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شهر را 
بی خانه نکنید  

بردیا  امیرتیموری

رئیس شورای تخصصی آموزشی 
و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد 

اسالمی استان کرمان خبر داد

افزایش 47 
درصدی رشته های 

واحد کرمان در 
مقطع تحصیالت 

تکمیلی
8

تخریب محل برگزاری مهم ترین همایش های استان کرمان قطعی شد

تیشه به ریشه »خانه شهر«
در دیدار کارکنان موسسه مطبوعاتی »پیام آوران« 

با محمد صنعتی عنوان شد

پایه گذاری
»جایزه محمد صنعتی«

از تحریریـه  روز گذشـته جمعـی 
موسسـه  زیرمجموعـه  نشـریات 
)روزنامـه  »پیـام آوران«  مطبوعاتـی 
پیـام مـا، هفته نامـه پزشـک مـردم، 

شـرقی،  تجـارت  هفته نامـه 
داسـتان  پیـام  دوماهنامـه 
کرمـان  خبـری  پایـگاه  و 
ماهنامـه  زودی  بـه  و  نـو« 

»کاغـذ  سراسـری 
و  سیاسـت« 
نامـه  دوهفتـه 
»کاغـذ  اسـتانی 
بـه  ورزش« 
همـراه جمعـی 
کارکنـان  از 

محمـد  دفتـر  بـه  موسسـه  ایـن 
صنعتـی، خیـر فرهنگ یـار کرمانی، 
رفتنـد تـا به پـاس سـال ها حمایـت 
او  از  فرهنگـی،  فعالیت هـای  از 

کننـد. تجلیـل 
 محمـد صنعتی در این دیدار 
گفـت: »شـما بـا گـروه جوانی 
کارکرده ایـد،  بـه  شـروع  کـه 
بـه معنـای واقعـی کلمه 
 ، ی ر مه نـگا نا ز و ر
ی  ر مه نـگا نا ز و ر

 » . می کنیـد
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دور  خاطـرات  خانـه  شـهر،  خانـه 
و نزدیـک همشـهریانم. خانـه ای کـه 
فرهنگـی  رویدادهـای  مهم تریـن  از 
چهره هـای  حضـور  تـا  هنـری  و 
سیاسـی مختلف در آن برای بسـیاری 
جشـن های  اسـت.  خاطره انگیـز 
فارغ التحصیلـی و مراسـم فرهنگـی و 
ورزشـی بسـیاری که آن را بـرای اکثر 
مردم شـهر کرمـان به یک نوسـتالژی 
خوشـایند تبدیل می کنـد. خانه ای که 
فـارغ از نوسـتالژی های آن و هویـت 
بصـری که بـرای شـهر دارد تنها مرکز 
گردهمایی عمومی مردم کرمان اسـت 
به راحتـی و تنهـا در ازای 7.5 میلیـارد 
زیـر چـرخ لودرها لـه خواهد شـد. اگر 
امـروز اطمینان داشـتیم همان طور که 
مسـئولین وعده می دهنـد جایگزینی 
در خـور شـان درزمانی منطقـی برای 
غصـه  کمتـر  می شـود،  سـاخته  آن 
می خوردیـم. امـا ساخت وسـاز بناهای 
این چنینـی در کشـور مـا قصـه پـر 
غصـه ای اسـت کـه نمی گـذارد حتـی 
اندکـی خوش بیـن باشـیم. آن  هـم بـا 
ده ها پـروژه میلیاردی که روی دسـت 
کرمـان  شـهر  شـورای  و  شـهرداری 

اسـت. مانده 
 ایـن احتمـال وجـود دارد کـه در 
انـدک زمانـی مبلـغ تخصیص یافتـه 
در جـای دیگـر هزینـه شـود و تنهـا 
یک حسـرت بـزرگ برای شـهروندان 
کرمـان بـه یـادگار بمانـد. مشـخص 
نیسـت چـرا در طـول سـاخت بنـای 
سـاختمان اسـتانداری جدید هم زمان 
اسـت  قـرار  کـه  جدیـدی  بنـای 
جایگزیـن خانـه شـهر شـود کلنـگ 
نخورده و سـاخته نشـده است. همین 
عـزم  نشـان می دهـد الاقـل  غفلـت 
جـدی برای سـاخت تاالر بزرگ شـهر 
در کوتاه مـدت وجـود نـدارد هرچنـد 
اعضـای  از  برخـی  تصمیـم  بـا  کـه 
شـورای شـهر همیـن سـالن فعلـی 
هـم از اهالـی هنـر سال هاسـت کـه 
دریـغ شـده و در محاق دگم اندیشـی 
ایـن عـده فرورفتـه اسـت. امـروز تنها 
شـهر  شـورای  اکثریـت  مخالفـت 
کرمـان می توانـد مانع تخریـب مامن 
شـود  خاطـره  نیم قـرن  بـه  نزدیـک 
تـا تنهـا خانـه بـزرگ شـهر بـه ثمن 
نـرود. کاش اعضـای  بیـن  از  بخـس 
شـورای شـهر الاقـل حرمـت خانه ای 
را کـه چنـد دوره مسـتأجرش بودنـد 
نـگاه می داشـتند و بـا کوچک تریـن 
مسـئول  فـالن  خطـاب  و  عتـاب 
و  نمی کردنـد  را گـم  دست وپایشـان 
مسـلوب االراده نمی شـدند. امیدواریم 
کـه این اتفاقـات باعث شـود که مردم 
در انتخابات پیش روی شـورای شـهر 
الاقـل نمایندگانـی را برگزیننـد کـه 
وکیـل ملـت باشـند تـا وکیـل دولت.
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افتتاح چند واحد معدنی
 و صنایع معدنی در 

جنوب کرمان
بـا حضـور فرمانـدار فاریـاب و ریاسـت و 
معاونـت معـدن سـازمان صنعـت، معـدن و 
تجـارت جنـوب کرمـان چنـد واحـد معدنی 
و صنایـع معدنـی افتتـاح شـد. بـه گـزارش 
روابـط عمومـی سـازمان صنعـت، معـدن و 
سـازمان  رئیـس  کرمـان،  جنـوب  تجـارت 
تجـارت جنـوب کرمـان  و  معـدن  صنعـت، 
گفـت: »معـدن کرومیت دره پهـن و کارخانه 
ثمیـن  و  زمیـن  چینـی  سـنگ  سـنگ بری 
نیـز  زرترشـت  طـالی  معـدن  از  و  افتتـاح 
بازدید شـد.« محمود اسـکندری نسب بابیان 
اینکـه جنوب کرمان با اسـتخراج بیش از 70 
درصـد کرومیت کشـور، رتبه اول را داراسـت 
و به عنـوان قطـب کرومیـت کشـور شـناخته 
می شـود، در خصـوص معـدن کرومیـت دره 
پهـن گفـت: »این معـدن بـا سـرمایه گذاری 
بخـش خصوصـی و حـدود 20 میلیـارد ریال 
فعال شـده کـه بـرای 15 نفـر اشـتغال زایی 

اسـت.«  کرده 
وی افـزود: »تاکنـون 31 پروانـه اکتشـاف 
کرومیـت در جنـوب کرمـان صادرشـده کـه 
 18 از  و  درصـد   42 معـادل  آن  فقـره   13
نیـز 6  کرومیـت  بهره بـرداری  پروانـه  فقـره 
سه سـاله  در  درصـد   33 معـادل  آن  فقـره 
اخیـر بـوده همچنین با صـدور 4 فقـره جواز 
تأسـیس کارخانه هـای فـرآوری مـواد معدنی 
ریـال  میلیـارد   2796 سـرمایه گذاری  بـا 
در سه سـاله اخیـر از مجمـوع 5 کارخانـه و 
وجـود 2 کارخانـه فعـال در ایـن زمینـه در 
منطقـه، شـاهد آغـاز شـکوفایی منطقـه در 
ایـن زمینـه هسـتیم.« اسـکندری نسـب در 
افتتاح شـده  سـنگ بری  کارخانـه  خصـوص 
و  زمیـن  چینـی  سـنگ  »کارخانـه  افـزود: 
میلیـارد  بـا سـرمایه گذاری 30  نیـز  ثمیـن 
ریالـی بخـش خصوصـی احداث شـده و برای 
اشـتغال زایی  مسـتقیم  به صـورت  نفـر   30
کـرده اسـت.« وی عنـوان کـرد: »در کارگروه 
رونـق تولیـد فعلـی برای ایـن کارخانـه مبلغ 
27 میلیـارد ریـال تسـهیالت مصـوب شـده 
و مراحـل پرداخـت آن نیـز در حـال انجـام 

اسـت.«

مدیر مس منطقه کرمان:
در عصر حاضر

رقابت کشورها بر سر 
کیفیت آموزش است

مدیـر مـس منطقـه کرمـان در سـومین 
جشـنواره اسـاتید داخلي مس گفت: »امروزه 
رقابـت ملت هـا و کشـورها  بـر سـر کیفیـت 
و  سـعادتمندتر  کشـوري  و  اسـت  آمـوزش 
ثروتمندتـر اسـت که نظـام آموزش درسـتي 
داشـته باشـد.« بـه گـزارش روابـط عمومـي 
مـس منطقـه کرمـان، حسـین نظـري ضمن 
داشـت:   اظهـار  دولـت  هفتـه  گرامیداشـت 
»آمـوزش عالوه بـر ارتقا توانمنـدي کارکنان؛ 
بایـد ارتقـا دانـش و مهـارت را نیـز ازجملـه 
اهـداف خـود قـرار دهـد و ارتقا سـطح دانش 
در سـطوح فوقانـي و ارتقا سـطح مهـارت در 
سـطوح پایینـي می توانـد باعث ایجـاد انگیزه 
در محیـط کار شـود که خود منتـج به تولید 

بـاال خواهد شـد.« 
حرفـه ای  اخـالق  »آمـوزش  افـزود:  وی 
در اولویـت  برنامه هـا باشـد تـا باصداقـت و 
شفافیت بتوانیم احسـاس تعلق در سازمان را 
نهادینـه نماییـم.« وي اظهار داشـت: »اخالق 
حرفـه ای افزایـش آسـتانه تحمـل اسـت کـه 
اگـر بتوانیـم در زندگـي شـخصي و حرفـه ای 
خـود نـه از کسـي برنجیـم و نـه برنجانیم در 
سـازمان خـود به راحتـی ارتقـا یافتـه و تولید 
را دوچنـدان کنیـم و هـدف از آمـوزش بایـد 
کشـف توانمندی هـای کارکنـان در سـطوح 
»در  کـرد:  اضافـه  نظـري  باشـد.«  مختلـف 
سـال 2011 بعـد از بحـران مالـي و رکـود 
حاکـم بـر شـرکت های معدنـي و غیرمعدني 
نزدیـک بـه 300 میلیـارد دالر از پروژه هـای 
دنیـا بـه تعویـق افتـاد که شـرکت مـس نیز 
از ایـن قاعـده مسـتثني نبـود و تحریم ها نیز 
شـرایط سـخت تری را بر شـرکت مس حاکم 
کـرد بطوریکه در شـرایط معمولي نیز فروش 
مس سـخت بـود .کـه طـي سـال های 92 تا 
مـس  شـرکت  پروژه هـای  در  بازنگـري   94
انجـام گرفـت و بـا اولویت بنـدی، بعضـي از 
پروژه هـا کـه کـم بـازده بـود متوقف شـد.«

کرمان ویچ

آبفـای  شـرکت  مدیرعامـل 
در  یکشـنبه  شـامگاه  کرمـان 
دسـتاوردهای  نمایشـگاه  حاشـیه 
خبرنـگاران  سـؤاالت  بـه  دولـت 
پایـگاه  گـزارش  بـه  داد.  پاسـخ 
خبـری »کرمـان نـو« طاهـری در 
پاسـخ به سـؤالی در مـورد کندی 
سـرعت جمـع آوری فاضالب گفت 
کـه ایـن مسـئله را قبـول دارد و 
دلیلـش را نبـود منابع مالـی بیان 
پـروژه  کـه  می گویـد  و  می کنـد 
طبـق  کرمـان   شـهر  فاضـالب 
بـرآورد سـال 94 نیازمنـد بودجه 
600میلیـارد تومانـی بـوده اسـت 
کـه فقـط مبلـغ یـک میلیـارد و 
در  تومـان  میلیـون  هشـت صد 
بودجـه  پـروژه  ایـن  بـه  عمـل 

اسـت.  اختصاص یافتـه 
کـه  می کنـد  اضافـه  وی 
در  کرمـان  فاضـالب  پروژه هـای 
از  نقدینگـی  گذشـته  مـاه   10
طریـق دولـت نداشـته اسـت امـا 
باوجـود همه این مشـکالت سـال 
شـهر  در  کیلومتـر   25 گذشـته 

فاضـالب کارشـده اسـت. طاهری 
سـال های  در  کـه  می گویـد 
گذشـته ازنظـر عموم جمـع آوری 
فاضـالب مسـجد جامـع و قدمگاه 
موضوعـی قابل دسـترس بـه نظـر 
نزدیـک  اکنـون  امـا  نمی رسـید 
فاضـالب  کـه  اسـت  سـال  دو 
مسـجد جامـع و قدمـگاه و بـازار 
مظفـری جمع آوری و وارد شـبکه 
اصلـی شـده اسـت. وی می گویـد 
درصـد   28 تـا   27 فاضـالب  
می شـود.  جمـع  کرمـان  شـهر 
کـه  می گویـد  آبفـا  مدیرعامـل 
دو  فعلـی  شـرایط  بـه  توجـه  بـا 
افزایـش  بـرای  چانه زنـی  گزینـه 
عمومـی  بودجـه  از  اعتبـارات 
دولـت و رفتـن بـه سـمت جـذب 
سـرمایه گذار بخـش خصوصـی  را 
پیـش رو داریم.امـا متأسـفانه بـا 
سـرمایه گذاری  اینکـه  بـه  توجـه 
در بخـش فاضـالب در مقایسـه با 
سـایر بخش هـا برگشـت سـرمایه 
درازمـدت دارد موفـق بـه جـذب 
گفتـه  بـه  نشـدیم.  سـرمایه گذار 

طاهـری سـرمایه گذاران زیـر بـار 
 600 سـرمایه گذاری  ریسـک 
میلیاردی و برگشـت سـرمایه 20 
می افزایـد  وی  نمی رونـد.  سـاله 
فاضـالب  حاضـر  حـال  در  کـه 
و  زرنـد  کرمـان،  سـیرجان، 
رفسنجان در دسـتور کار است اما 
سرمایه گذار نیسـت  امیدواریم در 
سـیرجان بـا گل گهـر بـه توافـق 
گزارشـی  ادامـه  در  وی  برسـیم. 
از وضعیـت پروژه هـای سـازمانش 
داد و می گویـد حضـور آقـای رزم 
حسـینی همه مدیـران را به تکاپو 

اسـت.  واداشـته 
شـرکت آبفـا در اسـتان نزدیک 
هـر  در  یعنـی  پـروژه  پنجـاه  بـه 
شهرسـتانی بیـش از دو پـروژه در 
حـال اجـرا دارد به طوری کـه 36 
هـزار مترمکعـب مخـزن ذخیـره 
در 9شـهر در حال سـاخت اسـت 
کـه عمـده این هـا تـا پایان سـال 
بـه   96 سـال  اول  6ماهـه  تـا  و 

می رسـد.  بهره بـرداری 
آبفـای  شـرکت  مدیرعامـل 

کرمـان می گویـد کـه در این سـه 
سـال 55 حلقـه چـاه در سـطح 
اسـتان برای آب رسـانی به شهرها 
حفر گردیده اسـت  کـه 49 حلقه 
آن تجهیـز شـده و انتقال آب اجرا 
بهره بـرداری  شـده  مـدار  وارد  و 
اسـت ازجملـه شـهر کرمـان کـه 
تابسـتان امسـال به مراتـب بهتر از 
تابسـتان سـال 92 و تابستان های 

بود.  گذشـته 
 630 کـه  می گویـد  طاهـری 
فرسـوده  شـبکه های  از  کیلومتـر 
سـال  سـه  ایـن  در  را  اسـتان 
بازسـازی و 400 کیلومتـر شـبکه 

تـازه  مشـترکین  بـرای  جدیـد 
در  کـه  جدیـدی  شـهروندان  و 
شـهرک های  یـا  شـهر  حاشـیه 
سـکونت دارنـد احـداث گردیـده 
اسـت. وی می گوید کـه در بخش 
آب یـک رسـالت جـاری داریم که 
مـدام تأسیسـات پـای کار باشـند 
داشـته  لوله هـا جریـان  در  آب  و 
باشـد. به گفتـه طاهری  در بخش 
میلیـارد   30 شـهری  شـرب  آب 
توسـط  سـرمایه گذاری  تومـان 
بخش خصوصی انجام شـده اسـت  
سـرمایه گذارهایی  محـدود  از  و 
اسـت کـه نتیجـه اش بـرای مردم 

االن  به نحوی کـه  بـوده  ملمـوس 
دو سـال  اسـت کـه تصفیه خانـه 
را  مـردم  موردنیـاز  آب  بردسـیر 
تأمیـن می کنـد . طاهـری گفـت 
کـه  در بخـش فاضـالب در چهار 
شـهر کرمـان، ماهـان، سـیرجان 
سـال  سـه  ایـن  در  کهنـوج  و 
شـبکه  کیلومتـر   119 مجموعـاً 
فاضالب اجراشـده اسـت و سیزده 
و هزار و دویسـت واحد مسـکونی 
و تجـاری نصـب سـیفون شـده و 
فاضـالب بـه شـبکه شـهر وصـل 
بهره بـرداری  مردم دارنـد  و  شـده 

. می کننـد

مدیرعامل آبفای استان عنوان کرد

نبود اعتبار دلیل کندی 
جمع آوری فاضالب شهر کرمان

اقتصـاد  سـتاد  جلسـه  دیـروز  صبـح 
مقاومتی )گام دوم مثلث توسـعه اقتصادی( 
بـا  کرمـان  اسـتانداری  در  پنـج  منطقـه 
شـد.  برگـزار  اسـتانی  مسـئوالن  حضـور 
بـه گـزارش پایـگاه خبـری »کرمـان نـو« 
اسـتاندار مردمـی کـردن اقتصـاد را یکی از 
بخش هـای مهم اقتصـاد مقاومتـی می داند 
و می گویـد کـه نمونه موفـق مردمی کردن 
اقتصـاد حرکـت جهادی قلعه گنـج بود که 
باعـث شـد در همه اسـتان به شـرکت های 
توسـعه گرا مسـئولیت داده شـود. وی افزود 
کـه  این شـیوه کار در اقتصـاد مقاومتی در 
اسـتان کرمـان مورد تائید سـتاد فرماندهی 

