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نشریه محلی استان کرمان

روزی که نبرد ما با آمریکا 
آغاز شود روز »عزت« ماست 

نامه منتشر نشده شهید طهرانی مقدم 
به مقام معظم رهبری 

بیمارستان قلعه گنج 
دهه فجر افتتاح می شود

دیدار رئیس سازمان 
بهزیستی کشور با مددجویان 

رودبار جنوب کرمان  

آب گرفتگی معابر و روستاها 
در رودبار جنوب

 اتوبوس راهیان نور
حامل دانش آموزان نودژی 

دچار سانحه شد
»کارت ملی« 

وثیقه وام میلیاردی
موسس کتابخانه فاطمه ها در گفت و 

گوی اختصاصی با نشریه صبح مکران:
باید کتابخوانی را از پیش 

دبستانی شروع کنیم 

همایش آموزشی فرمانداران 
و بخشداران جنوب شرق کشور 

در بندرعباس
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پیرامـون  مطهـری  دکتـر  دغدغـه 
توسـعه همه جانبـه مجتمع آموزش 

سـامت تحقـق یافـت.
بـا سـفر وزیر بهداشـت و درمان به 
خطـه جنـوب کرمـان دغدغـه مدیـر 
شـبکه و مرکـز بهداشـت کهنـوج بـا 
اختصـاص اعتبار بـه مرکز آموزش 

و سـامت مرتفع شـد.
مرکـز آموزش وسـامت  با حضور 
دکتـر مطهـری در مرکـز بهداشـت 

سـاختمانی  بـا  کـه  شـد   شـروع 
اسـتیجاری در مجاورت بیمارستان 

دوازده فروردیـن  افتتـاح شـد.
امـا دیـری نگذشـت کـه سـفر وزیر 
بـه  درمـان  و  بهداشـت  مردمـی 
کهنـوج جرقـه خـورد و ایـن سـفر 
دکتـر مطهـری را بـه ارتقـا  مرکـز 
آمـوزش و سـامت امیـدوار کـرد.

بـا  کهنـوج  بهداشـت  مرکـز  مدیـر 
درخواسـت توسـعه و تجهیـز مرکـز آمـوزش 
و سـامت بـا موافقـت وزیـر مواجـه شـد کـه 
البتـه فرمانـدار کهنـوج اختصاص زمیـن را در 

حضـور وزیـر بهداشـت دادنـد. 

دکتـر هاشـمی در هنـگام خداحافظـی 
خطـاب بـه دکتر مطهـری یا دآور شـد 
روی  را  درخواسـت  نامـه  فـوری  تـا 
کارتابـل مدیر دانشـگاه علوم پزشـکی 
ارسـال نمایند و در اسـرع وقت نسـبت 
بـه پیگیـری هـای ازم دسـتور فـوری 

صـادر و دغدغـه مهـم دکتـر مطهـری محقـق 
شـود بـا اختصـاص هفتصـد میلیون بـه مرکز 
آمـوزش  سـامت ، یـگ گام بـه طـرح تحـول 

نظـام سـامت نزدیـک تـر مـی شـویم.

 در سفر وزیر بهداشت به کهنوج 
توسط دکتر مطهری پیگیری شد
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جناب آقای دکتر وحید سااری 
انتصاب حضرتعالی را به سـمت ریاسـت بیمارسـتان 
شایسـتگی  از  نشـان  کـه  فروردیـن   دوازده 
و توانمنـدی شماسـت تبریـک مـی گوییـم واز 
درگاه خداونـد متعـال موفقیـت روز افزون شـما 

را آرزومندیـم.
محمد دیمه کار  ـ هوشنگ غنی زاده

 ارزون سرای روز افتتاح شد       
بورس انواع پوشاک زنانه مردانه بچه گانه        

باقیمت های باورنکردنی 
آدرس: میدان سینما جنب ساختمان سینما

      امیری    09179005095

بامدیریت امیری

دست نوازشگر وزیر بهداشت 
بر سر کودک منوجانی
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بـه گزارش روابط عمومی فرمانـداری رودبارجنوب منصور خانه گیر معاون 
 برنامـه ریزی فرمانداری رودبارجنـوب گفت:بر اثر بارش باران 30 میلیمتری 
کـه از روز گذشـته آغـاز تـا ظهر امروز ادامه داشـت سـبب طغیـان رودخانه 
هـای فصلـی پایین دسـت شهرسـتان عنبرآبـاد و جبالبارز جنوبـی وهلیل رود 
گردیـد.  خانـه گیـر با بیـان اینکـه شهرسـتان رودبارجنـوب در حـوزه آبریز 
رودخانـه هـای فصلی و رودخانه هلیل واقع شـده اسـت طغیـان این رودخانه 

هـا سـبب ایجـاد خسـارت در بخـش هـای از زیـر سـاخت هـای شهرسـتان 
گردیده اسـت.

وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه معابـر و منـازل  12 روسـتا هـم آبگرفتگـی 
شـدند، راه ارتباطـی 37 روسـتا و راه فرعـی رودبـار آبسـردوئیه – کهنـوج 

مسـدود شـده است.
همچنیـن راه فرعـی رودبـار مظفرآبـاد – کهنـوج  و راه فرعـی رودبـار - 
وکیـل آبـاد – قلعـه گنـج مسـدود شـده کـه  پیـش بینـی مـی گـردد بـا ادامه 

بـارش هـا راه 15 الـی 16 روسـتا دیگـر هـم مسـدود شـود.
خانـه گیـر در ادامـه افـزود بر اثـر طغیـان رودخانه هـای فصلی داخـل حوزه 
شـهر رودبـار چهـار شـهرک خمینی شـهر ،عـدل ، صدر و فاز سـه شـهرک 
بارندگـی هـا و  براثـر  ادامـه داد  فرهنگیـان دچـار آبگرفتگـی شـدند. وی 
طغیـان رودخانـه هـا بـه مـزارع کشـاورزی و چـاه هـای آب هـم خسـاراتی 

وارد گردیـده اسـت.

سـیدپرویز فتـاح عصـر امـروز در جمـع مـردم دهسـتان 
می خواهـد،  کـه  مسـئوان  از  کسـی  گفت:هـر  مـارز 
و  قلعه گنـج  کشـور،  جنـوب  بـه  کنـد  فخرفروشـی 
بشـاگرد می آیـد و می گویـد مـن بـه ایـن مناطـق رفتـه ام 
و خدمـت کـرده ام. وی بیـان داشـت: تـا قبـل از پیروزی 
انقـاب اسـامی قلعه گنج بر روی نقشـه ایران ناشـناخته 
بـود امـا امـروز بـا آن زمـان فاصلـه زیـادی گرفته ایـم و 
داده  رخ  مناطـق  ایـن  در  چشـمگیری  پیشـرفت های 

اسـت.
ویـژه  بـه  مـا  گفت:همـه  کشـور  امـداد  کمیتـه  رئیـس 
در  نـاآرام  موجـی  بایـد  بشـاگردی ها  و  قلعه گنجی هـا 
راسـتای پیشـرفت مناطـق محـروم باشـیم و مـا مسـئوان 
کنیـم.  وی  فـدا  را  خـود  مـردم  ایـن  راه  در  بایـد  نیـز 

افزود:بایـد بـا توجه بـه فرهنگ این 
مناطـق اشـتغالزایی صـورت گیرد و 
فرهنـگ مـردم یکـی از داشـته های 
جایـی  هـر  کـه  اسـت  ارزشـمندی 

نمی شـود. یافـت 
آقـای فتـاح گفت:بـه فرمـوده امـام 
راحـل مـردم ولی نعمـت مـا هسـتند 
بـر  منتـی  نمی توانـد،  هیچ کـس  و 
مـردم بگـذارد و ایـن مـردم هسـتند 
کـه بایـد بـه مسـئوان منـت داشـته 
باشـند. وی خاطرنشان کرد: جنوب 
اسـتان کرمـان و منطقه مـارز از نبود 
آمـوزش صحیح کسـب و کار رنج 
می برنـد و بایـد سـطح آموزش های 
اشـتغالزایی و خوداشـتغالی در ایـن 

مناطـق افزایـش یابد.
وی افزود:تمـام مسـئوان ایـن مناطق باید بومی باشـند تا 
احسـاس تحـول در ایـن منطقـه شـکل بگیـرد و همچنین 
بایـد اسـتعدادهای مـردم و ظرفیـت منطقه شناسـایی و بر 

اسـاس ایـن ظرفیت هـا برنامه ریزی شـود.
همچنیـن آقـای فتـاح جهـت کمـک بـه مـردم دهسـتان 
خریـد  ودرخواسـت  قلعه گنـج  رایـن  وروسـتای  مـارز 
انشـعاب اب شـرب قـول داد  بـه 120 خانـوار مجوز آب 

شـرب بهداشـتی خریداری شـود.
مسـکونی  تمـام  نیمـه  منـازل  تمامـی  تکمیـل  همچنیـن 
وتقبـل اعـزام 800 نفـر از مـردم دهسـتان مـارز و دانـش 
آمـوزان مدرسـه شـبانه روزی امـام حسـین علیه السـام، 

از دسـتاورد سـفر نیـم روزه آقـای فتـاح به دهسـتان مارز 
شهرسـتان قلعـه گنـج بود.

حجت ااسـام احمـد نجنـو امـام جمعـه شهرسـتان قلعـه 
درجمع مردم دهسـتان مـارز گفت:جنوب اسـتان کرمان 
 600 حـدود  کـه  اسـت  شهرسـتان  هفـت  از  متشـکل 
کیلومتـر از ابتـدا تـا انتهـای خـاک آن اسـت کـه باید به 

صـورت جهـادی مسـتقل شـود.
وی افـزود : بسـیاری از سـرمایه ها و نیروهـای طـی سـفر 
بـه مرکز اسـتان در مسـیر تصـادف می کننـد و جان خود 

را از دسـت می دهنـد.
امـام جمعـه قلعـه گنـج افـزود: برای رفـع مشـکات این 
منطقـه بایـد به صورت سـیاب عمل گردد تا مشـکات 

برطرف شـود، زیرا مشـکات بسـیار اسـت.
ایـن  در  اخیـر  خشکسـالی های  بـه  اشـاره  بـا  وی 
و  باغـات  خشکسـالی ها  ایـن  در  داشـت:  ابـراز  منطقـه 
سـرمایه های مـردم کـه تنهـا دارایـی آن هـا بـوده، از بیـن 
رفتـه اسـت و اگـر در حـال حاضـر کمکـی به ایـن مردم 
شـود، نقـش مسـکن را دارد.وی خاطرنشـان کـرد: مردم 
بـاز  بـه دلیـل عـدم  امـداد وام گرفته انـد کـه  از کمیتـه 
پرداخـت آن هـا و عـدم آگاهـی بـرای پرداخت بـه موقع 
بـا سـودهای کانـی مواجـه شـده اند کـه مـا درخواسـت 

داریـم کـه در ایـن زمینـه تدبیـری اندیشـیده شـود.
داده  مـردم  بـه  آینـده  در  کـه  وام هایـی  گفـت:  نجنـو 
را  گرفتـن ضامـن  توانایـی  منطقـه  ایـن  مـردم  می شـود 
ندارنـد کـه مـا از شـما تقاضـا داریـم از مرکـز بـرای رفع 
این مشـکل چـاره ای اندیشـیده شـود و همچنیـن اگر در 
زمینـه جهیزیـه به مـردم این منطقه کمک شـود، مشـکل 

