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سـفیر چیـن در سـفر بـه شهرسـتان بـم از احداث شـهرک 
صنعتـی تولیـد قطعات خـودرو در ارگ جدید بـه عنوان عاملی 

بـرای توسـعه روابـط ایـران و چین نـام برد. 
خودروسـازی  عامـل  مدیـران  همـراه  بـه  سـن  پانـگ 
خـودروی  یـک  از  رونمایـی  بـرای  ام«  وی  »ام  و  »چـری« 
جدیـد بـه بـم سـفر کـرد. در ایـن سـفر از خـودروی جدیـد 

چـری بـا نـام chery_arrizo 5 رونمایـی شـد. ایـن خـودرو 
بـا شـرایط ویـژه ای همچـون پیش پرداخـت و سـود پاییـن و 
اقسـاط بلند مـدت بـرای شـهروندان بمـی عرضـه می شـود و 
پیـش بینی شـده اسـت این خـودرو در رده ۶۰ تـا ۷۰ میلیون 

تومـان در بـازار عرضـه شـود.
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بم  بستر گسترش 
روابط ایران و چین

آگهی تشخیص منابع 
ملی و مستثنیات قانونی

منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان کرمان 

ایران در 
مسیر ریشه 

کنی ایدز

واکنش رییس کارگروه مدیریت 
پسماند استان به خبر تقدیر از

شهردار رفسنجان:

این تقدیر به قبل از 
سگ کشی 8 هزارتایی 

برمی گردد

دستگیری یک 
شکارُکش 

در رفسنجان
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وقتی خالء در اجرای قوانین به 
افزایش کودکان کار می انجامد؛

کودکانی 
بدون حس 

کودکی
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شرکت آب و فاضالب سیرجان
تجدید مناقصه عمومی)1مرحله ای( 95/3/3/2 م )نوبت دوم(

1- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب سیرجان.
2- موضـوع مناقصـه : قرائـت کنتـور ، توزیـع قبـوض و وصـول مطالبات جـاری و معوقه آب بهـاء -  اپراتوری مشـترکین  و پاسـخگوئی ارباب رجوع 
شـهرهای سـیرجان ، نجـف شـهر ، خواجـو شـهر، پاریـز، بلـورد و همـا شـهر - پذیـرش و ارزیابی امـالک مشـترکین و متقاضیـان انشـعاب آب در 

سـیرجان و توابع.
3- مهلـت و محـل دریافـت اسـناد مناقصـه : متقاضیـان شـرکت در مناقصـه می توانند جهـت دریافت اسـناد مناقصـه از تاریخ درج آگهـی  لغایت 
سـاعت 14 روز یکشـنبه مـورخ 1395/3/3۰ بـا معرفـی نامـه معتبـر بـه نشـانی : سـیرجان - میـدان امام حسـین - خیابـان قدس - شـرکت آب و 

فاضـالب سـیرجان - دفتـر قراردادها مراجعـه نمایند.
4 - مبلـغ بـر آورد و مـدت اجـرای کار 5/3۷4/5۶۶/۰۰۰  ) پنـج میلیـارد و سـیصد و هفتـاد و چهـار میلیون  و پانصد و شـصت و شـش هزار( ریال 

و  12 ماه.
5- محل اعتبار : از محل اعتبارات داخلی شرکت.

۶- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  به میزان2۷۰/۰۰۰/۰۰۰ )دویست و هفتاد میلیون( ریال و به یکی از انواع ذیل می باشد : 
• ضمانتنامه بانکـی و یا 

• واریز نقـدی به حساب شماره 329549552۰ نزد بانک ملت شعبه میدان آزادی بنام شرکت آب و فاضالب سیرجان.
بـه پیشـنهادهای فاقـد امضـاء ، مشـروط ، مخـدوش ، فاقد سـپرده و سـپرده هـای مخدوش یا سـپرده های کمتـر از میزان مقرر ، چک شـخصی و 

نظایـر آن و همچنیـن پیشـنهاداتی کـه بعـد از انقضـای مـدت مقرر واصل شـود مطلقاً ترتیـب اثر داده نخواهد شـد . 
۷- مهلت و محل تحویل پیشنهادات :  تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1395/4/9 به دبیرخانه این شرکت به نشانی مذکور.

8- زمان و محل گشایش پیشنهادات : ساعت1۰ روز پنجشنبه مورخ 1395/4/1۰ در محل شرکت آب و فاضالب سیرجان.
9- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب سیرجان

یک قطره آب شرب، از هر نگینی برای انگشتر حیات، زیباتر و گرانتر است. قدرش را بدانیم

آگهی مناقصه شماره 8/الف/3-95م
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد طراحـی، تهیه، اجرا، نصـب و راه اندازی و بهـره برداری آزمایشـی پکیج های تصفیه 
فاضـالب مسـکن مهـر شـهر جیرفت بـه روش EPC را با بـرآورد 1۷/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محـل اعتبارات عمرانـی از طریق برگزاری 
مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای همـراه بـا ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شـرایط کـه صورتهای مالی آنها حسابرسـی شـده اند واگذار 

نمایـد لـذا از کلیـه شـرکتهای پیمانکاری کـه دارای حداقل یک مورد از شـرایط رتبه بندی ذیل باشـند.
الف( دارا بودن گواهینامه صالحیت پایه 4 پیمانکاری طرح و ساخت در رشته آب با تخصص تاسیسات آب و فاضالب

ب: مشـارکت متشـکل از پیمانـکار پایـه 4 در رشـته آب بـه عنـوان نفراصلـی، بـه همراه مشـاور پایه 2 گـروه تخصصی مهندسـی آب با 
تخصـص تاسیسـات آب و فاضـالب به عنـوان همکار می باشـند.

دعـوت مـی شـود حداکثـر تـا سـاعت 14 مـورخ 95/4/1 جهـت دریافت اسـناد به دفتـر قراردادهـای شـرکت آب و فاضـالب کرمان به 
آدرس بلـوار 22 بهمـن مراجعـه نمایند.

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 8۷5/3۰/۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
- آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف، ب، ج به دبیر خانه شرکت: ساعت 14 مورخ 95/4/12

- افتتاح پاکتهای الف و ب: ساعت 9:3۰ مورخ 95/4/13
- افتتاح پاکتهای ج: بعد از ارزیابی

- آدرس: کرمان - بلوار 22 بهمن - شرکت آب و فاضالب استان کرمان - دفتر قراردادها
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 17/14/4/95
دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار

واگذاری امور خدمات عمومی مرکز آموزشی درمان شهید باهنرموضوع مناقصه

مبلغ: 33/730/843/380 ریالبرآورد اولیه

تضمین شرکت در مناقصه
مبلغ: 1/686/543/000  ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه: واریز نقدی/ ضمانتنامه بانکی

دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت 
ساعت 15 روز جهارشنبه مورخ 1395/4/2

الف( حدفاصل چهارراه ولی عصر)عج( )باغملی( و میدان قرنی
http://www.kmu.ac.ir ب( خدمات الکترونیکی، مناقصات دانشگاه

http://iets.mporg.ir ج( پایگاه ملی مناقصات

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: تا ساعت 15 
روز یکشنبه مورخ 1395/4/13

محل تسلیم پیشنهادها: ابتدای جاده هفت باغ علوی پردیس دانشگاه علوم 
پزشکی، ستاد مرکزی، مدیریت خدمات پشتیبانی، اداره تدارکات

ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1395/4/14گشایش پیشنهادها

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 1395/4/6 در محل دفتر مدیریت خدمات پشتیبانی برگزار خواهد شد.

هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان م الف 124  

گفت و گوی »پیام ما« با رنجبر پزشک درمانگر ایدز  

»آچ آی وی« مثبت ها 
را نباید طرد کنیم
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دو برنز جهانی برای شورش
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عبداهلل ناصری فعال سیاسی اطالح طلب:

برخی شعر بی قافیه  عبور اصالح طلبان 
از روحانی را می سرایند
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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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اخبار  آبفا

رفع 945  فقره حوادث 
انشعابات و شبکه آبرسانی در 

رفسنجان
طـی دو مـاه نخسـت سـال جـاری 945 فقـره 
حوادث انشـعابات و شـبکه آبرسـانی در شهرستان 
رفسـنجان برطـرف شـد. عبـاس سـاالری رئیـس 
هیئـت مدیـره و مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب 
شهرسـتان رفسـنجان بـا اعـالم ایـن خبـر افـزود: 
»از ابتـدای سـال جـاری تا پایـان اردیبهشـت ماه 
945 فقـره حـوادث انشـعابات و شـبکه آبرسـانی 
شـامل حـوادث انشـعابات )۶23 فقـره(، حـوادث 
شـبکه اصلـی )8۰ فقـره( و حـوادث شـبکه فرعی 
)242 فقـره( در این شهرسـتان رفـع گردید.« وی 
اضافـه کرد: »این حـوادث در شـهرهای انار )9۷(، 
بهرمان )۶۰(، حسـین آباد گلشن )99(، رفسنجان 
)۶۰9( ،سرچشـمه )3۰( ،صفائیه )3( و کشـکوئیه 
)242( فقـره توسـط واحـد اتفاقات برطرف شـد.« 
مدیرعامـل شـرکت آبفـای رفسـنجان همچنین از 
رفـع 4 فقـره حوادث خطـوط انتقال در شـهرهای 
انـار، حسـین آبـاد گلشـن و کشـکوئیه  طـی ایـن 

مدت خبـر داد.

تعویض 590 دستگاه کنتور 
خراب در کرمان 

 طی دو ماه نخسـت سـال جاری 59۰ دسـتگاه 
کنتـور خـراب در شهرسـتان کرمان تعویض شـد. 
غالمرضـا زیـن الدینـی مدیـر امـور آب و فاضالب 
افـزود:  خبـر  ایـن  اعـالم  بـا  کرمـان  شهرسـتان 
»یکـی از مهـم تریـن راههـای جلوگیـری از هـدر 
رفـت آب و کاهـش آب بدون درآمد در شـرکتهای 
آب و فاضـالب توجـه بـه امـر کنتورهـای خراب و 
تعویـض بـه موقـع آنهـا اسـت و بـه همیـن دلیـل 
اولیـن  در  کنتورهـا  اینگونـه  شـود  مـی  سـعی 
فرصـت جمـع آوری و کنتـور سـالم جایگزیـن آن 
شـود.« وی اضافـه کـرد: »این تعـداد کنتور خراب 
و   )251( چتـرود   ،)4( اندوهجـرد  شـهرهای  در 
کرمـان )335( تعویـض گردید.« مدیـر امور آبفای 
 2۷8 واگـذاری  از  همچنیـن  کرمـان  شهرسـتان 
فقـره انشـعاب آب طـی ایـن مـدت در کرمـان و 

سـایر شـهرهای تابعـه خبـر داد.

واگذاری بیش از یک هزار و
 100 فقره انشعاب آب در استان 
 112۷  ، جـاری  سـال  نخسـت  مـاه  دو  طـی 
فقـره انشـعاب آب در اسـتان کرمـان واگذار شـد. 
محمـد طاهری رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامل 
شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان بـا اعالم این 
خبـر افـزود: »ایـن تعـداد انشـعاب در شهرسـتان 
هـای بافـت )۷4 فقـره(، بـم )۶۷( ،بردسـیر )25(، 
جیرفـت )81(، راور )1۰(، رفسـنجان )212(، زرند 
)۶8(، سـیرجان )185(، شـهربابک )۷5(، عنبرآباد 
)22(، کرمـان )2۷8( و کهنـوج )3۰( فقـره واگذار 
از  فقـره   1۰۰4« کـرد:  اضافـه  وی  گردیـد.«  
انشـعابات فـوق مسـکونی و 123 فقـره تجـاری و 
غیـر مسـکونی مـی باشـند.« طاهـری در ادامـه با 
اشـاره بـه نزدیـک شـدن فصـل تابسـتان از همـه 
شـهروندان درخواسـت کرد فرهنـگ صرفه جویی 
در مصـرف آب را مـد نظـر قـرار دهنـد تـا بحـران 
کـم آبـی در تابسـتان را بـا کمتریـن تنش پشـت 

گذاریم. سـر 

کیفیت مطلوب
آب آشامیدنی کرمان

 از تاریـخ 1۷ لغایـت 22 خرداد مـاه 148 مورد 
نمونـه آزمایـش آب شـرب در آزمایشـگاه آبفـای 
کرمان انجام شـد. شاهسـوار کارشـناس آزمایشگاه 
بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: »در ایـن مـدت نمونه 
 ۷4( TDS و EC نمونـه ،)میکروبـی )5۶ مـورد
توسـط  مـورد(   18( شـیمیایی  نمونـه  و  مـورد( 
کارشناسـان مربوطـه در آزمایشـگاه انجـام شـده 
و شـرایط کیفـی آب آشـامیدنی در حـد مطلـوب 

باشـد«. می 

پذیرفته شدگان 
آزمون گل گهر مشغول 
به کار می شوند 
آزمـون  شـدگان  پذیرفتـه 
شـرکت  اسـتخدامی  اخیـر 
گهـر  گل  وصنعتـی  معدنـی 
بـزودی دعـوت و مشـغول بـکار 
اعـالم  بـه  بنـا  شـد.  خواهنـد 
بیـن  امـور  و  عمومـی  روابـط 
الملل شـرکت معدنی و صنعتی 

گل گهـر پـس از اصـالح سـاختار سـازمانی و تدویـن اسـتراتژی و سیاسـت 
هـای واحـد در حـوزه منابع انسـانی در منطقـه گل گهـر و همچنین نزدیک 
بـودن بـه زمـان افتتـاح طرح های توسـعه مقرر گردیـد 1۰4 نفـر از پذیرفته 
شـدگان آزمـون اسـتخدامی اخیـر که پس از طـی مراحل آزمـون و مصاحبه 
هـای فنـی بـه مرحلـه نهایـی راه پیـدا کرده انـد به منظـور تکمیل سـاختار 
نیروی انسـانی شـرکت های همکار بـزودی طبق جـدول زمانبندی دعوت به 
کار شـوند. برایـن اسـاس همانطور کـه در اطالعیه های قبلی نیز اعالم شـده 
بـود اصـالح سـاختار نیـروی انسـانی شـرکت با هـدف افزایـش بهـره وری از 
مدتهـا قبل در دسـتور کار شـرکت بوده که با اسـتفاده از نظـرات متخصصان 
و مشـاوران در ایـن حـوزه چـارت سـازمانی این شـرکت نهایی شـده و طرح 
های توسـعه شـرکت نیـز بزودی وارد مـدار تولید خواهند شـد و بزودی تمام 

قبـول شـدگان ایـن آزمـون مشـغول بـه کار مـی شـوند.

بـه منظـور تعمیـر و بازسـازي تیرهـاي فرسـوده، 
طـرح اسـتفاده از سـه پایـه فلـزي مهـاري بـه جاي 
جرثقیـل جهـت حفـظ تعـادل، تـراز نمـودن و بتـن 
ریـزي پـاي تیر برق براي نخسـتین بار در کشـور در 
شـرکت توزیع نیـروي برق شـمال اسـتان کرمان در 

حـال انجام اسـت.
مشـاور مدیـر عامـل شـرکت توزیـع نیـروي برق 
شـمال اسـتان کرمـان در خصـوص بررسـي و امکان 
تیرهـاي  تعمیرواصـالح  بـراي  تجهیـزي  سـنجي 
فرسـوده گفـت: »متاسـفانه در حـال حاضـر یکـي از 
معضالت شـرکت هاي توزیع نیروي برق، فرسـودگي 
شـدید پایـه هـاي تیر برق اسـت کـه سـاالنه هزینه 
هـاي سـنگیني را از نظـر مالـي و جانـي بـه صنعـت 
بـرق کشـور تحمیـل مـي کنـد.« علیرضا سـتوده نیا 
در خصـوص لـزوم تحکیـم تیرهـاي فرسـوده گفـت: 
»از سـطح زمیـن بـه عمـق 3۰ سـانتي متـر امـکان 

نفـوذ آب و احتمـال زنـگ خوردگـي میلگـرد داخل 
تیـر وجـود دارد که با گذشـت زمان شـاهد خوردگي 
فرسـوده  تیرهـاي  سـقوط  گاهـا  و  بتنـي  تیرهـاي 

» . هستیم
بـراي  قبلـي  روش  معایـب 2  و  مزایـا  بـه  وي   
کاهـش خسـارات ناشـي از تیرهـاي فرسـوده اشـاره 
کـرد و افـزود: »در ابتدایـي ترین روش، تیر فرسـوده 
تعویـض مي شـود که به دلیـل هزینه بـاالي آن اعم 
از قیمـت پایـه تیـر، هزینه هـاي حفـاري، جرثقیل و 
انـرژي توزیـع نشـده از نظـر مالـي مقرون بـه صرفه 
نیسـت و بـه دلیـل قطـع بـرق، نارضایتـي مـردم را 
در در پـي خواهـد داشـت. در روش دوم کـه اصـالح 
پایـه تیـر بـه روش بتـن ریزي مسـلح و نگهداشـتن 
تیـر باجرثقیـل بـوده اسـت، اطـراف تیر بـه قطر ۶۰ 
و ارتفـاع 1۰۰ سـانتي متـر بتـن ریزي مي شـود که 
در ایـن روش نیـز بـا توجـه بـه آنکـه دور سـطح تیر 

، حفـاري مـي شـود و احتمـال سـقوط تیـر وجـود 
دارد، بایسـتي تیـر بـرق بـا اسـتفاده از جرثقیل مهار 
شـود که بـه علت ایجـاد ترافیک و هزینه هر سـاعت 
کارکـرد جرثقیـل از نظـر ریالـي و رضایتمندي مردم 
مقـرون بـه صرفـه نمـي باشـد.« مشـاور مدیرعامـل 
اضافـه کـرد: »به منظـور افزایش رضایتمنـدي مردم 
و کاهـش هزینـه هـاي مالي، سـه پایه فلـزي مهاري 
جهـت حفـظ تعادل، تـراز نمـودن و بتن ریـزي پاي 
تیرهـاي بـرق براي نخسـتین بار در کشـور در کوچه 
شـماره 11 خیابـان خرمشـهر کرمان مورد اسـتفاده 

گرفت.« قـرار 

براي نخستین بار در کشور انجام شد

 استفاده از سه پایه فلزي مهاري براي 
حفظ تعادل و بتن ریزي پایه هاي تیر برق 

مشکالت مسکن 
مهر راور حل 
نشده است

جلسـه  در  راور  فرمانـدار 
مهـر  بررسـی وضعیـت مسـکن 
چندسـال  گذشـت  »بـا  گفـت: 
راور  مهـر  مسـکن  مشـکالت 
حـل نشـده اسـت.« میرصادقـی 
در ایـن جلسـه کـه سـیف الهـی 

معـاون عمرانـی اسـتاندار و جمعـی از مسـئوالن اجرایـی اسـتان هـم حضـور 
داشـتند، خواسـتار اتخاذ فکری اساسـی برای حل مشـکالت مسـکن مهر شد. 
وی بـا بیـان مسـائل و مشـکالت ایـن پروژه عنـوان کـرد: »پروژه مسـکن مهر 
شهرسـتان راور بـا تعـداد 218 واحـد مسـکونی در قالـب سـه شـرکت تعاونی 
شـروع به کار کرد اما دارای مشـکالتی از جمله قرار گرفتن بر روی سـفره آب 
آشـامیدنی شـهر راور اسـت که پس از بررسـی کارشناسـان تصمیم به اجرای 
طرح سـبتیک برای این واحدها شـد و تعداد ۷ سـبتیک برای این کار در نظر 
گرفته شـد.« فرماندار راور مشـکل بعدی مسـکن مهر را نبود متقاضی دانسـت 
و عـدم پرداخـت بـه موقـع و میـزان پایین سـهم آورده اعضـا را از دالیل اصلی 
راکـد مانـدن و بـال تکلیفی انجـام پروژه توسـط برخی تعاونی های مسـکن در 
شهرسـتان خواند. در این جلسـه سـیف الهـی هم گفت: » از ایـن بعد هر گونه 
سـاخت و سـاز در شـهرک آب کوهی و در حریم سـفره آب راور ممنوع بوده و 

بـا خاطیـان برخـورد قانونـی خواهد شـد.«

راوربرق شمالگل گهر

کرمان ویچ

سکینه خدیش 
سـفیر چین در سـفر به شهرسـتان بم از احداث شـهرک 
صنعتـی تولیـد قطعـات خـودرو در ارگ جدیـد بـه عنـوان 
عاملـی بـرای توسـعه روابـط ایـران و چیـن نـام بـرد. پانـگ 
و  عامـل خودروسـازی »چـری«  مدیـران  بـه همـراه  سـن 
»ام وی ام« بـرای رونمایـی از یـک خـودروی جدیـد بـه بـم 
سـفر کـرد. در ایـن سـفر از خـودروی جدیـد چـری بـا نـام 
chery_arrizo 5 رونمایـی شـد. ایـن خـودرو بـا شـرایط 
اقسـاط  و  پاییـن  و سـود  پیش پرداخـت  ویـژه ای همچـون 
بلند مـدت بـرای شـهروندان بمـی عرضـه می شـود و پیـش 

بینـی شـده اسـت ایـن خـودرو در رده ۶۰ تـا ۷۰ میلیـون 
تومـان در بـازار عرضـه شـود.