رزم  گفتـه  بـه  اسـت.  قرارگرفتـه  کشـور 
حسـینی طـرح مثلـث توسـعه اقتصـادی 
منافاتـی بـا اقتصـاد مقاومتـی نـدارد. رزم 
حسـینی تأکیـد کرد که از مدیـران مناطق 
هشـتگانه اقتصـادی اسـتان انتظـار می رود 
در  و  شناسـایی  را  مناطـق  ظرفیت هـای 
جهـت تبدیـل به ثـروت اقـدام کننـد. او از 
فرمانداران خواسـت که در راسـتای اقتصاد 
مدیـران  و  سـرمایه گذاران  بـا  مقاومتـی 
اقتصـادی همـکاری تـام داشـته باشـند . 
در ادامـه جلسـه مدیـرکل امـور اقتصـادی 
و سـرمایه گذاری اسـتانداری کرمـان گفت 
مقاومتـی  اقتصـاد  مدیریتـی  مـدل  کـه 

بـرای  را  راحـت  سـرمایه گذاری  امـکان 
سـرمایه گذاران فراهـم کرده اسـت و دولت 
از سـرمایه گذاران حمایـت می کنـد.  هـم 
سـنجری افـزود که مثلث اقتصـادی زمینه 
اشـتغال 14 هـزار نفـر را ایجاد کرده اسـت 
کـه ایـن اتفاق بـا همیاری و همـکاری ائمه 
جمعـه، کارآفرینـان، نماینـدگان مجلـس، 
سـرمایه گذاران و دولـت انجام شـده اسـت. 
وی می گویـد کـه در قالـب طـرح مثلـث 
اقتصـادی910 طـرح بـا هزینـه  75هـزار 
اقتصـادی  تفاهم نامـه  تومـان  میلیـارد 
داشـته ایم کـه بهره بـرداری از 505 طـرح 
زمینـه اشـتغال مسـتقیم بـرای 14 هـزار 
نفـر ایجادشـده اسـت، او اضافه کـرد که در 
منطقـه پنـج تفاهم نامه )کوهبنـان و زرند( 
35 طـرح با بودجـه 3هـزار و 792 میلیارد 
منعقدشـده اسـت. نماینـده مـردم زرنـد و 
کوهبنـان هـم کـه در ایـن جلسـه حضـور 
داشـت می گویـد کـه شهرسـتان های زرند 
و کوهبنـان ظرفیت هـای باالیـی در صنایع 
فـوالد و بخـش معـدن دارند وی افـزود که  
بـا اسـتفاده از فضای پسـا برجـام در حوزه 
نوسـازی،  بـرای  خوبـی  اقدامـات  معـادن 
تجهیز و بازسـازی انجام شـده است. امیری 

بـا اشـاره بـه اینکـه در ایـن شهرسـتان ها 
محصـوالت خوبـی تولیـد می شـود خطاب 
بـه تولیدکننـدگان گفت که باید سـه آیتم 
کیفیـت، زمـان و قیمـت را در نظر داشـته 
بـرای  خواسـت  هـم  دولـت  از  و  باشـند 
واحدهـای تولیـدی خـرد و کوچـک بـازار 
ایجـاد کند اگر چنیـن اتفاقی نیفتـد آن ها 
تـوان رقابـت بـا رقبـای چینـی را نخواهند 

داشت.
گردشـگری  زمینـه  در  کـه  افـزود  او   
فرصت هـای خوبـی در ایـن شهرسـتان ها 
وجـود دارد که متأسـفانه تاکنـون دولت ها 
اسـتفاده  ظرفیت هـا  ایـن  از  نتوانسـته اند 
یکـی  را  معـادن  گردشـگری  وی  کننـد 
می دانـد.  زمینه هـا  ایـن   مهم تریـن  از 
مدیرعامـل شـرکت میدکـو کـه از رابطـان 
اقتصـاد مقاومتـی در منطقـه 5 اسـت در 
این نشسـت شـرکت داشـت گفت که شان 
مـا در خدمـت بـه مـردم و ثـروت آفرینـی 
اسـت اقتصـاد مقاومتـی نتیجـه اش ثـروت 
ادامـه  پورمنـد  اسـت  مهنـدس  آفرینـی 
داد کـه 90درصـد از نیروهـای مـا جـوان و 
بومـی هسـتند این یـک اصـل اسـت بـرای 
مـا بـا ایـن اقـدام در زمینه هـای فرهنگـی 

هـم گام برداشـته ایم. وی از روند اکتشـاف 
معـادن در شهرسـتان زرنـد گفـت و انتقاد 
کـرد کـه در فاصلـه 5کیلومتـری کارخانـه 
معـدن سـنگ آهن وجـود دارد امـا به دلیل 
عـدم اکتشـاف و سـرمایه گذاری مـا مجبور 
هسـتیم  خـوراک کارخانـه را از یزد و خاف 
تهیـه کنیـم چون بایـد اقسـاط وام های که 
گرفته شـده را بپردازیـم ایـن اتفاق برخالف 
اقتصـاد مقاومتـی اسـت. مدیرعامـل فوالد 
زرنـد هم در این جلسـه حضور داشـت و از 
فعالیت هـای کارخانـه فوالد زرنـد گفت که 
مجتمع کنسانتره و گندله سازی، پاالیشگاه 
خاموش سـازی  و  معـادن  فوالدسـازی،   ،
کک در حـال فعالیـت هسـتند. ماشـااهلل  
سـهراب پـور افزود کـه در شهرسـتان زرند 
 2/5 زغال سـنگ،  تـن  هـزار  سـاالنه750 
میلیـون تـن گندلـه سـنگ آهن، 4میلیون 
تـن کنسـانتره سـنگ آهن و یک میلیـون و 
200 هـزار تـن کک و مـواد شـیمیایی بـه 
بهره بـرداری می رسـد. وی اضافـه کـرد که 
منطقـه 5  در  فـوالد  برنامه هـای شـرکت 
اقتصـادی بـا مسـئوالن اجرایـی هماهنگ 
اسـت و مهم تریـن رویکرد ما توسـعه پایدار 

در روسـتاها اسـت.

استاندار کرمان:

مدل موفق قلعه گنج را در همه استان پیاده می کنیم

 خبر

بخـش  تسـهیالت  اعطـای  خصـوص  در 
کشـاورزی بـه افـراد واجد شـرایط بـا قهری 
بـم  شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  رئیـس 
صحبـت کردیـم کـه در ادامـه می خوانیـد: 
اختیـار  در  تسـهیالت  نـوع  چنـد   

می گیـرد؟ قـرار  کشـاورزان 
بـا توجـه بـه اعتباراتـی کـه در اختیـار ما 
قرارگرفته اسـت تسـهیالت در سـه قسـمت 
تسـهیالت  اول  دسـته  می شـوند.  واگـذار 
بـرای  مکانیزاسـیون  چهـار  اعتبـاری  خـط 
ازجملـه  ادوات کشـاورزی  تراکتـور،  خریـد 
گاوداری هایـی  و  مرغداری هـا  یـا  سـم پاش 
کـه موردنیـاز بهره بـرداران بخـش باشـد و 
بـه  در بخـش صنایـع می تـوان تسـهیالت 
متقاضیـان واگـذار کنیـم کـه به مـدت پنج 
سـال اسـت و 20 درصـد سـهم متقاضـی و 
بـا سـود 15درصـد و هیـچ محدودیتـی در 
پرداخـت ایـن تسـهیالت به منظـور افزایـش 
ضریـب در ایـن بخـش نداریـم. حتـی بـرای 
نصـب  یـا  و  الکتروموتورهـا  موتورپمپ هـا، 
آن هـا اگـر مشـکلی وجـود داشـته باشـد بـا 
رایزنـی مدیـر شـعب بانـک کشـاورزی، قول 
داده انـد کـه مـا را در ایـن امر یـاری کنند تا 
بتوانیم از کشـاورزانمان حمایت هـای الزم را 
انجـام دهیـم. دسـته دوم اعطای تسـهیالت 

بـرای گلخانه هـا کـه سـقف آن از 20000 
متـر تـا چنـد هکتار اسـت که بر اسـاس آب 
و زمیـن متقاضـی جهـت افزایـش تولیـد در 
بحـث گلخانه بـه متقاضی داده می شـود. در 
بحث گلخانه نسـبت به سـنوات قبل تا پایان 
دولـت دهم اگر شـش هکتار داشـتیم اکنون 
بیـش از ده هکتـار برای کشـت آماده اسـت 
و شـاید بتـوان بـه 15 هکتـار هـم افزایـش 
دهیم و حداقل کشـت کار 3000 متر اسـت. 
تسـهیالت مربـوط به این بخش با سـود  15 
درصـد و مدت 5 سـال تا 7 سـال و متقاضی 
10 درصـد کار را بایـد انجـام دهـد و گلخانه 
می توانـد کشـت خاکـی و یـا هیدورپولیـک 
انتخـاب کنـد کـه ایـن نمونـه کشـت یعنی 
هیدروپولیـک بهتـر و مفیدتـر اسـت و نیـز 
بـا  سـال  ایـن  در  صرفه جویـی  بحـث  در 
توجـه بـه اینکـه آب هـای زیرزمینی مـا افت 
پیداکرده انـد و جهـت اسـتفاده از آب هـای 
موجـود و حفـظ ایـن وضعیـت ایـن کار را با 
گلخانـه همکاری تنگاتنگ خواهیم داشـت و 
هـر هفته میـز مشـترکی بین جهـاد و بانک 
کشـاورزی برقرار اسـت و تاکنون تسـهیالتی 
بـا بیـش از 3 هکتـار از صنـدوق کارآفریـن 
امیـد، توسـعه تعـاون وام گرفته شـده اسـت 
و مابقـی را از بانک کشـاورزی پرداخت شـده 

اسـت و در ایـن بخـش از تسـهیالت گلخانه 
بانـک توسـعه و تعـاون و صنـدوق کارآفرین 
همکاری هـای خوبی داشـته اند. بخش سـوم 
کشت محصوالت سـرمایه در گردش توسعه، 
زراعـت و باغـداری بـا نیـاز آبی کـم ازجمله 
کشـت زعفران، عناب، زرشـک، گل محمدی 
و گیاهـان دارویی که در دسـتور کار اسـت و 
وام هایی با 15 درصد سـود و سـهم متقاضی 
10 تـا 15 درصـد و مابقـی را می توانـد وام 
دریافـت کنـد و سـنوات بازپرداخت 3 سـال 
اسـت . وام هایـی کـه به صـورت سـرمایه در 
گـردش در مناطـق محـروم و درحال توسـعه 
بـرای  غربـی  روداب  دهبکـری،  ازجملـه 
باغـی  زراعـی  توسـعه  و  اصـالح  طرح هـای 
و  به صـورت یک سـاله  وام گرفـت  می تـوان 
بـا سـود 10درصد اسـت و برای کشـت کلزا 
نیـز بـا توجـه بـه اینکـه بـا سیاسـت دولـت 
در ایـن سـال حمایت هایـی انجـام می شـود 
بـرای کشـت دانـه روغنی کلزا بـه متقاضیان 
تسـهیالتی ارائـه می شـود و از سـوی دولـت 

حمایـت می شـوند.
 بـرای ثبت نـام بایـد متقاضیـان بـه 

کجـا مراجعـه داشـته باشـند؟
تسـهیالت  ایـن  درخواسـت  متقاضیـان 
می تواننـد بـا مراجعـه بـه مدیریـت جهـاد 

کارشـناس  نظـر  و  مراجعـه  کشـاورزی 
را  الزم  دسـتورات  و  راهنمایـی  مربوطـه 
بشـنوند و پرونـده کـه کامـل شـد بـه بانک 
کشـاورزی بـرای پرداخـت ایـن تسـهیالت 
کسـانی  همچنیـن  می شـود.  داده  ارجـاع 
کـه قصـد راه انـدازی پـرورش ماهـی دارنـد 
چـه واحدهـای پـرورش ماهـی گرمابـی و 
یـا سـرمابی می تواننـد بـا مراجعه بـه جهاد 
تسـهیالت  از  بـم  شهرسـتان  کشـاورزی 
شـوند.  برخـوردار  جهـاد  حمایت هـای  و 
دربـاره ضمانـت نیـز کسـانی کـه تـا سـقف 
200 میلیـون تسـهیالت دریافـت می کننـد 
به صـورت اخـذ ضمانـت بـه آن هـا وام تعلق 
می گیـرد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه در سـال 

94 بیـش از 50 تـن تولیـد ماهی داشـته ایم 
و کشـت زعفـران مـا بالغ بـر 5 هکتـار بـوده 
زرشـک  بـرای کشـت  هکتـار  و  3  اسـت 
هـم  هکتـار  یـک  و  کرده ایـم  برنامه ریـزی 
گل محمـدی و متقاضیـان در ایـن زمینـه 
زیـاد هسـتند کـه بـرای گرفتـن تسـهیالت 
کـه  کسـانی  و  معرفی شـده اند  بانـک  بـه 
موتورپمـپ دارند باید پیـش فاکتور معتبر از 
مراکـز شناخته شـده نشـان دهنـد. وام برای 
متقاضیان کلیه ماشـین آالت تا سـقف 300 
میلیـون تومان بـا ارائه ضامن معتبر و سـایر 
بخش هـا تـا سـقف 200 میلیـون تومـان با 
ارائـه ضامن معتبر تسـهیالت بـه آن ها داده 

می شـود.

رئیس جهاد کشاورزی بم عنوان کرد

اعطای تسهیالت کشاورزی برای سه بخش

خبر
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
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نامه جمعی از مردم کرمان
حـدود 2 سـال پیـش جمعـی از مـردم کرمـان در اعتراض به تخریب خانه شـهر نامه ای نوشـتند. 

در ایـن نامه آمـده بود:
شـاید بسـیاری نداننـد کـه خانـه شـهر کرمـان در معـرض خطـر نابـودی سـت. باآنکه تعـدادی از 
نشـریات محلـی کرمـان دراین بـاره نوشـته اند اما هنـوز بسـیاری نمی دانند کـه بـه زودی این مکان 
خاطره انگیـز بـه خاطره هـا می پیونـدد. همین 2 سـال پیش بود که کلیسـای تاریخی و یک صد سـاله 
کرمـان تخریـب شـد. آن روز دیـر خبـر شـدیم امـا امـروز اندکـی فرصـت داریـم تـا خانـه شـهر را 
نجـات دهیـم.  شـاید تـا االن نمی دانسـتید امـا از ایـن لحظه با پیشـنهاد بـه کرمانی ها و کسـانی که 
می داننـد ایـن تـاالر نوسـتالژیک چـه خاطره هایـی را در دلش جـای  داده را از اخبار خانه شـهر مطلع 
کنیـد. یادمـان نـرود کـه این خبـر نباید در حد فضـای مجازی باقی بمانـد و باید از فضـای مجازی به 
سـطح شـهر کشـیده شـود تا با آگاهی مردم، از ویرانی این بنای ارزشـمند و خاطره انگیز جلوگیری 

شـود. در ایـن میـان انتظار از فرهیختگان، هنرمندان و شـاعران بیشـتر اسـت.

کاغذ اخبار

در حالـی کـه مدیـرکل حـوزه 
رزم  نارضایتـی  از  اسـتاندار 
جدیـد  سـاختمان  از  حسـینی 
معـاون  داده،  خبـر  اسـتانداری 
هفتـه  امـا  اسـتاندار  عمرانـی 
از  تـن  چنـد  موافقـت  گذشـته 
اعضـای شـورا برای تخریـب خانه 

اسـت. گرفتـه  را  کرمـان  شـهر 
خانـه ای کـه خاطـره سـاز بـود بـه خاطـره تبدیل 
هفتـه  کـه  جلسـه ای  در  موضـوع  ایـن  می شـود. 
گذشـته میان سـیف الهی معاون عمرانی اسـتاندار و 
چنـد تن از اعضای شـورای شـهر کرمان برگزارشـده 
موردتوافـق قرارگرفتـه و در صـورت تائیـد نهایـی و 
مصوب شـدن در شـورای شـهر، تخریـب آن به زودی 
آغـاز خواهـد شـد. تأییـدی کـه بـه نظر نمی رسـد با 
مخالفت چندانی روبرو شـود. چراکه پای اسـتانداری 
در میـان اسـت. سـاختمان جدید اسـتانداری کرمان 
بـا هزینـه میلیـاردی بـه پایان سـاخت خـود نزدیک 
می شـود و طبـق نقشـه ای کـه بـرای این سـاختمان 
جدید تعریف شـده، بخشـی از خانه شـهر در محوطه 
آن قـرار دارد و راهـی جـز تخریـب ایـن خانـه بـا 
قدمتـی حـدود نیـم قرن باقـی نمی مانـد. هرچند که 

بسـیاری از کرمانی هـا بـا آن مخالفـت کننـد.
میراث به جامانده از دولت مهرورز

ماجـرای تخریـب خانـه شـهر کرمان به سـال 88 
اسـتانداری  جدیـد  سـاختمان  طـرح  بازمی گـردد. 
اولیـن  نـژاد،  رئوفـی  اسـتانداری  زمـان  در  کرمـان 
در  احمدی نـژاد  دولـت  کرمانـی  غیـر  اسـتاندار 
کرمـان مـورد تائیـد قـرار گرفـت اما کلنـگ زنی این 
سـاختمان بـه دومیـن اسـتاندار غیـر کرمانـی دولت 
احمدی نـژاد رسـید. 19 خرداد 88 سـاختمان جدید 
)در وسـعت 24 هـزار و 300 مترمربـع( کلنـگ زنـی 
شـد. کلنگ زنـی که در هیاهـوی تبلیغـات انتخابات 
کسـی  و  شـد  گـم   88 سـال  جمهـوری  ریاسـت 
حواسـش نبـود کـه کلنـگ زنـی ایـن طـرح یعنـی 

تخریـب خانـه شـهر.
اعتراضات بی نتیجه 

چنـد سـال پـس از کلنـگ زنـی امـا اعتراضـات 
مردمـی بـه سـاخت سـاختمانی کـه تخریـب خانـه 
شـهر کرمـان را در پـی داشـت، شـروع شـد. حـدود 
2 سـال پیـش در ایـن رابطـه طومـاری بـه امضـای 
تعـدادی از شـهروندان کرمانی رسـید امـا افاقه نکرد. 
برخـی اعضـای شـورای شـهر چهـارم هـم گهـگاه با 
تخریـب خانه شـهر مخالفـت کردند. آذرمـاه 94 بود 
کـه از طـرف سـیف الهی معـاون عمرانی اسـتانداری 
بـه شـورای شـهر نامـه ای ارسـال شـد کـه در آن از 
شـورا خواسته شـده بود »خانه شـهر را تخلیه کنند.« 
مشـرفی رئیس شـورا هـم به اسـتانداری پاسـخ داده 
بـود کـه »در صورتـی حاضـر بـه تخلیـه خانه شـهر 
هسـتیم کـه جـای دیگری را بـه ما بدهنـد.« فتح اهلل 
مویـدی امـا بـا گفتـن این کـه »خانـه شـهر بـا پـول 
مـردم احداث شـده و نمی شـود آن را تخریـب کـرد« 
هـم  گیالنـی  داد. سـعید  نشـان  را  مخالفـت خـود 
این گونـه بـه تخریـب خانه شـهر واکنش نشـان داد: 
»اگـر بـا تخریـب خانـه شـهر موافقـت کنیـم، کلک 

