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سخنگوی شورای شهر کرمان:
 مخالفتی با مترو ندارم

در شـماره 662 مـورخ پنـج شـنبه 10 تیرمـاه 
خبـری در ارتبـاط با اظهـارات حجت االسـام ربانی 
زاده، سـخنگوی شـورای شـهر کرمـان دربـاره متـرو 
منتشـر کردیـم. پس از انتشـار، ربانی زاده بـا روزنامه 
»پیـام ما« تمـاس گرفـت و گفت: »مـن مخالفتی با 
پـروژه متـروی کرمان نـدارم و در آن گفت و گو فقط 
بـه این نکته اشـاره کـرده بودم که در ارتبـاط با مترو 
هنـوز چیـزی عملیاتـی نشـده و ایـن پـروژه در حـد 

حرف اسـت.«

فرماندار سیرجان خبر داد:
تدوین سند اقتصاد مقاومتی 

سیرجان 
فرماندار سـیرجان از تدوین سند اقتصاد مقاومتی 
ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفـت: »تاکنـون چهـار 
شهرسـتان  سـطح  در  مقاومتـی  اقتصـاد  کارگـروه 
برگزارشـده اسـت.« بـه گـزارش ایرنـا منصـور مکی 
آبادی در نشسـت شـورای اداری شهرستان سیرجان 
کـه در سـالن اجتماعـات فرمانـداری برگـزار شـد، 
افـزود: »228 واحد تولیدی در شهرسـتان باید با رفع 
مشـکات خود کـه از طریق اسـتانداری و فرمانداری 
حمایـت می شـوند فعـال باشـند که بـر اسـاس آمار 
کمتـر از نیمـی از ایـن بنگاه هـا و واحدهـای تولیدی 
راکـد یـا نیمـه فعـال گزارش شـده اند.« وی گفـت: 
»هماهنگـی الزم بـا دسـتگاه های مختلـف انجـام و 
نمـودار فراینـد انجـام کار مشخص شـده اسـت کـه 
امیدواریـم مشـکات را مدیـران واحدهـای تولیـدی 
اعـام کننـد تـا مـا از طریـق مراجـع ذی ربـط اقدام 
کنیـم.« وی ضمـن دعـوت از سـرمایه گذارانی کـه 
واحدهـای  سـیرجان  شهرسـتان  در  می خواهنـد 
تولیـدی و صنعتـی ایجـاد کننـد افزود: »بـا قاطعیت 
اعـام می کنیـم مانعـی بـرای سـرمایه گذاری وجـود 
ایجـاد  و  زمیـن  تحویـل  زمـان  کمتریـن  و  نـدارد 
روز   45 سـیرجان  شهرسـتان  در  زیرسـاخت ها 
اسـت و فراینـد هـم در همـه زمینه هـا تعریـف و 
مشخص شـده که بـرای تمامـی ادارات ذی ربط اعام 
و قابلیـت اجرایـی دارد و فرصت های سـرمایه گذاری 
هـم تعریـف و تدوین شـده و آمـاده اسـت.« فرماندار 
سـیرجان اضافـه کـرد: »رویکرد شهرسـتانی ما طرح 
توسـعه صنایع دسـتی فـرش و گلیـم و گردشـگری 
اسـت کـه گلیـم سـیرجان ثبـت ملـی شـده و ثبت 
جهانـی ایـن صنعـت در حـال آمـاده شـدن اسـت.« 
نماینده مردم سـیرجان و بردسـیر در مجلس شورای 
اسـامی هم در این نشسـت تنها راه حل مشـکات را 
مدیریـت جهـادی به جـای مدیریت جناحی دانسـت 
و گفـت: »اقتصـاد مقاومتـی باید به عنـوان یک اصل 
در دسـتور کار همه مدیران و مسـئوالن قـرار بگیرد. 
« شـهباز حسـن پور بیـان کـرد: »سـه مـاه از سـال 
می گـذرد و بایـد ارزیابـی داشـته باشـیم و واقعیـت 
انکارناپذیـری اسـت کـه بایـد اجرایـی شـود. « وی 
گفـت: »مـردم مالـک ایـن انقـاب و ولی نعمـت این 
نظام و دولت هسـتند، مشـروعیت این نظـام از مردم 
اسـت و نبایسـتی باعث دلسردی مردم شـویم. « وی 
افـزود: »وضعیـت و موقعیت کشـور به گونه ای اسـت 
کـه همـه بایـد آسـتین همـت را بـاال بزننـد و ایجاد 
یک شـغل هم مؤثر اسـت. « نماینده مردم سـیرجان 
لـزوم  بـر  بردسـیر در مجلـس شـورای اسـامی  و 
به کارگیـری همـه ظرفیت هـا در منطقـه تأکید کرد 
و گفـت: »بعد از گذشـت 37 سـال از پیروزی انقاب 
بعضی از روسـتاهای ما فاقد آب شـرب هسـتند و آب 
شـربی کـه باقیمـت گـزاف دسـت می آیـد بعضی ها 
پـای درختان پسـته می ریزند چون برخی مسـئوالن 
رودربایسـتی دارند و برخورد نمی کننـد. « ناصر تقی 
زاده مدیرعامـل شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهر 
سـیرجان هـم از افزایـش صادرات کنسـانتره سـنگ 
اهن در سـال جاری خبر داد و گفت: »سـال گذشـته 
برخـاف برخـی از شـرکت ها کـه بـا توجه بـه رکود 
اقتصـادی کاهـش تولیـد را در دسـتور کار داشـتند 
مـا حـدود 28 درصـد افزایـش تولیـد داشـته ایم و 
هزینه هـای تولیـد را کـه 20 درصـد می بایسـت بـه 
لحـاظ تـورم افزایـش می دادیـم بـا کمک همـکاران 
داد:  ادامـه  وی  دادیـم.«  کاهـش  درصـد  هشـت 
»سـال گذشـته یـک هـزار و 100 میلیـارد تومان در 
قالـب افزایـش سـرمایه یـا هزینـه طرح های توسـعه 
در پروژه هـای مختلـف گل گهـر از منابـع داخلـی 

» کرده ایـم.  سـرمایه گذاری 

اقدام تحسین 
برانگیز سخنگوی 
شورای شهر کرمان

فیلمـی  پنج شـنبه  روز 
شـهر  شـورای  سـخنگوی  از 
مجـازی  فضـای  در  کرمـان 
واکنـش  بـا  منتشـر شـد کـه 
مثبـت برخـی کاربـران فضای 
ایـن  در  شـد.  روبـرو  مجـازی 

فیلـم حجت االسـام ربانـی زاده، تنها عضو روحانی شـورای شـهر کرمان، 
می دهـد. شـیر  اسـت،  مـرده  مادرشـان  کـه  توله سـگ  چنـد  بـه 

 ایـن اقـدام ربانـی زاده ازاین جهـت بیشـتر موردتوجه کاربـران فضای 
اقـدام  قـرار گرفـت کـه چنـدی پیـش شـهرداری رفسـنجان  مجـازی 
بـه معدوم سـازی 8 هـزار قـاده سـگ کـرده بـود. ایـن کار شـهرداری 
رفسـنجان واکنش هـای زیـادی را در پـی داشـت تـا جایی کـه اداره کل 
حفاظـت محیط زیسـت اسـتان اعـام کـرد ایـن ماجـرا را از طریـق واحد 
حقوقـی خـود پیگیـری می کنـد. حـاال چنـد هفته پس از نشـر گسـترده 
بـه چنـد  سگ کشـی در رفسـنجان، سـخنگوی شـورای شـهر کرمـان 
توله سـگ شـیر می دهـد. فیلم ایـن حرکت حجت االسـام ربانـی زاده در 
دو روز گذشـته بارها در کانال های مختلف تلگرامی بازنشـر شـده اسـت.

پلمپ 20 مرکز 
غیرمجاز عرضه سموم 
کشاورزی در رفسنجان

کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
گفـت:  رفسـنجان  شهرسـتان 
امسـال  اردیبهشـت  اوایـل  »از 
غیرمجـاز  مرکـز   20 تاکنـون 
عرضه سـموم کشـاورزی در این 
شهرسـتان پلمب شـده اسـت.« 

بـه گـزارش ایرنـا حسـین رضایـی در نشسـت کمیسـیون نظـارت بـر توزیـع 
نهاده هـای کشـاورزی در محـل فرمانـداری رفسـنجان افـزود: »34 فروشـگاه 
مجاز سـم و 56 مورد غیرمجاز در سـطح شهرسـتان رفسـنجان وجود دارد.« 
وی تصریـح کـرد: »از اوایـل اردیبهشـت امسـال 165 مـورد بازدیـد از اماکـن 
فروش و توزیع سـموم کشـاورزی در سـطح شهرسـتان انجام شـده که به 56 
مورد اخطار داده و 20 مورد نیز تعطیل شـد.« وی گفت:» 20 مورد فروشـگاه 
غیرمجـاز دیگـر در فهرسـت پلمـب قـرار دارد و در آینده نزدیک دربـاره آن ها 
اقدام می شـود.« مدیر جهاد کشـاورزی رفسـنجان افزود: »تمامی فروشـگاه ها 
در تعاونی هـای روسـتایی نیـز ازلحـاظ نداشـتن صاحیـت فنـی در فهرسـت 
غیرمجـاز قـرار دارند.« وی گفت: بسـیاری از سـموم تاریخ گذشـته و تقلبی از 
مرزهای پاکسـتان وارد رفسـنجان شـده و میزان آن ها باالسـت البته این سـم 

پاکسـتانی در فروشـگاه های رفسـنجان دیـده نشـده اسـت.«

رفع تصرف 55 هزار و 
850 مترمربع از اراضی 
ملی در جنوب کرمان
اداره  حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
کل راه و شهرسـازی جنوب کرمان 
جـاری  سـال  ابتـدای  »از  گفـت: 
تاکنـون 55 هزار و 850 مترمربع از 
اراضـی دولتی در حوزه اداره کل راه 
و شهرسـازی جنوب اسـتان کرمان 
گـزارش  بـه  شـد.«  تصـرف  رفـع 

روابـط عمومـی اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب کرمان، سـرهنگ مصطفی ابرهام 
افـزود: »ایـن میـزان رفـع تصـرف در شهرسـتان های جیرفـت، عنبرآبـاد و کهنـوج 
انجام شـده اسـت.« وی تصریـح کـرد: »ارزش ریالـی ایـن اراضی با توجه بـه کاربری 
آن هـا تجـاری، مسـکونی و کشـاورزی 51 میلیـارد و 385 هـزار ریـال می باشـد.« 
وی گفـت: »اراضـی مذکـور طـی احـکام صـادره مراجـع قضایی در شهرسـتان های 
جیرفـت، عنبرآبـاد و کهنـوج با همکاری نیـروی انتظامی بـه بیت المـال بازگردانده 
شـد.« فرمانـده یگان حفاظـت اداره کل راه و شهرسـازی جنوب کرمان خاطرنشـان 
کـرد: »شـهروندان از خریـد اراضـی دولتـی بـدون اسـتعام خـودداری کننـد تـا 
ناخواسـته جـزو متصرفـان اراضـی دولتـی قـرار نگیرنـد.« وی از مـردم خواسـت 
به منظـور حفاظـت از اراضـی دولتـی و حفظ حقـوق بیت المال در صورت مشـاهده 
هرگونـه اقدامـی مبنـی بـر تصـرف اراضی دولتـی مراتب را به سـرعت بـه واحدهای 

یـگان مسـتقر در شهرسـتان های جنـوب اسـتان اعـام کنند.

عقبه اقتصادی 
قاچاقچیان باید 
منهدم شود

هماهنگـی  شـورای  دبیـر 
اسـتان  مـواد مخـدر  بـا  مبـارزه 
کرمـان گفـت: »در ضربـه زدن به 
بنیه اقتصـادی قاچاقچیان غفلت 
کرده ایـم و بایـد عقبـه اقتصـادی 
قاچاقچـی را منهـدم کنیـم تا اثر 

مطلـوب داشـته باشـد.« به گـزارش خبرگـزاری فارس سـردار حسـین چناریان 
طـی سـخنانی بـه مناسـبت هفته مبـارزه با مـواد مخدر اظهـار داشـت: »آمارها 
نشـان می دهـد کـه افـزون بـر 240 میلیـون نفـر از جمعیـت جهان یک بـار در 
سـال نسـبت به مصرف مـواد مخدر یـا روان گردان ها مبـادرت دارنـد.« وی بیان 
داشـت: »تقاضـا و میـل به مواد مخدر موجب شـده تا 10 میلیـون نفر قاچاقچی 
حرفـه ای در قالـب مافیـای مـواد مخدر فعالیـت کنند و همچنین موجب رشـد 
بی سـابقه انـواع مـواد روان گـردان و مـواد مخـدر شـده اسـت.« دبیـر شـورای 
هماهنگـی مبـارزه با مـواد مخدر با اشـاره بـه اینکه 450 نـوع مـواد روان گردان 
جدیـد در دنیـا شناسایی شـده اسـت، میـزان سـود خالـص ناشـی از تجـارت 
غیرقانونـی مـواد مخدر را 500 تا 600 میلیارد دالر در سـال ذکـر کرد. چناریان 
بـا گرامیداشـت یاد و خاطره شـهدای مبـارزه با مـواد مخدر یادآور شـد: »حدود 
4 هـزار نفـر شـهید در عرصه مبـارزه با مـواد مخدر در ایـران تقدیـم کرده ایم.«

رفسنجانخبر مواد مخدرراه و شهرسازی

کرمان ویچ

مـردم کرمـان بـار دیگـر در آخرین 
جمعـه مـاه مبـارک رمضان بـا حضور 
جهانـی  روز  راهپیمایـی  در  گسـترده 
خـود  همبسـتگی  و  وحـدت  قـدس، 
را در حمایـت از مظلـوم و مقابلـه بـا 

ظلـم و سـتم بـه نمایش گذاشـتند. به 
گـزارش ایرنا قشـرهای مختلـف مردم 
کرمـان  اسـتان  سراسـر  در  روزه دار 
در  به یادماندنـی  حضـوری  بـا  دیـروز 
خیابان هـا نـدای حمایـت از مظلـوم و 

بیـزاری از ظالـم را در هر کوی و برزن 
روز  راهپیمایـی  کردنـد.  طنین انـداز 
جهانـی قدس در شـهر کرمان سـاعت 
10 و 30 دقیقـه بـا حضـور گسـترده 
مـردم و مسـئوالن اسـتان از چهـارراه 

طالقانـی به سـمت مصلی بـزرگ امام 
علـی )ع( آغـاز شـد. مـردم روزه دار و 
خیابان هـای  مسـیر  کرمـان  انقابـی 
و  فلسـطین، شـورا  قـدس،  طالقانـی، 
حمـل  بـا  را  عباسـپور  شـهید  بلـوار 
در  نوشـته هایی  پارچـه  و  پـاکارد 
محکومیـت رژیم غاصب صهیونیسـتی 
و حامیانش و سـردادن شـعارهای ضد 
اسـتکباری پیمودنـد و بار دیگر نشـان 
منطقـه  مظلـوم  ملت هـای  بـا  دادنـد 

همـراه و هم صـدا هسـتند.
 راهپیمایـان در ایـن مسـیر شـعار 
دادنـد: مـرگ بـر آمریـکا، مـرگ بـر 
جنایـت  اسـرائیل،  جنایـت  اسـرائیل، 
غـارت  و  قتـل  این همـه  آمریکاسـت، 
و  داعشـی  آمریکاسـت،  حمایـت 
بـا  اسـت،  اسـرائیل  عامـل  تکفیـری 
همـه جنایـت گروهکـی ذلیـل اسـت، 
خـون نبـی در رگ مـا می جوشـد، بـر 

ضد اسـرائیل می خروشـد، این سـخن 
غلطـی  هیـچ  خداسـت،  روح  جاویـد 
نمی کنـد آمریـکا، رهبـر اگـر فرمـان 

می کنیـم. نثـارش  را  جـان  دهـد 
امسـال  قـدس  روز  راهپیمایـان 
جنایـات  محکومیـت  بـا  همچنیـن 
تکفیـری  و  تروریسـتی  گروهک هـای 
انسـجام  و  وحـدت  بـر  منطقـه  در 
در  اسـامی  کشـورهای  و  ملت هـا 
مقابلـه بـا ایـن جریـان تأکیـد کردند. 
تجمـع پایانـی راهپیمایـان در محـل 
قرائـت  بـا  )ع(  علـی  امـام  مصـای 
قطعنامـه سراسـری برگـزار و سـپس 
نمـاز جمعـه بـه امامـت آیت اهلل سـید 
یحیـی جعفـری نماینـده ولی فقیه در 
اسـتان و امام جمعـه کرمان اقامه شـد. 
راهپیمایـی روز قـدس 95 با شـعار 
اسـامی،  امـت  ›وحـدت  محـوری 
حمایـت از انتفاضـه فلسـطین، بیزاری 

تروریسـم  و  صهیونیسـتی  رژیـم  از 
تکفیـری‹ در سراسـر ایـران اسـامی 
برگـزار شـد. ایـن راهپیمایـی از سـال 
1358 بـه دنبـال نام گـذاری آخریـن 
جمعـه مـاه مبـارک رمضـان بـه نـام 
روز جهانـی قـدس از سـوی حضـرت 
امـام خمینـی )ره( هرسـال بـا حضور 

می شـود. برگـزار  مـردم  گسـترده 
رئیس شـورای هماهنگـی تبلیغات 
حاشـیه  در  کرمـان  اسـتان  اسـامی 
بـه  اشـاره  بـا  راهپیمایـی  برگـزاری 
مـردم  از  ایـران  ملـت  حمایت هـای 
مظلـوم فلسـطین، به خبرگـزاری مهر 
گفـت: »مـردم دیـار کریمان بـار دیگر 
بـا حضـور پرشـور در راهپیمایـی روز 
قدس حماسـه ای مانـدگار خلق کردند 
و ایـن حضـور و همدلی دشـمنان را از 
رسـیدن بـه اهداف شـوم خـود ناامید 

و مأیـوس می کنـد.«

مردم استان حضور گسترده ای در راهپیمایی روز قدس داشتند

فریاد رهایی قدس، رساتر از همیشه

 خبر

روحانـی  حسـن  دکتـر  حجت االسام والمسـلمین 
پنجشنبه شـب و در ضیافـت افطـار بـا اهالـی فرهنگ و هنر 
اظهـار داشـت: »اگـر می خواهیـم در جهان امـروز قدرتمان 
را در برابـر قدرت هـای دیگر به رخ بکشـانیم ، بخش بزرگی 
از ایـن قـدرت در حـوزه فرهنـگ و هنر اسـت.« بـه گزارش 
پایـگاه اطاع رسـانی ریاسـت جمهـوری رئیس جمهـوری با 
تأکیـد بـر نقـش هنرمنـدان در مقابلـه بـا ایـران هراسـی و 
ارائـه چهـره واقعی ایران اسـامی بـه جهان گفـت: »برخی 
تـاش دارنـد جهان را از ایران و ایرانیان بترسـانند  و قدرت 
نرمـی کـه می توانـد بـا ایـن توطئـه مقابلـه کنـد و چهـره 
واقعـی ایـران متمـدن را  بـه جهـان ارائـه نمایـد، بی تردید 
اصحـاب فرهنـگ و هنـر هسـتند.« دکتـر روحانی با اشـاره 
بـه جایـگاه ویژه ایـران در طـول تاریخ وبه عنوان نخسـتین 
کشـور منطقـه کـه قانـون، عدالت خانـه و مجلس  داشـته و 
بـرای اسـتقال و آزادی انقـاب کرده اسـت، گفـت: »اینکه 
موسـیقی هنرمنـد ایرانـی در سـالن های بـزرگ موسـیقی 
جهـان شـنیده شـود و اینکـه فیلم هـای ایـران در عرصـه 
جهانـی مطرح شـوند، افتخـاری برای ایران و ایرانی اسـت و 
معلـوم نیسـت چرا برخـی از این موضوع خرسـند نیسـتند. 
همـه ما ایرانیان امروز اهداف ، آرزوها و مشـکات مشـترک 
داریـم کـه بـرای تحقـق اهـداف و آرزوهـا و رفع مشـکات 
، بایـد دست به دسـت هـم دهیـم.« رئیس جمهـوری بخـش 
عمـده ای از افتخـارات ایـران در طـول تاریـخ را دسـتاورد 
اصحـاب فرهنـگ و هنـر و شـاعران نامـدار ایرانی برشـمرد 
و گفـت: امـروز در شـرایطی می توانیـم بـا جهـان تعامـل 
درسـت داشـته باشـیم و از فرصت های منطقـه ای و جهانی 
اسـتفاده کنیـم کـه بـا چهـره قدرتمنـد و واقعـی فرهنگـی 

ایـن مرزوبـوم ظاهر شـویم.«

تعامل با ایران به نفع منطقه است
دکتـر روحانـی بابیـان اینکـه نماینـدگان بـزرگ ملـت 
ایـران در طول سـالیان گذشـته نشـان دادند که مشـکات 
مشـکات  می توانیـم  »مـا  گفـت:  اسـت،  قابل حل وفصـل 
پیچیـده را در سـطح جهانـی حل وفصـل کنیـم و بـه دنیـا 
بگوییـم کـه ایران هراسـی نابجـا بـوده و تعامـل بـا ایـران 
تأکیـد  نفـع منطقـه وجهـان اسـت.« دکتـر روحانـی  بـه 
کرد:»هنرمنـدان می تواننـد بهترین یاور ملت در این مسـیر 
باشـند تـا واقعیت هـای تمدنـی ایـن ملـت را بـه جهانیـان 
به خوبـی معرفـی کننـد. پـس باید ایـن قدرت بـزرگ نرم را 

پـاس بداریـم و از هنرمندانمـان حمایـت کنیـم.« 
رئیس جمهـوری بابیـان اینکـه همـه توان هـا و قدرت ها 
در قـدرت مجریـه جمـع نیسـت اما قـدرت مجریـه با همه 
توانـی که در اختیار دارد پشـتیبان اصحـاب فرهنگ و هنر 
بـوده و خواهـد مانـد، تصریـح کرد: »امـروز مشـکاتی در 
ایـن کشـور داریـم که تنهـا  در کنـار یکدیگر بـا وحدت و 
اتحـاد بیشـتر می تـوان این مشـکات را حل وفصـل کرد.« 
دکتـر روحانـی بـا اشـاره بـه اینکـه اکنـون جامعـه ایـران 
فاصلـه  و  نزدیکـی  مهربانـی،  وحـدت،  اخـاق،  درزمینـه 
فعالیـت  بـه  نیازمنـد  خشـونت ها  و  افراط هـا  از  گرفتـن 
»امـروز  سـاخت:  خاطرنشـان  اسـت،  هنـری  و  فرهنگـی 
را  اجتماعـی  آسـیب های  می تواننـد  به خوبـی  هنرمنـدان 
کـم کننـد و جوان هـای ایرانـی را در مسـیر نجـات کشـور 

