
با مهار آتش سوزی مجتمع 
تخصصی جواد االئمه

بیماران
 و پرسنل 
جان سالم به 
در بردند

سال دوازدهم  شماره پیاپی 732  سه شنبه 6 مهرماه 1395 1
www.payamema.ir  روزنامه سیاسی - اجتماعی استان کرمان  8 صفحه  قیمت 1000 تومان

   صفحه2 

متن بیانات رهبر معظم انقالب 
اسالمی در ابتدای جلسه 

درس خارج فقه؛

می گویند چرا 
پشت بلندگو 

نگفته؟ خب حاال 
این هم پشت 

بلندگو
2

ظریف در جمع ایرانیان مقیم آمریکا: 

نه آمریکا به ما 
قدرتی داده، نه 
روسیه؛ هرآنچه 

داریم از مردم است
---------  صفحه  2 ---------

مدرسه های قدیمی 
کرمان

---------  صفحه 4 ---------

درنگی برناکارآمدی
 کتاب های آموزش زبان

فرصت هایی که 
دود می شود و 
به هوا می رود

---------  صفحه 5 ---------

 لیاقت دفن شدن 
ندارم جسدم را 
خوراک حیوانات 

وحشی کنید 
---------  صفحه  6 ---------

آگهي مناقصات عمومي یک مرحله اي )نوبت اول(

ع تضمین )ریال(عنوانشماره 
نو

ین
ضم

ت

برآورد )ریال(

ها
ت ب

رس
فه

زیر سازی و ابنیه فنی محور موتور شعبان 107/ج95/3
139،000،000بهمن نژاد 

قد
ه ن

وج
یز 

وار
ش 

 فی
صل

- ا
اد(

سن
در ا

ده 
 ش

ائه
ت ار

فرم
 با 

بق
طا

) م
ی 

انک
ه ب

نام
ت 

مان
2.779.011.472ض

عی
می

تج
ی 

بها
ت 

رس
 فه

1 و
39

5 
ال

 س
گاه

رود
  ف

اند
و ب

ن 
 آه

راه
ه، 

را

250،000،0004،996،284،258زیر سازی و ابنیه فنی روستای کهنگ108/ج95/3

134،000،0002،664،954،833زیر سازی و ابنیه فنی روستای جالل آباد109/ج95/3

110/ج95/3
پریمکت و آسفالت باب کرفس+ روزکین+ 

خاردان+ قنات زنگل+ کشکوئیه+ فکر 
آباد+ کاهگان+ علی آباد- کنزته- کنوایی- 

کدرنگ )تجدید(
575،000،00011،499،714،410

841،000،00016،808،756،789احداث باند دوم محور جیرفت- میانچیل111/ج95/3

دستگاه 
مناقصه گزار

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان به نشاني: جیرفت - حد فاصل سیلو و پلیس راه، بلوار ورودي 
شهرك صنعتي شماره 2 

دریافت اسناد
)http://iets.mporg.ir( پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور  

مهلت : از تاریخ نشرآخرین آگهي به مدت 7 روز  

تحویل 
پیشنهادها

محل : اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان )دبیرخانه(

مهلت : از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به مدت 10 روز  

گشایش 
پیشنهادها

محل : اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان - زمان : طبق اسناد مناقصه

 روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان 

آگهی مزایده
سـلف  مکانهـای  و  امکانـات  منافع)اجـاره(  واگـذاری  موضـوع: 
سـرویس جهـت ارائه خدمـات طبخ و توزیع غـذا و بوفه جنب آن 

مهلـت دریافـت اسـناد و مـدارك و بازدیـد از محـل: از تاریـخ اولیـن نوبـت 
انتشـار آگهـی لغایت7 روز اداری دانشـگاه بـه غیر از روزهای تعطیل رسـمی 

و پنـج شـنبه ها )از سـاعت 8 الـی 15(
محـل دریافت اسـناد و مـدارك: دبیرخانه کمیسـیون معامالت دانشـگاه آزاد 

اسالمی
مهلـت تسـلیم مـدارك: متقاضیـان مکلفنـد حداکثر ظـرف مـدت 10 روز از 
تاریـخ اولین نوبت انتشـار آگهی نسـبت بـه ارائه رزومه و مدارك و مسـتندات 
و پیشـنهاد قیمـت مربوطـه طبـق شـرایط مزایده به دفتر حراسـت دانشـگاه 

اقـدام نمایند.
دانشـگاه در رد و یـا قبـول یک یا کلیه پیشـنهادات دارای اختیـارات تام بوده 
و هزینـه درج آگهـی در روزنامـه فرهیختگان و یک روزنامه محلی اسـتان نیز 

بـر عهـده برنده مزایده می باشـد.
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان

بی شـک تغییـر گسـتره توزیـع روزنامـه پیام  ما 
لیاقـت، صداقـت  بـه سراسـری، نشـان  اسـتانی  از 
و تـالش تیـم حرفـه ای مـی باشـد، اینجانـب بـه 
زورخانـه  ورزشـکاران  و  پهلوانـان  از  نمایندگـی 
ای دانشـگاه پیـام نـور کشـور، ایـن موفقیـت را بـه 
مجموعـه روزنامـه پیـام مـا تبریـک عرض نمـوده و 
امیدواریم همچون گذشـته، مروج و مشـوق فرهنگ 

پهلوانـی و زورخانـه ای باشـید.

ایمان مرادیان
رئیس انجمن پهلوانی و زورخانه ای

 دانشگاه پیام نور کشور

ششم مهرماه
 روز تکریم بازنشستگان

 گرامی باد.
کانون بازنشستگان گروه صنعتی بارز

کارنما؛ فرمانده تیپ خیبر در پانزدهمین یادواره شهدا 
و همایش سنگرسازان بی سنگر جنوب استان:

آرامش امروزه کشور مدیون
خون شهدا ایثارگران و 

خانواده های آنهاست

 با تصویب هیات نظارت بر مطبوعات اتفاق افتاد

 پیام ما
روزنامه صبح ایران

رئیس سازمان بازنشستگی کشوری در استان کرمان خبر داد:

کاهش 67 درصدی
 قدرت خرید بازنشستگان

درخواسـت روزنامـه »پیـام مـا« روزنامـه اسـتانی کرمـان، 
در خصـوص تغییـر گسـتره توزیـع از اسـتان کرمـان بـه 
سراسـری صبـح امـروز 5 مهـر در جلسـه هیئت نظـارت بر 

مطبوعـات کشـور بررسـی و مـورد تاییـد قـرار گرفـت.
درخواسـت روزنامـه پیـام مـا در خصـوص تغییـر گسـتره 
توزیـع از اسـتان کرمان به سراسـری صبح امـروز 5 مهر در 
جلسـه هیئـت نظارت بـر مطبوعات کشـور بررسـی و مورد 

تاییـد قـرار گرفت.
مطبوعاتـی  موسسـه  امتیـازی  صاحـب  بـه  روزنامـه  ایـن 
پیـام آوران کرمـان و سـردبیری بردیـا امیر تیمـوری اولین 
روزنامه سراسـری اسـتان کرمـان خواهد بـود. روزنامه پیام 
مـا تـا کنـون در731 شـماره پیاپـی منتشـر شـده اسـت. 
ایـن روزنامـه پیـش از ایـن در رتبـه بنـدی روزنامـه هـای 
کشـور بـا کسـب امتیـاز 7/39 در رتبـه 81 قـرار گرفـت 

و  عنـوان بـا کیفیـت تریـن روزنامـه اسـتان را از آن خـود 
کـرد. موسسـه مطبوعاتی پیـام آوران صاحب امتیـاز پایگاه 
خبـری »کرمـان نو« و مجالت سراسـری »پیام داسـتان« و 
»کاغذ سیاسـت« نیز میباشـد همچنین این موسسـه ناشـر 
هفتـه نامـه اسـتانی »پزشـک مـردم« و هفته نامـه منطقه 
ای »تجارت شـرقی« اسـت و بزودی دو هفته نامه اسـتانی 
» کاغـذ ورزش« نیـز از سـوی ایـن گروه رسـانه ای انتشـار 
خـود را آغـاز خواهد کـرد. نکیسـا خدیشـی مدیرعامل این 
موسسـه مطبوعاتـی با بیش از 40نفر پرسـنل اداری و کادر 

تحریریـه بیمه شـده اسـت
بـا برنامه ریـزی صورت گرفته وتامین امکانات و زیرسـاخت 
هـای مـورد نیاز بـزودی »پیام مـا« به عنـوان روزنامه صبح 
ایـران و تریبونـی بـرای اسـتان کرمـان بـر روی دکـه های 

مطبوعاتی سراسـر کشـور قـرار خواهد گرفت.

با مهار آتش سوزی مجتمع تخصصی جواد االئمه

بیماران  و پرسنل جان سالم به در بردند
»جـواد  تخصصـی  مجتمـع 
االئمـه« کرمـان که عصـر دیروز 
دچـار حریـق شـد که بـا تالش 
آتـش نشـان ها آتش مهار شـد. 
در جریـان ایـن حریـق بیماران 
بـه سـایر بیمارسـتان ها انتقـال 
آسـیب  بـه کسـی  و  داده شـد 

نرسـید.
خبرنـگار  گـزارش  اسـاس  بـر 
محـل  در  کـه  نـو”  “کرمـان 
حضـور یافتـه بود آتش سـوزی 
بـا دود غلیظـی همـراه بـود که 
ایـن  اطـراف  از  نشـانان  آتـش 

آن  اطفـاء  در  سـعی  مجتمـع 
داشـتند

اتـش  مدیرعامـل  عسـکری 
محـل  در  کـه  کرمـان  نشـانی 
حضـور یافته بود سـاعت تماس 
بـا مرکـز اتش نشـانی را 15:30 

اعـالم کـرد. 
دلیـل  بـه  کـه  گفـت  نیـز  وی 
گسـتردگی حجـم آتـش تعـداد 
شـش ماشـین اطفا حریـق و 2 
ماشـین امـداد نجـات بـه محل 

آتـش سـوزی اعـزام شـدند.
سـریعا  کـه  کـرد  تاکیـد  او 

تخلیـه  آن  پرسـنل  و  بیمـاران 
افـراد  بـه  مصدومیتـی  و  شـده 

اسـت. نرسـیده 
کـه  اتاقـی  از  اولیـه  آتـش 
و  “ملحفـه”  نگهـداری  محـل 
بعـد  و  آغـاز  بـوده  “روتختـی” 
بـه بقیه مجتمـع سـرایت کرده 

اسـت.
از  دیگـر  یکـی  همچنیـن 
از  مجتمـع   ایـن  مسـئوالن 
انتقـال داروهـا به محـل دیگری 
خبـر داد و نیـز تاکیـد کـرد که 
بیمـاران دیالیزی به بیمارسـتان 

شـدند. داده  انتقـال  شـفا 
بابایـی  مهنـدس  گفتـه  بـه 
فرمانـده عملیـات آتـش نشـانی 
حادثـه  محـل  در  کـه  کرمـان 
سـاعت  در  داشـت  حضـور 
حریـق  اطفـاء  دقیقـه   18:40

گرفـت. صـورت  کامـل 
الزم به ذکر اسـت کـه در مدت 
اطفـاء حریـق آتش نشـان ها که 
بـرای اطفـا به داخل سـاختمان 
رفتـه بودند به دلیـل دود غلیظ 
مجبـور بـه اسـتفاده از کپسـول 

اکسـیژن شدند.
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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

سیاست
ظریف در جمع ایرانیان مقیم آمریکا: 

نه آمریکا به ما قدرتی 
داده، نه روسیه؛ هرآنچه 

داریم از مردم است 

محمدجـواد  »انتخـاب«  گـزارش  بـه 
ایرانیـان مقیـم آمریـکا  ظریـف در جمـع 
مقاومـت  از  اي  اسـطوره  ایرانیـان  گفـت: 
و فهـم را بـه دنیـا ارائـه دادنـد و مـا قـرار 
اسـت بـه ایـن مـردم خدمـت کنیـم. وزیر 
خارجـه ایـران اظهارد کـرد: ایرانـی هر جا 
باشـد، هیچوقـت واقعیت ایرانـی بودنش را 
فرامـوش نمـی کنـد. مـا هـر جـا باشـیم و 
زندگـی کنیـم، قلـب مان بـرای ایـران می 

. تپد
ظریـف که به طـور مداوم مورد تشـویق 
حضـار قرار می گرفت، با اشـاره به شـرایط 
دچـار  امـروز  خاورمیانـه  گفـت:  منطقـه 
آشـوب و درگیـری شـده و گروهـی سـعی 
دارد اسـالم را کـه مکتـب صلـح و بردباری 
اسـت را افـراط گـرا نشـان دهد. متاسـفانه 
ایـن هـا بـه نـام ایـن مکتـب صلـح گردن 
مـی زننـد و جنایت مـی کننـد. وی اضافه 
کـرد: ایران امروز سـمبل امنیـت و آرامش 
اسـت، امـا این امنیـت از کجا آمده اسـت؟ 
اگـر بـه رفتـار عربسـتان نـگاه کنیـد، مـی 
بینیـد کـه خـود را بـه آب و آتـش می زند 
تـا حمایـت آمریکا را از دسـت ندهد. امروز 
نصـف وزرای سـعودی از اتاق یک سـناتور 
تـا  رونـد  اتـاق سـناتور دیگـری مـی  بـه 
الیحـه اخیـر در کنگـره بعد از وتـو مجددا 
ایـران  وزیـر خارجـه  نیافتـد.  بـه جریـان 
تصریـح کـرد: ایـن هـا تمـام مشـروعیت و 
حیـات خـود را بـه چتـر حمایتـی آمریـکا 
وابسـته می دانـد، اما ایران اینطور نیسـت.

در  اخیـر  سـال  سـی  در  ایـران  مـردم 
مقابـل مشـکالت و تحریـم هـا سـر خـم 
نکردنـد، بنابرایـن امنیـت ما درون زاسـت. 
ایـن مـردم مـا هسـتند کـه باعـث امنیـت 
کشـور شـده اند. ظریـف خاطرنشـان کرد: 
نـه آمریـکا به مـا قدرتـی داده، نه روسـیه، 

مـا هـر چـه داریـم از مـردم اسـت.
وی بـا اشـاره به سیاسـت تحریـم ایاالت 
متحـده گفـت: آمریـکا بایـد از اعتیـاد بـه 
دریابـد  بایـد  و  کنـد  پیـدا  رهـا  تحریـم 
تحریم یک سـرمایه نیسـت. وقتـی تحریم 
هـا لغـو می شـوند، انـگار یک تکـه از جان 
شـان از دسـت مـی رود. االن آمریکایی ها 
خـود مـی خواهنـد بـا کوبـا ارتبـاط برقرار 
کنند، اما تحریم دسـت و بالشـان را بسـته 

ست. ا
ظریـف در ادامـه بـا بیـان اینکـه ضربـه 
بـه امیـد مـردم ظلـم اسـت گفـت: ایـران 
از دور بـه ماننـد یـک »دماونـد« درآمـده 
اسـت. طبیعتـا در مسـیر کوه آشـغال های 
کوچکـی وجـود دارد. لطفـا آشـغال هـا را 
بـه رخ نکشـید؛ همـه جـا ایـران و ضعـف 

وجـود دارد. 
در این جلسـه نخبگان بسـیاری از جمله 
اسـتاد مهدوی دامغانی و اسـتاد فرشچیان 
حضور داشـتند. مهدوی دامغانـی در پایان 
آقـای  بـه ظریـف گفـت:  جلسـه خطـاب 
دکتر، ان شـاهلل جاوید باشـید و سـایه تان 

بر سـر مردم مسـتدام باشـد.
وی افـزود: جـز دعـا بـرای شـما کاری 
دیگـر نمـی توانـم بکنـم. امـا بدانیـد مهـر 
اسـت.  افتـاده  مـردم  تمـام  دل  در  شـما 
اسـتاد 89 سـاله دانشـگاه هـاروارد گفـت: 
همـه نیـت خیر شـما را مـي داننـد. تاریخ 
کـه بـا هیچکـس شـوخی نـدارد قضـاوت 
خوبـی در مـورد شـما خواهـد کرد. کسـی 
کـه بـه شـما حملـه می کنـد، بـی انصافی 
مـی کنـد، امـا از حـرف هـای نامناسـب 

نهراسـید.

کاغذ اخبار

رهبـر معظم انقـالب در ابتدای 
جلسـه درس خـارج فقـه دربـاره 
دیـدار خصوصـی بـا رئیس جمهور 

سـابق توضیحاتـی ارائـه کردند.
رهبـر  بیانـات  کامـل  متـن 
خـارج  درس  ابتـدای  در  انقـالب 

اسـت؛  آمـده  ادامـه  در  فقـه 
حـاال قبـل از آنی که ایـن فقره 
را عـرض بکنم، این تذکر را، توجه 
را بدهـم کـه از مطلبـی کـه مـا 
دیـروز در ذیـل این فقـره ی قبلی 
گفتیـم مثـل اینکـه سوءبرداشـت 
شـده، بعضی هـا سـوءتلّقی کردند. 
خـب حاال سوءبرداشـت فی نفسـه 
چیز مشـکلی نیسـت. لکـن وقتی 
کـه این منتهی بشـود بـه بگومگو 
و بخصـوص در این فضای مجازی 
و ایـن یک چیـزی بگوید، آن یک 
چیـزی بگویـد، مایه ی کـدورت و 
از  مؤمـن  بـرادران  دل چرکینـِی 
یکدیگـر بشـود آن وقـت ایـن چیز 
کـه  بنـده ی حقیـر  اسـت.  بـدی 
ایـن همـه اصـرار دارم بـر وحدِت 
قلـوب و حرکت در مسـیر واحد و 
اتحـاد نیروهـای کشـور، بخصوص 
نیروهـای مؤمـن و انقالبی، خدای 
بگویـد  آدم  چیـزی  یـک  نکـرده 
کـه مایـه ی اختـالف بیـن نیروها 
پنـاه  خـدا  بـه  را  ایـن  بشـود، 
را  چیزهـا  ایـن  نبایـد  می بریـم. 

