
مدیرکل امورمالیاتی استان تشریح کرد:

نحوه تنظیم 

و شرایط پذیرش اظهارنامه

 مالیاتی عملکرد سال 98

 تا پایان سال
از  ۵۰۰۰ پرستار

دعوت به همکاری
 می شود

جهانگردی در دنیای ادبیات

برای ۱۶میلیون جوینده کار 

چقدر شغل ایجاد شد؟ 

نوشتاری درباب نقش خانواده 

در تحقق اقتصاد مقاومتی

WWW.KERMANEMROOZ.COM

رنج تــــحصیل یا تحصیل رنج ؟

هشت صفحه
هزار تومان هم  روزان

دهمین سالگرد

 حماسه ۹دی 
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کرمان  پهناور  استان  در  آموزانی  دانش  متاسفانه 
کانکسی و  که در مدارس تخریبی،  کنند  زندگی می 
یا نیاز به مقاوم سازی مشغول به تحصیل هستند. 
قتلگاه  به  است  ممکن  لحظه  هر  که  مدارسی 
و  آموزش  کل  مدیر  شوند.  تبدیل  کودک  چندده 
کرمان40 هزار  گفته است: »در  پرورش در این باره 
دانش آموز مشغول به تحصیل هستند و 5700 فضای 
فضای  تعداد  این  میان  از  و  دارد  وجود  آموزشی 
آموزشی 35درصدشان نیازمند تخریب و بازسازی 
هستند« حال اینکه چرا این مدارس بازسازی نمی 
شوند و چرا به این مکان ها رسیدگی نمی شود؟ 
سوالی است که ذهن بسیاری از کرمانیان را به خود 

مشغول ساخته است و....

متن کامل درصفحه هشتم
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دو سه شنبه 10 دی ماه 4/1398 جمادی االول 1441/  31 دسامبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3129
اخبار استان

دهمین سالروز حماسه ۹ دی با حضور گسترده اقشار مختلف 
مردم در تجمع بصیرت صبح دیروز )دوشنبه( در سراسر استان 

کرمان گرامی داشته شد.
کرمان  در شهر  ۹ دی  سالروز حماسه  دهمین  ایرنا،  گزارش  به 
ساعت ۹ و نیم در میدان شورا مقابل حسینیه ثاراهلل با سخنرانی 
انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  جانشین  فدوی  علی  سردار 

اسالمی برگزار شد.
وجود  با  مراسم  آغاز  از  قبل  ساعاتی  از  والیتمدار  های  کرمانی 

سرمای هوا در محدوده میدان شورا حضور داشتند. 
نمایندگان  کرمان،  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی، جمعی از مسئوالن، 
اقشار مختلف مردم و خانواده معظم شهدا در تجمع نهم دی در 

شهر کرمان حضور داشتند.

مردم والیتمدار و مومن شهرهای مختلف دیار کریمان با حضور 
پرشور و دشمن شکنانه خود در تجمع نهم دی بار دیگر بر پیروی 
عظمای  مقام  از  تبعیت  و  )ره(  راحل  امام  انقالب،  آرمانهای  از 

والیت تاکید کردند.
سه  های  پرچم  پالکارها،  داشتن  دست  در  با  کنندگان  شرکت 
ظهور  منصه  به  را  خود  اسالمی حضور حماسی  رنگ جمهوری 

رساندند.
شرکت کنندگان در این آیین شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر 
اسرائیل،  مرگ بر ضد والیت فقیه ، اهلل اکبر خامنه ای رهبر ، نه 
سازش نه تسلیم پیام ملت ماست اطاعت از رهبری ضامن نصرت 

ماست و ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند را سر دادند.
انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  جانشین  فدوی  علی  سردار 

اسالمی سخنران این مراسم بود.

به گفته مدیرکل دفتر پایگاه های میراث جهانی سرمایه گذارانی که در 
مناطق ثبت جهانی سرمایه گذاری و به پویا شدن و جذب گردشگران به 

این مناطق کمک کنند در سطح ملی معرفی می شوند.
فرهاد عزیزی در آیین معارفه سرپرست جدید پایگاه ثبت جهانی منظر 
فرهنگی میمند شهربابک افزود: شهرت جهانی این روستا حاصل زحمات 
شبانه روزی مدیر و همکاران این پایگاه بود که منجر به اهدای چندین 

جایزه بین المللی نیز شده است.
وی با اشاره به انتخاب مدیران بومی برای حضور در پایگاه های جهانی 
با  بیشتر  تعامل  شاهد  توانیم  می  بومی  مدیران  انتخاب  با  کرد:  تاکید 
مسئوالن محلی باشیم و توجه همگان را به سوی این منطقه ثبت جهانی 
جلب کنیم. مدیرکل دفتر پایگاه های میراث جهانی بیان کرد: باید ارتباط 
استان  و  شود  تر  قوی  فرهنگی  میراث  مدیران  و  محلی  مسئوالن  میان 
هایی که این چنین ظرفیت های جهانی دارند به دنبال برندسازی و جذب 
گردشگر هستند و امیدوارم به زودی شاهد این تالش در مردم و مسئوالن 

محلی منطقه باشیم.
انجام  موثری  های  فعالیت  گذشته  های  سال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 

گرفته تا این روستا به عالی ترین درجه شهرت خود برسد، تصریح کرد: 
روستای  این  شناساندن  و  سازی  برند  برای  محلی  و  استانی  مسئوالن 

تاریخی منحصربفرد به یاری پایگاه جهانی بیایند.
عزیزی با بیان اینکه هر گردشگری که وارد ایران می شود نام روستای 
میمند را در فهرست برنامه گردشگری خود خواهید دید، تاکید کرد: هر 
کس به سهم خود برای پویا شدن و پویا ماندن این روستای ثبت جهانی 

وارد عمل شود.
وی با اشاره به حفاظت و مراقبت بیشتر از روستای تاریخی میمند افزود: 
به واسطه حضور گردشگران در منطقه ثبت جهانی میمند مردم این روستا 
به  آنکه  به شرط  بیابند  درآمد  برای کسب  را  زیادی  راههای  توانند  می 

ارزشهای بین المللی این روستا توجه جدی داشته باشند.
مدیرکل دفتر پایگاه های میراث جهانی گفت: مسایل و مشکالت روستای 
میمند در شورای راهبردی مطرح خواهد شد و این شورا که به صورت 
مطرح شده  مشکالت  بررسی  به  کند  می  فعالیت  تخصصی  و  ای  حرفه 

خواهد پرداخت.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: 

مراکزی که درآمدهای گردشگری ازآنها حاصل می شود باید با اصول و 
استانداردهای جهانی این منطقه همخوانی داشته باشند و برای راه اندازی 

این مراکز با سرمایه گذاران همکاری خواهیم داشت.
ثبت  آثار  بین  در  میمند  تاریخی  روستای  اینکه  بیان  با  فعالی  فریدون 
وارد  که  گردشگری  هر  افزود:  کند  می  نمایی  رخ  کشور  دیگر  جهانی 
استان کرمان بشود و در هرضلع این استان قرار گیرد می تواند ظرفیت 
های گردشگری ارزشمند و قابل سرمایه گذاری زیادی را در این استان 

مشاهده کند.
این  سوی  به  خارجی  و  ایرانی  گردشگران  اینکه  برای  کرد:  اظهار  وی 
روستای تاریخی هدایت شوند باید همه با هم در قالب طرح و برنامه وارد 
عمل شویم. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
کرمان تصریح کرد: در حوزه مدیریت روستای تاریخی میمند با مسووالن 
شهرستان شهربابک مسائل مشترکی وجود دارد که با همدلی و مدیریت 
بیشتر  برای حضور  و شرایط  این مسایل حل خواهد شد  اجرایی خوب 

گردشگران مهیا خواهد شد.
فعالی بیان کرد: یکی از مزیت های حضور مدیر بومی در پایگاههای ثبت 
جهانی تعامل بیشتر و بهتر آنها با مسووالن و مدیران شهرستانهای مورد 

نظر است.
وی افزود: ماموریت ها و فعالیت های وزارت میراث فرهنگی به صورت 
فرابخشی هستند و باید همه دستگاههای مرتبط برای توسعه این صنعت 
با متولیان میراث فرهنگی  را  از آن همکاری الزم  و منتفع شدن مردم 

داشته باشند.

دهمین سالگرد حماسه ۹دی در کرمان برگزار شد

مدیرکل دفتر پایگاه های میراث جهانی:

سرمایه گذاران مناطق ثبت جهانی در سطح ملی معرفی می شوند

خبر
مدیرکل امورمالیاتی استان تشریح 

کرد:

نحوه تنظیم و شرایط پذیرش 
اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۹8

در  بعد،  به  عملکرد سال 13۹8  از   : کرمان گفت  استان  امورمالیاتی  مدیرکل 
صورتی که مودیان اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت قوانین و مقررات تنظیم 
و در مهلت قانونی ارائه کنند و در صورت انطباق اطالعات اظهارنامه با پایگاه 
اطالعاتی سازمان امور مالیاتی، اظهارنامه بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می 

گیرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امورمالیاتی استان کرمان ، محمد سلمانی با 
تاکید بر اجرای مفاد ماده ۹7 قانون مالیات های مستقیم اصالحیه ۹7/4/31، 
مبنای رسیدگی و تشخیص مالیات عملکرد سال 13۹8 برای اشخاص حقیقی و 
حقوقی را اظهارنامه مالیاتی عنوان کرد و گفت: در صورتی که اشخاص حقیقی و 
حقوقی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند، اظهارنامه مالیاتی خود 
را با رعایت قانون و مقررات مربوطه تنظیم کنند، سازمان امور مالیاتی کشور 
اظهارنامه های مالیاتی آنها را بدون حسابرسی مورد پذیرش قرار خواهدداد و 
صرفا بر مبنای شاخص ها و معیارهای ریسک درصدی از آنها را رسیدگی می 

کند.
وی تاکیدکرد: تنها درصدی از اظهارنامه مالیاتی تسلیمی با بانک های اطالعات 
مالیاتی سازمان امور مالیاتی مطابقت داده می شود و همچنین بر مبنای شاخص 

و معیارها ریسک مورد ارزیابی قرار می گیرد.
مدیرکل امورمالیاتی استان کرمان تصریح کرد: درصورتی که اشخاص یاد شده 
در مهلت قانونی و مطابق مقررات از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری کنند، این 
سازمان نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی براساس میزان فعالیت و اطالعات به 

دست آمده اقدام می کند.
وی در ادامه از مودیان مالیاتی خواست تا اظهارنامه مالیاتی خود برای عملکرد 
سال 13۹8 را براساس رویکرد جدید و مبتنی بر واقعیت های مترتب بر فعالیت 
اقتصادی خود و با رعایت مقررات قانونی تنظیم نمایند که این موضوع مستلزم 

تهیه اظهارنامه های مالیاتی مبتنی بر اسناد و مدارک مثبته می باشد.
سلمانی با بیان اینکه اجرای دقیق ماده ۹7 قانون مالیات های مستقیم موجب 
قطعیت  زمان  فرایند  کاهش  همچنین  و  مالیاتی  حسابرسی  کیفیت  افزایش 
مالیاتی می شود، گفت: انتخاب برای حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ارزیابی ریسک 
مالیاتی مودیان موجب بهبود و ارتقا تمکین مالیاتی به عنوان شاخص کارایی 

نظام مالیاتی می شود.
مدیرکل امورمالیاتی استان کرمان در پایان از دستگاه های نظارتی خواست در 
این امر مهم به ویژه در سال های اولیه اجرای قانون، امور مالیاتی را همراهی 

نمایند.
گفتنی است، مودیان محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به سامانه 
 www.intamedia.ir آدرس  به  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  رسانی  اطالع 

مراجعه کنند.

سرپرست اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان از صدور 
بیش از هزار سند مالکیت روستایی در شهرستان قلعه گنج تا 
پایان سال جاری در راستای طرح های اقتصاد مقاومتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت 
سرزده  بازدید  در  ملکی  عباس  کرمان،  استان  امالک  و  اسناد 
مزایای  بیان  به  امالک شهرستان کهنوج  و  اسناد  ثبت  اداره  از 
تثبیت امالک و مستغالت مردم و دولت پرداخت و گفت: سند 
تحقق  و  اقتصادی  رونق  برای  مهمی  عامل  کاداستری  مالکیت 
اقتصاد مقاومتی در سطح روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته 
تا پایان سال جاری در روستاهای شهرستان  از این رو  است و 
قلعه گنج بیش از هزار سند مالکیت روستایی در اجرای قانون 
عرضه  و  تولید  از  حمایت  و  ساماندهی  قانون  به  موادی  الحاق 

مسکن صادر و تحویل مالکان خواهد شد.
محکم  پشتوانه ای  کاداستری  مالکیت  اسناد  کرد:  بیان  وی 

برای اخذ تسهیالت بانکی و ضمانت راه اندازی مشاغل پایدار و 
طرح های اقتصادی زودبازده هستند که ایجاد این مشاغل باعث 
جلوگیری از مهاجرت ناخواسته روستاییان به شهرها و پیشگیری 

از حاشیه نشینی در اطراف شهرها می شوند.
ادامه  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  سرپرست 
و  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  همکاری  با  راستا  این  در  داد: 
بنیاد مستضعفان سعی خواهد شد روند تثبیت اراضی و امالک 
از  بیش  استان  نفر جمعیت  هزار  زیر ۲۵  و شهرهای  روستایی 

پیش تسریع شود.
وی با اشاره مشکالت پیش روی تثبیت اراضی و امالک جنوب 
استان کرمان گفت: در برخی مناطق فیمابین متصرف یک پالک 
ثبتی و مجاوران آن پالک اختالفات میدانی وجود دارد و این امر 
روند تثبیت اراضی روستایی را با مشکل مواجه کرده است که 
در این راستا مسئوالن ادارات کل ثبت اسناد و امالک استان و 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی ضمن بازدیدهای میدانی و حضور 
در برخی شهرستان ها نسبت به رفع این مشکالت اقدام کرده اند.
ملکی با بیان اینکه در ابتدای سال جاری سهمیه هر واحد ثبتی 
در خصوص تثبیت اراضی و امالک روستایی بر اساس ظرفیت 
ابالغ شده  آنان  به  و  واحد مشخص  آن  انسانی  نیروی  تعداد  و 
تا روند صدور اسناد مالکیت کاداستری اراضی و ساختمان های 
روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت بر اساس برنامه 
راهبردی انجام شود، گفت: در ۹ ماهه نخست سال جاری اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان کهنوج بر اساس برنامه راهبردی 

تثبیت اراضی روستایی عمل کرده است.
ملکی ضمن بازدید از چهار دفترخانه اسناد رسمی شهر کهنوج 
به بررسی روند خدمت رسانی آنان پرداخت و دستور به جابجایی 
و اصالح مکان نگهداری اسناد مردم و بایگانی یکی از این دفاتر 

داد.

سرپرست اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خبر داد:

صدور یک هزار سند مالکیت روستایی در قلعه گنج 

آگهی فقدان سند مالکیت 

احتراما طبق درخواست شماره 25258 - 98/10/1 آقای رمضان خراسانی فرزند عین اله 
شماره شناسنامه 1190 تاریخ تولد 1343/11/01 صادره از بردسیر دارای شماره ملی 3179251107 
اصلی  مالکیت  سند  موضوع  کرمان   3 بخش  اصلی   2788 از  فرعی   7130 پلک  ششدانگ  مالک 
بشماره چاپی 154535 سری الف سال 94 با شماره دفتر الکترونیکی 139720319078011542 صادر 
و تسلیم گردیده ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضا شده مدعی است سند مالکیت 
پالک مزبور بعلت جابجایی مفقود و درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد اصالح تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی 
می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر با وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند در غیر این صورت پس از مدت 

مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 98/10/10

1413 م/الف
محمود مهدی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده: 
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز 1398 از طریق سامانه www.evat.ir حداکثر تا 15 دی ماه سال جاری می باشد.

