خصوصـی سـازی 
ایجـاد فضـای اعتمـاد اسـت که بایـد این فضـا را بـرای سـرمایه گـذاران فراهم 
کنیـم. وی گفـت: مالیـات در اقتصاد بسـیاری از کشـورهای توسـعه یافته نقش 
تعییـن کننـده دارد زیـرا دریافـت مالیـات مـی توانـد عـاوه بـر ایجاد اشـتغال، 
رونـق اقتصـادی را به همراه داشـته باشـد. فرمانـدار جیرفت افـزود: در خصوص 
پرداخـت مالیـات اقدامـات خوبی صورت گرفته و اطاع رسـانی ها موجب شـده 
تا فرهنگ مالیاتی در جامعه به سـمت نهادینه شـدن حرکت کند. وی با اشـاره 
بـه اقدامـات دولـت در حـوزه بانکی اظهار کرد: مـدت ها ارتباط بیـن بانکی ما با 
دنیـا قطـع شـده بـود اما دوبـاره دولـت این ارتبـاط را وصل کـرده و بایـد ما هم 
زمینـه ورود سـرمایه گذاران داخلـی و خارجی را برای سـرمایه گذاری در بخش 

هـای مختلـف فراهـم کنیم.

عملیات احداث پل 
سیدی شهریورماه 
به اتمام می رسد

گفـت:  کرمـان  شـهردار 
عملیـات تکمیـل پـل سـیدی تا 
پایـان شـهریورماه سـال جـاری 
اجـرا می شـود. بـه گـزارش مهر، 
علـی بابایـی بـا اشـاره بـه توافق 
پـروژه  پیمانـکار  بـا  شـهرداری 

پـل سـیدی، گفـت: تیرباکس هـای مـورد نیاز تـا خردادمـاه آمـاده و عملیات 
تکمیـل پـل تـا آخر شـهریور ماه اجرا می شـود. وی بـا بیان اینکه پل سـیدی 
هفـت برابـر پل چهـارراه احمدی اسـت، تصریح کـرد: اجرای این پـروژه، طبق 
طراحی قبلی انجام می شـود و کار سـاخت دهنه دوم و سـوم در کارگاه مربوطه 
در حـال اتمام اسـت. شـهردار کرمان مبنـای فعالیت های عمرانی سـال جدید 
را بـر اسـاس بودجه مصـوب 95 عنوان و تاکیـد کرد: اهداف شـهرداری کرمان 
در سـال جدیـد، بهبـود امر عبور و مـرور و مابقی برای ایجـاد فضاهای تفریحی 
و گردشـگری در چهـار منطقـه شـهری و همچنیـن تکمیـل پروژه هـای نیمه 
تمـام منهـای پروژه هـای عمرانـی خاتـم اسـت. بابایـی بـا بیـان اینکـه محـور 
فرهنگـی در سـال جدیـد پررنگ تر از سـال های گذشـته اسـت، تصریح کرد: 
توجـه بـه مسـائل و مشـکات محات و توسـعه اجتماعـی بر اسـاس ارتباط با 
شـهروندان، جلـب مشـارکت مردمـی و نیل به درآمـد پایدار مـوارد پیش بینی 

شـده در بودجه امسـال اسـت.

خسارت 464 میلیارد 
تومانی سرمازدگی به 
پسته رفسنجان

کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
شهرسـتان رفسـنجان از خسارت 
464 میلیارد تومانی سـرمازدگی 
امسـال  پسـته  محصـول  بـه 
رفسـنجان خبـر داد. بـه گـزارش 
ایسـنا حسـین رضایی اظهار کرد: 

بـر اسـاس کارشناسـی انجـام شـده تاکنون، سـرمای یکـم و پانزدهـم فروردین 
مـاه بـه طور متوسـط به 30 درصد به درختان پسـته شهرسـتان خسـارت وارد 
کـرده اسـت. وی بیشـترین رقـم هـای خسـارت دیـده را کلـه قوچـی و احمـد 
آقایی برشـمرد و بیان داشـت: خسـارت سـرمازدگی به محصول پسـته امسـال 
تاکنـون 464 میلیـارد تومـان بـوده اسـت. مدیـر جهـاد کشـاورزی رفسـنجان 
بـا اعـام اینکـه بیشـترین باغـات خسـارت دیـده در شهرسـتان باغـات حومـه 
غربـی رفسـنجان بـوده اسـت، تصریـح کـرد: این میـزان خسـارت اولیه بـوده و 
ممکـن اسـت هنوز خسـارت سـرمازدگی را داشـته باشـیم. رضایـی تأکید کرد: 
سـرمازدگی امسـال قطعـاً به محصول سـال آینـده باغـات نیز تأثیر مـی گذارد 
چـرا کـه در برخـی نقـاط، سـرمازدگی تـا 90 درصـد به باغ پسـته وارد شـده و 
بـه شـاخه نیـز خسـارت وارد کـرده اسـت. مدیـر جهـاد کشـاورزی رفسـنجان 
همچنین میزان خسـارت سـرمازدگی به درختان سردسـیری شهرسـتان را 85 

درصـد اعـام کرد.

آب از نقاط 
جمعیتی کرمان 
فاصله گرفته است

و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
فاضـاب اسـتان کرمـان گفـت: 
بـا  کرمـان  اسـتان  در  امـروز 
و  هسـتیم  روبـرو  آب  چالـش 
همیـن میزان ناچیـز آب از نقاط 
جمعیتـی ما فاصله گرفته اسـت. 

بـه گزارش ایسـنا محمد طاهـری در سـمینار فناوری های نوین در مهندسـی 
آب و فاضـاب کـه بـه میزبانـی جهـاد دانشـگاهی اسـتان کرمان برگزار شـد 
اظهـار کـرد: در اسـتان کرمـان بـا کمتریـن بـارش مواجـه هسـتیم و میـزان 
بارندگـی زیـر 130 میلی متـر در سـال اسـت. قـرار اسـت در اسـتان زندگـی 
کنیـم و بقـای خـود و نسـل های آینـده را فراهم کنیـم، بنابراین سـختی ها را 
می دانیـم. در کنـار خشـم طبیعـت علم روز هـم وجـود دارد و می توانیم آن را 
بـکار گیریـم و برای فرزندان خود در اسـتان شـرایط بهتری را رقـم بزنیم. وی 
افزود: بشـر همواره از جریان آب پیروی کرده اسـت و بشـریت در هر نقطه از 
جهان در کنار آن سـاکن شـده اسـت که نشـان از اهمیت آب در زندگی بشـر 
دارد. امـروزه ایـن جریـان هـای آب هم بـا ما فاصلـه دارند و هم کم شـده اند، 
ضمـن اینکـه امروز در اسـتان کرمان با چالـش روبرو هسـتیم و همین میزان 

آب از نقـاط جمعیتـی مـا فاصلـه گرفته اسـت.

شهرداری کرمانجیرفت آب و فاضالبرفسنجان

کرمان ویچ

رهبـر معظـم انقـاب بـه رسـم هر 
سـاله در خصوص نامگذاری سـال ها، 
امسـال را سـال »اقتصـاد مقاومتـی؛ 
اقـدام و عمـل« نام گـذاری کرده انـد. 
اسـت  اصطاحـی  مقاومتـی  اقتصـاد 
از  بـار  اولیـن   1389 سـال  در  کـه 
سـوی مقـام معظـم رهبـری در دیدار 
با جمعـی از کارآفرینان کشـور مطرح 
شـد و پـس از آن نیـز در سـخنرانی هـای متعـددی مـورد 
تاکیـد ایشـان قـرار گرفـت. ایشـان در بیـان مفهـوم اقتصاد 
مقاومتـی تاکیـد دارنـد که»اقتصـاد مقاومتـی معنایـش این 
اسـت کـه ما یک اقتصادی داشـته باشـیم که هـم روند رو به 
رشـد اقتصادی در کشـور محفوظ بماند و هم آسـیب پذیری 
اقتصـادی کاهش یابد«. بررسـی سیاسـت های کلـی اقتصاد 
مقاومتـی نیـز نشـان می دهـد دو رکـن اصلی این سیاسـت 
هـا، کاهـش آسـیب پذیری اقتصـاد و تحقق پیشـرفت پایدار 

در کشـور است.  
ارزیابـی شـاخص های اقتصـاد مقاومتـی مبتنی بـر اصول 
24 گانـه سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی، حاکی از آن اسـت 
کـه در بسـیاری از مـوارد وضعیـت اقتصـاد کشـور بـه لحاظ 
سیاسـت هـای کلی اقتصـاد مقاومتی، علی رغـم تاش های 
صـورت گرفتـه، چنـدان مسـاعد نیسـت. این عـدم موفقیت 
باعـث شـده رهبـر انقـاب نیـز نارضایتـی خـود را از رونـد 
عملیاتی سـازی سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی و پیشـرفت 

آن بیـان نمایند.
ضرورت ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی

در عرصـه اسـتانی نیـز هـر چنـد در دو سـال گذشـته بـا 
همـت اسـتاندار و مدیـران اسـتانی اقدامـات خـوب و موثری 
در ایـن خصـوص انجـام گرفتـه کـه از جملـه آن مـی تـوان 
بـه انتخـاب شـهر قلعـه گنـج به عنـوان شـهر نمونـه اقتصاد 
مقاومتـی، اجـرای پروژهای عمرانی توسـط بخش غیردولتی، 
عملیاتـی  هـای  برنامـه  اجـرای  و  آب  انتقـال  هـای  طـرح 
در بخـش هـای کشـاورزی، صنعـت و معـدن و گردشـگری 
اسـتان اشـاره کـرد، اما هنـوز بیـن اقدامـات انجـام گرفته و 
ظرفیـت های فراوان اسـتان شـکاف بزرگی وجـود دارد. حال 
بـا گذشـت دو سـال از ابـاغ سیاسـت هـا، فرصت مناسـبی 
اسـت تا عملکـرد سـازمان ها و مدیـران دولتی اسـتان مورد 
بررسـی و ارزیابـی قـرار گیـرد کـه در این مدت بـرای اجرای 
ایـن بندهـا چه کرده انـد و در آینده چه برنامـه هایی دارند؟ 
بـا تدقیق در سیاسـت هـای اقتصاد مقاومتی مـی توان گفت 
همـه سـازمان هـای دولتی در سـطح اسـتان چه بـه صورت 
مسـتقیم و چه به صورت غیر مسـتقیم مـی توانند در اجرای 
ایـن سیاسـت هـا نقـش داشـته باشـند. از این رو الزم اسـت 
معیارهایـی بـرای ارزیابـی عملکرد سـازمان هـا و مدیران در 
ایـن زمینـه تدویـن و طراحی شـود تا بتـوان ارزیابـی  دقیقی 

در ایـن زمینـه ارائـه کـرد. بـرای ایـن منظـور الزم اسـت تـا 
ابتـدا تحلیلـی از وضـع موجـود و فعلـی اجرای این سیاسـت 
هـا در سـازمان هـا و بخـش های مختلـف اقتصادی ترسـیم 
گـردد تـا با بررسـی واقعیت ها نسـبت به سیاسـت هایی که 
بایـد اتخـاذ شـود، تصمیـم گیـری شـود. یکـی از مهمترین 
الزامـات در دسـتیابی بـه اهـداف سیاسـتی، تدوین شـاخص 
هـای مناسـب بـه منظـور ارزیابـی عملکـرد متولیـان امر در 

بخـش هـای مختلف اسـت. 
گام اول: تدوین شاخص های استانی همسو با اقتصاد 

مقاومتی
در گام نخسـت مـی بایسـت معیارهـا و شـاخص هـای 
بـه  مقاومتـی  اقتصـاد  هـای  سیاسـت  بـا  همسـو  اسـتانی 
صـورت بخشـی و سـازمانی تدویـن و محاسـبه گـردد تـا 
بتـوان بـا تحلیل و ارزیابی این شـاخص ها در مـورد عملکرد 
گذشـته سـازمان های متولی قضـاوت کرد. ایـن ارزیابی، که 
بـه نوعـی ارزیابـی اولیـه اسـت، نقش تعییـن کننـده ای در 
تعییـن وضعیـت موجود بخـش هـای اقتصادی و شناسـایی 
نقـاط قـوت و ضعـف سـازمان هـا دارد. از نتایـج دیگـری که 
در بررسـی وضعیـت جـاری اقتصـاد اسـتان حاصـل خواهـد 
شـد شناسـایی برخـی از مهمتریـن مشـکات بخـش هـای 
اقتصـادی در شـرایط فعلـی اسـت. بررسـی ایـن موضـوع از 
اهمیـت بسـزایی برخوردار اسـت. زیرا تا زمانـی که مهمترین 
مشـکات بخـش هـای اقتصـادی احصـاء نشـود نمـی توان 
راجـع بـه سیاسـتگذاری در خصـوص این بخش هـا تصمیم 

کرد. گیـری 
گام دوم: تعریف طرح های کوتاه مدت و بلند مدت

در گام دوم سـازمان هـای دولتـی می بایسـت بـا توجه به 
نتایـج ارزیابـی عملکـرد و نقـاط قـوت و ضعـف تعیین شـده 
در گام قبـل، طـرح هـای مختلـف کوتـاه مـدت و بلند مدت 
در قالـب برنامـه هـا و پـروژه هـای عملیاتـی با اهـداف کمی 
و زمانبندی شـده و در راسـتای مقاوم سـازی اقتصاد اسـتان 
تعریـف کننـد. چـرا کـه اهمیـت بسـیار زیـاد سیاسـت های 
ایجـاب می کنـد سـازمان هـای دولتـی  اقتصـاد مقاومتـی 
اسـتان بـا یـک برنامـه ریزی صحیـح نسـبت به اجـرای این 
سیاسـت ها اقـدام کننـد. رصد مشـکات تولید کننـدگان در 
شـرایط فعلـی در بخـش های مختلـف صنعت، کشـاورزی و 
خدمـات و رفـع موانـع تولیـد، ، لزوم توجـه بـه کارآفرینی و 
طـرح هـای اشـتغال زا، توجه به فناوری های نوین و شـرکت 
هـای دانـش بنیـان، حمایـت از بخـش خصوصـی، افزایـش 
بهـره وری، صرفـه جویـی در هزینـه هـا، برنامه ریـزی برای 
گسـترش اسـتفاده از ظرفیـت هـای تولیـدی بـا تاکیـد بـر 
میـزان توانایـی بالقـوه هـر بخـش و اولویـت دادن بـه بخش 
هـای مسـتعدتر، لـزوم سـوق دادن سـرمایه هـا بـه سـمت 
تولیـد، تقویت فرهنگ جهـادی و در مجمـوع افزایش قدرت 
مقاومـت و کاهـش آسـیب پذیـری اقتصـاد اسـتان از جمله 

مـواردی اسـت که می بایسـت در ایـن برنامه ریـزی ها مورد 
توجـه قـرار گیـرد. از ایـن رو برنامه ریـزی بر مبنـای اقتصاد 
مقاومتـی، ایجـاب مـی کنـد با هر گونـه عوامل بر هـم زننده 
رشـد پایـدار برخورد شـود و راهبردهـای برنامه بـه گونه ای 
انتخـاب شـود که آسـیب پذیـری اقتصاد بـه حداقل برسـد. 

گام سوم: اجرای پروژه های برنامه ریزی شده
گام سـوم بـه اجرا و عملیاتی کردن طرح هـا و پروژه های 
برنامـه ریـزی شـده اختصـاص دارد. در ایـن گام بـا توجه به 
نـوع طـرح هـا و مدت زمـان مورد نیـاز برای اجـرای آن، تیم 
سـازی الزم صـورت پذیرفتـه و با توجه به امکانـات موجود و 
طبـق برنامـه زمانـی طـرح ها اجـرا گـردد. نکته ای کـه باید 
تاکیـد گـردد ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه وضعیـت بودجه، 
الزم اسـت برنامـه هـا حداقـل اتـکا را بـه بودجـه دولتـی 
داشـته باشـند و سـازمان ها می بایسـت بـا مدیریت صحیح 
از طریـق افزایـش بهـره وری، اسـتفاده از بخـش خصوصی و 
سـایر روش هـای تامیـن مالی، نسـبت بـه اجرای طـرح ها و 

پروژه هـا اقـدام نمایند.   
سطوح ارزیابی

پـس از پایـان گام هـای فـوق الزم اسـت در مقاطع زمانی 
مشـخص ارزیابـی از اقدامـات انجـام گرفتـه بـرای حصـول 
فعالیـت هـا صـورت  و درسـت  کامـل  انجـام  از  اطمینـان 
پذیریـد. ایـن ارزیابـی مـی توانـد در دو سـطح انجـام گیـرد:

در سـطح اول، سـازمان هـای دولتـی متناسـب بـا اهداف 
و کارکردهـای تعییـن شـده بـرای آن ها در حـوزه تخصصی 
مربـوط، بررسـی و ارزیابـی شـوند. در ایـن سـطح ارزیابـی، 
شـاخص هـای سـازمانی ارزیابـی عملکـرد مـد نظـر بـوده و 

متناسـب بـا آنهـا عملکـرد سـازمان و مدیر بررسـی شـود.
در سـطح دوم، ارزیابـی عملکـرد سـازمان هـای دولتی در 

سـطح بخش های مختلف اقتصادی بررسـی و ارزیابی شـود. 
بـه عنـوان مثـال سـازمان هـای متولی بخـش کشـاورزی یا 
بخش صنعت. در این سـطح وضعیت شـاخص های بخشـی، 
تعییـن کننـده نحـوه عملکـرد و میـزان کارآمـدی سـازمان 

هـای دولتـی و مدیران آن هاسـت. 
همچنیـن ایـن ارزیابـی مـی توانـد از دو بعد انجام شـود. 
بعـد اول از طریـق سـازمان هـای حاکمیتـی و نظارتـی مثل 
اسـتانداری و سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی اسـتان و بعد 
دوم از طریـق مراکـز علمـی و دانشـگاهی، نخبـگان، فعـاالن 
بخـش خصوصی، رسـانه ها و عمـوم مردم. بنابراین سـازمان 
هـا می بایسـت گـزارش عملکرد خـود را منطبق بـر مولفه ها 
و خواسـته های مصرح در سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی به 
بـه طـور منظم به اطـاع افکار عمومـی نیز برسـانند چرا که 
عـزم تمامی سـازمان ها بـرای حرکت در این مسـیر بـا ارایه 
گـزارش اقداماتشـان، بیانگر اراده ای همـه جانبه برای اجرای 

این سیاسـت ها اسـت. 
حاال نوبت اقدام و عمل است

نتیجتـاً اینکـه در چنـد سـال اخیـر در عرصـه گفتمـان 
سـازی، پیشـرفت هـای خوبـی حاصـل شـده و حـاال نوبـت 
اقـدام و عمـل اسـت بـه ویـژه بـرای کسـانی که مسـئولیت 
اجرایـی دارنـد. آنچـه باعـث تحقـق ایـن سیاسـت هـا مـی 
شـود در درجـه اول عـزم راسـخ و جـدی مدیـران اسـتان و 
در درجـه دوم تدویـن برنامـه اجرایـی شـفاف و بـا شـاخص 
هـای زمانـی اسـت، تا پیگیـری پیشـرفت کارها امـکان پذیر 
شـود. ارزیابی عملکرد سـازمان هـا و مدیران مـی تواند تاثیر 
زیادی در تحقق شـعار امسـال داشـته باشـد. مطمئناً هر چه 
ایـن ارزیابـی دقیـق تر، کارآمدتـر و اثربخش تر باشـد ثمرات 

اجـرای ایـن سیاسـت هـا ملموس تـر خواهـد بود. 

»پیام ما« بررسی می کند

اقتصاد مقاومتی و لزوم ارزیابی 
عملکرد سازمان های دولتی 

دادسـتان  نماینـده  گذشـته  روز 
کرمـان از پلمـپ یـک رسـتوران در 
شـهر کرمـان خبـر داد. آنطـور کـه 
ایـن  گفتـه  آبـادی  عبـاس  سـعید 
رسـتوران  از  یکـی  صنفـی  واحـد 
های مشـهور شـهر کرمان اسـت که 
بـه دالیلـی از جملـه رعایـت نشـدن 
نظافـت فـردی و عمومـی، نگهداری 

غیـر اصولـی و نامناسـب مـواد خوراکـی، انبـار فاقد شـرایط 
میـز  از  اسـتفاده  غذایـی،  مـواد  نگهـداری  بـرای  مناسـب 
نامناسـب بـرای آشـپزی، نگهـداری وسـایل غیـر مرتبط در 
آشـپزخانه و نداشـتن رختکـن مناسـب، پلمپ شـده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی دادگسـتری اسـتان کرمـان این 
تخلفـات در بازدیـد سـرزده هیـات عالـی امنیـت غذایـی از 
اغذیـه فروشـی های شـهر کرمـان محرز شـده و ایـن هیات 
اقـدام بـه پلمپ این رسـتوران مشـهور کـرده اسـت. در این 

بازدیـد همچنیـن 20 کیلوگـرم مواد گوشـتی فاسـد در این 
رسـتوران کشـف و ضبـط شـد.

