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ورود بیش از 660 هزار مسافر نوروزی به شرق استان کرمان
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گفت و گو با دکتر جهان آرا به بهانه آغاز 
هفته سالمت با شعار غلبه بر دیابت

گفت و گو با یوسف 
فرامرزی مدیر یکی از 
جایگاههای سوخت 

شرق استان کرمان در 
خصوص اظهارات اخیر 

وزیر نفت

گفت و گو با حاج 
محمد قلعه خانی 

کارشناس، مشاور و 
فعال حوزه معدن 

شرق استان کرمان در 
مورد وضعیت سرمایه 

گذاری در صنعت 
معدن منطقه 

فرماندار بم:سفیر ویتنام در بم:

صفحه 2

از زحم�ات و ت�اش ه�ا و ایثارگ�ری ه�ای ب�ی وقف�ه 
جنابعالی و پرسنل خدوم پاسگاه دهبکری بم که امنیت 
و آرامش الهی را به س�اکنین هدیه کرده اس�ت؛ کمال 
تقدیر و تشکر را دارم و برای شما آرزوی توفیق هر چه 

بیشتر در خدمت رسانی به مردم را دارم.  
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پیشخوان

پنج اصل کلیدی پیشگیری
از ابتال به دیابت

سخنان وزیر نفت غیر قابل 
قبول است

در هیچ جایگاه سوختی به لحاظ 
عملی امکان هوافروشی وجود ندارد

سخنان وزیر نفت غیر قابل قبول است
در هیچ جایگاه سوختی به لحاظ عملی امکان هوافروشی وجود ندارد

گفت و گو با محمدحسین صادقی مؤسس انجمن راهنمایان گردشگری بم
درباره عملکرد راهنمایان گردشگری بم در ایام نوروز

نادر میرزایی رئیس اداره گمرک شهرستان بم در گفت و گو با طلوع خبر داد:

مهندس رضا اشک فرماندار بم در دیدار با اعضای انجمن راهنمایان گردشگری بم عنوان کرد:

تشریفاتمزون
نورافشان

لباس عروس ، س�فره عقد کریستال، گل 
طبیعی، میوه آرایی، تزیین میز شام، شمع 
آرایی، نورافشانی ورودی عروس و داماد

فقط 790 هزار تومان اقساط برای کارمندان

بلوار امام )ره( روبروی کتابخانه مرکزی، جنب کلینیک دکتر غضنفری نشانی:  

تلفن: 09140493521

عروس
بالرینا

ژه
 وی

خفیف
ت

ش�هرداری فهرج در نظر دارد خرید و اجرای دوربین ترافیکی و امنیتی در سطح شهر 
را به پیمانکار واجد ش�رایط واگذار نماید. لذا متقاضیان ش�رکت در مناقصه می توانند 
جه�ت دریاف�ت اس�ناد مربوط و اطالع از چگونگی انجام مناقصه با در دس�ت داش�تن 
اسناد معتبر تا یک هفته پس از نشر آگهی به دفتر فنی شهرداری فهرج مراجعه نمایند.

* هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه است.
* میزان اعتبار مبلغ 850/000/000 ریال می باشد.
* شهرداری در رد یا قبول پیمانکار مختار است.

مهدی قائمی - شهردار فهرج

آگهی مناقصه

دورنگار: 03444280195تلفکس: 03444280193نشانی: فهرج بلوار قائم

عکس: محمدحسین خراسانی - صفحه اینستاگرام » بم را باید دید «

توج�ه  ب�ا  فرام�رزی  جن�اب 
ب�ه س�خنان اخی�ر وزی�ر نف�ت 
درب�اره هوافروش�ی در برخی 
جایگاههای سوخت، خواستیم 
علت و صحت ماجرا را از زبان 
ش�ما که مدت 5 سال است در 
حرف�ه جای�گاه داری فعالی�ت 
میکنید جویا ش�ویم. آیا چنین 
چی�زی صح�ت دارد و امکان 
هوافروش�ی در پمپ بنزین یا 

گازوئیل وجود دارد؟
 همانگونه ک��ه جنابعال��ی فرمودید 
این موضوع ح��دود یک هفته پیش 
از طری��ق مصاحب��ه مطبوعاتی وزیر 
محترم نفت عنوان ش��د که بالفاصله 
با پیگیری آقای بی��ژن حاج رضایی 
رئیس انجمن جایگاه داران کشور و 
صداوسیما با دوربین از پنج جایگاه 
از جمل��ه جای��گاه مورد نظ��ر وزیر 
محترم بازدید ب��ه عمل آمد و مورد 
بررسی قرار گرفتند در هیچکدام از 
این جایگاه ها مشکل خاصی مشاهده 
نش��د و جایگاه مورد نظ��ر هم هیچ 

مش��کلی نداشتند و به گفته بازرسین 
ش��رکت نفت این جای��گاه در طول 
س��ال گذش��ته هیچگون��ه تخلف��ی 
نداشته. به هر حال برای روشن شدن 
اذه��ان عموم��ی و مخاطبان ش��ما و 
جنابعالی به اطالع می رسانم، دخل و 
تصرف جای��گاه داران در کیفیت و 
میزان سوخت ممکن نیست و تمامی 
سیس��تم پمپ��اژ و نازل ه��ای بنزین و 
نفت و گاز عالوه بر پایش آنالین از 
طریق سامانه هوشمند شرکت پخش 
فرآوردهای نفتی، ه��ر تلمبه دارای 
14 الی 16 پلمپ اس��ت که شکسته 
ش��دن هر پلم��پ 50 میلی��ون ریال 
جریم��ه و احتمال تعطیلی جایگاه را 
نیز بدنبال دارد و این در حالی است 
ک��ه ورودی و خروجی و حق تبخیر 
جایگاه های سراس��ر کشور با سامانه 
هوشمند کنترل می شود و عالوه بر 
آن کار بازدید و بازرسی از جایگاه 
 ه��ا در ط��ول فواصل زمانی بس��یار 
کوتاه و س��رزده به لح��اظ کیفی و 
کمی انجام می شود و تاکنون همگی 

م��ورد تأیید هم��کاران عزیزمان در 
ش��رکت نفت بوده اس��ت و الزم به 
ذکر است بازرس��ین محترم شرکت 
نفت و اداره استاندارد هرماه چندین 
مرتب��ه تلمبه ها را تس��ت و آزمایش 
می کنند و کالیبرهای متعدد توس��ط 
کنت��رل  و  اس��تاندارد  متخصصی��ن 
کیفیت ش��رکت نفت اگ��ر درصد 
ناچیزی خطا داشته باشند مورد تأیید 
ش��رکت نفت می باشد و آن هم اگر 
تلمبه ای خطایی داشت باشد 10 الی 
20 سی س��ی در 20 لیتر می باشد که 

مورد تأیید استاندارد است.
آیا امکان هوافروش�ی در این 

پمپ ها وجود دارد؟
 در م��ورد هوا الزم اس��ت به عرض 
مخاطب��ان و مردم عزیز برس��انم، هر 
سکو معموالً دارای دو تلمبه می باشد 
که در هر مخزن ش��ناوری برای هر 
سکو نسب می ش��ود که سوخت را 
پمپ��اژ می کند و اگر کمترین هوایی 
وارد شناور شود درجا می سوزد که 
هزین��ه ی خرید هر ش��ناور تقریباً ده 

میلی��ون تومان می باش��د و به محض 
وارد ش��دن هوا و س��وختن ش��ناور 
خط س��وخت کامل قطع می شود و 
همچنین هم��ه ی جایگاه ها ش��ناور 
را طوری درون مخ��زن می گذارند 
که موجودی مخزن هر موقع به پنج 
هزار لیتر برس��د قطع شود تا از ورود 
هوا جلوگیری شود و واقعاً ورود هوا 
ب��ه داخل تلمبه و ب��اک خودرو غیر 
ممکن می باشد و در ضمن پیمانه گر 
یا هم��ان ش��مارنده، زمانی ش��ماره 
می اندازد که مایع بنزین به آن برسد.

*خ�ب اگ�ر این هم�ه نظارت 
و کنت�رل در جای�گاه توس�ط 
ش�رکت نفت انج�ام می گیرد 
چ�را وزیر نف�ت چنین ادعایی 
ک�رده  اس�ت؟ آیا ش�ما ی�ا هر 
جایگاه�ی می توان�د ب�ه طور 
عملی از خودتان دفاع کنید؟

بن��ده به نمایندگ��ی از طرف همه ی 
توزیع  حاضرم  کشور  جایگاهداران 
سوخت جایگاه را به مدت یک ماه 
یا بیش��تر در حضور تمام بازرس��ین 

س��فیر ویتنام در ایران گفت: سفارت ویتنام در 
ایران آماده همکاری با س��رمایه گذاران ایرانی 
اس��ت. به گزارش روابط عموم��ی فرمانداری 

ب��م، نگوین هونگ  تاچ روز ش��نبه در دیدار با 
فرماندار بم اظهار داش��ت: من خیلی خوشحال 
هس��تم که ش��هر بم را از نزدی��ک می بینم و به 
خوبی میهمان نوازی مردم این شهر 
را مشاهده و لمس کردم. وی با بیان 
اینکه من بای��د مقاومت مردم ایران 
در برابر دش��منان را تحس��ین کنم.

س��فیر ویتنام در ایران تصریح کرد: 
وجود منطقه اقتصادی ارگ جدید 
در بم نشان دهنده پیشرفت اقتصادی 
این منطقه است وی افزود: 13 سال 
پیش در این شهر زلزله بزرگی رخ 
داد ام��ا می بینیم که ش��هر به خوبی 

ساخته ش��ده و خیلی عجیب است که این همه 
پیش��رفت در عرصه بازس��ازی حت��ی با وجود 
تحریم ها ص��ورت گرفته اس��ت. هونگ تاچ با 

اش��اره ب��ه اینکه من س��فرنامه خود 
به اس��تان کرمان و شهرس��تان بم را 
می نویسم، عنوان کرد: کشور ویتنام 
با 90 میلی��ون نفر جمعیت هم اکنون 
در صل��ح و ثب��ات کامل اس��ت و 
می خواه��د ب��ا دنی��ا ارتباط داش��ته 
باش��د. وی خواس��تار ایجاد ارتباط 
بی��ن تجار و س��رمایه گذاران بمی با 
کش��ور ویتنام ش��د و ادامه داد: من 
س��عی می کنم در مباحث اقتصادی 

فعالیت های چش��مگیری انجام و خرمای بم به 
ویتنام صادر و از کاالهای کشورم به ایران وارد 

شود. سفیر ویتنام در ایران ابراز داشت:  

شرق استان کرمان
بهشت معادن کشف نشده

آماده هرگونه همکاری اقتصادی با ویتنام هستیمخیلی خوشحالم که بم را از نزدیک میبینم

جناب سروان شریفی 
ریاست محترم پاسگاه انتظامی دهبکری بم

محمد قلعه خانی

ادامه در صفحه 2

صفحه 4

استقبال گرم از مسافران 
نوروزی در کمپ نوروزی 

شهرداری بم

احمد سیدی رئیس جمعیت هالل احمر بم تشریح کرد

اهم اقدامات هالل احمر بم 
در ایام نوروز

رجل سیاسی
راز رشوه و سیاسی بودن

داستان پنبه زنی که دلش می خواست 
نماینده مجلس شود
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گفت و گو با خانم فاطمه عصاری معاون اداره 
ورزش و جوانان شهرستان بم

شماره پیامک : 

79....0913 - سللالم بر شما. غرض از مزاحمت فقط گاليه 
اي مللا خانللواده ها از مسللئولين شهرسللتان درخصوص 
فرزندانمان داريم كه با هزينه شخصي خودمان به مسابقات 
بيللن المللللی نين بودو واريللو )نينجا( كشللور آذربايجان 
فرسللتاديم و هيچ كدام از مسئولين كمكي نكردند. رزمي 
كاران نينجای بم باعث افتخار شهرسللتان هستند و مقام 
های بسيار خوبی و ارزنده ای در اين مسابقات بين المللی 
كسب كردند ولی آنطور كه شايسته بود از آنها تقدير نشد 
و در هزينه آنها نيز كمكی نشد. اميدواريم مسئولين توجه 

كنند به اين موضوع و آينده جوانان ورزشكار. 