شـورا را کنده ایـم.«
اصرار سیف الهی بر تخریب

شـورا،  اعضـای  برخـی  مخالفت هـای  علی رغـم 
پیگیـری  جلسـه   94 اسـفند   16 صورت جلسـه  در 
پروژه هـای عمرانـی در دفتـر اسـتاندار، در بنـدی بر 
تخریـب خانـه شـهر تأکیـد شـد. دریکـی از بندهای 
این صورت جلسـه آمده بـود: »مقرر گردیـد ازآنجاکه 
دو میلیـارد تومـان وجـه مربـوط بـه خانـه شـهر در 
سـال 94 بـه پـروژه مشـتاق منتقل شـده اسـت در 
شـهرداری  بـرای  اسـتانداری  توسـط   1395 سـال 
تأمیـن و سـاختمان سـوله سـالن خانه شـهر تخریب 
و شـهرداری ساختمان مناسـبی را برای شورای شهر 
خریـداری یـا احـداث نمایـد.« اوایـل اردیبهشـت ماه 
95 معـاون عمرانـی اسـتاندار مجـدداً تأکیـد کرد که 
خانـه شـهر بایـد تخریـب شـود. هفته نامه اسـتقامت 
در ایـن خصـوص نوشـت کـه سـیف الهـی در اولین 
جلسـه پیگیـری پروژه های شـهری گفت کـه »پروژه  
سـایت اداری شـهر کرمـان که در محـدوده ی میدان 
شـورا بایـد اجـرا بشـود، تأخیـر زیـادی پیداکـرده و 
بایـد هرچـه زودتـر بـا تخریـب سـوله ی خانه شـهر، 
ایـن پـروژه آغـاز و سـرعت بگیـرد.« او حتـی زمـان 
ایـن تخریـب را هـم پـس از سـفر رئیس جمهـور بـه 

کرمـان اعـالم کرد.
رد تخریب خانه شهر

نیمـه اردیبهشـت ماه 95 اما ربانی زاده، سـخنگوی 
شـورای شـهر کرمـان به خبرگـزاری ایسـنا گفت که 
»هنوز تخریب سـاختمان شـورا قطعی نشـده. سـال 
گذشـته در این مورد در شـورای شـهر بحث شـد اما 

مسـکوت مانـد.« در اولیـن جلسـه شـورای شـهر در 
خردادمـاه سـال جـاری هـم مجـدداً برخـی اعضـا با 
تخریـب خانه شـهر مخالفـت کردند. مویـدی در این 
رابطـه گفـت که »این موضوع در دوره ی سـوم شـورا 
هـم مطـرح بـود، امـا آقـای مهاجـری، رئیس شـورا، 
به شـدت مخالفـت می کـرد. اگـر امـکان دارد، بایـد 
به گونـه ای راه عبـور بـه اسـتانداری سـاخته شـود تا 

ترکیـب خانـه ی شـهر به هم نخـورد.« 
یک بام و دوهوای استانداری

حـال چنـد مـاه پـس از مخالفـت برخـی از اعضای 
شـورا و جمعـی از مـردم کرمـان امـا پیگیری هـای 
اسـتانداری جواب داد و خانه شـهر بـه خاطره تبدیل 
خواهد شـد. پنج شـنبه گذشـته جلسـه ای بـا حضور 
سـیف الهی، مشـرفی، مویـدی، منصـوری و پنجعلی 
زاده برگـزار شـد و خروجـی جلسـه تخریـب قطعـی 
خانه شـهر بـود. این اتفـاق در حالـی رخ داد که یک 
روز بعـد، فرشـید فـالح، مدیـرکل حوزه اسـتاندار در 
دولـت  دسـتاوردهای  نمایشـگاه  از  بازدیـد  حاشـیه 
تدبیـر و امیـد در کرمان از نارضایتی اسـتاندار کرمان 

از سـاختمان جدیـد اسـتانداری خبر داد. 
آن طـور کـه ایسـنا نوشـته، وی گفت: »متأسـفانه 
ایـن دولـت میـراث دار گذشـتگان اسـت و دربـاره 
سـاختمان جدیـد اسـتانداری کرمـان نیز بـه همین 
طریـق اسـت و عده ای درگذشـته با چنـد ده میلیارد 
تومـان طرحـی را تهیه کـرده بودنـد کـه هم اکنـون 
مجبـور هسـتیم بااعتبـار 20 میلیـارد تومانـی ایـن 
اینکـه  بابیـان  وی  برسـانیم.«  پایـان  بـه  را  کارهـا 
چنـد  دارای  کرمـان  اسـتانداری  سـاختمان جدیـد 
ایراد اساسـی اسـت اظهار کرد: »معتقدیم سـاختمان 
اسـتانداری هر اسـتان باید نمـادی از هویت فرهنگی 
آن اسـتان باشـد ایـن در حالـی اسـت کـه ضعـف 
بصـری در نمای سـاختمان جدید اسـتانداری کرمان 
و  بـا شـهر  نامتناسـب  نمـا،  ایـن  و  اسـت  مشـهود 
اسـتان کرمان اسـت.« فالح بابیان اینکه اسـتانداران 
گذشـته کرمـان به گونـه ای افـرادی امنیتـی بوده انـد 
تصریـح کـرد: »این سـاختمان کاماًل امنیتی اسـت و 
هیـچ سـنخیتی با دولت شیشـه ای نـدارد ضمن آنکه 
کیفیت سـاختمان نیز بسـیار پایین اسـت و استاندار 
کرمـان کاماًل مخالف بهـره برداری از این سـاختمان 
 20 ایـن  می تـوان  کـه  هسـتند  معتقـد  و  اسـت 
میلیـارد تومان را در راه توسـعه اسـتان خـرج کرد.« 

فـالح در حالـی ایـن صحبت هـا را مطـرح کـرد کـه 
یـک روز قبل تـر، معـاون عمرانـی اسـتاندار توانسـته 
بـود صورت جلسـه ای را بـه امضـای رئیـس و چنـد 
تـن از اعضـای شـورا برسـاند کـه حکـم بـه تخریـب 
خانـه شـهر و تکمیـل سـاختمان اسـتانداری می داد 
اسـتانداری  در  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  این طـور  و 
کرمـان هـم بـر سـر ایـن مسـئله اتفاق نظـر وجـود 
نـدارد و درحالی کـه معـاون عمرانـی پیگیـر تخریـب 
خانـه شـهر اسـت، مدیـرکل حـوزه اسـتاندار از زبان 
آن  در  کـه  می کنـد  نقـل  را  حرف هایـی  اسـتاندار 
نشـانی از موافقـت بـا تکمیل سـاختمان اسـتانداری 
)حداقـل در حـال حاضـر( و درنتیجـه تخریـب خانه 

شـهر دیـده نمی شـود.
زورمان نرسید

فتـح اهلل مویـدی در رابطـه بـا تخریـب خانه شـهر 
بـه »پیام مـا« گفت: »مـا مخالف تخریب خانه شـهر 
بودیـم امـا اجبـاراً بایـد تخریـب شـود.« وی افـزود: 
»راه سـاختمان جدید اسـتانداری از خانه شـهر است 
و اجبـاراً بایـد تخریـب شـود.« وی در پاسـخ بـه این 
سـؤال کـه چـرا شـما کـه در شـورای سـوم حضـور 
داشـتید، در همان زمان با شـروع ایـن طرح مخالفت 
نکردیـد، اظهـار کـرد: »زور مـا کـه به وزارت کشـور 
نمی رسـد و در زمـان اسـتانداری آقای رئوفـی نژاد و 
وزیـری آقـای پورمحمـدی بـا این طرح موافقت شـد 
و شـورای شـهر در سـطحی نیسـت که بتواند با وزیر 
مخالفـت کنـد.« مویـدی اضافـه کـرد: »مـا مخالفت 

کردیـم امـا مخالفت مـا به جایی نرسـید.«
شائبه تخریب اعضای شورا

سـعید گیالنـی دیگـر عضـو شـورای شـهر کرمان 
در ایـن خصـوص بـه »پیـام مـا« گفـت: »قانونـا هـر 
طرحـی کـه به شـورا مربـوط باشـد باید بـه تصویب 
برسـد و نمی تـوان طرحی را بدون مصوبه شـورا اجرا 
کـرد.« وی در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه بـا تخریب 
خانـه شـهر مخالـف هسـتید، اظهـار کرد: »مـن قباًل 
کسـانی  از  را  کردم.ایـن  اظهارنظـر  دراین ارتبـاط 
بپرسـید کـه صورت جلسـه تخریـب خانـه شـهر را 
امضـا کردنـد.« وی اضافـه کرد: »به نظـر من تخریب 
خانـه شـهر، تخریب اعضای شـورای شـهر اسـت.چرا 
هنـوز سـاختمان اسـتانداری تکمیل نشـده برخـی به 
دنبـال تخریـب خانه شـهر هسـتند؟ آیـا می خواهند 
در سـال انتخابـات شـورا، اعضـای شـورای شـهر را 

تخریـب کننـد؟« گیالنـی تأکید کرد کـه از قول وی 
در ایـن رابطـه بنویسـیم: »سـبحان اهلل«
شروع تخریب از سالن

رئیس شـورای شـهر کرمـان هم در ایـن خصوص 
بـه »پیـام مـا« گفـت: »تخریب خانه شـهر از سـالن 
آن شـروع می شـود.« علی اکبر مشـرفی افـزود: »قرار 
شـده درازای تخریـب ایـن سـالن، از همـان شـروع 
شـهرداری  بـه  میلیـارد   2.5 اسـتانداری  تخریـب، 
دهـد تا در کنار سـاختمان جدید شـهرداری، سـالن 
یـک هـزار و 500 نفـری سـاخته شـود.« وی مـکان 
ایـن سـالن را در ضلـع شـرقی میـدان شـورا عنـوان 
کـرد و گفـت: »تـا پایـان سـال 2.5 میلیـارد دیگـر 
هـم می دهنـد و سـال بعـد هـم 2.5 میلیـارد دیگـر 
کـه مجموعـاً 7.5 میلیـارد می شـود تـا سـالن جدید 
سـاخته شـود.« وی در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه با 
ایـن وضـع تـا ساخته شـدن تـاالر جدیـد، سـالنی با 
ظرفیـت و کیفیـت خانه شـهر وجود نخواهد داشـت، 
اظهـار کـرد: »االن سـه تـا چهـار مـاه هسـت کـه از 
خانه شـهر اسـتفاده نمی شـود چراکه ایمنـی ندارد.« 
وی اضافه کرد: »بازسـازی سـوله خانه شـهر هم کار 
آسـانی نیسـت چراکـه این سـوله بـا معیارهـای 40 

سـال پیش سـاخته شـده و کار سـختی اسـت.«
 رئیـس شـورای شـهر در واکنـش بـه اعتراضـات 
بـه تخریـب خانـه شـهر گفـت: »ایـن سـاختمان کـه 
میراثی نیسـت. درسـت اسـت کـه خاطره انگیز اسـت 
امـا اگـر تخریـب نشـود، میـدان شـورای شـهر طبـق 
ایـن  نخواهـد شـد. طبـق  تفصیلـی سـاخته  نقشـه 
نقشـه، وسـعت میدان شـورا به چهار هکتار رسـیده و 
مراسـم های مختلف مردم شـهر کرمـان در این میدان 
موضـوع،  ایـن  بـه  رسـیدن  بـرای  می شـود.  برگـزار 
عالجـی نیسـت و باید خانه شـهر تخریب شـود.« وی 
در پاسـخ بـه ایـن سـؤال که آیا سـردر خانه شـهر هم 
تخریـب خواهـد شـد، گفت: »سـعی می شـود که این 
اتفـاق نیفتـد. یعنـی تـالش می کنیـم کـه همین جـا 
بمانـد امـا اگر هـم قرار به تخریب شـود، در گوشـه ای 
دیگـر از میـدان سـردر خانـه شـهر را می گذاریـم.« 
مشـرفی تأکیـد کـرد: »تمـام ایـن صحبت هـا البتـه 

منـوط بـه تائید در شـورای شـهر اسـت.«
خانه شهر از آن مردم است

یکـی از فعـاالن عرصـه فرهنـگ و هنـر کرمان در 
رابطـه بـا تخریـب خانـه شـهر بـه »پیـام مـا« گفت: 
»2 سـال پیـش هـم طومـاری دراین بـاره جمع شـد 
امـا کسـی بـه آن توجهـی نکـرد.« سـعادت ارجمند 
افـزود: »متأسـفانه همـان بالیـی که سـر سـاختمان 
قدیمـی تربیت بدنـی در چهـارراه باغملـی آمـد، بـر 
سـر خانه شـهر هـم می خواهنـد بیاورند. سـاختمان 
تربیت بدنـی را کوبیدنـد و بـرج اطلـس را سـاختند 
درحالی کـه اکثـر جوانـان قدیم کرمـان از آن خاطره 
از  شـهر  خانـه  مگـر  اینکـه  بابیـان  وی  داشـتند.« 
آن شـورای شـهر و شـهرداری اسـت کـه بـرای آن 
تصمیـم می گیرنـد، اظهـار کـرد: »خانـه شـهر از آن 
همه پرسـی  دراین بـاره  چـرا  اسـت.  کرمـان  مـردم 

نمی گذارنـد کـه مـردم نظـر دهنـد؟«

تخریب محل برگزاری مهم ترین همایش های استان کرمان قطعی شد

تیشه به ریشه »خانه شهر«
رضا عبادی زاده

reza@payamema.ir

 ما
یام

ر/پ
 پو

جب
ن ر

حس
س: م

عک

درحالی که خانه شهر کرمان 
برای اکثر کرمانی ها یادآور 
خاطرات بسیاری است و این 
سالن محل برگزاری مهم ترین 
همایش های سیاسی و فرهنگی 
شهر کرمان بوده، قرار است تا 
مهرماه 95 به طور کامل تخریب 
شود. دلیل این تخریب هم 
قرار داشتن آن در محوطه 
ساختمان جدید استانداری 
است. ساختمانی که هنوز 
تکمیل نشده اما ورودی اش در 
محل فعلی خانه شهر کرمان 
قرار دارد.
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کرمون

داستان

بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم  آئین 
رونمایـی از فیلـم مسـتند ابوحامـد افضل 
کرمـان معرفـی چهره مانـدگار تاریخ دیار 
کریمـان و از مفاخر کشـور بـا حضور علی 

زاده مدیر کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی و 
فـالح مدیـر کل حـوزه اسـتاندار و جمعی 
در  اسـتان  هنـر  و  فرهنـگ  اصحـاب  از 

سـینمای شـهر تماشـا برگزار شـد.

رئیـس  گالب زاده  محمد  علـی  سـید 
ایـن مراسـم  مرکـز کرمـان شناسـی در 
بـا اشـاره بـه ایـن کـه افـراد زیـادی در 
باعـث  تاریـخ کرمـان وجـود دارنـد کـه 
بـوم  و  مـرز  ایـن  سـرافرازی  و  عـزت 
شـدند، گفت:»متاسـفانه ایـن بـزرگان در 
غبـار تاریـخ کرمان گـم شـدند و نیازمند 

هـا هسـتیم.« آن  تاریـخ  در  بازنگـری 
»افضل الدیـن  کـه  ایـن  بیـن  بـا  وی 
حامـد  کرمانـی«  احمـد  بـن  ابوحامـد 
شـخصیت های  از  ابوحامـد  بـه  معـروف 
بـزرگ و چهـره مانـدگار تاریـخ کرمـان 
اولین بـار  داشـت:»برای  اظهـار   اسـت، 
سـال  سـالیان  غبـار  کرمـان  تاریـخ  در 
مـردی  بـزرگ  چهـره  از  را  بی مهـری 
تاریـخ  سراسـر  در  اگـر  کـه  می زداییـم 
پر افتخـار کرمـان و حتـی ایران جسـتجو 

کنیـم کمتـر کسـی را می تـوان بـا چنین 
کـرد.« پیـدا  شـخصیتی  ویژگی هـای 

رئیـس مرکـز کرمان شناسـی با اشـاره 
بـه ایـن کـه ابوحامـد شـاعر، بداهه سـرا، 
موسیقی شـناس،  ادیـب،  تاریخ نـگار، 
بـود،  طبیـب  و  شـناس  فرهنـگ  
زیـادی  تاریخ سـاز  افزود:»شـخصیت های 
در کرمـان وجـود دارد امـا ابوحامـد همه 
علوم زمان را داشـت و شـخص اول تاریخ 

اسـت.« کرمـان 
گذشـتگان  اگـر  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
بـه  را فرامـوش کنیـم پهنـه دانـش مـا 
فراموشـی مـی رود، گفت:»ابوحامـد اولین 
بیمارسـتان را در قـرن 7 هجـری در یـزد 
بنـا کـرد و امـروز نام گـذاری خیابانـی در 
شـهر یـزد با نـام افضـل کرمانی بـه پاس 

خدمـات ایـن عالـم کرمانـی اسـت.«

کـرد:  نشـان  خاطـر   گالب زاده 
معرفـی  راسـتای  در  کـه  »مجموعـه ای 
برجسـته  شـخصیت  ایـن  شناسـاندن  و 
کرمانـی سـاخته شـده بسـیار ارزشـمند 
اسـت و سـازندگان این فیلم مسـتند کار 
بزرگـی را انجـام دادنـد کـه باید قـدردان 

آن هـا بـود.«
افضل الدیـن  تسـنیم،  گـزارش  بـه 
در  کرمانـی  حامـد   احمـد  بـن  ابوحامـد 
در  هجری قمـری   530 سـال  حـدود 
کرمـان بـه دنیـا آمـد. از وی بـا عنـوان 
افضـل کرمـان یـا بـه کنیـه اش، ابوحامـد 
نیز یاد شـده  اسـت. وی نه فقط پزشـکی 
و  سـنج  نکتـه  مورخـی  بلکـه  حـاذق، 
در  خیابانـی  و  بـود  بـزرگ  فیلسـوفی 
محلـه قدیمـی شـهر کرمـان بـه نـام وی 

اسـت. شـده   نامگـذاری 

رونمایی از فیلم مستند  ابوحامد افضل کرمان 
رویداد

افضل الدیـن ابوحامـد احمـد بن 
حامد کرمانـی 530 هجری قمری 
در کرمـان بـه دنیا آمـد و در 615 

در کوهبنان درگذشـت. 
نویسـنده،  مـورخ، طبیـب،  وی 
شاعر و فیلسـوف نامدار و برجسته 
قـرن ششـم و هفتـم  کرمـان در 

بود. هجـری 
از وی بـا عنـوان افضل کرمان یا 
به کنیـه اش، ابوحامـد نیز یاد می 
شده اسـت. وی نـه فقـط پزشـکی 
حـاذق، بلکـه مورخـی نکته سـنج 
و فیلسـوفی بزرگ بود و نخسـتین 
و قدیمـی ترین تاریخ هـای موجود 
دربـاره  اسـتان پهنـاور و تاریخـی 
کرمـان نیـز از آثـار او بـه شـمار 

