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تکمیل و آسفالت راه های روستایی شهرستان رودبار+ 228/ج94/3
486،000،000چهارچاهی- قلعه بحرین- موتور خالق آباد
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تکمیل و آسفالت راه های روستایی شهرستان رودبار+ 229/ج94/3
483،000،0009،656،488،502بیژن آباد+ هزار کهور

230/ج94/3

قیرپاشی و آسفالت راه های روستایی ا... آباد هرندی، 
علی آباد بلوک، حسین آباد- زین آباد، مشاع شماره 

4-3-1 تاج آباد، سیدآباد، جهادآباد حیدر آباد، حسین 
آباد حیدرآباد، اسماعیلیه علیا، دشت آزادگان، حسن 

آباد داروئیه، بلوچ آباد، ساالریه، بیگمان، فتح آباد، امیر 
آباد، بهجرد، طوحان سفلی، هادی آباد، محمود آباد، 

کت گرگ، عباس آباد، مشاع بیدشکی

921،000،00018،409،203،908

تکمیل قسمتی از زیرسازی و ابنیه فنی محور برجک به 231/ج94/3
798،000،00015،944،303،382محمدآباد ریگان

عملیات خاکی و ابنیه محور سرخوئیه سفلی 232/ج94/3
428،000،0008،545،399،113و علیا قطعه 1

عملیات خاکی و ابنیه محور سرخوئیه سفلی233/ج94/3
428،000،0008،545،399،113 و علیا قطعه 2

تهیه و نصب یک دستگاه دیزل ژنراتور با توان نامی  234/ج94/3
450kva در بیمارستان رودبار)تجدید(

332،000،0003،311،875،541
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مناقصه گزار

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان به نشاني: جیرفت - حد فاصل سیلو و پلیس راه، بلوار ورودي شهرک 
صنعتي شماره 2 

دریافت اسناد
)http://iets.mporg.ir( پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور  

مهلت : از تاریخ نشرآخرین آگهي به مدت 4 روز  

تحویل 
پیشنهادها

محل : اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان )دبیرخانه(

مهلت : از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به مدت 10 روز  
گشایش 
محل: اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان - زمان: طبق اسناد مناقصهپیشنهادها

روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان 

آزاده سرافراز 
جناب آقای یحیی کمالی پور

رای بـی نظیـر و  تاریخـی مـردم جیرفت نشـان داد کـه این مردم 
خادمـان واقعـی و خدمـت گـزاران راسـتین خـود را بـه درسـتی  
شـناختند، اعتمـاد مـردم جیرفـت بـرای انتخاب شـما به سـمت 
نمایندگی تبریک عرض نمـوده و برایتان آرزوی موفقیت روزافزون 

در خدمـت بـه ایـن مـردم شـریف و با تمـدن تاریخـی داریم.
علی امیرتیموری

جناب آقای حبیب اهلل نیکزادی
نوید مسـرت بخش انتخاب شایسـته ی حضرت عالی 
را بـه عنـوان نماینـده ی مردم شهرسـتان های بم - 
فهـرج -ریـگان و نرماشـیر تبریک گفتـه و از درگاه 
ایـزد منان مزیـد توفیقات روز افزون بـرای خدمتی 
سرشـار از شـور و رشـد و شـکوفایی بـرای ایـران 

اسالمی مسـالت دارم.
علي طاهریان رییس شوراي اسالمی شهر بم

جناب آقای حبیب اهلل نیکزادی
نوید مسـرت بخش انتخاب شایسـته ی حضرت عالی 
را بـه عنـوان نماینـده ی مردم شهرسـتان های بم - 
فهـرج -ریـگان و نرماشـیر تبریک گفتـه و از درگاه 
ایـزد منان مزیـد توفیقات روز افزون بـرای خدمتی 
سرشـار از شـور و رشـد و شـکوفایی بـرای ایـران 

اسالمی مسـالت دارم.
علیرضا پشتیبان عضو شورای اسالمی شهر بم

جناب آقای علیبرز بختیاری
نویـد مسـرت بخـش انتخـاب شایسـته ی حضرت عالی را به عنـوان نماینده ی مردم شهرسـتان های شهرسـتان هـای بافت، 
رابـر و ارزوییـه تبریـک گفتـه و از درگاه ایـزد منـان مزیـد توفیقـات روز افـزون بـرای خدمتـی سرشـار از شـور و رشـد و 

شـکوفایی بـرای ایران اسـالمی مسـالت دارم.
مرید قنبری

جناب آقای حبیب اهلل نیکزادی
 انتخـاب بجـا و شایسـته ی شـما کـه نشـانه ی شـعور 
بـم- فهـرج  و تعقـل سیاسـی مـردم شهرسـتان هـای 
-ریـگان و نرماشیراسـت را بـه حضرت عالـی و مـردم آن 
نواحـی دالور پـرور تبریـک و تهنیت می گویم و سـعادت 
خدمتـی طوالنـی و دسـتیابی بـه قله هـای رفیع توسـعه 

بـرای را خواسـتارم.
علیرضا ریاضي شهردار شهرستان بم

در میـان اسـتان هـای کشـور بـا همـه رد صالحیـت ها و 
کاسـتی هـا و دشـواری هـا که دوسـتان چـراغ به دسـت در 
پی کس و یا کسـانی می گشـتند که لیسـت خود را تکمیل 
کننـد از میـان ده نماینـده اسـتان 6 سـهم به اصـالح طلبان 
رسـید کـه در کشـور بی سـابقه اسـت و نشـان مـی دهد که 
دوسـتان اصـالح طلـب اسـتان با همه کاسـتی ها ودشـواری 
هـای موفـق تـر از انتظـار عمـل کـرده انـد. در شـهر کرمان 
اگـر چـه هـر دو کرسـی واگـذار شـده اسـت ولـی از یادمـان 
نـرود کـه از نامزدهـای اصـالح طلب کسـی باقی نمانـده بود 
.دکتـر نـوذری کـه از بافت بـه کرمـان انتقال حـوزه انتخابیه 
داده بـود و خانـم دکتـر سـاالری کـه به صـورت انفـرادی نام 
نوشـته بودنـد به عنـوان نامزدهای مورد توافـق اصالح طلبان 
کرمـان بـه لیسـت راه یافتند. کار پیگیـری و برنامـه ریزی و 
دنبـال کـردن این اقدام را دوسـتان درکرمان انجـام دادند. در 
برنامه کالن اصالح طلبان و شـورای سیاسـت گذاری تصمیم 
در مـورد نامزدهـا بـه عهده حوزه هـای انتخابیه واگذار شـده 
بود. آنچه در رفسـنجان، شـهربابک، بافت، کهنوج، بم و زرند 
رقـم خـورد بیـش از انتظـار بـود و بایـد از دوسـتان کرمانـی 
بابـت ایـن درایـت و برنامه ریزی منسـجم سپاسـگزاری کرد. 
برخی که رای آوردن دو نماینده محافظه کار در شـهر کرمان 
را دلیـل شکسـت قلمـداد مـی کننـد خـود را بـه نـا آگاهی 
می زنند. سـهم شـصت درصدی اصالح طلبـان از نمایندگان 
اسـتان گویـای آن چیزی اسـت کـه پیش آمـد. اینکه برخی 
هنرمندانـه شـرط بنـدی روی اسـب برنده را دلیل هشـیاری 
خـود مـی داننـد بایـد بداننـد ایـن نشـانه هشـیاری نیسـت 
بیشـتر فرصت طلبی اسـت. هشیاری و مسـؤلیت پذیری آن 
اسـت که با درک همه دشـواری ها و کاسـتی ها و نارسـایی 
هـا و نابرابـری هـا بازهـم بـا دسـتمایه آبـرو و اعتبار پـای به 
میـدان بگـذاری و بـرای آینـده کشـور همـه چیز را بـه جان 

بخـری ... تـا روزی دیگر.
 8 اسفند 1394

شرط بندی روی اسب 
برنده هنر نیست

دکتر یداهلل اسالمی

کسب 60 درصد کرسی های استان کرمان در مجلس توسط لیست امید

اصالح طلبان جان گرفتند
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16 مرکز متخلف تهیه موادغذایی 
در کرمان تعطیل شد

مسـوول بهداشـت محیـط و حرفه ای شهرسـتان 
کرمـان گفـت: طـی مـدت 15 روز گذشـته 1137 
واحـد تهیـه و توزیـع مـواد غذایـی و همچنیـن 468 
اماکـن عمومی مـورد بازدید قرار گرفـت که 16 مرکز 

متخلـف تعطیل شـدند. 
به گزارش ایسـنا محمدباقر شهابی نژاد در نشست 
خبری مربوط به طرح بسـیج سـالمت نـوروزی اظهار 
کـرد: در شهرسـتان کرمـان 9132 مرکـز تهیـه و 
توزیـع موادغذایـی، 3939 واحد اماکـن عمومی و 90 
اماکـن بیـن راهی وجـود دارد کـه در مجمـوع دارای 
13 هـزار و 161 واحد هسـتیم. وی افـزود: طی مدت 
15 روز گذشـته 1137 واحـد تهیـه و توزیـع مـواد 
غذایـی و همچنیـن 468 اماکن عمومی مـورد بازدید 
قـرار گرفتـه اسـت و 16 مرکـز متخلـف داشـتیم که 
بـا تعطیلـی مواجـه شـدند. شـهابی نـژاد بیـان کرد: 
عمـده فعالیـت هـای بهداشـت محیـط مربـوط بـه 
سـایر دسـتگاه هـای اجرایی اسـت کـه در اختیـار ما 
نیسـت و نیـاز به تعامـل و اکیپ های مشـترک داریم 
ضمـن اینکه هدف تیم امنیت غذایی که در اسـتان و 
شهرسـتان کرمـان فعالیت می کند ارتقـا ایمنی مواد 
غذایی و برخورد با متخلفین اسـت. مسـوول بهداشت 
محیط و حرفه ای شهرسـتان کرمـان گفت: در هفت 
روز گذشـته 1700 کیلوگـرم مـاده غذایـی فاسـد از 
واحدهـای تهیـه و توزیـع موادغذایـی جمـع آوری و 
معدوم شـده اسـت بنابرایـن در صورتیکه شـهروندان 
از طریق سـامانه 190 گزارش و یا شـکایاتی را مطرح 
کنند در مدت 72 سـاعت پاسـخ داده می شـود.  وی 
افزود: همچنین در سـال گذشته 22 هزار و 77 مراکز 
و اماکـن عمومـی وجـود داشـت که در مـدت 45 روز 
اجـرای طرح بسـیج سـالمت، ایـن مراکز 38 هـزار و 
18 بـار بازدیـد، 114 مـورد بـه دادگاه معرفـی و 60 
مـورد تعطیل شـدند.  شـهابی نـژاد با اشـاره به اینکه 
مـا 61 نفـر بازرس داریـم که در روزهـای تعطیل ایام 
عیـد هم حداقـل در اکیپ های دونفـره کار می کنند 
یادآور شـد: تلفـن 33311366 مختص رسـیدگی به 
شـکایات اسـت، ضمـن اینکـه سـامانه 190 در طول 
سـال هـم فعال مـی باشـد. وی در پایان خاطرنشـان 
کـرد: مراکـز تهیـه و توزیع مـواد غذایی کـه به دلیل 
وجـود اشـکاالت تعطیل شـدند بعد از رفـع نقص می 
تواننـد ادامه فعالیـت دهند، اما اگر ایـن رفتار بیش از 
دو بـار تکرار شـود بـه مراجع قضایی سـپرده خواهند 

. شد

انتخابات در رفسنجان با کمترین 
تخلف برگزار شد

فرمانـدار رفسـنجان گفت: انتخابات هفتم اسـفند 
مـاه در حـوزه انتخابیـه رفسـنجان و انـار بـا کمترین 
گـزارش از تخلفـات برگزار شـد کـه عمدتـا در حوزه 

اسـتفاده از اقـالم تبلیغاتـی بود.
رفسـنجان  مـردم  داشـت:  مالنوریاظهـار  حمیـد 
بـا لبیـک گفتـن بـه نـدای رهبـر و تجدید پیمـان با 
شـهدا و امام راحل در انتخابات شـرکت و حماسـه ای 
بـزرگ خلـق کردنـد. وی بیـان داشـت: ایـن حضـور 
و حماسـه آفرینی قابـل تقدیـر اسـت و ایـن دوره از 
بهتریـن انتخابات در رفسـنجان برگزار شـد. مالنوری 
عنـوان کـرد: از مجموع 350 هـزار نفر جمعیت حوزه 
انتخابیه رفسـنجان و انار، 237 هـزار و 160 نفر واجد 
شـرایط رأی دادن بودنـد کـه از این تعـداد 5 هزار نفر 
رأی اولـی بودند. وی تصریح کرد: در رفسـنجان 147 
شـعبه ثابـت و 44 شـعبه سـیار و در شهرسـتان انـار 
21 شـعبه ثابت و دو شـعبه سـیار دایر شـد. مالنوری 
عنـوان کرد: 2 هزار و 744 نفر نیروی انسـانی شـامل 
بـازرس، سـربازرس، راننـده و ... بـه همـراه 850 نفـر 
ناظـر کار انتخابـات را انجـام دادنـد. وی افـزود: در 
مجموع 146 هزار و 703 نفر برای رأی دادن شـرکت 
کردنـد که در نهایـت احمد انارکی محمـدی 56 هزار 
و 464 رأی کسـب کـرد و بـه  عنـوان نماینـده مـردم 
در مجلـس دهـم انتخاب شـد. فرماندار رفسـنجان با 
اشـاره به اینکه بر اسـاس اعـالم وزارت کشـور در کل 
کشـور کمترین تخلف در ایـن دوره از انتخابات وجود 
داشـت، اذعـان کـرد: به گواهـی مسـئوالن و مجریان 
انتخابات شهرسـتان در رفسـنجان نیز تخلفات بسیار 
کمی داشـتیم که عمده در حوزه تبلیغات و اسـتفاده 
از اقـالم تبلیغاتـی بـود کـه از سـاعات اولیـه شـروع 
تبلیغـات نامزدهـا توسـط کمیتـه امحا با مسـئولیت 

نیروی انسـانی جمع آوری شـد.

پیش بینی 
ناپایداری جوی در 
استان کرمان

پیـش  مرکـز  رئیـس 
هواشناسـی  کل  اداره  بینـی 
اسـتان  ایـن  بـرای  کرمـان 
هفتـه  ایـن  چهارشـنبه  تـا 
ناپایـداری جـوی پیـش بینی 
کـرد. حمیـده حبیبـی دیـروز 

در گفـت و گـو بـا ایرنـا افـزود: ناپایداری جوی در اسـتان کرمـان امروز 
خـود را در قالـب افزایـش ابر و بـارش های رگبـاری و پراکنده در برخی 
ارتفاعـات نشـان مـی دهـد. وی اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه نقشـه هـای 
هواشناسـی از دوشـنبه شـب نیـز انتظـار فعالیـت سـامانه بارشـی در 

اسـت.   بیشـتر  کرمـان  اسـتان 
وی گفـت: نقشـه هـای هواشناسـی بـرای روز سـه شـنبه در اسـتان 
کرمـان نیـز افزایـش بارندگـی را پیش بینی کـرده اند. رئیـس مرکز پیش 
بینی اداره کل هواشناسـی اسـتان کرمـان افزود: آبگرفتگـی معابر عمومی 
در روز سـه شـنبه بـا توجه بـه پیش بینی بـارش ها دور از انتظار نیسـت. 
وی گفت: دمای هوای این اسـتان نیز روز سـه شـنبه کاهش چشـمگیری 
خواهـد داشـت. حبیبـی بیان کـرد: ناپایـداری جـوی پیش بینی شـده با 

توجـه به نقشـه های فعلی هواشناسـی اسـت.

انعقاد تفاهم نامه 
همکاري پژوهشگاه 
نیرو و شرکت برق 
شمال استان کرمان 
روابـط عمومـي  بـه گـزارش   
بـرق  نیـروي  توزیـع  شـرکت 
تفاهـم  کرمـان،   اسـتان  شـمال 
نامـه همـکاري مابین پژوهشـگاه 
نیـرو وشـرکت توزیع نیـروي برق 

شـمال اسـتان کرمـان منعقـد و در آن زمینـه هاي همـکاري، تعهـدات طرفین و 
نحـوه گـردش کار در اجـراي پـروژه هاي موضوع ایـن موافقت نامه، ذکـر گردید. 
رمضـان پور، ریاسـت پژوهشـکده توزیع پژوهشـگاه نیرو با اشـاره به عـدم تمرکز 
و گسـترده شـدن دانـش در شـرایط فعلـي گفـت: در گذشـته مي توانسـتیم این 
ادعـا را داشـته باشـیم کـه تمامـي علـوم در مرکز کشـور متمرکز اسـت و از آنجا 
دانـش و فنـون بـه سـایر نقـاط گسـترده مـي شـود. امـا در حـال حاضـر چنین 
ادعایـي، یعنـي مرکزیـت دانـش و فنـون منسـوخ شـده اسـت و تمامـي دنیـا بـا 
سیسـتم هـاي اطالعاتـي جدیـد در کنـار هـم و در صـدد مبادلـه علـوم و دانش 
جدیـد انـد. رمضـان پـور هـم چنین بـا تاکیـد بـر تغییرکارکـرد پژوهشـگاه نیرو 
گفت: پس از انتقال دانشـگاه شـهید عباسـپور به وزارت علوم، کارکرد پژوهشـگاه 
نیـرو از محقـق بـه تسـهیل کننده تحقیقـات تغییر ماهیـت داد. به عبـارت دیگر 
مقـرر شـد پژوهشـگاه نیـرو، فعالیت هـاي تحقیقاتي مـورد نیاز صنعت بـرق را از 

طریـق محققیـن داخـل یـا خـارج از کشـور بـراي صنعـت انجـام دهد.

راه اندازی 73 
جایگاه CNG فعال 
در استان

مدیرعامل شـرکت گاز استان 
بهـره  و  انـدازی  راه  از  کرمـان 
بـرداری  73 جایگاه سـی.ان.جی 
تـا پایان بهمن ماه سـالجاری  در 
اسـتان خبـر داد و گفت : سـعی 
مسـئوالن در ایـن نظـام خدمت 

رسـانی بـه مـردم اسـت چـون هـدف اصلـی ایـن انقـالب که بـا رهبـری های 
پیامبـر گونـه امـام راحـل بـه پیـروزی رسـید، چیـزی جـز خدمـت کـردن به 
مـردم نبـوده اسـت. محمـد علی ودیعتـی در ادامـه گفـت : راه انـدازی و بهره 
بـرداری73 جایـگاه فعـال در اسـتان نشـان از تـالش و کوشـش مهندسـان و 
کارکنـان ایـن مجموعـه و پیگیریهـای دولت تدبیر و امید اسـت کـه در جهت 
افزایـش سـطح رفـاه جامعـه و افزایـش ترجیح مردم براي اسـتفاده از سـي.ان.
جـي بـه واسـطه امکانـات رفاهـي مناسـب و در دسـترس و ارزان بـودن ایـن 
سـوخت  صـورت گرفته اسـت . وی همچنیـن از افزایـش 11 درصدی مصرف 
گاز در جایگاههـای اسـتان را نسـبت به مدت مشـابه در سـال قبـل خبر داد و 
تصریـح کـرد : بر اسـاس آمار های بدسـت آمده در کل اسـتان پهنـاور کرمان، 
در بهمـن مـاه مصـرف گاز در جایگاههای CNG 13 میلیـون متر مکعب بوده 

اسـت کـه حاکـی از اسـتقبال و جایگزینـی گاز بـه جـای  بنزین اسـت. 