مایـه ی اختـالف قـرار داد. 
 خـب بلـه، یـک نفـری، یـک 
مـن  مـن،  پیـش  آمـده  آقایـی 
هـم بـه مالحظـه ی صـالح حـال 
خـود آن شـخص و صـالح حـال 
کشـور بـه ایشـان گفتم که شـما 
در فـالن قضیـه شـرکت نکنیـد. 
نکنیـد،  شـرکت  هـم  نگفتیـم 
گفتیـم صـالح نمی دانیم ما، شـما 
شـرکت کنید. ایـن را گفتیم. خب 

انسـان  اسـت.  عـادی  یـک چیـز 
بایسـتی آن چیـزی را که می بیند 
و می فهمـد و فکـر می کنـد کـه 
اسـت  مؤمـن اش  بـرادر  نفـع  بـه 
بایـد بـه او بگویـد دیگـر. مـا هـم 
غالبـاً  خـب،  را  کشـور  اوضـاع 
آشـنا  افـراد  اغلـب  از  بیشـتر 
بخصـوص  هـم،  آدم هـا  هسـتیم. 
آدم هایـی کـه صدهـا جلسـه با ما 
نشسـتند و برخاسـتند، بیشـتر و 
بهتـر از دیگـران می شناسـیم. بـا 
مالحظه ی حـال مخاطب و اوضاع 
انسـان  آقایـی  یـک  بـه  کشـور 
توصیـه می کنـد کـه آقا شـما اگر 
در ایـن مقوله وارد شـدید، این دو 
قطبـی در کشـور ایجاد می شـود. 
دو قطبی در کشـور مضّر اسـت به 
حـال کشـور. من صـالح نمی دانم 

شـما وارد بشـوید. بلـه، ایـن چیز 
خیلـی مهمـی کـه نیسـت. ایـن 
یـک چیـز خیلـی طبیعـی اسـت، 
خیلـی سـاده اسـت. بلـه، مـا این 
توصیـه را بـه یکـی از آقایـان، بـه 
خـب  کردیـم.  بـرادران  از  یکـی 
حـاال ایـن مایـه ی اختالف بشـود 
بیـن بـرادران مؤمن، یکـی بگوید 
فالنـی گفته، یکـی بگویـد نگفته، 
یکـی بگویـد چـرا پشـت بلندگـو 
نگفتـه؟ خـب حاال این هم پشـت 
بلندگو.)خنـده معظـم له و حضار(
گـوش  کـه  هـم  دشـمنان   
خواباندند اسـتفاده کنند. ببینید، 
خـب  باشـد.  جمـع  حواسـتان 
بـه رادیـوی »فـردا« یـا رادیـو ی 
»بی بی سـی« چـه ارتباطـی دارد 
بحـث  می پردازنـد،  قضیـه؟  ایـن 

می کننـد،  تحلیـل  می کننـد، 
علـت چیسـت، چـرا گفتنـد، این 
چیسـت معنایـش؟ ایـن معنایش 
این اسـت کـه دشـمن می خواهد 
بایـد  اسـتفاده کنـد. مـا چـه کار 
بکنیـم؟ مـا بایـد نقطـه ی مقابـل 
یعنـی  بکنیـم.  حرکـت  دشـمن 
اسـت،  عـادی  خیلـی  مطلـب 
عـرض  بنـده  کـه  همین طـور 
کـردم. خـب شـما بـرادر مؤمـن 
را  چیـزی  یـک  هسـتی.  مـن 
می دانـم،  شـما  مصلحـت  بـه 
می گویـم بـه شـما. ایـن اشـکالی 
خوبـی  چیـز  ظاهـراً.  نـدارد  کـه 
شـرعاً.  هسـت  هـم  الزم  اسـت. 
خیرخواهـی.  هسـت  هـم  الزم 
یـا  لِلُمؤمنیـن«  »الّنصیحـُة 
»لإِلخـوِة الُمؤمنیـن« یـا »ألئّمـة 

صـور.  همـه ی  در  المؤمنیـن« 
اسـت  خوبـی  چیـزی  یـک  ایـن 
دیگـر. انسـان باید نصیحـت کند. 
نصیحـت یعنـی خیرخواهـی. من 
آقـای  مثـاًل  کـه  جنابعالـی  بـه 
آشـیخ عبدالعالی اسـمتان اسـت 
عالقه منـدم.  مثـال  بـاب  مـن 
ایـن  وارد  اگـر  شـما  می دانـم 
مقولـه شـدی به ضررت اسـت. به 
ضـرر کشـور هم هسـت. به شـما 
نمی گویـم  نشـو.  وارد  می گویـم 
هـم وارد نشـو. امر و نهی نیسـت. 
حـاال بعضـی گفتنـد آقـا دسـتور 
دادنـد، امـر کردنـد، نـه، گفتیـم 
صـالح  مـن  نمی دانیـم.  صـالح 
خوبـی  چیـز  ایـن  نمی دانـم. 
نیسـت. بـدی  ایـن چیـز  اسـت. 

 اینـی هـم کـه حـاال بگوینـد 

کـه فالنـی ]رهبری[ تحـت تأثیر 
زیـد و عمـرو و بکـر و ... اسـت؛ 
نـه، ایـن حرف هـا چیسـت؟ بنده 
اینهـا  و  بکـر  و  عمـرو  و  زیـد  از 
هـم  دارم،  اطـالع  بیشـتر  هـم 
کـه  آنچـه  دارم.  بیشـتر  انگیـزه 
واقعـاً  مصلحـت باشـد، آنچـه که 
مصلحـت بدانـم بینـی و بیـن اهلل، 
مـا بایـد بـه خـدا جـواب بدهیم. 
یکـی از دعاهایـی کـه دائمـاً باید 
امثـال بنـده و شـما بکنیـم ایـن 
اسـت، »َواْسـَتعِملْنی لِما تَْسـألُنی 
سـؤال  مـا  از  فـردا  َعنـه«  َغـداً 
را  چیـز  فـالن  چـرا  می کننـد. 
گفتیـد، چـرا نگفتیـد. از نگفتیـد 
از  فقـط  می کننـد.  سـؤال  هـم 
گفتیـد نیسـت. چـرا فـالن کار را 
کردیـد، چـرا نکردیـد. از نکردید 
هـم سـؤال می کننـد. بنابراین نه، 
مـا ایـن فقـره ای کـه دیـروز معنا 
کردیـم ناظـر بـه این قضیـه اصاًل 
معنـا  را  حدیـث  داشـتیم  نبـود. 
می کردیـم مثـل اینکه امـروز هم 

می کنیـم.  معنـا  را  حدیـث 
آن قضیـه هـم همینطور اسـت 
کـه عـرض کردیـم. بین بـرادران 
مؤمـن اختـالف سـر ایـن چیزها 
هیـچ مصلحت نیسـت. شـما یک 
چیـزی بگوییـد، آن یـک چیـزی 
بگویـد، آن یـک چیـزی بگویـد. 
یک نفر سـومی هم منتظر باشـد، 
بـه مجـردی که شـما با هـم دعوا 
کردیـد، او بیایـد از میانـه سـود 
ببـرد.  بـردارد  ببـرد؛  را  خـودش 
اینهـا را بایـد مراقـب بـود. امروز 
کشـور بـه اتحـاد نیروهـا احتیاج 
دارد. بخصـوص نیروهـای مؤمـن. 
نیروهـای پـای کار. سـعی کننـد 
بوجـود  اختـالف  ایـن چیزهـا  از 

ورند.  نیا

متن بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در ابتدای جلسه درس خارج فقه؛

می گویند چرا پشت بلندگو نگفته؟ خب حاال این هم پشت بلندگو

بـه گـزارش خبرگـزاری ایسـنا، رئیـس 
سـازمان بازنشسـتگی کشـوری در اسـتان 
یازدهمیـن  در  گذشـته  روز  کرمـان، 
اسـتان  بازنشسـتگان  تکریـم  همایـش 
در  بـار  نخسـتین  بـرای  گفـت:  کرمـان 
سـال 85 با تصویب شـورای عالـی انقالب 
فرهنگـی روز 25 ذی الحجـه بـا عنوان روز 
خانـواده و تکریم بازنشسـتگان ثبت تقویم 

ملـی کشـور شـده اسـت. محمـد ابراهیـم 
خادمـی با بیـان اینکـه همه سـاله در روز 
تکریـم بـرای ارج نهـادن بـه شـخصیت و 
سـپاس از خدمـات ارزنـده بازنشسـتگان، 
مراسـم گرامـی داشـتی برگزار مـی گردد، 
و  انتخـاب  ایـن مراسـم  اظهـار کـرد: در 
معرفـی بازنشسـتگان برتـر و نمونـه انجام 
می شـود. وی بـا اشـاره بـه اهـداف ایـن 

آییـن تکریـم عنـوان کـرد: اهـداف آییـن 
بزرگداشـت  بازنشسـتگان شـامل  تکریـم 
مقـام بازنشسـتگان در خانـواده و جامعـه، 
شناسـایی و تقدیـر از بازنشسـتگان نمونه، 
بـرای  بازنشسـتگان  ترغیـب  و  افزایـش 
حضـور موثـر در جامعه و توسـعه مسـائل 
اسـت.  بازنشسـتگان  بیـن  در  فرهنگـی 
معیشـت،  داد: همچنیـن  ادامـه  خادمـی 
سـالمت و منزلـت از مهمتریـن دغدغه هـا 
در جامعـه بازنشسـتگان مـی باشـد. وی با 
بیـان این مطلب کـه 91 دسـتگاه اجرایی 
اسـتان کرمـان دارای 46 هـزار بازنشسـته 
هسـتند، تصریـح کـرد: از سـال گذشـته 
بیـن صنـدوق بازنشسـتگی و کانون هـای 
بازنشسـتگان تعامـل خوبـی ایجاد شـده و 
بـر اسـاس آن شـورای عالی بازنشسـتگان 
شـکل گرفتـه اسـت تـا عـالوه بـر آنکـه 
درخواسـت ها و مطالبـات بازنشسـتگان از 
طریـق مدیران اسـتانی به سـتاد منعکس 

می شـود بـه شـکل مسـتقیم نیـز پیام ها، 
خواسـته ها و مطالبـات بازنشسـتگان بـه 
سـطوح عالی کشـور منتقل شـود. خادمی 
بـا اشـاره بـه کاسـتی هـا و فشـارها وارد 
کـرد:  عنـوان  بازنشسـتگان،  جامعـه  بـه 
بازنشسـتگان  خریـد  قـدرت  درصـد   67
در سـال های گذشـته کاهـش پیـدا کرده 
اسـت، امـا نمی تـوان نقـش دولـت بـرای 
و  انعقـاد  و  بازنشسـتگان  حقـوق  تامیـن 
را  بازنشسـتگان  تکمیلـی  بیمـه  ادامـه 

کنیم. کتمـان 
علمـی«  »محمـد  مراسـم  ایـن  در 
یکـی از بازنشسـتگان آمـوزش و پـرورش 
اسـتان کرمـان و  مسـوول دفتـر شـورای 
نگهبـان در اسـتان کرمـان بـه نمایندگـی 
از بازنشسـتگان اسـتان گفت: در شرایطی 
بـه سـر می بریم کـه در اطراف کشـورمان 
قتـل و کشـتار اسـت، اما کشـور ایـران در 
امنیـت کامـل به سـر مـی بـرد. وی افزود: 

آن  عمـده  سـهم  امـروز  افتخـارات  ایـن 
مربـوط بـه نهادها و دسـتگاه های مختلف 

بازنشسـتگان اسـت.
پـرورش  و  آمـوزش  بازنشسـته  ایـن 
اسـتان کرمـان بـا بیـان ایـن مطلـب کـه 
کسـانیکه در مسـند قـدرت نشسـته انـد، 
بایـد به وجود بازنشسـتگان افتخـار کنند، 
اعـالم کـرد: دولـت همیشـه بـه صنـدوق 
در  و  اسـت  بـوده  بدهـکار  بازنشسـتگان 
خواسـت ما این اسـت کـه ایـن بدهکاری 
بـه صفـر برسـد. علمی ابـراز کـرد: جوانان 
قبـل از انقـالب بـه دنبـال امـام راحـل و 
بـزرگان خـود حرکـت کردنـد تـا انقـالب 
بـه پیروزی رسـید. مسـوول دفتر شـورای 
نگهبـان در اسـتان کرمـان در پایان خاطر 
نشـان کرد: در بحث معیشت بازنشستگان 
مشـکل دارنـد و حقـوق آنهـا مکفـی نمی 
باشـد که بایـد فکری بـرای افزایش حقوق 

این قشـر اندیشـیده شـود

رئیس سازمان بازنشستگی کشوری در استان کرمان خبر داد:
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 خبر

بـه گزارش ایرنا مدیـر آموزش و پرورش 
عشـایری اسـتان کرمـان روز یکشـنبه در 
حاشـیه افتتـاح ایـن مـدارس گفـت: ایـن 
غالمرضـا  توسـط  آموزشـی  واحدهـای 
موالیی از خیرین در روسـتاهای عشـایری 

ریگان سـاخته شـد. منوچهر امیر تیموری 
اظهـار کـرد: ایـن چهـار واحد آموزشـی با 
 6 اعتبـار  و  مربـع  متـر   870 زیربنـای 
میلیـارد ریال طـی 89 روز در شهرسـتان 
ریـگان سـاخته و در اولیـن روزهـای مهـر 

مـاه افتتـاح شـد. وی گفـت: ایـن مدارس 
بـا 19 کالس درس بیـش از 230 دانـش 
و  آمـوزش  پذیـرا شـدند. مدیـر  را  آمـوز 
پـرورش عشـایری اسـتان کرمـان افـزود: 
در شـرق اسـتان بیـش از 3 هـزار دانـش 
آموز عشـایری در مقاطع مختلف مشـغول 
بـه تحصیـل هسـتند کـه بیشـترین آنهـا 
مربـوط به شهرسـتان ریـگان می باشـند. 
واحـد   50 از  بیـش  کـرد:  تصریـح  وی 
آموزشـی غیر اسـتاندارد شـامل چـادری، 
کپری، خشـت و گل در شهرسـتان ریگان 
وجـود دارد کـه توجـه ویژه خیریـن را می 

 . طلبد
امـام جمعـه ریـگان نیـز بـا تقدیـر از 
خدمات خیر مدرسـه سـاز گفـت: خیرین 
مدرسـه سـاز نمـاد و الگـوی انجـام امـور 
خیرخواهانـه هسـتند و بایـد در ایـن راه 

االسـالم  حجـت  شـوند.  انگیـزه  تقویـت 
علـی رنجبـر ماهانی تصریـح کـرد: انگیزه 
را بایـد بیـن خیریـن تقویت کـرد چرا که 
فضیلـت کمـک و انجام امـور خیریه امری 
مهـم و قابـل سـتایش اسـت. وی گفت: با 
توجـه به اینکه شهرسـتان ریـگان یکی از 
شهرسـتانهای محـروم اسـتان کرمـان می 
باشـد توجـه ویژه خیرین مدرسـه سـاز را 

طلبد.  مـی 
فرماندار ریگان نیز گفت: در شهرسـتان 
ریـگان 96 واحد آموزشـی وجـود دارد که 
60 درصـد آنها غیراسـتاندارد می باشـند. 
مدرسـه  خیریـن  فعالیـت  باقـری  امیـن 
سـاز را نمـاد عمـل صالح دانسـت و گفت: 
بـا فعالیـت خـود  خیریـن مدرسـه سـاز 
عمـل صالح انجـام مـی دهنـد. وی افزود: 
شهرسـتان  در  آسـفالت  راه  درصـد   16

ریـگان وجود دارد و مابقی خاکی هسـتند 
و ریـگان یکـی از شهرسـتان هـای محروم 
اسـتان اسـت. فرمانـدار ریـگان بـا بیـان 
اینکه بیشـترین دانش آموز عشـایر شـرق 
اسـتان مربوط به شهرسـتان ریگان اسـت، 
خواسـتار راه انـدازی نمایندگـی آموزش و 
پرورش عشـایری در این شهرسـتان شـد. 
خیـر مدرسـه سـاز نیـز در گفـت و گـو 
بـا خبرنـگار ایرنا هـدف از ایـن کار خیر را 
رضایـت خداونـد متعـال برشـمرد و گفت: 
امـروز خوشـحالی دانـش آمـوزان بهترین 
خاطـره ام شـد. غالمرضـا موالیـی افـزود: 
مشـکالت  از  یکـی  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
دانـش آمـوزان عشـایری در ریـگان نبـود 
دبیرسـتان شبانه روزی پسـرانه است قول 
سـاخت ایـن واحـد آموزشـی را بـه ایـن 

دانـش آمـوزان داده ام.

