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نسـرین، فاطمـه، مریـم و ... ایـن بـار، نوبت اعظـم و دو دخترش، 
هدیـه و هانیه اسـت که مورد آزار و شـکنجه خانوادگـی قرار گیرند. 
اعظـم و دخترانـش ۲۱ روز غـذا نخوردنـد و هنـوز زنده انـد، هرچند 

شـاید دیگـر رنگ شـادی و خوشـی را به خـود نبینند.
اعظـم وقتـی هـر شـب مـی خوابـد، همـه ی ۲۱ روز شـکنجه 
معتـادش  کـه چگونـه شـوهر  مـرور می کنـد  در خاطراتـش  را 
توانسـت او را بـا چاقـو آزار دهـد. او بـه یـاد شـب هایی می افتـد 
کـه درون یـک صندوق فلزی دربسـته و بدون اکسـیژن، پاهایش 
می سـوخته چـون شـوهرش زیـر صندوق آتـش روشـن می کرده 
اسـت. اعظـم می خواهد بخوابد امـا نگرانی دخترانـش نمی گذارد. 
او هنـگام نفـس کشـیدن به یاد لحظـه ای می افتد که شـوهرش 
در حـال خفـه کـردن دختـرش بـود. بـه یاد شکسـته شـدن فک 
و  اعظـم  زندگـی  شـوهرش.محل  وحشـیانه  ضربـات  بـا  هانیـه 
دخترانش در مشـهد اسـت. سـاعت ۱6:۱5 نوزدهـم فروردین ماه 
سـال جـاری سـاکنان خیابـان طاهـری منطقـه خواجـه ربیع در 
تمـاس بـا پلیـس از اسـارت زنـی جـوان و دو کودک 5 و 8 سـاله 

او در همسایگی شـان خبـر دادنـد.

بـا اعـالم این گـزارش به پلیـس ۱۱0 مأموران کالنتـری خواجه 
ربیـع بـرای رسـیدگی در محـل حاضـر و متوجـه قفـل بـودن در 
شـدند. از آنجـا کـه احتمـال هرگونـه خطری بـرای سـاکنان خانه 
می رفـت، بـا هماهنگـی قاضـی موحـدی راد، معـاون دادسـتان 
مشـهد، قفـل در شکسـته شـد و اعظـم 30 سـاله و  هانیـه و هدیه 
8 و 5 سـاله در وضعیـت نابسـامانی پیدا شـدند. مامـوران انتظامی 
پـس از ورود بـه ایـن مـکان، زن جـوان را در حالـی کـه دسـت و 
پاهایش بسـته شـده و آثار جراحت و شـکنجه های بی رحمانه در 
نقـاط مختلـف بـدن وی نمایان بود به همـراه ۲دختر 8 و 5 سـاله 
اش کـه آن هـا نیـز آثـار زیـادی از سـوختگی و جراحـت در بـدن 
داشـتند، را آزاد کردنـد امـا وخامـت حـال مصدومـان بـه گونه ای 
بـود کـه بالفاصلـه آن هـا بـه مراکز درمانـی منتقل شـدند و تحت 
درمـان قـرار گرفتنـد.از آنجـا که این سـه گـروگان مرد شیشـه ای 
بـه دلیـل شـکنجه وحشـیانه، در شـرایط وخیمی به سـر می بردند 
تکنیسـین های اورژانـس پـس از انجـام اقدام های اولیـه مجروحان 

را بـه بیمارسـتان شـهید  هاشـمی نژاد مشـهد منتقـل کردند.
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بازخوانی »پیام ما«
 از 21 روز شکنجه وحشیانه  

اعظم و دو دخترش

مدیر عامل شرکت آبفار کرمان خبر داد

تشکیل کارگروه 
اقتصاد مقاومتی

 در شرکت آبفار 
کرمان 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
جنوب استان کرمان خبر داد

صدور مجوز 
پروانه به 274 واحد 

صنعتی در جنوب استان 
کرمان 

کرمان
 نقطه شروع 

سلجوقیان

جهانگیری: 

با بی تدبیری دولت 
قبل، آمریکا توانست 

دو میلیارد دالر را 
مصادره کند
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وکیل فیزیکدان محکوم 
به  حبس در گفت و گو با 

خبرگزاری ایلنا:

اتهام کوکبی
دریافت هزینه 

بورسیه از 
دانشگاه خارجی  

است
7

یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی مدیریت مصرف آب می باشد.
آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(

شمــاره مناقصه  :95/12122/ح ق
شـرکت آب و فاضالب روسـتایی اسـتان کرمان درنظردارد عملیات آبرسـانی به مجتمع های روسـتایی شهرسـتانهای کرمان بردسـیر 

رابـا مشـخصات فنـی موجـود دراسـناد مناقصه ازطریـق مناقصه عمومی دومرحله ای به شـرکتهای واجد شـرایط واگـذار نماید.
جهت اخذ اسناد به آدرس سایت :

  http://abfar.kr.ir

نشاني شرکت: کرمان - خیابان هزارویکشب - کوچه شماره ۲۱
-  نوع وکیفیت: در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .

-تضمیـن شـرکت درمناقصـه: طبـق ماده 4آئین نامـه تضمین معامـالت دولتـی شـماره ۱۲340۲/ت 50659  ه مورخ94/9/۲۲هیئت 
بـه مبلغ۲/608/۱00/000ریال وزیران 

- مهلت دریافت اسناد:ازتاریخ اولین نشرآگهی تا تاریخ 95/۲/۱۱
- مهلت تحویل اسناد: تاپایان وقت اداری روزپنج شنبه مورخ 95/۲/۲3

- زمان بازگشایی پاکات: ساعت 9صبح روزیکشنبه مورخ95/۲/۲6
- مبلغ برآورد: 88/703/۱04/735ریال

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

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

هر کدام از ما عضوی مؤثر و الهام بخش برای خلق اتفاقات بزرگ هستیم.

بـا پیوسـتن بـه شـرکت فـن آوری پدیـدار جهـت تصدی پسـت هـای زیر 
خالقیـت هـا و توانمنـدی هـای خـود را شـکوفا کنید.

  کارشناس بازاریابی و فروش
  کارشناس فنی

  کارشناس کنترل کیفیت
  مسئول دفتر مدیرعامل

جهت کسـب اطالعات بیشـتر با شـماره 32263200 تماس حاصل 
فرمایید.

اندروید

کافه بازار

بلک بری IOS

»پیامما«طالقرابررسیمیکند

حالِلنامبارک
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بستر هلیل رود پاک سازی شد

احیای جازموریان، 
بقای زندگی
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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

کرمانویچ

خبر

نماینده منتخب مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس:

افراطی گری های سیاسی 
نمی توانند عامل توسعه و 

پیشرفت شوند 
نماینـده منتخـب مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در 
مجلس شـورای اسـالمی گفـت: بنا نـدارم از فرصت 
ایجاد شـده در راسـتای تقابل با افراد و عزل و نصب 
مدیران اسـتفاده کنـم و هر مدیـری در دوران کاری 
خـود بایـد برای رسـیدن به مقصد، موانـع را برطرف 

. کند
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس یحیـی کمالی پور 
در دیـدار بـا رئیـس، معاونـان، مدیـران سـتادی و 
مراکـز بهداشـت دانشـگاه علـوم  پزشـکی جیرفـت 
کرمـان  در حـوزه جنـوب  داشـت: سـال ها  اظهـار 
درگیـر اختالفـات متعـددی بودیـم و امـروز بـه هـر 
بخـش کـه نگاه می کنیم علت بسـیاری از مشـکالت 
ناشـی از ایـن اختالفـات اسـت. وی تصریـح کـرد: 
افراطی گری هـای سیاسـی نمی تواننـد عامل توسـعه 
و پیشـرفت منطقـه شـوند و برخـی افـراد در خـارج 
از حـوزه جنـوب کرمـان اختالفات قومـی و قبیله ای 
را مطـرح می کننـد و بایـد نخبـگان و دانشـگاهیان 
زمینـه توسـعه و پیشـرفت منطقـه را فراهـم کننـد.

نماینـده منتخـب مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در 
مجلـس شـورای اسـالمی بیان داشـت: این اقـدام با 
حرف میسـر نمی شـود و بایـد در میـدان عمل برای 
همیشـه بـر تمـام افراطی گری ها خط بطالن کشـید 
و آرامـش را در منطقـه ایجـاد کـرد و قوم گرایی هـا 
را بـه همگرایـی و حزب گرایی هـا را بـه آرمان گرایـی 
تبدیـل کنیـم. کمالی پـور افـزود: بـه فرمایـش مقام 
معظـم رهبـری بایـد مـرز و مسـیر را از حزب گرایی 
بـه خـودی و غیرخودی توسـعه دهیم و کسـانی که 
قانـون جمهـوری اسـالمی، نظـام و والیـت را قبـول 
دارنـد خـودی هسـتند و هر کـس غیر از این باشـد 
غیرخـودی اسـت و تمـام مـردم ایـران عالقه منـد 
والیـت و نظـام مقـدس جمهوری اسـالمی هسـتند.

وی عنـوان کـرد: امـروز بایـد دغدغـه بهداشـت، 
درمان و سـالمت مردم را داشـته باشـیم و مشکالت 
بهداشـتی و درمانی منطقه جنـوب کرمان را برطرف 
کنیـم و اگـر فکر ما صرف مسـائل حاشـیه ای شـود 
از مسـیر اصلـی خـارج می شـویم. نماینـده منتخب 
شـورای  مجلـس  در  عنبرآبـاد  و  جیرفـت  مـردم 
اسـالمی گفـت: ایـن آمـد و رفت هـا و جابه جایی هـا 
امـری طبیعـی اسـت و بایـد از فرصتـی کـه خـدای 
متعـال بـرای مـا ایجاد کـرده اسـت برای پیشـرفت 

منطقـه اسـتفاده کنیم و قدرشـناس باشـیم.
نماینـده  وظیفـه  کـرد:  خاطرنشـان  کمالی پـور 
مجلـس شـورای اسـالمی قانون گـذاری و نظـارت بر 
حسـن اجـرای قوانیـن اسـت و اجـرای ایـن قوانین 
بـا مسـئوالنی اسـت کـه در حوزه هـای مختلـف کار 
نماینـده  می کننـد. وی تصریـح کـرد: زمانـی کـه 
مـردم در مجلس شـورای اسـالمی می توانـد وزیری 
را بـه دلیـل عـدم صحیـح اجـرای قانـون اسـتیضاح 
کنـد، ایـن حـق را خواهـد داشـت کـه اگـر مدیری 
مسـیر قانونـی خـود را رعایـت نکـرد از بـاب حسـن 

اجـرای قانـون تذکراتـی بـه او داشـته باشـد.
نماینـده منتخـب مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در 
مجلس شـورای اسـالمی گفـت: بنا نـدارم از فرصت 
ایجاد شـده در راسـتای تقابل با افراد و عزل و نصب 
مدیران اسـتفاده کنـم و هر مدیـری در دوران کاری 
خـود باید یک مبدا و مقصد داشـته و برای رسـیدن 

بـه مقصـد، موانع را برطـرف کند.
کمالی پـور افـزود: بـا تعامـل و ارتبـاط بـا تمـام 
جمهـور  رئیـس  اول  معـاون  و  وزرا  مسـئوالن، 
مشـکالت ایـن منطقـه بـه ویـژه در حـوزه درمان و 
بهداشـت را برطـرف می کنیـم و هرگز بـرای خدمت 
سیاسـی  جریان بندی هـای  در  را  خـود  مـردم  بـه 
قـرار نمی دهـم. وی عنـوان کـرد: یکـی از وظایف ما 
حفـظ نخبـگان و اجـر نهـادن بـه این قشـر اسـت و 
از تمـام نخبـگان جنوب کرمان برای توسـعه منطقه 

می کنیـم. حمایـت 
نماینـده منتخـب مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در 
مجلـس شـورای اسـالمی اظهـار داشـت: دو موضوع 
نـان مـردم و جان مـردم سیاسـی بردار نیسـتند و با 
جـان مـردم نمی توان سیاسـی بازی کـرد و در حوزه 
سـالمت کاری به مسـائل سیاسـی نداریم و هر کس 
بـا هر تفکـر و عقیـده ای که اسـت بایـد آن را خارج 

از محیـط کار ببرد.

اخذ مجوز
 صندوق پژوهش و 
فن آوری 
دکتـر عبـاس قـوام رئیـس 
پـارک علـم و فنـاوری اسـتان 
کرمـان گفـت: خوشـبختانه در 
پایان سـال گذشـته با پیگیری 
هـای فـراوان موفـق بـه اخـذ 
و  پژوهـش  صنـدوق  مجـوز 

فنـاوری شـدیم. دکتـر قـوام افـزود:  بـر طبـق مصوبـه کارگـروه مـاده 44 
قانـون رفـع موانـع سـرمایه گذاری خطـر پذیر و اصـالح نظام مالی کشـور 
کـه در شـهریورماه ۱394 توسـط رئیـس محتـرم جمهـور ابـالغ گردیـد، 
حداقـل مبلـغ الزم برای راه اندازی صندوق پژوهـش و فن آوری 30 میلیارد 
ریـال تعییـن شـد در حالی که پارک علم و فناوری اسـتان موفـق به ایجاد 
تعهـد تامیـن حـدود 5۱ میلیـارد و دویسـت میلیـون ریال و بانسـبت  49 
درصـد سـهم بخـش دولتـی و 5۱ درصد سـهم بخـش خصوصـی گردید و 
خوشـبختانه کارگـروه مـاده 44 در آخریـن جلسـه خود در سـال ۱394 با 
تصویـب ایـن صنـدوق موافقـت کـرد. وی در ادامـه اظهار داشـت: در حال 
حاضـر منتظـر ابـالغ ایـن مجوز هسـتیم تـا بعـد از ثبـت آن در اداره ثبت 

شـرکتها، صنـدوق پژوهـش و فـن آوری کار خـود را رسـماً آغـاز نمایـد.

صدور مجوز 
پروانه به 274 واحد 
صنعتی در جنوب 
استان کرمان 
صنعـت،  سـازمان  رییـس 
معـدن و تجـارت جنوب اسـتان 
اظهـار کـرد: کل جـواز تاسـیس 
هـای صـادره در حـوزه صنعـت 

تاریـخ جنـوب کرمـان 638 مـورد بـا سـرمایه گـذاری حـدود 3400 میلیارد 
تومـان بـود ایـن در حالـی اسـت کـه جـواز تاسـیس های صـادر شـده در دو 
سـال دولـت یازدهـم، تنهـا ۲74 مـورد بوده اسـت. بـه گزارش ایسـنا محمود 
اسـکندری نسـب در جلسه مشـترک اقتصاد مقاومتی شهرستن های جیرفت 
و عنبرآبـاد در جیرفـت تصریح کرد: یکی از طـرح های وزرات صنعت و معدن، 
توسـعه معـدن و صنایـع معدنـی اسـت کـه شـش پـروژه کالن ملـی در این 
زمینـه تعریف شـده اسـت. وی با بیـان اینکه جنوب اسـتان کرمـان در حوزه 
صنعـت، معـدن و تجارت کامال نوپاسـت اظهار کرد: 40 نفر نیروی انسـانی در 
جنـوب اسـتان در حـوزه صنعـت و معدن مشـغول بـه فعالیت می باشـند که 
علـی رغـم ایـن مسـائل، توانسـته ایم در سـال هـای 9۲ و 93 رتبه اول رشـد 
سـرمایه گـذاری را در کشـور در ایـن زمینـه به دسـت آوریم که ایـن موضوع 

نیـز بـه علـت اجرای سیاسـت هـای اقتصـاد مقاومتـی به دسـت آمد.

تشکیل کارگروه 
اقتصاد مقاومتی در 
شرکت آبفار کرمان 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مدیـر  کرمـان،  آبفـار  شـرکت 
عامل شـرکت آبفـار کرمـان گفت: 
ایـن  اقتصادمقاومتـی  کارگـروه 
شـرکت در اصول ۱۱گانـه خود وبا 
تدویـن برنامه مناسـب آغـاز به کار 

کـرده اسـت. علی رشـیدی با اشـاره بـه اینکـه مبنـای کار دراین کارگـروه برمبنای 
طـرح هـا وگفتـه هـای مدنظـر رهبـر انقـالب اسـت،افزود: ایجـاد سـاختار علمـی 
وضوابـط ومعیارهـای حاکم براین سـاختار یکی از اصول کاری این شـرکت برمبنای 
اقتصادمقاومتـی خواهـد بـود. رئیس کارگروه اقتصـاد مقاومتی شـرکت آبفار کرمان 
تصریـح کـرد: همچنین دراین کارگـروه برنامه عملیاتی برمبنای نقـاط ضعف وقوت 
شـرکت تدوین شـده وبخـش خصوصی را درامورمشـارکتی بیشـتر دخیـل کرده تا 
بـا اجـرای پـروژه هـای مشـارکتی وآب رسـانی بـه همراه کیفیـت خدمات، نشـاط 
درمناطق تحت پوشـش شـرکت بیشـتر شـود.  رشـیدی با بیان اینکه باید دربرنامه 
هـای مدنظـر درایـن طـرح بـه اقتصـاد دانـش بنیان توجـه ویژه شـود گفـت: نظام 
ارزیابـی پـروژه هـای اقتصاد مقاومتـی باید اسـتقرار یافته وگزارش هـای منظمی از 
ایـن پـروژه هـا ارائه شـود. مدیرعامل آبفار کرمـان تاکید کرد: بایـد فرهنگ کارهای 
جهـادی وخودکفایـی را درمجموعـه هـای تحت حمایـت خود ایجاد کرده ونسـبت 
بـه برنامـه ریـزی وپایش ونظـارت برای اجـرای هدف های مهم شـرکت اقـدام کرد.

انتخابات مجامع 
جمعیت هالل احمر 
کرمان برگزار می شود

 مدیـر عامـل جمعیـت هـالل 
برگـزاری  از  کرمـان  احمراسـتان 
انتخابـات مجامـع هـالل احمر در 
روز ۲4 اردیبهشـت مـاه در کرمان 
خبر داد. به گـزارش مهرعلی گنج 
آمادگـی  اظهارداشـت:  کریمـی 
کامل برای برگـزاری این انتخابات 

در هـالل احمـر اسـتان کرمـان وجـود دارد و طبق هماهنگی های صـورت گرفته 
ایـن انتخابـات روز جمعـه ۲4 اردیبهشـت مـاه در کرمـان برگزار خواهد شـد. وی 
تصریـح کـرد: انتظار حضـور حداکثری امدادگـران و اعضای هالل احمـر را در این 
انتخابـات داریـم کـه برای چهارمین بـار در کرمـان برگزار می شـود. گنج کریمی 
افـزود: ۱7۱ نفـر برای شـرکت در این انتخابـات ثبت نام کرده اند که شـامل ۱36 
نفـر کاندیـد شـورای اجرایـی هسـتند و بقیـه افراد بـرای بازرسـی ثبت نـام کرده 
انـد. وی ادامـه داد: در اسـتان کرمـان ۱7 هزار نفر عضـو و داوطلب جمعیت هالل 
احمـر واجـد شـریط رای دادن وجـود دارد. مدیرعامل جمعیت هالل احمراسـتان 
کرمـان همچنیـن بـا بیـان اینکه تمام تـالش مـا در  انتخابـات این دوره بـر واقع 
نگـری بـوده اسـت، گفـت: بر این اسـاس سـامانه ثبـت اطالعات اعضـای داوطلب 
راه انـدازی شـد کـه این سـامانه با توجه بـه فرصت زمانی محدودی کـه در اختیار 

داشـتیم توقـع حداکثری مـا را بـرآورده کرد.

صنعت، معدن و تجارتپارک علم و فناوری هالل احمرآبفار

اسـما محمـودی- در حالـی سیالب دشـت های غـرب 
کشـور را فراگرفته که اینجا در نیمه شـرقی کشـور زمین 
از تشـنگی در خـود فرو مـی رود، کم آبی بـه چالش عمده 

تبدیـل شـده و بـه تنـش جمعیتی انجامیده اسـت.
نماینـدگان  مجمـع  رئیـس  کـه  بـود  گذشـته  سـال 
اسـتان کرمـان در مجلـس شـورای اسـالمی هشـدار داد 
کـه در صـورت عـدم تأمیـن آب اسـتان کرمان بـه زودی 
ایـن اسـتان با مشـکل تأمین آب شـرب برای سـاکنانش 
مواجـه خواهـد شـد ایـن هشـدار در حالـی مطـرح شـد 
کـه پـس از اتمـام زمـان بارش ها در اسـتان کرمـان حاال 
کارشناسـان ایـن هشـدار را بـا صـدای بلند تر تکـرار می 

. کنند
اسـتان های  سـایر  در  مطلـوب  بارش هـای  باوجـود 
کشـور امـا کرمـان هنـوز بـا متوسـط بارندگـی سـاالنه 
انگشت شـمار  تنهـا 4۲ درصـد سـدهای  و  دارد  فاصلـه 
در اسـتان آبگیـری شـده اند در حـال حاضـر نیـز ایـن 
روسـتاهای  در  می تـوان  را  جمعیتـی  جابجایی هـای 
اسـتان کرمان نیز مشـاهده کرد. خالی شـدن روسـتاها از 
سـکنه و مهاجـرت بـه روسـتاهای مجاور به دلیـل بی آبی 
مشـکالتی؛ ازجملـه کمبـود زیرسـاخت ها نامتناسـب بـا 
جمعیـت در مناطـق مهاجر پذیـر و در مقابل بالاسـتفاده 
مانـده زیرسـاخت های احداث شـده در روسـتای خالـی از 

سـکنه را در پـی داشـته اسـت.
مهاجـرت گسـترده بـه شـهرهای بزرگ اسـتان کرمان 
نیـز در سـال های اخیـر نشـان دیگـری از به هـم خوردن 
ایـن  و  دارد  کرمـان  اسـتان  در  جمعیتـی  معادله هـای 
رونـد در صـورت عـدم تأمیـن آب موردنیـاز در اسـتان 
کرمـان بـه زودی به مشـکل بزرگ اسـتان کرمـان تبدیل 

می شـود.
ایـن در حالـی اسـت کـه در اسـتان کرمـان هم اکنون 
30 هـزار حلقـه چـاه وجـود دارد کـه بخـش قابل توجهی 
از آن هـا به صـورت غیرمجـاز کار برداشـت آب از منابـع 
 ۱.۱ منفـی  برداشـت  و  می دهـد  انجـام  را  زیرزمینـی 
میلیـارد مترمکعبـی آب در اسـتان منجـر به افت سـطح 
آب هـای زیرزمینـی و نشسـت گسـترده زمیـن در اکثـر 

دشـت های اسـتان کرمـان شـده اسـت.
۴2 درصد سدهای کرمان آبگیری شده اند

زمیـن در حالـی از تشـنگی در خـود فـرو مـی رود که 
بخـش  در  کرمـان  اسـتان  در  موجـود  آب  در صـد   95
کشـاورزی اسـتفاده می شـود کـه بیـش از 70 درصـد به 
دلیـل آبیاری سـنتی هـدر می رود و تنهـا 3.34 درصد در 

بخـش شـرب مورداسـتفاده قـرار می گیـرد.

