روزان هم

رییس سازمان جهادکشاورزی
شمال استان خبر داد:

WWW.KERMANEMROOZ.COM

خسارت ده هزار میلیارد تومانی بالیای
طبیعی به بخش کشاورزی شمال استان
متن در صفحه دوم
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چهار صفحه  1000تومان

گزارش «کرمان امروز» از بیتوجهی به تعداد کودکان مبتال به اوتیسم در کرمان؛

خانه اوشیدری در حال مرمت

لزوم توجه بیشتر به کشف اوتیسم

برای بازارچه صنایع دستی است
2
مهلت ثبت نام و پرداخت

 متاسفانه در مسیر فرزندآوری از بارداری تا پنج سالگی کودکان ،انواع غربالگری و بررسی بیماریها و اختالالت انجام میشود ،اما به کشف اوتیسم و در ادامه آموزش نحوه رفتار با
اینگونه کودکان توجهی نمیشود .باید در مراکز بهداشت و خانههای سالمت ،مراحل پایش رشد نوزاد و بررسی عالئم اوتیسم نیز گنجانده شود .جای خالی این مهم این روزها در حالی دیده
میشود که به گفته مدیرکل بهزیستی استان؛ طیف اوتیسم در استان روبه رشد است و هم اکنون 300نفر دارای این اختالل در استان شناسایی شده و متاسفانه شیوه رفتار با این کودکان
متن کامل در صفحه سوم
را بسیاری از خانوادهها نمیدانند و...
مدیرکل محیط زیست کرمان:

روایت «کرمان امروز» از قطعی آب

برنامه احیای

در مناطق مختلف شهر کرمان
و بیپاسخ ماندن دلیل این قطعیهای

تاالب جازموریان

بدون هماهنگی؛

آماده اجرا است

اعتراض
مردم کرمان
به قطعی آب

صفحه دوم

نوزاد عجول
در آمبوالنس
به دنیا آمد
متن در صفحه چهارم

فراخوان استخدام بیمارستان راضیه فیروز
با توجه به طرح توسعه بیمارستان راضیه فیروز این مرکز به
منظور تامین و تکمیل کادر درمان خود به:
1ـ کارشناس پرستاری با حداقل  2سال سابقه مفید
در بخش مراقبت های ویژه
 -2کارشناس پرستاری  -3کارشناس اتاق عمل
 -4کارشناس هوشبری
نیاز دارد لذا متقاضان می توانند از تاریخ  1400/3/25لغایت
 1400/3/30از ساعت  12لغایت  14 :30به نشانی کرمان،
خیابان شهید استاد مطهری شرقی ،چهارراه قائم ،بیمارستان
راضیه فیروز ،دبیرخانه بیمارستان مراجعه فرمایند.

مردم کرمان
 25سال است
که واقعیت را
در «کرمان امروز» می خوانند

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان :

صفحه دوم

تسهیالت کرونایی ابالغ شد

3
رییس کل دادگستری استان کرمان:

توسعه باید بر مبنای
پیوست های زیست محیطی
محقق شود

2
برخی دستگاهها هنوز نسبت به تامین
مولد اضطراری اقدام نکرده اند

2
نوشتاری درباره
محمد خزائلی
مدافع حقوق و اعتالی
فرهنگ نابینایان

24
هالل احمر درباره مشکل
کمبود انسولین توضیحاتی ارائه داد

3

خبار استان

ا

دو
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مدیرکل محیط زیست کرمان:

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع

برنامه احیای تاالب جازموریان آماده اجرا است
مدیرکل محیط زیست کرمان گفت :بخش
هایی از دریاچه لوت خشک و به دشت نمک
تبدیل شده و باعث مرگ دست جمعی
پرندگان مهاجر شده است.
وی افزود :باید این نکته را در نظر بگیریم

که در حال تغییرات اقلیمی و
هستیم؛ مناطقی را داشتیم
خشک و به دشت نمک تبدیل
مرگ دست جمعی پرندگان
است.

آب و هوایی
که دریاچه
شده و باعث
مهاجر شده

وی بیان کرد :سازمان حفاظت محیط زیست
در حال بررسی وضعیت و کار روی برنامه
انتقال آب رود شور به این دریاچه میباشد
که از همه لحاظ باید مورد بررسی قرار بگیرد.
مدیرکل محیط زیست استان کرمان با اشاره

به اینکه برنامه احیای تاالب جازموریان
آماده اجرا است ،افزود :برای این منظور باید
مطابق برنامه پیش برویم .بر این اساس بر
اساس برنامه  ۱۰ساله میتوان به احیای این
تاالب امیدوار بود.

رییس کل دادگستری استان کرمان:

توسعه باید بر مبنای پیوست های زیست محیطی محقق شود
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت :بستر الزم
به منظور رفع دغدغه های زیست محیطی براساس
کار مشترک سه جانبه بین دستگاه قضایی ،اداره کل
حفاظت از محیط زیست و سازمان های مردم نهاد
فراهم است.
یداهلل موحد در جریان بازدید از اداره کل حفاظت
از محیط زیست استان کرمان در جمع مسئوالن
سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست
افزود :مدیریت و کارکنان حفاظت از محیط زیست کار
مجاهدانه ،دشوار و بی شائبه ای را بر دوش دارند.
وی تاکید کرد :دغدغه های مشترک بین دستگاه قضایی
به عنوان متولی صیانت از حقوق عامه ،سازمان محیط
زیست به عنوان یک دستگاه متولی و سازمان های مردم
نهاد به عنوان بخشی از سرمایه های اجتماعی که با
انگیزه مقدس حفظ محیط زیست وارد میدان شده
اند ،وجود دارد که بر مبنای کار مشترک می توان این
دغدغه ها را برطرف کرد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان تصریح کرد:
بستر الزم برای حل دغدغه های مشترک بر اساس کار
مشارکتی و بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های
موجود وجود دارد و در این رابطه باید توجه داشت که
بخشی از این مسائل در گذشته مورد غفلت قرار گرفته
و آسیب های ناشی از آن در حال حاضر قابل مشاهده
است .موحد با اشاره به این مطلب که مشارکت مردمی
در امور خیریه در فرهنگ ملی و مذهبی ما سابقه دیرینه
ای دارد ،ادامه داد :به کارگیری این مشارکت ها در
حوزه حفظ محیط زیست و بر مبنای دانش و تخصص
افراد در حل بسیاری از معضالت زیست محیطی راهگشا
خواهد بود.
وی با اشاره به این مطلب که همزمان با رشد جوامع،
دغدغه های زیست محیطی نیز فزونی گرفته و دغدغه
بشر از به خطر افتادن محیط زندگی خود افزایش یافته

است ،تاکید کرد :بر مبنای این نگرانی و نگاه عمومی،
اهمیت صیانت از مسائل زیست محیطی به مبحثی به
روز و قابل توجه تبدیل شده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت :درک صحیح
درباره اینکه در مسیر توسعه باید به مسائل زیست
محیطی توجه جدی داشته باشیم ،نیاز به استدالل ندارد
و موضوعی روشن است و رهبر معظم انقالب اسالمی نیز
به صورت مستمر در سیاست های کلی محیط زیست بر
آن تاکید کرده اند و این تاکیدات نشان دهنده آن است
که نظام حاکمیتی ما این دغدغه را به صورت جدی
دنبال می کند.
موحد با تاکید بر این مطلب که توسعه باید پیوست
زیست محیطی داشته باشد ،گفت :سه مولفه توسعه ،
محیط زیست و مشارکت مردمی باید همواره مورد توجه
قرار گیرد.
وی ادامه داد :اگر حاکمیت در برنامه های توسعه ای
خود با مشارکت مردم و نهادهای مردمی بتوانند هم
مساله مهم توسعه را دنبال کند و هم مسائل زیست
محیطی را مورد توجه قرار دهد ،کشور ،توسعه فراگیر و
جامعی را تجربه خواهد کرد.
رییس کل دادگستری استان کرمان به وقوع تنش آبی
در کشور و استان کرمان نیز اشاره و بیان کرد :تنش آبی
خطر و بحرانی جدی کشور به شمار می رود و نخستین
بخش آسیب پذیر در برابر آن ،محیط زیست ،گونه های
مختلف جانوری و گیاهی است.
موحد تصریح کرد :متاسفانه هم اکنون با بحران مدیریت
منابع آبی مواجه شده ایم زیرا با یک بی توجهی ،منابع
آبی زیرزمینی را در سطح گسترده و وسیع برداشت و
تبدیل به کاالهای بعضا صادراتی و استراتژیک کردیم و
باید بررسی کرد که چه سرمایه هایی را از دست داده
ایم و چه چیزهایی را به دست آورده ایم.
وی یادآور شد :ضمن حمایت از تولید ،صنعت ،معدن و