 افتتاح چهار مدرسه خیر ساز در ریگان 
 خبر



شماره پیاپی 732  
سه شنبه 6 مهرماه 1395 

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

پیامک : 
500022030343

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

دفاع مقدس

بـه همت سـازمان جهاد کشـاورزی 
امـروز  صبـح  کرمـان  جنـوب 
پانزدهمیـن یـادواره شـهدا و همایش 
بـا  سـنگر  بـی  سنگرسـازان  بـزرگ 
حضـور مـردم و مسـئوالن و جمعی از 
خانواده شـهدا در تاالر موسسـه جهاد 
نصـر جیرفـت برگـزار و با اهـدای لوح 
بـه خانـواده شـهدای ایـن سـازمان از 

آنهـا تقدیـر شـد.
 به همت سـازمان جهاد کشـاورزی 
یـادواره  پانزدهمیـن  کرمـان  جنـوب 
شـهدا و همایـش بـزرگ سنگرسـازان 
بـی سـنگر با حضور مردم و مسـئوالن 
و جمعـی از خانـواده شـهدا در تـاالر 
موسسـه جهـاد نصـر جیرفـت برگـزار 
خانـواده  بـه  لـوح  اهـدای  بـا  و  شـد 
شـهدای ایـن سـازمان از آنهـا تقدیـر 

. شد
کارنمـا  علـی  همایـش  ایـن  در 
فرمانـده تیـپ خیبـر اسـتان کرمـان 
بیـان کـرد: همزمـان بـا شـروع جنگ 
در  کـه  سـازندگی  جهـاد  بچه هـای 
روسـتاها کار می کردنـد خالصانه وارد 
صحنـه جنگ شـدند و از کشـور خود 

دفـاع کردنـد.
 وی بـا بیـان اینکه جهاد سـازندگی 
در سـال 59 وارد جنـگ شـد، افـزود: 
بـا توجـه بـه اینکـه نیرو هـای جهـاد 
کار می کردنـد  ریـا در جنـگ  بـدون 
یکسـال بعـد از اتمـام جنـگ نیـز در 

منطقـه حضـور داشـتند.
 کارنمـا بـا تاکیـد بر اینکه شـهدای 
جنـوب کرمان افتخار کشـور هسـتند 
توسـط  جنـگ  مهندسـی  بنـای  و 

بچه هـای جنـوب کرمـان بنـا شـد و 
گفـت:  آفریدنـد،  حماسـه  جنـگ  در 
در جنـگ هیـچ کـس بـه فکـر پسـت 
و مقـام در دنیـا نبـود چـرا کـه همـه 
پـاك و یک دسـت بـا هم همـکاری و 

می کردنـد. کار 
اسـتان  خیبـر  تیـپ  فرماندهـی   
آرامشـی  کـرد:  تصریـح  کرمـان 
پابرجاسـت  کشـور  در  امـروزه  کـه 
و  ایثارگـران  و  شـهدا  خـون  مدیـون 
امیـدوارم  و  آنهاسـت  خانواده هـای 
توفیق پاسداشـت خون شـهدا باشـیم 

نباشـیم.  شـرمنده  آنهـا  مقابـل  و 
کارنمـا با اشـاره بـه اجـرای اقتصاد 
مقاومتـی در کشـور گفـت: بزرگترین 
پروژه کشـاورزی در کشور در موسسه 
جهـاد نصـر بـه همـت ایثارگـران در 
بـزرگ  پـروژه  و  اسـت  انجـام  حـال 
550 هـزار هکتـاری امـروز بـه عنوان 
تاریـخ  کشـاورزی  طـرح  بزرگتریـن 

اسـت. ایران 
در  پـروژه  ایـن  کـرد:  تصریـح  وی 
خـون  کـه  می شـود  اجـرا  مناطقـی 
شـهدا در آن سـرزمین ریختـه شـده 
اسـت و امـروز ایـن افتخـار را داریـم 

کـه در منطقـه خوزسـتان و ایالم این 
می کنیـم. اجـرا  را  طـرح 

 فرمانـده تیـپ خیبر اسـتان کرمان 
بـا بیـان اینکـه ایـن پـروژه در دوفـاز 
فـاز  داشـت:  اظهـار  می شـود،  اجـرا 
نخسـت 312 هـزار هکتـار و فـاز دوم 
در 238 هـزار هکتـار اسـت کـه تـا به 
امـروز از فاز نخسـت 218 هزار هکتار 

اجرا شـده اسـت. 
وی گفـت: نتیجـه ایـن پـروژه 10 
میلیـون تـن تولیـدات کشـاورزی بـه 
اضافـه  ایـالم  و  خوزسـتان  منطقـه 
 100 و  هـزار   2 سـالیانه  و  می کنـد 
کشـاورزان  سـود  تومـان  میلیـارد 
منطقـه خوزسـتان را از محـل فـروش 

می کنـد.  تضمیـن  محصـوالت 
کرمـان  اسـتاندار  عمرانـی  معـاون 
نیـز بـا اشـاره بـه اینکـه آنچه کـه در 
ایـران اتفـاق افتـاد هـدف آن دفـاع از 
میهـن بـود و مـا امـروزه به ایـن دفاع 
همیشـه  بـرای  و  می کنیـم  افتخـار 
در ذهـن مـا جـاودان باقـی می مانـد، 
گفـت: امـروزه افتخـار می کنیـم کـه 
توانسـتیم در مقابـل دشـمن دفـاع و 

ایسـتادگی کنیـم. 
اشـاره  بـا  سـیف اللهی  ابوالقاسـم 
بـه اینکـه ثمـره ایسـتادگی در مقابل 
افـزود: دوران  بـود،  دشـمن پیـروزی 
دفـاع مقـدس دوران خدمـت بی منت 
و ایثارگـری بـود و بحـث دفاع مقدس 
بایـد نسـل به نسـل منقل شـود تا در 

خاطره هـا و یادهـا باقـی بمانـد.
 معـاون عمرانـی اسـتاندار کرمـان 
بـا تاکیـد بـر اینکـه بـا رهبـری مقـام 

معظـم رهبـری کشـور مـا امـروزه بـه 
ثبـات و امنیـت رسـیده اسـت، گفت: 
در کشـورهای دیگـر امنیـت مناسـبی 
نداریـم جنـگ و ناامنـی اسـت امـا در 
ایـران ایـن امنیـت را مرهـون خـون 
مقـام  رهبـری  و  ایثارگـران  شـهدا، 

معظـم رهبـری هسـتیم.
اقتصـاد  سـال  بـه  اشـاره  بـا  وی   
 مقاومتـی و اقـدام و عمـل بـا اشـاره 
رهبـری  معظـم  مقـام  فرمایـش  بـه 
خاطر نشـان کـرد: فکـری بایـد بـرای 
لشـکر بیـکاران کـرد اگـر امـروز برای 
ایجـاد  اشـتغال  فضـای  و  کار  آنهـا 
کشـور  در  مطلوبـی  نتیجـه  نکنیـم 

نمی آوریـم. به دسـت 
ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  سـیف الهی   
مهـم توسـط کسـانی کـه در زمینـه 
می توانـد  می کننـد،  تـالش  تولیـد 
تـداوم خـط امـام را بـه دنبال داشـته 
آبادانـی کشـور شـود  باعـث  باشـد و 
گفـت: جهاد سـازندگی که امـروزه به 
جهـاد کشـاورزی تبدیـل شـده اسـت 
می توانـد بـا تمـام تـالش خـود آینده 

کشـور را رقـم بزنـد.
سرشـماری  بـه  اشـاره  بـا  وی   

نفوس مسـکن کـه در کشـور در حال 
انجـام اسـت، تصریـح کـرد: همـه مـا 
تـا سرشـماری و  بایـد کمـک کنیـم 
آمارگیری در اسـتان کرمـان به خوبی 
و بـا صحـت و سـالمت برگـزار شـود.
 سـیف الهی بـا اشـاره بـه سـخنان 
بـا  رابطـه  در  رهبـری  معظـم  مقـام 
سرشـماری، اظهارداشـت: آمار صحیح 
و دقیـق می توانـد برنامه ریـزی سـالم 
بـرای کشـور بـه دنبال داشـته باشـد. 
حمیدرضـا محمدی فرمانـده ناحیه 
شهرسـتان  سـپاه  بسـیج  مقاومـت 
جیرفـت با اشـاره بـه اینکـه در دوران 
دفاع مقدس شهرسـتان جیرفت 495 
اسـت،  کـرده   اسـالم  تقدیـم  شـهید 
گفـت: 70 درصد شـهدای شهرسـتان 
جیرفـت مربـوط بـه عملیـات کربالی 

5 اسـت. 
 31 در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
حسـین  صـدام  توسـط   59 شـهریور 

جنـگ آغـاز شـد و 94 مـاه 17 روز 
ایـن جنـگ طـول کشـید کـه در این 
تقدیـم  شـهید  هـزار   219 جنـگ 
جمهوری اسـالمی شـده اسـت، گفت: 
330 هـزار جانباز ترکشـی، 120 هزار 
و  آزاده  هـزار   40 جانبـاز شـیمیایی، 
9 هـزار و 700 شـهید گمنـام تقدیـم 
نظـام جمهوری اسـالمی شـده  اسـت.

بسـیج  مقاومـت  ناحیـه  فرمانـده   
بیـان  بـا  جیرفـت  شهرسـتان  سـپاه 
اینکـه اگـر امـروز در نظـام جمهـوری 
وجـود  آرامشـی  و  آسـایش  اسـالمی 

دارد مدیـون خـون شـهدا و ایثارگران 
اسـت، افـزود: از مجمـوع 32 میلیـون 
افـراد نظـام جمهـوری اسـالمی  نفـر 
120 هـزار نفـر در جنگ حضـور پیدا 
کردنـد کـه 12 هـزار نفـر آن متعلـق 

بـه جیرفـت و عنبرآبـاد اسـت.
از  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  محمـدی   
مجموع 219 هزار شـهید 495 شـهید 
متعلـق بـه شهرسـتان جیرفت اسـت، 
بـه  جنـگ  فرماندهـی  کـرد:  عنـوان 
دسـت حضـرت امـام بـود که توسـط 
همیـن  و  شـد  مدیریـت  جنـگ  وی 

باعـث شـد کـه یـک وجـب از خـاك 
ایـران را از دسـت ندهیـم.

بسـیج  مقاومـت  ناحیـه  فرمانـده   
بیـان  بـا  جیرفـت  شهرسـتان  سـپاه 
اینکـه 44 کشـور بـه صـدام کمـک 
کشـور  در  جنـگ  گفـت:  کردنـد، 
مـا ناخواسـته بـود و تمـام کشـورها 
مـا  امـا  کردنـد  یـاری  را  عـراق 
توانسـتیم موفـق شـویم و 36 هـزار 
شـهید بسـیج دانش آمـوزی، 5 هـزار 
کنـار  در  غیـره  و  فرهنگـی  شـهید 
همدیگـر قـرار گرفتنـد تـا توانسـتند 

شـوند. موفـق 
بسـیج  مقاومـت  ناحیـه  فرمانـده   
سـپاه شهرسـتان جیرفت با اشـاره به 
اینکـه 70 درصد شـهدای شهرسـتان 
جیرفـت مربـوط بـه عملیـات کربالی 
5 اسـت، گفـت: اینکـه امروزه کسـی 
ایـران  کشـور  بـرای  نـدارد  جـرات 
برکـت  بـه  آورد  بوجـود  مشـکل 
مقـام  رهنمودهـای  و  شـهدا  خـون 
در  مـردم  حضـور  و  رهبـری  معظـم 
از  حمایـت  مختلـف  صحنه هـای 

کنارصنـدل اسـت./  انقـالب 

کارنما؛ فرمانده تیپ خیبر در پانزدهمین یادواره شهدا و همایش سنگرسازان بی سنگر جنوب استان:

آرامش امروزه کشور مدیون خون شهدا، ایثارگران و 
خانواده های آنهاست
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کرمون

یادبود

مدرسه گنجعلی خان
پیام مـا- در ضلع شـرقی میدان 
گنجعلـی خـان کرمـان اسـت. این 
بـه دوره صفـوی  مدرسـه مربـوط 
آذر   29 تاریـخ  در  و  باشـد  مـی 
بـه  ثبـت 297  شـماره  بـا   1316
عنـوان یکـی از آثـار ملی ایـران به 

ثبـت رسـید.
گنجعلـی خـان از حکام مشـهور 
زمـان شـاه عبـاس، از سـال 1005 
تـا 1034 هجری قمـری، بر کرمان 
زمـان  در  و  کـرد  روایـی  فرمـان 
فرمانروایـی بـر کرمان آثـار و ابنیه 
بگذاشـت  بجـای  خـود  از  زیـادی 
و در آبـادی ایـن منطقـه کوشـش 

هـای فراوانـی نمـود.
تنهـا کتیبه تاریخ دار مدرسـه بر 
سـردر آن سـال 1007 را نشان می 
دهـد. ایـن سـر در دارای مقرنـس 
کاری هـای بسـیار نفیس بـوده که 
در حـال حاظر قسـمت کمی از آن 
بـر جـای مانده اسـت. کاشـیکاری 
نمـای داخلـی مدرسـه کـه شـامل 
کاشـی معلقـی و معـرق می باشـد 
نمونـه هـای زیبایی از کاشـیکاری 
دوره صفویـه بـه شـمار مـی رود. 
اهمیـت ایـن بنا نیـز به لحـاظ دارا 
بـودن همیـن کاشـی هـای دوران 
صفـوی اسـت. در صحـن و سـردر 
آن نمونـه کاشـی کاری بـا نقـوش 

شـاه عباسـی باقـی مانده اسـت.
حاکـم  زیـک،  مدرسـه،  بانـی 
کرمـان در زمـان شـاه عبـاس اول 
کتیبـه  در  اسـت.  بـوده  صفـوی 
موجـود، معمـار مجموعـه بناهـای 
سـلطان  اسـتاد  خـان،  گنجعلـی 
محمـد معمار یـزدی معرفی شـده 
و کتیبـه سـردر مدرسـه بـه خـط 
علیرضا عباسـی اسـت. این مدرسه 
گنجعلـی  مجموعـه  آثـار  دیگـر  و 
خـان، در هجـوم آغـا محمـد خان 
قاجـار، صدمـات فراوانـی دیـد و از 
 5000 حـدود  مدرسـه  کتابخانـه 
جلـد کتاب نفیـس به غـارت رفت.
تا پیش از سـال 1351 شمسـی، 
از ایـن بنـا به عنـوان انبـار و مغازه 
اسـتفاده مـی شـد کـه در نتیجـه 
دچـار  صحیـح  نگهـداری  عـدم 
تخریب و فرسـودگی شـدید گشته 
هـای  دهـه  در  خوشـبختانه  بـود. 
اخیر بنای مدرسـه توسـط سازمان 
میـراث فرهنگی مرمت و دانشـکده 
هنـر مـورد نگهـداری قـرار گرفتـه 

ست. ا
مدرسه معصومیه

از  کـه  قدیمـی  مدرسـه  ایـن 
جملـه پایـگاه هـای معتبـر علـوم 
حـوزوی اسـت، در بـازار معروف به 
حـاج آقا علـی در خیابان شـریعتی 
کرمـان واقـع شـده و قدمتی بیش 
ایـن  بانـی  دارد.  سـال   320 از 
مدرسـه حـاج محمـد معصـوم بـن 
محمـد بـن قاسـم کرمانـی اسـت 
کـه آن را بـه سـال 1106 ه.ق بنـا 

کـرد. ایـن مدرسـه پـس از مدتی، 
تعطیـل شـد و چنـدی بـه عنـوان 
دارالمسـاکین مـورد اسـتفاده بـود 
تـا اینکه ایـت اهلل صالحـی کرمانی 
از  بـاز پـس گرفتـه و پـس  آن را 
بازسـازی، دوبـاره بـه عنـوان حوزه 
علمیـه در آورد. مدرسـه محمودیه 
در خیابـان »پـاری کوتیـن« واقـع 
اسـت. ایـن مدرسـه بزرگانـی چون 
ایرانمنـش،  باهنـر، شـهید  شـهید 
سـید  کرمانـی،  حجتـی  بـرادران 
محمـود دعایـی و مشـاهیر دیگری 
مالهـادی  انـد.  کـرده  تحصیـل 
مشـهور  فیلسـوف  واری،  سـبزه 
قـرن سـیزدهم، چنـدی بـه منظور 
جـواد  سـید  حـاج  محضـر  درك 
شـیرازی بـه کرمـان آمـد و در این 
مدرسـه بـه عنـوان مسـتخدم و بـا 
گزیـد.  اقامـت  هـادی«  »آقـا  نـام 
مدرسـه صالحیـه کرمـان در جـوار 
و  دارد  قـرار  معصومیـه  مدرسـه 
چون مدرسـه معصومیـه گنجایش 
طـالب جدیـد را نداشـت، به همت 
آیـت اهلل صالحـی کرمانی، مدرسـه 
بنـا  ه.ش  سـال 1352  در  جدیـد 
شـد. محـل فعلـی آن متصـل بـه 
مدرسـه معصومیـه مقابـل قیصریه 

طالفروشـان کرمـان اسـت.
مدرسه محمودیه

حـوزه علمیـه محمودیـه کرمان 
کـه در بافـت قدیمی و بازار سـنتی 
در حکومـت  واقـع شـده،  کرمـان 
صفویـان و در زمان پادشـاهی شـاه 
تهماسـب تاسـیس گردیده اسـت.

