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روزنوشت های یک سپاهی دانش در پشتکوه بختیاری

در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان برگزار شد؛
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فرماندار کرمان اعالم کرد:

پیکر بی جان شش کارمند

 اداره برق کرمان با کمک 

نیروهای امداد پیدا شد

پاسخ

 به نگرانی

 درباره برگزاری

 امتحانات نهایی

متن در صفحه دوم

استاندار کرمان:

تعزیرات حکومتی

 با مفسدان شبکه توزیع 

مرغ بی رحمانه برخورد کند

فرمانده انتظامی استان کرمان خبر داد:

آزادی گروگان 50 ساله و بازگشت 

سه میلیارد ریال از چنگال آدم  ربایان
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که همه ساله بی پاسخ می ماند؛ کرونایی و مطالباتی  کرمانی در ایام  کارگران  گزارش »کرمان امروز« از وضعیت 
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اخبار استان

فرمانده انتظامی استان کرمان از دستگیری 
3 گروگانگیر مسلح، آزادی گروگان 50ساله 
چنگال  از  پول  ریال  میلیارد   3 بازگشت  و 
آدم ربایان در عملیات مشترک پلیس استان 

سیستان و بلوچستان و نرماشیر خبر داد.
سردار »عبدالرضا ناظری« اظهار کرد: در 23 
فروردین ماه سال جاری یکی از مغازه داران 
با  مسلح  افرادی  توسط  نرماشیر  شهرستان 
هدف اخاذی، به گروگان گرفته می شود که 
دستور  در  ویژه  صورت  به  موضوع  بالفاصله 

کار پلیس شهرستان نرماشیر قرار می گیرد.
با بیان اینکه آدم ربایان ضمن تماس با  وی 
خانواده این فرد  بوده شده، در قبال آزادی او 
مبلغ 3 میلیارد ریال پول نقد درخواست کرده 
ماموران  روزی  شبانه  تالش  با  افزود:  بودند؛ 
آدم  اخفتای  محل  نرماشیر  آگاهی  پلیس 
ربایان در یکی از مناطق صعب العبور استان 

سیستان و بلوچستان شناسایی شد.
اینکه  بیان  با  انتظامی استان کرمان  فرمانده 
اعضای این باند با تهدیدات پی در پی مبلغ 

دریافت  گروگان  خانواده  از  را  خواستی  در 
و  اطالعاتی  مداوم  رصد  با  افزود:  کردند؛ 
تحقیقات گسترده،  طی یک عملیات مشترک 
باند  و منسجم پلیسی  3 نفر از اعضای این 
در منطقه مذکور دستگیر و گروگان آزاد شد.
وی بیان کرد: بالفاصله در اقدام بعدی پلیس 
گرفته  پول  ریال  میلیارد    3 مبلغ  نرماشیر 
شد  داده  برگشت  ربایان  آدم  سوی  از  شده 
نیز  برای دستگیری عامالن متواری  و تالش 

ادامه دارد.

فرمانده انتظامی استان کرمان خبر داد:
آزادی گروگان 50 ساله و بازگشت سه میلیارد ریال از چنگال آدم  ربایان

استاندار کرمان گفت: باید فساد از شبکه تولید و توزیع 
مرغ استان جمع شده و تعزیرات حکومتی با مفسدان 

این شبکه بی رحمانه برخورد کند.
ستاد  نشست  در  وند  زینی  علی  ایرنا،  گزارش  به 
تنظیم بازار استان کرمان افزود: اگر الزم باشد تا سالم 
سازی شبکه تولید و توزیع مرغ استان کرمان هر روز 
جلسه خواهیم گذاشت و نباید مانع ورود مرغ از سایر 

استان ها شوید.
وی تاکید کرد: تعزیرات حکومتی پرونده های تخلف و 

فساد در شبکه تولید و توزیع مرغ را به سرعت بررسی 
و فساد از شبکه توزیع مرغ استان باید جمع آوری شود.
شده  کشتار  مرغ  میزان  کرد:  اظهار  کرمان  استاندار 
استان به تفکیک کشتارگاه ها باید به استانداری اعالم 
شود ضمن آنکه بر شبکه سنتی توزیع مرغ استان نیز 

باید نظارت شود.
وی با بیان اینکه استان تولید کننده جوجه یک روزه 
باشیم گفت: در  استان دچار کمبود  نباید در  و  است 
دارد،  وجود  خالء   2 استان  در  مرغ  توزیع  و  تولید 

به  که  نهاده ای  و  جوجه ریزی  میزان  به  اینکه  یکی 
مرغداری ها داده می شود به همان نسبت مرغ تحویل 
است  این  ما  و دومین خالء  نمی شود  داده  کشتارگاه 
کشتار  برای  کشتارگاه ها  به  که  مرغی  میزان  به  که 
تحویل داده می شود به همان نسبت گوشت وارد بازار 

نمی شود.
با  نیز  حکومتی  تعزیرات  کرد:  تصریح  وند  زینی 
مفسدان شبکه تولید و توزیع مرغ بی رحمانه برخورد 

کند و ما نیز حمایت می کنیم.

استاندار کرمان:

تعزیرات حکومتی با مفسدان شبکه توزیع مرغ بی رحمانه برخورد کند

خبر
در جشنواره امتنان و به  مناسبت

 روز کارگر؛

ازکارگروهنمونهشرکتگلگهر
تجلیلشد

از نخبگان  از نخبگان جامعه کار و تولید استان کرمان؛  در آیین تجلیل 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در قالب کارگروه نمونه استان تجلیل به 

عمل آمد.
مراسم  در  گهر  گل  شرکت  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
جشنواره امتنان که در استانداری کرمان و با حضور استاندار و جمعی از 
مسئوالن ارشد استانی برگزار شد، از 5 نفر از کارکنان شرکت گل گهر در 

قالب کارگروه نمونه تجلیل به عمل آمد.
این جشنواره که به انتخاب کارگر نمونه و کارگروه نمونه استان می پردازد، 
به مناسب گرامیداشت روز کارگر و در مراسمی از نخبگان استانی تجلیل به 
عمل آورد که سهم شرکت گل گهر نیز تجلیل از پنج نخبه این شرکت بود.

طرح »بهینه سازی خردایش الگوی انفجاری با استفاده از ستون هوا« که 
چندی پیش در جشنواره نظام پیشنهادات گل گهر حائز رتبه سوم شده 
بود، در جشنواره امتنان نیز جزو رتبه های برتر قرار گرفته و به واسطه 
آن از همکاران شاغل در مدیریت معدن، آقایان محتشمی، اکبری نسب، 

نژادحیدری، پورسید یحیی و وفایی تجلیل شد.
بررسی های  از  بود پس  ارسال شده  امتنان  به جشنواره  که  مذکور  طرح 
کارشناسی به مرحله داوری و نهایی رسید و از آن دفاع شد. این طرح کمک 
اضافه  به کاهش هزینه های عملیات های آتشباری، حذف  بسیار شایانی 

حفاری ها و بهینه سازی در عملیات خردایش می کند.
نخبگان معرفی شده از سوی شرکت گل گهر در مراسم جشنواره امتنان 
نشان دادند که جوانان توانمند  این دیار  می توانند با ایده ها و طرح های 
و  بر کاربردی کردن دانش در محیط های صنعتی  کاربردی خود عالوه 

معدنی؛ در جشنواره های کارگری نیز حرفی برای گفتن داشته باشند.

