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آخریـن برنامـه سـفر حسـن روحانی به اسـتان 
کرمـان، نشسـت خبـری بـود. روحانـی در ایـن 
نشسـت نسـبتا کوتـاه سـعی کـرد تـا حـد امکان 
پاسـخ هـای کاملی بـه خبرنـگاران بدهـد. رییس 
جمهـور در این نشسـت به سـواالت خبرنـگار پیام 

ما هـم پاسـخ داد.
صبح سـه شنبه، حسـن روحانی رییس جمهور 
کشـورمان همـراه بـا هیات دولـت به کرمـان آمد. 
این اسـتان مقصد بیسـت و هفتمین سـفر استانی 
کاروان تدبیـر و امیـد بـود امـا تفـاوت این سـفر با 

دیگر سـفرهای اسـتانی در مدت آن بود. کرمان تنها اسـتانی بود که 
رییـس جمهـور و هیـات دولـت در آن دو روز توقف داشـتند. تفاوت 
دیگـر هـم در اسـتقبال پرشـور مردم کرمـان از روحانی بـود. رییس 
جمهـور کشـورمان در حالـی وارد شـهر کرمـان شـد کـه عـاوه بر 
اسـتقبال رسـمی توسط مقامات اسـتانی، مردم شـهر کرمان هم در 
اسـتقبال از او سـنگ تمام گذاشـتند. بـه طوری که حسـن روحانی 
هـم بـه ایـن اسـتقبال بـی نظیر اشـاره کـرد. او در جلسـه سـرمایه 
گـذاری و توسـعه اسـتان کرمـان از مـردم کرمـان به جهـت چنین 
اسـتقبالی تشـکر کرد. روحانی روز سـه شـنبه عاوه بر شـرکت در 

همایش سـرمایه گـذاری و توسـعه و افتتـاح چندین 
پـروژه در ایـن همایش، در جلسـات دیدار بـا مردم در 
مصلـی، دیـدار بـا نخبـگان و علما در حسـینیه ثاراهلل 
و در شـورای اداری اسـتان کرمـان هـم شـرکت کرد. 
آخریـن برنامـه رییس جمهـور در کرمان هم شـرکت 
در نشسـت خبـری بـود. بـرای ایـن نشسـت خبـری 
زمانـی 30 دقیقـه ای در نظر گرفته شـده بـود که ده 
دقیقـه آن بـه جمع بنـدی رییس جمهـور اختصاص 
داشـت و پـس از آن خبرنـگاران سـواالت خـود را از 

حسـن روحانی پرسیدند.
خبرنـگار روزنامـه »پیـام مـا« هم در این نشسـت سـه سـوال از 
رییـس جمهـور پرسـید. سـوال اول مربـوط بـه عـدم تحقـق برخی 
وعـده هـای روحانی در سیاسـت داخلی بـود. سـوال دوم به ماجرای 
ردصاحیـت مینـو خالقـی نماینده منتخب مـردم اصفهـان مربوط 
بـود کـه پـس از کسـب رای از مـردم، رد صاحیـت شـد و دولـت 
نتوانسـت از او بـه خوبـی دفـاع کند و سـوال سـوم مـا از روحانی به 
عملکـرد برخـی فرمانداران اسـتان کرمـان و غیرهمسـویی آن ها با 

سیاسـت داخلـی دولـت تدبیـر و امید اختصاص داشـت.
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رییس جمهور در پاسخ به سوال »پیام ما« پیرامون عملکرد برخی فرمانداران:

فرمانداران از
رای مردم تخلف نکنند

 رییس جمهور در نشست خبری روز گذشته به دیگر سواالت »پیام ما« هم پاسخ داد
  در ارتباط با عمل کردن به وعده ها:

 از شعارهایم عقب ننشسته ام اما بعضی امور در اختیار دستگاه اجرایی نیست
  در ارتباط با ابطال آرای یک منتخب مردم در مجلس دهم:

هنوز ناامید نیستیم

 رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت جنوب کرمان خبر داد

 افتتاح پنج طرح 
صنعتی و معدنی 
جنوب کرمان با 

حضور رئیس جمهور 

فروزان سرپرست دادسرای
 اطفال تشریح کرد: 

نگاهی متفاوت
به پرونده قتل 

ستایش 

پیشنهادهای صفحه ی فرهنگ 
شهروندی پیام ما

تعطیالت 
بدون قتل

پیش بینی پیام ما درست بود

کرمان، استان 
پایلوت اقتصاد 

مقاومتي شد
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مدیرعامل آبفای کشور:

با افزایش 
اعتبارات 

آبرسانی، استان 
کرمان در آستانه 
یک تحول عظیم 
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آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(
مناقصه گذار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان 

موضـوع مناقصـه: خریـد تسـمه نـوار نقالـه بـا ضخامـت 15 میلیمتـر و طـول 1350 متر جهت دسـاندری 
15/44 درجـه افـق زیـر 2400 معـدن هشـونی طبق مشـخصات کیفـی ذیل: 

Cord, Belt Tensile : 1250n/mm, Belt Width :800 mm, Belt Type : St 
Top+ Bottom Cover : 6+4 mm, Constructor : 7*7 

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 95/03/03
محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت ا... صدوقی- شرکت معادن زغالسنگ کرمان 

تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 230/000/000 ریال 
تاریخ تحویل پاکتها: مورخه 95/03/16

تاریخ گشایش پاکتها: مرحله اول مورخه 95/3/17 و مرحله دوم مورخه 95/03/26
مبلغ خرید اسناد: 200/000 ریال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی 

ضمناً این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس می باشد. 
تلفن تماس: 03432117726

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

آگهی فراخوان عمومی و شناسایی جذب پیمانکار )نوبت اول(
شـرکت مدیریـت تولیـد بـرق کرمان در نظر دارد بـه منظور انجام کارهای فنی، سـاختمانی، خـرده کاری بصورت 

پـاره وقـت از بیـن پیمانـکاران و شـرکتهای ذیصاح اقـدام به جذب پیمانـکار نماید. لـذا از کلیه پیمانکاران و شـرکتهایی که 
در زمینـه هـای فنـی و سـاختمانی ماننـد تعمیـر لـوازم صنعتـی و کارگاهی، انواع لوله کشـی )پلـی اتیلن- لوله سـفید- لوله 
اسـتیل- لولـه گالوانیـزه و غیـره( جوشـکاری، بنائی، نقاشـی سـاختمان و صنعتـی و... توانایی انجـام کار را دارنـد، دعوت می 

گـردد جهـت تکمیل فرمهـای مربوط به این شـرکت مراجعـه نمایند. 
محـل ثبـت نـام: کرمـان- کیلومتـر 20 اتوبـان کرمـان- رفسـنجان نیروگاه سـیکل ترکیبـی کرمـان، اداره تدارکات شـرکت 

مدیریـت تولیـد بـرق کرمان
تلفن های تماس: 4-32521222-034، 58120355-034 و داخلی 237 یا 236
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احمد یوسف زاده آزاده جنگ تحمیلی و نویسنده کتاب آن بیست و سه نفر در دیدار با روحانی؛

بگو تاالب جازموریان هم خشک شد
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

خبر

وزیر صنعت، معدن و تجارت:
 پیگیر دریافت مطالبات صنعت 

ذغال سنگ هستیم

بـه گـزارش روابط عمومـی مجتمع کک سـازی 
و پاالیـش قطـران زرنـد، جلسـه هـم اندیشـی حل 
مشـکات صنعـت ذغـال اسـتان بـا حضـور وزیـر 
صنعـت، معـدن و تجـارت، مهندس جعفـری مدیر 
عامـل شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایـران 
دکتـر امیـری نماینده مردم و کوهبنـان در مجلس 
شـورای اسـامی، امام جمعه، فرماندار و مسـئولین 
شهرسـتان زرنـد در محـل مجتمـع کک سـازی و 

پاالیـش قطـران زرنـد برگزار شـد.
بخـش خصوصـی  نماینـدگان  جلسـه  ایـن  در 
صنعـت ذغـال و نماینـده کارگـران معـادن ذغـال 
عـدم  نظیـر  موجـود  مشـکات  بیـان  بـه  سـنگ 
صنعـت  مطالبـات  تومـان  میلیـارد   18 پرداخـت 
تعطیلـی  و  مالیـات  درصـدی   4 افزایـش  ذغـال، 
بیـکاری  آن  نتیجـه  در  و  اسـتان  ذغـال  معـادن 

پرداختنـد.  نفـر   1000 حـدود 
همچنیـن سـلطانی زاده ئیـس سـازمان صنعت، 
معـدن و تجـارت اسـتان گفـت: برخـی از معـادن 
اسـتان پنـج مـاه حقوق کارگـران خـود را پرداخت 
نکرده انـد و عدم پرداخت مطالبات توسـط شـرکت 
ذوب آهن بایسـتی هرچه سـریع تر کسـب تکلیف 
شـود. وی ادامـه داد:  بـا وجود دسـتور معـاون اول 
رئیـس جمهـور بحـث افزایـش قیمت زغال سـنگ 
بـه میـزان15 درصـد از طرفـی اجرایـی نشـده و 
مباحثـی  زغـال  بحرانـی صنعـت  شـرایط  درایـن 
همچـون مالیـات، حـق و حقوق بیمه گـذاران، عدم 
توانایـی پرداخـت آنهـا را از طـرف معـادن موجـب 

بسـته شـدن حسـاب ها شـده است.
معـدن  صنعـت،  وزیـر  زاده  نعمـت  مهنـدس 
درصـدی   4 افزایـش  نشسـت  ایـن  در  تجـارت  و 
مالیـات صنعـت ذغـال را ناعادالنه دانسـت و افزود: 
ذغـال  قیمـت  درصـدی   15 افزایـش  بحـث  در 
سـنگ مذاکراتـی بـا مدیر عامـل سـابق ذوب آهن 
اصفهـان انجـام گرفت که بـه دلیل تغییـرات انجام 
گرفتـه در مدیریت شـرکت فـوق ایـن مذاکرات به 

سـرانجام نرسـید. 
عـدم  دلیـل  آهـن  ذوب  مدیریـت  افـزود:  وی 
و  شـرکت  ایـن  ضرردهـی  را  مطالبـات  پرداخـت 
وجـود رکـود در صنعـت فـوالد مـی دانـد و معتقد 
اسـت بـا توجه بـه کاهـش قیمـت فـوالد پرداخت 

مطالبـات ایـن شـرکت امـکان پذیـر نیسـت.
مطالبـات  پرداخـت  راه  تنهـا  صنعـت  وزیـر 
و  دانسـت  تسـهیات  پرداخـت  را  ذغـال  صنعـت 
تصریـح کـرد: در این زمینـه به اتفـاق دکتر امیری 
بـا رئیـس بانـک مرکـزی و وزیـر تعـاون مذاکراتی 
صـورت گرفتـه و امیدواریـم در آینـده نزدیـک این 
مشـکل بـزرگ حـل گـردد. الزم بـه ذکـر اسـت، 
سـایت  از  نشسـت  ایـن  در  کننـدگان  شـرکت 
صنعتـی مجتمـع کک سـازی و پاالیشـگاه قطـران 
بازدیـد بـه عمـل آورده و بـا مراحـل فراینـد تولید 

محصـوالت آشـنا شـدند.

برگزاري همایش دوچرخه 
سواري  به مناسبت

روز صنعت برق 
همایـش دوچرخـه سـواري بـه  مناسـبت روز 
صنعـت بـرق با حضـور جمعي از همکاران شـرکت 
توزیـع نیـروي برق شـمال کرمـان و  خانـواده آنان 
برگـزار شـد.  بـه گـزارش روابـط عمومـي شـرکت 
روز  کرمـان،  اسـتان  بـرق شـمال  نیـروي  توزیـع 
جمعـه دهـم اردیبهشـت مـاه، جمعـي از همکاران 
عاقمنـد به ورزش دوچرخه سـواري،  مسـیر هفت 
بـاغ علـوي شـهر کرمـان را رکاب زدنـد. در پایـان  
ایـن همایـش بـه قیـد قرعـه بـه تعـداد 20 نفـر از 

شـرکت کننـدگان هدایایـي اهدا شـد.

ثبت دومین صندوق 
حمایت از توسعه 
منابع طبیعی کشور 
در استان کرمان 
 بـر اسـاس اعام پایـگاه اطاع 
منابـع طبیعـی  اداره کل  رسـانی 
کرمـان،  اسـتان  آبخیـزداری  و 
متعاقـب جلسـه مجمـع عمومـی 
از  حمایـت  صنـدوق  موسـس 

توسـعه منابـع طبیعـی اسـتان کرمـان کـه در تاریـخ بیسـت و نهـم فروردینمـاه 
سـالجاری در کرمـان تشـکیل شـد، صنـدوق حمایـت از توسـعه منابـع طبیعـی 
اسـتان کرمـان عمـا و رسـما بعنـوان دومین صنـدوق از ایـن نوع در کشـور )بعد 
از صنـدوق اسـتان اصفهـان کـه در سـال 1391 بـه ثبـت رسـیده بـود( از نظـر 
سـرعت در ثبت پس از تشـکیل مجمع موسـس، صاحب رکورد در کشـور گردید. 
مهنـدس رجبـی زاده مدیـر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اسـتان کرمـان با ابراز 
مسـرت و شـادمانی از ثبـت این رکورد از مسـئولین و دسـت انـدرکاران ذیربط در 
اداره متبـوع خـود، شـرکت مـادر تخصصـی وزارت جهـاد، ادارات منابـع طبیعی و 
آبخیـزداری شهرسـتان هـای شـمال و ادارات کل تعـاون و ثبـت اسـناد و امـاک 
اسـتان کرمـان بصـورت ویـژه تقدیر و تشـکر نمود و آنـرا مصداق عینـی از تحقق 
شـعار سـال مبنی بر »اقدام و عمل« دانسـت و افزود: انشـاهلل این سـرعت و دقت 
و تسـهیل گـری بعنـوان یک الگو در سـایر ماموریـت هـای اداره متبوعش مد نظر 

گیرد. قـرار 

 رئیـس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت جنوب کرمان خبر داد: در سـفر 
هیـأت محتـرم دولـت به اسـتان کرمـان 5 طرح صنعتـی و معدنـی از طریق 
ویدئـو کنفرانـس بـا گـزارش وزیـر صنعـت، معدن و تجـارت و توسـط رئیس 
جمهـور افتتـاح یا عملیاتی شـد. بـه گزارش روابـط عمومی سـازمان صنعت، 
معـدن و تجـارت، رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب کرمان 
بـا اعـام ایـن خبـر گفت: بـا پیگیـری هـای مجدانـه ایـن سـازمان، 5 طرح 
صنعتـی و معدنـی جنـوب کرمـان با سـرمایه گذاری بالـغ بـر 9475 میلیارد 
ریـال، بـا گـزارش وزیر صنعت، معـدن و تجـارت و از طریق ویدئـو کنفرانس، 
توسـط رئیـس جمهـور افتتاح و کلنـگ زنی شـد. وی افزود: با توجـه به عدم 
توسـعه جنـوب کرمـان در حـوزه صنایـع معدنی، بحمـدهلل در مدت دو سـال 
و نیـم دولـت تدبیـر و امیـد ایـن مهـم بعنـوان یکـی از اسـتراتژی هـای این 
سـازمان تعریـف و گام هـای بزرگـی نیز در این رابطه تاکنون برداشـته شـده 
اسـت. دکتر محمود اسـکندری نسـب ادامه داد: در سـفر هیأت محترم دولت 
بـه اسـتان کرمـان دو کارخانه تولید کنسـانتره آهن به ظرفیت تولید سـاالنه 
300000 تـن کنسـانتره آهـن با سـرمایه گذاری بالـغ بر 260 میلیـارد ریال 
بـه بهـره بـرداری رسـید. رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب 
کرمـان گفـت: اشـتغال ایجادی ایـن دو کارخانه 140 نفر به صورت مسـتقیم 

و 300 نفـر به صورت 
مسـتقیم  غیـر 
رئیـس  باشـد.  مـی 
صنعـت،  سـازمان 
تجـارت  و  معـدن 
کرمـان  جنـوب 
افـزود: یکـی دیگـر از 
دسـتاوردهای عظیـم 
پربرکـت،  سـفر  ایـن 
آغاز عملیـات اجرایی  
کنسـانتره،  طـرح 

سـرباره و پیگمنـت تیتانیوم کهنوج توسـط رئیـس جمهور بود کـه این طرح 
بـا سـرمایه گـذاری ایمیـدرو بـه مبلـغ 8918 میلیارد ریـال و ظرفیـت 250 
هـزار تـن، توانایـی ایجـاد اشـتغال بـرای 882 نفـر را دارد. دکتـر اسـکندری 
نسـب در ادامـه گفـت: بـا توجـه بـه جـذب سـرمایه گـذاران و تعریـف طرح 
هـای جدیـد در منطقـه، یـک طرح صنایـع معدنی و یک طـرح صنعتی دیگر 
نیـز بـا تأیید ریاسـت محترم جمهـوری عملیات اجرایـی خود را آغـاز کردند. 

افتتاح طرح 
گازرسانی به بم 
سـکینه خدیـش- همزمـان 
بـه  جمهـور  رئیـس  سـفر  بـا 
حضـور  بـا  و  کرمـان  اسـتان 
ملـی  شـرکت  مدیرگازرسـانی 
گاز ایـران بـه همـراه مسـئوالن 
شهرسـتان بم طرح گاز رسـانی 
بـه شهرسـتان بـم افتتاح شـد. 

ایـن طـرح به همـراه طرح های دیگر اسـتان بـه صـورت ویدوکنفرانس و با 
حضـور رئیـس جمهـوری در مرکز اسـتان به بهره برداری رسـید. بـا افتتاح 
ایـن طـرح عـاوه بر روشـن شـدن مشـعل گاز در ورودی شـهر بم مشـعل 
گاز نمادیـن در مسـجد جامـع نیز  توسـط اقـای ابراهیمی مدیر گازرسـانی 
شـرکت گاز ایـران روشـن شـد. ابراهیمی در ایـن افتتاحیه گفـت: همزمان 
بـا طـرح گازرسـانی بـم ، گازرسـانی بـه 4 شـهر از اسـتان کرمـان از جمله 
گلبـاف، رایـن ، گلـزار و کهنـوج 50 روسـتای اسـتان  بـا خانوار حـدود 50 
هـزار و اعتبـار بالـغ بـر 250 میلیارد تومان آغاز شـد. ناصـر ابراهیمی افزود: 
طـرح گاز رسـانی بـه شـهرهای رودبـار ، ارزوئیـه ، بـروات و درب بهشـت و 
65 روسـتای دیگـر اسـتان نیـز امـروز بـا 124 میلیـارد تومان اعتبـار کلید 
خـورد. وی بیـان کرد:برای انتقـال گاز به بم بیـش از 170 کیلومتر لوله 16 
اینچـی و اجـرای ایسـتگاه های بین راهی ودرون شـهری اجرا شـده اسـت.