ایـن بـه ایـن معنـی اسـت کـه مـردم اسـتان کرمـان 
هرقـدر هـم کـه در مصرف آب شـرب صرفه جویـی کنند 
تنهـا می تـوان بخـش اندکـی از آب در حـال هـدر رفـت 
در اسـتان را کنتـرل کننـد و بخـش عمـده همچنـان در 
بخـش کشـاورزی هـدر مـی رود و سـهم انـدک بخـش 

صنعـت نیـز در ایـن زمینـه چاره سـاز نیسـت.
از  حمایـت  و  کلـی  سیاسـت های  می رسـد  نظـر  بـه 
کشـاورزان در راسـتای انتقـال بهینـه آب از منابع آبی به 
مـزارع کشـاورزی، تغییر الگوی کشـت و آبیـاری مکانیزه 
تنهـا راه، جلوگیـری از هـدر رفـت آب در اسـتانی اسـت 
کـه در سـال جـاری تنهـا 4۲ درصد از ظرفیت چند سـد 

محـدود موجـود در آن آبگیری شـده اسـت.
در حالـی تابسـتان پر از چالش در انتظـار مردم کرمان 
اسـت کـه امسـال ۱0 درصـد از سـال گذشـته کمتـر در 
اسـتان کرمـان بـاران باریـده اسـت و تابسـتان خشـک و 
کـم آب در انتظار مردم بزرگ ترین اسـتان کشـور اسـت.

محمـد برشـان، کارشـناس و محقـق آب در اسـتان 
کرمـان از چالش هـای عمـده بی آبـی در اسـتان می گوید 
و  اسـت  مشـکل  حـل  بـرای  چاره اندیشـی  خواسـتار  و 
بایـد فرهنـگ مـردم و دیـدگاه مسـئوالن  اعتقـاد دارد 
درزمینـه مصـرف آب تغییـر کلـی یابـد و دولـت هـم بـا 

جدیـدت بیشـتر در ایـن خصـوص حضـور یابـد.
وی کاهـش سـطح آب در اکثـر دشـت های کرمـان را 
مثالـی بـر بی آبـی شـدید در کرمـان می دانـد و از بحرانی 
شـدن مخـازن آب در برخی از دشـت های کرمان سـخن 
به عنـوان  جازموریـان  خشـکیده  تـاالب  از  و  می گویـد 

بزرگ تریـن حـوزه آبریـز اسـتان کرمـان یـاد می کنـد.
برشـان اعتقـاد دارد که اگر مشـکل بی آبی در اسـتان 
از  مهاجرت هـا  نزدیـک  آینـده  در  نشـود  رفـع  کرمـان 
اسـتان کرمـان به اسـتان های مجاور شـروع خواهد شـد.

موقعیت های اجتماعی و اقتصادی کرمان در 
هیزم خشکسالی می سوزد

وی از کشـاورزی گسـترده و وجـود قنـوات کهـن در 
از  بسـیاری  کـه  می خـورد  تأسـف  و  می گویـد  کرمـان 
موقعیت هـای کشـاورزی کرمـان ازجملـه وجـود باغ های 
گسـترده پسـته در اسـتان در حـال بـه چالـش کشـیده 
شـدن اسـت و صدهـا قنات هم خشک شـده و یـا معرض 

دارند. قـرار  خشـکیدگی 
وی امـا عقیـده دارد کـه ایـن بـاور غلـط اسـت کـه 
باصرفـه جویـی می تـوان بحـران خشک سـالی را پشـت 
سـر گذاشـت و می گویـد: در ایـن مسـیر به اسـتراتژی و 

خط مشـی و برنامه ریـزی منسـجم ملـی نیـاز داریـم.

وی محاسـبات تئوریـک را برای رسـیدن به نقشـه راه 
برون رفـت از ایـن مشـکل بسـیار مهـم می دانـد و اصـرار 
دارد کـه ایـن امـر تنها راه حل مشـکل نیسـت، بلکـه باید 
همـه همـراه یکدیگر برای حـل مشـکل گام برداریم و در 
کنـار ایـن باهم بـودن بایـد آمـوزش اسـتفاده از آب های 

موجـود نیز در دسـتور کار باشـد.
بیشترین نمود خشکسالی در شمال کرمان

 روی داده است
نیـز   کرمـان  اسـتان  بحـران  مدیریـت  مدیـرکل 
خشک سـالی را واقعیـت انـکار نشـدنی در اسـتان کرمان 
در  بـارش  میلی متـر   9۲ امسـال  می گویـد:  و  می دانـد 
اسـتان کرمـان روی داده اسـت ایـن در حالـی اسـت کـه 
سـال گذشـته میـزان بـارش ۱04 میلی متـر بـود و ایـن 
۱0 درصـد کاهـش در حالـی روی داده که سـال قبل هم 

بودیـم. خشک سـالی  اوج  در 
محسـن صالحـی گفـت: وضعیـت بارندگـی در همـه 
جـای اسـتان یکسـان نیسـت مثـاًل در جنـوب اسـتان 
بارندگـی افزایـش داشـته اسـت و پیش بینـی می کنیم با 
بـروز پدیده مونسـون بـر میزان بـارش در ماه هـای آینده 
در ایـن منطقـه افـزوده می شـود امـا در شـمال اسـتان 
بارش هـا به شـدت کاهـش داشـته اسـت بطوریکـه مثـاًل 
در شـهداد در طـول یک سـال تنهـا ۱6.9 میلی متر باران 

اسـت. باریده 
هـم  را  نینـو  ال  پدیـده  خصـوص  در  شـایعات  وی 
بی اثـر دانسـت و افـزود: امسـال بسـیار کم آب تر از سـال 
گذشـته بـود و این رویـه در ماه های پیش رو مشکل سـاز 

می شـود.
وی اجـرای برنامه هـای مدیریت آب در اسـتان را برای 
پشـت سـر گذاشـتن تابسـتان پیـش رو را بسـیار مهـم 
دانسـت و ابـزار امیـدواری کرد بـا همراهی مـردم و تدبیر 

مسـئوالن کـم تنش ترین سـال را پشـت سـر بگذاریم اما 
حقیقـت ایـن اسـت کـه منابـع آبـی دچـار تنـش عمـده 

شـده اند.
وی بـه اقدامات اسـتانداری کرمـان درزمینه طرح های 
انتقـال آب به عنـوان راه نجـات اسـتان بـرای برون رفت از 
وضعیـت فعلـی یادکـرد و افزود: تـا زمان بـه بهره برداری 
رسـیدن ایـن طرح هـا بایـد صرفه جویـی کنیـم و راه های 

کوتاه مـدت را بـا جدیـدت اجـرا کنیم.
آخرین وضعیت سدهای کرمان

معـاون بهره برداری و حفاظت از منابع آب شـرکت آب 
منطقـه کرمـان نیـز در خصـوص وضعیـت منابـع آبی در 
اسـتان کرمـان  گفت: کـه تنها 4۲ درصد ظرفیت سـدها 
آبگیـری شـده اسـت و بـه نظـر نمی رسـد در باقی مانـده 

ماه هـای سـال آبـی جاری بارانی داشـته باشـیم.
علـی عرب سـدهای جیرفت، تنگوئیـه، بافت را ازجمله 
مهم تریـن سـدهای اسـتان دانسـت و گفت: هیچ کـدام از 
ایـن سـدها به صـورت کامـل آبگیـری نشـده اند هرچنـد 
حجـم آبگیری نسـبت به سـال گذشـته بیشـتر اسـت اما 

ایده آل نیسـت.
وی مجمـوع آبگیـری چهار سـد بـزرگ اسـتان کرمان 
را ۲06 میلیـون و پنـج هـزار مترمکعـب دانسـت و گفت: 
تنها سـد نسـاء در بم اسـت که کامل آبگیری شـده است 
و بقیـه سـدها در اثـر خشک سـالی و کاهـش بارندگی در 

اسـتان همچنان بـا تنش مواجه هسـتند. 
بـه نظـر می رسـد بـا تـداوم وضعیـت فعلـی اسـتان 
ادامـه  شـاهد  نیـز  جـاری  سـال  تابسـتان  در  کرمـان 
حضـور در خـط قرمـز تأمیـن آب شـرب خواهـد بـود و 
تمـام این هـا در حالـی اسـت کـه 70 درصـد آب اسـتان 
در بخـش کشـاورزی یـا تبخیـر می شـود و یـا بـه زمیـن 

فـرو مـی رود.

مهاجرت قریب الوقوع
 کرمانیان

بررسـی هـا از منابـع مختلف جهانی بهداشـت و سـالمت 
نشـان مـی دهد سـاکنان سـه اسـتان جنوب شـرقی کشـور 
بیشـتر در معرض ابتال به بیماری ماالریا هسـتند. به گزارش 
سـالمت آنالین، سـاکنان سـه اسـتان هرمزگان، سیسـتان و 
بلوچسـتان و کرمان در مناطق جنوب شـرقی کشـور بیشـتر 

معـرض بیمـاری ماالریا هسـتند. بر اسـاس اطالعـات پایگاه 
اینترنتـی »خدمـات ملی اسـکاتلند« کـه اطالعات بسـیاری 
دربـاره مسـافرت به کشـورهای سراسـر دنیـا ارائه مـی کند، 
در قسـمتی نیـز اطالعات مربوط به پوشـش بیمـاری ماالریا 
در ایران ارائه شـده که بر اسـاس آن، اسـتان های هرمزگان، 

سیسـتان و بلوچسـتان و کرمـان در خطـر ابتـال بـه بیماری 
پایـگاه  در  منـدرج  اطالعـات  اسـاس  بـر  ماالریـا هسـتند. 
NHS، مناطق جنوب شـرقی در سـطح »ریسـک باال« قرار 
داشـته و توصیه های ضدماالریا به مسـافران و سـاکنان این 

مناطق انجام شـده اسـت. 
امـا در مـورد بقیـه مناطـق و اسـتان هـای کشـورمان، 
چنیـن توصیـه هایـی نمـی شـود. زیـرا ایـن مناطـق تحـت 
»ریسـک پاییـن« ایـن بیمـاری قـرار دارنـد. داده هـای ایـن 
پایـگاه اینترنتـی حاکـی از آن اسـت کـه کشـور مـا از غرب 
و شـرق در احاطـه کشـورهای ماالریاخیـز قرار گرفته اسـت. 
کشـورهای عربسـتان سـعودی، عـراق، ترکیـه، آذربایجـان، 
افغانسـتان و پاکسـتان مسـتعد ابتـال بـه ماالریـا هسـتند. 
امـا کشـورهای ارمنسـتان، قطـر، عمـان، امـارات، کویـت و 
ترکمنسـتان در معـرض ایـن خطـر نیسـتند. ایـن اطالعات 
توسـط سـازمان بهداشـت جهانی هم مورد تایید قرار گرفته 
اسـت. بر اسـاس آمارهای سـازمان جهانی بهداشـت، ۱۲43 
نفـر ایرانـی در سـال ۲0۱4 بـه بیمـاری ماالریا مبتال شـدند 
کـه خوشـبختانه هیـچ کـدام از ایـن مـوارد بـه مـرگ بیمار 

منجر نشـده اسـت. 
تعـداد مبتالیـان بـه ماالریا در سـال ۲000 در ایـران، ۲0 
هـزار نفر بوده اسـت. این تعداد در سـال ۲003 بـه اوج خود 
در ۱5 سـال گذشـته رسـیده و بـه حـدود ۲4 هـزار نفـر در 
ایـن سـال افزایـش یافتـه اسـت. از آن تاریخ تا سـال ۲0۱4 
بـه کمتریـن مقدار خود رسـیده و تعـداد ۱۲43 نفـر در این 
سـال بـه بیمـاری ماالریا مبتال شـدند. نکته جالـب در تاریخ 
معاصر بهداشـت کشـورمان این اسـت که تعداد مبتالیان به 

ماالریـا در سـال ۱303، »4 تـا 5 میلیون نفـر« بودند.
 بـر اسـاس نوشـته هـای دکتـر ژیلمـور، فرسـتاده وقـت 
سـازمان جهانـی بهداشـت بـه ایـران، »حداقـل 75 درصـد 
جمعیـت کشـور« در مناطقـی زندگـی مـی کردنـد کـه »به 
شـدت ماالریاخیـز« بـوده اسـت. در آن سـال، حـدود 4۱ 
درصـد از کل مـرگ  و میـر سـاالنه کشـور در اثـر ماالریا بود. 
بـه مـرور زمـان و اقدامـات مربـوط بـه ریشـه کنـی و مبارزه 
بـا ایـن بیمـاری در سـال هـای ۱3۲9 تـا ۱376، باعث شـد 
تـا شـاهد کاهـش مبتالیـان بـه ایـن بیمـاری در سـال های 

باشـیم. اخیر 

دیروز روز جهانی ماالریا بود

کرمان در معرض بیماری ماالریا

 خبر
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اطالعرسانی

دانشـگاه علـوم پزشـکي و خدمات بهداشـتي درمانـي بم در نظـر دارد 
بـراي تأمیـن نیروهـاي مورد نیـاز خود بر اسـاس بنـد ب مـاده 20 قانون 
برنامه پنجم توسـعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشـور و مجوز شـماره 

209/7586/د مورخ1394/12/22 معاونت توسـعه مدیریـت و منابع وزارت 
بهداشـت ،درمان و آموزش پزشـکی از محل باقیمانده مجوز شماره38670 
مـورخ 94/3/18 سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور، به تعـداد4  نفر، 

افـراد واجدالشـرایط را از بیـن داوطلبـان بومـی از طریق امتحـان  کتبي 
در حیطه هـاي عمومـي و تخصصـي پس از طـي کردن مراحـل گزینش به 

صـورت پیمانی به شـرح ذیل اسـتخدام نماید. 

آگهي استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بم

1- شرایط عمومی استخدام پیمانی
1/1- تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی 

1/2- داشتن تابعیت ایران
1/3- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت )ویژه برادران(

1/4- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان
1/5- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر 

1/6- نداشتن منع استخدام دردستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی 
1/7- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند. 

1/8- التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
1/9- داشــتن ســالمت جســمانی وروانــی وتوانایــی بــرای انجــام کاری کــه بــرای آن اســتخدام می شــوند بــر اســاس دســتورالعمل مصــوب از 

ســوی هیــأت امنــاء موسســه 
2- شرایط اختصاصی استخدام پیمانی 

۲/۱- داشــتن حداقــل ۲0 ســال ســن تمــام )۱8 ســال بــرای دارنــدگان دیپلــم بهیــاری( و حداکثــر ۲5 ســال تمــام بــرای دارنــدگان دیپلــم بهیــاری، 35 ســال تمــام 
بــرای دارنــدگان مــدارک تحصیلــی کاردانــی وکارشناســی ،40 ســال تمــام بــرای دارنــدگان مــدارک تحصیلــی کارشناســی ارشــد و 45 ســال بــرای دارنــدگان مدارک 

تحصیلــی دکتــری و باالتــر تــا تاریــخ 6 /۲/ 95اولیــن روز شــروع ثبــت نــام آزمــون
تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

الــف( داوطلبانــی کــه در جبهــه هــای نبــرد حــق علیــه باطــل )ازتاریــخ ۱359/6/3۱ لغایــت ۱367/5/۲9( بــه طــور داوطلبانــه خدمــت نمــوده انــد بــه میــزان مــدت 
حضــور در جبهــه وهمچنیــن مــدت زمــان بســتری ویــا اســتراحت پزشــکی رزمنــدگان دراثــر مجروحیــت درجبهــه هــای نبــرد حــق علیــه باطــل 

ب( جانبــازان و آزادگان، همســرو فرزنــدان شــهدا، همســرو فرزنــدان جانبــازان بیســت و پنــج درصــد )۲5 درصــد( و باالتــر، همســر و فرزنــدان یک ســال و بــاالی 
یک ســال اســارت و رزمندگان)بــا حداقــل شــش مــاه حضــور داوطلبانــه در جبهــه( از شــرط حداکثــر ســن معــاف مــی باشــند.

ج( خواهر و برادر شهداء، همسر و فرزند جانبازان زیر بیست و پنج درصد) ۲5درصد(، همسر و فرزند آزاده کمتر از یکسال اسارت تا میزان 5 سال 
د( داوطلبانــي کــه بــه صــورت قــرارداد تمــام وقــت در موسســه و ســایر موسســات تابعــه وزارت متبــوع بــه خدمــت اشــتغال داشــته انــد به میــزان خدمت غیررســمی 

 . نها آ
هـ( مدت خدمت سربازی

و( داوطلبانــی کــه طــرح خدمــت نیــروی انســانی موظــف را بــه اســتناد قانــون خدمــت پزشــکان و پیراپزشــکان و متعهدیــن خدمــت قانــون مذکــور انجــام داده انــد 
بــه میــزان انجــام خدمــت فــوق 

۲/۲- مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه  باشند.
تبصــره1- مشــمولین قانــون خدمــت پزشــکان و پیراپزشــکان کــه در حیــن انجــام خدمــت قانونــی در واحدهــای تابعــه دانشــگاه/ دانشــکده می باشــند، مــی تواننــد 

صرفــاً در آزمون هــای اســتخدام پیمانــی همــان دانشــگاه/ دانشــکده شــرکت نماینــد.
تبصــره۲- در خصــوص داوطلبانــی کــه بــه اســتناد بخشــنامه شــماره  ۱00/854 مــورخ 93/7/۱6 نســبت بــه تمدیــد طــرح آنــان اقــدام شــده اســت، نیــازی بــه ارائــه 
گواهــی پایــان طــرح نداشــته و ارســال گواهــی اشــتغال بــه طــرح اینگونــه افــراد کفایــت مــی نمایــد. ضمنــاً مشــمولین مذکــور می تواننــد بــا ارائــه گواهــي مربوطه در 

آزمــون ســایر دانشــگاه/ دانشــکده هاي علــوم پزشــکي شــرکت نماینــد.
3- نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز 

3/۱- متقاضیــان واجــد شــرایط ملــزم هســتند حداکثــر تــا تاریــخ95/۲/۱۲ نســبت بــه ثبــت نــام الکترونیکــی بــه آدرس اینترنتــی  www.mubam.ac.irاقــدام 
یند. نما

3/۲- مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی: 
الف( تکمیل برگ درخواست شغل 

ب( رســید بانکــی مبنــی بــر پرداخــت مبلــغ ۱60000 )صدوشــصت هــزار( ریــال بــه حســاب شــماره ۲۱777838۱۲00۱نــزد بانک ملــي مرکزي  بــه نــام درآمدهاي 
متفرقــه دانشــگاه علــوم پزشــکي بــم  به عنــوان حــق شــرکت درامتحــان عمومــی و تخصصــی داوطلبــان، ایثارگــران پنجــاه درصــد)50 درصــد( مبلــغ مذکــور را می-

پردازنــد و فرزنــدان شــاهد از پرداخــت مبلــغ مذکــور معــاف می باشــند. 
ج( یک قطعه عکس 4×3 که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشگاه بانضمام فیش بانکی اسکن و ارسال شود.

3/3- به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.
3/4- مدارک مورد نیاز پس از قبولی درمرحله اول امتحان:

داوطلبــان قبــول شــده درمرحلــه اول امتحــان موظــف هســتند مــدارک ذیــل را ظــرف مــدت 5 روز کاری پــس از اعــالم نتایــج از ســوی دانشــگاه بــه همــراه اصــل 
مــدارک بــه کارگزینــی دانشــگاه حضــوراً ارائــه و رســید دریافــت نماینــد. دانشــگاه موظــف اســت کلیــه تصاویــر مــدارک را بــا اصــل آنهــا مطابقــت داده و برابر بــا اصل 

. ید نما
- اصل آخرین مدرک تحصیلی به همراه تصویر آن

- اصل کارت ملی به همراه تصویر آن
- اصل شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن 

- اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم به همراه تصویر آن)ویژه برادران(
- اصل پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازآن یا اشتغال به طرح به همراه تصویر آن

– اصل مدارک دال بر بومی بودن به همراه تصویر آن
- اصل مدارک دال بر ایثارگری ،معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط به همراه تصویر آن

- اصل سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت به همراه تصویر آن
تبصــره : مــدرک تحصیلــی وگواهــی انجــام خدمــات قانــون پزشــکان وپیراپزشــکان یــا معافیــت از مراجــع ذیربــط اســتعالم خواهــد شــد وتطبیــق اولیــه انجــام شــده 

در بنــد فــوق مــالک قطعــی براصالــت مــدارک نخواهــد بــود.
۴- زمان ومحل توزیع کارت 

کارت ورود بــه جلســه امتحــان توانمندی هــای عمومــی و تخصصــی در روزهــای ســه شــنبه و چهارشــنبه  مــورخ95/۲/۱4 و95/۲/۱5 از طریــق ســایت اینترنتــی بــه 
آدرس www.mubam.ac.ir قابــل چــاپ خواهــد بــود. همچنیــن زمــان ومحــل برگــزاری امتحــان در هنــگام توزیــع کارت به اطــالع داوطلبــان خواهــد رســید .

5- مواد امتحان برای مقاطع کاردانی و باالتر عبارتند از :
5/۱- امتحــان توانمندیهــای عمومــی شــامل: ۱- زبــان وادبیــات فارســی ۲- زبــان انگلیســی )عمومــی( 3- ریاضــی وآمــار مقدماتــی 4- فن ــآوری اطالعــات 5- معــارف 
اســالمی 6- اطالعــات سیاســی واجتماعــی ومبانــی قانــون درمجمــوع بــه تعــداد)90( ســوال بــه صــورت چهارگزینــه ای بــا اعمــال ضریــب 0/5)نیــم( طراحــی مــی 

گــردد. ضمنــاً نیــم نمــره منفــی بــه ازای هــر چهــار پاســخ غلــط محاســبه خواهــد شــد. 
تبصره: اقلیت های دینی از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف می باشند وامتیاز آن درسایر موارد امتحان توزیع می شود. 

5/۲- امتحــان تخصصــی شــامل ســواالت مرتبــط بــا رشــته شــغلی مــورد درخواســت داوطلــب بــه تعــداد 45 ســوال  بــه صــورت چهــار گزینــه ای بــا اعمــال ضریــب 
3 طراحــی خواهــد شــد. ضمنــاً یــک نمــره منفــی بــه ازای هــر چهــار پاســخ غلــط محاســبه خواهــد شــد. 

