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کارگران

 در سال ۱۴۰۱ 

چقدر حقوق می گیرند؟

مشاور دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

فقط ۱۲ درصد 

کسن زده اند از کودکان وا

متن در صفحه دوم

7

در ستاد تنظیم  بازار استان مورد تاکید  قرار گرفت؛

افزایش نظارت بر قیمت ها 

در آستانه عید

استاندار کرمان:

همه دستگاه های دولتی

باید تسهیل گر باشند

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

فرمانده انتظامی استان کرمان:

راه ها و وسایل ایمنی باید

گر  آن قدر امن باشد که ا

 راننده غفلت کرد، کشته نشود

گردشگری هتل پالس رابر مجموعه 

 افتتاح شد

 عوارض خطرناک و جدی امیکرون؛  

از مشکالت قلبی و مغزی تا اعصاب و روان  

3

کرمان شده است؛ که بالی جان مردم استان  گزارش »کرمان امروز« از معضل تصادفات خودروهای حامل اتباع افغانستانی 

سهم قابل توجه افغانی کشی در مرگ و میر جاده ای

متن کامل در صفحه هفتم

  معضل تصادفات مربوط به اتباع غیرقانونی و حوادث حواشی این افراد تقریبا هر چند روز یک  بار در جاده های استان قربانی می گیرد. اتفاقات تلخی که بارها و بارها در همین 
نشریه به آن اشاره و پرداخته شده است، اگر مسئوالن از بهترشدن اوضاع خبر می  دهند، اما آمارها نشان می دهد که همچنان معضل افغانی کشی و شوتی های جاده های شرق 
و جنوب استان به قوت خود باقی است و به چالشی برای مردم و مسئوالن استان تبدیل شده، چالشی که گویا هرگز تمامی ندارد و رتبه نخست را در میزان مرگ و میر جاده ای 

به خود اختصاص داده و....
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متن در صفحه هشتم

اتفاقات خوب و ترسیم آینده ای امیدوار کننده
کننده در این باره؛ گردشگری استان و فعالیت های امیدوار  گزارش »کرمان امروز« از افتتاح هتل پالس رابر و سلسله اتفاقات خوب در زمینه 

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

آگهي  مناقصه شماره 35/57-11- 1400آگهی مزایده
)یک مرحله ای(

شرکت مخابرات ایران)منطقه کرمان( در نظر دارد اجرای شبکه کابل فیبر نوری و روستاهای قطع ارتباط شهرستان 
بم، ریگان، فهرج و نرماشیر را از طریق برگزاری مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی مناقصه در سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس www.TCi.ir و منطقه 

کرمانwww.Kerman.tci.ir و آدرس پست الکترونیک Tadarokat.Ker@tic.ir مراجعه نمایند.
اداره پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه کرمان 

منطقه کرمان منطقه کرمان

نگهداری  و  تعمیر  برداری،  بهره  راهبری،  قرارداد  موضوع  با  م  الف/12- 1400  شماره 142/  مناقصه   دارد  نظر  در  کرمان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
تاسیسات آبرسانی شهر کرمان و توابع و روستاهای تحت پوشش شهرستان کرمان را با برآورد 217.190.374.296 ریال و مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار 
8.243.807.486 ریال  از محل اعتبارات داخلی به همراه ارزیابی کیفی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 5 نفر و به شماره 2000005963000189 از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صالحیت در رشته آب و همچنین صالحیت ایمنی صادره از اداره 
تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 1400/12/03 به سامانه ستاد مراجعه نمایند.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) 
ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب به آدرس www.abfakerman.ir موجود می باشد.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/12/01 می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1400/12/16

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1400/12/16
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 30: 11 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/12/17

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :
آدرس : کرمان ـ بلوار 22 بهمن ـ شرکت آب و فاضالب استان کرمان ـ دفتر قراردادها و تلفن 03433222282

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934  ـ021  دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی مناقصه
 شماره 142/ الف/12- 1400 م )نوبت دوم(

قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم
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اخبار استان

استاندار کرمان تاکید کرد: دستگاه های دولتی واقعا 
المسائل  ذهن حل  با  مدیری  و  نیستند  تسهیل گر 
می تواند مشکالت سرمایه گذاران را حل کند و باید 

همه دستگاه ها تسهیل گر باشند.

و  مردم  گفت:  رابر  شهرستان  در  زینی وند  علی 
دوران  در  افراد  موثرترین  از  شهرستان  این  عشایر 

دفاع مقدس هستند. 
وی افزود: برخی از روستاهای شهرستان رابر حتی 

مقام  توجه  مورد  سلیمانی  سردار  شهادت  از  قبل 
معظم رهبری بوده اند. 

استاندار کرمان با تشریح زندگی سردار حاج قاسم 
امنیت  پایه گذار  دل ها  سردار  کرد:  تاکید  سلیمانی 
مواد  ترانزیت  از  جلوگیری  بحث  در  شرق  جنوب 
منطقه  در  تروریستی  گروه های  با  مبارزه  و  مخدر 

بود. 
دنیا  برجسته  مناطق  جزو  منطقه  این  افزود:  وی 
باید  لذا  کند  پیشرفت  آن  تراز  در  باید  و  است 

زیرساخت های آن تکمیل و گسترش پیدا کند. 
نباید در جهت ساخت  اصال  زینی وند تصریح کرد: 
خدمات  و  بروید  منطقه  این  در  مدرن  سازهای  و 
گردشگری معرف منطقه باشد و طبیعت و خوراک 
اقامتگاه های  و  بومگردی ها  دل  در  را  منطقه 
گردشگری بیاورید.  وی تاکید کرد: دولت نمی تواند 
بنگاه داری کند و باید زمینه حضور مردم در اقتصاد 
را فراهم کنیم. به گزارش ایسنا، کرامت امیرحیدری 
فرماندار شهرستان رابر نیز در این آئین گفت: ۶۷ 
کشاورزی  بخش  در  شهرستان  این  اشتغال  درصد 
بخش  در  مابقی  درصد   ۳۳ و  است  دامپروری  و 

خدمات است. 

وی گردشگری را از مزیت های رابر دانست و بیان 
کرد: اقدامات خوبی در چند سال اخیر در این خطه 
صورت گرفته به طور مثال؛ ۵۰ طرح بوم گردی در 

روستاهای این منطقه راه اندازی شده است. 
فرماندار شهرستان رابر به تشریح دیگر مزیت های 
این خطه پرداخت و عنوان کرد: عسل های مرغوبی 

در این منطقه تولید می شود. 
فریدون فعالی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان کرمان نیز گفت: در استان 
و  هزار   ۴ بر  بالغ  اعتباری  با  پروژه   ۱۱۷ کرمان  
۷۰۰ میلیارد تومان در دست اقدام است و میانگین 
پیشرفت فیزیکی کل آنها حدود ۴۲ درصد است که 
پس از بهره برداری زمینه اشتغال ۴ هزار نفر فراهم 
می شود. وی ادامه داد: درشهرستان رابر ۱۱ پروژه 
با حدود ۶۸ درصد پیشرفت فیزیکی که اشتغال ۶۸ 

نفر را فراهم می کند در دست اجرا داریم. 
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
دستی استان کرمان در ادامه سخنانش عنوان کرد: 
طرح جامع گردشگری استان درحال تدوین است 
و مطالعات جامع آن انجام شده است و فرماندار در 

مطالعات تفضیلی آن به ما کمک کنند.

مشاور دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره 
گفت:  کودکان  در  امیکرون  باالی  شیوع  به 
مردم باید در اسرع وقت کودکان ۵ تا ۱۲ سال 

را واکسینه کنند.
اظهار  مهر  با  گفتگو  در  زاده  صافی  حسین 
واکسن  تزریق  به  را  مردم  که  حالی  در  کرد: 
باالی  سرایت  اما  می کردیم  دعوت  سوم  دز 
امیکرون در بین کودکان نشان داد که تزریق 
اهمیت  از  سال   ۱۲ تا   ۵ کودکان  به  واکسن 

روند  متأسفانه  اما  است  برخوردار  باالیی 
این  در  خانواده ها  و  است  کند  واکسیناسیون 

خصوص همکاری الزم را ندارند.
کودکان  برای  موجود  واکسن های  گفت:  وی 
پس از بررسی های علمی مستند و قابل استناد 
باالترین  و  عوارض  کمترین  شده اند  معرفی 

بازدهی را دارند.
میزان  کمترین  کودکان  متأسفانه  افزود:  وی 
باالترین  اما  می کنند  استفاده  را  ماسک 

درگیری را دارند با این وجود فقط ۱۲ درصد 
از کودکان واکسن زده اند.

صافی زاده افزود: تا هفته قبل شاهد درگیری 
بودیم و طی هفته  امیکرون  با  باالی کودکان 
جاری شاهد افزایش آمارهای مرگ و میر بین 

کودکان هستیم.
افزود:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  مشاور 
طوری  به  باالست  بسیار  کرونا  شیوع  میزان 
از  توجهی  قابل  آمار  به  کوتاهی  زمان  در  که 

بیماران بستری و سرپایی رسیده ایم.
امیکرون  باالی  بسیار  پذیری  سرایت  از  وی 
خانواده ها  در  بیماری  سرایت  افزود:  و  گفت 
از  جدا  می خواهیم  مردم  از  و  باالست  بسیار 
دورهمی و حضور در تجمع ها به خصوص برای 

کودکان خودداری کنند.
عنوان  هیچ  به  امیکرون  که  کرد  تاکید  وی 
جان  سادگی  به  و  نیست  سرماخوردگی 

مبتالیان را می گیرد.

استاندار کرمان:

همه دستگاه های دولتی باید  تسهیل گر باشند

مشاور دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

فقط ۱۲ درصد از کودکان واکسن زده اند

در ستاد تنظیم  بازار استان 
مورد تاکید  قرار گرفت؛

افزایش نظارت بر قیمت ها 
در آستانه عید

با  تا ۱۵ فروردین ماه سال آینده  از ۱۴ اسفندماه  گشت های ویژه 
همکاری دستگا های نظارتی به صورت دائم ناظر بر فروش اجناس و 

قیمت ها خواهند بود.
در  کرمان  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست   
به  باید  اینکه قیمت ها  بر  تاکید  با  استان کرمان  بازار  ستاد تنظیم 
صورت تعادلی در بازار باشد و یک وحدت رویه ای در قیمت گذاری 
صورت گیرد گفت: اگر خریدار با قیمت درج شده روی کاالی مورد 
نیاز و فاکتور ارائه شده مغایرتی دید باید آن موضوع را گزارش دهد 
و از گرانفروشی جلوگیری شود  که در این خصوص گشت های ویژه 
دستگا های  همکاری  با  آینده  سال  فروردین   ۱۵ تا  اسفند   ۱۴ از 
در  واقعی  قیمت  با  اجناس  فروش  بر  ناظر  دائم  به صورت  نظارتی 

بازار خواهند بود.
و  داد  خبر  اینترنتی  صورت  به  خدمات  ارائه  از  ادامه  در  مهرابی   
گفت: اطالع رسانی در مورد خدمات اینترنتی شرکت »ژین مارکت« 
اقالم  بتوانند  نوروز  عید  ایام  در  مردم  تا  گیرد  باید صورت  کرمان 

ضروری خود را به صورت اینترنتی خریداری کنند.
در ادامه این جلسه گزارشی از تامین میوه شب عید استان و آخرین 
وضعیت ذخیره سازی پرتقال و سیب درختی ارائه و عنوان شد که 
بر این اساس تامین ۵۵۰ تن سیب درختی از ارومیه صورت و در 
سردخانه های استان ذخیره شده است که ۶۰ تن سیب قرمز و بقیه 
نگهداری  ملی  ذخیره  صورت  به  نیز  درصد   ۱۵ و  بوده  زرد  سیب 

می شود که در صورت استقبال مردم مجددا وارد بازار خواهد شد.
در جنوب استان نیز ۱۱۰ تن سیب درختی از آذربایجان غربی وارد 

شده است که ۳۰ تن سیب قرمز و ۸۰ تن سیب زرد است.
همچنین در این جلسه مقرر شد غرفه های ارائه دهنده میوه شب 
عید در ۱۶ شهرستان مشخص ضمن آنکه در شمال استان ۹۱ غرفه 

مشخص و تعیین تکلیف و شماره گذاری شده است.
همچنین در این جلسه مطرح شد که به منظور تامین میوه شب 
عید سامانه شرکت ژین مارکت آماده ارائه خدمات اینترنتی به مردم 
است که هیچگونه هزینه حمل و نقل از مشتری نخواهد گرفت و به 

صورت رایگان است.
تا  شد  مقرر  نظارت ها،  لزوم  بر  تاکید  با  همچنین  جلسه  این  در 
با  و  شود  گرفته  کار  به  منظور  این  برای  دستگاه ها  سایر  امکانات 
پیگیری و اطالع رسانی سامانه توزیع اینترنتی شرکت ژین مارکت 

در جنوب استان نیز راه اندازی شود

اهدای 
خون سالم 

اهدای 
زندگی

کرمان گفت: طبق  استان  انتظامی  فرمانده 
یک نظریه علمی اگر یک راننده که بیشترین 
رانندگی غفلت  عامل تصادف است در حین 
کرد مجازاتش نباید مرگ باشد، یعنی راه ها 
و وسایل ایمنی باید آن قدر امن باشد که اگر 

راننده غفلت کرد نمیرد.
و  تودیع  مراسم  در  ناظری  عبدالرضا  سردار 
جدید  مدیرکل  عراقی زاده،  احسان  معارفه 
راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کرمان، 

و  جاده  انسانی،  اصلی  عامل  سه  کرد:  بیان 
مردم  جان  حفظ  در  نقلیه  وسایل  و  محور 
بسیار مؤثر است؛ طبق یک نظریه علمی اگر 
است  تصادف  عامل  بیشترین  راننده که  یک 
در حین رانندگی غفلت کرد مجازاتش نباید 
مرگ باشد، یعنی راه ها و وسایل ایمنی باید 
کرد  غفلت  راننده  اگر  که  باشد  امن  آن قدر 

نمیرد.
مجاهدت  شاهد  راه ها  بخش   در  افزود:  وی 

اقدامات پیشگیرانه،  حوزه راهداری در حوزه 
ایمن سازی و غیره هستیم؛ خدمت خاموشی 
که کسی متوجه آن ها نیست اما عامل نجات 
جان انسان هایی است که به راحتی از جاده ها 

عبور می کنند.
ناظری افزود: استان کرمان استانی است که با 
توجه به وسعت آن بیشترین راه ها مواصالتی 
را در کشور دارد بنابراین در سنجش کشوری 
بسیار  راه ها  حوزه  در  امن  کشور  عنوان  به 

کرده  تغییر  بسیار  شرایط  است؛  تأثیرگذار 
راه  وزارتخانه  عزیزان  ویژه  توجه  اما  است 
می کنند  تالش  کرمان  در  که  کسانی  به  را 

می طلبد.
ایام  در  جاری  سال  در  ما  کرد:  تأکید  وی 
سالگرد شهادت سردار سلیمانی روزانه شاهد 
۲۵ تا ۳۰ هزار نفر زائر بودیم و اصال دوست 
آسیبی  مسیر  در  قاسم  حاج  زائرین  نداریم 

ببینند و ما شرمنده شویم.