مدیرگروه بهداشت محیط و حرفه ای شهرستان 
کرمان: قبال به این واحد تذکر داده بودیم

مدیرگروه بهداشـت محیط و حرفه ای شهرسـتان کرمان 
در ارتبـاط بـا پلمـپ یـک رسـتوران مشـهور در کرمـان بـه 
»پیـام مـا« گفـت: ایـن واحد صنفـی بـه دلیل عـدم رعایت 
بهداشـت فـردی پلمـپ شـد. محمدباقر شـهابی افـزود: قبا 
به این رسـتوران تذکر داده شـده بود و در بازدید سـه شـنبه 
شـب، تخلفـات ایـن واحـد باعـث شـد تـا پلمـپ شـود. وی 
دربـاره مـواد گوشـتی فاسـد کشـف شـده در این رسـتوران 
هـم اظهـار داشـت: این مـواد گوشـتی تاریخ گذشـته بودند 
و کارشناسـان دامپزشـکی بـه ایـن تخلف رسـیدگی کردند. 
شـهابی در پاسـخ به این سـوال کـه چه مدت این رسـتوران 
پلمـپ خواهـد ماند، گفت: بـه محض رفع مشـکات و تعهد 

دادن، فـک پلمـپ خواهد شـد.
در ایام نوروز 54 مورد پلمپی داشتیم

مدیرگروه بهداشـت محیط و حرفه ای شهرسـتان کرمان 

بـا بیـان اینکه بازدیدهـای هیات عالـی امنیـت غذایی کاما 
سـرزده و ناگهانـی صـورت مـی گیـرد، گفـت: مـکان هـای 
بازدیـد بـه صـورت تصادفـی انتخـاب می شـوند امـا معموال 
از واحدهایـی بازدیـد می شـود که مشـتری بیشـتری دارند. 
البتـه از دیگـر واحدهـا هـم بازدید صورت می گیرد. شـهابی 
در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا در ایـام نـوروز هـم در 
شهرسـتان کرمـان مـوردی پیـش آمـد، اظهـار داشـت: بله. 
در ایـام نـوروز 258 مـورد اخطـار موقـت پلمپ داشـتیم که 
در نهایـت 54 مـورد پلمـپ شـد. وی تصریـح کـرد: چنـد 
رسـتوران بیـن راهی در ماهان پلمپ شـدند که از رسـتوران 

هـای معـروف هـم بودند.
مردم نگران نباشند

شـهابی در ارتباط با وضعیت رسـتوران های شـهر کرمان 
گفـت: مـردم نباید نگران وضعیت بهداشـتی رسـتوران های 
کرمـان باشـند چـرا کـه وضعیـت خوبـی دارنـد و مـی توان 
گفـت در 85 درصـد رسـتوران هـای کرمـان بـه طـور کامل 
بهداشـت رعایـت مـی شـود. وی افـزود: امـا تخلف همیشـه 

دارد. وجود 

پلمپ یک رستوران مشهور در
شهر کرمان
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کاغذ اخبار

جمـع زیـادی از مسـئوالن و مدیـران وزارت امـور خارجه 
بـا دکتـر علی اکبـر صالحـی، معـاون  در فضایـی صمیمـی 
رییـس جمهـور و رییس سـازمان انـرژی اتمی ایـران دیدار و 
گفت وگـو کردنـد. به گزارش ایسـنا صالحی در ایـن دیدار در 
سـخنانی کوتـاه تحلیلی از مسـائل مربوط به برجـام و اوضاع 
سیاسـی کشـور ارائـه نمـود. معـاون رییس جمهـور بـا بیـان 
اینکـه سـال 95 در بعـد اقتصـادی سـال خوبی خواهـد بود، 
حضـور مسـئوالن و مدیـران وزارت امـور خارجه در سـازمان 
انـرژی اتمـی ایران را نشـانه همدلی، همزبانـی و همراهی دو 
دسـتگاه دانسـته و دسـتاورد کار مذاکره کننـدگان هسـته ای 
را شـاهکاری ارزشـمند خوانـد. رییـس سـازمان انـرژی اتمی 
گفـت: جنـاب دکتـر روحانی بـه درسـتی در رابطه بـا برجام 

حسـاس اسـت و تـاش زیـادی کردند تـا برجام به سـرانجام 
برسـد. صالحـی افـزود: در برجام و مذاکرات هسـته ای ممکن 
اسـت نکاتی باشـد که مورد ایـراد قرار بگیـرد. از نظر حقوقی 
هم ممکن اسـت نکته ای موجب سـوء اسـتفاده طـرف مقابل 
بشـود. اما در عین حال انسـجامی که در برجام اسـت آن قدر 
قـوی اسـت که طرف بـه خودش اجـازه نخواهد داد مشـکلی 
ایجاد شـود. معـاون رییس جمهور با تاکیـد بر پیگیری طرف 
مقابـل بـه منظـور ادامـه اجـرای صحیـح برجـام، ادامـه داد: 
قاطعانـه عـرض می کنـم مطابق نظر مقـام معظـم رهبری به 
گونـه ای عمـل خواهیم کـرد که اگر طـرف در انجـام وظایف 
خود سسـتی کند، عکس العمل مناسـبی نشـان خواهیم داد. 
صالحـی تصریـح کرد: با اینکـه آنها مقداری بدقلقـی کرده اند 

امـا کارهـا خـوب پیـش مـی رود و الحمدهلل شـرایط مناسـب 
اسـت. رییس سـازمان انـرژی اتمی گفـت: انتقـادات از طرف 
دوسـتان دلواپـس هـم در جای خود خوب اسـت به شـرطی 
کـه موجـب اختافـات درونـی نشـود و مجموعـاً بـه سـمت 
منافـع ملـی حرکـت کنیـم. عـده ای در انتقـادات خـود فقط 
نـگاه سیاسـی دارند و هـرکاری کنیم قانع نمی شـوند. عده ای 
دیگـر هـم از روی ناآگاهـی نظـر می دهنـد کـه بـا اسـتدالل 
صحیـح و اطـاع کافـی مجـاب خواهنـد شـد. اطاع رسـانی 
کافـی در خصـوص موضوعـات برجـام از سـوی مسـئوالن و 
دسـت اندرکاران و رسـانه های جمعـی موجـب آگاهی بیشـتر 
و برداشـت صحیـح از دسـتاوردهای فرزنـدان غیـور این ملت 
خواهـد شـد. در ایـن دیـدار کـه عراقچـی، معـاون حقوقی و 

بین الملـل، تخـت روانچـی، معـاون آمریـکا اروپـا، قشـقاوی، 
معـاون امـور کنسـولی و مجلـس، جابـر انصـاری، سـخنگو، 
سـلیمانپور، رییـس مرکـز آمـوزش و پژوهـش، شمسـیان، 
قائـم مقـام معـاون اداری مالـی وزارت امـور خارجـه و تعـداد 
زیـادی از مدیران کل این دسـتگاه، صالحی چندین سـال آن 

را سـکانداری می کـرد، حضـور داشـتند، برخـی از مسـئوالن 
وزارت امـور خارجـه از جملـه قشـقاوی نیـز سـخنانی ایـراد 
کردنـد و ضمـن تقدیر از تاش هـای ارزشـمند دکتر صالحی 
در خـال مذاکـرات، برخی مسـائل روز کشـور را مورد تجزیه 

و تحلیـل قـرار دادند.

علی اکبر صالحی: 

برخی دلواپسان نگاه سیاسی دارند 
و هرکاری کنیم قانع نمی شوند

سیاست

خبر
رهبر معظم انقالب در دیدار نوروزی جمعی از 

مسئوالن کشور:

ما به دنبال باال بردن 
انتظارات از دولت نیستیم

آیـت اهلل خامنـه ای در دیـدار عیدانه جمعی 
از اعضـای هیـأت دولـت، هیأت رئیسـه مجلس 
دسـتگاه  عالـی  مسـئوالن  اسـامی،  شـورای 
قضایـی و مسـئوالن برخـی نهادها ضمن تشـکر 
بویـژه تاشـها و زحمـات دولـت  از مسـئوالن 
محتـرم در جهـت پیگیـری اجرای سیاسـتهای 
اقتصـاد مقاومتـی، »همدلـی و هـم زبانـی« و 
»اتحـاد مسـئوالن کشـور« را بـرای اجـرای این 
سیاسـتها بسـیار مهـم ارزیابـی و تأکیـد کردند: 
بـا  بایـد  مقاومتـی  اقتصـاد  مرکـزی  قـرارگاه 
فرماندهـی دولـت و شـخص معـاون اول رئیـس 
جمهـور، ضمـن جلـب همـکاری و کمـک همه 
دسـتگاهها و رصـد دقیـق عملکـرد و حرکـت 
بخـش هـای مختلـف، و حمایت جـدی از تولید 
داخلـی، زمینه سـاز اقـدام همه جانبـه و فراگیر 
اقتصـاد  در  و عمـل«  »اقـدام  تحقـق  بمنظـور 

شـود. مقاومتی 
بـه گـزارش پایـگاه اطـاع رسـانی ریاسـت 
قـرارگاه  فرماندهـی  نقـش  ایشـان  جمهـوری، 
فعالیـت  را در رصـد دقیـق  اقتصـاد مقاومتـی 
هـای دسـتگاهها، بسـیار بـا اهمیـت خواندند و 
گفتنـد: در ایـن رصـد، بایـد دسـتگاههایی کـه 
در چارچـوب ایـن سیاسـتها حرکـت مـی کنند 
تقویـت، و دسـتگاههایی که بی تفاوت هسـتند، 
بـه مسـیر اصلـی کشـانده شـوند و از اقدامـات 
دسـتگاههایی کـه بـر خـاف اقتصـاد مقاومتی 
رهبـر  شـود.  جلوگیـری  کننـد،  مـی  حرکـت 
انقـاب اسـامی بـا تأکیـد بـر اینکـه »اقـدام و 
عمـل« در اقتصـاد مقاومتـی بایـد به گونـه ای 
باشـد کـه در پایـان سـال، امـکان ارائـه گزارش 
حـوزه  در  عملکردهـا  از  ملمـوس  و  دقیـق 
هـای مختلـف وجـود داشـته باشـد، افزودنـد: 
مجموعـه دسـتگاههای اجرایـی، توانایـی تحقق 
سیاسـتهای اقتصـاد مقاومتـی را دارنـد و بایـد 
مجلـس شـورای اسـامی نیـز در این مسـیر به 

دولـت کمـک کنـد. 
آیـت اهلل خامنـه ای خاطرنشـان کردنـد: مـا 
از  انتظـارات و توقعـات  بـه دنبـال بـاال بـردن 
دولـت نیسـتیم و در جریان مشـکات و کمبود 
اعتبـارات و منابـع نیز هسـتیم اما بایـد با صرفه 
جویی در برخی بخشـها، خاءهـا و کمبودها در 

بخش هـای دیگـر جبران شـود.
ایشـان مجموعـه مدیریتی کشـور را مجموعه 
ای زبـده، بـا تجربـه و دارای انگیـزه و فکـر و 
عمـل دانسـتند و افزودنـد: قـرارگاه فرماندهـی 
کـه هـم مرکـز فکـر و هـم مرکـز عمـل اسـت، 
بایـد با اسـتفاده از تـوان خوب مدیریتی کشـور 
و همچنیـن بـا بهـره گیـری از ظرفیـت هـا و 
توانایـی هـای دسـتگاههای مختلـف در جهـت 
تصمیـم گیـری و پیگیـری مراحل اجـرا حرکت 

. کند
رهبـر انقـاب اسـامی بـا تأکیـد بـر اینکـه 
اداره کشـور کـه مسـئولیت آن بـر عهـده دولت 
و شـخص رئیـس جمهـور محترم اسـت بسـیار 
سـخت اسـت، گفتنـد: بـا توجـه بـه اشـتغاالت 
محتـرم،  جمهـور  رئیـس  گسـترده  و  فـراوان 
معـاون اول رئیـس جمهـور کـه دارای جایـگاه 
ممتـازی اسـت مـی توانـد نقـش ویـژه ای برای 
فرماندهـی قـرارگاه اقتصـاد مقاومتی ایفـا کند.

آیـت اهلل خامنـه ای تأکیـد کردنـد: من از هر 
اقدامـی کـه در دولـت، مجلـس و قـوه قضاییه، 
در جهـت منافـع مـردم و گشـایش امـور و حل 
مشـکات مـردم باشـد، جـداً حمایـت خواهـم 
کـرد، امـا مهـم ایـن اسـت کـه احسـاس شـود 
کاری کـه انجـام مـی گیـرد، بـرای منافـع ملی 
مفیـد و الزم اسـت. ایشـان تأکیـد کردنـد: باید 
بـه  مقاومتـی  اقتصـاد  سیاسـتهای  اجـرای  در 
توانایـی هـا و ظرفیـت های فـراوان داخلـی اتکا 

. د کر

شـورای نگهبـان سـامت 4 حـوزه از 5 حـوزه باقیمانده 
در دهمیـن دوره از انتخابـات مجلـس شـورای اسـامی را 
تاییـد کـرد کـه حـوزه انتخابیه کهنـوج هم جـزو این حوزه 

هـا بود.
بـه گـزارش خبرآنایـن، در  ایـن خصـوص سـیامک ره 
پیـک روز گذشـته در گفـت و گو با خبر سـاعت 14 شـبکه 
یـک سـیما بـا بیان ایـن کـه از 207 حـوزه انتخابیه صحت 
انتخابـات در 202 حـوزه مـورد تأیید شـورای نگهبان  قرار 
گرفـت، اظهـار کرد: از 5 حـوزه انتخابیـه باقیمانده در چهار 
حـوزه نیـاز بـه بازشـماری آراء بـود کـه در ایـام تعطیـات 
گـروه هـای بازرسـی اعـزام شـدند و در یـک حـوزه نیـز 
نیـاز بـه بازشـماری کل صنـدوق ها بـود. سـخنگوی هیئت 
مرکـزی نظـارت بـر انتخابـات با بیـان اینکه از چهـار حوزه 
انتخابیـه کـه مـورد بازرسـی قرار گرفـت، صحـت انتخابات 
در سـه حـوزه مـورد تاییـد بـود گفـت: در یک حـوزه دیگر 
بـا توجـه به گزارشـات واصلـه و آرای نزدیـک منتخبین که 
مـی توانسـت در یـک مرحلـه ای یـا دو مرحلـه ای بـودن 

انتخابـات تاثیرگـذار باشـد بحـث هایـی مطرح شـد و مقرر 
گردیـد در فرصـت کوتاهـی در ایـن حـوزه بـا بازشـماری 
کل آرا، اقدامـات الزم صـورت گیـرد. وی ادامـه داد: یـک 
حـوزه دیگـر از ایـن پنج حوزه مورد بازشـماری قـرار گرفته 
بـود و در آن حـوزه نیـز پس از بازشـماری و ارائـه گزارش، 
انتخابـات مـورد تاییـد قـرار گرفـت و نتیجـه بازشـماری 

تاثیـری در نتیجـه انتخابات نداشـت. 
اوایـل هفتـه آینـده پـس از بازشـماری آرای یـک حوزه 
باقـی مانـده کار مرحلـه اول بـه پایـان می رسـد. در همین 
رابطـه نجـات اهلل ابراهیمیان اسـامی چهـار حـوزه انتخابیه 
تاییـد شـوراي نگهبـان قـرار گرفتـه اسـت را  کـه مـورد 
بویراحمـد و دنـا - دهلـران، دره شـهر و آبدانان - پاکدشـت 
- کهنـوج، منوجـان، رودبـار جنـوب، قلعـه گنـج و فاریـاب 
برشـمرد کـه در قلعـه گنـج و رودبار بـه دلیل عـدم رعایت 
قانـون، آرا باطل شـد، امـا در مجمـوع  در ترکیب منتخبان 
تغییـری به وجـود نیامـد. گفتنـي اسـت سـیامک ره پیـک 
همچنیـن در پاسـخ بـه سـوالی پیرامـون وضعیـت حـوزه 

انتخابیـه شهرسـتان اصفهان، بـا توجه به ابطـال آرای یکی 
از کاندیداهای این حوزه خاطرنشـان کرد:  تصمیم شـورای 
نگهبـان در ایـن زمینه بر اسـاس موازیـن و چهارچوب های 
قانونـی بوده اسـت و تغییری در تصمیمات شـورای نگهبان 
صـورت نگرفته اسـت. شـایان ذکر اسـت در حـوزه انتخابیه 

کهنـوج احمـد حمـزه نامـزد لیسـت امیـد بـه مجلـس راه 
یافتـه اسـت امـا نتایـج این حـوزه انتخابیـه تا دیـروز تایید 
نشـده بـود. احمد حمـزه از مجمـوع 167110 آرای صحیح 
ماخـوذه بـا کسـب 79243 رای بـه عنـوان منتخـب مردم 

کهنـوج در مجلـس دهـم معرفی شـده بود. 

علی رغم باطل شدن آرای قلعه گنج و رودبار؛

صحت انتخابات کهنوج تایید شد

  انتخابات

1 سخنگوی وزارت کشور: هیچ برنامه ای برای تغییر استانداران نداریم
امیـری بـا بیـان اینکـه همـه تمهیـدات الزم بـرای برگـزاری مرحلـه دوم انتخابـات 
اتخـاذ شـده اسـت، گفـت: تعرفه هـای جدیـد نیـز بـه چاپ رسـید. بـه گزارش فـارس، 
حسـینعلی امیری سـخنگوی وزارت کشـور، در پاسـخ به این سـؤال که برخی اخبار در 
فضـای مجـازی دربـاره تغییر برخی اسـتانداران در آسـتانه مرحلـه دوم انتخابات مطرح 
می شـود، آیـا چنیـن امـری صحـت دارد، اظهارداشـت: هیچ تغییـری برای اسـتانداران 
نداریـم. سـخنگوی وزارت کشـور در ادامـه در پاسـخ به سـؤالی دربـاره آمادگـی وزارت 
کشـور بـرای برگزاری مرحلـه دوم انتخابات تصریح کرد: همه تمهیدات الزم اتخاذ شـده 
و تعرفه هـای جدیـد هـم چاپ شـده اسـت. وی ادامـه داد: انتخابات مرحلـه دوم در 21 
اسـتان برگزار می شـود. شـایان ذکر اسـت در هفته های اخیر شـایعاتی مبنی بر تغییر 

اسـتاندار کرمـان به گوش می رسـید.

2  محمـود احمدی نـژاد: واقعـا چـه دلیلـی دارد که شـورای نگهبان 
بنـده را رد کند؟

سـایت پایـش نوشـت: محمـود احمدی نـژاد، برخـی گمانه زنی هـا دربـاره احتمال 
رد صاحیتـش بـرای حضـور در انتخابـات آینده ریاسـت جمهـوری را رد کـرده و گفته 
شـورای نگهبـان دلیلی بـرای ردصاحیت من نـدارد. احمدی نژاد انتشـار این گمانه زنی 
هـا را »خبرسـازی« و »عملیـات روانی« مخالفـان برای ناامید کـردن طرفدارانش عنوان 
کـرده و گفتـه اسـت: »واقعـا چـه دلیلـی دارد کـه شـورای نگهبـان بنـده را رد کند؟« 
پیـش از ایـن سـایت خبری »پایـش« به نقـل برخی منابـع نزدیک به شـورای نگهبان 
از احتمـال رد صاحیـت احمـدی نژاد در هر انتخابـات پیش رو خبـر داده بود. احمدی 
نـژاد اخیـرا در دیـدار برخی هوادارانش با وی که خواسـتار نامـزدی او در انتخابات آینده 
شـده انـد از دادن پاسـخ مثبت خـودداری کرده اما با اشـاره به اخبار مربـوط به احتمال 
نامـزدی اش در انتخابـات گفتـه اسـت: »نمی دانـم چرا عـده ای اینقدر ترسـیده اند؟« 
وی گفتـه اسـت کـه نـه تنها اصاح طلبـان و طرفـداران دولـت، که برخـی اصولگرایان 
نیـز از احتمـال کاندیداتـوری او به هـراس افتاده اند.  رئیس جمهور سـابق در واکنش به 
دعـوت طرفدارانـش بـرای نامـزدی در انتخابات گفت: همین که شـما امـروز از من می 
خواهید در انتخابات نامزد شـوم و از شـنیدن خبر احتمال نامزدی ما خوشـحال شـده 

ایـد نشـان مـی دهد که اینهـا ]دولـت روحانی[ گنـد زده اند.