6- تذکرات 
6/۱- معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی به ترتیب نمره فضلی ازسه )3( درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.

6/۲- تمامي باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلبان بومي درصورت برخورداري از شرایط مندرج در آگهي به ترتیب نمره فضلي اختصاص می یابد. 
6/3- داوطلب بومی به ا فرادی اطالق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشد:

الف( شهرستان یا محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یا شهرستان های تابعه دانشگاه یکی باشد.
ــا  ــا محــل خدمــت فعلــی ی ــا بازنشســته( کــه شهرســتان ی ــا نیروهــای مســلح)اعم از شــاغل و ی ــی دولــت و ی ــدان کارمنــدان رســمی و پیمان ب( همســر و فرزن

ــا ســایر شهرســتانهای تابعــه دانشــگاه یکــی باشــد. ــان ی ــرای اســتخدام آن ــا شهرســتان  محــل مــورد تقاضــا ب ــان ب بازنشســتگی آن
ج( داوطلــب حداقــل چهــار)4( ســال از ســنوات تحصیلی)ابتدایــی، راهنمایــی، دبیرســتان و یــا دانشــگاه( را بــه صــورت متوالــی یــا متناوب در شهرســتان محــل مورد 

تقاضــا بــرای اســتخدام  یــا ســایر شهرســتانهای تابعــه دانشــگاه طــی کرده باشــد.
د( داوطلــب یــا پــدر، مــادر ویــا همســر وی، حداقــل چهــار)4( ســال ســابقه پرداخــت حــق بیمــه در شهرســتان محــل مــورد تقاضــا بــرای اســتخدام یــا ســایر 

شهرســتانهای تابعــه دانشــگاه را داشــته باشــند. )پرداخــت حــق بیمــه بــه مــدت تعییــن شــده صرفــاً توســط یکــی از مــوارد مذکــور قابــل احتســاب اســت(.
تبصره1: مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.

تبصره 2:شهرستانهای تابعه دانشگاه)بم،ریگان،فهرج،نرماشیر( می باشند.
تبصــره3: درصورتــي کــه ظرفیــت مــورد نیــاز هریــک از رشــته هــاي شــغلي منــدرج در آگهــي از بیــن متقاضیــان بومــي شهرســتان محــل مــورد تقاضــا تکمیــل 
نگــردد، پذیــرش بقیــه افــراد تــا تکمیــل ظرفیــت و همچنیــن انتخــاب افــراد ذخیــره از بیــن داوطلبــان بومــی ســایر شهرســتانهای تابعــه دانشــگاه در  همــان رشــته 

شــغلي بــه ترتیــب نمــره فضلــي صــورت مــي پذیــرد .
6/4- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی خواهند بود.

6/5- مــدارک تحصیلــی باالتــر یــا پائین تــر از مقاطــع تحصیلــی اعــالم شــده درشــرایط احــراز مشــاغل در آگهــي اســتخدامي و همچنیــن  مــدارک معــادل، بــراي 
شــرکت در امتحــان و اســتخدام معتبــر نمی باشــد.

6/6- مســئولیت ناشــی از عــدم رعایــت دقیــق ضوابــط وشــرایط اعــالم شــده درمتــن آگهــی برعهــده داوطلــب خواهــد بــود ودر هــر مرحلــه از مراحــل ثبــت نــام، 
امتحــان و جــذب محــرز شــود کــه داوطلــب اطالعــات خــالف داده یــا فاقــد شــرایط منــدرج در آگهــی اســت داوطلــب از انجــام مراحــل بعــدی محــروم خواهــد شــد، 

حتــی در صــورت صــدور حکــم اســتخدام، حکــم مزبــور لغــو وبالاثــر می گــردد.
6/7-انتخــاب داوطلبــان بــه ترتیــب باالتریــن نمــره کل ماخــوذه در آزمــون در هــر رشــته شــغلي بــا رعایــت ظرفیــت پیــش بینــي شــده می  باشــد. در مــواردی کــه 
نمــره کل دو داوطلــب در یــک رشــته شــغلي یکســان و مــازاد بــر تعــداد ظرفیــت اعــالم شــده در آگهی اســتخدامی باشــد، ابتدا نمــره آزمــون توانمندی هــای تخصصی 
مــالک انتخــاب خواهــد بــود؛ و در صــورت برابــر بــودن نمــره آزمــون توانمندی هــای تخصصــی، انتخــاب اصلــح از ســوي هســته گزینــش، مــالک عمــل قــرار خواهــد 

فت.  گر
6/8- داوطلبــان موظفنــد پــس از اعــالم اســامی مرحلــه اول پذیرفتــه شــدگان طبــق برنامــه تنظیمــی درمهلــت مقــرر بــه هســته گزینــش دانشــگاه بــرای تکمیــل 
پرونــده گزینشــی مراجعــه نماینــد. درصــورت عــدم مراجعــه، قبولــی فــرد کان لــم یکــن تلقــی شــده واز افــراد ذخیــره به جــای وی بــه گزینــش معرفــی خواهد شــد.

6/9- پذیرفته شــدگان اصلــی پــس از اعــالم نهایــی حداکثــر ۱5 روز فرصــت خواهنــد داشــت جهــت تکمیــل مــدارک و طــی مراحــل اســتخدام بــه واحــد اســتخدام 
مؤسســه مراجعــه نمایند. 

6/۱0- از پذیرفتــه شــدگان نهایــی، تعهــد محضــري جهــت اشــتغال بــه مــدت 10 ســال در محــل مــورد تقاضــا خدمــت اخــذ می گــردد. در صــورت عــدم اجــراي 
تعهــد و یــا انصــراف از خدمــت حکــم اســتخدامی آنــان لغــو و از وجــود افــراد ذخیــره اســتفاده مــی شــود.

6/۱۱- هرگونــه اطــالع رســانی درخصــوص امتحــان از طریــق ســایت اینترنتــی بــه صــورت همزمــان خواهــد بــود وداوطلبــان اطالعــات مــورد نیــاز خــود را بدیــن 
طریــق دریافــت خواهنــد کــرد.

6/۱۲- باتوجــه بــه ایــن کــه مــالک ثبــت نــام ازمتقاضیــان تکمیــل بــرگ درخواســت شــغل مــی باشــد الزم اســت درتکمیــل آن نهایــت دقــت را بــه عمــل آورده 
وهیچگونــه اصالحاتــی پــس از ثبــت نــام قابــل پذیــرش نخواهــد بــود.

جدول رشته های شغلی مورد نیاز

تعداد مورد نیازمحل جغرافیایي خدمتعنوان شغل
جنسیت

توضیحاتشرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلي
مردزن

دارا بودن دانشنامه لیسانس در رشته بهداشت محیط *1 نفرریگانکارشناس بهداشت محیط

دارا بودن دانشنامه لیسانس در رشته مامایی*1 نفرریگانماما

دارا بودن دانشنامه لیسانس در رشته مامایی*1 نفرفهرجماما

دارا بودن دانشنامه لیسانس در رشته بهداشت محیط *1 نفرفهرجکارشناس بهداشت محیط

برگ درخواست شغل از دانشگاه / علوم پزشکی وخدماتی بهداشتی درمانی  بم

دراین قسمت چیزی ننویسید
2-  نام :1-  نام خانوادگی :

4- جنس : 1- مرد£              2-  زن£3-  نام پدر:

6-  محل تولد : استان :       شهرستان :            بخش :5- تاریخ تولد :       روز                   ماه                سال 
9- محل صدور شناسنامه:8- شماره ملی: 7- شماره شناسنامه :

11-وضعیت تأهل: متأهل  £           2- مجرد£10- دین :                            مذهب :      

12- وضعیت نظام وظیفه : 1- دارای کارت پایان خدمت £            2- دارای معافیت قانونی دائم £

13- وضعیت ایثارگری :
1- £ جانباز                          درصد جانبازی .................. درصد 

2- £ رزمنده        )برای حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه درجبهه(      مدت حضور درجبهه :     روز         ماه          سال 
3- £ آزاده         مدت اسارت :       روز          ماه       سال 

4- فرزند وهمسر شهداء: فرزند £       همسر £       
5- فرزند وهمسر جانبازان 25 درصد و باالتر: فرزند £       همسر £   

6- فرزند وهمسر آزادگان باالی یکسال اسارت: فرزند £       همسر £  
7- فرزند وهمسر رزمنده دارای سابقه حداقل شش ماه حضورداوطلبانه درجبهه: فرزند £       همسر £   

8- فرزند جانبازان زیر25£ وآزادگان زیر یکسال اسارت : فرزند جانباز   £       فرزندآزاده  £ 
9- خواهروبرادر شهدا: خواهر £       برادر £  

10-   فرزند ایثارگر)شهید، جانباز بیست و پنج درصد)25 درصد( و باالتر، آزاده، اسیر و مفقوداالثر( بازنشسته مراکز تابعه دانشگاه/دانشکده £

14- سایر موارد : 1- معلولین عادی £ 2- افراد بومی محل مورد تقاضا £ 3- افراد بومی سایر شهرستانهای تابعه دانشگاه £ 4- مشمولین خدمت پزشکان و 
پیراپزشکان £ )مدت خدمت ...........روز ...........ماه .............سال ( £ 5- مشمولین خدمت پزشکان و پیراشکان که خدمت مازاد را اختیاري انجام مي  دهند £

15- آخرین مدرک تحصیلی: دیپلم بهیاری £      کاردانی £   کارشناسی £  کارشناسی ارشد £  دکتری£

گرایش تحصیلی :                           معدل :16- رشته تحصیلی : 

استان محل تحصیل :17- دانشگاه محل تحصیل :

19- محل اخذ دیپلم بهیاری :18- تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی :    /    /       13 

21- محل جغرافیایی مورد تقاضا )فقط یک محل( 20- شغل مورد درخواست :                            )فقط یک شغل ( 

22- محل جغرافیایی انجام طرح برای مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان که درحین انجام تعهدات قانونی هستند محل خدمت ...........
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کرمون

داستان

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش سی و چهار

وکیـل الملـک- تـو روضه خـوان نیسـتی یک 
نفـر یاغـی طاغـی هسـتی کـه بـه ایـن لبـاس 
درآمـده ای و مـی خواهـی در ایـن شـهر پـا بـه 
رکاب کنـی. آن وقـت با تشـدد و تندی نهیبی به 
فراشـان زده فریـاد زد پـای ایـن دیوانـه زنجیری 
را بـه فلـک ببندیـد ناخـن هایـش را بگیریـد آن 
قـدر بزنیـد تـا دیگر در جلـوی من این طـور یاوه 

سـرایی هـا نکند.
فراشـان حـاج میرزا احمـد را از تـوی ایوان به 
صحـن بـاغ کشـاندند. عـده ای ترکه هـای انار را 
کـه در آب حـوض بـود از آب کشـیده و چند نفر 
دیگـر او را خوابانیـده و پایـش را به فلک بسـتند 
و شـروع بـه زدن کردنـد. حـاج میـرزا احمد هم 
بـی آن کـه عجز و التمـاس نماید یـا از درد بنالد 
بـا صدای جذابی شـروع به تالوت قـرآن و قرائت 
سـوره کهـف کـرد. هر کـس آنجا ایسـتاده بود بر 
آن وضع گریه اش گرفت دسـت های فراشـان از 
فرمـان افتـاد و متوجـه وکیل الملـک بودند. خود 
حاجـی میـرزا احمد فراشـان را مخاطب سـاخت 
گفت:»فرمودنـد دیگـر نزنیـد« وکیـل الملک هم 
کـه محضـوری مشـکل پیـدا کـرده بـود تصدیق 
گفتـه حاجـی میرزا احمد را کرد و با سـر اشـاره 
کـرد دسـت از چـوب زدن بردارنـد حاجـی میرزا 
احمـد بـا ناتوانـی ارک دولتـی را تـرک کـرد و از 
اینکـه ایـن طور حاکم مسـتبد کرمان بـا او رفتار 
کـرده بو دیگـر از توقـف در کرمان وازده شـده و 
بـه دو نفـر از رفقـای خـود که یک نفرشـان را به 
خوبـی مـی شـناختم و نامـش آقا میرزا حسـین 
واعـظ بـود و صـدای دو رگـه شـیرینی داشـت و 
بهتریـن وعـاظ کرمـان محسـوب مـی شـد.  از 
تصمیـم خـود را بیـان کـرد. آن هـا هـم گفتنـد 
هـر کجـا کـه تـو بـروی مـا هـم خواهیـم آمـد.  
امـا متاسـفانه ایـن سـه نفـر پولـی را کـه مخارج 
سفرشـان را تکافـو نمایـد نداشـتند. عاقبـت آقـا 
میـرزا حسـین مقـداری ظـروف مس خـود را که 
کلیـه پولش دوازده تومان شـد بفروخـت و از آن 
دوازده تومـان اوالغـی را به چهـار تومان خریدند 
و هشـت تومـان دیگـر را به دسـت حاجـی میرزا 
احمـد دادنـد تـا مقصـدی کـه داشـتند در طول 
راه بـه تدریـج خـرج کنـد و این مقصد خراسـان 

بود. 
روز دیگـر ایـن پیشـرو و مریدانش سـحر خیز 
کـرده از شـهر کرمـان بـه عـزم مشـهد مقـدس 
پیـاده بـا یـک االغ کـه هـر کدام خسـته شـدند 

بـه نوبـت سـوار گردنـد خارج شـدند. 
دو سـاعت بعـد از ظهـر دهکـده هوتـک کـه 
در شـش فرسـنگی و شـمال شرقی شـهر کرمان 
واقع شـده نمایان گردید. این سـه نفـر با قباهای 
کرباسـی آجیـده و عمامـه های سـفید خسـته و 
مانـده وارد آن دهکـده شـدند. اولیـن کسـی که 
از سـاکنین ایـن دهکـده در جلـوی آنـان نمایان 
شـد دختـری هشـت نه سـاله بودکه دسـته گلی 
بـه دسـت داشـت و همین کـه به جلـوی حاجی 
میرزا احمد رسـید سـالم کرد و دسـته گل را به 
او تقدیـم نمـود. حاج میـرزا احمد هم دسـت در 
جیـب بغـل بـرده کیسـه کوچکـی را کـه در آن 
هشـت تومـان مخارج سـفر بـود در آورده تمام و 
کمـال آنچـه پـول در آن بـود در میان دو دسـت 

کوچـک آن دختـر ریخت. 
از مشـاهده ایـن عمـل نالـه وا اسـفا دو نفـر 
همسـفران حاجـی بلنـد شـد و بـا ناراحتـی زیاد 
گفتنـد چگونـه ایـن پولـی را کـه با ایـن زحمت 
و رنـج به دسـت آمـده و بایـد به مصـرف مخارج 
مـا تـا شـهر خراسـان برسـد. ایـن طـور  بـه این 
دختـر  دادی؟ آیـا بعد چگونه ایـن راه دور و دراز 
را بـدون داشـتن خرج سـفر طـی کنیـم. این بی 
احتیاطـی و در نظـر نگرفتن عواقب تهی دسـتی 
خاطـر  رنجیـدن  و  همراهـان  اعتـراض  سـبب 
حاجـی گردیـد. از همان جا حاجـی دو نفر رفیق 
و مریـد خـود را بـا االغـی کـه داشـند گـذارده و 
خـود را بـه تنهایـی به طبـس رسـانید. در طبس 
پـس از چنـد ماهـی توقـف مریـدان زیـادی پیدا 
مـی نمایـد. در اول جدیدی ها بـه خیاالت واهی 
او را خـودی پنداشـته امـا بعـداً که مشـاهده می 
نماینـد از آنهـا بـری اسـت او را ترک مـی کنند. 
مشـارالیه از طبـس بـه مشـهد و پـس از مدتـی 
بـه طهـران مـی رود. در اینجـا بایـد یـک مطلب 
مهم و اساسـی را بنویسـم و آن این اسـت که در 
ایـن تاریـخ بـه جـای جرایـد و روزنامـه هائی که 
امروزه متداول و منتشـر می شـود چـون روزنامه 
و مجلـه ای در کار نبـود کار مطبوعات را وعاظ و 

سـخن سـرایان انجام مـی دادند. 
 

افضل الدیـن ابوحامـد احمد بن حامد کرمانـی )زاده: 530 
هجـری قمـری در کرمان، درگذشـت: 6۱5 هجری قمری در 
کوهبنان(، مورخ، طبیب، نویسـنده، شـاعر و فیلسـوف نامدار 

و برجسـته کرمـان در قرن ششـم و هفتـم هجری بود.
افضل الدیـن ابوحامـد احمـد بن حامـد کرمانـی در حدود 
سـال 530 هجـری قمـری در شـهر کرمـان یـا کوهبنـان به 
دنیـا آمـد. از وی بـا عنـوان افضـل کرمـان یـا به کنیـه اش، 
ابوحامـد نیـز یاد می شده اسـت. وی نه فقط پزشـکی حاذق، 
بلکـه مورخی نکته سـنج و فیلسـوفی بزرگ بود و نخسـتین 

و قدیمـی تریـن تاریخ هـای موجـود درباره  اسـتان پهنـاور و 
تاریخـی کرمـان نیـز از آثـار او به شـمار می روند.

وی مـدت ها در دربار سـلجوقیان کرمان به شـغل دبیری 
و طبابت اشـتغال داشـت و همچنین طبیـب مخصوص ملک 
دینـار ُغـّز بـود و افـزون بـر ایـن، بـه خاطـر جایـگاه واالیش 
در دانـش پزشـکی از یـاری و پشـتیبانی اتابکان یـزد و اوالد 

طغـرل شـاه سـلجوقی نیز برخـوردار بود. 
تأسیس بیمارستان هایی در کرمان و یزد

وی، با بهره از پشـتیبانی این زمامداران در روزگار خویش، 

در کرمـان و همیـن طـور در یزد، بیمارسـتان هایی تأسـیس 
نمـود و خـود در رأس پزشـکان این بیمارسـتان ها به طبابت 

و تألیف و آموزش پزشـکی اشـتغال داشت. 
خـود وی در یکـی از تألیفاتـش، بـه ایـن واقعیـت کـه 
تأسـیس مـدارس و بیمارسـتان هـا توسـط او، بـا تشـویق و 
ترغیـب و حمایـت زمامداران هـم عصرش بوده اسـت، چنین 

اشـاره می کنـد:
... بـه حکـم آن، مرا معایش بسـیار فرموده بودند و شـروع 
در مـدارس و مارستانات)بیمارسـتان هـا( کـرده، مـرا تکلیف 

اعمـال نمودند.
و یـا در جـای دیگـر، که همیـن موضـوع را در حّق ملوک 

دیـار یـزد و اتابکان سـلغری چنین تکـرار می کند:
مبالغـت  مـن  توقیـع  و  احتـرام  در  حضـرت،  آن  از   ...
می نمودنـد و مارسـتان بـا مبالـغ ارتفـاع، مسـلم فرمودنـد.
از ایـن قبیـل نوشـته هـای ایـن پزشـک ارجمنـد کـه 
رسـاالت پزشـکی خویـش را بـه زبان فارسـی تدویـن کرده، 
چنیـن برمـی آید کـه وی، اساسـاً یکی از نخسـتین ادیبان و 
نویسـندگان ایرانـی بوده اسـت کـه در قرن ششـم از کلمات 
فارسـی مارسـتان یا مارسـتانات، به جای لغت دارالشـفاء که 
عربی اسـت، اسـتفاده کـرده و بعدها همین کلمـات در کالم 
فارسـی زبانـان و پارسـی گویـان اعصـار بعد، جهـت توصیف 
مراکـز درمانی )همچون بیمارسـتان و تیمارسـتان(، پذیرفته 

و بـه کار بـرده شـده اند.
 آثار و تالیفات

از جملـه کتـب ارزشـمند او »عقد العلـی للموقف االعلی« 
و»بدایـع الزمـان فـی وقایـع کرمـان« در جغرافیـا و تاریـخ 

کرمـان اسـت که بـه تاریخ افضل شـهرت دارد. افضـل الدین 
ابوحامـد احمـد بـن حامـد کرمانـی در امـر پزشـکی تبحـر 
داشـت و پزشـک مخصـوص دربـار سـالجقه نیز بود، رسـاله 
طّبـی بـزرگ و پرارجـی بـه نـام صـالح الصحـاح نیـز تألیف 
نمود که از مهمترین رسـاالت پزشـکی تدوین شـده در قرن 

ششـم هجری بـه زبان فارسـی اسـت. 
بنیان گذار طب پیشگیری

از نـکات جالـب توجـه در مـورد او، تأکیـد ویـژه ای اسـت 
کـه وی در تألیفـات و تقریـرات پزشـکی خویـش، بـر اصـل 
پیشـگیری از بیمـاری هـا و مقـدم دانسـتن پیشـگیری بـر 
درمـان نموده اسـت. وی در قـرن ششـم موضـوع پیشـگیری 
را در کنـار درمـان بیماری هـا، از اصلی تریـن محورهای طب 
و طبابـت خویـش قـرار داده و در اشـاعه این نگـرش در طب 
کوشیده اسـت. در ایـن ارتبـاط، در جملـه ای از رسـاله صالح 

الصحـاِح وی می خوانیـم:
حفـظ صّحت، یـک نیمه از جـزِو عمل اسـت از علم طّب، 

و نیمـه دیگر عالج بیماران اسـت...
این جمله که سرتاسـر رسـاله مذکـور و همین طور برخی 
دیگـر از تألیفات پزشـکی ابوحامـد، به تشـریح آن اختصاص 
دارد، حکایت گر آن اسـت که این دانشمند و پزشک ارجمند 
کرمانـی، بـا الهـام از مبانـی طبی ایـران باسـتان، قرن ها قبل 
از پزشـکان غربـی، بـر تقـّدم نقـش پیشـگیری از بیماریها بر 
درمـان آنهـا، تأکیـد و احاطـه داشـته و بدیـن اعتبـار، وی را 
بایـد از بانیـان اصول بهداشـت و طّب پیشـگیری، نه فقط در 
کرمـان، و نـه فقـط در ایـران، بلکـه در کل جهان شـناخت و 

جایـگاه شـامخ او را در ایـن عرصه، سـتود و ارج نهاد. 