پزشکی  فوریت های  و  اورژانس  رییس 
شهرستان زرند گفت: آتش سوزی در یک واحد 
برجای  مصدوم  دو  روستایی  مسکونی  منزل 
در  سوزی  آتش  این  عربپور  امین  گذاشت.   
ابراهیم  روستای  در  واقع  مسکونی  منزل  یک 

آباد رخ داد.

او گفت: در پی تماس تلفنی با مرکز اورژانس 
آمبوالنس  دستگاه  یک  که  شد  گزارش   ۱۱۵
از نزدیک ترین پایگاه اورژانس به محل حادثه 
نفر  دو  حادثه  این  در  گوید:  اومی  شد.  اعزام 
مصدوم شدند که اقدامات تریاژ و امداد بر بالین 
آن ها انجام و ضمن دریافت خدمات درمانی در 

آمبوالنس های  تکنسین های  توسط  صحنه، 
اورژانس ۱۱۵ برای ادامه درمان به بیمارستان 

زرند منتقل شدند.
مسعود مومنی فر رئیس آتش نشانی زرند هم 
گفت: پس از تماس تلفنی مامورین جهت اطفا 
عضو  دو  هر  متاسفاته  و  شدند  اعزام  حریق 

خانواده دچار سوختگی شده بودند. خسارت 
زندگی  وسایل  و  مسکونی  واحد  به  سنگینی 
آن ها وارد شده است. قلی زاده دهیار ابراهیم 
آباد هم گفت :بیش از ۷۰ درصد خسارت به 
منزل مسکونی وارد شد و بیش از ۹۰ درصد 

وسایل زندگی آن ها از بین رفت.

فرمانده انتظامی استان کرمان:

راه ها و وسایل ایمنی باید آن قدر امن باشد که اگر راننده غفلت کرد،  کشته نشود

آتش سوزی منزل مسکونی در زرند دو مصدوم  بر جای گذاشت

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 140060319078010069هيات دوم مورخه 1400/10/26موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك منطقه دو كرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ميثم سلطاني نژاد فرزند نبي 
اله بشماره شناسنامه 24 صادره از كرمان در ششدانگ يك باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی  
به مساحت 287/7 مترمربع تحت پالك 24844 فرعي از 2787اصلي بخش3كرمان  واقع در 
كرمان اسياباد جنوبی غربی11 اولين چهاركوچه سمت راست خريداري از مالك رسمي آقاي 
به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  گرديده  محرز  جوادی   علی  محمد 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/11/18
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1400/12/03

1272234
محمود مهدی زاده - رئيس ثبت اسناد وامالك ناحيه 2شهرستان كرمان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

قانون  موضوع   1400/11/12 مورخه  دوم  هيات   140060319078010783 شماره  راي  برابر 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
بهرامي  فاطمه  متقاضي خانم  بالمعارض  مالكانه  منطقه دو كرمان تصرفات  ثبت ملك  حوزه 
باب خانه  از كرمان در ششدانگ يك  بشماره شناسنامه 2980968201 صادره  فرزند صادق 
به مساحت 150/5 مترمربع تحت پالك 24880فرعي از 2787 اصلي بخش3كرمان  واقع در 
كرمان بلوار رسالت كوچه15 خريداري از مالك رسمي آقاي حسن وديعتي محرز گرديده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
تقديم  قضايي  مراجع  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسليم  تاريخ  از  ماه  ظرف مدت يك 
نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/12/03
تاريخ انتشار نوبت دوم :1400/12/18

1280016
محمود مهدی زاده ـ رئيس ثبت اسناد وامالک ناحيه 2شهرستان کرمان

به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
/ عادی به طور فوق العاده نوبت دوم این تعاونی در ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ 

در محل سالن اجتماعات شرکت آب و فاضالب تشکیل می گردد.
از سهامداران دعوت می گردد که راس ساعت مذکور در جلسه مجمع حضور بهم رسانند.

ضمنا ۱- اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار 
نمایند تا تاریخ  ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ باتفاق نماینده خود جهت تایید برگ نمایندگی به محل سالن 
اجتماعات آب و فاضالب مراجعه نمایند. )حضور توام عضو و نماینده در محل مجمع ممنوع 
است.( ضمنا ساعت ۸/۵ وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی 

می گردد.
۲- چنانچه در دستور جلسه انتخاب هیات مدیره یا بازرسان باشد افرادی که متقاضی کاندیداتوری 

ـ مراجعه نمایند. ـ جهت ثبت نام به محلـ  سمتهای مذکور می باشند حداکثر تا تاریخـ 
دستور جلسه:1-  تعیین و تکلیف اموال و دارایی غیرمنقول شرکت تعاونی 

۲- تصمیم در خصوص سرمایه تعاونی )افزایش / کاهش(
هیات مدیره اتحادیه / شرکت تعاونی 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه - عادی به طور فوق العاده  نوبت دوم 

شرکت تعاونی چندمنظوره کارکنان آب و فاضالب کرمان به شماره ثبت 39۱۲

شناسه ملی ۱0630۱۱3405 شهرستان کرمان استان کرمان 

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۳                                       فرم شماره ۱۰

 آگهي مناقصه عمومي   
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات  شهرداری  کرمان در نظر دارد جهت خرید ۱۷۱ دستگاه سیستم رایانه ای  به شرح ذکر 
شده در اسناد مناقصه  با پرداخت ۳۰ درصدنقد و مابقی  تهاتر با زمین و پروانه ساختمانی و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 
۱/۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  از طریق برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نماید. کلیه اشخاص 
حقیقی و حقوقی دارای  مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای ، می توانند جهت خرید اسناد مناقصه از مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ 
لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ و جهت تسلیم پیشنهادات تا مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲از طریق سامانه www.setadiran.ir  اقدام  نمایند.  
بازگشایي پاکتها مورخ  ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ انجام  می شود . سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه و اطالعات تکمیلی آگهی در سایت 

شهرداری kermancity.ir  مندرج گردیده است.
متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت 

برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی، اقدام الزم را به عمل آورند. ۲۷۸۹۶۵
    مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرمان
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مدیرکل دیوان محاسبات استان :

حدود ۴۰ میلیارد تومان از اعتبارات سال ۹۹ استان کرمان به خزانه بازگشت

مجموعه گردشگری هتل پالس رابر افتتاح شد

مهلت ارسال اثر به جشنواره مّلی شعر کوتاه »آن« تمدید شد

کرمان  استان  محاسبات  دیوان  مدیرکل 
تالش  رغم  به  گذشته  سال  عملکرد  گفت:براساس 
سال  اعتبارات  از  تومان  میلیارد   ۴۰ حدود  مسئوالن 
۹۹ که فرصت هزینه تا شهریور امسال داشت به خزانه 
بازگشت که از این رقم ۱۳ میلیارد تومان از اعتبارات 
تومان  میلیارد   ۲۷ و  ای  سرمایه  های  دارایی  تملک 

اسناد خزانه بوده است.
شهرستان  اداری  شورای  جلسه  در  کاشی   مسعود 
شهربابک گفت: دیوان محاسبات در راستای دو اصل 
۵۴ و ۵۵ قانون اساسی زیر نظر مجلس شورای اسالمی 

انجام وظیفه می کند.
محاسبات،  دیوان  جدید  شعار  اینکه  بیان  با  وی 
فناورانه و مردم پایه بودن است، گفت: درهمین راستا 
سامانه ای با شماره ۱۹۸ طراحی شده است که مردم 
مصرف  بحث  در  را  خود  گالیه  یا  مشکل  توانند  می 
از دستگاه های اجرایی به دیوان محاسبات  اعتبارات 
با رویکرد مردم نهاد و حل مشکل  گزارش دهند که 

مردم به این مشکالت رسیدگی می شود.
بررسی  به  کرمان  استان  محاسبات  دیوان  مدیرکل 

توسط  مختلف  های  دستگاه  عملکرد  ماهه   ۱۰ های 
توجه  با  گفت:  و  کرد  اشاره  استان  محاسبات  دیوان 
به عملکرد نامطلوبی که ما در این ۱۰ ماهه در بعضی 
تا  کنیم  می  توصیه  داشتیم،  بودجه  های  مقوله  از 
فرصت دو ماه باقی مانده، روسای دستگاه های اجرایی 
استفاده از ظرفیت های قانونی را در اولویت های کاری 

خود قرار دهند.
فراوانی  قانونی  های  ظرفیت  ما  اینکه  بیان  با  وی 
وجود دارد، افزود: استفاده از تسهیالت بانکی از جمله 
این ظرفیت هاست که مجلس شورای اسالمی بانک ها 
را مکلف به پرداخت تسهیالتی در راستای رفاه حال 
زدایی  محرومیت  و  اشتغال  مشکل  مردم، حل شدن 

می کند.
کاشی خاطر نشان کرد: پرداخت تسهیالت به منظور 
مددجویان  به  کمک  زدایی،  محرومیت  اشتغالزایی، 
تحت پوشش کمیته امداد و نهادهای حمایتگر از جمله 
بهزیستی، پرداخت تسهیالت به بیماران صعب العالج، 
نابارور، بیماران فقیر و تنگدست از دیگر ظرفیت های 

قانونی است.

کرمان  استان  استفاده  زمینه  در  اینکه  بیان  با  وی 
از تسهیالت برای ازدواج جوانان و اشتغالزایی رضایت 
بخش بوده است، افزود: فرصت های خوبی در قانون 
پزشکی،  علوم  های  دانشگاه  از  و  دارد  وجود  بودجه 
جهاد کشاورزی، بسیج سازندگی و سپاه پاسداران می 
خواهیم از این ظرفیت ها در راستای اثر بخشی برای 

مردم استفاده کنند.
درآمد  قانونی  ظرفیت  از  استان  استفاده  کاشی 
معادن را خوب ارزیابی کرد و گفت: در کنار مسئولیت 
اجتماعی، معادن تکالیفی هم دارند از جمله تکالیفی 
که به آن توجه داریم که قانون می گوید اگر زیرساخت 
ها و اهالی ساکن در اطراف یک معدن براساس فعالیت 
شورای  شوند  خسارت  و  آسیب  دچار  معدنی  های 
معادن استان می تواند تا یک درصد درآمد آنها را اخذ 

کرده و صرف جبران خسارت کند.
یادآور شد:  استان کرمان  مدیرکل دیوان محاسبات 
طبق عملکردی که ما سال گذشته داشتیم و به رغم 
اجرایی  و مدیران دستگاه های  تالش همه مسئوالن 
که   ۹۹ سال  اعتبارات  از  تومان  میلیارد   ۴۰ حدود 

فرصت هزینه تا شهریور سال ۱۴۰۰ داشت برگشت 
اعتبارات  از  تومان  میلیارد  رقم ۱۳  این  از  که  خورد 
تومان  میلیارد   ۲۷ و  ای  سرمایه  های  دارایی  تملک 

اسناد خزانه بوده است.
اسناد  این  از  ها  دستگاه  مدیران  کرد:   تاکید  وی 
خزانه استفاده کنند و نباید این فرصت ها را از دست 
داشته  را  الزم  اهتمام  منظور  این  به  مدیران  و  داد 

باشند.
آماری که داریم ۵۰  کاشی خاطر نشان کرد: طبق 
درصد اعتبارات تملک شهرستان شهربابک تخصیص 
داده شده و امیدوارم به همین اندازه هم هزینه شده 
باشد و اعتبارات در حساب دستگاه ها نگهداری نشده 

باشد.
وی از رشد ۵۶ درصدی بودجه سال ۱۴۰۱ استان 
کرمان در سال آینده خبر داد و گفت: این رشد ۵۶ 
درصدی به همت نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
های  دستگاه  مدیران  طلبد  می  اکنون  و  افتاد  اتفاق 
اجرایی پس از تخصیص بودجه آن را به نحو احسن 

هزینه کنند.

پالس  هتل  گردشگری  مجموعه 
کرمان  استاندار  حضور  با  رابر  شهرستان 

افتتاح شد.
گردشگری  مجموعه  ایرنا،  گزارش  به 
هتل پالس رابر با الهام از سیاه چادرهای 
عشایری در جوار روستای چشمه عروس 
برداری  بهره  به  شهرستان  این  توابع  از 

رسید.
این  افتتاحیه  آیین  در  کرمان  استاندار 
عشایر  و  مردم  گفت:  گردشگری  طرح 
شهرستان رابر از افراد موثر در حوزه جنگ 
و ایثار بوده و در پیروزی انقالب اسالمی از 
خود پایمردی های زیادی نشان داده اند.