بمصنعت، معدن و تجارتمنابع طبیعی

کرمان ویچ

 بعدازظهـر سـه شـنبه سـلطانی فـر بـه همـراه هیئـت 
همراهشـان در سـاعت 15 در فـرودگاه بـم مـورد اسـتقبال 
مسـئولین شـهربم قـرار گرفتنـد و از انجـا بـه گلـزار شـهدا 
رفتـه و ضمـن یادبود از شـهدای هشـت سـال دفـاع مقدس 
و  پـس از قرائـت فاتحـه و تقدیـم شـاخه گلـی بـه همـراه 
مسـئولین شـهر بـم بازدیـد از بیمارسـتان پاسـتور بـم بـه 
عمـل آوردنـد.  در ایـن بازدید سـلطانی فر از بیمارسـتان 96 
تخـت خوابی شـهر کـه تنهـا بیمارسـتان دولتی شهرسـتان 
بم و شـرق اسـتان کرمان محسـوب می شـود ضمـن بازدید 
از بخـش هـای ایـن بیمارسـتان و گفـت گـو بـا بیمـاران و 
پرسـنل زحمتکش بیمارسـتان پاسـتور مشـکات موجود در 
این بیمارسـتان را جویا شـد. در ادامه سـلطانی فـر به همراه 
تیم همراه و مسـئولین شـهر به سـالن ارشـاد اسـامی رفته 
تا در جلسـه شـورای اداری این شهرسـتان با حضور روسـای 

ادارات و کارمنـدان مربوطـه شـرکت کننـد. 
گالیه های امام جمعه بم

بـم ضمـن  امـام جمعـه شـهر  ایـن جلسـه دانشـی  در 
خرسـندی از حضـور ریاسـت جمهـور در اسـتان کرمـان و 
دیـدار دولـت تدبیـر و امیـد در شهرسـتان بـم  گفت: شـهر 
بم بیشـترین فضای آموزشـی را دارا می باشـد اما متاسـفانه 
علیرغـم گذشـت بیـش از 13 سـال از زلزلـه دلخـراش بـم 
از جملـه  بـم  آموزانـی هسـتند در حواشـی  هنـوز دانـش 
پشـترود کـه در کانکس ها مشـغول بـه تحصیل می باشـند 
و ایـن موضـوع معضـل بزرگی محسـوب می شـود کـه چاره 
اندیشـی مسـئوالن را مـی طلبـد. دانشـی افـزود: در بحـث 
بیمارسـتان پاسـتور کـه یکـی از اولویـت های شـرق اسـتان 
کرمـان محسـوب مـی شـود و بسـیار هم تاکید شـده اسـت 
کـه بم قبـل از زلزله یک بیمارسـتان امام و زایشـگاه مهدیه، 
بیمارسـتان خصوصـی افاطونیـان در ایـن شـهر دایـر بـوده 
اسـت و مـردم از امکانـات انها اسـتفاده مـی کرده انـد و نیاز 
یـک بیمارسـتان دیگـر در ایـن شـهر دیـده شـده بـود کـه 
اسـکلت بیمارسـتان پاسـتور در همـان سـالها ریخته شـد و 
متاسـفانه در زمـان زلزلـه بیمارسـتان امام و زایشـگاه مهدیه 
کاما تخریب شـدند و فقط بیمارسـتان خصوصی و پاسـتور 
مانده اسـت که جوابگوی نیازهای شـرق اسـتان کرمان نمی 
باشـد و ایـن موضوع یکـی از دغدغـه های همشـهریان بمی 

اسـت کـه تاکنـون بـه آن توجه نشـده اسـت. 
نگاه ویژه ای به شرق استان باید باشد

 در ادامـه این جلسـه غضنفرآبادی نماینده شـرق اسـتان 
گفـت: توطئـه و تخریـب هـم برای نظـام و دولت زیاد اسـت 
ولـی مسـئولین الحمـداهلل وظیفـه خـود را بـه خوبـی انجام 
مـی دهنـد و کارهـای جزئـی رو بـه روال اسـت و کارهـا 

انجـام مـی شـود. نماینـده شـرق اسـتان بـا توجه بـه جاذبه 
هـای گردشـگری و آثـار تاریخـی شـهر بـم راه انـدازی اداره 
کل میـراث فرهنگـی در منطقه را خواسـتار شـد و خواسـته 
مـردم هـم دانسـت و ضمـن یـادآوری قـول رئیس سـازمان 
بهزیسـتی کشـور مبنی بر ارتقای اداره بهزیسـتی بم به اداره 
کل گفت:متاسـفانه ایـن وعده دولتمردان هنوز عملی نشـده 
اسـت و امروز کسـانیکه بـه خدمت گذاری مشـغولند باید به 
گونـه ای عمـل کنند تا مردم بیشـتر لذت انقاب را بچشـند. 
غضنفرآبـادی خاطـر نشـان کـرد: شـرق اسـتان کرمـان بـا 
جمعیـت 500 هـزار نفـر و وجـود آثـار فرهنگی بسـیار غنی 
ماننـد میـل نادری ، کلـوت فهرج ، قنـات اکبرابـاد در بروات  
، تپـه هـای شـنی ریـگان ، ارگ قدیم و امامـزاده های واجب 
التعزیـم در بم نگاه ویژه مسـئولین میراث فرهنگی کشـور را 

به شـرق اسـتان مـی طلبد.
بـم گفـت:  فرمانـدار  اشـک  مهنـدس  ادامـه جلسـه  در 
بـم بـه گـواه کاوشـهای باسـتان شناسـی 6000 سـال قبـل 
از میـاد سـابقه تمـدن و بـه شـهادت کهـن دژ ارگ قدیـم 
2400 سـال مدنیـت شـهری و گـواه چهـره امروزی شـهری 
13 سـاله مـی باشـد. مهنـدس اشـک بـه نیـاز شـهر بـم به 
اعتبـارات تکمیلـی بازسـازی تاکیـد کـرد و افـزود: اعتبارات 
مـورد نیـاز در بخشـهای مختلفـی همچـون عمرانی،احـداث 
مـدارس جدید،بازسـازی مسـاجد،تکایا، ادارات و مرمت ارگ 
قدیـم مـورد نیاز اسـت و ضمـن تقدیـر از طرح تحـول نظام 
سـامت  تامیـن اعتبـار مـورد نیاز بـرای احداث بیمارسـتان 
220 تختخوابی که از خواسـته های مورد نیاز شـهر دانسـت 
و در بخـش آبرسـانی بـه روسـتاها،همچنین نیازمنـد تامین 
اعتبارات الزم برای آبرسـانی به 66روسـتا ونقاط شـهری ،در 
بخش راهسـازی بیش از 150 کیلومترراه روسـتایی واحداث 
بانـد دوم محوردارزیـن – دهبکـری و ضمـن تشـکر از دولت 
بخاطـر تامیـن اعتبـار 40 میلیـارد ریالـی بـرای مبـارزه بـا 
آفـت زنجـره خرمـا ، خواسـتار تـداوم تامیـن اعتبـارات ایـن 
بخـش شـد  و از برجای ماندن برخـی از معضات فرهنگی و 
اجتماعـی از زلزله و بواسـطه مجاورت با مرزهای شـرق یکی 
از دغدغـه هـای مـردم و مسـئولین برشـمرد و نیز خواسـتار 

تامیـن اعتبـارات ویـژه در ایـن زمینه شـد.
تخصیـص  فرمانـدار  مهـم  هـای  خواسـته  جملـه  از 
اعتبـارات الزم برای تکمیل سـاختمان مصـای بزرگ،اعتبار 
طـرح فاضـاب شـهری،ارتقای مجتمـع آمـوزش عالـی بـه 
دانشـگاه،ارتقای دهسـتان دهبکـری بـه بخش،بسـط شـعاع 
تـردد خودروهـای منطقـه ویـژه اقتصـادی ارگ جدیـد بـه 
400 کیلومتر،ایجـاد بندر خشـک در بم بـا توجه به مجاورت 
منطقـه بـا بندرعبـاس، بندرچابهـارو اتصال به شـبکه ریلی ، 

ثبـت جهانـی منطقـه کویری بـم و ایجـاد بازار بـورس خرما 
از دیگـر نیازهـای شهرسـتان بم کـه فرماندارانهـا را مطرح و 
خواسـتار عملـی شـدن آنها شـدو در بخش درخواسـت های 
صـدور برخـی از مجوزهـای خـاص بـرای بم ، اجرایی شـدن 
مـرز هوایـی بـم را از نماینده ویژه رئیس جمهـور طلب کردو 
همچنین از تدوین سـند توسـعه گردشگری شـرق استان به 
کمک گروهی از دانشـجویان و اسـاتید مجتمع آموزش عالی 
ایـن شـهر خبـر داد و خواسـتار تصویـب آن از سـوی مراجع 

ذیربط شـد. 
سرعت مرمت ارگ بم باید بیشتر شود

وضعیـت  گفـت:  فـر  سـلطانی  جلسـه  ایـن  پایـان  در 
اقتصـادی کشـور نکتـه ای اسـت کـه زوایـای مختلـف ان بر 
همگـی روشـن اسـت و بـا وجود مشـکات بخـش اقتصادی 
کـه بخاطـر تحریـم هـا بـا آن روبـرو بـوده ایـم و رهبـری 
سیاسـتی تحـت عنـوان اقتصـاد مقاومتـی بـرای اسـتفاده از 
همـه ی ظرفیـت های اقتصادی کشـور و ظرفیتهای توسـعه 
کشـور مشـخص و تببیـن و اجـرا کردنـد . نماینـده ویـژه 
رئیـس جمهـور عنـوان کـرد: دربـاره اسـتان کرمـان علیرغم 
محدودیـت هایـی که داشـته اتفـاق خوبی افتاده اسـت و آن 
مشـارکت بخـش خصوصـی کـه چشـمگیر و گسـترده بوده 
اسـت و دربـاره بم نیز ارائه نکات توسـط مسـئولین نشـان از 
اگاهـی کامـل و داشـتن دیـد وسـیع  آنها با مشـکات مردم 

باشـد.  می 
سـلطانی فر ضمن اشـاره به صحبـت خانم اکبـری درباره 
فرهنـگ و سـینما گفـت: توسـعه یـک فراینـد همـه جانبـه 
اسـت و اگـر یـک وجـه از ایـن حرکـت لنـگ بمانـد باعـث 

ناهنجـاری می شـود و باید ذهن مسـئوالن در ایجاد امکانات 
سـخت افـزاری و نـرم افـزاری در بخش فرهنگ گسـترده تر 
شـود. وی در پایـان عنـوان کـرد: بخـش گردشـگری روز بـه 
روز مطالبـات بیشـتری مـی طلبـد و مورد تقاضـای مردم در 
همـه اقشـار می باشـد وجـود ارگ تاریخی بـم از جاذبه های 
مهـم شـهر بم محسـوب می شـود کـه در یونسـکو هم ثبت 
گردیـده اسـت و بایـد  فرآینـد کاوش و مرمت و بازسـازی را 
بـا رعایـت اسـتانداردها و ضوابـط در بم سـرعت داده و اینکه 
در جهـت ایجـاد زیرسـاختهای گردشـگری کمـک کـرده و 
همینجـا وعـده می دهم کـه در ارتباط با پـروژه های مرتبط 
با بحث گردشـگری هم در اسـتان کرمان و شهرسـتان بم در 
اولویـت قـرار داده و از تسـهیات و امکانات خوبـی برخوردار 
خواهیـم کـرد و امیـدوارم بخـش خصوصـی این شهرسـتان  
همینطـور کـه در حـوزه صنعـت  و کشـاورزی پـروژه خوبی 
داشـته انـد در بحث گردشـگری نیز فعالیت داشـته باشـند.

وی در پایـان خاطـر نشـان کـرد: در بازدید از بیمارسـتان 
و ارائـه مشـکات بـه واقع این خواسـت منطقی میباشـد که 
از سـرویس هـای بهداشـتی و درمانـی بهتر برخوردار شـوید 
و حتمـا در دولـت مطـرح مـی کنم و بـا وزیر بهداشـت آقای 
هاشـمی صحبـت مـی کنـم که انشـاءاهلل بتـوان بـه گونه ای 
کمـک کرد که این مشـکل در مسـیر حل شـدن قـرار بگیرد 
و در انتقـال آب از سـد نسـاء کـه کار شـروع شـده و خـط 
انتقـال حـدود10 درصـد و بخـش تصفیـه خانـه 40 درصـد 
پیشـرفت فیزیکی داشـته که با وزیر نیرو و سـازمان مدیریت 
پیگیـری خواهـم کرد و سـرعت خواهیم داد که مردم شـرق 

اسـتان از نعمـت وجود ایـن آب برخوردار بشـوند.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در بم:

سرعت مرمت ارگ بم
باید بیشتر شود 

سکینه خدیش- خبرنگار پیام ما- بم

بـه  دولـت  هیـات  از  نمایندگـی  بـه  دادگسـتری  وزیـر 
مصطفـی  والمسـلمین  االسـام  حجـت  رفـت..  سـیرجان 
پورمحمدي صبح سـه شـنبه پس از حضور در گلزار شـهدای 
سـیرجان و تجدیـد میثـاق بـا آرمـان هـای شـهدا در مهدیه 
سـیرجان در جمع مردم و مسـووالن شهرسـتان سخن گفت. 
وي سـپس بـه شـرکت معدني و صنعتـي گل گهر رفـت و از 
بخـش هـاي مختلـف ایـن مجتمـع معدني دیـدن کـرد و از 

نزدیـک در جریـان اخریـن فعالیت هـاي انجام شـده و پروژه 
هـاي در دسـت اقـدام این شـرکت قـرار گرفـت. پورمحمدي 
در جمـع مـردم سـیرجان بـا تبریـک اعیـاد شـعبانیه از لزوم 
وحـدت و همدلـی در جامعـه گفـت. وی با اشـاره بـه امنیت 
و آرامـش کشـور گفـت: ایـن آسـایش و امنیت مرهـون خون 
سیدالشـهدا اسـت و مـا هر چـه داریم از امام حسـین اسـت. 
پورمحمـدی در بخـش دیگـر سـخنانش بـر لـزوم تـاش و 

کوشـش مسـووالن برای حل مشـکل مـردم تاکید کـرد. وی 
همچنیـن بـه دسـتاوردهای دولـت تدبیـر و امید اشـاره کرد. 
وزیـر دادگسـتری گفت:علـی رغـم همـه ی تنگناهـا ی مالی 
و کمبودهـا عملکـرد دولـت در همه ی بخش هـا قابل تقدیر 
اسـت ولـی متاسـفانه عـده ی حقیقـت را کتمان مـی کنند. 
نماینده ویژه رییس جمهور در سـفر به سـیرجان با اشـاره به 
پـروژه های در حال اجرا در اسـتان گفـت: در کرمان 12 هزار 
میلیـارد پـروژه بـا همـکاری بخـش خصوصـی در حـال اجرا 
اسـت و پـروژه های گل گهـر تمامی نیازهای اشـتغال جوانان 
بومـی ایـن شهرسـتان را بـرآورده مـی کنـد.  پورمحمـدی 
مسـاله اقتصـاد را از جملـه مسـائلی دانسـت کـه دشـمن بـر 
روی آن تمرکـز کـرده و بـه همیـن دلیـل باید برنامـه اقتصاد 

مقاومتـی را بـا جدیـت در کشـور پیـاده کرد. 
وی تکریـم بخـش خصوصی را یکـی از راهکارهای پویایی 
اقتصـاد خوانـد و گفـت: بایـد کارهـا را بـه مـردم سـپرد و 
تـاش ما هـم حمایـت نیروهای مردمی سـرمایه گـذار برای 
اجـرای پـروژه هـای مختلـف اسـت. در ایـن مراسـم حجـت 
االسـام والمسـلمین حسـینی امـام جمعه سـیرجان پس از 

خیـر مقـدم بـه نماینده دولـت خواسـتار توجه به مشـکات 
شهرسـتان در بخش اشـتغال و مسکن شـد. وی از مسئوالن 
شهرسـتان خواسـت کـه بـرای حـل مشـکات مـردم سـفر 
هیات دولت به اسـتان را مغتنم بشـمارند و حداکثر اسـتفاده 

از ایـن حضور را داشـته باشـند.
در ادامـه منصـور مکـی آبـادی فرمانـدار ویـژه سـیرجان 
در سـخنان خـود بـا اشـاره بـه مشـکات بیکاری و مسـکن 
جوانـان، آب شـرب، تجهیـز بیمارسـتان 220 تختخوابـی و 
سـایر مسـایل مهم شهرسـتان گفـت: خوشـبختانه علی رغم 
تحریـم هـای متعـدد اقدامـات خوبـی در سـطح شهرسـتان 
انجـام شـده اسـت و امیدواریـم بـا سـفر وزیـر دادگسـتری 
بـه سـیرجان اقدامـات بیشـتری نیـز کلیـد بخـورد. وی بـا 
اشـاره بـه طـرح ابتـکاری مثلـث توسـعه از سـوی اسـتاندار 
گفـت: بـا اجرای شـدن ایـن طرح، سـرمایه گـذاری خوبی از 
سـوی بخـش خصوصـی در زمینه هـای مختلف انجام شـده 
اسـت. وی ادامـه داد: بـه شـدت از حضـور سـرمایه گـذاران 
بخـش خصوصـی اسـتقبال کـرده و مقدمـات را برای شـروع 

فعالیتهـای آنـان فراهـم خواهیـم کرد.

وزیر دادگستری در سفر به سیرجان و بازدید از شرکت معدني و صنعتي گل گهر :

پروژه های گل گهر تمامی نیازهای اشتغال جوانان بومی 
سیرجان را برآورده می کند
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مدیرعامل آبفای کشور:
با افزایش اعتبارات آبرسانی، 
استان کرمان در آستانه یک 

تحول عظیم است

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضاب کشـور گفت: 
اسـتان کرمـان در آسـتانه یک تحول عظیم اسـت 
و مـا در حـد بضاعـت خـود اعتبـارات آبرسـانی 
اسـتان را افزایـش داده ایـم که ایـن کار با حمایت 
نمایندگان، وزیر نیرو و قائم مقام ایشـان اسـتمرار 

خواهـد یافت.
و  آب  شـرکت  مدیرعامـل  جانبـاز  حمیدرضـا 
فاضاب کشـور در مراسـم افتتاح طرهای آبرسانی 
گفـت: در طـی چندیـن سـال گذشـته اقدامـات 
بسـیار خوبی در زمینـه احداث تصفیـه خانه های 
آب و ایجـاد خطـوط انتقـال آب در کشـور انجـام 
شـده کـه قـرارگاه سـازندگی خاتم نقش سـازنده 

ای در اجـرای ایـن پـروژه ها داشـته اسـت.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه وجـود مشـکات 
شـدید نقدینگـی گفـت: بـا توجـه بـه مطالباتـی 
کـه قـرارگاه خاتـم در اکثـر حـوزه های آبرسـانی 
دارد ، بـا تدبیـر و سـعه صـدر در هیـچ کـدام از 
پـروژه هـا کار را زمیـن نگذاشـته انـد و بـا قوت و 
قـدرت کار را انجـام مـی دهنـد. جانبـاز در ادامـه 
بیـان داشـت: در سـال گذشـته بـا تدبیـر دولـت 
و پیگیـری هـای انجـام شـده از طریـق فاینانـس 
داخلـی مـاده 56 حـدود 2500 میلیـارد تومـان 
لولـه های فـوالدی مـورد نیاز طرح های آبرسـانی 
تهیـه شـده و از نماینـدگان درخواسـت می شـود 
در الیحـه های بودجه نسـبت به تامیـن نقدینگی 
کارهـای باقیمانـده همـکاری داشـته باشـند . اگر 
مشـکل نقدینگی حل شـود مردم هرچـه زودتر از 
از نعمـات و بـرکات طـرح های آبرسـانی برخوردار 
مـی شـوند.  مدیرعامـل آبفای کشـور با تشـکر از 
از مدیـران بخـش آب در اسـتان گفـت: علیرغـم 
اینکـه وزارت نیـرو در جهـت طـرح هـای کوتـاه 
مـدت اقدامات زیـادی انجام شـده در اجرای طرح 
هـای بلنـد مدت اقـدام اساسـی صـورت نپذیرفته 
کـه جـا دارد از مدیـران بخـش آب در اسـتان که 
اقدامـات بسـیار خوبی در زمینـه مدیریت تامین و 
مصـرف در شـهر و روسـتا انجام داده انـد قدردانی 
گـردد. جانبـاز افـزود: بـا تزریق بـه موقع پـول در 
انتهای سـال گذشـته، تونـل انتقال آب با سـرعت 
خوبـی در حـال اجراسـت و بـا برنامه ریـزی های 
انجـام شـده نهایـت در سـال 97 آب بـه شـهر 
کرمان می رسـد. این مسـئول ادامه داد: در سـال 
گذشـته بـا اختصـاص 500 میلیـون دالر از محل 
اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی بـه پـروژه هـای 
آبرسانی،آبرسـانی بـه 1440 روسـتا در قالـب 71 
مجتمـع تعریـف شـده کـه جمعیتی حـدود 423 

هـزار نفـر از آن بهـره مندمی شـوند.
 مدیرعامل آبفای کشـور در پایان گفت: اسـتان 
کرمـان در آسـتانه یـک تحـول عظیـم اسـت و ما 
در حـد بضاعـت خـود اعتبـارات آبرسـانی اسـتان 
حمایـت  بـا  کار  ایـن  کـه  ایـم  داده  افزایـش  را 
نمایندگان، وزیر نیرو و قائم مقام ایشـان اسـتمرار 

یافت. خواهـد 

شورای نگهبان
 الیحه  بودجه سال 95 را 

برای دومین بار رد کرد
معـاون اجرایـی شـورای نگهبـان گفـت: الیحه 
بودجـه کل کشـور بـرای سـال 95 بـار دیگـر در 
جلسـه امـروز شـورای نگهبـان قانـون اساسـی رد 
و بـرای رفـع ایرادهـای باقـی مانـده بـه مجلـس 

شـورای اسـامی ارجـاع شـد.
معـاون  پیـک  ره  سـیامک  ایرنـا  گـزارش  بـه 
اجرایـی شـورای نگهبـان در یـک گفـت و گـو، با 
اعـام ایـن خبـر افـزود: اشـکاالتی کـه در مرحله 
قبـل بـه الیحـه بودجـه 95 گرفتـه شـده بـود در 
مجلـس شـورای اسـامی بررسـی و اصاحاتی در 
آن ایجـاد و بـه شـورای نگبهـان بازگردانـده شـد.

