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برادرگرامی جناب آقای حسینی نژاد
بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت سرپرستی سازمان صنعت 
معدن وتجارت استان کرمان تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند باری 
تعالی توفیقات روز افزونتان را آرزومندم. رجاء واثق دارم که دراین عرصه 
جدید نیز همچون عرصه های دیگر خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران کماکان موفق، مؤید و پیروز باشید.
دکتر رودری مدیرسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان

برادر بزرگوار مهندس حسینی نژاد
انتصاب به جا و شایسته جنابعالی به عنوان سرپرست سازمان صنعت 

معدن و تجارت استان کرمان که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت 
و شایستگی  های برجسته آن برادر گرامی در صحنه های خدمت 

صادقانه به نظام و میهن اسالمی است تبریک عرض نموده، موفقیت 
و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

نادعلی اسماعیلی رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران

جناب آقای حسینی نژاد
با کمال مسرت  انتصاب شایسته  حضرتعالی را به عنوان سرپرست سازمان صنعت معدن و 
تجارت استان کرمان که بحق از سرمایه های ارزشمند استان کرمان می باشید، صمیمانه 

تبریک عرض نموده، رجای واثق داریم که این انتخاب سرآغاز راهی پر امید به سمت 
دستیابی به قله های رفیع توسعه استان بوده و نوید بخش نشاط و تحرک  فعالین اقتصادی 
استان خواهد بود. موفقیت و سربلندی شما و کلیه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران را از درگاه باریتعالی مسالت می نماییم.

شورای مرکزی نظام مهندسی معدن استان کرمان

برادر گرامی مهندس حسن زاده
 با اهدای نیکوترین تحیات، انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان معاونت 

معدنی و صنایع معدنی سازمان صنعت معدن وتجارت استان کرمان تبریک 
می گویم. امیدوارم در سایه ایزد منان و با استفاده از تجربیات و توانمندی 
خود و دیگر همکاران در اعتالی آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران موفق و موید باشید.
منوچهر رخ رئیس نظام مهندسی معدن استان کرمان

جناب آقای سلطانی نژاد
احتراما اینجانب به نمایندگی از سازمان نظام مهندسی معدن 

استان کرمان کمال تشکر و قدردانی خود و همکارانم را از زحمات 
و همکاری های بی شائبه شما با این سازمان را اعالم نموده و برای 

شما و خانواده محترم ارزوی موفقیت و بهروزی را از درگاه ایزد 
یکتا خواستاریم.

منوچهر رخ رئیس نظام مهندسی معدن استان کرمان

برادر گرامی جناب آقای مهندس حسینی نژاد
بدین وسلیه انتصاب به جا و شایسته حضرتعالی را به عنوان سرپرست سازمان 

صنعت معدن و تجارت استان کرمان که مبین مراتب تعهد، شایستگی و 
تجارب ارزنده تان در سطوح مختلف مدیریتی می باشد صمیمانه تبریک و 
تهنیت عرض می نمایم، امیدوارم همچون گذشته در راستای تحقق اهداف 

ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسالمی همواره موفق و موید باشید.
منوچهر رخ رئیس نظام مهندسی معدن استان کرمان

رئیس جمهور:

قبل از برجام 
حتی در تهیه 

دارو و تجهیزات 
پزشکی هم 

دچار مشکل 
بودیم 3

آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی )نوبت اول(
شـهرداری بـم در نظـر دارد نسـبت بـه لکـه گیری آسـفالت نوارهای حفـاری اقدام نماید  لذا از شـرکتهای واجد شـرایط درخواسـت 
مـی شـود ضمـن بررسـی ردیفهای زیـر حداکثر تا تاریـخ 95/6/13 جهت دریافت اسـناد مناقصه  و ارائه پیشـنهادات خود به نشـانی 

بـم ، بلوار شـهیدصدوقی شـهرداری بم ، امـور قراردادهـا مراجعه نمایند.
1- شـرکتهای واجـد شـرایط مـی تواننـد بـا پرداخـت مبلـغ 300،000 ریـال بـه حسـاب سـیبا شـماره 0105659390003 بنـام 

شـهرداری بـم نسـبت بـه دریافـت اسـناد مناقصـه اقـدام نمایند. 
2- ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان730،000،000  ریال در وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

3- مدت اجرای کار از زمان تحویل محل به مدت 12 ماه می باشد. 
4- برآورد  اولیه اجرای کار بر اساس فهرست بهای راه و باند سال 95  مبلغ 14،596،887،783 ریال می باشد.

5-  هر گاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
6- ارائه روزومه فعالیتهای اجرایی، لیست تجهیزات و مدارک شرکت الزامی می باشد.

7- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
8- محل اخذ اسناد و تسلیم پیشنهادها بلوار شهید صدوقی ، شهرداری بم ، امور قراردادها می باشد.

9- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است.
10- متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره  44219960-034 تماس حاصل نمایند. 
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جاللی رفت، پورغالمعلی آمد

تغییر در شورای 
شهر رفسنجان

---------  صفحه 2 ---------

دستگیری 
ادمین یک 

کانال تلگرامی 
در کرمان
---------  صفحه 3 ---------

منتفی  شدن 
بنزین تک 

نرخی
---------  صفحه 3 ---------

ابراهیم زاده،سرمربی مس کرمان: 

پشتوانه سازی 
در مس کرمان 

مهم ترین 
هدفم است

---------  صفحه 8 ---------

گزارشی از حال و روز بازار قلعه محمود

مرگ تدریجی یک تاریخ
   صفحه  4

آغاز کار کارناوال ملی »سالمت« از »کرمان« 

تیاتر کرمان
پاک سازی ایدز و اعتیاد 

را رکاب می زند

شکارهای 
انتخاباتی کرمان )2(

   صفحه  7

بـا تغییـر جوامـع و بـه وجـود آمـدن شـرایط جدیـد، 
تعـداد زیـادی از آسـیب های اجتماعـی در بسـتر جامعه 
یـا بـه وجود آمـده و یا دچـار تغییرات اساسـی شـده اند، 
از پیـش کـرده اسـت.  را سـخت تر  کـه کنتـرل آن هـا 
اعتیـاد یکـی از این آسـیب ها اسـت که تغییـرات زیادی 
کـه  شـده  همه گیـر  آن قـدر  ومتاسـفانه  اسـت  داشـته 
حتـی خطـر مبتال شـدن به آن بـرای کودکان دبسـتانی 
و  مسـتقیم  مخـرب  تأثیـرات  و  اسـت  قابل تصـور  هـم 
غیرمسـتقیمی بـر پیکـره جامعـه دارد به طورکلـی اعتیاد 
می توانـد سررشـته ی یـک زنجیـره ی معیـوب از آسـیب 

باشـد وایـدز یکـی از حلقه هـای ایـن زنجیـره ی معیـوب 
اسـت کـه متأسـفانه هرسـاله بـه تعـداد مبتالیـان آن 
افـزوده می شـود.برای کنتـرل ایـن آسـیب های فراگیـر 
از  انتخـاب کـرد کـه مؤثرتـر  بایـد راهـی را  اجتماعـی 
راه هـای پیشـین باشـد وگرنه دچـار دور باطلـی خواهیم 
شـد که هیـچ نتیجـه ای نخواهد داشت.موسسـه فرهنگی 
هنـری »گدروزیـای بـدون مـرز« بـا ایـده ای خالقانـه و 
متفـاوت بـرای ارتقـا سـالمت آغازگـر حرکتی ارزشـمند 

است. شـده 
صفحه 5
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

اخبار آبفا

هدر رفت بیش از 22 درصد 
آب تولیدی شهر کرمان

و  انشـعابات  و  توزیـع  شـبکه  از  نشـت 
مصـارف غیرمجـاز از عوامـل هـدر رفـت آب 

می باشـند.  کرمـان  شـهر 
و  آب  امـور  مدیـر  زین الدینـی  غالمرضـا 
فاضالب شهرسـتان کرمـان بابیان این مطلب 
کـه بیـش از 22 درصـد از آب تولیدی شـهر 
کرمـان هـدر مـی رود ، افـزود: »هـدر رفـت 
واقعـی آب بـه علـت نشـت از شـبکه توزیـع 
و نشـت از انشـعابات مشـترکین می باشد که 
در ایـن قسـمت 10.75 درصـد آب تولیـدی 

مـی رود.«  هدر 
در  تولیـدی  آب  درصـد   5« افـزود:  وی 
مصـارف غیرمجـاز و 4.16 درصـد بـه علـت 
عـدم دقـت تجهیـزات اندازه گیـری بـه هـدر 
می رود.همچنیـن 2.28 درصـد هـدر رفـت 
آب در شـیرهای برداشـت عمومی و شیرهای 

می دهـد.« رخ  آتش نشـانی 
کرمـان  شهرسـتان  آبفـای  امـور  مدیـر   
اضافـه کـرد: »درمجمـوع 22.19 درصـد آب 
تولیـدی شـهر کرمـان بـه دلیـل علت هـای 
 10 از  بیـش  کـه  مـی رود  هـدر  ذکرشـده 
میلیـون مترمکعـب آب را شـامل می شـود.«

تعویض بیش از 1800 دستگاه 
کنتور خراب در استان 

کنتـور  دسـتگاه   1881 مـاه  یـک  طـی 
خـراب در اسـتان کرمان تعویض شـد. محمد 
و مدیرعامـل  رئیـس هیئت مدیـره  طاهـری 
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان گفت: 
»طـی یک ماه 1881 دسـتگاه کنتـور خراب 
به منظـور تعییـن میـزان دقیـق آب مصرفـی 
توسـط مشـترکین، کاهش آب بدون درآمد و 
جلوگیـری از هدر رفت آب در سـطح اسـتان 

تعویض شـد.«
وی افـزود: »ایـن میـزان کنتور خـراب در 
شهرسـتان های بافـت )56(، بردسـیر )23(، 
بم )145(، جیرفت )85(، رفسـنجان )220(، 
شـهربابک   ،)165( سـیرجان   ،)56( زرنـد 
و   )863( کرمـان   ،)47( عنبرآبـاد   ،)34(
کهنـوج )187( دسـتگاه تعویـض گردیـد.« 
طاهـری تصریـح کرد: »تعویـض کنتور کاری 
مسـتمر و دائمـی اسـت زیـرا عواملـی ماننـد 
قدمـت کنتـور، نـوع و جنس کنتور، سـختی 
و سـبکی آب عبـوری از کنتورهـا و ... تأثیـر 

مسـتقیم بـر عمـر مفیـد کنتورهـا دارد.« 
مدیرعامـل شـرکت آبفـای اسـتان یـادآور 
توسـط  کـه  قرائـت  از  دوره  هـر  »در  شـد: 
قاریـان کنتور انجام می شـود تعـداد جدیدی 
از کنتورهای مشـترکان به لیسـت کنتورهای 

خـراب افـزوده می شـود.«

کرمان ویچ

یکـی از اعضای 
شـهر  شـورای 
کـه  رفسـنجان 
سـه  بـه  نزدیـک 
سـمت  از  مـاه 
خـود اسـتعفا کـرده و از حضـور 
خـودداری  شـورا  جلسـات  در 
می کنـد، جـای خـود را بـه نفـر 
داد. شـورا  البـدل  علـی  دوم 

تـا  سـال  یـک  از  کمتـر 
اسـالمی  شـوراهای  انتخابـات 
پنجم، شـورای شـهر رفسـنجان 
اسـت.  مواجـه شـده  تغییـر  بـا 
کـه  جاللـی  محمدحسـین 
خرداد 92 با کسـب شـش هزار 
و 455 رأی توانسـته بـود وارد 
شـورای شـهر رفسـنجان شـود، 
سـومین  پایانـی  روزهـای  در 
سـال حضـور خـود در شـورا از 

اسـتعفا  خـود  سـمت 
کـرد اما شـورای شـهر 
با اسـتعفای او موافقت 
نکـرد. جاللـی اصولگرا 
گرفـت  تصمیـم  هـم 
جلسـات  در  دیگـر 
پیـدا  حضـور  شـورا 
او  به طوری کـه  نکنـد 
از سـه مـاه پیـش قید 
جلسـات  در  حضـور 
زده  را  شـهر  شـورای 

گفتـه  کـه  تصمیمـی  اسـت. 
جاللـی  انتقـادات  بـه  می شـود 
از عملکـرد برخـی اعضای شـورا 

 . د برمی گـرد
شنیده شـده  به طوری کـه 
وی در جمعـی خصوصـی گفتـه 
»مجموعـه شـورا به نظـرات من 

نمی دهـد.« اهمیـت 
احمـدی  دولـت  در  جاللـی 
نـژاد مدیرعامـل شـرکت تعاونی 
گسـترش مسـکن مهـر و رئیس 
مجمـع امـور صنفـی رفسـنجان 

. د بو

نفر دوم علی البدل وارد شد
پافشـاری جاللـی بـر اسـتعفا 
موجـب شـد تـا ایـن موضـوع به 
اسـتان  اختـالف  حـل  شـورای 
ارجـاع شـود و عضـو علی البـدل 
جـای وی را بگیـرد. اما بـه دلیل 
اینکه غالم حسـین حسن شاهی، 
انصـراف  علی البـدل،  اول  نفـر 
خـود را از ورود بـه شـورا اعـالم 
کـرده، علی اکبـر پورغالمعلی که 
با کسـب شـش هزار و 413 رای، 
نفر دوم علی البدل شـورای شـهر 
رفسـنجان بـود، به عنـوان عضـو 
جدید وارد شـورا شـد و سـوگند 
انصـراف  جالـب  نکتـه  خـورد. 
از  اصالح طلـب  شـاهی  حسـن 
ورود بـه شـورا بـود تـا در سـال 
پایانی شـورا همچنـان همه اعضا 

اصولگـرا باشـند.
در  پورغالمعلـی 
مجلـس  انتخابـات 
دهـم کاندیـدا شـده 
نفـع  بـه  امـا  بـود 
مهـدی  محمـد 
بـرادر  پورغالمعلـی، 
انتخابـات  از  خـود، 

گرفـت. کنـاره 
شـود  مـی  گفتـه 
کـه  پورغالمعلـی 
موتلفـه  حـزب  بـه 
بـا  اسـت  نزدیـک  اسـالمی 
رفسـنجان  پورمحمدی شـهردار 
رابطـه چنـدان خوبی نـدارد و از 
منتقـدان او بـه شـمار مـی رود.

جاللی همچنان عضو 
شورا است

رئیس شـورای شهر رفسنجان 
در خصـوص تغییـر و تحـول در 
شـورای این شـهر به »پیـام ما« 
گفـت: »هنـوز با اسـتعفای آقای 
جاللـی موافقت نشـده و ایشـان 
عضـو شـورا هسـتند.« علیرضـا 
افـزود: »هنـوز  خـادم حسـینی 
هسـت  وقـت  قانونـی  ازنظـر 
خـود  تصمیـم  در  ایشـان  کـه 

کننـد.« تجدیدنظـر 
وی در پاسـخ بـه این پرسـش 
پورغالمعلـی  آقـای  مگـر  کـه 
اظهـار  نشـده اند،  شـورا  وارد 
کـرد: »چرا. چـون آقـای جاللی 
آقـای  فعـاًل  نمی کننـد  شـرکت 
ایشـان  جـای  پورغالمعلـی 
شـرکت  شـورا  جلسـات  در 

» . می کننـد
رئیس شـورای شـهر 
پاسـخ  در  رفسـنجان 
کـه  پرسـش  ایـن  بـه 
عضـو  می شـود  مگـر 
بـدون  علی البـدل 
رفتـن یک عضـو ثابت 
شـورا  جلسـات  بـه 
»شـما  گفـت:  بیایـد، 
تـا  بفرسـتید  نامـه 

دهیـم.« پاسـخ 
حسـینی  خـادم 

همچنیـن بـه مـا گفـت نزدیـک 
بـه 3 مـاه اسـت کـه جاللـی در 
جلسات شـورا شـرکت نمی کند. 

