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رئیس اتاق  بازرگانی کرمان:

حدود 3۰ درصد واحدهای تولیدی کرمان راکد است 
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نقش وزارت نیرو در مناطق محروم 
استان کرمان

نوشتاری درباره بدبینی در زندگی زناشویی

یادداشتی به مناسبت اول اردیبهشت ماه
»روز سعدی«

بوستان سعدی 

آرمان بشریت

یادداشتی به قلم مسعود فوقانی 
درباره »منصور فرزان«

از آوای فاخته 
تا یوزپلنگ
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اژدری، فرماندار راور:

مسیر راور-مشهد تا اطالع 
ثانوی  مسدود است

5

کشاورزان؛ کرمان و نگرانی  گزارش »کرمان امروز« از هجوم ملخ ها به اراضی جنوب 

متن کامل در صفحه سوم

ســــــــیِل  ملــــــــــخ
   احتماال شما هم در روزهای اخیر از طریق رسانه های خبری و فضای مجازی فیلم هایی درباره هجوم ملخ ها به ایران را دیده اید. حال خبرها حاکی از ورود این آفت به اراضی جنوب استان کرمان است. در صورت 
مهار نشدن به  موقع این افت و وارد آمدن خسارت به محصوالت کشاورزی، پیش بینی می شود عرضه محصوالت جنوب برای پاسخگویی به موقع تقاضای بازار کاهش پیدا کرده و استان کرمان به لحاظ تامین محصوالت 

غذایی با مشکالت جدی مواجه شود. مسئوالن بدانند که این آفت در بسیاری از کشورها ریشه کن شده است، اگر به موقع اقدام شود می توان به دفع دائمی آن امیدوار بود و....

متن در صفحه هشتم

 صفحه  دوم

مدیرعامل شرکت گل گهر در دیدار صمیمی 
با کارکنان این شرکت خبر داد:

احداث شهرک مسکونی
کارکنان  ۵۰۰۰ واحدی برای 

گهر گل  منطقه 

صفحات ششم و هفتم 

  گره کور اشتغال تحصیلکرده ها
 کشف ۴۰۰ راس دام مسروقه توسط پلیس کرمان

  صعود آرمان گهر سیرجان و سقوط مس شهربابک
 بحث استیضاح ترامپ دوباره داغ شد

  علت آتش سوزی در کلیسای نوتردام معلوم شد
  ورزشکار مشهور داغدار پسر ۱۳ ساله اش شد

  مرگ دلخراش دو کودک در سپتیک فاضالب مدرسه

اخبار ایران، جهان و حوادث:

گزارشی از فعالیت های موسسه خیریه »آشیانه علی« 
در کرمان به بهانه بازدید استاندار کرمان

 و جمعی از مدیران استانی از این مجموعه:

همان به که 
نیکی بود یادگار



دو شنبه 31 فروردین ماه 14/1398 شعبان 1440/ 20 آوریل 2019/سال بیست و چهارم شماره 2983 
اخبار استان

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در تاریخ 98/2/10 روز سه 
شنبه در ساعت 00: 10 در محل شرکت بردسیر بلوار 22 بهمن به 

کدپستی 7841663742 تشکیل خواهد شد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع: 

اتخاذ تصمیم در خصوص انتخاب مدیران - انتخاب بازرسین- انتخاب 
روزنامه کثیراالنتشار شرکت.

هیأت مدیره شرکت 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت کارخانجات داروئی و غذائی شبنم 
کرمان )سهامی خاص( ثبت شده به شماره

 162 و دارای شناسه ملی 10630018739

استاندار کرمان از پی گیری برای احیای قبه سبز در کرمان خبر داد 
و گفت: با وجود پی گیری های متعدد و مکاتبات با دانشگاه آزاد هنوز 

هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی در دومین همایش بین المللی 

»ابن هیثم و نور« بیان داشت: برگزاری همایش ها در رشته های علمی 
به  بسیار  توجه  دهنده  نشان  مسلمان  و  ایرانی  دانشمندان  با  همراه 
ظرفیت های علمی در جامعه ایرانی و اسالمی است که در حال حاضر 

شاهد حضور چندین دانشمند در ایران و جهان اسالم هستیم.

