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اسـتاندار کرمـان در حالـی از پایـان پـروژه میـدان آزادی در 22 
بهمن سـال جـاری خبر داد که طبـق گفته معاون عمرانی اسـتاندار 
و فرمانـده قـرارگاه خاتـم ایـن پـروژه با مشـکالت مالی روبرو اسـت.

11 مهرمـاه سـال گذشـته بـود که پـروژه زیرگـذر آزادی توسـط 
قـرارگاه خاتم االنبیـا آغاز شـد. اگرچـه در قرارداد شـهرداری کرمان و 

ایـن قـرارگاه مدت زمـان اجـرای آن 24 مـاه ذکرشـده بود امـا هر بار 
مدت زمـان اجـرای پـروژه تغییر می کـرد. علی بابایی شـهردار کرمان 
در اولیـن روزهـای آغـاز عملیـات اجرایـی بـه مـا گفـت کـه سـعی 

می شـود ایـن پـروژه 20 ماهـه )خـرداد 96( به پایان برسـد. 
صفحه 2

 رزم حسینی در حالی از پایان عملیات پروژه آزادی تا 7 ماه آینده خبر داده که در 10 ماه گذشته پیشرفت این پروژه 
35 تا 40 درصد بوده است

 معاون عمرانی استاندار روز جمعه با تائید مشکالت مالی این پروژه به »پیام ما« گفت که در صورت تأمین منابع مالی، 
زیرگذر آزادی تا پایان سال افتتاح می شود

وعده بزرگ استاندار کرمان:

22 بهمن پروژه میدان آزادی 
بهره برداری می شود

فرماندار جیرفت:

 سهم جیرفت در 
اعتبارات ارزش افزوده 
دهیاری ها نسبت به 
سایر شهرستان ها 

پایین است

به بهانه گذشت اولیای دم در پای 
چوبه دار در زندان مرکزی کرمان

بخشش شیرینی 
که به همه هدیه 

نمی شود
   صفحه  6   صفحه   3

مهدی حسینی نژاد، معاون 
سازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان:

30 درصد از 
فعالیت های 

معدنی کشور در 
کرمان است

7

روایت »پیام ما« از یک دندانسازی که 
با گذشت نیم قرن از فوت صاحبش 

همچنان فعال است

 ما   صفحه  4
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در آیین افتتاح فاز دوم بیمارستان نوریه کرمان عنوان شد

»نوریه« بهترین مرکز درمانی جنوب شرق می شود
   صفحه  3

رئیس کل دادگستری:

احیای حقوق شهروندی از 
مأموریت های اساسی قوه 
قضائیه است

   صفحه  2

برگزاری همایش »هموویژالنس« )مراقبت خون( 
توسط سازمان انتقال خون استان کرمان

قطره های 
زندگی بخش

مدیرکل امور مالیاتی:

مالیات 
می تواند جایگزین 
درآمدهای نفتی 

شود
   صفحه  2   صفحه  5



شماره پیاپی 680  
دوشنبه 4 مردادماه 1395 

w w w . p a y a m e m a . i r

پیامک : 
50002203034 2

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

اخبار آبفا

واگذاری بیش از یک هزار فقره 
انشعاب آب در استان

طـی مـاه گذشـته 1067 فقـره انشـعاب آب در 
اسـتان کرمـان واگـذار شـد. محمـد طاهـری رئیس 
هیئت مدیـره و مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب 
اسـتان کرمـان بـا اعـالم ایـن خبـر گفت: »انشـعاب 
آب به منظـور ارائـه خدمـت بـه مشـترکین جدید در 
 ،)180( کهنـوج   ،)167( سـیرجان  شهرسـتان های 
 ،)161( ،رفسـنجان   )218( کرمـان   ،)51( بافـت 
بردسـیر )18( ،جیرفـت )82( ،بـم )63(، شـهربابک 
)48(، زرنـد )48( و عنبرآبـاد )28( فقره به متقاضیان 
واگـذار گردیـد.« وی افـزود: »در مدت زمـان مذکـور  
به منظـور جلوگیـری از هـدر رفـت آب در شـبکه 
توزیـع، کاهـش حـوادث، اتفاقـات، تعدیـل و تقویت 
و 888  کیلومتـر   35 آب رسـانی  شـبکه  در  فشـار 
متـر شـبکه آب رسـانی در سـطح اسـتان بازسـازی 
شـد.« مدیرعامـل آبفـای اسـتان کرمان اظهـار کرد: 
»همچنیـن طـی ایـن مـدت 23 کیلومتـر و 513 
متـر شـبکه آب رسـانی در شـهرهای مختلف اسـتان 
بـه واگـذاری انشـعاب بـه مشـترکین جدید توسـعه 

یافت.«

راه اندازی سیستم هوشمند 
فروش آب تانکری در امور

 آب کرمان
بـه منظـور نظـارت و کنتـرل دقیـق فـروش آب 
تانکـري، سیسـتم هوشـمند فـروش آب تانکـری در 
امـور آب کرمان راه اندازی شـد. غالمرضـا زین الدینی 
مدیـر امـور آب و فاضـالب شهرسـتان کرمـان در 
ایـن رابطـه گفـت: »طـی تیرمـاه به منظور نظـارت و 
کنتـرل دقیق فروش آب تانکري، سیسـتم هوشـمند 
فـروش آب تانکـری شـامل طراحـی ، خریـد و نصب 
سـخت افزار و نرم افزار ،اجرای خط برق فشـار ضعیف 
و شـبکه اتصـال آب در این امور راه اندازی شـد.« وی 
افـزود: بـا راه اندازی این سیسـتم دقیق ترین اطالعات 
از آخریـن وضعیـت حجـم آب فروخته شـده و حجم 
آب حمل شـده توسـط هـر تانکر به دسـت می آید.«

تخصیص فضای مناسب در سطح 
شهر به تبلیغات امور آبفای بم

در دیـدار مدیـر روابـط عمومـی شـرکت آبفـای 
اسـتان کرمـان بـا شـهردار شـهر بـم، بـر همـکاری 
شـهرداری بـم بـا امـور آبفـای ایـن شـهر در زمینـه 
فرهنگ سـازی مصرف بهینه آب تأکید شـد. حسـین 
غفـاری مدیر روابط عمومی شـرکت مهندسـی آب و 
فاضالب اسـتان کرمان در دیدار با ریاضی شـهردار بم 
مشـکالت و مسـائل آب رسانی در این شـهر را مطرح 
کـرد. در ایـن دیـدار غفـاری بر لـزوم فرهنگ سـازی 
عمومـی بـا اعمـال تبلیغـات وسـیع شـهری در بـم 
اشـاره کرده و از شـهردار خواسـت کمـال همـکاری 
را در زمینـه تبلیغـات شـهری بـا امـور آبفا شـهر بم 
بـه عمـل آورد. ریاضی ضمن اسـتقبال از مسـئولین 
آبفـا، بر همـکاری مجدانـه در زمینه تخصیص فضای 
تبلیغاتـی سـطح شـهر تأکیـد نمـود. در ایـن دیـدار 
شـهردار بـم، معـاون فرهنـگ شـهرداری را مسـئول 
برقـراری ارتبـاط مدیران آب شهرسـتان معرفی نمود 
و مقـرر شـد ضمـن تخصیـص بیلبوردهای شـهر به 
بـرای فرهنگ سـازی مصـرف آب و  مـدت دو مـاه 
پرداخـت آب بها ،از فضای دیوارنویسـی سـطح شـهر 

نیـز بهره بـرداری الزم بـه انجام رسـد.

جمع آوری بیش از 534 هزار 
مترمکعب فاضالب کرمان 

  طـی تیرمـاه سـال جـاری 534 هـزار و 824 
مترمکعـب فاضـالب شـهر کرمـان جمـع آوری شـد. 
هـادی دهقانـی مدیـر بهره بـرداری فاضـالب شـهر 
کرمـان در این رابطه گفت: »طی ماه گذشـته ورودی 
فاضـالب بـه تصفیه خانه فاضالب شـهر کرمـان 534 
هـزار و 824 مترمکعـب می باشـد کـه از ایـن مقـدار 
524 هـزار و 127 مترمکعـب تصفیه شـد.«  دهقانی 
همچنیـن از انجـام  304 مورد آزمایـش طی این ماه 
خبـر داد. میـزان فاضـالب جمع آوری شـده در تیرماه 
نسـبت به ماه قبل از آن، بیش از 62 هزار مترمکعب 

می باشد. بیشـتر 

راه اندازی فاز سوم 
سیستم  GIS در  
شرکت برق شمال 
 مدیر دفتر مهندسـي شـرکت 
توزیـع نیروي برق شـمال اسـتان 
کمیتـه  زیـر  جلسـه  در  کرمـان 
نرم افزار Arcgeonet به تشـریح 
در  انجام شـده  فعالیت هـای 
حوزه هـای مختلف شـرکت اعم از 

وضعیت شـبکه ها و تأسیسـات، فروش انشـعاب، برق رسـانی به مناطق شـهري و 
روسـتایي، توسـعه نرم افزارهـا، پروژه های تحقیقاتـي و کاهش تلفات، شـیوه نامه 
اجرایـي، نظـام پیشـنهادات و همچنیـن وضعیـت کنونـي GIS ایـن شـرکت 
پرداخـت. قطب الدینـی گفـت: »بـا پیاده سـازی، به روزرسـانی و کسـب اطالعات 
بیشـتر از نرم افـزار GIS  می توانیـم در جهـت رسـیدن بـه اهـداف شـرکت گام 
برداریـم.« در ادامـه مسـئول GIS شـرکت توانیـر فلسـفه و رکـن اصلـي ایـن 
 Arcgeonet« :نرم افـزار را هماهنگـي بین شـرکت های توزیع دانسـت و گفـت
یکـي از نرم افزارهـاي چهارگانـه GIS اسـت و ابـزاري اسـت جهـت اسـتفاده از 
سیسـتم اطالعاتـي و توسـعه مکانـي کـه رونـد اجرایـي آن به خوبـی انجام شـده 
اسـت.« بنـي فاطمـه اظهـار داشـت: »بـا ورود و توسـعه ایـن نرم افـزار، ازلحـاظ 
جغرافیایـي ، ارتبـاط و هماهنگـي مناسـبي مابین شـرکت های اسـتفاده کننده، 
اتفـاق می افتـد.«  وي اهمیـت برگـزاري این جلسـات را همفکري جهت توسـعه 

و برطـرف کـردن عیب هـای نرم افـزار فـوق دانسـت./احمد امیرتیمـوری

مدیرکل راه و شهرسـازی کرمـان از تأمین اعتبار 
13 کیلومتـر باقی مانـده محـور سـیرجان-بافت در 
سـال جاری خبر داد. به گـزارش روابط عمومی اداره 
کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان، محمدمهـدی 
بلـوردی در آییـن افتتـاح 14 کیلومتـر از این محور 
بابیـان این که محـور »جیرفت - بافت - سـیرجان«، 
تنهـا یـک ردیـف اعتبـاری دارد، گفت: »ایـن محور 
بـه طـول 273 کیلومتـر در دسـت اجراسـت کـه به 
دلیـل کمبود اعتبارات، در سـفر معـاون برنامه ریزی 
بـه  شهرسـازی  و  راه  وزیـر  اقتصـاد حمل و نقـل  و 
کرمـان و در نشسـتی کـه با حضـور وی و تنی چند 
از مسـئوالن اسـتان برگزار شـد، از محل اوراق اسناد 
خزانه ی اسـالمی، بیـش از یک میلیـارد تومان برای 
ایـن محـور اختصـاص یافـت.« وی افـزود: »فرصـت 
اسـتفاده از ایـن اعتبـارات بـه پایان رسـیده بـود، اما 
بـا پیگیری هایـی که انجام شـد، این مبلغ از سـرریز 
سـایر اسـتان ها بـه ایـن محـور اختصـاص یافـت و 
سـاخت ایـن محـور سـرعت گرفـت.« مدیـرکل راه 

و شهرسـازی اسـتان کرمـان اظهـار کـرد: »ادامـه ی 
محور به سـمت سـیرجان، تـا دوراهی امـام زاده نیز، 
13 کیلومتـر اسـت کـه شـرکت پیمـان کار عملیات 
اجرایی آن را شـروع کرده اسـت.« بلوردی افزود: »از 
سـمت بافـت هـم حـدود 12 کیلومتر در سـال های 
گذشـته شروع شـده بود و تقریباً حـدود 70کیلومتر 
باهمـت  امیدواریـم  باقی مانـده کـه  ایـن محـور  از 
پیمـان کاران و اسـتفاده از اسـناد خزانـه ی اسـالمی 
و اوراق مشـارکت، بخـش عمـده ای از ایـن محـور 
بـه اتمـام رسـد.« وی بـه وجـود کارخانـه ی فـوالد 
بافـت که باهمـت اسـتاندار کرمان روند سـاخت آن 
سـرعت پیداکـرده، اشـاره کـرد و گفـت: »محصـول 
ایـن کارخانـه بایـد از همیـن محـور از سـیرجان به 
بافـت منتقل شـود و خودروهای سـنگین کـه بار را 
منتقـل می کننـد، بـا اسـتفاده از همین محـور باید 
برگردنـد؛ بـه همیـن دلیـل سـاخت ایـن محـور از 

اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت.«
در  از  هم چنیـن  شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل   

دست سـاخت بـودن 170کیلومتـر راه روسـتایی در 
شهرسـتان سـیرجان خبر داد و گفـت: »حدود 100 
کیلومتـر محـور نیـز در حال بهسـازی اسـت؛ ضمن 
این کـه بـا پیگیری هایـی که امسـال بـرای اعتبارات 
بزرگـراه سـیرجان بـه سـمت قطروئیـه، از سـمت 
پاسـگاه خیرآبـاد، انجـام گرفت، ردیف اعتبـارات این 
محـور تثبیـت شـد و بـه اسـتان انتقـال یافـت کـه 
پـس از ابـالغ اعتبارات سـال 95، عملیات مناقصه ی 
ایـن محـور نیز انجـام و بزرگراه سـیرجان به سـمت 

قطروئیـه هـم سـاخته می شـود.«

اولین کارخانه 
فرآوری سیب زمینی 
جنوب کرمان
 ساخته می شود

رئیس سـازمان صنعـت، معدن 
و تجـارت جنـوب کرمـان اعـالم 
کـرد کـه بـا صـدور مجـوز اولیـن 
سـیب زمینی،  فـرآوری  کارخانـه 
کارخانـه  ایـن  سـاخت  عملیـات 

آغـاز می شـود. بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت، 
محمـود اسـکندری نسـب در ایـن خصـوص گفـت: »بـا توجـه بـه اینکـه جنوب 
کرمـان به عنـوان یکی از قطب های کشـاورزی کشـور، در تولید سـیب زمینی رتبه 
اول کشـوری را دارا می باشـد، احـداث کارخانه هـای فـرآوری سـیب زمینی یکی از 
نیازهـای منطقـه بوده کـه گام مؤثری در جهت اشـتغال زایی منطقـه نیز خواهند 
بـود.« وی افـزود: »بـا توجـه بـه شـعار سـال و در راسـتای عملی نمـودن اقتصاد 
مقاومتـی و همچنین مدیریت ارزش افـزوده برای صادرات و ارزآوری سـیب زمینی 
و حـل مشـکل فـروش این محصـول در منطقه، احداث ایـن کارخانه هـا از اهداف 
سـند توسـعه و تدبیـر جنـوب کرمان اسـت.« اسـکندری نسـب بابیـان اینکه در 
جهـت انجـام ایـن مهـم، اولین مجـوز کارخانـه فرآوری سـیب زمینی در شـهرک 
صنعتـی شهرسـتان عنبرآبـاد توسـط این سـازمان صـادر شـد، اظهار کـرد: »این 
طـرح بـا سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی و مبلـغ 157 میلیـارد ریـال احـداث 

خواهـد شـد کـه تـوان اشـتغال زایی بـرای 96 نفـر را داراست.«/شـیرین دهنـوی

صنعت، معدن و تجارتراه و شهر سازیبرق شمال

کرمان ویچ

استاندار کرمان در 
حالـی از پایـان پروژه 
میـدان آزادی در 22 
جـاری  سـال  بهمـن 
داد کـه طبـق  خبـر 
گفته معـاون عمرانی 
اسـتاندار و فرمانـده قـرارگاه خاتـم ایـن 
پـروژه بـا مشـکالت مالـی روبرو اسـت.

11 مهرمـاه سـال گذشـته بـود کـه 
آزادی توسـط قـرارگاه  پـروژه زیرگـذر 
در  اگرچـه  شـد.  آغـاز  خاتم االنبیـا 
قـرارداد شـهرداری کرمان و ایـن قرارگاه 
مدت زمـان اجـرای آن 24 ماه ذکرشـده 
بـود امـا هر بـار مدت زمان اجـرای پروژه 
تغییـر می کـرد. علـی بابایـی شـهردار 
کرمـان در اولیـن روزهای آغـاز عملیات 

اجرایـی بـه ما گفت که سـعی می شـود 
ایـن پـروژه 20 ماهـه )خـرداد 96( بـه 
پایـان برسـد. حـدود یـک مـاه بعـد اما 
فرقانی معاون شـهردار کرمان در جلسـه 
شـورای شـهر اعـالم کرد کـه در صورت 
حل مشـکل تأسیسـات، این پـروژه 18 
ماهـه )فروردیـن 96( به پایان می رسـد. 
اواخـر آبـان ماه 94 اما جـواد فالح، مدیر 

پـروژه تقاطع های غیر هم سـطح کرمان 
در قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( در حاشـیه 
بازدید اسـتاندار و جمعی از مسـئوالن از 
پروژه هـای شـهری بـه »پیام مـا« گفت: 
»قـول داده ایـم ایـن پـروژه را 24 ماهـه 
تحویـل دهیم امـا امیدواریم بـا تدابیری 
که اندیشـیده شـده، به دلیل حساسیت 
ایـن پـروژه این زمـان را بـه نصف تغییر 
دهیـم و پـروژه را 12 ماهـه )مهـر 95( 
بـه اتمـام برسـانیم.« شـامگاه شـنبه اما 
اسـتاندار کرمـان در آییـن افتتـاح فـاز 
دوم بیمارسـتان نوریـه اعـالم کـرد کـه 
22 بهمـن )17 ماهه( زیرگـذر آزادی به 

می رسـد. بهره بـرداری 
رزم حسـینی در حالـی از پایـان این 
عملیـات تـا 7 مـاه دیگـر خبـر می دهد 
کـه چنـد روز پیـش مشـکالت مالـی 
ایـن پروژه نمایان شـده بود. چهارشـنبه 
عبداللهـی  سـردار  کـه  بـود  گذشـته 
فرمانـده قـرارگاه خاتم االنبیـا بـه همراه 
اسـتاندار کرمان از پروژه زیرگـذر آزادی 

بازدیـد کـرد. در این بازدیـد عبداللهی با 
تأکیـد بـر اینکه این پروژه باید در اسـرع 
وقـت بـه اتمـام رسـد، ایـن موضـوع را 
منـوط به حل مشـکالت مالی دانسـت. 
وی گفـت: »در صـورت حـل مسـائل 
مالـی مربوطـه، روند اجـرای ایـن پروژه 
نیـز تسـریع می شـود.« ایـن صحبـت 
عبداللهـی خبـر از مشـکالت مالی یکی 
شـهر  تاریـخ  پروژه هـای  مهم تریـن  از 
هـم  گذشـته  مـی داد. جمعـه  کرمـان 
ابوالقاسـم سـیف الهـی، معـاون عمرانی 
بـا »پیـام مـا«  اسـتاندار در گفت وگـو 
ایـن مشـکالت مالـی را تائیـد کـرد. بـه 
گفتـه وی  تابه حـال منابـع مالـی الزم 
بـرای انجـام پروژه هـا بـه قـرارگاه خاتم 
نرسـیده اسـت. به طور دقیق تـر تاکنون 
شـهرداری کرمـان حـدود 23.5 میلیارد 
تومان به صـورت نقدی به قـرارگاه خاتم 
داده. زمینـی هـم که در اختیـار قرارگاه 
خاتـم گذاشته شـده 28 میلیـارد تومان 
اسـت کـه حـدود 8 میلیـارد تومـان از 

اسـت  تبدیل شـده  به نقـد  زمیـن  ایـن 
درحالی کـه هزینـه کـرد قـرارگاه خاتـم 
بـرای همـه پروژه هـای در دسـت اجرا تا 
االن بـاالی 150 میلیـارد تومـان اسـت. 
اظهـار داشـت: »تـا االن  الهـی  سـیف 
نسـبت بـه کاری که ایـن قـرارگاه انجام 
داده، تقریبـاً حـدود 20 درصـد هزینه ها 
تأمین اعتبارشـده است.« معاون عمرانی 
اسـتاندار همچنیـن اعالم کرد کـه »اگر 
منابع مالی تأمین شـود«، زیرگذر آزادی 
تـا پایان سـال افتتـاح می شـود. از طرف 
دیگـر و جـدای از مشـکالت مالی، طبق 
گفتـه سـردار عبداللهی فرمانـده قرارگاه 
خاتـم، میـزان پیشـرفت پـروژه میـدان 
آزادی در حـدود 10 مـاه گذشـته 35 تا 
40 درصـد بـوده اسـت بـا ایـن حسـاب 
بـه نظـر بعیـد می رسـد کـه تـا 7 مـاه 
دیگـر، 60 درصـد باقیمانـده پـروژه هم 
انجـام شـود. بااین حـال اسـتاندار کرمان 
 22 در  آزادی  زیرگـذر  بهره بـرداری  از 
بهمن مـاه سـال جـاری خبر داده اسـت.