آقـای  کـه  پرسـیدیم  وی  از 
پورغالمعلـی چنـد وقـت اسـت 
بـه جلسـات شـورا می آینـد کـه 
»حضـور  گفـت:  شـورا  رئیـس 

نـدارم.« ذهـن 
احتمال برگشت 
جاللی ضعیف 

است
ر  ا نـد ما فر
در  رفسـنجان 
تغییـر  خصـوص 
شـهر  شـورای  در 
»پیام  بـه  رفسـنجان 
»آقـای  گفـت:  مـا« 
جاللـی اسـتعفا کرده 
دلیـل  بـه  و  بودنـد 
اینکـه ایشـان بر اسـتعفای خود 
بـه  پرونـده  کردنـد،  پافشـاری 
اسـتان  اختـالف  حـل  شـورای 

شـد.« ارجـاع 
افـزود:  مالنـوری  حمیـد 
»دوشـنبه دو هفتـه پیـش آقای 
و  فراخواندیـم  را  پورغالمعلـی 
ایشـان به جلسـه شـورا رفتند و 

خوردنـد.« سـوگند 
وی در پاسـخ بـه این پرسـش 
غیبـت  قانـون  طبـق  مگـر  کـه 
جلسـه  شـش  در  غیرموجـه 
متوالـی منجـر بـه لغـو عضویت 

نمی شـود، اظهار کرد: »شـورای 
شـهر بـه مـا در ایـن خصـوص 
دلیـل  بـه  و  ندادنـد  اطالعـی 
اینکـه آقـای جاللـی بر اسـتعفا 
بـه  ماجـرا  کردنـد  پافشـاری 
ارجـاع  اختـالف  حـل  هیئـت 

شـد.«
بـه  واکنـش  در  مالنـوری 
شـهر  شـورای  رئیـس  این کـه 
جاللـی  گفتـه  رفسـنجان 
گفـت:  برگـردد،  می توانـد 
هنـوز  جاللـی  آقـای  »رفتـن 
نهایـی نشـده. دبیـر هیئـت حل 
نامـه  مـا  بـه  اسـتان  اختـالف 
جریـان  در  پرونـده  کـه  دادنـد 

سـت. ا
طبـق  دلیـل  همیـن  بـه 
قانـون تـا تعییـن تکلیـف، عضو 
عضـو  به جـای  علی البـدل 
می شـود.  شـورا  وارد  مسـتعفی 
اگـر هیئـت حـل اختـالف رأی 
بـه بازگشـت آقای جاللـی دهد، 
ایشـان بـه شـورا برمی گـردد اما 
ضعیـف  ماجـرا  ایـن  احتمـال 

اسـت.«
دربـاره  رفسـنجان  فرمانـدار 
دلیـل اسـتعفای جاللـی اظهـار 
کرد: »ایشـان می گوینـد تمایلی 

بـه حضـور در شـورا ندارنـد.«

فرمانـدار جیرفـت بابیـان اینکـه آگاهی 
دسـتگاه های  در  انجام شـده  اقدامـات  از 
دولتـی حـق مـردم اسـت گفـت: »هفتـه 
دولـت فرصتی برای اطالع رسـانی اقدامات 
دسـتگاه های  دسـتاوردهای  و  انجام شـده 

اجرایـی بـه مردم اسـت.« 
بـه گـزارش ایرنـا احمـد امینـی روش 
دیروز در نشسـت برنامه ریزی گرامیداشت 
هفتـه دولـت افـزود: »گرامیداشـت هفتـه 
دولت به منزله پاسداشـت خون شهداسـت 

زیـرا هرچـه در نظـام جمهـوری اسـالمی 
داریـم بـه برکـت خـون شهداسـت.« وی 
و  به موقـع  »اطالع رسـانی  کـرد:  بیـان 
شـفاف از عملکـرد دولـت موجـب جلـب 
اعتمـاد مردم نسـبت به دولـت و درنتیجه 
اسـتحکام نظام مقدس جمهوری اسـالمی 
»اگـر  گفـت:  وی  شـد.«  خواهـد  ایـران 
نتوانیـم عملکـرد دولت را شـفاف و واقعی 
بـه مـردم نشـان دهیـم به نظـام، مـردم و 
رابطـه  ایـن  در  و  کرده ایـم  جفـا  شـهدا 

هیچ گونـه کوتاهـی پذیرفتـه نیسـت.«
کـرد:  تأکیـد  جیرفـت  فرمانـدار 
شهرسـتان  ایـن  اجرایـی  »دسـتگاه های 
باید بـا تمام توان دسـتاوردهای یک سـاله 
دولـت را در جیرفت به مردم اطالع رسـانی 

»اقدامـات  افـزود:  روش  امینـی  کننـد.« 
خوبـی طـی سـال گذشـته در شهرسـتان 
جیرفـت انجام شـده کـه مـردم به صـورت 
اقدامـات اطـالع ندارنـد.«  ایـن  از  کامـل 
فرمانـدار جیرفت گفت: »اسـتکبار جهانی 
ایجـاد  و  مـردم  کـردن  ناامیـد  درصـدد 
فاصلـه بیـن مـردم و مسـئوالن اسـت لذا 
بایـد بـا اطالع رسـانی به موقـع مسـئوالن 
زمینـه جلـب  در  انجام شـده  اقدامـات  از 

اعتمـاد مـردم اقـدام کـرد.« 
وی خاطرنشـان کرد: »پشتوانه مردمی، 
نظـام  و  دولـت  سـرمایه  بزرگ تریـن 
جمهـوری اسـالمی ایران به شـمار می رود 
کـه این نظـام را از دیگـر دولت های جهان 

متمایـز کرده اسـت.«

 امینـی روش تصریـح کـرد: »غرفه ای 
دولتـی  دسـتگاه های  دسـتاوردهای  از 
شهرسـتان جیرفـت طـی هفتـه دولـت 
خواهـد  برپـا  کرمـان  اسـتان  مرکـز  در 
بـه  اشـاره  بـا  شـد.« فرمانـدار جیرفـت 
تنویـر  در  مطبوعـات  و  رسـانه ها  نقـش 
»نقـش  گفـت:  جامعـه  عمومـی  افـکار 
خدمـات  اطالع رسـانی  در  رسـانه ها 
دولـت بر کسـی پوشـیده نیسـت و امید 
رسـانه ها  تعامـل  و  همـکاری  بـا  اسـت 
شـفافی  و  جامـع  اطالع رسـانی  بتـوان 
ارائـه  مـردم  بـه  انجام شـده  از خدمـات 
کـرد.« شهرسـتان جیرفت بـا 280 هزار 
نفـر جمعیـت در فاصلـه 230 کیلومتری 

اسـت. واقع شـده  کرمـان  مرکـز 

فرماندار جیرفت:

آگاهی از اقدامات انجام شده توسط دولت حق مردم است

 خبر

خبر

منابع طبیعی یادگار 
نسل های قبل است

آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
یـادگار  را  طبیعـی  منابـع  کرمـان  اسـتان 
حفـظ  بایـد  کـه  دانسـت  قبـل  نسـل های 

شـوند. 
آمـوزان  دانـش  جمـع  در  زاده  رجبـی 
منتخـب روسـتاهای محروم منطقه شـهداد 
و  علـم  گفـت: »متأسـفانه علی رغـم رشـد 
تکنولـوژی و صنعتـی شـدن دنیـای امـروز، 
عرصـه بـر منابـع طبیعـی تنگ شـده و هـر 
تکنولـوژی  عرصه هـای  در  پیشـرفت  چـه 
می شـود  بیشـتر  علـوم  سـایر  و  و صنعـت 
عرصه هـای  بـه  تجـاوز  میـزان  همـان  بـه 
منابـع طبیعـی و محیط زیسـت نیـز بیشـتر 
می شـود کـه امیـد داریـم ایـن تجاوزهـا و 
شـناخت  و  آگاهـی  افزایـش  بـا  تعدی هـا 
مـردم و مسـئولین از اهمیـت منابع طبیعی 

بـه حداقـل برسـد.« 
وی افزود: »شـما دانش آموزان و نونهاالن 
کـه در گرمای طاقت فرسـای منطقه شـهداد 
- گرم تریـن نقطـه زمیـن- بـا رقـص قلـم و 
نقاشـی های تأثیرگذارتـان بـه مـا مسـئولین 
قدرشناسـی  و  مسـئولیت پذیری  پیـام 
را  مسـئولین  شـرمندگی  احسـاس  و  داده 
به واسـطه عـدم حفاظت بایسـته و شایسـته 
از یـادگاران نسـل های دیـروز برای سـپردن 
بـه نسـل های فردا که شـما طالیـه داران آن 
هسـتید دوچنـدان نمودید و به مـا یادآوری 
نمودیـد که بیـش ازآنچه به واسـطه کارهای 
محـدود انجام شـده بـر شـما منـت بگذاریم 

شـرمنده شـما باشیم.«

جاللی رفت، پورغالمعلی آمد

تغییر در شورای شهر رفسنجان

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

علی اکبر 
پورغالمعلی

قانون چه می گوید؟
طبـق تبصـره مـاده 8 قانـون تشـكیالت، وظایـف و انتخابـات 
شـوراهاي اسـالمي كشـور هـرگاه عضـوي بـه هـر دلیلـی تـا 2 
مـاه در جلسـه شـورا شـركت ننمایـد تا تعییـن تكلیـف نهایي كه 
نبایـد بیـش از شـش مـاه به طـول بیانجامـد از عضـو علي البدل 
به عنـوان جانشـین در جلسـات دعـوت بـه عمـل مي آیـد. طبـق 
انتخابـات  و  وظایـف  تشـكیالت،  قانـون   14 مـاده   2 تبصـره 
شـوراهاي اسـالمي كشـور پذیرش اسـتعفاي هر یـک از اعضای 

شـورا منـوط بـه تصویـب شـورا اسـت. 

در حالی كه شورای شهر 
رفسنجان وارد سال 
پایانی خود شده، نفر 
دوم علی البدل این 
شورا به جای یكی از 
اعضا وارد شورا شده 
است.

کرمـان  اسـتان  بهزیسـتی  مدیـرکل 
توانمندسـازی را برجسـته ترین مأموریـت 
سـازمان بهزیسـتی دانسـت. عبـاس صادق 
آموزشـی  کارگاه  افتتـاح  مراسـم  در  زاده 

دو روزه اشـتغال حمایت شـده کـه شـنبه 
و  معاونیـن  حضـور  بـا  مردادمـاه   23
غیردولتـی  و  دولتـی  مراکـز  کارشناسـان 
بـه میزبانـی اسـتان کرمـان برگزار شـد در 

سـخنانی برگزاری کارگاه آموزشـی اشتغال 
مهـم  گام هـای  از  یکـی  را  حمایت شـده 
سـازمان برای ایجـاد رویکردهای تخصصی 
معلولیـن  توانمندسـازی  و  اشـتغال  بـه 
توصیـف کـرد و گفـت: »باید با نـگاه علمی 
را  سـازمانی  مأموریـت  ایـن  تخصصـی  و 
مدیریـت نماییم.« وی با اشـاره بـه فرموده 
مقـام معظـم رهبـری مبنـی بر نام گـذاری 
سـال 95 بـه نـام سـال اقتصـاد مقاومتی ، 
اقـدام و عمـل  گفت: »مقاوم سـازی جامعه 
و افـراد یکـی از شـرایط اساسـی در تحقق 
اقتصـاد مقاومتـی اسـت و معلولین کشـور 
به عنـوان اقلیتی بـزرگ کـه توانمندی های 
جـذب  بـا  بایـد  دارنـد  نیـز  بسـیاری 

مشارکتشـان برنامه هـای پایـدار و علمـی 
توانمندسـازی را بـرای ایـن گـروه طراحی 
زاهـدی  نمود.«محمدمهـدی  مدیریـت  و 
نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس 
شـورای اسـالمی و رئیس کمیسـیون عالی 
آمـوزش و تحقیقات مجلس در این مراسـم 
گفـت: »معلولیـن در زمینه هـای ورزشـی 
نقش آفرینی هـای  هنـری  و  فرهنگـی   ،
کـه  کشـور  در  نه تنهـا  و  داشـته  بسـیار 
در دنیـا افتخـارات زیـادی را بـرای ایـران 
آمـوزش  رئیـس کمیسـیون  رقم زده انـد.« 
عالـی و تحقیقـات مجلـس افـزود: »گرچه 
بخـش  در  بهزیسـتی  سـازمان  اقدامـات 
آمـوزش بـرای گروه هـای هـدف سـتودنی 

اسـت امـا بایـد مراقبت های جدی تـری در 
ایـن زمینـه لحـاظ شـود.« نماینـده مردم 
اینکـه  بابیـان  مجلـس  در  راور  و  کرمـان 
بـا توجـه بـه ظرفیـت و رویکـرد سـازمان 
بهزیسـتی در زمینه توانمندسازی، مدیریت 
و اجـرای برنامه هـای آموزشـی حرفـه ای و 
مهارتـی به ویـژه در موضـوع معلولیـن در 
برنامه ششـم به سـازمان بهزیسـتی واگذار 
می شـود، اظهـار امیـدواری کـرد بـا ارائـه 
طـرح آموزش معلولین به ویـژه آموزش های 
مهارتـی و حرفـه ای به کمیسـیون آموزش 
عالـی مجلس تدابیـر الزم ازجمله اعتبارات 
مناسـب بـرای اجرایـی شـدن ایـن طرح ها 

شـود. پیش بینـی 

مدیرکل بهزیستی استان: 

توانمندسازی برجسته ترین مأموریت سازمان بهزیستی است

 خبر
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پایان دست نویسی ثبت سند 
در دفترخانه های استان

مدیرکل ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمان 
از پایـان دست نویسـی دفاتـر و آغـاز بـه کار 
اسـناد  دفترخانه هـای  در  الکترونیـک  دفاتـر 
رسمی اسـتان در شهریورماه امسـال خبر داد. 
به گـزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسـناد 
و امالک اسـتان کرمان رضـا طالبی زاده گفت: 
دفاتـر  از  بهره بـرداری  شـیوه نامه  ابـالغ  »بـا 
الکترونیـک سـردفتران اسـناد رسـمی کـه به 
امضـای معـاون قوه قضائیـه و رئیس سـازمان 
ثبت اسـناد و امـالک کشـور رسـیده اسـت، از 
تاریـخ 95/6/10 دفاتر الکترونیک سـردفتر در 
تمامی دفاتر اسـناد رسـمی مـورد بهره برداری 
قرارگرفتـه و از تاریـخ مذکور ثبت کلیه اسـناد 
رسـمی و اقدامـات تبعی مربوط به این اسـناد 
، صرفـاً در دفاتـر الکترونیـک انجـام خواهـد 
تاریـخ  از  اینکـه  بـه  بـا اشـاره  گرفـت.« وی 
الکترونیـک، ثبـت سـند  بهره بـرداری دفاتـر 
جدیـد در دفاتـر دسـت نویس ممنـوع اسـت، 
توجـه کلیـه سـردفتران را بـه ایـن موضـوع 
الزم برشـمرد. طالبـی زاده از مهم تریـن نتایج 
بهره بـرداری از دفاتـر الکترونیک را تسـریع در 
انجـام کار مراجعیـن بـه دفترخانه های اسـناد 
رسـمی و جلوگیری از جعل و غیره دانسـت و 
گفـت: »بـا اجـرای این طـرح روند ثبت اسـناد 
سـرعت  رسـمی  اسـناد  دفترخانه هـای  در 

گرفت.« خواهـد 

انتصاب سرپرست برای 
بخشداری شهداد

اسـتاندار کرمـان ضمن  تجلیـل  از خدمات 
»مهـدی حسـن رضـا پـور« بخشـدار سـابق 
شـهداد، طـی حکمی »محمدحسـین یـزدان 
پنـاه« را به عنـوان سرپرسـت ایـن بخشـداری 
معرفی نمود. متن حکم سرپرسـت بخشـداری 

شـهداد به شـرح ذیل اسـت:
»جناب آقای محمدحسین یزدان پناه «

بنا به پیشـنهاد فرماندار محترم شهرسـتان 
سرپرسـت  به عنـوان  را  جنابعالـی  کرمـان، 
منصـوب  آن شهرسـتان  بخشـداری شـهداد 
می نمایـم. انتظـار می رود بـا اتکال بـه خداوند 
معظـم  مقـام  منویـات  از  پیـروی  و  متعـال 
رهبـری )مـد ظلـه العالـی (، بـا اسـتفاده از 
کلیـه امکانـات و نیروهـای مجـرب، در تحقق 
برنامه هـا و سیاسـت های دولـت تدبیـر و امید 
و نیـز خدمت رسـانی هر چه بیشـتر بـه مردم 

شـریف آن بخـش کوشـا باشـید.

دستگیری ادمین یک کانال 
تلگرامی در کرمان

رئیـس پلیـس فتـا اسـتان کرمـان گفـت: 
»فـردی کـه بـا راه انـدازی کانالـی تلگرامی به 
شـهروندان کرمانـی توهیـن و مطالـب خالف 
واقـع علیـه آن هـا منتشـر می کـرد شناسـایی 
و دسـتگیر شـد.« بـه گـزارش پایـگاه خبـری 
پلیس، سـرهنگ کامبیز اسماعیلی گفت: »در 
پـی مراجعـه چنـد شـهروند مبنی بـر توهین 
و نشـر مطالـب خـالف واقـع علیـه آن هـا در 
یـک کانـال تلگرامـی توسـط فردی ناشـناس 
پرونـده ای دراین بـاره در پلیـس فتـا تشـکیل 
شـد.« وی افـزود: »طبـق اظهـارات شـاکیان 
پرونـده مشـخص شـد گرداننـده این کانـال با 
انتشـار عکس های مردم شـهر کرمـان و اضافه 
کـردن مطالب توهین آمیز، تمسـخر و ورود به 
حریم شـخصی آن هـا با آبروی افـراد متعددی 
بازی کرده اسـت.« سـرهنگ اسماعیلی اظهار 
کـرد: »اگرچه تعـداد قربانیان متعدد اسـت اما 
تاکنـون تعـداد چهـار نفـر با طرح شـکایت در 
محـل پلیس فتا حضـور پیداکرده انـد.« رئیس 
پلیـس فتا اسـتان کرمان گفت: »کارشناسـان 
پلیـس فتـا بـا توجـه بـه تـوان علمـی و بـا 
اسـتفاده از امکانـات فنـی و پلیسـی سـرانجام 
موفـق بـه شناسـایی متهـم شـدند و او را در 
یک عملیات غافلگیرانه دسـتگیر کردند.« وی 
بابیـان اینکـه متهـم در مواجهه با مسـتندات 
موجـود لـب بـه اعتـراف گشـود، اضافـه کرد: 
»جـوان دستگیرشـده به دلیل هیجـان و برای 
ایـن کانـال را راه انـدازی کـرده و  سـرگرمی 
قصـد داشـته اسـت بـا سـوژه قـرار دادن افراد 
مختلـف آن هـا را آزار دهـد و بـه ایـن کار بـه 
دیده سـرگرمی می نگریسته اسـت.« سرهنگ 
اسـماعیلی گفـت: »مجرمـان سـایبری گمان 
بـه  توجـه  بـا  مجـازی  فضـای  در  می کننـد 
برخـی  می تواننـد  هویت هـا  بـودن  مجـازی 
اعمـال غیرقانونـی را آزادانـه انجـام دهنـد و از 
دیـد قانون پنهان بمانند امـا در فضای مجازی 

جایـی بـرای پنهـان شـدن وجود نـدارد.«

رئیس جمهـور گفـت: »ما موفق شـدیم 
نظامـی ذیـل فصـل هفتـم  تحریـم  کـه 
کوتاه مـدت  تحریـم  یـک  بـه  تبدیـل  را 
چندسـاله غیر فصل هفتمـی کرده و امروز 
هـر سـالحی را می توانـم بـا هماهنگـی با 
کمیتـه مربوطـه خریداری کنیـم.« گزیده 
صحبت هـای حسـن روحانـی در روز دوم 
سـفر خـود بـه کهگیلویـه و بویـر احمد را 
در ادامـه بـه نقـل از پایـگاه اطالع رسـانی 