58....0913 - سللالم. عرض تقدير و تشكر از جناب آقای 
رياضللی شللهردار محترم بللم و همكاران زحمتكششللون 
كه سللعی كردند نابسللامانی های آسللفالت خيابان های 
سلليدجمال و كميل رو ترميللم كنند. خيلی بد بود و واقعا 
مردم داشتند اذيت می شدند. خيلی ممنون. خدا قوت  


پیام مردم خبر

5000  20  100  98432

لزوم توجه بیشتر به قهرمانان ورزشی

تقدیر از شهرداری بم

تربیت قهرمانان ورزشی 
بعد از زلزله

لزوم اهمیت به ورزش در مدارس

جهت عضویت در کانال تلگرام طلوع بم و دریافت آخرین 
اخبار و عکس ها و ویدئوی های استان کرمان می توانید 
 @Toluebam بعد از به روز کردن تلگرام خود شناسه

را در تلگرام جست و جو کنید و یا به آدرس
 www.Telegram.me/Toluebam

رفته و عبارت JOIN را کلیک کنید.
همچنین شما می توانید عکس ها وگزارشات خود از اخبار، وقایع و 
مشکات شهری که در آن زندگی می کنید را به واتس آپ طلوع 

بم با شماره: 09366191125 جهت پیگیری و درج در نشریه بفرستید.

درآمد  604 میلیارد تومانی گمرک بم در سال 94

به گزارش طلوع بم نادر میرزایی رئیس گمرک شهرستان 
بم میزان درآمد سال 94 این گمرک به میزان 604 میلیارد 
و 860 میلیون تومان بوده اس��ت. ای��ن میزان درآمد که در 

مقایس��ه با میزان درآمد دیگر گمرکات استان مقدار قابل 
توجهی است، بیشترین س��هم را در درآمد گمرک استان 

کرمان داراست.
نادر میرزایی رئیس گمرک بم در گفت و گو با خبرنگار 
طلوع بم ضمن بیان این نکته که در سال 94 عمده صادرات 
کاال در گمرک بم به کش��ورهای سوئد، دانمارک، نروژ، 
ع��راق، ترکی��ه و آلم��ان و افغانس��تان بوده اس��ت گفت: 
محص��والت صادراتی گم��رک بم عمدتاً ش��امل خرما، 
سیلندر گاز، ساندویچ پانل و چای بوده که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل از آن بلحاظ وزنی 46 درصد، بلحاظ ارزش 
ریال��ی 66 درصد و بلحاظ ارزش دالری 48 درصد رش��د 
داش��ته اس��ت. وی میزان وزنی صادرات از گمرک بم در 
س��ال 94 را 7 ه��زار و 625 ت��ن و ارزش ریال��ی آن را 39 
میلیارد و 151 میلیون تومان و ارزش دالری آن را میزان 13 

میلیون و 115 هزار دالر عنوان کرد.

میرزایی در ادامه به واردات کاال از طریق گمرک بم اشاره 
کرد و افزود: عم��ده درآمد گمرک بم بر پایه تعرفه های 
گمرک��ی مصوب بر واردات کاال اس��ت و به دلیل وجود 
کارخانجات خودروس��ازی در منطقه ویژه اقتصادی ارگ 
جدید بم عمده ترین کاالهای وارداتی، از کش��ور چین و 
شامل ماش��ین آالت خط تولید، قطعات منفصله خودرو ) 
CKD ( و ... می باشد که نسبت به سال قبل از آن به لحاظ 
وزن��ی 18 درصد و به لح��اظ ارزش ریالی 28 درصد و به 

لحاظ ارزش دالری 16 درصد افزایش داشته است.
وحید مش��کی مدی��ر روابط عموم��ی گمرک ب��م نیز از 
انج��ام به روز تمامی مراحل و رون��د صادرات و واردات با 
س��ریعترین زمان ممکن در گمرک بم خب��رداد و افزود، 
تمام تالش مدیریت و پرسنل گمرک بم در سال پیش رو 
در جهت خدمت رس��انی به شهروندان، صاحبان صنایع و 

بازرگانان منطقه بکار خواهد گرفته شد.

نادر میرزایی رئیس اداره گمرک شهرستان بم در گفت و گو با طلوع خبر داد :

عالوه بر مالیات بر ارزش افزوده صنایع خودروسازی، بخشی از اعتبارات عمرانی شهرستان بم از محل درآمد گمرک تامین می شود

رضا اشک فرماندار بم در دیدار روز هجدهم فروردین 
م��اه خود با اعض��ای انجمن راهنمایان گردش��گری بم 
گف��ت: بیش از 660 ه��زار نفر از جاذبه ه��ای تاریخی، 
صنعت��ی، اماک��ن مذهب��ی و گردش��گری ب��م در ایام 
تعطیالت بازدید کردند که نش��ان از رشد 25 درصدی 
سفر گردشگران نوروزی به بم در مقایسه با سال گذشته 

دارد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری بم، رضا اشک در 
مراس��م تجلیل از راهنمایان گردش��گری ارگ تاریخی 
بم با تبریک س��ال نو اظهار داش��ت: با وجود مشکالت 
بازس��ازی ارگ تاریخی بم خ��ود ارگ موجب افتخار 

شهرستان بم است.
فرماندار بم گفت: بی��ش از 660 هزار نفر از جاذبه های 
تاریخی، صنعتی، اماکن مذهبی و گردشگری بم در ایام 
تعطیالت بازدید کردند که نش��ان از رشد 25 درصدی 
سفر گردشگران نوروزی به بم در مقایسه با سال گذشته 
دارد. وی افزود: براساس آمار سازمان میراث فرهنگی، 
صنای��ع دس��تی و گردش��گری این تعداد گردش��گر از 
اماکنی همچ��ون ارگ قدیم،، بقاع متبرکه، منطقه ویژه 
اقتص��ادی ارگ جدید و منطقه گردش��گری دهبکری 

بازدید کردند.
فرمان��دار بم ادامه داد: ط��ی تعطیالت نوروزی پذیرایی 
و اس��کان مسافران به خوبی انجام و بیش از 17 هزار نفر 
در 35 مدرس��ه از طریق سیستم آموزش پرورش ثبت و 

اسکان داده شده اند.
وی با بیان اینکه حضور راهنمایان، انسجام و هماهنگی 
در ارگ موج��ب ش��د مس��افران ب��ا رضایت من��دی و 
خوش��حالی از ارگ بم خارج ش��وند، خاطرنشان کرد: 
حضور اعض��ای انجم��ن گردش��گری در ارگ که به 
صورت افتخاری کار می کنند، موجب مباهات و افتخار 

شهرستان بم است.
پیش از این مدیرکل میراث فرهنگی استان نیز از بازدید 
85 هزار نفر از ارگ بم در نوروز امس��ال خبر داده بود 
و با این آمار ارگ بم در رتبه س��وم تعداد بازدیدکننده 
در اس��تان پس از بازار کرمان و باغ شاهزاده ماهان قرار 
گرفت. وفایی مدیرکل میراث فرهنگی استان در گفت 
و گویی با خبرنگار طلوع بم از اس��تقبال بس��یار خوب 
مردم از ارگ بم و بازگش��ت ارگ بم پس از س��الهای 
بعد از زلزله را به چرخه گردش��گری اس��تان خبر داد و 
گفت ب��ا کارهای زیربنایی که در بم انجام ش��ده  بود، 
امسال شاهد جذب بسیار خوب گردشگر در ارگ بم و 

منظر فرهنگی جهانی آن بودیم.
اما از آنجایی که مبنای محاسبه تعداد بازدیدکنندگان از 
بازار کرمان نسبت به ارگ بم و باغ شاهزاده ماهان جای 
س��وال و بررسی بیشتر داشت، به سراغ آقای جهانشاهی 
معاون گردش��گری اداره کل میراث اس��تان رفتیم و در 

این خصوص نظر ایشان را جویا شدیم.
جهانش��اهی که به منظور ش��رکت در کنفرانس D8 به 
ترکیه س��فر کرده ب��ود، در گفت و گوی��ی با خبرنگار 
طلوع بم در خصوص نحوه محاسبه آمار بازدیدکنندگان 
از بازار کرمان گفت: » طبق نظر س��نجی در س��ال های 
گذشته حدود  30 درصد بازدید کنندگان بازار ازحمام 
گنجعلیخ��ان بازدید می کنند و این یک برآورد تقریبی 
است که پایه ی آن بر اساس یک بررسی میدانی حاصل 

آمده است.«
در هر صورت آنچه که در عید نوروز امس��ال شاهد آن 
بودیم رش��د بس��یار قابل توجه ورود گردشگر به استان 
کرمان و شهرس��تان بم ب��ود که با ت��الش هایی که در 
این حوزه توس��ط مجموعه متولیان گردش��گری استان 
و شهرس��تان بم صورت گرفته ب��ود قابل پیش بینی بود. 
در بم نی��ز اداره میراث فرهنگ��ی فعالیت های خوب و 
خدم��ات ارزنده ای رادر این ایام به ش��هروندان بمی و 
مسافران نوروزی ارائه داد که جای تقدیر دارد. در ادامه 
گفت و گویی داش��ته ایم با آقای محمدحسین صادقی 
موسس انجمن راهنمایان گردشگری بم و در خصوص 

عملکرد راهنمایان بمی در عید نوروز نظرات ایش��ان را 
جویا شده ایم.