ای  برجسـته  هـای  شـخصیت 
در کشـور از ایـن مدرسـه علمیـه 
کـه  انـد  شـده  التحصیـل  فـارغ 
سـید صمصـام الدیـن قوامـی یکی 
از  وی  باشـد؛  مـی  افـراد  ایـن  از 
اسـاتید سـطوح عالی و امـام جمعه 

پردیسـان قـم اسـت. 
عـده  همـواره  مدرسـه  ایـن  در 
ای از طـالب در ادوار مختلـف بـه 
مشـغول  دینـی  علـوم  تحصیـل 
خانـه  مکتـب  هـم  گاهـی  بودنـد. 
هایـی در آن تشـکیل مـی شـد و 
شـاگردان مکتب خانه همگی پسـر 
و سـن آن هـا ده تـا هیجـده سـال 
بود. دروس قرآن، گلسـتان سـعدی 
و جامـع المقدمات در این مدرسـه 
تدریـس می شـد. در سـال 1313 
ه.ش بنـا بـه پیشـنهاد اداره معارف 
کرمـان و تصویـب وزارت معـارف، 
بـه  دینـی  علـوم  دبیرسـتان  یـک 
مدرسـه  ایـن  در  »سـعید«  نـام 
تشـکیل شـد. افتتـاح و شـروع بـه 
کار مدرسـه سعید در سـال 1316 
شمسـی بـا حضـور عبـاس سـعید 

)مالباشـی( صـورت گرفـت.
ایـن مدرسـه در بـازار اختیـاری 

اسـت. کرمان 
مدرسه خاندان قلی بیگ

ایـن مدرسـه در بخـش شـرقی 
از  مسـجد جامـع قـرار گرفتـه  و 

کرمـان  قدیمـی  مـدارس  جملـه 
اسـت که بیش از 250 سـال سابقه 
تعلیـم دارد. خانـدان قلـی بیگی از 
بـوده کـه  نـادری  حاکمـان عصـر 
در سـفر دوم نادرشـاه بـه کرمـان 
بـه  او  دسـتور  بـه  و  ه.ق(   1160(

قتـل رسـید.
ایـن مدرسـه ابتـدا بـا همـت و 
پشـتکار حـاج عبـداهلل، ولد اسـتاد 
پایـه  کرمانـی  سـراج  مـراد  شـاه 
بانـی مدرسـه  گـذاری شـد. ولـی 
قبـل از اتمـام سـاختمان مدرسـه 
درگذشـت. پس از چنـدی خاندان 
قلـی بیـگ، ولـد دریـا قلـی بیـگ 
افشـار حاکم کرمـان در عصـر نادر 
سـال  در  را  مدرسـه  افشـار،  شـاه 
1139 ه.ق تکمیـل نمود. به همین 
نـام  بـه  مدرسـه  ایـن  مناسـبت 
خانـدان قلی بیـگ نامگذاری شـد. 
مهـم  مـدارس  از  مدرسـه  ایـن 
علـوم دینـی بـوده کـه در گذشـته 
عـده ای از طـالب علـوم دینـی بـا 
اسـتفاده از جلسات درسی استادان 
فاضـل در آن جـا سـرگرم تحصیل 
بودند.مدتی جلسـات بحث و درس 
شـده  تعطیـل  مدرسـه  ایـن  در 
بـود. ولـی ظـرف چنـد سـال اخیر 
تعمیرات و تغییرات اساسـی در آن 

اسـت.  صـورت گرفته 
و  فرهنـگ  ترویـج  بـه  گرایـش 
اوقـاف و ایجـاد مراکـز آموزشـی و 
تـالش در آبادانـی شـهر از ویژگـی 
بـوده  بیـگ  قلـی  خانـدان  هـای 
کـه  مـی رسـد  نظـر  بـه  و  اسـت 
وی غیـر از ایـن مدرسـه مذکـور، 
مـدارس دیگـری را نیـز در شـهر 
نمـوده اسـت. در  احـداث  کرمـان 
ایـن بـاره اسـتاد باسـتانی پاریـزی 
بیـگ  قلـی  نویسـد:»خاندان  مـی 
افشـار چـون طبعـاً آزادی پرسـت 
بـوده، دو مدرسـه عالی به اسـم دو 
پسـر خـود بنا نمـود: یکی مدرسـه 
کاظمیـه و دیگر مدرسـه حسـینیه 
و امالك بسـیاری را بـر آن ها وقف 

نمـوده اسـت.«
حملـه افغـان هـا به سـرکردگی 
محمـود افغـان بـه ایـران در زمـان 
آخریـن  حسـین،  سـلطان  شـاه 
پادشـاه صفـوی عـالوه بـر تخریب 
مراکـز  و  ویرانـی  باعـث  و کشـتار 
فرهنگـی نیـز گردید. شـهر کرمان 
کـه  بـود  شـهرهایی  اولیـن  جـزو 
مـورد حملـه افغـان هـا واقـع شـد 
و از آن جایـی کـه مـدارس شـهر 
بیـش تـر به تعلیـم و ترویـج عقاید 
اولیـن  از  پرداختنـد،  مـی  شـیعه 
مـکان هایـی بودنـد که قـوم غالب 
بـه  بـه دلیـل اختالفـات مذهبـی 
ویرانـی و تعطیلـی ایـن گونه مراکز 

مبـادرت مـی ورزیـد.
مدرسه ابراهیمیه

بناهـای  از  ابراهیمیـه  مدرسـه 
ابراهیم خـان  حکومـت  دوران 
ظهیرالدولـه بـرادرزاده آقـا محمـد 

خـان قاجـار،  پسـرخوانده و دامـاد 
 1216 از  کـه  اسـت  فتحعلی شـاه 
حاکـم  قمـری  هجـری  تـا 1240 

اسـت. بـوده  کرمـان 
فرمانروایـی  دوران  در  وی 
کرمـان  در  خـود  مـدت  طوالنـی  
تـالش نمـود تـا از زخم هایـی کـه 
مـردم  جـان  دل  و  بـر  عمویـش 
بکاهـد  بـود،  انداختـه  دیـار  ایـن 
بـا  خویشـتن داری  ضمـن  لـذا  و 
مـردم، تـالش نمـود تا بـا الهـام از 
معماری دوران صفویه به بازسـازی 
ویرانه های این شـهر بپـردازد که از 
جملـه مهم تریـن آن ها می بایسـتی 
بـه ایجـاد مجموعه بناهایی شـامل 
بـازار، حمـام، آب انبار و مدرسـه در 
مرکز شـهر، در شـمال بازار قدیم و 
جنـب مجموعه گنجعلیخان اشـاره 
عنـوان  تحـت  امـروزه  کـه  نمـود 
مجموعـه ابراهیم خـان با مسـاحت 
تقریبـی 4500 مترمربـع از ارزش 
باالیـی  گردشـگری  و  تاریخـی 

اسـت. برخـوردار 
اسـتناد  بـه  کـه  مدرسـه  ایـن 
اسـتاد  اثـر  موجـود،  کتیبـه 
اسـت  قصـاع  اسـماعیل  معمـار 
قمـری  هجـری   1230 سـال  در 
دارای  رسـید،  بهره بـرداری  بـه 
بلندتریـن بادگیرهـای کرمـان بـه 
ارتفـاع 16 متـر می باشـد و بـه غیر 
از بـرج سـاعت یا سـاعتخانه آن که 
در باالی سـردر مدرسـه قـرار دارد 
و سـال ها بعـد در دوران سـلطنت 
مابقـی  شـده،  بنـا  ناصرالدین شـاه 
بنـا در دوران زندگـی ابراهیم خـان 

اسـت. ساخته شـده 
ایـن بنا در دو طبقه و با مبلغ ده 
هـزار تومـان ساخته شـده اسـت. از 
نظر معمـاری، تزئینات، فضاسـازی 
در  و  حجره هـا  ایوان هـا،  داخلـی، 
نـوع  در  سـخنرانی  تـاالر  نهایـت 

خـود بی ماننـد اسـت.
مدرسـه منظـور ترویـج علـوم و 
معـارف شـیعی بنا نهاده شـده بود.
پسـر  کریم خـان،  محمـد  حـاج 
بـه  گرایـش  از  پـس  ابراهیم خـان 
بـه  شـدن  نائـل  و  شـیخیه  فرقـه 
ریاسـت شـاخه کرمان آن، با تغییر 
مفـاد وقـف نامـه، نـه  تنهـا تولیـت 
موقوفـات کـه حـق نصـب مدیران 
مدرسـه را نیـز بـه خـود اختصاص 
داد و بـا در اختیـار گرفتـن منابـع 
ارزشـمند حاصـل از موقوفـات کـه 
سـاالنه مبلغـی در حـدود دو هـزار 
فرقـه  ترویـج  بـه  تومـان می شـد، 
شـیخیه در کرمان همت گماشـت.
ایـن مدرسـه پـس از رویدادهای 
جریـان  در  و  مشـروطه  انقـالب 
تأسـیس مـدارس  و  تجددخواهـی 
جدیـد، رونـق و اعتبـار اولیـه خود 
را از دسـت داد تـا اینکـه در سـال 
1334 خورشـیدی، احمـد بهمنیار 
محوطـه  از  بخشـی  در  کرمانـی 
بـه  آن، مدرسـه چهـار کالسـه ای 
نـام »تربیـت« دایـر نمـود کـه بـر 
جدیـد  مـدارس  ضوابـط  مبنـای 
فعالیـت می کـرد. این مدرسـه پس 

از مدتـی بـه »علمیه« و سـپس به 
»سـعادت« تغییـر نـام داد.

بـه  توجـه  بـا  کتابخانـه  ایـن 
و  علمـی  حرکـت  مسـیر  تغییـر 
بـه  به تدریـج  مدرسـه،  اعتقـادی 
کانونـی بـرای تجمیع کتـب خاص 
در آمـد به گونـه ای کـه هم اکنـون 
منابـع فراوانـی از فرقه شـیخیه در 
ایـن کتابخانـه نگهـداری می شـود 
کـه البتـه دسترسـی عموم بـه آن 
امـکان  ولیکـن  گشـته،  محـدود 
پژوهـش در میـان منابـع آن بـرای 
مهیـا  دینـی  علـوم  پژوهشـگران 

می باشـد.
 مدرسه میرزا حسین وزیر

ایـن مدرسـه را میـرزا حسـین 
ه.ق   1352 سـال  در  وزیـر  خـان 
در  نـام  همیـن  بـه  ای  تکیـه  در 
و  شـریعتی  فاصـل  حـد  کوچـه 
محلـه خواجـه خضـر ایجـاد نمود. 
ایـن  علمـی  موقعیـت  مـورد  در 
مدرسـه و مدرسـین آن در کتـاب 
آمـده است:»شـیخ  تاریـخ چنیـن 
العلمـاء، آخونـد مال محمـد جعفر، 
مجتهـد عصر بـا مالزمـان در یکی 
کـه  مذکـور  محـل  حجـرات  از 
مفروشـی و تمیـز و اختصـاص بـه 
حـوزه درس داشـت، تدریـس مـی 
آن مکتـب فضـل  از  کـه  نمودنـد 
و  متبحـر  شـاگردانی  دانـش،  و 
جملـه  از  دانشـمند  و  فیلسـوف 
فرزنـدان خـود او و دو نفر دامادش 
و یـک عده دانشـمند دیگـر پدیدار 
شـدند. میـرزا احمـد خـان وزیری 
مولـف تاریـخ و جغرافیـای کرمان، 
و  مالجعفـر  آخونـد  بـا  معاصـر 
شـاگرد همیـن مکتب بوده اسـت. 
سـید محمـد رضـا هاشـمی) مدیر 
سـابق روزنامـه بیـداری( اظهار می 
داشـت:»آقا محمـد خـان، پـس از 
در  روزی  چنـد  کرمـان،  تصـرف 
همیـن تکیـه و مدرسـه توقف کرد 
و مدارکـی را کـه طایفـه شـماعی 
در هنـگام قحطـی بـه موجـب آن 
هـا امالکـی را در قبـال دادن مواد 
خوراکـی بـه قیمـت ارزان از مردم 
جمـع  بودنـد،  نمـوده  خریـداری 
چشـم  و  سـوخت  و  کـرد  آوری 
هایـی را کـه سـپاهیانش از مـردم 
کرمـان، مـن جمله سـاکنان محله 
خواجـه خضـر بیـرون آورده بودند، 
پـس از مشـاهده، دسـتور داد کـه 
در همیـن تکیـه و مدرسـه دفـن 

. د شو
بعد از مدتی، تکیه میرزا حسـین 
وزیـر بـه مدرسـه دولتـی تبدیـل 
شمسـی،   1307 سـال  از  و  شـد 
علـی پـوالدی معروف بـه »آقا علی 
مدیـر« ریاسـت ایـن مدرسـه را بر 
عهـده گرفـت. نـام مدرسـه نیـز به 
دار  عهـده  »انوشـیروان«  دبسـتان 
شـد. سـپس اسـم مدرسـه بـه 15 
بهمـن تغییـر یافت. این مدرسـه از 
سـال 1380 شمسـی دوباره به نام 
میـرزا حسـین وزیـر تغییـر یافت و 
هـم اکنـون دانـش آمـوزان در آن 

مشـغول بـه تحصیل هسـتند.

مدرسه های قدیمی کرمان شهید علی ماهانی

دیـده  کرمـان  شهرسـتان  1336در  سـال 
معصـوم بـه جهـان گشـود. عصمـت کودکی با 
صداقـت و پاکـی در او دنیایـی خـاص و پـر از 
وجـد و شـوق بـه وجـود آورده بـود. در خانواده 

ای زحمتکـش بـه دنیـا آمـد. 
دوران ابتدایی را در شهرسـتان کرمان گذراند 
و در همیـن دوران تصمیـم گرفـت علیـه ظلـم  
بـه مبـارزه برخیـزد، در نتیجـه فعالیـت هـای 
سیاسـی خـود را علیـه رژیم آغـاز کـرد . وی با 
سـن کم ، امـا روحی بـزرگ و سرشـار از ایمان 
و عشـق بـه اسـالم با انشـاهایی که می نوشـت 
اشـاراتی هـر چند مختصـر به ایـن جنایات می 
نمـود کـه بارهـا مـورد توبیـخ از طـرف اولیـای 
مدرسـه قـرار گرفتـه بـود. پـس از تحصیـالت 
دبسـتان وارد دبیرسـتان شـد، در ایـن دوران 
دامنـه فعالیـت های خـود را گسـترش داده و با 
بـی پروایی بیشـتری به کار خود ادامـه می داد.
در سـال 1355 در رشـته بـرق موفـق بـه 
اخـذ مـدرك دیپلـم گردیـد و یـک سـال بعـد 
بـه خدمـت سـربازی رهسـپار شـد. بـا توجـه 
بـه تنفـری کـه از رژیـم داشـت اقـدام او بـرای 
خدمـت باعـث تعجـب بـود و در رابطـه بـا این 
قضیـه هـدف خـود را بیـان نمـود کـه بایـد در 
رژیـم نفـوذ کـرده و طاغوتیـان را از درون مورد 
حملـه قـرار دهیـم. وقتی که انقالب از گوشـه و 
کنـار، فریاد خـودش را از حنجره آزادی خواهان 
مسـلمان بـه بـام جامعه شـهر طنیـن افکند به 
یـاوری قـد برافراشـت. بی پـروا در تظاهـرات و 
راهپیمایـی هـا شـرکت جسـت و رنـج فراوانی 
پـادگان  در  سـال 1357،  اواسـط  در  کشـید. 
شـهر کازرون توسـط ماموریـن ضـد اطالعـات 
ارتـش دسـتگیر و سـپس بـه اتفـاق 3 نفـر از 
همفکرانـش زندانی شـدند. وی در بازجویی که 
توسـط بازپـرس انجـام گرفـت که به چـه دلیل 
اعالمیـه پخـش می کـردی چنین اظهـار نمود: 
بـه دسـتور امام خمینـی و برای برانـدازی رژیم 

شاهنشـاهی .
دوران  اتمـام  و  انقـالب  پیـروزی  از  پـس 
خدمـت، علـی آقـا بـا چند تـن از دوسـتانش از 
جملـه سـید اکبـر علـوی، حمیـد ایرانمنـش و 
منصـور صومعه اقدام به تشـکیل گـروه مقاومت 
کـرده و مسـجد هاشـمی را بـه عنـوان پایـگاه 
عملیاتـی خـود برگزیدنـد. و بـا جوانان پرشـور 
بـه تبلیغـات و ادامـه نهضت تـا پیـروزی کامل 
پرداختنـد تـا زمانی کـه غائله کردسـتان پیش 
آمـد. بـه دنبـال درگیری در کردسـتان بـا عده 
ای از برادران از جمله:سـید اکبر علوی و شـهید 
محمـود اخالقـی، شـهید محمـد نگارسـتانی، 
شـهیدعلی اکبرمحمدحسـینی، شـهید محمود 
نـوروزی،  فـوالدی،  ناصـر  شـهید  یوسـفیان، 
عباسـی به کردسـتان اعـزام شـدند و در آن جا 
بودنـد کـه صـدام بعثـی جنـگ گسـترده ای را 
آغـاز کـرد در روز عاشـورا بـه بـاالی تپـه هـای 
سـومار بـه مـزدوران عراقـی حملـه ور شـدند 
کـه منجـر بـه عقـب رانـدن بعثیـون شـدند و 
در همیـن عملیـات بـود کـه محمـود اخالقـی 
بـه درجـه رفیـع شـهادت نائـل آمد و علـی نیز 
از ناحیـه فـک پائیـن مـورد اصابت گلولـه ای از 

نزدیـک قـرار گرفـت .
ایشـان مدتی در بیمارسـتان شهید مصطفی 
خمینی بسـتری بـود و پس از بهبـودی مجددا 
بـه جبهـه شـتافت و در جبهـه هـای مختلـف 
از جملـه سوسـنگرد، بسـتان و آبادان مشـغول 
نبـرد بـود تـا ایـن کـه بـرای مرتبـه دوم در 
حملـه شکسـت حصـر آبـادان از ناحیـه دسـت 
چـپ و پـای راسـت بشـدت مجـروح گردیـد 
کـه در نهایـت ایـن جراحـات منجـر بـه قطـع 
عصـب دسـت چـپ وی شـد و تـا آخـر عمـر 
نقـص عضـو گردیـد که علـی رغم این مشـکل 
عـازم جبهـه شـد و در لشـکر ثاراهلل درقسـمت 
مخابـرات انجام وظیفه می کرد . دل مشـتاقش 
در انتظـار دیـدار دوسـت و رهایـی از تن خاکی 
مـی طپیـد . مرغ جانـش آرزوی آشـیانه ای در 
ملکوت قرب داشـت ، تا سـرانجام این پیشـگام 
حملـه ها درروز هشـتم مـرداد ماه سـال 62 در 
عملیـات والفجـر 3 همراه با بـرادر کوچکش آقا 
محمودجـان عاشـق را به عاشـقان اهلل سـپرد و 

در انـوار الهـی آرمید.