همچنیـن در ایـن سـفر فرمانـدار و امـام جمعـه بـم بـا 
سـن  پانـگ  داشـتند.  نشسـتی  چیـن  سـفیر  سـن  پانـگ 
گفـت: »احـداث شـهرک صنعتـی تولیـد قطعات خـودرو در 
ارگ جدیـد بـم مـی توانـد در توسـعه صنعـت خودروسـازی 
و همچنیـن توسـعه روابـط بیـن دو کشـور ایـران و چیـن 
نقـش مهمـی ایفـا کنـد.« وی ضمن یادآوری سـفر ریاسـت 
جمهـوری به کشـور چین گفت: »روسـای دو کشـور ایران و 
چیـن بـه ایـن توافق رسـیده اند کـه روابط دو کشـور باید به 

سـمت راهبردی برسـد و1۷ سـند همکاری بین دو کشور به 
امضاء رسـیده اسـت کـه بتواننـد در زمینه هـای مختلف که 
مـد نظـر دو طـرف می باشـد همـکاری هـای الزم را داشـته 
باشـند.« سـفیر چیـن اظهار داشـت: »حجم تولیـد و کیفیت 
محصـوالت خـودرو با توسـعه روابط و افزایـش همکاری های 
دو کشـور افزایـش مـی یابد و ایران به سـمت افزایش سـهم 

بومـی سـازی خودروهـای چینـی حرکت مـی کند.«
 وی احـداث شـهرک صنعتـی تولیـد قطعات خـودرو در 
ارگ جدیـد بـم را موجـب افزایـش اشـتغالزایی دانسـت و 
افـزود: »اثـار اقتصـادی ایـن طـرح بـه نفـع هـر دو کشـور 
مـی باشـد. غـرب در دوران تحریـم  بـرای هـر دو کشـور 
محدودیـت هایـی را بوجـود آورد و در حـال حاضـر توافـق 
هسـته ای تحقـق یافتـه و تحریـم هـا بـه تدریـج برداشـته 
خواهـد شـد.« پانـگ سـن اضافـه کـرد: »همـکاری بیش از 
ده سـال سـه شـرکت خودروسـازی چـری ، جـک و لیفـان 
را  بـم  باشـد.« وی  روابـط حسـنه دو کشـور مـی  بیانگـر 
شـهری تاریخـی و فرهنگـی دانسـت و گفـت: »ایـن شـهر 
در روابـط قدیـم ایـران و چیـن بـه دلیـل قـرار گرفتـن در 
مسـیر جـاده ابریشـم، یکـی از حلقـه هـای ارتباطـی ایـن 

دو کشـور بـوده اسـت و محصوالت کشـاورزی و سـبزیجات 
تولیـد کشـور ایـران در گذشـته از طریـق جـاده ابریشـم به 
چیـن صـادر می شـده بـه طوری کـه چینی هـا همچنان از 

ایـن محصـوالت بهـره منـد هسـتند.«
فرمانـدار بـم هـم در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه اینکـه 
مـراوده دو کشـور ایـران و چیـن از قدیـم در جریـان بـوده 
اسـت گفـت: »ایـن داد و سـتد در بخـش هـای فرهنگـی، 
اقتصـادی و هنـری بیشـتر خـود را نشـان داده اسـت.« رضا 
اشـک تصریـح کـرد: »از حضور کارخانه های کشـور چین در 
ایـران براسـاس سیاسـت های کلی دولـت و در چارچوب این 
سیاسـت هـا اسـتقبال مـی کنیـم.« وی افـزود: »امیدواریـم 
در راسـتای بومـی سـازی صنعـت خـودرو در ایـران تـالش 
شـود تـا کیفیـت و کمیـت محصـوالت چینـی افزایـش پیدا 
کنـد.« فرمانـدار بـم ابـراز امیدواری کـرد که اسـناد 1۷ گانه 
دو کشـور ایـران و چیـن هـر چـه زودتـر اجرایی شـوند تا به 
ایـن ترتیـب شـهرک صنعتی قطعه سـازی بم بـه زودی آغاز 
بـه کار کند .  وی افزود: »در بخش کشـاورزی و گردشـگری 
نیـز مـی توانیـم منشـا تحـوالت عظیمـی در زمینـه روابـط 

ایـران و چین باشـیم.«

بم  بستر گسترش روابط ایران و چین
 خبر

1   پیش بینی یک نماینده اصالح طلب مجلس:
 احمدی نژاد 48 ساعت پیش از برگزاری انتخابات کنار می کشد

 ایلنا نوشـت: نماینـده مردم تهران در مجلس دهم گفـت: برنامه احمدی نژاد 
ایـن اسـت که حتمـاً بـرای انتخابات ریاسـت جمهوری نام نویسـی کنـد اما 48 
سـاعت پیـش از برگـزاری انتخابات کنار می کشـد. الیـاس حضرتی با اشـاره به 
حضـور قطعـی احمدی نـژاد در انتخابات ریاسـت جمهوری سـال آینـده، گفت: 
خبـر مهمـی کـه در ایـن خصـوص دارم این اسـت که آقـای احمدی نـژاد قطعاً 
در رقابت هـای انتخاباتـی حاضـر خواهـد شـد، امـا بی شـک تـا پایـان در عرصه 

رقابـت باقی نخواهـد ماند.
2    ادامه سریال رد مصوبات روز آخری مجلس نهم توسط شورای 

نگهبان
شـورای نگهبـان نظر خـود را دربـاره دو مصوبه دیگر مجلس نهـم که از قضا 
در آخریـن روزهـای کاری آن مجلـس بررسـی و به تصویب رسـیده بود را اعالم 
کـرد. بـه گـزارش خبرآنالیـن برایـن اسـاس طـرح نحـوه انتصاب اشـخاص در 
مشـاغل حسـاس کـه در چهارم خـرداد ماه 95 بـه تصویب مجلس رسـیده بود 
از سـوی شـورای نگهبان رد شـد. شـورای نگهبان طی چند روز گذشـته الیحه 
احـکام دائمـی برنامه های توسـعه ای کشـور را نیز که بخش عمـده ی روزهای 

مجلـس نهـم را بـه خود اختصـاص داده بود را رد کـرده بود.
3    واکنش وزارت اطالعات به یک ادعا در مورد »پاسخگویی به 

استعالم تعیین صالحیت ها«
جماران نوشـت:وزارت اطالعات به مطلب منتشـر شـده در یـک هفته نامه در 
خصوص »اسـتعالم بررسـی صالحیـت افراد« پاسـخ داد. وزارت اطالعـات در این 
جوابیـه ضمن اشـاره بـه درج خبری بـا عنوان »فـرار اطالعاتی از پاسـخگویی به 
اسـتعالم«، نوع مطلب منتشـر شـده و ترکیب عبارات اسـتعمال شده را »تعریض 

بـه وزارتخانـه متبوع و حیثیت معنـوی این مرکز انقالبی« دانسـت.
4    حداکثر حقوق کارمندان دولت 6.3 میلیون تومان تعیین شد

معـاون اول رییـس جمهورتصویـب نامـه هیـأت وزیـران در مـورد ضریـب 
حقـوق کارمنـدان و اعضـای هیـات علمی دانشـگاه ها و بازنشسـتگان در سـال 
95 را ابـالغ کـرد. بـه گـزارش انتخـاب، حداکثـر حقـوق کارمندان دولـت ۶.3 

میلیـون تومـان تعیین شـد.
5    نوبخت: از مردم عذرخواهی می کنیم

خبرآنالیـن نوشـت: نوبخـت سـخنگوی دولـت در گفـت و گوی ویـژه خبری 
گفـت: کار کـردن در ایـن دولـت با همه سـختی هایش باید شـبانه روزی باشـد، 
باید در پایان هفته ها در روسـتاها و شهرسـتانها باشـند و در معرض پاسـخگویی 

شـفاف باشـند. االن آماده شـده ایـم فعالیتهای ضدرکـودی خـود را ادامه دهیم. 
ایـن ظلم به دولت اسـت کـه عده ای بخواهنـد از برخی مقررات قانونی اسـتفاده 
کنند و پرداختهای کالن داشـته باشـند و باعث شـود دولت اینطور پاسـخگویی 
داشـته باشـد. ما از همه مـردم و همکاران خود عذرخواهـی می کنیم و اطمینان 

مـی دهیـم از مقررات فعلـی قانونی دیگر اجـازه سواسـتفاده نمی دهیم.
6    ترکان: سردار سلیمانی کاندیدا نمی شود

گزینـه  کـه  اسـت  معتقـد  رئیـس جمهـور  عالـی  نوشت:مشـاور  انتخـاب 
کاندیداتـوری اصولگرایـان هـر کسـی هسـت، اال محمـود احمدی نـژاد. تـرکان 
در پاسـخ به سـوالی درباره احتمال کاندیداتوری سـردار سـلیمانی در انتخابات 
سـال 9۶ گفت: من چنین برداشـتی ندارم. حاج قاسـم یکـی از نمادهای ارزش 
انقالبـی اسـت. ایشـان محبـوب همه مردم اسـت. ایشـان فراتر از ایـن جریانات 

اسـت و بعیـد میدانـم قصـد همچین کاری را داشـته باشـد.
7    بدترین پدراِن جهان مشخص شدند/ ایرانی ها نیستند!

خبرآنالیـن نوشـت: در یـک مطالعه جهانی مردان انگلیسـی بـه لحاظ عمل 
کـردن بـه وظایـف پـدری، بدترین پدران جهان شـناخته شـده اند. بـه ازای هر 
یـک سـاعتی که مادران انگلیسـی صرف مراقبـت از فرزندشـان می کنند مردان 
تنهـا 24 دقیقه برای مراقبت از کودکشـان اختصاص می دهنـد.  پدران پرتغالی 
بـا اختصـاص 39 دقیقـه برای مراقبت از فرزندشـان به ازای هر یک سـاعتی که 

همسرشـان صـرف ایـن کار می کند در رتبه نخسـت جـای می گیرند.
8    سبحانی نیا: بخشی از اصولگرایان حامی روحانی در سال 96 

هستند
خبرآنالیـن نوشـت: حسـین سـبحانی نیا نماینـده سـابق مجلـس گفـت: بـا 
توجـه بـه مشـخص نشـدن گزینه هـای انتخابات ایـن احتمـال وجـود دارد که 
اصولگرایـان از روحانـی حمایـت کننـد.  روحانـی عضـو جامعه روحانیـت مبارز 
بـوده اسـت امـا رفتارهـا و حمایت های جریان اصالحـات از او در این سـال های 
شـاید باعـث شـود برخـی از اصول گرایـان در حمایـت از او دچـار شـک شـوند 

درسـت ماننـد انتخابات ریاسـت جمهـوری 92.
9    زمان اجرای طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی

سـردار تقـی مهـری رئیـس پلیـس راهـور نیـروی انتظامـی جزییـات طرح 
بخشـودگی دیـر کـرد جرایـم را تشـریح کـرد و گفـت: بـه محـض ابـالغ ایـن 
مصوبـه توسـط هیـات دولـت، این طـرح اجرایـی و در این راسـتا تنهـا دیرکرد 

جرایـم رانندگـی تـا پایـان سـال 94 بخشـوده خواهد شـد.
10    فیلم »آاادت نمی کنیم« رفع توقیف شد

خبرآنالیـن نوشـت: معـاون دادسـتان عمومـی و انقالب اسـالمی تهـران در 

نامـه ای بـه رییس سـازمان سـینمایی اعالم کرد کـه ادامه اکران فیلـم »آآادت 
نمی کنیـم بالمانـع اسـت. ایـن فیلـم  12 خـرداد اکران شـد اما یـک هفته بعد 
بـه دلیـل پخش تیزرهـای آن از شـبکه های ماهواره ای و بر اسـاس دسـتور قوه 

قضاییه، از روی پرده سـینما پایین کشـیده شـد.
11    نماینده مبارکه: چطور دکترای نفت از رفتن به کمیسیون انرژی 

بازمی ماند؟
زهـرا سـعیدی نماینـده مـردم مبارکـه در مجلـس دهـم نسـبت بـه شـیوه 
انتخـاب اعضای کمیسـیون ها اعتراض کرد و گفت: روسـای شـعب برای تعیین 
اعضـای کمیسـیون هـا بـه قـرآن قسـم خوردنـد اما قسـم خـود را شکسـتند. 
بـر اسـاس قانـون باید بر اسـاس تخصص، سـابقه، تجربـه و تحصیـالت اعضای 
کمیسـیون هـا انتخـاب شـوند. امـا بر چه اساسـی دکتـرای نفـت مجلس دهم 
از رفتـن بـه کمیسـیون انـرژی بـاز مـی مانـد. چطـور می شـود من بـا دو فوق 
لیسـانس صنعتی، داشـتن اختراع و این همه سـابقه کاری نباید به کمیسـیون 

صنایـع بـروم؟ مگـر نـه این اسـت کـه باید بـر اسـاس تخصصـم کار کنم؟
12    واردات برنج از پایان تیرماه ممنوع است 

محمـود حجتـی، وزیـر جهـاد کشـاورزی در مجلس گفـت: بـرای حمایت از 
کشـاورزان و تولید داخلی، ثبت سـفارش برنج آزاد نیسـت، همچنین از آخرین 

روز تیرمـاه حتـی یـک کیلوگرم برنج به کشـور وارد نخواهد شـد.
13    وکیل بابک زنجانی: بازداشت بابک زنجانی پس از 9 دی 94 

غیرقانونی است
وکیـل بابـک زنجانـی گفت: امـوال متهم شناسـایی بشـود یا نشـود، تکلیف 
قانونـی از قضات رسـیدگی کننده سـاقط نمی شـود؛ زنجانـی با تودیـع وثیقه 5 
هـزار میلیاردی آزاد می شـود.  مدت بازداشـت موقـت در جرایم موجب مجازات 
سـلب حیـات از دو سـال و در سـایر جرایـم از یـک سـال تجاوز نمی کنـد؛ این 
در حالی اسـت که 9 دی سـال گذشـته، دو سـال بازداشـت موقت بابک زنجانی 
پایـان یافـت و او اکنـون پنـج مـاه اسـت که بیـش از مهلـت مقـرر در قانون در 

زنـدان به سـر می برد.
14    ظریف: راه حل بحران سوریه سیاسی است

ظریـف وزیـر امـور خارجـه ایـران در کنفرانـس خبری مشـترک بـا همتای 
نـروژی اظهـار داشـت: راه حل بحران سـوریه سیاسـی اسـت و از طریق نظامی 

به دسـت نخواهـد آمد.
15    افزایش حقوق مستمری بگیران از 24 خرداد پرداخت می شود

مدیـرکل امـور فنـی مسـتمری های سـازمان تأمیـن اجتماعـی از پرداخـت 
افزایـش حقـوق مسـتمری بگیران ایـن سـازمان در 13 اداره کل این سـازمان از 

24 خـرداد خبـر داد.
16    کاهش کیفیت محصوالت پژو در ایران

 آخریـن گزارش سـازمان بازرسـی کیفیت و اسـتاندارد ایران نشـان می دهد 
کـه سـبد محصـوالت پـژو در ایـران نسـبت بـه سـایر خودروسـازان فعـال در 
کشـورمان از کاهـش کیفیـت برخـوردار بـوده و در مقابل شـرکت رنو توانسـته 
رتبـه باکیفیت تریـن خودروهـای سـاخت داخـل را بـه خـود اختصـاص دهـد. 
محصـوالت رنـو نظیر سـاندرو، ال9۰ و پارس تندر با کسـب سـه سـتاره، عنوان 
باکیفیت تریـن خودروهـای سـاخت داخـل در رنـج قیمتـی 35 تـا 5۰ میلیون 

تومانـی را بـه نـام خـود کرده اند.
17    حاجی: رای قالیباف وجلیلی ازسال92کمتر است

مرتضـی حاجـی گفـت: آقایـان جلیلـي و قالیبـاف که در سـال 92 بـا آقاي 
روحانـي رقابت کرده اند و راي شـان در 92 نشـان داد کـه چقدر پایگاه اجتماعي 
دارنـد کـه البته مـن معتقدم اینها همـان پایگاه اجتماعي را هـم در حال حاضر 

ندارند.
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ورود سازمان محیط زیست کشور
 به ماجرای سگ کشی در رفسنجان

کشـور  محیط زیسـت  سـازمان  رفسـنجان،  در  هزارتایـی  هشـت  سگ کشـی  از  هفتـه  یـک  باگذشـت 
هـم بـه ایـن پرونـده ورود کـرده اسـت. یـک منبـع مطلـع کـه نخواسـت نامـش فاش شـود، بـه »پیـام ما« 
گفـت: »سـازمان محیط زیسـت کشـور نسـبت بـه ایـن ماجـرا بسـیار حسـاس شـده و به طورجـدی در حـال 
پیگیـری اسـت.« وی افزود: »حتی اعالم شـده درصورتی که شـهرداری رفسـنجان نتوانـد دلیلی برای این 
سگ کشـی ارائـه دهـد، سـازمان محیط زیسـت کشـور از ایـن نهاد شـکایت می کنـد و به نوعی ایـن پرونده 
از سـطح اسـتانی خـارج می شـود.« ایـن منبـع مطلـع بـا اشـاره بـه پیگیری هـای محیط زیسـت اسـتان، اظهار 
کـرد: »شـهرداری رفسـنجان اعـالم کـرده کـه فقط مجری بـوده و به دلیل مشـکالتی که در این شهرسـتان 
در خصوص سـگ های ولگرد وجود داشـته، مصوب شـده که عمل معدوم سـازی انجام شـود و شـهرداری 
بـه ایـن مصوبـات عمـل کـرده امـا ایـن شـهرداری تاکنـون مسـتندات کاملـی را برای اثبـات ایـن ادعایش 

ارائـه نکرده اسـت.«

کاغذ اخبار

شـهرداری رفسـنجان در حالـی یـک 
سگ کشـی  خبـر  انتشـار  از  پـس  روز 
هشـت هزارتایی توسـط این شـهرداری، 
بـه  اسـتاندار  از تقدیـر معـاون عمرانـی 
عنوان رییـس کارگروه مدیریت پسـماند 
الهـی  سـیف  کـه  داد  خبـر  شـهردار  از 

تاریـخ ایـن تقدیـر را رد می کنـد.
شـهرداری  سـایت  جـاری  خردادمـاه   2۰ پنج شـنبه 
رفسـنجان خبـر تقدیـر رییـس کارگـروه مدیریـت پسـماند 

اسـتان از شـهردار را منتشـر کـرد.
معـاون  الهـی،  سـیف  ابوالقاسـم  تقدیرنامـه،  ایـن  در   
عمرانـی اسـتانداری و رییـس کارگـروه مدیریت پسـماند از 
تالش های پورمحمدی، شـهردار رفسـنجان، بـه دلیل انجام 
فعالیـت برای  »حفظ محیط زیسـت« تشـکر کرد و نوشـت: 
»، بدین وسـیله و بـه مصـداق کالم گهربـار حضـرت علـی 
بـن موسـی الرضا)ع( »من لم یشـکر المنعم مـن المخلوقین 
لـم یشـکر اهلل عزوجـل« از تـالش هـا و خدمـات صادقانه و 
حضـور مسـتمر و دلسـوزانه جنابعالی در کارگـروه مدیریت 
پسـماند اسـتان کرمـان، تشـکر و قدردانـی می گـردد. امید 

اسـت در پرتـو عنایـات حق تعالـی همـواره پیروز و سـربلند 
باشید.« 

بازنشر گسترده خبر پیام ما
چهارشـنبه گذشـته بـود کـه در گزارشـی بـه ماجـرای 
 . پرداختیـم  رفسـنجان  در  هزارتایـی  هشـت  سگ کشـی 
ماجـرا ازاین قـرار بـود کـه علـی اکبرپورمحمـدی شـهردار 
رفسـنجان از »معدوم سـازی 8 هـزار سـگ ولگـرد« در ایـن 
شـهر خبـر داد. او گفتـه بـود: »در سـال گذشـته تعـداد 
۷ هـزار و 3۰ قـالده سـگ ولگـرد در رفسـنجان معـدوم 
قـالده  تعـداد 994  تاکنـون  نیـز  و در سـال جـاری  شـد 
سـگ ولگـرد معـدوم شـده اسـت.« در آن گـزارش کـه در 
شـماره ۶44 پیـام مـا منتشـر شـد، بـا مسـئوالن مختلـف 
ازجملـه مدیـرکل محیط زیسـت اسـتان کرمـان و رییـس 
محیط زیسـت شهرسـتان رفسـنجان صحبـت کردیـم و این 
دو مسـئول مخالفـت خـود را بـا سگ کشـی اعـالم کردند و 
از »برخـورد قانونـی« بـا شـهرداری رفسـنجان خبـر دادند. 
خبـر سگ کشـی گسـترده در ایـن شـهر همانند یـک بمب 
در فضـای مجـازی و رسـانه ای کشـور منفجـر شـد. عـالوه 
بـر بازنشـر گسـترده در کانال هـای تلگرامـی، روزنامه هـا و 
سـایت های مختلـف ازجملـه شـهروند و خبـر آنالیـن هـم 
دربـاره ایـن موضـوع گـزارش تهیه کردنـد. همـان روز اداره 
کل محیط زیسـت کرمـان دسـتورالعمل کنتـرل سـگ های 

بـال صاحـب را از طریـق سـایت خـود منتشـر کـرد.
 یـک روز بعـد هـم ایـن اداره کل بـا صـدور بیانیـه ای 
از »پیگیـری قانونـی« سگ کشـی گسـترده در رفسـنجان 
خبـر داد. در ایـن بیانیـه همچنیـن آمـده بـود: »سـگ های 
بی صاحـب نبایـد بـا سـالح گـرم معـدوم شـوند و حـذف 
حیوانـات ناقـل بیمـاری بایـد بـا تأییـد دامپزشـک معتمـد 
و در صـورت نیـاز، مـرگ بـا ترحـم ایـن حیوانـات بـا تأیید 
دامپزشـک و زیـر نظـر وی انجـام گیـرد.« در همـان روز 

صدور این بیانیه اما سـایت شـهرداری رفسـنجان با انتشـار 
تقدیـر رییـس کارگـروه مدیریـت پسـماند از شـهردار ایـن 
شـهر، سـعی کرد از فشـارها بکاهد. اما سـیف الهـی، رییس 
کارگـروه پسـماند در گفت وگـو بـا »پیـام مـا« تاریـخ ایـن 

تقدیـر را قبـل از ماجـرای سگ کشـی عنـوان کـرد.
تقدیر قبل از 95

گفـت:  مـا  بـه  رابطـه  ایـن  در  الهـی  سـیف  ابوالقاسـم 
پسـماند  مدیریـت  حـوزه  در  تقدیـری  هیچ گونـه  »اخیـرا 
اسـتانداری  عمرانـی  معـاون  نداشـته ایم.«  شـهرداری ها  از 
افـزود: »تقدیـری که سـایت شـهرداری رفسـنجان منتشـر 
کـرده بـه قبـل از سـال 95 برمی گـردد و دلیـل ایـن تقدیر 
ایـن  در  رفسـنجان  شـهردار  فعـال  هـم حضـور  تشـکر  و 
کارگـروه بـوده و به هیچ عنـوان پـس از ماجـرای سگ کشـی 
از شـهرداری رفسـنجان تقدیـر نکرده ایـم.« وی در پاسـخ 
بـه ایـن سـوال که آیـا با سگ کشـی موافـق هسـتید، اظهار 
داشـت: »خیـر. امـا مـن فکـر مـی کنـم تعـداد سـگ های 
کشـته در رفسـنجآن هم بیشـتر از آمار واقعی اسـت. چراکه 
سـال های قبـل کـه در شـهر کرمآن هم معدوم سـازی سـگ 
صـورت می گرفـت، حداکثـر در یک شـب پنج سـگ کشـته 
دیگـر  اینکـه خوشـبختانه  بابیـان  الهـی  می شـد.« سـیف 
در کرمـان از روش سگ کشـی اسـتفاده نمی شـود، عنـوان 
کـرد: »اگرچـه زنـده گیـری کار سـختی اسـت امـا همـه 

شـهرداری ها بایـد بـه ایـن سـمت برونـد.«
در حالـی سـیف الهی تاریـخ آن تقدیر را به قبل از سـال 
95 مربـوط می داند که سـایت شـهرداری رفسـنجان، تاریخ 
دقیـق ایـن تقدیـر را ذکـر نکـرده و فقـط متـن آن را روی 
خروجـی قـرار داده اسـت. ایـن اقـدام آن هـم یـک روز پس 
از انتشـار سگ کشـی هشـت هزارتایـی و افزایـش انتقـادات 
به شـهرداری رفسـنجان، بسـیار جالب توجه اسـت و به نظر 

می رسـد ایـن کار بـرای کاهش فشـارها بوده اسـت.