در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان 

برگزار شد؛

دومینشبقدردرکرمانبارعایت
شیوهناههایبهداشتی

اهالی دیار کریمان در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان با سر دادن نوای 
بک یا اهلل، سالروز شهادت موالی متقیان حضرت علی )ع( و احیا دومین 

شب قدر را با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار کردند.
به گزارش ایرنا، کرمانی ها در دومین شب از لیالی قدر دست دعا به درگاه 
یگانه ای بی همتا بلند کردند و سالمت و ظهور منجی عالم بشریت حضرت 
مهدی موعود )عج(، شفای بیماران، عاقبت بخیری و خالصی از شر ویروس 

منحوس کرونا را خواستار شدند.
گزارش های رسیده از شهرستان ها  و مناطق مختلف کرمان نیز حاکی از 

برگزاری پرشور دومین شب قدر در این استان است.
شب قدر از شب های مقدس و متبرک است، خداوند در قرآن مجید از آن 
به بزرگی یاد کرده و سوره ای نیز به نام »سوره قدر« نازل فرموده است. در 
تمام سال، شبی به خوبی و فضیلت شب قدر نمی رسد، این شب، شب نزول 

قرآن، شب فرود آمدن مالئکه و روح نیز نام گرفته است.
عبادت در شب قدر برتر از عبادت هزار ماه است، در این شب، مقدرات یک 

سال انسان ها و روزی ها، عمرها و امور دیگر مشخص می شود.
مالئکه در این شب بر زمین فرود می آیند، نزد امام زمان )عج( می روند و 
آنچه را برای بندگان مقدر شده بر ایشان عرضه می دارند، شب زنده داری و 
تالوت قرآن و مناجات و عبادت در این شب، بسیار توصیه و تأکید شده 

است.
بر اساس روایات و احادیث یکی از شب های ۱۹، 2۱ و 23 رمضان، شب قدر 
است و مؤمنان و روزه داران در این سه شب به دعا و راز و نیاز با خداوند 
نیز همان شبی است که  امشب  و  زنده داری می کنند  می پردازند و شب 
فرشتگان خداوند از عرش به زمین می آیند و مهمان دل های شب زنده داران 

می شوند و سرنوشت یکساله همه مقدر می شود

کرمانمیزبانفینالجامحذفی
فوتبالایرانشد

هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، استان کرمان را به عنوان میزبان مسابقات 
فینال جام حذفی انتخاب کرد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، در 
جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، پس از بررسی شرایط استان های 

مختلف، کرمان به عنوان میزبان فینال جام حذفی انتخاب شد.
البته با توجه به نتایج تیم گل گهر سیرجان در جام حذفی، از بین شهرهای 
حذفی  مسابقات  فینال  میزبان  شهر  یک  نهایت  در  سیرجان  یا  کرمان 

می شود.
برگزاری  شد:  مقرر  فوتبال،  فدراسیون  رئیسه  هیات  نظر  با  همچنین 
مسابقات چهارجانبه شهید سلیمانی به میزبانی کرمان در تقویم مسابقات 

سازمان لیگ گنجانده شود.

فرماندار کرمان گفت: سیل در بخش گباف باعث 
گرفتاری 6 نفر از نیروهای اداره برق شهرستان 
کرمان شد و با وجود آنکه تالش ها برای یافتن 
احمر  هالل  بالگرد  اعزام  با  شد  آغاز  افراد  این 

اجساد این 6 نفر پیدا شد.
»علی بابایی« در گفت و گو با ایسنا، درباره اتفاق 
ناگوار در بخش گلباف گفت: روز ۱2 اردیبهشت 
مشکالتی  بخش  این  در  ها  بارندگی  جاری  ماه 
و  آب  و  برق  ادارات  نیروهای  که  کرد  ایجاد 
به  مشکل  رفع  برای  کرمان  راهداری شهرستان 

منطقه اعزام شدند.
کرمان  برق شهرستان  اداره  نیروهای  وی گفت: 
در حال پیگیری و بررسی قطعی برق بودند و به 
رغم اینکه هوا در آن منطقه مساعد بوده ولی در 
باالدست )سه راهی نیبید( به سمت گلباف بارش 
شدید تگرک اتفاق می افتد به حدی این بارش 
شدید بوده که کل بیابان سفید پوش می شود و 
پس از تگرک باران می بارد و حجم آب را چندین 

برابر می کند.
فرماندار کرمان افزود: متاسفانه این سیل طغیانی 

برق  اداره  نیروهای  از  نفر   6 گرفتاری  باعث 
آنکه تالش ها  با وجود  و  شهرستان کرمان شد 
برای یافتن این افراد آغاز شد  و با اعزام بالگرد 

هالل احمر اجساد این 6 نفر پیدا شد.
وی بیان کرد: از هالل احمر 76 نفر برای یافتن 
های  تیم  همچنین  و  بود  شده  اعزام  افراد  این 
امدادی موتوسیکلت و بالگرد اعزام شده بود ضمن 
آنکه  نیروهای سپاه و بسیج، نیروی انتظامی و 

بحشداری نیز همکاری داشتند.
بابایی با اشاره به وقوع سیل در روز ۱2 اردیبهشت 
با  کرد: خوشبحتانه  اظهار  بخش شهداد  در  ماه 
این  در  گذشته  سال  در  که  اقداماتی  به  توجه 
باید  و  نیفتاد  بدی  اتفاق  گرفت  صورت  منطقه 
مدنظر داشت که اگر این اقدامات انجام نشده بود 
امسال نیز شاهد یک فاجعه در این بخش بودیم.

فرماندار کرمان با یادآوری سفر استاندار کرمان به 

بخش شهداد و بازدید از روستاهای در معرض 
خطر سیل عنوان کرد: در بازدید استاندار کرمان 
های  تکاب  و  امیرآباد  و  ساالرآباد  روستاهای  از 
بندهای  منطقه  این  رودخانه  روستای  و  شهداد 
خاکی برای جلوگیری از آسیب دیدن از سیالب، 
احداث شد لذا بارندگی های سال جاری آسیبی 

به این روستاها نرساند.
بارندگی  نیز  پشوئیه  و  اندهجرد  در  گفت:  وی 
داشتیم که به آب و برق و راه ها خسارت هایی 
وارد شد اما مدیریت شده بود و ما سریع مشکالت 

پیش آمده را رفع کردیم.
بابایی تاکید کرد: سیالب به روستاهای نسک و 
کشیت از توابع بخش گلباف خسارتی وارد نکرده 
است اما متاسفانه 6 نفر نیروی اعزامی اداره برق 
از دست  را  این حادثه جان خود  در  شهرستان 

دادند.

فرماندار کرمان اعالم کرد:

پیکربیجانششکارمندادارهبرقکرمانباکمکنیروهایامدادپیداشد

کودک  نقاشی  جهانی  جشنواره  اجرایی  رییس 
کرمان از شرکت هنرمندان از 30کشور جهان در 

جشنواره نقاشی کودک در کرمان خبر داد.
اظهارکرد:  مهر  با  گفتگو  در  جهانشاهی  محمد 
نخستین جشنواره جهانی کودک در استان کرمان 
برپا می شود که در همین راستا فراخوانی منتشر 
شد که با استقبال بی نظیر هنرمندان کشورهای 

مختلف قرار گرفت.
وی تصریح کرد: بیش از سه هزار و 600 اثر از بیش 
ارسال  جشنواره  دبیرخانه  به  جهان  کشور   30 از 

شده است.
وی گفت: مرحله اول داوری تا پایان ۱5 اردیبهشت 
خواهد بود و 300 اثر در سه گروه سنی به مرحله 

نهایی معرفی خواهند شد.
بلغارستان و  از جمهوری چک،  افزود: 3 داور  وی 
هنگ کنگ به همراه 2 داور ایرانی مرحله نهایی را 
داوری خواهند کرد تا بیش از 60 نفر از خالقان آثار 
30 مدال این جشنواره و همچنین 30 لوح شایسته 

تقدیر را صاحب شوند.
رویداد  این  اختتامیه  مراسم  افزود:  جهانشاهی 
اعضا  حضور  با  ظهر  یک  ساعت  اردیبهشت   2۸
المللی از جمله یونسکو و یونیسف،  نهادهای بین 
مدیران بخش های دولتی و دست اندرکاران داخلی 
و خارجی، صاحبان آثار ارسالی و اصحاب رسانه و 

جامعه هنری در فضای مجازی برگزار خواهد شد.
کودک  نقاشی  جهانی  جشنواره  اجرایی  رئیس 
کرمان ادامه داد: تا امروز بیش از 2۴ هزار نفر از 
۸2 کشور جهان از وب سایت جشنواره بازدید به 

عمل آورده اند.