از  قبل  حتی  افزود:  وند  زینی  علی 
شهادت سردار سپهبد شهید سلیمانی این 
منطقه مورد توجه مقام معظم رهبری بود 
و سردار دل ها پایه گذار امنیت در جنوب 
مواد  ترانزیت  از  جلوگیری  کشور،  شرق 
تروریستی  های  گروه  با  مبارزه  و  مخدر 

بود.
وی تاکید کرد: این منطقه در نظر مردم 
تراز  در  باید  و  است  برجسته  بسیار  دنیا 
و  کند  پیشرفت  نیز  ها  زیرساخت  آن 
آن  مهم  های  مولفه  از  یکی  گردشگری 

است.
گردشگری  کرد:  بیان  کرمان  استاندار 

توجه  مورد  آینده  سال های  در  مقاومت 
و  سازها  و  ساخت  در  باید  و  گیرد  قرار 

پذیرایی به سمت بومی سازی برویم.
است  این  دولت  هنر  کرد:  تصریح  وی 
که بنگاه داری کند و زمینه حضور مردم 
در اقتصاد را فراهم کنیم و در رفع موانع  
زیاد  تسهیلگر  دولتی  های  دستگاه  تولید 
تسهیلگر  ذهن  باید  مدیران  و  نیستند 

داشته باشند.
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
آیین  در  نیز  کرمان  استان  صنایع دستی 

پالس  هتل  گردشگری  مجموعه  افتتاح 
رابر گفت: عملیات اجرایی این مجموعه از 
سال ۹۸ آغاز شده و فاز اول آن امروز آغاز 

بکار می کند.
نظر  اعتبار در  افزود: کل  فعالی  فریدون 
گرفته شده برای این مجموعه ۶۷ میلیارد 
ساخت  برای  اول  فاز  در  که  است  تومان 
۱۱ سوئیت در ۲ هکتار ۱۵ میلیارد تومان 
اشتغالزایی  نفر   ۲۰ برای  و  شده  هزینه 

ایجاد کرده است.
اینکه  به  توجه  با  کرد:  اظهار  وی 

است  دل ها  سردار  زادگاه  رابر  شهرستان 
کار  دستور  در  نیز  مقاومت  گردشگری  و 
قرار دارد، افتتاح این مجموعه گردشگری 
بخشی از نیازهای گردشگران را تامین می 

کند.
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
صنایع دستی استان کرمان بیان کرد: ۱۱۷ 
پروژه گردشگری در این استان با بالغ بر 
اعتبار  تومان  میلیارد   ۷۰۰ و  هزار  چهار 
متوسط  طور  به  که  اجراست  دست  در 
در  و  دارند  درصد   ۴۲ فیزیکی  پیشرفت 

درصد   ۶۸ با  پروژه   ۱۱ رابر  شهرستان 
پیشرفت متوسط در حال انجام است.

جامعه  طرح  مطالعات  داد:  ادامه  وی 
انجام  با  که  نشده  انجام  هنوز  گردشگری 
حوزه  در  سرمایه گذاران  مشکالت  آن 

گردشگری رفع می شود.
مدیر شرکت آرمان سازان توسعه اندیش 
بر  عالوه  گفت:  طرح  این  گذار  سرمایه 
به  گردشگری  مجتمع  این  عواید  اینکه 
با  و  بضاعت  بی  کودکان  خیریه  مجموعه 
زندگی  تامین  و  تحصیل  برای  استعداد 
نام  به  نیز  مجموعه  این  سند  دارد،  تعلق 

خیریه می شود. 
محمد صدرهاشمی تاکید کرد: امیدواریم 
برای عمران و آبادانی منطقه رابر بتوانیم 

کارهای بیشتری انجام بدهیم.
لوله  خط  از  امروز  کرمان  استاندار   
ساردوییه  به  هنزا  بخش  به  گازرسانی 

بازدید کرد.
در  حضور  با  کرمان  استاندار  همچنین 
گلزار شهدای بخش هنزا شهرستان رابر به 
مقام شامخ شهدا ادای احترام و از نزدیک 

با مردم این بخش گفت  و گو کرد.
عملیات  از  بازدید  در  کرمان  استاندار 
دستورات  هنزا  بخش  ورودی  پل  عمرانی 

الزم را برای تسریع کار صادر کرد.

دومین  اجرایی  دبیر  ایرنا-  کرمان- 
جشنواره ملّی شعر کوتاِه »آن« از تمدید 
تا  جشنواره  این  به  آثار  ارسال  مهلت 
هفتم اسفند ماه جاری خبر داد و گفت: 
سراسر  از  اثر  هزار   ۶ از  بیش  تاکنون 
کشور به این جشنواره ارسال شده است.

ایرنا  یکشنبه  روز  دریافتی  گزارش  به 
از روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه 
اظهارکرد:  احمدی  مجتبی  رفسنجان، 
شعرهای کوتاه و ترانک ها چه در ادبیات 
رسمی و چه در ادب عامه، جایگاه مهمی 
در تاریخ فرهنگی و ادبی ایران دارند و 
روزافزون  گرایش  نیز،  معاصر  دوران  در 

تأمل  به  را  ما  شعر  در  کوتاه نویسی  به 
بیشتر در این گونه ادبی وا می دارد.

چند  آن   ادبی   جشنواره  افزود:  وی 
سال پیش بر پایه همین ضرورت بنیان 
نهاده شد تا مجالی برای عرضه و سنجش 
شعر کوتاه امروز باشد؛ لذا نخستین دوره 
در ۲ بخش شعر کوتاه و داستان کوتاه 
داستان  و  نظیر شاعران  کم   استقبال  با 
 نویسان کشور اردیبهشت سال ۱۳۹۰ در 
بعد  سال های  در  اما  شد  برگزار  کرمان 

مجاِل تداوم نیافت.
 ۱۰ از  بعد  اکنون  داد:  ادامه  احمدی 
سال فراخوان دّومین دوره این جشنواره 

منتشر  کوتاه  شعر  محوریت  با  ملّی 
گفتن  برای  دیگر  فرصتی  تا  است  شده 
نکوداشِت  و  کوتاه  شعر  از  شنیدن  و 

کوتاه سرایان امروز ایران باشد.
وی بخش های جشنواره را شامل شعر 
نو برشمرد و  کوتاه سنتی و شعر کوتاه 
بخش  در  میتوانند  عالقه مندان  افزود: 
رباعی  قابل  در  را  آثار خود  شعر سنتی 
قالب  در  نو  بخش شعر  در  و  دوبیتی  و 

نیمایی و آزاد ارسال کنند.
مراجعه  با  باید  شرکت  کنندگان 
نشانی  به  جشنواره  صفحه  به 
 sarcheshmeh .nicico .com/aan

ثبت نام،  فرم  تکمیل  از  پس  و  مراجعه 
  Word آثار خود را در قالب یک فایل

ارسال کنند.
اطالعات  کسب  برای  مندان  عالقه 
دبیرخانه:  تلفن  با  توانند  می  بیشتر 

۰۳۴-۳۴۲۵۶۶۸۵ تماس بگیرند.
مجموع  در  اینکه  به  اشاره  با  احمدی 
از ۱۲ شاعر برتر در این جشنواره تقدیر 
ویژه خواهد شد گفت: هدایای جشنواره 
بین ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال 
با تندیس جشنواره و لوح تقدیر  همراه 

خواهد بود.
آینده  روز  چند  طی  داد:  ادامه  وی 

به  رسیده  آثاِر  مقدماتی  بررسی  کار 
شد  خواهد  آغاز  دبیرخانه  در  جشنواره 
با  شعرها  تطبیق  مرحله،  این  در  که 
می  قرار  مدنظر  جشنواره  معیارهای 
و  شاعران  نام  حذف  از  پس  و   گیرد 
کدگذاری، آثار در اواسط اسفندماه وارد 
مرحله اول داوری می  شوند و اوایل سال 
آینده برگزیدگان اعالم و آثار آنان نیز در 

قالب کتابچه ای به چاپ خواهد رسید.
بیش  جمعیت  با  رفسنجان  شهرستان 
کیلومتری   ۱۰۰ در  نفر  هزار   ۳۲۰ از 
واقع  کرمان  استان  مرکز  غرب  شمال 

شده است.

یادداشت: 

در بلور آفتاب
تو  بی  محتاجم،  تو  به  من 

من  بی  ولی  تو  است  دشوار  کشیدن  نفس 
خوشبختی دلت را در بلور آفتاب در یک 
روشنایی مطلق به کسی داده ای که جهانش 
هستی و دلش را برده ای و غمش را خورده 

ای و برایش مرده ای.
انتظار  تو بی من رفتی و هنگام رفتن شاید 
داشتی که از خواستن و تعهد حرفی بزنم و 
یا تا ابد چشم انتظارت باشم و انتظار بکشم 
که نگاهت در من طلوع کند تو با من بال و 
پر بگیری و هیچ کس نتواند خوشبختی را 
از چنگمان در بیاورد. تو زودتر از آنچه که 
بامم پریدی و نمی دانستی  انتظار داشتم از 
از  کالمی  شنیدن  انتظار  در  وار  دیوانه  که 
توأم. مشتاقانه تشنه ی ابراز دلبستگی هایت 
بن  برایمان  را  راه  غرور  روز  یک  هستم. 
بست کرد و از راه برایمان چاه ساخت. من 
در انتظار تو بودم و تو در انتظار من بودی 
و  گذشت  داستان  زدیم.  نمی  حرف  اما 
گذشت تا به اینجا رسید امروز فرصتی برای 
حرف زدن نیست و آب از سرمان گذشته 
است دیگر فرقی نمی کند که طلوع پیش 
رویمان باشد یا غروب. باز هم از اینکه تو 
را  ها  بهترین  و  خرسندم  باشی  خوشبخت 
کردنت  فراموش  برای  دارم  آرزو  برایت 
منطقی  دلیل  یک  باید  داشت.  هنر  باید 
برای کنار گذاشتنت پیدا کرد تا از آزادی 
و آرامشت لذت ببری. دوست داشتن را به 
شکلی آموختم که تو خوشبخت باشی زیرا 
که بی تو نفس کشیدن دشوار است بی تو 
بارد ولی تو  از چشمانم اشک حسرت می 
که رفته ای خوشبخت باش که در قشنگ 
ترین لحظه های زندگی ام به دنبالش بوده 
ام. تو را به کسانی می سپارم که با کالمی 

دلت را برده اند.
با تو از گرما به سرما می زند دل 
کنج آغوش تو دنیا می زند ول 

رفته ای اینجا میان خاطراتم 
تا ابد در زندگی پا می زند دل 

یک واحد آموزشی 
خّیرساز در رودبارجنوب 

افتتاح شد
مدرسه سه کالسه ابتدایی خّیرساز »حضرت 
زهرا )س(« در روستای ایسکماچی  افتتاح شد.
رودبار  ایسکماچی  روستای  آموزان  دانش 
با  خّیرساز  مدرسه  این  احداث  با  جنوب 
درس  کالس  سه  و  مترمربع   ۹۰ زیربنای 
از نعمت فضای آموزشی مناسب بهره مند 

شدند.
آموزشی  واحد  این  احداث  برای  همچنین 
در رودبار جنوب ۸۵۰ میلیون تومان توسط 

بنیاد خیریه صدر هزینه شده است.
آموزان  دانش  مردم،  مسئوالن،  از  جمعی 
مدرسه  افتتاح  آیین  در  نیز  فرهنگیان  و 
زهرا  خّیرساز »حضرت  ابتدایی  سه کالسه 
توابع  از  ایسکماچی  روستای  در  )س(« 

شهرستان رودبارجنوب حضور داشتند.
بر اساس مصوبه شورای آموزش و پرورش 
مناطق جنوبی که با حضور وزیر در منوجان 
برگزار شد ۴۰۰ کالس درس در این منطقه 

احداث خواهد شد.
بیش از ۵۰ درصد مدارس در حال ساخت 

استان کرمان خیرساز هستند.
مجتمع  هفت  اجرایی  عملیات  همچنین 
خیراندیش  خیر  همت  به  آموزشی  بزرگ 
قالب  در  کرمان  شهر  در  احمدی«  »عطا 

۱۷۲ کالس آغاز شده است.

به قلم
مهناز سعید



چهار ادبیسه شنبه 3 اسفندماه 20/1400 رجب 1443/ 22 فوریه 2022/سال بیست و هفتم شماره 3625

با امضای مهرداد صدقی؛  »آبنبات نارگیلی« از راه رسید

»ازآتشگورهایکاماًلشخصی«رمانیکهبهعشقوتعارضاتدرونیانسانمیپردازد

مهرداد  »آبنبات «  رمان های  سری  جلد  تازه  ترین 
صدقی با نام »آبنبات نارگیلی« از سوی انتشارات سوره 
مهر از راه رسید. رمان طنز »آبنبات نارگیلی« گرچه مانند 
دیگر آبنبات ها قصه مستقل خودش را دارد؛ اما به سیاق 
و  هل دار«  »آبنبات  پسته ای«،  »آبنبات  یعنی  قبلی ها 
»آبنبات دارچینی«، راوی ماجراهای پسری به نام محسن 

است که در جریان زندگی در موقعیت های ناخواسته ای 
برای  را  بانمکی  طنز  اغلب  اتفاقات  این  می شود.  درگیر 

مخاطب می سازد.
در »آبنبات نارگیلی« که جلد پس از آبنبات دارچینی 
است، محسن دانشجو شده و اتفاقات در نیمه دوم دهه 
صدقی  قبلی  آثار  مثل  هم  نارگیلی  می شود.  روایت   70

که  است  اتفاقاتی  تمام  یادآور  و  دارد  نوستالژی  فضای 
در این برهه زمانی رخ داده؛ همچنین شرایط اجتماعی 
حاکمی که تاثیرش روی زندگی راوی مشهود است هم در 

بخش های مختلف این رمان به چشم می خورد. 
عالقه مندان به »آبنبات نارگیلی« می توانند تا 10 اسفند 
با تخفیف 10 درصدی اقدام به پیش خرید این کتاب با 

http:// نشانی  به  مهر  سوره  سایت  از  نویسنده  امضای 
nargili.sooremehr.ir/ کنند.

عرضه  نسخه   1250 در  کتاب  این  چاپ  نخستین   
دست  به  امضا  با  را  چاپ  این  مهر  سوره  نشر  می شود. 
مخاطبان می رساند و بعد از آن تنها تخفیف 10 درصدی 
در  را  طنزنویسی  صدقی  دارد.  ادامه  کتاب  خرید  برای 

دوران تحصیلش شروع کرد و اولین اثر منتشر شده او به 
اولین جشنواره طنز دانشجویان در سال 7۹ برمی گردد. 
اولین کتاب صدقی با عنوان »نقطه ته خط« منتشر شد 
از  آ»بنبات هل دار« می شناسند.  کتاب  با  را  او  اغلب  اما 
دیگر آثار این نویسنده می توان به »آخرین نشان مردی«، 

»دومین نشان مردی« و... اشاره کرد.

