سخنگوی شورا شهر کرمان
طرح مرکز تجاری زیر میدان
مشتاق را خیانت به بافت تاریخی
شهر دانست و گفت

آقای سیف الهی
به جای تعهدات
جدید به تعهدات
زمان شهرداری
خود عمل کند
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پیام
تسلیت
انجمن صنفی
روزنامهنگاران
استان کرمان

خانواده اهشمی خطاب هب ملت:

عکس :امین خسروشاهی/ایسنا

م
شم
عش
مک
ا
س
م
م
ق اه ی هب ردم رگ او ر ان ن ساخته ا ت
در گذشت عالم مجاهد  ،انقالبی نستوه و یار دیرین حضرت امام(ره) و رهبری ،

حضرت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت عرض می نماییم.
خبـر درگذشـت جانگداز مجاهـد فقیه  ،یار دیرین امـام (ره) ،یاور روزهای سـخت انقالب
و رهبـری ،رئیـس مجمع تشـخیص مصلحت نظام حضرت آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی،
شـوکی بـزرگ بـر پیکـر ملـت شـریف ایران بـود و موج عظیمـی از غـم و اندوه را در سـر
تا سـر کشـور رقم زد .
مبـارزات مسـتمر این شـخصیت عالیقـدر در راه برپایی حاکمیت دینـی در دوران پیش از
انقلاب و حضـور موثـر و تعییـن کننـده او در همـه عرصههای انقلاب از آغاز تـا امروز از
وی شـخصیتی ممتاز و تکرار نشـدنی در تاریخ معاصر ایران سـاخته اسـت.
ایشـان پـس از عمـری مجاهـدت و تلاش بی وقفـه در راه اسلام و انقالب به یـار دیرین
خـود امـام خمینـی(ره) پیوسـتند و یـاد و خاطـره ایشـان تداعی گـر روزهای پیـروزی و
اسـتقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی اسـت و تالش های دلسـوزانه ایشـان برای مجد
و عظمـت ایـران اسلامی همـواره بر تـارک تاریخ این سـرزمین خواهد درخشـید.
و بـر همیـن اسـاس ضمـن ارج نهـادن بـه خدمـات ارزشـمند و عمـر بابرکـت ایـن عالم
مجاهـد ،مراتـب تسـلیت و تعزیـت خـود را بـه پیشـگاه امام عصـر (عج)،
رهبر معظم انقالب ،ملت عزیز ایران و مردم دارالوالیه
شهرستان جیرفت ابراز می دارم و از خداوند متعال علو درجات
را برای ایشان مسالت دارم.

احمد امینی روش
فرماندار شهرستان جیرفت

هیات رییسه و روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
ارتحال عالم ربانی،مجاهد نستوه،یار دیرین حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ،حضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
را به ساحت مقدس امام زمان (عج)،مقام معظم رهبری ،ملت شریف ایران به ویژه مردم نجیب دیار کریمان استان سرافراز کرمان
قهرمان،جامعه کشاورزی و خانواده مکرم و داغدار معظم له تسلیت و تعزیت عرض نموده ،از درگاه خداوند کریم،علو درجات الهی
را برای آن دانشمند فاضل مسئلت می نمایم.
سید یعقوب موسوی-رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

درگذشت عالم ربانی حضرت آیت اهلل هاشمی

رفسنجانی یار دیرین حضرت امام خمینی (ره) و

رهبر معظم انقالب را به ملت شریف ایران به ویژه
مردم دیار کریمان تسلیت عرض می نماییم.
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان

ارتحال حضرت آیت اهلل هاشمي رفسنجانی ،یاردیرین انقالب
اسالمی  ،امیرکبیر دوران  ،بسیار مایه تاثر و تالم گردید.

درگذشت رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام را به

مقام معظم رهبری و همه مردم ایران تسلیت می گوییم ،یاد

پیام تسلیت شهردار کرمان به مناسبت درگذشت
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
اناهلل و انا الیه راجعون
درگذشـت حزنانگیـز مبارز نسـتوه و عالم گرانقـدر ،حضرت آیتاهلل
هاشـمی رفسـنجانی را بـه رهبـر معظـم انقلاب ،ملـت بـزرگ ایران،
مـردم اسـتان کرمـان و خانـوادهی داغدار ایشـان تسـلیت میگویم.
یـاد و نـام آن مجاهـد نسـتوه و یـاور راسـتین امـام خمینـی
(رحمتاهللعلیـه) و همـراه همیشـگی رهبـر معظـم انقلاب کـه عمر
پربرکـت خـود را در راه آرمانهـای بلند انقالب اسلامی سـپری کرد،
در خاطـرهی تمـام خادمـان نظـام اسلامی جاودانـه خواهـد مانـد.
برای آن مجاهد بزرگ رحمت و مغفرت الهی
و برای خانواد ه و تمام دوستداران مصیبت
دیدهی ایشان ،صبر و اجر از درگاه خدای
متعال خواهانم.

علی بابایی
شهردار کرمان

این مرد بزرگ در تاریخ ایران جاودانه خواهد بود.

روابط عمومی شركت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان

ارتحال جانسوز یار دیرین انقالب،

امام و رهبری ،عالم ربانی ،مبارز نستوه و

سردار سازندگی حضرت آیت اهلل هاشمی
رفسنجانی را حضور رهبر معظم انقالب،

ارتحال جانگداز سردار سازندگی،
یار دیرین انقالب ،امام و رهبری
را محضر مقام معظم رهبری و
ملت شریف ایران تسلیت
عرض می نماییم.
روابط عمومی سازمان صنعت،
معدن و تجارت جنوب کرمان

بیت معزز ایشان و ملت شریف ایران
تسلیت عرض می نمایم.

دکتر محمود اسکندری نسب
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت جنوب کرمان

w w w . p a y a m e m a . i r
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استاندار کرمان در گفت و گو با ایسنا:

االخبار :رحلت فرزند انقالب ،خسارتی برای ایران و خاورمیانه

آیت اهلل هاشمی
رفسنجانی همواره بر
اعتدال تاکید داشتند

اسـتاندار کرمـان گفـت :آیت اهلل هاشـمی
رفسـنجانی همـواره بـر اعتـدال و همچنیـن
فعالیـت بـرای ارتقـای رفـاه مـردم ،تمرکز بر
فعالیـت های اقتصـادی و اشـتغال تاکید می
کردند.
«علیرضـا رزم حسـینی» در گفـت و گو با
خبرگـزاری ایسـنا منطقـه کویر اظهـار کرد:
انشـاءاهلل مـردم ایـران و بـه ویـژه کرمانی ها
در مراسـم و مناسـبت هایی کـه پیرامون این
ضایعـه بـزرگ در نظـر گرفتـه شـده اسـت،
حضـور فعـال و مشـارکت پرشـوری خواهند
داشـت .اسـتاندار کرمـان از شـخصیت آیـت
اهلل هاشـمی رفسنجانی سخن به میان آورد و
ابـراز کـرد :همانگونه که مقـام معظم رهبری
فرمودنـد ،آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی از
شـخصیت هـای مجاهـد خسـتگی ناپذیـر
در قبـل از انقلاب و سـپس در دوران دفـاع
مقـدس بودنـد .وی افـزود :ایشـان سـپس به
عنـوان سـردار سـازندگی ،خدمـات جاودانـه
ای در طـول انقلاب اسلامی انجـام دادنـد
کـه هیچـگاه از اذعـان مـردم خـارج نخواهد
شـد .رزم حسـینی ارتحـال آیت اهلل هاشـمی
رفسـنجانی را یـک ضایعـه سـنگینی بـرای
انقلاب ،نظـام و کشـور دانسـت و تصریـح
کـرد :به خانـواده محترم ایشـان ،همرزمان و
همراهانشـان و بـه مردم رفسـنجان ،کرمان و
همـه مردم شـریف ایـران تسـلیت عرض می
کنـم .وی بـه دوران ریاسـت جمهـوری آیت
اهلل هاشـمی رفسنجانی اشـاره و افزود :زمانی
ایشـان تصـدی ریاسـت جمهـور را بـه عهده
گرفتنـد کـه بـا خرابـی هـای عظیـم جنـگ
روبـرو بودنـد و ایشـان اقـدام بـه بازسـازی
خرابـی های جنـگ نمودند .اسـتاندار کرمان
ادامـه داد :ایشـان در آن دوران اقدامـات
اقتصـادی خوبی انجام دادند ،بـه گونه ای که
بسـیاری از کارخانجاتـی کـه بـه علت جنگ
تعطیـل شـده بودند ،راه انـدازی  ،ضمن آنکه
در دوران سـازندگی کارخانجـات جدیـدی
را تاسـیس کردنـد .وی از اسـتفاده خـود از
راهنمایی های آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی
در جهـت توسـعه اسـتان سـخن بـه میـان
آورد و عنـوان کـرد :در بیـش از سـه سـال
دولـت تدبیـر و امیـد از نظرات ،پیشـنهادات
و راهنمایی ایشـان در راسـتای توسعه استان
اسـتفاده نمودیم و ایشـان همواره بـر اعتدال
و همچنیـن فعالیـت برای ارتقـای رفاه مردم،
تمرکـز بـر فعالیت هـای اقتصادی و اشـتغال
تاکیـد مـی کردند.

شهردار کرمان:

شهرداری در پیشبرد
پروژه های عمرانی شهری
به کمک مردم نیاز دارد

شـهردار کرمـان گفت:مـردم بایـد عوارض
ی را بپردازنـد و بداننـد کـه شـهرداری
شـهر 
بودجـه و درآمـد دولتـی نـدارد و ایـن مـردم
هسـتند کـه میتوانند شـهر خود را بسـازند.
علـی بابایـی شـهردار کرمـان درخصـوص
بـهطـول انجامیدن پـروژ ه پل سـیدی گفت:
سـاخت پـل سـیدی متوقف نشـده و منتظر
دریافـت اوراق قرضه هسـتیم کـه به پیمانکار
بدهیـم تـا کار بـا سـرعت بیشتـری پیـش
بـرود .وی افـزود :دهانـ ه چهـارم و پنجـم
پـل سـیدی در حـال آمـاده شـدن اسـت و
فقـط دو دهانـه باقـی مانـده اسـت .شـهردار
کرمـان بـا بیـان اینکه اگـر کمبودهـای مالی
شـهرداری جبـران شـود ،پروژههـای عمرانی
هـر چـه زودتـر بـه پایـان میرسـند ،گفـت:
ی را بپردازنـد و
مـردم بایـد عـوارض شـهر 
بداننـد که شـهرداری بودجـه و درآمد دولتی
نـدارد و ایـن مـردم هسـتند کـه میتواننـد
شـهر خـود را بسـازند .بابایـی ادامـه داد :از
گروهـی از مـردم کـه در پرداخـت عـوارض
شـهری پیشقـدم هسـتند و بـا شـهرداری
همـکاری دارنـد ،تشـکر میکنـم و از همـه
مردم میخواهیم مشـارکت کننـد .وی افزود:
حقوقـی کـه شـهرداری بـرای امـور مختلـف
مربـوط بـه شـهر ازجملـه جمـعآوری زباله و
زیباسـازی شـهر به کارکنان خـود میپردازد،
مثـل سـایر ارگانهـا از سـوی دولـت تامیـن
نمیشـود؛ بلکـه شـهرداری باید از عـوارض و
حـق شـارژی کـه از مـردم میگیـرد ،حقوق
کارکنـان را پرداختـه و پروژههـای عمرانـی
شـهر را بـه پیـش ببرد.

پیامک :
50002203034

بیـروت  -ایرنـا  -روزنامـه لبنانـی
«االخبـار» در واکنـش به رحلـت آیت اهلل
اکبـر هاشـمی رفسـنجانی رئیـس مجمع
تشـخیص مصلحـت نظـام نوشـت :رحلت
فرزنـد انقلاب و یـک شـخصیت سیاسـی
بلنـد مرتبـه کـه سـال هـای طوالنـی در
کنـار حضـرت امـام روح اهلل الخمینی(ره)
ایسـتاد ،خسـارتی برای ایـران وخاورمیانه
ا ست .

از عصـر یکشـنبه بـا اعلام رحلـت
حضرت آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی ،این
خبـر در کانـون توجه رسـانه هـای لبنانی
ماننـد المنـار ،المیادیـن ،العهـد ،الجدیـد،
الجمهوریـه ،االخبـار ،النهـار و المسـتقبل
از هـر گرایـش سیاسـی و طائفـه ای قـرار
گرفـت .آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی یار
دیریـن امـام و رهبری ،دیروز در سـن 82
سـالگی و بعداز سـالهای طوالنی مجاهدت

و مبـارزه و تلاش بـرای سـاختن ایـران
اسلامی ،بـه دیـدار معبود خود شـتافت و
ملتـی را داغـدار کرد.
شـبکه هـای تلویزیونـی و ماهـواره ای
لبنانـی بـه پخـش گـزارش هائـی مفصـل
از زندگـی حضـرت آیـت اهلل هاشـمی و
نقـش های تاثیـر گـذار او در بزنـگاه های
انقالب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران
و منطقـه و جهـان مبـادرت کردنـد.
روزنامـه هـای لبنانـی هـم کـه جـای
خالـی «السـفیر» امروز بیـش از هر زمانی
دیگـر احسـاس می شـود ،به ویـژه االخبار
بـا گـزارش هـای مفصـل ،از شـخصیت
گرانقـدر آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی و
نقـش آفرینی های او تمجیـد کردند و هر
کـدام از یـک منظر به شـخصیت و زندگی
ایشـان پرداختـه اند.
«النهـار» غرابگـر و قدیمـی تریـن
روزنامـه لبنانـی در گزارشـی از آیـت اهلل
هاشـمی رفسـنجانی به عنوان «شخصیت
معتـدل» یـاد کـرد و «المسـتقبل» ارگان

حـزب جریـان المسـتقبل بـه ریاسـت
«سـعد حریـری» کـه اکنـون نخسـت
وزیـر لبنـان اسـت هـم نوشـت کـه «
رفسـنجانی شـخصیت عملگـرای نظـام
ایـران درگذشـت».
در ایـن میـان روزنامـه االخبـار کـه
گرایـش آن بـه محـور مقاومـت نزدیـک
اسـت ،با انتشـار چهار گزارش ابعاد زندگی
حضرت آیت اهلل هاشـمی رفسنجانی را در
عرصـه ها و زمـان های مختلـف و به ویژه
نقـش هـای تاثیر گـذار ایشـان را در ایران
و منطقـه بررسـی کرده اسـت.
ایـن روزنامـه لبنانـی با اشـاره به بخش
هائـی از پیـام رهبر معظم انقالب اسلامی
بـه مناسـبت رحلـت آیـت اهلل هاشـمی
رفسـنجانی تاکیـد کـرد کـه آیـت اهلل
هاشـمی رفسـنجانی در ترسـیم سیاسـت
خارجـی ایـران و انقلاب اسلامی نقـش
بزرگـی داشـته اسـت.
االخبـار در گـزارش دیگـری تحـت
عنوان«رفسـنجانی ،مـردی کـه بـه ایـران

خدمـت کـرد» ،خاطرنشـان کرد:رحلـت
ناگهانـی آیـت اهلل اکبـر هاشـمی
رفسـنجانی ،یک شـخصیت برجسـته ،بارز
و جـدال برانگیـز ،شـوکی جدیـد بـود.
ایـن روزنامـه افـزود :آیـت اهلل هاشـمی
رفسـنجانی کـه از ابتدای انقالب اسلامی
تاکنـون دارای مسـئولیت هـای زیـاد و
مختلفـی بـود ،تـا آخریـن لحظـه زندگی
خـود بـه ویـژه در لحظـه های سرنوشـت
سـاز و مهـم حیـات سیاسـی و اقتصـادی
ایـران از تلاش و کوشـش دریـغ نکـرد و
آثـار ایشـان در همـه جـا دیده می شـود.
االخبار از آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی
بـه عنـوان «مـرد سیاسـت ،یکـی از
بارزتریـن نمادهای ایجاد انقالب اسلامی،
یـاد کرده و نوشـته اسـت که ایشـان«مرد
همـه مراحـل» بـود وهنـگام بازگشـت
حضـرت امـام خمینـی (ره) بـه ایـران در
سـال  1979میلادی و اعلام عصـری
جدیـد در خاورمیانـه ،در کنار ایشـان قرار
داشـت.

خانواده هاشمی خطاب به ملت:

عشق هاشمی به مردم
مرگ او را ناممکن ساخته است

خانـواده آیـتاهلل هاشـمی
رفسـنجانی بـا انتشـار اطالعیهای
از حضور مردم در مراسـم تشـییع
آن مرحـوم قدردانـی کردنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،متـن کامل
ایـن پیـام بـه شـرح زیر اسـت:
بسمه تعالی
لحظـه لحظـه امـروز در بدرقـه
شـکوهمند و مردمـی پـدر در
تاریـخ ایـن سـرزمین ثبـت شـد؛
وداع مـردم بـا مـردی کـه بـرای
مـردم زیسـت ،بـرای مـردم
مجاهدت کـرد و سـرافرازی مردم
را میخواسـت و چـه زیبـا همیـن
مـردم سـرافرازش کردنـد .تهـران
شـاهد حضـور بینظیـر و خـارج
از شـمار انسـانهایی بـود کـه
بـه بدرقـه بزرگمـرد قـرن ایـران
زمیـن آمـده بودنـد .امـروز تنهـا
وداع بـا هاشـمی نبـود؛ مـردم
بـا مظلومیـت بهشـتی ،تفکـر
مطهـری ،آزاداندیشـی طالقانـی و
شـجاعت و صالبـت خمینـی کبیر

وداع کردنـد.
امـروز تجلـی وفـای بـه وعـده
الهـی بـود ،وعـدهای کـه خداونـد
بـه بنـدگان صالحـش در صبـر و
پایمـردی و مجاهـدت داد و امروز
بـه بهتریـن شـکل ،آن را بـرای
هاشـمی محقـق کـرد .چشـمان
ظاهـر هاشـمی اگرچـه امـروز
بسـته بود امـا میلیونها چشـم تر
دیدنـد چگونه خـدا به صبـر او در
برابـر تیرهای زهرآگیـن تخریب و
تهمـت ،جزایـی نیکـو داد و به این
مجاهـد نسـتوه آبـرو بخشـید.
پدرمـان فرزنـد قـرآن بـود و در
آخریـن فصل از عمر خـود ،از نصر
الهـی وعده مـیداد و حضور مردم
را منشـأ و مظهـر ایـن پیـروزی
میدانسـت .و سـرانجام مـردم
آمدنـد و چـه باشـکوه آمدنـد؛ اذا
جـاء نصراهلل والفتـح و رأیت الناس
یدخلـون فـی دیـن اهلل افواجـا.
عصـاره عمـر هاشـمی ،اعتـدال
و وحـدت بـود و رحلتـش

