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آگهی تجدید مناقصه عمومی )نوبت اول(
شـهرداری بـم در نظـر دارد نسـبت بـه خرید و نصب تجهیزات معاینه فنی ماشـین آالت سـبک سـاخت کشـور آلمـان اقدام 
نمایـد لـذا از شـرکتهای واجد شـرایط درخواسـت می شـود ضمن بررسـی ردیفهای زیر حداکثـر تا تاریـخ 94/10/30 جهت 
دریافـت اسـناد مناقصـه و ارائـه پیشـنهادات خود به نشـانی بم ، بلوار شـهید صدوقی شـهرداری بـم ، امـور قراردادها مراجعه 

نمایند.
1- شـرکتهای واجـد شـرایط می تواننـد با پرداخت مبلغ 300،000 ریال به حسـاب سـیبا شـماره 0105659390003 بنام 

شـهرداری بم نسـبت به دریافت اسـناد مناقصه اقـدام نمایند.
2- ارائـه ضمانـت نامـه بانکـی بـه میـزان 100،000،000 ریـال در وجه شـهرداری بـم به عنوان سـپرده شـرکت در مناقصه 

باشـد. الزامی می 
3-هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به همکاری نشدند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

4- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
5- مدت خرید و نصب تجهیزات یک ماه می باشد.

6- متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره 03444219960 تماس حاصل نمایند.
علیرضا ریاضی- شهردار بم

گزارش »پیام ما« از وضعیت 
نابسامان تلفن ثابت در کرمان

حال خراب 
مخابرات 
کرمان
 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

 از مخابرات کرمان چندان 
راضی نیستیم
 مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان:

وضعیت تلفن ثابت در کرمان 
خوب نیست
 مدیرعامل مخابرات کرمان: 

مشکالت مالی به توسعه شبکه 
ضربه زده است

توفانی در راه نیست

ماجرای بازدید سرزده 
رهبری از بم

 دکتر مظفر اسكندري زاده

فروش فوق العاده با تخفیف ویژه پاییزی
انواع ساپورت طرح لی داخل کرک دار     ساپورت مشكی داخل کرک دار

ساپورت دورو داخل خز      ساپورت بافت ومخمل زمستانی
تاپ گن الغری مارک النیما با الیاف نانو
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

خبر

آمادگی شورای سیاستگذاری صنعت 
بسته بندی کشور برای همكاری با 

کمیسیون بازرگانی اتاق کرمان 

دبیـر شـورای سیاسـتگذاری صنعـت بسـته بنـدی 
کشـور در نشسـت مشـترک بـا رییـس کارگـروه برنـد 
و بسـته بنـدی کمیسـیون بازرگانـی و مدیـر اجرایـی 
دفتـر اتـاق بازرگانـی رفسـنجان ، ار آمادگـی آن شـورا 
بـرای همـکاری بـا اتاق کرمـان در زمینه هـای مختلف 
خبـر داد. بـه گـزارش دفتر اتـاق کرمان در رفسـنجان، 
افشـین فخـر در جلسـه مشـترک بـا رییـس کارگـروه 
برند و بسـته بندی کمیسـیون بازرگانی و مدیر اجرایی 
دفتر اتـاق بازرگانی کرمان در رفسـنجان گفت:شـورای 
سیاسـتگذاری بسته بندی کشور آمادگی دارد در زمینه 
هـای مـورد عالقـه اتـاق بازرگانـی کرمـان بـا ایـن اتاق 
همکاری نماید . افشـین فخر با اشـاره بـه اقدامات موثر 
آن شـورا برای عضویت در سـازمان جهانی بسـته بندی 
افـزود : بـا پیگیـری های انجام شـده در سـال گذشـته 
موفق شـدیم در اجالس سـازمان جهانی بسـته بندی ، 
نظـر آن سـازمان را بـرای عضویت ایـران جلب نماییم و 
بـه یـاری خدا در خرداد ماه سـال آینده همایش صنعت 
بسـته بنـدی بـا حضـور مدیـرکل آن سـازمان در ایران 
برگـزار خواهـد شـد. فخـر تصریح کـرد : بـرای ورود به 
مبحث بسـته بندی الزم اسـت دسـتگاه هـای مختلفی 
حضور داشـته باشـند و این شـورا نیز با تشـکیل کمیته 
هـای تخصصـی تعامالت مناسـبی را آغاز نموده اسـت.

 مدرسه بسته بندی پیشنهاد می شود
رییـس کارگـروه برنـد و بسـته بنـدی کمیسـیون 
بازرگانـی اتـاق کرمـان نیـز در ابتـدای ایـن نشسـت در 
خصـوص توانمنـدی اسـتان کرمان در تولیـد محصوالت 
مختلـف از جمله کشـاورزی گزارشـی ارایه کرد . مسـلم 
میرزایـی گفـت : بـا توجـه بـه توانمنـدی هـای اسـتان 
کرمـان در زمینـه تولیـدات مختلـف از جمله کشـاورزی 
و بـه خصـوص در جنـوب اسـتان کرمـان ، ایـن اسـتان 
نیازمنـد دارا بـودن برنامه ای خاص برای بسـته بندی در 
سـطح مطلوب و اسـتاندارد اسـت. عضو هیات مشـورتی 
دفتـر اتاق کرمان در رفسـنجان افـزود : حضـور ایران در 
سـازمان جهانی بسـته بندی فرصت بسیار مناسبی برای 
تقویت این صنعت اسـت و اتاق بازرگانی کرمان عالقمند 
اسـت در ایـن حـوزه همکاری هـای موثر و مسـتمری با 
شـورای سیاسـتگذاری صنعت بسـته بندی کشور داشته 
باشـد. میرزایـی گفت : کمیسـیون بازرگانی اتـاق کرمان 
آمادگـی دارد در صـورت امـکان و ایجاد زیرسـاخت های 
مناسـب ، مدرسه بسـته بندی را در استان کرمان سامان 
دهـی و راه انـدازی کنـد تا این مهم به صورت سـاختاری 

و ریشـه ای مـورد توجه قـرار گیرد.
 بسته بندی باید ارزش افزوده ایجاد کند

در  کرمـان  بازرگانـی  اتـاق  دفتـر  اجرایـی  مدیـر 
رفسـنجان نیـز ضمـن ابـالغ تحیـت و تبریـک رییس 
کمیسـیون بازرگانـی اتـاق بازرگانـی کرمـان بـه دبیـر 
شـورای سیاسـتگذاری صنعـت بسـته بنـدی کشـور 
بـرای تـالش هـای آن شـورا در جهـت پیوسـتن بـه 
سـازمان جهانـی بسـته بنـدی ، مطلوب نبودن بسـته 
بنـدی محصـوالت تولیـدی ایـران را یـک نقطه ضعف 
قابـل توجـه در بازارهای بیـن المللی دانسـت و بر لزوم 
توجـه بـه این مهم تاکیـد کرد. عباس عسـجدی گفت 
: بـا وجود تولید محصوالت مرغوب در کشـور و اسـتان 
کرمـان شـاهد آن هسـتیم کـه بخـش زیـادی از ایـن 
محصـوالت بـه دلیـل عدم وجود بسـته بندی مناسـب 
تـوان رقابـت در بـازار مصـرف نهایـی را بـا نمونـه های 
خارجـی ندارنـد. مدیـر اجرایـی دفتـر اتاق رفسـنجان 
تصریـح کـرد : بسـته بنـدی بایـد باعـث ایجـاد ارزش 
افـزوده در داخـل کشـور شـود و البتـه بایـد مالحظات 
تعرفـه ای بـرای صـادرات محصـوالت را نیـز مـد نظـر 
داشـت. وی در ادامـه بـا اشـاره بـه رابطـه مسـتقیم و 
نزدیـک نشـان تجاری و بسـته بنـدی  افـزود : در کنار 
بسـته بنـدی مناسـب باید به نشـان تجاری نیـز توجه 
خاصـی صـورت پذیرد چرا کـه کپی بـرداری های غیر 
مجاز در کنار ثبت نشـان تجاری نیز امروزه مشـکالتی 
را بـرای تولیدکنندگانی که به بسـته بنـدی خود توجه 

داشـته انـد ، ایجـاد کرده اسـت.

افتتاح 61 میلیارد ریال 
پروژه مربوط به اصالح 
و ترمیم شبكه های 
توزیع در شهرستان بم 
به گـزارش  واحد خبـر روابط 
بـرق  توزیـع  شـرکت  عمومـی 
جنوب اسـتان کرمان ؛ در مراسم 
برگـزار شـده در شهرسـتان بـم 
کـه بـا حضـور  اسـتاندار محترم 

کرمـان آقـای مهنـدس رزم حسـینی و سـایر مقامات اسـتانی و محلـی برگزار 
گردیـد؛  فازهـای  5و6و7 طـرح جامـع ، اصالح و ترمیم وجابجایی شـبکه های 
توزیـع شـهری بـم و بـروات بـا اعتبـاری بالـغ 61 میلیـارد ریـال افتتـاح و آغاز 
گردیـد. در ادامـه ایـن مراسـم همچنیـن طـرح تامین روشـنایی معابر بلـوار 5 
دیمـاه شهرسـتان بـم نیـز بـا اعتبـاری بالـغ بـر 2.5  میلیـارد ریال مـورد بهره 
بـرداری قـرار گرفـت. در سـفر یکـروزه اسـتاندار به شهرسـتان بم و شهرسـتان 
های فهرج و ریگان و نرماشـیر که به منظور بررسـی مشـکالت و اقدامات انجام 
گرفتـه ؛صـورت گرفـت اهالـی مناطق یاد شـده از تالشـها و زحمـات مجموعه 
شـرکت توزیـع بـرق جنـوب کرمـان قدردانـی و تشـکر نمودنـد. همچنیـن در 
مراسـم برگـزار شـده در شهرسـتان ریـگان به طـور همزمـان از 47 پـروژه برق 
رسـانی ، توسـعه ، روشـنایی و رفـع افـت ولتـاژ با اعتبـاری بالغ بـر 32 میلیارد 

ریـال مـورد بهـره بـرداری و افتتـاح گردید.

تجلیل از مجید طالبي 
و علي ایزدخواه دو 
استاد خوشنویس 
رفسنجاني  
مجیـد  نکوداشـت  مراسـم 
دو  ایزدخـواه  علـی  و  طالبـي 
رفسـنجاني   خوشـنویس  اسـتاد 
در  مـاه  دي  نهـم  چهارشـنبه 
سـالن آمفـی تئاتـر موزه ریاسـت 

جمهـوری رفسـنجان برگـزار شـد. در ایـن مراسـم که فرمانـدار ویژه شهرسـتان 
رفسـنجان، معـاون سیاسـی اجتماعـی فرمانـدار، اعضـای انجمـن خوشنویسـان 
کشـور و جمعی از اهالی فرهنگ و هنر شهرسـتان رفسـنجان حضور داشـتند از 
مجیـد طالبـي و علـی ایزدخواه و که به درجه اسـتادی خوشنویسـی نائل شـدند 
تجلیـل شـد. سـید علی میرافضلـی مدیر روابـط عمومی مس منطقـه کرمان این 
مراسـم را سـومین آیین نکوداشـت هنرمندان شـهر رفسـنجان برشـمرد و گفت: 
ایـن دو هنرمند خوشـنویس شـاگردان زیادی پـرورش داده و تـالش زیادی برای 
ایـن خطـه انجـام داد نـد که مـردم قـدردان زحمـات آن هـا هسـتند. همچنین 
حمیـد مالنـوري فرمانـدار ویژه رفسـنجان نیز در این مراسـم مسـائل فرهنگی را 
بزرگتریـن چالـش و مشـکل امروز جامعه دانسـت ومسـائل سیاسـی، اجتماعی و 
...  وجـود دارد، امـا اگر در بحث هنر به مسـائل فرهنگی پرداخته شـود، در سـایر 
زمینـه هـا توفیق حاصل می شـود. کسـی که مـی خواهد توفیق داشـته و کارش 

بـه دل بنشـیند، بایـد از ابـزار هنـر اسـتفاده کنـد.

دریافت لحظه ای کارت 
پرواز در منزل و محل 
کار از فرودگاه کرمان 
کل  مدیـر  نخعـی  محمـد 
فـرودگاه هـای اسـتان اسـتقرار 
طرح دولـت الکترونیک و رویکرد 
اسـتفاده از توانمنـدی های نوین 
را مهم وکارگشـا خواند و تصریح 
کـرد:  بـا رشـد فزاینـده دانش و 

تزایـد و تراکـم امـور ،اسـتفاده از علـم نوین برای اسـتفاده بهینه از زمـان و نیز 
کاهـش هزینـه و اتـالف وقـت از سـویی و مهمتر داشـتن حـق انتخـاب و نیز 
اطمینـان از انجـام کار بـدون نگرانـی طرحی دیگـر و برای اولین بار در سـطح 
فـرودگاه هـای کشـور در فرودگاه بین المللی مرکز اسـتان کرمان به مسـافران 
همزمان با سـالروز والدت با سـعادت نبی مکرم اسـالم ص وامام صادق ع اهدا 
مـی گـردد .وی ایـن طـرح را سـرویس آنالین دریافـت کارت ورود بـه هواپیما 
از منـزل، محـل کار و....اعـالم و گفـت: برای اولین بـار در فرودگاه های کشـور 
یـک شـرکت ایرانـی با ارائـه برنامـه ای کامال بومی، تسـهیالت دریافـت کارت 
پـرواز را بـرای مسـافران برنامـه ریزی و ایجاد نموده اسـت . مدیـر کل فرودگاه 
هـای اسـتان کرمـان انجـام این طـرح را فعال بـرای پروازهـای درون مـرزی از 
فـرودگاه بیـن المللـی کرمـان اعـالم و خاطر نشـان کـرد: امیدواریـم در آینده 

بـرای پروازهـای بیـن المللـی نیز انجام شـود .

معارضات طرح 
زیرگذر میدان 
آزادی برطرف شد

گفـت:  کرمـان  شـهردار 
و  بـرق  معارضـات آب،  مشـکل 
آزادی  میـدان  منطقـه  در  گاز 
در  ریـزی  شـمع  و  شـده  رفـع 
خیابان هـای اسـتقالل، بهمنیار 
درصـد   42 جمهـوری  بلـوار  و 

پیشـرفت داشـته اسـت. بـه گـزارش اداره روابـط عمومـی و امـور بیـن الملل 
شـهرداری کرمـان علـی بابایی افـزود: عملیات احـداث زیرگذر میـدان آزادی 
در دو شـیفت انجام می شـود.  وی با اشـاره به اجرای کار سـبدبافی و انتقال 
شـبانه به محل مناسـب خاطرنشـان کرد: الِمان )نماد( و سـنگ های گرانیتی 
میـدان آزادی جمـع آوری و بـه محـل مناسـبی منتقـل شـده انـد. شـهردار 
کرمـان همچنیـن از اجرای عملیات آسـفالت معابـر طبق برنامـه زمان بندی 
شـده خبـر داد. وی بـا اشـاره بـه 100 روز کاری عملیـات آسـفالت گفت: در 
ایـن زمـان بنـدی، 75 روز فعـال و 25 روز بارندگـی حسـاب شـده و قطعا به 
720 مترمربـع آسـفالت مـی رسـیم. گفتنی اسـت عملیات احـداث زیرگذر و 
روگـذر میـدان آزادی امسـال آغـاز شـد. از ابتـدای آغـاز عملیات ایـن پروژه، 
شـایعات زیـادی مبنـی بـر تعطیلی پـروژه به گوش می رسـد که هر بـار این 

شـایعات بـا تکذیـب مسـئوالن مواجـه می شـود.

نكوداشتبرق جنوب شهرداریفرودگاه

کرمان ویچ

بارندگـی های هفتـه گذشـته باعث قطع 
برخـی خطوط تلفـن ثابت در اسـتان کرمان 
شـد. قطعـی هایی کـه هنوز با گذشـت یک 
هفتـه برطرف نشـده اند و ایـن موضوع باعث 

نارضایتی برخی مشـترکان شـده است.
قصه پرغصه مخابرات کرمان

پنجـاه و یـک درصـد سـهام شـرکت مخابـرات ایـران در 
آذر مـاه 88 و در بـزرگ تریـن معاملـه تاریخ بـورس ایران به 
شـرکت توسـعه اعتمـاد مبیـن بـه ارزش حدود هشـت هزار 
میلیـارد تومـان واگـذار شـد و از آن تاریـخ بـه بعـد شـرکت 
مخابـرات ایـران کـه تـا پیـش از ایـن دولتـی بود، بـه بخش 
خصوصـی واگـذار شـد. ایـن شـرکت خدماتـی چـون تلفـن 
ثابـت، سرویسـهای دیتـا همـراه اول، اولیـن اپراتـور تلفـن 
همـراه کشـور راهنمـای تلفـن 118 و اینترنـت پرسـرعت را 
ارائـه می کند. شـرکت مخابـرات کرمان هم کـه زیرمجموعه 
شـرکت مخابـرات ایـران اسـت در اسـتان کرمـان بـه ارائـه 
همیـن خدمـات می پـردازد اما در چند سـال اخیـر، کیفیت 

ایـن خدمـات مطلـوب نبوده اسـت.
 در رسـانه های مختلف )از جمله در شـماره 388 روزنامه 
پیـام مـا( بـه وضعیـت نابسـامان اینترنـت در اسـتان کرمان 
پرداختـه شـده اسـت. اینترنتـی که البتـه مسـئوالن ذیربط 
معتقد هسـتند مشـکلی ندارد و دلیلشـان هم افزایش پهنای 
باند در اسـتان کرمان اسـت. بـه طوریکه مدیـرکل ارتباطات 
و فنـاوری اطالعـات اسـتان کرمـان یکشـنبه 31 خـرداد ماه 
امسـال در دیـداری با اسـتاندار کرمان  از افزایـش پهنای باند 
در اسـتان کرمـان خبـر داد و گفـت: وضعیـت اینترنـت در 
کرمـان بهبود یافته اسـت. مسـعود الهامـی افـزود: در ابتدای 
دولـت جـاری سـرعت اینترنـت در کرمـان 14 گیگابیت بود 
کـه هـم اکنـون بـه 21 گیگابیـت رسیده اسـت. وی بـا اعالم 
ثانیـه  بـر  اینکـه سـال گذشـته یک هـزار و 960 مگابیـت 
اینترنت واگذار شـده، خاطرنشـان کرد: پهنـای باند اینترنتی 
در کرمـان 50 درصـد افزایـش یافته اسـت. با ایـن حال مردم 

کرمـان چنـدان از وضعیـت اینترنت راضی نیسـتند.
نبود خط جدید تلفن ثابت

 امـا تمام مشـکالت مخابرات کرمـان در وضعیت اینترنت 
اسـتان کرمـان خالصـه نمـی شـود. چنـد وقتـی اسـت کـه 
ایـن شـرکت خـط تلفـن ثابـت جدیدی بـه متقاضیـان نمی 
دهـد و بعضـا دیـده شـده در ازای خـط ثابـت جدیـد هزینه 
هـای غیرمتعارفـی درخواسـت شـود. یـک شـهروند کرمانی 
در ایـن ارتبـاط بـه »پیام مـا« می گویـد: چندین مـاه پیش 
بـرای گرفتـن چند خـط ثابت بـرای محل کارم بـه مخابرات 
مراجعـه کـردم. یک مـاه که مخابـرات می گفت امـکان ارائه 
خـط ثابـت جدیـد وجـود نـدارد. او ادامـه مـی دهـد: پس از 
یـک مـاه هـم بـه مـن گفتنـد بـرای انجـام ایـن کار، بـرای 
هـر خـط جدیـد هزینـه ای در حـدود یـک میلیـون و 400 
هزارتومان در ازای ایجاد زیرسـاخت های الزم و سـیم کشـی 
و غیـره مـی خواهند. این شـهروند می گوید بـا این وضعیت 

از خیـر خـط ثابـت جدیـد برای محل کارش گذشـته اسـت.
قطعی خطوط پس از بارندگی

اما مشـکلی که اخیـرا باعث نارضایتی کرمانی ها شـده به 
بارندگـی هـای هفته گذشـته برمی گـردد. در اثر بارش سـه 
روزه بـاران، خطـوط تلفن ثابت برخی مشـترکان قطع شـد و 
علـی رغـم پیگیری هـای فـراوان، اقدامی بـرای وصل مجدد 
ایـن خطـوط صورت نگرفته اسـت. یـک شـهروند کرمانی در 
ایـن ارتبـاط مـی گویـد: سـه بار فقـط بـه مخابـرات واقع در 
امـام جمعـه رفتـم امـا کسـی بـه کارم رسـیدگی نکـرد. در 
نهایـت هـم یک نفـر در داخـل مخابـرات به من گفـت برای 
وصـل کـردن ایـن خطوط بـه دسـتگاه خاصی نیاز اسـت که 
مخابـرات کرمـان بـه دلیـل مشـکالت مالـی تـوان خریـد و 
افزایـش ایـن دسـتگاه هـا را نـدارد. بـه همین دلیل پروسـه 

وصـل خطـوط تلفـن ثابت زمان بر شـده اسـت.
مشـکالت فـوق نمونـه ای از مشـکالت مخابـرات کرمـان 

اسـت کـه باعـث نارضایتـی کرمانـی ها شـده اسـت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

 از مخابرات کرمان چندان راضی نیستیم
عضو کمیسـیون صنایع و معادن مجلس شـورای اسـالمی 
در ارتبـاط با مشـکالت خطـوط تلفن ثابت در اسـتان کرمان 
بـه »پیـام مـا« گفـت: مـا پیگیـر وضعیـت مخابرات اسـتان 
کرمان هسـتیم. حسـین فتاحی افزود: با پیگیری های انجام 
شـده قرار اسـت مخابرات کرمان یک سـری زیرسـاخت ها را 
ایجـاد و یک سـری خطـوط جدید هـم اضافه کنـد. نماینده 
مـردم شـهربابک در مجلـس شـورای اسـالمی در پاسـخ بـه 
ایـن سـوال کـه از وضعیـت مخابـرات اسـتان کرمـان راضی 
هسـتید اظهار داشـت: خیر. چنـدان از وضعیـت مخابرات در 
اسـتان کرمـان راضـی نیسـتیم. او اضافـه کـرد: ایـن موضوع 
را چندیـن بـار در کمیسـیون صنایـع و معـادن هـم مطـرح 
کردیـم و پیگیر مشـکالت مخابـرات کرمان هسـتیم. فتاحی 
در پایـان گفـت: مخابرات خصوصی اسـت و بخش خصوصی 

بایـد خدمـات بهتری به مـردم ارائـه کند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان: 

وضعیت تلفن ثابت در کرمان خوب نیست
مدیـرکل ارتباطـات و فنـاوری اطالعات اسـتان کرمان در 
ارتبـاط بـا وضعیـت خطـوط ثابـت مخابـرات اسـتان کرمان 
بـه »پیـام مـا« گفـت: در حـال حاضـر وضعیـت مخابـرات 
کرمـان در بحـث تلفـن ثابـت چندان خوب نیسـت. مسـعود 
الهامـی افـزود: مـا در اداره کل ارتباطات و فنـاوری اطالعات 
اسـتان کرمـان روی ایـن موضوع حسـاس هسـتیم و همواره 
پیگیـری هـای الزم را انجـام مـی دهیـم تـا وضعیـت بهتـر 
شـود. تاکنـون جلسـات زیـادی را هـم بـا دوسـتان مخابرات 
کرمـان برگزار کردیـم. وی تصریـح کرد: متاسـفانه مخابرات 
کرمـان با مشـکالت مالی دسـت و پنجه نرم مـی کند و باید 
از شـرکت مخابـرات ایران پـول بگیرند. مدیرعامـل مخابرات 
اسـتان کرمـان هـم باید پیگیـری کند تا این مشـکالت مالی 
رفـع شـود تـا شـبکه تلفن ثابـت را بیشـتر سـرپا نگـه دارد. 

وی بـا اشـاره بـه اینکـه امیدواریم شـرکت مخابـرات کرمان 
بـه تعهـدات خـود پایبند باشـد اظهار داشـت: ما اجـازه نمی 
دهیـم کـه مخابرات کرمـان به تعهـدات خود پایبند نباشـد. 
ایـن مدیـرکل درباره وضعیـت اینترنت در اسـتان کرمان هم 
گفت:اینترنـت در اسـتان کرمان هیچ مشـکلی نـداردو مردم 
هـم اگـر ناراضـی هسـتند از مخابـرات اینترنـت پرسـرعت 
نگیرنـد و بـه دیگـر شـرکت هـای ارائـه دهنـده اینترنـت 
پرسـرعت مراجعـه کننـد. وضعیـت برخـی شـرکت هـا بـه 

مراتـب از مخابـرات بهتر اسـت.
مدیـرکل ارتباطـات و فنـاوری اطالعات اسـتان کرمان در 
واکنـش بـه این که برخی شـهروندان نسـبت به درخواسـت 
هزینـه هـای غیرمتعـارف در ازای خـط تلفن ثابـت اعتراض 
دارنـد گفـت: تلفـن ثابت تعرفـه مشـخصی دارد و این تعرفه 
را فقـط کمیسـیون تنظیـم مقـررات ارتباطـات تعییـن مـی 
کنـد. ایـن مبلـغ میلیونـی کـه شـما اعـالم کردیـد بـه هیچ 
عنـوان تعرفـه درسـتی نیسـت و مـن در جریـان نیسـتم که 
مخابـرات از کسـی چنیـن رقمـی را خواسـته باشـد. الهامی 
اضافـه کـرد: مخابرات موظف اسـت خطوط شـبکه ثابت را با 
همـان هزینـه ای که کمیسـیون تنظیم مقـررات تعیین می 
کنـد اجـرا کنـد. وی در پایان گفـت: ما در سـطح باالتری بر 
عملکـرد مخابـرات نظـارت داریـم و اگر موردی باشـد اخطار 
الزم را مـی دهیـم. مـردم هم می توانند شـکایات خـود را به 

مـا ارائـه کننـد تا پیگیری شـود.
مدیرعامل مخابرات کرمان: 

مشکالت مالی به توسعه شبکه ضربه زده است
مدیرعامـل مخابـرات کرمـان در ارتبـاط بـا قطعـی برخی 
خطـوط تلفـن ثابـت پـس از بارندگـی بـه »پیام مـا« گفت: 
در 70 درصـد قطعـی هـا مربوط بـه داخل منزل اسـت و در 
بقیـه مـوارد هـم مخابـرات پیگیـری مـی کنـد اما بـه دلیل 
محدودیـت پرسـنل در مواقـع بارندگی که خرابی ها تشـدید 
مـی شـود بعضـا پروسـه وصـل مجـدد زمـان بـر می شـود. 
محمـد دوسـت محمـدی در ارتباط بـا کمبود تجهیـزات در 
مخابـرات کرمـان اظهـار داشـت: در ارتباط با تلفـن های بی 
سـیم مـا کمبود تجهیـزات داریم. بـه عنوان مثـال در برخی 
نقـاط یـدک یونیت موجود نیسـت و همین باعث مشـکالتی 
شـده اسـت. وی در پاسـخ بـه این سـوال کـه دلیل ایـن امر 
مشـکالت مالـی اسـت گفـت: مشـکل مالـی داریـم امـا این 

یونیـت هـا از رده خـارج هسـتند و دیگـر تولید نمی شـوند. 
امـا در مجمـوع بـا توجه به عـدم تغییر تعرفه تلفـن ثابت در 
13 سـال گذشـته، ما در بحث توسـعه شـبکه مشـکل داریم 
و ایـن بـه صنعـت تلفن ثابـت ضربه زده اسـت. با ایـن تعرفه 
هـا مـا در هزینـه هـای جـاری خودمـان هـم مانده ایـم. وی 
اضافـه کـرد: در بحـث واگـذاری خطـوط تلفـن ثابـت هم ما 
بـه دلیـل همین مشـکالت مالـی مسـئله داریم. قطعـا با این 
تعرفـه تلفـن ثابـت نمـی تـوان معجزه کـرد و مرتب شـبکه 
ثابـت تحلیـل مـی رود و در نهایـت مـردم ضربه مـی خورند.
 دریافت هزینه میلیونی در قالب طرح اختصاصی 

برای مجتمع های تجاری، قانونی است
مدیرعامـل مخابـرات کرمـان در واکنش بـه این که برخی 
شـهروندان مـی گویند مخابـرات بـرای واگـذاری تلفن ثابت 
هزینـه میلیونـی دریافـت مـی کند گفـت: این یـک راه حلی 
اسـت بـرای مجتمـع های تجـاری. وقتی مخابـرات در برخی 
نقـاط امکانـات واگـذاری نـدارد، بـرای مجتمع هـای تجاری 
طـرح اختصاصـی دارد. در ایـن طـرح، متقاضـی در هزینه ها 
شـریک می شـود و به عنـوان مثال هزینه کابـل را قبول می 
کنـد مخابـرات هـم بحث سـوئیچ و اتصال به شـبکه را انجام 
مـی دهـد. ایـن در قالـب طـرح اختصاصـی اسـت. دوسـت 
محمـدی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه مگـر نبایـد تعرفه 
واگـذاری تلفـن ثابـت را کمیسـیون تنظیـم مقـررات تعیین 
کنـد و ایـن کار غیرقانونـی نیسـت، اظهـار داشـت: مخابرات 
متعهـد نیسـت کـه بـه همـه متقاضیـان تلفـن ثابـت واگذار 
کند. کمیسـیون مربوطه سـالی یک سـهمیه را برای اسـتان 
کرمـان در نظـر مـی گیـرد. بـه عنـوان مثال سـال گذشـته 
سـهمیه کرمـان 30 هـزار خـط بـود که مـا حـدود 40 هزار 
خـط واگـذار کردیـم. اگر بـه تعهداتمان عمـل نکنیم جریمه 
مـی شـویم. امـا بـرای متقاضیـان مازاد بر سـهمیه سـاالنه و 
بـرای مجتمـع هـای تجـاری می تـوان بـا رضایـت متقاضی 
از طـرح اختصاصـی اسـتفاده کـرد و این موضـوع غیرقانونی 
نیسـت وی در پایـان گفـت: مخابرات پیشـنهاد اصالح تعرفه 
هـای واگـذاری و هزینـه مکالمـه تلفـن ثابـت را داده اسـت. 
دقـت کنیـد که هزینـه واگذاری تلفـن ثابت در حـال حاضر 
50 هـار تومـان اسـت امـا هزینه تمام شـده برای مـا نزدیک 
بـه 600 هـزار تومـان اسـت. با این وضعیت مشـخص اسـت 

کـه وضعیـت دسـت مخابـرات کامال بسـته مـی ماند.

گزارش »پیام ما« از وضعیت نابسامان تلفن ثابت در کرمان

حال خراب مخابرات کرمان

وزش بـاد شـدید در شـهر کرمـان در روز گذشـته باعث 
شـد شـایعه ای میـان مـردم مبنی بـر وقوع طوفان شـدید 
در چنـد روز آینـده پخـش شـود. شـایعه ای که بـا تکذیب 
مدیـرکل بحـران اسـتانداری کرمـان مواجه شـد. مدیر کل 

کرمـان  اسـتانداری  غیرمترقبـه  حـوادث  و  بحـران  سـتاد 
گفـت: احتمـال وقـوع طوفـان در اسـتان کرمـان شـایعه 
اسـت. بـه گـزارش ایسـنا محسـن صالحـی دربـاره احتمال 
وقـوع طوفان در اسـتان کرمـان گفت: اینکه گفته می شـود 

در چنـد روز آینـده در کرمـان طوفـان مهیبـی رخ خواهـد 
داد، کامال شـایعه اسـت. 

میتـرا یاوری کارشـناس اداره کل پیش بینی هواشناسـی 
اسـتان کرمـان هـم دربـاره آخریـن وضعیت هوا در اسـتان 
کرمـان گفـت: بـا بررسـی نقشـه های هواشناسـی در مـی 
یابیـم کـه احتمـال وقـوع طوفـان در اسـتان صحـت ندارد 
و فقـط شـاهد وزش بـاد در اسـتان بودیـم کـه ایـن وزش 
بیشـتر شـهرهای شـمالی اسـتان کرمـان را در بـر گرفـت. 
ایـن کارشـناس هواشناسـی بـا اشـاره بـه سـرعت بـاد در 
اسـتان ادامـه داد: سـرعت بـاد در شـهر کرمـان 7 متـر بـر 
ثانیـه بـود امـا بیشـترین سـرعت بـاد را در شهرسـتان الله 
زار بـا سـرعتی در حـدود 20 متر بـر ثانیه را شـاهد بودیم. 
وی بـا اشـاره به ورود سـامانه ناپایدار جـوی از جنوب غرب 
اسـتان گفـت: تـا یکشـنبه ایـن وزش بـاد در اسـتان وجود 
خواهـد داشـت، امـا عمـده شـدت آن دیـروز بـود، ضمـن 
آنکـه ایـن وزش باد مقـداری دید را کاهـش داد بطوری که 
بیشـترین کاهش دید را در شـهرهای شـمالی اسـتان و در 
شهرسـتان انـار با 2 کیلومتر را شـاهد بودیم. یـاوری عنوان 
کـرد: بـرای امـروز فقـط ناپایداری هـا را به شـکل وزش باد 

شـدید، ریـزش بـاران و در ارتفاعـات بـارش بـرف را پیـش 
بینـی مـی کنیـم، کـه ابتدا شـمال و غـرب اسـتان را در بر 
خواهـد گرفت، پـس از آن جنوب و در نهایت جنوب شـرق 

اسـتان را در بـر خواهـد گرفت.
بسته شدن دو راه در استان کرمان

جانشـین پلیـس راه اسـتان کرمان هم گفت: مسـیرهای 
بردسـیر - سـیرجان و فهرج - زاهدان بـه دلیل وقوع توفان 
نبسـته شـد. بـه گـزارش ایرنا سـرهنگ علی رضایـی افزود: 
این مسـیرها از سـاعت 12 و 55 دقیقه دیروز مسـدود شد.

کاهش دید در فهرج به کمتر از پنج متر رسید
رئیـس اداره راه و شهرسـازی فهـرج هـم گفـت: به علت 
وزش توفان شـدید شـن، محور کرمان - زاهـدان در حوالی 
فهرج مسـدود شـد. بـه گزارش فـارس محمد اقبالـی اظهار 
داشـت: توفـان شـن مسـافران محـور ترانزیتـی کرمـان - 
زاهـدان را در حوالـی فهـرج تـا شـورگز زمین گیـر کـرد و 
این محور مسـدود شـد. رئیس اداره راه و شهرسـازی فهرج 
بـا بیـان اینکه وزش توفان شـن از سـاعت 12 ظهـر در این 
محـور آغـاز شـد بیان داشـت: شـعاع دید بـه کمتـر از پنج 

متر رسـید.

توفانی در راه نیست
خبر

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir
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طلـوع صبح نوشـت: آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی معتقد 
اسـت کـه بخشـی از روحانیـِت د  ر اقلیـت، هنـوز هـم د  ل از 
احمـد  ی نـژاد   و جریـان انحرافـی نکند  ه انـد . بخـش هایـي از 

ایـن گفـت و گـو در ادامـه مـی آید: 
 دلواپسـان بـا آن عملکـرد   و ایـن مواضـع، اگـر انتظار و 
امیـد   د  ارنـد   کـه مـرد  م بـه آنهـا رأی می د  هنـد  ، مصـد  اق آن 
ضرب المثـل هسـتند   کـه می گویـد  : »آرزو بـر جوانـان عیـب 
نیسـت«. حرکت هـای همـه ی گروه هـا و احزاب سیاسـی د  ر 
همـه جـای د  نیا انتخاباتـی اسـت و د  ر ایران هـم این حرکت 

د  ر هـر د  و جناح هسـت.
 } در واکنـش بـه حمایت بخشـی از روحانیت از جریان 
انحرافـی{  هـر یـک از گفتار و رفتـار آن جماعت مانند   اینکه 
مـی گفتنـد   »امـام زمان)عـج( می آیـد   و گـرد  ن ایـن علما را 
می زنـد  ، رأی مـا به خاطـر حمایت بزرگان پاییـن آمد   و یارانه 

پـول امـام زمـان اسـت و ...«، کافـی بـود   کـه تبـّری بجویند  . 
ولـی د  ید  یـد   کـه چگونه حمایـت  می کرد  نـد   و هنـوز هم د  ل 
از آنهـا نکند  ه انـد  . البتـه د  ر اقلیت هسـتند  ، اما اقلیـت نیزه د  ار 

زبان د  ار. و 
 اگر بناسـت کسـانی امام)ره(را بشناسـد  ، آنهایی هستند   
کـه لحظـات حسـاس را خد  مـت امـام)ره( بود  نـد  . از لحظـه 
هایـی کـه امـام)ره( کارشـان را شـروع کرد  نـد   و تـا آخریـن 
امـام)ره( بود  نـد  .  امنـای  از د  نیـا رفتنـد  ، جـزو  لحظـه کـه 
اعتمـاد  ی کـه امـام)ره( د  ر تاریـخ خود  شـان به ما د  اشـتند   به 
کمترکسـی د  اشـتند  . اینهایـی هم که چنین حـرف هایی می 
زننـد  ، یـک اد  عاسـت و بـی د  لیـل میگوینـد  . ما مـی خواهیم 

امـام )ره( را همانگونـه که هسـتند  ، بشناسـانیم.
 آیـت اهلل خامنـه ای تنهـا شـخصی اسـت هسـتند   کـه 
صالحیت رهبری جامعه ی اسـالمی ایران را د  اشـتند   و د  ارند  .

 }در پاسـخ به سـئوالی درباره آخریـن انتخابات هیأت 
رئیسـه خبرگان{همـان روزهـا د  و، سـه نفـر از خبـرگان 
پیـش مـن آمد  نـد   و گفتنـد   که ما بررسـی کرد  یـم، 48 نفر 
بـه شـما رأی مشـخص می د  هنـد   و افراد  ی هم هسـتند   که 

نمـی خواهنـد   بگوینـد   و شـاید   هـم بیشـتر باشـد   و اصـرار 
د  اشـتند  . گفتـم: مـن رئیـس بـود  م و خـود  م کنـار رفتـم و 
چـرا اصـرار مـی کنیـد  ؟ گفتنـد  : ایـن شـرایط یک شـرایط 

اسـت. خاص 

تعبیر آیت اهلل هاشمی از امیدواری دلواپسان برای جذب رای؛

آرزو بر جوانان عیب نیست

مجمع تشخیص مصلحت نظام

معـاون اول رئیـس جمهور بـا بیان اینکه مسـأله آب 
از دغدغه هـای اصلـی مسـئولین کشـور اسـت، گفـت: 
دغدغـه و نگرانـی در مـورد موضـوع آب بایـد بـه مردم 
منتقـل شـود و نبایـد در مـورد وضع خشکسـالی و آب 
کشـور چیـزی را از مـردم کتمـان کنیـم. بـه گـزارش 
مدیـران  نشسـت  در  اسـحاق جهانگیـری  »انتخـاب«، 
دولـت  بدهی هـای  کـرد:  اظهـار  نیـرو  وزارت  ارشـد 
متأسـفانه باالسـت و عملکـرد گذشـته آنقـدر بـد بـوده 

اسـت کـه هرچـه علیـه آن بگوییـم کـم گفته ایـم.
 وی بـا اشـاره بـه اینکه عربسـتان در سـال گذشـته 
نفتـی  درآمدهـای  از  را  خـود  میلیـاردی   98 کسـری 
بـاالی سـال های گذشـته خـود جبـران کـرده اسـت، 

خاطرنشـان کـرد: دولـت یازدهـم کـه سـرکار آمـد از 
نفت هـای 100 دالری حتـی یـک دالر هم باقـی نمانده 
بـود. امـا امـروز بـا نفـت 30 دالری عـده ای طلبـکار 
و  هسـتند کـه چـرا کشـوراز رکـود خـارج نمی شـود 
خـوب اسـت کـه انصـاف داشـته باشـیم. جهانگیـری 
امسـال  اقتصـادی  رشـد  امیدواریـم  هنـوز  مـا   افـزود: 
مثبـت باشـد و معتقدیم آنچـه راکه به دسـت آورده ایم 
مدیـون مـردم هسـتیم. وقتـی کـه مـردم بـه دولـت 
اعتمـاد داشـته باشـند دیگـر نیـازی بـه هجـوم بـرای 
خریـد طـال و ارز وجـود نـدارد. وی بـا اشـاره بـه اینکه 
دولـت گذشـته درآمدهای نفتـی را خرج کـرده و حتی 
بدهی هـای بسـیاری بـرای مـا گذاشـته اسـت، گفـت: 

وزارت نیـرو وقتـی در دولـت یازدهـم آغـاز بـه کار کرد 
30 هـزار میلیـارد تومـان بدهـی داشـت که بایـد برای 
حـل و فصـل آن راهـی پیـدا کنـد. معـاون اول رئیـس 
جمهـور تأکیـد کـرد: دولـت مصمم اسـت در سـال اول 
و دوم برنامه ششـم مسـأله مطالبـات بخش خصوصی و 

پیمانـکاران را حـل و فصـل کنـد.
گفتنـی اسـت اسـحاق جهانگیری معـاون اول رئیس 
احمـدی  محمـود  سرسـخت  منتقـدان  جـزو  جمهـور 
نـژاد و دولـت هـای نهـم و دهم محسـوب می شـود. او 
همچنیـن بارها نسـبت به فسـادهای صـورت گرفته در 
ایـن دو دولـت انتقاد کـرده و همین انتقادها باعث شـد 

محمـود احمـدی نـژاد از وی شـکایت کند.

عملكرد گذشته آنقدر بد بوده است که هرچه علیه آن بگوییم کم گفته ایم
معاون اول رئیس جمهور

محكومیت اعدام 
شیخ النمر توسط 
وزارت خارجه ایران

مرکـز  رئیـس  و  سـخنگو 
دیپلماسـی عمومی و رسـانه ای 
وزارت امـور خارجـه اعـدام آیت 
النمـر روحانـی  باقـر  اهلل شـیخ 
شـدیدا  را  سـعودی  سرشـناس 
محکـوم کـرد و گفت: عربسـتان 

از تروریسـت هـا حمایـت و منتقدانـش را اعـدام مـی کنـد. بـه گـزارش ایرنا 
از اداره کل دیپلماسـی رسـانه ای وزارت امـور خارجـه، حسـین جابرانصـاری 
افـزود: در حالـی کـه تروریسـت هـای افراطـی و تکفیـری، امنیت و آسـایش 
ملـت هـای منطقـه و جهان را سـلب و ثبـات و موجودیت برخـی دولت های 
منطقـه را تهدیـد مـی کننـد؛ اعدام شـخصیتی مانند شـیخ النمر کـه ابزاری 
جـز سـخن گفتـن بـرای پـی گیری اهـداف سیاسـی و دینـی خود نداشـت، 
تنهـا عمـق بی تدبیری و بی مسـئولیتی را نشـان می دهد. سـخنگوی وزارت 
امـور خارجـه افزود: دولت عربسـتان در حالـی که از جریان های تروریسـتی 
و افـراط گرایـان تکفیـری حمایـت مـی کنـد بـا منتقـدان داخلـی خـود بـا 
زبـان اعـدام و سـرکوب سـخن می گویـد. وی تصریح کرد: روشـن اسـت که 
نتایـج ایـن سیاسـت عقیم و غیر مسـئوالنه متوجـه عامالن آن شـده و دولت 
عربسـتان تـاوان سـختی بابـت پی گیـری این سیاسـت ها خواهـد پرداخت.

پیام سید حسن 
خمیني در پي 
شهادت شیخ النمر 
توسط رژیم سعودي

در پی به شـهادت رسـاندن 
النمـر  باقـر  نمـر  شـیخ  حـاج 
عربسـتان  شـیعیان  رهبـر 
توسـط رژیم آل سـعود، یادگار 

گرامـی امـام پیـام تسـلیتی صـادر کـرد. 
بـه گـزارش پایـگاه اطـالع رسـانی و خبری جمـاران، متن پیـام حجت 

االسـالم و المسـلمین سـید حسـن خمینی به این شـرح اسـت:
بسمه تعالی

شـهادت مظلومانـه مرحـوم مغفـور حـاج شـیخ نمـر باقـر النمـر رحمة 
اهلل علیـه بـی شـک نقطه ننـگ دیگری در کارنامه دولت عربسـتان اسـت. 
خـون آن مرحـوم کـه عمـر خویـش را در راه احقـاق حقـوق مـردم آن 
سـرزمین سـپری کـرد، باعـث احیـای تفکـر اسـالم نـاب خواهـد شـد و 
بـه امیـد خـدا بـه نتایـج مطلوب خواهـد رسـید. خداونـد او را بـا اولیائش 
محشـور گردانـد و بـه بازمانـدگان وی توفیـق پیمـودن راه او را عنایـت 

ید.  فرما
سید حسن خمینی

»یارانه « در سال 95 
هم ادامه دارد

جمهـور  رئیـس  اول  معـاون 
گفـت: در حـال حاضـر در دولـت 
انحـالل  مـورد  در  بحثـی  هیـچ 
وزارت نیـرو نداشـته ایم لذا وزارت 
نیـرو با قوت و قـدرت به کار خود 
حـال  در  چـون  می دهـد  ادامـه 
حاضـر جمع بندی دولـت نخواهد 
بـود که راجـع به تشـکیالت، کار 

مهمـی انجـام دهـد. به گـزارش ایسـنا اسـحاق جهانگیری در حاشـیه نشسـت 
مدیـران ارشـد وزارت نیـرو در رابطه با احتمـال انحالل وزارت نیـرو، گفت: طرح 
ایـن موضـوع نـه شـیطنت اسـت و نـه پیشـنهاد جـدی. وی توضیـح داد: طرح 
انحـالل وزارت نیرو شـیطنت نیسـت چـون سـازمان هایی که کار تدویـن برنامه 
را دارنـد پیشـنهاداتی در مـورد تشـکیالت تهیـه می کننـد و احتمـاالً در برخی 
شـوراها ایـن بحـث انجـام شـده اسـت، امـا وقتـی بـه دولت رسـیده بـه دالیلی 
مهم تـر از مواضـع کارشناسـی، در ایـن زمینـه تصمیمـی گرفتـه نشـده اسـت. 
جهانگیـری در پاسـخ بـه سـوالی در مورد زمـان دقیق لغو تحریم هـا گفت: زمان 
دقیـق آن فقـط از یک طرف مشـخص نمی شـود، البتـه رئیس جمهـور گفته اند 
ان شـاءاهلل دی مـاه شـاهد لغـو تحریم هـا خواهیـم بـود. وی همچنیـن در پاسـخ 
بـه ایـن سـوال کـه هدفمنـدی یارانه هـا در سـال آینده چـه خواهد شـد، گفت: 

هدفمنـدی یارانه هـا در سـال  آینـده نیـز ادامـه خواهد داشـت.

توافق هسته ای ایران 
بزرگترین چالش 
تاریخی آژانس بود

مدیـرکل آژانـس بیـن المللـی 
گفتگویـی  در  اتمـی  انـرژی 
را  ایـران  بـا  ای  هسـته  توافـق 
ایـن  تاریخـی  بزرگتریـن چالـش 
سـازمان قلمـداد کـرد. بـه گزارش 
خبرگـزاری مهر، »یوکیـا آمانو« در 
گفتگو بـا خبرگزاری آلمـان اظهار 

داشـت: بازرسـی از تاسیسـات هسـته ای ایران قوی ترین ابزار راسـتی آزمایی اسـت 
کـه تاکنـون ایـن نهـاد بیـن المللـی در کل جهان در دسـت داشـته اسـت. وی در 
ادامه با بیان اینکه مسـئله هسـته ای ایران تاریخچه بسـیار پیچیده ای دارد، مدعی 
شـد: پیـش از سـال  2003 میالدی ایـران تالش هایی را برای توسـعه فناوری های 
هسـته ای در خصـوص سـالح انجـام داد. »آمانـو« با بیـان اینکه آژانـس تحقیقات 
خـود را دربـاره موضـوع مربـوط به تسـلیحات هسـته ای تکمیل کـرده، اعالم کرد 
کـه در حـال حاضـر ایران تالشـی برای دسـتیابی به سـالح هسـته ای نـدارد. وی 
افـزود: اکنـون آژانـس باید بررسـی کنـد آیا این قـدرت منطقه ای به تعهـدات خود 
در ایـن توافـق پایبنـد بوده اسـت و آیا از زیرسـاخت اتمی غیرنظامی برای سـاخت 
سـالح هسـته ای اسـتفاده کرده اسـت یـا خیر. مدیـرکل آژانس با اشـاره بـه اینکه 
توافـق هسـته ای ایـران بزرگترین چالـش تاریخی این سـازمان بود، اظهار داشـت: 
بازرسـان آژانـس ایـن توانایـی را دارند که متوجه شـوند ایران برای سـاخت سـالح 

هسـته ای در تـالش هسـت یـا خیر.

خبروزارت امور خارجه  آژانس انرژی اتمیدولت

خبر

بلیت هواپیما سرانجام با »ُمهر 
آزادسازی« قیمت خورد

بـا آزادسـازی نرخ بلیـت هواپیما در 170 مسـیر 
سـایت  روی  بـر  اخیـر  روزهـای  در  کـه  داخلـی 
ایرالین هـا درج شـده اسـت، هـم اکنـون نرخ هـای 
متفاوتـی بـر روی ایـن سـایت ها بـرای یـک مسـیر 
مشـخص وجـود دارد. به گـزارش مهر، اوایـل آذرماه 
امسـال بود که نرخ بلیت در 170 مسـیر داخلی آزاد 
شـد تـا ماننـد پروازهای خارجـی، نرخ بلیـت کف و 
سـقف نداشـته باشـد و بنابـر وضعیت بـازار، تقاضا و 
شـرایط ایرالین هـا قیمت هـا تعیین شـود، موضوعی 
کـه از سـال های گذشـته در دسـتور کار دولـت قرار 

داشـت امـا بـه مرحله اجـرا نرسـیده بود.
کشـوری  هواپیمایـی  سـازمان  اسـاس،  برایـن 
دسـتورالعمل آزادسـازی نـرخ بلیـت هواپیمـا را به 
مسـیرهای  از  فهرسـتی  و  کـرد  ابـالغ  ایرالین هـا 
داخلـی که آزادسـازی شـده بودنـد، اعالم شـد. در 
ایـن دسـتور العمـل آمـده اسـت کـه شـرکت های 
هواپیمایـی ملـزم بـه ایجاد بسـترها و شـرایط ذیل 
بـه منظـور اجـرای آزادسـازی نـرخ بلیت و شـبکه 
پـروازی هسـتند. همچنیـن آزادسـازی پروازهـای 
برنامـه ای  پروازهـای  مشـمول  فقـط  داخلـی 
خواهـد بـود کـه الزامـاً از طریـق کانال هـای توزیع 
شـرکت های هواپیمایـی عرضه شـود. رعایـت کلیه 
قوانیـن و مقـررات مربوطـه بـه ویـژه دسـتورالعمل 
الزامـی  سـازمان  توسـط  ابالغـی  مسـافر  حقـوق 
اسـت. بـر مبنـای ایـن دسـتورالعمل سـازمان بـر 
قالـب  در  داخلـی  پروازهـای  آزادسـازی  جریـان 
و  سـاز  و  تدابیـر  تحـت  خـود  حاکمیتـی  اعمـال 
می توانـد  و  دارد  نظـارت  امـکان  خـاص  کارهـای 
بـر عملکـرد شـرکت ها و آژانس هـای فـروش بلیت 
نظـارت داشـته باشـد تـا در ایـن خصـوص، تخلفی 

انجـام نگیـرد.
برخـی  هواپیمـا  بلیـت  نـرخ  آزادسـازی  بـرای 
هواپیمایـی  سـازمان  حمایـت  مـورد  مسـیرها 
کشـوری قـرار گرفتنـد و همچنـان پـرواز بـه ایـن 
مسـیرها بـه شـیوه قبلـی انجـام می شـود کـه در 
مجمـوع 87 مسـیر کـه 34 درصـد کل مسـیرها 
قـرار  را شـامل می شـد مشـمول طـرح حمایتـی 
گرفت و در 170 مسـیر که 66 درصد کل مسـیرها 
هسـتند طرح آزادسـازی نـرخ بلیت به اجرا رسـید. 
امـا همزمانـی این طرح بـا اربعین حسـینی و زمان 
پیـک تقاضـا موجـب شـد کـه ایرالین هـا اجـرای 
ایـن طـرح را به تعویـق بیندازند، ضمـن آنکه برای 
پروازهـای اربعیـن هـم سـازمان هواپیمـای سـقف 
تعییـن کـرد تـا در ایـن زمـان خـاص، قیمت هـا 
بـا افزایـش چندبرابـر مواجـه نشـود امـا سـرانجام 
از چنـد روز پیـش آزاسـازی نـرخ بلیـت هواپیمـا 
بـه طـور رسـمی از سـوی ایرالین هـا آغـاز شـد و 
هـم اکنـون نرخ هـای جدیـد در سـایت های فروش 

شـرکت ها درج شـده اسـت.
برایـن اسـاس، از ایـن پـس نـرخ بلیـت هواپیمـا 
نـاوگان،  بلیـت، کیفیـت  بـا زمـان خریـد  مطابـق 
خدمـات ارائه شـده، زمـان های پیک خریـد و دیگر 
مـوارد تعییـن می شـود به همین دلیل ممکن اسـت 
در یـک مسـیر چنـد ایرالیـن، قیمت هـای متفاوتی 
را اعـالم کننـد بنابرایـن مسـافران مـی تواننـد بـا 
قیمـت هـای دلخـواه، بلیـت را خریداری کننـد. در 
حـال حاضر نـرخ بلیـت اکونومی در مسـیر تهران - 
مشـهد بـرای دو ایرالیـن ماهـان و ایران ایـر تفاوت 
زیـادی دارد بـه طـوری که بـرای تاریخ امروز شـنبه 
12 دی مـاه، ایـران ایـر بـرای این مسـیر رقـم بلیت 
134 هـزار و 200 تومـان را تعییـن کـرده در حالـی 
کـه قیمـت بلیـت ماهـان 187 هـزار و 200 تومـان 
اسـت، همچنیـن قیمـت بلیـت هواپیما بـرای پرواز 
تهران - قشـم از سـوی ایـران ایر 187 هـزار و 200 
تومـان و پـرواز ماهـان در ایـن مسـیر 196 هـزار و 

700 تومـان تعیین شـده اسـت.

چرایی غیبت بزرگان 
اصولگرا در همایش 
ائتالف اصولگرایان 
جبهـه  عضـو  نوشـت:  آنـا 
ایسـتادگی دربـاره غیبـت بزرگان 
ائتـالف  در همایـش  اصولگرایـی 
ارائـه  توضیحاتـی  اصولگرایـان 
در  کنعانی مقـدم  حسـین  کـرد. 
پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه ممکن 

اسـت بیمـاری، بهانـه ای بـرای نیامدن باشـد، گفت: بـه هرحال این گونه مسـائل 
پیـش می آیـد. بایـد ببینیـم ادامـه ایـن راه به کجـا خواهد رفـت و چگونـه آن را 
مدیریـت می کننـد. ایـن موضـوع را هـم عنـوان کنـم که شـاید در ایـن همایش 
هماهنگـی الزم بـرای حضـور افـراد مختلف هم صـورت نگرفته باشـد. وی افزود: 
آقـای تقـوی در جلسـه عنوان کردنـد که آقای مصبـاح عازم بیمارسـتان بودند و 
آقـای یـزدی هم ظاهرا حال خوشـی نداشـتند. بقیه اعضایی هم کـه غایب بودند 
بیمـار بودند یا شـاید گرفتاری خاصی داشـتند. وی همچنیـن درباره علت غیبت 
محمدرضـا باهنـر، دبیـر کل جبهـه پیـروان خط امـام و رهبـری، در همایش روز 
پنجشـنبه اصولگرایـان تصریح کرد: آقـای باهنر به دلیل اینکـه در انتخابات دوره 
دهـم مجلـس نام نویسـی نکـرده اسـت، در ایـن همایـش حضـور نیافته انـد. این 
فعـال سیاسـی اصولگرا دربـاره هدف برگـزاری این گونه همایش هـا را تأکید کرد: 
مـن در ایـن همایـش حضـور داشـتم. گرچـه انتقاداتـی هـم دربـاره ایـن ائتالف 

دارم، می توانـم بگویـم اقـدام خوبـی اسـت.
عـزم خوبـی در ایـن بـاره پیدا شـده اسـت و بایـد دیـد مدیریت ایـن موضوع 
بـه دسـت چه کسـی می افتـد؟ کنعانـی مقدم اضافـه کـرد: اگر مدیریـت ائتالف 
اصولگرایـی بـه دسـت آقـای موحدی کرمانـی باشـد مـا حمایـت می کنیـم، ولی 
اگـر بـه دسـت دیگران از جملـه افراطیـان و انحصارطلبان بیفتد امـکان دارد این 
جریـان نتوانـد یـک جریان ائتالف باشـد و ما نیـز حمایت نمی کنیـم. وی با بیان 
اینکـه بعیـد اسـت جریان دیگـری در  طیف اصولگرایی تشـکیل شـود، افزود: من 
بعیـد می دانـم کـه با غیبت بـزرگان در این همایـش، امکان تشـکیل یک جریان 

دیگـر در اصولگرایی وجود داشـته باشـد.
در جاهـای دیگـر امـکان دارد ولـی در تهـران بعیـد اسـت. وی دربـاره ورود 
الریجانـی به صـورت مسـتقل در انتخابـات گفـت: در صحبتـی کـه مـن بـا آقای 
الریجانی داشـتم، ایشـان براین باور بودند که اگر اسـتقالل داشـته باشـیم روش 
خوبـی بـرای ادامـه فعالیت هـای سیاسـی خواهـد بـود. اولیـن همایـش ائتـالف 
اصولگرایـان پنجشـنبه در تهـران برگـزار شـد. ایـن در حالـی بـود کـه برخـی از 
چهر ه هـای شـاخص اصولگرایـی از جملـه آیـت اهلل محمدتقـی مصبـاح یـزدی، 
آیـت اهلل محمـد یزدی، محمدرضـا باهنر، علـي الریجاني و علی اکبـر والیتی  در 

ایـن گردهمایـی غایـب بودند.

به فریبكاری 
آمریكایی ها پاسخ 
قاطع می دهیم

بـر  تاکیـد  بـا  رئیـس مجلـس 
بـه  اسـالمی  جمهـوری  اینکـه 
در  اسـت  پایبنـد  خـود  تعهـدات 
عیـن حـال گفـت کـه ایـران بـه 
هـا  آمریکایـی  فریبکاری هـای 
علـی  داد.  خواهـد  قاطـع  جـواب 
بیسـت  یـادواره  در  الریجانـی 

و پنجمیـن سـالگرد شـهادت شـهید صـادق گنجـی )سـفیر فرهنگـی ایـران در 
پاکسـتان( در مصـالی برازجـان گفت: بر اسـاس قانون دولت موظف اسـت بنیه ی 
دفاعـی کشـور را چـه در بعـد آفندی و چه در بعـد پدافندی تقویت کند و دسـتور 
اخیـر رئیـس جمهـور بـرای گسـترش فناوری های موشـکی هـم گوشـه ای از این 
مصوبـه اسـت. پـس نبایـد تردید کرد کـه اقتـدار ایران بـه نیروهای مسـلح فداکار 
اسـت، امـا پشـتیبانی دفاعـی از ایـن نیروهـای مسـلح نیـز بایـد انجـام شـود.

اهم سخنان الریجانی به نقل از ایسنا را در ادامه بخوانید:
  اگرچـه غربی هـا سـنگ تحریـم را انداخته انـد و حـاال مقدمات برداشـته شـدن 

تحریم هـا فراهـم شـده اسـت کـه ان شـاء اهلل این اتفـاق بیفتد.
   آنهـا ایـن همـه سـتم و تحریم علیـه ملت روا داشـتند و صرفـا می گویند ایران 
مطالعاتی داشـته اسـت؛ در حالی که مطالعه جرم نیسـت و آنها در گزارش آژانس 

دلیلی برای تحریم 12 سـاله پیـدا نکردند.
  در توافـق بایـد تحریم هـا را بردارنـد و ان شـاء اهلل تا چند هفته دیگـر این اتفاق 
بیفتـد. مـا ایـن مسـیر را به درسـتی طـی کرده ایـم و راه را ادامـه داده ایـم. اما این 
روزها حرف های ناشـیانه ای شـنیده می شـود که پاسـخ دارد. اگـر آمریکایی ها فکر 
می کننـد می تواننـد اقدامـات فریبکارانـه کنند مجـال فریبکاری وجود نـدارد و هر 

اقـدام نابجـا یـک اقدام به جـا از طرف ایـران را در پی خواهد داشـت.
  سـربازان آمریکایـی در زمـان اشـغال عراق رفتـار احمقانه ای داشـتند و مردم را 
بـه سـتوه آورده بودنـد در آن شـرایط خفقـان جریان هـای تروریسـتی جدید خلق 
شـدند و مـا در ظـرف عـراق شـاهد جریان هـای تروریسـتی جدیـد بودیـم کـه به 
عنـوان مبـارزه بـا اشـغال پدید آمدند، اما هدفشـان را به سـمت مسـلمانان نشـانه 

می گرفتنـد.
  عجیـب اسـت برخـی کشـورهای منطقـه می گوینـد نفتـی که تروریسـت های 
داعـش می فروشـند بـه ما مربوط نیسـت؛ در حالی که اسـناد روشـنی وجود دارد 

و آنهـا نمی تواننـد منکر شـوند.
  }بـا اشـاره بـه احسـاس وظیفـه جمهـوری اسـالمی نسـبت بـه مردم عـراق و 
سـوریه و فلسـطین{ امـروز راهبـری امـت در دسـت آیـت اهلل خامنه ای پیشـوای 
مجاهـدی اسـت کـه با بصیرت همه مسـائل امت اسـالم را زیر ذره بیـن دارد و لذا 

مـا در راهمـان یقیـن داریم.

عربستان شیخ النمر 
را اعدام کرد

از  عربسـتان  کشـور  وزارت 
روحانـی  النمـر  شـیخ  اعـدام 
کشـور  ایـن  شـیعه  برجسـته 
خبـر داد. بـه گـزارش خبرآنالین 
بـه نقـل از تسـنیم و بـه نقـل از 
العربیـه، وزارت کشـور عربسـتان 
روحانـی  النمـر  شـیخ  اعـدام  از 
برجسـته شـیعه این کشـور خبر 

داد. رژیـم عربسـتان سـعودی با وجود اعتراضـات فزاینده جهان اسـالم به حکم 
اعـدام شـیخ نمرالنمـر روحانی برجسـته شـیعی عربسـتانی، این روحانـی مبارز 
را بـه اتهـام واهـی حمایـت از تروریسـم اعـدام کرد. وزارت کشـور عربسـتان در 
بیانیه ای که خبرگزاری رسـمی این کشـور منتشـر کرد، رسـما به اعدام روحانی 
برجسـته شیعی عربستانی اشـاره کرد.بیانیه وزارت کشـور عربستان برای توجیه 
جنایـت جدیـد آل سـعود و اعـدام روحانـی مظلـوم شـیعی، شـیخ نمـر النمـر، 
آیاتـی از قـرآن کریـم را مستمسـک قـرار داده اسـت.  در ایـن بیانیـه، وزارت 
کشـور سـعودی بـرای توجیه جنایت خود در به شـهادت رسـاندن شـیخ النمر، 
بـه حدیثـی کـه به پیامبر اسـالم حضرت محمد)ص( نسـبت داده شـده، اشـاره 
کـرده اسـت، حدیثـی کـه راوی آن فـرد مشـکوکی بـه نـام ابوهریـره اسـت که 
صحـت و درسـتی احادیـث نقـل شـده از ایـن فـرد کامـال زیـر سـئوال اسـت.

 ایـن بیانیـه شـیخ نمـر النمـر را مبلـغ فتنـه و تفرقـه خوانـده اسـت و ایـن 
روحانـی برجسـته را کـه تنهـا بـرای احقـاق حقـوق مشـروع شـیعیان و رفـع 
تبیعـض و بی عدالتـی در عربسـتان مبـارزه می کـرد، به تـالش بـرای برهم زدن 
امنیـت و فتنـه افکنـی متهم کـرده اسـت. دادگاه جنایی عربسـتان در تاریخ 23 
مهرمـاه حکـم بـدوی اعـدام تعزیـری شـیخ نمـر را صـادر کـرده بود. شـیخ نمر 
در تاریـخ 23 آبـان مـاه اعتراضـی کتبـی در 50 صفحـه تقدیـم دادگاه جنایـی 
عربسـتان کـرده بود.پـس از آنکـه دادگاه اسـتیناف هـم این حکـم را تایید کرد، 
وزارت کشـور پرونـده وی را بـه دربـار آل سـعود فرسـتاد کـه در نهایـت امـروز 
بـا امضـای حکـم اعدام وی از سـوی سـلمان بـن عبدالعزیز شـاه سـعودی، این 
روحانی برجسـته شـیعی به شـهادت رسـید. حکم تعزیـری در عربسـتان به آن 
دسـته از احکامـی گفتـه می شـود که شـرع بـرای آن میزانی را مشـخص نکرده 
اسـت امـا دسـت قاضـی را بـاز گذاشـته اسـت تا بـا توجه بـه وضعیت و سـوابق 
متهـم، حکـم مجـازات را صادر کنـد. دادسـتان کل عربسـتان در 25 ماه مارس 
گذشـته خواسـتار اجـرای حکـم حـد محاربـه در حـق آیت اهلل شـیخ نمـر النمر 
به  اتهامـات باطلـی همچـون شـعله ور کردن فتنـه مذهبی، دیـدار با افـراد تحت 
پیگـرد، تشـویق بـه قتـل شـهروندان و نیروهـای امنیتی و تخریب مسـاجد طی 

خطبه هـای نمـاز جمعـه، شـده بود.

سیاستمجلسخبر
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عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی
قسمت هشتم

... پـس از هشـت روز بـه خـاک جیرفـت رسـیدیم. بـا 
ایـن کـه زمسـتان بود همـه جا را علـف فرا گرفتـه و گویا 
در تابسـتان بـه سـر مـی بردیـم. آن قـدر علـف هـا بلنـد 
بـود کـه چهارپایـان در وسـط آن هـا ناپدیـد می شـدند. 
بـه تدریـج همـه مـا بـه واسـطه تغییـر کلـی کـه در هوا 
حاصـل شـده بود لباس های زمسـتانی را از تـن در آورده 
و ماننـد ایام تابسـتان لبـاس مان منحصر بـه یک پیراهن 
گردید. در کهنوج سـیدخان که مرکز شـهر جیرفت اسـت 
و بـاغ هـای بـارگاه بـه عـوض آن که بـه ماخـوش بگذرد 
وضـع ناسـالمی پیـدا کردیـم. خصوصـاً مـن کـه گرفتـار 
تـب شـدیدی شـدم. دیگـران بهبـودی یافتند امـا احوال 
مـن سـاعت بـه سـاعت بدتـر مـی شـد و چون حکیـم  و 
دوایـی در ایـن محل پیدا نمی شـد رفقا تصمیـم گرفتند 
سـه منـزل باقـی مانـده دیگـر را تـا بندرعبـاس هـر چـه 
زودتـر طـی کـرده و از مـرگ نجاتـم دهنـد و بـا زحمـت 
زیـاد مـرا روی االغـی سـوار کـرده بـه راه افتادیـم و چون 
نمـی توانسـتیم روی االغ بنشـینم بـا ریسـمانی بـر روی 
االغ بسـتندم. خالصـه بـا وضـع بسـیار بـدی پس از سـه 
روز بـه بندرعبـاس رسـیدیم نـه ایـن کـه خـودم دیگـر 
از حیـات چشـم پوشـیده و مـردن خـود را حتمـی مـی 
دانسـتم همراهانم نیز بر این مسـاله حتـم و یقین حاصل 
کـرده بودنـد. از ایـن جهـت گاهی سـواالتی مـی کردند و 
مـی خواسـتند اگـر وصیتـی دارم بـه آن ها بگویـم و این 
صحبـت هـا لحظـه به لحظه مـرا بیش تـر به فکـر مردن 
مـی انداخـت. آن وقـت سـه نفـری عقل شـان را سـر هم 
کـرده و مـرض را از سـرماخوردگی فـرض کـرده بودنـد و 
بـرای آن کـه عـرق کنـم و اسـتخوان هایـم اگر بسـته باز 
شـود آشـی گـرم به مـن داده و بعـد هم آن چـه باالپوش 
از قبیـل عبـا و پتو و خورجین داشـتند به روی من ریخته 
بودنـد و خودشـان هـم در اطرافـم نشسـتند. بـه واسـطه 
سـنگینی آن چـه بـه روی مـن ریختـه بودنـد و نبـودن 
هـوا در زیـر آن همـه جـل و پـالس، کار نفـس کشـیدنم 
سـخت شـد و برای آن که خفه نشـوم تمام قـوای خود را 
جمـع کرده و کوشـش نمودم خـود را از آن همه ناراحتی 
نجـات دهـم. آن وقـت چندیـن دفعـه بـه آن پاالپوش ها 
تـکان زیـادی دادم؛ اما آن قدر رویم سـنگین بـود که این 
کار بـی فایـده بـود و تفاوتـی میسـر نگردیـد و در زیر آن 
باالپـوش هـا غـش کـردم. در ایـن ضمـن چشـم رفقـا به 
خـون هایـی کـه از دو طـرف باالپـوش هـا بیـرون آمـده 
افتـاده بـود و بـرای آن که بدانند چه شـده باالپـوش ها را 
برداشـته و مشـاهده مـی نمایند از گوش هایم به واسـطه 
تـکان هایـی که داده بـودم مقدار زیـادی خون جـاری و به 
آن صـورت در آمـده بـودم. در ایـن موقـع حکیمـی را کـه 
بـرای مـداوای مـن مـی طلبند مـی رسـد و آن حکیـم در 
پهلوی بسـترم می نشـیند و در ضمن این کـه زبان و نبض 
مـن را امتحـان می کرده چشـمش به کتابی خطـی که در 
وسـط اتـاق بـاز بوده مـی افتـد و آن را برداشـته صفحه ای 
مـی خوانـد و مـی گویـد این کتـاب را به عوض حـق القدم 
بـه مـن بدهیـد. رفقا مـی گویند ایـن کتاب مال ما نیسـت 
و امانـت اسـت. او اصـرار می کنـد و آنان انـکار و کار به نزاع 
می کشـد و حتی نزدیک بوده اسـت حکیـم را کتک بزنند. 
حکیـم بـدون آن کـه تکلیـف مـن را معلـوم کند و نسـخه 
بنویسـد بـرای آن که مـردم را بر ضد ما بشـوراند می رود و 
هنـوز نیم سـاعت نمی گذرد کـه مامورین حاکـم بندر می 
رسـند و از حاکـم پیغام مـی آورند که اوالً کتـاب را بدهید، 
حاکـم الزم دارد کـه بخوانـد و ثانیـاً باید بیمار خـود از بندر 
خارج شـوید و اگر در این امر مسـامحه کنید مامورین اتاق 
را روی سـر بیمارتـان خـراب مـی کنند. معلوم اسـت حکم 
حاکـم در آن زمـان بـدون ال و نعـم باید اجرا می شـد. رفقا 
مـرا کـه بـه کلی بی هـوش بـودم به پشـت حمالـی داده و 
از بندرعبـاس بـه محلـی کـه در نیم فرسـنگی بندر اسـت 
رهسـپار می شـوند. در آن احوال گوش هایـم زیاد صدا می 
داد. مثـل ایـن که روز قیامت اسـت و صدها هـزار نفر مردم 
بـا هـم صحبـت می کننـد. من بـه خـود آمدم و چشـم ها 
را گشـودم. آن چـه بـه طرف راسـت خودم نظـر انداختم به 
جـز دریـای بی منتهـا چیزی ندیـدم و همچنیـن به طرف 
چـپ هـم هر چه نظـر کردم به جـز بیابانی برهـوت و کویر 

خشـک خالی سـوزان چیزی نبـود... 

مشـاغل؛ همواره بر اسـاس نیـاز افراد، در 
جامعه شـکل مـی گیرند. ایـن نیازها در هر 
جامعـه ای متفـاوت اسـت. به عنـوان مثال 
نـوع مشـاغلی کـه  در یـک شـهر کویـری 
رایـج اسـت، بـا نـوع شـغل در یـک شـهر 
کوهسـتانی کـه از نعمـت رودخانـه هـم بهـره مند اسـت و 
هـر دو ایـن ها با یک شـهر بنـدری تفـاوت دارد. اما آن چه 
کـه در همه شـهرها و روسـتاها بـه آن اهمیت مـی داده اند 
نظافـت و تمیـزی بوده اسـت. نیاز بـه نظافت، پیشـینیان را 
بـر آن داشـته بـود تا گرمابـه هایـی را در نقاطـی از محیط 
زندگـی شـهری و روسـتایی احـداث کننـد و بـه تبـع آن 

مشـاغلی نیـز بـرای اداره ایـن حمـام ها ایجاد شـود. 
کرمـان؛ در زمـان قدیـم شـهری بـزرگ بـه شـمار مـی 
آمـده و از جمله شـهرهایی اسـت کـه بازرگانی بیـن المللی 
نیـز از جملـه شـاخصه هـای آن بـوده اسـت. در ایـن شـهر 
حمـام های معروفی توسـط افـراد خّیر و حاکمـان هر دوره 
سـاخته شـده اسـت. حمـام هـا در آن دوره هـا در مجاورت 
کاروانسـراها، مراکـز شـهرها و در راسـته بازارهـا سـاخته 
می شـده اسـت. حمـام گنجعلیخـان، حمام میرزااسـماعیل 
وزیـر، حمام سـردار، حمام وکیـل، حمام ته باغ لــله و... در 

همیـن مناطـق برپا شـده اند.
حمـام هـای کرمـان بـه خاطـر بـزرگ بـودن و فعالیـت 
هـای نظافتـی کـه مشـتریان در آن انجـام می دادنـد، افراد 

زیـادی را بـرای کسـب و کار، پذیـرش مـی کـرده اسـت.
بـا این حسـاب، نتیجه می گیریم که حمـام در روزگاران 
گذشـته مرکز بهداشـتی بزرگـی بوده که عالوه بر شسـت و 
شـوی بـدن، برخی خدمات بهداشـتی و پزشـکی ابتدایی را 
نیـز ارائـه می کرده اسـت. عـالوه بـر آن ماسـاژ درمانی نیز 

توسـط دالک هـا انجام می گرفته اسـت. 
حمـام در مراسـم هـای آیینـی) غسـل( و هـم چنین در 
عروسـی، زایمـان، چلـه نـوزاد، پایـان عـزاداری و... نقشـی 

مهم داشـته اسـت.  
 آن گونـه کـه در »فصـل نامـه پژوهشـگران فرهنگ« به 
قلـم »نجمـه دلفـاردی« و »حسـین آقاجانی« جاری شـده، 
در حمام های سـنتی، سـیزده شـغل وجود داشـته است که 

بـه شـرح زیر می باشـد؛
1- اوسـتا حمامـی: یـا حمامـی، گرمابـه دار، صاحـب یـا 
اجـاره دار یـا گرداننده حمـام بود و مدیریت حمـام را انجام 
مـی داد. محـل کار اوسـتا حمامـی در سـربینه حمـام بوده 

است.
2- جامـه دار: فـردی کـه در حمام نگهبـان جامه و کفش 

هـای به حمـام آمدگان بوده اسـت.
3- آبدارباشـی یـا سـرچاق کـن: قهـوه چـی کـه از 
مشـتریان بـا چای، چپـق، قلیـان و آِب خوردن در سـربینه 

نمود. مـی  پذیرایـی 
4- دالک: در فضـای داخلـی حمـام بـه کار شسـت و شـو 

و تراشـیدن سـر و صـورت و... مـی پرداخت. بـه دالک لفظ 
اوسـتای دالک، محـرم  اوسـتای دالک اطـالق مـی شـد. 
مشـتریان بـود و افـزون بـر شسـت و شـو و کیسـه کشـی 
و... راهنمایـی و درمـان بعضـی از بیمـاری هـا را هـم بنـا 
بـه تجربـه سـال هـا مـی دانسـت و بنا بـه ضـرورت توصیه 
بـه  از کارهـای دیگـری کـه در حمـام  هایـی مـی کـرد. 
وسـیله »اوسـتا دالک« انجـام مـی شـد، حجامـت کـردن، 
بادکـش کـردن، مشـت مـال دادن و رگ زدن بـود. دالک 
هـا کار»ختنـه کـردن« را هم انجام مـی دادند کـه غالباً در 

منـزل انجـام می شـد.
5- کارگـر لُنـگ: کـه در قسـمت عمومـی مردانـه لنـگ 
خشـک و یـا واجبـی مـی داده اسـت، گاهـی نیـز شسـت و 

شـوی مشـتری را هـم انجـام مـی داد.

کفـش  کـردن  جفـت  اش  وظیفـه  فـرد  ایـن  پـادو:   -6
اشـخاص و گاهـی اوقـات جـا بـه جایی اسـباب حمـام بین 

حمـام تـا خانـه اشـخاص بـوده اسـت.
7- تـون تـاب، تـون سـوز یـا گلخـن تـاب: کـه بـا 
سـوزاندن سـوخت حمـام و روشـن نمـودن تـون حـرارت 
مـورد نیـاز بـرای گـرم کـردن آب خزینـه را تأمیـن مـی 
نمـوده اسـت و مراقـب بوده اسـت تـا آتش خاموش نشـود. 

وی خاکسـتر و دوده را نیـز تخلیـه مـی کـرده اسـت.
8- خارکـش یا حمـال هیزم: سـوخت مورد نیـاز حمام 
را کـه در گذشـته شـامل خار و خاشـاک و هیـزم، فضوالت 
حیوانـی، بـرگ خشـک و هـر چه قابل اشـتعال بـود، تأمین 

اسـت. نموده  می 
9- آبیـار، میـراب، آبكش: شـخصی کـه آب مـورد نیاز 

حمـام را از قنـات یـا چـاه بـه وسـیله چـرخ چـاه بـه داخل 
حمـام از طریـق تنبوشـه هـا هدایـت مـی کـرده اسـت. در 
کرمـان بـه ایـن فـرد آبکش گفتـه می شـد. وی بـا دولچه، 
خزینـه حمـام را پـر از آب مـی کرد و دسـتمزدش از طریق 
تعـدادی دولچـه های آبی)سـطل هایـی( که بـه خزینه می 

ریخـت، محاسـبه می شـد.
10- آبگیـر: ِسـَمت او ایسـتادن در گـرم خانه حمـام بوده 
اسـت کـه این شـخص پارچی بـزرگ داشـت و مرتب طاس 

و مشـربه هـای مشـتریان را از آب پـر می کرد.
11- مشـت و مالچی: مقدمه کیسـه کشـی، مشـت و مال 
بـود کـه ممکـن بـود ایـن عمـل را همـان دالک و یـا فـرد 
دیگـری کـه وظیفه اش فقط مشـت و مال بـوده انجام دهد. 
مشـت و مالچی با فشـار دسـت هایش، بدن مشـتری را می 
ماالنـد. سـپس رگ قولنجـش را مـی شکسـت و چندین بار 
گردنـش را  بـه طـرف چپ و راسـت می چرخاند تـا آن جا 
کـه کـم کم خسـتگی و کوفتگی مشـتری بیـرون می آمد و 
حالـت سسـتی او را در بـر مـی گرفـت و آماده برای مشـت 

و مـال و نرمـش کامل می شـد.
12- سـلمانی: فـردی کـه در داخل گرمخانـه حمام، عمل 
ریـش تراشـی، سرتراشـی، زدن موهـای زائـد زیـر بغـل و 

سـینه مـردان را انجـام می داده اسـت.
13- نظافتچـی: که کار تمیـز کردن فضـای داخلی حمام 
را بـر عهده داشـته اسـت. وی وظیفه شسـت و شـوی لنگ 

هـا را نیز برعهده داشـته اسـت.
کـه  کرمـان  خـان  گنجعلـی  حمـام  اسـت  گفتنـی 
دوران  بـه  متعلـق  باشـد  مـی  کرمـان  بـازار  اواسـط  در 
صفویـه اسـت  و امـروز یکـی از مهـم تریـن جاذبـه های 
گردشـگری کرمـان بـه شـمار مـی آید. ایـن حمـام بیان 
گـر معمـاری حمـام های عمومـی کرمان اسـت و تندیس 
هایـی کـه در ایـن حمـام در حالـت هـای مختلـف قـرار 
دارد، روایتگـر آداب و رسـوم و مشـاغلی اسـت که در باال 

شـد.  گفته 

آگهي موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي واراضي 
وساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابـر راي شـماره139460319062000770 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتي اراضي 
وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـي خانـم صغـری احمـدی گوکی فرزنـد عباس بشـماره شناسـنامه 6726 صـادره از گلباف در یک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 736 مترمربـع پـالک 378 اصلـی واقـع در گلبـاف خریـداری از ورثه مالکان رسـمی محمد رشـیدی و 
جانـی رشـیدی علـی حیـدری یـار و فاطمه حیـدری یار محرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در 
دونوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـي اعتراضي 
داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهـي به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم وپس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یکمـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایي تقدیـم نمایند. 
بدیهـي اسـت در صـورت انقضـاي مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 94/10/13                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/10/28
رئیس ثبت اسناد و امالک- محمد مقصودی  
م الف 2973

متن آگهی  
بـه حکایـت محتویات پرونده 9309983455300127 که در این شـعبه دادگاه تحت رسـیدگی می باشـد 
اعـالم گردیـده متوفـی فـوت فرضی... حسـین مـرادی اندوهجـردی از تاریـخ..1378.. غایب و ناپدید شـده 
و هیچگونـه خبـری از نامبـرده در دسـت نیسـت لـذا بدین وسـیله ضمن اعـالم مراتـب از کلیه کسـانی که خبری 
از غایـب یـاد شـده دارنـد دعـوت می شـود اطالعات خـود را به نحـو مقتضـی در اختیار ایـن دادگاه قـرار دهند تا 
حقـی از کسـی تضییـع نگـردد ایـن آگهـی سـه نوبـت متوالی هـر یک بـه فاصله یـک مـاه در اجرای مـاده 1023 
قانـون مدنـی در امـور مدنـی منتشـر می گردد بدیهی اسـت چنانچه یک سـال از تاریـخ اولین اعالن )نشـر آگهی( 

حیـات غایـب ثابت نشـود حکـم موت فرضـی او صادر خواهد شـد. 
رئیس دادگاه عمومی )حقوقی( بخش شهداد- محمد جعفری 

آگهی حصر وراثت
خانـم ایـران کاربخـش راوری فرزنـد علـی دارای شناسـنامه شـماره 257 بشـرح دادخواسـت شـماره فوق 
مورخـه 1394/9/30 توضیـح داده شـادروان علـی کاربخـش راوری فرزند ماشـااله بشناسـنامه شـماره 12 

در تاریـخ 1392/3/17 در شـهر راور فـوت شـده و وراثـت منحصـر الفـوت وی عبارتنـد از: 1- رضـا کاربخـش بـه 
شـماره شناسـنامه 320 متولـد 1345 فرزنـد متوفـی 2- ایـران کاربخش راوری به شـماره شناسـنامه 257 متولد 
1350 فرزنـد متوفـی 3- اشـرف کاربخش راوری به شـماره شناسـنامه 77 متولد 1347 فرزنـد متوفی 4- عصمت 
کاربخـش راوری بـه شـماره شناسـنامه 104 متولـد 1343 فرزنـد متوفـی 5- فاطمـه کاربخـش راوری به شـماره 

شناسـنامه 66 متولـد 1322 همسـر متوفی. 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهـی مـی شـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یا 
وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای حل اختـالف تقدیم 
نمایـد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیـت نامه ای جز رسـمی و سـری کـه بعد از ایـن موعد ابراز شـود 

از درجـه اعتبار سـاقط اسـت. 
نسرین خیراندیش- دبیر شورای حل اختالف شماره 4 شهرستان راور 
م الف 305

پیشه های کرمان قدیم

همه کارکنان حمام های عمومی 

۱2 دي ۱35۷ ) 3 صفر ۱3۹۹ (
امـام خمینـي در پیامـي به مناسـبت کشـتار وحشـیانه 
در مشـهد و قزویـن و کرمانشـاه تذکراتي در مـورد اعتصاب 
کارمنـدان ادارات و تأمیـن مایحتـاج ضـروري مـردم دادند.

بیـش از 800 نفـر از کارکنـان و کارمنـدان بـرق منطقه 
شـرکت  محـل  در  و  کشـیدند  کار  از  دسـت  کرمـان  اي 

تحصـن اختیـار کردنـد.
17هـزار نفـر از کارگـران معـادن زغـال سـنگ کرمـان 

دسـت از کار کشـیدند.
۱4 دي ۱35۷ ) 5 صفر ۱3۹۹ (

عـده زیـادي از اسـتانداران از سـمت خـود کنـاره گیري 
کردند.

۱5 دي ۱35۷ ) ۶ صفر ۱3۹۹ ( 
دولـت فرانسـه اقامـت امـام خمینـي را بـراي سـه مـاه 

دیگـر در فرانسـه تمدیـد کـرد.
روحانیـون و مـردم مبـارز کرمـان 10 کیلومتر در شـهر 
راهپیمایـي کردنـد و بـه جمـع تحصـن کننـدگان در ذوب 

پیوسـتند. آهن 
در بخـش راور هـم بیـن تظاهـر کننـدگان و مأمـوران 
درگیـري روي داد و یـک نفـر بـه شـهادت رسـید و چنـد 

تـن زخمـي شـدند.
کار  از  دسـت  سرچشـمه  مـس  کارگـران  و  کارکنـان 
کشـیدند و همبسـتگي خود را با فرهنگیان اعالم داشـتند.

۱۶ دي ۱35۷ ) ۷ صفر ۱3۹۹ ( 
شـاپور بختیـار اعضـاي کابینـه خـود را بـه شـاه معرفي 
کـرد و اعـالم کـرد از ایـن پـس شـاه حکومت مشـروطه را 

پذیرفتـه و طبـق قانـون اساسـي سـلطنت خواهـد کرد.
شـاه هنـگام معرفـي هیأت دولـت بختیار به سـفر قریب 

الوقـوع خود اشـاره کرد.

امـام خمینـي بـه مناسـبت تشـکیل دولـت غیـر قانوني 
غاصـب بختیـار پیامي صادر فرمـوده و در آن دولت، بختیار 
را فاقـد مشـروعیت اعـالم کرده و مـردم را به ادامـه مبارزه 
تشـویق نمودند. در ایـن اعالمیه، امام به مـردم و کارمندان 
و اعتصـاب کننـدگان تذکراتي داده و روز دوشـنبه 18 دي 
) 9 صفـر ( را براي گرامیداشـت شـهیدان مشـهد، قزوین و 

کرمانشـاه و... عـزاي عمومي اعـالم کردند.
۱۷ دي ۱35۷ ) ۸ صفر ۱3۹۹ ( 

در اجـراي دسـتور امـام خمینـي بعضـي از وزارتخانه ها 
وزراي جدیـد را بـه وزارتخانـه راه ندادند.

توسـط مردم خشـمگین سـیرجان ، مجسمه شـاه پایین 
شد. آورده 

۱۸ دي ۱35۷ ) ۹ صفر ۱3۹۹ (
بـه مناسـبت اعالم عـزاي عمومـي، راهپیمایي گسـترده 
جمـع  بـه  راهپیمایـان  و  شـد  انجـام  کرمـان  شـهر  در 

پیوسـتند. اي  منطقـه  بـرق  اداره  در  متحصنیـن 

در شهر جیرفت مجسمه شاه پایین کشیده شد.

روز شمار انقالب اسالمي کرمان
)12 تا 18 دی ماه(

تا پیروزی ....

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده
 www.evat.ir مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز ۹4 از طریق سامانه

حداکثر تا ۱5 دی می باشد. 
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان م الف  558 
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ورزش و ورزشکار

رقابت های انتخابی 
ووشوی جوانان 
استان برگزار شد 
رئیـس هیـات ووشـو اسـتان 
کرمـان از برگـزاری رقابـت هـای 
انتخابـی به منظـور انتخـاب تیم 
داد.علـی  خبـر  اسـتان  جوانـان 
مختـار آبـادی در گفـت وگـو بـا 
و  ورزش  کل  اداره  خبـر  واحـد 

جوانـان بـا اعـالم این خبر اظهار داشـت : مسـابقات ووشـو قهرمانـي جوانان به 
منظـور اعـزام تیـم جوانـان بـه مسـابقات قهرماني کشـور با حضور 54شـرکت 
کننـده از سراسـر اسـتان برگـزار شـد.  وی افـزود: ایـن دوره از مسـابقات بـه 
میزبانـی  خانـه ووشـو کرمـان برگـزار شـد. مختارآبـادی بیـان داشـت:  نفرات 
برتـر ایـن مسـابقات پـس گذراندن اردوآماده سـازي بـه مسـابقات انتخابي تیم 
ملـي کـه از 24بهمـن مـاه در شـاهرود برگـزار خواهـد شـد، اعـزام مي شـوند. 
رئیـس هیـات ووشـو اسـتان افـزود: ابوالفضـل بنـي اسـدي، سـجادمحمدي، 
پرهـام خواجویـي، امیرمحمدسـلیمي، محمدمهـدي قهرمـان، معین رضا شـور 
ابـادي و شـایان معصـوم پـور درایـن دوره از رقابـت هـا بـه عنـوان نفـرات برتر 
اوزان مختلـف دسـت یافتنـد گفتنـی اسـت ابوالفضل بنی اسـدی با وجـود قرار 
داشـتن در رده سـنی نوجوانان در این دوره از مسـابقات شـرکت کرد. این ووشو 
کار توانسـت  بـا غلبـه بـر تمامـی حریفانـش بـه عنـوان قهرمانی و پدیـده این 

مسـابقات دسـت یابد .

هتریک بسكتبال 
مس در کسب 
پیروزی

در  مـس  آسـمان خراش های 
پایـان ایـن بازی با نتیجـه ی 63 بر 
62 برابـر میهمـان خود بـه برتری 
دسـت یافتنـد تا بـا کسـب امتیاز 
کامـل ایـن بـازی یـک رده دیگـر 
در جـدول صعود داشـته باشـند و 

بـه رتبـه ی ششـم جدول برسـند. تیم بسـکتبال مس کرمـان به سـومین پیروزی 
پیاپـی خـود در ایـن فصـل از بازی هـای لیـگ دسـته اول کشـور دسـت یافـت تا 
همچنـان رونـد صعـودی خـود را در جـدول رقابت هـا ادامه دهـد. بلندقامتان مس 
کرمـان بعـد از دو پیـروزی پیاپی برابـر تیم های نفت امیدیـه و آدمینس میناب، در 
کرمـان میزبـان تیم شـهرداری کاشـان بودند. ایـن اولین بازی تیم بسـکتبال مس 
در دور برگشـت محسـوب می شـد و از همین حیث از حساسـیت های خاص خود 
را داشـت.  شـاگردان توکلـی که کامال عالقه مند بودند سـومین پیـروزی این فصل 
خـود را ثبـت کنند می دانسـتند که برابر کاشـانی ها بازی بسـیار دشـواری را پیش 
رو دارنـد. دو تیـم در طـول چهـار کوارتـر پابـه پای هـم حرکت کردنـد و در حالی 
کـه در لحظاتـی از بـازی مـس پیش بـود و در دقایقی دیگر تیم کاشـان، در نهایت 
در لحظـات پایانـی بـازی، ایـن بازیکنـان تیم مـس کرمـان بودند که با هوشـیاری 
و موقعیت شناسـی خـود موفـق شـدند از حریـف پیـش بی افتنـد و در نهایـت بـا 

اختـالف یـک امتیـاز در ایـن بازی بسـیار حسـاس به پیروزی برسـند. 

استارت مجدد 
تمرینات مس برای 
نیم فصل دوم

قـرار  تیـم  ایـن  بازیکنـان 
راهـی  امـروز  ظهـر  اسـت 
اردوی  تـا  شـدند  بندرعبـاس 
ایـن  در  را  خـود  آماده سـازی 
بازیکنـان  کننـد.  آغـاز  بنـدر 
تیـم فوتبـال مـس کرمـان بعد 

از چنـد روز اسـتراحت از روز پنجشـنبه تمرینـات خـود را بـرای شـرکت 
در بازی هـای نیـم فصـل دوم لیـگ دسـته اول کشـور از سـر گرفتنـد. 
مسـی های شـهر کرمـان بـا انجـام یـک تمریـن سـبک کار خـود را آغـاز 
کردنـد و از دیـروز بـا انجـام دو نوبـت تمریـن صبـح و بعدازظهر، شـرایط 
بدنـی خـود را بـه سـطح مطلـوب می رسـانند. بازیکنـان ایـن تیـم ظهـر 
امـروز راهـی بندرعباس شـدند تا اردوی آماده سـازی خـود را در این بندر 
آغـاز کننـد. انجـام چنـد بـازی تدارکاتـی و برگـزاری تمرینات بدنسـازی 
در دسـتور کار تیـم قـرار دارد کـه در ایـن اردوی یـک هفتـه ای انجـام 
خواهـد شـد. وینگـو بگوویـچ سـرمربی تیـم مـس کرمـان نیـز کـه بـرای 
تعطیـالت کریسـمس در کشـور خود به سـر می بـرد، صبح فـردا به تهران 
برمی گـردد و از پایتخـت بـه طور مسـتقیم راهـی بندرعباس خواهد شـد 

تـا در اردوی تیـم فوتبـال مـس شـرکت کنـد.

از عجایب
 فوتبال ایران

فوتبـال  در  نـادر  اتفاقـی 
پیوسـته  وقـوع  بـه  رفسـنجان 
اسـت و یـک داور فعـال با وجـود 
فوتسـال  لیـگ  در  قانونـی  منـع 
هم زمـان مربیگـری هـم می کنـد 
خـود  نـوع  در  اتفاقـی  یـک  کـه 
عجیب محسـوب می شـود. عشـق 
بـه خدمـت و ورزش بـه گونـه اي 

شـده اسـت کـه تمامـي زحمـت فعالیتهـاي هیئـت فوتبـال بانـوان رفسـنجان بر 
عهـده یـک فـرد افتـاده اسـت !!!!!! فعالیتهایي اعـم از داوري . مدیریـت و مربیگري 
و ...  فدراسـیون فوتبـال و کمیتـه داوران فدراسـیون فوتبـال به یـک داور فعال که 
در لیـگ برتـر فوتبال سـاحلي امسـال و گذشـته قضـاوت کـرده، اجـازه مربیگري 
در لیـگ 1 کشـور و شـرکت در کالس مربیگـري زیر نظـر فیفـا هـم داده اسـت 
و رضایـي نایب رئیـس هیئـت فوتبـال رفسـنجان، عـالوه بر قضـاوت در لیـگ برتر 
فوتبـال سـاحلي و سـرمربي تیـم صنعـت ملـي رفسـنجان در لیـگ یک فوتسـال 
بانـوان کشـور در کالس مربیگري فوتسـال بانـوان فیفا هم حضور پیدا کرده اسـت. 
سـمانه رضایـي، داور و سـرمربي و مدیـر مذکـور . نزدیک به 10 سـال اسـت که به 
حرفه مربیگري مشـغول اسـت و هم اکنون نیز وظیفه سـرمربیگري تیم فوتسـال 
مـس رفسـنجان در لیـگ دسـته یک کشـور را بر عهـده دارد . وجـود چنین نخبه 
هـاي ورزشـي براي اسـتان کرمان جاي بسـي خوشـحالي اسـت که حداقـل از این 

حیـث از سـایر رقبـا عقـب نیفتـاده ایـم .

بسكتبالووشو خبرفوتبال

خبر
پژمان راهبرسردبیرسایت ورزش سه :

عشق به خبرنگاری ورزشی 
ذاتی است

پنجشـنبه و جمعـه گذشـته دهـم و دوازدهم 
دی مـاه کارگاه آموزشـی خبرنـگاری ورزشـی در 
کرمـان بـا حضـور پژمـان راهبر، سـردبیر سـایت 
ورزش سـه، بـه دعـوت از خانه مطبوعات اسـتان 
کرمـان و باشـگاه فرهنگـی ورزشـی صنعت مس 
اسـتان  اهـداف فرهنگـی  بـرای تحقـق  کرمـان 
علمـی  دانشـگاه  در  کارگاه  گردید.ایـن  برگـزار 
کاربردی اسـتانداری کرمان در طی 9 سـاعت در 
ایـن دو روز بـا اسـتقبال حـدود 20 روزنامه نگار 

اسـتان روبرو  شـد.
اسـتقبال  از  خوشـنودی  ابـراز  بـا  راهبـر 
بانـوان  بـه خصـوص  نویسـان کرمـان؛  ورزشـی 
خبرنگارگفـت: در ایـن عرصـه خبرنویـس فعـال 
در کرمـان بسـیار کـم اسـت و خیلی خوشـحالم 
کـه بـا شـرکت در ایـن جریـان ، قدم هـای اولیه 
را برای پیشـرفت اسـتخراج خبرهای ورزشـی در 
اسـتانتان برداشـته اید. نکته مهم در خبرنویسـی 
ورزشـی عشـق بـه ایـن کار اسـت و حضـور در 

صحنـه هـای ورزشـی.
در ایـن دوره مباحـث پایـه روزنامـه نـگاری 
شـامل تیترزنـی، گفـت و گو، گزارش، یادداشـت 
نویسـی، شـرح عکس و ... مرور شـد و بحث های 
دوطرفـه ای دربـاره تاثیـر شـبکه هـای مجـازی 
بـر خبرگـزاری هـا ، علـل پیشـرفت چنـد تن از 
خبرنـگاران ورزشـی موفـق و مهم کشـور؛اهمیت 
مشـاهده رویدادهـای ورزشـی شـد. بحـث اصلی 
کـه راهبـر بـر آن بسـیار تاکییـد ورزیـد موضوع 
چگونگـی  رشـد تیـم فوتبـال مـس کرمـان بـا 

کمـک خبرنـگاران و روزنامـه نـگاران بود. 
راهبـر به ورزشـی نویسـان اسـتان توصیه کرد 
کـه از کار کـردن و حضـور در فضـای ورزشـی 
عقـب نکشـند و به شـدت بر تماشـای مسـابقات 
و رقابـت هـای  ورزشـی تاکییـد ورزیـد، و اینکه 

خبرنگارورزشـی بایـد پویـا و فعال باشـد. 
وی بـرای بهبود فضای پرنشـاط ورزش کرمان 
در بین مردم اسـتان؛ پیشـنهاد همکاری ورزشـی 
نویسـان کرمانـی و راه انـدازی یک سـایت جامع 

خبری ویژه ورزش اسـتان را داد.
 محمدلطیـف کارمدیر خانه مطبوعات اسـتان 
در ایـن جلسـه از لزوم برگزاری ایـن گونه کارگاه 
اسـتان  خبرنویسـان  سـطح  ارتقـاع  بـرای  هـا 
گفـت و اینکـه تـالش خانـه مطبوعـات بـر ایـن 
مهـم اسـت؛ وی امیـدوار اسـت کـه ایـن کارگاه 
سـازنده باشـد و نتیجـه بسـیار خوبـی را در بـر 

باشد. داشـته 
و  فرهنـگ  کل  مدیـر  علیـزاده  رضـا  محمـد 
ارشـاد اسـالمی اسـتان کرمان نیز در این جلسـه 
حضـور داشـت و ارتقای شـاخص های آموزشـی 
اهالـی رسـانه کرمـان را نتیجه پیشـرفت سـطح 
کیفـی مطبوعـات اسـتان دانسـت. وی بـا اشـاره 
بـه جایگاه ویژه خبرنـگاران ورزشـی نویس ادامه 
ورزشـی عمومـا جـوان  داد: مخاطبـان مطالـب 
هسـتند کـه بـا شـرایط پرهیجـان محیـط هـای 
ورزشـی و اتفاقـات غیرقابـل پیـش بینـی در این 
فضـا ؛  ظرایـف و دقت خاص را بـرای خبرنگاران 

طلبد. مـی 

جایگاه وارزش سـالمت وتندرسـتی امروزه 
بـر هیـچ کـس پوشـیده نیسـت و همـه بـه 
فواید و محسـنات ورزش آگاهـی کامل دارند. 
ورزش از سـنین نوزادی تا بزرگسـالی همواره 
یکـی از راههـای کسـب شـادابی و سـالمتی 
محسـوب شـده و میتوانـد هـم باعث رشـد و 
ترقـی جسـمی و فکـری یـک جامعـه شـود و هـم در بعـد 
قهرمانی،منجـر بـه پیوند ملتهـا و جوامع بشـری دنیا گردد.

در ایـن جـا بحث مـا،ورزش قهرمانی و حرفه ای نیسـت، 
بحـث مـا ورزش  خاصـی نیسـت، بحـث مـا پرداختـن بـه 
باشـگاههای ورزشـی و لیـگ هـای مختلـف نیسـت بلکـه 
بحـث و هـدف ما ورزش پایـه ای و زیر بنایی اسـت چرا که 
معتقـدم همـه ی افراد اگـر از همان سـنین پاپین به ورزش 
روی آورنـد و روز خـود را بـا حـرکات و نرمشـهای معمولی 
ورزشـی آغـاز و حتـی بـه آن عـادت کننـد نـه تنهـا روزی 
سرشـار از شـادی و طـراوت بـرای خـود خواهنـد سـاخت 
بلکـه بهتـر و کامـل تـر بـا ورزش اخـت شـده و در کهـن 
سـالی نیـز توانایـی پرداختـن بـه ورزش و داشـتن بدنـی 
سـالم را تجربه مـی کننـد. مراکز،ارگانهـا و مکانهای زیادی 
میتواننـد در ایـن کار بـا ارزش و مهم سـهم داشـته باشـند 
امـا بی شـک مهمترین بخشـی که در ایـن کار تآثیر زیادی 

دارد، آمـوزش و پـرورش اسـت . 
کـودکان و نوجوانـان ما،بیـش از 7 سـاعت از شـبانه روز 
خـود را در مدرسـه میگذراننـد و عـالوه برفراگیـری علـم و 
دانـش بایـد بـا ورزش و نقـش آن در زندگـی خودشـان نیز 
آشـنایی پیـدا کننـد و ایـن هـدف بـزرگ ، نقـش آمـوزش 
وپـرورش را بیـش از پیـش پررنـگ تـر جلـوه میدهـد .اگـر 
کـودکان در همان سـالهای اول ورود به مدرسـه با ورزش و 
فواید آن آشـنا شـوند و بدن خود را با حرکات و نرمشـهای 
ورزشـی سـالم نگـه دارنـد مسـلما« در آینده نیـز میتوان از 

او انتظـار قهرمانـی و افتخـار آفرینی داشـت.
ایـن هـدف و خواسـته تـا چندیـن سـال قبل یـک اصل 
فرامـوش شـده بـود و بـه طـور معمـول از زنـگ ورزش بـه 
عنـوان آچـار فرانسـه آن مدرسـه یـاد میشـد بطوریکـه هر 
گاه یکـی از معلمیـن و دبیـران بـه هـر دلیـل از نظـر درس 
و تدریـس خـود عقـب مـی مانـد، سـریع و بـدون هرگونـه 
فکـری،کالس و زنـگ ورزش  را جایگزیـن اهمال و کوتاهی 
خـود میکردند،البتـه گاهی هم فرصتی بـرای ورزش میماند 
کـه در آن صـورت، یکـی از مسـئولین مدرسـه توپـی را که 
گاهی باد هم نداشـت و چندین سـال از عمر آن میگذشـت 

وبـه حـد انقـراض رسـیده و مندرس شـده بود، جلـوی پای 
30تـا 40 دانـش آمـوز مـی انداخـت و آن طفلکان شـاداب 
و سـرزنده و عاشـق شـادی و بـازی بـه دنبـال آن تـوپ در 
حیـاط سـیمانی مدرسـه میدویدنـد و همزمان بر سـر توپ 
بیچـاره، لگـد میزدنـد و میخواسـتند آنرا مال خـود کرده و 
بـه سـوی دروازه ای کـه معمـوال« دو تـا کیف و یـا دو پاره 
آجـر بود، شـوتی بزننـد. در این بیـن بارها شـاهد بودیم که 
بـر سـر تصاحب تـوپ ،درگیریهـای بچه گانه نیـز پیش می 
آمـد و کار بـه کتـک کاری و زخمـی شـدن یکی میکشـید 
،تـازه اینجـای کار بـود کـه سـرو کله یکـی پیدا میشـد که 
بـا زدن سـوت ،بچـه هارا متوجـه حضور خود میکـرد و ابراز 
وجـود مینمـود و تنبیـه و نتیجـه ایـن کار هم چیـزی نبود 
جـز گرفتـن و بایگانـی تـوپ منـدرس شـده و التماسـها و 
خواهـش هـای بـی فایـده و بـی ثمـر بچه هـا و پـس از آن 
هـم دیگـر هیـچ و هیچ و تکـرار این جریـان در روزهای بعد 

بـا همیـن منوال.
امـا چنـد سـالی اسـت کـه ایـن قصـه ی واقعـی! کمتـر 
در مـدارس مـا تکـرار میشـود. حضـور مربیـان و معلمـان 
مجـرب تـر از قبل در مـدارس بخصوص در مـدارس دولتی 
باعـث شـده تـا بیهـوده گذشـتن زنـگ ورزش بچـه هـا کم 
و بـه حداقـل برسـد هر چنـد هنوز هـم در بعضـی جاهها و 

مـدارس غیردولتـی روایت بـاال ادامـه دارد .
آمـوزش  طـرح  ی  شکسـته  پـا  و  دسـت  شـدن  اجـرا 
مقدماتـی ورزش هـای ژیمناسـتیک در پایـه دوم ،طنـاب 
زنـی در پایـه چهـارم و دومیدانـی در پایـه ششـم ابتدایـی 
و رشـته هـای بسـکتبال ، والیبـال و هندبـال در دوره اول 
متوسـطه بـه نظـر میرسـید اسـتارت برنامـه ای اساسـی و 
پایـه یـی در ورزش آموزشـگاهها زده شـده باشـد امـا در 
همـان سـالهای اولیـه و بـا آغـاز ایـن طـرح مشـخص شـد 
کـه نمـی تـوان بـه ایـن چنیـن برنامـه هایـی دل بسـت و 
امیدواربـه آن بـود، گواه این امر، حذف آموزش رشـته شـنا 
در پایـه سـوم ابتدایـی بـود کـه بـه علـت گرانی اسـتخرها 
اسـتخرهای  صاحبـان  و  مسـئولین  نکـردن  همـکاری  و 

خصوصـی ،خیلـی زود تعطیـل شـد.
در سـایر رشـته ها هم بـه اذعان خود دبیـران و معلمین 
ورزش بـه دلیـل نبـود سـالن و تجهیـزات معمولی ورزشـی 
ماننـد تـور والیبـال، حلقه بسـکتبال ،تـوپ و غیـره و حتی 
بیمـه نبـودن تمامی دانـش آمـوزان، عمال« کارآیـی زیادی 
نداشـته و ندارد.انجـام و آمـوزش هـر کدام از این رشـته ها 
،مسـتلزم ایجـاد و فراهـم کـردن امکانـات اولیه ی ورزشـی 

اسـت کـه بـه واقـع نمـی تـوان مدرسـه ای را یافـت کـه 
خـودش ایـن امکانـات را در محیـط فیزیکـی مدرسـه خود 
داشـته باشـد و یـا تـوان اجـاره سـالنهایی با ایـن تجهیزات 
برایـش فراهـم باشـد.البته نا گفتـه نماند رشـته هایی مانند 
طنـاب زنـی و حلقـه زنـی کـه جـز سـاده تریـن و راحـت 
تریـن ورزشـها محسـوب میشـود کـه امـکان انجـام آنهـا با 
وسـایل معمولـی نیـز امـکان پذیـر اسـت، بهتـر و کامل تر 

انجام شـده اسـت.
ماشـااهلل میـرزا حسـینی؛معاونت تربیت بدنی و سـالمت 
آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان در ایـن بـاره میگویـد: 
زنـگ ورزش شـاید تا چند سـال قبـل زنگ تفریـح بود ولی 
االن بـا ایجـاد طرح آموزش مقدماتی رشـته های ورزشـی و 
همچنیـن برنامـه المپیاد ورزشـی درون مدرسـه ای و طرح 
حیـاط پویـا، اوضـاع تـا حـدودی بهتر شـده ولی متاسـفانه 
خیلـی از مـدارس بخصـوص مـدارس غیـر دولتـی بـه علت 
نبـود امکانـات قـادر بـه انجـام این طـرح ها نیسـتند که در 
ایـن زمینـه بایـد از خـود والدیـن و مسـئولین و همچنیـن 

افـراد خیـر کمک خواسـت.
درون  المپیـاد  طـرح  اجـرای  جزییـات  مـورد  در  وی 
مدرسـه ای و حیـاط پویـا در مـدارس گفـت: دومین سـال 
متوالـی اسـت کـه اجـرای ایـن طرح هـا در شـصت در صد 
مـدارس اسـتان از اول آبـان آغـاز شـده کـه طـی آن دانش 
آمـوزان در طـرح المپیـاد در رشـته هایی که مهـارت دارند 
بـا همکالسـیها و دوسـتان خـود به رقابـت مـی پردازند. در 
طـرح حیاط پویـا، کف حیاط مـدارس ابتدایی با شـکلهایی 
طراحـی میشـود تـا  موجبـات سـرگرمی و بازیهـای محلی 

و قدیمـی ماننـد منـچ و مـارو پلـه را بـرای بچـه هـا فراهم 
میکنـد تـا باعـث ایجـاد شـادابی و تکاپـو بـرای آنهـا گردد.

میـرزا حسـینی در مـورد مشـکالت و کمبود هـای حوزه 
تربیـت بدنی و سـالمت آمـوزش و پرورش معتقد اسـت که 
نبـود مربیهـای کار بلـد و ماهـر خصوصـا« در مـدارس غیر 
دولتـی و کمبـود بودجـه و سـالنهای غیـر ورزشـی کار مارا 
سـخت تر کرده اسـت متآسـفانه در بحث بـکار گیری مربی 
و نیروهـای متخصص ورزشـی فقط موضـوع گزینش مطرح 
میشـود و در مـورد تخصـص ،کمتـر سـوابق و عملکـرد آنها 
سـنجش میشـود کـه ایـن معضـل در بکارگیـری نیروهـای 
آزاد در مـدارس غیـر دولتـی بیشـتر بچشـم مـی آیـد کـه 
مشـکل  ایـن  همـکاران  و  دوسـتان  همـت  بـا  امیدواریـم 
برطـرف گـردد امـا خوشـبختانه در بخـش دولتـی از سـال 
89 بحـث تخصصـی آنهـا نیـز در نظر گرفته شـده بطوریکه 
هـم اکنـون از حـدود 1400 معلمـی که در مـدارس دولتی 
قعالیـت دارنـد حـدود 1100 نفـر آنهـا از کانـال تخصصـی 

ورزش نیـز عبـور کـرده اند.
اسـت،  معلـوم  و  مشـخص   کـه  آنچـه  حـال  هـر  در 
اینکـه ورزش در مـدارس هنـوز بـه جایـگاه اصلـی خـود 
دسـت نیافتـه و نتوانسـته پایـگاه اصولـی و ابتدایـی برای 
خیلـی  هنـوز  نمایـد.  ایجـاد  مـا  نوجوانـان  و  کـودکان 
کارهاسـت کـه میتـوان بر اسـاس آن راهکاری مناسـب و 
نقشـه ای اصولـی جهت دسـت یابـی به این هـدف بزرگ 
انجـام داد و هـم سـالمت جسـمی و هـم سـالمت روانـی 
کودکانمـان را کـه سـر شـار از هیجـان و شـوق وشـور 

هسـتند، فراهـم نماییـم .

زنگ ورزش
یا آچار فرانسه مدارس؟

از نظر کارشناسـان سـایت اسـکای اسـپورت 5 اتفاق مهم 
فوتبـال در سـال 2015 میـالدی کـه آخرین روزهـای آن را 

سـپری مـی کنیم به شـرح زیر اسـت:
رسوایی فساد فیفا

در مـاه مـه 2015، وزارت دادگسـتری آمریـکا در پی سـه 
سـال تحقیقـات پلیـس فـدرال ،اف بـی آی، حکـم جلب 14 
نفـر، از جملـه تعـدادی از مقامـات عالی رتبه فیفـا را به اتهام 
اخـاذی، کالهبـرداری و پولشـویی صـادر کرد. بـه دنبال این 
اتفاق سـپ بالتـر که به تازگی بـرای پنجمین بار به ریاسـت 

فیفـا انتخاب شـده بود از سـمت خود اسـتعفاء داد.
دادسـتانی کل سـوئیس هم ایـن تحقیقات را ادامـه داد و 
مشـخص شـد میشـل پالتینی هـم در سـال 2011 میالدی 
2 میلیـون دالر وجـه بـه طـور غیـر قانونـی از فیفـا دریافـت 

اسـت. کرده 
بـه ایـن ترتیـب اواخـر مـاه دسـامبر کمیتـه اخـالق فیفا 
بالتـر و پالتینـی را 8 سـال از کلیـه فعالیـت هـای فوتبالـی 

کرد. محـروم 
قبـل از آن هـم 16 مقـام فیفـا بـه جـرم دریافـت 123 

میلیـون یـورو رشـوه بازداشـت شـده بودنـد.
چهار گانه بارسلونا

بارسـلونا در سـال 2015 موفـق شـد بـا مثلـث هجومـی 
خـود متشـکل از مسـی، نیمـار و سـوارزچهار جـام قهرمانی 

را فتـح کند.

ایـن تیـم ابتدا فاتـح لیگ قهرمانان شـد، سـپس کوپا دل 
ری را فتـح کـرد و مهـم تـر از همه پیـروزی بـر یوونتوس در 
فینـال لیـگ قهرمانـان اروپـا و قهرمانـی در ایـن رقابـت هـا 
بود.البتـه بارسـا در اواخـر سـال گذشـته میالدی موفق شـد 
قهرمانـی جام باشـگاههای جهان را هم بـه ویترین افتخارات 

خـود اضافـه کند..
ورود یورگن کلوپ به لیورپول

قرمز پوشـان بنـدر لیورپول پس از کسـب نتایج ضعیف با 
برنـدان راجـرز او را اخراج کردنـد و یورگن کلوپ را جایگزین 

او کردند.
سـرمربی سـابق دورتمونـد از وقتـی به لیورپـول آمده این 
تیـم را احیـا کـرده و فقـط سـه شکسـت در کارنامـه او ثبت 

شـده است.
رویش لسترسیتی و ریزش چلسی

در سـال 2015 لیـگ برتـر انگلیس شـاهد اتفـاق عجیبی 
بود.

قهرمـان فصـل گذشـته ایـن رقابـت ها بـا خـوزه مورینیو 
دچـار بحـران شـد و سـران این تیم مجبـور شـدند در حالی 
کـه تیمشـان فقـط یـک امتیـاز باالتـر از منطقـه خطـر قرار 
داشـت مورینیـو را اخراج و گاس هیدینـک را موقتا جایگزین 

کنند. او 
اما از طرف دیگر لسترسـیتی که کریسـمس سال گذشته 
در انتهـای جـدول لیگ برتر دسـت و پا مـی زد و برای بقا 7 

مسـابقه از 9 مسـابقه خود را برد، با تداوم این روند در سـال 
2015 بـا هنرنمایـی جمـی واردی مهاجـم گمنـام خود جزء 

تیـم های باال نشـین این رقابت ها شـده اسـت.
واردی در اواخـر نوامبـر بـا گلزنـی در برابـر مـن یونایتـد 
رکـورددار گلزنـی در بیشـترین بـازی متوالـی شـد. او در 11 

بـازی پیاپـی بـرای لسـتر گل زده بـود.
اتفاقات در آخرین ساعات نقل و انتقال بازیکنان

 در آخریـن سـاعات نقـل و انتقـال بازیکنـان در فصـل 
تابسـتان اتفاقـات عجیبـی رخ داد. داویـد دخیـا دروازه بـان 
شـیاطین سـرخ کـه با انتقـال از مـن یونایتد به رئـال مادرید 

چنـد سـاعاتی بیشـتر فاصله نداشـت بـه دلیل آمـاده نبودن 
مـدارک از حضـور در برنابئـو بـاز ماند.

رحیـم اسـترلینگ بازیکـن ملـی پـوش لیورپـول نیـز در 
آخرین سـاعات راهی منچسترسـیتی شـد و تبدیل به چهره 
ای منفـور در نـزد هواداران لیورپول شـد. پدرو مهاجم بارسـا 
نیز در آخرین سـاعت چلسـی را به منچسـتر یونایتد ترجیح 

داد.
مـن یونایتـد نیـز بـا 36 میلیـون پونـد آنتونـی مارسـیال 
فرانسـوی را بـه خدمـت گرفت و بـه این ترتیب ایـن بازیکن 

گرانتریـن بازیکـن جـوان تاریخ فوتبال شـد

مهم ترین اتفاقات فوتبالی سال 2015 
 گزارش

هادی کاربخش
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سالمت

خبر

بررسی پیشنهادات یخش خصوصی 
شهرستان رفسنجان برای ارایه

 به رییس جمهور

اتـاق  دفتـر  مشـورتی  هیـات  نشسـت  نخسـتین  در 
رفسـنجان در دوره هشـتم ، پیشـنهادات یخـش خصوصـی 
شهرسـتان رفسـنجان برای ارایه به رییس جمهور در سـفر 
آینـده وی بـه اسـتان کرمـان مـورد بحـث و بررسـی قـرار 
گرفـت . به گـزارش دفتر اتاق کرمان در رفسـنجان ، رییس 
دفتـر نمایندگـی اتـاق کرمان در رفسـنجان در این جلسـه 
با اشـاره به سـفر آینـده ی رییـس جمهور و اعضـای هیات 
دولـت بـه اسـتان کرمان گفـت : ما در دو بخش شهرسـتان 
رفسـنجان و کمیسـیون بازرگانی اتاق ، پیشنهادات مناسب 
و قابـل اجرایـی بـرای ارایـه به هیـات دولت آمـاده خواهیم 
کـرد. محمـد علـی محمـد میرزاییـان افـزود : بـا توجـه به 
شـرایط جدیـد بازرگانی کشـور در پسـا تحریم بایـد برنامه 
مناسـبی بـرای بازرگانـی اسـتان کرمـان بـه عنـوان یـک 

اسـتان صادراتـی در کنـار سـایر مناطق کشـور باشـیم.
عضـو هیـات نماینـدگان اتاق کرمـان تاکید کـرد : دفتر 
اتـاق کرمـان در شهرسـتان رفسـنجان نیـز در دوره جدید ،  
برنامـه های مناسـبی برای تحقـق اهداف توسـعه اقتصادی 
شهرسـتان بـه صـورت همزمـان پیـش بینـی و عملیاتـی 

خواهـد کرد.
 تعرفه های صادرات به کشور روسیه

 مورد توجه باشد
سـید محمـود ابطحـی ، عضـو هیـات مشـورتی دفتـر 
اتـاق رفسـنجان در ایـن جلسـه گفت : بـا توجه به شـرایط 
فعلـی منطقـه ای ، درخواسـت کاهـش تعرفه هـای واردات 
کاالهـای ایرانـی به ویژه پسـته به کشـور روسـیه مـی تواند 
تـا حـدودی مسـایل صـادرات بـه ایـن کشـور را حـل کند. 
ابطحـی افـزود : هـر چند بـا کاهش ارزش واحد پول کشـور 
روسـیه قیمت تمام شـده پسـته در این کشـور برای مصرف 
کننـده نهایـی بـه حـدود دو برابـر افزایـش یافته اسـت اما 
تـالش بـرای پاییـن آوردن میـزان تعرفـه ورودی مـی تواند 
کارگشـا باشـد. عضـو هیـات مدیـره انجمـن پسـته ایـران 
میـزان تعرفـه فعلی پسـته بـرای صـادرات به روسـیه را 14 

درصـد اعـالم کرد.
 تسهیالت زماندار راه نجات تولید و بازرگانی است

غالمرضـا رضامنـد ، دیگـر عضـو هیـات مشـورتی دفتـر 
اتـاق رفسـنجان هـم در این نشسـت گفـت : چنانچه دولت 
بتواند تسـهیالت ارزان قیمت با زمان بازپرداخت سـه سـاله 
بـه تولیـد کننـدگان و بازرگانـان ارایـه کند ، مشـکالت این 
دو بخـش تـا حـدود زیـادی مرتفع خواهـد شـد. وی افزود 
: افزایـش مناسـبات بانکـی بیـن ایـران و روسـیه از طریـق 
ایجـاد بانـک هـای موجـود و بانکهـای جدیـد بـا قابلیـت 
گشـایش اعتبـار برای بازرگانان دو کشـور راه حل مناسـبی 

بـرای توسـعه بازرگانـی بین دو کشـور خواهـد بود.
 پسته را به عنوان یک کاالی کشاورزی بشناسند

اکبـر حیـدری پـور هـم در ایـن نشسـت تصریـح کـرد 
بـه عنـوان یـک کاالی  : متاسـفانه در کشـور مـا پسـته 
کشـاورزی شـناخته نمی شـود. وی افزود : در مواجهه تولید 
کننـدگان و بازرگانـان با سیسـتم های بانکـی ، قوانینی که 
شـامل محصـوالت کشـاورزی می گـردد ، شـامل محصول 
پسـته نمی شـود و این مسـاله باعث عدم توسـعه در تولید 

و صـادرات ایـن محصـول می شـود.
 به صادرات مجدد توجه شود

علـی بسـاوند هـم در ایـن جلسـه گفـت : بـا توجـه بـه 
شـرایط بـه وجـود آمـده در منطقـه ایـران مـی توانـد بـه 
عنـوان یـک مرکز تقسـیم کاال ، فرآینـد صـادرات مجدد را 
در دسـتور کار خـود قـرار دهد. وی شـرط اصلی ایـن کار را 
کاهـش تعرفـه واردات برخی کاالها از کشـورهای همسـایه 
عنـوان کـرد. اعضای هیـات مشـورتی دفتر اتاق رفسـنجان 
در ادامـه ایـن نشسـت در خصـوص مسـایل و برنامـه هـای 

ایـن دفتـر در دوره هشـتم بحـث و تبـادل نظـر کردند.

صبـح دیـروز جلسـه بررسـی مشـکالت تیاتـر اسـتان 
کرمـان در دفتـر اسـتاندار کرمـان برگـزار شـد.

علی رضـا رزم حسـینی  در ایـن جلسـه  گفـت: بنیـه ی 
تئاتـر اسـتان کرمـان ضعیف اسـت و برای رونـق این هنر، 
بخشـی از تـاالر مرکـزی شـهر؛ بـه این حـوزه بایـد واگذار 

شـود. وی از افتتـاح آن تـا شـش مـاه آینده خبـر داد.
وی افـزود: بـرای کمـک بـه حـوزه ی فرهنـگ و هنـر، 
رایـگان  به صـورت  ایـن پـس  از  نیـز  تبلیغـات فرهنگـی 
انجام می گیرد. رزم حسـینی خواسـتار بررسـی و پیگیری 

هـای الزم بـرای پالتوهای نمایـش در کرمان، رفسـنجان، 
بایـد سـالن  آن  زرنـد شـد کـه طبـق  و  بـم  سـیرجان، 
هـای آمـاده بهـره بـرداری ظـرف یـک مـاه آینـده مـورد 
بهره بـرداری قـرار گیرنـد.  وی گفـت: بـا توجه بـه اهمیت 
حمایـت از فضـای نشـاط اجتماعی ، شـهرداری کرمان در 
ارائـه ی الیحه ی عوارضی کنسـرت های موسـیقی غیربومی 
کـه در چارچـوب مقـررات؛ در اسـتان کرمـان اجـرا دارند، 
در سـال آینـده حداکثـر 5 درصـد از فروش بلیـط منظور 
شـود و بـرای کنسـرت های بومی عوارضـی دریافت نگردد.

اسـتاندار کرمـان بـا اشـاره بـه اصـالح و مرمـت سـالن 
مسـاحت  کرمـان  نـور  سـینما  گفـت:  نیـز  نـور  سـینما 
وسـیعی دارد کـه می تـوان سـه پردیـس سـینمایی در آن 
راه انـدازی کـرد. وی مقـرر کـرد تیم کارشناسـی متشـکل 
از نماینـدگان شـهرداری کرمـان، حوزه هنـری، فرهنـگ و 
ارشـاد اسـالمی و اداره  کل فنـی اسـتانداری از سـاختمان 
بازدیـد و حداکثـر ظـرف مـدت یـک مـاه پیش نهـاد الزم 
بـرای اصـالح و مرمت سـالن سـینما و در صـورت ضرورت 

جـذب سـرمایه گذار و مشـارکت را ارائـه نماینـد.
در ادامـه رییـس حوزه هنـری کرمـان نیـز بـا اشـاره به 
ایـن  کـه بنیاد شـهید و امور ایثارگـران اقداماتـی در رابطه 
بـا دریافـت سـند انجام داده اسـت گفت: سـینما نور، یکی 
از سـینماهایی اسـت کـه در دهه ی 60 مصـادره و به بنیاد 
شـهید و امـور ایثارگـران واگـذار شـده اسـت  کـه طـی 
صورت جلسـه ای ایـن سـینما بـه حوزه هنری تحویـل داده 
شـده. سـینما نـور تحت تولید شـرکت سـهامی نور اسـت 

که بـه اشـکاالتی برخورده اسـت.
: مطالبـه ی سـینماگران  ملکـی گفـت  محمدحسـین 
موجـب شـد طـی سـه مـاه گذشـته در رابطـه بـا فعـال 
کـردن ایـن سـینما اقداماتی انجـام گیرد، بـا پیگیری های 

معـاون حقوقـی، مشـکل سـند سـینما کـه مسـاحت آن 
3500 مترمربـع اسـت حـل و فصـل خواهـد شـد و مجوز 

استحکام بخشـی نیـز اخـذ خواهـد گردیـد.
 سـینما نـور کرمـان در دهـه 60 مصـادره و ابتـدا  بـه 
بنیاد مسـتضعفان و سـپس به بنیاد شـهید کرمـان واگذار 
شـد. بنیاد شـهید کرمـان در زمینه دریافت سـند سـینما 
اقداماتـی انجـام داده و طبـق آخریـن اطالعـات مشـکل 
سـند رفـع شـده اسـت. در سـفر اخیـر مدیـرکل حقوقـی 
حـوزه هنـری بـه کرمـان بـرای اسـتحکام  بخشـی سـالن 
سـینما نـور بـرآورد هزینـه صـورت گرفتـه و متاسـفانه با 
توجـه بـه وضعیـت بغرنـج سـینما، ایـن کار غیراقتصادی 

ست. ا
ملکی ادامه داد: نیاز کرمان به سـالن سـینما به شـدت 
احسـاس مـی شـود و بـا توجـه بـه شـرایطی کـه سـالن 
سـینما نـور دارد، بایـد تدبیـر دیگـری بـرای بازسـازی آن 
اندیشـید. در ادامه این جلسـه حجت االسـالم سیدمرتضی 
حسـینی بـا اشـاره بـه اینکـه عـوارض تبلیغـات موقت در 
سـطح شـهر تنها بـرای فعالیت هـای مذهبی معاف اسـت، 
گفت: عوارض کنسـرت های موسـیقی نیز تنها از کنسـرت 

هـای خـارج از اسـتان دریافت خواهد شـد.

استاندار کرمان خبر داد: 

افتتاح تاالر مرکزی شهر کرمان تا شش ماه آینده

استانداری

در نشست شورای آب استان تاکید شد

 توسعه کشت های جایگزین در استان
کرمـان  اسـتان  آب  شـورای  نشسـت 
عصـر روز گذشـته در محـل اسـتانداری، 
حضـور  بـا  اعظـم)ص(  پیامبـر  سـالن 
اسـتاندار کرمان، معاون عمرانی اسـتاندار 
کرمان و جمعی از مسـئولین برگزار شـد.

جلسـه  ایـن  در  کرمـان  اسـتاندار 
جلسـات  برگـزاری  از  پـس  بایـد  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا 
را  آبخیـزداری  و  داری  آبخـوان  موضـوع  کارشناسـی، 
بـه طـرح همیـاران آب اضافـه کنیـم گفـت: بـرای ایجـاد 
سـدهای خاکـی در دشـت هایـی کـه بیـن آب منطقه ای 
و منابـع طبیعـی مـورد توافـق هسـتند، باید جلسـه ای با 
حضـور دسـت اندرکاران مربوطه برگزار شـود و در دشـت 
هایـی کـه امـکان آبخـوان داری و آبخیزداری وجـود دارد 
هماهنگـی صـورت گیـرد، اختالفـات ایـن حـوزه برطرف 
شـود زیرا اسـتان کرمـان، اسـتان همدلـی و همزبانی می 
باشـد. علیرضا رزم حسـینی افـزود: فرمانـداران باید طرح 
پیشـنهادی خاموشـی موتورپمـپ هـای کشـاورزی را بـه 
شـرکت آب منطقـه ای اعـالم کننـد تـا در برنامـه ریـزی 
هـای بعـدی مـورد توجـه قـرار گیـرد. وی اظهار داشـت: 
توسـعه کشـت های جایگزین در اسـتان باید مـورد توجه 
قـرار گیـرد و نقشـه روسـتاهای دارای آب آشـامیدنی و 

فاقـد آب آشـامیدنی بایـد تهیـه و ارائـه شـود. 
بـدون  نیـز گفـت:  اسـتاندار کرمـان  معـاون عمرانـی 
مجـوز محیـط زیسـت اجـازه نصب آب شـیرین کـن داده 
نمـی شـود و بایـد آب شـیرین کـن هایی که در گذشـته 
نصـب شـده انـد تعییـن تکلیـف شـوند. ابوالقاسـم سـیف 
الهـی بـر برگـزاری نشسـت مشـترک شـرکت آب منطقه 
ای و سـازمان جهاد کشـاورزی به منظور کارهای توسـعه 
آبیـاری تحـت فشـار و برخـورد بـا چـاه هـای غیـر مجـاز 
تاکیـد کـرد. وی گفت: خاموشـی پمپ ها در تنها اسـتانی 
کـه در قالـب طـرح همیـاران آب انجام می شـود، اسـتان 

اسـت. کرمان 
طرح همیاران آب طرحی گسترده است

مدیـر عامـل آب منطقـه ای کرمـان هـم گفـت: طـرح 
همیـاران آب بسـیار گسـترده تـر از طـرح تعادل بخشـی 
 14 در  گفـت:  بختیـاری  محمدرضـا  اسـت.  آب  منابـع 
شهرسـتان خاموشـی موتور پمپ ها را اجرا و یا در دسـت 
اجـرا داریـم، به مدت یک مـاه تا 45 روز خاموشـی دارند. 
در طـی امسـال تـا کنـون 161 میلیون متـر مکعب صرفه 
جویـی شـده اسـت و سـال گذشـته 251 میلیـون متـر 
مکعـب بـوده، پیـش بینی مـی کنیم کـه در سـال جاری 
مـی توانیـم میـزان صرفـه جویی را بـه 250 میلیـون متر 
مکعـب برسـانیم. پیـش بینی مـی کنیم بارش ها امسـال 
بیش تر از سـال گذشـته شـود و ادامه داشـتن خاموشـی 
چـاه هـا موضـوع بسـار مهمی اسـت کـه باید مـورد توجه 
قـرار گیـرد.  مدیـر عامـل آب منطقـه ای کرمان با اشـاره 
بـه افزایـش میانگیـن بارش هـا در امسـال اظهار داشـت: 
میانگیـن بـارش هـا در سـال گذشـته 30 میلی متـر بوده 

در حالیکـه امسـال میانگیـن بـارش 60میلـی متـر مـی 
باشـد، همچنیـن بیـش تریـن میـزان بارندگـی را امسـال 
در دهبکـری و کـم ترین میـزان بارندگـی را در قلعه گنج 
داشـته ایـم و امیـدوارم امسـال در سـطح اسـتان بـارش 
بـرف را داشـته باشـیم. وی بـا اشـاره بـه اینکـه میانگیـن 
بـارش هـا در امسـال خوب بـوده، تاکید داشـت: بـا توجه 
بـه افزایـش بارندگـی ها مـردم نبایـد فکر کنند کـه دیگر 
نیـازی بـه صرفه جویـی در مصرف آب نیسـت، باید گفت 
کـه افزایـش بارندگی هـا هیچ تاثیـری بر سـفره های زیر 
زمینـی بـه ویـژه در شـمال اسـتان نداشـته و مـردم مـا 
همچنـان بایـد نسـبت بـه مصـرف آب توجه ویژه داشـته 

باشـند و صرفـه جویـی کنند.
بختیـاری در ادامـه گفـت: تـا کنـون دو هـزار و 676  
کنتـور هوشـمند را نصـب کـرده ایـم و پیـش بینـی مـی 
کنیـم کـه زودتـر از برنامـه پنـج سـاله بتوانیـم کنتورهـا 
را نصـب کنبـم.  خاموشـی موتـور پمـپ هـا در جنـوب 
اسـتان کار بسـیار سـخت و دشـواری اسـت و بایـد بـرای 
سـال آینـده هماهنگی هـای الزم انجام شـود و همچنین 
خاموشـی چـاه ها در شـمال اسـتان وضعیت بهتـری دارد 
و تـا جایـی کـه امـکان دارد ایـن روند ادامـه یابـد. وی با 
اشـاره بـه اینکـه یکـی از نگرانـی هـای مـا دیزلـی بـودن 
چـاه هـا در سـطح اسـتان اسـت افـزود: از 24 هـزار چـاه 
دیزلـی تـا کنـون 12 هـزار چاه از ایـن چاه ها برقی شـده 
انـد و بـرق دار کـردن چـاه هـا باید بـا سـرعت بیش تری 

شـود. انجام 

مدیـر عامـل آب منطقـه ای کرمـان اظهـار داشـت: از 
ابتـدای طـرح همیـاران آب 1040 حلقـه چـاه غیرمجـاز 
مسـدود شـده و پیـش بینـی مـی شـود جهـش خوبی در 
سـه ماه آینده داشـته باشـیم و تـا پایان سـال 300 مورد 
دیگـر مسـدود شـود. بختیـاری بـا بیـان اینکـه در حـال 
حاضـر 45 درصـد سـدهای اسـتان پـر هسـتند، تصریـح 
کـرد: 576 میلیـون حجـم مخـازن سدهاسـت کـه اکنون 
خوبـی  وضعیـت  و  اسـت  پـر  مترمکعـب  میلیـون   265
ندارنـد. وی بـا اشـاره بـه رونـد اجرای پـروژه هـای انتقال 
آب بـه اسـتان افـزود: کار حفـاری تونـل انتقـال آب از 
صفـارود بـه کرمـان 103 متـر پیشـرفت داشـته و روازنه 
بیـن 10 تـا 15 متـر پیشـرفت دارد.همچنیـن کار انتقال 
آب از دریـای عمـان نیز در حال پیگیری اسـت و بهشـت 
آبـاد نیـز دنبـال مـی شـود و امیدواریـم طـی چنـد مـاه 

آینـده بتوانیـم ایـن کار ایـن پـروژه را شـروع کنیـم.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی کرمان: آبیـاری نوین 
در چهـار هـزار و 500 هکتـار از اراضـی کرمان در دسـت 

اجراست
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی شـمال اسـتان کرمان 
هـم گفت: سـامانه های آبیـاری تحت فشـار در چهار هزار 
و 500 هکتـار از زمیـن هـای کشـاورزی ایـن منطقـه در 
دسـت اجراسـت. عبـاس سـعیدی در ایـن نشسـت افزود: 
تاکنـون 865 میلیـارد ریـال بـرای اجـرای سـامانه هـای 
آبیـاری تحـت فشـار در شـمال اسـتان کرمـان اختصاص 

اسـت. یافته 

وی اظهـار کـرد: بـا ایـن میـزان اعتبـار می توانسـتیم 
13 هـزار و 500 هکتـار از اراضـی را به سـامانه های نوین 
آبیـاری مجهـز کنیـم امـا در سـال جاری فقط حـدود 80 
میلیارد ریال اختصاص داده شـده اسـت ئ در حال حاضر 
315 میلیـارد ریال در راسـتای اجرای آبیاری تحت فشـار 
بـه کشـاورزان بدهـکار و متعهـد هسـتیم که ایـن پول را 
پرداخـت کنیـم. رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 
کرمـان افـزود: سـال گذشـته 120 کیلومتـر لولـه گذاری 
در سـطح شـمال اسـتان کرمـان انجـام شـده اما امسـال 
اعتبـاری بـه دسـتمان نرسـیده اسـت. وی تصریـح کـرد: 
برنامـه هـا در زمینه کشـت هـای جایگزین نیز بر حسـب 
زمـان بنـدی در دسـت انجـام اسـت. سـعیدی گفـت: در 
راسـتای آمـوزش بهـره بـرداران بخـش کشـاورزی 114 

هـزار و 700 نفـر آمـوزش دیـده اند.
مشـاور امـور جوانـان اسـتاندار کرمـان هم گفت: سـال 
گذشـته هشـت هکتـار زعفـران کاری در شهرسـتان انـار 
انجـام شـده اسـت. حسـین صفریـان افـزود: پیـش بینی 
برداشـت در هـر هکتـار هفـت کیلوگـرم اسـت و امسـال 
در برداشـت اول در هـر هکتـار چهـار کیلوگـرم برداشـت 
داشـته ایـم. وی افـزود: 40 روز بـرای برداشـت زعفـران 
کار کـرده ایـم کـه بـرای یکهـزار و 350 نفـر اشـتغالزایی 
شـد. وی نبـود نیـروی متخصص برای برداشـت زعفران را 
یکـی از مشـکالت موجود ذکـر کرد و گفت: امسـال پیش 
بینـی می کنیم کاشـت زعفـران را در 20 هکتـار از مزارع 

انـار اجرایـی کنیم.

عطیه بهره بر
atiye@

payamema.ir

از امروز به فکر مصرف صحیح آب باشیم، فردا دیر است

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ۶0/الف/۱0-۹4 م )نوبت دوم(
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد پـروژه: اجـرای باقیمانـده عملیـات تکمیلی برکه هـای مدول اول تصفیـه خانه فاضالب کهنـوج را بـا بـرآورد 8/684/599/573 ریال از 
محـل اعتبـارات عمرانـی و براسـاس فهـارس بهـای سـال 94 بـه پیمانکار واجد شـرایط واگذار نماید لـذا از کلیه شـرکتهای پیمانکاری کـه دارای گواهـی صالحیت انجام کار در رشـته آب 
مـی باشـند و گواهـی صالحیـت ایمنـی اداره کار را دارا باشـند، دعـوت می شـود حداکثـر تا پایـان وقـت اداری 94/10/17 جهت دریافت اسـناد مناقصه بـه دفتر امور قراردادهای شـرکت 

آبفـا کرمـان واقـع در بلوار 22 بهمـن ابتدای بلوار سـاوه مراجعـه نمایند. 
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 32/600/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی 

- آخرین مهلت تسلیم پاکتهای حاوی مدارک ارزیابی پیمانکاران، تضمین شرکت در مناقصه و پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت: ساعت 14 مورخ 94/10/28
- افتتاح پاکتهای الف و ب: ساعت 10 صبح سه شنبه مورخ 94/10/29

- افتتاح پاکات ج )پیشنهاد قیمت( پس از ارزیابی در همان روز مورخ 94/10/29
- آدرس: کرمان- بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضالب استان کرمان- دفتر قراردادها 

مدیریت روابط عمومی آموزش همگانی
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

»انتظـار داریـم مبحث حقوق کودک وارد کتب درسـی 
شـود تـا بـه ایـن ترتیـب برنامه هـای بسـیار گسـترده ای 
بـرای اشـاعه حقـوق کودک در کشـور اجرا شـود.« شـیوا 
دولت آبـادی، مدیرعامل انجمن حمایـت از حقوق کودکان 
بـا بیـان ایـن موضـوع گفـت: »بـا توجه بـه آن کـه مرجع 
ملـی کنوانسـیون حقـوق کـودک، محلـی بـرای تحقـق 
حقـوق کـودکان در جوامـع بـه شـمار مـی رود، وجـود آن 
خـوب اسـت؛ اما چنین مرجعی باید گزارشـات خـود را در 
جهت پیشـبرد اهـداف تعریف شـده دولت ها ارایـه دهد.« 
 او بـا بیـان این که خوب اسـت که درحـال حاضر محل 
متمرکـزی بـرای ارایـه گـزارش بـه مجامـع بین المللی در 
کشـور وجـود دارد؛ امـا این که چقـدر این مرجع توانسـته 
حقـوق کـودک را در کشـور ترویـج و بـه فراگیـر شـدن 
فرهنـگ حقـوق کـودک در کشـور اهمیـت دهـد؟ ادامـه 
داد: »اگـر بخواهیـم بـر فعالیت هـای ایـن نهـاد متمرکـز 
شـویم، کامـال آشـکار خواهـد بـود کـه ایـن مسـأله در 
انجـام  ایـران  کـودک  کنوانسـیون حقـوق  ملـی  مرجـع 
نمی شـود.«  دولت آبـادی در ادامـه ضمـن اشـاره به آن که 

مرجـع ملـی کنوانسـیون حقـوق کـودک ایـران سلسـله 
سـخنرانی ها و سـمینارهای بسـیار خوبـی را در ارتبـاط با 
نقطـه ضعف هـای بـزرگ قوانین کشـور در حـوزه کودکان 
برگـزار کرده اسـت، گفـت: »با وجـود برگزاری سـمینارها 
و نشسـت های خـوب و همچنیـن تحلیـل نقـاط ضعـف 
قوانیـن کشـور در حـوزه کـودک، اما درحال حاضر شـاهد 

آثـار و نتایـج عملی آن نیسـتیم.
کـودک  حقـوق  کنوانسـیون  ملـی  مرجـع  آیـا   
تغییـر  بـرای  دادگسـتری  وزارت  قالـب  در  دارد  اجـازه 
آیـا  دهـد؟  ارایـه  الیحـه  کشـور  در  کـودکان  شـرایط 
ایـن  کـه  صورتـی  در  و  می دهـد؟  انجـام  را  کار  ایـن 
بایـد پرسـید چـرا  انجـام می شـود،  کار توسـط مرجـع 
را  خـود  اقدامـات  درخصـوص  کافـی  اطالع رسـانی های 
بـه انجـام نمی رسـاند؟«  دولت آبـادی ادامـه داد: »بـرای 
مثـال درحـال حاضـر بـا وجـود تمـام تغییراتـی کـه در 
قانـون شـده، بـاز هـم می بینیـم قوانین مـا اجـازه ازدواج 
زودهنـگام را داده اسـت. بـا این کـه بـرای تعدیـل ایـن 
قوانیـن اقدامـات زیـادی انجام شـده اسـت امـا همچنان 

ازدواج هـای زودهنـگام در کشـور انجـام می شـود و آمـار 
آنهـا نیـز موجـود اسـت؛ درچنیـن شـرایطی اگـر مرجع 
ملـی سـمیناری درخصـوص این مسـأله برگـزار می کند، 
بایـد نتیجـه عملـی آن در جهـت تغییـر شـرایط و بهبود 
وضـع کـودکان و احقـاق حقوق آنـان را نیز انجـام دهد.« 
در  کـودکان  حقـوق  از  حمایـت  انجمـن  مدیرعامـل 
ادامـه گفـت: »مرجـع ملی کنوانسـیون حقوق کـودک در 
کشـور وجـود دارد؛ کارهـای ظریفی را هم انجـام می دهد 
و گزارشـات خـود را هـم بـه صـورت اخالقـی بـه مراجـع 

بین المللـی ارایـه می کنـد؛ امـا مـا می خواهیـم شـاهد آن 
باشـیم کـه مرجع از جایگاه خود اسـتفاده کنـد و اقدامات 
خـود را در جهـت احقـاق حقـوق کـودکان در کشـور بـه 
انجـام برسـاند.«  مدیرعامـل انجمـن حمایـت از حقـوق 
کـودکان ادامـه داد:  »شـاهد آن هسـتیم گاهـی از نظـر 
قانونـی، حقـی بـرای کـودکان در نظـر گرفته شـده اما در 
عمـل همـان حق نیـز اجرا نمی شـود، در چنین شـرایطی 
نیـاز اسـت کنوانسـیون مرجـع ملـی حقـوق کـودک بـا 
نظـارت بـر حقـوق کـودکان مانع چنیـن اقداماتی شـود.«

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودک: 

حقوق کودک وارد کتب درسی شود

خبر

کودکان و جامعه

مـا معمـوال از تعبیر تنبیـه بدنی کودکان به جای خشـونت 
فیزیکـی اسـتفاده می کنیم اما این اشـتباه اسـت و بایداصالح 
شـود. تنبیـه بـه معنی آگاه کـردن اسـت و آگاه کـردن به این 
نحـو اصـال صحیـح نیسـت. در مـورد تاثیـر خشـونت بـر روان 
کـودکان بایـد بگویـم که خشـونت عوارض بسـیار وسـیعی را 
بـر رشـد و تکامل کـودک دارد. یکـی از مهم تریـن پیامدهای 
آن، ایجـاد حس ناامنی اسـت. مـا برای یک زندگـی خوب نیاز 
بـه احسـاس امنیـت داریـم. اگـر ایـن طور نباشـد، هـر لحظه 
احسـاس گـوش بـه زنگـی پیـدا مـی کنیـم و نمـی توانیـم از 

زندگـی لذت ببریـم....
 وقتـی کـودکان را بـا خشـونت روبـه رو می کنیـم یا کتک 
می زنیم، آنها حس امنیت را از دسـت داده و نسـبت به دنیای 
اطـراف بدبیـن و بدگمـان می شـوند. حس می کننـد این دنیا 
بـه آنها آزار می رسـاند. بسـته به شـدت خشـونت هـا کودکان 
غیـر از مشـکالت جسـمانی کـه پیـدا مـی کننـد روح و روان 
آنهـا هـم تحـت تاثیر قـرار می گیـرد. زمانـی که ما کـودک را 
بـا خشـونت آزار مـی دهیـم، وی بـا شـناخت محـدودی که از 
دنیـا دارد، خشـونت را تهدیـد حیاتـی خـود مـی دانـد و دچار 
اضطـراب شـدید می شـود. مشـکل دیگری که پیـش می آید، 
تاثیـر گذاشـتن خشـونت بـر هویت کـودکان اسـت. اعتماد به 
نفـس کـودکان از جایـی نشـأت مـی گیرد کـه خـود را از نظر 
خودانـگاری، آدم هـای خوبـی تلقـی کنند. اگر فکـر کنند آدم 
بدی هسـتند، همانندسـازی کـرده و کارهای ناشایسـت انجام 
مـی دهنـد. وقتـی کودکی تحت رفتار خشـونت آمیـز قرار می 
گیـرد، معنـی دیگـری از خشـونت برداشـت می کنـد. یکی از 
معانـی ایـن اسـت کـه تـو فـرد بـدی هسـتی. اگـر ایـن حس 
بـه او دسـت دهـد، تبدیـل بـه آدم بدی مـی شـود.  گاهی این 
خشـم بـه درون کـودک مـی ریزد و باعث می شـود کـودک از 
خودش متنفر شـده و حس افسـردگی در او شـکل بگیرد. این 
حالـت حتـی گاهی تـا بزرگسـالی هم در فـرد باقی مـی ماند. 
اگـر خشـم بـه بیـرون از کـودک نفـوذ کنـد، باعـث می شـود 

خـود اهل رفتار خشـونت آمیز شـود. بچه هایـی که کتک می 
خورنـد، در بزرگسـالی وقتـی والد می شـوند، بیشـتر کودکان 
شـان را کتک مـی زنند. اگر بخواهیم در طیف اثرات خشـونت 
بـر کودکان صحبت کنیم، می توانیم چندین کتاب بنویسـیم.

 توصیه اصلی ما به خانواده ها این است که بدانند:
:خشـونت راه آگاه کـردن کودکان نیسـت. بـرای آگاه کردن 
کـودکان روش هـای بهتـری وجـود دارد. در درجـه اول مـی 
تـوان اجـازه داد کـودک بـا عواقب کار خـود روبه رو شـود. اگر 
کـودک شـما درس نمی خواند، بـه جای کتـک زدن او باید به 
او یـک بـار توضیـح دهید که درس نخواندن سـبب کم شـدن 
نمـرات امتحانی می شـود. اجـازه بدهید کـودک تجربه کند و 
یکـی دو بـار عاقبـت کار خود را ببینـد. یکی دیگـر از روش ها 
بـرای مسـایلی کـه عواقـب فـوری ندارنـد، مانند خراب شـدن 
دندان در اثر مسـواک نزدن، اسـتفاده از محرومیت های مالیم 
اسـت؛ یعنـی اگر کودک شـما مسـواک نزند، 5 دقیقـه از زمان 
تماشـای تلویزیـون یـا پارک رفتـن او کاسـته می شـود. اوایل 
بـه دلیـل ایـن محرومیت کـودک تالش مـی کند کار سـپرده 
شـده را انجـام دهـد و بـه تدریـج ایـن کار بـرای او تبدیـل بـه 

عادت می شـود.
روش دیگـر، اسـتفاده از تشـویق عمل عکسـی اسـت؛ مثال 
اگـر کـودک شـما فحش مـی دهد، بهتریـن کار این اسـت که 
بـرای رفتارهـای خـوب مانند سـالم کـردن او نمـره مثبتی در 
نظـر بگیریـد و بـرای هـر 5 نمـره مثبـت یک تشـویق تعیین 
کنیـد. البتـه تشـویق هـم انـواع دارد. تشـویق هـای فعالیتـی 
بهتریـن نـوع تشـویق هسـتند؛ بـرای مثال مـی توانیـد همراه 
او بـازی کـرده یـا کیـک درسـت کنید. تشـویق هـای کالمی 
و فیزیکـی ماننـد بیـان کلمـات محبـت آمیـز و بغل کـردن و 
در نهایـت تشـویق هـای غیراجتماعی که همـان کادو خریدن 
اسـت و از کم اهمیت ترین انواع تشـویق محسـوب می شـود. 
اگـر تشـویق جوابگو نبود، می تـوان از تنبیه هـای محرومیتی 

اسـتفاده کرد.

روان شناسـانی کـه اعتقـادات نظـری متفاوتـی دارند در 
مـورد چگونگـی تعریـف پرخاشـگری اساسـاً بـا هـم توافـق 
ندارنـد. موضـوع اصلی این اسـت کـه آیا باید پرخاشـگری را 
براسـاس پیامدهـای قابل دیدن آن تعریف کنیم یا براسـاس 

مقاصد شـخصی کـه آن را نشـان مـی دهد.
گروهـی پرخاشـگری را رفتـاری می دانند که بـه دیگران 
آسـیب مـی رسـاند یـا بالقـوه مـی توانـد آسـیب برسـاند. 
پرخاشـگری ممکـن اسـت بدنـی باشـد ) زدن - لگـد زدن 
- گاززدن( یـا لفظـی ) فریـاد زدن، رنجانـدن( یـا بـه صورت 
تجـاوز بـه حقوق دیگـران ) چیـزی را بـه زور گرفتن(، نقطه 
قـوت ایـن تعریـف عینـی بـودن آن اسـت بـه رفتـار قابـل 
مشـاهده اطـالق مـی شـود. نقطـه ضعـف آن این اسـت که 
شـامل بسـیاری از رفتارهایی اسـت که ممکن اسـت به طور 

معمـول پرخاشـگری تلقی نشـود.
پرخاشـگری وسـیله ای رفتاری اسـت در جهت رسـیدن 
بـه هدفـی؛ پرخاشـگری خصمانـه رفتـاری اسـت در جهت 
آسـیب رسـاندن بـه دیگران ، بیشـتر پرخاشـگری های بین 

کـودکان کوچـک از نوع »وسـیله ای« اسـت.
این نوع پرخاشـگری به خاطر متعلقات اسـت. کودکان از 
یکدیگـر اسـباب بازی می قاپند، یکدیگـر را هل می دهند تا 
بـه اسـباب بازی که مـی خواهند بازی کنند دسـت یابند. به 
نـدرت اتفاق می افتد که کودکان بخواهند به کسـی آسـیب 

برسـانند یا از روی عصبانیت دسـت به پرخاشگری بزنند.
پرخاشـگری را باید از جرئت ورزی متمایز دانست. جرئت 
ورزی، دفـاع از حقـوق یـا متعلقـات )مانند ممانعـت کودک 
از ایـن که کسـی به اسـباب بـازی اش دسـت بزنـد( یا بیان 

امیـال و آرزوهـا را بر مـی گیرد.
مردم معموالً شـخص با جرات را پرخاشـگر می دانند، در 
صورتـی کـه کسـی کـه از حق خود دفـاع می کند بـا جرات 

اسـت نه پرخاشگر.
تغییرات رشدی

کـودکان در 12 ماهگـی وقتـی بـا هم هسـتند شـروع به 
ابـراز رفتـار پرخاشـگرانه وسـیله ای مـی کننـد یعنـی رفتار 
پرخاشـگرانه آنـان غالبـاً بـه خاطر اسـباب بـازی و متعلقات 

دیگـر اسـت و در ارتبـاط بـا همسـاالن ابـراز می شـود.
کـودکان گاهـی اوقـات بـه والدیـن و کـودکان بزرگتـر 
حمله ور می شـوند، ولی این گونه پرخاشـگری در مقایسـه 
بـا پرخاشـگری بـا همسـاالن، نسـبتاً نادر اسـت. کـودکان 
همچنـان کـه بـه سـال هـای پیـش از مدرسـه و مدرسـه 
نزدیـک مـی شـوند، کمتر دسـت بـه اعمـال پرخاشـگرانه 
مـی زننـد و در نوع پرخاشـگری آنـان هم تغییراتـی ایجاد 
مـی شـود. یعنـی وقتـی کـه پرخاشـگری ابـراز می شـود 
غالبـاً خصمانـه اسـت و کمتـر »وسـیله ای« اسـت. به این 
معنـا کـه کـودکان بـرای بـه دسـت آوردن هـدف هـای 
وسـیله ای کمتر مسـتقیماً از حربه های جسـمانی استفاده 
مـی کننـد؛ ولـی وقتـی که به کسـی حمله لفظی یـا بدنی 

مـی کنند بیشـتر امـکان دارد که بـا قصـدی خصمانه این 
کار را کـرده باشـند.

پرخاشـگری لفظـی، دسـت کـم در سـال هـای قبـل از 
مدرسـه افزایـش مـی یابـد.

درمان  پرخاشگری در کودکان ) با کودکان 
پرخاشگر چگونه رفتار کنیم (

برای  درمان  پرخاشـگری  در کودکان  اولین  گام  این  اسـت  
کـه  نوع  پرخاشـگری  آنها و علـت  آن  را براسـاس  توضیحاتی  
کـه  ارائه  شـد شناسـایی  کنیـم؛ و پرخاشـگری  را بـه  صورت  

موردی  برطـرف  نماییم.
- در مـورد کـودک  پرخاشـگری  کـه  الگـو پذیـری  عامل  
ایـن  گونـه  رفتـار او بـوده، بایـد روی  الگوی  کـودک  کار کرد 
و راه هـای  دیگـری  جـز پرخاشـگری  را بـه  آن  الگـو آموخت.

- اگـر پرخاشـگری  در اثـر ناکامـی  بـه  وجود آمده  باشـد، 
بایسـتی  کـودک  نـاکام  را در رسـیدن  بـه  اهـداف  مطلـوب  و 

دوسـت  داشـتنی  کمـک  کنیم.
- در مواردی  که  علت  پرخاشـگری  اضطراب  اسـت، باید از 
نگرانـی  درونی  و اضطراب  کودک  مطلع  شـویم. ورزش  کردن  
بـرای  این  کودکان  بسـیار مؤثر اسـت  و باعث  تخلیه  هیجانی  

شود. می  
- در کشـمکش های  درونـی  بایسـتی  کـودک  را از حالـت  
دوگانگـی  خـارج  سـاخت. کمـک  بـه  کـودکان  در تصمیـم 
 گیـری، باعـث  می  شـود کـه  بیاموزند بـه  حالت هـای  دوگانه  

درونـی  خـود پایان  بخشـند.
پرخاشـگری   افسـرده   کـودک   مـوارد،  از  پـاره ای   در   -
شـدیدی  از خـود نشـان  می  دهـد. در ایـن  میان  الزم  اسـت  
بـه  این  نکتـه  پی  ببریم  که  او چه  چیز دوسـت  داشـتنی  را از 
دسـت  داده  و چگونـه  می  شـود مورد از دسـت  رفتـه  را برای  

او جبـران  کنیم.
- در مورد پرخاشـگری، شـیطنت  و مصرف  دارو بایسـتی  
حتماً با پزشـک  متخصص  ارتباط  داشـته  باشـیم  تا کودک  از 

نزدیـک  مورد معاینه  قـرار گیرد.
- هنگامـی  که  کودک  قربانی  خشـونت  در مدرسـه  شـده  
اسـت، بایسـتی  بـا مسـئوالن  مدرسـه  صحبت  کنیـم  و الزم  
اسـت  که  ایشـان  طبـق  قانـون  و مقـررات  خاص  با کـودکان  

خشـونت گـرا برخورد
 کننـد؛ و نیـز کودکانـی  را کـه  قربانی  خشـونت  شـده اند 
براسـاس  رفتارهـای  خوبشـان  مـورد تشـویق  و تأییـد قـرار 

دهند.
- چنانچـه  نـوع  پرخاشـگری  کـودک  خصمانـه  اسـت، 
بایسـتی  کـودک  را از آزار و اذیـت  کـردن  دور کنیم  تا مجبور 
نباشـد بـرای  تالفـی  و انتقام، افـراد دیگر را اذیت  کنـد؛ و اگر 

پرخاشـگری  از نوع  وسـیله  ای
  اسـت، بایسـتی  راه هـای  دیگـری  را جهت  مطـرح  کردن  
کـودک  برگزینیـم  تـا او ناچار نباشـد از روش  خشـونت  برای  

جلـب  توجه  اسـتفاده  کند.

به پیام ما بپیوندید
دوسـتان و همشـهریان عزیـز، سـرویس اجتماعـی پیـام 
در  را  زیـر  موضوعـات  بـا  پرونده هایـی  دارد  نظـر  در  مـا 
مـاه جـاری بررسـی کنـد، امـا رسـانه ای مردمـی اسـت که 
خـود مـردم هـم بتواننـد در مدیریـت محتـوای آن رسـانه 
نقـش داشـته باشـند از همشـهریان عزیزی کـه موضوعاتی 
الیـق بررسـی در ذهـن دارنـد و یـا تجربیاتـی در ارتبـاط با 
موضوعـات پیـش رو را دارنـد خواهشـمندیم از طریق ایمیل 
سـرویس  دبیـر  زارعـی  بـا   erfan@payamema.ir  :
جامعـه ی پیـام مـا تمـاس بگیریـد و یـا از طریق تمـاس با 
دفتـر تحریریـه، سـرویس جامعـه را یـاری نمایید تـا هرچه 
بیشـتر بـه هدفـش کـه همانـا سـخنگوی مسـتقیم مـردم 
کرمان بودن اسـت برسـد . باشـد که نشـریات همانگونه که 
امیـد مـی رود حنجـره ی گویـای مردم و سـخنگوی ایشـان 

باشـند نه بولتـن ادارات.
بـه پرسـش های ما پاسـخ بدهیـد و یا دیـدگاه خـود را با 

مـا در میـان بگذارید، موضوعـات این مـاه عبارتند از:
نقـش اخـالق در حرفـه ی پزشـکی معاصر)هـر خاطره ای 
حتـی از مطب پزشـکی و یا برخـورد پزشـکان مختلف برای 

ما ارزشـمند اسـت (
خریـد و فـروش پایان نامه)حتـی الزم نیسـت نـام خود را 

بازگـو کنیـد صرفـا کالم شـما بـرای ما کافی اسـت(
قطـب  کرمـان  ایسـنا  روایـت  بدن)بـه  اعضـای  پیونـد 
پیونـد عضـو کشـور اسـت و از آن مهمتـر پیونـد عضـو بـه 
شـهروندان کشـورهای دیگر ممنوع اسـت و پیگـرد قانونی 

دارد(
مهاجـران در کرمان)حقـوق و اختیارات ایشـان از دیدگاه 

شـما چیسـت؟ فکـر می کنید بایـد بروند و یـا یمانند؟( 
یـا  و  )اگـر صاحـب حیـوان هسـتید  حیوانـات خانگـی 
دوسـتان و همسـایگان شـما حیـوان خانگـی دارنـد و ایـن 
موضـوع زندگـی شـما را تحت الشـعاع قـرار داده بـا مـا هـم 

صحبـت بشـوید(
رفتـن  دانشـگاه  بجـای  کارهایـی  )چـه  گرایـی  مـدرک 
می شـود انجـام داد؟ فکر می کنیـد چقدر تولیـد علم در این 
سـطح به کشـور مـا خدمت کرده؟آیا اشـتغال بـه تحصیل را 

یـک شـغل می دانیـد؟(
البتـه کـه خوشـبختانه یـا متاسـفانه پرونده هـای زیـادی 
پیام مـا  و  هسـت  ایـران  و  کرمـان  نشـریات  دسـت  روی 
پذیـرای پیشـنهادات شـما برای سـوژه های پیگیری هسـت 
و بازهـم تاکیـد می کنـم که پیـام مـا در واقع پیام شماسـت 

و مـا منتظـر نامه هـای الکترونیـک شـما هسـتیم.

معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مد یریت بحران کشور: 

تنها 20 د رصد  خانه های کشور
 بیمه هستند 

و  مهم تریـن  از  یکـی  زلزلـه  د رحالی کـه  ایسـنا- 
پرتکرار تریـن حـواد ث غیرمترقبـه د ر ایـران اسـت امـا تنهـا 
20 د رصـد  خانه هـای کشـور د ر برابـر ایـن حاد ثـه و حواد ث 

د یگـر بیمـه هسـتند .
محمـد  فرید  لطیفی، معاون بازسـازی و بازتوانی سـازمان 
بـرای قرارگرفتـن  برنامه ریـزی  از  مد یریـت بحـران کشـور 
پوشـش  تحـت  روسـتایی  و  شـهری  اماکـن  از  50 د رصـد  
بیمـه تـا  سـال آینـد ه خبـر د اد  و گفـت: یکـی از مهم تریـن 
تاثیـرات بیمه هـا ایـن اسـت کـه شـهروند ان بایـد  یکسـری 
ایمنـی را د ر سـاختمان های خـود   حد اقل هـای اسـتاند ارد  
رعایـت کننـد  تـا بتواننـد  تحـت پوشـش بیمـه قـرار گیرند  
تغییـر  نیـز  خسـارات  پرد اخـت  نحـوه  د یگـر  سـویی  از  و 
کـرد ه و بیمه هـا خسـارات را بـه آنـان پرد اخـت می کننـد . 
او اد امـه د اد : 20 میلیـون واحـد  مسـکونی د ر کشـور وجـود  
قـرار  بیمـه  پوشـش  تحـت  آن  20 د رصـد   تنهـا  کـه  د ارد  
د ارد .  تـا  سـال گذشـته کمتـر از 10 د رصـد  از ایـن اماکـن 
تحـت پوشـش بیمـه قـرار د اشـتند ؛ پـس از آن بـا اقد امـات 
سـازمان مد یریـت بحـران و حـواد ث پیـش آمـد ه، تمایل به 
بیمـه کـرد ن واحد هـای مسـکونی د ر برابـر حـواد ث افزایش 
از کل  ایـن عـد د  بـه 20 د رصـد   یافـت و د ر حـال حاضـر 
واحد هـای مسـکونی سراسـر کشـور افزایش یافته اسـت؛ اما 
برنامه ریزی هـای سـازمان مد یریـت بحـران به گونه ای اسـت 
کـه حد اقـل تـا پایـان  سـال آینـد ه بایـد  نیمـی از واحد های 
مسـکونی کشـور یعنـی 50 د رصد  عـد د  فعلی تحت پوشـش 

بیمـه حـواد ث قـرار بگیرند .

سالگرد خودکشی جمعی 914 نفر
 به دستور جونز

امـروز سـالگرد خودکشـي 914 آمریکایـي در جونزتـاون 
واقع در کشـور گویان سـابق انگلسـتان واقع جنـوب کارائیب 
و شـمال آمزیـکاي جنوبـي )گایانـا( بـه اشـاره جیـم جونـز 
رئیـس فرقـه مربـوط اسـت کـه در ایـن روز در سـال 1978 
محلـول سـیانور و شـربت انگـور را سـر کشـیده بودنـد. جونز 
کـه در همانجـا با گلوله خودکشـي کـرد اعضاي فرقـه اش را 
از ایـاالت متحـده آمریـکا بـه کشـور گویـان بـرده بـود تا در 
آنجـا در یـک منطقـه جنگلي یـک »مدینـه فاضله« بسـازند 
و بـه دور از گنـاه و آلودگـي زندگانـي کننـد. 276 تـن از این 
قربانیـان، کـودک بودنـد. جیـم جونـز یـک کشـیش سـاکن 
ایالـت ایندیانـاي آمریـکا بود که افکار »سوسـیال مسـیحي« 
داشـت. وي از تفسـیر انجیـل و کتـب مقدس ادیـان دیگر، به 
نوعـي فرضیـه عدالـت اجتماعي )سوسیالیسـم( دسـت یافته 
بـود و آن را تبلیـغ مـي کرد. چـون پیـروان او افزایش یافتند، 
کلیسـاي خـود را بـه دلیل سیاسـيـ  مذهبي بودن، مسـتقل 
از فرقـه هاي مسـیحي دیگـر اعالم داشـت. وي برضد هرگونه 
فسـاد، تبعیـض و مشـکل تراشـي بـراي خلـق خدا بـود و در 
سـخنراني هایـش دردهـاي مـردم و نارسـایي هـاي مدیریت 
جامعـه )دولت( را مي شـکافت و بیان مي داشـت. شـهرت او 
در ایـن زمینـه باعث شـد که شـهردار سانفرانسیسـکو وي را 
دعـوت به فسـادزدایي از سـازمانهاي شـهر کند و کمیسـیون 
مسـکن شـهر را به او بسـپارد که جیم با سـاختن یک رشـته 
آپارتمـان عمومـي، به خانه بدوشـي در سانفرانسیسـکو پایان 
داد و شـهرت اجتماعـي کسـب کـرد. جیـم جونـز سـپس با 
طـرح نظریـات خـاص خـود در زمینـه مالیـات و بیـت المال 
وارد درگیـري بـا »سـازمان مالیـات بردرآمـد« دولـت فدرال 
آمریـکا شـد و چون احتمـال تشـکیل پرونده قضایـي برایش 
مـي رفـت تصمیـم گرفـت کـه از آمریـکا خـارج شـود و در 
سـرزمیني دیگـر، یـک منطقـه کشـاورزي تعاونـي بـه دور از 
مفاسـد دنیـوي بـه وجـود آورد. بیـش از نهصد تـن از اعضاي 
کلیسـایش بـا نظـر او موافقـت و بـه کشـور گویـان )گایانـا( 

مهاجـرت کردنـد و »جونزتـاون« را در آنجا سـاختند.

کودکان خشونت گرکودک خود را بدون تنبیه و خشونت تربیت کنید

خبر

افقی
کننـده  تولیـد  هـای  شـرکت  گتریـن  بـزر  از  1-یکـی 
وسـایل ورزشـی در دنیـا - القای امـری از جانب خداوند 

در دل انسـان هـا - تردیـد
2-روبند - دردمندی - در حال سوختن

3-مدارک - ماه قمری - پارسا
4-حرف یونانی - غیرت - دار فانی - گناه

5-نشـانه حرکـت بـه عقـب - اثـری از یان مـک ایوان - 
نوعـی بیماری

 - بنـد  جامـه   -  )2010( لـوگال  مـاری  از  6-اثـری 
خودآرایـی

7-خطـاب بـی ادب - رنـگ قهـو ه ای مـات با تـه رنگ 
شـیری - اشتباه

8-چپاول - از بالیای طبیعی - نوازش
9-از جنس نی - توجه - درخشش

10-میوه - درودگر - قدرتمند
11-فینال - واجب نیست - آب عربی

12-هجـو کـردن - توانگـری و دارایـی - افزایـش حجم 
چیزی - سـتایش

13-سحر - هدیه دادن - نام پسرانه
14-حولـه - نـام اپـرای معروفـی بـه نویسـندگی وردی 

- نشسـته
15-ضد خشک - پرش - تواضع

عمودی
1-مبتدی - جزیره ایرانی - کوچ

2-عنوان کتابی از کارل چاپک
3-کهـن تریـن بخـش ادبیاتـی اوسـتا - روان - ویـران 

ه کنند
4-پیشـوند یونانـی بـه معنـی ده - کـرم کـدو - بـوی 

ماندگـی - متحیـر

5-نوعی پرنده - نوعی زیرانداز - گیاه ناژو
6-واحـد والیبـال - رنـگ مایـع قابـل شسـت و شـو در 

نقاشـی - سـگ فضانـورد
7-غذای آبکی - گروه نوازندگان - طینت

8-بـه کار زشـتی واداشـتن - پوسـت درخـت خرمـا - 
ر دیندا

9-دریاچه اروپا - تراز، موازنه - کم مانده آدم شود
10-شایستگی - سرفصل روزنامه - حرف تنفر

11-برگ برنده - حوله - مهربان
12-بنان - کلمه شگفتی - لزوم امری - نکوهش

13-شـهری در سیسـتان و بلوچسـتان - مریض نیسـت 
زندگی  -

14-داستانی از موریس مترلینگ بلژیکی
15-تنه درخت - ضربه پا به توپ - محاکمه
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عکس: مرجان دقتیان

این شهر
شهر قصه های مادر بزرگ نیست

که زیبا و آرام باشد
آسمانش را

هرگز آبی ندیده ام
من از اینجا خواهم رفت

و فرقی هم نمی کند
که فانوسی داشته باشم یا نه

کسی که می گریزد
از گم شدن نمی ترسد.

رسول یونان

عکس نوشت

نمایشگاه

نمایش آثار خوشنویسان ایران در رفسنجان
نمایشـگاه خوشنویسـی اعضای انجمن خوشنویسـان ایران از دهم 
دی ماه در نگارخانه فرهنگ رفسـنجان گشـایش یافت. این نمایشگاه 
شـامل 46 اثر از اسـاتید برجسـته کشور اسـت که به مدت یک هفته 

در نگارخانـه فرهنگ بـرای عموم به نمایش گذاشته می شـود.

روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

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

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

تحریریه )انتقاد و پیشنهاد(: 32436035
اموربازرگانی و حسابداری:32435911  و 32435908

دورنگار: 32435827
همکاران تحریریه: شهرام پارسا مطلق، یاسر سیستانی نژاد،

رضا عبادی زاده، عرفان زارعی، محسن رجب پور، جاوید مومنی، 
عباس صفا، عطیه بهره بر، آرین اسدی و سپیده ایران منش

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

خبرهای خود را به
news@payamema.ir 

ارسال نمایید

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

ویژه

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

کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و هنـری اعـالم مـی دارد.
کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجع فـروش بلیـط نیسـت بلکه می 
توانیـد فـروش بلیـط را در چنـد نقطـه بـه صـورت آنالیـن مدیریـت 

. کنید
www.kermanconcert.com
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در حاشیه

حكم مأموران فرودگاه جده صادر شد
خبرآنالیـن نوشـت: رئیـس سـازمان حـج و زیـارت بـا یـادآوری 4 
پرونـده بـاز ایـران در عربسـتان گفـت: فـرود اضطـراری پرواز ایـران در 
مدینـه کـه 3 سـال پیـش رخ داد، ماجـرای 2 پلیس مجـرم در فرودگاه 
جـده، ورود کامیـون سـوخت به فرودگاه جـده که منجر بـه مصدومیت 
و جـان باختـن تعـدادی از زائـران ایرانـی شـد و فاجعه منـا پرونده های 
ایـران اسـت کـه برخـی از آن هـا تـا حـدی پیشـرفت داشـته اسـت. 
اوحـدی گفـت: حکـم 2 پلیس خاطـی به وزارت کشـور عربسـتان رفته 
و امیدواریـم بـا اجـرای آن، شـاهد محکومیـت خاطیـان باشـیم.  بعد از 
اجرای حکم نیز در شـورای امنیت کشـور و از سـوی مسـئوالن برای از 

سـرگیری ایـن موضـوع تصمیم گیـری می شـود.

محمدعلی اینانلو درگذشت
محمدعلـی اینانلـو، کارشـناس مطـرح محیط زیسـت و ورزش، صبح 
دیـروز در بیمارسـتان آتیـه تهـران دار فانـی را وداع گفـت. بـه گزارش 
سـتاره هـا؛ محمدعلـی اینانلـو، در شـهریور امسـال براثـر یـک ضایعـه 
مغـزی در بیمارسـتان بسـتری شـده بـود. او مدتـی تحـت درمـان بود. 
بـا بهبـود حالـش توانسـته بـود برنامـه هـای تلویزیونـی هم اجـرا کند.  
مرحـوم اینانلـو اما از چند روز پیش دوباره در بیمارسـتان بسـتری شـد. 

او صبـح دیـروزدار فانـی را وداع گفت.

قطع شدن پای مرد میانسال در متروی صادقیه
براسـاس اعـالم شـاهدان عینـی فـرد میانسـالی بـا قصد خودکشـی 
خـود را بـر روی ریـل قطـار در ایسـتگاه صادقیـه انداخـت. ایـن مـرد 
کـه حـدودا پنجـاه سـال سـن دارد همزمان بـا ورود قطـار به ایسـتگاه 
صادقیـه خـود را بـر روی ریـل پرتاب کرد ولـی در نهایـت از این حادثه 
جـان سـالم بـه در بـرده و زنـده مانـد. ایـن فـرد از ناحیـه دو پـا دچـار 
مصدومیـت و جراحـت سـنگین شـده کـه توسـط عوامـل اورژانـس بـه 

مراکـز درمانـی منتقل شـد.

راز خودکشی دختر جوان در پل رسالت
روز سه شـنبه یکـم دی مـاه سـال جـاری، اهالـی سـاختمان شـماره 
75 خیابـان سـجده ای تهرانپـارس وقتـی متوجـه غیبـت مشـکوک زن 
همسـایه شـدند، موضـوع را بـه پلیـس اطالع دادنـد. با حضـور مأموران 
در محـل، یکـی از همسـایه ها بـه آنـان گفـت: در طبقه اول سـاختمان 
یـک زن سـالخورده و دختـرش زندگـی می کننـد. دو روزی اسـت کـه 
کفش های زن همسـایه پشـت در اسـت اما هر چه در می زنم کسـی در 
را بـاز نمی کنـد. بـا اظهـارات زن همسـایه کارآگاهان پلیـس وارد عمل 
شـدند و پیکـر خون آلود زن 73 سـاله را در اتاق خـواب یافتند. ماجرای 
قتـل خونیـن ایـن زن خیلـی زود بـه بازپـرس جنایـی تهـران مخابـره 
شـد و او بـا مأمـوران اداره 10 پلیـس آگاهـی در محل حاضر شـد. تیم 
جنایـی در ادامـه تحقیقـات میدانـی پـی بـرد کـه ایـن زن بـا دخترش 
زندگـی می کـرد و همزمـان بـا قتـل، دختـر جـوان وی ناپدیـد شـده 
اسـت و فرزنـدان دیگـر »سـکینه« در خارج از کشـور زندگـی می کنند. 
بدیـن ترتیـب دختر سـکینه مظنون شـماره یـک قتل مادرش از سـوی 
کارآگاهـان پلیـس جنایی شـناخته شـد. مأمـوران در جریان بررسـی ها 
پـی بردنـد کـه دختـر قربانـی بـا پسـر جوانـی ارتبـاط دوسـتی دارد و 
همیـن سـرنخ کافـی بود تا ایـن دختر و پسـر تحت تعقیب قـرار گیرند. 
در حالـی کـه تالش بـرای ردیابی فراری هـا ادامه داشـت روز هفتم دی 
مـاه دختـر جوانـی با پاییـن انداختن خـود از پل رسـالت بـه کام مرگ 
فـرو رفـت. وقتـی کارآگاهـان در صحنـه خودکشـی ایـن دختـر حضور 
یافتنـد دیدنـد کـه وی همان دختری اسـت کـه به خاطر قتـل مادرش 
تحـت تعقیـب بـود. بنابـر ایـن گـزارش، تـالش بـرای دسـتگیری پسـر 
جوانـی کـه بـا ایـن دختـر ارتبـاط داشـته اسـت و می  توانـد در قتـل با 

وی همدسـتی کرده باشـد، ادامـه دارد.

»شیفت شب« به کارگردانی نیكی کریمی 
میلیاردی شد

فروش فیلم »شـیفت شـب« سـاخته نیکـی کریمـی از مرز یـک میلیارد 
گذشـت. بـه گـزارش خبرآنالین،حبیـب اسـماعیلی پخش کننـده این فیلم 
گفـت: فـروش این فیلم در تهران بـه 850 میلیون تومان و در شهرسـتان ها 
بـه 210 میلیـون تومـان رسـید .وی ادامـه داد: اسـتقبال از این فیلم شـریف 
کـه مخاطـب اصلـی آن خانواده ها هسـتند امیدها را در سـینما زنده کرد آن 
هـم در شـرایطی کـه فصـل ایـده آل اکران نیسـت و بـار دیگر ثابت شـد اگر 

فیلم خوب باشـد مخاطبیـن اسـتقبال خواهند کرد.

دل نوشته های غریبی

ماجرای بازدید سرزده 
رهبری از بم

فاجعـه و حادثـه انقـدر عظیـم  و بـزرگ بـود که جز بسـیج همه 
امکانـات کشـور و تـو بگـو تمـام دنیـا راهـی را بـرای تسـکین االم 
مـردم مظلـوم بم نگذاشـته بود. دولت ، اسـتاندار، فرمانـدار داغدیده 
تجـارب  اول کرمـان کـه  نماینـده  فرزنـد شـهید،  و  بـم  بسـیجی 
ارزشـمندی در حـوادث و بخصـوص زلزلـه داشـت، فرمانـده دالور 
لشـکر حماسـه سـاز ثاراهلل در سـالهای خون و اتش، همه سـپاهیان 
و ارتشـیان غیور و .... کارنامه ای  درخشـان از اوج همدلی و وحدت 
را در بـم بـه نمایـش گذاشـتند و  در راس همه هدایـت و فرماندهی 
مسـتقیم کسـی کـه اگـر بگویـم اسـتان کرمـان و منطقـه جنوب و 
مردمـش را بیـش از همـه می شناسـد  و از مـا کرمانی هـا، کرمانی 
تـر اسـت سـخنی بـه گـزاف نگفتـه ام. خاطراتـی تلـخ و شـیرین از 
دوران غربـت و تبعیـد در ایرانشـهر و جیرفـت و حضـوری کارسـاز 
و موثـر در رفسـنجان و کرمـان قبـل و بعـد از انقـالب کـه اثراتـش 
جاودانـه اسـت.  اقا سـید علـی اقا خامنـه ای خطیب توانـا و انقالبی 

دیـروز و امـروز و رهبـر انقالب. 
صادقانـه بگویـم، مـن ازتعداد سـفرهای اقا به بم به جز سـفرهای 
رسـمی اطـالع  دقیقی نـدارم ولی در طول عملیات امـداد و نجات و 
بازسـازی حداقـل یکبـار را مطمئنـم که اقا بـا لباس مبـدل و بدون 
تشـریفات ویـژه امنیتـی و سـوار بـر وانتـی معمولـی انهـم نـه جلـو 
بلکـه در قسـمت عقـب وانـت روبـاز بـه تمام نقاط شـهر رفتـه و در 
گفتگویـي رودرو بـا مـردم داغدیـده حتی نوع غذا و گرمی و سـردی 
ان ، کیفیـت و .... شـخصا کنتـرل و بـرکار دولتـی هـا و نظامیـان و 
امدادگـران دلسـوزی کـه همـه تـوان و امکانـات خـود را بـه صحنه 

اورده بودنـد نظـارت و نقـاط ضعف را تذکـر داده اند.
ای کاش همه دولت مردان و مسـئولین کشـور و دوسـتداران اقا، 
تذکـرات و راه و روش ایشـان را بـدور از منافـع جناحـی و گروهـی 

مـد نظـر قـرار می دادنـد و بـه ان عمل مـی کردند.
ای کاش.....

  دکتر مظفر اسكندري زاده

 بـرای امضـای ایـن نامـه مـی توانیـد بـه 
 http://payamema.ir/kooh آدرس 
برویـد و یا با اسـتفاده از کـد زیر به صفحه 

وارد شـوید. مربوطه 

کمپین تالش برای جلوگیری از  
تخریب کوه صاحب الزمان