نوشته ی  شخصی«  کاماًل  گورهای  آتش  »از  رمان 
محمد امینی در نشر ژیل منتشر شد.

 کتاب »از آتش گورهای کاماًل شخصی« دومین رمان 
محمد امینی است. پیش تر از او یک مجموعه شعر، یک 

نمایشنامه و یک رمان به چاپ رسیده است. 
جوان  مردی  زندگی  از  حساسی  برهه  به  رمان 

قرن  در  و  می برد  رنج  روانی  آسیبی  از  که  می پردازد 
علت  به  آن  در  که  قرنی  می کند.  زندگی  بیست وسه 
گسترش و تکامل ویروس ها، امکان رابطه جنسی وجود 
سه  و  بیست  قرن  در  اینکه  علیرغم  رمان  این  ندارد. 
می گذرد و گاهی از مایه هایی فانتزی نیز بهره می برد؛ 
اما رمانی علمی- تخیلی نیست و مساله اصلی آن عشق 

و تعارضات درونی انسان است.
در پشت جلد این کتاب می خوانیم: "گاهی می روم کنار 
آن درخت خمیده ی کنار کلبه می نشینم. می پرسم تو 
فکر می کنی زنده ای؟ حاال که دیگر برگ و بار نمی دهی 
و نخواهی داد؟ همین بودنت برایت کافی است؟ گاهی 
توی رودخانه ی خشک راه می روم. دیروز که توی آن 

راه می رفتم فکر کردم چرا به این که حتی یک قطره 
آب هم ندارد، هنوز می گویم »رودخانه«ی خشک؟ چرا 
نمی شود گذشته ی چیزها را از آن ها گرفت؟ چرا زمان 
در یک خط مستقیم نمی گذرد؟ چرا هرلحظه انگار یک 
بار به گذشته برمی گردد و بعد دوباره به حال می رسد و 
باالخره یک روز سر از آینده درمی آورد؟ این طور است 

حتماً که زمان از خود زندگی بزرگ تر است و بیشتر 
از سرندشت ما را محاصره کرده است. چه کسی من را 

کشته است جز خودم به دست زمان؟"
نوشته ی  شخصی«  کاماًل  گورهای  آتش  »از  رمان 
تومان   ۹0 قیمت  با  و  صفحه   210 در  امینی  محمد 

راهی بازار نشر شده است.

کدامند؟ معروف ترین تابلوهای محمود فرشچیان 
هنرمند  و  مینیاتوریست  فرشچیان  محمود 
تابلوهای  با  را  او  مردم  بیشتر  که  است  ایرانی 
به  امروز  که  تصویرهایی  می شناسند؛  معروفش 
یکی از نمادهای هنر معاصر ایران در دنیا تبدیل 

شده است.
سال  ماه  بهمن  چهارم  در  فرشچیان  محمود 
او  خانوادگی  نام  شد.  متولد  اصفهان  در   1308
فرش  نماینده  که  برمی گردد  پدرش  پیشه ی  به 
اصفهان بود. پدرش پس از پی بردن به استعداد 
هنری محمود، او را نزد استاد میرزا آقا امامی و 
بهادری فرستاد و او نخستین آموزه های هنری اش 
مدرسه  وارد  و سپس  گذراند  اساتید  این  نزد  را 

هنرهای زیبای اصفهان شد.
در  خود  تحقیقات  تکمیل  برای  فرشچیان 
اروپا سفر کرد و روزهای زیادی  به  زمینه ی هنر 
را در موزه های مختلف به مطالعه و تحقیق سپری 
ایران  به  هنری اش  فعالیت  ادامه  برای  و  کرد 
در  حضور  به  می توان  او  فعالیت های  از  برگشت. 
در  تدریس  و  تهران  زیبای  هنرهای  کل  اداره 
دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران اشاره کرد.

تابلوهای فرشچیان نمونه ای از نقاشی ایرانی به 
کارهایش  در  او  است.  تکنیک های جدید  همراه 
از  و  کرد  فراوان  استفاده  شعر  و  ادبیات  از 
برای  تاریخی  شخصیت های  و  مذهبی  مضامین 
تصویر  به  را  آن ها  و  گرفت  بهره  نقاشی هایش 
نقوش  خالقیت،  از  سرشار  او  طرح های  کشید. 
و  نرم  خطوط  گرد،  فضای های  خلقت  محرک، 

قدرتمند و رنگ های مواج است.
تابلوی »عصر عاشورا"

که  تابلویی  معروف ترین  گفت  بتوان  شاید   
»عصر  تابلوی  می شناسند،  آن  با  را  فرشچیان 
تابلویی  معروف ترین  تابلو  این  است.  عاشورا« 
تصویر  به  عاشورا  واقعه  با  رابطه  در  که  است 

بازگشت  تابلو  این  موضوع  است.  شده  کشیده 
اسب بی سوار امام حسین )ع( به سوی خیمه گاه 

در عصر عاشوراست.
عناصر  هنری  کارشناسان  از  بسیاری  اعتقاد  به 
نزدیک  ارتباط  در  و  ماهرانه  حدی  به  تابلو  این 
و  زیبا  اثری  آن  از  که  گرفته اند  قرار  یکدیگر  با 
تیره  رنگ های  از  استفاده  ساخته اند.  تاثیرگذار 
اسب  و  عزادار  دخترکان  و  زنان  حالت  کنار  در 
و  حزن  که  ساخته  را  تصویری  )ع(  امام حسین 

اندوه واقعه را به خوبی به مخاطب القا می کند.
است:»در  گفته  تابلو  این  درباره ی  فرشچیان 
که  است  آثاری  به  بیشتر  عالقه ام  آثارم  میان 
میان  از  اما  باشند.  داشته  دوست  را  آن  مردمم 
آثارم تابلوی »عصر عاشورا« را بسیار دوست دارم 
اباعبداهلل  به حضرت  دلبستگی ام  دلیل  به  این  و 
الحسین )ع( و واقعه روز عاشوراست که همیشه 

مرا تحت تاثیر قرار داده است. اگر بخواهم آن را 
بار دیگر نیز به تصویر بکشم به همین شکل آن 

را خواهم کشید."
موزه  به  در سال 136۹  را  تابلو  این  فرشچیان 

آستان قدس رضوی اهدا کرد.
تابلوی »شمس و موالنا"

 از معروف ترین کارهای محمود فرشچیان تابلوی 
»شمس و موالنا« است. این تابلو در تابستان سال 
تابلو  این  درباره  فرشچیان  شد.  رونمایی   1386
می گوید:»در خلق این تابلو از شعر »از دیو و دد 
سعی  و  گرفتم  الهام  آرزوست«  انسانم  و  ملولم 
کردم در آن رنگ هایی را به کار ببرم که حالت 
روحانی و جذبه و کشش مولوی نسبت به شمس 

را به خوبی نشان بدهد."
در این تابلو سر شمس در میان نقوش منحنی 
مختلفی به تصویر کشیده شده که هم خورشید 

را تداعی می کند و هم نشان دهنده این است که 
سر شمس در بر گرفته همه جهان است. موالنا 
نیز روی کره زمین نقش شده که شمس آن را 
نگه داشته، به گونه ای که تمام دنیا زیر پای افکار 

مولوی است.
و  »شمس  تابلوی  فرشچیان  خود  گفته  به 
که  است  کشورهایی  به حرکت  پاسخی  موالنا«، 

مفاخر ایران را به خود منتسب کرده اند.
او در مراسم رونمایی از تابلو گفته بود:»در برخی 
از کتاب ها موالنا را با کاله درویشان ترکیه نقاشی 
می کنند، در حالی که موالنا، شاعری ایرانی است 
و من برای مقابله با این تحریف، تابلوی »شمس 

و موالنا« را کشیده ام."
تابلوی »ضامن آهو"

 پیش از خلق تابلوی »ضامن آهو«، مدتی دست 
راست فرشچیان حالت فلجی پیدا کرده بود، به 
طوری که نمی توانست انگشتانش را حرکت بدهد.

او خود در این باره می گوید:»پزشکان حاذق و 
و  زمان  مرور  به  که  دادند  تشخیص  هم  پرآوازه 
فشار زیاد عصب های دستم به شدت آسیب دیده 
کردند  تاکید  و  نیست  ترمیم  قابل  راحتی  به  و 
هرگز نباید قلم به دست بگیرم و نقاشی کنم. دلم 
نقاشی  و  اثر  توان خلق  خیلی شکست که دیگر 
رئوف،  امام  از  رسید  ذهنم  به  اینکه  تا  ندارم،  را 
حضرت رضا )ع(، درخواست کنم کمکم کنند تا 
این بیماری عالج شود و همان لحظه نذر کردم 
و  شفاعت  ماجرای  یافت،  بهبود  دستم  اگر  که 

ضمانت آهو را به تصویر بکشم."
در این تابلو همه خطوط و نقوش تابلو و عناصر 
آن متوجه امام رضا )ع( است که در سمت راست 
باالی تابلو در هاله ای از نور قرار گرفته است. این 
نگه داری  فرشچیان  استاد  موزه  در  اثر هم اکنون 
هنرمند  این  آثار  پرمخاطب ترین  از  و  می شود 

است.
 قسمت دوم تابلوی »ضامن آهو"

در  تابلو  این  دوم  بخش   8۹ سال  ماه  تیر  در 
مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد رونمایی شد. 
این تابلو، قسمت دوم اثر »ضامن آهو« است که 
کشیدن آن حدود یک سال و چهار ماه زمان برد 
و استاد آن را به موزه آستان قدس رضوی هدیه 
نشان  را  آهو  چند   »2 آهو  »ضامن  تابلوی  داد. 
می دهد که از ترس شکارچی به دامان امام رضا 
)ع( پناه آورده اند و شکارچی با دیدن این صحنه 
و عظمت آن حضرت، کمان خود را می شکند و از 

شکار آنها منصرف می شود.
تابلوی »یتیم نوازی امام علی )ع("

انسان های  کشیدن  تصویر  به  در  فرشچیان   
مهم و تاثیرگذار، بخشی از ویژگی های شخصیتی 
آن ها را در نظر گرفته و آن را پررنگ کرده است. 
فرشچیان در تابلوی »یتیم نوازی امام علی )ع(« 
با نام اصلی »پناه«، مهربانی و یتیم نوازی امام را 

سوژه اصلی کار قرار داده است.
او این تابلو را در سال 1356 خلق کرد. تکنیک 
اسید(  بدون  مقوای  روی  )آکریلیک  آبرنگ  اثر 
است. فرشچیان آن را در سال 1371 وقف کرد و 

به موزه آستان قدس رضوی سپرد.
تابلوی »پنجمین روز آفرینش"

 تابلوی »پنجمین روز آفرینش« از دیگر تابلوهای 
اهدا شده به موزه آستان قدس است که در سال 
1352 خلق شد. این تابلو که به سبک نگارگری 
است، با تکنیک اکریلیک روی مقوای بدون اسید 
روز  است.  شده  اهدا   6۹ سال  در  و  شده  خلق 
پنجم آفرینش، روز آفریده شده حیوانات است و 
فرشچیان این روز را با گردش دوار پرواز پرندگان 
واقعی و خیالی در آسمان ابری و ماهیان شناور 

در تالطم آب به تصویر کشیده است.
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زیاد،  درآمدزایی  به دلیل  گردشگری،  صنعت 
سطوح  تمامی  برای  اشتغال  ایجاد  و  بودن  کاربر 
در  آن  ویژه  نقش  همچنین  و  اجتماع  طبقات  و 
دهک های  از  پول  هدایت  و  ثروت  عادالنه  توزیع 
باال و متوسط اجتماع به جوامع روستایی و محلی،  
برای  طالیی  فرصتی  و  ابزار  عنوان  به  می تواند 
کار  به  آن  با  مبارزه  حتی  و  فقر  پدیده  کاهش 

گرفته شود.
ویژگی های  دلیل  به  گردشگری  صنعت   
منحصربه فرد خود می تواند به عنوان ابزاری برای 
کاهش پدیده فقر و حتی مبارزه با آن به کار گرفته 
کمک  باال،  درآمدزایی  دلیل  به  گردشگری  شود. 
در  سرمایه گذاری  دستمزدها،  در  تعادل  ایجاد  به 
پیوندهای  خلق  به  کمک  زیربنایی،  بخش های 
ایجاد  اقتصادی،  بخش های  درون  در  ارتباطی 
اشتغالی که برای تمامی سطوح و طبقات اجتماع 
دارد و همچنین به دلیل نقشی که در توزیع عادالنه 
از سمت طبقات ثروتمند و  درآمد و هدایت پول 
ایفا  فقیر  و  روستایی  جوامع  به  اجتماع  متوسط 
جوامع  اختیار  در  را  طالیی  فرصت های  می کند، 
بسزایی در  تاثیر  بدین وسیله می تواند  و  گذاشته 
بهبود اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته داشته 
باشد، به طوری که امروزه در بسیاری از کشورهای 
استفاده  فقر  کاهش  برای  آن  از  توسعه  حال  در 

می شود.
به  آن،  تبع  به  و  چندبعدی  است  پدیده ای  فقر 
است  تاثیرگذار  مردم  زندگی  بر  گوناگون  طرق 
آسیب پذیری  درجه  باالترین  مستعد  فقرا  و 
و  اقتصادی  آشفتگی  سالمتی،  عرصه های  در 
بیماری های طبیعی اند. فقدان درآمد و دارایی برای 
اصلی ترین  از  یکی  اساسی  نیازهای  به  دستیابی 
علل فقر است. در کل، با رشد اقتصادی و درآمد، 
فقر کاهش می یابد و کاهش درآمد، فقر را افزایش 
می دهد. از این رو است که در کشورهای توسعه 
به  گردشگری  بر  بیشتر  اهتمام  با  دولت ها  یافته، 
عنوان منبع گوناگونی، رشد و پایداری اقتصادی به 

مبارزه با فقر می پردازند.
طبق نظر سازمان های بین المللی، مانند سازمان 
 ،۱۹۷۰ دهه  از   ،)WTO( جهانی  گردشگری 
شد  معرفی  توسعه  برای  ابزاری  »گردشگری« 

