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مـاه رمضان در حالـی به روزهای پایانی اش نزدیک می شـود 
کـه سیاسـت های مسـئوالن برای کنتـرل و کاهـش قیمت ها 
نه تنهـا جـواب نـداده کـه خرما، شـکر و مرغ بـا افزایش قیمت 
مواجـه شـده اند. طـرح تنظیم بـازار کاالهای مـاه رمضان چند 
سـالی اسـت کـه از سـوی دولـت پی ریـزی و بـه ارگان هـای 
تعیین کننـده قیمت هـا ابـاغ می شـود. دلیـل ایـن کار هـم 
جلوگیـری از افزایـش قیمـت برخـی کاالهـا و حتـی کاهـش 
قیمـت کاالهـای خاص مـاه رمضان اسـت. کاالهایـی همچون 
خرما و شـکر که در این ماه متقاضی بیشـتری نسـبت به دیگر 

ماه هـای سـال دارنـد. نهـم خردادمـاه سـال جاری هـم محمد 
شـریعتمداری معـاون اجرایـی رئیس جمهـور بخشـنامه طرح 
تنظیـم بـازار کاالهـای مـاه مبـارک رمضان بـا عنـوان »طرح 
ضیافـت« را بـرای مدیریـت و کنتـرل قیمت هـا در ایـن ایـام 
بـه ارگان هـای جهاد کشـاورزی، سـازمان های صنعـت، معدن 
و تجـارت، شـرکت بازرگانی دولتی ایران ، شـرکت پشـتیبانی 
امور دام، سـازمان حمایت مصرف کننـدگان و تولیدکنندگان و 

تمامی اسـتانداران سراسـر کشـور ابـاغ کرد.
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رفع تصرف 180 هکتار از اراضی 
دولتی در سال 94 در رفسنجان

در هفتـه گذشـته فرماندهـی و جانشـین یـگان 
از  مسـکن  و  زمیـن  سـازمان  اراضـی  از  حفاظـت 
ملـی در  و  دولتـی  اراضـی  و  رفسـنجان  شهرسـتان 
اختیـار ایـن اداره بازدیـد و نقـاط قـوت و ضعـف یگان 
تازه تأسـیس شهرسـتان را مورد ارزیابـی قراردادند. به 
گزارش روابط عمومی اداره راه و شهرسـازی رفسنجان 
بـه گفتـه عباسـی پـور رئیـس اداره راه و شهرسـازی 
رفسـنجان اولین شهرسـتانی اسـت در اسـتان کرمان 
کـه با در اختیار قرار دادن سـاختمان مجـزا و امکانات 
موردنیاز نسـبت به تأسـیس یـگان حفاظـت از اراضی 
اقدام نموده اسـت  و در این زمینه پیشـگام می باشـد. 
وی اظهـار کـرد: »یگان حفاظـت از اراضی بـا امکانات 
محـدود بایـد سـطح وسـیعی از اراضـی ملـی و دولتی 
را در حریـم شـهر رفسـنجان و شـهرهای تابعـه حفظ 
نمایـد و از طریـق مکاتبـه بـا اداره کل و سـازمان ملی 
زمیـن و مسـکن پیگیـر هسـتیم تا نسـبت بـه تأمین 
خـودرو، نیـرو و امکانـات موردنیـاز و تجهیـز هرچـه 
بهتـر یـگان اقـدام گـردد.« عباسـی پـور افـزود: »بـا 
رایزنی انجام شـده یکـی از بهترین عوامـل کادر نیروی 
انتظامـی به عنـوان فرمانـده یـگان حفاظـت از اراضـی 
دولتی رفسـنجان منصوب و مشـغول بکار شـده است 
و انشـاهلل بـا توجـه بـه سـابقه و تجربـه آقـای خالویی 
امیدواریـم بهتـر از گذشـته در حفـظ حقـوق دولت و 
بیت المـال موفـق باشـیم  عباسـی پـور اضافـه کـرد: 
»در یک سـال گذشـته بیـش از 180 هکتـار از اراضی 
دولتـی رفع تصرف و به دولت برگردانده شـده اسـت.«

با حضور مسئول و مشاور شرکت توانير،
وضعيت برداشت اطالعات شرکت 

بررسي شد
بـه میزبانـي شـرکت توزیـع نیـروي بـرق شـمال 
 GIS اسـتان کرمـان و بـا حضـور مسـئول و مشـاور
شـرکت توانیـر و نمایندگان شـرکت های توزیع نیروي 
بـرق شـمال و جنـوب اسـتان کرمـان در خصـوص 
و  پیاده سـازی  اطاعـات شـبکه،  برداشـت  وضعیـت 
در  مورداسـتفاده  نرم افـزار  ویرایـش جدیـد  اسـتقرار 
شـرکت های فـوق بحـث و تبادل نظـر شـد. معـاون 
برنامه ریـزی و مهندسـي شـرکت توزیـع نیـروي بـرق 
شـمال اسـتان کرمان ضمن ارائه گزارشـي از وضعیت 
عملکـرد ایـن شـرکت درزمینـه برداشـت اطاعـات 
شـبکه های فشـار متوسـط و ضعیف  و کاربردهایی که 
در حال حاضر از این سیسـتم در سـطح شـرکت انجام 
می شـود بـه بیـان مشـکات و مسـائلي کـه درزمینه 
برداشـت اطاعات شـبکه فشـار ضعیـف وجـود دارد، 
پرداخـت. در ادامه مسـئول واحد GIS شـرکت توانیر 
ضمـن قدردانـي از تاش هـای شـرکت های توزیع برق 
شـمال و جنـوب اسـتان کرمـان ابـراز امیـدواري کرد: 
»با برداشـت کامـل اطاعات شـبکه، زمینـه کاربردی 
نمـودن ایـن اطاعـات در این شـرکت ها بخصوص در 
بخش هـای بهره برداری و مشـترکین فراهم و عملیاتي 
گـردد.« همچنیـن نماینـدگان شـرکت توانیـر ضمن 
بازدیـد از مرکـز دیسـپاچینگ و فوریت هـای بـرق، در 
جریـان اسـتقرار GIS در این مرکز و کاربردي شـدن 

نرم افـزار در ایـن بخـش قـرار گرفتند.

معدوم سازی 6 هزار و 900 قطعه 
طيور گوشتی غيربهداشتی در 

رفسنجان
رئیـس شـبکه دامپزشـکی شهرسـتان رفسـنجان 
گفـت: »در خردادمـاه 371 هـزار و 590 قطعـه طیـور 
گوشـتی در کشـتارگاه طیور کشـتار گردید که از این 
تعـداد 6900 قطعه بـه وزن 11730 کیلوگرم به دلیل 
وجـود ضایعـات ضبـط و معـدوم گردیدنـد.« مقامـی 
افـزود: »عمـر ماندگار گوشـت مـرغ تازه 72 سـاعت و 
به صـورت منجمـد حداکثـر 9 مـاه می باشـد و خـارج 
کـردن مـرغ از بسـته بندی و عرضـه آن به صـورت غیر 
بسـته بندی یا قطعه بندی ممنوع می باشـد و همچنین 
تبدیـل مـرغ از حالت انجمـاد به تازه در فروشـگاه ها و 
فـروش آن به صـورت مرغ گـرم نیز ممنوع می باشـد.« 
رئیس شـبکه دامپزشـکی شهرستان رفسـنجان اظهار 
کـرد: »گوشـت مرغ طبیعی و سـالم بایسـتی به رنگ 
سـفید مایل بـه صورتی دارای سـفتی و قوام طبیعی و 
عـاری از هرگونـه تغییر رنگ، خون مردگـی و آثار تورم 
باشـد و دربسـته های سـالم، دسـت نخورده و دارای کد 
بهداشـتی مجـاز دامپزشـکی، تاریـخ تولیـد و انقضای 

مشـخص عرضه گردد.«

 سردر کتابخانه 
ملی کرمان مرمت 
می شود

فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
گردشـگری  و  صنایع دسـتی 
اسـتان کرمـان گفـت: »مرمـت 
ملـی  کتابخانـه  سـردر  کتیبـه 
و  مرمـت  دوم  فـاز  کرمـان، 
بازسـازی مسـجد دوره صفویـه 

بافـت و راسـته بازار مسـگری سـیرجان در دسـت انجـام اسـت«. بـه گزارش 
روابـط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان 
کرمـان محمـود وفایـی از آغـاز عملیـات مرمت کتیبـه سـردر کتابخانه ملی 
کرمـان خبـر داد و افـزود: »آغـاز بـه سـاخت بنـای کتابخانه ملـی کرمان در 
سـال 1312 هجری شمسـی بـوده و این اثـر به عنوان یکی از آثـار ملی ایران 
بـه ثبـت رسـیده اسـت.« وی اظهـار کـرد: »مرمـت کتیبـه سـردر کتابخانه 
ملـی کرمـان بـه زودی بـه اتمـام می رسـد.« وی همچنین با اشـاره بـه انجام 
مرمـت و بازسـازی مسـجد دوره صفویه اسـام آباد شهرسـتان بافـت تصریح 
کـرد: »فـاز دوم مرمـت و بازسـازی ایـن مسـجد نیـز در حـال انجام اسـت.« 
وفایـی ادامه داد: »بخشـی از سـقف های تخریب شـده، رواق پیرامون حیاط و 
همچنیـن نماهـای خارجـی در این فـاز مورد مرمت و بازسـازی قـرار خواهد 

گرفـت.«

خاکی بودن
 معابر و ایجاد 
مشکل برای
 ریگانی ها

بابیـان  ریـگان  شـهردار 
اینکـه 65 درصـد معابـر ایـن 
گفـت:  اسـت  خاکـی  شـهر 
ایـن  معابـر  بـودن  »خاکـی 

شهرسـتان بـا توجـه بـه توفان خیـز بـودن منطقـه، مشـکاتی را بـرای 
اسـت.« آورده  وجـود  بـه  هـا  ریگانـی 

بـه گـزارش ایرنـا حسـن دهـگان افـزود: »آسـفالت معابـر شهرسـتان 
ریـگان بـا توجـه بـه توفان خیـز بـودن ایـن منطقـه و وجـود کانـون ریـز 
اینکـه  بابیـان  اسـتان کرمـان، ضـروری اسـت.« وی  گردهـا در شـرق 
زیرسـازی معابر شـهر ریگان انجام شـده اسـت اظهار کرد: »کمبود اعتبار 
مانع از اجرای طرح آسـفالت معابر این شهرسـتان شـده اسـت.« شـهردار 
ریـگان همچنیـن بـه نام گـذاری 30 درصـد از معابـر و خیابان هـای ایـن 
شـهر به نام شـهدا اشـاره و تصریـح کرد: »تعـدادی از این معابـر به جاده 
اصلـی ترانزیـت ریـگان - چابهار منتهی می شـوند.« شهرسـتان ریگان در 
حاشـیه جـاده ترانزیـت ریـگان چابهار قـرار دارد و تا مرکز اسـتان کرمان 

285 کیلومتـر فاصله دارد.

ورود 279 پرونده 
قاچاق کاال به تعزیرات 
استان طی 3 ماهه 
نخست سال جاری
تعزیـرات حکومتی  مدیـرکل 
»در  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
سـه ماهه نخسـت سـال جـاری 
تعـداد 279 پرونـده قاچـاق کاال 
به تعزیرات اسـتان واردشـده که 

از ایـن تعـداد 244 مـورد مختومـه شـده اسـت.« بـه گزارش ایسـنا ارسـان 
میـری اشـاره بـه پرونده های قاچاق کاال و ارز اسـتان کرمان در سـال گذشـته 
اظهـار کـرد: »کل پرونده هـای ورودی قاچـاق کاال و ارز به تعزیـرات حکومتی 
اسـتان کرمـان در سـال گذشـته یـک هـزار و 322 مـورد بـوده کـه از ایـن 
تعـداد یـک هزار و 305 پرونده مختومه شـده اسـت.« وی بابیـان اینکه میزان 
وصولـی جرائـم ایـن پرونده هـا در سـال 94 مبلغـی بیـش از 27 میلیـارد و 
838 میلیـون ریـال بـوده اسـت، تصریـح کـرد: »لوازم خانگـی، سـیگار، برنج، 
پوشـاک، سـوخت، مـواد خوراکـی، موتورسـیکلت، احشـام و ... ازجملـه موارد 
قاچـاق کشف شـده در سـطح اسـتان کرمـان بـوده اسـت.« میـری در ادامـه 
بیـان کـرد: »همچنین در سـه ماهه نخسـت سـال جـاری تعـداد 279 پرونده 
قاچـاق کاال به تعزیرات اسـتان واردشـده که از این تعـداد 244 مورد مختومه 

است.« شـده 

پلمپ 991 واحد 
صنفي متخلف
در کرمان

رئیـس پلیس امنیـت عمومي 
اسـتان از پلمپ 991 واحد صنفي 
متخلـف به دلیـل نداشـتن پروانه 
کسـب و عـدم رعایـت مقـررات 
نظـارت  طرح هـای  در  مربوطـه 
بـر اماکـن و واحدهـاي صنفـي از 

ابتـداي سـال تاکنون در اسـتان خبـر داد. به گزارش ایسـنا سـرهنگ  محمدباقر 
فلسـفي  گفـت: »به منظـور صیانت از امنیـت اجتماعي در سـطح اماکن عمومي، 
جلوگیـري از بـروز تخلفـات و جرایم صنفي،تحقـق برنامه های پیشـگیرانه، مقابله 
بـا ناهنجاری هـای اجتماعـي در بیـن اصنـاف، طرح تشـدید کنترل و نظـارت بر 
واحدهاي صنفي و اماکن عمومي در سـطح اسـتان از ابتداي سـال جاري به طور 
مـداوم توسـط مأمـوران پلیـس امنیت عمومي اجـرا شـد.« وي افـزود: »مأموران 
نظـارت بـر اماکـن عمومـي اسـتان کرمـان از ابتداي سـال جـاري از 11 هـزار و 
218 واحد صنفي به صورت محسـوس و نامحسـوس در سـطح حوزه استحفاظي 
بازدیـد کردنـد.« فلسـفي هدف از سـاماندهي اصنـاف را رعایت قوانیـن صنفي و 
بازدیـد از صنـوف را رعایـت قانون در بازار دانسـت و افزود: »مأمـوران اداره نظارت 
بـر اماکـن عمومـي در ایـن بازدیدهـا، 991 واحد صنفـي متخلف را شناسـایي و 

برابـر مـاده 27 و 28 قانـون نظـام صنفي پلمـپ کردند.«

ریگانکرمان خبرخبر

کرمان ویچ

فضـای  کمبـود  بـا  کرمـان  شـهر 
ایـن موضـوع را  آموزشـی روبـرو اسـت. 
مدیـرکل آموزش وپـرورش اسـتان کرمان 
عنـوان کـرد. محمد محسـن بیگـی دلیل 
و  مهاجرت پذیـری  هـم  را  کمبـود  ایـن 
حاشیه نشـینی عنوان کرده اسـت. آن طور 
که مهر نوشـته مدیـرکل آموزش وپرورش 
اسـتان کرمـان صبـح دیـروز در مراسـم  

بررسـی  تفاهم نامـه همـکاری شـهرداری 
کرمـان بـا اداره کل آمـوزش  و پـرورش 
اسـتان با اشـاره به کمبود فضای آموزشی 
در شـهر کرمـان به علـت مهاجرت پذیری 
و حاشیه نشـینی بیان داشـت: »امیدواریم 
و  از ظرفیت هـای موجـود   اسـتفاده  بـا 
دسـتگاه های  سـایر  و  مـردم  همـکاری 
کمتریـن  بـا  را  آمـوزان  دانـش  اجرایـی 

مشـکل در مـدارس سـاماندهی کنیـم.« 
وی در بخـش دیگری از سـخنانش گفت: 
»تربیـت شـهروند قانون مـدار و مطلـوب، 
و  آمـوزش   رسـالت های  محوری تریـن  از 

پـرورش اسـت.« 
به عنـوان  مدرسـه  از  بیگـی  محسـن 
و  حقـوق  یادگیـری  بـرای  مکانـی 
مسئولیت های شـهروندی نام برد و افزود: 

»آماده سـازی دانـش آموزان بـرای ورود به 
اقتصـادی  اجتماعـی،  سیاسـی،  زندگـی 
نظـام  اهـداف  مهم تریـن  از  فرهنگـی  و 
آموزشـی کشـور اسـت.« وی بابیان اینکه 
شـهر و جامعـه همانند ارگانیسـم موجود 
زنـده هسـتند، تصریـح کـرد: »انسـجام، 
اجـرای  همدلـی  و  تعامـل  همبسـتگی، 
مختلف الزمه رشـد متوازن شهر و جامعه 
اسـت.« محسـن بیگـی بـا عنـوان اینکـه 
جوامع شـهری مجموعه ای به هم پیوسـته 
اسـت، تصریح کـرد: »اگر همه دسـتگاه ها 
مشـکل دیگـری را مشـکل خـود بدانند و 
تفاهـم و تعامل بین دسـتگاه های مختلف 
بـرای  روشـنی  افق هـای  شـود،  ایجـاد 
پیشـرفت و توسـعه در انتظـار این جوامع 
اسـت.« مدیرکل آموزش  و پرورش اسـتان 
کرمـان تصریـح کـرد: »آموزش وپـرورش 
بافرهنگ سـازی و آگاه سـازی مردم نقش 
مؤثـری در افزایـش بهـره وری و کارایـی 
خدمـات گسـترده شـهرداری بـه مـردم 
دارد.« محسـن بیگـی گفـت: »بـا تقویت 

آداب  ارتقـاء  فرهنگـی،  زیرسـاخت های 
اجتماعـی صحیـح و ایجاد حـس مالکیت 
عمومـی،  امـوال  بـه  نسـبت  مـردم  در 
می تـوان ضمـن تربیـت شـهروند مطلوب 
و قانون مـدار زمینـه آبادانـی و پیشـرفت 
بابیـان  وی  سـاخت.«  فراهـم  را  کشـور 
اینکـه به عنـوان دسـتگاه تعلیـم و تربیت 
مسـائل  سـازمانی خـود را بـه جدیـت 
دنبـال می کنیم، افزود: »بخـش دیگری از 
وظایف حسـاس آموزش وپرورش نانوشـته 
هسـتند کـه بایـد بـا تعامـل، مشـارکت 
همفکـری، همراهـی  و نگاه فرا بخشـی و 
فرا سـازمانی  سـایر دسـتگاه های اجرایی، 

شـوند.« انجام 
وی از تشـکیل  کارگروه هـای عمرانـی 
شـهرداری  بیـن  مشـترک   فرهنگـی  و 
گفـت:   و  داد  خبـر  آموزش وپـرورش  و 
»جلسـات تخصصی ماهیانه ایـن کارگروه 
به منظـور بررسـی فرصت هـای همـکاری 
تفاهم نامـه  کـردن  بـروز  و  اجرایـی  و 
کرمـان  شـهردار  می شـود.«  تشـکیل 

بررسـی   « گفـت:  رابطـه  ایـن  در  هـم 
آمـوزان  دانـش  حمل ونقـل  مشـکات 
ازجملـه  تـردد  مسـیرهای  ایمنـی  و 
اهـداف تشـکیل ایـن کارگروه اسـت.« به 
گـزارش ایرنا علـی بابایی افزود: »بررسـی 
امـور مربـوط بـه امـاک واجـد کاربـری 
قانونـی و حریـم  آموزشـی در محـدوده 
شـهر کرمان بـا هماهنگـی اداره کل راه و 
شهرسـازی، بررسـی فرصت های همکاری 
آموزش وپـرورش و شـهرداری و برگـزاری 
نشسـت های تخصصی در ارتباط با عملی 
شـهرداری  همـکاری  تفاهم نامـه  کـردن 
اهـداف  مهم تریـن  از  آموزش وپـرورش  و 
تشـکیل کارگـروه مشـترک شـهرداری و 
آموزش وپـرورش کرمـان اسـت.« وی بـا 
اشـاره به نقش مؤثـر آموزش وپـرورش در 
تربیت شـهروند مطلوب گفت: »شهرداری 
کرمان آمادگـی دارد در همه ابعاد ازجمله 
آموزشـی،  فرهنگـی،  شـهروندی،  امـور 
تفریحـی و اجتماعـی بـا آموزش وپرورش 

همـکاری کنـد.«

کمبود فضای آموزشی در شهر کرمان
 خبر

1   رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد
بـا حکـم مقـام معظـم رهبـری، فرمانـده کل قـوا، سرلشـکر محمـد باقـری 

جایگزیـن سرلشـکر فیروزآبـادی در سـتاد کل نیروهـای مسـلح شـد.
2   فرمانده نیروی زمینی سپاه خبر داد: انهدام کامل گروهک 

ضدانقالب در غرب کشور
فرمانـده نیـروی زمینی سـپاه گفـت: عملیات تعقیـب و درگیری با این اشـرار 
مسـلح  از 3 روز پیـش در منطقـه سـروآباد آغاز و تا ظهر دوشـنبه ادامه داشـت. 
در ایـن عملیـات تمامـی 11 نفـر ایـن گروهـک بـه هاکـت رسـیدند و سـاح، 
مهمـات و اسـناد و مدارکـی نیـز از ایـن گروهک به دسـت نیروهای مـا افتاد. در 
ایـن درگیـری، »کاوه جوانمـرد« از فرماندهـان ایـن گروهـک ضدانقاب توسـط 

رزمنـدگان سـپاه به هاکت رسـید.
3   4 مصدوم حادثه اتوبوس سربازان وضعیت نامناسب دارند

محمدکاظـم تدیـن معاون درمان دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز گفـت: 106 
نفـر کل حادثـه دیـدگان این تصادفـات بودند کـه از این تعـداد 16 نفر درصحنه 
و 3 نفـر در مسـیر اعـزام جـان خـود را از دسـت دادنـد. 87 مصدوم بـه دو مرکز 
درمانـی نمـازی و رجایـی انتقال داده شـدند کـه از این تعداد تنهـا 23 نفر دیگر 
در بیمارسـتان هسـتند و 4 نفـر آن هـا وضعیت مناسـبی ندارنـد. از جمع 23 نفر 
باقی مانـده نیـز 4 نفـر بـا دسـتور پزشـک مرخـص هسـتند امـا بـه دالیـل غیـر 
درمانی خودشـان درخواسـت کردند که در بیمارسـتان حضورداشـته باشـند که 
نشـان از توان درمانی علوم پزشـکی شـیراز اسـت. تنها یک سـرباز به درخواسـت 

خـودش به بیمارسـتان خصوصـی رفت.
4   »شیء مشکوک« پرواز تهران مشهد را به تأخیر انداخت

صبـح دیـروز پـرواز شـماره 022 متعلـق بـه یکـی از شـرکت های هواپیمایی 
کشـورمان بعـد از اتمـام پذیـرش مسـافرین و حرکـت بـه سـمت ابتـدای بانـد 
فـرودگاه به منظـور پـرواز بـه سـمت مشـهد مقـدس بـود کـه تیـم امنیت پـرواز 
هواپیمـا متوجـه وجـود یـک شـی مشـکوک در داخـل هواپیمـا شـد و بـا توجه 
به ضـرورت بررسـی امنیتـی آن شـیء ناشـناس، از خلبـان درخواسـت شـد کـه 
هواپیمـا جهـت بررسـی دقیـق توسـط واحدهـای چـک و خنثـی، بـه محوطـه 