در  دیگـر  بـار  الیحـه  ایـن  افـزود:  پیـک  ره 
جلسـه امـروز شـورای نگهبـان مطرح شـد؛ برخی 
از اشـکاالت رفـع شـده بـود امـا برخـی ایرادهـا 

همچنـان باقـی مانـده اسـت.
بـه  نگهبـان گفـت:  عضـو حقوقـدان شـورای 
همیـن علـت الیحـه دوبـاره بـه مجلـس ارجـاع 
شـد تا ایـرادات آن رفع شـود. نماینـدگان مجلس 
شـورای اسـامی یکشـنبه گذشـته با رفع ایرادات 
شـورای نگهبـان، الیحـه بودجـه را بـه ایـن شـورا 

بودند. ارجـاع کـرده 

1   روحانی: کار رسانه های خارجی این است که یک کلمه از این و 
آن پیدا کنند و آنها را روبروی هم قرار دهند

رئیـس جمهـوری گفـت: مـا در ایـران کشـور دو قطبـی و تقابـل نداریـم. بـه 
گـزارش انتخـاب حجت االسـام و المسـلمین حسـن روحانـی روز چهارشـنبه در 
نشسـت شـورای اداری اسـتان کرمـان افـزود: یکـی از توطئـه هایـی که دشـمنان 
دارنـد و در رسـانه هـای جمعـی خـود تبلیـغ مـی کنند و متاسـفانه برخی رسـانه 
هـای داخلـی هـم بـا توجه یـا بی توجه، دانسـته یـا ندانسـته همان خـط را دنبال 
مـی کننـد، آن خـط دو قطبی بودن کشـور اسـت. وی ادامه داد: کشـوری که ولی 
امـر و والیـت فقیـه دارد و جایگاهـی کـه والیت فقیه در شـرع و قانون اساسـی ما 
دارد اگـر قـوا مشـکلی داشـته باشـند او حـال مشـکل اسـت و خـود قـوا در کنار 
یکدیگـر هسـتند. روحانـی گفت: رسـانه هـای خارجی کارشـان این اسـت که یک 
کلمـه از ایـن و آن پیـدا کننـد اینهـا را روبروی هم قـرار دهند و بگوینـد این یکی 

مقصـودش ایـن بـوده و آن یکی مقصـوش آن بوده اسـت.

2    معاون فرهنگی قوه قضاییه: برخی به دولت پیشنهاد می کنند در 
ماجرای برجام فورا همه چیز را زیر پا بگذارند 

بـه گـزارش انتخـاب حجت االسـام والمسـلمین صادقـی معـاون فرهنگـی قوه 
قضاییه گفت: گاهی شـاهد آن هسـتیم برخی از دوسـتان البتـه متعهد در موضوع 
برجـام بـه دولـت پیشـنهاد می کننـد فـورا همـه چیـز را زیـر پـا بگذارید کـه این 

اصـا پسـندیده نبوده و منطبق با سـیره اسـامی نیسـت. 

3    روایت آیت اهلل جنتی از سابقه ابطال آرا بعد از انتخابات
دبیـر شـورای نگهبـان بـا بیـان اینکـه برخـی ادعـا می کننـد بعـد از رأی گیری 
فقـط مجلـس اسـت کـه می توانـد اعتبارنامـه فـرد فاقد صاحیـت را تأییـد نکند، 
گفـت: ایـن ادعـا خاف نظـارت اسـتصوابی اسـت. به گـزارش خبرآنایـن آیت اهلل 
احمـد جنتـی دبیـر شـورای نگهبان مهـر ایـن سـکوت را شکسـت. او در همایش 
رؤسـای دفاتر اسـتانی شـورای هماهنگی تبلیغات اسـامی سراسر کشـور، با اشاره 
بـه ابطـال آراي بعضـی از نامزدها به علت دسـتیابی به اسـناد جدید، کـه حاکی از 
عـدم صاحیـت آنهـا بود، گفت: نظارت اسـتصوابی شـورای نگهبان عـام و در تمام 
مراحـل اسـت. ایـن اقدام سـابقه هم داشـته در مورد فـردی که بعـد از رأی آوردن 
معلـوم شـد، مـدرک تحصیلـی اش فاقـد اعتباراسـت. در آن شـرایط انتخابـات را 
هـم شـورای نگهبـان ابطـال کـرد. وی تصریـح کـرد: بعضـی ادعـا می کننـد بعـد 
از رأی گیـری فقـط مجلـس اسـت کـه می توانـد اعتبارنامه فـرد فاقـد صاحیت را 
تأییـد نکنـد. ایـن ادعـا عـاوه بـر این کـه خاف نظـارت اسـتصوابی قبـل از ورود 
بـه مجلـس اسـت، تاریـخ هم نشـان نمی دهـد کـه در مجلـس اعتبارنامـه ای را به 

جـز یـک مـورد رد کـرده باشـند و بـه شـهادت تاریـخ ایـن جـای معاملـه و بده و 
بسـتان است.

4    فرمانده نیروی زمینی ارتش: داعش به مرز استان کرمانشاه و 
ایالم رسیده بود

امیـر پوردسـتان، فرمانـده نیـروی زمینـی ارتـش به بیـان ناگفته هایـی از تاش 
داعـش بـرای نفـوذ بـه ایـران پرداخـت. به گـزارش فـارس فرمانـده نیـروی زمینی 
ارتـش گفـت »در سـال 93، داعـش در فاصلـه زمانی کوتاه خـود را از اسـتان االنبار 
-عراق- به اسـتان دیالی که هم مرز اسـتان کرمانشـاه و ایام اسـت، رسـاند. از طرف 
دیگـر بـه سـعدیه و جلـوال آمدنـد و می خواسـتند در گام بعـدی تا خانقیـن در 12 
کیلومتـری مرز ما برسـند کـه یگان های نیروی زمینـی با قدرت وارد عمل شـدند.«

5    آیت اهلل هاشمی:مخالفان برجام که انتظار سقوطش را می کشند 
اشتباه می کنند

ایرنـا نوشـت: ایرنا نوشـت: رئیس مجمع تشـخیص مصلحت نظام گفـت: آنان که 
بـا برجـام مخالفـت می کننـد و انتظار سـقوط آن را می کشـند، نمی گوییم دلسـوز 
نیسـتند، اما اشـتباه می کنند. آیت اهلل اکبر هاشـمی رفسـنجانی افزود: برجامی که 
انجـام شـد، یـک طرفه نیسـت و طرف مقابل، بیـش از ما به این برجـام احتیاج دارند 
چراکـه مـی داننـد در منطقه، کشـوری مثل ایـران وجود نـدارد و ایران مـی تواند در 

منطقـه تاثیـرات اساسـی بگذارد و بـا این دیدگاه بایـد روابط را پـی گیری کرد.
6    استاندار تهران: سوءقصد به »میرمحمود موسوی«سیاسی و امنیتی 

نبوده است
باشـگاه خبرنـگاران نوشـت: اسـتاندارتهران دربـاره سـوءقصد بـه میرمحمـود 
موسـوی توضیحاتی به رسـانه ها ارائه کرد. سـید حسـین هاشمی اسـتاندار تهران 
در حاشـیه کمیسـیون قاچاق کاال و ارز اسـتان تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ 
بـه ایـن سـوال کـه آیا ضاربـان میر محمود موسـوی شناسـایی شـده اند یـا خیر؟، 
گفـت: سیسـتم اطاعاتـی ناجـا مشـخص کرده کـه این قضیـه سیاسـی و امنیتی 
نبـوده اسـت و امیدواریـم بـا جدیتـی کـه در ایـن کار صـورت می گیـرد بتوانیـم 
شناسـایی ضاربانی که با کمک موسـوی و دوسـتانی که در آنجا حضور داشـته اند 
سـریعتر ایـن قضیه را به سـرانجام برسـانیم.وی افـزود: اینکه برخی می گویند سـه 

بـار بـه وی در ایـن هفته سـو قصد شـده اسـت مـورد تأیید نیسـت.
7    نماینده ولی فقیه در سپاه: نفوذ سیاسی به معنای تصرف در ادراک 

سیاسی دولتمردان است
سـپاه نیـوز نوشـت: حجـت االسـام علی سـعیدی نماینـده ولی فقیه در سـپاه 
گفـت: »نفـوذ« راهبرد خصمانه امروز دشـمن در مواجهه با انقاب اسـامی اسـت. 

نفـوذ سیاسـی بمعنـای تصـرف در ادراک سیاسـی دولتمـردان و نفـوذ فرهنگـی 
تصـرف در ادراک فرهنگـی مـردم اسـت و نگرانی هـا از ایـن اسـت کـه دشـمن بـا 
تمرکـز روی افـکار مـردم و دولتمـردان بتوانـد بر آنهـا تأثیرگذاشـته و اهداف خود 
را از ایـن طریـق دنبـال کنـد. اعتماد و تسـلیم شـدن در برابر خواسـت »کدخدا« 
»اشـتباه گرفتـن دوسـت و دشـمن« اسـت. مطـرح شـدن برجـام 2، 3 و 4 پس از 
برجـام، دامـی بـرای انقاب اسـامی بود کـه رهبر معظـم انقاب با هوشـمندی و 

ژرف اندیشـی خـط امریـکا را خواندنـد و مانع تحقق آن شـدند.

8    استعفای سرافراز پذیرفته شد
رهبـر معظـم انقـاب اسـامی، در حکمی با پذیرش اسـتعفای محمد سـرافراز، 
دکتـر عبدالعلـی علی عسـگری را بـه ریاسـت سـازمان صداوسـیمای جمهـوری 

اسـامی ایـران منصـوب کردند.

9    مدیر کل سیاسی وزارت کشور: برخی فرمانداران تغییر
 خواهند کرد

ایسـنا نوشـت: مدیر کل سیاسـی وزارت کشـور با اشـاره به اینکه مثل همیشـه 
تغییراتـی در سـطح فرمانـداران انجـام مـی شـود گفـت: ایـن تغییـرات ربطـی به 
انتخابـات نـدارد. محمـد امیـن رضـازاده در ادامـه افـزود:  در ادامه شـاهد تغییرات 
و جابجایی هـای طبیعـی در سـطح فرمانـداران خواهیـم بـود. برخـی فرمانـداران 
بازنشسـته می شـوند و برخـی فرمانـداران هـم از شـهری بـه شـهر دیگـر جابجـا 
می شـوند. ممکـن اسـت بعضـی از فرمانـداران هـم نقض یا ضعفی داشـته باشـند. 

کـه بایـد این ضعـف برطرف شـود.

10    پزشکیان:دولت قبل باید محاکمه می شد
ایرنـا نوشـت:نماینده مـردم تبریز در مجلس شـورای اسـامی، همراهی مجلس 
نهـم در اجـرای خـاف قانون هدفمنـدی یارانه با دولـت گذشـته را نهادینه کردن 
بـی قانونی دانسـت و گفـت: دولت قبل باید در این باره محاکمه می شـد. مسـعود 
پزشـکیان دربـاره اجراي قانـون هدفمندي یارانه هـا افزود: دولت سـابق در اجراي 

هدفمنـدي یارانـه ها خاف بّین داشـت.

11    هشدار یک اصالح طلب به روحانی
تاجیـک از فعاالن سیاسـی اصاح طلب نسـبت بـه عدم حمایت دولـت روحانی 
از ریاسـت محمدرضـا عـارف در مجلـس دهـم هشـدار داد. بـه گـزارش تسـنیم، 
محمدرضـا تاجیک از فعاالن سیاسـی اصاح طلـب طی یادداشـتی در یک روزنامه 
اصاح طلـب نسـبت به عدم حمایت دولـت روحانی از ریاسـت محمدرضا عارف در 
مجلـس دهـم هشـدار داد. وی در این یاداشـت بـا تاکید بر اینکـه، »انتخاب فردی 
جـز از لیسـت امیـد به عنـوان ریاسـت مجلـس از سـوی جریـان اعتـدال )دولـت( 
یـک خطـای اسـتراتژیک غیرعقایی اسـت«، عدم حمایـت از عارف برای ریاسـت 
مجلـس را غیرعقایـی و خطایـی اسـتراتژیک خوانـده اسـت. تاجیـک با یـادآوری 
»منطـق تئـوری بقـا« به دولتمـردان، تصریـح و تاکید کرده اسـت: منطـق تئوری 
بقـا بـه دولتمـردان حکم می کند که از هرگونه اقدام مسـتقیم و غیرمسـتقیمی که 
موجـب و موجد خدشـه بـه مقبولیت و مشـروعیت مردمی اصاح طلبان می شـود، 

پرهیـز کنند.

12    توییت جدید رییس جمهور: صلح در سایه قدرتمند بودن به دست 
می آید

خبرگزاری دانشـجو نوشـت: روحانی ریاسـت جمهوری کشـورمان در دو توییت 
آخـر خـود نوشـت: صلـح در سـایه قدرتمنـد بودن بـه دسـت می آیـد و جنگ در 
سـایه ضعـف. توانمنـدی نیروهـای مسـلح مـا را دیگران متوجـه می شـوند، بیان و 
تکـرار آن ضرورتـی نـدارد. هیـچ دولتـی بـه انـدازه ایـن دولت بـرای تقویـت توان 
دفاعـی کشـور کار نکـرده اسـت. مـا شـعار نمی دهیم و تقویـت نیروهای مسـلح را 

الزم می دانیـم.

آخرین برنامه سـفر حسـن روحانی 
به اسـتان کرمان، نشسـت خبری بود. 
روحانـی در این نشسـت نسـبتا کوتاه 
سـعی کرد تـا حد امـکان پاسـخ های 
کاملـی بـه خبرنـگاران بدهـد. رییـس 
جمهـور در ایـن نشسـت بـه سـواالت 

خبرنـگار پیـام ما هم پاسـخ داد.
سفری با استقبال بی نظیر

جمهـور  رییـس  روحانـی  حسـن  شـنبه،  سـه  صبـح 
کشـورمان همـراه بـا هیـات دولـت بـه کرمـان آمـد. ایـن 
اسـتان مقصـد بیسـت و هفتمیـن سـفر اسـتانی کاروان 
تدبیـر و امیـد بـود اما تفـاوت این سـفر با دیگر سـفرهای 
اسـتانی در مـدت آن بـود. کرمـان تنهـا اسـتانی بـود کـه 
رییس جمهور و هیات دولت در آن دو روز توقف داشـتند. 
تفـاوت دیگـر هـم در اسـتقبال پرشـور مـردم کرمـان از 
روحانـی بـود. رییـس جمهـور کشـورمان در حالـی وارد 
شـهر کرمـان شـد کـه عـاوه بر اسـتقبال رسـمی توسـط 
مقامـات اسـتانی، مـردم شـهر کرمـان هـم در اسـتقبال از 
او سـنگ تمـام گذاشـتند. بـه طـوری کـه حسـن روحانی 
هـم بـه این اسـتقبال بـی نظیر اشـاره کـرد. او در جلسـه 
سـرمایه گـذاری و توسـعه اسـتان کرمـان از مـردم کرمان 
بـه جهـت چنین اسـتقبالی تشـکر کـرد. روحانی روز سـه 
شـنبه عـاوه بـر شـرکت در همایـش سـرمایه گـذاری و 
در  همایـش،  ایـن  در  پـروژه  چندیـن  افتتـاح  و  توسـعه 
جلسـات دیـدار بـا مـردم در مصلـی، دیـدار بـا نخبـگان و 
علما در حسـینیه ثاراهلل و در شـورای اداری اسـتان کرمان 
هـم شـرکت کرد. آخریـن برنامه رییس جمهـور در کرمان 

هـم شـرکت در نشسـت خبـری بود.
سواالت »پیام ما« از رییس جمهور

بـرای این نشسـت خبـری زمانی 30 دقیقـه ای در نظر 
گرفتـه شـده بود کـه ده دقیقـه آن به جمع بنـدی رییس 
جمهـور اختصاص داشـت و پس از آن خبرنگاران سـواالت 

خود را از حسـن روحانی پرسـیدند.
خبرنـگار روزنامـه »پیـام مـا« هـم در این نشسـت سـه 
سـوال از رییس جمهور پرسـید. سـوال اول مربوط به عدم 
تحقـق برخـی وعده هـای روحانی در سیاسـت داخلی بود. 
سـوال دوم به ماجـرای ردصاحیـت مینو خالقـی نماینده 
منتخـب مـردم اصفهـان مربـوط بـود کـه پـس از کسـب 
رای از مـردم، رد صاحیـت شـد و دولت نتوانسـت از او به 
خوبـی دفـاع کند و سـوال سـوم مـا از روحانی بـه عملکرد 
برخـی فرمانداران اسـتان کرمـان و غیرهمسـویی آن ها با 

سیاسـت داخلـی دولـت تدبیـر و امیـد اختصـاص داشـت. 
در ادامـه پاسـخ هـای روحانـی بـه سـه سـوال »پیـام ما« 

بخوانید. را 
از شعارهایم عقب ننشسته ام اما بعضی امور در 

اختیار دستگاه اجرایی نیست
حسـن روحانـی در پاسـخ بـه اولیـن سـوال »پیـام ما« 
گفـت: همـه تـاش دولت بر این اسـت که هرچـه وعده به 
مـردم داده را عملیاتـی کنـد.  رییـس جمهور افـزود: هیچ 
کجـا مـن از شـعارها، برنامـه هـا و اقداماتی کـه در اختیار 
مـن بـوده اسـت عقب ننشسـتم. امـا بعضی از امور هسـت 

کـه در اختیار دسـتگاه اجرایی نیسـت. 
نباید اجازه دهیم بدعتی در کشور بوجود آید

 رییـس دولـت تدبیـر و امیـد در ارتباط بـا ردصاحیت 
مینـو خالقـی، منتخـب سـوم اصفهـان در مجلـس دهـم، 
پـس از انتخابـات هـم اظهـار داشـت: دولـت نظـر خودش 
را اعـام کـرده و مـن هم در نامـه های مکتوب بـه وزارت 
کشـور نظـر دولـت و نظـر خـودم را اعـام کـردم. روحانی 
بـا بیـان اینکـه قبا هـم در یک سـخنرانی عمومـی اعام 
کـردم کـه رونـد قانونـی بایـد مـورد مراعـات قـرار گیـرد، 
عنـوان کـرد: هنـوز هم مـا نامید نیسـتیم و وزارت کشـور 
مـا اقدامـات خـود را انجـام مـی دهـد. مـا نبایـد بگذاریم 
بدعتـی در کشـور بوجـود بییـد. وی اضافـه کرد: مـردم ما 
همـه در چارچـوب قانـون، امیـد بـه آینـده دارنـد و اگـر 
خدایـی ناکـرده قانـون نقـض شـود، امیـد بـه آینـده هـم 

تضعیـف مـی شـود و از دسـت مـی رود.
به برنامه دولت عمل نکردن

تخلف از رای مردم است
فرمانـداران  برخـی  عملکـرد  بـا  ارتبـاط  در  روحانـی 
غیرهمسـو هـم گفـت: از ابتـدای دولت برنامه مـا این نبود 
کـه هرکـس کـه در دولـت قبلـی فعالیـت مـی کـرده در 
دولـت بعـدی تغییـر بکنـد. ایـن مهم بـود که همـه برنامه 
دولـت را بـه عنـوان برنامـه اسـتان و برنامـه شهرسـتان 
اگـر کسـی  کـرد: چـون  تصریـح  بداننـد. وی  خودشـان 
بخواهـد بـه برنامه دولت عمـل نکند در واقـع از رای مردم 
تخلـف کرده اسـت. رییس جمهـور با بیان اینکـه مردم در 
واقـع بـا رای خودشـان رییس جمهـوری را انتخاب کردند، 
شـعاری را برگزیدنـد و دولتـی را انتخـاب کردنـد، افـزود: 
همـه ما بایـد با آرای مـردم هماهنگ باشـیم. هماهنگی با 
نظـر و رای مـردم مهـم اسـت. این چیزی اسـت کـه مورد 
تاکیـد مـا هسـت و اسـتاندار و وزارت کشـور هـم در ایـن 

راسـتا عمـل مـی کنند.