 ۱۹۹۰ دهه  اواخر  از  فقر  کاهش  در  آن  نقش  و 
مورد توجه قرار گرفت و از آن زمان عموماً توسعه 
گردشگری را با پتانسیلی برای کاهش فقر مرتبط 
توسعه  موتور  عنوان  به  را  و گردشگری  می سازند 
اقتصادی برای کمک به کشورهای فقیر در کاهش 
فقر شناسایی کرده اند. از آن زمان گردشگری حامی 
 PPT )Pro-Poor Tourism( فقرا یا فقرزدا
به سرعت به روشی شناخته شده تبدیل شده است 
و عبارت است از مجموعه اقداماتی که سعی بر آن 
دارد تا مزایای حاصل از گردشگری و این صنعت 
از  افزایش دهد و  برای فقرای جامعه  را  ارزشمند 
این مجرا تأثیر خود را به روی کاهش سطوح فقر 

ملی نشان دهد.
نسبتاً  دیدگاهی  و  روش  فقرا  حامی  گردشگری 
منظور  به  که  است  گردشگری  توسعه  در  جدید 
از  فقیر  قشر  توسط  خالص  سود  دریافت  افزایش 
گردشگری و با اطمینان از اینکه رشد گردشگری 
به کاهش فقر کمک می کند، طراحی شده است. 
مزایایی  کردن  فراهم  پی  در  گردشگری  نوع  این 
اقتصادی،  است  ممکن  که  است  فقرا  برای  ویژه 
فقرا  و  باشد  یا فرهنگی  اجتماعی، زیست محیطی 
را قادر می سازد تا به گونه ای فعال در فعالیت های 

اقتصادی شرکت کرده و از آن منتفع شوند.
اشتغال  افزایش  از  گردشگری  نوع  این  اهداف 
فرآیند  در  محلی  مردم  فعال  مشارکت  تا  محلی 
تصمیم گیری و برنامه های توسعه را شامل می شود 
و تا زمانی که فقرا مزایایی از گردشگری به دست 

می آورند می توان آن را »گردشگری حامی فقرا« 
از فقرا  افراد متمول بیشتر  اگر سهم  نامید، حتی 

باشد.
ابتکاری  فقرا  بیان ساده تر، گردشگری حامی  به 
خالص  منافع  افزایش  پی  در  که  است  اجرایی 
دسترسی  بهبود  با  و  است  فقرا  برای  گردشگری 
منبع  کردن  فراهم  و  گردشگری  بخش  به  فقرا 
درآمد برای آن ها تالش می کند نحوه توزیع منافع 
اقتصادی همه انواع گردشگری را به نفع افراد فقیر 
تغییر دهد که خارج از بخش گردشگری قرار دارند 

یا توانایی دسترسی به این بخش را ندارند.
صنعت گردشگری، در زمانی که سود فعالیت های 
دیگر بخش های اقتصادی در کشور در حال کاهش 
است، بهترین جایگزین برای آن صنایع و راهبردی 
به  گردشگری  صنعت  است.  کشور  توسعه  برای 
صنایع  پردرآمدترین  و  مهمترین  از  یکی  عنوان 
جهان در آغاز هزاره سوم بوده که با درآمد ساالنه 
بر  عالوه  جهان،  در  دالر  هزارمیلیارد  به  نزدیک 
درآمد  اشتغال زایی،  و  گستری  عدالت  فقرزدایی، 
آسیب پذیر  اقشار  برای  و  کرده  ایجاد  را  باالیی 

جامعه از جمله فقرا نیز ایجاد شغل کند.
بیان  فقرزدا  گردشگری  مورد  در  است  ضروری 
شود که گردشگری حامی فقرا حیطه و یا نوعی از 
انواع گردشگری نیست، بلکه در حقیقت رویکردی 
مزایای  دارد.  صنعت  این  به  کشور  یک  که  است 
حاصل از این نوع از نگاه به گردشگری، در انواعی 
یا  محیطی  اجتماعی،  اقتصادی،  مزایای  از  اعم 

فرهنگی بروز می یابد.
راهبردهای اجرایی در زمینه گردشگری فقرزدا، 
در پی آن است تا بتواند فرصت هایی را برای فقرا 
این  خواه  آورد،  وجود  به  گردشگری  مجرای  از 
دسته از مزایا از نوع مزایای اقتصادی باشد، مزایای 
در  را  آن ها  آنکه  یا  گیرد  بر  در  را  اجتماعی  رفاه 
فرایندهای تصمیم سازی در حیطه گردشگری در 

کشور فعال سازد.
کاهش  بر  گردشگری  مزایای  تمرکز  منظور  به 
فقر و همچنین فقرا، اقدامات و مسیرهای اجرایی 
بسیاری الزم است. فعالیت های بسیاری در زمینه 
بخش  بین  روابط  گسترش  کارگزینی،  بازاریابی، 
و  خط مشی گذاری  ملی،  ساختارهای  و  خصوصی 
قوانین و مشارکت در تصمیم سازی باید انجام شود 
به  ملی  برنامه های  در سطح  آن ها  تبلور  تا شاهد 

منظور کاهش فقر باشیم.
را  این حیطه  به کار گرفته شده در  راهبردهای 
می توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد: گسترش 
پیگیری  جامعه،  فقیر  اقشار  به  اقتصادی  مزایای 
حاصل  غیرمستقیم  تاثیرات  و  معیارها  تعقیب  و 
فعالیت ها  گسترش  و  فقرزدا  گردشگری  از  شده 
بسط خطوط  از  اعم  فقرزدا  گردشگری  زمینه  در 
مشی و فرآیندهای مربوطه یا گسترش شرکت های 

تجاری در این زمینه.
فقرزدا،  گردشگری  اجرای  بهینگی  منظور  به 
قرار  مداقه  مورد  مختلفی  مولفه های  است  الزم 
به  جامعه  فقیر  قشر  دسترسی  میزان  گیرد: 
بازارها )اعم از دسترسی به موقعیت های فیزیکی، 
محدودیت های  یا  اقتصادی  نخبگان  به  دسترسی 
فقیر(،  تولیدکنندگان  به  شده  تحمیل  اجتماعی 
کاالهای  قیمت  و  کیفیت  از  )اعم  تجاری  حیات 
بازاریابی و قدرت مقاصد(، ساختارها  تولید شده، 
تصدی  )حق  مشی گذاری  خط  چارچوب های  و 
فرایندهای  قانونی،  محتوای  و  ماهیت  زمین، 
برنامه ریزی، نگرش های دولتی و ظرفیت های ملی( 
و مسائل و چالش های مربوط به اجرای منطقه ای 
شکاف های  )پرکردن  شده  تدوین  برنامه های 
مهارتی در محیط های منطقه ای، مدیریت هزینه ها 
زنجیره  بین  در  همکاری ها  گسترش  انتظارات،  و 

ذی نفعان(.

در نتیجه، به منظور مبارزه با فقر در طول زمان 
امروزه  است.  شده  اتخاذ  مختلفی  سیاست های 
کشورها، خصوصا کشورهای در حال توسعه، به این 
حقیقت پی برده اند که برای کاهش فقر می توانند 
از گردشگری بهره ببرند، اما وجود ساختار نهادی 
است.  ضروری  برنامه ها  موفق  اجرای  برای  قوی 
گردشگری  بخش  در  سرمایه گذاری  افزایش 
و  گردشگری  بخش  به  بیشتر  اهتمام  و  توجه  و 
برای  خصوصی  و  دولتی  الزم  سرمایه گذاری های 
توسعه این صنعت منجر به افزایش رشد اقتصادی 
و کاهش فقر و نابرابری می شود و می تواند از جمله 
و  دولت  مدنظر  کشور  پایدار  توسعه  اصلی  ارکان 
مسئوالن کشور قرار گیرد و این صنعت از طریق 
ایجاد اشتغال، کسب درآمد و تقویت زیرساخت ها 
و  گذاشته  تاثیر  مردم  زندگی  مختلف  جوانب  بر 
موجب کاهش فقر و نابرابری و بهبود توزیع درآمد 
از این رو توجه به موارد ذیل در  در کشور شود. 

این راستا می تواند راه گشا باشد:
فرایند  در  فقیر  افراد  مشارکت  افزایش   –

تصمیم گیری
– حداکثر کردن به کارگیری عرضه کنندگان و 

کارکنان محلی
– ایجاد و توسعه زیرساخت ها )جاده، آب، برق 
جهت  در  مناسب  امکانات  کردن  فراهم  و  و…( 
ویژه  به  مختلف،  مناطق  در  گردشگری  توسعه 

مناطق محروم کشور
– ایجاد زمینه مناسب اشتغال فقرا در فعالیت ها 

و مؤسسات گردشگری
– تشویق عرضه کنندگان محلی به تامین کاال و 

خدمات از محل تا حد امکان
– ایجاد انگیزه الزم در بخش خصوصی به منظور 

تشویق سرمایه گذاری در مناطق محروم
– افزایش آگاهی فقرا از گردشگری و تاثیرات آن
آنان  مهارت  افزایش  منظور  به  فقرا  آموزش   –

برای کسب و کارهای کوچک
رویکرد  با  برنامه هایی  اجرای  با  است  امید 
عنوان  به  مقاصد  این  به  فقرا،  نفع  به  گردشگری 
یک  در  تا  شود  نگریسته  تجارت  برای  مکانی 
سیستم کلی، هر مقصد گردشگری به عنوان یک 

زیربخش توسعه به شمار آید.

مرصع کاری نوعی هنر تزئینی به حساب می آید 
و از زیر مجموعه صنایع دستی سنگی است . این هنر 
تزئین  برای  دادن جواهر روی ظروف  قرار  معنای  به 

آن است .
تاریخچه هنر مرصع کاری از زمان ساسانیان عنوان 
شده است و از این هنر برای تزئین اشیا استفاده می 

کردند .
روی  جواهرات  دادن  قرار  ظروف  تزئین  روش  یک 
آن برای تزئین ظروف است و روش دیگر حک کردن 
با  را  آن  بعد  که  است  ظرف  روی  بر  کلمه  یا  شکل 
محلول نقره می پوشانند .در پایان نیز آن را سمباده 

می زنند.
مرصع کاری

تزیین و ترصیع ظروف و زینت آالت فلزی و همچنین 
آرایش آنها به طرز سیاه قلم و یا صور مختلف صنعتی 
است که از دوران ساسانی در ایران معمول بوده و در 

دوره اسالم رو به زیبایی و کمال رفته است.
یک نوع تزیین معمول در قرون اولیه اسالم، ساخت 
این  به  باشد  می  برجسته  نقش  با  اشیاء  یا  و  ظروف 
ترتیب که نقوش و یا کلماتی را که برای تزیین شیئی 
اند قباًل از فلز دیگری تهیه کرده  در نظر می گرفته 
الصاق می  یا شیئی منظور،  و  را روی ظرف  آن  بعد 

نموده اند.
روش دیگر تزیین عبارت بود از حک کلمه یا نقش 
منظور به وسیله قلمهای مخصوص و آنگاه سیاه نمودن 

این قسمتها با محلول نقره و سرب به طرز سیاه قلم.
وسیله  به  صافکاری  عمل  کار،  پایان  در  معموالً 
سمباده صورت می گرفته است. برای فلزات محکم که 
دست قدرت حکاکی آنها را نداشت از چکش استفاده 

می شده است.
به  فلزی  اشیاء  ترصیع  صنعت  سلجوقی،  دوران  در 
مختلف  اشیاء  دوران،  این  از  و  رسید  کمال  منتهای 

زیبایی به یادگار باقی مانده است.
هنر مرصع کاری

طرز ساخت و تکنیک معمول در این دوره با طرق 
مذکوره در فوق کاماًل متفاوت است. در این زمان برای 
ابتدا  مس،  و  نقره  چون  دیگر  فلزات  با  مفرغ  تزیین 
شیئی منظور را با ابزار مخصوص به هر شکل که می 
فلز  با  را  نقاط کنده شده  بعداً  نموده  ,گود  خواستند 

مورد نظر پر می نموده اند.
از قرون هفتم و هشتم هجری ظروف ترصیع شده 
و  سینی  بلند،  و  کوتاه  شمعدانهای  قبیل  از  نقره  با 
لگن،عود سوز، آفتابه و غیره به مقدار زیاد باقی مانده 

است.
محل ساخت ظروف مرصع

در  موصل  شهر  به  را  آنها  ساخت  محل  ای  عده 
این  ساخت  با  همزمان  ولی  دهند،  می  نسبت  عراق 
توان  را می  زنجان  و  اصفهان  ظروف،همدان، مشهد، 
در زمره مراکز مهم ساخت ظروف نقره کوب و مس 

کوب دانست.

مرکز  مهمترین  موصل  که  نمود  تصور  بتوان  شاید 
فلز کاری این دوره بوده و نقاط دیگر از مکتب موصل 
موصل  از  هنرمندانی  اینکه  یا  وو  اند  نموده  تقلید 
تعلیم می  و  کار کسب  به  و  مهاجرت  دیگر  نقاط  به 

پرداخته اند.
مفرغی  ظروف  تعدادی  صنعت،  این  نمونه  بهترین 
نقره کوب است که از بوزینجرد همدان به دست آمده 

می  اکتفا  لگن  و  آفتابه  یک  شرح  وبه  نمونه  برای  و 
به  مفرغی  لگن  خارجی  و  داخلی  سطوح  شود.کلیه 

اشکال و صور متنوع،نقره کوب شده است.
شکل  ای  دایره  طرح  چهار  خارجی،  دیواره  تزیین 
امیری  با  و  نقوش شکارچی  آنها،  است که در داخل 
که بر تخت ونشسته و در پایین آن نوازندگان مشغول 
رامشگری اند به چشم می خورند در حد فاصل دوایر، 

انسانهایی هدیه بدست در حال حرکت مشاهده می 
گردند.