حمله افغان ها به 
سرکردگی محمود افغان به 
ایران در زمان شاه سلطان 
حسین، آخرین پادشاه 
صفوی عالوه بر تخریب 
و کشتار باعث ویرانی و 
مراکز فرهنگی نیز گردید. 
شهر کرمان جزو اولین 
شهرهایی بود که مورد 
حمله افغان ها واقع شد 
و از آن جایی که مدارس 
شهر بیش تر به تعلیم 
و ترویج عقاید شیعه می 
پرداختند، از اولین مکان 
هایی بودند که قوم غالب 
به دلیل اختالفات مذهبی 
به ویرانی و تعطیلی این 
گونه مراکز مبادرت می 
ورزید.

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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آموزش

گزارش

تغییر شیوه های فرسوده 
آموزشی کشور

آرش خاموشی و مسعود ملک یاری
مترجم و نویسنده کودک و نوجوان

تغییـر شـیوه هـای فرسـوده آموزشـی 
در  تغییـر  هـای  ورزش  کارگیـری  بـه  و 
سیسـتم هـای پیشـرفته آموزشـی جهان، 
نـه فقط شـکل کالس ها، شـیوه نشسـتن 
دانـش آموز و تلقـی آمـوزگاران از آموزش 
را متحـول کـرد کـه بـر شـیوه نـگارش و 
ارائه کتاب های درسـی نیز تاثیر بسـیاری 
گذاشـت. خوشـبختانه ایـن موج همـراه با 
مهـارت هـای نویـن و تلقـی های بـه روز، 
وارد سـرزمین مـا نیـز شـد و بـه هـر روی 
توانسـت برخـی از پدیـد آورنـدگان کتـب 
درسـی را متقاعـد کنـد کـه دیگـر دوران 
کتـب هـای درسـی خشـک و بـی انعطاف 

بـه پایان رسـیده اسـت.
 ایـن تغییـر تلقـی و شـیوه هـر چنـد 
جـای خوشـحالی دارد، ولـی بـا نگاهـی به 
نتیجـه این تغییر و شـیوه اجـرای آن جای 
شـک و شـبهه بـه جـای مـی ماند کـه آیا 
واقعـاً در همـه جـای دنیـا این شـیوه های 

نویـن بـه همیـن گونه اجـرا می شـوند؟
در سـال هـای اخیر، کتاب های درسـی 
بـوی  و  رنـگ  کمابیـش  ابتدایـی  مقطـع 
دیگـری گرفتند؛ از جملـه نثر متون قدری 
جـذاب تر شـده و از داسـتان و شـعر برای 
آمـوزش غیرمسـتقیم اسـتفاده می شـود. 
در همیـن راسـتا فـرم کتاب هـا نیز کمک 
تغییـر کـرده اسـت. پرسـش اصلـی بدون 
پرداختن به ارکان تخصصی تصویرسـازی، 
ایـن اسـت کـه آیـا واقعـاً هـدف از تغییـر 
سـاختار کتاب هـای درسـی، تولید چنین 
محصوالتـی بوده اسـت؟ آیا ایـن تصاویر و 
متـون مـی توانند در راسـتای سـطح ذوق 
و  قـرار گرفتـه  بصـری مخاطـب  و  ادبـی 
همپـای اسـتانداردهای جهانی و بـازار آزاد 
کتـاب، مخاطب کـودك را جـذب درس و 

کتـاب کند؟
در همیـن راسـتا ناشـران مختلفـی نیـز 
کـه بیشـتر در حـوزه کتـاب هـای کمـک 
آموزشـی کار مـی کننـد، پا به ایـن عرصه 
گذاشـته و بـه تولید و انتشـار کتـاب های 
متفاوتـی روی آورده انـد. در بیشـتر ایـن 
کتـاب ها شـاهد داسـتانک هایی هسـتیم 
کـه می کوشـند غیرمسـتقیم، درس مورد 
نظـر بـا مخاطـب انتقـال دهنـد و در ایـن 
میـان می خواهنـد از جذابیـت تصاویر نیز 
بهـره ببرند. نخسـتین اشـکال در نگاه اول 
بـه ایـن کتـاب هـا، همان مشـکلی اسـت 
کـه بسـیاری از کتـاب هـای بـه اصطـالح 
تصویـری ادبیـات کودکانـه نیـز از آن هـا 
رنـج مـی برنـد، یعنی نبـود تلقـی صحیح 

از کارکـرد تصویـر در کتـاب تصویـری.
متاسـفانه در کتـاب هـای تصویـری ما، 
تصویـر اغلـب حکـم تزئیـن کننـده دارد 
بـه داسـتان رنـگ و لعـاب مـی  و صرفـاً 
دهـد، حـال آن کـه در واقـع بایـد روایتگر 
و عامـل اصلـی ایجـاد ایجـاز در اثر باشـد. 
بیشـتر  تولیـد  در  تلقـی  در  نقـص  ایـن 
کتـاب هـای درسـی و کمک آموزشـی نیز 
دیـده مـی شـود. تصاویـر ایـن کتـاب هـا 
بیشـتر تزئینـی بـوده و تاثیـری در اجرای 
از سـوی  ندارنـد.  آموزشـی  فرآینـد  یـک 
دیگـر برخـی از ایـن کتـاب هـا چنـان از 
ضعـف تکنیکـی رنـج مـی برنـد کـه گویـا 
برخـی  خطـای  و  آزمـون  محـل  بیشـتر 
تصویرسـازان مبتـدی هسـتند تـا محلـی 
بـرای تجلـی سـطح اول هنـر تصویرگـری 

آمـوزش غیرمسـتقیم. در خدمـت 
ایـن وضعیـت در حالـی بر کتب درسـی 
و کمک آموزشـی ما حاکم اسـت که روش 
هـای نویـن آموزشـی بـه ارکان اجرایـی و 
کیفیـت ابزارها بسـیار وابسـته اسـت. چرا 
ابـزار، بـه شـدت  کـه هـر درجـه ضعـف 
در ارائـه اثـر و رسـیدن بـه هـدف نهایـی 
کتـاب، نمـود می یابد. شـاید زمـان آن فرا 
رسـیده باشـد که سیسـتم آموزشـی، ابزار 
و پدیدآورنـدگان محصـوالت خـود را نیـز 
بـه روز کـرده و در چنیـن بخش حسـاس، 
بـرای  نیروهـا و تخصـص هـا  بهتریـن  از 

تولیـد کتـاب اسـتفاده کنند.

میترا بدخشان
حائـز  اجتماعـی  مسـائل  از  یکـی 
مسـئله  معاصـر،  دنیـای  در  اهمیـت 
تبعیـض جنسـیتی بیـن زنـان و مـردان 
هـای  نهضـت  کـه  موضوعـی  اسـت. 
گسـترده ای را در طـول سـالیان اخیـر 
بـه دنبال داشـته اسـت و نقشـی به سـزا 
در شـکل گیـری اندیشـه تمـدن معاصـر 
انسـانی ایفـا کـرده اسـت. نتیجـه چنین 
چالـش هایـی حضـور پررنگ تـر زنان در 
جوامـع معاصـر و نقـش چشـم گیـر آن 
هـا در فعالیـت هـای سیاسـی، اجتماعی، 
اقتصـادی و ... را رقـم زده اسـت. گرچـه 
را  هایـی  اندیشـه  چنیـن  شـروع  شـاید 
بدانیـم؛  بتوانیـم مدیـون جوامـع غربـی 
امـا آن قـدر مسـائل مهمـی بـوده اند که 
دامنـه شـان تا کشـورهای دیگر در آسـیا 

و خاورمیانـه نیـز برسـد. 
در ایـران ایـن روزهـا هـم بیـش از هر 
زمـان دیگری مـی توانیم رشـد اجتماعی 
اجتماعـی  مختلـف  مراتـب  در  را  زنـان 

ببینیـم. حضـوری غیرقابـل انـکار کـه از 
مقـام هـای مدیریتـی و سیسـتم هـای 
اقتصـادی تـا مراتب سیاسـی مثـل زنانی 
کـه بـه مجلـس راه پیـدا می کننـد قابل 
دیـدن اسـت. امـا آیـا این حضـور و نقش 
جامعـه  کـه  اینسـت  مسـئله  اجتماعـی 
بـه عنـوان یـک حقیقـت پذیرفتـه باشـد 
را  آن  بـه  نسـبت  پذیرنـده  ذهنیتـی  و 
بـه کـودکان خـود نیـز بیامـوزد؟ بـرای 
شـاید  سـوال  ایـن  پاسـخ  بـه  رسـیدن 
مسـئله  بررسـی  بـرای  مرجـع  بهتریـن 
کتـاب های آموزشـی باشـد کـه کودکان 
مـا بـرای یادگیـری هـای اولیـه بایـد آن 

هـا را از نظـر بگذارننـد.
بررسـی هـای صورت گرفته نشـان می 
دهـد کـه مجمع تصاویـری کـه از زن ها 
در کتـاب های درسـی وجود دارد 37 % 
از 3115 تصویـر مطالعـه شـده اسـت. به 
ایـن معنی کـه حـدوداً از هر سـه تصویر 
تنهـا در یکـی از آن ها زنـی حضور دارد. 
تصاویـر مرتبـط بـا زنـان در ایـن کتـاب 

هـا اغلـب در انفعـال و در حالـت هایـی 
دیده می شـوند که حداقـل اهمیت را در 
تصاویـر داشـته باشـند و عمومـاً در پالن 
هـای عقب نیز نسـبت به مردان ایسـتاده 
انـد. در کتـاب هـای درسـی تالش شـده 
اسـت تـا دیـدگاه عامیانـه و مردسـاالرانه 
بـه شـکلی غیرمحسـوس حاکم باشـد بار 
وجود شـکاف عمیق و جهـت دار معنایی 
میـان حضور تصاویـر زنانـه و مردانه باید 
ایـن را در نظر داشـت که موضـوع کتاب 
هـای درسـی هـم بر میـزان حضـور زنان 
و مـردان تاثیرگذار اسـت. مثـال در کتاب 
زنـان  دینـی  تعلیمـات  و  زبـان  هـای 

حضـوری پررنـگ تـر دارند. 
آمادگـی  کتـاب  در  کـه  حالـی  در 
دفاعـی و تاریـخ حضـور زنـان بـه حداقل 
ممکـن مـی رسـد. مسـئله دیگـر حائـز 
ایـن راسـتا کاهـش تصویـر  اهمیـت در 
زنـان در کتـاب هـای درسـی در سـال 
هـای باالتـر اسـت، یعنی حضـور زنان در 
هر مقطـع تحصیلی )دبسـتان، راهنمایی 

و دبیرسـتان( کمتـر از قبـل مـی شـود. 
یکـی از المـان هـای مهـم انفعـال زنـان 
در تصاویـر کتـاب هـای درسـی را شـاید 
بتوانیـم در ایـن موضـوع جسـتجو کنیـم 
کـه حضور تصویـر زنان در ایـن کتاب ها 
بیـش از هـر موقعیـت دیگـری در خانه و 
)بـدون  ایسـتاده  یـا  نشسـته  حـال  در 

حرکـت( دیـده مـی شـود.
تفکیـک جنسـیتی در ایـن کتـاب هـا 

بـه گونـه ای اسـت کـه تنهـا در 18 % 
تصاویـر زنـان و مـردان بـه صـورت هـم 
زمـان حضـور دارنـد و بـا در نظـر گرفتن 
ایـن کـه عمـده حضـور زنـان در تصاویر 
خانوادگـی  فضایـی  و  خانـه  محیـط  در 
اسـت در مـی یابیـم کـه در بسـیاری از 
مـوارد نـه تنهـا گریـزی از ایـن حضـور 
نیسـت، بلکـه بـاز هـم انتشـار ذهنیتـی 

مـرد محـور را بازتـاب مـی دهـد.

نقش تصویری زن در کتاب های آموزشی
دیدگاه

سارا سجادی نائینی
آرش خاموشی

بـه  نگاهـی  نیـم  کافـی اسـت 
زبـان  موسسـه  صدهـا  وجـود 
انگلیسـی در اطرافمـان بیاندازیم، 
ناکارامـدی  بـه  سـویی  از  تـا 
سیسـتم آموزش زبـان در مدارس 
و از سـوی دیگـر بـه نیـاز جامعـه 
دیـر  کـه  نیـازی  ببریـم.  پـی 
و  اسـت در مسـیر رشـد  زمانـی 
سـازمانی  و  فـرد  هـر  پیشـرفت 
تابن اسـتخوان احسـاس می شود. 
بر کسـی پوشـیده نیسـت عصری 
کـه درآن زندگی مـی کنیم، عصر 
ارتباطـات و اطالعـات نامیـده می 
ای  دوره  در هیـچ  بیشـتر  شـود. 
ایـن چنیـن بـا حجـم انبوهـی از 
داده هـا مواجـه نبـوده و یکـی از 
مهمتریـن ابزارهای بهـره برداری 
از چنیـن دنیایـی تسـلط داشـتن 
اسـت.  انگلیسـی«  »زبـان  بـر 
مشـکلی کـه امـروزه بسـیاری از 
دانـش اموزان و دانشـجویان با آن 

روبـرو هسـتند.

از  انلگیسـی  کتـاب  ایـران  در 
دیگـر  کنـار  در  هفتـم«  »کالس 
گیـرد  مـی  قـرار  درسـی  کتـب 
هفـت  شـدن  سـپری  از  پـس  و 
و  انـرژی  صـرف  و  زمـان  سـال 
بودجـه هـای دولتی، دانـش آموز 
نـه توانایـی خوانـدن یـک متن را 
دارد. نـه مـی توانـد بـی دردسـر 
چندخطـی بنویسـد و نه قـادر به 
شـنیدن و درك مطلبی انگلیسـی 
اسـت او حتـی در صـورت لـزوم 
کلمـه  چنـد  توانسـت  نخواهـد 
ای صحبـت کنـد! یعنـی دانـش 
امـوزان تا پایـان دوره دبیرسـتان 
هیـچ یـک از مهـارت هـای زبانی 
در  ایـن  و  کنـد  نمـی  را کسـب 
موسسـات  در  کـه  اسـت  حالـی 
ایـن  زبـان،  آموزشـگاههای  و 
مهـارت هـا بـه مراتـب سـهل تـر 
قابـل حصـول اسـت. زیـرا مبنای 
انگلیسـی  کتابهـای  طراحـی 
مـدارس، بـر پایـه گرامـر بـوده و 
تنهـا بـرای بـاال بردن توان تسـت 
دانـش  کار  بـه  کنکـور  در  زدن 

آمـوزان مـی آیـد. روش تدریـس 
قدیمـی  روش  یـک  نیـز  زبـان 
بـدون بـازده اسـت. در بـاب آفت 
»زبـان ندانـی هـا« همیـن بـس 
کـه روش هـای زبـان آمـوزی در 
کشـورمان بـا روش هـای روز دنیا 

دارد. فاصلـه  هـا  فرسـنگ 
مـورد  در  کـه  دیگـری  نکتـه 
»درس زبان انگلیسـی« به چشـم 
می خـورد، اضافه شـدن نابهنگام 
ایـن درس پـس از سـپری شـدن 
بـرای  تحصیلـی  سـال  شـش 
چهـارده  سـیزده،  آمـوز  دانـش 
سـاله اسـت! چنانچـه مـی دانیـم 
کـه  دروسـی  تمامـی  زیربنـای 
بـه  دوم  و  اول  متوسـطه  در 
لیسـت کتابهـای درسـی افـزوده 
مـی شـود، در دوره ابتدایـی پـی 
ریزی شـده اسـت. گویی بـذر هر 
درس در دوره ابتدایـی کاشـته و 
طـی سـالهای تحصیل بـارور می 
شـود، در ایـن میـان تنهـا، درس 
زبـان انگلیسـی اسـت کـه چـون 
میزبـان  کـه  ناخوانـده  مهمانـی 

چنـدان آمـاده حضورش نیسـت، 
در زمانـی نامناسـب و بـدون هیچ 
ناگهـان  بـه  ای،  زمینـه  پیـش 
نمایـان می شـود ایـن دیرکرد در 
شـرایطی کـه بـر اسـاس پژوهش 
نـدارد کـه  تردیـدی وجـود  هـا، 
بهترین سـن بـرای یادگیری زبان 
دوم، دوران کودکـی اسـت و ایـن 
تاخیـر شـش سـاله، چیـزی جـز 
سـوزاندن فرصت طالیـی و تکرار 
نشـدنی کودکـی نیسـت. آن هـم 
بـرای مهارتـی کـه بـرای بدسـت 
آوردن آن بـه فراینـدی طوالنی و 