گزارش کمیته بررسی توقیف 2 میلیارد دالری 
اموال ایران منتشر می شود

حسـن روحانـی در بخـش دیگـری از صحبـت هایـش 
از دارایـی هـای  بـا توقیـف 2 میلیـارد دالر  ارتبـاط  در 
ایـران در آمریـکا هـم توضیحاتـی ارائـه کـرد. وی گفـت: 
دادگاه یـک کشـور نمـی توانـد دولت یک کشـور دیگری 
را مـورد محاکمـه قـرار دهـد. بانـک هـای مرکـزی هـم 
مصونیـت دارنـد. پـس از آنکـه آمریکایـی هـا تصمیماتی 
در ایـن راسـتا گرفتنـد، هشـدارهایی در ایـن مـورد داده 

بود.  شـده 
رییـس جمهـور تاکید کرد: متاسـفانه در فرصت 9 ماهه 
ای کـه می شـد همه پـول را از بانکهـای آمریکایی خارج و 
اوراق را بفـروش برسـانند، بخش بزرگی از ایـن اوراق باقی 
مانـده تـا زمانـی که در سـال 87 که دادگاه اسـتیناف رای 
مـی دهـد و ایـن پول مسـدود مـی شـود. وی با اشـاره به 
اینکـه کمیتـه ای برای بررسـی این موضوع تشـکیل شـده 
اسـت، افـزود:  گـزارش کمیتـه بررسـی فراینـد توقیف دو 
میلیـارد دالر امـوال ملـت ایـران منتشـر و پرونـده نیـز به 

قـوه قضاییـه ارائه می شـود.
روحانـی ادامـه داد: لوایـح ضـروری را برای ایـن که کار 
غلـط و خـاف دادگاه آمریکایـی را بـه محاکم بیـن المللی 
بکشـانیم آمـاده خواهیـم کـرد. عهدنامـه ای که بیـن ما و 
آمریـکا از سـال 1334 وجـود دارد ، می توانـد جزو مبنای 

کار مـا در دادگاه بیـن المللی باشـد.
برای از بین بردن کانون های ریزگردها 

تالش می کنیم
رییـس جمهـور کشـورمان در ارتبـاط بـا بیابـان شـدن 
تـاالب جازموریـان و تبدیـل شـدن ایـن تـاالب بـه کانون 

ریزگردهـا در شـرق کشـور هـم گفـت: دولت بـرای از بین 
بـردن کانونهـای داخلـی و خارجـی ایـن ریزگردهـا تاش 
مـی کنـد. اعتباراتـی هـم بـرای سـال 95 و 96 در ایـن 
عرصـه اختصـاص یافته کـه این اعتبـارات با حجم وسـیع 
مشـکل، همخوانـی نـدارد و باید بـا ابزارهـای مختلفی که 
داریـم بـرای کاسـتن از این مشـکل تاش همگانـی انجام 

دهیم.
استان کرمان برای تحقق رشد 5 درصدی

باید تالش ویژه ای کند
گفتنـی اسـت رییـس جمهـور در ابتـدای این نشسـت 
خبـری هـم به جمع بندی سـفر خـود به کرمـان پرداخت 
و گفـت: در مجمـوع در جریـان ایـن سـفر طـرح هایی به 
ارزش 14 میلیـارد تومـان افتتـاح و یـا عملیـات اجرایـی 
شـان آغـاز شـد. روحانـی همچنیـن بـه معضـل کـم آبـی 
اسـتان و تصمیمات گرفته شـده در این سـفر اشـاره کرد. 
وی دربـاره اسـتان هـای پایلـوت اقتصـاد مقاومتـی هـم 
اظهـار داشـت: دولـت تصمیـم گرفتـه چنـد اسـتان را بـه 
عنـوان پایلـوت برای اقتصـاد مقاومتـی، انتخـاب و امکانات 
و اختیاراتـی بـرای اجـرای طرح هـا به این اسـتان ها بدهد.
 وی همچنیـن بـه سـال »اقتصـاد مقاومتـی؛ اقـدام و 
عمـل« اشـاره کـرد و گفـت:  همـه بایـد تـاش کنیـم تـا 
در پایـان اسـفند بـه یـاری خداونـد آمـار خوبـی درعرصه 
کارهایـی کـه بـرای پیشـبرد طرحهـای اقتصـاد مقاومتـی 
انجـام داده ایـم ، ارائـه کنیم. رییس دولت تدبیـر و امید با 
تاکیـد بـر اینکه امسـال به دنبال رشـد 5 درصـدی اقتصاد 
هسـتیم، افـزود: همـه اسـتانها و بویژه اسـتان کرمـان باید 
بـرای رونـق اقتصـادی و تحقـق رشـد 5 درصـدی ، تاش 

. کنند
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داستان

بنام خداوند رنگین کمان/ خداوند بخشنده مهربان
قبـل از هـر چیز باید پیغام یک کشـاورز جنوب اسـتان را 
بـه شـرط امانت بـه رییس جمهـور محترم برسـانم که گفت: 
بـه آقـای روحانـی بگـو مـا دوبـاره ورشکسـت شـدیم و بگـو 

تـاالب جازموریـان هم خشـک شـد! و اما...
سـام آقـای رئیس جمهـور!  به کرمان مـا خیلی تا خیلی 
خـوش آمدیـد. بـه زادگاه مردانـی که بـر این بوم و بـر بالیده 
انـد و در تاریـخ ایـران بزرگی کـرده اند خوش آمدیـد. مردان 
و زنانـی کـه نامشـان بـه فخـر و فخامـت از صفحـات کتـاب 
پایـداری ایـن وطـن قد کشـیده اسـت. از میرزا رضـا کرمانی 
آن مـرد جگـردار کـه با غـل و زنجیری سـنگین، سـبکبال و 
قـرص و قبراق نشسـته وسـط میـدان مردانگی تاریـخ ایران، 
تـا حاج قاسـم مـا که نمـاد محبـت و غیـرت ایرانیان اسـت. 

بـزرگا مـردا کـه نمـی شـود ایرانـی بـود و عاشـقش نبـود. 
سـرداری کـه خـوش نـدارد صـدای تیـر و تفنگـش آرامـش 
مـردم ایـران را بـه هم بزند. چـه کار می کند؟ بسـیجی های 
جوانـش و یـاران محاسـن سـپید بادپایـش را بـر مـی دارد و 
جبهـه جنـگ را هـزار کیلومتـر مـی بـرد آن طـرف تـر  کـه 

بـه قول شـاعر: 
نـه پـای آهـوی بـی جفـت بلـرزد و نـه ایـن دل ناماندگار 

درمان. بـی 
رئیس جمهور محترم

سـرزمینی کـه هواپیمای شـما امـروز صبح در گوشـه ای 
از آن فـرود آمـد، بـه فرمـوده رهبـر فرزانه انقاب منشـوری 
اسـت هفـت رنـگ و زیبا و درخشـان. جایی اسـت که معظم 
له سـال گذشـته بـه ایـن حقیـر فرمودند:اگـر قرار باشـد در 

دنیـا جایـی غیـر از قـم و تهـران زندگـی کنم، آن جـا حتما 
کرمـان خواهـد بود.

مهمان بزرگوار کرمان
شـما کـه جبهـه و سـنگر را از نزدیـک لمـس کـرده ایـد، 
حتمـا یادتـان هسـت سـال هـای دور، یـک شـب بـر صفحه 
تلویزیون های سـیاه و سـفید مردم ایران، شـیری ظاهر شـد 
خشـماگین با دسـت های بسـته، در محاصره شـغاالن بعث، 
کـه مـی غرید و فریـاد می زد: مـرگ بر صدام ضد اسـام. او 
شـهید محمـد شهسـواری کهنوجی فرزنـد همین دیـار بود.

و آن بیسـت و سـه نفر را البد می شناسـید. سـال گذشته  
همیـن روزهـا بود که رهبر ادیب و سـخندان مان در حاشـیه 
کتـاب دالوری هـای  ایـن گروه نوشـتند: »لحظه هـا را با این 
مـردان کـم سـال و پرهمـت گذرانـدم.  به آن بیسـت و سـه 

نفر درود می فرسـتم.«
هفـده تن از آن بیسـت و سـه نفـر از همین خـاک غیرت 
خیـز بلنـد شـده بودنـد. شـانزده سـاله هایـی کـه در کاخ پر 
زرق و بـرق صـدام پیشـنهاد فریبنـده آزادی بـه دسـت او را 
نپذیرفتنـد و اسـارت 8 سـاله را ترجیـح دادنـد، مبـاد که در 

نبـرد روزنامـه و دوربیـن، صـدام برنده شـود.
آقایـان و خانـم هایـی کـه همـراه رییـس جمهورمـان به 
کرمـان آمـده ایـد! حتمـا  شـما از آتـش و سـمندر شـعرها 
خوانـده و حکایـت هـا شـنیده ایـد، امـا هرگز شـنیده بودید 
یک شـب، در عملیات شناسـایی، در صدا رس دشـمن، آتش 
در کولـه پشـتی پـر باروت جوانـی کرمانـی افتاده باشـد و او 
بـرای اینکـه فریـادش بلنـد نشـود و عملیـات لو نـرود چفیه 
در دهـان فـرو بـرده، سـمندر وار سـوخته و چون شـمع آب 
شـده اسـت؟ او شـهید علـی عـرب بـود. ققنوسـی از همیـن 

خـاک خاطره سـاز! 
آقای روحانی!

زنـان نـام آور کرمـان زیادنـد، ولـی بـه گمانـم شـما، کل 
زهـرا خانوکـی، فرمانـده گـردان نانواها را نشناسـید. شـنیده 
بـود رزمنـده هـا بـه حمایت نیـاز دارنـد، زنان محله و  شـهر 
خانـوک را بسـیج کـرده بـود بـه نـان پـزی. کاروان اهدایـی 
مرحوم شـیخ محمد هاشـمیان که می رسـید به مقر لشـکر 
در اهـواز، نـان هـای هیزم پز کل زهـرا و نیروهـای گردانش، 
میـان رزمنـدگان مشـتری فـراوان داشـت. همیـن کـه در 
توانـش بـود. خریـدار این مدلی یوسـف کنعان دیـده بودید؟

جناب رییس جمهور!
اینجـا اسـتان کرمـان اسـت. خاسـتگاه لشـکر سـلیمان 

ثـاراهلل.
سـرزمین زنـدان کشـیده هـای طاغوت. آیت اهلل هاشـمی 
رفسـنجانی، شـهید دکتر باهنر،آیت اهلل موحدی کرمانی،آیت 
اهلل حجتـی کرمانـی، آیت اهلل سـید یحیی جعفـری عزیز که 

تنـش به نـاز طبیبان نیازمنـد مباد!
سـرزمین جانبـازان بزرگـی کـه امـروز بـر ایـن صندلی 
هـای چرخـدار نشسـته انـد و اگـر چـرخ ایـن کشـور بـر 
بیجـان  پاهـای  دسـتاورد  چرخـد،  مـی  امنیـت  و  ثبـات 
همیـن  صنوبـران صبـور اسـت کـه درد را خسـته کـرده 
انـد. طلبـکار نیسـتند امـا اگـر حضرتعالـی در همین سـفر 
دسـتور فرماییـد اعتبـار سـی درصـد باقیمانـده مجتمـع 
توانبخشـی شـان تامیـن بشـود، با بدرقـه دعای خیرشـان 
بـه تهـران بـاز خواهیـد گشـت. دسـتانتان بـرای سـاختن 
وطـن پـر تـوان. ایامتان به کام و شـهد شـیرین موفقیتتان 

جام. بـر 

متن کامل سخنرانی احمد یوسف زاده آزاده جنگ تحمیلی و نویسنده کتاب آن بیست و سه نفر؛

بگو تاالب جازموریان هم خشک شد
سخن

بـدون شـک قلعه هـا و بـرج و باروهـای خشـتی بـه جا 
مانـده از ادوار گذشـته قدمتـی تاریخـی دارنـد و هر کدام 
از آنهـا بـاز گـو کننـده تاریـخ کهـن شـهر و منطقـه ای 
هسـتند کـه در آن قـرار گرفته انـد و بـه نوعی شناسـنامه 
تاریخـی آن منطقـه محسـوب می شـوند. کمتـر شـهر و 
روسـتایی را می تـوان یافـت کـه از روزگاران کهـن قلعه یا 
برجـی در آن وجود نداشـته باشـد. همه می داننـد، از این 
اسـتحکامات بـرای دفـاع از شـهرها و روسـتاها اسـتفاده 

می شـده اسـت.
قاعـده  ایـن  از  نیـز  اطـراف  روسـتاهای  و  راور  شـهر 
مسـتثنی نیسـتند. بـا گشـت و گـذاری در شـهر می توان 
و  گوشـه  در  را  برجهـا  از  بقایایـی  و  قلعه هـا  از  آثـاری 
کنـار مشـاهده کـرد. یـک محقـق و پژوهشـگر کرمانـی 
می نویسـد: اگـر راور را شـهر کاروانسـراها، قلعه ها و برجها 
بنامیـم سـخنی بـه گـزاف نگفته ایم. زیـرا در هـر گذرگاه 
ایـن شـهر، یکـی از ایـن سـه اثـر جلـب توجـه می کنـد. 
طبـق گفتـه  مطلعیـن محلـی، شـهر راور دارای سـه بـاب 

نامهای: بـه  قلعـه 
1- قلعـه ولـی؛ واقـع در خیابـان گلـزار - روبروی مسـجد 

حضـرت آیـت اهلل میانی
2- قلعـه میـرز )میـرزا( شـفیع خان؛ واقع در خیابـان امام 

- پشـت بانـک ملت
3- قلعـه بخشـی؛ واقع در خیابـان معلم)گلنار( - محدوده 

امام رضا)علیه السام( مسـجد 
شـده  ویـران  آنهـا  همـه  متاسـفانه  کـه  اسـت  بـوده 
را  آنهـا  جـای  تجـاری  و  مسـکونی  هـای  سـاختمان  و 
گرفته انـد بـه طـوری کـه امـروزه فقـط نامی از ایـن قاع 

در اذهـان باقـی مانـده اسـت.
در روسـتاها هنـوز بقایایـی از قلعه ها را مـی توان یافت. 
از جملـه در روسـتای گوهجهر کـه قلعه این روسـتا هنوز 
تقریبـا سـالم و پـا برجاسـت و در سـال هـای اخیـر بـه 
و  مرمـت  بـه  نسـبت  فرهنگـی  میـراث  سـازمان  همـت 
انجـام شـده  تحسـینی  در خـور  اقدامـات  آن  بازسـازی 
اسـت. از دیگـر قلعه هـا می تـوان به قلعـه و برج روسـتای 
دهـوج و روسـتای ده علـی اشـاره کرد که تقریبا در شـرف 

نابـودی می باشـند.
برجهـا امـا؛ هنـوز پـا برجا هسـتند و نشـانی از سـخت 
بـه  آنهـا  کوشـی و همـت دلیـر مردانـی دارنـد کـه در 

پاسـداری و نگهبانی از شـهر و مـردم می پرداخته و از این 
طریـق مـردم را از هجـوم وحشـیانه راهزنـان و شـبیخون 

سـارقان و دزدان بـا خبـر می کردنـد.
امـا تنهـا دلیـل نـگارش ایـن مطلـب وجـود بقایـای 
بنایـی خرابـه و خشـت و گلـی واقـع در شـرق راور به نام 
 qale(”یـا “قلعـه قهقهه)qale qah qah( ”قلعـه قه قـه“
qahqahe( اسـت کـه گفته هـا و نوشـته های مختلـف، 
قدمتـی 3000 تـا 4500 سـال را بـرای آن ذکـر کرده اند.

 قلعـه قهقهه در نزدیکی روسـتای ده شـیب قرار دارد و 
قدمـت آن حدوداً به 3000 سـال می رسـد.

 ایـن قلعـه در واقع در ده شـیب راور قرار گرفته اسـت 
کـه قدمتی حـدود 4500 سـاله دارد و جـزء قدیمی ترین 

آثـار و بناهای تاریخی محسـوب می شـود.
شدید)شـاید  زلزلـه  یـک  اثـر  بـر  قلعـه  ایـن 
زلزلـه1290راور( ویـران شـده و از آن موقـع جـز خرابـه 

اسـت. نمانـده  جـای  بـر  آن  از  چیـزی 
در کتـاب “راور شـهری در حاشـیه کویـر” چنین آمده 
اسـت: قلعـه قهقهـه راور بنـای مخروبـه ای اسـت کـه در 
حـدود سـه کیلومتـری شـرق راور در نزدیکـی روسـتای 
ده شـیب واقـع و جـزء قدیمی تریـن بناهـای تاریخـی راور 
بـه شـمار می رود. آثـار و بقایایـی که از این قلعـه به جای 
مانـده بیننـده را بـه ایـن حقیقـت نزدیـک می سـازد کـه 
قرنهـا از عمـر آن می گـذرد. البتـه از قدمـت و تاریخ بنای 
ایـن قلعـه اطـاع صحیحی در دسـت نیسـت؛ امـا در این 

مـورد افسـانه های گوناگونـی را نقـل کرده انـد.
در اطـراف این قلعه خندقهایی سـاخته شـده بود که از 
آنهـا بـرای دفاع از قلعه اسـتفاده می شـد. بدین شـکل که 
در هنـگام هجـوم دشـمن خندقهـا را از آب پـر می کردند 
تـا دشـمن بـه راحتـی تـوان حمله و نفـوذ به داخـل قلعه 

را نداشـته باشد.
از نظـر موقعیـت جغرافیایـی، این قلعه تقریبـا در 4-3 
روسـتاهای  فاصـل  حـد  و  راور  شـهر  کیلومتـری شـرق 
ده شـیب و علی آبـاد قـرار گرفتـه اسـت کـه محـدوده آن، 
منطقـه ای وسـیع و چندیـن هکتـاری را در بـر می گیـرد. 
در جـای جـای ایـن محـدوده بقایـای بـر جـا مانـده از 
سـاختمانهای خشـتی وجـود دارد کـه امـروزه تنهـا بـه 
صـورت تپـه ای از خاک قابل مشـاهده هسـتند. در مغرب 
قلعـه مذکـور و بـه فاصلـه تقریبـی 500 متـری بقایـای 

بنایـی وجـود دارد کـه بـه “تـل وزیـری” معـروف اسـت.
مصالـح بـه کار رفتـه در سـاخت ایـن قلعـه و بناهـای 
مرتبـط بـا آن عمومـا خشـت خام و گل می باشـد. آجـر و 
سـنگ نیز سـهم مختصری در این سـاخت و سـاز داشـته 
و هنـوز هـم در دیوارهـا و سـتونهایی که پابرجـا مانده اند 
می تـوان آنهـا را مشـاهده کـرد. ظاهربنـا در اثـر عوامـل 
طبیعـی و غیـر طبیعی فرسـایش کامل یافتـه و به صورت 
گل یـک پارچـه در آمـده، امـا در جاهایـی کـه حفـاری 
غیـر مجـاز یا مجـاز انجام شـده و قسـمت داخـل دیوارها 
نمایـان اسـت خشـتهایی بـه شـکل مکعـب مسـتطیل را 
مشـاهده می کنیـد کـه تقریبـا 30 سـانتی متـر طـول و 
عـرض داشـته و ارتفـاع تقریبـی آنهـا 10 سـانتی متـر 

می باشـد.
قلعـه،  هکتـاری  چندیـن  محـدوده  تمـام  در  تقریبـا 
قطعـات کوچـک و بـزرگ سـفال و آجر و سـنگ بـه وفور 
یافـت می شـوند و بـا توجـه بـه اینکـه ایـن منطقـه تماما 
کویـر و پوشـیده از خـاک می باشـد، بـا اطمینـان بایـد 
گفـت کـه این قطعـات در سـاختمان بناهای مذکـور بکار 
رفتـه بودنـد و در حال حاضر بـه اطراف پراکنده شـده اند.
بـه احتمـال زیـاد می تـوان بـا اسـتفاده از خشـتها و 
تکه هـای سـفال و آجـر موجـود، سـن تقریبـی و زمـان 

سـاخت ایـن قلعـه را مشـخص کـرد.

هنـوز  قلعـه  سـتونهای  شـاید  یـا  دیوارهـا  از  یکـی 
شـکافهایی  طبیعـی  حـوادث  اثـر  در  ولـی  پابرجاسـت 
برداشـته کـه می تـوان بـا حفاظـت از آن کاری کنیـم تـا 
حداقـل بـه همیـن صورت بـرای نسـلهای بعد از مـا باقی 
بمانـد. در بـاالی قلعـه آثـاری از دیوارهـای کـم ارتفاعـی 
موجـود اسـت کـه بـه احتمـال زیـاد، اتاقهایـی بـر فـراز 
بـام قلعـه بوده انـد. بـاد و بـاران و حـوادث طبیعـی باعـث 
فرسـایش ارتفـاع و عـرض دیوارهـا شـده اسـت و اخیـرا 
یـک قسـمت از ایـن دیوارهـا فـرو ریختـه اسـت. بـه چـه 
دلیـل؟ مشـخص نیسـت. )قطعـا عامـل طبیعـی دلیل آن 

نبـوده اسـت(
حفـر چـاه و کندوکاوهـای متعـددی کـه توسـط افراد 
نـاآگاه یـا سـودجو، در قلعـه اتفـاق افتـاده باعـث تخریب 
بیشـتر و زودتـر آن شـده و اگـر ممانعـت بـه عمـل نیاید 

باعـث تخریـب کامـل آن می شـود.
خندقـی کـه در اطـراف قلعـه وجـود داشـته و در باال به 
آن اشـاره شـد به مرور زمان پر شـده اسـت مضافـا این که 
کشـاورزان نیز مقـدار زیـادی از خاکهای باغات خـود را در 
اطـراف قلعـه تخلیـه کرده انـد کـه هم بـه پرشـدن خندق 
کمـک کـرده و هـم تجـاوزی آشـکار بـه حریم قلعـه بوده 
اسـت. هـم اکنـون هم اگـر از کنـار قلعه عبور کنید شـاهد 

خاکهـای تخلیـه شـده در این محـدوده خواهیـد بود.

