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بازدیـد اسـتاندار کرمـان و فرمانـده قـرارگاه خاتم االنبیـا )ص( 
از پـروژه زیرگـذر آزادی دور از چشـم خبرنـگاران کـه نماینـده 
شـهروندان هسـتند و همچنین حرف های زده شـده پـس از بازدید 
توسـط مسـئوالن نشـان می دهد کـه اوضاع ایـن پروژه چنـدان بر 
وفـق مراد نیسـت. ظهر سه شـنبه گذشـته بـود که از طـرف روابط 
عمومـی اسـتانداری کرمـان پیامکـی مبنـی بـر »بازدیـد اسـتاندار 
کرمـان از پروژه هـای شـهری چهارشـنبه 30 تیر، حرکـت از مقابل 
اسـتانداری 15.45« برای خبرنگاران ارسـال شـد. روز چهارشـنبه 
و دقایقـی قبـل از بازدیـد امـا پیامـک دیگـری از طرف اسـتانداری 

کرمـان مبنـی بـر »لغـو بازدیـد« بـرای خبرنـگاران ارسـال شـد. 
بااین حـال چنـد سـاعت بعـد سـایت اسـتانداری کرمـان گـزارش 
بازدیـد اسـتاندار کرمـان و فرمانـده قـرارگاه خاتم االنبیـا )ص( از 
برخـی پروژه هـا را روی خروجـی خـود قـرار داد تا مشـخص شـود 
کـه ایـن بازدیـد بـدون حضـور خبرنـگاران انجام شـده اسـت. ایـن 
اتفـاق در کنـار صحبت هایـی کـه مسـئوالن پـس از بازدیـد زدند، 
نگرانی هـا را دربـاره یکـی از مهم تریـن پروژه هـای عمرانـی تاریـخ 

شـهر کرمـان زیـاد کرد.
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خبر

رضایتمندی مردم
 از بیمارستان ها باالی

 70 درصد است
آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزیـر  معـاون 
درصـد   70 بـاالی  رضایتمنـدی  از  پزشـکی 
بـا  دینارونـد  داد.  خبـر  بیمارسـتان ها  از  مـردم 
اشـاره بـه رضایتمنـدی مـردم از عملکـرد وزارت 
بهداشـت و وزارت خارجـه ادامـه داد: »معمـوالً 
در نظرسـنجی ها، رضایتمنـدی مـردم از دارو و 

اسـت.«  درصـد   70 بـاالی  بیمارسـتان ها 
وی همچنیـن گفـت: »متأسـفانه بسـیاری از 
تصمیمـات از باال به پایین توسـط کارشناسـان و 
مدیرانی گرفته می شـود که در اتاقشـان نشسـته 
تـا  نگذاشـته اند  بیـرون  را  پایشـان  و هیچ وقـت 
شـرایط را از نزدیـک ببیننـد.« به گزارش ایسـنا 
رسـول دینارونـد در دومین همایـش معاونان غذا 
و دارو قطب هشـتم کشـور در کرمان اظهار کرد: 
»تنـوع اقلیمـی و اختـاف شـیوه های زندگی در 
کشـور مـا بسـیار زیـاد اسـت بـه همیـن منظور 
نـگاه یکسـان و از بـاال بـه پاییـن به هیچ عنـوان 
توجیـه نـدارد به ویژه در حوزه وزارت بهداشـت.«
وی بـا اشـاره بـه اجـرای طرح تحول سـامت 
تصریـح کـرد: »ممکـن اسـت نـگاه در بیـرون از 
وزارت بهداشـت ایـن باشـد کـه طـرح منحصـر 
بـه خوشـه درمـان اسـت، درحالی کـه بایـد همه 
طـرح  به عنـوان  را  بهداشـت  وزارت  تحـوالت 
کـرد:  بیـان  وی  کنیـم.«  نام گـذاری  سـامت 
»در ابتـدای تصـدی، نظرسـنجی بـرای تعییـن 
اولویـت در وزارت بهداشـت صـورت گرفـت کـه 
بحـران کمبودهـای دارویـی در صدر نظرسـنجی 
بـود و 68 درصـد نظـر مـردم حـل ایـن مشـکل 
را خواسـتار شـده بودنـد وهـم اکنـون 5 درصـد 
مـردم هـم ایـن درخواسـت را از وزارت و دولـت 

ندارنـد.«
»وزارت  گفـت:  دارو  و  غـذا  سـازمان  رئیـس 
بهداشـت ظـرف سـه هفتـه در زمینـه مشـکل 
کمبـود دارو تصمیماتـی برای حـل بحران گرفت 
و شـش مـاه طول کشـید تا مشـکل حل شـود.« 
دینارونـد با اشـاره بـه اقدامات اساسـی دولت در 
زمینـه افزایش دسترسـی بـه دارو، حفاظت مالی 
از بیمـاران خـاص، کاهـش ارزبـری دارو تصریـح 
گذشـته  سـال  در  دارو  ارزی  »مصـرف  کـرد: 
350 میلیـون دالر کمتـر از قبلـش بـوده اسـت 
و به جرئـت می تـوان گفـت کـه بحـران دارویـی 
در سـال های 93 و 94 در کشـور وجـود نداشـته 

» است.
معـاون وزیر بهداشـت بابیان اینکـه 40 درصد 
نیـاز بیماران بسـتری قبل از اجـرای طرح تحول 
از ارجـاع بـه بیرون تأمین می شـد ایـن در حالی 
اسـت کـه در حـال حاضـر این عـدد به زیر سـه 
درصـد در حـوزه بسـتری رسـیده اسـت،  گفت: 
»کارهـای صـورت گرفته در این دولـت در حوزه 
بهداشـت و درمـان راسـتای پاسـخ بـه خواسـته 
کنیـد  »کاری  کـه  بـود  رهبـری  معظـم  مقـام 
مـردم در هنـگام بیمـاری، رنجی غیـر از بیماری 
نداشـته باشـند« و طرح تحول سـامت پاسخ به 
ایـن فرمایـش بـود.« وی افزود: »در سـال جاری 
کمبـود اقـام دارویـی برند کـه خودمـان جلوی 
آن را گرفته ایـم اضافه شـده، کـه ایـن را به عنوان 
کمبـود قبـول نداریـم، زیـرا داروی مشـابه را در 
داخـل داریـم و سیاسـت مـا مبتنـی بـر اقتصـاد 

مقاومتـی و حمایـت از تولیـد داخل اسـت.«
دینارونـد بابیـان اینکه در بیمارسـتان ها بیش 
از دو برابـر دارو وجـود دارد و افزایـش دسترسـی 
مـردم به تجهیزات پزشـکی و کاهـش هزینه های 
مـردم را شـاهد هسـتیم، بـا اشـاره بـه خدمـات 
صـورت گرفتـه بـرای بیماران خـاص بیـان کرد: 
قبـل  از 45 درصـد  بیمـاران  پرداختـی  »سـهم 
در  درصـد   11 بـه  یازدهـم،  دولـت  شـروع  از 
سـال جـاری رسـیده و ایـن هزینه هـا هرسـال 
کاهش یافتـه و یک سـوم بودجـه دارویـی کشـور 

مربـوط بـه ایـن گروه اسـت.«

کشف 30 کیلو 
هروئین از اسکانیا 
در نرماشیر

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان 
کیلـو   30 کشـف  از  نرماشـیر 
هروئیـن و دسـتگیری 2قاچاقچی 
در  اسـکانیا  دسـتگاه  یـک  از 
عملیـات پلیـس مبـارزه بـا مـواد 
مخـدر ایـن شهرسـتان خبـر داد.  

بـه گـزارش پایـگاه اطاع رسـانی پلیـس سـرهنگ محمـد افشـاری پـور گفـت: 
»مأمـوران پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر در ایسـتگاه بازرسـی موقـت محـور 
نرماشـیر - بـم بـه یـک دسـتگاه کامیـون کشـنده اسـکانیا مشـکوک و خـودرو 
را بـرای بازرسـی بـه پارکینـگ منتقل کردنـد.« وی افـزود: »در بازرسـی فنی و 
تخصصـی از کامیـون مقـدار 30 کیلـو و 300 گـرم هروئیـن کـه به طرز بسـیار 
پیچیـده و ماهرانـه ای در داخل خودرو جاسـاز شـده بود کشـف شـد.« این مقام 
انتظامـی عنـوان کرد: »پلیس نرماشـیر در این عملیات دو قاچاقچی را دسـتگیر 
و پـس از تشـکیل پرونـده بـه مقامـات قضایـی معرفی کـرد.« فرمانـده انتظامی 
شهرسـتان نرماشـیر بـا اشـاره بـه اینکه محمولـه قاچاق مـواد مخدر از شـرق به 
مقصـد غـرب کشـور بارگیری شـده بـود، از شـهروندان خواسـت کـه در صورت 
برخـورد بـا هرگونـه مـورد مشـکوک در زمینـه ی خریـد، فـروش و حمـل مواد 
مخدر سـریعاً مراتب را جهت شناسـایی و دسـتگیری سـوداگران مرگ به مرکز 

فوریت هـای پلیسـی 110 اطـاع دهنـد.

1/5 تن تریاک در 
کرمان به آتش 
کشیده شد

نیـروی  عملیـات  معـاون   
»در  گفـت:  ارتـش  زمینـی 
پنج شـنبه  عصـر  درگیـری 
کـه بیـن هوانیـروز و ناجـا بـا 
در  مخـدر  مـواد  قاچاقچیـان 
منطقـه کرمـان صـورت گرفت 

4 خـودروی متعلـق بـه قاچاقچیـان بـه آتـش کشـیده شـد.« بـه گزارش 
مهـر امیـر سـید علـی مهرابـی معـاون عملیـات نیـروی زمینـی ارتش در 
خصـوص جزئیـات درگیـری بـا قاچاقچیان در جنوب شـرق کشـور اظهار 
داشـت: در گشـت زنـی بالگردهـای هوانیـروز در منطقـه کویـری کرمـان 
یـک سـتون خودرویـی دیـده شـد کـه بافاصلـه توسـط بالگردهـا مـورد 
هـدف قـرار گرفتنـد و در ابتـدا 3 خـودرو با سرنشینانشـان و مـواد مخدر 
موجـود در آن هـا در آتـش سـوختند.« وی افـزود: »بالگردهـای هوانیـروز 
بـا راکـت و تیربـار 20 میلی متـری درنهایـت هـر چهـار خـودرو را بـه 
همـراه سرنشـینان و 1/5 تـن تریـاک بـه آتش کشـیدند و ایـن عملیات با 
همـکاری هوانیـروز و مرزبانـی ناجا بـا موفقیت در منطقه کرمـان به پایان 
رسـید.« ایـن عملیـات در منطقـه شـهداد یعنـی عمـق 150 کیلومتـری 

کویـر صـورت گرفتـه اسـت.

 باالترین نرخ 
کشوری سرطان های 
کبد، حنجره و مثانه
 در کرمان

علـوم  دانشـگاه  رئیـس 
افزایـش  از  کرمـان  پزشـکی 
کرمـان  در  سـرطان ها  برخـی 
خبـر داد. علی اکبـر حق دوسـت 
در دومیـن همایـش معاونان غذا 

و دارو قطـب هشـتم کشـور بـا حضـور معـاون وزیـر در کرمـان اظهـار کـرد: 
»در ایـن منطقـه عقب افتادگـی و فقـر وجـود دارد و کریـدوری بـرای انـواع 
و اقسـام قاچـاق اسـت.« بـه گـزارش ایسـنا وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکه 
مسـائل سـامت منطقه که وابسـتگی ویـژه ای به غـذا دارد، باید مـورد توجه 
خـاص قرار بگیـرد، تصریح کرد: »روند افزایش سـرطان ها در منطقه سـرعت 
خیلـی باالیـی دارد و در برخـی سـرطان ها در دهـه 80 بیـش از 11 درصـد 
افزایـش داشـته ایم. « وی بیـان کـرد: »سـرطان های کبـد، حنجـره و مثانـه 
در کرمـان باالتریـن نـرخ را در کشـور دارنـد و از یـک مـاه قبـل همـکاران را 
مسـئول کردیـم کـه چهره هـای عجیـب سـرطان را موردمطالعه قـرار دهند 
. « رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان اظهـار کرد: »سـموم آلـوده، مواد 
غذایـی، قاچـاق دام و ... مشـکات و بیماری هـا را بـه وجـود مـی آورد که این 
مشـکات تنهـا منحصـر بـه یـک منطقـه نمی شـود و مسـئله ملـی اسـت.«

باید سیاست هایی 
اتخاذ شود تا مردم 
خودجوش مالیات 
بپردازند

احمد امینـی روش در بازدید 
مالیاتـی  امـور  اداره  از  سـرزده 
گفـت:  جیرفـت  شهرسـتان 
»فرهنـگ پرداخـت مالیـات باید 
بـه یـک بـاور مردمـی در جامعه 

تبدیـل شـود تـا اثـرات خـود را نمایـان کنـد.« فرمانـدار جیرفت اظهـار کرد: 
»مخاطبـان شـما قشـرهای مختلـف مـردم هسـتند که اگـر به خواسـته های 
آن هـا توجـه شـود مالیـات خـود را پرداخـت می کننـد. بـه گـزارش ایرنا وی 
تصریـح کرد: »توجـه به ضرورت اسـتفاده از همه ظرفیت هـا درزمینه نهادینه 
کـردن و ترویـج فرهنگ پرداخت مالیـات و لمس تأثیـرات درآمدهای مالیاتی 
در پیشـرفت و توسـعه کشـور، مـردم را بیش ازپیـش بـرای پرداخـت مالیـات 
ترغیـب می کنـد.« امینـی روش گفـت: »بایـد سیاسـت هایی اتخـاذ شـود تـا 
مـردم خودجـوش مالیات خـود را پرداخت کنند و نیازی بـه برخورد و جریمه 
مالیاتـی نباشـد.« وی بابیـان اینکـه یکـی از درآمدهای پایدار دولـت پرداخت 
مالیـات از سـوی مردم و مشـاغل اسـت افـزود: »دولـت باید با شفاف سـازی و 
اطاع رسـانی طرح هایـی کـه از وصـول درآمـد مالیـات ارزش افزوده بنـا نهاده 

می شـوند، مـردم را بـه پرداخـت مالیـات ترغیـب کند.«

خبرنرماشیر جیرفتعلوم پزشکی

کرمان ویچ

سـکینه خدیـش- پیام مـا: دومین 
جلسـه کارگروه فعالیـت فضای مجازی 
بـا حضـور مهنـدس اشـک فرمانـدار، 
شـهر،  شـورای  رئیـس  طاهریـان 
و  فتـا  پلیـس  از  اکبـرزاده  سـرهنگ 
مهندس نیکزادی نماینده شـرق استان 
فضـای  فعالیـن  از  جمعـی  و  کرمـان 
مجازی در فرمانداری بم تشـکیل شـد. 
در این جلسـه اشـک فرماندار بم گفت: 
»فضـای مجـازی دنیایـی جدیـد برای 
همـه به وجـود آورده و اسـتفاده خوب 

از ایـن فضـا باعـث گسـترش مسـائل 
اقتصـادی، سیاسـی و اجتماعی منطقه 
خواهـد شـد و بایـد شـرایطی فراهـم 
آوریـم تا زمانـی که در ایـن فضا صرف 
می شـود اسـتفاده بهینه بـرده و فضا را 
بـه سـمت مـوارد نامطلوب نکشـانیم.« 
وی افـزود: »بـا توجـه به اینکه امسـال 
سـال اقتصـاد مقاومتـی، اقـدام و عمل 
از خاصیت هـای  اسـت،  نامیـده شـده 
آن مردمـی بـودن و توجـه بـه مـردم، 
آن  بـودن  دانش بنیـان  و  جامعـه 

شهرسـتان  اقتصـاد  وضعیـت  اسـت، 
و  کشـاورزی  پایـه  بـر   3 منطقـه  و 
دامداری، صنعت و گردشـگری اسـتوار 
می باشـد.« فرمانـدار بـم اضافـه کـرد: 
دام پـروری  و  کشـاورزی  بخـش  در   «
اسـتفاده  پدرانمـان  سـرمایه گذاری  از 
سـال های  سـرمایه  قنـوات  می کنیـم. 
ماسـت و نخل هـای خرمـا سـرمایه ی 
20سـاله ی مـا محسـوب می شـوند که 
بنابرایـن  می کنیـم.  اسـتفاده  اکنـون 
کنیـم.  نویـن  را  کشـاورزی  می طلبـد 

محصولـی کـه برداشـت می کنیـم باید 
ابتـدا کمیـت و کیفیـت آن را افزایـش 
فـرآوری محصـول  بـه  و سـپس  داده 
خرمـا بپردازیـم تـا بتوانیـم در دنیـای 
امـروز بـه رقابـت بپردازیـم.« اشـک با 
اشـاره بـه صنعـت بـم عنـوان کـرد: » 
اولیـن قطـب بخـش خصوصـی تولیـد 
کشـور و سـومین بخـش خودروسـازی 
کشـور هسـتیم. در بخـش گردشـگری 
تصویـب  بـا  کـه  بگویـم  بایـد  هـم 
دواثرجهانـی ارگ قدیـم و ارگ جدیـد 
و منظـر فرهنگی بـم قنوات قاسـم آباد 
و اکبرآبـاد بـروات و همچنیـن به نوعی 
کویـر، تنهـا شهرسـتانی هسـتیم کـه 
ملـی  و  جهانـی  ثبـت  اثـر  بیشـترین 
راداریـم. بایـد از ظرفیت به دسـت آمده 
بـه  گردشـگری  بایـد  کـرد.  اسـتفاده 
صنعـت تبدیل شـود و درآمدزایی کرد.

سـرهنگ اکبـرزاده در این نشسـت 
گفـت: »دیدگاه پلیس فتـا در خصوص 
فضـای مجـازی به عنـوان یـک تهدیـد 
نیسـت بلکـه به عنـوان فرصـت اسـت 

و آشـنایی نداشـتن با قانون مشـکاتی 
را بوجودمـی آورد. بایـد بدانیـد جلـب 
نیسـت.  مسـئولیت  از  دافـع  قانـون 
تمامـی قوانینـی که در فضـای حقیقی 
وجـود دارد شـامل فضـای مجـازی هم 

 » . هست
نیکـزادی نماینـده بـم در مجلـس 
حضـور  از  خوشـنودی  اظهـار  ضمـن 
فضـای  فعالیـن  و  جوانـان  بیـن  در 
گفـت:  بـم  شهرسـتان  مجـازی 
می گـذرد.  نـور  به سـرعت  »جوانـی 
بایـد از ایـن نعمـت الهـی و اسـتثنائی 
اسـتفاده کـرد.« وی افـزود: »در بحـث 
بعضی اوقـات  مجـازی  شـبکه های 
خوشـحال می شـوم که جوانان و مردم 
دنبـال مطالبات شهرسـتان هسـتند و 
پیگیـری مطالبـات جـز حـق حقـوق 
مـردم اسـت.« نماینده شهرسـتان های 
شـرق اسـتان اضافـه کـرد: »از اتـاف 
وقـت در فضاهـای مجـازی خـودداری 
کنیـد و دنبـال حاشـیه و ایجـاد تفرقه 
نباشـید تـا جامعـه به تشـنج کشـیده 

نشـود.« نیکـزادی بابیـان اینکه شـعار 
بنـده از زمـان انتخابات تاکنـون تعقل، 
تعامل و تحول بوده اسـت، خاطرنشـان 
کـرد: »تعقـل بـه معنـای متکـی بـه 
عقـل و اندیشـه بـودن  تعامـل اینکـه 
قـرار  هـم  کنـار  شـهری  مسـائل  در 
بگیریـم و نگاه هـای سیاسـی را از کار 
و تـاش جـدا کنیـم تـا بـدون نـگاه 
شـاهد  یکدیگـر  کنـار  در  و  سیاسـی 
عنـوان  وی  باشـیم.«  جامعـه  تحـول 
کـرد: »کویـر اسـتان بنـام کویـر ایران 
در جهـان ثبت شـده اسـت. بـه دنبـال 
مطالبـات مـردم شـرق ازجملـه کویـر 
هسـتیم.« وی اضافـه کـرد: »آرزومندم 
هرکجـا یک شـهروند بمی وجـود دارد 
درزمینـهٔ دانـش باعـث افتخار باشـد. 
مـردم بـم منحصرتریـن مـردم شـرق 
اسـتان هسـتند.«  نیکزادی با اشاره به 
شـبکه های مجازی گفت: »شـبکه های 
مجـازی را به دانشـگاه تبدیـل کنیم  و 
همـه مـردم از ایـن شـبکه ها اسـتفاده 

کننـد.«

در جلسه کارگروه فعالیت فضای مجازی بم عنوان شد

تبدیل شبکه های مجازی به دانشگاه

 خبر

اقتصـاد  فرماندهـی  سـتاد  بر-جلسـه  بهـره  عطیـه 
مقاومتـی اسـتان کرمـان روز گذشـته در محل اسـتانداری 
کرمان برگزار شـد. اسـتاندار کرمان در این جلسـه با اشـاره 
در حـال اجـرا بـودن برنامـه مناطـق هشـت گانه اقتصـادی 
گفـت: »همـه مدیـران منطقـه ای مسـئولند که بی سـوادی 
را ریشـه کن کننـد. بایـد ظـرف دو سـال آینـده در کرمـان 
افـزود:  علیرضـا رزم حسـینی  باشـیم.«  نداشـته  بی سـواد 
»شـعار مـا بایـد ایـن باشـد کـه هـر خانـه یـک کارخانـه و 
به صـورت جـدی مـورد عمل قرار گیـرد.« وی بابیـان اینکه 
در کرمـان شـال بافی را احیـا کردیـم، اظهـار کـرد: »فنی و 
حرفـه ای به صـورت رایـگان موظـف اسـت در همـه مناطق 
خدمـات ارائـه دهـد. حتـی در مناطق محروم. مـا هم مکان 