آگهی مزایده مال غیرمنقول

کالسه پرونده 950538
اجـرای احـکام حقوقـی کرمـان در نظـر دارد در خصـوص پرونـده کالسـه فوق له
آقـای مهـدی افغانـی و علیـه محمدرضاخسـروی زاده بـا موضـوع مطالبـه در نظر
دارد ملـک معرفی شـده توسـط آقای امیریداهلل زاده را با مشـخصات اعالمـی از طریق مزایده
عمومـی بفروش برسـاند.
-1ملـک ثبتـی شـماره  2224فرعی از  9اصلـی بخش  4کرمان واقع در بلـوار هوانیروز کوچه
 30انتهای کوچه (مطب طب سـنتی) کدپسـتی  7618968435می باشـد.
 -2عرصه به مساحت  112/61مترمربع میباشد.
بـا توجـه بـه توضیحـات فـوق و در نظـر گرفتـن موقعیت ملـک و جمیـع جهات اعـم از حق
االمتیـاز آب ،بـرق ،گاز و متعلقات متفرقه سـاختمان و پارکینگ ارزش ششـدانگ ملک مبلغ
 1/900/000/000ریال توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزیابی گردیده اسـت.
جلسه مزایده در مورخ  1395/11/16ساعت ده صبح تعیین میگردد.
طالبیـن خریـد میتواننـد تـا پنـج روز قبـل از مزایـده از ملـک مذکـور بازدیـد و درصـورت
تمایل به شـرکت در مزایده بایسـتی 10درصد مبلغ پیشـنهادی خود را به حسـاب سـپرده
دادگسـتری بـه شـماره  2171293951000نـزد بانـک ملـی واریـز واصـل رسـید واریزی با
پیشـنهاد خـود به صورت مکتـوب و در پاکت درب بسـته تحویل دایره اجـرای احکام نمایند.
شـخصی بـه عنـوان برنده مزایـده معرفی می گردد که باالترین قیمت را پیشـنهاد داده باشـد
و برنـده مزایـده بایسـتی ظـرف مدت یک ماه از تاریـخ مزایده مابقی مبلغ پیشـنهادی خود را
پرداخـت نمایـد و درصـورت عـدم پرداخت ظـرف مهلت تعیین شـده و یا انصـراف ده درصد
مبلـغ پیشـنهادی به نفـع دولت ضبـط میگردد.
م الف  2081مدیر شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان -دوست محمدی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره
 139560319012001987هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای علـی ظاهـری فرزند عبـاس بشـماره شناسـنامه 4141
صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت  415/32مترمربـع پلاک 2
فرعـی از  5519اصلـی واقـع در بخـش  37کرمـان بـه آدرس سـیرجان روسـتای محمودآباد
حسـین صفـر خریـداری از مالـک رسـمی آقای برفعلـی پیش بین محـرز گردیده اسـت  .لذا
بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه  15روز آگهـی می شـود درصورتی
کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از
اخـذ رسـید ،ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع
قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض
طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول1395/10/07:
تاریخ انتشار نوبت دوم1395/10/22 :
م الف  275رئیس ثبت اسناد و امالک  -عباس ملکی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و ماده  13آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت

نمایشـگاهی بینظیـر از اثبـات
حقانیـت اعتـدال و ضـرورت
وحـدت پدیـد آورد .همانگونـه
کـه در حیاتـش مردممـدار بـود،
رحلتـش نیـز مردممـدار شـد.
هاشـمی مدافـع مظلومیـن و
دغدغهمنـد گشـودن انسـدادها
در حیـات جامعـه بود ،قـوام نظام
را در وحدتـی حداکثـری و بـودن
همـه بـا هـم میدانسـت و امـروز
شـاهد بودیـم ،همه با هـم برای او
آمدند .امروز احسـاس کردیم تنها
مـا در فـراق پـدر ننشسـتهایم که
میلیونهـا نفر بـرای رحلت پدری
بیبدیـل به سـوگ نشسـتهاند .اما
چگونـه میتوانیم هاشـمی را زنده
ندانیـم در حالـی که امتـداد تفکر
او را در چشـمان غمگیـن و خیـل
انبوه بیشـمار مردمانـی میبینیم
کـه مانند هاشـمی میاندیشـند و
ماننـد او دغدغـه سـرافرازی ایران
بـا اعتـدال و آرامـش را دارند.
ایـن سـرزمین ،هرچنـد

بزرگمـردی نسـتوه را از دسـت
داد کـه جلوتـر از زمـان خـود بود
و همـواره بـه آینـده میاندیشـید
اما در مقابل ،صاحب نسـلی شـده
اسـت کـه پـای در راه سـاختن
ایرانـی بهتـر نهادهانـد.
امـروز ایـران فرزنـدی بـزرگ،
مـردم پـدری آیندهنگـر و رهبـر
انقلاب دلسـوزترین رفیق خویش
را از دسـت داد ه اسـت؛ امـا همان
گونـه کـه لحظـه لحظـه حیـات
هاشـمی راهگشـای کشـور بـود،
وداع و بدرقـه بینظیـر مـردم نیـز

ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139560319012005492
هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض
متقاضـی آقـای بهـرام زینلـی فرزنـد عنایـت اهلل بشـماره شناسـنامه  94صـادره از سـیرجان
درششـدانگ یـک باب خانه بـه مسـاحت  182/25مترمربع پالک  4279فرعی مجزی شـده
از  975فرعـی از  2311اصلـی واقـع در بخـش  35کرمـان به آدرس سـیرجان خیابان وحید
خیابان بسـیج فرعی شـهید رضایی خریداری از مالک رسـمی آقای مالکین مشـاعی حسـین
قلـی حمـزه پـور محـرز گردیـده اسـت  .لـذا به منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به
فاصلـه  15روز آگهـی مـی شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ
تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت در صورت
انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول1395/10/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1395/11/07 :
م الف  323رئیس ثبت اسناد و امالک  -عباس ملکی
متن آگهی مزایده
آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 9000046
نظـر بـه اینکـه اقـای علیرضـا ایرانـی و حمید عباسـی نیا بدهـکار و راهن نسـبت
بـه پرداخـت بدهـی خـود در مهلـت تعیین شـده اقـدام ننمـوده اند لـذا در اجرای
مقـررات مـاده واحـده قانون اصلاح مـاده  34اصالحی قانون ثبـت مصوب سـال  1386و بنا
بـه درخواسـت بسـتانکار اصـل و مـازاد ششـدانگ پلاک شـماره  21فرعـی از  2978اصلـی
مجـزی شـده از  6فرعـی واقـع در بخـش سـه کرمـان بـه آدرس کرمان ،بلـوار فارابـی کوچه
جنـب سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی تقاطع اول سـمت چپ پالک  6که سـند مالکیت آن
ذیل ثبت  14454صفحه  285دفتر  108امالک ثبت و صادر شـده اسـت به مسـاحت 507
مترمربـع بـا حدود اربعه :شـماال بطول  14/5مترمربع و دیواریسـت به پیاده رو خیابان شـرقا
اول بطـول 33متـر دیـوار مشـترک بـا خانه  20فرعـی دوم بطـول  5/5متر دیوار مشـترک با
خانـه پلاک یـک فرعـی جنوبا بطـول  14متر دیوار مشـترک با پلاک  18فرعـی غربا بطول
 34متـر دیـوار مشـترک بـا پلاک  22فرعی تمامـا از  2978اصلـی تعریف گردیده اسـت که
برطبق نظریه کارشـناس رسـمی یکباب سـاختمان مسـکونی شـامل یک طبقـه زیرزمین به
مسـاحت  80مترمربـع طبقه همکـف (دوبلکس) به مسـاحت  320مترمربع به مسـاحت کل
 400مترمربـع دارای دیـوار باربـر آجری و سـقف طاق ضربی نمای شـمالی و جنوبی سـفال،
دیـوار حیـاط سـیمانکاری ملک دارای حـق االمتیاز آب و برق تک فاز  25آمپر و گاز میباشـد
عرصـه بـه مسـاحت  507مترمربـع با کاربـری مسـکونی بـه مبلـغ  17/238/000/000ریال
و اعیـان مسـکونی طبقـه همکـف دوبلکـس بـا دیوارهـای آجری و نمای سـفال به مسـاحت
 320مترمربـع بـه مبلـغ  1/040/000/000ریال و اعیـان طبقه زیرزمین بـا دیوارهای آجری
بـه مسـاحت  80مترمربـع بـه مبلـغ  208/000/000ریـال حیاط سـازی دیوارهـای حیاط و
حـق االمتیـاز آب ،بـرق ،و گاز جمعـاً بـه مبلـغ  250/000/000ریـال بـا توجه به مـوارد فوق
ارزش ششـدانگ ملـک مذکور به مبلـغ  18/736/000/000ریال تعیین میگـردد ملکی آقای
حمیـد عباسـی نیـا طبق اسـناد رهنـی شـماره  87/9/12 148516و  88/6/28 153263و
 87/6/28 147140دفترخانـه  2کرمـان در رهـن تعاونـی اعتبـار ثامـن االئمه واقع میباشـد
از سـاعت  9الـی  12ظهـر روز سـه شـنبه مورخـه  1395/11/12اداره اجرای اسـناد رسـمی
کرمـان واقـع در ضلع شـمالی پارک نشـاط از طریق مزایـده بفروش میرسـد و مزایده از مبلغ
پایـه کارشناسـی  18/736/000/000ریـال کـه قطعی گردیده اسـت شـروع و باالترین مبلغ
پیشـنهادی فروختـه خواهد شـد فـروش کال نقدی اسـت الزم بـه ذکر اسـت پرداخت بدهی

میتوانـد سـرمایهای بـزرگ بـرای
ایـران و مبـدأ بازگشـت جامعه به
مسـیر اعتـدال و وحـدت باشـد.
در پایـان زبانمـان قاصـر
اسـت از آنکـه سـپاس خـود را از
سـیل الطـاف مـردم قدرشـناس
ایـران ،مسـئوالن نظـام بـه ویـژه
رهبـر انقلاب ،مراجـع عظـام
تقلیـد ،علمـا و نخبـگان ،رهبـران
سـایر ادیـان و مذاهـب و مـردم
و مسـئوالن کشـورهایی کـه بـا
همـدردی و همراهـی تحمـل این
ضایعـه بـزرگ را برای ما آسـانتر

سـاختهاند اعلام نماییـم.
پیکـر خسـته ایـن مجاهـد
نسـتوه در کنـار مـراد او خمینـی
کبیـر به آرامشـی ابدی رسـید اما
عشـق هاشـمی به مـردم ،مرگ او
را ناممکن سـاخته اسـت .هاشمی
زنده اسـت تـا انقالب زنده اسـت،
هاشـمی زنـده اسـت تـا ملـت
زندهانـد و راه هاشـمی پاینـده
خواهـد مانـد.
هرگـز نمیـرد آنکـه دلـش زنده
شـد بـه عشـق /ثبـت اسـت بـر
جریـده عالـم دوام مـا

هـای مربـوط بـه آب و بـرق و گاز اعـم از حـق انشـعاب یا حق اشـتراک و مصـرف در صورتی
کـه مـورد مزایـده از ایـن بابـت بدهـی داشـته باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتـی و عـوارض
شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد
بعهـده برنـده مزایـده اسـت ضمـن آنکه پـس از انجـام مزایـده درصورت وجـود مـازاد وجوه
پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل مـازاد به برنـده مزایـده مسـترد میگـردد ضمنا
چنانچـه روز مزایـده بـا تعطیل رسـمی مصادف گـردد روز اداری بعد از تعطیلـی مزایده انجام
خواهـد شـد طالبیـن مـی تواننـد جهت کسـب اطالعـات بیشـتر در سـاعات اداری بـه اداره
اجرای اسـناد رسـمی کرمان مراجعـه نمایند.
تاریخ انتشار1395/10/22 :
م الف  1015سیدرضا انصاری-رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان
آگهی فقدان سند مالکیت
حسـب درخواست وارده به شـماره /95/11021/5096و 95/10/16 -خانم طاهره
شـریف زاده راوری مالـک (سـیزده و پنـج هفتم) سـهم مشـاع از کل  96سـهم
ششـدانگ خانـه پلاک شـماره  -400اصلـی واقـع در راور خیابـان قـدس کوچه
شـهید شـریف زاده بخـش  18کرمـان دارای سـند مالکیـت بـه شـماره سـریال
چاپـی  396641که سـند مالکیـت ان ذیل ثبت  3504صفحه  518دفتر  24صادر و تسـلیم
گردیـده ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلی مدعی اسـت که سـند مالکیـت مزبور به
علـت جابجایـی منـزل مفقود گردیده اسـت و درخواسـت سـند مالکیـت المثنی نمـوده لذا
باسـتناد مـاده  120آئیـن اصالحـی قانـون ثبـت مراتب یـک نوبت آگهـی می شـود چنانچه
کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملک فـوق الذکر یا وجود سـند مالکیت نـزد خود می
باشـد میتوانـد ظـرف مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت اسـناد و املاک راور
مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایند واال
پـس از مهلـت مذکور سـند مالکیـت المثنی صادر و تسـلیم خواهد شـد.
تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1395/10/22
م الف  195رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور -مرتضی کاربخش راوری
اگهی مزایده مال غیرمنقول (نوبت دوم)
اجـرای احـکام حقوقـی کرمـان در نظـر دارد در خصـوص پرونـده اجرائی کالسـه
 950219یـک قطعـه زمیـن بـه آدرس کرمـان بلـوار جمهـوری نبـش ضلـع
غربـی ابتـدای بلـوار هوانیـروز و ضلـع جنوبـی کوچـه شـماره ( 2بلـوک ،1قطعـه
 )300بـا مشـخصات :موقعیـت تجـاری بـه مسـاحت  247مترمربـع ،گودبـرداری
شـده ،آرماتوربنـدی فونداسـیون کـه توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری بـه مبلـغ
 15/385/000/000ریـال ارزیابـی و تقویـم شـده و همچنیـن یـک قطعـه زمیـن بـه آدرس
میـدان ابـوذر نبـش ضلـع جنوبـی بزرگراه امـام با مشـخصات :بـه مسـاحت  507مترمربع(با
سرشـکن نمـودن جبهـه هـای مختلـف نسـبت بـه معبراصلـی) بـا یـک فقـره حـق االمتیاز
آب ،حصارکشـی ،و سـایر متعلقـات ،کـه توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری بـه مبلـغ
 5/170/000/000ریـال ارزیابـی و تقویـم شـده را از طریـق مزایـده بـه فـروش برسـاند
لـذا طالبیـن خریـد میتواننـد ضمـن بازدیـد از ملـک موصـوف ظـرف مـدت  5روز تـا قبـل
از روز برگـزاری مزایـده پیشـنهاد خریـد خـود را بانضمـام  10درصـد مبلـغ پیشـنهادی کـه
بـه حسـاب سـپرده دادگسـتری بشـماره  2171293951000واریـز خواهند نمـود در پاکت
دربسـته تحویـل اجـرای احکام نمایند .جلسـه مزایده راس سـاعت  10صبح مورخه یکشـنبه
 1395/11/10بـا حضـور نماینـده دادسـتان منعقد و شـخصی برنـده مزایده خواهد شـد که
باالتریـن مبلـغ را پیشـنهاد نمـوده باشـد .درصـورت انصـراف برنـده مزایـده 10 ،درصد مبلغ
واریـزی بـه نفـع دولـت ضبـط خواهد شـد.
م الف  1745شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان -محسن ذکائی
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به گـزارش ایمنا ،مـوزه ریاسـت جمهوری
رفسـنجان بـا زیربنـای پنـج هـزار متـر مربع
در سـه طبقـه احـداث شـده اسـت .ایـن
بنـای فرهنگـی بـه منظـور جمـع آوری
هدایـای رسـمی و غیررسـمی اهدایـی بـه
هاشـمی رفسـنجانی در دوره تصدی ریاسـت
جمهـوری وی که از سـوی مردم ،سـازمان ها
و کشـورهای خارجـی به دولت تقدیم شـده،
احداث شـد و در سـال  1378به بهره برداری
رسـید .ایـن مـوزه شـامل اتـاق هـای اداری،
انبـار و اتـاق هـای تحقیـق ،فضـای  VIPدر

نیـم طبقـه همکـف ،آمفـی تئاتـر ،رسـتوران
و کتابخانـه اسـت .ایـن مجموعـه کـه دارای
بخـش هـای متعـددی از جملـه تماشـاگه
تاریـخ ،انقلاب اسلامی ،جنگ و رفسـنجان
شناسـی مـی باشـد در بلـوار شـهید مـدرس
رفسـنجان واقـع شـده اسـت.
ایـن مـوزه دارای هشـت غرفـه بـه نشـان
دوران  8سـاله ریاسـت جمهـوری هاشـمی
رفسـنجانی با  112شـیء ،غرفه دوران معاصر
بـا  70شـیء ،غرفـه دوران سـازندگی با 117
شـیء ،غرفـه دوران دفـاع مقـدس و شـهدا با

پيشـنهاد عـده اي از گرداننـدگان دانشـگاه
هـاي معتبـر ايـران شـکل گرفتـه ،حاصـل
تلفيـق انديشـه اي ملـي در معمـاري تـوام با
رويکـرد مردمي در تفکر سياسـي -اجتماعي
کشـور اسـت؛ نخسـتين ايرانسراي کشـور در
مجـاورت مهـم تريـن بوسـتان شـهر قطـب
آبـاد بـا زيربنايـي بالغ بـر  10هزار متـر مربع
 ،تبلـور يـک اثـر اصيـل و مانـدگار در عرصـه
معمـاري ايـران اسـت .در کنـار ايـن مـوزه
کتابخانـه و پژوهشـکده قـرار دارد .چـون اين
موزه در شـهر تولد آقاي هاشـمي رفسنجاني
ايجـاد شـده و بخشـي از موزه هم بـه نامبرده
اختصـاص يافته اسـت ايشـان هم تعـدادي از
هدايايـي را کـه در طـول مدت هشـت سـال
رياسـت جمهـوري از مقامـات و شـخصيت
هـاي خارجـي دريافت کـرده اند بـه اين موزه
اهدا کرده اسـت .ايـن موزه به «موزه رياسـت
جمهـوري» مشـهور گرديـده اسـت .مـوزه
رياسـت جمهوري رفسـنجان توسـط شهوند
يوسـفيزاده (بعدها شرکت مهندسين مشاور

آرشـيکام) طراحـي شـد و توسـط رییـس
جمهور محتـرم اصالحات افتتـاح گرديد .اين
سـاختمان از ترکيب يـک کره عظيم بتني تو
خالـي در داخـل يک مکعب (کـه نماي خارج
سـاختمان ميباشـد) تشـکيل شـدهاسـت.
ايـن کـره در داخل کار نورگير اصلـي را انجام
داده و در بخـش فوقانـي جلـوهاي از گنبـد را
تداعـي مـيکند.
مـوزه رياسـت جمهـوري رفسـنجان براي
جمـعآوري هديههاي رسـمي و غيررسـمي
کـه در دوره رياسـت جمهوري اکبر هاشـمي
رفسـنجاني از سـوي مـردم ،سـازمانهـا و
کشـور هـا بـه دولـت تقديـم شـده در نظـر
گرفتـه شـدهاسـت .بـراي سـاير دوره هـاي
رياسـت جمهـوري در ايـران نيـز مـوزههاي
جداگانـهاي وجـود دارد .ايـن هدايـا شـامل
اشـياي ملـي و اسـناد روابـط سياسـي ايـران
اسـت کـه اسـناد ملـي محسـوب ميشـوند
و تحـت نظـر سـازمان اسـناد و کتابخانه ملي
ا ست .