فـرودگاه منتقل شـود.
5   عضو جامعه روحانیت: طرح مطالب نیش دار و جهت دار از 

تریبون های مذهبی مصداق سوءاستفاده سیاسی است
حجت االسـام سـید رضـا اکرمـی عضـو جامعـه روحانیـت مبـارز گفـت: اگر 
یـک چهـره روحانـی در سـخنرانی های مذهبـی خـود، حرف هـای جهـت دار و 
کنایه هـای سیاسـی زد بایـد از سـوی مـردم و متوالیـان آن مراسـم، مـورد تذکر 
قـرار گیـرد. اگر قرار اسـت به موضوعات سیاسـی و مسـائل روز نیـز بپردازیم باید 

به عنـوان چاشـنی باشـد نـه متن و اسـاس سـخنرانی. اگـر سـخنرانی، بخواهد از 
فرصتـی کـه در اختیار دارد بـرای بیان مطالب نیش دار و جهت دار اسـتفاده کند، 
مصـداق سوءاسـتفاده سیاسـی از منبـر مذهبی اسـت و باید از سـوی مسـئولین 

برگزارکننـده آن مراسـم و همچنیـن خـود مردم مـورد تذکر قـرار بگیرد.
6   قاضی سراج: مدیرعامل بانک رفاه پرونده سنگینی داشت

قاضـی ناصـر سـراج گفت: اولین بـار موضوع از بانک رفاه کارگران شـروع شـد 
کـه رئیـس ایـن بانـک، قبـًا رئیس بانـک ملی بـود، بانک رفـاه کارگـران پرونده 
سـنگینی بـود کـه در حـال حاضـر در دادسـرا مطـرح اسـت.  حسـین فریـدون 
بـه مـن اصـرار کـرد که فـان آقـا بیاید رئیـس بانک رفـاه کارگـران شـود، بنده 
به شـدت مخالفـت کـردم و گفتـم این فـرد پرونـده سـنگینی دارد که بـا البی و 
اصـرار ایشـان، رئیـس بانـک رفـاه کارگـران شـد. قـوه قضائیه آیـا بیشـتر از این 
هـم می توانـد کار کنـد. وی ادعـا کـرده که حقوقـی دریافت نکرده اسـت اما مگر 
می شـود، فیـش به حسـاب رفته اسـت. }در رابطه با حکم حبس یکـی از مدیران 
کـه اخیـراً اعام شـده بـود{  آن موضـوع ربطـی بـه فیش هـای حقوقـی نـدارد، 
طبـق قانـون سـازمان بازرسـی مـا می توانیـم مـدارک را بخواهیم و مدیـران باید 
آن را ارائـه دهنـد کـه در همین راسـتا یکـی از مدیران طبق مـاده 8 قانون آیین 

دادرسـی مـدارک را ارائـه نـداد و بـه دادگاه معرفی و محکوم شـد.
7  عسگراوالدی خبر داد: آغاز گشایش اعتبار از اتریش، آلمان و 

فرانسه 
اسـداهلل عسـگراوالدی عضـو هیئت رئیسـه اتـاق بازرگانی گفت: گشـایش های 
اعتبـاری اتریـش و آلمـان بـا ایران تـا مرز 10 میلیـون دالر آغاز می شـود.  عمده 
مشـکل امـروز فعـاالن اقتصـادی دالر و بانک هـای امریکای اسـت.  با کشـور کره 
نیـز رایزنی هایی انجام شـده اسـت کـه امیدواریم نتایـج مثبت آن بـه زودی اعام 

د شو
8   نخست وزیر ترکیه از آمادگی آنکارا برای پرداخت

 غرامت خبر داد 
شـبکه تلویزیونـی العالم در خبری فـوری اعام کرد نخسـت وزیر ترکیه گفته 

برای دادن غرامت به روسـیه بابت سـرنگونی جنگنده روسـی آماده می شـود.
9   درخواست داعش از طرفدارانش برای تکرار حمله اورالندو 

ایسـنا نوشـت: داعـش در کلیپـی ویدئویی ضمن تحسـین تیرانـدازی صورت 
گرفته در اورالندو، خواسـتار حمله های مشـابه در سان فرانسیسـکو و الس وگاس 
شـد.  بـه نوشـته روزنامـه ایندیپندنت، این فیلـم هم زمان با برگـزاری راهپیمایی 
هم جنس گرایـان در سان فرانسیسـکو منتشرشـده و در آن تیرانـدازی مرگبـار در 
کلـوپ شـبانه اروالنـدو که به کشـته شـدن 49 تن کشـته و زخمی شـدن بیش 

از 50 تـن دیگر انجامید، تحسین شـده اسـت

10   پسر ملک سلمان در پاریس چه می کند؟ 
 محمـد بـن سـلمان، وزیر دفاع عربسـتان و جانشـین ولیعهد این کشـور وارد 
کاخ الیـزه شـد و بـا فرانسـوا اوالند، رئیس جمهور این کشـور و نیـز مانوئل والس، 
نخسـت وزیر فرانسـه به طـور جداگانـه دیـدار کـرد. عـادل الجبیـر، وزیـر خارجه 
عربسـتان اعـام کـرد: محمـد بـن سـلمان در دیـدارش بـا اوالنـد در خصـوص 
مسـائلی ازجملـه بحـران سـوریه، عـراق، یمـن و مسـائل مربـوط بـه همـکاری 
دوجانبـه و »مداخله هـای« ایـران در منطقـه بحـث و گفتگـو کـرد. قـرار اسـت 
محمد بن سـلمان ریاسـت سـومین نشسـت کمیته مشترک فرانسـه و عربستان 

را بـر عهده داشـته باشـد.
11   حاشیه های سخنرانی احمدی نژاد در نارمک

سـخنرانی محمـود احمدی نـژاد در نارمـک، بـدون حاشـیه نبـود و آن طور 
کـه برخـی رسـانه ها نوشـته اند، چنـد بـار بـا واکنـش منفـی برخـی حاضران 
مواجـه شـد. وقتـی محمـود احمدی نـژاد از عدالـت و عـدل علـی )ع( سـخن 
می گفـت، بـا ادبیـات همیشـگی اش از مـردم پرسـید »آیا شـخصی هسـت که 
خسـته باشـد؟« و بـا همـان ادبیـات، بـاراک اوبامـا را کم ارزش تـر از پشـه 
خوانـد. صحبت هـای وی دربـاره عـدل و عدالـت بـا واکنـش منفـی برخـی 
از حاضـران مواجـه شـد و باوجـود اعتـراض برخـی از هـواداران احمدی نـژاد، 
ایـن اعتراضـات ادامـه داشـته اسـت. یکـی از افـراد حاضر نسـبت به سـخنان 
احمدی نـژاد واکنـش نشـان داد و گفـت: اگـر حضـرت علـی)ع( دغدغـه اش 
مسـکن مـردم بـود، چرا تو با ساخت وسـاز مسـکن مهـر مـردم را بدبخت تر از 
قبـل کـردی؟  بخش هایـی کـه احمدی نـژاد از عدالت سـخن می گفـت عموماً 
بـا واکنـش حاضـران مواجـه می شـد. یکـی از افـراد از داخل محوطه مسـجد 
جامـع نارمـک، خطـاب بـه احمدی نـژاد گفـت: 8 سـال رئیس جمهـور بـودی 
و عدالتـت را دیدیـم، دیگـر تـو سـخن از عدالـت نگـو. سـهام عدالتـت را هـم 

دیدیـم کـه چگونـه میـان مـردم توزیـع کردی.
12   ادعاهای تازۀ سخنگوی کاخ سفید علیه ایران 

اریـک شـولتز، سـخنگوی کاخ سـفید ادعـای خصمانـه علیـه ایـران داشـت و 
گفـت:  اگـر ایـران می خواهـد بـه بازارهـای بین المللی دسترسـی داشـته باشـد، 
بایـد رفتـار خـود را تغییـر دهـد. مـا از همه کسـانی که حـزب اهلل را تأمیـن مالی 
می کننـد خواسـته ایم که چنیـن کاری را متوقف کننـد. ما می دانیم کـه ایران از 
حـزب اهلل حمایـت می کنـد، به همین علت اسـت که ما جدی ترین و شـدیدترین 
تحریـم را بـرای انجـام دادن ایـن کار ، روی ایـران اعمـال کردیم. بسـیار اهمیت 

دارد کـه آن هـا )ایرانی هـا( رفتارشـان را در ایجـاد توانایی ایـن کار، درک کنند.
13   پیشنهاد روزنامه اصالح طلب به دولت

از  بایـد روشـن شـود کـه بسـیاری  شـرق نوشـت: بـه بـاور صاحب نظـران 
کم و کاسـتی ها در دولـت گذشـته پایه گـذاري و از دولت هـای نهـم و دهـم بـه 
دولـت یازدهـم منتقل شـده اسـت امـا دولـت نسـبت به ایـن مسـئله بي توجهي 
و کـم کاري از خـود نشـان می دهـد درحالی کـه دولـت بایـد از اختاس هـا و 
حیف و میل هـاي دوران قبـل سـخن بگویـد و شـفاف کنـد کـه چـه میراثـی را 
بـه دسـت آورده اسـت. این گونـه اسـت کـه اکنـون سـالی مانـده بـه پایـان عمر 
دولـت امیـد، بـد نیسـت رئیـس دولـت و دولتیـان نهایـت هوشـیاری را بـه کار 
برنـد و کارنامـه عملکـرد یک سـاله خـود را شـفاف و روشـن بـرای مـردم بیـان 
کننـد.  شـاید بـه همیـن دلیـل اسـت کـه حشـمت اهلل فاحـت پیشـه، نماینده 
معتـدل اصولگـرا کـه از حامیـان دولـت بـه شـمار مـی رود، گفتـه اسـت: »بایـد 
نهایـت توجـه را داشـت که دولـت یازدهم باید بـا تمهیـدات و روش های مختلف 
بـرای حراسـت و حفاظـت از خـود گام های جـدی ای بـردارد«. چه گویـی او هم 
از اردوگاه طیـف خـاص اصولگـرا خبـردار شـده که با نزدیک شـدن بـه انتخابات 
ریاسـت جمهوری سـال 96 مـوج گسـترده اي از حمـات علیـه دولـت یازدهـم و 

حامیانـش درراه اسـت.
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کاغذ اخبار

به روزهـای  حالـی  در  رمضـان  مـاه 
کـه  می شـود  نزدیـک  پایانـی اش 
سیاسـت های مسـئوالن بـرای کنترل و 
کاهـش قیمت هـا نه تنهـا جـواب نداده 
افزایـش  بـا  کـه خرمـا، شـکر و مـرغ 

شـده اند. مواجـه  قیمـت 
مـاه  کاالهـای  بـازار  تنظیـم  طـرح 
رمضـان چنـد سـالی اسـت کـه از سـوی دولـت پی ریزی 
و بـه ارگان هـای تعیین کننـده قیمت هـا ابـاغ می شـود. 
دلیـل ایـن کار هـم جلوگیـری از افزایـش قیمـت برخـی 
مـاه  خـاص  کاالهـای  قیمـت  کاهـش  حتـی  و  کاالهـا 
رمضـان اسـت. کاالهایـی همچـون خرمـا و شـکر کـه در 
ایـن مـاه متقاضـی بیشـتری نسـبت بـه دیگـر ماه هـای 
سـال دارنـد. نهـم خردادمـاه سـال جـاری هـم محمـد 
اجرایـی رئیس جمهـور بخشـنامه  شـریعتمداری معـاون 
طـرح تنظیم بـازار کاالهای مـاه مبارک رمضـان با عنوان 
»طـرح ضیافـت« را بـرای مدیریت و کنتـرل قیمت ها در 
ایـن ایـام بـه ارگان هـای جهـاد کشـاورزی، سـازمان های 
دولتـی  بازرگانـی  شـرکت  تجـارت،  و  معـدن  صنعـت، 
ایـران ، شـرکت پشـتیبانی امـور دام، سـازمان حمایـت 
مصرف کننـدگان و تولیدکننـدگان و تمامـی اسـتانداران 
سراسـر کشـور ابـاغ کرد. بر اسـاس این اباغیـه قرار بود 
شـبکه تأمین کننـده و توزیع کننـده اقـام طـرح ضیافـت 
در سراسـر کشـور کاالهای اساسـی مشـمول طرح را قبل 
از آغـاز مـاه رمضـان باقیمـت حاشـیه بـازار عرضـه کنند 
تـا ایـن اقـام در مـاه رمضـان بـا افزایـش قیمـت روبـرو 
نشـوند. گوشـت مـرغ، گوشـت قرمـز، تخم مـرغ، برنـج، 
روغـن ، شـکر، خرما، لبنیـات، نان، شـیرینی جات )زولبیا 
و بامیـه( و حبوبـات اقـام اساسـی بودنـد کـه محمـد 
شـریعتمداری در بخشـنامه »طـرح ضیافـت« از آن ها نام 
بـرد و تأکیـد کـرد کـه نبایـد در مـاه رمضـان بـا افزایش 

قیمـت روبرو شـوند. بر اسـاس این بخشـنامه می بایسـت 
شـبکه تأمین کننـده و توزیع کننـده اقـام طـرح ضیافـت 
در سراسـر کشـور کاالهـای اساسـی مشـمول طـرح را با 
»قیمتـی کمتـر از قیمـت بـازار« عرضـه کننـد. امـا حاال 
باگذشـت 22 روز از مـاه رمضـان نه تنهـا برخـی از ایـن 
اقـام اساسـی قیمتشـان ثابـت نمانـده کـه افزایـش هم 

است. داشـته 
گرانی خرما، شکر و مرغ

اگر سـری بـه مغازه هـای مختلف شـهر کرمـان بزنید، 
افزایـش قیمـت خرمـا، شـکر و مـرغ را به نسـبت قیمتی 
کـه قبـل از مـاه رمضـان داشـتند، خواهیـد دیـد. خرمـا 
اولیـن کاالیـی بـود کـه بـا افزایـش قیمـت بیـش از 40 
درصـدی روبـرو شـد. رطـب مضافتـی درجه یـک کـه ماه 
رمضـان سـال پیـش کیلویـی 6 هـزار تومـان بـه فـروش 
می رفـت و قبـل از مـاه رمضـان سـال جـاری هـم حدود 
قیمتی مشـابه داشـت حـاال ارزان تریـن قیمتـش در بازار 
کیلویـی 8 هـزار و 500 تومان اسـت. این در حالی اسـت 
کـه در برخـی فروشـگاه ها بعضـاً ایـن قیمـت بـه کیلویی 
10 هـزار تومـان هـم می رسـد. قیمـت خرمـای باکیفیت 
تومـان  بـه 6 هـزار  امسـال  از درجه یـک هـم  پایین تـر 
رسـیده و مـردم بـا همـان پولـی که سـال گذشـته رطب 
درجه یـک می خریدنـد امسـال می تواننـد رطـب درجه 2 
بخرنـد. امـا خرمـا تنهـا کاالیـی نبود کـه گران شـد. ماه 
رمضـان دهـه اول خـود را گذرانـده بـود کـه به یک بـاره 
شـکر در بـازار کمیـاب شـد و ایـن کمیابـی بـه افزایـش 
قیمـت بیـش از 30 درصـدی شـکر ختـم شـد. در حـال 
حاضـر هـر کیلو شـکر باقیمتـی نزدیک به 3 هـزار تومان 
بـه فـروش می رسـد. پیـش از ماه رمضـان هر کیلو شـکر 
2 هـزار و 300 تومـان بـود. آخریـن کاالی اساسـی گران 
شـده هم گوشـت مـرغ بـود. مرغ گـرم در روزهـای اخیر 
بـا افزایـش قیمـت حدود 20 درصدی روبرو شـده اسـت. 
قبـل از مـاه رمضـان قیمـت هـر کیلو گوشـت مـرغ گرم 
حـدود 6 هـزار تومـان بـود. در میانـه ماه رمضـان قیمت 
مـرغ بـه 6 هـزار و 500 نزدیـک شـد و حـاال قیمـت هـر 
کیلـو مـرغ بین 6 هـزار و 900 تـا 7 هزار و 200 نوسـان 

دارد.
قیمت مرغ بی دلیل باال است

معـاون بازرگانـی سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 
اسـتان کرمـان در رابطـه بـا گرانـی برخـی اقام اساسـی 
در مـاه رمضـان بـه »پیـام مـا« گفت: »مـا گران فروشـی 
قطعـاً برخورد می شـود.« مصطفی زریسـفی دربـاره گران 
شـدن گوشـت مـرغ اظهـار کـرد: »قیمـت مـرغ منجمـد 

تغییـری نکـرده واالن هـر کیلـو 4 هزار و 500 تـا 5 هزار 
تومـان بـه فـروش می رسـد. امـا قیمـت مـرغ گـرم بـاال 
رفتـه. قیمت گـذاری مـرغ گـرم هـم بـر عهـده واحدهای 
تولیـدی اسـت و متأسـفانه علی رغم اینکـه در ماه رمضان 
قیمـت مـرغ بایـد پایین تـر بیایـد، قیمـت را باالبرده اند.« 
وی بابیـان اینکـه قیمـت مـرغ بی دلیـل باالسـت، اضافـه 
کـرد: »بـه نظـر مـن در حـال حاضـر قیمـت مـرغ باالی 
6 هـزار و 700 اجحـاف در حـق مـردم اسـت. از ایـن هم 
اگـر قیمـت مـرغ پایین تـر باشـد واحدهای تولیـدی ضرر 
می کننـد.« بـه گفته معـاون بازرگانی، واحدهـای تولیدی 
کاهـش جوجـه ریزی و کاهش عرضه نسـبت بـه تقاضا را 

دلیـل گـران شـدن مـرغ عنـوان کرده اند.
گرانی شکر به دلیل کمبود

زریسـفی درباره گرانی شـکر گفت: »قبل از ماه رمضان 
سـهمیه شـکر به اسـتان اختصاص دادند کـه قیمت درب 
کارخانـه 2 هـزار و 300 و قیمـت خرده فروشـان 2 هـزار 
و 600 تومـان تعییـن شـد. از طرفـی بـرای حمایـت از 
تولیـد داخلـی، واردات شـکر ممنـوع و همین باعث شـد 
سـهمیه هـر اسـتان محـدود باشـد و شـکر تمـام شـود. 
بـرای جلوگیـری از کمبـود شـکر مـا از عمده فروش هـا 
خواسـتیم از هرکجـای کشـور کـه می تواننـد شـکر تهیه 
کننـد و بـه همین دلیـل اآلن قیمت شـکر 2 هزار و 970 
اسـت و تـا زمانـی کـه بـازار اشـباع و یـا سـهمیه جدیـد 
اعـام شـود، قیمت شـکر در همین حدود خواهـد ماند.«

گرانی خرما غیرعادی نیست
معـاون بازرگانـی صنعـت، معـدن و تجارت اسـتان در 
رابطـه بـا گرانـی خرمـا اظهـار کـرد: »قیمـت خرمـا تابع 
برداشـت  فصـل  ازآنجایی کـه  و  اسـت  تقاضـا  و  عرضـه 
خرمـا شـهریورماه اسـت، قیمـت بـاال رفتـه اسـت. البتـه 
خسـارتی کـه خرمـاکاران از آفـت زنجـره دیدنـد هـم در 
ایـن گرانـی بی تأثیـر نیسـت. اما با توجـه به اینکـه خرما 
در سـال های قبـل افزایـش قیمتـی نداشـت و خرماکاران 
ضـرر می کردنـد، ایـن افزایش قیمـت غیرعادی نیسـت.«

کسی گران فروشی نمی کند
رئیـس اتـاق اصنـاف کرمـان در رابطه بـا گرانی برخی 
کاالهـا بـه »پیـام مـا« گفـت: »مطمئـن باشـید کسـی 
گران فروشـی نمی کنـد و ایـن افزایـش قیمـت دسـت مـا 
نیسـت.« یوسـف جعفـری افـزود: »مـا توزیع کننده ایـم و 
هـر قیمتـی کـه تنظیـم کننـد، بـه همـان قیمـت عرضه 

نداریـم.« و گران فروشـی  می کنیـم 
پی نوشـت: سـعیدی مدیرکل جهاد کشـاورزی شـمال 

اسـتان کرمان پاسـخ تمـاس های مـا را نداد.

گرانی در مهمانی خدا
افزایش قیمت خرما، شکر و مرغ در ماه رمضان

 خبر

حقوقدان پيشين شورای نگهبان: 

در خيلی جاها نظرم با 
آیت اهلل جنتی متفاوت بود

می گویـد  نگهبـان  شـورای  پیشـین  حقوقـدان 
بخشـی از اختافـات بیـن شـورای نگهبـان و وزارت 
کشـور به معیوب بودن نظـام انتخابـات بازمی گردد. 
حسـینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در بخشی 
از گفتگـوی خـود بـا خبرآناین بـه بیان نـوع رابطه 
شـورای نگهبـان بـا وزارت کشـور دولـت روحانی در 
انتخابـات اخیـر مجلـس شـورای اسـامی و مجلس 
خبـرگان پرداخـت. وی بـا اشـاره بـه اینکه بخشـی 
از اختافـات بـه معیـوب بـودن نظـام انتخاباتـی در 
کشـور مربـوط می شـود، گفـت: »نظـام انتخابـات«، 
نـه قانـون انتخابـات، معیـوب اسـت. بخشـی از این 
اختاف نظرهـا و اختـاف برداشـت ها کـه گاهـی در 
نظـام سیاسـی بـه آن دامـن زده می شـود. ناشـی از 
معیـوب بـودن نظـام انتخاباتـی مـا اسـت. کـه یکی 
از دسـتاوردهای ایـن انتخابـات ایـن بود کـه وزارت 
کشـور، شـورای نگهبـان و کنـش گرهـای سیاسـی 
مـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه نظـام انتخاباتـی 
مـا معیـوب اسـت. وی بـا اشـاره بـه اینکـه روابـط 
فی مابیـن وزارت کشـور و شـوراي نگهبـان بسـیار 
نزدیـک، صمیمـي بـوده و هسـت، افـزود: در رونـد 
اجـراي انتخابـات و یا در حین انتخابـات و پس ازآن، 
قاعدتـاً اختاف نظـر کارشناسـي و اختاف برداشـت 
در چگونگـي اجـراي قانـون بـوده و هسـت، امـا این 
نـوع نگرش هـا و برداشـت ها از اصول مسـلم اجرایي 
و نظارتـي اسـت. بنـا بـه گفتـه امیری مهـم این بود 
کـه ایـن اختاف نظرهـاي کارشناسـي، هیـچ گاه به 
واگرایـي و اختـاف سیاسـي منجـر نشـد. وی در 
بخشـی از ایـن گفتگـو گریـزی بـه حضـورش در 
شـورای نگهبـان به عنـوان عضـو حقوقـدان هـم زد 
و اظهـار داشـت: مـن هـم عضـو حقوقـدان شـورای 
در  و  آنجـا  در  کـه  تجربـه ای  از  و  بـودم  نگهبـان 
دولت هـای مختلـف دارم در ایـن انتخابات اسـتفاده 
کـردم. تلقـی ام ایـن اسـت کـه در ایـن دوره نهایت 
مـوارد  در  داشـتند.  وزارت کشـور  بـا  را  همـکاری 
وی  داشـت.  وجـود  اختافاتـی  البتـه  معـدودی 
در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه چـرا در ایـن دوره از 
انتخابـات اختافـات بیـن اعضـای شـورای نگهبـان 
رسـانه ای شـد، گفت: شـاید دوره های قبـل هم بوده 
اما رسـانه ای نشـده اسـت. آنجا نظام شـورایی است. 
اینکـه ما فکـر می کنیم در شـورای نگهبـان 12 نفر 
عیـن هم فکـر کنند، ایـن امکان پذیر نیسـت. وی در 
خصـوص مصادیـق اختافش بـا آیـت اهلل جنتی نیز 
گفـت: بسـیار زیـاد. در خیلـی از جاهـا نظـر مـن با 

آقـای جنتـی متفـاوت بوده اسـت.