ریاسـت جمهـوری بخوانیـد:
 مـا در جریـان مذاکرات خیلی سـریع تر 
می توانسـتیم بـه نتیجـه برسـیم و کار را 
انجـام دهیـم امـا بـه دنبـال چیـز دیگری 

بودیم.
قطعنامه هـای  شـامل  تحریـم  مبانـی   
شـورای امنیـت و پـی ام دی بـود یعنـی 

سـری  یـک  مـا  کـه  بـود  معتقـد  دنیـا 
فعالیت هایی برای سـاخت بمب هسـته ای 

داده ایـم. انجـام 
 هیـچ دانشـمند هسـته ای ایـران مـورد 
توهیـن قـرار نگرفـت و کسـی نتوانسـت 
دربـاره  هسـته ای  دانشـمند  یـک  از 
سـؤالی  ایـران  هسـته ای  فعالیت هـای 
بپرسـد.همه ایـن موفقیت هـا فخر کشـور 

ماسـت. دیپلمات هـای  و 
ایـن  کـه  می گفتنـد  دوسـتان  برخـی   
برداشـته  یـک روزه  نمی توانـد  تحریم هـا 
شـود و شـورای امنیت دنبال لغو تدریجی 
ایـن تحریم هـا بـود اما ما آن هـا را یک روز 

و قبـل از اجـرای برجـام لغـو کردیم.
 پرونـده هـر کشـوری که بـه فصل هفت 
شـورای امنیت رفت نتوانست از تبعات آن 

نجـات پیـدا کند.کشـورهایی کـه به فصل 
هفت شـورای امنیت رفتند یـا مانند عراق 
نابود شـدند یـا دچار جنـگ و تحریم های 
نابودکننـده شـدند. خـروج از فصـل هفت 
بـه این معناسـت که مـا با شـورای امنیت 
مشـکل نداریـم کـه بـه معنـای برداشـتن 

یکـی از مبانی تحریم هاسـت.
بنـد  ایـن   هـر کشـوری کـه در ذیـل 
بلـوا  و  آشـوب  آن  در  یـا  قرارگرفتـه 
ایجادشـده یـا با جنگ حکومت آن کشـور 

کرده انـد. سـاقط  را 
 بـا توافـق هسـته ای سـالمت مـردم مـا 

هـم بهتـر تضمین شـده اسـت.
 مـا داروهایـی از کشـورهای دیگـر وارد 
و  تزریـق می کردنـد  مـردم  و  می کردیـم 
مؤثـر نبـود، تجهیزاتـی کـه در تشـخیص 

عمـل  درسـت  و  بـود  مشـکل  دچـار 
نمی کـرد، امـا امـروز بهترین تجهیـزات را 

می کنیـم. خریـداری  از 
 برجـام در روابـط مـا بـا دنیا هم بسـیار 
مؤثـر بود، با هـر رهبر کـه در دنیا مالقات 

می کردیـم می گفتنـد کـه شـما تحریـم 
هسـتید و نمی شـود، حتـی موارد انسـانی 
ازجملـه تهیـه دارو و تجهیـزات پزشـکی 
در  فعالیـت  ممنوعیـت  دلیـل  بـه  نیـز 

سیسـتم بانکـی نیـز مشـکل داشـتیم.

رئیس جمهور:

قبل از برجام حتی در تهیه دارو و تجهیزات پزشکی هم 
دچار مشکل بودیم

    دولت

1  وزیر اطالعات: اگر امنیت و آرامش نباشد
سرمایه ترسو است و از اینجا می رود

ایسـنا نوشـت: وزیـر اطالعـات گفـت: جامعـه ای کـه امنیت نداشـته 
باشـد اقتصـاد هـم در آن رشـد نخواهـد کـرد. حجـت االسـالم محمود 
علـوی در جمـع مـردم شهرسـتان کهگیلویـه با اسـتتناد به آیـات قرآن 
کریـم، امنیـت و برخـورداری از اقتصـادی شـکوفا را باعـث زمینه رشـد 
فرهنگـی و زمینـه بندگـی انسـانها بـا خدوانـد عنـوان کـرد. وی امنیت 
و آرامـش را دو امـر مهـم در تحقـق اقتصـاد دانسـت و عنوان کـرد: اگر 

ایـن دو نباشـند سـرمایه ترسـو اسـت و از اینجا مـی رود.
2   یکشنبه آینده؛ نشست فراکسیون مستقالن با 

نوبخت درباره برنامه ششم
تسـنیم نوشـت:  سـخنگوی فراکسـیون مسـتقالن مجلس از نشسـت 
مشـترک اعضـای شـورای مرکـزی ایـن فراکسـیون بـا رئیس سـازمان 
مدیریـت و برنامه ریـزی خبـر داد. مهـرداد بائـوج الهوتـی از برگـزاری 
نشسـت مشـترک اعضـای شـورای مرکـزی ایـن فراکسـیون بـا رئیـس 
سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی کشـور خبر داد و گفت: قرار اسـت این 
نشسـت صبـح روز یکشـنبه هفتـه آینده) 31 مـرداد( و پیش از جلسـه 
علنـی مجلـس برگزار شـود. وی افزود: قرار اسـت در نشسـت مشـترک 
شـورای مرکـزی فراکسـیون مسـتقالن مجلـس با آقـای نوبخـت، نقاط 
ضعـف و قـوت الیحـه برنامـه ششـم توسـعه مـورد بررسـی قـرار گیرد. 
الهوتـی پیشـتر در گفت وگویـی از عضویـت 100 تـن از نماینـدگان 

مجلـس در فراکسـیون مسـتقالن خبـر داده بود.
3   بررسی طرح استیضاح فانی 

در فراکسیون امید مجلس
یرنـا نوشـت: عضـو هیـات رئیسـه فراکسـیون امیـد مجلس شـورای 
اسـالمی از حضـور علـی اصغـر فانـی در جلسـه دیـروز این فراکسـیون 
خبـر داد و گفـت: در این جلسـه فانـی در مورد عملکـرد وزارت آموزش 
و پـرورش بـه نماینـدگان گـزارش داد. محمـود صادقـی بـا اشـاره بـه 

جلسـه عصـر دیـروز فراکسـیون امیـد مجلـس شـورای اسـالمی کـه با 
حضـور علـی اصغـر فانی وزیر آمـوزش و پرورش برگزار شـد، افـزود: در 
ایـن جلسـه در مـورد طرح اسـتیضاح فانی کـه به هیات رئیسـه مجلس 
ارائـه شـده اسـت، گفـت و گوهایـی صـورت گرفـت. وی اظهار داشـت: 
نماینـدگان مخالـف و موافـق اسـتیضاح در ایـن جلسـه نظـرات خود را 

کردند. مطـرح 
همچنیـن فانـی در ایـن جلسـه بـه سـواالت نماینـدگان پاسـخ داد 
و گزارشـی از عملکـرد وزارت آمـوزش و پـرورش در دوران خـود بـه 
نماینـدگان ارائـه کـرد. صادقـی ادامـه داد: از دیـد بنـده، وزیـر آموزش 
و پـرورش توضیحـات قانـع کننـده ای داشـت ولـی نهایتـا بنـا شـد که 
جمـع بنـدی در مورد طرح اسـتیضاح وزیر آموزش و پـرورش در هیات 

رئیسـه ایـن فراکسـیون نتیجـه گیری شـود.
4   توییت جدید روحانی: ذخیره گندم 

در زمان تشکیل دولت 18روزه بود اما امروز 
برای 700 روز گندم داریم

رییس جمهـور در صفحـه توییتـر خـود میـزان ذخیـره گندم کشـور 
را از زمـان آغـاز بـه کار دولـت تـا به امـروز بیان کرده اسـت. او نوشـت: 
ذخیـره گنـدم در زمـان تشـکیل دولـت 18روزه بـود امـا امـروز بـرای 

700روز گنـدم داریـم.
5   مقیمی: کسانی که با منابع سرشار نفتی رشد 

اقتصادی را به منفی 6 درصد رساندند،  
از ما سئوال نکنند

ایسـنا نوشـت:معاون سیاسـی وزارت کشـور گفت: کسـانی که رشـد 
اقتصـادی کشـور را بـا منابع سرشـار نفتی بـه منفی 6 درصد رسـاندند 
در ایـن رابطه از ما سـوال نکنند. محمدحسـین مقیمی معاون سیاسـی 
وزیر کشـور در همایش بخشـداران و فرمانداران اسـتان خراسان رضوی 
گفـت: مخالفـان دولـت بـه دنبـال ایـن هسـتند کـه اقدامـات دولت را 
ناموفـق جلـوه دهنـد و مسـائل را بـه گونه ای مطـرح می کنند کـه امید 

مـردم را از بیـن ببرنـد، البتـه اینگونـه نیسـت کـه فقـط در خطبه های 
نمـاز جمعـه و سـخنرانی ها برجـام را تضعیـف کننـد بلکه هـر موفقیت 
دولـت را طـوری جلـوه می دهند کـه گویی دولـت هـر کاری می کند تا 

مـردم را در تنگنـا قـرار دهد.
6   منتفی  شدن بنزین تک نرخی

خادمـی از مخالفـت کمیسـیون متبـوع خـود بـا تـک نرخـی شـدن 
بنزیـن خبـر داد. هدایـت اهلل خادمـی عضـو کمیسـیون انـرژی مجلس 
شـورای اسـالمی در گفت وگو با تسـنیم با اشـاره به جلسـه کمیسـیون 
متبـوع خـود، اظهـار کـرد: اعضـای کمیسـیون انـرژی در این جلسـه با  

تـک نرخی شـدن قیمـت بنزیـن مخالفـت کردند.
وی بـه بنـد ح مـاده 14 الیحـه قانـون بودجه سـال 95 اشـاره کرد 
و گفـت: بـر اسـاس ایـن ماده دولـت خواسـتار حذف کارت سـوخت و 
تـک نرخـی شـدن بنزیـن بـود کـه اعضـای کمیسـیون انـرژی بـا این 
خواسـته دولـت مخالفـت کردنـد. نماینـده مـردم ایـذه و باغ ملـک در 
مجلـس افـزود: اعضـای کمیسـیون انـرژی بـا آنچـه کـه مجلـس نهم 
در ارتبـاط بـا کارت سـوخت و قیمـت بنزیـن مصـوب کـرده  بودنـد، 

کردند. موافقـت 
7   الریجانی: غرب خواستار تداوم آشفتگی یمن است

رئیـس مجلس شـورای اسـالمی تشـکیل مجلـس یمن را در شـرایط 
فعلـی ایـن کشـور گامـی رو بـه جلـو عنـوان کـرد و گفـت که شـرایط 
آینـده منطقـه امیـدوار کننـده اسـت و نیروهـای مقاومت جایـگاه خود 

را پیـدا خواهنـد کرد.
بـه گـزارش ایسـنا علـی الریجانی با بیـان اینکه غربی ها مـی خواهند 
آشـفتگی یمـن ادامـه یابـد بیـان کـرد: تدبیـر مسـئوالن انقالبـی یمن 
بـه سـمتی اسـت کـه ایـن کشـور سـاماندهی شـود و مـردم پایـداری 
کننـد . آن هـا بـا وجـود همه سـختی ها ایسـتادگی کردنـد و از آرمان ها 
و  گرفتنـد  دسـت  بـه  را  کشـور  اداره  و  کردنـد  دفـاع  مملکتشـان  و 

مجلس شـان را هـم تشـکیل دادنـد.
8   حشمتیان رییس خانه احزاب شد

قدرتعلـی حشـمتیان رییـس جبهـه مسـتقلین و اعتدالگرایـان بـرای 
مـدت یکسـال رییـس خانـه احـزاب شـد. بـه گـزارش ایرنـا، نشسـت 
شـورای مرکـزی خانـه احـزاب ایـران در وزارت کشـور و بـا حضـور 17 
نفـر عضـو اصلـی، 5 نفـر علـی البـدل و تمامـی بازرسـان برگـزار شـد.  
در ایـن نشسـت کـه انتخـاب رئیـس خانـه احـزاب بـه مـدت یکسـال 
در دسـتور کار آن بـود، آقایـان حشـمتیان، میرمحمـدی و مرتضـوی 
کاندیـدای ریاسـت بودنـد کـه قدرتعلی حشـمتیان با کسـب 12 رای از 

22 رای رییـس جدیـد خانـه احـزاب شـد.
پیـش از ایـن، حسـن غفـوری فـرد از جنـاح اصولگرایـان بـه مـدت 
یکسـال رییـس خانـه احـزاب بـود.  در ایـن جلسـه همچنیـن صـدر با 
17 رای بـه عنـوان نایـب رییـس اول، حسـین کمالـی بـه عنـوان نایب 
رییـس دوم و حسـین کنعانـی مقدم بـا 19 رای به عنوان منشـی هیات 

رئیسـه انتخاب شـدند

تسـنیم نوشـت: عـارف دربـاره احتمـال 
حضـورش در انتخابـات 96 می گویـد در 
هر سـنگری الزم باشـد خدمت می کنم و 
در حـال حاضـر در سـنگر وکیلی خدمت 
می کنـم، امـا در 38 سـال گذشـته تالش 

داشـته ام از خـودم عبـور کنم.
رئیـس فراکسـیون امیـد مجلس شـورای 
انتخابـات  دو  در  اینکـه  بابیـان  اسـالمی 
در  مـردم  حداکثـری  حضـور  بـه  اخیـر 
انتخابـات تأکید داشـتیم، گفـت: »دنیای 
و  دارد  ایـران  بـه  ویـژه  ای  نـگاه  اسـالم 
انتخابـات  در  مـردم  حضـور  معتقدیـم 
عـالوه بر ایجاد پشـتوانه قوی بـرای نظام 
بـه رفـع مشـکالت جهـان اسـالم کمـک 

 » می کنـد.
وی در بخـش دیگـری از ایـن سـخنانش 
در پاسـخ بـه ایـن پرسـش که »آیـا برای 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری  حضـور در 
سـال 96 برنامـه ای داریـد« بـا اشـاره بـه 

انتخابـات  عرصـه  بـه  ورود  در  نگاهـش 
ریاسـت جمهوری سـال 92 اظهار داشت: 
»فضایی که در سـال 92 بـرای حضور در 
انتخابـات پـا بـر عرصـه گذاشـتم، فضای 

بـود.« خاصی 
عـارف افـزود: »بنیـاد امیـد را در اواسـط 
دهـه 80 بـا رویکـرد ارزش هـا و قانـون 
اساسـی در یـک افـق درازمـدت تشـکیل 
کار  نبایـد  بنیـاد  کردیـم  تأکیـد  و  داده 
سیاسـی حزبـی انجـام دهد، اصـرار داریم 
در بنیـاد هیچ کار سیاسـی حزبی صورت 
نگیـرد و فعالیت ها بیشـتر جنبـه راهبری 
داشـته باشـد و بـه ایـن شـکل بـه دادن 
انگیـزه بـه جوانان بـرای ماندن در کشـور 

کند.« کمـک 
 نماینـده مـردم تهـران بابیـان اینکـه در 
بـود  ایـن  جمع بنـدی   90 دهـه  اوایـل 
جـدی  حضـور  انتخابـات  در  بایـد  کـه 
داشـته باشـیم، افـزود: »برای شـرکت در 

انتخابـات چنـد هـدف را تعییـن کردیـم 
منافـع  بـه  توجـه  آن هـا  مهم تریـن  کـه 
ملـی و تـالش بـرای حضـور حداکثـری 
بابیـان  وی  بـود.«  انتخابـات  در  مـردم 
را  راهبردهـا  انتخابـات  از  قبـل  اینکـه 
همـواره اعـالم می کردیم، گفـت: »حضـور 
مـردم، منافـع ملی، عبـور از حـوادث 88 
که بـدون تعـارف هیـچ برنده ای نداشـت 
و دیگـر نبایـد رخ دهد ازجملـه اهداف ما 
بـرای حضـور در انتخابات سـال 92 بود.« 
افـزود: »حضـور تفکـر اصالح طلبـی  وی 
و  مسـیر  در   96 سـال  انتخابـات  در 
بایـد  رویکـرد بیان شـده جـدی اسـت و 
مطالبـات  چارچـوب  در  کنیـم  کمـک 
نماینـده  ایـن  باشـیم.«  پاسـخگو  مـردم 
مجلـس در پاسـخ بـه اینکـه »آیـا شـما 
جمهـوری  ریاسـت  آینـده  انتخابـات  در 
کاندیـدا می شـود« تصریح کرد: »مسـئله 
اصـاًل شـخصی نیسـت، بارهـا گفتـم اگـر 

را  ارزش هـا  و  ملـی  منافـع  می خواهیـم 
دنبـال کنیـم باید از شـخص عبـور کنیم. 
سـعی کردم در طول 38 سـال گذشته از 
خـودم عبـور کنم، هـر جا وظیفـه ام بوده 

کـردم. انجام وظیفـه 
به صـورت  بایـد  آینـده  انتخابـات  بـرای   
کـرد  کمـک  و  آمـد  میـدان  بـه  جـدی 

تـا انتخابـات پرشـوری برگـزار شـود تـا 
مـردم بـه آینـده و مطالبات خـود امیدوار 
افـزود:  زمینـه  همیـن  در  وی  شـوند.« 
»همـه دوسـتان و بنـده در هـر سـنگری 
کـه الزم باشـد، خدمـت می کننـد، بنـده 
در حـال حاضـر در سـنگر وکیلـی مردم، 

می کنـم.« خدمـت 

محمدرضا عارف در واکنش به احتمال حضورش در انتخابات 96:

در حال حاضر در سنگر وکیلی به مردم خدمت می کنم

  سیاست
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بـازار، بازار، بـازار... 
بافـت تاریخـی شـهر 
کرمـان تا چشـم کار 
می کنـد بازار اسـت 
و بـازار... بـرای یـک 
پیـاده روی مفصـل در یـک عصـر 
آفتـاب  از  فـرار  بـرای  و  تابسـتان 
سـوزان کویـر جـان مـی دهـد که 
آن  از  و  بگـزاری  قـدم  بـازار  بـه 
سـوی بازار سرپوشـیده کـه بیرون 
مـی آیـی آفتـاب، دامـن خـود را 
از روی زمیـن برچیـده باشـد. آن 
وقـت خود را برای یـک پیاده روی 
در فضـای بـاز آماده کنـی... این ها 
زبـان حال یک عاشـق پیـاده روی 
در بافت قدیم شـهر اسـت. اما همه 
جـای بـازار هـم مثـل هم نیسـت. 
اش  معمـاری  سـبک  منظـورم 
نیسـت. جـای جای آن زیباسـت و 
تـو دل بـرو! چـه راسـته بـازار، چه 
بازار مسـگرها و چه بـازار اختیاری 
اش کـه ایـن روزهـا کاسـبان آن 
از کسـادی بـازار گالیـه دارنـد. و 
چـه بـازار میـدان قلعـه کـه مغازه 
هـای کوچک و بـزرگ آن دو تا در 
میـان کرکره شـان باالسـت - و در 
سـکوت آن که گهگاهـی با صدای 
قـدم هـای عابـری کـه راه بـازار را 
به سـوی مسـجد ملک کوتـاه می 
کنـد- بـه لحـاف دوزی مشـغول 
انـد. و امـا عـرض خیابـان امـام را 
کـه طـی می کنـی به بـازاری بس 
غریـب تـر و غـم انگیزتر قـدم می 
گذاری که سـراپا سـکوت اسـت و 
سـکوت است و سـیاهی! بازار قلعه 
محمـود را مـی گویـم. بـازاری که 
آن قـدر غریـب افتـاده کـه حتـی 
کمتر کسـی تصمیم مـی گیرد راه 
خیابـان امـام تا مطهری شـرقی را 
بـا آن کوتاه کنـد. بـازاری تاریخی 
کـه حتی به عنـوان سـایه بان هم 
از آن اسـتفاده نمی شود. در حالی 

که در گذشـته های نه چندان دور 
ایـن گونـه نبوده اسـت. زمـان پدر 
بـزرگ هـا و اجدادمـان وضعیـت 
بـازار ایـن نبوده اسـت. حـوادث و 
عوامـل در نیـم قـرن اخیـر دسـت 
بـه دسـت هـم داده انـد تـا بـازار 
قلعـه محمـود بـا آن معمـاری دل 
انگیـز و آرامـش بخشـش بـه ایـن 

روز بیفتـد.
بازارهـای تاریخـی شـهر کرمان 
رونـق  از  سرشـار  ای  گذشـته  از 
دهنـد.  مـی  خبـر  اقتصـادی 
بازارهایـی کـه هـر کـدام بـه نامی 
مشـهور بـوده انـد و هـر حاکمی و 
نیکوکاری کـه خواهـان جاودانگی 
نـام خود بوده، کوشـیده تا بخشـی 
بـه بـازار کرمـان بیفزایـد. ایـن به 
بازارهـا در طـول  هـم پیوسـتگی 
کـه  شـده  باعـث  مختلـف  دوران 
امـروز بـازار کرمـان لقـب طوالنی 
از  را  ایـران  بـازار  راسـته  تریـن 
عیـن حـال  در  و  کنـد  آن خـود 
مـی  قـدم  بـازار  در  کـه  کسـانی 
زننـد از تفکیـک بخش هـای بازار 
هـم ناتـوان باشـند. تغییـر کاربری 
حجـره ها نیـز مزید بر علت شـده 
و دیگـر نـه اثـری از کاله مالی و نه 
رد پایـی از کـوزه گـری اسـت کـه 
بـا یک نـگاه بتـوان تشـخیص داد 
کـه کـدام بخش»بـازار کاله مـال 
هـا« سـت  کـدام کاروانسـرا از آن 
»کـوزه گـران« اسـت و »قیصریه« 

کـدام اسـت. 
از همـه ایـن هـا گذشـته هنـوز 
هـم هـزار تـوی بـازار کرمـان بـا 
جاذبـه  از  یکـی  مشـاغل  تنـوع 
اسـت  شـهری  گردشـگری  هـای 
کـه روزگاری بـا وجـود دور بـودن 
از مرکـز ایـران، برای خـود مرکزی 
بـا  تنگاتنگـی  ارتبـاط  و  بـوده 
کشـورهای همسـایه شـرقی ایران 
و  کشـمیر  پاکسـتان،  جملـه  از 

هندوسـتان داشـته اسـت. مگر نه 
ایـن اسـت کـه هنـوز پـس از قرن 
فـرش  سـنگ  جـاده  توفـان،  هـا 
شـده را از زیـر بسـتر شـن نمایان 

مـی کنـد؟
از اصـل کالم دور نشـوم. بـازار 
کرمان از چهارسـوق بازار مسـگرها 
به سـمت شـرق به بـازاری منتهی 
می شـود که بـه بازار میـدان قلعه 
معروف اسـت. بازار میـدان قلعه تا 
بـازار »قلعـه محمـود« امتـداد می 
یابـد و از آن جـا خـود را تـا دروازه 
ریگ آباد)خیابان مطهری شـرقی( 
می کشـاند. بازارهای میـدان قلعه 
و قلعـه محمـود همـواره جزئـی از 
بـازار بـزرگ به حسـاب مـی آمده 
و  مدرنیتـه  بـا ظهـور  امـا  اسـت. 
پدیدار شـدن مهم تریـن و مخرب 
یعنـی  شهرسـازی  جـزء  تریـن 
خیابـان، اولیـن جـزء شـهری کـه 
مـورد تهدید قـرار گرفـت، بناهای 
تاریخـی و سـاختمان های سـنتی 
بـود. یکـی از بناهـای تاریخـی که 
از ایـن گزنـد در امـان نمانـد، بازار 
سرپوشـیده میـدان قلعـه و قلعـه 

بود.  محمـود 
ششـم  خیابـان  احـداث  بـا 
بهمن)امـام کنونـی( در دهـه 40 
یـک سـو  قلعـه در  میـدان  بـازار 
سـوی  در  محمـود  قلعـه  بـازار  و 
دیگـر ایـن خیابـان قـرار گرفـت. 
ایـن فاصلـه و جدایـی باعث شـده 
کـه بـازار قلعـه محمـود از چشـم 
دور  گردشـگران  و  شـهروندان 
بمانـد. ایـن دور مانـدن بـه قیمت 
بـازار  ایـن  ویرانـی  و  فراموشـی 
زیبـا تمام شـده اسـت. بـازار قلعه 
محمـود کـه از زمـان قاجاریـه  به 
یـادگار مانده، اولین بخـش از بازار 
شـمالی - جنوبی کرمان اسـت که 
قـرار  آن  بخـش  جنوبی تریـن  در 
آن  شـروع  نقطـه  اسـت.  گرفتـه 

زاویـه راسـت تقاطـع خیابان سـام 
بـه خیابـان مطهـری یعنـی محل 
سـابق دروازه ریگ آبـاد اسـت کـه 
به روبـروی بازار میـدان قلعه ختم 
می شـود. طـول بـازار حـدود 500 
محمـود  قلعـه  بـازار  اسـت.  متـر 
کـه در تاریـخ 25 اردیبهشـت مـاه 
1380 بـا شـماره ثبـت 3858 بـه 
عنـوان یکـی از آثـار ملی ایـران به 
ثبـت رسـیده اسـت، روزگار خوبی 

را نمـی گذرانـد.
خانـه هـای مسـکونی بـزرگ و 
حیاط دار حاشـیه بازار نشـیمنگاه 
مهاجـران افغـان اسـت. زیـر بـازار 
سرپوشـیده آن هـم کـه بنایی زیبا 
بـه شـمار مـی آیـد محلـی بـرای 
بـازی کـودکان افغـان بـا وضعیتی 
بسـیار نامناسب اسـت. همه مغازه 
یکـی  تنهـا  و  اسـت  تعطیـل  هـا 
مغـازه  درب  روز  هـر  پیرمـرد  دو 
بـی رونـق خـود را بـاز مـی کننـد 

تـا اوقـات خـود را خـارج از منـزل 
برخـی  دیـوار  باشـند.  گذرانـده 
از مغـازه هـا کامـال فـرو ریختـه و 
چهـره ای زشـت به فضای سـنتی 
بـازار تحمیـل کـرده اسـت. سـال 
های سـال وضعیت همین اسـت و 
سـال به سـال هم دریغ از پارسال!
بـازار سـنتی قلعه محمـود رفته 
رفتـه از یادهـا مـی رود. بازسـازی 
نیـز گرچـه الزم  بـازار  مرمـت،  و 
اسـت امـا کافـی نیسـت. احیـای 
بـازار میـدان قلعـه و قلعـه محمود 
از ضروریـات فرهنگی شـهر اسـت. 
هویتـی  و  فرهنگـی  هسـته  زیـرا 
شـهر مـا در مرکز شـهر و بازارهای 
آن تعریـف مـی شـود. هویتـی که 
دو دسـتی آن را در اختیار مهمانان 
افغـان قـرار داده ایـم کـه بـر ایـن 
مهمانـان هـم حرجی نیسـت. چرا 
که مـا خود مقصریـم و با فرافکنی 
و کینـه توزی با دیگـر اقوام گرهی 

از کارمـان بـاز نمی شـود.
انشـایی»بیایید  واژگان  دیگـر 
تاریـخ  دریابیم«،»بیاییـد  را  بـازار 
کنیم«،»بیاییـد  چنـان  را  مـان 
بهمـان  هـم  دسـت  در  دسـت 
زیـرا  نـدارد.  کاربـردی  کنیـم« 
شـان  بـرای  بـازار  کـه  کسـانی 
اهمیـت داشـته همـه رفته انـد. و 
ایـن جوانـان و متولیـان فرهنگـی 
شـهر هسـتند کـه بایـد بیاینـد و 
پیـش از آن کـه یکـی از نهادهـای 
اقتصـادی سـنتی شـهرمان نابـود 
شـود بـه یـاری اش بشـتابند و از 
جلوگیـری  آن  تدریجـی  مـرگ 
کننـد. جلـوی ضـرر را از هـر جـا 
کـه بگیـری منفعـت اسـت. برخی 
ضررهـا هم به راحتـی جبران نمی 
شـوند و ضـرر فرهنگی یکـی از آن 
ضررهاسـت. ضرر هـر روز در حال 
کـم کـردن شـانس منفعت اسـت. 

پـس بیاییـد...

گزارشی از حال و روز بازار قلعه محمود

مرگ تدریجی یک تاریخ روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش صد و بیست یک

بحـث در موضـوع رنـگ و صباغـی آن 
قـدر مفصـل و قابـل بحـث اسـت کـه در 
ایـن جـا نمـی تـوان بیـش از این نوشـت. 
بـا وجـود ایـن مراتب تمـام کوشـش بنده 
در ایـن اسـت کـه بـاز هـم اولیـای  امـور 
را متوجـه بـه این مطلـب نمایم کـه نباید 
گـذارد صنایـع دسـتی و تجربیـات آبـا و 
اجـدادی کـه سـال هـا سـبب اسـتفاده و 
محـل اعاشـه هموطنـان ما بـوده این طور 
رایـگان از دسـت بـرود و اگـر حـاال هـم 
توجهـی بـه ایـن صنایـع بنماییـم و آن ها 
را تکمیـل و اگـر اشـکاالتی در کار اسـت 
رفـع نماییـم بازهـم صـالح و مصلحـت ما 

باشـد. می 
اکنـون باز به بیان وضـع کار و معامالتی 

که داشـتم می پردازم.
از  یکـی  بـه  رسـید  فکـرم  بـه  روزی 
کارخانـه هـای چـرخ خیاطـی سـازی در 
آمریـکا کـه مرکزش در شـهر بلویـدر واقع 
شـده بـود پیشـنهاد نمایـم کـه مقـداری 
قالـی بـرای آن هـا بفرسـتم کـه بـه طـور 
آن  مدیـر  برسـانند.  فـروش  بـه  امانـت 
کارخانـه بـه این پیشـنهاد به نظـر تعجب 
و حیرت نگریسـته در پاسـخ پیشـنهاد من 
جـواب داد کـه کار مـا منحصـر اسـت بـه 
سـاختن ماشـین هـای خیاطی. متاسـفیم 
کـه نمـی توانیـم در معامـالت و تجارتـی 
نیسـت  مـا  کار  بـه  مربـوط  اصـال  کـه 
دخالـت کنیـم و خالصـه جوابی نامسـاعد 
دادنـد. بـاز مـن دنبـال کـرده نوشـتم من 
هـم کارم اختصـاص بـه معامـالت داخلـی 
و  محصـوالت ایـران مـی باشـد. ولـی در 
همـان محلـی کـه قالـی هـای خـود را به 
مشـتریان عرضـه مـی دارم ماشـین هـای 
شـما را هـم به معـرض فروش مـی گذارم.
در صورتـی کـه اگر بخواهم بـرای انجام 
نمایندگـی شـما شـعبه ای تاسـیس کنم، 
بایسـتی مبالغـی صـرف خریـد سـرقفلی 
فروشـنده  حقـوق  و  کرایـه  و  فروشـگاه 
آن جـا نمایـم و بنابرایـن چـه مانـع دارد 
در  مـرا  ارسـالی  هـای  قالـی  هـم  شـما 
کـف سـالونی کـه فروشـگاه ماشـین های 
خیاطـی خودتـان می باشـد پهـن کنید و 
آن هـا را بـه مشـتریانی کـه بـرای خریـد 
بـه شـما مراجعـه مـی  ماشـین خیاطـی 
نماینـد ارائـه دهید وانگهی مگـر کارمندان 
و کارگران کارخانه شـما بـرای منازل خود 
قالـی الزم ندارند و یا شـما میـل ندارید به 
آنـان کمـک کنیـد و بدیهـی اسـت قالـی 
های ارسـالی من چون از دسـت اول است 
گذشـته از مرغـوب بودن برای آنـان ارزان 
تـر تمام خواهد شـد و بنابرایـن اگر صالح 
قالـی  عـدل  ده  مسـطوره  بـرای  بدانیـد 
بـرای شـما حمـل می کنـم و ایـن معامله 
کوچـک نمونـه ای بـرای ادامـه این قسـم 

معاملـه خواهـد بود.
کارخانـه فـوق الذکـر بـا ایـن پیشـنهاد 
ایـن طـرز معاملـه  بعـد  موافقـت کـرد و 
مدتـی ادامـه یافـت. در هـر چنـد ماهـی 
مقـداری قالـی ارسـال مـی داشـتم و در 
مقابـل قیمـت قالی هـا کارخانه ناسـیونال 
سـوینگ تعـدادی ماشـین چـرخ خیاطـی 
ارسـال مـی داشـت و بـه ایـن نحـو بـاب 
داد و سـتد و معاوضـه را شـروع کـردم و 
همچنیـن ایـن طرز معاملـه را بـا کارخانه 
رادیوسـازی جـی سـی فرنـج انجـام دادم.

کرمون و کرمونی ها را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی که در مشاغل مختلف فعال بوده یا هستند را به ما معرفی کنید.
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زندگی

نکته

ایدز 
با یک مرتبه خالکوبی!