روایت یک دهه شصتی از هاشمی رفسنجانی

اولین روزهای بدون آیت اهلل

مـا دهـه شـصتی
ها سرگذشـت غریبی
داریـم .آدم هایـی
هسـتیم کـه کودکی
یاسر سیستانی نژاد
 Yaser@payamema.irمـان در جنـگ
گذشـت .بچـه هایـی
بودیـم کـه بـه دو گـروه دوسـت و
دشـمن تقسیم می شـدیم و هر کدام
تکـه ای چوب به دسـت مـی گرفتیم.
چـوب هـا تفنـگ مـان مـی شـد و با
هـم مـی جنگیدیـم .همـه مـان هـم
دوسـت داشـتیم در ایـن جنـگ،
«ایرانـی» باشـیم و طـرف مقابل مان
عراقـی! در بـازی هـای کودکـی مـان
هم در جسـت و جوی«صدام» بودیم.
سـرانجام هـم حتمـاً ایرانی هـا پیروز
مـی شـدند و عراقـی ها شکسـت می
خوردنـد .در برنامـه هـای کـودک و
نوجـوان هم پـدر «علـی کوچولو» در
جبهـه بود .صحبـت اصلـی در کوچه
و بـازار و صـف نانوایـی و صـف مرغ و
گوشـت و شـیر و ...جنگ بود و جنگ
بـود و جنـگ!
سـن و سـال مـان کـم بـود .مـی
دانسـتیم جنـگ چیسـت .امـا نمـی
دانسـتیم فرمانـده جنگ«هاشـمی
ً
اصلا نمـی
رفسـنجانی» اسـت.
دانسـتیم چـه کاره اسـت؟ فقـط می
دانستیم«هاشمی رفسـنجانی» است.
مـردی با عمامه سـفید و عبـای قهوه
ای و ریش و سـبیلی بسیار کم پشت!
آن روز دسـت در دسـت خواهر بزرگ
تـر و زن عمویم راهی خیابان شـدیم.
مـی گفتنـد هاشـمی رفسـنجانی بـه
کرمـان آمـده و بـه اسـتقبالش مـی
رویـم .هنوز به سـن مدرسـه نرسـیده
بـودم .از ایـن تاکسـی بـه ان تاکسـی
رفتیـم و آخـرش بـه خاطـر زیـادی
جمعیـت و کمبـود تاکسـی در آن
سـال ها به مقصد نرسـیدیم و خسته
و کوفتـه بـه خانه برگشـتیم .دلم می
خواسـت هاشـمی را از نزدیـک ببینم

و ندیـدم.
رییس جمهور در کرمان
سـال هـا گذشـت بـه مدرسـه
رفتـم .کالس چهـارم دبسـتان بـودم.
سـال  .1370مدرسـه مـان در کـوی
فرهنگیـان نزدیـک بلـوار جمهـوری
بـود .در مسـیری کـه بـه فـرودگاه
منتهـی مـی شـد .خبـر دادنـد کـه
رییـس جمهـور بـه کرمـان مـی آید.
چـون مدرسـه مـان نزدیـک مسـیر
اسـتقبال بـود و مـی توانسـتیم پیاده
برویـم و پیـاده برگردیـم ،مـا را بـه
اسـتقبال بردنـد .هـر کدام شـاخه ای
گل بـه دسـت گرفتیـم و لـب بلـوار
بـه انتظـار رییـس جمهور ایسـتادیم.
همان«هاشـمی رفسـنجانی!»
سـاعتی منتظر ماندیم .سـه ،چهار
پاتـرول قهـوه ای رنـگ از سـمت
فـرودگاه پیدایشـان شـد و بـه طـرف
میـدان آزادی راندنـد .رییس جمهور،
داخـل یکـی از آن پاترول هـا بود .تند
رد شـد و رفـت و رییـس جمهـور را
ندیـدم .دوبـاره بـا مدیـر و ناظـم بـه
مدرسـه برگشتیم و سـر کالس درس
نشستیم .
رییس مجمع تشخیص مصلحت
نظام در حرم امام رضا
روزهـا مـی گذشـت و سـال هـا
سـپری می شـد .مـا دهه شـصتی ها
بـزرگ و بـزرگ تـر شـدیم .دانشـجو
شـدیم .سـال  80بود .فضای سیاسـی
کشـور تغییـر کـرده بـود .هاشـمی
رفسـنجانی در سـاختار نظـام حضـور
داشـت .دوران ریاسـت جمهـوری اش
بـه پایان رسـیده بود .چهار سـالی می
شـد که عنـوان ریاسـت جمهـوری را
بـه خاتمـی واگـذار کـرده بـود .امـا
هاشـمی را رییـس جمهـور سـابق
خطـاب نمی کردند .هاشـمی در رأس
مجمعـی بـه نام«تشـخیص مصلحت
نظـام» قـرار گرفته بود .در سـفری که
به همراه مادرم و زن و شـوهری که از

دوسـتان خانوادگی مان به شـمار می
آمدنـد ،به مشـهد سـفر کـرده بـودم.
در یکـی از صحـن هـا بودیـم .مـن و
دوسـتم جلـو جلو حرکت مـی کردیم
و مادرم و همسـر دوسـتم یواش یواش
و بـا فاصلـه از ما می آمدند .پا سسـت
کردیـم تا برسـند .هـم زمـان ،صدای
یک صلوات دسـته جمعی را شنیدیم.
برگشـتیم .رییـس مجمـع تشـخیص
مصلحـت نظـام بـود .همان هاشـمی
رفسـنجانی خودمان! بـا همان لبخند
همیشـگی ،بـدون تشـریفات .خودش
بـود و بـا پنج ،شـش نفر کـه همراهی
اش مـی کردند .به زیارت امام هشـتم
مـی رفت .این نخسـتین دیـدار من با
آیـت اهلل بـود .دیـدار بسـیار کوتـاه در
حـد یـک سلام و یـک لبخند!
مؤسس دانشگاه آزاد اسالمی
در کرمان
دی مـاه سـال  1392بـود .سـی و
دو سـاله بـودم .هاشـمی رفسـنجانی
برای بازدید از دانشـگاه آزاد به کرمان
آمـده بـود .او موسـس دانشـگاه آزاد
بـود .حسـن روحانی به تازگی سـکان
اجرایـی کشـور را بـه دسـت گرفتـه
بـود .بـا حمایـت چهـره هـای اصالح
طلـب و اعتدال گـرا به ویژه هاشـمی
رفسـنجانی .صـدای آیت اهلل سـال ها
بـه گـوش مان نخـورده بـود .صدایش
لرزان بود و دسـت هایش! آرام سـخن
مـی گفـت ...آرام ...آرام ...از امیـد مـی
گفـت .از «روحانـی» و «ظریـف»
تعریـف مـی کـرد .از تیـم ورزیـده
دیپلماسـی سـخن به میـان آورد .می
گفـت با رد صالحیـت من زمینه برای
رییـس جمهـور شـدن یـک چهـره
جـوان تر و شـاداب تر فراهم شـد .آن
روز از مؤسسـان دانشـگاه آزاد نـام برد
و گفـت :شـاید تا ده سـال آینده یکی
از مـا زنـده نباشـیم .اما دانشـگاه آزاد
مـی مانـد ».شـگفتا کـه امسـال هـم
او و هـم «موسـوی اردبیلـی» رخ در

نقـاب خـاک کشـیدند .در حالـی که
سـه سـال از آن روز مـی گـذرد.
تیرماه سـال  1395یـک بار دیگر
هم هاشـمی رفسـنجانی در کسـوت
مؤسـس دانشـگاه آزاد بـه کرمـان
آمـد و در جلسـه ای بـا حضـور
مقامـات اسـتانی و دانشـگاه آزاد
در محـل اسـتانداری شـرکت کـرد.
بـرای تهیـه گـزارش بـه اسـتانداری
رفتـم .آیـت اهلل صحبـت مـی کـرد
و مـن مـی نوشـتم .موبایـل بـه
دسـت بـودم .جمالتـش را تایپ می
کـردم و روی کانـال خبـری «پیـام
مـا» مـی فرسـتادم .آن جـا هـم از
دولـت حمایـت کـرد .از «برجـام»
دفـاع کـرد .بخشـی از جمالتـی کـه
آن روز نوشـتم بـه قـرار زیـر بـود:
رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت
نظـام گفت«:بسـیاری از مـردم
دسـتاوردهای برجـام را نمیداننـد
و عـدهای نیـز القـا میکننـد کـه
مذاکرات دسـتاوردی نداشـته اسـت
و بـا تبلیغـات نادرسـت ،ذهـن مردم
را فریـب میدهنـد .درحالیکـه
قبـل از ایـن حتـی هواپیماهـای
مـا بـرای سـوختگیری بـا مشـکل
مواجـه بودنـد ».آیـتاهلل هاشـمی

رفسـنجانی افزود«:دسـتاوردهای
برجـام اینقدر هسـت کـه بتوانیم به
آن افتخـار کنیـم .کار دولـت در این
زمینـه بسـیار مبنایی و درسـت بود.
خوشـبختانه توانسـتیم بـا مذاکـرات
هسـتهای ،مشـکالت هواپیمایـی و
تحریـم فـروش نفـت را رفـع کـرده
و بـازاری را کـه ازدسـتداده بودیم،
دوبـاره بـاز پـس بگیریـم .در حـال
حاضـر بسـیاری از بانکهـای دنیـا
با مـا همـکاری میکننـد .دولت کار
اساسـی کـرد و تحریمها را شکسـت
و ایـن کار هنـوز جریـان دارد».
و اکنـون قریـب  7مـاه از آخریـن
بـاری کـه آیـت اهلل را دیـدم مـی
گـذرد .یـک شـنبه شـب کـه پـس
از اتمـام کار روزنامـه بـه نزدیکـی
هـای خانـه رسـیدم ،خبـری کوتـاه
مـرا در جـا میخکـوب کـرد .سـردبیر
بـود کـه بـا صدایـی بغـض کـرده می
گفت«:هاشـمی رفسـنجانی فـوت
کـرد ».شـوکه شـده بـودم .بایـد بـه
دفتـر بـاز مـی گشـتم تـا روزنامـه را
بـا محتوای درگذشـت او بـه چاپخانه
بفرسـتیم .در ذهنـم دنبـال مسـیر
خلـوت تـری مـی گشـتم تـا زودتـر
بـه دفتـر برسـم .آرام و قرار نداشـتم.

و ایـن تنهـا ،حـال من نبـود .فکر می
کنـم همـه دهـه شـصتی هـا چنیـن
حالـی دارنـد .نسـلی کـه بـه انقلاب
بـدون هاشـمی عـادت نـدارد .نسـلی
کـه هاشـمی رفسـنجانی برای شـان
هاشـمی رفسـنجانی بـوده اسـت .نـه
رییـس مجلس ،نه رییـس جمهور ،نه
رییـس مجلس خبـرگان و نـه رییس
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام و
نـه خطیـب جمعه تهـران .بـرای دهه
شـصتی هـا هاشـمی ،هاشـمی بـود.
عنـوان او بـرای مـا مهـم نبـود .گاه
منتقـد سرسـختش شـدیم.
گاه شـیفته شـخصیتش شـدیم.
شـخصیت غریبـی داشـت .گاه عـده
ای بـا تمـام وجـود مخالفـش مـی
شـدند .چنـد سـال بعـد همـان هـا
طرفـدار دوآتشـه اش مـی شـدند.
دوبـاره طرفـداران قبلی بـه مقابله با
او برمی خاسـتند .و دهه شـصتی ها
در همـه ایـن حـوادث سـهیم بودند.
امـروز هاشـمی در بیـن مـا نیسـت
و دهـه شـصتی هـا اولیـن روزهـای
بـدون هاشـمی را تجربـه مـی کنند.
هاشـمی ،مـردی کـه نقـش آفرینـی
سیاسـی اش همـزاد دهـه شـصتی
هاسـت.

خبر

سوگواری مردم بهرمان در منزل پدری آیتاهلل هاشمی رفسنجانی

مراسـم عزاداری ارتحال آیتاهلل هاشـمی
رفسنجانی ،عصر دوشـنبه در شهر بهرمان و
در منزل پدری آیتاهلل هاشـمی رفسـنجانی
برگزار شد.
در ایـن مراسـم کـه بـا حـزن ،انـدوه و
ماتـم همـراه بـود ،جمـع زیـادی از مـردم

شـهر بهرمـان حضـور داشـتند و مداحـان
اهـل بیـت (ع) بـه ذکـر مصائـب اهـل بیت
(ع) و حضـرت معصومـه (س) پرداختنـد و
یـاد آیـتاهلل هاشـمی رفسـنجانی را گرامی
داشـتند.
شـهردار بهرمان در حاشـیه این مراسم با

تسـلیت ارتحال آیتاهلل هاشـمی رفسنجانی
بـه خبرنـگار ایسـنا گفت«:بیش از دو سـال
اسـت کـه شـهردار بهرمـان هسـتم و تجربه
دیدار مسـتقیم بـا حضرت آیتاهلل هاشـمی
رفسـنجانی را نداشـتم .مردم احترام ویژهای
برای ایشـان قائل هسـتند».
علـی نقـیزاده بـا بیـان اینکه از شـنیدن
خبـر ارتحـال آیـتاهلل هاشـمی رفسـنجانی
شـوکه شـده اسـت ،افزود«:مدتـی پیـش
ایشـان سـفری بـه بهرمـان داشـتند و بـه
منـزل پدریشـان سـر زدنـد و احوالـی از
مـردم گرفتنـد .از دانشـگاه آزاد اسلامی که
توسـط ایشـان بالنده شـد نیز بازدید کردند
و دسـتوراتی بـرای رونـق دانشـگاه دادنـد».
وی بـا بیـان ایـن کـه آیـتاهلل هاشـمی
رفسـنجانی یـک شـخصیت شناختهشـده
جهانـی اسـت ،یـادآور شـد«:چیزی کـه
انسـان را بـزرگ میکنـد ایـن اسـت کـه
انسـان هدف از پیش تعیینشـده و استمرار
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پویش

موزه ریاست جمهوری رفسنجان؛ یادگار گران بهای سردار سازندگی
 51شـیء ،غرفـه رفسـنجان شناسـی بـا 45
شـیء و غرفـه هـای دوران کهن با  40شـیء
نفیس و گرانبهاسـت.
اوليـن مـوزه رييـس جمهـوري طراحـي
شـده در ايـران بـه همـراه کتابخانـه ،مرکـز
اسـناد و پژوهـش ،نمايشـگاه ،سـالن نمايش
سرپوشـيده و روبـاز ،رسـتوران و تعامـل
معمـاري متعالـي و معـرف افتخـارات ملـي
بـا توجـه بـه نقـش بـزرگان و نقـش آفرينان
معاصر در بيشـتر کشـورهاي جهان به صورت
مرکـزي فرهنگـي و عـام المنفعه ،سـابقه اي
قابـل توجـه دارد؛ مرکز فرهنگـي ژرژ پمپيدو
در فرانسـه ،مرکز نهـرو در بمبئي و موزه هاي
رياسـت جمهوري در کشـور هـاي مختلف از
ايـن دسـته اند .ايـن مرکـز گذشـته از ايفاي
نقـش در پژوهش هـاي اجتماعي و سياسـي
و فرهنگـي و ،...نماينـده کارکـرد اجتماعـي و
تاثيرگـذار معماري بـه مثابه يـک عامل موثر
اجتماعي اسـت.
ايرانسـراي هاشـمي در رفسـنجان بـا

کرمون

در اهداف داشـته باشـد .پایبندی ایشـان به
اصـول و اعتـدال باعـث شـد کـه همـه روی
ایشـان در سـطح جهانـی حسـاب کننـد».
شـهردار بهرمـان تصریـح کرد«:ایشـان

بـا منـش و فکـری کـه داشـت بـا ایدههـای
انقالبـی و اسلامی در جبهـه نظـام حرکـت
کـرد و در همیـن جبهـه زندگـی کـرد و
جنگید/».ایسـنا

منزل پدری آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
ثبت ملی میشود

بـه گـزارش خبرگـزاری میـزان ،حسـن حسـینی گفت:منزل پـدری آیتاهلل
هاشـمی رفسـنجانی یـک بنـای تاریخی متعلق بـه دوره پهلوی اول اسـت که در
بهرمـان واقعشـده و پرونـده ایـن خانـه تاریخـی بـرای ثبـت در فهرسـت آثـار
ملـی در حـال تدوین اسـت.
وی افـزود :قدمـت ایـن خانـه تاریخـی بـه دوران پهلـوی اول بازمیگـردد و
 ۱۲۰۰متـر مسـاحت و  ۳۵۰مترمربـع زیربنـا دارد.
حسـینی خاطرنشـان کرد:منزل پدری آیتاهلل هاشـمی رفسـنجانی در شـهر
بهرمـان هـم از جهـت معمـاری و هـم از جهـت معنـوی دارای اهمیـت بسـیاری
اسـت .این منزل تاریخی شـامل یک سـالن بزرگ که محل دسترسـی به سـایر
اتاقهـا اسـت ،یـک بادگیـر بزرگ و یک مطبخ به سـبک قدیم اسـت و بسـیاری
از جلسـات قبـل از انقلاب در ایـن منزل برگزار میشـده اسـت.

کرمان بر پشت اسب

بخش 32
سـفرنامه «سراسـر ایـران بـر پشـت
اسـب» نوشـته اال سـایکس خواهـر
«سرپرسـی سـایکس» اسـت .ترجمـه
ایـن سـفرنامه محمـد علـی مختـاری
اردکانـی اسـت ،اال بـه همـراه بـرادرش
بـه جهانگـردی پرداخـت و اوقـات زیـادی
را در ایـران گذرانـد .یکـی از مقاصـد این
سـفر کرمـان بـود و صفحات قابـل مالحظه
ای از ایـن سـفرنامه بـه کرمـان گزیـده ای
از اختصـاص یافتـه اسـت .صفحه کرمون
خالصـه ایـن بخـش را با عنـوان «کرمان بر
پشـت اسـب» بـه صـورت دنبالـه دار بـه
شـما عالقـه منـدان تقدیـم مـی کنـد؛
از آن جایـی کـه آب ارزشـمندترین مایملک
در ایران اسـت ،با مواظبـت زیاد از آن محافظت
می شـود و گویند که خطرناکترین و بیشـترین
علـت خونریـزی اسـت .خانـه مـا که در وسـط
چنـد بـاغ واقـع شـده بـود از قنـات مشـروب
مـی شـد و آب هـر بار بـه نوبت به مـدت چند
سـاعت باغ را مشـروب می کـرد .موجر ما فقط
دوازده سـاعت (یـک طـاق) آب را در مـدار ده
روزه خریـده بـود و بـا کمال تأسـف ایـن مقدار
ناکافـی بـود .امـا جبـران مـی کردیـم ،چـون
جویـی کـه آب محوطـه را تأمیـن می کـرد ،از
بـاغ مـا مـی گذشـت .به همیـن دلیل مـا هیچ
وقـت بـدون آب جـاری نبودیـم .بـا ایـن وجود
اسـتفاده از آن بـرای رسـتنی های خود دسـت
کمی از سـرقت نداشـت .گرچه برای آب شـرب
و شستشـو مجـاز بودیـم هرچـه مـی خواهیـم
برداریم.
نـزول بـاران در ایـران بسـیار کـم اسـت .در
خلال نـه مـاه اقامـت مـا در کرمـان حتـی به
مـدت یـک هفته در ایـران باران نباریـد .اما اگر
روشـی بـرای ذخیـره آب بـرف هـا اتخـاذ مـی
شـد ،بـی حاصلی کـه در خیلی از نقاط کشـور
حاکـم اسـت ،خیلـی هـم حاصلخیـز اسـت،
تقلیـل مـی یافت.
در وسـط مـاه مـه [اردیبهشـت] محصـول
تریـاک ،یکی از محصوالت عمـده کرمان کام ً
ال
مـی رسـید .وقتـی گلبـرگ هـای سـفید مـی
افتـاد ،حقـه هـای بـزرگ را چهـار بار بـا نوعی
شـانه فـوالدی تیـغ مـی زدنـد ،شـیره کـه بـه
بیـرون نشـت مـی کرد جمـع آوری ،خشـک و
بـه صـورت لوله هـای کوچکـی برای صـادرات
ورز مـی دادنـد .در هنـگام این عملیـات ،حومه
شـهر چنـان از بـوی مخـدر آکنده می شـد که
وقتـی کسـی از مزارع کـو کنار عبور مـی کرد،
خـواب آلـود مـی شـد.می گفتنـد ایـن گل به
ظاهـر بـی گنـاه بلای منطقه اسـت .بسـیاری
از زنـان ،تریاکـی مسـلمی شـده انـد و وضعیت
خدمه ما ،قدرت کشـنده تریاک را هنگام سـوء
مصرف نشـان مـی داد.
ً
یکـی از مهترهـای مـا از ایـن کار تقریبـا به
اسـکلتی تبدیـل شـد .چشـمانش بـی حالـت
شـد و تمـام روز حالـت خـواب آلودگی داشـت
ً
کاملا صالحیـت شـغلش را از دسـت داد.
و
او خیلـی عالقمنـد بـود مـا را بـه بلوچسـتان
همراهـی کنـد امـا وقتـی شـنید در آن منطقه
نمـی تـوان تریـاک خریـد ،منصـرف شـد.
آقـای کارلـس (مبلغ مسـیحی) یـک داروگر
بومـی بـا خـود آورده بـود و باغچـه خانـه او
همیشـه پـر از بیمار بـود .او بیماری چشـم دو
سـه تن از خدمه ما را مداوا کرد .بیماری چشـم
در ایران بسـیار شـایع اسـت و از آفتـاب زدگی
ناشـی می شـود؛ امـا بعد از یـک بار مـداوا ،آن
ها حتی چشـم خـراب را به زحمـت یک و نیم
کیلومتـر پیـاده رفتـن بـه خانـه آقـای کارلس
ترجیـح دادنـد .تنها کسـی بـود که مرتـب نزد
کارلـس می رفـت ،خدمتکار زرتشـتی من بود.
فهمیدیـم که بیمـاری او جزئی و مزمن اسـت.
امـا علیرغـم درد شـدیدی کـه ظاهـرا ً تحمـل
مـی کـرد ،با مشـکل مـی شـد او را بـه خوردن
دارویـش واداشـت .همیشـه اصـرار مـی ورزید
کـه مـن یـا بـرادرم آن را اوالً بررسـی کنیـم و
بعـد از مـا می خواسـت که وقتی آب مـی آورد
و در حضـور مـا مـی خورد ،ما شـاهد باشـیم.
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دغدغه های احمد پوروزیری از وضعیت ورزش کرمان