3  زیبـاکالم: اصولگرایـان غـرور خـود را زیرپا گذاشـته و به سـراغ 
می رونـد احمدی نـژاد 

فـرارو نوشـت: دکتـر صـادق زیباکام اسـتاد دانشـگاه و فعـال سیاسـی اصاح طلب 
گفـت: »در سیاسـت داخلـی بـه نظر می رسـد کـه محبوبیـت روحانی همچنـان باقی 
مانـده اسـت و شـواهدی در دسـت نداریـم کـه نشـان دهد کسـر قابـل توجهـی از 19 
میلیون نفری که در سـال 92 به ایشـان رای دادند ناراضی هسـتند و اگر آقای روحانی 
در دور دوم نامـزد شـود بـه وی رای ندهنـد.« وی ادامـه داد: »تنهـا ابـر سـیاهی کـه در 
آسـمان موفقیـت روحانـی در دور دوم وجود دارد مسـئله اقتصاد اسـت. رکود همچنان 
سـنگینی مـی کند و بسـیاری از انبارهـای واحدهای خصوصی و دولتی پر از کاال اسـت 
بـدون آنکه مشـتری برای آنها باشـد. همچنین با جمعیت جوان بیـکار باالی 8 میلیون 
نفـر دسـت و پنجـه نـرم مـی کنیـم و عایمـی نمـی بینیـم کـه نشـان دهد در سـال 

95 جهـش اقتصـادی اتفـاق خواهـد افتـاد.« وی افـزود: »لـذا شـاید بتـوان گفـت تنها 
تهدیـد بـرای روحانـی تـداوم وضع کنونـی اقتصاد اسـت. البته نباید فرامـوش کنیم که 
اصولگرایـان و بـه خصـوص جریان وابسـته بـه احمدی نـژاد تاش خواهند کـرد از عدم 
پیشـرفت اقتصـادی حداکثـر بهـره بـرداری را بکننـد و تردیـد را در دل رای دهنـدگان 
بالقـوه بـه روحانـی بوجـود آورنـد کـه روحانی اگرچـه در سیاسـت خارجی موفـق بوده 
امـا در اقتصـاد داخلـی نتوانسـته گام هـای بلنـدی بـردارد.« وی ادامـه داد: »در حـال 
حاضـر اصولگرایـان بـا بحران عدم محبوبیت مواجه هسـتند و سـوال مهمـی که مطرح 
اسـت ایـن اسـت که فـرض بگیریـم روحانـی خیلـی در زمینه اقتصـادی موفق نشـود، 
آنـگاه نامـزد اصولگرایـان چـه کسـی مـی خواهد باشـد؟ هیچ یـک از شـخصیت هایی 
کـه بتوانند نامزد اصولگرایان شـوند از محبوبیت برخوردار نیسـتند و شـاید بتوان گفت 
جـدی تریـن آنها قالیبـاف اسـت.« وی افزود: »لـذا اصولگرایان برای کسـب قدرت هیچ 
چـاره ای ندارنـد کـه به سـمت احمدی نـژاد بروند و ایشـان را نامزد اصلـی خود بکنند؛ 
در غیـر ایـن صـورت حتی اگـر روحانی خیلی هم در زمینه اقتصادی موفق نباشـد هیچ 
یـک از چهـره هـای مطـرح اصولگرا پتانسـیل رای آوری و رقابـت بـا وی را ندارند.« این 
فعـال سیاسـی اصـاح طلب تصریح کـرد: »لذا می تـوان گفت با تـداوم وضعیت کنونی 
اقتصـاد، تنهـا فـردی که می توانـد روحانی را مـورد چالش قرار دهد احمدی نژاد اسـت 
و از این منظر تصمیم برای اصولگرایان دشـوار و سرنوشـت سـاز خواهد بود.« زیباکام 
در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا اصولگرایـان بـه دنبال احمـدی نـژاد خواهنـد رفت؟، 
گفـت: »قـدرت بـرای اصولگرایان مانند عسـل، شـیرین اسـت و بین شـیرینی قدرت و 
عـدم انتخاب احمدی نژاد، آنها شـیرینی قـدرت را انتخاب می کنند و غـرور خود را زیر 
پـا خواهنـد گذاشـت و سـراغ وی خواهند رفت؛ چـون با انتخابات هفتم اسـفند متوجه 

شـده انـد که نمـی توانند در انتخابـات 96 پیروز شـوند.«

4  دلنوشته سیدحسـن خمینی برای آیت اهلل خوانسـاری: »آقاجون« را 
ایشـان می دیدم در سیمای 

از چهلمیـن روز رحلت آیت اهلل العظمی محمدباقر خوانسـاری چنـد روزی می گذرد، 
یادگار امام در صفحه اینسـتاگرام خود دلنوشـته ای را درباره وی منتشـر کرد. به گزارش 
خبرآناین حجت االسـام و المسـلمین سـید حسـن خمینی در این متن نوشته است: 
»شـاید برای شـما هم پیش آمده باشـد، در میان کسـانی که هم سـن و سـال هسـتند 
برخـی بسـیار به یکدیگر شـباهت دارند بـه گونه ای کـه از دیدن یکی، بی اختیـار به یاد 
دیگـری می افتیـد. بـرای مـن مرحوم آیت اهلل حاج سـید محمـد باقر خوانسـاری و پدر 
بزرگـم آیـت اهلل سـید محمـد باقر طباطبایـی چنین بودنـد. از بی اقبالی من بـود که در 
دوران حیـات پـدر بـزرگ بـا مرحوم خوانسـاری آشـنایی نداشـتم ولی بعدها کـه مورد 
محبـت و لطـف ایشـان واقع شـدم هـرگاه خدمت ایشـان می رسـیدم، به طـور اعجاب 
آوری »آقاجـون« را در سـیمای ایشـان مـی دیـدم. جـدای آنکـه از صفـا و صداقتی کم 
ماننـد و محبـت و انسـانیتی کـم نظیـر برخـوردار بودنـد، حتـی نـگاه ها و لبخنـد ها و 
تعجـب هـا و اسـتفهام هایشـان همانند هم بـود. برای مـن یک نکته شـیرین دیگر هم 
در ایـن میـان وجـود داشـت و آن رابطه فرزند ایشـان بـرادرم حاج آقا کاظم خوانسـاری 
بـا آن مرحـوم بـود کـه مـرا بـه یـاد ارتبـاط خـودم و مرحوم پـدر بـزرگ مـی انداخت. 
نـگاه عاشـقانه و بـه تمـام معنـی پدرانـه آن مرحوم به آقـا کاظم بـرای من یـادآور نگاه 
هـای آقاجـون بود و شـوخی ها و مطایبات پسـر با پـدر ، خاطره رابطه خـودم و مرحوم 

طباطبایـی را زنـده مـی کرد. خدایشـان بیامرزد کـه درس آموختگان و تربیت شـدگان 
فضایـی پـاک تـر بودنـد و دعایشـان را مثل قبل شـامل حال مـا کند. ایـن هفته چهلم 

مرحـوم آیت اهلل سـید محمد باقر خوانسـاری اسـت«.

5  واکنـش جوانفکـر به اتهامات وارد شـده بـه احمدی نژاد در اسـناد 
پانامایی

باشـگاه خبرنـگاران نوشـت: مشـاور رسـانه ای رئیس جمهور سـابق به اسـناد ادعایی 
سـایت پانامـا واکنـش نشـان داد. علـی اکبـر جوانفکـر مشـاور رسـانه ای رئیس جمهور 
پیشـین کشـورمان در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی بـر اینکـه در چنـد وقـت اخیر شـاهد 
آغـاز فعالیـت سـتادی انتخاباتـی آقای احمـدی نژاد در شـهرهای مختلـف از جمله بنر 
و جمـع آوری پـول هسـتیم، آیا این فعالیت هـای انتخاباتی آقای احمدی نژاد رسـمی و 
سـازمان دهی شـده از سـوی شماسـت و یا اینکه پراکنده و مردمی اسـت، اظهار داشت: 
همانطـور کـه پیشـتر نیـز اعام شـده اسـت، دکتر احمـدی نژاد فعـا هیـچ برنامه ای 
بـرای انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال 96 نـدارد و هـر گونـه مطلبی مرتبط بـا این 
موضـوع کاما بی اسـاس اسـت. وی در پاسـخ به پرسـش دیگری مبنی بـر اینکه اخیرا 
یـک سـایت پانامایی اسـنادی از پولشـویی برخـی ازمقامات کشـورهای جهان منتشـر 
کـرده کـه اسـم احمدی نـژاد هم دراین لیسـت دیده مي شـود کـه با ایجاد شـرکت های 
صـوری بـا افـرادی کـه در فهرسـت تحریم ها بـوده اند معامـات تجاری و نفتـی انجام 
داده اسـت، آیـا ایـن مسـئله صحـت دارد و تا چـه میزان بـه موضوع تحریـم ها مرتبط 
اسـت، خاطرنشـان کرد: لطفا مدارک مورد ادعای این سـایت پانامایی را نشـان دهید تا 

بـر اسـاس آن بتوان قضـاوت کرد.

6  اعتراض عده ای از مردم آمل به سفر احمدی نژاد
بـه گـزارش نامـه نیوز، در پی انتشـار خبر سـفر محمـود احمدی نژاد )رییس سـابق 
دولـت( بـه شهرسـتان آمل،جمعی از مردم مازندران با تشـکیل کمپینی به نام سـالهای 
سـخت احمـدی نـژادی را فرامـوش نمیکنیـم و امضـای یـک بیانیـه مراتـب اعتـراض 
خـود را بـه مدیریـت 8سـاله وی و همکارانـش در دسـتگاه اجرایی اعام کـرده و مراتب 
نگرانـی و هشـدار خود را نسـبت به خطر بازگشـت پوپولیسـم ابـراز نمودند. بـه گزارش 
تابنـاک بنابـر آخریـن گزارش هـا این بیانیه تا کنـون به امضای صدها نفر از شـهروندان 
مازندرانـی رسـیده اسـت. درحالـی کـه نـام بسـیاری از خانواده هـای شـهدا،جانبازان و 
ایثارگران و اسـاتید و فارغ التحصیان دانشـگاهی و اهالی ادب و هنر و فرهنگ مازندران 
در امضاهـای این بیانیه به چشـم میخورد ؛سـایت دولت بهار)از همفکـران جریان خاص 
دولـت سـابق( امضا کنندگان را از مفسـدین اخاقی و مسـافران »پاتایـا« قلمداد نموده 
اسـت. کانـال تلگرامـی آمـل کام اسـامی امضاء کننـدگان این کمپین را منتشـر کرده 

است.

7  ادعـای روزنامـه عربسـتانی: فرمانده سـپاه پاسـداران، عربسـتان 
سـعودی را تهدیـد کرد

جام نیوز نوشـت: روزنامه سـعودی الشـرق االوسـط مدعی شـد سـردار محمد علی 
جعفری در اظهارات خود عربسـتان را تهدید کرده اسـت. به گزارش جام نیــوز، روزنامه 
سـعودی الشـرق االوسـط با برداشـتی وارونه از اظهارات سـردار »محمد علی جعفری« 
-- فرمانـده سـپاه پاسـداران ایـران --  و پرداختـن بـه بخشـی از آنهـا در شـماره دیروز 
خـود مدعـی شـد: » فرمانـده سـپاه پاسـداران ایـران در واکنـش بـه اقدام اخیـر ریاض 
مبنـی بـر درج نـام جنبـش حـزب اهلل لبنـان در فهرسـت سـازمان هـای تروریسـتی، 
عربسـتان سـعودی را تهدیـد کـرد. جعفـری اعـام کـرد:  »اقدام سـعودی را بی پاسـخ 
نمـی گذاریـم و برنامـه هایـی را بـه ایـن منظـور تـدارک دیده ایـم. ما بـا تمام تـوان از 
حـزب اهلل لبنـان دفـاع می کنیـم و به دنبال تقویـت موضع جنبش در لبنـان و منطقه 
هسـتیم.« الشـرق االوسـط در ادامه با ایـن ادعا که ایـران درصدد شـعله ور کردن آتش 
جنـگ در یمـن اسـت، نوشـت: »در حالـی که تمـام منطقه بـه دنبال توقـف جنگ در 
یمـن هسـتند، جعفـری اعـام می کند مـا ملت یمـن را تنها نمـی گذاریم و شمشـیر 
انصـاراهلل در آینـده تیزتـر خواهـد شـد.« ایـن روزنامـه سـعودی همچنین مدعی شـد: 
»فرمانده سـپاه پاسـداران ایران با حمایت از انتشـار تفکر انقاب اسـامی این کشـور، بر 
ضـرورت مهندسـی انقـاب و گسـترش شـمولیتش در عرصه بین المللی تأکیـد کرد.« 
ایـن روزنامـه در پایـان این مطلب نوشـت: »جعفـری سـعی دارد مداخله نظامـی ایران  
را در سـوریه توجیـه کنـد. وی اعـام کرد: »مشـارکت ایران در سـوریه پاسـخی اسـت 
بـه اسـتراتژی انگلیـس، آمریکا و رژیم صهیونیسـتی. آنهـا می خواهند سـوریه را تجزیه 

کنند.« 
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عبدالحسین صنعتی زاده

قسمت بیستم
موکب زشـت و دهشـتناک چنان رعشـه در دل 
هـا مـی انداخـت که مردم بـی چاره تـا مدتی وقت 
الزم داشـتند تا به حالت اولیه خودشـان بازگشـته 
و تـرس آنهـا بریـزد. نه تنهـا این دسـته منحوس و 
حرکات زشـت موجب وحشـت و هـراس مردم می 
شـد بلکـه عمـارت دارالحکومـه و همـان محلی که 
حاکـم بـا ماموریـن و اطرافیانـش در آنجا سـکونت 
داشـتند بـا بـرج و باروهـای متعـدد و راهروهـای 
تنـگ و تاریـک همیشـه موجـب تـرس وحشـت 
قـرار مـی گرفـت. چند عـراده توپ که چـرخ هایی 
زنـگ زده و از هـم در رفتـه داشـت در جلـو میدان 
و درب ورودی ارک دولتـی دیـده مـی شـد، خـدا 
مـی دانـد مـردم فلـک زده تـا چـه حـد از دیـدن 
ایـن چنـد چرخ شکسـته اوراق و چنـد لوله برنجی 
زنـگ زده بایسـتی رنـج کشـیده بترسـند و بلرزند 

و در دل هـای خـود خیاالتـی گوناگـون بنمایند. 
بایـد از پـدرم بسـیار ممنـون باشـم که بـا زبان 
سـاده خـود به من مـی فهماند این دنـک و دوالب 
و ایـن تشـریفات تمـام پـوچ بـرای آن اسـت کـه 
مردم را بترسـانند و آنها را بیشـتر بدوشـند. سـر و 
صـورت گرفتـه و بارها مـی گفت اگـر جنگی حتی 
بـا همیـن افـراد ایلیاتـی و کـوه نشـینان در گیـرد 
تمـام ایـن فـراش و آردال و یوزباشـی و نایـب ها از 
صـدای یک تیر تفنـگ حاکم را گـذارده و فرار می 
کننـد. ایـن هـا ماننـد همیانی بـاد کرده انـد که با 
یک سـوزنی کـه به آن فـرو نمایند تمـام بادها فرو 
مـی نشـیند. در هـر صـورت هـر موقـع کـه پیـش 
آمـد او بـا کمـال مهارت و اسـتادی چشـم و گوش 
مـرا بـاز مـی کـرد. روزی بـا پـدرم بـه نزد حسـام 
الملـک رفتیـم و او شـمه ای از فقـر و فاکت مردم 
کرمـان را برایش بیـان کرد. به قـدری این صحبت 
هـا موثـر بود که بـا مهربانی پرسـید اکنـون از من 
چـه کمکی سـاخته اسـت. او گفت اگر مقـداری از 
اراضـی بایـر و خندق هـای متروکه اطراف شـهر به 
مـن واگذار شـود، نتایـج مفیدی حاصل می شـود. 
حاکم پرسـید چـه خواهی کرد؟ پاسـخ داد: در این 
اراضـی مدرسـه ای بـرای اطفـال یتیـم و بـی کس 
مـی سـازم و هـم باغچـه ای بـه طـور نمونـه برای 
آنکـه بـه کشـاورزان راهنمایـی کرده باشـم احداث 
مـی کنـم. حسـام الملـک به منشـی خود دسـتور 
داد و بـه اصطـاح آن روز تعلیقه ای برای واگذاری 

دو قطعـه زمین نوشـته و بـه او واگـذار نمایند. 
ایـن واگـذاری زمیـن در محلی کـه در هر هفته 
دو روز آب قنـات سلسـبیل بـرای مشـروب کـردن 
بـاغ هـای دولتـی از آن جـا مـی گذشـت کمـک 
زیـادی بـه مقصد و هـدف او کرد و با شـوق زیادی 
مشـغول به تسـطیح یک قسـمت از خندق متروکه 
کـرد و بـه انـدک زمانی باغچـه ای که انواع اشـجار 
با ثمر داشـت و در کرمان بی سـابقه بود آباد شـد. 
هیـچ کـس بـاور نمی کرد کـه ممکن اسـت از یک 
قطعـه زمیـن بایر آن همـه محصول به عمـل آورد. 
هندوانـه هایـی کـه وزن آن هـا از ده مـن تبریـز 
بیشـتر بـود. یا سـیب زمینـی هایی که هـر دانه ده 
سـیر وزن داشـت یـا چغندرهای یک منـی موجب 
حیـرت و تعجـب همـه بود. مقصـودش از این عمل 
ایـن بـود کـه بـه مـردم بفهماند بـا کار و کوشـش 
تـا چـه انـدازه مـی تـوان از زمیـن های بایـری که 
مـورد توجه کسـی نیسـت محصول برداشـت. برای 
سـاختن مدرسـه ایتـام دسـت اسـتمداد و کمـک 
خواسـتن بـه طـرف هر کسـی کـه توانایی داشـت 
فـرا مـی بـرد؛ امـا افسـوس کـه همـه مـی آمدند. 
زمینـی کـه بـه او واگـذار شـده بـود مـی دیدنـد و 
از فکـرش تمجیـد مـی کردنـد؛ امـا حاضـر نبودند 
دینـاری بـه او کمـک کننـد. عاقبـت فکـرش بـه 
اینجـا کشـید کـه به هر نحو شـده پسـتی و بلندی 
زمیـن هـا را از میان بـردارد. خنـدق عمیقی را که 
در وسـط زمیـن واقـع بـود پُـر کنـد و پـس از آن 
کـه آن جـا را بـه صـورت بهتـری در آورد مردمان 
را بـه آن جـا دعـوت نمایـد؛ ولـی ایـن عمـل پول 
مـی خواسـت و او نداشـت و با دسـت خالـی کاری 
از پیـش نمـی رفـت. برای تهیـه پول، چـون محل 
سـکونت هـا منحصـر بـه خانه پـدری او بـود و اگر 
تمـام خانـه را مـی فروخـت دیگـر جـا و محلـی 
بـرای سـکونت نداشـتیم. تصمیم گرفت سـه دانگ 
خانه را بفروشـد و سـه دانگ دیگر را داشـته باشـد 
همیـن کـه مادرم از این خیال آگاه شـد سـخت در 
تشـویق افتـاد. از او پرسـید بـرای چه مـی خواهی 
خانـه پـدری را بفروشـی؟ گفـت: بـرای آنکـه برای 
تسـطیح زمیـن مدرسـه ایتام پـول ندارم. پرسـید: 
پـس خودمـان کجا منـزل کنیـم گفت تمـام خانه 
فروشـیم.  مـی  را  دانـگ  سـه  فروشـیم.  نمـی  را 
پرسـید هیـچ میدانـی همیـن کـه همسـایه پیـدا 
کردیـم دیگر حـاوت زندگی را نخواهیـم فهمید و 
بـه واسـطه وجـود آدم هـای نامحرم مـن باید تمام 

سـاعات شـب و روز در اتاقـی محبوس باشـم؟

کرمـان نگیـن کویـر اسـت. کرمان 
شـهری اسـت کـه ردپـای آن در همه 
دوران هـای تاریـخ ایـران دیـده مـی 
شـود. ایـن جا دیـار خواجـوی کرمانی 
اسـت. زادگاه حاج اکبر صنعتی اسـت. 
اسـت.  شـاه  علـی  مشـتاق  آرامـگاه 
خلـوت راجـی کرمانـی اسـت. کرمـان 
قبلـه گاه مهرپرسـتان اسـت. میعادگاه 
شـاه نعمت اهلل ولی، میرزا آقاخان بردسـیری، سـعید نفیسی، 

ناظـم االسـام کرمانـی و...
کرمـان بهشـت معـادن اسـت. از معادن مس سرچشـمه و 
شـهربابک گرفتـه تا معـادن زغـال زرند و کوهبنـان تا معادن 

سـنگ آهن سـیرجان و کرومیـت بافت و...
کرمـان یـک چهـارم باغـات ایـران را در خـود جـای داده 
اسـت. باغات پسـته رفسـنجان، خرمای بم، مرکبات جیرفت، 

گـردوی بافـت و... و بـه گفتـه اسـتاد ارجمنـد مرحـوم دکتر 
باسـتانی پاریـزی، کرمـان و کرمانـی بر گـردن ایـران و ایرانی 
حـق دارد. چـرا کـه اگـر کرمانـی هـا نبودنـد، کویـر تـا قلب 

ایـران پیـش رفتـه بود.
سراسـر ایـن اسـتان پهنـاور، موزه اسـت. حمـام گنجعلی 
خـان، گنبـد جبلیـه، باغ فتـح آباد، قلعـه دختر، باغ شـاهزاده 
بـزرگ  تمـدن  آقاعلی)رفسـنجان(،  حـاج  خانـه  )ماهـان(، 
بهادرالملـک  خانـه  سنگی)سـیرجان(،  بـاغ  ارته)جیرفـت(، 
)بردسـیر(، برج سـلجوقی)نگار( و  قلعه های سـتبر و اسـتوار  

بـم و رایـن و کشـیت و...
کرمان اسـتان طبیعت وحشـی است. چشـم اندازهای زیبا 
و بکر و افسـانه ای ده بکری)جیرفت(، تخت سرتشتک)بافت(، 
دره مرواید)رفسـنجان(، کـوه هـای دلفـارد، کوهپایـه کرمان، 

سرو 900 سـاله گلباف و...
کرمـان بـا همه فقر آبـی آبشـارهای زیبایی را از گوشـواره 

کوه های سـر به فلک کشـیده اش آونگ کرده اسـت. آبشـار 
راین، آبشـار کوهپایه، آبشـار عنبـر آباد و...