برگزاری چهارمین 
جلسه کارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید 
حوزه های صنعت و 
معدن جنوب 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
و  معـدن  صنعـت،  سـازمان 
تجـارت جنوب کرمـان، با حضور 
اسـتاندار کرمـان، معاونیـن وی، 

رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت جنـوب کرمـان و جمعـی از مدیران 
اسـتان، چهارمیـن جلسـه کارگـروه تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد حـوزه هـای 
صنعـت و معـدن جنوب اسـتان تشـکیل شـد. رئیس سـازمان صنعـت،  معدن 
و تجـارت جنـوب کرمـان در ایـن خصـوص گفـت: در این جلسـه مشـکالت 3 
طـرح صنعتـی و معدنی با تعامل سـایر دسـتگاه های اسـتان رفـع گردید. دکتر 
محمـود اسـکندری نسـب ادامـه داد: تیتانیـوم کهنـوج بـه عنـوان یـک پـروژه 
ملـی و اسـتراتژیک با سـرمایه گـذاری بالغ بـر 6000 میلیارد ریـال و تولید 50 
هـزار تـن پیگمنـت تیتانیوم در سـال که نیاز کشـور را بـه واردات این محصول 
برطـرف مـی کنـد، یکـی از پـروژه هایی بـود که مورد بررسـی قـرار گرفت. وی 
گفـت: در ایـن جلسـه مقـرر شـد با همکاری سـازمان جهـاد کشـاورزی جنوب 
کرمـان و شـرکت آب منطقـه ای، تأمیـن آب مورد نیـاز طرح تیتانیـوم کهنوج 

بـه میـزان 90 لیتـر بـر ثانیـه هر چـه سـریعتر انجـام پذیرد.

برق شمالهواشناسی صنعت، معدن و تجارتشرکت گاز

کرمان ویچ

حـوزه  هشـت  در  گذشـته  روز 
انتخابیـه کرمـان نتایـج انتخابـات بـه 
اصـالح  و  شـد  اعـالم  رسـمی  طـور 
موفـق  دولـت  حامیـان  و  طلبـان 
شـدند در پنـج حـوزه پیـروز شـوند. 
در دو حـوزه کهنـوج هـم خبرهـای 
غیررسـمی از پیـروزی اصـالح طلبان 
حکایت دارد. نتیجـه انتخابات مجلس 
خبـرگان در اسـتان کرمـان هـم امـروز اعـالم مـی شـود.

مشارکت بیش از 60 درصد مردم در استان کرمان
دو انتخابـات دهمیـن دوره مجلـس شـورای اسـالمی و 
در  جمعـه  روز  رهبـری  خبـرگان  مجلـس  دوره  پنجمیـن 
سراسـر کشـور برگـزار شـد. ایـن انتخابـات در حالـی برگزار 
شـد کـه همـه جناح هـای سیاسـی از مـردم خواسـته بودند 
حضـوری حداکثـری پای صندوق های رای داشـته باشـند و 
همیـن موجب شـد تا از صبـح روز جمعـه و از آغازین دقایق 
آغـاز انتخابـات، مـردم کرمـان حضـور پررنگی پـای صندوق 

ها داشـته باشـند.
طبـق اعـالم حمیـد ذکا اسـدی رییـس سـتاد انتخابـات 
اسـتان کرمـان، در ایـن اسـتان 2 میلیـون و 83 هـزار نفـر 
واجـد شـرایط رای دادن بودند که از این میـزان یک میلیون 
و 286 هـزار نفـر در انتخابـات شـرکت کردنـد و در اسـتان 

کرمـان مشـارکت 61.5 درصـدی رقـم خـورد.
گفتنـی اسـت اسـتان کرمان در مجلس شـورای اسـالمی 
10 نماینـده از حوزه های انتخابیه کرمان و راور، سـیرجان و 
بردسـیر، رفسنجان و انار، زرند و کوهبنان، کهنوج و منوجان 
و فاریـاب و قلعـه گنج و رودبار جنوب، بم و نرماشـیر و فهرج 
و ریگان، شـهربابک، جیرفت و عنبرآباد، بافـت، رابر و ارزوئیه 
دارد. در مجلـس خبـرگان هم سـه نماینده از اسـتان کرمان 

دارد. حضور 
مشارکت 58 درصدی مردم در کرمان و راور

یکـی از مهـم تریـن حوزه هـای انتخابیـه اسـتان کرمان، 
حـوزه انتخابیـه کرمـان و راور بـود. در ایـن حـوزه 558 هزار 
و 520 نفـر واجـد شـرایط رای دادن بودنـد کـه از این تعداد 
328 هزار و 968 نفردر انتخابات شـرکت کردند و مشـارکت 
ایـن  در  صحیـح  آرای  کل  خـورد.  رقـم  درصـدی   58.89
حـوزه 306 هـزار و 934 نفـر بـود. طبـق گفته رییس سـتاد 
انتخابـات کرمـان در ایـن حـوزه محمدرضـا پورابراهیمـی با 
157 هـزار و 450 رای نفـر اول و محمـد مهـدی زاهـدی 
بـا 108 هـزار و 316 رای، نفـر دوم در کرمـان و راور شـدند. 
بنابرایـن نماینـدگان حـوزه کرمـان و راور در مجلـس دهـم 
نسـبت بـه مجلـس نهـم تغییـری نکردنـد و همچنـان دو 

نماینـده حـوزه کرمـان و راور اصولگـرا باقـی ماندند.
زرند و کوهبنان؛ همچنان امیری خامکانی

یکـی از حـوزه هایـی کـه می شـد قبـل از رای گیری فرد 

پیـروز را حـدس کـرد، حـوزه زرنـد و کوهبنان بود. حسـین 
امیـری خامکانـی در حالـی بـا کسـب 35 هـزار و 691 رای 
از مجمـوع 79 هـزار و 589 رای صحیـح نفـر اول شـد کـه 
در چهـار دوره قبلـی مجلـس شـورای اسـالمی هم توانسـته 
بـود از ایـن حـوزه وارد مجلـس شـود. در این حـوزه مجموعا 
83 هـزار و 155 نفـر رای داده بودنـد. گفتنـی اسـت امیـری 

خامکانـی اصـالح طلب اسـت.
بم و ریگان؛ پیروزی اصالح طلبان

 پس از چهار دوره
در حـوزه انتخابیـه بـم، فهـرج، نرماشـیر و ریـگان اصالح 
طلبان موفق شـدند پـس از چهار دوره از اصولگرایان پیشـی 
بگیرنـد. در انتخابـات دهمین دوره مجلس شـورای اسـالمی 
در ایـن حـوزه مجموعا 142 هـزار و 287 نفـر رای دادند که 
در ایـن بیـن 139 هـزار و  427 رای صحیح بـود. حبیب اهلل 
نیـک زادی پنـاه کاندیـدای اصـالح طلـب ایـن حـوزه موفق 
شـد بـا کسـب 72 هـزار و 985 رای، موسـی غضنفرآبـادی 
نماینـده اصولگـرای فعلی ایـن حوزه را جا بگـذارد و منتخب 
مـردم بـرای مجلـس دهـم شـود. گفتنـی اسـت در مجلـس 
هـای ششـم، هفتـم، هشـتم و نهـم به ترتیـب حاتـم نارویی 
)یـک دوره( و موسـی غضنفرآبـادی ) سـه دوره( کـه هـر دو 

اصولگـرا هسـتند، نماینـده مردم بـم بودند.
شهربابک؛ اسدی چهره جدید اصالح طلبان

شـهربابک یکـی از حـوزه هایـی بود که کسـی فکـر نمی 
کـرد اصـالح طلبـان بتواننـد پیـروز شـوند. در حالـی کـه 
حسـین فتاحـی نماینـده اصولگـرا و فعلـی ایـن حـوزه در 
مجلـس شـورای اسـالمی از طـرف اصولگرایان معرفی شـده 
بـود، علـی اسـدی کرم بـه عنـوان کاندیـدای اصـالح طلبان 
معرفـی شـد و موفـق شـد بـا کسـب 16 هـزار و 956 رای 
منتخـب مـرم ایـن حـوزه بـرای مجلس دهـم شـود. در این 
حـوزه 45 هـزار و 566 نفر رای دادنـد. از مجموع کل آرا، 44 

هـزار و 481 رای صحیـح اعـالم شـد.
بافت، رابر و ارزوئیه؛ پیروزی خفیف اصالح طلبان

در حـوزه بافـت، رابـر و ارزوئیـه 79 هـزار و 152 نفـر در 
انتخابات شـرکت کردند و 77 هـزار و 528 رای صحیح اعالم 
شـد. علیبـرز بختیـاری با کسـب 21 هـزار و 637 رای موفق 
شـد علیرضا منظـری توکلی، نماینده فعلـی و اصولگرای این 
حـوزه را جـا بگـذارد. بنابرایـن اصـالح طلبـان در ایـن حوزه 

هم پیروز شـدند.
سیرجان و بردسیر؛ حسن پور اول شد

سـیرجان و بردسـیر یکـی از حـوزه هایـی بـود کـه مـی 
تـوان گفـت نه اصالح طلبان پیروز شـدند و نـه اصولگرایان. 
در ایـن حـوزه بـه ماننـد دو مجلـس هشـتم و نهـم شـهباز 
حسـن پـور، کـه اگرچـه مواضعـش بـه اصولگرایـان نزدیک 
اسـت امـا گرایـش نامشـخصی دارد و در ایـن انتخابـات هم 
در لیسـت هیـچ کـدام از دو جنـاح اصلـی قـرار نگرفته بود، 

پیـروز شـد و منتخـب مـردم در ایـن حـوزه شـد. در حوزه 
سـیرجان و بردسـیر 153 هـزار و 356 نفـر در انتخابـات 
شـرکت کردنـد کـه  144 هـزار و 701 رای صحیـح اعـالم 
شـد. شـهباز حسـن پور بیگلری موفق شـد 54 هزار و 970 
رای کسـب کند. گفتنی اسـت در حالی شـهباز حسـن پور 
بـا کسـب 37 درصـد وارد مجلـس مـی شـود کـه اصـالح 
طلبـان در سـاعات پایانـی آخریـن روز تبلیغـات، کاندیدای 

خـود را معرفـی کردند.
رفسنجان و انار؛ شگفتی بزرگ

بزرگ ترین شـگفتی انتخابات مجلس شـورای اسالمی در 
کرمان در حوزه رفسـنجان و انار رخ داد. در حالی که در این 
حوزه سـید محمد حسـینی، وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
در دولـت احمـدی نژاد، حـوزه انتخابیـه خـود را از تهران به 
رفسـنجان تغییر داده بود و حسـین آذین نماینده اصولگرای 
فعلـی رفسـنجان هـم بـه نفع حسـینی کنـار کشـیده بود و 
اصـالح طلبـان هـم تـا چهـار روز قبـل از برگـزاری انتخابات 
کسـی را معرفـی نکـرده بودند، خیلی سـخت می شـد پیش 
بینـی کـرد کـه حسـینی اصولگـرا ببـازد. امـا روز جمعه این 
اتفـاق افتـاد و احمـد انارکـی محمدی اصالح طلب با کسـب 
56 هـزار و 464 رای از 138 هـزار و 145 رای صحیـح موفق 
شـد از حسـینی پیشـی بگیـرد. در ایـن حـوزه 146 هـزار و 

511 نفـر در انتخابات شـرکت کردند.
جیرفت و عنبرآباد؛ کمالی پور برنده شد

در حـوزه جیرفـت و عنبرآباد یحیی کمالـی پور با گرایش 

مسـتقل موفـق شـد از سـد اعظمی اصـالح طلـب و عارفی و 
زادسـر اصولگـرا بگـذرد یحیی کمالی پور با کسـب 71 هزار و 
739 رأی نماینـده منتخـب مردم شهرسـتان های جیرفت و 
عنبرآباد در مجلس شـورای اسـالمی شـد. پس از کمالی پور، 
ذبیـح اهلل اعظمـی بـا کسـب 53 هـزار و 856 رأی نفـر دوم و 
فرج اهلل عارفی با کسـب 14 هزار و 584 رأی نفر سـوم شـد. 
همچنیـن حجت االسـالم علی زادسـر بـا 6 هـزار و 376 رأی 
نفـر چهـارم، احسـان سـاالری با کسـب 4 هـزار و 711 رأی 
نفـر پنجـم و راضیه دانشـی بـا کسـب یک هـزار و 150 رأی 
نفر شـش در دهمین دوره انتخابات مجلس شـورای اسـالمی 
مشـخص شـدند. در ایـن حـوزه رأی گیری در مجمـوع 155 
هـزار و 979 رأی از مـردم اخـذ شـده اسـت. گفتنـی اسـت 

کمالی پور مسـتقل اسـت.
طبـق شـنیده هـا در حـوزه کهنـوج اصالح طلبـان موفق 
ای  احمـد حمـزه  اخبـار غیررسـمی  ظاهـر شـدند. طبـق 

منتخـب ایـن حـوزه شـده اسـت.
پیروزی اصالح طلبان در کرمان

شـایان ذکـر اسـت اصالح طلبان در اسـتان کرمـان موفق 
شـدند پیـروزی نسـبی بدسـت آورنـد. بـر ایـن اسـاس پس 
از اعـالم نتایـج و بـا احتسـاب نتیجـه حـوزه هـای جیرفـت 
و کهنـوج، مشـخص مـی شـود کـه اصـالح طلبـان از 10 
کرسـی اسـتان کرمان در مجلس موفق شـدند شـش کرسی 
را بدسـت آورنـد. سـه کرسـی بـه اصولگرایـان رسـید و یک 

کرسـی هم بـه یحیـی کمالـی پور مسـتقل.

کسب 60 درصد کرسی های استان کرمان در مجلس توسط لیست امید

اصالح طلبان جان گرفتند

رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان گفـت: بـا تـالش 
های شـبانه روزی مسـئوالن اسـتان و خلق حماسه ای دیگر 
توسـط مـردم شـریف اسـتان کرمـان انتخابات هفتم اسـفند 
در ایـن اسـتان بـدون حاشـیه و در یـک فضـای امـن و آرام 
برگـزار شـد. بـه گـزارش ایرنا یـداهلل موحـد روز گذشـته در 
جلسـه مبادلـه تفاهـم نامه دادگسـتری کل اسـتان کرمان با 
اداره کل آمـوزش و پـرورش بـا موضـوع پیشـگیری از وقـوع 
جـرم گفـت: یـک بـار دیگـر انسـجام ملـی بـا خلق حماسـه 

ای شـگفت انگیـز ظهـور پیـدا کـرد و مبانـی و سـاختارهای 
نظام تشـکیل شـد و ملت ایران باز در مسـیر انقالب و شـهدا 
حرکـت کردند. وی همچنین با اشـاره به اینکه شـاهد رشـد 
نـرخ جرایـم و ناهنجـاری های اجتماعی هسـتیم افـزود: اگر 
بخواهیـم علـت آسـیب هـای اجتماعـی را بررسـی کنیـم با 
اصلـی تریـن دلیـل آن کـه غفلـت مدیران مـی باشـد، روبرو 

می شـویم.
از وقـوع  وی اظهـار کـرد: اگرچـه مدیریـت پیشـگیری 

جـرم براسـاس قانـون بـر عهده قـوه قضاییه اسـت امـا همه 
مـی داننـد کـه قـوه قضاییه بـه تنهایی نمـی توانـد امر مهم 
پیشـگیری و آسـیب هـای اجتماعـی را بـه طـور اثـر بخـش 
دنبـال کنـد و ایـن یـک کار فـرا قوه ای می باشـد زیـرا جرم 
ریشـه در نابسـامانی هـای فرهنگی، اقتصـادی، امنیتـی و ... 
دارد. رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه 
اثربخـش  بایـد  از جرایـم  اقدامـات مدیـران در پیشـگیری 
باشـد گفـت: مدیـران باید شـناخت دقیـق از وضعیت جامعه 
داشـته باشـند و نگاه همـه مدیـران در تمامی حـوزه ها باید 
پیشـگیری از وقـوع جـرم باشـد. وی بیـان کـرد: اگـر آمـوزه 
هـای دینـی را نـگاه کنیـم بر سـالم سـازی جامعـه از طریق 
انسـان سـازی تاکیـد شـده اسـت. موحـد ادامـه داد: انسـان 
که سـاخته شـود، جامعه سـاخته می شـود و بخشـی از این 
رسـالت دینـی بـر عهده آمـوزش و پـرورش می باشـد و می 
توانـد در ایـن حـوزه کارکـرد اثـر بخشـی را داشـته باشـد و 
اهـداف بلندمدت نظام جهت سـالم سـازی جامعـه را محقق 
کنـد. وی تصریـح کـرد: اگـر فرزنـدان ایـن کشـور و نسـل 
هـای که در سـنین فراگیـری قـرار دارند به گونـه ای تربیت 
شـوند کـه قانون پذیر و جامعـه پذیر باشـند و روحیه جامعه 
سـتیزی نداشـته باشـند خیلـی از مشـکالت و آسـیب هـای 

اجتماعـی حـل خواهد شـد.
نماینـده عالـی قـوه قضائیـه در اسـتان کرمـان اظهـار کرد: 

آمـوزش قانـون و پذیـرش هنجارهای اجتماعی بایـد از مرحله 
ابتدایـی نهادینه شـود. وی گفـت: بانک های اطالعاتـی که در 
اختیار دسـتگاه قضاسـت و تبادل اطالعات کمک موثری را به 
آمـوزش و پـرورش خواهد کـرد. موحد با بیان اینکه خشـونت 
چـه گفتـاری و چـه رفتـاری در حـال افزایـش اسـت گفـت: 
خشـنونت را بایـد مـورد توجه قرار دهیم و با مطالعه و بررسـی 
پرونـده هـای دسـتگاه قضـا خواهیم دانسـت که چـه اقداماتی 
بایـد صـورت گرفت. رئیس کل دادگسـتری کرمان بیـان کرد: 
آمـوزش و پـرورش و رسـانه هـا در پیشـگیری از آسـیب های 
اجتماعـی و خشـونت نقـش بنیـادی دارنـد. وی بیـان کـرد: 
همـه باید نسـبت به آسـیب هـای اجتماعی حس مسـئولیت 
و نگاهی تربیتی داشـته باشـند. وی با بیان اینکه به شـدت به 
کار جمعـی و فرا دسـتگاهی اعتقاد دارم گفـت: هرکجا که هم 

افزایـی و همدلـی بود موفقیت حاصل شـده اسـت.
موحـد با بیان اینکه بیشـتر زندانیان وکسـانی که مرتکب 
جـرم می شـوند دارای تحصیـالت کم می باشـند اعالم کرد: 
تحصیلـی  مـدارک  دارای  مجرمـان  از  درصـد  چهـار  تنهـا 
کارشناسـی و باالتـر هسـتند و غالبـا زیر دیپلـم و دیپلم می 
باشـند. وی گفـت: سـن بزه در کشـور ایـران بیـن 19 تا 40 
سـال می باشـد و اینها کسـانی هسـتند که مراحـل آموزش 
و پـرورش را گذرانـده انـد بنابراین معلمین باید آسـیب ها را 

بشناسـند و از کنـار آنهـا بـی تفاوت عبـور نکنند.