رییس اجرایی جشنواره جهانی 

نقاشی کودک کرمان خبر داد:

شرکتهنرمندان۳۰کشوردر

جشنوارهنقاشیکودکدرکرمان
بانک سپه در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود در مدیریت شعب منطقه کرمان به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج 
در اسناد مزایده و با بهره گیری ازدرج آگهی درروزنامه استانی کرمان امروز مورخ۱۴00/02/۱5 وروزنامه سراسری رسالت مورخ۱۴00/02/۱6،همچنین سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت »ستاد« )به نشانی الکترونیکیsetadiran.ir ( و با شماره مزایده  200000۱036000002 بصورت الکترونیکی به فروش برساند.

* تاریخ انتشار آگهی در سامانه ستاد: ساعت 0۸:00 روز چهارشنبه به تاریخ ۱۴00/02/۱5
* مهلت دریافت اسناد مزایده: از ساعت0۹:00 روز چهارشنبه به تاریخ ۱۴00/02/۱5 تا ساعت ۱۴:00 روز شنبه به تاریخ ۱۴00/03/0۱ 

* تاریخ بازدید: از ساعت ۹:00 صبح روز چهارشنبه به تاریخ ۱۴00/02/۱5 لغایت ساعت ۱3:00 روز شنبه به تاریخ ۱۴00/03/0۱ )بازدید همه روزه به جز 
ایام تعطیل مقدور می باشد(

* آخرین مهلت ارسال پیشنهاد: ساعت ۱۴:00 روز یکشنبه به تاریخ ۱۴00/03/02
* تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی : ساعت ۱۱:00 روز سه شنبه به تاریخ ۱۴00/03/0۴

نحوه فروش: نقد
* توجه : لطفاً به اصالحات احتمالی انجام شده در آگهی نوبت دوم مزایده حاضر که در روز پنج شنبه به تاریخ ۱۴00/02/۱6 در روزنامه سراسری رسالت 

منتشر و تا پایان آخرین مهلت ارائه پیشنهادات مالک عمل می باشد، توجه فرمایید.
توضیحات و شرایط:

بلوار  کرمان  نشانی  به  یا  ۱یا2و  داخلی   03۴-3۱3۴3600 تلفن  شماره  با  حاضر  مزایده  جزئیات  از  اطالع  کسب  جهت  توانند  می  ۱.متقاضیان 
فرمایند.                                                                                                                                          مراجعه  وساختمان  پشتیبانی  واحد  دوم  طبقه  سپه  3بانک  شماره  ساختمان  پارس  هتل  مقابل  فرهنگیان  ،چهارراه  اسالمی  جمهوری 
   2.شرکت در مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت »ستاد« می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، 

پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
تلفن  به شماره  ستاد  سامانه  نام  ثبت  دفتر  با  )توکن(  الکترونیکی  امضای  گواهی  دریافت  و  نام  ثبت  بایست جهت  می  مزایده  در  به شرکت  عالقمندان   .3
۸۸۹6۹737 ، ۸5۱۹376۸ ، ۴۱۹3۴-02۱ تماس و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل 

مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد. شناسه: 506۴م/الف

      بانک سپه - مدیریت شعب منطقه کرمان

مزایدهفروشامالکتملیکیومازادبرنیازبانکسپهواقعدرکرمان

بهشماره47۳/14۰۰/۰1)نوبتاول(
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 شماره پالک ثبتی آدرس ردیف
نوع 

 کاربری
 اعیان عرصه نوع ملک

قیمت پایه 
 کارشناسی)ریال(

نحوه 
 فروش

وضعیت 
 ملک

 توضیحات

1 

خیابان اقبال )شهید -کرمان
بسیجیان نامجو(روبروی فروشگاه 

    محل -6 و4حد فا صل کوچه 
سا بق ملک بانک سپه شعبه خیابان 

 اقبال کرمان

اصلی  1789 فرعی از 18 
55/349 قدر السهم ساختمان تجاری کرمان 3واقع در بخش   

000/000/245/65                  
:     %20پس از کسر/

000/000/196/52 
 

 تخلیه نقد

متر  7/125تجاری به مساحت عرصه واعیان یک باب واحد 
متر  103مربع واقع در همکف که بانضمام نیم طبقه بمساحت 

مربع که محاط در این واحد میباشد وبا حق استفاده 
اختصاصی از انباری تجاری واقع در زیرزمین راه 

 85/120مساحت ه عبورتاسیسات از انباری زیرزمین میباشد ب
ر مشاعات ومشترکات متر مربع با قدر السهم از عرصه وسای

 /.طبق قانون تملک آپارتمانها وآئین نامه اجرایی آن

2 

شهرستان رفسنجان   -کرمان
محله قطب آباد  خیابان شهید 

محل سابق ملک بانک  -بهشتی
 سپه شعبه شهید بهشتی رفسنجان

 اصلی 1147فرعی از  2
 اصلی 1133فرعی از  1

 اصلی 1148فرعی از  12
74/142 ساختمان تجاری  157/24 13/784/700/000 

 
  تخلیه نقد

3 

کرمان شهرستان بم منطقه ویژه 
ارگ جدید خیابان سایه جنوبی 

 -بلوار فرشته نبش چهارراه 
محل سابق ملک بانک سپه شعبه 

 ارگ جدید بم

اصلی  4279 فرعی از 1491
 کرمان 31واقع دربخش 

-تجاری
60/941 1000 ساختمان اداری  000/185/696/32 

 
  تخلیه نقد

 
 شعب منطقه کرما ن مدیریت –بانک سپه                                                                                                                                                      

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
در  واقع  اصلی   -  3581 از  فرعی   114 شماره  پالک  خانه  یکباب  ششدانگ  چون 
بخش 2 کرمان به مساحت 139/68 مترمربع  به آدرس کرمان خیابان شهدا کوچه 
و  نشده  تحدید حدود  تاکنون  باشد.  می  نژاد وزیری  بتول  تقاضای خانم  مورد   2 42 - جنوبی 
نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب 
درخواست مالک به شماره 1102/3119- مورخه 1400/02/13 بدین وسیله آگهی تحدید حدود 
اختصاصی منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح روز  1400/03/08 در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد 
عملیات  مجاورین  مراجعه  عدم  در صورت  و  ملک حاضر  وقوع  محل  در  اعالن  این  در  مقرر 
تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی نسبت به حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی 
تنظیم صورتمجلس  از  روز پس  ثبت حداکثر ظرف مدت 30  قانون   20 ماده  طبق  باشد  داشته 
تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم 
و رسید  نموده  دادخواست  تقدیم  به  اقدام  و  مراجعه  دادگاه صالحه  به  تا  دارند  مهلت  اعتراض 
تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت 
یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی به نام وی ادامه 
خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: 1400/02/15     165 م/الف
محمود مهدی زاده

 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 



چهارشنبه 15اردیبهشت ماه 22/1400 رمضان 1442/ 5 می 2021/سال بیست و ششم شماره 3428سه جامعه 

قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !

پاسخ به نگرانی درباره برگزاری امتحانات نهایی

زنی برای اخاذی از شوهر سابق، دخترش را ربود

پرورش  و  آموزش  متوسطه  اول  دوره  دفتر  مدیرکل   
گفت: اگر دانش آموزان از ابتدای سال تحصیلی آن مطالبی 
که در فضای مجازی از طرف معلم به آنها ارائه شده بود را 
با دقت دنبال می کردند، امروز دیگر بابت امتحانات حضوری 

نهایی احساس نگرانی نداشتند.
به  نهایی  امتحانات  برگزاری  درباره  مسگرزاده«  »مرضیه 
در  کشور   ۱۰۷ حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  حضوری  شکل 
و  است  آزاد  آموزشی شان  برنامه های  تمام  که  هستند  دنیا 
رسما مدارس آن ها فعال و باز هستند، اما در کشور ما اصل 
و اساس برای آموزش و پرورش سالمت دانش آموزان است 
و اولویت هیچ یک از ما باالتر از سالمت دانش آموزان نیست.