وعده بزرگ استاندار کرمان:

22 بهمن پروژه میدان آزادی بهره برداری می شود

گزارش

مراسـم  در  کرمـان  اسـتان  مالیاتـی  امـور  مدیـرکل 
مـرادی  احمـد  معارفـه  و  مهرابیـان  محسـن  تودیـع 
به عنـوان معـاون مالیاتـی شهرسـتان سـیرجان بـا اشـاره 
بـه اینکـه اقتصـاد مـا از تک محصولـی بـودن آسـیب دیده 
درآمـد  یـک  به عنـوان  مالیـات  »پرداخـت  گفـت:  اسـت 
پـاک می توانـد جایگزیـن درآمدهـای نفتـی شـود.« بـه 
اسـتان  مالیاتـی  امـور  کل  اداره  هـدف  سـلمانی  گفتـه 
کرمـان  وصـول مالیـات حقـه دولـت اسـت و سـعی بـر 

ایـن اسـت عدالـت مالیاتـی رعایـت شـود. 
بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل امور مالیاتی اسـتان 
کرمـان، وی ادامـه داد: »مـردم بایـد بداننـد مالیـات آن هـا 
کجـا خـرج می شـود و مـا هرمـاه از محـل عـوارض مالیات 
بـر ارزش  افـزوده وجـوه خوبـی به حسـاب شـهرداری ها و 
دهیاری هـا واریـز می کنیـم کـه صـرف آبادانـی شـهرها و 
روسـتاها می شـود.« مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان کرمان 
بـه بخشـنامه صـادره از سـازمان امور مالیاتي کشـور اشـاره 
کـرد و گفـت: »مؤدیـان مالیاتـي کـه تـا پایـان شـهریورماه 
سـال جـاري نسـبت بـه پرداخـت اصل مالیـات خـود اقدام 
کننـد می تواننـد از بخشـودگي جرائم مالیاتي قابل بخشـش 

نمایند.«  اسـتفاده 
در  مالیاتـی  طرح هـای  اجـرای  سـیرجان،  فرمانـدار 
سـیرجان را خـوب توصیـف کـرد و گفـت: »نتیجـه مالیاتی 
کـه مـردم می پردازنـد، عمـران و آبادانـی شهرسـتان اسـت 

کـه آثـار آن را هـم می بیننـد.«
بـا حضـور  مراسـم کـه  ایـن  در  آبـادی  منصـور مکـی 
فرمانـداری  در  کرمـان  اسـتان  مالیاتـی  امـور  مدیـرکل 
سـیرجان برگزار شـد، اظهار کـرد: »بخش زیـادی از عمران 

و آبادانـی شـهرها بـا پرداخـت مالیـات بـر ارزش افـزوده ی 
می شـود.« انجـام  صنعتـی  واحدهـای 

وی عنـوان کـرد: »درصـدی از مالیات بـر ارزش افزوده ای 
بـرای  کـه توسـط واحدهـای صنعتـی پرداخـت می شـود 
می گـردد؛  هزینـه  روسـتاها  و  شـهرها  آبادانـی  و  عمـران 
بنابرایـن بـا توجـه به اهتمـام اسـتاندار کرمان به توسـعه ی 
اقتصـادی و جلـب سـرمایه گذار بخـش خصوصـی بایـد بـا 
راه انـدازی فعالیت هـای اقتصـادی در سـیرجان نسـبت بـه 

عمـران و آبادانـی شهرسـتان اقـدام کنیـم.«
بـا  اقتصـادی  فعالیت هـای  حجـم  سـیرجان  فرمانـدار 
توجـه بـه وجود معـادن، منطقـه ویـژه اقتصـادی و نیروگاه 
عظیـم 1000 مگاواتـی شهرسـتان را بـاال دانسـت و گفـت: 
بـاالی  درآمـد  طبیعتـاً  اقتصـادی  فعالیـت  حجـم  »ایـن 
آبـادی  بـه همـراه دارد.« مکـی  بـرای اسـتان  مالیاتـی را 
گفـت: »بـه دنبـال حـق دولـت کـه همـان مالیـات اسـت 
می باشـیم و تـالش می کنیـم بـا حمایـت از امـور مالیاتـی 
شهرسـتان سـیرجان بـه ایـن هدف خـود برسـیم.« در این 
مراسـم احمـد مـرادی به عنـوان معـاون مالیاتی شهرسـتان 
سـیرجان معرفـی و از خدمـات محسـن مهرابیـان به عنوان 
معاونـت قبلـی و محمدتقی دانشـمند و منوچهر اسـدی در 

مدت زمـان سرپرسـتی معاونـت تقدیـر بـه عمـل آمـد.
بـا  دیـدار  در  کرمـان  اسـتان  مالیاتـي  امـور  مدیـرکل 
گفـت:  هـم  بردسـیر  شهرسـتان  مالیاتـي  امـور  کارکنـان 
بـر  کشـور  اقتصـادي  تحـول  در  آن  نقـش  و  »مالیـات 
هیچ کـس پوشـیده نیسـت.« محمـد سـلمانی اظهـار کـرد: 
»فرهنگ سـازی پرداخـت مالیـات موجـب می شـود تا مردم 

نماینـد.«  پرداخـت  را  مالیـات  به راحتـی 

رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان گفـت: »احیـای 
ازجملـه  شـهروندی  حقـوق  مخصوصـاً  عامـه  حقـوق 
مأموریت هـای اساسـی قوه قضائیه اسـت.« به گزارش ایسـنا 
یـداهلل موحـد در جلسـه هیـات نظـارت و بازرسـی حفـظ 
حقـوق شـهروندی دادگسـتری کل اسـتان کرمـان اظهـار 
کـرد: »اهـداف هیـات نظـارت و بازرسـی حقوق شـهروندی، 
در راسـتای ایفـای نقـش ذاتی قـوه قضائیه که همانـا احیای 
حقوق شـهروندی اسـت، می باشـد.« وی افزود: »در سه ماهه 
مـورد   301 کرمـان  اسـتان  قضایـی  مقامـات  امسـال  اول 
بازدیـد از زندان هـا، بازداشـتگاه ها و نیـز مراجـع انتظامـی 
هیـات  »اعضـاء  کـرد:  تصریـح  موحـد  بـه عمل آورده انـد.« 
در هرمـاه بـا انجـام نظـارت و بازرسـی های 5 گانـه، تمامـی 
امـورات مربـوط بـه مراجـع قضائـی و انتظامـی، زندان هـا، 
به صـورت ماهیانـه مـورد  را  اسـتان  بازداشـتگاه های ثالثـه 
ارزیابـی و بررسـی قـرار می دهنـد و ایـن بازدیدهـا در جهت 
رفع مشـکالت و نقایص موجود و همچنین تقویت و توسـعه 

نقـاط قـوت، انجـام می پذیـرد.«
 وی بـا اشـاره بـه اهمیـت و نقـش رسـانه ها بیـان کـرد: 
در  اسـتان  بازرسـی  و  نظـارت  هیـات  عملکـرد  »انعـکاس 
عمومـی  رسـانه های  توسـط  شـهروندی  حقـوق  احیـای 
در پیشـبرد اهـداف ایـن هیـات و جلـب رضایـت عمومـی 
دادگسـتری  رئیـس کل  می کننـد.«  ایفـا  بسـزایی  نقـش 
اسـتان کرمـان اظهـار کـرد: »اعضای هیـات بایـد در اجرای 
وظایـف محولـه و نظـارت قاطـع و دقیـق بـر حسـن اجـرای 
قانـون نظـارت داشـته باشـند، تـا از هرگونـه تضییـع حقوق 
شـهروندان جلوگیـری بـه عمل آورنـد.« وی گفـت: »بدیهـی 
اسـت کمبـود امکانـات عامـل تأثیرگـذاری در انجـام وظایف 

محولـه احیـای حقوق عـام و خاص شـهروندان می باشـد اما 
باوجـود خدمـات ارزشـمند و قابل توجـه کارکنـان دسـتگاه 
قضایی و دسـتگاه های وابسـته و نیز زحمـات کارکنان خدوم 
نیـروی انتظامـی مانعـی در ایفـای وظایـف قانونـی نخواهـد 
بـود .« وی افـزود: »بایـد اقدامـات هیـات نظـارت و بازرسـی 
حفـظ حقـوق شـهروندی؛ در جهـت تسـهیل امور نظـارت و 
بازرسـی و همچنیـن جمـع آوری گزارشـات و شـکوائیه های 
مردمـی و پیگیـری تـا حصـول نتیجـه سـاماندهی شـود و 
در همیـن راسـتا سـامانه ای بـرای وصـول ایـن قبیـل موارد 
در پورتـال  دادگسـتری اسـتان راه انـدازی شـده اسـت. ایـن 
سـامانه جهـت ثبـت، تدویـن و آماده سـازی فرم هـای هیات 
نظـارت و بازرسـی اسـتان و همچنین جمـع آوری گزارش ها، 
ثبـت، ارجـاع و پیگیـری آن هـا تـا حصـول نتیجـه ایجـاد 
گردیـده اسـت.« موحـد بـر برنامه ریـزی بـه جهـت حضـور 
مسـتمر قضـات محاکـم و دادسـراها در بازدیـد از زندان هـا 
و بازداشـتگاه های مراجـع انتظامی اسـتان کرمـان  در جهت 
جلوگیـری از نقـض قانـون و  حقـوق شـهروندی تأکید کرد. 
وی اظهـار کـرد: »در تمامی حوزه های قضائی اسـتان کرمان 
در راسـتای نظـارت بـر حسـن اجـرای وظایـف مربـوط بـه 
حقوق شـهروندی یـک رابط از  طرف هیات نظارت مشـغول 
بـه فعالیت می گـردد.« رئیس کل دادگسـتری اسـتان کرمان 
بیـان کـرد: »یکـی از برنامه های این سـتاد تشـکیل کارگروه 
علمـی و آموزشـی حسـن اجرای قانـون متشـکل از قضات و 
نماینـدگان اداره کل زندان هـا و فرماندهـی انتظامـی اسـتان 
بـه جهـت رفـع مشـکالت و نقایـص موجـود بـا توجـه بـه 
تفاهم نامـه دادگسـتری بـا فرماندهی نیروی انتظامی اسـتان 

کرمـان می باشـد.«

مدیرکل امور مالیاتی:

مالیات می تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود
رئیس کل دادگستری:

احیای حقوق شهروندی از مأموریت های اساسی قوه قضائیه است

تأمین اعتبار 13 کیلومتر باقی مانده محور سیرجان-بافت
 در سال جاری

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

 ما
یام

ر/پ
 پو

جب
ن ر

حس
س: م

عک



شماره پیاپی 680  
دوشنبه 4 مردادماه 1395 

w w w . p a y a m e m a . i r

پیامک : 
500022030343

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

کاغذ اخبار

شـامگاه شـنبه فاز دوم بیمارسـتان نوریه 
کرمـان شـامل بخـش اعصـاب و روان زنـان 
با حضـور اسـتاندار کرمـان، معاون سیاسـی 
و امنیتـی اسـتاندار و جمعـی از مسـئولین 

اسـتانی افتتاح شـد. 
مجوز داروخانه شبانه روزی 

صادر شود
رئیـس بخش اعصـاب و روان بیمارسـتان 
نوریـه در مراسـم افتتاحیـه فـاز دوم ایـن بیمارسـتان گفـت: 
»بیمارسـتان اعصـاب و روان نوریـه بـا زیربنـای 4 هـزار متـر 
مسـاحت بـرای بخش هایی دیده شـد کـه ورود بخش خصوصی 
در آن هـا بـه دلیـل هزینه بـر بـودن کـم اسـت. « دکتـر قـدرت 
اهلل رجبـی زاده بـا اشـاره به هماهنگی هـای انجام شـده با متولی 
بیمارسـتان و اسـتاندار کرمـان، اظهـار کـرد: »تمامـی فازهـای 
بیمارسـتان از نظـر سـخت افزاری کامـل شـده و مفتخریـم کـه 
توانسـتیم 100 نفـر جـوان را مشـغول بـه کار کنیـم و از افـراد 
بازنشسـته اسـتفاده نکردیـم.« وی بـا اشـاره بـه اینکـه بخـش 
سـالمت ویژگی ها و مشـکالت خاص خـود را دارد افزود: »بخش 
سـالمت از الزامـات حکومـت اسـت، امنیـت و سـالمت دو رکن 
حکومـت هسـتند و بایـد حکومـت در ایـن بخش نظـارت کند. 
همچنیـن افـرادی کـه از بخـش خصوصـی وارد بخش سـالمت 
می شـوند درواقـع بایـد بـا ایـن نـگاه دیـده شـوند که بـه امنیت 
و قـوام حکومـت کمک می کننـد.« رئیس بخش اعصـاب و روان 
بیمارسـتان نوریـه با اشـاره بـه اینکه بخـش اورژانـس راه اندازی 
شـده اسـت و بیمارسـتان، بیمـار بـا هـر وضعیتـی را پذیـرش 
می کنـد ، تصریـح کـرد: »نیـاز اسـت کـه مسـیری بـرای انتقال 
بیمـاران بخـش اورژانس به بخـش اعصاب و روان احداث شـود.« 
رجبـی زاده افـزود: »با توجه به اینکه بیمارسـتان بهشـتی کفاف 
درمـان بیمـاران روانـی را نمی دهـد و مـا بـاری را از روی دوش 
دولـت برمی داریـم نیـاز اسـت کـه بـرای احـداث ایـن مسـیر 
دسترسـی، حمایـت الزم صـورت گیـرد.« وی با اشـاره بـه اینکه 
بیمارسـتان های روان پزشـکی ورود نقـدی ندارنـد و بیمه هـا باید 
همکاری بیشـتری داشـته باشـند، گفـت: »بیمه های سـالمت و 
خصوصـی مثـل بیمـه ایـران همـکاری بسـیار خوبی داشـته اند 
امـا ما نیاز به مسـاعدت بیشـتر از سـوی دیگـر بیمه هـا داریم.« 
همچنیـن  نوریـه  بیمارسـتان  روان  و  اعصـاب  بخـش  رئیـس 
خواسـتار صـدور مجـوز داروخانه شـبانه روزی شـد تا دسترسـی 
بیمـاران بیمارسـتان نوریـه کـه بـرای درمـان مراجعـه می کنند 

بـه دارو مهیا باشـد.
احیای بیمارستان نوریه نمونه اقتصاد مقاومتی است

اسـتاندار کرمـان در ایـن مراسـم ضمـن تشـکر از متولـی 
بیمارسـتان نوریه گفت: »بازسـازی و احیای مجموعه بیمارستان 
نوریـه یـک کار نمونـه اقتصـاد مقاومتی اسـت کـه در قالـب آن، 
بخـش غیردولتـی بـا سـرمایه شـخصی خـود در زمـان کوتاهـی 
اقدامـی را در حـوزه سـالمت کـه ضـرورت اسـتان کرمـان انجام 
داده اسـت.« علیرضا رزم حسـینی افزود: »وزیر بهداشـت، درمان 

و آموزشـی پزشـکی تنهـا وزیری هسـتند کـه تاکنـون اختیارات 
خـود بـرای مجوزهـای بیمارسـتانی را به دانشـگاه علوم پزشـکی 
داده انـد و کاش سـایر وزیرهـا نیز ایـن وظایف را به دسـتگاه های 
متناظـر اسـتانی می دادند تا مسـیر توسـعه تسـهیل شـود.« وی 
افزود: »بیمارسـتانی کـه مخروبه بود در آینده بـه یکی از بهترین 
بیمارسـتان های اعصاب و روان جنوب شـرق ایران تبدیل خواهد 
شـد.« مقـام عالـی دولـت در اسـتان بـا اشـاره بـه اینکـه فقط به 
جهـت قدردانـی از زحمـات دیگـران در ایـن محل حضـور یافته 
اسـت، گفـت: »خداونـد را سـپاس می گوییـم کـه باوجـود همـه 
محدودیت هـا، در اسـتان کارهـای توسـعه ای صـورت می گیـرد. 
به عنوان مثـال هم اکنـون حـدود 300 میلیـارد تومـان به صـورت 
اعتباری در حال سـاخت جاده و بزرگراه هسـتیم.« رزم حسـینی 
اظهار کرد: »8 جغرافیای اقتصادی را در استان کرمان پایه گذاری 
می کنیـم تـا نسـل های بعـدی نیـز تعهـدی کـه به شـرکت های 
توسـعه ای دارنـد را ادامـه دهنـد.« وی تأکید کرد: »تا پایان سـال 
ایـن 8 منطقـه اقتصـادی همـان تحولی کـه در شهرسـتان قلعه 
گنـج داشـته ایم را خواهند داشـت.« اسـتاندار کرمان با اشـاره به 
اجرایی شـدن طرح توسـعه و آبادانی شهرسـتان رودبار جنوب در 
هفته گذشـته گفـت: »کار جسـورانه ای در کرمان صـورت گرفته 
اسـت. قـدرت و جرئـت می خواهـد کـه شـما شهرسـتانی را بـه 
بخـش غیردولتـی واگذار کنید و توسـعه را توسـط دسـتگاه های 
غیردولتـی تحقـق بخشـید. ایـن اقـدام کار بزرگـی اسـت که به 
اسـتان کرمـان اختصـاص دارد.« رزم حسـینی با اشـاره به اجرای 
طرح هـای توسـعه در مناطـق جغرافیایی اقتصـادی افـزود: »این 
طـرح را از شهرسـتان های راور، ریگان، بردسـیر و شـهربابک آغاز 
می کنیم و سـپس در سـایر شهرسـتان ها تداوم می بخشیم.« وی 
بـا اشـاره بـه شـعار هـر خانـه یـک کارخانه گفـت: »دولـت فقط 
بایـد نظـارت، کنترل و حمایت و مسـیر را بـرای بخش خصوصی 
همـوار کنـد.« نماینـده عالی دولـت در اسـتان با اشـاره به اینکه 
دسـتگاه های دولتـی بـرای حـل مشـکالت مـردم بایـد مسـابقه 
دهنـد، گفـت: »اقداماتی ازجملـه راه اندازی بیمارسـتان نوریه کار 
بزرگـی اسـت کـه بایـد در رسـانه ها مطـرح شـود و نشـان دهند 
کـه کرمـان می تواند نمونه سـبک جدیـدی از مدیریـت و تحقق 
مدیریت جهادی باشـد.« رزم حسـینی اظهار کرد: »در این دولت 
و در ایـن شـرایط، اسـتان کرمـان در دریافـت تسـهیالت ارزی و 
ریالـی در صنـدوق توسـعه ملی رتبـه مطلوبی داشـته و جزء پنج 
اسـتان برتـر کشـور بـوده اسـت.« وی بابیـان اینکـه تاکنـون در 
اسـتان کرمـان 65 صورت جلسـه پروژه های شـهری نوشته شـده 
کـه 85 درصـد آن در دسـت اجراسـت، گفـت: »22 بهمن مـاه 
میـدان آزادی را بـه اتمام می رسـانیم تـا مـردم از آن بهره برداری 
کننـد.« اسـتاندار کرمـان با اشـاره به پرداخـت یک هـزار و 800 
میلیـارد تومان یارانه در اسـتان کرمان عنوان کـرد: »برنامه داریم 
تـا 10 درصـد از یارانه هـای مردمـی را در صندوق هـای محلـی 

جـذب کنیم.« 
باید الگوی سیاسی باشیم

رزم حسـینی اضافـه کـرد: »امـروز اسـتان کرمـان وحـدت 
کم نظیـری در حـوزه سیاسـی دارد و ایـن در حالـی اسـت کـه 
تمامـی جریانـات سیاسـی کشـور از اسـتان کرمـان برخاسـته 
اسـت.« وی گفـت: »همان گونـه کـه به عنـوان الگـوی اقتصـاد 
مقاومتـی، کارهـا را دنبـال می کنیـم، بایـد الگـوی سیاسـی نیز 
باشـیم.« رزم حسـینی بـا تأکیـد بـر اینکـه سیاسـت در خدمت 
اخالق، ارزشـمند اسـت گفت: »ما باید الگوی سیاسـی در استان 
کرمـان ارائـه کنیـم و در عیـن اختالفـات دیدگاه های سیاسـی، 
بایـد وحـدت خـود را حفـظ کنیـم.« وی خطـوط انتقـال آب را 
تضمین کننـده آینـده صنعتـی اسـتان کرمـان دانسـت و گفت: 
»سـد صفارود که مطالعات آن مربوط به 15 سـال قبل اسـت در 
دولـت تدبیـر و امید بهینه سـازی شـده اسـت.« اسـتاندار کرمان 
بـا تأکیـد بـر اینکـه این سـد ربطی به سرشـاخه های هلیـل رود 

نـدارد افـزود: »ایـن سـد و تونـل کـه 700 میلیـون مترمکعـب 
ظرفیـت انتقـال آب دارد، خطـی ترانزیـت آبی ایران اسـت.« وی 
بـه وجـود چاه های غیرمجاز در جنوب اسـتان کرمان اشـاره کرد 
و گفـت: »کسـی بـه ایـن مـوارد توجـه نمی کنـد و آن هـا را زیر 
سـؤال نمی بـرد. ما در دولـت یازدهم کارگروه ملـی جازموریان را 
تشـکیل داده ایـم تـا کاری برای آن انجـام دهیـم.« وی از کرمان 
به عنـوان منطقـه ای بـزرگ با وسـعت 14 هـزار هکتـار یادکرد و 
افـزود: »ایـن شـهر درحالی که می توانسـت در مکانی چهـار هزار 
هکتـاری احـداث شـود در ایـن وسـعت شـکل گرفته و مجبوریم 
خدمـات را در ایـن وسـعت ارائـه کنیـم کـه ایـن امـر کارهـای 
خدماتـی انجام شـده را کـم اثـر می کنـد.« رزم حسـینی تصریح 
کـرد: »در شـهر کرمـان بـا دسـت خالی و بـا خلـق پـول، تهاتـر 
و قـرض در حـال احـداث پل هـای روگـذر و زیرگـذر هسـتیم.« 
اسـتاندار کرمـان بابیـان اینکه در  توازن توسـعه ای بـه دنبال آن 
هسـتیم کـه هر اقدامـی که در جنوب انجام می شـود در شـمال 
نیـز انجام شـود، اظهار کـرد: »در توسـعه پایدار نیـز برنامه ریزی 
بـر مبنای آن اسـت کـه کاری انجام ندهیم که برای نسـل آینده 