واکنش رییس کارگروه مدیریت پسماند استان به خبر تقدیر از شهردار رفسنجان:

این تقدیر به قبل از سگ کشی
 8 هزارتایی برمی گردد

 خبر

 یک کارشناس مصری: 

ظریف در جهان بی همتاست
یـک کارشـناس مرکز مطالعات االهـرام مصر گفته 
اسـت که محمد جـواد ظریف وزیـر خارجه ای بی همتا 
در جهـان اسـت و ادعـا کرد کـه جان کـری در هفته  
بیـش از یک بـار بـا ظریـف دربـاره مسـائل مختلـف 
گـزارش  بـه  می کنـد.  گفت وگـو  جهـان  سیاسـی 
ایسـنا، عمـرو الشـوبکی کـه اخیـرا بـه همـراه دو تن 
از مسـئوالن مصـری بـه نمایندگـی از ایـن کشـور در 
کنفرانس سیاسـی سـاالنه هلسینکی شـرکت داشته 
اسـت بـه افتتـاح برنامه هـای ایـن کنفرانـس توسـط 
وزیـر خارجـه کشـورمان اشـاره کـرد و نوشـت: بـر 
خـالف هـر سـال کـه برنامه هـای کنفرانـس توسـط 
وزیـر خارجـه فنالنـد افتتـاح می شـد، این بـار محمد 
جـواد ظریـف، وزیـر خارجه ایران بود که با سـخنانش 
کنفرانـس را افتتـاح کـرد. وی افزود: ظریف سـخنانی 
زیرکانـه و مهـم داشـت و در حالی با جمله هـا و الفاظ 
بـازی می کـرد کـه »عـوض البـادی« از کارشناسـان 
ارشـد سیاسـی سـعودی در جمـع حاضـر بـود. بـه 
گزارش شـبکه خبری العالم، الشـوبکی سـپس درباره 
فرهنـگ و مهارت هـای سیاسـی بـزرگ ظریف گفت: 
سـخنان او بـه شـدت بـر جمـع اروپایی هـای حاضر، 
تاثیرگـذار بـود تـا جایـی کـه یکـی از وزرای سـابق و 
یکی از پژوهشـگران جوان انگلیسـی به من گفتند: در 
زمان حاضر وزیر خارجه ای در این سـطح، در سراسـر 
جهـان وجود نـدارد. وی افزود: یکـی از آنان اطالعاتی 
تاییـد نشـده بـه مـن داد مبنی بـر این که جـان کری 
در زمـان حاضـر، هفتـه ای بیـش از یک بار بـا ظریف 
مختلـف  مسـائل  خصـوص  در  و  می گیـرد  تمـاس 
سیاسـی جهـان بـا او گفت وگـو می کنـد. کنفرانـس 
»هلسـینکی پالیسـی فـورم« نشسـتی برای بررسـی 
مسـائل امنیتـی و صلـح در منطقه غرب آسـیا اسـت.

انتخاب اعضای هیأت
 رئیسه فراکسیون امید بعد از 

تعطیلی مجلس
یـک عضـو فراکسـیون امیـد از تعییـن اعضـای 
هیأت رئیسـه فراکسـیون بعد از تعطیـالت یک هفته 
ای مجلـس در تیرمـاه خبـر داد. محمـود صادقـی در 
گفت وگـو بـا خبرنـگار ایسـنا دربـاره زمـان انتخـاب 
هیأت رئیسـه فراکسـیون امید گفت: این فراکسـیون 
هفتـه آینـده جلسـاتی مقدماتی خواهد داشـت و بعد 
از تشـکیل جلسـه مجمع عمومی و مشـخص شـدن 
گزینـه ها تصمیـم نهـای در این زمینه اتخـاذ خواهد 
شـد. نماینـده مـردم تهـران در مجلـس افـزود: البته 
منتظر هسـتیم که کمیسـیون ها هم تشـکیل شوند 
تـا بتوانیـم در حیـن انتخـاب اعضـای هیـأت رئیسـه 
فراکسـیون،  اعضـای کمیته هـای آن را نیـز تعییـن 
کنیـم. صادقـی خاطـر نشـان کـرد: بنابرایـن تعییـن 
اعضـای هیأت رئیسـه پس از تعطیـالت یک هفته ای 

مجلـس انجـام خواهد شـد.

انهدام یک تیم پنج نفره 
گروهک تروریستی پژاک در 

شمال غرب کشور
روابـط عمومـی قـرارگاه حمـزه سیدالشـهداء )ع( 
نیـروی زمینـی سـپاه از انهـدام یـک تیـم پنـج نفره 
گروهک تروریسـتی پژاک در شـمال غرب کشور خبر 
داد. بـه گـزارش ایسـنا، روابـط عمومی قـرارگاه حمزه 
سیدالشـهداء )ع( نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب 
اسـالمی در اطالعیـه ای اعـالم کـرد:  یـک تیـم پنج 
نفره گروهک تروریسـتی پژاک در شـمال غرب کشور 
و در منطقـه عمومـی سردشـت کـه در یـک عملیات 
دقیق اطالعاتی ،شناسایی و در دام رزمندگان قرار گاه 
حمـزه سیدالشـهداء )ع( نیـروی زمینی سـپاه گرفتار 
آمدنـدف منهدم و پنـج عضو آن به هالکت رسـیدند. 
ایـن اطالعیـه بـا اشـاره بـه اینکـه مقادیـر قابـل 
تیـم  ایـن  از  مـدارک   و  مهمـات  توجهـی سـالح، 
تروریسـتی به دسـت رزمنـدگان سـپاه اسـالم افتاده 
اسـت مـی افزایـد: تروریسـت هـای معـدوم همـان 
عاملین شـهادت دو تن از بسـیجیان بومی شهرستان 
مرزی سردشـت در اردیبهشـت ماه سـال جاری و نیز 
شـهادت یـک مهنـدس بسـیجی مربـوط بـه اجـرای 
طـرح هـای سـازندگی و محرومیـت زدایـی سـپاه در 
ایـن منطقه بودند. در اطالعیـه روابط عمومی  قرارگاه 
حمـزه سیدالشـهداء )ع( نیـروی زمینـی سـپاه تأکید 
شـده اسـت:مردم غیـور و انقالبـی، رزمنـدگان سـپاه 
اسـالم و بسـیجیان بومی منطقه  با هوشـیاری کامل 
مراقـب تحرکات عوامل وابسـته به اسـتکبار جهانی و 
دشـمنان انقـالب و نظـام اسـالمی بـوده و بـا هرگونه 

اقـدام ضـد امنیتـی برخـورد قاطـع خواهند داشـت.

از  کرمـان  اسـتان  امـالک  و  اسـناد  ثبـت  مدیـرکل 
بازرسـان ایـن اداره کل خواسـت تـا در انجـام بازرسـی و 
گزارشـات خـود هـم نـکات منفـی را در عملکـرد کارکنان 
مـورد دقـت قـرار دهند و هـم به نـکات مثبـت درعملکرد 
افـراد نظـر داشـته باشـند چرا کـه در بعضی مـوارد وظیفه 
بـازرس ایجـاب مـی کنـد کـه از حیثیـت یـک کارمند در 
مقابـل فشـارها و تهمـت هـا دفـاع کنـد و بیانگـر واقعیات 

. شد با
بـه گزارش روابـط عمومی اداره کل ثبت اسـناد و امالک 
اسـتان کرمـان، رضـا طالبـی زاده در مراسـم معارفه رئیس 
جدیـد اداره بازرسـی اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان 
افـزود: »بـرای برخـورد بـا متخلفیـن نیـز مراتبـی وجـود 
دارد و ابتـدا بایـد بـه تذکـر اکتفـا نمـود و در صورتـی کـه 
موضـوع بـا تذکر مرتفع نگردیـد به مجازات قانونی متوسـل 
گردیـد.« وی توجـه بـه حـب و بغـض افـراد و سفارشـات 

مختلـف و نیـز انجام بازرسـی با نیـت مچ گیـری را از آفات 
حرفـه بازرسـی دانسـت و بـه همـه بازرسـین توصیـه نمود 
کـه بـا در نظـر گرفتـن خداونـد متعـال بـه امـر بازرسـی و 
نظـارت مجموعـه ادارات و دفاتـر اسـناد رسـمی و ازدواج و 
طـالق مبـادرت نمایند. طالبـی زاده با بیان اینکه در اقشـار 
مختلـف افـرادی وجـود دارنـد کـه بـدون تقیـد به مسـائل 
دینـی و مذهبـی خـود را در انجـام هـر تخلفـی آزاد مـی 
بازرسـی در  عنـوان  نهـادی تحـت  داننـد گفـت: »وجـود 

ادارات مختلـف امـری الزم و ضـروری اسـت.« 
مدیـرکل ثبت اسـناد و امالک اسـتان در بخـش دیگری 
از سـخنانش ضمـن تبریک فرا رسـیدن ماه مبـارک رمضان 
، امـر خـود مراقبتـی و نظـارت انسـان بـر اعمـال خویـش 
را از مهمتریـن بـرکات ایـن مـاه دانسـت کـه موجـب مـی 
شـود بدانیم کسـی ناظربر اعمال ماسـت لیکـن برخی افراد 
ایـن نظـارت و مراقبـت را در اعمـال خود نداشـته و موجب 

زیـر پـا گذاشـتن قوانیـن در جامعه مـی گردنـد و در اینجا 
وظیفـه حاکمیـت جامعـه اسـت کـه بـر ایـن افـراد اعمـال 
نظـارت و مراقبـت نمایـد. وی مجموعـه بازرسـی را رکنـی 
از ادرات و نهادهـا دانسـت کـه بـه اعمـال نظـارت و انجـام 
مراقبـت در خصـوص کارکنـان مـی پـردازد. او همچنین با 
بیـان اینکـه اخیـرا واحـد بازرسـی اداره کل ثبـت اسـناد و 
امـالک بـه یـک اداره مسـتقل و زیـر نظـر اداره کل ثبـت 
اسـناد و امـالک اسـتان کرمـان ارتقـاء یافتـه بـه تشـریح 

وظایـف ایـن اداره پرداخت.

اسـناد  هـای  دفترخانـه  بازرسـی  انجـام  زاده  طالبـی 
رسـمی، انجام بازرسـی از ادارات ثبت اسـناد و امالک تابعه 
بـه صـورت سـالیانه و اعـالم نـکات منفـی و تخلفـات انجام 
گرفتـه و همچنین گـزارش نکات مثبت و تشـویق کارکنان 
را از مهمتریـن وظایـف اداره بازرسـی برشـمرد.  در پایـان 
ایـن مراسـم از زحمـات حمیـد رشـیدی مسـئول سـابق 
واحد بازرسـی اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمان 
تقدیـر بعمـل آمـد و امیـن رضـا قـوام بعنوان رئیـس جدید 

اداره بازرسـی ایـن اداره کل معرفـی گردیـد.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان:

بازرسان نکات مثبت و منفی 
را منعکس کنند

  خبر

پس از مدت ها؛

ایران و عربستان در مورد نفت هم نظر شدند
پـس از مـدت هـا تنش و اختـالف به نظر می رسـد ایران 
وعربسـتان دسـتکم در یـک مـورد بـا هـم اتفـاق نظـر پیـدا 
کـرده انـد؛ هـر دو کشـور معتقدنـد قیمـت نفـت در آینـده 
نزدیـک به مرز ۶۰ دالر خواهد رسـید. بـه گزارش خبرگزاری 
خبرآنالیـن، نرسـی قربان کارشـناس حوزه انـرژی می گوید: 
»بـا کاهش برداشـت نفـت خـام از پروژه های گـران قیمت و 
افـت سـرمایه گذاری ها در ایـن عرصـه، می تـوان پیش بینـی 
کـرد کـه قیمـت نفـت تـا پایـان امسـال بـه حـدود ۶۰ دالر 

برای هر بشـکه برسـد«. 
وی معتقـد اسـت:« بـا رونـد کنونـی عرضـه و تقاضـا این 
امـکان وجـود دارد کـه قیمت نفـت تا پایان امسـال به حدود 
۶۰ دالر در هـر بشـکه برسـد، امـا بایـد پذیرفـت کـه بـازار 
نفـت بـه طـور دقیق قابـل پیش  بینی نیسـت«. بـه گفته این 
کارشـناس باسـابقه حـوزه انـرژی »بـا کاهـش قیمـت نفت، 
تولیـد نفـت  پرهزینـه و سـرمایه گذاری ها نیـز در این عرصه 
کاهـش یافتـه اسـت، از طـرف دیگـر تقاضـا بـرای نفـت 4۰ 
دالری بـه مراتـب بیشـتر از تقاضـا بـرای نفـت 1۰۰ دالری 

اسـت بنابرایـن اگـر ایـن مـوارد را در کنـار یکدیگـر قـرار 
دهیـم شـاهد کـم شـدن نفـت مـازاد در بـازار و رونـد رو به 
افزایـش قیمـت نفـت خواهیـد بـود«. قربـان با بیـان این که 
»پیش بینـی می شـود تـا پایـان سـال 2۰1۶ بـا کـم شـدن 
مـازاد عرضـه نفـت نوعـی تعـادل در بازارهای جهانـی ایجاد 
شـود« تأکیـد مـی کنـد » اگـر تحـوالت سیاسـی عمـده ای 
در منطقـه روی دهـد یـا عربسـتان تصمیم بگیرد کـه تولید 
نفـت خود را روی هشـت میلیـون بشـکه در روز تثبیت کند 
ممکن اسـت تغییـرات کاهشـی در نرخ نفت ایجاد شـود، در 
غیـر ایـن صـورت قیمـت نفت بـه صـورت تدریجـی افزایش 
مـی یابـد تـا دوباره نفتهـای پرهزینـه وارد بـازار شـوند«. در 
همین حال وزیر نفت عربسـتان سـعودی هم معتقد اسـت« 
قیمـت نفـت بزودی بـه بشـکه ای ۶۰ دالر می رسـد«. خالد 
الفالـح وزیر نفت عربسـتان سـعودی پیش بینی مـی کند »: 
قیمـت نفت خام ممکن اسـت تا پایان سـال جـاری میالدی  
حتـی بـدون اوپک به ۶۰ دالر برای هر بشـکه برسـد«. الفالح 
کـه در مـاه مـه جانشـین علی النعیمـی وزیر نفت عربسـتان 

سـعودی شـده اسـت تأکیـد مـی کنـد: » احتمـال رسـیدن 
قیمـت نفـت بـه ۶۰ دالر در هر بشـکه تـا پایان سـال جاری 
بسـیار زیـاد اسـت و احتمـال افزایـش بیشـتر قیمـت ها در 
سـال 2۰1۷ نیـز وجـود دارد و در چنیـن شـرایطی  بهترین 
کار ادامـه نظـارت بـر بـازار و اجـازه دادن به بازار بـرای ادامه 
رونـد خـود اسـت«. به گفتـه وزیر نفـت عربسـتان »عرضه و 
تقاضـا بـه هـم نزدیـک شـده انـد و قیمـت بـه علـت کمبود 
عرضـه باالرفتـه اسـت«. به گفتـه الفالح« اختالل هـای اخیر 

در عرضـه نیجریـه، کانـادا و کلمبیا، به باالرفتـن قیمت نفت 
تـا 5۰ دالر بـرای هر بشـکه کمک کرده اسـت که از اواسـط 
فوریه تاکنون تقریبا دو برابر شـده اسـت امـا نفت 5۰ دالری 
بـه انـدازه کافی بـرای جذب سـرمایه گذاری مـورد نیاز برای 
حفـظ میـدان هـای نفتی قدیمـی جهان کافی نیسـت«. وی 
بـا ابـراز نگرانـی در باره کمبـود بالقوه نفـت در دراز مدت که 
موجـب جهـش ناگهانـی قمیت می شـود، این اتفـاق را برای 

ثبـات دراز مدت نفت، غیرسـازنده دانسـت.

خبر

صاحبان محترم مشاغل
آخرین مهلت ارایه الکترونیکی 
اظهارنامه مالیاتی از طریق سامانه

 www.tax.gov.ir 
حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری 

می باشد.
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان

چهارشنبه گذشته بود که علی اکبرپورمحمدی 
شهردار رفسنجان از »معدوم سازی 8 هزار سگ 
ولگرد« در این شهر خبر داد. 
او گفته بود: »در سال گذشته تعداد 7 هزار 
و 30 قالده سگ ولگرد در رفسنجان معدوم 
شد و در سال جاری نیز تاکنون تعداد 994 
قالده سگ ولگرد معدوم شده است.« یک روز 
پس از انتشار این خبر و افزایش انتقادات 
از شهرداری رفسنجان، سایت این شهرداری 
متن تقدیر رییس کارگروه پسماند استان از 
پورمحمدی را منتشر کرد. تقدیری که تاریخش 
به قبل از سال 95 برمی گردد. 

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir
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کرمون

داستان

در زمانـي نـه چنـدان دور،  پـول رواج چندانـي نداشـت. 
عیـدي بزرگ تر هـا بیشـتر تخم مرغ خـام یا رنگ کـرده، گردو، 
بـادام و سـایر تنقالت بود. بـا توجه به این که مردم سـرگرمي 
چندانـي از جملـه تلویزیون، ماهواره، سـینما، پارک ها و مراکز 
تفریحـي خاص  نداشـتند، یکـی از پرطرفدارترین تفریحات و 
سـرگرمی هاي روزهـای نوروز، بـازی بومی » تخم مـرغ بازي« 
بـود کـه در شـرایط سـنی مختلـف - بـا جاذبـه ای خـاص - 
برگـزار می شـد. در ایـن روزهـا کـه معمـوالً ایـام فراغـت بـه 
حسـاب می آیـد، اکثـر مرد هـا و پسـر بچه ها در میـدان گاه یـا 

چهار کوچـه  سـر محـل جمـع مي شـدند و بـا تخم مرغ هـای 
پختـه یـا خام به بـازی بومی جنـگ تخم مـرغ می پرداختند. 
 ایـن بـازي خـاص یـک شـهر یـا بومـي یک محـل خاص 

نبـود و در همـه  ایـران بـا نام هـاي مختلـف رواج داشـت.
بـازي بـه دو گونه اجرا مي شـد: تکی )تک بـه تک( و رجی 
)چندتایـی( و مثـل همـه  بازي هـا، افـراد قهرمـان و ماهـري 
داشـت کـه براي عصبي کـردن طرف »ِچُکـری«  مي خواندند 
و وقتـي وارد میـدان گاه مي شـدند، اکثـرا خود شـان را از داو 
بـازي  کنار مي کشـیدند. مگر کسـاني که صاحـب ادعا بودند 

و کسـی کـه از بـرد دائمـي خود مطمئـن بود همـراه خودش 
یک سـبد بـراي بـردن تخم مرغ ها مـي آورد.

در ایـن بـازی، نـوک تیـز تخم مرغ، َسـر و انتهـای پهن آن  
تَـه نامیده می شـد.