رئیس کل دادگستری کرمان خبر داد:

برگزاری انتخابات کرمان در فضای امن و آرام 
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چرا الریجانی در قم دوم شد؟
انتخاب نوشـت: با شکسـت معنـی دار تندروهـا در هر 
دو انتخابات تشـکیل مجلسـی با ترکیب متوازن از هر دو 
جناح کشـور، وزش نسـیم اعتـدال در خانه ملـت را نوید 
مـی دهـد، امـا طیف جبهـه پایـداری بـا مانور گسـترده 
بـر روی دوم شـدن دکتـر الریجانـی در قـم و اول شـدن 
امیرآبـادی در ایـن شـهر، در تـالش بـرای کم رنگ کردن 

پیام هـای انتخابات اسـت.
برخـی عوامـل دوم شـدن الریجانـی در قم را بررسـی 
کـرده ایـم: یکـی از ایـن عوامـل، حضـور فـردی مسـن و 
غیرفعـال چـون حجـت االسـالم آشـتیانی در فهرسـت 
جامعـه مدرسـین در قـم بـود کـه در روز آخـر بـه نفـع 
حجت االسـالم ذوالنـور انصراف داد و به نظر می رسـد این 
رویـداد کـه درسـت در شـب انتخابـات رخ داد، عـالوه بر 
گرفتـن فرصـت از جامعه مدرسـین و اعتدالگرایـان برای 
جبـران، تـا حـد زیـادی باعـث ایجـاد امیـد در هـواداران 

جبهـه پایـداری در قم شـد.
یـک نکتـه کلیـدی در توفیـق امیرآبـادی نیـز آرای 
قومیتـی تـرک زبانـان قـم اسـت کـه بویـژه در منطقـه 
بسـیار بـزرگ نیـروگاه قـم سـکونت دارنـد و از قبـل نیز 
قابـل پیـش بینـی بـود. چنـان که مرحـوم خلخالـی نیز 
رای عمـده خـود را از همیـن منطقه داشـت. از این رو در 
ایـن دوره برای سـنجش محبوبیت جریان پایـداری، رای 
ذوالنـور را بایـد مالک قـرار داد؛ بویژه که در روسـتاها هم 
برای فهرسـت سـه نفـره این جریـان کارهای ویژه شـده 
بود. بعالوه، در ماه های اخیر تبلیغات سـنگین و وسـیعی 
در قـم علیـه الریجانـی از سـوی جریـان هـای تنـدرو از 
جملـه پایداری صورت گرفت. در آسـتانه ی انتخابات نیز 
شـبنامه هـای بسـیاری علیـه او در سـطح وسـیع در قم 
پخـش شـد کـه این نیز مـی توانـد از جمله عوامـل موثر 
بـر قـرار گیـری او در رتبه ی دوم باشـد. البتـه باید گفت 
اقدامـات الریجانـی در ماه های اخیـر، از جمله مقاومت در 
برابـر افراطیـون، نقـش آفرینی تعیین کننـده در تصویب 
برجـام و نیـز خـودداری از همراهی با ائتـالف اصولگرایان 
بـه دلیـل زاویه با اصولگرایـان، اقدامات مهمـی بود که به 
ویـژه دوم شـدن در پایـگاه اصلی جبهه پایـداری، چندان 

هزینـه زیـادی برای او به شـمار نمـی رود.
گرفتـن  قـرار  معتقدنـد  برخـی  خصـوص  ایـن  در 
الریجانـی در لیسـت اصـالح طلبـان، بیـش از آن کـه 
برایش رای سـاز باشـد، بـرای چهره ای چـون او، رای ریز 
بـوده و البتـه در مقابـل نیـز برخی معتقدند آنچه بیشـتر 
قابـل توجـه اسـت، میـزان نفوذ کلمـه جامعه مدرسـین 
اسـت که شـخص کامال مورد حمایتشـان، نتوانسـته رای 

اول را در پایـگاه جامعـه مدرسـین کسـب کنـد.
بـا همـه ایـن احـوال، 160 هـزار رای، رای کمـی 
نیسـت. در عیـن حـال بـه نظر می رسـد تغییـر موضع 
نسـبی الریجانـی دسـت کـم در ایـن مجلـس بـه زیان 
او نیسـت. او بـا آگاهـی ایـن مسـیر را برگزیـده و در 
مجلـس فعلـی هم که مجلسـی ترکیبـی از نوع مجلس 
پنجـم )به ریاسـت ناطق( اسـت، الریجانـی موفق تر از 

مجلـس نهـم خواهـد بود.

آگهی ابالغ برگ تشخیص مالیاتی
مودیان محترم مالیاتی مشروحه ذیل :

دراجـرای مـاده 208 قانـون مالیاتهـای مسـتقیم بدیـن وسـیله اوراق تشـخیص مالیـات ذیـل ابالغ می گردد. بدیهی اسـت حسـب مقـررات مـاده 238 قانون مالیاتهای مسـتقیم مودیـان ردیف 1 الی 17 چنانچه نسـبت بـه مندرجات 
اوراق تشـخیص ابالغـی بـه شـرح ذیـل معتـرض می باشـند ظرف سـی روز از تاریـخ درج آگهی اعتراض کتبـی خود را به آدرس ذیل تسـلیم نمایند در غیـر این صورت اوراق ابالغ شـده قطعی وبرابـر مقررات اقدام خواهد شـد.مودیان 
ردیـف 18 الـی 22 ظـرف 10 روز از تاریـخ درج آگهـی نسـبت بـه پرداخـت مالیـات خـود در واحـد مالیاتـی مربوطـه به آدرس ذیـل اقدام نماینـد. مودیان ردیـف 23 الی 28 نیز ظـرف مـدت 20 روز از تاریخ درج آگهـی اعتراض خود 

را نسـبت بـه رای بـدوی را به آدرس ذیل تسـلیم نمایند.
آدرس : کرمان - خیابان قدس - اداره کل امور مالیاتی استان کرمان - اداره امور مالیاتی 1816 - شماره تماس 31224291

رئیس اداره امور مالیاتی 1816 کرمان م الف 749 

لیست برگه های ابالغی واحد181664توسط روزنامه
آدرس تلفن مبلغ مالیات تشخیص عملکرد کدملی نام پدر کالسه پرونده نام ونام خانوادگی ردیف

9383399618 خ بهزاد-کوچه29-کدپستی7617886889 79245028239 1391 3161146141 محمد 2483 راضیه خوشنام 1
9137136534 خ شهاب-کوچه48-کدپستی7617648923 3920223268 1391متمم 2993803182 خیراهلل 2429 زینب ابراهیمی دارسینویی 2
9375467089 خ بهزاد-کوچه14-پالک10-کدپستی4897663152 3073939261 1391 3160996921 محمد 2448 پرویزخوشنام 3
9136158741 خ بهزاد-کوچه27-کدپستی7617629235 10764337406 1391 3160178900 حاجی 2490 شهنازمشایخی 4
9132965190 الغدیر-بلوارولی عصر-نرسیده به میدان شمت راست-کدپستی 7618974648 6525183861 1391 3031842790 رضا 2602 مطهره نرماشیری 5
9175755466 28-کدپستی 7617635591- 12902316605 1391 3161142365 ولی 2542 آسیه بهرمن 6
9136642843 خ بهزلد-کوچه3-کدپستی7761977195 4927257650 1391 3090751887 حسن 2412 مهری ضیایی هنجروئی 7
9383399618 خ بهزاد-کوچه13-کدپستی7617648294 14302522567 متمم1391 3160982181 محمد 2436 سکینه خوشنام 8
9139481393 خ شهاب-کوچه18-کدپستی 7617629235 765480540 1391 3160101460 محمد 2489 لیال احمدی 9
9139492441 بلواراستادشهریارکوچه23کدپستی 7616845212 306865335 1392 3673534645 حسینعلی 2491 مهدی میری 10
9139492441 بلواراستادشهریارکوچه23کدپستی 7616845212 1825631599 1391 3673534645 حسینعلی 2491 مهدی میری 11
9135000377 خ بهزاد-کوچه17کدپستی7617757318 640352284 1391 3160988791 اسفندیار 2543 ساره چمنی 12
9355153109 بلوارآزادگان-کوچه16کدپستی7619768443 424541685 1391 6069831012 حسن 2529 فرشته بهروج 13
9135820321 خ خواجو-کوچه8-آپارتمان سوم سمت چپ کدپستی7617787896 800254460 1391 3110928647 محمد 2415 مصطفی فرامرزپوردارزینی 14
9132965190 خ ابوذرشمالی-کوچه26جنب بانک ملی کدپستی7617886113 10786515745 1392 3031478568 رضا 2601 فاطمه نرماشیری 15
9138423583 خ پروین اعتصامی کوچه26-کدپستی7617778324 2425789778 1392 3150010500 ابراهیم 2492 زینب گوشکی 16
9138423583 خ پروین اعتصامی کوچه26-کدپستی7617778324 4788046030 1391 3150010500 ابراهیم 2492 زینب گوشکی 17
9355153109 کرمان -خ ابوذرشمالی-نبش کوچه32-کدپستی7619768445 4160049762 عملکرد1392 3031842405 علی 2528 حمیده اخترکاویان 18
9139841150 کرمان -قائم آباد کوچه8-کدپستی 761444444 3822970794 عملکرد1389 2991479825 عباس 1771 حسن دامود 19
9132965190 خ ابوذرشمالی-کوچه26-پالک41-جنب بانک ملی-کدپستی7617886113 49957904617 1391 3031478568 رضا 2601 فاطمه نرماشیری 20
9383399618 خ بهزاد-کوچه13-کدپستی7617648294 1753716749 1391 3160982181 محمد 2436 سکینه خوشنام 21
937516104 حاجی آباد-کوچه12-پالک214 2913267143 1389 2993974890 عسکر 1858 علیرضا اصغری 22
9133437056 خ هزارویکشب کوچه8 713802420 1388 2991568321 193 حسین حمیدرضاایزدی 23
9133429367 بلوارقدس کوچه17پالک16 405316500 1386 2992070882 احمد 809 محمداحمدی نژاد 24
32110825 خ هزارویکشب نبش کوچه2 581303310 1385 صمد 810 محمدرضابقال جلیلی 25
937516104 حاجی آباد-کوچه12-پالک214 1860365160 1388 2993974890 عسکر 1858 علیرضا اصغری 26
واحد181672 کرمان 200483130 1388 2993781952 گنجعلی 445 محمدرضاابارقی 27
9133994318 کرمان خ بهمنیار کوچه3کدپستی7619713793 245335400 1390 2992116459 امان اله 604 عبدالرضامنتجب 28

رییـس مجمع تشـخیص مصلحت نظام با اشـاره به حضور 
سـتایش برانگیز و مسـئوالنه مردم در انتخابـات گفت: رقابت 
هـا تمـام شـد و دوران وحـدت و همکاری فرا رسـیده اسـت. 
بـه گـزارش روابـط عمومی مجمع تشـخیص مصلحـت نظام، 
آیـت اهلل اکبـر هاشـمی رفسـنجانی در جلسـه صبـح دیـروز 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام ایـن مطلـب را بیـان کرد 
و افـزود: احتیـاج بـه هماهنگـی مثـال زدنـی داریـم کـه این 
انتخابـات طلیعـه و مقدمـه آن بـود؛ چـون هـر چه بـود و هر 
چه شـد، تمام شـد و نباید بـه مباحث اختـالف برانگیز دامن 
زده شـود کـه دوران پـس از انتخابـات، دوران تـالش بـرای 
سـاختن کشـور اسـت. وی بـا بیان این کـه »انتخابـات دیروز 
پدیـده ی ارزشـمندی در تاریـخ ایران اسـالمی خواهـد بود« 
، حضـور بیـش از 32 میلیـون نفـری و بیـش از 60 درصـدی 
را سـرمایه ای ارزشـمند بـرای نظـام خوانـد. هاشـمی گفـت: 
برگـزاری منظـم و آرام انتخابـات در سراسـر کشـور و حضـور 
سـتایش برانگیز و مسـئوالنه مـردم در انتخابـات، تأکیدی بر 
تـداوم نقـش آنـان برای تقویـت پایه هـای نظام بـود و باید از 
ایـن سـرمایه ارزشـمند در راه سـاختن ایران اسـالمی بهتر و 

بیشتر اسـتفاده کنیم.
رییـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام بـا تشـکر از 
همـه نامزدهـا و حامیـان آنـان در سراسـر کشـور و همچنین 
همـکاری مجریـان و ناظـران بـرای برگـزاری بهتـر انتخابات، 
اظهـار امیـدواری کـرد کـه نتیجه انتخابـات هر چه باشـد، به 

خیـر و صالح کشـور و بـرای ارتقاء جایـگاه ایران اسـالمی در 
منطقـه و جهـان و مورد رضایـت نظام، مردم و رهبری باشـد.

زندگی در فضای امن و آرام
حق مردم منطقه است 

آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی در ادامـه بااشـاره بـه اوضاع 
منطقـه، از برقـراری آتـش بـس در سـوریه نیـز ابـراز رضایت 
کـرد و گفـت: باید تـالش کنیم ایـن آتش بس تداوم داشـته 
باشـد تا به پایان جنگ برسـد و کمر تروریسـت ها شکسـته 

شود.
رییـس مجمع تشـخیص مصلحت نظـام با ابـراز امیدواری 
نسـبت به اینکه سـال آینده، سـال پایان عملیات تروریسـتی 
در منطقـه باشـد، گفـت: زندگـی در فضـای امـن و آرام، حق 
مـردم منطقـه اسـت و همـه خیرخواهان باید کمـک کنند تا 

مـردم منطقـه به ایـن حق خود برسـند.
آیت اهلل واعظ طبسی

 یکی از قطب های مبارزه بود
هاشـمی رفسـنجانی بـا ابـراز نگرانی از وضعیت جسـمانی 
آیـت اهلل واعـظ طبسـی، بـه خشـم و غضـب رژیـم پهلـوی 
نسـبت بـه وی و خدمـات ارزنـده شـان در تمـام سـال هـای 
مبارزه و پیروزی اشـاره کرد و گفت: او همیشـه یکی از قطب 
هـای مبـارزه و انقـالب در خراسـان بـزرگ بـود و امیدواریـم 
سـالمتی خـود را بازیابند و به مسـئوالن پزشـکی توصیه می 

کنیـم، بـرای بهبود حالشـان بیشـتر تـالش کنند.

انتخابـات کشـور اسـامی  در اطالعیـه شـماره 50 سـتاد 
منتخبـان پنجمیـن دوره مجلـس خبـرگان رهبری در اسـتان 
تهـران اعـالم شـد. بـه گـزارش خبرآنالیـن بـه نقـل از پایـگاه 
اطـالع رسـانی وزارت کشـور، در حوزه انتخابیـه پنجمین دوره 
مجلـس خبرگان رهبری اسـتان تهـران از مجموع یک میلیون 
و 506 هـزار و 883 آرای مأخـوذه شـمارش شـده آقایـان بـه 

ترتیـب زیـر حایـز اکثریت نسـبی آراء شـدند.
1- اکبر هاشمی بهرمانی با کسب 692248 رأی

2- حسن روحانی با کسب 652792 رأی
3- محسن قمی با کسب 623369 رأی

4- محمد آقا امامی با کسب 609011 رأی
5- محمد علی موحدی با کسب 560529 رأی

6- قربانعلی دری نجف آبادی با کسب 530977 رأی
7- محمد محمدی نیک با کسب 510980 رأی

8- سید ابوالفضل میرمحمدی با کسب 503795 رأی
9- ابراهیم حاج امینی نجف آبادی با کسب 481657 رأی

10- احمد جنتی با کسب 476117 رأی
11- سید محمود علوی با کسب 463966 رأی

12- محمد یزدی با کسب 440185 رأی
13- نصراله شاه آبادی با کسب 361217 رأی

14- محمد علی تسخیری با کسب 352288 رأی
15- محسن اسماعیلی با کسب 351721 رأی

16- تقی مصباح با کسب 336843 رأی
17- محمد حسن زالی با کسب 322676 رأی

18- محمد باقر باقری با کسب 319222 رأی
19- علی پور مومن با کسب 313373 رأی

20- سید هاشم بطحایی با کسب 312026 رأی
21- غالمرضا مصباحی مقدم با کسب 301904 رأی

22- علیرضا اعرافی با کسب 298616 رأی
23- عباسعلی اختری با کسب 292938 رأی

24- سید محمد رضا مدرسی مصلی با کسب 275498 رأی 
25- سید محمد سجاد عطا آبادی با کسب 269778 رأی

26- سید محمد علی امین با کسب 116765 رأی
27- سید هاشم حمیدی با کسب 86892 رأی
28- سید حامد طاهری با کسب 55864 رأی

گفتنـی اسـت در انتخابـات مجلس هم تا سـاعت 19 دیروز  
26 نامـزد مسـتقل بـی آنکـه از سـوی هیـچ لیسـتی حمایت 
شـوند، بـه مجلس دهم راه یافته و از تمامی لیسـت ها پیشـی 
گرفتـه انـد. پـس از آنهـا لیسـت »امیـد« کـه از سـوی اصالح 
طلبـان ارائه شـده بـود، با پیروزی 24 نامـزد منتخبش در رتبه 
دوم قـرار دارنـد. 21  نامـزد اختصاصـی اصولگرایـان و 7 نامزد 
اختصاصـی صـدای ملت نیز تا کنـون به پارلمـان راه یافته اند. 
همچنیـن یـک نامـزد مشـترک در هـر سـه لیسـت انتخاباتی 
مطـرح )محمـد مهـدی مفتـح از حـوزه انتخابیـه تویسـرکان( 
بـه جمـع نماینـدگان مجلس دهم پیوسـتند. رقابت بـرای 19 
کرسـی راه یافتـه بـه مرحلـه دوم انتخابات نیز با وزنه سـنگین 
مسـتقلین برگزار خواهد شـد. از میان 38 نفـری که یه مرحله 

بعـد راه یافتـه انـد، 16 نفر نامزد مسـتقل بـوده اند.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

نباید به مباحث اختالف برانگیز 
دامن زده شود

پس از شمارش 1.5 میلیون رای در استان تهران

هاشمی و روحانی در صدر 
لیست مردم
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کرمون

خبر

قالی کرمان زینت بخش
 موزه های معتبر جهان

کرمـان کـه اسـتانی واقـع در مناطـق مرکـزی و 
خشـک ایـران اسـت یکـی از مهـم ترین شـهرهای 
ایـران در عرصـه صنعـت قالیبافی به شـمار می آید. 
هـر چنـد در کرمان سلسـله کوه های نسـبتاً بلندی 
وجـود دارد ولـی هیچ رودخانه پر آبـی در آن جاری 
نیسـت. کمبـود آب و مناطـق لـم یزرع کوهسـتانی 
و شـن زارهـای ایـن سـامان سـبب شـده تا بیشـتر 
اهالـی ایـن منطقـه بـه جـای کشـت و زرع بـه هنر 
و بخصـوص صنعـت قالیبافـی روی آورنـد. کرمـان 
از دیربـاز یکـی از مراکـز مهـم فرشـبافی کشـور به 
شـمار مـی رفتـه و تاریـخ فرشـبافی آن به قـرن ها 
پیـش مـی رسـد. قطعـه ای کـه از یک تختـه فرش 
بافتـه شـده در این شـهر کـه در موزه حضـــــرت 
امـام رضـا علیـه السـالم در مشـهد نگهـداری مـی 
شـود بـه سـابقه ای حـدود 500 سـال بافندگی در 
زمـــــینه فرش های گـره دار کرمان شـهادت می 
دهـد. در رونـد قالیبافـی کرمـان مـی تـوان نقـاط 
اوج وفـرود متعـددی را سـراغ گرفـت بـه طـوری 
کـه هنـر قالـی بافـی کرمـان نقطـه اوج خـود را در 
زمـان صفویـه و مرحله فـرود خـود را در اوایل دوره 
قاجاریـه، همـان زمانـی کـه آقـا محمد خـان قاجار 
بـه لحـاظ مسـاعدت اهالی کرمـان بـا لطفعلی خان 
دسـت به کشـتار و کور کردن هـــــــولناک اهالی 
آن زد سـپری کـرده اسـت. همچنین شـروع انقالب 
صنعتی و ورود انواع پارچه های نسـاجی و ماشـینی 
کـه منجـر به کاهش تولید انواع منسـوجات دسـتی 
شـد عامـل اصلی گرایـش به هنـر قالیبافـی کرمان 
اسـت و در واقـع دوران بعـد از انقـالب صنعتی اروپا 
یکـی از پررونـق تریـن ادوار قالیبافـی در کرمـان 
اسـت. اغلـب قالی های کرمـان از نوع خـاص 3 پود 
مـی باشـد بـه عبارتـی بیـن رجهـای بافـت، 3 پود 
دیـده می شـود کـه اولی و سـومی ضخیـم و دومی 
نـازک اسـت. 2 نـوع گـره در بافت قالی هـای ایرانی 
معـروف اسـت کـه متمایـز از دیگـر گره هـای قالی 
اسـت. در محـدوده جغرافیایـی کرمـان هـر 2 نـوع 
گـره قالی ایـران کاربـرد دارد. در قالی های شـهری 
بـاف کرمـان گره مورد اسـتفاده گره فارسـی اسـت 
کـه در بافـت قالی هـای ظریف به کار مـی رود و در 
قالـی های روسـتایی باف هر 2 گره فارسـی و ترکی 
رایـج اسـت. طـرح هـای رایـج درقالی هـای کرمان 
عبـارت از طـرح هـای خوشـه انگـوری، سـبزیکار 
چمنـی، گلدانـی و درختـی، سـتونی 33 پـل، برگ 
چغنـدری، قـاب قرآنـی، بتـه جقـه ای، لچـک ترنج 
کـف سـاده و نیـز نقشـه هـای گل فرنـگ و گوبلن، 
شـکارگاه و افشـان و بازوبندی و خشـتی است. رنگ 
هـای مـورد اسـتفاده در قالـی هـای کرمانـی یکـی 
از دالیـل شـهرت ایـن قالـی هـا اسـت که عـالوه بر 
اسـتفاده از رنـگ هـای بـا ثبـات و گیاهـی، دارای 
ترکیـب بندی بسـیار قوی نیز هسـت. در قالی های 
مرغـوب کرمـان به طـور معمـول حداقـل 15 رنگ 
و در قالـی هـای نفیـس تـا 30 رنگ مورد اسـتفاده 
قـرار مـی گیرد. از لحـاظ رنگ آمیزی فـرش کرمان 
یکـی از متنـوع تریـن و شـادترین فرش هـای ایران 
محسـوب می شـود. الکی سیر و روشـن، بژ، عنابی، 
مسـی، آبـی سـیر و روشـن، سـرمه ای، صورتـی و 
سـبز سـیر و روشـن از مهم تریـن رنگ هـای مورد 

اسـتفاده در قالـی هـای کرمان اسـت.
در حـال حاضـر کرمـان از معـدود مراکـز قالـی 
بافـی در ایران اسـت کـه در آن تقریباً بـه کلی مواد 
رنـگ آمیـزی بیگانـه تحریـم شـده اند. رنـگ های 
بـه کار رفتـه بسـیار متنـوع و اکثراً این رنـگ ها که 
تـا گذشـته نزدیـک در کارگاه هـای رنگـرزی بـرای 
مصـارف شـالبافی و قالـی بافـی بـه کار مـی رفتند 
از سـری رنـگ هـای طبیعـی بودنـد ولـی در سـال 
هـای بعـد از جنگ جهانـی دوم مقـداری رنگ های 
جوهـری بـه کارگاه هـای رنگـرزی راه یافـت. رنـگ 
هـای گیاهـی مـورد اسـتفاده نیـز عبـارت از نیـل 
)ترکیبـی(، قرمزدانه، روناس، پوسـت گردو، پوسـت 
انـار، بـرگ مـو، بوریـا و حنـا اسـت، همچنیـن امیر 
خـان شـاهرخی، احمدخـان شـاهرخی و پسـرانش 
حسـین و حسـن خان، شکراهلل پــــــــاک گوهر، 
رضـا خـان زنـد، محمـود ارجمنـد، محمـد سـام، 
حسـن رسـولی و میـرزا علیرضـا مایـل از طراحـان 

مشـهور قالـی کرمـان بـوده اند.