ازدواج جوانـان آن هـا برطـرف می شـود.
پنـج  مـردم  نماینـده  امیـری  محمدرضـا  حجت ااسـام 
اظهـار  جلسـه  ایـن  در  نیـز  کرمـان  جنوبـی  شهرسـتان 
اسـت  تاریخـی  منطقـه  ایـن  در  محرومیـت  داشـت: 
فاقـد  از 900 روسـتا  بیـش  بـه طـوری کـه در گذشـته 
نظـام  واسـطه  بـه  امـروزه  و  بودنـد  بهداشـتی  امکانـات 
مقـدس جمهـوری اسـامی ایران خدمـات ارزنـده ای به 

مـردم ایـن منطقـه شـده اسـت.
وی بیـان داشـت: کمیته امـداد در این منطقـه مرجع تمام 
دردهـا اسـت و جنـوب اسـتان منطقـه ای پهنـاور اسـت و 
بایـد کمیتـه امـداد آن مسـتقل شـود، اینکـه در بشـاگرد 
یـک تحول اساسـی صـورت گرفـت به واسـطه خدمات 

کمیتـه امـداد بوده اسـت.
امـام  امـداد  کمیتـه  رئیـس  سـفر  ایـن  در  همچنیـن 
خمینـی)ره( 14 خانـه بهداشـت در ایـن شهرسـتان را بـه 

کـرد. افتتـاح  نمادیـن  صـورت 
 ایـن خانه هـای بهداشـت 70 متـر زیربنـا دارد کـه بـرای 
احـداث هر کـدام از آن هـا 80 میلیون تومان هزینه شـده 
اسـت کـه از ایـن میـزان 30 درصـد آن را کمیتـه امـداد، 
20 درصـد اسـتانداری کرمـان و 50 درصـد باقی مانـده 
را هـم دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت پرداخـت کرده 

است.
مشـکات  از  توجهـی  قابـل  بخـش  آن هـا  افتتـاح  بـا 
بهداشـتی منطقـه  مرتفـع میشـود.  درپایـان با آقـای فتاح 
درخصـوص سفرشـان بـه شهرسـتان قلعـه گنـج وجنوب 

کرمـان مصاحبـه شـد.
محمدحیدری

رئیس کمیته امداد کشور:  هر کسی از مسئوان که می خواهد، فخرفروشی کند به جنوب کشور، 
قلعه گنج و بشاگرد می آید و می گوید من به این مناطق رفته ام و خدمت کرده ام

آب گرفتگی معابر و 
روستاها در رودبار جنوب

بـه گـزارش مکـران :همایـش آموزشـی فرمانـداران و 
بخشـداران جنـوب شـرق کشـور در رابطه بـا انتخابات 
گاز  پاایـش  شـرکت  همایـش  سـالن  محـل  در  آتـی 

سـرخون و قشـم )شـهرک فجر(برگـزار شـد. 
در ایـن همایـش محمدامیـن رضـازاده مدیرکل شـورای 
سـخنران  و  مـدرس  از  کـه  کشـور  گـذاری  سیاسـت 
جلسـه بـود گفـت : مشـارکت همـه جانبـه در انتخابـات 
اقتـدار نظـام و امنیـت کشـور را تامین می کنـد و دعوت 
از احـزاب و گـروه هـای ساسـی باعـث ایجـاد شـرایط 
مطلـوب در ایـن رویداد خواهد شـد رضـازاده در رابطه 
اظهـار  امیـد  تدبیـر و  بـی طرفانـه دولـت  بـا رویکـرد 
داشـت در ساسـت داخلـی دولـت بـر این باور اسـت که 
از تمـام ظرفیـت هـای داخلـی بایـد اسـتفاده شـود وی 

افـزود هـدف دولت تدبیـر تضمین حقـوق و آزادی های 
عمومـی مصـرح در قانـون اساسی-پاسداشـت مـردم 
مـردم  مشـارکت  تقویـت  و  تضمیـن  دینـی-  سـااری 
و نهادینـه کـردن آن-پاسـداری از حقـوق شـهروندی 
و ایجـاد آرامـش بـرای فعـاان اقتصـادی اجتماعـی و 
سیاسـی اسـت. در ادامـه سـخنان خـود اعـام داشـت 
فرمانـداران و بخشـداران نماینـدگان درجـه اول دولـت 
همچـون  سیاسـی  حرکـت  در  و  هسـتند  کشـور  در 
انتخابـات کامـا بی طـرف و بدور از حاشـیه باشـند به 
واسـطه ی انتخابـات بایـد انتقـال قـدرت انجام شـود نه 

بـا اعمـال نفـوذ برخـی افـراد ذی نفـوذ. 
وی ویژگـی انتخابـات را بـر شـمرد و گفـت: جابجایـی 
بـا  جـز  آمیـز  مصالمـت  شـکل  بـه  قـدرت  انتقـال  و 

مشـارکت مـردم و برگـزاری انتخابات میسـر نمیشـود 
و ایـن )انتخابات(تضمیـن حیات سیاسـی نظام اسـت در 
حقیقـت فرصتـی بـرای همدلی و انسـجام ملـی و ارزش 

سـنجی جریـان هـا و نامزدهـا توسـط مـردم اسـت.
دکتـر رضـا زاده از تهدیـد هـا و فرصـت هـا در فضای 
سـایبر هم سـخن گفت و افزود فضای مجازی در شـکل 
گیـری مولفـه هـای سیاسـی در زمـان حال بسـیار مهم 
و تاثیـر گـزار اسـت و برخـی از آن بعنـوان یک فرصت 
بهتریـن اسـتفاده و بهره را میبرنـد و برخی دیگر از این 
وسـیله سـعی در تخریب یک گروه سیاسـی میکنند و از 
ایـن فضـا به سـیاه نمایی اوضـاع سیاسـی و اقتصادی 
دسـت میزننـد و بـه افـراد یا گـروه های دیگـر توهین و 
افطـرا میزننـد ایـن افراد بایـد بدانند که تمام ایـن فعالیت 

هـا قابـل پیگیـری اسـت و فکـر نکننـد بـه همیـن راحتی 
یـک گـروه یـا شـخص را تخریـب مـی کننـد و کار تمام 
اسـت توهیـن در فضـای مجـازی عین توهیـن در خارج 

از ایـن فضا اسـت.
رضـا زاده در رابطـه بـا راهکارهـای جلـب مشـارکت 
حداکثـری در انتخابـات اذهـان داشـت:انتخابات راهـی 
هـای  طیـف  همـه  از  نامزدهـا  تسـهیل حضـور  بـرای 
بینـش هـای سیاسـی  افزایـش  باعـث  کشـور اسـت و 
شـهروندان میشـود و همیـن طـور عاملـی بـرای تثبیـت 
امنیـت بـا جلوگیـری از چالـش هـا و نزاع هـای محلی و 

اسـت. ملی 

عکس و خبر:محمدرضا قنبرپور

همایش آموزشی فرمانداران و بخشداران جنوب شرق کشور در بندرعباس

دکتـر محسـنی بنـد پی معـاون وزیر و رئیس سـازمان بهزیسـتی 
کشـور در سـفر خـود بـه اسـتان کرمـان بـه شهرسـتان رودبـار 

جنـوب اسـتان کرمـان سـفر کرد .
بـه گـزارش روابـط عمومـی بهزیسـتی اسـتان کرمـان ،صبـح 
امـروز رئیـس سـازمان بهزیسـتی کشـور بـا حضـور در منـزل 
تعـدادی از مددجویـان رودبـار جنـوب در جریـان مشـکات و 

درخواسـتهای آنـان قـرار گرفـت.
وی در ایـن دیـدار بـا تأکیـد بـر اینکـه بایـد بـرای پیشـگیری 
بایـد  از آسـیببهای اجتماعـی و کاهـش معلولیتهـا در جنـوب 

برنامـه ریـزی علمـی داشـته باشـیم قـول مسـاعد داد تـا بـرای 
حـل مشـکات اجتماعـی منطقـه و ارایـه خدمـات مطلـوب تـر 

بهزیسـتی بـه جامعـه هـدف جنـوب اسـتان کمـک نمایـد
بـه  خـود  روزه  یـک  سـفر  پایـان  در  بندپـی  محسـنی  دکتـر 
جنـوب اسـتان کرمـان طـی نشسـتی کـه بـه منظـور جمـع بندی 
مشـکات  جریـان  در  سـفر  ایـن  در  افـزود:  شـد  سـفربرگزار 
مددجویـان بهزیسـتی در جنـوب اسـتان کرمـان قـرار گرفتیم و 
بـا توجـه بـه درخواسـتها و مشـکات موجـود در منطقـه ،بـرای 
تمامـی فعالیتهـای بهزیسـتی در جنـوب اسـتان اعتبـاری خـاص 
درنظـر خواهیـم گرفـت ودر قالـب یک بسـته حمایتـی تعریف 

خواهیـم کـرد.
وی درایـن جلسـه توجه به اجرای برنامه هـای علمی و اقدامات 
تخصصـی در راسـتای پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعی و آگاه 
سـازی عمـوم در پیشـگیری از معلولیتهـا را از اولویـت برنامـه 

های بهزیسـتی دانسـت.
گفتنـی اسـت در ایـن نشسـت نمایندگان و مسـئولین شهرسـتان 
خـود  اجتماعـی  مشـکات  بیـان  بـه  کرمـان  اسـتان  جنوبـی 

پرداختنـد.
دکتر انوشـیروان محسـنی بند پـی معاون وزیر و رئیس سـازمان 
بهزیسـتی کشـور پـس از اتمـام سـفر خـود بـه جنـوب اسـتان 
کرمـان ،سـفر خـود به سـمت شهرسـتان بـم را با هدف بررسـی 

مشـکات و آسـیبهای اجتماعـی شـرق اسـتان کرمان 

ادامه داد .
مدیر کل بهزیستی کرمان:

دولت یازدهم به دنبال پیاده کردن 
رویکردی جدید در جنوب کرمان است 

سـفر  حاشـیه  در  امـروز  کرمـان  اسـتان  بهزیسـتی  مدیـر کل   
گفت وگـو  در  کرمـان  جنـوب  بـه  بهزیسـتی  سـازمان  رئیـس 
بـا خبرنـگار ان اظهـار داشـت: دولـت یازدهـم بـه دنبـال پیـاده 
کـردن رویکـردی جدیـد در جنـوب کرمان اسـت و امیدواریم 
فعالیت هـای علمـی و اثرگـذاری در ایـن راسـتا داشـته باشـیم.  
عبـاس صـادق زاده بـا بیان اینکـه  جنوب اسـتان کرمـان نیازمند 
توجـه ویـژه  مدیریتی و علمی اسـت گفت : در گذشـته با توجه 
بـه همیـن رویکـرد برنامـه ویـژه ای برای جنـوب کرمـان مدنظر 
داشـته ایم کـه در دولـت یازدهـم هـم برنامه هایـی در این راسـتا 

پیش بینی شـده اسـت.
کـردن  پیـاده  دنبـال  بـه  یازدهـم  دولـت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
رویکـردی جدیـد در جنـوب کرمـان اسـت، افـزود: امیدواریم 
بتوانیـم بـا نگاهـی کـه دولـت بـه ایـن منطقـه دارد و برنامه هایی 
آسـیب های  از  پیشـگیری  زمینـه  در  بهزیسـتی  سـازمان  کـه 
اجتماعـی و اعتیـاد در جنـوب کرمـان در نظـر گرفتـه اسـت، 
فعالیت هـای علمـی و اثرگـذاری در ایـن راسـتا داشـته باشـیم.