بدهند.«  قـرار 
رئیس جمهـوری بـا تأکیـد بـر اینکـه افتخـار همـه مـا 
ایـن اسـت کـه ایرانـی سـربلند داشـته باشـیم و سـربلندی 
ایران در سـایه توسـعه، اشـتغال و تعامل با سـایر کشـورها 
امکان پذیـر اسـت، گفـت: »حتـی پیشـرفت فرهنـگ و هنر 

هـم در سـایه تعامل بـا جهان بهتـر امکان پذیر اسـت. برای 
اینکـه بـه اهدافمـان برسـیم، بایـد فاصله هـا را کـم کنیم.« 

با دل ترسان نمی توان کار هنری بزرگ
 تحویل جامعه داد

دکتـر روحانـی افـزود: »اختاف نظـر و سـلیقه در یـک 
کشـور 80 میلیونـی بـا قومیت هـا، افـکار، ایده هـا، احزاب و 
جناح هـای مختلـف طبیعـی اسـت امـا مهـم این اسـت که 
تـاش کنیـم در برخـورد با یکدیگـر اعمال سـلیقه نکنیم.« 
رئیس جمهـوری بـا تأکیـد بـر اینکـه قانـون باید در کشـور 
معیـار باشـد، افـزود: »اگـر معیـار، قانون باشـد و سـلیقه ها 
در زندگـی و کیفیـت کار یکدیگـر مداخلـه نکننـد، آنـگاه 
می توانیـم هنر خاق داشـته باشـیم.« دکتـر روحانی بابیان 
اینکـه هنـر خـاق بـا آزادی و امنیـت کامـل امکان پذیـر 
اسـت، ادامـه داد: »بـا دسـت لـرزان نمی توان نقاشـی خوب 
بـزرگ  کار هنـری  نمی تـوان  ترسـان  بـا دل  و همچنیـن 
تحویـل جامعـه داد.« رئیس جمهـوری بـا تأکیـد بـر اینکـه 
امـروز بایـد زمینـه را برای فضای مناسـب تبلـور آثار هنری 
آمـاده بکنیـم، اظهار داشـت: »همـه تاش دولت این اسـت 
کـه ایـن فضـای مناسـب را بـرای هنرمنـدان جامعـه بـه 
وجـود آورد و ایـن دولـت تنهـا بـه فکـر سیاسـت خارجـی 
و یـا اقتصـاد نیسـت. دولـت تدبیـر و امیـد به فکر خواسـت 
مـردم اسـت کـه خواسـت مـردم، تنهـا اقتصـاد، سیاسـت 
نیسـت، بلکـه هنـر و فرهنـگ هـم هسـت.« دکتـر روحانی 
بابیـان اینکـه نـام، نشـان و محبوبیـت سیاسـتمداران کمتر 
در ذهـن مـردم می ماند، تصریـح کرد: »اما نـام و محبوبیت 
مانـدگار  خاطره هـا  در  بیشـتر  هنـر  و  فرهنـگ  اصحـاب 
می شـود.« رئیس جمهـوری بـا اشـاره بـه اینکـه همـه بایـد 
در کنـار یکدیگـر ملـت بـزرگ و پـرآوازه ایران  را یـاری و از 
مشـکات عبور کنیم، خاطرنشـان سـاخت: »تنگ نظری در 
هـر جامعـه ای وجود دارد، امـا نباید از تنگ نظران بهراسـیم 
و بایـد بـه راه خـود ادامه دهیـم چراکه ملت ما پشـتیبان و 

طرفـدار سـعه صدر اسـت.«

رئیس جمهور در ضیافت افطار با اهالی فرهنگ و هنر:

با دل ترسان نمی توان کار هنری 
بزرگ تحویل جامعه داد

رئیس جمهور:
 اینکه موسیقی هنرمند ایرانی در 
سالن های بزرگ موسیقی جهان شنیده 
شود و اینکه فیلم های ایران در 
عرصه جهانی مطرح شوند، افتخاری 
برای ایران و ایرانی است و معلوم 
نیست چرا برخی از این موضوع 
خرسند نیستند.
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کاغذ اخبار

امام جمعـه رفسـنجان در حالـی در دیدار 
بـا شـورای مرکـزی چنـد حـزب اصاح طلب 
مواضـع تنـدی علیـه دولـت تدبیـر و امیـد و 
جریـان اصاحـات اتخـاذ کرد کـه پیش ازاین 
هـم انتقـادات تنـد او از دولـت تدبیـر و امید 
بـه تیتـر رسـانه های محلـی تبدیل شـده بود.
بـود کـه حجت االسـام  آذرمـاه 90   19
حـاج شـیخ محمـد هاشـمیان، امام جمعـه رفسـنجان دار فانـی را 
وداع گفـت و حجت االسـام عبـاس رمضانی پور که تـا پیش ازاین 
امام جمعـه موقـت رفسـنجان بـود، به عنـوان امام جمعـه دائـم این 
شهرسـتان منصـوب شـد. شـهرت او امـا در 2 سـال اخیـر نـه بـه 
دلیل جانشـینی شـیخ محمد هاشـمیان، که به خاطـر مواضع تند 
اوسـت. چراکه او جزو آن دسـته ائمه جمعه ای اسـت که اظهارات 
صریحـی را در رابطـه بـا دولـت و مسـائل مختلف مطـرح می کند.

اظهاراتی که تیتر رسانه ها شد
 وی در فروردین مـاه جـاری در رابطـه بـا برگـزاری کنسـرت 
مجـوز  داریـم  درخواسـت  تأمیـن  شـورای  از   « بـود:  گفتـه 
برگـزاری کنسـرت موسـیقی را ندهـد، چراکـه پخـش موسـیقی 
به جـای  و  رنـگ می کننـد  اسـت کـه  زنـده همـان گنجشـکی 
قنـاری می فروشـند.« بهمن مـاه 94 هـم رمضانـی پـور اطرافیـان 
رئیس جمهـور را بـه دروغ گویـی متهم کـرد و بـا »غیرقابل قبول« 
خوانـدن رفتارهـای روحانـی در خصوص انتقـاد از رد صاحیت ها 
گفـت کـه حمایـت رئیس جمهـور از یـک طیـف کـه یـا در فتنه 
نقـش داشـتند یـا حامیـان فتنـه بودنـد، عجیـب و توهیـن بـه 
مجلـس کنونـی اسـت. آبان ماه سـال گذشـته هـم رمضانـی پور 
شـدیداً از رئیس جمهـور انتقـاد کـرد. او بـا اشـاره به اینکـه رهبر 
بایـد  هـم  رئیس جمهـور  نـه،  آمریـکا  بـا  مذاکـره  می فرماینـد، 
بگویـد نـه، اما تعجـب می کنیـم رئیس جمهـور مـا در مصاحبه با 
تلویزیـون فرانسـه و ایتالیا می گوید، »بله می شـود روزی سـفارت 
آمریـکا در کشـور گشـایش یابد به شـرط آنکه آمریـکا عذرخواهی 
کنـد«، گفـت: »چـرا رئیس جمهـور حرف رهبـر معظـم انقاب را 
نمی زنـد.« یـک مـاه قبل تر هـم این صحبـت رمضانی پـور بازتاب 
گسـترده ای در رسـانه ها و فضـای مجـازی داشـت: »زمانـی کـه 
خبرنـگار سـی بی اس آمریـکا از رئیس جمهور ما می پرسـد »هنوز 
آمریـکا شـیطان بـزرگ اسـت« مـا انتظـار داشـتیم ایـن روحانی 
بگویـد بلـه آمریـکا شـیطان بزرگ اسـت. مـن به دولـت می گویم 
از آمریـکا هیـچ نفعـی بـه شـما نمی رسـد.« از دیگـر اظهـارات 
جنجالـی امام جمعـه رفسـنجان، در رابطـه بـا انتخابـات مجلـس 
بـود. شـهریورماه او گفـت: »این هـا شـورای نگهبـان را زیر سـؤال 
می برنـد و بـه دنبـال ایـن هسـتند کـه مجلـس همدسـت دولت 
شـود تـا چراغ سـبزی بـرای نفـوذ آن ها به داخل کشـور باشـد.« 
آذرمـاه 93 هـم رمضانـی پـور از وزیـر خارجـه و رئیس جمهـور 
انتقـادات تنـدی کـرد. او گفـت:» در مذاکـرات اخیـر همـه گونه 
توهینـی بـه ما شـد امـا واکنشـی نه از سـوی وزیـر خارجـه و نه 
سـخنگوی ایشـان نشـان داده نشـد... شـعار شـما )رئیس جمهور( 
و  بدهیـد  امیـد  بایـد  درحالی کـه  اسـت  امیـد  و  تدبیـر  دولـت 
تدبیـر کنیـد؛ شـما یـک جملـه را یـاد گرفته ایـد و همیشـه بیان 
می کنیـد. شـما لفظ تـازه به دوران رسـیده ها را مطـرح می کنید، 
ازنظـر شـما تـازه به دوران رسـیده کیسـت؟ بـا این تفاسـیر خود 
تازه به دوران رسـیده نیسـتید؟« پنج شـنبه گذشـته هم اظهارات 
تندوتیـز امام جمعـه رفسـنجان در فضـای مجـازی بازنشـر شـد. 

اظهاراتـی کـه ایـن بـار نه در نمـاز جمعه کـه در دیدار با شـورای 
مرکـزی چنـد حـزب اصاح طلـب عنوان شـد.

من با شدت با حزب مخالفم
امام جمعـه رفسـنجان در دیـدار بـا شـورای مرکز چنـد حزب، 
از تحـزب شـدیداً انتقـاد کـرد. حجت االسـام عبـاس رمضانی پور 
گفـت: »مـا خـدا را شـکر می کنیـم کـه مـردم حزبـی نیسـتند و 
کاری بـه کار حـزب ندارنـد و کشـور مـا هم حـزب برنمی تابد. من 
بـا شـدت بـا حـزب مخالفـم.« وی بابیان اینکـه یک حـزب مانند 
حـزب جمهـوری اسـامی بایـد وقتی کـه کار خـود را انجـام داد، 
تمـام شـود، اظهار کـرد: »در کشـورهای اسـتکباری مثـل آمریکا 
و انگلیـس نانشـان در حـزب اسـت. آنجـا احـزاب رأی می دهنـد. 
مـردم رأی نمی دهند.« وی در پاسـخ به پرسـش یکـی از حاضران 
مبنـی بـر اینکـه وقتـی شـما به عنـوان نماینـده رهبری بـا تحزب 
مخالفـت می کنیـد، برخـی ممکـن اسـت فکـر کنند رهبـری هم 
بـا تحـزب مخالـف اسـت، عنـوان کـرد: » خـب آقـا هم حـزب را 
قبـول ندارنـد. بیـش از 90 درصد مـردم ایرآن هم حزب را دوسـت 
ندارنـد.« رمضانـی پـور بـا اشـاره بـه اینکـه رأی آوردن انارکـی 
محمـدی نماینـده فعلـی مـردم رفسـنجان ربطـی بـه حمایـت 
احـزاب اصاح طلـب از وی نداشـت، افـزود: »مـردم خیـال کردند 
اگـر مجلس با دولت هماهنگ باشـد، نانشـان در روغن اسـت و به 

همیـن دلیـل بـه آقـای انارکـی رأی دادند.«
مردم اصاًل نمی فهمند اصالح طلب

 و اصولگرا یعنی چه
رمضانـی پـور بابیـان اینکـه تصـور نکنیـد یـک اصولگـرا یـا 
اصاح طلـب در رفسـنجان رأی می آورد یعنی همـه رأی دهندگان 
بـه آن هـا اصولگـرا یا اصاح طلـب هسـتند، اظهار کـرد: » اکثریت 
قریـب به اتفـاق مردمـی کـه بـه آقـای محمـدی رأی دادنـد اصًا 
آن هـا  اصـًا  چـه.  یعنـی  اصاح طلـب  و  اصولگـرا  نمی فهمنـد 
نمی فهمنـد. آن هـا فکـر می کننـد یـک آدم جدیـدی بیایـد بهتـر 
کار می کنـد.« امام جمعـه رفسـنجان در پاسـخ به این پرسـش که 
مـردم بـه یـک اصاح طلـب رأی دادنـد چـون کارکـرد قبلی هـا را 
قبـول ندارنـد، گفـت: »نه. مـردم می گوینـد چهره جدیـدی بیاید 
شـاید بهتـر بتوانـد کار کنـد.« او در واکنـش بـه ایـن حـرف کـه 
آقـای حسـینی در دوره نمایندگی شـان کاری بـرای رفسـنجان 
نکردنـد، عنـوان کـرد: »بـه نظـر مـن 20 سـال نمایندگـی آقـای 
حسـین هاشـمیان چیـزی جـز زیـان بـرای شـهر نداشـت. در 5 
دوره نمایندگـی شـیخ حسـین هاشـمیان، بسـیاری از ارزش های 
اقتصـادی را مـا از دسـت دادیـم. زمینه هـای اقتصادی را از دسـت 

دادیم.«
آقای هاشمی رفسنجانی مایه ]...[ ماست

 نه مایه افتخار ما
حجت االسـام رمضانـی پـور در ادامـه انتقـادات تنـدی را از 
آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی مطـرح کـرد. وی گفـت: »اگـر در 
هشـت سـال ریاسـت جمهوری آقـای احمدی نـژاد خدمتی برای 
رفسـنجان نشـد، بـه برکت همیـن خانواده بـود. یعنی بـه برکت 
خانـواده همیـن آقـای هاشـمیان و آقـای هاشـمی رفسـنجانی. 
بـه برکـت همیـن خانـواده، آقـای احمدی نـژاد هیـچ کاری برای 
رفسـنجان نکـرد.« امام جمعـه رفسـنجان اضافـه کـرد: » آقـای 
هاشـمی رفسـنجانی مایـه ]...[ ماسـت نـه مایه افتخار مـا چراکه 
آقـای هاشـمی رفسـنجانی در مقابـل آقـا قـد علـم کـرده،  آقای 
بلـه درگذشـته  افتخـار مـا نیسـت.  هاشـمی رفسـنجانی مایـه 
در قبـل از انقـاب بـوده ولـی امـروز نـه. ایشـان دقیقـاً خـاف 
منویـات و بیانـات آقـا رفتـار می کننـد. حـاال خـدا را شـکر یـک 
فهـم و شـعوری در کلـه ایشـان پیدا شـد و اخیراً سایت هایشـان 
را تعطیـل کردنـد. شـاید بـه همیـن دلیـل عاقبت به خیـر شـود. 
اگرنـه بـا این روشـی کـه آقای هاشـمی پیـش می رفـت، عاقبت 

بـه شـر می شـد.«
برجام هیچ فایده ای برای کشور نداشت

رمضانـی پـور به برجام هم اشـاره کرد و گفـت: »در بوق و کرنا 
کردنـد کـه برجام همه کشـور را درسـت کـرده درحالی کـه این ها 
همـه دروغ اسـت. برجـام هیـچ فایـده ای بـه آن صـورت نداشـت. 
آن کسـانی  کـه  فرمودنـد  سخنرانی شـان  در  هـم  آقـا  حضـرت 
کـه طرفـدار برجـام هسـتند غلـو می کننـد. آن هایـی کـه منتقـد 
برجـام هسـتند، آن هـا هـم غلـو می کننـد. برجـام بـه هـر صورت 

خوبی هایـی داشـته امـا بدی هایـش خیلـی بیشـتر بـوده.«

 آقای احمدی نژاد غلط هایی می کرد
 امروز آقای رئیس جمهور هم غلط هایی می کند

امام جمعـه رفسـنجان بابیـان اینکـه نبایـد گنـاه امـروز را بـه 
گـردن دیـروز بیندازیـم، عنوان کـرد: »اگر امروز دولت سـه سـال 
از عمـرش گذشـته و هیـچ کاری بـرای معیشـت مـردم نکـرده، 
خیلـی حـرف مزخرفـی اسـت کـه بخواهد به گـردن دولـت قبلی 
بینـدازد.« وی با اشـاره بـه حقوق های میلیونی اظهـار کرد: »آقای 
حسـین فریدون بـرادر رئیس جمهور فعلی، حقـوق  234 میلیونی 
را بـرای مدیرعامـل بانـک رفـاه درسـت کـرد. ایـن چـکار دارد به 
آقـای احمدی نـژاد؟ ایـن مربـوط بـه امروز اسـت. دیروز اگـر آقای 
آقـای روحانـی دارد غلـط  امـروز  احمدی نـژاد غلطـی می کـرد، 
می کنـد. یعنـی اگـر دیروز آقـای احمدی نـژاد غلط هایـی می کرد، 

امـروز آقـای رئیس جمهـور هـم غلط هایـی می کنـد«. 
من اصولگرا هستم

رمضانـی پـور بابیـان اینکـه یکـی از سـایت ها به دلیـل حضور 
بـه  امام جمعـه  نوشـت  اصاح طلـب،  سـایت  یـک  افتتـاح  در 
اصاح طلبـان پیوسـت، اظهـار کـرد: » مـن ارزشـی قائـل نشـدم 
بـرای ایـن حـرف. جواب نـدادن مهم تر بـود.  وگرنه مـن می گفتم 
غلـط کردیـد که نوشـتید من بـه جبهه اصاحات پیوسـتم. شـما 
بیخـود کردیـد گفتیـد مـن بـه جبهـه اصاحـات پیوسـتم.« وی 
افـزود: »تمـام اجـدادم کاری به اصاحـات ندارند. اگر یک نشـریه 
اصولگـرا هـم بخواهـد بنـده را منتسـب کنـد بـه خودشـان خوب 
نیسـت. بلـه بنـده ازنظـر عقیدتـی صـد در صـد اصولگـرا هسـتم. 
شـک نکنیـد. مـن کامًا خـودم، خانـواده ام و تمام اقوامـم اصولگرا 
هسـتیم.« او در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه چـرا شـما از اینکـه 
اصاح طلب خوانده شـده اید، آشـفته شـدید، گفـت: »اصاحات به 
نظـر مـن در نظام خـوب عمل نکـرده اسـت. چون که سـردمداران 

فتنـه در کشـور در سـال 78 و سـال 88، اصاح طلـب بودنـد.«
احمدی نژاد مردترین مرد ایرانی در سازمان ملل بود

امام جمعـه رفسـنجان در واکنش به اینکـه عملکرد احمدی نژاد 
باعث شـد کشـور تحریم شـود، اظهار کـرد: »مردترین مـرد ایرانی 
احمدی نـژاد  آقـای  بـود.  احمدی نـژاد  آقـای  ملـل،  سـازمان  در 
اشـتباهات بزرگـی داشـت ولـی کارهای خیلـی خوبی هـم کرد.« 
در ایـن هنـگام این جمله یکـی از حاضران که »آقـای احمدی نژاد 
اشـتباه نداشـت، اشـتباهی بود« باعث عصبانیت رمضانی پور شـد. 
او پاسـخ داد: »دیگـران نیسـتند؟ یعنـی فقـط آقـای احمدی نـژاد 
اشـتباهی بود؟ شـما اشـتباهی نیسـتید؟ ببینید مـردم رأی دادند 
و ایشـان رئیس جمهـور شـدند. مـا بایـد بـه رأی مـردم احتـرام 
بگذاریـم. شـما حـق نداریـد بـه رئیس جمهـور منتخـب مـردم 
توهیـن بکنید. آن هم بـه رئیس جمهوری که بیشـترین رأی تاریخ 
را آورد. شـما بـه یـک رئیس جمهـور مملکـت توهیـن می کنیـد. 
بنـده با همـه ایـن خرابکاری هایی کـه آقـای روحانی انجـام داده، 

بـه خـودم اجـازه نمی دهـم به ایشـان توهیـن کنم.«
هرکس می گوید روحانی اصالح طلب است

غلط می کند
رمضانـی پـور همچنین در واکنـش به این حرف کـه »روحانی 
و هاشـمی بـه اصاح طلبـان نزدیـک هسـتند« گفت: »چه کسـی 
می کنـد  غلـط  اسـت؟  اصاح طلـب  روحانـی  آقـای  می گویـد 
هرکـس می گویـد روحانـی اصاح طلـب اسـت. اصاحاتی ها دولت 
آقـای روحانـی را مصادره بـه مطلوب کردنـد. اصاحـات نهایتاً در 
کشـور 12 میلیـون رأی دارد. اما بیشـتر از این مصـادره نکنید آقا. 
آقـای روحانـی از اول عمـرش در جامعه روحانیت مبـارز بود. آقای 
هاشـمی هـم هسـت. ایشـان هم اصاح طلـب نیسـت.« امام جمعه 
رفسـنجان اضافـه کرد: »طرفـداران اصاح طلبـان و اصولگرایان در 
ایـن کشـور یـک عـده قلیلـی هسـتند. یـک عـده زیـادی هـم نه 

اصـاح طلبنـد و نـه اصولگـرا. آن هـا حامی والیت هسـتند.«
استقبال از احمدی نژاد در جیرفت بیشتر از روحانی 

در کرمان بود
حجت االسـام رمضانـی پور در این نشسـت همچنین به سـفر 
روحانـی بـه کرمـان اشـاره کـرد و گفـت: »ایـن غصـه ماسـت که 
آقـای روحانـی وقتـی بـه مرکـز اسـتان می آینـد جمعیـت کمـی 
بـه اسـتقبالش می رونـد. چـرا بایـد عملکـرد یـک رئیس جمهـور 
به گونـه ای نباشـد که اسـتقبال باعظمت تری از وی صـورت گیرد؟ 
امـا آقـای احمدی نـژاد مـی رود بـه یک شـهری بـه نـام جیرفت و 
چند برابر اسـتقبال مرکز اسـتان از آقای روحانی، از وی اسـتقبال 

می شـود.همه مـدارک هـم موجود اسـت.«

اظهارات عجیب و صریح امام جمعه رفسنجان در دیدار با نمایندگان احزاب

مردم اصال نمی فهمند 
اصالح طلب و اصول گرا یعنی چه

 خبر

مسئوالن در روز قدس 
چه گفتند؟

مسـئوالن بـا شـرکت در مراسـم روز قـدس ضمـن 
تجدیـد میثـاق بـا بـا آرمـان قـدس بـه بیـان اظهاراتـی 
در خصـوص مسـائل متعـدد از جملـه مسـاله فیش های 
حقوقـی نجومی پرداختنـد. در زیر گزیـده ای از اظهارات 

مسـئوالن بـه نقـل از ایلنـا آمده اسـت:
محمـد رضـا عـارف نماینـده مـردم تهـران: سـازمان 
فیش هـای  موضـوع  در  محاسـبات  دیـوان  و  بازرسـی 

کرده اسـت. قصـور  حقوقـی 
رحمانـی فضلـی وزیـر کشـور: پیـام حضـور مـردم در 
راهپیمایـی روز جهانـی قدس این اسـت که بـا مقاومت و 
اسـتقامت می توانیـم بـر هر ظلـم و ظالمی پیروز شـویم.