آثار به جا مانده از دوران قاجار
در  به خصوص  بعد  ادوار  در  فلزکاری  هنر  چه  اگر 
ازآن  جالبی  های  نمونه  و  نمود  ترقی  صفویه  دوران 
از  کوبی  نقره  ظروف  ولی  باشد  می  دست  در  زمان 
تزیین  مشبک  یا  و  کاری  کنده  نقوش  با  دوران  این 
شده اند.از دوران قاجاریه، دو جعبه فوالدی زر کوب 
در  برجسته  طور  به  نستعلیق  خط  به  ای  نوشته  با 
اندازه ای می  تا  باستان موجود است که  ایران  موزه 
توان آنها را ادامه هنر نقره کوبی قرون هفتم و هشتم 

هجری تصور نمود.
درباره مواد اولیه مرصع کاری بیشتر بدانید

نیمه  و  قیمتی  سنگهای  انواع  هنر  این  اولیه  مواد 
قیمتی از قبیل زمرد ، الماس ، فیروزه ، یاقوت ، عقیق 

،یشم می باشد
ابزار وتجهیزات

تعدادی از ابزار کار به این شرح است :
چنگ  قلم   ۲-) زنی  قلم  برای   ( انگال  قلم   ۱-
غلتاندن  با  که  )ابزاری  غلطان  سه  گوار  خواباندن-۳ 
آن بر روی طال یا نقره ، قسمت باالی دیواره ای که 
اطراف نگین را گرفته بر روی نگین می خوابد و باعث 

مهار شدن نگین در جای خود می شود
شبیه  کاربردی  که  ابزاری   ( مارداال  سمبه-۵   ۴-

چکش دارد . (
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کارگراندرسال۱۴۰۱چقدرحقوقمیگیرند؟

مهلت نام نویسی در نهمین آزمون استخدامی تا ششم اسفند تمدید شد

معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش خبر داد:

استخدام ۲۰۰۰ معلم تربیت بدنی و مراقب سالمت در مدارس

بیل گیتس: یک"بیماریهمهگیرجدید"خواهیمداشت!

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
معتقد است، تعیین حداقل دستمزد کارگران می بایست 
بر اساس تورم واقعی و با محاسبه سبد معیشتی کارگران 

اعالم شود.
نخستین  در  فرد  رعیتی  علی حسین  اعالم  اساس  بر 
گام و بر اساس بررسی های انجام شده از مراجع رسمی، 
نرخ سبد معیشتی کارگران ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان 
تعیین شده که این سبد شامل ۳۶.۵ درصد اقالم خوراکی 
و ۶۳.۴ درصد اقالم غیرخوراکی است. اعداد و ارقامی که 
برخی معتقدند، بستر مذاکرات بعدی، نمایندگان کارگری 
و کارفرمایی را برای دستیابی به نرخ حداقل دستمزدها 
خواهد بود. در این میان اما برخی تحلیلگران به این نکته 
اشاره می کنند در فرآیند تعیین حداقل دستمزدها باید 
به گونه ای عمل شود که هم مطالبات کارگران در آن 
در  تولید  برای رشد  بستر الزم  و هم  باشد  لحاظ شده 

اقتصاد را فراهم سازد.
اجتماعی  کمیسیون  رییس  نایب  خصوص  همین  در 
تعیین حداقل  برای  به تداوم مذاکرات  اشاره  با  مجلس 
آغاز  با  همزمان  سال  هر  گوید:  می  کارگران  دستمزد 
برخی  کارگران  دستمزد  تعیین  با  مرتبط  مذاکرات 
برخی  از سوی  ای  و حاشیه  غیرضروری  اظهارنظرهای 
افراد و جریانات صورت می گیرد که نه تنها کمکی به 
بهتر شدن وضعیت کارگران نمی کند، بلکه باعث پیچیده 

تر شدن شرایط تعیین حداقل دستمزد می شود. 
باید  غیرضروری  اظهارنظرهای  این  داد:  ادامه  بابایی 
پایان یابد تا مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی با 
مشارکت مسئوالن دولتی در محیطی بدون حاشیه تداوم 
اما،  کلی  به طور  برسد.  مطلوب  نتیجه  به  و  کرده  پیدا 
مهمترین اِلمانی که در زمان تعیین دستمزدها باید مورد 

توجه قرار بگیرد، واقعی شدن دستمزد کارگران است.
نماینده ساری در مجلس یادآور شد: در پروسه تعیین 
دستمزدها، قانون باید فصل الخطاب باشد. از یک طرف 
نرخ تورم واقعی از سوی دیگر نرخ سبد کاالیی هزینه ای 
و نهایتا نیز توافق طرف کارگر و کارفرما باید مورد توجه 
قرار بگیرند. سه ضلع اصلی شاخص هایی که دستمزد 

واقعی کارگران در سال ۱۴۰۱ را شکل می دهند. 
ماده ۴۱قانون  محتوای  اساس  بر  اینکه  به  اشاره  با  او 
محاسبه  دستمزد،  تعیین  اصلی  شاخص  و  مالک  کار، 
میزان تورم و سبد معیشت است، گفت: یعنی ابتدا نرخی 
نظر گرفته می شود،  برای سبد هزینه ای کارگران در 
از  نهایت  در  و  افزوده می شود  آن  به  تورم  نرخ  سپس 
دل مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی مبتنی بر 

شرایط کلی کشور، دستمزد تعیین می شود.
بابایی افزود: مسئوالن دولتی نیز به عنوان رکن توازن 
باید  بخش در مذاکرات عمل می کنند. در واقع دولت 
از  و  کند  فراهم  را  طرف  دو  مذاکرات  برای  الزم  بستر 

دخالت در فرایند کلی تعیین دستمزد کارگران خودداری 
کند. چنانچه این بستر فراهم شود، مذاکرات به نتیجه 

مورد نظر ختم خواهد  شد.
او در پاسخ به این پرسش که رقم مطلوب از نظر شما 
برای تعیین حداقل دستمزد کارگران چه عدد و رقمی 
است؟ گفت: تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران با 
توجه به شاخص های کالن اقتصادی که از سوی مرکز 
آمار و بانک مرکزی ارائه می شود، بررسی و تعیین خواهد 

شد. در این میان، باید توجه داشت که به همان اندازه 
که توجه به مطالبات کارگران برای بهبود شاخص های 
به خواسته های کارفرمایان  معیشتی مهم است، توجه 

برای تداوم و رشد تولید نیز دارای اهمیت است.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: 
مجلس در جریان برنامه ریزی های تقنینی به گونه ای 
عمل می کند که فرصت رشد معیشت کارگران در هر 
برنامه مجلس  نیز  برای سال ۱۴۰۱  سال فراهم شود.  

آن است که همسان سازی حقوق کارگران تداوم پیدا 
کند. در این راستا منابع الزم برای احیای همسان سازی 

تدارک دیده شده است.
او افزود: در شرایطی که مجلس به دنبال بهبود وضعیت 
و...است،  بازنشستگان   ، اقشاری چون سربازان  دریافتی 
طبیعی است که نیازهای معیشتی کارگران نیز باید مورد 
توجه قرار بگیرد. اما روند تعیین حداقل دستمزد کارگران 
از دل  قانون و  باید در بستر  نهادها  بدون دخالت سایر 

مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی محقق شود. 
حداقل  تعیین  گفت:  مجلس  در  ساری  نماینده 
مستند  های  شاخص  بر  مبتنی  بایست  می  دستمزدها 
نهادهای آماری باشد، نه اعداد و ارقامی که پایه و اساس 
و  اعداد  دولتی  مسئوالن  موارد  برخی  در  ندارد.  قانونی 
می  و...مطرح  فقر  خط  شاخص  خصوص  در  را  ارقامی 
کنند که تناسبی با واقعیت ندارد. به عنوان نمونه، نرخ 
فقر در کالنشهرها و شهرهای بزرگ مشخص است. نمی 
توان به دلخواه فالن مسئول نرخ خط فقر را در شهرها و 

کالنشهرها تعیین کرد.
حداقل  تعیین  برای  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  بابایی 
دستمزد کارگران نیز قانون و شاخص های اقتصادی در 
کنار مذاکرات طرفین، سرنوشت ساز خواهد بود. در این 
بستر هر نرخی که در مذاکرات تعیین شود، مورد حمایت 

مجلس خواهد بود و برای تحقق آن تالش خواهد شد.

استخدامی  آزمون  نهمین  ثبت نام  راهنمای  دفترچه 
اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰ در  متمرکز دستگاه های 

۲۷ بهمن ۱۴۰۰ منتشر شد.

زمان اتمام ثبت نام در این دوره از آزمون استخدامی از 
روز دوشنبه ۲ اسفند به روز جمعه ۶ اسفند، اصالح شد.
شده  گرفته  نظر  در  مهلت  در  می توانند  متقاضیان 

و  ثبت نام  راهنمای  دفترچه  دقیق  مطالعه  از  پس  و 
مندرجات این اطالعیه، به پایگاه اطالع رسانی سازمان 
و  مراجعه   www.sanjesh.org نشانی  به  سنجش 

برای ثبت نام اقدام کنند.
امکان  شد  مقرر  شده،  اعالم  اصالحیه  به  توجه  با 
این  بر  شود.  ایجاد  متقاضیان  برای  اطالعات  ویرایش 

اساس، آن دسته از متقاضیانی که قبال نسبت به ثبت 
نام اقدام کرده اند، می توانند در صورت تمایل تا ۶ اسفند 

برای ویرایش اطالعات خود اقدام کنند.

و  آموزش  وزارت  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاون 
و  تربیت بدنی  معلم   ۲۰۰۰ حدود  استخدام  از  پرورش 

مراقب سالمت در مدارس کشور خبر داد.
نیروی  کیفی  و  کمی  ارتقاء  گفت:  ستاری فرد  صادق 
انسانی برای کیفیت بخشی به ساعت درس تربیت بدنی 

از  دانش آموزان  سالمت  کیفیت  و  بهبود  همچنین  و 
الزمه ها و برنامه های معاونت تربیت بدنی و سالمت است. 
پرورش نسبت  و  آموزش  وزیر  نظر  با حسن  افزود:  وی 
به حوزه تربیت بدنی و سالمت، پس از پیگیری های وی 
آیین نامه  با اصالح  و کسب موافقت هیات وزیران دولت 

اجرایی قانون انتقال مراقبین سالمت مدارس با پیشنهاد 
به ۴۸۰، جذب  نرم یک  به  به ۷۵۰  از یک  نرم  اصالح 
تربیت بدنی و مراقب سالمت  حدود ۲۰۰۰ معلم درس 
در آزمون استخدامی پیش رو در دستور کار قرار گرفته 

است.

به گزارش روابط عمومی معاونت تربیت بدنی و سالمت 
وزارت آموزش و پروش، معاون وزیر آموزش و پرورش 
از این رخداد مهم متذکر شد: ضمن  ابراز خرسندی  با 
و متخصص عالقه مند  متعهد  ثبت نام جوانان  به  دعوت 
از طریق پورتال سازمان سنجش آموزش  این حوزه  به 

 ۱۲۰۰ و  سالمت  مراقب  سهمیه   ۸۰۰ حدود  کشور؛ 
که  شده  پیش بینی  تربیت بدنی  درس  معلم  سهمیه 
بعد از انجام مراحل استخدامی به نیروها و کادر حوزه 
تربیت بدنی و سالمت با توزیع عادالنه در مناطق مختلف 

کشور، جهت تحقق عدالت آموزشی اضافه خواهند شد

با  مونیخ  امنیتی  کنفرانس  حاشیه  در  گیتس  بیل 
کرونا  قوی  واکسن  نوعی  اومیکرون  سویه  اینکه  بیان 
محسوب می شود، گفت: "ما یک بیماری همه گیر جدید 
خواهیم داشت و دفعه بعد یک "پاتوژن" متفاوت خواهد 

بود؛ ما ابزاری برای ریشه کنی این پاتوژن نداریم!
روز  ماکروسافت  شرکت  عامل  مدیر  گیتس"  "بیل 
را  سخنانی  مونیخ  امنیتی  کنفرانس  حاشیه  در  جمعه 

درباره ویروس اومیکرون و آینده ویروس کرونا داشته و 
ویروس اومیکرون را نوعی واکسن دانست که مصونیت 

گسترده ای ایجاد خواهد کرد.
او در این نشست گفت: "خود ویروس، به ویژه گونه ای 
به نام »اومیکرون«، نوعی واکسن است یعنی هم ایمنی 
سلول B و هم سلول T در بدن مبتالیان ایجاد می کند 
و نسبت به ما و واکسن ها، مصونیت بهتری در جمعیت 

مردم جهان ایجاد کرده است."
بیل گیتس همچنین درباره راه های درمانی انجام شده 
زمینه درمانی  ما در  تاسف است که  مایه  تصریح کرد: 
کار بزرگی انجام ندادیم؛ فقط دو سال بعد درمان خوبی 
داریم؛ واکسن ها دو سال طول کشید تا به مازاد عرضه 
برای  تقاضا  از  بیشتر  واکسن ها  تعداد  امروزه  برسد؛ 

واکسن است و این مناسب نیست.