زمـان بـر نیـاز اسـت.
بـاال بودن سـن زبـان آمـوزان، 
تدریـس،  سـاعت  بـودن  ناکافـی 
زبـان  بـر  معلمـان  تسـلط  عـدم 
کمـک  وسـایل  نبـود  انگلیسـی، 
آموزشـی، تاکیـد صـرف برگرامـر 
نبـودن  کاربـردی  نهایـت  در  و 
ایـن درس سـبب شـده تـا پـس 
و  آمـوزش  سـرانجام  سـالها،  از 
بازنگـری  بـه  نسـبت  پـرورش 
کتابهـای انگلیسـی اقـدام کنـد و 
در نتیجـه ی آن، کتابهای مکالمه 
محـور جایگزیـن کتابهـای گرامر 
محور شـوند. بـا اینکه ایـن تغییر 
مثبتـی  نـکات  دارای  سـاختار 
اسـت اما آنچـه عیان اسـت اینکه 
نیزتنتوانسـته  جدیـد  کتابهـای 
زبـان  یادگیـری  اوضـاع  در  انـد 
انگلیسـی دانـش آمـوزان تفاوتـی 
ایجـاد کننـد و مشـکالت بنیادین 

پابرجاسـت. هنـوز 

بـه  اجمالـی  نـگاه  یـک  در 
کتابهای درسـی جدیـد، نکته ای 
کـه بیـش از همه در ایـن کتابها 
فضـای  خـورد،  مـی  چشـم  بـه 
کامـال ایرانـی بـا اسـامی و مکان 
هـای ایرانـی اسـت کـه بـه هیچ 
ضـرورت  کننـده  بیـان  صـورت 
هـای الزم بـرای آمـوزش زبـان 
)یعنـی ارتبـاط برقـرار کـردن با 
زبـان  و  فرهنـگ  کـه  مردمانـی 
متفـاوت  رسـومی  و  آداب  و 
آمـوزی  دانـش  نیسـت!  دارنـد( 
کـه ندانـد زبـان انگلیسـی قـرار 
آینـده  در  نقشـی  چـه  اسـت 
اش ایفـا کند،بخشـی از وقـت و 
انـرژی خـود را صـرف یادگیـری 
آن نخواهـد کـرد. بـه نظـر نمـی 
رسـد فضایـی کـه در ایـن کتابها 
ترسـیم شـده اسـت هیـچ انگیزه 
و میلـی بـه زبـان آمـوزی ایجـاد 

. کند
این مسـئله حاصل نـگاه منفی 
مـا در سـطح کالن جامعه اسـت. 
هنـوز نتوانسـته ایـم بپذیریـم که 
دانـش زبـان انگلیسـی، دانسـتن 
زبانـی بیگانه نیسـت بلکه بهرمند 
شـدن از زبانی بین المللی اسـت. 
امروزه دانشـمندان و پژوهشگران 
زبـان  بـه  را  خـود  مقـاالت 
انگلیسـی مـی نویسـند تـا بـرای 
باشـد.  اسـتفاده  قابـل  جهانیـان 
مـا بـرای ارتبـاط بـا کشـورهای 
همسـایگان  حتـی  و  آسـیایی 
انگلیسـی بیـش  بـه زبـان  خـود 

از هـر زبـان دیگـری نیازمندیـم. 
بـه  الـزام  دوم  زبـان  یادگیـری 
آن  فرهنـگ  پذیـرش  مفهـوم 
مـا  ارزشـهای  نابـودی  و  کشـور 
نیسـت بلکـه خـود راهـی اسـت 
بـرای شناسـاندن فرهنـگ مـان 
کسـب  و   دیگـر  مردمـان  بـه 
شـناخت بهتر از دیگـران. وظیفه 
آمـوزش و پرورش، ایجـاد زمینه 
ای مناسـب برای آشـنا سـاختن 
دانـش آمـوزان بـا علـوم نویـن و 
آماده کـردن آنان بـرای مطالعه، 
اختـراع  و  ابـداع  و  پژوهـش 
تحصیـالت  عالـی  مراحـل  در 
آمـوزش  راسـتا  ایـن  در  اسـت، 
زبـان انگلیسـی بخـش اجتنـاب 
ناپذیـری از آمـوزش هـای امروز 
سراسـر جهـان اسـت که بـه باال 
بـردن اعتمـاد بـه نفـس جوانـان 
مـا در مواجهـه بـا مـردم دیگـر 
ملـل منجـر خواهـد شـد و ایـن 
کار بـه صورت علمـی و کاربردی 
وظیفه مسـلم آمـوزش و پرورش 
اسـت و نبایـد مسـئولیت اصلـی 
خـود را در ایـن مهـم فرامـوش 

. کند
زیـرا در صـورت سـهل انگاری 
بـه  هـم  مـواردی،  چنیـن  در 
لحـاظ کاربردی چیـزی به دانش 
امـوزان یـاد داده نمـی شـود )تـا 
و  نوشـتن  خوانـدن،  در  بتواننـد 
هـم  و  یابنـد(  مهـارت  مکالمـه 
سـاعات زیـادی از بهتریـن دوران 

زندگـی آنهـا هـدر مـی رود.

درنگی برناکارآمدی کتابهای آموزش زبان

فرصت هایی که دود می شود 
و به هوا می رود

اگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد ذمه(
موضـوع   9500026 کالسـه  اجرائـی  پرونـده  بموجـب 
مزایـده سـی و پنج سـهم ممیز دویسـت و بیسـت و پنج 
هـزارم یـک سـهم مشـاع از ششـدانگ اپارتمـان واقع در 
طبقـه اول بـه مسـاحت 104.72متـر مربـع بـه پالك ثبتی شـماره 
3117 فرعـی از 1818اصلـی واقـع در بخـش 9 کرمـان محـدود به 
حدود:شـماال: دیوار و پنجره اسـت به طول شـش متر و 65 سـانتی 
متـر بـه فضای حیاط خلوت شـرقا :در سـه قسـمت اول دیواریسـت 
بـه طـول پنـج متـر و پنجـاه سـانتی متـر بـه فضـای ملـک مجـاور 
شـماره3010 فرعـی  از شـماره 1818 اصلـی دوم دیواریسـت بـه 
طـول یـک متـر و ده سـانتی متـر بـه فضـای ملـک مجـاور شـماره 
3010 فرعـی از شـماره 1818 اصلـی سـوم دیواریسـت بـه طول ده 
متـر و نـودو چهار سـانتی متر به فضـای ملک مجاور شـماره 3010 
فرعـی از شـماره 1818 اصلـی جنوبـا:در نـه قسـمت که قسـمتهای 
دوم و ششـم ان شـرقی قسـمتهای چهارم و هشـتم ان غربی اسـت 
اول دیواریسـت بـه طـول بیسـت و پنـج سـانتی متـر بـه بالکن غیر 
مسـقف دوم دیواریسـت بـه طـول هفده سـانتی متـر بـه بالکن غیر 
مسـقف سـوم دیواریسـت بـه طـول شـصت و پنـج سـانتی متـر بـه 
بالکـن غیر مسـقف چهارم دیواریسـت بـه طول هفده سـانتی متر به 
بالکـن غیـر مسـقف پنجم دیـوارو پنجره اسـت بـه طول سـه متر و 
هفتاد سـانتی متر به بالکن غیر مسـقف ششـم دیواریسـت به طول 
هفـده سـانتی متـر به بالکـن غیر مسـقف هفتم دیواریسـت به طول 
شـصت و پنج سـانتی متر به بالکن غیر مسـقف هشـتم دیواریسـت 
بـه طـول هفده سـانتی متـر به بالکـن غیر مسـقف نهم دیواریسـت 
بـه طول بیسـت و هشـت سـانتی متر به بالکـن غیر مسـقف غربا:در 
پنج قسـمت که قسـمت چهارم ان جنوبی اسـت اول دیواریسـت به 

طول سـی سـانتی متر به بالکن غیر مسـقف دوم درب و دیوار اسـت 
بـه طـول نـه متـر و یک سـانتی متر بـه راه پله و اسانسـور مشـاعی 
سـوم دیواریسـت بـه طـول هفتـاد سـانتی متـر بـه داکـت چهـارم 
دیواریسـت بـه طول یک متـر وچهارده سـانتی متر بـه داکت پنجم 
دیواریسـت مشـترك بـه طـول هفت متر وپنجـاه و پنج سـانتی متر 
بـه اپارتمـان قطعـه یـک که ذیـل ثبـت 64756 صفحـه 154 دفتر 
امـالك جلد سـیصدو شـصت و دو بـا شـماره چاپـی 023727 بنام 
حسـین علـی نـژاد رنجبر سـند ثبت و صادرو تسـلیم گردیده اسـت 
کـه طبـق نظـر کارشـناس رسـمی 3160000000 )سـه میلیـاردو 
یکصـدو شـصت میلیون(ریـال ارزیابـی شـده و پـالك فـوق دارای 
1104.72 متـر مربـع مسـکونی و 15 متر مربع متـر مربع پارکینگ 
و 2.97 متـر مربـع انبـاری دارای انشـعابات آب و گاز ،برق و دو خط 
تلفـن جهـت وصـول طلـب بسـتانکار و حقـوق دولتـی کالسـه فوق 
الذکـر در روز شـنبه مـورخ1395.7.24 از سـاعت 9 الی 12 ظهر در 
واحـد اجـرای اداره ثبت اسـناد و امـالك رفسـنجان از طریق مزایده 
حضـوری  بفـروش میرسـد و مزایـده از مبلغ ارزیابی شـده شـروع و 
بـه باالتریـن قیمـت کـه خریـدار داشـته باشـد فروخته خواهد شـد 
شـرکت در جلسـه مزایده برای عموم آزاد اسـت و فروش کال نقدی 
اسـت چنانچـه روز تعییـن شـده بـا تعطیـل رسـمی مصـادف گردد 
روز بعـد از تعطیـل جلسـه مزایده در همان سـاعت و مکان تشـکیل 
خواهد شـد طالبیـن و خریـداران میتوانند جهت شـرکت در مزایده 
در وقـت مقـرر بـا ارائه چک رمـزدار به مبلـغ پایه در جلسـه مزایده 
بـه نشـانی فـوق  شـرکت نماینـد ضمنـا بدهی هـای مربـوط به آب 
،بـرق گاز اعـم از حـق انشـعاب و اشـتراك و مصـرف و نیـز بدهـی 
مالیـات و عـوارض شـهرداری و غیـره کـه اعـم از اینکه رقـم قطعی 
آنهـا معلـوم شـده یـا نشـده باشـد بعهده برنـده مزایـده اسـت و در 

صـورت وجـود مازاد وجـوه پرداختی بابـت هزینه های فـوق از مازاد 
بـه برنـده مزایـده  مسـترد خواهـد شـد و نیـم عشـر و حـق مزایده 
نقـدا وصـول می گردد و تنظیم سـند انتقـال موکول بـه ارائه مفاصا 

حسـابهای دارایـی و شـهرداری و ... خواهـد بـود. م الف 2443
تاریـخ انتشـار آگهـی مزایـده در یـک نوبـت :روز سـه شـنبه مـورخ 

1395.7.6

آگهی مزایده مال منقول مرحله اول
اجـرای احـکام شـعبه دوم دادگسـتری شهرسـتان کرمان 
کالسـه  اجرائـی  پرونـده  خصـوص  در  دارد  نظـر  در 
2/951346 لـه آقـای علـی ضیائـی علیـه آقـای سـیروان 
نعیمـان منفـرد دایـر بـر مطالبـه طلـب یکعـدد سـازه احداث شـده 
بعنـوان پایـه تـرن هوایی بـه وزن تقریبی 21700 کیلوگـرم واقع در 
کرمـان پردیسـان قائـم )جنگل قائم( پشـت سرویسـهای بهداشـتی 
را که توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری از قرار کیلویـی تقریباً 
8500 ریـال ارزیابـی گردیـده را از طریـق مزایـده بفـروش برسـاند 
جلسـه مزایـده در مورخ دوشـنبه 1395/7/26 راس سـاعت 9 صبح 
بـا حضـور نماینـده دادسـرا در محـل اجرای احـکام حقوقـی برگزار 
میگـردد متقاضیـان در صـورت تمایـل ضمـن هماهنگـی بـا اجرای 
احـکام حقوقـی 5 روز قبـل از تاریـخ مزایـده مـی تواننـد از سـازه 
واقـع در آدرس فـوق الذکـر بازدیـد و در صـورت تمایـل به شـرکت 
در مزایـده 10 درصـد مبلـغ پیشـنهادی )حداقل قیمـت فروش پایه 
ارزیابـی شـده مـی باشـد( خـود را بـه حسـاب سـپرده دادگسـتری 
2171293951000 نـزد بانـک ملـی واریـز و قبـض آن را به همراه 
پیشـنهاد کتبـی در پاکـت در بسـته و تـا قبـل از برگـزاری جلسـه 
مزایـده تحویـل ایـن اجـرا نماینـد بدیهی اسـت شـخصی بـه عنوان 

برنـده مزایده شـناخته میشـود کـه باالترین قیمت را پیشـنهاد داده 
باشـد و در صـورت انصـراف برنده مزایده ده درصد مبلغ پیشـنهادی 

بـه نفع دولـت ضبـط خواهد شـد./.
م الف 1348 اجرای احکام حقوقی شعبه دوم دادگستری شهرستان 
کرمان- مسعود کیانی

آگهی ابالغ اوراق اجرایی
بدین وسـیله به آقـای محمدمهدی عسـکریان کاخ فرزند 
حسـین شناسـنامه شـماره 569 صادره از کرمان سـاکن 
کرمـان خیابان هزار و یک شـب میدان کوثـر انتهای بلوار 
آزادگان جنـب امـالك آپادانـا ابـالغ مـی شـود کـه بانک کشـاورزی 
شـهداد به استناد سـند رهنی شـماره 251-1384/09/15 دفترخانه 
101 شـهداد جهـت وصـول مبلـغ پانصـد میلیـون ریـال تـا تاریـخ 
1394/06/02 بـه انضمـام خسـارت تاخیـر متعلقـه و از تاریخ مذکور 
تـا روز تسـویه کامـل بدهی طبـق مقررات علیه شـما اجرائیـه صادر 
نمـوده و پرونـده اجرائی به کالسـه 9400001 در این اداره تشـکیل 
ابـالغ، محـل  شـده و طبـق گـزارش مـورخ 1394/08/27 مامـور 
اقامت شـما به شـرح متن سـند شـناخته نشـده. لـذا بنا بـه تقاضای 
بسـتانکار طبـق مـاده 18 آئیـن نامـه اجـرا مفـاد اجرائیـه فقـط یک 
مرتبـه در یکـی از روزنامـه های کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود 
و چنانچـه ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ ایـن آگهـی کـه روز ابـالغ 
محسـوب میگـردد، نسـبت به تعیین تکلیـف و پرداخـت بدهی خود 
اقـدام ننماییـد، مـورد وثیقـه مندرج در سـند رهنی فوق بـا تقاضای 
بسـتانکار پـس از ارزیابی از طریق مزایده فروختـه و از حاصل فروش 

آن طلـب بسـتانکار و حقـوق دولتی اسـتیفا خواهد شـد.
م الف 598رئیس ثبت اسناد و امالك شهداد- حسین تقی زاده
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خبر

کشف یک راس بره میش 
وحشي از قاچاقچیان 

فرمانـده انتظامـي شهرسـتان قلعـه گنـج از 
کشـف یـک راس بـره میش وحشـي کمیـاب و 
دسـتگیري یک نفرقاچاقچي درایـن زمینه خبر 

داد. 
سـرهنگ »علـي پرنـگ« در گفـت و گویـی 
اعـالم کـرد: مامـوران پاسـگاه »چـاه دادخـدا« 
قلعـه گنـج با انجـام یک سـري اقدامـات فني و 
پلیسـي از نگهداري یک راس بره میش وحشـي 

کمیـاب در منزلـي خبر دار شـدند. 
وي افـزود: بالفاصلـه اکیپـي از مامـوران ایـن 
یـگان بـا همراهـي مامـوران سـازمان محیـط 
زیسـت بـه مـکان مـورد نظرعزیمـت و پـس از 
ورود بـه منـزل یـک عـدد بـره میـش وحشـي 
را زنـده کشـف کردنـد.  پرنـگ بـا بیـان این که 
ایـن بره میش وحشـي از احشـام کمیاب اسـت 
و بایـد در طبیعت نگهداري شـوند، افزود: ضمن 
بازگردانـدن ایـن بـره میـش بـه طبیعـت یـک 
نفرقاچاقچـي نیـز در ایـن رابطه دسـتگیرو براي 
سـیر مراحـل قانوني بـه مراجع قضایـي تحویل 
داده شـد.  وي در پایـان از شـهروندان خواسـت 
تـا هرگونـه اخبـار واطالعات مربوط بـه قاچاق و 
سـوء اسـتفاده افراد سـودجو و فرصت طلب را از 
طریق سـامانه 110با پلیس در میـان بگذارند تا 
در اسـرع وقت نسبت به شناسـایي و دستگیري 

متهمـان اقدام شـود.