در اختیـار می گذاریـم.«
اسـتاندار کرمـان در بخـش دیگـری از سـخنانش عنوان 
کـرد: » اسـتان کرمـان بایـد در بحـث انـرژی خورشـیدی 
پیشـرو باشـد. امسـال یک هـزار واحـد مسـکونی را کمیته 
امـداد در نظـر گرفته اسـت که پنـل خورشـیدی در اختیار 
بگـذارد تـا درآمد حاصل از فـروش برق تولیـدی را بفروش 
برسـانند.« رزم حسـینی از همراهـی 100 درصدی مدیران 
دسـتگاه های دولتـی با مدیـران اقتصادی خبـر داد و گفت: 
»  ممکـن اسـت در بعضـی مناطـق بـه ایـن نتیجه برسـیم 
کـه کارهـا نتیجـه نداشـته و درنهایـت تجمیع روسـتایی را 

انجـام دهیم.«
محمـود وفایـی مدیـرکل میـراث فرهنگـی اسـتان هـم 
در ایـن نشسـت گفـت: »ثبـت بیابـان لـوت اتفـاق مهـم و 
ارزشـمندی بـود کـه رخ داد.« وی افـزود: »در دولـت تدبیر 
و امیـد ظـرف 2 سـال 3 اثـر را ثبت ملی کرده ایم و اسـتان 
کرمان به همت اسـتاندار اسـتانی جهانی شـده اسـت.« وی 
یکـی از پایه هـای مهـم اقتصادی کـه می تواند اسـتان را به 

سـمت توسـعه اقتصادی رهنمون سـازد، حوزه گردشـگری 
دانسـت. وفایـی همچنین اظهـار کرد: »اتفاق بسـیار مهمی 
کـه االن در بحـث اقتصـاد مقاومتی افتاده اسـت این اسـت 
کـه 75 اقامتـگاه بـوم گردی در اسـتان فعال شـده اسـت و 
بـه میزانی کـه هتل هـا و مهمان پذیرهـا می تواننـد ظرفیت 
اقامتـی ایجـاد کننـد اقامتگاه هـای بـوم گردی نیـز ظرفیت 

پذیـرش دارند.«
در ایـن جلسـه همچنیـن وحدت عیـدی فرمانـدار قلعه 
گنـج، شـهر نمونـه اقتصـاد مقاومتـی، اظهـار کـرد: »طـرح 
توسـعه و پیشـرفت و آبادانـی قلعـه گنـج 20 ماه اسـت که 
افتتاح شـده اسـت.« وی افـزود: » بنیـاد مسـتضعفان نقش 
تسـهیل گر داشـته و مردم نقش اصلی را در هدایت کار در 
قلعـه گنـج داشـته انـد.« وی بابیـان اینکه در طرح توسـعه 
و آبادانـی قلعـه گنـج کارهـای مهمـی ازجملـه دامـداری و 
منابـع  طریـق  از  مـردم  بـه  وام  تخصیـص  صنایع دسـتی، 
روسـتا و ایجاد زیرسـاخت های ضـروری ازجملـه راه اندازی 
شـهرک صنعتی انجام شـد، عنـوان کرد: »احـداث هتل نیز 
از طریـق بنیـاد انجـام شـد کـه کار منحصربه فـردی بـود.« 
عیـدی اضافه کـرد: »بیـش از 700 فقره وام به روسـتاییان 

پرداخت شـده اسـت.«
فرمانـدار قلعـه گنـج بـا اشـاره بـه اسـتعدادهای فراوان 
در قلعـه گنـج، عنـوان کـرد: » اگـر بـه ایـن اسـتعدادها 
انجـام  می تواننـد  بزرگـی  کارهـای  شـود  داده  اهمیـت 
دهنـد. بـا اجـرای طـرح قلعـه گنـج خودبـاوری و انگیـزه 
بـرای مردم ایجادشـده اسـت.« وی انتخاب اسـتان کرمان 
مبـارک  اتفاقـی  را  مقاومتـی  اقتصـاد  پایلـوت  به عنـوان 
دانسـت و گفـت: »بایـد قـدردان ایـن فرصـت باشـیم  و 
مطمئـن باشـیم کـه تـا مـردم عمـل را نبیننـد همـکاری 

را نخواهنـد داشـت.« الزم 

رئیس کل دادگسـتری اسـتان کرمان گفـت: »با مجرمین 
مخصوصـاً مجرمینـي که از سـاح اسـتفاده می کنند و نظم 
و امنیـت مـردم را بـه مخاطـره می اندازنـد، بـا قاطعیـت و 
سـرعت و بـدون اغمـاض و تأخیـر در رسـیدگي  برخورد و 
مجرمین را به اشـد مجازات می رسـانیم.« به گزارش ایسـنا 
در نشسـت رؤسـا و دادسـتان ها و کادر قضایـي حوزه هـای 
قضایي جنوب و شـرق اسـتان با رویکرد پیشـگیري از وقوع 
جـرم گفـت: »یکـي از مسـائل مهـم موجـود ارتقـاء امنیت 
اسـتان، علی الخصـوص در حـوزه شـرق و جنـوب اسـتان 
کرمـان می باشـد.« موحـد افـزود: »اقدامـات بسـیار مؤثری 
در ایـن راسـتا در سـطح اسـتان  از طـرف دسـتگاه قضایي 
و دسـتگاه های امنیتـي و انتظامـي و نظامي صـورت گرفته 
اسـت کـه مـردم در جریـان بسـیاري از اقدامـات هسـتند 
.« وی گفـت: »ایـن نشسـت بـراي ایجـاد یـک همدلـي و 
هماهنگـي و هم افزایـی در جهـت شناسـایي و دسـتگیري 
و تعقیـب محاکمیـن جرائـم امنیتـي تشکیل شـده اسـت 
.« موحـد بـا اشـاره بـه نقـاط قـوت در برخـورد قاطعانـه و 
صریـح با جرائـم امنیتي،افزود: »در راسـتای نقـاط ضعف و 
بعضـي از ناهماهنگی هایـی کـه ممکن اسـت در این مسـیر 
وجـود داشـته باشـد، تدابیري اتخاذ شـد تا ایـن هماهنگي 
و هم افزایـی بیـن مجموعه هـای مختلـف دسـتگاه قضایـي 
کرمـان  اسـتان  دادگسـتری  رئیـس کل  آیـد.«  وجـود  بـه 
بابیـان اینکـه دسـتگاه قضایـي تمـام ظرفیت هـا، امکانات و 
منابعـي کـه در اختیـار دارد را  در جهـت ارتقـاء امنیـت 
»بـا مجرمیـن مخصوصـاً  کار می گیـرد گفـت:  بـه  مـردم 
مجرمینـي کـه از سـاح اسـتفاده می کنند و نظـم و امنیت 
مـردم را بـه مخاطـره می اندازنـد، بـا قاطعیـت و سـرعت و 
بـدون اغمـاض و تأخیـر در رسـیدگي  برخـورد و مجرمین 

را بـه اشـد مجـازات می رسـانیم.« موحـد بـا هشـدار بـه 
دارنـدگان سـاح غیرمجـاز تأکیـد کـرد: »اشـخاصی کـه 
اسـلحه غیرمجـاز نگهـداري می کننـد و یـا در رفتارهـاي 
مجرمانه شـان از اسـلحه اسـتفاده می کنند دسـتگاه قضایي 
بـدون ترحـم با آن هـا  برخـورد خواهـد کـرد.« وی توصیه 
کرد:  »درصورتی که،دارندگان سـاح، خودشـان این سـاح 
را تحویـل دهنـد بـا رأفت و رحمـت دسـتگاه قضائی مواجه 
و قطعـاً می تواننـد از معافیت هـای قانونـي اسـتفاده نماینـد 
ضمـن آنکـه دارنـدگان سـاح بداننـد در صـورت کشـف  
سـاح و یـا انجـام رفتارهـاي هنجارشـکنانه بـا اسـتفاده از 
سـاح، بـا قهـر و غضب دسـتگاه قضایي روبرو خواهند شـد 
وقطعـا دسـتگاه قضایـي یک برخورد پشـیمان کننـده ای را 
بـا آن هـا خواهد داشـت کـه درس عبـرت بگیرنـد.« موحد 
همچنیـن در ادامـه با اشـاره به راه انـدازی واحدهای قضایي 
فاریـاب و زهکلـوت در سـال گذشـته؛ تصریـح کـرد: »یکي 
اسـتان،  اقـدام دسـتگاه قضایـي  برنامه هـای در دسـت  از 
توسـعه تشـکیات قضایي و قرار دادن واحدهاي قضایي در 
دسـترس مردم اسـت،تا مـردم بتوانند با سـهولت بیشـتري 
و بـا امکانـات بهتـري دعاوی شـان را در آنجـا مطـرح و از 
خدمـات قضایـي بهره منـد شـوند.« رئیـس کل دادگسـتری 
اسـتان کرمـان افـزود: »در سـال جـاری افتتـاح دو دادگاه 
ارائـه  تمام وقـت در بخش هـای سـاردوئیه و رایـن  بـرای 
بـه مـردم  در دسـتور کار دادگسـتری  خدمـات قضایـي 
اسـتان می باشـد.« موحـد بـا اشـاره بـه برنامه جـذب بومی 
قضـات گفـت: »بـا جذب قضـات بومـی در دسـتگاه قضایي 
بتوانیـم، بـا توجـه بـه شـناختي کـه از منطقـه دارنـد و بـا 
فرهنـگ مردم آشـنا هسـتند با سـرعت و دقت و متناسـب 

بـا نیـاز منطقـه بـه پرونده هـای مـردم رسـیدگي کنند .«

در جلسه اقتصاد مقاومتی استان تأکید شد

همراهی مدیران دولتی با مدیران اقتصادی
رئیس کل دادگستری استان هشدار داد:

برخورد قاطع با مخالن نظم و امنیت در کرمان



شماره پیاپی 678  
شنبه 2 مردادماه 1395 

w w w . p a y a m e m a . i r

پیامک : 
500022030343

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

چرایی غیرخبری بودن بازدید
اسـتانداری  عمومـی  روابـط  مدیـر  زاده  عظیـم 
کرمـان در خصـوص حضـور نداشـتن خبرنـگاران در 
ایـن بازدیـد بـه »پیـام مـا« گفـت: »بـه دلیـل اینکه 
قرار بود یک سـری تصمیمات گرفته و قطعی شـدن 
آن ها بررسـی شـود، خبری بودن آن لغو شد.« عظیم 
زاده البتـه بـه مـا نگفـت کـه غیرخبـری بـودن ایـن 
بازدیـد تصمیـم اسـتانداری بـوده و یـا به پیشـنهاد 
فرمانـده قـرارگاه خاتـم ایـن تصمیـم گرفته شـده 
اسـت. سـیف الهی معـاون عمرانـی اسـتاندار کرمان 
»سـفر سـردار  گفـت:  مـا  بـه  رابطـه  ایـن  در  هـم 
عبداللهـی به اسـتان به منظور قرارداد جنـوب بود و 
تـا آنجایـی کـه مـن می دانم بازدیـد از پروژه هـا قرار 

بـود غیررسمی باشـد.«

کاغذ اخبار

فرمانـده  و  کرمـان  اسـتاندار  بازدیـد 
پـروژه  از  )ص(  خاتم االنبیـا  قـرارگاه 
زیرگـذر آزادی دور از چشـم خبرنـگاران 
و  هسـتند  شـهروندان  نماینـده  کـه 
از  پـس  زده شـده  حرف هـای  همچنیـن 
بازدیـد توسـط مسـئوالن نشـان می دهد 
کـه اوضـاع ایـن پـروژه چنـدان بـر وفـق 

نیسـت. مـراد 
ظهر سه شـنبه گذشـته بـود کـه از طرف روابـط عمومی 
اسـتانداری کرمـان پیامکـی مبنـی بـر »بازدیـد اسـتاندار 
کرمـان از پروژه هـای شـهری چهارشـنبه 30 تیـر، حرکـت 
ارسـال  خبرنـگاران  بـرای   »15.45 اسـتانداری  مقابـل  از 
شـد. روز چهارشـنبه و دقایقـی قبـل از بازدیـد امـا پیامـک 
دیگـری از طرف اسـتانداری کرمـان مبنی بر »لغـو بازدید« 
بـرای خبرنـگاران ارسـال شـد. بااین حـال چند سـاعت بعد 
سـایت اسـتانداری کرمان گزارش بازدید اسـتاندار کرمان و 
فرمانـده قـرارگاه خاتم االنبیا )ص( از برخـی پروژه ها را روی 
خروجـی خـود قـرار داد تا مشـخص شـود کـه ایـن بازدید 
بـدون حضـور خبرنـگاران انجام شـده اسـت. ایـن اتفـاق در 
کنـار صحبت هایـی کـه مسـئوالن پـس از بازدیـد زدنـد، 
نگرانی هـا را دربـاره یکـی از مهم تریـن پروژه هـای عمرانـی 

تاریـخ شـهر کرمـان زیـاد کرد.
وقتی رگ اصلی شهر مسدود شد

تقاطـع  پـروژه  کـه  بـود  گذشـته  سـال  مهرمـاه   11
غیرهمسـطح میدان آزادی کرمان آغاز شـد. پـروژه ای که از 
سـال ها قبـل در مـورد آن بحث هـای زیـادی وجود داشـت. 
ازآنجایی کـه میـدان آزادی اصلی ترین شـاهراه شـهر کرمان 
یک بـار  روزی  حداقـل  کرمانی هـا  اغلـب  به نوعـی  و  بـود 
گذرشـان بـه این میـدان می افتـاد و همچنین افـراد زیادی 
بـه دلیـل پـر رفت وآمـد بـودن ایـن منطقـه در اطـراف این 
میـدان و خیابان هـای نزدیکـش کاروکاسـبی راه انداختـه 
بودنـد، همیشـه یکی از بحث هـای اصلی شـهر کرمان، حل 

معضـل ترافیـک میـدان آزادی بود. 
بحث هـا دربـاره ایـن موضـوع از سـالیان پیـش وجـود 
داشـت اما در سـال 94 شـهرداری با پشـتیبانی اسـتانداری 
کرمـان به یـک جمع بنـدی رسـیدند. جمع بنـدی ای که در 
آن قطعـاً حضـور قـرارگاه خاتـم در کرمـان بی تأثیـر نبـود. 
بـه هـر ترتیـب تصمیم نهایـی بـرای میـدان آزادی، احداث 
زیرگـذر از بهمنیـار بـه اسـتقال به صـورت 2طرفـه بـود. 
البتـه تا اوایل شـهریور 94 شـش طـرح برای میـدان آزادی 
تعریف شـده بـود و از ایـن شـش سـناریو، چهـار سـناریو 
به طورجـدی برسـاخت زیرگـذر تأکیـد داشـت و درنهایـت 
یکـی از ایـن چهـار سـناریو بـه تصویـب رسـید و اواسـط 
شـهریور شـهرداری کرمـان جزئیـات طـرح را عمومـی کرد 
و از 11 مهـر اجـرای پروژه توسـط قـرارگاه خاتم آغاز شـد.

12، 18، 20 و 24؛ زمان اجرا
اگرچـه در قـرارداد بیـن شـهرداری کرمـان و قـرارگاه 
خاتـم مدت زمـان اجـرای پـروژه 24 مـاه ذکرشـده امـا از 
همـان ابتـدا مسـئوالن شـهر کرمان بـا توجه به مشـکاتی 
در  سـنگین  ترافیـک  ایجـاد  و  کسـبه  اعتـراض  همچـون 
مسـیرهای جایگزیـن کـه بـا انسـداد میـدان آزادی پیـش 

می آمـد، بـر اجـرای پیـش از موعـد تأکیـد داشـتند.
همـان روز آغـاز پـروژه علـی بابایـی که هنوز سرپرسـت 
شـهرداری کرمـان بـود بـه »پیام مـا« گفت که انتظـار دارد 
پـروژه ظـرف مـدت 20 مـاه اجرا شـود. حدود یک مـاه بعد 
امـا فرقانـی معاون شـهردار کرمان در جلسـه شـورای شـهر 
کرمـان اعـام کـرد کـه در صورت حل مشـکل تأسیسـات، 
ایـن پـروژه 18 ماهـه بـه پایـان می رسـد. اواخـر آبـان مـاه 
94 امـا جـواد فـاح، مدیر پـروژه تقاطع های غیر هم سـطح 

کرمـان در قـرارگاه خاتم االنبیـاء )ص( در حاشـیه بازدیـد 
اسـتاندار و جمعـی از مسـئوالن از پروژه هـای شـهری بـه 
»پیـام مـا« گفـت: » قـول داده ایـم ایـن پـروژه را 24 ماهه 
تحویـل دهیـم امـا امیدواریـم بـا تدابیـری کـه اندیشـیده 
شـده، بـه دلیل حساسـیت این پـروژه این زمـان را به نصف 
تغییـر دهیـم و پـروژه را 12 ماهـه بـه اتمـام برسـانیم.« اما 
حـاال باگذشـت 9 مـاه و 22 روز از اجـرا، نه تنهـا ایـن پروژه 
12 ماهـه بـه پایـان نمی رسـد کـه بـرای اجـرای 18 ماهـه 
)یعنـی تـا پایـان سـال جاری( هـم با مشـکل مواجه اسـت 
به طوری کـه بارها مسـئوالن بر تسـریع اجرای پـروژه تأکید 
کرده انـد. نمونـه اش اظهـارات شـهردار کرمـان در ابتـدای 
تیرمـاه جـاری. بابایـی گفت که تمـام تاش مـا و پیمان کار 
ایـن اسـت کـه پروژه هـا به ویـژه زیرگـذر میـدان آزادی در 
اولیـن فرصـت و زودتـر از روزشـماری کـه نصب شـده، بـه 
پایـان برسـند. ایـن صحبـت شـهردار امـا بی پاسـخ نمانـد. 
موسـی نجفـی مدیـر پروژه هـای قـرارگاه خاتـم در کرمـان 
دراین ارتبـاط گفـت کـه این قـرارگاه هیچ گاه اعتبـار خود را 

نمی انـدازد. مخاطـره  به 
تسریع پروژه در گروی حل مشکالت مالی

صحبت هـای مسـئوالن پـس از بازدیـد از پـروژه میـدان 
آزادی در چهارشـنبه گذشـته خبـر از مشـکاتی در ایـن 
رابطـه می دهـد. رزم حسـینی اسـتاندار کرمـان پس ازایـن 
بازدیـد گفـت: »تاش می شـود که پـروژه میـدان آزادی در 
اسـرع وقـت اجرایی شـده و مشـکات کسـبه ایـن میدان و 
مـردم حل شـود.« وی افـزود: »بـر اسـاس برنامه ریزی های 
انجام شـده، تملک هـای باقی مانـده در ضلـع شـرقی میـدان 
آزادی تـا 10 روز آینـده انجـام می شـود تا رونـد اجرای این 
پـروژه تسـریع شـود.« در مقابـل سـردار عبداللهـی فرمانده 
قـرارگاه خاتـم هـم بـا تأکیـد بـر اینکـه ایـن پـروژه بایـد 
در اسـرع وقـت بـه اتمـام رسـد، ایـن موضـوع را منـوط به 
حـل مشـکات مالـی دانسـت. وی گفـت: »در صـورت حل 
مسـائل مالـی مربوطـه، رونـد اجرای ایـن پروژه نیز تسـریع 
می شـود.« هرچنـد کـه طبـق گفتـه سـردار عبداللهـی و 
سـیف الهـی معـاون عمرانی اسـتاندار پـروژه میـدان آزادی 
از برنامـه زمان بنـدی جلوتـر اسـت امـا تأکیـد بـر تسـریع 
اجـرای پـروژه و اشـاره بـه مشـکات مالـی نشـان می دهـد 

کـه مشـکاتی در ایـن راسـتا وجـود دارد. 
منابع مالی، مشکل پروژه میدان آزادی

معـاون عمرانـی اسـتاندار کرمـان در این رابطـه به »پیام 
مـا« گفت: »در جلسـه عصر چهارشـنبه با حضور اسـتاندار، 
معاونیـن اسـتاندار و فرمانـده قرارگاه خاتم االنبیـا و معاونین 
شـهردار، راجـع بـه وضعیـت مالی پـروژه جمع بندی شـد و 
قـرار شـد پشـتیبانی مالـی به گونـه ای باشـد کـه حداقل تا 

22 بهمـن 2 تـا از پل هـا بهره برداری شـود.«
اجـرای  زمینـه  »در  افـزود:  الهـی  سـیف  ابوالقاسـم   
پروژه هـا هـم یـک سـری مشـکات وجـود دارد و در ایـن 
مـورد هـم تصمیم گیـری شـد. یکـی از تصمیمـات در ایـن 
بخـش تسـریع در اجـرای پـروژه میـدان آزادی بـود. اگـر 
منابـع مالـی را بتوانیم برسـانیم قبل از سـال میـدان آزادی 

بـه بهره بـرداری مـی رسـد.« 
فقط 20 درصد اعتبار الزم تأمین شده

وی در پاسـخ بـه این پرسـش که چـرا این منابـع تأمین 
نشـده اسـت، اظهـار کـرد: »اسـتان بایـد منابـع مالـی را بر 
اسـاس زمان بنـدی می رسـاند امـا بـه دلیـل رکـودی کـه 
در بخـش زمیـن وجـود دارد و کاهـش درآمـد شـهرداری 