فیش هـای  قانونـی  فـرار  منافـذ  بایـد  ناطق نـوری: 
نبایـد  مسـئوالن  کـرد.  مسـدود  را  مسـئوالن  حقوقـی 
بگوینـد که این شـرکت ها و کسـانی کـه در جایگاه مدیر 
عامـل و جایـگاه هیـات مدیـره قـرار گرفته انـد و بـه طور 
کلـی بـه دریافـت این مبالغ اقـدام می کنند تحـت عنوان 

شـرکت های خصوصـی هسـتند. 
علـی شـمخانی دبیـر شـورای عالـی امنیت ملـی: در 
حـال حاضـر نمی توانیـم دربـاره موضـوع حصـر صحبت 

کنیـم و گـزارش آن را بدهیـم.
علیرضـا محجوب نماینده مردم تهـران: دولت روحانی 
تاش های بسـیاری داشـته اسـت به عاوه آنکـه تاکنون 
ریاسـت جمهوری یک دوره ای در کشـور سـابقه نداشـته 

اسـت. از ایـن رو باید بـا دولت کنونی همراه باشـیم. 
سـید محمـود علوی وزیـر اطاعات : سـربازان گمنان 
امـام زمـان )عـج( بـا همـکاری دسـتگاه ها در نظـام بـر 
همـه مرز هـا تسـلط دارند.دشـمنان تهدید می کننـد، اما 
مطمئـن باشـید آنهـا جـرأت عملی کـردن هیـچ اقدامی 

علیـه کشـورمان را ندارند.
علـی مطهـری نماینـده مـردم تهـران: عادی سـازی 
روابـط میـان ترکیـه و اسـرائیل یـک خیانـت بـه تمامی 

مسـلمانان و جهـان اسـام بـه شـمار می آیـد.
بحـث  در  تهـران:  هاشـمی شـهردار  سـید حسـین 
فیش هـای حقوقـی نجومـی قانـون و نظـارت ما مشـکل 

دارد.
امیـر احمدرضـا پوردسـتان: ملـت ایـران از تحریم هـا 
تحریم هـا  ایـن  حلقـه  هرچـه  و  می شـوند  خوشـحال 

می شـوند.  بالنده تـر  ملـت  شـود  تنگ تـر 
مسـلمان  ملـت  جمهـور:  رییـس  روحانـی  حسـن 
فلسـطین 70 سـال اسـت از وطـن اصلـی خودشـان دور 
مانده اند و اشـغالگران نیز متاسـفانه بـه قوانین بین المللی 

و همچنیـن اصـول انسـانی پایبند نیسـتند.
فریـد موسـوی نماینـده مجلـس: مـا معتقدیـم اتحاد 
نیروهـای انقابـی در داخـل نیز می تواند خدعه اسـتکبار 
را نقـش بـر آب کنـد. اگـر ایـن اتحـاد فـارغ از جناح های 
مختلـف شـکل بگیـرد تفکـرات داعشـی دیگـر اقدامـی 

نمی تواننـد انجـام دهند.
امیـر فرزاد اسـماعیلی فرمانـده قـرارگاه پدافند هوایی 
در حـال   S300 االنبیـا )ص(: سـامانه موشـکی خاتـم 
اسـتقرار بـوده و محموله های بعـدی نیز در حالی ارسـال 

بـه ایران اسـت.
بهـروز نعمتـی نماینـده مردم تهـران: سه شـنبه آینده 
جلسـه غیرعلنـی مجلـس بـا حضـور شـمخانی برگـزار  

می شـود
سـردار اسـکندر مومنـی: قـوه قضائیـه بایـد در بحـث 
فیش هـای حقوقـی نجومـی در جایـی کـه تخلـف شـده 

اسـت جلـوی تخلـف را بگیرد.
آیـت اهلل هاشـم زاده هریسـی عضـو مجلـس خبرگان 
رهبـری: هـر حرکـت و عملی که به مسـلمین و حکومت 
اسـام آسـیب برسـاند و وحدت مسـلمانان را خدشه دار 

کنـد همفکـری و هم هدفی با اسـرائیل اسـت. 
نابـودی  بـه  رو  نـژاد: مسـتکبران  احمـدی  محمـود 
هسـتند و بایـد بداننـد ایـن ملت هـای آزاده اند کـه آینده 

جهـان را رقـم می زننـد.
معصومـه ابتکار معاون محیط زیسـت رییس جمهور : 
مـا  روی  موضـوع فیش های حقوقی حسـاس هسـتیم و 
همـه تاش ما براین اسـت که بتوانیـم فضای صمیمانه و 
صحیحـی را در این رابطه با مردم داشـته باشـیم. حقایق 

بایـد به مردم گفته شـود.
علـی طیب نیـا وزیر اقتصاد: شـاهد نوعی جوسـازی و 
جریان سـازی رسـانه ای در رابطـه بـا فیش هـای حقوقی 
هسـتیم، بـا ایـن حـال دولـت مصمـم اسـت کـه نظـام 
پرداخت هـا را سـاماندهی کنـد. در ایـن مسـیر، گام هایی 
اقدام هـا و  نیـز  موثـر برداشـته و در آینـده ای نزدیـک 

گام هـای اثربخـش دیگـری برخواهد داشـت.
محمـد علـی رامیـن معـاون مطبوعاتی احمـدی نژاد: 
تشـکیل اسـرائیل یـک پروسـه 200 تـا 300 سـاله بوده 
اسـت و بازپس گیری فلسـطین نیز پروسـه زمانی طوالنی 

را می طلبـد.
دریـادار سـیاری فرمانده نیـروی دریایی ارتـش: نباید 
بگذاریـم ذهـن مسـلمانان از مسـئله فلسـطین منحـرف 
شـود. مسـلمانان بـا بصیـرت و حرکـت در خـط والیـت 
بایـد علیـه گروه های تکفیـری و رژیم صهیونیسـتی آگاه 

باشند. 
ناصـر سـراج رییـس سـازمان بازرسـی کل کشـور: بـا 
همـه متخلفـان مربـوط بـه فیش هـای حقوقـی برخورد 
خواهیـم کـرد البته در ایـن میان یک عـده مقاومت هایی 
دارنـد.  بسـیاری از ایـن فیش هـای حقوقـی در چارچوب 
قانـون وضـع شـده اسـت و نمی توانـم بـه آن ها بـا عنوان 

پرونـده کیفری نـگاه کرد.
سـابق  دوسـتان  رفسـنجانی:  هاشـمی  اهلل  آیـت   
فلسـطینی ها، آرام گرفتـه و سـکوت اختیـار کرده انـد و 
حـوادث منطقـه نشـان می دهـد کـه بایـد هوشـیار تر از 

سـابق باشـیم.
علـی یونسـی دسـتیار ویـژه رئیـس جمهـور در امـور 
اقـوام و اقلیت هـا: مسـئله فیش هـای حقوقـی ناشـی از 
ضعـف قوانیـن و ضعـف نظارتـی اسـت. دولـت در ایـن 
زمینـه کار خـود را انجـام داده اسـت امـا عـدم نظـارت و 

قوانیـن ناقـص هـم وجـود دارد.
سـردار رادان جانشـین اسـبق نیـروی انتظامـی: نقش 
آمریـکا و اسـرائیل بـه عنـوان پیاده نظام در منطقـه برای 
برهم زدن اتحاد مسـلمانان اسـت. در حالی که این مولود 

نامبـارک بـه زودی دامان خـود آنهـا را خواهد گرفت
جریـان  شهرسـازی:  و  راه  وزیـر  آخونـدی  عبـاس 
اجتماعـی بـزرگ بـرای تغییـر فرآینـد قـدرت در حـال 

اسـت شـکل گیری 
علـی الریجانـی رییـس مجلس: حضـور مردم نشـانه 
حساسـیت آنهـا نسـبت بـه سرنوشـت سـایر مسـلمانان 

ست ا

روزنامـه »پیـام مـا« در ارزیابـی اولیـه از سـوی 
کارگـروه توسـعه مطبوعـات وزارت فرهنگ و ارشـاد 
باکیفیت تریـن  امتیـاز 39.20  بـا کسـب  اسـامی 

روزنامـه اسـتان شـد. 
از سـوی کارگـروه  بررسـی 25 معیـار  ایـن  در 
توسـعه مطبوعـات کـه از نماینـدگان مطبوعـات و 
روزنامه نـگاری  اسـاتید  و  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت 
تشکیل شـده موردبررسـی قـرار گرفـت و روزنامـه 
»پیـام مـا« موفـق شـد 39.20 امتیاز کسـب کند و 
در بیـن روزنامه هـای اسـتان کرمـان، باکیفیت ترین 
روزنامـه شـود. روزنامه های کرمـان امروز بـا 37.60، 
واقعـه بـا 17.40 و حدیـث بـا 15.80 امتیـاز در این 
بررسـی پایین تر از »پیام مـا« قرار گرفتند. همچنین 
در ایـن رتبه بنـدی 32 روزنامـه سراسـری همچـون 
رسـالت، همدلـی، راه مـردم، هـدف و اقتصـاد، کار و 
کارگـر، ابـرار، تجـارت، ابـرار اقتصـادی، اقتصـاد پویا، 
تفاهم، اخبار صنعت، اعتدال و... با کسـب امتیازهایی 
کمتـر از 39.20، پایین تـر از روزنامـه »پیـام ما« قرار 
گرفتنـد. همچنین 32 روزنامه محلی دیگر اسـتان ها 
همچـون اتفاقیـه خراسـان شـمالی، افسـانه، آلیـک، 
آوای خراسـان جنوبی، بشـیر مازندران، پیک شمال، 
حـرف مازنـدران، خبر شـمال، دنیـای جوانـان، دیار 
سـبز، نقش قائم، نهضت شـمال، وصف صبـا، صدای 
ملـت، صبـح سـاحل، سـاقی آذربایجـان، سـبحان، 
صـدای زنجـان، طـرح نـو، فرهنگ جنـوب، کیمیای 
وطـن، گیـان امـروز، مهـد آزادی، مهـران، نـدای 
هرمـزگان و ... نیز با کسـب امتیاز کمتـر از »پیام ما» 
در رتبـه پایین تـر کارگروه توسـعه مطبوعـات وزارت 

ارشـاد قـرار گرفتند.

انتشـار  اول،  صفحـه  اختصاصـی  تیترهـای 
اختصاصـی،  یادداشـت  سـرمقاله،  مسـتمر 
اینفوگرافـی اختصاصـی، گزارش هـای اختصاصـی، 
طـرح  یـا  اختصاصی،عکـس  طنـز  و  کاریکاتـور 
اختصاصـی در صفحـه اول، مصاحبـه اختصاصـی، 
خبـر یا گـزارش دریافتـی از شهرسـتان ها، فعالیت 
بـا شناسـنامه روشـن و شـفاف، پاسداشـت زبـان 
فارسـی، نقـل و نقد مطالـب در رسـانه های معتبر، 
آیین نامـه اخـاق حرفـه ای، تعداد صفحـات، چاپ 
هم زمـان در مناطـق دیگـر، چاپ و کاغذ مناسـب، 
تیـراژ، سـایت اینترنتی، فروش نسـخه الکترونیک، 
حسـاب کاربـری فعـال در شـبکه های اجتماعـی، 
سـابقه، نسـبت آگهـی و محتـوا، تعـداد همـکاران 
بیمـه ای، عضویت در تشـکل های صنفـی مدیریتی 
و سـایر رسـانه های بنگاه 25 معیـاری بودند که از 
سـوی کارگروه توسـعه مطبوعات وزارت فرهنگ و 
ارشـاد اسـامی موردبررسـی قرار گرفتند. روزنامه 
اختصاصـی،  گـزارش  بخش هـای  در  مـا«  »پیـام 
یادداشـت اختصاصـی، آیین نامـه اخـاق حرفه ای، 
چـاپ و کاغـذ مناسـب، سـایت اینترنتی و نسـبت 
را  امتیـاز حداکثـر  موفـق شـد  محتـوا  و  آگهـی 
کسـب کنـد. همچنیـن در 13 معیـار سـنجش، 
روزنامـه »پیـام مـا« امتیـازی بیشـتر از نصـف را 

کرد. کسـب 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه 112 روزنامـه محلـی و 
سراسـری با خـود اظهـاری در ایـن امتیازبندی که 
منجـر بـه رده بنـدی خواهـد شـد شـرکت کردند و 
درمجمـوع 64 نشـریه پایین تـر از روزنامـه »پیـام 

ایسـتادند. ما« 

با اعالم نتایج اولیه بررسی نشریات توسط کارگروه توسعه مطبوعات وزارت ارشاد؛

»پیام ما« باکیفیت ترین روزنامه 
استان شد

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

 در کشورهای استکباری مثل آمریکا و 
انگلیس نانشان در حزب است

 مردم خیال کردند اگر مجلس با دولت 
هماهنگ باشد، نانشان در روغن است و 

به همین دلیل به آقای محمدی انارکی رأی 
دادند

 اکثریت قریب به اتفاق مردمی که به آقای 
محمدی رأی دادند اصالً نمی فهمند اصولگرا 

و اصالح طلب یعنی چه
 به نظر من 20 سال نمایندگی آقای حسین 

هاشمیان چیزی جز زیان برای شهر نداشت
 اگر در هشت سال ریاست جمهوری آقای 

احمدی نژاد خدمتی برای رفسنجان نشد، به 
برکت خانواده همین آقای هاشمیان و آقای 

هاشمی رفسنجانی بود
 آقای هاشمی رفسنجانی مایه ننگ ماست 

نه مایه افتخار ما چراکه در مقابل آقا قد علم 
کرده است

 برجام خوبی هایی داشته اما بدی هایش 
خیلی بیشتر بوده

 سردمداران فتنه در کشور در سال 78 و 
سال 88، اصالح طلب بودند

 اصالحات نهایتاً در کشور 12 میلیون رأی 
دارد

 آقای احمدی نژاد می رود به یک شهری به 
نام جیرفت و چند برابر استقبال مرکز استان 

از آقای روحانی، از وی استقبال می شود
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کرمون

 داستان

اقدامات اولیه مرمتی:
ایـن اقدامـات در سـال هـای اولیـه 
پـس از سـاخت بنا صـورت مـی گیرد. 
تعمیراتـی چـون تعویض کاهـگل روی 
بـام، بازسـازی آجرفـرش هـا، تعویـض 
کاه گل موجـود در جـداره های داخلی 

و خارجـی و بنـد کشـی هـا  و...
و  تـر  مهـم  اقدامـات  ادامـه  در  و 
پیچیـده تـر شـامل اقداماتـی کـه بـا 
گذشـت زمـان زیـادی از سـاخت بنـا 

انجـام می شـود که ظریف تر و دشـوار 
تـر و پیچیـده تر از اقدامات اولیه اسـت 
خصوصـا کـه اگر گذشـت این سـال ها 
همـراه بـا تحوالت اجتماعی سیاسـی و 

اقتصـادی هـم بوده باشـد.
مرمت حفاظتی:

تقویت و اسـتحکام بخشی استخوان 
بنـدی بناسـت که بـه نقـش و اهمیت 
بنـا میپـردازد.از مهم تریـن انواع مرمت 
اسـت که هدف آن حفاظت و نگهداری 

بناسـت. در واقـع مرمت حفاظتی نوعی 
تعمیـر اسـت و در برخـی بناهـا آنقـدر 
ضروری اسـت که نمیتـوان از آن صرفه 
نظـر کـرد. دخالـت مرمـت گـر در این 
نـوع از مرمـت تـا انـدازه ای اسـت کـه 
وضعیـت  شـبیه  شـده  مرمـت  بنـای 

موجـود و اصلـی خـود باقـی بماند.
پاکسازی سبکی:

ایـن نـوع مرمـت در بـاره بناهایـی 
مطـرح اسـت کـه معمـوال چندیـن بار 

مـورد مرمـت و بازسـازی قـرار گرفتـه 
انـد. اگـر در ایـن قبیـل بناهـا مرمـت 
گـر تشـخیص دهـد کـه قسـمت هـا و 
عناصـری که بـه بنا الحاق شـده اضافه 
اسـت. حتـی اگـر الزم اسـت آن هـا را 
برداشـته بنا را به حالـت اولیه برگرداند. 
انگیـزه اصلـی از این نوع مرمـت فراهم 
کردن شـرایط مناسـب جهت برداشـت 
های مسـتند و همچنیـن جلب رضایت 

عاقـه منـدان اصالت بناسـت.
بازسازی سبکی:

هـدف از انجام این مرمت، بازسـازی 
و ترکیـب مجدد قسـمت هـای تخریب 
شـده اسـت تـا بدیـن ترتیب بنـای مد 
نظـر شـکل و فـرم اولیـه خـود را بـه 
دسـت آورد. اگـر اطاعـات موجـود در 
مـورد قسـمت هـا و عناصـر تخریـب 
شـده کافـی نباشـد،نمی تـوان از روش 

سـبکی اسـتفاده کرد.
بنـای دارای هشـت منـاره بـوده که 
امـروزه تقریبـا به شـدت تخریب شـده 
آنهـا وارد  بـه  انـد و صدمـات زیـادی 
شـده اسـت. اگر اکیـپ مرمتـی این بنا 
بعـد از انجـام مطالعـات و بررسـی های 

مفصـل نتواننـد فرم و شـکل دقیق این 
منـاره هـا را بـه دسـت آورنـد لـذا در 
ایـن حالـت نمی تـوان از روش سـبکی 

کرد. اسـتفاده 
مرمت تاریخی :

این شـیوه بیشـتر مورد توجه مرمت 
گرانی اسـت کـه کمتر به مسـائل روز و 
پویایی سـاختمان توجه دارند و بیشـتر 
تمایـل بـه حفـظ موجودیـت و تاریـخ 
بنـا دارنـد. در ایـن روش تاریـخ نگاری، 
بررسـی نقـش تاریخـی و زمینـه هـای 
سیاسـی و ملـی و فرهنگی بسـیار حایز 
اهمیـت اسـت. ولـی بـه مسـائلی چون 
روابـط بنـا بـا محیـط اجتماعـی و بـا 
فضـای کالبدی و اقتصـادی کمتر توجه 
مـی شـود. بـه طـور خاصـه حفاظت و 
بازسـازی و تکمیـل بنا با توجـه به زمان 

و تاریـخ صـورت مـی گیرد.
مرمت تکمیلی:

و ظریـف  تریـن  پیچیـده  از  یکـی 
شـخص  چـون  هاسـت.  روش  تریـن 
مرمـت گـر تصمیـم مـی گیـرد کـه 
بنـای  رفتـه  از دسـت  هـای  قسـمت 
تاریخـی را بازسـازی کنـد کـه این امر 

یکـی از مشـکل تریـن امـور مرمتـی 
اسـت و در صـورت بی دقتـی هویت و 

اصالـت بنـا خدشـه دار مـی شـود.
مرمـت  کـه  داشـت  دقـت  بایـد 
توجـه  مـورد  مـواردی  در  تکمیلـی 
بنـای  از  هایـی  بخـش  کـه  اسـت 
بنـا  و  باشـد  شـده  تخریـب  تاریخـی 

باشـد. هایـی  کمبـود  دارای 
مرمت استحکامی:

اسـتحکام  و  تقویـت  آن  از  هـدف 
باشـد.  مـی  تاریخـی  بنـای  بخشـی 
هـای  روش  بـه  بخشـی  اسـتحکام 
مختلفـی انجـام مـی شـود؛ امـا نکتـه 
حایـز اهمیـت ایـن اسـت کـه عمـل 
اسـتحکام بخشـی و تقویـت اسـتخوان 
بنـدی بنا هم در برابـر نیروها و بارهای 
نیروهـای  و  عوامـل  هـم  و  داخلـی 
خارجـی انجـام مـی شـود. منظـور از 
عوامـل خارجـی عواملـی مثل بـاران و 
برف و نیروی باد و زلزله اسـت. شـایان 
توجه اسـت کـه به دلیل ضعیف شـدن 
بنـا جهـت انجـام مرمـت اسـتحکامی 
الزم اسـت مداخلـه هـای موضعـی در 

بنـا انجـام شـود.