مدیرکل دفتر دوره اول متوسطه آموزش و پرورش افزود: 
در عین حال هم بارها اعالم کرده ایم، مرجع تصمیم گیری 

در این زمینه ستاد ملی مقابله با کرونا است.
وی تاکید کرد: ما باید تابع تصمیمات ستاد باشیم نه اینکه 
در مقابل این اتفاقات یک جو روانی ایجاد کنیم و در پی این 
جو روانی تصمیمی در کشور گرفته شود که تبعاتی در آینده 
پایه های  که  شویم  مواجه  آموزانی  دانش  با  و  باشد  داشته 

ضعیف علمی دارند.
مسگرزاده در خصوص پیامد تصمیماتی که بر اثر جو روانی 
گرفته می شود، خاطرنشان کرد: شاید پیامد تصمیماتی که 
بر اثر جو روانی گرفته می شود، خودش را اکنون نشان ندهد 

و در چهار سال دیگر شاهد نتایج آن باشیم.
وی گفت: برخی شاید این نظر را داشته باشند که آموزش  
آموزش  می خواستیم  که  زمانی  اما  باشد،  حضوری  باید 
و  آمد  به وجود  روانی ها  باشیم، همین جو  داشته  حضوری 

بعد از آن، هر آنچه که ستاد ملی مقابله به کرونا گفت، ما 
تبعیت کردیم.

مدیرکل دفتر دوره اول متوسطه با بیان اینکه دانش آموزان 
دانش  اگر  گفت:  می گرفتند،  را جدی  مجازی  آموزش  باید 
از  ابتدای سال آن مطالبی که در فضای مجازی  از  آموزان 
طرف معلم ارائه شده بود را با دقت دنبال می کردند و به روز 
جلو می آمدند، امروز دیگر بابت امتحانات حضوری احساس 

نگرانی نداشتند.
مسگرزاده افزود: شرایط برخی دانش آموزان به گونه ای بوده 
که در فرآیند سال تحصیلی دروس خود را دنبال نکرده یا 

اگر معلم به خوبی درس نداده به این موضوع اعتراض نکردند 
آموزش  برخی  نگرفتند.  جدی  را  موضوع  خانواده  حتی  و 
حضوری  ارزشیابی  نگران  اکنون  و  کردند  رها  را  مجازی 

هستند.
وقتی  می گویند،  آموزان  دانش  اینکه  به  واکنش  در  وی 
باید مجازی  امتحانات هم  بنابراین  بوده،  آموزش ها مجازی 
گرفته شود، گفت: بر چه اساسی این نتیجه گیری از سوی 
سال  تجربه  می شود؟!  مطرح  خانواده ها  و  دانش آموزان 
گذشته هم به ما نشان داد که اگر آموزش غیرحضوری هم 
داشته باشیم، چاره ای جز برگزاری حضوری امتحانات نهایی 

را نداریم.
امتحانات  کرد:  بیان  متوسطه  اول  دوره  دفتر  مدیرکل 
نهایی، دانش آموزان را فیلتر می کند، زیرا قرار است که برای 
آموزش عالی و ادامه تحصیل در خارج از آموزش و پرورش 

تعیین کننده باشند.
امکان وجود  این  آیا  این سوال که  به  پاسخ  مسگرزاده در 
امتحانات  در  دانش آموزان  برای حضور  کنکور  همانند  دارد، 
نهایی هم خوداظهاری طراحی شود؟ گفت: ما در حال حاضر 
این قاعده را داریم که اگر دانش آموز مشکوک به کرونا باشد، 
آن هم بر اساس تستی که داده شده یا اطالعاتی که خانواده ها 
داده اند، با تشخیص مدرسه، آن دانش آموز از شرایط خاص 
برخوردار می شود، یعنی در موقعیتی که در کنار سایر دانش 

آموزان نباشد، از او امتحان گرفته خواهد شد.
وی تاکید کرد: مدرسه و آموزش و پرورش در مقابل این 
اطمینان  این  باید  ما  کرد.  نخواهد  عمل  بی تفاوت  اظهارات 
خاطر را به اولیای دانش آموزان بدهیم که مسئوالن مدرسه 
بیشتر از خانواده ها در امر برگزاری امتحانات و حفظ سالمت 

دانش آموزان نگرانی دارند.
کرد:  تاکید  پایان  در  متوسطه  اول  دوره  دفتر  مدیرکل 
آموزان  دانش  بر سالمت  پرورش عالوه  و  آموزش  مسئوالن 
به اعتبار آموزش ها هم توجه دارند، بنابراین خانواده ها فقط 
شرایط کنونی را می بینند و به این نگاه نمی کنند که طی سه 
چهار سال آینده دانش آموز چه وضعیت علمی خواهد داشت. 
شاید فرزندانشان در مراجع تحصیلی بعدی دچار مشکالت 
و  تصمیم گیر  شما  که  می گویند  زمان  آن  و  شوند  جدی 

سیاستگذار بودید.

همدستی  با  سابقش  همسر  از  اخاذی  برای  جوان  زن  ایران:  روزنامه 
شوهر صیغه ای خود نقشه ربودن دختر نوجوانش را طراحی و اجرا کرد.

با  مبارزه  اداره  به  جوانی  مرد  مراجعه  با  پرونده  این  به  رسیدگی   
جرایم جنایی پلیس آگاهی شروع شد. این مرد که یک برج ساز 
از مقابل  ناشناس دختر 12 ساله ام را  به مأموران گفت: مردی  بود 

خانه ام در شاهین ویال ربوده است.
جدا  قبل  سال   3 از  همسرم  و  من  گفت:  ماجرا  تشریح  در  وی 
یک  هفته  در  مادرش  اما  می کند  زندگی  من  با  دخترم  و  شدیم 

به آنجا می آمد و  برای دیدن دخترم  و  اجازه مالقات داشت  روز 
او را با خود می برد امروز هم بعد از مالقات آنها در حالی که فکر 
می کردم دخترم در خانه است ناگهان مردی با من تماس گرفت و 
گفت دخترم را ربوده و در قبال آزادی اش 200 میلیون تومان پول 

خواست.
جنایی  ازکارآگاهان  ویژه ای  تیم  زود  خیلی  شکایت  این  از  پس 
پلیس آگاهی البرز تشکیل شد و به تحقیق از همسایه ها پرداختند که 
مشخص شد مردی با یک خودروی سمند به مقابل خانه دخترک 

آمده و با ضرب و شتم و به زور او را ربوده است.
سرهنگ محمد نادر بیگی، رئیس پلیس آگاهی البرز با اعالم این 
خبر به »ایران« گفت: در نخستین گام بالفاصله تصاویر دوربین های 
مداربسته محل حادثه مورد بازبینی قرار گرفت و تصویر مرد آدم 
ربا به دست آمد در همین موقع شاکی با دیدن چهره مرد آدم ربا او 

را شناخت و مشخص شد وی همسر صیغه ای همسر سابقش است.
با این سرنخ کارآگاهان بالفاصله محل زندگی متهم در منطقه قلعه 
حسن خان را شناسایی کردند و در کمتر از 48 ساعت در عملیاتی 

غافلگیرانه متهم را دستگیر و به اداره آگاهی منتقل کردند.
و  کرد  اعتراف  خود  به جرم  زود  خیلی  بازجویی ها  در  جوان  مرد 
به من گفت همسر سابقش  او  بود  نقشه همسرم  این  گفت: طراح 
مردی ثروتمند است و برای اینکه از وی اخاذی کنیم نقشه ربودن 
نیز  او  صیغه ای  همسر  متهم،  اعترافات  کردیم.با  اجرا  را  دخترش 
بیشتر  تحقیقات  برای  متهم  دو  هر  اعتراف  از  پس  و  شد  دستگیر 
قرار  آگاهی  پلیس  کارآگاهان  اختیار  در  قضایی  مقام  دستور  با 

گرفتند.