مخاطـره انگیز باشـد.«
تالش می کنیم مجوز داروخانه شبانه روزی

 داده شود
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان در نشسـت کارگروه 
درمـان  و  بهداشـت  بخـش  در  سـرمایه گذاری  موانـع  رفـع 
اسـتان کرمـان در محـل بیمارسـتان نوریـه بـا اشـاره بـه اینکه 
دارد،  خاصـی  مقـررات  شـبانه روزی  داروخانه هـای  راه انـدازی 
افـزود: »بیمارسـتان داروخانـه دارد و نبود داروخانه شـبانه روزی 
مشـکلی در بیمارسـتان ایجـاد نمی کنـد امـا تـالش می کنیم تا 
مجـوز داده شـود و در اولویت قـرار گیرد.« علی اکبر حق دوسـت 
با اشـاره متفاوت شـدن چهره اسـتان و شـهر کرمان در دو سـال 
آینـده، تصریـح کـرد: »پـروژه مجموعـه پیوند نفیـس کرمان دو 
سـال خوابیـده بـود، در حـال حاضـر مجوزهـا دریافت شـده و تا 
پایـان سـال ایـن مجموعـه را می سـازیم و بـا 7 میلیـارد تومـان 
اعتبـار بـه بهره بـرداری می رسـد.« وی بـا اشـاره بـه کلنـگ زنی 
اورژانـس بیمارسـتان افضلی پـور افـزود: »این اورژانـس در حال 
حاضـر بیـش از 60 درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد و تـا 22 
بهمن مـاه تجهیـز می شـود.«  رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی 
بیمارسـتان  در  خـاص  زایمان هـای  مرکـز  احـداث  از  کرمـان 
افضلـی پـور کرمـان برای نخسـتین بـار خبـر داد و اظهـار کرد: 
»بـا بهره بـرداری از ایـن مرکـز همسـر و همـراه زن بـاردار در 
هنـگام زایمـان می تواننـد در کنار وی حضور داشـته باشـند. کار 
احداث این مرکز با 60 درصد پیشـرفت در دسـت انجام اسـت.« 
حق دوسـت عنـوان کـرد: »کار اجرایـی بیمارسـتان شـفا نیـز 
به منظـور آنکـه به شـکل مطلـوب بـا 650 تختخـواب راه اندازی 
سـاخت  »بـرای  گفـت:  وی  اسـت.«  انجـام  دسـت  در  شـود، 
سـاختمان جدیـد بیمارسـتان باهنـر قرار بود سـال گذشـته 20 
میلیـارد تومـان از منابع کشـوری بـه این بیمارسـتان اختصاص 
یابـد کـه فقـط 3 میلیارد تومـان دریافـت کردیم امـا بااین وجود 
سـاخت این بیمارسـتان به 87 درصد پیشـرفت فیزیکی رسـیده 
و امیدواریـم قول هـای سـفر ریاسـت جمهـوری در اسـرع وقـت 
اجرایـی شـود تا پایـان دولت یازدهم این مرکـز را تجهیز کنیم.« 
رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان بابیـان اینکه بیمارسـتان 
ارتـش که سـال ها در اسـتان کرمان خوابیده بـود، در حال حاضر 
رونـد احـداث بیمارسـتان جدیـد را طـی می کنـد، اضافـه کـرد: 
»احداث فاز دوم بیمارسـتان ارجمند به خوبی در حال پیشـرفت 
اسـت و فاز توسـعه بیمارسـتان مهرگان نیـز در دسـتور کار قرار 
دارد و امیدواریـم بـه زودی راه انـدازی شـود.« وی گفت: »مجبور 
بـه لغو مجـوز مرکز جواداالئمه و پارس هسـتیم زیـرا تخت هایی 
کـه قـرار بـود با احـداث ایـن مراکز فعـال شـوند، سـال ها بدون 

باقی مانده اسـت.«  اسـتفاده 

در آیین افتتاح فاز دوم بیمارستان نوریه کرمان عنوان شد

»نوریه« بهترین مرکز درمانی 
جنوب شرق می شود

 خبر

برگزاری مانور اطفای حریق 
در کرمان 

بلـوار  اطفـای حریـق شـامگاه شـنبه در  مانـور 
هوشـنگ مـرادی کرمانـی شـهر کرمان برگزار شـد. 
بـه گـزارش ایرنـا آتش نشـانان با اجـرای سـناریوی 
مختلـف  عملیات هـای  و  طراحی شـده  پیـش  از 
مصدومـان  جـان  نجـات  حریـق،  اطفـای  و  مهـار 
حادثه دیـده و ایجـاد آرامـش روانـی اقدامـات خـود 
را در انجـام ایـن مأموریت هـا بـه نمایش گذاشـتند. 
شـهردار کرمـان در حاشـیه ایـن مانـور در جمـع 
خبرنـگاران گفـت: »مانـور اطفـای حریـق به منظور 
سـنجش آمادگـی و توانمندی مأموران آتش نشـانی 
برگـزار شـد.« علـی بابایـی افـزود: »آتش نشـانان در 
را  زمـان ممکـن خـود  کوتاه تریـن  در  مانـور  ایـن 
بـه محـل وقـوع آتـش رسـاندند و آتـش را مهـار و 
خامـوش کردنـد.« وی ادامـه داد: »تمـام آیتم هایی 
کـه در یـک آتش سـوزی بـه وقـوع می پیونـدد در 
ایـن مانـور در نظـر گرفته شـده اسـت.« وی ضمـن 
تقدیـر از خدمـات مأمـوران آتش نشـانی بیـان کرد: 
آتش نشـانان بـرای نجـات جـان افـراد جان خـود را 
بـه خطـر می اندازنـد. شـهردار کرمـان بابیـان اینکه 
بیشـتر سـاختمان های بلنـد کرمـان پلـه اضطراری 
ندارنـد اظهـار کـرد: »مأمـوران آتش نشـانی درصدد 
تمریـن نجـات جـان افـراد از سـاختمان های بلنـد 
حین آتش سـوزی هسـتند.« وی با اشـاره بـه وجود 
9 ایسـتگاه آتش نشـانی در شـهر کرمان گفـت: »در 
در  آتش نشـانی  ایسـتگاه  مـاه گذشـته سـه  چنـد 
کرمـان تجهیـز و آماده سـازی شـده اسـت.« بابایـی 
افـزود: »مأموران آتش نشـانی در این مانـور بعد از 3 
دقیقـه از زمـان اعـالم آتش سـوزی به محـل حادثه 

رسیدند.« 
سـازمان  عملیاتـی  نیروهـای  از  نفـر    60
آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری کرمان در 
عملیـات اطفـای حریق شـرکت داشـتند. 3  خودرو 
اطفـای حریـق، خودروهـای عملیات نجات، پیشـرو 
و غیـره نیـز در ایـن مانـور ایفـای نقـش کردنـد. 
بـر اسـاس سـناریوی ایـن مانـور طبقـه سـوم یـک 
مجتمـع تجاری مسـکونی دریکی از نقـاط پرازدحام 
شـهر کرمـان دچـار حریـق شـد و آتـش بـه دلیـل 
بـه طبقـه چهـارم سـاختمان  متعـدد  انفجارهـای 
سـرایت کـرد که برخـی افراد سـاکن در سـاختمان 
حادثه دیـده بـه طبقه هـای فوقانـی و پشـت بام فـرار 
آتش نشـانی  مأمـوران  و  باالبـر  خـودرو  توسـط  و 
نجـات پیـدا کردنـد. بـر ایـن اسـاس برخـی از افراد 
آسـیب دیده در ایـن حادثـه نیـز با عملیـات صعود و 

فـرود مأمـوران آتش نشـان نجـات یافتنـد.

تحصیل 77 هزار دانش آموز 
کرمانی در مدارس غیردولتی

از  کرمـان  اسـتان  آموزش وپـرورش  مدیـرکل 
کرمانـی  دانش آمـوزان   75 و  هـزار   77 تحصیـل 
در مـدارس غیردولتـی خبـر داد. بـه گـزارش مهر، 
محمد محسـن بیگی دیروز در نشسـت هم اندیشـی 
رؤسـای ادارات مـدارس غیردولتی و مشـارکت های 
کشـور  چهـار  قطـب  آموزش وپـرورش  مردمـی 
فعالیت هـای  دامنـه  گسـتردگی  بـه  اشـاره  بـا 
آموزش وپـرورش اظهـار کرد: »همـکاری و همراهی 
مـردم در ایـن زمینـه بسـیار حائـز اهمیت اسـت.« 
مشـارکت های  افزایـش  لـزوم  بـر  تأکیـد  بـا  وی 
مردمـی در ایـن حـوزه افـزود: »زمانـی کـه مـردم 
در یـک حـوزه مشـارکت می کننـد دسـتیابی بـه 
اهـداف سـهل تر می شـود.« محسـن بیگی با اشـاره 
بـه تحصیـل 77 هـزار و 75 نفـر از دانش آمـوزان 
»حـدود  افـزود:  غیردولتـی  مـدارس  در  کرمانـی 
17.5 درصـد دانش آمـوزان اسـتان در ایـن مدارس 

مشـغول کسـب علـم و دانـش هسـتند.«
وی گفـت: »آموزش وپـرورش ناحیـه دو کرمـان 
بیـش از 35 درصـد دانش آموزان مـدارس غیردولتی 
را بـه خـود اختصـاص داده و رتبـه دوم کشـوری در 
ایـن زمینـه را داراسـت.« مدیـرکل آموزش وپرورش 
اسـتان کرمـان گفت: »بیـش از 15 هـزار دانش آموز 
خدمـات  خریـد  طـرح  اجـرای  قالـب  در  کرمانـی 
دارنـد.«  قـرار  تحصیلـی  پوشـش  تحـت  آموزشـی 
وی بـا اشـاره بـه کمبـود نیـروی انسـانی و فضـای 
آموزشـی، یادآور شـد: »اجـرای این طـرح در بعضی 
از شهرسـتان ها و مناطق اسـتان کرمـان باعث ارتقاء 

کیفیت آموزشـی و پرورشـی شـده اسـت.«

فرماندار جیرفت:
 سهم جیرفت در اعتبارات ارزش افزوده دهیاری ها نسبت به سایر شهرستان ها پایین است

و  روسـتا  بـه  توجـه  اینکـه  بابیـان  جیرفـت  فرمانـدار 
روسـتائیان به صـورت ویـژه در دسـتور کار دولـت قـرار دارند 
خاطرنشـان کـرد: »توجه به زیرسـاخت های روسـتاها باید در 
اولویـت کاری مسـئوالن قـرار گیـرد زیرا از مهاجـرت بی رویه 

روسـتائیان بـه شـهر جلوگیـری می کنـد.«
راسـتای  در  دولـت  اینکـه  بابیـان  روش  امینـی  احمـد 
اشـتغال زایی در روسـتاها برنامه ریـزی کـرده اسـت گفـت: 
تحـول  راسـتای  در  را  مـردم  مشـارکت  زمینـه  »دهیـاران 
ایرنـا وی  بـه گـزارش  اقتصـادی روسـتاها فراهـم کننـد.« 
در نشسـت دهیـاران بخـش مرکـزی جیرفـت بـا اشـاره بـه 
و  شـیالت  دام پـروری،  معدنـی،  کشـاورزی،  ظرفیت هـای 
گردشـگری در روسـتاهای ایـن شهرسـتان افـزود: »دهیاران 
مطابـق با ظرفیت هـای روسـتاهای خود طرح هـای اقتصادی 
را تهیـه و در راسـتای اجـرای آن تـالش کننـد.« وی تصریح 
کـرد: »دولـت نیـز بـا اعطـای تسـهیالت بـا حداقـل کارمزد، 
بنگاه هـای  راه انـدازی  راسـتای  در  را  خـود  تـالش  تمـام 

اقتصـادی در روسـتاها فراهـم کـرده اسـت لـذا دهیـاران بـا 
معرفـی افـراد توانمنـد زمینـه ایجـاد بنگاه هـای تولیـدی را 
فراهـم کننـد.« فرمانـدار جیرفـت حاشیه نشـینی را یکـی از 
بزرگ تریـن معضـالت شـهرها دانسـت و افـزود: »بسـیاری 
از معضـالت اجتماعـی در شـهرها ناشـی از حاشیه نشـینی 
اسـت و آبادانـی روسـتاها از افزایـش ایـن پدیـده در شـهرها 

می کنـد.« جلوگیـری 
و  مرکـزی  بخشـدار  از  قدردانـی  ضمـن  روش  امینـی 
دهیـاران جیرفـت بیـان کـرد: »اقدامـات بسـیار خوبـی در 
روسـتاهای ایـن شهرسـتان انجام شـده اسـت.« وی بـا ابراز 
گفـت:  دهیاری هـا  بـه  ارزش افـزوده  اختصـاص  از  تأسـف 
»اختصـاص اعتبـارات ارزش افـزوده دهیاری هـا بی عدالتـی 
محض اسـت و سـهم جیرفت نسـبت به سـایر شهرسـتان ها 

اسـت.« پایین 
تصریـح  جیرفـت  شهرسـتان  در  دولـت  عالـی  نماینـده 
کـرد:» پیشـرفتی که امروز شـاهد آن هسـتیم نتیجـه وفاق، 

صمیمیـت و بـرادری بیـن مسـئوالن اسـت لـذا بـا همکاری 
در راسـتای توسـعه منطقـه لحظـه ای از تـالش و کوشـش 

بازنمی ایسـتیم.«
بانک هـای  نشسـت شـورای  در  روش همچنیـن  امینـی 
از  یکـی  بانکـی  »معوقـات  گفـت:  جیرفـت  شهرسـتان 
دغدغه هـای مهـم دولـت اسـت لـذا بـا بازپرداخـت به موقـع 
زمینـه ارائـه تسـهیالت را بـرای دیگـران فراهـم کنیـم.« بـه 
گـزارش کنـار صندل وی با اشـاره بـه حفظ روحیه مشـتری 
مـداری در بانک هـا افـزود: »همـه باید سـعی کننـد معوقات 

بانکـی خـود را بپردازنـد.«
و  »بنـگاه داری  کـرد:  خاطرنشـان  جیرفـت  فرمانـدار 
بانک هـا  و  هسـتند  هـم  از  جـدا  مقولـه  دو  سـازی  بنـگاه 
بایـد زمینـه ایجـاد بنگاه هـای اقتصـادی را فراهـم کننـد تـا 
موجـب اشـتغال زایی شـوند.« وی گفـت: »سـال گذشـته در 
خصـوص 485 طـرح اشـتغال زایی بـرای مددجویـان کمیته 
مهـم  گامـی  کـه  شـد  پرداخـت  بانکـی  تسـهیالت  امـداد 

اسـت.«  مددجویـان  توانمندسـازی  و  اشـتغال زایی  بـرای 
وی بابیـان اینکـه شهرسـتان جیرفـت دارای پتانسـیل های 
سـرمایه گذاری زیـادی اسـت، اظهـار کـرد: »لـذا بانک هـا بـا 
پرداخـت تسـهیالت می توانـد زمینه رونق اقتصـادی را فراهم 

کننـد.« امینـی روش اضافـه کـرد: »دولـت بـا فراهـم کردن 
زیرسـاخت ها دنبـال جلوگیـری از مهاجـرت روسـتاییان بـه 
شـهر و حاشیه نشـینی اسـت لذا با توجه به روسـتاها موجب 

شـکوفایی اقتصـاد ایـن مناطـق می شـویم.«

خبر

بیمارستان نوریه تلفیقی از فضای سنتی و مدرن است
اسـتاندار کرمان در حاشـیه بازدید از فاز دوم بیمارسـتان نوریه گفت: »بیمارسـتان نوریه که توسـط 
بخـش خصوصـی درحال توسـعه اسـت بایـد بـه بهترین مرکـز درمانی در جنوب شـرق تبدیل شـود.« رزم 
حسـینی همچنیـن خواسـتار نورپـردازی فضـای بخش اعصاب و روان بیمارسـتان نوریه شـد و اظهار کرد: 

»برگزاری کارگاه های آموزشـی برای بیماران نیز توسـط مسـئوالن بیمارسـتان نوریه پیگیری شـود.«
رئیـس بیمارسـتان اعصـاب و روان نوریـه بابیـان اینکـه  بخـش اعصـاب و روان بیمارسـتان نوریـه 
ماننـد یـک هتـل بیمارسـتان و تلفیقـی از فضـای سـنتی و مدرن اسـت، گفـت: »درحال توسـعه این مرکز 
درمانـی توسـط بخـش خصوصی هسـتیم. سـالن ورزشـی، بخش ماسـاژ درمانی، طب سـنتی، توان بخشـی، 
کاردرمانـی، فیزیوتراپـی و کارگاه سـفالگری ازجملـه بخش هـای بیمارسـتان نوریـه کرمـان اسـت.« رجبی 
زاده اضافـه کـرد: »اورژانـس بخـش اعصـاب و روان بیمارسـتان نوریـه کرمـان نیـز منطبـق بـر آیتم های 
اورژانـس احداث شـده و بیمـار ابتـدا بایـد وارد اورژانـس شـود و مـورد معاینه قـرار گیـرد و در مرحله 

بعـدی وارد بخـش می شـود.«

عطیه بهره بر
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payamema.ir
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بازنشسته استفاده نکردیم.
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داستان

دندانپزشـکی و دندانسـازی در ایـران 
بـه  قاجـار  شـاه  ناصرالدیـن  زمـان  تـا 
مطـرح  تخصصـی  حرفـه  یـک  عنـوان 
نبـود تـا اینکـه وی در سـفر دوم خود به 
فرنـگ اولیـن متخصص دندان پزشـک و 

دندانسـاز را بـه ایـران آورد.
بـه گـزارش مجلـه تاریـخ فـرا دیـد، 

در  دنـدان  کشـیدن  و  پزشـکی  دنـدان 
در  کشـورها  دیگـر  ماننـد  نیـز  ایـران 
انجـام مـی  بـه دسـت دالک هـا  ابتـدا 
گرفـت کـه عـالوه بـر ایـن  بـه شکسـته 
آرایشـگری  بعضـاً  و  حجامـت  بنـدی، 
نیـز می پرداختنـد. رونـدی کـه تـا عصـر 
داشـت. ادامـه  قاجـار  شـاه  ناصرالدیـن 

خـود  درکتـاب  مسـتوفی  عبـداهلل 
اداری عصـر  و  اجتماعـی  تاریـخ  دربـاره 
قاجـار با اشـاره به نبود دندانسـاز و دندان 
پزشـک در ایران می نویسد:»دندانسـازی 
در ایـران هیـچ نبـود. اطبـا بـه معالجـه 
بـه  حاجتـی  اگـر  و  می پرداختنـد  لثـه 
دنـدان کشـی پیـدا مـی شـد به دسـتور 

طبیـب، سـلمانی هـا، بـه ایـن کار مـی 
پرداختنـد. ناصرالدین شـاه در سـفر دوم 
خـود بـه فرنـگ، یـک نفـر دندانسـاز هم 
بـه ایـران آورد و پـس از چنـدی دکتـر 
عامـه  ولـی  شـد.  او  »هبنت«جانشـین 
مـردم، هنـوز بـه گذاشـتن دنـدان عاریه 
عـادت نداشـتند و حتـی از اعیـان هـم 
کسـی رجوعـی بـه ایـن دکتر نمـی کرد. 
سـلمانی هـا همچنـان بـه دنـدان کشـی 
خـود مشـغول و بـا کلبتین های سـاخت 
اصفهـان کار خـود را بدون هیـچ تزریقی 
انجـام مـی دادنـد و بعضی از آن هـا واقعاً 

زبردسـت بودنـد.«
بعـد از دکتـر »هبنـث« کـه بـه علت 
تـرک می کنـد،  را  ایـران  کهولـت سـن 
دنـدان پرشـک دیگـری بـه نام »موسـیو 
پلـو« در سـال 1286 ق. بـه اسـتخدام 
پزشـک  دنـدان  و  درمی آیـد  دولـت 
می شـود. شـاه  ناصرالدیـن  مخصـوص 

خبر ورود دندانپزشـک جدید به ایران 

در شـماره 636 روزنامـه دولت علیه ایران 
بدیـن ترتیـب منتشـر می شود:»موسـیو 
پلـو کـه یکـی از صاحـب صنعتـان دولت  
شـهر  بیسـتم  روز  اسـت  فرانسـه  بهیـه 
رجـب وارد دارالخالفـه گشـته مصمـم به 
شـغل رفـع مـرض دهـان و درد دنـدان 
اسـت. حکیـم مذکور، دندان کـه درد می 
کنـد بـدون اذیـت بیـرون مـی آورد و در 
عـوض دنـدان مصنوعی تـازه مـی گذارد 
کـه هیـچ کـس تمیـز نمی دهـد کـه این 
دنـدان مصنوعـی اسـت. هـر دندانـی که 
سـیاه شـده باشـد یا زنگ زده باشد، پاک 
مـی کنـد و دندانی که کرم خورده باشـد 
رفـع کـرم خوردگـی مـی کنـد کـه ابـدا 
دیگـر کـرم نزنـد و هـر دهانـی کـه بدبو 
باشـد معالجـه می کنـد و دنـدان جفتی 
کـه روی هـم افتاده باشـد جـدا می کند 
و دنـدان اگر کج باشـد راسـت مـی نماید 
و در پاریـس بـه جهت این شـغل نشـان 
هـای افتخـار متعدد بـه او داده اند. منزل 

او در بیـرون دروازه دولـت پهلـوی خانـه 
خلیفـه فرنگی اسـت. کتابچه نیـز در علم 
و هنـر خـود نوشـته و صـورت وشـکل 
شـخص بـی دنـدان و بـا دنـدان را نموده 
و در وقـت آمـدن بـه ایران در اسـالمبول 
طبـع کـرده و مجانا بـه معـارف و اعیانی 

کـه روزنامـه دارنـد داده می شـود.
هـای  عکـس  معـدود  از  یکـی  امـا 
برجـای مانده از دندان پزشـک مخصوص 
ناصرالدیـن شـاه از آنتـوان سـوریوگین تا 
مدت هـا بـه عنوان آرایشـگر شـاه آن هم 
در حـال آرایـش سـبیل شـاه مطـرح بود 
تـا اینکـه دکتـر رفیـع کافیـه طـی مقاله 
دندانپزشـکی  انجمـن  نشـریه  در  ای 
ایـران بـه بررسـی ایـن عکـس پرداختـه 
و فـرد مذکـور را در حـال معاینـه دندان 
ناصرالدیـن شـاه معرفی کرد. بـا توجه به 
سـن و سـال این دنـدان پزشـک احتماال 
وی موسـیو پلوسـومین دنـدان پزشـک 