خالکوبـی چنـد اشـکال عمـده دارد. یکـی 
آنکـه بـا فرهنـگ مـا سـازگار نیسـت و جایی 
در ارزش هـای ملـی مـا نـدارد و دیگـر آنکـه 
یـادآور فرهنگ منسـوخ جاهل بازی اسـت که 
در قبـل از انقـالب در کشـور ما وجود داشـت 
وهمچنیـن سـالمت اجتمـاع رابـه خطـر مـی 
انـدازد. بـه گـزارش روزنامـه آرمان، متاسـفانه 
گروهـی از جوانان مـا هم به صـورت ناآگاهانه 
فقـط برای متفاوت بـودن با دیگـران یا همراه 
بـودن بـا مـد اقـدام بـه خالکوبـی مـی کنند، 
در حالـی که در بسـیاری مـوارد، مفهوم آنچه 
را کـه روی بـدن خـود خالکوبـی کـرده و قرار 
اسـت یـک عمـر بـا آن زندگـی کننـد نمـی 

دانند.
آشنایی جوانان با پیامدهای خالکوبی

اگـر فرهنـگ غـرب را هـم کنـار بگذاریـم، 
از آنجـا کـه شـیوه هـای مـورد اسـتفاده در 
خالکوبـی در تمامـی مواقـع غیـر بهداشـتی 
ماننـد  خونـی  هـای  بیمـاری  تمـام  اسـت، 
طریـق  از  ایـدز  و   C هپاتیـت   ،B هپاتیـت 
بـرای  بنابرایـن  خالکوبـی منتقـل می شـوند. 
برخـورد بـا ایـن پدیده زیـر زمینـی دو راهکار 
وجـود دارد کـه یکی راه سـخت افزاری اسـت 
کـه بایـد نیـروی انتظامـی و قـوه قضائیـه بـا 
آن برخـورد کننـد، چـون رفتـاری کـه مراکز 
زیرزمینـی انجام مـی دهند، رفتـاری خارج از 
عرف و فرهنگ بهداشـتی جامعه اسـت که در 
رابطـه بـا مسـائل بیمـاری زا خیلـی خطرناک 
اسـت. راه دوم هـم این اسـت کـه کاری کنیم 
مـردم مـا به ویـژه جوانان بـا خطرات ایـن کار 
آشـنا شـوند تـا بـرای اینکـه چند نفرسـودجو 
بـه ارقام نجومی دسترسـی پیدا کننـد، تن به 
خالکوبـی ندهنـد و سالمتی شـان بـه مخاطره 

. نیفتد
دستگاه های چندبار مصرف شده 

متاسـفانه فرهنگی در جامعـه ما وجود دارد 
کـه مـردم فکـر می کننـد بایـد یک رفتـار پر 
خطـر ادامـه دار باشـد تـا فردی مبتال بـه ایدز 
شـود، در حالـی کـه اصـال ایـن گونه نیسـت.
کافـی اسـت یـک مرتبـه اقدام بـه اسـتفاده از 
مـواد مخـدر بـه صـورت تزریقـی بـا سـرنگ 
مشـترک شـود یـا فقـط یـک مرتبـه ارتبـاط 
هـای  چارچـوب  از  خـارج  نشـده  محافظـت 
اخالقـی در زمینـه جنسـی شـکل بگیـرد تـا 
ویـروس ایـدز بـه بـدن انتقـال یابـد. بنابراین 
جوانـان مـا نبایـد پیش خـود بگوینـد که یک 
بـار خالکوبـی بـرای آنها مشـکلی ایجـاد نمی 
کنـد. حتـی یک عدد سـوزن خالکوبی هم می 
توانـد عامـل انتقـال ایدز شـود، چـون به هیچ 
وجـه روی دسـتگاه هـای خالکوبـی نظارتـی 
نمـی شـود، حتـی اگـر صاحبـان ایـن اماکـن 
غیرقانونـی ادعـا کننـد کـه دسـتگاه هایشـان 
یـک بـار مصـرف اسـت، دروغ مـی گوینـد. 
آنها دسـتگاه را بـرای مراجعه کننده اسـتفاده 
مـی کننـد و سـپس زیـر آب می شـویند و به 
عنوان دسـتگاه اسـتفاده نشـده بـرای یک نفر 
دیگـر اسـتفاده مـی کننـد. علـت آن هـم این 
اسـت کـه عالوه بر عـدم نظارت، دسـتگاه یک 
بـار مصرف گران اسـت و مراکـز زیرزمینی هم 
برای سـودجویی بیشـتر دسـتگاه های یک بار 
مصـرف را حتـی تـا 50 مرتبـه اسـتفاده مـی 

 . کنند
کاهش خالکوبی با آگاهی مردم

امـروزه خالکوبـی در آرایشـگاه هـا بـه ویژه 
آرایشـگاه های زنانـه وجـود دارد و از آنجـا کـه 
سـاختار سـالن هـای زنانه بـه گونه ای اسـت 
کـه سـر زدن ناگهانـی بـه ایـن اماکـن امکان 
پذیـر نیسـت، بنابرایـن الزم اسـت کـه خـود 
مراجعـه کننـدگان در صورت دیـدن خالکوبی 

گـزارش آن را بـه پلیـس بدهند. 
در بسـیاری مـوارد نـه اداره بهداشـت و نـه 
نیـروی انتظامـی از مراکـز زیرزمینـی اطالعی 

ندارند.
کاهش خالکوبی با پر کردن خأل جوانان
بایـد بـه فکـر هیجانـات سـالم و سـرگرمی 
باشـیم. خـود  جوانـان  بـرای  مناسـب  هـای 
طبیعـی اسـت اگـر نتوانیـم بـا سـرگرمی ها، 
هیجانـات و اوقـات فراغت جوانـان را پر کنیم، 
خـواه ناخـواه فضـا را برای خالف کـردن آماده 

ایم.  کـرده 
 طبیعت جوان به شـور و شـوق نیـاز دارد و 
هیـچ کس هـم نمی تواند این موضـوع را انکار 
کنـد. ترویـج فعالیت های سـالم ماننـد ورزش 
هـای همگانـی، فعالیت هـای هنـری همچون 
تئاتـر، موسـیقی و نقاشـی بهتریـن راهـکاری 
اسـت کـه مـی توانـد هیجانـات جوانـان را به 
کار بگیـرد و منجـر بـه خالقیـت و شـخصیت 

سـازی مثبـت در آنها شـود.

وجـود  بـه  و  جوامـع  تغییـر  بـا 
آمدن شـرایط جدید، تعـداد زیادی 
از آسـیب های اجتماعـی در بسـتر 
یـا  و  آمـده  وجـود  بـه  یـا  جامعـه 
شـده اند،  اساسـی  تغییـرات  دچـار 
از  سـخت تر  را  آن هـا  کنتـرل  کـه 
پیـش کـرده اسـت. اعتیـاد یکـی از ایـن آسـیب ها 
اسـت کـه تغییـرات زیادی داشـته اسـت ومتاسـفانه 
آن قـدر همه گیـر شـده کـه حتـی خطر مبتال شـدن 
قابل تصـور  هـم  دبسـتانی  کـودکان  بـرای  آن  بـه 
اسـت و تأثیـرات مخـرب مسـتقیم و غیرمسـتقیمی 
بـر پیکـره جامعـه دارد به طورکلـی اعتیـاد می توانـد 
سررشـته ی یـک زنجیـره ی معیوب از آسـیب باشـد 
ایـن زنجیـره ی معیـوب  از حلقه هـای  وایـدز یکـی 
اسـت که متأسـفانه هرسـاله بـه تعـداد مبتالیان آن 
افـزوده می شـود.برای کنترل این آسـیب های فراگیر 
اجتماعـی بایـد راهـی را انتخـاب کـرد کـه مؤثرتـر 
از راه هـای پیشـین باشـد وگرنـه دچـار دور باطلـی 
خواهیـم شـد کـه هیـچ نتیجـه ای نخواهـد داشـت.

موسسـه فرهنگـی هنـری »گدروزیـای بـدون مـرز« 
بـا ایـده ای خالقانـه و متفـاوت بـرای ارتقـا سـالمت 

آغازگـر حرکتـی ارزشـمند شـده اسـت.
در نشسـت خبـری که عصر یکشـنبه 24 مردادماه 
بـا حضـور جمعـی از مسـئولین و اصحاب رسـانه در 
سـالن ارشـاد اسـالمی شهرسـتان کرمان برگزار شد، 
طـرح کارنـاوال ملـی سـالمت باهدف کنترل آسـیب 

اعتیـاد وایـدز توسـط مجـری طـرح و اعضا موسسـه 
معرفی شـد.

پور«مدیـرکل  موسـی  »زهـرا  جلسـه  ایـن  در 
کرمان،»سـردار  اسـتانداری  فرهنگـی  اجتماعـی 
چناریـان« دبیـر شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مواد 
مخـدر اسـتان و»دکتـر مهدی شـفیعی« مدیـر گروه 
پیشـگیری و مبـارزه بـا بیماری هـای دانشـگاه علـوم 

پزشـکی اسـتان حضـور داشـتند.
مجریـان طـرح »کارنـاوال ملـی سـالمت« آن را 
تئاتـر  و  نمایشـی  گـروه  کردنـد:  معرفـی  این گونـه 
موسسـه »گدروزیـای بـدون مـرز« باهـدف و شـعار 
کنتـرل آسـیب اعتیـاد وایـدز بـا دوچرخه شـهرهای 
شـمالی اسـتان را طـی کـرده و در هـر شـهر اجرای 
تئاتـر خیابانـی بـا موضوعیـت کنتـرل ایـدز و اعتیاد 
دارنـد و بعـد از اسـتان کرمـان خارج شـده به سـمت 
تهـران رکاب می زننـد و ایـن اجراهـا در شـهرهای 
مسـیر تهـران ادامـه خواهـد داشـت و در انتهـا  بـه 
دیـدار تعـدادی از وزیـران در پایتخـت خواهند رفت. 
ایـن طـرح با شـعار »تئاتـر کرمـان، پاک سـازی ایدز 
شـهریورماه   1 تاریـخ   از  میزنـد«  رکاب  اعتیـاد  و 
کارنـاوال  طـراح  سـلطانی«  می شـود.»رضا  شـروع 
ملـی سـالمت ابـزار امیـدواری کـرد کـه بـا حمایـت 
به منظـور  کارنـاوال  ایـن  مسـئول،  سـازمان های 
کنتـرل و آشـنایی بیشـتر جامعـه بـا آسـیب ایـدز و 
اعتیـاد به صـورت گسـترده تر در سـطح کشـور اجـرا 

. د شو

اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  شـفیعی«  »مهـدی  دکتـر 
بـرای کنتـرل ایـدز و اعتیـاد نیـاز بـه فرهنگ سـازی 
تغییـرات  کـرد:»  بیـان  داریـم  جامعـه  سـطح  در 
نگران کننـده ای در ایـن حوزه هـا به خصـوص بیماری 
تغییـر  مثـال  به طـور  اسـت  مشاهده شـده  ایـدز 
الگـوی انتقـال ایـدز از اعتیاد  بـه جنسـی، انتقال به 
کودکان،تولـد نـوزادان مبتـال، ... که وجـود همه این 
مـوارد نیاز به فرهنگ سـازی را روشـن تر می کند.« او 
در ادامـه گفـت: »اگر دوسـتان ما، در هر شـهری که 
بـرای اجـرا تئاتـر و گفتگو بـا مردم  توقـف می کنند، 
موفـق شـوند تنها یـک نفر را نسـبت به این مسـائل 
آگاه تـر سـازند ،جامعـه ای را نجات خواهنـد داد. باید 
بـرای کنتـرل ایـدز، مـردم بـا راه هـای انتقـال ایدز و 
رفتارهـای پرخطـر آشـنا شـوند تـا هـر فـردی برای 

سـالمت خود قـدم بـردارد.«
»سـردار حسـین چناریـان« بـا ابـراز امیـدواری از 
مؤثـر بـودن ایـن طـرح بیـان کرد:»باید بـرای کنترل 
کنیـم  اسـتفاده  فرهنگـی  ظرفیت هـای  از  اعتیـاد 
و از طریـق هنـر، پیـام کنتـرل اعتیـاد را بـه جامعـه 
برسـانیم تـا بدین  وسـیله از تأثیرگـذاری آن بر جامعه 
ایـدز  کنتـرل  بـرای  می توانـد  هنـر  شـود.  اسـتفاده 
کـه بـه دلیـل آشـکار نبـودن، نیمـه پنهـان اعتیـاد 
اسـت،یاری بخـش شـود.« او در ادامـه یـادآور شـد: 
»بایـد جمعیت هایـی کـه در معـرض خطـر بیشـتری 
بین شـهری،  و  جـاده ای  راننـدگان  ماننـد  هسـتند 
جوانـان، دانشـجویان و حاشیه نشـینان را شناسـایی 
الزم  اقدامـات  آن هـا  آگاه سـازی  جهـت  در  و  کـرد 
انجـام شـود.برای کنتـرل اعتیـاد و ایـدز، بایـد هم به 
افـراد در معـرض خطـر و هـم بـه افـراد مبتـال کمک 
شـود.«چناریان در ادامـه گفت:»اعتیـاد را می تـوان از 
دو منظـر موردتوجـه قـرارداد و برای کنتـرل آن اقدام 
کـرد: عرضـه و تقاضـا. به طورکلـی ایـران درراه مبارزه 
باعرضـه  مـواد مخدر بسـیار موفـق بـوده و کارنامه ی 
روشـنی دارد. امـا متأسـفانه در حـوزه تقاضـا اقدامات 
مهمـی صـورت نگرفتـه و حتـی می تـوان گفـت ایـن 
حـوزه مـورد غفلت قرا گرفته اسـت. هدف  این اسـت 
بـا فرهنگ سـازی  کاهـش میـزان تقاضـا را در سـطح 

جامعـه داشـته باشـیم و شـورای هماهنگی مبـارزه با 
مـواد مخـدر از هـر اقدام فرهنگی و هنـری ای که این 
هـدف را دنبـال کنـد، در حـد تـوان حمایـت خواهـد 

کرد.«
در ادامـه نشسـت،»زهرا موسـی پـور« با اشـاره به 
تأثیـر رسـانه ها در جامعـه  بیـان کـرد: »در اجـرای 
موفـق این طرح نقش رسـانه ها بسـیار پررنگ اسـت 
زیـرا در آگاه سـازی جامعـه بسـیار مؤثـر هسـتند و 
جامعه انـد.  آگاه  وجـدان  و  شـنوا  گـوش  به نوعـی 
وقتـی هنـوز کسـانی در سـطح جامعـه هسـتند کـه 
به طـور مثـال در مـورد ایـدز اطالعـی ندارنـد و یـا 
در  یعنـی  نکرده انـد،  پیـدا  آگاهـی  به طـور صحیـح 
مسـیر فرهنگ سـازی و اطالع رسـانی به خوبـی اقدام 
نشـده اسـت. بـا توجـه بـه خصوصیـات ایـن بیماری 
کـه می تواند یـک دوره نهفته طوالنی داشـته باشـد، 
آگاه سـاختن مـردم اهمیـت فراوانـی پیـدا می کنـد 
زیـرا امـکان دارد تعـداد زیـادی مبتـال باشـند، امـا 

حتـی خودشـان هـم خبر نداشـته باشـند.
در بحـث اعتیـاد هم، رسـانه ها می تواند بسـیار مؤثر 
باشـند وقتی خانواده ها با معضالت اعتیاد آشـنا شـوند 
کنتـرل اعتیادی کـه کمتریـن ره آورد آن می تواند ایدز 
باشـد، آسـان تر اسـت.« موسـی پـور ابـراز امیـدواری 
کـرد درصورتی کـه اجراکننـدگان ایـن طـرح به صورت 
مسـتقیم با مخاطـب تعامل داشـته باشـند و از ابتدا تا 
انتهای مسـیری کـه رکاب زده و نمایش اجرا می کنند، 
بـه هدف هایـش  ایـن طـرح  بگیرنـد.   را جـدی  کار 
خواهـد رسـید.گروه نمایشـی بـه دلیل اینکه مسـیر را 
بـا دوچرخـه طی می کننـد پیام آور نشـاط و شـادمانی 
در سـطح جامعـه هـم هسـت و اسـتانداری کرمـان به 
 عنـوان یک  نهـاد حاکمیتی از هر اقدامـی که در جهت 

سـالمت جامعـه باشـد، حمایت خواهـد کرد.
طـرح کارنـاوال سـالمت از1شـهریورماه بـه مـدت 
علـوم  دانشـکده های  و  پارک هـا  در  هفتـه  یـک 
اجـرا  کرمـان  اسـتان  شـمالی  شـهرهای  پزشـکی، 
برنامـه دارد و از 10 شـهریورماه مسـیر کرمـان تـا 
تهـران را طـی و در شـهرهای مسـیر اجـرا برنامـه 

داشـت. خواهـد 

آغاز کار کارناوال ملی »سالمت« از »کرمان« 

تیاتر کرمان، پاک سازی ایدز 
و اعتیاد را رکاب می زند

دبیـرکل  مشـاور  صرامـی«،  »حمیـد 
از   ، کشـور  موادمخـدر  بـا  مبـارزه  سـتاد 
عقب ماندگی 35سـاله ایران در پیشـگیری 

از اعتیـاد خبـر داد . 
بـه  ضربـه  این کـه  بیـان  بـا  صرامـی 
در  قاچاقچیـان  اقتصـادی  بنیان هـای 
بـا موادمخـدر  دسـتور کار سـتاد مبـارزه 
اسـت، گفـت: »تاکنـون حـدود 700 هـزار 
نفـر از معتـادان کشـور تحـت درمـان قرار 
گرفته انـد امـا تـا زمانـی کـه همگـی زیـر 
چتـر درمـان باشـند، راه زیـادی درپیـش 
در  پیشـگیرانه  فعالیت هـای  عمـر  اسـت؛ 
ایـران 15 سـال اسـت و 35 سـال از جامعـه 
جهانـی در ایـن حـوزه عقـب هسـتیم.« به 
گفتـه صرامـی، فعالیت های پیشـگیرانه در 
کانون هـای هدف از سـال 1380 آغاز شـده 
و حـدود 10 درصـد از مـدارس، 5  درصد از 
دانشـگاه ها و 5  درصـد از مراکـز صنعتـی 
شـامل ایـن برنامه هـا می شـوند: »تـا پایان 

برنامـه ششـم توسـعه بایـد میـزان اعتیـاد 
درصـد    5 سـاالنه  و  25 درصـد  درکشـور 
کاهـش یابـد کـه دسـتگاه های فرهنگـی، 
مقابلـه ای و درمانـی بایـد مداخلـه کننـد 
بـا  او  و موجـب کاهـش آسـیب شـوند.« 
بیـان این کـه اگـر فعالیت هـا مبتنـی بـر 
شـواهد علمـی نباشـد، اقدامـات کارسـاز 
نخواهنـد بود، گفت: »سـهم دانشـگاه ها در 
مطالعـات اجتماعی اعتیاد تنهـا 3.8 درصد 
براسـاس  داد  ادامـه  اسـت.همچنین 
آمار،58 درصـد از معتـادان کشـور کمتـر از 
34 سـال سـن دارنـد و 13.56 درصـد زیـر 
متأهـل  معتادیـن  از  19سـال،63 درصد 
هسـتند و وقتـی همسـر و فرزنـدان آنهـا 
درنظـر گرفتـه شـوند، حدود 6 میلیـون نفر 
از وابسـتگان معتادیـن در معـرض آسـیب 
هسـتند.« او ادامـه داد: »براسـاس ارزیابـی 
 سـال 1386، 5 درصـد از دختـران و زنان به 
سـوی اعتیـاد گرایـش یافته بودنـد که این 

آمـار در سـال 1390 بـه 9.3 درصـد رسـید 
اعتیـاد بـه سـوی  و نشـان می دهـد کـه 
زنانه بـودن نیـز پیـش رفتـه اسـت. کسـب 
لـذت بـه دلیـل فقـر لذت هـای مشـروع و 
سـالم، کنجـکاوی، کمبود آگاهـی، دانش و 
مهارت، اختـالالت خلقی، کمبود تفریحات 
سـالم ازجمله مهم ترین علـل گرایش افراد 
بـه سـمت اعتیـاد اسـت.« مشـاور دبیرکل 
سـتاد مبـارزه بـا موادمخـدر گفـت: »طرح 
ایمن سـازی و توانمندسـازی دانش آمـوزان 
در 12 اسـتان کشـور در  سـال جاری اجـرا 
خواهد شـد که آگاهی بخشـی بـه والدین و 
معلمـان درخصوص نحوه آگاهی بخشـی به 

دانش آمـوزان از ثمـرات آن اسـت.
و  جنسـی  عاطفـی،  رضایـت  نبـود 
اقتصـادی موجب گرایـش زوجین جوان به 
سـمت اعتیـاد می شـود کـه در ایـن زمینه 
الزم اسـت بهزیسـتی مداخله بیشـتری در 
آموزش هـای پیـش از ازدواج انجـام دهـد. 