می رونـد.
دربـار  در  هـا  مـدت  وی 
شـغل  بـه  کرمـان  سـلجوقیان 
دبیری و طبابت اشـتغال داشـت و 
همچنیـن طبیب مخصـوص ملک 
دینـار ُغـّز بـود و افزون بـر این، به 
خاطـر جایـگاه واالیـش در دانـش 
پشـتیبانی  و  یـاری  از  پزشـکی 
اتابـکان یـزد و اوالد طغـرل شـاه 

بـود. برخـوردار  نیـز  سـلجوقی 
وی، بـا بهـره از پشـتیبانی ایـن 
زمامـداران در روزگار خویـش، در 
یـزد،  در  طـور  همیـن  و  کرمـان 
بیمارسـتان هایـی تأسـیس نمـود 
ایـن  پزشـکان  رأس  در  خـود  و 
بیمارسـتان هـا به طبابـت و تألیف 

و آموزش پزشـکی اشـتغال داشت.
خـود وی در یکـی از تألیفاتش، 
تأسـیس  کـه  واقعیـت  ایـن  بـه 
مـدارس و بیمارسـتان هـا توسـط 
او، بـا تشـویق و ترغیـب و حمایت 
زمامـداران هم عصرش بوده اسـت، 

چنیـن اشـاره می کنـد.
به حکـم آن، مرا معایش بسـیار 
فرمـوده بودند و شـروع در مدارس 
و مارسـتانات کـرده، مـرا تکلیـف 

نمودند... اعمـال 
و یـا در جـای دیگر، کـه همین 
موضـوع را در حّق ملـوک دیار یزد 
و اتابـکان سـلغری چنیـن تکـرار 

می کنـد:
... از آن حضـرت، در احتـرام و 
توقیـع مـن مبالغـت می نمودنـد و 
مارسـتان بـا مبالـغ ارتفاع، مسـلم 

فرمودند.
از ایـن قبیـل نوشـته هـای این 
رسـاالت  کـه  ارجمنـد  پزشـک 
پزشـکی خویش را به زبان فارسی 
تدویـن کـرده، چنیـن برمـی آید 
کـه وی، اساسـاً یکی از نخسـتین 
ادیبـان و نویسـندگان ایرانی بوده 
کلمـات  از  ششـم  قـرن  در  کـه 
فارسـی مارسـتان یـا مارسـتانات، 
کـه  دارالشـفاء  لغـت  جـای  بـه 
و  کـرده  است،اسـتفاده  عربـی 
کالم  در  کلمـات  همیـن  بعدهـا 
فارسـی زبانـان و پارسـی گویـان 
اعصـار بعـد، جهت توصیـف مراکز 

و  بیمارسـتان  )همچـون  درمانـی 
کار  بـه  و  پذیرفتـه  تیمارسـتان( 

بـرده شـده انـد.
او  ارزشـمند  کتـب  جملـه  از 
االعلـی«  للموقـف  العلـی  »عقـد 
و»بدایـع الزمان فـی وقایع کرمان 
در جغرافیـا و تاریـخ کرمان اسـت 
کـه به تاریـخ افضل شـهرت دارد. 
افضـل الدیـن ابوحامـد احمـد بن 
پزشـکی  امـر  در  کرمانـی  حامـد 
تبحر داشـت و پزشـک مخصوص 
دربـار سـالجقه نیـز بـود. رسـاله 
بـه  ارجـی  پـر  و  بـزرگ  طّبـی 
نـام صـالح الصحـاح نیـز تألیـف 
نمـود کـه از مهـم ترین رسـاالت 
قـرن  در  شـده  تدویـن  پزشـکی 
ششـم هجـری بـه زبـان فارسـی 

اسـت.
از نـکات جالب توجـه در مورد 
ویـژه ای  تأکیـد  کرمانـی،  افضـل 
و  تألیفـات  در  وی  کـه  اسـت 
بـر  خویـش،  پزشـکی  تقریـرات 
از بیمـاری هـا  اصـل پیشـگیری 
و مقـدم دانسـتن پیشـگیری بـر 
درمـان نموده اسـت. وی در قـرن 
ششـم موضـوع پیشـگیری را در 
کنـار درمـان بیماری هـا، از اصلی 
تریـن محورهـای طـب و طبابـت 
خویش قرار داده و در اشـاعه این 
کوشیده اسـت.  طـب  در  نگـرش 
جملـه ای  در  ارتبـاط،  ایـن  در 
وی  الصحـاِح  صـالح  رسـاله  از 

نیـم: ا می خو
حفـظ صّحت، یک نیمـه از جزِو 
عمـل اسـت از علـم طـّب، و نیمه 

دیگر عـالج بیماران اسـت.
ایـن جملـه که سرتاسـر رسـاله 
مذکـور و همین طـور برخی دیگر 
ابوحامـد،  پزشـکی  تألیفـات  از 
دارد،  اختصـاص  آن  تشـریح  بـه 
ایـن  کـه  اسـت  آن  حکایتگـر 
ارجمنـد  پزشـک  و  دانشـمند 
کرمانـی، بـا الهـام از مبانـی طبـی 

از  قبـل  قرن هـا  باسـتان،  ایـران 
پزشـکان غربـی، بـر تقـّدم نقـش 
پیشـگیری از بیماری هـا بر درمان 
آن هـا، تأکیـد و احاطـه داشـته و 
بدیـن اعتبـار، وی را بایـد از بانیان 
اصول بهداشـت و طّب پیشـگیری، 
نـه فقـط در کرمـان، و نـه فقط در 
ایران، بلکه در کل جهان شـناخت 
ایـن  در  را  او  شـامخ  جایـگاه  و 

عرصـه، سـتود و ارج نهـاد.
ابوحامـد افضل کرمـان در بداهه 

روزی  بـود.  ماهـر  بسـیار  سـرایی 
در مجلسـی از او خواسـتند کـه با 
»عدس«،»ماش«،»نخود«و»برنج« 
او  بگویـد.  البداهـه  فـی  شـعری 
بـدون فکـر کـردن ایـن رباعـی را 

سرود:
تـا خـال عـدس شـکل، شـبیخون  
آورد/غلتـان چو نخود، ز چشـم من 
خـون آورد/سـودای دو چشـم ماش 
گـون تـو / مـرا از پوسـت، برنـج وار 

بیـرون آورد!

ابوحامد کرمانی
بنیانگذار طب پیشگیری

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش صد و سی و دو - پایانی

روزی در ضمـن صحبـت ایـن موضـوع  در 
طهـران بـرای اسـتاد دانشـمند پرفسـور »یان 
ریبـکا« مستشـرق معـروف کـه ایـن کتـاب 
را بـه یـاد ایشـان مـی نویسـم مطرح کـردم و 
مصمـم شـدم رابطـه فکری خـود را بـه فاصله 
چندیـن هـزار کیلومتـر از جهـت اکتسـاب و 
الهـام گرفتـن در نویسـندگی به طـور امتحان 

سـازم. برقرار 
ایـن هـدف انتخـاب و آئینه قراردادن ایشـان 
را در مقابـل خـود بسـیار به جا و بـه موقع  چه 
گذشـته از ایـن که بـه مقام و اهمیـت علمی و 
ادبـی کـه از سـی سـال قبـل در ایشـان سـراغ 
خدمـت بـا ارزشـی را که بعـداً در تالیـف تاریخ 
ادبیـات ایران انجـام داده و عمال ایران دوسـتی 
خـود را نشـان داده بودنـد بـر مراتـب ارادتـم 
افـزود. بهتـر از ایـن دانشـمند کسـی را نمـی 
شـناختم و نمـی یافتم کـه ارتباط فکـری پیدا 
کنـم و بنابرایـن هـر موقـع خواسـتم فصلـی از 
ایـن کتاب را بنویسـم، ایشـان را در عالم خیال 
و تصـور در جلـوی خود مجسـم سـاختم و آن 
چـه را ماننـد نورافکنی که به مغـز و دماغم می 
تابیـد مـی نوشـتم و گاهی بـرای آن کـه بدانم 
فـی الواقـع ایـن ارتبـاط فکـری عملی اسـت با 
ایشـان مکاتبه مـی کردم و حتـی در اوقاتی که 
در دانشـگاه فرانکفورت علم بدیع را تدریس می 
کردنـد ایـن ارتباط برقرار بود. و سـعی داشـتم 
هر مطلبی را که می نویسـم آن قسـمی باشـد 
کـه غربی هـا خواهان آن اطالعات بوده باشـند، 
اینـک در ذیـل همیـن صفحه عکس ایشـان را 
بـا احتـرام خدماتـی که بـه ادبیات ایـران انجام 
داده انـد بـا چند جمله از طرز فارسـی نویسـی 
کـه بـرای تشـویق اینجانب نوشـته انـد در این 

جا چـاپ مـی نمایم.
آقـای   1962/2/5 نامـه  از  اقتبـاس 
پروفسـوریان ریبـکا راجـع به کتـاب خاطرات 
شـما بایـد آنچه نوشـته بـودم تکـراراً بگویم به 
خاطـرات جنابعالی بسـیار عالقه دارم قشـنگ 
مطالعـه  را  تمامـش  اسـت مخلـص  مفیـد  و 
کـرده ام لـذت بـه خصوصـی بـه مـن دسـت 
داد فقـط آن حاشـیه طوالنـی بهتر بـود جای 
دیگـری قرارداده می شـد متاسـفانه اظهار این 
مالحظـه دیر شـده اسـت. هرچه باشـد کتابی 
اسـت بـی نهایـت قیمتـی و آرزو مـی کنـم 

زودتـر منتشـر شـود.

ایـن بنـا در 60 کیلومتـری شـرق کرمان 
در شـهداد واقـع شـده و امروزه بـه نام های 
خانقـاه آقوس، آقوس کلیسـا یا پیر مسـافر 

خوانـده می شـود. قسـمت اعظم بنا شـامل 
دیوارهـای حیـاط، ورودی و اتـاق گنبـددار 
کـه شـاید مرکـز اصلـی در خانقـاه بـوده، 

بعدهـا بـه صـورت مقبـره پیـر مسـافر در 
اسـت. آمده 

در مجـاورت بقعه، مسـجدی وجـود دارد 
کـه محرابـی بـا تزئینـات عالـی از آن باقی 
مانده اسـت. در مورد شـخص مدفون در آن 
اطـالع دقیقـی در دسـت نیسـت. در کتاب 
تألیـف  کرمـان  مـزارات  یـا  تذکره االولیـا 
محرابـی کرمانـی کـه در نیمـه اول قـرن 
دهـم هــ.ق نوشـته شـده، ذکـری از محله 
آقـوس و بناهـای مهـم آن آمـده اسـت. در 
کتـاب مذکور از شـخصی به نام بابا مسـافر 
کنجـی یـاد شـده کـه به طـور ناشـناس به 
خبیـص )شـهداد( آمـده و سـال ها در زیـر 
نزدیـک  کـه  می زیسـته  کهنسـالی  چنـار 
مسـجد و خانقـاه و حمـام بوده و نیز اشـاره 
شـده کـه قبـر بابـا مسـافر در زیـر گنبدی 
در انـدرون خانقاهـی کـه حضـرت خواجـه 

را  آن  کرمانـی  عبدالقـادر  اختیارالدیـن 
احـداث کـرده، قـرار دارد.

دیوارهـای  شـامل  بنـا  اعظـم  قسـمت 
حیـاط، ورودی و اتـاق گنبـد دار اصلـی که 
شـاید مرکـز اصلـی در خانقـاه بـوده، بعدها 
آمـده  پیـر مسـافر در  مقبـره  بـه صـورت 
اسـت. نقشـه کنونی بنا شـامل سـه اتاق دو 
طبقـه در قسـمت غربی بنـا و اتاق اصلی در 
گوشـه شـمال غربـی اسـت. اتـاق اصلی به 
صـورت مربعـی اسـت کـه بـا سـه در کوتاه 
بـه  در قسـمت شـمال، مشـرق و جنـوب 

خـارج ارتبـاط دارد.
احتمـاالً  اتـاق  ایـن  غربـی  قسـمت  در 
بـه جـای در غربـی، محرابـی تعبیـه کرده  
بـا  تـوأم  بـا مقرنس هـای گچـی  انـد کـه 
در  فیـروزه ای  شـکل  سـتاره  کاشـیهای 
زیـر آویـز تزییـن شـده اسـت. ازاره اتـاق 

شـش ضلعی  رنـگ  نخـودی  آجرهـای  بـا 
و  و سـه گـوش سـیاه  نـره  و کاشـی های 
فیـروزه ای کـه در حد فاصـل آجرها به کار 
رفتـه، تزییـن شـده اسـت. دیوارهـای اتاق 
تـا زیـر اطـاق گنبد، صاف اسـت و سـپس 
صـورت  بـه  گوشـواره  هایـی  وسـیله  بـه 
هشـت ضلعی در آمـده اسـت. ایـن طوق تا 
ارتفـاع 1/80 متـر بـاال رفتـه کـه در ایـن 
ارتفـاع گنبـد فـرو ریختـه بنابـر روی آن 
اسـتوار می شـده اسـت. در وسـط هر دیوار 
تعبیـه  دریچـه ای  ضلعـی،  هشـت  بخـش 
شـده اسـت. ُکنج های اضالع هشـت ضلعی 
از داخـل بـه صـورت طـاق  نمـا در آمـده 
دارد.  ادامـه  گنبـد  دور  تـا  آنهـا  تیـزه  و 
تزییـن دیوارهـای داخلـی بنـا بیشـتر بـا 
گـچ صـورت گرفتـه اسـت؛ ولـی بـا آلـت 
کاری هـای مختلـف بـر زیبایـی آن افزوده  

انـد. در طرفیـن هـر طاق نمـای اصلـی، دو 
طاقچـه بلنـد قـرار دارد کـه از کمربنـد تـا 
ابتـدای ازاره ادامه دارد. قسـمت فوقانی این 
طاقچـه  هـا بـا مقرنس هـای گچـی شـبیه 
محراب تزیین شـده اسـت. دو اتاق خشـتی 
جنـب اتـاق اصلـی بـه نظـر می رسـد کـه 
بعدهـا بـه بنـای اصلـی الحاق شـده اسـت. 
سـقف ایـن اتاق هـا بـا گنبدهـای خشـتی 
کوتـاه بـه سـبک عرقچینی پوشـیده شـده 
اسـت. اتاق هـا با گچ سـفید شـده و گوشـه 
هـا را بـا مقرنس هـای گچـی تزییـن کـرده 
 انـد. داخـل اتاق ها در هر طـرف، دو طاقچه 
سـطح  می شـود.  دیـده  شـکل  مسـتطیل 
دیوارهـا را بـا آلـت کاری هـای زیبـا تا زیر 
گنبـد بـه شـکل شمسـه در آورده  انـد. در 
مسـجد مجـاور مقبـره، محرابی بـا تزیینات 

عالـی گچ بـری باقـی مانـده اسـت.

پیر بابا مسافر شهداد
میراث

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

نگاه

شیوه های آموزش مسئولیت 
پذیری به نوجوان

مسـئولیت پذیری از جمله مباحثی اسـت که 
امـروزه نظـر بسـیاری از صاحـب نظـران تعلیم و 
تربیت، روان شناسـی، جامعه شناسـی و حقوق را 
بـه خـود جلـب کرده اسـت . اگر قبـول کنیم که 
جامعـه بـرای پیشـرفت و بهبود بیـش از هر چیز 
بـه اعضایـی نیـاز دارد کـه حس مسـئولیت قوی 
داشـته باشـند و در انجـام وظایفـی که بـر عهده 
دارنـد، کوتاهی نکنند. الزم اسـت کـه به پرورش 
خصیصه مسـئولیت پذیری در افـراد اقدام کنیم.

پرورش حس مسئولیت پذیری
 در نوجوانان

 تمـام کسـانی کـه در امـر آمـوزش و پرورش 
نوجوانـان سـهیم هسـتند بایـد بـه ویژگـی های 
عقالنـی، عاطفـی، جسـمانی و اجتماعـی آن هـا 
آگاه باشـند تـا بـر اسـاس ویژگـی هـای مذکـور 
نوجوانـان  در  پذیـری  مسـئولیت  آمـوزش  بـه 
اقـدام کنند. پـرورش حس مسـئولیت پذیری در 
نوجوانـان اقتضـا می کنـد وضعیتی فراهم شـود 
کـه در سـایه آن نیازهـای زیسـتی و روانـی آن 
ها بـرآورده شـود.برای ایـن که نوجوانـان بتوانند 
مسـئولیت بپذیرند و به خوبـی آن را انجام دهند 
باید قوای ذهنی و شـناختی شـان شـکوفا شـود. 
بـرای تشـویق نوجوانـان بـه قبـول مسـئولیت 
انجـام فعالیـت هـای مختلـف، الزم اسـت که به 
عـزت نفس آن هـا توجه و کرامت و ارزشـمندی 
شـخصیت ایشـان حفـظ شـود.نوجوانی کـه بـه 
توانایـی های خـود پی برده باشـد و به قابلیت ها 
و توانمنـدی های خویش متکی باشـد به آسـانی 
مسـئولیت های زندگـی اجتماعی را مـی پذیرد.

اولیـا و مربیـان هم باید نوجوانـان را با ارزش های 
مرسـوم جامعه آشنا سـازند تا طبق آن ارزش ها، 

رفتـار خویـش را شـکل دهند. 
راهبردهای عملی برای آموزش مسئولیت 

پذیری به نوجوانان
بـه نوجـوان فرصـت بدهیـد تـا خـودش بـه 
تنهایـی مهـارت هـای تـازه ای را فـرا بگیـرد،

 بـرای ابـراز شـخصیت نوجوانـان بـه آن هـا 
مسـئولیت هایـی در حـد توانایـی شـان واگـذار 
جزئـی،  هـای  مسـئولیت  سـپردن  بـا  کنیـد، 
قبـول  و  اجتماعـی  زندگـی  بـرای  را  نوجوانـان 
مسـئولیت های بزرگ آماده کنید،بـه آن ها اجازه 
بدهیـد نظـرات و عقایدشـان را بیان کننـد و هر 
کجـا الزم اسـت دسـت بـه انتخـاب بزنند،آن هـا 
را بـا نتایـج طبیعی و منطقـی اعمالشـان مواجه 
سـازید؛ ایـن روش مسـئولیت رفتـار نوجـوان را 
بـه عهـده خـودش مـی گـذارد و بـه او فرصـت 
مـی دهـد از حـوادث اجتماعـی و طبیعـی درس 
بگیرد،مسـئولیت انجام تکالیف درسـی نوجوان را 
بـه خـود او واگذار کنید،حـق انتخاب نوجـوان را 
در انتخـاب هـای مختلـف محفوظ نگـه دارید تا 
خـودش انتخاب کنـد و مسـئولیت آن را برعهده 
دهیـد  قـرار  شـرایطی  در  را  نوجـوان  بگیـرد، 
کـه بتوانـد تصمیـم بگیـرد. او را از نگـرش هـای 
دیگـران آگاه سـازید زیـرا انتخـاب هـای وی از 
نیازهـا، حقـوق و مسـئولیت های دیگـران متاثر 
اسـت، بـرای افزایـش مسـئولیت پذیـری، بایـد 
بازخـورد مناسـب را درباره اثربخش بودن پاسـخ 
های مناسـب بـه او بدهید،در انجام کارها توسـط 
نوجوانـان، اعتمـاد به نفس و عـزت نفس آن ها را 
بـاال ببرید، انتظارات خود را از فرزندتان مشـخص 
و آن هـا را بـه شـیوه ای بیـان کنید کـه نوجوان 
بـه خوبی درک کنـد، پیامدهای ناشـی از رعایت 
نکـردن محدودیـت ها را به نوجوانـان بیان کنید، 
بـه هنـگام ناتمـام مانـدن کارهـای نوجوانـان از 

سـرزنش کـردن آن هـا پرهیـز کنید.