•  آق�ای صادق�ی از ش�ما به عنوان موس�س 
انجمن راهنمایان گردش�گری بم می خواهیم 
ک�ه در ابت�دا درخص�وص راه ان�دازی ای�ن 
انجمن ب�رای خوانندگان م�ا توضیحاتی ارائه 

فرمایید.
بل��ه البته. در بیش��تر کش��ورهای دنیا به وی��ژه در اروپا، 
دیریس��ت که راهنمایان گردشگری جایگاه اجتماعی و 
حقوقی خود را یافته اند. در ایران در س��الهای اخیر نیز، 
تالش��های بسیاری برای ایجاد ش��رایط مطلوب و فراهم 
آوردن جایگاهی مناس��ب برای راهنمایان انجام ش��ده 
اس��ت. به عنوان مثال در اصفهان که در این زمینه پیشرو 
بوده است، در سال 137۹ اولین انجمن صنفی کارگری 
راهنمایان گردش��گری تاسیس کردند. کمی بعد استان 
ه��ای فارس و کرم��ان نیز اقدام به تاس��یس این انجمن 
کردند. در حال حاضر هم مراکز اکثر اس��تان ها دارای 
چنی��ن انجمنی هس��تند اما کمبود چنین تش��کلی در بم 
بدلیل وجود یکی از ش��اخص ترین آثار تاریخی کشور 
در آن و از طرفی تنها ش��هر ثبت جهانی کشور احساس 
می شد. خداوند بزرگ را شاکرم که توانستم با حمایت 
اداره میراث فرهنگی ش��هرمان خصوص��ا جناب آقای 
رسول اسدآبادی ریاست این اداره و سایر همکارانشان 
شروع به فعالیت کنیم. در واقع این انجمن زیر مجموعه 
ای از این اداره هست و باعث افتخار ماست که در انجام 
هر چه بهتر برنامه های  مربوط به میراث شهرمان دخیل 

شویم.
به لطف خداوند موفق ش��دیم در س��ال ۹3 با همکاری 
مس��ئولین و دوس��تان و هم��کاران راهنمایم��ان، اقدام 
ب��ه تاس��یس انجمنی ب��ه ن��ام راهنمایان گردش��گری و 
دوس��تداران ارگ ب��م نمایی��م، که در ح��ال حاضر در 
مرحل��ه نهایی ثب��ت این انجمن در قالب یک ش��رکت 
تعاونی هس��تیم. تالش ش��ده از وجود افراد فعال در این 
صنعت کمک بگیریم. برگزاری کارگاههای آموزشی، 
کالس های توجیهی، س��اماندهی راهنمایان گردشگری 
خصوصا فارغ تحصیالن رش��ته گردش��گری شهرمان، 
شرکت در جشنوارها و همایش های ملی، گوشه ای از 

فعالیت های انجمن ماست.
یکی از افتخارات بنده به عنوان یک شهروند بمی در این 
صنعت، خدمت رسانی به میهمانان داخلی و خارجی در 
سطح کشور، استان و ش��هر خودم بم است. درحقیقت 
نی��ت اصلی بنده از تاس��یس چنین انجمنی  س��اماندهی 
عالقمندان و فعاالن این صنعت خصوصا جوانان ش��هر 
خودم - که در واقع دلس��وز این شهر هستند - بود. قطعا 
رشد و پیشرفت این مجموعه نیازمند کمک و همفکری 
وحمای��ت مردم بم و مس��ئولین را میطلبد. من همین جا 
از طریق نشریه ش��ما، از یکایک همشهریان عزیز، کلیه 
فع��االن و عالقمندان صنعت گردش��گری در ش��هرمان 
درخواس��ت می کنم به جم��ع ما بپیوندند و پیش��نهاد و 
راه��کار ارائه دهند، انتقاد کنند. از ما کار بخواهند و در 
مورد عملکرد ما اظهار نظر کنند. شعار انجمن راهنمایان 
گردشگری بم همیشه این بوده و هست: » بم با ریشه ای 

کهن، با مردمی نجیب، همیشه محبوب است.«
•  درحال حاضر با چه تعدادی و چه افرادی 

در انجمن همکاری دارید؟
در حال حاضر از بین حدود س��ی راهنمای گردشگری 
فع��ال در ش��هرمان ح��دود دوازده نفر بص��ورت حرفه 
ای ،با مجوز رس��می از مراکز ذیصالح مس��لط به زبان 
انگلیس��ی در حوزه این انجمن فعالیت می کنند. حضور 
اس��اتید بزرگواری همچ��ون جناب توحی��دی، جناب 
پنجعلی زاده، جناب ابراهیمی، جناب دکتر دس��ترس از 
پیشکس��وتان این صنعت در جمع ما، قوت قلبی اس��ت 

برای ما.
از نوروز ۹3 با همکاری حدود پانزده نفر از دانشجویان 
رشته گردشگری شهرمان در مجموعه ارگ و سایر ابنیه 

تاریخی ش��هرمان تالش کردیم گردشگران با خاطراتی 
خوش، بم، فهرج، ریگان و نرماش��یر را ترک کنند. در 
نوروز ۹5 امس��ال با اس��تفاده از تجربیات سالهای قبل، 
آبرومندان��ه تر پی��ش رفتیم. به ج��رات می توانم بگویم 
اتحاد، نظم و عملکرد راهنمایان گردش��گری ش��هرمان 
امسال در سطح کشور کم نظیر بود. از این بابت به خود 

می بالیم.
ام��ا راهنمایانی که در ایام نوروز امس��ال با ما همکاری 
داش��تند.آقایان جناب محمود توحی��دی، اکبر پنجعلی 
زاده، امیر حس��ین حبیب زاده، محم��د رضا منصوری، 
محمد علی دس��ترس، محم��د رضا بنی اس��دی، ابوذر 
اکبری��ان، اردش��یر مداف��ع به��زادی و خانم ه��ا فاطمه 
رش��یدی ف��رد، فاطمه حیدر پور، آس��یه حبی��ب الهی، 
اعظم اماندادی، نس��رین کرمی، فاطم��ه ظفرنیا، مرضیه 
رودمشکی، مهتاب حسین زاده، نیلوفرالسادات سجادی، 

مهدیه برهانی بودند.
•   عاقمن�دان ب�ه همکاری با ش�ما و انجمن 

چگونه می توانند با شما ارتباط برقرار کنند؟
در ح��ال حاضر دفت��ر راهنمایان گردش��گری بصورت 
موقت در پارگ ارگ قدیم بم مس��تقر است. اما جهت 
ارتباط س��ریعتر همش��هریان میتوانند در تمامی ساعات 
روز با این دو ش��ماره تم��اس بگیرنند. 0۹1314422۹7 
محمدحسین صادقی و 0۹36382۹220 آقای امیرحسین 

حبیب زاده .
•  حوزه فعالیت راهنمایان گردشگری بم در 

چه مناطقی است؟
حوزه فعالیت راهنمایان رسمی گردشگری شهرمان در 
سطح کشور است. اما تمرکز این عزیزان در معرفی آثار 
و تاری��خ چهار شهرس��تان بم،نرماش��یر، فهرج و ریگان 
اس��ت. در واقع هیچ حساسیت و ترجیحی در مورد هیچ 
یک از این شهرستانها نداریم. چون در چشم مردم ایران 
و دنیا این چهار شهر به نام بم شناخته می شوند. قطعا این 

نظر اکثر همشهریان من است.
•  سخن پایانی خودتان را بفرمایید.

بر خود الزم میدانم از راهنمایان رس��می گردش��گری 
ش��هرمان جناب اق��ای ابراهیمی،عل��ی دریجانی،محمد 
رضا پنجعلی زاده،امیر حس��ین حبیب زاده،خانم نعیمی 
بدلیل زحمات زیادی که میکشند تقدیر و تشکر نمایم. 
همچنی��ن باعث افتخار ماس��ت که یکی از همش��هریان 
عزیزمان .جناب اقای نجفی پور و همس��ر بزرگوارشان 
س��رکار خان��م حقیق��ت اقدام به تاس��یس آموزش��گاه 
دوره ه��ای فراگیری رش��ته مختلف گردش��گری با نام 
هفت��واد کویر با اعطای مدرک معتب��ر برای عالقمندان 
ای��ن صنعت نم��وده اند که فرصت مناس��بی اس��ت که 
همش��هریان بزرگوارم از آن اس��تفاده کنند. ایشان برای 
داوطب��ان بمی امتیازات خاصی در نظر گرفته اند. اما در 
پایان از دوس��ت عزیزم جناب اقای امیر حس��ین حبیب 
زاده که از ابتدای تاس��یس این انجمن نهایت همکاری 
را با بنده داش��ته و دارند و هم اکن��ون نیز از ارکان این 

انجمن هستند، کمال تشکر را دارم.

ورود بیش از 660 هزار مسافر نوروزی به شرق استان کرمان
گفت و گو با محمدحسین صادقی موسس انجمن راهنمایان گردشگری بم

پیرامون عملکرد راهنمایان گردشگری بم در ایام نوروز

مهندس رضا اشک فرماندار بم در دیدار با اعضای انجمن راهنمایان گردشگری بم عنوان کرد:

ابالغ وقت رسیدگی
خواهان آقای محمد قلعه خانی فرزند عیسی دادخواستی به طرفیت خوانده ایرج قلعه خانی 
فرند محمد به خواسته لغو حضانت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان نرماشیر نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( بخش نرماشیر واقع در نرماشیر ارجاع 
و به کالسه 9409983452201428 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/06 و 
ساعت 09:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.              
حسین سالمی - رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان نرماشیر

طل��وع ب��م - زهرا دهق��ان زاده: خانم فاطم��ه اعصاری 
مس��ئول معاونت بانوان  اداره ورزش و جوانان شهرستان 
بم  گفت: از س��ال 1370مس��ئول معاونت بان��وان اداره 
ورزش و جوان��ان ای��ن اداره را عهده دار ش��ده ام. طی 
چندس��الی که این مسئولیت را داش��ته ام در تمام  رشته 
های ورزش��ی بانوان، دارای مقام های قهرمانی بوده ایم 
بطوری که در المپیاد س��ال82 توانستیم قهرمان استان در 
تمام رش��ته ها بش��ویم و ورزش��کاران ما کاپ قهرمانی 

دریافت کردند.
وی افزود متاس��فانه درزلزله دیماه 82  اکثر ورزشکاران 
را از دس��ت دادیم. وی بیان داش��ت: بعد از حادثه زلزله 
پنج��م دیماه کار ما بس��یار س��خت ش��د. بع��د از زلزله 
بای��د مج��دد قهرمان پرورش م��ی دادی��م. از آ نجا که 
درشهرستان ما از استعدادهای ورزشی خوبی برخوردار 
ب��وده ایم، کار خود را اغاز کردیم و همانطور که امروز  
فوتبال بانوان س��رآمد اس��ت، می توان درتمام رشته ها 
قهرمان هایی را به بازیهای ملی فرس��تاده و قهرمان ملی 
تحویل بدهیم و جایگاه خود را در تمام رش��ته ها حفظ 
کنیم و ورزش��کاران ما پیروز میدان شوند. وی در ادامه 
از مس��ئولین  به خصوص ش��ورای شهر و شهردارکه در 
امر ورزش همیش��ه ب��ا حمایت بی دریغش��ان یار و یاور 

ورزشکاران بوده اند قدردانی و تشکر کرد.
خان��م عصاری ادامه داد: ورزش صبحگاهی در مدارس 
س��المت جس��م و روح دانش  آموزان را اس��تحکام مي  
بخش��د و در تامین س��المت و تندرس��تي منظور کردن 
ورزش  و فعالیت هاي جسمانی به عنوان یک ضرورت 
در برنام��ه هاي روزمره مدارس ب��رای دانش آموزان از 

اهمیت ویژه اي برخوردار است.
عصاری گف��ت:  ورزش صبحگاهی از برنامه های الزم 
االجرا در مدارس کش��ور است که با هدف ارتقا سطح 
جسمانی، روانی دانش آموزان و افزایش شادابی و نشاط 

در مدارس کشور اجرا می گردد.
وی با اشاره به اجرای طرح حیاط پویا درمدارس گفت 
: با اجرای طرح پویا در حیاط مدرسه، دانش آموزان به 
انجام فعالیت های ورزش��ی ترغیب می شوند. وی بیان 
داشت،:  تاثیر افزایش زنگ ورزش در باال رفتن سالمت 

روانی دانش آموزان می تواند تاثیر زیادی داشته باشد.