صـادق زاده بـا بیان اینکـه توانمندسـازی صرفاً با اشـتغال معرفی 

نمی شـود، اظهـار داشـت: بایـد تـاش شـود کـه بـا آمـوزش 
دادن موانـع توسـعه فرهنـگ و اشـتغال را رفـع و فرصت هـای 

توانمندسـازی را دنبـال کنیـم.
زمینـه  در  افـراد  آمـوزش  موثـر  نقـش  بـه  اشـاره  بـا  وی 
توانمندسـازی تصریـح کـرد: بایـد بـا ارائـه آموزش هـای فنی و 
حرفـه ای و مهارت هـای زندگـی مـردم منطقـه جنـوب کرمـان 
را توانمند سـازیم.مدیر کل بهزیسـتی اسـتان کرمان خاطرنشـان 
کـرد: تـاش سـازمان بهزیسـتی در سـطح کشـور و در منطقـه 
جنـوب کرمـان رفـع موانـع توسـعه و مهارت هـای زندگـی در 

ایـن منطقـه اسـت.

دیدار رئیس سازمان بهزیستی کشور با مددجویان رودبار جنوب کرمان  

36 هکتار از اراضي ملي 
شهرستان قلعه گنج رفع تصرف 

و به بیت المال بازگردانده شد
سـرهنگ غامعباس قاسـمي فرمانده یـگان حفاظـت اداره کل منابع طبیعي 
و آبخیـزداري جنـوب کرمـان گفـت: با صدور احـکام قضایـي، طي هفت 
عملیـات جداگانـه بـا حضـور نیـروي انتظامـي ، نیروهـای یـگان حفاظـت 
و اداره حقوقـی منابـع طبیعـی و اصحـاب رسـانه، از ایـن اراضـي کـه در 
روسـتاهاي حاجي آباد،خرگوشـکي، کهن علي ، چاه باغ، زکشـتک و دو 
منطقـه در روسـتاي دواب شهرسـتان قلعـه گنـج قرار داشـت رفـع تصرف 

گردید.

وي همچنیـن تصریـح کـرد: در راسـتای اجرایـی نمـودن دسـتور العمـل 
از  اعـم  مسـئول  هـاي  دسـتگاه  سـنواتی،  تصرفـات  سـاماندهی   3 شـماره 
دسـتگاه محتـرم قضایـي و منابـع طبیعـي در برابـر متصرفیـن اراضـی ملـی 
و زمیـن خـواران بـه وظایـف قانونـي خـود عمـل خواهنـد کـرد و اجـازه 

نخواهـد داد اراضـی ملـی مـورد تعـرض افـراد سـودجو قـرار گیـرد.
قابـل توجـه اسـت کـه مسـاحت کل  شهرسـتان قلعـه گنـج 1 میلیـون و 44 
هـزار هکتـار اسـت، که از این میـان تنها 17 هزار هکتار مسـتثنیات اسـت و 

1 میلیـون و 27 هـزار هکتـار آن ملی اسـت. 
فیروز ببربیان

 32 بیمارسـتان  ریـال،  میلیـارد   150 بـر  بالـغ  اعتبـاری  باصـرف 
تختخوابـی قلعه گنـج تاقبـل از دهـه فجـر بـه بهـره بـرداری خواهـد 

رسـید.
به گفته دکتر هاشـمی وزیر بهداشـت و درمان کشـور : خوشـبختانه 
نسـبت سـالهای قبـل شهرسـتان قلعه گنـج از نظر خدمات بهداشـتی 

به وضعیت خوبی رسـیده اسـت، 
وی باتوجـه بـه محرومیـت جنـوب اسـتان کرمـان گفـت :جنـوب 
کرمـان علیرغـم اینکـه از نظـر خـاک، آب، و طبیعـت جـز بهتریـن 
هاسـت امـا با مقایسـه با بقیـه نقاط کشـور هنوز نیاز بـه کمک دارد. 
وی افـزود باتوجـه بـه اینکـه بنیاد مسـتضعفان کشـور در ایـن منطقه 
از نظـر اشـتغال برنامـه هـای خوبـی در نظـر دارد، مـا هـم میتوانیـم 
بـا توسـعه خدمـات بهداشـتی در زمینـه اشـتغال بـه مردم ایـن منطقه 

کنیم.  کمـک 
وی باتوجـه بـه اینکـه بیمارسـتان قلعه گنج مدت شـش سـال اسـت 

درحـال احـداث میباشـد وهنوز آماده نشـده گفـت: این بیمارسـتان 
تـا قبـل از دهه فجـر به بهـره برداری میرسـد.

وی باتوجـه بـه بعـد مسـافت بعضـی از روسـتاهای قلعـه گنـج قـول 
داد بـه زودی تعـداد 3 دسـتگاه آمبوانـس بـه ایـن ایـن شهرسـتان 

اختصـاص داده میشـود.
خـورد  کلنـگ   88 درسـال  قلعه گنـج  تختخوابـی   32 بیمارسـتان 

بـه مـردم تحویـل داده نشـده اسـت.  وتاکنـون هنـوز 
ایـن بیمارسـتان در زمینـی بـه مسـاحت 3 هـزار 500 متـر زیربنـا وبـا 
اعتبـاری بالـغ بـر 150 میلیـارد ریـال، شـامل اورژانـس، ازمایشـگاه، 
تسـهیات زایمـان، بخـش بسـتری مـردان و زنـان، رادیـو گرافـی و 

اطـاق عمل میباشـد.
همچنیـن وزیـر بهداشـت و درمـان کشـور از درمانـگاه روسـتای 

کـرد. بازدیـد  دواب 
فیروز ببربیان

بیمارستان قلعه گنج دهه فجر افتتاح می شود
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ュも畢山ヤ イ事糎
نامه منتشر نشده شهید طهرانی مقدم به مقام معظم رهبری 

روزی که نبرد ما با آمریکا آغاز شود 
روز »عزت« ماست 

 "بـا همـه تاشـها، ما و موشـکها هیـچ خاصیتـی نداریم 
اا خـدا اراده نمایـد از ایـن ابزارهـا جهـت نصرت دینش 
اسـتفاده نمایـد و بـه آنهـا اثـر بخشـد و وسـیله نصرت 

دیـن الهی گـردد مثـال پشـه و نمرود." 
خبرگـزاری  دفاعـی  و  امنیتـی  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
تسنیم،بیسـت و یکـم آبـان مـاه سـال 90، زمانـی کـه 
از  یکـی  داد،  رخ  مـارد  بیدگنـه  پـادگان  در  انفجـار 
فعالترین دانشـمندان موشـکی ایران به شـهادت رسـید؛ 
ایـن انفجـار، پـرده از فعالیتهـای مـردی برداشـت کـه 

لرزانـد. را  پایتخـت  تـن  رفتنـش، 
حسـن طهرانـی مقـدم را کمتـر کسـی بـود که بشناسـد 

و آن کسـی هـم 
شـناخت با تمام 
نشـناخت. ابعاد 

ل  مسـا ا
میـن  ر چها
عـروج  سـالگرد 
ایـن  ملکوتـی 
رشـید  سـردار 
اسـت  اسـام 
کـه رهبـر معظم 
انقـاب در پیامی 
که به مناسـبت شـهادت وی صـادر کردنـد، می فرمایند: 
حادثـه ی خونیـن در یکـی از مراکـز پشـتیبانی سـپاه 
جمعـی  شـهادت  بـه  کـه  اسـامی  انقـاب  پاسـداران 
از عناصـر ممتـاز آن سـازمان و در پیشـاپیش آنـان 
سـردار عالـی قـدر، دانشـمند برجسـته و پارسـای بـی 
تلـخ و  انجامیـد، واقعیتـی  ادعـا، سـردار حسـن مقـدم 

بـود. اندوهبـار 
آنچـه در ذیـل می آیـد بخشـی از نامـه کمتـر دیده شـده 
شـهید طهرانی مقـدم بـه مقـام معظـم رهبـری در سـال 
83 و در آسـتانه بیسـتمین سـالگرد تاسـیس مجموعـه 

موشـکی در جمهـوری اسـامی ایـران اسـت:

بسمه	تعالی	
یک	جمله	محضر	نائب	امام	زمان)عج(

صانـع علیـم و حکیـم در راسـتای حکمـت و عـدل، عالم 
هسـتی را از رشـحه زیبـای خـود آفریـد و جهـت اتمـام 
لطـف خـود بـا خورشـیدهای هدایـت خلـق را  نورانـی 
گردانـد و چـون کرامـت و احسـان الهـی ازلـی و ابـدی 
از   انـواری  الزمـان  آخـر  دوران  ایـن  در  مـا  اسـت، 
خورشـید اهـل البیـت را مشـاهده مـی کنیـم و در زیـر 
سـایه و حمایـت حضـرت حجـت، زمینـه سـاز ظهـور 
خورشـید چهاردهم هسـتیم. او کسـی اسـت که با اقتدار 
و صابـت و در عیـن حـال مظلومیـت در تـاش بـرای 
برقـراری حکومـت بر مبنـای عدل و زمینه سـاز [ظهور] 
اسـت کـه در سـایه آن خداونـد عزوجـل عبـادت گـردد.

مـا در فرماندهـی موشـکی مصمـم هسـتیم بـاذن اه و 
انشـاءاه بـدون هیـچ پیـش نیـاز، ایـن نـور کـه از انـوار 
مقـدس امیرالمومنیـن اسـت و بسـان مـوای مـا علی)ع( 
تیغ در چشـم و خار درگلو جهت بسـط اسـام عزیز در 
جهـان و اعتـای کلمـه اه مجاهـدت می نمایـد، عاشـقانه 
از  شـیعه  سـینه  در  عقـده  دهیـم.  یـاری  پروانـه وار  و 
مظلومیـت علـی و زهـرا)س( نگذاریـم در ایـن برهـه از 

زمـان بـرای رهبـر و مقتـدای خـود تکـرار گـردد.
هـّم و تـاش مـا بـر ایـن اسـت کـه فرماندهـی موشـکی 

نقطـه امیـد و اقتـدار اهل ایمـان و عامل 
دشـمنان  ذلـت  و  وحشـت  و  رعـب 
اسـام گـردد. ایـن قبیـل انجـام وظیفه 
کـه  اسـت  اقداماتـی  اقـل   سـازمانی 
آرزوی  و  دهیـم  انجـام  توانیـم  مـی 
بـه  ایـن اسـت کـه خداونـد کریـم  مـا 
رهبـر  مقتـدر  مشـت  دهـد  توفیـق  مـا 
شـجاع و منور خود در سراسـر جهان 
باشـیم و اگـر ایـق باشـیم بـا انجـام وظایـف و تکالیف 
خـود دل مـوای خـود را شـاد سـازیم و رضایـت او را 
بـه دسـت آوریـم و ایـن رضایـت آقـای خـود را جهـت 
تحصیـل رضـای خـدای خـود در کفـن خود قـرار دهیم 
و عـرض نمائیـم اگـر در ایـن حکومت اسـامی کسـانی 
پیـدا می شـوند [کـه] دل مـوای مـا را درد آورنـد و بـا 
زمانـه، فرعـون  و  قـدار  کوچـک خـود دشـمن   دنیـای 

آمریـکای اسـام سـتیز عظمـت و جلـوه پیـدا می کنـد، 
آمریـکای  ولیعصر)عـج(،  حضـرت  وجـود  برکـت  بـه 
جهانخـوار در چشـم مـا حقیـر و بـی مقـدار و اسـام 
عزیـز و اهـل البیـت و رهبـر عظیـم الشـأن ما بـا عظمت 

و مقتـدر اسـت.
و روزی کـه نبـرد ما با  آمریکا آغاز شـود روز عزت ما 
اسـت تا شـاید خداوند منان لبـاس با افتخار شـهادت را 
به قامت ما بپوشـاند و ما در روز عاشـورا فدای حسـین 
زمـان سـیدعلی شـویم. اینجـا محفل عاشـقان سـیدعلی 
اسـت و از اینکـه خداونـد بـزرگ ایـن توفیـق و لیاقت را 
بـه مـا عطـا کرده اسـت بر آسـتان او سـجده شـکر می 
گذاریـم. اینجاسـت کـه نـام و نشـان، خانـواده و جـان، 
رنـگ مـی بازد و عشـق و جذبه جایگزیـن می گردد و به 
هسـتی کـه مـی نگریم نـور و امید مشـاهده می گـردد. و 

لطـف و کرامـت ایـزدی جلوه گر اسـت.
بـا همـه تاشـها، مـا و موشـکها هیـچ خاصیتـی نداریـم 
اا خـدا اراده نمایـد از ایـن ابزارهـا جهـت نصرت دینش 
اسـتفاده نمایـد و بـه آنهـا اثـر بخشـد و وسـیله نصرت 

دیـن الهـی گـردد مثـال پشـه و نمرود.
شـرمنده شـهدا و خانواده شـهدا و جانبازان هستم و از 
دیـدن روی شـهدا خجالـت می کشـیم کـه نتوانسـته ایم 

نماییم. انجام دیـن 
مـا  سـرمایه  همـه  داریـم.  دوسـت  را  تـو  حسـین  و 
محبت و اشـک بر حسـین اسـت و با چشـمانی اشـکبار 
محضرعالـی عـرض مـی کنیـم یـا ایهـا العزیـز مسـنا و 

و اهـل...
آقا از ما راضی شوید.