سرشـت آدمی 
اسـت  به گونـه ای 
از  بعضـی  کـه 
بـا  را  صفـات 
»یـدک«  خـود 
مـــــی کـشــد، 
خصوصیاتـی که شـاید وجود آن ها 
او را از دیگـر موجـودات متفاوت تر 
کـرده اسـت. گاهی هـم یک صفت 
بـه شـکلی خـاص در انسـان وجود 
داشـته و او را از دیگر جانوران جدا 

 . می کنـد
نیـاز به برقـراری ارتباط و حضور 
خصوصیـات  از  یکـی  اجتمـاع  در 
ویـژه انسـانی اسـت کـه الزمـه آن  
رفتارهـای خاصی اسـت کـه باعث 
حضـور  و  روابـط  ایـن  اسـتحکام 
مثبت تـر در اجتمـاع می شـود. در 
هـر جامعـه ای و به طـور خاص تـر 
وجـود  اجتماعـی  گـروه  هـر  در 
صفـت »مسـئولیت پذیری«  باعث 
گـروه  و  جامعـه  آن  اسـتحکام 
می شـود و امکان حرکت در مسـیر 
اجتمـاع  و  فـرد  بـرای  پیشـرفت 

می کنـد. فراهـم 

مسئولیت پذیری صفتی 
اکتسابی 

قـادر  را  فـرد  مسـئولیت پذیری 
می سـازد که اهداف گـروه و جامعه 
را بـرای خـود مهـم تلقـی کنـد و 
خـارج از عالیـق فـردی و نیازهای 
شـخصی  بـه اهـداف ونگرانی های 
دیگـر اعضـا جامعـه توجه کـرده و 
بـرای رفـع آن ها تـالش کنـد و به 
 نوعـی مسـئولیت پذیری می توانـد 
روح  نگه داشـتن  زنـده  باعـث 

همـکاری در اجتمـاع  باشـد.
افـراد مسـئولیت پذیر بـه روابـط 
بیـن فـردی اهمیـت زیـادی داده 
و از اسـتعدادها و امکانـات فـردی 
در را رسـیدن بـه اهـداف جمعـی 
هـر  نیـاز  کـه  می کننـد  اسـتفاده 

جامعـه مترقـی و موفقـی اسـت.
ماننـد  مسـئولیت پذیری  ایـن 
محیـط  در  دیگـری   صفـت  هـر 
پـرورش  و  شـکل گرفته  مناسـب 
می یابـد. »عـــلی کــاربـــخش« 
محیـط  تأثیـر  دربـاره  روانشـناس 
بـه  مسـئولیت پذیری  میـزان  بـر 
»پیام ما« گفت:»مسـئولیت پذیری 

یـک صفـت اکتسـابی اسـت، کـه 
می توانـد  خانـواده  در  کـودک  
دسـت  بـه  به طـور صحیـح  را  آن 
اجتمـاع  در  آینـده  در  و  آورده  
و  کند.خانـواده  اسـتفاده  آن  از 
به خصـوص والدیـن در بـه وجـود 
مسـئولیت پذیری  حـس  آمـدن 
کـودک بسـیار مؤثـر هسـتند. در 
ابتـدا مسـئولیت پذیری را کـودکان 
در  موجـود  الگوهایـی  به وسـیله ی 
یـا  پـدر  خانـواده درک می کننـد، 
مـادری کـه نتیجـه ی اعمـال خود 
بـروز  صـورت  در  و  می پذیـرد  را 
رفتـار اشـتباه و یـا گرفتـن تصمیم 
نادرسـت از بیـان اشـتباه خویش و 
پذیرفتـن عواقب آن هـراس ندارند 
و تـالش بـرای جبران اشـتباه خود 
ایـن  به وضـوح نشـان می دهـد،  را 
حـس را در کـودکان خویش متولد 
مسـئولیت پذیر  زمینـه   و  کـرده 
بـودن را بـه وجـود می آورند.البتـه 
والدیـن باید متوجه میـزان صحیح 
انتظار خـود از کودکان باشـند زیرا 
موجـب  می توانـد  بـاال،  انتظـارات 
سـرخوردگی کـودک گـردد. نحـو 

برخـورد والدیـن هم بـا کودکی که 
در انجام مسـئولیتی شکست خورده 
حـس  ایـن  مانـدگاری  در  اسـت، 
اسـت.برخوردهای  مؤثـر  بسـیار 
کـودکان  تحقیرکننـده  و  قهـری 
فـراری  مسـئولیت  پذیـرش  از  را 
احتمـال  کـودک  زیـرا  می دهـد، 
محـول  کار  نتوانـد  کـه  می دهـد 
شـده را به خوبـی انجـام داده و این 
حـس به مرورزمـان باعـث از بیـن 
رفتـن اعتمادبه نفـس شـده و تمام 
زندگـی کـودک را تـا بزرگ سـالی 
تحت تأثیـر قرار می دهـد و به جای 
کـودکان مسـئولیت پذیر، کودکانی 
و  کـرده  رشـد  گریـز  مسـئولیت 
جامعـه را شـکل می دهند.بایـد از 
همان کودکی با تناسـب به شـرایط 
مسـئولیت های  او  وسـن  کـودک 
کـودک  بـرای  روشـنی  و  واضـح 
اسـتقالل  او  بـه  و  شـود  تعریـف 
فردی داده شـود، بایـد کودک را در 
مسـیر مسـئولیت پذیر بـودن یاری 
برسـانیم، زیـرا بیشـترین نفـع را از 
مسـئولیت پذیر بودن، خود شخص 
می بـرد و چـون مسـئولیت پذیری 
اکتسـابی اسـت می توان بـا آموزش 
بـه دسـت آیـد. تشـویق کـودکان 
بعـد از تـالش بـرای انجـام وظایف، 
نه فقـط در صـورت موفقیت یکی از 
راهکارهایـی اسـت کـه  کـودک را 
آن قـدر بـا اراده رشـد می دهـد کـه 
مسـئولیت همـه وظایـف خـود را 

بـدون تـرس بپذیـرد.« 
مسئولیت پذیری و 

اعتمادبه نفس 
اجتمـاع  در  مسـئولیت پذیری 
و گروه هـا باعـث پیشـرفت گـروه 
هدف هـای  بـه  رسـیدن  و  شـده 
امـکان  پذیرتـر  را  تعریف شـده 
می کنـد. افـراد مسـئولیت  پذیـر از 
برخـوردار  باالیـی  اعتمادبه نفـس 

توانایی هـای  بـه  هسـتند و چـون 
اشـتباهات  ایمان دارنـد  خـود 
پـی  در  و  پذیرفتـه  را  خویـش 
جبـران آن ها خواهنـد بود.هدفمند 
بـودن افـراد مسـئولیت پذیر باعـث 
می شـود که آن ها از تکـرار وظایف 
بـرای  و  نشـده  خسـته  خویـش 
رسـیدن بـه مقصـد از هیـچ تالش 
فروگذار نشـوند و اهـداف جمعی و 
فـردی آن ها متناسـب باهم اسـت.

سـابقه ای  بـا  کارمنـد  »رضـا« 
اسـت که دربـاره مسـئولیت پذیری 
در جامعه گفت:»مسـئولیت پذیری 
مسـئولیت  یعنـی  اداره ای  کار  در 
قبـال  در  بپذیـری،   را  امضایـت 
پسـتی کـه داری، خـود را موظـف 
همـه  و  کنـی  وظایـف  انجـام  بـه 
مجموعـه را یـک پیکـر بدانـی کـه 
هدفـی واحد دارند.«او معتقد اسـت 
کـه هـر سـازمان و اداره ای که مدیر 
باشـد   داشـته  مسـئولیت پذیری 
بازدهی بهتـری خواهد داشـت.زیرا 
همـه  کارمنـدان و کارکنان سـعی 
می کننـد خـود را بـا مدیـر تطابـق 
هـم  داد:»جامعـه  ادامـه  و  دهنـد 
دقیقـاً مثـل یـک اداره اسـت اگـر 
هـر کـس اشـتباه خـود را بپذیـرد 
و تـالش کنـد کـه یـا جبـران و یـا 
جلوی تکـرارش را بگیرد، اجتماعی 

سـالم تر را بـه وجـود مـی آورد.«  
بـرای داشـتن جامعـه ای موفـق 
نیـاز بـه مسـئولیت پذیری تک تک 
می شـود  احسـاس  جامعـه  افـراد 
در  مسـئولیت پذیری  ایـن  امـا 
نمـود  مدیـران  مسـئولین،  بیـن 
پررنگ تـری بـه خـود می گیـرد آن  

می کنـد. خـاص  را 
مدیران مسئولیت پذیر 

پاسخگو هستند
کارشـناس  »علـی  رضایـی« 
مدیـران  دربـاره  اجتماعـی  علـوم 

مـا«  »پیـام  بـه  مسـئولیت پذیر 
گفت:»مدیـران مسـئولیت پذیر بـه 
دلیـل پاسـخگو بودن مـورد اعتماد 
قـرار می گیرنـد و همیـن  جامعـه 
باعث افزایش اعتبار آن ها می شـود. 
یـا  مدیـر  این کـه  مثـال  به طـور 
مسـئول همیشـه دنبال پیدا کردن 
مقصـر نیسـت و بـا پذیرفتـن ایراد 
خـود دغدغـه جبـران دارد، حـس 
خوبـی  را بـه وجود مـی آورد. البته 
بـه نظر من، این جسـتجوی دائمی 
بـرای پیدا کـردن مقصـر تبدیل به 
یـک معضـل فرهنگی شـده اسـت 
کـه در همه ی اقشـار جامعـه دیده 

می شـود.«
»وقتـی  داد:  ادامـه  رضایـی 
باشـند،  مسـئولیت پذیر  مدیـران 
بیشـتر  هـم  جامعـه  در  امنیـت 
می شـود و افـراد  جامعـه احسـاس 
و  مدیـر  اهـداف  کـه  می کننـد 
مسـئول از اهـداف شـخصی آن هـا 
دور نیسـت و ایـن موضـوع حتـی 
میـزان مشـارکت های اجتماعـی را 
در هـر زمینه ای افزایـش می دهد.«
تاکنـون بـا خـود اندیشـیده ایم 
میـزان  چـه  بـه  هرکـدام  کـه 
اشـتباه های  و  کارهـا  مسـئولیت 
خویـش را پذیرفته ایـم  و یـا چنـد 
مـورد از آن هـا را بر گـردن دیگری 

انداخته ایـم؟ 
و  منابـع  بـه  توجـه  بـا  کرمـان 
امکاناتـی کـه دارد مسـئولیت همه 
چنـد  را  سـاکنینش  و  مدیـران 
برابـر می کنـد، تـا از ظرفیت هـای 
آن بهتریـن اسـتفاده را ببرنـد. در 
شـهری کـه در آن فرصـت بـرای 
چقـدر  اسـت،  بسـیار  پیشـرفت 
مهـم  برایمـان  جمعـی  اهـداف 
بوده انـد تـا به صـورت یـک کلیـت 
باعـث عمـران و آبـادی شـهرمان 

شـوند؟

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر آرا صـادره هیات حل اختـالف موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرستان زرند 
متصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محرز گردیده اسـت لذا مشـخصات متقاضیان و 
امـالک مـور تقاضـا بشـرح زیر به منظـور اطالع عمـوم در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی 
می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بمـدت دو مـاه از اعتراض دادخواسـت خود 

را بـه مرجع قضایی تقدیـم نمایند.
الف( امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

1- پـالک   2333فرعـی مفـروز و مجزی شـده از پالک 40 فرعـی از 2368اصلی آقای یداله 
محمـدی جرجافکـی فرزنـد عباس بشـماره شناسـنامه 9صـادره از زرند در یکبـاب اعیان به 
مسـاحت 283/35 مترمربـع واقـع در بخش 13کرمان خیابان عالمه کـوی 4 از محل موقوفه 

مریـم خانـم از مالکین اولیه
2- پـالک 2358 فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 230فرعـی از 2368 اصلـی آقـای 
محمدمرتضـوی زرنـدی فرزنـد مرتضـی بشـماره شناسـنامه 101صـادره از زرنـد در یکباب 
اعیـان بـه مسـاحت378  مترمربـع واقـع در بخـش 13 کرمـان اکبرآبـاد خیابـان عطـاء الـه 

اسـالمی کوچـه 18 از محـل موقوفـه محمـد ابراهیـم دانـش از مالکیـن اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 95/05/26   تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 95/06/9
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر آرا صـادره هیات حل اختـالف موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرنـد تصرفات 
مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت لـذا مشـخصات متقاضیـان و امالک 
مـورد تقاضـا بشـرح زیـر بـه منظـور اطالع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بمـدت دو مـاه از اعتراض دادخواسـت خود 

را بـه مرجـع قضایی تقدیـم نمایند.
الف( امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

1- پـالک   1106 فرعـی از 1778  اصلـی خانـم سـکینه مطهـری فرزنـد حسـین بشـماره 
شناسـنامه 3 صـادره از زرنـد یـک باب خانـه به مسـاحت 236/49 مترمربع واقـع در بخش 13 
کرمـان زرنـد خیابـان خلیلی، خلیلی 36 از محـل مالکیت آقای محمدنظریـان از مالکین اولیه.
2- پـالک  1107 فرعـی از 1778 اصلـی خانـم سـکینه مطهـری فرزنـد حسـین بشـماره 

شناسـنامه 3 صـادره از زرنـد در یک باب خانه به مسـاحت 263/56 مترمربـع واقع در بخش 
13 کرمـان زرنـد خیابـان خلیلی، خلیلـی 36 خریداری از محل مالکیـت آقای محمدنظریان 

از  مالکیـن اولیه.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/05/26     تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/06/9

م الف 94 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند - حسین توحیدی نیا

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139560319008000058 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک زرنـد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای احمـد اکبـرزاده احمدآبـادی فرزنـد عبـاس بشـماره 
شناسـنامه 11 صـادره از زرنـد در یـک بابخانـه به مسـاحت 200/23 مترمربع پـالک 1662 
فرعـی از 2389 اصلـی واقـع در بخـش 13 کرمـان زرنـد خیابان ابـوذر کوی 1 خریـداری از 
محـل مالکیـت محمـود ذکائـی مالـک رسـمی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 95/6/9       تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 95/6/23

م الف 98 رئیس ثبت اسناد و امالک- حسین توحیدی نیا

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139460319008003659 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک زرنـد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای عبـاس کـردی کریـم آبـادی فرزند شـعبانعلی بشـماره 
شناسـنامه 928 صـادره از در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 325/73 مترمربـع پـالک 19 
فرعـی از 6359 اصلـی واقـع در بخـش 13 کرمان زرنـد خیابان فردوس کـوی 31 خریداری 
از محـل مالکیـت مجتبـی نظریـان مالک رسـمی محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع 

عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 95/6/9        تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 95/6/23

م الف 99 رئیس ثبت اسناد و امالک- حسین توحیدی نیا

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139560319008000990 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک زرنـد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای سـید فتاح میرطاهـری سـلیمان آبای فرزند سیدحسـن 
بشـماره شناسـنامه 3 صـادره از زرند در یک بـاب خانه به مسـاحت 214/20 مترمربع پالک 
903 فرعـی از 7561 اصلـی واقـع در 20 متـری محـرم کوچـه شـهید علیزاده خریـداری از 
مالـک رسـمی خانـم هایـده مهرابـی زاده هنرمند محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 95/6/9      تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه  95/6/23

م الف 101 رئیس ثبت اسناد و امالک- حسین توحیدی نیا

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر آرا صـادره هیات حـل اختالف موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرستان زرند 
تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محـرز گردیده اسـت لذا مشـخصات 
متقاضیـان و امـالک مـور تقاضـا بشـرح زیـر به منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبت بـه فاصله 
15 روز آگهـی مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضیان 

اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بمـدت دو مـاه از اعتراض 
دادخواسـت خـود را به مرجـع قضایی تقدیـم نمایند.
الف- امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

1- پـالک 451 فرعـی از 2286 اصلـی آقای معین نادعلی پورعلی ابادی فرزند اکبر بشـماره 
شناسـنامه 3080053435 صـادره از زرنـد در یـک باب خانه به مسـاحت 361/20 مترمربع 
واقـع در شـهرک امـام سـجاد امتـداد خیابـان امام سـجاد خریـداری از محل مالکیـت آقای 

هاشـم خان مرتضوی از مالکیـن اولیه.
2- پـالک 905 فرعـی از  7561 اصلـی آقـای عبـاس اکبـرزاده فتـح آبـادی فرزنـد موسـی 
بشـماره شناسـنامه 6 صـادره از زرنـد در یـک باب خانه بـه مسـاحت 364/95 مترمربع واقع 

در خیابـان فاضـل خریـداری از محـل مالکیـت آقـای مجتبـی حکمت از مالکیـن اولیه 
3- پـالک 3 فرعـی از 7606 اصلـی خانـم زهـرا نکوئـی ده چنـاری فرزنـد محمـود بشـماره 
شناسـنامه 14 صـادره از زرنـد در یک باب خانه به مسـاحت 528/95 مترمربع واقع در خیابان 

صدوقـی کوچـه 14 خریـداری از محـل مالکیت آقای سـیدهادی موسـوی از مالکیـن اولیه.
تاریـخ انتشـار نوبـت اول: سـه شـنبه 95/06/09   تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: سـه شـنبه 

95/06/23
م الف 100 رئیس اداره اسناد و امالک شهرستان زرند- حسین توحیدی نیا

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139460319008002791 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک زرنـد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی محمد ظهیـری نژاد زرندی فرزند علی به شـماره شناسـنامه 7 
صـادره از در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 396/62 مترمربع پـالک 8 فرعـی از 6455 اصلی 
واقـع در بخـش 13 کرمـان زرنـد میـدان دادگسـتری جنـب تکیه بـالل خریـداری از محل 
مالکیـت علی شـفیعی مالک رسـمی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 95/6/9    تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه  95/6/23

م الف 102 رئیس ثبت اسناد و امالک- حسین توحیدی نیا

مسئولیت پذیری کرمان را آبادتر می کند

تغذیـه  کـه  شـنیده ایم  بارهـا  اغلبمـان 
سـالم و ورزش بـرای حفـظ تندرسـتی خوب 
اسـت امـا ایـن کـه دقیقا چـه بخوریـم و چه 
البتـه  و  کار کنیـم کـه زندگـی طوالنی تـر 
سـالم تری داشـته باشـیم، بـر اسـاس منابـع 
علمـی و تحقیقاتی در ادامه ذکر شـده اسـت.