روش های رایج مرمت بناهای تاریخی
 مبراث

الهـي،  ناطقـي  فریبـرز  پروفسـور 
بنیانگـذار مقـاوم سـازي و مدیریت بحران 
زلزلـه واز اعضـاي کمیتـه تدویـن آییـن 
نامه زلزلـه در ایـران در همایش»معماری 
و عمـران و شهرسـازی بـا رویکـرد سـازه 
بـا  هـا  بحـران  گفـت:»  پایـدار«  و  ای 
عـدم آگاهـي نسـبت بـه مسـائل پیرامون 
ایجـاد مـي شـود و بـه همیـن دلیل در قـدم اول بایـد خطر، 
آسـیب پذیـري و مدیریـت بحـران را تعریـف کـرد و بعد آن 
را بشناسـیم چـرا کـه دقـت در شـناخت و شناسـایي، خطر 

آسـیب پذیـري را کـم مـي کنـد.«   
 دکتـراي سـازه از دانشـگاه کلمبیـاي آمریـکا افزود:»باید 

بدانیـم بیـش از 95 درصـد 
روسـتاهاي  و  شـهرها 
کشـورمان از قبـل سـاخته 
اولویـت  و  اسـت  شـده 
اصلـي مـا در مقاوم سـازي، 
سـازه  سـاخت  در  طراحـي 
هـاي مقـاوم، ارائـه آمـوزش 
هـاي مسـتمر به مدیـران و 

اسـت.«  مـردم 
فـوق تخصـص مدیریـت 
سـوانح از دانشـگاه کمـران 
فیلیـد انگلسـتان ادامـه داد: 
»خوشـبختانه دولـت بعد از 
تجربـه زلزلـه بـم در حـال 
مدیریـت  قانـون  تدویـن 
در  البتـه  اسـت  بحـران 
قانـون، سـتاد حـوادث غیـر 

مترقبـه در هـر اسـتان تعریف شـده کـه در هنـگام حوادثي 
نظیـر زلزلـه بـا توجه بـه اختیاراتي کـه دارند، فعال شـوند.«

بنیانگـذار مقـاوم سـازی و مدیریـت بحران زلزلـه، بناهای 
معتقـد  و  دانسـت  زلزلـه  قربانـی  اصلی تریـن  را  تاریخـی 
از  بایـد  تاریخـی  آثـار  تخریـب  از  جلوگیـری  اسـت:»برای 
ابنیـه تاریخـی در برابـر زلزلـه  متخصصـان مقـاوم سـازی 
اسـتفاده شـود تـا در هنـگام زلزله ایـن آثار تاریخـی با خاک 

یکسـان نشـوند.«
پروفسـور ناطقی الهـی، بنیانگذار مقاوم سـازی و مدیریت 
بحـران زلزلـه دربـاره علـت وقـوع زلزله هـای پـی در پـی 
گفت:»ایـران در محـل تاقـی گسـل هـا قـرار دارد. شـواهد 
تاریخـی هـم چنیـن نشـان می دهـد کـه احتمـال زلزلـه در 
کشـور بسـیار زیـاد اسـت. امـا بعضـی وقت هـا فاصلـه زمانی 

بیـن زلزله هـا زیـاد می شـود و بـه این دلیـل مـردم فراموش 
می کننـد کـه کشورشـان زلزلـه خیـز اسـت و وقـوع چنیـن 

زلزله هایـی در کشـور عـادی اسـت.«
 او در ادامـه بـا تاکیـد بر این موضوع کـه تقریبا 92 درصد 
از ایـران روی خـط زلزلـه اسـت، افزود:»خطر زلزله همیشـه 
در ایـران وجـود دارد. هـم در زاگـرس و هـم در منطقه البرز. 
زلزله ها در قسـمت زاگرس بیشـتر هسـتند؛ اما قـدرت آن ها 
4 ریشـتر یا کمتر اسـت. اما قسـمت البرز نسـبت به زاگرس 
آرام تـر اسـت. امـا وقتـی زلزلـه بیایـد قـدرت آن حـدود 6 

ریشـتر یا بیشـتر خواهـد بود.«
عضـو کمیته تدویـن آیین نامه زلزله در ایـران در ادامه به 
زلزله هایـی کـه در ژاپن و چین روی داده اسـت اشـاره کرد و 
گفت:»در کشـورهای زلزله خیز 
لرزه هایـی  زمیـن  ایـران،  مثـل 
ایـن چنینی عادی اسـت. اگرچه 
زلزله هـای  محـل  بررسـی  بـا 
اخیـر می تـوان فهمید کـه کدام 
یـک از گسـل ها فعال شـده اند؛ 
امـا بدون شـک نمی تـوان زمان 
و محـل زلزله بعـدی را فهمید.«

 ناطقـی الهـی کارهایـی کـه 
بـا  مقابلـه  بـرای  سـال   20 در 
را  شـده  انجـام  زلزلـه  بحـران 
تاکیـد  و  کـرد  ارزیابـی  خـوب 
کرد:»بـا توجه به احتمـال وقوع 
زلزلـه در ایـران، ایـن تمهیـدات 
بسـیار ناچیـز هسـتند و هنـوز 
ایـن  در  بسـیاری  ضعف هـای 

دارد.« وجـود  زمینـه 
وی در ادامـه اظهاراتـش بـه ابنیـه تاریخـی و باسـتانی 
در کشـور اشـاره کـرد و گفت:»اماکـن تاریخـی بسـیاری در 
شـهرهای ایـران وجـود دارد؛ امـا هیـچ یـک از ایـن اماکـن 
در مقابـل زلزلـه مقـاوم سـازی نشـده انـد و بـدون شـک بـا 
زلزلـه های نسـبتا شـدید یـا حتی متوسـط به طـور کامل از 
بیـن خواهنـد رفـت. وضعیتـی که چند سـال پیـش در ارگ 
تاریخـی بـم کرمان رخ داد نمونـه ای از تاثیرات مخرب زلزله 

بـر اماکـن تاریخـی بود.«
ناطقـی الهـی خاطرنشـان کـرد:»در زمـان سـاخت اماکن 
تاریخـی بـه ایـن موضـوع کـه ایـران روی خـط زلزلـه قـرار 
گرفته توجه نشـده، پس الزم اسـت سـازمان میراث فرهنگی 
اماکـن تاریخـی را در مقابـل زلزله مقاوم کند. هـم اکنون در 
دیگـر کشـورهای زلزلـه خیـز دنیا اماکـن تاریخـی در مقابل 

زلزلـه مقاوم سـازی شـده اند.«
وی مقـاوم سـازی اماکـن تاریخـی کشـور در برابـر زلزلـه 
را ضـروری دانسـت و افزود:»بـا ایـن کـه ایران یکـی از زلزله 
خیز تریـن کشـورهای دنیـا اسـت، مسـووالن به ایـن موضوع 
بـی توجه هسـتند و ایـن بی خیالی بـرای میـراث تاریخی ما 
مشـکل آفریـن خواهد بود و وقـوع زلزله هـای احتمالی آن ها 

را بـا خـاک یکسـان می کند.«
 ناطقـی الهـی بـا اشـاره به شـناختش درباره کارشناسـان 
ایـن  از  یـک  گفت:»هیـچ  فرهنگـی،  میـراث  سـازمان 
کارشناسـان سـازمان میـراث فرهنگـی متخصـص در امـور 
مقـاوم سـازی در برابـر زلزلـه نیسـتند. اگرچـه در سـال های 
گذشـته به برخی بناهای تاریخی رسـیدگی شـده اسـت؛ اما 
ایـن رسـیدگی ها در حـد مرمـت بوده و نـه مقاوم سـازی در 
برابـر زلزلـه. بـرای مقـاوم سـازی بناهـای تاریخی بایـد افراد 
متخصـص در میـراث فرهنگـی بـه کار گرفته شـوند، در غیر 

ایـن صـورت ابنیـه تاریخـی در زلزله هـا پـودر می شـوند.«
ایـن متخصـص عمـران و شهرسـازی آگاهـی معمـاران با 
پدیـده زلزلـه را مهـم ارزیابـی تاکیـد کرد:»بـا آنکه ایـران از 
زلزلـه خیزتریـن مناطـق دنیـا محسـوب می گـردد، یکـی از 
مهمتریـن و بزرگترین مشـکات در طراحی و سـاخت مقاوم 
در برابـر زلزلـه عـدم آشـنایی معمـاران بـا مسـاله زلزلـه و 
طراحـی بـر اسـاس آن می باشـد. عـدم فعالیـت در کارهـای 
گروهـی و هماهنگـی بـا مهندسـین سـازه و در رأس همـه 

کارفرمایـان، از دیگـر معضـات موجـود در ایـران اسـت. در 
بخـش طراحـی می تـوان گفـت کـه ایـده اولیـه سـازه یـک 
پـروژه، نقـش بسـیار اساسـی در مقاومـت آینـده سـازه در 
برابـر زلزلـه دارد. ایـده طراحـی اولیه ممکن اسـت سیسـتم 
سـاختمانی  را دیکتـه نمایـد کـه دسـتیابی بـه مقاومـت در 
برابـر نیروهـای جانبـی به سـختی حاصـل گـردد. در فرآیند 
طراحـی، از ایـده اولیـه تـا طراحـی جزئیـات اجرایـی حضور 
ماحظـات سـازه ای جهـت طراحی و سـاخت مقـاوم در برابر 
زلزلـه ضـروری می باشـد و نمی تـوان ادعـا نمـود کـه در یک 
طـرح مقـاوم در برابر زلزله فرآیند طراحـی معماری جدای از 
فرآیند طراحی سـازه  صورت گرفته و انتخاب سیسـتم سـازه 
پـس از اتمـام طراحـی معمـاری انجـام گرفته اسـت. فرآیند 
طراحـی معمـاری و طراحی سـازه به موازات هـم بوده و هیچ 
یـک بـدون دیگری بـه هدف نهایی خـود دسـت نمی یابند.« 
وی اسـتفاده از الگوهـای مناسـب بـرای هر چـه کمتر کردن 
خسـارت هـای زلزله را ضـروری عنوان کرد و گفـت:»از آنجا 
کـه ایالت کالیفرنیا یکـی از بزرگترین مناطـق زلزله خیز دنیا 
بـوده و مهمتـر از آن کانـون توجهـات و مطالعاتـی اسـت که 
در زمینـه زلزلـه در ایـاالت متحده آمریکا صـورت پذیرفته با 
اشـاره بـه نقـش معمـاران در طراحی و سـاخت بنـای مقاوم 
در برابـر زلزلـه در کالیفرنیـا و الگوهـای مطـرح شـده در آن 
ایالـت شـاید بتوان گامـی در جهت رفع نقصـان های موجود 

در ایران برداشـت.«

پروفسور ناطقی الهی؛ عضو کمیته تدوین آیین نامه زلزله ایران:

بی خیالی در برابر زلزله
 میراث فرهنگی را با خاک یکسان می کند

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش هشتاد و شش

صـدای زلنـگ و زاللنـگ شـتران و هیاهوی 
شـترداران در آن بیابـان بی سـر و صـدا طنین 
انـداز بـود و چنان این سـروصدا و اسـب دوانی 
هـا همـه را مرعـوب سـاخته بـود کـه هر کس 
بـا تـرس و لـرز بـا خوانـدن دعـا و قـل هـواهلل 
سـعی می کرد از ترس و وحشـتی که سـراپای 
بدنـش را فراگرفتـه بـود چیـزی بکاهـد. با این 
وضـع ناراحـت کننده چـون دیوارهای سـنگی 
و لولـه هـای بـرج کاروان سـرا کـه بعضی یک 
طرفشـان بـه واسـطه مـرور ایـام خـراب شـده 
و  تسـکین  کمـی  موجـب  شـد  نمـودار  بـود 
آرامـش گردیـد. اتاق هـای مخروبه کـه تا کمر 
مملـو از خاکسـتر چهارپایـان و خـون هایـی 
کـه بـر در و دیـوار راه ورودی بـه کاروان سـرا 
ریختـه شـده بـود و بـوی بسـیار زننـده الشـه 
شـتر مـرده ای کـه شـامه را ناراحت مـی کرد 
سـبب ایـن مـی شـد که هـر مسـافری سـعی 
داشـته باشـد زودتـر از آن محل دور شـود و از 
کاروان سـرای زشـت و شـوم و چشمه آب شور 
کـه حتی مرغان هـوا هم نمی توانسـتند از آن 
آب رفـع عطـش نماید نجات یابـد و خود را به 
مزرعـه مهدی آباد برسـاند. وقتی که دانسـتیم 
بـا همراهانـم بایـد ده سـاعت متجـاوز بـرای 
اسـتراحت چهارپایـان در آن جا به سـر برده و 
بعـد هم آهسـته آهسـته بقیه راه را ده سـاعت 
دیگـر به اشـتران حرکت نماییم ناراحت شـده 
سـر و صدایمـان بلنـد گردیـد و هـر چهـار نفر 
هـم زبـان شـده و بـه کالسـکه چـی گفتیم ما 
کالسـکه تـو را بـه قیمـت گزافـی کرایـه کرده 

ایـم کـه زودتر بـه مقصد برسـیم.
اگـر بنـا بود بـا این کنـدی این مسـافرت را 
بـا این شـتران انجـام دهیـم دیگر چـه لزومی 
داشـت از ایـن محل کـه علوفه ای برای اسـب 
هایـم پیـدا نمـی شـود حرکـت کـرده و بـه 
آبـادی کـه کاه و یونجـه و جـو فـراوان باشـد 
برسـم. امـا از ایـن که تنهـا کالسـکه را در این 
راه بینـدازم جـرات نمی کنـم. خصوصا که می 
گوینـد عـده ای از  سـارقین را دیـده اند که به 
هـوای پولهـای بانک در ایـن راه انتظار برخورد 
ایـن قافلـه را دارنـد و چنـان چه مـا تنها بدون 
قراسـوران و ایـن قافلـه بـه راه بیفتیـم عاقانه 
نیسـت و اگـر اتفاقی روی دهد مسـوولش خود 
مـا خواهیـم بـود. امـا مـا بـرای آن کـه زودتـر 
از ایـن محـل دور شـده و از استشـمام بـوی 
عفونـت مـرداری کـه هـر لحظـه نسـیمی بوی 
آن را بـه مـا مـی رسـاند و از زندگانـی سـیر 
مـی سـاخت نجـات یابیم. بـا دالیـل و براهین 
بسـیاری سعی داشـتیم کالسـکه چی را راضی 
کـرده و زودتـر بـه راه بیاییـم تـا آخر بـار به او 
گفتیـم همیـن حـاال تـو گفتـی کـه دزدان در 
ایـن راه در انتظـار قافلـه و برخـورد بـه پـول 
هایـی کـه بـا قافلـه حمـل می شـود هسـتند. 
در ایـن صـورت بـه چـه مناسـبت ما بـا چنین 
قافلـه ای کـه سـارقین انتظارش را می کشـند 

باشـیم. همراه 
قراسـوران  چنـد  ایـن  بـه  اطمینانـت  اگـر 
هـا هـم  آن  کـه  اسـت  ای  و شـیره  تریاکـی 
مـرد زد و خـورد و جنـگ و سـتیز نیسـتند و 
از همـان سـاعت اول از جلـوی سـارقین فـرار 
مـی نماینـد. عاقبـت آن قـدر به کالسـکه چی 
نـق زدیـم و اصـرار کردیم تـا او را مشـروط بر 
ایـن کـه هـر اتفاقـی پیـش آیـد به مسـوولیت 
خـود ما باشـد بـرای حرکـت راضـی کردیم او 
هـم اسـب هـا را بـه کالسـکه بسـته و دیگر به 
حـرف هـای قراسـوران و شـتربانان کـه مـا را 
از ایـن کـه تنهـا بـه مهـدی آبـاد برویـم منـع 
مـی کردنـد وقعـی نگـذارده و بـی ماحظه به 
راه افتادیـم. سـه سـاعت از ظهـر می گذشـت 
آفتـاب پاییـزی بـه تپـه و ماهورها و کـوه های 
خشـکی کـه از دور ماننـد تماشـاچیان مـا را 
نگریسـته و از عمـل بچـه گانـه ای کـه کـرده 
بودیـم حیـرت داشـتند تابیـده بـود. بتـه ها و 
علـف هـا و خارهـای بیابانـی کـه در دو طـرف 
جـاده دیـده مـی شـدند سـرهای خـود را بـه 
زیـر انداختـه و مثـل این بـود که بر احـوال ما 
نگراننـد و عجـب ایـن بود کـه در طـول راه نه 
بـه یـک نفر مسـافر پیـاده و نه سـواره برخورد 

نکردیم. 

مهدیه عبداهلل دخت
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زندگی

گزارش

خانه های نا امن وکودکان 
آزار دیده

خانـه، امـن ترین محیط برای کودکان اسـت و بهترین 
حمایـت هـا از سـوی خانـواده بـه کـودک ارائه می شـود 
امـا در ایـن بیـن معـدود خانـواده هایـی نیز هسـتند که 
بـه دالیـل مختلـف از فقـر اقتصـادی گرفتـه تـا اعتیاد و 

بزهـکاری بـه کودک آسـیب می رسـانند.
بـه گزارش ایرنا، بیشـترین آزار کودکان از نوع فیزیکی 
اسـت کـه منجر به جراحت آنان می شـود کـه در صورت 
شناسـایی سـریع این کودکان مـی توان به آنـان خدمات 
مـورد نیـاز را ارائـه داد و از آسـیب های بعدی پیشـگیری 
شـود.زیرا کودکانـی کـه مـورد آزار قـرار می گیرنـد در 
بزرگسـالی احسـاس خاء، ناامنی عاطفـی و روانی و نبود 
اعتمـاد بـه نفـس خواهنـد کـرد و به افـرادی پرخاشـگر، 
عصبـی، لجبـاز و منفی نگـر و بی توجـه بـه ارزش هـای 
خانـواده و جامعـه تبدیـل می شـوند.عاوه بـر پیامدهـای 
روحـی و روانـی، کـودک آزاری پیامدهـای فیزیکـی مانند 
اختاالت بینایی و شـنوایی، پارگـی و صدمات ارگان های 
داخلـی و عضانـی را نیز به همراه دارد و متاسـفانه گاهی 
حتـی بـه مـرگ نیـز منجـر میشـود.در ایـن بیـن گاهی 
کودکانـی کـه در معـرض خطـر کـودک آزاری هسـتند ، 
شناسـایی مـی شـوند امـا به علـت برخـی موانـع قانونی، 
نمـی تـوان این کـودکان را از خانـواده هایی که صاحیت 
نگهـداری کـودکان را ندارنـد، جـدا کـرد و متاسـفانه این 
کـودکان با آنکه شناسـایی شـده انـد پـس از مدتی دچار 

ضـرب و شـتم و حتـی مرگ می شـوند.
کودکان آسیب دیده

رئیس مرکز فوریت های اجتماعی سـازمان بهزیسـتی 
کشـور با اشـاره به شناسـایی کودکان آزار دیده از سـوی 
ایـن مرکـز می گویـد: پـس از شناسـایی این کـودکان با 
همـکاری قـوه قضاییـه و نیـروی انتظامـی اقدامـات الزم 
بـرای آنان در خصوص پیشـگیری از آسـیب هـای بعدی 
به عمل می آید.حسـین اسـدبیگی می افزاید: در مجموع 
مـی تـوان گفـت که در تمـام اسـتان های کشـور، ارتباط 
خوبـی بیـن قـوه قضاییـه، نیـروی انتظامـی و اورژانـس 
دارد  هـا وجـود  آزاری  در خصـوص کـودک  اجتماعـی 
امـا ایـن همـکاری هـا در برخی اسـتان هـا، بیشـتر و در 
برخـی اسـتان ها ، کمتـر بوده اسـت.وی تصریح می کند: 
بطورمثـال در مـوردی پیـش آمده اسـت که کارشناسـان 
اورژانـس اجتماعـی بـه قاضی گـزارش دادند کـه کودکی 
در خانـواده دچـار کودک آزاری شـده و برگرداندن کودک 
بـه خانـواده بـه صاحـش نیسـت امـا قاضـی نپذیرفته و 
کـودک را برگردانـده و درنهایـت ما با شکسـتگی دسـت 
و پـای کـودک مواجه شـدیم و کار کودک به بیمارسـتان 
رسـیده اسـت. در یـک مـورد مـرگ و میـر کـودک نیـز 

داشتیم.
توصیه های اورژانس اجتماعی را جدی بگیرید

رئیس مرکز فوریت های اجتماعی سـازمان بهزیسـتی 
کشـور تاکیـد مـی کنـد: الزم اسـت اطـاع رسـانی های 
بیشـتری در خصـوص کودک آزاری به قضات انجام شـود 
تـا آنـان با جزئیـات و چنـد و چـون این بحران و آسـیب 
اجتماعی، بیشـتر آشـنا شـوند و تبعـات عمل نکـردن به 
توصیـه هـای مـددکاران و روانشناسـان مراکـز اورژانـس 
اجتماعـی را در نظـر بگیرنـد. اسـدبیگی تصریـح مـی 
کنـد: همچنیـن کانتری هـا و نیروی انتظامـی در برخی 
شهرسـتان هـا ممکـن اسـت کار کارشناسـان اورژانـس 
اجتماعـی را در اولویـت قـرار ندهنـد و موضوع رسـیدگی 
بـه پرونـده کـودک آزاری، دچـار تاخیـر شـود. در برخـی 
مناطـق از همـکاری هـا، کاما راضی هسـتیم و در برخی 

مناطـق شـکوه و گایـه داریم.
تفاهم نامه ای برای کودکان

رئیس مرکز فوریت های اجتماعی سـازمان بهزیسـتی 
کشـور مـی گویـد: در گذشـته، تفاهـم نامـه هایی بـا قوه 
قضاییـه بـرای همـکاری های بیشـتر امضا شـده بـود که 
متاسـفانه ایـن تفاهـم نامـه، پـس از چنـد سـال منقضی 
شد.اسـدبیگی مـی افزایـد: در حال حاضر تفاهم نامه سـه 
جانبـه ای بیـن نیـروی انتظامـی ، قوه قضاییـه و معاونت 
اجتماعی پیشـگیری از جـرم و اورژانس اجتماعی در حال 
امضـا شـدن اسـت کـه براسـاس آن، مشـکات بین سـه 
دسـتگاه ، برطرف شـده و همکاری ها بیشـتر می شود.به 
گفتـه وی، در مجموع حدود 24 هـزار مورد کودک آزاری 
به اورژانس اجتماعی بهزیسـتی در سـال گذشـته گزارش 
شـد کـه ایـن مـوارد یـا در مراجعه بـه خودروهای سـیار 
یـا تلفـن 123 یـا مراجعه حضوری بـه مراکـز مداخله در 
بحـران مطرح شـده اند.به هر حال رسـیدگی بـه کودکان 
آزاردیـده بـه عنـوان یـک اولویت بایـد مدنظر مسـئوالن 
قـرار گیـرد زیرا کـودکان آسـیب پذیرترین اقشـار جامعه 
بـه شـمار مـی رونـد و وظیفـه اعـاده حقـوق و محافظت 
از سـامت آنـان بـر عهـده افـراد بزرگسـالی اسـت که در 
کنـار کـودک یـا در سـازمان هـای مسـئول بـه سـر می 
برنـد. نبایـد فرامـوش کـرد کـه بـی توجهـی بـه کـودک 
آزاری عـاوه بـر پیامدهای جسـمی و جانی بـرای کودک 
در آینـده نیـز مـی تواند پیامدهـای اجتماعی ماننـد فرار 
از خانـه، خودکشـی، خشـونت  ورزی و اعتیـاد را نیـز برای 

جامعـه به همراه داشـته باشـد.