و همچنیـن بـه دلیـل اینکـه بخشـی از اعتبـارات دولتـی 
بـه  الزم  مالـی  منابـع  تابه حـال  نشـده،  داده  تخصیـص 
قـرارگاه خاتـم نرسـیده اسـت. تـا االن شـهرداری حـدود 
23.5 میلیـارد تومـان به صـورت نقـدی بـه قـرارگاه خاتـم 
داده. زمینـی هـم که در اختیـار قرارگاه خاتم گذاشته شـده 
28 میلیـارد تومـان اسـت کـه حـدود 8 میلیـارد تومـان از 
اسـت درحالی کـه هزینـه  تبدیل شـده  به نقـد  زمیـن  ایـن 
کـرد قـرارگاه خاتم بـرای همـه پروژه های در دسـت اجرا تا 
االن بـاالی 150 میلیـارد تومـان اسـت.« سـیف الهی اضافه 
کـرد: »بـه نسـبت منابـع مالـی، اعتبـار الزم بـه قـرارگاه 
خاتـم تزریـق نشـده اسـت.  در جلسـه روز چهارشـنبه قرار 
بـر این شـد بخشـی به صـورت فـوالد تأمین شـود، بخشـی 
به صـورت نقـدی پرداخـت و بخشـی هـم از طریـق زمینـی 
کـه قبـًا پیش بینـی  شـده بـود تأمین شـود. حاال یـا زمین 
در اختیـار قـرارگاه خاتم قـرار گیرد یا پـس از تبدیل زمین 

بـه نقدینگـی، به خاتـم داده شـود.«
معـاون عمرانـی اسـتاندار بابیـان اینکـه متأسـفانه بخش 
اعظمـی از منابـع مالـی بـرای قـرارگاه خاتـم تأمین نشـده 
اسـت، عنـوان کـرد: »زمانـی کـه قـرارگاه خاتـم بـه کرمان 
آمـد، قـرار شـد 50 درصـد منابـع مالـی به صـورت نقـدی 
پرداخـت شـود و 50 درصـد دیگـر زمیـن بـه قـرارگاه داده 
شـود. در ایـن زمینـه حـدود 150 میلیـارد تومـان زمیـن 
از طریـق شـهرداری بـا پشـتیبانی اسـتانداری و مسـکن و 
شهرسـازی تعییـن و تأمین شـد که قـرار بود ایـن زمین به 
نقدینگـی تبدیـل و بـه قـرارگاه داده شـود. امـا بـا توجه به 
رکـودی کـه وجـود داشـت و در بـازار معامله زمیـن صورت 
نمی گیـرد، ایـن منابـع به نقـد تبدیل نشـده اسـت. قـرارگاه 
خاتـم هـم بـا توجه بـه کاری کـه انجـام می دهد نیـاز دارد 
کـه حتمـاً اعتبار الزم تأمین شـود. االن نسـبت به کاری که 
ایـن قـرارگاه انجـام داده، تقریبـاً حدود 20 درصـد هزینه ها 

تأمین اعتبارشـده اسـت.«
پایان پروژه تا پایان سال در صورت تأمین اعتبار

 سـیف الهی در پاسـخ به این پرسـش که با این وضعیت 
بهره بـرداری  بـه  سـال  پایـان  تـا  حداقـل  آزادی  میـدان 
نمی رسـد، گفـت: »با وضعیتی که بـود این اتفـاق نمی افتاد 
امـا بـا جلسـه ای که گذاشـتیم و تصمیماتی که گرفته شـد، 
در حـال پیگیری هسـتیم تـا منابع الزم تأمین و مشـکاتی 

کـه قبـًا بـود از پیش پا برداشـته شـود.« 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه قـرارداد میـدان آزادی 2 سـاله 
اسـت، افـزود: »مـا تاشـمان بـر ایـن اسـت کـه تا قبـل از 
سـال ایـن پـروژه بـه بهره بـرداری برسـد. در همین جلسـه 
اخیر هم قرار شـد مسـیر جمهوری اسـامی و جـاده تهران 
از روی میـدان آزادی تـا 2 مـاه آینـده انجـام شـود و اگـر 
تأمیـن اعتبـار الزم صـورت گرفـت، بقیه پروژه هـم تا پایان 
سـال بـه پایان برسـد.« معـاون عمرانی اسـتاندار در پاسـخ 
بـه این پرسـش کـه آیا این جلسـه تنها بـرای انجـام توافق 
جدیـدی در بحـث مسـائل مالـی بود، عنـوان کـرد: »عمده 
جلسـه روز چهارشـنبه انجـام توافـق بـرای تأمیـن منابـع 
مالـی بـود. یـک مشـکل کوچـک دیگـر هـم در هوانیـروز 
وجـود داشـت که یـک زمین در مالکیت سـپاه بـود و اجازه 
کار نمی دادنـد و قـرار شـد پیگیری هـای الزم انجام شـود تا 

مشـکات در ایـن زمینـه هـم برطرف شـود.«
در ایـن زمینـه روز گذشـته با علی بابایی شـهردار کرمان 
هـم تمـاس گرفتیم که وی همانند چند ماه گذشـته پاسـخ 

تمـاس »پیام مـا« را نداد.

پول برسد زیرگذر آزادی تا نوروز آماده می شود

بی پولی؛ درد آزادی
 خبر

امام جمعه کرمان: 

این غلط است که امام جمعه ای 
بر سر آمدن یا رفتن استاندار 

و فرماندار دعوا کند

امام جمعـه  و  اسـتان  در  ولی فقیـه  نماینـده 
کرمـان گفـت: »اگـر امام جمعـه ای بر سـر آمدن یا 
رفتـن بخشـدار، فرمانـدار و اسـتاندار بخواهـد دعوا 

کنـد و درگیـر شـود ایـن را کار غلـط می دانـم.«
بـه گـزارش ایرنـا آیـت اهلل سـید یحیـی جعفری 
در خطبه هـای نمـاز جمعـه کرمـان در مصلـی امام 
علـی )ع( گفـت: »اگـر سـایق همـه ائمـه جمعـه 
ماننـد مـن بـود مشـکلی بـه وجـود نمی آمـد، بنده 
سـلیقه ام ایـن اسـت تکـرار هـم می کنـم بـه همـه 
اسـتاندارهای کرمـان هـم گفتـه ام در کار دولـت 
دخالـت نمی کنـم.« وی اظهـار کـرد: »امـا گاهـی 
دولت دردولـت  امـا  می دهـم  تذکـر  و  راهنمایـی 
در  »بنـده  افـزود:  وی  نیسـت.«  امکان پذیـر 
همایش هـای ائمـه جمعه نیـز به ائمـه جمعه تذکر 
داده ام امـا گاهـی در برخی شهرسـتان های اسـتان 
کرمـان اختافـات بیـن ائمـه جمعـه و مسـئوالن 
وجـود دارد کـه شـاید مقـداری از ایـن اختافـات 

هـم طبیعـی باشـد.«
 وی در ادامـه گفـت: »ایـران اسـامی، نظامـی 
اسـت کـه ملـت آن را بـه وجـود آورده و تـا آخـر 
ایـن  هـم آن را حمایـت خواهـد کـرد و دشـمن 
مهـم را فهمیـده اسـت، باوجودایـن، دشـمنی های 
اسـتکبار تمام شـدنی نیسـت.« امام جمعـه کرمـان 
جمهـوری  نابـودی  دشـمن  هـدف  اینکـه  بابیـان 
اسـامی ایران بوده و هسـت افزود: »دشـمن درراه 
رسـیدن بـه ایـن هـدف موفـق نشـده و بعدازایـن 
هـم موفـق نخواهـد شـد.« آیـت اهلل جعفـری اظهار 
اسـامی  ایـران  بداننـد  بایـد  »آمریکایی هـا  کـرد: 
هرگـز زیـر بـار ظلـم و سـتم نرفتـه و بعدازاین هم 
نخواهـد رفـت.« وی اضافـه کـرد: »روز سه شـنبه 
پنجـم مـرداد سـالروز اقامـه نخسـتین نمـاز جمعه 
در تهـران بـه امامت مرحـوم آیت اهلل سـید محمود 

طالقانـی در سـال 1358 اسـت.«
 آیـت اهلل جعفری گفت: »وی شـخص بزرگی بود 
و امـام راحـل نیـز بعـد از رحلـت آیـت اهلل طالقانی 
بیانیـه صـادر کـرد.« وی نمـاز جمعـه را مهم تریـن 
خاکریـز نفوذناپذیـر انقـاب اسـامی توصیـف کرد 
و افـزود: »دشـمن در ایـن بخـش نمی توانـد نفـوذ 
بـزرگان،  تعبیـر  بـه  را  نمـاز جمعـه  وی   » کنـد. 
قـرارگاه ایمـان، تقـوا، بصیـرت و اخـاق خوانـد و 
گفـت: »نخبـگان دانشـگاهی و علمـی همـه بایـد 
در نمـاز جمعـه شـرکت کننـد و این آییـن عبادی 
سیاسـی فقـط مخصـوص مسـتضعفان نیسـت. بـر 
اسـاس روایـات اسـامی اگـر فـردی بـدون عـذر 
شـرعی سـه هفتـه در نمـاز جمعـه شـرکت نکنـد 

نامـش در زمـره منافقـان نوشـته می شـود.«
 آیـت اهلل جعفـری بـا اشـاره بـه دسـتیابی ایران 
اسـامی به دانش هسـته ای اظهار کرد: »دشـمنان 
چقـدر بـا مـا بـرای دسـتیابی بـه انـرژی هسـته ای 
مقابلـه کردنـد امـا راه به جایی نبردنـد.« وی گفت: 
»دولـت یازدهـم بعد از یک سـال مذاکرات فشـرده 
بـا کشـورهای 1+5 بـه توافـق رسـید و ایـران بـه 
گفتـه مسـئوالن بـه تعهـدات خـود عمـل کـرده 
ولـی آمریکایی هـا در ایـن رابطـه بـه تعهـدات خود 
عمل نکرده انـد.« امام جمعـه کرمـان افـزود: »وزیـر 
امـور خارجـه ایران نیـز تهدید کـرد اگـر آمریکا به 
تعهـدات خـود عمل نکند ایـران نیـز در رفتار خود 

تجدیدنظـر می کنـد.«

محمدرضا عارف:

به خاطر رد صالحیت ها از هویتمان عبور کردیم
نماینـدگان  جمـع  در  عـارف  محمدرضـا  نوشـت:  ایلنـا 
اسـتانی شـورای عالی سیاسـت گذاری اصاح طلبـان »تعصب 
بـه هویـت« را مسـئله مهم در جریـان اصاح طلب دانسـت و 
تأکیـد کـرد: »در برخـی مواقع ترجیـح منافع ملی بـر منافع 
جریانـی به ویـژه در جریـان انتخابات مجلس دهـم و به خاطر 
رد صاحیت هـا باعـث شـد از هویـت خودمـان خـوب دفـاع 

نکنیـم و گاه از آن عبـور کنیـم.« 
او بابیـان اینکـه عـده ای مترصـد فروپاشـی شـورای عالی 
تـداوم  ضـرورت  بـر  بودنـد  اصاح طلبـان  سیاسـت گذاری 
فعالیـت ایـن شـورا با حفـظ انسـجام تأکیـد کـرد و در ادامه 
بـا اشـاره به عملکـرد فراکسـیون امید در مجلس ضمـن ارائه 
گزارشـی از عملکـرد ایـن فراکسـیون، گفـت: »فراکسـیون 
امیـد در طـی مـدت فعالیـت خـود تاش کـرد بیـن اعضای 
فراکسـیون هماهنگـی و انسجام بخشـی ایجـاد شـود کـه بـه 
دلیـل حضـور چهره هـای جدیـد در مجلـس زمـان نسـبتاً 
زیـادی صـرف هماهنگـی بیـن اعضای فراکسـیون شـد. ولی 

در انتخابـات هیئت رئیسـه دائـم مجلـس حضـور 5 نماینـده 
عضـو فراکسـیون امید و نیـز رأی آوری 22 عضو فراکسـیون 
در انتخابـات ناظـران در مجامـع و نیـز حضـور 32 نفـر از 
نشـان  کمیسـیون ها  هیئت رئیسـه  در  فراکسـیون  اعضـای 
بـرای  فراکسـیون  اعضـای  تـاش  بـودن  نتیجه بخـش  از 
تأثیرگـذاری در مجلـس اسـت.« عارف با اشـاره بـه نقدهایی 
کـه به عملکـرد فراکسـیون امید می شـود، اظهار کـرد: »این 
بـه  جوانـان  به خصـوص  منتقـدان  عاقـه  از  نشـان  نقدهـا 
فراکسـیون امید اسـت و اعضای فراکسـیون امید بـه انتقادها 
توجـه دارنـد و در ادامه مسـیر با آسیب شناسـی عملکرد خود 
مطمئنـاً تأثیرگـذاری بیشـتری در مجلس خواهند داشـت.«

عـارف همچنیـن در جمـع اعضای شـورای مرکـزی حزب 
اعتمـاد ملـی بـا بابیـان اینکـه جریـان اصیـل اصاح طلـب 
بخـش اصلـی و تأثیرگذار انقاب اسـامی اسـت، گفـت: »در 
برخـی از مقاطـع بـه خاطـر شـرایط تحمیل شـده بـه جریان 
اصاح طلـب به ماننـد انتخابـات مجلـس نهـم در سـال 91، 

اصاح طلبـان بـه خاطـر عـدم شـرکت در انتخابـات اشـتباه 
راهبـردی مرتکب شـدند.« رئیس فراکسـیون امیـد ادامه داد: 
»در انتخابـات ریاسـت جمهوری سـال 92 باتجربـه گرفتن از 
برخی اشـتباه های راهبردی گذشـته، اصاح طلبـان میدان دار 
انتخابـات شـدند و پیـروزی به دسـت آمده در آن انتخابـات به 
جهـت هماهنگـی و وحـدت بیـن اصاح طلبـان بـود.« او در 
ادامـه بـه نقـش احـزاب در جبهـه اصاح طلبـان اشـاره کرد 
و گفـت: »بایـد بـه سـمت تحـزب برویـم چـون جبهه هـا 

مسـئولیت پذیری کمتـری دارنـد.
 نمونـه اش 8 سـال دوران آقـای احمدی نـژاد بـود کـه 
آن  مسـئولیت  نشـدند  حاضـر  اصاحـات  رقیـب  جریـان 
دوران را بپذیـرد.« عـارف بـا اشـاره بـه انتخابـات مجلـس 
دهـم رویکـرد حزبـی مـردم در رأی دادن بـه فهرسـت های 
انتخاباتـی را نشـان از ضـرورت جدی گرفتـن تقویت احزاب 
امکانـت  همـه  اینکـه  »علی رغـم  کـرد:  اظهـار  و  دانسـت 
عمومـی و رسـانه ای در اختیـار جریـان رقیـب اصاحـات 

اسـت و دائمـاً از تریبون هـای مختلـف علیـه اصاح طلبـان 
بـه اتهـام زنی مشـغولند اما مـردم نشـان دادند بـه گفتمان 
اصاح طلبـی عاقه منـد هسـتند.« عضـو مجمـع تشـخیص 
مصلحـت نظـام در پایـان بـا تأکیـد بـر حفـظ آرامـش در 
کشـور از سـوی جریان های مختلف سیاسـی و مسـئوالن از 

برخـی تسویه حسـاب های سیاسـی در تریبون هـای رسـمی 
کشـور گایـه کرد و گفـت: »امـروز مهم تریـن مطالبه مردم 
رسـیدگی بـه وضعیـت معیشـتی آن هاسـت و جایز نیسـت 
وقـت خدمتگـزاری بـه مـردم بـه بگومگوهـای بی حاصـل 

سیاسـی اختصـاص پیـدا کنـد.«
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اگرچه رزم حسینی استاندار کرمان 
و عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم بر 
تسریع اجرای پروژه میدان آزادی 
تأکید می کنند اما اظهارات عبداللهی 
نشان می دهد این پروژه با مشکالت 
مالی روبرو شده است. مشکالتی که 
سیف الهی معاون عمرانی استاندار 
در گفت وگو با »پیام ما« آن ها را 
تائید می کند. به گفته سیف الهی 
تاکنون تنها 20 درصد از اعتباراتی 
که موردنیاز قرارگاه خاتم می باشد 
تأمین شده است. 

خبر خوش استاندار به 
کسبه آزادی

پس ازایـن بازدیـد اسـتاندار کرمـان بـه کسـبه 
میـدان آزادی خبـر خوشـی داد. رزم حسـینی گفت: 
»کسـبه میـدان آزادی بـه دلیـل اجـرای پروژه هـای 
شـهری بـا مشـکالتی مواجـه شـده اند کـه بـرای حـل 
بخشـی از ایـن مشـکالت، ایـن افـراد از پرداخـت 
عوارض شـهری معاف شده و در پرداخت مالیات نیز 
از تخفیفـات و تقسـیط بدهـی برخوردار می شـوند.« 
آن طـور کـه سـایت اسـتانداری کرمـان نوشـته، وی 
افـزود: »مقررشـده در نشسـتی با فرمانـدار کرمان 
مشـکالت  رفـع  و  عـوارض  معافیت هـای  موضـوع 

مالیاتـی کسـبه میـدان آزادی بررسـی شـود.«

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

 ما
یام

ر/پ
 پو

جب
ن ر

حس
س: م

عک



شماره پیاپی 678  
شنبه 2 مردادماه 1395 

w w w . p a y a m e m a . i r

پیامک : 
50002203034 4

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

کرمون

داستان

اولین دوچرخه توسـط ناصرالدین شـاه 
قاجـار از اروپـا وارد ایران شـد. این وسـیله 
نقلیـه، نـزد تهرانیـان قدیـم بـه »مرکـب 
شـیطان« معـروف بـود، زیـرا اعتقـاد عوام 
ایـن بـود کـه مرکـب توسـط شـیاطین و 
پریـان حرکـت مـی کنـد و کسـی نمـی 
توانـد، روی دو چـرخ حرکـت کنـد. عـوام 

می گفتند اگر کسـی مرکبـی را نگه ندارد 
دیگـر نمی تواند خودش را نگـه دارد، پس 
چگونـه مـی تواند یکـی را هم بـاالی خود 
بنشـاند و راه ببـرد و کسـانی کـه سـوار بر 
ایـن وسـیله محیرالعقـول مـی شـوند و 
پیـچ و تـاب مـی خورنـد، »بچه شـیطان« 
هسـتند. سـالمندان زمانی که دوچرخه را 

در گذرهـا و خیابـان هـا می دیدنـد، مثل 
ایـن که غـول یـا آل را دیـده باشـند، فوراً 

زیـر لـب بسـم اهلل مـی گفتند. 
اولین دوچرخه سازی

اولیـن دوچرخـه هـا از مـارک هـای 
و  .اس.آ«  »بـی  »رالـی«،  »هرکـوس«، 
بـود.  انگلسـتان  سـاخت  »بیرمنـگام« 

قیمـت بهتریـن، بـادوام تریـن و خـوش 
رکاب تریـن نـوع دوچرخـه از 10 تومـان 
شـروع مـی شـد و بـه 15 تومـان مـی 
رسـید کـه قیمـت لـوازم اضافـی آن از 
جملـه، قـاب، تـرک بنـد، بـوق و امثـال 
آن شـامل دو تومـان مـی شـد. بـا رواج 
دوچرخـه، دکان هایـی بـرای فـروش و 
تعمیـر دوچرخه باز شـد.  کرایه دوچرخه 
سـاعتی 10شـاهی بـود و پنچرگیری هم 
و  شـاهی  دو  کاری  روغـن  10شـاهی، 
دیگـر تعمیرات که شـامل جـوش کاری، 
شکسـت و بسـت، پـره بنـدی ها، شـل و 
سـفت کـردن زنجیر بـود، روی هـم پنج، 

شـش قـران می شـد.
عمومیت دوچرخه 

خریـد و کرایه دوچرخـه در ابتدا برای 
پولـدار  پسـران  بـازی  وسـیله  و  تفریـح 
محسـوب می شـد. امـا کم کـم دوچرخه 
از جنبه تفریحی خارج و اسـباب کاسبان 
دوره گرد، دسـت فروشـان و تعمیرکاران 
قفل و کلید شـد. اکثر دوچرخه سـواران، 
حمـال های ماسـت و حامـان چلوکباب 

بودند که تغارهای ماسـت را بر سـر نهاده 
و سـوار دوچرخه شـده و به سـرعت خود 
را بـه مقصد می رسـاندند یا شـاگرد چلو 
پلوهایـی کـه ظـروف غـذا را در مجمـع 
مـی چیدند و بـا سـرعت رکاب می زدند 

تـا غذا را داغ به مشـتری برسـانند.
نظامنامه و دوچرخه سواری

بـر  سـواران،  دوچرخـه  افزایـش  بـا 
حسـب پیشـنهاد اداره تشـکیات نظمیه 
و تصویـب وزارت داخلـه در 23 مـرداد 
1305، نظامنامـه دوچرخـه سـواری در 
20 مـاده در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار 
تهـران بـه چـاپ رسـید. بـه موجـب این 
نظامنامـه، احـدی بـدون جـواز تصدیـق 
نمـی توانسـت بـا دوچرخـه در شـهر و 
حومـه حرکـت کنـد. اشـخاص زیـر 13 
سـال مطلقـا حـق سـواری نداشـتند و از 
13 تا 18 سـالگی کرایه کـردن دوچرخه 
نظامنامـه  ایـن  طبـق  بـود.  ممنـوع 
دوچرخـه هـا بایـد دارای بـوق و زنـگ 
باشـند تـا صـدای آن هـا تـا فاصلـه 50 
آفتـاب  غـروب  از  و  شـود  شـنیده  ذرع 

چـراغ جلـوی دوچرخـه بـا نـور سـفید 
تـا 10 ذرع از مسـافت را روشـن کنـد و 
چـراغ عقـب بـا نـور قرمز روشـن باشـد. 
در  بایـد  سـوارها  دوچرخـه  همچنیـن 
محـل هـای پرجمعیـت، سـر پیـچ هـا و 
محـل تاقـی خیابـان ها آهسـته حرکت 
کننـد و مجاز نیسـتند به هیـات اجتماع 
وارد شـوند مگـر اینکـه پشـت سـر هم و 
بـه فواصـل معین باشـد، حرکـت از میان 
دسـته هـای پیـاده، سـواری در پیـاده رو 
و مسـابقه در خیابـان هـا ممنـوع اسـت 
و اگـر کسـی قصـد مسـابقه دارد باید در 
نقـاط مخصوص مسـابقه دهنـد و از قبل 
نظمیـه را مطلـع و کسـب اجـازه کننـد.