کویـر زیبـا و کلـوت هـای منحصـر بـه فـرد، بیابـان های 
شـهداد را بـه زیباتریـن بیابـان جهـان مبـدل کـرده اسـت.

کرمانـی هـا مختـرع قنـات هسـتند. آن هـا بـا ابتـکار و 
خاقیـت تمـام عیار خود قنات هـای بزرگی را حفـر کردند و 
آب را از اعمـاق زمیـن بـاال آورده و بر سـطح زمین خشـک و 
تشـنه جـاری کردند. هنوز که هنوز اسـت برخـی از این قنات 
ها قابل اسـتفاده هسـتند. مقّنیان؛ دشـوارترین کار زمان خود 
را انجـام مـی دادنـد و مرگ و زندگی انسـان هـا و حیوانات و 
گیاهـان کویـر بـه نحوه عمـل آن ها بسـتگی داشـت. همین 
اهمیـت کار باعـث شـده بـود کـه این صنـف شـریف در باور 

مردمـان کویـر فرزندانـی از »نسـل آفتاب« لقـب بگیرند.
کرمانـی هـا بافنده بسـیاری از منسـوجات جهـان بودند و 
شـال)پارچه( کرمـان در جـای جـای جهـان خریدار داشـت. 
بافندگـی؛ شـغلی بود کـه در صنعت فرش نیز خـود را متبلور 
سـاخت و نقـش های زیبـا و آسـمانی زینت بخـش کف کاخ 

ها و قصرهای شـاهان و شـاهزادگان شـدند. 
صنایـع دیگـری از جملـه گلیـم بافـی، حصیربافـی و... نیز 

کرمـان را در بازارهـای ملـی و جهانـی مطـرح می سـاخت.
امـا غـرض از ایـن همه توضیـح واضحات که نقـل آن برای 
کرمانیـان، مصـداق ضـرب المثل»زیـره بـه کرمـان بـردن« 
اسـت، ایـن بود که بـه خواننـدگان این صفحه یادآوری شـود 
کـه همـه موارد باال تاریخ و هویت این اسـتان را تشـکیل داده 
و جـای جـای اسـتان مـا بـه ایـن نمادها شـناخته می شـود. 
پـس بـر ماسـت که بـرای زنده نگه داشـتن هـر کـدام از این 

نمادها تاشـی هـر چند انـدک بنماییم. 
سـرویس»کرمون« روزنامـه پیـام مـا تـا کنـون بـه تهیـه 

و چـاپ گـزارش هـا  و مصاحبـه هایـی در همیـن خصـوص 
اقـدام کـرده اسـت. از ابتـدای سـال 94 تاکنـون مصاحبـه 
هایـی بـا خانـم نصـرت آرام) قدیمی ترین اسـتاد پتـه دوزی 
و ثبـت دهنده پتـه کرمان در یونسـکو(، مرحـوم بانو عصمت 
صابری)قدیمـی ترین کارمند اداره پسـت کرمـان(، حاج علی 
میراحمدی)قدیمی ترین اسـتاد شـالبافی کرمان(، گفت و گو 
با مشـهدی حسـن علی) قاگر کرمانی(  گزارشـی از وضعیت 
سـالن سـینما تابان)اولین سـالن سـینمای کرمان(، پژوهشی 
دربـاره مشـاغل موجـود در گرمابـه هـای قدیـم، پژوهشـی 
دربـاره زندگـی مشـتاق علـی شـاه کرمانـی و... را انجـام داده 
اسـت. پیـام ما از شـما خواننده گرامـی درخواسـت دارد تا به 
صفحـه خود بپیوندیـد و در تهیه هر چه بهتـر صفحه کرمون 
بـا مـا مشـارکت نماییـد. معرفی مکان هـای دیدنـی در جای 
جـای اسـتان، معرفـی افـرادی کـه هنوز بـه مشـاغل قدیمی 
مشـغول انـد و یا انجام شـغل هـای امروزی پیشکسـوت بوده 
انـد مثـًا دوچرخـه سـاز قدیمـی، فالـوده فـروش قدیمـی، 
مکانیـک و... کـه همه کارکنان مشـاغل مختلفـی که به نوعی 

در جهـت رفـاه اسـتان مان قـدم برمـی دارند. 
قصـه هـای کرمانی نیز بـرای صفحه کرمون بسـیار برازنده 
اسـت و درخواسـت دیگـر مـا ارسـال همیـن قصه ها بـه پیام 

ما اسـت.
کافـی اسـت بـا شـماره 09133979683 تمـاس گرفته و 
یـا بـه همیـن شـماره در تلگـرام پیـام بفرسـتید. یا بـا ایمیل 
y.sistani@gmail.com ارتبـاط بـر قـرار کنیـد. شـماره 
50002203034بـرای دریافـت پیامـک هـای شـما همـواره 
فعـال مـی باشـد. معرفـی سـوژه هـای مـورد نظـر صفحـه 
کرمـون بـا شـما و پـی گیـری آن از مـا. در زنده نگه داشـتن 

نمادهـای شـهر و روسـتا و اسـتان مان کوشـا باشـیم.       

سخنی با خوانندگان صفحه »کرمون«

کرمان را دریابیم
یادداشت

یاسر سیستانی نژاد
Yaser@payamema.ir

دوره قاجاریـه، یکـی از پـر تاطـم تریـن مقاطـع تاریخی 
کرمـان اسـت کـه بسـیاری از حـوادث و وقایـع خـاص در 
ایـن دیـار روی داد و از طـرف یکـی از دوره هایـی اسـت 
کـه کرمانیـان، تأثیراتـی مهـم و قابل توجـه در روند و سـیر 
وقایـع داشـته انـد. اگر نگاهی گـذرا به ادوار تاریخی گذشـته 
داشـته باشـیم، مـی تـوان بـه بسـیاری از وقایع اشـاره نمود 
کـه بـه نحـوی بـارز، حضـور کرمانیـان را ثبـات مـی کنـد. 
دکتـر باسـتانی پاریزی در ایـن خصوص آورده اسـت:»درگیر 
و دارهـای انقابـات تاریخـی ایـران، بـاز این کرمانیـان بودند 
کـه نخسـتین گـول را وارد دروازه مـی کردنـد در حالـی که 
البتـه جایـزه فینـال نصیـب دیگـران بـود؛ در قضایـای نقـل 
خافـت از بنـی امیـه بـه بنـی عبـاس، نخسـتین لعـن کـه 
بـر منبـر بـر بنـی امیـه شـد، در کرمـان بـود. یـا کرمانی ها 
هـم بـا سـلطان محمود غزنـوی جنگیـده اند، هم با سـلطان 
مسـعود و نخسـتین داعیان اسـماعیلی- امثـال حمید الدین 
کرمانـی- مبنـای کارشـان مبـارزه، بـا دولـت هـای مقتدر و 
متعصـب و سـختگیر بوده اسـت یا ایسـتادگی مـردم کرمان 
در برابـر اتابـکان فـارس، یـزد، خراسـان، خوارزمشـاهیان و 
باالخـره حـکام مغـول هـر چنـد به صـورت منفـی بـود؛ اما 
در تاریـخ ثبـت شـده اسـت. اولیـن پرچـم علیـه تعصبات و 
سـخت گیـری هـای امیـر محمـد مظفـری در کرمـان بلنـد 
شـد. در زمـان صفویـه ایـن شـیخ االسـام کرمانـی بـود که 
شـاه سـلیمان را بـه بـاد تمسـخر و انتقـاد گرفـت. همراهـی 
کرمانیـان بـا لطفعلـی خـان زنـد، یـا بلنـد شـدن نخسـتین 
فریادهـای جـدی علیـه دولت قاجاریـه- قبل از مشـروطیت 
توسـط اندیشـمندان کرمانـی- میرزا آقاخان کرمانی و شـیخ 
احمـد روحـی بـود. بـی تردیـد گلولـه میـرزا رضـا کرمانـی، 
نقشـی اساسـی در امضـای فرمـان مشـروطیت داشـت و یـا 
رفعـت نظـام نرماشـیری نیـز نخسـتین کسـی بود کـه قبل 
از صـدور فرمـان مشـروطیت، انجمـن غامـان آزاد در بـم 
و جیرفـت را پـی افکنـد و یـا قیـام شـال بافـان کرمانـی، 
نخسـتین قیـام کارگـری بود که چنـدی اذهان حـکام قاجار 

را بـه خود مشـغول داشـت. 
امـا اگـر بـاز گردیـم بـه مبحـث اصلـی خـود کـه مقطـع 
قاجاریـه اسـت، همـان گونـه کـه ذکـر شـد کرمـان در ایـن 
دوران یکـی از پرتاطـم تریـن دوران تاریخـی خویـش را 
گذرانـده اسـت اگر شـکل گیـری سلسـله قاجاریـه در دیگر 
بـاد ایـران بـود، اما به یقیـن تثبیت این حکومـت در کرمان 
صـورت گرفـت، و آن بـر می گردد بـه حمله آقـا محمدخان 
قاجـار به این سـرزمین جهت دسـت یابی به آخرین پادشـاه 
زندیـه، لطفعلـی خـان زند، کـه در نهایـت با تسـخیر کرمان 
و دسـتگیری وی، عمـًا بـه سلسـله زندیـه پایان داد. شـدت 

حملـه آقـا محمـد خـان و میـزان خرابـی کرمـان در ایـن 
جریـان بـه حـدی بود که بـه روایتی تـا چندی به این شـهر 

به شـهر کـوران و گـوران تبدیل شـد. 
در دوران حکمرانـی ابراهیـم خان ظهیـر الدوله، کرمان، تا 
حـدودی به آرامش نسـبی دسـت یافـت و در سـایه اقدامات 
عمرانـی و اجتماعـی وی التیامـی بـر زخـم هـای بی شـمار 
ایـن شـهر و مردمش گذاشـته شـد. امـا کمی بعـد فرزندش 
»عبـاس قلـی میـرزا« بـه گفتـه وزیـری سرشـار از معجـون 
خضـرا به هوای وسـعت بخشـیدن به حوزه قلمـروش، مدتی 

ایـن منطقه را به آشـوب کشـاند. 
کرمـان در دوران حکمرانـی آقاخـان محاتـی، بـار دیگـر 
دچار فتنه و آشـوب شـد. وی که ریاسـت فرقه اسـماعیلیه را 
نیـز عهده دار بـود، خیلـی زود کوس»لمن الملکـی« نواخت 
و بـه تعبیـر اسـتاد باسـتانی پاریـزی: »هـوای کرمـان- مثل 
سـایر حکمرانـان- او را برداشـت تـا بـه قـول صاحـب تاریخ 
وزیـری بعضـی از حـرکات عـاوه از حکمرانـی و پـاره ای از 
خـود سـری هـا از وی به ظهور رسـید«. عـزل و عزیمت وی 
به تهران و بسـت نشـینی و شـفاعت حـاج میرزا آقاسـی نیز 
نتوانسـت او را از ایـن نیـات بـاز دارد، و چنـدی بعـد با جعل 
فرامینـی بـه ایـن ناحیه شـتافت و بـار دیگر منطقـه را دچار 
آشـوب کـرد. قتـل میرزا اسـماعیل وزیـر در سـال 1264 ق. 
از دیگـر حـوادث مهـم ایـن دوران در کرمـان اسـت و تنهـا 
در دوره حکمرانـی محمـد اسـماعیل خـان وکیـل الملـک و 
اوایـل حکومـت مرتضی قلی خـان وکیل الملـک ثانی، رایحه 
آرامـش و ثبـات سیاسـی و اقتصادی به مشـام مـردم کرمان 
رسـید. اوج و رواج صنعـت شـال بافـی و بـه وجـود آمـدن 
قشـر عظیم شـالباف که اکثـراً مردمی رنج کشـیده و محروم 
بودنـد و سـوء اسـتفاده از نارضایتی این قشـر موجبـات، قیام 
اول شـالبافان را بـه دنبـال داشـت کـه در نهایت با سـرکوب 

شـدید توسـط فیروز میـرزا فرمـان فرما پایـان یافت. 
بـی تردیـد اگـر به روند شـکل گیـری مشـروطیت نظری 
کرمانـی  رضـا  میـرزا  کار  کنـار  از  تـوان  نمـی  بیاندازیـم، 
بـه سـادگی گذشـت. گلولـه ای کـه او بـه سـوی نیـم قـرن 
اسـتبداد و خودکامگی ناصرالدین شـاه شـلیک نمـود، بعد از 
گذشـت یـک دهه و در کوران جریان مبـارزات مردم در دوره 
مشـروطیت بـار دیگـر در کاخ مظفرالدین شـاه طنینی دیگر 
داشـت و وی مضطرب از مافات »شـاه بابا« با دسـتانی لرزان 

بـر فرمـان مشـروطیت صحه تاییـد نهاد. 
اگرچـه عمـل میـرزا رضا کرمانـی تا چندی موجب شـعله 
ور شـدن کینـه بیشـتر قاجاریه به کرمان شـد بـه نحوی که 
ناظـم االسـام کرمانـی آورده؛»تـا چنـدی بعد از ایـن واقعه، 
در محافـل و مجالـس خـود را خراسـانی معرفـی مـی نمودم 

یـا مظفرالدیـن شـاه در جـواب کسـانی که خواهـان مجازات 
سـریع تـر میـرزا رضـا بودنـد قتـل تمامـی اهـل کرمـان را 
مسـاوی بـا قتـل شـاه بابـا مـی دانسـت، یـا دو اندیشـمند و 
مبـارز کرمانـی )میـرزا آقاخان کرمانی، شـیخ احمـد روحی( 
بـه جـرم تحریـک میـرزا رضـا در قتـل ناصرالدیـن شـاه از 
اسـتامبول بـه تبریـز آورده شـدند و بـه دسـتور محمـد علی 
میـرزا بـه طـرزی فجیـع سـر از بدنشـان جـدا گردیـد. امـا 
قتـل آنـان بعدهـا زمینـه هـای تغییـرات و تحـوالت زیادی 
را بـه دنبـال داشـت. چـرا که ضمن شکسـتن ابهت پوشـالی 
شـاهان قاجـار، زمینـه سـاز مخالفـت هـای علنـی و رشـد 
مبـارزات مردمـی گردیـد. بـه نحـوی که یـازده سـال بعد از 
ایـن جریـان، انقاب مشـروطیت در ایـران شـکل گرفت. در 
ده سـال بعـد از مـرگ ناصرالدیـن شـاه و تـا زمـان امضـای 
ضـد  مبـارزات  از  دسـت  کرمـان  مـردم  مشـروطه  فرمـان 
اسـتبدادی خود برنداشـتند. یک سـال قبل از امضای فرمان 
مشـروطه، قیـام مردم کرمـان به رهبری آیـت اهلل حاج میرزا 
محمدرضـا مجتهـد کرمانـی شـکل گرفـت. وی در میهمانی 
کـه در منـزل امـام جمعه کرمان تشـکیل شـده بـود مواضع 
خویـش را خیلـی صریـح و بـی پـرده اعـام کرد:»بنـده نـه 
مالـی دارم کـه از جهت مالم بترسـم از دولـت، نه ملکی دارم. 
نـه خانـه ای. امروزه نه کاری دسـت کسـی دارم نه از کسـی 
پـروا دارم. عبـث نه مرا از شـاه بترسـانید نه از حاکـم. بنده از 
ایـن قجروهـا نمی ترسـم. شـما که می ترسـید برویـد تملق 
بگوییـد. می کنـم هر چه از دسـتم برآید. علی العجاله سـرم 

کف دسـتم اسـت«. 
درگیـری ظفرالسـلطنه حاکـم وقـت کرمـان بـا آیـت اهلل 
باعـث شـد ایشـان بـه عنـوان اعتـراض قصـد عزیمـت بـه 

مشـهد مقـدس را کننـد که بـا اجتمـاع عظیم مـردم کرمان 
بـه شـهر بازگردانده شـدند. بعد از ایـن ماجرا مبـارزه پیروان 
آیـت اهلل بـر علیـه حاکـم کرمـان علنـی تـر شـد. بـه طوری 
کـه بیـش از هـزار نفـر درب خانه ایشـان بسـت نشسـتند و 
کار را بـه جـای رسـاندند کـه بنـا بـه نوشـته ناظـم االسـام 
کرمانـی، ظفـر السـطنه گفت:»من حکم به قتـل و نهب نمی 
کنـم، و بـه خلـوت نسـترن انـدر شـد. اعـدل الدولـه و عین 
الملـک- دو شـاه زاده ای کـه در ایـن قضایـا محـرک بودنـد 
جمعـی تفنگچی و سـرباز برداشـته به خانه حـاج محمد رضا 
فرسـتادند. دو نفـر از تماشـاچیان که باالی بام بودند کشـته 
شـدند. مـردم فرار کردند و فقـط زن ها ماندند. سـرتیپ این 
سـربازان عبدالمظفر خـان )برادر میرزا آقاخـان کرمانی( بود. 
ایـن خبـر در کتابخانـه به آقا رسـید، بیرون آمـده، گفت:چرا 
مزاحـم بیچـاره زن هـا مـی شـوید؟ مریـدان هـر کـدام فرار 
کردنـد. شـریعتمدار در تنـور مخفی شـد و چند نفـر در بین 
زن ها پنهان شـدند. اسـفندیار خان بچاقچـی کفش های آقا 
را بـه دسـت گرفته و همی گفـت: بیور بیور حـاج محمدرضا 
روانـه شـد. آقا شـیخ محمـد صـادق، )شـیخ العراقین، پسـر 
عمـه حـاج میـرزا محمدرضـا( شـریعتمدار راینـی را گرفته، 
نصیراالسـام و شـیخ جـواد طلبـه را نیـز کـت بسـته بودند. 
لـدی الـورود، اعـدل الدولـه و عین الملـک به ایـن عنوان که 
حکـم ظفر السـلطنه اسـت، پای آقـا را به فلک بسـتند، چند 
چـوب کـه زدنـد، محمدخان سـرتیپ دامـاد آقا باقـر خود را 
روی پـای آقـا انداخـت. بعد از آن آقا شـیخ محمـد صادق را 
بـه فلـک بسـتند، پـس از خوردن چند شـاق سـران سـپاه 

مانع شـدند«. 
غامعباس ساالری/مقدمه کتاب بن بست مستوفی

نقش شخصیت های کرمانی در سیاست دوره قاجاریه

فراز و نشیب کرمان 
در عصر قاجار
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سالمت

دیابت

روش های مراقبت از پای دیابتی
یکـی از عـوارض بلندمـدت دیابـت، آسـیب جـدار رگ هـای 
خونـی اسـت. تنگـی و انسـداد رگ هـا موجب کاهـش خون 
رسـانی انـدام هـا بـه خصوص انـدام هـای تحتانی می شـود. 
کـم شـدن خون رسـانی، باعـث از بین رفتن سـلول های این 
ناحیـه خواهدشـد و مشـکات حسـی که بـه دنبـال بیماری 
دیابـت ایجـاد می شـود، باعث کاهـش حـس درد حتی پس 
از آسـیب های جدی در سـطح پوسـت می شـود.  این عوامل 
منجـر بـه بـروز زخم هایـی می شـوند که بـه دلیـل ماهیت 
بیمـاری دیابـت، دیـر خوب می شـوند. اگر عامـل عفونی هم 
بـه زخم اضافه شـود عـاوه بر اینکـه بهبـودی آن طوالنی تر 

اسـت، هزینـه هـای درمانی باالیی نیـز به همـراه دارد.
مراقبت از پاها در بیماران دیابتی

- تمیـز نگـه داشـتن و پرهیـز از وارد شـدن ضربـه بـه پاها و 
یادگیـری شـیوه های سـازش بـا بیمـاری، اسـاس مراقبت از 

پاها اسـت.
- پاهـای خـود را از نظـر رنـگ، دمـا و تـورم بررسـی کنیـد. 
عائمـی مثل تاول، ترک در سـطح پوسـت را فورا به پزشـک 

اطـاع دهید.
- کف پاها را با آینه بررسی کنید.

- کفـش های جلوبسـته، بنـددار و جلوی گرد و کامـا اندازه 
و جـوراب هـای نخـی و تمیز بـه پا کنید.