35019- 021  ستاد خبری دفتر مرکزی حراست     1526 مرکز ارتباط مردمی      روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور   707587

شرکت تعاونی مسکن کارمندان اداره کل منابع طبیعی کرمان شناسه ملی 10630128457 شهرستان کرمان استان کرمان 
نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول مورخ 98/10/5 به حد نصاب مقرر در اساسنامه و قانون شرکتهای تعاونی نرسیده به اطالع کلیه 
اعضا می رساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم راس ساعت 10 صبح مورخ 98/10/26 در محل نمازخانه اداره کل منابع طبیعی کرمان 
تشکیل می شود از اعضاء محترم دعوت می شود در جلسه فوق العاده حضور بهم رسانند. ضمنا اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع 

را به نماینده تام االختیار واگذار نمایند تا تاریخ 98/10/25 به اتفاق نماینده خود جهت تایید برگ نمایندگی به محل دفتر شرکت مراجعه نمایند. 
دستور جلسه: 

1- انتخاب هیأت تصفیه 2- تعیین آدرس هیأت تصفیه 3- تعیین حق الزحمه هیأت تصفیه 
هیأت مدیره شرکت تعاونی 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
آگهي مزایده عمومي

 
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در نظر دارد نسبت به واگذاري تبلیغات بدنه تعداد 40 دستگاه اتوبوس ملکی و  فعال خود 
به مدت دوسال به شرح مندرج در اسناد مزایده از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید . لذا از کلیه شرکتهای تبلیغاتی دارای 
مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی دعوت بعمل مي آید جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ ۹8/10/10 لغایت ۹8/10/۲۲  به 
مدیریت امور قراردادهای شهرداری به آدرس کرمان ، میدان شورا و جهت تسلیم پیشنهادات تا تاریخ ۹8/10/۲8 به واحد دبیرخانه 
شهرداری به آدرس کرمان ، میدان شورا مراجعه نمایند. در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و شرکت کنندگان 
باید مبلغ ۹0/000/000 ریال به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی به همراه سایر مدارک تحویل نمایند 
بازگشایي پاکات در تاریخ ۹8/10/۲۹ انجام می شود و در صورتیکه برندگان مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت نامه آنها 
به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد. بدیهي است که هزینه چاپ آگهي بعهده برنده مزایده میباشد و سایر اطالعات و جزئیات 

در اسناد مزایده مندرج است. ۲70 م/الف
                                                                 مدیریت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان
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قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !

یادداشت های 
گاه و بی گاه

نوبت گرفتن 
از آن زمان که به عقل و هوش آمده ام با هر کس برخورد 
داشته ام به نوعی خواسته اش را به درستی یا زور گرفت و بعد 
چنان خود را گرفت که دیگر ما را که همچون او خواسته 
ها داشتیم را ندید و هیچ مجالی هم به ما نداد تا حتی یک 
خواسته از خود را گرفته باشیم و همیشه در آرزوی گرفتن 
بمانیم چون هر چه تالش می کردیم درگیر و گرفت روزگار 
ناپدید می شدیم ولی بعد از پدیده آن روز بسیار خوشحال و 
امیدوار شدیم و فهمیدیم که دیگر نوبت گرفتن به ما رسیده 
است و دیگر همیشه گرفتن او معنا نمی دهد چون خورشید 

هم گرفت.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

روزی برای »سپهبد قرنی«
درجه  تا  طاغوت  نظام  و  شاه  زمان  در  "قرنی" 
سرلشکری ارتقا یافت اما زمانی که متوجه اسالم زدایی و 
ایران  در  آمریکا  خیانت های  و  جنایات  و  شاه  ستم کاری 
شد، به تمام مزایای مادی و منزلت سرلشکری پشت پا زد.
و  آمد  دنیا  به  تهران  در   ۱۲۹۲ سال  قرنی  محمدولی 
پدرش را که یکی از مدیران مخابرات تهران بوده است در 
۱۰ سالگی از دست داد. از آن پس در کنار مادرش زندگی 
دبستان  در  را  ابتدایی  تحصیالت  کرد.  آغاز  را  سختی 
سال،  یک  از  پس  و  رساند  پایان  به  اصفهان  »گلبهار« 
»دارالفنون«  دبیرستان  در  را  خود  متوسطه  تحصیالت 
تهران آغاز کرد و در دبیرستان نظام )دبیرستان ارتش( 

پایان داد.
»مدرسهٔ  ارتش  افسری  دانشکدهٔ  وارد   ۱۳۰۹ سال 
درجه  با   ۱۳۱۱ سال  در  و  دهم  دورهٔ  صاحب منصبی« 

ستوان دومی در رشته توپخانه فارغ التحصیل شد.
قرنی در زمان شاه و نظام طاغوت تا درجه سرلشکری 

ارتقا یافت اما زمانی که متوجه اسالم زدایی و ستم کاری 
شاه و جنایات و خیانت های آمریکا در ایران شد، به تمام 

مزایای مادی و منزلت سرلشکری پشت پا زد.
سرلشکر محمدولی قرنی، نخستین رئیس ستاد مشترک 
انقالب  پیروزی  از  پس  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش 

اسالمی و همزمان عضو شورای انقالب بود.
از  پس  و  شد  افسری  دانشکده  وارد   ۱۳۰۹ سال  وی 
کودتای ۲۸ مرداد به ریاست رکن دوم ارتش رسید. در 
اخذ درجه سرلشکری شد  به  مهرماه سال ۱۳۳۶ موفق 
ولی کمتر از یک سال بعد در تیرماه ۱۳۳۷ در پی کشف 
طرح کودتا علیه رژیم شاهنشاهی پهلوی دستگیر و پس 

از محاکمه و تحمل سه سال زندان از ارتش اخراج شد.
گروه  دست  به   ۱۳۵۸ اردیبهشت  سوم  قرنی  سپهبد 
و  نیکنام«  »حمید  از  رسید.  شهادت  به  »فرقان« 
همفکرانش به عنوان ضارب و عامل ترور نام برده می شود. 
انقالب  پیروزی  از  ترور پس  ارتشی نخستین شهید  این 

شکوه مند اسالمی است.
مزار وی در قم و حرم حضرت معصومه )س( قرار دارد.
غائله کردستان در زمان او آغاز شد و او در این قضیه 
با تصمیم گیری قاطع و به موقع توانست جلوی پیشروی 

ضد انقالب را بگیرد.
اواخر سال ۱۳۵۶ و اوایل ۱۳۵۷ که آغاز جنبش انقالبی 
مردم بود، او هنوز رابطه خود را با آیت اهلل طالقانی و گروه 
نهضت آزادی و روحانیون مخالف حفظ کرده بود. روز ۲۲ 
رسمی  آغاز  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  با   ۱۳۵۷ بهمن 
دولت، سرلشکر قرنی به ریاست ستاد ارتش منصوب شد. 
پس از انتصاب به ریاست ستاد ارتش روز ۲۴ بهمن ۵۷ 
به دفتر ستاد ارتش آمد و پس از پایین کشیدن عکس 
شاه و باال بردن عکس امام خمینی )ره(، گفت: »ارتش 
و  دنیاست  ارتش  مجهزترین  می گفتند،  که  شاهنشاهی 
شاید هم از لحاظ وسایل و تجهیزات، چنین بود، ظرف 

چند ساعت متالشی شد؛ زیرا ایمان و آرمان نبود."

قرنی، غیر از چند تن، کلیه امرای ارتش را بازنشسته 
کرد و گفت: »دیگر در ارتش از ارتشبد و سپهبد خبری 
به  روحانی  تعدادی  او  مقابل طبق دستور  در  و  نیست« 
سازمان های ارتشی راه یافتند و گفت، »ارتشیان باید از 
روحانیون تبعیت کنند. « وقتی همه امرا را بازنشسته کرد، 

مخالفان او در مطبوعات او را مورد اتهاماتی قرار دادند.
سپهبد قرنی در اواخر سال ۵۷ حمله عراق را پیش بینی 
درباره  روزها  آن  در  که  بود  شایعاتی  نگران  و  می کرد 
که  می رسید  گوش  به  ارتش  انحالل  حتی  و  تضعیف 
یک  قرنی  بود،  گرفته  قرار  هدف  سو  هر  از  ایران  ارتش 
سربازان  داد،  ترتیب  ارتش  با  مردم  همبستگی  برنامه 
می دادند:  شعار  و  می رفتند  رژه  پایتخت  خیابان های  در 
آنها  پاسخ  در  مردم  از  گروهی  و  مردم«  فدای  »ارتش 
از  ارتش.« هدف سرلشکر قرنی  می گفتند: »مردم فدای 
روحیه  بردن  باال  و  مردم  میان  به  ارتش  بردن  کار  این 

سربازان بود.

سرویس اجتماعی کرمان امروز

 

 ۸۵ سال  از  ایران  آمار  مرکز  گزارش های  اساس  بر 
سن  در  جمعیت  به  نفر  ۱۶میلیون  از  بیش  تاکنون 
در  آمارها  مطابق  اما  است،  شده  اضافه  ایران  اشتغال 

این ۱۳ سال اخیر این تعداد شغل ایجاد نشده است.
حوزه  در  نو  و  جدید  ایده  که  است  سال  سالیان     
و  است  نشده  رونمایی  امر  مسئوالن  سوی  از  اشتغال 
اشتغالی حول محور  اصلی سیاست های  همواره محور 
اسامی  و  گوناگون  قالب های  در  تسهیالت  پرداخت 
مختلف و روش های اجرایی متفاوت عملیاتی شده است 
و هر دولتی پس از روی کارآمدن و بررسی، روش های 
نوین  نگارش  با یک  و  را در بسته بندی جدید  قدیمی 
طرح ها  که  است  این  واقعیت  اما  است،  کرده  اجرایی 

همان طرح های قبلی است.
سوابق نشان می دهد شیوه دولت های هفتم و هشتم، 
نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم برای اشتغال زایی و مقابله 
آن  تفاوت  تنها  و  بوده  هم  به  شبیه  کاماًل  بیکاری  با 
چگونگی تبلیغات برنامه های اشتغال زایی از سوی این 

دولت ها بوده است.
برنامه های  اجرای  شاهد  کشور  گذشته  دهه  دو  طی 
است  بوده  مقطعی  و  ضربتی  کوتاه مدت،  اشتغالزایی 
که عمر فعالیت آنها محدود به دوران فعالیت دولت ها 
طرح های  دولت ها  تغییر  با  هم زمان  یعنی  است،  بوده 
سر  از  بعدی  دولت  آمدن  با   و  بایگانی  اشتغال زایی 

گرفته شده است.
وام های  پرداخت  با  خوداشتغالی  طرح های  اجرای 
و  هشتم  و  هفتم  دولت های  زمان  در  ۳میلیون تومانی 
مشاغل  و  زودبازده  و  کوچک  بنگاه های  طرح  اجرای 
طرح  اجرای  دهم،  و  نهم  دولت های  زمان  در  خانگی 
کار  محیط  در  »مهارت آموزی  کارورزی«،  »طرح  
واقعی«، »طرح تکاپو« و »طرح مشوق های کارفرمایی«، 

اشتغال  »طرح  و  بانکی«  تسهیالت  و  وام  »پرداخت 
روستاییان« نشان داد که نمی توان با شیوه تزریق پول 
اشتغال  ایجاد  مستعد  می شود  تصور  که  طرح هایی  به 

هستند با بحران بیکاری مقابله کرد.
ایران  در  بیکاری  مساله  اقتصادی  کارشناسان  به باور 
با افزایش روزافزون تعداد متقاضیان کار و به ویژه فارغ 
التحصیالن بیکار حاکی از این است که دولت ها عالوه 
باید  بر تأمین منابع مالی برای طرح های اشتغال زایی، 
اقدامات دیگری را نیز در دستور کار خود داشته باشند.

تجارت  و  تولید  از  دست وپاگیر  مقررات  اصالح 
تحریک  خارجی،  سرمایه گذاری های  جذب  کشور، 
سرمایه گذاری،  فعالیت های  توسعه  به  بخش خصوصی 
حذف  خصوصی،  بخش  به  تصدی گری ها  واگذاری 
اشتغال زایی،  و  سرمایه گذاری  مسیر  در  مزاحم  قوانین 
و  کارآفرینان  از  بیمه ای  و  مالیاتی  تشویق های 
اجرای  از  پس  تولید  یارانه  سهم  پرداخت  کارفرمایان، 
هدفمندی یارانه ها، تالش برای بهبود مناسبات سیاسی 

کشور و رفع تحریم ها و همچنین سیاست گذاری های 
و  مقطعی  برنامه های  اجرای  به جای  دائمی  و  درست 
ضربتی اشتغالی؛ از مسائلی است که دولت ها بدون حل 
آنها در صدد ایجاد اشتغال جدید از طریق تزریق منابع 

بانکی بوده و هستند.
16میلیون جوینده کار، اشتغال ناچیز

بر اساس گزارش های مرکز آمار ایران از سال ۱۳۸۵ 
سن  در  جمعیت  به  نفر  میلیون   ۱۶ از  بیش  تاکنون 
گزارش های  بررسی  است.  شده  اضافه  ایران  اشتغال 
مربوط به ایجاد اشتغال نشان می دهد که هرگز در ۱۳ 
سال اخیر این تعداد شغل ایجاد نشده است. آمارهای 
مختلفی درباره ایجاد اشتغال ساالنه منتشر می شود که 
جامعه  واقعیت های  با  اقتصادی  کارشناسان  به اعتقاد 
همخوانی ندارد، چرا که بخش زیادی از آمارها بر اساس 
یعنی  از شاغل محاسبه شده است،  آمار  تعریف مرکز 
داشته  فعالیت  مرجع  هفته  در  ساعت  یک  که  فردی 

است نیز به عنوان شاغل به حساب آمده است.

همواره دولت ها برای کاهش نرخ بیکاری توصیه به 
ایجاد یک میلیون شغل در سال داشته اند که در بهترین 
مواقع میانگین ساالنه ایجاد شغل در ایران حدود ۵۰۰ 
که  است  سوم  بار  برای  امسال  است.  بوده  نفر  هزار 
در  گذشته  هفته  بودجه چند  و  برنامه  سازمان  رئیس 
برای  و هدف گذاری  پیش بینی  از  نشست خبری خود 
ایجاد یک میلیون شغل در سال ۹۹ خبر داد. به گفته 
نوبخت، »ایجاد یک میلیون فرصت شغلی و ایجاد رشد 
۲درصدی اقتصاد و خروج از رکود دو هدف راهبردی 
دولت است.«، در حالی که به باور بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی آن در شرایط تحریم و رکود رشد اقتصادی 
ممکن  نیست، و رسیدن به چنین هدفی دور از ذهن 

است.
رشد  بدون  که  است  مطلب  این  مؤید  هم  آمارها 
اقتصادی، وعده های یک میلیونی برای ایجاد شغل صرفاً 
روی کاغذ محقق شد. مطابق آمارها در سال ۹۶ فقط 
برای ۷۹۰ هزار و ۵۶۱ نفر شغل و در سال ۹۷ برای 

۴۶۴ هزار نفر شغل ایجاد شد.
و  ۲۰میلیون  از  ایران  شاغالن  تعداد  آمارها  مطابق 
۴۷۴هزار نفر در سال ۸۵ به ۲۴میلیون و ۷۵۱ نفر در 
این  افراد شاغل در  از  تعدادی  سال ۹۸ رسیده است. 
چند سال بازنشسته و تعدادی از جویندگان کار به این  

لیست اضافه شده اند.
در حالت کلی می توان گفت تمام افرادی که جوینده 
کار بودند موفق به یافتن شغل نشدند، طرح های دولت 
برای ایجاد اشتغال این قدر موفق نبوده است که تعداد 
اشتغال  سن  در  جمعیت  به  که  نفری  میلیون   ۱۶
به سمت  آنها  از  بخشی  باشند،  شده  شاغل  رسیده اند 
به سمت  بخشی  و  بیکار  بخشی  و  غیررسمی  مشاغل 

قرارداد موقت و کارهای پروژه ای رفته اند.
اگر  که  می کنند  بیان  اقتصادی  کارشناسان 
دولتمردان معتقد هستند که بحران بیکاری مهم ترین 
اجتماعی  و  اقتصادی، سیاسی  بحران  و خطرناک ترین 
رتبه بندی  در  است،  آینده  سالهای  در  ایران  جامعه 
اهداف ملی، »حل چالش بیکاری« باید به عنوان اولویت 
اول نظام سیاسی یعنی تمام قوای کشور برگزیده شود.