ایجـاد چند تغییـر کوچک در سـبک زندگی 
و رژیـم غذایـی می توانـد باعـث افزایـش عمر 

شود. انسـان 
روغن های مایع گیاهی

محققان مدرسه سـالمت همگانی »تی.اچ. 
چان« دانشـگاه هـاروارد بر اسـاس مطالعه ای 
توصیـه کرده انـد کـه اسـتفاده از چربی هـای 
اشـباع شـده به جای چربی های اشـباع نشده 
در قالـب مـواد غذایی گیاهی همچـون روغن 
زیتـون، روغن کانـوال، و روغن سـویا می تواند 
شـود.  انسـان  عمـر  طـول  افزایـش  باعـث 

محققـان این مطالعـه که نتایـج آن در مجله 
منتشـر   JAMA Internal Medicine
شـده اسـت، خـودداری از مصـرف چربی های 

حیوانـی و کـره توصیـه کرده اند.
رژیم غذایی سرشار از فیبر

دانشـمندان موسسـه تحقیقـات پزشـکی 
»وسـتمید« ارتبـاط بیـن تغذیـه بـر اسـاس 
مـواد دارای کربوهیدرات و سـالمتی در پیری 
و سـالخوردگی را کشـف کرده اند. مطالعه آنها 
نشـان می دهـد که خـوردن مقداری مناسـب 
از مـواد غذایـی فیبردار همچون نـان، غالت و 
میوه هـا می توانـد بـه پیشـگیری از بیماری ها 
سـن  افزایـش  از  ناشـی  ناتوانی هـای  و 
بیانجامـد و وقـوع آنهـا را بـه تاخیر بیانـدازد. 
ایـن دانشـمندان که نتایـج تحقیقاتشـان در 
مجله هـای متعـددی در زمینه پیری شناسـی 
چنیـن  شـده،  منتشـر   )Gerontology(

موفقیت آمیـز«  را »پیـری  پیـری  از  دوره ای 
نامیده انـد.

پیروی از رژیم غذایی کم کالری
محققـان بیـان میکنند که کاهـش کالری 
شـود.  بشـر  عمـر  طـول  باعـث  می توانـد 
پرخـوری بـه موضوعـات مرتبـط با سـالمت 
و  دیابـت  وزن،  اضافـه  و  چاقـی  همچـون 
بیماری هـای قلبـی مرتبـط اسـت و می تواند 
زندگـی فـرد را کوتاه تـر کنـد. ایـن محققـان 
متوجه شـدند که محدودیـت کالری دریافتی 
در نتایـج متابولیـک، اثـری بمراتب بیشـتر از 
مقـدار چربـی رژیـم غذایـی در مطالعاتشـان 

است. داشـته 
ورزش و افزایش بنیه بدنی

بـه طـور کلـی گفتـه شـده کـه ورزش 
کنیـد؛ امـا چـه ورزشـی و چـه مـدت باعـث 
طـول عمـر می شـود؟ نتایـج یـک مطالعـه 

 Preventive Medicine منتشرشـده در
یـا طب پیشـگیرانه نشـان می دهد کـه انجام 
تمرینـات قدرتـی حداقـل دو بـار در هفتـه 
می توانـد بـه کاهـش خطـر احتمـال ابتال به 
ایسـت قلبـی و نیـز کاهـش بـروز سـرطان 
در افـراد مسـن منجـر شـود. ایـن محققـان 
همچنیـن دریافته انـد کـه داشـتن تناسـب 

انـدام و یـا وزن بدنـی مناسـب بـا قد و سـن، 
و  ایروبیـک  یـا  هـوازی  ورزش هـای  انجـام 
خودداری از کشـیدن سـیگار و نوشیدن الکل 
اثرات مفیدی بر پیشـگیری از ابتال به ایسـت 
قلبی و سـرطان دارد کـه باعث مرگ زودرس 
شـمار زیـادی از افـراد، پیـش از رسـیدن بـه 

سـنین باالتـر می شـود.

راه های افزایش طول عمر
نکته

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

https://telegram.me/payamema

کاغذ اخبار

تحریریـه  از  جمعـی  گذشـته  روز 
نشـریات زیرمجموعـه موسسـه مطبوعاتـی 
»پیـام آوران« )روزنامـه پیـام مـا، هفته نامـه 
پزشـک مـردم، هفته نامـه تجـارت شـرقی، 
دوماهنامـه پیـام داسـتان و پایـگاه خبـری 
کرمـان نـو« و بـه زودی ماهنامه سراسـری 
»کاغـذ سیاسـت« و دوهفتـه نامـه اسـتانی 
از  جمعـی  همـراه  بـه  ورزش«  »کاغـذ 
دفتـر محمـد  بـه  ایـن موسسـه  کارکنـان 
صنعتـی، خیـر فرهنگ یـار کرمانـی، رفتند 
تـا به پـاس سـال ها حمایـت از فعالیت هـای 

فرهنگـی، از او تجلیـل کننـد.
پیام ما، پیام کرمان است

 محمـد صنعتـی در ایـن دیـدار گفـت: 
بـه  شـروع  کـه  جوانـی  گـروه  بـا  »شـما 
کلمـه  واقعـی  معنـای  بـه  کارکرده ایـد، 
می کنیـد.«  روزنامه نـگاری  روزنامه نـگاری، 
وی افـزود: »هر صبـح در روزنامه پیام ما، 
کرمانی هـا می تواننـد آخریـن اخبـار جهان، 
به طوری کـه  بخواننـد.  را  کرمـان  و  ایـران 
بعضـاً شـاهد بـودم کـه تـا نیمه هـای شـب 
بـه کار مشـغول بوده ایـد. با ایـن کار به واقع 

روزنامـه پیـام ما، پیـام کرمان اسـت.« 
اینکـه  بابیـان  یـار  فرهنـگ  خیـر  ایـن 
بـا روزنامـه پیـام مـا، فتـح جدیـدی را در 
روزنامه نـگاری کرمـان بـاب کردیـد، اظهـار 
درآمـد  از  شـما  درآمـد  »مطمئنـاً  کـرد: 
کارمنـدان دولـت کمتـر اسـت پـس فقـط 
چنیـن  باعـث  می توانـد  عالقـه  و  عشـق 

باشـد.« بزرگـی  کارهـای 
 او بـه حضور پررنگ بانوان در موسسـه 
و  کـرد  اشـاره  پیـام آوران  مطبوعاتـی 
گفـت: »شـما نشـان داده ایـد کـه خانم ها 
هـم شـانه مـردان می تواننـد کار کننـد و 
ایـن بـرای همـه بانـوان یـک روزنـه امید 
فعـال  می تواننـد حضـوری  اینکـه  اسـت. 

داشـته باشـند.« 
صنعتـی بابیـان اینکه با عشـق و عالقه و 
داشـتن هـدف می تـوان موفـق شـد، عنوان 
کـرد: »مـن شـرمنده محبـت گرداننـدگان 
موسسـه پیـام آوران هسـتم و به رسـانه های 
شـب  هـر  به طوری کـه  دارم.  عالقـه  شـما 
منتظـر دیـدن صفحه یـک روزنامـه پیام ما 

در فضـای مجـازی می مانـم.«
 وی اضافـه کـرد: »عالقه من بـه روزنامه 
پیـام مـا بـه این دلیل اسـت که شـما حرفه 
و  شـمرده اید  محتـرم  را  روزنامه نـگاری 
می دانیـد.  افتخـار  یـک  را  حقیقت نویسـی 
پیـام ما بـا نداری می سـازد اما آبـروی خود 

را حفـظ می کنـد.«
با اسم مخفف مطلب می نوشتم

از  دیگـری  بخـش  در  صنعتـی  محمـد 
سـخنانش بـه فعالیت هـای رسـانه ای خـود 
در ایـام جوانـی اشـاره و اظهـار کـرد: »در 

سـال 1328 مـن بـا اسـم مخفـف »کاف-
کـخ« )کارگر کارخانه خورشـید( در نشـریه 

می نوشـتم. مطلـب  زحمتکشـان 
 در سـال 1331 هـم در نشـریه شـکیبا 
در اعتـراض بـه رفتـار تربیت بدنـی تهـران 
مطلـب نوشـتم. آن سـال مـن بـه همـراه 
مسـیر  دوچرخـه  بـا  دوسـتانم  از  یکـی 
کرمـان تا تهـران را رکاب زدیم.  شـکیـبــا 
عــکس مــا را چــاپ کــرد و نـوشت کـه 
تـربـیت بدنــی تهـران اســتقبال خـوبی از 
ایــن دوچرخه سـواران نکـرده و این گزارش 
و  بـود  شـده  تربیت بدنـی  پاسـخ  موجـب 
مـن هم مطلبـی در جـواب آن سـازمان در 
شـکیبا نوشـتم.  از سـال 1343 بـه بعد هم 
رسـماً بـه عنـوان عضو شـورای مشـورتی با 

روزنامـه اطالعـات همـکاری داشـتم.«
باید از حامیان رسانه ها 

تجلیل شود
بردیـا امیرتیمـوری، رئیس هیئـت  مدیره 
موسسـه مطبوعاتـی پیـام آوران و سـردبیر 
خوانـدن  ارزشـمند  بـا  مـا  پیـام  روزنامـه 
حمایت هـای محمد صنعتـی از فعالیت های 
از  شـما  »حمایت هـای  گفـت:  فرهنگـی 
رسـانه ها می توانـد در ایـران الگـو باشـد که 

از رسـانه ها حمایـت معنـوی شـود.« 
وی افـزود: »بـه دلیـل ایـن حمایت هـا، 
تصمیـم داریـم سـاالنه آیینی تحـت عنوان 
»جایـزه صنعتـی« برگـزار کنیـم و هرسـال 
کـه  نفـر  یـک  از  هیئت امنـا،  انتخـاب  بـه 
فرهنگـی  فعالیت هـای  و  رسـانه  حامـی 
اسـت )همچون شـما( و از یـک روزنامه نگار 
مسـتقل محلـی، نـه  فقـط لزومـا کرمانـی، 

تجلیـل کنیـم. 
بـرای هیئـت داوری هـم تصمیـم داریـم 
چهره هـای مقبولـی را انتخـاب کنیـم.« وی 
ایـن جایـزه  افزود:»بـرای حفـظ اسـتقالل 
هیئت داوری کامال مسـتقل است و موسسه 
فقـط نامزدهـا را  معرفـی می کند و نقشـی 
در انتخـاب چهـره برگزیده نـدارد، به همین 
شـفاف  و  نامزدهـا  انتخـاب  بـرای  منظـور 
بـودن روندها سـایت»sanatiprize.ir« را 

راه انـدازی خواهیـم کرد.«
ایـن  برگـزاری  از  هـدف  امیرتیمـوری 
رسـانه های  از  حمایـت  ترویـج  را  آییـن 
مسـتقل و مردمـی عنـوان کـرد و گفـت: 
از  کـه  کسـانی  ایـران  در  »متأسـفانه 
مجموعه هـای فرهنگـی حمایـت کننـد، به 

می شـوند.« یافـت   نـدرت 
در ایـن دیـدار تندیس منقـش به لوگوی 
موسسـه مطبوعاتی »پیـام آوران« به محمد 
صنعتـی اهـدا و از وی بـه دلیـل حمایـت از 
فعالیت هـای فرهنگـی و رسـانه ای تجلیـل 

. شد

در دیدار کارکنان موسسه مطبوعاتی »پیام آوران« با محمد صنعتی عنوان شد

پایه گذاری »جایزه محمد صنعتی«

رئیس جمهـور بـا قدردانـی از هدایت ها و 
حمایت هـای رهبـر معظـم انقالب اسـالمی 
از دولـت، گفـت: »بایـد همـه رهنمودهـا و 
تأکیـدات مقام معظـم رهبـری، دقیقاً مورد 
اهتمـام و توجـه تمامـی بخش هـای دولـت 

قـرار گیرد.« 
بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دولـت 
شـامگاه  روحانـی  حسـن  حجت االسـالم 
بـه  دولـت،  هیئـت  جلسـه  در  یکشـنبه 
دیـدار اخیـر اعضـای هیئـت دولت بـا رهبر 
معظـم انقالب اسـالمی بـه مناسـبت هفته 
دولـت اشـاره کـرد و گفـت: »رهنمودهـا و 

قدردانـی معظـم لـه از تالش هـا و اقدامـات 
بخش هـای  همـه  روحیـه  در  انجام شـده، 
بـرای فعالیـت سـریع تر و  یازدهـم  دولـت 
شـریف  مـردم  بـه  بیشـتر  خدمت رسـانی 
ایـران تأثیرگذار اسـت و البته مسـئولیت ها 
را نیـز سـنگین تر می کنـد.« رئیس جمهـور 
بـا اشـاره بـه تأکیـدات مقام معظـم رهبری 
دربـاره مبـارزه قاطـع و جـدی بـا مسـئله 
قاچـاق کاال و لـزوم اقدامـات جدی تـر در 
ایـن زمینـه به منظـور افزایش تـوان رقابتی 
و  داخلـی  بازارهـای  در  ایرانـی  تولیـدات 
خارجـی، تصریـح کـرد: »مبـارزه بـا قاچاق 

شـدن  عملیاتـی  و  اجرایـی  بـرای  کاال 
اقتصـاد مقاومتـی اهمیـت باالیی داشـته و 
همـه دسـتگاه های ذی ربـط در کشـور باید 
دست به دسـت هـم دهنـد تـا شـاهد نتیجه 
مطلـوب در ایـن عرصـه باشـیم.« روحانـی 
ادامـه داد: »کاهـش آمـار قاچـاق کاال نیـز 
بـا  بیانگـر عـزم جـدی دولـت در مبـارزه 
بایـد  مهـم  ایـن  کـه  اسـت  کاال  قاچـاق 
در  رئیس جمهـور  یابـد.«  ادامـه  همچنـان 
رهبـری  معظـم  مقـام  منویـات  بـه  ادامـه 
در حـوزه اقتصـاد دانش بنیـان اشـاره کـرد 
و شـرکت های  »اقتصـاد  داشـت:  اظهـار  و 
دانش بنیـان تنها مختص بـه معاونت علمی 
و فنـاوری ریاسـت جمهـوری نبـوده و همه 
بخش هـای فرهنگـی و اقتصـادی بایـد وارد 
عمـل شـوند تا بـا تحـول روابط بیـن تولید 
و علـم و بهره گیـری از فن آوری های داخلی 
و خارجـی ایـن بخـش از اقتصـاد به حرکت 
درآیـد.« روحانـی بـا اشـاره بـه تأکیـدات 
مقـام معظـم رهبـری دربـاره »حقوق هـای 
غیرعادالنـه« نیـز تأکیـد کـرد: »معظـم له 
از مصوبـات دولـت یازدهـم در برخـورد بـا 

حقوق هـای نامتعـارف رضایـت دارنـد کـه 
و  تکمیلـی  اقدامـات  کمـاکان  بایـد  البتـه 

تالش هـای بیشـتری انجـام شـود.«
رهنمودهـای  بـه  سـپس  رئیس جمهـور 
رهبـر معظـم انقالب دربـاره مسـئله فضای 
مجـازی و همچنیـن موضوع افتتاح شـبکه 
اشـاره  یازدهـم  دولـت  در  اطالعـات  ملـی 
کـرد و ادامـه داد: »بـا افتتـاح ایـن شـبکه 
و  کیفیـت  امنیـت،  بـا  می تواننـد  مـردم 
سـرعت بهتـر و همچنیـن قیمـت ارزان تـر 
خدمـات دریافـت کنند کـه البتـه باید این 
امـر به گونـه ای ترویـج، تبلیـغ و عمل شـود 
کـه مـردم احسـاس کننـد کـه دولـت بـه 
دنبـال کمک بـه آن ها و نه اسـتفاده از یک 

شـبکه محـدود اسـت.«
رقابتـی  اینکـه  بـر  تأکیـد  بـا   روحانـی 
شـدن تنهـا راه حـل اساسـی در مبـارزه بـا 
فضـای  مسـئله  همچنیـن  و  کاال  قاچـاق 
شـبکه های  »بایـد  افـزود:  اسـت،  مجـازی 
بـا  و  شـوند  رقابتـی  داخلـی  اجتماعـی 
توجـه بـه اسـتعداد جوانـان تحصیل کـرده 
بـه  می تـوان  دانش بنیـان  شـرکت های  و 

کـرد.«  کمـک  کشـور  در  اشـتغال زایی 
تأکیـدات  بـه  اشـاره  بـا  رئیس جمهـور 
رهبـر انقـالب مبنـی بـر اینکـه » اعتماد و 
امیـد مـردم، اسـاس و مبنـا اسـت«، اظهار 
داشـت: »اگـر بـرای آینـده امیـد اجتماعی 
ایجـاد نکنیـم در هیـچ زمینـه ای نمی تـوان 

کـرد.«  پیشـرفت 
ایـن  در  »ایشـان  داد:  ادامـه  روحانـی 
بـه  دولـت  کـه  داشـتند  تأکیـد  جلسـه 
حاشـیه ها مشـغول نشـده و کار اصلـی را 
انجـام دهـد که عمـل، بهترین تبلیـغ برای 
هـر دولـت اسـت.« رئیس جمهـور با اشـاره 
بـه تأکیـدات مقـام معظـم رهبـری دربـاره 
لـزوم انتقـاد منصفانه و توأم بـا ارائه راه حل 
در کشـور، تأکیـد کرد: »بسـیار مهم اسـت 
که درباره این سـخنان مقـام معظم رهبری 
تبلیـغ بیشـتری شـود و انتقادهـا تـوأم بـا 
راه حـل و باهـدف پیشـرفت اهـداف کشـور 
رهنمودهـای  همچنیـن  روحانـی  باشـد.« 
اساسـی رهبر معظـم انقالب درباره مسـئله 
فرهنگ و پرهیز از جزم اندیشـی و اسـتبداد 
فرهنگـی و از طرف دیگـر مقابله با ولنگاری 

را خاطرنشـان سـاخت و ادامـه داد: »طبـق 
بیانـات ایشـان اعتقـادات مردم و وابسـتگی 
ذهنـی به اسـالم ، انقـالب اسـالمی و نظام 
اولیـن سـپر امنیتی اسـت که ایـن مهم نیز 
در توجه کامل و دقیق و درسـت به مسـئله 
فرهنـگ میسـر می شـود.« رئیس جمهور از 
متولیـان فرهنگ در دولـت یازدهم ازجمله 
علـوم،  اسـالمی،  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت 
آموزش وپـرورش  و  فنـاوری  و  تحقیقـات 
خواسـت کـه بـا عمـل دقیـق بـه منویـات 
فرهنگـی،  مسـائل  دربـاره  انقـالب  رهبـر 
اشـکاالت در ایـن زمینه را برطـرف نمایند. 
روحانـی همچنیـن بـر لـزوم توجـه جـدی 
بـه تأکیـدات مقـام معظـم رهبـری دربـاره 
شـتاب بیشـتر علمـی در کشـور، پیگیـری 
اصـول سیاسـت خارجی جمهوری اسـالمی 
در سرتاسـر جهـان و حل وفصـل نهایـی و 
تکمیـل برنامـه ششـم توسـعه تأکیـد کرد. 
روحانـی از صداوسـیما در انعـکاس خبـری 
مختلـف  پروژه هـای  افتتـاح  و  اقدامـات 
در کشـور کـه بـه مناسـبت هفتـه دولـت 

انجام شـده بـود، قدردانـی نمـود.