- با پاهای برهنه در محیط تاریک راه نروید.
- پاهـا را بـه طـور مرتـب با آب ولـرم )دمای 30 تـا 32 درجه 
سـانتیگراد( و صابـون مایـم شسـته و بعـد از شسـتن خوب 

خشـک کنیـد. ناخن هـا را تمیـز و کوتاه نگـه دارید.
- از آنجـا کـه ممکـن اسـت در حـس سـرما یا گرما مشـکل 
داشـته باشـید، از قـرار دادن پاهـا در جای خیلی سـرد یا داغ 
خـودداری کنیـد و پاهایتـان را با جوراب پشـمی یـا پنبه ای 

گرم نگـه دارید
- در صـورت خشـکی بیـش از حـد پوسـت پـا آن را بـا کـرم 

مرطـوب کننـده چـرب کنید.
- سـیگار باعـث اختـال در گـردش خـون مـی شـود. هرچه 

زودتـر سـیگار را تـرک کنید.
- بـه محـض ایـن که آسـیب یـا صدمه جـدی در پـای خود 
دیدیـد، همـان روز به پزشـک مراجعه کنید. تـا زمان مراجعه 

به پزشـک سـعی کنید کمتـر راه بروید.
مراقبت از زخم در منزل

- از وارد شـدن فشـار زیـاد بـه پـای زخمی جلوگیـری کنید. 
)اسـتراحت طوالنـی مـدت در بسـتر توصیه نمی شـود، بهتر 
اسـت بـا وسـایل محافظتـی مثـل چـوب زیربغـل، والکـر و 

صندلـی چرخـدار حرکـت کنید(.
- مصـرف سـیگار را ترک کنیـد. این کار با کمـک به  جریان 

خـون، باعث سـرعت بهبود زخم می شـود. 
- بـا توجـه بـه رژیم غذایـی دیابتی، تغذیه مناسـب و متعادل 
از نظـر منابـع غذایی ضـروری را تحت نظـر متخصص رعایت 

کنید.
- توصیه ها و اقدامات پزشکی و پرستاری را جدی بگیرید.

- بـا اسـتفاده از گلوکومتـر، که وسـیله سـاده ای بـرای اندازه 
گیـری قنـد خون اسـت، قند خونتـان را به طور مرتـب اندازه 
بگیرید و تحت نظر پزشـک برنامه دارویی مناسـب را دریافت 

کنید.

اسـتئوپروز یـا پوکـی اسـتخوان بـه معنـی کاهـش مقدار 
بافـت تشـکیل دهنده اسـتخوان بـدون تغییـر در ترکیب آن 
اسـت، درسـت ماننـد یـک سـاختمان بـا اسـکلت فلـزی که 
بـدون تغییـر دادن در جنس اسـکلت آن تعـدادی از تیرهای 
آهـن را از بدنـه آن خـارج کنیـم. نتیجه ایـن کاهش، ضعیف 
شـدن اسـتخوان و بـاال رفتـن احتمالـی شکسـتگی بدنبـال 

آسـیب هـای جزئی اسـت.
پوکی-استخوان

معمـوالً حجـم توده اسـتخوانی در حـدود 35 سـالگی به 
باالتریـن حـد خـود رسـیده و بعـد از آن شـروع بـه کاهـش 
مـی کنـد لذا هر چـه در سـنین پایین تـر تراکم اسـتخوانی 
بیشـتر باشـد در آینـده اسـتخوان ها سـالم تـر و نیرومند تر 
خواهنـد بـود. پوکـی اسـتخوان یک بیمـاری خاموش اسـت 
بدیـن معنـی کـه تـا ایـن بیمـاری موجـب تظاهـرات جدی 
مانند شکسـتگی، کمر درد یا قوز پشـتی نشـود فرد اطاعی 
از بیمـاری خـود ندارد. در کشـور مـا از هر 5 نفر که به سـن 

70سـالگی می رسـد یکنفـر دچار شکسـتگی می شـود.
چهـار عامـل در افزایـش تراکم اسـتخوان دخیل هسـتند 

کـه عبارتند از: 
1- فعالیت بدنی

2- هورمون جنسی
3- کلسیم

D 4- ویتامین
ایـن چهار عامـل با تعاماتی کـه با یکدیگـر دارند موجب 

رشـد و پایداری اسـتخوان ها می شوند.
فعالیت بدنی: 

فشـار فیزیکـی مـداوم بـر روی اسـتخوان باعـث تحریک 
اسـتخوان سـازی می شـود و اسـتخوان هـا به تناسـب باری 
که باید حمل کنند تشـکیل شـده و تغییر شـکل می دهند، 
بعنوان مثال اسـتخوان های ورزشـکاران بطـور قابل ماحظه 
ای سـنگین تـر از اسـتخوانه هـای افـراد غیـر ورزشـکار می 
باشـند و یـا هـر گاه یـک پـای شـخصی در گـچ باشـد اما با 
پـای دیگـر بـه راه رفتـن ادامـه دهد، اسـتخوان پایـی که در 
گـچ قـرار دارد نازک شـده و تا 30 درصد کلسـیم خـود را از 
دسـت مـی دهـد در حالیکه اسـتخوان پای مقابـل ضخیم با 

میـزان کلسـیم طبیعی می باشـد.
ورزش در کـودکان و نوجوانـان امری ضروری بوده و حتی 
تـا سـن 40 سـالگی مـی توانـد بـا افزایـش تراکم اسـتخوان 
نقـش پیشـگیری کننـده از پوکـی اسـتخوان داشـته باشـد. 
پیـاده روی روزانـه و مرتـب، دویـدن، ورزش هـای جهشـی 
و اسـتفاده از دوچرخـه در ایـن بیـن نقـش ویـژه ای دارنـد. 
معمـوالً 40-30 دقیقه ورزش در بیشـتر روزهای هفته فواید 
مناسـبی به منظور پیشـگیری و حتی درمـان برخی بیماری 

هـا از جملـه پوکی اسـتخوان دارد.

هورمون جنسی:
در مـردان تستسـترون و در زنـان اسـتروژن نقش کلیدی 
در تشـکیل بافت اسـتخوان و افزایش تراکم آن دارد. هر چند 
در مـردان اثـر هورمون تستسـترون در سـنین پیری کاهش 
مـی یابـد امـا ترشـح آن کمـاکان ادامه داشـته و کمبـود آن 
کمتـر احسـاس می شـود امـا در زنـان که در سـنین باروری 
)49-15 سـال( این هورمون از تخمدان ها ترشـح می شـود 
به یکباره هنگام یائسـه شـدن ترشـح آن کاهش چشمگیری 
یافتـه و موجـب تشـدید رونـد پوکی اسـتخوان می شـود لذا 
یکـی از علل شـیوع بیشـتر پوکی اسـتخوان در زنـان همین 

مطلب اسـت.
کلسیم: 

گفتـه شـد که اسـکلت بندی اسـتخوان بوسـیله کلسـیم 
صـورت مـی گیـرد لـذا رسـیدن میـزان کافـی کلسـیم بـه 
اسـتخوان هـا در تشـکیل اسـتحکام آن نقـش مهمـی دارد. 
کلسـیم مـورد نیـاز بـدن از طریـق رژیـم غذائـی تأمین می 
گـردد. خشـکبار، حبوبات، سـویا، ماهـی های نرم اسـتخوان 
مثـل سـاردین و کیلـکا از منابـع غنـی کلسـیم مـی باشـند 
امـا در رژیـم غذائـی مردم کشـور مـا عمده کلسـیم مصرفی 
از لبنیـات شـامل: شـیر، ماسـت و پنیـر تأمیـن مـی گـردد 
کـه 99 درصـد از کلسـیم مصرفـی در اسـتخوان هـا مـورد 
اسـتفاده قـرار مـی گیـرد. ذکـر ایـن نکتـه خالـی از لطـف 
نیسـت کـه 1درصد باقی مانـده برای انتقال پیام در سیسـتم 
عصبـی، انقبـاض عضـات، انعقاد خـون به هنـگام خونریزی 
و چسـبندگی و اتصـال سـلول هـای بـدن بـکار گرفتـه مـی 
شـود و لـذا بعلـت اهمیـت حیاتـی مـوارد مذکـور در صورت 
کمبـود کلسـیم در رژیـم غذائـی ،بـدن بـرای جبـران ایـن 
کمبـود بافاصلـه از اسـتخوان ها برداشـت می کنـد که این 
امـر رونـد پوکـی اسـتخوان را بهنگام کاهش مصرف کلسـیم 
تشـدید مـی کنـد. اگر یک لیوان شـیر یا یک کاسـه ماسـت 
یـک نفـره یا یـک تکه پنیر بـه انـدازه یک قوطـی کبریت را 
یـک واحـد لبنیـات در نظـر بگیریـم، در زنـان حامله مصرف 
روزانـه 4 واحـد، نوجوانـان تا سـن 25 سـالگی و زنان یائسـه 
روزانـه 3 واحد و سـایر افـراد روزانه 2 واحـد از لبنیات جهت 

تأمیـن کلسـیم مـورد نیـاز روزانـه بـدن کافی می باشـد.
:D ویتامین

حضـور ویتامیـن D برای جذب مناسـب کلسـیم ضروری 
اسـت. در واقـع ویتامیـن  D ماننـد کلیـدی عمـل مـی کند 
کـه بـا بـاز کـردن درها بـر روی کلسـیم بـه آن اجـازه ورود 
مـی دهـد به عبـارت بهتـر جهت جـذب کلسـیم مصرفی از 
روده هـا، جلوگیـری از دفـع بـی رویه کلسـیم از ادرار و ورود 
کلسـیم به سـاختمان اسـتخوان حضور این ویتامیـن الزامی 

است.
زرده تخـم مـرغ، ماهـی هـای آب شـور، خرمـا و کـره 

از منابـع طبیعـی و سرشـار ویتامیـن D مـی باشـند امـا بـا 
توجـه بـه اینکه ایـن ویتامین و سـایر ویتامین ها به شـرایط 
محیطی بسـیار حسـاس بـوده و طـرز تهیه و پخـت غذاها و 
نیـز مصـرف توام مـواد غذائـی با یکدیگـر میزان جـذب آنها 
را پاییـن مـی آورد بهتریـن منبـع تأمیـن ویتامیـن D نـور 

خورشـید می باشـد.
معمـوالً تابـش روزانـه 20-15 دقیقه نور مسـتقیم آفتاب 
بـه پوسـت دسـت و صـورت بـرای تولیـد مقـدار مـورد نیـاز 
ویتامیـن D در بـدن کفایـت مـی کنـد. البتـه تابـش نـور 
خورشـید از پشـت شیشـه و نیـز اسـتفاده کـرم هـای ضـد 
آفتـاب ایـن اثـر را خنثـی مـی کنـد، بـا افزایـش سـن نیـز 
توانائـی پوسـت بـرای تولیـد ویتامیـن D کاهـش مـی یابد.

باعنایـت بـه آنچـه تـا کنـون گفته شـد مـی تـوان اظهار 
نمـود کـه در کشـور مـا بیشـترین علـت بـاال بـودن شـیوع 
پوکـی اسـتخوان در میانسـالی و پیـری عدم تشـکیل تراکم 
کافـی اسـتخوان در نوجوانـی و جوانـی مـی باشـد کـه علت 
D  عمـده آن نیـز تحـرک ناکافـی و تولیـد ناکافـی ویتامین

بویـژه در خانـم هـا مـی باشـد. بعلـت کاهـش اثـر و تولیـد 
هورمـون جنسـی در مردان و زنان در این سـنین روند پوکی 
اسـتخوان شـدید تـر و احتمـال شکسـتگی های اسـتخوانی 
بیشـتر می شـود لـذا حداقل کاری کـه برای سـالمندان می 
تـوان انجـام داد ایجاد شـرایط خاص در محیط زندگی اسـت 
بـه گونـه ای کـه ریسـک افتادن و زمیـن خـوردن آنها کمتر 

گردد.

پوکی استخوان به زبان ساده

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی
اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان کرمـان در اجـرای صـدر مـاده 2 قانـون حفـظ و حمایـت از منابـع طبیعی و ذخائر جنگلی کشـور مصـوب 71/7/12 وتبصـره یک آئین نامـه اجرائی مصـوب 71/12/16 هیئت وزیران و براسـاس تفویـض اختیار شـماره 704/100/90 مـورخ 72/2/27 

سـازمان جنگلهـا ، مراتـع و آبخیـزداری محـدوده رقبـات حوزه اسـتحفاظی خود را به شـرح ذیل :

ره
ما

ش

نام رقبه
مشخصات ثبتی

شهرستان
مساحت به مترمربعحدود اربعه

پالک پالک فرعی
اصلی

بخش 
مساحت مغربجنوبمشرقشمالثبتی

مستثنیات
مساحت منابع 

مساحت کلملی

مظفرآباد1
یک فرعی 

وباقیمانده به 
غیراز5 فرعی

51280467211580015اراضی شریف آباداراضی مواتاراضی اصغرآباداراضی ابراهیم آباد رضویسیرجان383636

6216219968181618439اراضی حسین آباد بلوک کیش ناصریه اراضی فیروزهکیش حسن آباد و اراضی قادرآبادسیرجان622137-دهنومیرحمزه2

3
مفروضات ثبتی 

محمودآبادحسین 
صفر

اراضی صالح آباد و کریم آبادسیرجان37--
اراضی قریه ده قطب الدین و 

پاک مشاعی محمودآباد حسین 
صفر)5521(

اراضی ده ترکان و پاک 5521 
1514590-1514590اراضی قریه اشکالگه و منصورآبادمحمودآباد حسین صفر

-احمدآباد انار4
 8304
الی 
8768

انار11
اراضی ملی هاشم 

آبادومحمودآبادموضوع برگ تشخیص 
شماره 5074مورخ 90/11/8

اراضی مهدی آباد ده زیرموضوع برگ 
تشخیص شماره 1022 مورخ 68/3/7 
و اراضی ده نو موضوع برگ تشخیص 

شماره 625مورخ 69/12/7

اراضی اکبرآباد موضوع برگ تشخیص 
شماره 6121 مورخ 89/6/25

اراضی حسن آباد موضوع برگ 
تشخیص شماره 621 مورخ 

69/10/29
1396615-1396615

به اراضی ملی پاک     اصلی بخش 8 به اتال و اراضی ملیکرمان 1578-مزرعه کهچه 5
کرمان موسوم به هینمان

به اراضی ملی پاک      اصلی بخش 8 
کرمان موسوم به باغ برزی

به اراضی ملی دهنه وامق آباد و 
6991190781279148038مراتع اطراف ان 

مزرعه موسوم به 6
کرمان184528-محمودآباد)سیاهونی(

به اراضی موات محمدآبادسیاهونی و 
اراضی پاک 1844 بخش 28 کرمان 

موسوم به حجت آباد
به اراضی موات پاک 2856 به اراضی ملی و اتال فاقد پاک به اراضی ملی فاقد پاک 

51278395127839-بخش 28 کرمان 

محدوداست به جوی موردثبت و بافت 7740-محمود شاهی7
تل بست 

محدوداست به جوی موردثبت و 
اراضی ده الچین

محدوداست به جوی موردثبت و اراضی 
ملی و تل بست 

محدوداست به جوی موردثبت و 
12000163000175000اراضی ملی تل بست

عشرت آباد و 8
بردسیر569520-حسین آباد

به جاده قدیم بندری حدفاصل پاک 
5688 اصلی بنام ده بیرم و محدوده 

پاک      موسوم به ده کوسه 

به محدوده پاک 5701 اصلی بخش 
20 کرمان موسوم به گرنج

به محدوده پاک 5692 اصلی بخش 
20 کرمان بنام اسنک و 5694 اصلی 

بنام بیدوئیه

به محدوده پاک 5692 اصلی 
230181436562666743بخش 20کرمان بنام اسنک

اراضی ملی 9
مرز زرند راور در اراضی ملی پاک زرند663115 و 74قطروئیه

2616 اصلی بخش 18 ثبتی

مرز اراضی ملی پاک 2616 اصلی 
بخش 18 ثبتی و کوه کمرزرد و کوه 

قرمز

مرز اراضی موات مدبون پاک 426 
اصلی بخش 15 ثبتی و باقیمانده اراضی 
ملی برگ تشخیص شماره 1292 مورخ 

72/5/23 و کوه کمرماردون

به دره تنگل میانکوه و اراضی 
ملی تزرج و مرز اراضی ملی پاک 
459 اصلی و دشت چهارستون 

و آبکندر

1939841862081818814802

باقیمانده 10
به اراضی پاک 81 بخش 4 کرمان کرمان654-عزیزآباد

به اراضی کاظم آباد و قاسم آبادبه اراضی مشایی چترودموسوم به حسین آباد میرزابهرام
به اراضی پاک 65 اصلی 

بخش 4 کرمان )عزیزآباد( و 
اراضی موات و مرتعی

24050677793923184459

بـه اسـتثنای مسـتثنیات قانونـی تبصـره 3 ) هرپـاک( موضـوع مـاده 2 قانـون ملـی شـدن جنگلهـا و مراتـع کشـور که بوسـیله روسـای ادارات منابع طبیعـی و آبخیزداری شهرسـتانهای مربوطه و کارشناسـان ذیصـاح بازدید و مشـخصات هر رقبـه در متن آگهی قیـد گردیده و سـوابق مربوطـه در ادارات منابـع طبیعی و 
آبخیـزداری شهرسـتان هـای ذیربـط و یـا اداره کل موجـود مـی باشـد ، جـزء منابـع ملـی شـده مـاده 1 قانـون ملـی شـدن جنگلهـا و مراتـع تشـخیص و مراتب به اطاع عموم رسـانیده می شـود تـا چنانچه به تشـخیص منابع ملی شـده هر رقبـه معترض می باشـند از تاریخ انتشـار ایـن آگهـی در روزنامه های کثیراالنتشـار 
و محلـی و حداکثـر بـه مـدت شـش مـاه اعتـراض خـود را کتبـا بـه همـراه مـدارک و مسـتندات قانونـی طی دادخواسـت به هیئتهـای تعیین تکلیـف اراضی اختافی ) کمیسـیون مـاده واحده ( مسـتقر در ادارات منابـع طبیعی و آبخیـزداری شهرسـتانهای محل وقوع ملـک ارائه تا مورد رسـیدگی قـرار گیرد.. بدیهی اسـت در 

صـورت عـدم وصـول اعتـراض در فرجـه قانونـی تعیین شـده ایـن اداره کل نسـبت به اخذ سـند مالکیـت منابع ملی شـده مورد تشـخیص اقدام خواهـد نمود.
                                                                                                                                                                                                                       مهدی رجبی زاده
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان
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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

حوادث

خبر

قهرمان کشتی 10 ماه در کما 

فرنگـی کار سـنگین وزن اصفهانـی بدلیـل آنچـه 
»مسـمومیت نامعلـوم« عنـوان شـده مـدت 10 ماه 
اسـت کـه در کمـا بسـر می بـرد و این درحالیسـت 
کـه پـدر او یـک بازنشسـته تامیـن اجتماعی اسـت 
و هزینـه هـای سـنگین نگهـداری از او را بـه دوش 

می کشـد. 
فرنگـی کار  مهدیـان  گـزارش 9صبح،رحیـم  بـه 
سـنگین وزن اصفهانـی کـه تاکنون بارها در سـطح 
اسـتانی موفق به کسـب عنـوان قهرمانی شـده و در 
مسـابقات کشـوری جوانان و بزرگسـاالن نیز بر روی 
سـکو رفته اسـت، 10 مـاه پیش بدلیل مسـمومیت 
نامعلـوم بـه حالـت کمـا رفتـه و هـم اینک توسـط 

پـدر و مـادر در منـزل تحـت مراقبت قـرار دارد.  
هزینـه نگهـداری و مراقبـت از این ورزشـکار که 
دیگـر نشـانی از آن بـدن تنومنـد نـدارد بـر اسـاس 
گفته هـای پـدرش ماهیانه رقمی بیـش از 2 میلیون 
تومـان اسـت در حالیکـه پـدر خانـواده بازنشسـته 
بیمـه تامیـن اجتماعـی اسـت و تنهـا 880 هـزار 
تومـان در مـاه حقـوق می گیـرد. بـه گفته پـدر این 
ورزشـکار، فقـط هزینه خرید چسـب خارجـی برای 
جلوگیـری از زخـم بسـتر رقمـی در حـدود یـک 

میلیـون و 300 هـزار تومـان در مـاه اسـت.
رضـا مهدیـان پـدر ایـن ورزشـکار، درایـن بـاره 
اظهـار کـرد: پسـرم 10 مـاه پیـش در حالـی که در 
منـزل تنهـا بـود و ما نیـز به مسـافرت رفتـه بودیم 
بدلیـل آنچـه پزشـکان مسـمومیت نامعلـوم عنوان 
کـرده اند بـه کما می رود. بدلیل نرسـیدن اکسـیژن 
کافـی بـه مغز، قسـمتی از مغـز او از کار افتاده و هم 