برای ۱۶میلیون جوینده کار چقدر شغل ایجاد شد؟ 

هر جا کورسویی از چراغ سیاه چادرعشایر پیدا است، نشانه وجود امنیت است.  )مقام معظم رهبری مدظله العالی(
ستاد بزرگداشت یادواره شهداء عشایر استان 

کمیته فرهنگی و هنری ستاد )اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان( کرما ن - سوم بهمن ماه جیرفت

شهر خزان  زده
خزان  در  غرق  شهرمان  چه  اگر  برگرد 
است. وابستگی درد به اندیشه گران است 
از تو یک خاطره مانده که مرا می سازد 

لحظه ای تلخ که آینده به آن می نازد ای سراپرده ی تقدیر 
به من وقت بده باز برگرد و جهان را به دلم برگردان. ما 
موجوداتی هستیم که نمی توانیم فقط در خیال و حدس و 
گمان زندگی کنیم و نباید در خاطراتی که داریم بپوسیم. 
چسبیدن به یک نقطه باعث می شود که از ادامه ی راه باز 
وگرنه  کن  فروزان  را  ام  زندگی  چراغ  نگاهی  با  بمانیم. 
مهر و عاطفه ات را از خانه ی دلم بیرون ببر که با جهان 
در جنگ نباشم. انگار نمی توانم تو را نادیده بگیرم پس 
به من برگرد برگرد و حتی دلم را به آتش بکش که بهتر 
به دیدنم  بیهودگی است. در خوابهایی که  از خاموشی و 
می آیی چراغ آویخته ام تا راه ماندن و رفتنت را به آسانی 
پیدا کنی. برگرد و برای زندگی بهانه ام باش. جهان را از 
سینه  در  تکاپو  و  صبح  تا  بیاور  بیرون  مطلق  تاریکی  این 
ها جاری شود. جهان اعتراف کرده که برای زیباتر شدن 
به خوبی های تو محتاج است. پاکی ات را برای آئینه ها 
به  بگذار.  آرزوها  به  رسیدن  برای  را  هایت  قدم  و  بگذار 
برگرد.  باشد  روشن  ام  خانه  تا  بسپار  گوش  هایم  حرف 
کنم  پیدایت  دوباره  که  است  آن  از  تر  کوتاه  زندگی 
دوباره ها هیچ وقت اتفاق نمی افتند. ما یک روال عادی از 
زندگی هستیم که تقدیر خود را با رفت و آمدهایمان رقم 

می زنیم پس برگرد تا حالمان خوب باشد.
برگرد اگر هم شده بی باور و اجبار 
بیچاره دلم تنگ شد از غربت بسیار 
بی حرف و خداحافظ بیهوده نرفتی 

من دوست ندارم که شوم عاشق و سربار 

به قلم 
مهناز سعید 
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نگاهی به مکان ها و بناهای معروف تاریخی در رمان های ادبی؛

جهانگردی در دنیای ادبیات
سرویس ادبی کرمان امروز

 
تصور کنید در منزل تان روی مبل لم داده اید که یکهو دل تان هوای 
یا هوس می کنید دور کوتاهی در  را می کند  آفریقا  صحرای سوزان 
فضا بزنید. کافی است ریموت تلویزیون را بردارید و چند دقیقه ای بین 
کانال-های تلویزیونی گشت بزنید تا به کمک این رسانه خود را در قلب 
صحرای آفریقا ببینید یا از سفری کوتاه در فضا لذت ببرید. این روزها 
ما بدون این که از روی صندلی خانه مان تکان بخوریم به کمک دوربین 
های جهانگردان و طبیعت گردان از اعماق زمین تا فضای الیتناهی را 
مشاهده کرده ایم و خیلی هامان توهم تجربه این فضا را با خود داریم. 
های  دوربین  حکم  گاه  ادبی  آثار  تصویری  های  رسانه  رونق  از  پیش 
رسانه ها را داشته اند. در تاریخ ادبیات نویسنده های زیادی بوده اند که 
در داستان های شان درباره مکان ها و موقعیت ها می نوشتند که گاه 
خوانندگان تا پایان عمرشان این مکان ها را از نزدیک نمی دیدند، اما به 
کمک تخیل این نویسندگان با این مکان ها آن چنان آشنا می شدند که 

می توانستند ساعت ها درباره این مکان ها تخیل کنند و حرف بزنند.
با  نویسندگان  تخیل  و  ذهن  واسطه  با  کتاب  های  خوره  ما  بیشتر 
جهان اطرافمان آشنا شده ایم و حتی گاه غافل هستیم که با آن که 

سال هاست از کتاب یا نویسنده ای فاصله گرفته ایم هنوزمکان، شهر 
در  کنیم.  می  درک  و  تصور  نویسنده  آن  دید  زاویه  از  را  موقعیتی  یا 
دنیای ادبیات بسیار این اتفاق افتاده است که نویسندگان برای جذابیت 
داستان های شان به سراغ مکان های معروف مانند برج ایفل، ساعت 
لندن یا رودخانه تایمز رفته اند یا برای این که خواننده را غافلگیر کنند 
شان  برای  تا حدودی  که  خوانندگان  دسترس  غیرقابل  های  مکان  از 
مجهول و غریب است مانند اهرام مصر یا مثلث برمودا به عنوان مکان 
های خلق داستان های شان استفاده کرده اند. با نگاهی اجمالی به رمان 
های معروف در ادبیات متوجه می شویم مکان هایی هستند که تقریبا 

در دنیای ادبیات دارای شناسنامه شده اند. 
و  نظر جهانگردی  از  ورن«  »ژول  قدیمی  بزرگ  نویسندگان  بین  در 
گشت وگذار ادبی دارای رتبه باالیی است. در دوران نوجوانی داستان 
همراه  ما  بردند.  می  بسیاری  های  سرزمین  به  را  ما  ورن  ژول  های 
قهرمان های ژول ورن نه تنها دور دنیا را در هشتاد روز گشتیم و اقوام 
و ملت های بسیاری را مالقات کردیم بلکه به همراه کودکان بسیاری 
در دنیا به کره ماه سفر کردیم و به عمق زمین رفته و سالمت به خانه 
و  واقعی  مکان  یک  گاه  ورن  ژول  ماجراهای  در  گشتیم.  باز  هایمان 
معروف مانند برج ساعت لندن در رمان »دور دنیا در هشتاد روز« به 
صورت مکانی برای خاتمه همه ماجراها در نظر گرفته می شود و گاه 
مکانی تخیلی مانند غارهای درون زمین و موجودات عجیب و غریبش 

در رمان »سفر به اعماق زمین« بستر حوادث رمان می شود.
داستان های جنایی و رمان های پلیسی هم نمونه هایی هستند که 

های  مکان  سراغ  به  شان  ماجراهای  ساختن  برای  ها  آن  نویسندگان 
های  داستان  به  توان  می  نمونه  عنوان  به  اند.  رفته  بسیاری  تاریخی 
»آگاتاکریستی« مانند »ماجراهای پوآرو« اشاره کرد. با آن که داستان 
های جنایی آگاتا گریستی بیشتر در انگلستان می گذرد اما او گاه برای 
رمزآلود کردن ماجراهایش به سراغ مکان های تاریخی و حتی داستان 

های کهن مصریان رفته است.
پس از داستان های اهرام مصر و مومیایی های معروف شان می توانیم 

به همراه نویسندگانی مانند »الکساندر دوما« کمی در تاریخ حرکت 
کرده و به روزگار جدید تری برسیم و در فرانسه و کاخ ورسا به مالقات 
»سه تفنگدار« برویم. پس از گشت وگذار با الکساندر دوما در کاخ های 
پادشاهان فرانسه می توانیم به همراه »ویکتورهوگو« سری به میدان 
»گوژپشت  داستان  در  هوگو  ویکتور  بزنیم.  فرانسه  انقالب  و  تریومف 
نوتردام« به طور مفصل از یک بنای تاریخی استفاده کرده است. نقش 
این مکان به عنوان محل زندگی قهرمان داستان آن قدر دیده می شود 
ایفل  برج  فرانسه یک  البته  داستان هم دیده می شود.  که در عنوان 
معروف هم دارد که در داستان های جنایی و معمایی بسیاری محل 

وقوع حوادث بسیاری بوده است.
میدان »سرخ مسکو« یکی دیگر از مکان های معروف تاریخی است 
که نویسندگان روس بارها در داستان های شان به سراغ آن رفته اند. از 
این بین می توان به داستان های »تولستوی« مانند »جنگ و صلح« و 
»آناکارنینا« اشاره کرد. حاال که از اناکارنینای تولستوی نوشتیم خوب 
معروف  های  داستان  در  قطار  های  ایستگاه  به  کوتاه  ای  اشاره  است 
داشته باشیم. شاید ایستگاه قطار مکان تاریخی یا محل مرموزی نباشد 
اما در داستان های بسیاری به عنوان محل وقوع حوادث مهمی مانند 
جدایی شخصیت ها از هم یا مرگ قهرمان داستان استفاده می شود. به 
جز خودکشی معروف آناکارنینا خودکشی دیگری هم در دنیای ادبیات 
است که در رمان معروف »پر« در ایستگاه راه آهن اتفاق می افتد. البته 
کشور روسیه صاحب یک سیبری معروف هم هست که قهرمان های 

بسیاری مانند »دکتر ژیواگو« به آن تبعید شده اند.

ویژگی های شعر خوب چیست؟
پیچ و تاب کلمات در یک زندگی ساده 

سرویس ادبی  - هنری کرمان امروز
 

شعر خوب یا شعر واقعی آن است که بتواند در درازمدت 
زنده بماند. حوزه شمول آن و تاریخ و جغرافیای حیات 
آن و زیستگاهش وسیع و ماندگار باشد. زود بشکفد و دیر 
بماند و از مرزها بگذرد و آیندگان هم آن را بخوانند یا 
بشنوند و از آن لذت ببرند. شعر خوب یا شعر واقعی باید 
از گردنه ها و جاده های سنگالخی و درشتناک  بتواند 
و دشت و کوه های زمان بگذرد و بماند. یعنی نه »شعر 
روز« بلکه »شعر همیشه«. در یک تقسیم بندی کلی می 
توان گفت شعر یا سروده منظوم بر دو گونه است: »شعر 

روز« و »شعر همیشه.«
تذکره ها، تراجم احوال شاعران، ُجنگ ها، کشکول های 
روزی  که  هایی  سروده  و  ها  نظم  از  لبریزند  و...  ادبی 
امروز  ولی  اند،  داشته  مخاطبانی  یا  مخاطب  روزگاری 
دیگر هیچ. شاید فقط ادیبان؛ ادب پژوهان و دانشجویان 
دانشکده های ادبیات به سراغ آنها بروند، این دست آثار 
یا در ذهن و زبان مردم وارد نشده یا این که به زودی 
محو و نابود شده اند؛ نظم ها و سروده های میرا... برخی 
سروده ها سر زا سقط می شوند، بعضی ها در کودکی می 
میرند و بعضی ها هم خوشبختانه می مانند، می زیند، 
پایدارند، با نسل ها بزرگ می شوند و به زمان و ابدیت 
پیوندند مثل شاهنامه فردوسی، مثنوی معنوی  آن می 
و غزل های مولوی، مثل غزلیات سعدی و آفریده های 
معاصر  از شعرهای شاعران  بسیاری  مثل  نازنین حافظ، 
چون نیما، امید، بامداد، فروغ، سپهری و... . شاعران دهه 
۴۰ که هنوز و ان شاءاهلل همیشه می درخشند و با حافظه 
مردم الفت و انس دارند. شعر همیشه شعری است پویا 

و »فرازمان«. شعر زنده، شعری است که هر چقدر زمان 
بگذرد باز هم جوان، شاداب، بانشاط و تاثیرگذار خواهد 

بود.
مولوی از باب طنز و تواضع و شوخی با خود فرمود:

شعر من نان مصر را ماند
شب بدو بگذرد نتانی خورد

ولی می بینیم که شعر او از پس دیواره های بلند قرون 
و اعصار زنده است و حاضر و ناظر و باز به قول خودش:

دیگری گر رفت گو روباک نیست
تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست

حقیقت این است ـ الاقل برای خودم ـ که مدت هاست 
شعری یا مجموعه ای نخوانده ام که به آن امید ماندگاری 
و پایداری داشته باشم. بسیاری از سروده ها اعتراف می 
کنند ما نیامده ایم که بمانیم. ما مناسبتی هستیم، تاریخ 
مصرف داریم، سراینده ما این قدرت و این جاه طلبی را 
نداشته که ما برای همیشه بمانیم. ما متاسفانه خیلی زود 
از این دنیا رخت برخواهیم بست. حقانیت شعر را خود 
شعر بیان می کند. ماندگاری، بیداری و پایداری اش را 
خود شعر رقم می زند. شعرهای متکی به خود و شعرهای 
قائم به ذات. شاعر می میرد، ولی اگر شعر واقعی گفته 

باشد شعرش می ماند.
یکی از مجموعه شعرهایی که بی هیچ دودلی به »شعر 
محل  »آخرین  دارد؛  تعلق  همیشه«  »شعر  نه  و  روز« 
تولدم« سروده خانم غزاله زرین زاده متولد ۱۳۵۸ است 
که چند سروده کوتاه و نه خیلی کوتاه را در ۶۰ صفحه 

در بر می گیرد.
شاعر با صراحت لهجه ای مشخص از زندگی و ارتباطات 

بشری، عاطفی و احساسی سخن می گوید:
مثل پوستی که از رگه های تنم می ریزد / مثل لحظه 
مثل   / آمدن صبح  مثل   / می شود  تمام  حادثه  که  ای 

رفتن شب / خوابت کرده ام / الی...

با زبان ساده ای از زندگی می گوید و از لحظات خیلی 
نزدیک و خیلی خودمانی و پراحساس بشری در چارچوب 

تکرارها و تکرارها.
بازی با کلمات و ایجاد پارادوکس های کالمی، شگرد 
مورد انتخاب شاعر است: الی کیسه های کاهو / هویج 
کاشته ام / که گندم سبز شود! / خیال می کند / هنوز 
اعتصاب به عالم معنا / معنا می دهد به حضورش / که 

علم به عمل برنتابد / و جیغ بنفش سبز شود!
دودلی  هیچ  بی  که  شعرهایی  مجموعه  از  یکی  نکته: 
به »شعر روز« و نه »شعر همیشه« تعلق دارد؛ »آخرین 
محل تولدم« سروده خانم غزاله زرین زاده است که در آن 
شاعر با صراحت لهجه ای مشخص از زندگی و ارتباطات 

بشری، عاطفی و احساسی سخن می گوید.
شاعر با بیانی طنز آمیز از دانسته ها و محفوظات ذهنی 
تغییراتی می دهد.  آنها  و در  استفاده می کند  خواننده 
»جیغ بنفش« دکتر هوشنگ ایرانی را که به ناحق چند 
دهه است مورد طنز و طعنه بوده وارد شعر خود می کند 
بی این که هیچ لزومی به طرحش وجود داشته باشد. در 
به دنبال »مزه مزه« عبارت »خره خره« را  همین شعر 

می آورد: که مزه مزه می کند / خره خره هوا را... .
و صفت  حالت  و چه  است  معنی  به چه  نفهمیدم  که 

قیدی را نشان می دهد.
مشخص  شماره  با  و  ندارند  عنوان  کتاب  این  قطعات 
ها  سروده  واژگانی  دایره   . قطعه(   ۳۲ )جمعا  اند  شده 

معمولی،  آشنای  کامال  کلمات  از همان  است:  محدود 
آنگاه که کلمات متفاوت آورده به شکلی در کنار کلمات 
ندارند  یا معنی  دیگر قرار می گیرند که لنگ می زنند 
مثال در قطعه شماره ۴ می گوید: باور می کنی / الی این 
همه کاغذ / غلط این واژه را / صدها بار / به بار می کشم! 
/ و صدها بار / بوسه می زنم / که بروید دوباره امیدم / 
قطع النخاع / لحد و لعب / و شمس الدعا / رعب و رجز...
آیا  است؟  معنی  چه  به  لعب  و  لحد  دانم  نمی  که 
الدعا، کدام  است؟! شمس  لعب  و  لهو  مقصودش همان 

دعاست؟ رعب و رجز چرا در کنار هم قرار گرفته اند؟
در آخر سطر پایانی سروده دیگری )۱۳( می گوید: مرد 
شده ام / و زن را / به زنبورک پوشالی لباست دوخته ام...
می دانیم که زنبورک نوعی توپ بوده و محله زنبورک 
خانه تهران از این سالح جنگی قدیم به جا مانده و من 
نمی دانم چه ارتباطی با لباس مردانه دارد! در جایی می 
گوید: طور صیاد که غلط امالیی است و کلمه فارسی تور 

نباید با »ط« نوشته شود.
به  تو  تا   / ام  رفته  خواب  به  گوید:  می   )۳( قطعه  در 
روز بلند برآیی / و بر سرم بزنی / افتخار ناشگی شما را 

نیافته ام...
نمی دانم ناشگی به چه معناست؟

و  نحوشکنی  گاه  زاده  زرین  خانم  های  سروده  در 
و  هنر  صبغه  از  فارغ  و  غیرضروری  هایی  فراهنجاری 

زیبایی دیده می شود.
این قطعه کوتاه از یک »رمانس« تا حد زیادی لطیف، 
مجموعه  این  در  که  ای  جوهره  با  عاشقانه  و  دلنشین 
نوعی محوریت دارد، به گمانم می تواند پایانی مطلوب بر 

این مقال باشد: )قطعه ۲۱(
فکر می کنم/ عشق آغاز می شود!/ دفترم گشوده/ و تو/ 

لفظی که ترانه ها را / تکرار می کنی..
منبع: خبرگزاری آفتاب
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نوشتاری درباب نقش خانواده در تحقق اقتصاد مقاومتی