ابوحامد کرمانی؛ پزشک واژه ساز
 زندگی نامه

کرمون- اسـتاد باسـتانی پاریزی در کتاب »سـنگ هفت 
قلـم« از کرمـان به عنـوان »آفتـاب لب بام حکومـت ها« نام 
بـرده اسـت کـه همه پادشـاهان که بـه نوعی حکومت شـان 
رو بـه افـول بوده اسـت بـه این شـهر آرام و مـردم نجیب آن 

پناهنـده می شـده اند. 
باسـتانی ضمن اشـاره به یادکـرد کرمـان در تاریخ بیهقی 
مـی نویسـد:»انتخاب یـاد کرمـان در بیهقـی بیشـتر از ایـن 
سـبب بـود کـه کرمـان شـاهد آخریـن لحظـات فر و شـکوه 
دولـت غزنـوی بـوده- و ایـن خـود از عجایبـی اسـت کـه در 
مـورد بیشـتر سلسـله های بـزرگ تاریخـی ایران صـادق می 
نمایـد، چـه، کرمـان دروازه هـای اسـتقبال خـود را بـه روی 
داریـوش سـوم هخامنشـی و یزدگرد سـوم ساسـانی و جالل 
الدیـن خوارزمشـاهی و شـاه منصـور مظفـری و سـید احمد 
صفـوی و لطفعلـی خـان زنـد- که همـه آخرین شـاهزادگان 
درمانـده بـوده انـد هم گشـوده و آخرین عبارت بهتـر، دولت 
هـای بـزرگ ایرانـی، صبـح صادقشـان در آفـاق دیگـر تافته 
اسـت و کرمـان بینـوا همیشـه ناچـار بـوده در »آفتـاب لـب 

بـام« حکومـت ها تـن خـود را گـرم کند.«
امـا اسـتاد باسـتانی پاریـزی در جایـی دیگـر از خجالـت 
کرمانـی هـا درآمـده بـرای یـک بـار هـم کـه شـده همیـن 
منطقـه را »نقطـه شـروع« یک حکومت قـوی و تأثیرگذار در 

ایران دانسـته اسـت. 
وی در ادامـه مطلـب مربـوز بـه کرمـان آورده اسـت:»بر 
خـالف آن کـه، کرمـان، همـه جـا لحظـات احتضار سلسـله 
هـای ایرانـی را شـمرده، یـک جـا هـم توانسـته کـه »نقطـه 
شـروع« باشـد، و از آن جمله سـلجوقیان، بعد از نابود کردن 
دیلمـان و غزنویـان، قریـب صـد و پنجـاه سـال در کرمـان 
حکومـت مسـتقل داشـتند و باالخـره بعـد از هجـوم غزها و 
سـپس مغـوالن، از کرمـان پراکنـده شـدند )و اکثریتـی نیـز 
بـه قتـل رسـیدند(. امـا از جملـه فراریـان معـروف کرمانـی 
بقایـان همـان غزهـای خراسـان  از  بنـده  بـه عقیـده  کـه 
بـوده اسـت. یکـی هـم بزرگتریـن پایه گـذار سـه امپراتوری 
و  بغـداد  امپراتـوری  و  آفریقـا،  شـمال  اسـالمی)امپراتوری 

امپراتـوری آسـیای صغیـر( را نـام بـرد.
بهتـر اسـت از زبـان یکـی از صوفیـه جهانگـرد کـه خـود 
سـال ها در آسـیای صغیر به سیاحت مشـغول بوده بشنویم. 
حاجـی زیـن العابدیـن شـیروانی- مسـتعلی شـاه- در ریاض 
السـیاحه مـی گوید:»... عثمـان بیک بن طغـرل: تولد عثمان 
بیـگ در قریـه ماهـان کرمـان روی نمـود، و به سـبب هجوم 
سـپاه چنگیـز خـان، پـدر عثمـان بیـگ، بـا قبایـل خـود، از 
آن مـکان بـه دیـار آذربایجان عزیمـت فرمود، و چون لشـکر 
مغـول بـه آذربایجـان رسـید- از آنجـا نیـز عطـف عنـان بـه 
طـرف ارمـن بگردانیـد، و در آنجـا قبایل و طوایف ایشـان دو 
فرقـه شـدند. گروهـی در همان دیار سـکونت کردنـد، و فرقه 
ای کـه قریـب هفتصـد خانـه بودنـد- بـا پـدر عثمـان بیگ، 

روی توجـه بـه صـوب روم آوردند. 
در آن زمـان، سـلطان آن مـرز و بـوم، عالء الدیـن کیقباد 
سـلجوقی بـود و بـا فرقه باغیـه محاربه می نمـود، که عثمان 
بیـگ و پـدرش بـه خدمـت سـلطان رسـید، و کمـر همـت 
بسـته و جنگهـای مردانـه کرده، و شکسـت بـه جانب خصم 

سـلطان افتـاد... او را در »کوتاهیـه« سـکونت دادند....«
بایـد توضیـح دهـم کـه آن طغـرل پـدر عثمان بیـک، در 
تاریـخ، بـه نـام »ارطغـرل« معـروف اسـت و پسـرش عثمان 
بیـک کـه معـروف بـه عثمـان غـازی اسـت رسـماً حکومت 
سـلجوقیان روم را خاتمـه داد )یعنـی ریشـه درخت را، شـاخ 

درخـت، درآورد. زیـرا خـودش از خانـدان سـلجوق بـود.(
انجیـر معبـد- ایـن را هـم عـرض کنـم کـه سـلجوقیان، 
مثـل انجیـر معبـد بودنـد، هـر جـا شـاخه ای از آن هـا بـه 
زمیـن مـی رسـید، همان جا ریشـه مـی گذاشـت و خودش 
مسـتقل می شـد و دیگر احتیاجی به ریشـه اصلی نداشـت. 
این سیسـتم حکومتی قبیله ای موجب شـد که سـلجوقیان 
عراق، و سـلجوقیان کرمان و سـلجوقیان وان و اتابکان دسـت 
نشـانده آن هـا )مثـل اتابـکان آذربایجـان، اتابـکان فـارس، 
اتابـکان لرسـتان، اتابکان یـزد، اتابکان نیشـابور مؤیدیه( همه 
خـود  حـکام مسـتقل بالـرای بودنـد و به هر حـال، حکومت 
عثمـان  خـان نیـز خود شـاخه دیگری از سـلجوقیان اسـت 
کـه تـازه تشـکیل شـد، منتهی بـر پایـگاه سـلجوقیان قدیم. 
بـه عبـارت دیگـر، نوعـی حکومـت فـدار و فدراتیـو که پیش 
از اسـالم، پهنـه وسـیع ایـران را اداره مـی کـرد و خـوب هم 
اداره میکـرد در عصـر سـلجوقی، بـرای مدتی یعنـی تا حمله 
مغـول، تجدیـد حیـات یافـت نوعـی حکومـت کـه هرگز در 
تاریـخ ایـران بـه دقـت بازشناسـی نشـده و بـه اهمیـت آن 
توجـه نشـده اسـت. حکومتی که کـوروش پایه گـذار آن بود 
و هـر وقـت اصـول آن رعایـت می شـد یعنـی آزادی مذهب 
و اعتقـاد و سیسـتم مالیاتـی مطابـق هـر محـل تنظیـم می 
د مملکـت در رفـاه و آسـایش به سـر مـی برد.منتهـی، مثل 
بیمـاری کـه کورتون خورده باشـد- همیشـه از درون ضعیف 
مـی مانـد، و در برابـر حملـه خارجی- کـه ایران هرگـز از آن 
برکنـار و معـاف نبـوده- خیلـی زود قـدرت خود را از دسـت 
مـی داد- چـون، یـک لشـکر متمرکـز میلیونـی در اختیـار 

نداشت. 
نکتـه الزم بـه ذکر دیگر آنکـه، این عثمان خان، موسـس 
همـان امپراطـوری و خالفت بزرگ اسـالمی اسـت که قریب 
هفتصد سـال برسـه قاره آسـیا و اروپا و افریقا تسلط بی امان 
داشـت ومـن خـود آثار تسـلط آن را بر دیوارهـای کاخ »بی« 
هـای تونس- به صـورت نام هـای »چقماقچی«،»شیشـقو«، 
»قـره سـوخته«، »بلبـان«، »شـاهین« و »ابراهیـم پشـه« 
دیـدم و کتیبـه عربـی »نصـر مـن اهلل و فتـح قریـب« آنها را 
بـر دیـوار قلعه پرتقالیها )زمان سـلطان محمد اربـع( در بندر 
»طبرقه« به چشـم عبرت نگریسـتم، و شـعر فارسی »آبروی 

عسـکر نصـرت اثـر یعنی یوسـف طائی مـرد نامـور« را هم بر 
کتیبـه فارسـی سـقاخانه یکـی از شـهرهای تونس مـورخ به 
سـال 04۱ ه/۱63۱ م )زمـان مـراد چهارم غـازی( خواندم، و 
کتیبـه حبیـب بورقیبـه را بـه زبان ترکی بر سـر در مسـجد  
قبـا )مدینـه( زیارت کـردم )و حبیب خود از یـک ده تونس- 
مناسـتیر- برخاسـته و روسـتازاده اسـت( و چه دلیلی از این 
باالتـر، کـه فرزنـد حبیب، نـام »ترکمـان بورقیبـه« دارد که 
صاحـب دههـا بانـک تونس و از سـرمایه داران معروف اسـت 

اینهـا همـه آثـار خالفـت عثمانی در سـه قاره عالما سـت.
نکتـه دیگـر آنکـه آن عـالء الدین کیقباد سـوم سـلجوقی 
اسـت که سـخت گرفتـار جنگهای داخلـی بود و چهـار بار از 

سـلطنت خلـع ودوباره ابقا شـد. 
آواره  آن  کـه  شـد  باعـث  او  زمـان  آشـفتگی  بنابرایـن، 
کرمانـی بتوانـد در والیـت روم، بنـای خالفتـی را بریـزد کـه 
کتیبـه هـای فارسـی و عربـی و ترکی آن در اقصـای مراکش 
و تونـس و مصـر و مکـه و بغـداد و ارمنسـتان و رومانـی و 
بلغارسـتان و یونـان و آلبانی و هرزه گوین و بوسـنی و بلگراد 
بـر در و دیوارهـا نقـش بنـدد، و رجـال بزرگـی مثـل بایزیـد 
و مـراد و سـلطان محمـد فاتـح قسـطنطنیه را در صفحـات 

بنشـاند.  تاریخ 
امـا سـالهائی کـه »ارطغـرل« ناچار شـده اسـت از کرمان 
مهاجـرت کنـد، اگـر حوالـی سـی چهـل سـالی قبـل از بـه 
حکومـت رسـیدن و طغیـان عثمـان حـدس زده شـود، باید 
مقـارن باشـد بـا شـروع اقتـدار حکومـت قراختائیـان کرمان 
کـه خصوصـاً از جانـب یـورت مغـول تائیـد مـی شـدند و 
بیشـتر احتمـاالً مربوط می شـود بـه ایـام مقتدرترین حاکم 
قراختائـی، یعنی عصمـه الدین قتلغ ترکان خاتـون به تناوب 
بـا قدرت تمـام حکومت داشـته و احتمـاالً باعـث پراکندگی 

باقیمانـدگان تـرکان سـلجوقی و غـزه ها شـده اسـت. همان 
روزگاری کـه ابوحامـد اوحدالدیـن کرمانـی، از شـاهزادگان 
سـلجوقی کرمـان نیـز ناچـار  بـه مهاجـرت شـد و در بغـداد  

سـاخت. خانقاه 
خاتـون کرمانـی- امـا اینکه بعضی اوقات نسـب سـالطین 
عثمانـی را بـه طوایـف غـز )اوغـوز( مـی رسـانند، نیز شـاید 
ازیـن جهت باشـد که وقتی ملـک دینار غز بـه کرمان حمله 
کـرد و محمـد شـاه سـلجوقی فراری شـد و حکومـت آنان از 
هـم پاشـید، ملـک دینار، بـرای تثبیت وضع خـود و دلجوئی 
از بقایای سـلجوقیان که البد بیشـتر سـالح داران و لشکریان 
بودنـد با این خانواده پیوند  سـاخت  بسـتر خـود را گرم کرد 
و »... خاتـون کرمانـی را- صبیـه ملـک طغـرل- عمه محمد 
شـاه )سـلجوقی( را خطبه فرمود، و او را  در حکم خود  آورد، 
چـه، دختـر ملک موید را کـه در حباله او بود- از خراسـان با 

خـود نیاورده بود و در نیشـابور گذاشـته...«
بنابرایـن مـی تـوان حـد س زد کـه: اگر عمه محمد شـاه 
چنـدان پیـر نبوده باشـد و اگر ملـک دینار- بر قـرار معهود- 
از  مویـدی  اگـر خاتـون  و  باشـد  داده  مجالـش  گرفتاریهـا 
نیشـابور زود نرسـیده باشـد، در این صورت فرزنـدی از ملک 
دنیـار بـه جهـان آمده اسـت که نژاد از دو سـوی داشـته، غز 
و ترکمـان، و اوالد او همانهـا باشـند کـه »ارطغرل« در نسـل 

بعـد یکـی از آن جمله محسـوب شـود.
حـاال، جناب اسـتاد پروفسـور عدنـان ارزی، مرد سیاسـت 
وتاریـخ و فرهنـگ ترکیـه، بـاز بـه مخلـص ایـراد بگیرند که 
باسـتانی پاریـزی همـه چیز و همه جـا را از دیـد کرمان می 
نگـرد، و حتـی خالفـت عثمانـی را هم که یکی از پنج شـش 
امپراتـوری دنیاسـت و بیـش از نیـم هـزاره در آبادترین نقاط 

دنیـا یعنـی اطـر اف مدیترانه ادامه و تسـلط داشـته اسـت.

کرمان؛ نقطه شروع سلجوقیان

کرمون و کرمونی ها، را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی فعال در زمینه های مختلف را به ما معرفی کنند.

@sistaninejad تلگرام       y.sistani@gmail.com         18 شامره تلفن: 32436035 از ساعت 11 تا
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زندگی

نکته

طالق سرطانی
بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم، طـالق در بهترین 
حالتـش یکـی از انـدوه بارتریـن رویـداد هـای زندگـی 
اسـت امـا ایـن انـدوه تـا کجـا مـی توانـد ادامـه پیـدا 
کنـد؟ ممکـن اسـت یـک سـال، دو سـال وشـاید هـم 
تـا آخـر عمـر ادامـه یابـد. مـی پرسـید چگونـه؟ کافی 
اسـت سـرطانی بشـود آن وقت خواهید دید که چطور 
طوالنـی وبـال گردنتـان می مانـد. اما چه می شـود که 
یک طالق، سـرطانی می شـود؟ فرض کنید خدانکرده 

امـروز روز طالق شماسـت.
 روایـت اول: بـا احسـاس ناکامی از محضـر بیرون 
مـی آییـد. شـاید چنـد روزی مرخصی گرفته باشـید و 
بخواهیـد مدتـی در خانـه تنهـا بمانیـد. شـاید هم یک 
راسـت بـه سـر کارتـان بروید. درهـر دو حالـت تا مدت 
هـا کیفتان کوک نیسـت. خیلی وقت ها به یاد همسـر 
سـابقتان مـی افتید وچنان عصبانی می شـوید که فکر 
تالفـی کـردن میکنید البتـه این در حد یـک فکر باقی 
مـی ماند. چنـد وقتی با ایـن حالتان می سـازید تا این 

کـه کـم کم دوبـاره به زندگـی بر مـی گردید.
روایـت دوم: بـا احسـاس ناکامـی از محضـر بیرون 
مـی آییـد. شـاید چنـد روزی مرخصی گرفته باشـید و 
بخواهیـد مدتـی در خانـه تنهـا بمانیـد. شـاید هم یک 
راسـت بـه سـر کارتان برویـد. درهـر دو حالـت تا مدت 
هـا کیفتـان کوک نیسـت. خیلی وقت ها به یاد همسـر 
سـابقتان می افتید، عصبانی می شـوید. باالخره تصمیم 
مـی گیرید بـه هرقیمتی شـده انتقامتـان را ازاو بگیرید 
و بـا اراده ای خسـتگی ناپذیـر دسـت به کار می شـوید.

تفـاوت طـالق معمولـی با طـالق سـرطانی، تفاوت 
بیـن ایـن دو روایـت اسـت. همـان طـور کـه متوجـه 
شـدید تا نیمه های هر دو روایت مسـیر تقریبا یکسـان 
بود. در هر دو شـما ناراحت بودید، رنج می کشـیدید و 
عصبانی بودید. مسـیر طالق سـالم )یعنـی روایت اول( 
از جایـی ازمسـیر طـالق سـرطانی )یعنی روایـت دوم( 
جدا شـد کـه به طور ناخـودآگاه به حـس انتقام جویی 
تـان اجـازه دادید مهار زندگی شـما را به دسـت بگیرد.
آیـا ایـن طـالق درمـان دارد؟واقعیـت این اسـت که 
وقتـی خشـم و انتقـام جویـی غالـب مـی شـود، دیگر 
چشـم و گـوش آدم درسـت کار نمـی کننـد؛ یعنـی 
فـردی که طالقش سـرطانی شـده سـخت درمـان می 
شـود، شـایدهم اصال نشـود برایش کاری کرد چون در 
شـرایطی نیسـت کـه بیمارگونه بـودن رفتـار هایش را 
بپذیرد چه برسـد بـه این که بخواهد درمـان را بپذیرد؛ 
بنابرایـن بهتریـن راه ایـن اسـت کـه بامقابلـه بـا حس 
انتقـام جویـی در ایـن دوران، از سـرطانی شـدن طالق 
پیشـگیری کنیـم. بـا مقابلـه با حـس انتقـام جویی در 
دوران طـالق، از سـرطانی شـدن آن پیشـگیری کنیم.

 شیوه های مقابله با حس انتقام جویی
رنـج را بپذیریـد: ایـن کـه بـه چـه دلیلـی طـالق 
گرفتیـد یـا چقـدر راضـی بـه ایـن کار بودیـد، ممکـن 
اسـت میـزان رنـج شـما را تحـت تاثیر قـرار بدهـد اما 
اصـل آن را نـه. رنـج کشـیدن سـخت اسـت اما نشـانه 
بدبختی نیسـت! اتفاقا برعکس، رنج نشـانه ای اسـت از 
این که آسـیبی به شـما وارد شـده اسـت و روان شـما 
بـه خاطـر قدرتـی کـه دارد، مشـغول تیمار کـردن آن 
اسـت. حـس انتقـام جویی هم مثـل خشـم، تنهایی و 
افسـردگی بخشـی از فرآینـد رنـج پس ازطالق اسـت. 
پـس رنجتـان را با تمـام مخلفاتش بپذیرید و بـه روزنه 

هـای امیـدی کـه نشـانتان می دهـد توجـه کنید.
بـا همسـر سـابقتان قطـع رابطـه کنیـد، تعجـب 
نکنیـد، مـی دانـم احتمـاال از وقتی که طـالق  گرفته 
ایـد نه همسـر سـابقتان را دیـده اید و نه بـا او تلفنی 
حـرف زده اید، شـاید هـم به خاطربچه هـا چند باری 
مجبـور بـه ایـن کار شـده ایـد امـا طـوری نبـوده که 
بشـود اسـمش را رابطـه گذاشـت. امـا واقعیـت ایـن 
اسـت که تا وقتی از دسـت او عصبانی هسـتید و فکر 
انتقـام درسـرتان دور مـی زند، ذهن و قلب شـما با او 
رابطـه دارد. بـرای این کـه این رابطـه هیجانی راقطع 
کنیـد چنـد کار باید بکنید.اول این که ریشـه خشـم، 
ترس اسـت پس برای قطع رابطه با همسـر سـابقتان 
قبل از هر کاری باید ترس هایتان را شناسـایی و رفع 
کنیـد. ایـن تـرس هـا ناخـودآگاه هسـتند و وقتی به 
سـطح خودآگاهی می رسـند تا حد زیادی قدرتشـان 
راازدسـت مـی دهنـد. ببینید چـه چیزطالق، شـما را 
بیشـتر ترسـانده اسـت؟ تنهایی؟ حس بازنـده بودن؟ 

بـی پولی؟ آینـده مبهم؟
فهرسـتی از ایـن تـرس هـا تهیـه کنیـد. راه هـای 
مختلفـی را کـه بـرای رفـع آن هـا سـراغ داریـد هـم 
بنویسـید. حـاال وقـت سـبک سـنگین کـردن اسـت. 
بهتریـن راه هـا را انتخـاب و طی یک برنامـه منظم آن 

هـا را عملـی کنید.
حـاال نوبـت خشـم اسـت. بـرای کنـار آمـدن بـا 
خشـمتان هـم انجـام ایـن کار هـا مفیـد اسـت.از چیز 
هایـی کـه هنوز شـما را عصبانـی می کنند، فهرسـتی 
تهیـه کنیـد. سـپس دربـاره هـر کـدام از آن ها مفصل 
بنویسـید. بعـد از نوشـتن یک بار بـا صدای بلنـد آن را 
بـرای خودتـان بخوانید تا هم آگاهی بیشـتری نسـبت 
بـه احساسـاتتان پیـدا کنیـد وهـم ازبارعاطفـی آن ها 

شود. کاسـته 
در مرحلـه سـوم بایـد فکـری هـم بـرای راه هـای 
مدیریت خشـم تـان بکنیـد. از وقتی که طـالق گرفته 
ایـد چنـد بار بـه خودتان گفته اید که »همسـر سـابقم 
زندگـی مـن رو نابـود کـرد، حق مـن این زندگـی نبود 
و... ؟«  بـه جـای بـازی کـردن نقش قربانی مسـئولیت 
ازدواج قبلی تان را بپذیرید، این را که همسـر سـابقتان 
و دنیـا چگونـه »بایـد« بـا شـما رفتـار مـی کردنـد بـه 
چالـش بکشـید و بـا توجـه بـه ایـن نکتـه مهـم کـه 
قربانـی فـردی اسـت که خـودش اجـازه آزار و آسـیب 
رابـه دیگـری مـی دهد صدای منتقـد درونی تـان را به 

تلـه بیندازید.
بعـد از انتقـام چی؟فـرض کنید انتقام هـم گرفتید، 
آیـا مطمئنیـد کـه او دسـتش خواهد آمد که شـما چه 
رنجـی کشـیده ایـد؟ آیـا حـال شـما را می فهمـد؟ آیا 
عذرخواهـی مـی کند؟ مطمئن باشـید که هیـچ یک از 
ایـن اتفـاق ها نخواهـد افتاد. نگاه او به دنیا با شـما فرق 
دارد و اگـر رنج شـما بـرای او معناای داشـت که کارتان 

بـه طالق نمی کشـید.