اینـک 10 مـاه اسـت کـه در کمـا بسـر می برد.
وی افزود: سـه ماه پسـرم در بیمارسـتان بستری 
بـود اما عـاوه بر هزینه های بـاال او روز بـه روز بدتر 
می شـد و متاسـفانه رسـیدگی خوبـی بـه او صورت 
نمی گرفـت. پـس از آن او را بـه منزل انتقـال دادیم 
او مراقبـت  از  و 7هفـت مـاه اسـت کـه در خانـه 
می کنیـم. از زمانـی کـه رحیـم را بـه منـزل آوردیم 
حالـش خیلـی بهتر شـده و چشـمش را باز و بسـته 
می کنـد و یـا پـای خـود را دراز و جمـع می کند اما 
نمی توانـد هیـچ حرفـی بزنـد یـا کاری را انجام دهد 
و همچنـان در کمـا بسـر می بـرد و مـن و مـادرش 
مـرگ  آرزوی  می بینیـم  را  او  روز  و  حـال  وقتـی 
می کنیـم. مهدیـان بـا اشـاره بـه اینکـه او تاکنـون 
یـک دختـر و یک پسـر خود را از دسـت داده اسـت 
گفـت: خواهـر دو قلـوی رحیم در حالیکـه عروس 6 
ماهـه بود دچـار گازگرفتگی شـد و فوت کرد. پسـر 
دیگـرم نیـز بر اثـر تصـادف از دنیـا رفت. بـه غیر از 
رحیـم فقط یک پسـر دیگر دارم و امیـدوارم خداوند 
عنایـت کند و پسـرم را به ما برگردانـد. او زمانی که 
کشـتی می گرفـت 130 کیلـو وزن داشـت امـا االن 

وزن او بـه 50 کیلوگـرم هـم نمی رسـد. 
وی در پایـان بـا بیان اینکه تاکنـون هیچ کدام از 
مسـئوالن ورزشی استان سـراغی از آن ها نگرفته اند، 
گفت: دوسـتان ورزشـکار پسـرم و خیریه همدانیان 
بـا نامـه شـورای شـهر اصفهـان تاکنـون کمک های 
مالـی بـه مـا داشـته اند و مـا را تنهـا نگذاشـتند اما 
مسـئوالن ورزشـی برای پسـرم که زمانی ورزشـکار 
شـاخصی بـود و قـرار بـود بـه مسـابقات بین المللی 
هم بـرود کاری انجـام نداده اند. البته هئیت کشـتی 
اصفهـان بـه تازگی مـن را خواسـت تا در حـد توان 
بـه  مسـئوالن  امیـدوارم  کنـد.  حمایـت  پسـرم  از 
ورزشـکارانی کـه دچار ایـن اتفاقات می شـوند توجه 
داشـته باشـند تـا جوانان این اشـتیاق را پیـدا کنند 
کـه بـه سـمت ورزش کشـیده شـوند نـه اینکـه بـا 

اینگونـه بـی توجهی هـا از ورزش رانده شـوند.
همچنیـن قربانی مسـئول روابـط عمومی هیئت 
کشـتی اصفهـان از دیـدار مسـئوالن ایـن هیئـت با 
پـدر رحیـم مهدیـان خبـر داد و گفت:بـه دنبال این 
هسـتیم تـا در حـد تـوان از این ورزشـکار شـاخص 

اسـتان حمایت هـای الزم را انجـام دهیـم.

تمـام بدنـش نقطـه بـه نقطـه زخـم 
شـده و بیـن انگشـتان دسـت و پایـش 
هـم گوشـت آورده و انگشـتها بـه هـم 
می چسـبند که بسـیار دردنـاک بوده و 
ایـن طفـل را بـی تـاب می کند . شـبها 
از درد گریـه مـی کند، با شـربت خواب 
آور او را مـی خوابانـم، امـا نمـی توانـد 
چنـد سـاعت بـه راحتـی بخوابـد، صبح 
هـم کـه از خـواب بیـدار می شـود لباس بـر بدنش چسـبیده 
و ایـن چسـبیدن لبـاس بـه بـدن یکـی از بزرگتریـن مصیبت 

هـای ایـن بچه اسـت”
زجـر ، محنـت، مصیبت، به راسـتی کـدام واژه مصداق رنج 
هـای بـی شـمار کودکی اسـت  کـه از لحظه تولد بـا زخم خو 
گرفتـه اسـت . آتـش خونابه مگر خاموشـی می شناسـد؟گویا 
جهانـش را بـا تاول آذین بسـته اند، سـخن از کودکیسـت که 
امسـال دهمیـن بهـار که نـه ، دهمین خـزان عمـر خویش را 
تجربـه مـی کنـد. اما در ایـن اندک سـالها به انـدازه چند صد 
قـرن زجـر جانـکاه و وصـف ناپذیـر را بر جـان و تن احسـاس 
کـرده اسـت .  زخمهـا مـی تازنـد و می تازنـد و دریـغ از ثانیه 

ای آسـایش و آرامش.
زینـب افضـل پـور اکنون ده سـال اسـت که بـا زخمهایش 
مـی جنگـد. بی شـک قلـم از شـرح آنچـه در هر ثانیـه بر این 
پیکـر نحیـف و کوچـک می رود قاصر اسـت . چهـره مظلوم و 
معصومـش را کـه مـی نگری پریشـانی عجیبـی در جانت النه 
مـی کنـد ، اعصابـت بـه هـم مـی ریـزد ، کافـه می شـوی و 

حرصـت مـی گیـرد از ناتوانـی و بی خبـری خویش .
زینب سـاکن روسـتای حیدرآبـاد  رودبار جنوب در اسـتان 
کرمـان اسـت نگاهـش که مـی کنی سـراپا معصومیت اسـت 
و مظلومیـت ، دسـتهای نحیفش پوشـیده  از زخمهایی اسـت 
کـه از دیـر بـاز بـا او عجیـن بـوده انـد ، ناخنهایـش در هجوم 
ایـن تاولهـا هیچ گاه فرصـت رویش نیافته و انگشـتهای به هم 

چسـبیده اش وضعیتـی رقت بـار را بوجود آورده اسـت.
خانـم اعظـم پـور معلـم زینـب مـی گویـد :  من آمـوزگار 
و البتـه از آشـنایان نزدیـک زینـب هسـتم . از روز تولـد هـم 
همراهـش بـوده ام . در بیمارسـتان رویـش اولیـن زخم را در 
صورتش مشـاهده کرده و از پزشـک دلیل آن را پرسـیدم که  
گفتنـد احتماال نشـان یـا دانه ایسـت. از همـان روز بعد تولد 
هـم کـم کـم زخمهـا بر تنـش عیـان شـد و مدتی نگذشـت 

کـه تمـام تـن ایـن طفـل از زخـم و تـاول پوشـیده شـد. او 
را بـرای مـداوا بـه بیمارسـتانهای کهنـوج و جیرفـت بردیم . 
ابتـدا تشـخیص سـرخک وبعد ابلـه مرغـان  دادند امـا وقتی 
شـیوه هـای درمانـی به نتیجه ای نرسـید آن را یـک بیماری  
مـادر زادی عنـوان کردنـد. مـادرش که خـود بـا درد یتیمی 
بـزرگ شـده بود از ایـن اتفاق به شـدت دچار آسـیب روحی 
گردیـد، بـه طـوری کـه با دیـدن کودکـش دچار تشـنج می 
شـد، بـه همیـن خاطر پـدر و مادرش کـه از لحـاظ روحی و 
مـادی توانایـی نگهـداری این طفـل بی گنـاه را در خود نمی 
دیدنـد او را بـه مادربزرگـش سـپردند . بـه بیـان دیگـر مادر 
بـزرگ زینـب  از زمانـی کـه او 15 روزه بوده سرپرسـتیش را 
بـه عهـده گرفتـه و خـدا مـی داند بـا چـه درد و رنجـی او را 

بـزرگ کرده اسـت.
وی در مـورد وضعیـت درسـی زینـب مـی گویـد: از همـه 
دانـش آمـوزان کاس باهـوش تـر اسـت. بـا اینکه به سـختی 
مـی توانـد مداد را در دسـت بگیرد اما دفتر مشـقش همیشـه 
خـوش خـط و پاکیـزه اسـت . هـوش ریاضـی فـوق العـاده و 
قـدرت یادگیـری خیلـی خوبـی دارد. امـا متاسـفانه بـه دلیل 
همیـن درد و رنـج منـزوی و گوشـه گیـر اسـت . در رفـت و 
آمـد بـه راهروهـا و کاس تـاش مـی کند بـا کـودکان دیگر 
برخـوردی نداشـته باشـد ، چـون کوچکتریـن برخـورد باعث 

شـکافته شـدن زخمهـا و درد زیـاد می شـود.
مادربـزرگ زینـب زنـی حـدودا 40 سـاله  بـا چهـره ای 
شکسـته کـه حکایـت از درد و رنـج روزگار دارد، امـا بسـیار 
مهربـان و صبـور ، از وضعیـت زینـب سـوال مـی گویـد  : 
معصومـه دسـتوری هسـتم و سرپرسـتی زینـب را از هفتـه 
دوم تولـدش تـا کنـون بـر عهـده داشـته ام . بـه غیـر از این 
بچـه سرپرسـتی دو دختـر یتیـم خـودم را هم بر عهـده دارم 
. ایـن بچـه  از همـان بـدو تولـد زخمهایـی بـر همـه نقـاط 
بدنـش ایجـاد گردیـده کـه شـبیه تـاول بـوده وبعـد چرکین 
و خـون آلـود مـی شـوند و تـا کنـون مداوایـی برایـش یافت 
نشـده اسـت .  تمـام بدنش نقطه بـه نقطه زخم شـده و بین 
انگشـتان دسـت و پایش هم گوشـت آورده و انگشـتها به هم 
می چسـبند که بسـیار دردنـاک بوده و این طفـل را بی تاب 
مـی کنـد . شـبها از درد گریه مـی کند، با شـربت خواب آور 
او را مـی خوابانـم، امـا نمـی توانـد چنـد سـاعت بـه راحتـی 
بخوابـد، صبـح هـم کـه از خـواب بیـدار مـی شـود لبـاس بر 
بدنـش چسـبیده و ایـن چسـبیدن لبـاس بـه بـدن یکـی از 

بزرگتریـن مصیبـت هـای ایـن بچه اسـت.
دانیـال  و  زهـرا  حمیـده،  یلـدا،  زینـب،   اسـت  گفتنـی 
در  بولـوزا”   ”اپیدرمولیزیـس   EB بـه  مبتـا  کـودکان  از 
شهرسـتان رودبـار جنـوب هسـتند و از سـال 92 تـا کنـون 
چندیـن گـزارش توسـط ایـن پایـگاه خبـری در خصـوص 
وضعیـت آنـان منتشـر شـده اسـت  ولـی حساسـیت شـدید 
پوسـت ، تـاول زدن، ایجـاد زخـم و خـارش از جملـه نشـانه 
هـای بیمـاری “EB” اسـت کـه بایـد شـدیدا تحـت مراقبت 
باشـند. تمـام وسـایل مربوط به ایـن کودکان بایـد مخصوص 
و اسـتریل باشـه، ایـن در حالـی اسـت کـه هیـچ رسـیدگی 
قابـل توجهـی  بـرای ایـن کـودکان صـورت نگرفتـه اسـت و 
روز بـه روز وضعیـت بدنـی آنهـا وخیـم تـر میشـود تـا آنکه 
از بیـن میرونـد. EB یـا »اپیدرمولیزیـس بولـوزا« بیمـاری 
اسـت کـه بر اسـاس بـروز جهش ژنـی در پروتیین هـای الیه 
هـای مختلـف پوسـت ایجـاد می شـود کـه در 3 خصوصیت 
مشـترک هسـتند. ایـن خصوصیـات عبارتنـد از: 1- تـوارث 
ژنتیکـی 2- شـکنندگی پوسـت در اثـر ضربـات ناچیـز وارده 
بـه پوسـت کـه در شـرایط و افـراد طبیعـی ایجاد نمی شـود 
3- تشـکیل تـاول در محـل ها یـی کـه ضربـات ناچیـزی بـه 
پوسـت وارد شـده اسـت.در کشـور ما میزان بـروز EB بطور 
دقیـق مشـخص نیسـت. معمـوال بافاصلـه پـس از تولـد بـا 
بـروز تـاول و شـکنندگی پوسـت )کـه میتوانـد حتی بـا بغل 
کـردن نـوزاد به وجـود آید( مشـخص می شـود. ضایعـات این 
بیمـاری می توانـد بـر روی سـطح پوسـت یـا داخـل حفـره 
دهـان و دسـتگاه گوارشـی یا تنفسـی و سـایر اندامهای بدن 
ایجـاد شـود و در دراز مـدت منجـر بـه زخـم هـای متعـدد 
در سـطح پوسـت و چسـبیدگی انگشـت ها، اندامهـا و از بین 
در  پوسـتی شـود.  عفونتهـای  بـروز  نیـز  و  ناخن هـا  رفتـن 
مـواردی کـه قسـمتهای دیگـر بـدن نظیـر دسـتگاه گوارش 
یـا تنفـس درگیـر باشـند ایجـاد مشـکل در تغذیـه ، جـذب 
غیـر مناسـب مـواد غذایـی و در نتیجه بـروز اختـال در نمو 

کـودک، به تدریـج در رشـد سـایر اندامهـای داخلـی نظیـر 
سیسـتم قلبـی و عروقـی و دسـتگاه تنفسـی تاثیـر منفـی 
خواهـد گذاشـت. . کـودکان پوسـت پروانـه ای، اصطاحـی 
اسـت کـه بـرای بیماران با سـن پایین بـه کار مـی رود)علت 
ایـن نـام گـذاری ایـن اسـت کـه پوسـت کـودکان همچـون 
بال هـای پروانـه شـکننده می شـود(. از هر یـک میلیون تولد 
نـوزاد زنـده، 50 نوزاد مبتا به EB تشـخیص داده می شـود. 
تخمیـن زده می شـود که در سراسـر جهـان 500000 بیمار 
مبتـا بـه EB وجود داشـته باشـند. این بیماری در سراسـر 
دنیـا و در هـر نـژادی شـایع بـوده و هـر دو جنـس را مبتـا 
می کنـد. شـدت ایـن بیمـاری از خفیـف تـا کشـنده متغیـر 
اسـت. مراقبت هـای حمایتی شـامل مراقبت هـای روزانه زخم، 
بانـداژ کـردن آن هـا، کاهـش درد، جلوگیـری از تـاول زدن، 
مراقبـت از پوسـت تـاول زده، درمان عفونت، درمان مشـکات 

تغذیـه ای و … اسـت.
از آنجـا کـه ایـن گـروه از بیماری هـا بـا الگوهـای مختلـف 
توارثـی از نسـلی بـه نسـل دیگـر انتقـال می یابـد و می توانـد 
موجـب درگیـری بخـش هـای مختلـف بـدن شـود جهـت 
پیشـگیری از بـروز آنهـا نیـاز بـه مشـاوره ژنتیکی بـا والدین، 
علی الخصـوص در زمـان تصمیم به ازدواج می باشـد. در نهایت 
اقدامـات مراقبتـی بایـد بدرسـتی بـه والدیـن ایـن کـودکان 
آمـوزش داده شـود چـرا کـه در حـال حاضـر راه هـای درمانی 
موثـر جهـت ایـن گـروه از بیمارها وجـود نـدارد ومراقبت های 
حمایتـی شـامل مراقبت هـای روزانـه زخـم، بانداژ کـردن آن 
هـا، کاهـش درد، جلوگیـری از تـاول زدن، مراقبت از پوسـت 
تـاول زده، درمـان عفونـت، درمـان مشـکات تغذیـه ای و … 

ست. ا
ایـن  انجمن هـای حمایتـی جهـت  دیگـر  کشـورهای  در 
بیمـاران تشـکیل شده اسـت که خـود می توانـد اقدامـی موثر 
در کاهـش مشـکات و نیـز حمایت های مالـی - روحی از این 

بیمـاران و خانواده هایشـان باشـد

بیماری EB  یا »اپیدرمولیزیس بولوزا« عامل

مرگ تدریجی کودکان
جنوب کرمان 

 

استخر آب جان سه 
دختر خردسال را گرفت 
فرمانـده انتظامـی »جیرفت« 
دختـر  سـه  شـدن  غـرق  از 
در  خانـواده  یـک  خردسـال 
داد.  خبـر  شـخصی  اسـتخری 
سـرهنگ مهریار سـعیدی گفت: 
روز گذشـته در پـی اعـام مرکز 
فوریـت های پلیسـی 110 مبنی 
بـر غـرق شـدن سـه کـودک در 

اسـتخر گلخانـه ای شـخصی، بافاصلـه ماموران انتظامی پاسـگاه »علـی آباد« 
بـرای بررسـی موضـوع بـه محـل اعـزام شـدند. وی افـزود: تحقیقـات ماموران 
حکایـت از آن داشـت ، سـه دختـر 9 ، 7 و 6 سـاله کـه همگـی از اعضای یک 
خانـواده بودنـد بـرای اسـتحمام و بـازی هـای کودکانه بـه اسـتخر آب گلخانه 
ای واقـع در آزادگان )پشـت مـرز جیرفـت( رفتـه انـد کـه عمـق زیاد اسـتخر 
آب منجـر بـه غـرق شـدن هر سـه فرزنـد خردسـال این خانواده شـده اسـت. 
سـرهنگ سـعیدی خاطـر نشـان کـرد: برابـر اعـام پزشـکی قانونـی این سـه 
کـودک قبـل از رسـیدن به درمانگاه جان خـود را از دسـت داده بودند. فرمانده 
انتظامـی شهرسـتان جیرفـت در پایـان با بیان این کـه نظارت بیشـتر بر بازی 
هـای کـودکان مهمترین راهکار موثر در پیشـگیری از چنین حـوادث ناگواری 
اسـت، بـه والدیـن توصیه کـرد: مراقب فرزنـدان خردسـال تان باشـید چرا که 

یـک لحظـه غفلـت یـک عمـر مامـت و تاسـف را در پـی خواهـد داشـت.

با تـاش کاراگاهـان اداره پلیس آگاهـی زاهدان 
نوجـوان 13 سـاله ای کـه یک هفته پیش از سـوی 
آدم ربایـان ربـوده شـده بـود با دسـتگیری هر سـه 
عضـو باند شناسـایی و بـه آغوش خانواده بازگشـت.
رسـیدگی بـه ایـن پرونـده 8 فروردیـن مـاه بـا 
شـکایت مـردی که ادعـا می کـرد فرزند 13 سـاله 
اش توسـط افـراد شـروری ربـوده شـده اسـت در 
دسـتور کار کاراگاهـان اداره پلیـس آگاهـی زاهدان 

گرفت. قـرار 
پـدر کـودک ربـوده شـده بـه مامـوران گفـت 
فرزنـدم یونـس بـرای دیـدن پـدر بزرگـش از خانه 
خـارج شـد و دیگـر برنگشـت. بـه گمـان اینکـه با 
دوسـتانش مشـغول دوچرخه سـواری است موضوع 
تاخیـر او در رسـیدن بـه خانـه را جـدی نگرفتیـم 
امـا وقتـی هـوا تاریـک شـد مـادرش خیلـی نگران 
شـده بـود. بـا منـزل پـدرم تمـاس گرفتـم و از آنها 
خواسـتم کـه به یونس بگوینـد به خانه برگـردد اما 
پـدرم اظهـار کرد اصا امـروز یونس را ندیده اسـت. 
همـان موقـع موضوع فقدان پسـرم را با کانتری در 
میان گذاشـتم . با حضور مامـوران پلیس تحقیقات 

بـرای پیـدا کـردن یونـس 13 سـاله آغازشـد. هیچ 
کـدام از همبـازی هـای یونـس او را ندیـده بودنـد. 
جسـتجو ها برای یافتن نوجوان 13 سـاله در حالی 
ادامـه داشـت کـه سـاعت 8 شـب همـان روز فـرد 
ناشناسـی در تمـاس با پـدر یونس ادعا کـرد فرزند 
او را ربوده اسـت و در ازای دریافت 1 میلیارد تومان 
او را آزاد مـی کنـد. بـا طـرح موضوع کـودک ربایی 
و اخـاذی یـک میلیـارد تومانـی پرونـده در اختیـار 
تیمـی از کاراگاهـان زبـده پلیـس آگاهـی زاهـدان 
قـرار گرفـت بـا آمـوزش هایـی کـه کاراگاهـان بـه 
خانـواده کودک ربوده شـده داده بودند. سـرانجام با 
گذشـت یک هفتـه از زمان وقـع آدم ربایی ماموران 
موفـق به شناسـایی یکی از متهمان بانـد آدم ربایی 
شـده و مخفیـگاه کودک ربوده شـده را در حاشـیه 
شـهر زهدان شناسـایی کردند.  سـرهنگ »ابراهیم 
ماشـاهي« رئیس پلیـس آگاهي اسـتان زاهدان، با 
اشـاره به عملیات موفقیت آمیـز رهایی گروگان 13 
سـاله از دسـت آدم ربایان و دسـتگیري دو آدم ربا، 
در عملیـات ویـژه پلیسـی گفـت با توجه بـه انگیزه 
آدم ربایـان که اختاف مالي بوده و درخواسـت یک 

میلیـارد تومانی بـرای آزادي گـروگان از والدین وي 
را داشـته انـد، کارآگاهـان با تحقیقـات تخصصي و 
فنـي ،موفق به شناسـایي یکـي از آدم ربایان شـده 
و در یـک عملیات منسـجم این متهـم را در زاهدان 
دسـتگیر کردنـد. متهـم دسـتگیر شـده کـه داراي 
چنـد فقره سـابقه کیفري بـوده در تحقیقات فني و 
تخصصـي صورت گرفته توسـط کارآگاهـان پلیس، 
بـه ارتـکاب آدم ربایي بـا همکاري یـک متهم دیگر 
اعتـراف کرد. متهمـان پس از تکمیـل تحقیقات به 

مراجـع قضائي معرفي شـدند.