آلزایمر همان فراموشی نیست

سرویس اقتصادی کرمان امروز

با نظام جمهوری   قدرت های استکباری در جریان چالش 
اسالمی ایران که ریشه در ماهیت ضداستکباری تشکیل دهنده 
این نظام دارد، سعی در تضعیف، منزوی کردن و از پا انداختن 
آن دارند. جبهه استکبار از ابتدای شکل گیری نظام جمهوری 
در  مختلف  حربه های  به  توسل  با  همواره  ایران  اسالمی 
زمینه های نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تمام تالشش 
را جهت پیشبرد اهداف خود داشته و در دوره های مختلف بنا  
به شرایط، اقدامات خود را در زمینه ای خاص متمرکز کرده 
است. در سال های اخیر نیز اقتصاد تبدیل به اصلی ترین حوزه 
فعالیت های ضدایرانی سران استکبار شده و آنان سعی دارند 
اقتصاد کشور را از طریق مبادالت خارجی از پای درآورند و 
بدین وسیله روح توانمند نظام مقدس جمهوری اسالمی را از 
کالبد آن خارج کرده و با دمیدن روح شیطانی خود، آن را به 
ناکجاآباد بی هویتی سوق دهند، از این رو باید با اتخاذ تدابیر 
مناسب بر این چالش فایق شد که رهبر معظم انقالب با طرح 
اقتصاد مقاومتی و تاکید پیاپی بر تحقق و عملیاتی شدن آن، 
جامعه  برای  این چالش  رفع  راستای  در  را  مناسب  تدبیری 

سرمشق کردند.
تعریف اقتصاد مقاومتی

این موضوع چنانکه از قید اضافی مقاومت پیداست، از مقوله 
تعاریف  اقتصادی است و چنانکه در  دفاع در کشمکش های 
منطقه  علیه یک  تحریم ها  با  مقابله  برای  است  آمده روشی 
یا کشور تحریم شده، در شرایطی که صادرات و واردات هیچ 
کدام برای آن کشور مجاز نیست. در اقتصاد مقاومتی، اولویت 
نخست تحلیل نقطه های فشار است، یعنی بررسی کنیم قدرت 
اقتصادی روی چه مسائلی  از حربه های  خارجی در استفاده 
حساسیت دارد تا از طریق شناخت این نقاط، ضعف ها را به 
قوت، و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم. بنابراین در رأس 
و  فشار  حوزه های  تشخیص  مقاومتی،  اقتصاد  سیاست  هرم 
تالش برای کنترل و بی اثر کردن آنهاست. برای رسیدن به 
اهداف اقتصاد مقاومتی، باید وابستگی های خود را با تأکید 

بر تولید داخلی و تالش برای خوداتکایی، به تدریج کاهش داد 
ابزاری در  برسد. مهم ترین شیوه  نقطه صفر  به  نهایت  تا در 
اقتصاد مقاومتی و مقابله با کارتل ها و دالالن اقتصادی دشمن، 
تولیدات  خرید  و  مصرف  همچنین  و  اقتصاد  کردن  مردمی 
داخلی به وسیله مردم است، زیرا رونق تولید و سرمایه گذاری 
درگرو استقبال خانواده ها از تولیدات داخلی است و آنها نقشی 
اساسی را در شکل گیری و به ثمر نشستن اقتصاد مقاومتی ایفا 
می کنند. در ضمن به این نکته باید توجه داشته باشیم که اگر 
نتوانیم زمینه های سرمایه گذاری مطمئن را در کشور فراهم 
ناتوان  به جذب سرمایه گذاران خارجی  نه تنها نسبت  آوریم، 
خواهیم بود، بلکه سرمایه گذاران داخلی را نیز از دست خواهیم 
اقتصاد  در  هدف  رهبری،  معظم  مقام  فرمایشات  طبق  داد. 
مقاومتی استفاده از توان داخلی و مقاومت در مقابل تحریم ها 
آیت اهلل  حضرت  تعبیر  به  است.  بحران  کمترین  ایجاد  با 
اعم  شرایطی  هر  در  برای کشور  مقاومتی  اقتصاد  خامنه ای، 
از تحریم یا غیرتحریم ضروری است و این به معنای آن است 
که بنیان اقتصادی کشور باید به گونه ای ساماندهی شود که 
تکانه های جهانی در آن اثرگذار نباشد. بر این اساس، مقاومت 
به  برای رسیدن  از سختی ها  برای رد کردن فشارها و عبور 
نقاط مثبت ملی، شرط الزم تحقق اقتصاد مقاومتی است. در 
استراتژی اقتصاد مقاومتی تمام عوامل اقتصادی، اعم از دولت، 
تولیدکنندگان و خانوارها وظایفی را عهده دار می شوند که در 
این مطلب نقش خانواده به عنوان یکی از عوامل موثر در اجرایی  
شدن سیاست های مربوط به اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار 
می گیرد و اقداماتی که از طریق آن خانواده ها می توانند نقش 
موثر خود را در اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی انجام دهند 
بیان می شود. خانواده ها از ۲ طریق عمده که الگوی مصرف و 
همچنین تأمین سرمایه از طریق پس اندازهاست، بر اقتصاد اثر 
می گذارند و همین ۲ عامل نیز ابزارهای خانوارها در راستای 

تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.
الف- مصرف

از جهت مصرف، برنامه ریزی جهت مدیریت بهینه مصرف 
و  کوتاه مدت  در  مطلب  این  که  خانواده هاست  اصلی  وظیفه 
بلندمدت دارای الزاماتی است که اولین نکته قابل توجه در 
کوتاه مدت جذب پس اندازهاست. در این زمینه باید به این نکته 
اشاره کرد که از جمله عوامل اصلی مصرف نامتعادل خانوار، 

آنهاست.  خرد  پس اندازهای  جذب  برای  مکانیسمی  فقدان 
گروه های متوسط جامعه معموالً سرمایه های ُخردی در دست 
دارند که به واسطه عدم جذب در بازارهای مالی، در نهایت به 
مصرف مسافرت های پی در پی و پرهزینه، تعویض های مکرر 
لوازم خانگی و خرید لوازم لوکس غیرضروری منجر می شود، 
مدیریت مصرف  زمینه  در  کوتاه مدت  راهبرد  اولین  بنابراین 
خانواده، ایجاد مکانیسم جذب سرمایه های خرد توسط بازار 
نکته دیگری که در کوتاه مدت  مالی( است.  بازارهای  )بویژه 
در راستای مدیریت بهینه مصرف، توجه به آن ضروری است، 
جهت دهی به مدگرایی است، زیرا مساله پیروی از مد در عصر 

کنونی، اگر قابل مهار نباشد، بی تردید قابل هدایت است.
بی توجهی و عقب رفت نهادهای مبلغ سبک زندگی اسالمی، 
و حضور کمرنگ یا بیرنگ آنها در اینجا بخوبی خود را نمایان 
می کند تا جایی که حتی برخی کودکان و نوجوانان ما عکس 
قهرمانان داستان های غربی و شرقی را روی کیف مدرسه خود 
برندسازی،  با  بتوانند  داخلی  تولیدکنندگان  اگر  می پسندند. 
افزایش تنوع و کیفیت محصول وارد بازار مد شوند، نه تنها با 
استقبال خانواده ها، به رشد درآمد ملی کمک می کنند، بلکه 
کاهش خواهد  مصرفی  کاالهای  واردات  به  کنونی  وابستگی 
اسالمی  الگوی مصرف  از  بهره گیری  نیز  بلندمدت  در  یافت. 
الزمه تحقق اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی است. مدیریت 
بهینه مصرف خانوار زمانی تحقق می یابد که الگوی مصرف 
مصرف  »الگوی  اهمیت  شود.  اصالح  و  کند  حرکت  فعلی 
اسالمی« خانواده به سمت وجود الگوی مصرف صحیح تا جایی 
است که از نظر علمی، اولین و مهم ترین قدم برای اصالح نظام 
اقتصادی، اصالح الگوی مصرف است، زیرا غایت تولید کاال و 
از این رو، حاکمیت  خدمات در یک کشور مصرف آنهاست. 
مصرف کننده بر اقتصاد یک امر عقالیی است. بنابراین اصالح 
به طور  تولید و  برای اصالح  الگوی مصرف خانوار سرآغازی 
کلی، اصالح نظام اقتصادی است. بر این اساس، می توان اصالح 
الگوی مبتنی بر الگوی مصرف اسالمی را راهبرد بلندمدت در 

راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دانست.
ب- پس انداز

تبدیل  و  اقتصاد  در  پس انداز  رشد  نیز  پس انداز  جهت  از 
پس انداز به سرمایه گذاری در امر تولید و ایجاد اشتغال عامل 
کلیدی در مسیر توسعه اقتصادی است. آینده نگری نیز یکی از 

مهم ترین ارکان زندگی است که در بعد اقتصادی با پس انداز 
از درآمد امروز برای شرایط نامعلوم پیش رو تبلور می یابد. هر 
چند این امر در کشور ما با مفهوم پس انداز برای روز مبادا از 
گذشته در بین خانواده ها وجود داشته است ولی در چند دهه 
اخیر با گسترش پدیده شهرنشینی و در پی آن غلبه فرهنگ 
مصرف گرایی بر فرهنگ پس انداز، روز به روز کمرنگ تر شده 
است. آنچه بیش از خود پس انداز اهمیت دارد، چگونگی این 
پس انداز است، چرا که تنها با پس انداز به شیوه مناسب است 
که این پس اندازها در قالب سرمایه می تواند در مسیر صحیح 
خود به کار گرفته شود و در غیر این صورت در شرایطی که 
وضعیت مناسبی برای پس انداز و سرمایه گذاری تعریف نشده 
باشد، منابع مالی حاصل از این طرح به بازار مصرف سرازیر 
می شود که این امر حاصلی جز افزایش لجام گسیخته مصرف 

را در پی نخواهد داشت.
ایران،  جمله  از  توسعه،  حال  در  کشورهای  اقتصاد  در 
پس انداز  هدایت  و  جمع آوری  راه  در  متعددی  مشکالت 
این  مهم ترین  از  یکی  دارد.  وجود  سرمایه گذاری  سمت  به 
مشکالت آن است که خانوارها، پس اندازهای خود را در راه 
غیرتولیدی به کار می گیرند. از جمله موانعی که در اقتصاد 
باال  است،  شده  سرمایه گذاری  و  پس انداز  رشد  مانع  کشور 
بودن نرخ تورم است. در چنین شرایطی افراد ترجیح می دهند 
به جای آنکه با سپرده گذاری در بانک، شاهد کاهش ارزش 
پول شان در مقابل تورم حاکم بر جامعه باشند، آن را صرف 
خرید کاال کنند. در واقع برای مردم به تجربه ثابت شده خرید 
زمین و طال و فعالیت های مشابه آن در محیط تورمی منفعت 
بیشتری دارد، به طوری که اوراق بهادار با سودهای باال نیز 
نمی تواند در چنین شرایطی به خوبی سرمایه های کوچک را 
جذب کند. راه هایی برای افزایش انگیزه پس انداز می توان در 
از: تقویت فرصت های سرمایه گذاری  نظر گرفت که عبارتند 
خرد همراه با تبلیغ آثار مثبت آن در اقتصاد خانواده، همچون 
تقویت بازار بورس اوراق بهادار و سرمایه گذاری در این بازار، 
و  می دهد  شکل  را  کشور  سرمایه  بازار  بخش  مهم ترین  که 
بازار تشکیل سرمایه، جذب و هدایت  اساسی  به عنوان رکن 
نقدینگی سرگردان و پراکنده جامعه به مسیرهای بهینه است. 
البته توجه خانواده ها به این بازار نیاز به تبلیغ و فرهنگسازی 
در درازمدت دارد. چرخه سرمایه گذاری در بسیاری از موارد 

طوالنی و پرفراز و نشیب است.
موانع  برداشتن  و  سرمایه گذاری  مسیر  کردن  کوتاه 
را  خانوارها  توسط  سرمایه  عرضه  می تواند  سرمایه گذاری 
تقویت کرده و نرخ مصرف غیرضروری را کاهش دهد. هر چه 
مشکالت سرمایه گذاری کاهش پیدا کند انگیزه سرمایه گذاری 
باال و جذابیت آن باالتر می رود و در عوض جذابیت مصرف 
غیرضروری کاهش و در نتیجه این آثار را در پی خواهد داشت. 
کاهش نرخ مصرف کاالهای غیرضروری، کاهش نرخ گردش 
مالی و سرمایه در فعالیت های داللی بازرگانی، افزایش صادرات 
به دلیل قبضه شدن مصرف در داخل و امکان صدور کاالی 
بیشتر به خارج، تقویت و توسعه تعاونی های تولیدی و تشویق 
تورمی  فشار  کاهش  تعاونی ها،  در  فعال  مشارکت  به  افراد 
از  و همچنین رشد جذابیت سرمایه گذاری،  داخلی  بازار  در 
با  می شود.  پس انداز  جذابیت  رشد  سبب  که  است  مواردی 
توجه به موارد یادشده این نتیجه به دست می آید که جایگاه 
به  مقاومتی،  اقتصاد  به  عمل  و  اقدام  راستای  در  خانواده ها 
مسأله مدیریت بهینه مصرف و اصالح الگوی آن، و اهمیت 
بلندمدت  راهبرد   ۲ به عنوان  خانواده،  در  پس انداز  به  دادن 
در اقتصاد مقاومتی وابسته است، زیرا اوالً خانواده تنها منبع 
با  خانواده ها می توانند  ثانیاً  انسانی است،  عرضه کننده منابع 
مدیریت بهینه منابع مالی خود و همچنین آموزش به فرزندان 
نقش چشمگیری در تحول اقتصادی و شکوفایی اقتصاد در 
راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور داشته باشند. ثالثا 
از آنجا که الگوی مصرف خانواده ارتباط تنگاتنگی با باورها و 
ارزش های اساسی و هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی دارد، 
تغییر آن زمان بر و نیاز به برنامه ریزی و کار مداوم فرهنگی در 
بلندمدت دارد. براین اساس، تقویت باورهای دینی و بهره گیری 
از آموزه های اسالمی در باب مصرف و پس انداز می تواند نقش 
مؤثری در اصالح الگوی مصرف خانوار داشته باشد. رابعا در 
از طریق آسان سازی جذب پس اندازهای کم  نیز  کوتاه مدت 
خانواده ها و تغییر هر چند ناچیز الگوی مصرف کنونی خانوار و 
در نتیجه کاهش آهنگ رشد مصرف کاالها و صرفه جویی در 
هزینه واردات کاالهای مصرفی غیرضروری، می توان انباشت 
سرمایه در کشور را تسریع کرد و از این طریق امکان افزایش 
ظرفیت های تولیدی را فراهم آورد و گام های هر چند کوتاهی 

را برای رفتن به سمت اقتصاد مقاومتی برداشت.