گاهی اطرافمان انسان هایی را میبینیم 
که ازآرامشـی عمیق سرشـار هستند انگار 
کـه روحشـان آنقدر بزرگ وزالل اسـت که 
هیـچ غـم و اندوهـی بـه آن راه نـدارد. در 
هرشرایطی شـکرگذار بوده ،لبخند میزنند 
وآنقـدر »حـال خوبـی« دارنـد کـه گاهـی 
باعـث غبطـه خـوردن میشـوند و هیچ گاه در شـرایط سـخت 
آنقـدر آشـفته نمیشـوند کـه باعـث نگرانـی شـود. ایـن روان 
آسـوده وآرامـش درونی را میتوان در کودکی افراد ریشـه یابی 
کـرد. کودکـی ای که سرشـار از حـس امنیت ،آرامـش وبدون 
خا های عاطفی آسـیب رسـان است.احسـاس امنیت وارتباط 
عاطفی قوی در سـامت روان کودکان بسـیار موثر است. واین 
احسـاس امنیت در شـکل دادن به شـخصیت انسـان ها نقش 
بسـزای دارد و در سـنین مختلف به شـکل های خاصی نمایان 
می شـود به طـور مثال اگر اضطـراب جدایی ای کـه در کودکان 
هشـت مـاه تا یک سـاله و نیم وجـود دارد به درسـتی مدیریت 
نشـده و مـادر یـا مراقـب  نحـوی برخـورد صحیـح را بـا آن را 

نداننـد، برای کودک بسـیار آسیب رسـان خواهـد بود. 
حس عمیق بی اعتمادی

فاجعـه  وقتـی اتفـاق می افتـد که کودکـی با عـدم امنیت 
بـزرگ شـود. کـودکان بـرای گـذر از مراحـل رشـد نیـاز بـه 
ثبـات در شـرایط خـود دارد. یکـی از هشـدارهایی کـه بـه 
والدینـی در حـال جدایـی داده می شـود، آسـیبی اسـت کـه 
به واسـطه ی نداشـتن احسـاس امنیت روانی  کودک  را تهدید 
می کند،معموالایـن کـودکان احسـاس می کند که رهاشـده و 
هیـچ حامی ای نداشـته و با یـک ترس دائمی از آسـیب بزرگ 
خواهنـد شـد و درنتیجـه کارکردهـای سـالم را فـرا نخواهـد 
گرفـت. تلخـی این داسـتان بـرای کـودکان بی سرپرسـت و یا 
بد سرپرسـتی به دلیل شـرایط خاص آن ها بسـیار مشـهودتر 
اسـت .بسـیاری از ایـن کـودکان هیچ کس را نداشـته کـه با او 
زندگی کنند و به بهزیسـتی وموسسـات خیریه ای که کودکان 
را نگهـداری می کنند، سـپرده می شـوند .کودکانی که نیازمند 
آغـوش پرمهـر مادرنـد ، آن را نخواهنـد یافـت وغمـی عمیق  
را تجربـه می کننـد. تعـداد زیـادی از ایـن کودکان در سـنین 
پاییـن هسـتند و حتـی نمی تواننـد دلیـل این کـه خانـه و 
پـدر و مـادری ندارنـد را درک کننـد. آن هـا نمی فهمنـد کـه 
بزهـکاری و زنـدان یعنـی چـه و یـا تعریـف مـرگ چیسـت؟ 
آن هـا احسـاس می کننـد کـه رهاشـده اند و ایـن احسـاس 
رهـا شـدن، بسـیاری از لذت هـای کودکـی آن هـا را خواهـد 
گرفـت. کـودکان بی سرپرسـت و یـا بـد سرپرسـت بـا حـس 
عمیـق بی اعتمـادی بـزرگ می شـوند و ایـن بی اعتمـادی در 
تمـام مراحـل زندگی شـان تأثیرگـذار خواهد بود. در بسـیاری 
ازنظریـات روانشناسـی شـکل گیری شـخصیت انسـان ها در 
کودکـی اسـت. حـال تصـور کنیـد ایـن کودکِی زخمی شـده 

چـه بزرگ سـالی بیمـاری خواهد داشـت.
  در این کـه بـرای ایـن کـودکان در مراکز نگهـداری تاش 

زیـادی صـورت می گیـرد، هیـچ شـکی وجـود نـدارد.و ایـن 
موهبـت بزرگـی اسـت که نصیـب این کودکان شـده اسـت و 
کـودکان زیادی با شـرایط مشـابه وجود دارند کـه حتی از این 
امکان محروم هسـتند.به سـراغ کودکانی رفتیم کـه دریکی از 

مراکـز نگهـداری  زندگـی می کنند.
کـودکان  نگهـداری  مراکـز  از  یکـی  »کرمانیـان«  مرکـز 
بی سرپرسـت وبـد سرپرسـت در کرمان اسـت. مرکـزی که پر 
اسـت از صدای فرشـتگانی  کـه زندگی روی خوشـی به آن ها 
نشـان نـداده و از همـان کودکـی یـاد می گیرنـد کـه بـه دنیا 
اعتمـادی نیسـت. این مرکز به دسـت یکـی از خیرین کرمان  
به منظـور اسـتفاده کـودکان  بی سرپرسـت  و یا بد سرپرسـت 
تأسیس شـده اسـت.این مرکز حیاط بزرگ سرسـبزی داردکه 

باوجـود کـودکان زیبایـی اش دوچندان اسـت.   
چتر حمایت بهزیستی

 مسـئول مرکـز دکتر صبـاغ به »پیـام ما« گفـت:»در حال 
حاضـر 32 کـودک در  ایـن مرکـز زندگـی می کننـد کـه بـد 
سرپرسـت و یا بی سرپرسـت هسـتند.« او ادامـه داد:»ظرفیت 
ایـن مرکـز حدود30 تـا 50 نفر اسـت و کودکان ایـن مرکز از 
3 تـا 6 سـاله هسـتند.«او افـزود: »مـا در این مرکـز 16 مربی، 
مـددکار ،روانشـناس و پرسـتار داریـم .و تمـام سـعی مان را 
می کنیـم کـه کودکانـی  کـه در این مرکـز زندگـی می کنند، 
بهترین شـرایط ممکن را داشـته باشـند. تمام امید و تاشمان 
ایـن اسـت که کـودکان به خانواده هـا برگردند. یـا اینکه تحت 
بهترین شـرایط و طبق قوانین  به سرپرسـتی سـپرده شوند.«  
عبـاس صـادق زاده مدیـرکل بهزیسـتی کرمـان در رابطـه 
بـا مرکـز کرمانیـان  بـه »پیـام مـا« گفـت: »ایـن مرکـز یکی 
در حـال  بهزیسـتی  نظـارت  تحـت  کـه  اسـت  مراکـزی  از 
فعالیـت اسـت.« و ادامـه داد: »که کـودکان بی سرپرسـت وبد 
سرپرسـت از صفرتـا 18 سـال در مراکـز مختلـف بهزیسـتی 
نگهـداری می شـوند.و مراکـز مختلـف چهـار گـروه »صفرتا 3 
سـال« و»3 تـا 6سـال« و»شـش تـا 12 سـال« و»12 تـا 18 
سـال« را نگهـداری می کننـد.« او افزود:»ایـن کـودکان حتی 
بعدازاینکـه هیجـده سالشـان تمـام شـد و بـه سـن خـروج 
رسـیدند، بازهـم موردحمایـت بهزیسـتی قـرار دارنـد .آن هـا 
بـرای ادامه ی تحصیل، اشـتغال و یا حتـی ازدواج موردحمایت 
سـازمان قرارمیگیرنـد. تمـام تـاش سـازمان بر این اسـت که 
چتـر حمایتی بهزیسـتی تا انتها بر سـر کسـانی کـه به نحوی 

تحـت پوشـش قـرار دارند، باشـد.«
آن ها همیشه چیزی به نام »خانواده« را کم خواهند 

داشت
بـه سـالن  بـازی کـودکان می رویـم. سـالن پـر از رنـگ و 
عروسـک اسـت و کـودکان مشـغول بـازی هسـتند، مـا را که 
مـا می دونـد، سـام می کننـد،  به سـوی  می بیننـد همگـی 
دسـت می دهنـد، بعضی هایشـان آغـوش بـاز می کننـد تـا در 
آغـوش کشـیده شـوند. دختربچه هایـی کـه موهایـی بافته ی 
خـود را بـه مـا نشـان می دهنـد، اسم هایشـان را میگوینـد. 

همگـی در آن لحظـه یـک خواسـته ی مشـترک دارنـد و آن 
ایـن اسـت کـه در آغـوش کشـیده و محبت ببیننـد و همه ی 
دغدغه هـای کودکـی خـود  را در همین لحظات نشـان دهند. 
روح شـکننده ی آن هـا به خوبـی یاد گرفته اسـت که بسـیاری 
از ایـن دیدارهـا موقـت هسـتند و آن هایـی کـه می آینـد، در 
آغوششـان می کشـند و نوازششـان می کنند، به زودی خواهند 
رفـت آن هـا بـا مربی هایی کـه »مامـان« صدایشـان می زنند، 
می ماننـد. مامان هایـی کـه مهربان انـد، امـا آن هـا هـم وقتـی 
شـیفت کاریشـان تمـام شـود، خواهنـد رفـت و کـودکان این 
مراکـز باید یاد بگیرنـد که بااینکه مربی هایشـان مهربان اند اما 
ماندنـی نیسـتند. غم بی مـادری را در چشـم های همـه ی این 
کـودکان  به راحتـی می تـوان دید.کودکانی که اگر در این سـه 
سـال بـه خانه بازنگردند و یا به سرپرسـتی سـپرده نشـوند به 
مرکـزی دیگـر می رونـد ودلتنگی هایشـان را با خـود به مرکز 
جدیـد می برنـد ،دغدغه هایشـان تغییـر می کنـد و باسنشـان  
می شـوند  مطمئـن  کـه  اسـت  موقـع  آن  می شـود.  بـزرگ 
کـه دیگرکسـی دنبـال آن هـا نخواهـد آمـد و خانـه میـان 
سـالن های بـازی، میزهـای مشـترک مشـق و اتاق خواب هایی 
بـا چندیـن تخـت خاصه شـده اسـت. بـزرگ شـدن  در ایـن 
شـرایط بـه آن هـا می آمـوزد که مـادر گفتن بـه مربـی از درد 
بی مادری شـان کـم نخواهـد کرد آن ها همیشـه چیـزی به نام 
خانـواده را کـم خواهنـد داشـت کـه بـا هرسـال بزرگ شـدن 

فقدانش بیشـتر احسـاس خواهد شـد.
جـدا شـدن از کـودکان مرکز»کرمانیـان« سـخت بـود، اما 
چـاره ای نبـود. زندگـی تلخـی عجیبـی را میـان خنده هـای  
کـودکان ایـن مرکـز نشـانمان مـی داد .به طورکلـی کـودکان، 
همیشـه به خاطـر آسـیب پذیر بودن بیشـتر افـکار عمومی را 
درگیـر می کننـد امـا آیـا فقـط فکـر کـردن و غمگین شـدن 
شـرایط را بـرای آن هـا بهتـر خواهـد کرد.قطعاً همیشـه راهی 
وجـود خواهـد داشـت تا شـرایط زندگـی کـودکان این چنین 

مراکـزی بهتـر شـود، فقـط بایـد ایـن راه را یافت.

گزارش »پیام ما« از مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست »کرمانیان«

کودکان بلوری

یـک دکترای روان شناسـی کودک و 
نوجوان گفت: رعایت پوشـش مناسـب 
در خانـواده کمـک شـایانی بـه رشـد 
طبیعـی جنسـی کودکان و پیشـگیری 
و  نوجوانـی  در  اخاقـی  انحرافـات  از 

جوانـی می کنـد.
نیوزدکتـر  سـامت  گـزارش  بـه   

دکتـرای  نیسـتانک،  زارع  محمـد 
در  نوجـوان  و  کـودک  روان شناسـی 
گفت وگویـی بـا بیـان اینکـه آرایـش و 
وپوشـش در حضـور فرزنـدان بایـد بـا 
رعایـت نکاتـی ویژه انجام شـود، گفت: 
آراسـتگی بایـد همیشـگی باشـد؛ ولی 
اگـر فرزنـدان زیر هفت سـال هسـتند 

نـوع آرایـش و پوشـش مشـکلی ایجاد 
در  جنسـی  غرایـز  زیـرا  نمی کنـد، 
بچه هـای زیـر هفت سـال وجـود دارد، 

نمی کنـد. بـروز  ولـی 
وارد  بچـه  وقتـی  گفـت:  وی 
بـه  بایـد  مـادر  می شـود،  مدرسـه 
موضوعاتـی توجـه کنـد، زیـرا بـا ورود 

بـه دوره آموزشـگاهی غرایز بـروز پیدا 
می کننـد، اگرچـه ایـن مـوارد جـدی 
نیسـت ولی شـما باید پوشـش مناسب 

کنیـد. مراعـات  را 
نیسـتانک، بـا بیـان اینکـه بچه هـا 
نوجـوان  سـالگی  دوازده  بـه  ورود  بـا 
می شـوند و بایـد مراقبـت بیشـتری از 
آنهـا شـود،  افـزود: غرایـز در نوجـوان 
طـور  بـه  پسـر ها  می شـود؛  جدی تـر 
بلـوغ  بـه  پانـزده سـالگی  معمـول در 
جنسـی می رسـند و مـادر بایـد دقـت 
بیشـتری در انتخاب نوع پوشـش خود 

داشـته باشـد.
ایـن دکترای روان شناسـی کودک و 
نوجـوان تاکید کرد: اگر شـما پوشـش 
و آرایـش  مناسـب را جلـوی فرزنـدان 
پسـر رعایـت نکنیـد، ممکن اسـت که 
بلوغ جنسـی آن هـا را جلو تـر بیندازید 
زیـرا یکـی از علل بلـوغ زودرس بچه ها 

است. همین مسـئله 

وی یـادآور شـد: اگـر فرزنـد بـاالی 
و  پوشـش  بایـد  داریـد  سـال  هفـت 
کنیـد،  مدیریـت  را  خودتـان  آرایـش 
فرزنـد  کـه  می کننـد  فکـر  بعضی هـا 
محـرم آنها اسـت و مشـکلی در زمینه 
پوشـش وجود ندارد! درسـت اسـت که 
فرزندتـان بـه شـما محـرم اسـت ولـی 

بایـد محدودیتـی باشـد.
نیسـتانک، ضمـن بیان ایـن مطلب 
کـه مـادری کـه در مقابل فرزند شـرم 
وحیـا را حفظ کنـد وموجبات تضعیف 
و  زیبـا  تصویـر  نیـاورد؛  فراهـم  را  آن 
دلنشـین و آبرومندانـه ای از خـود در 
آینـه ذهـن کـودک منعکس و اسـباب 
ادامـه  را فراهـم می کنـد،  او  سـعادت 
داد: کـودکان بـه دقـت رفتـار والدیـن 
خـود را پیگیـری، تقلیـد و الگوگیـری 
نشـدنی  پـاک  آلبـوم  در  و  می کننـد 
ذهـن کنجـکاو و نـورس خـود ثبـت 
قـدری  پوشـش  می کننـد؛  بررسـی  و 

راحـت مـادر و پـدر تـا قبـل از شـش 
امـا  نیسـت،  کننـده  نگـران  سـالگی 
بیـن سـن شـش الـی دوازده سـالگی 
کـودک بـا گرافیک باال تصویـر برداری 
انحـراف  بـه  مبتـا  را  او  می کنـد، 
اخاقـی نمی کنـد اما در ذهـن کودک 

ثبـت و باقـی می مانـد.
ایـن دکترای روان شناسـی کودک و 
نوجـوان خاطرنشـان کـرد: بـا ورود به 
سـن دوازده سـالگی و بلـوغ پوشـیدن 
لباس هـای نیمـه عریـان و بـاز، تنـگ، 
نـازک و بدن نمـای والدین تاثیر سـوء 

دارد و آسـیب رسـان است.
از  الزم  نـکات  رعایـت  دربـاره  وی 
سـوی والدیـن بـرای سـامت جنسـی 
فرزنـدان گفـت: رعایت اصـول اخاقی 
جنسـی در خانـواده، نقـش مهمـی در 
سـامت جنسـی کودکان دارد؛ والدین 
بایـد از رفتارهایـی خـاص در حضـور 

پرهیـز کنند. فرزنـدان 

از بلوغ زودرس کودک خود جلوگیری کنید
نکته

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(
بـه موجـب پرونـده اجرائی کاسـه 9000010 امـوال غیرمنقـول ذیل از 

طریـق مزایـده بفروش می رسـد:
1- ششـدانگ یـک بـاب خانـه پـاک 3397 فرعـی مجـزی شـده از 22 
فرعـی از 1819 اصلـی بـه مسـاحت 437/3 مترمربع در بخش 9 کرمـان به آدرس: 
رفسـنجان - بلـوار طالقانـی - کوچـه 56- پـاک 7 کـه سـند آن در صفحـه 247 
دفتـر جلـد 275 امـاک بـا شـماره چاپـی 47436 ب ثبت و صـادر و مع الواسـطه 
بـه خانـم فرخنـده محی الدینی شـاهم آبادی منتقل شـده اسـت محـدود به حدود: 
شـماالً بطـول 15/4 متـر دیواریسـت به دیوار خانـه باقیمانده 22 فرعی شـرقاً بطول 
25 متـر دیـوار مشـترک بـا خانـه باقیمانـده 22 فرعی جنوبـاً بطول19 متـر درب و 
دیواریسـت بکوچـه غربـاً بطول 26 متر درب و دیواریسـت بکوچه پـاک فوق دارای 
273 مترمربـع در همکـف 15 متـر مربـع زیرزمیـن و 75 مترمربـع در طبقـه اول 
دارای اعیانـی و دارای انشـعابات آب، بـرق، گاز و یـک خـط تلفـن مـی باشـد طبق 
نظـر کارشـناس رسـمی ملـک مذکـور بـه مبلـغ سـه میلیـارد و هفتصـد و هفتـاد 

میلیـون ریـال ارزیابی گردیده اسـت.
2- ششـدانگ اعیانـی یـک بـاب خانـه پـاک 1193 فرعـی از 1817 اصلـی بـه 
مسـاحت 654/75 مترمربـع در بخـش 9 کرمـان بـه آدرس: رفسـنجان - خیابـان 
بنفشـه - کوچـه 10 کـه سـند آن در صفحـه 468 دفتر جلد 230 اماک با شـماره 
چاپـی 528431 ثبـت وصـادر و مـع الواسـطه بـه آقـای مهـدی بسـنجیده منتقـل 
شـده اسـت محـدود بـه حـدود : شـماالً بطـول 15 متـر درب و دیواریسـت به کوچ 
شـرقاً بطـول 43/65 متـر دیـوار به دیوار خانـه جنوباً بطـول 15 متر دیـوار به دیوار 
خانـه غربـاً بطـول 43/65 متر دیـوار به دیوار خانـه مجاوریـن کًا از باقیمانده پاک 
1817 اصلـی پـاک فـوق اسـکلت فلـزی دارای 290 مترمربع در همکـف 960 متر 
مربـع پارکینـگ و 38 مترمربـع سـاختمان گوشـه جنـوب شـرقی دارای اعیانـی و 
دارای انشـعابات آب، بـرق، گاز و یـک خـط تلفـن مـی باشـد طبـق نظر کارشـناس 

رسـمی اعیانـی ملـک مذکـور بـه مبلـغ پنـج میلیـارد و چهارصـد و چهـل و شـش 
میلیـون ریـال ارزیابـی گردیده اسـت.

3- ششـدانگ یکبـاب سـاختمان واقـع در طبقـه دهـم پـاک 892 فرعـی مجـزی 
شـده از 436 فرعـی از 1817 اصلـی بـه مسـاحت 140/2 مترمربـع در بخـش 9 
کرمـان بـا حـق اسـتفاده از مشـترکات طبـق قانـون تملـک آپارتمانهـا بـه آدرس: 
رفسـنجان -میـدان امیرکبیـر  سـاختمان بـرج شیشـه ای کـه سـند آن در صفحـه 
180 دفتـر جلـد 211 امـاک بـا شـماره چاپـی 233445 ب ثبـت و صـادر و مـع 
الواسـطه بـه آقـای رضـا فـاح نجـم آبـادی منتقل شـده اسـت محـدود بـه حدود: 
شـماالً بطـول 9/86 متـر پنجره و دیواریسـت به فضای پشـت بام 888 فرعی شـرقاً 
بطـول 14/2 متـر پنجره و دیواریسـت به فضای پـاک 436 فرعـی باقیمانده جنوباً 
بطـول 9/86 متـر پنجـره و دیواریسـت به فضای پشـت بـام پاک 891 فرعـی غرباً 
بطـول 14/2 متـر درب و دیواریسـت بـه فضای پشـت بـام پـاک 891 فرعی پاک 
فـوق سـقف آن بصـورت شـیروانی دو طرفـه طرح دار می باشـد و راه دسترسـی آن 
بـا پلـه مـدور از طبقه نهم می باشـد و دسترسـی مجزایی نـدارد و دارای انشـعابات 
آب مشـاع و بـرق می باشـد طبق نظر کارشـناس رسـمی ملـک مذکور بـه مبلغ دو 

میلیـارد و ششـصد و شـصت میلیـون ریـال ارزیابی گردیده اسـت.
مبلـغ  قبـال  در  کرمـان   33 خانـه  دفتـر   17300 شـماره  رهنـی  سـند  طبـق 
3/580/000/000 ریـال در رهـن بانـک صـادرات کرمـان قـرار گرفتـه، پاکهـای 
فـوق از سـاعت 9 الـی 12 روز چهارشـنبه مـورخ 1395/4/30 واقـع در محـل 
اجـرای اداره ثبـت اسـناد و امـاک رفسـنجان واقـع در رفسـنجان بلـوار طالقانـی 
از طریـق مزایـده بـه فـروش مـی رسـد الزم بـه ذکـر اسـت پرداخت بدهـی های 
مربـوط بـه آب، بـرق، گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـتراک و مصـرف در 
صورتـی کـه مـورد مزایـده دارای آنها باشـد و نیـز بدهی هـای مالیاتـی و عوارض 
شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی آن معلـو شـده یا 
نشـده باشـد بـه عهده برنـده مزایده اسـت و نیز در صـورت مازاد، وجـوه پرداختی 
بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل مازاد به برنـده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم 

عشـر و حـق مزایـده نقـداً وصـول مـی گـردد. ضمنـاً چنانچـه روز مزایـده تعطیل 
رسـمی گـردد مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی درهمـان سـاعت و مـکان مقـرر 

برگـزار خواهد شـد.
تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت روز شنبه 95/4/12 

م الف 372 - مسئول اجرای ثبت رفسنجان - علیرضا محمدی کیا

آگهی مزایده اموال منقول مرحله نخست
درخصـوص کاسـه پرونـده اجرایـی بـه شـماره بایگانـی 1/950414 بـه 
طرفیـت محکـوم لـه مهـا نخعـی عبـدل آبـادی و محکـوم علیـه حمید 
میـر اجـرای احـکام حقوقـی دادگاه شهرسـتان کرمـان در نظـر دارد یک قـاب تابلو 
فـرش آیـه و ان یـکاد دسـت بـاف )بـه ارزش- 5/500/000 ریـال( و یـک دسـتگاه 
سـینمای خانـواده بـا وافـر و چهارعـدد بلندگـوی پایـه دار )بـه ارزش 6/000/000 
ریـال( و 46 عـدد باکـس 24تایـی تـن ماهـی چاپـدار تیـوا بـا درب ایزی هـر عدد 
تـن ماهـی -/39/000 ریـال و قیمـت مجمـوع -/43/056/000 ریـال کـه تاریـخ 
تولیـد 1394/03/18 و تاریـخ انقضـای 1396/03/18 کـه مجموعـا تمامـی مـوارد 
مذکـور توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری بـه مبلـغ -/54/556/000 ریـال 
ارزیابـی گردیـده انـد را از طریـق مزایـده بـه بفـروش برسـاند جلسـه مزایـده در 
مـورخ چهارشـنبه 1395/05/06 راس سـاعت 9 صبـح درمحـل دفتر شـعبه اجرای 
احـکام دادگاه شهرسـتان کرمـان و بـا حضـور نماینـده دادسـتان برگزار مـی گردد 
عاقمنـدان بـه خریـد مـی تواننـد تـا 5 روز قبـل از جلسـه مزایـده از امـوال فـوق 
درکرمـان، خ مالـک اشـتر ک شـماره 22 پـاک 20 بـا گرفتـن معرفی نامـه از این 
اجـرا بازدیـد و 10 درصـد قیمـت مـورد نظـر خـود را تا قبـل از برگـزاری مزایده به 
شـماره حسـاب 2171293951000 بـه نـام سـپرده دادگسـتری کرمان نـزد بانک 
ملـی واریـز و فیـش آن بـه همراه پیشـنهاد کتبی خـود در داخل پاکت 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 تـا یـک مـاه پـس از 

برگـزاری مزایـده پرداخـت نمایـد و در صـورت انصـراف برنـده مزایـده 10درصـد 
واریـزی بـه نفـع دولت ضبـط خواهد شـد.