فرآوری معادن باید نگاه حمایتی از محیط زیست استان
را داشته باشیم زیرا بزه دیدگان در حوزه جرایم زیست
محیطی تنها انسانها نیستند و موجودات زنده دیگری را
نیز شامل می شود و موجودات بی جان دیگری مانند
آب و خاک نیز آسیب می بینند و قوه قضاییه تمامی
این موارد را تحت عنوان حقوق عامه باید مورد توجه
قرار دهد.
رییس کل دادگستری استان کرمان به موضوع فساد فی
االرض نیز اشاره و بیان کرد :فساد فی االرض در حوزه
محیط زیست این است که با یکسری اقدامات نسنجیده
و نادرست قابلیت زندگی در یک محل از دست برود.
موحد با اشاره به این مطلب که این کره خاکی مختص
یک فرد یا یک نسل نیست ،عنوان کرد :باید برای نسل
های بعدی حفظ شود و ما حق نداریم همه منابع و
نعمت های خدادادی را برای رفاه و آسایش خود
استفاده کرده و حقی برای نسل های آینده قائل نباشیم.
وی نبود دانش ،تخصص و آگاهی الزم را از یکی از آفت
های سازمان های مردم نهاد برشمرد و گفت :الزم است
که با جلب همکاری افراد متخصص و آگاه زمینه ای
فراهم کرد که مطالبات این حوزه به شکلی منطقی تر
مطرح و دنبال شود.
عالی ترین مقام قضایی استان کرمان با اشاره به این
مطلب که یکی دیگر از مشکالت جدی سازمان های
مردم نهاد در کشور نداشتن پشتوانه مالی است ،تاکید
کرد :سازمان های مردم نهاد تا جایی می تواند از سرمایه
های خود برای پیگیری برنامه های مورد نظر استفاده
کنند اما این موضوع جوابگوی تمام نیازها نخواهد بود و
باید به تامین پشتوانه های مالی برای سازمان های مردم
نهاد در حوزه محیط زیست توجه الزم صورت گیرد زیرا
در صورت عدم حمایت مالی از سازمان های مردم نهاد،
این سمن ها به مرور از عرصه کاری خارج خواهند شد.
موحد تاکید کرد :برنامه های سمن های فعال در

حوزه محیط زیست باید براساس برنامه ریزی و آینده
پژوهشی و حرکت ساختارمند دنبال شود زیرا پیگیری
های مقطعی اثرگذاری الزم را به دنبال نخواهد داشت و
ابتر باقی خواهد ماند.
وی ضمن تاکید بر حمایت همه جانبه از مطالبات
قانونی فعاالن محیط زیست ،عنوان کرد :در این مسیر
اجازه هیچگونه سوء استفاده ای را به افراد فرصت طلب
نخواهیم داد زیرا افرادی هستند که به منظور حفظ
منافع خود با طرح دغدغه های غیر واقعی درباره محیط
زیست تالش می کنند که مانع اجرای برخی پروژه ها
شوند.
وی بر همکاری مشترک دادستان های سراسر استان
برای حل مشکالت موجود در حوزه محیط زیست تاکید
کرد و گفت :گستردگی و وضعیت اقلیمی استان کرمان
کار در حوزه محیط زیست را با دشواری های متعددی
روبرو کرده است و در این راستا حامی فعالیت های
قانونی مدیران اجرایی مربوطه و اعضای سازمان های
مردم نهاد خواهیم بود.

رییس سازمان جهادکشاورزی شمال استان خبر داد:

خسارت ده هزار میلیارد تومانی بالیای طبیعی به بخش کشاورزی شمال استان
رییس سازمان جهادکشاورزی شمال استان کرمان
اظهار کرد :بالیای طبیعی حدود  10هزار میلیارد تومان
به بخش کشاورزی شمال استان وارد کرده که پیگیر
جبران خسارات کشاورزا از طریق وزارتخانه هستیم.
«عباس سعیدی» در نشست خبری به مناسبت
هفته جهادکشاورزی گفت :در هفته جهادکشاورزی
در حوزه شمال استان کرمان  78طرح کشاورزی و
دامپروری با اعتبار  185میلیارد تومان آماده افتتاح
و بهره برداری است.وی گفت :این پروژه ها شامل
 53طرح در حوزه آب و خاک 12 ،طرح در حوزه
دامپروری ،سه طرح حوزه شیالت ،سه طرح در حوزه
غذایی(فراوری و تکمیلی) و  7پروژه تولیدات گیاهی
است.رییس سازمان جهادکشاورزی شمال استان

کرمان از ایجاد اشتغال  1467نفر از محل طرح های
فوق الذکر خبر داد و بیان کرد :تجهیز  1361هکتار از
اراضی و باغات استان در قالب  26طرح آبیاری نوین
و همچنین طرح های حوزه آب و خاک شامل  5طرح
ذخیره آب 11 ،طرح انتقال آب ،تعمیر و احیاء 10
رشته قنات و یک سد خاکی می شود.
وی به جزییات سایر طرح هایی که در این هفته مورد
بهره برداری می رسد اشاره کرد و افزود 12 :پروژه در
حوزه دام و طیور داریم که سبب اشتغال  185نفر می
شود و همچنین از سه طرح پرورار بندی گوسفند،
 111تن گوشت و از  3طرح پرورش بوقلمون 205
تن گوشت بوقلمون تولید می شود و یک طرح تولید
بلدرچین است .یک طرح پرورش مرغ تخم گذار و یک

طرح شترمرغ  200قطعه ای نیز از دیگر طرح های
این حوزه هستند ضمن آنکه از محل سه طرحی که
در حوزه شیالت داریم  20تن ماهی تولید می شود.
سعیدی اظهار کرد :در حوزه تولیدات گیاهی هفت
طرح با اعتبار  161میلیارد ریال آماده افتتاح است که
زمینه اشتغال  45نفر را ایجاد می کند و این طرح در
حوزه گلخانه ای است که  1515تن سبزی و صیفی و
 200هزار کاکتوس به بهره برداری می رسد.
وی با بیان اینکه در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی
سه طرح افتتاح می شود ،تصریح کرد :خشکسالی
شدید یکی از اتفاقات ناگوار امسال است و مراتع با
خشکی و کمبود علوفه مواجه هستند و قنوات دچار
خشکسالی و کم آبی شده و تاثیر خسارت بار زیادی در

بخش وارد کرده است .رییس سازمان جهادکشاورزی
شمال استان کرمان از کاهش  50درصدی تولید گندم
نسبت به سال گذشته خبر داد و در ادامه سرمازدگی
در بهار سال جاری را یکی دیگر از اتفاقات بد استان
کرمان برشمرد و عنوان کرد :متاسفانه طوفان ،تگرک
و  ...امسال به بخش کشاورزی شمال استان خسارت
وارد کرده و به محصوالت گردو ،پسته و میوه های
سردسیری خسارت وارد شده است.
وی گفت :بالیای طبیعی حدود  10هزار میلیارد
تومان به بخش کشاورزی شمال استان خسارت
وارد کرده اند که پیگیر جبران خسارات کشاورزان از
طریق وزارتخانه هستیم که بتوانیم بخشی از خسارات
کشاورزان را در اسرع وقت جبران کنیم.

مدیردفتر بحران و پدافند غیرعامل شرکت برق:

برخی دستگاهها هنوز نسبت به تامین مولد اضطراری اقدام نکرده اند
اسالمی گفت :طبق مصوبه سازمان پدافند غیرعامل
کشور همه مراکزحساس و حیاتی باید مجهز به مولد
اضطراری تامین برق باشند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه
خبرنگاران جوان از کرمان ،مهدی اسالمی ،مدیردفتر
بحران و پدافند غیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
شمال استان کرمان در حاشیه رزمایش سراسری
تست آماده به کاری مولدهای اضطراری برق که با
حضور مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان
انجام شد گفت :برخی دستگاهها و مراکزی که
نیاز مبرم به برق دارند ،هنوز نسبت به تامین مولد
اضطراری اقدام نکرده اند که باید هرچه سریعتر در
این باره اقدام کنند.
او افزود :در شمال استان کرمان بیش از  ۱۸۰مرکز

قلیان؛

نقطه شروع
اعتیاد !