مانایـی درحـوزه درمـان اعتیاد بیـن 15 تا 
20 درصـد اسـت و 80 تـا 85 درصـد افـراد 
بـه دلیـل نبـود جامعه پذیـری و مداخالت 

درمانـی ضعیـف دچـار عـود می شـوند.«
صرامـی در ادامـه گفت:» کـه ماری جوانا 
4 تـا 6 برابـر توهم زایی بیشـتر از حشـیش 
و   90 تحقیقـات  سـال  وبراسـاس  دارد 
بعـد از آن درکشـور، موادمخـدر تریـاک، 

شیشـه، هروییـن و هم اکنـون بحـث گل و 
ماری جوانـا، گـرس و علـف کـه از خانـواده 
حشیش هسـتند، بیشـترین میزان مصرف 
را در بین مردم دارند. باید با فرهنگ سـازی 
و آموزش هـای مختلف از گسـترش مصرف 
ایـن مـواد در میـان نوجوانـان و جوانـان 

کرد.« جلوگیـری 
روزنامه شهروند 

ایران در پیشگیری از اعتیاد 3۵  سال از جهان عقب تر است
نگاه
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متن آگهی
احترامـا آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده13 آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
شهرسـتان زرنـد متصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیان محرز گردیده اسـت 
لـذا مشـخصات متقاضیـان و امـالک مور تقاضا بشـرح زیر به منظـور اطالع عموم 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بمـدت دو مـاه از اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع 

قضایـی تقدیـم نمایند.
الف( امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

1- پـالک   2333فرعـی مفروز و مجزی شـده از پـالک 40 فرعی از 2368اصلی 
آقـای یدالـه محمـدی جرجافکـی فرزنـد عبـاس بشـماره شناسـنامه 9صـادره از 
زرنـد در یکبـاب اعیـان بـه مسـاحت 283/35 مترمربع واقع در بخـش 13کرمان 

خیابـان عالمـه کـوی 4 از محـل موقوفه مریـم خانم از مالکیـن اولیه
2- پـالک 2358 فرعی مفروز و مجزی شـده از پـالک 230فرعی از 2368 اصلی 
آقـای محمدمرتضـوی زرنـدی فرزنـد مرتضی بشـماره شناسـنامه 101صـادره از 
زرنـد در یکبـاب اعیـان بـه مسـاحت378  مترمربـع واقـع در بخـش 13 کرمـان 
اکبرآبـاد خیابـان عطـاء الـه اسـالمی کوچـه 18 از محـل موقوفه محمـد ابراهیم 

دانـش از مالکیـن اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 95/05/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 95/06/9
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متن آگهی
احترامـا آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده13 آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 

سمی ر
برابـر آرا صـادره هیات حـل اختالف موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرند 
تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت لـذا مشـخصات 
متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضـا بشـرح زیر به منظـور اطالع عمـوم در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین 
آگهـی بمـدت دو مـاه از اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیم 

یند. نما
الف( امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

1- پـالک   1106 فرعـی از 1778  اصلـی خانـم سـکینه مطهری فرزند حسـین 
بشـماره شناسـنامه 3 صـادره از زرنـد یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 236/49 
مترمربـع واقـع در بخـش 13 کرمـان زرنـد خیابـان خلیلـی، خلیلـی 36 از محل 

مالکیـت آقـای محمدنظریـان از مالکیـن اولیه.
2- پـالک  1107 فرعـی از 1778 اصلـی خانـم سـکینه مطهـری فرزند حسـین 
بشـماره شناسـنامه 3 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 263/56 
مترمربـع واقـع در بخـش 13 کرمـان زرند خیابـان خلیلی، خلیلـی 36 خریداری 

از محـل مالکیـت آقـای محمدنظریـان از  مالکیـن اولیه.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/05/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/06/9
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آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای محمـود ابراهیمـی اختیارآبـادی فرزنـد محمد مالک ششـدانگ 
پـالک شـماره 402 فرعـی از 6439 اصلـی واقـع در زرنـد بخـش 13 
کرمـان که سـند مالکیـت آن در صفحـه 66 دفتـر 107 ذیل 14696 
ثبـت و سـند مالکیـت به شـماره چاپـی 938527 صـادر گردیـده و برابر خالصه 
سـند رهنی به شـماره 115156-1385/5/26 دفتر خانه اسـناد رسـمی شـماره 
2 شهرسـتان کرمـان در رهـن بانـک صـادرات کرمان قـرار گرفته، ضمن تسـلیم 
دو بـرگ استهشـادیه محلـی تصدیـق شـده مدعـی اسـت اسـناد مالکیـت پالک 
مزبـور بعلـت جابجایـی مفقود گردیده و درخواسـت سـند مالکیـت المثنی نموده 
لـذا بـه اسـتناد تبصره 1 مـاده 120 اصالحـی آئین نامـه قانون ثبـت مراتب یک 
نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهی می شـود. تـا چنانچه کسـی مدعی انجام 
معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکر می باشـد کـه در ایـن آگهی ذکـر نگردیده 
و یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد. ظـرف مـدت ده روز از 
تاریـخ انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت و اسـناد و امالک شهرسـتان زرنـد مراجعه و 
اعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت و یا سـند معامله تسـلیم نماید. 
در غیراینصـورت پـس از مضـی مـدت مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 

المثنـی اقدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار سه شنبه 95/5/26

بیست و ششم مردادماه یکهزار و سیصدو نود و پنج شمسی  
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یادداشت

سوگند نامه ی ایران دوستان

من یک ایرانیم!  
 فرق طبیعت را با زباله دان می دانم. 

مـی دانـم کـه رودخانـه وسـیله ایـاب و 
ذهـاب زبالـه هـای من نیسـت. 

مـی دانـم کـه رودخانه شـاهرگ حیات 
بخش کوهسـتان اسـت. 

مـن هنگام ترک طبیعت به پشـت سـر 
خـود نـگاه مـی کنـم، مبـادا زبالـه ای بـر 

جای گذاشـته باشـم. 
من به دوسـتان و هموطنانم که نسـبت 
بـه پـاک نگـه داشـتن طبیعت بـی تفاوت 

انـد، با لبخنـد تذکر مـی دهم.
 مـن یـک ایرانیـم ، دوسـتدار طبیعتم. 
وقتـی آن را تـرک مـی کنـم، نـه چیـزی 
بـه آن اضافـه کـرده ام و نـه چیـزی از آن 

کاسـته ام. 
مـن و عزیزانـم در طبیعـت بـه سـتون 
یـک و در یـک راسـتا حرکت مـی کنیم تا 
کمتـر خـاک و گیاهـان را لگدکـوب کرده 

شیم.  با
مـن سـخاوت طبیعـت را مـی فهمـم، 
آنچـه از او مـی خواهم به مـن خواهد داد: 
لـذت، آرامـش، شـادی، زیبایی، سـکوت 

مـن طبیعـت را میـراث پـدران و سـهم 
فرزندانـم مـی دانم.

مـی دانم یک کیسـه پالسـتیکی ِ کمتر 
در روز یعنـی چه!

مـی دانم خریـد در پاکت هـای کاغذی 
و چنـد بـار مصـرف یعنی چه.

مـی دانم کاغذ و پالسـتیک و شیشـه و 
نیسـتند. زباله  فلز 

یعنـی  بیشـتر  کاغـذ  کـه  دانـم  مـی 
کمتـر. درخـت 

یعنـی  کمتـر  درخـت  کـه  دانـم  مـی 
بـی  آسـمان  دانـم  مـی  و  کمتـر،  پرنـده 

چـه! یعنـی  پرنـده 
در  را  طبیعـت  از  حفاظـت  درس  مـن 

ام. آموختـه  زندگـی  مدرسـه 
مـن یـک ایرانیـم ، صحنـه پرتـاب زباله 
از خـودرو قلـب مرا مـی آزارد. جـاده ها و 
ریـل های آلـوده در دل جنـگل، دلم را به 

آورد. می  درد 
مـن یـک ایرانیـم . مـن حـق حیـات را 
بـرای همـه حیوانـات و گیاهـان محتـرم 
مـی شـمارم، پـس هیـچ گاه و بـه هیـچ 
بهانـه ای در طبیعـت، جـان جانـداری را 

نمـی گیـرم.
مـن عاشـق خانـه و خانـواده ام هسـتم. 
پـس هرگـز خانـه و خانـواده پرنـدگان و 

حیوانـات وحشـی را نابـود نمـی کنـم.
مـن یک ایرانیـم ، من هنـگام صعود، از 
رقص سـبکبارانه پرنده شـکاری در آسمان 
غـرق لذت می شـوم، پس زیسـتگاهش را 

تخریـب نخواهم کرد.
مـن هنـگام پیمایـش دره هـا از آواز آن 
ُسـهره رنگین بال مسـحور می شـوم، پس 

جوجـه هایـش را بـه خانه نخواهـم برد.
من یک ایرانیم ، یک طبیعت گرد!

نابـودی نسـل یـوز ایرانی، گـور ایرانی و 
رو بـه زوال رفتن حیات وحش سـرزمینم، 

قلـب مرا می خراشـد!
و  شـکار  از  مـن   ، ایرانیـم  یـک  مـن 

بیـزارم. شـکارچی 
مـن نیـازی بـه گوشـت قـوچ و کبک و 
گـراز وحشـی نـدارم. در شـهر من بـه قدر 
موجـود  قرمـز  و  سـفید  گوشـت  کفایـت 

. ست ا
مـن یـک ایرانیـم . من از تماشـای جان 

کنـدن حیوانات وحشـی لذت نمـی برم.
مـن بر دیـوار اتاقـم هیچ عکسـی ندارم 
که در آن، بر نعش گرازی ایسـتاده باشـم.

من هیچ دم روباهی در خانه ندارم.
مـن یـک ایرانیـم . ردپـای زبالـه را تـا 
بلندتریـن قلـه ها و پسـت تریـن دره ها و 
دورتریـن کویرهـا و انبـوه تریـن جنگل ها 
دیـده ام و از خـود پرسـیده ام: جز انسـان 

چه کسـی بـه اینجـا دسترسـی دارد؟
مـن نمـی توانـم همـه را اصـالح کنـم. 

نمـی توانـم بـه همـه تذکـر بدهـم.  
اما از خودم شروع خواهم کرد. 

از اصالح خود.
بیایید پاسدار وطن باشیم.

تبلـور  در طبیعـت  گردشـگری 
مـی یابـد کـه در منابـع مختلـف 
اکوتوریسـتی کمتـر بـدان پرداخته 
شـده اسـت. بـه زبـان سـاده زمانی 
کـه افـراد دربـاره ی دامنـه نوردی 
فکـر مـی کننـد عمدتا بـه طبیعت 
فضـای بـاز بـزرگ سـفری بـا کوله 
پشـتی یـا بـا چادرمـی اندیشـند. 
بـه  افـراد  اکثـر  در  فعالیـت  ایـن 
عنـوان وسـیله رهایـی و برگشـتن  
بـه طبیعت اسـت به عالوه روشـی 
مفیـد بـرای دسـتیابی بـه تمریـن 
فیزیکـی مناسـب اسـت و منجـر 
بـه فرامـوش شـدن همـه گرفتاری 
هـای زندگـی شـخصی و مسـائل 

روزانـه اسـت.
دامنـه نـوردي به عنـوان ورزش 
و فعالیتی تفریحی محسـوب شده 
که در بسـتر طبیعـت انجام گرفته 
و به نوعی اکوتوریسـم اطالق شده 
کـه عـالوه بـر مقـرون بـه صرفـه 
فیزیکـی  سـالمت  بـرای  بـودن 
بـا  افـرادی  انسـان هـا بخصـوص 
مشـاغل کـم تحـرک مفیـد واقـع 
نیـاز چندانـی  دامنـه  مـی شـود. 
بـه تجهیـزات ویـژه نـدارد و از این 
جهـت فشـار زیـادی را بـر بـدن 
تحمیـل نمـی کند و یـک فرد می 
توانـد بـدور از فشـارهای جانبـی 
حاصـل از تجهیـزات ویـژه کـه در 
کوهنـوردی بـا آن روبـرو هسـتیم 
بـه راحتـی بـه فعالیـت جسـمی 
خـود و پیاده روی مشـغول شـود. 
هرچنـد در برخـی مواقـع دامنـه 
نـوردی در بیـن کـوه هـا و تپه ها 
مـی تواند فشـار جسـمی را فرد را 
افزایـش دهـد ولـی هیچـگاه قابل 
مقایسـه بـا فشـار جسـمی حاصل 
از صعـود بـه ارتفاعات باال نیسـت. 
مناسـب تریـن تعریفـی را کـه می 
تـوان از دامنـه نـوردی ارائـه داده 
عبـارت اسـت : »  دامنـه نـوردی 
بـه عنوان گونـه ای از اکوتوریسـم  
طبیعـت  در  روی  پیـاده  نوعـی 
محسـوب مـی شـود که بـا اهداف 
و انگیـزه هـای تفریحـی و تمـدد 
جسـم و روان انجـام مـی گیـرد«

در دامنـه نـوردی مسـافرت بـا 
اهمیـت تـر از مقصـد اسـت. ایـن 
فعالیـت می توانـد بـا یـک پیـاده 
پـارک  در  تعطیـل  روز  در  روی 
همراه باشـد و یا شـامل مسـافرت 
سـه هفتـه ای  در دامنـه کـوه را 
در برگیـرد. واژه های زیادی وجود 
دارد کـه اغلـب برای دامنـه وردی 
بـه کار بـرده مـی شـود و وابسـته 
بـه شـرایط دامنـه نـوردی مـدت 
ناحیـه مربوطـه  نـوردی و  دامنـه 

اسـت. پیـاده روی سـفر بـا کولـه 
زار  بیشـه  در  زدن  قـدم  پشـتی 
کـوه  و  رفتـن  راه  سـالنه  سـالنه 
نـوردی صرفا اصطالحاتی هسـتند 
کـه بـه عنـوان نوسـانات یا شـیوه 
نـوردی تعبیـر مـی  هـای دامنـه 
شـوند. در اکثر اشـکال اصلی همه 
ایـن فعالیـت هـا بـه پیـاده روی 
خالصـه مـی شـوند. چنانچـه قادر 
بـه گذاشـتن یـک پـا در جلـوی 
پـای دیگـر باشـید در ایـن صورت 
مـی توانید بـه پیـاده روی و دامنه 
نـوردی بپردازید. دامنـه نوردی در 
یـک سـطح پیشـرفته تـر میتواند 
آغازیـن  بـه عنـوان یـک مرحلـه 
بـرای یادگیـری توانایـی هـای بقا 
و مانـدگاری کمپینـگ کوه نوردی 
صخـره نوردی مهـارت های جهت 
یابـی  و تغییـری در سـایر شـیوه 
هـای فضـای بـاز محسـوب شـود. 
یـک دامنـه نـورد ماهر و بـا تجربه 
در واقـع یک کارشـناس فضای باز 
با دانش و سـالمت جسـمی اسـت 
کـه ذهنیت فکری کامـال متعادلی 
دارد و بـا طبیعـت سـر و کار دارد. 
عـالوه بـر ایـن نشـانه هایـی را از 

خـود بـر جای مـی گـذارد.
زمانـی که افـراد دربـاره ی دامنه 
نـوردی فکـر مـی کننـد عمدتـا به 
طبیعـت فضـای بـاز بزرگ سـفری 
بـا چادرمـی  یـا  بـا کولـه پشـتی 
اکثـر  در  فعالیـت  ایـن  اندیشـند. 
افـراد بـه عنـوان وسـیله رهایـی و 
برگشـتن  بـه طبیعـت اسـت بـه 
عـالوه روشـی مفید برای دسـتیابی 
بـه تمریـن فیزیکی مناسـب اسـت 
و منجـر بـه فرامـوش شـدن همـه 
گرفتـاری هـای زندگی شـخصی و 
مسـائل روزانه اسـت. دامنـه نوردی 
فعالیتـی تفریحی اسـت کـه در آن 
بـه قـدم زدن زدن مـی پردازیـم  به 
ایـن دلیـل کـه عالقـه منـد بـه آن 
هسـتیم  نـه اینکه مجبور بـه انجام 
آن باشـیم. دلیـل مهیا نمـودن یک 
سـفر از شـخصی بـه شـخص دیگر 
یـا از موقعیتـی بـه موقعیـت دیگـر 
متفـاوت است.گردشـگران با انگیزه 
هـای مختلفی به دامنـه نوردی می 
پردازنـد برخی از انگیـزه ها و دالیل 
دامنـه نـوردی به شـرح زیر اسـت :

 دامنـه نـوردی فعالیـت بدنـی 
روی  کـه  اسـت  ای  العـاده  فـوق 
هـم رفتـه تـا حـد زیـادی وضعیت 
جسـمی انسان  را بهبود می بخشد. 
حرکت پیاده روی طبیعی اثرنسـبتا 
کـم امـا تمرین بدنـی کارآمـدی را 
برایتـان مهیـا مـی سـازد و میتواند  
مرتبـط  بـا اکثـر مکان هـای زیبای 