م الف 686 دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان شعبه اول - الهی 

متن آگهی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـاک 2522 فرعـی از 2942 اصلی واقع 
در بخـش 3 کرمـان بـه مسـاحت 150/68 مترمربـع واقـع در کرمـان 
خیابـان گلدشـت کوچه 26 مورد تقاضـای آقای/ خانم حسـنعلی قادرپور 
10076-95/4/8 تاکنـون تحدیـد حـدود نشـده و نیـاز بـه تحدید حدود 
دارد و اعمـال تبصـره ذیـل مـاده 15 قانـون ثبـت هم میسـر نمی باشـد لذا حسـب 
درخواسـت مالـک بـه شـماره بدینوسـیله آگهی تحدید حـدود اختصاصی منتشـر و 
عملیـات تحدیـدی از سـاعت 8 صبـح روز 95/5/2 در محـل شـروع و بعمل خواهد 
آمـد لـذا بـه مالـک یـا مالکین امـاک مجـاور رقبه مزبـور اخطـار می گـردد که در 
موعـد مقـرر در ایـن اعـان در محـل وقوع ملـک حاضـر و در صورت عـدم مراجعه 
مجاوریـن عملیـات تحدیـدی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی نسـبت به 
حـدود و حقـوق ارتقاقـی آن اعتراضـی داشـته باشـد طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت 
حداکثـر ظـرف مدت 30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلس تحدیـدی اعتراضی خود 
را کتبـا بـه ایـن اداره اعـام نمایـد و ظـرف مـدت یکمـاه از تاریـخ اعـام اعتـراض 
مهلـت دارنـد تـا بـه دادگاه صالحـه مراجعه و اقـدام به تقدیـم دادخواسـت نموده و 
رسـید تقدیـم دادخواسـت را از دادگاه اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد بدیهـی 
اسـت پـس از مضـی مهلت یـاد شـده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواسـت توسـط 
متقاضـی ثبـت عملیـات ثبتـی بنـام وی ادامـه خواهـد یافـت و هیچگونـه ادعایـی 

مسـموع نخواهـد بود.
تاریخ انتشار: شنبه 95/4/12

م الف 309 رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه 2 کرمان- محمود مهدی زاده- از 
طرف، امید صاعد

نجمه سعیدی

مسئول مرکز کرمانیان:
تمام سعی مان را می کنیم که کودکانی  
که در این مرکز زندگی می کنند، 
بهترین شرایط ممکن را داشته باشند. 
تمام امید و تالشمان این است که 
کودکان به خانواده ها برگردند. یا 
اینکه تحت بهترین شرایط و طبق 
قوانین به سرپرستی سپرده شوند
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فرهنگ و هنر

خبر

خاکسپاری حسن پیغان خواننده 
مطرح پاپ کشور در هرمزگان

 حسـن پیغـان خواننـده مطـرح پـاپ کشـورمان 
-هشـتم تیرمـاه- بـر اثر ایسـت قلبی در بیمارسـتان 
صاحـب الزمان)عـج( بندرعبـاس درگذشـت. از ایـن 
خواننـده مطـرح کشـور کـه متولد چهـارم آبـان ماه 
سـال 1355 مـی باشـد، چهـار آلبوم کشـوری به نام 
های »پشـیمون«، »یار منی«، »شـطرنج« و »دوسـم 
داری« بـه یـادگار مانـده اسـت. همچنین حضـور در 
اجـرای مشـترک قطعه »هموطـن« با رضـا صادقی، 
فـرزاد فرزیـن و تنـی چنـد از خواننـدگان مطـرح 
پـاپ اثـری ماندگار از وی برجای گذاشـت. شـادروان 
»پیغـان« کـه سـابقه کارهـای مشـترک با زنـده یاد 
ناصـر عبداللهـی و رضـا صادقـی را از خود بـه یادگار 
گذاشـته اسـت، در ایـن سـال هـا بیشـتر بـه امـر 

آمـوزش و اقدامـات عـام المنفعـه مشـغول بود.
مراسـم خاکسـپاری زنـده یـاد »حسـن پیغـان«، 
خواننـده مطـرح پاپ کشـور بـا حضور پرشـور عاقه 

منـدان و دوسـتداران موسـیقی برگزار شـد.
 ایـن مراسـم بـه همـت انجمن موسـیقی اسـتان 
هرمـزگان از سـاعت 16روز جمعـه  )یازدهـم تیرماه( 
بـا حضـور پرشـور جامعـه فرهنـگ و هنـر اسـتان 
هرمـزگان از مقابـل تـاالر شـهید آوینـی بندرعباس 
برگـزار شـد. پـس از برگزاری مراسـم تشـییع، پیکر 
زنـده یاد پیغـان برای خاکسـپاری به بهشـت زهرای 
اسـتان  مفاخـر  قطعـه  در  و  منتقـل  بندرعبـاس، 

هرمـزگان بـه خاک سـپرده شـد.
در ایـن مراسـم علیرضـا درویـش نژاد)مدیـرکل 
هرمـزگان(،  اسـتان  اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ 
کیانوش جهانبخش)رئیس انجمن موسـیقی اسـتان 
هرمـزگان( و هنرمندان مطرح اسـتان شـامل عمران 
طاهـری، مرتضـی کریمـی، هـادی آیین طلـب، رضا 
نصیـری، فرامـرز امیـری، کیانـوش بالی پـور، احمد 
قائـد، امیـد محبـی، حامد احمـدی، مجتبی اسـدی، 
حجـت حاجی زاده و جامعه موسـیقی اسـتان حضور 
داشـتند. در همیـن خصـوص مدیـرکل فرهنـگ و 
ارشـاد اسـامی اسـتان هرمـزگان اظهـار کـرد: زنده 
یـاد پیغان شـخصیتی فعال و دارای سـبک و سـیاق 

بود. خاصـی 
علیرضـا درویـش نـژاد با اشـاره به اینکه زنـده یاد 
پیغـان یکـی از هنرمنـدان خاق و مطـرح هرمزگان 
بـود، تصریـح کـرد: از وی کارهـای فاخری بـه یادگار 
مانـد گرچـه سـال هـا از موسـیقی حرفـه ای فاصله 
گرفتـه بـود و رونـد پرشـتاب گذشـته را دنبـال نمی 
کـرد امـا آثـارش هیچـگاه از یـاد عاقـه مندانـش 

فرامـوش نمی شـود.
وی بـا بیـان اینکـه زنـده یـاد پیغـان از مدافعیـن 
فرهنـگ عمومـی هرمـزگان بـود، خاطرنشـان کـرد: 
توجـه ویـژه اش بـه موسـیقی بومـی هرمـزگان و 
تعصبـش بـه معرفـی ترانـه های بومـی، قابـل تقدیر 
بـود و جایـش در بیـن اهالـی فرهنـگ و هنـر خالی 
اسـت. همچنیـن رئیـس انجمـن موسـیقی اسـتان 
هرمـزگان افزود: پیغان خواننـده ای بود که به حقش 
در موسـیقی کشـور نرسـید اما اقدامات عـام المنفعه 

اش قطعـأ بـه یـادگار خواهـد ماند.
کیانوش جهانبخش با اشـاره به اینکه در گذشـت 
حسـن پیغـان خواننـده مطـرح پاپ کشـور بـه طور 
حتـم ضایعـه ای بزرگ برای جامعه موسـیقی اسـت، 
تصریـح کـرد: یکـی از کسـانی کـه مسـیر حضـور 
خواننـدگان هرمـزگان به موسـیقی کشـور را گشـود 
بـه طـور حتـم زنـده یـاد پیغـان بـود کـه هیچـگاه 
آثـار فرامـوش نشـدنی اش، از اذهـان خـارج نمـی 
شـود. گرچـه زنـده یـاد پیغـان در سـال هـای آخـر 
عمـرش بـه امـر آمـوزش روی آورده بود امـا هیچگاه 
اقدامات عام المنفعه اش از طریق موسـیقی از اذهان 
فرامـوش نمـی شـود. همچنیـن نوازنـده عـود گـروه 
مشـکی پوشـان اظهارداشـت: زنـده یاد پیغـان یکی 
از پیشـگامان مطـرح کـردن موسـیقی هرمـزگان در 

سـطح کشـور بود.
مرتضـی کریمـی بـا اشـاره بـه اینکـه سـه سـال 
بـا زنـده یاد پیغـان همـکاری داشـته اسـت، تصریح 
کرد: از درگذشـت این هنرمند مطرح بسـیار ناراحت 
شـدم زیـرا به حقش نرسـید. جا داشـت کـه اهمیت 
بیشـتری بـه این هنرمند مطـرح داده می شـد. برای 
موسـیقی هرمـزگان زحمـات زیـادی کشـید و جای 
ایـن هنرمنـد در بیـن اهالـی فرهنـگ و هنـر خالـی 
سـت. کریمـی در پایـان یکی از دغدغه های حسـین 
پیغـان را معرفـی ترانـه هـای هرمزگانـی در سـطح 

کشـور اعـام کرد.

نجمه سلیمانی دلفارد
مدفـن امـام زاده سـید عبـداهلل در روسـتای نـورک در 
نزدیکـی بخـش مردهـک از توابع شهرسـتان عنبرآبـاد واقع 
شـده اسـت، امام زاده سـید عبـداهلل فرزند موسـی بن جعفر 
)امـام موسـی کاظـم( بـرادر امـام رضـا)ع( می باشـند. خادم 
ایـن مـکان پیرمردی 74 سـاله به نام شـیخ شـنبه اسـت که 
تمامـی اجـداد او تـا هشـت نسـل خـادم ایـن مـکان بوده اند 
و بـه صـورت موروثـی خادمـی ایـن مکان به ایشـان رسـیده 
اسـت و بـه گفتـۀ ایشـان دو سـنگ بسـیار قدیمـی در ایـن 
محـل از گذشـته های بسـیار دور وجـود دارد کـه خـط روی 

آنهـا قابـل خواندن نیسـت. 
در وسـط بقعـه ضریحی آهنـی به ابعـاد 1/50×1 متر قرار 
دارد کـه بـر روی آن اشـعار ی در مـدح  امـام زاده نوشـته 

شـده است، 
در سـمت راسـت ضریـح که یـک درب کوچک وسـط آن 
قـرار دارد )بـرای خـارج کـردن نـذورات توسـط ادارۀ اوقاف( 
که با دو قفل توسـط ادارۀ اوقاف بسـته شـده اسـت و زائرین 
روی قفل هـا هـم دخیـل بسـته اند و روی ایـن درب کوچـک 
عبـارت »بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم« و نـام  سـازنده آن  و 
در جهـت دیگـر عبارت »السـام علیک ایها الشـهید السـید 

عبداهلل المظلوم« نگاشـته شـده اسـت. 
زمیـن زیارتگاه حدود 2000 مترمربع اسـت که متأسـفانه 

براثر خشکسـالی نخل هـای خرمای آن از بین رفته اسـت.
سـاختمان جدید زیارتگاه سـیدعبداهلل توسـط اداره اوقاف 
شهرسـتان جیرفـت در حـال احداث می باشـد و همانطور که 
ذکـر شـد این زیارتـگاه دارای شـجره نامه بـوده و از فرزندان 

امام موسـی بـن جعفر)ع( می باشـد.
اهالـی، ایـن زیارتـگاه را بـه نـام سـلطان سـید عبـداهلل 
نیـز می خواننـد و بـه آن اعتقـاد کامـل دارنـد و در روزهـای 
پنـج شـنبه بـه زیارتـش می رونـد و شـب در آن جـا اقامـت 

می کننـد. 
بـه گفتۀ شـیخ شـنبه خـادم ایـن مـکان در زمـان اجداد 
ایشـان سـاختمان ایـن امـام زاده تنهـا بـه شـکل یـک دیوار 
بـوده اسـت در زمـان پـدر ایشـان دو اتـاق خشـت و گلی به 
جـای این دیوار سـاخته می شـود ولـی مدفن زیر دیـوار قرار 
گرفتـه بـود و به همین دلیل دیوار همیشـه تـرک می خورده 

اسـت تـا این کـه امـام زاده به خوابشـان آمـده و گفته اند که 
قبـر مـن زیـر همین دیـوار قرار گرفتـه اسـت و بدین صورت 

محـل مدفن کـه قبـًا کامًا مشـخص نبود معلـوم گردید.
بنای قدیمی امام زاده حدود سـالهای 1386 توسـط ادارۀ 
اوقـاف جهـت احـداث بنای جدیـد تخریب گردید و اسـکلت 
جدیـد آن سـال 1389 پایه گـذاری گردید و سـاختمان این 
مـکان مقـدس در حال احداث می باشـد که اهالـی منطقه از 
عملکـرد ادارۀ اوقـاف بسـیار راضـی بودنـد. بنای جدیـد امام 
زاده سـید عبـداهلل همانطور که ذکر شـد فعـًا )زمان حضور 
نگارنـده( دارای سـاختمان نیسـت و فقـط اسـکلت فلزی آن 

پایه گذاری شـده اسـت. 
در نزدیکـی ایـن زیارتـگاه اتاقـی قدیمی و خشـت و گلی 
قـرار دارد کـه وسـایل بنـای قدیمـی زیارتـگاه را در آن جـا 
نگهـداری می کننـد تا سـاخت بنـای جدید پایان یابـد و این 
وسـایل کـه اهدایـی زائرین می باشـند بـه سـاختمان جدید 

امـام زاده انتقـال یابند. 
 شـایان ذکـر اسـت کـه در همیـن اتاق دو سـنگ بسـیار 
قدیمـی و گـران  بهـا نیـز نگهـداری می شـود کـه متعلـق 
بـه زیارتـگاه می باشـند و بـه گفتـۀ خـادم ایـن مـکان یکـی 
از سـنگ ها بـاالی قبـر و یکـی پاییـن قبـر بـوده اسـت کـه 
روی آنهـا خوانـده نمی شـود روی یکـی از سـنگ ها که سـبز 
رنـگ اسـت بوتـه ای عمامه مانند کشـیده شـده کـه خطش 
غیرقابـل خواندن اسـت و یک گـودی دارد. پایین آن اعدادی 
نوشـته شـده اسـت که 18 و 81 خوانده می شـود این سنگ 
در زمان هـای بسـیار دور پیـدا شـده اسـت ولی سـنگ دیگر 
در زمـان احـداث بنـای جدیـد پیدا شـده اسـت کـه به علت 
مـدت طوالنـی کـه زیـر خـاک بـوده اسـت قسـمت زیـادی 
از نوشـته های روی آن از بیـن رفتـه اسـت و فقـط در یـک 
قسـمت آن می تـوان عباراتـی را مشـاهده نمـود کـه نوشـته 
شـده که ایشـان در روز جمعه ای این جا به شـهادت رسـیده 
اسـت و بقیـۀ عبـارات قابـل خوانـدن نمی باشـد بـه گفتـۀ 
خـادم ایـن مـکان مدتـی بـر روی اطـراف قبرهـا، ُمهره هـا و 
سـنگ های قیمتـی ماننـد فیـروزه، الجـورد و غیـره... پیـدا 

می شـده اسـت. 
بـه اعتقـاد اهالـی ایـن منطقـه زمانی کـه امام زاده سـید 
عبـداهلل خبر شـهادت امام رضا)ع( )برادرشـان( را در مشـهد 

می شـنوند بـا عـده ای از اصحـاب و یـاران از عـراق به سـمت 
ایـران حرکـت می نماینـد تـا به مشـهد بروند  به اسـتهبانات 
فـارس می رسـند کـه در ایـن مـکان سـپاه متـوکل عباسـی 
بـه آنهـا می رسـد و هـر کـدام از امـام زادگان و یاران ایشـان 
بـه سـویی پراکنـده می شـوند حضـرت معصومه)ع( بـه قم و 
دیگـران هـر یـک بـه جایـی می رونـد و ایشـان بـا 40 سـوار 
مدتـی بـه کوههـای دوسـاری می رونـد و بعـد به ایـن مکان 
می آینـد و محـل قبـر آن 40 سـوار سـرباز ایشـان هـم در 
همیـن مـکان قـرار دارد کـه اکنـون کامـًا محل دفـن آنان 

نیست. مشـخص 
از مناطـق مختلـف اسـتان و حتی شـهرهای دیگـر مانند 
کرمـان، بـم، جیرفـت، بندرعباس، ایرانشـهر، کهنوج، اسـام 
آبـاد مـردم بـرای زیـارت بـه ایـن مـکان می آینـد و اعتقـاد 
زیـادی بـه این امـام زاده دارنـد. از فروردین ماه تـا اواخر تیر 
مـاه بسـیار شـلوغ می شـود و زائرین بسـیاری بـرای زیارت و 

رسـیدن بـه حاجاتشـان بـه این مـکان مقـدس می آیند.
 شـیخ ایـن زیارتـگاه چنـد معجـزه ایـن مـکان را چنیـن 
نقـل می کننـد: »در زمان هـای قدیـم کـه جدشـان در ایـن 
مـکان سـاکن بوده اسـت 7 نفر اشـرار )یاغی( بـه این منطقه 
حملـه می کننـد کـه خانه هـای اطـراف امـام زاده از جملـۀ 
خانـه اجـداد ایشـان را غـارت نماینـد. ایـن 7 نفر بـرای رفع 
خسـتگی شـروع بـه چپـق کشـیدن می کننـد ناگهـان همه 
آنهـا بـه معجزه سـید عبداهلل بی هوش می شـوند جد ایشـان 
یـک ماسـه1 داشـتند پـس از بی هـوش شـدن آنهـا، شـیخ 
زیـارت بـه کمـک چنـد تـن از اهالـی منطقـه دسـتان آن ها 
را بـا نـخ ماسـه کـه نـخ باریکـی هـم بـوده اسـت؛ می بندند 
و اسـلحه های آنهـا هـم جلوی رویشـان قرار داشـته اسـت و 
پـس از مدتـی یـک نفـر از آنهـا بـه هـوش می آیـد و هر چه 
سـعی و تـاش می نمایـد نـخ باریک ماسـه پاره نمی شـود از 
جـدم می پرسـد تو جادوگر هسـتی و سـحر و جـادو می کنی 
جـدم می گویـد نـه مـن نوکر و غـام امـام زاده سـید عبداله 
فرزنـد موسـی بـن جعفـر هسـتم پـس از آن 6 نفـر بقیـه 
بیـدار می شـوند و می بیننـد بـرادر بزرگترشـان نیسـت آنهـا 
هـم هـر چـه سـعی و تـاش می کننـد نمی تواننـد بندهـای 
ماسـه را پـاره کننـد سـپس بـا همـان دسـتان بسـته قسـم 
می خورنـد کـه دیگـر مزاحـم او یعنی جـد من نشـوند و جد 

مـن دستانشـان را بـاز می نمایـد و آنهـا می رونـد«. 
معجـزه دیگـر امام زاده بدین صورت بوده اسـت: شـخصی 
در زمان هـای قدیـم گاوی داشـته کـه نـذر زیارتـگاه سـید 

عبـداهلل بـوده اسـت؛ گاو را از روسـتای مجـاور می دزدنـد. 
زاده سـید  امـام  بـه  اعتقـاد محکمـی  صاحـب گاو کـه 

عبـداهلل داشـته اسـت می گوید: »یـا سـیدعبداهلل صبح قاصد 
مـن می آیـد گاو مـن را بـده بیاورنـد«. و هنگامی کـه گاو و 
دزدان از کنـار امـام زاده سـید عبـداهلل رد می شـدند ناگهـان 
گاو کنـار امـام زاده زانـو می زنـد و می خوابـد و دزدها هر کار 
می کننـد نمی تواننـد گاو را از جایـش بلنـد نماینـد سـپس 
مجبـور می شـوند نزدیـک گاو آتـش روشـن نماینـد ولـی با 
کمـال تعجـب آتـش به سـمت گاو کشـیده نمی شـود و گاو 
هـم از جـای خود تـکان نمی خـورد؛ صبح روز بعد که شـیخ 
زیـارت می آیـد جارو بزنـد گاو را می بیند که به همان شـکل 
کنـار امـام زاده زانـو زده اسـت و قاصد صاحـب گاو می آید و 
می گویـد کـه گاو را بدهید شـیخ هـم گاو را می دهد و قاصد 

بـا گاو پیـش صاحبـش برمی گردد. 
معجـزه ای کـه شـیخ ایـن مکان )شـیخ شـنبه( به چشـم 

خـود دیده انـد این گونـه روایـت می کننـد: 
»مـن بـا خواهـر بزرگـم در سـایه درخـت ُکنـار نزدیـک 
امـام زاده سـید عبـداهلل در کودکـی مشـغول بـازی بودیـم و 
گردنبنـد ُمهـره ای بـه گـردن مـن بـود اشـرار آمدنـد و ما از 
تـرس به سـمت مـادرم رفتیـم و در بغلش نشسـتیم، یکی از 
اشـرار آمـد مـادرم را بزند دیگری مانع شـد و گفـت خانه اش 
را خـراب می کنیـم. مـادرم گفـت یـک کاسـه ماسـت بـه او 
بدهیـد اگـراز گلویـش پاییـن رفـت من حرفـی نـدارم خانۀ 
مـرا خـراب کنند پس من صاحـب ندارم آن فـرد هنگامی که 
کاسـه ماسـت را سـر کشـید ماسـت ها در گلویـش ماندند و 
از دو سـوراخ بینـی اش خون سـرازیر شـد و بعـد همراهانش 
)اشـرار دیگـر( به مـادرم التمـاس کردنـد و مـادرم گفت برو 
تفشـان کـن )آب دهـن ات را بیـرون بریـز( و آن مـرد آنها را 
تـف کـرد و از آن جـا رفتنـد و ایـن باعـث شـد کـه اشـرار به 

امـام زاده سـید عبـداهلل اعتقـاد زیادی پیـدا کنند.«
ایشـان در ادامـه ذکـر می کننـد فـردی کـر و الل در ایـن 
مـکان مقـدس از سـنگ شـفا خـورد و در مقابل چشـم همۀ 
زائریـن زبـان گشـود و افـراد دیگری نیز شـفا یافته انـد مانند 
فـردی کـه به بیماری تاالسـمی مبتـا بود و یـا چندین فرد 
دیگـر کـه نابینـا بودنـد در ایـن مکان و با متوسـل شـدن به 
امـام زاده سـید عبـداهلل بینـا گشـته اند. ایشـان یکـی دیگـر 
از معجـزات ایـن زیارتـگاه را این گونـه بیـان می کننـد کـه 
هنگامی کـه کارگـران مشـغول کار بودنـد تـا زمیـن زیارتگاه 
را بـرای تعمیـر بنا صاف کنند و سـاختمان جدید را بسـازند 
تراکتـور و بُلـدوزر نتوانسـتند نزدیـک قبـر امام زاده شـوند و 

متوقف شـدند. 
1- نـخ هـای کـه از پشـم بـره قربانـی مـی بافنـد و با آن 

نوعـی فـال مـی گیرند.