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت کارگران کرمانی در ایام کرونایی و مطالباتی که همه ساله بی پاسخ می ماند؛

زنبیلخواستههایکارگرانپُرازبیپاسخی
گروه خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
سفره  تا  شده  باعث  زندگی  مخارج  افزایش  و  تورم 
این  تر شود  تر و خالی  جامعه کارگری کرمان کوچک 
هم  ویروس  کرونا  بودن  دار  ادامه  که  است  حالی  در 
موجب شده زندگی کارگران بیش از قبل دچارمشکالت 
اقتصادی شود. در همین زمینه گزارشی تهیه شده که 

در ادامه  قابل مطالعه است. 
روزگار سخت کارگران

و  اقتصادی  نظر  از  کرمان  استان  کارگران  روزها  این 
معیشتی به دالیل شرایط تحریم ها، شیوع بیماری کرونا 
می  را  روزهای سختی  مسئوالن  از  برخی  لطفی  کم  و 
گذرانند و این در حالی است که سال های زیادی است 
را  تورم  فشار  کارگری،  مظلوم  و  زحمت کش  قشر  که 
معیشتی،  وضعیت  ترین  سخت  در  و  کنند  می  تحمل 
سرسام  افزایش  با  دیگر  ازسوی  گذرانند.  می  روزگار 
لحاظ  از  بحران سختی  تورم  افزایش  و  آور قیمت دالر 
این   . است  گرفته  را  کارگری  جامعه  گریبان  دستمزد، 
مشکل  دچار  را  کارفرمایان  هم  و  کارگران  هم  مساله 
افزایش  متاسفانه  که  موردی  تنها  که  چرا  است،  کرده 
تورم در آن اثری نداشته است حقوق و مزایای کارگران 

و کارمندها  بوده است. 
همچنین ادامه دار بودن شیوع کرونا زندگی کارگران 
را با چالش های جدیدی مواجه کرده است به گونه ای 
که رشد هزینه های زندگی، افزایش اجاره  بهای منازل، 
افزایش هزینه بهداشت و درمان و افزایش ناگهانی قیمت 
مایحتاج مورد نیاز خانواده باعث شد بسیاری از اعضای 
به  را  متوسط  زندگی  داشتن  آرزوی  کارگری  جامعه 

عنوان آرزویی قلمداد کنند. 
کارگر کیست؟

بهتر است قبل از آنکه به مشکالت و مطالبات کارگران 
بپردازیم بدانیم کارگر کیست و به چه کسی کارگر می 

گویند.

به فردی اطالق می  قانونی، کارگر  تعاریف  بر اساس   
شود که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی، اعم از 
مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما 
کار می کند. اما این تعریف چندان جامع و کامل نیست 
قانونی متعددی در  و مطابق نظر کارشناسان، خالهای 
فصلی  کارگران  مثال  عنوان  به  دارد؛  وجود  حوزه  این 
ثابت مشمول  کارفرمای  نداشتن  دلیل  به  و ساختمانی 

بیکاری نمی شوند و یا این موضوع که حداقل دستمزد 
با تورم و خط فقر در  مصوب قانون وزارت که تناسبی 

جامعه ندارد.
مهم ترین چالش کارگران کرمانی

هزار   48۰ اکنون  هم  فوق،  تعریف  با  آمارها  مطابق 
کارگر بیمه شده تامین اجتماعی در کرمان مشغول کار 
هستند که از این تعداد 348 هزار نفر بیمه شده اجباری 

هستند. آنگونه که مدیر کل کار تعاون و رفاه اجتماعی 
کرمانی،  کارگران  چالش  ترین  مهم  گوید؛   می  استان 
تفاوت دستمزد کارگران در شرکت های استان در بین 
دارند سقف  انتظار  کارگران  و  است  کارگری  واحدهای 
حقوق شان به میزان واحدهای بزرگ برسد که شاید در 
توان کارفرما نباشد و در مجموع این درخواست عمومی 
است و باید راهکار مناسبی برای این موضوع پیدا کنیم.
بیشترین  گذشته  سال  اینکه  بیان  با  اسماعیلی  رضا 
تفاوت  دلیل  به  کرمان  استان  در  را  کارگری  نارضایتی 
کارگران  تولید  اساسی  افزود: رکن  داشتیم،  دستمزدها 
هستند که در سخت ترین شرایط محیطی کار می کنند 
و محصوالتی در تراز بین المللی تولید می کنند که باید 

قدر دان این عزیزان باشیم.
مطالبات کارگران

واحدهای  و  ها  شرکت  در  کار  نیروهای  از  بسیاری 
صنعتی کرمان، نیروی موقت کار هستند و این موضوع 
اثرات جبران ناپذیرروحی و روانی و جسمی بر پیکره این 
قشر و خانواده های آنان وارد می کند. دومین دغدغه 
کاهش  و  خانواده  حداقلی  معیشت  تامین  کار،  نیروی 
قدرت خرید آن است. تورم فلج کننده چند سال اخیر 
و عقب ماندگی های مزدی سنوات گذشته در سایه بی 
عوامل  از  امر  مسئوالن  برخی  مدیریتی  بی  و  کفایتی 
اساسی این موضوع است که باعث شده قریب به اتفاق 
این قشر برنامه های حداقلی یک زندگی آبرومند شامل 
خرید یک مسکن و خودرو حداقلی را برای همیشه به 

فراموشی بسپارد.
سخن آخر

با توجه  به رشد قیمت ها و افزیش هزینه های زندگی، 
افزایش  اندازه  باید به همان  نیز  حقوق جامعه کارگری 
یابد این مطالبه ای است که در جامعه کارگری نیز وجود 
دارد. نمی توان انتظار داشت که جامعه کارگری بتوانند 
با رشد تورم در جامعه زندگی  کنند زیرا بخش اعظمی 
که  با حقوقی  توانند  نمی  و  بوده  مستاجر  افراد  این  از 
بها مایحتاج  بر پرداخت اجاره  دریافت می کنند عالوه 

زندگی خود را تامین کنند.

و  کوچک تر  کرمان  کارگری  جامعه  سفره  تا  شده  باعث  زندگی  مخارج  افزایش  و  تورم 
نیز موجب شده که  بودن شرایط کرونایی  ادامه دار  این در حالی است که  خالی تر شود، 
زندگی کارگران بیش از پیش دچارمشکالت اقتصادی شود. آنگونه که مدیرکل کار و تعاون 
استان می گوید؛ مهم ترین چالش کارگران کرمانی، تفاوت دستمزد ایشان در شرکت های 
گوناگون و در بین واحدهای کارگری است. کارگران انتظار دارند سقف حقوق شان به میزان 
اینجاست که دولت می تواند  و  نباشد  توان کارفرما  واحدهای بزرگ برسد که شاید در 
یاری  به کارگران  بگیرد که در زمینه پرداخت حقوق  تولیدگران در نظر  برای  کمک هایی 

بخش باشد و...

یکی از ثروتمندترین زوج های 

جهان بعد از ٢٧ سال زندگی 

مشترک، جدا شدند
 

بیل گیتس و ملیندا گیتس بعد از 2۷ سال زندگی از هم 
جدا می شوند.

اعالم  بیانیه ای ضمن  در  دو  این  به گزارش خبرآنالین، 
ازدواج خود  به  مشترک  زندگی  از 2۷ سال  اینکه پس 
پایان می دهند، توضیح دادند که »آنها باور ندارند که در 
این مرحله از زندگی بتوانند کنار هم به عنوان زن و شوهر 

رشد کنند.«
شناخته  مایکروسافت  گذار  بنیان  عنوان  به  گیتس  بیل 
می شود که ثروت خود را برای ایجاد بنیاد خیریه بیل و 
ملیندا گیتس در سال 2000 تاسیس کرده و از آن زمان به 
بعد یکی از بزرگترین خیریه های جهان با وقف ۵0 میلیارد 

دالر از ثروت مطرح بوده است.
ادامه  خیریه  در  خود  کار  به  که  کردند  تاکید  دو  این   

خواهند داد.
میلیارد   124 را  گیتس  بیل  دارایی های  فوربس  مجله 
دالر برآورد کرده و او را چهارمین مرد ثروتمند جهان 

طبقه بندی کرده است.
این دو در سال 1۹۹4 در جزیره النای در هاوایی با هم 

ازدواج کردند.