بـازي بـه صورت سـر به سـر یـا   ته به تـه  و گاه بـا توافق 
طرفیـن سـر بـه ته  و تـه به سـر انجـام می گرفت. در شـروع 
بـازی، یکـی از طرفیـن تخم مرغ خـود را در حلقـه  تنگ بین 
شسـت و انگشـت، بـه گونـه ای کـه مقدار کمـي از نـوک تیز 
آن بـه طـرف بـاال باشـد، قـرار داده و طـرف مقابـل  سـر تیز 
تخم مـرغ خـود را  بعـد از چند بار میـزان کـردن و آورد و بُرد  
خیلـي آرام، امـا محکـم  بـر آن مـي زد. طوري کـه تخم مـرغ 
تَـرک کوچکـي بـردارد و ضایع نشـود و تخم مـرغ خودش هم 

نشـکند و تَـرک برندارد.
هـر تخم مـرغ که می شکسـت، صاحبـش بازنده محسـوب 
شـده و بایـد تخم مـرغ شکسـته را در اختیـار حریـف قـرار 
بودنـد،  گرسـنه  اکثـرا  کـه  روز  اولیـه   سـاعات  در  مـي داد. 
همان جـا تخم مـرغ را شکسـته و خـام مي خوردنـد. امـا کـم 
کـم سـیر شـده و تخم مرغ هـا را - اگـر زیـاد بودند- در سـبد 
خـود مي گذاشـتند و یـا در کاله خـود جـا مي دادنـد و یـا به 
دسـت کسـي از دوسـتان  که تخم مرغ نداشـت مي سپردند و 
بعـد از اتمـام بـازي بـه خانه اي مي رفتنـد و نیم رو یـا خاگینه  

مي پختنـد.
  تخم مـرغ بازهـای حرفـه ای، بعضاً ترفندهایی بـرای برنده 

شـدن بـه کار می بردنـد. از جملـه یـک تخم مـرغ را با سـوزن 
سـوراخ و مایـع داخـل آن را خالـی نموده   طـوري که معلوم 
نشـود - و بـا پرکـردن مـواد شـیمیایی چسـبنده و یـا سـقز، 
اسـتحکام بدنـه تخم مـرغ را افزایـش می دادند. برخـی نیز از 
تخـم مرغ هـای دو زرده که از ضخامت و اسـتحکام بیشـتری 
برخـوردار اسـت و در تخم مـرغ بـازي کاربـرد بیشـتری دارد، 
اسـتفاده مـی کردنـد تا شـانس برنده شـدن خـود را افزایش 

دهند.
وقتـي طرفین بـازي َقدر بـوده و احتمال کلـک زدن در آن 
بسـیار، دو طـرف یا نایبانی که همراه داشـتند، تخـم مرغ هاي 
یک دیگـر را محـک می زدنـد کـه اصطالحـاً بـه ایـن عمـل 

»چشـیدن« مـی گفتند.
بـراي ایـن کار تخم مـرغ حریـف را گرفتـه و نـوک و ته آن 
را آهسـته بـه دو دنـدان پیشـین خـود مي کوبیدنـد و بنـا به 
تجربـه اي که داشـتند، از صداي زیر و بـم آن مي فهمیدند که 
دسـت کاري نشـده و سـالم اسـت و نیز متوجه  استحکام َسر و 
تـه آن شـده و  بنـا به تشـخیص، صـورت های مختلـف بازی 

سـر به سـر، سـر به تـه و... را انتخـاب می نمودند.
تخـم مـرغ در باورهـای بومی اکثـر مناطق، نشـان برکت، 
فراوانـی، تـداوم نسـل و زندگـی اسـت و بـر همیـن اسـاس 
توسـط  بایـد  شـده  شکسـته  تخم مرغ هـاي  کـه  معتقدنـد 

نوعـروس یـا زن بـاردار مصـرف شـود.
وبالگ ضرب المثل های کرمونی

جنگ تخم مرغ یا تخم مرغ بازی
بازی کرمانی

دومین بیمارسـتان تاریخی ساخته 
شـده در کرمـان نوریه نـام دارد که در 
سـال 129۶ هجـری شمسـی توسـط 
نـوراهلل خان ملقـب بـه ظهیرالممالک 
نـوه ابراهیـم خان ظهیرالدوله سـاخته 

. شد
 ایـن بیمارسـتان دوازده سـال پس 
از سـاخت بیمارسـتان مرسلین که توسـط ارتش بریتانیا 
سـاخته شـده بود، در کرمان افتتاح گردید و بیمارسـتان 
مرسـلین در هنـگام رونمایی این بیمارسـتان هنوز وجود 
داشـت و مـردم ترجیـح مـی دادنـد کـه بیشـتر بـه آنجا 
مراجعـه کننـد. البته نـوراهلل خان در شـمار شـاهزادگان 
قاجـاری کرمـان می باشـد که از سـوی پدر بـه فضل اهلل 
خـان بیگلربیگـی )صاحب بـاغ فتح آبـاد( و از طرف مادر 

بـه ابراهیم خـان ظهیرالدوله می رسـد.
 ابراهیـم خان ظهیرالدوله سـومین و مقتدرترین حاکم 
کرمـان پـس از قتل عـام کرمانیان توسـط آقا محمد خان 
قاجـار مـی باشـد. وی مابین سـال هـای 1218 تا 124۰ 
هجـری قمـری بـر کرمـان حکومـت کـرده اسـت. نوراهلل 
خـان خـودش بـه سـبب برخـی بیمارها بسـیار ناتـوان و 
دائمـأ بیمـار بود. حتـی فرزندانش هم به طـور دائم بیمار 
بودنـد. همیـن امـر دلیلـی بـر سـاختن بیمارسـتان برای 

مـداوای خـود و خانـواده و عموم مردم شـد.
 ایـن در شـرایطی بـود کـه وارثـان وی به سـبب عدم 
توانایـی جسـمی و روحـی نمـی توانسـتند بـر امـالک 
پدریشـان نظارت داشـته باشـند. لـذا نوراهلل خـان بعد از 
سـاخت بیمارسـتان نوریـه تمامـی امـالک و دارایی خود 
را وقـف ایـن مکان نمـود. امالک زیـادی از جملـه مزارع 
بیـاض، کبوترخـان، کریم آبـاد، گلناآبـاد، بـاغ زریسـف و 
خانـه بـاغ بـزرگ جنـب بیمارسـتان کـه پـس از انقالب 
اسـالمی بخشـی از آن بـرای سـاخت منـازل اسـتادان 
دانشـگاه در نظـر گرفتـه شـده اسـت. این بیمارسـتان از 
همـان ابتـدا دارای فضـای سـبز عالی و درختـان فراوانی 
بـود کـه بـه مـرور جایگزیـن هـم شـده انـد و بـه رغـم 
فراوانـی آب، امـا امـروزه هیـچ درخـت کهنسـالی در آن 
یافـت نمی شـود. نـوراهلل خان اصالتـأ کرمانی نبـود و در 

کرمـان هـم تولـد نیافته اسـت. 
او متولـد تبریـز اسـت و بـه سـبب حفاظـت و اداره 
امـالک موروثـی خـود بـه کرمـان آمـد و در همیـن جـا 
مانـدگار شـد. وی فارسـی را خـوب صحبـت نمـی کرد و 

آن را بـا لهجـه ترکـی بیـان مـی نمـود. 

بیمارسـتان جمعیـت زیـادی در  در هنـگام سـاخت 
کرمـان وجود نداشـت و تعـداد مراجعه کننـدگان به این 
بیمارسـتان هـم زیـاد نبودند. زیـرا بیمارسـتان در خارج 
از شـهر و در میـان باغـات و خانـه هـای ییالقـی حـکام 
و ثروتمنـدان کرمـان قـرار داشـت کـه عمدتـأ خانـواده 
هـای حکومتـی به خصـوص وابسـتگان بـه ابراهیم خان 
ظهیـر الدولـه و اسـماعیل خـان وکیـل الملک نـوری دو 
حاکـم کرمـان در عهـد قاجاریـه بودنـد. بنابر ایـن مردم 
رغبتـی بـه پیمودن ایـن راه دور و دراز نداشـتند و عمده 
اسـتفاده کننـدگان از ایـن بیمارسـتان شـامل خانـواده 
هـای حکومتـی و ثروتمندان بودند و مـردم هم همچنان 
بـرای درمـان به بیمارسـتان مرسـلین که نزدیک شـهر و 

در میـان بیابـان شـمالی قـرار داشـت مـی رفتند.
بـه  نوریـه  بیمارسـتان  از  عمومـی  اسـتفاده  عمـده 
بـه سـوی خیابـان  بـاز مـی گـردد کـه شـهر  دورانـی 
اواسـط  از  گسـترش  ایـن  یافـت.  گسـترش  زریسـف 
حکومـت پهلـوی دوم مقـدور گردیـد. لـذا حکومـت هم 
بـر اسـاس نیـاز کرمانیـان اقـدام بـه تجهیـز بیمارسـتان 
و ایجـاد تغییـرات گسـترده در آن نمـود. بـه شـکلی که 
تبدیـل بـه یـک بیمارسـتان درجه یک شـامل پزشـکان 
متخصـص و تجهیـزات پزشـکی مـدرن گردیـد. اولیـن و 
مهمتریـن بخـش تاریخـی بیمارسـتان نوریـه عبـارت از 
قـرار گرفتـه در بخـش جنوبـی  سـردرب و سـاختمان 
سـردرب مـی باشـد کـه چیـزی حـدود دوازده اتـاق را 

شـامل بـوده اسـت. 
چهـار اتـاق آن در درون سـردرب قـرار داشـتند. ایـن 
سـردرب بـا اسـتفاده از آجـر و کاشـی به شـکلی بسـیار 
زیبا تزئین شـده اسـت. آجری در قسـمت باالی آن قرار 
دارد کـه نـام واقـف، سـال تأسـیس و نـام سـازنده بنا را 

بیـان مـی کند.
حکومـت  از  بعـد  هـای  دوره  در  نوریـه  بیمارسـتان 
پهلـوی بـاز هـم گسـترش یافت تـا جایی که سـاختمان 
هـای طرفیـن سـردرب و سـاختمان جدید ضلع شـمالی 
کـه امـروزه بیمارسـتان نامیده می شـود متعلـق به دوره 

انقـالب اسـالمی می باشـد. 
نکتـه قابـل تأمـل اینکه در آخرین سـال هـای قبل از 
پیـروزی انقـالب اسـالمی، دانشـکده مدیریـت کرمان به 
عنـوان اولیـن دانشـگاه کرمـان در کنـار این بیمارسـتان 
اسـالمی هـم  انقـالب  از  پـس  و  افتتـاح شـد  تاریخـی 
ایـن دانشـکده جـای خـود را بـه دانشـکده پزشـکی داد. 
بنابراین همخوانی بیمارسـتان و دانشـکده پزشـکی سبب 

گردیـد کـه آزمایشـگاه و سـاختمان تشـریح دانشـکده 
پزشـکی کرمـان در داخـل نوریـه افتتاح شـود و همزمان 
کار عملـی دانشـجویان بـر روی بیماران این بیمارسـتان 

انجـام مـی گرفت.
همسـر  بازدیـد  هنـگام  بـه  اول  پهلـوی  دوران  در 
شـاه از کرمـان اقـدام به کاشـی کاری سـردرب ورودی 
پهلـوی  حکومـت  توسـط  آن  مرمـت  سـال  و  گردیـد 
دوم ذکـر شـد کـه کاشـی کاری فـوق در دوران پـس 
دانشـجویان  و  انقالبیـون  توسـط  اسـالمی  انقـالب  از 
دانشـکده مدیریـت کرمـان تخریب گردیـد و مجددأ در 
دهـه هفتاد هجری شمسـی سـازمان میـراث فرهنگی و 
گردشـگری کرمان متن جدیدی را با اسـتفاده از کاشـی 
هـای زیبـای فیـروزه ای بـرای معرفی اثر ایجـاد نمود و 
آرم جمهـوری اسـالمی را هـم در این سـاختار قرار داد. 
امـروزه ایـن اثـر بـا نـام مریض خانـه و معلم خانـه طبی 
نوریه شـناخته می شـود و با شـماره 3۶3۶ در فهرسـت 

آثـار ملی ایـران قـرار دارد.

روایتی از یک بیمارستان قدیمی 

بیمارستان نوریه

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش هفتاد و دو

در اواخـر شـب نفـت چـراغ تمـام شـد. چـون 
بـاز  و  را خامـوش کـردم  نداشـتم، چـراغ  نفـت 
تـا مدتـی بیـدار مانـده و در کار خـود فکـر مـی 
کـردم. جمـالت و حـرف هـای متضـاد حاکـم را 
کلمـه بـه کلمـه وارسـی مـی کـردم. غفلتـاً مثل 
آن کـه بـه مـن الهامـی شـد از این جملـه ای که 
خارجـی هـا می خواهنـد محبس نظمیه سـاخته 
شـود تعجـب کـردم. آن ها را چـه کار بـا این که 
نظمیـه تکمیـل شـود. همیـن دورغ مشـت ایـن 
حاکـم را بـاز مـی کنـد و بـه خاطـرم آمـد که در 
آن تاریـخ خارجـی هایـی کـه در کرمـان اقامـت 
دارنـد تنها انگلیسـی ها هسـتند. قونسـول تهران 

مـرا می شناسـد.
 چـه اشـکالی دارد نـزد او رفتـه و رونوشـت 
آیـا  بپرسـم  او  از  و  داده  ارائـه  را  تلگـراف  ایـن 
ایـن اظهـارات حاکـم کرمـان صحیـح اسـت. آیـا 
فـی الواقـع قونسـول شـما در کرمان مـی خواهد 
زمینـی را کـه پـدر مـن بـا آن همـه زحمـت و 
خسـارت برای سـاختن عمارتـی بـرای داراالیتام 
حاضـر سـاخته زنـدان نماینـد. اگـر اظهـار کنـد 
مـن نمـی دانـم از او خواهش کنم بـا تلگراف این 
مطلـب را از قونسـول انگلیـس در کرمـان تحقیق 
نمایـد و چنـان که معلوم شـد این اظهـارات را به 
خـالف حاکـم کرمـان بـه رییـس الـوزرا تلگـراف 
کـرده محـض رضای خـدا و نوع پرسـتی حقیقت 
را بـه آقـای رییـس الـوزرا بگویند. وقتـی که این 
خیـال به سـرم آمـد مثل ایـن بود کـه در نبردی 

تـن بـه تـن فاتح شـده ام.
 در نزدیـک هـای سـحر بـا آن کـه از روز قبل 
خوراکـی نخـورده بـودم بـه خـواب رفتـم. خواب 
دیـدم کـه از تهـران به کرمـان مـی روم و همین 
که به نایین رسـیدم درشـکه ای از جلوی کاروان 
سـرا بـا چنـد نفـر سـوار کـه او را همراهـی مـی 
کردنـد مـی آمد و چون بـه نزدیک من رسـیدند، 
چشـمم بـه حاکـم معـزول کـه خیلـی کوچک و 

حقیـر دیده مـی شـد افتاد.
پـس از دو روز درد پـا و کمـرم تخفیـف یافت. 
بـرای آن کـه چـاره ای بـه کار خـود بنمایـم از 
باالخانـه خـارج شـدم. تصادفـاً در بـازار عبـداهلل 
خـان دوسـت خـود را مالقـات کـردم و او مـرا 
بـه ناهـار بـه منـزل بـرادرش میـرزا مهـدی خان 
تلگرافچی)دیدبـان( کـه در محلـه سـنگلج کوچه 
قورخانـه واقـع بـود دعـوت کـرد. از آن زمانی که 
میـرزا مهـدی خـان را در مدرسـه ملـی کرمـان 
مـی شـناختم مشـار الیـه آزادی خـواه و از زمـره 
کسـانی بـود که همیشـه بـه طرفداری مشـروطه 
و مخالفـت اسـتبدادیان بـرای شـاگردان مدرسـه 
در  چـون  هـم  بعـد  و  کـرد  مـی  رانـی  سـخن 
قضایـای آشـوب و غوغـای کرمـان بـه مخالفـت 
انگلیـس هـا شـرکت کـرده بـود در جـزو سـایر 
محبوسـین آزادی خـواه کـه بـه شـیراز تبعیـد 
شـدند محبـوس و تبعیـد گردیـد. گذشـته از آن 
کـه امـوال خانـواده آن هـا را بختیـاری هـا غارت 
کـرده بودنـد در ایـن تبعیـد و حبـس و شـکنجه 
و دوری از فامیـل صدمـه و خسـارت بسـیار دیده 
بـود بـاز هـم بـر عقیـده خـود پایـدار مانـده و در 
آن روز هـم عـده ای از جوانـان وطـن پرسـت را 
پاکدامـن،  بـرادران  عشـقی،  میـرزاده  قبیـل  از 
علـی پاشـا صالـح را بـرای صـرف چـای در خانـه 
کوچـک خـود دعـوت کـرده و تمـام صحبـت ها 
راجـع بـه انتشـار مطالبـی کـه در روزنامـه رعد و 
ایـران موضوع قـراردادی بـود که وثـوق الدوله به 
انگلیـس هـا می خواسـت منعقـد نمایـد دور می 
زد. ایـن اشـخاص هر کـدام از جایـی صحبت می 
داشـتند. یکی مـی گفت چند روز اسـت برای آن 
کـه حـاج آقـا جمـال مجتهد را بـه مخالفـت این 
قـرارداد برانگیزانـم بـا رفقـای دیگر در عقب سـر 

او بـه نمـاز می ایسـتم. 
آن دیگـری از مخالفـت آمریکایـی و فرانسـوی 
هـا بـه حاضریـن نویـد مـی داد و مطمئـن مـی 
سـاخت کـه بـا آن ترتیب محال اسـت آن قرارداد 
شـوم، عملـی گـردد. احساسـات این چنـد نفر در 
حقیقـت نمونـه ای از مخالفـت های شـدید وطن 
پرسـتان بـا آن قـرارداد بـود و چـون ایـن جوانان 
در مجامـع و هـر کجـا کـه لـزوم داشـته شـدیداً 
سـخن رانـی و مخالفت بـا آن کرده بودنـد دقیقه 
شـماری کـرده و هر لحظـه انتظار این را داشـتند 
کـه ماموریـن دولتـی آنـان را دسـتگیر نمایند. از 
آن احساسـات بـی شـائبه لذت می بـردم و خودم 
نیـز از جـان و دل حاضـر شـده بـودم تا هـر کجا 
کـه مقـدورم باشـد بـا آنـان همقـدم باشـم حتی 

زندان! 
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یک دوره درمان بیماران،
80 میلیون هزینه دارد

مدیرعامـل کانون هموفیلی ایـران آخرین وضعیت 
پرونـده خون هـای آلوده را تشـریح کرد.

به گـزارش ایلنـا، احمـد قویدل)مدیرعامـل کانون 
پرونـده  دربـاره آخریـن وضعیـت  ایـران(  هموفیلـی 
خون هـای آلـوده کـه ازسـال ۷8 در حـال رسـیدگی 
حقانیـت  حقوقـی،  مسـاله  در  کـرد:  اظهـار   اسـت 
بیمـاران در قـوه قضاییـه بـا بالـغ بـر حـدود بیـش از 
25۰۰ رای تاییـد شـد، اما پرونده کیفری این مسـاله 
بالتکلیـف مانـد و در حـال حاضـر ایـن نگرانـی وجود 

دارد کـه شـامل مـرور زمـان شـود.
ایـن  کیفـری  پرونـده  متهمـان  گفـت:  قویـدل 
پرونـده  و  شـدند  تبرئـه  بـدوی  دادگاه  در  بیمـاران 
بـه دادگاه تجدیـد نظـر رفتـه، ولـی هنـوز با گذشـت 
سـال ها جوابـی نیامـده اسـت، ولـی آنقـدر از تاریـخ 
بـه  نیـز  امیـدی  اساسـا  کـه  گذشـته  پرونـده  ایـن 

نـدارد. وجـود  پرونده هـا  ایـن  بـه  رسـیدگی 
اول  دور  در  کـه  نیـز  غرامت هایـی  افـزود:  وی 
رسـیدگی بـه پرونـده هـا در دوره ریاسـت آیـت اهلل 
شـاهرودی بـر قـوه قضاییـه مـورد حکـم قـرار گرفت 
از 2۰ درصـد تـا 1۰۰ درصـد دیـه بـود، ولـی االن 
بـرای اکثـر بیمـاران دیه هـای 1 درصـد و 2 درصـد 
تعییـن می شـود کـه بـه هیـچ وجـه با نـوع بیمـاری، 
تشویشـی که بـرای خانـواده ایجاد کرده و مشـکالتی 
کـه در حوزه زناشـویی بـرای بیماران به وجـود آورده 
همخوانـی نـدارد. مدیرعامـل کانـون هموفیلـی ایران 
ادامـه داد: در حـال حاضـر رسـیدگی بـه پرونده هـای 
غرامت هـای  بـه  دادن  حکـم  و  بیمـاران  حقوقـی 
عادالنـه بسـیار کنـد شـده اسـت و بایـد مـورد توجه 

مسـئوالن قضایـی قـرار بگیـرد.
وی تاکیـد کـرد: مـا اعتقادمـان این اسـت که دور 
اول، رسـیدگی بـه ایـن پرونده هـا کامـال عادالنـه و 
درسـت انجام گرفته اسـت، ولی متاسـفانه بعد از آن، 
رونـد رسـیدگی بـه پرونده هـای بالغ بـر 5۰۰ تا ۶۰۰ 
نفـر از خواهان هـا کند بوده اسـت و همچنیـن میزان 
غرامـت هایـی که بـرای ایـن افـراد پیش بینی شـده؛ 
عادالنـه و متناسـب بـا اتفاقـی که بـرای آن هـا افتاده 
نیسـت. مدیرعامـل کانـون هموفیلـی ایـران بـا بیـان 
اینکـه مهمتریـن مسـاله؛ درمان بیمارانی بـود که این 
صدمـه را دیدنـد، گفـت: البته دولت همـکاری الزم را 
بـرای درمـان ایـن بیمـاران انجـام داد و بـه صـورت 

گسـترده و متمرکـز درمـان بیمـاران دنبال شـد.
آغاز درمان آزمایشی بیماران جا مانده از 

درمان با داروی هندی
وی بـا اشـاره به اینکه بخـش زیـادی از بیماران از 
درمان هایـی کـه انجـام شـد، جـواب مثبـت گرفتند، 
گفـت: گـروه زیـادی نیز بـه علـت اینکه در روسـتاها 
و جاهـای دورتـر زندگـی می کردنـد و دیـر مراجعـه 
کردنـد یـا افـرادی  کـه خیلی دیر بـه ابتال بـه بیماری 
ثانویـه پـی بردنـد و همچنیـن افـرادی که بـه درمان 
پاسـخ مثبـت نداند؛ هنـوز درمان نشـده اند و در حال 
حاضـر حـدود 5۰۰ نفـر از ایـن افـراد دچـار مشـکل 
از  یکـی  ایـن  و  دارنـد  درمـان  بـه  نیـاز  و  هسـتند 
معضالتـی اسـت کـه در حـوزه هموفیلی و تاالسـمی 
وجـود دارد. قویـدل گفـت: آخریـن دارویی کـه برای 
ایـن بیمـاران تولیـد شـده اسـت؛ داروی موسـوم بـه 
»هاروونـی«، Harvoni اسـت کـه داروی آمریکایـی 
بسـیار گـران قیمتـی اسـت و اسـتفاده از آن در یـک 
دوره درمانـی حـدود 8۰ میلیـون تومـان هزینه دارد، 
و مدت هـا اسـت کـه دولـت تامیـن ایـن دارو را در 
دسـتور کار دارد. مدیرعامـل کانـون هموفیلـی ایـران 
بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر داروی معـادل داروی 
هاروونـی، Harvoni بـا لیسـانس شـرکت هارمونـی 
گفـت:  اسـت،  شـده  ایـران  وارد  و  تولیـد  هنـد  در 
اولیـن دوره درمانـی ایـن دارو بـرای حـدود 25 نفـر 
از بیمـاران در حـال اجـرا اسـت و مـاه سـومی اسـت 
کـه ایـن دارو بـه بیمـاران داده می شـود. وی افـزود: 
در حـال حاضر همه برای روشـن شـدن ایـن موضوع 
کـه آیـا تولیـد کشـور هنـد نیـز مشـابه داروی اصلی 
اسـت و نتایـج مثبـت داروی اصلـی را دارد یـا خیـر، 
انتظـار می کشـند و احتمـاال دولـت بـر مبنـای نتایج، 
برنامه ریزی هـای بعـدی خـود را بـرای درمـان ایـن 
بیمـاران صـورت می دهـد و در این راسـتا این مسـاله 
کـه جـان تعـدادی از ایـن بیمـاران در خطـر اسـت، 
واقعیـت آشـکاری اسـت کـه باید بـه آن توجه شـود. 
وی تصریـح کـرد: در حـال حاضـر موضـوع سـالمت 
داروهـای بیمـاران هموفیلـی نزدیک 25 تا 3۰ سـال 
اسـت در دنیـا و نزدیـک بـه 15 سـال اسـت در ایران 
حل شـده اسـت و دیگـر ضرورتی نـدارد کـه بیماران 
نگـران آلودگی هـای ایـن چنینـی باشـند، اما مسـاله 
فاجعـه  ایـن  از  آسـیب دیده  بیمـاران  درمـان  مهـم 
تاریخـی اسـت کـه بایـد به صـورت جدی تـر از جانب 

دولـت پیگیری شـود. 
دولت برای تهیه داروی 80 میلیونی هاروونی 

حمایتی نکرده است
وی در خصـوص حمایـت دولت و وزارت بهداشـت 
از بیمـاران قربانـی داروهـای آلوده اظهار کـرد: دولت 
میلیونـی   8۰ داروی  خریـد  بـرای  لحظـه  ایـن  تـا 
هاروونـی، Harvoni کـه آخریـن داروی موثـر برای 
درمـان ایـن بیمـاران اسـت؛ حمایتـی نکـرده و هنوز 
تصمیم سیسـتم دولتـی برای امر درمـان این بیماران 
کامال شـفاف نشـده اسـت و تـا حـدودی ارزیابی های 

اقتصـادی در ایـن زمینـه تاثیرگـذار بوده اسـت.
مدیرعامـل کانـون هموفیلـی ایـران با بیـان اینکه 
بـر اسـاس آرا حقوقـی کـه قبـال صـادر شـده بـود، 
درمـان ایـن بیمـاران بـر عهـده دولـت اسـت و تاکید 
هـم شـده کـه بـا بهتریـن داروهـا ایـن درمـان انجام 
شـود، گفـت: به هـر حال تعـدادی از بیمـاران واقعا با 
مخاطـره جانـی مواجـه هسـتند و مـا امیدورایـم قبل 
از اینکـه صدمـه ای به اینهـا وارد شـود؛ تصمیم دولت 
بـرای اینکـه بـا چـه دارویـی درمـان ایـن بیمـاران را 

انجـام دهد؛ روشـن شـود.
وی در ادامـه تاکیـد کـرد: تاکنـون اقدامـات دولت 
ایـن بیمـاران امیدبخـش بـوده  در راسـتای درمـان 
اسـت و امیـد اسـت؛ اقـدام اخیـر دولـت در راسـتای 
درمـان 25 نفـر ادامـه دار باشـد و بقیـه نیـز مشـمول 
درمـان قـرار بگیرنـد و برنامه های دولت در این راسـتا 

شـفاف تر و جدی تـری دنبـال شـود.