سـواری دو نفـر یـا بیشـتر یـا سـوار 
روی  دادن  نمایـش  و  اطفـال  کـردن 
دوچرخـه و حمـل اشـیا در یـک دسـت 
ممنـوع اسـت. دوچرخه سـواران در نقاط 
پرجمعیت مجاز نیسـتند دو دسـت خود 
را از دسـته دوچرخـه بردارنـد و تعلیـم 
نقـاط  ایـن  در  سـواری  دوچرخـه  دادن 
ممنـوع اسـت.)برگرفته از سـایت بیتوته(

دوچرخه در ایران قدیم
پیشینه

برداشـت یک-  مـرد، زن، پیر،جوان، 
کـودک، بـزرگ دو طـرف جـاده باریـک 
و خاکـی ایسـتاده بودنـد. پسـرک چـادر 
مـادرش را در دسـتش مچالـه کـرد و یک 
برداشـت. سـرک کشـید.  بـه جلـو  قـدم 
دل تـوی دلـش نبـود. خیلـی دلـش مـی 
»مشـهدی  برسـد.  سـر  زودتـر  خواسـت 
علـی« بیـل را از روی دوشـش براشـت. پاییـن آورد. تیغـه 

بیـل را روی زمیـن گذاشـت و تکیـه داد. 
از البـه  آفتـاب خـورده مـردان  پوسـت هـای سـبزه و 
الی موهـای زبـر و خشـن پیـدا بـود. صدهـا جفـت چشـم 
سـاچمه ای وسـط پیشـانی هـای چروکیـده بـه پاییـن راه 
»باریکو«چشـم دوختـه بودنـد تا اسـب بی نفـس را ببینند.

شـاگرد آسـیابان پاییـن ده بـا پـای برهنـه در ده دویـده 
بـود و در حاشـیه مزرعه هـا فریاد زده بود که:»یـه بابایی از 

شـهر اومده... اسـب بی نفـس داره!«
-خب... کجاست؟

-کنـار آسـیاب زیـر درخـت چنـار نشسـته، داره نفسـی 
تـازه مـی کنه. اسـبش هم زیر درختـه... داره میـاد توی ده

و اهالـی ده را بـه دو طـرف راه باریکـو کشـانده بود. یک 
بـار دیگـر هـم اهالـی دو طـرف همیـن راه، منتظـر مانـده 
بودنـد. وقتـی که ماشـین دودی »خـان واال« از شـهر آمده 
بـود تـا از زمیـن هـای زراعـی بگـذرد و بـاغ های پسـته را 
ببینـد. باغ های پسـته ای کـه آدم هایش آباد کـرده بودند. 
خیلـی وقـت نبـود که پسـته کاری در زمین هـای خان واال 

شـروع شـده بود. 
ماشـین دودی خـان واال کـه بـه جـاده باریکـو رسـید، 
نرمـه خـاک بـه هـوا بلنـد شـد. زن هـا چادرهـا را جلـوی 

دهـان گرفتنـد و مـردان رو برگرداندنـد. 
ماشین در نرمه خاک ها غّرید و گم شد و رفت.

امـا ایـن بار شـاگرد آسـیابان مـی گفت:»اسـب بی نفس 
حیـوون نجیبیـه...! سـر و صـدا نـداره. نمـی غـّره... یـواش 

ره... می 
یـک سـاعتی مـی شـد کـه همـه، کار و زندگی شـان را 

رهـا کـرده بودنـد و زیـر آفتـاب می سـوختند.
شاگرد آسیابان صدایش را توی سرش انداخت:

- اسب بی نفس
و اسـب بـی نفـس از راه دور زیـر تیـغ آفتـاب بـرق زد. 

یـواش یـواش نزدیـک آمـد. نزدیـک... نزدیـک تـر... 
پاهـای اسـب سـوار بـاال و پاییـن مـی شـد و اسـب بـی 
نفـس پیـش می آمـد... آمـد... آمد... تـا به جمعیت رسـید. 
چشـم هـا در کاسـه هـا چرخیدنـد و همـراه بـا چـرخ های 

دوچرخـه از پاییـن ده تـا بـاال خطـی ممتـد کشـیدند.
جمعیـت بـه هـم ریخـت. بچه هـا فریـاد زدنـد. دویدند. 
پسـرک چـادر مـادرش را در بـاد رهـا کـرد. دویـد. جوانان 
چنـد قدمـی دنبـال دوچرخـه راه رفتنـد. لبخند بـر پهنای 
چهـره زنان و دختران نشسـت. مـردان آن قدر نـگاه کردند 

تـا دوچرخـه در افـق کویر گـم شـد و رفت...  
برداشـت دو-  دوچرخه کـم هزینه ترین وسـیله نقلیه 

در دوره حاضـر اسـت. نیازی به سـوخت نـدارد و در صورت 
خـراب شـدن هم هزینـه تعمیر و قطعـات یدکـی آن ارزان 
اسـت. تحـرک فیزیکـی انسـان را نیـز افزایـش مـی دهـد. 
تحـرک! آن چـه کـه دسـت انـدرکاران بهداشـت بـرای هر 

چـه سـالم تـر بـودن بـه آن تأکید مـی کنند.
بمانـد کـه دوچرخـه سـواران حرفـه ای گاه بـا دوچرخه 
هایـی مسـافرت می کننـد که شـاید از یک موتور سـیکلت 
هـم گـران تـر باشـد و حتـی بـا ملزومـات و ابـزار و آالت 
الزم بـرای دوچرخـه سـواری طوالنـی حتـی بـه قیمت یک 
اتومبیـل هـم تنه مـی زند. امـا با ایـن حال بـرای دوچرخه 
رانـی در شـهر کوچکـی ماننـد کرمـان نیـازی بـه چنیـن 

هزینـه ای نیسـت. بگذریم!
از  دوچرخـه سـازان بـه عنـوان خدمـت رسـانان پـس 
ترویـج  را در مسـیر  بدیلـی  بـی  نقـش  فـروش دوچرخـه 
دوچرخـه سـواری ایفـا مـی کننـد. در گذشـته کـه هنـوز 
کرمـان بسـیار کوچک تـر از کرمانی که امروز می شناسـیم 
بـود و خانـواده ها هم تـوان خرید اتومیبل و موتور سـیکلت 
نداشـتند، الجـرم خیابـان های کرمـان قدیم را بـا دوچرخه 
مـی پیمودنـد. و این میزان اسـتقبال از دوچرخـه به معنای 

نیـاز مبـرم بـه دوچرخـه سـازی بود. 
هـم  قدیـم  کرمـان  در جـای جـای  برداشـت سـه- 
دوچرخـه سـازانی بودنـد کـه این مرکـب بی ادعـا و نجیب 

را بـرای راکبـان آن، رهـوار مـی کردنـد. 
ایـن  بـرای  از آن هاسـت.  یکـی  زاده«  »محمـود سـام 
شـماره صفحه»کرمـون« به مغازه سـام زاده سـری زده ایم.

 محمـود سـام زاده معـروف به»محمود چرخ سـاز« یکی 
از تعمیـرکاران قدیمـی دوچرخـه هـای رالـی در کرمـان 
اسـت. دوچرخـه هایی که ایـن روزها زیاد هـم در دوچرخه 

فروشـی هـا پیدا نمی شـود. 
سـام زاده؛ هنـوز هـم دل در گـرو دوچرخـه های»رالی« 
و»هرکولـس« قدیمـی دارد و نمـی توانـد بـا دوچرخه های 
دنـده ای امـروزی کـه مـود عاقـه جوانـان دوچرخه سـوار 

اسـت کنـار بیاید.
محمـود چـرخ سـاز بیـش از نیـم قـرن از عمـر خـود را 
صـرف تعمیـر دوچرخه بسـیاری از جوانانی کرده که شـاید 
امـروز پدربـزرگ شـده باشـند؛ امـا خـود بـا وجـود کهولت 
سـن هـم چنـان در کنـج مغـازه ای در خیابان »مـادر« در 

کار چرخانـدن چـرخ دوچرخه همشـهریان اسـت.
بـا راهنمایـی یکـی از دوسـتانم بـه خیابان مـادر کرمان 
رفتـم. چنـد مغـازه را پشـت سـر گذاشـتم تا در یـک مغازه 
قدیمـی و تنـگ و در هـم و برهم، میان انبوهـی از دوچرخه 
هـای نصـف و نیمـه پیدایش کردم. روی یـک صندلی کوتاه 
نشسـته بـود. خودش مـی گفت که:»بیش تر مشـتری هایم 
قدیمـی هسـتند. بسـیاری از آن هـا از دنیـا رفتـه اند.« می 
گفت:»بـه محـض ایـن کـه از سـربازی آمـدم، کارم را در 
دوچرخـه سـازی »جعفر زاده« شـروع کردم. بیسـت سـالم 
بـود. تـا اآلن کـه هفتاد و پنج سـال از سـنم می گـذرد، در 

این کار هسـتم.«
از  ادامـه مـی دهد:»مـن  ایـن دوچرخـه سـاز قدیمـی 

همـان قدیـم دوچرخـه رالی و هرکولـس تعمیر مـی کردم.
آن زمـان دوچرخـه زیـاد بـود. در هـر خانـه سـه،چهار تـا 
دوچرخـه بـود. اآلن هـم دوچرخـه معمولـی تعمیـر مـی 
کنـم و تعمیـر دوچرخـه هـای دنـده ای را هـم اصـًا بلـد 
نیسـتم. دوچرخـه سـازانی کـه هـم دوره مـن بودنـد، همه 
ُمـرده انـد. حسـین مقصـودی ) خیابـان شـریعتی(، جعفـر 
زاده)کوچـه بانک سـپه(، اوس رحیم)خیابـان ناصریه(، اوس 
کریم)خیابـان خواجـو( هیـچ کـدام نیسـتند. من هـم توان 
کار نـدارم و بـه بهانـه مغـازه از خانـه بیـرون مـی آیـم کـه 
خانه نشـین نشـوم.« از سـام زاده پرسـیدم:»کار و بارت می 
چرخـد؟« جـواب مـی دهد:»مشـتری هسـت؛ اما مـن نمی 

توانـم کار کنـم.« 
محمـود چـرخ سـاز کـه سـال هاسـت در مغـازه کنونـی 
اش به کار مشـغول اسـت، مـی گوید:»این مغـازه مال یکی 
از اقـوام اسـت. بـه مـن گفتـه تـوی ایـن مغـازه بنشـین و 
کاسـبی کـن و تا وقتـی هم که مـن زنده هسـتم در اختیار 

باشـد.« تو 
سـام زاده در طول زندگی اش هیچ گاه اتومبیل نداشـته 
و همـواره بـه دوچرخه سـواری اکتفـا کرده اسـت. با بزرگ 
تـر شـدن شـهر موتـور گازی خریـده و حـاال بـا بـاال رفتن 
سـن از موتـور سـواری هـم منصـرف شـده و تـن بـه پیاده 
روی داده اسـت. دوچرخـه سـازی که پنچرگیـری دوچرخه 
بـا دسـتمزد 2 ریـال را به یـاد دارد. وی اکنـون برای همین 

کار 2000 تومـان دریافـت مـی کند.

دوچرخه؛ اسب بی نفس

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش صد و یک

]میانـه صنعتـی زاده با نامـزدش به هم می 
خورد. کسـانی کـه از این موضـوع خبر دارند 
در جسـتجوی همسـر بـرای او برمـی آینـد. 

همـه او را نصیحت مـی کنند ...[
ایـن حـرف هـا که بـه منزلـه نمونه ای از خشـت 
هـای اولیـن بنیـاد زندگـی رایـج در ایـران بـود نمی 
توانسـت بـه انـدازه سـر مویـی تغییـری در عوالـم و 
خیاالتـم بدهـد. با خود مـی گفتم این بیچـاره هنوز 
ندانسـته کـه محبت و دوسـتی چیسـت؟ خیال می 
کنـد فقـط زن را بـرای ایـن مـی گیرند کـه کارهای 
خانـه را بکنـد یـا بچـه بیـاورد. نمـی دانـد در عالـم 
زندگـی وجـود مهر و محبـت و یگانگی زن و شـوهر 
تـا چـه حـد زندگـی را شـیرین می سـازد. انسـان را 
تشـبیه به آسـیایی که گندم آرد می کنـد می نماید 
و مـی گوید هـر چه را در توی آن ریختند باید آسـیا 
کنـد. چـه کار دارد بـه اینکه گندم باشـد یا جو وقتی 
کـه محبـت و یگانگی پـدر و مـادرم را بـه خاطر می 
آوردم وقتـی کـه دلسـوزی هـای آن زن و شـوهر را 
نسـبت به یکدیگر مبذول می داشـتند می سنجیدم 
متوجـه ایـن نکتـه مـی گردیدم کـه تا چـه حد عمو 
جعفـر و امثال او در اشـتباه به سـر مـی بردند معنی 
تشـکیل خانـواده و نمونه ای از عوالـم یگانگی هر زن 
و شـوهر واقعـی و حقیقـی در جلو نظرم مجسـم می 
گردیـد و خاصـه سـخنان عمـو جعفر که بـه خیال 
خـود می خواسـت مانند آبی که به روی شـعله های 
آتـش سـوزانی بـرای خامـوش شـدن می ریزنـد مرا 
آرام سـازد، بـه نظـرم بـی ارزش مـی آمـد و برعکس 
انتظـار او ناراحتـی درونیـم را فـزون تر می سـاخت.

بـا خـود عهـد کـرده بـودم کـه حتـی االمـکان 
فکر)هــ م( را ننمایـم و خـود را بـا خوانـدن کتـاب 
سـرگرم کنـم نمی دانـم چگونـه در اواسـط شـب که 
همـه سـاکنین خانـه خوابیـده بودنـد از جـای خود 
بلند شـده و پیاده به سـوی شـهر آمده بـودم نزدیک 
هـای صبـح آن وقتـی کـه آفتاب طلـوع می کـرد در 
کوچـه ای کـه خانـه )هــ م( واقـع بـود راه می رفتـم 
هرچـه می خواسـتم بـه خاطـر بیـاورم کـه چگونـه 
چندیـن فرسـخ راه را پیاده به تنهایی آمـده بودم آن 
هـم در عالـم خـواب فکرم بـه جایی نمی رسـد، آری 
آمـده بـودم اوال از او معـذرت بخواهـم و ثانیـاً بگویم 
هرچـه می خواهـی برایت میخـرم و هرگونه شـرطی 
را می پذیـرم کورکورانـه بـه جلـوی درب خانه شـان 
دسـت فـرا بـردم تـا درب کـوب آهنـی را بکوبم. یک 
دفعـه از خوابـی گـران و سـنگین بیدار شـدم نهیبی 
بخـود زده و چنـد قدم به عقـب رفتم و به خود گفتم 
ای دیوانـه چـه می کنـی. ایـن موقـع صبح کـه همه 
در خـواب انـد چـه میخواهـی بگوئـی مگر تـو همان 
کسـی نبـودی کـه با خـود عهـد و میثاق بسـتی که 
دیگـر پـای در ایـن کوچـه نگـذاری و کسـی را که از 
زمیـن تا آسـمان بـا تو تفاوت سـلیقه و طـرز زندگی 
دارد فرامـوش کنـی مگـر عقلـت کجـا رفتـه روزهـا 
بـا آن همه سـختی و مشـقت درگوشـه ای نشسـته 
سـوختی و سـاختی چـه شـد کـه یکدفعـه دوبـاره 
خـود را ایـن طور به دسـت هـوای نفـس دادی مانند 
کسـی کـه تـا لـب پرتگاهـی آمـده و اکنـون متوجه 
شـده باشـد باز عقـب عقـب چندگامی برداشـته و از 
آن کوچـه و محلـه درآمـدم و بجز آنکـه آن راه دور و 
دراز را کـه بـا زحمت آمـده بـودم دو مرتبه مراجعت 
نمایـم چـاره ای نداشـتم بـه هر نحـو بود خـود را به 
سرچشـمه رسـانیده و چهارپائـی از قاطـرداری کرایه 
کـرده و بـا عجله بشـمیران مراجعـت کـردم و از این 
کارهائـی کـه در عالم خواب بـدون آنکه خـودم اراده 
ای داشـته باشـم کـرده و بـودم مات و مبهـوت بودم.

عصـری خسـته و مانـده بـه جعفرآباد رسـیدیم و 
چون به خانه عمو جعفر وارد شـدم سـاکنین خانه از 
غیبـت طوالنی من در تعجـب بودند و گفتند رفیقت 
به جسـت و جوی تو رفته اسـت. از خسـتگی بر روی 
پـای خـود نمـی توانسـتم بایسـتم و سـرم گیج می 
خـورد. دیوارهـای اتـاق در اطرافم مـی چرخید. بدتر 
از همـه در نـزد خـود از کارهایـی کـه در عالم خواب 
کـرده بودم شرمسـار بودم. عبـای نازک تابسـتانی را 
به روی خود کشـیده در گوشـه ای خوابیدم. در عالم 
خـواب و بیـداری از خـود مـی پرسـیدم که چـرا آن 
گونـه اسـیر نفس شـده ام. خیلـی دلم می خواسـت 
ناصحـی کـه حرفـش در مـن مؤثـر باشـد پیـدا می 
شـد و مـرا از میـان امواج خروشـان خیـال نجات می 
داد بـه خوبـی می دانسـتم کـه اگر بالفـرض با ناصح 
دلسـوزی هـم رو به رو می شـدم محال بـود، حرفش 

در من تاثیر داشـته باشـد.
خـود را بیمـاری روانی می دانسـتم و معتقد بودم 
اگـر وسـیله شـفا و عاجی بـرای این کسـالت روانی 
وجـود داشـته باشـد، همـان پنـاه بـردن بـه عوالـم 
روحانـی و معنـوی اسـت. ای کاش در عالـم خـواب 
روزنـه نجاتـی بـه دل و قلبـم مـی تابید و فرشـته یا 
ملکـی بـر من ظاهر می شـد و او مرا از ایـن ناراحتی 

نجـات می بخشـید. 

جمعیت به هم ریخت. بچه ها فریاد 
زدند. دویدند. پسرک چادر مادرش 
را در باد رها کرد. دوید. جوانان چند 
قدمی دنبال دوچرخه راه رفتند. لبخند 
بر پهنای چهره زنان و دختران نشست. 
مردان آن قدر نگاه کردند تا دوچرخه 
در افق کویر گم شد و رفت...  

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

پیشگیری

راه های پیشگیری از 
سرطان در زنان

سـرطان یکی از وحشـتناک ترین واژه هایی است که به 
گـوش مـان می رسـد. وجـود ژن معیوب و بسـیاری عوامل 
دیگـر موجب درگیر شـدن افراد با انواع سـرطان می شـود. 
حـدود دو سـوم از سـرطان هایـی کـه منجر به مرگ شـده 
انـد قابـل پیشـگیری بـوده انـد. از همیـن رو پنج سـرطان 
شـایع در بیـن زنـان سراسـر جهـان را معرفی مـی کنیم و 
راه هـای پیشـگیری از ابتـا بـه آن ها را نشـان می دهیم.