فراکسيون اميد به موضوع 
فيش های حقوقی ورود می کند

امیـد  فراکسـیون  سـخنگوی  نوشـت:  ایسـنا 
مجلـس شـورای اسـامی بـا اشـاره به جلسـه اخیر 
هیئت رئیسـه ایـن فراکسـیون از آمادگـی اعضا برای 
اسـتفاده از ابـزار سـؤال، تذکـر و تحقیـق و تفحـص 
محمدعلـی  داد.  خبـر  حقوقـی  فیش هـای  دربـاره 
وکیلـی با اشـاره به موضع ایـن فراکسـیون در مورد 
بحـران فیش هـای حقوقـی نیز گفـت:  مـا معتقدیم 
و  قانونـی  متخلفیـن  بـا  رودربایسـتی  بـدون  بایـد 
متخلفیـن متعـارف برخـورد شـود و مهم این اسـت 
کـه دامنـه برخـورد محـدود بـه دریافت کننـدگان 
صـورت  زمینـه  ایـن  در  کـه  مغالطـه ای  و  نشـود 
سـیل  اینکـه  بابیـان  وی  شـود.  اصـاح  می گیـرد 
حمـات تاکنـون تنهـا بـر دریافت کننـده متمرکـز 
زمینـه  ایـن  در  اصلـی  نقـش  اضافـه کـرد:  بـوده، 
مربـوط بـه تصمیم گیرنـدگان درباره نحـوه پرداخت 
اسـت کـه بایـد بـا آن هـا نیـز برخـورد شـود چراکه 
مجموعـه ای از ایـن فرآیندهـا باعـث شـده فـردی 
باشـد  داشـته  قانـون  و  عـرف  از  فراتـر  دریافتـی 
بنابرایـن مـا معتقدیـم برخورد بـا متخلفیـن باید بر 
اسـاس میـزان نقشـی کـه هرکـدام بـر عهده دارنـد 
انجـام شـود. وکیلـی یـادآور شـد: هم چنیـن درباره 
سـخنان سـید حسـن نصـراهلل و اتفاقـات مربـوط به 
کشـورهای منطقـه بحـث و بررسـی صـورت گرفت 
و مقـرر شـد متناسـب بـا هـر موضـوع و بـر اسـاس 
منافـع ملـی، فراکسـیون دربـاره مسـائل مختلـف 

به صـورت کلـی اعـام موضـع کنـد.

رئیس جمهـور کشـورمان در همایـش 
بزرگداشـت هفتـه قـوه قضاییـه گفت: 
»مـردم می خواهنـد بداننـد اگـر یـک 
سـفارت  یـک  بـه  خودسـر  عـده ای 
امنیـت  و  قانـون  برخـاف  خارجـی 
عمومـی حملـه کردنـد، قـوه قضاییـه 
به خوبـی  آنکـه  آمـران  و  عامـان  بـا 
برخـورد  چگونـه  هسـتند،  روشـن 
بـه  آن  اجـرای  چگونـه  و  می کنـد 
سـمع و نظـر مـردم می رسـد. ایـن بـه 
معنـای آن اسـت کـه یـک کشـور در 
برابـر امنیـت سـفارتخانه های خارجـی 
مسـئولیت دارد و امنیـت آن سـرزمین 
مـردم  اگـر  اسـت.  برعهده گرفتـه  را 
نسـبت  همـان  بـه    بداننـد،  را  این هـا 
اعتمـاد مردم به قـوه قضائیـه و اعتماد 

جهانی به کشـور و دسـتگاه قضایی باال 
مـی رود. مـا دنبـال ایـن نیسـتیم کـه 
دیگـران بـرای مـا کـف می زنند یـا نه؛ 
مهم این اسـت کـه ما در برابـر وجدان 
و افـکار عمومی عمـل می کنیم و عدل 
اسـامی را بـه رخ جهانیـان بکشـیم.« 
گزیـده صحبت هـای حسـن روحانی را 
در ادامـه به نقل از پایگاه اطاع رسـانی 

بخوانیـد:
کـه  هسـتیم  شـرایطی  در  امـروز   
نیازمنـد قـوه قضاییـه قـوی، بـه روز و 
چابـک باشـد کـه بتواند پناهـگاه مردم 
سـرزمین مـا باشـد. اگـر مـردم شـب 
بالیـن  بـه  سـر  می تواننـد  به راحتـی 
بگذارنـد. بـه دلیل وجـود قـوه قضاییه 
توانـا اسـت در هیـچ کشـوری امنیـت 

کشـور حفـظ نخواهـد شـد مگـر مردم 
در پنـاه قـوه قضاییـه بی طـرف، عالم و 
کارا درزمینـه رفع مخاصمـات و مبارزه 

بـا مجرمـان در جامعـه باشـد.
اسـت  حاضـر  کسـی  امـروز  اگـر    
سـرمایه خـود را روی زمیـن بگـذارد 
و فعالیـت اقتصـادی کنـد، بـه دلیـل 
اعتمـاد بـه قـوه قضاییـه اسـت، وگرنه 
ایـن سـرمایه در مسـیر غیرمولـد بـه 
کار گرفتـه می شـد. اگـر سـرمایه ای از 
خـارج کشـور وارد می شـود، بازهـم به 
اعتمـاد قـوه قضاییـه عـادل اسـت قوه 
قضاییـه بایـد قبـل از هـر چیـز مـورد 
اعتمـاد جامعه باشـد. هر مقـدار اعتماد 
مـردم بـه این قوه بیشـتر باشـد امنیت 

قضایـی هـم بیشـتر خواهـد بـود. 

* آنچـه بـرای مـردم مهـم اسـت ختم 
از ختـم  باال تـر  نیسـت،  پرونـده  یـک 
کـه  اسـت  سـؤال هایی  ختـم  پرونـده 
در اذهـان مـردم اسـت. قـوه قضائیـه 
بایـد هـم پرونـده را ختـم کنـد هم به 
سـؤال هایی کـه در ذهـن مـردم اسـت 
پایـان دهـد. ایـن ثمـره اش هـم ایجاد 
بیشـتر  اعتمـاد  هـم  اسـت،  امنیـت 
مـردم بـه دسـتگاه قضـا. اگـر اعتمـاد 

مـردم حاصل نشـود یـا تضعیف شـود، 
را  سـرمایه  بزرگ تریـن  بی تردیـد 
کـه سـرمایه اجتماعـی اسـت از کـف 

داده ایـم.
 مسـئله اخیر در مـورد فیش حقوقی 
برخـی مدیـران نشـان ایـن بـود کـه 
غفلتـی صـورت گرفته اسـت. بازرسـی 
کل کشـور و دیـوان محاسـباتی داریـم 
دیـوان  می کننـد.  ورود  سـاالنه  کـه 

می بینیـم  امـا  داریـم  اداری  عدالـت 
برخـی مـوارد حقوق هـای غیرمتعـارف 
گرفتنـد که باید با ایـن معضل برخورد 
شـود حتماً ایـن کار را می کنیم نتیجه 
آن را بـه گـوش مـردم می رسـانیم و 
مدیـران  حیثیـت  کنیـم  کاری  بایـد 
سـالم و توانـای مـا مـورد خدشـه قرار 
نگیـرد اینجـا هـم نیـاز بـه کمـک هـر 

سـه قـوه داریم.

حسن روحانی:

مردم باید بدانند با عامالن حمله به سفارت 
چگونه برخورد شد

    دولت

توضيح دفتر آیت اهلل هاشمی در خصوص سوءاستفاده از ماجرای فيش های حقوقی:

جای شگفتی است مسئولی به جای طرح کامل مسئله
 موضعی سياسی بگيرد

دفتر آیت اهلل هاشـمی در اطاعیه ای در مورد سوءاسـتفاده 
برخـی از ماجرای فیش های حقوقـی توضیح داد.

بـه گـزارش دفتـر آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی، متن این 
اطاعیـه بـه شـرح ذیـل اسـت: در ماجـرای افشـای برخـی 
اختاس هـا و فسـادهای مالـی و بانکـی از زمـان دولت هـای 
نهـم و دهـم و موضـوع اخیـر فیـش حقوقـی و دریافت هـای 
غیرمتعـارف، متأسـفانه برخـی جناح هـا و گروه های سیاسـی 
و  اسـامی  نظـام  بـه کل  راه حل هـا،  بـه  پرداختـن  به جـای 
مدیـران پـاک دسـت آن در طـول انقـاب اسـامی تعمیـم 
دادنـد کـه در جریـان دیـدار اخیـر رئیس جمهـور محتـرم و 
اعضـای هیئت دولت، مـورد تأکید رهبری معظـم انقاب نیز 
قـرار گرفـت. متأسـفانه جناح های سیاسـی بـا بزرگ نمایی و 
اغراق گویـی سـعی در تخطئـه رقیـب سیاسـی خوددارند که 

بنـا نبـوده برای رعایـت مصالح و منافع نظام و پرهیز از سـیاه 
نمایـی کـه نتیجـه ای جـز ناامیـدی و یـأس در مردم نـدارد، 
پاسـخی داده شـود، ولـی بـا توجـه بـه اینکـه متأسـفانه یک 
مقـام مسـئول به طـور رسـمی از تریبون هـای خبـری نظـام، 
اقـدام به زیر سـؤال بـردن بحـث پرداخت هـا در دوران دولت 
سـازندگی کـرده، جهـت تنویـر افـکار عمومی و مزیـد اطاع 
ایشـان، خاطرنشـان می سـازد: بعـد از روی کار آمـدن دولـت 
سـازندگی در سـال 1368، کـه کشـور دچـار عقب ماندگـی  
تاریخـی از زمـان رژیـم سـابق و عقب افتادگی هـای دهـه اول 
انقـاب بـه خاطر شـورش های کـور، تجزیه طلبی ها و سـپس 
جنـگ تحمیلـی بـوده، در کنـار توجـه همه جانبـه بـه همـه 
ابعـاد سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی و اجتماعـی در برنامـه 
اول توسـعه، موضـوع حقـوق و دسـتمزد کارکنـان دولت نیز 

از طریـق »شـورای حقـوق و دسـتمزد کارمنـدان دولـت« و 
»شـورای عالی اداری کشـور« برای تعییـن حداکثر و حداقل 
حقوق هـا بـر اسـاس سـوابق سـنواتی و مـدارک تحصیلـی، 
هماهنـگ  »بـرای  کـه  گرفـت  قـرار  کامـل  موردبررسـی 
کـردن حقـوق کارکنـان وزارتخانه هـای مختلـف در کشـور و 
جلوگیـری از پرداخت هـای گوناگـون رایـج در سـازمان های 
دولتـی، قانـون نظـام هماهنـگ کارکنـان دولـت«، تدویـن و 
بـرای مجلـس شـورای اسـامی ارسـال شـد کـه در تاریـخ 
70/6/13 بـه تصویب رسـید و در سـال های بعـد و همچنین 
در زمـان دولت هـای بعـدی، بـا توجـه بـه شـرایط زمـان و 
فرازوفرودهـای ارزی و ریالـی، تغییراتی در آن ایجادشـده که 
اسـناد آن موجود اسـت و جای شـگفتی اسـت که مسـئولی 
در آن سـطح، به جـای طـرح کامـل مسـئله، بـا کلی گویـی، 

نتیجـه  امیدواریـم  بگیـرد.  سیاسـی  و  جناحـی  موضعـی 
روزه داری هـا و تقواپیشـه کردن هـای ایـن روز هـا و به ویـژه 

لیالـی قـدر، دوری از حـّب و بغض هـای شـخصی، مخصوصـاً 
در مسـائل ملی باشـد.

خبر

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

اگرچه قبل از ماه رمضان معاون 
اجرایی رئیس جمهور با ابالغ 
بخشنامه ای بر کنترل قیمت اقالم 
اساسی تأکید کرده بود اما خرما، 
شکر و گوشت مرغ به ترتیب 
حدود 40، 30 و 20 درصد گران 
شده اند.
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کرمون

داستان

کرمـان  شـهر 
جاذبـه  بـر  عـاوه 
و  تاریخـی  هـای 
غذاهای  گردشـگری 
متنـوع  و  خوشـمزه 
زنـان  دارد.  زیـادی 
کدبانویـی  و  نجابـت  بـه  کرمانـی 
و  مادرهـا  غـذای  طعـم  انـد،  شـهره 
طعـم  بـا  کرمانـی  مادربزرگ هـای 
هیـچ غذایی قابل مقایسـه نیسـت اگر 
چـه برخـی از غذاهـای سـنتی کرمان 
فراموش شـده اسـت امـا باز هـم عطر 
از  کرمانـی  متنـوع  غذاهـای  خـوش 
آشـپزخانه هـا بـه مشـام می رسـد که 
توسـط کدبانوهای کرمانی بـه بهترین 

نحـو طبـخ مـی شـود. بعضـی از ایـن 
بـوده  کرمـان  شـهر  مختـص  غذاهـا 
و غـذای اصیـل ایـن شـهر محسـوب 
می شـود کـه هـر هفتـه یکـی از ایـن 
غذاهـا را بـه همـراه خـواص مـواد آن 

کنیـم. مـی  عنـوان 
قاتق گوشت:

قاتـق گوشـت یکـی از غذاهـای مقوی 
کرمانـی بـوده کـه عـاوه بـر مقـوی 
بـودن، تهیـه آن بسـیار آسـان اسـت. 
البتـه ایـن غـذا را بـدون گوشـت هـم 
مـی پزنـد. در جنـوب ایـران بـه هـر 
نـوع غـذای پختنـی کـه بـه سـادگی 
و آسـانی فراهـم شـود و بتـوان در آن 
گوینـد.  مـی  قاتـق  کـرد،  تریـد  نـان 

گرچـه برخـی از قاتـق هـای کرمانـی 
ماننـد مرزنجـوش، قاتـق بابونـه، قاتق 
معمـول  گذشـته  ماننـد  شـنبلیله 
نیسـتند؛ امـا قاتـق گوشـت هنـوز هم 
جایـگاه خـود را در بیـن خانـواده های 

کرمانـی حفـظ کـرده اسـت.
مواد الزم:

گوشت چرخ کرده 500 گرم
پیاز 1 عدد

سیب زمینی2 عدد
نخود خام  1پیمانه کوچک
برنج خام 1پیمانه کوچک

ترخون به میزان الزم
نمک، فلفل، زردچوبه به اندازه الزم
رب گوجه فرنگی 2قاشق غذاخوری

طرز تهیه:
)بـدون  لخـم  گوشـت  قدیـم  در 
اسـتخوان( را بـا نخـود و برنـج خـام 
و پیـاز در هـاون مـی کوبیدنـد تـا نرم 
شـود. سـپس کمـی ترخـون خشـک 
بـه آن اضافـه مـی کنیـم و چنگ می 
زنیـم تـا مـواد بـا هـم مخلوط شـوند. 
گـرد  شـامی  ماننـد  را  مـواد  سـپس 
کـرده در روغن سـرخ مـی کنیم. پس 
از سـرخ کـردن، 2 عدد سـیب زمینی 
را بـه صـورت نگینی ریز کرده، سـپس 
همـه مـواد را داخـل ظرفـی ریخته به 
آن رب گوجـه فرنگـی و نمـک و فلفل 
اضافـه مـی کنیم و آب بـه اندازه کافی 
روی آن مـی ریزیـم و مـی گذاریـم تا 
حاضـر  حـال  در  البتـه  بیفتـد.  جـا 
گوشـت قاتـق  را بـا پیـاز رنـده مـی 
کنیـم و  ورز مـی دهیـم و بـه صـورت 
دایـره در آورده و سـرخ مـی کنیـم و 
بـرای لعـاب انداختـن ایـن غـذا کمی 

آرد نخـود بـه آن اضافـه مـی کنیـم.
سیب زمینی:

سـیب زمینـی در تمـام طـول سـال 
داشـتن  دلیـل  بـه  و  دارد  وجـود 
ویتامیـنc، ضـد بیمـاری اسـکوربیت 
از  سـوختگی  تسـکین  بـرای  اسـت، 
آن اسـتفاده مـی کننـد. سـیب زمینی 

دارای آنزیـم مهـار کننـده مـی باشـد. 
بـه همیـن خاطـر ضـد سـرطان و ضد 
ویـروس اسـت و بـه علـت دارا بـودن 
پتاسـیم زیـاد تمیـز کننـده کبـد نیـز 
از  غنـی  زمینـی  سـیب  باشـد.  مـی 
 A ویتامیـن  سـاز  پیـش  بتاکاروتـن 
اسـت کـه در صـورت پختـه شـدن به 
آسـانی جـذب می شـود. اگـر پخته یا 
با پوسـت کباب شـود بیشـترین مقدار 

ویتامیـن هـا را داراسـت.
زردچوبه:

زردچوبـه ادویه ای بسـیار مفید اسـت 
کـه خواص بی شـماری دارد. زردچوبه 
حـاوی پلی فنول اسـت کـه جایگزین 
اسـتروئیدی  داروهـای  بـرای  خوبـی 
اسـت. پـس اگر از مشـکل التهاب بدن 
می بریـد  رنـج  مفاصـل  خصـوص  بـه 
بیشـتر  ادویـه  ایـن  از  اسـت  بهتـر 
اسـتفاده کنیـد. زردچوبـه در کنتـرل 
دیابـت نیـز موثـر اسـت. یـک فایـده 
مهـم  ایـن مـاده تاثیـر آن در کمـک 
بـه کاهـش مقاومـت انسـولین اسـت 
نوع2جلوگیـری  دیابـت  بـروز  از  کـه 
مـی کنـد. کورکومیـن موجـود در این 
ادویـه تاثیری مشـابه با آسـپرین دارد 
کـه یـک داروی معـروف ضـد انعقـاد 

اسـت. خون 

گوشت:
گوشـت قرمـز یکی از پـر مصرف ترین 
گوشـت هـا در ایران اسـت. منبع غنی 
نخـوردن گوشـت  اسـت.  پروتئیـن  از 
باعـث مشـکات و اختاالتـی در بدن 
مـی شـود. اما مواظب باشـید گوشـت 
مصرفـی شـما چربـی اشـباع زیـادی 
نداشـته باشـد. زیـرا باعـث ابتـای به 
دیابـت نـوع 2مـی شـود. گوشـت بـره 
منبع خوب انرژی اسـت. گوشـت یکی 
 B از منابـع غنـی ویتامین هـای گروه
و  رییوفاویـن  تیامیـن،  بـه خصـوص 
ویتامین B12 اسـت. مقوی و خونسـاز 
اسـت. مـزاج اکثـر گوشـت هـا گـرم و 
تـر اسـت. بهتـر اسـت بدانید گوشـت 
بـره و بزغاله بسـیار بهتـر و قابل هضم 
تـر و مفیدتـر بـوده و خون سـالم تری 
در بـدن تولیـد می کنـد و بـه اعتدال 
زایـد کمتـری  مـواد  و  ترنـد  نزدیـک 

تولیـد مـی کنند.
پیاز:

تقویـت کننـده و نـرم کننـده سـینه 
اسـت. لثـه را محکـم مـی کنـد. برای 
رفـع سـموم بـدن توصیـه مـی شـود.  
پیـاز بهتریـن دارو برای رفـع دردهای 

اسـت. عصبی 
منابع دنیای تغذیه - ایران کوک

قاتق گوشت
سرشار از ویتامين های گوناگون

سفر کرمونی

کرمـون- کـران روسـتایی اسـت کـه در شـمال شـرقی 
شهرسـتان سـیرجان و سه فرسـخی روسـتای پاریز  قرار دارد.

محـل  و  سرسـبز  چمنـزار  معنـی  بـه  لغـت  در  کـران 
اسـت. اسـب  پـرورش 

در کتـاب تاریـخ التواریـخ العجم آمده اسـت در تاریخچه 
بیوتـات سـلطنتی صفویـه نـام چنـد قراء)قریه هـا( از قبیل 
کوشـک نصـرت، کـران، ده قاضـی، دهنـو و... ذکـر شـده 

ست. ا
هنگامـی کـه اکبـر میـرزا فرزنـد شـاه عبـاس ثانـی بـه 
وسـیله شـاه سـلیمان کـور و زندانـی و در نهایـت کشـته 
می شـود. شـاه سـلیمان پـس از مدتی پشـیمان می شـود. 
از طرفـی فرزنـدان اکبـر میـرزا کـه از جـان خـود بیمنـاک 
بودنـد، تقاضـای امـاک کوشـک نصـرت را می کنند. شـاه 
سـلیمان بـرای دلجویی از آنـان مقدار زیادی پـول و جواهر 
آن هـا را به همراهی مادرشـان و شـیخ حسـین علـی، دایی 
شـان بـا تشـریفات خاصـی از طریق یـزد و شـهربابک روانه 
کوشـک نصـرت نمـود کـه دور از محـل تـاج و تختـش نیز 
بودنـد. نامبـردگان پـس از ورود به کوشـک، کـران را که دو 
فرسـنگی کوشـک بـود، مناسـب تـر تشـخیص داده و بنای 
ابـن  و سـاکن شـدند.)تاریخ سلسـبیل  نمـوده  سـاختمان 

رزاق، ص 199(
از مشـهور تریـن شـخصیت هـای تاریخـی کرانـی ها در 
سـیرجان، محمـد رضـا خـان کرانی اسـت کـه در درگیری 
لطفعلـی خـان زند و آقـا محمد خان قاجار، جانب شـاهزاده 

زنـد را گرفـت، عاقبـت گرفتـار و به قتل رسـید.
وقتـی امـوال محمد رضـا خان کرانی را مصـادره کرد، در 
بیـن نامـه های او کاغـذی یافت که از طـرف خواجه محمد 
زمـان پسـر خواجـه حسـین بـه محمـد رضـا خـان نوشـته 
شـده بـود و در آن جملـه ای داشـت بدین نهـج )آقا محمد 

خـان، گاو بختـه ای بیش نیسـت یک گولـه روی ُگرده اش 
بـزن و همـه را راحت کن!(

 دکتـر باسـتانی پاریـزی واقعـه دسـتگیری و قتل محمد 
رضـا خـان را ایـن گونـه گـزارش کـرده اسـت:»لطفعلیخان 
قـاع معـروف این کوهسـتان را به نزدیکان و دوسـتان خود 
سـپرد کـه اگـر از طـرف فـارس حملـه ای شـود مقاومـت 
نماینـد. از آن جملـه، قلعـه پاریـز در دسـت محمـد زمان و 
قلعـه کـران )با ضم ک و تشـدید راء( در دسـت محمد رضا 
خـان کرانـی بـود... بـه دسـتور آقـا محمد خـان، بابـا خان 
)فتحعلیشـاه بعـد ( از راه بـی آب و علف شـمال غربی یعنی 

از راه انـار بـه طرف کرمـان آمد. 
ابتـدا بـه سـراغ قلعه کـران و پاریز رفـت و خواجه محمد 
زمـان را دسـتگیر و سـپس محمـد رضـا خان کرانـی بعد از 
مدتـی مقاومـت ناچـار قلعـه را تسـلیم کـرد و خـود از راه 
قنـات قلعـه فـراری شـد. ولی هنـگام فـرار، او را در بریدگی 
آبـی کـه معروف به کندر محمد رضا خانی  اسـت دسـتگیر 
کردنـد و باباخـان او را بـه اردوی آقـا محمـد خان فرسـتاد 
و بـه قـول مورخیـن در چمـن اسـپاس بـه سـزای اعمـال 

خود رسـید.
برخی مشاهير کران به شرح زیر است؛

مال محمد سعید کرانی فرزند مالشاه محمد کرانی 
از علمـا و روحانیـون کـران سـیرجان بـوده اسـت. وی 
رسـاله ای مشـتمل بـر 15 بـاب در علـم تجویـد کام ا... 
مجیـد بـه نام»زبـده التجوید« داشـته که توسـط شـخصی 
بـه نـام محمد هـادی ابن ابوالقاسـم کرانـی در تاریخ چهارم 
صفـر سـال 1308 ه.ق به صورت جـزوه ای در صفحه هایی 

بـه طـول و عـرض 10*16 سـانتی متر نوشـته اسـت.
مرتضی قلی خان ستوده نیا کرانی

متخلـص بـه ذوقـی از عرفـا و فضـای سـیرجان بـود. 