نوزادی که در کیسه پایان گروگانگیری یک میلیاردی یک پسر 13 ساله در زاهدان 
زباله پیدا شده بود 
کـه  نـوزاد  کـودک  یـک 
درون کیسـه زبالـه ای رهاشـده 
روبـروی  آشـغال  سـطل  در 
شهرسـتان  در  بیمارسـتانی 
ماهشـهر پیـدا شـده بـود، بـه 
سازمان بهزیسـتی تحویل داده 

شـد.
 رئیس بهزیستی شهرستان ماهشهر گفت: 

 ایـن نـوزاد پـس از طـی مراحـل قانونـی و کار شناسـی بـه سـازمان 
داده شـد. تحویـل  بهزیسـتی 

* پس از پیدا شـدن این نوزاد در سـطل زباله، کار شناسـان دادگسـتری 
بـرای طـی مراحـل قانونـی نـوزاد را تحویـل گرفتـه و پس از صـدور حکم 

قضایـی، سرپرسـتی این نوزاد به سـازمان بهزیسـتی کشـور واگذار شـد.
* ایـن نـوزاد از 2 روز گذشـته کـه به سـازمان بهزیسـتی تحویـل داده 
شـده بـرای انجـام آزمایش هـای سـامت در قرنطینه به سـر می بـرد اما او 

از لحـاظ ظاهـری با مشـکلی مواجه نیسـت.
* این نوزاد پس از تحویل به سـازمان بهزیسـتی کشـور به شـیرخوارگاه 
علـی اصغـر )ع( کـه تنها شـیرخوارگاه دولتی اسـتان خوزسـتان به شـمار 

می آیـد، تحویل داده شـد.

خبرخبرخبر

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir

پزشـکی قانونـی نظـر خـود دربـاره ادعـای قاتـل »سـپهر 
کـرد.  اعـام  را  کوچولـو« 

سـاعت 14:30 سه شـنبه 10 شـهریور 94 خبر کشـف جسد 
پسـربچه ای 10 سـاله در خیابـان وحـدت اسـامی ـــ خیابـان 

بازارچـه شـاپور بـه کانتـری 113 بازار اعام شـد.
بـا حضـور مأموران کانتـری در محل و در بررسـی های اولیه 
مشـخص شـد که جسـد متعلق به پسـربچه ای 10 سـاله به نام 
سـپهر اسـت کـه پس از خریـد نـان و در زمان مراجعـه به خانه 
در حالـی کـه از ناحیه گـردن دچار بریدگی عمیق گردن شـده، 

به قتل رسـیده اسـت.
پـس از اعـام خبـر کشـف جسـد بـه اداره دهـم و قاضـی 
کشـیک ویژه قتل، بافاصله تیم بررسـی صحنه قتـل اداره دهم 

و تشـخیص هویـت پلیـس آگاهـی بـه همـراه سـجاد منافی آذر 
بازپـرس شـعبه سـوم دادسـرای جنایـی در محـل حاضر شـده، 
پرونـده مقدماتـی در خصوص قتل پسـربچه 10 سـاله ) مقتول ( 
تشـکیل و تحقیقات برای شناسـایی و دسـتگیری عامل جنایت 
در دسـتور کار کارآگاهـان اداره دهـم ویـژه قتـل پلیـس آگاهی 

تهـران بـزرگ قـرار گرفت.
یکـی از اهالـی محل که با مشـاهده جسـد پسـربچه با پلیس 
و مرکـز اورژانس تمـاس گرفته بود، در اظهاراتـش به کارآگاهان 
کـه  بـودم  کوچـه  از  عبـور  در حـال  موتوسـیکلت  بـا  گفـت: 
پسـربچه ای را دیـدم کـه روی زمیـن افتـاده و غرق خون اسـت؛ 
بافاصلـه بـا اورژانـس و 110 تمـاس گرفتـم؛ ابتدا تصـور کردم 
کـه تصـادف کـرده امـا بعدا مشـخص شـد کـه گردن پسـربچه 

را بریده انـد. خانمـی کـه مـردی جـوان را بـا یـک قبضـه چاقـو 
در کوچـه محـل جنایـت مشـاهده کـرده بـود، در اظهاراتش به 
کارآگاهـان گفـت: مـن کنـار پنجره بودم کـه یک مرد جـوان با 
لبـاس آبـی نفتـی در حالـی که یـک چاقو در دسـت داشـت، از 

کوچـه خارج شـد.
کارآگاهـان اداره دهـم بـا بررسـی میدانـی از محـل جنایـت 
اطـاع پیـدا کردنـد کـه یکـی از سـاختمان های محـل وقـوع 
بافاصلـه  اسـت؛  مداربسـته  دوریین هـای  بـه  جنایـت مجهـز 
تصاویـر دوربین هـای مداربسـته ایـن سـاختمان مـورد بازبینـی 
قـرار گرفـت و بنـا بـر اظهـارات برخـی از اهالـی محـل مبنی بر 
مشـاهده جوانی بـا چاقو، کارآگاهـان موفق به شناسـایی تصویر 
جوانی قد بلند و تنومند حدوداً 35 سـاله شـدند که پشـت سـر 
مقتـول وارد کوچـه محل جنایت شـده و دقایقی پـس از آن نیز 

بـا یـک قبضـه چاقـو از کوچـه خارج می شـود.
بـا به دسـت آمـدن تصاویـر متهم پرونـده و احتمـال ارتکاب 
جنایت توسـط این شـخص، تصویر وی اسـتخراج و اهالی محل 
موفـق بـه شناسـایی هویـت وی بـه نـام »اشـکان . م« )متولـد 
1358( بـه عنـوان یکی از اهالی بازارچه شـاپور شـدند؛ بررسـی 
سـوابق اشـکان نشـان داد که وی از مجرمان سـابقه داری اسـت 
کـه تاکنـون چهـار بـار در سـال های 79، 92 و 93 دسـتگیر و 
روانـه زنـدان شـده اسـت که سـه فقـره از سـوابق وی مربوط به 

ضرب و شـتم اسـت.
پـس از شناسـایی هویت اشـکان، دسـتگیری وی در دسـتور 
کار کارآگاهـان اداره دهـم قـرار گرفـت و سـرانجام در سـاعت 
17:30 چهارشـنبه، کارآگاهـان در حالـی موفـق به دسـتگیری 
وی در محـدوده چهـارراه گلوبنـدک شـدند که هنـوز آثار خون 

بـر روی لباس هایـش وجـود داشـت.
اشـکان پـس از انتقـال بـه اداره دهـم پلیـس آگاهـی تهران 
بـزرگ، در اظهـارات خـود منکـر هرگونـه ارتـکاب جنایت شـد 
و عنـوان کـرد: در روز حادثـه، داخـل خانـه در حـال اسـتراحت 

بـودم کـه صـدای سـر و صـدای بچه هـا از داخـل کوچـه باعـث 
شـد تـا عصبانـی شـوم اما زمانـی که به کوچـه آمدم، بچـه ای را 
در داخـل کوچـه مشـاهده نکردم؛ پسـر بچه ای تقریباً 10 سـاله 
را دیـدم کـه در ابتـدای یـک کوچه پائین تر ایسـتاده بـود؛ فقط 
دیـدم پائیـن کوچـه ایسـتاده؛ من به سـمت او نرفتـم؛ فقط این 
صحنـه را بـه خاطـر دارم و حتـی از موضـوع قتل پسـربچه 10 

سـاله نیـز در نزدیکـی محـل سـکونتم نیز اطاع نداشـتم.
»اشـکان« در پاسـخ این سـؤال که آیا آن پسـربچه )مقتول( 
را قبـا هـم دیده بـودی؟ به کاراگاهـان گفت: فقط به یـاد دارم 
شـبیه بچگی هـای خـودم بود و او را سـر کوچه پائینـی دیدم؛ او 

را قبـًا در رویاهایـم دیده بودم.
سـرهنگ آریـا حاجـی زاده، معـاون مبـارزه با جرایـم جنایی 
پلیـس آگاهـی تهـران بـزرگ گفـت: متهـم در تحقیقـات اولیه 
منکـر هرگونـه ارتـکاب جنایت و قتل پسـربچه 10 سـاله شـده 
امـا بـا توجـه بـه شـواهد و دالیـل بـه دسـت آمـده از متهـم و 
همچنیـن تصاویـر دوربین های مداربسـته از محـل جنایت، قرار 
بازداشـت موقت از سـوی مقام قضایی صادر شـده و متهم برای 
انجـام تحقیقـات تکمیلـی در اختیار اداره دهم ویـژه قتل پلیس 

آگاهـی تهـران بزرگ قـرار دارد.
بعـد از ادعاهـای مختلف متهـم درباره انگیزه قتـل، وی خود 
را مبتـا بـه بیمـاری روانـی اعـام کـرد کـه بـرای تأییـد ایـن 

موضـوع، پرونـده در اختیـار پزشـکی قانونـی قـرار گرفت.
نظریـه پزشـکی قانونـی در مـورد سـامت روانـی متهـم این 

جنایـت بدین شـرح اسـت:
متهـم در حـال حاضر اختـال حاد روانـی ندارد؛ بـا توجه به 
مندرجـات پرونـده قضایـی و شـرح حال اخذ شـده، نامبـرده از 
زمـان ارتـکاب بـه جـرم مطروحـه تحت تاثیـر مواد مخـدر بوده 
لیکـن اظهارنظـر قطعـی در مورد شـدت این وضعیـت در حدی 
کـه قوه تشـخیص و تمیـز وی را در زمان وقوع جرم سـلب کند 

با مـدارک پزشـکی موجود مقدور نیسـت.

نظر پزشکی درباره عامل سالخی سپهر کوچولو
گزارش
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
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مفاسـد  طـاق،  اعتیـاد،  حاشیه نشـینی،  میرباقـری 
اجتماعـی و اخاقـی و موضوعـات حـاد  وآسـیب پذیری کـه 
بیش از میانگین کشـوری هسـتند را پنج آسیب مهم جامعه 
اعـام کـرد. مرتضی میرباقری در تشـریح نخسـتین جلسـه 
شـورای اجتماعـی  سـال 95، بـا اشـاره بـه حاشیه نشـینی 
به عنـوان یـک آسـیب توضیـح داد: »یکـی از گرفتاری هـای 
مـا در سـال های اخیـر به ویـژه در اطـراف کانشـهرها بـه 
دلیـل مهاجرت هـای متعـدد، توزیـع نامناسـب و نامتناسـب 
فرصت هـا و امکانات در کشـور بحث حاشیه نشـینی اسـت.« 
بـه گـزارش مهـر او ادامه داد: »پنج اسـتان بیـش از نیمی از 
امکانـات کشـور را مصـرف می کننـد و ایـن بی تعادلـی باعث 
مهاجـرت مـردم از مناطق کمتـر برخوردار به سـمت مناطق 
برخـوردار می شـود. آنهایـی کـه مهاجـرت می کننـد چـون 
تـوان اقامت در داخل شـهرها را ندارند به ناچـار در بافت های 
فرسـوده یـا حاشـیه ها مسـتقر می شـوند و به ایـن دلیل که 
در ایـن محیط هـا مراقبـت آن گونـه کـه بایـد وجـود نـدارد، 
زمینـه آسـیب و بزه بیـش از دیگر مناطق اسـت.« میرباقری 
گفـت: »آمارهـا نشـان می دهـد ما نهایتـا 13 درصـد مناطق 
حاشیه نشـین را مدیریـت کرده ایـم و پهنـه حاشیه نشـینی 
بـه لحـاظ وسـعت و جمعیـت دو برابـر شـده اسـت.« معاون 

فرهنگـی، اجتماعـی وزیـر کشـور بـا اشـاره به موضـوع دوم 
اولویـت دار یعنـی اعتیـاد توضیـح داد: »در این موضـوع باید 
در چهـار حـوزه فعالیـت کنیـم؛ اول مقابلـه بـا عرضـه مـواد 
مخـدر در کشـور، دوم پیشـگیری، سـوم درمـان و چهـارم 
کاهـش آسـیب.« میرباقری با اشـاره بـه حوزه درمـان تاکید 
کـرد: »مـا 6500 مرکـز درمانـی تحـت مـاده 15 داریـم که 
بخـش غیردولتـی آنهـا را مدیریـت می کنـد؛ امـا متاسـفانه 
80 درصـد معتادان بازپروری شـده، دوباره معتاد می شـوند.« 
معـاون فرهنگـی، اجتماعـی وزیـر کشـور با اشـاره به کاهش 
آسـیب ها نیـز افـزود: »متاسـفانه در یـک دهه گذشـته مواد 
مخـدر از سـمت مـواد سـنتی به سـمت مـواد صنعتـی رفته 
کـه بسـیار خطرنـاک اسـت؛ اگـر قبـا 4 درصـد از معتـادان 
مـواد مخـدر پرخطـر مصـرف می کردنـد، ایـن آمـار اکنـون 
بـه 25 درصد رسـیده اسـت.« میرباقری با اشـاره بـه موضوع 
سـوم نیز که در نخسـتین جلسـه مطرح شـد، به بحث رشـد 
طـاق اشـاره کرد: »نسـبت طـاق و ازدواج به گونه ای اسـت 
کـه در قبـال هـر 100 ازدواج 22 طاق ثبت می شـود؛ البته 
ایـن آمـار میانگیـن اسـت. ما در برخی اسـتان ها بـه ازای هر 
100 ازدواج، 37 طـاق داریـم. در برخـی شهرسـتان ها بـه 
ازای هـر 100 ازدواج، بیـش از 50 طـاق ثبـت می شـود و 

متاسـفانه در برخـی از شـهرها بـه ازای هـر 100 ازدواج، 60 
مـورد طـاق داریـم.« بـه گفتـه او هـم کمیت طاق بسـیار 

باالسـت و هـم در حـال افزایش اسـت.
معـاون فرهنگـی، اجتماعـی وزیر کشـور تاکید کـرد: »در 
چهار  سـال دولت پیشـین، هشـت جلسـه شـورای اجتماعی 
تشـکیل شـد امـا در 2,5سـال دولـت جدیـد تاکنـون 17 
جلسـه شـورای اجتماعـی تشـکیل شـده اسـت. ایـن دولت 

بـرای  و  داد  ارایـه  رهبـری  معظـم  مقـام  بـه  را  گزارشـی 
نخسـتین بار یـک فهـم روشـن از مسـائل اجتماعی بـا تاکید 
بـر آسـیب ها و بـا صحـه رهبـر انقـاب و روسـای قـوه ارایه 
شـد. مـا بـه فهـم مشـترکی رسـیدیم. تاکنـون آسـیب هاي 
یکسـری دیدگاه هـای پراکنـده و اطاعـات ناقـص بـود، امـا 
خوشـبختانه نخسـتین بار گزارشـی را تهیـه کردیـم کـه بـه 

صـورت رونـدی اسـت.«

معاون فرهنگی، اجتماعی وزیر کشور در تشریح نخستین جلسه شورای اجتماعی امسال:

آمار طالق در برخی شهرها 60 درصد است

خبر

جامعه

ماجـرای ترخیـص بیمـار بهبودیافتـه »افغـان« همچنان 
ادامـه دارد. بیمـاری کـه 19روز از حضـورش در یکـی از 
نیـازی  این کـه  بـدون  می گـذرد،  دولتـی  بیمارسـتان های 
بـر  از یک سـو وزارت بهداشـت  باشـد.  بـه درمـان داشـته 
اجـرای قانـون تأکیـد می کنـد کـه نتیجـه آن »رد مـرز« 
کـردن ایـن فـرد اسـت بـدون این کـه از او هزینـه درمـان 
گرفتـه شـود، ازسـوی دیگـر، موسسـه سـرای امیـد )مرکـز 
تـرک اعتیـاد و نگهـداری از معتـادان بهبودیافتـه( کـه این 
شـخص یکـی از مددجویانـش اسـت و او را بـه بیمارسـتان 
منتقـل کـرده، تأکیـد می کنند، بیمارسـتان بـرای ترخیص 
اسـفندماه  بیسـتم  65سـاله،  »محمـد«  می خواهـد.  پـول 
بـه دلیـل مشـکل قلبـی ازسـوی موسسـه سـرای امیـد بـه 
بیمارسـتان فیروزآبـادی منتقـل شـد، بیسـت ونهم همـان 
دلیـل هزینـه  بـه  امـا  تمـام شـد  درمانـی  اقدامـات  مـاه، 
سـه میلیون تومانـی و ناتوانـی موسسـه و بیمـار در پرداخت 
هزینـه، در بیمارسـتان نگهـداری شـد. مدیـر بیمارسـتان 
درپـی تماس هـای »شـهروند« تأکیـد می کنـد کـه از زمان 
اعـام ترخیـص ایـن بیمـار، کسـی بـرای تحویـل گرفتن او 
مراجعـه نکـرده اسـت. مسـئوالن موسسـه سـرای امیـد اما 
اعـام می کننـد، بیمارسـتان هزینـه درمـان را می خواهد. با 
گذشـت دوهفتـه از حضور »محمـد« در بیمارسـتان، احمد 
ملکـی، مدیـر بیمارسـتان بـه »شـهروند« اعـام کـرد کـه 
ایـن بیمـار بهبودیافتـه افغـان غیرمجـاز اسـت که براسـاس 
قانـون، پـس از درمـان، بایـد با دسـتور قضائی به کشـورش 
بازگـردد. حـاال مسـئوالن بیمارسـتان هـم از مرجـع قضائی 
بـرای ایـن فـرد دسـتور »رد مـرز« گرفته انـد. حکمـی کـه 
تأکیـد می کنـد »محمـد« بایـد بـه اردوگاهی تحویـل داده 

شـود و بـه کشـورش بازگـردد.
ایـرج حریرچـی، قائم مقـام وزیـر بهداشـت اسـت. او در 
گفت وگـو بـا »شـهروند« دربـاره جزییـات نگهـداری از این 
مـرد افغـان در یکـی از بیمارسـتان های دولتـی توضیحاتـی 
می دهـد. تأکیـد او بـر ایـن اسـت کـه بیمارسـتان مـورد 
نظـر، اقدام درسـت و خداپسـندانه ای انجـام داده و در زمان 
پذیـرش بیمـار، هیچ پولـی نگرفتـه و اقدام به درمـان کرده 
اسـت اما براسـاس قانون، افرادی کـه اتباع بیگانـه غیرمجاز 
هسـتند و توانایـی مالـی ندارنـد، بایـد بـا حکـم قضائـی به 
کشورشـان بازگردنـد. او می گویـد: »این فرد، حدود دو سـال 
اسـت که در موسسـه سـرای امید، مشـغول به کار اسـت، او 
جـزو افغان های غیرمجاز اسـت، پیش از تعطیـات نوروز به 
دلیـل مشـکلی کـه برایش ایجاد شـده بـود، به بیمارسـتان 

منتقـل شـد، همـان جا هم کارهـای درمانـی برایش صورت 
گرفـت، امـا پـس از یک هفتـه، هیچ کس بـرای تحویل او به 
بیمارسـتان مراجعه نکـرد.« او می گوید: »ما براسـاس قانون 
نمی توانیـم بیمـار را بدون همـراه مرخص کنیـم، حتما باید 
کسـی باشـد کـه ایـن بیمـار را تحویل بگیـرد، بیمارسـتان 
چندبـار بـا کسـانی کـه او را بـه بیمارسـتان آوردنـد، تماس 
گرفـت امـا کسـی بـرای تحویـل او نیامـد.« او در پاسـخ به 
اعـام می کننـد  امیـد  ایـن سـوال کـه مسـئوالن سـرای 
چندبـار مراجعـه کرده انـد امـا بیمارسـتان از آنهـا خواسـته 
هزینـه سـه میلیون تومانـی درمان را پرداخت کننـد تا بیمار 
را تحویـل دهنـد، توضیـح می دهـد: »هیچ کـس بـا کارت 
شناسـایی مشـخص از جـای مشـخص برای مرخـص کردن 
ایـن فـرد نیامـده اسـت. مکانـی که گفتـه می شـود این فرد 
را بـه بیمارسـتان آورده انـد، اقـدام بـه بکارگیـری یـک فرد 
غیرمجـاز کـرده کـه از نظـر قانونـی، خـاف اسـت. همیـن 
هـم شـد تـا درنهایـت بیمارسـتان با مرجـع قضائـی مکاتبه 