مدیر عامل باشگاه مس کرمان:

شیوع تنبلی در بین جوانان جدی است

فقدان آیت اهلل هاشمی تا
ابد دلهای پاک مردم ایران
را غمزده خواهد کرد

سرانجام ساخت زورخانه
راور آغاز شد

بـا پیگیـری هـای صـورت گرفتـه عملیات
اجرایی سـاخت زورخانه باسـتانی شهرسـتان
بـا همـکاری اداره کل ورزش و جوانـان در
محـل مجموعـه ورزشـی شـهید شبسـتری
راور آغـاز شـد.
به گـزارش کاروانسـرا؛ بـا توجه بـه اینکه
تاسـیس زورخانـه پوریای ولی راور به سـال
 ۱۳۱۹بـر مـی گـردد و بیـش از  ۷۰سـال
از عمـر سـاختمان آن می گذرد ،مسـتهلک
شـدن ایـن بنا مایـه نگرانی ورزشـکاران این
رشـته در راور شـده بـود و کاروانسـرا نیـز
در چنـد روز گذشـته خبـری تحـت عنـوان
«تنهـا زورخانـه راور بـا بیـش از ۷۰سـال
قدمـت رو بـه ویرانـی اسـت»در خروجـی
سـایت خـود قـرار داد .امـا خوشـبختانه
بـا پیگیـری هـای اداره ورزش و جوانـان و
فرمانـدار راور عملیـات اجرایـی سـاخت
زورخانـه باسـتانی شهرسـتان بـا همـکاری
اداره کل ورزش و جوانـان در محل مجموعه
ورزشـی شـهید شبسـتری راور آغاز شـد .بر
اسـاس گفتـه رئیـس اداره ورزش و جوانـان
راور مسـاحت ایـن زورخانه حـدود  900متر
مربـع اسـت و در مرحلـه اول قـرار اسـت تا
نـوروز  96فونداسـیون ایـن بنا آماده شـود و
بر اسـاس برآورد انجام شـده هزینه سـاخت
ایـن زورخانـه 800میلیـون تومـان اسـت.

متولـد 1337اسـت و از
سـال  54بوکـس کار مـی
کـرد و یـک سـال بعـد بـا
هادی کاربخش مرحـوم وزیـری آشـنا مـی
 Haka@payamema.irشـود و بـه سـمت کاراتـه
سـوق پیـدا مـی کنـد وچنـد سـالی را بـا
کاراتـه کرمان مـی گذراند و  10سـال بعد
بـه علـت کمـردرد و بیمـاری وهمچنیـن
موقعیـت شـغلی ،مجبـور می شـود ورزش
را کنـار بگـذارد.

عکس :محسن رجب پور/پیام ما

مدیـر عامـل باشـگاه مـس کرمـان آخرین
وضعیـت ایـن باشـگاه و تیـم فوتبـال مـس
کرمـان را تشـریح کـرد.
سـیدامجد مسـعودزاده در ابتـدای
صحبتهـای خـود فـوت آیـتاهلل هاشـمی
رفسـنجانی را بـه ملـت ایـران تسـلیت گفت
و ابـراز داشـت :بیشـک آیـتاهلل رفسـنجانی
یکی از شـخصیتهای بزرگ و ماندگار کشور
خواهنـد بـود و فقدان ایشـان تا ابـد دلهای
پـاک مـردم ایـران را غـمزده خواهد کـرد .به
نوبـهی خـود و بـه نمایندگی از باشـگاه مس
کرمـان ایـن اتفـاق تلـخ را بـه عمـوم مـردم
ایـران تسـلیت میگویـم و امیـدوارم که روح
ایشـان قریـن رحمـت الهی باشـد.
مدیـر عامل باشـگاه مـس کرمان با اشـاره
بـه پیـروزی تیم فوتبـال مس در شـیراز و در
هفتـهی اول دور برگشـت لیـگ یـک گفـت:
جـا دارد بابـت این پیروزی تشـکر ویـژهای از
کادر فنـی و بازیکنـان پرتلاش تیـم داشـته
باشـم کـه بـا نهایـت سـعی و تلاش خـود و
بـا توانـی دو چنـدان ایـن سـه امتیـاز خارج
از خانـه را کسـب کردنـد .ایشـان افزودند :در
همیـن رابطـه باید از هـواداران بـا غیرت تیم
کـه در شـیراز جانانـه تیـم را تشـویق کردند
و رنـج سـفر بـه ایـن شـهر را بـه عشـق تیم
خـود تحمل کردنـد نیز تشـکرات ویژه خود
را اعلام بـدارم و قدردانـی کل تیم را نسـبت
بـه آنها اعالم بدارم .مسـعودزاده با اشـاره به
تاکیـد بر تـداوم ایـن نتایج خوب گفـت :این
پیـروزی تاثیـر بـه سـزایی در روحیـهی تیم
مـا خواهـد داشـت و قطعـا در ادامـهی راه با
انگیـزه و توانـی که بازیکنان تیـم در زمین از
خـود نشـان خواهنـد داد ،در نیـم فصل دوم
از ایـن دسـت نتایـج بیشـتر خواهیم داشـت
تـا بـا همـت کادر فنـی و بازیکنـان ،تیـم به
جایـگاه واقعـی خـود برسـد .وی افـزود :بـر
اسـاس ادامـ ه تصمیمـات جمعـی کـه در
باشـگاه اخـذ میشـود ،مشـغول فعالیـت در
بـازار نقـل و انتقـاالت نیـم فصـل هسـتیم و
تاکنون بر اسـاس شـرایط موجود ،مهرههایی
کـه مـد نظـر بودهانـد را جـذب کردهایـم و
فعالیـت در ایـن زمینـه ادامه دارد تـا تقویت
اصولـی تیم بـه خوبی انجام شـود .مدیرعامل
باشـگاه مـس بـا تشـکر از تلاش کلیـه
ورزشـکاران باشـگاه مس گفت :چندی پیش
تیـم تیرانـدازی بانـوان مـس عنـوان سـومی
لیـگ برتـر را کسـب کـرد کـه جـای تبریک
و تشـکر از ایـن عزیـزان را دارد و همچنیـن
بـا شایسـتگی که تیـم مس ب از خود نشـان
داد زمینـه بـرای حضور جوانان شایسـته این
تیـم در دور بعـد بازیهـای لیـگ سـه فراهم
گردیـد .سـایر تیمهـای باشـگاه نیـز بـا تمام
تـوان در مسـابقات خـود حاضـر هسـتند که
آرزوی موفقیـت بـرای تمامـی ورزشـکاران
باشـگاه مـس را داریم.
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بعـد ازاتمـام دوران خدمـت در صنایـع
مـس کرمان ،به اتفاق چند تن از دوسـتان
قدیمی و بازنشسـتگان ماننـد میرحبیبی،
عنایتـی ،صمدانـی ،رحیـم پـور و دیگـران
گـرد هـم مـی آینـد و حـرکات نرمشـی را
انجـام و بـه ورزش کاراتـه می پـردازد.
صحبـت از احمـد پـور وزیری اسـت که
حسـابی از وضعیت ورزش و کاراته اسـتان
گالیـه دارد ،خـودش مـی گویـد :در برابـر
اسـاتید و ورزشـکاران کرمانی ،شاید حرفی

بـرای گفتـن نداشـته باشـم امـا بـه عنوان
یـک دوسـتدار و عاشـق ورزش از وضعیت
جوانـان و ورزشـکاران کرمانی گالیـه دارم
و نگرانـم .وی مـی گویـد :زمـان مـا یـک
زمیـن خاکی بـود و یک توپ پالسـتیکی،
بـرای لبـاس و امکانـات ورزشـی باید کلی
منتطـر مـی ماندیم و بـه پدر و مـادر برای
تهیه آن التماس می کردیم ،مسـافت های
طوالنـی را پیـاده یـا بـا دوچرخـه طی می
کردیـم تـا بـه محـل تمرین می رسـیدیم،
کفـش هایمـان را بارهـا و بارهـا وصله می
کردیـم تـا بتوانیم تمریـن کنیـم و هزاران
مشـکل دیگـر .اما امـروزه دنیای مـا و بچه
هایمـان عـوض شـده ،گوشـی و تبلـت و
اینترنـت و فضاهـای مجـازی ،برزندگی ما
غلبـه کـرده و رخوت و تنبلـی را به ارمغان
آورده اسـت .نـه اینکـه بگویـم اینترنـت
و فضاهـای مجـازی بـد اسـت امـا دنیـای
ماشـینی همـه را از ورزش و تحـرک دور
کـرده و حتـی عاطفـه و حهربانـی را از
زندگـی مـان گرفته اسـت.

پوروزیـری ادامـه مـی دهـد :آن دوران
بـه محـض پایـان مدرسـه ،تـوی کوچـه
تـا سـاعت  8شـب گل کوچـک بـازی می
کردیـم و ان وقـت هـم بـا دعـوای پـدر و
مـادر یـا بـه خاطـر تاریکـی هـوا مجبـور
بودیم بریم سـراغ درس و مشـق و بعد هم
اگر فرصت داشـتیم شـام و خواب .اما االن
اوضـاع فرق کـرده ،دانـش آموزان گوشـی
هـا و تبلـت شـان در اولویت اسـت و هنوز
از مدرسـه نرسیده سـراغ آن می روند .این
یعنـی تنبلـی و رخـوت ،یعنـی دور شـدن
از هیچـان و ورزش ،یعنـی اضافـه وزن و
هـزاران بیمـاری دیگر.
او افـزود :حتـی روش و طریقـه ورزش
و مسـابقات و جـام و مـدال گرفتـن هـم
عـوض شـده ،قبـل ترهـا بـرای رسـیدن
بـه یـک کمربنـد کاراتـه باید چندیـن ماه
زحمت می کشـیدی و بارها در مسـابقات
کومیتـه و تـن بـه تن شـرکت مـی کردی
و تـا بتوانـی کمربنـد را تصاحـب کنـی،
امـا االن یـک شـبه مـدال و کمربنـد مـی

گیرنـد ،بـدون اینکـه حتـی یـک مبـارزه
برگـزار کننـد .زیبایـی و ارزش کاراتـه بـه
برگزاری مسـابقات کومیته و دونفره است.
بـا ایـن وضعیـت ورزش ما به عقـب بر می
گـردد .پوروزیـری معتقد اسـت؛ تـا زمانی
کـه بـه ورزش اهمیت ندهیـم و هوای آن
را نداشـته باشـیم و امکانـات الزم را برای
ورزش سـاده و ارزان بـرای نسـل جـوان
فراهـم نکنیـم ،اوضاع همین اسـت .خطر
افسـردگی و اضافـه وزن و بیمـاری هـای
ناشـی از زندگـی ماشـینی جـدی اسـت.
بایـد تصمیم گیرندگان ورزش ،ورزشـی و
از جنـس ورزش و بـه قول معـروف خاک
گـود خـورده باشـند .بایـد به ایـن اعتقاد
برسـیم کـه هزینـه در ورزش ،سـرمایه
گـذاری اسـت ،چرا کـه اگر جامعه سـالم
شـود ،فسـاد و تباهـی کـم مـی شـود و
هزینـه هـای گزافـی کـه بـرای درمـان
بیمـاران معتـاد و سـایر بیمـاران هزینـه
می شـود ،کاسـته و در نتیجه باعث رشـد
جلمعـه می گـردد.

ورزش در نگاه و کالم مرحوم آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی

اگر تندروها سکوت می کردند
ورزش بانوان ما الگوی ملتهای
مسلمان می شد

چنـد روزی از فـوت سیاسـت
مـدار بـزرگ تاریـخ معاصـر ایـران،
اکبر هاشـمی رفسـنجانی مـی گذرد.
رئیس جمهـور دوره سـازندگی ایران
در سـال هـای  1368تـا  ،1976در
سـن  82سـالگی دعوت حق را لبیک
گفت .ایشـان همواره بـر ورزش تاکید
داشـتند و یکـی از کسـانی بودند که
در راه گرم شـدن تنـور ورزش پس از
انقلاب و حضـور بانوان در مسـابقات
بـرون مـرزش کوشـیدند .پـس از
واکنـش هـا ،این بار سـعی کـرده ایم
نقاطـی کـه ایـن تالقـی حاصـل می
شـد را جمـع آوری کنیـم.
• هشـتم دی  ،95در دیـدار با
مسـئوالن و قهرمانـان کاراته
کشو ر :
آیـتاهلل هاشـمی رفسـنجانی در
دیدار سرپرسـت ،اعضای فدراسیون و
قهرمانان فدراسـیون کاراته جمهوری
اسلامی ایران ،بـا بیان ایـن نکته که
«جامعه با دیدن نشـاط ورزشـکاران،
روحیـه خوبـی پیدا میکنـد» ،گفت:
ورزش یکـی از ارکان خـوب زندگـی
مـردم اسـت کـه سلامتی جسـمی
و روانـی فـرد و جامعـه را تأمیـن
میکنـد .وی بـا یـادآوری مـواردی
مهـم از تاریـخ افتخـارات بشـریت در
عرصههـای مختلـف ،گفت :همیشـه
ورزشـکاران مردمـی و بـا اخلاق
افتخارآمیـز بودهانـد و بیجهـت
نیسـت کـه در سراسـر دنیـا ،مـردم
بـرای تماشـای مسـابقات ورزشـی
میرونـد .رئیـس مجمـع تشـخیص
«اص َطفا ُه
مصلحت نظـام با بیان آیـهْ :
ـم َو زا َد ُه ب َ ْس َ
ْ
ـم َو
ـط ًه فِـی ال ْ ِعل ِ
َعلَ ْی ُک ْ
ـم» به تشـریح و تفسـیر آن در
الْجِ ْس ِ
زمـان بنیاسـرائیل پرداخـت و گفت:
انتخـاب یک انسـان قوی الجثـه و در
عین حال دانشـمند از طـرف خداوند
بـرای آنان ،دلیلـی بر جایـگاه توأمان
قدرت علمی و قدرت جسـمی اسـت.
آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی بـا
ابـراز خرسـندی از حضـور زنـان و
دختـران ایرانی در مسـابقات مختلف
منطقـهای ،آسـیایی و جهانـی،
گفـت :بانـوان ورزشـکار ایرانـی بـا
رعایـت اصـول ،الگـوی تمـام زنـان،
مخصوصـاً زنان کشـورهای اسلامی
هسـتند که بـا رعایـت همه مسـایل
دینـی و اخالقـی ،در میادیـن
ورزشـی میدرخشـند .وی خطـاب
بـه ورزشـکاران اظهـار داشـت :بایـد
خوشـحال باشـید که از بین این همه
جوانان انتخاب شـدهاید تـا دل ملتی
را شـاد کنیـد .قـدر ایـن فرصـت را

بدانیـد و بـرای موفقیتهـای خویش
و سـربلندی کشـورتان بیشـتر تالش
کنید .
• آذر  ،94در دیـدار اعضـای
هیـأت رئیسـه فدراسـیون
هندبـال:
وی با ابراز تأسـف از تأثیرات منفی
تفکـرات افراطـی در میـان جوانـان،
احساسـات پـوچ را بـرای هر انسـانی
در ابعـاد زندگـی فـردی و اجتماعـی
خطرناک دانسـت و گفت :باید عوامل
جـدی نشـاط آور جامعـه را تقویـت
کنیـم کـه یکـی از بهتریـن عوامـل
آن ،ورزش اسـت .جامعـه مرکـب از
عوامل متعـدد تأثیرگـذار بر همدیگر
اسـت کـه بایـد نگاهـی هم زمـان به
همـه آنها داشـت تا جامعـه پویایی و
نشـاط خویش را حفـظ نماید .جوانی
که بـا ورزش سـروکار دارد ،همیشـه
شـاداب و سـرزنده اسـت .ورزش در
تاریخ بشـریت ،پادزهـری برای حالت
خمودگی جسـمی و روحی انسان ها
بـوده و هیـچ منکـری در دنیا نـدارد.
رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت
نظـام ،توجـه بـه ورزش خانـم هـا را
یکی از دسـتاوردهای انقالب اسالمی
توصیـف کـرد و با ابراز تأسـف از ظلم
تاریخـی در حـق نصـف جمعیـت
جامعـه ،گفـت :نیـاز زنـان بـه ورزش
بـه خاطر شـرایط جسـمی آنـان ،اگر
بیشـتر از مردان نباشد ،کمتر نیست.
خانـم هـای ورزشـکار بـه خاطـر
روحیـات شـادابی کـه دارنـد ،علاوه
بـر آثـار ملی و بیـن المللـی ،تأثیرات
شـگرفی نیـز در خانواده هـا و جامعه
مـی گذارند.
هاشـمی رفسـنجانی بـا یـادآوری
خاطـرات خویـش در ایـام جوانـی در
حـوزه علمیه قـم و ابـراز نارضایتی از
عـدم توجـه طلبه هـای آن زمـان به
ورزش ،گفـت :گروهـی از طلبـه هـا
کـه اتفاقاً بعدهـا اکثر آنهـا از بزرگان
سیاسـت و فرهنـگ شـدند ،بـا یـک
تـوپ و تـور در بیابـان هـای اطـراف
قـم بـه ورزش والیبال مـی پرداختیم
کـه تأثیـرات فراوانـی نیـز در تقویت
روحـی جمعـی ما داشـت.
• شـهریور  ،95در جمع مدال
آوران المپیکـی دانشـگاه
آزاد اسلامی و مسـئوالن این
د ا نشگا ه :
ورزش همـزاد بـا جوانمـردی و
جوانمـردی همـزاد بـا اخلاق اسـت.
هـر قـدر ورزش در جامعـه عمومیتر
و جدیتـر شـود ،جامعـه سـالمتر
و بااخالقتـر میشـود .انسـانی کـه

ورزشـکار و پهلـوان اسـت ذاتـا نمـی
توانـد متجاوز باشـد و شـخصیتش به
او اجـازه اذیـت ضعفـا را نمـی دهـد.
رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت
نظـام مـدال آوری دانشـجویان
دانشـگاه آزاد اسلامی را نمونه تالش
مسـئوالن ایـن دانشـگاه در جهـت
پیشـرفت در ایـن عرصـه دانسـت و
گفـت :ایـن یعنی علم و جسـم با هم
رشـد می کنـد ،بسـیار اهمیـت دارد
و نقطـه ای اسـت کـه تـاروت را در
مقابـل همه قـدرت ها شـاه می کند.
وی بـا اشـاره بـه آیـه ای از سـوره
بقـره در خصـوص جایـگاه حضـرت
طالـوت (ع) گفت :شـما مـدال آوران
دانشـگاهی مـی توانیـد نمـادی از
حضـرت طالوت باشـید کـه عالمی با
قـدرت جسـمانی بـاال بـود.
آقـای هاشـمی مـدال آوران
المپیکـی حاضـر را قهرمانانـی از
جنس دانشـگاه دانسـت و گفت :باید
حقیقتـا از مخترعـان المپیک تشـکر
کـرد چـرا کـه انصافـاً این سـازمان از
خیلـی سـازمان هـای بیـن المللـی
دنیا سـالم تر اسـت که اصـوال میدان
ورزش اینگونـه اسـت.
هاشـمی رفسـنجانی باذکر خاطره
ای بـه عالقـه خـود بـه همـه ورزش
هـا در دوران نوجوانـی اشـاره کـرد