اسـت. دربار  وارداتـی 

تاریخچه دندان پزشکی و دندان سازی در ایران
پیشینه

یاسر سیستانی نژاد
Yaser@payamema.ir

بـاز هم کوچه»سـنگاب چوبـی« واقع 
در بـازار سرپوشـیده کرمـان و بـاز هـم 
»مادربـزرگ  کـه  زنـی  بـا  همنشـینی 
بـودن« عجیـب بـه او مـی آیـد. اصـاًل 
مثـل ایـن کـه بعضی چهـره ها سـاخته 
شـده اند بـرای مادربزرگ شـدن و مادر 

بـزرگ صدا شـدن!
»بانـو عصمـت صمدانـی« معـروف بـه »جلیلونـد« یکی 
از همـان مادربـزرگ هـای باصفایـی اسـت که گرچـه خود 
هرگـز مـادر بـودن را تجربـه نکرده؛ امـا بیش تـر از هر پدر 
و مـادری دور و بـرش شـلوغ و پلوغ اسـت. ایـن را از رفت و 
آمـد دو روزه ای کـه به خانه اش داشـتم بـه خوبی دریافتم. 
بـرادر زاده و خواهـر زاده و عـروس خواهـر و... پروانـه وار به 
دورش مـی گردنـد. و ایـن گردش بـی دلیل نیسـت. بانویی 
کـه نیـم قـرن از مـرگ شـوهرش می گـذرد. اما با گذشـت 
ایـن همـه سـال هنـوز فراموشـش نکـرده و بـرای باالنگـه 
داشـتن تابلـوی دندانسـازی و بـاز نگـه داشـتن درب منزل 
او از جـان و دل مایـه مـی گـذارد. حتـی بـه عالقـه منـدی 
هـای او نیـز بـی توجه نبـوده و به یـادش هر سـاله 10 روز 
محـرم را مراسـم روضـه خوانی برگـزار می کنـد. بانویی که 
همیشـه لبخنـد بـه لـب دارد و در دهـه نهـم زندگـی خود 
دقیـق تـر از یـک جـوان کار مـی کنـد و فامیل را منسـجم 

نگه داشـته اسـت.
چنـد روز پیـش، کامـاًل اتفاقـی توسـط یکـی از کسـبه 

بـازار سرپوشـیده کرمـان بـه او معرفـی شـدم. از گفـت و 
گـوی یـک سـاعته بـا او لـذت بـردم و تـالش کـردم کـه با 
دقـت بیش تـر و عالقه ای دوچندان کلمـات را روی صفحه 
سـفید روزنامـه بریـزم. عشـق مثـال زدنـی بانـو جلیلوند به 
شـوهرش و تـالش و کوشـش او بـرای هـر چه بانشـاط نگه 
داشـتن فرزنـدان خواهـر و بـرادرش از نـکات جالـب و قابل 
توجـه رفتارهـای او بـود. امـروز در صفحه »کرمـون« با این 

بانـوی دندانسـاز همراه هسـتیم.
مردم نزد دندان ساز یهودی نمی رفتند 

در کرمـان قدیـم چهـار دندانسـاز کار مـی کردنـد. یکی 
»شـفابخش«  بـود.  جلیلونـد«  خـان  شـوهر خودم»قاسـم 
و»شـفازند« هـم دیگـر دندانسـاز هـای کرمـان بودنـد. یک 
دندانسـاز یهـودی مشـهور بـه »هـارون یهـودی« بـود کـه 
مسـلمانان کرمـان قدیم به خاطـر اعتقادات مذهبـی نزد او 

نمـی رفتنـد. اآلن کـه ایـن مسـایل حل شـده اسـت.
راضی نشدم که پالک قاسم خان پایین بیاید

مـن دندانسـازی را نزد شـوهرم یاد گرفتم. بیسـت سـال 
بـا قاسـم خـان جلیلونـد زندگـی کردم تـا این که در سـال 
1346 فـوت کـرد. بعـد از فـوت قاسـم خـان راضی نشـدم 
کـه پالک)تابلـو( از روی در خانـه پاییـن بیایـد. بـه همیـن 
دلیـل کار دندانسـازی را بـه تنهایـی ادامـه دادم. اآلن هـم 
اگـر کار نکنـم مریـض مـی شـوم. بچه هـم نداشـتم. بعد از 
مـرگ شـوهرم، خواهرم را بـزرگ کردم. بچه هـای خواهرم 
را بـزرگ کـردم. چهـار بچـه یتیـم بـرادرم را بـزرگ کردم. 
عـروس و دامـاد شـده انـد. دانشـگاه رفتـه انـد و تحصیالت 

عالیـه دارنـد. اآلن هـم همه امیدشـان من هسـتم.
قانون اجازه عقد نمی داد 

شـوهرم خیلـی از خـودم بـزرگ تـر بـود. وقتـی کـه بـه 
خواسـتگاری مـن آمـد سـن و سـالی از او گذشـته بـود در 
حالـی کـه من فقط سـیزده سـال وشـش ماه سـن داشـتم. 
یـادم اسـت کـه قانـون، اجـازه عقـد نمـی داد. مـی گفتنـد 
بایـد چهـارده سـال تمـام باشـد. خالصه بـه خاطـر این که 
محضـر دار آشـنا بـود، عقـد را جـاری کردنـد و مـا زن و 
شـوهر شـدیم. در طـول بیسـت سـالی هـم کـه زن قاسـم 
خـان بـودم هیـچ بـدی از او ندیـدم. مـرد خـوب و مؤمنـی 
بـود. بـرای مـن هـم پـدر بـود و هـم شـوهر. بارها با قاسـم 
خـان بـه مشـهد و کربـال رفتـم. هر مـاه مبارک رمضـان به 

مشـهد مـی رفتیـم. خیلـی خـوش می گذشـت.
هیچ وقت پس انداز نمی کنم

دندانسـازی  کار  بـه  اسـت کـه  از 70 سـال  تـر  بیـش 
مشـغول هسـتم. هیـچ وقـت بـدون ا... و بسـم ا... کار نمـی 
کنـم. همیشـه بـرای مشـتریانم دعـا مـی کنـم. بیـش تـر 
مشـتری هـای مـن فقیـر هسـتند. از همـه جـا کـه در می 

ماننـد پیـش مـن می آینـد. من هـم بـا کمترین دسـتمزد 
کارشـان را راه مـی انـدازم. هیچ وقت هم پـس اندازی برای 
روز بعـد نـدارم. همـه درآمـد روزم خـرج بچه ها می شـود.

گلیم پنبه ای زیر درخت خرما
 در همـان سـال هـا همـراه قاسـم خـان یـک بـار مکـه 
رفتـم و یـک بـار هـم کربـال. شـش مـاه در کربـال ماندیـم. 
دو مـاه بـه دو مـاه بایـد تذکره)ویـزا( را تمدید مـی کردیم. 
مسـافرت هـای آن روزها هم کـه مثل اآلن نبود. با ماشـین 
هـای کالته)قراضـه( مـی رفتیم. یـادم اسـت در مدینه یک 
بـاغ خیلـی بـزرگ بـود. زیـر هـر درخـت بـاغ یک خانـواده 
مـی نشسـت. یک گلیـم پنبه ای پهـن می کردیـم و با یک 
چـراغ فریمـوس)1( آشـپزی می کردیم. من همیشـه زودتر 
از زیـارت برمی گشـتم تـا کارهای آشـپزی را انجـام بدهم. 
چـراغ فریمـوس هـم بـا نفـت کار می کـرد. از کرمـان یک 
گالـن نفـت بـا خودمـان بـرده بودیـم تـا در طول مسـیر از 
آن اسـتفاده کنیـم. آذوقـه راه مـان هم خشـکبار بـود. مثاًل 
گوجـه خشـک را تـوی جوغن)هـاون( مـی کوبیدیـم و در 
یـک کیسـه مـی ریختیـم و بـا خودمان مـی بردیـم. بعد از 
فـوت قاسـم خان، سـه بـار دیگر هـم به مکه رفتـم، که یک 
دفعـه آن بـه نیابـت از پـدر شـوهر و مادرشـوهرم بـود. پدر 
شـوهر و مادرشـوهرم هم در قبرستان مشـتاقیه دفن بودند 
کـه آن هـا را هم بـه کربال بردیـم و در آن جا دفـن کردیم.

تنهایی باعث شد، که کارم را خوب یاد بگیرم
هـر کـس کاری را بـه تنهایـی انجام بدهد یـاد می گیرد. 
مـن در زمـان زنـده بـودن قاسـم خـان هیـچ وقت بـه طور 
کامـل نتوانسـتم کار انجـام بدهم. بعد از فـوت او من مجبور 
بـودم کـه کارهـا را بـه تنهایـی انجـام بدهم و همیـن اجبار 
باعـث شـد که همـه مراحل کار دندانسـازی را یـاد بگیرم. 

خانه را دانگ دانگ از ورثه خریدم
کارم را خیلـی دوسـت دارم. کار بسـیار سـختی اسـت؛ 
امـا مـن به خاطر شـوهرم سـختی هـای کار را بـه جان می 
خـرم. تـا زنـده ام نمـی خواهم کـه پـالک او از در این خانه 
پاییـن بیایـد و درب خانـه اش بسـته شـود. مـن بـرای این 
کـه اسـم قاسـم خـان زنده بمانـد، ایـن خانه را بـه بدبختی 
و دانـگ دانـگ از دیگـر ورثـه خریـداری کـرده ام. قاسـم 
خـان خواهـر و بـرادر نداشـت. بـرای همیـن پسـر عموها و 
پسـرخاله هـا ورثـه او شـده بودنـد. اگر تـالش نکـرده بودم 
ایـن خانـه همـان پنجـاه سـال پیـش تقسـیم می شـد و از 
بیـن مـی رفـت. امـا هر طـور که بـود نگذاشـتم ایـن اتفاق 

 . بیفتد
قاسم خان همیشه مواظبم است

قاسـم خـان همیشـه مواظـب من اسـت. بارهـا و بارها او 
را خـواب دیـده ام کـه تـوی همیـن راهـرو ایسـتاده اسـت. 
همیشـه هـم تعـارف مـی کنـم کـه بیایـد داخـل؛ امـا می 
گویـد:» نـه مـن می خواهـم مواظب تو باشـم.« هر سـاله از 
روز هفتـم تـا هفدهـم مـاه محرم مراسـم عـزاداری و روضه 
خوانـی دارم. ایـن روضه خوانـی هم به نیابت از قاسـم خان 

است.

)1(چـراغ پریمـوس: اولین اجـاق خوراک پزی اسـت که 
بـا سـوخت نفـت فشـرده شـده کار می کنـد. ایـن اجاق 
در قـرن نوزدهـم میالدی توسـط یـک مکانیک سـوئدی 
سـاخته شـد. پریمـوس یـک تلمبـه دارد کـه به وسـیله 
آن، فشـار نفـت داخل مخـزن بیش تـر می شـود. هر چه 
تلمبـه بیش تری زده شـود، فشـار درون مخزن بیشـتر و 

بزرگتر می شـود.  شـعله 

روایت »پیام ما« از یک دندانسازی که با گذشت نیم قرن از فوت صاحبش همچنان فعال است

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش صد و سه

از  تـا  کنـد  مـی  تـالش  زاده  ]صنعتـی 
]... شـود  رهـا  عاشـقی  دوران  خیـاالت 

آن قـدر ایـن حـرف هـا غیرعـادی و ناراحـت 
کننـده بـود که نتوانسـتم لحظـه ای تامـل نمایم. 
نـه از قـد و بـاالی او خوشـم مـی آمد و نـه حاضر 
بودم حرف های بی سـر و ته او را بشـنوم. صدایی 
شـنیدم کـه مـی گفـت:»از دل برود هـر آن که از 
دیـده برفـت.« از صـدای پـای دوسـتم بـه خـود 
آمدم. چشـمانم را گشـودم و چندیـن دفعه همین 
فـرد شـعر را بـر زبـان آوردم. آری)از دل بـرود هر 
آن کـه از دیـده برفت.( مـی گویند هرانسـانی که 
در ایـن عالـم زندگـی مـی نماید خواهـی نخواهی 
بایـد الاقـل یـک دفعـه مـزه عشـق و عاشـقی را 
بچشـد این عشـق ورزی و خاطرخواهی چیزی به 
جـز آنچه از خود انسـان ناشـی می شـود نیسـت. 
بـا ایـن دلیـل که چرا بایسـتی کسـی را کـه هنوز 
مـن رؤیـت نکـرده و سـیمای او را ندیـده ام تـا 
آن حـد مـرا شـیفته و فریفتـه سـازد و ایـن خود 
مـن بـودم که کـور کورانه دنبـال خیـال موهومی 
را گرفتـه بـودم. عوالـم جوانـی و آرزوهـای باطنی 
فشـرده شـده و اقتضـای سـن چنیـن کشـش و 
توجهـی را ایجـاب مـی نمایـد و مـی تـوان آن را 
بـه یـک قسـم خواسـته طبیعی تشـبیه کـرد. اگر 
خـود عاشـق همـان قسـمی کـه بـه تدریـج دل 
بسـتگی پیـدا کـرده بخواهـد مـی توانـد از همان 
راهـی کـه رفتـه بازگـردد؛ امـا گاه مـی شـود که 
بـه واسـطه چندین پیـش آمـد غیرانتظـار اختیار 
از کـف بیچـاره عاشـق بیرون مـی رود. در صورتی 
بیابانـی  اگـر عاشـق ماننـد کسـانی کـه در  کـه 
گرفتـار گـرد باد وتوفانی می شـوند بـر روی زمین 
بنشـیند یـا بخوابـد تـا هـوا آرام گـردد. هرچنـد 
توفان سـهمگین باشـد مـی گذرد و عاقبـت روزنه 

امیـد نمـودار مـی گردد. 
خوشـبختانه همـان قسـمی کـه قبـل از ایـن 
نوشـتم در عالم خیال از شـدت گرفتاری کاسـتم. 
بـه نوعـی کـه روز بعد بـه تهـران مراجعـت کرده 
و چنـان بـه کسـب و کار و نوشـتن نامـه هـای 
مختلـف تجارتـی بـه ایـن و آن خـود را سـرگرم 
و مشـغول سـاختم کـه چـون غـروب شـد کلـی 
کسـالتم از روزهـای قبـل تخفیـف یافتـه بـود و 
هـر موقـع بـاز فیل خیـال به یـاد هندوسـتان می 
افتـاد بـا پیچانیدن پیـچ و مهره ای خیـاالت خود 

را بـه جاهـای دیگـر متوجـه مـی سـاختم.
پـس از چنـد مـاه کارم بـه جایی رسـید که هر 
گونـه فکـری در دماغـم متصور می گشـت به جز 

خیال)هــ.م( و خاطر خواهی.
بـه حضـرت  بـرای مشـرف شـدن  کـه  روزی 
عبدالعظیـم از سرچشـمه عبور می کردم چشـمم 
بـه بسـاط سمسـار خورده فروشـی کـه در پهلوی 
خیابـان بسـاطش را پهـن کـرده بـود افتـاد و در 
میـان آن خـورده ریزهـای مختلـف چنـد عکـس 
را بـه معـرض فـروش گـذارده بـود. یکـی از آن 
عکـس هـا مـورد توجـه مـن قـرار گرفـت و آن را 
بـه قیمـت نازلـی خریـدم. مدتـی به تماشـای آن 
سـرگرم شـدم. این عکـس یکـی از مجالس روضه 
خوانـی را نشـان مـی دهـد و چنـان خانـم هـا در 
زیرچـادر و نقـاب خود را پوشـانیده و نشسـته اند 
کـه محـال اسـت درمیـان صدها نفرشـان کسـی 
بتوانـد تشـخیص دهد کـه از این عـده کثیر کدام 
شـان پیرنـد و کدامشـان جـوان یـا کـدام شـان 

سـیاه حبشـی و یـا از نـژاد سـفید پوسـتان!
از آن لحظـه  ایـن عکـس را چندیـن سـاعت 
ای کـه در تـرن کلخنـه دودی شـرکت بلژیکـی 
نشسـتم تـا مراجعت بـه تهران در دسـت داشـتم 
و بـا خـود مـی گفتـم تـو چگونـه مـی توانـی در 
میـان ایـن همـه قید و بنـد عادت و رسـوم زنی را 
کـه مـی خواهی پیـدا کنـی. در پهلویم شـیخی با 
لبـاس های پـاک و پاکیزه و عبای نائینی نشسـته 
و بـا تسـبیحی کـه در دسـت داشـت بـازی مـی 
کـرد و گاهـی از دریچـه واگـن بـه سـبزه زار و در 
و دشـت و کـوه و هامـون مـی نگریسـت و چنـان 
خـود را گرفتـه بـود که گویـی می خواهـد بگوید 
همـه این ها چون انگشـتری در دسـت او اسـت و 
بـه زبـان بی زبانـی می خواسـت به همـه بفهماند 
کـه تنهـا اوسـت کـه راه را یافتـه و بـه مقصـود 

رسـیده دیگـران همـه در گمراهـی اند.
گاهـی هـم از زیـر چشـم بـه عکسـی کـه در 
دسـتم بـود نگاه مـی کرد چون شـنیده بـودم که 
این دسـته از هر کسـی در امر ازدواج و زناشـویی 
دارنـد،  اطالعـات  و  تجربـه  سـایرین  از  بیشـتر 
خواسـتم بـه هـر بهانه ای شـده با او سـر حرف را 
بـاز کـرده و کسـب اطالعـی نمایم. سـپس عکس 

را بـه جلـو او بـرده گفتـم بد عکسـی نیسـت.

کرمون و کرمونی ها، را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی که در مشاغل مختلف فعال بوده یا هستند را به ما معرفی کنید.

@sistaninejad تلگرام       y.sistani@gmail.com         18 شامره تلفن: 32471390 از ساعت 11 تا

 ما
یام

ر/پ
 پو

جب
ن ر

حس
س: م

عک

وند
جلیل

سم 
قا

جار
ه قا

 شا
ین

رالد
اص

ن ن
دندا

نه 
معای

ل 
 حا

 در
گی

فرن
ک 

زش
دانپ

دن



شماره پیاپی 680  
دوشنبه 4 مردادماه 1395 

w w w . p a y a m e m a . i r

پیامک : 
500022030345

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

زندگی

نکته

در صورت خونریزی های 
مکرر بینی چه باید کرد؟

خونریـزی از رگ هـای بینی یک عارضه شـایع 
پوشـش  خشـکی  آن  علـت  مهمتریـن  و  اسـت 
داخلـی بینـی و دسـت کاری بینـی اسـت. علـل 
دیگـر کمتـر شـایع خونریـزی بینی شـامل ضربه  

خـوردن بینـی، سـرماخوردگی و آلـرژی اسـت.
تقریبـا تمـام انـواع خونریـزی بینـی در داخـل 
خانـه قابـل توقـف اسـت. در غیر این صـورت باید 
بـا پزشـک تـان در تمـاس باشـید بخصـوص اگـر 
مقادیـر زیادی خون از دسـت داده اید و احسـاس 
آسـپرین  اگـر  کنیـد.  مـی  سـرگیجه  یـا  ضعـف 
مصـرف مـی کنیـد، آن را حتما به اطالع پزشـک 

برسـانید. تان 
علل خونریزی بینی

علـل خونریـزی بینـی را در اغلـب مـوارد نمی 
تـوان تعییـن کـرد. بـا ایـن حـال بچـه هـا ممکن 
اسـت اشـیای کوچکـی را بـه داخـل بینـی خـود 
فـرو ببرنـد و ایـن کار باعث خونریزی بینی شـود. 
خونریـزی بینـی در افـراد مسـن تـر ممکن اسـت 
بـه علـت تصلب شـریان، عفونت، فشـار خـون باال 
و اختـالل در لختـه شـدن خون باشـد، یـا ممکن 
وارفاریـن،  آسـپیرین،  ماننـد  داروهایـی  اسـت 
مصـرف کننـد کـه مانـع لختـه شـدن خـون مـی  
شـود. در ایـن صـورت حتی یـک صدمـه کوچک 
بـه بینـی باعث خونریـزی قابل توجهی می شـود.
مانـدن در هوای گرم و خشـک خانـه نیز منجر 
بـه تغییراتـی در بینـی شـده و آن را مسـتعد ابتال 

بـه خونریزی مـی کند. 
عوامـل زیـر افـراد را بیشـتر مسـتعد خونریزی 

بینـی مـی کند:
از  باال،اسـتفاده  خـون  عفونت،آلرژی،فشـار 
داروهـای رقیـق کننـده خون،سـوء مصـرف الکل
و  تومورهـا  از:  عبارتنـد  شـایع  کمتـر  علـل 

بـارداری دوران  در  هورمونـی  تغییـرات 
چطور می توان خونریزی بینی

 را متوقف کرد؟
در بسـیاری از افـراد خونریـزی بینـی می تواند 
بـدون نیـاز به درمان توسـط یک پزشـک برطرف 
شـود. توصیه هـای اولیه بـه افراد بـرای خونریزی 

بینـی از این قرار اسـت:
متوقـف  در  مهمـی  نقـش  نشسـتن  وضعیـت 
کـردن خـون دمـاغ ایفـا مـی کنـد. اولیـن چیزی 
کـه در ایـن موقـع بایـد انجـام دهیـد ایـن اسـت 
کـه بـا آرامـش بنشـینید. سـرتان را به عقـب نگه 
نداریـد زیـرا خـون بـه حلقتـان وارد می شـود. با 

دهـان نفـس بکشـید.
دو طـرف بینـی را با انگشـتان شسـت و اشـاره 
بـه مـدت 10 دقیقـه محکـم نگـه دارید. ایـن کار 
آسـیب  منطقـه  در  باعـث مـی شـود خونریـزی 
دیـده کـم شـود. از فشـار بیـش از حد بـه طوری 
کـه باعـث ناراحتـی شـود اجتنـاب کنیـد. پس از 
10 دقیقـه دسـتتان را بردارید تـا ببینید وضعیت 
خونریـزی بـه چـه صـورت اسـت. اگـر خونریـزی 
همچنـان ادامـه دارد، همـان کار را بـه مـدت 10 

دقیقـه دیگـر انجـام دهید.
یـخ مـی توانـد بهتریـن راه در کنتـرل خـون 
باشـد. یـخ رگ هـای خونی را منقبـض می کند و 
التهـاب آنهـا را کـم می کنـد. یک کمپرس سـرد 
بـا چنـد یخ خرد شـده در یک کیسـه پالسـتیکی 
آمـاده کنیـد و دور آن را یـک حولـه قـرار دهیـد. 
شـما مـی توانیـد ایـن کمپـرس را روی لبـه های 
بینـی خـود قـرار دهیـد و آنقـدر نگـه داریـد تـا 

خونریـزی متوقف شـود.
یکـی دیگـر از درمـان هـای خانگـی اسـتفاده 
از سـرکه اسـت، بـه ایـن صـورت کـه یـک تکـه 
پنبـه را با سـرکه سـفید آغشـته کنیـد و در محل 
سـوراخ بینـی بـه مـدت ده دقیقـه قـرار دهیـد. 
ماده اسـیدی در سـرکه کمـک می کند تـا عروق 
خونریـزی  نتیجـه  در  و  شـود  منقبـض  خونـی 

متوقـف شـود.
دوبـاره  تجربـه  از  جلوگیـری  بـرای 
خونریـزی از بینـی این راهکارهـا را امتحان 

کنیـد:
از بلند کردن اجسـام سـنگین بپرهیزید،سـعی 
نگـه  قلـب  از سـطح  باالتـر  را  کنیـد سـر خـود 
دارید،سـیگار نکشـید،یک رژیم غذایی نرم و سـرد 
داشـته باشـید، از مصـرف غذاهـای داغ بـرای 24 

سـاعت پرهیـز کنید.
خونریزی های مکرر 

اگـر خونریـزی از بینـی 4 بـار یـا بیشـتر در 
پزشـک  توسـط  آن  علـت  بایـد   ، باشـد  هفتـه 
اسـت  ممکـن  بسـیاری  عوامـل  شـود.  بررسـی 
باعـث خونریـزی مکـرر شـود از جملـه رطوبـت 
کـم محیـط، آلرژی مزمن، مشـکالت جسـمی که 
لختـه شـدن طبیعی خـون را تحت تاثیـر قرار می 
دهنـد، وجـود یـک مشـکل سـاختاری در بینـی، 
پولیـپ  بینـی،  در  طبیعـی  غیـر  خونـی  عـروق 
یـا تومـور در بینـی یـا سـینوس هـا، اسـتفاده از 
Eداروهـای مکمـل یـا جایگزیـن ماننـد ویتامیـن
که ممکن اسـت خطـر خونریـزی را افزایش دهد.