از سـالن دادگاه کـه بیـرون آمد،تـازه 
یـادش آمد که سـهیل دو سـاعت داخل 
اتومبیـل منتظـر اسـت.به اتومبیـل کـه 
رسـید متوجه شـد کـه او در حـال گریه 
کردن اسـت.  گفت: »معـذرت میخواهم 
خیلـی طول کشـید؛ امـا دیگراینجا نمی 
آییم.«پسـرک همچنـان گریـه می کرد، 
انـگار می دانسـت کـه این خبر خوشـحال کننـده ای برای او 
نیسـت. دو سـه دفعه سـرش را بلند کـرد که از مادر بپرسـد؛ 
امـا خـودش جـواب را مـی دانسـت و سـاکت مانـد. از حـاال 
دلـش تنگ شـده بود. طـالق واقعیت تلخی اسـت که درهمه 
ی جوامـع وجـود داشـته و دارد. وقتی که یـک  زندگی از هم 
گسـیخته مـی شـود و زن و مـرد هـر کـدام مسـیر جداگانـه 
ای  را بـرای ادامـه ی زندگـی دنبـال می کنند. و ایـن نابودی 
خانـواده با هیچ دیدگاهی خوشـایند نیسـت، امـا گاهی اوقات 
بهترین انتخاب اسـت. متاسـفانه آمار طالق در ایـران افزایش 
زیـادی پیـدا کرده اسـت. نابـودی کانون خانواده آسـیب های 
جـدی اجتماعـی و روانـی را بـرای اعضـا بـه بـار مـی آورد و 

توجـه هـا را به خـود جلب مـی کند.
به ازای هر 1۰۰ ازدواج

 بیش از 6۰ طالق ثبت می شود 
مرتضـی میـر باقـری قائم مقـام وزیر کشـور در مـورد آمار 
طـالق در ایـران بـه ایرنا گفت:» رشـد طـالق در ایـران رو به 
افزایـش اسـت ،بـه طـوری کـه ما اسـتان هایـی داریـم که از 
هـر صـد ازدواج 37 طـالق صـورت مـی گیـرد و یا متاسـفانه  
شهرسـتان هایـی داریـم کـه در هـر ۱00 ازدواج 50 تـا بـه  
طـالق ختـم می شـود؛ حتـی شـهرهایی داریـم که بـه ازای 
هـر ۱00 ازدواج بیـش از 60 طـالق ثبـت مـی شـود.« قایـم 
مقـام وزیر کشـور در ارتباط با جلوگیـری از طالق گفت:»باید 

مشـاوره های الزم پیش از طالق به افراد داده شـود. مشـورت 
هایـی که سـازمان بهزیسـتی، قـوه قضاییه و وزارت بهداشـت 
ارایـه مـی دهنـد و همچنین اقدامـات تبلیغاتی  رسـانه ملی، 

در ایـن زمینه بسـیار موثر هسـتند.«
آمار ازدواج های سفید نگران کننده است 

فرماندهـی  اجتماعـی  معـاون  پریـور  علیرضـا  سـرهنگ 
انتظامـی اسـتان کرمـان در مـورد آمـار طـالق در اسـتان  به 
ایسـنا گفت: »سـاالنه 8000 زوج در کرمـان از یکدیگر طالق 
مـی گیرنـد و متاسـفانه سـاالنه بـه صـورت تخمینـی 4000 
فرزنـد طـالق بـه آمـار اسـتان اضافـه مـی شـود، کـه تبعات 
اجتماعـی و روحـی فراوانی در پی خواهد داشـت.«وی تعامل 
پلیـس و آمـوزش و پرورش را راهگشـا دانسـت و اظهـار کرد: 
»اگـر تمـام نهادهـای اجتماعـی و فرهنگـی وظایـف خـود را 
انجـام دهند آسـیب هـای اجتماعی کاهش مـی یابد. چنانچه 
واقعیـات اجتماعـی را نپذیریـم راه حلـی نیز برای رفع شـدن 
آن هـا وجـود نخواهد آمـد.«وی اضافه کرد: »آمـار ازدواج های 
سـفید نگـران کننـده اسـت و امـروز بسـیاری از ناهنجاری ها 
بـرای قشـر وسـیعی از جامعـه عـادی شـده اسـت.« معـاون 
اجتماعـی فرماندهـی انتظامـی اسـتان، آموزش مهـارت های 
زندگـی بـه دانـش آمـوزان در مـدارس از سـوی پلیـس را 
اقدامـی مثبـت ارزیابی کرد و گفت: »با وجود تبلیغات رسـانه 
ای، برخـی از نهادهـای فرهنگـی و اجتماعـی هیـچ فعالیـت 
ملموسـی در کاهـش آسـیب هـای اجتماعـی انجـام نمـی 
دهنـد.« وی موضـوع اغلـب سـریال هـای ماهـواره را، خیانت 
ذکـر و بیـان کـرد: »برخـی از خانواده هـا فرزندان خـود را در 
چنیـن محیطـی تربیـت مـی کننـد و در ایـن شـرایط نبایـد 
توقعـی برای بهبود وضعیت فرهنگی جامعه داشـته باشـیم.« 

رشد منفی ازدواج در کشور 
محمد اسـحاقی  معـاون برنامه ریزی و هماهنگی شـورای 

عالـی انقـالب فرهنگـی بـا اشـاره بـه رشـد منفـی ازدواج در 
کشـور و بیـان ایـن کـه میانگین طالق در کشـور رونـد رو به 
رشـدی داشـته اسـت ، رشـد طالق بیـن زوج هـای تحصیل 
کـرده را یـادآور شـد و بـه ایسـنا گفـت:» ۱3 تـا ۱4 درصـد 
ازطـالق هـا در سـال اول ازدواج حـادث مـی شـود کـه دلیل 
بخـش عمـده ای از آن هـا اعتیاد اسـت.«وی مهمترین عامل 
موثـر در طـالق را دخالت خانواده ها و محقق نشـدن شـروط 
ضمـن عقـد عنـوان کـرد. وی در ادامـه افـزود : »اگـر برنامـه 
هـای مداخلـه ای بـرای کنتـرل و کاهـش طالق اجرا نشـود، 
در افـق ۱404 بـه ازای هـر یـک ازدواج، دو طالق  در کشـور 
شـاهد خواهیم بود. به دنبال آن هسـتیم که در دو سـال اول، 
افزایـش رونـد رشـد طالق را کنتـرل کنیم و نرخ طـالق را به  

تـک رقمـی کنیم.«
شوهرم اعتیاد شدیدی داشت 

شـهال زنی 40 سـاله اسـت که یـک فرزند دارد و 8 سـال 
پیـش از همسـرش جـدا شـده اسـت . او به »پیام مـا «گفت 
:»شـوهر مـن اعتیـاد شـدیدی داشـت و وقتـی که بـه اندازه 
کافـی مـواد مخـدر نداشـت، خیلـی عصبانـی مـی شـد و به 
جـان مـن مـی افتـاد. بعضـی وقـت هـا حتـی بچـه ام را هم 
کتـک مـی زد، یـک بـار آن قـدر محکـم پسـرم را بـه زمین 
کوبیـد کـه سـرش شکسـت .خیلـی طـول کشـید تـا از او 
جـدا شـوم. حـدود یـک سـال دایـم در مسـیر دادگاه بـودم، 
تـا باالخـره توانسـتم طـالق بگیـرم. زندگـی برایـم بـا او غیر 

بـود.« ممکن 
زمانی که طالق گزینه ی خوبی است

روانشـناس در مصاحبـه ی  و  پـور سـعید مشـاور  رضـا 
اختصاصـی بـا »پیـام مـا «گفـت : »معمـوال و در اکثـر موارد 
طـالق گزینـه ی خوبـی نیسـت ،امـا گاهی افـراد مجبـور به 
انجـام آن مـی شـوند. قانـون بـرای زن و مرد مـواردی را بیان 
کـرده اسـت که مـی توانند طبق آن جدا شـوند. روانشناسـی 
خانـواده نیـز تقریبـا بـر بیشـتر ایـن مـوارد کـه قانـون پیش 

بینـی کـرده صحـه می گـذارد:
۱-  در شـرایطی کـه فـردی دچار جنون یا بیمـاری روانی 
حـاد شـده اسـت و با توجه به سـخت درمـان بـودن، تاثیرات 
مخـرب بـر روان سـایر افـراد، طوالنـی بـودن درمـان و تاثیـر 
پذیـری کـودکان از حضـور ایـن بیمـاران درمحیـط زندگی و 

بسـیاری علـل دیگـر بهتر اسـت جدا شـوند.
۲- بیمـاری هـای خطرنـاک و غیـر قابـل درمـان یکـی از 
مـالک های جدایی اسـت. از نظر روانشناسـی نیز اگـر زوج یا 
زوجـه ای بـه بیماری خطرنـاک غیر قابل درمانی مبتال شـد، 
نمـی تـوان تاثیـرات روانـی ایـن حادثه را بـر سـایرین نادیده 
گرفـت. حتـی اگر بیمـاری واگیر دار هم نباشـد، اما بـاز افراد 
در فضایـی از تـرس، دلشـوره و نگرانی زندگـی خواهند کرد و 
انتظـار روزانـه بـرای پایـان زندگی بـرای خود فـرد و کودکان 
حاضـر در آن محیـط بسـیار آسـیب زا اسـت. در ایـن حالـت 

جدایـی توصیه شـده اسـت، حتـی اگر بـا عواطف مـا ایرانیان 
هـم در تضـاد باشـد، تاثیـرات مخـرب بـر دیگـران بـه ویـژه 

کـودکان را کاهـش مـی دهد. 
3-اگـر فـرد معتاد باشـد، به شـکلی که سـالمت جسـم و 
روان وی  دسـتخوش تغییـر شـود و توان کنترل رفتار ناشـی 
از عـوارض مصـرف و  انجـام درسـت نقـش اجتماعـی اش را 
بـه عنـوان یـک والـد نداشـته باشـد، جدایـی بهتر اسـت ؛اما 
فرصـت بـرای تغییـر و بهبـودی بایـد همیشـه به ایـن بیمار 

داده شـود. 
4- اگـر فـرد محیـط زندگـی را بـدون دلیـل یـا بـا دلیـل 
تـرک  و همسـر و کـودکان را از حضـور خـودش در محیـط 
زندگـی محروم کند و از ایفای نقش والدینی و همسـری سـر 
بـاز زنـد، یا بـه هـر دلیلـی مراجعه بـه محیط منزل نداشـت 
معمـوال قانونگـذار مهلـت 6 مـاه تعییـن مـی کند. ولـی عدم 
حضـور در محیـط زندگی ازجانـب هر کدام از والدین بیشـتر 

از یـک مـاه تاثیـرات روانـی زیان بـار بر کـودکان دارد. 
5-  افـرادی کـه بـه هر دلیلـی در محیط زندگی با همسـر 
یا فرزندان خود پرخاشـگری می کنند،این پرخاشـگری حتی 
اگـر بـدون درگیـری فیزیکـی و کتـک وکاری باشـد پذیرفته 
نیسـت. اگـر صرفا شکسـتن اشـیا باشـد بـاز هم اثری بسـیار 
آسـیب زا به سـالمت روانـی افراد و به خصوص کـودکان دارد 
و در صـورت عـدم درمـان یا کنترل رفتار، جدایی بهتر اسـت.

 6-مـواردی کـه فرد نسـبت به رفـاه خانـواده کوتاهی کند 
و خانـواده را از حداقـل امکانـات تغذیـه ای، رفاهی ،آموزشـی 
و... محـروم کنـد، بـه شـکلی کـه ادامـه دادن در این شـرایط 
سـالمت روانـی و عاطفـی کـودکان و سـایرین را بـه خطـر 

بیندازد. 
7- اگـر فـردی جرمـی مرتکـب شـد کـه قانـون بـرای او 
مجـازات زنـدان تعییـن کـرد و مـدت دوری بـاالی 6 مـاه او 
قطعـی بود قانونگذار برای زوج حق طالق گذاشـته اسـت؛ اما 
اگـر فرزنـدی وجـود دارد بهتر اسـت کمـی زمـان طوالنی تر 
باشـد .معموال اگر یکی از والدین باالی یک سـال زندانی شـد 
بـه دلیـل محـروم ماندن کودک از شـرایط عاطفی  بـه هر دو 
والـد، در سـن پاییـن بهتر اسـت جدایـی اتفاق بیفتـد، اما در 
مـورد کـودکان بالـغ معموال آسـیب کمتراسـت. بایـد به این 
نکتـه توجـه داشـت کـه در همه مـوارد گفتـه شـده، جدایی 
زمانـی مناسـب اسـت که حتمـا و حتما مشـاورین طـالق، با 
بررسـی شـرایط افراد چنین توصیـه ای کنند. در بسـیاری از 
مـوارد حتـی بـا وجود همه ی شـرایطی که گفته شـد، طالق 

بـه صالح نیسـت.« 
طـالق و جدایی بـر همه ی اعضای خانـواده و جامعه تاثیر 
خواهـد گذاشـت و این تاثیر هـم زندگی فعلـی و هم آینده ی 
آن هـا را تحـت شـعاع  قـرار مـی دهد.زندگـی همیشـه  بـه 
انسـان فرصتی برای بازگشـت و جبران می دهد. بازگشـت و 

سـاختن آشـیانه ای پر از مهر برای شـاد زیسـتن. 

»پیام ما« طالق را بررسی می کند

حالِل نامبارک

در جدیـد تریـن اقـدام، سـازمان بهزیسـتی کل کشـور از 
افـزودن برنامـه مقابله بامفاسـد اخالقی خبر داد. انوشـیروان 
محسـنی بندپـی، رئیـس سـازمان بهزیسـتی بـه ایرناگفـت: 
»پنج آسـیب شـامل طـالق، اعتیاد،مفاسـد اخالقی، حاشـیه 
نشـینی و نقـاط بحرانـی را بـه عنـوان اولویـت آسـیب هـای 

اجتماعـی در نظـر گرفتـه ایم.«
بـه گفتـه او، »مقابله با مفاسـد اخالقـی و اجتماعی مانند 
روابط نامشـروع از دیگر برنامه های اصلی بهزیسـتی اسـت.« 
محسـنی بندپـی در ادامـه گفت: »یکی از دلیل های مفاسـد 
اخالقـی و اجتماعی در جامعه اعتیاد اسـت.«وی خاطرنشـان 
کـرد: »بیـش از 40 درصد طالق ها و همچنیـن اغلب جرائم 
و خیانـت هـای زناشـویی نتیجه اعتیاد اسـت، بنابراین تالش 
مـی کنیم با ریشـه اصلـی این جرائم و مفاسـد یعنـی اعتیاد 

کنیم.« مقابله 
رئیس سـازمان بهزیسـتی تصریح کرد: »تـالش می کنیم 
همـه ابزارهـا، راه حـل هـا و اقدامـات را برای کنتـرل و مهار 
آسـیب هـای اجتماعی بـه کاربگیریم و برای مقابلـه با آنها از 
رویکردهـای علمـی و اجتماع محور اسـتفاده کنیـم.« رئیس 
سـازمان بهزیسـتی در رابطـه بـا مبـارزه با آسـیب اجتماعی 
طـالق گفـت: »بـرای کاهـش آمـار طـالق، افزایش مشـاوره 
هـای پیـش از ازدواج را در اولویـت قـرار داده ایـم تـا بتوانیم 

زوج هـای جـوان را از یک آموزش علمی و کارشناسـی خوب 
برخـوردار کنیـم و برای بررسـی و رصد عوامـل تأثیرگذار در 
طـالق، طرحـی را در برخی اسـتان هـا  که میـزان طالق در 
آنهـا باالتـر از دیگـر نقـاط کشـور بـوده ، در دسـتور کار قرار 
داده ایم، همچنین از دانشـگاه هـا و مراکز تحقیقاتی خانواده 
کمـک گرفتیـم تـا دلیـل طـالق را احصـا کنیـم و بتوانیم با 
شناسـایی ایـن آسـیب هـا و اقدامـات کارشناسـی، آسـیب 

طـالق را در جامعـه به حداقل برسـانیم.«
اظهارات رئیس سـازمان بهزیسـتی در شـرایطی اسـت که 
طـالق در ایـران بـه یکـی از بحرانـی تریـن مقاطع خـود در 
سـال هـای اخیـر رسـیده اسـت.و هـم اکنـون ایـران بـا نرخ 
خـام طـالق دو درصد یکی از باالتریـن آمارها درزمینه طالق 
را در کشـورهای منطقـه دارد و حـاال پـس از چالـش هـای 
رفتـاری، اخالقـی و اقتصـادی، چالـش هـای دیگـری ماننـد 
سـبک جدیـد زندگـی شـهری نیـز بـر ایـن رونـد افزایشـی 

تأثیـر گذار اسـت.
یکـی از چالـش هایـی کـه دراین زمینـه، کمتر به چشـم 
مـی آید، شـاخص دوام زندگی در طالق اسـت؛ این شـاخص 
در مسـائل جمعیت شـناختی واقعـه ازدواج و طالق بررسـی 
مـی شـود و ناظـر بر طول مـدت ازدواج تا وقوع طالق اسـت. 
براسـاس بررسـی ایـن شـاخص، حـدود ۱4 درصـد طالق ها 

درایـران، کمتـر از یـک سـال و ۱۱ درصـد آن پـس از یـک 
تـا دو سـال از زندگـی مشـترک رخ مـی دهـد. درمجمـوع 
بیـش از 50 درصـد طـالق هـا در ایـران در کمتـر از پنـج 
سـال از زندگـی مشـترک رخ مـی دهـد کـه ایـن اتفـاق در 
برخـی اسـتان هـای کشـور، بحرانی تـر اسـت.درحال حاضر 
میانگیـن کشـور طـول مـدت زندگـی مشـترک در طـالق 

های ثبت شـده در کل کشـور هشـت سـال اسـت. اما استان 
هـای ایالم،کردسـتان، خراسـان جنوبـی و اردبیـل میانگیـن 
زیـر هفـت سـال را تجربـه مـی کنند. ازسـوی دیگر، اسـتان 
هـای یـزد، سـمنان، اصفهـان، مازندران،تهران و البـرز دارای 
میانگیـن طـول مـدت زندگی مشـترک در طالق هـای ثبت 

شـده باالی هشـت سـال هسـتند.

نقطه ی بحرانی ای به نام طالق
گزارش

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

برابـر رای شـماره ۱394603۱90۱۲003797 هیـات دوم موضـوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای جواد 
پـور مختـار فرزنـد جعفـر بشـماره شناسـنامه ۱35 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ 
یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت 3437۲ مترمربـع پـالک ۲04 فرعـی از 47۱۱ اصلـی 
واقـع در بخـش 36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان کهن شـهر موتور قدیمی خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای سـهراب ناوکی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله۱5روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدورسـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خودرابـه این اداره تسـلیم وپـس از اخذرسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه ازتاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق 

مقـررات سـند مالکیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:95/0۲/06
تاریخ انتشار نوبت دوم:95/0۲/۲۱

رئیس ثبت اسناد و امالک- عباس ملکی  
م الف ۱0۱00                  

متن آگهی 
خواهـان فاطمـه شـه بخـش دادخواسـتی بـه طرفیـت خوانـده خیـر محمـد 
شـه بخـش بـه خواسـته اذن در ازدواج تقدیـم دادگاه هـای عمومـی شهرسـتان 
کرمـان نمـوده کـه جهـت رسـیدگی بـه شـعبه ۱5 دادگاه خانـواده شهرسـتان کرمان 
واقـع در اسـتان کرمـان- شهرسـتان کرمـان- چهـار راه عدالـت- دادگسـتری اسـتان 
کرمـان- کدپسـتی: 76۱3839۱88 تلفـن: 4-0343۱۲۲6۲0۱ ارجـاع و بـه کالسـه 

95099834۱۱50003۱ ثبت گردیده که وقت رسـیدگی آن ۱395/03/۱3 و سـاعت 
۱0:30 تعییـن شـده اسـت. بـه علـت مجهـول المـکان بـودن خوانـده و درخواسـت 
خواهـان و بـه تجویـز مـاده 73 قانون آییـن دادرسـی دادگاه های عمومـی و انقالب در 
امـور مدنـی و دسـتور دادگاه مراتـب یک نوبـت در یکـی از جراید کثیراالنتشـار آگهی 
مـی شـود تـا خوانده پس از نشـر آگهی و اطالع از مفـاد آن بـه دادگاه مراجعه و ضمن 
اعـالم نشـانی کامل خود نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائـم را دریافـت و در وقت مقرر 

فـوق جهـت رسـیدگی حاضـر گردد. 
منشی شعبه ۱5 دادگاه خانواده شهرستان کرمان- کرباسی 
م الف ۲۱6 

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

 برابـر رای  شـماره ۱394603۱90۱۲0063۲۲ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمدعلی 
نـادری نسـب فرزنـد غالمحسـین بـه شـماره شناسـنامه ۱ صـادره از بردسـیر در یـک 
قطعـه باغ مشـتمل بر سـاختمان بـه مسـاحت ۱3789/64 مترمربع پـالک 4 فرعی از 
۱6۲۱ اصلـی واقـع در بخـش 38 کرمان به آدرس سـیرجان روسـتای بیدسـتان چهار 
گنبـد خریـداری از مالـک رسـمی آقای عوض جهانشـاهی محـرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه۱5روز آگهی می شـود درصورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد ازتاریـخ انتشـار اولین آگهی به مدت دومـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم 
وپـس از اخذرسـید، ظـرف مدت یک مـاه ازتاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خودرا 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور وعدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـندمالکیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشارنوبت اول:۱395/0۱/۲۲ 

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱395/0۲/06
توضیحـات: برابـر گزارش اصالحی کارشناسـان منتخب و نامه منابع طبیعی به شـماره 
هـای 94/۲7۲80 مـورخ 94/8/۱۱ و 94/۲۱/96/ص مورخ حدود اربعه و مسـاحت مورد 

تقاضا اصـالح گردید. 94/8/7
رئیس ثبت اسناد و امالک- عباس ملکی  
م الف 956     

آگهی مزایده اموال منقول- نوبت اول 
در خصـوص کالسـه پرونـده اجرایـی 3/940308 بـه طرفیـت محکـوم لـه لیلـی 
محمـدی و محکـوم علیـه شـرکت فـاران مشـرق زمیـن اجـرای احـکام حقوقـی 
دادگسـتری کرمان در نظر دارد یک دسـتگاه کامیونت ون )نیسـان( به شـماره انتظامی 
3۲4 ج 4۱ ایـران 45 بـا شـماره شاسـی 0300۲35 مدل ۱390 به رنگ آبی که توسـط 
کارشـناس رسـمی دادگسـتری به مبلـغ ۱35/000/000 ریـال ارزیابی گردیـده از اموال 
محکـوم علیـه شـرکت فاران مشـرق زمیـن را از طر یق مزایده به فروش برسـاند جلسـه 
مزایـده در مـورخ چهارشـنبه ۱395/0۲/۲۲ راس سـاعت 9 صبح در محـل اجرای احکام 
حقوقـی دادگسـتری کرمـان و با حضـور نماینده دادسـتان برگزار می گـردد عالقمندان 
بـه خریـد مـی تواننـد تـا 5 روز قبل از جلسـه مزایـده از خودرو فـوق الذکـر در کرمان- 
جـاده شـرف آبـاد- پارکینگ نـادر بازدیـد و ۱0 درصد  قیمـت مورد نظر خـود را تا قبل 
از برگـزاری مزایـده بـه شـماره حسـاب ۲۱7۱۲9395۱000 به نام سـپرده دادگسـتری 
کرمـان نـزد بانـک ملـی واریـز و فیـش آن را بـه همراه پیشـنهاد کتبـی خـود در داخل 
پاکت درب بسـته تحویل این اجرا نمایند بدیهی اسـت کسـی برنده مزایده شـناخته می 
شـود کـه باالترین قیمت را پیشـنهاد نماید و برنده کسـی خواهد بود کـه قیمت باالتری 
پیشـنهاد داده باشـد و برنـده بایـد مابقـی وجـه را حداکثـر تـا یک مـاه پـس از برگزاری 
مزایـده پرداخـت نمایـد در صـورت انصراف برنده مزایـده ۱0درصد  مبلـغ واریزی به نفع 

دولـت ضبط خواهد شـد.
اجرای احکام شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان کرمان م الف ۲۱7        

نجمه سعیدی
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خبر

دستگیری زشت  ترین مجرم دنیا 

نیروهـای پلیـس کویـن گیبسـون نصفـه ریـش 
را بـه جـرم فـروش مـاری جوآنـا بـه ایسـتگاه پلیس 

دادند.  انتقـال 
بـه گـزارش 9صبـح بـه نقـل از نیروهـای پلیـس 
فروشـنده  یـک  از  عجیـب  عکس هایـی  فلوریـدا 
مـاری جوآنـا منتشـر کردنـد. کویـن گیبسـون 58 
سـاله صاحـب ایـن عکس هـای عجیـب در ایسـتگاه 
پلیـس اسـت کـه رییـش خـود را بـه صـورت نصفه 
از سـمت چـپ و ژولیـده بلنـد کـرده و موهـای خود 
را رنـگ تیـره گذاشـته اسـت تـا بـا ریش هایـش در 
تضاد باشـند و لقب زشـت ترین مجرم دنیا را کسـب 
کنـد. گیبسـون فلوریدایـی در میامی به جـرم همراه 

داشـتن مـاری جوآنا دسـتگیر شـد.