امسـال به لطف خدا بیسـتمین سـالگرد تاسیس موشکی 
در نظام مقدس جمهوری اسـامی اسـت. بیسـت سـالی 
کـه سراسـر عـزت و لطـف و کرامـت خداوند بـزرگ را 
در مجموعـه موشـکی مشـاهده کردیـم. بیسـت سـالی 
کـه فرزنـدان شـما در همـه زمینـه هـا شـامل عملیات و 
سـازماندهی سیسـتم های موشـکی، آموزش، تعمیرات، 

تحقیقـات، سـاخت و تولید ....
بـه خـدای عزوجـل اگـر برادرانـه همـه امکانـات و توان 
خـود را بـا درایـت بـه کار ببندیـم و تـوکل بـه خـدای 
متعـال نماییـم و همـدل جهـت اعتـای اسـام عزیـز و 
یـاری رهبـر بـزرگ و مظلـوم خـود هـم قسـم شـویم، 
دشـمن قـدار آمریـکا و رژیم نحـس یهود صهیونیسـتی 
را بـه خـاک ذلـت ونیسـتی بـاذن اه و خواسـت خداونـد 
بـر  را  اسـام  پرافتخـار  پرچـم  و  نشـانیم  مـی   کریـم 
جنـازه های نحس آنـان مقتدرانه به اهتـزار درمی آوریم 

انشاءاه..

پلمب	و	جریمه	نقدی	24باب	
مغازه	در	شهرستان	قلعه	گنج	

از  پیشـگیری  منظـور  بـه 
تخلـف بـازار و در بازیـد 
رییـس تعزیـرات حکومتی 
و بـازرس صنعت و معدن 
بـازار  از  جنـوب  تجـارت 
۴واحـد  گنـج  قلعـه  شـهر 
و۲0واحـد  پلمـب  صنفـی 
صنفـی به مبلـغ ۴0میلیون 
ریـال جریمـه وبـه تعدادی 
داده  تذکـر  بازاریـان  از 

. شد
مدیـر  شـهابی  اقـای 
کرمـان  جنـوب  تعزیـرات 
بـا  گفـت:  بازیـد  ایـن  در 
توجـه به اینکـه ما در طول 
هـر مـاه بازیـد  از مناطـق 
و بـازار را داریـم لـذا در 
ایـن خصـوص بـا کسـانی 
کـه تخلـف کننـد به شـدت 

شـد. خواهـد  برخـورد 

مصاحبـه فـرزاد میرشـکاری بـا نشـریه صبـح مکـران. 94/8/23 
)بـه مناسـبت هفتـه کتاب(

بـدون اغـراق شـاید کمتـر کسـی در کشـور پیدا شـود کـه اهل 
کتـاب و کتابخوانـی و ترویـج آن باشـد و بـا ایـده ای که فرزاد 
میرشـکاری در فعالیـت هـای خودجـوش فرهنگی در روسـتاها 
تحـت عنـوان "الگـوی کتابخانـه فاطمـه هـا" بـه کشـور معرفی 
کـرد آشـنا نباشـد. بـه مناسـبت هفتـه کتـاب و کتابخوانـی پـای 
صحبـت هـای ایـن جـوان فعـال فرهنگی در روسـتا نشسـته ایم:

 مکـران: سـام لطفـا برای مخاطبان نشـریه مکـران از خودتان و 
کارهایـی که انجـام می دهیـد بگویید؟

سـام عـرض مـی کنـم خدمت شـما دوسـت گرامـی و همه ی 
مخاطبـان ایـن نشـریه مردمـی آغـاز هفتـه کتـاب و کتابخوانـی 
را بـه شـما و همکارانتـوت تبریـک عـرض میکنـم. بنـده عاوه 
بـر اینکـه کارمنـد اداره آمـوزش و پـرورش کهنـوج مـی باشـم 
بـه عنـوان فعـال فرهنگـی و اجتماعـی در شهرسـتانهای جنـوب 
سـایر  همـران  بـه  کتابخوانـی  و  کتـاب  ترویـج  کار  کرمـان 

دوسـتان انجـام میدهیم.
مکران: از کتابخانه فاطمه ها چه خبر؟

خداروشـکر! بچـه هـا بزرگتر شـده انـد و خود مجـری پروژه و 
ایـده هـای فرهنگـی شـون هسـتند. فاطمه هـا در کنـار پرداختن 
کارهـای  پـس  از  انـد  توانسـته  بـه خوبـی  مدرسـه  دروس  بـه 
کتابخانـه شـان هـم بـر بیان. کانـون فرهنگـی فاطمه ها که سـال 
گذشـته توانسـت با ارائه طرح های توسـعه فرهنـگ کتابخوانی 
در روسـتاهای کشـور، دهکهان را به عنوان روسـتای دوسـتدار 
کتـاب بـه کشـور معرفـی کنـد امسـال نیـز با چنـد طـرح جدید 
کـه  دارد  را  المللـی  بیـن  جشـنواره  چنـد  در  شـرکت  قصـد 
انشـاه بـه موقـع در مـورد آنها گقته خواهد شـد. پس از 5 سـال 
فعالیـت خیلـی  خوشـحالم که دسـتاورهای نسـبتا خوبی حاصل 
شـده و کتابخانـه هـای روسـتایی و خودجوشـی در کشـور راه 
انـدازی  شـده کـه قبلش از ما راهنمایی و مشـاوره خواسـته اند. 
حتـی توانسـته ایم برای تعـدادی از این کتابخانه های روسـتایی 

کتـاب تهیـه کینم.
دوسـتدار  روسـتاهای  جشـنواره  مـورد  در 
کتابخانـه  الگـوی  چـرا  نظـرت  بـه  کـودک، 
فاطمـه هـا به عنـوان طـرح برتر معرفی شـد، 
تفـاوت اصلـی بین کار شـما بـا سـایر نهادهای 
دولتـی و یـا غیردولتـی چه می باشـد کـه مورد 
توجـه خـاص کارشناسـان امـر فرهنگ سـازی 

کتابخوانـی قـرار گرفتـه اسـت؟
خـب دیگـه در هـر جشـنواره ای، بـر اسـاس شـاخص هایـی 
کـه داوران و منقدیـن طـرح هـای ارسـالی، برای خـود تعریف 
کـرده انـد طـرح هـا و ایـده هـا را داوری و بررسـی مـی کننـد 
و طـرح ارسـالی از طـرف کتابخانـه ی مـا بیشـترین قرابـت را 
بـودن و اسـتفاده از  ایـن شـاخص هـا داشـت. خودجـوش  بـا 
همـه ی ظرفیـت هـای محلـی موجـود در روسـتا در امـر ترویج 
کتابخوانـی بـرای رده سـنی کـودکان یکـی از ایـن شـاخص ها 
بـود. از طرفـی مـی تـوان گفـت اصـوا همـه کارشناسـان بـه 
ایـن نتیجـه رسـیده انـد کـه نهادهـای دولتـی بـه تنهایی قـادر به 
تحقـق اهـداف شـان در بحث فرهنـگ در جامعه  نیسـتند و باید 
گروههـای خودجـوش و مردمی با تشـکیل تیم های مشـارکتی 

وارد گـود شـوند تـا نتیجـه ای بهتـر حاصـل شـود. 
چرا کتاب و کتابخوانی:

کتاب جامعه را آرام، مهربان و توانمند خواهد کرد:
اجازه دهید با مثالی شروع کنیم:

موسسـه ای مطالعاتـی اقتصـاد و صلـح در طـی پژوهشـی رابطـه 
آمـار  ایـن  اسـاس  بـر  کـرده  بررسـی  را  خشـونت  و  مطالعـه 
سـوئیس،  نیوزلنـد،  اتریـش،  دانمـارک،  ایسـلند،  کشـورهای 
فنانـد و کانـادا بـه ترتیـب مهربانتریـن کشـورها شـناخته شـده 
انـد. جالـب این که 30 کشـور آرام جهان در صدر کشـورهای 
پـر مطالعـه هسـتند و بـدون اسـتثنا رنکینـگ مطالعه کشـورهای 
خشـونت آمیـز بسـیار پاییـن اسـت. در ایـن گـزارش سـوریه، 
عـراق، افغانسـتان، سـودان، آفریقـای مرکـزی، پاکسـتان و کره 
شـمالی از قهرآمیزترین کشـورها شـناخته شـده اند. پایین بودن 
سـرانه  بـودن  پاییـن  یعنـی  کتابخوانـی،  ترویـج  هـای  فعالیـت 
مطالعـه در کشـور. هـر چنـد که ایـن موضـوع در ظاهـر مهم به 
نظـر نمـی رسـد ولـی در دراز مـدت در جامعـه پذیـری و جلب 
مشـارکت مردم در رشـد و توسـعه کشـور به دلیل نبود آگاهی 
هـای ازم اجتماعـی و پائیـن بـودن سـطح سـرمایه اجتماعـی 
افـراد جامعـه، تأثیـرات منفـی خواهـد داشـت و در نتیجـه آن 
دولـت هـا در اجـرای برنامـه هـای خـود موفقیعـت چندانـی را 

بدسـت نخواهـد آورد.
سـایر  بـه  نسـبت  ایـران  در  مطالعـه  اوضـاع 
کشـورها در چه شـرایطی قرار دارد؟ آماری از 
سـرانه کتابخوانـی در ایران در دسـت دارید؟

هنـوز مـا نتوانسـتیم آمـار قابـل قبولـی در زمینـه سـرانه مطالعـه 
داشـته باشـیم و بـه نظـر مـی رسـد نسـبت بـه خیلـی از کشـورها 
عقـب هسـتیم. اعـداد و ارقـام گوناگونـی از سـوی مسـئوان 
مختلـف و اهالـی فرهنـگ و ادب بـه عنـوان سـرانه مطالعـه در 
ایـران اعـام می شـوند. آمـار متناقضـی کـه قابلیـت مقایسـه بـا 