با پزشـک یـا مراقبـان اورژانـس و کمک 
هـای اولیه تمـاس بگیریـد اگر:

خونریـزی نمـی توانـد متوقـف شـود،خونریزی 
سـریع اسـت، و حجم زیـادی خون از دسـت رفته 
است،احسـاس ضعـف مـی کنید،خونریـزی منجر 
بـه از دسـت دادن هشـیاری یـا تـاری دیـد شـده 
اسـت،خونریزی بـا تـب یـا سـردرد همراه اسـت.

سـازمان انتقـال خـون اسـتان کرمـان 
تاریـخ شـنبه 2 مردادمـاه  همایشـی در 
باهـدف آشـنایی و معرفی کامل سیسـتم 
فرآورده هایـی  و  خـون  »هموویژالنـس« 
مـداوم  آموزش هـای  سـالن  در  خونـی 
ایـن  در  کـرد.  برگـزار  پزشـکی  جامعـه 
همایـش  به منظـور اطالع رسـانی و بـاال 
بـردن سـطح کیفیـت خدمـات درمانـی در حـوزه ی انتقـال 
خون از کادر درمانی و پزشـکان مراکز درمانی اسـتان دعوت 

بـود. به عمل آمـده 
مراقبت از خون 

در ابتـدای همایـش دکتر»مهدی زاده« مدیرکل سـازمان 
انتقـال خـون اسـتان کرمـان ضمـن خیرمقـدم بـه مهمانان 
بیـان کرد که سـازمان انتقال خون اسـتان میزبـان کنفرانس 
یـک روزه »هموویژالنـس« اسـت و بـا توجـه بـه اهمیتـی 
کـه خـون و مراقبت هـای خونـی  در فرآینـد درمـان دارد،از 
طـرف سـازمان انتقـال خـون تصمیـم گرفته شـده اسـت که 
هرسـال یـک کنفرانس در ایـن رابطه به منظـور ارتقا کیفیت 
زاده«  دکتر»مهـدی  شـود.  برگـزار  بهتـر  ارائـه خدمـات  و 
مفهـوم هموویژالنـس را مراقبـت از خون دانسـت و به صورت 
دقیق تـر آن را مراقبـت از دریافت کننـده فرآورده هـای خونی 
در مقابـل عـوارض ناخواسـته ناشـی از تزریق خـون  تعریف 
کـرد.او یـادآور شـد: »این سیسـتم حدود ده سـال اسـت که 
در مراکـز درمانـی کشـور مستقرشـده اسـت ولی متأسـفانه 
هـدف آن کـه ثبـت و گزارش عـوارض ناشـی از دریافت خون 
به نحوی کـه ایـن گزارش هـا بـه سـازمان انتقال خون ارسـال 
شـود و مـورد تجزیـه تحلیل قرارگرفتـه و اقدامـات اصالحی  
جهـت جلوگیـری از وقوع مجـدد آن ها انجام شـود، به صورت 
کامل محقق نشـده اسـت،گزارش ها ارسـالی  از طـرف مراکز 

درمانـی کمتـر از اسـتانداردهای جهانی اسـت.«

سالمت گیرنده خون 
مدیـرکل سـازمان انتقـال خون  بـا بیان اینکـه 50 درصد 
فراینـد انتقـال خـون مربوط بـه سـازمان  و50 درصد مربوط 
بـه مراکـز درمانـی اسـت اظهـار امیـدواری کـرد کـه مراکـز 
درمانـی بـا ارسـال  گزارش ها ناشـی از عـوارض  تزریق خون 
و فرآورده هـای آن همـکاری الزم را بـا سـازمان انتقـال خون 

داشـته باشند.
در  :»هموویژالنـس  کـرد  بیـان  ادامـه  در  زاده  مهـدی 
سـازمان انتقـال خـون از لحظـه ای که فـرد برای اهـدا خون 
بـه سـازمان مراجعـه می کنـد، آغـاز می شـود. به طـور مثـال 
در سـازمان یـک سـری تابلوهایـی نصب شـده اسـت کـه از 
فـرد  داوطلـب اهـدا خون خواسـته می شـود که ایـن تابلوها 
را مطالعـه کنـد و ممکـن اسـت اطالعاتی که بـه این صورت 
بـه فـرد می رسـد، باعث شـود کـه خود فـرد از اهـدا خون به 
دلیـل اینکـه امـکان دارد بـه سـالمت گیرنده خون آسـیبی 
برسـاند،انصراف دهـد. بعدازاینکـه فرد تابلوهـا را مطالعه کرد 
در صـورت تمایـل به اهدا خـون با همراه داشـتن کارت ملی 
می توانـد بـرای ثبت نـام به واحـد موردنظر مراجعه کند.سـن 
اهداکننـده بایـد بیـن 18 تا 60 سـال باشـد و وزن باالی 50 
کیلوگـرم داشـته باشـد و اگـر  پیش ازایـن اهدا خون داشـته 
اسـت از آن زمـان بـرای خانم هـا 4 مـاه و برای آقایـان 3 ماه 

گذشـته باشد.
 تصمیم برای اهدا خون

بعـد از ثبت نـام اهداکننـده بـه پزشـک مرکز ارجـاع داده 
می شـود و  مـورد غربـال گیـری قـرار می گیـرد ایـن غربـال 
گیـری کـه توسـط پزشـکان آموزش دیـده ی مرکـز انجـام 
می شـود، اهمیـت باالیـی دارد. در صـورت تائیـد فـرد وارد 
سـالن خون گیـری شـده و تحـت شـرایط کامل بهداشـتی و 
اسـتاندارد بعـد از چـک کردن مجـدد هویت فـرد، خون اهدا 
می شـود. ممکـن اسـت موضوعـی باشـد کـه فرد بـه دالیلی 
تمایـل بـه بیان آن را به پزشـک نداشـته  باشـد بعـد از اهدا، 
اهداکننـده در انتهـا می توانـد با پـر کردن فـرم خاصی اعالم 
کنـد که مایل بـه مصرف خون خود نیسـت و خون از چرخه 
حـذف شـود.حتی اگـر هـم بعد از چند سـاعت از اهـدا خون 
فـرد تصمیـم خـود را بـرای مصرف خـون اهدایـی اش تغییر 
دهـد، می توانـد بـا تلفن هایی کـه در دسـترس اهداکنندگان  
قـرا گرفته اسـت تمـاس گرفته و تصمیم جدید خـود را بیان 
کنـد .همـه ی این مراحـل به دلیل این اسـت کـه مراقبت از 

دریافت کننـده ی خـون بـه حداکثر برسـد. 
چنیـن  وهـم  گیـری  فـرآورده  بـرای  خـون  بعـدازآن 
فرسـتاده  مختلـف  قسـمت های  بـه  عفونـی   بررسـی های 
میشـودوبعد از تائید سـالمت خـون در بانک خـون نگهداری 
خـون  انتقـال  سـازمان  فقـط  زمـان  ایـن  تـا  و  می شـود 
دخیـل بـوده اسـت از زمانـی کـه مراکـز درمانی درخواسـت 
خـون می دهنـد آن هـا هـم  در ایـن بحـث نقـش خواهنـد 
داشـت.«دکتر »مهـدی زاده« بیان کرد کـه در همه ی مراکز 
درمانی پزشـک ارشـد »هموویژالنس« وجـود دارد تا مراقبت 

از خـون بـه بهتریـن نحو انجام شـود در انتها »مهـدی زاده« 
مؤثـر بـودن سیسـتم »هموویژالنـس« را در گرو  شناسـایی 
و تشـخیص عـوارض به عـالوه مستندسـازی و گـزارش دهی 

آن هـا  دانسـت.
پیوند بافت خونی

و  آزمایشـگاهی  امـور  کارشـناس  محسـنی«  »مجیـد 
مسـئول »هموویژالنـس« سـازمان انتقـال خـون در رابطـه 
بـا فرآورده هـای خونـی گفت:»فرآورده هـای خونـی اجزایـی 
از خـون هسـتند کـه کاربـرد درمانی دارنـد و بـرای بیماران 
اسـتفاده می شـوند. گلبـول قرمـز خـون، پالکت،پالسـمای 
تـازه منجمـد، کرایو، خون شسـته شـده  و... از فرآورده هایی 
هسـتند که در سـازمان انتقال خون کرمان، تهیه می شـوند. 
کـه بایـد هرکدام از آن ها در شـرایط خاصی نگهداری  شـده 

و بـه بیمـار تزریق شـوند.«  
»محسـنی« در ادامـه گفـت :»بـه دلیـل  این کـه بافـت 
خونـی از شـرایط ایـده آل خـود کـه در بـدن انسـان اسـت، 
خارج شـده بایـد در شـرایط خاصـی نگهداری شـود تـا برای 
بیمـاری قابل اسـتفاده باشـد .بـا انتقـال خـون، پیونـد بافـت 
خونـی صـورت می گیرد و بـرای جلوگیری از عوارض  ناشـی 
از  دریافـت خـون توجـه ویـژه ی کادر درمانـی نیاز  اسـت.« 
او بـا اشـاره بـه مطالعاتـی کـه در سـطح جهانـی در رابطه با 
»هموویژالنـس« انجام شـده اسـت بیان داشـت: »بیشـترین 
عـوارض ناشـی از انتقـال خـون و فرآورده هـای آن بـه دلیـل 
خطاهـای انسـانی رخ می دهـد کـه قابل کنتـرل می باشـند 
کـه با طی کـردن تمـام مراحل بر اسـاس دسـتورالعمل های 
جهانـی و چـک کردن هـای مجدد، جلـوی بسـیاری از آن ها 

را می تـوان گرفـت.«
هویت بیمار

در ادامـه همایـش دکتـر »قاضـی زاده« مسـئول آمـوزش 
و پژوهـش سـازمان انتقـال خـون اسـتان کرمـان نکاتـی را 
در رابطـه بـا نحـو  نمونه گیـری و تزریـق خـون و همچنیـن  
شـناخت عـوارض ناشـی از تزریـق خـون و نحـو برخـورد بـا 
آن هـا را توسـط کادر درمانی بیان کرد.»قاضـی زاده« با تأکید 
بـر شناسـایی دقیق هویـت بیمار  عنـوان کـرد : »70 درصد 
خطاهـا در بحـث انتقـال خـون ناشـی از خطاهـای انسـانی 
اسـت که قسـمت اعظم آن ها به دلیل توجه کافی  نداشـتن 
بـه هویت بیمـار رخ می دهـد.« »قاضـی زاده« بابیان شـرایط 
و خصوصیـات سـالم هر فـرآورده خون توجـه کادر درمانی را 
بـه همـه ی این مـوارد بسـیار مهم دانسـت و عنـوان کرد که 
بی توجهـی ونـا آشـنایی با شـرایط ظاهری سـالم و همچنین 
نحـو نگهداری هـر فرآورده حتـی می تواند خطـر جانی برای 

بیمـار به همراه داشـته باشـد.
سـازمان انتقـال خـون اسـتان کرمـان بـه دلیل احسـاس 
مسـئولیتی کـه در قبـال بیمـاران و دریافت کننـدگان خـون 
و فرآورده هـای خونـی دارد توجهـی ویـژه ای بـه سیسـتم 
»هموویژالنـس« یـا همـان مراقبـت خـون دارد.قطره هـای 

خونـی کـه زندگـی می بخشـند.

برگزاری همایش »هموویژالنس« )مراقبت خون( توسط سازمان انتقال خون استان کرمان

قطره های زندگی بخش

ثابـت  قطعـی  بـه طـور  تحقیقـات 
کـرده انـد کـه ورزش نـه تنهـا بـرای 
بهبـود سـالمت جسـمی مفیـد اسـت، 
بـرای  دارو  نوعـی  عنـوان  بـه  بلکـه 
بسـیاری از چالـش های سـالمت روان 
مـی توانـد نقش موثری داشـته باشـد.

ورزش در بهبود انواع مختلف 
مشکالت روانی تاثیر دارد:

عمومـی:  روان  سـالمت  و  ورزش 
ورزش عـالوه بـر ایـن که باعـث بهبود 
خلـق و خـوی مـی شـود، بـر کاهـش 
خشـم و احساسـات منفـی نیـز اثر می 
گـذارد. عـالوه بـر ایـن، انجـام فعالیت 
هـای ورزشـی گروهی حـس اعتماد به 
نفـس و احسـاس تسـلط را تقویت می 
کنـد. ورزش در افزایـش کیفیت خواب 
و بهبـود عملکرد شـناختی سـالمندان 
ثابـت  مطالعـات  و  اسـت  موثـر  نیـز 
کـرده انـد سـالمندانی کـه بیشـترین 
میـزان ورزش هـای هـوازی را انجـام 
مـی دهنـد، کمتـر بـه مشـکالت زوال 

شـناختی مبتـال می شـوند.
محققـان  افسـردگی:  و  ورزش 
دانشـگاه ادینبـورگ ثابت کـرده اند که 
ورزش مـی تواند ماننـد یک داروی ضد 
افسـردگی نقـش مهمـی در درمان این 
بیمـاری داشـته باشـد. عـالوه بـر این، 
شـواهد نشـان می دهـد کـه تمرینات 
هـوازی و مقاومتـی متوسـط تا شـدید 
نقـش  اساسـی  افسـردگی  درمـان  در 
مهمـی دارد. روان شناسـان پیشـنهاد 
آوردن  بدسـت  بـرای  کـه  انـد  کـرده 
بیشـترین فوایـد ورزشـی در مبتالیان 
بـه افسـردگی، انجـام آن بهتر اسـت از 

طریـق یک گـروه باشـد.
ورزش و اضطـراب: همـه مـا کـم 
و بیـش دچـار اضطـراب روزانـه مربوط 
بـه شـغل، وضعیـت مالـي، مشـکالت 
امـري  کـه  هسـتیم   ... و  خانوادگـي 
اجتنـاب ناپذیـر اسـت. اما برخـي افراد 
دچـار اضطـراب مزمن بالیني هسـتند 
کـه مـي توانـد باعـث ناراحتـي روحي 

بـراي  افسـردگي شـود. ورزش  ماننـد 
رفـع هـر 2 نوع اضطـراب مفید اسـت. 
زیـرا باعـث ترشـح هورمـون آندورفین 
در بـدن مـي شـود کـه به بهبـود خلق 
و خـو در فـرد مـي انجامد. افـرادي که 
ورزش مـي کننـد نسـبت بـه دیگـران 
25 درصـد کمتـر دچـار اضطـراب می 
شـوند. بـراي رفـع اضطـراب روزانه، هر 
نـوع ورزشـي مفیـد اسـت به ویـژه اگر 

شـدت آن بیشـتر باشد.
اگرچـه  فعالـی:  بیـش  و  ورزش 
اختـالل کـم توجهـي - بیـش فعالـي 
هیـچ نـوع درمانـي نـدارد، امـا ورزش 
مـي تواند تمرکـز شـخص را افزایش و 
ناآرامـي فـرد را کاهش دهـد. ورزش به 
طـور موقـت میـزان »دوپامیـن« را باال 
مـي برد و همانند داروهـاي »ریتالین« 
و »آدرال« نتیجـه مـي دهد. ورزش آن 
قسـمت از مغـز را کـه وظیفـه تصمیم 
گیـري دارد، تحریـک مي کنـد. ورزش 
اضطـراب ناشـي از ایـن اختـالل را از 

بیـن مـي برد. 
حافظـه/  دادن  دسـت  از 
مشـکالت شـناختي: ورزش، رونـد 
خـون رسـاني بـه مغـز را افزایـش مي 
دهـد. بـه طـور کلـي ورزش در بهبـود 
عملکـرد مغـز نقـش موثـري دارد بـه 
ویـژه در قسـمت هایـي کـه مرتبـط با 

حافظـه اسـت. نتایج بررسـي ها نشـان 
داد، افـرادي کـه ورزش مـي کننـد در 
تسـت هـاي حافظـه، توجـه، تصمیـم 
گیـري و برنامـه ریزي نمـرات باالتري 

مـي گیرنـد.
 مشـکالت خـواب: ورزش کردن 
هماننـد مصـرف قـرص خـواب، موثـر 

اسـت. ورزش در ایجـاد خـواب عمیـق 
و بـا کیفیـت نقـش دارد. کـم خوابـي، 
باعـث افزایـش وزن، خسـتگي مفـرط، 
بیمـاري قلبـي و اسـترس مـي شـود. 
هـر نـوع ورزش 30 دقیقـه اي به ویژه 
ورزش هـاي آرامش بخـش مانند یوگا، 

در ایجـاد خـواب راحـت موثر اسـت.