میرزا عبدالحسـین، معـروف به میرزاآقاخـان کرمانی، 
ازشـخصیت های سیاسـی جنبـش مشـروطه ایـران بود. 
میـرزا آقاخـان را می تـوان در کنارفتحعلـی آخوندزاده از 

بنیانگـذاران ناسیونالیسـم نوین ایرانی دانسـت. 
از خان هـای  عبدالرحیـم مشـیزی،  میـرزا  فرزنـد  او 
)اهـل  یارسـان  آییـن  از هـواداران  و  بردسـیر کرمـان، 
حـق( بـود و مـادرش نیز نوه مظفـر علی شـاه کرمانی از 
هـواداران مشـتاق علـی شـاه بـود. بنا بـه گفتـه فریدون 
آدمیـت در کتـاب اندیشـه های میـرزا آقاخـان کرمانـی، 
بعـداً  کـه  بـود  کرمـان  زرتشـتیان  از  او  پـدری  جـده 
مسـلمان شـده بودند و شـاید همیـن موضـوع در عالقه 
او بـه دین باسـتانی ایـران، تاثیر داشـت. میـرزا آقا خان 
در سـال 1270 هجـری قمری در قلعه مشـیز از بلوکات 
بردسـیر زاده شـد. وی خواندن و نوشـتن را در بردسـیر 
آموخـت و بـرای ادامـه تحصیـالت راهـی کرمان شـد و 
در آنجـا فقـه و اصـول، حدیـث و روایـت، تاریـخ ملـل و 
نحـل، ریاضیـات، طب، نجـوم، منطق، حکمـت و عرفان 

آموخت. 
در 1302 هجـری قمـری بـا شـیخ احمـد روحـی از 
کرمـان مهاجـرت کـرد و بـه اصفهـان رفـت. از دیگـر 
حاضـران در ایـن جلسـات حـاج میـرزا نصراهلل بهشـتی 
ملقـب بـه ملـک المتکلمین و سـید جمال الدیـن واعظ 
اصفهانـی پـدر محمـد علی جمـال زاده بودنـد. در اوایل 
سـال 1303 هجـری قمـری)1264 خورشـیدی( میـرزا 
آقاخـان همراه شـیخ احمد به تهران مـی رود. چندی در 
تهـران بـه تدریس قرآن مشـغول بـود و با حاجـی میرزا 
یحیـی دولت آبـادی مصاحبت داشـت. میـرزا آقاخان که 
بـه دلیـل توطئـه مـادر و بـرادر از کرمـان فـراری شـده 
بـود، در تهـران نیـز نتوانسـت بمانـد و سـپس از آنجا با 
شـیخ احمـد بـه حاکـم رشـت مویدالدولـه پنـاه بردنـد، 
امـا به دلیل دسیسـه چینی حاکـم کرمـان، ناصرالدوله، 
مجبـور بـه ترک رشـت و مهاجرت به اسـتانبول شـدند. 
پـس از ایـن قضایـا میـرزا آقاخـان در دمشـق، »کتـاب 
رضـوان« را نـگارش کـرد و بـه رسـم آن روزگار، دیباچه 
آن را بـه سـلطان عبدالحمیـد، پادشـاه عثمانـی تقدیـم 
کـرد تـا از کرامـات سـلطانی بهـره گیـرد امـا مقـرری 

پادشـاه کفـاف زندگـی میـرزا را نمی داد.
فقـر شـدید در ایـن دوران میـرزا را مجبـور بـه نامـه 
نـگاری بـه میـرزا ملکـم خـان می کنـد و از او تقاضـای 
کمـک می کنـد. ملکـم در آن دوران در لنـدن، روزنامـه 
قانـون را منتشـر می کـرد و بالنسـبه شـخص پرنفـوذی 
بـه شـمار می رفـت. در سـال 1310 زمانی کـه مکاتبات 

جمال الدیـن  سـید  داشـت،  ادامـه  میـرزا  و  ملکـم 
اسـدآبادی، بـه دعـوت سـلطان عثمانـی بـه اسـتانبول 
می آیـد. تـز اتحاد اسـالمی سـید جمـال مورد اسـتقبال 
بسـیاری از ایرانیـان در تبعیـد از جملـه میرزاآقاخـان و 
شـیخ احمـد روحـی قـرار می گیـرد و همـکاری ایـن دو 
و حاجـی میـرزا حسـن خـان خیبـر الملـک در انجمـن 
شـیعیان بـا سـیدجمال آغـاز می گـردد. در ایـن دوران 
شـیفتگی بـه سـید در تمامـی احـواالت میـرزا آقاخـان 
مشـهود بـود. امـا به مـرور زمـان، مشـاهده کـم کاری و 
عـدم مبـارزه طلبی سـید جمـال باعث سرشکسـتگی و 

ناامیـدی میـرزا می شـود.
میـرزا آقاخـان کـه زمانی »جنـگ هفتـاد و دو ملت« 
را بـه منظـور آگاهـی بخشـی و رهایـی و اتحـاد جهـان 
اسـالم نوشـته بـود، بـر اثـر مشـاهده فسـاد حاکـم در 
دسـتگاه سـلطنت عثمانی و ایـران و همچنیـن محافظه 
کاری و بـی عملی سـید جمـال به یک بـاره منتقد دین 
و نقـش آن در جامعـه می شـود. دیدگاه هـای وی در این 
مـورد در دو اثـر آخر وی، »سـه مکتوب« و »رسـاله صد 

خطابه« مشـهود اسـت.
شـیخ هـادی نجم آبـادی، یکـی از مجتهـدان مشـهور 
تهران در دوران پادشـاهی ناصرالدین شـاه و مظفرالدین 
شـاه قاجـار بوده اسـت. وی را بایـد یکـی از تاثیرگذاران 
مهـم تاریـخ معاصـر ایـران دانسـت کـه هـم در زمینـه 
فکـر تجـدد خواهـی و هـم در مسـائل سیاسـی ایـران، 
شـیخ  اندیشـه های  و  افـکار  اسـت.  بـوده  آفریـن  اثـر 
را  وی  جسـت.  می تـوان  العقـالء  تحریـر  کتـاب  در  را 
نزدیکتریـن روحانی هـای سـاکن ایـران بـه سـیدجمال 

دانسـته اند. الدیـن 
 نامه هایـی کـه یـاران سـید جمـال الدیـن، همچـون 
میـرزا آقاخـان کرمانـی و شـیخ احمـد روحـی، بـرای 
چنـان  از  گاه  می فرسـتادند،  نجم آبـادی  هـادی  شـیخ 
حساسـیتی برخـوردار بـود که در صورت کشـف، کشـته 

شـدن نامـه رسـان را در پـی داشـت. 
پس از کشـته شـدن ناصرالدین شـاه، دولـت عثمانی، 
شـیخ احمـد روحـی، خبیر الملـک و میرزاآقاخـان را که 
در طرابـوزان زندانـی کـرده بـود، به ایـران تحویـل داد. 
در سـال 1314 هجـری قمـری مطابـق یـا 17 ژوئیـه 
1896 میـالدی، محمدعلـی میـرزا ولیعهـد آنـان را در 
بـاغ شـمال تبریز سـربرید و سـرها را پـر از کاه کرده به 

فرسـتادند. تهران 
زمانـی کـه میرزا رضـا کرمانی ناصرالدین شـاه را ترور 
کـرد و مـورد بـاز جویـی قـرار گرفـت در بازجویـی ابراز 

داشـت کـه بـا میـرزا آقاخـان و سـید جمـال و ایرانیان 
را کـه مـورد سـتم  او  اسـتامبول آشـنا شـده و سـید 
عیـن الدولـه واقـع شـده و چنـدی در ایـران در زنـدان 
بـود مالمـت می کنـد کـه چـرا حـق خـود را نگرفتـی. 
مظفرالدیـن شـاه سـه نفـر را از دولـت عثمانـی مطالبـه 
می کنـد و می گویـد اینهـا مباشـرین تـرور ناصرالدیـن 

هسـتند.  شاه 
دسـتور  خـود  جـان  بیـم  از  عبدالحمیـد  سـلطان 
می دهـد او و شـیخ احمـد روحـی و حـاج میـرزا حسـن 
خـان خبیرالملـک را بـا راهنمایی عالالملک دسـتگیر و 

بـه ایـران گسـیل دارنـد. ماموریـن دولـت عثمانـی آنها 
را تحت الحفـظ تـا سـرحد آورده و از طـرف ایـران هـم 
رسـتم خـان سـرتیپ سـواره از تبریـز بـا عده ای سـوار 
ابـواب جمعـی خـودش از سـرحد تحویـل گرفتـه و در 
عمـارت دولتـی حبـس می نمایـد. در باغ شـمال محمد 
علـی میـرزا ولیعهـد خـودش با میرغضـب بر بالیـن آنها 
آمـده و شـروع بـه اسـتنطاق می نمایـد و نـا جوانمردانه 
سـر ایـن سـه آزادی خواه را بـا کمال بی رحمـی در پای 
بوتـه نسـترن کاخ می بـرد و سـرها پـر از کاه می کنـد و 

بـرای مظفرالدیـن شـاه می فرسـتد.

روایتی از زندگی میرزا آقاخان کرمانی

زیر درخت نسترن

روزی روزگاری خونـواده ای بـود کـه هفت پسـر داشـتن. 
همـش تـو آرزوی یـه دختـری بـودن تـا اینکه خدا بهشـون 
یـه دختری میـده. و اون خونواده خوشـال وعیششـون کامل 
میشـه. چند سـالی میگذره دخترشـون بزرگ تر میشـه بعد 
از مدتـی میبینـن هـر روز از مرغدونـی وطویلـه یـه چیـزی 
کـم میشـه یه روز گوسـفندی یـه روز مرغی.میـرن تو خیال 
ببینـن چتـو شـده. هـر کدوم یـه چیـزی میگن یکـی میگه. 

سـگی میـاد. یکی میگه شـغالی بوده.تـا یکی از بـرادرا میگه 
مـن امشـب میـرم توخیـال. میـره رو پشـت بـوم کشـیک وا 
میایسـته. شـب میشـه. نصفا شـب یه دفعه میبینه خواهرش 
از تـو رختخـواب بلنـد میشـه میـره تـو مرغدونی یـه مرغی 
میگیـره همتـو بـا پـر و پوسـت میکشـه ور نیـش. بعـدش 
ور میگـرده تـو رختخـواب .فـرداش بـه مـادر پـدرش میگـه 
چتـو شـده .مـادر پدرش پیـش خیال خودشـون میگـن اینا 

حسودیشـون میشـه این تک دختر ماسـت. پـدرو میگه .من 
امشـب خودم وا میسـتم . شـب میشـه دوباره سر شب دختو 
بلنـد میشـه میره تـو طویله یه گوسـفندی را در جـا میخوره 
ور میگـرده میخوابه.فرداش پدر مادر با پسـرا میشـین که یه 
فکـری کنن که بچشـون ایتو شـده . برادرا میگـن باید ببریم 
یـه جـا گـور وگمش کنیـم و گرمـه وقتـی گاو گوسـفندا رو 
خـورد نوبت خودمونـه . باالخره مادر و پـدرو رو راضی کردن 
.یکـی از بـرادرا میگـه خواهر بیـا ببرم بگردونمـت خواهر ش 
رو ور میداره ور را میشـه تو را خسـته میشـه از اسـب پیاده 
میشـه .بغـل جویـی راه میوفتـن بـرادرو هـی خرمـا میخورد 
هسـته هاشـون کنـار جـو مینشـونه زیر سـایه ای میشـینن 
دختتـو خسـته میشـه و گشـنه هـم میشـه میگه بـرادر من 
بـرم اسـب و بگردونم میره یه پا اسـبو رو میخـوره ور میگرده 
بـرادرو اینـو که میبینه  میترسـه فـرار میکنه دختـو رو همو 
جـا ول میکنـه یـه یسـالی میگـذره مـادرو خیلـی دلتنـگ 
دختـرش میشـه بـه پسـراش میگه بـرن بگـردن ببینن چتو 
شـده شـاید خوب شـده باشـه .اکه خوب بـود ورش گردونن 
.برادرویـی کـه بـرده بـودش یـاد خرمـا هـا کنار جـو میوفته 
میگـه مـن میتونـم پیـداش کنـم راه اونـا رو میگیـره. همتو 

میـره میـره میرسـه به همـون جایی کـه دختـو رو ول کرده 
یـه دفعـه خارشـو میبینـه .خـو هـم احـوال پرسـی میکنـن 
.یـارو یـه فکـری میکنه میگـه خار من خیلی توشـنه شـدم. 
یـه چلـو صافـی میده به دسـتش میگه بـرو ور مـن آب بیار. 
دختـو خیلی حیرون میشـه. پسـرو شـلوارش رو میکنه پر از 
خاکسـتر میکنـه از سـقف آویـزون میکنن .بعد خـودش قام 
میشـه میگـه اگه ایـن خوب شـده باشـه کاری نـداره .دختو 
تـا پاهـا رو مبیینـه میپـره چنـگ بزنـه. شـلوار پـاره میشـه 
خاکسـترا میریـزن تـو چشـم دختو.  بـرادرو میفهمـه خوب 
نشـده ور دنبالـش میکنـه اونـم هیجـا رو نمـی بیمه بـرادرو 
یـه گوشـه ای گیرش میـاره خون دختـو رو میریـزه. ازجایی 
کـه خـون دختـو میریـزه یـه درختـی سـبز میشـه شـروع 
میکنـه بـه بـر دادن از شـاخه هـاش جواهـر آویزون میشـه. 
بـرادرو نمیفهمـه چـکار کنـه. از همو اطـراف یـه تاجری خو 
یـه کاروان شـتر میگذشـته تاجـرو میـاد جلو میگـه من این 
قطـار شـترم رو مـی دم این درخـت جواهر بده مـن . درختو 
معاملـه میکنـه ورمیگـرده .قصـه رو ور مادر. پـدرش تعریف 
میکنـه مـادرو میگـه چـرا بچـه ام رو فروختی این قـدر گریه 

میکنـه تـا دق میکنـه میمیره.   

قصه کرمونی با لهجه کرمونی
قصه گو: منور بانو

گرد آوری :نجمه سعیدی

 خبر

ما آب را از پدرانمان به ارث نبرده ایم بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم...

آگهی مناقصه شماره 73/الف/12-94م )نوبت اول(
شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــات زیــر از محــل اعتبــارات عمرانــی و داخلــی بــه روش ارزیابــی کیفــی بــه صــورت جداگانــه بــه شــرح ذیــل از طریــق برگــزاری مناقصــه بــه 
پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد لــذا از کلیــه شــرکت هــای پیمانــکاری کــه دارای صالحیــت پیمانــکاری در رشــته آب مــی باشــند دعــوت مــی شــود جهــت دریافــت اســناد مناقصــه تــا پایــان 
وقــت اداری 94/12/13 بــه مدیریــت دفتــر قراردادهــای شــرکت مراجعــه نماینــد. ایــن مناقصــه در ســایت شــرکت مهندســی آب و فاضــالب بــه آدرس www.abfakerman.ir موجــود مــی باشــد. 

مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد )ریال(شرح کارردیف

3/464/063/010173/300/000اجرای خط انتقال قلعه گنج )از محل اعتبارات عمرانی(1

2/448/823/853122/500/000اجرای 550 فقره انشعاب فاضالب خانگی کهنوج )از محل اعتبارات داخلی(2
آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: ساعت 14 مورخ 94/12/24

تاریخ افتتاح پاکتهای الف و ب اجرای خط انتقال قلعه گنج ساعت 9 مورخ 94/12/25
افتتاح پاکت های ج بعد از ارزیابی 

تاریخ افتتاح پاکت های الف و ب اجرای 550 فقره انشعابات فاضالب ساعت 9:30  94/12/25
افتتاح پاکت های ج بعد از ارزیابی 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی
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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:
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یادداشت

لیست انتظارات اتاق 
بازرگانی ها از مجلس دهم 

رئیـس اتـاق بازرگانـی ایـران گفـت: از اتـاق های 
و  درخواسـت ها  ایـم  خواسـته  اسـتان ها  بازرگانـی 
نیازهـای اسـتان ها را جمع بنـدی کـرده و در یکـی 
دو هفتـه آینـده تدویـن کننـد تـا بـه صـورت یـک 
نماینـدگان  بـه  ارائـه  بـرای  کشـوری  درخواسـت 
منتخـب مردم داشـته باشـیم. رئیس اتـاق بازرگانی 
ایـران در گفـت و گو بـا خبرآنالیـن در ارزیابـی آثار 
حضور گسـترده مردم در انتخابات هفتم اسـفند ماه 
گفـت: »تردیـدی نیسـت که حضـور پورشـور مردم 
در انتخابـات دیـروز از جنبـه های مختلف سیاسـی، 
بیـن المللـی و اقتصـادی و سـرمایه اجتماعـی برای 
کشـورمان بسـیار بسـیار حایـز اهمیـت اسـت و بـا 
درایتـی کـه از مسـئوالن سـراغ داریـم بـدون شـک 
در آینـده، بهره بـرداری های الزم در مناسـبات بین 
المللـی و حتـی مذاکـرات اقتصـادی از ایـن حضـور 
و پشـتوانه مردمـی صـورت خواهدگرفت«. محسـن 
جالل پـور ادامـه داد: » ترجمـه و نمـود حضـور کـم 
نظیـر مـردم در عرصـه بین المللـی و ابعـاد جهانی، 
اقتـدار و برخـورداری از عقبه مردمـی قدرتمند برای 
نظـام سیاسـی حاکـم بر ایـران اسـت کـه پیامد آن 
افزایـش  احتـرام بـرای عنـوان جمهـوری اسـالمی 
ایـران در دنیـا خواهـد بـود«. وی افـزود: » مذاکرات 
و رفـت و آمدهـای چنـد مـاه اخیـر بـرای چندمین 
بـار نشـان داد آگاهـی طرف هـای مذاکره بـا دولت و 
بخـش خصوصی کشـورمان، از میـزان حمایت مردم 
از نظـام سیاسـی و دولت، به شـدت بر نـوع تعامالت 
طـرف هـای خارجـی در ابعـاد و حوزه هـای مختلف 
خصوصـا حـوزه اقتصـادی تأثیرگـذار اسـت«. رئیس 
اتـاق ایـران تأکیـد کـرد: »مسـلما در تعامـالت بین 
المللـی و مذاکـرات اقتصادی مهم اسـت که ما اقتدر 
سیاسـی و اقتـدار نظام را همراه خود داشـته باشـیم 
و هیـچ اتفاقی ماننـد انتخابات نمی توانـد گویای این 
اقتدار و مشـروعیت باشـد؛ کشـوری که مردم آن در 
کار جمعی بیشـتر شـرکت می کنند و حضور جدی 
دارنـد بهتـر مـی توانـد در چانه زنـی هـا و مذاکرات 
نتیجـه بگیـرد«. ایـن فعـال بخـش خصوصـی ادامه 
داد: »مجلسـی کـه از پشـتوانه رای باالیـی برخوردار 
باشـد، از اقتـدار بیشـتری بهـره می بـرد و می توانـد 
در تصمیم گیری هـای کالن خـود بـا تکیه بـه رای و 
اعتمـاد مـردم و پاسـخگویی بـه این عتمـاد عملکرد 
بهتـری داشـته باشـد. بـه همین خاطـر هـم از آغاز 
فراینـد انتخابات این دوره بارها تأکید کردم کسـانی 
کـه داوطلـب حضـور در مجلـس می شـوند مسـائل 
اقتصـادی را مـد نظـر داشـته باشـند و کسـانی هـم 
کـه بـه ایـن نامزدهـا رای مـی دهنـد حتمـا بایـد 
مطالبـات اقتصـادی خود را بعـد از اتمـام رای گیری 
و مشـخص شـدن نتیجـه آن از نماینـدگان مجلـس 
بعـد پیگیـری کننـد«. بـه گفتـه وی »از اتـاق های 
بازرگانـی اسـتان هـا هـم خواسـته ایم درخواسـت 
هـا و نیازهـای اسـتان ها را جمـع بنـدی کـرده و در 
یکـی دو هفتـه آینـده تدویـن کننـد و بـه صـورت 
یـک درخواسـت کشـوری بـرای ارائه بـه نمایندگان 
منتخـب مـردم داشـته باشـیم«. جالل پـور افـزود:» 
اتـاق بازرگانـی ایـران هـم اطالعـات خوبـی در ایـن 
زمینـه جمـع آوری کـرده و فکر مـی کنیم که پیش 
از آغـاز مجلـس دهم می توانیـم نمایندگان منتخب 
را دعـوت کـرده و نیازهـای اتـاق هـای بازارگانـی و 
فعـاالن اقتصـادی را مطـرح کـرده و با آنهـا درمیان 
بگذاریـم. بـا توجه بـه اینکـه در آغاز بـه کار مجلس 
بعـدی قـدری کار نمایندگان کمتر اسـت می توانیم 
با مشـورت با آنهـا تصمیمات خوب اقتصـادی اتخاذ 
و نتیجـه خوبـی از این مشـورت ها دریافـت کنیم«.

هوا بسـیار سـرد بود، دسـت هایش 
را بـه هـم میمالیـد، آهن زیر پایشـان 
خیلـی سـرد بـود، نگاهـی بـه سـقف 
بـاالی سـرش انداخـت بـه خواهـرش 
کـه کنـارش نشـته بـود لبخنـدی زد 
و گفـت: مریـم خدا رو شـکر، روی پل 
یـه جـا پیدا کردیـم. فکر کنم امشـب 
بـه  نگاهـش  بگیـره دختـرک  بـارون 
قـدم هـای مـردم بود.زنـی بـا سـرعت از جلـوی آن هـا رد 
شـد پسـرک تـا صدایـش را بلنـد کنـد، زن از روبرویشـان 
رد شـد. دختر آسـتین پسـر کشـید و گفـت داداش داداش 
اون آقاهـه. پسـرک صدایـش را بلنـد کـرد که مـرد روبروی 
تـرازو جلوی پسـر و دختر ایسـتاد و گفت چنـد می گیری. 
آقـا 500تومـن. بچـه چـه خبـره سـه روزه می خـوای پول 
تـرازوت رو در بیـاری پسـرک چیـز دیگـری نگفـت مـرد با 
پـا تـرازوی پسـر را جابـه جـا کـرد گفـت بـرو بابا. پسـرک 
تـرازو را صـاف کـرد و سـرش را پاییـن انداخـت و سـرما 

لرزاند. را  دلـش 
 واژه تلخی به نام کودک کار

کـودک کار و خیابـان واژه ی تلخـی اسـت که شـاید هر 
جـا شـنیده شـود،همراه خـود یـک آه عمیـق را مـی طلبد. 
مفهومـی کـه دنیـای کودکی را بـه دایره های خشـن داد و 
سـتد تبدیـل مـی کند، درسـت زمانی که کـودک باید همه 
نگرانیش ماشـین اسـباب بازی اش و جدا شـدن چرخ های 
ماشـین اش باشـد، شیشـه ی ماشـین ها را پـاک می کند، 
درسـت زمانـی که بایـد گل هـای دامن عروسـک هایش را 
بچینـد، دسـته دسـته،گل می فروشـد با نگاه های سـخت، 
تلـخ و گاهـی کثیـف، یـک مفهـوم بـزرگ و تلـخ متولد می 
شـود بـه نـام کـودک کار، کودکـی کـه بـر خـالف حقـوق 

بدیعـی خـود مجبـور به کار می شـود. 
کـودک کار بـه کودکـی اطـالق مـی شـود کـه نقـش 
کارگـری را مـی پذیـرد و بـه صـورت تمـام وقـت و نیمـه 
وقـت توسـط افـراد و بعضـی از بنـگاه هـای اقتصـادی بـه 
خدمـت گرفتـه می شـود و ناچـاراً گاهی مواقـع از تحصیل 
هـم محروم مـی شـود و از تجربه هـای دوران کودکی خود 
وا میمانـد و در بیشـتر مواقـع سـالمت جسـمی و روحـی و 

روانـی کـودک تهدیـد می شـود. 
من جای بابام رو گرفتم

احمـد 13 سـاله پسـر بچـه ای کـه یـک گاری داشـت 
و کارتـن و نـون خشـک جمـع مـی کـرد. گفـت کـه مـن 
مدرسـه نمـی رم،چون وقـت نمی کنـم، من بایـد کار کنم، 
بایـد پـول در بیـاورم، نمـی توانـم درس بخونـم امـا شـاید 
از سـال دیگـه مدرسـه بـرم، بابـام دو سـال پیـش از روی 
داربسـت افتـاد و کمرش شکسـت دیگه نمی تونـه کار کنه، 
مـن بایـد کمکش کنـم، مامانم هـم کار می کنـه، من جای 
بابـام رو گرفتـه ام، آرزو دارم فقـط بابـام خـوب بشـه و بـره 

سرکار....
تنها دغدغه کودکان کار، درآمد است

عرفـان زارعی موسـس یک جمعیت دفـاع از کودکان کار 
و خیابـان کرمـان در تعریفـی از کودکان کار مـی گوید: هر 
انسـان زیـر 18 سـالی که هـر گونه حضـوری در مناسـبات 
بـازار داشـته باشـد )در تولیـد و خرید و فروش(کـودک کار 
نامیـده میشـود و قاعـداً بـه دلیـل ممنوعیـت ایـن موضوع، 
هیـچ ارگان و سـازمانی مـورد حمایـت قـرار نمـی گیرنـد و 
ممکن اسـت که در جریانات کاری و مورد سـوء اسـتفاده از 
طـرف صاحـب کارش هـم قرار بگیـرد .او مشـکل اصلی این 
کـودکان را فقـر و دغدغـه ی اصلی آنهـا را درآمد می گوید 
او اضافـه مـی کنـد که کـودکان کار، توانایی تجـارت باالیی 
دارنـد حتـی در گاهـی مـوارد در حد یـک بزرگسـال ظاهر 
مـی شـوند، امـا از نظر هـوش مهارتـی و حرکتـی کندتر از 
بچـه هـای معمولـی هسـتند .زارعـی مـی گویـد: در بعضی 
از مواقـع حتـی ایـن کـودکان یـاد مـی گیرنـد که بـا جلب 
توجـه و دریافـت ترحـم بقیـه را بـر انگیزنـد تـا خدمتـی یا 
کاالیـی از او بخرنـد زیـرا آنها تنها دغدغه ای کـه دارند این 

اسـت کـه پـول در بیاورند و درآمد داشـته باشـند. 
پسرهایم چاره ای جز کار کردن ندارند

صبیبـه- مـادر 2 پسـر و 2 دختـر اسـت و پسـرها در 
سـن هـای 8 و 14 سـاله کـه هـر دو کار مـی کننـد او می 
گویـد بچـه هـا هر صبـح از سـاعت 7 مـی روند سـرکار،هر 
دو سـر چهـار راه، شیشـه پـاک مـی کننـد حاال یـک هفته 
ای هسـت کـه پسـر بزرگـم روزنامـه می فروشـه نهارشـون 
بایـد بـرن  هـم بـا خودشـون مـی بـرن چـاره ای نـدارم 
سـرکار، پدرشـون نمـی تونه خرج مـارو دربیاره، خودشـون 
هـم راضـی هسـتند، خـدا را شـکر دو تـا هسـتن و از هـم 
مواظبـت مـی کنـن همیـن جـوری هـم همیشـه نگرانـم، 
دلـم مـی خواسـت بـرن مدرسـه چـون پسـر بزرگـم خیلی 
باهوشـه، همـه چیـز یـادش مـی مونـه، ولـی نمی شـه باید 
پـول دربیـاره، دخترها رو هـم که نمی تونم بفرسـتم دنبال 
کار، مـن هـم نمـی توانـم کار کنـم چنـد سـال پیـش توی 
یـه کارگاه کار میکـردم کـه صاحـاب کارم یه از خـدا بیخبر 
بـود،کارم رو کـه ول کـردم دیگـه کار پیـدا نکـردم دختـرم 
هـم کـه به دنیـا اومـد دیگه پابنـد دخترم شـدم .ایـن بچه 
هـا بایـد جـور مـن و دخترهـا رو هـم بکشـن،در آمدشـون 
همیشـه یـه جـور نیسـت، اگـه کرایـه خونـه مـون رو در 

خوبه! بیـارن، 
 از کودکان کار حمایت می کنیم

مدیـر بهزیسـتی اسـتان کرمـان در این رابطه مـی گوید: 
کـودکان کار، بخشـی از حـوزه ی اجتماعـی اسـت که مورد 
حمایـت بهزیسـتی اسـت هـم  در مـورد کودکانی کـه فاقد 
سرپرسـت و هـم کسـانی کـه بـا وجـود داشـتن سرپرسـت 
امـا نیـاز بـه حمایـت ایـن سـازمان داشـته باشـند حمایت 
هایـی کـه مـا از ایـن کـودکان بـه عمل مـی آوریم شـامل 
حمایـت تحصیلـی و کمـک هزینـه ی درمان،بیمـه، لبـاس 
و ...هـم کـودکان را و هـم خانـواده هـای آن هـا را کـه نیاز 
بـه درآمـد این کـودکان دارنـد، حمایـت می کنیـم. صادق 
زاده ادامـه داد: حتـی مـا بعـد از اینکه این کودکان به سـن 

بلـوغ برسـند و 18 سـال شـوند نیز مـورد حمایت قـرار می 
گیرنـد اگر تا آن زمان شـرایط بهزیسـتی را داشـته باشـند. 
هـم هزینـه ی ادامـه تحصیـل آن ها پرداخت می شـود و یا 
بـه مراکـز فنـی حرفـه ای معرفی شـوند به صـورت رایگان 
آمـوزش بیننـد و وام خود اشـتغال هـم می تواننـد دریافت 
کننـد. صـادق زاده اضافـه کـرد کـه در مـورد کـودکان کار 
که فاقد سرپرسـت صالح هسـتند هم دربهزیسـتی مراکزی 
وجـود دارد کـه از آنهـا حمایـت و نگهـداری مـی کند.تـا 
سـرپناهی داشـته باشـند و بتوانند به راحتـی تحصیل کند.

 موسـس یکـی از جمعیت های های حمایـت از کودکان 
خیابـان و کار در مـورد رفـع مشـکالت کـودکان کار مـی 
گویـد: مـن فکـر مـی کنـم اگـر NGO هـا مـورد حمایت 
قـرار مـی گرفتنـد، آن هـا بـا نیـروی کارآمـد و آمـوزش 
دیـده مـی تواننـد در بخـش آمـوزش ایـن کـودکان کمک 
شـایانی باشـند به طـور مثال درصـد باالیی از کـودکان کار 
و خیابـان در تصادفـات خیابانـی فوت می کننـد اگر به این 
کـودکان آمـوزش داده شـده بـود کـه بایـد ابتدا به راسـت 
نـگاه کننـد و بعـد از خیابان رد شـوند یـا اگر اعـداد به آنها 
آمـوزش داده شـده بود،میتواننـد زمـان چـراغ  هـای چهار 
راه،را  درک کنـد و مفهـوم شناسـایی اتومبیـل چیـزی جدا 
از بـوق زدن باشـه ایـن آمار کم می شـد.رضا 38 سـاله پدر 
یـک پسـر 9 سـاله میگویـد : من هیـچ وقت نمـی تونم فکر 
ایـن رو بکنـم کـه بچـه ام راسـرکار بفرسـتم مـن تـا وقتی 
کـه تـوان داشـته باشـم کار میکنـم تا پسـرم راحـت بزرگ 

بشـه مـن برایـم قابـل باور نیسـت که یـک پدر راضی بشـه 
کـه بچـه ی کوچکـش کار کنـه،در مـورد کـودکان کار من 
دقیقـا نمـی دانـم از آن هـا چـه حمایتـی میشـود امـا فکر 
میکنـم کـه اگـر هـر کـدام از مـا در مقابـل کـودکان کار 
احسـاس مسـئولیت کنیـم شـاید مشـکالت ایـن کـودکان 

بیگنـاه کمتر شـود   
 طبـق قانـون هیچ پـدر و مـادری حق ندارد کـه کودک 
و نوجـوان زیـر 18 سـال خـود را از تحصیل محـروم کند و 
قانونـاً مسـئول پرداخت مخـارج وسـایل و موجبات تحصیل 
را فراهـم کنـد و یـا اینکـه او را وادار بـه انجـام کار کنـد و 
بـه همیـن دلیـل پلیـس به جمـع آوری ایـن کـودکان می 

پردازد. 
گویـد  مـی  رابطـه  ایـن  در  کرمـان  بهزیسـتی  رئیـس 
کـودکان کاری کـه توسـط پلیـس جمـع آوری مـی شـوند 
سـامان دهی شـده و بعد به سـازمان بهزیسـتی تحویل داده 
مـی شـوند و بعـد از شناسـایی در گروه هـای مختلف مورد 
حمایـت قـرار می گیرنـد و در همه ی زمینه هـا از تحصیل 

تـا ازدواج مـورد حمایـت بهزیسـتی قـرار مـی گیرند.
در آغوش سرد خیابان

آغـوش خیابـان آن قـدر گرم نیسـت کـه کودکـی گریه 
هایـش را بـه آن جا پنـاه دهد.   در دنیـای کوچک کودکان 
کار که هر روز بیشـتر سـیاه می شـودبه جسـتجوی امیدی 
هسـتیم بـرای بیگنـاه ترین گروه انسـانی کـه درگیردنیایی 
خشـن شـدند .تا کودگـی گم شـده ی خود را پیـدا کننند.

نگاه پیام ما به کودکان کار

در آغوش سرد خیابان

آیـت اهلل خامنـه ای رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی عصر 
دیـروز در دیـدار »یوهـان اشـنایدر آمـان« رئیس جمهـور 
سـوئیس بـا اشـاره بـه سـوابق ارتبـاط دو کشـور و انعکاس 
ایـران،  عمومـی  افـکار  در  سـوئیس  دولـت  رفتـار  مثبـت 
اسـتقبال  علمـی  و  اقتصـادی  همکاری هـای  افزایـش  از 
کردنـد. بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دفتر مقـام معظم 
رهبـری، حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای رهبـر معظـم انقالب 
اسـالمی عصـر دیـروز در دیـدار »یوهـان اشـنایدر آمـان« 
دو  ارتبـاط  بـه سـوابق  اشـاره  بـا  رئیس جمهـور سـوئیس 
کشـور و انعـکاس مثبـت رفتـار دولـت سـوئیس در افـکار 
عمومـی ایـران، از افزایـش همکاریهـای اقتصـادی و علمـی 
اسـتقبال و خاطرنشـان کردند: حجم مبادالت تجاری ایران 
و سـوئیس کـم و نامتـوازن اسـت و تّجـار و سـرمایه گذاران 
سوئیسـی بـا آگاهـی از ظرفیتهـای فـراوان ایـران می توانند 
ایـن تـراز را بهبـود بخشـند. رهبـر انقـالب، نبـود سـابقه 
تحریم هـای  و  فشـارها  بـا  سـوئیس  همراهـی  از  منفـی 
برخـی دولتهـای غربـی علیـه ایـران را از جملـه زمینه های 
فرهنگـی مناسـب بـرای افزایـش همکاریهـا برشـمردند و 
افزودنـد: مـا از گذشـته سـوئیس را بـه عنـوان مرکـز صلح، 

دوسـتی و همـکاری می شناسـیم البتـه برخـی کشـورهای 
اروپایـی اینگونـه نیسـتند و منافعشـان در جنگ افـروزی و 
ایجـاد اختـالف اسـت. ایشـان با اشـاره به تجربه هـای مردم 
ایـران از جنگ افـروزی برخـی دولتهای اروپایـی از جمله در 
تحویـل موشـکها و جنگنده هـای اروپایـی بـه رژیـم صـدام 
در جریـان جنـگ تحمیلـی علیـه کشـورمان، خاطرنشـان 
ایجـاد سـابقه ذهنـی منفـی  ایـن رفتـار موجـب  کردنـد: 
در مـردم مـا شـد، امـا چنیـن ذهنیتـی در ایـران نسـبت 
بـه سـوئیس وجـود نـدارد. آیـت اهلل خامنـه ای بـا تأکیـد 
بـر پشـتیبانی کامـل اقتصـادی و تضمیـن حقوقـی دولـت 
جمهـوری اسـالمی از توافقات دو کشـور، افزودنـد: مهم این 
اسـت کـه در اثـر همکاریهای جـّدی و با عزم و اراده راسـخ، 
ایـن توافقـات منجر بـه اقدامات عملی شـود. در ایـن دیدار 
کـه آقـای روحانی رئیـس جمهور نیـز حضور داشـت، آقای 
»یوهـان اشـنایدر آمـان« رییـس  جمهـور سـوئیس بـا ابراز 
خرسـندی از سـفر بـه ایـران و با اشـاره بـه سـابقه طوالنی 
روابـط دوسـتانه دو کشـور گفـت: بـرای ما افتخار اسـت که 
در ایـران، و شـاهد حرکـت رو بـه جلـو در روابط دو کشـور 
هسـتیم. آقای اشـنایدر آمـان از همراهـی دو هیات علمی و 

اقتصـادی سوئیسـی در این سـفر خبـر داد و افـزود: در این 
سـفر دربـاره نقشـه راه همکاری هـای گسـترده و متنـوع 
ایـران و سـوئیس گفتگـو کردیـم و امضـای ایـن نقشـه راه 
مـی توانـد به توسـعه روابط و مناسـبات منجر شـود. رئیس 

جمهـور سـوئیس با اشـاره به وجـود چالش های بـزرگ در 
جهـان، افـزود: دامنـه ایـن بی ثباتی و چالشـها امـروز حتی 
اروپـا و اطـراف سـوئیس را در برگرفتـه و بـرای حـل ایـن 

چالش هـای بـزرگ نیازمنـد همـکاری هسـتیم.