مردم شناسی زیارتگاه ها و اماکن مقدس شهرستان عنبر آباد

امام زاده سید عبداهلل مردهک

زیارتـگاه  شناسـی  مـردم   « کتـاب 
هـا « نوشـته نجمـه سـلیمانی دلفـارد 
دانشـجوی دکتـری جامعـه شناسـی با 
مقدمـه ای از دکتـر ابراهیـم انصـاری،  
در  شناسـان  جامعـه  نشـر  توسـط 
نمایشـگاه امسـال کتـاب تهـران عرضه 
شـده اسـت. در ایـن اثـر نویسـنده بـا 
حضـور در میـدان تحقیـق بـه بررسـی 
شناسـانه  جامعـه  و  شناسـانه  مـردم 
زیارتـگاه هـا ی مناطـق جنوب اسـتان 
شهرسـتان  هفـت  شـامل  کرمـان  
جیرفـت ،  عنبـر آبـاد ،کهنـوج ، قلعـه 
گنـج  ، رودبـار  ، فاریـاب  و منوجـان و 
آداب  و رسـوم مـردم در رابطـه با اماکن 

مقـدس پرداختـه اسـت  و همچنیـن  
مباحـث تئوریک متنوعـی را  در  حوزه 
هـای جامعه شناسـی  و مردم شناسـی 
دیـن ، فرهنـگ عامه  ، اعتقـادات و باور 
هـای مـردم  ،  زیـارت در ادیان مختلف  
و .... مطـرح مـی کنـد  و کارکردهـای  
مختلـف فرهنگـی، مذهبـی، تاریخـی،  
روانشناسـی، هنری اقتصادی، اجتماعی 
و...  زیارتـگاه هـا را تبییـن  مـی نمایـد 
و  مـی کوشـد  تـا  ضمـن پاسـخ به پر 
سـش هـای اساسـی  در ایـن  زمینـه 
اطاعـات ذیقیمتـی را از فرهنگ، آداب 
و رسـوم و باورهـای  مـردم  این مناطق 
در اختیـار خواننـدگان  ، عاقه مندان و 

پژوهشـگران  قـرار دهـد  و  و می تواند 
راهگشـای پژوهـش هـای دیگـری در 

ایـن زمینه باشـد.
در بخشـی از این کتـاب می خوانیم: 
» انسـان از بـدو خلقتـش بـه دنبـال 
جایگاهـی بـوده اسـت کـه تجلـی »امر 
قدسـی« را در آن بـه نمایش بگـذارد و 
بـا تأمین »مـکان های« خـاص، حضور 
روح الهـی را در آن مکان هـا بـه صورت 
دائمـی درآورد. در حالتـی کلی، در نظر 
تمامـی جوامـع، معابـد صورتـی از عالم 
اسـت که حرکـت گـذاری جهـان را به 

سـکون تبدیـل می کنـد و زمـان را به
 نقطـه ی صفـر بـاز می گردانـد، بـه 

عبـارت دیگـر آن چـه را کـه در عالم به 
صـورت حرکـت بـی وقفـه وجـود دارد، 
بـه شـکلی پاینـده تبدیـل می کنـد. در 
عالـم، زمـان بـر مـکان غالـب اسـت؛در 
سـاختمان معبـد، بـر عکـس، زمـان به 
مـکان تغییـر یافتـه اسـت. از ایـن   رو از 
گذشـته تا بـه امروز همـواره اعتقادات و 
باورهـا، آداب و رسـوم، نحـوه ی نیایش 
و پرسـتش هر مردمی در شـکل گیری 
معابـد و نیایشـگاه های ایشـان نقشـی 
اماکـن  و  ایفـا کـرده اسـت.   اساسـی 
مقـدس در طـول تاریـخ؛ محلـی بـرای 
فراغـت از دغدغه هـای دنیـای فانـی و 
نزدیک شـدن به روح هسـتی بوده اند«

زیارتگاه ها و اماکن مقدس جنوب استان کرمان در کتاب 

مردم شناسی زیارتگاه ها

 کتاب

شعر به تلویزیون آبرو می دهد
شعر

  علیرضا بهرامی
از قدیـم گفته انـد شـعر هنر ملی ماسـت امـا این سـال ها هروقـت می خواهند 
بگوینـد فـردی مهمل بـاف و به اصطـاح مشـنگ اسـت، می گویند شـعر می گوید 
یـا شـعر نگـو! ایـن اتفاقی اسـت که در سـده ی اخیـر بـرای خیلـی از مفهوم های 
ارزشـمند مـا رخ داده تـا بیـش از پیش بـه نتیجه هـای دایی جان ناپلئونی برسـیم 
کـه کار انگلیس هاسـت. اصـا کمـی دقت در همیـن تعبیر هم نشـان می دهد که 
خـود آن نیـز بـه وضعینی رسـیده کـه حتا جایـی که ردپای دسیسـه ی دشـمن 
مخالـف و مقابـل منافـع ملی ما مشـهود اسـت، اگر فـردی از آن سـخن بگوید، با 

عبـارت دایی جان ناپلئونـی مسـخره اش می کنیم.
البتـه در تمـام قـرون تاریـخ، وضعیـت دوگانـه ی حاکمـان مـا بـا شـعر، بـر 
سرنوشـت خیـر و شـر آن بی تاثیـر نبوده اسـت؛ چـه آن زمان که بابـت یک بیت 
از شـاعِر دربـاری چندیـن کنیـز و چنـد کیسـه زر بـه او هـدا می کردنـد، چه آن 
زمـان کـه دهانـش را می دوختنـد، چشـمش را از حدقـه درمی آوردنـد و سـر بـه 
نیسـتش می کردنـد. پـس عجیـب نیسـت اگـر ما به طـور سـنتی، با تـاش برای 
نـاکار و بی خاصیـت کـردن شـعر بـه یکـی از ایـن دو صـورت مواجه بوده باشـیم.

ازسـوی دیگـر، رسـانه و ابزارهـای ارتباط جمعـی جدید، هیچ گاه عمـق الزم را 
نداشـته اند. کیسـت کـه ندانـد و نگویـد کـه تلویزیـون - در همـه جـای جهان - 

سـطحی است!
پـس باز هم طبیعی اسـت که تلویزیـون، آکنده باشـد از لودگی، وقت تلف کنی 

و تبلیغـات مصرف گرایـی مضمحل کننـده. تلویزیون مـا هم از این قاعده مسـتثنا 
نیسـت؛ بـا ایـن تفـاوت کـه ایـن تلویزیـون، در بسـتر یـک جامعـه و حاکمیـت 
ارزش گـرا و مخالـف اصـول سـرمایه داری صـرف حرکـت می کنـد و قاعدتـا نباید 
نعـل بـه نعل تلویزیون کاپیتالیسـتی باشـد کـه جامعـه را تحت تزریـق مخدرها، 

مسخ شـده می خواهنـد و می پسـندند.
کافـی اسـت به همین چند جمله ی بیان شـده توسـط مقام معظـم رهبری در 

دیـدار رمضانـی چنـد روز پیش با گروهی از شـاعران توجه کنیم:
» کارکـرد عمـده ی  شـعر تأثیـری اسـت کـه شـعر شـما بـر روی مخاطـب 
می گـذارد. شـما با شـعر خودتـان خلوت مخاطب را اشـغال می کنیـد و پای ثابت 
اتـاق فکـر مخاطبتـان هسـتید. ایـن یکـی از مهم تریـن کارکردهـای شـعر شـما 
اسـت. افـکار انسـان، تصمیم هـای مهّم انسـان، در ایـن خلوت ها گرفته می شـود. 
انسـان ها از عزیمتـگاه ایـن خلوتگاه بـه راه های درسـت یا غلط، بـه راه های خوب 
یـا بـد، حرکـت می کننـد. آنجا جـای فهمیدن اسـت، جـای تصمیم گیری اسـت، 
جـای شـکل گیری هویّـت اصلـی انسـان اسـت. شـما می توانیـد در آنجـا حضـور 
پیـدا کنیـد و اثـر بگذاریـد، و ایـن، یکـی از مهم ترین کارکردهای شـعر اسـت...«
حـال بافاصلـه این پرسـش مطرح می شـود: مدیـران صداوسـیمای جمهوری 
اسـامی ایـران، کـه در گفتـار و در بخشـی از رفتـار خود قطعـا با تاکیـد، خود را 
مـازم و تابـع مقـام عظمای والیـت تعریف می کنند، بـه این مهم چقـدر اهمیت 
داده، یـا پـس از ایـن بیانـات، چقدر توجه دارند؟ پاسـخ این پرسـش، فقط پاسـخ 

ایـن پرسـش نیسـت، خیلـی جنبه هـا و مفاهیـم جـاری و مبتابه جامعـه ی ما و 
ازجملـه صداوسـیما و دیگـر رسـانه های مـا را در بـر می گیرد.

اگـر متمرکز به صداوسـیما بخواهیم بررسـی کنیم، شـعر - بویـژه در تلویزیون 
- در تمـام ایـن سـال ها، بیشـتر یـا زینت المجالس بـوده، یـا اخیـرا در قالب طنز 
و فکاهـه، نقـش مطایبـه را ایفـا کـرده یا در غایی ترین حالت، به مشـاعره رسـیده 
اسـت. از چنـدی پیـش برنامه ی »نقد شـعر«، آن هـم البته در شـبکه ی تخصصی 
چهـار، چنیـن رویکـردی را بـه اجـرا گـذارده اسـت. تعقیـب چنـد مـاه بـه روی 
آنتـن رفتـن ایـن برنامه گویای آن اسـت کـه دسـت اندرکارانش آگاهانـه و با یک 

اسـتراتژی مشـخص، به ایـن مقولـه می پرداختند.
تـداوم آن بـه اتفـاق خوشـایندی در ایـام مـاه مبـارک رمضـان منجـر شـد؛ 
برنامـه ی »جویبـار« کـه هر روز از سـاعت 17 از شـبکه ی 4 پخش شـد و به تاثیر 
قـرآن کریـم بر شـعر فارسـی پرداخـت. ایـن برنامه البته کمـی فراتـر از آن قالبی 
کـه از توضیحـش برمی آیـد، شـعر رودکـی و منوچهـری تـا احمد شـاملو و احمد 
عزیـزی را از منظـر اسـتفاده از لفظ هـا تـا معناهـا و مفهوم هـای قرآنـی بررسـی 
کـرد؛ تـا چیـزی بر داشـته های اندیشـه ای و نیـز لـذت زیبایی شناسـی مخاطبان 

افزوده باشـد.
در میانـه ی انبـوه برنامه هـای مناسـبتی از جنـس جشـن رمضـان در فـان و 
بهمـان جزیـره ی گردشـگری که معمـوال آکنـده اسـت از برنامه هـای تقلید صدا 
و مصاحبـه بـا هنرپیشـه ها دربـاره ی این کـه شـما از کـدام غـذای دسـت پخت 

مادرزن تـان خوش تـان نمی آیـد - کـه در جای خـودش خوب و حتما الزم اسـت 
- از دیـدن چنیـن برنامـه ی شـعرمحوری، هربار نه تنها بر دانسـته های مـا افزوده 

می شـود، بلکـه از رهگـذر ایـن دانـش، بـه حظی فطـری هم می رسـیم.
ناگفتـه نمانـد کـه در شـکل گیـری چنیـن وضعیتـی، حضـور یـک شـاعر  
کارشـناس کـه بـا شـعر و مطالعـه بـر آن عمـر سـپری کـرده و از هیجان هـای 
سیاسـی و جناحـی هـم پرهیـز می کنـد، خیلـی تعیین کننـده اسـت. به واقـع 
می تـوان گفـت، سـعید بیابانکـی، پـس از حضـور مقطعـی شـاعرانی چـون علـی 
موسـوی گرمـارودی، عبدالجبـار کاکایـی و سـاعد باقـری، یک داشـته ی ضروری 
و متناسـب بـا هدف هایـی کـه برشـمرد بـوده اسـت و بایـد امیـد داشـت کـه در 

سـازمان عظیـم صداوسـیما، افـزون شـود
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ایـن خبـر کامـا جـدی اسـت امـا ما 
کارمان از گریه گذشـته اسـت بـه آن می 

خندیم:
و  خشکسـالی  ملـی  مرکـز  رئیـس   
مدیریـت بحـران سـازمان هواشناسـی از 
درگیـری 72 درصـد جمعیـت کشـور بـا 

داد. خبـر  پدیـده خشکسـالی 
شـاهرخ فاتـح، بـا اشـاره بـه شـاخص 
کوتاه مدت خشکسـالی هواشناسـی کشور 
جـاری  زراعـی  سـال  ابتـدای   از  گفـت: 
و بـر مبنـای شـاخص 9 ماهـه منتهـی 
بـه خردادمـاه 95، در مناطـق مرکـزی و 
شـرقی کشـور شـامل بخش های وسیعی 
از اسـتان های اصفهـان، یـزد، چهارمحـال 
جنـوب  خراسـان جنوبی،  بختیـاری،  و 
اسـتان های  شـمال  رضـوی،  خراسـان 
فارس و کرمان، شـرق سـمنان، سیسـتان 

و بلوچسـتان، قـم، مرکزی، شـرق گیان 
و غـرب مازنـدران درجاتی از خشکسـالی 

خفیـف تـا شـدید وجـود دارد.
او ادامـه داد: از سـوی دیگـر براسـاس 
در  کوتاه مـدت،  شـاخص  همیـن 
کرمانشـاه،  اسـتان های  از  بخش هایـی 
ایـام، لرسـتان، جنـوب آذربایجان غربـی، 
آذربایجان غربـی،  کردسـتان،  و  گلسـتان 
خراسـان   اردبیـل،  شـرقی،  آذربایجـان  
شـمالی، خوزسـتان و هرمـزگان درجاتی 
از ترسـالی ضعیـف تـا شـدید وجـود دارد 
و مابقـی مناطـق در ایـن بـازه زمانـی در 

بوده انـد. طبیعـی  شـرایط 
رئیـس مرکـز ملی خشکسـالی سـازمان 
هواشناسـی بـا تأکیـد بـر این کـه براسـاس 
بخش هـای  7سـاله،  بلندمـدت  شـاخص 
وسـیعی از کشـور بـا درجاتی از خشکسـالی 

ضعیـف تـا بسـیار شـدید درگیـر هسـتند، 
افزود: شـاخص بلندمدت پایش خشکسـالی 
اسـتان های  از  بخش هایـی  در  هواشناسـی 
فـارس، یـزد، کرمـان، خراسـان  رضـوی، 
خراسـان جنوبی، خراسـان  شـمالی، تهـران، 
البـرز، قـم، مرکـزی، مازنـدران، خوزسـتان، 
از  درجاتـی  کردسـتان  و  همـدان  ایـام، 
خشکسـالی های خفیـف تا بسـیار شـدید را 
نشـان می دهد. در مقابل بررسی های مبتنی 
بر این شـاخص، در شـمال آذربایجان شرقی، 
جنـوب  از  محـدودی  مناطـق  و  اردبیـل 
سیستان وبلوچستان شـرایط ترسالی ضعیف 
تـا متوسـط را نشـان می دهد. فاتـح در ادامه 
به مسـاحت تحت تأثیر خشکسالی در کشور 
اشـاره کـرد و گفـت: براسـاس محاسـبات 
انجام شـده درخصوص مسـاحت تحت تأثیر 
هریـک از طبقـات خشکسـالی بلندمـدت، 

31 درصد مسـاحت کل کشور از خشکسالی 
متوسـط،  خشکسـالی  29 درصـد  خفیـف، 
12 درصـد خشکسـالی شـدید و یک درصـد 
نیـز بـا خشکسـالی بسـیار شـدید درگیـر 
مـورد جمعیـت  در  او همچنیـن  هسـتند. 
اظهـار  کشـور  در  خشکسـالی  تحت تأثیـر 
کـرد: بررسـی جمعیـت تحت تأثیـر هریـک 

از طبقـات خشکسـالی بلندمـدت حاکـی از 
آن اسـت کـه 27 درصـد جمعیـت کشـور با 
خشکسـالی خفیـف، 32 درصد خشکسـالی 
شـدید،  خشکسـالی  12 درصـد  متوسـط، 
یک درصد خشکسـالی بسـیار شـدید درگیر 
هسـتند.  رئیـس مرکـز ملـی خشکسـالی 
وضـع  بـه  پایـان  در  هواشناسـی  سـازمان 

ترسـالی کشـور نیز اشـاره کـرد و افـزود: در 
نـگاه کوتـاه مدت، 5 درصد مسـاحت کشـور 
دارای ترسـالی ضعیـف، سـه درصد ترسـالی 
متوسـط و دو درصـد ترسـالی شـدید اسـت، 
ولـی در نـگاه بلندمدت 25  درصد مسـاحت 
کشـور ترسـالی ضعیف و یک درصد ترسـالی 

متوسـط دارند./شـهروند

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی:

۷2 درصد جمعیت کشور درگیر خشکسالی بلندمدت

خبر

طنز

بـه تازگـی ارقام سـنم از یـک رقـم فراتر رفته و احسـاس 
بزرگـی مرا احاطه نموده اسـت. مـی خواهم همپـای خانواده 
و همنوای مسـلمانان روزه دار باشـم آنهم یک روزه ی کامل، 
نـه شـامل کلـه گنجشـکی و غیره. بـه اهـل خانه سـپرده ام 
کـه تحـت هـر شـرایطی خوابـم را بر هـم زنند ناسـامتی ما 

داریم. روزه 
زمـان کلـه ی سـحر، اینجـا ایـران اسـت در خـواب نـاز 
بسـر مـی بـری و تمـام وعـده و وعیدهـای خویـش را بـه باد 
فراموشـی سـپرده ای و بـا توسـل به لگـد از خـواب بیدار می 
شـوی، برخاسـتم اما بیدار نیسـتم، خمـار خوابم امـا غذا می 
خـورم، چشـمانم بـرای خـواب بـی تابی مـی کنند امـا هنوز 
اذان نـزده انـد دقایقـی را در خـواب و بیـداری سـر کـردم تا 

دوبـاره بـه مقـام ارزشـمند خـواب ادای احتـرام کنم.
زمـان حیـن تبـادل صبـح و ظهـر، اینجـا ایران اسـت، به 
آشـپزخانه رجـوع نمـوده و مـواد مغـذی مصـرف نمودیـم، 
لقمـه دقیقـاً در میانـه ی گلـو بود کـه دو هزاریمـان افتاد که 
خیـر سـرمان روزه داریم نه حـق پایین رفتـن دارد و نه قابل 
بازگشـت مخّیـر میـان دهان و معـده، در همیـن اثنا نفس ما 
هـم راهـی برای باال آمـدن پیدا نمـی کرد. اوضاعـی بود بس 
بغرنـج، خاصـه لقمـه را بـه پایین هدایـت نمودیـم هر چند 
طعـم لذیذش کوفتمان شـد، امـا از اینکه با ایـن ندانم کاری 
روزه ی خویـش را بـه بطالـت نکشـاندم نیشـم تـا بناگـوش 

گشـوده شد.
کاریکاتـور روضـه رمضانزمـان لنـگ ظهر، اینجـا همچنان 
ایـران اسـت. دقایقی اسـت به لـزوم وجود وعده هـای غذایی 
مـی نگـرم، کمـی بـه ضعـف دچـار شـده ام، دلـم حسـابی 

شـده  تنـگ  ناهـار  بـرای 
اسـت، صدایـی از درون مـرا 
از  دانـم  نمـی  خوانـد،  مـی 
غذاسـت  ی  قابلمـه  جانـب 
یـا از سـمت سـبد میـوه یـا 
مملـو  یخچـال  حوالـی  از 
اینجـا  اسـت.  خوردنـی  از 
امتحـان اراده هـا برگـزار می 
در  اراده  پـای  حیـف  شـود، 
در  حیثیتـم  و  اسـت  میـان 
معـرض خدشـه قـرار گرفته 
اسـت در غیـر ایـن صـورت 
دسـتگاه  نـدای  بـه  شـاید 

دادم. مـی  پاسـخ  گـوارش 
غـروب،  دمدمـای  زمـان 
یحتمل اینجا زیمباوه اسـت. 
ام و  ای پهـن شـده  گوشـه 
چشـم به سـاعت دوختـه ام 
و چشـم انتظـار کمـک های 
بشـر دوسـتانه هسـتم، زمان 
و  نـدارد  گذشـتن  خیـال 
چیـزی نمانـده بـا طمانینـه اش مـا را جان به لـب کند. نمی 
دانـم چـرا حـال معنـوی ام بـا فالـوده بسـتنی عجیـن شـده 
اسـت. درونـم وضـع فـوق العاده ای پیـش آمده، غـذا نایاب و 
آب جیـره بنـدی شـده اسـت و فشـار خونم سـقوط نموده و 

در خونـم قحطـی قنـد بـه راه افتـاده اسـت.
پـای به بـازی خطرنـاک اراده ها گـذارده ام نزدیک اسـت 
از گردونـه ی رقابـت هـا خـارج شـوم. زمـان بیسـت دقیقـه 
مانـده به اذان، به گمانم اینجا سـومالی اسـت حـال ما خوش 
نیسـت. در حسـرت لقمـه ای نـان، در تمنای جرعـه ای آب، 
در ایـن وانفسـا بـه منویـات یونیسـف پـی مـی بـرم. دهانـم 
چـون کویـر لـوت خشـکیده، چشـمانم بـه سـیاهی گرویده، 
قند سـابقاً موجود در خونم اعام ورشکسـتگی نموده اسـت، 
صورتـم چـون گـچ رنگ باختـه، هیمنـه ام چـون آش از هم 

وارفتـه، پـس چرا مـؤذن تعلل مـی ورزد.
دیگـر وارد جنـگ اراده شـده ام، اراده ام سـرکوب شـده 
هرچنـد تـا پـای جـان ایسـتادگی نموده اسـت. زمـان حین 
اذان، اینجـا محـل اسـکان موقت قـوم بربرت، به عـدد کالری 
هـای از دسـت رفته ام شـکر خـدای را بر جای مـی آورم که 
باالخـره اذان را سـر دادنـد و مـن همچون قحطـی زدگان به 
سـفره حملـه ور شـدم از اینکـه بـر زمامـداری روزه ی کلـه 
گنجشـکی پایـان داده و روزه ی تمـام و کمـال را بـر سـر 
کار آورده ام کبکـم خـروس مـی خوانـد احسـاس بزرگی مرا 
فراگرفتـه و هـم اینک بـه خـود و اراده ی پوالدیـن خود می 

لم. با
سید ابوالفضل طاهری/ روزنامه ابتکار

آدم دچـار یـک مختصـر خنـده تلخـی می شـود وقتـی 
می شـنود کـه بـر طبق آمار رسـمی  موجـود، حداقـل نیمی  
فرسـوده  خودروهـای  زمـره  در  کشـور  آمبوالنس هـای  از 
قـرار دارد. ایـن مثـل آن اسـت کـه مثـًا اعـام شـود نصف 

ماشـین های آتـش نشـانی فاقـد شـلنگ آب می باشـند.
فلـذا جـای تعجب نیسـت اگر میـزان رضایتمنـدی ملت 
از وضعیـت و کیفیـت خدمـات اورژانـس، خیلـی چنگـی به 
دل نزنـد و گاهـی آژانـس را بـه اورژانـس بـرای رفتـن بـه 
بیمارسـتان ترجیـح دهنـد. حقیـر خـود شـاهد صحنـه ای 
لطیـف در سـطح خیابـان بوده که آمبوالنسـی خراب شـده 
بـود و مریـض داخل آن پیاده شـده بود و داشـت آمبوالنس 

را هـل مـی داد. )خـدا رحمتـش کند!(
در باب اُشترالنس :

ای ساربان آهسته ران، اورژانس ما فرسوده است
گویا شتر از آمبوالنس، ای دوست، بهتر بوده است!