و مس��ئولین نظارتی اقدام به توزیع سوخت نمایم و اگر 
تحت هر ش��رایطی امکان خروج هوا از نازل تلمبه حتی 
به اندازه ی ی��ک لیتر هم امکان پذیر ش��د و یا تلمبه ای 
خطایی بیشتر از 20 سی س��ی )حالت استاندارد( داشت 
بنده حاضرم از طرف همه ی همکارانم هر نوع مجازاتی 
را تحمل نمایم و قطع به یقین میگویم توزیع هوا به جای 
بنزین توس��ط همکارانم در سراس��ر کش��ور غیرممکن 

است.
وضعی�ت نظارتی و کنترلی در جایگاهها چگونه 

است؟
وضعیت کنترلی و نظارتی در جایگاه ها توسط سامانه ی 
هوش��مند ش��رکت ملی پخش ف��رآورده ه��ای نفتی و 
همچنین دوربین های مداربسته و دفاتر پلمب شده رصد 
می شود و به طور روزانه انجام می گیرد و اگر جایگاهی 
دچار افزایش بیش از حد فرآورده و یا به عبارتی سرک 
غیرمجاز ش��ود با توجه به ثب��ت روزانه دفاتر تحت هیچ 
شرایطی و با هیچ معادله ای نمی شود این سرک را پنهان 
کرد که بابت سرک غیرمجاز یا کسری غیرمتعارف هم 

جریمه های شدیدی در نظر گرفته شده است.
ش�ما به عنوان یک جایگاهدار باتوجه به مسائل 
پیش آمده چه صحبتی برای مردم و چه توقعی 

از مسئولین شرکت نفت دارید؟
با اعتقاد کامل می گویم بحث فروش سوخت بحث حق 
الناس اس��ت و من این اطمینان را به مردم عزیز می دهم 
ک��ه هی��چ جایگاه��داری نمی تواند هوا به ج��ای بنزین 
تحویل مردم دهد و همکاران محترم ما در شرکت نفت 
و اداره اس��تاندارد ب��ه صورت نامحس��وس و هرهفته از 
همه ی جایگاه ها بازدید به عمل می آورند و در صورت 
کوچکترین خطایی و یا کم فروش��ی و هوافروشی  باید 
جوابگوی شرکت نفت باشند و این صحبت هوافروشی 
واقعاً در تضاد با زحمات بازرسین محترم شرکت نفت و 
استاندارد می باشد و زحمت آن ها هم زیر سوال می رود 
و از مسئولین محترم خصوصاً آقای سجادی تقاضا دارم 
هرچه س��ریعتر مصوبه مجلس در م��ورد حق الزحمه و 
کارم��زد 20 درص��دی جایگاهداران را هرچه س��ریعتر 
اجرای��ی کنند، چرا که هزینه ج��اری هر جایگاه در ماه 
حداق��ل بین 10 ت��ا 20 میلیون تومان اس��ت و همچنین 
هزینه احداث جایگاه هم اکنون حداقل 5 میلیارد تومان 
می باش��د. با توجه به این هزینه هنگفت احداث و هزینه 
جاری جایگاه و با ای��ن کارمزد کم واقعاً جایگاهداری 
و خدمات رس��انی به مردم به س��ختی صورت می گیرد 
و هم��ه جایگاه��داران که در واقع به عن��وان نمایندگی 
فروش ف��رآورده ، برای ش��رکت نفت ب��دون کمترین 
اختیاری از جایگاه و توزیع سوخت و کمترین حمایتی 
از ط��رف ش��رکت نف��ت  و تابعی��ت ص��د درصدی از 
دستورالعمل های ش��رکت نفت توقع داریم همانند سایر 
مش��اغل همان 20 درص��د کارمزد را دریاف��ت کنیم تا 
بتوانی��م به مردم بهتر خدمات رس��انی کنیم و همانگونه 
ک��ه همه مردم و مس��ئولین می دانن��د جایگاهداری تنها 
ش��غلی اس��ت که تعطیلی ن��دارد. در س��رما و گرما در 
طوف��ان و ب��رف،  در س��یل و ب��اران و حت��ی در مواقع 
اضط��راری همانند زلزل��ه مفتخر به خدمات رس��انی به 
مردم هس��تیم و جا دارد همانند سایر مشاغل روزی را به 
نام روز جایگاهدار و جایگاهداری و تقدیر از کارگران 
زحمتکش جایگاه ه��ا از طرف وزارتخان��ه نام گذاری 
ش��ود و هرس��ال در این روز از این کارگ��ران مظلوم و 
زحمتکش تقدیر ش��ود. البته انجم��ن صنفی روز 7 مهر 
را ب��ه نام جایگاهدار نام گذاری کرده و همه ما می دانیم 
جایگاه��دار و کارکنان جای��گاه در معرض بیش��ترین 
خطرات هس��تند و با کوچکترین فع��ل و انفعال موبایلی 
یا الکتریکی احتمال بدترین س��وانح می باشد. وهمچنین 
از وزیر محترم توقع داشتیم به پاس زحمات شبانه روزی 
جایگاهداران در ایام عید ش��اهد تقدیر باش��یم، نه اینکه 
زیرمجموع��ه  کاری خودش را ک��ه توقع حمایت دارند 
را با مصاحبه ای زیر س��وال ببرند و مردم را نسبت به این 
قش��ر زحمتکش بدبین کنن��د. همانگونه که می دانید در 
اس��تان کرمان نزدیک چهار هزار نفر در کمال صداقت 
و پاکی مشغول به کار در جایگاهها هستند و امیدواریم 
س��ؤتفاهم پیش آمده برطرف ش��ود و همچنین مجدانه 
از وزی��ر محترم نفت تقاضا داریم حتم��اً حق العمل 20 
درصدی مصوبه مجلس را اجرایی کنندتا هرچه سریعتر 
این قش��ر زحمتک��ش جایگاهداران از ورشکس��تگی و 
تعطیل��ی جایگاه ها نجات دهن��د و به حقوق واقعی خود 

برسند تا بتوانند به مردم خدماترسانی را ادامه دهند.
 ب�ا تش�کر از ش�ما در پای�ان اگر س�خنی ناگفته 

دارید بفرمایید. 
الزم اس��ت باز ه��م از زحمات ش��بانه روزی همکاران 
منطقه کرمان و ناحیه بم که واقعاً تالش های بی وقفه ای 
دارند تشکر کنم. همچنین از آقای دکتر ابراهیمی رئیس 
انجمن صنفی استان و آقای افشاری نایب رئیس انجمن 
صنفی اس��تان می خواهی��م در مورد قضی��ه پیش آمده 
مصاحبه مطبوعاتی را جهت روشن شدن اذهان عمومی 

ترتیب دهند.
درپای��ان از هفته نامه طلوع ب��م مجدداً به خاطر زحمات 
و پیگیری مس��ائل و مش��کالت روز کش��ور و استان و 
شهرمان تش��کر و قدردانی می کنم و امیدوارم این هفته 
نامه نیز ب��ه نوبه خود پیگیری قضی��ه حق العمل یا همان 
حق الزحم��ه که مجل��س تصویب کرده را از مس��ئولین 
زیربط بخصوص ش��رکت محترم نفت و نماینده محترم 
شهرمان در مجلس شورای اس��المی که اکنون مشغول 
خدمت هستند و چنانچه تا افتتاح مجلس دهم اجرا نشد 
از نماین��ده محترم منتخب بخواهند هرچه س��ریعتر اجرا 
ش��ود و بنده به نمایندگی از طرف هم��ه جایگاهداران 
بخص��وص جایگاه��داران عزیز شهرس��تان ه��ای بم، 
نرماش��یر، فهرج و ری��گان که واقعا با ای��ن کارمزد کم 
مشکالت فراوانی دارند و  نزدیک ورشکستگی هستند، 
عاجزانه از آقایان حجت االس��الم غضنفرآبادی و آقای 
نیکزادی و همچنین مس��ئولین محترم استان و شهرستان  
تقاضا دارم به هر طری��ق ممکن مصوبه مجلس درمورد 
کارم��زد جایگاه��داران را پیگی��ری کنند ت��ا از طرف 
وزارت نفت اجرایی ش��ود. باش��د ک��ه خداوند به همه 
توفیق خدم��ت همراه با صداقت و درس��تکاری عنایت 

فرماید.
 عاجزانه از آقایان حجت االسالم غضنفرآبادی و آقای 
نیکزادی و همچنین مس��ئولین محترم استان و شهرستان  
تقاضا دارم به هر طری��ق ممکن مصوبه مجلس درمورد 
کارم��زد جایگاه��داران را پیگی��ری کنند ت��ا از طرف 
وزارت نفت اجرایی ش��ود. باش��د ک��ه خداوند به همه 
توفیق خدم��ت همراه با صداقت و درس��تکاری عنایت 

فرماید.

سخنان وزیر نفت غیر قابل قبول 
است

در هیچ جایگاه سوختی به لحاظ عملی 
امکان هوافروشی وجود ندارد

ادامه از صفحه 1
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سخن دل

قلمرو قلم

فرهنگ و آموزش

آگهی حصر وراثت
بشرح   3549 شناسنامه  دارای  عقیل  فرزند  اعتمادی  حبیبه  خانم 
داده  توضیح   1395  /  01  /  15 مورخ   9500005 شماره  دادخواست 
شادروان محمد علی میهن دوست فرزند علی بشناسنامه 5 در تاریخ 02 / 
09 / 1394 در شهر بم فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- خانم حبیبه اعتمادی فرزند عقیل به ش ش 3549 همسر متوفی  
2- آقای محسن میهن دوست فرزند محمد علی به ش ش 3100006194 
فرزند متوفی 3- آقای میالد میهن دوست فرزند محمد علی به ش ش 

2980257771 فرزند متوفی
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود 
چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد 
ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از 

این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 1 م الف
دفتر شورای حل اختالف شماره 6 شهرستان بم