رهبر انقالب در دیدار رئیس جمهور سوئیس مطرح کردند

دعوت سوئیسی ها به سرمایه گذاری در ایران

 رهبری

همایش بزرگ حامیـان مهندس نیکزادي )مردم منطقه دریجان 
و فامیل رشـیدي(که در روز چهارشـنبه توسـط فعال سیاسـي علي 
دریجاني)احمـدي( تـدارک و برگـزار شـددر ایـن همایش مهندس 
نیکـزادي در جمـع چهـار هزار نفـري حامیان خـود عنـوان کرد:بم 
از دیربـاز مهـد تمـدن جنـوب شـرق ایـران بوده اسـت ما بایـد این 

عنـوان را به بـم بازگردانیم
وي گفـت: تنهـا محصـول بم خرماسـت  کـه از وقتـي در کارتن 
هـاي هشـتصد گرمـي بسـته بنـدي شـد نابـود گردید.نیکـزادي 
در همایـش چهـار هـزار نفـري عنـوان کـرد: مـا باید بسـتري مهیا 
کنیـم تـا بمـي هایي که از شهرسـتان بم مهاجـرت کرده انـد به بم 

شـوند  بازگردانده 
مهندس نیکزادي در این جمع خاطرنشـان کرد :ما در 10 سـال  

اخیر 50 سـال از شهرسـتان همجوار عقب افتادیم 
   شهرسـتان همجوار در زمینه کشـاورزي ، گلخانه و بهره گیري 
از تسـهیالت بالعـوض و طـرح هـاي کشـاورزي از شـرایط موجـود 
بهتریـن اسـتفاده را کـرده اسـت انهـا اب و زمین دارند مـا هم آب و 
زمیـن داریـم امـا یـک تفـاوت وجـود دارد و این اسـت کـه خاک ما 
حاصلخیزتـر اسـت و آنها براي زمین هایشـان خـاک وارد مي کنند 

اما مـا بهترین خـاک کشـاورزي را داریم!
علـي دریجاني)احمدي( فعال سیاسـي اصالح طلـب در همایش 

بـزرگ حامیـان مهنـدس نیکـزادي گفـت: اصـالح طلبـي یعنـي 
والیتمـداري ، دوران تنـدروي بـه سـر رسـیده ،مـا بـه تهمـت هاي 
رقیـب پاسـخ نمـي دهیـم چـرا کـه شـعار ما ایـن اسـت : زنـده باد 

مخالف مـن ....
علـي دریجانـي )احمدي( که میزبـان و برگزارکننده این همایش 
بـود ضمـن عذرخواهـي از کمبـود فضـا و إمکانـات بدلیـل ازدحـام 
جمعیـت  خاطرنشـان کـرد این همایـش بـراي 1200 نََفـر تدارک 
دیـده شـده بـود که به همـت تیم هماهنـگ کننده و اطالع رسـان 
کـه شـامل جمعـي از جوانـان منطقـه دریجـان و فامیـل رشـیدي 
بـود بـا اسـتقبال 4000 نفـري مـردم ایـن منطقه به یـک میتینگ 
انتخاباتـي بـي نظیـر در سـطح اسـتان و کشـور تبدیل شـد و براي 

همیشـه در اذهـان عمومـي باقي خواهـد ماند.
علـي دریجانـي احمدي فعال سیاسـي اصالح طلـب در همایش 
چهـار هـزار نفـري حامیان مهندس نیکـزادي ایشـان را » ظریف بم 

نامید  «
وي  بـا مقایسـه کار سـخت دکتـر ظریف و مهندس نیکـزادي و 
وضعیت سـیاه جنوب شـرق این لقب را شایسـته ایشـان دانسـت  و 
گفـت کار سـختي کـه مهنـدس نیکـزادي  پیـش رو دارد مقابله با 
تصویـري اسـت کـه َطـي ده سـال اخیـر براي مـردم جنوب شـرق 

ایجاد شـده اسـت . 

ایـن عنـوان بـه شـدت از طـرف مـردم بـم مـورد اسـتقبال قرار 
گرفت.

علـي دریجانـي )احمدي (در ابتداي این همایـش گفت : ما امروز 
اینجـا جمـع شـده ایم که نـه بگوییم به تنـدروي ها ، بـي اخالقیها، 
افراطـي گري،تفرقـه اندازي،دروغگوییهـا ،تهمـت ها و اختالسـهاي 
چندهزارمیلیاردي،سـیمان کـردن وزرا،بـي قانوني هـا، بي تدبیریها، 

بریز و بپاشـهاي غیرکارشناسانه،پوپولیسـم و قدرت گرایي 
و سـالمي بکنیم به والیتمداري که رکن اصلي اصالح طلبیسـت 
، صلـح و بـرادري ، قانونگرایـي ، وحـدت ، آزادي ، همبسـتگي ، 
إصالحات ، اعتدال ، سـازندگي ، فرودگاههاي دیگرو ارگ جدیدهاي 
دیگـر و صدهـا خدمات إصالحات به شهرسـتان عزیزمـان بم که به 
واقـع مـا بمـي ها بـه سـازندگي  و اصالحـات مدیونیم و انشـا اهلل با 
فرسـتادن مهندس نیکـزادي به مجلس دینمـان را ادا خواهیم کرد. 
وي در پایان از ائتالف تمدن ) أقایان توسـلي ، مکارم و دبسـتاني 
( تشـکر ویـژه کـرد و افـزود فـداکاري ایـن سـه بزرگـوار فرامـوش 

نخواهد شـد.
در ایـن همایـش پس از صحبتهاي علـي دریجاني احمدي دکتر 
مـکارم در حمایـت از مهنـدس نیکـزادي گفت: مردم جنوب شـرق 
اسـتان در روز 7 اسـفند وراي اصالح طلبي و اصولگرایي همبستگي 
خـود را اعـالم خواهنـد کـرد . دکتـر مـکارم افزود:مگر مي شـود ما 

اصـالح طلب باشـیم ولي به اصول مقید نباشـیم. ما اصولـي داریم و 
بـه اصولمـان پایبندیم ولـي مواردي هسـت که باید اصالح شـود به 

همیـن دلیـل نام خود را گذاشـته ایـم اصالح طلب.
همچنیـن در ایـن همایـش بـزرگ صحنـه اي شـکوهمند از 
همبسـتگي مردم شـکل گرفت زمانـي که با پخش أهنـگ وطنم از 
سـاالر عقیلـي  به درخواسـت مجري کلیه حضـار از جمله مهندس 
نیکـزادي قیـام کردند و با فشـردن دسـتهاي یکدیگر رو به اسـمان 

همبسـتگي خـود را بـه کائنـات اعـالم نمودنـد و موجي از بـرادري 
،دوسـتي و همبسـتگي شـکل گرفـت که هیجـان و احسـاس را به 

اوج خود رسـاند.
ضمنـا در ابتـداي این همایش بیانیه حمایـت قاطع مردم منطقه 
دریجان)شـامل فامیلهـاي مختلف( و فامیل رشـیدي  توسـط علي 
دریجانـي احمـدي قرائـت گردیـد و در پایان از کلیه کسـاني که در 
دعـوت و اطالع رسـاني به ایشـان کمـک نمودند تشـکر بعمل أمد.

علی دریجانی )احمدی( لقب »ظریف بم« را به نیکزادی داد
اطالع رسانی

نجمه سعیدی
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سیو کورش ملکی در جمع 
بهترین های لیگ یک

سـوال پیامکـی برنامـه ی لیـگ یـک ایـن هفته 
کـه از شـبکه ی ورزش پخـش می شـد بـه بهتریـن 
سـیو دروازه بانـان تیم هـای لیـگ یـک اختصـاص 
داشـت کـه سـیو عالـی کـورش ملکـی دروازه بـان 
تیـم مـس کرمان در بـازی با نسـاجی نیـز در بین 

آن هـا قرار داشـت.
سـیو عالـی دروازه بان تیـم فوتبال مـس کرمان 
در جمـع بهتریـن واکنش دروازه بانـان لیگ یک در 

حفـظ دروازه ی تیم هـای خود قـرار گرفت.
سـوال پیامکـی برنامـه ی لیـگ یـک ایـن هفته 
کـه از شـبکه ی ورزش پخـش می شـد بـه بهتریـن 
سـیو دروازه بانـان تیم هـای لیـگ یـک اختصـاص 
داشـت کـه سـیو عالـی کـورش ملکـی دروازه بـان 
تیـم مـس کرمان در بـازی با نسـاجی نیـز در بین 

آن هـا قرار داشـت.
ملکـی در ایـن صحنه با یـک زاویه بنـدی عالی، 
یـک موقعیـت تـک بـه تـک را از مهاجـم حریـف 
را  ایـن صحنـه  تیـم خـود در  گرفـت و دروازه ی 

کرد. حفـظ 
ایـن صحنـه بـا واکنـش مثبـت بیننـدگان ایـن 
برنامـه نیـز مواجه شـد به نحـوی که درصد بسـیار 
باالیـی از آرا ایـن مسـابقه ی پیامکـی را نیز به خود 

داد. اختصاص 
ملکـی دروازه بـان جـوان تیـم مـس کرمـان در 
ایـن فصـل بـا آمادگـی بـاالی بدنـی خـود، نقـش 
عمـده ای در عملکـرد بسـیار خـوب خـط دفاعـی 

مـس در ایـن فصـل داشـته اسـت.

از کریمی و آزمون تا طارمی، 
عقیلی و رحمتی 

کوچ دسته جمعی ستارگان فوتبال از 
اینستاگرام فعالیت خود در اینستاگرام پایان 

دادند. آن هم تنها به این دلیل:» فحاشی«
سـتاره هـای فوتبـال ایـران رفته رفتـه از فضای 
مجـازی فاصلـه مـی گیرنـد و ترجیـح مـی دهنـد 
دور از حواشـی موجـود تمرکـز خـود را معطوف به 
داخـل زمیـن کننـد و نـه خـارج از آن. بازیکنـان 
پرسـپولیس و اسـتقالل ، سـتاره هـای ایـن تیـم 
طارمـی،آرش  مهـدی  بنگـر،  محسـن  همچـون 
برهانـی و مهـدی رحمتـی چنـدی پیش با انتشـار 
متنـی کـه نشـان مـی داد از توهین هـا ناراحتند ، 
پسـت هـای خـود را حـذف کردنـد و بـه فعالیـت 

خـود در اینسـتاگرام پایـان دادنـد. 
پـس از بازیکنـان اسـتقالل و پرسـپولیس، علی 
بـا  همیشـه  بـرای  گرفـت  تصمیـم  نیـز  کریمـی 
اینسـتاگرام خداحافظـی کنـد. کریمـی بـر خـالف 
سـایر سـتاره ها، اکانت خـود را کامل حـذف کرده 
تـا نشـان دهـد از بـروز اتفـاق هایـی در صفحـه 
شـخصی اش  ناراحـت اسـت. گویـا فحاشـی هایی 
کـه بـه دلیـل مصاحبـه کریمـی در کامنـت هـای 
صفحـه اینسـتاگرامش صـورت گرفته، دلیـل پایان 

فعالیـت او در اینسـتاگرام اسـت. 
سـردار آزمون دیگر سـتاره ای اسـت که تصمیم 
گرفتـه تـا بـه حضـورش در فضـای مجـازی و بـه 
خصوص اینسـتاگرام پایان بدهـد. آزمون در صفحه 
اینسـتاگرامش از دلیـل ایـن اقدام پرده برداشـته و 
دربـاره اش توضیـح داده:» من جز تشـکر کار دیگه 
ای نکـردم ولـی متاسـفانه بعضـی هـا فرهنگشـون 

زیـر صفر اسـت« 
هـادی عقیلـی نیـز چنـدی پیـش پسـت هـای 
خـود را حـذف کرد و برای همیشـه از اینسـتاگرام 
اینهـا نشـان مـی دهـد کـه سـتاره هـای  رفـت. 
فوتبـال ایـران بـه دلیـل فحاشـی هـا تحـت فشـار 
قـرار گرفتـه انـد و بـه ناچـار صفحه شـخصی خود 
را در اینسـتاگرام بسـته انـد. یادمـان نمـی رود که 
قبـل از جـام جهانـی چـه بالیـی بـر سـر صفحـه 
مسـی در فیسـبوک آمد و یا داور اسـترالیایی بازی 
ایـران- عـراق در جـام ملتهـا کـه تا مدتهـا کامنت 

هـای فحاشـی هـواداران ایرانـی را مـی خوانـد. 
فرهنـگ اسـتفاده از اینسـتاگرام در ایـران هنوز 
جـا نیفتـاده و هـر از چندگاهـی مـی بینیـم کـه 
چنیـن مشـکالتی پیـش مـی آیـد و باعـث دوری 
سـتاره هـا از فضـای مجـازی مـی شـود. ماهیـت 
بـا  هـا  سـلبریتی  میـان  ارتبـاط  مجـازی  فضـای 
هواداران شـان اسـت امـا در ایران گویا فحاشـی به 
سـتار هـا در اولویـت قـرار گرفتـه و به نـکات دیگر 

شـود!  نمی  توجهـی 

درخشش نونهال سوار کار 
کرمانی در مسابقات تایلند

مربـی سـوارکاری اسـتان کرمـان از درخشـش 
نونهـال کرمانـی در یک دوره مسـابقات بین المللی 

در کشـور تایلنـد خبر داد.
 حسـین افالطونیـان دیـروزدر گفـت و گـو بـا 
روابـط عمومـی اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان 
کرمـان بـا اعالم ایـن خبر اظهـار داشـت: علی پور 
موسـی شـرکت کننده کرمانـی موفق شـد در یک 
دوره مسـابقات بین المللی در کشـئر تایلند خوش 

. بدرخشد 
ایـن  نخسـت  روز  در  موسـی  پـور  افـزود:  وی 
مسـابقات بـا اقتـدار و فاصلـه زمانـی شـش ثانیـه 
نسـبت بـه نفـر دوم موفق به کسـب عنـوان دومی 
شـد . همچنیـن ایـن سـوارکار خوش آتیـه در روز 
دوم مسـابقات با کسـب عنوان دومی در مسـابقات 

دو رانـدی بـه کار خـود پایـان داد.
گفتنـی اسـت علـی پـور موسـی مدتـی قبل در 
مسـابقات قهرمانـی کشـور موفـق به کسـب عنوان 

پنجمـی شـده بود.

متولـد سـال 1361 شهرسـتان 
کارشناسـی  مـدرک  دارای  و  بـم  
و  اسـت  بدنـی  تربیـت  مدیریـت 
گویـد  مـی  خـودش  کـه  آنطـور 
فوتبالـی  کامـال  خانـواده  یـک  در 
و  مربـی  پـدرش  آمـده،  دنیـا  بـه 
و  بـوده  فوتبـال  بازیکـن  بـرادرش 
همیـن باعـث مـی شـود کـه ازهمـان دوره کودکـی با 
تـوپ فوتبـال آشـنا شـده و بـه همـراه پـدر در زمیـن 
چمـن بـدود و ورزش کنـد تـا ایـن کـه در کالس دوم 
دبیرسـتان و همزمـان با صـدور مجوز فوتسـال بانوان، 
در سـن 16 سـالگی به عنوان مربی بازیکـن در تیم بم 
کـه اولین تیم فوتسـال بانوان اسـتان کرمان محسـوب 
میشـود، فعالیـت خـود را شـروع و ادامـه مـی دهـد تا 
سـال 1382  کـه متاسـفانه تعـداد زیـادی از بازیکنان 
آن زمـان تیـم شـان در اثـر زلزله مهیب بـم جان خود 
را از دسـت میدهنـد و عمـال تیـم فوتسـال بـه منحل 

شـود. می 
پـس از آن و در سـال 88 بـه فوتبـال روی می آورد 
بـه عنـوان سـرمربی و مربـی در تیمهـای زیـادی  و 
و  بـم  ، شـهرداری  بـم  پایـه ای  تیـم هـای  ازجملـه 
منتخـب دانشـجویان ایـران بـه فعالیـت می پـردازد و 
بـا همیـن تیـم بمـی بـه افتخـارات زیـادی از جمله 4 
سـال قهرمانـی ویـک عنوان سـومی لیگ برتـر فوتبال 
ایـران و همچنیـن قهرمانـی درمسـابقات بیـن المللـی 
بلژیـک، عنـوان سـومی مسـابقات قهرمانی صربسـتان 
و 2 سـال هـم به عنـوان مربی برتر سـال ایران دسـت 
مـی یابـد. صحبت از مرضیـه جعفری سـر مربی موفق 
تیـم فوتبـال شـهرداری بـم اسـت کـه بعـد از چندین 
سـال قهرمانـی در لیـگ برتـر فوتبـال بانـوان ایـران، 
امسـال ایـن عنـوان را بـه رقیـب هـم اسـتانی خـود 
یعنـی شـهرداری سـیرجان واگـذار کـرد و بـه عنـوان 
سـومی دسـت یافـت. ایـن بانـوی ورزشـکار بمـی این 
هفتـه میهمـان مـا بـود و فرصتـی دسـت داد تـا پـای 
درد و دلهایـش بشـینیم  و از چند و چون و مشـکالت 
ورزش بانـوان برایمـان بگویـد. چکیده ایـن گفت و گو 

را بـا هـم مـی خوانیم.
از وی دربـاره دلیـل افـت تیـم شـهرداری بـم کـه 
منجـر بـه از دسـت دادن قهرمانـی و کسـب عنـوان 
سـوم مسـابقات لیـگ امسـال پرسـیدیم کـه وی در 
پاسـخ گفت: متاسـفانه امسـال چند بازیکن اصلی تیم 
کـه چهارچـوب اصلـی تیـم مان محسـوب می شـدند 
بـه دالئـل مختلـف از جملـه اتمـام قراردادها از دسـت 
دادیم و باتوجه به سیاسـت باشـگاه و مسـئوالن شـهر 
بـم کـه خواهـان بومـی گرایی و جـوان گرایـی در تیم 
بودنـد، موفـق بـه جـذب بازیکـن باتجربه وملـی پوش 
کمترشـدیم و ابتـدای فصـل تا تیم بیاید و بـا بازیکنان 
جـوان و بومـی بـه هماهنگی الزم برسـد، تیـم چندین 
امتیـاز حسـاس را از دسـت داد و تـا پایـان فصـل هـم 
دیگـر فرصـت جبـران بـه دسـت نیامـد، هرچنـد ما تا 
روز آخـر هـم مدعـی قهرمانـی بودیـم و اگـر زمیـن 
ناهمـوار انزلـی وآب و هـوای نـا مسـاعد وبعد مسـافت  
زیـاد و اشـتباه خودمـان نبـود و مـا آن باخـت یـک بر 
صفـر را بـه ملوان نمـی دادیم شـاید االن هـم قهرمان 
یـا نایـب قهرمـان بودیم. بـا این حـال خوشـحالیم که 
حداقـل جـام قهرمانـی در اسـتان ماند و بـه تیم خوب 
و یـک دسـت شـهرداری سـیرجان رسـید، از صمیـم 

قلـب بـه آنهـا تبریک مـی گویم.
جعفـری درپاسـخ به سـوال ما دربـاره میـزان بومی 
بـودن بازیکنـان تیـم شـهرداری بـم مـی گویـد: ابتـدا 
بایـد ببینیم اسـتراتژی مسـئوالن باشـگاه چیسـت اما 
تیـم مـا بـرای فصـل پیـش رو 80 درصـد بومـی و از 
بازیکنان خوب داخل اسـتان تشـکیل شـده و با همین 
بازیکنـان تیـز تمرینـات تیم را بصورت نـه کامال جدی 
و فقـط تکنیکی شـروع کرده ایـم و امیدواریـم بتوانیم 
بـا توجـه به شـرایط و اهداف باشـگاه نسـبت به جذب 
بازیکنـان مـورد نیازمـان بـرای فصـل آینده نیـز اقدام 
کنیـم تـا در کنـار بازیکنان جـوان و بومی اسـتانی که 
در اختیـار گرفتـه ایم از بازیکنان ملی پـوش و باتجربه 
نیـز سـود ببریم و برای مسـابقات آتـی قهرمانی جهان 
کـه اردیبهشـت سـال آینده نیـز در بلزیـک برگزار می 

شـود، تمرینـات کامل تیمـی را بعد از عید نـوروز آغاز 
. کنیم

سـرمربی تیـم فوتبـال شـهرداری بـم میـزان مبلـغ 
ناچیـز  بسـیار  را  تیمـش  بازیکنـان  و  خـود  قـرارداد 
مـی دانـد و مـی افزایـد: مبلغ قـرارداد مـن و بازیکنان 
تیمـم کمتـر از بیسـت میلیـون اسـت وحتـی بازیکن 

داریـم کـه بـرای یـک فصـل بـازی حـدود 3 میلیـون 
دریافتـی دارد وایـن فقـط مشـکل تیمـی مـا نیسـت، 
اکثـر تیمهـای بانـوان به علت نداشـتن حامی مناسـب 
مالـی و عـدم  پخـش تلویزیونـی از امکانـات خـوب و 
قراردادهـای مناسـب برخـوردار نیسـتند بطـور مثـال 
شـهرداری بـم کـه کلی مشـکالت مالی و شـهری دارد 
تنهـا حمایـت کننـده ماسـت با توجـه به شـرایطی که 
بـه جـرات میگویـم شـهرداری حمایـت  وجـود دارد 
خـوب و کاملـی ازتیـم مـا داشـته ولـی متاسـفانه از 
طـرف فدراسـیون و سـایر ادارات و نهادهـای دولتـی 
حمایـت واسـتقبال خاصی از ما نمیشـود در شـهرهای 
دیگـر ماننـد سـیرجان گل گهـری وجـود دارد کـه از 
بانـوان حمایـت کنـد و حتـی هزینـه حضـور بازیکنان 
و مربیـان را در دوره هـای متفـاوت آموزشـی متقبـل 

میشـود امـا در بـم فقـط یـک شـهرداری وجـود دارد 
کـه پشـتیبانی مـی کند، شـهردار بـم که خیلـی به ما 
کمـک کرد امـا بیش از ایـن در توانش نیسـت. فوتبال 
بانـوان بـا آقایان متفاوت اسـت بایـد از بانـوان حمایت 
کننـد تـا اسپانسـرها هم به حضورشـان دلگرم باشـند.