یکدیگـر ندارنـد و ایـن ماجراهـای تفاوت هـای آمـاری سـرانه 
مطالعـه  در ایـران و اختاف نظرهـا تمامـی نـدارد و دیگـر بـوی 
کهنگـی بـه خـود گرفتـه اسـت. هیـچ مـکان رسـمی در ایـران 
وجـود نـدارد تـا بتوانیـم بفهمیم سـطح مطالعه در کشـور چقدر 
اسـت. آمـار از 2 دقیقـه مطالعـه در شـبانه روز تـا 75 دقیقه اعام 
شـده. ایـن در حالـی اسـت که در کشـورهای دیگر آمار بسـیار 
دقیـق و شـفاف اسـت. چـرا کـه سـرانه مطالعـه یـک شـاخص 
جهانـی اسـت و تعریـف مشـخصی دارد. بـا ایـن تعریـف ایـن 
نـوع غیـر درسـی(  از  شـاخص فقـط مطالعـه کتـاب) آن هـم 
شـامل مـی شـود. یعنی نـه مطبوعات، و نه سـایت هـای اینترنتی 
و مجـازی. مثـا بر اسـاس گزارش یونسـکو ژاپـن از نظر عادت 
بـه کتابخوانـی جایـگاه نخسـت را داراسـت و 91 درصـد مردم 
ایـن کشـور بـه طـور معمول کتـاب مـی خوانند. یـک ژاپنی در 

سـال بیـن 46 تـا 47 کتـاب مـی خوانـد.
 در ایـران امـا بـه نظرمـی رسـد ایـن سـطح بسـیار پاییـن اسـت. 
میانگیـن شـمارگان کتاب بـه خوبی گویای این حقیقت اسـت. 
در حالـی کـه روزگاری میانگیـن تیـراژ چهارهـزار جلـد بـود، 
طبـق آخریـن آمـار بـه 1500 جلد رسـیده اسـت. ایـن در حالی 
اسـت کـه ایـران بـا سـاانه 65 هـزار عنـوان کتـاب در رده 9 
جهـان و بااتـر از فرانسـه، کـره جنوبـی، ترکیـه و برزیـل قـرار 
دارد . تیـراژ کتـاب در ترکیـه تقریبـا 97 درصـد بااتـر از تیراژ 
کتـاب در ایـران اسـت و رقـم تیـراژ 50 هـزار نسـخه ای بـرای 

یـک کتـاب رقم متوسـط اسـت.
رودبارزمیـن  منطقـه  در  کتـاب  وضعیـت 

؟ ه ر چطـو
کتابخانـه هـای عمومـی هـر شهرسـتان در منطقـه رودبـار زمین 
کـه تنهـا فضـای کتابخوانـی منطقـه خـود بـه حسـاب مـی آیند 
کتابهـای  اینکـه  بـا  هسـتند.  رو  روبـه  مـردم  سـرد  اسـتقبال  بـا 
متنـوع و خوبـی دارنـد امـا افـراد اکثـرا بـرای خوانـدن کتابهای 
کمـک درسـی و کنکور خود از سـالن مطالعه ایـن کتابخانه ها 
اسـتفاده مـی مـی کننـد. کتابخانه هـای دانشـگاهها نیز بـا همین 
سـردی اسـتقبال مواجه هسـتند. متاسـفانه باید گفت اسـتقبال از 
کتـاب در جنـوب چنـدان تعریفـی نـدارد. وقتی اوضاع کشـور 
در مطالعـه آنگونـه بـود که شـرح دادیـم منطقه رودبـار زمین با 
امکانـات بسـیار کم تر نسـبت به سـایر شـهرها جای خـود دارد. 
البتـه ناگفتـه نمانـد افـراد کتابخـوان و اهـل مطالعـه در شـهر و 
روسـتاهای مـا کـم نیسـتند، امـا نسـبت بـه پیشـینه فرهنگـی این 
منطقـه و بـا داشـتن ایـن همـه چهـره هـای ادبـی و تحصیلکرده 
و نویسـنده و مترجـم انتظـار بیشـتری مـی رود. مثـا  همیـن ماه 
گذشـته موسسـه ای بـرای برپایی نمایشـگاه کتاب یـک ماهه به 
کهنـوج آمـده بـود به امیـدی که بتوانـد در فصل آغـاز مدارس 
نمایشـگاه پـر رونقـی داشـته باشـد، ولـی تا حـدی اسـتقبال کم 
بـود کـه دوام نیـاورد و سـریع اقـدام بـه جمـع آوری نمایشـگاه 
کـرد در حالـی کـه کتابهـای بسـیار خوبـی داشـت بـا تخفیـف 
خیلـی خـوب. همانطـور مـی دانیـد تـو ایـن مناطق هنوز کسـی 
کـه کتـاب به دسـت می گیـرد به عنـوان آدم خـاص، با کاس 
و یـا بـا سـواد در نظـر گرفتـه مـی شـود. اگـر بـه کسـی بگویـی 
ناراحـت  مـی خوانـی  کتـاب  کـم  یـا  و  نـداری  مطالعـه  چـرا 
خواهـد شـد و عکـس العمـل نشـان خواهـد داد در صورتی که 
از ویژگـی هـای انسـان اهـل مطالعـه فروتنـی و آرامـش اسـت. 
نویسـنده مشـهور کشـور، محمـود دولـت آبادی کـه حتی یک 
جلـد از کتابهایـش هـم در کتابفروشـی هـای پنـج شهرسـتان 
جنوبـی پیـدا نمـی شـود جملـه ای تامـل برانگیـز در ایـن رابطه 
دارد: "احسـاس مـی کنـم از کتـاب مـی ترسـم. هر وقـت خود 
را در میـان کتابهـا مـی بینم بـا صراحت بی رحمانه ای احسـاس 

میکنم.."  نادانـی 
افـرادی هـم که در خانه هایشـان تعـداد زیـادی کتابهای خوب 
پیـدا مـی شـود، دلیلـی بـرای  ترویـج و تبلیـغ کتـاب بیـن هـم 

بـه  کتابخوانـی  مانـده  خیلـی  هنـوز  بیننـد.  نمـی  خـود  نوعـان 
صـورت عـادت در بیـاد و مطالعـه افـراد،  امـری عـادی بـه نظـر 

. سد بر
سـوال: به نظرتـون چه بایـد کرد؟ بـرای بهبود 
رودبـار  منطقـه  در  مطالعـه  و  کتـاب  اوضـاع 

دارید. پیشـنهادهایی  زمیـن چـه 
بایـد بـه ایـن نکته ی خیلی مهم توجه داشـته باشـیم کـه صرفا با 
نـام گـذاری یـک  هفته به نـام کتاب، یـا برپایی نمایشـگاههای 
یکـی دو هفتـه ای، ملـت کتابخـوان نخواهنـد شـد. نمـی شـود 
ملتـی را بـا حرف و شـعار و نصیحـت کتابخوان کنیـم. باید کار 
اصولـی و زیربنایـی کـرد. هیـچ فرد یـا گروهی نمـی تواند ادعا 
کنـد کـه یـک شـبه و یک ماهـه و یـا یکی دو سـاله  مـی تواند 
فرهنـگ کتابخوانـی را در منطقـه ای تثبیت کنـد. برای این مهم 

نیـاز به برنامـه داریم.
تـا  بخواننـد  کتـاب  عمـل  در  بایـد  بزرگترهـا  بنـده،  نظـر  بـه 
اهمیـت  بایسـتی  ببیننـد.  دسـت  بـه  کتـاب  را  آنهـا  کـودکان، 

شـود. نهادینـه  جامعـه  در  کتابخوانـی 
شـکی نیسـت بـرای بازدهـی بیشـتر یـک کار فرهنگـی نظیـر 
ترویـج کتابخوانـی بایـد از پایـه شـروع کنیـم. بـه همیـن خاطـر 
بنـده معتقـدم بایـد کار فرهنـگ سـازی را بکشـانیم بـه سـمت 
کـودکان. و بهتریـن جایـی کـه مـی تـوان فعالیـت کـرد مراکز 
مسـتقل پیش دبسـتانی هسـتند. مراکز پیـش دبسـتانی از این نظر 
محـل خوبـی بـرای ترویـج کتـاب به حسـاب مـی آینـد که هم 
ایـن مراکـز بـه صـورت مسـتقل فعالیـت مـی کننـد و هـم مثـل 
مسـاجد حتـی در دور دسـت تریـن روسـتاها نیز وجـود دارند و 
مدیـران و مربیـان بسـیار بـا انگیـزه و عاقـه مند دارند کـه اکثرا 
تحصیلکـرده و فهمیـده هسـتند. پس چاره ای جـز روی آوردن 
بـه ایـن مراکـز نداریـم. پیـش دبسـتانی ها نسـبت به مـدارس در 
آزاد  کتابخوانـی  ترویـج  نظیـر  فرهنگـی  هـای  فعالیـت  انجـام 
تـر هسـتند. مثـا در هفتـه کتابخوانـی مربیـان ایـن مراکـز مـی 
تواننـد بـه همـراه والدین نوآمـوزان گروههای فعـال کتابخوانی 
کتـاب  معرفـی  بـه  بگیرنـد،  کتـاب  دهنـد، جشـن  تشـکیل  را 
بپردازنـد، با مشـارکت خانواده ها نمایشـگاه و فروشـگاه کتاب 
ترتیـب دهنـد، بـه دیدار کتاب فروش قدیمی شـهر بروند، شـعر 
و سـرود در مـورد کتـاب بـا بچـه هـا تمریـن کنـن و بسـیاری 
فعالیـت هـای ایـن چنینـی که مدیـران مـدارس کمتـر وقت آن 
را دارنـد کـه انجامشـان دهنـد. بـه راسـتی مراکز پیش دبسـتانی 
مـا مـی تواننـد دانـش آمـوزان اهـل کتابـی را تربیـت کننـد و 
تحویـل مـدارس دهند کـه به محـض ورود به مدارس بـه دنبال 

کتابخانـه ی آن مدرسـه بگردنـد.
خانـواده، نقطـه آغازین ایجاد عشـق به کتابخوانی: ایجاد عشـق 
و عاقـه بـه کتـاب و کتابخوانـی از خانـواده آغـاز می گـردد؛ 
اول در خانـواده  قـدم  زیـرا شـخصیت و هویـت کـودک در 
شـکل می گیـرد. بـه طـور طبیعـی والدیـن عاقه منـد بـه کتـاب 
فرزندانـی دوسـتدار مطالعـه خواهنـد داشـت و عکـس آن نیـز 
صـادق اسـت. وقتـی پـدر و مـادر در خانـه کتابخانـه ای داشـته 
باشـند و سـاعاتی را در هفتـه بـه خوانـدن اختصـاص بدهنـد، 
حتـی نیـاز بـه گفتـن این کـه »بایـد مطالعـه کنـی« وجود نـدارد. 
بررسـي ها نشـان داده اسـت کـه موفقیـت تحصیلـي بچه هـا تنهـا 
بـا 20 دقیقـه مطالعـه آزاد در هـر روز بـه میـزان قابـل توجهـي 
افزایـش پیـدا مي کنـد. اگـر والدیـن هر شـب 20  دقیقـه مطالعه 
کننـد بچه هـا هـم بـه ایـن کار تشـویق مي شـوند. این واقعـا دور 
از دسـترس نیسـت چراکـه والدیـن دانـش آموزان نسـل حاضر 
مثـل اولیـای دهه شـصت نیسـتند که سـواد کافی بـرای خواندن 
کتـاب را نداشـته باشـند. پـس اگـر خریـد، مطالعـه و نگهداري 
هـا  خانـواده  روزمـره  زندگـي  از  بخشـي  کتـاب،  از  صحیـح 
مي شـوند.  تشـویق  کتـاب  خوانـدن  بـه  هـم  فرزنـدان  باشـد، 
همـه چیـز از خانـه شـروع مي شـود. خانـه محـل شـکل گیري 