آگهی حصر وراثت
خانم زهرا الهی بشناسنامه شماره 1196 باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 94/2/9/85 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان مهدی غالمشاهزاده بشناسنامه شماره 285 در تاریخ 27 / 01 
/ 1394 در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- ا... مراد 
غالمشاهزاده زابلی فرزند خدامراد ش ش 1 متولد 1327پدر متوفی 2- معصومه آبیار 
فرزند غالمحسین ش ش 52 متولد 1332مادر متوفی 3- زهرا الهی فرزند غالمحسین 
ش ش 1196 متولد 1357همسر متوفی 4- فاطمه غالمشاهزاده فرزند مهدی ش ش 
6050179271  متولد 1380فرزند متوفی 5- سبحان غالمشاهزاده فرزند مهدی ش ش 
6050239746 متولد 1383 فرزند متوفی 6- فاضله غالمشاهزاده فرزند مهدی ش ش 
6050408947 متولد 1392فرزند متوفی . پس از تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت 
آگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا 
رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه تسلیم اظهار نامه مالیات بر 
ارث شماره 23555 سرانجام در تاریخ 17 / 10 / 94 در وقت فوق العاده شعبه شماره 2 
شورای حل اختالف بخش گنبکی بتصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه 
پرونده گواهی می نماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و 
وراث دیگری ندارند و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونیکه برترکه 

تعلق می گیرد.
رئیس شورای حل اختالف شماره 2 بخش گنبکی شهرستان ریگان

آگهی حصر وراثت
بشرح   3200019922 شناسنامه  دارای  موسی  فرزند  سرجنگلی  فرحناز  خانم 
دادخواست شماره 9500018 مورخ 22 / 01 / 1395 توضیح داده شادروان نمرد 
شه بخش فرزند مصریان بشناسنامه 327 در تاریخ 12 / 11 / 1394 در شهر بم 
فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند از : 1- آقای مصریان شه بخش 
فرزند الل محمد به ش ش 2261 پدر متوفی متوفی  2- خانم فرحناز سرجنگلی 
فرزند موسی به ش ش 3200019922 همسر متوفی 3- آقای سهیل شه بخش 
فرزند نمرد به ش ش 6050232644 فرزند متوفی 4- آقای امیرحمزه شه بخش 
فرزند نمرد به ش ش 6050333602 فرزند متوفی 5- خانم اسما شه بخش فرزند 

نمرد به ش ش 6050288976 فرزند متوفی
 لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه 
کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک 
ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد 
و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار 

ساقط است. 1 م الف
دفتر شورای حل اختالف شماره 6 شهرستان بم

مرضیه دادگر

  گفت و گو با دکتر عباس جهان آرا معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بم به بهانه آغاز هفته سالمت

گفت و گو با حاج محمد قلعه خانی کارشناس، مشاور و فعال حوزه معدن شرق استان کرمان 

هفته سالمت امسال از یکم اردیبهشت با شعار » غلبه بر دیابت « آغاز خواهد شد

نکات ایمنی در راه اندازی 
کولرهای آبی منازل

ما بر سر آنيم؛ كه جز عشق، نجوييم
دست از همه عالم پی آن يار، بشوييم

با خار جفا، سوز بال، ناز بسازيم
در باغ َمحبّت كه ُگِل وصل ببوييم

زينهار كه از باده و می نيست كه مستيم
عمريست دل آشفتة يک جلوه اَزوييم

ما را قََسمی هست كه اندر طلب دوست
حّقا كه بجز مهر و وفا راه، نپوييم

چون منتظران در شرف لحظة ديدار
با يک نفس يار، ُگل از خار بروييم
با آه، بخوانيم؛ كه از درِد نهانيم

با اشک، بگوييم؛ كه از بغِض گلوييم
بر جلوة نور و نظر مهر دل افروز

چون آينه با ماه، فقط روی به روييم
صد شكر كه در چشمة آن صبح سعادت 
ديريست كه با صدق و صفا محو وضوييم
ماييم كه طائف صفت اين كعبه ستاييم
ماييم كه بی دوست نخوانيم و نگوييم

آدم، در مدار ابتال می چرخيد. هوا، پريشللان گيسو كالغ 
را سنگ می زد. اما فاجعه به نقطه رسيده بود. آدم موجود 

رانده شده ی بهشت، خودش را به زخم ها هديه داد.
زميللن، اوليللن زخم آدم بللود. تراژدی غمگينی سللت، 

تراژدی آدم و اين نسل منتشر شده.
من دوباره تكرار می شوم در حوالی چشمان تو و مرا ورق 

می زنی با دلشوره های هميشگی ات.
گاهللی هم گاليه مندی از ... ولی هرچه هسللت بی تابی 

امروز و فردای مرا تشديد می كند.
ای آقللای من، كسللی دلواپس كوچ پرسللتوها نيسللت. 
حسللنک بی خيال بز قهوه ای شده است. ديگر چه فرق 
می كنللد كه آدم، آدم باشللد وقتی تصميللم كبرائيمان 
عوض نمی شللود. می بينی شيوع بی رنگی و هم آوازی آن 
با افكار اين آدم ها. ما در صراحتی بی پروا، شب ها كنار 
شللومينه های گرم برای خودمان ُهبل می سازيم و جهنم 

قسمت می كنيم حتی ككمان هم نمی گزد.
ديگر كسی دنبال ويزای بهشت نيست. شيطان در چند 
قدمی ما ايستاده است و تورهای سياحتی چاه ويرژيل و 
دره های سياه را تبليغ می كند. آقاجان، در عين ناباوری 
خودمان را زرورق پيچيده به شيطان تعارف می كنيم. در 

يک لبخند ناميمون در هوا دود می شويم دود...
معجللزه ای در راه نيسللت. زميللن كدر بلله دور خودش 
می چرخد. باز هم تكرار تهوع آور هميشللگی... نشسللته 
ای و حرف های دلم را بغض می كنی آقا بغض می كنی...

ای يوسللف مدينلله ام، حرفم را پس می گيللرم. آقاجان، 
زندگی زيباست و خدايی كه در اين نزديكی ست.

محو  وضو

تقدیم به او که 
می آید روزی ...
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یکی بود یکی نبود

رجل سیاسی

راز رشوه و سیاسی بودن
خاقان السلطنه پا تو کفش فغفورالدوله کرده و اسم ما را 
ش��نیده و مي خواهد اسباب چیني براي انداختن او بکند 
خوب بارک ا... معق�ول ب�راي خودم�ان م�ردي هس�تیم 
و ق�اه ق�اه خندی�دن را گذاشتم. در این بین کیسه اي که 
در دس��تم بود به زمین افتاد و ش��کمش روي آجر فرش 
حی��اط ترکی��ده و ب�ه قدر ی��ک ده تومان��ي دو هزاري 
چرخي مثل جوجه هایي که سگ عقبشان گذاشته باشد 
هر کدام به یک طرف بناي چرخیدن را گذاشتند .... در 
همین بین ناغافل در باز شد و یاللهي ش�نیده ش�د و س�رو 
کل�ه ح���اج قنبر نمودار ش��د. همینکه چش��مش به دو 
هزاریها افتاد ل��ب و لوچه اي جلو آورد و گفت » آهان 
معلوم مي شود ح�اال بجاي خرده پنبه لحاف کهنه هاي 
محله، تو خانه تان سکه امین السلطاني مي ب�ارد. خ�وب 
الحم�دا... هرچ�ه باشد صداي پر جبرئیل از صداي کمان 
حالج��ي به گوش بهتر مي آید، معلوم مي ش��ود دکانه 
شرش را از سرت کنده اي و پیرکمانه را فروخته اي که 
پول مولي در دستگاهت پیدا مي شود «! خواستم لیچاري 
برایش قالب بزنم ولي گفتم نه، آخر ما دست برادري به 
هم داده ایم و حقیقتش ای�ن است که دلم هم راضي نمي 
شد که اهمیت تازة خود را به نظر جلوه ندهم و این بود 
ک�ه مس���ئله را ب�ا آب و تاب هرچ��ه تمامتر برایش نقل 
کردم و گفت��م حاال هم هرچه به عقلت مي رس��د بگو 
تخلف توي کار نخواهد بود. حاج قنبر سري تکان داده 
و گفت: » خ��وب معلوم مي ش��ود کارت رونقي دارد. 
اول�ین دش�ت را از دس�ت خاقان السلطنه آدمي مي کني. 
ولي یک نکته را فرام��وش کرده ام به تو بگویم و حاال 
نبای�د فرام�وش ش�ود و دیگر خودت کالهت را قاضي 
کن و هر طور عقلت حکم مي کند همان طور عمل کن 
از م�ن گف�تن اس���ت و حق ب��رادري را ادا کردن .« من 
خی��ال کردم ح��اج قنبر به چند تومان از آن پول چش��م 
دوخته و مي خواهد ب�ا ای�ن حرفه�ا حق�ه را س��وار کند 
ولي خیر مقصود حاج قنبر چیز دیگري بود. گفت »: آقا 
مش تقی، بدان که هر ک�اري هرچ�ه ه�م باش��د سرمایه 
اي الزم دارد. از رحی��م ک��ور که س��ر کوچه ذرت مي 
فروش��د گرفته ت�ا ح�اج حس�ین آق�اي ام�ین الضرب هر 
ک��س که کي خواهد کاري بکند و دو تا پولي درآورد 
باید سرمایه اي داش��ته باش�د . سیاس�ي ش�دن هم معلوم 
است بي سرمایه نمي شود .«... من اینجا حرف حاج قنبر 
را بریدم و گفتم »: یعني مي خواهي بگویي س��واد الزم 
اس��ت . « حاج قنبر زی�ر لب تبس��مي کرد و گفت »: نه 
س��واد بچه درد مرد سیاس��ي مي خورد. مرد سیاسي که 
نم��ي خواهد مکتبخانه باز کند« گفت��م: » پس یقین مي 
خواهي بگویي که سررش��ته و کارداني الزم اس��ت . « 
گفت »: اي بابا خ�دا پ�درت را بیامرزد. سررشته بچه کار 
مي خورد مرد سیاس��ي که نمي خواهد سر رشته نویس 
بش��ود. « گفتم: » پ�س دیگ�ر چه مي خواهد؟ شاید مي 
خواهي بگویي که مکه و کربال و مش��هد و اینها مشرف 
شده باشد«، حاج قنبر گف�ت : »نه مرد سیاسي که چاوش 
و حجه فروش و چاوادار )چهارپادار( نیست. مقصود من 
درس��تي اس��ت. مرد سیاسي باید درس��ت باشد. سواد و 
سررش��ته و تقدس اینها حرف است. سرمایة دکانداري 
مرد سیاس��ي درس�تي اس���ت و بس . «! گفتم: » درست 
باشد یعني مثاًل به زن مردم نگاه نکند یا مثاًل به بچه مردم 
خیانت نکند ...« گفت: » ن�ه این کارها چه ربطي دارد به 
درس��تي، درستي یعني رشوه نگرفتن. مرد سیاسي کسي 
اس��ت که رش��وه نگیرد .«... گفتم »: مقصودت از رشوه 
چیست؟ همان است که به بزرگان مي دهند؟ « گفت: » 
آري در زمانهاي پی��ش فقیر و فقرا به بزرگان و اعیان و 
شیوخ رشوه مي دادند ولي از وقتیکه مشروطه شده ک�ار 
ب�رعکس ش��ده و خان و خوانین وزی��ر و حاکم به زیر 
دستها رشوه مي دهند ...« گفتم »: خوب اینکه رشوه نمي 
شود. این مثل صدقه و زکات است. چه عیبي دارد ؟... « 
گف��ت »: صدق��ه را در راه خدا مي دهند ولي رش��وه را 
هم�ان ط�ور که پیش��ها هر کس مي خواس��ت به مقامي 
برسد هزار توماني دوهزار توماني به ش�اه و ص�در اعظ�م 
مای�ه م�ي گذاش��ت و کارش روبراه مي شد امروز براي 
هم��ان مقصود همان ه��زار تومان دوه��زار تومان را ب�ه 
کیس���ه ه�اي کوچولوي پنج توماني ده توماني قسمت 
کرده و دم سي چهل نفر از آدمهاي سیاسي را دیده و به 
هر مق�امي بخواهند مي رس��ند و اغلب این سیاسي هایي 
را که مي بیني کارشان شب و روز همین است، هراج و 
مزای�ده «.کار رش��وه نگرفتن کلید در است و همان طور 
که شب اگر اذن شب نداشته باشي نم�ي گذارن�د داخ�ل 
ش���غل سیاس��ي گري بش��وي ولي همین که پاشنه ات 
محکم ش��د آن وق��ت دیگر خودت هم ج��زو گزمه و 
ق�راول چه�ار س��و مي ش��وي دیگر گزم��ه و قراول که 
چیزي الزم ندارند. ولي باز هم معلوم اس��ت اگر بتواني 
ش��یوه اي بزني که کسي نفهمد رشوه مي گیري و حتي 
مس��ئله را به زن و بچه ات هم مشتبه کني آن وقت دیگر 
از آن سر گنده هاي سیاسي ها مي شوي ولي این درجه 
زرنگي و حقه بودن هم کار هر کس��ي نیست مگر آنکه 
پیش از آنکه داخل شغل سیاسي گري بشوي، به مالیي 
و بزرگی رسیده اي و این جور کاره�ا ک�رده باش�ي و اال 
ک�ار حضرت فیل است که آدم طوري رشوه بگیرد که 
کس��ي نفهمد .« خالصه چه دردسر بدهم حرفهاي حاج 
قنبر خوب بگوشم فرو رفت و فهمیدم ن�ارو را خ�ورده ام 
و االن ممکن اس��ت همه جاي شهر مشهور شده باشد که 
مش تقی خوب از آب در نیامده. هنوز چش�م ب�از نک�رده 
است دست رشوه اینجا و آنجا دراز کرده است. پیش خود 
گفت��م آقا مش تقی الیق ری�ش درازت. االن اس���ت که 
دیگر دوست و دشمن از گوشه وکناري بناي ریزه خواني 
را گذاش��ته و مي گویند این زمان پن��ج پ�نج م�ي گیرد! 