دارای مولد اضطراری وجوددارد که در زمان پیک بار
 ۶۰تا  ۶۵مگاوات به کاهش پیک کمک می کنند.
او تصریح کرد ۷۰ :مرکزحساس دارای سطح بندی
نظیر پمپ بنزینها ،بیمارستانها ،نانواییها نیز
وجود داشته که با توجه به حساسیت کار در صورت
اضطرار و اعالم نیاز ازسوی مرکز دیسپاچینگ کشور
قطع خواهندشد .اسالمی بااشاره به اینکه شبکه برق
ناپایدار است ،گفت :ناپایداری ایجاد شده متاثر از
شرایط جوی و بحرانی و افزایش بار می باشد که
ممکن است خاموشیهای ناخواسته ای به مشترکان
تحمیل گردد.
او همچنین تاکید کرد :مشترکان که خاموشیهای
تحمیل شده خسارت به سیستمها یا تجهیزات
مرکز وارد می کند باید حتما به مولد اضطراری یا

دیزل ژنراتور مجهز شوند .مدیر دفتر بحران و پدافند
غیرعامل ،شبکه برق را جزو شبکههایی دانست که
به طور معمول مورد انواع تهدیدها قرار میگیرد و
بنابراین الزم است در این زمینه دقت بیشتری به
خرج داد.
اسالمی توجه به وجود واحدهای پراکنده تولید
برق و مولدهای اضطراری تامین برق در سازمانها و
مراکز حساس از جمله بیمارستانها را ضروری خواند
و گفت :فعالیتهای خوبی در این سالهای اخیر
صورت گرفته است.
او به عقد تفاهم نامه با شرکت نفت برای تامین
سوخت دولتی اشاره کردو افزود :از تاریخ  ۹خردادماه
تا  ۲۲خردادماه امسال با قطع مراکز دارای دیزل
ژنراتور در ساعات پیک بار بیش از  ۳۴مگاوات کاهش

مصرف را شاهد بودیم که این مهم تا پایان فصل
پیک اواخر مردادماه ادامه خواهدداشت.
اسالمی با بیان اینکه هنوز برخی مراکز حساس و
حیاتی برای تامین مولد اضطراری اقدامی نکرده اند،
توصیه کرد :همه دستگاههایی که نیاز ضروری به برق
پایدار دارند ،باید نسبت به تامین مولد اقدام کنند.
او افزود:هرچه واحدهای مصرف کننده برق آمادهتر
باشند ،بهتر میتوانند در شرایط اضطراری و بحرانی
برق خود را تامین کنند.
پنجمین مانور سراسری تست آماده بکاری مولدهای
اضطراری برق مراکز حساس شمال استان در اداره
کل ثبت احوال ،صداوسیما ،اورژانس افضلی پور،
نیروی انتظامی و مراکز حساس شرکت مخابرات
استان برگزارشد.

((آگهي تجدید مناقصه عمومی))
شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب شماره  1119سال  99/12/27شورای محترم اسالمي شهر ،اجرای عملیا ت تکمیل گذر سالمت
واقع در بلوار زیتون را از طريق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد .لذا از کلیه شرکت های واجد صالحیت که تجربه و توانايي
انجام كار را دارند ،،دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد و اطالع از شرايط شركت در مناقصه به دفتر امور قراردادها واقع در شهرداري مركزي
به آدرس رفسنجان ،خيابان تختي يا به نشانی اینترنتی  www.rafsanjan.irمراجعه و پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ
 1400/04/05به دبيرخانه شهرداري مركزي تسليم نمايند .تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ  1400/04/06می باشد.
( الزم به ذکر است شهرداری رفسنجان در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است).
مدت اعتبار پیشنهادات  2ماه می باشد  ،سایر جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است .تلفن های تماس 034- 34258701-5 :
روابط عمومي شهرداري رفسنجان

خبر

دستی استان :

خانه اوشیدری در حال مرمت
برای بازارچه صنایع دستی است
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت:
در سال گذشته یک و نیم میلیون دالر صنایع دستی این استان به صورت
چمدانی از گمرکات کشور صادر شد.
به گزارش ایرنا ،فریدون فعالی در آیین گرامیداشت روز جهانی صنایع دستی
افزود :سال گذشته  ۲۰هزار متر مربع گلیم به ارزش  ۶۰میلیارد تومان و ۵۰۰
هزار قطعه گلیم به ارزش  ۲۵میلیارد تومان از مبادی گمرکی کشور صادر
شده است.
وی تصریح کرد :همچنین در بخش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی یک
ملیون قطعه به ارزش  ۵۰میلیارد تومان از تولیدات هنرمندان صنایع دستی
کرمان به خارج از کشور صادرات انجام شد.
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان کرمان تاکید کرد:
صادارت صنایع دستی استان از مبادی گمرکی مختلف انجام می شود که باید
این آمار در صادرات استان کرمان به ثبت برسد.
وی با اشاره به لزوم معرفی صنایع دستی استان کرمان اظهار کرد :تولیدات
صنایع دستی استان اغلب ناشناخته است و باید با برند سازی و تبلیغات
محصوالت هنرمندان به دنیا شناخته شود.
فعالی با بیان اینکه صنایع دستی کرمان ظرفیت های بسیاری دارد افزود :در
حال حاضر  ۷۰هزار هنرمند و صنعتگر صنایع دستی در  ۱۰۰رشته مشغول
به فعالیت هستند که باید جایگاه کرمان در صادارات تقویت شود.
وی گفت :پرونده شهرهای کرمان در رشته پته ،شهربابک رشته فیرزوه کوبی،
قلعه گنج رشته حصیر بافی ،شهر راین رشته چاقو سازی و راور در رشته فرش
تهیه شده است تا هر چه زودتر به ثبت ملی برسد.
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت :تمام
تالش ما این بوده که زنجیره ارزش و تولید محصول در صنایع دستی ،در
داخل استان انجام شود.
فعالی بیان کرد :خانه اوشیدری با اعتبار یک میلیارد تومان در حال مرمت
برای بازارچه صنایع دستی است و بازار قلعه محمود نیز برای حضور هنرمندان
در حال راه اندازی است.
وی تاکید کرد :باید با برگزاری جلسات و دیدار با هنرمندان صنایع دستی،
دغدغه های این هنرمندان را درک کنیم.
آیین گرامیداشت روز جهانی صنایع دستی با حضور برخی از مسئوالن و
فعاالن این حوزه در اتاق بازرگانی کرمان برگزار و از تعدادی هنرمندان شاخص
و پیشکسوت هنرهای دستی تجلیل شد.

نوزاد عجول در آمبوالنس به دنیا آمد
نوزاد عجولی قبل از رسیدن به بیمارستان در آمبوالنس فوریت های پزشکی
شهرستان بافت به دنیا آمد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ،بنا به
اعالم روابط عمومی علوم پزشکی کرمان ،ظهر روز یکشنبه ( ۲۳خرداد ماه)
در پی تماس با مرکز ارتباطات اورژانس پیش بیمارستانی ( )۱۱۵و درخواست
کمک برای مادر باردار در روستای گوشک ( ۶۰کیلومتری شهرستان بافت)
سریعاً نزدیکترین تیم فوریتهای پزشکی بر بالین مادر حضور یافت.
با توجه به شروع مراحل زایمان در مسیر اعزام به بیمارستان ،با اقدامات
مناسب درمانی تیم فوریتهای پزشکی مادر باردار  ۳۸ساله نوزاد دختر خود
را در آمبوالنس به دنیا آورد.
نوزاد و مادر با حال عمومی مساعد برای تکمیل اقدامات درمانی به بیمارستان
خاتم االنبیاء (ص) شهرستان بافت اعزام شد.

آگهی مزایده

دادگاه عمومی ماهان قصد دارد در پرونده کالسه  9409983870500344شش دانگ
عرصه و اعیان خانه با پالک شماره  2958فرعی از یک اصلی واقع در بخش  6کرمان
به مساحت  2220مترمربع ملکی آقای کاووس شهیدی زندی که دارای انشعابات آب و برق و گاز و
همچنین تعداد  104اصله درختان میوه به آدرس جوپار خیابان دادبین یک بعد از مسجد سمت چپ
با قیمت پایه کارشناسی بیست و سه میلیارد ریال و از طریق مزایده عمومی به فروش برساند کسانی
که قصد شرکت در مزایده فوق را دارند باید پیشنهادات خود را حداکثر از تاریخ نشر آگهی تا روز
برگزاری مزایده پیشنهادات خود را به دفتر اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی ماهان به همراه مبلغ 10
درصد قیمت پیشنهاد شده به عنوان ودیعه به صورت یک فقره چک تضمین شده بانکی تسلیم نمایند
و تاریخ مزایده مورخ سه شنبه  1400/04/15ساعت  11صبح می باشد برنده مزایده کسی است که
باالترین پیشنهاد را کتبا ارائه نماید 17 .م/الف
دادورز اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی ماهان  -محسن افضلی
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بالهایی که اعتیاد به تلفن همراه