نگاهی به یک اثر تاریخی

قلعه »قه قه« یا »قهقهه« راور

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش چهل و هفت

سـاله  همـه  قـاری  مااحمـد  حاجـی 
اسـتخوان های شـش هفـت نفـر مـرده را بکربای 
معـا می بـرد و گاهـی هـم از کسـانی کـه متمول 
بودنـد و خودشـان قـادر برفتـن مکـه و زیـارت 
خانـه خـدا نبودنـد مبالغـی می گرفـت و حجـی 
بودنـد  نتوانسـته  کـه  کسـانی  یـا  و  می فروخـت 
اعمـال حـج را بجـا بیاورنـد و فـوت کـرده بودنـد 
بستگانشـان مبلغـی بحاجی فوق الذکـر می دادند 
و او بـه جـای آنهـا بـه مکـه معظمـه می رفـت و 

اعمـال حـج را بجـا مـی آورد.
چـون نحسـی شـب گذشـت و اوالغ ها بار شـد 
و کیسـه هـای سربسـته را روی اوالغ هـا گـذارده 
و تنـگ اوالغ هـا را محکـم کشـیدند بامیـد خدا از 
درب کاروانسـرا خـارج شـدیم حـاج مـا احمـد 
عیالـش را بـا چـادر و دوالغ )چاقچـور( روی یکی 
از اوالغ هـا سـوار کـرد و مـرا نیـز روی یکـی از 
اوالغ هـا کـه بـر رویش چندیـن گونی سـر دوخته 
گـذارده شـده و نمی دانسـتم کـه در جـوف آنهـا 
چیسـت نشـانید و یـک اوالغ دیگـر را هـم بـرای 
ایـن کـه گاهـی خـودش و گاهـی دامادش سـوار 

شـوند اختصـاص داد. 
انـدازه و  بایـن  در تمـام عمـرم کمتـر وقتـی 
ایـن لحظـه و ایـن سـاعت سـرور و خوشـحالی را 
احسـاس کـرده ام هـر چـه بخواهـم توصیفـی از 
اولیـن سـفری کـه می نمـودم بنمایـم کم اسـت و 
بـرای آنکـه هر چه زودتر این مسـافرت دور و دراز 
را تـا یـزد طی کنـم پاهای کوچک خـود را متصل 
بـه کیسـه و گونـی هائـی کـه در زیـر پایـم بـود 
مـی زدم و بدیـن نحـو مـی خواسـتم اوالغ تندتـر 
اینـکار بپاهـای خـودم  از  بـرود در صورتـی کـه 
صدمـه می رسـید و ایـن دسـت و پـا زدن هـا در 

روی آن اوالغ بـی فایـده بـود.
شـبی طوالنـی و خسـته کننـده بگذشـت آن 
قـدر خسـته و مانده شـده بودم کـه در روی اوالغ 
بـه خـواب رفتم چـون صبح هنـگام طلـوع آفتاب 
باغیـن  عباسـی  شـاه  کاروانسـرای  شـدم  بیـدار 
و دیوارهـای خانـه هـای گلـی آنجـا نمـودار بـود 
همیـن کـه چشـم اوالغ هـا بآبـادی و کاروانسـرا 
نزدیـک  جـو  و  کاه  بآخـور  دانسـتند  و  افتـاد 
شـده اند در رفتـن سـرعت کردنـد و بقسـمی از 
یکدیگـر سـبقت می جسـتند کـه چون سـه اوالغ 
یکدفعـه با هـم خواسـتند بکاروانسـرا وارد شـوند 
گوشـه یکـی از کیسـه هـای کرباسـی کـه در آنها 
اسـتخوان های مـردگان بـود بـگل میخـی کـه از 
در کاروانسـرا بیـرون آمـده بـود گرفـت و یکـی از 
کیسـه هـا پاره شـد و مقداری اسـتخوان مـرده از 
قبیـل جمجمه و اسـتخوان های پا و دسـت بیرون 
ریخـت حـاج مـا احمـد و دامـادش از ایـن پیش 
آمـد عصبانـی شـده و بجلو اوالغی کـه من رویش 
پائینـم  نگاهداشـته  را  او  و  دویـده  بـودم  سـوار 
آوردنـد سـپس مشـغول جمـع آوری اسـتخوان ها 
شـدند تـا ایـن سـاعت نمیدانسـتم که شـب قبل 
مـن روی اسـتخوان های مـردگان نشسـته و سـفر 
میکـرده ام و بدون شـک اگـر از اول این مطلب را 
می دانسـتم چنیـن جرئت و جسـارتی را که سـوار 
چنیـن مـر کوبـی باشـم نداشـتم وقتیکـه بایـن 
مطلـب آگاه گردیـدم چنـان ناراحـت شـدم کـه 
بوصـف درنیامـد حتـی با آنکـه روز بـود وعده ای 
در اطـراف مـا بودنـد از مشـاهده آن اسـتخوان ها 
بوحشـت افتـادم نمی دانسـتم چـه بکنـم و چـه 
قسـم خـود را از آن ناراحتـی نجـات دهـم حـاج 
مااحمـد اسـتخوان ها را در یکـی از کیسـه ها جـا 
داده و مجـدداً آن کیسـه را در یکـی از گونی هـا 
گـذارد و سـر آن را دوخـت و از ایـن بـه بعـد من 
دانسـتم کـه غیـر از ما چهـار نفر و سـه اوالغ عده 
ای دیگـر در میـان آن کیسـه و گونـی هـا همـراه 
داریـم نـه تنها صبـح نتوانسـتم لقمه نانـی بدهان 
گـذارده  و ناشـتائی کنـم بلکـه ظهر هم از شـدت 
ناراحتـی اشـتهائی نداشـتم بـا سـاعت و دقیقـه 
شـماری روزی طوالنـی بآخـر رسـید و همین که 
بـاز نحسـی شـب گذشـت بـار و بنـه را بسـته و 
بـه راه افتادیـم در اول خجالـت می کشـیدم کـه 
بگویـم روی اسـتخوان مرده ها سـوار نمی شـوم و 
بـرای آن کـه وقفـه هـای در مسـافرتم روی ندهد 
دنـدان روی جگـر گذارده سـخنی نگفتـم اوالغ ها 
کـه گویـا از رنـج سـفر و سـنگینی بـار و طوالنـی 
بـودن راه باخبـر بودند گاهی آه می کشـیدند حاج 
مااحمـد بـرای آنکـه قافلـه اش بـی سـر و صـدا 
نباشـد زنگونـه ای کوچـک به گردن اوالغی بسـته 
بـود  در تاریکـی بـه جـز یـک خـط راه سـفیدی 
کـه از اثـر کثـرت آمـد و رفـت قوافـل پیدا شـده 
بـود چیـزی دیده نمی شـد اوالغ ها و مسـافرین به 

تاریکـی عـادت کـرده بودند.

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.
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زندگی

نکته

آشنایی پیش از ازدواج
وقتـی شـما مـی خواهیـد شـریک اقتصـادی 
انتخـاب کنیـد اهمیـت آشـنایی کامـا بیشـتراز 
وقتـی اسـت که با کسـی مـی خواهید به سـینما 
برویـد، یـا وقتـی بـا کسـی میخواهیـد هـم خانه 
شـوید اهمیت آشـنایی بیشـتر از وقتی اسـت که 
مي خواهیـد بـا او چنـد روز بـه مسـافرت برویـد.
در ازدواج شـما بـا یـک نفـر در باالتریـن سـطح 

شـریک خواهید شـد.
هـر ارتباطـی که بخواهد شـکل بگیـرد نیاز به 
آشـنایی دارد. دو نفرهمجنـس هـم کـه بخواهند 
بـا هـم ارتباط دوسـتانه و یا ارتباط کاری داشـته 
باشـند نیـاز بـه آشـنایی دارنـد. هرچـه ارتبـاط 
بـرای مـا مهم تر باشـد، توجه و دقت به آشـنایی 
بیشـتر می شـود. پس شـکی نیسـت کـه قبل از 

ازدواج حتمـا باید آشـنایی صـورت بگیرد.
در دوران قدیـم حتـی دختـر و پسـر یکدیگـر 
قـرار  کـه  دانسـتند  نمـی  و  شـناختند  نمـی  را 
اسـت بـا چه کسـی زندگی کننـد و بعـد از اینکه 
خطبـه عقـد خوانـده مـی شـد بـا یکدیگر آشـنا 
مـی شـدند. در واقـع ایـن پـدر و مـادر هـا بودند 
کـه بـرای آنهـا همسـر انتخـاب میکردنـد. ما آن 
دیـدگاه را نمـی پذیریـم، چـرا کـه ایـن سـوال 
مطـرح مـی شـود که آیـا ابـزار الزم بـرای محک 
زدن یکدیگـر را دارنـد؟ قـرار اسـت این آشـنایی 
در صـورت شـناخت کافی به ازدواج برسـد و قرار 
نیسـت کـه دختـر و پسـر یـک دوسـتی داشـته 
باشـند و بعـد از 6 مـاه که وابسـتگی عاطفی بین 
آنهـا ایجاد شـد تـازه ببینند به درد هـم میخورند 
یـا نـه؟در دوران آشـنایی تاریخچـه فـردی را بـه 
دسـت مـی آوریـم، رفتـار ها و گفتـار هـای او را 
زیـر نظـر می گیریـم و به احساسـات درونی خود 
توجـه مـی کنیـم و همه اینهـا را مبنـای ادامه یا 

عـدم تـداوم ارتباط قـرار مـی دهیم.
در اینجـا وقتـی مـا از آشـنایی صحبـت مـی 
کنیـم، منظورمان آشـنایی با هدف ازدواج اسـت. 
زمانـی کـه هـدف از آشـنایی، ازدواج باشـد نـوع 
آشـنایی متفاوت اسـت. داشـتن هـدف ازدواج به 
ایـن معنی نیسـت که پس از آشـنایی، حتما باید 
ازدواج کـرد. قصـد ازدواج به این معنی اسـت که 
ایـن ارتبـاط، برای فـرد مهم اسـت؛ چارچوب دار 
اسـت و بـی قیـد و بـه هـر جهـت نیسـت. قـرار 
اسـت طـی ایـن رابطـه دختـر و پسـر بـا الیـه 
هـای سـطحی شـخصیت یکدیگر آشـنا شـوند و 
ایـن آشـنایی شـناختی بـه آنهـا بدهد کـه با آن 
بتواننـد تصمیـم بگیرنـد بـه درد هـم میخورند یا 
نـه. بنابرایـن آشـنایی های قبـل از ازدواج آن هم 
در چارچـوب مشـخص و ارزشـی و اخاقی باعث 
می شـود افـراد عاقانـه تصمیم بگیرند، عاشـقانه 

شـروع کننـد و با تعهـد ادامـه دهند.
فـردی کـه قصـد ازدواج دارد یعنـی پذیرفتـه 
اسـت کـه زیـر بـار مسـئولیت بـرود، از ارتبـاط 
صمیمانـه نمی ترسـد و به سـنت ازدواج پای بند 
اسـت.پذیرش ازدواج سـطح باالیـی از مسـئولیت 
کـه  فـردی  طلبـد.  مـی  را  پختگـی  و  پذیـری 
تصمیـم بـه ازدواج می گیـرد باید به بلـوغ 8گانه 
رسـیده باشـدکه شـامل بلوغ جنسـی و جسـمی، 
بلـوغ عقلـی و علمـی، بلـوغ روانی، بلوغ بینشـی، 
مالـی  بلـوغ  و  اخاقـی  بلـوغ  اجتماعـی،  بلـوغ 
می شـود. تـا بـا توانایـی و تجاربـی کـه دارد بـه 
یـک شـناخت نسـبی از طـرف مقابل خود برسـد 
فقـط گفتن و بیـان قصد ازدواج کافی نیسـت که 
فـرد نیـت ازدواج دارد بلکـه چنـد نشـانه وجـود 
دارد کـه عمـا قصـد و نیـت فـرد را از آشـنایی 
نشـان مـی دهـد. نیـت و قصـد ازدواج را عمـا 
مـی تـوان با نشـانه های زیر متوجه شـد داشـتن 
هـدف ازدواج بـه ایـن معنـی نیسـت کـه پس از 
آشـنایی، حتما بایـد ازدواج کرد. قصـد ازدواج به 
ایـن معنی اسـت که ایـن ارتباط، بـرای فرد مهم 
اسـت؛ چارچـوب دار اسـت و بـی قیـد و بـه هـر 

نیسـت. جهت 
دوره  در  دارد  ازدواج  قصـد  کـه  فـردی  الـف: 
آشـنایی، تقاضـای ارتبـاط جنسـی نمـی کنـد.

ب: فـردی کـه قصـد ازدواج دارد ارتباطـش را از 
خانـواده مخفـی نمـی کند.

ج: فـردی کـه قصـد ازدواج دارد زمان آشـنایی را 
بیـش از انـدازه طوالنی نمـی کند.

د: فردی که قصد ازدواج دارد سـعی در به دسـت 
آوردن اطاعـات دارد و تنها به تبادل احساسـات 
بسـنده نمـی کنـد بـا توجـه بـه آنچه گفته شـد 
تعریف آشـنایی قبـل از ازدواج به قرار زیر اسـت: 
آشـنایی فراینـد تبـادل اطاعـات و عواطـف بین 
دو نفـر از جنـس مقابل به منظـور تصمیم گیری 

برای ازدواج اسـت.
مدت زمان دوره آشنایی

بـه طـور میانگین 3 تـا 6 ماه فرصت مناسـبی 
اسـت کـه دختـر و پسـر و خانـواده هایشـان بـا 
نبایـد  هـا  آشـنایی  ایـن  امـا  آشـنا شـوند  هـم 
طوالنی شـود تـا وابسـتگی کاذب و غیـر منطقی 
ایجـاد کنـد. در طـول ایـن مـدت مـی تواننـد از 
یـک مشـاور خانـواده کمـک بگیرنـد تـا منطقی 
و آگاهانـه تصمیـم گیری کننـد. البتـه زمان این 
ارتبـاط بسـتگی بـه طرفیـن دارد و تـا زمانی که 
تـا حـدودی یکدیگر را بشناسـند ایـن زمان طول 
خواهـد کشـید و حداکثـر همـان 6 مـاه خـوب 
اسـت، امـا اگـر در این مـدت دیدند کـه نظرها و 
اعتقاداتشـان از هـم دور اسـت باید هرجـه زودتر 

بـه ایـن آشـنایی خاتمـه دهند.

 آرامـش گرفتـن زوجیـن از یکدیگـر، از اهـداف اصلـی 
ازدواج اسـت.درادامه ایـن مطلـب بـه بیـان راهـکار بـرای 
داشـتن ازدواجـی موفـق اشـاره مـی شـود کـه اگرتاملـی 
دقیـق نسـبت به آنها داشـته باشـید نتایج مثبتی بـه دنبال 

داشـت. خواهد 
1.تمایزعاطفـی از خانـواده ای کـه در آن رشـد کـرده انـد، 
نـه در حـد قهـر یـا جدایـی، بلکـه تا حـدی که هویـت فرد 
از هویـت والدیـن و خواهـران و بـرادران اش متمایـز باشـد. 
ایـن یعنـی شـناخت و پذیـرش تفاوتهـا در طـرف مقابـل و 
دسـتیابی بـه ایـن نـگاه کـه همسـر من فـردی مسـتقل با 

عواطف و احساسـاتی مسـتقل اسـت.
2.همدلـی مبتنـی بـر صمیمیـت و در عیـن حـال تعییـن 
حـد و مرزهایـی در حمایـت ازاسـتقال هر یـک از زوجین 
این نکته بسـیار مهم اسـت، اینکه به شـخصیت و خواسـته 

هـای طـرف مقابـل احتـرام بگذاریـم و آن بخـش هایی که 
وجـه مثبـت شـان بیشـتر اسـت، را حمایـت کنیم کـه این 
اقـدام در افزایـش میـزان محبت طرفین بسـیار موثر اسـت. 
هرچنـد مهمتـر از ایـن موضـوع، بحـث شـناخت مرزهـا و 
عایـق طرفیـن اسـت.حفظ و تمدیـد احساسـات عاشـقانه 
مربـوط بـه ابتـدای ازدواج، را بایـد بـه نوعـی زنـده نگـه 

داشت.
3.حفـظ حریـم رابطـه میـان زوجیـن بـه ایـن معنـا کـه 
طرفیـن همـواره بـه ایـن نکتـه توجـه داشـته باشـند کـه 
همسرشـان نزدیکتریـن فـرد زندگـی شـان اسـت پس الزم 
اسـت بـه حریم شـخصی دونفره شـان احتـرام گذارند و در 
طـی زندگـی مشترکشـان، همواره بـه موضـوع محافظت از 
حریـم خصوصـی خـود و همسرشـان توجه داشـته باشـند.

4.ازدواج بایـد بـرای طرفیـن مقولـه ای بـرای رسـیدن بـه 

آرامـش بیشـتر باشـد، بایـد بـه پایـگاه امنیت شـبیه باشـد 
کـه زوجیـن در ایـن پایـگاه، بتواننـد احساسـات خـود را 
بـروز دهنـد. بـرای دختـران و پسـران الزم اسـت کـه قبـل 
از ازدواج بـه طـور جـدی بـه این موضـوع فکر کنند.مسـلما 
هـر اقـدام مهمـی در زندگی، باید بـا انگیزه و هـدف مهمی 
صـورت گیـرد. بنابراین الزم اسـت تا هر جوانـی هدف خود 
از ازدواج را بشناسـد و آنـرا بـه درسـتی پیـدا کنـد. مسـلما 
آرامـش گرفتـن زوجیـن از یکدیگر، از اهـداف اصلی ازدواج 
اسـت، چنانچـه آیـات قـرآن بـه صراحـت بـه ایـن موضـوع 
اشـاره کـرده انـد و زن و مـرد را مایـه آرامـش و تکامل هم 

اسـت. خوانده 
5.حفـظ روحیـه نشـاط و شـادی از جانـب زوجین امری 
ضـروری در زندگـی مشـترک اسـت وبایـد بـر عواملـی کـه 
خسـتگی روحـی ایجـاد مـی کننـد، غلبـه کننـد. در یـک 

زندگـی مشـترک موفـق، زوجیـن ایـن توانایـی را دارند که 
بـه پـرورش و تغذیـه روحـی یکدیگـر بپردازنـد و همـواره 
زمینـه سـاز آرامـش یکدیگر باشـند. این بدان معناسـت که 
نسـبت بـه ارضای نیازهـای طرف مقابـل و ابراز تشـویق ها 

و حمایـت هـای مـداوم، تـاش کنند.
شـاید ایـن مـورد در نـگاه عـده ای از افراد چنـدان مهم 
نباشـد امـا تحقیقـات نشـان داده انـد کـه حفـظ و تمدیـد 
احساسـات عاشـقانه مربـوط بـه ابتـدای ازدواج، را بایـد بـه 
نوعـی زنـده نگهداشـت.  در بسـیاری از موارد یـادآوری این 
خاطـرات تاثیـر بسـیار مثبتـی بـر رغبت واحسـاس زوجین 
در زندگـی مشـترک دارد. بـه طـور کلی ابراز احساسـات به 
هـر نوعـی، باید همیشـه در زندگی مشـترک وجود داشـته 
باشـد چرا که چاشـنی بسـیار دلپذیر برای روابط همسـران 

خواهـد بود.

مصوبـه وام 10 میلیونـی ازدواج بـا وجـود تمامـی ادلـه و 
مخالفـت هایـی کـه شـبکه بانکـی بـرای غیرعملیاتـی بودن 
آن مطـرح کـرد، بـزودی در قالـب قانون بودجـه 1395 اباغ 
خواهد شـد. اما مشـخص نیسـت که بانک مرکـزی به عنوان 
سیاسـتگذار، چـه تدبیـری بـرای اجرایـی شـدن قانونـی که 
یکبـاره بـه رشـد سـه برابـری منابـع نیـاز دارد، می اندیشـد 
و چـه زمانـی آن را در پیشـخوان بانـک هـا قرار خواهـد داد.

بـه گـزارش ایسـنا، در حالی بانک مرکزی عنـوان می کند 
کـه در اواخرسـال گذشـته بررسـی هـای الزم بـرای افزایش 
سـقف وام ازدواج از سـه بـه پنـج میلیـون تومـان را نهایـی 
کـرده و قـرار بـوده تـا در شـورای پـول و اعتبـار آن را مطرح 
و مصـوب کنـد کـه در همیـن میـان، نماینـدگان مجلـس 
تصمیـم گرفتنـد تـا این وام را از سـه بـه 10 میلیـون تومان 
افزایـش دهنـد. مصوبـه ای کـه با امـا و اگر و بعضـا مخالفت 

هایـی از سـوی شـبکه بانکی همراه شـد.
کمبـود منابـع الزم در قالـب قـرض الحسـنه بـرای تامین 
نقدینگـی الزم اعطـای وام 10 میلیونـی و حتی سـه میلیون 
تومانـی موجـود، دلیـل بانکهـا برای غیـر عملیاتی بـودن آن 
اسـت. در عیـن حـال کـه عنوان می شـود بـا توجه بـه نبود 
منابـع اگـر قرار باشـد کـه به یکباره رقـم وام تا بیـش از300 
درصـد افزایـش یابـد، آنـگاه باید میـزان پرداختـی را به یک 

سـوم کاهـش داد کـه خـود عاملـی بـرای ایجـاد رانـت و بی 
عدالتـی بیـن متقاضیان خواهد شـد.

بـا ایـن حـال بـا توجـه بـه اینکـه نماینـدگان مجلـس 
دالیـل بانکهـا و بانـک مرکـزی را نپذیرفته و حتی شـورای 
تاییـد  را  موضـوع  ایـن  بودجـه  قالـب  در  نیـز  نگهبـان 
کرد،اکنـون بایـد منتظـر ابـاغ آن از سـوی دولت بـه بانک 
مرکـزی و سیاسـتهای ایـن بانـک بـود. این در حالی اسـت 
کـه اظهـارات متفاوتـی دربـاره سـرانجام اجرایی شـدن این 

وام مطـرح اسـت.
آخریـن پیگیـری هـا از مدیران ارشـد بانکی حاکـی از آن 
اسـت کـه بـا وجـود تمـام مخالفتـی که با رشـد سـه برابری 
وام ازدواج دارنـد؛ امـا بـه هرحال وقتی این موضـوع در قالب 
قانـون بودجـه درآمده، الزم االجراسـت. در عیـن حال عنوان 
مـی شـود کـه بایـد مجموعـه کارشناسـان و مدیـران بانکی 
و بانـک مرکـزی گـرد هـم آمـده و چـاره ای بیندیشـند کـه 
راهـکاری بـرای افزایـش منابـع ایجاد شـود و یا اینکـه چاره 
ای جـز کاهـش تعـداد پرداخت هـا با توجه بـه منابع موجود 
نیسـت کـه خـود عامل طوالنی شـدن صـف هایی اسـت که 
در حـال حاضـر تا حـدود 450 هزار زوج کاهش یافته اسـت.