اشاره: داستان زی�ر برگرفته از کتاب 
»یک�ی ب�ود، یکی نب�ود« محمدعلی 
جمالزاده، پدر داس�تان نویسی کوتاه 
ای�ران و آغازگر س�بک واق�ع گرایی 
در داس�تان است. داس�تان های این 
کتاب با لحنی طنزگونه و با استفاده از 
اصطالحات عامیانه و ضرب المثل های 
زبان فارسی بیان می شود و نخستین 

اثر داس�تان کوتاه ایرانی به سبک نوین است که در سال 1300 
شمسی منتشر شده است. در شماره قبل نشریه قسمت پنجم 
این داس�تان تقدیم ش�ما ش�د و در این شماره قسمت ششم 

تقدیم شما می گردد.

داستان پنبه زنی که دلش می خواست 
نماینده مجلس شود

سیدمحمدعلی جمال زاده

شهرام نارویی )طائف(

از مجموعه شعر »تذرو طرفه«

قسمت ششم

ادامه دارد

پنج اصل کلیدی پیشگیری از ابتال به دیابت

شرق استان کرمان ، بهشت معادن کشف نشده
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به مناس��بت هفته س��المت مصاحب��ه ای با 
آق��ای دکتر عباس جهان آرا معاون محترم 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداش��تی و درمانی  ب��م انجام داده ایم که 

شرح آن در ذیل آمده است :
آق�ای دکتر لطف�ا در خصوص هفته 
س�امت و ش�عار امس�ال توضیحاتی 

بفرمائید؟
همانطور که مس��تحضرید همه س��اله هفته 
س��المت با ت��الش دس��ت اندرکاران نظام 
سالمت، مش��ارکت و همکاری سازمانهای 
مرتبط س��المت با ه��دف ارتقای فرهنگ 
س��المت م��ردم و معرف��ی دس��تاوردها و 
خدم��ات ای��ن حوزه در سراس��ر کش��ور 
برگ��زار می ش��ود . امس��ال نی��ز همچون 
س��الهای گذشته این هفته در مورخ یکم تا 
هفتم اردیبهش��ت ماه با شعار غلبه بر دیابت 

برگزار می شود.
چرا ش�عار امس�ال بر غلب�ه و درمان 

بیماری دیابت تاکید زیادی دارد؟
به این دلیل که طی س��الهای اخیر افزایش 
ش��یوع دیابت در جهان، ای��ن بیماری را به 
بزرگترین اپیدمی جهان تبدیل کرده است 
. تع��داد مبتالی��ان به این بیماری در س��ال 
2014 تقریب��ا براب��ر 400 میلی��ون نفر بوده 
اس��ت. این تعداد ت��ا س��ال 2035 به 5۹2 
میلیون نفر خواهد رسید. در حالیکه بخش 
اعظم مبتالیان به دیابت در س��نین 40 تا 5۹ 
سال هس��تند، نیمی  از مبتالیان به دیابت از 

بیماری  خ��ود بی خبرند. مطالعات نش��ان 
 life( داده ک��ه مداخ��الت روش زندگی
را  بیماری  این  به  ابتال  تواند  می   (  style
حداقل 11 س��ال به تاخیر اندازد و حتی 20 
درص��د موارد بروز آن را نی��ز منتفی کند. 
مداخ��الت موثر در روش زندگی ش��امل 
کاه��ش وزن )حداقل تا 7 درصد ( از وزن 
اولیه فرد با اس��تفاده از رژیم غذایی س��الم 
)کم چربی وکم کالری ( وفعالیت بدنی با 
شدت متوسط )حداقل 150 دقیقه در هفته 

( می باشد.
آق�ای دکت�ر جه�ان آرا لطف�ا" در 
خص�وص بیماری دیابت توضیحاتی 

بفرمائید؟
دیاب��ت یک اختالل در س��وخت و س��از 
)متابولیسم( بدن است که در آن یا انسولین 
به می��زان کافي در بدن وج��ود ندارد و یا 
انس��ولین موجود قادر نیست وظیفه خود را 
به درس��تي انجام ده��د و در نتیجه به علت 
وجود مقاوم��ت در برابر آن، قند خون باال 
مي رود. انسولین، هورموني است که وظیفه 
اصلي آن کاهش قند خون اس��ت. زیرا باال 
بودن قند خ��ون در دراز مدت باعث بروز 
عوارض در سیستم قلب و عروق، کلیه  ها، 

چشم و سلسله اعصاب مي  گردد. 
بفرمایی�د بطور کل�ی دیابت به چند 

دسته تقسیم می شود؟ 
   به طور کلي دیابت به چهار گروه دیابت 
ن��وع 1، نوع 2، دیابت حاملگي و دیابت به 

علل متفرقه تقسیم  بندي مي  شود:
   دیاب��ت ن��وع یک: در دیاب��ت نوع یک 
که بی��ن 10 تا 15 درصد م��وارد دیابت را 
تشکیل مي  دهد، تولید انسولین از پانکراس 
)لوزالمعده( به علت از بین رفتن س��لولهاي 
سازنده انسولین، متوقف مي  شود به همین 
خاطر افراد مبتال ب��ه این نوع دیابت از بدو 
تش��خیص، انس��ولین مورد نیاز ب��دن را به 
صورت تزریقات روزان��ه تامین مي کنند. 
دیابت نوع ی��ک اغلب در س��نین زیر 30 
س��ال به وجود مي آید. دیاب��ت نوع یک 
معموال ش��روع پر س��ر و صدایي دارد و با 
عالئمي چون پر ادراري، پرنوشي، کاهش 
وزن، گرس��نگي و خستگي ش��دید تظاهر 

پیدا مي  کند.
   دیابت نوع 2؛ در دیابت نوع 2 که بیش��تر 
در اف��راد باالي 30 س��ال و چاق دی�ده مي 
 ش�ود و بی�ن 85 ت�ا ۹0 درص�د م�وارد ابتال 
به این بیماري را ش��امل مي  شود، انسولین 
تولید ش��ده از پانک��راس ب��ه خوبي عمل 
نمي  کن��د. در واقع یا پانک��راس به اندازه 
کافي انس��ولین ترش��ح نمي  کند و یا اینکه 
انسولین ترشح شده به علت وجود مقاومت 
به انس��ولین، مخصوصا در افراد چاق، فاقد 
کارآیي الزم اس��ت. دیابت نوع 2 ش��روع 
خیلي آهسته  تري دارد و شایع  ترین عالمت 
اولیه آن در واقع »بي عالمتي« است. درصد 
قاب��ل توجهي از مبتالیان ب��ه دیابت نوع 2 
)تقریبا 50 درصد( از بیماري خود اطالعي 
ندارند و تنها با انجام آزمایش قند خون مي 
 توان آنها را شناسایي کرد با این وجود در 
صورت عدم کنترل مطلوب ممکن اس��ت، 
عالئمي مش��ابه با دیابت نوع یک نیز بروز 
کند. از دیگر عالئم دیابت نوع 2 مي  توان 
ب��ه عفونت  ه��اي م�ک���رر مخص�وص�ا در 
دس��ت�گ�اه ادراري و پ�وست، ت�اري دی�د، 
بهب���ودي دی���ررس زخمه�ا و احس���اس 
س�وزش و ب�ي  حسي در انگشتان پاها اشاره 
کرد. تمامي افراد باالي 40 سال در معرض 
خطر ابتال به دیابت نوع 2 هستند و باید هر 
3 سال یک  بار تحت آزمایش قند آ نها باید 
در س��نین زیر 40 س��ال یا با فواصل کوتاه 
تر )هر یک تا دو س��ال( انجام ش��ود.خون 
ق��رار بگیرند. افراد دچار اضافه وزن نیز در 

معرض ابتال به دیابت نوع 2 هستند و انجام 
آزمایش��ات مکرر قند خون درآ نها باید در 
سنین زیر 40 سال یا با فواصل کوتاه تر )هر 

یک تا دو سال( انجام شود.
دیابت حاملگ��ي؛ دیابت حاملگي به نوعي 
از دیابت گفته مي  ش��ود که براي اولین بار 
در طول حاملگي تش��خیص داده شود. این 
ن��وع دیاب��ت معموال گذرا اس��ت و بعد از 
دوران حاملگ��ي بهبود مي  یابد. خانم هاي 
مبتال ب��ه دیابت حاملگي بع��دا در معرض 
خطر ابتال به دیابت نوع 2 هس��تند. ش��انس 
ابتالي افراد با س��ابقه دیاب��ت در والدین و 
خواه��ر و برادر، بیش از افرادي اس��ت که 
س��ابقه خانوادگي از ای�ن بیم�اري ندارن�د. 
زی�را، افزای���ش ای�ن خط���ر، احتم�اال ب�ه 
انتق��ال بعض��ي از ژن هاي عام��ل بیماري 
مربوط مي ش��ود. هنوز درمان قطعي براي 
دیابت پیدا نش��ده اس��ت، حتي روش هاي 
جدیدي مثل پیوند س��لولهاي بت��ا به افراد 
مبت��ال به دیابت نوع 1 نیز به علت ضرورت 
مصرف داروي ضد درد پیوند، به صورت 
مادام  العم��ر و عوارض احتمالي ناش��ي از 

آنها براي اکثریت افراد مناسب نیست.
با این وجود رعایت پنج اصل کنترل 
دیابت، باعث مي  شود تا افراد دیابتي 
بتوانند یک زندگي س�الم با افراد غیر 
دیابت�ي داش�ته باش�ند و از پیدای�ش 
ع�وارض دیابت جلوگیري کنند. این 
پنج اصل عبارتند از: آموزش، کنترل 
روزان�ه قن�د خ�ون، تغذی�ه صحی�ح، 
منظ�م  مص�رف  و  جس�ماني  فعالی�ت 
داروها )قرص یا انسولین( در صورتي 
که  هر یک از این پایه  ها سست باشد 
تعادل و در واقع کنترل دیابت بر هم 

خواهد خورد.
در پایان اضاف�ه می نمایم که کلینیک 
دیابت در میدان امام جنب بانک سپه 
افتتاح و آماده خدمات به همش�هریان 

گرامی می باشد.