سرطان روده ی بزرگ
تقریبـا تعـداد زنـان و مـردان مبتـا بـه سـرطان روده 
ی بـزرگ در جهـان یکسـان اسـت. خبـر خـوب اینکه این 
بیمـاری تقریبا به طور کامل قابل پیشـگیری می باشـد. به 
طـور منظـم وضعیـت خـود را چک کنیـد. در حـال حاضر 
اسـتانداردترین راه بررسـی وضعیـت روده، کولونوسـکوپی 
اسـت و باید با شـروع سـن 50 سـالگی، هر ده سال یک بار 
ایـن کار صورت بگیـرد. در طی فرایند کولونوسـکوپی، یک 
لولـه ی باریـک وارد روده بـزرگ مـی شـود و از ایـن طریق 
پزشـک نـه تنها مـی تواند وجـود سـرطان روده ی بزرگ را 
شناسـایی نمایـد، بلکه وجـود پولیپ روده که ممکن اسـت 
در نهایت منجر به سـرطان شـود را نیز تشـخیص می دهد 
و بـرای درمـان آن اقـدام مـی نماید.گزینه ی دیگر، تسـت 
غربالگـری وجـود خـون در مدفوع اسـت. در ایـن فرایند در 
صـورت وجود خـون احتمال سـرطان داده می شود.تسـت 
بعـدی، بررسـی دی ان ای و بررسـی جهـش های احتمالی 

کـه موجـب سـرطان روده ی بزرگ می شـوند اسـت.
سرطان تیروئید

احتمـال بروز سـرطان تیروئید نسـبت به حدود بیسـت 
سـال پیـش دو برابـر شـده اسـت. گاهـی ایـن سـرطان به 
طـور کامـا اتفاقـی تشـخیص داده مـی شـود، بـرای مثال 
گاهـی ام آر آی و سـی تـی اسـکن هایـی کـه بـه منظـور 
بررسـی مشـکاتی نظیر میگـرن هـای مکـرر و درد گردن 
انجـام مـی گیرنـد، سـرطان تیروئیـد را نشـان مـی دهنـد 
و فـرد بـه طـور اتفاقـی متوجـه سـرطانی شـدن تیروئیـد 
خـود هـم می شـود. درسـت اسـت کـه آمـار مبتایـان به 
ایـن بیمـاری سـر بـه فلک می کشـد امـا آمار مـرگ و میر 
ناشـی از آن تقریبا ثابت اسـت. هیچ وقت برای درمان های 
بـزرگ عجلـه نکنید. اگر پزشـک یـک »نـدول« کوچک در 
تیروئید را تشـخیص داد نیاز به جراحی وجـود ندارد، اما در 
صـورت نیـاز به عمـل جراحی پزشـک اغلب نیمـی از غده 
ی تیروئیـد را خـارج مـی کنـد و در ایـن حالت فـرد حتی 
نیـاز بـه مصـرف قرص حـاوی هورمـون تیروئیـد مصنوعی 
پیـدا نمـی کند.اگر نـدول )توده(بیشـتر از یک سـانتی متر 
باشـد، نیاز به حـذف همه ی تیروئید و مصـرف مادام العمر 
هورمـون های مصنوعی اسـت. ایـن راه البته خطراتی مانند 

احتمـال آسـیب به تارهـای صوتـی را دارد.
سرطان سینه

آمـار ابتـا بـه سـرطان سـینه باالسـت، بـه طـوری که 
در برخـی کشـورها از هـر هشـت زن یـک نفـر به سـرطان 
سـینه مبتا می شـود. خوشـبختانه از حدود ده سال قبل، 
آمـار مبتایـان بـه این بیمـاری به لطـف هورمـون درمانی 
در زمـان یائسـگی در حال کاهش اسـت .انجـام ماموگرافی 
هـای منظـم بسـیار مهم اسـت. پیشـنهاد می شـود از 45 
سـالگی به بعد ایـن کار به طور منظم انجـام بگیرد. تحرک 
بدنـی کـم، وزن بـاال، مصـرف چربـی زیـاد بـه خصـوص 
غذاهـای حیوانـی چـرب و مصـرف الـکل احتمـال ابتـا را 

بسـیار باال مـی برد.
سرطان اندومتر

بـه این نوع سـرطان، سـرطان رحـم نیز مـی گویند که 
بـه ویـژه زنـان یائسـه را درگیـر مـی کند و متوسـط سـن 
ابتـا بـه ایـن بیماری شـصت سـال اسـت. افسـوس که در 
ایـن زمان دیگر تسـت های تشـخیصی فایـده ای نخواهند 
هـای  راه  بهتریـن  از  یکـی  مناسـب  وزن  داشـت.کنترل 
پیشـگیری اسـت. متأسـفانه احتمـال ابتـای زنـان دارای 
اضافـه وزن و چـاق به سـرطان رحم بیش از سـه برابر دیگر 
زنان اسـت. سـلول های چرب هورمون اسـتروژن تولید می 
کننـد کـه مـی تواند احتمـال ابتا به سـرطان را بـاال ببرد.

اگـر در دوران قبل از یائسـگی به سـر می بریـد و از بارداری 
جلوگیـری مـی کنید اسـتفاده از قـرص ضد بـارداری فقط 
تـا پنج سـال خطر ابتا به سـرطان اندومتر را تـا 25 درصد 

کاهـش مـی دهد.
سرطان ریه

تعـداد زنـان مبتـا بـه سـرطان ریـه نسـبت بـه چهـار 
دهـه ی گذشـته حـدود 90 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. 
نکتـه ی تـکان دهنـده اینجاسـت کـه نیمـی از زنـان مبتا 
هرگز سـیگار نکشـیده اند! دلیل این موضوع هنوز به شـکل 
یـک راز باقـی مانده اسـت. یک تئوری این اسـت که سـلول 
هـای ریـه زنـان بیشـتر در معـرض دود قـرار مـی گیرنـد و 
تئوری دوم اینکه اسـتروژن به سـلول های سـرطانی کمک 
می کند تا بیشـتر رشـد کنند.هرگز سـیگار نکشـید و خود 
را از دود سـیگار دیگـران هـم دور کنیـد کـه مـی توانـد تـا 
سـی درصـد احتمال ابتـا به سـرطان را باال ببرد. اگر شـما 
سـابقا یک فرد سـیگاری بودیـد و یا زیاد در معـرض دود آن 
هسـتید با پزشـک خود راجـع به این موضـوع گفتگو کنید.

کـه  کوچـک  تخت هـای  کنـار  از 
می گذشـت با هر قدم که برمی داشت 
نفـس  سـخت تر  می کـرد،  احسـاس 
می کشـد.دکتر از او خواسته بود برای 
دریافـت نتیجـه ی قطعـی آزمایش های 
»بهـار« به بیمارسـتان بیایـد.  به دکتر 
گفـت: می خواهد، بخش را ببیند. فکر 
می کـرد، دیـدن بچه هـای دیگـر کـه با ایـن بیمـاری درگیر 
هسـتند، آرامـش خواهد کـرد. اما او جایـی را نمی دید به 
هـر تختی کـه نگاه می کرد، بهـار کوچولوی خـود را می دید 
کـه موهـای بلنـد سـیاهش را ازدسـت داده و بـا چهـره ای 
رنگ پریـده نگاهـش می کنـد. سـرطان بیمـاری مهاجمـی 
اسـت کـه بسـیاری از زندگی هـا را نابـود کـرده و جـان 
بسـیاری از انسـان ها را گرفتـه اسـت. امـا پیـکار جسـم  
کوچک کودکان  با این بیماری  داسـتان غم انگیزی اسـت 
کـه حتـی  فکـر کـردن بـه آن کام همـه را تلـخ می کنـد. 
درجایـی، مـادر کـودک مبتالبـه سـرطانی نوشـته بـود فقط 
یک چیـز از سـرطان داشـتن بدتـر اسـت و آن ایـن اسـت 
که کودکت سـرطان داشـته باشـد.به سـراغ دکتر »زهرا 
فرهمنـدی نیـا« فـوق تخصـص خـون و سـرطان کـودکان 

رفته ایـم تـا از ایـن بیمـاری بیشـتر بدانیـم.
 تعریف کلی سرطان چیست؟

 همـه ی سـلول های بـدن  به طـور طبیعی بر طبـق قاعده ی 
خاصـی در حال رشـد هسـتند ولـی گاهی اوقات بعضـی از این 
سـلول ها از رونـد طبیعـی رشـد خارج شـده و رشـد بی رویـه 
و کنتـرل نشـده ای پیـدا می کنند.رشـد غیرطبیعـی یـک نـوع 
سـلول خـاص، مشکل سـاز می شـود و نظـم بـدن را بـه هـم 
می ریـزد. ایـن به هم ریختگـی عامـل ایجادکننـده ی سـرطان 

است.
 آیـا بیـن سـرطان در کـودکان وبزرگسـاالن تفاوتی 

وجـود دارد؟ 
متأسـفانه، سـرطان فقـط بزرگ سـاالن را تهدیـد نمی کنـد 
بلکـه  امـکان دارد  کـه بدن کودکان را  هـم درگیر کند. بعضی 

از سـرطان ها در کـودکان وجـود دارنـد کـه در بزرگ سـاالن 
ولـی  ویلمز«،»نوروباسـتوم«.  »تومـور  مثـل  ندارنـد  وجـود 

درهرصـورت بـرای هـر دو گـروه بیماری سـختی اسـت.
 آیا سرطان ارثی  است؟ 

به طورکلـی  در بـروز سـرطان، هـم عناصـر ژنتیکـی وهـم 
عناصـر محیطـی نقش دارنـد. در بزرگ سـاالن معمـوالً عوامل 
در  ولـی  هسـتند  تأثیرگذارتـر  سـرطان  بـروز  در  محیطـی 
کـودکان عوامـل ژنتیکـی و ارثی تأثیـر گذارترانـد. در تعدادی 
از خانواده هـا ممکـن اسـت وجود اختـاالت ژنتیکـی، احتمال 
ابتـا به سـرطان را افزایـش دهد.البته وقتی بحـث ارث مطرح 
می شـود بایـد بـه این موضـوع توجه داشـت  که ممکن اسـت 
یک فاکتور سـرطانی سـال ها در یـک خانواده ای وجود داشـته 
باشـد ولـی تنهـا در یک نفـر  بـروز کند.ولی درهرصـورت، چه 
کسـی کـه زمینـه ی ارثی داشـته و چه کسـی که  ایـن زمینه 
را نداشـته باشـد بایـد عوامـل محیطـی را جـدی گرفتـه  و از 

فاکتورهـای خطرسـاز محیطـی پرهیـز کند. 
 دلیل ابتال به سرطان در کودکان چیست؟

مشـکات  اسـت  متعـدد  کـودکان  در  سـرطان  علـت 
ژنتیکـی، خانوادگـی، کرموزومـی و محیطـی )مثـل داروهـا، 
بعضـی عفونت ها، سـموم، اشـعه( در بـروز آن می تواند دخیل 
باشـند.آن چیـزی کـه در سـرطان کـودکان بسـیار اهمیـت 
دارد تشـخیص زودهنـگام آن اسـت، بـه همیـن دلیـل توجه 
جـدی والدیـن را می طلبـد. تـا هـر عامـل مشـکوکی را کـه 
مشـاهده کردنـد کـودک را بـرای بررسـی بـه پزشـک ارجـاع 
دهند.به طـور مثـال حتـی اگـر یک بیمـاری سـاده در کودک 
بیشـتر از مـدت طبیعـی اش طـول بکشـد، باید برای بررسـی 

شـود.  مراجعه 
 بـرای جلوگیـری از ابتال به سـرطان در کـودکان چه 

کرد؟  می تـوان 
سـرطانی کـه به صـورت ارثی در کـودک ایجاد شـود، کمتر 
قابل پیشـگیری اسـت و بایـد راه هایـی بـرای درمـان آن را پیدا 
کـرد و در ایـن مـوارد مراجعـه مکرر به پزشـک و بررسـی فرد 
ازنظـر عائـم و نشـانه های بیمـاری اهمیـت زیـادی دارد. در 
مـواردی کـه عوامـل محیطـی  باعـث بروز سـرطان می شـود، 
بحـث پیشـگیرانه معنـای جدی تـری را بـه خـود می گیـرد. 
توجـه ی ویـژه به تغذیه سـالم ،عـدم تماس با مواد شـیمیایی، 
سـموم وعـدم اسـتفاده از مـواد خوراکـی غیراسـتاندارد بـرای 
جلوگیـری از ابتا به سـرطان کـودکان اهمیت ویـژه ای دارد و 

کنتـرل ایـن عوامـل یکـی از وظایـف اصلی والدین اسـت.
 عالئم هشداردهنده سرطان کودکان چیست؟ 

بـرای  سـرطان  به طورکلـی نمی تـوان عامـت خاصـی را 
معرفـی کـرد . ایـن بیماری احتمـال دارد با هـر عامتی تظاهر 
کنـد ولـی به طورکلـی هر وقـت دلیلی بـرای عائم بیمـار پیدا 
نکنیـم، بایـد به فکر بررسـی باشـیم. اما عائمی مانند سـردرد 
همـراه با اسـتفراغ صبحگاهـی- تـورم و درد مقاوم اسـتخوانی 
و مفاصـل، وجـود تـوده در شـکم، گـردن، قفسـه سـینه، لگن 
و  شـانه- افزایـش اسـتعداد بـه خون مردگـی و کبـودی بدن- 
خونریـزی و بثـورات جلدی- وجود عفونت هـای طوالنی، مقاوم 

و مکـرر-  تهـوع مقاوم یا اسـتفراغ بـدون تهـوع- رنگ پریدگی 
و خسـتگی زودرس- تب هـای عودکننـده یـا مقـاوم بـا علـت 

ناشـناخته را بایـد جـدی گرفت. 
 آیـا در کرمـان آمـار کـودکان مبتـال به سـرطان باال 

؟  ست ا
در مـورد آمـار کـودکان مبتـا به سـرطان کرمانی  با سـایر 
نقاط کشـور مقایسـه ای صورت نگرفته اسـت کـه بدانیم باالتر 
اسـت یا پایین تر اسـت. ولـی درهرحال در کرمـان هم کودکان 

مبتابه سـرطان وجـود دارند.
کـودکان   در  سـرطان  آمـار  بیشـترین  کرمـان  در   

مربـوط بـه چـه نوعـی اسـت؟
شـایع ترین سـرطان کـودکان به طورکلـی سـرطان »خـون 
حـاد« اسـت. البتـه در سـرطان خـون بسـیار اهمیـت دارد که 
هـر چـه سـریع تر بیمـاری کـودک تشـخیص داده  شـود ایـن 
تشـخیص به موقـع در درمـان سـرطان خـون  کودکان بسـیار 
مؤثر اسـت . در کرمان هم بیشـترین آمار سـرطان در کودکان 

مربـوط بـه سـرطان خون اسـت.
 چـه خدمـات درمانی ای در شـهر کرمان بـه کودکان 

سـرطانی ارائه می شـود؟ 
تشـخیص،  از  اعـم  کامـل  درمانـی  خدمـات  کرمـان  در 
شـیمی درمانی و رادیوتراپـی انجـام می شـود و تمـام تاش بر 
ایـن اسـت  که مبتایـان در همـه ی مراحل درمـان بی نیاز از 
سـفر بـه خارج از اسـتان، بـرای ادامه درمان باشـند. از سـال 
77 اولیـن مرکـز »انکولوژی« را در کرمـان راه اندازی کرده ایم 
و تاکنـون  بیـش از 600 بیمـار تحـت درمـان قرارگرفته انـد.

 با توجـه بـه هزینه های بـاالی درمانـی، حمایت های 
بیمـه ای از کـودکان سـرطانی به چه نحوی اسـت؟ 

هزینـه ی درمانـی کـودکان سـرطانی توسـط سـازمان های 
بیمه گـر و مراکـز خیریـه حمایـت گـر پرداخت می شـود مانند 
»خیریـه ی محـک« کـه در تمـام مراحـل از بیماران سـرطانی 
حمایت هـای شـایان ذکری را بـه عمـل آورده اسـت  و تـاش 
می شـود تـا درصـد بسـیار باالیـی  از هزینه هـای درمانـی این 
کـودکان تأمیـن شـود وتقریبا می تـوان گفت: برای بسـیاری از 

بیمـاران رایگان اسـت .
 نکتـه ی خاصـی در رابطه بـا کودکان سـرطانی وجود 

دارد کـه  بخواهید یادآور شـوید؟
زیـادی  حـدود  تـا  کـودکان  در  سـرطان  خوشـبختانه   
قابل درمـان اسـت و البتـه ایـن موضـوع بسـتگی  بـه زمـان 
مراجعـه و تشـخیص دارد. بایـد توجـه داشـت کـه در کودکان 
مبتابه سـرطان سیسـتم  ایمنی آن ها ضعیف اسـت به همین 
دلیـل بایـد ماقات محـدود باشـد و مراقبت های بهداشـتی در 
ایـن کـودکان حیـن درمـان اهمیـت باالیـی دارد به خصـوص 
توجـه  ویـژه بـه  بهداشـت دهـان و دندان  بسـیار الزم اسـت.

توصیـه می شـود کـه کـودکان سـرطانی بوسـیده نشـوند زیرا 
احتمـال  دارد کـه  باکتـری و ویروسـی کـه بـدن فـردی را 
بیمـار نکـرده اسـت  به واسـطه ی سیسـتم ایمنی ضعیـف، این 
کـودکان را بیمـار کند. این کودکان شـرایط خاصـی دارند،باید 

مـورد مراقبـت بیشـتری قـرار گیرند.

مصاحبه »پیام ما« با دکتر »زهرا فرهمندی نیا« فوق تخصص خون و سرطان کودکان 

تنی کوچک و دردی بزرگ 

آن زمـان کـه متوجه می شـوی فرزندت 
بـه سـرطان مبتـا شـده اسـت، خبـرش 
چنـان بـر شـانه هایت سـنگینی می کنـد 
کـه مجالـی بـرای تصمیم گیـری درسـت 
نخواهـی داشـت. همیـن لحظـه اسـت که 
نـگاه مهربـان یـک همـراه امیـد را در دلت 
لبانـت  بـر  را  لبخنـد  و  می کنـد  جـاری 

می نشـاند.
مـددکار، همـان همـراه اسـت کـه در 
ورود  ابتـدای  از  محـک  خیریـه  مؤسسـه 
خانـواده کـودک مبتابـه سـرطان تـا آن 
لحظـه کـه قطـع درمان می شـود یـا حتی 
زمانـی کـه خبـر از دسـت رفتـن کودکش 
را می شـنود، لحظـه ای کنـار نمی نشـیند 
و همـدم شـادی و غـم آن ها اسـت. شـغل 
اقتضـا  او  حرفـه ای  اخـاق  و  مـددکار 
می کنـد که همـواره در کنار مددجو باشـد 
تـا با تدابیـر تخصصی، مشـاوره مـددکاری 
بـر  مرهمـی  حرفـه ای اش  فعالیت هـای  و 
زخم هـای بیمـار و خانـواده باشـد. با»نـدا 
مـددکاری  واحـد  سرپرسـت  دادخـواه«، 
گفت وگـو  بـه  محـک  خیریـه  مؤسسـه 

نشسـتیم.

مبتالبـه  بـا کـودک  کـه  مـددکاری 
سـرطان و خانواده او در ارتباط اسـت، 

چه ویژگـی هایـی دارد؟
مشـکات گـروه مـددکاران بـا توجه به 
پیچیدگی هـای  حـوزه،  ایـن  ویژگی هـای 
مـا  مراجـع  دارد. چراکـه  را  خـاص خـود 
کـودک مبتابـه سـرطان اسـت کـه رونـد 
درمـان سـخت و طوالنـی در پیـش دارد. 
بنابرایـن در وهله اول بایـد بتواند با کودکان 
و خانواده هایـی کـه قومیت هـای مختلـف، 
مشـکات خانوادگی گوناگون و آسیب های 
اجتماعـی متفاوتـی تجربـه کرده انـد، بـه 
بهتریـن شـیوه ارتبـاط برقـرار کنـد. بایـد 
فرهنـگ و آداب ورسـوم ایـران را بشناسـد و 
حتـی بافرهنگ سـوگ اقوام مختلف آشـنا 
باشـدو از طـرف دیگـر بایـد نیازسـنجی و 
اولویت بنـدی کارها را به سـرعت انجام دهد. 
فرامـوش نکنید درمان سـرطان کودک یک 
درمان چندوجهی اسـت که تنها در صورت 
ارتبـاط متقابـل گروه هـای تخصصـی چون 
پزشکی، پرسـتاری، مددکاری، روانشناسی، 
روانپزشـکی، حمایتـی و غیـره می توانـد به 

مؤثرتریـن شـیوه تحقـق یابد.

بـر اسـاس گفته هـای شـما می تـوان 
گفـت کـه مـددکار در محـک، اولین 
مبتالبـه  کـودک  کـه  اسـت  فـردی 
سـرطان و خانواده اش بـا او در ارتباط 

؟ هستند
دقیقـاً. بنابرایـن حالـت چهـره و نحـوه 
بـرای  محـک  مـددکار  ارتبـاط  برقـراری 
مـا بسـیار مهـم اسـت تـا بتوانـد آرامـش 
و انـرژی را به خوبـی بـه کـودک مبتابـه 
سـرطان و خانـواده اش انتقـال دهـد. واحد 
روانشناسـی  واحـد  کنـار  در  مـددکاری 
فعالیـت می کنـد و بیشـترین ارتبـاط را بـا 
کـودک و خانواده دارنـد. خانـواده کـودک 
مبتابه سـرطان بـا لبخند مـددکار آرامش 
می گیـرد و راحت تـر می توانـد بـا بیمـاری 
فرزنـدش کنار بیایـد. در محـک می گوییم 
مـددکار  و  دارد«  ادامـه  امیـد  »اینجـا 
اجتماعـی تـاش می کنـد تـا ایـن موضوع 
را محقـق سـازد. وظیفـه بخش مـددکاری 
اسـت کـه در ایـن برهـه همـراه کـودک و 
خانـواده تـا مرحلـه پذیـرش پیـش رود تـا 
رونـد درمـان در سـریع ترین و کاراتریـن 

شـکل ممکـن پـی گرفتـه شـود.

بـا  ابتـدای ورود کـودک  مـددکار در 
می دهـد  انجـام  مصاحبـه ای  او  خانـواده 
روانشـناختی  و  خانوادگـی  شـرایط  و 
خانـواده را مـورد بررسـی قـرار می دهـد. 
به تنهایـی  بیمـار  کـه  اسـت  ایـن  مهـم 
در نظـر گرفتـه نمی شـود بلکـه شـرایط 
پـدر، مـادر و فرزندان سـالم خانـواده نیز 
نیازسـنجی  مـددکار  می شـود.  بررسـی 
جامـع  و  همه جانبـه  شـکلی  بـه  را  الزم 

انجـام می دهـد و تعییـن می کنـد تـا از 
رفاهـی  دارویـی،  نیازهـای  طریـق  ایـن 
و  سـرطان  مبتابـه  کـودک  حمایتـی  و 

شـود.  تأمیـن  خانـواده اش 
حمایـت از کودک مبتالبه سـرطان تا 

چـه زمان و چه سـنی ادامـه دارد؟
حمایـت مـا از کودک مبتابه سـرطان 
در  نمی رسـد.  پایـان  بـه  زمانـی  هیـچ 
حقیقـت اگر فـردی زیر 16 سـال مبتابه 

سـرطان شـود نـوع سـرطان او سـرطان 
تـا  لـذا  و  می شـود  محسـوب  کـودک 
هـر سـنی کـه درمـان ادامـه یابـد تحـت 
حمایـت محـک خواهـد بـود و خدمـات 
حمایتـی حتـی پـس از قطـع درمـان نیز 
می کنیـم  تـاش  مـا  و  می یابـد  ادامـه 
بیمـاران تحـت پوشـش محـک را از منظر 
ارائـه خدمات درمانـی، تحصیلـی، ازدواج، 

اشـتغال و غیـره حمایـت کنیـم.

حمایت از کودکان مبتال به سرطان
نکته

آب هویج بخورید
 تا به سرطان
 مبتال نشوید

یـک متخصـص تغذیـه گفـت: 
بـه  هویـج  در  موجـود  »کاروتـن« 
عنـوان یک آنتی اکسـیدان از تجمع 
»توکسـین هـا« )سـموم( در بـدن 
جلوگیـری کـرده و در درمـان درد 
هـای مفاصـل و روماتیسـم و مقابله 

با سـرطان نقش مهمی دارد. محمد حسـین عزیزی متخصص تغذیه در گفت و گو با 
باشـگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: »کاروتنوئید های« موجود در هویج در بهبود عملکرد 
سیسـتم ایمنـی نقـش مهمـی را ایفا می کننـد و به عنوان آنتی اکسـیدان هـای ویژه 
نقـش موثـری در جلوگیـری از ابتا به سـرطان دارنـد. وی ادامه داد:رادیـکال های آزاد 
ترکیبـات بسـیار فعالی هسـتند کـه دارای الکترون منفرد یا جفت نشـده هسـتند که 
در حیـن واکنش اکسـیژن با بعضـی مولکولها در بدن)طبق اعمـال متابولیک طبیعی(

سـاخته مـی شـوند. عزیـزی تاکیـد کـرد:در واقع رادیـکال هـای آزاد به دلیل داشـتن 
مقادیـر زیـادی از انرژی،بسـیار ناپایدارنـد و جهت کاهـش میزان آن،با مواد شـیمیایی 
خاصـی در بـدن واکنـش داده و در عملکـرد طبیعـی سـلول هـای بدن تداخـل ایجاد 
کـرده و باعـث مـرگ آن ها می شـوند. وی اظهـار کرد:در حالت عادی سیسـتم دفاعی 
بـدن تـوان خنثی کـردن ایـن رادیـکال هـای آزاد را دارد،امـا عوامل مخـرب محیطی 
مثل اشـعه ها ،الکل،آلودگی هوا.سیگار.موادشـیمیایی.آفت کش ها.غذاهای سرخ شده 

باعـث مـی شـوند بـدن نتواند بـا این رادیـکال هـای آزاد مبـارزه کند.

آگهی حصر وراثت
خانـم رخسـاره زاهـدی صفـا بشناسـنامه شـماره 157 باسـتناد شـهادتنامه 
و گواهـی فـوت و رونوشـت شناسـنامه ورثـه درخواسـتی بشـماره 1190 - 
95/03/29 تقدیم این شـورا نموده چنین اشـعار داشـته اسـت که شـادروان 
یـدا... نوابخانـی بشناسـنامه شـماره 413 در تاریـخ 20 / 02 / 1395 در اقامتگاه دائمی 
خـود در گذشـته و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: 1- نـور بـی بـی شـدولی بر 
قادرآبـادی فرزنـد نصـرا... ش ش 128 متولـد 1318 مـادر متوفی 2- رخسـاره زاهدی 
صفـا فرزنـد یـدا... ش ش 157 متـول 1347 همسـر متوفی 3- وحیـد نوابخانی ریگانی 
فرزنـد یـدا... ش ش 3200021594 متولـد 1368 فرزنـد متوفـی 4- نفیسـه نوابخانی 
ریگانـی فرزنـد یـدا... ش ش 3200072891 متولـد 1370 فرزنـد متوفـی 5- حمیـد 

نوابخانـی ریگانـی فرزنـد یـدا... ش ش 6050037493 متولـد 1372 فرزنـد متوفـی
پـس از تشـریفات قانونـی و انتشـار یـک نوبـت آگهـی در روزنامـه و عـدم وصـول هـر 
گونـه الیحـه یـا اعتـراض یا ارائه وصیت نامه سـری یا رسـمی حسـب گواهـی متصدی 
مربوطه و ماحظه گواهینامه تسـلیم اظهار نامه مالیات بر ارث شـماره ..... سـرانجام در 
تاریخ ..... در وقت فوق العاده شـعبه شـماره ..... شـورای حل اختاف ..... بتصدی امضاء 
کننـدگان زیـر تشـکیل و پـس از ماحظه پرونده گواهـی می نماید که ورثه در گذشـته 
منحصـر به اشـخاص یاد شـده در باال بـوده و وراث دیگـری ندارند و دارائی آن روانشـاد 

پـس از پرداخـت و انجـام حقـوق و دیونیکه برترکه تعلـق می گیرد.
رئیس شورای حل اختاف شماره 2 بخش گنبکی شهرستان ریگان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139460319062000946 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک 

گلبـاف تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی خانم بتـول عاقلی گوکـی فرزند غامرضا 
بشـماره شناسـنامه 363 صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 1667/01 
مترمربـع پـاک فرعـی از 1462- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـاک 1462- اصلی 
واقـع در گلبـاف محله محرابی جنب مسـجد طفان مسـلم کوچه صالح آبـاد خریداری 
از مالـک رسـمی خانـم فاطمـه ترابـی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/5/2 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/5/17

م الف 357 رئیس ثبت اسناد و اماک - محمد مقصودی 

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 95
بدینوسـیله بموجـب مـاده 12 قانـون ثبـت اسـناد و اماک و مـواد اصاحی 
54و 59آئیـن نامـه مربوطـه امـاک مجهـول المالـک که در سـه ماهـه اول 
سـال 95 )فروردیـن، اردیبهشـت، خـرداد( بخـش 27 کرمـان تقاضای ثبت 

آن پذیرفتـه شـده اسـت به شـرح ذیـل آگهـی میگردد.
-از بخش 27کرمان-

پـاک 3641- اصلـی بخـش 27 کرمـان مالکیـت آقای علی حسـینی فرزنـد محمد به 
شـماره شناسـنامه 297 ششـدانگ یکباخانـه و باغچـه واقـع در گلبـاف خیابان شـهید 

منتظـری مسـاحت ششـدانگ 702/45مترمربع
لـذا بـه اسـتناد مـاده 16 قانون ثبت چنانچه شـخص یا اشـخاصی )حقیقـی و حقوقی( 
نسـبت بـه امـاک تقاضای ثبت شـده در ایـن آگهی، اعتراض داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ اولیـن نشـر آگهـی حداکثر ظـرف مدت 90 روز اعتـراض خود را کتبـاً به اداره 

ثبـت اسـناد و اماک گلباف تسـلیم نمایند و رسـید دریافت نمایند ضمنـاً طبق تبصره 
2 مـاده واحـده قانـون مربوطه به اعتراضـات پرونده های ثبتی مصـوب 1373، معترض 
بایسـتی ظـرف مـدت یکمـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض خود بـه اداره ثبت دادخواسـت 
الزم را نیـز بـه دادگاه صالحـه تقدیـم نماید و چنانچـه بین تقاضا کننـده و دیگری قبل 
از انتشـار نوبـت اول آگهـی دعـوی دادگسـتری در جریـان باشـد طبق مـاده 17 قانون 
ثبـت طـرف دعـوی می بایسـتی ظـرف مـدت مذکـور گواهی دادگاه مشـعر بـر جریان 

دعـوی از دادگاه اخـذ و بـه ایـن اداره ارائـه نماید واال حق وی سـاقط خواهد شـد.
تاریخ انتشارنوبت اول: 95/05/02   تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/06/01

م الف 361 رئیس اداره ثبت و اسناد و اماک گلباف- محمد مقصودی

 آگهی ابالغ ماده18 آیین نامه اجراء
بدینوسـیله بـه احمـد صفـوی فرزنـد نـواب بـه شـماره شناسـنامه9و آقـای 
عبـاس امیـری پـور راینـی فرزنـد محمد بـه شـماره شناسـنامه1278 اباغ 
مـی شـود کـه بانـک کشـاورزی شـعبه جیرفت جهـت وصول طلـب خود به 
مبلـغ 432/300/000ریـال اصـل و خسـارت تـا تاریـخ 95/03/24 از تاریـخ 
مذکـور تـا روز وصول طبـق مقررات به موجـب قراردادهـای شـمارهای 5633/4306-

77/11/10و7610205633-78/03/30 علیـه: شـما اجرائیـه صـادر نمـوده و پرونـده 
اجرائـی بـه کاسـه هـای9500121و9500126 در ایـن اداره تشـکیل شـده و طبـق 
گـزارش مـورخ0913/607-95/04/23 مامـور ابـاغ مربوطه آدرس شـما به شـرح متن 
قـرارداد فـوق شـناخته نشـده و آدرس فعلـی شـما نیز برای اجرا مشـخص نمی باشـد، 
لـذا بـه تقاضـای وارده شـماره404/2167/1142-95/04/24 بسـتانکار و طبق ماده18 
آییـن نامـه اجـرا مفاد اجرائیـه یک مرتبـه در یکی از جرایـد کثیراالنتشـار محل آگهی 
مـی شـود چنانچـه ظـرف10روز از تاریخ انتشـار این آگهـی که روز اباغ محسـوب می 
گـردد نسـبت بـه پرداخت بدهی خـود اقدامـی ننمایید ،برابر مقـررات آییـن نامه اجراء 

اقـدام میگردد.
م الف 511  رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان جیرفت - جواد فاریابی

تغدیه

نجمه سعیدی

در کرمان خدمات درمانی کامل اعم از 
تشخیص ،شیمی درمانی و رادیوتراپی 
انجام می شود و تمام تالش بر این 
است  که مبتالیان در همه ی مراحل 
درمان بی نیاز از سفر به خارج از 
استان، برای ادامه درمان باشند. 
از سال 77 اولین مرکز »انکولوژی« 
را در کرمان راه اندازی کرده ایم و 
تاکنون  بیش از 600 بیمار تحت 
درمان قرارگرفته اند.
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فرهنگ و هنر

شعر

به مناسبت دوم مرداد سال روز درگذشت احمد شاملو

رویینه تنی که راز مرگش 
اندوه عشق و غم تنهایی بود

در آستانه
باید استاد و فرود آمد

بر آستان دری که کوبه ندارد،
چرا که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست و

اگر بی گاه به در کوفتنت پاسخی نمی آید.
کوتاه است در،

پس آن به که فروتن باشی
آئینه ای نیک پرداخته توانی بود

آن جا
تا آراستگی را

پیش از در آمدن
در خود نظر کنی

هـر چنـد کـه غلغلـه آن سـوی در زاده توهم توسـت نه 
انبوهـی مهمانان،

که آن جا
تورا

کسی به انتظار نیست
که آنجا جنبش شاید،

اما جمبنده ای در کار نیست
نه ارواح و نه اشباح و نه قدیسان کافورینه به کف

نه عفریتان آتشین گاو سر به مشت
نه شیطان بهتان خورده با کاه بوقی منگوله دارش

نه ملغمه بی قانون مطلق های متنافی
تنها تو

آنجا موجودیت مطلقی،
موجودیت محض،

چرا که در غیاب خود ادامه می یابی و غیاب ات
حضور قاطع اعجاز است
گذارت از آستانه ناگذیر

فروچکیدن قطره قطرانی ست در نامتناهی ظلمات
» - دریغا

ای کاش ای کاش
قضاوتی قضاوتی قضاوتی

درکار درکار درکار
می بود «

شاید اگرت توان شنفتن بود
پـژواک آواز فـرو چکیـدن خـود را در تـاالر خامـوش 

کهکشـان هـای
بی خورشید

چون هرست آوار دریغ
می شنیدی

» - کاشکی کاشکی
داوری داوری داوری

درکار درکار درکار درکار..« ا
امـا داوری آن سـوی در نشسـته اسـت، بـی ردای شـوم 

قاضیان
ذاتش درایت و انصاف

هیئتش زمان
و خاطـره ات تـا جاودان جاویدان در گـذرگاه ادوار داوری 

شد خواهد 
بدرود

بدرود! )چنین گوید بامداد شاعر(
رقصان می گذرم از آستانه اجبار

شادمانه و شاکر
از بیرون به درون آمدم

از منظر به نظاره به ناظر
نـه بـه هیئـت گیاهـی نـه بـه هیئـت پروانـه ای نـه به 

سـنگی هیئت 
نه به هیئت برکه ای،

من به هیئت » ما « زاده شدم
به هیئت پرشکوه انسان

تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم
غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم

تـا شـریطه خود را بشناسـم و جهـان را به قـدر همت و 
فرصـت خویش معنـا دهم

که کارستانی از این دست
از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار

بیرون است
انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود

توان دوست داشتن و دوست داشته شدن
توان شنفتن

توان دیدن و گفتن
توان اندهگین و شادمان شدن

توان خندیدن به وسـعت دل،توان گریسـتن از سـویدای 
ن جا

تـوان گـردن بـه غـرور برافراشـتن در ارتفاع شـکوهناک 
فروتنی

توان جلیل به دوش بردن بار امانت
و توان غمناک تحمل تنهائی

تنهائی
تنهائی عریان

انسان
دشواری وظیفه است

دسـتان بسـته ام آزاد نبـود تا هر چشـم انـداز را به جان 
در بر کشـم

هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده
هر بدر کامل و هر پگاه دیگر

هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را
رخصـت زیسـتن را دسـت بسـته دهان بسـته گذشـتم 

دسـت و دهان بسـته
گذشتیم

و منظر جهان را
تنها

از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم و
اکنون

آنک در کوتاه بی کوبه در برابرو
آنک اشارت دربان منتظر

داالن تنگی را که در نوشته ام
به وداع

فراپشت مینگرم
فرصت کوتاه بود و سفر جان کاه بود

اما یگانه بود و هیچ کم نداشت
به جان منت پذیرم و حق گزارم

)چنین گفت بامداد خسته(

صاحبـان آثـار برتـر »نوزدهمیـن دوره ی جایـزه ی کتـاب 
سـال اسـتان کرمـان« معرفـی و تقدیر شـدند.

درمراسـمی  کـه بـا حضـور مسـجدجامعی وزیـر اسـبق 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی و عضـو شـورای اسـامی شـهر 
تهـران، رزم حسـینی اسـتاندار کرمـان، علـی زاده مدیـرکل 
فرهنگ و ارشـاد اسـامی اسـتان کرمان، مسـئوالن فرهنگی 
اسـتان و جمـع پرشـماری از اصحـاب فرهنگ و هنـر کرمان 
همـراه بـود، از برگزیـدگان و شایسـتگان تقدیـر »نوزدهمین 

دوره ی جایـزه ی کتـاب سـال اسـتان« تقدیـر شـد.
درایـن دوره  کتاب های منتشرشـده در نیمه ی دوم سـال 
92، سـال 93 و نیمه ی اول سـال 94 در موضوعات مختلف 
مورد بررسـی قـرار گرفتند و در نهایـت، کتاب های برگزیده 
و شایسـته ی تقدیر معرفی شـدند. در بخش ادبیات داستانی 
مجموعـه داسـتان کوتـاه » نام دیگرش باد اسـت سـینیور«  
نوشـته منصـور علیمـرادی، کتـاب برگزیـده  و »قصـه های 
عشـق مجنـون« اثـر احمدرضـا تخشـید و » بازگشـت بـه 
دریاچـه ژنـو « ترجمه ی سـعید فرهـودی  شایسـته تقدیر 
نوشـته  پارادیـس«  بلـوار   « هـای  رمـان  شـدند.  معرفـی 
محمـد رضـا ذوالعلـی  و »بی سـایگان«  ترجمـه ی علیرضا 
دوراندیـش  کتـاب هـای برگزیـده و رمان هـای » تاریـک 
مـاه« نوشـته منصور علیمرادی و »فرشـته سـکوت کرد« با 
ترجمـه ی سـعید فرهـودی شایسـته تقدیر معرفی شـدند. 
در بخـش شـعر  مجموعـه شـعر هـای » اتفاقـی روشـنم« 
سـروده ملـوک ایرانمنـش  و » اتاق 221« سـروده محسـن 
کاشـانی  و کتـاب »پیامبـر« بـا ترجمـه محمـد شـریفی 
نعمـت آبـاد مشـترکا بـه عنـوان کتـاب برگزیـده معرفـی 
شـدند در بخش شـعر محلـی  کتاب های »چغـوک اوچکو« 
سـروده حمیـد نیـک نفـس و » لیکـو هـا « بـا گـرد آوری 
منصـور علیمـرادی شایسـته تقدیـر معرفـی شـدند. الزم به 
ذکـر  اسـت کلیه کتـاب های بخش هـای ادبیات داسـتانی، 
شـعر و شـعر محلـی بـه جـز کتاب هـای تاریـک ماه )نشـر 

روزنـه( و » اتـاق 221 « ) نشـر نیمـاژ ( توسـط نشـر نـون 
منتشـر شـده انـد . در ایـن مراسـم نشـر نـون بـه مدیریت  
سـید محسـن بنـی فاطمـه بـه  عنـوان ناشـر برتـر ادبیـات 

داسـتانی و شـعر معرفی شـد.
 در سـایر بخـش هـا کتاب هـای برگزیده و شایسـته 

تقدیر به شـرح زیـر معرفـی گردیدند
کتاب نفیس ادبی

مثنـوی  »سـه  و  کرمانـی«  خواجـوی  »کلیـات  کتـاب   -
کرمانـی« خواجـوی 

- محمـود مدبـری )بـه پـاس کوشـش در انتشـار کلیـات 
کرمانـی( خواجـوی 

- علیرضـا هاشـمی نژاد )بـه پاس کوشـش در انتشـار کلیات 
خواجـوی کرمانی و سـه مثنـوی خواجـوی کرمانی(

- سـیدعلی میرافضلـی، مدیـر روابط عمومـی مـس منطقـۀ 
کرمـان )بـه پـاس حمایـت از انتشـار سـه مثنـوی خواجوی 

کرمانی(
 علوم مذهبی

کتاب های برگزیده
علـی  1و2/  )انگلیسـی(جلد  قـرآن  موضوعـی  فرهنـگ   -

رهایـی عصـر  نشـر  ابراهیمـی/ 
- شـیوه های تهییـج و پایـداری سـپاهیان در صـدر اسـام/ 

سـیدمحمد طیبـی/ نشـر دانشـگاه شـهید باهنر
کتاب های شایستۀ تقدیر

- تربیت در قرآن/ عباسـعلی رسـتمی نسـب/ نشـر دانشـگاه 
شـهید باهنر

- مباحـث اصـول )حـج و امـارات(/ عبدالرضا محمد حسـین 
زاده، میثـم تـارم، روح اهلل افضلی و امان اهلل علیمرادی/ نشـر 

پیـام مصطفی
- التطبیقـات االصولیـه فـی مسـاله قطـع و زراعـه االعضـاء 
البشـریه بیـن مذهب االمامی االثنی عشـری و اهل السـنه و 

الجماعـه/ سـیده فاطمـه طباطبایی/ نشـر پیـام مصطفی

- تربیت در قرآن و نهج الباغه/ سـیدحمیدرضا علوی/ نشـر 
دانشـگاه شهید باهنر

علوم پزشکی و بهداشت
کتاب های برگزیده

- تالیـف: دیابـت و ورزش/ عبدالرضا کاظمـی- صادق امانی- 
راضیـه دباغ زاده/ نشـر دانشـگاه آزاد اسـامی واحد کرمان

- ترجمـه: محاسـبات ریاضـی در زیست شناسـی مولکولـی 
زیسـت فنـاوری/ مترجـم: محمدرضـا محمدآبـادی- امیـن 

آییژ باقـی زاده/ نشـر 
کتاب های شایستۀ تقدیر

- مـروری بـر بهداشـت سـالمندان/ وحیدرضـا برهانی نـژاد- 
محبـت محسـنی- سـمیه علیـزاده- ویکتوریا مومـن آبادی/ 

ایستا نشـر 
- ترجمـه: مراقبت پرسـتاری از شـیرخواران و کـودکان ونگ 
)جلـد 4-5-6(/ مترجـم: درسـا دهقان اناری/ نشـر دانشـگاه 

آزاد اسـامی واحـد کرمان
 تاریخ

کتاب  برگزیده
- ترجمـه: کنـدوکاوی در تل ابلیس/ مترجم: محمد شـریفی 

نعمت آباد/ نشـر نون
کتاب  شایستۀ تقدیر

- قاضی میرحسین میبدی/ محمدحسین رافی/ نشر ولی
 جغرافیا

کتاب  شایستۀ تقدیر
- جغرافیـای گردشـگری بـا تاکیـد بـر گردشـگری شـهری/ 
حسـین غضنفرپور- محسـن کمانداری- نصرت مصطفی پور/ 

نور علم نشـر 
 هنر

کتاب  برگزیده
- سبک شناسـی خوش نویسـی قاجـار/ علیرضا هاشـمی نژاد/ 

نشر فرهنگسـتان هنر

 ادبیات
ادبیات دفاع مقدس

کتاب  برگزیده
- بـرای تـرالن/ عبـاس افضلـی ننیـز/ حـوزه هنـری اسـتان 

کرمـان بـا همـکاری انتشـارات سـوره مهـر
کتاب های شایستۀ تقدیر

- هفده سـالگی ام/ حسـن تاجیـک/ بـا تاکیـد بـر ضـرورت 
معرفـی چهـرۀ قهرمانانـۀ آزاده حسـن تاجیـک در طـول 8 

سـال دوران اسـارت
- مـن هـم گریه کردم/ عبـاس میرزایی/ حوزه هنری اسـتان 

کرمان با همکاری انتشـارات سـوره مهر
ادبیات محض

کتاب های شایستۀ تقدیر
عبدالحسـین  احـوال  و  آثـار  بازشـناخت  بـر  درآمـدی   -
آزاد  دانشـگاه  نشـر  سـاالری/  علـی  کرمانـی/  صنعتـی زاده 

کرمـان واحـد  اسـامی 
شـاه  شـعر  و  اندیشـه  )تاثیرپذیـری  وحـدت  آفتـاب  در   -
محمـد  ابن عربـی(/  محی الدیـن  عرفـان  از  ولـی  نعمـت اهلل 

آزاد اسـامی واحـد کرمـان دیانتـی/ نشـر دانشـگاه 
علوم پایه و کشاورزی

کتاب های شایستۀ تقدیر
- اصـول تغذیه و متابولیسـم مـواد مغذی در بزهای شـیری/ 

امین خضری/ نشـر دانشـگاه شـهید باهنـر کرمان
مهدیـه  دیانـی،  امیـد  بـز/  پـرورش  و  نگـه داری  اصـول   -

کرمـان باهنـر  شـهید  دانشـگاه  نشـر  مهدی پـور/ 
 ناشران

ناشران فعال در زمینۀ آثار علمی
- انتشـارات دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان               - 

کرمـان واحـد  اسـامی  آزاد  دانشـگاه  انتشـارات 
ناشر فعال در زمینۀ هنر
- نشر مانوش/ حامد انوشه

برگزیدگان ادبیات داستانی و شعر 
در نوزدهمین دوره جایزه کتاب سال استان کرمان

عصـر سه شـنبه 95/4/29 مراسـمی 
با عنوان » شـبی بـا منصور علیمرادی« 

بـه همت شـربت خانه ریـواس در هتل 
جهانگـردی کرمـان برگـزار گردیـد در 

ایـن مراسـم  آثـار منصـور علیمـرادی 
 ( مـاه«  »تاریـک  رمـان  جملـه   از 

برنـده جایـزه هفـت اقلیـم(، مجموعـه 
داسـتان کوتاه »نـام دیگرش باد اسـت 
کوتـاه  داسـتان  مجموعـه  سـینیور«، 
»زیبـای هلیل«، لیکوهـا ، ضرب المثل 
جنـوب  مردمـان  هـای  افسـانه  و  هـا 
بررسـی  و  بحـث  مـورد   ... و  کرمـان 
حضـار و نویسـنده قرار گرفـت و بخش 
هایـی از رمـان »تاریک ماه« و داسـتان 
هـای کوتاه این نویسـنده خوانده شـد.

بـه  پاسـخ  در  علیمـرادی  منصـور 
سـوالی  در مـورد بومـی نویسـی و این 
را  آینـده اش آن  آیـا درکارهـای  کـه 
ادامـه مـی دهـد گفـت: »بـه نظـر من 
بومـی نویسـی یـا غیـر بومـی نویسـی 
مطـرح نیسـت و اصـل قصه اسـت  این 

سـوال که بـه دفعـات هم مطرح شـده 
اسـت  اساسـا غلـط اسـت  و بدیهـی 
اسـت که  جغرافیـای زتدگـی و تجربه 
هـای زیسـتی هـر نویسـنده  در قصـه 
بـه  و  می کننـد  پیـدا  نمـود  او  هـای 
ایـن اعتبـار شـاید بتـوان گفـت همـه 
هسـتند  نویـس  بومـی  هـا  نویسـنده 
مگـر چخوف، خـوان رولفو، مارکـز  و... 
چیـزی بـه جز قصه هـای زادبـوم خود 
را نوشـتند؟ متاسـفانه در این سـال ها 
داسـتان هـا و رمـان هـای آپارتمانـی 
وجـه غالـب ادبیـات داسـتانی ما شـده 
اسـت و قصه هایی در فضاهای شـهری 
چنـان بـر داسـتان مـا سـایه انداخنـه 
فضـای  و  شـکل  گویـی   کـه  اسـت 

نـدارد  وجـود  نوشـتن  بـرای  دیگـری 
...جنـوب اسـتان کرمـان سـرزمینی بـا 
تاریـخ، تمـدن و فرهنگـی کهـن اسـت  
که  پتاسـیل هـای بالقوه، بکر و دسـت 
نخـورده ای  در نوشـتن دارد و مـن بـه 
سـهم خود بخشـی از آن را نوشـته ام و 

جـای کار بسـیار دارد...«
جمعـی  حضـور  بـا  مراسـم  ایـن 
رسـانه  و  هنـر  فرهنـگ،  اصحـاب  از 
رضـا  کار،  لطیـف  محمـد  جملـه  از 
شمسـی، محسـن بنی فاطمـه، علیرضا 
دوراندیـش، حمیـد حمیـدزاده، محمد 
عرفـان  آذرنـوش،  الهـه  جهانشـاهی، 
رعایـی و شـهرام پارسـا مطلـق  برگزار 

شـد. 

منصور علیمرادی در مراسم  بحث و بررسی آثارش

مسئله،  قصه است

 خبر

گردهمایی 
شاعران به یاد محمد 
علی سپانلو

انتشـار  مناسـبت  بـه  نشسـتی 
لـوح فشـرده ای از شـعرها و صـدای 
محمدعلـی سـپانلو برگـزار می شـود 
سـری  از  فشـرده  لـوح  دومیـن 
»صـدای شـاعر« بـه همت موسسـه 
هنـر نویـن منتشـر شـده اسـت. در 

ایـن آلبوم بخشـی از شـعرهای »افسـانه شـاعر گمنـام« توسـط محمدعلی سـپانلو در 
اسـتودیو ضبط صدای پارسـیان اجرا شـده و کار میکس موسـیقی را آرمان نوروزی بر 
عهـده داشـته اسـت. دبیر این پـروژه سـعدی گل بیانـی از برگزاری نشسـتی به همین 
مناسـبت خبـر داد و گفـت، اولیـن اثر از سـری »صدای شـاعر«، »سـطرهای پنهانی« 
اسـت کـه در واقـع گزیـده ای از شـعرهای حافـظ موسـوی با اجرای شـاعر بوده اسـت. 
غیـر از آن الـواح فشـرده رضـا براهنـی و عبـاس صفاری هم بـه زودی منتشـر خواهند 
شـد. او افـزود: عصـر روز جمعـه اول مـرداد سـاعت پنج، نشسـتی به بهانه انتشـار لوح 
فشـرده »افسـانه شـاعر گمنام« با صدای محمدعلی سـپانلو در موسسـه کارنامه برگزار 
می شـود. در ایـن جلسـه مدیـا کاشـیگر، مشـیت عایی، حافظ موسـوی و علـی ثباتی 
دربـاره شـعر زنده یـاد سـپانلو سـخن خواهنـد گفـت. کار در بخـش بعد با شـعرخوانی 
شـهاب مقربین، علی اسـداللهی، آرش اهلل وردی، داوود بیات، آتفه چارمحالیان، کتایون 
ریزخراتـی، آیـدا عمیدی، بهـاره فریس آبادی، بنفشـه فریس آبادی، علـی قنبری، فریاد 

ناصـری و مازیـار نیسـتانی ادامـه پیـدا می کنـد و حضـور بـرای همـگان آزاد اسـت.

ساخت سردیس
 1۴ شاعر و نویسنده 
در تهران

هنرهـای  و  فرهنگـی  معـاون   
شـهر  زیباسـازی  سـازمان  شـهری 
تهـران از آغاز سـاخت سـردیس 14 
شـاعر و نویسـنده از دوم مردادمـاه 
خبـر داد. سـیدمجتبی موسـوی در 
این بـاره بـه روابـط عمومـی و امـور 

بین الملـل سـازمان زیباسـازی شـهر تهـران گفت:: پیشـنهاد سـاخت سـردیس مفاخر 
شـعر و ادب از سـوی انجمـن شـاعران مطـرح شـد تـا ایـن سـردیس ها در محوطـه 
انجمـن شـاعران واقـع در خیابـان شـهید کاهدوز قرار بگیرد.  موسـوی بـا بیان این که 
انجمـن شـاعران 14 نفـر از مفاخر شـعر و ادب را که از پیشکسـوتان و شـاعران معاصر 
انقـاب هسـتند انتخـاب کردنـد، ادامـه داد: براسـاس قرعه کشـی قرار اسـت هریک از 
مجسمه سـازان، سـردیس یکـی از این مفاخـر را آماده کنـد.  این رویـداد دوم مرداد در 
محوطـه انجمن شـاعران برگزار می شـود. بـه گفته ی او، مجسمه سـازان شـرکت کننده 
در این سـمپوزیوم علیرضا اسـانلو، شـاهرخ اکبـری دیلمقانی، ندا آیتـی، فائزه بادامچی، 
ریبیـن  حبیبـی،  چراغـی،  مهـدی  علـی  نصری نـژاد،  کیوان پـور  بیـگ زاده،  محمـد 
حیـدری، منصـور طاهـری،  احمـد عرب بیگـی، هـادی عـرب نرمـی، بیـژن غنچه پور و 
محسـن ناصریـان هسـتند که بـه ترتیـب، سـردیس شـاعرانی را مانند سـلمان هراتی، 
مهرداد اوسـتا، طاهره صفارزاده، شـهریار، م. آزاد، سـهراب سـپهری، مشـفق کاشـانی، 
منوچهر آتشـی، سیدحسـن حسـینی، پروین اعتصامی، حسـین منزوی، نیما یوشـیج، 

مهـدی اخـوان ثالـث و قیصـر امین پـور را می سـازند.

فراخوان نخستین دوره  
جایزه  ابوالحسن نجفی 
منتشر شد
بـه گـزارش روابط عمومـی مرکز 
فراخـوان  کتـاب،  شـهر  فرهنگـی 
یـاد  زنـده  جایـزه  دوره  نخسـتین 
انتخـاب  بـرای  نجفـی  ابوالحسـن 
بهتریـن ترجمـه رمـان و مجموعـه 
داسـتان چـاپ شـده منتشـر شـد. 

اسـتاد ابوالحسـن نجفـی از چهره هـای ممتـاز فرهنـگ، ادبیـات و ترجمـه در دوران 
معاصـر اسـت. دقـت و وسـواس او در ترجمـه و تحقیـق، الگویـی بـرای مترجمـان و 
محققـان اسـت. ترجمه های او از ادبیات فرانسـه از شـاهکارهای ترجمه  فارسـی اسـت. 
به منظور پاسداشـت یاد اسـتاد نجفی در عرصه  ترجمه و تشـویق مترجمان در اعتای 
زبـان فارسـی، مرکـز فرهنگی شـهر کتاب مراسـم اولیـن دوره  جایزه  ابوالحسـن نجفی 
را در دوم بهمـن سـال جـاری برگـزار می کنـد و از بهتریـن ترجمـه  رمـان و مجموعـه 
داسـتان کوتاهـی که در سـال 1394 منتشـر شـده، تقدیر می کنـد. هیـات داوران این 
جایـزه را ضیـاء موحـد، حسـین معصومی همدانـی، عبـداهلل کوثری، مهسـتی بحرینی، 
مـژده دقیقـی و محمد حسـینی زاد با دبیـری علی اصغر محمدخانی تشـکیل می دهند. 
مترجمـان و ناشـران عاقه منـد بـه شـرکت در این جایـزه می توانند دو نسـخه از کتاب 
خـود را تـا پایـان مهرمـاه بـه دبیرخانـه  ایـن جایـزه به نشـانی تهـران، خیابان شـهید 
بهشـتی، خیابـان شـهید احمـد قصیـر )بخارسـت(، نبش کوچه  سـوم، پـاک 8، مرکز 

فرهنگـی شـهر کتـاب ارسـال کنند.

جایزهخبریادبود

 احمد شاملو
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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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سیاست

افقی
1-پیشوای دوم شیعیان جهان - شهری در شمال ایتالیا

2-گوشه خلوت - طاق گرفتن - عمل کننده
3-پنبـه زن - تـرس و گریـز - کیسـه کوچـک پاسـتیکی 
اسـتوانه ای یـا کـرو ی شـکل کـه برای بـازی یا تزئیـن آن را 

پـر از بـاد میکنند
4-بیماری زردی - کتاب مقدس هندوان - قیمت کاال

5-روی سـاالد میریزنـد - چهـره بـردار - مـورد نیـاز صبحانه 
گذشتن  -

6-مارپیچ - مامت و سرزنش - روییدنی سر
7-نقیض خوبی - از وسایل حمام - ساده تر

8-خبرگزاری رسمی ایران - نوعی عدسی - مقابل دنیوی
9-پایتخـت کشـور سـاموآ - سـاح مـردم اسـترالیا - پـول 

خارجـی
10-روغن مار - پافشاری و یکدندگی - خوراک خرگوش

11-گیـاه تاجریـزی - جزیـره ایتالیایـی - بـزدل و کم جرأت 
- هـزار کیلوگرم

12-حرکـت غیـرارادی عصبـی - زادگاه نیما شـاعر نوپرداز - 
رشـته کوهـی در ترکیه

13-مشـهور و سرشـناس - قلعـه حکومتی - سـازمان پیمان 
آتانتیک شـمالی

14-متحرک - نوعی بستنی - حدیث معروف نبوی
15-معادل فارسی ساندویچ - ماه نخست سال شمسی

عمودی
1-گیاهی از نوع آالله - اصیل و خانواد دار

2-لباس کهنه - مدرک مقطع دبیرستان - رد پا
3-دیگدان - گل همیشه بهار - به پایان رسانیدن

4-کننده کار - سوره 114 قرآن کریم - قدرت و توان
5-از حـروف مقطعـه در قـرآن - خنیاگـر عهد خسـروپرویز - 

قطعـه ای در چـرخ خیاطی
6-پرده - حسرت - عضو پرواز - شهر صنعتی آلمان

7-شرف و عفت - به قدر یک وجب - نام ترکی
8-نمو - پشیمانی - وسیله ای در حمام

9-دفـاع فوتبـال - گازی که در جنگهـا و اعتصابات عمومی به 
کار می برند - بزرگ داشـتن

10-بخشنده - صدمه و ضربه - جوی آب - گاز استخر
11-نیـش عقرب و زنبور - هشـتمین مـاه میادی - از ضمایر 

انگلیسی
12-قرار - ساح گوزن - واحد پول چین

13-آنکـه بـه آرزوی خـود نرسـیده اسـت - زیـن سـاز - بازار 
بـی رونق

14-خجسـته و مبـارک - مهـر و مـوم شـده - فیلـم سـیدنی 
پوالک

15-عمل تجزیه شیمیایی به وسیله برق - زنان عرب
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سید محمود دعایی در گفت و گو با سایت »کرمان نو«:

احمدی نژاد از 
ما انتقام گرفت

دسـتی بـر طنـز دارد و بـه مهمـان نـوازی مشـهور اسـت. مدیـر یکـی از 
بزرگتریـن موسسـه های مطبوعاتـی کشـور کـه بیـش از یـک میلیـارد ماهانه 
حقـوق می دهـد امـا منشـی و تلفـن همـراه نـدارد. پیـکان یخچالـی سـوار 
می شـود و بـرای همراهـی مهمانـان خـود تـا پیـاده رو بلـوار حقانـی جایـی کـه 
سـاختمان موسسـه اطالعات هسـت پایین می آید. وقتی هشـت رقم شـماره 
تلفـن ثابـت درج شـده در صفحـه آخـر روزنامـه اطالعـات را بگیریـد خودش 
تلفـن را پاسـخ می دهـد. مگـر اینکـه نباشـد کـه در بازگشـت بـه شـما تلفن 
می کنـد.  در ایـن مصاحبـه سـیر حضـور وی در رسـانه را از  مبارزاتـش در رکاب هاشـمی و 

سـایرین بـرای پیـروزی انقـالب تـا موسسـه اطالعـات را جویـا شـده ایم.

نکیسا خدیشی
سردبیر سایت کرمان نو

 آقـای دعایـی دلت می خواهـد به کـدام روز در گذشـته های 
برگردی؟ دور 

)فکـر می کنـد( روزی کـه دبیرسـتان را رهـا کـردم و تصمیـم گرفتم به 
حوزه بروم. حال مبارکی داشـتم. وارد مدرسـه معصومیه که شـدم خیلی 

حس دلپسـندی را تجربـه کردم.
 االن خواستین ریاکاری کنید این روز را انتخاب کردید؟

نـه، دلیلـی بـرای ریـا کاری وجود نـدارد. همـه روحیاتم را می شناسـند. 
تصمیـم مـن برای روحانی شـدن خیلی بـزرگ بود. اما امروز خواسـتم به 

اون روز برگـردم و کـم توفیقی هـای گذشـته ام را جبران کنم.
 بـه جـز مـادر، همـه خانـواده با ایـن انتخاب شـما مشـکل 

. شتند ا د
پـدر راضـی نبـود. در کنـار طلبگـی کار کـردم. رضایـت پدرم را بدسـت 

آوردم.
 چه کاری؟

در تجارتخانـه فـرش آقـای اسـماعیلی راوری در کرمـان کارمنـد دفتری 
شـدم. آقای اسـماعیلی باهوش بود اما سـواد نداشـت. پیش کارهایی که 
برایـش کار مـی کردنـد بـا مـن کنار نمـی آمدند. بـا لباس بلنـد طلبگی 

کـه تن داشـتم، راحـت نبودند.
 متلک؟

گاهـی متلـک می گفتـن، یا شـوخی می کردنـد. معموال ایـن برخوردها 
بـا طلبه  هـای جـوان طبیعی بـود. منم تحمـل می کـردم. امـا در ادامه به 

کارخانـه بـرق کرمان رفتم کـه فضای بهتری داشـت.
 در کارخانه چکار می کردید؟

حسابدار بودم
 فضای خوب یعنی از دست متلک ها راحت شدید؟

آدم هـای فرهیختـه ای در کارخانـه بـرق همـکار مـن بودنـد. از جملـه 
مرحـوم »محمـد مقدس زاده«پسـر مرحـوم »آخوند ما احمـد کرمانی«. 

کرمانی هـای قدیـم میشناسـند.
 طلبگی هم ادامه داشت؟

بله
 درآمدتون چطور بود؟

خـوب بـود، در همین ایام با اسـتفاده از پس انـدازم به همراه مـادرم خانه 
رهـن کردیـم. در ادامـه هـم بـا گرفتـن وام در محلـه »بازار شـاه« کرمان 

پشـت تکیه »ما حیـدر« خانـه  ای به مبلـغ 11هزارتومـان خریدم.
 در چندسالگی؟

21-22 حدود سال 1341
 پدر با شما زندگی نمی کرد؟

خیـر، یـزد بـود. از پیگیری مـن در مورد طلبگی با خبر شـده بـود و عزم 
جـدی مـن رو که مطلع شـد بـا طلبگی موافقت کـرد و راهی قم شـدم.

 پـس ورود شـما بـه قم بـا آغـاز فعالیـت انقالبیـون روحانی 
بود؟ همـراه 

بلـه، در قـم سـالهای اول در درس اسـاتیدی چـون معتمـد ی، فاضـل 
لنکرانـی، مـکارم شـیرازی، آقـا رضا صـدر، سـلطانی طباطبایـی و نوری 

همدانـی شـرکت کـردم.
 فعالیت مبارزاتی هم داشتید؟

از کرمـان درگیـر بـودم از طریـق آقای حجتـی کرمانی، مهـدی موحدی 
کرمانـی و مرحـوم فهیـم. اونقـدر درگیـر بـودم کـه توفیق جـدی درس 

خواندن را نداشـتم.
 چه کارهایی برای مبارزه در قم می کردید؟

از زمانـی کـه دوسـتان تصمیـم به انتشـار نشـریه »بعثت« گرفتنـد کار 
تـدارکات، تایـپ و تکثیـر بـر عهده مـن بود.

 مگر تایپ کردن بلد بودید؟
در دبیرسـتان نجـاری و آهنگـری و تایـپ آمـوزش مـی دادنـد. منـم بلد 

بودم.
 مطالب بعثت چه شکلی تهیه می شد؟

کرمانـی،  علـی حجتـی  باهنـر،  رفسـنجانی، شـهید  آقایـان هاشـمی 
خسروشـاهی، مصباح یزدی، مرحوم ربانی شـیرازی با پشـتیبانی مرحوم 

آیـت اهلل منتظـری مطالـب را تهیـه می کردنـد.
 پشتیبانی آقای منتظری شامل چه چیزهایی می شد؟

هزینه ها را ایشان می پرداختند.
 اولین شماره »بعثت« را یادتون هست؟

بلـه، پایه گـذار نشـریه شـهید باهنر بـود. سـرمقاله اولین شـماره را هم با 
تیتر »چـرا بعثت« باهنر نوشـت.

 مطالب اسم نویسنده داشت؟
بدون اسم چاپ می شد.گاهی هم اسامی مستعار داشتیم.

 با چه ترتیب انتشاری چاپ می شد؟
بنـا بـر ایـن بـود کـه ماهنامـه باشـد، اما بـر حسـب اقتضـاء هفتگی هم 

منتشـر شد.
 »بعثت«کجا چاپ می شد؟

منـزل آقـای هاشـمی تایـپ می کـردم، زیرزمیـن منـزل آقـای شـریفی 
گرگانـی در قـم هـم چـاپ می شـد.

 تیراژ »بعثت« چقدر بود؟
برای تهران 200، 300 نسخه.

 کجا توزیع می کردین؟
بیشـتردر دانشـگاه و بازار. رابط دانشـگاه ما آقای »تراب حق شـناس« بود. 
نشـریه را در دفتر ازدواج و طاق آقای مهدوی کرمانی در میدان شـوش 

مخفـی می کردیم تا رابـط تحویل بگیرد.
 در ادامه بعثتی ها با هم اختالف پیدا کردند؟

بـه مـرور بیـن گرداننـدگان اختـاف پیـدا شـد. جمعـی عاقه منـد بـه 
آیت اهلل شـریعتمداری شـده بودند، مانند آقای حجتی و خسـرو شـاهی. 
تعدادی هم مثل آقایان هاشـمی، مصباح، ربانی شـیرازی و مرحوم باهنر 

جهـت رادیـکال صرفا امـام را دنبال مـی کردند.
 چه چیزی دقیقا باعث اختالف شد؟

گاهـی افـراد مطالبـی را تهیـه مـی کردنـد کـه گـروه دیگـر مخالف می 
کردنـد. لـذا خـط امامی هـا در کنـار ایـن نشـریه یـک نشـریه ای بـه نام 

»انتقـام«را منتشـر کردند.
 چرا اسم »انتقام« را انتخاب کردند؟

جهت گیـری حاد با گرایش مسـلحانه داشـتند.گرایش هیات های موتلفه 
و فداییـان اسـام آن دوره. حتـی آیه »انا من المجرمیـن منتقمون« - ما 

انتقـام خواهیـم گرفت - را ابتدایش می نوشـتند.
 تکلیف شما چی شد؟ با کدام گروه همکاری می کردید؟

بـا هـر 2 گروه کار کـردم. اما هرجا اسـم امام خمینی)ره( بود با کشـیدن 
اسـم امـام کلمه را برجسـته می کردم. گـروه مقابل به این رفتـار اعتراض 
داشـتند و می گفتند: »شـما روی اسـم خمینی تاکید می کنید، وحدت 
را بـه هـم میزنیـد.« یـادم هسـت کـه آقـای مصبـاح بـه مـزاح بـه آقای 
حجتـی کـه بـه موضـوع برجسـتگی اسـم امـام خمینـی )ره( اعتـراض 
می کـرد گفت:»خـوب پـس »شـر« آقـای »شـریعتمداری« را هـم مـی 

کشـیم.« )مـی خندد(
 کار انتشار نشریه تا کجا ادامه پیدا کرد؟

تـا وقتـی که لـو رفتیم. سـاواک هویتـم را متوجه شـده بود. امـا به قیافه 
نمـی شـناخت. یکبـار سـراغ خـودم را از خـودم گرفـت. از طریـق آبادان 
و خرمشـهر بـه عـراق رفتم.خدمـت امـام رسـیدم. امـا بـه سـفارش آقـا 

مصطفـی )ره( باردیگـر بـه ایران برگشـتم.
 مجددا کار انتشار نشریه را شروع کردید؟

خیر. جشـن های تاج گذاری شاهنشـاهی بود. اعامیه ای را آقای هاشمی 
نوشـته بود که مسـتقیما شـاه را هدف گرفته بود. لذا سـاواک به شـدت 

دنبـال دسـتگیری هسـته ای بود که ایـن فعالیت ها را دنبـال کرده اند.
 چجوری لو رفتین؟

در مسـیر تحقیقات سـاواک یک نفر لو رفت. ایشـون من و آقای هاشـمی 
را لـو داد. مـن به نام خانوادگی حسـینی و موسـوی اهل کرمان یا شـیراز 
بـا او در ارتبـاط بـودم. سـاواک دنبـال ایـن فامیلی بـود. آقای هاشـمی را 
دسـتگیر کردند. هر طلبه ی کرمانی که فامیلش حسـینی و موسـوی بود 
را هم دسـتگیر می کردند. آقای هاشـمی پیغام داد از کشـور خارج شـوم 

کـه ناگزیـر به هجـرت طوالنی به عراق شـدم.
 در عراق چکار می کردید؟

اختـاف نظر رژیم شاهنشـاهی با تشـکیات عـراق باال گرفـت. عراقی ها 
بـه مرحـوم آقـا مصطفـی )ره( پیشـنهاد دادند اگـر می خواهیـد فعالیت 
تبلیغاتـی داشـته باشـید مـا آماده  ایم که مـوج رادیویـی در اختیار شـما 

بذاریم.
 پـس دوبـاره بخش دیگری از فعالیت  های رسـانه ای را شـروع 

کردید؟
دوران رادیـو کـه امـکان ارتباطی زیـادی مثل اینترنـت ؤ  نبود، حرکت 
مـا خیلـی موثر بود. قبل مـا حزب توده از آلمان شـرقی و برخی مخالفان 

از مصـر رادیو داشـتند اما بصورت رسـمی و فراگیر اولیـن بار بود.
 اسم رادیو چی بود؟

یـک مرحلـه کـه 20دقیقـه در رادیـو بغـداد زمـان داشـتیم بـه عنـوان 
»نهضـت روحانیت در ایران« برنامه پخش می شـد. برنامـه تاثیرگذار بود. 
در ادامـه عراقی هـا به همه گروههای اپوزیسـیون پیشـنهاد دادند که می 

توانید موج مسـتقل داشـته باشید.
 امام خمینی )ره( از ابتدا در جریان رادیو بودند؟

امـام ابتـدا مطلـع نبـود. بعـد کـه متوجـه شـدند توضیـح خواسـتند. 
نوشـته های قبلـی را مطالعـه کردنـد و دو تذکـر دادند. یکی اینکـه دروغ 

نگوییـد و دیگـر اینکـه فحـش ندهیـد.
 مگه فحش میدادید؟

در افشـا گری علیه دربار و ماهیت اشـرف خواهر شـاه تعابیری را اسـتفاده 
می کردیم.

 خوب، تکلیف موج مستقل چی شد؟
سـازمان  های مجاهدیـن و چریک  هـای فدایـی خلـق کـه عـراق بودنـد 
رادیو »میهن پرسـتان« و رادیو »سـروش« را تاسـیس کردنـد. ما »صدای 

روحانیـت مبـارز« را راه انـدازی کردیم.
اداره  کسـی  چـه  را  »میهن پرسـتان«  و  »سـروش«  رادیـو   

می کـرد؟
برنامه هـای »سـروش« را آقـای »مرتضی خاموشـی« اجرا می کـرد که از 
آمریکا آمده بود و در ادامه »مارکسیسـم« شـد. رادیو »میهن پرسـتان« را 

مرحوم حسـین ریاحـی و آقای فارسـی اداره می کردند.
 محتـوای رادیویـی کـه شـما اداره می کردیـد از کجـا تهیـه 

می شـد.
مرحـوم حـاج احمد آقا )ره( گروهـی را در قم گردآوری کـرده بود که کار 

تهیه مطالـب را انجام میدادند.
 ایـن رادیـو هم تـا توافق بـا الجزایر ادامه داشـت تـا امکانات 
رسـانه ای را از شـما پـس گرفتنـد. در ادامـه سـیر فعالیـت 
رسـانه ای شـما بعد از انقالب مجددا اداره کننده رسـانه ای دیگر 

می شـود؟
اردیبهشت 1359 به موسسه اطاعات آمدم.

 سـابقه رسـانه ای شـما در دوران مبـارزه باعـث شـد بعـد از 
انقـالب هـم وارد ایـن حـوزه کاری شـوید؟

خیر،امـام گفتنـد مـن پذیرفتم.من دنبال فعالیت رسـانه ای نبـودم. اوایل 
انقـاب روز 22 بهمـن مرحـوم باهنـر تاکیـد کردنـد بـه رادیو بـروم. من 
هـم رفتـم. اولیـن بیانیه هـای رادیو انقـاب را مـن خواندم. دوسـتانی که 
در نجـف بودنـد با شـنیدن صدای مـن از رادیـوی ایران متوجـه پیروزی 

انقـاب شـدند. یکـی از دوسـتان می گفـت از ذوق اشـک می  ریختیم.
 روز خوانـدن اولیـن بیانیـه از رادیو انقالب چه کسـی با شـما 

در اسـتودیو بود؟
کادر هـای رادیـو و تلویزیون که به انقاب پیوسـته بودند،حضور داشـتند.

امـا در کنـار مـن آقـای محاتـی و دیگرانـی هم بودنـد که بیشـتر اصرار 
داشـتند در تلویزیون باشـند. طیف های دیگری مانند »مجاهدین خلق« 
و »چریک هـای فدایی« هـم بودند. تا اینکه »قطـب زاده« و »خویینی ها« 

بـه رادیـو آمدند و قرار شـد تغییراتی بوجـود بیاورد.
 در این زمان هنوز شما در رادیو بودید؟

خیـر، مـن در دفتـر امـام بودم.سـپس به سـفارت عـراق رفتم. 9 مـاه در 
بغـداد بودم.بعـد از پایـان ماموریتم پیشـنهاد رفتن به موسسـه اطاعات 

بـه من داده شـد.
 پیشنهاد چه کسی بود؟

حـاج احمـد آقـا )ره( بـه مـن گفـت امـام فرمودنـد شـما بـه موسسـه 
اطاعـات برویـد. توضیحاتی دادم به ایشـان که اگر من بـه اطاعات بروم 
از دوسـتان مرحوم بهشـتی و آقایان هاشـمی و باهنر اسـتفاده می کنم.
و  بنـدی  جنـاح  مگـر  دادیـد؟  رو  توضیحـات  ایـن  چـرا   

بـود؟ انقـالب  اوایـل  در  گروههـا  بیـن  مخالفت  هایـی 
جایـگاه احمد آقا فراجناحی بود. سـعی در میدان داری داشـت. بنی صدر 
کـه امـور را بـه دسـت گرفته بود بـا جریان حـزب جمهوری اسـامی در 

بود. تقابل 
 خـوب تیـم اولیـه روزنامـه اطالعـات را دقیقـا چه کسـی به 

شـما معرفـی کرد؟
سـراغ آقای مرحوم بهشـتی رفتم. ایشـان تیمی در اختیار من گذاشـت. 
توصیـه کـرد بـرای مشـورت گرفتن سـراغ آقای موسـوی، سـردبیر وقت 

روزنامـه جمهـوری اسـامی بـروم. اولین بار از ایشـان مشـورت گرفتم.
 ایشان چه پیشنهاداتی داد؟

توصیه هـای راهگشـایی بـه مـن داشـت و عما هسـته اصلی تیـم من را 
ایشـان بـه تاکیـد مرحوم بهشـتی در اختیار من گذاشـت.

 چه کسانی بودند؟
آقـای جـواد مظفر، سـعید اسـماعیلی، بهـرام قاسـمی )معاونیـن وزارت 
خارجـه فعلـی(، حاتم قادری، مهـدوی، محمدی، نوبری و دکتر شـیرانی 
)معاون سـابق مرحوم نوربخـش( در ادامه اضافه شـد. اکثرا االن دیپلمات 

هسـتند.)می خندد(
 ورود شما به موسسه به سادگی اتفاق افتاد؟

با مشـکاتی روبرو شـدیم. شـورایی حاکم بـود بر روزنامه کـه چپ ها آن 
را اداره می کردند. شـرایط بحرانی وجود داشـت.

 در کار تحریریه دخالت می کردید؟
سـعید اسـماعیلی رفت و دبیر جلسـات هیات دولت شـد. ایشـان تا قبل 
بعنـوان سـردبیر بـا مـا همـکاری می کـرد. شـورای تیتر داشـتیم. جال 
رفیعـی در ادامـه اضافـه شـد و هـر روز یـک سـرمقاله می نوشـت. مدتی 
شـمس آل احمـد اضافـه شـد که بعدا بـه بنی  صـدر نزدیـک و از روزنامه 

جدا شـد.
  قصـد نـدارم وارد مسـا یل بعـد از انقـالب روزنامـه اطالعات 

شـوم. شـما در گفت  و گـو بـا خبرگـزاری ایسـنا هـم اخیـرا 
توضیحـات کاملی دادید. قصـد ندارید در انـدازه و فرم صفحات 

روزنامـه اطالعـات تغییراتـی بدهید؟
امکانـات مـا با چـاپ در اندازه فعلـی همخوانی دارد. ماشـین آالت جدید 
مـا هم نیاز به سـالن و سـاختمان داشـت. کـه این مجموعـه 17طبقه را 
تهیـه کردیم.17هـزار متـر مربـع زمین بـا 55هزار متـر زیربنـا را تدارک 
دیدیـم. زمانـی کـه مـا ماشـین آالت را وارد کردیم شـیوه جدیـد چاپ و 
انـدازه رایـج نبـود بـه همیـن دلیل ماشـینی که سـفارش دادیم با سـایز 
فعلـی روزنامـه همخوانـی دارد. البتـه ماشـینی کـه بـا سـایز جدیـد هم 
تطبیـق داشـته باشـد تهیه کردیـم که بواسـطه تاکید ما بـر خود گردانی 

موسسـه آن ماشـین در اختیـار تولید کتـاب و مجله و ... هسـت.
 باالخـره بنـا دارید تغییراتـی در ابعاد و فرم صفحـات روزنامه 

بدید؟
بله، اما در موقعیتی که حتما 2ماشین چاپ را در اختیار داشته باشیم.

 تهیـه ایـن زمیـن بین بلـوار حقانـی و خیابـان میردامـاد در 
قلب تهران و سـاخت این سـاختمان و وارد کردن ماشـین آالت 
جدیـد با یـک بودجه قابـل توجـه امکان پذیر بوده. کـی تامین 

کننـده این هزینـه بود؟
هزینـه سـنگین بود. بـا وام خرید کردیـم. در دولت آقای رفسـنجانی و با 
دسـتور ایشـان از بانـک ملـت پنج میلیـارد تومـان وام با بهـره 15 درصد 
و تنفـس 2 سـاله و شـرایط تقسـیط گرفتیـم. موسسـه هـم اندوخته  ای 
نزدیـک بـه 500 میلیـون داشـت. که هزینه حل مسـکن همکاران شـد.

 روزگار رسـانه های جمعـی مکتوب ایـده ال نیسـت. الاقل در 
مـورد نشـریه های خصوصی اینگونه اسـت. شـما در موسسـه 
اطالعـات تـا حـاال بـه جایـی رسـیدید کـه بـه قـول معروف 

کف گیرتـون بـه تـه دیگ بخـوره؟
در دور دوم آقـای احمدی نـژاد بدلیـل اینکـه مـا برخی امکانات موسسـه 
ماننـد سـالن کنفرانـس را در اختیـار رقیـب وی در سـال 88 قـرار داده 

بودیـم، از مـا انتقـام گرفت.
 بیشتر توضیح میدهید.

یارانـه مطبوعـات را در مـورد مـا به حداقل رسـاند. اطاعات را از لیسـت 
آگهـی دولتی محـروم کرد.

 اما وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد هم استانی شما بود؟
کار دسـت وزیـر نبـود. آقـای رامین-معـاون مطبوعاتـی وزیـر ارشـاد در 
دولـت احمدی نـژاد- بـا خشـونت بـا مـا برخـورد کـرد. در تمـام دوران 
تصـدی مـن در 36 سـال حقـوق را در انتهای ماه و سـال تسـویه کردیم. 
امـا در دوران آقـای احمدی نـژاد در شـرایطی قـرار  گرفتیم کـه حقوق ما 
بـا یکمـاه تاخیـر واریز می شـد. اما به پشـتوانه همین همـکاران همدل از 

آن دوران عبـور کردیـم.
 موسسه ردیف بودجه دولتی دارد؟

خیـر، مـا از هیـچ جـا دریافتـی نداریـم. موسسـه اطاعـات خـود  گردان 
است.

 آقای رامین-معاون مطبوعاتی وزیر 
ارشاد در دولت احمدی نژاد- با 
خشونت با ما برخورد کرد. در تمام 
دوران تصدی من در 36 سال حقوق 
را در انتهای ماه و سال تسویه کردیم. 
اما در دوران آقای احمدی نژاد در 
شرایطی قرار  گرفتیم که حقوق ما با 
یکماه تاخیر واریز می شد. 



عکس: حامد رحمتی

و زندگی را دوست دارم

آن سان که مرگ بیهودگی را

ما در ایستگاه از یاد میبریم

و تنهایی را به خانه میبریم

ورزشعکس نوشت

در مراسم بدرقه المپیکی ها
تمجید دوباره رییس جمهور از عملکرد

تیم ملی فوتبال
دکتـر حسـن روحانـی بار دیگر از عملکـرد تیم ملی فوتبـال ایران در 

جام جهانـی تمجید کرد.
رییـس جمهـور امـروز در مراسـم بدرقـه از ورزشـکاران المپیکی بار 
دیگـر عاقـه خـود را بـه فوتبـال و تیم ملـی نشـان داد و با سـتایش از 
عملکـرد ایـران در دیـدار برابـر آرژانتین اظهـار کرد: همـه پیروزی هایی 
کـه ورزشـکاران در صحنه هـای قبلـی کسـب کرده انـد، چـه آنجـا کـه 
فوتبالیسـت های مـا پیـروز شـدند، چـه آنجایـی کـه پیـروز نشـدند اما 
عالـی بـازی کردنـد مثـل بـازی بـا آرژانتیـن همـه خوشـحال شـدند با 
اینکـه مـا پیـروز نبودیـم امـا همـه ملـت ایـران از آن لـذت بردنـد. در 
المپیـک گذشـته هـم پیروزی هایی توسـط ورزشـکاران ما کسـب شـد 
و همـه چیـز به تـاش ورزشـکاران و مربیـان بسـتگی دارد، دعای خیر 
مردم هم پشـت سـر ورزشـکاران اسـت، امیدوارم از نظر مدال آوری هم 

در المپیـک موفقیت داشـته باشـیم.

پیام صادقیان دستگیری خود را تکذیب کرد
مهاجـم تیـم ماشـین سـازی نسـبت بـه حاشـیه جدیـد پیرامونـش 
واکنـش نشـان داد.برخـی رسـانه ها اخبـاری را منتشـر کردنـد مبنی بر 
اینکـه دو بازیکـن فوتبـال بـا نـام اختصـاری پ.ص و م.م پلمـپ یـک 
سـفره خانه را بـاز کـرده و اقـدام بـه برگـزاری میهمانـی در آن کرده اند.
پیـام صادقیـان، کـه نـام اختصـاری اعـام شـده بـه او می خـورد، در 

اینسـتاگرامش بـه موضـوع واکنـش داد.
صادقیـان نوشـت: »مـن که عـادت کردم به حواشـی، همـه می دونن 
که کًا حواشـی رو کنار گذاشـتم. خداروشـکر من یک ماهی میشـه که 
تبریزمـو تـو تیم جدیـدم دارم تمرین می کنم و اینکه همش دارم واسـه 
شـماها پسـت می ذارم. خب کاری نداره که اونم مشـخص میشـه دیگه. 

عجـب داسـتانی دارم من بـه خدا. بی خیال ما نمیشـین.«

شهباززاده دومین ایرانی در سوپرلیگ ترکیه
مهاجـم فصـل گذشـته اسـتقال تهران بـا عقد قـراردادی رسـما به 
عضویـت آالنیـا اسـپور ترکیـه درآمـد و در اردوی ایـن تیم حاضر شـد.
سـجاد شـهباززاده کـه پـس از سـپری کـردن فصـل موفـق همـراه 
اسـتقال تهـران بـا پیشـهاد باشـگاه آالنیـا اسـپور ترکیـه مواجـه بود،  
بـا صـرف نظـر از دریافـت مطالبـات خـود از آبی هـا رضایت نامـه اش را 
دریافـت کـرد تـا بتواند بـا تیم ترکیه ای قـرارداد امضـاء کنـد. او دو روز 
قبـل رسـما از اسـتقال تهران جدا شـد و حاال بـا عقد قراردادی رسـما 
به باشـگاه آالنیا اسـپور ترکیه پیوسـت تا همراه رامیـن رضائیان دومین 

بازیکـن ایرانـی باشـد کـه در سـوپر لیـگ ترکیه بـازی خواهـد کرد.

 اطالعات

سکه

10,8۴0,000 ریال طرح جدید

10,850,000 ریال طرح قدیم 

5,۴۴0,000 ریال نیم سکه 

ربع سکه  2,800,000 ریال

1,810,000 ریال یک گرمی

طال

1,106,220 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,۴7۴,520 ریال هر گرم طالی 2۴ عیار

ارز

35,0۴5 ریال دالر آمریکا

38,850 ریال یورو

9,590 ریال درهم امارت

5,۴50 ریال  یوآن 

۴6,800 ریال پوند

خودرو

سمند LX  29,8۴۴,000 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

۴9,310,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

19 تا 37/آفتابی امروز

21 تا 38/آفتابی فردا

ویژه

کرمان کنسرت
فـروش  مرجـع  تنهـا  و  اولیـن  کنسـرت  کرمـان  سـایت  وب 
الکترونیکـی بلیـط با امـکان انتخاب صندلی در اسـتان کرمان اسـت. 
کرمـان کنسـرت آمادگـی خود را برای همـکاری با برگـزار کنند گان 

کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و هنـری اعـام مـی دارد. 
کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجع فـروش بلیـط نیسـت بلکه می 
توانیـد فـروش بلیـط را در چنـد نقطـه بـه صـورت آنایـن مدیریـت 
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روزنامه سیاسی - اجتماعی 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

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

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

سرویس حقوقی: پیام خسروی سعید

سرویس تکنولوژی: آرین اسدی
عکاس: محسن رجب پور

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

گم بودگی
موسسـه فرهنگی و هنری فرهنگ گسـتر تقدیم می کند:  نمایش 
» گـم بودگـی«، نویسـنده و کارگـردان: محمدکاظم دامغانـی، زمان: 
30 تیـر الی 15مرداد، سـاعت: 20:15، آدرس: چهـارراه کاظمی. ابتدا 

خ قـدس. کوچه 1. کافـه گالری آزاد.