گزارش «کرمان امروز» از بیتوجهی به تعداد کودکان مبتال به اوتیسم در کرمان؛

لزوم توجه بیشتر به کشف اوتیسم
گروه خبر و گزارش کرمان امروز
اشاره:
متاسفانه غربالگری اوتیسم ،عموما انجام نمی شود در
حالی که باید در مراکز بهداشت و خانه های سالمت،
مراحل پایش رشد نوزاد بررسی عالئم اوتیسم هم
گنجانده شود .جای خالی این مهم در حالی دیده می
شود که به گفته مدیر کل بهزیستی استان اختالل طیف
اوتیسم در استان رو به رشد است و هم اکنون 300
نفر دارای این اختالل در استان شناسایی شده است.
در همین زمینه گزارشی تهیه شده که در ادامه قابل
مطالعه است.
در سال های گذشته اوتیسم در کانون توجه مردم قرار
گرفته است و درباره آن صحبت کرده اند ،اما مشکالت
بسیاری برای خانواده های کودکان مبتال به اوتیسم به
دلیل معرفی نکردن صحیح این بیماری وجود دارد.
لیال پیکانی مددکار انجمن اوتیسم ایران درباره این
اختالل می گوید :یکی از عالئم اوتیسم این است که
بچه ،تماس چشمی برقرار نمیکند .نوزادان از بدو تولد
و همان موقع که دارند ،شیر میخورند ،به مادرشان
نگاه میکنند و تماس چشمی با او برقرار میکنند.
اما نوزادان مبتال به اختالل اوتیسم ،این کار را انجام
نمیدهند .این نوزادان همچنین به صدا ،نور و اسم
خودشان ،واکنش نشان نمیدهند .درحالیکه نوزادان از
همان روزهای اول ،به مواردی مثل نور و صدای جغجغه
واکنش نشان میدهند و جابهجا شدن اشیاء را با چشم
دنبال میکنند .در این شرایط ،خانواده اولین حدسی
که میزند ،این است که شنوایی بچه دچار مشکل
است .او را برای شنواییسنجی پیش پزشک میبرند.
اما مشخص میشود شنواییاش مشکلی ندارد .نوزادان
خیلی دوست دارند بغلشان کنید و خیلی زود به مادر

متاسفانه در مسیر فرزندآوری از بارداری تا پنج سالگی کودکان ،انواع غربالگری و بررسی
بیماریها و اختالالت انجام میشود ،اما به کشف اوتیسم و در ادامه آموزش نحوه رفتار با

اینگونه کودکان توجهی نمیشود .باید در مراکز بهداشت و خانههای سالمت ،مراحل پایش

رشد نوزاد و بررسی عالئم اوتیسم نیز گنجانده شود .جای خالی این مهم این روزها در حالی
دیده میشود که به گفته مدیرکل بهزیستی استان؛ طیف اوتیسم در استان روبه رشد است

و هم اکنون 300نفر دارای این اختالل در استان شناسایی شده و متاسفانه شیوه رفتار با این
کودکان را بسیاری از خانوادهها نمیدانند و...

و پدر وابسته میشوند اما نوزادان مبتال به اوتیسم ،این
بغل گرفتهشدن و نوازش شدن را دوست ندارند.
کمی بعد ،نوزادان شروع میکنند به قان و قون
کردن و صداهایی تولید میکنند .اما این حالت در
بچههای اوتیسم دیده نمیشود .درواقع این بچهها
از ابتدا «کالم» و «آوا» ندارند .یا اگر هم دارند و در
 ۱۰ ،۹ماهگی کلماتی مثل مامان و بابا را میگویند،
یکدفعه در  ۱۸ماهگی یا  ۲سالگی این کلمات را از

دست میدهند .یعنی از دستدادن مهارتهای قبلی،
از دیگر عالئم اوتیسم در بچههاست .روی پنجه راه
رفتن ،از دیگر عالئم این اختالل است .خانواده به
تصور اینکه فرزندشان مشکل حرکتی دارد ،او را مرتب
به ارتوپدی میبرند ،سنجش کف پا از او میگیرند.
اما باز هم مشخص میشود بچه مشکل خاصی ندارد.
برخی دیگر از عالئم اوتیسم را اینطور میتوان فهرست
کرد :پرتحرکی و بیقراری ،ترسهای بیمورد (ترس از

بیرون رفتن ،ترس از مکانهای جدید یا شلوغ) ،گریه
و خنده بیدلیل ،توجه و تمرکز پایین ،ارتباط نگرفتن
با غریبهها ،بازیها و کارهای تکراری (تمام روز با یک
ماشین بازی میکنند ،مدام دور خودشان میچرخند،
مرتب سرشان را تکان میدهند و ،)...عالقه به وسایل
چرخشی (ساعتها محو تماشای ماشین لباسشویی و
پنکه سقفی میشوند) و...
دکتر حمید رضا پور اعتماد ،عضو هیات علمی دانشگاه
شهید بهشتی درباره افزایش نرخ اوتیسم چنین می
گوید :آنچه باعث افزایش نرخ اوتیسم می شود ،عوامل
آسیب زای محیطی ،مسمومیت ها اعم از غذایی و
آلودگی هوا و کمبود نور خورشید ذکر شده است .اما
به گمان من تور عوامل فرهنگی و بوم شناختی را نباید
از یاد برد .به این دلیل که جامعه جهانی در شهرهای
بزرگ به سمتی پیش رفته که از خانواده های گسترده
به طرف خانواده های هسته ای بسیار کوچک پیش می
رویم .کودکان به تدریج فرت های کسب مهارت های
اجتماعی را خود به خود از دست می دهند.
افزایش اختالل طیف اوتیسم در کرمان
متاسفانه غربالگری اوتیسم ،عموما انجام نمی شود در
حالی که باید در مراکز بهداشت و خانه های سالمت،
مراحل پایش رشد نوزاد بررسی عالئم اوتیسم هم
گنجانده شود .جای خالی این مهم در حالی دیده می
شود که به گفته مدیر کل بهزیستی استان اختالل طیف
اوتیسم در استان رو به رشد است و هم اکنون  300نفر
دارای این اختالل در استان شناسایی شده است.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه متاسفانه
خیلی از مشکالت این طیف را حتی خانواده نمی دانند
اظهار کرد  :گاهی ممکن است خانواده و جامعه مدت
ها با یک کودک دچار اختالل اوتیسم همانند یک فرد
دچار معلولیت برخورد کرده و بچه را در مسیر معلولیت
پیش ببرد در حالی که اگر اختالل در وقت طالیی
شناسایی شود ،این کودکان می توانند آموزش دیده و
همانند افراد عادی زندگی کنند.

هالل احمر درباره مشکل کمبود انسولین توضیحاتی ارائه داد
ایلنا نوشت :مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت
هالل احمر با بیان اینکه مشکل کمبود انسولین نداریم،گفت:
از ابتدای فروردین ماه جاری حدود  ۵۰هزار قلم انسولین
میان داروخانههای هالل احمر توزیع و در اختیار مصرف
کنندگان قرار گرفت.
عسکری با بیان اینکه درخصوص توزیع انسولین در کشور
با کمبود مواجه نیستیم ،گفت :در راستای تأمین داروهای
بیماران دیابتی و نیاز شدید کشور به اقالم انسولین ،شرکت
بازرگانی سها کیش وابسته به این سازمان اقدام به واردات
انسولین نموده و از ابتدای فروردین ماه سال جاری تاکنون

حدود  ۵۰هزار قلم انسولین در میان داروخانههای هالل
احمر توزیع و در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی در ادامه گفت :در زمینه
تأمین انسولین قلمی مورد نیاز بیماران دیابتی در سال ۹۹
با کمبود های مقطعی مواجه بوده ایم .از آنجا که زندگی
بیماران دیابتی به خصوص مبتالیان به نوع یک این بیماری
به تأمین روزانه انسولین بستگی دارد ،داروخانه هالل احمر
با تمهیدات اندیشیده شده و مدیریت صحیح سعی کرده
است تا در سخت ترین شرایط نیز انسولین مصرف کنندگان
تأمین شود.

دکتر عسکری افزود :از ابتدای سال جاری نیز با همکاری
سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت هیچ کدام از اقالم دچار
کمبود نگردیده و توزیع انسولین بدون محدودیت ادامه دارد
و دپوی مناسبی از داروهای بیماران دیابتی جهت
اطمینان بخشی به آنها تأمین و ذخیره شده است که با
قطعیت می توان گفت درصورت ادامه تأمین سهمیه
داروخانه ،در ماه های آتی نیز با کمبود مواجه نخواهیم شد.
در حال حاضر بیش از  ۱۰نوع انسولین موجود است و این
 ۱۰نوع انسولین در حال پخش در داروخانه های جمعیت
هالل احمر است.

فعالیت های سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل
احمر مشتمل بر تأمین ،تولید و توزیع داروهای شیمیایی
و گیاهی ،تجهیزات پزشکی راهبردی ،مواد اولیه دارویی
و همچنین ارائه خدمات شایسته به بیماران و مراجعه
کنندگان به داروخانه های جمعیت هالل احمر است.