بـا ایـن تواصیف اسـت که آدم خوشـحال می شـود وقتی 
در  کـه  می رسـد  خبـر  همچیـن  بهداشـت،  وزارت  از  کـه 
پـی تحـوالت اخیـر در نظـام سـامت و همـگام بـا اجـرای 
طـرح تحول سـامت، قـرار اسـت کیفیت خدمـات اورژانس 
کشـور نیـز ارتقـاء پیـدا کند و تجهیـزات مراکـز فوریت های 
پزشـکی بـه روز شـود. طـوری کـه هـر بیماری هـوس کند 
خـودش را سـریع برسـاند به اولیـن اورژانس نزدیـک و امید 
داشـته باشـد کـه آب و روغـن قاطـی نمی کند. یـا دم در به 
او نمی گوینـد کـه اول بـرو پـول واریـز کـن، بعد بیـا تا جلو 

سـکته قلبـی ات را بگیریـم و کپسـول اکسـیژن بهت وصل 
کنیـم کـه در رقـص و حالـت آورد پیران پارسـی را!

بسته پیشنهادی آمبوالنس:
حوزه سـامت به سـامتی همـگان ارتبـاط دارد. از اینرو 
بـه سـامتی شـما، نگارنـده نیـز در ایـن قضیـه وارد گـود 

می شـود و اظهاراتـی چنـد را مطـرح می فرمایـد:
1ـ تحـول اورژانسـی: ایجاد تحول در کیفیـت اورژانس ها 
از نـان شـب هـم واجب تـر اسـت؛ امـا الزم اسـت کـه ایـن 
تحـوالت هم سـریع و اورژانسـی اتفـاق بیفتد. زمانـی اتفاق 
نیفتـد کـه بیمـاران بیشـتری مرخـص شـده باشـند. لـذت 
بسـتری شـدن را در اورژانـس بیمارسـتان مـا تجربـه کنید!

2ـ آمبوالنـس مـدل بـاال: هر چه مدل ماشـین آمبوالنس 
باالتـر باشـد، در بهبـود سـریع تـر بیمـار و باالرفتـن روحیه 
وی مؤثرتـر می باشـد. ای بسـا بـه هنـگام انتقـال بـه داخل 
آمبوالنـس، همراهـان بیمـار مـورد نظـر، بـا او و آمبوالنـس 
مـدل باالیـش عکـس یـادگاری هـم بگیرنـد. حتمـاً طـرف 
اداره   بنـز  ببینـد کـه ماشـین  را زمانـی  بنـز  نبایـد رنـگ 

متوفیـات، بـرای بردنـش بیاید.
را  بیمـاری  اورژانسـی کـه  اورژانسـی: هـر  3ـ مجـازات 
علیرغـم وضعیت اورژانسـی اش، تنها به دلیل نداشـتن پول، 
پذیـرش نکنـد؛  آنقـدر جریمـه اش کنند که معنـی بی پولی 
را بـا تمـام وجـود درک کنـد. چیـزی کـه عـوض دارد،گلـه 

نـدارد. شـهر هـرت که نیسـت.
رضا رفیع / روزنامه اطاعات

تامالتی درباب روزنامه نگاری
عرفان زارعی

امـروز در وب سـایتی مشـغول مطالعه ی تعاریف مشـاغل 
بـودم و بـا تعریفـات زیر مواجه شـدم:

سیاسـتمدار: کسـي اسـت که مي تواند به شـما بگوید به 
جهنـم برویـد منتهـا بـه نحـوي که شـما براي این سـفر 

لحظه شـماري کنید.
مشـاور: کسـي است که سـاعت شما را از دسـتتان باز مي 

کند و بعد به شـما مي گوید سـاعت چند اسـت.
حسـابدار: کسـي اسـت کـه قیمـت هر چیـز را مـي داند 

ولـي ارزش هیـچ چیـز را نمـي داند.
بانکـدار: کسـي اسـت هنگامـي کـه هـوا آفتابـي اسـت 
چتـرش را بـه شـما قـرض مـي دهـد و درسـت تا بـاران 

شـروع مـي شـود آن را مـي خواهـد.
اقتصـاددان: کسـي اسـت کـه فـردا خواهـد فهمیـد چـرا 
چیزهایـي کـه دیـروز پیش بینـي کرده بـود امـروز اتفاق 

نیفتاد.
روزنامه نگار: کسـي اسـت کـه %50 از وقتـش به نگفتن 
چیزهایـي که مـي داند مي گـذرد و %50 بقیه وقتش به 

صحبـت کـردن در مورد چیزهایي کـه نمي داند.
ریاضیـدان: مـرد کـوري اسـت کـه در یـک اتـاق تاریـک 

بدنبـال گربـه سـیاهیه مـي گـردد کـه آنجا نیسـت.
هنرمنـد مدرن: کسـي اسـت که رنـگ را بـر روي بوم مي 
پاشـد و بـا پارچـه اي آن را بهـم مـي زند و سـپس پارچه 

را مي فروشـد.
فیلسـوف: کسـي اسـت که براي عده اي که خوابند حرف 

زند. مي 
روانشـناس: کسـي اسـت کـه از شـما پـول مـي گیـرد تا 
سـواالتي را بپرسـد کـه همسـرتان مجانـي از شـما مـي 

پرسد.
جامعه شـناس: کسـي اسـت که وقتي ماشـین خوشگلي 
از خیابـان رد مـي شـود و همـه مـردم بـه آن نـگاه مـي 

کننـد، او بـه مـردم نگاه مـي کند.
برنامـه نویـس: کسـي اسـت که مشـکلي کـه از وجودش 
بـي خبـر بودیـد را بـه روشـي که نمـي فهمیـد حل مي 

. کند
امـا یـک مشـکلی در ایـن مطلـب دیـدم چـرا دربـاره ی 

روزنامه نـگار کسـی چیـزی ننوشـته بـود؟
احسـاس وظیفـه کـردم از آنجایـی کـه هیـچ چیـزی در 
کشـور ما مشـکل نـدارد و حتـی متنی ناقـص در این مرز 
پرگهـر نیسـت باید این سلسـله تعاریـف را کامـل کنم و 
تعریـف بـی نقصی )البتـه به انـدازه ی توانم( از این شـغل 

ارائـه کنم:
ابتدا روزنامه نگاری:

مدتهـا پیـش جـورج اورول گفـت: ”روزنامه نـگاری یعنی 
آن  نمی خواهنـد  عـده ای  کـه  کـردن چیزهایـی  چـاپ 

چیزها چـاپ بشـوند.”
البتـه قرائتـی کـه بعضـی از روزنامـه نگاران همشـهری و 
هموطـن از ایـن جملـه دارنـد اندکـی متفاوت اسـت  که 
احتمـاال مشـکلی در ترجمـه پیـش آمـده بـرای مثـال 

معتقدند: عـده ای 
روزنامه نـگاری یعنـی چـاپ کـردن چیزهایـی کـه برخی 
خیلـی خوش شـان می آیـد آن چیزهـا چـاپ بشـود و 
ایـن  بپردازنـد.  هـم  را  هزینـه اش  همه جـوره  حاضرنـد 
دوسـتان نقـش جان نثـار را در سـریال شـب های بـرره 
بـا شـخصیت روزنامه نـگار اشـتباه گرفته انـد و چنـان هم 
خـوب ایـن نقـش را بـازی می کننـد کـه گاهی احسـاس 
می کنید مشـغول دیدن سـریال شـبهای برره هسـتی نه 

روزنامه! خوانـدن 
برخـی دیگـر از روزنامـه نگاران دسـتی به نـگارش ندارند 
بلکـه بیشـتر مدیـران مالـی موفقـی هسـتند و بـه لطف 
روابـط خوبـی کـه دارنـد جـزو معـدود اعضـای جامعه ی 
“قلم بـه دسـتان” هسـتند کـه جـدی جـدی عاقبـت بـه 
خیر می شـوند و همین ها هم هسـتند که باعـث گرویدن 
عـده ی زیـادی بـه ایـن شـغل شـریف هسـتند چـرا کـه 
آن ها چشم شـان به کسـب و کار سـکه ی ایشـان می افتد 
و نمی داننـد کـه کار هـر تازه کار نیسـت این چنیـن کاری 
کـردن.... و بـه راحتی بـه خیل ورشکسـتگان می پیوندند 
و تـازه کلـی هـم کار را برای دیگـر روزنامه نگاران سـخت 
انجـام  کـه  آماتـوری  کارهـای  واسـطه ی  بـه  می کننـد 
چـاپ  رایـگان  را  اول  صفحـه ی  آگهـی  مي دهند)مثـا 
می کننـد تـا صرفـا روابط شـان با طـرف خوب بشـود و به 
ایـن فکـر نمی کننـد کـه وی از ایـن بـه بعد توقـع آگهی 

رایـگان از دیگـران هـم دارد(
دسـته ی بعـد آنانی هسـتند که بـی ادبی و بـی احترامی 
کـردن بـه مصاحبـه شـونده را بـا مطالبه گـری و محـق 
بـودن خبرنـگار را یکدیگر قاطی کرده انـد و هنوز با طرف 
حـال و احـوال نکرده انـد می خواهند دسـت و پایـش را به 
صندلـی ببندنـد و از او آنقـدر سـواالت نا مربـوط بکنند و 
آنقـدر بـا بددهنـی و بی ادبی با او طرف شـوند کـه بعد از 
آن مصاحبـه دیگر اسـم خبرنـگار حال آن بنـده ی خدا را 
بـه حـدی بـد می کند کـه می خواهـد انتقـام آن خبرنگار 

را از کل اهالـی رسـانه بگیرد
رسـیدیم بـه دسـته ی مـورد عاقـه ی مـن پشـت میـز 

نویسـان
اینـان دوسـتان بسـیار زحمـت کشـی هسـتند و اگـر 
اینترنت شـان یـک دقیقـه قطع شـود مثل مرغ سـرکنده 
بـاال و پائیـن می پرنـد و بـه لطـف خبرگزاری هـای زیادی 
کـه داریـم و خـدارا شـکر همـه ی اینهـا هـم خبرهـا را 
خودشـان تولید می کننـد و به هیچ وجـه از جای دیگری 
کپـی نمی کننـد و در نتیجـه ایـن دوسـتان هـم ناچـار 
می شـوند خبرهـای دسـت چنـدم ایـن خبرگزاری هـا را  
بـرای نشـریه ی خودشـان کپـی کنند و معمـوال هم چند 
ماهـی یکبار باید کیبورد کامپوترشـان را عوض کنند چرا 
کـه چنـد کلیـد آن دیگـر کار نمی کننـد ایـن کلیدهـای 
عبارتنـد  امـروز  رسـانه های  در  گـذار  تاثیـر  و  اساسـی 
از:ctrl+a / ctrl+c / ctrl+v کـه خـوب البتـه اشـتباه 
نکنیـد خبـر از آسـمان نمی آیـد کـه همـه ی اخبـار یک 
نشـریه  تولیـدی خودشـان باشـد و معمـوال تعـداد زیادی 
از خبرهـا بازنشـر هسـتند امـا تفـاوت فراوانی اسـت بین 
بازنشـر و خبرنگاری کپی/ پسـتی و تـازه مدعی هم بودن 
کـه آقـا مـن ژورنالیسـت بسـیار خفنـی هسـتم در حالی 
کـه تـا بحـال یکبـار هـم یـک مصاحبـه ی 500 کلمه ای 
بـا آپاراتی سـر کوچـه ی شـان نکرده انـد و آخریـن گروه:
آنـان کـه می خواهنـد بـا مطلبـی طنـز جهـان را تغییـر 
فکـر می کننـد حـاال کـه خودشـان چهارتـا  و  بدهنـد 
مصاحبـه ی آبکـی از ایـن و آن ور شـهر گرفته انـد دیگـر 
هـم  لومونـد  و  رویتـرز  و  شـده اند  همینگـوی  ارنسـت 
برای شـان کوچک اسـت متاسـفانه ایـن سـتون دیگر جا 

نـدارد ورنـه بـا تـو گفـت و گوهـا داشـتم

تحوالت اورژانسی سیر و سلوک کودکی روزه دار

طنز

افقی
منچسـتر  افتخـار  پـر  سـرمربی  فـروغ-  و  1-روشـنی 

یونایتـد
2-هلهله ، شادی- رتبه و منزلت- فدیه

3-عدد دورقمی- مشهور- شاعر دشتستانی
گزیـدن-  سـکنی  درد-  صـدای  محصـول-  4-چیـدن 

هرگـز نـه
5-ثلـث عـدد نـه- مجـرد نیسـت- موقـع خـواب روی 

خـود مـی کشـند
6-نوعی سبزی خوراکی- احصاییه- صدای زنبور

7-حنا- سردار رومی- گویشی در کشورمان
8-ادب آموخته- سالخورده- تصویر گر

9-تنگه- هدایتگر- الهه عشق
10-نقش هنری- سخت و محکم- دیه گناه

11-مخفـف نـاگاه- عزیـز و ارجمنـد- از اعیـاد ویتنامی 
ها

12-نفـس چـاق- داد و فریـاد مردم- فـرو رفتن ظرف- 
بهبـودی و رهایـی از مرض

13-علم نجوم- سعی- مردان بلند پایه
14-شـهری در اسـتان فـارس- نام مـادر حضرت مهدی 

)عج(- شـامی
15-از ورزش ها- زادبوم

عمودی
1-نداری ، فقر- نوعی از تنقات

2-در بدر- فالگیر- احتیاج
3-پسـر سـهراب در شـاهنامه- مقابـل شـمال- کشـور 

ک ر مبا
4-خوشحال- از اصول دین اسام- گیاهی طبی

5-سروش ندا دهنده- اسارت- خرس فلکی
6-مادر عرب- جزیره ایرانی- هرگز

7-اسـمی که به آن شـهرت پیـدا کننـد- رود پرآبی که 
بـه دریاچـه هامون می ریزد- کشـور آمسـتردام

8-شبکه تلویزیونی- نام- لذیذ
9-چاشنی کباب- نوعی بازی- درخت عرب

10-بندر سوئد- دورویی- عدد ماه
11-خاک سفالگری- ریش- فرمانروایان

12-اسیر- ظرف دم کردن چای- انبار غذای بدن
13کلرا- آشیانه- زن شلخته

14-سـتاره معروف- مرکز لهسـتان- پسـمانده میوه آب 
گرفته شـده

15-زود رنج و نازک نارنجی- نافرمانی کردن
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منتظری و جباری در االهلی می مانند
بـا انتخـاب رئیـس جدید باشـگاه سرنوشـت بازیکنـان ایرانـی االهلی هم 
مشـخص شـد جایی کـه هر دو نفر یک فصـل دیگر با این تیـم باقی خواهند 
مانـد. همـان طور که مشـخص بود شـیخ احمد بـن حمد آل ثانی بـه عنوان 
تنهـا نامـزد ریاسـت باشـگاه االهلـی در انتخابـات ایـن سـمت را بـرای چهار 
سـال دیگـر هـم عهـده دار شـد تـا با قطعـی شـدن حضـور او تکلیـف کادر 
فنـی و لیسـت بازیکنان هم مشـخص شـود. شـیخ احمد بن حمـد در اولین 
اظهـار نظـر بـه عنـوان رئیـس باشـگاه در گفتگو بـا روزنامـه الوطـن گفت:» 
مجتبـی جبـاری و پژمـان منتظـری همچنـان در تیـم باقی خواهنـد ماند تا 
در کنـار لـوکا بوناچیـچ سـرمربی جدیـد برای موفقیـت االهلی تـاش کنند 
ضمـن ایـن کـه جـا دارد از زحمـات یوسـف آدم در ماه هـای اخیر بـار دیگر 
قدردانـی کنـم«. به این ترتیب مجتبی سـال آخـر قـراردادش را همچنان در 
االهلـی خواهـد گذرانـد ضمـن ایـن کـه باشـگاه قطـری قـرارداد مدافع ملی 
پـوش ایرانـی را بـرای یـک سـال دیگر تمدیـد خواهد کـرد تا به ایـن ترتیب 
پروسـه بازگشـت پژمان منتظری به اسـتقال زودتر از تصورات بسـته شـود.

سوشا مکانی به میوندالن پیوست
دروازه بان فصل گذشـته پرسـپولیس پس از حضـور در تمرینات میوندالن 
نـروژ بـا عقـد قـراردادی دو سـاله بـه این تیم پیوسـت. سوشـا مکانی سـالی 
سـخت و پـر انتقـاد در پرسـپولیس گذرانـد و بعـد از آن هم بخاطر حواشـی 
کـه ایجـاد کـرد 6 مـاه از سـوی کمیتـه انضباطـی محـروم شـد تا عـاوه بر 
لیـگ ایـران از تیـم ملی هم دور شـود ولـی ایـن دروازه بان بیکار ننشسـت و 
بـه نـروژ سـفر کرد تـا در صورت توافـق برای یک تیم این کشـور بـازی کند. 
مکانـی حـدود 10 روز اسـت در تمرینـات تیـم دسـته دومی میوندالـن نروژ 
حضـور یافتـه تـا در صـورت تاییـد کادر فنـی ایـن تیـم در دوران محرومیت 
بـه فوتبالـش ادامـه دهـد که مورد پسـند آنهـا نیز قرار گرفته اسـت. باشـگاه 
میوندالـن مدت هـا قبـل بـه دنبال مکانـی بود کـه ایـن دروازه بـان ایرانی نیز 
توانسـت خـود را در تمرینات نشـان دهـد و برای حضور در ایـن تیم به توافق 

برسـد و قـراردادی دو سـاله بـا او امضاء کند.

کسی به رکورد عنایتی نمی رسد!
عنایتـی از لیـگ برتـر رفـت تـا رکـوردش در فوتبـال ایـران  نیمـه کاره 
بمانـد،او کـه بهتریـن گلـزن تاریـخ لیـگ برتر اسـت ،رکـورد گل خـودش را 
حفـظ کـرد امـا نتوانسـت  تـا 41 سـالگی لیـگ برتـری باشـد مگـر این که 
نیـم فصـل دوم بـه لیـگ برتـر برگـردد. غامرضـا عنایتـی  کـه 40 سـال و 
72 روز سـن دارد تـا بـه حـال در 10 تیـم حاضـر بـوده و14 امنتقال داشـته 
اسـت. او در تیم های آدنیس مشـهد، ابومسلم مشهد، اسـتقال تهران)3بار(، 
نـادر االمارات)2بـار(، النصـر امارات، سـپاهان، مس، صبا)2بار(، پدیده و سـیاه 
جامـگان حضـور داشـته اسـت وجـاال تیم تـازه اش یعنی بـادران  تهـران که 
در دسـته اول لیـگ حاضـر اسـت،تیم یازدهم اوسـت. عنایتی حـاال رکورد را 
بـه مهـدی رجـب زاده وآرش برهانی می سـپرد، 2 مردی که بـاالی 100 گل 
در لیـگ برتـر زده انـد اما مشـخص اسـت که ایـن 2 نمی تواننـد در تیم های 
ذوب آهـن و پیـکان بیـش از 10 گل در یک فصل بزنند چه برسـد به 0 و40 
گل بـرای آن کـه بـه عنایتـی برسـند، ظاهرا فعـا این رکـورد را باید دسـت 

نخورده دانسـت.

 اطالعات

سکه

10,850,000 ریال طرح جدید

10,8۷5,000 ریال طرح قدیم 

5,4۷0,000 ریال نیم سکه 

ربع سکه  2,8۷0,000 ریال

یک گرمی 1,880,000 ریال

طال

1,106,220 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,4۷4,520 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

35,400 ریال دالر آمریکا

39,430 ریال یورو

9,630 ریال درهم امارت

5,340 ریال  یوآن 

48,500 ریال پوند

خودرو

سمند LX  29,844,000 تومان

رانا LX  33,382,000 تومان

سوزوکی ویتارا  125,011,000 تومان

سایپا SE 111     20,2۷0,000 تومان

۷5,800,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,010,000 تومان

لیفان X60  61,100,000 تومان

۷۷,900,000 تومان   S5 جک

49,310,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

18 تا 3۷/آفتابی امروز

20 تا 38/آفتابی فردا

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 95/21 )نوبت اول(
شـرکت مدیریـت تولیـد بـرق کرمـان در نظـر تهیـه مـواد، طبخ و توزیـع غذای پرسـنل نیروگاه سـیکل ترکیبـی کرمـان را بمدت یک 
سـال از طریـق مناقصـه عمومـی دو مرحلـه ای بـه پیمانـکار واجدشـرایط واگـذار نمایـد. لـذا از کلیـه رسـتورانها و شـرکت هـا، جهت 

شـرکت در مناقصـه دعـوت بعمل مـی آید.
زمـان خریـد اسـناد مناقصـه: وقـت اداری 95/04/19 لغایـت 95/04/31 بـا ارائـه فیـش واریـز وجـه خرید اسـناد و معرفـی نامه کتبی 
مبلـغ خریـد اسـناد: 300/000 ریـال واریـز بـه حسـاب جـاری شـماره 2201114120 بانـک تجـارت شـعبه آزادی کرمان یا حسـاب 

جـاری 30515805971 بانـک رسـالت شـعبه جمهـوری اسـامی کرمـان بنام شـرکت مدیریـت تولید بـرق کرمان
محل خرید و تحویل اسناد: کیلومتر 20 اتوبان کرمان- رفسنجان- نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان- دبیرخانه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 369/080/000 ریال
زمان تحویل پاکات پیشنهادی: تا پایان وقت اداری روز شنبه 95/05/16

زمان گشایش پاکات پیشنهادی )پاکات الف و ب(: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 95/05/17
بـه پیشـنهادهای فاقـد امضـاء، مشـروط، مخـدوش و پیشـنهاداتی کـه بعـد از انقضـاء مـدت مقـرر واصل شـود مطلقـاً ترتیب اثـر داده 
نخواهـد شـد. ضمنـاً فراخـوان مذکـور در پایگاههـای اطـاع رسـانی http//iets.mporg.ir و http//tender.tavanir.org.ir و 

WWW.KPP.CO.IR نیـز منتشـر شـده اسـت.

سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج است.
شناسه 3102 

نمایشگاه

نمایشگاه کاشی، سرامیک، چینی آالت
 لوله و اتصاالت

زمان : 19 تیرماه الی 22 تیرماه     ساعت : 16 الی 20
مکان : نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمان

ویژه

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

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

. کنید
www.kermanconcert.com
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