تمـام عاداتـي اسـت کـه افـراد در بزرگسـالي بـا آنهـا زندگـي 
مي کننـد و شـخصیت و شـیوه زندگـي آنهـا را شـکل مي دهـد. 
هرگـز نپنداریـم کـه بـرای کتابخوانی وقت نداریم و مشـکات 

داریم. زیـادی 
تواننـد  مـی  نیـز  نفـوذ  صاحـب  افـراد  ای  مجموعـه  هـر  در 
کمـک خوبـی بـه ترویـج کتابخوانـی کننـد. ایـن روزهـا الگـو 
بـرداری از افـراد مطـرح و صاحـب قـدرت و نفـوذ بسـیار مـد 
شـده. کارکنـان هـر اداره ای دوسـت دارنـد مثـل مدیـر خـود 
عمـل کننـد، دانـش آمـوز دوسـت دارد مثـل معلـم و یـا مدیـر 
مدرسـه حـرف بزنـد، همیـن نفـوذ را سرپرسـت یـک خوابـگاه 
روی دانـش آمـوزان دارد و یـک سرپرسـت گروه هنـری نظیر 
تئاتـر بـروی بازیگرانـش. افـراد صاحب نفـوذ بایسـتی کتاب به 

دسـت باشـند.
راه دیگـر اسـتفاده بهینـه از کتابخانـه هـای خانگـی اسـت: همه 
ی افـرادی کـه کتابخانـه شـخصی و خانگـی دارنـد مـی تواننـد 
بـه ترویـج کتابخوانـی در بین اقوام و همسـایه هـا روی بیاورند. 
بنـده افـراد تحصیلکـرده ای را مـی شناسـم کـه کتابخانـه هـای 
و  دوسـتان  اسـت  خـوب  چـه  دارنـد.  خوبـی  بسـیار  شـخصی 
اطرافیـان خـود را بـه کتابخوانـی ترغیـب کننـد و هماننـد یـک 

کتابخانـه عمومـی کتـاب امانـت دهنـد.
به عنوان سـوال آخر آینـده کتـاب و کتابخوانی 

در منطقـه جنـوب کرمان چگونه مـی بینید؟
مـن فکـر میکنـم اوضـاع بهتـر خواهـد شـد. شـاید بهتریـن خبر 
ترویـج  در  مشـارکتی  و  خودجـوش  هـای  فعالیـت  گسـترش 
کتـاب باشـد. از آنجایـی کـه رویکـر دولـت، هم اهمیـت دادن 
بـه کتـاب اسـت و هم مشـارکت مـردم در توسـعه همـه جانبه و 
از آنجایی که صدا و سـیما و سـایر رسـانه ها نسـبت به گذشـته 
بیشـتر بـه مقولـه کتـاب مـی پردازنـد، و از طرفـی بـا برگـزاری 
متعـدد جشـنواره هـا و مسـابقات کتابخوانـی توسـط نهادهـای 
فرهنگـی  افـراد و گروههـای  آینـده  دولتـی و غیردولتـی، در 
بـا رغبـت بیشـتری بـه ترویـج کتابخوانـی روی خواهنـد آورد 
و ایـن مسـئله باعـث توسـعه فضاهـای کتابخانـه ای نیـز خواهـد 
بسـتر  نمـودن  فراهـم  کنـار  در  کـه  هایـی  کتابخانـه  داشـت. 
مطالعـه، پایگاهـی فرهنگـی برای سـایر فعالیت ها نیز به حسـاب 
خواهنـد آمـد. در کنـار رشـد کتابخانـه هـای مشـارکتی شـاهد 
افزایـش کتابخانـه های مسـاجد و آموزشـگاهی در مـدارس نیز 
خواهیـم بـود. در حـال حاضـر اقدامـات جالـب وامیدوارکننده 
بنـده شـاهد هسـتم کـه بـه معرفـی برخـی از آنهـا مـی  ای را 

پردازم:
گسـترش و احیـای کتابخانـه هـای آموزشـگاهی: مدیر مدرسـه 
عامـه حلـی )متوسـطه دوره اول( شهرسـتان کهنوج با سـاخت 
و تجهیـز کتابخانـه ای در مدرسـه اش بـه دنبـال ایجـاد عـادت 
مطالعـه در دانـش آمـوزان این مدرسـه اسـت، به عبـارت دیگر 
ایـن مدیـر خـاق از ویژگـی هـای دانـش آمـوزان مدرسـه اش 
ر اهـل کتـاب و کتاخـوان بـودن مـی دانـد. تعـدادی از مدیران 
دیگـر مـدارس نیـز بـا تهیـه لیسـت کتابهـای مشـهور و محبوب 
و پـر فـروش بـه دنبـال  احیای جـدی کتابخانه هایشـان هسـتند. 
تـوان  نیـز مـی  منطقـه  از دیگـر کتابخانـه هـای آموزشـگاهی 
بـه کتابخانـه مدرسـه خیرسـاز ممتـاز قلعـه گنـج اشـاره کـرد. 
عـاوه بـر دارا بـودن بهتریـن کتابهای مناسـب سـن کـودکان و 
نوجوانـان، مدیریـت ایـن کتابخانه بسـیار حرفـه ای و فعال عمل 
میکنـد و کار کتابـداری و ترویـج کتابخوانـی را بـه خوبـی می 
دانـد اسـتقبال دانش آمـوزان از ایـن کتابخانه مثال زدنی اسـت.

افزایـش کتابخانـه هـای خودجـوش و مشـارکتی: جوانـان فعال 
و فرهنگـی زیـادی در روسـتاهای خـود اقـدام بـه راه انـدازی 
کتابخانـه هـای خودجـوش کـرده انـد. در روسـتاهای رودبـار 
جوانـان بـه صورت جهادی بـا جمع آوری کتابهـای اهدایی در 
حـال گشـترش کتابخانـه و ترویج خواندن هسـتند. میثم لورگی 
جـوان اهـل بخـش چـاه مریـد کهنـوج شـاید نمونـه بـارز ایـن 
فعالیـت هـا باشـد. میثـم عـاوه بـر ترویـج کتابخوانی بـه ترویج 
حفاظـت از میحط زیسـت روسـتاها و سـایر برنامه هـای اجتماع 

محـور نیـز روی آورده اسـت.
انجمـن داسـتان کهنـوج بـا تشـکیل جلسـات منظـم بـه صورت 
جـذب  بـرای  را  موثـری  هـای  گام  اسـت  توانسـه  هفتگـی 
نوجوانـان و جوانـان بـه کتـاب و مطالعـه بـردارد. ایـن انجمـن 
در جلسـات خـود بـه صـورت حرفـه ای بـه معرفـی و نقـد آثار 

مشـهور نویسـندگان دنیـا مـی پـردازد.
 سرپرسـت انجمـن تئاتـر شهرسـتان کهنـوج همـه ی بازیگـران 
خـود را مکلـف بـه خوانـدن ماهیانـه حداقـل سـه کتـاب کـرده 
اسـت کـه پـس از خواندن باید بـه تجزیه و تحلیـل آن بپردازند. 
در شهرسـتان منوجـان عاقـه بعضـی از مـردم بـه کتابخوانـی و 

خریـد جدیدتریـن کتابهـا فوق العاده اسـت.
زاده،  یوسـف  احمـد  چـون  نویسـندگانی  تولیـدی  بخـش  در 
منصـور علیمـرادی، زمـان صادقـی، مهـرداد بهـزادی، علیرضـا 
دوراندیـش و جانعلـی خاونـد... بـا چـاپ و ارائـه آثـار خـود 
مـی تواننـد نفـش مهمـی را در ترویـج کتابخوانـی ایفـا کننـد 
همانگونـه کـه کتـاب آن بیسـت و سـه نفـر و تاریـک مـاه از 

هسـتند. منطقـه جنـوب  در  محبـوب  کتابهـای 

موسس کتابخانه فاطمه ها در گفت و گوی اختصاصی با نشریه صبح مکران:
باید کتابخوانی را از پیش دبستانی شروع کنیم 

 اتوبوس راهیان نور
حامل دانش آموزان 

نودژی دچار سانحه شد
یـک اتوبـوس حامـل دانش آمـوزان که بـه طرف شـلمچه راهـی بودند  

در کمربنـدی شـیراز با ۴۴ مسـافر واژگون شـد.
بـه گـزارش پایـگاه خبـری  مکـران :بـه نقـل این اتوبـوس مسـافربری 
۴۴ سرنشـین شـامل  دانـش آمـوزان دبیرسـتانی بـوده کـه از نـودژ 

“کرمـان” بـه سـمت شـلمچه در حرکـت بودنـد.
اتوبوس مذکور مقارن سـاعت یک و 3۷ دقیقه سـه شـنبه در کمربندی 

شـیراز پس از برخورد با گارد وسـط جاده واژگون شـد.
گفتنـی اسـت پنـج تـن از سرنشـینان دچـار جراحـت شـده انـد ضمـن 
اینکـه عوامـل امـدادی نیـز بـه محـض وقـوع حادثـه بـه محـل اعـزام 
شـدند. در ایـن رابطـه ۱۵ نفـر آتـش نشـان در قالـب چهار تیـم امدادی 

بـه سرنشـیان امدادرسـانی کردنـد.
امـراه صالحـی معـاون اجرایـی دبیرسـتان الزهـرا )س(خاطـر نشـان 
کـرد حـال تمامـی دانـش آمـوزان خـوب اسـت.وجای نگرانـی نیسـت .

»کارت	ملی«	
وثیقه	وام	میلیاردی

معـاون توسـعه روسـتایی و مناطـق محـروم نهـاد ریاسـت جمهـوری 
جزئیات پرداخت وام اشـتغال به روسـتاییان تا سـقف ۴ میلیارد تومان 
بـا کارمـزد 3 درصد را تشـریح کرد و گفـت: وثیقه ایـن وام کارت ملی 
اسـت. بـه گزارش تسـنیم، معاون توسـعه روسـتایی و مناطـق محروم 
نهـاد ریاسـت جمهـوری جزئیـات پرداخت وام اشـتغال به روسـتاییان 
تـا سـقف ۴ میلیـارد تومان بـا کارمزد 3 درصد را تشـریح کرد و گفت: 
وثیقـه ایـن وام کارت ملـی اسـت. سـید ابوالفضـل رضـوی از پرداخت 
تسـهیات ویـژه بـرای رونـق تولید و اشـتغال درروسـتاها خبـر داد و 
آن را گامـی در جهـت تحقق اهـداف اقتصاد مقاومتی برشـمرد و گفت: 
ایـن تسـهیات به شـرکت هـای تعاونی روسـتایی پرداخت می شـود و 

سـقف آن ۴ میلیـارد تومـان و کارمزد آن 3 درصد اسـت.

خیلی متن قشنگیه 
لطفا بخونید 

بزرگی را گفتند تو برای تربیت فرزندانت چه می کنی؟
گفت هیچ کار .

گفتنـد: مگـر مـی شـود ؟ پـس چـرا فرزنـدان تـو چنیـن 
خوبنـد؟

گفـت: مـن در تربیت خود کوشـیدم, تا الگـوی خوبی برای 
باشم.  آنان 

 فرزنـدان راسـتی گفتـار و درسـتی رفتـار پدر و مـادر را 
مـی بیننـد. نـه امـر و نهـی هـای بیهـوده ای که خـود عمل 

کنند. نمـی 
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دکتـر سـااری بـا وجود چنیـن وزیر سـخاوت مندی 
برای شهرسـتان کهنـوج چه ارمغانی خواهد داشـت .