سرویس اجتماعی کرمان امروز

باور غلط دیگر این است که آلزایمر با فراموشی اشتباه گرفته 
می شود و بخشی طبیعی از پیر شدن به حساب می آید. این 
حافظه  قدرت  سن،  رفتن  باال  با  گاهی  نیست.  درست  باور 

کاهش پیدا می کند.
اما کاهش حافظه مربوط به آلزایمر، کارهای روزمره را هم 
شامل می شود و مشکل بسیار جدی تری است نام این بیماری 
که این روزها کابوس بسیاری از بزرگساالن شده است، با نام 
آلویز آلزایمر، پیوند خورده است، روانشناس آلمانی که برای 
نام  به  زنی  در  را  بیماری  این   ۱۹۰۶ در  سال  بار  نخستین 

آگوست دتر در آسایشگاهی در فرانکفورت تشخیص داد.
 آلزایمر در اصل بیماری ای تحلیل برنده و پیش رونده است 
که سیستم عصبی مرکزی انسان را درگیر می کند و به تدریج 
به طور  بیماری  این  می شود.  فرد  عقالنی  قوای  زوال  باعث 
معمول در افراد باالی ۶۵ سال دیده می شود، اما امکان ابتال 
اختالل  با  آلزایمر  دارد.  وجود  هم  پایین تر  سنین  در  آن  به 
حافظه و مشکل در به یادآوری اتفاقات نزدیک شروع می شود 
و در مراحل بعدی با فراموشی خاطرات قدیمی  تر، مشکل در 

شناختن اطرافیان و یافتن مسیرها ادامه پیدا می کند.
 در مراحل پیشرفته بیمار دچار مشکالتی از قبیل افسردگی، 
هذیان،   اطرافیان،   به  نسبت  حاد  توهم های  پرخاشگری، 
کنترل  ازدست دادن  و  خطرناک  کارهای  انجام  گوشه گیری، 
فاکتوری  آلزایمر  بیماری  بروز  علت  می شود.  مدفوع  و  ادرار 
بخش  که  عوامل  از  مجموعه ای  حقیقت  در  مشخص نیست، 
قابل توجهی از آنها ناشناخته هستند، این بیماری را به وجود 

می آورند.
 همان طور که منشأ این بیماری دقیقا مشخص نشده است،  
فعال درمان قطعی هم برای آن در دسترس نیست. اما سن 
باال، سابقه خانوادگی، زن بودن و برخی مشکالت ذهنی مثل 
سندروم داون، مهم ترین عوامل زمینه ساز آلزایمر هستند. این 
بیمار  توجیه در خلق وخوی  تغییرات غیرقابل  باعث  بیماری 
می شود. مثال فرد ممکن است بدون دلیل خاصی دچار حس 
غم، خشم یا شادی شود یا حتی شخصیتش کامال تغییر کند.
 بارها دیده شده که آلزایمر باعث بروز رفتارهای هیجانی و 
احساسی در افراد منطقی یا نشان دادن ترس در افراد شجاع 
شده است.برای خیلی از ما پیش می آید که به طور اتفاقی کلید 
یا کیف پول مان را در جای اشتباهی بگذاریم،  اما این به مفهوم 
نگرانی از ابتال به آلزایمر نیست. به قول معروف اگر متوجه 
شدید کلید همراه تان نیست، نگران نشوید،  اما اگر کلید در 
دست تان بود و نمی دانستید با آن چه کنید، احتماال در آستانه 

آلزایمر هستید.
 طبق گزارش آکادمی آلزایمر، حدود ۶ میلیون نفر آمریکایی 
به این بیماری مبتال هستند و هر ۷۰ ثانیه یک فرد جدید 
مدیرعامل  صالحی،  معصومه  این  از  می گیرد.پیش  آلزایمر 
انجمن آلزایمر ایران به ایسنا گفته است که در ایران ۷۵۰ هزار 
نفر مبتال به دمانس هستند. به گفته او دمانس و آلزایمر هر 
دو شامل اختالالت رفتاری، شناختی، از دست دادن حافظه 
کوتاه مدت و بلند مدت و ... هستند؛ اما نکته قابل توجه آن 
است که باید میان بیماری آلزایمر و دمانس تفاوت قائل شویم.
 دمانس نوعی اختالل قابل برگشت در حافظه است که به 

دالیل مختلفی نظیر کم کاری یا پرکاری تیروئید، افسردگی، 
بنا  می آید.  وجود  به  و...  مغز  روی  بر  موثر  داروهای  مصرف  
بر توضیحات صالحی حدود ۷۰درصد از دمانس ها را بیماری 
آلزایمر تشکیل می دهد،  او افزود: »تشخیص و درمان به موقع 
دمانس می تواند به قابل برگشت بودن بیماری کمک شایانی 
کند، اما بروز بیماری آلزایمر غیرقابل برگشت بوده و درمان 
تا  را  آن  زودهنگام  درمان  با  می توانیم  اما  ندارد،  نیز  قطعی 
حد زیادی کنترل کنیم و بروز اختالالت ثانویه بیماری را به 

تعویق اندازیم.«
 برخی تحقیقات نشان داده اند صدمات متوسط و شدید به 
مغز می توانند خطر ابتال به آلزایمر یا انواع دیگر زوال عقل را 
حتی سال ها بعد افزایش دهند. البته همه کسانی که چنین 
نمی شوند.  مشکالت  این  دچار  می کنند،  تجربه  را  صدماتی 
اما مطالعات اخیر نشان می دهند ضربات مالیِم مکرر که در 
ورزش هایی مانند فوتبال، هاکی و بوکس به سر وارد می شوند، 

با ابتال به نوعی از زوال عقل در ارتباط است.
 سایت مدیکال دیلی در یک مقاله جدید اعالم کرده است 
در  محققان  می شوند.  آلزایمر  بیماری  دچار  بیشتر  زنان  که 
اینکه  مورد این موضوع دو فرضیه را مطرح کرده اند؛ نخست 
زنان به طورکلی بیش از مردان عمرمی کنند و در نتیجه بیشتر 
اختالل  این  به  ابتال  که خطر  برسند  به سنی  دارد  احتمال 
زیست شناختی  مکانیزم خاص  اینکه  دوم  و  می یابد  افزایش 
عالیم  بروز  و  پیشرفت  مغز،  نهفته  تغییرات  به  درواقع  آنان 

بیماری آلزایمر کمک می کند.
 )MacArthur( آرتور  در موسسه مک  بررسی هایی که   
انجام شده، نتایج جالبی را درخصوص اثرات پیری بر حافظه 
و قدرت ذهن به اثبات رسانده است.  محققان به این نتیجه 
رسیده اند که در طول زندگی انسان، حجم مغز حدود ۱۰ درصد 
مغز  الزاما روی عملکرد  این مسأله  اما  پیدا می کند،  کاهش 
تأثیر نمی گذارد. به نظر می رسد سخت شدن و کاهش اتصاالت 

مغزی نقش مهم تری از اندازه مغز در بروز آلزایمر دارند.
 یافته های دانشمندان مرکز تحقیقات بیماری های آلزایمر 
ویسکانسین نشان می دهد افرادی که سروکار مستقیم با ارباب 
رجوع دارند یا مشاغل آنها پیچیده تر است، به مراتب از افرادی 
آسیب های  تحمل  به  قادر  می کنند،  کار  انفرادی  به طور  که 
مغزی ازجمله آلزایمر هستند. تحقیقی جدید در بیمارستان 
بریگهام آمریکا ارتباطی معنی دار بین باالبودن بتا آمیلوئید و 
افزایش عالیم اضطراب یافته است. سرپرست این تیم معتقد 
است با کنترل عالیم اضطراب در سالمندان می توان تا حد 
زیادی احتمال ابتال یا دستکم پیشرفت بیماری را کنترل کرد.
 از آنجا که کنترل التهاب در بدن می تواند به کنترل آلزایمر 
داروهای  تأثیر  روی  تحقیقات گسترده ای  اخیرا  کند،  کمک 
مخصوص  ضدالتهابی  داروهای  و  غیراستروییدی  ضدالتهابی 
سندروم پیش از قاعدگی بر بیماران آلزایمری صورت گرفته 
است. تحقیقی در دانشکده پزشکی  هاروارد روی تأثیر احتمالی 
آلزایمر در  به  مبتال  بیماران  مغز  فعالیت  بر  داروی ضدصرع 

جریان است که تأثیر آن بر موش ها مثبت بوده است.
 درباره چند باور غلط درباره آلزایمربسیاری تصور می کنند 
تصور  این  اما  نمی شوند  مبتال  آلزایمر  به  هرگز  جوان  افراد 
آلزایمر  به  مبتال  که  بیمارانی  اکثر  چند  هر  است.  نادرست 
ساله  هر  اما  دارند،  از ۶۵ سال  بیش  شده اند،  داده  تشخیص 
آلزایمر  به  مبتال  ۶۵ سال  زیر  آمریکایی  ۲۰۰ هزار  حدود 
سالگی   ۵۰ یا   ۴۰ در  مردم  وقتی  می شوند.  داده  تشخیص 

به این بیماری مبتال می شوند، احتماال پزشکان آلزایمر را به 
در  و  نمی گیرند  نظر  در  افراد  این  برای  احتمال  یک  عنوان 
نتیجه مدت ها طول می کشد تا تشخیص دقیقی در مورد آنها 

انجام شود.
بسیاری بر این باورند کسی از آلزایمر نمی میرد. اما  ای کاش 
این باور درست بود. متاسفانه آلزایمر ششمین عامل مرگ ومیر 
در آمریکاست. در مراحل آخر بیماری افراد مبتال به آلزایمر 
توانایی پاسخ به محیط پیرامون و در بیشتر موارد هوشیاری 
خود نسبت به اطراف  شان را نیز از دست می  دهند. اغلب این 
بیماران به مراقبت تمام مدت نیاز دارند و به تدریج توانایی راه 
رفتن، نشستن و سرانجام بلعیدن را ازدست داده و نسبت به 
عفونت هایی مانند ذات الریه هم آسیب پذیر می شوند.همیشه 
این گزاره مطرح است که »افراد مبتال به آلزایمر نمی توانند 
ببرند«،  انجام می دهند لذت  از کارهایی که  فعالیت کنند و 
اما این باور غلط است، افراد مبتال به آلزایمر می توانند زندگی 

پویایی داشته باشند.
 در مراحل اولیه بیماری بسیاری از بیماران وقت بیشتری 
را با خانواده شان می گذرانند، آلبوم عکس تهیه می کنند، نامه 
می نویسند و حتی داوطلبانه در تحقیقات مربوط به آلزایمر 

شرکت می کنند.
آنها  از  به خوبی  که  بیمارانی  بیماری،  بعدی  مراحل  در   
فعالیت های  برخی  در  می توانند  هم  هنوز  می شود  مراقبت 
تجربه  اطرافیان شان  با  را  شادی  زندگی  و  اجتماعی شرکت 
کنند.باور غلط دیگر این است که آلزایمر با فراموشی اشتباه 
گرفته می شود و بخشی طبیعی از پیر شدن به حساب می آید. 

این باور درست نیست.
 گاهی با باال رفتن سن، قدرت حافظه کاهش پیدا می کند. 
را هم  روزمره  کارهای  آلزایمر،  به  مربوط  کاهش حافظه  اما 
شامل می شود و مشکل بسیار جدی تری است. در مراحل اولیه 
افراد مبتال ممکن است چیزهایی که تازه یاد گرفته اند، قرار 
مالقات ها یا اتفاقات مهم  را فراموش کنند و یک سری سوال 
را بارها و بارها از اطرافیان شان بپرسند. با پیشرفت بیماری 
بیماران در جهت یابی به مشکل بر می  خورند و از انجام کارهای 

معمول روزانه خود ناتوان می شوند.
 از طرف دیگر خیلی وقت ها فراموشی با آلزایمر اشتباه گرفته 

توانایی های  و  تصمیمات  روی  بر  که  فراموشی ای  می شود، 
واکنش  یا  طبیعی  می تواند  حدی  تا  نگذارد  اثر  عملکردی 
طبیعی مغز ما نسبت به رویدادها باشد. به یاد نیاوردن موقت 
اسم ها،  تاریخ مناسبت ها، مطالبی که مطالعه کرده اید،  جزئیات 

یک گفت وگو یا تمرکز نداشتن نگران کننده نیست.
به   ناگهانی  اثر شوک های  بر  آلزایمر  می شود  گفته  اینکه   
وجود می آید هم نادرست است. آلزایمر بیماری ای نیست که 
یک شبه و ناگهانی به وجود بیاید،  این بیماری به تدریج ایجاد 
شده و پیشرفت آن نیز تدریجی است، وقتی نشانه های بیماری 
به صورت ناگهانی بروز یا به سرعت پیشرفت کرد باید علت را 
خارج از آلزایمر جست وجو کنید. »اگر افراد خانواده ام گرفتار 
آلزایمر نیستند الزم نیست نگران این بیماری باشم« این هم 
یکی دیگر از تصورهای غیردقیق درباره آلزایمر است. تنها یا 

مهم ترین علت بروز آلزایمر برخالف نظر رایج،  ژنتیک نیست.
اند.  داشته  وراثتی  زمینه های  مبتال  افراد  ۱۰ درصد  تنها   
همچنین گاهی در برخی از اظهارنظرهای غیرکارشناسانه به 
قابل درمان یا قابل پیشگیری بودن این بیماری اشاره می شود. 
تغذیه،  زندگی،  سبک  از  نوعی  هیچ  با  آلزایمر  متاسفانه  اما 
 افزودن هیچ نوع مکمل غذایی و ویتامین قابل درمان قطعی 
نیست و از آنجا که منشأ مشخصی ندارد نمی توان به طور قاطع 

روشی برای پیشگیری از آن اعالم کرد.
 اثر اصالح الگوی تغذیه در بهبود بیماری امروزه تناسب اندام، 
یکی از معیارهای سالمت بدن در نظر گرفته می شود.  اضافه 
وزن و چاقی،  یا الغری های مفرط و بی دلیل هرکدام می تواند 
عروق،  و  قلب  گوارشی،   مشکالت  مثل  بیماری هایی  نشانه 
پرفشاری خون، دیابت و سرطان باشد. رسیدن به وزن مناسب 
تا حد زیادی می تواند از مبتال شدن به دیابت نوع ۲ پیشگیری 
بد  کلسترول  پاکسازی  باعث  که  را  خوب  کلسترول  و  کند 
باعث کم شدن خطر  کار  این  و  افزایش دهد  بدن می شود، 

حمله های قلبی می شود.
 وقتی وزن ما متعادل است، تری گلیسیرید یا همان چربی 
ذخیره بدن و همچنین فشار خون ما،  کاهش پیدا کرده و به 
ما نمی آید. هر  قلبی و عروقی سراغ  همان نسبت مشکالت 
۵ کیلو اضافه وزن، فشاری در حد ۲۰ کیلوگرم روی زانوها و 
مفاصل پایین تنه ما وارد می کند. پس واضح است که کم کردن 

وزن چطور می تواند این آسیب را کم کرده و حتی احتمال 
ابتال به آرتروز و دیگر مشکالت استخوان و عضالنی را از بین 
ببرد. در کنار تأثیراتی که تناسب اندام روی بدن ما دارد، به 

سالمت روان مان هم کمک زیادی می کند.
شاید بپرسید چطور؟ کاهش وزن احساس بی حالی و کسالت 
دیگر  از طرف  می برد.  باال  را  تحرک  به  میل  و  کرده  را کم 
باالتر است.  ندارند  اضافه وزن  افرادی که  کیفیت خواب در 
انرژی  مجموع این موارد باعث کاهش افسردگی و باالرفتن 
می شود.برای اینکه به وزن ایده آل برسیم باید روزانه ۳۰دقیقه 
ورزش هوازی را در برنامه مان بگنجانیم،  پیاده روی سریع برای 

همه افراد قابل دسترس است و بهترین فعالیت است.
 در کنار آن باید رژیم غذایی مان را هم اصالح کنیم: یعنی 
پروتیینی کم چرب مثل  منابع  غالت سبوس دار،  سبزیجات،  
مرغ و ماهی را به رژیم مان اضافه و گوشت قرمز را تا جایی 
که ممکن است کم کنیم. خیلی از ما تقصیر اضافه وزن را 
به گردن مسائل وراثتی می اندازیم،  این درست است که کم 
کردن وزن و رسیدن به وزن مناسب برای کسانی که مشکالت 
ارثی دارند ممکن است سخت تر باشد، اما بی تحرکی و تغذیه 
ناسالم در اضافه وزن نقش پررنگ تری نسبت به زمینه های 
ژنتیک دارد . فراموش نکنیم که از هرچیزی مهم تر، اراده ما 

برای داشتن یک زندگی سالم از هر انگیزه ای قوی تر است.
 توصیه هایی برای پیشگیری از آلزایمر

مورد روش های  در  نورولوژیست  مرادی،  دکتر محمدرضا   
پیشگیری از آلزایمر می گوید:»تا به حال روشی که به طور قطع 
بتواند جلوی بروز این بیماری را بگیرد پیدا نشده،  اما با انجام 
یک سری تغییرات در سبک زندگی ممکن است بتوانیم بروز 

یا پیشرفت این بیماری را کند کنیم.«
ساز،  نواختن یک  اعصاب،  و  مغز  این متخصص  گفته  به   
انجام  مرتب،  مطالعه  همچنین  مجسمه سازی،  یا  نقاشی 
بازی های فکری و حل کردن جدول باعث افزایش عمر مغز 
شده و می تواند ما را کمتر در معرض این بیماری قرار دهد. او 
۳۰دقیقه ورزش روزانه را هم درسالمت قلب، ماهیچه ها و مغز 
موثر می داند و می گوید پیاده روی، باغبانی و حتی تمیز کردن 
منزل می تواند بدن و ذهن را قوی نگه دارد و از همین طریق 

احتمال ابتال به آلزایمر را کم می کند یا به تعویق می اندازد.
هم  مناسب  غذایی  رژیم  درباره  اعصاب  متخصص  این   
توصیه هایی دارد: »باید روزانه حداقل پنج نوع میوه و سبزی 
اسفناج  بروکلی،  مثل  برگ  پهن  سبزیجات  به خصوص  تازه 
بگنجانیم. مصرف ماهی های  برنامه غذایی مان  را در  و کاهو 
چرب، دانه ها و آجیل ها، آنتی اکسیدان ها و مایعات، همچنین 
ترک سیگار و کنترل فشار خون و کلسترول هم برای سالمتی 

مغز ما مفید است.«
بردن  باال  و  مغز  سالمت  برای  راهکار  مهم ترین  مرادی   
عملکرد آن را داشتن سبک زندگی سالم می داند. او در این 
 مورد می گوید در کنار تغذیه مناسب و کنترل چاقی،  داشتن 
ارتباط اجتماعی مستمر یعنی انجام سرگرمی هایی که ترکیبی 
از فعالیت اجتماعی، فیزیکی و روانی است، بهترین محافظ در 