با تش�کر از جناب آقای رهی، مدیر محترم 
گروه پیش�گیری و مبارزه ب�ا بیماری های 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بم 

بابت ترتیب دادن انجام این مصاحبه. 

اس��تان کرمان به دلیل وج��ود انواع معادن 
زمینی و زیرزمینی س��نگ و فلزات گرانبها 
یکی از بزرگترین مناطق معدنی و معروف 
به بهشت معادن کش��ور است. شرق استان 
کرمان ش��امل چهار شهرستان بم، ریگان، 
فهرج و نرماش��یر نیز به دلیل شرایط خوب 
و ذخی��ره انبوه س��نگ های قیمتی و فلزات 
گرانبه��ا یکی از ذخیره گاههای اصلی این 

مواد معدنی در استان است.
خبرنگار طل��وع در گفت و گویی با آقای 
محمد قلعه خانی کارشناس، مشاور و فعال 
حوزه معدن اس��تان کرم��ان در خصوص 
ش��رایط فعل��ی و چالش ه��ای پیش روی 
س��رمایه گذاران نظرات وی را جویا شده 
اس��ت. وی که ب��ه مدت بیش از ده س��ال 
است در این حوزه مشغول به فعالیت است 
با تجربه راه اندازی و بهره برداری، کشف 
و اس��تخراج و همچنی��ن ص��ادرات مواد 
معدنی یکی از فع��ال ترین و مجرب ترین 
کارشناس��ان حوزه معدن در ش��رق استان 

کرمان است.
آقای قلعه خانی در این گفت و گو با اشاره 
به نقش و جایگاه بسیار غنی ذخیره گاههای 
معدنی در شرق استان کرمان گفت: قدم به 
قدم رشته کوه های جبالبارز و همچنین در 
دیگر مناطقی همچون سروس��تان و ابارق 
در بخش مرکزی شهرس��تان بم و همچنین 

شهرس��تان های ریگان، فهرج و نرماشیر پر 
اس��ت از وجود معادن ارزشمندی که بیش 

از پیش نیازمند توجه و رسیدگی است.
وی ادام��ه داد: از ای��ن رو می طلبد مردم، 
مس��ئولین و س��رمایه گذاران این حوزه با 
رویکردی مثبت به قضیه بنگرند و هرکدام 
با انجام وظیفه مثبت خود در رشد اقتصادی 
و اشتغالزایی منطقه قدم بردارند. وی اظهار 
کرد: بطور مثال یکی از اساس��ی ترین نیاز 
های بخش خصوصی برای سرمایه گذاری 
در این بخش، بحث امنیت معدن می باش��د 
که مسئولین نظامی، امنیتی و دولتی با تدبیر 
مناس��ب و چاره اندیش��ی بایستی بسترهای 
مناس��ب امنیتی را ب��رای حضور س��رمایه 
گذاران داخلی و بومی و همچنین س��رمایه 

گذاران خارجی مهیا نمایند.
قلع��ه خانی با اش��اره ب��ه اش��تغالزایی بین 
20 ت��ا 70 نف��ر در راه ان��دازی هر معدن و 
صرفاً اس��تخراج از آن گف��ت: بانک ها و 
موسس��ات مالی و متولیان وزارت صنعت 
و معدن بای��د با درنظر گرفتن تس��هیالتی 
مناس��ب، انگیزه های س��رمایه گ��ذاران را 
برای ورود ب��ه این حوزه ترغی��ب نمایند. 
همچنی��ن بخش خصوصی، نیز بایس��تی با 
آین��ده نگری و دیدی مثبت برای س��رمایه 
گ��ذاری و اش��تغالزایی در ای��ن حوزه در 
منطقه ش��رق اس��تان تالش خود را به ِجد 

انجام دهند و حتی به دنبال این باش��ند که 
در آینده ای نزدیک با تأس��یس واحدهای 
تولیدی س��نگ ه��ای قیمت��ی و تزئینی در 
منطق��ه ویژه اقتصادی ارگ جدید و جایی 
دیگر بر توسعه صنعت و معدن تأثیر مثبت 

بگذارند.
وی در پای��ان صحب��ت های خ��ود ضمن 
تقدیر و تش��کر از آق��ای غضنفرآبادی و 
همچنی��ن عرض تبریک ب��ه آقای مهندس 

نیک��زادی نماین��ده منتخب مردمی ش��رق 
اس��تان، از ایش��ان و تمامی فرمانداران این 
منطق��ه و مدیران صنع��ت و معدن و دیگر 
مدیران دولتی خواس��ت تا ب��ا راه اندازی 
یک ش��ورای واح��د و فراگی��ر از فعاالن 
حوزه معدن شرق استان بطور جدی به این 
قضیه ورود پیدا کنند تا روز به روز ش��اهد 
رش��د و ش��کوفایی این صنعت در ش��رق 

استان باشیم.

امید اس�ت در پیش�گیری از حوادث  مفید 
فایده واقع گردد.  

1- حتم�ًا از کول�ری اس�تفاده نمایی�د ک�ه 
دارای نش�ان اس�تاندارد و دارای برچس�ب 
ان�رژی باش�د ، بدلی�ل اینک�ه ن�کات ایمنی 
هن�گام تولی�د ای�ن کولره�ا رعایت ش�ده 

است.
2- نص�ب و راه ان�دازی کولر باید توس�ط 
سرویس�کار مجاز ص�ورت گی�رد و دفترچه 

راهنمای کولر مطالعه شود.
3- اگ�ر قرار اس�ت جهت س�رویس کولر،  
ش�خص ش�ما اقدام نماید ، حتمًا ابتدا کلید 
ب�رق کول�ر را قط�ع نم�وده و یا دوش�اخه 
آن�را از پریز برق ج�دا کرده و بر روی آن 
یادداش�تی مبنی برعدم وص�ل کلید نصب 

نمایید.
4- در مواق�ع بازدید کولر ، الزمس�ت تا از 
یک نفر اعضاء خان�واده بخواهید تا همراه 

شما باشد.
5- از نص�ب فیوز مناس�ب و اس�تاندارد در 
مس�یر فاز تغذیه برق کولر ، اطمینان حاصل 

نمایید.
6- سیم ارت حفاظتی )اتصال زمین( منازل 

را به ترمینال سیم ارت کولر وصل نمایید.
7 - مسیر انشعاب برق و سیم کشی را کنترل 
کرده تا از صحت  و عدم پوس�یدگی عایق 

سیم یا کابل مطمئن شوید.
8- هرگ�ز کابل تغذیه ب�رق کولر را از بین 

درب یا پنجره عبور ندهید .
9- از ریخت�ن آب توس�ط ش�یلنگ یا پارچ 

روی پوشال ها جدا خودداری کنید چون 
احتم�ال خطر ب�رق گرفتگی و یا س�وختن 

الکتروموتور وجود دارد. 
10- در ص�ورت تعوی�ض پوش�ال ها دقت 
شود که تارهایی از پوشال از مشبک خارج 
نش�ده باش�د زیرا ام�کان انتق�ال آب روی 
قسمت های متحرک )پولی و تسمه( وجود 
دارد که باعث س�وختن الکت�رو موتور و... 

می شود.
 11- ه�ر چن�د وق�ت یکبار پم�پ کولر را 
کنترل کنید چون در صورت جمع ش�دن 
خ�رده پوش�ال اط�راف محور و ی�ا داخل 
محفظ�ه پم�پ ، احتم�ال س�وختن آن و 
اتص�ال بدنه آن وج�ود دارد که نتیجه آن 

برق گرفتگی خواهد بود.

مهندس کرامت اکرمیان - کارشناس اداره برق شهرستان بم {{

نمونه ای از سنگ های گارنت )ردیف اول، هرکیلو 150 میلیون تومان( و مرمر )ردیف دوم( معادن شرق استان کرمان

ای�ن روزها با گرم ش�دن ه�وا کماکان 
استفاده از کولر های آبی رایج می باشد 
، نداش�تن تجرب�ه کافی و ع�دم رعایت 
نکات ایمنی هنگام بازدید و یا س�رویس 
کولر ها ممکن است مسبب  بروز حادثه 
گردد. لذا بمنظور پیشگیری از حوادث 
، رعای�ت ن�کات ایمن�ی پیرام�ون کولر 
های آبی بدین ش�رح پیش�نهاد و توصیه 

می شود .
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احمد س��یدی رئی��س جمعیت ه��الل احمر 
شهرس��تان ب��م در گف��ت و گو ب��ا خبرنگار 
هفته نامه طلوع بم ضمن تبریک س��ال جدید 
خدمت تمامی مردم شهرستان بم در خصوص 
اقدامات صورت گرفته توس��ط این جمعیت 
در ای��ام ن��وروز و روز س��یزدهم فروردی��ن 
گف��ت: جمعیت ه��الل احمر شهرس��تان بم 
در ای��ام ن��ورز از تاری��خ 94/12/26 لغایت 
95/1/14 با داش��تن دو پایگاه امداد جاده ای 
مجهز به ست هیدرولیک با در اختیار داشتن 
دو دس��تگاه خ��ودروی آمبوالن��س و یک 
دستگاه خودروی نجات در دهبکری و ابارق 
و همچنین با فعال کردن یک پایگاه ش��هری 
با یک دس��تگاه آمبوالنس کار خود را آغاز 

کرد.
وی ادامه داد: همچنین در روز س��یزده بدر به 
دلیل ترافیک زیاد محور بم دهبکری با اعزام 
یک دس��تگاه آمبوالنس با نیروهای امدادگر 

خانم و یک دس��تگاه موتور س��یکلت جهت 
امدادرس��انی در مسیرهای با ترافیک باال  که 
در آن آمبوالنس��ها قادر به حرکت نیس��تند و 
همچنین با تجهیز کردن یک دس��تگاه وانت 
پیکاب به ِس��ت نج��ات غری��ق و نجاتگران 
جس��تجوی نجات در س��یالب به محل س��د 
نساء ، در روز سیزده اعزام شد تا پاسخگوی 

حوادث احتمالی باشند.
در مجم��وع در ای��ن ای��ام با چهار دس��تگاه 
آمبوالنس، یک دس��تگاه خودروی نجات، 
یک دستگاه موتور س��یکلت و یک دستگاه 
وانت پی��کاب و تعداد335 نفر روز امدادگر، 
نجاتگر و پرس��نل خدمت رس��انی به مردم و 
مس��افرین را در دس��تور کار قرار دادیم و با 
فعال کردن دو پست در ورودی شهر و ارگ 
قدیم توس��ط اعضای جوانان و یک گش��ت 
نظیر راهنمای مس��افرین  دوچرخه، خدماتی 
نورزی، توزیع نقشه، تس��ت قند خون، فشار 

اولیه و  خ��ون، ویزی��ت رایگان،کمکه��ای 
فضای دوستدار کودک وآ موزش کمکهای 

اولیه به مسافرین نوروزی ارائه شد.