آییـن پـر شـور تودیـع و معارفـه مدیریت بیمارسـتان 
12 فروردیـن کهنـوج در سـالن آمـوزش و پـرورش 
بـا حضـور مدیریت دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفت 
و  دادسـتان   ، کهنـوج  فرمانـدار   ، وی  معاونیـن  و 
ریاسـت دادگسـتری ، امامـت جمعه ، مدیـران مراکز 
بهداشـتی و بیمارسـتان هـای جنـوب ، جانشـین سـتاد 
فرماندهـی نیـروی انتظامـی و سـایر اعضـای شـورای 
شـد.  برگـزار  خـاص  شـکوه  بـا  شهرسـتان  اداری 
سـال حضـور  از 20  پـس  دکتـر محمـدی  بااخـره 
در بخـش خصوصـی و دولتـی و 3 سـال مدیریـت 
متفـاوت  دوره   3 طـی  فروردیـن   12 بیمارسـتان  در 
سـاک سـفر بـه مرکـز اسـتان را بسـت تا پزشـکی که 
ایثـار کـرد و بـا سـابقه درخشـان در حـوزه معاونـت 
بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی و ریاسـت مرکـز 
بهداشـت و درمـان رودبـار جنـوب خدمـت کـرده ، 
سـکان هدایت بیمارسـتان 12 فروردیـن کهنوج را به 
عهـده گیـرد . دکتـر مطهـری رئیس شـبکه بهداشـت 
کـه به سـخن وری مشـهور اسـت در ایـن آیین گفت 
: بنـده قصـد نداشـتم صحبـت کنـم ولی تکلیف شـد 
از طـرف دوسـتان و مدیـران شـبکه کـه ده دقیقـه در 
خدمت شـما باشـم . وی محور هـای صحبت خود را 
پیرامـون اتفاقاتـی کـه در طـرح تحـول نظام سـامت 
مـی افتـد عنـوان کـرد و گفـت : محور هـای صحبت 
مـان بیشـتر در مـورد اینکـه چـه اتفاقاتـی در طـرح 
تحـول نظـام سـامت مـی افتـد و مـا چـه سـودی از 
ایـن اتفاقـات بردیـم و چـه سـودی بایـد ببریـم ، مهم 
ایـن اسـت کـه من در طـول نزدیـک به چهـار ماه در 
بخـش مدیریـت شـبکه بهداشـت هسـتم اتفاقاتی که 
مـی افتد چیزی شـبیه معجزه اسـت و اصـا نمی توان 

بـا هیـچ معیـار و اقـام و اعـداد مقایسـه کـرد.
دکتـر مطهـری تصریح کرد : بنده 6 سـال در خدمت 
بهداشـت بـوده ام ولـی ایـن دوره ، دوره ی کامـا 
متحـول شـده ای اسـت و طـرح تحـول نظام سـامت 
را  دارد خـودش  درمـان  و  بخـش سـامت  در  هـم 
نشـان مـی دهـد ومـن آرزو داشـتم روزی برسـد کـه 
مـردم جنـوب اسـتان کرمـان بـه جایـی برسـند کـه 
مثـل شـمال اسـتان از کلیـه خدمـات هـم در بخـش 
سـامت ، درمـان ، امنیـت ، کشـاورزی ، صنعـت و 
سـایر رده هـا برشـند کـه خوشـبختانه بـا همـت بلنـد 
ریاسـت دانشـگاه و معـاون بهداشـتی وی ایـن اتفـاق 
در بخش بهداشـت و درمان دور از دسـترس نیسـت . 
رئیـس شـبکه بهداشـت با اشـاره بـه حمایـت های بی 
دریـغ ریاسـت دانشـگاه و معاونـت بهداشـتی گفت : 
همـت بلنـد دکتر محمـدی و مهنـدس احمـدی مثال 
زدنـی اسـت و مـن نمـی خواهـم تعریـف و تمجیـد 

کنـم جراکـه مشـت نمونـه ی خـروار اسـت.

وی سـپس مجتمـع آمـوزش عالـی سـامت را یـک 
داد:  ادامـه  و  کـرد  عنـوان  طایـی  بسـیار  موقعیـت 
مجتمـع آمـوزش عالـی سـامت یـک بخـش مهـم و 
عظیمـی اسـت کـه در آمـوزش بچـه هـای منطقه می 
توانـد تاثیر بگذارد و نیروهای بومی را جذب سیسـتم 
بهداشـت و درمـان بکنـد کـه ان شـاء اه سـاختمان 
بـرداری اسـت  بهـره  مـاه آمـاده  پایـان آذر  مجتمـع 
.دکتـر مطهـری گفـت : جنـاب آقای دکتـر محمدی 
سـه دوره مدیریـت را با عشـق و عاقـه تجربه کردند 
در بخـش خصوصـی نیـز انصافـا عملکرد درخشـانی 
را در پرونـده مدیریتـی خـود بر جای گذاشـته که جا 

دارد از ایشـان تقدیـر ویـژه بـه عمـل آیـد .
ان شـاء اه ایشـان کـه قصد تـرک کهنوج بـزرگ را 
دارنـد دعـا مـی کنـم در پنـاه ایـزد منـان هرکجـا کـه 

هسـتند تندرسـت و سـامت باشند.
 وی ادامـه داد امـا ایـن تغییـر بـرای چیسـت ؟ و چـه 
اتفاقـی در کهنـوج مـی افتـد وقتـی یـک مدیـر تغییر 
پیـدا مـی کند یک شـوک باید به سیسـتم وارد شـود 
و در حقیقـت آن سیسـتم بایـد در یـک فضـای آرام 
و بـا اسـتفاده از پتانسـیل هـای تمـام نیروهـای موجود 
چـه موافـق و مخالـف بـه کار خـود ادامـه دهـد وی 
بـا ابـراز خوشـحالی از اینکـه دکتر سـااری مدیریت 
بیمارسـتان 12 فروردیـن را پذیرفتـه انـد گفـت : بعـد 
از رایزنـی هـای ریاسـت دانشـگاه یکدفعه شـنیدم که 
آقـای سـااری بااخـره پذیرفتنـد مـن تعجـب کردم 
چـون آقـای سـااری از نیروهایی هسـت که تـا آنجا 
کـه مـن یـادم هسـت سـال 84 اسـتخدام ایـن سیسـتم 
شـدند در شـبکه بهداشـت و درمـان رودبـار مشـغول 

شـدند آن زمـان رودبـار جنـوب اصـا زیرسـاخت 
نداشـت و اگـر آنجـا را بـه مـن پیشـنهاد مـی دادنـد 
مـن تحویـل نمـی گرفتـم ، همزمـان من کهنـوج را 
تحویـل گرفتـم و ایشـان رودبـار را ، ولـی زمانـی 
رودبـار را تحویـل  دادنـد زیرسـاخت هـا بـه طـور 
100 درصد سـاخته شـده بود یعنی مراکز بهداشـت 
آزمایشـگاه   ، بهداشـت  مرکـز  سـتاد   ، درمانـی  و 
اورژانـس وسـایر قسـمت هـا وجـود   ، ، زایشـگاه 

داشت.
وی ادامـه داد: دکتـر سـااری نیروی فـوق العاده پر 
انـرژی ودلسـوز و از همـه مهم تر پزشـکی که فقط 
بـه فکـر مـردم اسـت و گاهـی از بـس به فکـر مردم 
اسـت مـرا هـم عصبانـی مـی کـرد اینهـا چیزهایـی 
آیتـم  ایـن  نـدارد  وجـود  هرکسـی  در  کـه  اسـت 
هـا یـک سـعادت مـی خواهـد کـه نیرویـی نصیـب 
شهرسـتان شـده ..... و بعد با اصرار زیاد وارد حوزه 
معاونـت دانشـگاه شـدند زمانی کـه من به دانشـگاه 

رفتـم معارفـه جنـاب آقـای احمـدی بود که ریاسـت 
دانشـگاه دسـتور دادنـد چنـد دقیقـه ای صحبت کنند 
مـن زمانـی کـه اوضـاع معاونـت بهداشـتی را دیدم با 
عشـق وعاقه گفتم » السـام علیک یا دکتر سـااری 
« انصافـا تحـوات عظیمـی در حـوزه معاونـت ایجاد 
کردنـد کـه مثـال زدنی اسـت بحث گسـترش شـبکه 
هـا ، مـا اان 4 مرکـز بهداشـتی نورآبـاد ، زه ، اب 
باریـک ، حاجـی آبـاد شـماره سـه و شـماره سـه کـه 
یعنـی آقـای  مصـوب زمـان دکتـر سـااری هسـتند 
دکتـر سـااری برنامـه هـای کوتـاه مـدت نداشـتند و 
امیـدوارم در ایـن حـوزه هـم کوتاه مدت فکـر نکنند 
. دکتـر مطهـری گفـت اسـتفاده از پتانسـیل پزشـکان 
متخصـص در بخـش درمانـگاه بیمارسـتان ضـروری 
اسـت بـه دلیـل اینکـه حـق مسـلم مردم اسـت کـه از 
یـک بیمارسـتان دارای اسـتاندارد اسـتفاده کننـد حق 
مسـلم مـردم کهنـوج بـزرگ اسـت کـه مثـل بافـت 
خدمـت بگیرنـد مگـر چـه تفاوتـی میـان مـا و مـردم 
ارائـه  مسـتند  دارد  وجـود  اگـر  دارد  وجـود  بافـت 

ئید.  بفرما
دکتـر مطهـری بـا اشـاره بـه سـخنان گهـر بـار رهبـر 
انقـاب گفـت : اکنـون کـه سیاسـیون مـی خواهنـد 
طـرح تحـول نظام سـامت در سـایه فرمایشـات مقام 
بیمـار  معظـم رهبـری کـه مـی فرمایـد کسـانی کـه 
داشـته  را  خـود  بیمـاری  دغدغـه  بایـد  فقـط  دارنـد 
باشـند نـه دغدغـه ی هزینـه  و یـا عـدم دسترسـی بـه 
پزشـک ، پرسـتار ، ماما و سایر مسـائل  درمانی واان 
کـه دولـت تدبیـر امیـد یکـی از 5 اولویـت مهمـش 

بـر  را  تکلیـف  اسـت  سـامت  نظـام  تحـول  طـرح 
همـه مـا تمـام کـرده اسـت و تکلیف شـده کـه ما در 
چارچـوب  برنامه هـای وزارت بهداشـت و درمان به 

مـردم ارائـه خدمـت کنیـم.
رئیـس  صمیمانـه  هـای  همـکاری  از  پایـان  در  وی 
دانشـگاه علوم پزشـکی و فرماندار کهنوج و دادستان 
محتـرم تقدیـر و تشـکر ویـژه کـرد و گفـت : مـن از 
جنـاب آقـای دکتـر سـااری و ریاسـت دانشـگاه ، 
معاونـت درمـان عاجزانـه مـی خواهـم کـه نیروهـای 
بیمارسـتان را بـه طـور ویـژه ببیننـد چـون مـن بـا ایـن 
نیروهـا کار کـردم و با شـناختی که از دکتر سـااری 
دارم شـما مطمئـن باشـید که مسـیر دکتـر محمدی را 
ادامـه خواهنـد داد و بـدون هرگونـه حاشـیه سـازی 
دکتـر سـااری کامـا مدیر و مدبر و مسـلط بـر امور 
و بـا تکریـم و احتـرام متقابـل بـه پرسـنل مسـیر را بـه 
پیـش خواهنـد بـرد .و مـن نیز بـه عنوان رئیـس مرکز 
بهداشـت کامـا در خدمـت ایشـان خواهـم بـود . و 
دسـت دکتـر محمـدی رئیس دانشـگاه را می بوسـیم 
و انصافـا ایشـان در ایـن مـدت همـکاری های بسـیار 
نزدیـک و صمیمانـه داشـته اند . » برای سـامتی مقام 
معظـم رهبـری صلوات محمدی بفرسـتید « " صلوات 