برابر آلزایمر است.
این  با  مبارزه  برای  مناسبی  راهکار  هم  اضطراب  کنترل 
بیماری است. تقویت آرامش با انجام مدیتیشن و انجام امور 
معنوی می تواند شما را در برابر آثار مخرب استرس ایمن و در 

برابر آسیب هایی مثل آلزایمر مقاوم کند.
منبع: شهروند
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خواستگار کینه جو 
بازداشت شد

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری 
خواستگار کینه جویی خبر داد که با شنیدن خبر ازدواج دختران 
مورد عالقه اش تصمیم به ایجاد مزاحمت تلفنی و تهدید خانواده ها 

گرفته بود.
سرهنگ کارآگاه علی گودرزی در تشریح این خبر اظهار کرد: در 
ناحیه  دادسرای  به  مراجعه  با  شهروندان  از  یکی   ۹۸ شهریورماه 
۱۸ اعالم می دارد که فردی با سه خط تلفن مدتی است با ارسال 
ایجاد  مزاحمت  اش  خانواده  و  او  برای  آمیز  تهدید  پیامک های 
رسیدگی  منظور  به  پرونده  شکایت،  ثبت  از  پس  که  می کند 
اداره  کارآگاهان  اختیار  در  و  ارجاع  آگاهی  پلیس  به  تخصصی 

شانزدهم قرار می گیرد.
از  تحقیقات  نخست  گام  در  کارآگاهان  گفت:  گودرزی  سرهنگ 
شاکی دعوت به عمل آورده و مجدداً به اخذ اظهارات او پرداختند 
که وی اظهار کرد مدتی است فردی از طریق ارسال پیامک من و 
خانواده ام را مورد تهدید قرار می دهد و نکته عجیب این است که 

تمام جزئیات را نیز در خصوص من و خانواده ام می داند.
وی افزود: همزمان با حضور شاکی در اداره شانزدهم پرونده دیگری 
ارجاع شد که  اداره شانزدهم  به  تهدید  و  مزاحمت  با موضوع  نیز 
کارآگاهان متوجه شدند شماره هایی که فرد مزاحم از طریق آنها به 

شاکی اول پیام داده است بین هر دو پرونده مشترک است.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت افزود: هر دو 
آنها  بین  نقاط مشترک  و  آگاهی دعوت شدند  پلیس  به  خانواده 
مورد بررسی قرار گرفت و اظهارات هر دو خانواده ثبت که در نهایت 
کارآگاهان با بررسی اظهارات طرفین متوجه شدند هر دو خانواده 
دخترانی دارند که در یک دانشگاه مشغول به تحصیل می باشند و 
قبل از اینکه ازدواج کنند یکی از دانشجویان آن دانشگاه از هر دوی 

آنها خواستگاری کرده است اما جواب رد شنیده است.
آمده  دست  به  اطالعات  با  اینکه  به  اشاره  با  انتظامی  مقام  این 
ابراز  می باشد،  امیر  نام  به  ساله   ۲۸ جوانی  متهم  شد  مشخص 
شناسایی  به  موفق  پلیسی  اقدامات  طریق  از  کارآگاهان  داشت: 
محل کار متهم که در یکی از محله های جنوبی شهر تهران شده 

و در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر می کنند.
دستگیری  زمان  در  متهم  اینکه  به  اشاره  با  گودرزی  سرهنگ 
را  مزاحمت  برای  خود  استفاده  مورد  کارتهای  سیم  داشت  قصد 
دور بیاندازد که با هوشیاری افسر پرونده موفق به انجام این کار 
نشد، گفت: امیر پس از دستگیری به اداره شانزدهم پلیس آگاهی 

منتقل و در همان بدو ورود صریحاً به بزه انتسابی اعتراف کرد.
وی افزود: متهم مدعی بود به دلیل اینکه جواب رد شنیده بودم از 
آنها کینه به دل داشتم و وقتی فهمیدم ازدواج کرده اند تصمیم به 
تالفی گرفتم و چون قباًل برای خواستگاری به منزل هر دو دختر 
رفته بودم اطالعات کاملی از شرایط زندگی و اعضای خانواده ی هر 

دو آنها داشتم.
سرهنگ کارآگاه علی گودرزی معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس 
به  امیر  صریح  اقرار  به  توجه  با  گفت:  پایان  در  پایتخت  آگاهی 
مزاحمت و تهدید شکات متهم با دستور بازپرس شعبه ۹ بازپرسی 

دادسرای ناحیه ۱۸ روانه زندان شد.

سخنگوی دولت:  
باید با بحران ها زندگی مان را اداره کنیم

ایران  امروز  مثل  دوره ای  دولت گفت: هیچ  سخنگوی 
برای هم بغض کنیم و  باید  نیست.  نیازمند حال خوب 
هم شادی بسازیم در پس آن. این موضوع ضرورت امروز 
جامعه در پس ایرانی است که دارد تحریم های ظالمانه 
بحران های  کنیم.  آماده  را  جامعه  باید  ما  می گذارند.  را 
بنویسیم  باید خیلی  نمی کنند.  را خبر  آمدنشان  سخت 
جامعه ای که با بحران های مختلف رو به رو است؛ همه 
شانه هایشان را برای عبور دیگری باید بگذارند. مشارکت 

کردن مردم را باید بازنمایی کنیم.
سخنگوی دولت تاکید کرد باید مشارکت اجتماعی مردم 
»مداد  جشنواره  دومین  در  ربیعی  علی  شود.  بازنمایی 
کشوری  طبیعی  بحران های  نظر  از  کرد:  اظهار  سرخ« 
هستیم که بیش از ۸۰ درصد بحران های شناخته شده 

طبیعی را با خود داریم. هر سال هم یک بحران جدی 
طبیعی برایمان اتفاق افتاده است.

دولت  دولت،  این  می گفتم  زمانی  من  داد:  ادامه  وی   
چک های برگشتی است، اما گویا باران هم می خواهد در 
این دولت بیشتر ببارد. ما باید با بحران ها زندگی مان را 
اداره کنیم و ناگزیر از انتخاب این سبک زندگی هستیم.

ربیعی گفت: ما بحران های اجتماعی را هم داشتیم. خیلی 
دور نیست یک بحران اجتماعی دردآور و تلخ را هم پشت 
سر گذاشتیم. آنچه که چه در بحران های طبیعی و چه 
از بحران ها است. در پس هر  اجتماعی مهم است عبور 

بحران اجتماعی و  طبیعی باید آینده را نشان داد.
وی افزود: متاسفانه عده ای آنچنان دارند وقایع را بازنمایی 
می کنند که گویی ما باید با غم بحران ها همچنان زندگی 

کنیم. گویی برای برخی غم و اندوه پلی برای رسیدن به 
هدفشان است. باید دست به دست هم داده و جامعه را 

از بحران ها نجات بدهیم.
بحران های  اجتماعی  آثار  کرد:  تصریح  دولت  سخنگوی 
در  اما  بود،  سالم  پنج  من  می ماند.  همیشه  طبیعی 
خاطرم  را  کردم  تجربه  که  زلزله زدگی  خود  ناخودآگاه 
در  بدانیم،  مرحله  سه  را  بحران  اگر  گفت:  وی  هست. 
در  دارد.  باالیی  اهمیت  رسانه  نقش  پیش گیری  زمان 
و  کند  واقع نمایی  باید  بحران  ژورنالیسم  بحران   زمان 
و  ایجاد می کند  را  بحران  از  برای عبور  همدلی عمومی 
سخت ترین مرحله در بحران ها مرحله پسا بحران است؛ 

چراکه جامعه نیاز دارد بتواند به زندگی باز گردد.
عکس هایی  گفت:  بحران ها  عکاسان  به  خطاب  ربیعی 

است،  تاریخ  از  برشی  یک  گرفته اید  بحران ها  از  که 
وقتی در درس  است. من خودم  واقعیت  نیست،  عکس 
از  می دهم  بحران  مدیریت  درس  اجتماعی  برنامه ریزی 

تجارب روزنامه نگاران استفاده می کنم.
وی در پایان گفت: هیچ دوره ای مثل امروز ایران نیازمند 
هم  و  کنیم  بغض  هم  برای  باید  نیست.  خوب  حال 
امروز  ضرورت  موضوع  این  آن.  پس  در  بسازیم  شادی 
جامعه در پس ایرانی است که دارد تحریم های ظالمانه 
بحران های  کنیم.  آماده  را  باید جامعه  ما  می گذارند.  را 
بنویسیم  باید خیلی  نمی کنند.  را خبر  آمدنشان  سخت 
جامعه ای که با بحران های مختلف رو به رو است؛ همه 
شانه هایشان را برای عبور دیگری باید بگذارند. مشارکت 

کردن مردم را باید بازنمایی کنیم.

خبر

زاده در شعبه سوم  نعمت  پرونده شبنم  حکم 
دادگاه مفاسد اقتصادی صادر شد.

دادگاه  زاده در شعبه سوم  نعمت   حکم شبنم 
قاضی مسعودی  از سوی  اقتصادی  مفاسد  ویژه 

مقام صادر شد و تا آخر هفته اعالم می شود.

براساس شواهد موجود در پرونده و کیفرخواست 
می شود  بینی  پیش  دادسرا،  سوی  از  صادره 
دادگاه، حکم ۲۰ سال حبس را برای شبنم نعمت 

زاده صادر کند.
نام شبنم نعمت زاده به عنوان متهم ردیف اول 

اما  بار منتشر شد،  اولین  پرونده احتکار دارویی 
این اولین باری نبود که پای خانواده نعمت زاده به 
دادگاه قاضی مسعودی مقام و شعبه سوم دادگاه 

ویژه جرایم و مفاسد اقتصادی باز شده بود.
شبنم  پرونده  به  رسیدگی  که  آن  از  پیش 

گذشته  سال  اواخر  و  شود  آغاز  نعمت زاده 
در  دولتی  ارز های  از  سوءاستفاده  پرونده  در 
پتروشیمی که متهم ردیف اول آن رضا حمزه لو 
بود، نام خانواده نعمت زاده برای بار اول رسانه ای 

شد.  

ترفند  خصوص  در  فتا  پلیس  اجتماعی  معاون 
کالهبرداران با عنوان طرح حمایتی خرید عید به 

هموطنان هشدار داد.
به گزارش جام جم آنالین از ایسنا، سرهنگ رامین 
ارسال  با  افراد سودجو و کالهبردار  پاشایی گفت: 
مصوبه  اساس  »بر  عنوان  با  هموطنان  به  پیامک 
هیات دولت به تمامی هموطنان ایرانی که کد ملی 

معتبر دارند، جهت خرید عید به ازای هر نفر 545 
هزار تومان پرداخت می شود«، کاربران را به لینک 
های جعلی هدایت می کنند و با سرقت اطالعات 
از  برداشت غیر مجاز  به  آنان، نسبت  بانکی  کارت 

حساب های بانکی آنان اقدام می نمایند.
معاون اجتماعی پلیس فتا به هموطنان توصیه کرد: 
همواره مراقب ترفند کالهبرداران و سودجویان به 

خود  بانکی  کارت  اطالعات  به  دستیابی  منظور 
از  باشند و هیچ وقت به اخبار و پیامک هایی که 
سوی منابع نامعتبر و غیر رسمی انتشار می یابد، 
قرار  مدنظر  را  نکته  این  چنین  نکنند.هم  توجه 
هیچ  دولتی  های  سازمان  و  ها  دستگاه  که  دهند 
گاه در هنگام ثبت نام درخواست وجهی را از آنان 

نمی کنند.

از هموطنان  پایان  فتا در  پلیس  اجتماعی  معاون 
رمز  سازی  فعال  به  نسبت  زودتر  هرچه  خواست 
عامل  های  بانک  از سوی  خود  مصرف  یکبار  دوم 
موارد  هرگونه  مشاهده  صورت  در  و  نموده  اقدام 
به  فتا  از طریق سایت پلیس  را  ، مراتب  مشکوک 
ما  همکاران  با   www.cyberpolice.ir نشانی 

در میان بگذارند.

حکم پرونده شبنم نعمت زاده صادر شد

هشدار پلیس فتا؛
مراقب پیامک  جعلی »پرداخت بسته حمایتی خرید عید از سوی دولت« باشید

 تا پایان سال از  ۵۰۰۰ پرستار دعوت به همکاری می شود

همسرُکشی در توهِم صدا های مرموز

مدیرکل دفتر ارتقای سالمت و خدمات بالینی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جذب حدود پنج 
نظام  چرخه  تقویت  برای  سال  پایان  تا  پرستار  هزار 

سالمت در کشور خبر داد.
وی.آی.پی  بخش  افتتاح  حاشیه  در  رسولی  مریم 
وزارت  به تالش های  اشاره  با  بیمارستان کوثر سمنان 
مشکل  رفع  برای  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
کمبود پرستار در کشور اظهار کرد: در این راستا، وزیر 
حدود  امسال،  پایان  تا  که  است  داده  وعده  بهداشت 
چهار هزار و 5۰۰ تا پنج هزار پرستار جذب برنامه نظام 
سالمت کشور شوند تا باری از دوش جامعه پرستاری 

برداشته شود.
 ۶ خدمات  ارائه  استانداردهای  تدوین  به  اشاره  با  وی 
همکاری  با  طرح  این  کرد:  اظهار  منزل  در  بیماری 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  درمان  معاونت 

پزشکی تعرفه گذاری شده و ابالغ خواهد شد.
مدیرکل دفتر ارتقای سالمت و خدمات بالینی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: با اجرای 
و  بیشتر  رضایت  با  بیماران  پوشش دهی  طرح،  این 
ادامه  بیماران  و  بود  خواهد  همراه  زودهنگام  ترخیص 

خدمات خود را در منزل دریافت خواهند کرد.
رسولی با بیان اینکه اغلب بیماری های مزمن مشمول 

این طرح هستند، یادآور شد: بیماران بستری در بخش 
و  هستند  بیماران  پرمشکل ترین  معموالً  آی.سی.یو 
تخت های بیمارستانی را اشغال می کنند و خانواده این 
بیماران مصر هستند تا این افراد در منزل مستقر شوند 

و از این رو، این بیماران شامل این طرح خواهند شد.
وی افزود: بیماران مبتال به سی.وی.ای، سی.یو.پی.دی، 
بیماران مبتال به سرطان و همچنین بیماران مبتال به 

نارسایی احتقانی قلب شامل این طرح خواهند شد.
مدیرکل دفتر ارتقای سالمت و خدمات بالینی وزارت 
کرد:  تصریح  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
را  نوزادی  ایکتر  بیماری  تا  داریم  تالش  همچنین 
زیرپوشش دربیاوریم تا نوزادان مبتال به زردی در منزل 

خدمات فتوتراپی را دریافت کنند.
پرستاران  معوقات  پرداخت  درباره  همچنین  رسولی 
تا  که  بوده  این  بهداشت  وزیر  قول های  از  یکی  گفت: 
قبل از روز پرستار تالش  شود دو ماه معوقات پرستاران 

پرداخت شود.
وی همچنین از اصالح نظام پرداخت در حوزه پرستاری 
خبر داد و اظهار کرد: تالش ها در این راستاست تا نظام 
به  دیگری  شکل  به  و  جدا  قاصدک  طرح  از  پرداخت 
کمیته ای متشکل از صاحب نظران پرستاری و... واگذار 

و این سیستم اصالح شود.

اعتراف  است  رسانده  قتل  به  را  مردی که همسرش 
غذای  با  او  قتل  قصد  همسرش  اینکه  تصور  با  کرد 

مسموم را دارد، دست به جنایت زد.
پسرم  گفت:  و  گرفت  تماس   ۱۱۰ پلیس  با  مردی 

همسرش را کشته است.
مأموران به محل قتل که طبقه چهارم ساختمانی در 
در  را  ساله   ۳۷ زن  جسد  و  رفتند  بود،  تهران  شمال 
افتاده و  حالی یافتند که لباسی سرمه ای رنگ کنارش 
بر اثر خفگی به قتل رسیده بود. پدرشوهر مقتول در 
 ۱۲ عروسم  و  پسر  گفت:  مأموران  به  اولیه  تحقیقات 
سال بود ازدواج کرده بودند و دو فرزند داشتند. اما از 
هفت ماه پیش دچار اختالف هایی شده بودند و دعوا و 

درگیری داشتند.
پسرم می گفت: زنش در غذایش قرص می ریخته تا او 
را بکشد. امروز ظهر پسرم به خانه ما آمد، گریه کرد و 
گفت: زنش را کشته است. بعد هم بچه ها را به من داد 
و برای خرید سیگار بیرون رفت. به خانه آن ها در طبقه 

پایین رفتم و با جسد عروسم روبه رو شدم.
مأموران در پی این اظهارات در محل مستقر شدند و 
به محض اینکه مرد جوان وارد خانه شد، او را بازداشت 

کردند.
این در حالی بود که موضوع به ساسان غالمی بازپرس 
کشیک قتل تهران گزارش شده و او با حضور در محل 
در  ساله   4۱ متهم  بود.  گرفته  نظر  زیر  را  تحقیقات 

بودم همسرم  فهمیده  بود  مدتی  اولیه گفت:  بازجویی 
قصد جانم را دارد و در غذایم دارو و سم می ریزد. همین 
باعث بروز اختالف هایی میان ما شد و با شک و ترس 
بود  شده  باعث  سوءظن ها  این  حتی  می خوردم.  غذا 
بی خوابی های شبانه به سرم بزند. شب قتل هم دوباره 
با هم درگیر شدیم و ساعت پنج صبح او را خفه کردم. 
با بیدارشدن بچه ها آن ها را به پدرم سپردم و به او گفتم 
زنم را کشته ام و بعد رفتم سیگار بخرم. وقتی دوباره به 

خانه آمدم پلیس مرا بازداشت کرد.
جنایی  دادسرای  در  تحقیقات  ادامه  برای  مرد  این 
تهران حضور یافت و توضیحات بیشتری درباره قتل و 

انگیزه اش از قتل داد.