بهترین ورزش ها برای داشتن روح و روان سالم
سالمت

یـک فـوق تخصص خون و آنکولوژی کـودکان درباره 
کـم خونـی ارثـی توضیحاتـی ارایـه داد و تاکیـد کـرد 
کـه ایـن افـراد بـه جز تحـت نظر قـرار گرفتن از سـوی 

پزشـک، اقـدام دیگـری نیـاز ندارند.
بـه گـزارش ایسـنا، دکتر  هـادی موسـی خانی، اظهار 
کرد: تاالسـمی نوعی از اختالل کمی هموگلوبین اسـت 
کـه بر اسـاس درگیـری نوع زنجیـره، به مـاژور و مینور 
تقسـیم بندی می شـود. انواع مـاژور در این نـوع بیماری 
به تزریق خون وابسـته اسـت و بـرای کل دوران زندگی 
اسـت و بیمـار بـه  صـورت مـداوم و مسـتمر بایـد تحت 

نظـر فوق تخصـص هماتولوژی قـرار گیرد.
بتا تاالسمی مینور 

وی بـا اشـاره به اینکه »بتا تاالسـمی مینـور«، همان 
کم خونـی ارثی اسـت، افـزود: نوع کوچک یـا مینور این 
نـوع بیمـاری بـه فراوانـی در جامعـه موجـود اسـت. به 
دلیـل اینکـه اطالق بتـا تاالسـمی مینور باعـث افزایش 
اضطـراب و نگرانی هـای والدیـن در مـورد کـودکان یـا 
خـود بیمـاران بزرگسـال می شـود، بهتـر اسـت به ویـژه 

در کـودکان از اصطـالح کم خونـی ارثـی کـه از یـک یا 
هـر دو والـد به ارث می رسـد و به جز تحـت نظر گرفتن 
توسـط پزشـک، اقـدام دیگـری الزم نـدارد، اسـتفاده 
کـرد. ایـن بیمـاری پس از تشـخیص توسـط متخصص 
خون شناسـی حتمـا بایـد از کم خونـی فقر آهـن افتراق 

شود. داده 
اطالع رسانی »ناصحیح« 

ایـن اسـتادیار بـا بیـان اینکـه در بسـیاری از مـوارد 
بـه علـت اطالع رسـانی ناصحیـح، کم خونی ارثـی و فقر 
آهـن به صـورت تـوأم و یکجـا در بیمـار دیـده می شـود 
کـه الزم اسـت فقر آهن درمان شـود، خاطرنشـان کرد: 
بایـد در مـورد کم خونـی ارثـی، اطمینـان خاطـر بـه 
والدیـن کـودک یـا خود بیمـار دربـاره کنتـرل بیماری 
داده شـود. وی بـا اشـاره بـه اینکـه، مهم تریـن نکته در 
مـورد شـیرخواران مبتالبـه کم خونـی ارثـی این اسـت 
کـه ایـن افـراد هیچ فرقـی با کـودکان معمولـی ندارند، 
گفـت: ایـن کـودکان بایـد در دو سـال نخسـت زندگی 
موسـی خانی  کننـد.  مصـرف  مولتی ویتامیـن  و  آهـن 

کم خونـی  مبتالبـه  وجـه شـیرخواران  به هیـچ   افـزود: 
ارثـی، دچـار اضافه بـار آهـن نمی شـوند و هیچ کـدام از 
خصوصیـات مبتالیـان به نـوع ماژور کم خونـی ارثی که 
در جامعـه بـه فراوانـی وجـود دارد در ایـن افـراد وجود 
نداشـته و در طـول عمر بـروز نخواهد کـرد. او در پایان 
تاکیـد کـرد: نباید بـا به کار بـردن لفظ تاالسـمی برای 
کـم خونی ارثی، موجب تشـویش اذهان عمومی شـویم 
و یادمـان نـرود کـه تاالسـمی مینـور نیاز بـه مراجعات 
متعـدد و مراقبت هـای دائم نداشـته و نباید بـا اقدامات 
اضافـی، زندگـی را بـه کام عزیزانمـان و خانـواده آن هـا 
تلـخ کنیـم و همچنیـن هزینه هـای اضافـی را متوجـه 

جامعـه و سیسـتم بهداشـتی - درمانـی کنیم.
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آگهی فقدان سند مالکیت
مالـک ششـدانگ پـالک 9 فرعـی از 206 اصلـی بخـش 8 کرمـان که سـند مالکیت آن 
بشـرح ثبـت 2276 شـماره صفحـه 193 دفتـر 28 صـادر و تسـلیم گردیـده ضمـن بـه 
موجـب سـند رهنـی شـماره 21724- 92/6/7 دفتـر خانـه 119 رهـن صنـدوق قـرض 
الحسـنه ارشـاد مـی باشـد تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضا شـده مدعی اسـت سـند 
مالکیـت پـالک مزبور بعلت مفقود و درخواسـت سـند مالکیت المثنی نموده لذا باسـتناد اصالح تبصره 
یـک اصالحـی مـاده 120 آئیـن نامه قانـون ثبت مراتـب در یک نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیل آگهی 
مـی شـود تـا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت بـه ملک فـوق الذکر بـا وجود سـند مالکیت 
نـزد خـود می باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعه 
و اعتـراض خـود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماینـد در غیراینصورت پس 

از مـدت مذکـور نسـبت به صـدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار: 95/5/4

م الف 381 معاون اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان- مصیب افشارمنش 
رونوشت: به ستاد اجرای فرمان حضرت امام

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
و اراضی وسـاختمانهای فاقد سند رسـمی برابر رای شـماره 139560319062000304 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای رسـول رحیمی 
خبیصـی فرزنـد حسـین بشـماره شناسـنامه 5364 صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانه به مسـاحت 
493/09 مترمربـع پـالک 22 فرعـی از 345- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 4 فرعـی از 345 
اصلـی واقـع در گلبـاف خیابـان مفتـح خریـداری از مالک رسـمی آقای حسـین عاقلی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشارنوبت اول: 95/5/4        تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/5/19
382 رئیس ثبت اسناد و امالک - محمد مقصودی 

کم خونی ارثی

نجمه سعیدی

دکتر»مهدی زاده«
 مفهوم هموویژالنس را مراقبت از 
خون دانست و به صورت دقیق تر آن 
را مراقبت از دریافت کننده 
 فرآورده های خونی در مقابل 
عوارض ناخواسته ناشی از تزریق 
خون تعریف کرد
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حقوق و حوادث

یادداشت
شکار مرال نر در فومن و صدای ترسناک انقراض 

گونه های شاخص حیات وحش در طبیعت

تفنگت را زمین بگذار
بـاز صـدای گلوله بـر پیکر نحیف حیات وحـش گیالن و 
بـاز نالـه حیـوان و بر زمیـن افتادنش بـر این خـاک؛ دوباره 

مرثیه ای برای حیات وحشـمان!
انـگار دیگـر برای ما عادی شـده گلولـه ، تفنگ ، محیط 
 بـان ، حیات وحـش . اصـاًل بـرای مـا چـه فرقـی می کنـد 

محیط بـان یا طبیعـت زنده ایـران؟!
امـا ایـن بـار به جـای اینکـه اصابـت مسـتقیم گلولـه از 
اسـلحه هم وطنـان ایرانی شـکار کش بر سـینه محیط بانان 
مـا بنشـیند، پیکـر یـک مـرال بالـغ نـر را نشـانه گرفت تا 
پـس از مـرگ، مثلـه شـود شـاید برای خورشـت گـوزن یا 

کباب مـرال!
چـه اهمیتـی دارد، چنـد راس مـرال در ایـن جنگل هـا 
باقی مانـده اسـت و مـرال هایمـان هـرروز دارد از شـمارش 
کاسـته می شـود. اصـال بـرای مـا چه فرقـی می کنـد مرال 
در طـول یـک سـال حداکثـر یـک بچه بـه دنیا مـی آورد و 
حیوانـی بسـیار آسـیب پذیر اسـت و نیـاز به حمایـت ویژه 
دارد. چقـدر برایمـان مهم اسـت که این حیوان شـکوهمند 
بـا آن شـاخ های پرهیبـت برافراشـته و بـا آن قامـت زیبـا 
،عـروس جنگل هـای گیـالن اسـت . شـکار کـش بـه ایـن 
فکـر می کند کـه مرال چند کیلـو گوشـت دارد 250کیلو؟ 
350کیلـو؟ نـر یا ماده ، باردار یـا در فصل جفت گیری برای 
هم وطـن شـکار کـش من فرقـی نـدارد او فقـط می خواهد 
شـلیک کند و بکشـد حتی گاهی به زاغی های غیرخوراکی 
یـا قوهـای زیبا یا گاهـی محیط بانـان هم وطنی کـه از این 
حیات وحـش حفاظـت می کنـد هم شـلیک می کنـد. اصال 
مگـر چنـد راس مرال در کل این جنگل ها باقی مانده اسـت 
150راس؟200راس؟ شـکار کـش به قصـد لـذت جسـتن 
و ارضـای غریـزه نفسـانی اسـت.  دیگـر عجیـب نیسـت 
کـه کسـانی  پیـدا شـوند تـا  بـا اسـلحه از بزرگـراه همـت 
یـک راس گـوزن زرد را داخـل پـارک پردیسـان و محوطه 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت در قلـب تهـران هـدف 
بگیرنـد. روش هایـی هم کـه در این چند دهه برای کشـتار 
حیوانـات ایـن کشـور اسـتفاده می شـوند هم در نـوع خود 
بی نظیـر اسـت؛ از نصب تله هـای آهنی کـه باعث زجرکش 
شـدن حیوانـات می شـود تا تعقیـب آهوها در دشـت ایران 
بـا موتورسـیکلت تـا آهو به سـبب دوندگـی زیاد خـون در 
ریه اش جمع شـود و منجر به مرگ جانور شـود یا اسـتفاده 
از کابـل برق و یا کلر برای کشـتارجمعی ماهیـان! طی این 
چندسـاله در غـرب گیـالن چندیـن مرال شـکار شـده که 
متخلفین دسـتگیر شـدند در سـال 89 یک راس مرال بالغ 
در جنگل هـای سـیاهمزگی شـفت شـکار شـد کـه پس از 
گزارش هـای رسـیده، مأموریـن محیط زیسـت متخلـف را 
درحالی کـه به اتفـاق فامیـل محتـرم در حـال طبـخ مـرال 
بـود بازداشـت کردنـد. از سـال 90 تـا 94شـش راس مرال 
در منطقه ماسـال شـکار  و 4 شـکارچی دسـتگیر شـدند و 
حـاال دوباره در منطقه جنگلی گیلونـدرود فومن  یک مرال 
نر بالغ دیگر شـکار شـد. در سـی سـال گذشـته از جمعیت 
ایـن حیـوان به علت شـکار بی رویه و تخریب زیسـتگاهش 
کاسـته شـده و نسـل مـرال درخطـر انقـراض اسـت بنا به 
آمـار، فقـط در 9 ماهـه نخسـت سـال 92 پنج هـزارو 339 
شـکار غیرمجـاز و 300 زنـده گیـری  رخ داده اسـت وجـود 
1 میلیـون اسـلحه دارای پروانـه شـکار و بیـش  از دو یـا 
سـه برابـر ایـن تعداد اسـلحه غیرمجاز در دسـت مـردم در 
مقابـل حـدود تخمینی حداکثـر 110 هزار گونـه چهارپای 
شـکاری در کل کشـور و 2700 محیط بانی که در سراسـر 
ایـران وظیفه حراسـت از حیات وحـش و 17میلیون هکتار 
عرصه هـای حفاظت شـده را بـه عهده دارنـد یـک جنـگ 
نابرابـر بیـن انسـان ایرانـی و حیات وحـش ایـن سـرزمین. 
روزگار سـخت حیوانـات ایران زمیـن بـا ناآگاهـی مـردم و 
ناکارآمـدی سیاسـت های حفاظت از زیسـتگاها گره خورده 
و نفس هـای حیات وحـش را بـه شـماره انداخته اسـت و به 
قول دکتر هوشـنگ ضیایی کارشـناس حیات وحـش ایران 
70 درصـد نابـودی حیات وحـش کشـور مربـوط به شـکار 
بی رویـه و تنهـا 30 درصـد مربـوط بـه تخریـب زیسـتگاه 
اسـت. بیـم آن مـی رود اگـر بـه همین منـوال پیـش برویم 
از گونه هـای شـاخص  اثـری  نه چنـدان دور  آینـده ای  در 
حیات وحـش مـا باقـی نمانـد. همان طور کـه در 80 سـال 
پیـش شـیر ایرانـی و در 50سـال پیش ببـر ایرانی منقرض 
شـد حـاال باید نگران از بیـن رفتن مرال و شـوکا و پلنگ و 
... ده هـا گونـه دیگرها باشـیم. چون همچنان شـکارُکش ها 
بـا سـالح های مجـاز غیرمجاز بـه دنبـال آخریـن ردپاهای 
حیات وحـش ایـران می گردنـد. ای کاش اراده ملـی بـرای 
کنـار گذاشـتن این سـالح ها در جـدال با طبیعت ایـران با 
سرمشـق گرفتن از شـعر فریدون مشـیری همگانی شـود؛  
تفنگـت را زمیـن بگـذار  کـه مـن بیـزارم از ایـن خون بـار 

ناهنجار.
رضا زمانی؛ دبیر مجمع متخصصین ایران )شعبه گیالن( 
و کارشناس سازمان محیط زیست

هیـچ کـس نمـی تواند احسـاس شـخصی 
کـه مـرگ را در چنـد قدمی خـود می بیند 
را لمـس کنـد. شـاید حالتی میـان ماندن و 
رفتن درسـت مثـل وقتی که دیرت شـده و 
مـی دانـی دیگر وقتـی برایت نمانده اسـت. 
درسـت مثـل لحظاتـی کـه فکـر مـی کنی 
هیـچ فرصتـی نیسـت و همـه آرزوهایـت 
معطـل مانده اسـت. کسـانی کـه در چنین 
شـرایطی قـرار می گیرند، حتما احساسـات 
تلـخ تـری را هـم تجربه می کننـد. همان حاالتی که کسـی که کنار 
گـود نشسـته اسـت نمی توانـد آن را درک کند. ولی شـاید شـیرین 
تریـن و احساسـی تریـن لحظـه ای کـه هر اعدامـی می توانـد با آن 
روبـه رو شـود، بخشـش و عطوفتـی باشـد کـه خانـواده مقتـول نثار 
قاتـل مـی کنـد. همـان هدیـه ای کـه البتـه نصیـب هـر کسـی هم 

نمی شـود.
تجربه نشـان داده اسـت بیشـتر قاتالن بخشـوده شـده آنانی هستند 
کـه در پـی یـک اتفـاق و بـدون نقشـه قبلی مرتکـب قتل شـده و از 
عمـل خـود بارها ابـراز پشـیمانی کرده انـد. در واقع اگـر چه قصاص 
حق مسـلم اولیای دم اسـت، امـا از لحاظ اخالقـی چنین توصیه می 
شـود تـا خانواده هایـی که عضوی از خود را در ماجرایی ناخواسـته از 
دسـت داده انـد بهتر اسـت میـان قاتالن غیـر عمد با سـایر مجرمان 
تفـاوت قائل شـوند. به این ترتیب بسـیاری از صاحبنظـران معتقدند 
قصـاص کـردن فقـط بـرای چنـد لحظه خشـم و نفـرت و 
اولیـای دم را فـرو مـی نشـاند، در حالـی کـه بخشـش و 

گذشـت باعث احسـاس رضایـت در آنها می شـود.
بـه بهانه گذشـت خانـواده ای در زندان مرکزی کرمـان از حکم اعدام 
شـخصی در هفتـه گذشـته، در ایـن شـماره نگاهـی مـی اندازیم به 
چنـد عفـو و بخششـی کـه در لحظات آخر نـور زندگی را مجـددا در 
نـگاه افـراد محکـوم بـه اعـدام تجلی بخشـیدند و یـاد آور ایـن نکته 
تکـراری امـا شـیرین شـدند کـه لذتی کـه در عفـو هسـت در انتقام 

. نیست
 17شـهریور 94-جوان 26 سـاله کـه بدون دلیل اقـدام به قتل دو 
پسـر 6 و 7 سـاله قرار بود در میدان شهرسـتان خوی مقابل دیدگان 
مـردم بـه دار مجازات آویخته شـود، یک ثانیه مانده به مرگ توسـط 

والدین مقتول بخشـیده شد. 
 27 فروردیـن 93-در سـال 86 یـک درگیـری در شهرسـتان نـور 
اتفـاق  مـی افتـاد که منجـر به قتل »عبـداهلل حسـین زاده« نوجوان 
17 سـاله توسـط فردی به نام »ب- ق« شـد.با تالش های مسئولین 
و عـادل فردوسـی پور، مجـری برنامه نـود، عبدالغنی حسـین زاده از 
فوتبالیسـت های قدیمـی اسـتان مازنـداران و سـامره علی نـژاد مادر 
مقتـول در حالـی کـه طنـاب دار بـه گـردن متهـم بـه قتل پسـرش 

آویختـه شـده بـود، اعالم گذشـت کردند.
 8 تیـر 93-قاتـل فـردی بـا هویت )م - ق( در سـال 87 شـخصی 
بـه نـام  )ح - ح( رابـه قتـل مـی رسـاند و از سـوی دادگاه کیفری به 

قصـاص نفـس محکـوم و حکم صادره بـه تأیید دیوانعالی کشـور می 
رسـد.این قاتـل در مرحلـه اجرای حکم به همت مسـووالن سـلماس 
بـه ویـژه فرمانـدار، امـام جمعـه، مسـووالن زنـدان، دادگسـتری و 

رضایـت اولیـای دم از قصـاص نفـس نجـات یافت.
 زنی 27 سـاله بنام فرشـته. ب که هفت سـال پیش مادر همسـر 
خـود را در الهـور کالردشـت بـه قتـل رسـانده بـود و طبـق احـکام 
صـادره قـرار بـر آن بود تـا صبح  28 اردیبهشـت سـال 93 در زندان 
نوشـهر حکـم قصـاص بـه اجـرا در آیـد اما بـا رضایـت اولیـاء دم در 
لحظـه پـس از آویختن طناب دور گردن قاتـل علیرغم همه ناامیدی 

یکبـار دیگـر زندگـی دوباره به این زن بخشـیده شـد.
10 اردیبهشـت 93-سـعید جوان 22 سـاله و سـاکن خرو سـلفی 
از نیشـابور 5 سـال قبل)سـال 88(مرتکب قتل جوان 17 سـاله ای در 
نزاع شـده بود که صبح آن روز توسـط اولیای دم مورد بخشـش قرار 
گرفـت و توسـط رضا یوسـفی مقدم، پـدر مقتول بـدون دریافت دیه 

از چوبه دار پایین آورده شـد.
 16 اردیبهشـت 94- قاتـل محکـوم بـه اعـدام دقایقـی پیـش از 
اجـرای حکـم قصـاص در زنـدان شـیراز، مـورد بخشـش اولیـای دم 
شـهید محسـن دهقـان قـرار گرفت.محسـن دهقـان سـال 89 در 
ماموریـت ایسـت و بازرسـی بسـیج در روسـتای بورکـی شهرسـتان 

کازرون بـه ضـرب گلولـه بـه شـهادت رسـید .
 18 اردیبهشـت 92- در حالی که حکم اعدام عامل شـهادت بابک 
شـکفته سـرباز نیروی انتظامی در خراسـان رضوی در حال اجرا بود، 
چنـد ثانیـه پـس از اجـرای ایـن حکـم و در حالـی که فـرد محکوم 
بـه اعـدام یعنـی »وحیـد زارع« در بـاالی دار مجـازات در حال جان 
دادن بـود بـا فریـاد رضایت از سـوی خانواده مقتـول از مرگ حتمی 

نجات پیـدا کرد.
 سـال 1388،)ب-ف( در جریـان یـک نـزاع و درگیـری لفظـی  
بـا یکـی از دوسـتانش بـه نـام رحیـم،  او را بـا چاقـو مجـروح 
نمـود کـه رحیم بـر اثر شـدت جراحات فـوت کـرد. وی از حیث 
شـرکت در نـزاع منتهـی بـه قتـل عمـدی بـه تحمـل 3 سـال 
حبـس تعزیـری  و قصـاص  محکـوم شـد. پرونـده پـس از طـی 
مراحـل قانونـی مقـرر گردید  سـاعت 6 صبح 11 اردیبهشـت ماه 
سـال 93 در محوطـه زنـدان بندرعبـاس  بـه اجـرا در آیدوقاتـل 
45 سـاله بـه دار اعـدام آویختـه شـود امـا دسـت تقدیر بـا او یار 
بـود و بـا تالش مسـووالن  از مرگ نجـات یافت.خانـواده  اولیائ 
دم مقتـول  بـا دریافـت مبلـغ 114 میلیـون تومـان جهـت امـور 

خیریـه، اعـالم گذشـت کردند.
 مراسـم عروسـی در یکی از شـب  های سـال 1388 در روسـتای 
حسـن لنگـی  از توابـع بندرعبـاس به محـل درگیری و قتـل جوانی 
بـه نـام ظهیر تبدیل شـد و در این رابطه جوانی به نام امیر دسـتگیر 
گردیـد. وی بـه جـرم مصرف مشـروبات الکلـی به تحمـل 80 ضربه 
تازیانـه بـا رعایـت موازین شـرعی و قانونی  و به جـرم قتل به قصاص 
نفـس محکوم شـد. ایـن جوان نیـز در زنـدان مرکـزی بندرعباس با 

رضایت اولیاء دم در سـال 93 از اعدام بخشـیده شـد.

 26 خـرداد 93- در زنـدان مرکـزی اردبیل،)حسـن . ر. الف (که به 
جـرم قتـل نفـس دوسـتش بـه خاطر عـدم کنترل خشـم خـود، به 
قصـاص محکـوم شـده بود و پـس از طی مراحـل قانونی در پـای دار 
مجـازات حاضر شـده بود، نسـبت به کـرده خویش اظهار پشـیمانی 

نمـود  و توسـط مـادر مقتول مورد بخشـش قـرار گرفت.
 6 مهـر 94-  فـردی بـه نـام )جعفـر.ح(در سـال هـای 1374 و 
1384 بـه اتهـام اعتیـاد به مـواد مخدر، خریـد و فروش مـواد مخدر 
و شـرکت در چهـار فقـره سـرقت به سـه سـال تبعید در شهرسـتان 

ابهـر محکـوم می شـود.
وی در 16 خـرداد 1387 بـه طـور غیرقانونـی محـل تبعیـد خـود را 
تـرک و بـه شـهر خاکعلی از توابع اسـتان قزویـن بازگشـته و در روز 
17 خـرداد 1387 در حالـی کـه سـوار بر موتورسـیکلت بـوده با پدر 

شـاکی پرونـده اش بـه نـام ›محمد.الـف‹ روبرو می شـود.
ایـن مواجهـه بـه درگیـری کشـیده شـده بـه طـوری که مقتـول به 
وسـیله چاقـوی قصابـی دو ضربـه چاقو به شـکم و دسـت متهم می 
زنـد و متهـم نیز با چهار شـاخ دسـتگاه کشـاورزی یک ضربه به سـر 
و صـورت و سـینه مقتـول مـی زنـد کـه موجب مـرگ او می شـود. 
متهـم طبـق قانون مجـازات اسـالمی به حکـم قصاص نفس بـا اذن 
ولـی امـر محکوم می شـود اما رضایت اولیـای دم در پـای چوبه دار، 

موجـب رهایـی متهـم از پـای چوبه دار می شـود
 24 مـرداد 94- طـی درگیـری فیزیکـی که سـال 87 بین مرحوم 
عـزت اهلل باقـری و قاتـل بـر روی زمیـن زراعـی واقـع در بخـش 
بندرکیاشـهر از توابع شهرسـتان آسـتانه اشرفیه اسـتان گیالن روی 
مـی دهـد، پدر ایـن خانواده بـه قتل می رسـد. در آخریـن مرحله از 
ایـن پرونـده در حالیکـه قـرار بود حکـم اعدام بـرای قاتـل در زندان 
الکان رشـت بـه اجـرا دربیاید ، فرزنـدان مرحوم باقری قبـل از اینکه 
قاتـل بـه پای چوبـه اعدام بـرده شـود، با حضـور در زندان، گذشـت 

خـود را از قاتـل پـدر خویش اعـالم کردند.
30 تیـر 95-مددجو 27سـاله ای از زندانیان زنـدان مرکزی کرمان 
بـا پیگیری زندان مرکزي وهمکاری مسـئوالن قضایی اسـتان کرمان 
با گذشـت شـاکیان در پـای چوبه داربـه زندگی دوباره برگشـت. این 
مددجـو بـه جـرم قتـل عمـد بـه مـدت 4 سـال در زنـدان مرکـزی 
کرمـان زندانـی بـوده و در آسـتانه اجـرای حکـم قصـاص بـا رضایت 

خانـواده مقتـول از مرگ نجـات یافت.