سـیرجان  در  1271ه.ش  سـال  سـرطان  آخـر  در  وی 
متولـد شـد. صـرف و نحـو و منطـق و بیـان را در جوانـی 
آموخـت. در سـرودن هـر گونـه شـعر اسـتاد بـود. خطـی 
بـی آالیـش مـی زیسـت.  زیبـا داشـت. بسـیار سـاده و 
منزلـش محفـل دوسـتداران علم و ادب بود. اوایل شـوال 
1347 مجـذوب مرحـوم ارشـاد علـی، حـاج یوسـف شـد 
و در سـلک مریـدان صالـح علـی شـاه در آمـد. در تاریـخ 
1330 ه.ش پرورشـگاه یتیمـان سـیرجان و توابـع را راه 
انـدازی نمـود و از ایـن طریـق خدمـات زیـادی به اقشـار 

پاییـن جامعـه نمـود.
مالمحمدحسن کرانی فرزند مال علی کرانی

از خطاطـان بنـام کـران سـیرجان اسـت. وی بـه عقیده 
اکثـر اهـل فـن از اسـتادان بنـام خوشنویسـی بـوده اسـت 
کـه متاسـفانه گمنـام مانـده اسـت. یک جلـد کتـاب قرآن 
را کـه بـه صورت شـصت پـاره کتابت کرده اسـت از ایشـان 
بـه دسـت آمـده کـه در اوج هنـر خطاطـی نگاشـته شـده 
اسـت. در تاریـخ کتاب قـرآن وی به سـال 1282 ه.ق بنا بر 
خواهـش محمـد ابراهیم خـان کرانی یکـی از خوانین کران 

صـورت پذیرفته اسـت.
از محمـد حسـن یـک جلـد کام ا... دیگـر بـاز هـم بـه 
صـورت شـصت نیـم جزو باقـی مانده کـه تاریـخ کتابت آن 
هـا بـه سـال 1299 ه.ق اسـت. این گونه کـه از متن یکی از 
نیـم جزوهـا بـر می آیـد، شـخصی به نـام آقـا عوضعلی که 
از بـزرگان و خوانیـن خیرخـواه کـران بوده از محمدحسـن 

خواسـته که قـرآن را کتابـت نماید.
مالعلی فرزند مال محمد کرانی

کـه در سـال 1268ه.ق نیـز کتـاب قـرآن را در قطـع 
کوچـک بـا صفحـات مجـدول مطـا و مذهب کتابـت کرده 

اسـت. وی پـدر مامحمدحسـن مـی باشـد و هـر دو آن ها 
در امـر خطاطـی اسـتاد زمانـه خویـش بـوده اند.

آخوند مال محمدهادی بن ابوالقاسم کرانی
 از دیگـر خطاطان کرانی اسـت که امـر کتابت زبده التجوید 

ابن شـا محمد کرانی محمد سـعید را به عهده داشـته است.
سیدعلی اکبر صنعتی

زمیـن  ایـران  بـزرگ  پیکرتراشـان  و  نقاشـان  از  یکـی 
در  را  تولـد وی  اسـت.  عبدالعزیـز  فرزنـد سـید  او  اسـت. 
کـران دانسـته انـد. پـدرش در پایان جنـگ جهانـی اول به 
دلیـل ابتـا بـه بیمـاری طاعـون درگذشـت و مـادرش کـه 
توانایـی تأمیـن مخـارج زندگـی او را نداشـت علی اکبر را به 
پرورشـگاه صنعتـی کرمان سـپرد. مؤسـس این پرورشـگاه، 
بچه هـای  اینکـه  بـرای  صنعتـی زاده،  علی اکبـر  حـاج 
پرورشـگاه بتواننـد تحصیـل کنند نـام خانوادگی خـود را به 
روی آن هـا می گذاشـت و نـام سـیدعلی اکبر صنعتـی نیز به 
همیـن دلیـل نام قانونی علی اکبر شـد. وی در سـال 1379، 

منتخـب فرهنگسـتان هنـر در بزرگداشـت نـام آوران بـود.
علـی اکبـر صنعتی طـی چند دهـه فعالیت هنـری بیش 
از 2 هـزار تابلـوی رنـگ و روغن، آبرنگ، موزاییک از سـنگ 
و حـدود 400 مجسـمه پدیـدآورد کـه در دو مـوزه بـه نـام 
وی در کرمـان و تهـران و سـایر موزه های داخـل و خارج از 

کشـور و مجموعه هـای خصوصـی نگهداری می شـود.
از مشـهورترین کارهـای او فرشـته عدالـت اسـت کـه در 
ورودی کاخ دادگسـتری تهـران به همراه اسـتاد ابوالحسـن 
صدیقـی و ارژنـگ رحیـم زاده آن را طراحـی و سـاختند. 
مـوزه صنعتـی )کرمـان( عـاوه بـر نمایـش آثـار بـا ارزش 
اسـتاد صنعتـی زاده آثـار هنرمندان بزرگ دیگـری از جهان 

را هم داراسـت.  

ُکّران؛ دژی در برابر خان قاجار

روزگاری که گذشت

عبدالحسين صنعتی زاده
بخش هشتاد و چهار

بـه  زاده  صنعتـی  کـه  ایـن  از  ]پـس 
نظميـه  توسـط  کـرد،  حملـه  کارگـزار 
دسـتگير و در عدليـه در حـال محاکمـه 
از شـاهدان مـی خواهـد  قاضـی  اسـت. 
کـه در محکمه شـهادت دهنـد. در همين 
حـال تلگرافـی از تهـران می رسـد که...[

یـک نفـر از حاضران سـر در گـوش او گذارده 
و بـه طور نجـوا آهسـته او را از مضمون تلگرافی 
که رسـیده بـود آگاه کرد. کارگزار تا آن سـاعت 
از جـوش و خـروش نمـی افتـاد و تمـام سـعی 
و کوشـش بـر ایـن بـود کـه در جلـوی اجتمـاع 
تنبیـه  مـرا  مجلـس  حاضـران  و  شـهر  مـردم 
نماینـد. ماننـد آبـی کـه بـه روی آتـش ریختـه 
شـود. از اطـاع بـر مضمـون تلگرافـی کـه در 
آن لحظـه رسـیده بـود رنگـش رفـت. سـبیل 
هایـش آویـزان شـد. در ایـن موقـع آقـای حاج 
عـز الممالـک اردالن کـه در پهلوی من نشسـته 
بـود گفـت: بنـا بـر تلگرافـی کـه اینک رسـیده، 
از  پـس  طباطبایـی  الدیـن  ضیـا  سـید  آقـای 
کودتـا بـه ریاسـت وزرا منصـوب گردیـده انـد. 
نـه تنهـا کارگـزار از ایـن خبـر ناراحـت گردیـد 
سـایر رؤسـای دولتـی هم هر کـدام بـه نوعی با 
بعضـی از وزرا و هیات دولت سـابق بند و بسـت 
داشـتند ناراحـت شـدند. انتشـار ایـن خبـر یک 
دفعـه ماننـد آبـی کـه بـه روی خرمنـی از آتش 
بریزنـد تمـام جـوش و خـروش های کارگـزار را 
فـرو نشـانید. در آن لحظه به کلـی نگرانی هایی 
کـه داشـتم از میـان رفـت و بـا خـود گفتـم ای 
صنعتـی زاده ایـن خواسـت خدا بود کـه در این 
لحظـه خبـر و تلگـراف رسـید و اگر غیـر از این 
بـود، تمـام رؤسـا باالجمـاع رای مـی دادنـد که 
الاقـل پـای تـو را در فلک کـرده و این فراشـان 
نخراشـیده آن قـدر چـوب بـه پاهایـت بزننـد تا 
انگشـتان آن هـا بریـزد و مـاه هـا و بلکـه سـال 
هـا نتوانـی راه بروی. متاسـفانه فاصلـه آن جایی 
کـه نشسـته بـودم تـا جایـی کـه پـدرم کـه بـا 
نگرانـی بسـیار به آن مجلـس آمده و در گوشـه 
ای نشسـته بـود زیـاد بـود و دلـم می خواسـت 
هـر چـه زودتـر او را از ایـن خبـری کـه شـایع 
گردیـد آگاه مـی کـردم. چـه می دانسـتم تا چه 
حـد از آن چـه واقـع شـده پریشـان و ناراحـت 
اسـت. کسـانی کـه در ایـن سـالن نشسـته در 
ظـرف یـک ربع سـاعت همگـی از آن چـه وقوع 
یافتـه بـود آگاه شـدند. هر کدام با آن کسـی که 
در کنـارش نشسـته بـود نجـوا می کـرد. مجددا 
آقـای عبدالرحیـم خان سـکوت را شکسـته و با 
اشـاره پـدرم مشـغول صحبت گردید و نخسـت 
او هـم سپاسـگزاری  جویـای احـوال او شـد و 
کـرد. آن قـدر کارگـزار خـودش را باختـه بود و 
حقیـر مـی دید که تمـام گفت و گوهـا و ادعاها 
و اداهـا را کنـار گـذارد و کوتـاه آمـد و بـه پدرم 
گفـت بایـد مـا را بـا یـک آش رشـته معـروف 
کرمانـی بـه صلـح و آشـتی دعوت نمایـی. چون 
سـبیل هایـش جلـوی دهـان او را گرفتـه بود و 
پـدرم حـرف هـای او را ملتفـت نمـی شـد بـه 
مـن گفتنـد در کنـارش نشسـته و حـرف هـای 
کارگـزار را بـه او فهمانیـدم. پـدرم کـه در باطن 
از ایـن شـخص دل پـر دردی داشـت بـا خـوش 
رویـی بـه او گفت خانـه محقر ما قابـل پذیرایی 
جنـاب عالـی را نـدارد. کارگـزاری گفـت محال 
اسـت بـدون مهمانی و سـور این آشـتی صورت 
بگیـرد. اگـر امـروز هـم نشـود یک دفعـه خودم 
بـی خبـر بـه خانـه شـما خواهـم آمـد. چـون 
کسـانی کـه در آن جا بودند هر کـدام از دخالت 
در قضیـه آن روز بـه واسـطه آن کـه کارگزار به 
آقـای سـید ضیـا الدیـن توهینـی کرده بـود، از 
هـر گونـه صحبـت و دخالتـی احتراز داشـتند و 
نمـی خواسـتند خـود را داخـل نخـود آن آش 
نماینـد. مجلـس بـه هـم خـورد و هر کسـی به 
سـر کارش رفـت. مـا هـم بـا کارگزار کـه معلوم 
بـود از آن چـه وقـوع یافتـه بسـیار دمـق بـود. 
کارگـزاری  در  از  چـون  کردیـم.  خداحافظـی 
خـارج شـدیم بـاز عـده ای ایسـتاده ودر انتظـار 
نتیجـه و آخـر کار محاکمـه بودنـد و غفلتـاً بـا 
وصـول تلگرافـی از تهـران اوضـاع بـه نفـع مـن 
تغییـر کـرد و آتـش فتنـه ای بـه ایـن آسـانی 
خامـوش گردیـد. چنـد روز بعـد در روزنامه رعد 
شـرحی در ایـن خصـوص نـگارش یافتـه بـود و 
در ذیـل این خبر نوشـته بود کـه وزارت خارجه 
بایـد ایـن مامـور مغـرور و خودسـر را تنبیـه و 

نماید.   مجـازات 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
بـا توجـه بـه اینکـه ششـدانگ یک بـاب خانـه پـاک 99 فرعـی از 6342 اصلی 
واقـع در شـاهرخ آبـاد زرنـد بخـش 13 کرمـان مـورد تقاضـای آقـای مجیـد 
یزدانـی احمـد آبـادی بمسـاحت 508/47 مترمربـع بـه اسـتناد رای شـماره 
1393603190080003280 هیـات حـل اختاف ثبت شهرسـتان زرنـد در مالکیت نامبرده 
قـرار گرفتـه و آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
منتشـر و در موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه اسـت و نیـاز بـه تحدید حـدود دارد 
لـذا حسـب درخواسـت مورخـه 95/4/8 مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدید حدود آن باسـتناد 
تبصـره 5 قانـون مزبـور منتشـر و عملیـات تحدیـد حـدود از سـاعت 8 صبـح روز پنجشـنبه 
مورخـه 95/4/31 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد لذا بدینوسـیله به مالک یـا مالکین 
امـاک مجـاور رقبـه مذکـور اخطـار می گـردد در موعد مقـرر در ایـن آگهی در محـل وقوع 
ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیات تحدیـدی با معرفی مالـک انجام 
و چنانچـه کـس یا کسـانی بر حـدود و حقـوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـند طبق ماده 

20 قانـون ثبـت حداکثر ظـرف مدت 30 روز پـس از تنظیم صورتمجلـس تحدیدی اعتراض 
خـود را کتبـاً بـه این اداره تسـلیم تـا به دادگاه صالحه ارسـال گـردد ضمناً معترض بایسـتی 
بـه اسـتناد ماده 86 اییـن نامه قانون ثبت حداکثـر ظرف مدت یکماه پس از تسـلیم اعتراض 
بـه اداره ثبـت دادخواسـت الزم جهـت طرح دعـوی به دادگسـتری ارائه نمایند بدیهی اسـت 

پـس از مضـی مهلـت یاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهـد بود.
تاریخ انتشار: چهارشنبه 95/4/9

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند - حسین توحیدی نیا

آگهی مزایده اموال منقول
در خصـوص کاسـه پرونده اجرایـی 1/940503 اجرای احکام حقوقی شـعبه 
اول شهرسـتان کرمـان در نظـر دارد یـک دسـتگاه خـودرو پرایـد 141 تیـپ 
dlx140 رنـگ نقـره ای مـدل 85 دارای اثـار تصـادف در گلگیـر جلـو چپ و 
گلگیـر عقـب راسـت که توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری بـه مبلـغ 75/000/000 

ریـال ارزیابـی گردیـده اسـت را از طریـق مزایـده بـه بفـروش برسـاند جلسـه مزایـده در 
مـورخ یکشـنبه 1395/04/27 راس سـاعت 9 صبـح در محـل دفتر شـعبه اجـرای احکام 
دادگاه شهرسـتان کرمـان و بـا حضـور نماینـده دادسـتان برگـزار مـی گـردد. متقاضیـان 
شـرکت در مزایـده بایسـتی 10 درصـد قیمـت مـورد نظـر خـود را تـا قبـل از برگـزاری 
مزایـده بـه شـماره حسـاب 2171293951000 بـه نام سـپرده دادگسـتری کرمـان نزد 
بانـک ملـی واریـز و فیـش آن را بـه همـراه پیشـنهاد کتبـی خـود در داخـل پاکـت درب 
بسـته تحویـل ایـن اجـرا نمایند بدیهی اسـت برنده کسـی خواهـد بود که قیمـت باالتری 
پیشـنهاد داده باشـد و نامبـرده بایـد مابقـی وجـه را حداکثـر تا یـک ماه پـس از برگزاری 
مزایـده پرداخـت نمایـد و در صـورت انصـراف برنـده مزایـده 10درصـد واریـزی بـه نفـع 
دولـت ضبـط خواهـد شـد. ضمنـاً متقاضیـان مـی توانند ظـرف مـدت 5 روز قبـل از روز 
برگـزاری مزایـده مـی تواننـد جهـت بازدیـد از خـودرو مذکـور و کسـب اطاعات بیشـتر 

بـه ایـن اجـرا مراجعـه نمایند.
مدیر شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان- رشیدی  95/04/01
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زندگی

گزارش

نوجوانان در تابستان به حال 
خود رها می شوند

تفریـح و اوقـات فراغت جوانـان و نوجوانان دغدغه 
همـه خانـواده هـا و دولت هاسـت و در کشـور ما هم 
روزی نیسـت کـه نهادهـای مرتبـط با جوانان شـعار 
برنامـه ریـزی و ارائـه راهـکار بـرای پرکـردن اوقـات 
فراغـت آنها را سـر ندهنـد. با این وجـود، این دغدغه 
منـدی در حـد سـر دادن شـعار و سـخنرانی متوقف 
مانـده و سال هاسـت کـه هیـچ نهـادی بـه صـورت 
عملیاتـی کاری بـرای اوقـات فراغت جوانـان این مرز 

و بـوم انجـام نداده اسـت. 
بـه گـزارش روزنامه آرمان، یک مـددکار اجتماعی 
و اسـتاد دانشـگاه بـا عنـوان کـردن اینکـه تفریـح و 
سـرگرمی حـق طبیعـی افراد محسـوب می شـود از 
نادیـده گرفتـه شـدن ایـن حـق در اجتمـاع فعلی ما 
سـخن می گویـد. محمد زاهـدی اصل معتقد اسـت: 
بـی توجهـی دولـت بـه برنامـه ریـزی بـرای اوقـات 
فراغـت، عامـل اصلـی گرایـش جوانـان بـه تفریحات 

کاذب اسـت.
اهمیت اوقات فراغت

 اگـر جوانـان و نوجوانـان حقوقـی داشـته باشـند 
یکـی از حقـوق اصلـی آنها تفریح و سـرگرمی اسـت. 
اوقاتـی از شـبانه روز کـه بـه ایـن فراغـت اختصـاص 
می یابـد جـزو نیاز هـای افراد اسـت. دولـت و خانواده 
هـا هـم در کنـار این نیـاز باید ابـزار مناسـب را برای 
فراغـت جوانـان مهیـا کننـد. بخـش قابـل توجهی از 
فرزنـدان مـا که بین 14-13 سـال قـرار دارند تبدیل 
بـه دانـش آموزانی می شـوند کـه در مقاطـع مختلف 
تحصیلـی فعـال بـوده انـد و حـاال بایـد از تعطیـات 
تابسـتان اسـتفاده کننـد. کـودکان و نوجوانـان حـق 
دارنـد که تفریح داشـته باشـند و از ایـن تفریح برای 
فـراغ بالـی و تمدید انرژی اسـتفاده کنند. برای سـال 
تحصیلـی جدیـد آمادگی پیـدا کردننـد در حالی که 
فصـل تابسـتان و اوقـات فراغت بـرای تمدیـد انرژی 
و روحیـه جوانـان بسـیار مهـم اسـت و بایـد اوقاتـی 
تحـت عنـوان اوقـات فراغـت وجـود داشـته باشـد 
تـا فـرد بتوانـد در آن بـدون دغدغـه بـه باید هـا و 
نباید هـا بـه امـور شـخصی خـود پرداختـه و آزادانـه 
بـه اوقـات خود سـر و سـامان دهد. انسـان موجودی 
چنـد بعدی اسـت و نیازهـای مختلفـی دارد. در بعد 
روحانی، فکری و جسـمانی همه انسـان هـا نیازهایی 
دارنـد کـه باید به آنها توجه شـود. در مـورد کودکان 
و نوجوانـان وقتـی از نیازهـا صحبـت می شـود آن را 

یـک حـق بـه حسـاب می آورند.
از  بخشـی  دنیـا  سراسـر  در  حاضـر  حـال  در   
دغدغـه هـای والدیـن و افـراد مختلـف بـه تامیـن 
وسـایل مختلـف بـرای تفریـح کـودکان یـا نوجوانان 
و جوانـان اختصـاص دارد، امـا در کشـور مـا چـه در 
درون خانـواده و چـه در نهادهـای مرتبـط بـا حقوق 
کـودکان و جوانـان ماننـد آموزش و پـرورش و وزارت 
ورزش و جوانـان هیـچ عـزم جدی بـرای برنامه ریزی 
و پرکـردن اوقـات فراغـت جوانـان دیـده نمی شـود. 
مـا درهـای مدرسـه هـا را در تابسـتان مـی بندیـم و 
بـه جـای آن درهـای دیگـری گشـوده نمـی شـود. 
حتـی در حالتـی هـم کـه کاس هـای فـوق برنامـه 
بـرای دانش آمـوزان برگـزار مـی شـود همـه افـراد 
نمـی تواننـد در آن شـرکت کننـد، زیـرا ایـن کاس 
هـا رایـگان نیسـتند. همـه مـردم جامعـه مـا امـکان 
تامیـن ایـن هزینـه هـا را ندارنـد و بـه همیـن دلیل 
اکثـر کـودکان و نوجوانـان ایرانـی در فصل تابسـتان 

بـه حـال خـود رهـا می شـوند.
تمایل جوانان به تفریحات کاذب

وقتـی جـوان و نوجـوان در مدرسـه و کاس های 
فـوق برنامـه فصـل تابسـتان بـه دلیـل هزینـه باالی 
ایـن کاس هـا امـکان شـرکت نـدارد یـا در حالتـی 
کـه باشـگاه ها و اماکـن ورزشـی هـم نمـی توانند به 
دلیـل همیـن هزینه های گزاف گزینه مناسـبی برای 
پرکـردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانانی باشـند که 
اکثریـت آنهـا از طبقـات متوسـط یـا ضعیـف جامعه 
هسـتند و تـوان پرداخـت ایـن هزینـه هـا را ندارنـد، 
تمایـل و رغبـت بـرای پر کـردن اوقات فراغـت از راه 
هـای کاذب و نامشـروع در جوانـان شـدت می گیرد. 
بـرای مثـال قلیان کشـیدن یـا »دور دور« در خیابان 
چـه بـا خـودرو و حتی با پـای پیـاده بـرای خیلی از 
جوانـان و نوجوانـان مـا بـه ویـژه دختـران جـوان به 
تفریـح اصلـی تبدیـل شـده اسـت. نمـی تـوان ایـن 
افـراد را محکوم و متهم دانسـت کـه از اوقات خود به 
خوبـی اسـتفاده نمـی کنند، زیـرا دولت ها نتوانسـته 

انـد ایـن امـکان را بـرای جوانان فراهـم کنند.