نقشه عجیب شوهر برای فرار 

از پرداخت مهریه
از  آستانه جدایی  در  زنی 2۵ساله که  نوشت:  همشهری 
همسر دومش بود، فکرش را نمی کرد قربانی دامی شود 

که شوهرش برای فرار از پرداخت مهریه پهن کرده بود.
چند روز قبل زنی جوان به اداره پلیس رفت تا از شوهرش 
به اتهام آدم ربایی شکایت کند. وی گفت: مدتی قبل و با 
اصرار خانواده ام برای ازدواج با یکی از بستگانم، به عقد 
این مرد درآمدم. گمان می کردم او مرد خوبی باشد چون 
فامیل نزدیک بودیم اما تصوراتم اشتباه بود. او مرا کتک 
می زد و به شدت با یکدیگر اختالف و درگیری داشتیم و 
با وجود این دلم نمی خواست مهر طالق در شناسنامه ام 
ثبت شود و می دانستم اگر به خانه پدرم برگردم آنها با 
این  کردم  سعی  و  می دهند  عذابم  کنایه هایشان  و  نیش 

شرایط را تحمل کنم.
ادامه  وی گفت: اختالف و درگیری های من و شوهرم 
انجام  برای  گرفتیم.  جدایی  به  تصمیم  اینکه  تا  داشت 
اما همسرم  دادگاه خانواده شدیم  راهی  قانونی  کارهای 
من  بدهد.  طالقم  تا  ببخشم  را  مهریه ام  داشت  اصرار 
برخالف اصرار او تصمیم گرفته بودم مهریه ام را بگیرم. 
چون به تازگی در یک آرایشگاه مشغول به کار شده بودم 
و می خواستم بعد از جدایی مستقل زندگی کنم و دیگر به 
خانه پدرم برنگردم. به همین دلیل 200سکه مهریه ام را به 
اجرا گذاشتم غافل از اینکه شوهرم برای فرار از پرداخت 

سکه ها نقشه مجرمانه ای خواهد کشید.
آدم ربایی

تازگی در آرایشگاه محل  به  ادامه گفت:  زن جوان در 
از  او  و  بودم  شده  آشنا  پرستو  نام  به  دختری  با  کارم 
داشت  اصرار  پرستو  بود.  باخبر  من  زندگی  مشکالت 
که بعد از جدایی از همسرم باید با برادرش ازدواج کنم 
من  با  پرستو  روز  یک  کنم.  عجله  نمی خواستم  من  اما 
با  را هم  برادرش  رفتم  قرار گذاشت و وقتی  پارک  در 

خودش آورد.
در حال صحبت باهم بودیم که ناگهان سر و کله شوهرم 
در پارک پیدا شد و گفت از من عکس و فیلم تهیه کرده 
است. او گفت اگر فیلم خیانتم را به دادگاه نشان بدهد و 
از من شکایت کند،  مرا اعدام می کنند. او با تهدید من و 
برادر پرستو را سوار ماشینش کرد و ما را به خانه قدیمی 

حوالی شهرری برد.
بسته حبس  پای  و  با دست  اتاقی  در  مرا  آنجا 3روز  در 
کرد و می گفت برادر پرستو را نیز در اتاق دیگری زندانی 
کرده است. شوهرم برایم شرط گذاشت و گفت اگر به 
دفترخانه بروم و مهریه ام را ببخشم بی خیال شکایت از من 
می شود. در این صورت مجازات هم نخواهم شد و من از 
ترس آبروریزی همراه شوهرم به دفترخانه رفتم و مهریه ام 
را بخشیدم. بعد از آن شوهرم مرا رها کرد اما متوجه شدم 

که پرستو و برادرش با شوهرم همدست بودند.
حتی پرستو بعد از آن زنگ زد و از من حاللیت طلبید 
و گفت به خاطر پول حاضر شدند وارد این بازی شوند. 
از  بتواند  ترفند  این  با  تا  بود  کرده  اجیر  را  آنها  شوهرم 
پرداخت مهریه فرار کند. با شکایت زن جوان، پرونده ای 
حبیب اهلل  قاضی  شد.  تشکیل  آدم ربایی  درخصوص 
تهران،  جنایی  دادسرای  چهارم  شعبه  بازپرس  صادقی، 
و  وی  شوهر  بازداشت  دستور  اولیه  تحقیقات  از  پس 

همدستانش را صادر کرد.
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روایت »کرمان امروز« از چند دهه ضعف مدیریت در استان کرمان که نتیجه آن شده است بحران آب این روزها؛

یاد ایام

رنجسیل،دردخشکسالیوچوببیتدبیری

روزنوشت های یک سپاهی دانش در پشتکوه بختیاری

دیابت نوع ۲ و ۵ هشداری که باید جدی بگیرید!

در چند روز گذشته درحالی خبر از سیل و کشته شدن 
خشکسالی  بحران  که  رسد  می  گوش  به  سیل  در  مردم 
روز به روز منطقه ی بیشتری از استان کرمان را می بلعد 
خوانند.  می  مرثیه  بحران  این  برای  تنها  نیز  مسئوالن  و 
همواره  آب  معضل  که  استانی  در  است،  عجیب  بسیار 
موجب از بین بردن رفاه و آسایش مردم است، اینقدر بی 
نزولی خداوند هم  نعمات  از  دارد که حتی  تدبیری وجود 
نمی توانیم بهرمند شویم. گاهی با خود می گویم که شاید 
استان کرمان نفرین شده است که هم باید چوب بارندگی و 
نزول نعمت از آسمان را بخوریم و هم باید درد خشکسالی 
نابودی محصوالت کشاورزی و کسب و کار کرمانیان را  و 
تحمل کنیم. این چگونه مدیریتی است که در آن خوب و 
بد هر دو کشنده هستند و گاهی مردم از بی آبی می میرند 

و گاهی دیگر سیل ایشان را به ایستگاه ابدی می رساند.
سالهاست کارشناسان از مسئوالن می خواهند که فکری 
برای آب های سطحی جاری در استان کرمان بیندیشند، اما 
متاسفانه همچنان شاهد هستیم که نه تنها آبهای سطحی 
بلکه  نمی شود،  آنها  از  ای  استفاده  هیچ  و  روند  می  هدر 
اینگونه با کمترین بارندگی شاهد مرگ و میر هم استانی 

های عزیزمان هستیم. مردم کرمان دیگر از شنیدن بحران 
آب خسته شده اند و با وجود این همه بارندگی تنها مدیران 
این بحران می دانند. تنها بی تدبیری می  را مقصر اصلی 
تواند نعمتی که از آسمان نازل می شود را تبدیل به بال کند. 
تمامی مسیل های استان کرمان مشخص است و می تواند 
برای بروز سیل برنامه ریزی از پیش تعیین شده داشت و 

طرحی برای استفاده از آب های جاری آن منطقه اجرا کرد، 
اما متاسفانه مدیران ما به دنبال طرح هایی هستند که در 
و  کنند  ثبت  خود  کاری  رزومه  در  بتوانند  ماه  چند  طول 
هرچه سریع تر نام آن پروژه را در دوران خدمت خود اعالم 
کنند. یکی از بزرگترین معضالت استان ما همین موضوع 
است که متاسفانه به دنبال طرح های زود بازده و کم ارزش 

هستیم. شوربختانه در مدیران ما نهادینه شده است که به 
جای اجرای طرح های آینده دار که ممکن است ثمره آن 
چند دهه دیگر مشخص شود، به دنبال طرحی هستند که 
چند ماهه بتوانند پایان آن را مشخص کنند. این آفت البته 
به جان تمام کشور افتاده است و متاسفانه اکثر بحران ها 
ناشی از همین رفتار است. به امید فردایی بهتر که در آن 

از بی آبی جان خود را  از آب و هم  مردم یک استان هم 
استان  برق  اداره  کارکنان  به  در ضمن  و  ندهند  دست  از 
کرمان تسلیت می گوییم که 6 نفر از همکاران خود را در 
سیل چند روز گذشته از دست دادند. امیدواریم که این بی 
این روزها  از  تر  آینده روشن  برسد و  پایان  به  تدبیری ها 

ترسیم شود.