دکتر»ابراهیـم رنجبـر«از سـال 1387 در 
حـوزه »پیشـگیری و مبـارزه بـا بیماریهـای 
مسـری« فعالیـت داشـته و از سـال 1391 بـه 
صـورت اختصاصـی فقـط در حـوزه برنامـه 
»کنترل اچ آی وی /ایدز« معاونت بهداشـتی 
دانشـگاه و مرکز بهداشـت شهرسـتان کرمان 
فعال اسـت و به عنوان پزشـک درمانگر ایدز 
و مسـئول مرکـز مشـاوره بیماریهـای رفتاری 

مرجع کرمـان فعالیـت دارد. 
بـه همـه ی  ایـدز واقعیتـی اسـت کـه دقیـق نشـدن 
جوانـب وجزئیـات آن چیـزی بـه جـز آسـیب به بـار نخواهد 
آورد زیـرا ندیـدن، دلیلی بر نبودن نیسـت.به سـراغ یکی 
از درمانگـران ایـدز رفتـه ایـم تـا در گفتگویی بر دانسـته 
هایمـان در مـورد بیمـاری ایـدز بیافزاییـم وهمچنین مرکز 
»مشـاوره بیماری هـای رفتـاری« رادر کرمان معرفی کنیم.  
 حـوزه فعالیـت مرکزمشـاوره بیماری هـای رفتاری 

کرمـان در چـه زمینه ای اسـت؟
مرکـز مشـاوره بیماریهـای رفتـاری در واقع مرکـز آموزش، 
پیشـگیری، تشـخیص، کنترل و درمان ایدز می باشـد  و کلیه  
خدماتـی کـه در این مرکز انجام می شـود،  به صـورت رایگان  
بـوده و مشـخصات و اطالعات مراجعین و نتایـج آزمایش آنان 

نیـز بـه صورت کامـال محرمانه در ایـن مرکز باقی مـی ماند.
 نظـری وجـود دارد که انتقـال ایدزدر ایـران با چند 
موج ایجاد شـده اسـت که انتقال توسـط خـون آلوده 
اولیـن ،تزریـق دومیـن وسـومین هـم رابطه جنسـی 
ناایمـن اسـت وخبـری منتشـر شـده اسـت مبنی بر 
اینکـه موج سـوم ایدزدر ایـران وکرمان فراگیر شـده 

اسـت. نظرشـما در این رابطه چیسـت؟
ایـن یـک واقعیت اسـت، الگـوی انتقـال و ابتـال در ایران و 
کرمـان  بـه ایـن شـکل اسـت، اما هنـوز نـه در ایـران و نه در 
کرمـان بـه صـورت فراگیـر نمی باشـد! امـا آنچه کـه در حال 
حاضـر در حـال اتفـاق افتـادن اسـت کاهـش نسـبت ابتـال یا 
انتقـال  از راه تزریـق مشـترک وافزایـش ابتـال  از راه جنسـی 
اسـت. مـوج سـوم، همـه فعـاالن جنسـی را در بـر مـی گیرد 
امـا بیشـتر مبتالیـان را  گروه سـنی 25 تا 35 سـال تشـکیل 
مـی دهند.البتـه قابـل ذکر اسـت کـه آگاهی کامل بهداشـتی 
از بیماریهـای منتقلـه از راه تماسـهای جنسـی مثـل ایـدز، 
هپاتیت بـی، هپاتیـت سـی، سـوزاک، سـیفیلیس، زگیل هـای 
تناسـلی و... بـرای پیشـگیری از ابتال به ایـن بیماریها در هربار 
تمـاس جنسـی، مـی توانـد احتمـال ابتال بـه ایـن بیماریها از 

جملـه ایـدز را بسـیارکاهش دهد.
البتـه شـایان ذکـر اسـت که مـوج چهـارم یعنی انتقـال از 
مـادر مبتـال بـه نـوزاد طـی بـارداری، حیـن زایمـان و دوران 
شـیردهی اسـت و جامعه جهانی نگران این موضوع می باشـد 
کـه بـه راحتی با تشـخیص به موقـع خانم بـاردار و مراقبتهای 
ویـژه  مـادر طـی دوران بـارداری و هنـگام زایمـان و شـروع 
درمـان پیشـگیری قبـل از هفتـه 12 بـارداری بـرای مـادر و 
بالفاصلـه پـس از تولـد بـرای نـوزاد، تـا حـدود خیلی زیـاد از 

ابتـال نـوزاد پیشـگیری می شـود.
 بـه نظرشـما دلیـل پنهـان کاری مبتالیـان بـه ایدز 

؟ چیست
تـرس از طـرد شـدن از خانـواده وجامعـه واز دسـت دادن 
شـغل و زندگـی خـود و تـرس از محرومیـت از همـه خدمات.
متاسـفانه بخاطـر انـگ و تبعیضی که نسـبت به بیمـاری ایدز 

در جامعـه وجـود دارد، هنـوز افـرادی هسـتند کـه حاضـر به 
پذیـرش افـراد مبتـال نیسـتند. از همسـر و والدیـن گرفتـه تا 
صاحـب کار و حتـی مراکـز ارائـه دهنـده خدمـات درمانی.مـا 
نمـی توانیـم یک فـرد را به صرف ابتـال به ویـروس اچ ای وی 
و بیمـاری ایـدز، متهم بـه بدنامی، جرم و یا هر نسـبت ناروای 
دیگـر بکنیـم. همـه آنان بیمار هسـتند و باید مثـل یک بیمار 
هـم از طـرف خانواده وهم محـل کار و جامعه با آنـان برخورد 
شـود و بـه هیـچ عنـوان نبایـد آنـان را طرد کـرد. آنـان مانند 
سـایر افـراد جامعه حق زندگی و دریافت خدمـات را دارند. راه 
انتقال ویروس اچ آی وی مشـخص و پیشـگیری از ابتال به آن 

هـم در خانـواده و هم در جامعه بسـیار سـاده اسـت.
اگـر مـا ارتبـاط جنسـی سـالم و ایمـن داشـته باشـیم، از 
هرگونـه تزریـق مشـترک پرهیـز کنیـم، وسـایل نـوک تیـز و 
برنـده مشـترک اسـتفاده نکنیـم و از پاشـیده شـدن خـون و 
ترشـحات بـدن بیمار به داخل چشـم و گـوش و دهان و بینی 
خـود و یـا زخـم باز بـدن خـود جلوگیـری کنیم نبایـد نگران 

ابتـال ویـروس »اچ ای وی« باشـیم.
ایـن ویـروس بـه هیـچ عنـوان بخاطـر هـم خانـه بـودن، 
همسـفره بـودن، همکار بـودن، و همـکالس بـودن و کنار هم 
زندگـی کـردن بـه دیگـران انتقـال پیدا نمـی کند. افـراد »اچ 
آی وی مثبـت« از خانـواده و دوسـتان مـا هسـتند، آنـان را  

نبایـد طـرد کنیم!
 آیا کسـی که به ایدزمبتال اسـت میتوانـد ازخدماتی 
کـه دامنه ی خطـر باالیـی دارنـد مثل دندانپزشـکی 

بهـره ببرد؟
بلـه. افـراد مبتال به ایـدز هیچگونه محدویت یـا ممنوعیتی 
ندارنـد.  دندانپزشـکی  و  پزشـکی  خدمـات  دریافـت  بـرای 
همـکاران مـا نبایـد بـه خاطـر تـرس از ابتـال خودشـون یـا 
سـایر مراجعیـن، آنـان را از خدمـات محـروم کننـد. اگرهمـه 
دسـت انـدرکاران ارائـه خدمـات بهداشـتی و درمانـی- دولتی 
و خصوصـی در هنـگام ارائـه خدمـات به افرادی کـه به مطب، 
بیمارسـتان و یـا مرکـز بهداشـتی درمانـی آنـان مراجعـه می 
کننـد و یـا افـرادی کـه بـا وسـایل بیمـاران سـر و کار دارنـد، 
اسـتانداردهایی را کـه آمـوزش دیـده انـد رعایت کننـد، هیچ 

نیـازی بـه تـرس و واهمـه نخواهـد بود.
 در ضمـن مثبـت بـودن یـا منفـی بودن افـراد از نظـر» اچ 
آی وی« از ظاهـر افـراد مشـخص نمـی شـود که مـا بخواهیم 
تفکیـک کنیـم و هرکسـی کـه بـه مـا مراجعه میکنـد ممکن 
اسـت بـه هـر عفونتـی  ازجملـه »اچ آی وی«، »هپاتیت بی«، 

و یـا »هپاتیت سـی« مبتال باشـد!
اگـر مـا افـراد اچ آی وی مثبـت را از محـل کار خـود طـرد 
نمایـم و آنـان را نپذیریم، نـه تنها موارد ابتال و شـیوع بیماری 
ایـدز را در جامعـه کاهـش نمـی دهیـم بلکـه بـا تاثیـر منفی 
رفتـار مـا بـر روح و روان آنهـا و درنتیجـه عـدم مراجعـه آنان 
بـه مرکـز مراقبت و یـا خروج آنهـا از چرخه مراقبـت و درمان 
ایـدز و رهـا شـدن آنـان در جامعه، باعـث افزایش شـیوع این 

بیمـاری خواهیم شـد.
 دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان پیشـنهاد  شـهر 
کرمـان را برای شـهر دوسـتدار پیشـگیری ایـدزداده 

اسـت در ایـن رابطـه برایمـان توضیـح دهید
 »کرمـان شـهر دوسـتدار پیشـگیری از ایـدز« یـک برنامه 
جامـع و گسـترده مراقبـت ایـدز مـی باشـد  کـه نـه تنهـا 

مجموعـه دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی 
کرمـان را درگیـر مـی کنـد بلکـه تمـام احـاد جامعه شـهری 
کرمـان را در بـر مـی گیـرد و ایـن، تـالش همگانـی مـردم و 

مسـئولین را مـی طلبـد،
هـدف ایـن برنامـه افزایش شناسـایی موارد مثبـت  اچ آی 
وی/ایـدز در شـهر کرمـان و افزایش مـوارد تحت درمـان افراد 
مبتـال و تقویـت پـای بنـدی بـه درمان آنـان با هـدف کلی تر 
کاهـش مـوارد جدیـد و در نتیجـه کنتـرل و کاهـش شـیوع 

بیمـاری ایـدز در شـهر کرمان اسـت.
 در طـول فعاالیـت خـود در ایـن حـوزه بیشـترین 
مشـکل وآسـیبی کـه مبتالیـان درگیـر آن هسـتند 

چیسـت؟
وجـود انـگ و تبعیـض و در نتیجـه طرد شـدن و نداشـتن 
حامـی بخصـوص حامـی درمـان. نداشـتن سـرپناه، درآمـد و  
ایـن کـه بضاعت مالی بـرای تغذیه مناسـب و دریافت خدمات 
درمانـی خـارج از تـوان و تعهـد مرکـز مشـاوره بیماریهـای 

رفتـاری و دانشـگاه علـوم پزشـکی را ندارند.
و  مبتالیـان  بـه  کمـک  زمینـه  در  پیشنهادشـما   
حفاظـت ازجامعـه در مقابـل ایـن بیمـاری چیسـت؟

افزایـش اطـالع رسـانی و ارتقـا سـطح آگاهـی مـردم در 
مـورد ایـن بیمـاری و راههـای انتقـال و همچنیـن راههـای 
پیشـگیری از ابتـال بـه آن افزایش آگاهی مـردم از وجود یک 
مرکـز تشـخیص و مراقبت اچ آی وی ایـدز رایگان و محرمانه 
در شـهر کرمـان بـه نـام مرکـز مشـاوره بیماریهـای رفتـاری 
بـه منظـور تشـخیص عفونـت در مراحـل اولیـه و جلوگیری 
از ورود بـه مرحلـه پیشـرفته ایـدز و افزایـش طـول عمـر 
مبتالیـان بـا درمـان بـه موقـع، افزایـش آگاهی مـردم ازاین 
موضـوع کـه در صـورت مواجهـه بـا یـک رفتار پرخطـر مثل 
ورود سرسـوزنهای آلـوده بـه بدن یا هرگونه تزریق مشـترک، 
ارتبـاط جنسـی غیـر ایمـن ، اسـتفاده از وسـایل نـوک تیز و 
برنده مشـترک،  پاشـیده شـدن خون و ترشـحات بدن بیمار 
بـه داخـل چشـم و گـوش و دهـان و بینـی خـود و یـا زخم 
بـاز بـدن، ۷2 سـاعت فرصت دارنـد جهت جلوگیـری از ابتال 
بـه ویـروس اچ آی وی ودریافـت داروی پیشـگیری بـه مرکز 
مشـاوره بیماریهـای رفتـاری واقـع در خیابان احمـدی غربی 

روبـرو کوچـه 25 مراجعـه فرمایند.

گفت و گوی »پیام ما« با ابراهیم رنجبر پزشک درمانگر ایدز  

»آچ آی وی« مثبت ها را نباید طرد کنیم

سـفیر و نماینـده دائـم ایـران درسـازمان ملل با اشـاره به 
تکمیـل نهایـی برنامه جدیـد درمقابله با بیمـاری ایدز گفت: 
ایـران بـا رویکـردی عملگرایانـه درمقابلـه بـا ایـن بیمـاری 
یکـی از موثرتریـن برنامـه های کاهش آسـیب درایـن رابطه 
درسـطح خاورمیانـه را بـا موفقیـت به اجرا گذاشـته اسـت.

بـه گزارش ایرنـا، غالمعلی خوشـرو در نشسـت »مقابله با 
بیمـاری ایـدز« در سـازمان ملـل، عملکردهای کشـورمان در 

ایـن زمینه را تشـریح کرد.
سـفیر کشـورمان بـا اشـاره بـه رویکـرد عملگرایانـه ایران 
در پاسـخ بـه اپیدمـی ایـدز گفـت: ایـران یکـی از موثرتریـن 
برنامه هـای کاهـش آسـیب را به اجرا گذاشـته و موفق شـده 
اسـت انتقال ایـدز در میان معتادان تزریقـی را کنترل نماید.

وی افـزود: ایـران بـه دنبـال پاسـخگویی مقتضـی به موج 
آتـی ایـدز بـا اتخـاذ رویکـردی جامع و فرابخشـی اسـت که 
ضمـن توجـه بـه شـواهد علمـی، حساسـیت های فرهنگی را 

هـم مد نظـر دارد.

نماینـده دائـم کشـورمان درسـازمان ملل یاد آور شـد که 
جمهـوری اسـالمی ایـران اخیرا برنامـه جدید کشـوری ایدز 
را کـه بـرای ریشـه کـن کردن ایـن بیمـاری تا سـال 2۰3۰ 

تنظیـم شـده نهایی کرده اسـت.
خوشـرو با اشـاره به اینکه 95درصد از هزینـه های مقابله 
بـا ایـدز از منابـع ملی ایـران تامین می  شـود و کمک جامعه 
جهانـی صرفـا پنـج درصـد هزینـه هـای مربوطه را پوشـش 
مـی  دهـد گفت: ایـران همچنـان انتظـار دارد پـس از توافق 
هسـته ای فرصـت های بیشـتری بـرای انتقـال تکنولـوژی و 

تخصص هـای الزم بـه ایـران فراهم شـود.
سـفیر و نماینده دائم جمهوری اسـالمی ایران در سـازمان 
ملـل متحـد با تاکید بـر اینکه ایـران جزء معدود کشـورهای 
منطقـه خاورمیانـه و خلیج فارس اسـت که سیسـتم نظارتی 
و ارزیابـی نیرومنـدی را درایـن رابطه ایجاد کـرده از آمادگی 
کشـورمان برای انتقـال تجارب در زمینه های کاهش آسـیب 

و کنتـرل ایـدز بویژه در چارچوب ابتـکارات خبر داد.

بیـش از ۷۰ نفر از ورزای بهداشـت و ده هـا تن از مقامات 
بهداشـتی و سـازمانهای غیر دولتی در این نشسـت سـه روزه 
کـه در نیویـورک برگـزار شـد حضـور داشـتند و درنهایـت 

اعالمیـه سیاسـی ایـدز کـه براسـاس آن اپیدمـی ایـدز در 
جهـان بایسـتی تا سـال 2۰3۰ ریشـه کن شـود بـه تصویب 

رسید.