 نگاهـی بـه لیسـت های نوشته شـده ی 
بچه هـا انداخـت و بـه لیـا لبخنـدی زد و 
گفت: تو لیسـت ننوشـتی؟ لیا جـواب داد: 
فکـر کنم همـان لیسـت بلندبـاالی بچه ها 
برایـت بـس باشـد. مـن خواندمشـان، خدا 
رو شـکر کـه فقط سـه ماه تعطیل هسـتند 
وگرنـه حتمـا سـفر دور دنیـا راهـم تـوی 
لیسـت می گذاشـتند.از جـا بلند شـد و گفت: شـهریه چنـد تا از 
کاس هایـی را کـه نوشـته اند، پـرس جو کن. ببینم چـه می توانم  

. بکنم
اوقـات فراغـت اصطاحـی اسـت کـه بـار احساسـی مثبـت 
زیـادی دارد و حتی خواندنش احسـاس خوبـی را در ذهن تداعی 
می کنـد. اوقاتـی کـه بعـد از یـک تـاش بی وقفـه نصیب انسـان 
می شـود  واو آزاد اسـت کـه بـا توجـه بـه شـرایط نحـو گذرانش 
را انتخـاب کند.البتـه در ایـران  معمـوالً ایـن اصطـاح تعطیات 
نوروز و یا تابسـتان را در ذهن تداعی می کند.تعطیاتی که شـاید 
تمام سـال برای چگونـه گذراندنش برنامه ریزی شـود. گاهی افراد 
تصمیـم می گیرنـد در زمـان اوقـات فراغت خـود هم فعـال بوده 
و حتـی کار کننـد. معمـوالدر برنامه ریـزی بـرای گـذران اوقـات 
فراغـت بـه عائـق فـرد توجه میشـود و شـاید این یکـی از دالیل 
محبوبیـت ایـن زمـان اسـت. امـروزه یکـی از دغدغه هـای اصلی 

والدیـن برنامه ریـزی بـرای اوقات فراغت فرزندانشـان اسـت. 
سالمت جسمانی تأثیر مستقیمی بر یادگیری

 و کسب مهارت دارد 
شـیخ اسـدی کارشـناس و یکـی از مدرسـین فنـی حرفـه ای 
کرمـان در رابطـه بـا اوقـات فراغـت بـه »پیـام مـا« گفت:»اوقات 
فراغت مسـئله ای اسـت کـه از عهد باسـتان تاکنون همـواره فکر 
انسـان را بـه خـود مشـغول داشـته که پـس از کارهـای  ضروری 
کـه انجـام می دهد بـرای تفریح و لذت بردن، چه کند؟درگذشـته 
ایرانیـان بـا برگزاری جشـن ها و مسـابقات و مراسـم های مختلف 
اوقـات فراغـت خـود را پـر می کردنـد ،اما باگذشـت زمـان و ورود 
تکنولـوژی به جوامع لـزوم برنامه ریزی برای گـذران اوقات فراغت 
اقشـار مختلـف جامعـه اهمیت پیدا کـرد و اکنون این مسـئله در 

کشـورهای پیشـرفته به صورت جـدی پیگیری می شـود.«
بـه دلیـل آغـاز تعطیات تابسـتانی پـر کـردن اوقـات فراغت 
کـودکان و نوجوانـان تبدیـل بـه یکـی از دغدغه هـای خانواده هـا 
شـده است.حسـینی نسـب معلـم مقطـع دبسـتان در خصـوص 

گذرانـدن اوقـات فراغـت  دانـش آمـوزان بـه »پیـام مـا« گفـت: 
»اوقـات فراغـت بـرای روحیه کودکان بسـیار مفید اسـت. بچه ها 
بـا آرامش شـب تا هر سـاعتی کـه دوسـت دارند بیـدار می مانند 
و صبـح هـم بـا آرامش بیدار می شـوند. یکی از راه هـای  پر کردن 
اوقـات فراغـت دانـش آمـوزان شـرکت در کاس هـای ورزشـی 
برای پروراندن جسـم اسـت. سـامت جسـمانی تأثیر مستقیمی 
بـر یادگیـری و کسـب مهـارت دارد و همچنیـن اگـر عاقـه ی 
هنـری ای وجـود داشـته باشـد کاس هایـی در ایـن زمینـه هـم 
گزینـه ی خوبـی بـرای پر کـردن اوقـات فراغـت اسـت.البته باید 
توانایـی و عاقـه ی دانش آمـوز را بـرای پـر کـردن اوقـات فراغت 
مدنظـر قـرارداد و والدین بر اسـاس عاقه خودشـان بـرای اوقات 
فراغـت فرزند تصمیـم نگیرند. مشـورت والدین با فرزنـد خود در 
ایـن زمینه بسـیار مهـم اسـت.والدین می تواننـد عاقه مندی های 
فرزنـدان را لیسـت نمـوده و سـپس اولویت بندی کـرده و بهترین 

تصمیـم را بـا توجه بـه شـرایط بگیرند.« 
باید حد اعتدال در آن ها رعایت شود 

»فرزانـه نامجـو« مـدرس یکـی از موسسـه های آمـوزش زبان 
انگلیسـی اسـت کـه در رابطه بااهمیـت اوقات فراغت کـودکان به 
»پیـام مـا« گفت:»اوقـات فراغت و به خصوص تعطیات تابسـتان 
بـرای کـودکان بسـیار بااهمیـت اسـت و بـه دلیل طوالنـی بودن 
می تـوان بااسـتعداد یابـی درسـت زمینه سـاز رشـد و شـکوفایی 
آموزشـی متفرقـه مفیـد  کـودک شـود.به طورکلی کاس هـای 
هسـتند، زیـرا کـودک عـاوه بـه دروس مدرسـه مهارت هـای 
جدیـدی را یـاد خواهـد گرفت.البتـه بایـد حـد اعتـدال در آن ها 
رعایـت شـود و همچنیـن عاقـه ی کـودک را مدنظر قـرارداد  تا  
دانش آمـوز دچـار سـردرگمی و دل زدگـی نشـود. بـه نظـر مـن 
برنامه ای بهترین اسـت که هم آموزشـی وهم ورزشـی و تفریحی 
باشـد.در کرمـان معمـوالً دانـش آمـوزان اوقـات فراغـت خـود را 
تفریـح می کننـد.«وی افزود:»ازآن جهـت کـه زبان انگلیسـی زبان 
دنیـا اسـت.فراگیری آن یکـی از پیشـنهادهای خوب بـرای گذران 
اوقـات فراغـت اسـت ومعموالکـودکان بـه دلیـل اینکـه قـدرت 
یادگیری باالیی دارند در آن موفق هسـتند.اما متأسـفانه   یکی از 
راه هـای گـذران اوقـات فراغـت در ایران و همچنین شـهر کرمان 
حتـی بـرای دانش آموزان دنیـای مجازی و شـبکه های اجتماعی 

شـده اسـت که قطعـاً بدون آسـیب نیسـتند.«
»حمیـد ذکا اسـدی« معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی 
اسـتانداری کرمـان در رابطـه با نحو گـذران اوقـات فراغت دانش 
آمـوزان گفت: »باید از ظرفیت تعطیات تابسـتان و اوقات فراغت 
دانـش آمـوزان حداکثـر اسـتفاده را در جهـت مهارت آمـوزی و 
بـا آسـیب های  تبییـن و آشـنایی دانـش آمـوزان  کاس هـای 
اجتماعـی و راه هـای پیشـگیری از آن شـود.وی افزایـش سـطح 
آمـوزش و آگاهـی دانـش آمـوزان و والدیـن  را در جهـت کاهش 

آسـیب های اجتماعـی بسـیار ضـروری عنـوان کـرد. 
آموزش های گران قیمت

»شـیخ اسـدی« بابیـان اینکـه در کشـور ما با سـخن گفتن 
از اوقـات فراغـت، تنهـا سـه ماهه تعطیـات تابسـتان دانـش 
آمـوزان بـه ذهـن می رسـد ادامـه داد : »والدیـن با شـروع این 
تعطیـات بـه دنبـال کاس هایی می گردنـد که فرزنـدان خود 
را بـه آنجـا بفرسـتند و این حالی اسـت که بـرای دانش آموزان 

برنامـه منظـم و مفیـدی پیش بینی نشـده اسـت و برنامه هایـی 
معمـوالً  می کنـد  برگـزار  مختلـف   سـازمان های  کـه  هـم 
هدفمنـد نیسـت و تنهـا باهـدف پر کـردن وقت فراغـت دانش 

آمـوزان می باشـند.« 
مجیـد کارگـر کارخانه ای اسـت و دو فرزنـد دارد او در رابطه با 
گـذران اوقـات فراغـت به »پیـام ما« گفت:»بـرای من کـه اوقات 
فراغـت معنـای خاصی نـدارد، مـن سـاعت هایی کـه در کارخانه 
نیسـتم آژانـس کار می کنم.هـر دو فرزنـد مـن مدرسـه می رونـد 
و اوقـات فراغـت تابسـتان را بیشـتر یـا تلویزیـون می بیننـد و یـا 
خـواب هسـتند .آن قـدر همه چیـز گـران شـده اسـت کـه حتـی 
جـرات نداریـم، بـه سـفر فکـر کنیـم. امسـال برنامه ریـزی کرده 
بودیم تا تابسـتان بچه ها را کاس شـنا بفرسـتیم ولی  شـهریه ها 
زیـاد بـود و از عهـده اش برنمی آمـدم. شـرمنده ام ،کـه نمی توانـم 

شـرایط بهتـری را برای خانـواده ام فراهـم کنم.«
آموزش های مهارتی کوتاه مدت 

مـدرس فنـی حرفـه ای در رابطه با نحـو گذران اوقـات فراغت 
گفت:»متأسـفانه جامعـه مـا اوقـات فراغـت را فقـط در تلویزیون 
و یـا پـارک ، رسـتوران و خـوردن غذاهـای فسـت فـود می دانند 
و یـا نهایت سـفرهای فشـرده و تحمـل ترافیک های سـنگین در 
جاده هـای شـمال و شـیراز و اصفهـان کـه پیامدهـای ناگـواری 
نیـز دارنـد . جامعـه ای کـه برنامـه مناسـبی بـرای اوقـات فراغت 
خـود نـدارد بهـره وری مناسـبی از کار و فعالیت هـای دیگـر خود 
نخواهـد داشـت.یکی از بهتریـن برنامه هـا بـرای اوقـات فراغـت 
اقشـار مختلف جامعه عـاوه بر برگزاری جشـنواره ها، مسـابقات، 
برنامه های فرهنگی و ورزشـی، توسـعه مهـارت و خاقیت جامعه 
بخصـوص دانـش آمـوزان اسـت.آموزش فنی و حرفـه ای درزمینه 
توسـعه مهـارت و کارآفرینـی بـا ارائه دوره هـای رایـگان در مراکز 
ثابـت و دوره هـای با شـهریه مصوب در آموزشـگاه های آزاد بخش 
خصوصـی، به عنوان تنها متولـی آموزش های مهارتـی کوتاه مدت 
غیررسـمی می توانـد نقـش مهمی در ایـن زمینه ایفا کنـد و این 
فرصتـی اسـت کـه دانـش آمـوزان کرمانـی می تواننـد از آن بهره 

ببرند.«
مهـدی دانش آمـوز دبیرسـتانی اسـت کـه بـه »پیـام مـا« در 
رابطـه بـا اوقـات فراغتـش گفـت: تابسـتان که شـروع می شـود، 
ترجیـح می دهـم کـه فقـط اسـتراحت کنـم. البتـه گاهـی بـا 
دوسـتان بـرای فوتبـال قـرار می گذاریـم یـا سـینما می رویم.امـا 
فکـر می کنـم به انـدازه ی کافـی در طـول سـال درس خوانـده ام و 

تابسـتان هیـچ کاس آموزشـی ای نمـی روم.
اوقـات فراغـت هـم ماننـد بقیـه زندگـی نیـاز بـه برنامه ریزی 
دارد وبایـد بـه ایـن دوران طایـی بـه نحـوی نگریسـته شـود که 
فقط  کشـتن زمان نباشـد. قطعا لحظاتی برای تفریح الزم اسـت 
و بازی هـای کامپیوتـری وجدید موبایلی سـرگرم کننده هسـتند،  
امـا آیـا آن قـدر مفید هسـتند که تمـام اوقـات فراغت کـودکان و 
نوجوانـان را پـر کنند.نـگاه بـه اوقـات فراغت بایـد از زمانـی صرفاً 
بـرای اسـتراحت خـارج شـود تـا از این  زمـان ارزشـمند حداکثر 
اسـتفاده را بتـوان بـرد. البته ناگفته نماند که رعایـت کردن تعادل 
همیشـه الزم اسـت. در برنامه ریـزی بـرای اوقـات فراغـت بایـد 
همـه ی جوانب را موردتوجه قـرارداد و در هیچ زمینه ای زیاده روی 

نکـرد به قول معـروف »انـدازه نگهـدار کـه اندازه نکوسـت«. 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139560319062000164 هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک گلباف تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی 
خانـم زهـرا رحمانی فرزند مجید بشـماره شناسـنامه 3180025344 صـادره از گلباف 
در یـک بـاب خانه به مسـاحت 293/22 مترمربع پاک 2 فرعـی از 2263 اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـاک 2263 اصلـی واقـع در گلبـاف خیابـان انقـاب کوچه شـماره 
3)شـهید کمالـی( خریـداری از مالـک رسـمی صغـری نـوروزی محـرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در 
صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراض داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/03/25     تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/04/09

م الف 255  رئیس ثبت اسناد و اماک - محمد مقصودی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139560319062000038 هیـات اول موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای سـیدرضا 
میرتـاج الدینـی گوکی فرزند سـیداحمد بشـماره شناسـنامه 274 صـادره از گلباف در 
یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 280/61 مترمربـع پاک 2 فرعـی از 2200 اصلـی مفروز 
ومجـزی شـده از پـاک 2200- اصلـی واقـع در گلبـاف خیابـان انقـاب کوچـه جنب 

پمـپ بنزیـن خریـداری از مالـک رسـمی آقـای قاسـم رحمانـی محـرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در 
صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/3/25   تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/4/9

م الف 261 رئیس ثبت اسناد و اماک - محمد مقصودی 

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شـماره 139460319005000926 مـورخ 1394/11/13 هیات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک شـهداد تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقـای مهـدی مصطفائی فرزند علی اکبر بشـماره شناسـنامه 489 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 225 مترمربـع پاک 1319 
فرعـی از 47- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک 55 فرعـی از 47- اصلـی واقع در 
بخـش 26 کرمـان بـه آدرس سـیرچ، کوچـه حمـام قدیـم خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای اسـدا... دهسـتانی سـیرچی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/4/9    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/4/24
م الف 304  رئیس ثبت اسناد و اماک - ابراهیم سیدی 

دادنامه
پرونـده کاسـه 9409983444100423 شـعبه اول دادگاه عمومـی )حقوقـی( 

دادگسـتری شهرسـتان راور تصمیم نهایـی شـماره 9509973444100146
خواهان:بانک مسـکن بـا نمایندگی خانم اطهره خان جان فرزند غامحسـین به 

نشـانی کرمان سـه راه معلم ساخمان بانک مسکن 
خواندگان:

1- آقـای حمیدرضـا شـفیعی فرزنـد رضـا 2- آقای رضا شـفیعی فرزنـد میرزا بابـا همگی به 
نشـانی کرمان - راور خ امان چهارراه حسـینیه عکاسـی شـفیعی

3- خانم فرزانه کاربخش راوری فرزند محمد به نشانی مجهول المکان
4- آقـای علـی اصغـر کاربخش فرزند اکبر به نشـانی کرمان- راور خ 22 بهمن پخش نوشـابه 

زمـزم )معروف به ماشـااله کاربخش(
خواسته ها:

1- مطالبه وجه بابت...
2- تامین خواسته

بتاریـخ 1395/03/12 در وقـت مقـرر جلسـه شـعبه اول دادگاه عمومی حقوقـی راور بتصدی 
امضاء کننده ذیل تشـکیل اسـت دادگاه با بررسـی اوراق و محتویات پرونده ختم رسـیدگی را 

اعـام و به شـرح ذیل مبـادرت بصـدور رای می نماید.
رای دادگاه

در خصوص دادخواسـت تقدیمی بانک مسـکن بـا نمایندگی آقای رسـول ایزدپناه به طرفیت 
1- خانـم فرزانـه کاربخـش راوری فرزنـد محمـد 2- آقـای علـی اصغرکاربخـش فرزنـد اکبر 
3- آقـای حمیدرضـا شـفیعی فرزنـد رضا 4- آقای رضا شـفیعی فرزنـد میرزا بابا به خواسـته 
مطالبـه مبلغ نود و یک میلیون و سـیصد و شـصت و هشـت هزار و پانصـد و چهل ریال بابت 
اسـتفاده از تسـهیات مالـی و کلیـه خسـارات وارده بـا عنایت بـه مجمـوع اوراق و محتویات 

پرونـده و اینکـه مسـتندات خواهـان از هرگونه ایـراد و دفاعـی مصون مانـده و تصویر مصدق 
قـرارداد شـماره 1214/192 مـورخ 1382/10/23 نیـز داللت بر اشـتغال ذمه خوانـدگان دارد 
لذا دعوی خواهان وارد تشـخیص و به اسـتناد مواد 198، 515، 519 از قانون آیین دادرسـی 
مدنـی و مـاده 1284 و 1301 از قانـون مدنـی و مـواد 307و 309 از قانون تجـارت خواندگان 
متضامناً به پرداخت مبلغ نود و یک میلیون و سـیصد و شـصت و هشـت هزار پانصد و چهل 
ریـال بابـت اصـل خواسـته تا تاریـخ 1394/02/19 و مبلغ سـه میلیون و پانصد و یـک هزار و 
پنجـاه ریـال بابت هزینه دارسـی و از باب قاعده تسـبیب و الضرر و همچنین خسـارت تاخیر 
تادیـه از مـورخ 1394/02/19 تـا زمـان اجـرای حکم روزانه معادل سـی درصد جریمـه روزانه 
کـه در اجـرای احـکام محاسـبه می گـردد در حق خواهـان محکوم مـی گردنـد. در ارتباط با 
خواسـته دیگـر اداره خواهـان پیرامـون مطالبه حق الوکالـه نماینده حقوقی بـا توجه به اینکه 
اداره خواهـان مبلغـی در حـق نماینـده حقوقـی جهت طرح پرونـده پرداخت ننموده اسـت تا 
تقاضـای مطالبـه خسـارت از ایـن بـاب را داشـته باشـد و بـا توجه بـه نظریـه اداره حقوقی به 
شـماره 7/2484 مورخـه 1384/04/13 بـا ایـن اسـتدالل کـه قطع نظـر از اینکـه تبصره 30 
قانـون بودجـه 1339 مربـوط بـه نماینـدگان حقوقـی وزارت دارایی بـوده و نمی تـوان آنرا به 
سـایر نمایندگان حقوقی که در قانون آیین دادرسـی مدنی مصوب 1379 آمده اسـت تعمیم 
داد و اساسـاً براسـاس مـاده 519 قانـون مارالذکر تصریح به خسـارت حق الوکاله وکیل شـده 
اسـت و نمایندگان حقوقی وزارتخانه ها و موسسـات دولتی که بر اسـتناد ماده 32 قانون فوق 
اقـدام بـه طـرح دعـوی و یا دفـاع از دعاوی مطروحـه دولت را می نماید وکیل محسـوب نمی 
شـوند تا مشـمول تبصره 30 قانون بودجه سـال 1339 کل کشـور و قانون اجازه پرداخت 50 
درصـد از حـق الوکالـه های وصولی مصـوب 1344 گردنـد در مجموع خواسـته اداره خواهان 
در ایـن خصـوص غیـروارد تشـخیص و مردود اعـام می گردد. رای صادره نسـبت بـه خوانده 
ردیـف اول غیابـی و ظـرف مهلت بیسـت روز پـس از اباغ قابـل واخواهی در همیـن دادگاه و 
سـپس ظرف مهلت بیسـت روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر اسـتان 
کرمـان خواهـد بـود و نسـبت به دیگر خوانـدگان حضوری و ظـرف مهلت بیسـت روز پس از 

ابـاغ قابـل اعتـراض در محاکم محترم تجدیدنظر اسـتان کرمـان خواهد بود..
م الف 55 رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی راور - محمود محمدی 

گزارش »پیام ما« از نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان

اهمیت برنامه ریزی درسه ماه تعطیلی

خانـواده بـه عنوان نخسـتین کانون 
آموزشـی در شـکل گیـری شـخصیت، 
نقـش  کـودکان  تربیـت  و  پـرورش 
بسـزایی دارد و اگـر خانـواده سـختگیر 
و خـودرای باشـد، بـه تبـع آن کودکان 
افسـرده و فاقـد اعتمـاد بـه نفـس بـار 

آیند.  مـی 
بهروز بیرشـک، روانشـناس در گفت 
و گـو با روزنامـه آرمان، درباره مسـائل 
آموزشـی کـودکان و اصـرار نامتعـارف 
والدیـن بـر درس خوانـدن مـی گویـد: 
در زمینـه تحصیلی نبایـد والدین توقع 
و انتظـار نامعقـول از کـودکان داشـته 
باشـند، چـرا که هـر کودکـی از لحاظ 
ذهنی با همسـاالن خود تفـاوت دارد و 
با فشـار بیـش از حد نتیجه معکوسـی 

از کـودکان دریافـت می شـود.
ایـن  در  کـه  مشـکاتی  از  یکـی 
زمینـه وجـود دارد، توقـع و انتظاراتـی 
بـه ویـژه مـادران  والدیـن  اسـت کـه 
همیشـه  و  دارنـد  خـود  کـودکان  از 

بهتریـن  فرزندانشـان  تـا  درصددنـد 
باشـند. ایـن موضـوع مـی توانـد جنبه 
مقایسـه ای داشـته باشـد و به تبع آن 
فشـارهای زیـادی را بـه کـودکان وارد 
سـازد و آنـان همـواره این احسـاس را 
داشـته باشـند که همیشـه بایـد توقع 
والدیـن خـود را بـرآورده کننـد. از یک 
طرف، مسـاله مقایسـه با دیگـران برای 
کـودکان سـخت تمـام مـی شـود و از 
طرف دیگر، وقتی فشـار روی آنهاسـت 
و بایـد خودشـان را بـرای امتحانـات یا 
حضـور در کاس های تابسـتانی آماده 
کننـد، این موضوع سـبب می شـود تا 
تمـام دوران تابسـتان خـود را صـرف 
تحصیـل کننـد. آیـا واقعا لزومـی دارد 
کـه کـودکان تـا ایـن حـد در زمینـه 
کـه  باشـند؟  فشـار  تحـت  آموزشـی 
ایـن مسـاله هـم بـه نوبـه خـود جـای 
بحـث دارد. بسـیاری از ایـن کـودکان 
حتـی اگـر ایـن امکانـات آموزشـی را 
هـم نداشـته باشـند، مـی توانند رشـد 

کننـد. حتـی مـواردی بـوده اسـت که 
متعـددی  هـای  کاس  در  کـودکان 
حاضـر بوده انـد و بـا وجود آنکـه ناتوان 
هـم نیسـتند، امـا بـه دلیل اسـترس و 
فشـار زیـاد همیشـه شـکایت دارند که 
بایـد والدین خـود را راضی نگـه دارند. 