روی زمیـن گیاهـان شـگفت انگیز 
بیابانهـا  سـواحل  وحـش  حیـات  
انبـوه  هـای  جنـگل  هـا  جنـگل 
و کوههـا باشـد کـه مجموعـا بـه 
پیشـرفت شـرایط  دامنـه نـوردی 
متفـاوت وجاذبـه هـای منحصـر به 

فردشـان کمـک مـی کنـد.
 دامنـه نـوردی به آسـانی شـروع 
تجهیـزات  بـه  نیـاز  و  می شـود 
یـک  نـدارد.  ای  ویـژه  تخصصـی 
جفـت چکمـه هـای مقـاوم، چند 
لبـاس اصلـی )فضـای آزاد ( و یک 
کولـه پشـتی کوچـک می توانـد به 
منظـور مهیـا شـدن بـرای  یـک 
روز دامنـه نـوردی اصولـی کافـی 
باشـد. تکنیـک قـدم زدن شـامل 
چیـز  مهمـی اسـت کـه ازدوران 
طفولیـت و بچگـی برخورداربـوده 
ایـد و بـه منظـور انجام یـک دامنه 
نـوردي  اصولـی نیـاز بـه آموختن 

چیـز دیگـری نداریـد. 
  دامنه نوردی فعالیتی اسـت که 
افزایـش دانـش و توانایـی هایتـان 
را آنچنـان کـه ارتقـاء مـی یابنـد 
برایتان میسـرمی سـازد. در راحت 
نـوردی  دامنـه  آن  شـکل  تریـن 
روی  پیـاده  از  اسـتفاده  امـکان 
سـالم و قابـل اطمینانـی اسـت که 
بـی تردیـد نشـانه هایـی را متمایز 
فرمـش  باالتریـن  در  سـازد.  مـی 
کـوه نـوردی  مهـارت هـای جهت 
یابـی  مانـدگاری و بقـا را شـامل 

شـود.  می 
 دامنـه نوردی مرحلـه ابتدایی از 
قلمـرو کامـل سـایر فعالیـت های 
مرتبـط بـه فضـای بـاز اسـت. این 
سـنگ  از  بخشـی  اغلـب  ورزش 
کمپینـگ  نـوردی  کـوه  نـوردی 
و تعـداد زیـادی از فعالیـت هـای 
کوهسـتانی/ فضـای آزاد دیگـر را 

نیـز در بـر دارد.
 دامنـه نـوردی فعالیتـی مربـوط 
به تمام فصول سـال می باشـد. در 
واقع قـادر بودن به کـوه نوردی در 
شـرایط مختلف یکـی از بزرگترین 
فعالیـت هـای دلپذیر و خوشـایند 
اسـت و عـالوه بـر ایـن از عوامـل 
چالـش هـم محسـوب می گـردد. 
شـما مـی توانیـد در هـر فصلی به 

دامنـه نـوردی بروید.
 دامنـه نـوردی روش خوبی برای 
گریز از مشـکالت اسـت و منجر به 
فرامـوش کـردن فشـار و اسـترس 

شـود.  مـی  تـان  روزانـه  زندگـی 
ایـن فعالیـت مـی تواند بـه عنوان 
تجربـه ای باشـد کـه بـا دیگـران 
قسـمت مـی کنیـد و یـا چیـزی 
کـه همـه آن را بـه تنهایـی انجـام 
مـی دهیـد. بسـیاری از اشـخاص 
بـه منظور فعـال نمودن ذهنشـان 
یـا فکـر کـردن دربـاره مسـائل  به 
دامنـه  پردازنـد.  مـی  روی  پیـاده 
نـوردی می تواند روشـی برای آرام 
شـدن باشـد یـا بـه عنـوان چیزی 
که بتواند قابلیتها یتان را بسـنجد.
مناطـق دارای قابلیـت هـای دامنه 
نوردی بسـیار گسـترده می باشـد 
مقیـاس  در  وجـود  ایـن  بـا  ولـی 
ملـی قابلیت های دامنـه نوردی را  
مـی تـوان در مناطق زیر مشـاهده 
بـا  کوهسـتاني  نواحـي   « نمـود: 
ارتفـاع متوسـط افـزون بـر 2500 
مناطـق  جنگلـي،  مناطـق  متـر، 
سـاحلي، مناطقـي کـه داراي یکي 

از آثـار طبیعي ملي )ثبت شـده در 
فهرسـت سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت و یا خـارج از آن( همچون 
آبشـار، غـار ونظیـر اینها باشـند و 
نیز آن دسـته از مناطق طبیعي که 
در جـوار آثـار تاریخـي و فرهنگـي 
واقـع هسـتند.« در مقیـاس محلی 
قابلیـت هـای دامنه نـورد عبارتند 
ییالقـي  مناطـق  »تمامـي  از 
پیرامـون شـهرها اغلب روسـتاها و 
نیـز هـر کـدام از چشـم اندازهاي 
دسترسـي  امـکان  کـه  طبیعـي 
آسـان به آنهـا وجـود دارد. در این 
شـمار هسـتند. به واقع بیشـترین 
یـک  بـر  افـزون  پهنـه  از  بخـش 
کیلومتـر  و ششـصدهزار  میلیـون 
مربعـي کشـور در صـورت وجـود 
انگیـزه طبیعـت گـردي در میـان 
عامـه مـردم مي توانـد بـه عنـوان 
جاذبـه طبیعي مورد اسـتفاده قرار 

گیرند.«.

دامنه نوردی چیست؟ 

لی لی پوت ایران
ماخونیـک نـام روسـتایی اسـت از توابع 
بیرجنـد در اسـتان خراسـان جنوبی؛ ایـن 
نقطـه از ایـران به واسـطه قدکوتـاه بـودن 
بیشـتر سـاکنانش بـه لی لـی پـوت ایـران 
مشـهور اسـت. ماخونیـک یکـی از هفـت 
اسـت.  جهـان  شـگفت انگیز  روسـتای 
و  شـهرت  ایـران  لی لی پوتـی  روسـتای 
آوازه اش را از زنـان و مـردان کوتـاه قامـت 
خـود دارد کـه شـب ها، زیـر سـقفی کوتاه  
تـر از سـقف خانه هـای ما چشـم می بندند 
و صبح هـا، از چهارچوب هایـی کوتاه تـر از 

چهارچوب هـای خانه هـای مـا پـا بیـرون 
می گذارنـد.

روستای نابینایان
 این روسـتا که از توابع اسـفراین اسـت 
، اکثریـت افـراد در این روسـتا مـادرزادی 
نابینـا بـه دنیـا آمده انـد.  امـا نکتـه عجیب 
در ایـن بیـن این کـه حیوانـات اهلـی نیـز 
همانند گاو و گوسـفند و حتـی گربه ها در 

ایـن روسـتا نابینـا بـه دنیـا می آیند .
روستای بی زمان

روسـتای ایسـتا از توابع طالقـان یکی از 
روسـتاهای  ایران اسـت؛ روسـتایی که در 

آن زمان ایسـتاده اسـت. این روسـتا جایی 
اسـت کـه هیچ گونه امکانـات دنیای جدید 
را نمی پذیرنـد و بدون آب لوله کشـی، گاز، 
وسـایل  آالت،  ماشـین  درمانـگاه،  بـرق، 

ارتباطـی و... زندگـی می کنند.
سـاعت مچی و دیواری در محل زندگی 
اهالـی ایـن روسـتا وجـود ندارد و سـیمان 
و آهـن در معمـاری خانه های آنـان به کار 
نرفتـه اسـت. آنان به نحـو اسـرارآمیزی از 
مـردم فاصلـه می گیرنـد و کمتر کسـی را 
بـه خانـه خـود راه می دهنـد. حتی شـایع 
اسـت کـه می گوینـد اهالـی ایـن روسـتا 
شناسـنامه ندارنـد و جزو جمعیـت آماری 

ایـران هم محسـوب نمی شـوند.
روستایی که به التین می نویسند

امـا بـدون شـک عجیب ترین روسـتای 
ایـران روسـتای زرگـر اسـت. اهالـی ایـن 
روسـتا هـم  ایرانی اند هـم اروپایـی ، مردم 
مادری شـان  زبـان  »زرگـر«  روسـتای 
رومانـو  زبـان  داسـتان  اسـت؛  »رومانـو« 
زرگری هـا  اسـت.  افسـانه  شـبیه  بیشـتر 
خودشـان هـم دقیقـا نمی داننـد متعلق به 
کجـای جهـان هسـتند و چه شـد کـه به 

ایـران آمدنـد و شـدند رومانـوی کشـاورز 
ایرانـی کـه بـه زبـان ترکـی هـم مسـلط 
اسـت، این مردم همه شـان به زبـان رومانو 
حـرف می زننـد و بـه التیـن می نویسـند.

 پاوه
شهری بدون حتی یک چراغ قرمز

الر
تنها شهر بدون کوچه در خاورمیانه 

بعـد از زلزلـه ای کـه شـهر رو کامـل 
ویـران کـرد بـه اینگونـه طراحـی شـد . 

 ورامین
شهر بی دخانیات .

حتـی در مغـازه هـا هم سـیگار فروخته 
نمی شـود .

 چالدران
شهر بدون کولر 

دمـای هـوا به نحوی اسـت کـه در چله 
ی تابسـتان هم نیـازی به کولـر ندارند . 

 تبریز
شهر بی گدا

 جلفا
شهری بدون گورستان 

مـردم بـرای دفن شـدن به روسـتاهای 

اطـراف فرسـتاده می شـوند.
نورآباد ممسنی

شـهری کـه 18 در صـد جمعیـت آن 
دانشجوسـت. تهـران بـا 12 درصـد رتبـه 

دارد.  را  دوم کشـور 
 ایوان
شهر بدون غسال خانه 

مرده هـا طبـق سـنت هـای قدیمـی در 
حیـاط منـزل شسـته می شـوند.

  گچساران
ثروتمندترین شهر ایران

دارای پنجمین ابـر مخزن نفت جهان و 
بزرگتریـن منابع گازی ایران و خاورمیانه 

عسلویه
مهاجریـن  جمعیـت  کـه  شـهری 
آنجـا  در  کار  بـه  مشـغول  نیروهـای  و 
بومـی  برابـر جمعیـت  یـازده  تعدادشـان 

سـت. نجا آ
 شادگان

ومسـافرخانه  هتـل  بـدون  تنهـا شـهر 
مهمـان  حتـی  شـهر  ایـن  مـردم  چـون 
غریبـه را بـه منـزل خـود دعـوت  کـرده 

کننـد.  مـی  وپذیرایـی 

نقاط عجیب ایران با خصوصیات انحصاری
معرفی

اندروید

کافه بازار

بلک بری IOS

ک
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تاریخ کرمان

بـاری پـرده دوم هـم خوب بازی شـد ولـی آن ها 
کـه از نزدیـک شـاهد و وارد اوضـاع بودنـد مثل این 
کـه بـو بردنـد کـه بـه هر حـال مـی خواهنـد اوضاع 
انتخابـات کرمـان را وخیـم نشـان بدهنـد. مخصوصا 
آن کـه دکتـر بقائـی هـم مدتـی شـهرت داده بـود 
کـه خـودش کاندیـد وکالـت نیسـت. فقـط مبـارزه 
اش بـرای ایـن اسـت کـه آدم نابابـی وکیـل نشـود. 
ایـن بـود کـه مـی خواسـتند وانمـود کنند حـاال که 
دکتـر کاندیـد نیسـت اقـال از کرمـان یـا جیرفـت از 
طرفـداران او انتخـاب بشـوند تـا صحنـه انتخابات به 
خـون کشـیده نشـود و خدا مـی داند کـه در پرونده 
هـای محرمانه وزارت کشـور چه گـزارش هایی روی 

ایـن موضـوع خوابیده باشـد.
خالصـه قضایـا همیـن طـور کـش آمـد و روزهـا 
یکـی پـس از دیگـری گذشـتند تـا اواسـط فروردین 
امسـال شـد. یک روز که یادم می آید روز شـانزدهم 
فروردین بود خبر رسـید که از تهران دسـتور شـروع 
انتخابـات کرمان را داده انـد و قریبا دو نفر کاندیدای 
دیگـر یعنـی آقایـان لقمان نفیسـی و دکتـر فریدون 

بهمنیـار هـم به کرمـان خواهنـد آمد.
در ایـن موقـع آقـای تربتـی کـه بـازرس انتخابات 
بـود بـرای انجـام انتخابـات بندرعبـاس از کرمـان به 

آن شـهر رفتـه بود.
در اینجـا بـاز شـهرت داشـت کـه آقـای کاظمـی 
چنـدان بـا انتخاب آقـای ارباب مهـدی از بندرعباس 
موافـق نیسـت و گویـا اظهـار نظر کرده که اگر اسـم 
اربـاب مهـدی را در بندرعبـاس ببـرد از خـون مردم 
آب خلیـج فـارس قرمـز مـی شـود و صـالح نیسـت 

چنیـن انتخابـی به عمـل آید.
ولـی آقـای تربتـی کـه مدتـی هـم قبـال فرماندار 

بندرعبـاس بـود و اوضـاع آن جـا را از نزدیـک مـی 
شـناخت کوشـش بـه ایـن حـرف هـا بدهـکار نشـد 
تمـام کـرد  را  بندرعبـاس  انتخابـات  کار  و  و رفـت 
و از بخـت بلنـد اربـاب مهـدی کوچکتریـن اتفاقـی 
رخ نـداد و خـون هـم حتـی از دمـاغ هیچ کـس راه 

. د نیفتا
در حقیقـت بیـن خودمـان باشـد چـرا بایـد برای 
اگـر تحریکـی در کار  بیفتـد.  راه  انتخابـات خونـی 
نباشـد مـردم بـی خـود جـار و جنجـال راه نمـی 
انـدازد. مگـر مـردم سـتمدیده شهرسـتان هـا کلـه 
شـان را زالـو داده انـد کـه بـرای وکالـت ایـن و آن 
خـون خودشـان را بریزنـد و خودشـان را به کشـتن 
بدهنـد. ایـن هـا از ایـن همـه وکیـل بـه مجلـس 
فرسـتادن چـه خیـری دیـده اند و یـا ایـن وکال چه 
گلـی بـه سـر ایـن مـردم زده انـد کـه بـرای انتخاب 
آن هـا خودشـان را بـه آب و آتـش بزننـد. ایـن سـر 
و صداهایـی کـه گاهـی مـی بینـی از یک گوشـه راه 
مـی افتـد. همیشـه بـه تحریـک چنـد نفـری اسـت 
کـه بـوی کبابی شـنیده و سـفره گسـترده ای  دیده 
انـد ناچـار بـرای دلخوشـی صاحب خانه عـر و عوری 
راه مـی اندازنـد بیچـاره مـردم را هم بـه دنبال خود 

کشـانند. می 
فـوری جلـوی رفیقم را گرفتـم و گفتم بـاز داخل 
معقـوالت شـدی. مگر قـرار نبود از جمـالت معترضه 
بپرهیـزی. مطلـب خـوب داخـل جریان اصلی شـده 
بـود و تـو باز منحرف شـدی. جان من جـان کالم را 
بگـو و مـا را از این مباحـث تمام نشـدنی معاف کن.

رفیقـم کـه ملتفـت شـد من حواسـم جمع اسـت 
برویـم  نـدارد  مانعـی  باشـد  گفـت  و  زد  لبخنـدی 

سـرمطلب.
بـه محـض این کـه تلگـراف مرکز مبنی بر شـروع 
انتخابـات کرمـان رسـید آن هـا کـه نفـع شـان در 
عـدم انجـام انتخابـات بود بـه جنب و جـوش افتادند 
و اولیـن کاری کـه کردنـد این بود که آقـای کاظمی 
را واداشـتند کـه گـزارش غریـب و عجیبـی راجع به 
اوضـاع کرمـان بـه وزارت کشـور بدهـد. مـن کـه به 
مطالـب این گـزارش وارد نیسـتم و شـاید اگر روزی 
تهران در وزارت کشـور دسـت و پایی کـردی بتوانی 
عیـن ایـن گـزارش را کـه در حـدود هشـت صفحـه 

اسـت به چنگ بیـاوری.
ولـی چـون ایـن گـزارش را در ایـن جا به وسـیله 
آگاه  آقـای  پسـر  یعنـی  ایـادی خودشـان  از  یکـی 
ماشـین کردنـد بـا آن کـه ایـن کار بـرای آن بـود 
کـه دیگـران چیـزی از این گـزارش نفهمنـد. معهذا 
جسـته گریختـه مطالبـی از آن بـه خـارج درز کـرد 
و هـر کـس بـه سـهم خـودش چیـزی شـنید از آن 
جملـه قسـمتی هـم از موضوعـات آن عاید من شـد 
یـک جـا در ایـن گـزارش آقـای کاظمی مـی گوید:

همیـن کـه به رییـس شـهربانی گفتم که دسـتور 

شـروع انتخابـات رسـیده و احتمال دارد این دو سـه 
روزه شـروع شـود. بیچـاره مثـل بیـد شـروع کـرد 

بلرزیـدن و صورتـش مثـل گچ سـفید شـد!
قصـه  تاریـخ  در  گویـد:  مـی  دیگـر  جـای  در 
طرفـداران حسـن صبـاح را شـنیده بـودم ولـی در 
کرمـان بـه چشـم خـود طرفـداران دکتـر بقایـی را 
متعصـب تـر از آنها دیـدم! جای دیگـر از آقای دکتر 
فریـدون بهمنیـار بـد  گفتـه بود کـه این بابا سـابقه 
خوبـی در کرمـان نـدارد و بالـغ بـر یـک میلیـون 
تومـان تاکنـون پـول شـهرداری را خـورده اسـت!؟ 
حتـی نوشـته بـود چهارصـد وپنجـاه هـزار تومـان 