و افـزود :برخـی از موفقیـت هایـی
کـه امـروز در سـن  ۸۲سـالگی دارم
محصـول ورزش هایـی اسـت کـه از
کودکـی تـا قبل از طلبگـی انجام می
داده ام؛ البتـه هم اکنـون نیز با توجه
بـه سـن و مقتضیـات شـغلم ورزش
هایـی در حـد دویدن و شـنا را انجام
مـی دهم.
وی یاداور شـد ما اگـر ورزش را در
کشـور توسـعه می دادیم ایـن میزان
مواد مخدر در کشـورمان جا نداشـت.
• مرداد  ،95صحبـت های تند
متحجریـن مخالـف
در مـورد
ِ
ورزش بانوان:
رئیـس مجمع تشـخیص مصلحت
نظـام ،بـا ارائـه تحلیلـی از تفاوتهـا
و شـباهتهای کارهـای بدنـی بـا
کارهـای ورزشـی ،گفـت :شـادابی
روحـی حاصـل از ورزش ،ضـرورت
خسـتگیهای جسـمی کارگران پس
از یـک روز کاری اسـت.
رئیـس مجمع تشـخیص مصلحت
نظـام ،با بیان این مطلـب که «ورزش
علاوه بـر مـردان ،بـه خاطر شـرایط

جسـمی زنـان ،از ضرورتهـای
زندگـی آنـان اسـت» ،گفـت :اینکـه
بعضـی از متحجریـن ،ورزش را مغایر
بـا شـخصیتهای زنانـه میداننـد ،از
وصلههـای ناجور در تفکرات اسلامی
اسـت و بـزرگان دینـی مـا ،بـدون
تبعیـض البتـه متناسـب بـا شـرایط
جسـمی آنـان بـر اهمیـت ورزش
تأکیـد میکردنـد .اگـر ایـن گـروه
بـه جـای تنـدروی ،الاقـل سـکوت
میکردنـد ،انقالب اسلامی بـا توجه
بـه ظرفیتهـا ،الگـوی ملتهـای
مسـلمان میشـد.
• آبـان  ،95پیام تسـلیت فوت
منصور خـان پورحیدری:
«اناهلل و اناالیه راجعون»
درگذشـت مرحوم شادروان منصور
پورحیـدری ،یکـی از پیشکسـوتان با
اخلاق و روحیـه جوانمـردی ورزش
فوتبـال کشـور ،باعـث تأسـف و تألم
خاطـر گردید.
بـا آرزوی علـ ّو درجـات بـرای آن
قهرمـان دوران ورزش و پهلوان دوران
مربیگـری ،صبـر و اجـر بازمانـدگان،

بـه خصـوص همسـر محترمـه و دو
فرزنـد داغـدارش را از درگاه احدیـت
خواسـتارم.
اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیـس مجمع تشـخیص مصلحت
نظام»
•  11خـرداد  ،95مصاحبه علی
پروین:
وقتـی بـرای بـازی مقابـل االتحاد
بـه ایـن کشـور رفتـه بودیـم ،عـرب
ها سـراغ مـن آمدند و یک پیشـنهاد
 ۵۰میلیونـی بـه مـن دادنـد من هم
ایـن موضـوع را به محض برگشـتن با
آقـای غفوری فـر که رئیس سـازمان
تربیـت بدنی بـود مطـرح کردم.
ایشـان یـک روز من را خواسـت
و گفـت آقـای هاشـمی کـه رئیس
جمهـور بودنـد تمـاس گرفتنـد و
گفتـه علـی پرویـن هـر چـه دلش
مـی خواهـد بگیـرد و بمانـد .مـن
هـم جـواب دادم بـه حـاج آقـا
سلام برسـانید و بگوییـد پرویـن
تیـم محلـش را تـرک نمـی کند و
بـرود /.طرفـداری

هر روز از خود بپرسید  :برای حفاظت از گوهر آب چه کرده ام؟

آگهی مناقصه

شماره ب( 95/8-52/نوبت اول)

شـرکت آب و فاضلاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد :تعدادی لوله فوالدی قطـر  400مورد نیاز خـود را از طریق
تولیـد کننـدگان یـا نمایندگان رسـمی آنها خریـداری نماید .لـذا واجدین شـرایط میتوانند با ارائـه معرفی نامه
از تاریـخ  95/10/23لغایـت تاریـخ  95/11/2جهـت دریافـت اسـناد مناقصه بـه آدرس کرمان انتهـای بلوار 22
بهمـن شـرکت آب و فاضالب اسـتان -مدیریت بازرگانـی مراجعه نمایند.
مبلغ اولیه برآورد 12/500/000/000 :ریال
مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه 625/000/000 :بـه صـورت ضمانت نامه بانکـی ،یا چک تضمین شـده در
وجه شـرکت آب وفاضالب
آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف ،ب ،ج به دبیرخانه شرکت :تا ساعت  9مورخ 95/11/12
افتتاح پاکتهای الف و ب وج :ساعت  11مورخ 95/11/12
مدت اعتبار پیشنهاد قیمت  3ماه از تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت تا زمان انعقاد قرارداد میباشد.
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

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

پیامک :
50002203034

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:

شماره پیاپی 816
چهارشنبه  22دی ماه 1395
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سخنگوی شورا شهر کرمان طرح مرکز تجاری زیر میدان مشتاق را خیانت به بافت تاریخی شهر دانست و گفت

طـرح میدان مشـتاق کرمان در نشسـت
عمومـی شـورای شـهر کرمـان موردبحـث
واقع شـد.
نشسـت عمومـی شـورای شـهر کرمـان
عطیه
بهره بر شـامگاه یکشـنبه در محـل خانـه شـهر
@atiye
payamema.ir
کرمـان برگـزار شـد .رییس شـورای شـهر
کرمـان در ابتـدای جلسـه گفـت :مسـئلهای کـه مهم اسـت
طراحی شـهری جدید میدان بزرگ شـهدای کرمان(مشتاق)
اسـت و همـه میدانیـم کـه طـی یکـی دو سـال گذشـته
طراحیهـای مختلفـی ارائـه شـد که در شـورا موردنقـد قرار
گرفـت که مـردم نیـز انتقادهایی داشـتند و به شـورا منتقل
کردنـد درنهایـت امروز با توجـه به کاسـتیهای طراحیهای
قدیـم ،طراحی جدید توسـط مشـاوران شـرکت مهندسـین
مشـاور آمودان ارائه میشـود و امیدواریم بتوانیم در این دوره
شـورا شـاهد راهانـدازی پروژه بـزرگ و زیبای میدان مشـتاق
باشـیم تا یک مسـیر جهانگردی و گردشـگری بسـیار خوب
پیـادهروی را از میدان ارگ تا میدان مشـتاق داشـته باشـیم.

کـرده و از ارتبـاط بـا معماریهـای اطراف ازجمله مشـتاقیه،
بـازار و مسـجد جامـع اسـتفاده کنیم .وی با اشـاره بـه اینکه
در بحـث دسترسـی ،امنیت بین سـواره و پیاده لحاظ شـده،
گفـت :سـعی شـده کاربریهـای دور میـدان در زیـر میـدان
شـکل بگیـرد تـا گردشـگر بتواند اسـتفاده کنـد و ایـن اقدام
بایـد بهمـرور زمـان انجـام شـود ،چراکـه نمیتـوان بهصورت
قهـری و یکمرتبـه شـکل بگیرنـد .مدیرعامـل شـرکت
مهندسـان مشـاور آمـودان افـزود :میدان مشـتاق بایـد برای
مسـجد جامع یک پیشـخوان و فرش باشـد .این میـدان باید
در مواقـع خـاص و تجمعهـای مذهبـی و سیاسـی مختلف،
پذیـرای جمعیـت زیاد مـردم باشـد .افضلی تصریح کـرد :در
این طرح مسـیر دسترسـی به مسـجد در میدان تعبیهشـده
اسـت ،مسـجد جامـع در محوریـت میـدان قرارگرفتـه و بـا
بقیـهی میـدان ارتبـاط برقـرار میکند.
زیر میدان تجاری میشود
در ادامـه رییس شـورای شـهر کرمان گفت :روز گذشـته
و امـروز بـا حضـور من ،آقـای مؤیدی ،آقـای شـهردار و آقای

بازار کرمان به میدان مشتاق وصل میشود
مدیرعامـل شـرکت مهندسـان مشـاور آمـودان در ادامـه
توضیحاتـی را در خصـوص طراحـی شـهری میدان مشـتاق
ارائـه کـرد .دکتـر کـوروش افضلی گفـت :میدان مشـتاق در
یـک موقعیتی قرارگرفته که در رأس سـاختار فرهنگی شـهر
کرمان اسـت .ما نمیتوانیم میدان مشـتاق را از شـهر تاریخی
کرمـان جـدا کنیـم .در قسـمتی از این محدوده میـدان ارگ
قرار دارد و در رأس دیگر مسـجد جامع کرمان قرار دارد .وی
افـزود :اگـر بخواهیم یک کوریدور شـهری و فضای انسـانی را
ایجـاد کنیـم کـه علاوه بـر ایجـاد فضـای انسـانی و تجاری
مناسـب ،زیبایـی مسـیر را هم حفـظ کند ،بایـد تغییراتی در
وضعیـت موجـود که فرسـودگی در اوج اسـت ،ایجـاد کنیم.
مدیرعامل شـرکت مهندسان مشـاور آمودان با اشاره به اینکه
در حال حاضر ،میدان شـهدا در سـاختار حرکتـی و ارتباطی
شـهر یک مفصـل ارتباطی اسـت ،تصریح کرد :اگـر بخواهیم
تغییـرش دهیـم ،بایـد اصالحاتـی در شـبکهی ارتباطـی این
بخش از شـهر داشـته باشـیم .افضلی گفت :اجرای این طرح،
میدان شـهدا را به یک میدان گردشـگر پذیر و سـرزنده برای
افـراد پیـاده در میـدان و فضاهـای اطـراف ،تبدیـل میکنـد.
چشـماندازی کـه داریم این اسـت کـه میدان مشـتاق موتور
محرکـه بـرای باالبـری و اصلاح بافـت کهـن کرمـان باشـد.
وی اضافـه کـرد :میـدان شـهدا بـر اسـاس قوانین باالدسـتی
در یـک برنامـه زمانبنـدی ،بایـد بـه یـک سـهراهی تبدیـل
میشـد کـه این قانون معطلمانده اسـت .مدیرعامل شـرکت
مهندسـان مشـاور آمـودان اظهـار کـرد :در طـرح تفصیلـی
میدان مشـتاق سـه خیابان  17شـهریور ،مـادر و میرزارضای
کرمانـی بستهشـده اسـت بـا ایـن دید کـه بتـوان بـازار را به
میـدان وصـل کـرد و نقطـه شـروع فضـای شـهری پویـا و
سـرزنده را از اینجـا داشـته باشـیم .افضلـی اظهـار کـرد :در
فـرم معمـاری این میـدان میتوانیم بـه سـردرها توجه کرده
و بـه سـردرها کارکرد دهیم و از معماری زیر میدان اسـتفاده

سـیف الهـی در خصوص مسـئله پل سـیدی و طـرح میدان
مشـتاقیه در دفتـر جناب آقای سـیف الهی جلسـهای برگزار
شـد .علیاکبر مشرفی با اشـاره به اینکه خالصهای از آنچه در
این جلسـه گذشته اسـت را به سمع اعضای شـورا میرساند،
تصریح کرد :در طرحی که سـال گذشـته ارائهشـده بود ،قرار
بـود تمـام زیـر میـدان که دو هکتار اسـت ،برداشـته شـود و
روی میـدان مکانـی بیآبوعلـف میشـد ساختوسـازها در
زیـر میـدان انجـام میشـد .وی افـزود :در طـرح جدیـد از
دو هکتـار زمینـی کـه میـدان مشـتاق و خیابانهـای اطراف
دارنـد 5 ،هـزار و  600متـر زیرزمیـن سـاخته میشـود که 2
هـزار و  500متر آن تجـاری و مابقی میدان کاربری فرهنگی
دارد .رییـس شـورای شـهر کرمـان گفـت :در این جلسـه به
آقـای سـیف الهـی گفتیـم کـه شـهرداری در حـال حاضـر
حقـوق عقـب افتـاده کارگـران و بدهیهایـی به پیمانـکاران
دارد و در شـرایط فعلـی اولویـت شـورا پرداخـت حقـوق و
بدهیهـا اسـت .در ادامـه آقـای سـیف الهـی تعهـد کردنـد
کـه هیـچ پرداختـی بابـت اصلاح سـاختار میدان مشـتاقیه
توسـط شـهرداری کرمـان صـورت نمیگیرد و مقرر شـد که
 2هـزار و  500متـر زیـر میـدان را با یک سـازمان هماهنگ
و پیشفـروش کننـد و پـول آن که حـدود  25میلیارد تومان
میشـود ،هزینهای اسـت کـه برآورد میشـود بـرای ترمیم و
احـداث میـدان جدید مشـتاق و ابتدای خیابان میـرزا رضای
کرمانـی موردنیـاز اسـت .بنابرایـن انجـام این طـرح هیچ بار
مالـی بـرای شـهرداری نخواهد داشـت .زیر میـدان بهگونهای
سـاخته میشـود کـه درختهـای میـدان حفظ میشـوند و
درختچههایـی نیـز بـرای فضاسـازی کاشـت میشـوند .وی
افـزود :طـرف قـرارداد بـرای احـداث و اصلاح میدان شـهدا
سـازمان همیـاری شـهرداریهای کرمان اسـت البته سـند و
پروانـه بـه نـام شـهرداری کرمـان اسـت و شـهرداری کرمان
هیچگونـه تعهـدی در پرداخـت هزینههـا نخواهـد داشـت و
ً
عملا پیشفـروش  2هـزار و  500متـر تجـاری زیـر میـدان

افقی
 -1لقب حضرت حافظ -شهری نزدیک کرمان
 -2عنصـر اتمـی شـماره  -56کشـمش  -نوعـی سلاح
تیر با ر
 -3حـرف زیـاد -جملـه قرانـی -بـه مـراد رسـیده -پایه
و اساس
 -4آرزو -شهر لبنیات کرمان-هوادار
 -5قهرمان اساطیری یونان-تیرمژگان-عشق فرنگی
 -6طایفه-بخشش-تخته باز قهار-تکرار حرف خوردنی
 -7راه شاعرانه  -چشم چران  -بخشایشگر
-8نـام اونیـل داسـتان نویـس معـروف آمریکا  -اسـم -
غـذای آمـاده بـا نخود
 -9کارپیچ  -حرف عصا  -چه کسی؟
 -10جنبش  -حرف زشت  -آزاد  -رعب و وحشت
-11سـوره ی قرآنـی بـه معنـای انجیـر  -تشـنه فریـب
 رهیـدن -12سیم و کابل خودرو  -نماینده  -سازضربی ایرانی
- 13خـودداری کـردن  -رهـا و وارسـته  -زمسـتان -
حـرف آخر
 -14کرگدن-پرنده شکاری کوچک  -وش ومنوال
 -15پاخت تایوان  -اثرفخرالین اسعد گرگانی
عمومی
-1چغندرپخته شده  -اثری از شیللر
-2از همسران ابراهیم نبی  -ناگهان  -برو بیا وکبکبه
-3واحـد سـطح  -دارایـی  -پوشـاک چهارپـا  -پایتخت
نیجر
 -4دعا -مجازات -باالی فرنگی
-5شهرستان خوزستان  -دون ونامرد

 - 6کناره  -سوغات زیبا و چشم نواز نیشابور
 -7اندوه  -سیالب  -ماده اصلی شکالت
 -8کشورافالطون  -پدر رستم  -شیدایی و عشق
 -9بادیه  -خزنده گزنده  -تک خال
 -10دورزدن کسی در اصطالح  -مهربانی و عطوفت
-11غارنشین  -مخفی شدن در جنگ
-12مایـه حیـات  -نقـاش مشـهور اسـپانیایی -تنبـل و
کا هل
 -13الـک  -حـروف همراهـی -
جزایـر دوگانـه  -تکیـه دادن
-14بـی پـدران  -اندیشـه  -میوه
پرزدار
فرزند
گرایی
ملی
-15
امید جانباز
طراح جدول
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مسـئله مالـی پـروژه را تأمیـن میکند .مشـرفی تصریح کرد:
ساختوسـاز زیـر میـدان بهگونـهای صـورت میگیـرد کـه
هیـچ آسـیبی بـه درختـان قدیمـی و بـزرگ میدان مشـتاق
نزنـد .منصـور ایرانمنش ،عضو شـورا از رییس شـورای شـهر
کرمـان پرسـید که مجری این طرح کیسـت؟ و آیـا از طریق
فراخـوان انجـام میشـود؟ کـه علیاکبرمشـرفی در پاسـخ
گفـت :مـا کاری با مجـری نداریم ،طرف قـرارداد برای احداث
و اصلاح میـدان شـهدا سـازمان همیـاری شـهرداریهای
اسـتان کرمـان اسـت و قطعـاً مجری طـرح را طرف قـرارداد
انتخـاب خواهـد کـرد البتـه در حـال حاضـر سـند میـدان
مشـتاق بـه نام شـهرداری کرمـان صادرشـده اسـت و پروانه
را نیـز شـهرداری کرمـان صـادر میکند.
اجرای این پروژه خیانت به بافت تاریخی شهر است
سـخنگوی شـورای اسلامی شـهر کرمـان نیـز در ادامـه
ضمـن تشـکر از مشـاور طرح گفـت :این طرح بیشتر شـبیه
بـه یـک نقاشـی بـود تا یـک پـروژهی کـه بخواهـد قابلاجرا
باشـد .حجتاالسلام محمـد ربانـی زاده بـا اشـاره بـه دالیل
مخالفـت خـود بـا ایـن طـرح گفت :بـا توجـه به طـرح مترو
کـه قـرار اسـت از فـرودگاه تا گلزار شـهدا امتداد پیـدا کند و
چندین بار در جلسـات مطرحشده است ،یکی از ایستگاههای
اصلـی متـرو در میدان شـهدا قـرار دارد ،آیا اجـرای این طرح
در سـاخت متـروی شـهر کرمـان مشـکلی ایجـاد نمیکند؟
وی بـا اشـاره به اینکه مسـیر کل آبهای زیرسـطحی شـهر
از میـدان شـهدا تعریفشـده ،گفـت :آیـا اجـرای ایـن پروژه
بـرای پـروژه انتقـال فاضالب و آبهای سـطحی شـهر ایجاد
مزاحمـت نمیکنـد؟ حجتاالسلام ربانـی زاده تصریح کرد:
یکـی از مشـکالت شـهر کرمان ،آبهای زیرسـطحی اسـت،
بـا اجـرای این طرح ،مشـکل آبهـای زیرسـطحی را چگونه
حل خواهیم کرد؟ سـخنگوی شـورای اسلامی شـهر کرمان
گفـت :در حـال حاضـر درگیـر تعـدادی از پروژههـا هسـتیم
مثـل پروژههـای خاتـم کـه تأمین منابـع مالی ایـن پروژهها
شـهرداری را دچار مشـکل کرده اسـت .حجتاالسلام ربانی
زاده اظهـار داشـت :میـدان شـهدا بافت تاریخی شـهر اسـت
و اجـرای ایـن پـروژه ،خیانـت بـه بافت تاریخی شـهر اسـت؛