ایران در مسیر ریشه کنی ایدز
 خبر

نجمه سعیدی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی شهرسـتان زرند 
تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت لـذا مشـخصات متقاضیـان و 
امـالک مـورد تقاضـا بشـرح زیـر به منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی 
شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بمدت دو مـاه اعتراض دادخواسـت خـود را به مرجع 

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

1- 235۷ فرعـی مجـزی از 3۰ فرعـی از 23۶8 اصلـی آقـای یـداهلل صفـری جعفرآبـادی فرزند 
اسـداهلل به شناسـنامه شـماره ۶ صادره از زرند در ششـدانگ اعیانی خانه به مسـاحت 144/15 
مترمربـع واقـع در بخـش 13 کرمـان زرنـد، خیابـان شـهدای اصنـاف کـوی 3 از محـل موقوفه 

محمدابراهیم دانشـی بدعـوی تولیت
2- ۶فرعـی از ۶4۶۰ اصلـی آقـای مسـعود اسـدی زرنـدی فرزند اسـداهلل به شناسـنامه شـماره 
491۷ صـادره از زرنـد در ششـدانگ مغـازه بـه مسـاحت 41/۰9 مترمربـع واقـع در بخـش 13 
کرمـان زرنـد خیابان فـردوس خریداری از محـل مالکیت رسـمی مجتبی نظریـان مالکین اولیه

3- 2243 فرعـی از ۷5۶۶ اصلـی خانـم زهـرا مومنـی رق آبـادی فرزنـد حسـین بـه شناسـنامه 
شـماره 1۰ صـادره از زرنـد در ششـدانگ خانه به مسـاحت144/1۰ مترمربع واقـع در بخش 13 
کرمـان - زرنـد، بلـوار جمهـوری، کـوی 22 خریـداری از محل مالکیت رسـمی سـکینه صالحی 

مالکیـن اولیه.
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 95/3/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 95/4/8

    رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند -حسین توحیدی نیا
م الف    52

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 1395۶۰319۰۶2۰۰۰1۶4 هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک گلباف 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم زهـرا رحمانـی فرزنـد مجیـد بشـماره شناسـنامه 
318۰۰25344 صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 293/22 مترمربـع پالک 2 
فرعـی از 22۶3 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 22۶3 اصلـی واقـع در گلبـاف خیابـان 
انقـالب کوچـه شـماره 3)شـهید کمالـی( خریـداری از مالـک رسـمی صغـری نـوروزی محـرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراض داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/۰3/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/۰4/۰9

  رئیس ثبت اسناد و امالک - محمد مقصودی 
م الف 255

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 1395۶۰319۰۶2۰۰۰۰38 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای سـیدرضا میرتاج 
الدینـی گوکـی فرزنـد سـیداحمد بشـماره شناسـنامه 2۷4 صـادره از گلبـاف در یک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 28۰/۶1 مترمربـع پـالک 2 فرعـی از 22۰۰ اصلـی مفـروز ومجزی شـده از پالک 
22۰۰- اصلـی واقـع در گلبـاف خیابـان انقـالب کوچـه جنـب پمـپ بنزیـن خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای قاسـم رحمانـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/3/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/4/9

رئیس ثبت اسناد و امالک - محمد مقصودی 
م الف 2۶1

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت دوم
اجـرای احـکام شـعبه دوم دادگاههـای عمومـی حقوقـی کرمـان در نظـر دارد در 
خصـوص پرونـده اجرائـی کالسـه 95۰145له آقای مظفـر ابراهیم آبـادی علیه ورثه 
مرحـوم آقـای هوشـنگ منصـور ابراهیمـی دایر بـر مطالبـه طلب شـش دانگ ملک 
بـا کاربـری مسـکونی و بصـورت مفـروز و فاقـد سـند ثبتی واقـع در کرمـان - زنگی 
آبـاد- خ امـام - انتهـای خ امـام - مقابـل کوچه نمـاز 3- کوچه معـروف به باغ هنری کدپسـتی 
۷۶39142۷34 متعلـق بـه مرحـوم فـوق الذکـر بـا مشـخصات ذیـل از طریـق مزایـده بفروش 
برسـاند. 1- اعیـان مسـکونی بعلـت قدمت و سـقف گنبـدی فاقـد ارزش اسـت. 2- اعیان ضبط 
پسـته بـا پوشـش سـقف بـه مسـاحت 1۶9 مترمربـع 3- اعیان ضبط پسـته با سـقف سـبک به 
مسـاحت 83/3۰ مترمربـع 4- عرصـه ضبـط پسـته دو نبـش حـدود 31۰۰ مترمربـع و دارای 
انشـعاب آب و بـرق و همچنیـن حصارکشـی و محوطـه سـازی میباشـد و ارزش کل عرصـه و 
اعیـان و امتیـازات ملـک مرقـوم به میـزان 3/324/95۰/۰۰۰ ریال توسـط کارشناسـان رسـمی 
دادگسـتری ارزیابـی گردیـده. جلسـه مزایـده در مـورخ 1395/۰4/14 راس سـاعت 1۰ صبح با 
حضـور نماینـده دادسـرا در محل اجـرای احکام حقوقـی برگزار میگـردد، متقاضیـان در صورت 
تمایـل ضمـن هماهنگـی بـا اجـرای احـکام حقوقـی 5 روز قبـل از تاریـخ مزایـده مـی توانند از 
ملـک بازدیـد و در صـورت تمایـل بـه شـرکت در مزایـده 1۰ درصـد مبلـغ پیشـنهادی خود را 
بـه حسـاب سـپرده دادگسـتری 21۷1293951۰۰۰ نـزد بانـک ملـی واریـز و قبـض آن را بـه 
همـراه پیشـنهاد کتبـی در پاکت در بسـته و تـا قبل از برگزاری جلسـه مزایده تحویـل این اجرا 
نماینـد بدیهـی اسـت شـخصی بـه عنـوان برنده مزایده شـناخته می شـود کـه باالتریـن قیمت 
را پیشـنهاد داده باشـد و در صـورت انصـراف برنـده مزایـده ده درصـد مبلـغ پیشـنهادی به نفع 
دولـت ضبـط خواهد شـد ضمنـا دایره اجـرا هیچگونه مسـئولیتی در قبـال معامله معـارض و یا 
سـند رسـمی نخواهد داشـت برنـده مزایده می توانـد وفق مقـررات جهت تنظیم سـند اجاره به 

اداره اوقـاف و اخـذ سـند رسـمی نسـبت بـه اعیانـی از طریق ثبت اسـناد اقـدام نماید/.
م الف 5۷2  اجرای احکام شعبه دوم دادگاههای عمومی حقوقی کرمان - خواجوئی 

 آنچه که در حال حاضر در حال اتفاق 
افتادن است  کاهش نسبت  ابتال یا 
انتقال  از راه تزریق مشترک وافزایش 
ابتال  از راه جنسی است. موج سوم، 
همه فعاالن جنسی را در بر می گیرد 
اما بیشتر مبتالیان را  گروه سنی 25 تا 
35 سال تشکیل می دهند.
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

ورزش و ورزشکار

مـی  کـودک  حقـوق  جهانـی  پیمـان   32 مـاده 
و  رشـد  کـه  کاری  هـر  برابـر  در  بایـد  گوید:»کـودک 
سـالمت او را تهدیـد می کنـد حمایـت شـود.« اما صبح 
تا شـب در سـطح شـهر کودکانـی می بینیم کـه تمامی 
مـاده های جهانـی و داخلی حقوق کودک در موردشـان 
نادیـده گرفته شـده اسـت. پشـت یکـی از همیـن چراغ 
قرمزهـای سـطح شـهر، ناگهان دسـتی کوچـک می آید 
جلـوی شیشـه خـودرو و سـعی در شسـتن شیشـه خـودرو شـما دارد. بعـد 
نگاهـش را بـه چشـمان و دسـتان شـما مـی دوزد و درخواسـت پـول دارد. 
اینکه پشـت چراغ قرمزی بایسـتند و ناگهان بر سـر ماشـینی خراب شـوند 
سـاده تریـن نـوع از کار کودکان محسـوب می شـود. اما کودکانـی هم وجود 
دارنـد که در مشـاغل سـخت تـر از این بـه کار گرفتـه می شـوند. کودکانی 
کـه بـه دور از چشـم هـر جنبنـده ای در کوره هـای آجرپـزی، کارگاه هـای 
تولیـدی و...نـه تنهـا تن نحیف خـود را به کاری سـخت می سـپارند بلکه از 

کودکـی خـود بازمی ماننـد.
23 خرداد روز جهانی منع کار کودک

آخرین آمار که در سـال 2۰12 منتشـر شـده اسـت نشـان می دهد بیش 
از 2۶4 میلیـون کـودک کار در دنیـا وجـود دارد. بـر اسـاس آمـار سـازمان 
جهانـی کار، سـاالنه 25۰ میلیـون کودک 5 تا 14 سـاله در جهـان از کودکی 
محـروم می شـوند، طبـق ایـن آمـار 12۰ میلیون  نفـر از آن هـا وارد بـازار کار 
شـده و مشـغول به کار تمام  وقت هسـتند، ۶1 درصد این کودکان در آسـیا، 
32 درصـد در آفریقـا و۷ درصـد در آمریـکای التین زندگـی می کنند. روز 12 

ژوئـن روز جهانـی منع کار کودکان اسـت.
 روزی کـه در ایـران نیـز گرامـی داشـته مـی شـود. از ماده هـای قانونـی 
پیمـان جهانـی حقـوق کـودک کـه گـذر کنیـم بـه تناقضاتـی می رسـیم که 
در جامعـه کار کـودک در ایـران دیـده مـی شـود. آمارهـای غیررسـمی مـی 
گویـد ۷ میلیـون کـودک کار در ایـران کار مـی کنند. هر چند مسـووالن این 
آمارهـا را تکذیـب کننـد امـا در همیـن سـطح شـهر مـی بینیـم والدینی که 
بـا فرزنـدان کوچکشـان کـه پشـت چـراغ قرمزهـای شـهر هر یک بـه فروش 
کاالیـی مشـغول هسـتند و یـک فروشـگاه را پشـت چـراغ قرمـز راهنمایـی 

اند. تشـکیل داده 

اشتغال به کار کودکان زیر 15 سال ممنوع است
بیـش از 25 سـال از تدویـن و اجـرای پیمـان جهانـی حقـوق کـودکان می 
گـذرد. یـک پیمان نامـه بیـن المللـی کـه بـه طور کلـی با چهـار محـور »بقا«، 
»رشـد«، »حمایـت« و »مشـارکت« را برای کودکان پیگیری می کنـد. در ایران 
سـن اشـتغال به کار 15 سـال اسـت. افراد زیر 15 سـال نیز اگر به کار گمارده 
شـوند، کودک کار محسـوب می شـوند. در ایران، کار کودکان بیشـتر معطوف 
بـه دسـت فروشـی و گدایی می شـود. هرچنـد از آنهـا در کوره هـای آجرپزی، 
کارگاه هـای تولیـد کفـش، مـزارع کشـاورزی و... نیـز اسـتفاده می شـود. ماده  
۷9 قانـون کار، اشـتغال بـه کار کـودکان زیـر 15 سـال را ممنـوع کرده اسـت 
البتـه کارگـران شـاغل در کارگاه های خانوادگـی که کارفرمای آن ها، همسـر یا 
بسـتگان و خویشـاوندان نسـبی درجه یک باشـند، مشـمول قانون کار نیستند 
در نتیجـه حداقـل سـن کار در مـورد چنیـن کارگرانـی رعایـت نمی شـود؛ بـر 
اسـاس قانـون کار اگـر یـک کارفرمـا کـودک زیـر 15سـال را بـه کار بگیـرد، 
متخلـف خواهـد بـود و بـرای نخسـتین بـار مجـازات نقـدی، بـار دوم مجازات 
نقـدی و حبـس و بـار سـوم عـالوه بر ایـن مـوارد، کارخانـه یـا کارگاه پلمپ و 

پروانـه کار فـرد متخلـف ابطال خواهد شـد.
مافیای کودک کار

صبـح آن هـا را بـا مهربانـی بیـدار می کنـد، بـا خـودرو شـخصی خـود 
کـودکان را بـه چهـارراه هـا و پـارک های سـطح شـهر مـی برد، اجناسـی در 
اختیارشـان مـی گـذارد کـه به فـروش برسـانند، وعده هـای غذایـی آن ها را 
تامیـن می کنـد، شـب هنگام پـس از اتمام سـاعات کاریشـان برای بردنشـان 
می آیـد و در نهایـت برایشـان مکانـی بـرای خـواب در نظـر می گیـرد، ایـن 
انسـان بـه ظاهـر مهربـان که تمـام نیازهای ایـن کـودکان را فراهـم می کند، 
بابـا لنـگ دراز ایـن قصـه نیسـت، بلکـه فردی اسـت که بـه طور سـازماندهی 

شـده سرپرسـتی ایـن کـودکان را به عهـده دارد.
نعمـت اهلل احمـدی، وکیل دادگسـتری در گفت و گو بـا خبرنگار اجتماعی 
روزنامـه »ابتـکار« در ایـن بـاره می گویـد: واژه کـودک کار یـک واقعیـت تلخ 
اسـت. اشـتغال کـودک خالف قانون اسـت اما چـون به صورت سـازمان یافته 
انجـام مـی شـود بسـیار دقیـق بـوده و بـه گونـه ای زیرزمینی محسـوب می 
شـود. اگـر سـری بـه یکـی از چهـارراه هـا بزنیـم و رفـت و آمـد این افـراد را 
کنتـرل کنیـم. بـه خوبی دیده می شـود کـه فردی ایـن کـودکان را می آورد 

و سـپس در زمـان مشـخص مـی بـرد. در واقـع در بحـث کـودک کار مـا بـا 
یـک مافیـا مواجه هسـتیم. اگر پـای صحبت کـودکان کار بنشـینید، هیچگاه 
حرفـی از مکانیکـه در آن زندگـی مـی کنند نمـی زنند. نمونه هـای زیادی از 
ایـن کـودکان وجـود دارنـد که به دسـت همین مافیا معتاد شـده انـد. اعتیاد 
موجـب وابسـتگی ایـن کودکان بـه آن ها شـده و نهایتا زندگی آن هـا را تباه 

می کنـد.
خال اجرای قانون

هـر چنـد قانـون اشـتغال بـه کار کـودکان زیـر 15 سـال را ممنـوع کرده 
اسـت امـا میلیـون هـا کـودک وجـود دارنـد کـه از این حـق قانونی بـی بهره 
هسـتند. احمـدی بـا تاییـد ایـن موضـوع مـی گویـد: مدتـی پیش خبـری از 
دختـر 9 سـاله به نام رو یا منتشـر شـد کـه او را معتاد به تریاک کـرده بودند 

و از او کار می کشـیدند و تکـدی گـری مـی کـرد. اخیـرا آمـوزش و پـرورش 
بخشـنامه کـرده اسـت که اگـر والدین کودکی را از مدرسـه رفتـن منع کنند 
یارانـه شـان را قطـع می کنـد. باید توجه داشـت که قانون سـرجایش اسـت و 
مـا خـال قانونـی نداریم؛ بلکـه در چنیـن مبحثی می تـوان گفت تـورم قانون 
نیـز داریـم. در واقـع خـال در اجـرای قانـون اسـت نـه در متـن قانـون. طبق 
قانـون، بـه کار گیـری کـودکان در کارگاه ها ممنوع اسـت. اما شـما در پارک 
هرنـدی و مناطـق مشـابه آن ببنید، بچه های طالق و نـوزادان خرید و فروش 

مـی شـوند و هیـچ کسـی جلوی آن هـا را نمـی گیرد.
ضعـف در اجـرای قوانیـن، فقـر، بـی مسـوولیتی والدیـن و وجـود مافیای 
بـه کار گیـری کـودکان در مشـاغل از جملـه مواردی اسـت که موجب شـده 

برخـی کـودکان نـه تنهـا از تحصیـل کـه از کودکـی نیز جـا بمانند.

وقتی خالء در اجرای قوانین به افزایش کودکان کار می انجامد؛

کودکانی بدون حس کودکی

نعمت احمدی
حقوق دان

یـک فعـال سیاسـی اطالح طلب گفـت: اقلیت تندرو کـه امروز 
وارد مجلـس شـده اند بـه دلیـل تنگ آمـدن قافیه سیاسـی گاهی 
شـعر می بافنـد؛ شـعر عبـور اصالح طلبـان از دولـت روحانـی از 

همـان شـعرهای بی قافیـه ای اسـت کـه آنهـا می گویند.
عبـداهلل ناصـری در گفت وگـو بـا خبرنـگار سیاسـی ایلنـا، بـا 
اشـاره بـه موضوع یک دوره ای شـدن دولـت روحانی عنـوان کرد: 
تبلیـغ و القـای یـک دوره ای بـودن دولـت روحانی قطعـاً از ناحیه 

جریـان تندرو اسـت.
تندروها انتظار سال 96 را می کشند

عضـو شـورای مشـورتی سـیدمحمد خاتمـی ادامه دادمـه داد: 
بعـد از انتخابـات سـال 92 این برنامـه را پیش می برنـد، چراکه از 
نظـر آنهـا عقـل حکـم می کنـد دوره عدم حضـور در قـدرت برای 
آنـان خیلـی طـول نکشـد، در همیـن راسـتا انتظـار سـال 9۶ را 

می کشـند تـا بتواننـد خـود را بلنـد کنند.
او افـزود: ایـن جریان تاکنون قوای مختلف را در اختیار داشـته و 

حتـی خارج از قوای سـه گانه توانسـته بـه مدد جریان پوپولیسـتی 
احمدی نـژاد اهـداف خـود را پیـش ببـرد و نوعی عقبـه اقتصادی و 
فرهنگـی بـرای خـود ایجاد کنـد. در حال حاضر این عقبـه از 92 به 
بعـد با افول مواجه شـده اسـت بنابرایـن به زعم آنها انتخابات سـال 
9۶ فرصـت خوبـی اسـت که آنها خود را پیش بیندازنـد و این را القا 

کنند کـه دولت روحانی ناکارآمد اسـت.
دولت روحانی مقابله به مثل نکرده است

ناصـری تاکیـد کـرد : در این میـان ابزاِر دسـت تندروها همان 
برجـام اسـت. از طرفی یکـی از ضعف های دولـت روحانی هم این 

اسـت کـه نتوانسـته در اقناع افـکار عمومی مقابله بـه مثل کند.
روحانی نامزد سال 96 اصالح طلبان است

ایـن فعـال سیاسـی اصالح طلـب در ادامـه با اشـاره بـه ادعای 
عبـور از دولـت روحانـی توسـط اصالح طلبـان عنـوان کـرد: تمام 
چهره هـای سیاسـی اصالح طلـب بـه روش هـای مختلـف اعـالم 
کردنـد کـه حتـی اگـر نامـزد رای آورتـر از آقـای روحانی داشـته 

باشـیم بـاز هـم او را معرفـی نخواهیـم کـرد و نامـزد سـال 9۶ 
اصالح طلبـان آقـای روحانـی اسـت. او بـا بیـان اینکه ایـن میزان 
دولـت  دسـتاوردهای  بیشـتر  سـاختاری  مشـکالت  و  مفاسـد 
دهـم اسـت تـا دولـت نهـم، ادامـه داد: اسـاس دولـت در یـک 
دوره هشت سـاله می توانـد خـود را نمایـش دهـد؛ همانطـور کـه 
احمدی نـژاد هـم دو دوره دوم ریاسـت جمهوری اش موفـق شـد 
ماهیـت اصلـی خـود را بـه هم کیشـان اصولگرایـش نشـان بدهد.

گفتمان اصالح طلبی روحانی همچنان پابرجاست
ناصـری تاکیـد: دسـتاورهای دولـت آقـای خاتمـی هـم خـود 
را در دوره دوم نشـان داد. پـس اسـاس خیلـی نمی تـوان انتظـار 
داشـت کـه با ایـن سـازوکار موجود دولت هـا یک دوره ای باشـند. 
ممکن اسـت در این میان برخی بگویند اساسـاً چـرا 88 رخ داد و 
رقابـت شـکل گرفـت دلیل ایـن رقابت ایـن بود کـه اصالح طلبان 
نامزدهـای خـود را بـه ایـن دلیـل وارد عرصه سیاسـت کردند که 
از همـان دولـت اول احمدی نژاد مشـخص بود کـه کج راهه دولت 
نهـم بسـیار خطرنـاک اسـت کـه بعدهـا تاثیـر آن را در مذاکرات 

هسـته ای دیدیم.
برخی شعر بی قافیه  عبور اصالح طلبان از 

روحانی را می سرایند
او گفـت: مـا معتقدیـم گفتمـان اصالح طلبـی آقـای روحانـی 
مجلـس  وارد  امـروز  کـه  تنـدرو  اقلیـت  پابرجاسـت.  همچنـان 
شـده اند بـه دلیـل تنگ آمـدن قافیـه سیاسـی گاهـی شـعرهایی 
می بافنـد؛ شـعر عبـور اصالح طلبـان از دولـت روحانـی از همـان 
شـعرهای بی قافیـه ای اسـت کـه آنها می گوینـد. معتقدم تا سـال  
آینـده اصالح طلبـان و اصولگرایـان میانـه رو از روحانـی حمایـت 

کرد. خواهنـد 
جریان پوپولیستی احمدی نژاد رقیب روحانی در سال 

آینده است
ایـن فعـال سیاسـی اصالح طلـب در پاسـخ بـه ایـن سـوال که 

مهم تریـن رقیـب سیاسـی روحانـی در سـال 9۶ را چـه کسـانی 
جریـان  اول  دارد  وجـود  رقیـب  دو  کـرد:  تصریـح  می دانیـد، 
پوپولیسـتی که احمدی نژاد سـردمدار آن اسـت. در حالیکه دولت 
نتوانـد بخشـی از مطالبـات جامعه را تـا زمان رای گیـری بر طرف 
کنـد، این جریان پوپولیسـتی که احتمـاال از کاندیداتوری جلیلی 
حمایـت خواهـد کـرد لـذا ایـن امـکان را دارد کـه رقیـب جـدی 

بـرای دولت در سـال 9۶ باشـد.
تفکر جلیلی، همان تفکر احمدی نژاد است

روحانـی  دولـت  واقعـی  رقیـب  تردیـد  بـدون  گفـت:  او 
اصالح طلبـان هسـتند کـه آنهـا هـم بـه دالیـل خودشـان وارد 
رقابـت بـا روحانـی نشـده و از او حمایـت خواهنـد کـرد. معتقدم 
احمدی نـژاد می خواهـد در صحنـه تاریخـی کشـور باقـی بماند و 
از طرفـی می دانـد شـورای نگهبانـی کـه در سـال 92 صالحیـت 
آقـای هاشـمی را رد کرد، صالحیـت فردی همچـون احمدی نژاد 
را نمی پذیـرد، امـا تفکـر امثال جلیلی هم به شـرط عبـور از فیلتر 

شـورای نگهبـان همـان تفکـر احمدی نـژاد اسـت.
نهادهای کنترل تورم در دست رقبای روحانی است

ناصـری خاطرنشـان کـرد: دولـت بایـد نهایت تـالش خود را 
در عرصـه اقتصـاد و معیشـت مـردم بـه کار ببـرد. صـرف مهـار 
تـورم و بحـران رکـود کـه تبعـات بدتـری از تـورم دارد کافـی 
نیسـت. نهادهـای کنتـرل تـورم امـروز در دسـت رقبـای آقـای 
روحانـی اسـت، بنابرایـن ایـن بحران هـا شـرایط دولـت روحانی 
را سـخت تر می کنـد. ناصـری گفـت: ایـن نـگاه را بایـد کنـار 
بگذاریـم کـه تغییـر خـوب نیسـت. دولـت بعـد از سـه سـال به 
شـناخت خوبـی از مدیران اسـتانی خود رسـیده اسـت. نخبگان 
جامعـه و گروه هـای مرجـع تحلیـل شـفافی از عملکـرد هیـات 
وزیـران دارنـد. همانطـور که دو دولـت امثال ظریـف از نیروهای 
قدرتمنـد محسـوب می شـوند، بخـش قابـل توجهـی از کابینـه 

نمـره قبولـی دریافـت نمی کننـد.

همسویی دولت روحانی با نخبگان برگ برنده او
 در انتخابات سال 96 است

دولـت  همسـویی  گفـت:  اطالح طلـب  سیاسـی  فعـال  ایـن 
روحانـی بـا نخبـگان می توانـد بـرگ برنـده او در انتخابـات سـال 
9۶ باشـد. نفـس ایـن تغییرهـا می توانـد در رای آوری روحانـی 
موثـر باشـد عملکـرد مدیـران اسـتانی نشـان از ایـن دارد برخـی 
از اسـتانداران بسـیار ضعیـف عمـل کردنـد و برخـی از آغـاز هـم 

منطقـی انتخـاب نشـده بودنـد.
مدیران دولت روحانی ریسک پذیر باشند

ایرنـا ادامـه داد: امـروز دولـت روحانـی  مدیرعامـل پیشـین 
شـجاعانه  و  باشـند  ریسـک پذیر  کـه  اسـت  مدیرانـی  نیازمنـد 

بگیرنـد. قانـون  ریـل  در  تصمیم هایـی 
تیم رسانه ای دولت محافظه کار عمل کرده است

او بـا انتقـاد از عملکـرد تیم رسـانه ای دولت یادآور شـد: امروز 
بـرگ برنـده تندروهـا این اسـت که تیم رسـانه ای دولـت روحانی 
بـرای افکار عمومی شفاف سـازی نکرده اسـت. در عرصه اجتماعی 
و اقتصـادی هـم ایـن دولـت ویرانـه ای را تحویـل گرفت کـه ابعاد 
ایـن ویرانـه هـم به هیچ شـکلی به افـکار عمومی منتقل نشـد لذا 
معتقـدم تیـم رسـانه ای دولـت بسـیار محافظـه کار و عافیت طلب 

عمل کرده اسـت.
روحانی به تنهایی بار شفاف سازی کابینه 

را به دوش می کشد
ناصـری تاکیـد کـرد: بـاِر شفاف سـازی بایـد بین همـه کابینه 
دولـت تقسـیم می شـد در حالیکـه آقـای روحانـی بـه تنهایـی 
ایـن بـار را بـه دوش می کشـد؛ البتـه یکـی از دالیـل محبوبیت و 
رای آوری او هـم همین اسـت. دولت تاکنون در مـورد پرونده های 
مختلـف دولـت قبل از جمله پرونـده مرتضوی در سـازمان تامین 
اجتماعـی به شـکل شـفاف بـا مردم سـخن نگفته اسـت. هنوز ما 
نمی دانیـم پشـت پرده خیلـی از پرونده هـای دولت قبل چیسـت.