کنـد، مرجـع قضائـی هـم ماننـد مـوارد مشـابه، دسـتور رد 
مـرز داد.« او تأکیـد می کنـد:

» اگـر همیـن حـاال مـا ایـن فـرد را مرخص کنیـم، به ما 
ایـراد می گیرنـد کـه چـرا او را در خیابـان رهـا کرده ایم، اما 
از آن طـرف هـم کسـی برای تحویـل او مراجعـه نمی کند.« 
قائم مقـام وزیـر بهداشـت دربـاره هزینـه سـه میلیون تومانی 
امیـد، در  و موسسـه سـرای  فـرد  ایـن  ناتوانـی  و  درمـان 
پرداخـت هزینه هـا تأکیـد می کنـد: »مـا می دانیـم هزینـه 
درمـان ایـن شـخص، پرداخـت نمی شـود، انتظـار پولی هم 
نداریـم امـا نمی توانیـم او را رهـا کنیـم. بیاینـد او را تحویل 

بگیرند.«
فـرد  ایـن  مرزکـردن  رد  بـرای  قضائـی  دسـتور  بـه  او 
اشـاره می کنـد: »از نظـر قانونـی ایـن فـرد بایـد از کشـور 
خـارج شـود، موضوعـی کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه مـا 
در بیمارسـتان های کشـور، هزینـه درمـان اتبـاع خارجـی 
مجـاز را ماننـد بیماران ایرانـی و براسـاس تعرفه های دولتی 

حسـاب می کنیـم، هیـچ کجـای دنیـا ایـن اتفـاق نمی افتد. 
مـا ایـن کارهـا را برای افغان هـای مجاز انجـام می دهیم و بر 
سـر هزینـه بیمه ای شـان به توافق رسـیده ایم. درکشـورهای 
دیگـر افـرادی بـا ایـن مشـخصات، بایـد 6برابـر هزینه هـای 
دولتـی، پـول درمـان بدهنـد.« حریرچـی، ادامـه می دهـد: 
»درمیـان ایـن افـراد، امـا تعـدادی از افغان هـا هسـتند کـه 
غیرمجازنـد، مـا بایـد بـا ایـن غیرمجازهـا چـه کنیـم؟ االن 
اسـت،  غیرقانونـی  و  تخلـف  هـم  افـراد  ایـن  بکارگیـری 
حـاال بـا شـرایطی کـه پیـش آمـده مـا چـاره ای نداریم جز 
این کـه ایـن بیمـار را رد مـرز کنیـم، چراکـه اگر ایـن اقدام 
را انجـام ندهیـم، کاری خـاف قانـون انجـام داده ایـم.« او 
می گویـد: »بیمارسـتانی کـه این فـرد را درمان کـرده، اقدام 
خداپسـندانه و درسـتی انجـام داده امـا متاسـفانه طـوری 
عنـوان می شـود کـه گویـی بیمارسـتان مقصـر اسـت و این 

فـرد را بـه گـروگان گرفته اسـت.«
منبع:روزنامه ی شهروند

در حاشیه ی نگارش پیش نویس
قانون حمایت از حیوانات خانگي 

عرفان زارعی

امـروز خبری بسـیار شـادی آور به دسـتم رسـید 
کـه واقعـا بـه قـول معـروف گل از گلـم شـکفت: 
سـازمان  مردمـي  مشـارکت هاي  دفتـر  مدیـرکل 
قانـون  حفاظـت محیط زیسـت گفـت: پیش نویـس 
حمایـت از حیوانـات خانگـي درحال تهیـه و تدوین 
اسـت و تـاش مي کنیم تـا یک ماه ونیم آینـده آن را 
آمـاده و تقدیم دولت کنیم.  محمد درویش با اشـاره 
به تجمع روز دوشـنبه تعدادي از دوسـتداران حقوق 
حیوانـات درمقابـل سـازمان حفاظـت محیط زیسـت 
بازدارنـده  قانـون  نبـود  افـراد  ایـن  افـزود: مطالبـه 
حیوانـات  بـا  افـراد  برخـي  نامناسـب  رفتـار  بـراي 
خانگـي اسـت و از ایـن رو از سـازمان محیط زیسـت 

خواسـتار تهیـه قانونـي در این بـاره هسـتند.  او بـه 
ایرنـا گفـت: پیش نویـس قانـون حمایـت از حقـوق 
قانـون  پیش نویـس  نـگارش  کمیتـه  در  حیوانـات 
حمایت از حیوانات درحال تهیه اسـت و در تاشـیم 
تـا یک وماه و نیـم آینـده آن را بـراي تقدیم بـه دولت 
آمـاده کنیـم.  درویش ادامـه داد: ماه هاي آخر  سـال 
گذشـته رئیـس سـازمان حفاظـت محیط زیسـت در 
اول رئیس جمهـوري خواسـتار  بـه معـاون  نامـه اي 
وضـع قانـون بـراي رعایـت حقـوق حیوانـات خانگي 
شـد کـه براسـاس آن یـک مهلـت سـه ماهه بـرای 
سـازمان  بـه  حیوانـات  از  حمایـت  قانـون  تهیـه 
محیط زیسـت داده شـد کـه تاکنـون یـک  ماه ونیـم 

از آن مهلـت گذشـته اسـت.
بـا خوانـدن این خبـر واقعا بـه ناگهان به یـاد تمام 
تصاویـر زننـده و دردناکـی افتـادم کـه از برخوردهای 
بد و ناشایسـت با حیوانات و علـی الخصوص حیوانات 
خانگـی دیـده ام و همیشـه به خـودم می گفتم باشـد 
کـه باالخـره روزی قانـون هـم بـه پشـتیبانی از ایـن 
زبـان بسـته ها بیاید و به گونـه ای از مـورد آزار و اذیت 
قـرار گرفتن ایـن موجودات بی گناه و دوست داشـتنی 
پیش گیـری کنـد و کم کـم مـا هـم ایـن صحنه هـای 
دردنـاک را بـه فراموشـی بسـپاریم و بـه کودکانمـان 
بگوئیـم سـالها پیـش کار بدی اتفـاق می افتـاد به نام 
حیوان آزاری که خوشـبختانه مدتهاسـت که دیگر بر 
افتـاده و کسـی دسـت بـه چنیـن اعمالـی نمی زند، و 
باشـد کـه هرچه سـریعتر ایـن قانون تصویب شـود و 

به اجـرا هـم دربیاید.
از قضـای روزگار امـروز تصمیم گرفتـم به پناهگاه 
حیوانـات بـی سرپرسـت کرمـان بـروم و متاسـفانه با 
صحنه هـای دردناکـی مواجـه شـدم کـه انشـاهلل بـا 
همـکاری مـردم و مسـئولین ایـن صحنه هـا را هـم 

. نبینیم
در بدو ورودم با سـگ هایی مواجه شـدم که گوشـه 
بـا وجـود قاده هایشـان  و کنـار تـاش می کردنـد 
بـه سـایه بخزنـد و خـود را از آفتـاب گزنـده نجـات 
بدهنـد کـه مگس هـا هـم امان شـان را بریده بودنـد و 
دسته دسـته از حیوانـی به حیوانـی در حرکت بودند و 

ظاهر بـدی بـه پناهـگاه داده بودند.
حیوانـات  حامیـان  و  دوسـت داران  خوشـبختانه 
بی سرپرسـت کرمـان آنجا حضور داشـتند و مشـغول 
تـر و خشـک کـردن و دارو خورانـدن و ارئـه ی دیگـر 
خدمـات بـه سـگ ها بودنـد امـا خـود حامیـان هـم 
معتـرف بودنـد کـه جمعیت ما کم اسـت و اگر همین 
تعـداد کـه امـروز بـرای کمـک بـه پناهـگاه آمده انـد 
هـم دوبرابـر شـود و تا شـب هـم کمک بکننـد بازهم 
کارهـا تمام نمی شـود و دوسـت دیگـری می گفت که 
کمبـود غـذا هـم ماجرایـی بـرای ایـن زبان بسـته ها 
شـده و از آن گذشـته هزینه هـای دارو هـم بسـیار 
سـنگین اسـت و خاصه به شـدت نیازمنـد همکاری 

دوسـت داران و دلسـوزان هسـتند.
بازدیـد  ایـن  تصویـری  و  مفصـل  گـزارش  فـردا  پی نوشـت: 

می گـردد پیام مـا  عزیـز  مخاطبـان  پیش کـش 

قائم مقام وزیر بهداشت جزییات حضور بیمار افغان در بیمارستان دولتی را تشریح کرد:

بیماران افغاِن »مجاز« با تعرفه دولتی درمان می شوند

حاشیه

افقی
1-بخیل و خسیس - دیدن - قدرت و نیرو

2-خواب شیرین - کم قطر و کم عرض - گندم گون
داریـوش  از  فیلمـی   - پیامبـری   - بهـادار  اوراق  3-از 

یـی جو مهر
4-شـهری در بخـش مرکـزی شهرسـتان فردوس اسـتان 

خراسـان جنوبـی - آلبومـی از علیرضـا افتخاری
5- کرشمه و عشوه - سرانجام

سـینکلر  از  رمانـی   - ریسـمان   - لبـاس  از  بخشـی   -6
لوییـس

7- مطیع - رودی در استان مازندران
8- جوانمرد - قابلمه بزرگ - کشـت بارانی - سـوره سـی 

مجید قرآن  ام 
9- صدمه - بازیگر مرد فیلم سینمایی آدم آهنی

10- از ماههای فصل بهار - توشه سفر - غذا خوردن
11- نوعی کشت فصلی - رفوزگی
12- اندوهگین - یأس و دلسردی

13- امپراطوری آلمان - شلوار جنگی - توان و قدرت
14- روزها - عزیز و دوست داشتنی - بدکار

15- پارچه سفید نازک از پنبه - گوارا - جنبنده
عمودی

1- چاشنی صبحانه - آشکار گشتن راز - مقابل حال
2- مخترع تلگراف - کل و همگی - ناپدید و نابود

3- آب روان و جاری - تجدید قرارداد - غاف شمشیر
4- تیمی در لیگ ایتالیا - لوطی

5- مثل و شبیه - طبل بزرگ
6- مرکـز اسـتان آذربایجـان شـرقی - فـراوان - بـردن به 

سـوی کسی
7- ریگ نرم - از خشکبار

8- نظریـات و عقایـد - قطـب مثبـت باطـری - مسـیر و 
جـاده - کنـدن گـور مرده

طفـل   - هنـد  از  مسـافری  سـریال  خانـم  بازیگـر   -9
ر شـیرخوا

10- بازیگـر سـینما - چـرک زخـم - دور کـردن از پیش 
د خو

11- حیوان ورزشکار ! - اسوه
12- سیاسـتمدار حیلـه گـر فرانسـوی عصـر ناپلئـون - 

فیلـم نقاشـی متحـرک
13- گشاد و فراخ - صمیمی - فانی

14- شـهری در اسـتان گیـان - جـدال لفظـی - حاجت 
ضرورت و 

15- شـهری در اسـتان مرکـزی - زبانـی کـه در جنـوب 
هندوسـتان رایـج اسـت - پایتخـت نائـورو
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در 
خصـوص پرونده اجرائی شـماره 940166/9 صادره از شـعبه 9 
دادگاه حقوقـی کرمـان، لـه خانـم پرویـن طاهـری علیه خانـم اطهره 
طاهـری پـاک ثبتـی شـماره 2407 فرعـی از 2788 اصلـی بخـش 
3 کرمـان واقـع در کرمـان چهـار راه خواجـو کوچـه خیـام غربـی 5 
سـمت راسـت درب دوم،  کـه 3 دانـگ آن متعلـق به بـه خانم پروین 
طاهـری و سـه دانگ دیگر متعلق بـه خانم اطهره طاهری می باشـد، 
ششـدانگ عرصـه بـه مسـاحت 244 مترمربع بـا کاربری مسـکونی با 
دیوارهـای آجری، سـقف تیرآهنی نمای سـنگ دارای حیاط سـازی، 
دو فقـره آب و بـرق و گاز و یـک خـط تلفـن کـه توسـط کارشـناس 
رسـمی دادگسـتری بـه مبلـغ 3/500/000/000 ریـال ارزیابی شـده 
اسـت را از طریق مزایده در مورخ یکشـنبه 95/2/12 راس سـاعت 12 
در محـل اجـرای احکام دادگسـتری به فروش برسـاند. طالبین خرید 
مـی تواننـد تـا روز قبـل از برگـزاری مزایـده پیشـنهاد خریـد خود را 
بـه فـروش برسـاند. طالبیـن خرید می توانند تـا روز قبـل از برگزاری 
مزایـده پیشـنهاد خرید خـود را بانضمـام مبلغ 10درصد پیشـنهادی 
کـه بـه حسـاب سـپرده دادگسـتری بشـماره 2171293951000 
واریـز خواهنـد نمود در پاکت الک و مهر شـده تحویـل اجرای احکام 
نماینـد. برنـده مزایـده مـی توانـد حداکثـر یـک مـاه پـس از مزایده 
مابقـی وجـه را پرداخـت نمایـد. در غیر اینصـورت 10درصد سـپرده 
وی بـه نفـع دولـت ضبـط خواهـد شـد. طالبیـن خریـد مـی تواننـد 

جهـت اطاعـات بیشـتر به این اجـرای احـکام مراجعـه نمایند.
مدیر شعبه 9 اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان- طالبی زاده 
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روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر عامل: نکیسا خدیشی         سردبیر: بردیا امیرتیموری
طراحی: علی اکبرزاده                 دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  

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

تحریریه: 32436035         دورنگار: 32435827
اموربازرگانی و حسابداری:32435911  و 32435908

همکاران تحریریه: 
شهرام پارسا مطلق، یاسر سیستانی نژاد، عرفان زارعی، محسن رجب پور، 
هادی کاربخش، نجمه سعیدی، جاوید مومنی، عباس صفا، عطیه بهره بر، 

آرین اسدی، سپیده ایران منش و احمد امیرتیموری

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

خبرهای خود را به
news@payamema.ir 

ارسال نمایید

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)بوعلی-32134838(

عکس: آیدا عباسي

جامنده 

خیالي در همین خوالي،

حوالِي گذشته هایي 

که خیال گذشتن ندارد...

عکس نوشت

نمایشگاه

به تماشای بهار
با نمایش آثاری از

سید علی اکبر صنعتی - سهراب سپهری
مجموعه آثار هنرمندان معاصر ایرانی و خارجی

به همراه منتخب آثار نقاشان و مجسمه سازان کرمانی
24 اسفند الی 20 فروردین ماه 1395

جشنواره

جشنواره عکس قرآنی شهری
آخرین مهلت ارسال آثار 25 اردیبهشت ماه 1395

برگزاری مراسـم اختتامیه و نمایشـگاه عکس در تاریخ 5 خردادماه 
اسـت. آدرس دبیرخانـه جشـنواره : بزرگـراه امـام خمینـی)ره( - حد 
فاصـل بیمارسـتان افضلـی پـور و دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان - 
سـاختمان مرکـزی جهـاد دانشـگاهی اسـتان کرمـان - طبقـه اول - 

حـوزه معاونـت فرهنگـی - سـازمان فعالیتهـای قرآنی دانشـگاهیان

خبر آخر
دفتر هاشمی رفسنجانی:

هرگونه اظهارنظر به اسم مشاور آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی بدون ذکر نام، معتبر نیست

دفتر آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی با صـدور اطاعیـه ای اعام کرد: 
هرگونـه اظهارنظـر، نقـل قول و اطاع رسـانی به اسـم مشـاور آیت اهلل 
هاشـمی رفسـنجانی، بدون ذکر کامل نام، رسـمیت و اعتبـاری ندارد. 
بـه گـزارش ایسـنا متن این اطاعیه به شـرح زیر اسـت: طـی روزهای 
اخیـر متأسـفانه مطالب و اخبـاری غیرواقع، به نقل از »مشـاور آیت اهلل 
هاشـمی رفسـنجانی« کـه مجهـول الهویـه نیـز می باشـد، در فضـای 
رسـانه ای کشـور منتشـر می شـود کـه نمونـه اخیـر آن خبـر رسـانه  
ملـی و برخـی  سـایت ها در مـورد تعلیـق کلیـه فعالیت هـای خبـری 
دفتـر آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی در فضای مجازی به نقل از مشـاور 
مجهـول الهویـه اسـت. ضمـن تکذیـب این گونـه خبرسـازی ها، جهت 

تنویـر افـکار عمومـی و جلوگیری از سـوء اسـتفاده، اعـام می دارد:
1- هرگونـه اظهارنظـر، نقـل قـول و اطاع رسـانی به اسـم مشـاور 
نـام، رسـمیت و  بـدون ذکـر کامـل  آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی، 

اعتبـاری نـدارد.
2- حتـی مواضـع مشـاورینی کـه با اسـم نیـز اظهارنظـر می کنند، 
کامـًا شـخصی بـوده و هیـچ ربطی بـه نظـرات و دیدگاه هـای رئیس 

مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام یا دفتر ایشـان نـدارد.
کـه  می شـود  تصریـح  و  تأکیـد  مجـدداً  بـار  چندیـن  بـرای   -3
و  مواضـع حقیقـی  اعـام  و  اظهارنظرهـا  سـخنرانی ها، مصاحبه هـا، 
حقوقـی آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی، صرفـاً بـه طـور رسـمی از از 
طریـق دفتـر ایشـان و یـا روابـط عمومی مجمـع تشـخیص مصلحت 

نظـام، اعـام و منتشـر می شـود.
انتظـار مـی رود رسـانه های محتـرم در انتشـار اخبـار و شـنیده ها، 
از صحـت و سـقم و همچنیـن منابـع خبـری اطمینـان کامـل یابنـد، 
تـا خبرسـازان، نظـرات و آرزوهـای خـود را بـه عنوان مواضع رسـمی 
دیگـران، بـه ویژه یکی از مسـؤوالن عالی رتبه نظام جمهوری اسـامی 

منتشـر نسازند.
مسؤول دفتر

سوژه

پلمپ کتاب فروشی به خاطر عکس قلب؟!

ایسـنا نوشـت: مدیـر یـک کتاب فروشـی دربـاره خبـر پلمـپ شـدن 
ایـن مرکـز توضیـح داد. سـعید مکرمـی اظهـار کـرد: در روزهـای 25 و 
26 بهمن مـاه دوسـتان اماکـن به ترنجسـتان آمدند و با اشـاره به وجود 
عکـس قلـب بـر روی جلـد دو کتـاب، ایـن موضـوع را ترویـج فرهنـگ 
غـرب خواندنـد؛ درحالی کـه موضوع هر دو کتاب سـبک زندگـی ایرانی 
- اسـامی و ازدواج بـود. او افـزود: اعتراض هـای مـا بـرای جلوگیـری 
از ایـن امـر بـه نتیجـه ای نرسـید و آنـان بـا ایـن اسـتدالل که شـما در 
حـال ظاهرسـازی هسـتید، اعـام کردنـد کـه در ایـن روز هـا )هم زمان 
بـا ولنتایـن( مـا می توانیـم و مجـوز داریـم تـا حتـی اگـر کسـی روی 
پاسـتیکش عکـس قلـب بـود، آن را توقیـف کنیـم. بـا ایـن اسـتدالل 
تعـدادی از کتاب هـای مـا را کـه مجـوز ارشـاد داشـتند، برداشـتند و با 
خـود بردنـد و برگـه اخطاریـه پلمپ را به مـا دادند. مدیر کتاب فروشـی 
ترنجسـتان سـروش تصریـح کـرد: بعـد از این اقـدام نامه ای بـه اتحادیه 
ناشـران نوشـتم و از آنان خواسـتم تا نامـه ای را بـه اداره اصناف و اماکن 
بدهنـد تـا از پلمـپ ترنجسـتان جلوگیـری شـود. در سـوم اسـفندماه 
ایـن نامـه تحویـل داده شـد ولـی گفتنـد ایـن نامـه را قبول نـدارد. 16 
فروردیـن بـه مـا اعام شـد که بـه زودی این مـکان پلمپ می شـود در 
حالی کـه مـا روال قانونـی را طـی کرده ایـم و هنـوز نمی دانیـم که علت 
اصلـی پلـم چیسـت. او در ادامـه گفـت: البتـه مـن بـه عنـوان مسـئول 
این جـا بـه ناجـا نیز زنـگ زدم و مراتـب اعتراض خود را نسـبت به نحوه 
برخـورد مأمورانش اعام کردم. جای تأسـف اسـت کـه در جامعه ما که 
دستفروشـان در سرتاسـر انقـاب کتاب های مختلف را افسـت می کنند 
و بـدون پرداخـت حق نویسـنده، ناشـر و... به فروش می رسـانند، کار ما 
کـه فقـط چنـد کتاب مان بـا تصویر قلـب همراه بـوده غیرقانونـی تلقی 

می شـود؛ در حالـی کـه ایـن دوسـتان کاما آزاد هسـتند.