احمد سیدی رئیس جمعیت هالل احمر بم تشریح کرد

اهم اقدامات هالل احمر بم در ایام نوروز

استقبال گرم از مسافران نوروزی در کمپ نوروزی شهرداری بم
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مهندس علیرضا ریاضی ش��هرداربم در سخنانی ضمن تبریک سال نو به 
تمامی ش��هروندان بمی گفت: نوروز موهبتی اس��ت که هر ساله فرصت 
میزبانی از هموطنان عزیز از سراس��ر میهن مان را برای مردم برای دیار 
نخل و نارنج به ارمغان می آورد و نوروز امسال نیز با تمام توان و امکانات 
به استقبال مهمانان عزیز رفتیم و خدارا شکر هم در بین شهروندان بمی 

و هم در بین مسافران نوروزی توانستیم رضایت نسبی را کسب کنیم.
مهن��دس ریاض��ی در خص��وص راه اندازی س��تاد و کمپ اس��تقبال از 
مس��افران نوروزی در ورودی ش��هر بم گفت: برای تکمیل و ایجاد تحول 
و تنوع در پارکینگ اس��تقبال نوروزی از یکی دو ماه مانده به پایان سال 

کار گروهی تش��کیل دادیم تا کیفیت کار نس��بت به س��ال گذشته تغیر 
محسوس��ی داشته باش��د و الحمد ا... با پیگیری مجدانه همکاران در این 
بخش توانستیم ستاد استقبالی در خور شان میهمانان و شهروندان عزیز 
بمی داش��ته باشیم. وی افزود : سال گذش��ته با تمهیداتی که اندیشیده 
بودیم مجموعه کمپ های اس��تقبال نوروزی ما در اس��تان حرف اول و 
رتبه قبولی گرفت و امسال نیز کیفیت چندین برابر بیشتر بود. مهندس 
ریاضی در ادامه گفت : تنوع در آیتم های تدارک دیده ش��ده با استقبال 

بی سابقه میهمانان و گردشگران مواجه شد.

ایجاد فضای تفریحی و ورزش��ی ، ش��تر س��واری و اجرای زنده 
موسیقی محلی در کنار س��یاه چادر عشایری و حضور نیروهای 
آموزش دیده جهت راهنمایی و معرفی جاذبه های گردش��گری 
مکمل یکدیگر بود و پذیرایی از گردش��گران با چای بهار نارنج و 
خرمای درجه یک  بم یکی دیگر از برنامه هایی بود که شهرداری 
تدارک دیده بود و مجموع این آیتم ها و انعکاس آن در دلنوشته 
صمیمان��ه میهمانان عزیز قوت قلبی بود ب��رای بنده و همکاران 
عزیز من در مجموعه ش��هرداری و خصوصا پرسنلی که از لحظه 
تحویل س��ال تا چند روز بعد از تعطیالت نوروزی از صبح زود تا 
اواخر ش��ب مشغول پذیرایی و میزبانی هموطنان بودند و بنده از 
همین فرصت اس��تفاده می کنم و از صمیم قلب برایشان آرزوی 
سالمتی و طول عمر با عزت و پیشرفت همراه با دعای خیر دارم. 

ش��هردار بم در پایان با اش��اره ای به برنامه های پیش رو عنوان 
کردند: تهیه و تدوین سند چشم انداز 5 ساله شهرداری انجام شده 
و بی شک یکی از اهداف ویژه این طرح صنعت توریسم و جذب 
گردشگر می باشد و البته این مهم با پرداختن به تقویت و بارور 
کردن زیر ساختهای گردشگری در چهار چوب های استاندارد و 
فنی میسر خواهد شد و به سرانجام می رسد. امیدوارم سال 95 
که به فرموده مقام عظمای والیت س��ال، اقتصاد مقاومتی اقدام 
و عمل نامگذاری ش��ده است، با تکیه به الطاف بی کران حضرت 
حق و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری سالی سرشار از 
س��المتی سازندگی و رشد برای هموطنان عزیز در گوشه گوشه 

ایران بویژه مردمان نجیب و شریف بم باشد.

ادامه در پایین صفحه

ویتنام س��ومین کش��ور تولیدکننده 
برنج اس��ت و ما می توانیم در زمینه 
برن��ج هم��کاری  تب��ادل خرم��ا و 
داش��ته باش��یم. وی ضمن اشاره به 
الکترونیکی در  تولی��دات وس��ایل 
ویتن��ام گف��ت: س��فارت ویتنام در 
ایران آماده پذیرایی از مس��ئوالن و 
سرمایه گذاران ایرانی برای هرگونه 
همکاری اس��ت. به گزارش روابط 
عمومی فرمانداری بم، س��فیر ویتنام 
در ایران در ادامه س��فر به شهرستان 
بم از ارگ تاریخی بم، نخلستان ها، 
قنات ه��ا، کارگاه ه��ای بس��ته بندی 
خرم��ا و کارخان��ه خودروس��ازی 

کرمان موتور بازدید می کند.
فرمان��دار ب��م نی��ز در ای��ن دی��دار 
راه آهن  ف��رودگاه،  وج��ود  گفت: 
و بزرگ تری��ن بخ��ش خصوص��ی 
ظرفیت ه��ای  از  خودروس��ازی 
اقتصادی این منطقه اس��ت و آماده 
ه��ر گون��ه هم��کاری اقتص��ادی با 

کشور ویتنام هستیم.
عموم��ی  رواب��ط  گ��زارش  ب��ه 
فرمان��داری ب��م، رض��ا اش��ک در 
دیدار با س��فیر ویتنام اظهار داشت: 
شهرس��تان بم در جنوب شرق ایران 

قرار دارد و یکی از شهرس��تان های 
قدیمی ایران محسوب می شود. وی 
اف��زود: ارگ تاریخی ب��م با قدمت 
نش��انه وجود تمدنی  هزاران س��اله 
بزرگ در این منطقه از کشور است 
و این ارگ نش��ان می ده��د که بم 
همیشه شهرنشینی و مرکز حکومت 
بوده اس��ت. فرماندار ب��م ادامه داد: 
بم در دهه اخیر به چهار شهرس��تان 
تقس��یم ش��ده و این شهرستان ها در 
تمام مس��ائل اقتص��ادی، اجتماعی، 
فرهنگی و ... مشترک هستند. اشک 
ابراز اش��ت: شهرس��تان های شرقی 
کرم��ان 420 ه��زار نف��ر جمعیت و 
21هزار کیلومتر مربع وسعت دارند 
و اقتص��اد آنها بر پایه کش��اورزی، 

گردشگری و صنعت استوار است.
عمده تری��ن  داش��ت:  بی��ان  وی 
منطق��ه  کش��اورزی  محص��والت 
خرماس��ت و س��االنه ح��دود 200 
هزار ت��ن خرما تولید می ش��ود که 
75 درصد آن تولید داخلی و مابقی 
اروپای��ی، آفریقایی  به 22 کش��ور 
و آس��یایی صادر می ش��ود و برخی 
از ای��ن کش��ورها از جمل��ه ع��راق 
خرماخیز ب��وده و به دلی��ل کیفیت 

ب��االی خرم��ای بم نس��بت ب��ه آن 
کشور از این خرما استفاده می کنند. 
فرماندار بم با بی��ان اینکه صادرات 
خرما توس��ط تجار انجام می ش��ود 
و دولت فقط تس��هیل کنن��ده امور 
اس��ت، عنوان کرد: خرم��ای تولید 
شده در همین منطقه بسته بندی و بنا 
به درخواست کشورهای مختلف از 
طریق گمرک بم و سایر گمرکات 
مجاور به خارج از کشور صادرات 
می شود. اش��ک با تشکر از حضور 
س��فیر ویتن��ام و ابراز امی��دواری از 
داش��تن س��فری خ��وب در اس��تان 
کرم��ان گفت: یکی از خصوصیات 
مهم خرم��ای بم ارگانیک بودن آن 
است که توس��ط برخی کشورهای 
اروپای��ی به وی��ژه آلمان ب��ه تأیید 
رسیده است. فرماندار بم با بیان اینکه 
این ش��هر در زلزله سال 82 تخریب 
و با کمک دولت از نوس��اخته شد، 
تصریح کرد: ارگ تاریخی و ش��هر 
بم ثبت یونس��کو شده و توسط این 
س��ازمان محافظت می ش��ود، اما در 
دیگری  بناهای  گردش��گری  بحث 
قدی��م  ارگ  و  دارد  وج��ود  نی��ز 
نگین گردش��گری منطقه محسوب 

می شود. وی خاطرنشان کرد: وجود 
کوی��ر لوت، تپه های ش��نی ریگان، 
دهبکری  گردش��گری  ویژه  مناطق 
و ارگ جدی��د، قنات ه��ا و چن��د 
بنای تاریخی دیگ��ر از ظرفیت های 
گردش��گری منطقه اس��ت و آماده 
پذیرای��ی از گردش��گران داخل��ی 
و خارج��ی هستیم.اش��ک تصریح 
راه آهن  ف��رودگاه،  ک��رد: وج��ود 
و بزرگ تری��ن بخ��ش خصوص��ی 
خودروس��ازی ش��امل پنج کارخانه 
خودروسازی که با همکاری بخش 
خصوصی و دولتی کش��ور چین در 
ح��ال فعالیت اس��ت از ظرفیت های 
اقتص��ادی منطقه اس��ت و آماده هر 
گونه همکاری اقتصادی با کش��ور 
ویتنام هس��تیم. فرمان��دار بم گفت: 
مردم بم مردمی مهمان نواز هس��تند 
و مش��ترکات زیادی با مردم آس��یا 
دارند و م��ا می دانیم کش��ور ویتنام 
مبارزه وس��یعی با آمریکا داش��ته و 
ب��ا اتکا به مردمش توانس��ته آمریکا 
را شکس��ت دهد و اس��تقالل خود 
را به دس��ت آورد و م��ا نیز برای به 
دست آوردن استقالل خود در برابر 

آمریکا ایستاده ایم.

فرماندار بم:سفیر ویتنام در بم:
آماده هرگونه همکاری اقتصادی با ویتنام هستیمخیلی خوشحالم که بم را از نزدیک میبینم