ناصری فعال سیاسی اطالح طلب:

برخی شعر بی قافیه  عبور اصالح طلبان از روحانی را می سرایند

گفت و گو

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی
اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان کرمـان در اجـرای صـدر مـاده 2 قانـون حفـظ و حمایـت از منابـع طبیعی و ذخائر جنگلی کشـور مصـوب ۷1/۷/12 وتبصره یک آئیـن نامه اجرائی مصـوب ۷1/12/1۶ هیئت وزیران و براسـاس تفویض اختیـار شـماره ۷۰4/1۰۰/9۰ مورخ ۷2/2/2۷ سـازمان جنگلها، 

مراتـع و آبخیـزداری محـدوده رقبـات حوزه اسـتحفاظی خود را به شـرح ذیل :

اره
نام رقبهشم

مشخصات ثبتی
شهرستان

مساحت به مترمربعحدود اربعه

مساحت کلمساحت منابع ملیمساحت مستثنیاتمغربجنوبمشرقشمالبخش ثبتیپالک اصلیپالک فرعی

۷5 اصلی متعددده الچین1
محدوداست به اتالل و اراضی ملی بافت4۰ومفروعات آن

تابرسد به محدوده پالک گنوئیه
محدوداست ازانتهای حدشمالی تابرسد به 

مزرعه سیروئیه
محدوداست به جوی مورد ثبت و 

39۰۰۰۰1۷۷۰۰۰۰21۶۰۰۰۰محدوداست به اتالل و منابع ملی اتالل

115۰۰۰2۶۷5۰۰3825۰۰به حد اتالل و اراضی ملیبه حد کوه امام زادهبه حد کوه و اراضی ملیمحدوداست به رودخانه و ده الچینبافت824۰-فیروزآباد2

۷8۰۰۰۰148۷41۶22۶۷41۶اراضی مغوئیه سفلی اراضی سنگ کراراضی گنوئیه اراضی باب بیدعلیا و مغوئیه علیابافت 3۰14۰متعددمزرعه قاالن3

محدوداست به اراضی شاه آّباد)اسالم بافت1434۰-زنایی دشت آب4
آباد( طبق حدودات ثبتی

محدوداست به اراضی خدادادی طبق 
حدود ثبتی

محدوداست به اراضی اسماعیل آباد و 
بهارستان طبق حدود ثبتی

محدوداست به اراضی اسالم آباد 
91۰۰۰۰-91۰۰۰۰)شاه آباد( طبق حدود ثبتی

13848۷48951۷۶28۰۰4رودخانهگناجان سفلیتل بست اراضی گودرزرابر1۷342-گناجان علیاء5

3123 و کلیه گرو۶
از E تا  A محدوده اراضی مزینو و بم33مفروعات آن

انجیرستان
از A  تا B محدوده اراضی پالک 3۰85 

از B تا C محدوده اراضی میان جوبخش 3۰
از C تا E محدوده اراضی فاشکو و 
دهنه سرآسیاب و محدوده اراضی 

ذنیقوئیه پالک 3112 تا 3115
۷983۷۰۷1125۷۰۷91۰8

کلیه محمدآباد سید۷
مفروعات

9514  الی 
محدوداست به رودخانه خشکنرماشیر4۷1423

اول درامتداد جوی جنت آباد به اراضی 
جنت آباد پالک ۷814 - 5۷14 دوم 
درامتداد بدرآباد به اراضی باغات بدرآباد

درامتداد جوی سرمزرعه محدوداست به دشت موات پالک 2۰55
1۰515۷2181۶34528۶۷91۷اراضی صدرآباد پالک 4188

۶2۰۰۰۷421۶48۰41۶4کم رودخانه و اراضی ملیکم رودخانه به مزرعه ده باالبه ممرباغات زیر رودفهرج۰9۷423-قاسم آباد فهرج 8
بـه اسـتثنای مسـتثنیات قانونـی تبصـره 3 ) هرپـالک( موضـوع مـاده 2 قانـون ملـی شـدن جنگلهـا و مراتع کشـور که بوسـیله روسـای ادارات منابع طبیعـی و آبخیزداری شهرسـتانهای مربوطه و کارشناسـان ذیصـالح بازدید و مشـخصات هر رقبـه در متن آگهی قیـد گردیده و سـوابق مربوطـه در ادارات منابع 
طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان هـای ذیربـط و یـا اداره کل موجـود مـی باشـد ، جـزء منابـع ملـی شـده مـاده 1 قانـون ملـی شـدن جنگلها و مراتع تشـخیص و مراتب بـه اطالع عموم رسـانیده می شـود تا چنانچه به تشـخیص منابع ملی شـده هر رقبـه معترض می باشـند از تاریخ انتشـار این آگهـی در روزنامه 
هـای کثیراالنتشـار و محلـی و حداکثـر بـه مـدت شـش مـاه اعتـراض خـود را کتبـا بـه همراه مـدارک و مسـتندات قانونی طی دادخواسـت به هیئتهـای تعیین تکلیف اراضـی اختالفی ) کمیسـیون ماده واحـده ( مسـتقر در ادارات منابع طبیعـی و آبخیزداری شهرسـتانهای محل وقـوع ملک ارائه تا مورد رسـیدگی 

قـرار گیـرد.. بدیهـی اسـت در صـورت عـدم وصـول اعتـراض در فرجـه قانونی تعیین شـده این اداره کل نسـبت بـه اخذ سـند مالکیت منابع ملی شـده مورد تشـخیص اقـدام خواهد نمود.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان - مهدی رجبی زاده  م الف 118 
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سفر

کـه  افتـاده  اتفـاق  برایـم  بارهـا 
و  دوسـتان  از  دیالـوگ  ایـن  شـنونده ی 
جوانـان همشـهری بـوده ام: “آقـا سـفر و 
خارجی هاسـت”یا   همیـن  مـال  گـردش 
مثـال بـا دیـدن یـک توریسـت خارجـی 
می گوینـد “ معلـوم نیسـت چقـدر پـول 
کـه  خوابونـدن  حساب هاشـون  تـوی 
سـفر  رو  دنیـا  دور  اینجـوری  مي تونـن 
کنـن” و بدتریـن ایـن جمـالت هم “مـا ایرانی هسـتیم مگه 
می شـه ماهـا بـا ایـن اوضاع مـون بریـم دنبـال جهانگردی”

از جهتـی شـاید هـم عده ای حق داشـته باشـند و شـاید 
هـم در موقعیـت مالـی بسـیار دشـواری هسـتند کـه سـفر 
رفتـن را بـرای ایشـان به شـدت سـخت و حتـی غیرممکن 
و  حرف هـا  ایـن  شـاهد  مـن  کـه  دوسـتانی  امـا  می کنـد 
ناامیدی هـا از جانـب ایشـان بوده ام، همگـی از خانواده هـای 
حداقـل  یـا  و  فقیـر  انسـان های  و  بودنـد  آمـده   متمولـی 
بی سـواد و بـی تخصصـی نبوده انـد امـا معمـوال همـه ی مـا 
دو مشـکل بـزرگ داریـم، اعتمـاد بـه نفـس و اعتمـاد بـه 
جامعـه ی بشـری. مـواردی را در همیـن چندسـال گذشـته 
شـاهد بـوده ام و افـرادی را از نزدیـک دیـده ام کـه عمـل 
جهانگردی شـان و یـا ماموریتـی کـه بـرای خـود در زندگی 
انتخـاب کرده انـد هرچنـد بسـیار بـزرگ و تاثیر گذار اسـت 
اما دانسـتن داسـتان زندگی شـان و چرایـی و چگونگی پا به 
رکاب کـردن بـرای رفتـن بـه دورترین نقاط جهـان خودش 
کافی اسـت تـا زندگـی انسـان را تغییـر دهـد و حداقـل بـه 

شـدت بـه اندیشـه وادارمـان کنند.
را  نامـش  نیسـت  مشـتاق  هرچنـد  کـه  دارم  دوسـتی 
وی  شنیدنی اسـت  بسـیار  زندگـی اش  داسـتان  امـا  ببـرم 
را در سـفری دیـدم کـه سـوار بـر دوچرخـه مشـغول بـه 
جهانگـردی بـدون آلـوده کـردن زمین بـود و بـه راحتی با 
هم دوسـت شـدیم و اولین شـب همسـفری مان بـه روایت 
داسـتان زندگـی اش گذشـت کـه او روایـت را اینگونه آغاز 

: د کر
هـم  از  زندگـی ام  شـیرازه ی  همسـرم  مـرگ  از  پـس 
پاشـید و بـه مـدت طوالنـی بـه خودکشـی فکر می کـردم و 
می خواسـتم هرچـه زودتـر این زندگـی را تمام کنـم خودم 
را بازنشسـته کـردم و تمـام وقـت روی مبـل بـه تلویزیـون 
خیـره می شـدم و غذاهـای فسـت فـود می خـوردم تقریبـا 
خانـه ام زیـر ظرف هـای یکبـار مصـرف مدفون شـده بـود تا 
اینکـه یکـی از دوسـتانم بـا من تمـاس گرفت و گفـت دوتا 
از دوسـتانم در شـهر شـما هسـتند و دنبـال جایـی بـرای 
یـک شـب مانـدن می گردنـد و مـن تـورا معرفـی کـردم 
کـه روحیـه ات کمـی تغییـر کنـد چرا کـه این زن و شـوهر 
جهانگـرد هسـتند و از ژاپـن تـا اینجـا را رکاب زده اند و من 
هـم بـه رسـم مهمان نـوازی پذیرفتـم و بـه محـض اینکه به 
خانـه ی مـن قـدم گذاشـتند زن ژاپنـی وسـایلش را زمیـن 

گذاشـت و شـروع کـرد بـه مرتـب کـردن خانه و شـوهرش 
هـم آمـد و مـرا در آغـوش گرفت و انـگار سالهاسـت که مرا 
می شناسـد از مـن پرسـید چـرا عزیزم چـه شـده ای؟ و من 
هـم تعریـف کـردم و با هم چنـان صمیمی شـدیم که گویی 

بـا هـم برادریم.
متاسـفانه یکـی از دوچرخه ها را از ایشـان دزدیدند و این 
زوج هـم کـه بسـیار بـه برنامه ریـزی خـود مقیـد بودنـد در 
نتیجـه دوچرخـه ی مجهـز دیگـری خریدند و به سـفر ادامه 
دادنـد و یـک هفتـه بعـد از رفتـن ایشـان از پلیـس بـا مـن 
تمـاس گرفتنـد کـه بیاییـد و دوچرخـه  را ببرید چـرا که ما 
امـوال دزدی شـده را پیـدا کردیـم و سـارق هـم بـه زنـدان 

منتقل شـده.
مـن هـم بـا دوسـتان ژاپنـی تمـاس گرفتـم و گفتـم که 
دوچرخـه پیـدا شـده امـا ایشـان گفتنـد باشـد بـه عنـوان 
یـادگار بـرای تـو، مـا کـه دوچرخـه ی جدیـدی خریده ایم و 

امیدواریـم ایـن دوچرخـه بـه درد تـو بخـورد.
تمـام آن شـب را نتوانسـتم بخوابـم و تـا خـود صبـح به 
دوچرخـه خیـره بـودم و فکـر می کـردم و بـا طلـوع آفتـاب 
تصمیـم گرفتم کـه هرچه بادابـاد کائنات برای من نقشـه ی 
دیگـری دارد کـه دوچرخـه را آورده دقیقـا گذاشـته تـوی 
خانـه ام و مـن هـم خانـه را بـه صاحب خانـه پـس دادم و با 

همـان دوچرخـه سـفرم را آغـاز کردم.
  وقتـی کـه من با او آشـنا شـدم سـال چهارم از سـفرش 
بـود و تمـام آمریـکای التیـن را گشـته بود و حـاال آمده بود 
ایـران تـا سـفری درون کشـور بکنـد و خانـواده را ببینـد و 

دوبـاره هـم به سـفرش ادامـه بدهد.
و امـا معروف تریـن و شـاید اولیـن جهانگـردان مـدرن 

ایرانـی را بـه شـما معرفـی مي کنـم:
* برادران امیدوار

در سـال حدود 129۰ هجری شمسـی علی اکبر امیدوار 
) پدر عیسـی و عبداهلل( در حالی که حدود 2۰سـال داشـت 
زادگاه خـود طالقـان را تـرک و بـه تهـران عزیمـت نمـود و 
پـس از گذشـت چند ماه یـک کارگاه جـوراب و تریکو بافی 
در منطقـه سـنگلج تهـران احـداث نمـود بـا شـروع کار و 
افزایـش تولیـد ) حدود 3۰ نفر مشـغول بـکار بودند( کارگاه 
خـود را بـه خیابـان بـوذر جمهری انتقـال داد تولیـدات این 
کارخانـه نیـز بـه کشـورهایی چون ) افغانسـتان، پاکسـتان، 
هندوسـتان ( صـادر می گردیـد. در همان زمـان نیز با یکی 
از همشـهریان خـود ازدواج نمود و خانه ای در شـرق تهران 

خریـداری و سـکنی گزید.
 ثمـره ایـن ازدواج نیـز 4 پسـر بـه نامهـای علـی اصغـر، 
موسـی، عیسـی و عبـداهلل و 2 دختـر بـه نام هـای نصـرت و 
منصـوره بـود... پـس از چند سـال زندگی همسـر علی اکبر 
بـه علت سـکته مغـزی فلج گردیـد و پس از سـال ها تحمل 
درد و رنـج و بیمـاری در سـال های حدود 134۰ و در سـن 
5۰ سـالگی و همزمـان با برگشـت سـفر ۷ سـاله ) بـا موتور 

سـیکلت ( فرزنـدان ماجراجویـش دیده از جهان فرو بسـت. 
علـی اکبـر پـدر خانـواده نیـز چند سـال بعد و در سـن 82 
سـالگی بـه سـرای باقـی شـتافت و مقبـره هـر دوی آنها در 

امامـزاده عبـد اهلل می باشـد. 
درزمانـی که عیسـی عضو تشـکیالت کوهنوردی باشـگاه 
نیـرو راسـتی بود با دو نفر از دوسـتانش تصمیـم گرفتند که 
از تهـران تـا اهـواز را بـا دوچرخـه رکاب بزننـد و چنین هم 
شـد امـا در حیـن سـفر زمانی که بـه اراک رسـیدند بین دو 
دوسـت امیـدوار اختـالف و ناراحتـی پیش آمـد . در نتیجه 
امیـدوار از ادامـه راه منصـرف شـدند و به تهران برگشـتند ، 
کـه ایـن بازگشـت خود مقدمـه ای جهـت سـفرهای بعدی 
گردیـد... عیسـی در همـان سـال در یک مسـابقه سـرعت و 
اسـتقامت کـه مسـیر آن از کـرج تـا تهران بود شـرکت کرد 
و مقـام دوم را بدسـت آورد . مدتـی بعـد نیـز یـک مسـابقه 
دوچرخـه سـواری، سـرعت برگـزار شـد کـه در بیـن کلیـه 
شـرکت کننـدگان نفـر چهارم گردیـد . از دیگـر عواملی که 
باعـث ایجـاد انگیـزه بیشـتر برای سـفر بـا دوچرخـه گردید 
دوچرخـه سـوار فرانسـوی » لیونـل برانـس » بـود که قصد 
داشـت بـا دوچرخـه از پاریـس بـه » سـایگون » پایتخـت 
ویتنـام جنوبـی بـرود و در مسـیر راه از تهـران گذشـت و 
مـورد اسـتقبال بچـه هـای کوهنـورد باشـگاه قـرار گرفـت 
.این دیدار و آشـنایی باعث شـد عزم عیسـی جهت سـفر با 

دوچرخـه بیشـتر گردد. 
در سـال 133۰ ه . ش عیسـی امیـدوار پـا در رکاب بـا 
دوچرخـه کورسـی )Pejout 2۶ ( کـه آن را خریداری و به 
جهـت سـهولت در سـفر و راحتـی حرکـت، دنـده دار نمود 
بـه سـوی کشـورهایی چـون ترکیه ، سـوریه ،عـراق حرکت 
نمـود. عیسـی سـفر خود را به سـمت غـرب و شـمال غرب 
ایران شـروع و پس از پشـت سـر گذاشـتن شـهرهایی چون 
میانـه ، تبریـز، خـوی ، مرنـد بـه مـرز بـازرگان رفـت. مـرز 
بـازرگان در آن زمـان بسـیار کم تـردد بود و بـرای کارکنان 
گمـرک ایـران دیـدن یـک نوجـوان تنهـا و دوچرخه سـوار 
بسـیار جالـب و باور نکرنـی و غیر منتظره بـود ) که بخواهد 

چنیـن مسـافتهایی را بـا دوچرخه سـیر کند(. 
عیسـی پـس از خداحافظی و تشـکر از مامـوران گمرک 
ایـران وارد شـهر » ارزه الـروم » در ترکیـه گردیـد.... در 
اواخـر شـهریور مـاه در حالیکـه بارش بـرف و باران بسـیار 
زیـاد و هـوا سـرد بـود گردنـه معـروف » سـیواس« را تـا 
آنـکارا طـی کـرد. در آن زمان کلیـه راههای ترکیه شوسـه 
بـود بـه جـز راه باریک و آسـفالت که آنکارا را به اسـتانبول 
متصل می نمود. پس از 2۰ روز سـیر و سـیاحت در شـهر 
اسـتامبول بـه سـمت جنـوب ترکیـه سـفرش را ادامـه داد 

تـا بـه کشـور سـوریه رسـید. اولین شـهری که در سـوریه 
از آن دیـدن نمـود حلـب بـود و پـس از آن بـه دمشـق 
رفـت. در آنجـا بـا یـک تاجـر ایرانـی آشـنا شـد و حـدود 
یـک هفتـه مهمـان او بـود... پـس از پشـت سـر گذاشـتن 
چند شـهر سـوریه بـه عراق و شـهر بغداد رسـید. در بغداد 
مهمـان مدرسـه ایرانیان مقیم بغداد گشـت پـس از زیارت 
و بازدیـد از شـهرهائی چـون کربـال، سـامراء ، و نجـف و... 
از طریـق مـرز خسـروی وارد ایـران گردیـد و پـس ار طی 
تهـران  بـه  قزویـن   ، ، همـدان  نمـودن مسـیر کرمانشـاه 
رسـید و مـورد اسـتقبال مـردم قـرار گرفت و سـفر 4 ماهه 

بـا دوچرخـه بـه پایان رسـید . 
عبـدهلل نیـز در سـال 1331 ه . ش پس از گذشـت ۶ ماه 
از سـفر عیسـی بـه همـراه دوسـتش بـا دوچرخـه از تهـران 
بـه سـمت شـمال و خراسـان حرکـت نمودنـد و با عبـور از 
حاشـیه کنـار کویـر لـوت ، بیرجنـد ، قائـن ، زاهـدان بـه 
بندرعبـاس رفتند و سـپس به سـمت غرب ایـران ، همدان، 
اراک و.... در نهایـت بـه تهران رسـیدند و سـفری را با موتور 

سـیکلت و اتوموبیـل بـه سراسـر جهان آغـاز کردند.
و  جهانگـردی  مـوزه  نخسـتین  امیـدوار،  بـرادران  مـوزه 
پژوهشـی اسـت که پس از پیـروزی انقالب اسـالمی با تالش 
و عالقـه منـدی مسـئولین محترم سـازمان میـراث فرهنگی 
در هفتـه جهانگـردی، روز پنجـم مهرمـاه سـال 1382، بـا  
حضـور وزیر محترم اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی و نیز 
جمعـی از فرهنگ دوسـتان افتتاح شـده اسـت. بنـای اصلی 
این سـاختمان زیبا در دوران احمدشـاه قاجار سـاخته شده و 
به عنوان کالسـکه خانه سـلطنتی برای اسـتفاده  سـورچی ها 
بـه کار می رفتـه اسـت. در سـال 1381 تعمیرات و بازسـازی 
ایـن سـاختمان بـه وسـیله سـازمان میـراث فرهنگـی، بـه 

منظـور ایجـاد ایـن موزه انجـام گرفته اسـت.
فهرسـتی از اشـیائ موزه 1-آالت و ادوات شـکار انسان های 

بومی، اسـکییمو، آمـازون ، افریقا و... 
2- ظروف سفالیین از فرهنگ اینکا و...