پـول سـرکار آقـا را خـورده اسـت؟!
گویـا ایـن آقـای بهمنیار یـک وقتـی در کرمان با 
کمـک چنـد نفـر شـرکتی برای توسـعه بـرق و تهیه 
مصالـح سـاختمانی ایجاد کرده و حتـی کوره ای هم 
بـرای ایـن کار سـرپا کـرده بـود. ایـن کار البتـه بـه 
منافـع همان هـا که بارها اسمشـان را بردم برخورده 
بود و اسـم او را هم در لیسـت سـیاه گذاشـته بودند 
و حـاال موقـع بـه چنگشـان افتـاده و به ایـن عناوین 
در گـزارش آقـای کاظمـی گنجانده بودنـد واال دکتر 
بهمنیـار نـه مقاطعـه کار شـهرداری بـود نـه کارمند 
آن جـا پولـی هـم از آقـای ابراهیمـی نخـورده بـود 
بـاری آقـای کاظمی بـرای آن که پیـاز داغ خوبی به 
گـزارش خـوش داده باد یک یادداشـت روی گزارش 

گذاشـته و بـه خط خـوش نوشـته بود: ایـن گزارش 
از طـرف یـک اسـتاندارد به وزیر کشـور نیسـت بلکه 

پیـام دوسـتی اسـت به دوسـت ارجمنـد خودش.
و در آخـر گـزارش هـم اضافـه کـرده بود کـه این 
گـزارش با موافقت رئیس شـهربانی و فرمانده لشـگر 
تهیـه شـده اسـت و مـا بعدهـا فهمیدیـم کـه ایـن 
موضـوع اخیـر حقیقـت نداشـت. زیـرا بعـد از رفتـن 
آقـای کاظمـی ایـن هـر دو نفر مراتـب را رسـما نزد 

مقامـات متبـوع خـود تکذیـب کردند.
از قضـا در همـان یکـی دو رو کـه ایـن گـزارش 
آدم  یـک  بـه وسـیله  و مـی خواسـتند  تهیـه شـد 
مطمئنـی بـه تهـران بفرسـتند. اتفاقا همشـیره آقای 
کاظمـی فـوت کـرد و روز جمعـه ای بـود کـه قـرار 
بـود مجلـس ختمـی در مسـجد برپـا شـود. خـود 
آقـای کاظمـی مریـض بـود و در منزل خوابیـده بود 
گـزارش را داده بـود بـه آقای میرشـب فرمانـدار که 
خـودش با دسـت خـودش ببـرد تهران و شـفاها هم 
تذکـر بدهـد که حاال بـا این اوضـاع انجـام انتخابات 

کرمـان بـه صالح نیسـت.
آقـای میرشـب قـرار بـود بـا طیـاره بـرود ولی آن 
روز جـا پیـدا نشـد و او هم توانسـت در مجلس ختم 

شـرکت کند.
از  نزدیـک ظهـر همـان روز کـه چنـد روز بعـد 
وصـول تلگـراف تهـران بود کـه آقای دکتـر فریدون 

بهمنیـار هم که یکـی دیگر از کاندیداها هسـت وارد 
شـد. کرمان 

دکتـر بهمنیـار در موقـع ورود در فـرودگاه شـنید 
او هـم  اسـتاندار فـوت کـرده  آقـای  کـه همشـیره 
وظیفـه خودش دانسـت که بـرود تسـلیتی بگوید. از 
فـرودگاه یک راسـت رفت بـه اسـتانداری ولی موفق 
بـه مالقـات بـا آقـای کاظمـی نشـد زیـرا گفتـم که 

مریـض بـود و در خانـه خوابیـده بود.
در مجلـس ترحیـم همشـیره آقـای کاظمـی تمام 
سـران قوم و امرا لشـگری و کشـوری و علما و اصناف 
و اعیـان و وجـوه طبقات همگی حضور داشـتند البته 
دار و دسـته هرنـدی و آگاه هـم از جملـه محمـدی 
و هنرمنـدی هـا و دکتـر ایرانـی و علـی ارجمنـد و 

بـرادران یاسـایی خالصه همگـی بودند.
بیچـاره دکتـر فریـدون بهمنیـار کـه حـاال بعـد از 
آقـای معاصـر و مهندس ایرانی شـکار سـوم حضرات 
محسـوب مـی شـد بی خبـر از همـه جا و تـازه وارد 
او هـم آمد و در گوشـه ای نشسـته پهلوی دسـت او 
آقـای شـیخ علـی اصغـر صالحـی یکـی از مجتهدین 

شـهر نشسـته بود.
سـکوی  پائیـن  کـه  نفـر  چنـد  بیـن  کـه  وقتـی 
مسـجد تـوی صحـن نشسـته بودنـد پیدا شـد و یک 
نفـر از آن هـا کـه نسـبتا جـوان بـود و سـن و سـال 
زیـادی نداشـت آمـد نزدیـک هـای دکتـر بهمنیـار 
پهلـوی یـک آقـای دیگر نشسـت و بعد یـک دفعه 
قـدری بـا صـدای بلنـد کـه دکتـر بتوانـد بشـنود از 
رفیـق پهلـو دسـتی خـودش پرسـید. ایـن فریـدون 
بهمنیـار کـه می گویند زردشـتی اسـت و می خواهد 
بـه زور وکیـل مسـلمان هـا بشـود همین آقا اسـت؟ 
یـارو کـه از اوضاع بی خبـر بود ضمنـا بهمنیار را می 
شـناخت که زردشـتی نیسـت به او جـواب داد که نه 
بابـا ایـن حرف هـا چیسـت می زنـی این آقـا از قضا 
مسـلمان دو آتشـه هـم هسـت. بـه عـالوه این پسـر 
اسـتاد بهمنیـار معـروف اسـت کـه همیـن چندمـاه 
پیـش جشـن پنجاهمیـن سـال خدمـات فرهنگی او 
را گرفتنـد و در همیـن کرمـان یـک دبیرسـتان بـه 
نـام او هسـت دکتر بهمنیـار خودش این حـرف ها را 
مـی شـنید. ولی بـه روی خـودش نیاورد و قـدری با 
آقـای صالحی مشـغول صحبت شـد. آن جوانک بلند 
شـد رفـت پیـش همـان دسـته ای کـه از نـزد آن ها 
آمـده بـود و ضمنـا یک نفـر دیگر که همـان نزدیکی 
بـود و او هـم ایـن حـرف هـا را شـنیده بـود از جای 
خـودش بلنـد شـد و با صـدای بلند گفـت لعنت خدا 
بـر شـیطان و بـه یکـی دو نفـر دیگـر کـه پهلویـش 
بودنـد گفـت بلنـد شـوید برویـم و آن هـا هـم بلنـد 

شـدند و بـا او رفتند.
از ایـن حـرف هـا و رفـت و آمدهـا چنیـن برمـی 
قیافـه  و  اسـت  کار  در  فسـادی  و  فتنـه  کـه  آیـد 
مجلـس عاقبـت بـدی را نشـان مـی داد. ولـی خوب 
البتـه محـض ختـم بـود و هر کس بـه دعـا و فاتحه 
ای مشـغول بـود. بـه غیـر از همـان هـا کـه جریـان 
کار را بـه وجـود مـی آوردنـد دیگـر کسـی خبری از 

نداشـت. جایی 
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افقی
1-ارائه دیدگاه ها برای انجام کار - مراقبت و پاسداری

2-گشـاده و فـراخ - دورمانـده - نشـانی بـر لـوازم صوتی 
تصویری و 

3-کشتی جنگی - سرزمین یخ
4-اشـاره بـه نزدیـک - جنـگ دریایـی معـروف ژاپـن - 
اسـب زیـن کـرده و آمـاده کـه همراه سـوار حرکـت کند

5-خرس آسمانی - لباس پایین تنه - تصدیق روسی
6-خیاالت - ذهن - ظلم و ستم

7-جنس قوی - از سلسله های پیشدادی - ریشه
8-از کشورهای آفریقایی - از انواع میمون

9-اریـب - ملکـی کـه از تعلـق مالـک بیـرون آمـده - 
درد واکنـش 

10-فرکانـس یـاب - از کلمـه هـای تاسـف و دریـغ - از 
کارآگاهـان معـروف

11-راه میان بر - ارشاد - رود آرام
12-امر به رفتن - دختر کفش طال - عدل و قسط

13-از ورزشهای جمعی - فی الفور
14-نیمـروز - مسـخرگی - از درختـان جنگلـی از نـوع 

رون ما
15-از انواع ماهی های خطرناک - سرنشینان

عمودی
1-تجیر - نوشته های سنگی

2-نوعی اسلحه چریکی - پرحرفی - کماندو
3-خجالت زده - بلیط

4-گندیـده و بدبـو - با ابهـت و دلهـره آور - از هالوژنهای 
جـدول تناوبی

5-گوشت ترکی - کوتاه - پسوند تشبیه
6-تعلیم - عقاید - گفتن الاله اال اهلل با صدای بلند

7-روستا - برپا کردن میهمانی و سور - جانشین او
8-کارگران کشتی - ویزا

9-جدیـد وتـازه - کلمـه ای کـه بـرای یـادآوری فرصـت 
هـای خـوش از دسـت رفتـه بـه کار مـی رود - ناپیـدا

10-دستور زبان انگلیسی - زادگاه نیما - چاپلوسی
11-حرف انتخاب - نتیجه کار - از حروف ندا

12-سـازی کـه صـدای بـم دارد - از ادیان الهی - نشـانی 
بر انـواع خودروهای سـنگین

13-اثری از هومر - نوعی جیپ انگلیسی
14-اسـب تنـدرو - انگشـت شسـت - از ضمایر اشـاره به 

دور
15-یادآوری و ذکر- جانوران بی دست و پا
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سـردبیر: آنچـه در ادامـه می خوانیـد یادداشـت دنبالـه داری اسـت از فـردی بـه نـام مهنـدس 
ملكوتـی كـه سـال ها پیـش و در اولیـن انتخابـات پـس از كودتـای 28 مـرداد 1332 در هفته نامـه 
معـروف »خواندنیهـا« بـه چـاپ رسـیده اسـت. در ایـن یادداشـت ها بـه بهانـه انتخابـات كرمـان، به 
وضعیـت اجتماعـی و فرهنگـی و اختـالف طبقاتـی در كرمـان بـه بیانـی صریـح و شـفاف »خـاص« 
روزنامه نـگاری آن دوران به تفصیـل پرداخته شـده اسـت. ایـن یادداشـت عـالوه بـر اینكه شـرایط 
آن دوران را با شـفافیت برای مخاطبان )فارغ از زمان انتشـار مطلب( توضیح می دهد، برای عموم 
كرمانی ها و علی الخصوص روزنامه نگاران و محققین می تواند بسـیار جذاب باشـد. بسـیار سـپاس 
گذاریـم از آقـای محمـد صنعتی كه دسترسـی مـا را به آرشـیو منحصربه فردی كـه از مطبوعات 70 
سـال گذشـته در اختیاردارنـد، فراهـم آوردنـد تـا بتوانیـم قسـمت هایی جـذاب از ایـن مطالب را 

برای شـما بازنشـر كنیم.
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ورزش

ابراهیم زاده،سرمربی مس کرمان: 

پشتوانه سازی در مس کرمان 
مهم ترین هدفم است

بـا  را  آزادگان  لیـگ  جدیـد  فصـل  کرمـان  مـس  تیـم 
مربیگـری منصـور ابراهیـم زاده شـروع کرده اسـت. این مربی 
بـا تجربـه که سـابقه نائـب قهرمانی آسـیا با ذوب آهـن را هم 
در کارنامـه دارد، در مـورد شـرایط تیـم مـس کرمـان در دو 

بـازی ابتدایـی صحبـت کرده اسـت.
سـرمربی تیـم مـس کرمان در مـورد دو بـازی ابتدایی این 
تیـم و کسـب دو تسـاوی در کرمـان و بوشـهر عنوان داشـت: 
مـا دو بـازی را مسـاوی کردیـم ولـی هنـوز فرصـت کافـی را 
داریـم. مـا یـک مقـدار دیرتـر شـروع کردیـم و تمرینـات پر 

فشـاری را پشـت سـر گذاشتیم.
در بـازی اول کـه در خانه مقابل فجرسپاسـی قـرار گرفتیم 
بـه جـز چنـد دقیقـه بـر بـازی مسـلط بودیـم. در بـازی دوم 
شـرایط بـرای مـا خیلـی متفـاوت بـود. رطوبـت در کرمان 6 
تـا 10 درجـه اسـت امـا در بوشـهر طوبـت 50 بودو هـوا هم 
خیلـی گرمتـر بـود. شـروع خوبـی داشـتیم و گل هـم زدیـم 
و البتـه گلـی کـه خوردیـم روی ضربـه پنالتـی بـود کـه بـا 
ابهاماتـی در مـورد درسـت بـودن آن همـراه بـود. البتـه مـا 
در ایـن دو بـازی بـا آسـیب دیدگی هایی هـم روبـرو بوده ایـم 
ولـی فکـر می کنـم هر چـه جلوتر برویم شـرایط بهتـری پیدا 

کرد. خواهیـم 
ابراهیـم زاده در پاسـخ بـه اینکـه آیـا نفـرات مـورد نظـر 
خـود را جـذب کـرده، گفـت: مـا نفـرات خـود را برمبنـای 
بودجـه باشـگاه تهیـه کردیـم. ایـن رقـم هـم بـرای باشـگاه 
رقـم مناسـبی بـه حسـاب می آیـد. ولـی بـه صـورت کلـی با 

بودجـه ای کـه داشـتیم نفـرات خوبـی را جـذب کردیـم.
سـرمربی سـابق ذوب آهـن در خصـوص قـول صعـود بـه 
لیـگ برتـر خاطرنشـان کـرد: در بسـتن نفرات به شـکلی کار 
کردیـم کـه بتوانـد پشـتوانه های خوبـی بـرای باشـگاه فراهم 
کنـد. بـه دنبـال ایـن هسـتیم کـه چـه صعـود کنیـم و چـه 
نکنیـم پشـتوانه های خوبـی بـرای تیم درسـت کرده باشـیم. 
مـن تیمـی را تحویـل گرفتـم که بازیکنـی نداشـت و من هر 
جـا بـوده ام به دنبال پشـتوانه سـازی بـوده ام. در نفـت تهران 

هـم همیـن روال را دنبـال کردم.

 اطالعات

سکه

11,110,000 ریال طرح جدید

11,12۵,000 ریال طرح قدیم 

۵,۵90,000 ریال نیم سکه 

2,890,000 ریال ربع سکه 

1,820,000 ریال یک گرمی

طال

1,134,200 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,۵12,480 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

3۵,330 ریال دالر آمریکا

39,610 ریال یورو

9,670 ریال درهم امارت

۵,400 ریال  یوآن 

46,180 ریال پوند

خودرو

سمند LX  29,844,000 تومان

رانا LX  33,382,000 تومان

سوزوکی ویتارا  12۵,011,000 تومان

سایپا SE 111     20,270,000 تومان

7۵,800,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,010,000 تومان

لیفان X60  61,100,000 تومان

77,900,000 تومان   S5 جک

49,310,000 تومان  ۵۵0 MVM

آب و هوای کرمان

14 تا 31/آفتابی امروز

13 تا 30/آفتابی فردا

ویژه

کرمان کنسرت
وب سـایت کرمـان کنسـرت اولیـن و تنهـا مرجـع فروش 
الکترونیکـی بلیـط بـا امـکان انتخـاب صندلـی در اسـتان 
بـرای  را  خـود  آمادگـی  کنسـرت  کرمـان  اسـت.  کرمـان 
همـکاری بـا برگزار کننـد گان کنسـرت و سـایر رویدادهای 

فرهنگـی و هنـری اعـالم مـی دارد. 
کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجـع فـروش بلیط نیسـت 
بلکـه مـی توانیـد فـروش بلیـط را در چنـد نقطه بـه صورت 

آنالیـن مدیریـت کنید.
www.kermanconcert.com
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روزنامه سیاسی - اجتماعی)عضو تعاونی مطبوعات کشور( 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری
مدیر عامل: نکیسا خدیشی    سردبیر: بردیا امیرتیموری
صفحه آرایی: علی اکبرزاده        دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  

مدیر داخلی: مریم شمس           روابط عمومی: راحیل عبادی زاده
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

سرویس فرهنگ و هنر: شهرام پارسا مطلق
سرویس کرمون: یاسر سیستانی نژاد

سرویس ورزش: هادی کاربخش
سرویس اجتماعی: نجمه سعیدی

سرویس جامعه: عرفان زارعی
سرویس فناوری و اطالعات: جاوید مومنی

سرویس حقوقی: پیام خسروی سعید

سرویس تکنولوژی: آرین اسدی
عکاس: محسن رجب پور

سایر همکاران:  عطیه بهره بر، عباس صفا، 
سپیده ایران منش و احمد امیرتیموری

نشانی: کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه 3 واحد 8
تماس مستقیم تحریریه:32471390 

تلفنخانه: 32435911 و 32435908 و 32435910 

news@payamema.ir :ایمیل
telegram.me/payamema :کانال تلگرام

payamema_kerman :اینستاگرام
آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:

www.payamema.ir/akhlagh
پیش چاپ و چاپ: مهدوی

)کرمان - بلوار بوعلی-32134838(

یادبود

یاد دوست
ویژه برنامه بزرگداشت استاد عباس کیارستمی

یکشنبه 24 مرداد ساعت 19 موزه هنرهای معاصر صنعتی
دوشنبه 25 مرداد ساعت 20 در برج اول

سه شنبه 26 مرداد ساعت 19:30 در فروشگاه شهر فرهنگ
چهارشنبه 27 مرداد ساعت 19:30 کتابفروشی طاقچه 

پنجشنبه 28 مرداد ساعت20 موزه هنرهای معاصر صنعتی

عكس:سمیرا سیفی

چگونه دیوار سایه اش را شكست ؟!

آه 

از این زوال بی تو بودن .. 

عكس نوشت