شرور فراری در جیرفت
 به زانو در آمد 

شـرور مسـلح و فراری  با کوله بار ی از جرایم  در 
برابـر اقتدار پلیس بـه زانو در آمد.  

شـرور  ایـن  گفـت:  جیرفـت  انتظامـی  فرمانـده 
مسـلح کـه پیـش از ایـن7 فقـره ضـرب و جـرح بـا 
چاقـو، ۲ فقـره تیرانـدازی منجر به جرح شـهروندان، 
سـرقت بـه عنـف، حمـل و نگهـداری اسـلحه غیـر 
مجـاز و ایجـاد رعـب و وحشـت با سـالح غیـر مجاز 
را در پرونـده خـود داشـت تحـت تعقیـب پلیـس و 
مقـام قضایـی بـود اما بـه دلیـل تغییـر متوالی محل 

اختفـای متهـم، تحقیقـات بی نتیجـه مانـده بـود.  
پلیـس  اقدامـات گسـترده  بـا  افـزود:  سـعیدی  
مخفیـگاه متهـم توسـط مامـوران در حاشـیه شـهر 
شناسـایی و بالفاصلـه گـروه هـای  عملیاتـی بـرای 
از  اعـزام شـدند و پـس  دسـتگیری وی بـه محـل 
کسـب اطمینـان از حضـور ایـن شـرور، مجـرم را در 
یـک عملیـات غافلگیرانـه در حالـی کـه یـک قبضه 
سـالح دسـت سـاز به همراه داشت دسـتگیر کردند.  

شکارچیان، خود در دام پلیس 
کرمان افتادند 

فرمانـده انتظامي شهرسـتان کرمان از دسـتگیري 
ارتفاعـات روسـتاي  سـه شـکارچي غیـر مجـاز در 
»کهنـوج مدیـم« شـهر کرمـان خبـر داد و گفـت: 
الشـه دو راس بـز کوهي از شـکارچیان کشـف شـد. 
سـرهنگ »عبدالعلـي روانبخـش« در گفـت و گو 
بـا پایـگاه خبـري پلیس اعالم داشـت :در پي کسـب 
خبـر مبنـي بر این که افـرادي در ارتفاعات روسـتاي 
»کهنوج مدیم« شـهر کرمان با سـالح گـرم مبادرت 
بـه شـکار غیرمجـاز مـي کننـد، مراتـب بـه صـورت 
ویـژه در دسـتور کار مامـوران کالنتـري 3۲ شـهر 

»زنگـي آبـاد« قـرار گرفت.
محـض  بـه  شـکارچیان  افـزود:  ادامـه  در  وي 
رویـت پلیـس اقـدام بـه فـرار کردنـد ولـي بـا تالش 
و عکـس العمـل بـه موقـع، مامـوران انتظامـي موفق 
به دسـتگیري سـه نفـر شـکارچي غیر مجاز شـدند. 
انتظامـي  مامـوران  افـزود:  روانبخـش«  »سـرهنگ 
در بازدیـد از خـودرو شـکارچیان یـک قبضـه سـالح 
شـکاري ، مقادیري فشـنگ غیرمجاز و تعداد دو راس 
بـز کوهـي تلـف شـده را کشـف کردنـد.  وي خاطـر 
نشـان کرد: متهمان دسـتگیري شـده پس از تشکیل 
پرونـده بـا تنظیم شـکایت نماینـده حقوقـي محیط 

زیسـت بـه دادسـرا معرفي شـدند.

 مرگ یک کارگر مجتمع جهان 
فوالد سیرجان بر اثر سقوط  

مجتمـع  پیمانـکار  کارگـر  بیگلـری  علـی  ایلنـا: 
جهـان فـوالد حین تعمیـرات بـه علـت نامعلومی به 
درون حوضچـه آب سـقوط و جـان خود را از دسـت 

داد. 
یکـی از کارگـران پیمانـکار مجتمـع جهـان فوالد 
حیـن انجـام تعمیـرات جان خـود را از دسـت داد. بر 
مبنـای ایـن خبـر »علـی بیگلـری« کارگر 34 سـاله 
سـیرجانی در حیـن تعمیـرات بـر اثر لیز خـوردن به 
درون حوضچـه آب کارخانه سـقوط مـی کند و جان 
خـود را از دسـت مـی دهد. پس از رسـیدن نیروهای 
امـدادی و عوامل نجات جسـد ایـن کارگر از حوضچه 
خـارج و بـه مراکـز درمانی انتقـال داده شـد. الزم به 
ذکر اسـت مرحـوم بیگلری متاهـل و دارای دو فرزند 
اسـت کـه به علـت نبود وسـایل ایمنـی در محل کار 

جـان خود را از دسـت داد.

نسـرین، فاطمـه، مریـم و ... ایـن بار، 
نوبـت اعظـم و دو دختـرش، هدیـه و 
هانیـه اسـت کـه مـورد آزار و شـکنجه 
و  اعظـم  گیرنـد.  قـرار  خانوادگـی 
دخترانـش ۲۱ روز غـذا نخوردند و هنوز 
رنـگ  دیگـر  شـاید  هرچنـد  زنده انـد، 
شـادی و خوشـی را بـه خـود نبیننـد.

اعظـم وقتـی هـر شـب مـی خوابد، 
همـه ی ۲۱ روز شـکنجه را در خاطراتـش مـرور می کند که 
چگونـه شـوهر معتـادش توانسـت او را با چاقـو آزار دهد. او 
بـه یـاد شـب هایی می افتـد کـه درون یـک صنـدوق فلـزی 
چـون  می سـوخته  پاهایـش  اکسـیژن،  بـدون  و  دربسـته 
شـوهرش زیـر صندوق آتـش روشـن می کرده اسـت. اعظم 

می خواهـد بخوابـد امـا نگرانـی دخترانـش نمی گـذارد. 
 او هنـگام نفـس کشـیدن بـه یـاد لحظـه ای مـی افتـد 
کـه شـوهرش در حـال خفـه کـردن دختـرش بـود. بـه یاد 
شکسـته شـدن فـک هانیه بـا ضربات وحشـیانه شـوهرش.

محـل زندگـی اعظـم و دخترانش در مشـهد اسـت.
جـاری  سـال  مـاه  فروردیـن  نوزدهـم   ۱6:۱5 سـاعت 
سـاکنان خیابـان طاهری منطقـه خواجه ربیـع در تماس با 
پلیـس از اسـارت زنی جـوان و دو کودک 5 و 8 سـاله او در 

همسایگی شـان خبـر دادنـد.
بـا اعـالم این گـزارش به پلیـس ۱۱0 مأمـوران کالنتری 
خواجـه ربیـع بـرای رسـیدگی در محـل حاضـر و متوجـه 
قفـل بـودن در شـدند. از آنجا کـه احتمـال هرگونه خطری 
برای سـاکنان خانـه می رفت، بـا هماهنگی قاضـی موحدی 
و  شـد  شکسـته  در  قفـل  مشـهد،  دادسـتان  معـاون  راد، 
اعظـم 30 سـاله و  هانیـه و هدیـه 8 و 5 سـاله در وضعیـت 
نابسـامانی پیـدا شـدند. مامـوران انتظامـی پـس از ورود به 
ایـن مـکان، زن جـوان را در حالـی کـه دسـت و پاهایـش 
بسـته شـده و آثـار جراحت و شـکنجه های بـی رحمانه در 
نقـاط مختلـف بـدن وی نمایان بود به همـراه ۲دختر 8 و 5 
سـاله اش کـه آن هـا نیز آثار زیادی از سـوختگی و جراحت 
در بـدن داشـتند، را آزاد کردند اما وخامـت حال مصدومان 
بـه گونـه ای بـود کـه بالفاصلـه آن هـا بـه مراکـز درمانـی 
منتقـل شـدند و تحت درمـان قـرار گرفتند.از آنجـا که این 
سـه گروگان مرد شیشـه ای به دلیل شـکنجه وحشـیانه، در 
شـرایط وخیمـی به سـر می بردنـد تکنیسـین های اورژانس 
پـس از انجـام اقدام هـای اولیه مجروحـان را به بیمارسـتان 

شـهید  هاشـمی نژاد مشـهد منتقـل کردند.
پلیـس کـه خـود را در برابر یـک گروگانگیری وحشـیانه 
می دیـد در گام نخسـت تحقیقـات بـه سـراغ همسـایه ها 
رفـت. سـاکنان محلـی کـه ایـن خانـواده را می شـناختند 
مدعـی شـدند پـدر جـوان ، هانیـه و هدیـه و شـوهر اعظـم 
را می شناسـند و چنـد روزی اسـت متوجه شـدند »محمد« 
کـه معتـاد اسـت از دو هفتـه قبـل همسـر و دو فرزندش را 

در خانـه مسـکونی اش حبـس کرده اسـت.
بـا روشـن شـدن ایـن کـه عامـل ایـن جنایت وحشـیانه 
خانوادگـی محمـد بـوده اسـت، پلیـس بالفاصلـه جسـت  و 
جـو بـرای یافتـن ایـن مـرد معتـاد را آغـاز کرد و بـا تالش 
مأمـوران پلیـس مشـهد ایـن پـدر معتـاد در کمتـر از یـک 
دروی«  »کال  حاشـیه  در  خانـواده اش  رهایـی  از  سـاعت 

مشـهد دسـتگیر شـد.
سـرهنگ محمـد بوسـتانی رئیـس پلیس مشـهد در این 
بـاره گفـت: ایـن مرد بـه دلیل بدبینـی و توهم خانـواده اش 
را مـورد شـکنجه قـرار داده اسـت. محمـد 30 سـاله پس از 
دسـتگیری منکـر شـکنجه خانـواده اش شـد و بـا اظهـارات 
ضـد و نقیـض خود سـعی کـرد رونـد تحقیقـات را منحرف 
دادسـرای   4 ناحیـه  معـاون  دسـتور  بـا  مـرد  ایـن  کنـد. 
عمومی و انقالب شـهید بهشـتی مشـهد روانه زندان شـد و 

بازجویی هـا از او ادامـه دارد.
اعظم که پس از رهایی از شـکنجه گاه همسر شیشه ای اش 
بـا صـورت و بدن مجـروح نگـران دو کودک خردسـالش بود 
دربـاره ۲۱ روز شـکنجه و اسـارتش گفت: محمـد معتاد و به 
همـه چیـز بدبیـن بـود. او در ایـن روزهـا اجازه خـوردن غذا 
و آب بـه مـن و دخترانـم نمـی داد یـا بـا چاقـو بـه جانمـان 
می افتـاد یـا مـا را در صنـدوق فلزی می گذاشـت و با روشـن 

کـردن آتـش زیر صنـدوق آزارمـان می داد.
محمـد 30 سـاله، همسـر اعظـم کـه نقش مرد شـکنجه 
گـر را اجـرا کـرده در مـورد اعتیادش مـی گوید: نمـی دانم 
از کـی معتـاد شـدم؟ یـادم نمی آیـد که حتی یـک روز هم 

مـواد نکشـیده باشـم، همه نـوع مصرفی داشـتم اما شیشـه 
راحت تـر گیـرم می آیـد و نیـازی به زغـال و اینجـور چیزها 
نـدارد، همـه جـا می شـود راحـت آن را کشـید بـه خاطـر 
همین سـراغ شیشـه رفتم.اوایـل تفریحی می کشـیدم حتی 
بـه اعظـم قـول دادم دیگـر نکشـم امـا بعـد چـون سـاعت 
بـا دوسـتانم دور هـم جمـع  خالـی در روز زیـاد داشـتم 
می شـدیم و مـواد می  کشـیدیم تـا سـاعتی خـوش باشـیم. 
بارهـا بخاطـر خانـواده ام خواسـتم تـرک کنـم، حتی قسـم 

خـوردم امـا نشـد.امروز آزادم کنیـد دیگـر نمی کشـم.
او مـی گویـد: زن و بچـه ام را به اندازه دنیا دوسـت دارم 
و از گل نـازک تـر هـم بـه آنهـا نگفتـه ام،اصـال بـه خاطـر 
نمـی آورم کـه آنها را آزار و اذیت کرده باشـم، حتما شیشـه 
کشـیده بـودم و نفهمیدم،مـن آنهـا را زندانـی نکـردم امـا 
دوسـت نداشـتم زیاد بیـرون بروند، چون مزاحـم در خیابان 
هـا زیاد اسـت. بـا این حال اگر ایـن کار را کـرده ام، معذرت 
می خـوام. آزادم کنیـد جبران مـی کنم. پشـیمانم اما کاری 

نکرده ام.
عبدالصمـد خرمشـاهی وکیـل دادگسـتری در ایـن بـاره 
معتقـد اسـت: وقتـی مـردی در دوره کودکـی خـود شـاهد 
خشـونت باشـد مثال پدرش با مـادرش بدرفتـاری می کرده 
یـا وقتـی خواهـرش را می زند و کسـی او را دعـوا نمی کند 
ایـن رفتـار ممکـن اسـت در او بمانـد و بعدهـا بـا همسـر و 

فرزندانـش هـم همین رفتار را داشـته باشـد.
او ادامـه مـی دهـد: از طـرف دیگـر هـم دختـران مـا در 
خانـه بـه گونـه ای تربیـت می شـوند که مـرد همـه کاره و 
اختیـار دار او اسـت و بـرای همیـن خشـونت هـا و کتک ها 

را تحمـل مـی کننـد و شـکایتی ندارند.
خرمشـاهی بـا بیـان اینکـه قوانیـن فعلی خشـونت علیه 
زنـان کارآرایـی چندانـی نـدارد، مـی گویـد: بهتـر اسـت 
بیشـتر در ایـن زمینـه فرهنـگ سـازی شـود چـون حتـی 

خشـونت هـای کالمـی هـم زنـان را آزرده مـی کنـد و باید 
باورهـای غلـط را از ذهـن زنـان و مـردان پـاک کنیـم.

او در مـورد اعظـم زنـی کـه توسـط همسـرش شـکنجه 
شـده مـی گویـد: در خبرهـا خوانـدم کـه ایـن شـکنجه ها 
قبـال هـم بـوده امـا زن اقدامـی بـرای طـالق نکـرده شـاید 
چـون مـی ترسـیده فرزنـداش را از دسـت بدهـد درحالیکه 
اگـر بـا قانـون آشـنایی داشـت یـا کسـی او را راهنمایـی 
مـی کـرد بـا مشـکالت همسـرش مـی توانسـت حضانت را 
بگیـرد. در مـاده ۱۱5 قانـون مدنـی آمده اگر زنـی در خانه 
مشـترک مـورد ضـرر جانـی، مالـی یـا شـرافتی قـرار گیرد 
مـی توانـد خانـه را تـرک کنـد و عـدم تمکیـن محسـوب 
نمی شـود، نفقـه نیـز بـه او تعلـق می گیـرد. همچنیـن ماده 
۱۱03 قانـون مدنـی از مصادیـق عسـر و حـرج می تـوان به 
ترک انفاق، ضرب و شـتم و خشـونت جسـمی آمده اسـت.

بـا اینحـال زنـان زیادی هسـتند که هـر روز مورد خشـونت 
قـرار مـی گیرنـد و بـه خاطـر تـرس از شـوهر و طـالق از 

شـکایت صرفـه نظـر مـی کنند.
ایـن وکیـل دادگسـتری ادامـه مـی دهـد: او مـی توانـد 
بـه خاطـر آزار و آذیـت هـا و شـکنجه هـا ادعـای دیـه کند 
و جـرم همسـر او جنبـه خصوصـی و عمومـی دارد کـه هـر 

دو زنـدان اسـت.
خرمشـاهی در مـورد کـودک آزاری هم می گویـد: برای 
کاهـش کـودک آزاری هـم بایـد ایـن بـاور غلط کـه کودک 
را بـا کتـک تربیـت مـی کنند عوض کـرد چون قانـون تنها 
کافـی نیسـت و بایـد خانـه هـای امنـی باشـد کـه از ایـن 

کـودکان حمایـت کند.
خرمشـاهی کـه در مـورد آزادی ایـن فـرد با قـرار وثیقه 
اظهـار بـی اطالعـی مـی کند مـی گوید: بعیـد مـی دانم تا 

تکمیـل تحقیقـات و بررسـی ها چنیـن کاری انجام شـود.
با انتشـار این خبر شـهیندخت مـوالوردی، معاون رئیس 

جمهـور در امـور زنـان و خانـواده در کانـال خبـری خود در 
تلگـرام نوشـت: تنهـا یـک روز بعـد از روز پـدر بـا این خبر 
هولنـاک و بـاور نکردنـی مواجه می شـویم. بالفاصلـه لینک 
خبـر را بـه اطـالع مدیـر کل امـور زنـان و خانـواده اسـتان 
پیگیری هـای  جریـان  در  جـواب  در  و  می رسـانم  مربـوط 

انجـام شـده قـرار می گیرم.
مـرد  پرونـده  قاضـی  راد،  موحـدی  علـی  همچنیـن 
نظـر  اظهـار  از  پـس  کـرد:  اظهـار  مشـهدی  شـکنجه گر 
قضایـی  دسـتگاه  سـوی  از  قانونـی  پزشـکی  کارشناسـان 

می شـود.  تصمیم گیـری 
وی گفـت: ایـن پرونـده بـا گـزارش یکـی از همسـایگان 
اعظـم شـاکی پرونـده وارد مرحلـه پیگیـری قـرار گرفـت 
چـرا کـه او مدعـی شـده بـود چنـد روزی اسـت از اعظـم 
اینکـه  بـه  توجـه  بـا  و  نـدارد  اطالعـی  دخترانـش  و 
کتک کاری هایـی قبـاًل نیـز توسـط همسـر اعظـم صـورت 
گرفتـه بـود و همسـایه ها نیـز شـاهد ایـن بحـث و جدل ها 
بوده انـد و بارهـا شـنیده بودنـد کـه همسـر اعظـم وی را 
بـه قتـل تهدیـد کـرده بنابرایـن ایـن غیبـت چنـد روز این 
شـهروند را بـه ایـن موضـوع نزدیـک کـرده بـود کـه شـاید 

اعظـم و دخترانـش بـه قتـل رسـیده باشـند.
خراسـان  دادسـتان  کـرد:  تصریـح  قضایـی  مقـام  ایـن 
مـرد  ایـن  پرونـده  بـرای  ویـژه  پیگیـری  دسـتور  رضـوی 
شـکنجه گر صـادر کـرده اسـت و ایـن پرونـده روال قانونـی 
به دسـتور  متهـم  ایـن  قـرار  و  می کنـد  طـی  را  خـود 
دادسـتانی تبدیل به بازداشـت موقت شـده و تـا روز دادگاه 
در بازداشـت بـه سـر می بـرد. بـا اینحـال همـان گونـه کـه 
اعـالم شـد زنان و کـودکان بیشـماری در ایران هسـتند که 
هـر روز و هرسـاعت در معـرض ایـن گونـه خطرها هسـتند 
و شـاید نیـاز بـه فرهنـگ سـازی داریـم تـا از بـروز چنیـن 

فجایعـی جلوگیـری شـود.