 3- حییوانات، پرندگان و حشرات تاکسیدرمی شده
 4- آالت موسییقی قبایل بدوی جهان 

5- سـنگواره ها، فسـییل ها ، مرجان ها و فسـییل جانوران 
دریایـی متعلق بـه مییلییون ها سـال پیش

 ۶- موزه شامل عکس هایی از تمدن های مختلف است.
آدرس موزه :

تهـران - خیابـان ولـی عصـر - زعفرانیـه - خیابـان شـهید 
فالحـی نـژاد- مجموعـه فرهنگـی تاریخـی سـعد آبـاد 

تلفن:)+9821( 2282۰319
www.omidvar-brothers.com:منبع *

10 راه هوشمندانه برای کسب 
درآمد در حین گشتن دور دنیا

 سـفر دور دنیـا جـزو آرزوهـای دسـته ی بزرگـی 
از آدم هاسـت. کسـانی هسـتند کـه دل بـه دریا می 
زننـد و بـه دنبال ایـن آرزوی دیرینه شـان میروند، و 
بعضـی دیگـر هم هسـتند کـه از ترس مواجه شـدن 

بـا مشـکالت مالـی، از آرزوی دیرینـه  می گذرند.
اگر بدانید شـغل و درآمدتان در سـفر به دور دنیا 
تامین اسـت، دوسـت دارید هر چه سـریع تـر برنامه 
ریـزی سـفر را آغـاز کنید؟ شـغل هایی وجـود دارند 
کـه خـود بـه خـود باعـث میشـوند شـما سـفرهای 
زیـادی بکنیـد، و کـم کم کل جاذبه هـای کره زمین 
را بـا چشـم هـای خودتـان ببینیـد. این شـغل های 
پیشـنهادی مـا بـه شـما کارهـای خیلـی تخصصـی 
نیسـتند و هر کسـی از پـس انجام دادنشـون برمیاد.

1 . راهنمای تور باشید
بـه عنـوان یـک راهنمای تور شـما مـی توانید به 
قسـمت هـای مختلـف دنیـا سـفر کنید، بـا فرهنگ 
های مختلف آشـنا بشـوید و اتفاقـا درآمد خوبی هم 

از ایـن راه فراهـم کنید.
نـکات منفـی و مثبـت:  راهنماهای محلـی تقریبا 
کار آزادی دارن، بـه ایـن معنی کـه روزانه حقوق می 
گیرنـد و میـزان آن می توانـد در روزهـای مختلف با 
هم متفاوت باشـد. بعضـی از این راهنماها پیشـنهاد 
تـور هـای مجانی میدهنـد و از توریسـت ها انعام می 
گیرنـد، کـه به نظر امنیت شـغلی زیـادی در این کار 
نیسـت. امـا گـروه دیگـری هـم بـه عنـوان راهنمای 
بلنـد مـدت بـا قـرار داد با شـرکت هـای صاحب تور 
بـه طور تمـام وقـت کار می کننـد. اگر ثبـات کاری 
بـرای شـما اهمیـت دارد، دومیـن نـوع گزینـه بهتر 

است.
2 . انگلیسی تدریس کنید.

در  توانیـد  مـی  می دانیـد،  انگلیسـی  زبـان  اگـر 
 eslcafe.com کشـورهای زیادی کار کنید. از سـایت
بازدیـد کنید و درخواسـت هایی بـرای مدارس مختلف 
بفرسـتید. در نهایـت چندیـن دعوت نامـه ی مصاحبـه 

دریافـت مـی کنید.
3 . کار در مزارع ارگانیک

اداره  و  نگهـداری  بـرای  داوطلبانـه  می توانیـد 
مزرعه هـا در عـوض غـذا و محـل اقامـت مشـغول 
بـه کار بشـوید. این شـغل شـرایط متفاوتـی را برای 
آدم هـای مختلـف دارد، و همچنیـن انعطـاف باالیی 
هـم دارد  و شـما مـی توانیـد بـا عوض کـردن محل 

اقامت تـان بـه همـه جـا سـفر کنیـد.
4 . عکاسی در سفر را انتخاب کنید.

کسـانی کـه عکاسـی بلدنـد، می تواننـد عکـس 
هایـی کـه در سـفر می گیرنـد را  در فروشـگاه های 
  SmugMug.comخودشـان در سـایت هایی مثل
بـه فـروش بگذارنـد. در چنیـن سیسـتم هایی شـما 
مـی توانیـد عکسـهای تان را بـه مجـالت سـفر و ... 

بفروشید.
5 . تجارت تخصصی محصوالت خارجی

مـی توانیـد بـا کمی سـرمایه سـفر کنیـد و اقالم 
خـاص آن منطقـه را بـه وطـن خودتـان برگردانید و 
بفروشـید البتـه قبل این کار حتمـا از قوانین تجارت 

و صـادرات و واردات باخبر بشـوید.
6 . برای کتاب های راهنمای سفر تحقیق کنید

را  وتحقیـق  پژوهـش  کـه  هسـتید  آدمـی  اگـر 
بـرای شـرکت های راهنمـای سـفر  دوسـت داریـد 
مثـل Lonely Planet و Fodor  کار کنیـد. ایـن 
کار بـه شـما ایـن امـکان را میدهد فرهنگ هـا ،مواد 
غذایـی و هتـل هـای لوکـس و ... زیـادی را ببینیـد.

7 . مهماندار هواپیما
یکـی از گزینه هـای خـوب بـرای دیـدن کل دنیا، 
مهمانـداری هواپیماسـت. درآمـد ایـن شـغل نسـبتا 
خوب اسـت و شـما اگر بخواهید می تونید سـفرهای 

زیـادی بـه نقاط مختلف داشـته باشـید.
8 . برای خط کشتی رانی کار کنید

ایـن کار پـر از سـفر به نقاط اسـرار آمیـز و مهیج 
اسـت. درآمد این شـغل بـا توجه به سـاعت کاریش، 
خیلـی زیاد نیسـت، اما سـفرها و هزینه هـای اون به 
صـورت رایـگان انجـام میشـود، و البتـه از خدمـات 

مخصـوص خدمـه هم نمی شـود گذشـت.
9 . یک وبالگ سفر راه بیاندازید

بسـیار  کار  سـفر  ای  حرفـه  نویسـی  وبـالگ 
دور  مکان هـای  تمـام  بـه  سـفر  امـا  سختی اسـت، 
و هیجـان انگیـز خیلـی مـی توانـد وسوسـه انگیـز 
باشـد. البتـه بـرای شـروع ایـن کار، تبلیغـات قبل از 
درآمدزایـی از ایـن سـایت انجـام می شـود، بنابرایـن 
بایـد بـرای راه انـدازی کمی روی پس انـداز خودتان 
حسـاب کنید. شـاید اوایل الزم باشـد انـرژی زیادی 
بـرای چرخاندن وبـالگ مصرف کنید، امـا بعد از آن 
سـفر هـای بیشـتری انتظـار شـما را خواهد کشـید.

10 . وبالگ نویس آزاد
وبـالگ نویسـی آزاد ایـن روز هـا تبدیـل بـه یک 
کسـب و کار خـوب شـده. مزایای وبـالگ نویس آزاد 
بـودن خیلـی متنـوع اسـت. بـرای ایـن کار در هـر 
جـای دنیـا کـه باشـید و در هـر زمانی، کافی اسـت 
یک کامپیوتر و دسترسـی به اینترنت داشـته باشید. 
درآمـد وبـالگ نویس هـای معتبر خیلی خوب اسـت 

و می شـود بـه خوبـی روی آن حسـاب کرد.
منبع:گردالی دات کام

برای شروع سفر تردید نکن
پیشنهاد

عرفان زارعی
erfan@

payamema.ir

افقی
1-حیـرت کـردن از دیـدن چیـزی عجیب- مـردم مقدس 

روشندل و 
2-اصل، مبدا- شیرینی سنتی شهر یزد- ظاهر شونده

3-ضد درامد- صدای ماکیان- سخن چین
4-حرکـت کـرم- بـاال رفتـن اب دریـا- 92 سـانتی متـر- 

مـردان لقب 
5-حـرف مفعولـی- رشـک ورزیـدن- چـوب دنـدان پـاک 

کنی
۶-لقب اروپایی- هدف تیر- حرف ربط

۷-دعـای شـب جمعـه- از سـبزی هـای خوردنـی- انـدوه 
سخت

8-غذای ظهر- طبل- شلیک با مسلسل
9-پسوند الودگی- غذای پشت پا- از رنگ ها

1۰-ضمیر فرانسـوی- تکیـه گاه- هنر مربـوط به چگونگی 
پختـن و اماده کـردن غذاها

11-جزیره مثلثی- نوعی ساز- بیکاره و بی عار
12-کوه- نوعی اسباب بازی- فلز سرخ- کاله پادشاهی

13-مـردن در اثـر حادثـه- رودی در المـان- ثابـت شـدن 
هی بیگنا

14-برای تخریب مکه لشکر کشید- کادو- جهان
15-کشـوری در اقیانوسـیه- وسـیله ای در مصارف خانگی 

برای شسـتن ظروف و البسـه ، اسـتحمام و ...
عمودی

1-کشوری در مرکز افرقا- عروس به خانه بخت می برد
2-گوشه نشینی- لباس شنا- هزار دستان

3-غذای محلی اردبیل- وطن- مایه نشاط و خرمی دل
4-حوضچـه حمـام- اکنـون- صابـون خیاطـی- باسـتان، 

یمی قد
سـر  ضربـه  صداقـت-  هـم-  بـه  شـوهر  و  زن  5-نسـبت 

لیسـت تبا فو
۶-مرگ از غصه- مرکز بنگالدش- غوطه ور
۷-سخنرانی- تعویق ، تاخیر- کالم درویش
8-ویرایش- خوراک سفر- کشور باسوادان

9-باقی گذاشتن- نیزار- جد
1۰-تاللو- عدد ترتیبی- خمره بزرگ

11-تکیه به پشتی- شجاع ، قهرمان- روکش بدن
12-از مصالح سـاختمانی - زمان اندک - رختشـوی - ماه 

مل کا
13-فشرده گویی - خواهر - زمزمه کردن

14-حاصلـش نابسـامانی و تیـره روزی فرزنـدان اسـت - 
سـمت چـپ - بـی دیـن

15-پدر شعر نو - تابلویی از میکل انژ
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بعضي وقت ها به دست هايم نگاه 

میكنم و فكر میكنم میتوانستم پیانیست 

بزرگي بشوم يا يك چیز ديگر،

ولي دست هايم چكار کرده اند؟

يك چك نوشته اند،بند کفش بسته اند، 

سیفون را کشیده اند،

دست هايم را حرام کرده ام. 

همینطور ذهنم را.....

چارلز بوکوفسكي

کشتیعكس نوشت

هفتمین قهرمانی کشتی آزاد ایران در آمریکا 

دیـدار تیـم هـای کشـتی آزاد ایـران و روسـیه در فینـال چهـل و 
چهارمیـن دوره جـام جهانـی سـال 2۰1۶ صبـح دیروز از سـاعت 5:3۰ 
بـه وقـت تهـران در سـالن فروم شـهر لس آنجلـس آمریکا آغاز شـد که 
دالورمـردان کشـورمان در ایـن مسـابقه بـا نتیجـه 5 بـر 3 حریف خود 
را شکسـت داد و پنجمین سـال پیاپی و سـومین سـال در لس آنجلس 
جـام قهرمانـی را بـاالی سـربردند و پرچـم سـه رنـگ کشـورمان یکبار 

دیگـر در آمریـکا بـه اهتـزاز درآمد.
تیـم ملـی ایـران پیش از این شـش مرتبـه در این رقابت ها در سـال 
هـای 199۶ تهـران، 2۰۰۶ سـاری، 2۰12 باکـو، 2۰13 تهـران، 2۰14 
و 2۰15 لـس آنجلـس عنـوان قهرمانی را کسـب کرده بـود و 11 مرتبه 

هـم نایـب قهرمان شـده بود. 
ملـی پوشـان کشـورمان در جـام جهانـی بـا شکسـت تیـم هـای 
جمهـوری آذربایجـان، هنـد و آمریکا به فینـال این رقابت هـا راه یافت.
رده بنـدی تیمـی: 1- ایـران 2- روسـیه 3- گرجسـتان 4- آمریـکا 

5- جمهـوری آذربایجـان ۶- مغولسـتان ۷- هنـد 8- ترکیـه
پیکارهـای جـام جهانی کشـتی از سـال 19۷3 بـا پیشـنهاد و ابتکار 
آمریکایـی هـا و بـا جلـب نظـر و موافقت اتحادیـه جهانی کشـتی )فیال 
سـابق( در شـهر تولیدو آمریکا، بنیان و سـنگ بنای آن گذاشـته شـد. 
از آغـاز رقابـت هـای جام جهانی تـا به امروز، بیشـترین میزبانـی به نام 
آمریکایـی ها نوشـته شـده و آنـان در دهـه هـای 9۰ ،8۰ ،۷۰ و 2۰۰۰ 
میالدی، بارها این مسـابقه ها را در شـهرهای تولیدو، چاتانوگا، اسـتیل 
واتـر، اسـپوکن، فیرفاکـس، سـیاتل، بالتیمـور، بویـزی و در سـال هـای 
اخیـر در لـس آنجلـس میزبانـی کـرده انـد و در ایـن بین، شـهر تولیدو 
در ایالـت اوهایـو و یکی از شـهرهای کشـتی خیز آمریـکا 1۷ بار میزبان 

ایـن رقابـت ها بـوده و از ایـن حیث، پیشـگام و رکورددار اسـت. 
 در طـول تاریـخ 44 سـال اخیر پیکارهـای جام جهانی کشـتی آزاد، 
15 قهرمانـی بـه نـام اتحـاد جماهیر شـوروی سـابق )قبل از فروپاشـی 
این کشـور( نوشـته شـده و 13 قهرمانی برای آمریکا رقم خورده اسـت.  
پـس از ایـن دو کشـور پیشـتاز و پیشـگام در رقابـت های جـام جهانی، 
کشـورهای ایـران، روسـیه، جمهـوری آذربایجان و کوبا بـه ترتیب ۷، ۶، 

2 و یـک مقـام قهرمانی در این مسـابقه هـا دارند.

 اطالعات

سکه

10,310,000 ریال طرح جدید

10,325,000 ریال طرح قدیم 

5,150,000 ریال نیم سکه 

ربع سکه  2,710,000 ریال

1,800,000 ریال یک گرمی

طال

1,048,260 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,397,600 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

34,570 ریال دالر آمریکا

39,080 ریال یورو

9,430 ریال درهم امارت

5,340 ریال  یوآن 

49,500 ریال پوند

خودرو

سمند LX  29,844,000 تومان

رانا LX  33,382,000 تومان

سوزوکی ویتارا  125,011,000 تومان

سایپا SE 111     20,270,000 تومان

75,800,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,010,000 تومان

لیفان X60  61,100,000 تومان

77,900,000 تومان   S5 جک

49,310,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

14 تا 34 /آفتابی امروز

13 تا 33 /آفتابی فردا

 
 خبر

مسئولین کرمان از مرکز توان بخشی امام علی)ع ( بازدید کردند

افطار با طعم مهربانی

تقویت مهارت های فردی و اجتماعی نوجوانان سبب افزایش 
توانایی روانی و اجتماعی آنان شده که عاملی موثر در پیشگیری 

از اعتیاد خواهد شد .
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان

دو برنز جهانی برای شورش
مسـابقات  دوره  امیـن  سـی 
 IDM المللـی  بیـن  شـنای 
معلـوالن که از 2۰ خـرداد در 
کشـور آلمـان آغاز شـده بود، 
شـناخت  بـا  یکشـنبه  عصـر 
نفـرات برتـر در رشـته هـای 
مختلـف بـه پایان رسـید. این 
مسـابقات کـه بعـد از پارالمپیـک، معتبـر تریـن 
مسـابقات شـنای معلـوالن جهـان محسـوب می 
شـود، امسـال نیـز بـا حضـور 119 تیـم از 4۰ 
کشـور مختلـف برگـزار شـد، تیـم علوم پزشـکی 
مشـهد با منتخبی از شـناگران معلول کشـور، به 
نمایندگی از ایران در این مسـابقات شـرکت کرد.

کـه  مشـهد  پزشـکی  علـوم  نفـره   9 تیـم  در 
سـرمربی گـری آن بـر عهده دکتر محمدحسـین 
اقبالـی بـود، اسـتان کرمـان نیـز یـک نماینـده 
داشـت. سـید شـورش دلپسـند شـناگر جـوان و 
32 سـاله شـهرمان، یکـی از اعضـای تیـم ایرانی 
شـرکت کننـده در مسـابقات آلمـان بـود کـه در 
پایـان موفـق بـه کسـب دو مـدال برنز در رشـته 

هـای 1۰۰ متـر پروانـه و 5۰ متر قورباغـه در این 
مسـابقات شد.شـورش دلپسـند در مصاحبه ای با 
روزنامـه پیام ما، سـطح برگزاری این مسـابقات را 
بسـیار باال دانسـت و گفت: فدراسیون ورزش های 
جانبـازان و معلـوالن ایـران در اطالعیـه ای کـه 
در تاریـخ 94/11/28 منتشـر مـی کنـد از تمامی 
ورزشـکاران و شـناگران معلول و عالقمند شرکت 
در این مسـابقات که دارای اسپانسـر)حامی مالی( 

مـی باشـند، دعـوت مـی کند.
بعـد از ایـن فراخوان، بنده با حمایـت اداره ورزش 
و جوانـان و اداره کل بهزیسـتی کرمان و شـرکت 
سـپیدار سـنگ بـرای شـرکت در ایـن مسـابقات 

اعـالم آمادگـی کردیم.
وی که سـرمربی تیم شـنای معلـوالن و جانبازان 
کرمـان هـم مـی باشـد، در ادامـه اظهـار کـرد: 
هزینـه اعـزام بـه ایـن مسـابقات بـرای هـر نفر 9 
میلیـون تومـان بـود کـه من بـه اتفاق پسـر خاله 
ام کـه بـه عنوان کمـک من به آلمان آمده اسـت، 
18 میلیـون تومـان بـه حسـاب فدراسـیون واریز 
کردیـم و بـه همـراه تیـم 9 نفره ای کـه منتخب 

ایـران بودیـم، عـازم این مسـابقات شـدیم. نیمی 
از ایـن هزینـه ها را حامی مالی)شـرکت سـپیدار 
سـنگ(و اداره ورزش و جوانان  و بهزیسـتی و نیم 

دیگـر را از جیـب شـخصی پرداخـت کردیم.
شـناگر ملـی پـوش ایرانی ادامـه داد: مـن در رده 
سـنی بزرگسـاالن و دیگـر هـم تیمـی هایـم در 
رده سـنی پیشکسـوتان )مسـتر(  در سـی امیـن 
دوره ایـن مسـابقات شـرکت کردیـم. بـرای مـن، 
ایـن آخریـن فرصـت کسـب سـهمیه پارالمپیک 
محسـوب می شـد که متاسـفانه نتوانسـتم آن را 
بـه دسـت بیاورم. هرچنـد صاحب دو گـردن آویز 
برنـز در رشـته هـای 11۰متـر پروانـه و 5۰ متـر 
قورباغـه شـدم امـا ایـن مـدال هـا هم نتواتسـت 
مـن را بـه مسـابقات برزیـل برسـاند کـه از ایـن 

بابت بسـیار متاسـفم.
شـورش دلپسـند که احتماال 5 شـنبه بـه کرمان 
برمـی گردد، از آقـای محمودی نیـا، دکتر صادق 
زاده ، مهنـدس نخعـی و مهنـدس حمیـد گنجه 
ای کـه حمایـت ویـژه ای از او داشـتند تشـکر و 

قدردانـی کرد.

پیـام مـا - چنـد روز پیش حوالـی سـاعت 5 عصـر، قرقبانان در 
منطقـه منصورآبـاد رفسـنجان یـک نفـر را مشـاهده کردند که 
مشـغول دوربیـن کشـی بـوده اسـت. قرقبانـان مشـکوک و بـه 
محـل نزدیـک مـی شـوند کـه صـدای 3 تیر را مـی شـنوند. با 
ایـن اتفاق آن ها از سـایر نیروهای حاضر در منطقه درخواسـت 
کمـک مـی کننـد و 3 اکیـپ بـه یـاری آنها مـی رونـد. پس از 
تاریـک شـدن هـوا مسـیرهای تـردد احتمالـی را زیـر نظـر می 
گیرنـد و پـس از چند سـاعت یک ماشـین سـواری را مشـاهده 
مـی کننـد. پـس از دیـدن مامـوران دو نفـر از ماشـین پیـاده 
شـده و پـا بـه فـرار مـی گذارند. مامـوران یـک نفر را با اسـلحه 
دسـتگیر مـی کننـد. ایـن مرد کـه اصطالحـا از سـوی حامیان 
محیـط زیسـت شـکارُکش نامیـده مـی شـود 3 الشـه میش و 
قوچ وحشـی و ادوات شـکار به همراه دارد و جهت سـیر مراحل 

قانونی به دادسـرای رفسـنجان فرسـتاده شـد.
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پیـام مـا- در قالـب طرحـی حمایتی از کـودکان 
کـم تـوان ذهنـی واتیسـم  تعـدادی از مسـئولین 
اسـتان کرمـان بازدیدی را از مرکز جامع آموزشـی 
وتـوان بخشـی خرد سـاالن امـام علـی)ع( به عمل 

آوردند.
در ایـن بازدیـد که در سـاعاتی قبـل از اذان مغرب 
انجـام شـد، دکتر صـادق زاده مدیر کل بهزیسـتی 
اسـتان کرمـان از اهمیـت ارتبـاط موثر ودوسـتانه 
ارگان هـای شـهر بـا مراکـز تـوان بخشـی سـخن 
گفـت و برحمایـت از مراکـز آموزشـی ودرمانـی 
تاکیـد کـرد. دراین مراسـم که به میزبانی سـازمان 
بهزیسـتی و مرکزتـوان بخشـی امـام علی بـر گزار 
شـد، نصراهلل گرامی مشاور اسـتاندار، علی حسینی 
مدیـر کل تامین اجتماعی، محمـد رضاجهانگیری 
مدیـر کل آمـورش فنـی حرفـه ای، مهنـاز نجیب 
زاده مدیـر روابـط عمومـی فنـی حرفـه ای، محمد 
جعفـری مدیـر کل بیمـه سـالمت اسـتان کرمان 
و موسـی برومنـد سرپرسـت آمـوزش و پـرورش 

اسـتثنایی مهمـان بودند.
در ایـن دیـدار تفاهم نامه ای بـا مهمانان این مرکز 

و سـازمان بهزیسـتی با محتوای اینکه هـر ارگان با 
توجـه به پتانسـیل وتوانایی خـود از مرکز امام علی 

حمایت کند، بسـته شد.
و در انتهـا بهزیسـتی کرمـان از خیریـه »مولـی 

الموحدیـن« بـه دلیـل همـکاری خالصانـه بـا این 
سـازمان تقدیـر بـه عمـل آورد و همچنیـن در این 
مراسـم تعـدادی ازکارکنـان مرکـز امـام علـی)ع( 

مـورد تقدیـر قـرار گرفتند.

دستگیری یک شکارُکش در رفسنجان