بیشترین و کمترین گروههای خونی در کشور در کدام است؟
سخنگوی سازمان انتقال خون با اشاره به بیشترین
و کمترین گروههای خونی اهدایی در کشور ،گفت:
در کشور ما  ۹۰درصد مردم گروه خونی مثبت دارند
و تنها  ۱۰درصد مردم دارای گروه خونی منفی
هستند .از بین افرادی که گروه خونی منفی دارند،
سه تا چهار درصد Oمنفی ،سه درصد  Aمنفی ،دو

درصد  Bمنفی و کمتر از یک درصد هم دارای گروه
خونی  ABمنفی هستند .در حالی که در گروههای
خونی مثبت نزدیک  ۳۳تا  ۳۴درصد  Oمثبت،
نزدیک  ۲۷درصد  Aمثبت ،نزدیک  ۲۳درصد B
مثبت و هفت درصد هم  ABمثبت هستند.
وی با اشاره به شعار روز جهانی اهداکنندگان خون

که به و استفاده از پتانسیل جوانان در اهدای خون
تاکید دارد ،گفت :فرهنگ اهدای خون در کشور از
زمان جنگ تحمیلی نهادینه شد .افرادی که از آن
زمان برای اهدای خون مراجعه میکردند ،اکنون
به سنی رسیدند که از اهدای خون معافند .باید
توجه کرد که سن اهدای خون در کشور از ۱۸

سال است و پایان اهدای خون  ۶۰سالگی است.
البته اهداکنندگان مستمر میتوانند تا  ۶۵سالگی
خون اهدا کنند ،اما به طور کلی افرادی که به سن
 ۶۰سالگی میرسند ،از پروسه اهدای خون خارج
میشوند .ما باید کاری کنیم که جوانان به گروه
اهداکنندگان خون بپیوندند.

مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیالت کرونایی ابالغ شد
بانک مرکزی ،مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا در
خصوص مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیالت به صاحبان
کسبوکارهای به شدت آسیب دیده از کرونا را به بانکهای
عامل ابالغ کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین به نقل از بانک مرکزی،
مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص مهلت
ثبت نام و پرداخت تسهیالت به صاحبان کسبوکارهای
به شدت آسیب دیده از کرونا و نیز حوزههای گردشگری،
ورزش و جوانان ،فرهنگ و هنر و حمل و نقل ریلی و هوایی
را بانک مرکزی به بانکهای عامل ابالغ کرد.
این بانک جزءهای ( )۶( ،)۵( ،)۴و ( )۷بند (ب) از مصوبات
هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۸
خرداد ماه  ۱۴۰۰در خصوص «مهلت ثبت نام و پرداخت
تسهیالت به صاحبان کسبوکارهای به شدت آسیب دیده
از کرونا و نیز حوزههای گردشگری ،ورزش و جوانان،

فرهنگ و هنر و حمل و نقل ریلی و هوایی» را به بانکهای
عامل به این شرح ابالغ کرد:
مهلت ثبت نام مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب
دیده ازکرونا متقاضی اخذ تسهیالت کرونایی ،تا پایان
شهریور ماه  ۱۴۰۰و با شرایط دستورالعمل ابالغ شده قبلی
توسط کارگروه اقتصادی مقابله باکرونا تمدید میشود.
بانکها و مؤسسات اعتباری موظف به پرداخت تسهیالت
کرونایی اعم از تسهیالت جدید یا تسهیالت مراحل قبل تا
پایان آبان ماه ۱۴۰۰هستند.
مهلت ثبت نام مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب
دیده ازکرونا برای دریافت تسهیالت مصوب ستاد ملی
کرونا در بخشهای گردشگری (مصوبه جلسه  ۳۹مورخ
 ،)۱۳۹۹.۷.۱۲ورزش و جوانان (مصوبه جلسه  ۴۷مورخ
 ،)۱۳۹۹.۹.۱۵فرهنگ و هنر (مصوبه جلسه  ۴۸مورخ
 )۱۳۹۹.۹.۲۲و حمل و نقل ریلی و هوایی (مصوبه جلسه

 ۳۷مورخ  )۱۳۹۹.۶.۲۹تا پایان شهریور ماه  ۱۴۰۰مطابق
همان دستورالعمل و شرایط ابالغی قبلی تمدید میشود.
بانکها و مؤسسات اعتباری موظف به پرداخت تسهیالت
کرونایی اعم از تسهیالت جدید یا تسهیالت مراحل قبل تا
پایان آبان ماه ۱۴۰۰هستند.
مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیبدیده نظیر
مهدکودکها ،تاالرها ،پارکهای آبی و شهربازیها که پیش
از این مشمول برخورداری از تسهیالت کرونایی نبودهاند
مطابق دستورالعملی که از سوی کارگروه فوق ابالغ خواهد
شد ،مشمول برخورداری از تسهیالت خواهند شد.
بازپرداخت اقساط تسهیالت کرونایی اخذ شده توسط
مشاغل و بنگاههای موضوع بند ( )۵اعم از تسهیالت
کرونایی قبلی و یا تسهیالت جدید موضوع بند ( ،)۵تا پایان
شهریور ماه  ۱۴۰۰امهال میشود.
تمامی تسهیالت  ۵۰.۰۰۰میلیارد ریالی مصوب تبصره

قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !

ماده ( )۲دستورالعمل پرداخت تسهیالت به واحدهای
کسبوکار به شدت آسیبدیده از کرونا مصوب ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت موضوع ابالغیه شماره
۹۹۲۷۵۸- .م مورخ  ۱۳۹۹.۲.۳به بخش حمل و نقل ریلی
و هوایی اختصاص مییابد تا عالوه بر  ۳۵.۰۰۰میلیارد ریال
مصوب قبل ،معادل  ۱۰.۲۰۰میلیارد ریال صرف بنگاههای
بخش یادشده شود و  ۴.۸۰۰میلیاردریال مابقی نیز مطابق
مصوبات جلسه  ۳۷کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی
کرونا مورخ  ۱۳۹۹.۱۱.۶برای پرداخت به شرکت بهره بردار
مترو کالن شهرها اختصاص یابد" .
گفتنی است فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت
آسیب دیده مشمول حمایت اقتصادی سال  ۱۴۰۰مصوب
کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از کرونا ،طی
نامه شماره  ۲۹۵۱۲مورخ  ۱۴۰۰.۳.۱۹معاون اقتصادی
رئیس جمهور ابالغ شده است