بازخوانی »پیام ما«
 از 21 روز شکنجه وحشیانه  اعظم و دو دخترش

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir

از  بسـیاري  گفـت:  کرمـان  فتـا  پلیـس  رئیـس 
کالهبرداري هایـي کـه در شـبکه  هـاي اجتماعـي صـورت 
مي گیـرد مربـوط بـه کالهبـرداري  هایـي در زمینه مسـایل 

الغـري،  زیبایـي،  جراحي هـاي  آرایشـي،  زیبایـي،  مـد، 
اسـت.  قهـوه  فـال  گرفتـن  و  رمالـي  هنرپیشـگي، 

سـرهنگ »کامبیز اسـماعیلي« در گفت و گـو با خبرنگار 

پایـگاه خبـري پلیـس گفـت :کالهبـرداري و اخـذ وجه هاي 
گـزاف بابـت جراحـي  هـاي زیبایـي و الغـري یکي از شـایع 
  تریـن مـوارد کالهبـرداري رایـج در شـبکه  هـاي اجتماعـي 
اسـت.  وي افـزود:در ایـن شـیوه کالهبرداري فـرد با معرفي 
کـردن خـود بـه عنـوان پزشـک در شـبکه  هـاي اجتماعـي 
در چندیـن نوبـت مبالغـي را تحـت عنـوان حق ویزیـت و یا 
پیـش پرداخـت جراحـي از فریب خـوردگان مي  گیـرد و بعد 

از بـه جیـب زدن مبالـغ هنگفـت متواري مي شـود. 
اسـماعیلي گفت:حـوزه مدلینگ و صنعت سـینما نیز این 
روزهـا تبدیـل بـه یکـي از حوزه هـاي مـورد تمرکـز اخاذان 
و کالهبـرداران شـده اسـت و در ایـن شـیوه فـرد کالهبردار 
بـا معرفـي خـود بـه عنـوان نماینـده یـک شـرکت اروپایـي 
و  جـوان  دختـران  مـد، عکس هـاي  یـا صنعـت  مدلینـگ 
نوجـوان را از آن هـا مـي  گیـرد و بـا تهدیـد انتشـار آن ها از 

قربانیـان خـود اخـاذي مـي  کند. 
وي تصریـح کـرد:روش کار ایـن افراد به این ترتیب اسـت 
کـه بـا دریافـت عکـس  هایي از سـوژه  هـاي خود اعـالم مي 

 کننـد کـه تصاویر آن ها مـورد پذیرش شـرکت خارجي قرار 
گرفتـه امـا بـراي اسـتخدام و اعـزام به خـارج از کشـور، نیاز 
بـه داشـتن تصاویري بدون پوشـش  بـوده و از ایـن لحظه به 

بعد نیز سرنوشـت قرباني مشـخص اسـت. 
بـه  و  هنرپیشـگي  وعـده  گفـت:  انتظامـي  مقـام  ایـن 
خصـوص بازیگـري در شـبکه  هاي ماهـواره اي فارسـي زبان 
نیـز دسـتمایه  اي بـراي برخي از کالهبرداران شـده اسـت تا 
مبالـغ هنگفتـي را از افراد براي به اصطالح هنرپیشـه  شـدن 
اخـذ کننـد، وعده هایـي کـه اکثر قریب بـه اتفـاق آن ها هم 

تـو خالـي و پوچ هسـتند. 
سـایت هاي  و  شـبکه ها  خصـوص  در  پایـان  در  وي 
همسـریابي گفت:ایـن سـایت ها و صفحـات در شـبکه هاي 
اجتماعـي اگـر چـه در ظاهـر شعارشـان رسـاندن جوانان به 
یکدیگـر اسـت امـا بـراي معرفي دو طـرف به یکدیگـر بعضا 
مبالـغ مختلفـي را درخواسـت مي کننـد و همـواره خطـر 
تبدیـل ایـن صفحات بـه مراکز فسـاد و باجگیـري نیز وجود 

دارد.

کالهبرداري اینترنتي
در قالب جراحي زیبایي و مد 
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ایلنا نوشـت: سـعید خلیلی وکیل امید کوکبی با اشـاره به 
جراحـی کلیـه امید کوکبـی و وضعیت درمان او عنـوان کرد: 
موکلـم مدت هـا بود که در زنـدان از درد کلیه هـا و بعضا دفع 
سـنگ شـکایت داشـت، ولی تنها به دادن یک مسـکن اکتفا 
می شـد و مهم تریـن و رایج تریـن خدمـات اولیـه پزشـکی در 
ایـن نـوع درد هـا که   همـان انجـام سـونوگرافی اسـت، از وی 
دریـغ شـد، اگرنـه وجـود تومـور و سـپس بدخیـم بـودن آن 
خیلـی زودتـر  قابـل شناسـایی بـود و احتماال برداشـتن کلیه 
وی الزم نبـود. او افزود: خدا را شـکر حـال عمومی او در حال 
حاضـر خـوب اسـت و توده سـرطانی به همراه کلیه راسـتش 
از بـدن خارج شـده، ولی هنوز مشـخص نیسـت که سـرطان 
بـه قسـمت های دیگـر بدنـش سـرایت کـرده یـا نـه و جواب 
پاتولـوژی هـم نیامـده اسـت، امـا بـر اسـاس گفتـه پزشـک 
معالـج زندگـی او در آینـده باید همـراه بـا مراقبت های دقیق 
پزشـکی و در محیطی به دور از اسـترس و فشـارهای عصبی 
باشـد کـه قطعا محیـط زنـدان می توانـد برایـش خطرناک و 

مشـکل زا باشد.
تا امروز امید از مرخصی محروم بوده است

خلیلـی در خصـوص وضعیـت مرخصـی کوکبـی گفت:  تا 
االن حدود 5 سـال و سـه مـاه از تحمل حبـس وی می گذرد 
و تاکنـون سـختگیری هایی نسـبت بـه او روا داشـته شـده 
اسـت؛ مثـال تا امـروز ایشـان از مرخصـی محروم بوده اسـت؛ 
در حالـی کـه آیین نامـه زندان صراحـت دارد که بـه زندانیان 
بایـد ماهـی 5 روز مرخصـی داده شـود، مگر مرتکبـان قتل و 
سـرقت مسـلحانه و برخـی جرایـم ضداجتماعی، کـه آنها هم 
به تشـخیص دادسـتان می تواننـد از این مرخصی ها اسـتفاده 
کننـد، امـا متاسـفانه در اجـرای ایـن مـواد قانونی نسـبت به 
برخـی از زندانیـان تبعیـض روا داشـته می شـود. گذشـته ها 
گذشـته و در حـال حاضـر اصـوال بحـث مرخصـی مطـرح 
نیسـت، چـون دالیل قانونـی متعـددی بـرای آزادی کامل او 

دارد. وجود 
وی از مقام معظم رهبری به عنوان دانشجوی نخبه 

تقدیرنامه گرفته است
او در پاسـخ بـه این سـوال کـه از ابتدای بازداشـت کوکبی 
چـه اتهام هایـی نسـبت بـه او عنـوان شـد، خاطرنشـان کرد: 
آقـای امیـد کوکبـی فـردی نخبـه و دانشـمندی جهانـی در 
رشـته فیزیـک و گرایـش لیـزر اسـت. او رتبه یـک از منطقه 
3 و رتبـه ۲9 کشـوری در کنکـور ورودی دانشـگاه در سـال 
۱379، برنـده المپیـاد دانش آموزی آزمایشـگاهی شـیمی در 
سـال ۱378 و ورودی سـال 79 دکتـرای پیوسـته فیزیـک و 
همزمـان مهندسـی مکانیـک دانشـگاه صنعتی شـریف بودند 
و از دانشـجویانی بودنـد کـه بـه عنـوان دانشـجوی نخبـه 

تقدیرنامـه ای از مقـام معظـم رهبـری دریافـت نمودنـد. در 
سـال ۱386 بـرای ادامـه تحصیل به بارسـلونا اسـپانیا رفته و 
در مرکـز تحقیقـات علوم فوتونیک مقطع کار شناسـی ارشـد 
و دکتـرای خـود را در رشـته فیزیـک- لیـزر بـا موفقیـت و 
بـا چـاپ مقاله هـای متعـدد در معتبر ترین مجله هـای علمی 
و ارائـه مقال هـای متعـدد در کنفرانس هـای علمـی دنیـا بـه 

رسـاندند. پایان 
وکیـل کوکبـی ادامـه داد: در سـال ۱389 بـرای مقطـع 
فـوق دکتـرا وارد دانشـگاه آسـتین در تگزاس آمریکا شـد. در 
دی مـاه   همـان سـال در تعطیـالت زمسـتانی برای دیـدار با 
خانـواده خـود به ایـران بازگشـت در ۱0بهمن مـاه در هنگام 
بازگشـت بـه محـل تحصیـل دسـتگیر و ابتـدا اتهـام اجتماع 
و تبانـی علیـه امنیـت کشـور بـه وی تفهیـم می شـود و پس 
از مدتـی اتهـام ارتبـاط بـا دول متخاصـم یعنـی آمریـکا بـه 
او تفهیـم و بـه همیـن جـرم هـم بـه ده سـال حبـس یعنـی 
حداکثـر مجـازات قانونـی محکـوم می شـود. فکـر می کنـم 
محکومیـت او اشـتباه و بیشـتر بـر اسـاس یـک سـوءتفاهم 
ناشـی از فضـای تیـره روابـط بین المللـی در آن مقطع خاص 
بـوده اسـت و مثـال دریافت مختصـری هزینه بابت بـورس یا 
هزینـه سـفر بـه کنفرانس های علمـی از دانشـگاه های معتبر 
بـرای دانشـمندی ماننـد امیـد، امـری کامـال رایـج و عـادی 
اسـت کـه در اینجـا بـه عنـوان دلیـل اتهامـی ایشـان فـرض 

است. شـده 
امید تمام عمر خود را صرف دانش اندوزی

 کرده است
او ادامـه داد: همـه اینهـا در حالـی اسـت که موکلـم تمام 
عمـر کوتاه خـود را صـرف دانش انـدوزی در باال تریـن مراتب 
علمـی کرده و سـبب کسـب افتخاراتی برای کشـور عزیزمان 
ایـران شـده اسـت، آنچه مسـلم اسـت اینکه به گفتـه قضات 
عالی رتبـه دلیـل قابـل اسـتناد و قاطعـی در پرونـده علیـه او 
موجود نیسـت؛ تا جایی که شـعبه 36 دیوان عالی کشـور در 
سـال 93 بـه سـه دلیل مهـم آقای کوکبـی را بی گنـاه و رای 
صادره را فاقد وجاهت و مسـتعد اعاده دانسـت آن سـه دلیل 
عبـارت بودنـد از: ۱- متخاصـم نبـودن دولت محـل تحصیل 
وی بـه اسـتناد نامـه رسـمی وزارت امور خارجه که مسـئول 
رسـمی دیپلماسـی کشـور اسـت ۲- فقـد هرگونه مـدرک و 
دلیلـی در پرونـده علیه او و 3- عدم دسترسـی وی به هرگونه 
اسـناد طبقه بنـدی شـده و محرمانه، تـا احیاناً بتوانـد آن ها را 

در اختیـار دولتـی متخاصم قـرار دهد.
به نظر من رای محکومیت وی مغایر با موازین 

حقوقی است
خلیلـی یـادآور شـد: امیدواریـم در مـورد رای محکومیـت 

موکلـم بـه دلیـل نوع تشـخیص کـه نادرسـت بوده، دسـتور 
رسـیدگی مجـدد صادر شـود؛ اما متاسـفانه این بـار هم   همان 
سـیکل قبلـی تکـرار می شـود و دادگاه هم عـرض بـا   تفسـیر 
موسـع از قانـون بـا رد اسـتدالل های دیـوان عالـی کشـور، 
محکومیـت اشـد قبلـی را دوبـاره ابقـا کـرد. در حالیکه وقتی 
سـه تن از عالی ترین قضات در نظام قضایی ما اتهام انتسـابی 
بـه مـوکل را فاقـد دلیـل دانسـته و او را بی گنـاه می داننـد و 
حداقـل در صحـت انتسـاب آنهـا و نیز در درسـتی اسـتدالل 
بـا  او  دادگاه بـدوی تشـکیک کرده انـد محکومیـت مجـدد 
اسـتناد بـه تفسـیر موسـع از قانـون جزا دسـت نیسـت و نیز 
بـر اسـاس قاعـده درء -تفسـیر شـک به نفـع متهـم- به نظر 
می رسـد بایـد تبرئـه می شـد، لـذا بنظـر مـا رای محکومیت 

وی ناصحیـح و مغایـر بـا موازیـن حقوقی اسـت.
هنوز وضعیت پرونده راکد است

بازداشـت  بـرای  آیـا  کـه  سـوال  ایـن  بـه  پاسـخ  در  او 
وقتـی  اصـوال  گفـت:  کـرد،  پیـدا  ورود  مدعی العمـوم  وی 
دسـتگاه های دیگـر هم تشـخیص می دهند فردی بازداشـت 
می شـود،  قضایـی  مراحـل  وارد  پرنـده  تشـکیل  و  شـود 
دادسـتان بایـد وارد شـود تـا مراحـل قضایـی پرونده شـکل 
تصـدی  ابتـدای  در  دولت آبـادی  جعفـری  آقـای  بگیـرد. 
مسـئولیت دادسـتانی وعده هـای مهمـی دادند کـه آن زمان 
مایـه دلگرمـی شـد، ولـی همچنـان این انتظـار وجـود دارد 
کـه وعده هـا عملـی شـوند. ایشـان در اظهاراتی کـه در همه 
روزنامه هـا منتشـر شـد گفتنـد کـه ضابطـان در پرونده هـا 
حاکـم بودنـد و مـا در دوره مسـئولیت خـود اجـازه نخواهیم 
داد، چنین شـود. بنابراین درسـت است دادسـتانی ناگزیر در 
ایـن قبیـل پرونده هـا بایـد وارد شـود، امـا امیـد می رفت در 
چارچـوب قانـون هرچـه سـریع تر بـه وضعیـت امثـال آقای 
کوکبـی و دیگـر زندانیـان بیمـار رسـیدگی شـود. خلیلی در 
مـورد وضعیـت رونـد کنونـی پرونـده یـادآور شـد: همانطور 
کـه اشـاره کـردم در یکـی از شـعب دیوانعالـی کشـور سـه 
قاضـی عالی رتبـه در رای صادره خـود در تاریخ ۱393/7/۱9 
بـه اتفـاق جـرم انتسـابی را فاقـد مسـتندات کافـی دانسـته 
بودنـد، امـا در هـر صـورت ایـن حکـم در شـعبه هم عـرض 
)شـعبه 54( بـدون التفـات به مفـاد رای دیوان ابرام شـد. در 
عیـن حـال بازهـم طبق مـواد دیگـر قانـون مجـازات و ایین 
دادرسـی آقـای کوکبـی می توانسـت آزادی مشـروط یـا عفو 
بگیـرد. هنـوز وضعیـت پرونده راکد اسـت و متاسـفانه برخی 
از مسـئوالن توجـه ندارنـد کـه ایـن رخداد هـا در حافظـه 
تاریخـی می ماننـد و عـوارض سـوء آن درازمـدت اسـت و 
نبایـد اجـازه دهنـد قصور یـا تقصیـر در این امـور رخ دهد و 

بهتـر اسـت هرچـه زود تـر اتخـاذ تصمیم شـود.

آزادی امید در شرایط فعلی
 یک تکلیف قانونی است

او در پاسـخ به سـوال دیگـری مبنی اینکه احتمـال آزادی 
کوکبـی با این شـرایط جسـمانی وجود دارد، تاکیـد کرد: اگر 
بخواهیـم کامـال قانونـی و براسـاس مـواد صریح قانون پاسـخ 
دهیـم آزادی کوکبـی در شـرایط فعلـی یـک تکلیـف قانونی 
اسـت نـه یـک احتمـال یا امـر اختیـاری بـه همیـن دلیل از 
مقام هـای محتـرم قضایـی درخواسـت کرده ایـم کـه فـورا به 
اسـتناد مـاده 50۲ قانـون آییـن دادرسـی کیفـری اجـرای 
مجـازات او را متوقـف کننـد. بـر اسـاس مـاده 50۲ آییـن 
دادرسـی کیفـری هـرگاه محکومٌ علیـه به بیماری جسـمی یا 
روانـی مبتال باشـد و اجـرای مجازات موجب تشـدید بیماری 
یـا تأخیـر در بهبودی وی شـود، قاضی اجـرای احکام کیفری 
بـا کسـب نظـر پزشـکی قانونـی تـا زمـان بهبـودی، اجـرای 
مجـازات را بـه تعویـق می انـدازد. وکیـل کوکبـی ادامـه داد: 
چنانچـه در جرائـم تعزیری امیـدی به بهبودی بیمار نباشـد، 
قاضـی اجرای احـکام کیفری، پـس از احراز بیمـاری محکوٌم 
علیـه و مانـع بـودن آن بـرای اعمـال مجـازات، با ذکـر دلیل، 
پرونـده را بـرای تبدیـل بـه مجازات مناسـب دیگر بـا در نظر 
گرفتـن نـوع بیمـاری و مجـازات به مرجـع صادرکننـده رأی 
قطعـی ارسـال می کنـد. و هـرگاه حیـن اجـرای مجـازات، 
بیمـاری حادث شـود و تعویـق اجرای مجازات فوریت داشـته 
باشـد، قاضـی اجـرای احـکام کیفـری، ضمـن صدور دسـتور 
توقـف اجـرای آن، طبـق مقـررات ایـن مـاده اقـدام می  کند. 
خلیلـی عنـوان کـرد: عـالوه بـر اینکـه طبـق قانون بیـش از 
دو سـال اسـت که شـرایط و اسـتحقاق برخورداری از آزادی 
مشـروط را دارد و آقـای جـواد الریجانی هم در اسـفند۱393 
در گفت وگویـی بـا شـبکه دوم تلویزیـون جمهوری اسـالمی 
تعجـب  کمـال  بـا  بـود،  داده  را  وی  آزادی  و  عفـو  وعـده 
نمی دانیـم چـه دسـت هایی تاکنـون مانـع تحقـق ایـن همه 
راه هـا بـرای آزادی ایشـان شـده اند. لـذا از مسـئوالن محترم 
تقاضـا می کنیـم بـا هـر تدبیـری کـه خـود صـالح می داننـد 
ایشـان را آزاد کننـد و نگذارنـد بیـش از ایـن اسـتعداد ها و  
سـرمایه های ملـی کـه می توانـد مایـه افتخـاری بـرای ایران 
عزیزمـان باشـد بـه هـدر رفتـه و باعـث آزرده شـدن خاطـر 

خانـواده و دوسـتداران وی فراهـم شـود.
مستنداتی برای عفو امید وجود داشته است

او در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه وقتـی آقـای الریجانـی از 
عفـو وی خبـر داده بود بر اسـاس چه مسـتنداتی بـود، یادآور 
شـد: مـا نمی دانیـم بر اسـاس چه مسـتنداتی بود، اما ایشـان 
بـه عنـوان فردی مطلع از پرونده های در دسـت رسـیدگی در 
کمیسـیون عفـو وقتـی چنین مطلبـی را از تلویزیون رسـمی 
اعـالم می کننـد معنایـش ایـن اسـت کـه مسـتنداتی بـرای 
عفو وجود داشـته اسـت و ایشـان شـرایط برخورداری از عفو 
رهبـری را داشـته ودر شـرایط فعلـی هم اعمال ایـن دو مورد 
اخیـر یعنـی اعمال عفو رهبـری و خصوصا اعمـال ماده 50۲ 
آیین دادرسـی کیفـری در حق زندانی الزامی بوده و بسـتگی 
بـه نظـر دادگاه یـا زندان نـدارد. وکیـل کوکبـی در خصوص 
احتمـال عفـو رهبـری گفـت: سـازوکار عفـو ایـن اسـت کـه 
زندانـی درخواسـت عفـو بنویسـد کـه ایشـان مدت هـا پیش 
نوشـته اسـت. سـاز و کار دیگـر ایـن اسـت کـه نـام او را در 
لیسـت عفـو بگذارند که آقـای الریجانی دو سـال پیش گفت 
در لیسـت عفو هسـتند. عالوه بر این اقای کوکبی و بسـیاری 
از افـراد دیگـر مشـمول عفوهـای متعدد رهبری که هر سـال 
در طـول   همان سـال اعالم شـده، بوده اند اما متاسـفانه وقتی 
برخـی جرایـم را در زمـره اسـتثنائات می گذارنـد عـده ای از 
محکومـان که اسـتحقاق برخـورداری از عفـو را دارنـد، از آن 
محـروم می شـوند ولی چـون در همیـن اسـتثنائات می گوید 
»مگـر بـه تشـخیص یـا صالحدیـد دادسـتان« لذا دادسـتان 
می تواند به تشـخیص خود عده ای از محکومان اسـتثنا شـده 
را هـم مشـمول عفـو قـرار دهـد. او تاکیـد کـرد: مـادر امیـد 
کوکبـی در آسـتانه عیـد نـوروز در نامـه ای بـه حضـور مقـام 
رهبـری درخواسـت بخشـودگی کـرد، امـا تاکنـون از نتیجه 
آن اطـالع نیافته ایـم. خانـواده امیـد مطمئن هسـتند که اگر 
مقـام معظـم رهبـری در جریان ایـن پرونده قـرار می گرفتند 
بـا توجـه بـه عنایـت ویـژه ای کـه بـه توسـعه علمـی دارند و 
ارزش نیـروی انسـانی متخصـص را می داننـد امید آزاد شـده 
بـود. دالیـل انسـانی و اسـالمی و اثبـات عطوفـت اسـالمی و 
هـم بـرای جلوگیـری از خطـرات احتمالی برای این سـرمایه 
علمـی و پیامدهـای سـوء آن از مقام هـای محتـرم جمهوری 
اسـالمی به ویـژه مسـئوالن محتـرم قـوه قضاییـه می خواهیم 
بـه وضعیـت ایـن جـوان زندانی عنایـت ویژه داشـته و هرچه 

سـریع تر تمهیـدات آزادی وی را فراهـم کننـد.