سنخگوی شورای شهر:
بنده به مهندس سیف الهی ارادت دارم
اما باید بگویم همان مقدار که تعهدات
قبلی آقای سیف الهی که شهردار بودهاند،
نسبت به پروژههای عمرانی عملی شوند
ما را کفایت میکند .در خصوص این
پروژه ما نمیخواهیم مهندس سیف الهی
چیزی را برای ما متعهد شود و در خصوص
پروژههای قرارگاه خاتم نیز همه در شورا
بودیم و ایشان گفتند  9تا پروژه 300
میلیارد تومان ،سالی  100میلیارد تومان
به صورتی که  50میلیارد تومان پول و
 50میلیارد تومان زمین پرداخت میشود،
اما االن بهگونهای شده است که  5پروژه
به اعتباری باالی  600میلیارد تومان نیاز
دارد .شهرداری از کجا و از چه منابعی
میخواهد این پول را تأمین کند؟

بافـت تاریخی حریـم دارد .هـر اقدامی در این محـدوده ،باید
بـا مالحظـات دقیـق انجـام شـود .وی افـزود :اگـر بخواهیـم
یـک روز ایـن پروژه را اجـرا کنیم مسـئلهی تأمین پارکینگ
بـرای ایـن طـرح چگونه تعریـف میشـود؟ همیـن االن ما با
مشـکل پیـک ترافیکـی در ایـن محـل مواجهیم بـه نظر من
اجـرای ایـن پروژه فاجعه اسـت .سـخنگوی شـورا خطاب به
مؤیـدی و جعفری دو عضو شـورا گفت :بـازار کرمان از میدان
توحیـد تـا میـدان شـهدا ،یـک بـازار زنـده ،بافـت تاریخی و
مرکـز اقتصـادی اسـت ،در کنار این بـازار دونقطـهی تجاری
صاروجپـارس و سیتیسـنتر تعریـف کردهانـد؛ اگر قرار باشـد
یـک پـروژه تجـاری بـزرگ دیگـر در زیرزمین میدان شـهدا
سـاخته شـود ،دیگر بایـد فاتحـهی بـازار کرمـان را بخوانیم.
وی تأکیـد کـرد :مـن از آقـای مؤیـدی و جعفـری میخواهم
کـه بـدون هیچگونـه مالحظـهای در خصوص اینکـه که چه
کسـی ایـن ایـده را داده اسـت ،بـا اجـرای این طـرح مخالف
کنند .
سیف الهی به تعهدات قبلی خود عمل کند
سـخنگوی شـورای اسلامی شـهر کرمـان بـا اشـاره بـه
اینکـه جابهجایـی تأسیسـات آب ،تلفـن و گاز در میـدان
شـهدا ،هزینـهی فراوانـی را به شـهرداری تحمیـل میکند،
گفـت :بنـده معتقـدم کسـی کـه چنیـن ایـدهای را داده
اسـت بـه نظـر من بایـد کمـی تأمل کنـد .وی خاطرنشـان
کـرد :قبـل از هر اقدامـی ،باید مجوزهـای قانونـی از میراث
فرهنگـی ،محیطزیسـت و شـورای ترافیـک گرفتـه شـود.
حجتاالسلام ربانـی زاده تصریـح کـرد :کارهـای بـدون
مطالعـه ،پروژههـای غیر فنی موجب ترافیک شـده اسـت و
اجـرای پـروژه میدان شـهدا موجب نفرین آینـدگان خواهد
شـد ،ما بایـد وضعیت مالی شـهرداری را مدنظر قـرار دهیم
و بعـد تصمیـم بگیریـم .وی افـزود :بنده به مهندس سـیف
الهـی ارادت دارم امـا بایـد بگویـم همان مقدار کـه تعهدات
قبلـی آقـای سـیف الهـی کـه شـهردار بودهانـد ،نسـبت به
پروژههـای عمرانـی عملـی شـوند مـا را کفایـت میکند .در
خصـوص ایـن پـروژه مـا نمیخواهیـم مهندس سـیف الهی
چیـزی را بـرای مـا متعهـد شـود و در خصـوص پروژههـای
قـرارگاه خاتـم نیـز همه در شـورا بودیـم و ایشـان گفتند 9
تـا پـروژه  300میلیـارد تومان ،سـالی  100میلیـارد تومان
بـه صورتی کـه  50میلیارد تومان پـول و  50میلیارد تومان
زمیـن پرداخت میشـود ،اما االن بهگونهای شـده اسـت که
 5پـروژه بـه اعتباری بـاالی  600میلیـارد تومان نیـاز دارد.
شـهرداری از کجـا و از چـه منابعـی میخواهـد ایـن پول را
تأمیـن کند؟
برای طرح جدید میدان فراخوان بدهیم
علـی منصـوری دیگر عضـو شـورا در این خصـوص گفت:
پـروژهی میـدان شـهدا ،بهطـور ناقـص اجراشـده و قـرار بود
 8میلیـارد تومـان هزینـه شـود امـا بـه  12میلیـارد تومـان
افزایـش یافـت و درهرصـورت بایـد طـرح تکمیلـی دیگـری
اجـرا شـود و این پـروژه را به پایـان برسـاند ،در غیراینصورت
آنچـه که انجامشـده بالاسـتفاده میمانـد .وی افـزود :طرحی
کـه مـا در دفتـر شـهردار دیدیـم ،بـا طرحی کـه امـروز ارائه
کاملا تفاوت داشـت .ضمـن اینکـه ً
ً
اصلا احتیاجی به
شـد،
شـهر فروشـی نبود و اگـر قرار اسـت طرحی اجرا شـود ،باید
فراخوان داده و اسـاتید دانشـگاه ،کارشناسان و صاحبنظران
کرمانـی طرحهـای خـود را ارائـه دهنـد تـا تصمیـم بهتـری
گرفته شـود .منصوری تصریح کرد :این طرح از سـوی کسـی
کـه کارگاههـای میدان شـهدا را انجـام داده ،ارائهشـده و من
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پیشـنهاد میکنـم فراخـوان بدهیـم کـه بعـدا ً دچار مشـکل
نشـویم .مـن بـا اینکـه این میـدان از این شـکل خارج شـود
موافق هسـتم.
اگر شورا قبول کند کار را آغاز میکنیم
شـهردار کرمـان نیـز در ادامه گفت :آقای کـوروش افضلی
از اسـاتید بهنـام شـهر هسـتند و تخصصشـان درزمینـهی
بافـت تاریخـی اسـت و در حـال حاضـر هـم ،پروژهی مسـیر
فتحعلیشـاهی را در دسـت اقـدام دارد و پیـش طرحـی کـه
در خصـوص میـدان مشـتاق ارائـه شـد فقـط بـه ایـن دلیل
بـود کـه اگـر اصـل طـرح پذیرفته شـد ،اقدامـات اجرایـی را
آمـاده کننـد .علی بابایـی در خصوص شـورای ترافیک گفت:
شـورای ترافیـک و کمیسـیون مـاده پنـج بـا اصل ایـن طرح
موافقـت کردهانـد .وی بـا اشـاره بـه وجـود آبهای سـطحی
و زیرسـطحی در ایـن محـدوده گفـت :بـه همیـن دلیـل
نتوانسـتیم طـرح زیرگذر را در این میـدان پیشبینی کنیم و
طرحی که توسـط شـرکت آمـودان ارائه شـد ،مطابق با طرح
تفضیلی شـهر و اسـناد باالدسـتی اسـت .وی اظهار کرد :اگر
اعضـای شـورا در مـورد اصـل طـرح موافقت داشـته باشـند،
در مـورد جزییـات و بودجـهی دقیـق آن صحبـت میکنیـم
و از طـرف شـرکت آمـودان فقط پیـش طرحی آمادهشـده و
قـراردادی ندارنـد و اگـر موردقبـول بـود کار را انجـام دهند و
یـا فراخوان داده شـود .رییس شـورای اسلامی شـهر کرمان
نیـز گفـت :دغدغههایـی کـه مطرح شـد ،قطعـاً بایـد مدنظر
قـرار بگیـرد و از مشـاور طـرح میخواهیـم کـه همـهی ایـن
مـوارد را لحـاظ کنـد .ایـن صحبتهـای مشـرفی موردانتقاد
تعـدادی از اعضـا قرار گرفـت و گفتند اول بایـد فراخوان داده
شـود و بعـد در خصـوص جزییـات صحبـت شـود .مشـرفی
در بخـش دیگـری از صحبتهایـش گفـت :مسـئلهی متـرو
هـم مهـم اسـت .اینکـه در چـه فاصلـهای از مسـجد جامع و
چـه میـزان عمـق میخواهـد ،ایـن موضـوع نیز بایـد مدنظر
قـرار گیـرد .وی تصریـح کـرد :در مـورد آبهای زیرسـطحی
هـم در ارتفاعـی کـه مشـاور پیشبینـی کرده ،دچار مشـکل
نمیشـویم ،امـا بـاز هـم تأکیـد میکنیـم که بررسـی شـود.
رییـس شـورای اسلامی شـهر کرمـان اظهـار کـرد :مجـری
قبلـی طـرح میـدان شـهدا ،موظـف بـود دو هکتـار زمیـن
ابتـدای خیابان شـهدا که بخشـی از آن در تملک شـهرداری
اسـت ،مابقـی را تـا دو هکتار تملک کند و بـرای پارکینگ در
نظـر بگیـرد و اگر کلیـات این طرح در شـورا تأیید شـد ،این
مسـأله در طرح بعدی هم حتماً در نظر گرفته شـود .شهردار
کرمـان بـا اشـاره به اینکه بدنهسـازی میـدان شـهدا در حال
حاضـر نیمهتمـام مانـده و بایـد کامـل شـود ،گفـت :طـرح
میـدان توحید را به مسـابقه گذاشـتهایم و پس از بازگشـایی
گلبازخـان ،در آینـدهی نزدیـک ،طـرح میدان توحیـد را نیز
اجـرا میکنیـم .بابایی تصریح کـرد :درهرصـورت باید فکری
بـه حـال آشـفتگی خیابـان میرزارضـا و مادر هم بشـود.
استانداری به تعهداتش عمل کند
سـخنگوی شـورای اسلامی شـهر کرمان نیز با اشـاره به
نمـای میـدان مشـتاق تصریح کـرد :در جلسـه شـورا مطرح
شـد کـه این طـرح  8میلیـارد هزینه میبـرد قرار بـود نیمی
از هزینههای بدنهسـازی میدان شـهدا را اسـتانداری و مابقی
را شـورا تأمیـن کند .در حال حاضر بـاالی  12میلیارد هزینه
برداشـته اسـت ولـی تعهـدات اسـتانداری تـا االن بـه کجـا
رسـیده اسـت؟ حجتاالسلام ربانـی زاده تأکیـد کـرد :مـا
بـا اصلاح و بازسـازی ظاهـر میـدان مشـکلی نداریـم؛ امـا
اینکـه میدان برداشتهشـده و طرحی گسـترده اجرا شـود،
ً
اصلا صحیح نیسـت.
قبل از بررسی ،طراحی را شروع کردیم
سـعید گیالنی ،عضو دیگر شـورای اسلامی شـهر کرمان
نیـز گفـت :در ایـن بیبرنامگیهـا مـا مقصریـم؛ در سـایر
کشـورها قبـل از اینکـه پـروژه را به معمـار بدهند ،بررسـی
کاربـردی روی آن انجـام میدهنـد؛ ولـی مـا قبـل از انجـام
ایـن بررسـیها ،کار طراحـی و معمـاری را شـروع کردهایـم.
وی افـزود :باید بررسـی شـود طرحهایی که تاکنـون در کنار
بـازار اجراشـده آیـا به بـازار لطمـه زده یا کمک کرده اسـت؟
آیا در اصفهان نمیتوانسـتند در وسـط میدان چنین طرحی
را اجـرا کننـد؟ فقط ما زرنگ شـدیم که وسـط میـدان طرح
اجـرا کنیم؟
وی تصریـح کـرد :بدنـه سـازی مشـتاق هیـچ ربطـی بـه
پـروژهای کـه مطـرح شـد نـدارد .همـه مـا میدانیـم دارای
خالیتریـن بافـت شـهری در کل کشـور هسـتیم و آیـا
درسـت اسـت زمینهـای خالی را رهـا کنیم و زیر میـدان را
بفروشـیم؟ کسـبهی شـهر تاکنون در نقاطی که در محدوده
پروژههـا بودهانـد ضـرر کردهانـد و بـا اجـرای طـرح میـدان
مشـتاق نیـز  400خانـوار بالتکلیـف میشـوند.
درنهایـت رییـس شـورای اسلامی شـهر کرمـان بـا بیان
اینکـه تغییـر در طرح میدان شـهدا مورد توافق همه اسـت،
امـا چگونگـی آن مهم اسـت ،گفـت :همهی اعضا تـا هفتهی
آینـده ایـن طـرح را مطالعـه کـرده و نظـرات صاحبنظـران
و کارشناسـان را جویـا شـوند تـا هفتـهی آینـده رأیگیـری
مخفـی در مـورد این طـرح انجام شـود.
تسلیت شورای شهر به مناسبت درگذشت
آیتاهلل هاشمی
ایـن جلسـه بـا شـنیدن خبـر فـوت آیـتاهلل هاشـمی
رفسـنجانی نیمهتمـام مانـد .سـخنگوی شـورا قبـل از اتمام
جلسـه از طـرف اعضـای شـورا بیانیـهای را در خصوص خبر
فـوت آیـتاهلل هاشـمی رفسـنجانی خوانـد.

عکس ها :محسن رجب پور/پیام ما

آقای سیف الهی به جای تعهدات جدید
به تعهدات زمان شهرداری خود عمل کند

پیامک :
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روزنامه سیاسی  -اجتماعی(عضو تعاونی مطبوعات کشور)
صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران
مدیر مسئول :علیرضا احمدی گوهری
مدیر عامل :نکیسا خدیشی سردبیر :بردیا امیرتیموری
صفحه آرایی :علی اکبرزاده
طراحی نامواره :محمد خضری مقدم مدیر داخلی :مریم شمس

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

دبیر صفحه کافه هنر :سپیده ایرانمنش
عکاس :محسن رجبپور
پیام ما رتبه  81با امتیاز  39/7در رتبه بندی
نشانی :کرمان ،بلوار جهاد ،نبش جهاد  ،48طبقه  3واحد 8
تماس مستقیم تحریریه32471390:
تلفنخانه 32435911 :و  32435908و 32435910

دبیر صفحه کرمون :یاسر سیستانی نژاد
دبیر سرویس ورزش :هادی کاربخش
دبیر سرویس سفر :عرفان زارعی
دبیر سرویس فناوری و اطالعات :جاوید مومنی
دبیر سرویس حقوقی :پیام خسروی سعید
دبیر صفحه تکنولوژی :آرین اسدی
دبیر صفحه میدان زنان :سیمین سلطانی نژاد

اطالعات

پیام

عکس نوشت

پیام تسلیت انجمن صنفی
روزنامه نگاران استان کرمان

من به تو دلباختم

سکه
طرح جدید

 11,885,000ریال

طرح قدیم

 11,600,000ریال

نیم سکه

 6,050,000ریال

ربع سکه

 3,200,000ریال

یک گرمی

 2,040,000ریال

ایمیلnews@payamema.ir :
کانال تلگرامtelegram.me/payamema :
اینستاگرامpayamema_kerman :
آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:
www.payamema.ir/akhlagh
پیش چاپ و چاپ :مهدوی (کرمان  -بلوار بوعلی)32134838-

زیرا که زخم های تو
شبیه زخم های من بود
ا ِجه آیهان

طال
هر گرم طالی  18عیار

 1,150,420ریال

هر گرم طالی  24عیار

 1,533,920ریال
ارز

دالر آمریکا

 39,640ریال

یورو

 43,060ریال

درهم امارت

 11,120ریال

یوآن

 5,950ریال

پوند

 48,950ریال
خودرو

سمند LX

 30,298,000تومان

رانا LX

 33,389,000تومان

ویتارا دنده ای کالس 5

 125,018,000تومان

سایپا SE 111

 20,926,000تومان

کیا سراتو دنده ای

 75,826,000تومان

برلیانس H230

 38,950,000تومان

لیفان X50

 48,900,000تومان

جک S5

 81,900,000تومان

550 MVM

 53,462,000تومان

عکس :پگاه قدیری
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 اعلام 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
09355250005

آب و هوای کرمان
امروز

 -1تا /19آفتابی

فردا

 -3تا /15آفتابی

انا اهلل و انا الیه راجعون
در ایـام سـوگ حضـرت فاطمـه معصومـه (س) و شـهادت مظلومانـه امیرکبیـر ،ایـران بـه سـوگ سـردار شایسـته
خویـش نشسـت و قهرمـان ملـی مبـارزه بـا اسـتبداد و اسـتعمار ،سـربر آسـتان حـق نهاد.
حضـرت آیـت اهلل اکبرهاشـمی رفسـنجانی فرزنـد ثابـت قـدم روح اهلل ،همـراه و یار دیریـن رهبری ،چهـره ممتاز و
تاریـخ سـاز انقلاب اسلامی و خدمتگـزار همه عرصـه های نظـام و نماینده امـام در دفـاع مقدس و دلسـوز واقعی
مـردم؛ پـس از عمـری مجاهـدت و صبوری بـه مالقات حق شـتافت.
تاریـخ چـه تقدیـر پرمعنایـی داشـت کـه آن اسـطوره حلم و تحمـل و ایمـان و اعتـدال ،در روزی به دیـدار خداوند
متعـال شـتافت کـه نقطـه آغـاز خیـزش و قیام ملـت در دفـاع از خمینی کبیـر ،بنیانگـذار انقالب اسلامی بود.
مصیبـت در گذشـت ایـن مجاهـد بـزرگ را حضور مقام معظـم رهبری حضرت ایـت ا ...خامنه ای و بیـت مکرم آن
عزیـز سـفر کـرده ،تسـلیت گفتـه و از خداوند متعـال غفران الهی بـرای ان مرحوم و صبـر و اجر جهـت بازماندگان
مسـئلت مـی نمائیـم .راهش پر رهـرو باد.
مدیرعامل ،هیئت مدیره و کارکنان شرکت گاز استان کرمان

خبر

مهـدی ارمـز هنرمند کرمانـی در بیمارسـتان افضلی پور
کرمـان بسـتری و تحت مراقبت پزشـکان قـرار گرفت.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون
درگذشـت فقیه مجاهد ،مبارز نسـتوه و سیاستمدار
خـدوم ،حضرت آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی (رضوان
اهلل تعالـی علیـه) ضایعـه ای جبـران ناپذیر اسـت .آن
مرحـوم از پیشـگامان نهضـت اسلامی و از یـاوران
بنیانگـذار جمهـوری اسلامی و مقـام معظـم رهبـری
بـود .بـی تردید نام و یاد آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی
بـه عنـوان یکـی از مدافعـان آزادی مطبوعـات در
سـالیان پایانـی عمـر شـریف شـان همـواره در خاطره
خبرنـگاران و روزنامـه نـگاران ایـن مـرز و بـوم باقـی
خواهـد ماند.
انجمـن صنفـی روزنامـه نـگاران کرمان ایـن ضایعه
غـم انگیـز را بـه جامعـه مطبوعاتـی ایـران و بـه ویژه
روزنامـه نـگاران اسـتان کرمـان تسـلیت مـی گوید.
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آشناییبامجموعهگنجعلیخان

صفحه 10

گفتگوی اختصاصی »پیام ما «با دکتر »ندا نعیمی«
در رابﻄه با فشار خون

قاتلی در رگها

صفحه 12

تنبیه بدنی در مدارس بررسی می شود

قربانیان
زمزمهی محبت

ایسر با همکاری Starbeeze

صفحه14

هدست واقعیت مجازی
تولید می کند

صفحه16
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آشنایی با مجموعه گنجعلیخان
مجموعـه گنجعلیخـان در مرکـز
قدیمـی شـهر کرمـان و در کنـار
بـازار بـزرگ کرمـان قـرار دارد.
گنجعلیخـان کـه از حـکام مشـهور
زمـان شـاه عبـاس اسـت از سـال
 1005تـا  1034هجـری قمـری
بـر کرمـان فرمـان روایـی و آثـار و
بناهـای زیـادی بنا کـرد و در آبادی
ایـن منطقـه کوشـش کـرد.
از جملـه بناهـای عمومـی کـه از
ایـن حاکـم مشـهور بـه جـا مانـده،
مجموعـه گنجعلیخـان در داخـل
شـهر کرمـان و ربـا ط زیـن الدیـن
(کاروانسـرای گنجعلیخـان) در راه
یـزد -کرمـان ،حـوض خـان در راه
کرمـان  -مشـهد وتعـدادی قنـات
در شـهر کرمان بودهاسـت .سـهمی
از درآمـد مجموعـه و قناتهـا بـه
آسـتان قدس رضوی داده میشـود.
ایـن بناهـا در لشکرکشـیهای
آقـا محمدخـان صدمـات جبـران
ناپذیـری دیدهاسـت.
مسـاحت مجموعـه گنجعلیخـان
 11000مترمربـع و عناصر مجموعه
و سـال سـاخت آنهـا عبارتانـد از:
میـدان  1005ه ق ،بـازار  1005ه
ق ،در ضلـع جنوبـی حمـام 1020

ه ق ،در ضلـع شـمالی ضرابخانه ،در
ضلـع شـرقی مدرسـه  1007ه ق و
کاروانسرا  1021ه ق ،در ضلع غربی
آب انبار  1021ه ق .در سـه سـمت
میـدان ،بازارهـای گنجعلیخـان قرار
دارد کـه بازار مسـگرها و بخشـی از
راسـته اصلـی را تشـکیل میدهـد.
معمـار مجموعـه «استادسـلطان
محمـد معمـار یـزدی» و بانـی آن
گنجعلیخـان ،حاکـم کرمـان در
سـالهای  1005تـا  1029ه.ق.
بودهاسـت .چهـار مسـجد در چهـار
سـمت میـدان قرار داشـته که سـه
بـاب آن باقیمانـده و زیباتریـن
آنهـا مسـجد ضلـع شـرقی در کنـار
کاروانسـرا اسـت کـه مـوزهای از
هنرهـای تزئینـی بـه شـمار میآید.
سـبک معمـاری این بنا به شـیوه
اصفهانی اسـت.
از آثاری کـه از مجموعه گنجعلی
خـان بـر جـای مانـده ،میدانـی در
بخـش مرکـزی شـهر کرمان اسـت
کـه در حاشـیه بـازار بـزرگ واقـع
شـده و هماننـد میـدان هـای نقش
جهـان در اصفهان و یـا میرچخماق
در یـزد ،در اطـراف خـود بعضـی از
عناصـر شـهری را گرد آورده اسـت.