گفت:  دیگر  همه گیری  آمدن  وجود  به  مورد  در  وی 
داشت  خواهیم  دیگر)جدید(  همه گیر  بیماری  یک  ما 
ـ متفاوت  بیماری زا  ـ عامل  "پاتوژن"  بعد یک  و دفعه 
خواهد بود؛ ما ابزاری برای ریشه کنی این پاتوژن نداریم 
و می خواهیم نسل جدیدی از واکسن های مناسب داشته 
باشیم؛ در حالت ایده آل، ما از شر خانواده  ویروس های 
تنفسی از جمله خانواده آنفلوآنزا و خانواده کرونا خالص 

می شویم.
بازگشت هایی  ما  بنابراین  شد:  یادآور  گیتس  بیل 
خواهیم داشت اما آن ها سطوح معمولی تری از آنفوآنزای 
فصلی خواهند بود که البته معموالً همه چیز را تعطیل 
نمی کنیم؛ اگرچه در آینده احتماالً درجاتی از پوشیدن 
را در  اما ما سطح مرگ و میر  باشیم  را داشته  ماسک 

سطح حاد امروزی نخواهیم داشت.
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

 عوارض خطرناک و جدی امیکرون؛  

از مشکالت قلبی و مغزی تا اعصاب و روان  

احتمال ظهور سویه های عجیب کرونا همزمان با شیوع امیکرون
حکیم  لقمان  بیمارستان  عفونی  بخش  رئیس 
گفت: حدود ۳ هفته است در پیک ششم قرار داریم 
است،  باز  جا  همه  اما  قرمز  کشور  شهرهای  همه  و 
از طرفی ستاد ملی کرونا اختیارات را به استانداران 
نگرفته  اقدام جدی صورت  تاکنون  اما  کرده  واگذار 

است.
شکوهی  شروین   ، آنالین  همشهری  گزارش  به 
رئیس بخش عفونی بیمارستان لقمان حکیم با اشاره 
به  آمار باالی ابتالی کودکان به اُمیکرون اظهار کرد: 
نکرده اند  تزریق  را  کرونا  واکسن  اطفال  که  آنجا  از 

بیشتر به سویه اُمیکرون مبتال می شوند.
وی به برخی دالیل احتمالی ابتالی کودکان به کرونا 
اشاره کرد و گفت: از دالیل ابتالی کودکان به کرونا 
می توان به واکسینه نشدن اطفال و توجه نکردن به 

نظر صاحب نظران درباره حضوری بودن مدارس اشاره 
کرد. همه شما می دانید که بارها گفتیم مدارس نباید 
حضوری باشند به ویژه در اطفال که واکسن نزده اند. 
مدارس  از  بیمار  چند  که  ببینید  اطرافتان  در  شما 

بیرون آمده و همه خانواده ها را گرفتار کرده است؟
این  با  گفت:  عفونی  بیماری های  متخصص  این 
کرونا،می بینیم  به  بیماران  ابتالی  وحشتناک  آمار 
رستوران ها  و  سینماها  و  می شود  برگزار  عروسی ها 
نیز باز هستند. بلیت های هواپیماها نیز فروخته شده 

است و جلوی هیچ چیزی را نمی گیرند!
احتمال ظهور سویه های عجیب کرونا همزمان 

با شیوع امیکرون
شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
سویه های  نسبت  به  بستری ها  تعداد  گفت:  بهشتی 

قبلی باال نیست چرا که کشندگی ویروس بسیار باال 
بوده  مطلوب  کشور  در  واکسیناسیون  روند  و  نبوده 

است، اما این وضعیت احتماال ثبات نخواهد داشت.
گسترده  شیوع  از  پیش  تا  کرد:  تأکید  شکوهی 
کرونا  ویروس  باالی  پذیری  انتقال  شاهد  اُمیکرون، 
شاهد  آمریکا  مانند  کشوری  در  امروز  اما  نبودیم 
ابتالی یک میلیون مبتال به امیکرون در روز بوده ایم. 
با این میزان انتقال، حتما سویه های جدید و عجیب 

و غریب از ویروس کرونا را شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: اگر سویه امیکرون، ُکشندگی بسیار 
کرونایی  فوتی های  تعداد   داشت،  دلتا  مانند  باالیی 

بیشتر از این ها بود.
همه  شهرهای کشور قرمز اما همه جا باز است

رئیس بخش عفونی بیمارستان لقمان حکیم عنوان 

کرد: حدود ۳ هفته است در پیک ششم قرار داریم، 
از  باز است،  تمامی شهرهای کشور قرمز و همه جا 
واگذار  استانداران  به  را  اختیارات  ملی  ستاد  طرفی 

کرده و تاکنون اقدام جدی صورت نگرفته است.
کرونایی  متخلفان  با  برخورد  نحوه  از  انتقاد  با  وی 
تذکر  ماسک نزده  افراد  به  می بینید  آیا  کرد:  اظهار 
بدهند؟ یا چه کسی می آید و واکسن زدن یا نزدن 

را چک می کند؟ 
شکوهی با انتقاد از برخی عادی انگاری ها درباره کرونا 
خاطرنشان کرد: خواهش می کنم کلمه سرماخوردگی 
کرونا  سرماخوردگی  هر  کنید،  پاک  ذهنتان  از  را 
است، اُمیکرون هم کووید ۱۹ است، چرا برخی ها فکر 
می کنند اُمیکرون با کووید جداست، امیکرون سویه 
ای از کرونا است و سرایت پذیری بسیار باالیی دارد 

اما خوشبختانه  مرگ و میر آن بسیار باال نیست.
از مشکالت قلبی و مغزی تا روانی و اعصاب محیطی

اذعان  اُمیکرون  احتمالی  عوارض  درباره  شکوهی 
امروز  از کرونا چیست.  کرد: نمی دانیم عوارض پس 
کرونا  به  ابتال  از  پس  که  هستند  کسانی  اطرافمان 
دچار مشکالت مغزی، قلبی، روانی و اعصاب محیطی 
شده اند و احتماال این عوارض پس از ابتال وجود دارد 
و کم هم نیستند، بنابراین نباید گفت اُمیکرون یک 

سرماخوردگی است.
حکیم  لقمان  بیمارستان  عفونی  بخش  رئیس 
عنوان کرد: احتمال مرگ و میر در امیکرون نسبت 
مردم  از  اما  است،  کمتر  بسیار  قبلی  سویه های  به 
همچنان  و  بازنگردند  عادی  زندگی  به  می خواهیم 

پروتکل ها را رعایت کنند

رئیس گروه پیشگیری بیماری های واگیردار 
نداشتن  گفت:  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
واکسیناسیون  مهم  شرط  سرماخوردگی  عالیم 
کووید ۱۹ برای کودکان گروه سنی 5 تا ۹ سال 

است.

سویه  در  اینکه  به  اشاره  با  نهبندانی  زهرا 
بیماری  به  کودکان  ابتال  میزان  امیکرون 
کرد:  نشان  خاطر  است،  باالیی  سطح  در  کرونا 
واکسیناسیون کودکان 5 تا ۹ سال انجام می شود 
و بنابر مطالعات علمی واکسن های سینوفارم و 

پاستوکووک برای این گروه سنی مناسب است.
وی با اشاره به اینکه همراهی والدین با کودک 
و  تزریق  میزان  گفت:  آنهاست  رضایت  نشانه 
فاصله بین دو نوبت مشابه گروه سنی باالتر است.

نهبندانی ابراز کرد: کودکان نباید عالیمی مانند 

در  و  باشند  داشته  خوردگی  سرما  سرفه،  تب، 
از  باید یک هفته  به سرماخوردگی  ابتال  صورت 

بهبود عالیم گذشته باشد.
رئیس گروه پیشگیری بیماریهای واگیر دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد گفت: باتوجه به آمار باالی 

ابتال کودکان به سویه اومیکرون پیشنهاد می 
کودکان  حال  وخامت  از  جلوگیری  برای  شود 
و  گیرد  انجام  کودکان  واکسیناسیون  سریعتر 
بهداشتی  مراکز  به  کودکان  همراه  به  والدین 

مراجعه کنند.

گزارش »کرمان امروز« از معضل تصادفات خودروهای حامل اتباع افغانستانی که بالی جان مردم استان کرمان شده است؛

سهمقابلتوجهافغانیکشیدرمرگومیرجادهای

واژگونی  جیرفت  شهرستان  در  گذشته  هفته 
خودروی پراید سه کشته و ۹ مجروح  بر جای 
گذاشت که متاسفانه همه سرنشینان این خودرو 
اتباع  تصادف  معضل  البته  بودند.  افغان  اتباع  از 
غیر قانونی و مرگ آنها تقریبا هر چند روز یک  
پیوندند.  می  وقوع  به  استان  های  جاده  در  بار 
اتفاقات تلخی که  بارها و بارها در همین نشریه 
به آن اشاره و پرداخته شده است اما آمارها نشان 
و  کشی  افغانی  معضل  همچنان  که  دهد  می 
استان  و جنوب  شوتی سواران جاده های شرق 
به قوت خود باقیست و به چالشی برای مردم و 
. چالشی که  تبدیل شده است  استان  مسئوالن 
گویا هرگز تمامی ندارد. در همین زمینه گزارشی 

تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه است.
در  راحتی  به  کشی  افغانی  و  انسان  قاچاق   
جاده های استان انجام می شود و بارها و بارها 
مشکالت و معضالتی را به وجود آورده است. آمار 
درستی از تعداد فوتی ها و یا مصدومین حوادث 
رانندگی افغانی کش ها در جاده های استان در 
از  این دست  روزانه   آمار  اما درج  نیست  دست 
نمونه  استان  مواصالتی  محورهای  در  حوادث  
های بارزی از  تبعات قاچاق انسان در جاده های 

استان است.
آمارها حکایت از آن دارد که ۱5 درصد تلفات 
به  مربوط  کرمان  استان  در  تصادفات  از  ناشی 
خودروهای حمل اتباع غیر مجاز است. همچنین 
پزشکی  سایت  در  موجود  اطالعات  اساس  بر 

قانونی کشور، در ۱۰ ماهه نخست سال گذشته، 
۷۸۱ نفر بر اثر سوانح جاده ای در استان کرمان 
جان خود را از دست دادند و با توجه به آمار اعالم 
شده از سوی موسوی، نزدیک به ۱۰۰ نفر از جان 
باختگان در سوانحی جان خود را از دست  دادند 

که خودروهای حمل افغان ها یک پای آن تصادف 
دادگستری  رییس  هم  پیش  چندی  بوده اند. 
غیر  افغان  روزانه  ۱5۰۰  تردد  از  استان کرمان 

مجاز در جاده های استان سخن گفته بود. 
پلیس راه استان نیز از درماندگی پلیس راه از 

در  ها  کش  افاغنه  تردد  از  ممانعت  یا  کنترل 
جاده های استان می گوید واینکه با سرعت باال 
وبی پروایی که دارند هیچ توجه ای به ماموران 
با  گیرند  قرار  هم  تعقیب  مورد  واگر  کنند  نمی 
انواع وسایل ، مثل دود زا ومیخ های فلزی جان 
اندازند تا کسی  دیگر شهروندان را به خطر می 

انها را تعقیب نکند. 
در حال حاضر استان کرمان شاهراه اصلی تردد 
افاغنه از شرق و جنوب کشور شده است. سرعت 
غیرمجاز خودروهای افغانی کش  و تعداد انسان 
نگران  بسیار  شوند،  می  آن  بر  سوار  که  هایی 
و  پژو ۴۰5، ۱5  است، در یک خودروی  کننده 
در یک پراید  تا ۱2 نفر سوار می شوند که در 
صورت تصادف باعث فوت و مجروح شدن تعداد 
بروز حوادث هم  افراد می شود.   این  از  زیادی 
در  بلکه  نگرفته  را  ها  افغانستانی  گریبان  فقط 
سوی دیگر قربانیان مسافران بی گناهی هستند 

که از این جاده ها عبور می کنند. 
تلفات  به  منجر  تصادفات  بیشترین  آمار  طبق 
کرمان  استان  جنوب  فرعی  جاده های  در  جانی 
می  روی  هستند،  شاهد  را  کمتری  کنترل  که 
قرار  قاچاقچیان  استفاده  مورد  گاه  و  دهد 
استان  شمال  در  تصادفات  آمار  اما  می گیرند 
مربوط به جاده های اصلی است. به نظر می رسد 
رو  این   از  است  قانون  به  توسل  چاره  راه  تنها 
قانون باید برای افرادی که به قاچاق انسان می 
پردازند جرایم سنگینی در نظر گیرد و مسئوالن  
باید  با اصالحات قانونی  شرایط سخت تر برای 

مبارزه  با این پدیده  را مد نظر داشته  باشند.

  معضل تصادفات مربوط به اتباع غیرقانونی و حوادث حواشی این افراد تقریبا هر چند روز یک  بار در جاده های استان قربانی می گیرد. 
اتفاقات تلخی که بارها و بارها در همین نشریه به آن اشاره و پرداخته شده است، اگر مسئوالن از بهترشدن اوضاع خبر می  دهند، اما آمارها 
نشان می دهد که همچنان معضل افغانی کشی و شوتی های جاده های شرق و جنوب استان به قوت خود باقی است و به چالشی برای مردم 
و مسئوالن استان تبدیل شده، چالشی که گویا هرگز تمامی ندارد و رتبه نخست را در میزان مرگ و میر جاده ای به خود اختصاص داده و....

شرط مهم واکسیناسیون برای کودکان گروه سنی ۵ تا ۹ سال
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به قلم 
محمد فتح نجات

هزینه های میلیونی برای یک پشیمانی! 

گزارش »کرمان امروز« از افتتاح هتل پالس رابر و سلسله اتفاقات خوب در زمینه گردشگری استان و فعالیت های امیدوار کننده در این باره؛

اتفاقات خوب و ترسیم آینده ای امیدوار کننده

زمینه  در  کرمان  استان  گویا  که  است  سالی  چند 
متاسفانه  است.  کرده  پیدا  را  صحیح  مسیر  گردشگری 
در چند دهه گذشته به دلیل چند اتفاق تلخ در استان 
شد.  روبه رو  خدشه  اندکی  با  گردشگری  عرصه  کرمان 
امنیتی  های  برخی طرح  اجرای  با  به شکر خداوند  اما 
شدن  مشخص  و  گردشگری  مسیرهای  در  ایمنی  و 
احوال  روزها  این  کرمان  استان  در  گردشگری  نقشه 
گردشگری در استان بهتر شده است. همچنین با توجه 
نود  دهه  ابتدای  در  که  و صحیح  مثبت  دیدگاه های  به 
اعمال شد، فعالیت ها و تصمیم های مثبتی را در این 
کردیم  مشاهده  اخیر  سال  چند  در  بودیم.  شاهد  باره 
را  گردشگری  مسیر صحیح  سرانجام  کرمان  استان  که 
یافته است و بحث بومگردی بیش از پیش در این استان 
پهناور و تاریخی مطرح شد. نکته ای که متاسفانه سالها 
از سوی فعاالن گردشگری در جهان مطرح می شد، اما 
گردشگری  جهان  در  شدند.  نمی  آن  متوجه  مسئوالن 
گردشگران  و  است  شده  مشخص  ها  حیطه  روزها  این 
به دسته های گوناگون تقسیم شده اند. به عنوان مثال 

کسی که به دنبال دیدن طبیعت وحشی است به آفریقا 
سفر می کند و افرادی که شاهکارهای تاریخی را مد نظر 
دارند کشور مصر را از دست نخواهند داد. کسانی که به 
دنبال تماشای اقلیم سرد و قطبی هستند روسیه را مد 
سیاحت  و  زیارت  دنبال  به  که  مسلمانانی  و  دارند  نظر 
نظر  مد  همواره  را  مکه  در  خداوند  دیدار  نیز  هستند 
های  گونه  و  انواع  که  کنم  اشاره  البته  داشت.  خواهند 
مختلف گردشگری در جهان آنقدر زیاد هستند که بیان 
آنها در این متن ممکن نیست. اما نکته ای که مد نظر 

یکی  در  که  باشیم  متوجه  باید  که  است  این  بود  بنده 
باید گردشگری که  قرار دهیم.  را  این رسته ها خود  از 
وارد این کشور می شود، بداند که قرار است در کرمان 
چه نوع گردشگری را تجربه کند. اگر در این استان به 
در  سخت  که  باشیم  گردشگران  از  مدرن  میزبانی  فکر 
اشتباه هستیم، زیرا ایشان مقاصد بسیار جذاب تری را در 
باید  بنابراین  کشورهای پیشرفته مشاهده خواهند کرد. 
گونه گردشگری استان کرمان را بدانیم، درک کنیم و در 

آن مسیر قدم برداریم.