رئیس جمهور:

رهبری از مصوبات برای حقوق های نامتعارف رضایت دارند

دولت

 ما
یام

ر/پ
 پو

جب
ن ر

حس
ا: م

س ه
عک

ایستاده از راست: رضا عبادی زاده، مصیب محمدی، آرین اسدی، بردیا امیرتیموری، صابر خدیشی، محمد صنعتی، جاوید مومنی، 
نکیسا خدیشی، هادی کاربخش، پیام خسروی، یاسر سیستانی نژاد، ارشیا اسدی، یاسر خدیشی

نشسته از راست: عطیه بهره بر، زهره کریمی، مریم شمس، راحیل عبادی زاده، مهال تشکری

بردیا امیرتیموری - محمد صنعتی اهدا تندیس موسسه به محمد صنعتی توسط نکیسا خدیشی
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

بوگاتـی در حال بررسـی چهـار گزینه ی 
موجـود برای تولیـد مدلی جدید اسـت که 
بـرای افزایـش تنـوع محصـوالت و بهبـود 
سـودآوری این برند به تولید خواهد رسـید. 
ولفگانـگ درهایمر مدیـر اجرایی بوگاتی 
در حـال  ایـن شـرکت  کـه  کـرده  اعـالم 
بررسـی و در نظـر گرفتـن تولیـد مدل های 
جدید اسـت و بـرای این منظور، سـازنده ی 
ابـر خودروهـای ویـرون و شـیرون در حـال 

بررسـی چهـار گزینـه ی مختلف اسـت.
بـر اسـاس اطالعاتی که توسـط درهایمر 
در آخرین مصاحبه اش منتشـر شـده است، 
از  تـا اطالعاتـی  نبـود  وی چنـدان مایـل 
ایـن چهـار گزینـه ی احتمالـی بوگاتـی را 
در اختیـار رسـانه های قـرار دهـد؛ بـا ایـن 

حـال وی بـه ایـن موضـوع اشـاره کـرد که 
یکـی از ایـن گزینه هـای موجـود می توانـد 
خودروی سـدانی بـر پایه ی مدل کانسـپت 
16C Galibier باشـد که در سـال 2009 
رونمایـی شـد. گزینه های دیگر شـامل یک 
شاسـی بلند، یـک خودروی سـوپر اسـپرت 
ارزان قیمت تـر و البتـه خودرویی الکتریکی 
هسـتند. درهایمر گفته اسـت کـه گزینه ی 
محبوبـش از بیـن گزینه های موجـود، مدل 
سـدان Galibier اسـت کـه پـروژه ی آن 
ولفگانـگ  قبلـی،  اجرایـی  مدیـر  توسـط 
شـرایبر متوقف شـده بـود. امـا از زمانی که 
درهایمـر سـکان هدایت بوگاتـی را بر عهده 
گرفتـه اسـت به دنبـال ایـن بوده تـا مدلی 
جدیـد را نیـز بـه محصـوالت ایـن شـرکت 

اضافـه کنـد تا پس از آغاز عرضه ی شـیرون 
در کنـار ایـن ابرخـودرو بـه فروش برسـد.

درهایمـر توضیـح داده اسـت کـه تولیـد 
ایـن مـدل جدیـد بـرای بهبـود وضعیـت 
اقتصـادی ایـن شـرکت بسـیار مهم اسـت. 
بوگاتـی پیش تـر بـه خاطر ضـرری که بابت 
فـروش هر دسـتگاه ویـرون می کـرد زبانزد 
خـاص و عـام شـده بـود؛ گرچـه ایـن ضرر 
دهـی چنـدان مهم نبـود چون ایـن خودرو 
بـرای نمایـش توانایی های باالی مهندسـی 
گـروه فولکـس واگـن بـه تولیـد می رسـید 
و ضـرر فـروش آن از طریـق فـروش سـایر 
محصـوالت ایـن گـروه جبـران می شـد. اما 
با مشـکالتی کـه پـس از ماجرای رسـوایی 
آالیندگـی خودروهای دیزلـی برای فولکس 

واگـن پیـش آمـد، بـه نظـر می رسـد کـه 
آن دوران دیگـر بـه پایـان رسـیده و میـزان 
سـود هـر برنـد بـرای ایـن شـرکت بـزرگ  

خودروسـازی از اهمیـت باالیـی برخـوردار 
است.

بوگاتی و احتمال عرضه  مدل  های جدید
خبر

خودرو

محصـول  دو  عرضـه  از  بعـد 
سـواری FAW چین توسـط گروه 
بهمـن، گویـا ایـن بـار این شـرکت 
ایـران  بـه  را   B70 آوردن  قصـد 
دارد. بـا اینکـه اولین محصـول این 
شـرکت B50، بـا اسـتقبال جالبی 
 B50F رونمایی نشـد، ولی نسـخه
بـا ظاهـری جدیـد در ایـن چنـد 
وقـت مـورد اسـتقبال مـردم واقـع 

شـده اسـت.
محصـول  دو  عرضـه  از  بعـد 
سـواری FAW چین توسـط گروه 
بهمـن، گویـا ایـن بـار این شـرکت 
ایـران  بـه  را   B70 آوردن  قصـد 
دارد. بـا اینکـه اولین محصـول این 
شـرکت B50، بـا اسـتقبال جالبی 
 B50F رونمایی نشـد، ولی نسـخه
بـا ظاهـری جدیـد در ایـن چنـد 
وقـت مـورد اسـتقبال مـردم واقـع 

شـده اسـت.
در اصـل B70 همـان B50 بـا 
چهـره ای رسـمی تـر و مثـل برادر 
منبـا مـزدا 6  بـر  کوچکتـر خـود 
طراحـی شـده اسـت. اولیـن نسـل 
ایـن خـودرو را در سـال 2006 بـا 
نـام FAW C301 وارد بازار چین 
شـد. مـدل 2012 آن بـا تغییراتـی 
ظاهـری و فنـی مواجـه شـد و در 
سـال 2014 اتـاق جدید آن معرفی 

شـد. همچنان هـم ایـن طراحی بر 
مبنـا اصول طراحـی مزدا6 بـوده و 
از موتورهـای سـری L مـزدا بـرای 
راه انداختـن ایـن چینـی اسـتفاده 

شـود. می 
نکته جالب در نمایشـگاه شـیراز 
 B70 ایـن بود کـه خیلی هـا ظاهر
ظاهـر  از  و  پسـندیدند  نمـی  را 
B50F بیشـتر استقبال می کردند. 
چـراغ های عقـب خودرو جـذاب و 
کشـیده طراحـی شـده بـود. ولـی 
بخاطـر ظاهـر  در جلـوی خـودرو 
محافظـه کارانـه و نگـرش تجملی، 
از حالت های اسـپرت کاسـته شده 
کـه برخی مخاطبیـن FAW نمی 
پسـندند. از طرفـی طراحـی رینگ 
سـاده نسـبت بـه B50F کمـی در 

ذوق مخاطبـان مـی زند.
B70 نسـبت بـه B50F لوکس 
تـر و بـه امکانات بـه روزتری مجهز 
شـده است. در نسـخه ای از بسترن 
B70 موتور 2000 سـی سـی 144 
اسـب بخـاری بـا 184 نیوتـن متر 
وجـود دارد که بـا گیربکس 6 دنده 
اتوماتیـک تیپترونیـک نیـرو را بـه 
چـرخ هـای جلـو منتقل مـی کند. 
البتـه گیربکـس 6دنده دسـتی هم 
بـرای ایـن خـودرو وجـود دارد کـه 
احتمـال ورود آن بـا توجـه به مدل 

داخل نمایشـگاه بسـیار کم اسـت. 
بسـترن  موتـوری  نسـخه  دو  هـر 
آالیندگـی  اسـتاندارد  دارای   B70
یافتـه  ارتقـا   4 یـورو  و   5 یـورو 
هسـتند و مصرفی زیـر 9،4 لیتر به 
ازای هـر صد کیلومتـر را در مصرف 

ترکیبـی رقـم مـی زنند.
در نسـخه دیگـر از B70 موتـور 
1،8 لیتـری توربوشـارژر وجود دارد 
که 183 اسـب بخار قـدرت و 235 
تولیـد مـی  متـر گشـتاور  نیوتـن 
کنـد. ایـن موتـور تنها بـا گیربکس 
سـفارش  قابـل  اتوماتیـک  6دنـده 
اسـت. سیسـتم تعلیق این ماشـین 
جناغـی  دوبـل  از   B50 هماننـد 
 Multi(اتصالـی چنـد  و  جلـو  در 
شـده  تشـکیل  عقـب  در   )Link
از  ایـن خـودرو  پذیـری  فرمـان  و 
 )HPS( هیدورلیـک  سیسـتم 
پیروی مـی کند. ترمزهـای خودرو 
شـونده  دیسـکی خنـک  جلـو  در 
هسـتند و در عقب از دیسکی ساده 

اسـتفاده شـده اسـت.
بـرای حفـظ ایمنـی خـودرو از 
و   ABS،EBD هـای  سیسـتم 
BA در کنتـرل ایـن ماشـین بهره 
گیـری شـده و بـرای حفـظ ایمنی 
ماشـین در شـروع حرکـت و جاده 
 ( لغـزش  کنتـرل  از سیسـتم  هـا 

مـی  اسـتفاده   )ESP و   TCS
 FAW شـود. طبـق اعالم شـرکت
ایـن خـودرو در بهترین شـرایط به 
شـتاب صفـر تـا صـد 10،7 ثانیـه 
سـقف  و  کنـد  مـی  پیـدا  دسـت 
سـرعت خـود را بـه 215 کیلومتـر 
 B70 بـر سـاعت می رسـاند. ابعـاد
نسـبت به B50 کمـی بزرگتر بوده 
و تنهـا 5 سـانتی متـر در فاصلـه 
داشـته.  طـول  افزایـش  محـوری 
بـرای تخلیـه دود بهتر ایـن خودرو 
مثـل B50F از دو اگـزوز اسـتفاده 
مـی کنـد و بـا توجه بـه اینکـه در 
B70 قـاب اگـزوز کرومـی شـده، 
زیبایـی بـه مراتـب بهتـری را بـه 

خـودرو اضافـه کـرده اسـت.
جـدا از ارتقـا قوا نسـبت بـه برادر 
امکاناتـی  نظـر  از   B70 ،کوچکتـر
هـم فاصلـه زیـادی از B50 گرفتـه 
و کالس کار خـودرو را باالتـر بـرده 
از  تهویـه خـودرو  اسـت. سیسـتم 
نـوع اتوماتیـک دوگانـه اسـت کـه 
قابلیـت تنظیـم بـرای هـر کـدام از 
سرنشـیان جلـو را به طور مسـتقل 
دارد. همچنیـن B70 بـه گرمکـن 
صندلـی هـای جلـو مجهـز شـده 
اسـت تـا سـطح امکانـات کاملتری 
را در اختیـار سرنشـیان قـرار بدهد. 
البتـه ضعفـی کـه همچنـان وجود 
دارد ایـن اسـت که تهویه مسـتقیم 
عقـب  سرنشـینان  صـورت  بـرای 
وجـود نـدارد و تنهـا از کـف خودرو 
تهویـه بـرای ردیـف عقـب میسـر 
نسـخه  برخـی  در  اسـتارتر  اسـت. 
هـای ایـن خـودرو موجـود اسـت و 
جای آن در ماشـین قـرار دارد. البته 
نمایشـگاه  کـه نسـخه ای کـه در 
مشـهد بـه نمایـش گذاشـته شـده 
بـود فاقد این آپشـن بـود. آینه های 

جانبـی خودرو از نـوع برقی گرمکن 
دار بـا تاشـو برقی اسـت که نسـبت 
بـه B50 کامـل تـر اسـت. آینه دید 
عقب خـودرو هم از نوع حسـاس به 
نور می باشـد که به طـور الکتریکی 
کار مـی کنـد. بـرای حفظ پرسـتیژ 
B70 سـانروف در اکثـر نسـخه هـا 
وجود دارد. شیشـه هـای خودرو هم 
 UV نسـبت به بی پنجـاه از قابلیت
برخوردار اسـت که برتـری خوبی را 
نسـبت به برادر کوچکتر بـه ارمغان 

مـی آورد.
چـرم  نـوع  از  خـودرو  تـودوزی 
مشـکی می باشـد کـه کیفیـت به 
نسـبت خوبـی را شـاهد هسـتیم. 
نـخ دوخـت صندلـی ها و تـودوزی 
بـه رنـگ قرمـز اسـت کـه جذابیت 
زیـادی را بـه داخـل خـودرو داده 
اسـت. صندلـی راننـده هـم مثـل 
B50 برقـی بوده اسـت و در جهات 
مختلـف قابـل تنظیـم می باشـد.

نمایشـگاه  در  موجـود  نسـخه 
دارای سنسـور پـارک جلـو و عقب 
بـه صـورت فابریک بود کـه در اکثر 
B70هـا ایـن سیسـتم بـه صـورت 
دارد.  قـرار  اسـتاندارد  و  فابریـک 
چـراغ هـای ایـن خـودرو بـه طبع 
B50 از سیسـتم هالـوژن بهره مند 
اسـت و نـور پاییـن و باال هـر دو در 
محفظـه ای با لنـز قـرار دارد. برای 
حفـظ زیبایی خودرو نور روشـنایی 
روز هـم بـه خـودرو اضافه شـده تا 
ضعفـی کـه در B50F دیـده مـی 
شـود، در ایـن اتـاق جبـران شـده 
باشـد. البتـه کـه هنوز سنسـور نور 
در ایـن اتـاق هـم آپشـن حسـاب 
شـده و روی نسـخه های فـول قرار 
میگیرد.سیسـتم صوتی این خودرو 
بـه صـورت فابریک قابلیـت پخش 

USB،AUX، MP3 و CD را از 
8 بانـد مجـزا دارد و در نسـخه فول 
آپشـن، مانیتـور بـا قابلیـت پخش 
نمایـش فضـای  DVD، GPS و 

پـارک وجـود دارد.
سیسـتم کروز کنترل در سـمت 
راسـت فرمان و تنظیمات سیسـتم 
صوتـی سـمت چـپ آن قـرار دارد. 
غربیلـک فرمـان در ظاهـر جدابیت 
B50F را نـدارد و خیلـی سـاده و 
رسـمی طراحی شـده اسـت.ایمنی 
B70 نسـبت بـه B50F ارتقا پیدا 
کـرده و از 6 کیسـه هـوا بهـره می 
ای  پـرده  هـای  ایربـگ  کـه  بـرد 
شـده  اضافـه   B50F بـه  نسـبت 
اسـت. همیـن امـر باعـث شـده تـا 
 ،ESP سیسـتم  وجـود  کنـار  در 
اطمینـان بیشـتری به ایـن خودرو 

در جـاده هـا داشـته باشـیم.
قیمـت بسـترن B70 در نسـخه 
2،0 لیتـری فـول طبـق گفته یکی 
از مسـئولین گـروه بهمـن در ایران 

حـدود 85 میلیـون تومان اسـت.
 B70 اگر قرار باشـد که بسـترن
بـا ایـن مشـخصات بـا قیمتـی در 
حـدود 85 میلیـون عرضـه شـود، 
 B50F مسـلم اسـت که نسـبت به
بیشـتر مـی ارزد. موتـور قـوی تـر، 
امکانـات بهتـر و معیارهـای ایمنی 
بیشـتر از شـاخص هایی اسـت که 
باعـث می شـود یک خـودروی 85 
میلیونـی هرچند چینـی گزینه ای 
مناسـب بـرای خریـد باشـد. ایـن 
کرمـان   820 لیفـان  کـه  روزهـا 
بسـترن  نـام  بـه  رقیبـی  موتـور، 
B50F را بـرای خـود می شناسـد، 
بایـد در انتظـار مبـارزی سـخت تر 
در مقابـل خـود باشـد و در برخـی 
پارامترهـا بازبینی ای داشـته باشـد.

در قالب قرارداد طرح جایگزینی 
خودروهای فرسوده؛

1۴هزار دستگاه آریو 
تا پایان سال وارد ناوگان 

تاکسیرانی خواهد شد
14 هـزار دسـتگاه خودرو آریـو تولید گروه 
خودروسـازی سـایپا، در قالب طرح جایگزینی 
خودروهـای فرسـوده تـا پایـان امسـال وارد 

ناوگان تاکسـیرانی کشـور می شـود.
گروه خودروسـازی سـایپا در قالب توافقات 
صـورت گرفته بـا سـازمان تاکسـیرانی تهران 
در  و  تاکسـیرانی  هـای  تعاونـی  اتحادیـه  و 
راسـتای جایگزین کردن خودروهای فرسـوده 
از ابتـدای سـال جـاری تاکنون 600 دسـتگاه 
خـودرو آریـو را در اختیـار ناوگان تاکسـیرانی 

کشـور قرار داده اسـت.
گـروه خودروسـازی سـایپا قصـد دارد تـا 
پایـان سـال جـاری تعـداد 13هـزار دسـتگاه 
خـودرو آریـو را در اختیـار اتحادیـه تعاونـی 
قـرار داده و هـزار  تاکسـیرانی کشـور  هـای 
دسـتگاه دیگـر را نیـز تحت پوشـش سـازمان 
تاکسـیرانی تهـران بـا تاکسـی های فرسـوده 

جایگزیـن کنـد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش طـرح جایگزینـی 
گـروه  توسـط  فرسـوده  هـای  تاکسـی 
خودروسـازی سـایپا با استقبال بسـیار خوبی 
از سـوی مالکیـن و راننـدگان تاکسـی قـرار 
گرفتـه به گونـه ای کـه روزانه تعـداد 40 الی 
50 تقاضـا بـرای جایگزینی تاکسـی فرسـوده 

بـا خـودرو آریـو صـورت مـی گیـرد.
گفتنـی اسـت بـا توجـه بـه کنـدی فرایند 
اسـقاط تاکسی های فرسـوده توسط نهادهای 
ذیربـط، تاکنـون تعـداد 600 دسـتگاه از ایـن 
تاکسـی ها در فرایند اسـقاط قرار گرفته و در 
صـورت همـکاری ایـن نهادهـا، آمادگـی الزم 
بـرای تسـریع در رونـد جایگزینـی از سـوی 

گروه خودروسـازی سـایپا وجـود دارد.