در  3ضلـع میـدان گنجعلی خان
بـازار واقع شـده و در ضلـع دیگرش
سـرای گنجعلی خان قـرار دارد.
وجـود حمام ،آب انبـار ،ضرابخانه
و همجـواری بـا بازارهـا و چهـار
سـوق ،ایـن مجموعـه به هـم تنیده
را کامـل کرده اسـت .طـاق نماهای
آجـری ،کاشـیکاری ،فضـای سـبز،
حـوض آب و دیگـر آثـار دیدنـی ،بر
زیبایـی ایـن میـدان افـزوده اند.
بازار
بـازار بیـن چهارسـوق و بـازار
اختیـاری اسـت.و در بخـش جنوبی
میـدان گنجعلیخـان قـرار گرفتـه و
در سـمت راسـت ایـن بـازار حمـام
تاریخـی و زیبـای گنجعلـی خـان و
هجـده مغازه قرار دارند و در سـمت
چـپ آن طـاق نماهایـی طراحـی
شـدهاند کـه منظره زیبایی را نشـان
میدهنـد در زیـر ایـن طـاق نماهـا
دستفروشـان به کار مشغول هستند
و جمعـاً»  16طاقنما ایـن بازار را به
میدان مربـوط میسـازند .طول این
بـازار نزدیـک بـه  93متـر و عـرض
آن  5/75متـر اسـت و  534/75متر
مربع مسـاحت دارد(.در انتهای بازار
گنجعلیخـان بازار زرگری قـرار دارد

کـه بـه قیصریـه معروف اسـت)
مسجد
ایـن بنـا در ضلـع شـمال شـرقي
میـدان گنجعلـي خان کرمـان واقع
گردیـده و بخشـي از مجموعـه
گنجعلـي خـان اسـت کـه حـدود
سـال 1007ه.ق .توسـط گنجعلـي
خـان  -حاکـم منصوب شـاه عباس
صفـوي -سـاخته شـده و بـه نظـر
مي رسـد کـه نمازخانه کاروانسـراي
بـزرگ مجموعـه یـا مدرسـه مجاور
بـوده اسـت .بنـاي مسـجد ،کوچک
و مشـتمل بـر شبسـتاني بـه ابعـاد
 5/25×5متـر و ایوان ورودي اسـت.
نمـاي ایـوان ،سـاده اسـت و برروي
پوشـش آن ،طـرح هایـي هندسـي
بـر روي گـچ کشـیده انـد .کـف
ایـوان سـنگي اسـت و بـر بـاالي در
چوبـي آن ،کتیبـه اي سـنگي با این
عبـارات نصب شـده اسـت « :شـکر
کـه از دولـت شـاه عباس شـاه آنکه
جهان گشـت ز عدلش بهشـت گنج
علـي خان شـده در سـبع والف باني
ایـن مسـجد طاعت سرشـت»  .بعد
از ورودي ایـوان ،راهـروي باریـک و
تاریـک بـا پوشـش کوتـاه و بعـد از
آن ،فضـاي گنبـددار شبسـتان قرار
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گرفتـه اسـت .در ایـن شبسـتان ،به
کمـک دو سـتون ،بالکـن یـا رواقـي
در یـک ضلـع برپـا داشـته انـد کـه
از طریـق پلکانـي مي تـوان بدان راه
یافـت .پوشـش گنبـدي بنـا داراي
 12نورگیـر اسـت .در ضلـع قبلـه
مسـجد ،محرابـي تعبیـه و در میانـه
آن ،لـوح مرمریـن بزرگـي بـا نقـش
گلـدان نصـب کـرده انـد .تزیینـات
شبسـتان مشـتمل بـر نقاشـي،
گچبـري ،مقرنـس کاري و کاربندي
اسـت  .ایـن مسـجد در دوره اخیـر
تعمیـر و مرمت شـده و امـروزه تنها
جهـت بازدیـد عالقـه منـدان مـورد
اسـتفاده اسـت و درآن نمـاز برگـزار
نمی شـود.
حمام
بر سـردر حمـام گنجعلیخان ،که
بخشـی از نقاشـیهای عهـد صفـوی
آن بـه تازگـی مرمـت شـده ،کتیبه
شـعری به خط نسـتعلیق بر سـنگ
مرمـر حـک شـده کـه مصـرع آخـر
آن سـال سـاخت بنـا را بـا تبدیـل

بـه حـروف ابجـد نشـان میدهـد:
«کسـی نـداده نشـان در جهـان
چنیـن حمـام » (سـال  1020ه.ق)
مدرسه
کاروانسـرای
و
مدرسـه
گنجعلیخـان یکـی از حـوزه هـای
علمیـه مشـهور کرمـان اسـت .ایـن
بنا در ضلع شـرقی میـدان گنجعلی
خان واقع شـده و روزگاری مدرسـه
ای پـر رونـق بـوده کـه بعدهـا بـه
کاروانسـرا تبدیـل گردیـده اسـت.
بـر کاشـی هـای کتیبـه سـر در آن
تاریـخ  1007ه .ق .مطابـق با 1598
میـالدی نقـش بسـته و معمـار
آن محمـد سـلطانی یـزدی بـوده
اسـت .بـر اسـاس منابـع موجـود
آقـا محمدخـان قاجـار این مدرسـه
را تخریـب کـرده اسـت و در حـال
حاضـر تبدیـل بـه دانشـکده هنـر
شـده اسـت.
ضرابخانه
ضرابخانـه از بناهـای مجموعـه
گنجعلیخـان و در ضلـع شـمالی

میـدان اسـت .ایـن بنا بین سـالهای
 1007الـی  1035بـه دسـتور
گنجعلیخـان حاکـم کرمان سـاخته
شدهاسـت .تزئینـات داخلـی بنا گچ
بـری بـه شـکل آجـر کاذب اسـت.
بنـد آجرهـا به رنـگ اخرایی اسـت.
بنـا گنبدی بلنـد دارد و در رأس آن
کاله فرنگـی قـرار گرفته که بخشـی
از نـور داخـل را تأمیـن میکنـد.
پـالن بنـا مربعی اسـت و  4ایـوان و
 4غرفـه در اطراف دارد .قوسـها تیزه
دار و طاقنمـا ضربـی اسـت .در کف
بنـا و در زیـر نورگیـر حـوض مربـع
شـکلی قـرار دارد کـه انعـکاس نـور
در آن بـر زیبایـی بنـا میافزایـد.
ً
کامـال سـاده و تزئین آن
سـردر بنـا
آجـرکاری گچـی اسـت .در زمـان
تعمیـر بنـا تعـدادی سـکه مسـی و
قطعـات فلزی متعلق به ضرب سـکه
بدسـت آمده کـه تأییدی بـر کاربرد
بنـا بـرای ضرابخانهاسـت .ایـن بنا از
سـال  1370همزمـان بابزرگداشـت
خواجـوی کرمانـی بـه عنـوان موزه

11

سـکه افتتـاح شـد .سـکههای ادوار
مختلـف تاریـخ از جملـه اشـکانیان،
ساسـانیان ،عـرب ساسـانی ،امـوی،
عباسـی ،گورکانـی ،تیمـوری ،آل
مظفـر ،آل مکـرم ،آق قویونلـو،
قراقویونلـو ،ایلخانی ،صفوی ،افشـار،
افغـان هـا ،زندیـه ،قاجـار ،پهلوی و
همچنیـن اسکناسـهایی از قاجـار و
پهلـوی در آن وجـود دارد.
آب انبار
گنجعلیخـان ایـن آب انبـار را بـه
اسـم پسـر خـود علیمـردان خـان
نامیده اسـت.
معماری بناهای مجموعه
کاروانسرا ،از نوع چهار ایوانی
ضرابخانه ،چهارطاقی
حمـام ،بـه شـیوة حمامهای سـنتی
ایران
آب انبـار ،دهلیزی پلـه دار با مخزن
پالن مربع مسـتطیل
بـازار ،سـبک معماری بسـیار جالبی
را از عصـر صفوی به یادگار گذاشـته
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قاتلی در رگها

بیمـاری فشـار خـون ،مهمـان
ناخوانـدهای سـت کـه مـی توانـد
سـال هـا در بـدن هـر انسـانی
زندگـی کنـد و هیـچ سـر و صدایی
راه نینـدازد و بـه آرامـی سـالمت
میزبانـش را بدزدد .قاتل خاموشـی،
کـه خطرنـاک؛ ولـی قابـل کنتـرل
اسـت 27.اردیبهشـت روز جهانـی
فشـارخون اسـت .بیمـاری ای کـه
احتمـال ابتـالی آن برای هر کسـی
وجـود دارد.بـه ایـن بهانه بـا «دکتر
نـدا نعیمـی» پزشـک بیمارسـتان
شـفا کرمـان بـه گفت و گو نشسـته
ا یم .
تعریف فشـار خـون و بالﻄبع
فشـار خون باال ﭼیسـت؟
فشـار خـون شـامل فشـار
سیسـتولی یـا دیـا سیسـتولی مـی
باشـد کـه عامـه بـه آن هـا ،بـه
ترتیـب فشـار بـاال یـا پاییـن و یـا
ماکسـیمم و مینیمـم مـی گوینـد .
فشـار خون نرمال برای بزرگسـاالن
فشـار کمتـر از 80/120مـی باشـد.
فشـار بین  80/120تـا 90/140
قبـل از فشـار خـون بـاال (pere
 )hypertentionنامیـده مـی
شـود .فشـارخون باال تر از 90/140
فشـار خون باال محسـوب می شـود.
فشـار خون باال افزایش فشـار وارده
از جریـان خـون بـه دیـواره ی رگ
هـای خونـی اسـت ،که امـکان دارد
تـا مراحـل انتهایـی بـدون عالمـت
و خامـوش باشـد ،البتـه بایـد در
شـرایط اسـتاندارد و در چنـد نوبت

انـدازه گیـری شـود ،تـا بتـوان نظر
دقیـق و درسـتی داد.
فشـار خـون بـاال ﭼـه گروه
هـای سـنی را بیشـتر درگیـر
خـود مـی کند؟
فشـار خون باال در همـه ی گروه
هـای سـنی و در هـر دو جنـس
ممکـن اسـت وجـود داشـته باشـد؛
ولـی شـیوع بیشـتر آن در مـردان
ابتدای بزرگسـالی اسـت و در سنین
باالتـر؛ در خانـم هـا از  60سـالگی
بـه بعـد شـیوع بیشـتری دارد .بـه
طـور کلـی بـا افزایـش سـن ،خطـر
ابتـال بـه فشـار خـون افزایـش پیدا
مـی کند.
ﭼـه عواملـی در بروز فشـار
خـون تاثیـر دارند؟
عوامـل محیطـی و ژنتیکـی در
ایجـاد فشـار خـون بـاال بـی تاثیـر
نیسـتند .عوامـل ژنتیکـی کـه بـه
ارث مـی رسـند امـکان دارد کـه
زمینه سـاز فشـار خون باال شـوند.
بـا مبتـال بودن یکـی از والدیـن و یا
هـر دو آن هـا بـه فشـار خـون باال،
احتمـال ابتـالی فـرد افزایـش پیدا
مـی کنـد و متاسـفانه در بعضـی
مواقـع ،فـرد بـدون توجـه شـرایط
ژنتیکـی خـود و بـه دلیـل ایـن که
عالمـت خـاص بیمـار گونـه ای
نداشـته اسـت ،فشـار خـون خـود
را کنتـرل نکـرده و دچـار عـوارض
ناشـی از آن شـده اسـت.به طـور
کلـی اندازه گیری فشـار خـون باید
در برنامه ی سـالمت هـر فرد وجود

داشـته باشـد .بعضـی از عوامـل
محیطـی زمینـه سـاز ،شـامل موارد
زیـر اسـت :چاقـی و اضافـه وزن،
مصـرف زیـاد نمـک طعـام ،دریافت
کـم کلسـیم و پتاسـیم و مصـرف
الـکل و اسـترس  .گاهـی اوقات هم
بعضـی از بیمـاری ها و شـرایط فرد
زمینه سـاز فشـار خـون باال اسـت؛
بـه طـور مثـال در بیمـاران کلیوی،
فشـار خـون بـاال احتمـال ایجـاد
مشـکل کلیـوی را بـاال بـرده و فـرد
را دچـار عـوارض ناشـی از آن مـی
کنـد .البتـه بعضـی از فشـار خـون
هـا ،مثل فشـار خـون بـاال در نیمه
ی دوم حاملگـی به صـورت مقطعی
بـه وجود مـی آیند ،کـه معموال اگر
به نحـو صحیحی کنترل شـود ،بعد
از زایمـان از بیـن می رود و مشـکل
جـدی و خاصـی ایجـاد نمـی کنـد.
عـوارض بیماری فشـار خون
ﭼیست ؟
عـوارض فشـار خـون بسـیار زیاد
اسـت؛ امـا مهمتریـن آن ها شـامل
مـوارد زیر اسـت:
 عـوارض قلبـی :کـه شـایعتریـن علـت مـرگ مبتالیـان بـه
هایپرتنشـن ( .فشـار خـون بـاال)
مـی باشـد .عـوارض قلبـی شـامل
نارسـایی قلبـی ،سـکته هـای قلبی
و بـی نظمی در ضربان خون اسـت.
عـوارض مغـزی :دومیـن علـتمـرگ در دنیـا ،سـکته ی مغـزی
ناشـی از فشـار خـون بـاال اسـت.
� عـوارض کلیـوی :بـه صـورت

نارسـایی کلیوی و دفـع پروتئین در
ادرار مـی باشـد.
� بیمـاری های شـریان محیطی:
بـه صـورت درد در انـدام هـای
تحتانی اسـت و در هنـگام راه رفتن
بـروز مـی کند.
فشـار خون باال اگر زود تشخیص
داده شـود ،بسـیاری از ایـن عوارض
قابـل کنترل می شـوند.
بـرای کنترل و پیشـگیری از
فشـار خون ﭼـه بایـد کرد؟
بـا انـدازه گیـری منظـم فشـار
خـون بـه صـورت دوره ای ،مـی
تـوان جلـوی بـروز فشـار خـون
بـاال را گرفـت و در صـورت ایجـاد
فشـار خـون بـاال بـا مصـرف منظم
داروهـا از عـوارض مهم فشـار خون
جلوگیـری کرد.خوشـبختانه فشـار
خـون بـاال را بـه راحتـی مـی تـوان
تشـخیص داد و بـا تشـخیص بـه
موقـع ،فـرد مـی توانـد بـا کمـک
گرفتـن از پزشـک ،ایـن مشـکل را
کنتـرل کند.مهـم تریـن اصـل در
پیشـگیری و کنتـرل فشـار خـون
بـاال ،اصـالح سـبک زندگـی مـی
باشـد کـه شـامل مـوارد زیر اسـت
:کـم کـردن وزن ،کاهـش مصـرف
نمـک بـه حداکثـر  6گـرم در روز،
مصـرف زیـاد میـوه هـا وسـبزی
هـا  ،مصـرف لبنیـات کـم چـرب،
محـدود کـردن و یـا قطـع مصـرف
الـکل ،ورزش منظـم بـه مـدت30
دقیقـه در روز و کاسـتن اسـترس.
بـا رعایـت کردن همـه ی این موارد
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حتـی در صـورت ابتـال ،فـرد مـی
توانـد زندگی سـالمی داشـته باشـد
و منجـر بـه کنتـرل و پیشـگیری از
عـوارض ناشـی از فشـارخون گردد.
ﭼـه طـور بایـد از نداشـتن
یـا داشـتن فشـار خـون بـاال
مﻄمئـن شـد؟
سیسسـتم های عصبـی مختلفی
همـراه بـا مدیاتـور های(انتقـال
دهنـده های عصبـی) متعـددی در
تنظیـم فشـار خـون در بـدن نقش
دارند؛ کـه عدم تعادل این سیسـتم
هـا و مدیاتورهـا مـی توانـد در افت
یـا افزایش فشـار خـون تاثیـر گذار
باشـند.به طـور طبیعی در بـدن ،به
دنبـال هیجان و اسـترس یا فعالیت
هـای بدنـی ،بـا افزایش یک سـری
از سیسـتم ها ،فشـار خـون افزایش
مـی یابد؛ امـا فردی که دچار فشـار
خـون بـاال اسـت در حالت عـادی و

اسـتراحت هم ،فشـار باالیـی دارد.
بیشـترین افزایـش فشـار خـون
بـه صـورت آنـی می باشـد کـه اگر
طوالنـی و مزمـن گـردد ،در تعریف
فشـار خـون باال قـرار می گیـرد .در
بسـیاری از مـوارد ،فردی که فشـار
خـون بـاال دارد عالمـت خاصـی
نـدارد و حتـی احسـاس بیمـاری
نمـی کنـد؛ ولـی در مـواردی کـه
فشـار خـون خیلـی بـاال مـی رود،
احتمـال دارد فـرد دچـار سـر درد،
تنگـی نفـس و یـا حتـی خونریـزی
از بینـی شـود .تنهـا راه اطمینـان
از میزان فشـار خـون اندازگیری آن
ا ست .
آیـا افـت فشـار خـون هـم
بایـد مـورد توجـه قـرار گیرد؟
افت فشـار خون خطرناک اسـت
و باعـث کاهـش خونرسـانی بـه
ارگان هـای حیاتـی از جملـه مغـز،