شکوفایی کودکان
هـر فـردی از لحاظ ذهنـی متفاوت 
اسـت. زمانـی کـه تیزهوشـی برخـی 
کودکان در سـنین دبسـتان مشـخص 
مـی شـود، والدین آنها اصـرار دارند که 
آنهـا جهشـی درس بخواننـد. امـا ایـن 
موضـوع فشـار شـدیدی بـر کـودکان 
وارد مـی کنـد و منجـر مـی شـود کـه 
پـس از مدتـی از نظـر تحصیلـی افـت 
کننـد. بـرای مثـال اگـر فـردی در 15 
نظـر  از  شـود،  دانشـگاه  وارد  سـالگی 
هوشـی توانمنـد و بـا همکاسـی های 
خـود متفـاوت اسـت، امـا معمـوال در 
ارتباطـات خـود منـزوی اسـت. صرفـا 
مسـاله پیشـرفت ویـژه، در یـک فـرد 

مهـم نیسـت. بـا این وجـود، هـر چند 
پیشـرفت تحصیلـی در کودکان بسـیار 
سـبب  و  اسـت  کارآمـد  و  مناسـب 
موفقیـت آنـان در آینـده مـی شـود، 
امـا کنتـرل و نظـارت بیـش از حـد و 
وسـواس گونـه والدین می توانـد اثرات 
بـدی را بـر کـودکان بر جای بگـذارد و 

آنهـا را تـا مـرز دلزدگـی از درس پیش 
ببـرد. بـه عقیـده من اگـر ما سیسـتم 
آموزشـی و معلـم هـای خوبـی داشـته 
باشـیم شـکوفایی کـودکان رقـم مـی 
خـورد. اگـر معلمـان محیـط را بـرای 
تحصیـل آمـاده کننـد، کـودکان موفق 
مـی شـوند. چـه بسـا رتبه هـای برتـر 

کنکـور از روسـتاهای دورافتـاده بـوده 
انـد و در مـدارس و کاس هـای ویـژه 
درس نخوانـده و تنها از شـرایط موجود 
اسـتعداد  لزومـا  برده انـد.  بهـره  خـود 
کـودکان در مـدارس ویـژه و بـا حضور 
در کاس های متعدد آموزشـی شـکوفا 

نمی شـود.

سالمت روانی کودکان وکالس های آموزشی تابستان
نکته

نجمه سعیدی

آموزش فنی و حرفه ای درزمینه 
توسعه مهارت و کارآفرینی با ارائه 
دوره های رایگان در مراکز ثابت 
و دوره های با شهریه مصوب در 
آموزشگاه های آزاد بخش خصوصی، 
به عنوان تنها متولی آموزش های 
مهارتی کوتاه مدت غیررسمی می تواند 
نقش مهمی در این زمینه ایفا کند و 
این فرصتی است که دانش آموزان 
کرمانی می توانند از آن بهره ببرند
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ورزش و ورزشکار

خبر
 حضور 7 کرمانی در اردوهای 

تيم ملی ایران 
دو  امیرطاهـری  امیرحسـین  و  آرتـا  علیرضـا 
فوتبالیسـت جـوان کرمانـی بـا پیراهـن تیـم ملـی 
فوتبـال جوانـان زیـر 19 سـال جمهـوری اسـامی 
نهایـی  دور  در  شـرکت  آمـاده ی  را  خـود  ایـران 

می کننـد. آسـیا  قهرمانـی  رقابت هـای 
بـه گـزارش روابط عمومـی هیات فوتبال اسـتان 
کرمـان،  تیـم فوتبـال جوانـان کشـور هـم اکنـون 
در اردوی کشـور آلمـان بـه سـر می بـرد و در چنـد 
بـازی دوسـتانه در ایـن کشـور بـه میـدان خواهـد 
فوتبـال،  فدراسـون  ازطـرف  اینکـه  ضمـن  رفـت. 
»شـبنم بهشـت و عارفـه سـیدکاظمی«دو دختـر 
فوتبالیسـت کرمانـی بـه اردوی تیمهـای ملـی زیـر 
19 سـال فوتبـال بانـوان و«نرجـس کریمی نسـب، 
فهیمه کریمی نسـب و مهسـا محمدی« سـه بانوی 
کرمانـی بـه اردوی انتخابی تیم ملی فوتسـال بانوان 
کـه ازتاریـخ 8 الـی 15 فروردیـن در محـل آکادمی 
تیم هـای ملـی فوتبال در تهران تشـکیل می شـود، 

شـدند. دعوت 

رئيس هيأت کوهنوردی رفسنجان خبر داد 
جشن ازدواج زوج کوهنورد 

رفسنجانی در بام ایران
رئیـس هیـأت کوهنوردی شهرسـتان رفسـنجان 
گفـت: تیـم منتخـب کوهنـوردی رفسـنجان به قله 
دماونـد صعـود می کنـد و زوج کوهنورد رفسـنجانی 

در ایـن صعـود ازدواج خـود را جشـن می گیرند
بـا  گفت وگـو  دیـروزدر  سـلمانی  محمدرضـا 
خبرنـگار فـارس در رفسـنجان اظهـار داشـت: تیـم 
منتخب کوهنوردی شهرسـتان رفسـنجان متشـکل 
ایـن  کوهنـوردی  گروه هـای  زبـده  کوهنـوردان  از 
در  خـود  سـاله  یـک  تمرینـات  طـی  شهرسـتان، 
آخریـن اردوی تدارکاتـی خـود بـه بام ایـران صعود 
می کننـد. وی عنـوان کـرد: ایـن صعـود بـه  منظور 
آمادگـی بـرای صعـود برون مـرزی اسـت کـه ایـن 
هفتـه بـه قلـه 5 هـزار و  671 متـری دماوند صورت 
می گیـرد. سـلمانی تصریـح کـرد: اتفاق جالـب این 
صعـود جشـن ازدواج زوج این تیم عباس سـربازپور 
طیبـه  بـا  رفسـنجان  کوهنـوردی  هیـأت  دبیـر 
اسـدی تنهـا بانـوی عضو تیـم منتخب بـر روی  قله 
دماونـد اسـت. رئیس هیـأت کوهنوردی شهرسـتان 
گـروه   11 رفسـنجان  کـرد:  عنـوان  رفسـنجان 
کوهنـوردی فعـال دارد کـه طـی سـال بـه قله های 
متعـدد با برنامه ریـزی و برنامه های آموزشـی صعود 
می کننـد. سـلمانی بـه صعودهـای برون مـرزی تیم 
کوهنـوردی رفسـنجان بـه قله هـای آرارات ترکیـه، 
آراگاتـس ارمنسـتان و نوشـاخ افغانسـتان بـا ارتفاع 
7  هـزار و 492 متـر اشـاره کـرد و افزود:امیدواریـم 
 بتوانیـم بـا تأمیـن اعتبـار مـورد نیـاز، تیـم را برای 

صعـود برون مـرزی اعـزام کنیـم.

در مسابقات کيک  بوکسينگ اوراسيایی
ورزشکاران سيرجانی 2 مدال 

نقره و برنزکسب کردند
مسـابقات  قهرمـان  نایـب  عتیقـی  علـی 
کیک بوکسـینگ اوراسـیا ظهـر دیـروز در حاشـیه 
مراسـم اسـتقبال، گفت: مسـابقات کیک بوکسینگ  
قهرمانـی اوراسـیایی بـه میزبانـی باکـو برگزار شـد، 
موفـق شـدم در وزن 80 کیلوگـرم کـه در قالـب 
تیـم منتخـب جمهـوری اسـامی اعزام شـدم نایب 

قهرمـان شـوم و مـدال نقـره را کسـب کـردم.
وی افـزود: ایـن مسـابقات بـا شـرکت 400 نفـر 
ایـران،  اسـامی  جمهـوری  کشـور   11 حضـور  و 
عـراق،  ترکیـه،  روسـیه،  گرجسـتان،  ارمنسـتان، 
و  تاجیکسـتان  ازبکسـتان،  پاکسـتان،  افغانسـتان، 
آذربایجـان برگـزار شـد کـه در بخش تیمی کشـور 
آذربایجـان بـه مقام اول دسـت یافت و روسـیه دوم 
شـد و کشـورهای ایـران و ارمنسـتان سـوم شـدند.

محمدجـواد بیگلـری دیگـر مـدال آور سـیرجانی 
ایـن مسـابقات گفـت: سـطح مسـابقات باال بـود که 
در وزن 70 کیلوگـرم بـه مقام سـوم و مدال برنز این 

مسـابقات دسـت یافتم.

 سـابقه ای از فعاليـت هـای ورزشـی و کوهنـوردی 
بفرمایيـد؟ خودتـان 

سـابقه ورزشـی مـن بـر میگـردد بـه سـال 78 کـه با رفتـن به 
باشـگاه بدنسـازی فتح شـهرداری با خانم راسخ آغازشد و مشوق 
مـن دررشـته کوهنـوری شـدند.بعد از آن به کانـون کوهنوردان 
بـم بـه مدیریـت  مرحـوم پرویـز تهمتـن بهـزادی پیوسـتم.اما 
متاسـفانه در سـال 82 و در جریان فاجعه وحشـتناک زلزله بم، 
وی را کـه بهتریـن مربـی کوهنـوردی من بـود به همـراه جمع 
زیـادی از ورزشـکاران و همنوعانـم از دسـت دادم و پـس از آن 

گـروه بـم بـا مدیریت عبـاس سـدری اداره می شـود. 
 از کی به فکر تشکيل گروه کوهنوردی افتادید؟

ازسـال 83 تـا 90 فعالیـت کوهنـوردی ام را در گـروه فـراز بـه 
عنـوان دبیـر گـروه ادامه دادم و بـه دالئلی مجبور شـدم از گروه 
فـراز جـدا شـوم، پس از آن در سـال با مجوز هیئـت کوهنوردی 
و اداره ورزش وجوانـان، گروهـی را بـه نـام افـق بـم راه انـدازی 
کـردم کـه همچنان این گـروه به فعالیت کوهنـوردی و طبیعت 

گـردی خـود ادامه مـی دهد.
 هدف شما از تشکيل این گروه چه بود؟

و  منـدان  عاقـه  و  گـروه جـذب جوانـان  تشـکیل  از  هـدف 
فراهـم کـردن محیطـی سـالم و ورزشـی در کـوه و طبیعت که 
خوشـبختانه بـا تـوکل بـه خـدا تـا کنـون توانسـته ایـم چنین 

محیـط سـالمی را بـرای اعضـاء گـروه فراهـم آوریـم.
 گروه شما چند عضو دارد؟

 سـعی کردیـم گـروه را بـه گونـه ای نگـه داریم تا هر کسـی  با 
اخـاق و خصوصیـات خـاص خـود نتوانـد به گـروه وارد شـود، 
بـرای مـا کمیـت بـه همـراه کیفیـت مهم اسـت. گـروه محدود 
اسـت و معموال کسـانی به گروه وارد میشـوند کـه معرف اعضاء 
گروه و شـناخته شـده باشـند.با این حال گروه حـدودا 30تا 40 
عضـو دارد ولـی  اعضـاء فعـال 10 تـا 15نفرهسـتند کـه بعضی 

اجراهـا فقـط با 5 نفـر انجام می شـود. 

 این مهتاب پيمایی با چه منظوری انجام شد؟
در ایـام مـاه رمضـان  که ماه عبادت اسـت  بعضـی از گروه های 
کوهنـوردی فعالیـت کوهنـوردی خود را در شـب هـای مهتابی 
انجـام مـی دهنـد با عنـوان پیمایش در شـب یا مهتـاب نوردی 
کـه مـا هـم بـر همیـن اسـاس چندین سـال اسـت کـه برنامه 

مهتـاب نـوردی را در مـاه مبـارک رمضـان اجرا مـی کنیم.
 چندمين برنامه مهتاب پيمایی بود؟

در عـرض ایـن چندسـال هـر سـاله  معمـوال یکـی دو برنامـه 
مهتـاب نوردی داشـتیم ازپیمایـش دریجان به پـدوا و پیمایش 
پـدوا بـه خواجـه عسـکر و پیمایـش دریاچـه نمک سـیرجان تا  
دشـت سـتارگان فهـرج. کا فکـر مـی کنـم  تـا کنـون 8تا 10 
برنامـه مهتـاب نـوردی در کارنامـه کوهنوردی خـود ثبت کرده 

باشم.
 از جای خاصی حمایت می شوید؟

بایـد گفـت از نظـر مالی متاسـفانه نه و حتـی شـهریه ماهانه از 
اعضـاء تیـم هم گرفته نمی شـودو هر شـخص بایـد هزینه های 
کوهنـوردی اعـم از هزینـه سـرویس و دیگـر چیزهـا را خودش 

متقبل شـود.
 خانواده مخالفتی با فعاليت های شما ندارند؟

نـه تنهـا مخالفتی نبـود بلکـه اگرهمراهی و همگامی و تشـویق 
خانـواده و بخصـوص همسـرم در خیلـی از برنامـه هـا نبـود نـه 
تنهـا مـن بلکه شـاید کل گـروه موفق نبـود. از همه آنها تشـکر 

و قدردانـی مـی کنم.
 صعودهـای خـارج از اسـتان و یـا خـرج از کشـور 

داشـتيد؟
متاسـفانه تـا کنـون فرصـت و امـکان صعودهای خـارج ایران 
فراهـم نشـده امـا صعودهـای داخـل کشـور و داخل اسـتانی 
زیـادی داشـتیم کـه از مهمتریـن آنهـا مـی تـوان بـه  صعود 
هرسـاله بـه قلـه هـای هـزار و اللـه زار و قلـه هـای دماونـد 
از ضلـع جنوبـی در سـال 84، دنـا  و پناهـگاه بیـژن خـرداد 

85،  تفتان و سـبان وعلم کوه اشـاره کرد.در زمسـتان سـال 
87 غارنمکـی قشـم وبرنامـه گردشـگری در مناطـق زیبـای 
را پیمایـش کردیـم.. بندرعبـاس و قشـم و جزیـره هنـگام 

تاکسـتان اسـتان قزویـن و قلعـه رودخـان گیـان و  غار علی 
صـدر و صعـود بـه الونـد و آبشـار دلگان در اسـتان سیسـتان 
و بلوچسـتان ایرانشـهر از دیگـر برنامـه هـای مـا بوده اسـت.. 
البتـه زمسـتان 94هم پیمایش در جزیره هرمـز از دره رنگین 
کمـان تـا سـاحل محیـط زیسـت را اجـرا کردیـم. در ضمـن 
برنامـه هایـی در قالـب گـروه اجـرا کـرده ام و از همنـوردان 
دیگـر اسـتانهای ایـران دعـوت کـرده ایم تـا در برنامـه هایی 
مثـل کویـر نـوردی در کلـوت شـهداد و تپـه گنـدم بریـان و 
جنـگل هـای کهـورو تپه هـای شـنی فهـرج و بازدیـد از آثار 
باسـتانی آنجـا مـا را همراهـی کننـد. همچنیـن به مناسـبت 
زنـده نگه داشـتن نام خلیج فـارس یک برنامـه 4روزه از بندر 

شـهید باهنـر تا بنـدر شـهید لنگـه پیمایش داشـتیم.
 بـرای انجام ایـن گونه برنامه هـا چه وسـائل و ادواتی 

است؟ والزم 
بـرای هـر برنامـه صعـود و گردشـگری وسـایل خاص خـود می 
طلبـد امـا بطـور اختصـار در هـر صعـود کوله پشـتی مناسـب 
کوهنوردی و برای شـب مانی کیسـه خواب خوب  و اسـتاندارد 
حـرف اول رو میزنـه تـا بتوانـی صعـودی موفق و بدون مشـکل 

اجـرا کنیم.
 از سوی هيات کوهنوردی بم هم حمایتی ميشه؟

متاسـفانه خود هیئت بم هم دچار مشـکل مالی هسـت و انتظار 
نداریـم بـه مـا کمـک چندانی کنـد. کوهنـوردی هزینـه زیادی 
نـدارد و بـا کمترین امکانـات می توان بـه آن پرداخـت ولی اگر 
بخواهیـم بطـور حرفه ای ادامه بدهیم، ورزشـی پرهزینه اسـت. 
 چـه کنيـم تا مشـارکت مـردم در این گونـه برنامه ها 

زیاد شـود؟

فکـر میکنـم ایـن روزها تبلیغـات نقـش بسـزایی دارد و برپایی 
گلگشـت هـا بـرای اولیـن هـا کـه پا بـه عرصـه کـوه و طبیعت 
مـی گذارنـد، نقـش بـه سـزایی در رونـق و همگانی کـردن این 

دارد. ورزش 
 بهتریـن و شـيرین ترین و تلـخ ترین خاطره شـما از 

ایـن برنامه ها چيسـت؟
کوهنوردی حتی در سـخت ترین شـرایط هم خاطرات شـیرین 
برجـای میگـذارد، البتـه ایـن تصـور من اسـت، چون بـه کوه و 
طبیعت عشـق می ورزم، سـعی می کنم همیشـه نگاهم مثبت 
باشـه...اما تلخ تریـن زمان برای من هنگامی اسـت که خبروقوع 

حادثـه بـرای کوهنـوردان در حین صعود را می شـنوم.
 آیـا برنامـه ای برای کویـر پيمایی و یـا مهتاب پيمایی 

در کفـه های نمک سـيرجان دارید؟
سـال قبـل برنامـه مهتـاب نـوردی در دریاچـه نمک سـیرجان 
داشـتیم هـر چنـد مسـافت دور بـود امـا شـب هنـگام و چنـد 
سـاعتی کـه در مسـیر دریاچه پیمایش داشـتیم واز نـور زیبای 
مهتـاب اسـتفاده کردیـم، عالـی و بـی نظیـر بـود، تنهـا چیزی 
کـه آنجـا مـرا آزار داد، وجـود زبالـه های انسـانی و آلوده شـدن 
طبیعـت بکـر آنجا بود که امیدوارم مسـئوالن به فکـر این مکان 

واقعـا زیبا باشـند.
 طبيعت  گردی ومهتاب نوردی را توصيف کنيد؟

مهتـاب نـوردی فصـل جدیـدی از طبیعـت گـردی اسـت که با 
اولیـن تجربـه مـی توانـد به سـرعت همه گیـر شـود.از نظر من 
نمـی شـود بـا زبـان آن را توصیـف کـرد و زبـان قاصـر از گفتن 

اسـت. بایـد بـه دل طبیعـت رفـت و از نزدیک لمـس کرد.
 وکالم آخر...؟ 

خدایـا تـا زنـده ام پای رفتن به مـن ده و هر زمان که نتوانسـتم 
پـای در راه کـوه و طبیعـت بگـزارم بـال پـرواز ، چرا کـه آنوقت 

زمیـن جای ماندن نیسـت..

مصاحبه اختصاصی پیام ما با مطهره افشاری در حاشیه مهتاب نوردی گروه کوهنوردی افق بم

مهتاب نوردی فصل جدیدی از 
طبیعت گردی است

داریوش سعيدی 
غام پیروانی دوسـت داشـتنی اسـت. اگر 
سـاعت هـا هم بـا او حـرف بزنید، خسـته 
نمی شـوید. آقا غام سـال ها سـابقه کار با 
جـوان هـا را دارد و وقتی قرار باشـد درباره 
فوتبـال بـا او صحبـت کنیـد، مـی توانـد 
سـاعت هـا برایتـان از کار با همیـن جوان 
هـا و خطراتـی بگویـد کـه در انتظارشـان 

است. 
آقاغـالم شـما جزو مربيانی هسـتيد 

کـه سـال ها بـا جـوان هـا کار کرده 
ایـد. باید چه رفتـاری با جـوان های 
فوتبـال کـرد و چطـور با آنهـا بود تا 
بتواننـد در مسـير درسـت حرکـت 

 . کنند
واال، بـه نظـر مـن باید عین پدر باالی سـر 
ایـن بچـه هـا بـود. مـن کـه مربی بـودم، 
خیلـی بـرای جـوان ها صحبت مـی کردم 
تا منحرف نشـوند. خدمت شـما که عرض 
کنـم، جـوان هـای فوتبـال نبایـد کاری 

کننـد که خـدا و پیغمبـر ناراضی باشـند. 
مهـدی رحمتی، سـیاوش اکبرپور، سوشـا 
مکانـی، رجـب زاده ، غامرضـا رضایـی، 
معدنچـی و خیلـی دیگـر از فوتبالیسـت 
هـا شـاهدند کـه مـن قبـل از هـر تمرین، 
ربـع سـاعت برایشـان از اخـاق در ورزش 
می گفتـم. درباره منش پهلوانـی و اینطور 
چیزهـا صحبت مـی کـردم. باید بـا جوان 
هـا خیلـی حـرف زد. مخصوصـا االن کـه 
اکثـر جـوان هـا مشـکل بیـکاری دارنـد و 

گرفتارنـد. بایـد بـا آنها جـوری رفتـار کرد 
خـدا را خـوش بیاید. 

بازیکنـان  بـرای  خطـرات  از  یکـی 
شهرسـتانی این بـوده که بـه تهران 
صـد  چنـد  هـای  پـول  و  بياینـد 
ميليونـی بگيرنـد. واقعـا بایـد چکار 
کـرد کـه آنهـا در خطـر نباشـند؟ 

صـد در صـد اینطـور اسـت کـه شـما می 
گویـی. به نظـر من باید خیلی حواسشـان 
بـه جـوان هـا باشـد. پـدر و مـادر بچـه را 
رهـا نکنند. تهران یک شـهر بزرگ اسـت. 
آنهـا از شـهر کوچـک مـی آیند. پـول هم 
دستشـان مـی آید. زود اشـباع می شـوند. 
بازیکـن ماشـين خـوب و خانه خوب 
می خـرد و واقعا در این شـرایط باید 
چـه کار کـرد کـه او اتفـاق ناگواری 

برایـش نيفتد؟
همانطـور کـه شـما گفتـی، صـد در صـد 
سـخت اسـت. یـک فوتبالیسـتی در تیـم 
شـیرازی داشـتیم. رفـت بـه تیـم هـای 
بـزرگ از جملـه اسـتقال. بـه او گفتـم 
پـدرت خانه ندارد. به نظر مـن اولین پولی 
را کـه گرفتـی، برای پدرت در شـیراز خانه 

بخـر. گفـت باشـه. بافاصه تا پـول گیرش 
آمـد رفـت یـک لکسـوس خریـد! بـه نظر 
مـن آینـده خوبی هـم در فوتبال نداشـت. 
پیشـرفتی را کـه باید نکرد. کسـی که دل 
بـه ایـن چیزهـا داد، خیلـی زود هـم تمام 

شـود.  می 
نقش باشگاهها در این بين چيست؟

باشـگاه بایـد بازیکنـان را زیـر نظر داشـته 
باشـد. االن کار باشـگاه شـده دو سـاعت 
تمریـن دادن بازیکـن و بقیـه روز او را رهـا 
مـی کننـد. باشـگاه خارجـی کـه اینطـور 
نیسـت. بایـد این بچـه ها خـوب نگهداری 
هـای  بچـه  اکثـر  ببینـد  شـما  شـوند. 
شهرسـتانی کـه تهـران مـی آینـد، چقدر 
زود تمـام مـی شـوند. البته یـک عده مثل 
برهانـی و عنایتـی هسـتند که کلـی بازی 
مـی کننـد ولـی دیدیـد چقـدر بازیکن به 

انحراف کشـیده شـدند. 
راهکار چيست؟ 

یکـی از راهکارها این اسـت کـه زود ازدواج 
کننـد. همیـن افشـین مـا. در سـن 22 
سـالگی زنـش دادیـم. تـا رفـت ژاندارمری 
سـربازی اش تمـام شـد، زنـش دادیـم و 

رفـت سـر خانـه زندگیـش. چقـدر خـوب 
بـود؟ فوتبال کـرد، تحصیلـش را هم تمام 
کـرد. الهـی شـکر. نمـاز هـم مـی خواهد. 
همیـن بـرای مـا سـرمایه بزرگـی اسـت. 
برادرم امیرحسـین هم همینطـور. خانواده 
باید خیلی حواسـش جمع باشـد. دلخوش 
نباشـیم که بچه را دست باشـگاه داده ایم، 
تمام اسـت. خانـواده نباید بچـه اش را رها 

 . کند
یـک سـوال هم خـارج از ایـن بحث 
ها بپرسـيم. شـما چـرا اینقـدر دیر 

خریدید؟ موبایـل 
واال، ایـن موبایـل باعث گمراهی می شـود. 
شـما ببیـن چـه عکـس هایـی در همیـن 
موبایل می فرسـتند. من همیـن االن زیاد 
گوشـی را دسـتم نمـی گیـرم. بـه نظـرم 
اسـتفاده زیـاد از موبایـل آدم را بـه انحراف 
مـی کشـد. می شـود مثبـت اسـتفاده هم 
کـرد ولـی ایـن واتـس آپ و نمـی دانـم 
تلگرام را راه انداختند، ببینید چقدر راحت 
فیلـم و عکـس رد و بـدل مـی کننـد. من 
موبایـل قدیمی اسـت. اصـا از این چیزها 

نـدارد ولـی بایـد مواظـب بچه هـا بود.