خانم آبدارچي جاعل 
دومیلیاردي از آب درآمد 

رئیـس پلیـس آگاهـي فرماندهـي انتظامـي 
اسـتان از دسـتگیري یـک جاعـل کـه مبلغ دو 
میلیـارد ریـال کالهبرداري کرده بـود، خبر داد . 
سـرهنگ »یـداهلل حسـن پـور« با اعـالم این 
خبـر گفـت: در پي وقوع یک فقـره کالهبرداري 
پرونـده اي از کالنتري 13 شـهر کرمـان به اداره 
مبـارزه بـا جعـل و کالهبـرداري پلیـس آگاهي 
اسـتان ارجاع داده شـد. وي بیان داشـت : از این 
رو کارآگاهـان پلیـس کرمـان تحقیقـات خود را 
آغـاز کردنـد و در گفـت و گو با یکي از شـاکیان 
بـه ایـن نتیجه رسـیدند که فردي بـا جعل امضا 
اقـدام بـه کالهبـرداري کرده اسـت.  حسـن پور 
در ادامـه گفـت: شـاکي مدعي شـد خانم متهم 
کـه آبدارچي یک شـرکت انبوه سـازي اسـت با 
جعل امضا مدیر عامل و واگذاري اوراق مسـکن، 
اخـذ وجه از شـهروندان و همچنیـن دادن وعده 
کـه آن هـا را در اولویـت واگـذاري آپارتمان قرار 
مي دهد، دسـت بـه کالهبرداري زده اسـت. وي 
اضافـه کـرد : از ایـن رو مامـوران پلیـس آگاهي 
بـا انجـام یک سـري اقدامـات فنـي و اطالعاتي 
مخفیـگاه متهـم را شناسـایي و وي را دسـتگیر 
کردند.  حسـن پور اظهار داشـت: زن کالهبردار 
کـه با جعـل امضا دسـت بـه اقدامـات مجرمانه 
مـي زد بـه 17 فقـره کالهبـرداري بـه مبلـغ دو 

میلیـارد ریال اعتـراف کرد. 

دفـن  اعـدام  از  بعـد  »مـرا 
دفـن  لیاقـت  مـن  نکنیـد. 
در  را  نـدارم. جسـدم  را  شـدن 
تـا خـوراك  بیابـان رهـا کنیـد 
کاری  شـود.  وحشـی  حیوانـات 
کـه من کـردم، وحشـیانه بود.« 
مـرد  دفاعیـات  از  بخشـی  ایـن 
جنایتـکاری اسـت کـه بـا حکم 
قضـات کیفری نیشـابور به اتهام 
قتـل هولنـاك کیانـا کوچولو به 
دو بـار اعـدام و 15 سـال زندان 
محکوم شـد. قاتل بـا قبول رای 
کـرده  درخواسـت  مجازاتـش 

اعدامـش کننـد.  زودتـر 
صبح روز چهارشـنبه گذشـته 
بـا  تمـاس  در  خانـواده ای 
فوریت هـای پلیـس 110 از گـم 
شـدن دختربچه هفت ساله  شـان 
بـه نـام کیانـا در نیشـابور خبـر 
کـودك  ایـن  خانـواده  دادنـد. 
آنـان  فرزنـد  بودنـد  مدعـی 
نیمه های شـب گذشـته از خانه 
مادربزرگـش ربوده شـده اسـت.
کیانـا  خانـواده  از  تحقیقـات 
نشـان داد، آنهـا سـاکن تهـران 
عیـادت  بـرای  و  هسـتند 
در  کـه  کیانـا  پدربـزرگ  از 
بود،بـه  بسـتری  بیمارسـتان 
روز  دو  بودنـد.  آمـده  آن شـهر 
مـردی  ماجـرا،  ایـن  از  بعـد 
و  کـرد  مراجعـه  مامـوران  بـه 

نـام  بـه  بـرادرش  شـد  مدعـی 
پـس  کیاناسـت.  قاتـل  اشـکان 
از ایـن گـزارش مامـوران متهـم 
دارد  سـال   37 کـه  را  پرونـده 
و دارای سـوابق کیفـری اسـت، 
در اقدامـی غافلگیرانـه دسـتگیر 
کردنـد. مـرد جوان کـه در برابر 
راهـی  موجـود  ادلـه  و  شـواهد 
جـز بیـان حقیقـت نداشـت بـه 

کـرد. اعتـراف  قتـل 
تشریح جنایت

در پـی ایـن اعترافات، جسـد 
دختربچـه  کشـف و به پزشـکی 
قانونـی منتقـل شـد و متهم نیز 
بـا انتقـال بـه محل قتـل صحنه 
اظهـار  و  بازسـازی  را  جنایـت 
اختـالف  مادرزنـم  بـا  کـرد: 
خانـه اش  از  وسـیله ای  داشـتم. 
تصـور  او  و  بـود  شـده  سـرقت 
دزدیـده ام. را  آن  مـن  می کـرد 
همـراه  برادرزنـم  حادثـه  روز 
همسـر و فرزنـدش از تهـران به 
نیشـابور آمده و بـرای عیادت از 
پدربـزرگ کیانـا به بیمارسـتانی 
در  کیانـا  رفتنـد.  مشـهد  در 
خانـه مادربزرگش ماند. همسـر 
را  هـم شـب  مـن  فرزنـد  دو  و 
در همـان خانـه سـپری کردند. 
در  بـار  چنـد  شـب  نیمه هـای 
زدم و کسـی در را بـاز نکـرد. از 
درختـی کـه کنـار دیـوار خانـه 

بـود، بـاال رفتـه و خـودم را بـه 
کیانـا  رسـاندم.  خانـه  داخـل 
او چـادری  روی  و  بـود  خـواب 
کشـیده بودنـد. تصمیم داشـتم 
از  تـا  برسـانم  قتـل  بـه  را  او 
ایـن طریـق از مادرزنـم انتقـام 
او  کـه  می دانسـتم  بگیـرم. 
را  دختـرك  کیاناسـت.  عاشـق 
بـا چـادری کـه روی او کشـیده 
شـده بـود، دزدیـدم و بـا موتور 
وقتـی  بـردم.  خانـه خـودم  بـه 
بـه مقابـل خانـه رسـیدیم، او از 
خـواب بیدار شـد و پرسـید کجا 
می رویم کـه به دروغ گفتم او را 
پیـش پـدرش می بـرم. دخترك 
را بـه طبقـه سـوم خانـه ام برده 
اجـرا  را  شـیطانی ام  نقشـه  و 
کـردم. بعـد هم بـا همـان چادر 
خفـه اش کـردم. جسـد را به باغ 
گچ هـای  زیـر  و  بـرده  پـدرش 
پیش سـاخته مخفـی کـردم. دو 
روز بعـد از قتـل دچـار عـذاب 
وجـدان شـده و موضـوع را بـه 
بـرادرم گفتـم که او ماجـرا را به 

پلیـس اطـالع داد.
حساسـیت  بـه  توجـه  بـا 
بـه  پرونـده  ایـن  بـه  موضـوع، 
دادگاه  در  فوق العـاده  صـورت 
کیفـری یک نیشـابور رسـیدگی 
شـد. در جلسـه دادگاه کـه روز 
شـنبه برگـزار شـد، اولیـای دم 

فرزندشـان  قاتـل  بـرای  کیانـا 
کردنـد. قصـاص  تقاضـای 

متهـم هم در دفـاع از خودش 
در  دفاعـی  هیـچ  مـن  گفـت: 
نـدارم.  کاری کـه کـردم،  برابـر 
مـرا زودتـر قصـاص کنیـد. بعـد 
دفـن  را  هـم جسـدم  اعـدام  از 
نکنیـد. مـن لیاقـت دفن شـدن 
بیابـان  در  را  جسـدم  نـدارم. 
رهـا کنیـد تـا خـوراك حیوانات 
وحشـی شـود. من از کار زشـت 
نمی توانـم  و  پشـیمانم  خـود 
دفاعی در برابر آن داشـته باشـم.

قبول مجازات
و  متهـم  دفاعیـات  از  پـس 
وکالی مدافعـش قضـات دادگاه 
وارد شـور شـده و او را بـه اتهام 
قتـل بـه قصاص، بـه اتهـام آدم  
ربایـی به 15 سـال حبـس و به 
اتهـام تجـاوز بـه عنف بـه اعدام 

کردند. محکـوم 

رفسـنجانی،  محمـد  قاضـی 
نیشـابور  دادگسـتری  رئیـس 
دربـاره ایـن پرونده گفـت: روند 
بـا  پرونـده  ایـن  بـه  رسـیدگی 
دقـت و سـرعت طـی شـد. پس 
از کشـف جـرم، متهـم صحنـه 
قتـل را بازسـازی کرد، پزشـکی 
قانونـی سـالمت او را تائیـد کرد 
و دادسـرا بـا توجـه بـه تکمیـل 
بـرای  را  پرونـده  تحقیقـات 
آدم ربایـی  اتهـام  بـه  رسـیدگی 
کیفـری  دادگاه  بـه  قتـل  و 
یـک فرسـتاد. اتهـام تجـاوز بـه 
دادگاه  در  مسـتقیم  هـم  عنـف 
رسـیدگی شـد. متهـم دو وکیل 
تسـخیری داشـت که از او دفاع 

کردنـد.
وی ادامـه داد: پـس از صدور 
حکـم دادگاه، قاتـل تسـلیم بـه 
رای شـد و بـه وکالیـش اجـازه 
و  نـداد  را  رای  بـه  اعتـراض 

زودتـر  می خواهـد  بـود  مدعـی 
قصاص شـود. حال بایـد پرونده 
بـرای اسـتیذان به دفتـر رئیس 
قـوه قضاییـه ارسـال و سـپس، 
حکـم قصـاص در مالعـام اجـرا 

. د شو
نیشـابور  دادگسـتری  رئیـس 
بـه قانون شـکنان و افـرادی کـه 
افـکار مجرمانـه در پرونده شـان 
دارنـد، هشـدار داد: افـرادی که 
تفکـرات مجرمانه در ذهن شـان 
دارنـد، بداننـد دسـتگاه قضایـی 
اعمـال  ارتـکاب  صـورت  در 
بـا  قاطعیـت  بـا  مجرمانـه 
و  کـرد  خواهـد  برخـورد  آنهـا 
امنیـت  آنهـا  نمی دهـد  اجـازه 
را سـلب کننـد. در  شـهروندان 
بـه خاطـر  قاتـل  پرونـده،  ایـن 
یـک کینـه، دختربچـه را قربانی 
کـرد کـه ایـن کارش پایانی جز 

نداشـت. او  بـرای  دار  چوبـه 

 لیاقت دفن شدن ندارم جسدم را 
خوراک حیوانات وحشی کنید 
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از  کهنـوج  انتظامـي  فرمانـده 
در  فـراري  مسـلح  شـرور  دسـتگیري 
عملیـات اطالعاتـي روز گذشـته پلیـس 

داد.  خبـر  شهرسـتان  ایـن 
سـرهنگ »شـاهپور بهرامي« در گفت 
و گـو بـا خبرنـگار پایـگاه خبـري پلیس، 
گفـت: در پـي تیراندازي هـاي ایزایي در 
سـطح شهرستان شناسـایي و دستگیري 
عامـل یـا عامـالن در دسـتور کار پلیـس 
مامـوران  افـزود:  وي  گرفـت.   قـرار 
انتظامـي پلیـس اطالعـات و امنیـت بـا 
تحقیقـات  و  اطالعاتـي  اقدامـات  انجـام 

عملیـات  یـک  در  پلیسـي  گسـترده 
تیرانـدازي  و  شـرارت  عامـل  توانسـتند 
از  پـس  و  شناسـایي  را  ایزایـي  هـاي 
هماهنگـي قضایـي در اقدامـي ضربتـي 
و غافلگیرانـه متهـم را در مخفیگاهشـان 
دسـتگیر کننـد.  بهرامـي بیـان داشـت: 
و  کیفـري  سـوابق  داراي  متهـم  ایـن 
شـرارت و ایجـاد ناامني و رعب و حشـت 
وامنیـت شـهروندان  نظـم  در  اخـالل  و 
شهرسـتان کهنوج مي باشـد.  وي اظهار 
داشـت: متهـم در تحقیقـات و بازجویـي 
و  انتسـابي  بـزه  بـه  پلیـس  فنـي  هـاي 

سـرقت  جملـه  از  خـود  هـاي  شـرارت 
مسـلحانه، حمـل سـالح غیر مجـاز، زور 
گیـري و چندین مورد تیرانـدازي ایزایي 

در سـطح کهنـوج اعتـراف کـرد. 
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان کهنـوج 
در پایـان بـا اشـاره بـه اینکـه این شـرور 
بـراي سـیر  از دسـتگیري  مسـلح پـس 
رونـد قانونـي تحویل دسـتگاه قضا شـد، 
گفـت: اشـراف اطالعاتـي از اولویت هاي 
پلیـس اسـت و ما بـه هیچ عنـوان اجازه 
و  آسـایش  نظـم،  مخـالن  بـه  فعالیـت 

آرامـش مـردم نخواهیـم داد.

دستگیري عامل شرارت در کهنوج 
 خبر
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دفاع مقدس

بـه بهانه هفته 
مقـدس  دفـاع 
بـه  زدم  سـری 
آرشـیو اداره کل 
و  آثـار  حفـظ 
ارزشـهای  نشـر 
مقـدس  دفـاع 
جریـان  در  تـا  کرمـان  اسـتان 
اتفاقـات نـاب قهرمانـان کرمانی در 
دفـاع از تمامیت کشـور ایـران قرار 
گیـرم. در ایـن بـاره خاطـره ای از 
اصغـر محمـد حسـینی از مدافعان 
کردسـتان نظرم را جلـب نمود که 
بد نیسـت شـما هـم در جریان آن 

قـرار گیریـد. 
از  حسـینی  محمـد  اصغـر 
در  کـه  بـود  کرمانـی  رزمنـدگان 
بـرای  انقـالب  پیـروزی  ابتـدای 
تمامیـت  حفـظ  و  امنیـت  ایجـاد 
از  گـروه  یـک  اتفـاق  بـه  کشـور 
کردنشـین  منطقـه  بـه  کرمانیـان 
مهابـاد در اسـتان آذربایجان غربی 
اتفـاق  بـه  زیـادی  رفـت و مـدت 
بـرادر شـهیدش علیرضـا در آنجـا 
بـه خدمت مشـغول بـود. خانـواده 
محمدحسـینی همگـی در شـمار 
در  حاضـر  کرمانـی  رزمنـدگان 
کردسـتان و دفـاع مقدس هسـتند 
که دو شـهید تقدیم ایران اسـالمی 
نمـوده انـد. اصغـر از آن روزهـای 

سـخت چنیـن یـاد مـی کنـد:
تـازه جنـگ شـروع شـده بـود 
کـه حفاظـت از تمامیـت کشـور و 
ایجـاد امنیت در منطقـه مهاباد در 
جنـوب اسـتان آذربایجـان غربی را 
به رزمنـدگان کرمانی سـپردند. ما 
بـا یک اتوبوس از کرمـان به ارومیه 
شهرسـتان  بـه  آنجـا  از  و  رفتیـم 
نقـده و سـپس پیرانشـهر انتقـال 
گفـت  می شـه  تقریبـأ  یافتیـم. 
کـه بیشـتر روسـتاها و شـهرهای 
بیـن راه خالـی از سـکنه بودنـد و 
تنهـا تعـدادی پیرمـرد و پیـرزن و 
خانـواده های فقیـر در آنها زندگی 
مـی کردنـد. بـه همیـن خاطر ضد 
تروریسـتی  گروههـای  و  انقـالب 
مسـلح در شـهرها یکـه تـازی می 

نمودند. در پیرانشـهر اولین شب را 
در یک سـوله ی نیمه سـاز متعلق 
به فرمانـداری گذراندیم و صبح در 
سـطح شـهر پخشـمان کردند. من 
و دو تـا از بچـه هـای کرمـون بـه 
نام هـای مهـدی زاده و محمدعلـی 
کازرونـی و چنـد نفـر از رزمندگان 
تـرك را گذاشـتند مأمـور حفاظت 
شـهر.  اجتماعـی  تأمیـن  اداره  از 
همیـن  کارمـان  تمـام  مـاه  یـک 
بـود و سـپس از ابتـدای آبـان مـاه 
بـه مهابـاد منتقـل شـدیم. مهابـاد 
کرمانـی  رزمنـدگان  اختیـار  در 
مناطـق  همـه  از  و  داشـت  قـرار 
کردنشـین ناامـن تـر بود بـه گونه 
ای کـه بیشـترین درگیـری بیـن 
گروههـای مسـلح کـرد و نیروهای 
نظامـی کشـور در آن منطقه انجام 
مـی گرفـت. فرماندهـان کرمانـی 
آنجـا هـم عبـارت بودنـد از حمید 
و  نـژاد و مهـدی کازرونـی  عـرب 
مصطفـی مـؤذن زاده هـم فرماندار 
و  ابوسـعیدی  رضـا  بـود.  شـهر 
حسـین رسـا ایزدی هم مسئولیت 
تـدارکات تمامـی شـهر و نیروهای 
نظامـی را بر عهده داشـتند. بعضی 
فرماندهـان دیگر هـم عبارت بودند 
از شـهید رضا مـرادی، محمد علی 
کازورنـی و رضـا سـخی و شـهید 
رمضـان  جـواد  و  میرزائـی  قریـه 
همـان  هنـدوزاده.  شـهید  و  پـور 
ابتـدای ورود بـه مـن و بـرادرم و 
ده نفـر دیگـر مأموریت دادنـد تا از 
تپـه مشـرف بـر رادیـو و تلویزیون 
کـه درسـت در وسـط شـهر قـرار 
داشـت حفاظـت کنیم. بـه راحتی 
مـی توانسـتیم از باالی تپه بیشـتر 
جاهـای مهابـاد را ببینیـم، حـدود 
3 مـاه روی تپـه نگهبانـی دادیـم 
زمسـتان  بـا  شـد  مصـادف  کـه 
سـال 59 و هـوا هـم خیلـی سـرد 
بـود. همـه جـا را بـرف فـرا گرفته 
و کـوالك بـود. در حالیکـه آب و 
هـوای کویری اسـتان کرمـان قابل 
مقایسـه با آب و هوای کوهسـتانی 
و سردسـیری کردسـتان نبـود امـا 
رزمنـدگان کرمـان در تپـه هـای 