به بار میآورد

تلفنهای همراه با وجود جنبههای مثبت،اگر به آنها
اعتیاد پیدا کنیم میتوانند ویژگیهای منفی هم داشته
باشند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران
جوان،تلفنهای همراه با وجود جنبههای مثبت،
میتوانند ویژگیهای منفی هم داشته باشند ،اگر به
آنها اعتیاد پیدا کنیم ،آسیبهای فراوانی را به سالمتی
ما وارد خواهند کرد.
افسرده میشوید
وقتی مقدار قابل توجهی از وقت روزانه خود را روی
تلفن میگذرانید فقط روابط اجتماعی شما تحت تأثیر
قرار نمیگیرد.
در مطالعهای بر روی  ۱۹جوان مبتال به اعتیاد به تلفن
همراه ،محققان دانشگاه کره در سئول دریافتند که نمره
باال در مقیاس اعتیاد به گوشی با سطح باالی افسردگی
ارتباط دارد.
از کاهش انرژی رنج میبرید ،همیشه خستهاید
در همان مطالعه کره جنوبی ،محققان همچنین
دریافتند که افراد معتاد به تلفن دارای سطح باالتری
از اسید گاما آمینوبوتیریک یا  GABAدر مغز خود
هستند.
این سطح باالی اسید با اضطراب ،خواب آلودگی و سایر
عالئم مرتبط با خستگی در ارتباط است.
اختالالت خواب ،با وجود خستگی زیاد تا ساعتها از
این پهلو به آن پهلو میشوید
اگر میبینید که در طول شب دائماً در حال تغییر
وضعیت هستید ،ممکن است اعتیاد به تلفن هوشمند،
دلیل و مشکل باشد.
یک مطالعه که در  PLoS ONEمنتشر شده نشان
داد که هرچه افراد وقت بیشتری روی تلفنهای خود
بگذرانند  -به ویژه قبل از خواب  -کیفیت خواب آنها
بدتر است.
اعتیاد به تلفنهای هوشمند باعث اختالالت
بینایی میشود
دستگاههای هوشمند مانند تلفنهاو سایر وسایل
الکترونیکی نور آبی ساطع میکنند که دارای طول موج
کوتاه و در نتیجه انرژی بیشتری نسبت به سایر طیف
رنگها دارد.
مسئله این است که نور آبی مولکولهای مهمی به نام
شبکیه چشم را به «قاتل سلول» مضر تبدیل میکند.
این مستقیم بر کیفیت بینایی طوالنی مدت تأثیر
میگذارد.
طوالنی نشستن و استفاده از گوشی هوشمند
باعث افزایش درد گردن میشود
تمام روز شما کاری نکرده اید جز اینکه روی نیمکت
بنشینید و تمام روز با تلفن خود در اینستاگرام سرچ
کنید ،بنابراین جای تعجب نیست که عضالت گردن
شما آسیب ببیند.
یک مطالعه منتشر شده در فیزیوتراپی علوم نشان داد
که استفاده از تلفن هوشمند به ویژه با یک دست ،باعث
افزایش «فعالیت عضله اندام فوقانی» ،به ویژه در ناحیه
گردن و شانه میشود.
سردردتان بدتر میشود
تحقیقات منتشر شده در گزارشهای علمی نشان داد
که به طور متوسط  ،بیشتر از  ۳۸درصد از افرادی که از
دستگاههای الکترونیکی استفاده میکنند ،سردرد دارند.
اگرچه دانشمندان از علت وقوع این امر کام ً
ال
مطمئن نیستند ،اما تئوری آنها این است که انرژی
الکترومغناطیسی ناشی از تلفنهای همراه بر سیستم
دوپامین  -مواد افیونی موثر در ایجاد سردرد تأثیر
میگذارد.
بیماری مکرر ،سیستم ایمنی بدنتان ضعیف میشود
حتی اگر خیلی مراقب باشید چندین بار در روز دستان
خود را بشویید ،باز هم به لطف تلفن هوشمند ،میتوانید
بیمار شوید.
یک مطالعه منتشر شده در Annals of Clinical
 Microbiologyنشان داد که بر اساس نمونه
آزمایشی دویست تلفن هوشمند ۹۴.۵ ،درصد
دستگاهها به سویههای باکتری آلوده شده اند .اگر مرتباً
از تلفن همراه خود استفاده میکنید حداقل هفتهای
یک بار صفحه آن را تمیز کنید.
از دست دادن حس لرزش ،توهم لرزش
بسیاری از افرادی که به اعتیاد به تلفنهای هوشمند
مبتال هستند وقتی دستگاهشان در اطراف نباشد،
«لرزش فانتوم» یا لرزش تلفنی را تجربه میکنند.
شبیه افراد قطع عضو که گاهی فکر میکنند عضو قطع
شده هنوز سر جایش است ،قشر حسی مغز (که فرآیند
لمس را ایجاد میکند) ارتباطات عصبی جدیدی ایجاد
میکند و به مغز نشان میدهد که تلفن شما حتی اگر
روی میز باشد ،در جیبتان ویبره میرود (توهم ویبره).
بی حسی شست
اگرچه تلفنها در ابتدا برای ارتباط صوتی اختراع شده
بودند ،اما اکنون آنها به طرق مختلفی مورد استفاده
قرار میگیرند که بسیاری از آنها شامل استفاده از
انگشتان به جای تارهای صوتی شماست.
از آنجا که استفاده از تلفن همراه به حرکت زیاد انگشت
نیاز دارد ،پزشکان شاهد هجوم بیمارانی هستند که از
ناحیه انگشت آسیب دیده و از تاولهای خفیف گرفته
تا آسیب دیدگی شدید تاندون رنج میبرند.
شما مستعد افزایش وزن هستید
نور آبی که از تلفن شما ایجاد میشود باعث مقاومت
بیشتر شما در برابر انسولین میشود .مشکل این مساله
این است که انسولین مسئول تبدیل گلوکز به انرژی
است و بدون انسولین ،بدن شما به جای سوزاندن آن
برای سوخت ،گلوکز را برای چربی ذخیره میکند.

موسس و ناظر کیفی  :یحیی فتح نجات

سردبیر :مهدیه السادات میرمهدی حسینی
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روایت «کرمان امروز» از قطعی آب در مناطق مختلف شهر کرمان و بیپاسخ ماندن دلیل این قطعیهای بدون هماهنگی؛

اعتراض مردم کرمان به قطعی آب
به قلم

محمد فتح نجات

چند روزی است که در شهر کرمان شاهد قطعی آب
در کنار قطعی برق هستیم و این موضوع بیش از پیش
نارضایتی مردم را در پی داشته است .امروز شاهد هستیم
که شهر کرمان بدون هیچگونه اعالم قبلی و برنامه ریزی
دچار قطعی آب شده است .قطعی آب آن هم در دمایی
که به زحمت می توان حتی با همان آب نیز زنده ماند.
در دمای باالی  40درجه شهر کرمان که مردم در حالت
عادی به سختی به زندگی روزمره خود مشغول هستند
این روزها باید تحمل فقدان یکی از اصلی ترین و ابتدایی
ترین احتیاجات زندگی خود را نیز داشته باشند.
مسئوالن در این زمینه می گویند که دمای هوا باالست
و مصرف مردم بسیار زیاد است که اینگونه دچار کمبود
آب شده ایم.در مقابل این دلیل مردم از مسئوالن می
پرسند که آیا این موضوع سخت است که مسئوالن برای
آینده برنامه داشته باشند و در زمستان و پاییز بدانند که

تابستانی در راه است؟ یعنی مسئوالن ما باید با آمدن
تابستان هم غافلگیر شوند؟ مگر در هیچ سالی بوده که
تابستان فرا نرسد و مصرف آب افزایش پیدا نکند؟ این
موضوع طبیعی و البته قابل پیش بینی است که در فصل
گرما مصرف آب چند برابر می شود و احتمال کمبود
وجود دارد .در چنین مواردی مسئوالن باید با تدبیر خود
به این موضوع بپردازند و برای دوران پُرمصرف و بحران
خود را آماده سازند .این یکی از وظایف اصلی یک مدیر
است که البته در این زمینه نیاز به یک مدیریت جمعی
وجود دارد ،زیرا در این مورد چندین مدیر ،سازمان و
اداره درگیر هستند تا آب شرب به خانههای مردم برسد.
پس اوضاعی که امروز شاهد آن هستیم و مردم کرمان
از آن گالیه دارند ،نشان از کاهلی مدیریت در گذشته
است .گذشته دور و نزدیک که باید مملو از تدبیر میبود
و امروز متاسفانه مملو از غافلگیری و کاستی است.امروز
و با همین وضعیتی که موجود هست هم حتی اصالح و
ترمیم ممکن است و مدیران می توانند با اجرای طرحهای
خالقانه و کارآمد این کاستی را از زندگی مردم حذف
کرده و معضل کمبود آب در خانه های کرمانیان را مرتفع
سازند .به امید فردایی که مدیران همواره برای بحران ها
آماده باشند و مردم حتی متوجه کاستی ها نشوند.

نوشتاری درباره محمد خزائلی؛ مدافع حقوق و اعتالی فرهنگ نابینایان
محمد خزائلی دانشمند و محقق نابینای معاصر و
بنیانگذار انجمن حمایت از نابینایان به شمار می رفت
که بیشتر عمر و وقت خویش را به تأسیس چندین
مؤسسه فرهنگی بزرگ و غنی و تالیف آثار متعدد در
راه آموزش و احقاق حقوق و اعتالی فرهنگ و ایجاد
اشتغال و ...نابینایان صرف کرد.
ما در ایران بزرگان زیادی داشتهایم اما خزائلی یکی
از بزرگترینها و از مهمترین داراییهای ایران زمین
است .حتی در کانون دکتر خزائلی ،بزرگان زیادی به
جامعه ایران معرفی شدند که هر کدام اهمیت خاص
خود را دارند .او درک روشن و کاملی از جهان داشت
و همه جزئیات را متوجه میشد .این بخشی از سخنان
حجت االسالم سید محمود دعایی مدیرمسئول روزنامه
اطالعات در توصیف محمد خزائلی بود.
زندگی نامه و تحصیالت
محمد خزائلی در  ۱۲۹۳خورشیدی در کرهرود اراک
دیده به جهان گشود و در حالی که تنها چهار سال
داشت به علت ابتال به بیماری آبله ،بینایی خود را از
دست داد اما این ناتوانی مانع رشد وی نشد و با وجود
نابینایی مطلق از پنج سالگی در مدرسه مخصوص
نابینایان به تحصیل پرداخت .بعد از پایان دوران
دبستان ،تحصیالت متوسطه خود را در دبیرستان
صمصامی اراک گذرانید و دیپلم خود را در رشته
ادبیات با گذرانیدن امتحانات متفرقه در تهران اخذ
کرد ،او به کمک حافظه نیرومندش در امور درسی به
سرعت پیشرفت کرد و موفق به اخذ  ۲درجه لیسانس
و دکتری در رشتههای حقوق ،حکمت و فلسفه از
دانشگاه تهران شد .رساله دکتری حقوق او کتابی است
با عنوان مسوولیت مدنی کارفرما ناشی از عمل کارگر
که کتاب تحقیقی ارزنده ای است.
خدمات و فعالیت های فرهنگی
خزائلی بعد از پایان تحصیالت به عنوان معلم در
شهرستان های گلپایگان و اراک به تدریس پرداخت.
نحوه تدریس وی در درس هندسه چنان بود که
تعجب و تحسین وزیر فرهنگ وقت را برانگیخت و
موجب اعطا مدال درجه اول علمی به وی شد .خزائلی
سپس یک واحد بزرگ فرهنگی را که در آن درس
های متوسطه و دانشگاه تدریس می شد ،تاسیس کرد.
اقدام خزائلی در تأسیس چنین مؤسسه فرهنگی عظیم
و غنی ،خدمت با ارزشی به فرهنگ کشور کرد به گونه