قلـب و کلیـه هـا می شـود کـه می
توانـد ایـن ارگان هـا را بـه سـرعت
دچار آسـیب دایمی کنـد و عوارض
جبـران ناپذیـری ،از جملـه سـکته
هـای قلبـی و مغـزی و نارسـایی
کلیـوی  ،را بـه وجـود آورد.
آیـا تﻐذیـه و داشـتن تحرک
در امـکان ابتـال به فشـار خون
موثر اسـت؟
یکـی از عوامـل مهـم و بسـیار
موثـر در ایجـاد فشـار خـون بـاال
،عـدم تحـرک کافـی و رژیـم
هـای غذایـی نامناسـب اسـت .بـی
تحرکـی و رژیـم غذایی نامناسـب،
نتیجـه ای بـه جـز چاقـی نخواهند
داشـت و بـه طـور کلـی چاقـی،
افزایـش فشـارخون را بـه دنبـال
دارد .متاسـفانه زندگـی ماشـینی و
مصـرف زیاد فسـت فـود و غذاهای
پرکالـری ،بـا ایجـاد چاقـی و اضافه

13

وزن ،از عوامـل ابتـال بـه فشـار
خـون گشـته انـد .الگـوی تغذیـه
ای نامناسـب شـامل مصـرف زیـاد
نمـک طعـام ،مصـرف کـم لبنیـات
و آنچـه کـه گفتـه شـد در ابتـال
بـه فشـار خـون بسـیار موثر اسـت
.بـرای جلوگیـری از ابتال به فشـار
خـون بـاال باید مصرف نمـک کمتر
از  6گـرم در روز باشـد.یکی از
بهتریـن راهکارهـا برای رسـیدن به
ایـن منظـور ،ایـن اسـت کـه نمک
از سـفره حـذف شـود .مـی تـوان
ذائقـه را تغییـر داد و یـا حتـی فرد
را از کودکـی بـه شـیوهای پـرورش
داد کـه تمایلی به مصـرف غذاهای
شـور و یـا اضافـه کـردن نمـک به
غـذا نداشـته باشـد .داشـتن الگوی
تغذیـه ای سـالم فـرد را از ابتـال به
بسـیاری از بیمـاری هـا مصون می
کند .
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تنبیه بدنی در مدارس بررسی می شود

قربانیان زمزمهی محبت

خـط کـش هـای چوبی و خـودکار
الی انگشـتان و لگـد و مشـت هایـی
کـه جـای مطالـب مفیـد بـه سـرو
صـورت دانـش آمـوزان مـی خـورد!
تنبیـه بدنـی دانـش آمـوزان جـرم
اسـت؟ قانـون بـرای تنبیـه دانـش
آموزان توسـط معلمان چـه راهکارها
و حکـم هایـی در نظـر مـی گیـرد؟
نظـارت بـر سـالمت روانـی معلمـان
کجـای دایـره آموزش و پـرورش قرار
دارد؟نظـام آموزشـی کشـور همیشـه
بـا مشـکالت متعـددی روبـه رو بوده
اسـت .حملـه به دانش آمـوزان بحثی
اسـت کـه در ایـن بیـن بسـیار مورد
توجـه بـوده! حقـوق یک دانـش آموز
چیسـت؟ معلمانـی کـه مشـکالت
زندگـی خـود را به کالس مـی آورند
و بـا کوچکتریـن شـیطنت دانـش
آمـوزان آن هـا را زیـر بـار کتـک می
گیرنـد .کتـک هایـی کـه بـه شـدت
روی دانـش آمـوزان کـه آمـده اند به
مدرسـه تـا یـاد بگیرنـد ،تاثیـر گـذار
ا ست .
تحت پیگیری قانونی قرار می
گیرد
حکـم معلمـی که دانش آمـوزان را
مـورد ضـرب و شـتم قـرار مـی دهد،
چیسـت؟معلمانی کـه دانـش آموزان
را بـه هـر دلیلـی تنبیـه بدنـی مـی
کننـد ،مرتکـب تخلـف شـده انـد و
بایـد مجازاتـی بـرای آن هـا در نظـر
گرفتـه شـود ،بـه گفتـه مسـئوالن:
تحـت پیگیـری قانونـی قـرار مـی
گیـرد .امـا ایـن پیگیـری قانونـی

چیسـت؟ در شهرستان شـوش ،واقع
در شـمال اسـتان خوزسـتان درمـاه
اخیـر یـک فیلـم از تنبیـه بدنـی
دانـش آمـوز توسـط معلـم منتشـر
شـد .ایـن کتـک خـوردن کـه آوردن
واژه «شـدید» پیـش از آن بـه هیـچ
وجـه نمادیـن نیسـت ،معلـم مـورد
نظـر بـا کتـاب ضربـات سـنگینی را
بـه صـورت و سـر دانـش آمـوز وارد
مـی کنـد ،ضرباتـی کـه بـا فریـاد
هـای دانـش آمـوز همـراه اسـت .بـه
گـزارش تسـنیم ،مجتبـی دینارونـد،
رئیـس آمـوزش و پرورش شهرسـتان
شـوش ایـن تنبیـه را تاییـد کـرده
اسـت .وی گفتـه بود:متاسـفانه ایـن
خبر صحـت دارد و یکـی از همکاران
مـا سـر کالس بـه واسـطه شـیطنت
یکـی از دانـش آموزان عصبانی شـده
و کنتـرل خـودش را از دسـت مـی
دهـد و اقـدام به تنبیـه بدنی وی می
کنـد .پرونـده ایـن معلم تکمیـل و به
هیئـت تخلفات اسـتان ارسـال شـده
اسـت تـا پیگیـری قانونـی ازطریـق
هیئـت تخلفـات انجـام شـود.
نگرانی جامعه
عبدالصمـد خرمشـاهی ،حقوقـدان
و وکیـل دادگاه در گفـت و گـو
با«ابتـکار» مـی گویـد :مجـازات هـا
بـه تناسـب شـغل افـراد یـا موقعیت
آن هـا تغییرپیـدا نمـی کنـد و قانون
ثابـت اسـت .مسـئله ای کـه در تمام
کشـورها در نظـام کیفری حساسـیت
دارنـد ایـن اسـت کـه برخی مشـاغل
کـه مـورد اعتمـاد و امیـن مـردم

هسـتند حسـاس تر بوده بـه گونه ای
کـه اگـر شـخص مرتکـب جرم شـود
موجبـات نگرانـی جامعه را بـه وجود
مـی آورد .وی مـی افزایـد :معلمیـن
جـزو همیـن افراد هسـتند  .این افراد
عهـده دار آمـوزش و پـرورش جامعه
بـوده و از لحـاظ اخالقی اگـر اهمالی
صـورت گیرد.
جامعـه روی آن هـا حسـاس
مـی شـود .خرمشـاهی مـی افزایـد:
بنابرایـن درایـن گونـه مـوارد زمانـی
کـه عمـل مجرمانـه ای ماننـد ضرب
و شـتم دانـش آمـوزان انجـام مـی
شـود درکنـار مجـازات بـر اسـاس
قانـون نوعی مجـازات تکمیلی نیز در
جهـت اصـالح رفتاری شـخص مجرم
در جهـت جبـران منافـات عمـل
ارتکابی نامناسـبی که از وی سـر زده
در نظرگرفتـه مـی شـود.
ایـن حقوقـدان بـا اشـاره بـه اینکه
ایـن مجـازات تکمیلـی مـی توانـد
«محرومیـت از حقـوق اجتماعـی»،
«عـدم اشـتغال به شـغل» و «انفصال
چندسـاله از شـغل» باشـد ،مـی
گویـد :بـا انجـام برخی مجـازات های
تکمیلـی بـرای شـخص مجرم ،سـایر
افـراد کـه در آن صنـف هـا هسـتند
و مورداعتمـاد مـردم قـرار دارنـد،
متوجـه موقعیـت حسـاس خودشـان
مـی شـوند .ایـن فقط شـامل معلمان
نمـی شـود بلکـه ناظمـان و مدیـران
مـدارس نیـز جزومعتمـدان مـردم
هسـتند .خرمشـاهی در پاسـخ بـه
ایـن سـوال کـه ضـرب و شـتم یـک

دانـش آمـوز توسـط معلم چـه حکم
قانونـی دارد مـی گوید:هرگونه خالف
و مجـازات ایـن افـراد بر اسـاس ماده
 614قانـون مجـازات اسـالمی بوده و
مانند سـایر جرایـم با آن هـا برخورد
مـی شـود .گفتنـی اسـت اگـر ایـن
اتفـاق بـه نقـص عضـو دانش آمـوز و
یا با سـالح سـرد انجام شـود مجازات
سـنگین ترخواهـد شـد .بـرای برخی
مشـاغل چـون مـورد اعتمـاد مـردم
هسـتند ،بـر اسـاس مـاده  23قانـون
مجـازات اسـالمی مجـازات تکمیلـی
یـا طبعـی در نظـر گرفتـه می شـود.
آسیب ناحیه تناسلی
در مـورد دیگـری در بجنـورد یک
معلـم دانـش آمـوز  10سـاله خـود
را کـه در کالس چهـارم مشـغول بـه
تحصیـل بود مـورد ضرب وشـتم قرار
مـی دهـد .ایـن دانـش آمـوز دچـار
آسـیب دیدگـی مـی شـوند آن هـم
از ناحیـه انـدام تناسـلی و سـه روز
اسـت کـه در بیمارسـتان بسـتری
شـده اسـت .داسـتان از ایـن قـرار
اسـت که ایـن دانشآموزان بـه دلیل
زنـگ ورزش بـا خـود یـک تـوپ بـه
مدرسـه مـی بـرد و در کالس درس
یکـی ازدانـش آموزان شـیطنت کرده
و تـوپ او را شـوت می کنـد .پدراین
دانـش آموز گفتـه بود :فرزنـدم برای
گرفتـن تـوپ پیش معلمـش می رود
کـه معلـم از او مـی خواهـد تـا پایان
سـاعت کالس صبـر کنـد هنگامـی
کـه «علیرضـا» برمـی گـردد کـه
سـرجایش بنشـیند معلم با عصبانیت
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لگـدی ازپشـت بـه وی مـی زنـد کـه
ضربـه شـدید پـا بـه آلـت تناسـلی
وی برخـورد مـی کنـد و نقـش بـر
زمیـن می شـود .بـه گزارش تسـنیم،
پدرعلیرضـا گفت:فرزند  10سـاله اش
در حیـن ورزش و بـا لگـدی کـه از
پشـت بـه او وارد شـده از ناحیه اندام
تناسـلی دچـار آسـیب شـده اسـت
و از  19اردیبهشـت مـاه در بخـش
جراحـی  2بیمارسـتان امـام علی (ع)
بجنـورد براثـر شـدت جراحـت وارده
بسـتری اسـت و طـی ایـن مـدت بـه
جز مدیر مدرسـه ازآمـوزش وپرورش
کسـی بـرای خبرگیری به سراغشـان
نرفته اسـت.
ضربه کابل ،کودك را روانه
بیمارستان کرد
دانـش آمـوزی  8سـاله بـا چـوب
و کابـل کتـک مـی خـورد .دانـش
آمـوزی  8سـاله بـه دلیـل بدخـط
نوشـتن مشـق توسـط معلمـش بـا
خطکـش فلـزی کتـک مـی خـورد.

به گـزارش تسـنیم ایـن دانـش آموز
گفتـه بـود« :بـه خاطـر بـد نوشـتن
مشـق هایـم معلـم مـرا بـا چـوب،
کابـل و خطکـش فلـزی کتـک
زد.معلـم بـا کابـل بـه دسـتانم ،و بـا
سـیم و خطکـش فلـزی بـر پشـتم
ضربـه زد کـه اکنـون دو روزاسـت در
بیمارسـتان هسـتم ».ایـوب محمدی
عمـوی ایـن دانـش آموز کوه دشـتی
مـی گوییـد :ایـن معلم همیشـه بچه
هـا را کتـک زده بـه طوری کـه بارها
پـدر علـی بـه مدرسـه رفتـه و بـه
معلمـش هشـدار داده کـه فرزنـدش
را اذیـت نکنـد .عمـوی ایـن دانـش
آمـوز عنـوان مـی کنـد :وقتـی معلم
علـی را تـا حـد مـرگ کتک مـی زند
در کالس را مـی بنـدد و از دانـش
آمـوزان مـی خواهـد تـا همگـی او را
کتـک بزننـد و مـی گوید اگـر دانش
آمـوزی هـم کتـک نزنـد خـود تنبیه
مـی شـود .پـس از اینکه همکالسـی
هـای علـی را کتـک مـی زننـد معلم

بـه دلیـل اینکـه ضربـه زدن دانـش
آمـوزان محکـم نبوده مـی رود و یک
دانـش آمـوز دوم ابتدایـی را بـرای
کتـک زدن علـی به کالس مـی آورد.
علـی قربانـی مدیر روابـط عمومی
آموزش و پرورش اسـتان لرسـتان در
رابطـه با ایـن اتفاق گفـت :این قضیه
مقـداری مبهـم اسـت چـون تصاویـر
منتشرشـده ظاهر قضیه را نشـان می
دهـد و در آنچـه افراد عـادی در نگاه
نخسـت تشـخیص مـی دهند نشـانه
ضـرب و شـتم نیسـت بـه هـر حـال
چـون ایـن موضـوع پزشـکی اسـت
نمـی شـود بـه راحتـی قضـاوت کرد
پـس بایـد مراجـع پزشـکی بررسـی
کنند .
تاﺛیرات منفی
نظـارت برسـالمت روانـی معلمـان
پـس از گزینـش وجـود نـدارد.
آذردخـت داوری ،روانشـناس بالینـی
در ارتبـاط بـا تاثیـرات ضرب و شـتم
دانـش آمـوزان و تاثیـرات آن در
آینـده ایـن افـراد مـی گویـد :تمـام
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رفتارهایـی کـه اطرافیـان مـا مـی
کننـد روی دانش آمـوزان تاثیر دارد.
ایـن تاثیـرات هـم مـی توانـد مثبـت
بـوده و هـم منفـی.
مقولـه ضرب و شـتم دانش آموزان
کامـال تاثیـرات منفـی روی آنهـا و
آینـده ایـن افـراد مـی گـذارد .فرقی
نمـی کنـد در خانـه یا مدرسـه اتفاق
بیفتـد ایـن رفتارهـای ناشایسـت بـه
صـورت خشـم فروخـورده در دانـش
آمـوز وکـودک ذخیره می شـود و در
آینـده بـه شـکل معضـالت اجتماعی
بـروز مـی کند.
وی مـی افزایـد :دانـش آمـوزان 5
تـا  7سـال بیشـتر تحـت تاثیـر قـرار
دارنـد .آن هـا آسـیب پذیـر هسـتند
و چـون تـوان مقابلـه بـا مقولـه مانند
تنبیـه را ندارنـد وبـه شـکل خشـم
درآن هـا ذخیـره مـی شـود .داوری
مـی افزایـد :طبیعـی اسـت کـه در
تنفـر دانـش آمـوز از درس و مدرسـه
تاثیـر بگـذارد.
روزنامه ابتکار

آخر
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ایسر با همکاری Starbeeze
هدست واقعیت مجازی تولید می کند

جذابیـت واقعیـت مجـازی باعـث
شـده تـا رفتـه رفتـه کمپانیهـای
بسـیاری بـه ایـن سـمت رفتـه و
محصوالتـی را در ایـن حـوزه راهـی
بـازار کنند .ایسـر نیـز به اسـتودیوی
 Starbeezeپیوسـته تـا هدسـت
واقعیـت مجازی مخصـوص بازیهای
آرکیـد و بازیهایـی بـا حـال و هوای
پارکهـای تفریحـی را توسـعه دهـد.
هـر روز شـاهد ورود کمپانیهـای
جدیدی بـه حوزهی واقعیـت مجازی
هسـتیم؛ بطوریکـه هر کمپانی سـعی
دارد بـا عرضـهی یـک محصـول
کاربـردی ،از مـوج اولیـهی ایـن ترند
جدیـد در دنیـای تکنولوژی اسـتفاده
کـرده و سـهمی را به خـود اختصاص
دهـد .کمپانـی تایوانـی ایسـر نیـز در
نظـر دارد تـا با همـکاری اسـتودیوی
بازیسـازی  ،Starbeezeیـک
هدسـت واقعیـت مجـازی مخصـوص

انجـام بازیهـای آرکیـد و بازیهایی
کـه درونمایـهی آنهـا تجربـهی
پارکهـای تفریحـی اسـت ،توسـعه
دهـد Starbeeze .در سـال اخیـر
یـک هدسـت واقعیـت مجازی بـا نام
 StarVRمعرفـی کـرده اسـت .بـه
نظـر میرسـد ایـن  Starbeezeدر
نظـر دارد تا توسـعهی سـختافزاری
ایـن هدسـت واقعیـت مجـازی را بـا
همـکاری ایسـر بـه پیـش ببرد.
از جملـهی ویژگیهـای اصلـی
هدسـت واقعیـت مجـازی StarVR
بایـد بـه دامنـهی دیـد بسـیار بـاالی
ایـن هدسـت واقعیـت مجازی اشـاره
کـرد کـه براسـاس شـنیدهها ،بسـیار
بـه دامنـهی دیـد انسـان در حالـت
عـادی نزدیـک اسـت و بـه نوعـی
شبیهسـازی دیـد پیرامونـی انسـان
در آن انجـام شـده اسـت .اطالعـات
ارائه شـده توسـط اسـتاربیز نشـان از

ایـن دارد کـه ایـن هدسـت واقعیـت
مجـازی دارای دامنـهی دیـد 210
درجـهای اسـت کـه بسـیار بیشـتر
از دامنـهی دیـد  110درجـهای
رقبایـی نظیـر آکیولس ریفـت و وایو
اچتیسـی اسـت.
اضافـه شـدن ایسـر بـه فرآینـد
تولیـد و توسـعهی اسـتار ویآر،
شـریکی تجـاری را وارد تجـارت
اسـتاربیز کـرده کـه اطالعات بسـیار
بیشـتری را در مـورد رونـد توسـعهی
سـختافزار دارد .ایـن موضـوع بـه
طـور حتـم باعـث خواهـد شـد تـا
اسـتاربیز پروسـهی تولیـد هدسـت
واقعیـت مجـازی خـود را بـا سـرعت
بیشـتری به پیـش ببرد .ایسـر نیز در
سـوی مقابـل ،در حـال پیـش بـردن
برنامههـای خـود بـه منظـور تولیـد
پیسـیها و لپتاپهایـی اسـت
کـه به منظـور پشـتیبانی از هدسـت

اسـتار ویآر توسـعه یافتهانـد.
اسـتاربیز اعـالم کـرده که هدسـت
طراحـی شـده توسـط ایـن کمپانـی
بری اسـتفاده از کاربریهای حرفهای
تفریحـی مبتنـی بـر موقعیـت مکانی
اسـتفاده خواهـد شـد کـه از ایـنرو
عرضـهی ایـن محصـول بـه کاربـران
معمولـی را دور از ذهـن میکنـد .در
واقـع ایـن محصـول را نمیتـوان یک
هدسـت واقعیـت مجـازی مخصـوص
گیمرهـا خوانـد کـه از آن در منـزل
خـود اسـتفاده خواهند کرد .اسـتفاده
از هدسـتهای واقعیـت مجازی برای
شبیهسازی رولرکوسـترها و ابزارهای
بـازی مـورد اسـتفاده در پارکهـا
رفتـه رفتـه جنبهی تجاریتـری پیدا
میکنـد و بـه نظـر میرسـد ایسـر و
اسـتاربیز نیـز اولیـن کمپانیهایـی
هسـتند کـه به ایـن حوزه بـه صورت
جـدی وارد میشـوند.