مرضیـه جعفـری دو فرزنـد دارد کـه هـر دو فوتبال 

بـازی مـی کنند اما مخالـف حضورشـان در مقام مربی 
گـری فوتبـال اسـت و مـی گوید:بـا توجـه بـه اینکـه 
مربـی بـودن فوق العاده اسـترس زاسـت نمـی خواهم 
آنهـا وارد این عرضه شـوند، درورزش بـرد مال دیگران 
و بازیکنـان اسـت اما باخت و فشـارهای پـس از باخت 
مـال مربـی اسـت و مـن نمـی خواهـم مشـکالت و 
سـختی هایـی را کـه من در این سـمت متحمل شـده 
ام ،فرزندانـم نیـز آن را تجربه کنند و اذیت شـوند،بارها 
شـده که به دلیل فشـارهای روحی و جسـمی تصمیم 
گرفتـه ام کـه فصل آخری باشـد کـه در فوتبال حضور 
دارم امـا عشـق به فوتبـال هیچگاه این اجـازه را به من 

نـداده اسـت و همچنان حضـور دارم.
تیـم شـهرداری بـم در مقایسـه بـا تیمهـای دیگری 
ماننـد اصفهان و ملوان انزلی ،هزینه کمتری داشـته اما 

موفقیت هایش قابل مقایسـه با دیگران نیسـت،مرضیه 
جعفـری دلیـل ایـن امـر را چنیـن میداند:بـه نظر من 
عـرق و تعصبی که در بازیکنان من و سـیرجان هسـت 
دلیـل اصلی ایـن موفقیت است،حاشـیه تیمهـای بم و 
سـیرجان در مقایسـه بـا بقیـه تیـم هـا بمراتـب کمتر 
اسـت و وقتـی یـک دختر بازیکـن به تیم ما مـی اید و 
انسـجام و اتحـاد و نظـم تیمی ما را مـی بیند و متوجه 
میشـود کـه علیرغـم تمامـی مشـکالت چـه حمایـت 
هـای خوبـی از او و تیمـش میشـود، فـارغ از هر فکری 
بـه تمرینـات خـود مـی پـردازد و انگیـزه زیـادی پیدا 
میکنـد ضمـن اینکـه تمرینـات مسـتمر مـا کـه درهر 
شـرایطی جـوی برگـزار مـی شـود نیـز یکـی دیگـر از 
دالیـل موفقیـت ماسـت ،بارهـا شـده کـه سـاعت 12 
ظهـر و در اوج گرمـا و در حالتـی کـه بخـار از چمـن 
مصنوعـی بلنـد مـی شـود مـا تمریـن کـرده ایـم کـه 
منجـر بـه تـاول زدن کف پـای بچه هـا شـده، بازیکن 
کـه ایـن چنین پشـتکاری از ما خارج زمیـن می بیند، 
خـودش نیـز درون زمین از دل و جـان مایه میگذارد و 
تمامـی تـوان و تالش خـود را بکار مـی گیرد،ما مصمم 

به رسـیدن بـه هدف هسـتیم.
وی رفـت و آمـد تیم را به شـهرهای دیگـر را زمینی 
و خیلـی سـخت میدانـد و مـی افزایـد: بارها شـده که 
سـفرهای مـا نزدیـک بـه 48 سـاعت طـول کشـیده و 
درراه بازگشـت یکـی از همیـن سـفرها کـه بـه ایـالم 
داشـتیم در جـاده یخبنـدان و برفـی آن شـب خـدا به 
مـا کمک کـرد که اتوبـوس در اثر لغزنده بـودن به دره 
پرت نشـد و بسـالمت بـه مقصد رسـیدیم. هیچگاه آن 
شـب را فرامـوش نمـی کنیم. وحشـتناک بـود. تیم ما 
بـا ایـن مشـکالت حضور داشـته و به رتبه هـای خوبی 

دسـت یافتـه ایم.
دسـت  و  خانـواده  از  پایـان  در  جعفـری  مرضیـه 
اندرکارانـی کـه او را بـه سـوی ایـن موفقیـت هدایـت 

کـرده انـد تشـکر مـی کنـد.

جیانـی اینفانتینـو 45 سـاله کـه متاهـل و دارای چهـار 
فرزنـد دختـر اسـت، روز جمعـه 26 فوریـه در دومیـن دور 
رای گیـری در نشسـت فـوق العـاده فیفـا در سـالن هالـن 
اشـتادیون شـهر زوریـخ، بـا کسـب 115 رای اکثریت مطلق 
آراء،بـه مـدت سـه سـال ریاسـت ایـن فدراسـیون را بعهـده 

فت. گر

ایـن وکیـل ایتالیایی االصل کـه به پنج زبـان بین المللی 
مسـلط اسـت، در سـال 2000 میالدی وارد اتحادیه فوتبال 
اروپـا موسـوم به یوفا شـده و در موضوعات قانونـی و تجاری 

مرتبـط بـا فوتبـال اروپا به کار گمارده شـد.
او به سـرعت در این سـازمان رشـد کرد و در سال 2009 
میـالدی بـه دبیرکلـی یوفا منصوب و عمال به دسـت راسـت 

میشـل پالتینـی، رئیس پیشـین کنفدراسـیون یوفـا تبدیل 
. شد

پـس از آنکـه پالتینـی بـه اتهـام سـوء اسـتفاده از قدرت 
بـه مـدت 6 سـال از انجام هرگونـه فعالیت مرتبـط با فوتبال 
محـروم شـد، او خود را برای کسـب پسـت ریاسـت بـر فیفا 

نامـزد کرد.
آقـای اینفانتینـو کـه مصمـم بـه پیـروزی در انتخابـات 
ریاسـت فیفـا بـود، پـس از اعـالم نامـزدی خـود بـرای ایـن 
پسـت، بـه بیـش از هفتـاد کشـور عضو فیفـا از جملـه ایران 

سـفر و بـا 150 رئیـس فدراسـیون مالقـات کـرد.
را  فیفـا  اعتبـار  کـه  اسـت  آن  دنبـال  بـه  اینفانتینـو 
بازگردانـده و تصویـر آن را نـزد افـکار عمومـی اصـالح کند. 
او تـا سـال 2019 میـالدی فرصـت دارد تا بـه برنامه هایش 

جامـه عمـل بپوشـاند.
جیانـی اینفانتینـو کـه نهمیـن رئیـس فیفـا در تاریـخ 
112 سـاله ایـن سـازمان محسـوب مـی شـود،بعد از  ایـن 
پیـروزی در سـخنانی کوتـاه در جمع 207 عضـو فیفا گفت: 
»احساسـم را نمی توانـم وصـف کنم. سـفر خاطره انگیزی به 
خیلی از کشـور ها داشـتم. فوتبـال روزهای بـدی را گذراند. 
می خواهـم بـار دیگـر روی این بـازی زیبا متمرکز شـویم. از 
همـه شـما تشـکر می کنـم، می خواهیـم بـا هـم کار کنیـم.

در محیـط فوتبـال تنهـا مباحـث فوتبالـی مطـرح خواهـد 
شـد. اجـازه دخالت هـای سیاسـی نمی دهم زمان اغتشـاش 
در فوتبـال بـه پایـان رسـیده اسـت. تمـام تالشـم را به کار 
خواهـم بسـت تـا ثبـات در فوتبـال پیـدا شـود. مـا تـالش 
می کنیـم کـه فیفـا را بـه جایـگاه اصلـی  اش برگردانیـم. از 
امـروز مـن رئیـس تمـام اعضـای فیفـا هسـتم. چه کسـانی 
کـه بـه مـن رای دادنـد و چـه کسـانی کـه رای شـان فـرد 

بود«.  دیگـری 
بـا  اولیـن نشسـت مطبوعاتـی خـود  همچنیـن وی در 
حضـور نماینـدگان رسـانه هـای بیـن المللـی ضمـن ادای 
چیزهـای  کـه  شـد  یـادآور  پالتینـی  میشـل  بـه  احتـرام 
بسـیاری از او آموختـه و بـه ایـن دلیـل سپاسـگزار اوسـت.
رئیـس جدیـد فیفا که بـه دنبـال ایجاد اصالحات اسـت، 
در بخشـی از سـخنانش گفت: »ما به طور خستگی ناپذیری 
کار خواهیـم کـرد. چنیـن کاری ابتدا از خود من شـروع می 
شـود و تمـام فدراسـیونها و کارکنـان فیفـا را دربرمی گیرد. 
تـا مطمئـن شـویم کـه فوتبـال را دوبـاره بـه فیفـا و فیفا را 
بـه فوتبـال بازگردانـده ایـم. این کاری اسـت که بایـد انجام 
دهیـم و چیـزی اسـت کـه می خواهیـم. مـا تصویـر فیفا را 
بازسـازی خواهیـم کـرد و مطمئن خواهیم شـد کـه همه از 

آنچـه انجـام داده ایم راضی هسـتند.«

اینفانتینو، نهمین رئیس فیفا کیست؟ 
گزارش

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir

مرضیه جعفری، سرمربی تیم فوتبال بانوان شهرداری بم 
در مصاحبه اختصاصی با هادی کاربخش از پیام ما

موفقیت
با پاهای

 تاول زده 

بارها شده که سفرهای ما نزدیک به 48 ساعت
 طول کشیده و درراه بازگشت یکی از همین سفرها که 
به ایالم داشتیم در جاده یخبندان و برفی آن شب خدا 

به ما کمک کرد که اتوبوس در اثر لغزنده بودن
 به دره پرت نشد و بسالمت به مقصد رسیدیم. 

هیچگاه آن شب را فراموش نمی کنیم. وحشتناک بود. 
تیم ما با این مشکالت حضور داشته و به رتبه های

 خوبی دست یافته ایم.
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جامعه

زیگمونـد فرویـد پـدر روان کاوی 
او  کاوی  روان  نظـام  شـد.  شـناخته 
اولیـن نظریه رسـمی شـخصیت بوده 
اسـت. و هنـوز هـم بسـیار مشـهور 
اسـت. تعـداد زیـادی از نظریـه های 
مطـرح  فرویـد  از  بعـد  شـخصیت 
شـد کـه از کار او اقتبـاس شـده یـا 
گسـترش آن بودنـد. او در سـال 1856 بـه دنیـا آمـده و 
در سـن 83 سـالگی )1939( بـه دلیـل بیماری سـرطان، 

چشـم از جهـان فـرو بسـت. 
ایـن کـه فرصتی پیدا شـده اسـت کـه زیگمونـد فروید 
را ببینـم و ایشـان ایـن فرصـت را به مـن داد کـه دقایقی 
در حضورشـان سـپری کنـم، مرا بسـیار خوشـبخت کرده 
اسـت و تمـام تالش خـود را خواهم کرد کـه در این کوتاه 

فرصـت او را بهتر بشناسـم
در کـه باز شـد همـان طور کـه تصور می کـردم مردی 
بسـیار منظـم، بـه داخـل قـدم  خـوش لبـاس و ظاهـراً 

گذاشـت بـا کمـال احتـرام بـه او سـالم دادم. 
بـا تشـکر از اینکـه وقـت خـود را در اختیـار من 
گذاشـته ایـد با کمـال احتـرام مـی خواهـم خود 
را بـرای آنـان کـه بـا شـما آشـنا نیسـتند معرفی 

. کنید
مـن زیگمونـد فروید هسـتم که در ششـم ماه مه سـال 
1856 در شـهر فریبـرگ، مـورادی )جمهـوری چـک( بـه 
دنیـا آمـده ام کـه البتـه بایـد بگـم کـه ایـن شـهر میدان 
اسـتالین خـود را بـه نـام مـن تغییـر داد و مـن آن جـا 
میدانـی بـه نـام خـود دارم، البتـه خانـه ی ما هـم در این 

شـهر تبدیـل بـه موزه شـده اسـت. 
حـاال کـه اسـم از خانـه بـه میـان آمـد در مـورد 

خانـواده ی خـود بیشـتر بـرای مـا بگوییـد 
از مـن اجازه خواسـت که سـیگار برگش را روشـن کند 
بعـد اینگونـه جواب مـن را داد. پدر من یـک تاجر ناموفق 
پشـم بـود بـه دلیـل ورشکسـتگی مـا مجبـور شـدیم بـه 
اینجـا یعنـی ویـن بیاییـم، وقتـی من بـه دنیا آمـده آمدم 
پـدرم 40 سـاله و مادرم 20 سـاله بود پـدرم مردی جدی 
و بـه شـدت منضبطـی بـود. اگـه واقعیـت را بخواهید من 
پـدرم را زیـاد دوسـت نداشـتم امـا بایـد بگویم که عاشـق 
مـادر بـودم مـن فرزنـد محبـوب مـادر بـودم، مـردی کـه 
محبـوب بـی چون و چـرای مادرش باشـد در طول زندگی 
یـک فاتـح خواهد بـود، در خانـواده ما هشـت فرزند وجود 
داشـت کـه البتـه رابطـه ی چنـدان دوسـتانه ای بـا آنهـا 

نداشتم. 
من شـنیدم که شـما ابتدا به پیشـه پزشـکی روی 

آوردید در ایـن باره برایمـان بگویید 
در  بـودم  موفقـی  بسـیار  شـاگرد  مدرسـه  در  مـن 
دبیرسـتان چنـد زبان را یـاد گرفتم، اما واقعـاً در آن زمان 
نمـی دانسـتم کـه چـه حرفـه ای را بایـد دنبـال کنـم اما 
دربیـن چنـد حرفـه ای کـه درویـن بـه روی یهـودی هـا 
گشـوده شـده بـود پزشـکی را انتخـاب کـردم، مـن عالقه 
ای بـه این رشـته نداشـتم امـا معتقد بـودم کـه مطالعات 
پزشـکی به حرفـه ای در پژوهش علمی منجر خواهد شـد 
که ممکن اسـت مرا مشـهور کند، مدرک پزشـکی خود را 
از دانشـگاه ویـن گرفتـم و تحقیقـات فیزیولوژیکی هم در 
مـورد نخاع شـوکی ماهی انجـام دادم که مـورد توجه قرار 
گرفـت البتـه باید بگـم که مـن در سـال 1881 طبابت را 

بـه عنـوان متخصـص  اعصـاب بالینی شـروع کردم 
زیـر  و  هـا  شـاخه  شـما  شـخصیت  نظریـه   -
مجموعـه های زیـادی دارد، یکی از مباحث بسـیار 
گسـترده و تاثیرگـذار آن بحـث غرایـز اسـت می 
خواهـم در ایـن باره از زبـان خود برایمـان بگویید. 
از نظـر مـن غرایـز عناصـر اصلـی شـخصیت هسـتند 
نیروهـای برانگیزنـده ای کـه رفتـار را سـوق مـی دهنـد و 
جهـت آن را تعییـن مـی کننـد مـن معتقـد هسـتم کـه 
همیشـه انسـان مقـدار خاصـی از تنـش غریـزی را تجربه 
مـی کنیـم و بایـد همـواره بـرای کاهـش دادن آن اقـدام 

 . کنیم

- شـما تقسـیم بنـدی و نام گذاری هـای خاصی 
بـرای غرایز داشـته اید اگـر ممکن اسـت در مورد 

این دسـته بندی هـا برایمان حـرف بزنید.
غرایـز را مـی توان به دو دسـته تقسـیم کـرد 1- غرایز 
زندگـی 2- غرایـز مـرگ. غرایـز زندگـی بـا ارضـاء کـردن 
نیـاز بـه غـذا آب هوا و میل جنسـی بـه هدف بقـای گونه 
و فـرد خدمـت مـی کننـد غرایز زندگی به سـمت رشـد و 
نمـو گرایـش دارند. من غرایـز مرگ را ویران گـر می دانم 
ایـن بدیعی اسـت کـه تمام موجـودات زنـده، زوال یافته و 
مـی مـی میرنـد من معتقـدم انسـان هـا میل ناهشـیاری 
بـه مـردن دارنـد مثل پرخاشـگری که یکـی از مولفه های 

اسـت.  مرگ  غرایز 
- احسـاس مـی کـردم دهانش خشـک شـده اسـت، به 
سـمت لیـوان آب مـی روم و آن را پر می کنم و به سـمت 
فرویـد مـی گیـرم، سـری تکان مـی دهـد و لیـوان را می 
پذیـرد و کمـی می نوشـد اما هم چنان به سـختی سـخن 

مـی گوید 
شـما یکـی از بزرگتریـن نظریه پردازان شـخصیت 
هسـتید و معتقـد بودیـد کـه شـخصیت انسـانی 

سـطوح مختلفـی دارد، آیـا درسـت مـی گویم؟ 
بله، از نظر شـخصیت آدمی به 3 سـطح تقسـیم می شـود 

هشیار نیمه هشـیار و ناهشیار 
ایـن نام گذاری بسـیار جالبی اسـت اما راسـتش را 
بخواهیـد برای مـا کمی کنگ اسـت لطفـا برایمان 

توضیـح بدهید 
فرویـد پـک محکمـی بـه سـیگار زد و لبخنـدی زد و 
این چنین شـروع کرد. سـطح هشـیار تمام احسـاس ها و 
تجربیاتـی را شـامل میشـودکه ما در لحظـه از آن آگاهیم 
مثـل حس گرسـنگی کـه من االن دارم یا آگاهی از سـگی 
کـه در همسـایگی مـا واق واق مـی کنـد امـا ایـن بخـش 
بسـیار کوچکـی از شـخصیت ماسـت، ببینید اگـر ما ذهن 
را شـبیه کوه یخ بدانیم هشـیار قسـمت باالیی سـطح آب 
اسـت، فقـط نـوک کـوه یـخ .بزرگتریـن قسـمت و اصلـی 
تریـن کـه از نظـر مـن ناهشـیار اسـت زیـر آب اسـت که 
مخـزن غرایـز اسـت و مـن فکـر مـی کنـم همـان امیالی 

اسـت کـه رفتـار مـا را هدایت مـی کند.
بیـن این دو سـطح نیمه هشـیار وجـود دارد که مخزن 
خاطـرات، ادراک هـا و افـکاری کـه فوراً به صورت هشـیار 
از آن آگاه نیسـتیم مثـل فکـر کـردن بـه دوسـتی کـه 

دیشـب بـا آن شـام خوردید
اگـر بخواهید در انتهـای مصاحبه در مـورد یکی از 
مولفـه هـای نظریه خـود توضیح بدهید کـه تاکید 
بیشـتری بـر آن دارشـته ایـد کـدام را انتخـاب 

می کنیـد؟
 بـی شـک اضطـراب را، من اضطراب را جـز مهم نظریه 
شـخصیت خـود مـی دانـم و تاکید مـی کنم کـه اضطراب 

اسـاس ایجاد رفتارهـای روان رنجور و روان پریش اسـت. 
اضطـراب بـرای دوره ای کـه مـا زندگی مـی کنیم 
واژه ای بسـیار آشـناتر از دوران شـما اسـت، امـا 
برایـم جذاب اسـت که دیـدگاه خـود را برایمان در 

ایـن رابطـه بگویید. 
مـن معتقـدم می تـوان اضطراب را به سـه نوع تقسـیم 
کـرد 1- اضطـراب واقعـی و ملمـوس زندگـی اسـت مثـل 
تـرس از حیوانـات وحشـی یـا تـرس از حرکـت سـریع 

ماشـینی کـه از کنـار می گـذرد و تـا وقتی تهدیـد وجود 
داشـته باشـد ایـن اضطـراب هـم وجـود خواهـد داشـت 
و بعـد از رفـع تهدیـد خـود بـه خـود از بیـن مـی رود. 
اضطـراب مفیـد و الزم اسـت امـا دو نوع اضطـراب دیگری 
برای سـالمت روانی آدمی مشـکل زا هسـتند.2- اضطراب 
روان رنجـور ریشـه در کودکـی دارد حاصـل تعـارض بین 
ارضـا غریـزی و واقعیـت اسـت و از یـک تـرس ناشـی از 
تنبیـه بـه وجـود مـی آیـد و 3- اضطـراب اخالقـی، ترس 
از وجـدان اسـت کـه همیشـه تـرس و احسـاس گنـاه را 

بـه وجـود خواهـد آورد و کارایـی و سـالمت روانـی فرد را 
تحدیـد خواهـد کرد .