او گفت: مدتی بود صدا هایی می شنیدم و آن صدا ها 
سم  و  دارو  من  غذای  در  همسرم  می گفت:  من  به 
می ریزد. حتی همسرم چند بار که به او گفتم چرا این 
کار را می کند قهر کرد و به خانه پدرش رفت و بعد از 
مدتی با میانجیگری بازگشت. او چند روز قبل دوباره به 
خانه بازگشته بود که او را کشتم. آن روز صبح بیدارش 
کردم و گفتم صدا ها به من می گویند تو در غذایم دارو 
ریختی، چرا این کار را می کنی؟ او به من گفت: دیوانه 
از قتل  بعد  را کشتم.  او  و  شده ای. من عصبانی شدم 
از  این گزارش متهم  بر  بنا  را نمی شنوم.  دیگر صدا ها 
به  روان  سالمت  بررسی  برای  پرونده  بازپرس  سوی 

پزشکی قانونی معرفی شد.

اهدای خون سالم، اهدای زندگی 
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کشف ۳ هزار و ۷۰۰ کیلوگرم 
مواد مخدر در ارزوئیه

 فرمانده انتظامی ارزوئیه از کشف ۳ هزار و ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد 
مخدر از ابتدای سال در عملیات های پلیس این شهرستان خبر داد.

سوداگران  با  مبارزه  راستای  در  گفت:  پورامینایی،  مهدی  سرهنگ 
پلیس  ماموران  وقفه  بی  تالش  با  مخدر،  مواد  قاچاقچیان  و  مرگ 
تن   ۳ از  بیش  شهرستان  یگان های  سایر  و  مخدر  مواد  با  مبارزه 

کشفیات داشته ایم.
او افزود: مبارزه با موادمخدر یک موضوع اجتماعی است و باید تمامی 
آحاد جامعه در این راستا گام بردارند تا نتیجه مطلوب و مفید گرفته 
شود و مبارزه قاطع و بی امان با مواد مخدر و قاچاقچیان و سوداگران 
مرگ و سلب تحرک از آنان در پیشبرد اهداف نظام اسالمی نیز حائز 

اهمیت است.
کردن  اجتماعی  است  شایسته  اینکه  بیان  با  پورامینایی  سرهنگ 
مبارزه با مواد مخدر در کنار مقابله مردمی با این معضل اجتماعی 
سرلوحه برنامه ها باشد، تصریح کرد: اعتیاد و مواد مخدر هزینه های 
زیادی را به خانواده و جامعه تحمیل کرده است که ضروری است آحاد 

مختلف مردم در این زمینه هوشیار باشند.
به موادمخدر  افرد  ارزوئیه مهمترین عامل گرایش  انتظامی  فرمانده 
را ناآگاهی دانست و گفت: باید سرمایه گذاری هدفمندی در زمینه 
و  سوء  عواقب  از  جوانان  جامعه خصوصاً  مختلف  اقشار  سازی  آگاه 
جبران ناپذیر مواد مخدر و اعتیاد داشته و از ظرفیت های تمام ادارات 

استفاده بهینه داشت.
و  مأموریت ها  تمام  هدف  اینکه  به  اشاره  با  پورامینایی  سرهنگ 
برنامه های سازمان نیروی انتظامی ارائه خدمت بهتر به مردم در حوزه 
نظم و امنیت است، گفت: خانواده ها باید در مبارزه با مواد مخدر و 

ریشه کنی بالی خانمانسوز اعتیاد یاریگر پلیس باشند.

کشف ۵۹۸ هزار نخ سیگار 
قاچاق در منوجان

 فرمانده انتظامی شهرستان منوجان از اجرای طرح مبارزه با قاچاق 
خودروی  دستگاه  یک  از  قاچاق  سیگار  نخ  هزار   ۵۹۸ و کشف  کاال 

پراید خبر داد.
سرهنگ مجید محمودی گفت: برابر اخبار واصله مبنی بر فعالیت 
فردی در امر توزیع سیگار غیر مجاز در سطح شهرستان، موضوع در 

دستور کار ایستگاه بازرسی شهید شعبانی منوجان قرار گرفت.
با  شهرستان  شعبانی  شهید  بازرسی  ایستگاه  ماموران  افزود:  او 
اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و بر مبنای این اطالعات با کنترل 
خودرو های عبوری محور اصلی کهنوج ـ بندرعباس به یک دستگاه 

خودرو پراید مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
سرهنگ محمودی تصریح کرد: در بازرسی به عمل آمده از این خودرو 
۵۹۸ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش ۷۰ میلیون ریال کشف و راننده 

این خودرو دستگیر شد.
فراد سود جو، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

دستگیری سارقان میلیاردی
 پسته در زرند

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت:یک باند ۸ نفره که ۹ تن پسته 
از ۴۸  بودند کمتر  برده  به سرقت  زرند  رادر شهرستان  یک کشاورز 

ساعت در عملیات پلیسی این شهرستان دستگیرشدند.
جوان،  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی استان کرمان گفت:به دنبال اعالم 
سرقت بیش از ۹ تن پسته از انبار یک کشاورز در یکی از روستا های 
قرار  شهرستان  این  پلیس  کار  دستور  در  موضوع  زرند  شهر  حومه 

گرفت.
او افزود:در این رابطه مأموران پلیس آگاهی از زرند با بررسی صحنه 
انبار موفق شدند چهار  این  از نگهبان  جرم و اطالعات کسب شده 
سارق ۲۱ و ۲۶ ساله  در این سرقت را شناسایی و آنان را در یکی از 

شهر های همجوار دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد:متهمان در بازجویی های 
انجام شده پس از روبرو شدن با شواهد موجودبه انجام این سرقت 
با همدستی ۶ نفر دیگر اعتراف کردند که در ادامه مأموران پلیس 
آگاهی کمتر از ۴۸ ساعت این ۶ نفر را طی چند عملیات جداگانه در 
نقاط مختلف شهر و مناطق اطراف دستگیر و پسته های سرقتی به 

ارزش ۱۰ میلیارد ریال را کشف و به مالباخته تحویل دادند.
توقیف ۳ دستگاه  نفره  باند ۸  این  انهدام  به  اشاره  با  ناظری  سردار 
همچنین  و  بودند  گرفته  قرار  استفاده  مورد  سرقت  در  که  خودرو 
کشف یک قبضه سالح شکاری غیر مجاز به کشاورزان توصیه کرد 
جهت پیشگیری از سرقت منازل و انبار های خود را به سیستم های 
هشدار دهنده از قبیل سامانه مها مجهز کرده و برای مراقبت بهتر از 

این گونه اماکن از نگهبان استفاده کنند.

محسن ربیعی، رئیس کمیته فوتسال هیئت فوتبال 
استان کرمان از برگزاری مسابقات لیگ برتر رده های 

سنی این استان طی بهمن ماه امسال خبر داد.
محسن ربیعی، رئیس کمیته فوتسال هیات فوتبال 
استان  با خبرنگار گروه  و گو  استان کرمان در گفت 
برگزاری  به  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های 
استان  نونهاالن  اول  دسته  لیگ  فوتسال  مسابقات 
کرمان با حضور ۱۳ تیم اشاره کرد و گفت: در مجموع 
از ۱۸ تا ۲۲ مرداد ماه ۹۸، ۳۰ مسابقه در کرمان برگزار 
شد که در نهایت، پرونده این رقابت ها با قهرمانی تیم 

فجر بروات بسته شد.
 او افزود: مسابقات فوتسال لیگ دسته اول نوجوانان 

استان کرمان نیز با حضور ۱۰ تیم با مجموع ۲۴ دیدار 
از ۲ تا ۶ شهریور ۹۸ به میزبانی شهرستان انار برگزار 
تیم  قهرمانی  عنوان  با کسب  مسابقات  این  که  شد 

ثامن جیرفت خاتمه یافت.
ربیعی تصریح کرد: مسابقات فوتسال لیگ دسته اول 
جوانان استان کرمان هم با حضور ۴ تیم، طی ۶ بازی 
از ۲۵ تا ۲۷ شهریور ماه ۹۸ در جیرفت انجام شد که 
پایان  به  ثامن جیرفت  تیم  قهرمانی  با  رقابت ها  این 

رسید.
او در بخش دیگری از سخنانش از برگزاری مسابقات 
طی  کرمان  استان  سنی  رده های  برتر  لیگ  فوتسال 

بهمن ماه امسال خبر داد.

برگزاری مسابقات فوتسال لیگ برتر رده های سنی از بهمن
خبر

اجرای  از  کرمان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
طرح برخورد با تخلفات کمربند و کاله ایمنی و تلفن 
همراه از ابتدای هفته جاری در سراسر استان خبر داد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، 
و  راهنمایی  پلیس  رییس  نجفی،  یوسف  سرهنگ 
رانندگی استان کرمان گفت: طرح برخورد با تخلفات 
تلفن  از  کنندگان  استفاده  ایمنی،  کمربند  نبستن 
از  نکردن  استفاده  همچنین  و  رانندگی  حین  همراه 
با  ایمنی در بین موتورسواران در سراسر استان  کاله 

بهره گیری از کلیه امکانات خودرویی و عوامل انسانی 
به مرحله اجرا در خواهد آمد.

از حوادث  پیشگیری  را طرح  این  برگزاری  از  او هدف 
ترافیکی در سطح استان عنوان و بیان کرد: با برنامه 
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  آمده  عمل  به  ریزی های 
با استفاده  در سراسر استان در تالش است تا بتواند 
برون سازمانی  و  تمامی ظرفیت های موجود درون  از 
تخلفات  کنترل  و  فرهنگی  اقدامات  همچنین  و 
ایجاد کرده  را  ترافیکی حداکثری  امنیت  حادثه ساز، 

از تصادفات در  تا شاهد کاهش کشته شدگان ناشی 
کامل  پوشش  نجفی  سرهنگ  باشیم.  استان  سطح 
نقاط حادثه خیز را از اقدامات این پلیس در این طرح 
برشمرد و افزود: کلیه نقاط حادثه خیز در سطح معابر 
کامل  پوشش  تحت  و  شناسایی  استان  در  شهری 

عملیات ترافیکی قرار خواهند گرفت.
رئیس پلیس راهور استان کرمان گفت: رانندگان هم 
شهروندی،  حقوق  به  احترام  رعایت   ضمن  استانی 
قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را به خوبی اجرا 

کنند تا ضمن کاهش بی نظمی در تردد در معابر 
موثری  سهم  تصادفات  وقوع  از  پیشگیری  در  شهری 

داشته باشند.
ضمن  استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رییس 
همکاران  تمامی  تالش  و  کارکنان  حضور  از  تشکر 
اطالع  در  سیما  و  صدا  برجسته  نقش  راهور،  پلیس 
رسانی مناسب و همچنین فرهنگ سازی در کاهش 
تصادفات را مهم و موثر دانسته و از اقدامات  رسانه ها 

در این زمینه قدردانی کرد.

 ۲۲۰ کشف  از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
در  قاچاقچی   ۲ دستگیری  و  تریاک  کیلوگرم 
مخدر شهرستان  مواد  با  مبارزه  پلیس  عملیات 

رودبار جنوب خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
عبدالرضا  سردار  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
گفت:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  ناظری، 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر رودبار جنوب 
با انجام اقدامات اطالعاتی از عبور یک محموله 
به  زهکلوت  بخش  از  انتقال  برای  مخدر  مواد 

استان هرمزگان مطلع شدند.
او افزود: در این رابطه ماموران پلیس با شناسایی 
محور  در  استقرار  و  قاچاقچیان  تردد  مسیر 
رودبار- قلعه گنج  یک دستگاه کامیون بنز خاور 
که توسط یک دستگاه پژو پارس اسکورت می شد 

را توقیف و به توقفگاه انتقال دادند.
بازرسی  در  ماموران  کرد:  تصریح  ناظری  سردار 
در  که  تریاک  کیلوگرم   ۲۲۰ خودرو  این  از 
کشف  بود  شده  جاساز  آن  مختلف  قسمت های 

و ۲ قاچاقچی را دستگیر کردند.
 ۲ این  معرفی  و  پرونده  تشکیل  به  اشاره  با  او 
پی  کرد:  بیان  قضایی  مراجع  به  قاچاقچی 
دستگیری  و  شناسایی  برای  پلیس  جویی های 
قاچاقچیان  این  با  مرتبط  افراد  دیگر  و  پاک  راه 

ادامه دارد.
برون  و  کوهستانی  معابر  هوایی  پایش 

شهری در طرح زمستانه پلیس
و  راه  پلیس  زمستانه  طرح  اجرای  دنبال  به 
استان،  شهری  برون  معابر  در  امدادی  واحد های 
پایش هوایی این معابر و محدوده های کوهستانی 

و سخت گذر نیز توسط رده هواناجا مرکز استان 
کرمان انجام می گیرد.

به  اشاره  با  استان  مرکز  هواناجا  رده  خلبان 
مشارکت این رده در اجرای طرح زمستانه پلیس 
و  انتظامی  مسئوالن  اهتمام  و  سعی  گفت:  راه 
ماموریت های  اجرای  در  راهور  و  راه  پلیس های 
برون  و  درون  معابر  امنیت  و  ترافیک  کنترل 

شهری شایسته قدردانی است.
افزود: حسب  عالی طلب  اصغر  سرهنگ خلبان 
جاری  سال  طی  استان  انتظامی  فرمانده  تدابیر 
طرح  اجرای  در  نیز  هوایی  پایش  ظرفیت  از 
زمستانه پلیس راه و واحد های امدادی در معابر 
کوهستانی و سخت گذر بهره گیری می شود که 
زمستانی  مانور  در  مشارکت  با  راستا  همین  در 
آغاز  را  رابطه  این  در  خود  ماموریت های  پلیس، 

کردیم.
بروز  مواقع  در  رابطه  این  در  کرد:  تصریح  او 
حوادث رانندگی یا وقوع نامالیمات آب و هوایی 
تالش خواهیم کرد با پایش هوایی محدوده معابر 
کوهستانی و نقاط دوردست در خدمت واحد های 
امدادی  و  انتظامی  رده های  دیگر  و  راه  پلیس 
مشارکت  سوانح  و  حوادث  مدیریت  در  و  باشیم 

موثری داشته باشیم.
پایش  افزود:  استان  مرکز  هواناجا  رده  خلبان 
بر  که  می آورد  فراهم  را  امکانی  واقع  در  هوایی 
مواصالتی  محور های  از  خاصی  محدوده های 
و  باشیم  داشته  اشرافیت  طبیعی  عوارض  و 
در  را  امدادی  و  خدماتی  پلیسی،  تیم های 
یا  تصادفات  حوزه  احتمالی  بحران های  مدیریت 

ماموریت های انتظامی پوشش دهیم.