در حالـی فعـا سرنوشـت مشـخصی بـرای وام 10 میلیونـی 
ازدواج وجـود نـدارد کـه حتـی در بیـن برخـی مدیـران هـم 

امیـدی بـرای اجـرای مصوبـه وام 10 میلیـون تومانـی بـا 
وجـود الـزام آن نیسـت، به طوری کـه اخیرا یکـی از مدیران 
دفتـر برنامـه ریـزی ازدواج وزارت ورزش و جوانـان پرداخـت 
ایـن وام را بعیـد دانسـته و عنـوان کـرده کـه وزارت ورزش و 

جوانـان هیـچ مخالفتـی با پرداخـت این وام ها بـه جوانان در 
آسـتانه ازدواج نـدارد، ولـی بعیـد بـه نظـر مـی رسـد بـا این 
شـرایط مالـی بانـک ها بتواننـد در پرداخـت وام 10 میلیونی 

مسـاعدت کنند.

سرنوشت مبهم وام 10 میلیونی ازدواج
نگاه

ازدواج موفق 

اگـر از آن قشـر جوانانی کـه همه چیز برای ازدواجشـان 
فراهـم اسـت؛ امـا بـاز هـم تـن به ایـن اتفـاق مهـم زندگی 
نمـی دهند، بگذریم، شـواهد نشـان می دهـد بخش زیادی 
از جوانـان تمایـل بـه ازدواج دارنـد؛ امـا شـرایط آن فراهـم 
نیسـت. در میـان ایـن شـرایط هـم چـه عاملـی مهـم تـر 
از شـغل و درآمـد مـی تـوان متصـور شـد تـا جـوان بـرای 
خـودش احسـاس شـخصیت مسـتقل کنـد و در خـود توان 
تأمیـن نیازهـای یـک زندگی برای یـک نفر دیگـر را ببیند.

روزنامـه شـرق می نویسـد: از دهـه هفتاد کـه وام ازدواج 
500هـزار تومـان بنـا نهـاده شـد تـا امـروز کـه قـول وام 
10میلیونـی روی هـوا بـه چنـد میلیون جوان چشـم انتظار 
داده شـده، چنـد نسـل همـه امیدشـان همیـن رقـم ناچیز 
بـود تـا بزرگ تریـن اتفاق زندگی شـان را با آن رقـم بزنند؛ 
امـا آیـا ایـن وام در ایـن سـال هـا توانسـته همیـن نقـش 
ناچیـز خـود راهـم ایفا کنـد؟ واقعیت این اسـت کـه آماری 
از تعـداد کل وام هـای ازدواج در این سـال هـا و رقم جزئی 

و کلـی آن وجـود ندارد. 
سه برابرکردن وام ازدواج 

ناصـر صبحـی، مدیـرکل دفتـر ازدواج و تعالـی خانـواده 
بـا  وگـو  گفـت  در  بـاره  درایـن  جوانـان،  و  ورزش  وزارت 
»شـرق« موضـوع تعییـن رقمی بـه عنـوان وام ازدواج برای 
جوانـان را چالشـی بـرای دولت هـا در همه دوره هـا عنوان 
کـرد و گفـت: در ایـن  مـورد آخر یعنی مصوبـه مجلس نهم 
بـرای پرداخـت وام 10میلیون تومانی ازدواج، هیچ پشـتوانه 
مالـی بـرای آن پیـش بینـی نشـده اسـت. سـه برابرکـردن 
وام ازدواج از سـه بـه 10میلیـون تومـان اقدام خوبی اسـت 
و مـی توانـد امیـد زیـادی را برای جوانـان به وجـود بیاورد؛ 
امـا اگـر دولت تـوان و امکان پرداخت آن را نداشـته باشـد، 
بـه عکـس ناامیـدی و بـی اعتمـادی جوانـان را بـه همـراه 

داشـت. خواهد 
ایـن مقـام مسـئول مـی گویـد: همه بـرای جوانـان نیت 
خیـر دارنـد؛ اما ایـن نیت خیر بـه تنهایی جواب گو نیسـت 
و بایـد بـه ایـن فکـر کـرد کـه مرجـع ومنبـع قـول هایـی 
کـه بـه مـردم مـی دهیـم، کجاسـت. بـی برنامگـی و نبـود 
مدیریـت امـور مربـوط بـه جوانـان و نیازهـای آنهـا در این 
سـال هـا مشـکات ایـن حـوزه را دوچنـدان و شـرایط را 
سـخت تـر کـرده اسـت. او در مقایسـه ای بیـن وام ازدواج 
و یارانـه مـی گویـد: حتـی پردرآمدتریـن افـراد معتقدنـد 
یارانـه حـق آنهاسـت و چـون قـرار نیسـت این پـول را پس 

بدهنـد، از گرفتـن آن رضایـت دارند و دنبالش هسـتند؛ اما 
دربـاره وام ازدواج قضیـه فرق دارد. بخـش درخور توجهی از 
جوانـان دهـک هـای بـاالی درآمـدی جامعه سـراغ این وام 
محـدود و دردسـرهایش نمـی رونـد و درواقـع گـروه هـای 
متوسـط و متوسـط بـه پاییـن درآمـدی جامعـه بـه دنبـال 

گرفتـن وام ازدواج هسـتند.
شغل پایدار

ایـن جامعـه شـناس تأکیـد دارد کـه اگـر دولـت هـا در 
چنـد دهـه اخیر بـه وظیفـه اصلی خـود یعنی ایجاد شـغل 
پایـدار بـرای جوانـان اهتمـام مـی ورزیدند،دیگر نیـازی به 
ایـن بـذل و بخشـش هـا نبـود و مـی افزایـد: وظیفـه هیچ 
دولتـی، دادن پـول نسـیه بـرای ازدواج نیسـت و نمونه این 
کار را در هیـچ جـای دنیـا انجـام نمی دهند اما مـا در ایران 

بـرای شـروع یـک زندگی نسـیه مـی دهیم.
او مـی گویـد در اسـام مهـم تریـن مسـئله برای شـروع 
یـک زندگـی از سـوی مـرد، امـکان تأمیـن شـرایط زندگی 
یـک نفـر غیـر از خودش اسـت امادرحـال حاضـر جوانان ما 
شـرایط مالـی ندارنـد تـا بتواننـد بـرای ازدواج اقـدام کنند 
و ایـن شـرایط مالـی قطعـا بـا یـک وام چندمیلیونی نسـیه 
تأمیـن نمی شـود. مسـئله، دادن وام نیسـت چراکـه جوانان 
بیشـتر از وام بـه کار نیـاز دارنـد. بایـد از مسـئوالن پرسـید 
بعـد از وام چندمیلیونـی کـه بـه جوانـان دادیـد تـا ازدواج 
کننـد، از فـردای روز عروسـی چطـور بـدون کار و شـغل 
هزینـه هـای خـود را تأمیـن کننـد؟ قدیمی ها کـه زندگی 
بـدون توقـع داشـتندو اغلـب کشـاورز بودنـد معتقـد بودند 
خـدا روزی رسـان اسـت و برکـت مـی دهـد امـا ایـن در 
مـورد آن جامعـه مصـداق داشـت نـه جامعـه امـروزی کـه 
همـه کارگـر و کارمنـد هسـتند و حقوقـی ثابـت دریافـت 

کنند. مـی 
عمر کوتاه ازدواج

آمـار هـا نشـان میدهد بسـیاری از ازدواج ها  در کشـور 
مـا عمرکمـی دارنـد و ایـن زنـگ خطـری برای ماسـت که 
بدانیـم دوران ازدواج هایـی کـه بـا اصرار بـزرگ ترها اتفاق 
مـی افتـد، چقـدر کوتـاه اسـت! به همیـن دلیل مـا همواره 
توصیـه مـی کنیـم کـه بهتـر اسـت چنیـن ازدواج هایی با 
ایـن شـرایط رخ ندهـد تـا بـه طـاق هایـی از ایـن دسـت 
منجـر نشـود. او مـی گوید: وظیفـه دولت ها همـواره ایجاد 
کارو نـه دادن وام بـوده امـا در ایـن سـال هـا عکـس ایـن 
اقـدام صـورت گرفتـه و حـاال نتایـج آن در زندگـی جوانان 

مـا هویدا شـده اسـت و مـی افزایـد: در شـرایطی که دولت 
امـکان اسـتخدام و جـذب در دسـتگاه های دولتـی و حتی 
خصوصـی را بسـته یامحـدود کرده، شـرایط بـرای کارهای 
اقتصـادی کوچـک و کارآفرینـی در جامعـه بسـیار سـخت 
اسـت و محرومیـت و فقـر هـم بیـداد مـی کنـد، چطورمی 
تـوان بـه یک جـوان امید داد که بـا این وام مـی تواند یک 
زندگـی را بسـازد. بـه همیـن دلیـل کاما مشـخص اسـت 
کـه ایـن حرف هـا نوعی سیاسـی کاری و فرارکردن پشـت 
حـرف هـای قشـنگ اسـت امـا مسـئوالن بایـد بداننـد که 
مـردم بـه خوبـی ایـن شـرایط را می فهمنـد. او به شـرایط 
تـورم در جامعـه و رشـد آن، تغییـرات قیمتـی در بخـش 
هـای مختلـف از جملـه در حمـل ونقـل، خوراک، پوشـاک 
و... اشـاره کـرد وگفـت: در شـرایطی کـه عمـوم مـردم و 
خانـواده هـا بـا حداقـل حقـوق، حداقـل زندگـی را دارنـد، 
نمـی تـوان بـه جوانـان امیـدواری زیـادی داد تا بـه ازدواج 

کنند.  فکـر 
خودمان را گول نزنیم

 در عیـن حال اینکـه بگوییم جوانان چـون دچار انحراف 
شـده و دنبـال دوسـت دختر و دوسـت پسـر هسـتند، پس 

ازدواج نمـی کننـد. گـول زدن خودمـان اسـت. اگـر خـوب 
توجـه کنیـد متوجـه می شـوید که جوانـان واقعـا تمایل به 
ازدواج دارنـد. بـه عنـوان نمونـه مـن جوانان تحصیـل کرده 
زیـادی را مـی شناسـم کـه یا بـی کار هسـتند یا بـا حقوق 
کمتـر از حداقـل حقـوق اعامـی وزارت کار مجبورنـد کار 
کننـد، در ایـن شـرایط چطـور باید پـی ازدواج برونـد!؟الزم 
بـه ذکـر اسـت، آمـار ازدواج و طـاق، در سـال هـای اخیـر 
پـای ثابـت آمارهـای سـیاه و نگران کننـده بوده انـد و آمار 
ازدواج کـه بـه خـودی خـود بایـد آمـاری خوشـحال کننده 
باشـد، با رشـد نزولـی اش نگرانی ها را بیشـتر کرده اسـت. 
در عیـن حـال موضـوع طـاق یکـی از مهـم ترین مـواردی 
اسـت کـه همیشـه در مـورد افزایـش آن در کنـار سـایر 

آسـیب هـای اجتماعـی هشـدار داده می شـود.
در شـرایطی کـه طبـق آمـار سـازمان ثبـت احوال،سـن 
متعـارف ازدواج دختـران و پسـران تغییـرات قابـل توجـه 
داشـته و شـواهد حاکـی از رشـد بیـش از 10درصدی سـن 
ازدواج متعـارف مـردان وزنـان اسـت، ایـن شـرایط بـرای 
تسـهیل در ازدواج نـه تنهـا جـواب گو نیسـت که تـا حدود 

زیـادی ناامیـد کننده اسـت.

ازدواج قسطی
گزارش
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حقوق و حوادث

یادداشت

سرنوشت سوخته زني 
به نام مهین ! 

زن الغـر انـدام وقتي عکسـش را نشـان داد مات و 
مبهـوت مانده بـودم. باورم نمي شـد ایـن تصویر زني 

اسـت که روبرویم ایسـتاده است. 
مهیـن لبخنـد تلخي بـر چهره داشـت. با غـرور به 
عکسـش نـگاه مي کـرد ؛ چندبـار این جملـه را تکرار 

کرد:
- ببیـن، ایـن عکـس منـه، چـه تیـپ و قیافـه اي 
داشـتم،همه دوسـتام حسـرت مي خوردن که چشـم 
و ابروي من رو داشـته باشـن، همکاسـیام عشق مي 
کردن باهاشـون دوسـت بشم و جواب سـا مشون رو 

بـدم، هیچي از خوشـگلي کم نداشـتم ولـي ... . 
زن عکـس پشـت زمینـه رنگـي را تـوي کیفـش 
گذاشـت. کیـف قهـوه اي رنـگ و رو رفتـه اي کـه بـا 

یـک تکـه نـخ بـه گردنـش آویـزان بود. 
نمـي توانسـت روي پاهایـش بایسـتد، بدنـش مي 

لرزیـد، زانـو زد و روي زمیـن ولـو شـد و... .  
بدبختـي  و  فاکـت  بـه  از 6 سـال  کمتـر  در  او 
دچـار شـده اسـت. بـه صورتش که نـگاه مـي کردي 
مـي ترسـیدي. زیـر چشـم هایـش کبـود شـده بـود 
و اسـتخوان گونـه هایـش مـي خواسـت از دو طـرف 
صورتـش بیـرون بزند.  تمـام دندان هایش را کشـیده 
اسـت و شـاید هیـچ کـس در نـگاه اول بـاور نکنـد او 

زنـي 27 سـاله اسـت.
قصـه غـم بـار زندگـي مهیـن درس هـاي عبـرت 
آمـوزي دارد . بـراي پدرهـا و مادرها و بـراي آن زناني 
کـه فکـر مـي کنند با یـک مشـکل، دیگر همـه چیز 
خـراب مي شـود و راهي براي بازگشـت وجـود ندارد.
مهیـن 6 سـال قبـل تـن بـه ازدواجـي اجبـاري با 
پسـر عمویش داد. پسـر عموي معتاد و بي مسئولیتي 
کـه او را در دوران نامـزدي بـه مصـرف مـواد مخـدر 
آلـوده کـرد.  پدر و مادرش وقتـي فهمیدند چه بایي 
سـر دختر شـان آمده بافاصله دسـت به کار شـدند. 
مـي خواسـتند بـراي طـاق اقـدام کننـد. مهیـن در 
دوران عقـد بـاردار شـده بـود. صبرکردند تـا فرزندش 

را بـه دنیـا بیاورد. 
زن جـوان دختـرش را به دنیا آورد و اسـم این بچه 

معصوم را نازنین گذاشتند.
مهین از شـوهرش جدا شـد. او با پشتیباني جانانه 
پـدر و دلـداري هاي مادرش تـرک اعتیاد کـرد. اما از 
نظر روحي و رواني همچنان آشـفته و به هم پاشـیده 
بـود. هـر موقع به گذشـته هـا فکر مي کـرد اعصابش 

بـه هم مـي ریخت. 
تصـور مـي کـرد تمـام درهـاي زندگـي بـه رویش 
بسـته شـده انـد، با خـودش مي گفت چه کسـي مي 

آیـد یـک زن مطلقه کـه بچـه دارد را بگیرد.
تحـت تاثیـر همین افـکار ناامید کننده به دوسـت 
دوران تحصیلـش پناه برد. مهین توسـط این دوسـت 

ناخلـف به شیشـه اعتیاد پیـدا کرد. 
هیـچ کـس از ایـن ماجـرا خبـر نداشـت. پـس از 
دوسـال، خواسـتگاري برایـش آمـد. مـردي باوقـار و 
آبرومند، همسـرش را در حادثه تصادف از دسـت داده 
بـود.  مهیـن ازدواج کرد . قرار شـد شـوهرش، نازنین 
را مثـل دختـر خودش دوسـت بـدارد و او نیز براي دو 

فرزنـد شـوهرش مـادري کند. 
امـا افسـوس کـه اعتیـاد بـه شیشـه فکـر و روح و 

روان و جسـمش را وابسـته کـرده بـود.
هـر روز حالش بدتر مي شـد. شـوهرش خیلي زود 
فهمیـد مهیـن در چـه منجابي دسـت و پا مـي زند. 

او بـي برو برگـرد طاقش داد. 
دومیـن شکسـت ،مهیـن را بـه ناکجا آباد کشـاند. 
دختـرش را بـه خانواده اش سـپرد. فراري شـد. مدتي 

بـا مـکان بـود و به وضعیت اسـف بار رسـید .
خانـواده دوبـاره او را پیدا کردند . به خانه برگشـت. 
همـه دسـت بـه دسـت هـم داده بودنـد تـا او بتوانـد 

خـودش را اصـاح کند.
حتـي تحـت نظر پزشـک درمانگـر اعتیاد بـود. اما 
دیگـر کنترلـي بـر اعصـاب و روان خـود نـدارد. توهم 
مـي زنـد و حرف هـاي خطرناکي بـه زبان مـي آورد. 
مهیـن رفتـه بـود از مغـازه اي سـرقت کنـد کـه 
دسـتگیر شـد. مي گوید دیگـر هیچي براي از دسـت 
دادن نـدارم ، اي کاش مـي مـردم و از ایـن زندگـي 

نکبتـي راحـت مي شـدم. 
او حاضـر نیسـت دختـرش را ببینـد . نـه ایـن که 
بـراي نازنیـن دلتنگ نباشـد بلکه شـرم دارد این بچه 

او را مـادر صـدا بزند.
یـک بـار مشـکلي در زندگـي ایـن زن جـوان پیدا 
شـد. او نتوانسـت واقعیـت را بپذیـرد . صبرنکـرد و 

امیـدش را از دسـت داد. 
بـا ایـن که پاک شـده بـود دوبـاره با پـاي خودش 

بـه باتاق اعتیـاد رفت.
خورشـید مـي آیـد هـر روز ، بعد از هر شـب و این 
مـا هسـتیم که باید حضـورش ، گرمایش و نـور آن را 
ببینیـم و واقعیـت حضـور خورشـید را نمـادي از نور 

امیـد در یکایـک روزهـاي زندگي خـود بدانیم. 
در پایـان هـر روز نیـز مـاه در آسـمان رخ مـي 
نمایانـد تابگویـد در تیرگـي و تاریکـي هـم مهتـاب و 

سـتارگان، زیباتریـن صحنـه را خلـق مـي کننـد. 
عکـس دیـروز مهیـن و چهـره امـروز او ثابـت مي 
کنـد ایـن زن جـوان نـه طلـوع خورشـید را دیـده و 
نـه حضـور مـاه و سـتارگان را در آسـمان درک کرده 

ست. ا
گاهـي الزم اسـت نقـص هـاي خـود را بپذیریـم ، 
صبـور باشـیم و تـاش کنیـم خـود را اصـاح کنیم. 
کاش کـژ راهه اي که مهین سرنوشـت خـود را در 
آن بـه آتـش کشـید نه فقط یک داسـتان و قصه بلکه 
غـم نامه اي باشـد براي پـدران و مادراني کـه با غرور 
،فرزنـدان خـود را مجبـور بـه ازدواج هـاي ناخواسـته 
مـي کننـد و پنـدي باشـد براي کسـاني کـه اگر یک 
بار دچار مشـکل شـدند بدانند خداونـد در هر مرحله 
از زندگـي درهـاي امید را به روي ما مي گشـاید ،باید 

چشـم باز کنیم و راه درسـت و صـاح را بیابیم.
غالمرضا تدیني راد
 خبرنگار پایگاه خبري پلیس خراسان رضوي

رکنـا: سرپرسـت دادسـرای اطفـال گفـت: گذاشـتن یک 
طبقـه در اختیـار قاتـل سـتایش و آزادی موبایـل و اجـازه 
بزرگسـاالن به پسرشـان بـرای اسـتفاده از مشـروبات الکلی، 

باعـث بـروز ایـن حادثه شـد.
فروزان سرپرسـت دادسـرای اطفال در همایـش »آموزش 
حقوقـی بـه دانش آمـوزان« گفـت: در سرشـماری سـال 90 
حـدود 23 میلیـون جمعیـت زیـر 18 سـال داشـتیم کـه تا 
پایـان سـال 94 بایـد بـه 25 میلیـون نفر رسـیده باشـد که 

حـدود سـه میلـون نفـر از آن هـا در تهران هسـتند. 
وی بـا اشـاره بـه حق کـودکان گفـت: در سـال 93 حدود 
256 هـزار سـقط جنیـن صـورت گرفتـه کـه فقـط 6 هـزار 
مـورد آن قانونـی بوده اسـت و 250 هزار مـورد آن غیرقانونی 