امـا بـا وجـود تمـام ایـن بحث هـا چیزی کـه باید مـورد توجـه قرار 
گیـرد، پـرورش روحیـه عفو وبخشـش در جامعه اسـت. البتـه آنانی 
کـه گرفتـار پرونـده ای جنایـی نشـده و عزیـزی را از دسـت نـداده 
انـد، هرگـز نمـی تواننـد بـرای خانـواده هـای درگیـر در این مسـاله 
نسـخه بپیچنـد و از آنـان بخواهنـد خیلـی راحـت همـه سـختی ها 
و درد فقـدان را فرامـوش کننـد و دسـت بـه عفـو کسـی بزننـد کـه 
مسـبب تمـام مصائـب آنان بوده اسـت. ولـی توصیه ای که از سـوی 
مسـووالن و صاحب نظران ارائه می شـود، بر این اصل اسـتوار شـده 
کـه بخشـیدن دیگـران الزمـه زندگی اجتماعی اسـت به طـوری که 

بـدون آن زندگـی فرآیندی سراسـر انتقام اسـت.
به این ترتیب گفته می شـود در مرحله نخسـت در فرآیند بخشـش 
بایـد بـه آمـوزه هـای دینـی متوسـل شـد. پـس بالطبع کسـانی که 
اعتقـادات قـوی مذهبـی دارند می تواننـد راحت تر از خـون دیگران 
بگذرنـد و یـک فاجعـه را بـا سـرانجامی خـوش بـه پایـان ببرنـد. اما 
نکتـه قابـل توجـه دیگر آن اسـت که بخشـش دیگران بایـد به مردم 
آموختـه شـود و ایـن کار باید از خانواده ها شـروع شـود، اما تنها پدر 
و مـادر هایـی مـی تواننـد این فضیلت اخالقـی را به بچه هـا آموزش 

دهنـد که خود قبـال آن را آموخته باشـند.
در ایـن میـان آنچه مانع بخشـیده شـدن برخی از مقتوالن از سـوی 
اولیای دم می شـود، این باور اسـت که بخشـیدن قاتل باعث پایمال 
شـدن خـون مقتـول می شـود و مقدمات سـرزنش اطرافیـان فراهم 
مـی شـود. در حالـی کـه اگـر کسـی بـا درایـت بـه فرآیند بخشـش 
توجـه کنـد، چنین مسـائلی پیش رویش رنـگ می بـازد. این همان 
چیـزی اسـت کـه عـده ای معتقدنـد آنانـی که قاتـل عزیز خود 
را مـی بخشـند، بیشـتر از آنانی کـه تقاضای قصـاص دارند 

احسـاس آرامش خیال مـی کنند.
البتـه کسـانی هـم هسـتند که تنها بـا شـرط دریافت دیه بـه همراه 
مبالـغ سـنگین دیگـر حاضـر به بخشـش قاتل می شـوند. شـاید در 
نـگاه بعضـی ها این نوعی کاسـبی باشـد، ولی به هر حـال این حقی 
اسـت کـه بـرای اولیـای دم بـه رسـمیت شـناخته شـده اسـت. ولی 
همـه مـا بایـد بدانیم اگر روحیه بخشـش در جامعه تقویت می شـد، 
شـاید هرگـز قتـل ناخواسـته ای رخ نمـی داد. چنانچه اگـر قاتل نیز 
مقتـول را مـی بخشـید و قـدری کوتـاه می آمـد، شـاید هرگز خون 

کسـی بـه دسـتش بر زمیـن ریخته نمی شـد.

به بهانه گذشت اولیای دم در پای چوبه دار در زندان مرکزی کرمان

بخشش شیرینی 
که به همه هدیه نمی شود

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir

عامل کشـتار گسـترده حیـات وحش 
ایـران در شهرسـتان دماوند شناسـایی و 

دسـتگیر شد.
محیـط  بـان  دیـده  خبـری  پایـگاه 
 :)iew( زیسـت و حیـات وحـش ایـران
از مدتهـا قبـل نیروهـای یـگان محیـط 
زیسـت دماونـد در جریـان تخلفـات یک 

شـکارچی حرفـه ای و قدیمـی در ایـن 
شهرسـتان قـرار گرفتـه بودنـد.

رییس اداره محیط زیسـت شهرستان 
دماونـد در ایـن بـاره گفت: محیـط بانان 
چندیـن بـار رد این شـکارچی متخلف را 
در کـوه تعقیـب کـرده بودند امـا وی که 
فـوق العـاده حرفـه ای بـود، هـر بـار بـه 

نحـوی از دسـت مامـوران گریختـه بود.
داشـت:  اظهـار  میرزاکریمـی  عبـاس 
بانـان  روز سـه شـنبه گذشـته محیـط 
اطالعاتـی مبنـی بـر حضور ایـن متخلف 
در منطقـه بدسـت آورده و بـرای برخورد 
قانونـی بـا وی وارد عمل شـدند اما موفق 
بـه مشـاهده و بازدشـت ایـن شـکارچی 

حرفـه ای نشـدند.
نیروهـای محیـط زیسـت موضـوع را 
بـا مقـام قضایـی هماهنـگ کـرده و پس 
از اخـذ نیابـت قضایـی و حکـم ورود بـه 
منـزل از دادسـتان، بـه همـراه مامـوران 
بـه  امنیـت دماونـد  پلیـس اطالعـات و 
صـورت غافلگیرانـه وارد منـزل مظنـون 

. ند شد
مـکان  ایـن  از  بازرسـی  جریـان  در   
مقادیـری گوشـت تـازه شـکار متعلق به 
قـوچ وحشـی، یـک اسـلحه گلولـه زنـی 
لـول،  دو  شـکاری  اسـلحه  یـک  برنـو، 
دو اسـلحه بـادی، سـه قنـداق اسـلحه، 
فشـنگ  انـواع  زیـادی  بسـیار  تعـداد 
شـکاری، تعـدادی فشـنگ جنگی متعلق 
دو  کمـری،  کلـت  و  کالشـینکف  بـه 
دوربیـن چشـمی، چندین بطـری حاوی 
ادوات شـکار  الکلـی و سـایر  مشـروبات 

کشـف و ضبـط شـد.
همچنیـن در جریـان بازرسـی از ایـن 

خانـه، سـه آلبوم حـاوی تصاویر متعددی 
وحشـی  جانـوران  غیرمجـاز  شـکار  از 
توسـط ایـن شـکارچی متخلـف و چنـد 

متهـم دیگـر بدسـت آمـد.
 تصاویر فوق، نشـان دهنـده ی صید و 
شـکار انواع گونـه های جانـوری از جمله 
کل و بـز، قـوچ و میـش، گـراز، خرگوش 
وحشـی، تشـی، روبـاه و ماهـی قـزل آال 

می باشـد.
ایـن تخلفـات بـدون در نظـر گرفتن، 
فصـل، گونـه، جنـس )نـر و ماده( و سـن 
)پیـر و جوان( در سـال هـای مختلف رخ 
داده اسـت و شـکارچی متخلف هیچگونه 
مدرکـی دال بـر قانونـی بـودن حتی یک 
مـورد از صیـد و شـکارهای موجـود در 

تصاویـر در اختیـار ندارد.
بـه  پرونـده  تشـکیل  از  پـس  متهـم 
جرم شـکار غیرمجـاز جانوران وحشـی و 
همچنیـن نگهـداری از مهمـات غیرمجاز 
قضایـی  مراجـع  بـه  و جنگـی  شـکاری 

روز  متخلـف  شـکارچی  شـد.  معرفـی 
چهارشـنبه مبلـغ یکصـد میلیـون ریـال 
محیـط  بـه  وارده  زیـان  و  ضـرر  بابـت 
زیسـت ناشی از شـکار غیرمجاز یک قوچ 
وحشـی کـه یـک روز قبل از دسـتگیری 
شـکار کـرده و گوشـت هـای متعلـق بـه 
آن در خانـه وی کشـف شـده بـود را بـه 
حسـاب دولـت واریـز و فیـش مربوطه را 

بـه دادگاه ارائـه کـرد.
کارشناسـی  حـال  در  پرونـده  ایـن 
بـوده و طبـق دسـتور مقـام  و تکمیـل 
قضایـی متهـم هم اکنون سـه روز اسـت 

کـه در زنـدان بـه سـر مـی بـرد.
بـر اسـاس بررسـی هـای کارشناسـی 
تاکنـون شـکار غیرمجاز حداقـل 22 کل 
و بـز وحشـی، 31 قـوچ و میش وحشـی، 
6 گـراز، 3 روبـاه، 8 خرگـوش وحشـی، 
یـک تشـی و تعـداد 80 ماهـی قـزل آال 
تصاویـر  بررسـی  کار  و  شـده  مشـخص 

همچنـان ادامـه دارد. 

قاتل حیات وحش ایران دستگیر شد
 خبر

غربت خشکسالی و تجربه تلخ تشنگی ره آورد استفاده نادرست از منابع آب در کشوراست.

آگهی مناقصه شماره 16/ ب/4-95 م )نوبت اول(
شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان در نظر دارد بازسـازی انشـعابات و شـبکه و نصب انشـعابات بخشـی از شـبکه 

توزیـع آب منطقـه 1 کرمـان را بـا بـرآورد 4/029/702/560 ریـال از محـل اعتبـارات داخلـی از طریـق برگـزاری 

مناقصـه )یـک مرحلـه ای( بـه پیمانـکار واجـد شـرایط واگذار نمایـد لـذا از کلیه شـرکتهای پیمانکاری کـه دارای 

گواهـی صالحیـت انجـام کار در رشـته آب مـی باشـند، دعـوت می شـود حداکثر تا پایـان وقـت اداری 95/5/7 به 

دفتـر قراردادهـای شـرکت آب و فاضـالب کرمـان بـه آدرس بلـوار 22 بهمن مراجعـه نمایند.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 201/490/000 ریال

آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت: تا ساعت 14 مورخ 95/5/17

افتتاح پاکتهای الف و ب و ج: ساعت 9 مورخ 95/5/18

)ضمنا هزینه درج آگهی در روزنامه ها به عهده برنده مناقصه می باشد.(

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی
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سـاالنه  عـادی  عمومـی  مجمـع 
سـازمان نظام مهندسـی معدن استان 
کرمـان بعد ظهـر پنج شـنبه در محل 
خانـه شـهر بـا حضـور اعضـای برگزار 
رخ  مهنـدس  ایـن جلسـه  گردیـد.در 
مهندسـی  نظـام  سـازمان  رئیـس 
معـدن کرمان در مصاحبه بـا خبرنگار 
داشت:جلسـه  اظهـار  نـو«  »کرمـان 
از  قبـل  سـاله  هـر  بایسـتی  مجمـع 
اجالسـیه سراسـری کـه بـه میزبانـی 
شـود  مـی  برگـزار  اسـتانها  از  یکـی 

گـردد. ،برگـزار 
وی در رابطـه بـا برنامـه هـای ایـن 
اعـالن  بـا  جلسـه  گفت:ایـن  مجمـع 
رسـمی بـودن جلسـه از سـوی هیات 
رئیسـه، کار خود را اغاز کرد و سـپس 

هیـات  از  نمایندگـی  بـه  اینجانـب 
رئیسـه گـزارش مالـی خزانـه دار را به 
مجمـع عمومـی ارائـه کردم کـه مورد 
تائیـد بـازرس قـرار گرفـت. در مرحله 
بعـد گـزارش یکسـاله سـازمان نظـام 
مهندسـی بـه اطـالع اعظای سـازمان 

. سید ر
عضو شـورای مرکزی سـازمان نظام 
مهندسـی معـدن ایـران ادامـه داد: در 
مرحله بعد ،جلسـه با پرسـش و پاسـخ 
دوسـتان  و  کـرد  پیـدا  ادامـه  حضـار 
و  کردنـد  مطـرح  را  خـود  سـواالت 
پاسـخ خود را شـنیدند .سپس بخشی 
بـه  مرکـزی  شـورای  پیشـنهادات  از 
مجمـع ارئـه گردیـد کـه بـا اکثریـت 
اری تصویـب گردیدنـد ،امـا متاسـفانه 

از  تعـدادی  وقـت  کمبـود  دلیـل  بـه 
بـه  انهـا  طـرح  امـکان  پیشـنهادات 
وجـود نیامـد. منوچهـر رخ بـا اشـاره 
بـه اینکـه هـر سـاله در ایـن مجمـع 
بـازرس نظـام مهندسـی انتخـاب مـی 
گـردد گفـت: در پایـان ایـن مجمـع 
نیـز انتخابـات بـازرس صـورت گرفـت 
کـه دو نفـر از اعضـا بـرای این پسـت 
کاندیـدا شـده بودنـد کـه عبارتنـد از 
مهنـدس ادیـب بـازرس کنونـی نظام 
مهندسـی و مهنـدس سـتاره کـه پس 
از شـمارش اری نتیجـه اری :72 رای 
مهنـدس  رای  و 13  ادیـب  مهنـدس 
سـتاره کـه بـا ایـن نتیجـه مهنـدس 
ادیـب برای یک سـال دیگر بـه عنوان 

بـازرس انتخـاب گردیـد.

مجمع عمومی نظام مهندسی معدن با
انتخاب بازرس به کارخود پایان داد

خبر

صنعت و معدن

اقتصـاد مقاومتـی را نبایـد در ریاضـت اقتصـادی، رسـیدن بـه خودکفایی، 
کاهـش وابسـتگی بـه درآمدهـای نفتـی و امثـال اینها خالصـه کرد.

حتـی افزایـش میزان بهر ه وری و رسـیدن بـه درجه باالیـی از کارآمدی در 
اقتصـاد ملـی هم لزومـا نمی تواند منتهی به افزایش امنیت اقتصادی شـود. 
خودکفایی، با هدف کاسـتن از میزان وابسـتگی به واردات کاالهای اساسی 
مطـرح می شـود. تـالش برای رسـیدن بـه خودکفایـی، گاه موجب کاهش 
درجـه کارآمـدی اقتصـاد داخلـی می شـود و ایـن بهایی اسـت که کشـور 
بـرای رسـیدن به درجـه ای از امنیت اقتصادی می پردازد. خودکفایی شـاید 
در کوتاه مـدت بتوانـد هـدف امنیت اقتصـادی را تا حدی بـرآورده کند، اما 
در بلندمـدت شـرایط فـرق خواهد کـرد. کاهش وابسـتگی بـه درآمدهای 
نفتـی نیـز تـا حـدی می تواند بـه افزایـش درجه امنیـت اقتصـادی کمک 

کند.
در راسـتای قطـع وابسـتگی بـه درآمدهای نفتـی و شـکل گیری اقتصادی 
متکـی بـر تـوان داخلـی و مقاومـت در برابـر هـر گونـه آسـیب درونـی یا 
بیرونـی باید به سـایر منابع راهبردی و مادر کشـور همچـون صنعت فوالد، 
مس و سـیمان توجه ویژه شـود که این مهم با خواسـت و اراده دلسـوزان 

کشـور قابل دسـتیابی و حصول اسـت.
اقتصاد مقاومتی در راسـتای برنامه های توسـعه و پیشـرفت کشـور است و 
در واقـع حکـم راهبـرد کلی برای دولـت یازدهم را به دنبـال دارد و موجب 
بازنگـری در فرهنـگ تولیـد و مصـرف کشـور بـا رویکـرد تقویـت تولید و 

اشـتغال خواهد شد.
تولیـد ثـروت ملـی در حـوزه معدنـکاری فقـط بـا اکتشـاف معادن تـازه و 
تکمیـل اکتشـاف ذخایـر قبلـی و افـزودن ثـروت ملـی امکان پذیـر اسـت. 
بنابرایـن نقـش و جایـگاه متولـی امـور معادن در توسـعه اقتصادی کشـور 
بسـیار اثرگـذار اسـت. نظام سیاسـت گذاری اقتصادی هر کشـور براسـاس 
ظرفیت هـا و مزیت هـای بالفعـل و بالقـوه همـان کشـور تدویـن می شـود. 
میـزان ذخایـر معدنـی شـناخته شـده کشـور در شـرایط کنونـی، تقریبـا 
60 میلیـارد تـن بـرآورد شـده، ایـن در حالـی اسـت کـه بخش عمـده ای 
از مناطـق مسـتعد و آینـده دار معدنـی در کشـور مـا بـا توجه به سـاختار 
زمین شناسـی کشـور و بـا توجه به عدم شـناخت واقعی ذخایـر و اطالعات 
و نداشـتن امکانـات کافـی در انجـام عملیات اکتشـاف، هنوز از دسترسـی 
مطالعـات و عملیـات اکتشـافی مهندسـی دور مانـده و اصطالحا اکتشـاف 
ذخایـر معدنـی تاکنـون اغلب سـطحی بوده، بـه  این منظـور جهت تقویت 
فرآینـد تولیـد و اشـتغال و همچنین بهـره وری باال در بخش معدن کشـور 

پیشـنهاد می شـود: 1- برنامه ریـزی جهت توسـعه و جذب نیروی انسـانی 
به عنـوان مهم تریـن سـرمایه اجتماعی کشـور بـا تاکید بـر نیروهای علمی 
و متخصصـان، 2- توجـه جـدی بـه موضـوع کارآفرینـی و رشـد توسـعه 
کارآفرینـی در کشـور، 3- برنامه ریـزی جهـت اسـتفاده از ظرفیت هـای 

مختلـف جامعه.
– اقتصاد مقاومتی یک الگوی علمی متناسـب با نیازهای کشـور ما اسـت، 
امـا منحصـر بـه کشـور ما نیسـت. جایـگاه ایـران از لحـاظ ذخایـر معدنی 
در خاورمیانـه بی نظیـر و ارزش امـروز ذخایـر کشف شـده در کشـور طبـق 
آخریـن اطالعـات موجـود، بیـش از 770 میلیارد دالر برآورد شـده اسـت. 
به رغـم ضعـف عملیـات شناسـایی ذخایر معدنی کـه در شـرایط کنونی به 
صـورت سـطحی بـرآورد شـده هنوز سـه درصـد از ذخایر شـناخته شـده 

معدنـی جهـان در ایران قـرار دارد.
– اقتصاد مقاومتی مردم بنیاد بوده و براسـاس اراده و سـرمایه مردم تحقق 

پیـدا می کنـد و حول محور دولـت نمی چرخد.
ظـرف 9 سـال )92-84( در بخـش معـدن و صنایـع معدنـی بـزرگ، 
خصوصی سـازی واقعـی صـورت نگرفتـه و تصدی گـری دولـت در بخـش 
معـدن و صنایـع معدنـی عمدتـا بـه بخـش شـبه دولتی غیرمتخصـص در 
ایـن حـوزه تبدیـل شـده اسـت و در نتیجـه بررسـی نـرخ بـازده نهایـی و 
متوسـط سـرمایه در بخش باالدسـتی معدن، از همه گروه ها پایین تر بوده 
و در واقع تفاوت معناداری داشـته اسـت )براسـاس مطالعات صورت گرفته 
توسـط مرکـز پژوهش هـای مجلـس( و بـه نظـر می رسـد بـرای واگـذاری 
بخـش معدن به بخش خصوصی واقعی یک مشـکل سـاختاری وجود دارد 
که نیاز به بررسـی بیشـتر دارد. بخش خصوصی واقعی دارای توان واحدی 
اسـت، امـا باید ارزیابی شـود که دولت در واگـذاری صنایع و معادن تصمیم 
قاطـع گرفتـه یا خیر! بنابرایـن، چنانچه بخواهیم در ایـن بخش یک تحول 
اساسـی روی دهـد و بخـش معدن جایگاه حقیقـی خود را بازیابـد، نیاز به 
آسیب شناسـی بسـیار جدی در روند خصوصی سـازی این بخش به شـدت 

می شود. احسـاس 
مهم تریـن سیاسـت ها و اسـتراتژی ها و برنامه های ضروری دولـت که برای 
دسـتیابی به اهداف سیاسـت های کلی اصل 44 قانون اساسـی و دسـتیابی 

سـریع تر به اهداف اقتصاد مقاومتی الزم اسـت شـامل موارد ذیل باشـد:
– اصـالح سـاختار شـرکت های دولتـی به منظـور واگـذاری آنهـا به بخش 

صی خصو
– رقابت پذیـر کـردن معـادن و صنایـع معدنـی ایـران در بـازار داخلـی و 

نی جها
– شفاف سـازی جریـان اطالعـات اقتصـادی )اصـالح و تکمیـل آمار بخش 

معـدن و صنایع معدنی کشـور(
– افزایـش سـهم ایـران در تولیـد و صـادرات محصـوالت معدنـی و فلزات 

اساسـی در جهان
– توانمندسـازی بخش خصوصی و ایجاد سـاختار رقابتی و پرهیز از رقابت 

افراطی
– ایجـاد هماهنگـی میان سـرمایه گذاری های معدنـی و صنایع معدنی که 

از نظـر فنـی و اقتصادی به یکدیگر وابسـته اند.
– مطالعـه و سـرمایه گذاری در سـایر کشـورها بـرای تامیـن مـواد اولیـه 

... به ویـژه زغال سـنگ و بوکسـیت و 
– اسـتفاده از امکانـات و توانایی هـای بخش خصوصـی و تکنیک های مدرن 

در زمینـه حمل و نقل
– تغییـر تکنولـوژی تولید و حفـظ تولید قدیمی که موجـب مصرف باالی 

انـرژی بـه ازای هـر واحد تولید می شـود )به ویژه در صنعـت آلومینیوم(.
– توسـعه فناوری هـای نـو به خصـوص بـا مصـرف پاییـن آب بـا توجـه به 

مشـکالت امـروز کم آبـی در کشـور.
لـذا تنهـا راه اجرایـی کـردن اقتصـاد مقاومتـی، حـل مشـکالت اقتصادی 
کشـور بـوده کـه مقاوم سـازی و محکم سـازی پایه هـای اقتصـاد کشـور را 
باعـث می شـود و از الزامـات تحقـق آن حمایـت از تولیـد ملـی و صاحبان 

سـرمایه در بخـش تولید کشـور اسـت.
طبـق گزارش ها و آمارهای ارائه شـده توسـط سـازمان های مربوطه و بانک 
مرکـزی ایـران، آهنـگ رشـد منفـی ارزش افـزوده بخش معـدن و صنایع 