تشدید برخورد پلیس با رانندگان حادثه ساز؛
تلفن همراه خود را کنار بگذارید

کشف ۲۲۰ کیلو گرم تریاک از ۲ قاچاقچی در رودبار جنوب 

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !
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سرویس اجتماعی- فرهنگی کرمان امروز

روزنامه ایران نوشت: دولت با کلیات الیحه ای موسوم به 
کودک همسری و تعیین حداقل سن برای ازدواج موافقت 
فرعی  کمیته  اعضای  حمایت  با  که  الیحه  این  در  کرد. 
کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسیده است، حداقل سن 
ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین 
شده است. البته پیش از این نیز الیحه ای مشابه در مجلس 
شورای اسالمی وجود دارد که تاکنون به نتیجه نرسیده و 
همچنان در مسیر پرپیچ و خم روندهای قانونی باقی مانده 
رئیس  و خانواده  زنان  امور  معاونت  از  تازگی  به  اما  است، 
دولت  در  جدید  الیحه  کلیات  که  می رسد  خبر  جمهوری 

رأی آورده است.
معاونت  حقوقی  امور  بررسی های  دفتر  ارشد  کارشناس 
به  باره  این  در  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهوری  رئیس 
»ایران« می گوید: مطالعات آسیب شناسی در حوزه کودک 
دولت  در  یعنی  سال ۱۳92  از  مشخص  طور  به  همسری 
و  شد  شروع  بودند،  کار  روی  موالوردی  خانم  که  یازدهم 
با  جلساتی  آماری  برآوردهای  لحاظ  به  متمرکز  طور  به 
بین  ستادی  هماهنگ کننده  به عنوان  دادگستری  وزارت 
دستگاه های اجرایی و قوه قضاییه برگزار شد. سرانجام در 
اسفندماه  تاریخ 6  در  و  تدوین شد  دولت دوازدهم الیحه 

۱۳97 تقدیم دولت شد.
زهرا جعفری می افزاید: در قوانین حاضر در کشور حداقلی 
برای سن ازدواج لحاظ نشده است اما در الیحه ای که سال 
گذشته به دولت آمده بود، حداقل سن ازدواج دختران ۱6 
سال و پسران ۱8 سال تعیین شده بود. البته تبصره ای هم 
 ۱6 تا   ۱۳ بین  دختران  آن  اساس  بر  که  بود  شده  لحاظ 
سال و پسران ۱6 تا ۱8 سال می توانستند با اجازه دادگاه و 

تشخیص مصلحت کودک، ازدواج کنند.

رأی  دولت  لوایح  فرعی  کمیته  در  الیحه  این  نهایت  در 
دستور  در  مجدداً  الیحه،  می گوید:  ادامه  در  وی  نیاورد. 
قرار  خانواده  و  زنان  امور  در  رئیس جمهوری  معاونت  کار 
گرفت و این بار حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال 
و برای پسران ۱۵ سال تعیین شد. در تدوین الیحه اخیر، 
مباحث  و  قانونی  تمامی ظرفیت های  تری  به شکل جدی 
فقهی و جامعه شناختی در حوزه ازدواج کودکان دیده شد 
و خوشبختانه این بار کلیات الیحه رأی آورد و در حال طی 

کردن تشریفات قانونی در دولت است.
او با اشاره به اینکه الیحه در کمیسیون اصلی لوایح دولت 
در  رسیدگی  از  پس  می افزاید:  است،  رسیدگی  نوبت  در 
به  توجه  با  البته  می شود.  ارسال  مجلس  به  الیحه  دولت، 
نزدیک شدن به روزهای پایانی کار مجلس، بعید است که 
برسد.  اجرا  به مرحله  و  نهایی شده  این مجلس  در  الیحه 
ان شاء اهلل پس از طی مراحل قانونی و تصویب نهایی الیحه، 
شاهد دست آوردهای بزرگ آن از جمله منع قانونی ازدواج 
الیحه  تصویب  از  پس  بود.  زیر ۱۳ سال خواهیم  دختران 
باید با استفاده از تقویت الگوهای فرهنگی و فراهم آوردن 
زمینه های الزم در خصوص ارتقای فرهنگ ازدواج و اصالح 
ازدواج ها را به صفر نزدیک  این قبیل  بتوانیم آمارهای  آن 

کنیم.
لزوم رفع خألهای آماری در حوزه کودک همسری

یک پژوهشگر و فعال حوزه زنان نیز درباره کودک همسری 
و معضالت آن در جامعه به »ایران« می گوید: جدول توزیع 
سال  در  که  می دهد  نشان  ازدواج  زمان  در  زوجین  سنی 
و  پسران  در  سال   ۱۵ از  کمتر  ازدواج   ۳24 تعداد   ۱۳97
از ۱۳ سال و  ازدواج دختران کمتر  و ۵4  تعداد ۱۳ هزار 
 ۱8 تا   ۱4 سنین  دختران  ازدواج   86 و  هزار   ۱۳۳ تعداد 
سال ثبت شده است. در مجموع ازدواج زیر ۱8 سال رقمی 

معادل بیش از ۱40 هزار را به خود اختصاص داده است.
بلکه  نیست  همسری  کودک  باالی  آمار  فقط  مشکل 
طالق این افراد نیز معضلی است که سال هاست دامن این 
عروس های کوچک را گرفته، ثبت ۱۱ هزار و ۵۳۵ طالق در 

سنین ۱4 تا ۱8 سال در سال گذشته کار را از نگران شدن 
است.  تبدیل شده  اجتماعی  بحرانی  به  و کم کم  گذرانده 
این  در  قانونی  نواقص  می افزاید:  ادامه  در  مظفریان  رایحه 

حوزه بسیار زیاد است.
به عنوان مثال اگر کودکی پیش از ۱۵ سالگی ازدواج کند 
باشد،  نداشته  را  مهریه  پرداخت  توان  سن،  آن  از  پس  و 
در  یا  بود؟  به عهده چه کسی خواهد  این دین  مسئولیت 
خصوص دختران محول کردن مسئولیت هایی مانند تمکین 
یا حقوق انتخابی مانند طالق، مسکن، حضانت و غیره بدون 

پرسشی از کودکان چگونه در نظر گرفته می شود؟
او به نمونه دیگری از نقص قانون در زمینه کودک همسری 
که  نشده  قانون مشخص  در  می کند:  اضافه  و  کرده  اشاره 

بگیرد، چه  دادگاه صورت  اذن  بدون  کودک  با  ازدواج  اگر 
مجازاتی دارد و اصاًل مجازات دارد یا خیر؟ این نمونه ها تنها 
چند مورد از اشکاالت قانونی در این خصوص بود و خألهای 
قانونی همچنان بالتکلیف هستند. اثرات ازدواج کودکان را 
تقسیم کرد: کودک همسری، کودک  به ۵ دسته  می توان 
مطلقگی، کودک بیوگی، کودک والدی و کودک سرپرستی 
از جمله این اثرات هستند. البته در حالی که گزارش های 
رسیده حکایت از زندگی پردرد و رنج دخترانی دارد که در 
کودکی مجبور به ازدواج شده اند اما نباید سهم پسران را هم 

از آسیب های این معضل اجتماعی فراموش کرد.
این فعال و پژوهشگر اجتماعی که در خصوص خألها و 
کودک  حوزه  در  شده  ارائه  آمارهای  در  موجود  مشکالت 

داده می گوید: در سال های  انجام  پژوهش هایی  همسری 
تحلیلی  آمارهای  استان  هر  تفکیک  به  پژوهشگران  اخیر 
از ازدواج و طالق کودکان در کشور ارائه می دادند. اما در 
حال حاضر این اتفاق نمی افتد. به عبارتی دیگر آمارهایی از 
ازدواج های ثبت نشده، کودک بیوه ها، تعداد دفعات ازدواج، 
کودکان ترک تحصیل داده شده مزدوج و نظایر آن وجود 
ندارد و از این موارد می توان به عنوان خألهای آماری نام برد 
و به قول سالنامه آماری، رویدادهای ثبتی عموماً با مشکل 

کم پوشانی روبه رو هستند.
تا سال ۱۳94 جداول به گونه ای بود که جزئیات آماری 
ازدواج و طالق دختران از سنین کمتر از ۱0 سال و پسران 
سال   ۵ به  سال   ۵ فاصله  به  سال   ۱۵ از  کمتر  سنین  از 
طبقه بندی و گزارش می شد و به عنوان سندی ارزشمند در 
اختیار پژوهشگران و تحلیلگران قرار می گرفت اما متأسفانه 
تفکیک  به  استانی  تمام جداول  آماری ۱۳97  سالنامه  در 
شهرستان حذف شدند و فقط آمار کلی از کشور ارائه شد. 
دارد  وجود  نقد  این  اخیر  آمارهای  خصوص  در  متأسفانه 
به تفکیک شهرستان و  آمارها  مانند سال های قبل  باید  و 
پژوهشگران  برای  تحلیل  راه  و  شوند  ارائه  رقم  و  عدد  با 
باز شود. انتظار می رود سازمان های مربوطه در این زمینه 

گام های بلندتری بردارند.
نیم نگاه

معاونت  حقوقی  امور  بررسی های  دفتر  ارشد  کارشناس 
رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده: حداقل سن ازدواج 

برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شد.
سنی  توزیع  جدول  زنان:  حوزه  فعال  و  پژوهشگر  یک 
زوجین در زمان ازدواج نشان می دهد که در سال ۱۳97 ، 
در مجموع ازدواج زیر ۱8 سال رقمی معادل بیش از ۱40 

هزار را به خود اختصاص داده است
آمارهایی از ازدواج های ثبت نشده، کودک بیوه ها، تعداد 
مزدوج  شده  داده  تحصیل  ترک  کودکان  ازدواج،  دفعات 
به عنوان  می توان  موارد  این  از  و  ندارد  وجود  آن  نظایر  و 

خألهای آماری نام برد.

دولت، سن ازدواج کودکان را تعیین کرد 

روایت »کرمان امروز«  از  زخم قدیمی مدارس تخریبی که همچنان بر پیکر استان کرمان بدچشمی می کند؛

رنج تــــحصیل یا تحصیل رنج ؟

اشاره: 
جوامع  پیشرفت  اساسی  های  راه  از  یکی  مناسب  آموزش 
محسوب می شود و تحصیل رایگان دانش آموزان در مدارس 
است.  تربیت  و  تعلیم  امر  متولیان  های  اولویت  ترین  مهم  از 
اما با این وجود دانش آموزانی در استان پهناور کرمان به سر 
به مقاوم  نیاز  یا  برند که در مدارس تخریبی، کانکسی و  می 
سازی مشغول به تحصیل هستند و یا در نهایت  به علت نبود 
کافی امکانات آموزشی به ویژه در مناطق محروم استان، ناچارا 
ترک تحصیل می کنند. این در حالی است که استان کرمان 
یک استان برخوردار و سرشار از ثروت است و توانایی ساخت 
مدارس مجهز و یا تهیه و تامین امکانات آموزشی و بهداشتی 

برای ارتقای سطح آموزش مدارس در این استان وجود دارد.
آنگونه که مدیر کل آموزش و پرورش کرمان گفته است: در 
کرمان40 هزار دانش آموز مشغول به تحصیل هستند و ۵700 
فضای آموزشی وجود دارد و از میان این تعداد فضای آموزشی 
همین  در  هستند.  بازسازی  و  تخریب  نیازمند  ۳۵درصدشان 

زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه است.
مدارس تخریبی

بسیار خوبی  اقدامات  اسالمی  انقالب  از  بعد  اینکه  وجود  با 
در حوزه ساخت، تجهیز و تعمیر مدارس انجام شده و در این 
عرصه خیران مدرسه ساز نیز نقش موثری داشته اند اما هنوز 
که  دارند  وجود  آموزانی  دانش  استانمان  از  هایی  گوشه  در 
در مدارسی فرسوده و یا بدون امکانات و یا مدارس کانکسی 

تحصیل می کنند.
دربرخی از روستاهای مناطق محروم استان نیز به دلیل اینکه 
دانش آموزان باید مسافت طوالنی برای رسیدن به مدرسه را 
طی کنند و از طرفی به علت عدم فراهم بودن وسایل نقلیه و 
نداشتن هزینه رفت و آمد در نهایت مجبور به ترک تحصیل 
می شوند. در این میان عده ای دیگر از دانش آموزان به سبب 
عالقه ای که به ادامه تحصیل دارند، گرما و سرمای زمستان 
را در میان کانکس هایی تحمل می کنند که شاید خیلی ها 

رغبتی به تحصیل در این شرایط  نداشته  باشند.
چه مدارسی تخریبی هستند؟

با  نوسازی مدارس، ساختمان های  نامه سازمان  آیین  طبق 
عمر مفید ۳0 تا۳۵ سال و بیشتر، تخریبی شناخته می شود و 
با توجه به اینکه زمان تصویب اولین آیین نامه زلزله  به سال 

ساخته  تاریخ  این  از  قبل  که   مدارسی  گردد،  می  بر   ۱۳67
شده اند نسبت به زلزله، مقاوم نیستند و باید تخریب یا مقاوم 

سازی شوند.
وضعیت مدارس کرمان

آنگونه که مدیرکل آموزش و پرورش کرمان گفته است: در 
کرمان40 هزار دانش آموز مشغول به تحصیل هستند و ۵700 
فضای آموزشی وجود دارد و از میان این تعداد فضای آموزشی 

۳۵درصدشان نیازمند تخریب و بازسازی هستند.
به  که  پرسشگر  تلویزیونی  برنامه  در  نسب  اسکندری  احمد 
مسائل آموزش و پرورش می پردازد با اشاره به سالگرد زلزله 
بم و گذشت   ۱4 سال از این حادثه ناگوار و در پاسخ به اینکه 
چرا هنوز برخی مدارس در کرمان بازسازی نشده اند؟ گفت: 
توسعه  کمتر  منطقه   ۱6 و  استانهاست  از  پهناورترین  کرمان 

یافته دارد.   زلزله خیز بودن کرمان باعث شده درباره آموزش 
باوجود ۵700 فضای آموزشی  باشیم.  بیشتری داشته  دغدغه 
در  کرمان هنوز با ایده آل فاصله داریم، از این تعداد ۱7 درصد 
مدارس  درصد   ۱8 و  است  بازسازی  و  سازی  مقاوم  نیازمند 

 تخریبی هستند. 
به گزارش مهر، وی با اشاره به اینکه در سال های 90 تا 9۱ 
حضور و مشارکت خیرین را بیشتر شاهد بوده ایم و قریب به 
2۵00 کالس  درس توسط آنها ساخته شده است، گفت: ۱70 
کالس درس کانکسی داریم که اغلب در مناطق عشایری اند 
از  کمتر  یا  و  نیست  مناطق  آن  در  ساخت  مدرسه  امکان  و 
۱0 دانش آموز دارند. همچنین از سویی در برخی مناطق که 

جمعیت زیاد شده و  فضا نداریم کانکس باید دایر شود.   
وی با بیان اینکه در زمان وقوع زلزله بم 26 هزار دانش آموز 
داشتیم اما اکنون 40 هزار دانش آموز داریم، اظهار کرد:  مکان 
های تخریب شده از زمان زلزله، با همت دولت و مردم ساخته 
شده اند اما چون جمعیت رو به رشد است هنوز با  کمبود فضا 

مواجه هستیم.   
وی با اشاره به اینکه مشارکت خیرین را دنبال می کنیم گفت: 
اکنون به صورت پایلوت، خیرین، به شکل گروهی مدرسه می 

 سازند. اخیرا مدرسه ای با مشارکت 90 خّیر ساخته شد.   
سیستم  از  را  نفتی  بخاری  امسال،  ابتدای  از  ما  افزود:  وی 
گرمایشی7۵0 مدرسه که علمک گاز به آنجا رسیده بود جمع 
 آوری و استاندارد کردیم مگر مدارس عشایری و کوهستانی که 
امکانات برق و گاز نیست. اگر جایی برق باشد، بخاری تابشی 

 داریم و جایی که برق و گاز باشد، دیگر بخاری نفتی نداریم.   
خیرین  مشارکت  برای  جدید  تفاهم  به  نسب   اسکندری 
مشارکت  را  پروژه  یک  ساخت  درصد   ۳0 خیرین  اگر  گفت: 
کنند تا 70 درصد هم  دولت تقبل میکند و فرصت خوبی است 
خوبی  بودجه  شود.  برطرف  استان  آموزشی  فضای  مشکل  تا 

اختصاص داده شده و  کارهای خوبی شروع شده است.   
سخن آخر

و  پرورش  و  برآموزش  حاکم  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با 
نبود بودجه  کافی برای ساخت مدارس مستحکم و استاندارد، 
بهتر است کارخانه های اسم و رسم دار استان که درآمدهای 
هنگفتی نیز دارند در امر خیر مدرسه  سازی و یا  بازسازی و 
بهسازی فضاهای آموزشی این استان پیشقدم شوند یا مدارسی 
تا  کنند  مالی  حمایت  را  شده  متوقف  آنها  ساز  و  ساخت  که 

دغدغه فضای فیزیکی آموزش و پرورش به پایان  برسد.

   متاسفانه دانش آموزانی در استان پهناور كرمان زندگی می كنند كه در مدارس تخریبی، 
كانکسی و یا نیاز به مقاوم سازی مشغول به تحصیل هستند. مدارسی كه هر لحظه ممکن 
است به قتلگاه چند ده كودک تبدیل شوند. مدیر كل آموزش و پرورش در این باره گفته 
است: »در كرمان40 هزار دانش آموز مشغول به تحصیل هستند و 5700 فضای آموزشی 
وجود دارد و از میان این تعداد فضای آموزشی 35درصدشان نیازمند تخریب و بازسازی 
هستند« حال اینکه چرا این مدارس بازسازی نمی شوند و چرا به این مکان ها رسیدگی نمی 

شود؟ سوالی است كه ذهن بسیاری از كرمانیان را به خود مشغول ساخته است و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی


