
از پرورشگاه صنعتی تا اداره پست و تلگراف 
با شادروان عصمت صابری؛

نگاه تو بر من چه 
آشناست!

علی پورموسی 
و حسین افالطونیان 
در گفت و گوی اختصاصی 
با پیام ما:

آقایان فقط 
دوست دارند 
جایزه بدهند

مصاحبه اختصاصی با رومینا موفق موسس 
انجمن حامیان حیوانات آزاد کرمان:

یک دست
صدا ندارد
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در آخرین جلسه شورای اداری 
استان عنوان شد

کرمان 
بزرگ ترین 
مهمان خانه 
ایران
 دست اندرکاران انتخابات براساس 
قانون حرکت کردند

 تقدیر استاندار کرمان از نقش 
وحدت بخش آیت اهلل جعفری 

 حماسه مردم در خرداد 92 بار 
امانتی بر دوش دولت گذاشت
   صفحه  5

6 تا 525 تا 23

سکه جدید
سکه قدیم
سکه نيم

10,020,000
10,020,000
5,200,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,780,000
1,890,000
1,021,950

دالر
یورو

درهم

34,486
37,717
9,459

ام جی 350
ام وی ام 315

تندر 90

865,000,000
373,000,000
371,000,000

LX سمند
C200 بنز

پژو 206 

307,000,000
3,150,000,000

334,000,000

پژو 405
J5 جک

مزدا 3

277,000,000
604,000,000

1,330,000,000

فرداامروز

آب امانت الهی است، درست مصرف کنیم.

آگهی مناقصه شماره 74/الف/12-94م
شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان در نظــر دارد حفــاری 6 حلقــه چــاه آب آشــامیدنی را در قالــب 3 مناقصــه جداگانــه  بــه شــرح زیــر برگــزار 

 . ید نما

مبلغ ضمانت شرکت برآوردشرح کارردیف
در مناقصه )ریال(

آخرین مهلت 
تحویل اسناد

ساعت و تاریخ بازگشایی 
پاکتهای الف، ب، ج

چاه شماره 1 )دشت جوپار(1
ساعت 9 صبح 1/916/418/56095/821/00095/12/795/12/8و 31 بخش مرکزی کرمان

چاه 64 )هفت چنار( 2
ساعت 9 صبح 1/589/164/68579/460/00095/12/795/12/8و 70 )قائم آباد(

چاههای 53 و 54 کرمان 3
ساعت 9 صبح 1/750/738/54587/537/00095/12/795/12/8ریگ ماهان 

لــذا از کلیــه شــرکتهای حفــاری کــه دارای مجــوز پروانــه صاحیــت حفــاری از وزارت نیــرو مــی باشــند دعــوت مــی شــود ضمــن ارائــه مجــوز 
مزبــور جهــت دریافــت اســناد مناقصــه تــا پایــان وقــت اداری 94/12/24 بــه مدیریــت دفتــر قراردادهــا شــرکت واقــع در کرمــان- بلــوار 22 بهمــن 

شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان مراجعــه نماینــد. 
)ترتیــب بازگشــایی پــاکات هــر یــک از مناقصــات توســط کمیســیون معامــات شــرکت آب و فاضــاب در تاریــخ بازگشــایی مشــخص و بــه اطــاع 
نماینــدگان شــرکت کننــده حاضــر در جلســه رســانده مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت هــر شــرکت کننــده تنهــا در یــک مناقصــه مــی توانــد بــه 
عنــوان برنــده انتخــاب گــردد. لــذا برنــده مناقصــه هــر مرحلــه در ادامــه فرآینــد بازگشــایی پاکتهــای ســایر مناقصــه هــا شــرکت داده نمــی شــود(.

)ضمناً هزینه درج آگهی در روزنامه ها بعهده برنده مناقصه می باشد(.
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

تجلیل مدیریت شعب بانک
 صادرات استان از زهرا نعمتی

اندروید

کافه بازار

بلک بری IOS

   صفحه  3

تنگنای
میدان آزادی

 صفحه 7
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شناسایی 100 فقره انشعاب آب 
غیرمجاز در شهربابک

خانـه  بـه  خانـه  پیمایـش  طـرح  انجـام  بـا 
مشـترکین شـهر خاتـون آبـاد، 100 فقـره انشـعاب 
غیرمجاز شناسـایی شـد. علـی ابراهیمـی مدیر امور 
آب و فاضـاب شهرسـتان شـهربابک اعـام کـرد: 
وجـود اشـتراک های غیرمجـاز هزینه هـای جـاری 
ایـن شـرکت را افزایـش مـی دهـد و افـرادی کـه از 
طریـق انشـعاب   هـای غیرمجاز به شـبکه آب وصل 
می شـوند، عاوه بـر نپرداختن هزینـه خدمات خود 
و بـا تجـاوز بـه حقوق دیگر مشـترکان، شـبکه را در 
معـرض خطـر آلودگـی و کاهـش میـزان آب قـرار 
می دهنـد کـه بـا ایـن افـراد طبـق قانـون برخـورد 
مـی شـود. وی افـزود: در همین راسـتا از مـاه قبل، 
عملیـات پیمایـش مشـترکین شـهر خاتون آبـاد به 
صـورت خانـه بـه خانـه در دسـتور کار قـرار گرفت 
کـه طی این مـدت 100 فقره انشـعاب غیرمجاز که 
اغلب آنها از طریق پشـت کنتور توسـط مشـترکین 
ایجـاد شـده بـود شناسـایی گردیـد کـه در حـال 
حاضـر تعیین تکلیف آنها در دسـتور کار قـرار دارد. 
ابراهیمـی در ادامـه بیـان داشـت: همچنیـن در ماه 
گذشـته 10 فقـره انشـعاب غیرمجـاز در خورسـند 
شناسـایی شـد کـه 3 فقـره تبدیـل بـه مجـاز و 7 
فقـره نیـز قطـع گردیـد و در شـهربابک نیـز 6 فقره 

انشـعاب غیرمجـاز قطـع و جمـع آوری شـد.

شست و شوی 
مخازن ذخیره آب جیرفت

در راسـتای افزایـش ضریب بهداشـت و سـامت 
آب شـرب شـهروندان، مخـازن ذخیـره آب جیرفت 
شسـت و شـو و گندزدایی شـد. اکبر مشایخی مدیر 
امـور آب و فاضـاب شهرسـتان جیرفت اعـام کرد: 
در راسـتای افزایـش ضریـب بهداشـت و سـامت 
ذخیـره  مخـزن  بـاب  سـه  شـهروندان  شـرب  آب 
آب شـهر جیرفـت مجموعـاً بـه حجـم 20000 متر 
مکعب  شستشـو و گندزدایی شـد. مشـایخی افزود: 
شستشـوی مخـازن بـا هـدف ارتقـای سـطح کیفی 
و بهداشـتی آب بـرای توزیـع بـه شـهروندان صورت 
گرفـت و بـر اسـاس برنامه زمـان بندی شـده مبنی 
بر توزیع آب سـالم مطابق با اسـتاندارد های جهانی 
بهداشـت آب، تمـام مراحل شستشـو تحـت نظارت 
فاصـاب  و  آب  بهداشـت  و  کیفـی  کنتـرل  دفتـر 
اسـتان  انجام شـد. وی ضمن اشـاره به شستشـوی 
شـبکه توزیـع و خـط انتقـال آب شـهر  جیرفـت 
افـزود: شستشـوی مخـازن، شـبکه های آبرسـانی و 
خطـوط انتقـال آب در راسـتای  بهبـود کیفیـت و 
افزایـش ضریب بهداشـت آب همه سـاله در دسـتور 
کار شـرکت آب و فاضـاب اسـتان ایـام و امور آب 
و فاضـاب شـهرهای اسـتان قـرار دارد و نسـبت به 

آن اقـدام می شـود.

تقدیر امام جمعه و فرماندار زرند 
از مدیر عامل شرکت ابفار کرمان 
جمعـه  امـام  ابراهیمـي  علـي  االسـام  حجـت 
و حبیـب اهلل خنجـری فرمانـدار زرنـد بـا اهـداي 
تقدیـر نامـه هـاي جداگانـه از تاشـهاي مضاعـف 
علـي رشـیدي مدیـر عامـل شـرکت ابفـار کرمـان 
در راسـتاي اب رسـاني مطلـوب بـه روسـتاهاي این 
شهرسـتان علي الخصـوص افتتاح پروژه ابرسـاني به 
روسـتاهاي دهسـتان سـیریز تقدیر نمودند .الزم به 
ذکـر اسـت که این لوح در مراسـمي بـا حضور دکتر 
انجم شـعاع معـاون پارلماني و حقوقـي وزیر نیرو به 

مهنـدس رشـیدي اهدا شـد.

اهدای خون توسط کارکنان آبفار 
استان کرمان

پرسـنل و کارکنـان شـرکت آبفار کرمان بـا اهدا 
واحدهـای خـون خـود به ذخیـره واحدهـای خونی 
انتقـال خـون اسـتان کمـک کردنـد. با همـکاری و 
اسـقرار اکیپ سـیار سـازمان انتقال خون کرمان در 
محـل شـرکت آبفـار کرمان، بیـش از 10هزار سـی 
سـی خـون توسـط کارکنـان شـرکت آبفارکرمـان 
اهـدا شـد. کارکنـان شـرکت آبفـار سـاالنه دوبـار 
نسـبت به اهـدا خون خود بـه نیازمنـدان واحدهای 

خونی،اقـدام مـی کنند.

رشد 23 درصدی 
مصرف گاز

استان کرمان   
هـای  حامـل  از  یکـی 
انـرژی کـه اکثـر مشـترکان از 
گاز  کننـد،  مـی  اسـتفاده  آن 
سـهم  اگـر   . اسـت  طبیعـی 
بخـش  در  را  انـرژی  مصـرف 
هـای مختلـف مصـرف کننـده 

گاز طبیعـی را مشـخص کنیـم، بخـش خانگـی اسـتان بـه تنهایـی 25 
درصـد از مصـرف گاز طبیعـی را بـه خـود اختصـاص مـی دهـد. یعنی در 
مجمـوع 25 درصـد از مصـرف نهایـی گاز طبیعـی را فقط  بخـش خانگی 
و تجـاری اسـتفاده مـی کننـد. محمـد علـی ودیعتـی مدیر عامل شـرکت 
گاز اسـتان کرمـان، از افزایش 25 درصدی مصرف گاز کل اسـتان نسـبت 
بـه سـال گذشـته خبر داد و گفت : در سـال جـاری مصرف گاز اسـتان از 
سـه میلیـارد و نهصـد میلیـون متـر مکعـب بـه چهـار میلیارد و هشـتصد 
میلیـون مترمکعـب رسـید کـه افزایشـی 25 درصـدی را به همراه داشـته 
اسـت و این درحالی اسـت کـه نیـروگاه 1000 و 50 مگاواتی کهنوج ، 67 
مشـترک عمده و صنعتی ، 3شـهر و 67 روسـتا و 70 هزار خانوار شـهری 
و روسـتایی بـه جمـع مصـرف کننـدگان این شـرکت از سـال گذشـته تا 

کنـون پیوسـته انـد.

زنگ طبیعت در 
رفسنجان نواخته شد

زنـگ طبیعت در شهرسـتان 
آغـاز  مناسـبت  بـه  رفسـنجان 
هفتـه درختـکاری و بـا غـرس 
نهـال نواختـه شـد. بـه گـزارش 
از  جمعـی  جمعـه،  امـام  ایرنـا 
دانـش  برخـی  و  مسـئوالن 
در  دیـروز  رفسـنجانی  آمـوزان 
آئیـن نواختـن زنـگ طبیعت در 

مدرسـه شـهید صباغ این شهرسـتان حضور داشـتند.  امام جمعه رفسـنجان 
در ایـن آییـن گفـت: اسـتفاده از آبهای مـازاد برای کاشـت درخـت و آبادانی 
در ایـن شهرسـتان بـا توجـه بـه خشکسـالی و کمبـود آب توصیه می شـود. 
حجـت االسـام عبـاس رمضانـی پـور افـزود: درخـت یـک سـرمایه و صدقه 
جاریـه اسـت و بنـا بـه فرمایـش رهبـر معظـم انقـاب کاشـت درخـت باید 
فرهنگ سـازی شـود. وی همچنین بر صرفه جویی در مصرف آب در شسـت 
و شـو و خانـه تکانـی های اسـفند ماه تأکید کـرد. رئیـس اداره منابع طبیعی 
و آبخیـزداری شهرسـتان رفسـنجان نیـز حفظ عرصـه های منابـع طبیعی را 
وظیفه ای همگانی دانسـت. مسـعود حیدری با اشـاره به وجود بیش از 602 
هـزار هکتـار عرصـه هـای منابـع طبیعـی در رفسـنجان گفـت: 81 درصد از 
عرصـه هـای منابـع طبیعی رفسـنجان را بیابانها و بقیه این وسـعت را جنگل 

هـای پراکنـده تشـکیل مـی دهد.

ترویج فرهنگ حفظ 
منابع طبیعی نیاز 
ضروری جامعه است

گفـت:  جیرفـت  فرمانـدار 
از  حفاظـت  فرهنـگ  ترویـج 
ضـروری  نیـاز  طبیعـی،  منابـع 
جامعـه و وظیفـه همـه مـردم و 
مسـئوالن اسـت. به گزارش ایرنا 
احمـد امینـی روش در آیین روز 

درختـکاری افـزود: ایـن روز بـه صـورت نمادیـن برگزار می شـود تا مـردم در 
همـه روزهـای سـال به فکر توسـعه فضای سـبز و صیانت از ایـن نعمت الهی 
باشـند. وی تصریـح کـرد: نباید تنهـا به ایـن روز و هفته منابـع طبیعی اکتفا 
کنیـم بلکـه ضروری اسـت تـا همـگان در صیانت از جنـگل ها بـا اداره منابع 
طبیعـی همـکاری کننـد زیرا حیـات ما بـه منابع طبیعـی بسـتگی دارد. وی 
گفـت: مشـارکت مـردم در صیانت از جنـگل ها و مراتع مـی تواند از معضات 
زیسـت محیطـی کـه امروز بیشـتر مناطـق جهـان بـا آن روبرو اسـت بکاهد. 
فرمانـدار جیرفـت بیـان کرد: بـا توجه به خشکسـالی های متوالـی و صنعتی 
شـدن جامعـه، توسـعه منابـع طبیعـی و صیانت از جنـگل ها امـری ضروری 
محسـوب می شـود. وی همچنیـن با قدردانـی از مردم برای حضور حماسـی 
در انتخابـات هفتـم اسـفند گفت: حضور حماسـی مردم در انتخابات پاسـخی 

دنـدان شـکن بـه دشـمنان نظـام اسـامی بود.

توزیع نامحدود مرغ 
منجمد در کرمان

امـور  پشـتیبانی  مدیـرکل 
دام سـازمان جهـاد کشـاورزی 
گفـت:  کرمـان  اسـتان  شـمال 
توزیـع نامحـدود مـرغ منجمـد 
و گوشـت گوسـاله از 13 اسفند 
سـال جـاری بـا هـدف تنظیـم 
بازار در این اسـتان آغاز شـده و 

تـا 15 فروردیـن سـال آینـده ادامه دارد. به گـزارش ایرنا مهدی بنی اسـدی 
دیـروز افـزود: 733 هـزار کیلوگرم گوشـت مرغ منجمد و 20 هـزار کیلوگرم 
گوشـت گوسـاله منجمـد بـه منظور توزیـع بـه اداره کل پشـتیبانی امور دام 
شـمال اسـتان کرمـان اختصـاص داده شـده اسـت. وی اظهار کرد: سـهمیه 
گوشـت و مـرغ به صـورت جداگانه بـه اداره کل پشـتیبانی امـور دام جنوب 
اسـتان کرمـان اختصـاص داده شـده اسـت. بنـی اسـدی با اشـاره بـه اینکه 
گوشـت مرغ به میزان الزم در اسـتان ذخیره سـازی شـده اسـت بیان کرد: 
نـرخ فـروش مرغ بـه عامان توزیع و فروشـگاه هـای زنجیـره ای عرضه این 
محصـول، 45 هـزار ریـال و قیمت تعین شـده برای مصرف کننـده 51 هزار 
ریال در نظر گرفته شـده اسـت. مدیرکل پشـتیبانی امور دام سـازمان جهاد 
کشـاورزی شـمال اسـتان کرمان تاکیـد کرد: هیـچ محدودیتی بـرای توزیع 

سـهمیه مـرغ در شـمال اسـتان کرمـان وجود نـدارد.

رفسنجانشرکت گاز جهاد کشاورزیجیرفت

کرمان ویچ

اسـما محمـودی- پـرورش شـتر یکـی از زمینه های 
اقتصـادی در کرمـان اسـت امـا ایـن سـرمایه های کویر در 
معـرض تهدید بیمارهای مختلف و خشکسـالی هسـتند و 
برنامـه ای مـدون بـرای توسـعه ایـن صنعت وجـود ندارد. 

کم آبـی  و  علیرغـم طبیعـت خشـک  کرمـان  اسـتان 
کـه دارد یکـی از قطب هـای پـرورش دام به خصـوص در 
مناطـق جنـوب اسـتان محسـوب می شـود در ایـن میان 
پـرورش حیوانـات و دام های غیرمعمول ازجمله شـترمرغ 
و شـتر یکـی از پردرآمدتریـن زمینه هـای خلـق ثـروت 
بـرای مردمـان محـروم منطقـه اسـت و ایـن در حالـی 
ایـن  از  اسـتفاده  بـرای  برنامه ریـزی مدونـی  اسـت کـه 

زمینـه اقتصـادی در اسـتان تعریف نشـده اسـت.
بخـش قابل توجهـی از اسـتان کرمـان را کویر تشـکیل 
می دهـد و ایـن بخش های منابـع طبیعی اسـتان کرمان، 
هرچنـد بی آب وعلـف بـه نظـر می رسـند امـا چراگاه های 
خوبـی برای هزاران رأس شـتر در طبیعت اسـتان اسـت.

شتر؛ مزیت اقتصادی کویرنشینان
شـتر حیوانـی اسـت کـه علیرغـم نیـاز اندک بـه آب و 
علوفـه امـا ازنظـر بازدهی اقتصادی بسـیار به صرفه اسـت 
و گوشـت و فرآورده هـای دیگر این حیوان در کشـورهای 
حاشـیه خلیج فـارس از مزیـت بسـیار باالیـی برخـوردار 
اسـت، همچنیـن پرورش شـتر درزمینه مسـابقات زیبایی 
و شـترداونی نیـز از زمینه هـای قابل توجهـی اسـت کـه 
نفتـی  دالرهـای  حاضرنـد  خلیج فـارس  حاشـیه  اعـراب 
خـود را خـرج آن هـا کنند امـا در عمل از ایـن زمینه های 

اقتصـادی آن طـور کـه باید استفاده نشـده اسـت.
قبـل محمولـه ای  اینکـه، چنـد هفتـه  بـد  امـا خبـر 
شـترهای قاچـاق در اسـتان کرمـان کشـف شـد کـه در 
نگران کننـده  نکتـه  و  بودنـد  اسـتان  بـه  انتقـال  حـال 
ابتـای ایـن شـترها به کرونـا بـود، هرچند ایـن محموله 
کامـًا کنتـرل شـد امـا مسـیر قاچاق دام مسـدود نشـده 
و همچنـان امـکان انتقـال ایـن بیماری در اسـتان کرمان 
وجـود دارد. از سـوی دیگـر خشک سـالی در کرمان آنقدر 
طاقت فرسـا شـده اسـت کـه شـترها نیز کـه بـه مقاومت 
در مقابـل کم آبـی شـهرت دارنـد در معـرض مرگ ومیـر 
ناشـی از خشک سـالی قرارگرفته انـد، بطوریکـه بخشـدار 
مرکزی ریگان در شـرق اسـتان کرمان نسـبت به احتمال 
تلف شـدن هزار شـتر در دشـت تک فرهـاد خبر می دهد 
و خواسـتار تمهیدات الزم از سـوی مسـئوالن برای نجات 

دام هـای شـتر در ایـن منطقه شـد.
غـام شـاهزاده یکـی از مهم تریـن زمینه های اشـتغال 
می دانـد  شـتر  نگهـداری  و  دامـداری  را  ریـگان  مـردم 
از  بسـیاری  شـده  موجـب  خشک سـالی  می گویـد:  و 
مرتع هـای منطقـه از بیـن برونـد ایـن در حالـی اسـت 
بـرای  را  وضعیـت  و  نیـز خشک شـده  آبـی  منابـع  کـه 

دامـداران نگران کننده تـر کرده اسـت. وی افزود: پوشـش 
گیاهـی منطقـه تقریبـاً از بیـن رفتـه و در سـال جـاری 
درزمینـه  نتوانسـته  و  بـوده  انـدک  بارندگی هـای  نیـز 
احیـای ایـن پوشـش مرتعـی مؤثـر باشـد. وی گفـت: بـه 
نظـر می رسـد در صورت تـداوم وضعیت کنونـی و از بین 
رفتـن زمینه هـای اشـتغال بـه زودی شـاهد مهاجرت های 

گسـترده در بیـن عشـایر منطقـه باشـیم.
جازموریان به مرتع دامهای صحرا 

تبدیل شده است
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب کرمـان اظهار 
یکـی  کرمـان  جنـوب  در  جازموریـان  منطقـه  داشـت: 
از قطب هـای اصلـی پـرورش شـتر در کشـور محسـوب 
می شـود و در منطقـه 18 هـزار شـتر وجـود دارد کـه 
یکـی از زمینه هـای اصلـی دامـداری اسـت. سـید یعقوب 
بـزرگ  مراتـع  از  جازموریـان  منطقـه  گفـت:  موسـوی 
منطقـه محسـوب می شـود هرچنـد باتـاق ایـن مرتـع 
خشک شـده اسـت امـا همچنـان سـطح آب در منطقـه 
این قـدر مطلوبیـت دارد کـه امـکان چـرای دام در برخی 
مناطـق وجـود دارد. وی تصریـح کـرد: متأسـفانه مـردم 
دامـی  فرآورده هـای  و  پـرورش شـتر  مزایـای  بـا  هنـوز 
ایـن حیـوان به خوبـی آشـنا نشـده اند درصورتی کـه بازار 
بسـیار خوبـی در کشـورهای عربـی در ایـن زمینـه وجود 
و  شـد  شـترداران  از  حمایـت  خواسـتار  موسـوی  دارد. 
افزود: خشک سـالی مهم ترین چالشـی اسـت کـه دام های 
منطقـه را تهدیـد می کنـد. وی پرورش سـنتی و دوری از 
روش هـای مـدرن پرورش شـتر را یکی دیگر از مشـکات 
ایـن بخـش از دامـداری جنـوب کرمـان دانسـت و افزود: 
در حـال حاضـر درزمینـه بـازار داخلـی مهم تریـن بـازار 
فرآورده هـای شـتری اسـتان های بـزرگ کشـور ازجملـه 
تهـران و اصفهـان هسـتند که صـادرات در ایـن بخش در 
جنـوب کرمـان شـکل گرفته و در حـال انجـام اسـت. وی 
خواسـتار توجه بیشـتر جامعـه به مصرف ایـن محصوالت 
شـد و افـزود: فراورده هـای شـتر ازجملـه ارگانیـک ترین 
محصـوالت دامـی در کشـور محصول می شـود. موسـوی 
ادامـه داد: هـزاران شـتر در جنـوب کرمـان زمینـه ایجاد 
مراکـز تحقیقاتـی شـتر در جنـوب کرمـان را فراهم کرده 
اسـت و امیدواریـم گام هـای علمـی در خصـوص توسـعه 
ایـن صنعـت را بـه بهتریـن وجـه ممکـن برداریـم. وی 
گفـت: مـا قصـد داریـم در برنامـه ششـم توسـعه پرورش 
اقتصـادی جنـوب  توسـعه  محورهـای  از  یکـی  را  شـتر 
اسـتان معرفـی کنیـم و در ایـن خصـوص گام هایـی نیـز 

اسـت. برداشته شـده 
سند توسعه صنعت شتر در کشور تدوین می شود

رئیـس هیئت مدیـره انجمـن علمـی شـتر نیـز اظهـار 
داشـت: قصـد داریـم بـا تدویـن سـند توسـعه شـتر در 

کشـور گام هایی در راسـتای حمایت از دامـداران برداریم 
در  و  باشـد  تأثیرگـذار  زمینـه  ایـن  در  امیدواریـم  کـه 
حقیقـت چشـم انداز آینـده ایـن صنعـت ترسـیم شـود. 
سـعید زیبایـی تأکیـد کـرد: تولیـد محصـوالت ارگانیـک 
و بسـیار مغـذی از مشـخصه های اصلـی پـرورش شـتر 
اسـت ایـن در حالـی اسـت کـه کمتریـن میـزان نیـاز 
آبـی و علوفـه را در بیـن دام هـا دارد و از بازدهـی بسـیار 

برخـوردار اسـت.  نیـز  مطلوب تـری 
وی ادامـه داد: باید زیرسـاخت های پـرورش این دام در 
کشـور مهیا شـود و از سـوی دیگـر باید توجه داشـت که 
جامعـه ایـران نیاز به آگاهی بیشـتر در خصوص اسـتفاده 

از گوشـت این حیوان دارد. 
رئیـس هیئت مدیـره انجمن علمی شـتر افـزود: در این 
خصـوص ظرفیـت بسـیار خوبی در اسـتان کرمـان وجود 
دارد و انتظـار مـی رود در ایـن سـند و اجـرای آن نقـش 
قابل توجهـی داشـته باشـد. وی افـزود: 160 هـزار شـتر 
در کشـور وجـود دارد کـه ایـن میـزان باید افزایـش یابد 
و بازاریابـی و آشـنایی جامعـه بـا ایـن محصـول نیـز در 

دسـتور کار قـرار گیرد.

دامداران به حمایت نیاز دارند
محمد میرافروز، یکی از پرورش دهندگان شـتر در جنوب 
اسـتان کرمـان اسـت که می گوید: پـرورش شـتر در کرمان 
به صـورت کامـل سـنتی انجام می شـود و درواقع شـترها در 
دشـت های اطـراف رهـا می شـوند. وی افـزود: مهم تریـن 
مشـکل مـا این اسـت کـه بـازار مناسـبی بـرای محصوالت 
وجـود نـدارد و بیشـتر جوامـع محلـی از ایـن محصـوالت 
و  خشک سـالی  کـرد:  تصریـح  وی  می کننـد.  اسـتقبال 
کم آبـی مهم تریـن چالـش ماسـت بطوریکـه زمینـه تکثیر 
دام ها را کاهش داده و این امر مشکل سـاز شـده اسـت. وی 
ادامه داد: شـترداران خواسـتار حمایت مسـئوالن هسـتند و 
از سـوی دیگـر قاچـاق دام نیـز مشکل سـاز شـده اسـت 
بطوریکـه دام هـای غیـر اصیل و عمدتـاً مبتابـه بیمارهای 
خسـارت بار از مرزهـای شـرقی وارد می شـوند که معضات 
فراوانـی را ایجـاد می کنند. توسـعه دامـداری به خصوص در 
بخـش پـرورش شـتر در حالی یکی از مهم تریـن زمینه های 
دامـداری محسـوب می شـود کـه بـا توجـه بـه کم آبی های 
موجود چشـم انداز توسـعه ایـن صنعت بسـیار مطلوب تر از 

پـرورش سـایر دام ها اسـت./ مهر

کرونا و خشکسالی در کمین شترهای کرمان

گنجینه های فراموش شده کویر

مدیـرکل میـراث فرهنگـي، صنایع دسـتي و گردشـگري 
فـروش  اول  رتبـه  کرمـان  اسـتان  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
محصـوالت صنایـع دسـتي کشـور را بـه خـود اختصـاص 
داده اسـت. بـه گـزارش ایسـنا، محمـود وفایـي اظهـار کرد: 
ایـن اتفـاق مهم در حالي افتاد که سـال گذشـته نیز اسـتان 
کرمـان در برخـي دیگر از شـاخص هاي صنایع دسـتي حائز 

رتبـه اول کشـوري شـد. وي در ادامـه به برگزاري نمایشـگاه 
هـاي صنایـع دسـتي در اسـتان کرمان اشـاره کـرد و افزود: 
بـا توجـه بـه ظرفیتهـاي صنایع دسـتي و آمار بـاالي فروش 
ایـن محصوالت در نمایشـگاه هـا، هنرمندان اکثر اسـتانهاي 
کشـور عاقمند به شـرکت در نمایشـگاه هاي اسـتان کرمان 

. هستند

وفایـي بـا اشـاره بـه اینکـه حفـظ اصالـت رشـته هـاي 
صنایـع دسـتي و کاربـري جدید به این رشـته هـا از اولویت 
هـاي معاونـت صنایـع دسـتي اسـتان اسـت، تصریـح کـرد: 
خوشـبختانه با نـوآوري و کاربـري جدید محصـوالت صنایع 
دسـتي، بـار دیگـر صنایـع دسـتي در سـبد کاال مـردم قـرار 
گرفتـه اسـت. وي  بـا بیـان اینکـه کاربـري صنایع دسـتي و 
فـروش بـاالي ایـن کاال تاثیر زیادي در معیشـت روسـتاییان 
اسـتان داشـته، گفت: تعداد زیادي از روسـتاییان هنرمند در 
نمایشـگاه هاي اسـتان شـرکت و محصـوالت جدیـدي را به 

عاقمنـدان ارائـه کـرده اند.
وفایـي در ادامـه بـه برگـزاري نهمیـن نمایشـگاه صنایـع 
ایـن  در  کـرد:  بیـان  و  اشـاره  کرمـان  در  کشـور  دسـتي 
نمایشـگاه بـا همـکاري مرکـز کارآفرینـي اسـتان از مبـل 
پتـه و گلیـم بـراي اولیـن بـار رونمایي شـد که مـورد توجه 
و  نـوآوري  وي   شـد.  واقـع  عاقمنـدان  از  زیـادي  تعـداد 
ابتـکار در صنایـع دسـتي را موجـب فعالسـازي کارگاههـاي 
صنایع دسـتي دانسـت و افزود: جلوگیري از منسـوخ شـدن 

رشـته هـاي صنایـع دسـتي و فعـال کـردن بازارچـه هـا و 
نمایشـگاههاي صنایع دسـتي نیـز از تاثیرات مثبـت نوآوري 
در صنایع دسـتي اسـت کـه بایـد در اولویـت کار هنرمندان 
قـرار گیـرد. مدیـرکل میـراث فرهنگـي، صنایـع دسـتي و 
گردشـگري اسـتان کرمان بـه بازدید معاون ریاسـت جمهور 
از نهمیـن نمایشـگاه صنایع دسـتي کشـور در کرمان اشـاره 
کـرد و گفـت: در حاشـیه ایـن بازدیـد از کتاب پتـه رونمایي 
شـد و بـزودي دو کتاب دیگر از رشـته هاي شـاخص صنایع 
دسـتي کرمـان بـا همکاري بخـش خصوصي منتشـر خواهد 
شـد. وي به اسـتقبال باالي مردم از نمایشـگاه صنایع دستي 
کرمـان اشـاره و خاطرنشـان کـرد: حضـور پررنگ مـردم در 
ایـن گونـه نمایشـگاه هـا ما را بـر این میـدارد که بـه برپایي 
بازارچـه هـاي دائمـي صنایـع دسـتي کرمـان و شهرسـتانها 

اصـرار بیشـتري بورزیم.
گفتنـی اسـت نهمیـن نمایشـگاه صنایع دسـتی ایـران از 
17 تـا 23 بهمـن سـال جاری با حضور 30 اسـتان کشـور و 

140 غرفـه در کرمـان برگزار شـد.

مدیرکل میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري استان کرمان:

کرمان رتبه اول فروش صنایع دستي کشور 
را دارد

 خبر
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کاغذ اخبار

نـام او قریـب 4 سـا ل اسـت که 
بـر سـر زبان هـا افتاده اسـت. وقتی 
کـه توانسـت بـه عنـوان اولیـن زن 
ایرانـی ، طـای پاراالمپیـک 2012 لنـدن را تصاحـب 
کنـد. او اولیـن زن ایرانـی بـود کـه در تاریـخ رقابـت 
هـای المپیـک و پاراالمپیـک موفـق شـد مـدال طـا 
بگیـرد. درخششـی که از چند سـال پیش شـروع شـد و 
ایـن درخشـش درآسـمان ورزش ایران کمـاکان ادامه 
دارد.  زهـرا نعمتـی تک سـتاره ورزش کرمـان و ایران، 
توانسـت بـه 25 سـال ناکامی کرمانـی ها بـرای حضور 
دربـازی هـای المپیـک خاتمه دهـد نعمتی حـاال از هر 
نظـر تاریخ سازاسـت و نام وی برای سـال هـا در تاریخ 

ورزش ایـران و جهـان باقـی خواهنـد ماند.
در روزی بـه یـاد ماندنـی، مدیریـت شـعب بانـک صـادرات 
اسـتان کرمـان آقـای وکیلـی بـه اتفاق معـاون خـود و جمعی 
از مسـؤلین بانـک بـه دیـدار ایـن بانـوی قهرمان و تک سـتاره 
ورزش کرمـان و ایـران رفـت و از نزدیـک بـا وی گفتگـو نمود.

در ایـن دیـدار کـه در فضایـی گـرم و صمیمـی انجام شـد، 
آقـای وکیلـی ، خانم نعمتـی را به عنوان نام آورترین ورزشـکار 

و بـه عنـوان یک اسـطوره و الگوی جـوان ایرانـی معرفی کرده 
و افزود : جوانان این مرز و بوم با مشـاهده مسـابقات و کسـب 
افتخـارات شـما ، انگیـزه باالئـی بـرای فعالیت و تاش بیشـتر 
در عرصـه کار و ورزش پیـدا مـی کنند و از این بابت تاشـهای 
شـبانه روزی شـما برای انجام تمرینات و حضور در مسـابقات 

جهانی بسـیار سـتودنی اسـت. شـما ثابت کردید که معلولیت، 
محرومیـت نیسـت، البته درسـت اسـت که محدودیـت هایی 
بوجـود مـی آورد ولـی به هیـچ وجه نمی تـوان بـرای آن لفظ 
محرومیـت بـکار برد. وی در ادامه با اشـاره به کسـب افتخارات 
پی در پی خانم نعمتی ، افزود: شـما ، نخسـتین و تنها زن در 

تاریـخ ورزش ایران هسـتید که موفق به کسـب مـدال طا در 
سـطح بازی هـای جهانی و پارالمپیک گردیـده و اخیراً هم که 
بـه عنوان تنها پرچمـدار کاروان ایران در المپیـک 2016 ریو ، 
انتخـاب شـده اید، این کلکسـیون افتخارات در واقـع هم برای 
کرمانیهـا و هـم بـرای مردمان سـرزمین ایران ، بـی نظیر بوده 

و بایسـتی قدردان تاش ها و زحمات شـما باشـیم.
وی در ادامـه گفـت : بـه عنـوان یـک مجموعـه اقتصـادی، 
افتخـار مـی کنیـم که مشـتری بانک صـادرات هسـتید و این 

بانـک را بـه عنـوان بانـک اول خودتـان انتخـاب کـرده اید.
گفتنی اسـت خانم نعمتی نیز با اظهار خرسـندی از حضور 
مدیریـت بانـک صـادرات اسـتان و حسـن توجه یک مؤسسـه 
مالـی و اقتصـادی بـه امـر ورزش ،گفت : خیلی خوشـحالم که 
توانسـته ام دل مـردم ایران به خصـوص دل کرمانی های عزیز 
را شـاد کنـم و امیـدوارم کـه بتوانـم در مسـابقات المپیک ریو 

هم برای کشـورو اسـتان خـودم افتخار آفرین باشـم.
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه ایـن نکتـه کـه آرزوی هـر 
ورزشـکاری این اسـت که افتخار پرچمداری کاروان کشـورش 
را داشـته باشـد، گفت : با این انتخاب ، مسـؤلیت من سـنگین 
تـر شـده اسـت و بایـد تمام تاشـم را انجـام دهم تا بـه عنوان 

پرچمـدار ایـران بهتریـن نتیجه را نیـز در المپیـک بگیرم.
خانـم نعمتـی همچنین در پاسـخ به این سـؤال کـه تعامل 
همـکاران مـا در شـعب با شـما چگونـه اسـت، اظهار داشـت: 
کار بانـک مشـغله بسـیار زیاد و اسـترس های خـاص خودش 
را دارد، بـا ایـن وجـود مـن همـواره بانـک صـادرات را بانکـی 
متمایـز دیـده ام چـه در برخـورد بـا مشـتریان و چـه در ارائه 

خدمـات بانکـی، برخـورد کارکنـان بانک صادرات با مشـتریان 
زبانـزد اسـت و مـن ایـن موضـوع را درزمان مراجعـه به وضوح 

دیـده ام و امیـدوارم کـه روز بـه روز موفـق تر باشـد.
شـایان ذکـر اسـت در پایـان ایـن دیـدار ، آقـای وکیلـی با 
اهـداء هدایایـی از بانـوی کمانـدار و پرافتخار تیـم ملی تجلیل 

نمود.

تجلیل مدیریت شعب بانک صادرات استان از زهرا نعمتی
اطالع رسانی

یادداشت

اصولگرایان از خود بپرسند 
چرا با وجود داشتن امکانات زیاد 

بازهم رای نیاورده اند؟

صادق زیباکالم
بابـت اینکـه مـردم رای متفاوتـی داده انـد و 
انتخـاب جدیـدی کـرده انـد کسـی حـق نـدارد 
بـا لفـظ توهیـن آمیز بـا مـردم پایتخـت برخورد 
کنـد. اصولگرایـان بهتر اسـت به جـای توهین به 

فکـر دالیـل  شکسـت خـود بگردند.
انتخابـات هفتـم اسـفند فرصتـی بـود کـه در 
نهایـت مردم توانشـتند با انتخاب خود نظرشـان 
سیاسـی  مختلـف  هـای  دیـدگاه  مـورد  در  را 
بگوینـد. حال جناحی که شکسـت خورده اسـت 
نبایـد بـه توهیـن و تخریب مـردم بپـردازد. بلکه 
بهتـر اسـت در درون خـودش بـه دنبـال دالیـل 

بگردد. شکسـت 
نزدیـک  اشـخاص  و  هـا  رسـانه  از  برخـی 
و  تهـران  دوگانـه  خواهنـد  مـی  اصولگرایـان 
شهرسـتان هـا را درسـت کننـد.  امـا واقعیـت 
ایـن اسـت که چنـدان تفاوتـی  بیـن رای  مردم 
تهـران و بسـیاری از شهرسـتان وجـود نـدارد؛ 
اصـاح طلبـان  در بیشـتر شـهرهای ایـران کـه 
امـکان رقابـت داشـتند  رای قابـل قبولـی آورده 
انـد . حـال در  برخـی نقـاط کشـور  کمتـر و در 
برخـی نقـاط  بیشـتر. امـا نکته  اصلی این اسـت 
کـه هـر کجا  اصاح طلبـان نامزد مهمی داشـته 

انـد رای خوبـی هـم آورده انـد.
در بسـیاری از حـوزه هـای انتخابیـه خصوصـا 
در شـهرهای کوچـک تر شـاید برخـی رقابت ها 
سیاسـی و جناحـی نباشـد یعنـی  در شـهرهای 
کوچـک رقابـت هـای انتخابـات نـه بـر اسـاس 
اسـاس  بـر  بلکـه  طلبـی  اصـاح  و  اصولگرایـی 
رقابـت هـای قومی، قبیله ای و منطقه ای شـکل 
مـی گیـرد. در نتیجـه در آن جـا نبایـد  حسـاب 
کـرد کـه آیا اصولگرا پیروز شـده یـا اصاح طلب 
بلکـه مولفـه های دیگـری را باید مدنظر داشـت.  
در شـهر  بزرگـی مثـل تهـران  کـه پایتخـت 
سیاسـی کشـور هم اسـت، امـر رقابـت انتخاباتی 
بسـیار جـدی تـر و معنـا دار اسـت. در واقـع در 
اینجـا، جنـاح هـای سیاسـی اصولگـرا و اصـاح 
انتخابـات نقـش بسـیار  طلـب هسـتند کـه در 
پـر رنگـی دارنـد. ایـن بـار نیـز رقابـت لیسـت 
هـای ایـن دو جنـاح در تهـران شـکل گرفـت و 
در نتیجـه رای هـا بسـیار بـا معنا بـود. در نتیجه 
اگـر بخواهیـم از منظـر رفتـار شناسـی سیاسـی 
بـه موضـوع نـگاه کنیم.  بایـد در نهایـت بگوییم 
کـه در حـوزه هـای انتخاباتـی کوچک  مـردم بر 
اسـاس مولفـه هـای غیـراز سیاسـت هـای کان 

رای مـی دهنـد. ایـن امـر هـم طبیعـی اسـت.
بـه نظـر من بهتـر اسـت اصولگرایان بـه جای 
ایـن گونه اظهارات  نادرسـت در مـورد رای مردم 
تهـران بـه نقد عملکـرد خـود بپردازند. بـا وجود 
ایـن همـه امکاناتـی کـه اصولگرایان دارنـد، باید 
از خـود بپرسـند کـه چـرا رای پاییـن آورده اند؟ 
تریبـون  تلویزیـون،  و  رادیـو  وقتـی اصولگریـان 
هـای مختلـف دیگـر و ایـن همـه منابـع مالی و 
امکانـات دارنـد اما نتوانسـتند رای الزم را بیاروند 
تقصیـر خودشـان اسـت نه مـردم. مشـکل اصلی 
اصولگرایـان این اسـت کـه تبلیغات خودشـان را 

هـم بـاور ندارند.
* منتشر شده در سایت انتخاب

اسـحاق جهانگیـری و داوود اغلـو، ضمـن گفت و گـو درباره 
مسـائلی از قبیل نفت، انرژی، حمل ونقل، گمرک،  گردشـگری 
و ... توافـق کردنـد تـا بـه حجـم مبادالت سـی میلیـارد دالری 
میـان ایـران و ترکیه دسـت پیدا کننـد. به گـزارش خبرآناین 
نخسـت وزیر ترکیـه در حالی شـامگاه جمعه وارد تهران شـده 
اسـت کـه روابـط ایـران و ترکیـه طـی ماه هـای اخیـر با تنش 
هایـی در رابطـه بـا موضـوع داعـش مواجه شـده بود. حـاال اما 
بـا سـفر داوود اغلـو بـه تهـران امیـد بـه بهبـود روابط بیـش از 
پیـش افزایش یافته اسـت. دیروز در نشسـت خبری مشـترک 
میـان جهانگیـری و داوود اوغلـو، معـاون اول رئیـس جمهـور 
بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتقرار ثبـات و امنیـت در کل منطقه از 
منافع مشـترک ایران و ترکیه به شـمار می رود گفـت: ما در دو 
جلسـه بـا آقـای داوود اوغلو در زمینه روابط دو جانبه و مسـائل 
منطقـه ای گفت وگوهای مفیدی داشـتیم. اسـحاق جهانگیری 
صبـح دیـروز در نشسـت خبـری خـود بـا داوود اوغلـو بـا بیان 
اینکـه ما در بسـیاری از زمینـه ها با ترکیه اشـتراک نظر داریم 
، گفـت:  ممکن اسـت در برخی مسـائل منطقـه ای هم اختاف 
نظر داشـته باشـیم اما سـعی می کنیم با مدیریت این اختاف 
هـا مشـکات منطقه را حل کنیـم. وی در ادامه افـزود:  بین دو 
کشـور ایران و ترکیه مسـائل دو جانبه ای بسـیار مهمی وجود 

دارد کـه دربـاره آن گفت وگـو کردیـم. درباره مسـائلی از قبیل 
نفـت، انـرژی ، حمـل ونقـل ، گمـرک،  تعرفـه هـای ترجیحی، 
بانـک و گردشـگری مذاکـره شـد و توافـق هایـی هـم حاصـل 
گردیـد. جهانگیری با اشـاره به اینکه ترکیـه یکی از مقصدهای 
مهـم گردشـگری ایرانیـان بوده و سـالیانه بین یک و نیـم تا دو 
میلیـون ایرانـی به ترکیه می رود ، خاطر نشـان کـرد: امیدواریم 
گردشـگران تـرک نیـز به ایران سـفر کننـد و ترکیـه در زمینه 
گردشـگری در ایـران سـرمایه گذاری کنـد. معـاون اول رئیـس 
جمهـور در پایـان افـزود: مـا حجـم سـی میلیـارد دالری برای 
مبـادالت دو کشـور تعییـن کـرده بودیم قـرار شـد در یک ماه 
آینده کمیسـیون مشـترک دو کشـور در ترکیه تشکیل شود تا 
تمـام موانـع مبـادالت دو کشـور شناسـایی و برطرف شـود. ما 

تـاش می کنیـم تـا به ایـن هدف دسـت پیـدا کنیم. 
همچنیـن نخسـت وزیـر ترکیـه هـم در ایـن نشسـت 
گفـت: امـروز ترکیـه بیش از هر کشـور دیگری از برداشـته 
بـرای  راه  و هم اکنـون  اسـت  تحریم هـا خوشـحال  شـدن 
احمـد  اسـت.   فراهـم شـده  روابـط دو کشـور  گسـترش 
داوود اوغلـو نخسـت وزیـر ترکیـه، بـا اشـاره بـه برگـزاری 
انتخابـات 7 اسـفند در ایـران، نتیجـه ایـن انتخابـات رابـه 
مـردم ایـران تبریـک گفـت و اظهـار داشـت: پـس از انعقاد 

تفاهـم هسـته ای رویکرد جدیـدی در روابط ایـران و ترکیه 
آغـاز شـده و بـا توجه بـه اینکـه مهمتریـن مانع جـدی در 
انجـام تعهـدات مبـادالت 30 میلیـون دالری، تحریم ها بود 
و اکنـون بـا رفع ایـن تحریم هـا می توانیم به دسـتاوردهای 
ارزشـمندی دسـت یابیـم. وی افزود: در زمانی کـه ایران در 
شـرایط سـختی قرار داشـت ترکیه تاش های زیـادی برای 
حـل مسـئله ایـران انجـام داد و دوسـتان و بـرادران خود را 

تنهـا نگذاشـت و امروز ترکیـه بیش از هر کشـور دیگری از 
برداشـته شـدن تحریم ها خوشـحال اسـت و هم اکنـون راه 
برای گسـترش روابط دو کشـور فراهم شـده اسـت. نخست 
وزیـر ترکیـه تصریـح کـرد: ایـران و ترکیـه ممکـن اسـت 
در برخـی مـوارد دیدگاه هـای متفاوتـی داشـته باشـند امـا 
تاریـخ دو کشـور هیـچ گاه تغییـر نخواهد کـرد و جغرافیای 

دو کشـور مکمـل هم هسـتند.

محور نشست مشترک جهانگیری و داوود اغلو؛

دست یابی به مبادالت سی میلیارد دالری ایران و ترکیه 

    دولت

1 ناطـق نـوری با اشـاره بـه انتخابات ریاسـت جمهـوری 92: به 
روحانـی گفتـم مـن نمی آیـم، پس تـو کاندیدا شـو

ناطـق نـوری بـا روزنامه اعتمـاد مصاحبه ای کـرده که قرار اسـت در ویژه نامه 
نـوروزی ایـن روزنامـه منتشـر شـود. وی در بخشـی از مصاحبـه اش در ارتباط با 
کاندیـدا شـدن حسـن روحانـی در انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال 92 گفت: 
» در همیـن مسـاله ریاسـت جمهوري سـال92  آقـاي روحانـي خیلـي بـه مـن 
اصـرار مي کـرد. آقـاي هاشـمي هـم به مـن اصـرار مي کردند که شـما بیا. شـاید 
براي تـان جالـب باشـد کـه بدانید در مجمع تشـخیص مصلحت نظام که هسـتیم 

بعـد از جلسـه رسـمي، ناهـار را نزد آقـاي هاشـمي مي مانیم.
چنـد نفـر هسـتیم کـه ناهـار را بعـد از جلسـه مجمـع بـا هـم مي خوریـم که 
عـده اي هـم شـوخي مي کنند و ما را »انجمن اسـامي مجمع« خطـاب مي کنند. 
در ایـن گـروه قبـل از انتخابـات 92 بحـث بر سـر این بـود کـه رییس جمهور چه 
کسـي باشـد؟ همـه ایـن افـراد به مـن اصـرار مي کردنـد کـه کاندیدا شـوم. یادم 
هسـت کـه یـک روزي آقـاي روحانـي همیـن بحـث را مطـرح کـرد کـه آقـاي 
هاشـمي گفـت: »خب شـما هـر دو بیاییـد.« آقاي روحانـي گفـت: این طوري که 
نمي شـود و مـن همیشـه نفـر دوم فانـي بـوده ام و ایشـان اگـر بیاید مـن حتما 
نمي آیـم.« مـن گفتـم: »بنـده چـون قطعا تصمیـم دارم نیایـم بنابر این شـما بیا 
و اگـر آمـدي مـن حمایـت مي کنـم« و تا انـدازه اي هم که از دسـتم بـر مي آمد، 
وظیفـه ام را انجـام دادم؛ راضـي هـم هسـتم و بـراي موفقیت ایشـان هـم همواره 

» مي کنم.  دعـا 
2  توئیـت آیـت اهلل هاشـمی بـرای آیـت اهلل واعـظ طبسـی: 

خداحافـظ! سـخت،  روزهـای  رفیـق  خداحافـظ 
رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام در حسـاب توئیتـری خـود نوشـت: 
واعـظ طبسـی رفیـق دوران تنهایـی ام بـود. بـه گـزارش انتخـاب، آیـت اهلل اکبـر 
هاشـمی رفسـنجانی در پـی درگذشـت آیـت اهلل عباس واعـظ طبسـی در توئیتر 
خـود نوشـت: »رفیقـی کـه تـا آخـر پـای رفاقتـش ایسـتاد. خداحافـظ رفیـق 
روزهـای سـخت. خداحافـظ!« آیـت اهلل واعـظ طبسـی روز 7 اسـفندماه پـس از 
حضـور در انتخابـات دچـار عارضـه مغزی شـد و پـس از یک هفته بامـداد جمعه 

14 اسـفنده جـان بـه جان افریـن تسـلیم کـرد.
3  نمایـش »رسـوایی2« برای مقامـات فرهنگـی/ از حدادعادل تا 

احمدی نژاد دولـت  ارشـاد  وزیر 
فیلـم سـینمایی »رسـوایی 2« بـه کارگردانی مسـعود ده نمکی بـرای مقامات 
فرهنگـی بـه صـورت خصوصـی اکـران شـد. بـه گـزارش خبرگـزاری خبرآناین 
شـامگاه جمعه ماه فیلم سـینمایی »رسـوایی 2« به کارگردانی مسـعود ده نمکی 
در سـه سـانس ویـژه مسـئوالن، هنرمنـدان و نخبـگان فرهنگـی و دانشـگاهی 
کشـور روی پـرده رفـت. در این مراسـم کـه در سـینما آفریقا برگزار شـد افرادی 
چـون غامعلـی حـداد عادل، سـید محمد حسـینی وزیر سـابق فرهنگ و ارشـاد 

اسـامی، علیرضـا رضـاداد دبیـر سـابق جشـنواره فیلـم فجـر، محمـد احسـانی 
مدیـر سـابق شـبکه یـک سـیما، رضـا برجـی مستندسـاز، عمـاد افـروغ، مهدی 
کوچـک زاده، حمیـد رسـایی، زهره طبیـب زاده نماینـدگان ادوار مختلف مجلس 
شـورای اسـامی، چنگیز حبیبیـان خواننده، سـیدنظام الدین موسـوی مدیرعامل 
تسـنیم،  خبرگـزاری  قائم مقـام  توانگـر  درویـش  عبـاس  فـارس،  خبرگـزاری 
محمدعلـی رامیـن معـاون سـابق مطبوعاتـی وزارت ارشـاد، حـاج علـی قربانـی 
مـداح اهـل بیـت، اصغر آبخضـر قائم مقـام شـورای هماهنگی تبلیغات اسـامی، 
محمـد قهرمانـی مدیرعامل سـابق موسسـه شـهید آوینـی، سـعداهلل زارعی، رضا 

سـراج، فـواد ایـزدی و رحیـم پورازغـدی حضور داشـتند.
4  واکنش حـداد عادل به فیلم »رسـوایی 2«: همه ما از رسـیدگی 

شـده ایم غافل  مردم  به 
فـارس نوشـت: غامعلـی حداد عادل در پاسـخ به سـوالی در مـورد کنایه های 
سیاسـی »رسـوایی2« به مسـئوالن سیاسـی، اظهار داشـت: همه  ما از رسـیدگی 
بـه حـال مردم غافل شـدیم. پیـروزی را در غلبه بـر طرف مقابـل می بینیم، حاال 
چـه اسـم خودمـان را اصولگـرا و چـه اصاح طلـب بگذاریـم. مـا فکـر می کنیـم 
زمانـی کار مملکـت درسـت می شـود کـه در یک عرصـه ای پیروز شـویم و طرف 
مقابل شکسـت بخورد. این شـده اسـت اصاح امور و انگار مشـکل همین اسـت. 
ایـن شـکل فیلم هـا بـا ایـن دغدغه ای کـه دارنـد حداقل فایـده اش این اسـت که 
بـه مـا بگویـد مشـکل پیـروزی و شکسـت جناح هـای سیاسـی نیسـت؛ مشـکل 

جـای دیگری اسـت کـه از آن غافل هسـتیم.
5  قاضـی عسـگر: حـج انجام می شـود، چـون از روابط سیاسـی 

جـداسـت
حجت االسـام سـیدعلی قاضـی عسـگر نماینـده ولـی فقیـه در امـور حـج و 
زیـارت درهمایـش روحانیـون ومداحـان عتبـات عالیـات بـا اشـاره بـه اینکـه 
جمهـوری اسـامی ایـران بـه دنبال حـج با عـزت با همـه ویژگی های مـورد نظر 
ملـت و نظـام اسـت،گفت: برنامه ریزی هـا برای حج سـال آینده آغاز شـده و امور 
بـه نحـوی مدیریـت خواهـد شـد که عـاوه برحفـظ شـأن و امنیت زائـران، حج 

را بـا قـدرت انجـام دهیم.
وی حج را از روابط سیاسـی دو کشـور ایران و عربسـتان جدا دانسـت و گفت: 
در چنـد سـال گذشـته برنامه ریـزی شـده کـه حـج از روابط سیاسـی دو کشـور 
جـدا باشـد و طبیعـی اسـت بـر ایـن مبنـا حجـاج ایرانـی مراسـم حـج را به جـا 
خواهنـد آورد. قاضـی عسـگر افـزود: برنامه ریزی هـا بـرای حـج سـال 95 آغـاز 
شـده اسـت و امـور بـه نحـوی مدیریـت خواهد شـد کـه عـاوه برحفظ شـأن و 
امنیـت زائـران، حـج را بـا قـدرت انجام دهیـم لذا بیشـتر کار به طـرف مقابل باز 
می گـردد کـه چگونـه می خواهـد عمـل کنـد. نماینـده ولی فقیـه در امـور حج و 
زیـارت گفـت: بحث مستندسـازی فاجعـه منا رو به اتمام اسـت. در بررسـی ها به 

ایـن نتیجـه نرسـیده ایم کـه ایـن حادثه عمدی باشـد.

6  روایت صالحی از جلسه تایید برجام در مجلس
روزنامـه اعتمـاد گفـت وگویـی بـا علی اکبـر صالحی بـرای ویژه نامـه نوروزی 
ایـن روزنامـه انجـام داده اسـت. صالحـی بـا اشـاره بـه جلسـه مجلـس شـورای 
اسـامی در نوزدهمیـن روز از مهر ماه سـال جـاری برای رای گیـری در خصوص 
برجـام و فضـای آن روز مجلـس می گویـد: وقتـی بـه مجلـس رسـیدم دیـدم که 
دیـگ مخالفت هـا و انتقادهـا در حـال جوشـیدن اسـت. مـن واقعا تصـورم از آن 

روز اینجـور نبود. 
 در آن زمـان، عزیـزان مخالـف یـا منتقـد خـوب یارگیـری کـرده بودنـد و 
می تـوان گفـت نمـره  آنهـا در یارگیـری در جلسـه فـوق 20 بـود، یعنـی همانند 
تیـم فوتبـال همـه پسـت ها حتـی در هیـات رییسـه را هـم در اختیار داشـتند و 
همانطـور کـه در ارتـش می گویند، در جناح راسـت و چپ و روبه رو و پشـت سـر 
و بـاال و پاییـن حاضـر بودنـد. عملکردشـان خیلـی جالب بـود و دست شـان درد 
نکنـد و قشـنگ کار کردنـد.  آقـای حسـینیان قصـد عصبانی کردن ما را داشـت. 
بعدهـا هـم اعتـراف کردنـد کـه من بـه دنبـال عصبانی کـردن آنها بـودم. من در 
پاسـخ بـه ایـن حرف هـا گفتـم: آقـای حسـینیان ایـن حرف هـا را نگوییـد زیـرا 
درسـت نیسـت. شـما یـک روحانی هسـتید و لباسـی مقـدس بر تن دارید. شـما 
بایـد مـردم را بـه دیـن و اخـاق دعـوت  کنیـد.  بعد هم آقـای حسـینیان گفت: 

واهلل مـن شـماها را در سـیمان دفـن خواهـم کرد. 
7  دیرکرد جرایم رانندگی تا پایان 94 بخشیده می شود

عضـو کمیسـیون تلفیـق بودجـه 95 گفـت: بـا مصوبـه تلفیـق و در صـورت 
تصویـب صحـن مجلـس، جریمـه ناشـی از دیرکـرد پرداخـت جرایـم رانندگی تا 
پایـان 94 بخشـیده می شـود. بـه گزارش فـارس ایرج ندیمی اشـاره بـه مصوبات 
جلسـه کمیسـیون تلفیـق بودجه 95، اظهار داشـت: براسـاس الیحه پیشـنهادی 
دولـت مصوباتـی در مـورد سـایر درآمدهـا اعـم از واگـذاری دارایی هـای مالـی و 
واگـذاری داریی هـای سـرمایه ای انجـام شـد. عضو کمیسـیون تلفیـق بودجه 95 
گفـت: در جلسـه امـروز مصـوب شـد جریمـه دیرکـرد ناشـی از عـدم پرداخـت 

رانندگـی تـا پایان سـال 94 بخشـیده می شـود.
8  دلیـل روزنامه رسـالت برای نتیجـه انتخابات:مـردم دیدند در 

مملکـت رکود اسـت، به اصـاح طلبـان رای ندادند!
روزنامـه رسـالت نوشـت: مـردم در سـطح کشـور بـه  اصـاح طلبـان اعتمـاد 
نکردنـد ولـی از حـزب اعتدال و توسـعه که متعلق بـه آقای رئیس جمهور اسـت 
بـا شـدت بیشـتری رویگردان شـدند و ایـن رویگردانـی نتیجه ضرباتی اسـت که 
رکـود و بحـران اقتصـادی بـر زندگـی طبقه متوسـط و ضعیـف وارد کرده اسـت 
. فـرار از ایـن واقعیـت و عبـرت نگرفتـن از این شکسـت انتخاباتـی و ادامه دادن 
بـه جشـن های دروغین و نمایشـی ، نـه تنها جایـگاه دولت را بهبـود نخواهد داد 
بلکـه  دولـت را بـا شکسـتی سـنگین تـر در انتخابات بعـدی روبـه رو خواهد کرد 
.امـا علـت اسـتقبال اکثریت مردم تهران و به ویژه شـمال شـهر تهـران  از اصاح 
طلبـان و حامیـان دولـت را بایـد در شـرایط اقتصـادی این کان شـهر جسـتجو 
کـرد .واقعیـت ایـن اسـت کـه مـردم سـاکن تهـران و بـه ویژه شـمال تهـران در 
مقایسـه بـا مردم سـاکن شهرسـتان هـا و روسـتاها ، از رفـاه و معیشـت باالتری 
برخوردارنـد ، خدمـات شـهری ، بهداشـتی ، آموزشـی و رفاهی بیشـتری دارند ، 
در خانـواده هـای شـمال شـهر تهـران ، فقر ، کارگر بیـکار و کشـاورز بیکار وجود 
نـدارد و هنـوز هـم جریـان مهاجرت بیـکاران از روسـتاها و شـهرهای کوچک به 
تهـران ادامـه دارد . شـرائط مسـاعد تـر اقتصـادی در تهـران و به ویژه در شـمال 
تهـران سـبب شـده  فشـارهای رکـود و بحـران ، برای سـاکنین ایـن مناطق ، به 
شـدت مناطـق روسـتایی و شهرسـتانی  محسـوس نباشـد . طبیعی اسـت وقتی 
کسـی درد فقـر را بـر گـرده خـود احسـاس نمـی کنـد ،  توجهـش بـه سیاسـت 
خارجـی و برجـام و توسـعه سیاسـی جلب می شـود و بـدون آنکه آثـار اقتصادی 
ایـن پدیـده هـا  در زندگـی او لمـس شـود و نگرانـی ایجـاد کند ، به وعـده های 
شـیرین خارجـی دلگـرم می شـود . ایـن اولین بار نیسـت کـه رای مـردم تهران 
و بـه ویـژه شـمال تهـران بـا رای کل کشـور تفـاوت داشـته . در انتخابـات سـال 

88 هـم همینطـور بود.

زهرا نعمتی:
من همواره بانک صادرات را بانکی 

متمایز دیده ام چه در برخورد با 
مشتریان و چه در ارائه خدمات بانکی، 

برخورد کارکنان بانک صادرات با 
مشتریان زبانزد است
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داستان

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
قسمت پانزدهم

ای  خرابـه  نیـم  کاروانسـرای  بـه  کـه  همیـن 
کـرده  کرایـه  کاروانسـرادار  از  اطاقـی  رسـیدیم، 
خورجیـن و اسـبابهای خـود را در آن گذاردم و پس 
کرایـه مـکاری را داده و درب اطـاق را قفـل و بـه 
جانـب خرابـه ای کـه آنجـا را پای قاپق مـی گفتند 
روان شـدم از میـان مـردم گذشـته و از تماشـای 
منظـره کشـته دو نفر که سـر آنها را بریده و جسـد 
آنهـا را روبـروی هـم انداختـه بودنـد متاثر شـدم. از 
شـخصی که طفـل چند سـاله ای را در بغـل گرفته 
بـود، پرسـیدم ایـن دو نفر چه گناهی مرتکب شـده 
انـد؟ آن شـخص گفـت اینهـا از دشـمنان شـاه می 
باشـند. مطلـب را تـا آخـر پـی بـردم و دانسـتم که 
البـد آن بیچارگان از زمره آزادی خواهان روشـنفکر 
می باشـند. در عقب سـر آن تماشـاچیان و جمعیت 
چنـد زن و کـودک که از خانـواده و بازمانـدگان آن 
دو نفر بودند، با ترس و وحشـت و چشـمان اشـکبار 
نشسـته و منتظـر بودنـد تـا آن جمعیـت پراکنـده 
شـده و کشـتگان خـود را بـرای دفـن و کفـن بـه 
قبرسـتان ببرنـد. بـا خـود گفتـم بـدون شـک اگـر 
از ماموریـت مـن فراشـان و دولتیـان مختصـر بویی 
ببرنـد مـرا هم به آسـانی بدون پرس و سـوال گوش 
تـا گوش سـر می برند. تماشـاچیان را مـی دیدم که 
ایـن دو نفـر برای نجـات آزادی ملت ایران کوشـش 
داشـته و بـه گنـاه آزادی خواهـی بـه ایـن وضـع 
آسـف آور کشـته شـده انـد. یـک دقیقـه هـم تامل 
نمـی کردنـد و ایـن طور مانند گوسـفند تماشـاچی 
نبودنـد. بـه خاطـرم آمـد کـه هنـگام عزیمـت از 
اسـامبول زیـاد سـفارش کـرده بودنـد کـه مواظب 
اطرافیـان خـود بـوده و کسـی از بسـته کوچکی که 
محتـوی مراسـات و روزنامه قانون بـود و من حامل 
آن بـودم مسـتحضر نشـود. چه به اندک سـوءظن و 

احتمالـی کارم سـاخته می شـد. 
هوا تاریک می شـد و تماشـاچیان کم می شـدند 
و بـه جـز چنـد نفـر بچه هـای ولگـرد دیگر کسـی 
باقـی نمانـده بـود و بسـتگان آن دو کشـته بی گناه 
کـه بـه تهمـت بابـی بـودن کشـته شـده بودنـد دو 
تابـوت آورده و بـا پرداخت پول زیـادی به میرغضب 
و فراشـانی کـه مامـور اجرای امر شـاه بودند جسـد 

آن دو کشـته بـی گنـاه را به قبرسـتان بردند. 
خواسـتم همـان موقـع ماموریـت و انجـام کاری 
را کـه بـر عهـده گرفتـه بـودم انجـام دهـم و بـدون 
اتـاف وقـت خـود را بـه محضـر آقـای حـاج شـیخ 
هـادی نجـم آبـادی رسـانیده و بسـته معهـود را به 
دسـت ایشـان بدهم؛امـا در آن دم غـروب انجام این 
کار را عاقانـه ندیـدم. چـه گذشـته از آنکـه منـزل 
ایشـان را نمـی دانسـتم بـدون شـک بـا آن وضـع و 
لبـاس مسـافرتی کـه داشـتم مـورد سـوءظن قـرار 
مـی گرفتم. سـپس صـاح را در این دانسـتم که آن 
شـب را در همـان کاروانسـرا گذرانیـده و روز بعد به 

خدمـت جناب شـیخ برسـم. 
روز دیگـر در طلیعـه آفتـاب از کاروانسـرا خـارج 
شـده و از مرد شـیر فروشـی نشـانی منزل آقا شـیخ 
هـادی را پرسـیدم و بـا آنکـه راه زیادی بود پرسـان 
پرسـان خانـه را پیـدا کـرده و بـر خـاف ایـن کـه 
منتظـر بـودم بـه درب خانه عالـی و باشـکوهی می 
رسـم، خانـه شـیخ، معمولـی دیوارهایـش چینـه و 
اطاقهایـش خشـتی بـود. پسـربچه ای در جلـو در 
مشـغول جاروب کـردن بود. از او پرسـیدم آیا منزل 
آقا شـیخ هـادی اینجاسـت؟ گفت: بله! پرسـیدم:آقا 
در منـزل تشـریف دارنـد؟ جـواب داد: بلـی! و من از 
حـرکات دسـت و لب هایش جـواب ها را اسـتنباط 
مـی کـردم. گفتم: ممکن اسـت از آقای شـیخ اجازه 
بگیریـد همیـن سـاعت خدمتشـان برسـم؟ مثـل 
اینکـه پرسـید می خواهـی اسـتخاره کنـی؟ گفتم: 
بلـی! جـاروب را روی سـکوی درب خانـه گـذارده و 
داخـل خانـه شـد. پـس از لحظه ای مراجعـت کرده 
و بـا دسـت اشـاره کـرد کـه درب اطـاق مجـاور آن 
راه رو ورود کنـم. از اینکـه خانـه شـیخ خلـوت و 
کسـی نبـود مسـرور شـدم. پـرده سـفیدی کـه بـه 
در اطـاق آویختـه بـود یـک طـرف زده و در کنـار 
اطـاق، شـیخ را کـه روی نمدی نشسـته و کتابی در 
جلـو داشـت مشـاهده کـردم. از همـان نظـر اول او 
را شـناختم. چهره ای گشـاده نورانی داشـت. سـام 
کـردم و بـه گوشـه ای نشسـتم و از اینکـه گوشـم 
نمـی شـنود عذرخواهی کـردم و همین که دانسـت 
از اسـامبول آمـده ام تـا آخـر قضایا را پی بـرد و از 
اینکـه صبح خیلـی زود بـرای ماقاتش بـدون آنکه 
احدی آگاه گردد رفته ام خوشـحال شـد. سـپس از 
جـای خـود برخاسـته و بـه اشـاره بـه مـن فهمانید 
کـه مایـل اسـت در خلـوت بـا مـن صحبـت کند و 
خـودش در جلـو افتـاد و به حیاط اندرونـی رفتیم و 
در اطاقـی که در گوشـه آن لحاف کرسـی بـود وارد 
شـدیم و تکلیف نشسـتن کرد. سـپس من بسته ای 
را کـه حامـل بـودم و در آسـتر قبـای خـود پنهـان 
کـرده بـودم پـس از شـکافتن آسـتر آن را در آورده 
بـه دسـتش دادم. نگاهی به سـر و تـه آن کرده و آن 
را در بغـل گـذارد گفـت بایـد از روی فراغت بخوانم. 

شـیرین سـخن مـی گفـت. شـعر مـی 
خوانـد و شـعر مـی سـرود. گلسـتان 
مـی خوانـد و حافـظ. خاطـره تعریـف 
مـی کـرد. مثل همـه مادربـزرگ های 
کرمانـی. از آن دسـته مادربزرگ هایی 
را  زمـان  گذشـت  کنارشـان  در  کـه 
احسـاس نمـی کنـی. گـر چـه امـروز 
اینترنـت و اندرویـد و... جـای آدم ها را 
گرفتـه و همـه مـان را بـه تنهایانـی در جمع تبدیـل کرده؛ 
امـا هنوز نشسـتن پـای حرف مادر بـزرگ ها صفایـی دارد. 
هنـوز هـم هسـتند کسـانی که اگـر گوش شـنوایی داشـته 

باشـی، حـرف هایـی بـرای گفتـن دارند.
شـادروان بانـو عصمـت صابری)خضرایـی( همسـر مرحـوم 
سـید جـواد خضرایـی - کـه از شـاعران بنـام کرمـان بـوده 
و دکتـر بهـزادی اندوهجـردی نـام و اشـعارش را در کتـاب 
»تذکـرة الشـعرای کرمـان« آورده اسـت- در سـال هـای 
دور، یـک سـال از دوران جوانـی اش را در خدمـت ایتـام 

پرورشـگاه صنعتـی گذرانـده اسـت.
بانـو صابـری بـا اشـعاری از سـعدی بـاب هـم صحبتـی بـا 
مـن را کشـود. غزلـی که شـاه بیـت معروفـش زینت بخش 
بسـیاری از دیوارهاسـت.» خـدا را بـر آن بنـده بخشـایش 

اسـت/ کـه خلـق از وجـودش در آسـایش اسـت«.
تقریبـا دو سـال پیش بـود که »حدیـث کریمـی« از بانویی 
خبـر داد کـه روزگاری در پرورشـگاه صنعتـی بـه ایتام این 
خیریـه خدمـت مـی کـرده اسـت. شـبانگاهی بـه خانه اش 
رفتیـم و هـر کدام مـان از ظن خود یار او شـدیم. او در فکر 
سـاختن فیلـم خـود بـود و مـن در پـی گفـت و گویـی که 
بتوانـم در نشـریه بـه چـاپ برسـانم. گفـت و گـوی مـن اما 
همـان روزهـا به چاپ رسـید و فیلم حدیـث کریمی همین 
روزهـا آمـاده شـده اسـت. اآلن بانـو صابـری دیگـر در میان 
مـا نیسـت. یار دیریـن پرورشـگاه صنعتـی و قدیمـی ترین 
کارمنـد اداره پسـت کرمـان تنهـا خاطـره ای از خـود به جا 
گذاشـته اسـت. شـیرین سـخنی مادربزرگ مهربان کرمانی 
هرگـز کهنـه شـدنی نیسـت. شـادروان صابـری آن روز از 
هـر دری سـخن گفـت و سـاختار مصاحبـه های خشـک و 
رسـمی را در هم شکسـت. نوشـته های زیـر، گفته های آن 

شـب مـادر بـزرگ مهربان مان اسـت؛  
1

عصمـت صابـری دربـاره حضور خـود در پرورشـگاه صنعتی 
مـی گویـد:»در آن سـال هـا آمـوزگار پرورشـگاه بـودم. مـا 

چهـار خانـم بودیـم که به بچه هـا درس می دادیـم. آن روز 
هـم یـک آموزگار همـه درس ها را می داد و ایـن طور نبود 
کـه هـر درس معلـم جداگانـه ای داشـته باشـد. دروس آن 
زمـان، علـم االشـیاء بود و اقسـام قضایـای ریاضـی و... یک 

سـال تمـام، صبـح و عصر در پرورشـگاه تدریـس کردم.«
2

مرحـوم احمـد اوحـدی رییس پرورشـگاه بود. دکتـر دینیار 
زردشـتی هـم پزشـک بچـه هـا بـود. حـاج اکبـر صنعتـی 
بنیانگـذار پرورشـگاه هم به پرورشـگاه سـر کشـی می کرد. 
بـه آشـپزخانه سـر مـی زد. ما را هـم دلداری مـی داد و می 
گفت:»ناراحت نباشـید. حقوق هم انشـاء اهلل زیاد می شـود 

و روزگار سـختی مـی گذرد!« 
آن روزهـا هـر مـاه 10 تومـان حقـوق بـه مـا مـی دادنـد. 
اعضـای هیـأت امنـا تـا جایـی کـه خاطـرم هسـت آقایـان 
اربـاب شـهریار بـود و دیلمقانـی، هرندی، ارجمنـد، آگاه و...

 3
خاطـرم هسـت زمانی کـه حاج اکبـر صنعتی فـوت کرد، او 
را در همـان پرورشـگاه ) کتابخانه فعلی( به خاک سـپردند. 
بعـد از مـرگ او، بچـه ها همـه رنگ پریـده و ناراحت بودند. 
واقعـاً گـرد یتیمـی بر چهره بچـه های بی کـس و کار دیده 
مـی شـد. وقتـی حـاج اکبـر فـوت کـرد من بـرای مراسـم 

ختـم او کلّـه های قنـد را خرد مـی کردم.
4

مرحـوم اوحـدی از دوسـتان خانوادگـی ما بود. بسـیار مدیر 
قابلی بود. روی درس بچه ها حساسـیت نشـان می داد. آن 
روزهـا تـا کاس ششـم درس مـی خواندنـد که بـرای ورود 
بـه جامعـه کافـی بـه نظر مـی رسـید. پسـرها در بـازار کار 
بـه جوشـکاری و دختـران هـم به کارهـای دسـتی از جمله 
بافندگـی و... مـی پرداختنـد. بچـه هـای خـوب و آرامـی 
بودنـد. بـی کس و کار بودند و کسـی سـراغی از آن ها نمی 
گرفـت. محـال بود کسـی از کار کـردن و درس دادن به آن 

ها پشـیمان شـود.
5

در بـدو ورودمـان بـه اداره پسـت، وزیر پسـت و تلگـراف از 
مـا امتحـان حسـابداری، کارگزینـی، فـروش تمبـر، امانـات 
و... گرفـت و در همان اداره مشـغول کار شـدم. اداره پسـت 
کرمـان هـم در محـل قبلـی اداره کل)خیابان عدالـت( بود. 
ماهانـه 30 تومـان حقـوق مـی گرفتـم. بـا حقـوق اولم یک 

دوچرخـه رالـی خریـدم که بـا آن بـه اداره مـی رفتم.

6
کارمنـد خـوب، کارمنـدی اسـت کـه بتواند پول خـودش را 
حـال کنـد. اخـاق من بـه گونه ای بـود که اگـر صبح دیر 
سـر کار مـی رفتـم، عصـر بیـش تـر سـر کار مـی مانـدم تا 
جبـران شـود و پولـم حال شـود. کارمنـدان و نامه رسـان 
هـای پسـت هـم بسـیار زحمـت می کشـیدند. پسـتچی ها 
نامـه هـا را بـا دوچرخـه و یـا پیاده بـه مقصد می رسـاندند.

 7
کرمـان  پسـت  اداره  در  را  عمـرم  از  زیـادی  هـای  سـال 
دربـاره  گذرانـدم. مرحـوم همایـون کرمانـی شـعری هـم 
ارتباطـات تلگرافـی سـروده اسـت کـه آن را حفـظ هسـتم.

میـان مـا و تـو یـک تلگـراف و بی سـیمی اسـت/ که سـیم 
کات مـس و اسـتوانه الزم نیسـت/ بُکـش، بسـوزان، تـاراج 
کـن بـه یغمـا بر/ بـرای قطع محبـت بهانه الزم نیسـت/ بگو 
بـه مفتـی شـرع نبـی کـه مسـتی مـا/ ز حـد گذشـت دگر 

نیسـت تازیانه الزم 
8

هـر جایی کـه کار کرده ام، اگـر در بیـن همکارانم اختافی 
پیـش مـی آمـد و مـی خواسـتند به رییـس مراجعـه کنند. 
مـن مانـع مـی شـدم و اختـاف شـان را فیصلـه مـی دادم. 

اصـا نمـی گذاشـتم اختافـات، بیخ پیـدا کند.
9

نـام  بـه  انـد  نوشـته  کتابـی  اندوهجـردی  بهـزادی  دکتـر 
»تذکرة الشـعرای کرمان«. در آن کتاب اشـعاری از همسـر 

مرحومـم سـید جـواد خضرایـی چـاپ کـرده اسـت و در 
مقدمـه بخشـی کـه بـه مرحـوم خضرایـی مربوط می شـود 
نـام مـرا هـم بـرده اسـت. یـک بـار بـه او گفتم:»اسـتاد! بـا 
اسـم من کتـاب خود را خراب کرده اید.« ایشـان در پاسـخ 

گفتنـد:» نـام شـما زینـت کتـاب من اسـت.«
10

خـدا رحمت کنـد مرحوم حـاج اکبر صنعتی را. مرد بسـیار 
مهربـان و خیرخواهـی بـود. در همان سـال ها شـعری برای 

ایشـان سروده ام:
»چشمم چو روی ماه تو را دید با صفاست

چون آینه نگاه تو با من چه آشناست
سر تا به پای وجود عزیزت، عتیقه است

این هدیه تحفه ای به من از جانب خداست
چون آسمان سیمگون پر از اختران بود

این روشنی که در جمال تو می بینم از کجاست؟
مهتاب لؤلؤیی که نور خدا در اوست

این نور در دو چشم تو آری چه دلرباست
اندیشه کرده ام تو گل ناز کیستی؟

اینک ندا رسید که این گل از آن ماست
فصل بهار می گذرد گل شود تمام

آن گل که تازه تازه بماند حدیث ماست
با عشق صاف و صادق خود زندگی کنم
باور کنم که شهد لبت داروی شفاست

چون صابری که عشق و محبت شعار اوست
کشکول مهربانی من شاهد و گواست

از پرورشگاه صنعتی تا اداره پست و تلگراف با شادروان عصمت صابری؛

نگاه تو بر من چه آشناست!

عباس مددی ماهانی
وقتـی بـه محلـه هـای قدیمـی وکوچه هـای تنـگ و باریک 
شـهرمان نگاه می کنیم، سـاختمان های بزرگ و چند طبقه 
و نوسـاز، خانه های قدیمی و خشـتی و بافت سـنتی شـهر را 
چـون نگینـی در برگرفته اسـت. بعد از گشـت و گذاری چند 
سـاعته در ایـن محله هـا دیگر صدای کوبـه درب های چوبی 
شـنیده نمی شـود. قـدم بـه داالن خانه که مـی گذاریم عطر 
خـوش نـان گندم برخاسـته از مطبـخ خانه شـامه ات را نمی 
نـوازد. دیگـر صـدای دسـته هـاون سـنگی بـه گوشـمان چه 
نامأنـوس اسـت. صـدای آسـیاب دسـتی مادربزرگ، خشـت 
هـای قدیمی،کاشـی هـای رنگارنـگ و حـوض سـنگی بـه 
خاطـره هـا سـپرده شـده انـد و دسـت روزگار آن هـا را بـه 
ویرانـی و خرابـی مـی کشـاند. چـه خـوب مـی شـد کـه باز 

صـدای دلنشـین خـروس سـحری را مـی شـنیدیم.  در این 
نوشـتار کوشـیده شـده تا فضـای خانه های قدیمـی و بخش 

هـای مختلـف آن را بـرای خوانندگان بازگـو نماییم.
1- تـاالر: تاالر یـا صّفـه فضایـی نیمـه باز اسـت کـه فضای 
دیگـر کنـار آن هـا مثل اتاق تشـکیل دهنده کل بنا اسـت که 
در قسـمت شـرقی حیـاط قـرار گرفتـه و پله هایی کـه پایین 

تـاالر قـرار دارد کـه راه ورود به آن را مشـخص می سـازد. 
2- ورودی: وقتـی از درب خانـه قـدم بـه درون مـی گذاریم 
وارد »هشـتی« می شـویم کـه فاصله زیادی با حیـاط دارد و 
مـا بین هشـتی و حیـاط خانه داالنی نسـبتاً کوتاه قـرار دارد 
کـه فـرد را بـه حیاط خانه رهنمـون می سـازد. در هرکدام از 
اضـاع این هشـتی بنا بر عملکـرد مورد نیـاز عناصر مختلف 
مثـل: سـکو، راهروهـای ورود بـه حیـاط، راه بام و چـاه خانه 

در نظر گرفته شـده اسـت.
3- حیـاط: در ایـن باغ کوچک سـاکنان با کاشـتن درختان 
و گل هـای زیبـای مأنـوس بـا طبیعـت کرمـان همـراه بـا 
حـوض کشـیده، محیطـی دلپذیر را بـه وجود مـی آوردند. با 
توجـه بـه وسـعت کار و طراحی خانـه، حیاط ها بـه اندرونی 
و بیرونـی تقسـیم شـده و حیـاط و عناصـر داخلـی آن به دو 
صورت سـاخته شـده اسـت.  حیاط های مسـطح که معموالً 
در محـور طولـی آن حوض و به مـوازات آن دو یا چهار باغچه 
قـرار گرفتـه اسـت. حیاط هـا با گـودال باغچه:گـودال باغچه 
همـراه بـا درختان سرسـبز بـه دلیل گـود بـودن آن، فضایی 
خنـک را بـه وجود می آورده اسـت و از طریق آن دسترسـی 

بـه آب زیـر گذر مسـیر بوده اسـت.
4- اتـاق: اتـاق هـا با توجـه بـه کاربردشـان به عنـوان اتاق 
خـواب، نشـیمن، پذیرایـی و فصلـی مورد اسـتفاده قـرار می 
گرفتـه اسـت کـه در انـواع دو دری، سـردری، پنـچ دری و 

اُرسـی دار و کرسـی خانـه و گوشـواره بـوده انـد.
کاربرد برخی از آن ها به اختصار می آید:

سـه دری: اتـاق کار، خـواب، ناشـتا بـه خصـوص زمسـتان 
نشیمن

ارسی دار: سفره خانه، جماعت خانه بزرگان و سفره خانه
گوشواره: محل خانه، خلوت و کتابخانه

کرسـی خانه: اتاقی اسـت کـه در و پنجره به حیـاط ندارد 
و متصل به اتاق زمسـتانی اسـت.

از اتـاق هـای یاد شـده، اتاق های پاییز و زمسـتان نشـین در 
جبهه غربی  و شـمالی و اتاق های تابسـتان نشـین در جبهه 

نسار)پشـت به آفتاب(بوده است.
نورگیـری اتـاق های حاشـیه حیاط بـه وسـیله در و پنجره و 
اتـاق هایـی که مشـرف به حیاط نبـوده اند به وسـیله نورگیر 

انجـام می گرفته اسـت. 

5- حوضخانـه: در بخـش بیرونـی خانـه و در کنـار »چـاه 
خانـه« بـوده اسـت؛ امـا در برخـی از خانـه هـا در کنـار تاالر 

اسـت. بوده 
6- زیـر زمیـن: مهم تریـن فضای خانـه در طـول روزهای 
گـرم و طاقت فرسـای تابسـتان زیـر زمین اسـت. ارتباط زیر 
زمیـن بـا طبقـه همکـف بـه وسـیله پلـکان هایـی از داخـل 

حیـاط انجـام مـی گیرد. 
7-پشـت بام:کـه از آن در شـب هـای تابسـتان اسـتفاده 
مـی شـده و بـه وسـیله حصار بـام از دیـد خانه هـای اطراف 
محافظـت مـی شـده اسـت. در پشـت بـام بعضـی از خانه ها 
اتاقکـی کوچـک بـه نـام رختخـواب دان سـاخته مـی شـده 

ست. ا
8- فضاهـای دیگـر هـر خانـه دارای قسـمت هـای دیگـری 
چـون حمـام، توالـت، مطبخ، چاه خانـه ها، طویه، انبـار کاه و 
علوفـه و انبارهـای متعـدد برای نگهداری مـواد غذایی و میوه 
بـوده اسـت. توالـت در انتهای خانـه و دور از محل مسـکونی 

و اتـاق ها بوده اسـت. 
از مطبـخ بـرای پخـت و پـز انـواع غذاهـا بـا هیـزم و از تنـور 
موجـود در آن بـرای پخـت نـان اسـتفاده مـی شـده اسـت. 
طویلـه عـاوه بـر نگهـداری چهـار پایـان سـواری و بارکش، 
بـرای نگهـداری حیوانـات اهلـی و ماکیـان اسـتفاده و افـراد 
خانـه بـرای مایحتـاج خـود از گوشـت لذیـذ و طبیعـی آنهـا 

اسـتفاده مـی کرداند.
منابع و ماخذ؛

 1-آشـنایی بـا معمـاری مسـکونی ایرانـی، تألیـف غامحسـین معماریـان، 
1357

2برداشت از بناهای تاریخی، امیر علی خلیلیان بروجنی، 1389
حیـد  اقبـال  امیـر  اسـامی،  کشـورهای  و  ایـران  معمـاری  3-تاریخچـه 

پـور،1382
4-ارسی پنجره های رو به نور، مهدی امرایی، 1383

خانه های قدیمی کرمان 
میراث

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی   

برابـررای شـماره139460319062000941 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقد سندرسـمی مسـتقردر واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک گلبـاف تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای محمـد کمالی گوکی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 131 صادره 
از گلبـاف در یـک بـاب خانـه و باغچـه بـه مسـاحت 1401/23 مترمربع پـاک 2 فرعـی از 2703 اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پاکهای 2698 و 2700 و 2701 و 2702 و یـک فرعی از 2703 اصلی واقع در 
گلبـاف خیابـان انقـاب کوچـه شـماره 3 )محله عقبه( خریـداری از مالک رسـمی صغری کمالـی و ورثه 
آقـای ابراهیـم هـادی زاده و فاطمـه کمالـی و علـی کمالـی و آقائـی کمالـی محـرز گردیده اسـت. لذا به 
منظوراطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله15روزآگهـی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند ازتاریـخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم وپـس ازاخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت درصورت انقضـای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/12/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/16

 رئیس ثبت اسناد و اماک- محمد مقصودی 
م الف 3158

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی   

برابـر رای شـماره139460319062000937 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقد سندرسـمی مسـتقردر واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک گلبـاف تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای قاسـم پـور محمـدی گوکـی فرزند عبـاس بشـماره شناسـنامه 269 
صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانـه و بـاغ بـه مسـاحت 1035/61 مترمربـع پـاک 1 فرعـی از 1682 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاکهـای 1681 و 1682 اصلـی واقـع در گلباف کوچه جنب بخشـداری 
خریـداری از مالـک رسـمی ورثـه سـلطان نظـری محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظوراطاع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصله15روزآگهـی مـی شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـندمالکیت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند ازتاریخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دوماه اعتـراض خود را 

بـه ایـن اداره تسـلیم وپس ازاخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت درصورت انقضای مـدت مذکور وعدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/12/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/16

 رئیس ثبت اسناد و اماک- محمد مقصودی 
م الف 3138

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی   

برابـر رای شـماره139260319012016762 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضی وسـاختمانهای فاقد سندرسـمی مسـتقردر واحد ثبتـی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانم یاسـمن بلنـد گرامی فرزند مـراد بشـماره شناسـنامه 11294 صادره 
از سـیرجان دریـک بـاب خانـه به مسـاحت 210/3 مترمربـع از پاک 156فرعـی از 629 اصلـی واقع در 
بخـش 36 کرمـان بـه آدرس آبـاده شـهرک امیرالمومنیـن جنـب راه آهـن خریـداری از مالـک رسـمی 
آقای/خانـم هاجـر رفعتـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظوراطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه 
فاصله15روزآگهـی مـی شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـندمالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی توانند ازتاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دوماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم 
وپـس ازاخـذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور وعدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/12/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/16

 رئیس ثبت اسناد و اماک- عباس ملکی  
م الف 720   

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی   

برابـر رای شـماره139460319012003715هیات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 

اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سندرسـمی مسـتقردر واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم محبوبه رمضـان زاده فرزند اصغر بشـماره شناسـنامه 10795 صادره 
از سـیرجان در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 117/41 مترمربع پـاک 242 فرعی از 588 اصلـی واقع در 
بخـش 36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان ابـاده خیابـان امـام محمد باقـر کوچـه 21 فرعـی دوم خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای احمـد علـی یزدی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظوراطـاع عموم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصله15روزآگهـی مـی شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـندمالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد ازتاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دومـاه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم وپـس ازاخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت درصـورت انقضای مـدت مذکور وعدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/12/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/16

 رئیس ثبت اسناد و اماک- عباس ملکی  
م الف 739   

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای داود روح اللهـی فرزنـد محمد مالک ششـدانگ پاک 6823 فرعـی از 1783 اصلی بخش 3 
کرمـان که سـند مالکیت آن بشـرح ثبت شـماره 43731 صفحـه 468 دفتر 150 صادر و تسـلیم 
گردیـد. ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پاک 
مزبـور بعلـت نامعلـوم مفقـود و درخواسـت سـند مالکیت المثنی نمـوده لذا باسـتناد اصـاح تبصره یک 
اصاحـی مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتب در یـک نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیـل آگهی می 
شـود تـا چنانچـه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به ملـک فوق الذکر با وجود سـند مالکیـت نزد خود 
مـی باشـد ظـرف مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمان مراجعـه و اعتراض 
خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایند واال پـس از مدت مذکور نسـبت 

بـه صدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 94/12/16

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 3220 

یاسر سیستانی نژاد
Yaser@payamema.ir
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شهردار هنزا خبر داد:

تشکیل هیات عالی 
سرمایه گذاری

در شهرداری هنزا
خبـر  هنـزا  شـهردار  بهرامـی  علـی  محمـد 
در  گـذاری  سـرمایه  عالـی  هیـات  تشـکیل  از 
شـهرداری هنـزا داد.  وی گفـت : بـا توجـه بـه 
اینکـه شـهر هنـزا بعنـوان منطقـه نمونـه بیـن 
المللـی گرشـگری معرفی شـده اسـت و سـرمایه 
گـذار بخـش خصوصـی در ایـن منطقـه در حال 
سـرمایه گـذاری مـی باشـد بایـد از ایـن فرصت 

بدسـت آمـده اسـتفاده کـرد.

کوهسـتانی  منطقـه  یـک  هنـزا  افـزود:  وی 
از همـه  بایـد  و خـوش آب و هـوا مـی باشـد 
پتانسـیل ایـن شـهر در فصول مختلف اسـتفاده 
کـرد. بهرامـی گفـت: بایـد زیبایـی هـای هنزا ، 
بـرف زمسـتان و اسـتفاده از طرفیت ورزشـهای 
زمسـتانی ، آب و هـوای خنـک و طبیعـت سـر 
سـبز بهـار و تابسـتان و پاییـز رنگارنـگ هنزا به 
مـردم و گردشـگران معرفـی کـرد تـا در همـه 
فصول سـال بتـوان از اقتصـاد گردشـکری برای 

توسـعه و آبادانـی هنـزا اسـتفاده کـرد.
وی بیـان داشـت : در شـهرداری بـر اسـاس 
مشـارکت  و  گـذاری  سـرمایه  امـور  شـیونامه 
شـهرداریها ، هیـات عالی سـرمایه گـذاری را در 
شـهرداری هنـزا تشـکیل دادیـم. شـهردار هنزا 
افـزود: با مشـورت با کارشناسـان اقتصـادی و بر 
اسـاس شـناخت از پتانسـیل های منطقه بسـته 
هـای سـرمایه گـذاری  در حـال تدویـن و تهیه 

باشـد.  می 
وی گفـت: تنـوع بسـته های سـرمایه گذاری 
بـه گونـه ای اسـت کـه سـرمایه گذار بر اسـاس 
حجـم سـرمایه گـذاری قـدرت انتخـاب داشـته 
باشـد و ایـن باعث مـی گردد حتی افـرداد بومی 
کـه شـاید حجـم سـرمایه کـم تـر امـا انگیـزه 
زیـادی را دارنـد نیـز بتواننـد در امـر سـرمایه 
باشـند.  آبادانـی شـهر هنـزا سـهیم  گـذاری و 
بهرامـی افـزود: بـزودی  و پـس از پایـان تدوین 
و ارایـه نظـر کارشناسـان اقتصـادی و حقوقـی 
بسـته های سـرمایه گذاری را به اطـاع عموم و 
سـرمایه گذاران جهت سـرمایه گـذاران خواهیم 

ند. رسا

نمایشگاه صنایع دستی
در بافت گشایش یافت

بـه گزارش روابـط عمومی فرمانـداری بافت، 
شهرسـتان  بانـوان  دسـتی  صنایـع  نمایشـگاه 
بافـت بـا حضور حمـزه جـواران فرمانـدار بافت 
یافـت. در  بـازار گشـایش  در محـل حسـینیه 
ایـن نمایشـگاه انـواع صنایـع دسـتی از جملـه 
سـین  هفـت  هـای  سـفره  تزئینـی،  گلهـای 
نمایـش  بـه  نـوروز  ویـژه  محصـوالت  سـایر  و 
گذاشـته شـده اسـت. ایـن نمایشـکاه  صبحهـا 
ازسـاعت 8تـا12 ظهـر و عصرهـااز سـاعت 4 تا 
8 شـب  و تـا 25 اسـفند بـرای بازدیـد عمـوم 

اسـت. دایر 

کاشت 140 هزار اصله نهال 
در شرق کرمان

فرمانـدار بـم از کاشـت 140 هـزار اصله نهال 
گرمسـیری و سردسـیری در شهرسـتان های بم، 
ریـگان، فهـرج و نرماشـیر خبـر داد. بـه گزارش 
روابـط عمومـی فرمانـداری بـم ، رضا اشـک در 
مراسـم روز درختـکاری ضمـن تبریـک هفتـه 
منابـع طبیعـی اظهار داشـت: بحـث حفاظت از 
جنگل هـا و مراتـع از بزرگتریـن کارهـای دولت 
اسـت زیرا شـاهد هسـتیم که برای کاشـت یک 

درخـت چـه زحمتی کشـیده می شـود.
را  طبیعـت  بایـد  مـا  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
امکانـات  بـه  توجـه  بـا  افـزود:  کنیـم،  حفـظ 
اداره منابـع طبیعـی شهرسـتان می طلبـد کـه 
شهرسـتان  دهیاری هـای  و  شـهرداری ها  بـا 

باشـند. داشـته  همـکاری 
فرمانـدار بـم ادامه داد: پاک گـذاری درختان 
در سـطح شهرسـتان می تواند بـه حفظ درختان 
کمـک کنـد کـه شـهرداران و دهیـاران بایـد به 

آن توجه داشـته باشند.

اداری  شـورای  جلسـه  آخریـن 
در  جـاری  سـال  کرمـان  اسـتان 
سـالن شـهید مرتضوی اسـتانداری با 
حضـور جمعـی از مسـئولین برگـزار 

. شد
دست اندرکاران انتخابات 

براساس قانون حرکت کردند
اسـتان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
کرمـان در ابتـدای ایـن جلسـه عیـد 
نـوروز را پیشـاپیش بـه مـردم اسـتان کرمان تبریـک گفت.  
آیـت اهلل سـید یحیـی جعفـری ضمـن تشـکر از اسـتاندار 
کرمـان و دسـت انـدرکاران در رابطـه بـا انتخابـات خوبـی 
کـه برگزار شـده بـود، اظهار داشـت:  بهترین مردم کسـانی 
هسـتند که بـر هوای نفـس خود مسـلط باشـند. بزرگترین 
دشـمن نفـس اماره اسـت کـه همواره مـا را به بـدی ها امر 
مـی کند. وی افـزود: ما در دوران انتخابات مشـاهده کردیم 
کـه همـه بـه دور از نفـس امـاره حرکـت کردنـد و در هـر 
قضیـه ای چـه انتخابـات و چـه غیـر از آن اگر هـوای نفس 
وارد شـود کار خـراب مـی شـود، بطوریکه در گذشـته های 
دور مصدایـق آن را بـه یـاد داریـم. امـام جمعـه کرمـان بـا 
اشـاره بـه اینکـه انسـان باید اهل جهاد باشـد و با دشـمنان 
مبـارزه کنـد که یکی از دشـمنان مـا نفس اماره می باشـد، 
افـزود: بایـد خود را بسـازیم و با آیـات مانوس شـویم. برای 
یـک مسـلمان خیلـی بـد اسـت کـه بـا احـکام، اصـول و 
فـروع دین آشـنایی نداشـته باشـد. آیـت اهلل جعفری ضمن 
تسـلیت درگذشـت آیـت اهلل واعـظ طبسـی تولیت آسـتان 
قـدس رضـوی و با اشـاره بـه انتخابات 7 اسـفند اظهار کرد: 
کسـانی که دسـت انـدرکار انتخابـات بودند براسـاس قانون 
حرکـت کردنـد. وی بـا اشـاره بـه اینکـه اگـر خـدا را یاری 
کنیـم خـدا هـم ما را یـاری خواهد کـرد، اظهار کـرد: انجام 
دادن کارهـا بـه صـورت صحیـح و براسـاس قوانیـن، همان 
یـاری کـردن خداونـد اسـت و در این صـورت خداوند وعده 

کـرده که مـا را یـاری خواهـد کرد.
تقدیر استاندار کرمان از نقش وحدت بخش

 آیت اهلل جعفری 
اسـتاندار کرمـان هـم در ایـن جلسـه گفـت: در حالـی 
سـال 94 را بـه پایـان می رسـانیم کـه دولت تدبیـر و امید 
در پایـان سـال برجـام را بـه نتیجـه رسـانده و کشـور را در 
مسـیر جدیـدی قـرار داده اسـت. علیرضـا رزم حسـینی بـا 
اشـاره بـه انتخابات هفتم اسـفندماه اظهار داشـت: انتخابات 
یکـی از اتفاقـات شـیرین و مهمـی بـود که تابلوی روشـنی 
از مسـئولیت شناسـی مـردم ایـران را بـه نمایـش گذاشـت 
و برنـده رقابـت سـالم نماینـدگان منتخـب جدید هسـتند. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اخـاق مـداری در ایـن دوره از 
از یـک سـال قبـل  افـزود:  بـود،  انتخابـات بسـیار ممتـاز 
جلسـاتی پیرامون انتخابـات برگزار کردیـم و از قوه قضائیه، 
بسـیج، سـپاه، اداره کل اطاعـات، نیـروی انتظامـی تشـکر 

مـی کنیـم. اسـتاندار کرمـان در ادامـه از نقـش بـی بدیل و 
وحـدت بخـش آیـت اهلل جعفـری قدردانـی و تصریـح کرد: 
ایشـان بـا نصایـح خود قبـل از انتخابات باعث شـد شـرایط 
اسـتان بـه سـمتی پیـش رود کـه وحـدت خوبـی در ایـن 
عرصـه داشـته باشـیم و مـن ایـن وفـاق اسـتانی را مرهون 
توجـه ویـژه امام جمعـه می دانم. رزم حسـینی با اشـاره به 
اینکـه ایـده مثلث توسـعه اقتصـادی بر مبنای شـعار والیت 
و توسـعه در سـال آینـده نیـز بـا جدیـت دنبـال می شـود، 
گفـت: همـه معاونیـن اسـتانداری برنامه های خـود را برای 
سـال آینـده مکتـوب کـرده انـد و مدیـران اجرایـی اسـتان 
هـم برنامـه هـای خـود را اعـام خواهنـد کـرد. وی افـزود: 
در قالـب مثلث توسـعه اقتصادی 35 میلیـارد دالر فاینانس 
بـرای طـرح های اسـتان پیش بینی شـده اسـت کـه بیانگر 
ظرفیـت های باالی این اسـتان اسـت و امیدورایم در سـال 

آینـده اجرایی شـوند.
اسـتاندار کرمـان در بخـش دیگـری از سـخنان خـود به 
بازسـازی بـاغ بیـرم آبـاد اشـاره کـرد و گفـت: شـش مـاه 
قبـل به دعـوت آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی خدمت آیت 
اهلل واعـظ طبسـی رسـیدیم و وی موافقـت خـود را جهـت 
بازسـازی بـاغ بیـرم آبـاد کـه تحـت تولیـت آسـتان قـدس 
رضـوی اسـت اعـام کـرد و ایـن بـاغ هـم اکنـون در حـال 
بازسـازی می باشـد. رزم حسـینی با اشـاره به افزایش ورود 
گردشـگر خارجـی در اسـتان کرمـان در سـال 94 گفـت: 
دسـتگاه هـای اجرایـی در سـتاد تسـهیات نـوروزی بایـد 
همـکاری الزم را داشـته باشـند تـا میهمانـان نـوروزی بـا 

خاطـرات خوشـی از این اسـتان بروند.در سـال جـاری  25 
هـزار گردشـگر بـه اسـتان سـفر کردنـد و نسـبت به سـال 
92 افزایـش چشـمگیری داشـته اسـت. وی اظهـار داشـت: 
در سـال 94 اقدامـات بسـیار خوبی از جملـه تعیین تکلیف 
موضـوع آب، حفـظ و بازسـازی میـراث فرهنگـی، اجـرای 
ایـده شـهر نمونـه اقتصـاد مقامتـی در قلعـه گنـج، اجـرای 
طـرح هـای عمـران شـهری و رفـع بخشـی از بروکراسـی 

اداری در اسـتان کرمـان انجـام شـده اسـت.
حماسه مردم در خرداد 92 بار امانتی بر دوش 

دولت گذاشت
معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعی اسـتانداری کرمان 
نیـز در این جلسـه گفت: انتخابات در اسـتان کرمان سـالم، 
امـن و مبتنـی بـر بـی طرفـی کامـل اجـرا کننـدگان بـوده 
اسـت. حمیـد ذکاء اسـدی بـا اشـاره بـه اینکـه حماسـه 
سیاسـی مـردم در خرداد 92 باعث شـد بـار امانتی به دوش 
دولـت تدبیـر و امیـد در دو بعـد داخلی و خارجی گذاشـته 
شـود، افـزود: در بعـد خارجـی بـا تدابیـر و راهنمایـی های 
مقـام معظـم رهبـری، اجـرای خـوب دولـت و همیـاری و 
همـکاری همـه دلسـوزان نظـام ، برجـام به فرجام رسـید و 
انشـااهلل شـاهد دسـتاورهای این اقـدام بـزرگ خواهیم بود. 
وی اظهـار داشـت: بیـش از 63 درصـد واجدین شـرایط در 
اسـتان در ایـن دوره از انتخابـات مشـارکت داشـته انـد که 
ایـن میـزان از میانگیـن کشـوری نیـز باالتـر اسـت. معاون 
سیاسـی، امنیتی و اجتماعی اسـتانداری کرمان با اشـاره به 
قـرار گرفتـن انتخابات بـر روی دو ریل والیت و سـازندگی، 

منشـور اخـاق انتخاباتـی و عقانیت سیاسـی گفـت: موفق 
شـدیم که قطـار انتخابات را به سـامت به مقصد برسـانیم. 
انتخابـات پایبنـدی فعـاالن سیاسـی بـه منشـور  در ایـن 
انتخاباتـی در اسـتان کرمـان بـه خوبی مشـاهده شـد. ذکاء 
اسـدی در پایـان تصریح کرد: مشـارکت حداکثری مردم در 
انتخابـات، سـالم بـودن انتخابـات و امـن بـودن انتخابات از 
محورهـای اصلـی انتخابات بوده اسـت که به لطـف خداوند 

همـه آنهـا در اسـتان کرمان حاصل شـد.
کرمان؛ بزرگ ترین مهمان خانه ایران است

معـاون امـور عمرانـی اسـتانداری کرمـان نیـز در ایـن 
جلسـه بـه برگـزاری چهار جلسـه سـتاد تسـهیات نوروزی 
اشـاره و گفت: در این جلسـات  10 کمیته اجرایی تشـکیل 
شـده اسـت. ابوالقاسـم سـیف الهـی بـا اشـاره بـه اینکـه 
شـعار امسـال در نـوروز »کرمـان، بزرگتریـن مهمـان خانـه 
ایـران« اسـت، افـزود: براسـاس برنامـه ریـزی هـای انجـام 
شـده در ورودی شـهرهای اسـتان کرمـان، خوشـامد گویی 
بـه مهمانـان نـوروزی انجـام خواهـد شـد. همچنین سـتاد 
مرکـزی تسـهیات نـوروزی نیز در محل فرهنگسـرای کوثر 
برپـا مـی شـود. مدیـرکل تبلیغـات اسـامی اسـتان کرمان 
هـم در این جلسـه  گفت: مسـاجد و نمازخانه های شـهری 
و بیـن راهـی اسـتان بـرای مسـافران نـوروزی آمـاده مـی 
شـوند. حجـت االسـام مهـدی عربپـور افـزود: خیمـه های 
نمـاز  نیـز در روز سـیزدهم فروردیـن مـاه برپا خواهد شـد. 
وی یادآور شـد: در نوروز امسـال مسـاجد یک سـاعت قبل 

و یـک سـاعت بعـد از نمـاز بـاز خواهنـد بود.

در آخرین جلسه شورای اداری استان عنوان شد

کرمان؛ بزرگ ترین مهمان خانه ایران

عطیه بهره بر
همایـش نقـش مشـارکت مـردم در مدیریت جامـع منابع 
طبیعـی دیروز در محل دانشـگاه فرهنگیان با حضور جمعی از 
مسـئولین برگزار شـد. اسـتاندار کرمان در این همایش ضمن 
گرامیداشـت هفتـه منابع طبیعـی گفت: منابع طبیعی منشـا 
خیر و برکت برای همه ی کسـانی اسـت که در این سـرزمین 
زندگـی مـی کننـد و همـه بایـد بـه وظیفه خـود در راسـتای 
حفاظـت از ایـن منابع اقدام کنند. علیرضا رزم حسـینی اظهار 
داشـت: یکی از شـاخص های پیشـرفت و توسـعه پایدار توجه 
بـه منابـع طبیعـی در هـر کشـوری اسـت و باید فاصلـه خود 
را بـا کشـورهای پیشـرفته بـا اقتصاد مقاومتـی، برنامـه ریزی 
صحیـح و مشـارکت سـازمان هـای مردم نهـاد جبـران کنیم. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مـی تـوان بـا کم آبـی و خشکسـالی 
مبـارزه کـرد، افزود: کشـورهای کم آب توانسـته اند با اسـتفاده 
از علـم روز بـا کم آبـی مبارزه کنند. کشـور ما کـه دارای ذخایر 
آبـی شـمال و جنـوب اسـت، نبایـد این کشـور دچار کـم آبی 
باشـد و یا منابع طبیعی در معرض تهدید قرار گیرد. اسـتاندار 
کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه در حفـظ محیـط زیسـت و منابع 
طبیعـی کوتاهـی کـرده ایـم، تصریـح کـرد: در اسـتان کرمان 
تـاالب جازموریـان را حفظ نکردیم و امروز ایـن تاالب به مرکز 

ریزگردهای کشـور تبدیل شـده اسـت. رزم حسـینی افزود: با 
حفاظـت از جازموریـان این امکان وجود داشـت کـه از تبدیل 
ایـن تـاالب بـه یـک منطقـه تولیدکننـده ریزگـرد جلوگیری 
شـود. همچنیـن کارگـروه ملـی احیـای تـاالب جازموریـان و 
مبـارزه بـا کانـون ریزگردهـا در دولـت تدبیـر و امیـد با همت 

رئیس سـازمان محیط زیسـت کشـور تشـکیل شـده است.
تـاالب  از  ناشـی  ریزگردهـای  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
جازموریـان نـه تنهـا 3 میلیـون جمعیـت کرمان، بلکـه مردم 
فـات مرکـزی ایـران را تحت تاثیـر قـرار می دهنـد، گفـت: 
امیدواریـم در ایـن دولـت بـا توجـه به همـت دولتمـردان در 
جهـت محیـط زیسـت و منابـع طبیعـی بویـژه رفـع مشـکل 
ریزگردها بتوان کاری کرد که روسـتاییان در روسـتاها بمانند 
و از مهاجـرت آنهـا جلوگیـری شـود.  رزم حسـینی بـا اشـاره 
بـه اجـرای 35 میلیـارد دالر پـروژه سـرمایه گذاری خارجـی 
در اسـتان کرمـان خاطرنشـان کـرد: در دولـت یازدهم موفق 
شـدیم 3 میلیـارد دالر پـروژه آبـی در اسـتان کرمـان داشـته 
باشـیم. وی بـا اشـاره بـه اینکـه با اجـرای طـرح نـاب از هدر 
رفـت 10 میلیارد مترمکعب آب از مرزهای شـرقی جلوگیری 
مـی شـود، گفـت: با اجـرای ایـن طـرح در زمینـه تامین آب 
شـرق کشـور نیز گام های بلندی برداشته می شـود. استاندار 

کرمـان افـزود: بـا احـداث 50 هـزار مـگاوات نیروگاه بـرق در 
سـواحل جاسـک و مکـران می توان آب را شـیرین کـرد و به 
بخـش هـای مرکزی منتقل کـرد و این موضـوع از طرح های 
فـرا ملی و منطقه ای اسـت. رزم حسـینی تصریح کـرد: مردم 
ایـران باهوش، قدرشـناس و فداکار هسـتند و باید برای نجات 
اسـتان و منطقه همراه، همدل و همزبان باشـیم. وی بر حفظ 
همزمان محیط زیسـت انسـانی و محیط طبیعی تاکید کرد و 

افـزود: همـه ما بایـد کارت حفاظت از منابع طبیعی را داشـته 
باشـیم و بـه صورت افتخاری برای حفـظ منابع طبیعی تاش 
کنیـم. اتبـاع بیگانـه از مرکز شـهر کرمـان خارج می شـوند و 
ایـن طـرح بـه صـورت گام بـه گام در حال اجراسـت. اسـتاندار 
کرمـان در خصـوص طـرح ترسـیب کربـن تصریح کـرد: این 
طـرح در دنیـا اجـرا شـده و در کرمان نیـز اقدامـات خوبی در 

قالـب ایـن طرح انجام شـده اسـت.

در همایش نقش مشارکت مردم در مدیریت جامع منابع طبیعی عنوان شد

توجه به منابع طبیعی؛ از شاخص های توسعه پایدار
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رفتیـم.  پسـکوه  محمدآبـاد  روسـتای  بـه  دیـروز صبـح 
روسـتایی دور افتـاده در جنـوب شهرسـتان قایـن که جامعه 
نیکـوکاری ابـرار طرحـی برای توسـعه این روسـتا در دسـت 
اجـرا دارد. بـه واسـطه خشکسـالی های اخیـر، بیشـتر مراتع 
ایـن منطقـه کویـری خشـک شـده و زندگـی مـردم ایـن 
روسـتا کـه از طریـق دامـداری روزگار می گذرانند، به شـکل 
نگران کننـده ای بـه خطـر افتـاده اسـت. خـاک ایـن منطقـه 
قابلیـت کشـاورزی نـدارد بـه گونـه ای کـه حتـی گیاهـان و 
درختـان کویـری نیز نمی توانند رشـد و نمو کنند. چندسـال 
بـا داشـتن چنـد  ایـن روسـتا  پیـش بیشـتر خانواده هـای 
گوسـفند بـه سـختی روزگار می گذراندند اما از سـال 1391 
کـه جامعـه نیکوکاری ابـرار و شـماری از خیرین سرشـناس 
بخـش خصوصی، توسـعه این روسـتا را هدف گـذاری کردند، 
وضعیـت مـردم، تکانـی خـورده و به نظر می رسـد نسـبت به 
شـرایط قبـل و آنچـه در انتظـار آنهـا بـود، وضعیـت بهتـری 
رقـم خورده اسـت. بـه خاطر دارم در سـال1391 کـه همراه 

بـا ریاسـت وقـت اتاق ایـران یعنی دکتـر محمـد نهاوندیان و 
برخـی از اعضـای سرشـناس جامعـه نیکـوکاری ابـرار به این 
روسـتا آمدیـم، وضعیـت زندگـی مردم مـا را به شـدت متأثر 

کرد. 
از آن سـال تـا بـه امـروز، طـرح توسـعه پایدار این روسـتا 
بـا چارچوبـی مشـخص پیـش رفتـه و امروزحـال و هـوای 
ایـن منطقـه به شـکلی محسـوس، تغییـر کرده اسـت. طرح 
جامعـه ابـرار که بـر پایه چهاراصل اساسـی »محیط زیسـت، 
اشـتغال وکارافرینی،توسـعه سـرمایه اجتماعی وتوسعه منابع 
توانسـته  حـدودی  تـا  اسـت،  شـده  »پایه گـذاری  انسـانی 
محمدآباد پسـکوه را به یک روسـتای مولد و بانشـاط تبدیل 
کنـد. اجـرای بیـش از 150پـروژه کوچـک در بخش هـای 
کشـاورزی، خدمـات، صنایـع دسـتی و دامداری تـا حدودی 
باعـث معکوس شـدن سـیر مهاجـرت از روسـتای محمدآباد 
پسـکوه شـده و بـه گفته برخـی اهالـی این روسـتا، وضعیت 
زندگـی مـردم تـا حـدودی ارتقـا یافتـه اسـت.  بـه واسـطه 

ایـن تغییـرات که همچنـان نیازمند 
پایـش و پیگیری جامعـه نیکوکاری 
ابـرار اسـت، الزم می دانـم از مرحوم 
سـهم  کـه  دسـتمالچی  اخـوان 
عمـده ای در تأمین مالـی پروژه های 
ایـن روسـتا داشـته اند و هـم چنین 
از دکتـر محمـد نهاوندیـان و حـاج 
آقـا میرمحمـد صادقـی و مهنـدس 
پیگیـر  کـه  شـافعی  غامحسـین 
هم چنیـن  و  بوده انـد  طـرح  ایـن 
جامعـه  مدیرعامـل  زحمـات  از 

نیکـوکاری ابـرار، آقای علـی اصغر خامنوی و پشـتیبانی های 
آقـای محسـن احتشـام رئیـس سـخت کوش اتـاق بیرجنـد 
بخـش  از 35 چهـره سرشـناس  بیـش  کنم.دیـروز  تشـکر 
خصوصـی از توسـعه روسـتای محمـد آبـاد پسـکوه بازدیـد 
کردنـد و بـزرگ تریـن هدیـه ای کـه از مـردم ایـن روسـتا 

دریافـت کردیم،لبخنـدی بـود کـه بـر صـورت هـای آفتـاب 
خـورده آنهـا دیدیـم. راسـتی دیـروز، روز نیکـوکاری بـود و 
خـوب اسـت همه مـا به این موضـوع فکر کنیم کـه در هفته 
هـای گذشـته چـه کار نیکوکارانـه ای انجـام داده ایـم و در 
روزهـای پیش رو و منتهی به سـال جدید،چـه کارهایی قرار 

انجـام دهیم. اسـت 

عطیه بهره بر
atiye@

payamema.ir
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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

ورزش و ورزشکار

خبر

فردا دربی مسی ها
در کرمان

بـازی ایـن هفتـه ی دو تیـم مـس کرمـان و 
مـس رفسـنجان که فردا دوشـنبه 16 اسـفند 
در کرمـان برگزار می شـود نیـز همانند تمامی 
بـازی  یـک  تیـم  دو  گذشـته ی  بازی هـای 
و  می شـود  محسـوب  نفس گیـر  و  حسـاس 
بـرادران مسـی اسـتان کرمـان در ایـن بـازی 
نیـز در عیـن رعایـت جوانمـردی، نبـرد داخل 

زمیـن خـود را خواهنـد داشـت.
بازی هـای  جذاب تریـن  از  یکـی  بی شـک   
ایـن هفتـه ی لیـگ دسـته اول کشـور، مصاف 
بـرادران مسـی لیگ دسـته اول کشـور اسـت 
کـه در دربـی »ال  مسـینو« به مصـاف یکدیگر 

می رونـد.
خـاص  جذابیت هـای  همیشـه  کـه  بـازی 
خـود را داشـته اسـت و بـرای فوتبـال کرمـان 
یکـی از تماشـایی  ترین بازی هـای ایـن چنـد 

سـال اخیـر بـوده اسـت.
امتیـاز ایـن بـازی بـرای هـر دو تیـم از هـر 
حیـث حائـز اهمیت اسـت... هم مـس کرمانی 
سـومی  رده ی  بـه  هفتـه  چنـد  از  بعـد  کـه 
جـدول رسـیده اسـت و درصـدد اسـت کـه 
آن  را بـا چنـگ و دنـدان حفـظ کنـد و هـم 
مـس رفسـنجانی کـه رونـد بسـیار خوبـی در 
هفته هـای اخیـر گرفتـه اسـت و کامـا مایـل 
می باشـد کـه این رونـد را در کرمـان نیز ادامه 

. هد د
هرچنـد در بـازی رفـت وینگـو بگوویـچ مچ 
هموطـن خود یعنی مشـیوویچ را روی نیمکت 
تیـم رفسـنجان خوابانـد، امـا مس رفسـنجان 
دیگـر تیـم قعـر جدولـی دور رفـت نیسـت و 
ایـن تیـم بـا تمـام قـوا و انگیـزه بـه کرمـان 
خواهـد آمـد و از همیـن رو مسـی های کرمان 
می داننـد کـه بـازی سـاده ای بـه هیـچ روی 

پیـش رو نخواهنـد داشـت.
هرشـکل  بـه  کرمانی هـا  همـه  ایـن  بـا 
می داننـد کـه ایـن بـازی دربـی مسـی بـرای 
جـدول،  اهمیـت  بـر  عـاوه  هوادارانشـان 
انگیزه هـای مضاعـف دارد و از همیـن حیـث 
تمـام تـاش خـود را در زمیـن بازی بـه خرج 
نتیجـه ی  یـک  کسـب  بـا  کـه  داد  خواهنـد 
خـوب، آخریـن بـازی سـال 1394 خـود در 
ورزشـگاه باهنـر را، همراه با یـک عیدی خوب 

بـه هوادارانشـان کننـد.
قطعـا هـواداران مس کرمـان که بعـد از دو 
نتیجـه ی خـوب اخیـر تیـم مـس، بیشـتر هم 
بـا تیـم خـود آشـتی کرده انـد، در ایـن بـازی 
پرشـورتر از همیشـه ورزشـگاه باهنر را نارنجی 
خواهنـد کـرد و دربـی »ال مسـینو« لیگ یک 
فوتبال کشـور، بازهـم احترام فوتبـال ایران به 

فوتبـال اسـتان کرمـان را جلب خواهـد کرد.

اگـر  اسـت  نجیبـي  حیـوان  اسـب 
بگذارنـد

چون بشـر کیس عجیبي اسـت اگر 
بگذارند   

اسـب و اسب سـواری از ورزش هایی 
اسـت کـه در چنـد دهـه اخیـر مـورد 
و  گرفتـه  اسـت  قـرار  خاصـی  توجـه 
بـا توجـه بـه سـابقه  طوالنـی کـه دارد 
ایـن  از کهن تریـن ورزش هـا به شـمار آورد.  می تـوان آن را 
ورزش امـروزه نـه تنهـا به عنـوان یـک رقابت سـالم و مفید، 
بلکـه بـه عنـوان سـرگرمی و بـه منظـور گذرانـدن اوقـات 
فراغـت مـورد توجـه قـرار گرفتـه  اسـت و بـا این که نسـبت 
بـه بسـیاری از ورزش هـا پرهزینه به نظر می رسـد، هر سـاله 

تعـداد بیشـتری طرفـدار بـه سـوی خـود جلـب می کنـد.
سـوارکاری ورزش، هنـر و روش هایـی اسـت کـه به سـوار 
شـدن و هدایـت کـردن اسـب مربـوط می شـود. ویژگـی این 
ورزش ایـن اسـت کـه انسـان و اسـب را متحـد می سـازد، 
بنابریـن موفقیـت اسـب و سـوارکار بـه ارتبـاط و اعتمـاد و 
احترامـی کـه آن دو بـرای یـک دیگـر قائل اند، بسـتگی دارد.
سـوارکاری ورزشـی بسـیار قدیمـی اسـت کـه از دیربـاز 
بـه منظـور جنگیـدن یـا پیام رسـانی بـه افـراد آمـوزش داده 

می شـد.
مهـار و تربیـت کـردن اسـب ها در زندگـی مـردم اوراسـیا 
تحـول و تأثیـرات فراوانـی به دنبال داشـت. در حالـی که در 
گذشـته طی کـردن مسـافت های طوالنی غیرممکـن به نظر 
می رسـید، انسـان توانسـت بـه کشـف سـرزمین های جدیـد 
و کشـور گشـایی بپـردازد. کم کـم وسـایلی بـرای هدایـت و 
تسـلط بیشـتر بر اسـب مانند زیـن و رکاب )کـه از اختراعات 
چینی هـا می باشـند( سـاخته شـدند و در اختیار سـوارکاران 
در  خصـوص  بـه  نیـز،  اسـب  پـرورش  و  تربیـت  گرفتنـد. 
خاورمیانه اهمیت بسـیاری یافت و صحرانشـینان این مناطق 
بـه پـرورش و نـگاه داری اسـب های اصیـل عربـی پرداختند. 
بیشـتر در جنگ هـا  پانزدهـم،  قـرن  اواخـر  تـا  سـوارکاری 
معمـول بـود. البته در بعضی از کشـورها مانند ایران باسـتان، 
به عنـوان ورزش و سـرگرمی نیـز مـورد توجه قـرار می گرفت 
)ماننـد بـازی چـوگان(، ولـی جنبـه هنـری آن از اواخر قرن 
پانزدهـم میـادی بـه بعـد اهمیـت یافـت. بألخـره در اواخر 
قـرن نوزدهـم، با پیشـرفت صنعت و جایگزین کردن اسـب ها 
توسـط ماشـین آالت، سـوارکاری جنبه ورزشـی و سـرگرمی 

کـه امـروزه مشـاهده می شـود را بـه خـود گرفت.
اسـب یا اسـپ پسـتانداری اسـت از خانواده اکوئیدا اسـت 
کـه از دیربـاز در زمینه هـای کشـاورزی، ترابـری و همچنین 
در جنگ هـا بسـان ابـزاری بـرای حرکت تند و ضربـه زدن به 

سیسـتم های دفاعـی دشـمن بهـره می بردند.
نـام اسـب همـواره بـا واژه هایـی ماننـد چابکـی همـراه 
بوده اسـت. پیشـینیان بـرای اسـب های خود احترام بسـیاری 
قائـل بودنـد بـه گونـه ای کـه صاحـب اسـب، نیـاکان اسـب 
نژادیـن خـود را تـا 12 نسـل پشـت می دانسـت و بـه هنگام 
مـرگ اسـبش به شـدت غمگین می شـد. همچنین اسـب را 
جانـوری نجیب نیز می شناسـند. ولی در هنگام خشـم اسـب 

نزدیکـی بـه او بسـیار خطرناک اسـت.
سـوارکاری در ایـران در چنـد دهـه اخیر مـورد توجه قرار 

گرفتـه  اسـت و باشـگاه های متعـددی تأسـیس شـده و در 
حـال پیشـرفت هسـتند. با ایـن وجود ایـران هنوز در سـطح 
جهانـی برنده مقامی نشده اسـت. سـوارکاری بانـوان نیز مورد 
توجـه قـرار گرفته اسـت و بر طرفـداران آن روز بـه روز افزوده 
می شـود. ایـن ورزش در اسـتان کرمـان نیـز سـابقه چندین 
سـاله دارد هرچنـد در ایـن سـال های اخیـر تعداد باشـگاه ها 
و ورزشـکارانی کـه بـه آن مـی پردازند رشـد خوبی داشـته و 
در حـال حاضرحـدود 5 باشـگاه فعال وجـود دارد که بصورت 
تقریبـا حرفـه ای بـه آن مـی پردازنـد وعلیرغم وجـود موانع 
زیـادی بـر سـر راه،آنهـا  موفـق بـه کسـب رتبه هـای خوب 
اسـتانی و کشـوری و حتی آسـیایی شـده اند که نمونه آخر و 
بارز آن کسـب مقام دوم مسـابقات بین المللی تایلند توسـط 

سـوارکار نونهـال کرمانی، علی پورموسـی بوده اسـت.
بـه همیـن بهانـه سـراغ ایـن سـوارکار آینـده دار اسـتان 
رفتیـم و پـای صحبـت هـای او و مربی اش علـی افاطونیان 

نشسـتیم کـه ماحصـل  آن را بـا هـم مـی خوانیم:
 در ابتدا از او خواسـتیم تا خودش را برای ما و خوانندگان 
عزیـز پیـام ما معرفـی کنـد و از عناوین و مـدال هایش برای 
مـا بگوییدکـه او هـم بـا همـان لحـن نوجوانی اش جـواب ما 
را ایـن چنیـن داد: علـی پـور موسـی هسـتم ،19 سـاله و در 
کاس نهـم مشـغول بـه تحصیل هستم.سـه سـاله کـه بطور 
جـدی سـوارکاری را زیـر نظـر مربـی ام آقـای افاطونیـان 
شـروع کـردم.در مسـابقات جام یگانگـی کرمـان اول و نقش 
جهـان اصفهـان موفق به کسـب رتبـه دوم گردیدم همچنین 
در مسـابقات قهرمانـی کشـور کـه بـه میزبانی تهـران برگزار 
شـد از بیـن 75 سـوار کار  بـه مقـام پنجـم دسـت یافتـم و 
ضمـن کسـب امتیـازات الزم، بـه عضویت تیم ملـی نونهاالن 
ایـران در آمـدم و مجـوز حضـور در مسـابقات بیـن المللـی 
تایلنـد را کسـب کـردم و در تایلنـد نیـز در مجمـوع دو روز 

مسـایقه بـه مقـام نایـب قهرمانی نایل شـدم.
از علـی راجمنـدی بـه حمایـت هایی کـه در ایـن مدت از 
طـرف هیـات  و دیگـر ارگانها از او شـده اسـت پرسـیدیم که 
در کمـال تعجب از یک سـوارکار نونهـال، جوابی غیر منتظره 
شـنیدیم، علـی چنیـن گفـت: متاسـفانه نـه تنهـا هیـات از 
مـا حمایـت نمـی کنـد بلکـه اصـا دوسـت نـدارد حتـی ما 
بـه مسـابقات اعـزام شـویم چه رسـد بـه کسـب مدال،هیات 
کرمـان هیـچ وقت پشـت سـوارکاران نبـوده و همیشـه مانع 

پیشـرفت مـا بوده اسـت.
وقتـی از او دلیـل ایـن کار را پرسـیدیم بـا همان سـادگی 
کودکانـه اش پاسـخ داد: نمی دانـم. مـا هـم مجبـور شـدیم 
بـرای گرفتـن جـواب سـوال مـان سـراغ حسـین افاطونیان 
مربـی پـور موسـی برویـم و او هم اینچنیـن گفت:متاسـفانه 
چـون مسـئوالن و دسـت انـدر کاران هیـات بجز خـود آقای 
ارجمنـد، افـراد نـاوارد و نابلـد و غیـر متخصصـی هسـتند نه 
تنهـا بـه مـا و سـوارکاران کمـک نمـی کننـد بلکـه سـنگ 
انـدازی مـی کنند.این افراد فقط دوسـت دارند روز مسـابقات 
کـت و شـلوار بپوشـند و روی جایـگاه رفتـه و جوایـز را اهـدا 
کننـد.روزی کـه علـی پور موسـی به عنـوان یـک کرمانی در 
مسـابقات قرمانـی کشـور در تهـران، بـدون خطـا و فقـط از 
نظـر زمانـی پنجـم شـد،هیچکدام از ایـن آقایـان نیامدنـد از 
ایـن سـوارکار حتی یک تشـکر خشـک وخالـی کنند.نه قبل 
و نـه بعـد آن جویای حال این ورزشـکار نشـدند. نـه تبریکی 

و نـه اطـاع رسـانی درسـتی.در مسـابقات تایلند هـم همین 
اوضـاع بـود کـه حتـی دوسـتان نفهمیدنـد ما چگونـه رفتیم 
و چگونـه آمدیـم. رایزنـی های مـا بـا اداره ورزش و جوانان و 
خـود شـخص رییس هیـات و همـکاری آنهـا، سـرانجام این 
آقایـان را در مقابـل عمل انجام شـده قـرار داد و لطف کردند 
بـا بنـری که در آن نـه تنها عنـوان علی پور موسـی را یادآور 
نشـده بودنـد بلکـه نـام او را نیـز بـه علی موسـی پـور تغییر 
دادنـد تـا نشـان دهند چقـدر سـوارکاران هیات خودشـان را 

مـی شناسـند.)عکس بنـر فوق نیـز موجود اسـت(.
ایـن حـرف مـن و علـی پـور موسـی نیسـت ایـن حـرف 
دل همـه بچـه های سـوارکار اسـتان اسـت، مسـووالن تمام 
بـه دنبـال تنـش و ایجـاد بـی نظمـی هسـتند. هیـات حتی 
نمیدانـد مـن افاطونیـان چه مـدارک و مدارجـی دارم، بنده 
رتبـه 2 طراحـی مسـیر و مربـی درجـه اول فدراسـیون و 
چندیـن مقـام کشـوری دارم کـه اصـا مسـووالن از آنها بی 
خبرنـد و متعجبیـم که ایـن آقایان که هیچ اطاعی از اسـب 

و اسـب سـواری نـداره انـد، بـرای چـه مانـده اند؟
از پـور موسـی دربـاره چگونگی تامین مخارج و مشـکات 
سـفرش پرسیدیم که اینچنین پاسـخ داد:اسپانسر هزینه این 
سـفرها را متقبـل و مقـداری نیـز با هزینه شـخصی پرداخت 
میشـود.عاوه بر مشـکاتی که گفتیم، همراه نداشـتن اسـب 
خودمـان نیز در مسـابقات خیلـی به ضرر ماسـت.چون ایران 
مشـکل قرنطینه اسـب ها را دارد و ما نمی توانیم اسـب های 
خودمـان را برای مسـابقات همراه ببریـم بنابراین مجبوریم از 
اسـب هایی که بر اسـاس قرعـه در اختیارمان قـرار میدهند، 
مسـابقه دهیم.مـا فقط حـق داریم به مدت بیسـت دقیقه در 
روز قبل از مسـابقه با اسـب تمرین کنیم و با آن آشـنا شـویم 
کـه اخـت گرفتن و صمیمی شـدن با اسـب در این مدت کم 

خیلی سـخت است.
آیـا اسـب سـواری ورزش پولدارهاسـت یـا افـراد معمولی 
هـم مـی تواننـد بـه آن بپردازنـد؟ ایـن سـوال بعـدی مـا از 
حسـین افاطونیان بود که پاسـخ ما را چنین داد: اگر کسـی 
بخواهـد بصـورت حرفـه ای به سـوارکاری بپـردازد و صاحب 
و مالـک اسـب شـود، بلـه بایـد در آن سـرمایه گـذاری کند.

هزینـه خرید اسـب از یـک میلیون تا 600 میلیون اسـت که 
نگهـداری و رسـیدگی به آن هزینه ها خاص خـودش را دارد 
امـا بـرای آمـوزش و فقط بـرای تفریح بطور یقیـن می گویم 
هزینـه هـر جلسـه آن از خیلـی از ورزش هـا بمراتـب کمتـر 
اسـت و بیـن 30 تـا 50 هزارتومـان اسـت که شـامل تمامی 
هزینـه هـا و لـوازم اسـب سـواری می شـود.این نکتـه را هم 
یادآور شـوم اسـب و اسـب سـواری مـی تواند بهتریـن روش 
بـرای درمـان خیلـی از بیمـار ها و بر طـرف کـردن ناراحتی 

هـای روحـی و روانی باشـد.
علـی پورموسـی دربـاره آینـده خـودش و مسـابقات پیش 
رویـش گفـت:در حـال آمـاده کـردن خـودم برای مسـابقات 
کـره جنوبی  هسـتم که سـال آینـده در رده سـنی نوجوانان 
برگـزار میشـود و بـا توجه بـه اینکه مـن تا آن موقع به سـن 
نوجوانـی می رسـم، مجـاز به شـرکت در آن هسـتم البته به 
شـرط اینکـه همـه کمـک کنند و بسـتر حضور تیم مـا را در 
آن فراهـم سـازند ،ضمـن اینکـه کشـور میزبان بایـد آمادگی 
برگـزاری بـا اسـب قرضـی را داشـته باشـد و ایـن موضـوع 
را اعـام کنـد تـا مـا بـا توجـه بـه همـان مشـکل قرنطینـه 

اسـب،بتوانیم شـرکت کنیم.
افاطونیـان درباره آینده ورزش سـوارکاری کرمـان افزود: 
بـه نظـر مـن بـا توجـه بـه جمعیـت زیـاد و عاقمنـدان بی 
شـمار اسـب در اسـتان کرمـان و همچنین وجود اسپانسـر و 
حامیـان مالـی خوب، ایـن ورزش مـی تواند پیشـرفت خوب 
و آینده روشـنی را پیش رو داشـته باشـد به شـرط آنکه کار 
را دسـت کاردانـش بسـپارند، اگـر وضع به همین روال باشـد 
مطمئنـم در آینـده ای نزدیـک نـه تنهـا موفقیتـی نخواهیم 
داشـت بلکـه همیـن تعـداد حامیـان مالـی نیـز بـا توجـه به 
برخـورد بـد هیـات و سـایر مسووالن،دلسـرد مـی شـوند. 

امیـدوارم هرچـه سـریع تـر اوضاع مرتـب و خوب شـود.
و نکتـه آخـری کـه از علـی پورموسـی شـنیدیم تشـکر و 
سـپاس فراوانـی داشـت که از خانـواده اش بخاطـر حمایت و 
پرداختـن هزینـه های ایـن ورزش و مربی خودش داشـت. ما 
هـم برای این نونهال سـوارکار اسـتان کرمـان آروزی پیرزوی 

و سـربلندی مـی کنیم.

علی پورموسی و حسین افاطونیان در گفت و گوی اختصاصی با پیام ما:

آقایان فقط دوست دارند جایزه بدهند

اشک برانکو در 
مرکز کودکان
 بی سرپرست

برانکـو ایوانکوویـچ بـا حضور 
کوثربـا  خیریـه  موسسـه  در 
کـودکان بـی سرپرسـت دیـدار 
هـر  او  داشـت،  ای  صمیمانـه 
در  را  کـودکان  ایـن  از  کـدام 
هـا  آن  بـا  و  گرفتـه  آغـوش 

عکـس یـادگاری گرفـت. ایـن کودکان کـه از حضور سـرمربی پرسـپولیس 
کامـا احساسـاتی شـده بودنـد خـودرا در آغـوش برانکـو انداختـه و از او 
قهرمانـی پرسـپولیس را مـی خواسـتند . یکـی از ایـن کـودکان خطـاب به 
برانکـو گفت :من و دوسـتان همیشـه برای بردن پرسـولیس دعـا می کنیم. 
برانکـو بـا شـنیدن ایـن جملـه بغـض کـرد و بااشـک هایـش تمام کسـانی 
را کـه در نزدیکـی شـان حضـور داشـتند تحـت تاثیـر قـرارداد. او صـورت 
آن کـودک را بوسـید و گفت:قهرمـان شـدیم بـا جـام و همـه تیـم بـه این 
جـا مـی آییـم.  از نـکات جالـب توجـه حضـور برانکـو ، اسـتقبال کـودکان 
از سـرمربی پرسـپولیس بـود کـه یکـی از آنان از برانکو خواسـت تـا بخاطر 
هـادی نـوروزی پرسـپولیس را قهرمـان کند و جشـن قهرمانـی را در محل 
خیریـه کوثـر برگـزار کنـد  که موجب اسـتقبال او قرار گرفـت و برانکو قول 

داد تـا تمـام تـوان خـود را در رسـیدن بـه ایـن مهـم بکارگیـرد.

بوی تعلیق فوتبال 
ایران می آید!

بـا  ایـران  ورزش  وزارتخانـه 
اسـتراتژی  هنـوز  آنکـه  وجـود 
انتخابـات  بـرای  مشـخصی 
بـه  نـدارد،  فوتبـال  فدراسـیون 
صورت رسـمی و آشـکار دخالت 
خـود درایـن رای گیـری مهم را 
رسـانه ای کـرد.     در شـرایطی 
که مشـخص اسـت وزیـر ورزش 

عاقـه ای بـه ادامـه حضور علی کفاشـیان در  پسـت رییس فدراسـیون ندارد، 
رئیـس اداره حراسـت وزارت ورزش، دو موضـوع مهم را پیش کشـیده اسـت؛ 
مسـئله اول ایـن بحـث کـه اساسـنامه باید بـه تأیید دولـت برسـد و دوم این 
که حراسـت باید نامزدهای ریاسـت فدراسـیون فوتبال را از نظر امنیتی تأیید 
کنـد.  موضـوع اساسـنامه وتأیید آن توسـط هیئت دولت یک مسـئله حقوقی 
اسـت امـا از آنجـا کـه فدراسـیون فوتبـال بـه عنوان یک تشـکل غیـر دولتی 
تنهـا بایـد پاسـخگوی فیفـا باشـد ضرورتـی در انجـام آن نـدارد. همچنیـن، 
موضـوع تأییدصاحیت هـا )از نظـر عمومی و امنیتی( نیز مسـئله تازه ایسـت 
چراکـه در اساسـنامه فدراسـیون در ایـن بـاره پیش بینی شـده اسـت.  امروز 
رضـا حسـنی خو در ایـن باره گفته اسـت: چنانچه مـدارک و اسـامی نامزدها 
سـریعتربه دسـت مـا برسـد، تـاش می کنیـم نتایـج اسـتعام ها را تـا پایـان 

فروردیـن سـال آینـده اعـام کنیم.

حسین هدایتی 
آماده خرید نفت

در روزهایـی کـه نفـت تهـران 
بـا مشـکات مالـی زیـادی روبرو 
شـود  مـی  گفتـه  اسـت،  شـده 
دارد  قصـد  هدایتـی  حسـین 
ایـن باشـگاه را خریـداری کنـد. 
هدایتـی در ابتـدای فصـل تاش 
زیـادی کـرد کـه پرسـپولیس را 
در پروسـه خصوصـی سـازی این 

باشـگاه خریـدرای کند امـا در هر 3 مرحلـه واگذاری صاحیت او بـه دالیلی که 
هرگـز مشـخص نشـد، تایید نشـد.  امـا خبر می رسـد هدایتـی بعـد از ناامیدی 
از خریـد پرسـپولیس ایـن بـار  دسـت روی یکـی از باشـگاه هـای با ثبـات لیگ 
برتـر گذاشـته اسـت و قصـد دارد نفت تهران خریـداری کند. گفته می شـود در 
صورتـی کـه هدایتی مالکیـت نفت تهـران را در اختیار بگیرد به احتمـال فراوان 
حمیـد اسـتیلی و علی کریمـی را به فوتبـال بازخواهد گردانـد. هدایتی تا کنون 
مالکیـت اسـتیل آذیـن، ملـوان و گهـر دورود را در اختیـار داشـته اسـت و البته 
تجربـه خوبـی از حضـور او در فوتبـال وجـود ندارد. رکـن الدین جـوادی معاون 
وزیر و رئیس شـرکت ملی نفت ایران روز گذشـته در حاشـیه مراسـم دارسـتانی 
مربـی بدنسـاز تیـم فوتبـال نفـت  خبـر واگـذاری ایـن باشـگاه را تایید کـرد تا 
شـائبه خریـد ایـن باشـگاه توسـط حسـین هدایتـی جدی تـر از قبل بـه گوش 
برسـد: فعـا چنـد پیشـنهاد وجـود دارد کـه بایـد مورد بررسـی قـرار گیـرد اما 

همانطـور کـه گفتـم در پایـان فصـل تصیـم گرفتـه خواهد شـد.

ماراتن بین المللی 
در کویر لوت

معـاون گردشـگری اداره کل 
میـراث فرهنگی،اسـتان گفـت: 
اردیبهشـت ماه سـال 95 بیابان 
بـزرگ  شـاهد  کرمـان  لـوت 
تریـن ماجراجویـی بیـن المللی 
در بیابـان خواهـد بـود. محمـد 
جهانشـاهی بـا اعـام ایـن خبر 

افـزود: شـبکه فرانـس تو فرانسـه که در تهیه گـزارش هایـی از کرمان فعال 
بـوده اسـت و نیـز وب سـایت هـا و نشسـت هـای خبـری در ایـن حـوزه 
تبلیغـات خـود را آغـاز کـرده اند. وی افـزود: قرار اسـت در اردیبهشـت ماه 
95ایـن برنامـه بسـیار مهیـج در کویـر لـوت کرمان وبـا حضور گردشـگران 
کویـری از کشـورهای مختلـف برگـزار شـود. وی تاکیـد کـرد: یـک آژانس 
ایتالیایـی، یـک آژانـس ملـی و یـک آژانـس اسـتانی کـه از از وارد کننـده 
هـای گردشـگر خارجـی بـه ایـران هسـتند در برگـزاری ایـن برنامـه زیبـا 
همـکاری مـی کننـد. وی بـا اشـاره بـه همـکاری برندهـای تبلیغاتـی برای 
اسپانسـری ایـن جریان افزود: ایـن برنامه در قالب پیمایـش 260کیلومتری 
گردشـگران کشـورهای مختلـف خواهـد بود. جهانشـاهی خاطرنشـان کرد: 
امیـدوارم مسـئولین و مـردم نیـز دربرگـزاری ایـن برنامـه زیبـا کـه کمک 

زیـادی بـه معرفـی بیابـان لـوت خواهـد کـرد همراهی داشـته باشـند.

فوتبالفوتبال ماراتنفوتبال

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir



شماره پیاپی 584  
یکشنبه 16 اسفندماه 1394 

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

پیامک : 
500022030347

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

شـیرازی هـا اصطاحی دارنـد به نام کوچه ی قهر و آشـتی 
کـه به کوچه هـای خیلی تنگ در قدیم می گفتنـد و گاهی دو 
نفـری که باهـم قهر بودند را بـه این کوچه هدایـت می کردند 
تـا وقتـی در میانـه ی تنـگ کوچـه به هـم بر می خورنـد دیگر 
راهـی جـز آشـتی و بغـل کـردن یکدیگر نداشـته باشـند و از 
معمـاری و شـهر سـازی مشـکل دار کمـال حسـن اسـتفاده 
و  معمـاری  پروژه هـای  در  اوقـات  گاهـی  امـا  می کردنـد  را 
شهرسـازی چیزهایـی را بـه چشـم می بینی کـه هرچه تاش 
می کنـی نمی توانـی بـاور کنی که آنچـه دیدی حقیقـت دارد 
و واقعـا کسـی بـا خـودش فکـر کـرده کـه مثـا “این جـوری 
بهتـر می شـه” و بعد چنـان شـیرین کاری کرده. یکـی از این 
شـیرین کاری ها دور میـدان آزاد دقیقا پائین پـل عابر پیاده ای 
کـه از روی بهمنیـار می گـذرد رخ داده، گویـا در حیـن اجرای 
پـروژه ی زیـر گـذر میـدان آزادی کار به جائی می رسـد که به 
ناچـار یکـی از راه پله هـای پـل عابـر را بر می دارنـد و راهش را 
هم از باال مسـدود می کنند که مبادا کسـی از آن باال سـقوط 
کنـد. اما هنوز به شـیرین کاری نرسـیدیم شـیرین کاری مورد 
نظـر وقتـی رخ داده که مشـغول جـدا کردن محوطـه ی انجام 

پـروژه و پیـاده رو بوده انـد و گویـا با خودشـان گفتنـد که بهتر 
اسـت یـک مسـیر کوچک هـم بـرای پیاده هـا باقـی بگذاریم 
تـا خـدای نکـرده پشت سـرمان نگوینـد این هـا کل پیـاده رو 
را غصـب کرده انـد و حـاال دیگـر امـکان عبـور و مـرور عابرین 
محتـرم از ایـن بخش میـدان نیسـت. در نتیجه باریکـه ای به 
عـرض 40 سـانتیمتر باقـی می گذارنـد کـه در بعضـی نقـاط 
تنگنـا به 20سـانتیمتر هم می رسـد و چنان عرصـه بر عابرین 
زیبایـی می گوینـد مثـا  تنـگ می شـود کـه دیالوگ هـای 
بانـوی میانسـالی امروز می گفـت : کت حال و حروم درسـت 
کرده انـد و هرچـه صبـر کـرد و ایسـتاد، دیـد فایـده ای نـدارد 
و کمـاکان مـردم از آن سـمت می آینـد و اجـازه ی عبـور بـه 
ایشـان نمی دهنـد و ایـن بـود کـه شـروع کـرد بـا داد و فریاد 
بـه گفتـن این کلمـات که: آقا نیاین بسـه دیگـه صبرکنین از 
ایـن طـرف مـردم بیـان شـماها همـش از آن طـرف می آیید 
و مـا مدتهاسـت کـه اینجـا گیـر کردیـم و بـا همیـن ترفنـد 
همـه را مجبـور بـه عقب نشـینی کـرد و عاقبـت از تنگنـای 
آزادی بـا موفقیـت گذشـت. خانومی دیگر می گفـت: باید زوج 
و فـرد کننـد کـه بتوانیـم عبـور کنیـم چـون فقـط یـک نفر 

می توانـد از ایـن راهـروی 20 متـری تنگ عبور کند و کسـی 
کـه از روبـرو آمـده اسـت باید عقب عقـب برگردد و یا شـما را 
مجبـور کند کـه عقب گرد کنیـد)در واقع عقب نشـینی کنید 
آن هـم عقـب عقـب( امیدواریـم ایـن مشـکل هم حل شـود 

و بهانـه ی بازی هـای کامـی مثـل تنگنـای آزادی و گـذرگاه 
تنـگ و تاریـک آزادی و یـا حتی کوچه ی قهر و آشـتی آزادی 
از مـا اهـل قلـم گرفتـه شـود تـا صادقانـه و بـدون گرایـش به 

سمبولیسـم رک و پوسـت کنـده حـرف بزنیم.

تنگنای میدان آزادی
گزارش

جامعه

در آغاز امکان دارد از اینکه چه شـد به فکر تشـکیل سـمن 
)سـازمان مردم نهاد( افتادید و از آغـاز فعالیت تا  ن بگویید؟

متاسـفانه در کرمـان زمینـه ای بـرای فعالیـت و حمایـت از حیوانات 
نبـود و مـن هم که بسـیار به این حـوزه عاقمند بودم نمی توانسـتم 
کاری کـه می خواسـتم را انجـام بدهـم و هرچنـد کـه مـردم هـر از 
چنـدی بـه طـور پراکنـده کارهایـی بـرای حیوانـات بـا صاحـب 
می کردنـد امـا بواسـطه ی نداشـتن سـازمان دهی مناسـب و اینکـه 
مسـیر حرکـت درسـتی بـرای فعالین مشـخص نشـده بـود و حتی 
یکدیگـر را هـم نمی شـناختند، هیچ وقـت تاش هـای ایـن افـراد 
بـه جائـی نمی رسـید. من هـم جسـته و گریختـه کارهایـی در حد 
توانـم انجام مـی دادم اما همین عـدم وجود سـازمان دهی و مدیریت 
بزرگ تریـن نقطه ضعـف عملکـرد مـا کرمانی هـای حیـوان دوسـت 
بـود و مـن را واداشـت کـه بـه فکـر تشـکیل یـک ان جـی او بیوفتم 
و در ابتـدای کار هـم بـه تنهایـی چنـد تراکـت را با آنچـه که بفکرم 
مي رسـید پـر کـردم و در دامپزشـکی ها و کلینیک هـای حیوانـات 
گذاشـتم و آرام آرام کسـانی که تمایل داشـتند و خودشـان به طور 
خصوصـی و انفـرادی فعالیت هایـی مي کردنـد با من تمـاس گرفتند 
و عـده ای هم از دانشـجویان دامپزشـکی اعام آمادگـی کردند که به 
طـور رایـگان در پروسـه ی درمان و یا عقیم سـازی حیوانات همکاری 
خواهنـد کـرد و عـده ای هم کـه تمایل بـه همکاری نداشـتند صرفا 
تمـاس می گرفتنـد و گـزارش می دادنـد کـه مثـا در فـان خیابان 
و در فـان آدرس یـک حیـوان بـی سرپرسـت هسـت کـه مـا پـس 
از دریافـت گـزارش نسـبت بـه گرفتـن و آوردن حیـوان بـه خانـه و 
نگهـداری و درمـان آن موجـود اقدامـات الزم را انجـام مي دادیم. کم 
کـم شـدیم چنـد نفر پـای ثابـت که همیشـه درگیـر ایـن ماجراها 
هسـتیم 100 نفـر هـم عضـو داریـم و در حـال حاضر نتیجـه ی آن 
تراکـت پخـش کردن و فعالیت ها شـده این جمعیـت و این کارهایی 
کـه امـروز می بینیـد. امـا کارهـای اداری هنـوز در حال اجام شـدن 

هسـتند و منتظریـم تـا مجوز ان جـی او را اخـذ کنیم.
اهـداف این ان جی او چه چیز هایی هسـت؟ و مخـارج آن از 

چـه راه هایی تامین می شـود؟
1- فرهنـگ سـازی، هرگونـه اجـرای برنامـه های آموزشـی  بـرای تمام 
سـنین و تمـام اقشـار ماننـد نمایشـگاه ، برنامـه آموزشـی در مـدارس ، 
تئاتـر ، پوسـتر، غرفـه اطـاع رسـانی ، مسـابقه ، تیـزر و ....2- جـذب و 
آمـوزش افـراد داوطلـب  بـرای هرگونه کمک رسـانی ) امـداد ، درمان ، 
نگهـداری در دوران نقاهـت، زنده گیری(3- جمـع آوری حیوانات ولگرد 

جهت عقیم سـازی و واکسیناسـیون ) بـرای جلوگیـری از ازدیاد هرمی 
شـکل و جلوگیـری از آلودگـی( 4- نجـات و درمـان حیوانـات آسـیب 
دیـده در تمـام سـاعات ) هر موجود زنـده حق زندگی دارد و در شـرایط 
آسـیب دیـده زجر میکشـد.( به حکـم انسـانیت از زجر این بـی پناهان 
جلوگیـری کنیـم. 5- سـاخت پناهـگاه: احـداث محلی بـرای نگهداری 
حیوانـات بصـورت موقت ) طول درمـان و دوره نقاهت ( و بصورت دائمی 
) حیواناتـی کـه توان زنده ماندن در طبیعت را بدلیل شـرایط نامناسـب 
جسـمانی ندارنـد.(6- تجهیـز آمبوالنـس حیوانـات : بدلیـل نداشـتن 
بیمارسـتان شـبانه روزی در صـورت گـزارش مـوارد حـاد  حیوانـات بـا 
آسـیب جـدی متاسـفانه  تلـف میشـوند. در نتیجـه در جهـت امـداد و 
نجـات حیـوان نیاز به تجهیزات اورژانسـی  داریم که بـا وجود آمبوالنس 
بـه هدفمـان نزدیک تـر میشـویم. 7- ایجـاد فرهنگ قبول سرپرسـتی 
بجـای خریـد حیوان. ) حیوانات درمان شـده را جهت نگهـداری به افراد 

حیـوان دوسـت با شـرایط و تعهدات خـاص واگـذار کنیم.(
درآمـد تـا امـروز را بایـد بـه این شـکل گـزارش کنم کـه: 80 درصد 
هزینه هـا شـخصی بوده)از جیب خـودم( و 10 درصـد را در چند روز 
گذشـته از طریـق افـرادی کـه بـه مـا پیوسـته اند تامین شـده و 10 
درصـد را هـم افـرادی کـه اصـرار داشـته اند کـه همـکاری کننـد به 
لطف ایشـان دارو تهیه شـده و در واقع وجه نقد از ایشـان نپذرفتیم و 

بجـای آن لیسـت دادیـم و گفتیم ایـن داروهـا را تهیه کنید.
 دقیقا از کی همکاری شهرداری با شما شروع شد؟

متوجه شـدم که شهرداری پناهگاهی سـاخته اما آن را افتتاح نکرده 
و حتـی هیـچ حیوانی هـم در آن پناهگاه نگهداری نمی شـود. وقتی 
کـه مراجعـه کردم دریافتم که خـرده کاری ها و امکانـات را کم دارند 
و بـدون بودجـه شـهرداری بـه تنهایـی نمی توانـد این پناهـگاه را به 
افتتـاح برسـاند خصوصا برای درمان و غذا رسـانی و عقیم سـازی که 
پـس از عقیم سـازی حیـوان در دوران نقاهت نیاز جـدی به تغذیه ی 
مناسـب و مصرف آنتـی بیوتیک دارد و شـهرداری به تنهایی قادر به 
انجـام هیچ کـدام از ایـن کارهـا نبـود، و مـا خودمـان قـول دادیم که 
بـه صـورت جـدی همـکاری کنیم و بـه پناهـگاه رسـیدگی کنیم و 
درمـان و غذا رسـانی به حیوانـات را برعهده بگیریم و شـهرداری هم 
ماشـینی برای خفت گیری و آوردن حیوانات در اختیار ما بگذارد که 
نیـروی شـهرداری بـا آن اقدام به زنده گیـری حیوانات بکنـد و آن ها 
را بـه مـا در پناهـگاه تحویـل دهند و بقیـه ی کار به عهده ی ماسـت 
هرچنـد اکثـرا حیواناتی که بـه پناهـگاه مي آورند یا مردم پشـت در 
پناهـگاه رهـا مي کننـد و مي روند بیمار هسـتند و نیاز به رسـیدگی 

پزشـکی دارنـد و بواسـطه ی امکان انتقـال بیماری به سـایر حیوانات 
مـا نمي توانیـم آنهـا را در همان پناهگاه نگهداری کنیـم و باید حتما 
حیـوان را بـه کلینیـک ببریـم و پـس از درمـان و طی شـدن دوران 
نقاهـت بـه پناهـگاه بیاوریـم تا درکنـار دیگر حیوانات سـالم باشـد. 
در اصـل پناهـگاه متعلـق به حیوانات سـالم اسـت که شـهرداری به 
جای کشـتن، عقیم سـازی می کند تا کاری انسـانی و خداپسنادنه تر 

باشند. کرده 
در نتیجـه طـرح کار شـهرداری ایـن اسـت کـه حیوانـات ولگـرد 
و باصاحـب جمـع آوری، عقیم سازی،واکسـینه، درمـان، پـاک  و 
قاده گـزاری بشـوند و بعـد واگذار می شـوند و یـا  دوباره رها سـازی 
می شـوند و مـا هـم بایـد فرهنگ سـازی کنیـم و بـه مـردم اطـاع 
بدهیـم کـه حیوانـی را کـه بـا پـاک مشـاهده مي کننـد هیچ گونه 
خطر بیماری و یا گیرندگی ندارد و واکسـینه شـده اسـت و خواهش 
می کنیـم کـه آسـیب بـه این زبـان بسـته ها نرسـانید و به آنهـا غذا 
بدهیـد چـرا که ایـن حیوانات عقیـم شـده اند و بدون ادامه ی نسـل 
پـس از دوره ای کوتـاه بـه مرگ طبیعی مي میرنـد و حتی اگر نگاهی 
آفـت گونه به آنها داشـته باشـند دیگـر توجیحی ندارد آزار رسـاندن 
بـه ایـن حیوانـات چرا که خـود به خود ضـرری نمی رسـاند و پس از 

چنـد سـال مي میرند و نسـلی هـم بجـا نمی گذارند.
هدف اصلی شما چیست؟

متاسـفانه حیوانـات زیادی در اقصی نقاط شـهر هسـتند که کتک  و 
یـا تیـر خورده اند، مسموم شـده اند و یا تصادف کردنـد و تعداد زیادی 
از آنهـا با دسـت و پای شکسـته و آسـیب های جدی ناچارنـد که درد 
بکشـند تـا بمیرنـد هدف مـا برپایـی کلینیکی بـرای ایـن حیوانات 
اسـت تـا بتوانیـم درد و رنج این موجـودات بی گناه را کـم کنیم چرا 

کـه فعا بواسـطه ی هزینه های گـزاف دارو و دامپزشـکی نمی توانیم 
تعـداد زیـادی را درمـان کنیـم. امیدواریم که با کمک هـای دولتی و 

مردمـی بتوانیم بـه این هدف دسـت بیابیم.
در پایـان امـکان دارد که تعـداد حیوانـات و تاریخ افتتاحیه 

بگویید؟ را  پناهگاه 
حـدود 10 سـگ بالـغ و پنج یـا 6 تولـه ی کوچک داریـم و 4 توله ی 
خیلـی کوچـک داشـتیم که آنهـا را بواسـطه ی نیـاز به نگهـداری و 
شـیر خوار بـودن فعـا در خانـه نگهـداری مي کنیـم تـا به انـدازه ی 
پناهـگاه  سـگ های  جمـع  بـه  بتوانیـم  و  بزرگ بشـوند  کافـی 
از ظهـر یکشـنبه 16  بعـد  پناهـگاه سـاعت یـک  بفرستیم شـان 
اسـفندماه پناهـگاه افتتـاح مي شـود و امیدواریـم کـه ایـن افتتاحیه 
هـم مثل جشـن احسـان به پرنـدگان که با اسـتقبال خـوب مردم و 
شـهردار محترم و پرسـنل شـهرداری کرمـان و سـازمان های ذیربط 
برگـزار شـد امروز هم مردم و دوسـت داران حیوانـات به این افتتاحیه 
بیایند و با عضو شـدن در جمع حامیان حیوانـات آزاد کرمان هر نوع 
کمکـی کـه مي توانند به این موجـودات دوست داشـتنی و مخلوقات 
بی گنـاه بکننـد. الزم می دانـم اضافـه کنم کـه حتی خانـم خانه داری 
کـه مایـل به کمک مالی هم نیسـت می توانـد با پذیرفتـن چند روز 
نگهـداری و غـذا دادن بـه حیوانی بیمار، بـار بزرگـی را از دوش ما بر 
دارد و عمل خداپسـندانه ای انجام بدهـد بدون اینکه هزینه ی زیادی 
کـرده باشـد و یـا وقـت زیـادی صرف کـرده باشـد درنتیجـه خیلی 
بـه موقعیـت خود فکر نکنیـد و مطمئن باشـیدمی توانید کمک های 

بزرگـی بـه حامیـان و این حیوانـات بکنید.
تمـاس  حامیـان  شـماره ی  بـا  همـکاری  پی نوشـت:برای 

بگیریـد:0۹13۹46021۹

مدیرکل تنوع زیستی و حیات وحش:

 52 درصد تلفات حیات وحش بر اثر 
تصادفات جاده ای است

محیـط   حیات  وحـش  و  زیسـتی  تنـوع  مدیـرکل 
زیسـت کشـور 52  درصـد تلفـات حیات وحـش را بـر 
اثـر تصادفات جـاده دانسـت و این آمـار را تکان دهنده 

خواند.
سـیدمجید خرازیان مقـدم بـر لـزوم توجـه اذهـان 
عمومـی بـه مقولـه حیات وحـش تأکیـد کـرد و گفت: 
»معتقدیـم حفاظـت از حیات وحـش بـدون همـکاری 
سـازمان  و  نیسـت  امکان پذیـر  مـردم  کمـک  و 
محیط زیسـت وظیفه دارد ارزش هـای متنوع گونه های 
جانـوری و گیاهـی را به مردم بشناسـاند.« او ادامه داد: 
»شـاید در یکـی دودهـه گذشـته بیماری هـا مسـأله 
مهمـی در حیات وحـش نبوده ولی امـروز بیماری هایی 
را شـاهد هسـتیم کـه تلفـات جبران ناپذیـری بـه بـار 
می آورد.«مقـدم پیشـگیری از بیمـاری در حیات وحش 
افـزود:  و  دانسـت  غیرممکـن  را  درمـان  و  مقـدم  را 
»بیمـاری طاعون توسـط دام هـای اهلی که متاسـفانه 
وارد نقـاط تحـت نظـارت مـا می شـوند، وارد می شـود 
و وقتـی ایـن بیمـاری وارد می شـود، حاصل دسـترنج 
20 سـال مـا را بـر بـاد می دهـد.« او افـزود: »هم اینـک 
دفتـر مشـارکت های مردمـی مـا کاما مسـتقل شـده 
چون درخصوص مشـارکت مردم اهمیـت ویژه ای قایل 
هسـتیم و حفاظـت بـدون حضـور مـردم امکان پذیـر 
نیسـت.« مقـدم بـا بیـان این کـه 52 درصـد تلفـات بر 
اثـر تصادفات جـاده ای بوده اسـت، گفت: »ایـن آمارها 
تکان دهنـده اسـت و از مـردم خواهش می کنـم بدانند 

محیط زیسـت متعلـق به ماسـت.«
همچنیـن رئیـس اداره نظارت بـر حیات وحش اداره 
کل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان تهـران با اشـاره به 
مرگ ومیـر حیات وحـش در پـارک ملـی خجیـر اظهار 
کـرد: »بـا توجه به نمونه های ارسـال شـده بـرای اداره 
کل دامپزشـکی تهـران و عایم و آثار برداشـت شـده، 
تلف شـدن این حیوانات را به طاعون نشـخوارکنندگان 
کوچـک نسـبت دادنـد که خاسـتگاه آن آفریقاسـت.« 
محمـد کرمی با اشـاره بـه تلف شـدن 60 رأس کل، بز، 
قـوچ و میـش بـر اثـر ایـن بیمـاری گفـت: »مهم ترین 
مسـأله آمـوزش و اطاعـات عمومـی مردم اسـت ولی 
بسـیاری از مشـکات شـهری، ناشـی از فعالیت هایـی 

خـارج از نقاط شهرهاسـت.«

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ:
ساالنه 16 هزار نفر در تصادفات 

کشور می میرند
 هر  سـال 16 هزار نفر در تصادفات کشـور جانشـان 
و  راهنمایـی  پلیـس  رئیـس  می دهنـد.  دسـت  از  را 
رانندگـی تهـران بزرگ، بـا اعام این خبر گفـت: »آمار 
تصادفـات حکایـت از این دارد که در  سـال 16 هزار نفر 
جـان خـود را از دسـت می دهند که از این تعـداد افراد 

زیـادی دچار مـرگ مغزی می شـوند.« 
به گزارش مهر، تیمور حسـینی در حاشـیه مراسـم 
امضـای تفاهمنامه همکاری پلیس راهور و بیمارسـتان 
مسـیح دانشـوری گفت: »متأسـفانه یکـی از معضات 
موجـود در جامعـه این اسـت کـه رفتارهای نادرسـت 
بـه رفتارهـای بدیهـی تبدیـل شـده اسـت. از آنجا که 
متغیرهـای زیـادی باعـث وقـوع تصادفـات می شـود، 
ایـن عـدد هرگز به صـورت مطلـق به صفر نمی رسـد. 
در هـر صـورت امیدواریـم در کنـار همـه اهدافـی کـه 
داریـم بتوانیم فرهنگ اهدای عضـو را در جامعه ترویج 

دهیم.«

200 کودک زندانی هستند، اما 
هیچ زندانی مهدکودک ندارد

سـازمان  نوجوانـان  و  کـودکان  امـور  مدیـرکل   
بهزیسـتی کشـور از نگهداری کودکان در زندان و نبود 
مهدهـای مسـتقل بـرای نگهـداری آنهـا انتقـاد کـرد.

بهتـر  تخصصـی  به لحـاظ  گفـت:  نفریـه  محمـد 
اسـت؛ کـودک بـاالی 2 سـال در زنـدان نباشـد، بلکـه 
در مراکـز بهزیسـتی نگهـداری شـود و پـس از آزادی 
مـادر دوبـاره بـه دامـان وی بازگـردد. او با بیـان این که 
بـه نظـر مـن زندان هایی کـه تعـدادی زن دارای فرزند 
در آن حضـور دارنـد؛ بایـد مهدکودک داشـته باشـند، 
ادامـه داد: به لحـاظ تخصصـی صـاح نمی دانیـم بـه 
جـز کـودک زیر 2سـال که نیـاز به شـیردهی و تماس 
نزدیـک با مـادر دارد، کودک دیگـری در محیط زندان 
باقـی بمانـد. او تاکیـد کرد: کـودک باالی 2 سـال باید 
بـه مراکز بهزیسـتی تحویل داده شـود، زیـرا کودک در 
ایـن سـن می تواند بـا محیط ارتبـاط برقرار و بسـیاری 
از آموزش هـا را دریافـت کنـد و کـودک در ایـن سـن 
در دوران حساسـی قـرار دارد. نفریـه با تاکیـد براینکه 
کـودک بـاالی 2سـال نبایـد در زنـدان باشـد،  گفـت: 
درحـال حاضـر نیـز برخـی کـودکان بـاالی 2سـال به 
دلیـل اصـرار مـادر یـا دالیـل دیگـر هنـوز در زندان ها 
هسـتند. مدیرکل امـور کودکان و نوجوانـان با یادآوری 
این کـه چنـد سـالی بحـث دایـر کـردن مهـد کـودک 
در زندان هـا مطـرح بـود، گفـت: اعـام کردیـم کـه 
در بحـث صـدور مجـوز، تربیـت مربـی و کمـک برای 
تجهیـز ایـن مهد هـا به دوسـتان کمـک می کنیـم، اما 
در عمل مشـکات عدیده ای همچون بحـث رفت وآمد 
کـودک از بخـش بـه مهـد و رفت وبرگشـت پرسـنل 
به لحـاظ حفاظتـی و حراسـتی وجـود دارد. درحـال 
حاضـر هیچ گونـه مجـوزی برای احـداث مهـد کودک 
زنـدان داده نشـده اسـت. او بـا بیـان این که پیشـنهاد 
می دهـم، ایـن کـودکان از زنـدان بیـرون آمـده و بـه 
نزدیک تریـن مهـد کـودک بروند و از خدمـات آن بهره 
ببرنـد، گفت:کـودکان بـاالی 2 سـال نبایـد در زنـدان 
باشـند و سـازمان بهزیسـتی به عنوان متولی نگهداری 
از کودکان در معرض آسـیب باید آنها را تحت پوشـش 
قـرار داده و حمایـت کنند. نفریه گفـت: درحال حاضر 
نداریـم،  زندان هـای کشـور  در  کودکـی  مهـد  هیـچ 
امـا چند سـال پیـش بازدیـدی از زندان هـا داشـتیم 
و خدمـات مراقبتـی خوبـی بـرای کـودکان سـاکن در 

زنـدان فراهـم کردیم.

مصاحبه اختصاصی با رومینا موفق موسس انجمن حامیان حیوانات آزاد کرمان

یک دست صدا ندارد

خبر

افقی
هـای  تخصـص  از  یکـی  و  زیبایـی  عمـل  1-بـزرگ- 

شـکی پز
2-عدد بلبل- حمام بخار- ماقات

3-برش کنگره ای- غزوه پیامبر- هراسان
4-بله نجار !- مفت- بسیار بخشنده- شبگرد

5-خودآرایی- اختراع- بصورت جدی و برابر با مقررات
6-از وسایل تنظیم ولتاژ برق- بستانکار- درون دهان

7-مرتعش- برانگیختن ، هیجان- بیهوشی
8-کبوتر صحرایی- گلی خوشبو- کشور آمستردام

9-خزنده گزنده- تخت سلطنت- نمایان
10-پـول کشـور آفتـاب تابـان- مـودت و عشـق- پیکر 

نسان ا
11-کامل کننده- نام پسرانه- حرص و طمع
12-ربودن- مغازه- طرز پوشاک- پشیمانی

13-ویران- ماهی فروش- برابری
14-آهو- غروب کردن- زینت داده شده

15-جنگ افروز جاه طلب یونانی- کام چوپان
عمودی

1-وزنـه بـردار ایرانی دسـته فوق سـنگین مـدال طای 
2012 لنـدن را کسـب کرد- رخسـار

2-شرح و تفصیل خبر یا کاری- داستان- تن پوش
3-معبود- قیصر- خجسته

4-گال- اقیانـوس سـاکت- نیـزه کوچـک- پسـوند نگاه 
دارنده

5-باغبـان درخـت انگور- از نام هـای پیامبر اکرم )ص(- 
سخت دشمن 

6-پایـه- تـن- آپارتمانی کـه دارای اتاقهایی در دو طبقه 

با یـک پلکان داخلی باشـد
7-ماهی عرب-آغاز مسابقه- پیشوا

8-چشمه- قوم آتیا- مزدور و دورو
9-شـهری در اسـتان کرمانشـاه- چشـم انـداز- تقویـت 

ک خا
10-اثر بخشی- همچنین- می دهند تا رسوا کنند!

نظامـی-  نیـروی  آمادگـی  نشـده!-  آدم  11-هنـوز 
کـردن راهنمایـی 

12-قطعـه فلزی برای نگاهداشـتن تکه های گوشـت بر 
روی آتـش- خودم!- فریـاد بلند- زهرآگین
13-تسلسل افکار- هم سخن- گل کرشمه

14-ناامید- تله- داروهای گیاهی
15-سبزی خورشت- جز خاکی آجیل
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معمـاری  دانش آموختـه ی  موفـق  رومینـا 
اسـت وی چنـدی اسـت کـه دفتـر کار خـود را 
واگذار کرده و عایدات این واگذاری را در راه 
حمایـت از حیوانـات آزاد کرمان هزینه می کند 
اولیـن بـار که او را دیـدم در پناهگاه حیوانات 
دادن  سـامان  مشـغول  کـه  بـود  بـا صاحـب 
اوضـاع بـود و چیـزی نگذشـت کـه شـیفته ی 
ایـن  بـی حسـاب  ایثـار  و  از خـود گذشـتگی 
انسـان نسـبت بـه حیوانـات شـدم اخاقی که 

متاسـفانه  برخـی از ماها حتی درباره ی انسـان های 
دیگـر هـم نداریـم چـه برسـد از خودگذشـتگی 
بـرای حیوانـات و از وقـت و پـول خـود گذشـتن 
و آن را هزینـه ی بهداشـت و درمـان و نگهـداری 
حیوانـات بـا صاحـب کـردن. بـه بهانه ی برگـزاری 
جشـن احسـان به پرنـدگان و نصب النـه پرندگان 
در پـارک جنگلـی، چنـد کامی بـا این فعـال حقوق 
حیوانـات هـم کام شـدیم کـه بخش هایـی از این 

مصاحبـه را پیـش کـش نظرتـان می شـود.

عرفان زارعی
erfan@

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

مدیر عامل: نکیسا خدیشی         سردبیر: بردیا امیرتیموری
طراحی: علی اکبرزاده                 دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  

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

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

همکاران تحریریه: 
شهرام پارسا مطلق، یاسر سیستانی نژاد، عرفان زارعی، محسن رجب پور، 
هادی کاربخش، نجمه سعیدی، جاوید مومنی، عباس صفا، عطیه بهره بر، 

آرین اسدی، سپیده ایران منش و احمد امیرتیموری

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

خبرهای خود را به
news@payamema.ir 

ارسال نمایید

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)بوعلی-32134838(

عکس:  محمد خضري مقدم

چشم هایت راز ویراني است

خانه ام هیچ،

شهري را خراب کردي

عکس نوشت

نمایشگاه

نمایشگاه عکس های امیرحسین لنگری زاده
نمایشـگاه تـا 20 اسـفند ادامـه دارد، مـکان: رفسـنجان، خیابـان 

شـهید بهشـتی، عمـارت گلسـتان امیـن، گالـری بـاران
ساعت بازدید: 17 تا 21

مستند

دیپلم افتخار برای
»حرکت در سکوت« 

مسـتند »حرکـت در سـکوت« در هفتمین جشـنواره فیلـم کارگاه 
آزاد کیمیایـی از بیـن نود و هفت اثر، توانسـت دیپلـم افتخار تحقیق و 
پِژوهـش در بخـش مسـتند را از آن خود کند این فیلم بـه کارگردانی 
سـید حمیـد میرحسـینی، زندگـی پرفـراز و نشـییب زنده یاد اسـتاد 
وجیـه اهلل فردمقـدم یکـی از بزرگتریـن  پیشـگامان انیمیشـن ایـران 
را روایـت مـی کنـد و توسـط امـور سـینمایی کانـون پـرورش فکری 
کـودکان و نوجوانـان ایـران بعـد از دو سـال تحقیـق و پژوهـش تولید 
شـده اسـت. اسـتاد فرد مقـدم انیمیـش هایـی همچـون »مزاحم ها«، 
»تقلیـد«، »بازگشـت«، »الالیـی عاشـورا«، »لی لـی لی لـی حوضـک« 
تولیـد کرده اسـت و جوایـز متعددی در جشـنواره های مختلف داخلی 
پرتغـال،  سـینانمای  چکسـلواکی،  جشـنواره های  ماننـد  خارجـی  و 
پویانمایـی تهـران، فیلـم رشـد و فیلـم فجـر بدسـت آورده اسـت. در 
فیلـم »حرکت در سـکوت« هنرمندان عرصه ی انیمیشـن و سـینمای 
کـودک و نوجـوان ماننـد: عبـداهلل علیمـراد )انیماتـو( پرویـز کانتری 
)نقاش( نازنین سبحان سـربندی)انیماتور( مهیـن جواهریان) انیماتور( 
هـادی یقین لو )انیماتـو(ر و محمدرضا کریمی صارمی )دبیر جشـنواره 
بین المللـی پویانمایـی تهـران( حضـور دارنـد . عوامل دیگر ایـن پروژه 
عبارتنـد از: علـی  گنج کریمـی تهیه کننـده، محسـن حمولـه مجـری 
طـرح، محمـد مجلـل مدیـر تصویربـرداری، علی رضـا رازانـی راوی، 
سـمیرا شـیخ مظفری مدیـر تولیـد و طـراح پوسـتر، حسـام جعفـری 
موسـیقی ایـن فیلـم را بـر عهـده داشـته اند.همچنین جمـال دهقـان 
بـه عنـوان صدابردار، همایون هاشـمی به عنـوان دسـتیار کارگردان و 

احسـان حشـمتی به عنـوان صداگـذار و میکـس صدا.
الزم بـه ذکـر مسـتند حرکـت در سـکوت پیـش از ایـن در بخـش 
مسـابقه جشـنواره بیـن المللـی  مسـتند ایـران »حقیقـت« حضـور 
داشـته و در جشـنواره فیلم »آفتاب« توانسـته عنوان بهترین مسـتند 

را بدسـت آورد.

ویژه

اقامه نماز بر پیکر آیت اهلل طبسی به امامت حضرت آیت اهلل خامنه ای
 مراسـم اقامـه نمـاز و تشـییع پیکـر مرحوم 
آیـت اهلل واعظ طبسـی با تاوت آیاتـی از قرآن 
کریـم و زیـارت امیـن اهلل، قرائت پیـام رهبری 
و بـا حضـور گسـترده اقشـار مختلف مـردم در 
حـرم مطهـر رضوی انجام شـد. حجت االسـام 
والمسـلمین حسـن روحانی رئیس جمهوری و 
علی الریجانی رئیس مجلس شـورای اسـامی 
و آیـت اهلل صـادق آملـی الریجانـی رئیس قوه 

قضاییـه در این مراسـم حضور داشـتند.
رحمانـی  عبدالرضـا  معصومـی،  آیـت اهلل 
االسـام  حجـت  کشـور،  وزیـر  فضلـی 
پورمحمـدی وزیر دادگسـتری،حجت االسـام 
قاضـی زاده  حسـن  اطاعـات،  وزیـر  علـوی 
هاشـمی وزیـر بهداشـت، آیت اهلل علـم الهدی، 
محمدباقـر قالیبـاف، حجت االسـام شـهیدی 
سـامی  سـردار  جمهـوری،  رئیـس  معـاون 
قاآنـی  سـردار  سـپاه،  کل  فرمانـده  جانشـین 

جانشـین سـپاه قدس، عـاء الدیـن بروجردی 
سیاسـت  و  ملـی  امنیـت  کمیسـیون  رئیـس 
خارجـی مجلـس شـورای اسـامی، محمدرضا 

االسـام  حجـت  هاشـمی،  محمـد  عـارف، 
و  کشـوری  مقامـات  جملـه  ...از  و  عسـگری 

بودنـد. مراسـم  ایـن  در  لشـکری حاضـر 

موسیقی

توضیحات رضا یزدانی درباره آلبوم جدیدش
در هیچیـک از شـاخه هـای هنـری، سـایق بـه انـدازه موسـیقی 
متفـاوت و گسـترده نیسـت، و مـا با علـم بر این موضـوع و حفظ خط 
قرمزهامـون، همیشـه سـعی بر این داشـتیم کـه کارهایـی متفاوت و 
متنـوع رو بـرای شـما عزیزانـم در نظـر داشـته باشـیم... بـه شـدت و 
وسـواس بسـیار مشـغول کار بـر روی البـوم جدیـد هسـتیم و همین 
باعـث شـده که امسـال البوم نداشـته باشـیم و انتشـار البوم بـه اوایل 

سـال اینـده موکول شـده... البومـی کاما متفـاوت...