بوده اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه قاتل پرونده سـتایش گفت: در جلسـاتی 
کـه بـا امیرحسـین قاتـل سـتایش داشـتیم مشـخص شـد 
کـه گذاشـتن یـک طبقـه در اختیار پسـر 16 سـاله و آزادی 
موبایـل و فیلـم هـای مسـتهجن و اجـازه دادن بزرگسـاالن 
خانواده به پسرشـان در اسـتفاده از مشـروبات، باعث انحراف 
وی شـده اسـت. گرچه ممکن اسـت وی بگوید در آن لحظه 
در اثـر مسـتی، اراده ای نداشـته، امـا بایـد قوانیـن یـادآوری 
می شـد و دختـر شـش سـاله هـم در ایـن صورت بـه راحتی 

بـه وی اعتمـاد نمی کـرد و ایـن اتفـاق نمی افتـاد. 
فـروزان ادامـه داد: طبـق قواعـد دین اسـام، آموزش های 
اجـرای  در  و  اسـت  اسـامی  حکومـت  وظیفـه  همگانـی 
آموزش هـای حقـوق همگانـی برنامـه ویـژه ای داریم تـا برای 
جمعیـت کمتـر از 18 سـال آموزش هـای حقوقـی و قضایی 

اجرایـی کنیم.  را 
بـرای  اگـر  کـرد:  تصریـح  اطفـال  دادسـرای  سرپرسـت 
جوانـان و نوجوانـان برنامـه ریـزی هـای آموزشـی جـدی 
نداشـته باشـیم در مواجهه بـا محرک هـای خطرناک فضای 
مجـازی دچـار آسـیب و خطـرات عدیـده ای می شـوند؛ در 
واقـع مـا بـا قشـر عظیمـی مواجهیـم کـه در سـن جوانـی و 
نوجوانـی قـرار گرفتند، اما به دلیل شـرایط خاصـی که دارند 
ماننـد بی تجربگـی، وابسـتگی های عاطفی و غیـره با خطرات 

عدیـده ای روبرو هسـتند. 
فـروزان بـا بیان اینکه ما به درسـتی زمینه رشـد و پویایی 
نوجوانـان را آنگونـه کـه بایـد فراهـم نکردیم و ممکن اسـت 
منجـر بـه بروز بحران شـود، ادامه داد:  در دهه شـصت رقابت 
نوجوانـان در امـور معنـوی بـود و امـروز بـه نوعـی وارونگـی 
ارزش هـا در بیـن نوجوانـان شـایع شـده و انجـام بعضـی از 
کارهـای هنجارشـکن در بین نسـل نوجوان رقابت محسـوب 
مـی شـود و چـه بسـا یـک نخبـه علمـی در زمـان فعلـی به 

نـدرت مـورد اقبـال جامعه باشـد، در حالیکه جامعـه و حتی 
رسـانه ملـی برنامـه های اساسـی را به هنرمنـدان و بازیگران 

اختصـاص مـی دهند. 
وی افـزود:  توجـه بـه برخـی از رفتارهـای افراطی موجب 
وارونگـی ارزش هاسـت و ارزش هـای معنـوی و نسـل عالـم و 
قانون مـدار بـه مراتب از سـرمایه هـای معدنـی و ذخایر نفت 

ارزشـمندتر است. 
سرپرسـت دادسـرای اطفـال خاطرنشـان کرد: دادسـرای 
اطفـال بـه نـام شـهید فهمیده، شـهید 13 سـاله کشـورمان 
اسـت کـه به فرموده بنیانگذار انقاب اسـامی ایـران او رهبر 

13 سـاله است. 
فـروزان یادآور شـد: هنرمنـدان ما در فیلم هـای تلویزیون، 
اولیـن پیام شـان ترویـج ارزشهاسـت. وقتـی اعـام می شـود 
کـه بـه عنـوان مثـال هفت بازیگـر به نـام در محل نامناسـب 
و غیـر اخاقـی دسـتگیر شـدند سـئوال ایجـاد می شـود که 
شـما بـا ایـن همـه هزینـه کـه پیـام آور بودیـد، چرا بـه این 

ناهنجاری هـا دامـن می زنیـد. 
وی ادامـه داد:  سـن نوجوانـی مـا بیـن دوران کودکـی و 
جوانـی اسـت؛ نه مانند کـودکان فاقد مسـئولیتند و نه مانند 
جوانـان در آسـتانه پذیـرش مسـئولیت هسـتند، بـه همیـن 
دلیـل مجامع بین المللـی قوانینی برای کـودکان و نوجوانان 
وضـع کردنـد کـه مهمتریـن این قوانیـن کنوانسـیون حقوق 

اسـت.  کودک 
سرپرسـت دادسـرای اطفال با اشـاره به پیوست جمهوری 
اسـامی ایران در سـال 1372 به کنوانسـیون حقوق کودک، 
گفت: تقریبا از 195 کشـور، 193 کشـور به این کنوانسـیون 
پیوسـتند و آن را امضـاء کردنـد. 4 اصـل اساسـی و پایـه در 
ایـن کنوانسـیون وجـود دارد کـه اولین اصـل آن حق حیات 
بـرای کـودکان اسـت؛ چـرا کـه حـق حیـات در قوانیـن مـا 

مقدم اسـت. 
اسـتثمار  ایـن کنوانسـیون  یـادآور شـد: طبـق  فـروزان 
جنسـی و بهـره بـرداری اقتصـادی و کاری از افـراد زیـر 15 

سـال و اعـدام ممنـوع اسـت. 
وی ادامـه داد: اصـل دوم، بحـث آمـوزش قانـون و عـدم 
تبعیـض بیـن کـودکان اعم از دختر و پسـر و سـیاه و سـفید 
و ... اسـت. ایـن اصـل در سـابقه تمدنـی و دینی مـا محفوظ 
اسـت. اصـل سـوم نیـز حـق مشـورت و مشـارکت اطفـال و 
نوجوانـان اسـت کـه در آموزه هـای دینـی مـا تاکیـد شـده 
اسـت. یعنـی کـودک حـق اظهارنظـر و مشـورت دادن دارد. 
همچنیـن ناگفتـه نمانـد قانونگـذار توجـه ویـژه ای در قانون 
آیین دادرسـی سـال 92 و قانون مجازات اسـامی سـال 92 
در بحث حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان داشـته اسـت. 

سرپرسـت دادسـرای اطفـال بـا اشـاره بـه اصـل چهـارم 
کـه اصـل رعایـت مصالـح عالیـه حقـوق کـودک در قوانیـن 
داخلـی و سیاسـت جنایـی و کیفری اسـت، گفـت: این اصل 
از مهمتریـن اصـول اسـت؛ چـرا کـه ضـرورت دارد مراجـع 
 آموزشـی و متولیـان حقـوق کودک - 19 نهـاد متولی حقوق 
کـودک اعـم از آمـوش و پرورش، شـهرداری، بهزیسـتی و ... 

هسـتند - مصالـح عالـی حقـوق کـودک را رعایـت کنند.
فـروزان بـا یـادآوری عزم قـوه قضاییـه به آمـوزش حقوق 
کـودک، گفت: الزم اسـت در آموزش به کـودکان و نوجوانان 
پیمـان نامـه حقـوق کـودک و انطباقـش بـا قوانیـن داخلـی 
را در نظـر بگیرنـد تـا ایـن مـوارد مهـم در حقـوق کـودک و 
آموزش هـای آن را بـه والدیـن نیـز انتقـال دهیـم؛ لـذا بایـد 
تمـام کسـانی کـه بـا اطفـال و نوجوانـان سـر و کار دارند به 

ایـن پیمان نامه داشـته باشـند. 
وی یـادآور شـد: بـه عنوان مثـال دختر 12 سـاله ای را به 
مجتمـع ما آورده بودند که یک شـب 3 پسـر بـا وی اقداماتی 
را انجـام داده بودنـد. کار مـددکاری کـه انجـام شـد، متوجه 
شـدیم اولیـن مشـکل بـرای وی در اثـر ندانـم کاری والدیـن 
بـوده کـه وی شـروع بـه آرایش هـای نامتناسـب مـی کرده 
و همیـن امـر باعـث اعتـراض والدین شـده بـود کـه از خانه 
بیـرون مـی آیـد و زمینـه انحـراف وی فراهم می شـود. یک 
نفـر او را مـی بینـد و به عنـوان اینکه مامور نیـروی انتظامی 
اسـت جلـوی کانتـری می بـرد و وی گریـه می  نـد، این فرد 

کـه خـود را مامـور نیـروی انتظامی معرفـی کرده بـود برای 
او شـرط مـی گـذارد و نهایتـا وی را مـورد تجـاوز قـرار مـی 
دهـد؛ لـذا یک اشـتباه جزیی زمینـه انحـراف وی را به وجود 

آورد.  می 
وی ادامـه داد: همچنیـن ناآگاهی نوجوانان در بسـیاری از 
مـوارد موجـب می شـود که خافـکاران و سـارقان حرفه ای، 
نوجوانـان را طعمـه اهـداف غیرقانونـی قرار دهند. بـه عنوان 
مثـال در ایـن زمینـه پسـری از شهرسـتان هـای دوردسـت 
بـرای کارگـری بـه تهران مـی آید، ماشـینی جلـوی وی نگه 
مـی دارد و بـه وی مـی گویـد کـه مـن حقـوق خوبـی به تو 
مـی دهـم و شـما فقـط این بسـته هـا را جابـه جا کـن. بعد 
مشـخص مـی شـود کـه بسـته ها، بسـته هـای مـواد مخدر 
بـوده اسـت. عزیـزان توجـه کننـد کـه سـارقین حرفـه ای 
بعضـی از نوجوانـان - زیـر 18 سـال- را تـا دم سـرقت مـی 

برند. 
مـوردی هـم بـوده کـه کـودک 11 سـاله ای، 99 مـورد 
سـرقت انجـام داده کـه مسـتوجب حد را داشـته اسـت؛ چه 
بسـا که سـارقین حرفـه ای می دانند قانـون ماحظاتی برای 

نوجوانـان را دارد. 
وی در پایـان گفـت: بایـد زمینـه اینگونه لغزش هـا و نیز 
تفـاوت حقـوق آنها به نوجوانـان آموزش داده شـود تا بتوانند 
بـا رعایـت مصالـح عالیـه به راحتـی مـورد سواسـتفاده قـرار 

نگیرند. 

فروزان سرپرست دادسرای اطفال تشریح کرد: 

نگاهی متفاوت
به پرونده قتل ستایش 

بتازگـی تصویـری از سـوی برخـی سـایت ها منتشـر و در 
شـبکه های اجتماعـی بازنشـر می شـود کـه ادعـا می کنـد یـک 
معلـم پرورشـی برای آموزش نمـاز دانش آموز را به شـدت کتک 

می زنـد.
عصرخبـر بـه نقـل از خبرگزاری فـارس: تصویری کـه در باال 
مشـاهده می کنیـد با عنـوان »تنبیه شـدید دانش آموز از سـوی 
معلم پرورشـی بـرای آموزش نماز« در شـبکه های اجتماعی و از 

سـوی برخی سـایت ها در حال انتشـار اسـت. در ادامـه ماجرای 
ادعایـی فـوق را می خوانیم:

»چند روز قبل دبیر پرورشـی دبسـتان شـهید نادر مشـغول 
یـاد دادن نمـاز بـرای دانـش آمـوزان بود کـه در حیـن آموزش 
وضـو صحیـح بـه اشـتباه به جای مسـح سـر، ابتـدا مسـح بر رو 
پـا را انجـام داد ولـی چـون دانـش امـوزان از معلم خـود زرنگتر 
و فهمیده تـر بـودن بـه معلم گوشـزد کردن کـه اشـتباه کرده و 

شـروع بـه تمسـخر معلـم کـردن. از آنجایی کـه دانـش آموزان 
پایـه چهـارم بـودن و نمی توانسـتن جلـوی خندیـدن خـود را 

بگیـرن، بـا حمله وحشـیانه معلـم روبرو شـدند.
معلـم بعـد از اینکـه چنـد نفـر از آنهـا رو کتک زد بـه زرنگ 
تریـن شـاگرد کاس حملـه کـرده و هماننـد ابوبکـر بغـدادی و 
شـاید هـم بدتـر و وحشـیانه تر از تمـام اعضـای داعـش کـودک 
بیچـاره را مـورد ضـرب و شـتم قـرار داده و کـودک را بـر زمین 
انداختـه و بـا لگدهـای محکم به شـکم و کمر و سـر و صورت او 
ضربـه زده و بعـد کـه کـودک از زمین بلند شـده تـا برای کمک 

گرفتـن از بقیـه معلم هـا بـه بیـرون از کاس برود.
ایـن معلـم هماننـد تـوپ فوتبال چنـان لگدی به شـکم بچه 
زده بـود کـه بـه دیـوار برخورد کـرد و نقش بر زمین شـد و یک 
سـاعت بیهـوش شـد. بـا سـروصدای بقیه دانـش آمـوزان مدیر 
سـر رسـیده و کـودک را نجـات داد؛ کـه اگـر دیـر رسـیده بـود 

معلـوم نبود کـودک زنـده بماند.
 امـا یـک روایـت دیگـری نیـز از با ایـن موضوع مطرح شـده 
اسـت کـه ادعـا می کنـد ایـن دانش آمـوز بـه دلیـل بد نوشـتن 
مشـق هایش از سـوی معلـم مـورد ضـرب و شـتم قـرار گرفتـه 
اسـت. و امـا معلـم مدرسـه ایـن موضـوع را بـه شـدت تکذیـب 
کـرده ولـی در مقابـل دانش آمـوز و خانـواده وی مدعـی ضـرب 

شـتم ایـن معلم هسـتند.

علـی قربانـی رییـس اداره اطاع رسـانی آمـوزش و پـرورش 
لرسـتان در خصوص آسـیب دانش آموز لرسـتانی از طریق تنبیه 
بدنـی گفـت: ایـن وضعیـت در حـال پیگیری اسـت و هنـوز به 

طـور قطـع نمی تـوان آن را بـه معلـم نسـبت داد.
وی ادامـه داد: طـی یـک هفتـه گذشـته کـه ایـن اتفـاق 
بـرای دانش  آمـوز افتـاده همچنـان پیگیـر هسـتیم تـا از حقوق 
دانش آمـوز و یـا معلـم دفـاع کنیـم. بـه محـض وقـوع حادثـه 
خواسـتار توضیحاتـی از سـوی معلم شـدیم کـه وی ایـن اتفاق 

را تکذیـب کـرد.
قربانی اظهار داشـت: شـواهد حاکی از آن اسـت که جراحات 
روی بدن دانش  آموز اثر ضربه نبوده و بیشـتر شـبیه حساسـیت 
پوسـتی و یـا فصلی اسـت و با توجه به اینکه خانـواده دانش آموز 
اقدامـی بـرای بررسـی تخصصـی ایـن مشـکل نمی کننـد هنوز 

تصمیم گیری جـدی نکردیم.
رییـس اداره اطاع رسـانی آمـوزش و پـرورش لرسـتان بیـان 
کـرد: شـواهد حاکـی از غلبه مسـائل قومـی- قبیله ای و مسـئله 
آموزشـی بـوده و بـا توجـه بـه پیگیری هـای هـر روز آمـوزش و 
پـرورش بـه محض آنکـه خانـواده دانش  آمـوز تمایل به بررسـی 
تخصصـی این وضعیت داشـته باشـند به کمک مراجـع مربوطه 
و پزشـک قانونـی از منشـأ جراحـات آگاه می شـویم و در صورت 

بـروز تخلـف بـا فرد خاطـی به طـور جـدی برخورد می شـود.

شایعه یا واقعیت؛

تنبیه شدید دانش آموز بخاطر یادگیری نماز 

 خبر

آسیب دیدن 
دانش آموز بجنوردی 
در اثر تنبیه

روابـط  مسـئول  زاده  قلـی  علـی 
عمومـی اداره کل آمـوزش و پـرورش 
خراسـان شـمالی گفت: اداره رسیدگی 
بـه شـکایات از ابتـدا ایـن موضـوع را 
پیگیـری کـرده و مدیریـت آمـوزش و 
پـرورش بجنـورد نیـز در حال بررسـی 
ابعـاد مختلـف ایـن حادثـه اسـت. وی 

تاکیـد کـرد: پرونـده بررسـی و پیگیری آسـیب دیدگی علیرضا شـاهدی دانش آمـوز ابتدایی 
در اداره رسـیدگی بـه شـکایات آمـوزش و پـرورش بجنـورد به منظور نتیجه قطعی تشـکیل 
شـده اسـت. در مورد روز حادثه به نقل از فرزندش گفت: در روز حادثه فرزندم کاس ورزش 
داشـت و هنگامـی کـه بـرای گرفتن توپ پیش معلمش مـی رود که معلـم از او می خواهد تا 
پایـان سـاعت کاس صبـر کند هنگامی که علیرضا برمی گردد که سـرجایش بنشـیند معلم 
بـا عصبانیـت لگـدی از پشـت به وی مـی زند که ضربه شـدید پا به آلت تناسـلی وی برخورد 
مـی کنـد و نقـش بـر زمیـن می شـود. بنابـر اظهـارات پدر ایـن دانش  آمـوز شـدت ضربه به 
حـدی بـوده کـه فرزندش پس از برخاسـتن از زمین دیگر قـادر به راه رفتن و نشسـتن نبوده 
امـا بـا ایـن حـال او را از سـاعت 15 تـا 17 در مدرسـه نگه می دارنـد تا اینکه مـادرش از این 
موضـوع مطلـع مـی شـود و وی را به اورِژانس بیمارسـتان می رسـاند.وی دربـاره جزئیات این 
حادثـه اظهـار کـرد: فرزندش از 19 اردیبهشـت ماه در بخش جراحی 2 بیمارسـتان امام علی 
)ع( بجنـورد بـر اثر شـدت جراحت وارده بسـتری اسـت و طی این مدت به جز مدیر مدرسـه 

از آمـوزش پـرورش کسـی بـرای خبرگیـری به سراغشـان نرفته اسـت.

تنبیه خشن یک 
دانش آموز در 
شهرستان شوش

اخیـرا فیلـم ویدئویـی از تنبیـه 
خشـن یک دانش آموز دبیرسـتانی 
شهرسـتان  در  معلمـش  توسـط 
شـوش در رسـانه ها منتشـر شـده 
اسـت. مجتبـی دینارونـد، رئیـس 
شهرسـتان  پـرورش  و  آمـوزش 

شـوش ضمـن تایید این خبـر اظهار کرد: متاسـفانه این خبر صحـت دارد و یکی از 
همکاران ما سـر کاس به واسـطه شـیطنت یکی از دانش آموزان عصبانی شـده و 
کنتـرل خـودش را از دسـت می دهد و اقـدام به تنبیه بدنی وی می کنـد. وی افزود: 
ایـن اتفـاق بـه هیچ وجـه مورد تاییـد ما نیسـت و از مشـاهده چنیـن تصاویری به 
شـدت متاثر شـدیم. رئیس آموزش و پرورش شهرسـتان شـوش با بیان اینکه معلم 
خاطـی را فراخوانـده  و تذکـرات الزم به او داده شـده اسـت گفت: پرونـده این معلم 
تکمیل و به هیئت تخلفات اسـتان ارسـال شـده اسـت تا پیگیری قانونی از طریق 
هیئـت تخلفـات انجـام شـود. دیناروند ادامـه داد: البته ناگفته نمانـد این معلم پس 
از ایـن اتفـاق ابـراز پشـیمانی کـرده و از خانواده ایـن دانش آموز قبل از انتشـار این 
فیلـم عذرخواهـی کـرده بـود. وی بـا بیـان اینکـه ایـن فیلم توسـط یکـی از دانش 
آموزان در کاس ضبط شـده اسـت گفت: همراه داشـتن تلفن همراه تخلف اسـت 

و بـا ایـن دانـش آمـوز هم برخـورد الزم صـورت پذیرفته اسـت.

بر برگزاري دوره هاي 
آموزشي دفاع 
شخصي بانوان شاغل 
در ناجا  
کمیتـه  رئیـس  انصـاري  رقیـه 
دفاع شـخصي بانوان ناجا در حاشیه 
آموزشـي  دوره  اختتامیـه  مراسـم 
فنـون دفـاع شـخصي بانوان شـاغل 
در ناجـا، خانـواده کارکنـان و پلیس 

هـاي افتخـاري اسـتان یـزد، ضمـن تاکید بر لـزوم برگـزاري ایـن دوره ها بـراي بانوان 
شـاغل در ناجا افزود: این دوره تاکنون در 9 اسـتان کشـور با حضور اسـاتید برتر دفاع 
شـخصي ناجـا برگـزار شـده اسـت. وي، با بیان اینکـه این دوره نیز با اسـتقبال بسـیار 
زیـادي از سـوي بانـوان شـاغل و خانـواده آنها روبرو شـد خاطرنشـان کرد: بـا توجه به 
ماموریـت هایـي کـه کارکنـان پلیـس زن در آن حضـور دارند، برگـزاري ایـن دوره ها 
بسـیار مـورد نیاز اسـت. انصـاري تصریح کـرد: در این دوره، سـه روزه آمـوزش هایي از 
قبیل حرکات با تونفا، دسـتگیري متهم، دفاع در مقابل اجسـام سـخت توسـط دو تن 
از مدرسـان دفـاع شـخصي ناجـا بـه صـورت عملي براي شـرکت کننـدگان ارائه شـد. 
رقیـه انصـاري، برگـزاري ایـن دوره را نیـاز اسـتان ها و پلیس برشـمرد و بـر ادامه روند 
برگـزاري ایـن دوره هـا در اسـتان هـا تاکید کـرد و افـزود: کاس هاي آموزشـي دوره 
هـاي دفـاع شـخصي باید به طور مسـتمر بـراي بانـوان پلیس کـه در امـورات اجرایي 

فعالیـت دارنـد برگزار شـود.