حضـار" . 
سـپس بـا اعـام مجـری برنامه دکتـر سـااری رئیس 
جدیـد بیمارسـتان 12 فروردیـن پشـت تریبـون رفـت 
و بـا پـوزش از اینکـه جلسـه بـه درازا کشـید ضمـن 
خیـر مقـدم خدمـت ریاسـت دانشـگاه ، معاونیـن وی 
،  قائـم مقـام درمـان ، فرماندار ، ریاسـت دادگسـتری 
، دادسـتان ، روسـای ادارات ، اعضای شـورای اداری 
و مدیـران محتـرم شـبکه بعداشـت و درمان ، پرسـنل 
قسـمت  در  سـامت  عرصـه  گمنـام  کـش  زحمـت 
و  دوسـتان   ، رسـانه  اصحـاب   ، درمـان  و  بهداشـت 
بـا توجـه بـه ذیـق وقـت   : بسـتگان عزیـزش گفـت 
واینکـه مقـام عالـی دانشـگاه قصـد عظیمت بـه تهران 
را دارنـد قصـد سـخنرانی نـدارم فقط در ایـن جایگاه 
قـرار گرفتم که تشـکر کنـم از خدمات جندین سـاله 
دوسـت عزیـزم دکتـر حسـن محمدی به هـر صورت 
ایـن جلسـه عمـا بـه منظـور تکریـم ایشـان برگـزار 

است.  شـده 
دکتـر سـااری ادامـه داد: دکتـر محمـدی قریـب 20 
سـال در حنـوب کرمان تشـریف دارند هـم در بخش 
تاسـیس  را  مجهـزی  آزمایشـگاه  ایشـان  خصوصـی 
کـرده و هـم اینکـه 3 سـال سـابقه خدمـت در بخـش 
بهداشـت و درمـان دارد بنـده جـا دارد اول بـه عنوان 
شـهروند از خدمـات خـوب ایشـان تشـکر کنـم ثانیـا 

بـه عنـوان خدمتگـذار شـما در نظـام پزشـکی جنوب 
کرمـان از تعاملـی که ایشـان بـا نظام پزشـکی جنوب 
دارنـد قدردانـی میکنم به هر صورت سـالهای زیادی 
از عمرشـان را صـرف خدمـت به مـردم جنوب کرده 

ند. ا
وی تصریـح کـرد : البتـه یـک ضعـف بزرگـی هـم 
متوجـه دکتـر محمـدی هسـت علـی رغـم اینکـه 20 
سـال در کهنوج تشـریف دارن هنوز به لهجه شـیرین 
قناقسـتونی صحبـت مـی کننـد و یـک مدتـی قبـل بـا 
خـودم فکـر مـی کـردم یـک روزی دکتـر محمـدی 
مثـا  ببینـم  اروپایـی  یـک کشـور  خیابانهـای  در  را 
انگلیسـی را صحبـت میکننـد بـا لهجـه قناقسـتونی ! 
حـاا خواهشـی کـه دارم اان دوسـتان تکـرار نکنند 
ولـی رفتنـد منـزل حتما سـعی کنند بـا لهجـه کرمانی 
و قناقسـتونی انگلیسـی صحبـت کننـد » طنـز دکتـر 

سـااری« . 
دکتـر سـااری در ادامـه گفـت : و اینکـه چـه اتفاقی 
افتـاد دوبـاره برگشـتم بـه عرصـه مدیریـت واقعیـت 
اینکه احسـاس کـردم وجودم ضرورت دارد تا شـاید 
بتوانـم یـک قسـمتی از بار عظیـم که بـر دوش هیئت 
رئیسـه دانشـگاه اسـت را برعهده بگیرم و هم دسـتور 
دسـتور  محتـرم  وفرمانـدار  دانشـگاه  ریاسـت  اکیـد 
دادنـد و پذیرفتـم وی گفت اینکه چـه برنامه ای دارم 
یـک سـخنی از مقـام معظم رهبری کـه دکتر مطهری 
فرمودنـد ایـن اسـت کـه کاری کنیم که بیمـار به غیر 
از بیمـار داری بـه چیـز دیگـری فکـر نکنـد . یعنـی 
سـعی مـان این باشـد کـه مخـارج بیمـاران را کاهش 
دهیـم متاسـفانه کهنوج علـی رغم اینکه مـردم نجیبی 
دارد متاسـفانه خشـک سـالی هـای اخیـر بـد طـوری 
بـه مـردم فشـار آورده و مـردم علـی رغم تـوان پایین 
مالـی هزینـه هـای زیـادی را صـرف درمانشـان مـی 

. کنند
 : کـرد  تصریـح  دانشـگاه  ریاسـت  بـه  خطـاب  وی 
برنامـه هـای مـن بسـتگی بـه کـرم شـما دارد خاصه 
مـن نماینده شـما در کهنـوج هسـتم و آدم پر خرجی 
یـک  خـرج  توانایـی  سـاعت   24 یعنـی  هسـتم  هـم 
میلیـارد تومـان دارم . بنابرایـن اصـا نگران فرسـتادن 

پـول نباشـید اینجـا پولـی بلوکه نمی شـود ان شـاءاه 
بـا همـکاری مسـولین محتـرم ، پزشـکان متخصص و 
عمومـی پرسـتاران ، ماماهـا و کادر پشـتیبانی شـبکه 
محتـرم  ریاسـت  حمایـت  و  درمـان  و  بهداشـت 
دانشـگاه و هیئـت رئیسـه بتوانم آن خدمتـی که مردم 
 جنـوب کرمـان ایـق آن هسـتند بـه مـردم شـریف 
پنج شهرستان جنوبی ارائه کنم ." تشویق حضار ".     

در ایین تودیع و معارفه ریاست بیمارستان 12 فروردین کهنوج :
پزشکی از جنس مردم  ، سکان هدایت بیمارستان 12 فروردین را به عهده گرفت

اشـاره : بـرای مـردی کـه روزی در جایـگاه معاونت 
بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت قرار داشـت 
و از جایـگاه علمـی باایـی بین همکارانـش برخوردار 
اسـت نشسـتن بر روی صندلی بیمارسـتان 12 فروردین 
کهنـوج نباید وسوسـه انگیز باشـد ونیسـت دکتر وحید 
سـااری در دوران معاونـت بهداشـتی دانشـگاه علـوم 
پزشـکی ارتبـاط تنگاتنگـی بـا وزارت خانـه بهداشـت 
درخشـانی  پرونـده  دوران  درایـن  و  داشـت  ودرمـان 
را بـه یـادگار گذاشـت امـا داسـتان پذیرفتـن ریاسـت 
بیمارسـتان 12 فروردیـن کهنوج که مشـکات عدیده 
ای را در خـود جـای داده، بسـیار شـنیدنی والبتـه باور 

کردنی اسـت . 
دکتـر سـااری آنچنان که گـزارش معارفه را خواهید 
خوانـد خیلـی داد مـردم را مـی زنـد بـه گونـه ای کـه 
ایـن حـرف » مـردم ، مردم « مثا دکتـر مطهری را هم 
خشـمگین کـرده اسـت . او فقـط به درد و مشـکات 
اندیشـد و همیـن قـدوم پرخیـر وبرکـت  مـردم مـی 
ایشـان اسـت که پس ازگذشـت 3 روز از معارفه وی 
وزیـر بهداشـت بـه سـرزمین نخـل خورشـید مـی آید 
و بازدیـد از بیمارسـتان 12 فروردیـن درصـدر برنامـه 
هـای وزیـر اسـت . دکتـر هاشـمی هـم مدیـر یکی از 

بزرگتریـن بیمارسـتان هـای خصوصی کشـور اسـت و 
بـه عنـوان یک چشـم پزشـک از جایگاه علمـی باایی 
نشسـتن  پیشـنهاد  اسـت  برخـوردار  همکارانـش  بیـن 
وسوسـه  هـم  وی  بـرای  بهداشـت  وزیـر  صندلـی  بـر 
انگیـز نیسـت آنهـم وزارت خانـه ای کـه سـرتا پایـش 
مشـکل اسـت و شـاید بتـوان آن را بیمار تریـن وزارت 
خانـه بـه حسـاب آورد. امـا داسـتان وزیر شـدن حسـن 
قاضـی زاده هاشـمی یـک وجـه دیگـر هـم دارد و آن 
دوسـتی صمیمـی بـا شـخص رئیـس جمهـور اسـت بـه 
گفتـه خـودش وقتـی در برابـر اصـرار رئیـس جمهـور 
جاهـای  بـه  کار  نکـرد  قبـول  را  وزارت  پیشـنهاد   ،
بـر  کـرد  قبـول  نهایـت  در  و  شـد  کشـیده  باریـک 
صندلـی طبقـه شـانزدهم وزارت بهداشـت تکیـه بزنـد 
. بااخـره پزشـک مخصـوص روحانـی بـه منطقـه آمد 
. او یـک وزیـر پولـدار اسـت بـه اعتقـاد خـودش وزیر 
پولـدار خوب اسـت چـون وقتـی پولدار باشـدخودش 
را وقـف مـی کنـد و بـه هیـچ چیـز دیگـری فکـر نمی 
کنـددر ضمـن شـائبه ای هـم بـه وجـود نمـی آیـد کـه 
او مـی خواهـد از این فرصـت برای خـودش ، خانواده 
ونزدیکانـش اسـتفاده کند وزیر پولدار بخشـنده اسـت 
بـا دیـد وسـیع تـری نگاه مـی کنـد و در ایجـاد فرصت 

بـرای دیگـران سـخاوتنمد اسـت ماننـد کسـی کـه 
هنرمنـد اسـت از یـک مرحلـه بـه بعـد دیگـر پـول 
برایـش مهـم نیسـت و بیشـتر بـه دنبال عرضـه هنرش 
اسـت بـه خصـوص اگـر ایـن هنـر در ارتبـاط جـان 
مـردم باشـد . ایـن وزیـر پولـدار خیلـی سـالها قبـل 
وقتـی فاحـی فرمانـدار فعلی منوجـان در دور افتاده 
تریـن بخـش قلعـه گنـج بـه عنـوان بخشـدار خدمت 

کـرد. می 
وی بـا یـک اکیپ پزشـکی مدتـی افتخـاری در این 
مناطـق خدمـت کـرده اسـت . خیلـی زود فاحـی 
کـه  دوران  آن  خاطـرات  یـاد  بـه  و  شـناخت  را 
وزیـر نبـود افتـاد آقـای وزیـر هنـوز هـم بـا کاروان  
نـورآوران سـامت در ارتبـاط اسـت وهـر بـار ایـن 
کاروان بـه شـهرهای محروم سـفر مـی کنند حدود 
2 میلیـارد تومـان بـه آنهـا کمـک مـی کنـد بـه هـر 
حـال حضـور دکتـر وحیـد سـااری در بیمارسـتان 
12 فروردیـن بـا قـدوم چنیـن وزیـری پیونـد خورد 
کـه هـر دو منشـا خیـر و برکـت اسـت باید چشـمها 
را شسـت و خـوب نگریسـت تـا دکتـر سـااری بـا 
وجـود چنیـن وزیـر سـخاوتمندی بـرای شهرسـتان 

کهنـوج چـه ارمغانـی خواهـد داشـت .  