پوشـیده از بـرف بـا رشـادت و از 
خود گذشـتگی تأمین شـهر مهاباد 
را بـر عهـده داشـتند. بعضـی تپـه 
هـا بـزرگ بودنـد و نیروهای سـپاه 
و ارتـش بـا هـم ادغـام شـده و بـر 
روی آنها اسـتقرار داشـتند. تپه ای 
کـه ما از آن محافظـت می کردیم، 
کوچـک بود و فقـط دوازده کرمانی 
در آنجـا مسـتقر بودیـم. شـب هـا 
2 سـاعت نگهبانـی مـی دادیـم و 
4 سـاعت اسـتراحت مـی نمودیم. 
از  نفـره   12 گـروه  آن  در  مـن 
همـه بزرگتـر بـودم، هیـچ امکانات 
گـرم کننـده ای نداشـتیم. بعـد از 
نگهبانـی بایـد پاهـای بچـه هـا را 
بـا دسـت یا بـا پیچیـدن پتـو گرم 
مـی کردیـم. مـا دوازده نفـر فقـط 
یـک کیسـه انفـرادی بـا دو تختـه 
پوتیـن  داشـتیم.  ارتشـی  پتـوی 
هـای مـان در اثـر رطوبـت و بارش 
بـرف خیـس می شـدند و شـب ها 
پـای بچـه هـا در داخـل آنهـا یـخ 
مـی زد. بعضـی از بچه ها که سـن 
و سـالی نداشـتند از درد پـا گریـه 
مـی کردند. همـان روزهـا مصادف 
شـد بـا سـالروز قیـام کردهـا و دو 
اعـالم  کوملـه  و  دموکـرات  گـروه 
روز   10 مـدت  بـه  کـه  کردنـد 
اجـازه نمـی دهیـم رزمنـدگان از 
مقرشـان خـارج شـوند. بـه همین 
محاصـره  کامـاًل  را  شـهر  خاطـر 
کردنـد و خیابـان هـا را بسـتند و 
هیـچ نیرویـی نمـی توانسـت وارد 
شـهر شـود یـا از آن خـارج گـردد. 
ایـن شـرایط غـذا و تـدارکات  در 
مـورد نیاز کـه هر روز به دسـتمان 
مـی رسـید متوقـف شـد و تحرك 
رزمنـدگان در شـهر بـا درگیـری 
هـای شـدید و انهـدام تجهیـزات و 
کشـتار مـردم مواجه میشـد. جای 
از همـه بدتـر بـود و درسـت  مـا 
قـرار  محاصـره  در  و  شـهر  میـان 

داشـتیم. حـدود چهـار روز از ایـن 
ماجرا گذشـت و تمامی تدارکات و 
مـواد غذایـی مـان به پایان رسـید. 
حتـی نـان های خشـک و بیـات را 
هـم خوردیـم. روز پنجـم ضعف بر 
بیشـتر نیروها مسـلط گردیده بود. 
توسـط بی سـیم با مقـر فرماندهی 
تمـاس گرفتیم و موضـوع را یادآور 
کاری  هیـچ  روز  آن  امـا  شـدیم. 
نتوانسـتند بـرای مـا انجـام دهند. 
تـا اینکـه روزششـم حـاج مهـدی 
کازرونـی بـا بی سـیم گفـت، امروز 
بـه هـر طریقـی کـه باشـد برایتان 
آذوقـه می آورم، آدم شـجاعی بود، 
قـرار شـد مـا از همـان بـاال خودرو 
ایشـان را در خـروج از مقـر سـپاه 
از  اسـتفاده  بـا  و  دهیـم  پوشـش 
کسـی  ندهیـم  اجـازه  تیرانـدازی 
او بـا یـک  بـه آن نزدیـک شـود. 
جیـپ شـهباز کـه متعلق بـه یکی 
از ادارات آذربایجـان بـود بـه همراه 
شـهید فتحـی، بـا تـدارکات مـورد 
نیـاز بـه طـرف ما آمـد، مـا از روی 
را در  تپـه حرکـت خـودروی وی 
خیابان های مهابـاد می دیدیم. دو 
خیابـان را طـی کرد، امـا خودروی 
وی در سـر یکـی از چهارراههـا بـر 
اثـر برخورد با تلـه انفجاری منفجر 
شـد و حـاج مهـدی و همراهش به 
بیرون از ماشـین پرتـاب گردیدند. 
ایـن دو خیلـی دالور و قـوی بودند 
و اتفاقـی برایشـان نیفتـاد. بـا بـی 
اعـالم  فرماندهـی  مقـر  بـه  سـیم 
کردیـم که ماشـین را زدنـد و باید 
بـه کمـک مهـدی برویـد. آنها هم 
خودشـان بلند شـدند و در خیابان 
هـای مهابـاد بـا شـلیک گلولـه و 
اصلـی  مقـر  نیروهـای  پشـتیبانی 
مقـر  بـه  و  یافتنـد  نجـات  سـپاه 

بازگشـتند. 
فـردای آن روز تصمیـم گرفتیم 
خودمـان یک کاری بکنیـم. وگرنه 

از گرسـنگی مـی مردیـم. مـن بـه 
اتفـاق بـرادرم علـی رضـا و محمد 
علـی کازرونـی و یکـی از بسـیجی 
هـا از تپه به پایین سـرازیر شـدیم، 
شـهر پوشـیده از بـرف بـود، از هر 
سـو بـه طرفمـان تیرانـدازی مـی 
را  ایـن وجـود خودمـان  بـا  شـد. 
بـه سـاختمان رادیـو و تلویزیـون 
رسـاندیم. آنجـا بـه انـدازه کافـی 
آذوقـه داشـتند. بنابـر ایـن چنـد 
مثـل  غذایـی  مـواد  از  پـر  گونـی 
کنسـرو و بیسـکویت و قرص هـای 
نفـت  لیتـری  چهـار  و  زا  آتـش 
محکـم  را  هـا  گونـی  و  نمودیـم 
بـه پشـتمان بسـتیم و سـپس بـه 
سـمت باالی تپـه حرکـت کردیم. 
امـا مـی  نبـود  زیـاد  تپـه  ارتفـاع 
ترکـش  و  تیرهـا  زیـر  از  بایسـت 
هایـی کـه بـه سـمت مان شـلیک 
می شـد جـان سـالم بـه در ببریم. 
سـردی هـوا و یـخ زدگـی بدنمـان 
هـم مزیـد بـر علـت بـود. از میـان 

انبـوه گلولـه هـا بـاال رفتیـم. 
حـدود ده متـر مانـده بـه نـوك 
تپـه کـه برخـورد شـدید موشـک 
هـای  گلولـه  و  آرپی جـی  هـای 
خمپـاره و دوشـکا سـبب گردیـد 
یکـی از بسـیجیان همراهمـان لیز 
بخـورد و بـه پاییـن تپه بـاز گردد. 
مـا هـم کـه مـی خواسـتیم او را 
بگیریـم، به همراهش لیـز خوردیم 
و دوبـاره هـر چهـار نفـر بـه پایین 
نفسـمان  شـدیم.  کشـیده  تپـه 
بریـده بـود و دائـم خـدا را قسـم 
میدادیـم که کمکمان کنـد. دوباره 
خودمـان را جمـع و جورکردیـم و 
نمودیـم.  بـاال حرکـت  بـه طـرف 
بـه هـر بدبختـی کـه بـود از میان 
انبـوه تیرهـا و ترکـش ها بـه باالی 
تپـه رسـیدیم و توانسـتیم مقداری 
مأموریت مـان  محـل  بـه  آذوقـه 

برسـانیم.

قطعه ای در وصف شهیدان دفاع مقدس 

روزگار غریب
یـاد آن روز کـه در کوچـه غربـت نشـاني 
داشـتیم، در پـس نغمـه جنگ شـور و نوایي 
داشـتیم، ایـن دفـاع صحنـه عشـق و هنـر و 
مسـتی بود، هر کسـی قصه خـود خواند و بر 
آن نقش بدیعی زد و رفت. شـب حمله، شـب 
رفتن، شـب رویای سـپید و شب سبز خفتن، 
شـب غـم یـا شـب مـادر کـه بـه غمخوارگی 
نسـل بشـر ارجـح بود. تیـر و ترکـش همگی 
رقص و سـماء دل عاشـق بودند. چه سـماعی 
چـه سـرودی چه صعودی چه شـری بر سـر 
شـوریده سـران ظاهـر بـود. که چنان مسـت 
شـهادت بودنـد کـه ز هر کـوی ندا مـی آمد 
کـه یکـی رقـص کنـان مـی رود اکنـون بـه 
سـرای معشـوق. بـی خـودی نیسـت که می 
گوینـد خـط اول خـط امـن خرابـات السـت 
اسـت. خـط اول خـط میـن و خـط ترکـش 
خـط تیـر و خـط خونیـن وصـال بـود. ایـن 
همـان نقطـه عشـق اسـت و همـان مهد دل 
انگیـز رسـیدن بـا دل. بـی دالن بـاده بیارید 
کـه اینجـا زمینی دگر اسـت. هـم زمینی هم 
زمانـی دگـر اسـت. جبهـه هـا میکده سـرخ 
بـه  رسـیدن  امـن  مأمـن  بودنـد.  شـهادت 
والیـت بودنـد. معبر مسـتی و سرمسـتی بود 
آنجـا. آن مـکان جای خـوش بودن بـود. من 
نگویـم دگـر از آن بیشـتر. کـه خدا بـود خدا 
بـود خـدا بـود آنجا. آنجـا کـه در روی زمین 
یـک هنـری یـک بدنـی یـک سـر سرگشـته 
میـان شـب شـیدایی مـردان خـدا، بـی خود 
و حیـران بـه هـر سـوی دوان بود. شـاید که 
ندانیـد در شـب رقـص شـهادت، خـواب بـر 
عرصـه این دشـت پر از مین چـه آرام و روان 
بـود. گر چه بسـیار شـدند رام همیـن میکده 
میـن. چـه غروبـی چه طلوعـی شـررانگیز تر 
از سـرخی خـط بـود. عجبا وقت چنـان رفت 
کـه ماندیـم ز سـفر. عجبـا بـار چنـان مانـد 
کـه مانداسـت هنـوزم بـر جـا. چـه دری بود 
در بـاغ شـهادت کـه سـه روزی گشـودند آن 
را. حالیـا هـر کـه ماند، مانـد چنـان ماند که 
حیـران زمیـن گشـت و چنان محو تماشـای 
جهـان شـد کـه دگر نای رسـیدن بـه تمنای 

وصـال رخ معشـوق ندارد.  
کسـی را به شـهادت نمی گیـرم که دیدن 
سـماء شهادت را چشـم دیدار می خواست و 
روی حضـور. کـه رقص شـب مـرگ در وادی 
المـکان عبـادت و گریـه از روی شـجاعت و 
شـهامت برای شـهادت دیدنی بـود. بی پرده 
بگویـم که در این وادی سرگشـته به هیچیم 
و هرگـز تـوان بیان نیسـت. جای همـه آنانی 
میـن  میـدان  روی  بـر  عملیـات  شـب  کـه 
آرمیدنـد خالیسـت و مـا حیـران کـه حـاال 

چگونـه بگوییـم که چنـان بود.
نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس
 منصور ایران پور 
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14- داخل- خرگوش- شامل همه

15- بدبختی- از حشرات پرسروصدا

حل جدول شماره 731

جدول شماره 732 

مهاباد در اختیار 
رزمندگان کرمانی 
قرار داشت و از همه 
مناطق کردنشین ناامن 
تر بود به گونه ای که 
بیشترین درگیری بین 
گروههای مسلح کرد و 
نیروهای نظامی کشور 
در آن منطقه انجام 
می گرفت. فرماندهان 
کرمانی آنجا هم عبارت 
بودند از حمید عرب 
نژاد و مهدی کازرونی و 
مصطفی مؤذن زاده هم 
فرماندار شهر بود. 

محمدعلی گلچین
طراح جدول

 منصور ایران پور 
 پژوهشگر تاریخ



عکس: یاسر خدیشی

کدامین دوراهی به تو ختم می شود 

ای جالد زندگی

خبرعکس نوشت

برندگان »نوبل مضحک«
 2016 معرفی شدند

دانشـمندان برنـده جایزه نوبل سـال عجیب تریـن تحقیقات 
علمـی را در دانشـگاه هـاروارد بـا اعطـای جوایز »ایـگ نوبل« 

جشـن گرفتند.
بـه گـزارش ایسـنا، گونـه طنزآمیـزی از جایـزه نوبل اسـت 
کـه همـه  سـاله برگـزار شـده و  بـه 10 موفقیت برتر کـه ابتدا 
باعـث خنده و سـپس تامل و بـه فکر فرورفتن مردم می شـود، 

می گردد. اعطـا 
یکـی از بهترین)عجیب تریـن( جوایـز به محققان پژوهشـی 

اعطـا شـد که در  دانشـگاه قاهـره انجام شـده بود.
آنهـا در ایـن پژوهش موفق شـدند تـا بر تن موش ها شـلوار 
بپوشـانند تـا از ایـن طریق بتوان میلی جنسـی آنهـا را تعدیل 

کرد.
در ایـن پژوهـش جنس شـلوارهای اسـتفاده شـده به جای 
پنبـه یـا پشـم از پلی اسـتر بـود و بـه گفتـه محققـان ایـن 
پژوهش، بارهای الکترواسـتاتیک ایجاد شـده توسـط این ماده 

سـبب کنتـرل ایـن میـل در موش هـا می شـود.
از دانشـمندان  برنـده دیگـر جایـزه ایگ نوبـل، یـک تیـم 
انگلیسـی و نیوزلنـدی بودنـد کـه طـی انجـام یـک پژوهـش 

اعـالم کردنـد کـه سـنگ ها دارای شـخصیت هسـتند.
آنهـا عکس هایی از سـنگ های مختلـف را به دانـش آموزان 
نیوزلنـدی نشـان دادند تا دانـش آموزان با نشـانه های مختلف 

آنهـا را توصیف کنند.
یکـی از مطالعـات عجیـب و غریب و خنده داری کـه در این 
رقابـت انجام شـده بود این بـود که گروهـی از محققان آلمانی 
کشـف کردنـد کـه اگر شـما در سـمت چپ بدن خـود خارش 
داشـته باشـید می توانیـد مقابـل یـک آینه ایسـتاده و سـمت 

راسـت بدن خـود را بخارانیـد و بالعکس.
جایـزه بخـش شـیمی ایـن رقابـت به فولکـس واگـن تعلق 
گرفـت کـه راه حلـی را برای حل مشـکل انتشـار بیـش از حد 
آلودگـی خـودرو ارائـه کـرد تـا خودروهـا بـه صورت خـودکار 
و الکترومکانیکـی گازهـای گلخانـه ای کمتـری را تولید کنند.

و در نهایـت جایـزه اصلـی ایـگ نوبـل امسـال بـه یـک مرد 
انگلیسـی تعلـق گرفـت کـه بـه مـدت سـه روز مثـل یـک بز 

زندگـی کـرده بود.

 اطالعات

سکه

11,180,000 ریال طرح جدید

11,190,000 ریال طرح قدیم 

5,680,000 ریال نیم سکه 

2,960,000 ریال ربع سکه 

1,870,000 ریال یک گرمی

طال

1,143,190 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,523,470 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

35,660 ریال دالر آمریکا

40,250 ریال یورو

9,790 ریال درهم امارت

5,450 ریال  یوآن 

46,720 ریال پوند

خودرو

سمند LX  29,844,000 تومان

رانا LX  33,382,000 تومان

سوزوکی ویتارا  125,011,000 تومان

سایپا SE 111     20,270,000 تومان

75,800,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,010,000 تومان

لیفان X60  61,100,000 تومان

77,900,000 تومان   S5 جک

49,310,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

13 تا 34/آفتابی امروز

13 تا 35/آفتابی فردا

ویژه

کرمان کنسرت
وب سـایت کرمـان کنسـرت اولیـن و تنهـا مرجـع فـروش 
الکترونیکـی بلیـط بـا امکان انتخـاب صندلی در اسـتان کرمان 
اسـت. کرمـان کنسـرت آمادگـی خـود را بـرای همـکاری بـا 
برگـزار کننـد گان کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و 
هنـری اعـالم مـی دارد.  کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجـع 
فـروش بلیـط نیسـت بلکه مـی توانید فـروش بلیـط را در چند 

نقطـه بـه صـورت آنالیـن مدیریـت کنید.
www.kermanconcert.com
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روزنامه سیاسی - اجتماعی)عضو تعاونی مطبوعات کشور( 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری
مدیر عامل: نکیسا خدیشی    سردبیر: بردیا امیرتیموری
صفحه آرایی: علی اکبرزاده        دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  

مدیر داخلی: مریم شمس           روابط عمومی: راحیل عبادی زاده
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

سرویس فرهنگ و هنر: شهرام پارسا مطلق
سرویس کرمون: یاسر سیستانی نژاد

سرویس ورزش: هادی کاربخش
سرویس جامعه: عرفان زارعی

سرویس فناوری و اطالعات: جاوید مومنی
سرویس حقوقی: پیام خسروی سعید

سرویس تکنولوژی: آرین اسدی
عکاس: محسن رجب پور

پیام ما رتبه 81 با امتیاز 39/7 در رتبه بندی
نشانی: کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه 3 واحد 8

تماس مستقیم تحریریه:32471390 
تلفنخانه: 32435911 و 32435908 و 32435910 

news@payamema.ir :ایمیل
telegram.me/payamema :کانال تلگرام

payamema_kerman :اینستاگرام
آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:

www.payamema.ir/akhlagh

پیش چاپ و چاپ: مهدوی )کرمان - بلوار بوعلی-32134838(

جشنواره

جشنواره قصه و پسته
زمان : 8 مهر ماه/ ساعت : 15:30

رفسنجان خیابان ثاراهلل سالن شهید زکریا