خبرخبر خبر
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فرهنگ شهروندی

در مغازه های فروش لوازم 
سربازی چه چیزهایی به درد 

یک طبیعتگرد می خورد؟

شـاید تـا بـه حال ده هـا بـار از کنار مغـازه های 
فـروش لـوازم سـربازی بی تفاوت رد شـده باشـید. 
شـاید هیچوقـت عاقـه ای به داخل شـدن بـه آنها 
نداشـته ایـد. مثـا اگـر اهـل تهـران هسـتید، چند 
بـار تـا بـه حـال بـه محلـه گمـرک سـر زده ایـد؟ 
مغـازه هایـی که لباس و لوازم سـربازی میفروشـند 
بهتریـن جـا بـرای پیـدا کـردن وسـایل اولیـه ی 
کمـپ ماننـد بطـری هـای آب و کمکهـای اولیـه 
هسـتند. همچنیـن قیمـت هـای خیلـی مناسـبی 
نسـبت به سـایر فروشـگاه هـا دارند. اما بهتر اسـت 
قبـل از سـر زدن به اینجـور مغازه هـا، بدانید دنبال 
چـه چیزی هسـتید. چند تـا از لوازمی که همیشـه 
خریـدن آنهـا از فروشـگاه هـای لـوازم سـربازی بـه 

صرفـه تـر اسـت را برایتـان آورده ایم.
شلوارهای سربازی

ایـن شـلوارهای خیلـی بـه درد طبیعـت گـردی 
میخورنـد. ضمـن اینکـه قیمت هایشـان واقعا خوب 
اسـت. شـلوارهای نـازک و نخـی، و یـا شـلوارهای 
شـش جیـب ارتشـی، هر کـدام که بـا تیپتـان جور 
در مـی آینـد مـا جنـس ایـن شـلوارها را تضمیـن 

کنیم.  مـی 
پوتین

حتمـا پوتیـن های سـربازی خاکی رنـگ را زیاد 
دیـده ایـد. ایـن پوتین هـای بسـیار مقـاوم احتماال 
گـران تریـن جنـس ایـن لیسـت خواهند بـود ولی 
بـودن  ضـدآب  و  شـان  موادسـازنده  بـه  باتوجـه 
شـان درمقایسـه بـا جنـس هـای بیرونـی قیمـت 
خوبـی دارنـد. بعضـی از ایـن پوتیـن هـا سـنگین 
وزن هسـتند و اگـر قـرار اسـت برای مسـافت های 
از آنهـا اسـتفاده کنیـد، بهتـر اسـت بـه  طوالنـی 
دنبـال سـبکترین آنها باشـید. این اجنـاس دخترانه 
و پسـرانه ندارنـد و هـر کسـی بـا توجـه به سـلیقه 

اش مـی توانـد آنهـا را بـه پـا کنـد.
)parachute chord( طناب چتربازی

اگـر بتوانیـد ایـن طناب هـا را پیدا کنیـد به درد 
همـه چیـز از جملـه فیکـس کـردن چـادر، آویزان 
کـردن غذایتـان از درخـت و ... می خورند. وزن قابل 

تحملشـان هم بسـیار زیاد اسـت.
جعبه ی مهمات

ایـن جعبـه های مقـاوم و ضدآب وسـیله ی الزم 
هـر ماجراجویـی هسـتند. لوازمـی مثـل کمکهـای 
اولیـه را ایمـن و خشـک نگـه میـدارد. بایـد خوش 
شـانس باشـید اگـر این وسـیله را در یکـی از مغازه 

هـای لـوازم سـربازی پیـدا کردید.
پانچوهای سربازی

ایـن پانچوهـای ضدآب بـه درد مواقـع بارانی در 
طبیعـت میخورنـد و حسـابی انسـان را گـرم نگـه 
میدارنـد. بـه دلیـل اینکـه ایـن محصـوالت بـرای 
و هـوای مختلـف  شـرایط سـخت سـربازی و آب 
سـاخه شـده اسـت، می توانیـد از اینکـه آب داخل 
آنهـا نفـوذ نمی کنـد و در عین حـال حرکت کردن 

در آنهـا راحـت اسـت، مطمئـن باشـید.

پشه بند
اگـر بتوانیـد ایـن پشـه بندهـا را در مغـازه های 
فـروش لوازم سـربازی پیـدا کنید خیلی بـه دردتان 
خواهـد خـورد. مزایـای پشـه بنـد را هـم کـه همه 

نند. میدا
کاله

ایـن کاه هـا در جـذب رطوبـت و مقاومـت از 
کاه هـای دیگـر بهترند. و خیلی هم ارزان هسـتند. 
شـاید کاه را بتـوان از هـر جایـی تهیـه کـرد، امـا 
سـایز  بـرای  تنظیـم  قابـل  هـا  کاه  ایـن  عمـوم 
مختلـف سـر، و همچنیـن دارای جیـب و یـا بنـد 

بـرای گذاشـتن وسـایل کوچـک هسـتند.
اینهـا تنهـا یـک سـری از اقامـی اسـت که می 
توانیـد از فروشـگاه هـای لوازم سـربازی تهیه کنید.
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دوبـاره آخـر هفتـه فـرا رسـیده و بـا ایـن آب و هـوای 
موقعیـت  و  هسـتیم  آن  شـاهد  کرمـان  در  کـه  مناسـبی 
در  دقیقـا  و  دارد  کرمـان  شـهر  کـه  خوبـی  جغرافیایـی 
محاصـره ی کوه هـای بسـیار زیبـا و خـوش آب و هواسـت 
واقعا دشـوار اسـت کـه آخر هفته هـا و تعطیـات را در خانه 

مانـد و بـه سـکوت و آسـایش طبیعـت پنـاه نبـرد.
خوشـبختانه کرمانی هـا هـم مـردم بسـیار خـوش ذوقی 
هسـتند و در حـال حاضر هم نسـل جوان بـه طبیعت گردی 
و کوهنـوردی و هـر از چنـدی سـاعاتی را با خـود و طبیعت 
خلـوت کـردن عاقمنـد شـده اند و بـرای اثبـات ایـن مدعا 
کافی اسـت نگاهـی  بـه تعـداد زیـاد فروشـگاه های تجهیزات 
و لـوازم کوهنـوردی، ورزشـی و حتـی شـکار بکنیـد کـه به 
تازگـی مثـل قـارچ سـبز می شـوند و بـه لطـف اینترنـت و 
شـبکه های مجـازی هـم حـاال دیگـر هـر کسـی در جیبش 
یـک فروشـگاه بـزرگ از محصـوالت مختلـف کوهنـوردی 
و شـکار دارد، امـا مسـاله ی خطرنـاک اینجاسـت کـه اگـر 
تجربـه ی حتـی لمـس کـردن اسـلحه ای را داشـته باشـید 
می دانیـد کـه بـه محـض اینکـه آن ابـزار مـرگ آور را در 
دسـت می گیرید)البتـه اگـر اسـلحه ی خوبی باشـد و سـایز 
مناسـبی بـا توجـه بـه انـدام شـما داشـته باشـد( احسـاس 
می کنیـد این اسـلحه بخشـی از وجود شـما بوده کـه مدتها 
گیتـی از شـما دریـغ کرده و حـاال ناگهان حوادث دسـت به 
دسـت هـم داده انـد تا این دسـت سـوم که از بدن شـما دور 
افتـاده بـود بـه صاحبش برگـردد و حتی  احسـاس می کنید 
کـه ایـن چـوب و فلـز نبـض دارد و قلبـش در دسـت شـما 
می تپـد و بـه شـکل گریـز ناپذیـر به شـما التمـاس می کند 
کـه مـرا بـه کـوه و بیابـان ببـر، می خواهیـد هرچه سـریعتر 
ایـن موجـود عاصـی و وحشـی را با خـود به دامـان طبیعت 
ببریـد و خودتـان را از ایـن شـهوتی کـه بـه جانتـان افتـاده 
خـاص کنیـد می خواهیـد بـه سـمت چیـزی نشـانه بروید 
و بـا شـنیدن صـدای شـلیک حـس کنید کـه رها شـده اید 
و دیگـر میلـی بـه هیچ چیـز نداریـد و خواهشـی نفسـانی از 
جـان اسـلحه بیـرون جهیـده و حـاال می توانیـد خودتـان و 
اسـلحه نفسـی از سـر خـاص شـدن بکشـید و بـا رخوتـی 
خـاص بـه حاصل تاش و اسـترس و ریسـک و هزینه ای که 

انجـام داده ایـد بنگریـد اما این سـکه روی دیگری هـم دارد.
مـادری صبـح کودکانـش را بوسـیده و بـا وعـده ی فراهم 
کـردن غـذا خانـه را تـرک کـرده و وقتـی که تازه احسـاس 
می کنـد لقمـه ی دندان گیـری بـه دسـت آورده، ناگهـان از 
دوردسـت  صـدای مهیبـی بلند می شـود و مادر بـا جراحاتی 
دردنـاک و بـا حالتـی ترحـم بـر انگیـز بـه خـاک مي افتـد 
و چشـم های از تـرس از حدقـه بیـرون زده اش جـز خـاک 
پیـش رو چیـزی را نمی بینـد تـا شـکارچی بـاالی سـرش 
برسـد و بـا رخوتی خـاص کارد شـکار را از کمـرش باز کند 
و در مراسـمی خون بـار بـه قـول خودش آن مـادر را خاص 
کنـد، در حالـی کـه همـه ی ایـن تاش هـا بـرای خـاص 

شـدن خـودش بـوده از شـر مسـاله ای دیگر.
می تـوان کارهـای دیگـری انجـام داد و اوقـات فراغـت 
سـاختن  بـدون  کـرد  سـپری  طبیعـت  آغـوش  در  را 
تراژدی هـای نوینـی و بـدون آزار و اذیـت رسـاندن بـه کـوه 
و یـا آن مخلوقاتـی کـه مامـن و مـاوای ایشـان همیـن کوه 
و طبیعتـی اسـت کـه مـا فکـر مي کنیـم بـرای مـا سـاخته 
شده اسـت. پیشـنهاد پیـام ما برای پـر بار کـردن برنامه  های 

هفته هـا: آخـر  طبیعت گـردی 
 )Birdwatching( پرنده نگری یا

 رفتـن بـه طبیعـت و تماشـای پرنـدگان زیبـا تفریحـی 
اسـت کـه ده ها سـال اسـت در بین مـردم دنیـا رواج یافته 
و عاقمنـدان فـارغ از نـوع شـغل یا تخصص با شـوق و ذوق 
وافـر بـه این تفریح سـالم مـی پردازند. برخاف تصـور عامه 
مـردم، الزمـه پرداختـن به ایـن فعالیت پرنده شـناس بودن 
نیسـت، در ایـن کار عاقـه منـدی بـه طبیعـت اسـت. کمـا 
اینکـه زیبایـی و رنگارنگـی پرهـای یـک سـهره یـا زیبایـی 
آواز یـک تـوکا هـر بیننده یا شـنونده ای را مـورد تاثیر قرار 
مـی دهـد. آرامـش و لـذت پرنده نگـری به حدی اسـت که 
بسـیاری از روانشناسـان آن را راه حلـی بـرای آرامش فکری 

و تقویـت روحیـه افراد مـی دانند.
تعـداد پرنـده نگـر هـای دنیـا مرتبـا رو بـه افزایـش اسـت 
تـا حـدی کـه در کشـورهای انگلیـس وآلمـان برابر طرفـداران 
فوتبـال ، پرنـده نگـر وجـود دارد. در کشـور مـا نیز روز بـه روز 
بـر تعـداد دوسـتداران پرنـده و پرنـده نگـری افزوده می شـود.

از  یـک  )Birdwatching( جـزء هیـچ  نگـری  پرنـده 
شـاخه هـای علـوم بحسـاب نمـی آیـد و یـک پرنده نگـر در 
زمـره محققیـن بـه شـمار نمـی رود بلکـه پرنده نگـری یکی 
از زیـر شـاخه های اکوتوریسـم یـا طبیعت گردی اسـت. در 
واقـع پرنـده شـناس ها )Ornithologists( بسـیار جزئـی 
تـر از پرنـده نگرهـا بـه پرنـدگان نـگاه مـی کننـد و اهداف 
مطالعاتـی و تحقیقاتـی را دنبـال می کننـد در حالـی کـه 
پرنده نگـری لـذت بـردن، تجربـه کسـب کـردن و آموختـن 

از دنیـای پـر رمـز و راز پرنـدگان اسـت.
چگونه می توان یک پرنده شناس شد ؟

     بـا داشـتن یـک کتـاب راهنما ، یک دوربین چشـمی 
و یـک دفترچـه یادداشـت مشـاهدات صحرایـی، یـک راه 
مهیـج آغـاز می شـود. در مرحلـه بعـدی عضویـت در یـک 
کلـوپ پرنـده نگـری و شـرکت در کاس هـای آموزشـی یـا 
همـراه شـدن بـا افـراد با سـابقه ، در مـدت کوتاهی شـما را 

بـه یـک پرنده شـناس خـوب تبدیـل خواهـد کرد. 
از کجا شروع کنیم ؟

شـما می توانیـد از همیـن امـروز آغاز کنید. کافی اسـت با 
دقـت بـه فضای سـبز حیاط خـود بنگرید یـا در پارک محل 
زندگـی خـود بـه دنبـال پرنـدگان بگردید یـا صـدای آنها را 
گـوش کنیـد. در مرحلـه اول ممکـن اسـت نتوانیـد تفـاوت 
سـار و تـوکای سـیاه را از هم تشـخیص دهید امـا همین که 
فـرق کاغ و طوطـی را بدانیـد یعنـی اینکه شـما راه را آغاز 
کریـده ایـد. مطمئـن باشـید کـه می توانیـد زیـرا شـما مایه 

اصلـی کار کـه عاقه اسـت را دارید.
چنـدی پیـش مؤسـس و مدیـر گـروه طـرالن در گفت و 

گو بـا قـدس گفت:
“درآمـد پـرنــده نـگــری، می توانـد جایگزیـن درآمـد 

بشود” شـکــار 
و ایـن مسـاله ای اسـت کـه بایـد بـه آن توجـه ویـژه ای 
بشـود تـا شـکارچیان را بتوانیـم به ایـن کار عاقمنـد کنیم 
دوربیـن  کرد:اگـر  مطـرح  مصاحبـه  ایـن  ادامـه ی  در  وی 
عکـس  پرنده هـا  از  می توانیـد  باشـید،  داشـته  عکاسـی 
کارشناسـان  آنجـا  در  کـه  دارد  وجـود  مراکـزی  بگیریـد. 
می تواننـد بـا دیـدن عکسـها بـه شـما بگوینـد از چـه پرنده 

ای عکـس گرفتـه ایـد. یکـی از ایـن مراکـز، »گـروه پرنـده 
نگـری طـرالن« اسـت کـه یـک سـایت اینترنتی فعـال هم 
دارد و مجموعـه کاملـی از فعالیتهـا و اطاعـات و امکانات را 

دربـاره پرنـده نگـری بـه کاربـران ارایـه می کنـد. 
 کوهنوردی:

تفریحـات  از جملـه  یـا  ورزش هـا  از  یکـی  کوهنـوردی 
اسـت. بـرای برخـی نیز کوهنـوردی بـه عنوان شـغل اصلی 

یـا بخـش الزامـی شـغل اصلی اسـت.
اسـتفاده  بـا  کوهسـتان،  در  فنـی  مسـیرهای  پیمایـش 
از ابزارهـای فنـی و درگیـر شـدن بـا مسـیرهای سـنگی و 
یخـی را کـوه نـوردی مـی نامنـد. کوهپیمایی بـه معنای راه 
پیمایـی در کـوه اسـت و بـا کوه نـوردی تفـاوت دارد. به باال 
رفتـن یـا پایین آمـدن به صورت پیـاده از ارتفاعـات طبیعی 
کوهپیمایـی گفته می شـود. کـوه: به ارتفاعـات بیش از 600 
متـر از زمین هـای اطـراف هـر منطقـه کـوه گفته می شـود. 
قلـه: بلندتریـن قسـمت هـر کوه را قلـه می گوینـد. یک کوه 
می توانـد یـک یـا چنـد قلـه داشـته باشـد کـه در یک خط 
الـراس قـرار گرفتـه اند. معموالً بـه بلندترین قلـه، قله اصلی 
گفتـه می شـود و سـایر قلـل در یک خـط الـراس را قله های 
فرعـی می نامنـد. در کوهنـوردی شـرط سـنی وجـود ندارد. 
در ضمـن این رشـته ورزشـی سـن بازنشسـتگی هـم ندارد. 
هـر کسـی بـا هـر توانایـی می توانـد بـه عنـوان تفریـح یـا 

انجـام کار حرفـه ایـی به کـوه برود.

پیشنهادهای صفحه ی فرهنگ شهروندی پیام ما

تعطیالت بدون قتل عرفان زارعی
erfan@

payamema.ir
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سوگواره

چهارمین سوگواره استانی تعزیه ده زیار
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پیش بینی پیام ما درست بود

کرمان، استان پایلوت اقتصاد مقاومتي شد

در شـماره 620 مـورخ دوشـنبه 20 اردیبهشـت مـاه روزنامـه پیـام 
مـا، پیـش بینـی کردیم کـه رییس جمهـور در سـفر به اسـتان کرمان، 
ایـن اسـتان را بـه عنـوان اسـتان پایلـوت اقتصـاد مقاومتـی معرفی می 
کنـد. ایـن اتفـاق روز گذشـته در جلسـه شـورای اداری اسـتان کرمـان 
افتـاد. بـه گـزارش پایـگاه اطاع رسـانی دولت، حسـن روحانـی در این 
جلسـه گفـت: اینکـه گفتـه شـد کرمان بـه عنوان یکـی از اسـتان های 
پایلـوت بـرای اقتصـاد مقاومتی باشـد ما حرفـی نداریـم و در تهران هم 
در نشسـت سـتاد هماهنگـی اقتصادی بحث کردیـم و همانجا هم بحث 
سـه اسـتان مطـرح بـود.  وی بـا تاکیـد بـر اینکـه تمرکـز گرایـی مفید 
نیسـت ادامـه داد: اینکـه همـه چیـز را بـه مرکـز ببریم ناصحیح اسـت؛ 
بایـد هرچـه مـی شـود را بـه اسـتان هـا واگـذار کنیـم، آنها نسـبت به 
اسـتان خـود بهتر می دانند که اسـتعدادها و نیازهایشـان چگونه اسـت 
و بهتـر مـی تواننـد حـل و فصل کنند.  رئیـس جمهوری گفـت: در این 
کار پایلـوت هـم هـر موردی کـه دیدیم و یک کار مثبتـی صورت گرفت 
بافاصلـه بایـد به همه اسـتانها منتقل شـود یعنی در ایـن پایلوت نباید 
دو سـال صبر کنیم ببینیم چه می شـود و سـپس به اسـتان بعد برود.  
روحانـی گفـت: البتـه ماه ها پیـش با وزیر کشـور چندبار بحـث کردیم 
کـه مـا به یکسـری اسـتان هـا از لحاظ بودجـه و هزینه اسـتقال کامل 
بدهیـم یعنـی بودجـه و هزینه بر عهده خودشـان باشـد و آن چیزهایی 
کـه باید اسـتثنا باشـد را جدا کنیـم.  روحانی افزود: اشـکالی نـدارد که 
دربـاره شـیوه های مختلف فکر کنیـم؛ دنیا هم در ایـن زمینه تجربیات 
زیـادی دارد کـه مـا باید دنبال کنیـم تا به ثمر برسـد.  رئیس جمهوری 
همچنین با اشـاره به گفت گوی شـب گذشـته خود با اسـتاندار کرمان 
اظهار کرد: به اسـتاندار گفتم بخشـی از اسـتان که دارای اسـتعدادهای 
بیشـتر اسـت بایـد به بخش دیگر مشـکات فـراوان دارد، کمـک کند و 
ایـن کار شـدنی اسـت.  وی بـا تاکید بر اینکه در کشـور نیـز باید تعادل 
ایجـاد کـرد، افـزود: اینکـه یـک اسـتان بهتریـن وضعیت و یک اسـتان 

بدتریـن وضعیت را داشـته باشـد، قابل قبول نیسـت.

 اطالعات

سکه

10,350,000 ریال طرح جدید

10,340,000 ریال طرح قدیم 

5,320,000 ریال نیم سکه 

ربع سکه  2,900,000 ریال

یک گرمی 1,940,000 ریال

طال

1,055,260 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,406,590 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

34,537 ریال دالر آمریکا

39,445 ریال یورو

9,369 ریال درهم امارت

5,300 ریال  یوآن 

49,800 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

14 تا 30/آفتابی امروز

14 تا 31/نیمه ابری فردا

هر دوشنبه
کاری از گروه مطبوعاتی پیام آوران