بـا توجـه بـه شـرایط جسـمانی فرویـد مـن هـم 
مضطـرب شـده بـودم و او هـم چنـان بـه سـیگار 
پـک مـی زد، از او پرسـیدم ذهـن و روان آدمـی 
چگونـه بـا ایـن اضطـراب هـا برخـورد مـی کند.

 ببینیـد اضطـراب خبـر مـی دهـد کـه خطـر قریـب 
الوقوعـی یـا تهدیـدی بـرای انسـان بـه وجود آمده اسـت 

کـه بـا هر دلیلـی امکان ایجـاد آن اسـت. و من بـاور دارم 
کـه ذهـن بـرای مقابلـه و در امـان ماندن از ایـن اضطراب 

دسـت بـه مکانیـزم هـای دفاعـی مـی زند. 
- مکانیـزم هـای دفاعـی، مـن فکـر مـی کنـم این یک 
مفهـوم کلـی و بسـیار پیچیـده اسـت خودتـان برایمـان 
آن را قابـل فهـم تـر کنیـد. مکانیـزم هـای دفاعـی زیادی 
وجـود دارد کـه در بیشـتر مواقـع از چنـد تـا از آنهـا بـه 
صـورت هم زمان اسـتفاده می شـود که مقـداری هم بین 
آنهـا هم پوشـی وجـود دارد که بـرای دفـاع از اضطراب از 
آنهـا اسـتفاده می شـود ایـن مکانیزم هـا انکار یـا تحریف 
واقعیـت هسـتند و معمـوالً به صـورت ناهشـیار اعمال می 
شـوند یعنـی بـا هدف و قصـد نخواهنـد بود تعـداد زیادی 
مکانیـزم وجود دارد مثل سـرکوبی- انـکار- واکنش وارونه 
و... کـه توضیـح و تفسـیر آنهـا در این فرصـت از توان من 
خـارج اسـت امـا توضیـح کامـل آنهـا در کتـاب هـای من 

دارد  وجود 
البتـه، فقـط مـی خواهـم در انتهـا بـرای ما از سـالمت 
خـود، از بیمـاری ای کـه گرفتـارش شـده یـاد بگوییـد 
صـورت فرویـد زیر دود سـیگارش به سـختی قابـل دیدن 
بـود پـک دیگری بـه سـیگار زد و بـا لبخند تلخـی جواب 
داد.  ممنـون کـه نگـران مـن هسـتید مـن دچار سـرطان 
سـقف دهـان شـده ام و تاکنـون 33 عمـل جراجـی برای 
خـالص شـدن از ایـن بیمـاری انجـام داده ام امـا هیـچ 
سـودی نـدارد بیمـاری مرا به شـدت ضعیف کرده اسـت و 
همـواره درد مـی کشـم البته شـاید باید مصرف سـیگار را 
کم کنم من روزی 20 سـیگار برگ می کشـم و پزشـکان 

ایـن را دلیـل سـرطانم مـی دانند. 
بـا سـپاس فـراوان از شـما کـه بـا توجـه بـه شـرایط 
جسـمانی خـود ایـن وقـت گـران بهـا را بـه مـا دادیـد. 

مدیرکل دفتر سالمت وزارت بهداشت:

هر ٢٤ ساعت یک مادر 
باردار می میرد

 در شمال تهران از هر ٢,٥ ازدواج یک 
مورد به طالق منجر می شود

»در هـر شـبانه روز، یک مـادر بـاردار جانش را 
از دسـت می دهـد.« ایـن خبـر را مدیـرکل دفتـر 
وزارت  مـدارس  و  خانـواده  جمعیـت،  سـالمت 
بهداشـت اعـالم کـرد و درعیـن حـال گفـت کـه 
پیـش از انقـالب، در هـر 24سـاعت، 240 مـادر 
بـاردار جانشـان را از دسـت می دادنـد کـه اکنون 
ایـن عـدد بـه یـک مـورد کاهـش یافتـه اسـت. 
محمـد اسـماعیل مطلـق کـه درهمایـش ازدواج 
آگاهانـه در دزفـول صحبـت می کـرد، بـه مـوارد 
مرگ ومیـر نـوزاد هم اشـاره کرد و گفـت: »تعداد 
مرگ ومیـر نـوزادان در هـر یک هـزار تولـد پیـش 
از انقـالب 245 مـورد بـود که اکنون ایـن آمار به 
9/5 مـورد در هـزار تولـد رسـیده که باید تا  سـال 

2030 ایـن تعـداد بـه صفر برسـد.« 
مطلـق ادامه داد: »در  سـال بیش از یک میلیون 
و700 مـورد بـارداری درکشـور اتفـاق می افتد که 
از ایـن تعـداد یک میلیـون و530 هـزار مـورد بـه 
فرزندآوری منجر شـده و مابقی سـقط می شـوند، 
بـه همیـن دلیل هـم پیشـگیری از سـقط جنین 
نیـز در برنامه ها و اهداف وزارت بهداشـت، درمان 
و آمـوزش پزشـکی قـرار گرفتـه اسـت.« مدیرکل 
دفتـر سـالمت جمعیت، خانواده و مـدارس وزارت 
بهداشـت، از نابـاروری به عنـوان یـک ناهنجاری و 
بیمـاری پنهان یـاد کرد: »سـه میلیون زوج نابارور 
بـرای  برنامه هایـی  کـه  دارد  وجـود  درکشـور 

فرزنـدآوری آنهـا در دسـت اقدام اسـت.« 
او ناآگاهـی از زندگـی زناشـویی را عمده تریـن 
مشـکل زوج هـای جـوان درکشـور بیـان کـرد و 
افـزود: »بـرای حـل ایـن مشـکل و بـا توجـه بـه 
این کـه بیشـتر طالق هـا در سـال های اول زندگی 
رخ می دهـد، 17 دانشـگاه کشـور اعـالم آمادگـی 
زوج هـای  بـه  را  الزم  آموزش هـای  تـا  کرده انـد 
فرزنـدآوری  نـرخ  مطلـق،  کننـد.«  ارایـه  جـوان 
درکشـور را 1.8 درصـد اعالم کـرد و گفت: »برای 
رسـیدن بـه میـزان اسـتاندارد آن کـه 2.1 درصـد 
می باشـد، فعالیت هـا و برنامه هـای فراوانـی مـورد 

اسـت.«  نیاز 
مدیـرکل دفتـر سـالمت جمعیـت، خانـواده و 
مـدارس وزارت بهداشـت، بـه نقـش ویـژه ازدواج 
گفـت:   و  کـرد  اشـاره  نیـز  افـراد  سـالمت  در 
»افـرادی کـه ازدواج مناسـبی دارنـد طـول عمـر 
بیشـتر و سـالمت روانـی بهتری نسـبت بـه افراد 
مجـرد دارنـد  و از زندگـی شـادتر وضع جسـمی 
برخـوردار  نیـز  بهتـری  اجتماعـی  ارتباطـات  و 
رشـد  معنـوی،  و  اخالقـی  رشـد  او  هسـتند.« 
و  معنـوی  فطـری،  نیازهـای  رفـع  اجتماعـی، 
درونـی، مسـئولیت پذیری و احسـاس امنیت را از 
فوایـد ازدواج مناسـب توصیـف کـرد: »افرادی که 
از ازدواج خـود ناراضـی هسـتند، از نظـر سـالمت 
ضعیف تـر از مجردهـا هسـتند، لـذا باید بـه مقوله 

ازدواج بـا اهمیـت بیشـتری توجـه کـرد.«
ایـن مقـام وزارت بهداشـت با اشـاره بـه این که 
سـن ازدواج در 10 سـال اخیـر بیـن 4 تـا 6 سـال 
شهرسـتان  »در  گفـت:  اسـت،  یافتـه  افزایـش 
دزفـول در سـال 92، 8 هـزارو623 مـورد ازدواج و 
یک هـزارو27 مـورد طالق اتفـاق افتـاده، درحالی 
 کـه در  سـال 93 تعـداد ازدواج های ثبت شـده در 
ایـن شهرسـتان 8 هزارو96 مـورد و تعداد طالق ها 
898 مـورد بـوده اسـت کـه بیانگـر کاهـش قابل 
مالحظـه طـالق در این شهرسـتان اسـت. در این 
شهرسـتان، در سـال 92 از هـر 5.5 ازدواج یـک 
مـورد طالق و در سـال 93 از هـر 6.8 مورد ازدواج 
یـک مـورد به طالق منجر شـده اسـت.« او افزود: 
»پیـش از ایـن از هـر 10 ازدواج یکـی بـه طـالق 
منجـر می شـد، درحالـی  کـه اکنـون از هـر چهار 
ازدواج یکـی بـه طـالق منجـر می شـود، ضمـن 
این کـه در شـمال تهـران از هـر 2.5 ازدواج یـک 

مـورد بـه طـالق منجر می شـود.«
مطلـق بـا اشـاره بـه آمارهـای کشـوری تأکید 
کرد: » در سـال 93 با کاهـش 6.5 درصدی ازدواج 
نسـبت بـه  سـال 92 مواجـه بودیـم، درحالـی  که 
طـالق 5.3 افزایـش یافت.« به گفته این مسـئول 
در وزارت بهداشـت، تعـداد طالق هـای ثبت شـده 
درکشـور در سـال گذشـته 163هـزارو572 مـورد 

عنـوان کرد.

لحظاتی با فروید
تغذیه

افقی
1-حسگر زیستی- مالح

2-شـهر اسـتان فـارس- شـهر دیگر اسـتان فـارس در 
فاصلـه 185 کیلومتـری شـمال شـیراز- شـکیبا

3-دار فانی- آیین ها- شاعر پریشان
4-طرد کردن- سوره 20 قران- ناپدید ، نابود
5-ناز و کرشمه- بار درخت- هویدا- رفوزگی

6-کامل کننده- دوم عرب- زورها
7-کالم تاسـف- اثـری از اوگوبتـی ایتالیایـی- بـی قدر 

و ارزش
8-ضد برد- بی درنگ- از صفات باریتعالی

9-پرنده کلنگ- گلی با نام فرنگی- بی قید و بند
10-واژه بیزاری- دعای صبح جمعه- نصیب ، سهم

11-دریا- اسب بارکش- خطاب بی ادب- آغوش
12-سنگ انداز- پشه- از مقوی ترین حبوبات

13-مترسک- زیر لباس- نمایان
14-آبی تیره- فرهنگستان- امر به آمدن

15-بـه معنـی نامهـای گیتـا شـناختی اسـت- ازآثـار 
دیدنـی و باسـتانی اسـتان کرمانشـاه

عمودی
1-گیاه طبی- یکی از عصرانه های مردم تبریز

2-از قدیمی ترین کشورها- اصرار- دورویی
3-سنگین- شهری در مثلث- اتومبیلرانی

4-مترسک- هرزآب- از سوره ها
5-عین عبارت- در مدرسه فراوان است- مراسله

6-مـرد را آب دیـده کنـد- فرزنـد- مربـوط بـه ادب- 

قوم خـادم 
7-میانجی- خیزران- صدمه

8-پول زیرمیزی- جزو زمان- گستردنی
9-کوشش- پای ثابت بستنی- پیروی

10-نشـانه اسـم مصـدر- عضـو پـا- گریبـان لبـاس- 
باقـی جـان

11-دادرس- آهو- تیرپیکاندار
12-جمع نصیحت- انبار کشتی- کاستی ها

13-سختی ، عذاب- قطعه زمین- وجه و جهت
14-آزمایش- مسافر- یکرو

15-امیر البحر - اثر جالل آل احمد
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آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابـر رای شـماره 139460319012004931 هیـات اول موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقای/خانـم سـیف اهلل  سـلیمان نـژاد فرزنـد جمشـید 
بشـماره شناسـنامه 95 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعـه باغ به 
مسـاحت 19953 مترمربـع پـالک 159 فرعی از 4711 اصلـی واقع در بخش 
36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان اراضی کهن شـهر خریداری از مالک رسـمی 
آقـای حسـین سـتوده نیـا محـرز گردیده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص 
نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم وپـس از اخذرسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـودرا بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت درصورت 
انقضـای مـدت مذکـور وعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـندمالکیت 

شـد. صادرخواهد 
تاریخ انتشارنوبت اول:1394/12/09
تاریخ انتشارنوبت دوم:1394/12/24

رئیس ثبت اسناد و امالک- عباس ملکی 
م الف 766                            

نجمه سعیدی

 اضطراب روان رنجور ریشه در کودکی دارد حاصل 
تعارض بین ارضا غریزی و واقعیت است و از یک ترس 
ناشی از تنبیه به وجود می آید و 3- اضطراب اخالقی، 
ترس از وجدان است که همیشه ترس و احساس گناه 

را به وجود خواهد آورد و کارایی و سالمت روانی فرد را 
تحدید خواهد کرد 
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روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر عامل: نکیسا خدیشی         سردبیر: بردیا امیرتیموری
طراحی: علی اکبرزاده

کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه اول واحد یک
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده ولزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

تحریریه: 32436035         دورنگار: 32435827
اموربازرگانی و حسابداری:32435911  و 32435908

همکاران تحریریه: 
شهرام پارسا مطلق، یاسر سیستانی نژاد، رضا عبادی زاده، عرفان زارعی، 

محسن رجب پور، هادی کاربخش، جاوید مومنی، عباس صفا، 
عطیه بهره بر، آرین اسدی، سپیده ایران منش و احمد امیرتیموری

با ارسال عدد 1 به شماره 50002203034 رایگان عضو باشگاه خبری 
پیام ما شوید و پیام های خود را به همین شماره ارسال نمایید.

خبرهای خود را به
news@payamema.ir 

ارسال نمایید

پیش چاپ و چاپ: کرمان ترسیم )هزار یکشب جنوبی-32477343(

عکس: عرفان زارعی

دیوار مهربانی

 نرسیده به چهار راه اقبال

عکس نوشت

موسیقی

ویژه

آلبوم جدید رضا یزدانی در راه است
بـه همـه شـما  نوشـت: سـالم  اینسـتاگرامش  در  یزدانـی  رضـا 
عزیزانـم.. بـا همـه بچـه هـای گـروه بـه شـدت مشـغول کار بـر روی 
البوم هسـتیم تقریبا روزی 12 سـاعت کار میکنیم ...  مشـغول پیش 
تولیـد چنـد ویدیـو جدید هم از البوم هسـتیم .. باز هـم الزم به ذکره 

کـه عاشـقتونم... عکس:مونـا فاضلی

دیدار رئیس جمهور سوئیس
 با هاشمی رفسنجانی

»یوهـان اشـنایدر آمان« رئیس جمهوری سـوئیس عصردیـروز با آیت 
اهلل اکبـر هاشـمی رفسـنجانی رئیس مجمع تشـخیص مصلحت نظام 

دیـدار و گفـت و گو کرد.

نمایشسینما

شیفت شب
کارگردان : نیکی کریمی

در سانس : 17:45
در سینما شهرتماشا کرمان

جزیزه
مترجم و کارگردان : سپهر دارابی   زمان : 1 الی 20 اسفند ماه

هرشب ساعت : 18:30
مـکان : حدفاصـل چهـارراه طهماسـب آبـاد و ولیعصـر - موسسـه 

یـادگاران همایـون صنعتـی

خبر آخر

گزارش آژانس تایید کننده 
پایبندی ایران به برجام

خبرگـزاری آسوشـیتدپرس بـا اشـاره بـه انتشـار اولیـن گـزارش 
راسـتی آزمایی آژانـس از اجـرای برجـام گـزارش داد: می تـوان از ایـن 
گـزارش نتیجه گرفت کـه ایران به تعهدات مرتبط هسـته ای اش عمل 
کـرده اسـت. به گزارش ایسـنا بـه نقـل از خبرگزاری آسوشـیتدپرس، 
همـان طـور کـه آژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی روز جمعـه گزارش 
داد، فعالیت هـای هسـته ای تهـران از زمـان حصـول توافـق هسـته ای 
میـان ایـران و گـروه 1+5 در همـان سـطحی کـه مـورد توافـق قـرار 
گرفـت باقـی مانده اسـت. گـزارش آژانـس بین المللی انـرژی اتمی به 
طـور دقیـق نگفته اسـت کـه ایـران بـه تعهداتش عمـل کرده اسـت. 
امـا ایـن نتیجه گیـری را می تـوان از آن به دسـت آورد چرا کـه در این 
گـزارش تایید شـده ایـران تعهدات کلیـدی اش را تـا 16 ژانویه 2016 
اجـرا کـرده اسـت. آژانس پـس از اجـرای برنامه جامع اقدام مشـترک 
)برجـام( اعـالم کـرد کـه ایران بـا کاهش تعـداد سـانتریفیوژهایش به 
تعهداتـش پایبنـد بـوده اسـت. عالوه بـر ایـن، آژانس گـزارش داد که 
تهـران راکتـور آب سـنگین خـود را بازطراحـی کرده که قـادر خواهد 
بـود پلوتونیـم کم تـری تولید کنـد، همانند اورانیوم غنی سـازی شـده 

و بـه دیگـر تعهداتـش نیـز عمل کرده اسـت.
ادعاهـای  بـر  تکیـه  بـا  گـزارش خـود  ادامـه  در  آسوشـیتدپرس 
بی اسـاس غرب و آمریکا علیه هسـته ای کشـورمان آورده اسـت: هدف 
از توافق هسـته ای مسـدود کردن مسـیرهای دسـتیابی ایران به سالح 
هسـته ای اسـت که با توجـه به انجام تعهـدات ایران طبق ایـن توافق، 
همان طـور کـه آژانـس مـورد تاییـد قرار گرفته محقق شـده اسـت. به 
گـزارش ایسـنا، ایـن در حالـی اسـت که ایـران ضمـن رد ایـن ادعاها 
تاکیـد کـرده اسـت ماهیـت برنامـه هسـته ای این کشـور کامـال صلح 
آمیـز بـوده و هسـت و سـالح هسـته ای در دکترین دفاعـی ایران هیچ 

جایی نـدارد.

اندروید

کافه بازار

بلک بری IOS