 در چند سال اخیر مسئوالن استان کرمان متوجه عیار 
استعداد بومگردی در این استان شده اند. استعدادی که 
در بسیاری از استان های دیگر یا وجود ندارد و یا اینکه 
کرمان  استان  در  امروز  بود.  نخواهد  گوناگونی  این  به 
شاهد فعالیت هتل کپری در قلعه گنج هستیم و اخیرا 
البته  است.  شده  افتتاح  رابر  شهرستان  پالس  هتل  نیز 
ناگفته نماند که در بسیاری از شهرهای استان کرمان نیز 
شاهد فعالیت مراکز بومگردی و رونق این کسب و کار 
مورد  باید  و  است  ارزشمند  بسیار  اتفاقات  این  هستیم. 

به  و  افتتاح  مرکز  یک  اینکه  شود.  واقع  دولت  حمایت 
حال خود رها شود که فایده ای ندارد و نمی توان به آن 
امیدوار بود. باید این مراکز در یک مجموعه و چرخه قرار 
گیرند تا مورد توجه گردشگران واقع شوند. به هر روی 
بر خود وظیفه دانستیم که درباره این اتفاق ارزشمند و 
مهم که گویا در استان کرمان باب شده است مطالبی را 
و هم  آید  به شمار  قدردانی  نوعی  کنیم که هم  مطرح 
اینکه موجب تکثیر و ترویج چنین فعالیت هایی شویم. 

به امیدفردایی بهتر!

شاید باورش سخت باشد اما حاال یکی از جدی ترین اختالف 
با پدر و مادرهای دیروز، مشاجره بر سر  امروز  نظرهای نسل 
پدیده ای که در همین حد  است.  بدن  داشتن خالکوبی روی 
سهل انگاری  صورت  در  آن  سالن های  و  نمی ماند  باقی  مرز  و 
دیگر  و  هپاتیت  و  ایدز  شیوع  اول  ردیف  متهم  می تواند 

بیماری های عفونی و پوستی باشد.
غریب  و  عجیب  اتفاقات  از  عظیمی  موج  با  ثانیه  هر  امروزه، 
بتوان گفت  به رو می شویم. موجی که شاید  در حوزه مد رو 
از  را در میان بسیاری  امروزی به سرعت جای خود  در نسل 
تتو کردن  یا  خالکوبی  کرده،  باز  و ۸۰   های دهه ۷۰  جوان 
روی قسمت های مختلف بدن است. پدیده ای که امروزه با آن 
آن  با  هنر،  یک  عنوان  به  آن  از  بتوان  شاید  هستیم،  مواجه 
رنگ و طرح های خوش نقشش نام برد. شاید شما بتوانید در 
بدن خود شوید،  روی  بر  تتو  عرض چند ساعت صاحب یک 
و  درباره خطرات  آگاهی  از  را  شما  نباید  امر  این  اما سهولت 
عوارض احتمالی آن دور نگه دارد. در این گزارش به سراغ عضو 
مرکز پژوهش بیماری های پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی 
تهران رفتیم تا با نگاهی علمی تر عوارض این سوزن زدن های 
مکرر دردناک همراه رنگ های شیمیایی را بر روی پوست بدن 

بررسی کنیم.
 رنگ های عمیقی که به سادگی پاک نمی شوند

"دکتر حامد زرتاب«، عضو مرکز آموزش و پژوهش بیماری های 
از هر چیز  پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران پیش 
و  می کند  تقسیم بندی  حرفه ای  و  آماتور  نوع  به  را  تتوها 
می گوید: »برای تتوهای آماتور معموال از رنگ های طیف آبی و 
سیاه استفاده می شود و پایه آن ها کربنی است، اغلب سطحی تر 
راحت تر  طبیعتا  نیز  آن ها  کردن  پاک  و  می شوند  کارگذاری 

است. "
اما از رنگ های دیگر مانند سبز و قرمز   در تتوهای حرفه ای 
آن ها  کردن  پاک  و  هستند  عمقی تر  اغلب  می شود،  استفاده 
آن ها  از  یکی  دارد.  گوناگونی  بالقوه  عوارض  تتو  است.  سخت 
واکنش های آلرژیک است که به خصوص با تتوهای حرفه ای و 
استفاده از رنگ های سبز، زرد، قرمز و یا آبی به کار بروز می کند 
آلرژیک  این واکنش های  تتو هم  انجام  از  بعد  و حتی سال ها 

خود را نشان می دهند."
جذام  و  پوست  بیماری های  پژوهش  و  آموزش  مرکز  عضو   
ادامه می دهد: »از دیگر عوارض  تهران  دانشگاه علوم پزشکی 
تتوها، ایجاد سایرعفونت های پوستی وعفونت های سیستماتیک 
در قسمت های دیگر بدن است که اگر نکات بهداشتی از طرف 
کسی که تتو را انجام می دهد به طور کامل رعایت نشود، این 
التهابی در  بیماری های  ایجاد خواهد شد. واکنش ها و  عارضه 
پوست و گاهی در سایر ارگان های بدن و در اطراف ناحیه  تتو 
شده ایجاد می شود که حتی چند سال بعد از انجام تتو از بین 
بالقوه  دیگر تتو وجود دارد که  نمی رود. همچنین عارضه های 

انواع "فوتو درماتیت ها" )التهاب پوست و اگزما( از جمله آنها 
هستند که با نورخورشید ایجاد و تشدید می شوند."
یک ریسک جدی برای ابتال به ایدز و هپاتیت

در سالن های ویژه انجام تتو اغلب مراحل  تهیه رنگ و آماده 
قلم  و  طراحی  ماژیک  هدالیت  تاتو،  سرپالک  سوزن،  کردن 
هاشور دور از چشم مشتری ها انجام می شود و یک سهل انگاری 
درباره ضد عفونی کردن این لوازم به ویژه سوزن آن می تواند 
و  ایدز  قربانیان  جزو  صدا  سرو  بی  را  سالن ها  این  مشتری 

هپاتیت در جامعه کند.
دکتر زرتاب می گوید این بیماری ها بسیار جدی تر از ابتال به 
التهاب و حساسیت هستند: »دسته  دیگر واکنش ها، پیامدهایی 
این  می گوییم.  لیکنوئید  واکنش های  آن ها  به  که  هستند 
عوارض   شامل التهاب های پوستی می شوند و در اطراف ناحیه 
تتو شده بروز پیدا می کنند. امکان دارد به فاصله چند ماه و 
چند سال بیماری پوستی سارکوئیدوز در قسمت تتو شده نیز 
ایجاد شود و به مروز زمان قسمت های دیگر را هم درگیر کند. 
این  کمین  در  نیز  دیگری  خطرناک  و  جدی  بیماری های  اما 
افراد است. از دیگر عوارض تتو می توان به بیماری های منتقله 
 b از راه خون مانند عفونت با باکتری ها، بیماری های هپاتیت
و  c و ایدز نیز اشاره کرد. این بیماری ها به سادگی می تواند 
و  حرفه ای  تتوهای  رنگ  همراه  به  آلوده  سوزن های  طریق  از 
عمیق به بدن  منتقل شوند. همینطور گزارشاتی به صورت نادر 
منتشر شده که ایجاد تتو می تواند قسمت های مختلفی را مانند 
عنبیه چشم ها را نیز درگیر کند و اگر درمان نشود گاهی برای 

سالمت بینایی فرد پایان راه  خواهد بود."
هم  پوستی  بیماری های  »برخی  می دهد:  ادامه  زرتاب  دکتر 
بیماری  اگزما،  انواع  می کنند.  پیدا  بروز  تتوها  این  انجام  با 
از  پس  نیز  کلوئید  ایجاد  و  مورفه آ  پالن،  لیکن  پسوریازیس، 
تتوها امکان دارد اتفاق بیفتد. همچنین گزارش شده که پس 
از انجام ام آر آی در ناحیه ای که تتو شده، تا مدتی سوزش و 
تورم ایجاد می شود و این خالکوبی ها ممکن است نتیجه این 

عکس برداری ها را با اختالل هایی همراه کند."
 عوارض پاک کردن تتو با لیزر چیست؟

این پژوهشگر بیماری های پوستی در خصوص روش های پاک کردن 
تتو می گوید: »برای پاک کردن تتو، روش های مختلفی وجود دارد؛ 
از جمله روش های قدیمی تر مانند درم ابریژن و جراحی ها هستند 
برای  روش  اصلی ترین  اکنون  می شوند.  استفاده  کمتر  امروزه  که 

برداشتن تتوها، انواع خاصی از لیزرها هستند."
"دکتر زرتاب« در رابطه با روش لیزردرمانی توضیح می دهد: 
لیزر به طور کلی امن و شناخته شده  با  تتو  »روش برداشت 
است و احتماال عوارض آن کم است اما بی عارضه هم نیست. در 
تتوهای حرفه ای جوهری که استفاده می شود ماندگارتر است 
به سطوح  و چون  کار می رود  به  آن  در  بیشتری  رنگ های  و 
پیچیده تری  پروسه   تتو   برداشت  تزریق می شوند،  عمقی تری 
به چندین  نیاز  است  ممکن  لیزر،  با  تتو  برداشت  برای  است. 
جلسه درمان و صرف هزینه بیشتر باشد و در نهایت هم بسته 
به  صددرصدی  درمان  نتیجه   شده  انجام  که  تتویی  نوع  به 
دست نمی آید. همچنین از جمله عوارضی که موقع برداشتن 

و  دار شدن ضایعات  پوسته  تاول،  ایجاد می شود، درد،  تتو 
با  می توان  را  آن ها  از  برخی  که  است  نقطه ای  خونریزی های 

بی حسی های موضعی قبل لیزر کاهش داد."
 تغییرات قوام پوست پس از پاک کردن تتو با لیزر

برخی  پوستی  های  بیماری  متخصص شناسایی  این  گفته  به 
رنگ هایی که در تتوها به کار می روند، نسبت به لیزرها مقاومند 
از دسترس طول موج  اینقدرعمیق کار می شوند که  و بعضی 
لیزرها خارج هستند. ممکن است هنگام درمان و پاک کردن، 
سایه ای از تتوی اولیه باقی بماند و همینطور قوام پوستی که 
تتو شده، بعد از درمان با لیزر، ممکن است مانند قوام پوست 
تتو  نادر  عوارض  از  تغییرات شود: »یکی  و دچار  نباشد  اولیه 
این است که محل برداشت تتو ممکن است دچار عفونت شود 
و به این بستگی دارد که کسی که این کار را انجام می دهد 
چقدر در کارش خبره باشد. پس بهتر است برای این کار حتما 
تتو  برداشت  دیگر  عارضه  شود.  مراجعه  پوست  متخصص  به 
و  اسکار می شود  از مدتی دچار  بعد  ناحیه  این است که آن 
این اسکار دائمی شده و حتی ممکن است برای مدت طوالنی 
باقی بماند. در ضمن تغییر رنگ ناحیه ای که تحت درمان قرار 
می گیرد هم، به صورت کمرنگ تر شدن و پر رنگ تر شدن اتفاق 

می افتد."
این پژوهشگر پوست و زیبایی ادامه می دهد: »به طور رایج در 
پاک کردن تتوهای خط لب، خط چشم و ابروها، ممکن است 
بعد از جلسات اول، تتوها حتی تیره تر بشوند و این به خاطر 
ممکن  و  می افتد  اتفاق  رنگدانه ها  از  که  است  ریزی ای  برون 
این ها درمان را طوالنی تر کند و جلسات اضافی درمان  است 

برای پاکسازی کامل مورد نیاز باشد."
درمان های پاک کردن تتو هزینه بر هستند

  "دکتر زرتاب« واکنش های التهابی را جزء عارضه  دیگر پاک 
کردن تتوها دانسته و ادامه می دهد: »به طور کلی اگر فردی به 
هر نوع بیماری پوستی و غیر پوستی حاد و مزمن مبتال باشد 
یا مثال در شرایطی مانند بارداری و شیردهی قرار گرفته باشد 
و بخواهد تتو انجام دهد، حتما باید قبل از این کار با پزشک 
صورت  به  بیماری  هر  برای  و  کند  مشورت  خود  متخصص 

منحصر به فرد باید تصمیم گرفته شود.
جذام  و  پوست  بیماری های  پژوهش  و  آموزش  مرکز  عضو 
دانشگاه علوم پزشکی تهران می گوید: »درمان پاک کردن تتو 
با دستگاه هایی با طول موج خاص انجام می شود و امکان دارد  
این کارچند جلسه تکرار شود، همین موضوع منجر به هزینه بر 
شدن آن است و حتی به تحمیل هزینه های چندین میلیونی و 
یا چند ده میلیونی به بیمار منجرمی شود. بسیاری از بیماران 
فارغ از دلیل بیمار شدن پس از مدتی از این کار پشیمان می 
شوند و به دنبال روش های پاک کردن این تتو ها هستند و 
با صرف هزینه و وقت و حتی به دلیل  این پشیمانی  معموال 

بروز اسکارهای بعدی با آسیب های روحی همراه است."
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