با شاغالم درباره زن دادن افشين تا مضرات واتس آپ و 
هشدار به جوان ها 

گفت و گو

     آگهی مناقصه شماره ب/52-95/5  )نوبت دوم(
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد: مقـداری لولـه پلـی اتیلـن 400 مـورد نیـاز خود را 
از طریـق تولیـد کننـدگان یـا نماینـدگان رسـمی آنها خریـداری نمایـد. لذا واجدین شـرایط مـی توانند 
بـا ارائـه معرفـی نامـه از تاریـخ 95/4/8 لغایـت تاریـخ 95/4/10 جهت دریافت اسـناد مناقصـه به آدرس 

کرمـان انتهـای بلـوار 22 بهمـن شـرکت آب و فاضـاب اسـتان - مدیریـت بازرگانی مراجعـه نمایند.
مبلغ اولیه برآورد: 19/642/000/000 ریال

مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصه: 983/000/000 ریـال به صورت ضمانت نامه بانکـی، یا چک تضمین 
شـده در وجه شـرکت آب و فاضاب

آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت: تا ساعت9 مورخ 95/4/20
افتتاح پاکتهای الف و ب و ج: ساعت 10 مورخ 95/4/20

مدت اعتبار پیشنهاد قیمت 3ماه از تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت تا زمان انعقاد قرارداد میباشد.
)هزینه درج آگهی در روزنامه ها به عهده برنامه مناقصه می باشد(.

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی کرمان

هفتـه گذشـته و بـه همـت گروه کوهنوردی افـق بم و اداره میـراث فرهنگی فهرج، 
مراسـم زیبـای مهتـاب نـوردی در کویـر فهـرج و بـا حضـور کوهنـوردان و میهمانانـی 
از بـم و سایرشـهرهای اسـتان  کرمـان برگـزار گردیـد. در ایـن برنامـه 5 سـاعته کـه 
ناصرشـجاعی قهرمان پاورلیفتینگ آسـیا و ایمان ذکا اسـدی نیز در آن حضور داشـتند 
زیبایـی و خنـکای هـوای نیمـه شـبانگاهی لحظات بسـیار دل انگیز و فرح بخـش را برای 
همـه فراهـم آورده بـود. بـه همیـن بهانـه گفـت و گویـی داشـتیم بـا مطهـره افشـاری، 
مدیـر گـروه کوهنـوردی افـق  و فرزنـد مرشـد حسـین، )اولین مرشـد زورخانـه بم( تا 

بیشـتر بـا فعالیـت هـای این گروه آشـنا شـویم. 
هادی کاربخش

Haka@payamema.ir
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ایلنـا- معـاون دانشـجویی دانشـگاه 
حواشـی  دربـاره  سیستان وبلوچسـتان 
پیش آمده درجشـن اقوام این دانشـگاه 

توضیـح داد.
ماجـرای  دربـاره  حاتمـی  علـی 
ایـن  اقـوام  درجشـن  پیش آمـده 
محرومیـت  بـه  منجـر  کـه  دانشـگاه 
از تحصیـل چنـد نفـر از دانشـجویان 
شـد، توضیـح داد و گفـت: حکمـی که 
مربـوط بـه دانشـجویان اسـت، توسـط 
کمیتـه انضباطـی صـادر شـده اسـت. 
ایـن یـک حـق اسـت کـه این مسـأله 
کمیتـه  و  شـود  بررسـی  کمیتـه  در 
و  اسـت  مدونـی  سـاختار  انضباطـی، 
سـه  داد:  ادامـه  او  نیسـت.  شـخصی 
می کنـد،  اظهارنظـر  کمیتـه  مرحلـه 
بـدوی  رأی  صـدور  نخسـت  مـورد 

اسـت و اگـر اعتـراض دارد؛ تجدیدنظر 
می شـود و درنهایـت اگـر دانشـجو بـاز 
هـم اعتراضـی دارد، می توانـد شـکایت 
و اعتـراض خـود را در کمیته انضباطی 
مرکـزی واقـع در وزارت علـوم مطـرح 
چیـزی  رونـد  ایـن  بنابرایـن  کنـد؛ 
نیسـت کـه در حـق دانشـجو اجحـاف 
دانشـگاه  دانشـجویی  شـود.معاون 
سیستان وبلوچسـتان ادامـه داد: عده ای 
بازخواسـت می کننـد کـه چـرا اینگونه 
حکـم صادر شـده و از آن طرف عده ای 
می گوینـد چـرا حکـم کـم صادر شـده 
اسـت؟ احتمـاال رویه کمیتـه انضباطی 
رویـه اعتـدال بـوده کـه اینگونـه حکم 
صادر کـرده و دو طرف را درنظر گرفته 
پیش آمـده  حواشـی  دربـاره  اسـت.او 
درجشـن اقـوام توضیح داد: شـما فیلم 

مراسـم را که ببینیـد، متوجه اخال در 
مراسـم توسـط چنـد دانشـجو خواهید 
شـد. چنـد دانشـجو در مراسـمی کـه 
می توانسـت خیلـی زیبا و آیینی باشـد 
و مـا بـرای آن سـازوکاری تعیین کرده 
بودیـم کـه تمـام رقص هـای محلی که 
مـورد قبول هـم هسـت، در آن تعریف 
و هدفـش وحـدت بین شـیعه و سـنی 
کردند.حاتمـی  ایجـاد  اخـال  بـود، 
ادامـه داد: وقتـی وسـط ایـن مراسـم 
7-6 دانشـجو وسـط مراسـم، رقص بابا 
کـرم انجـام دهنـد، نوعی اخال اسـت 
و البتـه قضـاوت بـا کسـانی اسـت کـه 
فیلـم را می بیننـد. عـده ای که سـایق 
مختلفی دارند، سـعی داشـتند از   همان 
ابتـدا کل مراسـم را زیـر سـوال ببرنـد؛ 
چراکـه در خـود دانشـگاه سـلیقه های 

مختلفـی هسـتند که مخالـف برگزاری 
ایـن چنیـن مراسـمی بودنـد. او با بیان 
ایـن  ایجـاد  درپـی  کـه  مطلـب  ایـن 

حواشـی 7 دانشـجو یک یا دونیم سـال 
از تحصیـل در دانشـگاه محروم شـدند، 
گفـت: حکم محرومیـت از تحصیل این 

دانشـجویان در کمیته انضباطی بدوی، 
صـادر شـده و دانشـجویان می تواننـد 
نسـبت به حکم صادره اعتـراض کنند.

توضيح معاون دانشجویی دانشگاه به حواشی یک جشن در دانشگاه سيستان و بلوچستان

احتمال تجدیدنظر در محروميت از تحصيل 7 دانشجو

خبر

جامعه

وضعیـت مطبوعـات کرمـان خـوب نیسـت، ایـن حقیقت 
تلخی اسـت کـه تمـام اصحـاب رسـانه  ی سـاکن کرمـان بـه 
آن اعتـراف می کننـد و البتـه نیـار نیسـت کـه شـما یـک 
متخصـص در زمنیـه ی رسـانه یـا اقتصـاد رسـانه و جامعـه 
شناسـی باشـید تـا متوجـه اوضـاع بد)اگـر نگویـم دردناک( 
مطبوعـات کرمـان بشـوید اما مشـکل دقیقا چیسـت؟ و چه 
مسـائلی دسـت بـه دسـت یکدیگـر داده اند تـا روزنامـه را از 

دسـت مـردم بگیرنـد؟ و چرا؟
از  تعـدادی  بـا  کردیـم  تـاش  رو  پیـش  مطلـب  در 
نویسـندگان و خبرنگاران با سـابقه ی اسـتان هم کام بشویم 
و بـا هـم دنبـال پاسـخ این سـواالت بگردیـم: معمـوال وقتی 
کسـی از من می پرسـد شـغل شـما چیسـت؟) که متاسـفانه 
خیلـی هـم عـادی شـده و نشـان دهنـده ی نـگاه اقتصـادی 
مـردم مـا بـه دیگـر انسـان ها اسـت( می گویـم نویسـنده و 
خبرنـگار هسـتم و بـا تعجـب آنـان مواجـه مي شـوم و بعـد 
از اینکـه چندبـار می پرسـند تـا مطمئـن شـوند که درسـت 
شـنیده اند، مـی گوینـد خـوب از چـه راهـی امـرار معـاش 
می کنـی و گویـا بـاورش بـرای مردم ما اندکی سـخت اسـت 

کـه کسـی از راه نوشـتن در روزنامـه روزگار بگذرانـد.
البته من بسـیار آدم قانعی هسـتم و زندگی سـاده ای هم 
دارم و مدتهـا پیـش بـا خـودم عهـد کـردم کـه دیگـر تن به 
هیـچ کاری جز نوشـتن نخواهم داد و اگر از گرسـنگی بمیرم 
هـم دیگـر از طریـق هیـچ کاری مگـر نوشـتن امـرار معاش 
نخواهـم کـرد و قاعدتـا جوینـده، یابنده  اسـت. امـا در باره ی 
دیگـران داسـتان بـه این شـکل نیسـت و آنـان که عیـال وار 
هسـتند و خـرج و زن و بچـه دارنـد از وضعیـت در آمـد 
روزنامـه نـگاران بـه شـدت شـاکی هسـتند و اکثـرا صاحب 
شـغل دیگـری نیـز هسـتند و نوشـتن بیشـتر شـبیه به یک 
سـرگرمی و یا شـغل دوم اسـت تا یک کار حرفـه ای. یکی از 
همـکاران مـا که نمونـه ی بـارز روزنامه نـگاران صاحب چند 
شـغل اسـت می گوید: مطبوعـات کرمان مخاطب خـود را از 
دسـت داده  و تیـراژ بـه شـدت پائیـن آمـده چـون کـه خود 
مـا حرفـه ای نیسـتیم و رویکرد مدیـران مطبوعـات حرفه ای 
نیسـت، برای مثـال به یـاد دارم که خبرنـگاری از تهران برای 
پوشـش اخبـار سـفر ریاسـت جمهوری بـه کرمان آمـده بود 
و می گفـت از طـرف روزنامـه بلیـط رفت و برگشـت هواپیما 
بـرای مـن گرفته انـد و حداقـل روزی 150 هـزار تومان حق 
ماموریـت دریافـت می کنـم و طبیعتـا آن روزنامـه حق دارد 
انتظـار مطالبـی خـوب و حرفـه ای از ایـن خبرنـگار داشـته 
از آنجایـی کـه دغدغـه ای جـز  باشـد و آن خبرنـگار هـم 
نوشـتن و پوشـش خبری این سـفر را ندارد، بهترین کیفیت 

را ارائـه می دهـد و همیـن کیفیـت موجـب جـذب مخاطب 
می شـود. خـود مـن از مربی گری آموزشـگاه رانندگـی انجام 
داده ام تا گل فروشـی، اما همیشـه در کنار همـه ی این کارها 
دغدغـه ی نوشـتن را داشـتم و بـرای روزنامه هـای مختلفـی 
نوشـته ام امـا نمی توانـم بـه روزنامـه نـگاری بـه عنـوان یک 
شـغل تمـام وقـت و کار اصلـی خـودم نـگاه کنـم چـرا کـه 
مشـکات اقتصـادی اجـازه ی ایـن کار را نمی دهـد. اکثـر ما 
روزنامـه نگارهـا چنـد شـغله ایم چرا کـه نوشـتن را از صمیم 
قلـب دوسـت داریـم و دغدغـه ی خدمـت از راه مطبوعـات 
را هـم داریـم امـا بایـد زنـده بمانیـم و امـرار معـاش کنیـم 
و هزینه هـای خانـواده را تامیـن کنیـم کـه بـا درآمـد اندک 

روزنامه نـگاری نمی شـود همـه ی اینکارهـا را انجـام داد.
همـکار دیگـری می گویـد: اولیـن مسـاله ایـن اسـت کـه 
اقتصـاد با فرهنگ در یک رابطه ی مسـتقیم هسـتند، قیمت 
یـک روزنامـه را هزارتومـان در نظـر بگیریـد، حاال کسـی که 
بخواهـد هـر روز روزنامـه ای را بخوانـد باید ماهیانـه 26 هزار 
تومـان را هزینـه ی روزنامـه بکند و متاسـفانه در حال حاضر 
کـه تعـداد زیـادی از مـردم بـا مشـکات اقتصـادی دسـت 
و پنجـه نـرم می کننـد طبیعتـا ترجیـح مي دهنـد ایـن 26 
هزارتومـان را صـرف خریـد یـک کیلو مـرغ یا ماهـی بکنند 
و بـه بچه هـای خـود اندکـی پروتئیـن برسـانند بـه جـای 
روزنامـه خوانـدن. بـه یـاد دارم کـه در سـال 78 مـردم برای 
خریـد روزنامـه تـوی صـف می ایسـتادند و خـود مـن هـم 
هـر روز تـوی همیـن صف هـا مي ایسـتادم تـا روزنامه هایـی 
مثـل صبـح امـروز و خـرداد را تهیـه کنـم و جالب تـر اینکه 
روزنامـه ای مثـل صبـح امروز آنچنـان کیفیت باالیی داشـت 
کـه تمـام مطالـب آن را می خوانـدم و در پایـان حتـی یـک 
سـتون از آن روزنامـه را نخوانـده نمی گذاشـتم و البته مردم 
هـم تـوان مالـی خوبـی داشـتند و راحـت پـول روزنامـه را 
مي دادنـد امـا در حـال حاضر مثـا ماهنامه ی بخـارا حداقل 
امـروزه هـر مـاه 12  12 هـزار تومـان اسـت، چـه کسـی 

هزارتومـان صـرف یـک ماهنامـه می کنـد؟ 
و دوم اینکـه متاسـفانه در حـال حاضـر روزنامـه نـگاران 
آنچنـان وقتـی نمی گذارنـد و بـه قـول معـروف از دل و جان 
از نوشـتن  کار نمی کننـد چـرا کـه می داننـد پـول کافـی 
مخاطـب  هـم  دیگـر  سـوی  از  و  نمی شـود  نصیب شـان 
در  خـود  دل خـواه  محتـوای  بـه  می دانـد  کـه  آنجایـی  از 
را  روزنامـه  آن  طبیعتـا  نمی رسـد  محلـی  روزنامه هـای 

نمی خـرد.
جوانتریـن همـکار مطبوعاتـی کـه بـا او صحبـت کـردم 
می گفـت: در دوران دانشـجویی هـر روز روزنامـه می خریـدم 

و هـر ماه هـم مخاطب مهرنامـه و صدا بودم، امـا اآلن تقریبا 
دو سـال می شـود کـه نمی توانـم دیگـر از پـس هزینه هـای 
بـاالی خریـد مجـات بربیایـم و بـرای مثـال بایـد ماهانـه 
حـدود 60 هزارتومـان بـرای خریـد مجلـه و روزنامـه کنـار 
بگـذارم کـه بـا درآمـد مـا نمی شـود و در نتیجه بـه خواندن 

همـان مطالـب در اینترنـت بسـنده می کنـم.
از بیـن دوسـتانی کـه سـوال های مـرا پاسـخ دادنـد تنهـا 
کسـی کـه به طور آکادمیـک روزنامه نـگاری را تعقیب کرده 
بـود گفـت: در حـال حاضـر در تمـام کشـور مطبوعـات بـا 
مشـکل از دسـت دادن مخاطب دسـت و پنجه نرم می کنند 
کـه بـه نظـر مـن تاثیـر فضـای مجـازی اسـت و از طرفـی 
مطبوعـات ما نتوانسـته اند خودشـان را با سـلیقه ی مخاطب 
و سـرعت بـاالی تبـادل اطاعات در ایـن زمانه وفـق بدهند 
و تولیـد محتـوا بـا سـلیقه ی مخاطـب هم خوانـی نـدارد و 
نیـروی فنی هم به شـدت ضعیـف عمل می کنـد از گرافیک 

ضعیـف بگیر تـا عکاسـی و دیگر مسـائل
یکـی از عکاسـان خـوب مطبوعـات اسـتان هم بـه چنگ 
مـا افتـاد و مجبـور شـد اوهـم سـواالت مـارا پاسـخ بدهـد: 
مردم اعتمادشـان را نسـبت به مطبوعات از دسـت داده اند از 
ضعف هـای تکنیکـی کـه بگذریـم وقتـی که مـردم می بینند 
بیشـتر صفحات تعـدادی از مطبوعات بـه تعریف و تمجید از 
عملکـرد فان اداره و بهمان ارگان اختصاص داده شده اسـت 
و درمی یابنـد کـه در واقـع نـه یـک روزنامـه کـه مشـغول 
مطالعـه ی بولتـن خبـری ادارات هسـتند و آن مطالبـی هـم 
کـه دربـاره ی ادارات نیسـت کپی هـای سـخیف از اینترنـت 
اسـت کـه چگونه در یک سـاعت پول دار شـویم و یـا چگونه 
در یـک دقیقـه مدیـر خوبـی بشـویم وغیـره، طبیعتـا تعداد 
مخاطـب ریـزش می کنـد و حـاال جلـب دوبـاره ی اعتمـاد 

مـردم واقعـا کار سختی اسـت.
 در پایـان هـم یکـی از سـردبیران و مدیـران نشـریات 
اسـتان کـه سال هاسـت در دنیـای مطبوعات نفس می کشـد 
مسـائل را اینگونـه بیان کـرد: قبل از هرچیز مدیران مسـول 

نشـریات بـه رسـالت تاریخـی خـود عمل نکرده انـد و هیـچ 
حمایتـی از جوانـان عاقمنـد انجـام ندادند و عما هرکسـی 
کـه می خواسـت چیـزی یـاد بگیـرد از تـاش و پیگیـری 
خـودش یادگرفـت نـه از کمـک و آمـوزش همـکاران و از 
لحـاظ آکادمیـک هم کـه اصا خبـری از آمـوزش آکادمیک 
در کرمـان نیسـت و از ایـن بحث هـا کـه بگذریـم متاسـفانه 
شـعار مطبوعـات کرمـان مـرگ بـر گرافیـک اسـت و واقعـا 
وضعیـت طراحـی و صفحه بنـدی رقت بـار اسـت کـه فکـر 
می کنـم زمینـه ی اقتصـادی دارد و مدیـران مسـول سـعی 
می کننـد در ایـن زمینـه صرفـه جویـی کنند و تـا جائی که 
می شـود یـا خودشـان این کارهـا را بکننـد و یـا صرفا کسـی 
را پیـدا کننـد کـه حداقـل حق العمـل را طلب می کنـد و در 
نتیجـه کار را بـه متخصـص آن نمی دهنـد و از سـوی دیگـر 
از آنجایـی کـه مـردم به مطبوعـات اعتماد نمی کننـد بازاری 
حـول محـور مطبوعات شـکل نمی گیرد و درآمد نشـریات از 
فـروش و آگهـی نیسـت و در نتیجه تعدادی از این نشـریات 
وابسـته ی سیسـتم دولتـی می شـوند و تمـام تاش شـان را 
می کننـد تـا بـا جذب آگهـی و رپورتاژ کسـب درآمـد کنند، 
و خوب قاعدتا بواسـطه ی تبدیل شـدن به ارگان غیررسـمی 
سـازمان ها و ادارات دولتـی، بولتـن ادارات را چـاپ می کنند 

و مخاطـب را از دسـت می دهنـد.
بـه نظـر مـن تنهـا راه بیـرون آمـدن از بن بسـت فعلـی 
ایـن اسـت کـه مطبوعـات درآمد مسـتقلی داشـته باشـند و 
بتواننـد ایـن پـول را صرف آموزش پرسـنل و تربیـت نیروی 
متخصـص بکننـد و نـه تنهـا تحریریـه بلکـه از پرسـنلی که 
وظیفـه ی عکاسـی و طراحـی و گرافیـک را بـه عهـده دارند 
بـه شـکلی کامـا تخصصی بـه انجام وظیفه مشـغول شـوند 
و قاعدتـا در چنیـن شـرایطی هـم نشـریاتی کـه از سـطح 
بـاالی کیفـی برخـوردار هسـتند مسـلما مخاطـب خـود را 
پیـدا می کننـد و شـاهد آشـتی مردم بـا مطبوعـات خواهیم 
بـود، چـرا که در واقـع مردم بـا مطبوعات قهر نیسـتند بلکه 

مطبوعـات ضعیـف و بـی کیفیـت را مطالعـه نمی کننـد.

کـه   656 ی  شـماره  در  پیـش  روز  چنـد 
مطلبـی  شـد  منتشـر  تیرمـاه  دوم  چهارشـنبه 
تحـت عنـوان خطـر به شـهرک پـدر نزدیک می 
شـوید پیـش کـش نظر شـما شـد کـه گویـا آن 
مطلـب شـرکت توزیع بـرق را به نوشـتن جوابیه 
ای وامیـدارد کـه هـم اکنـون آن جوابیـه پیـش 
کـش نظرتـان می شـود و اگر مشـتاق باشـید تا 
آن مطلـب را دوبـاره مطالعـه کنیـد و ارتباط این 
جوابیـه را بـا مطلـب پیـدا کنیـد مـی توانیـد به 

سـایت پیـام مـا مراجعـه کنید.