بخش اول

در بهمن ماه 1346 شمسی که مدت 4 ماه خدمت  نظامی 
خود را در پادگان صالح آباد کرمانشاه به اتمام رساندم به 
همراه 80 نفر از هم دوره ای های خود به پشتکوه بختیاری 
منتقل شدم و 2 ماه حقوق پیش و 5 دست لباس ارتشی 
و ده روز مرخصی شامل حال ما شد. پس از اتمام ده روز 
دیار خود  و  از شهر  مرتبه  اولین  برای  ما  مرخصی همگی 
که  گذاشتیم  سرزمینی  به  قدم  و  شدیم  جدا  مدتی  برای 

هیچکدام با آن آشنایی قبلی نداشتیم.
در این تاریخ کوهستانهای بختیاری مملو از برف بود به 
طوریکه محورهای تمام مناطق کوهستانی آن مسدود بود 
و رفت و آمدی در آنها صورت نمی گرفت. بعد از اینکه در 
یک قرعه کشی که در حضور همه ما صورت گرفت محل 

خدمت هر 80 نفر مشخص شد.
از روز بعد اعزام ما به دهات محل خدمت شروع شد و به 
ترتیب از دهکده های کوهپایه ای شروع شد تا پس از چند 
روز نوبت به 14 نفر رسید که محل خدمت آنها در پشتکوه 
بختیاری بود و در این تاریخ به هیچ وجه امکان تردد به آن 

دهات امکان نداشت ولی ما که از برف های انباشته در قلل 
که هر چه  داشتیم  اصرار  نداشتیم  بختیاری خبر  پشتکوه 

زودتر به محل های خدمت خود اعزام شویم.
در آخر اولیای امور از مزاحمت های ما به تنگ آمدند و 
در روز دهم اسفند ماه 1346 شمسی اعالم کردند که فردا 
بطور  کوهنوردی  مربی  نفر  یک  راهنمایی  با  باشید  آماده 
پیاده از کوره راه ها به طرف پشتکوه بختیاری حرکت کنیم 
و هیچ وسیله ای غیر از یک کیف کوچک که آن هم شامل 
دیگری  وسیله  هیچ  دیگر  باشد  ضروری  نیاز  مورد  لوازم 
 3 ساعت  نتیجه  در  ببریم.  توانیم  نمی  خودمان  با  اضافی 
از  پر  کوهستان  سمت  به  کوهنوردی  مربی  همراه  بامداد 
برف رهسپار شدیم. ما وقتی به سختی راه مواجه شدیم که 
ما شدند. جالب  قافله  تفنگ شریک  ژاندارم همراه  نفر  دو 
این بود که این دو نفر ژاندارم بیش از یک ماه بود که می 
خواستند به پشتکوه بختیاری بروند که نامه های ضروری 
ترس حمله  از  برسانند  مردم  و  پاسگاه  به دست  را  اداری 
بختیاری  های  کوه  در  پا  که  بودند  نکرده  جرأت  گرگها 

بگذارند.
پرورش  و  آموزش  طریق  از  شهرکرد  ژاندارمری  وقتی 
نفر سپاهی دانش چشم و گوش  بود که 14  متوجه شده 
بسته بدون اینکه کوچکترین آشنایی با موقعیت کوهستان 
در آن موقع از سال داشته باشند تصمیم گرفته اند با دست 
خالی همراه یک مربی کار آزموده از کوهستان های پر برف 
ما  بودند که همراه  را مجبور کرده  ژاندارم ها  عبور کنند، 

به پشتکوه بختیاری بیایند و آنها هم از سر اجبار و وظیفه 
این کار را قبول کرده بودند. وقتی ساعت 3 بامداد به طرف 
کوهستان حرکت کردیم و انبوه برف و آن دو نفر ژاندارم را 
دیدیم هزار مرتبه خدا رو شکر کردیم که آن دو نفر ژاندارم 
همراه ما شدند و گرنه معلوم نبود در صعود از کوه بختیاری 
پرتاب می  پائین  به  کوه  از  یا  زده  یخ  های  برف  میان  در 

شدیم یا طعمه گرگهای گرسنه که در انتظار ما بودند.
بود و ما  از 5 متر  برف بیش  ارتفاع  از دره ها  در برخی 
صدای جریان رودخانه را هم در زیر برف ها می شنیدیم 
به هر صورت آن  بردیم.  به عظمت کار خداوند پی می  و 
هیچکدام  که  چرا  داد.  ما  به  ای  دوباره  عمر  خداوند  روز 
از ما غیر از آن دو نفر ژاندارم که به اجبار همراه ما شده 
بودند و مربی کوهنوردی از سختی کار آگاه نبودیم. مربی 
بود  با آموزش و پرورش بسته  با قراردادی که  کوهنوردی 
مقصد  به  سالم  و  صحیح  را  ما  که  بود  گرفته  خوبی  پول 
برساند و آن دو نفر ژاندارم هم خطرات را می دانستند ولی 
ما  همراه  که  بود  کرده  موظف  را  آنها  ژاندارمری شهرکرد 
بود  به پشتکوه بختیاری برسانند.به هر حال آمده  را  خود 
بالیی ولی به خیر بگذشت و همه ما صحیح و سالم ساعت 
2 بعد از ظهر به دامنه آن طرف کوه که برف هایش مقدار 

زیادی آب شده بود و خطری نداشت رسیدیم.
که  بودیم  بختیاری  ناغان  بخش  حاشیه  در  ما  اکنون   
مهمان  ناخواسته  و  وارد  ناغان  دبستان  به  عصر   4 ساعت 
ما  خدمت  محل  روستاهای  به  قباًل  شدیم.  ناغان  معلمان 

اعالم کرده بودند و همه آن روستاها یکی از اهالی ده را با 
یک قاطر برای ما فرستاده بودند و آماده حرکت به مقصد 
بودند. پس از ساعتی که در محل دبستان ناغان استراحتی 
کردیم و بطرف روستاهای محل خدمت خود حرکت کردیم 
از معلمان مدرسه ناغان تشکر کردیم که ساعتی را به آنها 
زحمت داده بودیم و از دوستان خود هم خداحافظی کردیم 
به طرف  قاطر  بر  به طرف سرنوشت خود سوار  و هر یک 
روستاهای محل خدمت خویش رهسپار شدیم در حالیکه 
شدیم.  می  قاطر  سوار  ما  همه  که  بود  باری  اولین  این 
سرانجام با سختی کمتری پس از یک ساعت قاطر سواری 

به دهکده های محل خدمت خود رسیدیم.
ماه  فروردین  در  که  بودیم  رفته  سپاهیانی  جای  به  ما 
خدمت سپاهی دانش آنها به پایان می رسید و همگی اهل 

تهران بودند.
دانش  سپاهیان  زندگی  از  تلخی  واقعیت  با  روز  همان 
در  تهرانی  سپاهیان  از  تعدادی   . شدیم  آشنا  تهران  اهل 
به خانه های  بود  باریدن کرده  به  برف شروع  که  ماه  آذر 
خود در تهران رفته بودند که بعد از چند روز برگردند ولی 
خوشبختانه یا متأسفانه برای آنها در آن سال در پشتکوه 
به  که  آنهایی  که  بود  باریده  زیادی  برف  چنان  بختیاری 
تهران رفته بودند با وجودیکه سه چهار مرتبه از تهران به 
انباشت برف  اصفهان آمده بودند که به ده بیایند به علت 
در پشتکوه بختیاری نتوانسته بودند به محل خدمت خود 
بروند و عده ای در همان اصفهان مانده بودند و در شرکتها 