ای که هزاران جوان ،تحصیالت خود را در آن مؤسسه
به پایان بردند .خزائلی نه تنها در راه نشر فرهنگ
و معارف ایران تالش کرد ،بلکه در راه بهزیستی و
بهسازی جامعه نابینایان ایران نیز خدمات ارزنده ای
کرد .در واقع خزائلی بیشتر عمر خود را صرف خدمت
به بهبود وضعیت نابینایان در ایران کرد که تأسیس
چند مرکز آموزشی برای نابینایان و تألیف چند مجله
و کتاب برای آنها ،تنها بخشی از این خدمات بهشمار
می رفتند .البته خدمات وی تنها به ایران محدود
نشد ،بلکه خزائلی در جهت رفاه نابینایان در سطح
جهان نیز فعالیتهای چشمگیری داشت و از اعضای
کمیته اجرایی خاورمیانه در شورای ملی رفاه نابینایان
و اتحادیه بینالمللی نابینایان بود.
خزائلی نخستین فردی بود که «انجمن هدایت و حمایت
نابینایان ایران» و سپس «آموزشگاه نابینایان بزرگسال» را
تأسیس کرد و یک لحظه از تالش در عرصه تعلیم و تربیت
غافل نماند و عمر خود را در گرو تحصیل و تدریس علم و
دانش نهاد .خزائلی همچنین در  ۱۳۴۸خورشیدی «مجله
روشندل» را برای اشاعه اخبار مربوط به نابینایان ایران
و جهان منتشر کرد و از مؤسسات نابینایان کشورهای
سیالن ،هندوستان ،فرانسه ،جمهوری فدرال آلمان،
عربستان سعودی ،جمهوری دمکراتیک آلمان ،روسیه و
اسپانیا با هدف گسترش فعالیتهای نابینایان ایران بازدید
کرد .وی همچنین مدتی به نمایندگی مجلس شورای ملی
رسید اما پس از آن از فعالیتهای سیاسی کناره گرفت و
به امور فرهنگی پرداخت.
آثار و تالیفات
خزائلی عالوه بر اینکه به آموزش بنیادها و نهادهای
ادبی خدمتی بسزا کرد ،آثار بی نظیری از خود بر جای
گذاشت ،تألیفات او درباره اعالم و احکام قرآن ،حکمت
مشاء ،منطق ،فلسفه شرق ،منطق نظری و عملی از
جمله منابع و مأخذ تحقیقات قرآنی ،فلسفی و منطقی
به شمار می آیند .وی همچنین کتاب های دیگری
در زمینه روانشناسی و زیبا شناسی به دانش پژوهان
هدیه کرده و با یاری دوستان خود از جمله دکتر حسن
سادات ناصری کتاب بدیع و دکتر محمد خوانساری
کتاب مختارات و به مدد سید ضیاءالدین میرمیران
دستور جاویدان و اسلوب الحدیث را با کمک سید
عبدالباقی تنکابنی به جامعه ادبی ایران تقدیم کرد.
از دیگر آثار وی می توان به فلسفه اسالم ،تحقیق

در اعالم قرآن ،شرح بوستان و گلستان سعدی و
نهجالبالغه اشاره کرد .این محقق توانا که به زبانهای
عربی ،فرانسه و انگلیسی تسلط کامل داشت ،کتاب
های متعددی را ترجمه کرد و عالوه بر ترجمه چندین
اثر ،کتابهای متعددی را به رشته تحریر درآورد .به
طور کلی خزائلی در مدت  ۶۲سال زندگی پرثمر
خود  ۳۹کتاب ارزنده تألیف کرد که اغلب آنها در
دانشگاهها و مدارس علمیه تدریس میشود .یکی از
ویژگیهای بارز خزائلی که بارها از طرف دانشآموزان،
شاگردان ،دوستان و افراد نابینا در ارتباط با وی به آن
اشاره شده ،حافظه بسیار قوی بود .روایتهایی که هر
فرد منصفی را به شگرف وامی دارد به عنوان مثال
شایسته خزائلی فرزند ارشد وی در یکی از خاطرات
خود نقل میکند «شعری چند صفحه ای از ابوالعالء
معری را تنها یک بار و آن هم به علت فقدان تبحر در
متون عربی به سختی برای پدرش خوانده و سپس
خزائلی آن شعر چند صفحهای را بیکم و کاست به
حافظه سپرده و بدون اشکالی بازگو کرده است".
اقدامات اثرگذار خزائلی در زمینه بریل
این محقق نامدار از بریل استفاده نکرد اما اهمیت
خاصی برای بریل قائل بود و با تأسیس آموزشگاه
بزرگساالن نابینا ،یکی از فعالیتهای مهم خود را به

آموزش بریل به نابینایان بزرگسال اختصاص داد به
همین دلیل وی را می توان زمینهساز و توسعهدهنده
آموزش و ترویج بریل میان بزرگساالن نابینا دانست .از
آنجا که تا آن زمان یک نظام آموزشی مدون و فراگیر
و البته نهادمند برای افراد نابینا و به ویژه در تهران
وجود نداشت ،بسیاری از نابینایان با گذر از دوران
تحصیلی متعارف خود و پاگذاردن به دوران جوانی و
بزرگسالی هنوز آموزشهای مقدماتی و سواد خواندن
و نوشتن را نیاموخته بودند .ازاینرو ،انگشت گذاردن
بر تحصیل این افراد و در ضمن آن ،آموزش بریل به
این افراد نقش مهمی را در باسواد شدن نابینایان ،رشد
سطح تحصیلی و حیات فرهنگی آنها و البته ترویج
بریل داشت .از طرف دیگر ،از آنجا که آموزش بریل
به بزرگساالن در قیاس با کودکان دارای دشواریها و
پیچیدگیهای خاصی است .اتخاذ چنین تصمیمی و
تالش در گسترش آن در قالب آموزشگاه خزائلی اهمیت
این موضوع را به شکل دوچندانی آشکار میسازد.
یکی دیگر از اقدامات اثرگذار خزائلی در زمینه بریل
که نشان دهنده توجه ویژه او به این خط و ضرورت
استفاده از آن بوده است ،تالش و پیگیریهای
فراوان برای ورود اولین ماشین چاپ بریل به ایران
و راه اندازی آن است .رخدادی که فصل نوینی را در
حیات آموزشی و فرهنگی نابینایان از یکسو و توسعه
و نهادمندشدن بریل ایجاد کرد .در این راستا خزائلی
با توجه به نفوذ و ارتباطات گسترده خود ،مدیر
وقت انتشارات کیهان را به اهمیت بریل در زندگی و
تحصیل نابینایان و نبود امکان تولید کتابهای بریل
در کشور واقف و متقاعد کرد که یک ماشین چاپ
بریل را خریده و به ایران وارد کند.
خاموشی
این دانشمند روشندل سرانجام در خرداد
۱۳۵۳خورشیدی در حالی که تنها  ۶۲سال داشت ،دیده
از جهان فروبست و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
اشرف بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی
ایران در خصوص جایگاه و اهمیت این استاد روشندل
میگوید :خزائلی مردی است که لحظهلحظه حیاتش را
برای زندگی بهینه انسان ها گذراند و به واقع سیاستگذار
بود و تالش کرد از همه فرصت های زندگی اش استفاده
کند و موثر و تحولآفرین باشد.
منبع :ایرنا
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روزنوشت های
یک معلم سابق