جوابيه
مدیرمسئول محترم روزنامه پیام ما 

با سام و  احترام
بـا توجـه بـه درج مطلبـي بـا عنوان«خطـر: 
بـه شـهرک پـدر نزدیک مي شـوید« در شـماره 
656  مـورخ 95/4/2  نشـریه وزیـن پیـام مـا ، 
خواهشـمند اسـت دسـتور فرمایید متـن جوابیه 
ذیـل جهـت اطـاع خواننـدگان محتـرم در آن 

نشـریه درج گـردد:
عـدم  مسـیر  در  اصلـي  مسـئله  کـه  آنچـه 
اصـاح و سـاماندهي شـبکه بـرق ایـن مناطـق 
مـي باشـد، اجـراي مـاده 8 قانـون منـع فـروش 
واگـذاري اراضـي فاقـد کاربري مسـکوني مصوب 
81/5/6 مجلـس شـوراي اسـامي اسـت کـه بـر 
اسـاس ایـن قانـون، واگذاري انشـعاب منـوط به 
ارائـه مـدارک مثبتـه مربـوط به سـاخت و سـاز، 
از قبیـل پروانـه سـاختمان،پایان کار و یـا گواهي 
عدم خاف سـاختماني اسـت که اهالي شـهرک 
مذکـور فاقـد هرگونـه مدارک فـوق مي باشـند. 
لـذا وفـق مقـررات و قوانیـن، احـداث شـبکه و 
واگـذاري انشـعاب جهـت سـاکنین این شـهرک 

امـکان پذیـر نمي باشـد.
در  بارهـا  و  بارهـا  تاکنـون  شـرکت  ایـن 
راسـتاي سیاسـت هـاي اسـتان و دولـت عـاوه 
بـر مشـارکت در مانورهـاي تخریـب و مبـارزه با 
حاشیه نشـیني که توسـط فرمانداري شهرستان 
طراحـي شـده، بـا برنامـه ریـزي و جدیـت تمام 
و  کار  مختلـف  هـاي  جنبـه  نمـودن  لحـاظ  و 
اسـتفاده از پیمانـکار مربوطه)پلیس بـرق( مرتبا 
اقـدام بـه قطـع و جمـع آوري برقهـاي غیرمجاز 
نمـوده و ایـن اقدامات همه سـاله عـاوه بر آنکه 
هزینـه هـاي بسـیار باالیـي را به صنعت بـرق از 
جهـت نیـروي انسـاني و ماشـین آالت تحمیـل 
مـي کنـد، اسـتفاده غیرمجـاز از انـرژي انـدازه 
گیـري نشـده)به صـورت غیرمتعـارف و حـدودا 
2.5 برابـر یـک انشـعاب قانونـي و معتبـر( باعث 
ایجاد خسـارت هایي درشـبکه از جمله سـوختن 
ترانسـفورماتورها و کابلها آنهم بـه طور مکرر مي 
شـود که هزینه هاي این خسـارت ها نیز بسـیار 
بـاال مـي باشـد. لـذا آنچـه که مـي توانـد در این 
مسـیر راهگشا باشـد، ساماندهي شـرایط موجود 
اسـت کـه به حمـدا... در دسـتور کار اسـتان قرار 
داشـته و ان شـاا.... بـه زودي شـاهد نتایج مثبت 

بود. آن خواهیـم 
در خاتمـه اعـام مـي شـود رسـالت مـا در 
صنعـت بـرق تامیـن روشـنایي مناسـب بـراي 
افتخـار مـي کنیـم  و  بـوده  همشـهریان عزیـز 
روشـني بخـش زندگـي ایـن عزیـزان باشـیم و 
امیدواریـم در آینـده شـرایط بـه گونـه اي شـود 
کـه بتوانیـم هرچـه بهتـر بـه وظایف خـود عمل 

. کنیم
امیر صفي جهانشاهي 
 مدیر دفتر روابط عمومي

گزارش پیام ما از وضعیت مطبوعات کرمان

در جستجوی مخاطب

جوابيه

افقی
1-شـاخه ای از ریاضیـات کـه بـا تحلیل وقایـع تصادفی 

سـروکار دارد- عیـد تولد حضرت مسـیح
2-اما- تناور- پندار

3-جدید- گلی زینتی- ته ، پایان- طریقه ، نوع
4-آکاردئون- خدشه دار- دو یار بلند قد

5-شرم- آن که می داند می پرسد- غنچه صورت
6-از نـام هـای پیامبـر اسـام )ص(- نقاب- غوغـا ، جار 

جنجال و 
7-گریز غریزی- فهرست راهنما- نوعی گل

8-اشـکال کار- چشـم عـرب- جماعـت مـردم- پیـچ و 
شکن

9-خانم خانه دار- آشکارا- حرف انتخاب
10-نجات- ظرف دم کردن چای- امانتدار

11-ریشه- شش عرب- پوشش کتاب
12-خودم- نوشتن به شیوه قدیمیها- ویزا

13-شرمنده- مورچه- سهل- نت پنجم
14-شرف و ناموس- هدایتگر- فوری
15-جهل- شهر مرزی استان اردبیل

عمودی
1-پاندول- از آثار دیدنی و باستانی شیراز

2-دعـوا برای خیرات آن نیسـت- نامـی دخترانه- جمع 
نجیب

3-خـط کش رسـم- مروت و بخشـایش- سـاز قدیمی- 
لقـب اروپایی

4-تکیه دادن- اکنون- گشاده
5-مرکز کانادا- مفهوم- هزار کیلو

6-مرکز انگلیس- لباس شنا- گوساله کش معروف

7-معلق- بستانکار- ماما
8-موضوع- شن نرم- دوستی- تکبر

9-دسـتبرد به غذا- کشـوری جزیـره ای در اروپا- درس 
نخوانده

10-بزرگ ده- سریع- پیامبر ، فرستاده
11-امر به رفتن- هیزم- شاخه تازه درخت

12-آب منجمد- میوه تابستانی- در حال نالیدن
13-حـرف سـفره نـوروزی- نوعـی نـان باریـک لوله ای 

شـکل- کمـک- ضمیـر غائب
14-قابله- از نیروهای سه گانه- از بخش های اوستا

15-از سـریال هـای محبـوب دهـه 60 بـه کارگردانـی 
داریـوش فرهنـگ- دالور ، شـجاع
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آگهی مزایده
آگهی مزایده مال غيرمنقول

شـماره18368- رهنـی  سـند  بموجـب 
اسنادرسـمی51-جیرفت  81/05/26دفترخانـه 
بانـک  کاسـه9500035له:  اجرائـی  پرونـده  موضـوع 
کشـاورزی شـعبه جیرفـت علیـه: محمـد سـاالری تشـکیل 
و نظـر بـه اینکـه مدیـون نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود 
اقـدام ننمـوده اسـت، برابـر مقـررات آئیـن نامـه اجـراء مفـاد 
وامـاک  اسـناد  ثبـت  قانـون  االجـرا  الزم  رسـمی  اسـناد 
کشـور بنـا بـه درخواسـت بسـتانکار از مـورد وثیقـه ارزیابـی 
الزم توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری انجـام و پـس از 
قطعیـت ارزیابـی بسـتانکار تقاضـای ادامـه عملیـات اجـرای 
نسـبت بـه مـورد وثیقه ششـدانگ یک قطعـه زمیـن مزروعی 
پاک1-فرعـی از44-اصلی بـه مسـاحت13770مترمربع ذیل 
بـه  سـاالری  محمـد  ثبت10805صفحه256دفتر70ملکـی 
آدرس: عنبرآباد، روسـتای حیدرآباد حدود و مشخصات: شماال 
بطول85متـر مرزیسـت به پاک44اصلی شـرقا در دوقسـمت 
اول بطول88متـر مرزیسـت دوم بطول74متـر مرزیسـت بـه 
پـاک44 اصلـی جنوبـا در دو قسـمت اول بطول28متـر دوم 
بطول57متر مرزیسـت به پـاک44 اصلی غربـا بطول162متر 
بـه جـدول آب اصلـی برابر نظریه کارشناسـی: ملـک مذکوربه 
صـورت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی و هیـچ گونـه 
تاسیسـاتی نـدارد، مـع الوصـف ارزش ششـدانگ مـورد مزایده 
بـا کلیـه متعلقـات و منصوبـات619/650/000 ریال میباشـد. 
کـه مبنـا و پایـه مزایـده نیـز تعییـن میگـردد، جلسـه مزایده 
از سـاعت9 الـی12 صبـح روز یکشـنبه مورخـه95/04/27 در 
محل شـعبه اجـراء اداره ثبت اسـناد واماک جیرفـت برگزار- 
مزایـده از مبلغ مذکور شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی 
فروختـه خواهـد شـد. ضمنـا فـروش نقـدی بـوده وپرداخـت 
کلیـه قبـوض آب و بـرق و غیـره تا تاریـخ انجام مزایـده اعم از 
اینکـه رقـم قطعـی آن معلـوم شـده یا نشـده بـه عهـده برنده 

مزایـده می باشـد.
تاریخ انتشار:95/04/09  

م الف 365 - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک جیرفت
 جواد فاریابی



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

50002203034
Payamema Daily/صحیفة بیام ما

آخر
شماره پیاپی 661  

چهارشنبه 9 تیرماه 1395 
8

روزنامه سیاسی - اجتماعی 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری
مدیر عامل: نکیسا خدیشی         سردبیر: بردیا امیرتیموری

طراحی: علی اکبرزاده                 دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  
کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه 3 واحد 8

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده ولزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

تماس مستقیم تحریریه:32471390   دورنگار:32435910
اموربازرگانی و حسابداری:32435911  و 32435908

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

آرین اسدی، سپیده ایران منش، پیام خسروی و احمد امیرتیموری
عکاس: محسن رجب پور

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(

مدیر کل بهزیستی استان در مراسم تجلیل از پزشکان نیکوکار :

 جامعه باید در پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های 
اجتماعی خود را مسئول بداند

مراسـم تجلیـل از پزشـکان نیکـوکار 
و یـاوران عرصـه سـامت گروههـای 
هـدف بهزسـتی همزمـان بـا ضیافـت 
بـا حضـور  مهـر فرزنـدان بهزیسـتی 
اسـتان کرمـان،  بهزیسـتی  مدیـرکل 
و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رئیـس 
پزشـکان درمحـل شـیرخوارگاه مـادر 
برگـزار شـد. بنـا بـه گـزارش روابـط 
کرمـان  اسـتان  بهزیسـتی  عمومـی 
زاده  صـادق  عبـاس  مراسـم  درایـن 
کرمـان  اسـتان  بهزیسـتی  مدیـرکل 
در سـخنانی ضمـن تشـکر از حمایت 
حمایـت  در  پزشـکی  جامعـه  هـای 
از گـروه هـای هـدف گفـت: »حضـور 
و  فرزنـدان مظلـوم  مراکـزی کـه  در 
معصومـی را در خـود پنـاه داده کـه 
دسـتان  و  مهربانانـه  نـگاه  نیازمنـد 
پرعطوفـت می باشـند، توفیقی اسـت 
کـه نصیب بندگان خـاص خداوند می 
شـود.« عباس صادق زاده شیرخوارگاه 
مادر کرمان را مکان مقدسـی توصیف 
کـرد که دسـت سرنوشـت فرزندانی را 
بـه این مکان آورده اسـت کـه نیازمند 
مشـارکت و خیـر جمعـی می باشـند. 
وی در ادامه با اشـاره به بروز و شـیوع 
»همـه  گفـت:  اجتماعـی  آسـیبهای 
و سـایر  فرزنـدان  ایـن  قبـال  در  مـا 
گروههـای هـدف بهزیسـتی مسـئول 
مـی باشـیم و جامعـه پزشـکی بعنوان 
قشـر نخبـه و فرهیختـه جامعـه بایـد 
در پیشـگیری از معلولیتها و آسیبهای 
بدانـد.«  مسـئول  را  اجتماعـی خـود 
سـخنان  از  دیگـری  بخـش  در  وی 
از  پیشـگیری  »عرصـه  گفـت:  خـود 
معلولیتهـا و آسـیبهای اجتماعی برای 

مشـارکت اندیشـه ای نخبگان جامعه 
پزشـکی فراهـم اسـت و مـا امیدواریم 
بـا ایـن مشـارکت ، گامهـای  مؤثـری 
در پیشـگیری و درمـان معلولیتهـا و 
آسـیب های اجتماعی برداشـته شود.«

آمادگی علوم پزشکی برای 
مشارکت در عرصه های علمی و 

بهزیستی جامعه 
علـی اکبر حقدوسـت رییس دانشـگاه 
ضیافـت  در  کرمـان  پزشـکی  علـوم 
مهـر فرزنـدان بهزیسـتی  بهزیسـتی 
را مناسـب ترین سـازمان بـرای انجام 
نیـات خیـر خواهانـه جامعه پزشـکی 
در  ایـم  »آمـاده   : گفـت  و  دانسـت 
عرصـه های علمی و بهزیسـتی جامعه 
مشـارکت داشته باشـیم.« وی خطاب 
بـه پزشـکان گفت : »شـما سـفیران و 
رسـوالن فرهنـگ باهم زیسـتن برای 
بهتـر زیسـتن مـی باشـید کـه باید با 
خـود  تخصصـی  و  علمـی  مشـارکت 
اقشـار  بـرای  را  بـه زیسـتن  شـرایط 
آسـیب پذیـر جامعـه فراهـم نمایید.«

در ادامـه ایـن مراسـم از قریـب 150 
و  شـد  تجلیـل  نیکـوکار  پزشـک 
پزشـکان حاضـر در ایـن مراسـم برای 
مشـارکت در تأمیـن رفـاه اجتماعی و 
بهتر زیسـتن درجامعه اعـام آمادگی 

نمودنـد.
اسامی پزشکان نيکوکار:

آقـای دکترکرامـت یوسـفی، جراح 
ترمیمـی -آقـای دکتـر جوادفاریابـی، 
آقـای   - صـورت  و  فـک  جـراح 
متخصـص  رهـرو،  محمـود  دکتـر 
دکتـر  آقـای   - چشـم  بیماریهـای 
دکتـر  آقـای  داروخانـه-  بهبـودی، 

امیر خسـرو قاسـمی نـژاد، متخصص 
چشـم پزشـکی- آقـای دکتـر ایـرج 
شـکوهی، رئیـس حراسـت دانشـگاه 
علـوم پزشـکی- خانـم دکتـر فاطمـه 
و  مغـز  متخصـص  نیـا،  میمنـدی 
محمـود  دکتـر  آقـای   - اعصـاب 
اعصـاب  متخصـص  اطمینـان،  رضـا 
زاده،  ملـک  دکتـر  اقـای   - روان  و 
چشـم پزشـک- آقـای دکتـر مجیـد 
آقـای  رادیولوژیسـت-  طهمورثـی، 
فـوق  آهنگـران،  احمـد  دکتـر 
دکتـر  آقـای  کـودکان-  تخصـص 
تخصـص  فـوق  الیمیـن،  اصحـاب 
دکتـر  آقـای  ترمیمـی-  جراحـی 
بعثـت  کلینیـک  رئیـس  زاده،  عـرب 
یـک- خانـم دکتـر صاحـب الزمانـی، 
شـهریار  دکتـر  آقـای   - آزمایشـگاه 
دکتـر  خانـم   - آزمایشـگاه  دبیـری، 
یزدانپنـاه، آزمایشـگاه - آقـای دکتـر 
آزمایشـگاه  میرشـکاری،  تـورج رضـا 
- خانـم دکتـر قدسـیه بنـی واهـب، 
عبـاس  دکتـر  آقـای  روانپزشـک- 
سـاالری، متخصص ارتوپـدی - خانم 
دکتـر کرباسـی، متخصـص وجرا حی 
چشـم- آقـای دکتـر محمود مـرادی، 
متخصـص ارتوپدی - آقـای دکتر باقر 
بحرینـی، متخصـص گـوش و حلق و 

بینـی- آقـای دکتـر محمـد رسـولی، 
پزشـک عمومـی- آقای دکتـر منصور 
اثنـی عشـری، جـراح عمومـی- آقای 
دکتـر زارعـی، داروخانـه - آقای دکتر 
اسـد، داروخانـه - آقای دکتر محسـن 
تجلـی، متخصص طب و توانبخشـی- 
کتابچـی،  اصغـر  علـی  دکتـر  آقـای 
آقـای  ومجـاری-  کلیـه  متخصـص 
دکتـر روح اهلل سـلیمانی، متخصـص 
مجتبـی  دکتـر  آقـای  پاتولـوژی- 
قاسـمی، متخصـص قلـب و عـروق- 
رحیمـی،  پـور  مریـم  دکتـر  خانـم 
متخصـص زنان وزایمـان- آقای دکتر 
گـوش  متخصـص  سـعید،  جمشـید 

و حلـق وبینـی- خانـم دکتـر زهـرا 
حیـدری، متخصـص زنـان وزایمـان- 
پـور،  نیکـو  آقـای دکتـر محمدرضـا 
آقـای  دندانپزشـکی-  متخصـص 
دکتـر رجبـی زاده، متخصـص اعصاب 
امیـن  سـید  دکتـر  آقـای  روان-  و 
رضـا بلنـدی، متخصـص بیماریهـای 
عفونـی - آقـای دکتـر علـی مقدمی، 
متخصـص جراحـی عمومـی- خانـم 
جـراح  هاشـمی،  مـژده  دکتـر 
دندانپزشـک- آقـای دکتـر ابوالفضـل 
ارتوپـدی-  اکبـری، متخصـص  علـی 
آقای دکتر سـید جـال جالی، جراح 
و متخـص چشـم- آقـای دکتـر علـی 

اصغـر وحیـدی، متخصص کـودکان و 
نـوزادان- آقـای دکتـر ناصر شـهابی، 
متخصـص بیماریهای عفونـی - آقای 
متخصـص  مهـدی سـروریان،  دکتـر 
ارتوپـدی- آقـای دکتـر سـید عبـاس 
گـوش  تخصـص  فـوق  حمیـدی، 
حلـق وبینـی- آقـای دکتـر علیرضـا 
شـیخ حسـینی، متخصص کـودکان و 
نـوزادان- آقـای دکتـر علیرضـا فرهی 
مقـدم، متخصص پوسـت ومـو- آقای 
فـر،  حسـینی  هاشـم  سـید  دکتـر 
دکتـر  آقـای  ارتوپـدی-  متخصـص 
و  کلیـه  متخصـص  ملـت،  مهـدی 
ترابـی  زهـرا  دکتـر  خانـم  مجـاری- 
ومـو-  پوسـت  متخصـص  پاریـزی، 
خانـم دکتـر طاهره نامجـو، متخصص 
داخلـی- آقـای دکتر وحید هاشـمی، 
دندانپزشـک- آقـای عادلـی، عینـک 
سـاز- اقای علی پور، دندانسـاز- اقای 
دکتـر حمیدرضا عبدی، دندانپزشـک 
پـور  رضـا  حمیـد  دکتـر  آقـای   -
اسـامی، دندانپزشـک اطفـال- آقای 
متخصـص  احسـان،  محمـد  دکتـر 
رادیـو لـوژی و سـو نوگرافـی - آقـای 
دکتـر نخعـی، متخصص قلـب - آقای 
تخصـص  فـوق  خدارحمـی،  دکتـر 
ترمیمـی - خانـم دکتر اشـرف یزدی 

زاده، متخصـص کودکان - خانم دکتر 
فـرج زاده، متخصـص پوسـت - خانم 
دکتـر مهدخت شـهابی، جـراح مغز و 
اعصـاب -آقـای دکتر با وفـا، اطفال - 
آقای دکتـر انحصاری، رادیولوژیسـت 
و  گـوش  دماونـدی،  دکتـر  آقـای   -
حلـق و بینـی - خانم دکتر بـازرگان، 
آقـای   - آلـرژی  و  ریـه  متخصـص 
دکتـر عباسـلو، فوق تخصـص گوارش 
اطفـال - آقای دکتر حسـینی نسـب، 
منخصـص بیماریهای عفونـی - خانم 
دکتـر فرحنـاز صباغ، پزشـک عمومی 
- خانـم دکتر بیگلری، مغـز و اعصاب 
- آقـای دکتـر منصـوری نـژاد، اطفال 
- خانـم دکتـر مهیـن، اطفـال - آقای 
دکتـر صحبتـی - آقـای دکتـر عباس 
امیـری - آقـای دکتـر محمـد فـاح 
عالـم  سیدحسـین  دکتـر  آقـای   -
 - چشـم  جـراح  و  متخصـص  زاده، 
آقـای دکتـر محمـد سـتایش - آقای 
دکتـر علـی مقدمـی - خانـم دکتـر 
مهنازعالـی، متخصص زنـان و زایمان 
محمدرضااحمـدی  دکتـر  آقـای   -
آقـای   - ارتوپـدی  متخصـص  پـور، 
ح  ا جر ، یشـی و ر د محمد کتر د
اورولـوژی - آقـای دکتـر حمیدرضـا 
مهـدی  دکتـر  آقـای   - بهجتـی 
رضایـی زاده - خانـم دکتـر سوسـن 
زایمـان  و  زنـان  شـفیعی،متخصص 
 - هاشـمی  دکترسـیدعلی  آقـای   -
آقـای دکتـر حمیدرضـا رشـیدی نژاد 
- آقـای دکتـر محمودرضـا حیـدری 
- آقـای دکتـر حمیدرضـا پیـروز نیـا، 
آقـای   - دندانپزشـکی  متخصـص 
دکتـر علـی اکبرطاهـری، رئیس نظام 

اکبـر  علـی  دکتـر  آقـای   - پزشـکی 
حـق دوسـت، رئیـس علـوم پزشـکی 
- آقای دکترشـهرام کانتـری، رئیس 
بیمارسـتان - خانـم دکترشـهریاری، 
فیـروز  راضیـه  بیمارسـتان  رئیـس 
رئیـس  اطمینـان،  دکتـر  آقـای   -
بیمارسـتان شـفا - آقای دکتـر فرهاد 
اشـاقی، رئیس بیمارستان پیامبراعظم 
- آقـای دکتـر احمـدی نـژاد، رئیـس 
دکتـر  آقـای   - باهنـر  بیمارسـتان 
منوچهـر ارجمنـد، رئیس بیمارسـتان 
تـاج  دکترشـهراد  خانـم   - ارجمنـد 
افضلـی  بیمارسـتان  الدینـی، رئیـس 
اسـامی،  دکترمهیـن  خانـم   - پـور 
شهیدبهشـتی  بیمارسـتان  رئیـس 
غیاثی،رئیـس  دکترعلیرضـا  آقـای   -
آقـای   - سیدالشـهدا  بیمارسـتان 
دکترعلـی مقـدم، رئیـس بیمارسـتان 
حضـرت فاطمـه - آقـای دکتـر علـی 
سـام زاده، رئیس بیمارسـتان الزهرا - 
خانـم دکتـر مریـم شـاهرخی - آقای 
آقـای   - ملکشـاهی  خسـرو  دکتـر 
دکترسـیدمحمدعلی موسـوی - خانم 
مهـر شـریف، عمومـی  مریـم  دکتـر 
کرمـی،  محسـن  دکتـر  آقـای   -
دندانپزشـک - آقـای دکتـر مهـرداد 
فـرخ نیـا، متخصـص عفونـی - آقـای 
دکتـر مهدی شـهابی، دندان پزشـک 
- آقـای دکتـر سـید بهنام فرمـان آرا، 
متخصص کـودکان و نـوزادان - آقای 
بیهوشـی  نوروزی،متخصـص  دکتـر 
،متخصـص  شـهبا  محسـن  دکتـر   -
دکترحسـن    - اعصـاب  و  مغـز 
احسـان،دکترای حرفـه ای رادیولوژی 

- دکتـر کریمـی.