معدنـی در سـال 92 نسـبت به سـال قبل کمتر بوده اسـت.
البتـه در ایـن نـرخ رشـد منفی مسـائل مختلفـی از قبیل تحریـم، افزایش 
مشـکالت مدیریتـی، کمبـود نقدینگی بـرای تزریق بـه تولیـد و درنهایت 
رکـود و تـورم دخیـل بـوده امـا رکـود در زمـان پایـان دولت قبلی تـا روی 
کار آمـدن دولـت جدید عارضـه اقتصادی ایـران قلمداد می شـود؛ بنابراین 
حمایـت دولت از تولید ملی با نگاه صادرات محور توسـط صاحبان سـرمایه 

در کشـور از الزامـات تحقـق اقتصاد مقاومتی اسـت.
بی تردید رشـد و شـکوفایی اقتصـادی در یک جامعه که از طریق اسـتفاده 
بهینـه از منابـع و فرصت هـا و ظرفیت هـای پیـش رو امکان پذیر می شـود، 
در گـرو اسـتفاده از باالتریـن تـوان مدیریتـی جامعـه و رعایـت معیـار 

شایسته سـاالری و کلیـه الزامـات آن اسـت.
بخش مهمی از سـرمایه ها و دارایی های مولد کشـور در قالب شـرکت های 
شـبه خصوصی سـازمان یافته انـد؛ بـه طـوری کـه مدیـران در ایـن نـوع 
شـرکت ها به جـای اینکـه در مقابل سـهامداران و مالکان دارایی پاسـخگو 
باشـند، فقـط تابـع مسـووالن باالتـر خود هسـتند. چنیـن سـازمان هایی 
همـواره در معـرض خطـر دور شـدن از شایسته سـاالری هسـتند و در این 
سـازمان ها مدیریـت قبیلـه ای و فامیل سـاالری جـای شایسته سـاالری را 
گرفتـه اسـت. اقتصـاد مقاومتی بـدون بازنگـری در شـیوه های مدیریتی و 
کنـار نهـادن مدیریت قبیله ای محقق نمی شـود. مدیریت جهـادی یکی از 
شـروط الزم بـرای رسـیدن به امنیـت اقتصادی اسـت. در راسـتای تحقق 
اقتصـاد مقاومتی، شـرط توسـعه پایدار به واسـطه فعالیت هـای معدنی در 
کشـورهای در حال توسـعه کـه از ذخایر معدنی قابل توجهـی برخوردارند، 
جنبه هـای  زیسـت محیطی،  مختلـف  جنبه هـای  بـه  همزمـان  توجـه 
اجتماعـی و جنبه هـای اقتصـادی اسـت. مـواردی کـه هرگاه به هـر یک از 
آنهـا توجـه جدی نشـود، عالوه بـر اینکه منجر به توسـعه پایدار نمی شـود، 

موجـب عقب ماندگـی اقتصـادی و اجتماعـی آن کشـور نیـز می شـود. در 
کشـورهای توسـعه یافته اسـتفاده درسـت از منابع معدنی و درآمدهای آن 
تنهـا موجـب توسـعه انسـانی و اقتصـادی نمی شـود و در بسـیاری از ایـن 
کشـورها خـود تبدیـل بـه یک منبـع درآمـد از طریق کسـب مالیـات و– 

بـرای دولت می شـود.
کشـور مـا نیـز با توجه به داشـتن ذخایـر کافی و تنـوع مواد معدنـی امروز 
یکـی از کشـورهای بـا ذخایـر معدنـی بـاال در دنیا محسـوب می شـود که 
در کنـار ایـن معـادن، ذخایر عظیـم نفـت و گاز نیز از مزیت هـای غیرقابل 
انـکار بـوده اما بـا وجود داشـتن تجربه حدود یـک قرن اسـتخراج از منابع 
نفـت و بسـیاری از معـادن فلـزی و غیرفلـزی، عالوه بر اینکـه بخش معدن 
از توسـعه قابـل توجهـی برخوردار نشـده، موجب توسـعه پایدار در کشـور 

هم نشـده است!
در بخـش معـدن بـا وجـود کشـف ذخایـر قابـل توجـه، تاکنـون میـزان 
اسـتخراج براسـاس اسـتاندارد از این ذخایر صورت نگرفته اسـت. متاسفانه 
مناطقـی کـه معـادن بـزرگ در آنجا قرار گرفته اسـت امروز هنـوز در زمره 
مناطـق توسـعه نیافته یا کمتـر توسـعه یافته رتبه بندی می شـوند بنابراین 
می تـوان بـا برنامه ریـزی درسـت و منطقی در ابعـاد اقتصـادی و اجتماعی 
و زیسـت محیطی معدنـکاری و اعمـال نظـارت هماهنـگ بـر جنبه هـای 
مختلـف و اتخـاذ قوانیـن محکـم، عالوه بـر توسـعه اقتصـادی، جنبه هـای 
زیسـت محیطی و اجتماعـی را نیـز تقویـت کـرد. این امر محقق نمی شـود 
مگـر بـا هم راسـتا کـردن سیاسـت های زیسـت محیطی و سیاسـت های 
اجتماعـی جوامـع معدنـی بـا سیاسـت های بخـش معـدن از اکتشـاف تـا 

فرآوری.
اجـرای طرح هـای  معدنـکاران،  کار  بـر  کافـی  تجربـی  و  فنـی  نظـارت 
زیسـت محیطی و احیـای مناطـق معدنـی همگام بـا عملیات اسـتخراجی 
و آموزش هـای کافـی بـرای فعـاالن و متولیـان و تعامـل بیـن ارگان هـا در 
راسـتای پیشـرفت و توسـعه اقتصاد می تواند زیان به بخش منابع طبیعی 

را بـه حداقل رسـاند.
نـگاه سـنتی بـه بخـش معـدن و صنایـع معدنی کشـور باید تغییـر کند و 
سـرمایه گذاری ها در ایـن بخـش مهـم اقتصـادی بایـد منجـر بـه تصاحب 
بازارهـای جهانـی شـود، بـرای رسـیدن بـه قـدرت اول اقتصـاد معدنی در 
منطقـه باید تالش مضاعفـی به خرج دهیم و کالن نگر باشـیم. امروز نقش 
بخـش معـدن در توسـعه تولیـدات صنعتـی و معدنـی به طـور مسـتقیم و 

غیرمسـتقیم کامال مشـخص است.
متاسـفانه معادن کوچک مقیاس کشـور هنوز از وسایل پیشرفته استخراج 

بی بهره انـد.
ضعـف معدنـکاری در ایـران، عدم حمایت های تشـویقی، مشـخص نبودن 
ارزش سـخت کاری و دشـواری معدنـکاری در اقتصـاد و جامعـه، ابـزار کار 
فرسـوده، نظـارت غیرعلمـی، عـدم تجربـه کاری دسـت اندرکاران، مقررات 
دسـت و پاگیـر، همسـو نبودن بـا دانـش روز دنیا، عدم همفکـری و فقدان 
تشـکل ها، مشـکل آفرینی ارگان هـای غیرمعدنـی، عـدم تمایـل نیروهـای 
تربیت شـده بـه کار در معـادن از مهم ترین ضعف های معدنکاری اسـت. به 
عبارتـی عمـده معادن کوچک مقیاس کشـور کـه تقریبـا 40 درصد تعداد 
کل معـادن کشـور را بـه خـود اختصـاص می دهند بـه دالیل یاد شـده به 

صـورت سـنتی مـورد بهره بـرداری قـرار می گیرند.
سیسـتم های استخراجی در بخشـی از معادن ایران تنها در معادن متوسط 
مقیاس یا نسـبتا بزرگ مقیاس قابل سـنجش با دانش روز دنیا اسـت و در 

معادن کوچک مقیاس این مهم بسـیار ابتدایی اسـت.

معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان:

70 درصد استخراج کرومیت کشور 
از معادن جنوب  صورت می گیرد

معاونـت امـور معـادن و صنایـع معدنـی سـازمان 
گفـت:  کرمـان  جنـوب  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
جنـوب اسـتان کرمـان یکـی از غنـی ترنـی معـادن 
کرومیـت کشـور را در اختیـار دارد.وی افـزود :جنوب 
و 22  بـرداری  بهـره  پروانـه  بـا 19  کرمـان  اسـتان 
پروانـه اکتشـاف کرومیـت با ذخیره قطعـی 5 میلیون 
تـن و ذخیـره احتمالـی15 میلیـون تـن ، 30 درصـد 
ذخایـر معدنـی کرومیت کشـور را در خـود جای داده 
اسـت.مهندس مقبلـی دامنـه اضافـه کـرد : در حـال 
حاضـر 70 درصد اسـتخراج کرومیت کشـور از معادن  
جنـوب کرمـان صـورت مـی گیـرد.وی بـا اشـاره بـه 
اینکـه ایـن حجم بـاال نیازمند سـرمایه گذاری اسـت 
اظهار داشـت:در حـال حاضر حجم بـاالی از کرومیت 
آسـیایی  و  اروپایـی  بـه کشـورهای  کرمـان  جنـوب 
صـادر مـی شـود.معاون معدنـی سـازمان صنایـع و 
معـادن جنـوب افـزود : در صورتـی کـه در جنـوب 
کرمـان واحدهـای فـراوری راه انـدازی شـود عـالوه 
بـر اینکـه ارزش افـزوده ایـن مـاده معدنـی از اسـتان 
و کشـور خـارج نخواهـد شـد اشـتغال ایـن صنعـت 
نیـز نصیـب جوانـان منطقـه محـروم جنـوب اسـتان 
خواهـد شـد.وی ادامـه داد:  در بازدیـدی کـه اخیـرا 
یـک شـرکت اروپایـی از منظقه جنوب کرمان داشـت 
،انهـا از وجود چنین پتانسـیل  کرومیتی شـگفت زده 
شـده بودند.مهندس مقبلی با اشـاره بـه اینکه جنوب 
کرمـان از تنـوع معدنـی بـاالی برخوردار اسـت گفت 
: در جنـوب کرمـان معـادن بزرگی همچـون کرومیت 
، تیتانیـم ، مـس ،منگنز،اهـن و معـادن دیگری وجود 
داد.مهنـدس مقبلـی گفت:اگـر کرمان بهشـت معادن 
ایـران اسـت جنـوب کرمـان بهشـت معـادن کرمـان 
اسـت و امیدواریـم بـا اقداماتـی که از زمان اسـتقالل 
جنـوب اغـاز شـده و بـا پیگیریهـای فراوانـی کـه از 
سـوی دکتـر اسـکندری مدیـرکل سـازمان انجام می 
گیـرد معـادن جنـوب کرمـان تاثـر خود را بـر جنوب 

کرمـان نشـان دهند. 

30 درصد از فعالیت های معدنی 
کشور در کرمان است

سـازمان  معدنـی  صنایـع  و  معـدن  امـور  معـاون 
اظهـار  کرمـان  اسـتان  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
داشـت:در مجـوع نزدیـک 30 درصـد فعالیـت هـای 
معدنی کل کشـور در اسـتان کرمان اسـت و به همین 

دلیـل لقـب بهشـت معـادن ایـران را دارد. 
مهـدی حسـینی نـژاد، معـاون سـازمان صنعـت، 
معـدن و تجـارت اسـتان در نشسـت خبـری در جمع 
خبرنـگاران بـا بیـان اینکه مـواد معدنی شناخته شـده 
اسـتان 42 نـوع اسـت گفـت: »نزدیـک 62 میلیـون 
تـن اسـتخراج سـالیانه مـواد معدنی اسـتان اسـت که 
حـدود 21 درصـد ارزش اسـتخراج کل کشـور را در 
برمی گیـرد.« وی 315 میلیـارد تومـان ارزش تولیدات 
مـواد معدنـی اسـتان را دانسـت کـه 42 درصـد ارزش 
مواد معنی کل کشـور را شـامل می شـود. این مسـئول 
بـا اشـاره به وصـول حقوقـی اسـتان خاطرنشـان کرد: 
»200 میلیـارد تومان وصول حقوقی اسـتان اسـت که 
حـدود 36 درصـد وصولـی کل کشـور می باشـد.« او با 
اشـاره به 4،7 میلیـارد تن ذخایر معدنی اسـتان گفت: 
»23 درصـد ذخایـر معدنـی را بـا اکتشـاف در سـال 
گذشـته افزایـش داده ایـم.« او مـس، آهـن، کرومیـت، 
زغـال سـنگ و سـنگ های تزئینـی را عمـده معـادن 
اسـتان را خوانـده و ادامـه داد: »برنامه ریزی شـده بود 
تـا از فروختـن مـواد خـام معدنی جلوگیـری کنیم که 
بـه حمـد اهلل تـا حـدودی موفق شـدیم و تاکنـون 30 
هـزار میلیـارد در زمینـه آهن سـرمایه گـزاری کردیم 
و در زمینـه مـس، زغـال نیـز موفـق بوده ایـم.« وی با 
اشـاره به همایـش روز صنعـت و معدن اذعان داشـت: 
»از 7 نفـر مکتشـف، بهـره بـردار و سـرمایه گـزار در 

زمینـه معـدن تجلیـل خواهیـم کرد.«

قیمت کرومیت عیار 42 در بنادر کشور 
680 هزار تومان معامله می شود 

قیمـت کرومیـت وابسـته به بـازار فوالد اسـت و هر 
گونـه نوسـان در قیمت این کاال به بازار فوالد بسـتگی 
دارد،  بـازار کرومیـت بـه حالـت پویا درآمـده و قیمت 
هـای خریـد و فـروش کرومیـت عیـار 42 در بنـادر 
ایـران حـدود 680 هـزار تومـان معاملـه مـی شـودکه 
نسـبت به سـال گذشـته همین موقع 130 هزارتومان 
باالتـر معاملـه می شـود. اما بـا توجه بـه قیمت جهانی 
در حـال حاضـر، قیمـت کرومیـت در ایـران بیشـتر از 

قیمـت عـرف چیـن معامله می شـود.

نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد مقاومتی
محمدرضا بهرامن/ نایب رئیس خانه معدن ایران

خبر

افقی
1-صورتک- مستعمل و ازبین رفته- عود کردن بیماری

2-مدیون- از کشورهای اروپای شرقی
3-نیکویـی هـا و رفتارهای پسـندیده- پـارس ناله- جایـگاه مهر و 

کین
4-تکـرار حـرف- شـهر قدیم یونـان کـه در ناحیه یلوپز واقع شـده 
اسـت- کنایه از طفلی اسـت که به بیرون رفتن عادت کرده اسـت
5-از فیلسـوفان فرانسـوی با نام کوچک ارنسـت- دیکتاتور معروف 

کنگـو که جای لومومبـا را گرفت
6-از آنسـو سنگینی جسم اسـت- از جانب مأمون حاکم طبرستان 

شـد و در بغداد به قتل رسـید- هـر بخش از قطار
7-رویـای قشـر آسـیب پذیر- کنایـه از فردی اسـت کـه دارای قد 

کوتـاه و ترکیـب زیبایـی در انـدام و صورت خود داشـته باشـد
8-از دیـن برگشـته- درخـت مـوال- غـول قـرن بیسـتم لقـب 

گرفتـه اسـت
9-تعـادل و هماهنگـی برقرار کردن در فرمولهای شـیمی- پادشـاه 

پرتغـال که دختـرش پادشـاه برزیل بود
10-از توابع کوهمره سرخی- پاپوش خانگی- فضای اینترنتی

11-از کلمـات تعجـب و تحسـین- پیـک و چاپار- گیاهـی از تیره 
کاکتـوس هـا که خاصیـت لطیف کنندگی و شـفاف سـازی دارد و 

اخیـراً نوشـابه آن نیز بـه بازار آمده اسـت
12-غیردایره ای- چرک آلود

13-نـام کوچـک یرمیـس ، بازیکن باشـگاه بایـرن مونیـخ آلمان- 
احـداث و سـاخت جـاده بـا اوسـت ، امـا دو حـرف آخـرش جابجا 

هیزم شـده- 
14-صفت مور بی آزار- همکار هاردی ، کمدین معروف
15-جرم و گناه- ساربان- از سنگهای قیمتی سبزرنگ

عمودی
1-نامیسـر و غیرممکـن- محـل قابل زندگـی کـردن- دارای اذیت 

اندک
2-آزاد کردن

3-دوری کردن- نوعی وسیله نقلیه قطبی- نقشه کش

4-بداندیش- کنایه از تبانی کردن است- عدد منفی
5-دو فضـای دارای بـرودت یکسـان- دسـتبندها و آنچه از دسـت 

برنجن مشـتق شـود
6-آرواره شیر دریایی- مجموعه بند- از کشورهای عربی آفریقایی
7-درصدر چیزی قرار گرفته- درخور و شایسته- عدد اختاپوس
8-بازی و آنچه موجب مشغولیت شود- از آنسو صفت راز است

9-فراری- فرزند از مابهتران
10-برداشـت محصـول- فـراری وآنکـه آرام و قـرار ندارد- از آنسـو 

ایالـت آفـت زده هند اسـت
11-آشـکار و نمایان- فوتبالیسـت مسلمان فرانسـوی با لقب زیزو- 

تفضیلی خیس 
12-خوش اخالق خودمونی- خط پارلل قطار

13-بوی رطوبت- کشاورزان- نمایندگی
14-صمـغ خوشـبوی هنـدی- نیـروی دوران حـول یـک نقطـه- 

ماده گوسـفند 
15-جلد شیشه ای کتاب- یهو
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عکس: آیدا گوهریان

خواهش بزرگی ست

دلتنگ نبودن در کوچ

و آرزوی ِ زیبائی ست، بازگشت..

عکس نوشت

خبر آخر

علی یزدان پناه شهردار راور شد
حبیـب رحمانـی- راور: روز گذشـته علـی یـزدان پنـاه بـه عنـوان 
شـهردار راور معرفـی شـد.  وی اصالتـاً راوری بوده و 22 سـال سـابقه 
کار در شـهرداری هـای مختلـف شـهر هـای اسـتان کرمـان را در 
کارنامـه خـود دارد. خبـر تکمیلـی مراسـم تودیـع و معارفـه فـردا در 

»پیـام مـا« منتشـر خواهد شـد.

داستانک

تاریک روشن صبح است
مینا کوزری

چیـزی راه گلویـم را بسـته کـه نفـس کشـیدن را برایـم سـخت 
میکنـد. صداهـای عجیبـی در فضـا پراکنـده شـده، صداهایی که 
بعـد مسافتشـان قابـل تشـخیص نیسـت،  حتـی تشـخیص اینکه 
دقیقـا در کـدام نقطـه ایسـتاده ای دشـوار اسـت، مـه غلیظـی در 
هـوا پراکنـده شـده،  صـدای سـوت قطار از سـمت راسـت بگوش 
مـی رسـد،  سـرم را بـه سـمت راسـت مـی چرخانـم، جمعیتـی 
عـزادار،  تابوتـی سـیاه رنـگ را بـا خود حمـل کـرده و مرثیه می 
خواننـد، صـدای ارابـه از سـمت چپ بگوش می رسـد، سـرم را به 
سـمت چـپ مـی چرخانـم، گروهـی بـا لباس های شـب سـیاه و 
ماسـک هـای رنگی بـه نمایـش تئاتر پرداختـه اند و مـی بینمش 
کـه بـا روسـری و لباس سـفید میـان جمعیت ایسـتاده اسـت، به 
محـض اینکـه چشـمش بـه مـن می افتـد راهـش را کـج می کند 

و دور می شـود 
هـر دو دسـتم را بـاال مـی آورم و در هوا تکان می دهـم و صدایش 

میکنم
– مامان!!! مامان!!!

اما او به راه خود ادامه می دهد و صدایم را نمی شنود
–مامان!!! مامان!!!  صبر کن. مرا جا گذاشتی 

صدایـم را نمـی شـنود،  بـه سـمت او میدوم امـا مه آنقـدر غلیظ 
اسـت کـه نمی گـذارد جلـوی پایـم را ببینم

–مامان!!! مامان!!!  با توام، صبر کن مرا جا گذاشتی
ناگهـان پایـم به چیـزی در تاریکی گیر میکنـد و زمین می خورم، 

مامـان بـر می گردد و بـا نگرانی نگاهـم می کند.
– مامان دستم را بگیر بلندم کن

و بـا صدایـی کـه در میان مه و تاریکی، هی دور و دور تر می شـود 
میگوید، امروز نه دخترم، شـاید فردا، شـاید هـم یک روز دیگر

همانطـور کـه روی زانوهایم افتاده ام دسـت هایم را ملتمسـانه به 
سـمتش دراز می کنـم و صدایـش می کنم

– مامان!!!  مامان!!! خواهش می کنم صبر کن
مامان هی دور و دورتر می شود و تاریکی و غبار نزدیکتر

چشـمانم را بـاز میکنـم،  دور و بـرم پر اسـت از لوله ها و دسـتگاه 
هایی که وسطشـان زندانی شـده ام. 

آخریـن تصویـری کـه بیـاد دارم نـور چـراغ اتومبیلـی بـود که از 
روبـرو مـی آمـد و آخریـن صـدا، صـدای بـوق ممتـد اتومبیـل و 
مامـان...  مامـان کـه پانزده سـال از مرگش می گـذرد و حاال باید 

اسـتخوان هایـش هـم در قبر پوسـیده شـده باشـد.

 اطالعات

سکه

10,850,000 ریال طرح جدید

10,860,000 ریال طرح قدیم 

5,430,000 ریال نیم سکه 

2,790,000 ریال ربع سکه 

1,800,000 ریال یک گرمی

طال

1,108,220 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,477,520 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

35,144 ریال دالر آمریکا

38,810 ریال یورو

9,610 ریال درهم امارت

5,360 ریال  یوآن 

46,550 ریال پوند

خودرو

سمند LX  29,844,000 تومان

رانا LX  33,382,000 تومان

سوزوکی ویتارا  125,011,000 تومان

سایپا SE 111     20,270,000 تومان

75,800,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,010,000 تومان

لیفان X60  61,100,000 تومان

77,900,000 تومان   S5 جک

49,310,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

21 تا 39/آفتابی امروز

21 تا 39/آفتابی فردا

ویژه

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

کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و هنـری اعـالم مـی دارد. 
کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجع فـروش بلیـط نیسـت بلکه می 
توانیـد فـروش بلیـط را در چنـد نقطـه بـه صـورت آنالیـن مدیریـت 
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روزنامه سیاسی - اجتماعی 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان
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