جهانگیری: 

با بی تدبیری دولت قبل، 
آمریکا توانست دو میلیارد 

دالر را مصادره کند
معـاون اول رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکـه آمریکا با 
نهایـت قلـدری بـه منابـع بانـک مرکـزی در یـک بانک 
همـه  از  دولـت  گفـت:   اسـت،  زده  دسـتبرد  اروپایـی 
ابزارهـای خود اسـتفاده می کنـد تا اصل پول و سـود آن 
را از آمریـکا پـس بگیرد. بـه گزارش خبرآنالین اسـحاق 
جهانگیـری طـی سـخنانی در نشسـت با مدیـران عامل 
بانـک هـای دولتـی و خصوصـی کشـور افـزود: آمریکا با 
بهانـه واهـی کـه بـه هیچ وجـه به ایـران نمی چسـبد به 
چنیـن اقدامـی دسـت زده اسـت و در حالـی کـه آن هـا 
پرونده سـیاهی پیش ملـت ایران دارند امـا اتفاقات چند 
دهـه قبـل لبنان را بـه ایران مرتبط می داننـد. وی گفت: 
بعضی هـا ذوق می کننـد کـه ایـن اتفـاق بـه ایـن دولت 
مرتبـط اسـت در حالی کـه دولـت در ایـن اتفاق نقشـی 
نداشـته اسـت بلکـه در دولـت قبـل در دوره ای تصمیـم 
گرفتـه شـد بخشـی از منابـع بانـک مرکـزی در اروپـا 
مدیریت شـود. بنابرایـن با بی تدبیری کامـل دو میلیارد 
دالر اوراق آمریکایـی خریـداری شـد و در بانـک اروپایی 
نگه داشـته شـد، بنابراین آمریکا به راحتی توانسـت ابتدا 
ایـن اوراق را مسـدود کـرده و سـپس آن هـا را مصـادره 
کنـد. جهانگیـری در ادامـه گفـت: آمریـکا علیـه ملـت 
ایـران اقداماتـی از قبیـل کودتـای ۲8 مـرداد یا شـلیک 
بـه هواپیمـای ایربـاس مسـافربری مـا انجـام داد که این 
اقدامـات بایـد در دادگاه هـای داخلـی کشـور پیگیـری 
شـوند. معـاون اول رئیـس جمهـور در بخش دیگـری از 
سـخنان خـود بـا اشـاره بـه اینکـه بخـش نفـت و نظام 
بانکی در دوره تحریم ها بیشـترین آسـیب را دیده اسـت، 
گفـت:  با این وجود در بخش نفت از شـهریورماه آمادگی 
افزایـش تولیـد فراهم شـد. بخش نفت بالفاصلـه پس از 
برجـام از دسـتاوردهای آن بهـره بـرد و میـزان صادرات 
مـا بـه صـورت قابـل توجهـی افزایش یافـت. ایـن اتفاق 
در نظـام بانکـی هـم بایـد رخ مـی داد و نظـام بانکـی از 
دسـتاوردهای برجـام بهـره می بـرد. وی هم چنین گفت: 
نظـام بانکـی بیـش از حـوزه نفـت در دوران تحریم هـا 
آسـیب دیـد بنابرایـن اکنـون الزم اسـت با اصـالح نظام 

بانکـی مشـکالت سـال های قبـل رفع شـود.
معـاون اول رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکـه اکنـون 
حـل مشـکالت اقتصـادی در اولویت کشـور قـرار گرفته 
و بـر سـر سیاسـت ها و نحـوه اجـرای اقتصـاد مقاومتـی 
هـم اتفـاق نظر وجـود دارد، افزود: حل مسـائل اقتصادی 
زبان زد اسـت. کشـور ما در چند دهه اخیر مشـکالتی از 
قبیـل تـورم و بیکاری داشـته اسـت کـه باید بـرای حل 
مشـکالت برنامه هـای بلنـد مـدت در نظـر گرفته شـود 
امـا نبایـد به خاطر مسـائل بلنـد مدت، از مسـائل جاری 
کشـور غفلت شـود. مردم معیشـت خود را رصد کرده و 
می تواننـد تشـخیص دهند کـه آیا بهبـودی در وضعیت 
اقتصـادی آن هـا حاصـل شـده اسـت یـا خیـر. دولـت 
دنبـال اصـالح سـاختارهای اقتصادی اسـت امـا نباید از 
مسـائل کوتـاه مـدت هم غافل شـد. ما مسـئولیت قبول 
می کنیـم تا مشـکالت را حـل کنیم نه اینکه مشـکالت 
اینکـه در سـال  را بیـان کنیـم. جهانگیـری بـا بیـان 
95 رهبـر انقـالب و رئیـس جمهـور بـر اجـرای اقتصـاد 
مقاومتـی، رونـق اقتصـادی و افزایـش اشـتغال تمرکـز 
دارنـد، تصریح کـرد: از مدیران انتظار مـی رود که در این 
جهـت حرکـت کننـد. نقش نظـام بانکی هـم در پویایی 
اقتصـاد کشـور بـی بدیل اسـت و مـا از مدیـران بانک ها 
انتظـار داریم که برای به حرکت درآوردن اقتصاد کشـور 
حرکـت کننـد. رونق تولید افزایـش صـادرات و واگذاری 
طـرح هـای راکـد از اولویـت هـای دولـت اسـت و نظام 
بانکـی هـم در ایـن مسـیر باید اقـدام کنـد. وی در ادامه 
خطـاب به مدیـران عامـل بانک های دولتـی و خصوصی 
اظهـار کرد: بخشـی از واحد های تولیدی مثل مسـکن و 
خـودرو نقـش پیشـرو دارنـد که بایـد آن ها فعال شـوند. 
صنایـع کوچـک و متوسـط هـم منشـا ایجـاد اشـتغال 
هسـتند بنابرایـن بایـد بـه ایـن واحدهـا توجـه شـود. 
مطمئنـم بسـیاری از ایـن واحدهـا بـا کمـی حمایت به 
حرکـت در می آینـد بنابرایـن بایـد آن هـا در اولویت قرار 
بگیرنـد. معـاون اول رئیـس جمهـور هم چنیـن خاطـر 
نشـان کـرد: اتفاقاتـی مثـل مه آفریـد بـه مدیـران بانکی 
مـا آسـیب زد ولـی چنیـن اتفاقاتـی دلیل نمی شـود که 
جسـارت تصمیم گیـری را از مدیـران ما بگیـرد. مدیران 
بایـد جسـارت و شـجاعت تصمیم گیری داشـته باشـند 
و نبایـد بـه خاطـر حـل مشـکالت بخـش خصوصـی 
هـراس داشـته یا نگران باشـند. البته نبایـد خالف قانون 
عمـل شـود، امـا ریسـک و جسـارت مدیـران هـم الزم 
اسـت. شـما مدیـران بانک هـا بـه واحدهایی کـه متعهد 
بـه افزایـش تولیـد و پـس دادن تعهـدات خود هسـتند 
کمـک کنیـد. خریـد دیـن هـم باید آغاز شـود. ال سـی 
داخلـی در دوره وزارت مـن واحدهـای تولیـدی را نجات 
داد. مدیـران شـجاعت کننـد و وارد این حوزه شـوند. به 
گفتـه معاون اول رئیس جمهـور، دولت نمی خواهد پول 
بـه واحدهایی داده شـود کـه نتوانند بدهی خـود را پس 
دهنـد امـا از بانک ها انتظـار دارد واحدهـای تولیدی که 

شـرایط مسـاعدی دارنـد را فعـال کنند.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اولویت دیگـر دولت یعنی 
افزایـش صـادرات خاطـر نشـان کـرد: کشـورهای هدف 
صـادرات مـا مشـخص هسـتند. ما بایـد شـرایط منطقه 
را در نظـر بگیریـم. بـازار صـادرات مـا عراق، افغانسـتان، 
آسـیای میانـه و  آفریقـا اسـت. مـا ایـن شـرایط را بایـد 
در نظـر بگیریـم و نبایـد ژسـت کشـورهای پیشـرفته را 
بگیریـم. دولت هـم باید مشـوق های صادراتی بیشـتری 
در نظـر بگیـرد و بـا قاچـاق مبـارزه جدی تـری شـود. 
جهانگیـری یکی دیگـر از اولویت های دولـت را واگذاری 
طرح هـای نیمـه تمام دانسـت و افـزود: بخش خصوصی 
در ایـن زمینـه الزم نیسـت کـه پولـی بپـردازد و فقـط 
ایـن طرح هـا را تکمیـل کـرده و از آن بهـره می بـرد و 
پـس از چنـد سـال آن را بـه دولـت واگذار می کنـد. این 
طـرح به معنـای فـروش پروژه های نیمه تمـام به بخش 
خصوصـی نیسـت. مـا در این حـوزه از بخـش خصوصی 
حمایـت می کنیم. پیش بینی شـده در سـال 95 دو هزار 
و 500 پـروژه نیمـه تمـام بـه بخـش خصوصـی واگـذار 
گـزارش  می خواهـم  بانک هـا  مدیـران  از  مـن  گـردد. 
فعالیت هـای خـود را دربـاره اولویت هـای کشـور را برای 
من ارسـال کننـد. مدیران بایـد اولویت های کشـور را در 

درجـه اول در نظـر بگیرند.

خبر

افقی
۱-مجموعـه ای از اقدامـات و کوششـهای حسـاب شـده 
و  موثـر  ارتبـاط  برقـراری  بـرای  سـازمان  هـر  کـه  ای 
هدفمنـد بـا گروههایـی که بسـازمان در ارتباطنـد انجام 

بیمار دهـد- 
۲-کفیـل- دهانـه ، مهـار- طبـق اصـل بیسـت و سـوم 

تفتیـش عقایـد ....... اسـت
3-احترام کردن ، گرامی داشتن- نامی دخترانه- روان

4-سـاعت عهـد بـوق- صفتی بـرای دهان سـخن چین- 
امتحان اقامت گزیـدن- 

5-کاکل- سرطان خون- قرایت کننده قران
6-کارکنان- جماعت- حرف مفعولی

7-برهنه- اعتراف- فاصله بعید
8-اهسته و آرام- بدهکار- نمایشنامه غم انگیز

9-پارچـه نخـی ضخیم بـا بافت فشـرده- از دروس پایه- 
در محل نامناسـب

۱0-ضمیرجمع- بت جاهلیت- همیشگی ، جاویدان
۱۱-حضور داشتن- اشرف مخلوقات- دویدن

۱۲-رنـگ نفـرت- حمله- مـاه کم حرف- با تـوپ همراه 
مـی زنند تا حریف بترسـد

۱3-ملعون تاریخ- قانون چنگیز- پول قدیمی
۱4-عالـم الهـی- الکتـرود متصـل به قطب منفـی- برادر 

مادر
۱5-سنگین- پاتیناژ

عمودی
۱-از بازیگـران فیلـم خـروس بی محل- نوعـی زیرانداز و 

کف پوش دسـتباف
۲-عکس العمل- خواب خوش- برنج فروش

3-جمله دستوری- اشکار- بارز

4-سـاختمان و سـازنده اش- نوعـی نـان- درخت انگور- 
ناکـس ، لییم

5-تیم انزلی- یکی از وسایل آشپزی
6-عزت- سوگند- واسطه

7-یاری دهنده- دیدار- جال دهنده کفش
از  خـودداری  بدهـی-   ، وام  رسـیدگی-  و  8-بازدیـد 

خـوردن
9-خسیس- ایمان آوردن- آینده

۱0-از میان رفتن- شیر عرب- دختر
۱۱-سرگرد قدیم- دعایی که به درگاه خدا کنند

۱۲-پررو ، پیگیر- مخفف راه- لباس خانمها- باطل، تباه
۱3-پرنده ای خوش آواز- شهرآورد- موازنه

۱4-واحد پول المان- رونق بازار- دلشوره ، نگرانی
۱5-معلوم و مشخص- ایده آلیسم
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وکیل فیزیکدان محکوم به حبس در 
گفت و گو با خبرگزاری ایلنا:

اتهام کوکبی
دریافت

 هزینه بورسیه
 از دانشگاه خارجی

 است
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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: 32435910
اموربازرگانی و حسابداری:32435911  و 32435908

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

آرین اسدی، سپیده ایران منش و احمد امیرتیموری
عکاس: محسن رجب پور

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

خبرهایخودرابه
news@payamema.ir 

ارسالنمایید

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)بوعلی-32134838(

عکس: محسن رجب پور

بزرگترین 

هتل کپری کشور 

در قلعه گنج

عکس نوشت

تیاتر

نمایش 
جنجال در استودیو

پرفروش ترین نمایش کمدی در )تهران(
کاری از مهـرداد صادقـی، نوشـته محمـد درویـش علیپـور، بـه 

تهیـه کنندگـی فریبـا منتظریان
با هنرمندی فریبا منتظریان اولین بانوی کمدین تیاتر تهران

بـا حضور اسـتاد بهـروز تقوایی، آرمیـن قدرتی، میالد تفرشـی، 
محسـن فرخی، سـحر خـرم نژاد

بلوار پرستار- بوستان مادر- سالن ایرج بسطامی
از سه شنبه 7 اردیبهشت ماه، ساعت ۲0

به مدت ۱0 شب
فروش بلیط در سایت کرمان کنسرت

www.kermanconcert.com

ویژه

روایت رهبر انقالب
 از شکست آمریکا در طبس

در آسـتانه سـالروز شکسـت آمریـکا در تجـاوز بـه خـاک جمهـوری 
اسـالمی ایـران و حملـه بـه طبـس، پایـگاه اطالع رسـانی دفتـر حفظ و 
نشـر آثـار حضـرت آیـت اهلل العظمـی خامنـه ای بخش هایـی از بیانات 

ایشـان دربـاره ایـن واقعـه را منتشـر کرد. 
مـروری بـر گزیـده ای از بیانـات رهبـر انقـالب دربـاره 

واقعـه ی طبـس
اولیـن بـاری کـه دخالـت نظامـی در این مناطـق انجام گرفت، سـال 
۱359 بـود کـه نیروهـای امریکایی به فرمـان رئیس جمهـور دموکرات، 
بـه قصـد این کـه خـود را به تهران برسـانند، بـه طبس حملـه ی نظامی 
کردنـد. البتـه از همـان نیمـه ی راه، جسـدهای سیاه شـده و جزغالـه 
شده شـان برگشـت!عجیب اسـت! کشـور عزیز و ملت بزرگ و منطقه ی 

تاریخـی مـا، آزمایشـگاه چـه تجربه های بزرگی اسـت.
 69/08/۲8
رئیـس جمهـور آمریـکا برای نجـات ایـن گروگانها ]النه جاسوسـی[ 
دسـت به حمله ی نظامِی پنهانی و شـبانه به ایران زد. جاسوسانشـان را 
در اینجـا بسـیج کردنـد، مقدمات فراوانـی فراهم کردنـد، آدم دیدند، جا 
دیدنـد، بـا هلیکوپتـر و هواپیمـا حملـه کردنـد، آمدند که طبـس پیاده 
شـوند و از آنجـا بیایند و به خیال خودشـان گروگانهـا را خالص کنند و 
ببرنـد؛ کـه آن ماجرای معروف طبـس اتفاق افتاد، خـدای متعال آبروی 
اینهـا را بـرد، هواپیماها و هلیکوپترهاشـان آتش گرفت و مجبور شـدند 

از همـان طبس برگردنـد و بروند.
 89/08/۱۲
توطئـه  ملـت  ایـن  و  ایـران  اسـالمی  علیـه جمهـوری  دائـم  آنهـا 
ادب  اّمـا  بـه سـنگ می خـورد؛  دائـم  البتـه سرشـان هـم  می کننـد. 
نمی شـوند. یکـی از رئیـس جمهورهـای امریـکا، بـه داخـل این کشـور 
هلی کوپتـر فرسـتاد و سـر و کارش با توفـان طبس، یعنی جنـوِد غیبِی 
الهـی افتـاد. اینها چـه می گوینـد؟! می فهمند چه می کننـد؟! می فهمند 
چـرا؟! بـا کـی مواجهنـد؟! ایـن یاوه هایـی کـه می گویند علیه کیسـت؟ 
جوابـش بـا کیسـت؟ ملت ایـران ملـت بـزرگ و نیرومندی اسـت. ملت 
ایـران ملـت مّتحـد و بافرهنگـی اسـت. مـن تعّجـب می کنم چـرا اینها 
از گذشـتگان خودشـان و از ایـن شـانزده سـال، عبـرت نمی گیرنـد؟! 
دائـم علیـه جمهـوری اسـالمی و ملـت و مسـؤولین ایـران یاوه گویـی و 
دروغ پراکنـی می کننـد! سـران و بـزرگان آنهـا، دائـم راجـع بـه جزایـر 
خلیـج فـارس، تسـلیحات ایران، انـرژی اتمی و سـالح شـیمیایی دروغ 
پراکنـی می کننـد. اگـر روزنامه هـا بنویسـند، آدم می گویـد »خـوب؛ 
روزنامـه نگارند. برای نانشـان مجبورنـد دروغ بگویند!« رؤسـای مجلس 
و رئیـس جمهورشـان می گوینـد! انسـان تعّجـب می کنـد که چـرا یک 
نظـام، بایـد ایـن قدر دچـار انحطاط و نکبت معنوی شـود، کـه به درون 

ایـن مزبلـه دروغگویـی بیفتد!
74/0۱/3 

اطالعات

سکه

10,220,000 ریال طرح جدید

10,210,000 ریال طرح قدیم 

5,430,000 ریال نیم سکه 

ربع سکه  2,880,000 ریال

یک گرمی 1,930,000 ریال

طال

1,043,950 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,392,300 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

34,716 ریال دالر آمریکا

39,078 ریال یورو

9,480 ریال درهم امارت

5,360 ریال  یوآن 

49,900 ریال پوند

خودرو

سمند LX  30,700,000 تومان

رانا LX  32,500,000 تومان

سوزوکی ویتارا  114,000,000 تومان

سایپا SE 111     20,600,000 تومان

71,300,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   46,000,000 تومان

لیفان X60  52,900,000 تومان

80,000,000 تومان   S5 جک

55,500,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

11 تا 26/نیمه ابری امروز

12 تا 29/نیمه ابری فردا

خبر
به مناسبت سالروز وفات حضرت زینب کبری )س (؛

فراخوان چهارمین سوگواره استانی تعزیه 
ده زیار کرمان منتشر شد

سـالروز  بـا  همزمـان 
زنیـب  حضـرت  وفـات 
فراخـوان  )س(  کبـری 
سـوگواره  چهارمیـن 
زیـار  ده  تعزیـه  اسـتانی 
کرمـان منتشـر شـد. بـه 
گزارش پیام مـا چهارمین 
تعزیـه  اسـتانی  سـوگواره 
روسـتای ده زیـار از توابـع 
کرمـان  چتـرود  بخـش 
سـالروز  مناسـبت  بـه 
ارتحال ملکوتـی بنیانگذار 
جمهـوری اسـالمی ایـران 
خمینـی  امـام  حضـرت 
شـود. مـی  برگـزار  )ره( 

ثـاراهلل انکوتـی دبیر اجرایی سـوگواره چهارم تعزیه پاسداشـت ارزش 
هـای حسـینی و اعتـالی مفهوم غنـی عـزاداری در فرهنگ ایرانـی را از 
اهـداف سـوگواره عنـوان کـرد و گفـت: سـوگواره چهـارم می کوشـد تا 
ضمـن حمایـت از گـروه هـای تعزیـه اسـتان کرمان با آسـیب شناسـی 

هنـر آئینـی تعزیـه پدیدآورندگان آثـار آئینـی را کمک کند.
وی بـا بیـان اینکـه ارتقـای سـطح تعزیه اسـتان کرمان هـدف اصلی 
سـوگواره چهارم اسـت، خاطر نشـان کـرد: با برنامـه ریزی انجام شـده، 
چهارمیـن سـوگواره تعزیـه ده زیـار تخصصـی تریـن سـوگواره تعزیـه 
کشـور اسـت. وی تصریـح کـرد: در ایـن سـوگواره گـروه هـای راه یافته 
فقـط تعزیـه شـهادت حضـرت عبـاس )ع( را شـبیه خوانی مـی کنند و 
کارشناسـان تعزیـه در سـطح ملـی و اسـتانی در جهـت رفـع تحریـف 
و آسـیب شناسـی و آمـوزش گـروه هـای تعزیـه خوانـی کارگاه هـای 

آموزشـی برگـزار مـی کنند. 
انکوتـی بـا اشـاره بـه اینکه گـروه های متقاضـی حضور در سـوگواره 
چهـارم از سراسـر اسـتان بایـد آثـار خـود را تـا تاریـخ ۲0 اردیبهشـت 
جـاری بـه محـل دبیرخانه سـوگواره ارسـال نماینـد، گفت: ارسـال لوح 
فشـرده و متـن تعزیـه شـهادت حضـرت عبـاس )ع( بـه همـراه فـرم 

شـرکت در سـوگواره بـرای گـروه هـای متقاضـی الزامی اسـت. 
وی بـا بیـان اینکه بـرای برگزاری چهارمین سـوگواره اسـتانی تعزیه 
ده زیـار سـتاد برگـزاری سـوگواره در سـطح روسـتا، بخـش چتـرود و 
شهرسـتان کرمـان تشـکیل شـده اسـت، افـزود: بـا توجـه به اسـتقبال 
باشـکوه گـروه هـای تعزیـه اسـتان و عالقمنـدان بـه این آئیـن مذهبی 
در سـه دوره قبلـی برگـزاری سـوگواره، پیـش بینـی مـی شـود در ایام 
برگـزاری سـوگواره بـه طـور میانگیـن هـر شـب میزبـان هـزار و پانصد 

نفـر از مردم باشـیم. 
دبیـر اجرایـی چهارمین سـوگواره اسـتانی تعزیـه ده زیار با اشـاره به 
اینکـه اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمی شهرسـتان کرمـان و حوزه هنری 
اسـتان کرمـان در برگـزاری ایـن سـوگواره همـکاری ویـژه و اثرگـذار 
دارنـد، افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه هنر آئینـی تعزیـه ثبـت جهانی می 
باشـد تمهیـدات الزم بـرای حضـور گردشـگران خارجـی نیـز در حـال 
برنامـه ریـزی اسـت. گفتنـی اسـت روسـتای ده زیـار از خاسـتگاه های 
تعزیـه اسـتان کرمـان اسـت که بـا برگـزاری سـوگواره هـای تخصصی 
سـوگواره در جهـت ارتقای سـطح تعزیـه و ترویج این هنر آئینی بسـیار 

اسـت. اثرگذار 

بـه مناسـبت روز جهانـی زمیـن پـاک طـرح پاکسـازی بسـتر هلیـل رود 
بـا شـعار نجـات هلیـل، احیـای جازموریـان، بقـای زندگـی صـورت گرفـت. 
دوسـتداران محیـط زیسـت با در دسـت داشـتن پالکاردهایی از جمله بسـتر 
هلیـل محـل زبالـه نیسـت، نجـات هلیـل احیـای جازموریـان بـه پاکسـازی 

پرداختنـد.
فضای مجازی کار خودش را کرد

دعـوت از مـردم، دوسـتداران طبیعـت و حامیـان هلیـل رود و جازموریـان 

در شـبکه هـای اجتماعـی صـورت گرفـت وقتـش بـود کـه دیگـر ثابت شـود 
فقـط شـعار نیسـت و مـردم پای حقشـان یـا بهتر بگوییـم بقای زندگی شـان 
ایسـتاده انـد. از نقـاط و دور و نزدیـک و شهرسـتان هـای مجاور آمدند بسـتر 
خشـکیده هلیـل را پاکسـازی کردنـد و امیـد در چشـم هایشـان مـوج می زد 
کـه روزهایـی نه چنـدان دور دوبـاره صدای دلنـواز هلیل و شـیهه جازموریان 

را خواهند شـنید.
حـاال وقـت آن رسـیده خـواب زده ها بیدار شـوند عواقب را ببیند که سـال 

هـای دوری نیسـت همیـن چند سـال دیگر را تصـور کنند که جنـوب کرمان 
بیابانـی خشـک شـده یعنـی نابـودی مطلـق اکوسیسـتم خـاص و منحصـر 
بـه فـرد ایـن منطقـه. جازموریـان خشـک شـد امیـد بـه احیـای دوبـاره اش 
داشـتیم نـه اینکـه رگه هـای حیاتی جنـوب را بگیرند و جنوب کرمـان  با آن 
همـه رویکـرد را بـه اسـتقبال نابـودی ببرنـد. مردمی کـه در پاکسـازی هلیل 
شـرکت کردنـد فریاد نزدنـد، اعتراض نکردنـد، نظمی را بهـم نریختند فقط با 

پاکسـازی بسـتر هلیـل رود همـه ی حرفهایشـان را زدند.

بستر هلیل رود پاک سازی شد

احیای جازموریان، بقای زندگی