به کاری مشغول شده بودند و عده ای هم به تهران رفته 
بودند و از طریق تلفن یا نامه از دوستانشان که در اصفهان 

بودند اخبار وضع راه ها را متوجه می شدند.
مدرسه  که  بختیاری  پشتکوه  اهالی  هم  طرفی  از 
فرزندانشان تعطیل شده بود به آموزش و پرورش شکایت 
آنها را  کرده بودند و آموزش و پرورش هم دنبال شکایت 
گرفته بود و تمام سپاهیانی که در محل خدمت خود حاضر 
تشکیل  با  هم  ارتش  و  بود  کرده  معرفی  ارتش  به  نبودند 
دادگاهی غیابی هم آنها را محکوم به خدمت در پادگان با 

درجه سرباز صفری کرده بود.
ما وقتی در روستاهای محل خدمت خود مستقر شدیم 
با دو گروه سپاه دانش تهرانی برخورد کردیم؛ عده ای که 
در پائیز و زمستان آن سال در ده محل خدمت خود مانده 
بودند و غیبت نکرده و خوشحال بودند که چند روز دیگر 
خدمت آنان به پایان می رسد و منتظر آن روز خوش بودند 
و عده ای هم که مجبور بودند خود را به پادگان اصفهان 
معرفی کنند و مدت خدمت اضافی خود را همراه با سربازان 
معمولی در آسایشگاه بگذرانند. بنابراین شروع خدمت ما در 
پشتکوه بختیاری با یک ُحزن و اندوهی شروع شد که اصاًل 
منتظر آن نبودیم و این مساله باعث شد که زمستان سال 
بعد را با همه سختی آن از منطقه خارج نشویم و با رفت 
و آمد با سایر دوستان سپاهی دانش زمان را کوتاه کنیم تا 

انکه خدمتمان به پایان برسد.
ادامه دارد...

مبتالیان به دیابت نوع دو در معرض خطر بسیاری 
از مشکالت جدی از جمله حمله قلبی، سکته مغزی، از 

دست دادن بینایی و قطع عضو هستند.
حفظ  و  خون  قند  مدام  کردن  چک  با  حال  این  با 
و کنترل آن، و دانستن و به رسمیت شناختن عوامل 
خطر و عالئم هشدار دهنده، می تواند از بسیاری از این 

عوارض جلوگیری کند:
آسیب عصبی: افراد مبتال به دیابت در معرض خطر 
خون  قند  خاطر  به  دیابتی  نوروپاتی  یا  عصبی  آسیب 
کنترل نشده هستند. آسیب عصبی مرتبط با دیابت نوع 
2 می تواند منجر به از دست دادن حس در پاها شود 
حتی  کند.  پذیر  آسیب  ها  عفونت  به  نسبت  را  فرد  و 
قطع عضو شود،  به  منجر  تواند  می  تاول کوچک  یک 
مگر این که پای بیمار مدام از نظر بروز زخم ها کنترل 
درمان  مورد  سرعت  به  ها  عفونت  کوچکترین  و  شود 
قرار گیرد. عفونت درمان نشده منجر به مرگ بافت یا 
گانگرن و در نهایت قطع عضو مبتال شده خواهد شد. 
دیابت همچنین می تواند توانایی بدن را برای مبارزه با 

عفونت ها مشکل کند و باعث مشکالت پوستی شود. هر 
گونه ضربه، بریدگی ها یا خراش در مبتالیان به دیابت 
باید به سرعت تمیز و درمان با کرم آنتی بیوتیک و ... 
شود. با این حال بیمار اگر متوجه هر کدام از عالئم زیر 

شد، باید با پزشک تماس بگیرد:
التهاب و حساسیت به لمس در هر نقطه از روی بدن

تاول  توسط  شده  احاطه  دار  خارش  بثورات  قرمزی، 
های کوچک

بریدگی ها، زخم، یا تاول روی پا که به درمان آهسته 
پاسخ می دهند

بی حسی، سوزن سوزن شدن و یا احساس سوزش در 
دست ها یا پاها از جمله انگشتان

درد شدید که بخصوص هنگام شب بدتر می شود
ضعف عضالنی که باعث دشواری در راه رفتن می شود

عفونت مثانه و یا مشکالت کنترل مثانه
اسهال،  یا  استفراغ  تهوع،  یبوست،  معده،  درد  نفخ، 

اختالل نعوظ در مردان و یا خشکی واژن در زنان.
بیماری کلیوی: دیابت نوع 2 با خطر ابتال به نفروپاتی 

دیابتی؛ یک بیماری که در آن کلیه قادر به دفع و فیلتر 
مواد زاید نیست، را افزایش می دهد. این بیماری اگر 
کلیه  پیوند  نهایت  در  و  دیالیز  به  منجر  نشود،  درمان 
خواهد شد. به طور معمول عالئم کلیوی ناشی از دیابت 
تا زمانی که پیشرفت نکنند، قابل توجه نیستند. با این 
حال اگر شما تجربه هر کدام از این عالئم را داشتید، با 

پزشک تان تماس بگیرید:
تورم در مچ پا

گرفتگی عضالت پا
نیاز به دفع ادرار در شب به دفعات

تهوع و استفراغ
ضعف و رنگ پریدگی

خارش
بهترین راه برای جلوگیری از مشکالت کلیوی مرتبط 
با دیابت نوع 2، کنترل فشار خون به طور منظم و حفظ 

قند خون در محدوده مشخص است.
سکته قلبی: بیماری قلبی و سکته شایع ترین عوامل 
مرگ و ناتوانی در افراد مبتال به دیابت هستند. نشانه 

های قلبی ممکن است به طور ناگهانی یا خفیف ظاهر 
شود، یعنی تنها با درد خفیف و ناراحتی همراه باشد. 
اگر هر کدام از این عالئم در بیمار ظاهر شد، باید فورا 
با فوریت های پزشکی تماس گرفت: ناراحتی در قفسه 
سینه همراه با احساس فشار و درد برای یک مدت زمان 
این عالمت، درد در  بازگشت  با رفت و  کوتاه و همراه 
فک، معده یا گردن و یا یک و هر دو دست، تنگی نفس، 

تهوع یا سبکی سر، ضربه.
قرارند:  این  از  نیز  مغزی  دهنده سکته  عالئم هشدار 
پاها،  یا  بازو  در صورت،  یا ضعف  و  ناگهانی  بی حسی 
احساس  دهد،  رخ  بدن  طرف  یک  در  اگر  بخصوص 

گیجی، سردرد شدید بدون دلیل روشن.
در  دو  نوع  دیابت  به  مبتال  افراد  چشم:  مشکالت 
رتینوپاتی  جمله  از  چشمی  جدی  مشکالت  معرض 
دیابتی، گلوکوم و آب مروارید هستند. این بیماری ها 
در صورت عدم درمان می توانند باعث از دست دادن 

بینایی شوند.
با پزشک تان تماس بگیرید اگر هر کدام از این عالئم 

هشداردهنده را داشتید:
تاری دید که برای بیش از دو روز طول می کشد

از دست دادن ناگهانی بینایی در یک یا هر دو چشم
احساس لکه های سیاه، سفید و خاکستری با حرکت 

دادن مردمک چشم
درد یا فشار در یک یا هر دو چشم

اغلب  از حد  بیش  و  باال  قند خون  قند خون:  ازدیاد 
شاید تولید عالمت نکند بنابراین در مبتالیان به دیابت 
مهم است که به طور منظم قند خونشان چک کنند. 

افزایش قند خون اغلب با:
تکرر ادرار

تشنگی شدید
احساس خستگی و ضعف

تاری دید
احساس گرسنگی حتی بعد از خوردن همراه است.

اگر شما قند خون باال دارید، با پزشک تان در تماس 
باشید و آنهم برای تغییرات در داروها، رژیم غذایی و 

تغییرات شیوه زندگی برای حفظ قند خون.
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