آغاز تحویل 1۵ روزه 
خودروهای رنو داستر 

۴WD اتوماتیک

تحویـل 15 روزه خودروهـای رنـو داسـتر 
اتوماتیـک دو دیفرانسـیل بـرای اولیـن بـار، 
توسـط شـرکت نگین خودرو نماینده رسـمی 

رنـو فرانسـه در ایـران آغاز شـده اسـت. 
رنـو داسـتر 4*4 تنها خودروی کـراس اوور 
دو دیفرانسـیل و اروپائی در بازار کشـور اسـت 
کـه بـا کمتـر از 115 میلیون تومـان می توان 
خریـد. ایـن خـودرو در اروپـا پرفروش تریـن 
خـودروی اقتصـادی کـراس اوور و بـا قابلیـت 
آفـرود اسـت. موتـور 2000 سی سـی تـوان 
تولیـد 135 اسـب بخـار را دارد و بـا توجـه به 
داشـتن گیربکـس 4 سـرعته تیـپ ترونیـک، 
تـک  وضعیت هـای  میـان  می توانـد  راننـده 
متحـرک  چهارچـرخ   ،2WD دیفرانسـیل 
4WD و اتوماتیـک یکـی را انتخـاب کنـد. 
سیسـتم کنترل پایـداری )ESP( و سیسـتم 
ترمـز مجهـز بـه ABS و EBD و همچنین 
کننـده  محـدود  سیسـتم  و  کنتـرل  کـروز 
را در  بیشـتری  و سـهولت  امنیـت  سـرعت، 
هنگام سـفر برای سرنشـینان فراهـم می کند.
هدیـه ویـژه خرید نقـدی همـه محصوالت 
رنـو، بیمه بدنـه و 50 هزار کیلومتر سـرویس 
رایـگان بـوده و از مزایـای خریـد در شـرایط 
اقسـاطی، پرداخت چندمرحلـه ای و وام بدون 
بهـره اسـت. در حـال حاضـر شـرکت نگیـن 
روزه   60 و   30  ،15 تحویـل  زمـان  خـودرو 
زمـان  و   2016 مدل هـای  فـروش  بـرای  را 
تحویـل 90، 120 ، 150 و 180 روزه را بـرای 
اختصـاص   2017 مدل هـای  پیش فـروش 
داده اسـت. حداکثـر میـزان سـود در فـروش 
 28.5 رنـو،   2017 خودروهـای  مشـارکتی 

درصـد در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
اگـر به مناطق کوهسـتانی، جنگلـی، برفی 
و حتـی کویـری عالقه مندیـد، بـا رنو داسـتر 
4WD بی شـک از سـفرتان لـذت خواهیـد 

. برد

ورود بسترن B70 با قیمتی حدود 
85 میلیون تومان به بازار ایران

خبر

افقی
1- رمانـی نوشـته شـارلوت برونتـه- دومیـن شـهر بـزرگ و 

پایتخـت اسـکاتلند بـا مسـاحت 262 کیلومتـر
2-حرف یونانی- شکل هندسی- غوطه ور
3-پول نیجریه- رسم و روش- کالهبردار

4-پـول خـرد هنـد- درختچـه بومـی نواحـی گرمسـیر- از 
گازهـای بـی رنـگ- کوهـی در کهگیلویـه و بویراحمـد

5-آدمی- اجر نصفه
6-اثری از » ابوتراب خسروی «- چهار آذری- ماه سریانی
7-آبیاری زمستاني- ملخ دریایی- علوفه ای مخصوص گاو

8-شرف و عفت- محصول- نوعی پرنده
9-ضمیـر متکلـم وحـده- تیـره ای از گیاهـان دولپـه ای 
پیوسـته گلبـرگ زینتی- بـه فرمایش موال علـی )ع( ، تاریخ 

گذشـتگان ، آینـدگان و برنامـه زندگـی شـما در ... اسـت
10-ضمیـر متصل دوم شـخص مفرد- آموزشـیار دانشـگاه- 

پـرده داخلـی مغز
11-انواع شنا- عذر بیجا

12-پیام آسـمانی- نوعی شـیرینی- دشـمن سخت- صیقل 
دادن

13-سبیل- بی غیرت- از جزایر جنوب ایران
14-مدارک- ساز معروف ارامنه- مهر گذرنامه

و  سیاسـتمدار   ، نویسـنده   ، مالـرو  آنـدره  از  15-اثـری 
سـرخ یاقـوت  فرانسـوی-  خاورشـناس 

عمودی
1-از نـام هـا و صفـات باریتعالـی- رده ای از جانـداران بـی 

مهـره دریایـی از شـاخه مرجانیـان
2-آحاد در ریاضی- ناگوار بودن- شک برنده

3-مقابل نقد- پوششی زنانه- خبرگزاری کشورمان
4-جوش ریز- گالبی- میخوش- خداحافظی خارجی
5-جمع امین- اوالد پیامبراکرم )ص(- پنهان کردن

6-گریز از روی ترس- ضایع- صفرا
7-روح جاودان- هواپیمای مسافربری- فنی در کشتی

8-ثروتمندان- دست گیالنی- مرکز لبنان
9-پارچه استری- قدیمی- بزرگ در گویش طبری

10-خبـاز ، شـاطر- دریاچـه ای در آسـیا- گـرد دهـان از 
جانـب بیـرون

11-سایه- مکر و حیله- پدر علم ژنتیک
12-نوعـی پارچـه- سـبک جامـه و آرایـش- طـرح و صورت 

کار و عمـل پیـش بینـی شـده- مشـت تودهنی
13-مادر- به مرحله عمل گذاشتن- جست و جوگر

14-جـاری- جـد داریـوش- در اصطـالح فقـه مقابـل جایـز 
ست ا

کـه  بندپـا  حشـرات  از  ای  زیـررده  پیشـدادی-  15-شـاه 
تاریـخ سـنگواره ای آنهـا تـا دوران دووئین را حتمـاً حتی به 
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رئیس شورای تخصصی آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمان خبر داد

افزایش 47 درصدی رشته های واحد کرمان در مقطع تحصیالت تکمیلی
نشسـت خبـری اصحـاب جراید کرمـان با 
دکتـر محمدمهـدی فروغـی رئیـس شـورای 
تکمیلـی  و تحصیـالت  آموزشـی  تخصصـی 
دانشـگاه آزاد سـالمی اسـتان کرمـان برگزار 
عمومـی  روابـط  اداره  گـزارش  بـه  شـد. 
دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد کرمـان، دکتـر 
محمدمهـدی فروغـی در این نشسـت خبری 
گفت: »دانشـگاه آزاد اسـالمی بـا 13 واحد و 
مرکز دانشـگاهی و بیش از 43 هزار دانشـجو 
در حـال ارائـه خدمـات مختلـف آموزشـی و 
از  کـه  اسـت  کرمـان  اسـتان  در  پژوهشـی 
ایـن میـان واحـد کرمان بـا 18 هـزار و 500 
رشـته  از 230  بیـش  و  فعـال   دانشـجوی 
تحصیلـی در مقاطـع کاردانـی، کارشناسـی 
به عنـوان  دکتـری  و  ارشـد  کارشناسـی   ،
بزرگ تریـن موسسـه آموزش عالی اسـتان در 

حـال فعالیـت اسـت.«
 معـاون آموزشـی و تحصیـالت تکمیلـی 
دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد کرمـان با اشـاره 
رشـته های  انتخـاب  و  ثبت نـام  شـروع  بـه 
اظهـار  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  آزمـون  بـا 
کرد:»داوطلبـان می توانند تا اواخر شـهریورماه 
بـا مراجعه به پایـگاه اینترنتی مرکز سـنجش 
و پذیـرش دانشـگاه آزاد اسـالمی بـه نشـانی  
زیرگروه هـای  در   www.azmoon.org
علوم پزشـکی و علوم ریاضـی در دو ظرفیت 
عـادی و مازاد خودگردان ثبت نـام و انتخاب 

رشـته نماینـد.«
و  ثبت نـام  اینکـه  بـر  تأکیـد  بـا  فروغـی 
مقطـع  رشـته های  در  دانشـجو  پذیـرش 
کارشناسـی هوافضا، ژنتیـک و میکروبیولوژی 
فقـط از طریـق سـهمیه عـادی خواهـد بود، 
گفـت: »بـا توجـه بـه سیاسـت دانشـگاه آزاد 
اسـالمی در فراهـم آوردن شـرایط تحصیـل 
دانشـجویان در شـهر محـل سـکونت خـود 

تعـداد  بـاالی  بـه حجـم  بـا عنایـت  نیـز  و 
بـا  داوطلـب در رشـته های علـوم پزشـکی، 
تصویـب هیئت امنـای اسـتان کرمـان و تائید 
سـال  از  دانشـگاه،  پزشـکی  علـوم  معاونـت 
جـاری ظرفیـت محـدود پذیـرش دانشـجو 
در رشـته های پزشـکی، پرسـتاری، مامایـی 
خودگـردان  مـازاد  به صـورت  بهداشـت  و 
ادامـه  داوطلبیـن  کـه  اسـت  فراهم شـده 
می تواننـد  رشـته ها،  ایـن  در  تحصیـل 
هنـگام ثبت نـام و انتخـاب رشـته عـالوه  بـر 
ظرفیـت عـادی، ظرفیـت مـازاد خودگـردان 
کانـون  رئیـس  نماینـد.«  انتخـاب  نیـز  را 
فارغ التحصیـالن اسـتان کرمـان بـا اشـاره به 
امـکان انتخـاب 20 رشـته محل دانشـگاهی 
بـرای داوطلبـان رشـته های بـا آزمـون ادامه 
سراسـری  آزمـون  در  کـه  »افـرادی  داد: 
شـرکت نموده انـد تا اواخر شـهریورماه سـال 
جـاری می تواننـد بـا مراجعه به سـایت مرکز 
سنـجــش و پذیــرش دانشــگاه بـه نـشانی  
www.azmoon.org نسـبت بـه ثبت نـام 
و انتخاب رشـته محل هـای موردنظر خود در 

دانشـگاه آزاد اسـالمی اقـدام نماینـد.«
پذیرش بدون آزمون دانشجو 

در بیش از 65 رشته دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد کرمان

فروغـی بـا اشـاره بـه شـروع ثبت نـام در 
آزاد  دانشـگاه  آزمـون  بـدون  رشـته های 
اسـالمی گفـت: »ثبت نـام رشـته های بـدون 
آزمون از 25 مرداد آغازشـده اسـت و تا اواخر 
متقاضیـان  همـه  و  دارد  ادامـه  شـهریورماه 
آزمـون مقاطـع کاردانـی  بـدون  رشـته های 
پیوسـته و ناپیوسـته و کارشناسـی پیوسته و 
ناپیوسـته دانشـگاه آزاد اسـالمی می توانند با 
مراجعـه به سـامانه مرکز سـنجش و پذیرش 
 www.azmoon.org دانشـگاه  به نشـانی

بـا  وی  کننـد.«  ثبت نـام  رشـته ها  ایـن  در 
اشـاره بـه امکان انتخـاب بدون آزمون رشـته 
مهندسـی پزشـکی در 3 زمینـه تخصصـی 
بیومکانیـک، بیوالکتریـک و بیومتریال گفت: 
»بـا توجـه بـه محدودیـت پذیـرش دانشـجو 
آزمـون،  بـدون  رشـته های  از  بعضـی  در 
رشـته،امکان  ظرفیـت  تکمیـل  صـورت  در 
وجـود  رشـته ها  ایـن  انتخـاب  و  ثبت نـام 
نخواهـد داشـت.« او ادامـه داد: »داوطلبانـی 
دانشـگاه  آزمـون  بـدون  رشـته های  در  کـه 
آزاد اسـالمی واحـد کرمان ثبت نـام کرده اند، 
بـا تهیـه یـک نسـخه چاپـی از فـرم نهایـی 
ثبت نـام خـود، می تواننـد پس از 48 سـاعت 
بـه ایـن واحـد دانشـگاهی مراجعـه و مراحل 
اداری بـرای شـروع تحصیـل از نیمسـال اول 
96-95 را طـی نماینـد.« فروغـی بـا اعـالم 
خبـر ایجاد سـه رشـته جدید کارشناسـی در 
واحـد کرمـان گفـت: »از مهرماه سـال جاری  
دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد کرمـان در سـه 
رشـته جدیـد هـوا و فضا،شـیمی دارویـی و 

ژنتیـک پذیـرش دانشـجو خواهد داشـت که 
داوطلبیـن این رشـته ها می توانند بـا مراجعه 
به آدرس سـامانه سـازمان سنجش و پذیرش 
 www.azmoon.org  دانشـگاه به نشـانی

نسـبت بـه ثبت نـام اقـدام نماینـد.« 
هیئت امنـای  دائمـی  کمیسـیون  عضـو 
دانشـگاه آزاد اسـالمی اسـتان کرمان با اشاره 
به رشـد 47 درصـدی رشـته های تحصیالت 
تکمیلـی واحـد کرمان در سـال 1395 گفت: 
»بـا توجـه بـه حجـم بـاالی تقاضـا و نیـاز 
اسـتان، رشـته های واحـد کرمـان در مقطـع 
تحصیـالت تکمیلـی بـا رشـد 47 درصـدی 
از 84 رشـته محـل بـه 128 رشـته افزایـش 
یافـت کـه به عنوان مثـال در مقطـع دکتـری 
می تـوان بـه تصویـب و پذیـرش دانشـجو در 
الکترونیـک،  معمـاری،  عمـران،  رشـته های 
آب،  منابـع  مهندسـی  مصنوعـی،  هـوش 
سـازه های آبـی، ادبیـات عـرب، منابـع آب و 
زبـان انگلیسـی در 2 گرایـش اشـاره نمـود.« 
تکمیلـی  تحصیـالت  و  آموزشـی  معـاون 

واحـد کرمـان بـا اشـاره بـه برنامه ریزی هـای 
انجام شـده برای فراهم آوردن شـرایط تحصیل 
خانواده هـای  کم درآمـد اظهار کرد: »دانشـگاه 
آزاد اسـالمی از مهرماه سال 1395 در تعدادی 
از رشـته های بـدون آزمون در مقطـع کاردانی 
و کارشناسـی که در نقشـه جامع علمی کشور 
دارای اولویت می باشـند، تـا 50 درصد کاهش 
شـهریه خواهد داشـت که متقاضیان تحصیل 
در ایـن رشـته ها می تواننـد جهـت دریافـت 
رشـته های  لیسـت  و  تکمیلـی  اطالعـات 
مشـمول کاهش شـهریه واحد کرمان و سـایر 
واحدهـای دانشـگاه آزاد اسـالمی اسـتان ، از 
هفتـه آینده  به پایـگاه الکترونیکی کرمان  به 
نشـانی www.iauk.ir  و واحدهـای تابعه 
مراجعـه نمایـد.« دکتـر فروغـی بـا اشـاره به 
تسـهیالت ارائه شـده به دانشـجویان در واحد 
کرمـان گفت: »ایـن واحد دانشـگاهی با ارائه 
و  رفاهـی   دانشـجوی،  تسـهیالت ورزشـی، 
پژوهشـی ضمن تقسیط شـهریه دانشجویان، 
بـا اعطای وام کمک هزینـه تحصیلی در قالب 
علـوم،  وزارت  و  دانشـجویی  رفـاه  صنـدوق 
امـکان تحصیـل داوطلبین از مقطـع کاردانی 

تـا دکتـری را فراهـم آورده اسـت.«
 فروغـی با اشـاره بـه حجم بـاالی تقاضای 
ارشـد  کارشناسـی  مقطـع  در  تحصیـل 
آزاد  دانشـگاه  برنامه ریـزی  از  پرسـتاری، 
اسـالمی واحد کرمان برای تصویب و پذیرش 
دانشـجو در ایـن رشـته از سـال 1395 خبـر 
داد و گفـت: »یکی از سیاسـت های دانشـگاه 
علـوم  رشـته های  توسـعه  اسـالمی  آزاد 
پزشـکی در مقطـع تحصیالت تکمیلی اسـت 
کـه بـا برنامه ریزی هـا و اقدامـات انجام شـده 
و  پذیـرش  شـاهد  جـاری  سـال  از  انشـا... 
تحصیل دانشـجو در مقطع کارشناسـی ارشد 

پرسـتاری واحـد کرمـان خواهیـم بـود.«

 او دربـاره نحوه انتخاب رشـته بـا آزمون و 
بـدون آزمـون گفت: »در رشـته های با آزمون 
فـرد یک بـار می توانـد انتخاب رشـته  کند. اما 
محدودیتـی در تعـداد دفعات ثبت نـام وجود 
نـدارد و آخریـن ثبت نام فرد مـالک قرار داده 
می شـود. همچنیـن داوطلبـان می تواننـد در 
چنـد کـد رشـته محـل پذیـرش بگیرنـد اما 
تنهـا بایـد دریکـی از آن هـا ثبت نـام کـرده و 

مشـغول به تحصیل شـوند.« 
بـا  مصاحبـه  محـل  ارتبـاط  دربـاره  وی 
پذیـرش  آن  در  داوطلبـان  کـه  دانشـگاهی 
می شـوند، گفـت: »هیچ ارتباطـی بین محلی 
کـه داوطلبـان بـرای مصاحبه بـه آن مراجعه 
می کننـد بـا دانشـگاهی کـه در آن پذیـرش 
خواهنـد شـد وجـود نـدارد و تنها بر اسـاس 
مکان سـنجی مرکـز سـنجش و پذیـرش این 
محل هـا بـرای مصاحبـه مشـخص شـدند.« 
بـدون  دوره هـای  »در  داد:  ادامـه  فروغـی 
آزمـون در مقاطـع کاردانی و کارشناسـی فرد 
می توانـد در گروه آزمایشـی شـرکت کند که 
با رشـته تحصیلی آن در دبیرسـتان همخوان 
نیسـت امـا در دوره هـای بـا آزمون بـه دلیل 
اینکـه عملکرد داوطلبان و سـؤال های آزمون 
مربـوط بـه دیپلم آن ها اسـت هر فـردی باید 
در همـان گروهـی کـه در دوره دبیرسـتان 
کنـد.«  شـرکت  آزمـون  در  تحصیل کـرده 
بـا شـماره  افـزود: »داوطلبـان می تواننـد  او 
تمـاس  پذیـرش  و  سـنجش  مرکـز   4743
از مشـاوره کارشناسـان آن بـرای  گرفتـه و 
انتخـاب رشـته کمـک بگیرنـد. هم چنیـن با 
 ،http://azmoon.org مراجعه به سـامانه
 http://sanjesh.iau.ac.ir ســامـانــه 
یا سامانه دانـشــگـــاه آزاد اسـالمـــی بـــه 
نشـــانی http://iau.ac.ir سـؤاالت خود را 
از طریق سیسـتم ارسـال پیام مطـرح کنند.«