به قلم
محمد تقی راهپیما

در سال  1347شمسی که در روستاهای پشتکوه بختیاری سپاهی بودم ،رودخانه
ای از وسط دهکده ای که در آن خدمت می کردم ،می گذشت و روستا را
به دو قسمت تقسیم می کرد به علت آب فراوان و زمین های مساعد یکی
از محصوالت این ده برنج کاری بود که برنج نه چندان مرغوبی در این ده
برداشت می شدکه برنج گرده نام داشت و آن زمان کیلوئی دو تومان قیمت
داشت و بیشتر برای پخت شله زرد و آش از این برنج استفاده می کردند ولی
من طعم آن برنج را خیلی دوست داشتم و همیشه از آن برنج برای ناهار یا شام
استفاده می کردم.
اداره راه اصفهان هم پلی محکم و آهنی روی این رودخانه نصب کرده بود که
قصد داشتند در آینده جاده پشتکوه بختیاری به مسجد سلیمان و ایذه از این ده
بگذرد .آن زمان که این پل را احداث می کردند من اص ً
ال باورم نمی شد که
زمانی اتوبوس و کامیون و ماشین های سواری از مسیر این ده بگذرند.
ولی دقیقاً اداره راه محاسبه کرده بود که در پشتکوه بختیاری برای احداث جاده
احتیاج به  110پل بزرگ و کوچک است به همین خاطر ا ّول شروع کرده بودند
به ساخت پل ها در پشتکوه بختیاری .که من  20پل را که در نزدیک دهکده من
روی رودخانه های مختلف ساخته بودند را دیدم که آن هنگام عشایر بختیاری
در هنگام کوچ ایل از این پل ها استفاده می کردند.
سالها بعد که از اخبار رادیو شنیدم که جاده آسفالته پشتکوه بختیاری به مسجد
سلیمان و ایذه بختیاری افتتاح شده است.
در اولین فرصت سعی کردم که از این جاده دیدن کنم و خاطرات گذشته دور
خود را که پیاده یا با قاطر از این جاده ها می گذشتم ،تجدید کنم .وقتی که
برای ا ّولین بار با ماشین سواری خودم از این مسیر عبور کردم اص ً
ال باورم نمی
شد که آن کوه های صعب العبور همراه گردنه های خطرناک و جنگل های
انبوه که در آن زمان من و رفقایم با ترس و لرز در روز روشن از ترس هجوم
حیوانات وحشی نظیر گرگ و خرس و پلنگ با سرعت هر چه بیشتر از آن می
گذشتیم و سعی می کردیم به شب بر نخوریم که مورد هجوم حیوانات وحشی
قرار گیریم .آیا این همان جاده است .اص ً
ال باورم نمی شد!
مثل معروفی است که می گویند  « :شکسته استخوان داند بهای مومیائی را» من
واقعاً با گوشت و پوست و استخوان خود زیبایی این جاده را احساس می کردم
و از گشت و گذار تفریحی در آن ل ّذت می بردم .چون باورم نمی شد در عمر
من آن منطقه صعب العبور چنان ترقی کرد که در چشم بر هم زدنی با آخرین
سرعت از یک گردنه به گردنه دیگر بدون خستگی رسید.
واقعاً پیشرفت علم جاده سازی را به چشم خود دیدم که کوه های صعب العبور
را با وسایل مدرن جاده سازی چنان از هم شکافته بودند که اص ً
ال فشاری به
ماشین نمی آمد و با آخرین سرعت ماشین ها از گردنه ها می گذشتند و به
قول معروف خم به ابرو هم نمی آوردند .آن روز که تا آخر این جاده آسفالته
را طی کردم مرتب به سازندگان آن جاده پیش خود آفرین و دست مریزاد و
احسنت می گفتم.
از سیر و سیاحت در جاده آسفالته بر می گردیم به سال  1347و سپاهی دانش
من در این ده.
به علت کشت برنج و آب فراوان در این ده وجود پشه ماالریا بیداد می کرد
به طوریکه تمام اهالی ده در آن زمان هر خانواده ای حداقل  3یا چهار پشه بند
داشتند و من هم دو پشه بند خوب از اصفهان خریده بودم که یکی را برای
دوستانم که مهمانم می شدند اختصاص داده بودم.
در بهار و تابستان هم همیشه اکیپ های سیار بهداری مبارزه با پشه ماالریا در این
ده مستقر بودند که مرتب با تورهای کوچکی که همراه خود داشتند از پشه ها
می گرفتند و در اصفهان در آزمایشگاه بر روی آنها مطالعه می کردند .ماموران
مبارزه با ریشه کنی ماالریا می گفتند این ده بهشت بیماران ماالریایی است و
انواع و اقسام پشه ماالریا در این ده یافت می شود .هر سال هم در ا ّول تابستان
اکیپ سم پاشی ریشه کنی ماالریا به تمام روستاهای پشتکوه بختیاری می آمدند
و اتاق ها و اصطبل های روستائیان را مجانی سم پاشی می کردند.
در این روستا خانه هایی که دارای سرویس بهداشتی بودند به اندازه انگشتان
یک دست نمی رسیدند .زیرا در گذشته مردمان این روستا عشایر بودند و
دشت و دمن در ید قدرت آنها بود و بنا به گفته همه جا سرای من است .خود
را به سرزمینی مقید نمی کردند و احتیاجی هم به سرویس بهداشتی نداشتند.
حتی هنگامیکه تعدادی از عشایر در اثر قانون تخته قاپو کردن عشایر و اسکان
اجباری آنها در زمان پهلوی ا ّول که مجبور به سکونت در دهات شدند باز هم
آن خوی عشایری را داشتند و احساس نیاز به سرویس بهداشتی نمی کردند و
دشت و جنگل را برای این کار آزادتر می دانستند.
دولت برای آنکه آنها را تشویق به ساخت سرویس بهداشتی کند اکیپی را
از طرف بهداری اصفهان به دهات فرستاده بود که درباره مزایای سرویس
بهداشتی برای روستائیان صحبت کند.
روزی اکیپ بهداشتی به روستای محل خدمت من آمدند و گفتند که دولت
بودجه ای برای ساختن توالت بهداشتی در دهات در نظر گرفته است که اگر
هر کس مایل باشد فقط با پرداخت  20تومان ادراه بهداشت اصفهان از ماه
آینده برای آنها سرویس بهداشتی می سازد به شرط آنکه حداقل در یک ده
 10نفر ثبت نام کنند و کمتر از  10نفر نباشند .از من خواستند که روستائیان را
دعوت کنم که به مدرسه بیایند و برای آنها سخنرانی کنند در زمینه مزایای
سرویس بهداشتی.
برای آنها صبحانه ای آماده کردم و گفتم تا شما صبحانه را می خورید من هم
از طریق پاکار ده روستائیان را خبر میکنم که به مدرسه بیایند.
بعد از اینکه روستائیان آمدند ،مهندسان اداره بهداشت محیط اصفهان برای آنها
سخنرانی کردند و کلی از مزایای سرویس بهداشتی در حیاط منزل مطالبی برای
آنها گفتند و در آخر هم گفتند اگر حداقل ده نفر از اهالی ده حاضر باشند که
برای آنها سرویس بهداشتی بسازیم ثبت نام کنند و از ماه آینده ساخت سرویس
بهداشتی را شروع می کنیم .اگر همه اهل ده حاضر باشند که چه بهتر.
پس از پایان سخنان مهندسان بهداشت محیط جلسه به پایان رسید و منتظر
ثبت نام افراد بودند .تمام کسانی که در سخنرانی حضور داشتند یکی یکی
خداحافظی کردند و رفتند .هیچ کس اسمی ننوشت .مهندسان بهداشت به اتاق
من آمدند که چای برای آنها آماده کرده بودم .به آنها گفتم تکلیف این ده چه
می شود؟ گفتند هیچی ! االن صورت جلسه می کنیم که در این ده استقبالی از
طرح نشد و سهمیه آنها را به دهاتی می دهیم که استقبال کنند .من به آنها گفتم
مگر شما نگفتید اگر حداقل ده نفر حاضر باشند برای آنها سرویس بهداشتی می
سازید .گفتند بله! گفتم االن اینها متوجه نیستند وقتی سرویس ها ساخته شوند و
فواید آن را ببینند حتماً استقبال می کنند.
گفتم من االن اسم ده نفر را که بعدها بتوانم پول خود را از آنها بگیرم برای
شما می نویسم و  200تومان آن را هم به شما میدهم که این ده نفر را در
فهرست بگذارید و ماه آینده برای آنها بسازید ولی به آنها نگوئید که من پول
داده ام .بگویید دولت مجانی برای تشویق مردم ده این  10سرویس بهداشتی
را می سازد.
قبول کردند و ماه بعد آمدند و در ده خانه ای که من صورت داده بودم در ظاهر
مجانی برای آنها سرویس بهداشتی ساختند .ولی در حین ساخت روستائیان از
طریق بناها متوجه شده بودند که پول آن را من پرداخت کرده ام  .یکی یکی
 20تومان من را آوردند و پرداخت کردند .بعدا ً دیدم عده ای هم که برای
آنها نساخته بودند  20تومان با خود می آوردند که برای آنها هم بسازند .گفتم
با اداره بهداشت محیط صحبت میکنم و به شما خبر میدهم به اداره بهداشت
محیط اصفهان رفتم و گفتم عده بیشتری از روستائیان از طرح استقبال کرده اند
و تمایل دارند برای آنها سرویس بهداشتی بسازید .گفتند تعاونی آن برای آن
ده تمام شده است و وعده آن گذشته است .دیگر نمی توانیم با قیمت تعاونی
بسازیم .قیمت تمام شده این سرویس های بهداشتی  200تومان است اگر هر
کدام دوست دارند به شرط اینکه کمتر از ده نفر نباشند لیست بدهند تا آنها را
در نوبت می گذاریم و برای آنها می سازیم .به ده برگشتم و بخشنامه ساخت
سرویس های بهداشتی را برای آنها خواندم.
آه از نهادشان برآمد و پشیمان بودند ولی پشیمانی دیگر سودی نداشت.