وی افزود: انتظار ما از برگزاری همایش ها در کنار سایر اهداف؛ هدف 
باالتری است که همان سوق دادن نسل سوم و چهارم به این سمت 

است.
داریم  دانشگاهیان  از  نسل  چند  دنیا  در  ما  گفت:  کرمان  استاندار 
مقاله  کننده  تولید  دوم  نسل  می پردازد؛  مدرک  تولید  به  اول  نسل 
که  است  آورمحور  فن  دانشگاه  سوم  نسل  دانشگاه  هستند؛  علم  و 
فارغ التحصیلش باید کار کند و اگر چنین نباشد مطلوب نیست و نسل 

چهارم دانشگاه تولید رفاه است.
و  سوم  نسل  وارد  دنیا  سطح  دانشگاه های  از  بسیاری  داد:  ادامه  وی 
چهارم شدند اما ما متأسفانه هنوز در دانشگاه نسل دوم مانده ایم که 
چهارم  و  سوم  نسل  سمت  به  را  دانشگاه هایمان  تا  کنیم  تالش  باید 

سوق دهیم.
استاندار کرمان در ارتباط با قبه سبز یادآور شد: قبه سبز 780 سال 
پیش در کرمان به عنوان مرکز علمی تأسیس شده است این دانشگاه 

را ترکان خاتون تنها زن حاکم کرمان تأسیس کردند.
فدایی گفت: به دنبال احیای قبه سبز هستیم و در این زمینه مکاتباتی 
با دانشگاه آزاد اسالمی انجام شده اما به  رغم پیگیری ها هیچ اقدامی 

نشده است.
وی بیان کرد: والیتی رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی کشور به 
منظری توکلی رئیس دانشگاه آزاد کرمان در این خصوص دستور داد 

تا کار صورت گیرد اما هنوز اقدامی نشده است.

استاندار کرمان:

 احیای قبه سبز را پیگیری می کنیم

خبر
مدیرعامل شرکت گل گهر در دیدار صمیمی با 

کارکنان این شرکت خبر داد:

احداث شهرک مسکونی
۵۰۰۰ واحدی برای کارکنان 

منطقه گل گهر 
کارکنان،  با  دیدار صمیمی  در  گهر  گل  و صنعتی  معدنی  مدیرعامل شرکت 
مدیران و مسئوالن این شرکت ضمن تشکر از تالش و همراهی های تمامی 
کارکنان گفت: احساس وظیفه شرکت گل گهر و کارکنان آن در سالی که به 
تدبیر مقام معظم رهبری به سال رونق تولید نام گرفته است، به مراتب بیشتر 

خواهد بود.
ناصر  مهندس  گهر،  گل  شرکت  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
تقی زاده سال جدید را سالی همراه با تالشی سخت و سرشار از موفقیت برای 
نقش  شرکت،  تولید  افزایش  افزود:  و  خواند  آن  کارکنان  و  گهر  گل  شرکت 
به طبع آن  و  تولید  فرمایش مقام معظم رهبری در رونق  بسزایی در تحقق 
تاثیر در زندگی مردم خواهد داشت؛ وظیفه ماست که برای توسعه و پیشرفت 

مملکت تالش کرده و برای کشور ایجاد ثروت کنیم.
وی ادامه داد: با تمامی توان از تولیدکنندگان داخلی حمایت کرده و هر کس 
توانایی ساخت قطعات مورد نیاز شرکت های منطقه گل گهر را دارد، در زمینه 

ساخت از ایشان حمایت خواهیم کرد.
مدیرعامل گل گهر در ادامه دیدار با کارکنان شرکت افزود:قصد داریم با ساخت 
شهرک مسکونی ۵000 واحدی با اولویت کارکنان کارفرما و پیمانکاران اصلی 
منطقه گل گهر فاقد مسکن گامی اساسی در جهت تامین مسکن تمامی افراد 
شاغل در منطقه گل گهر برداریم که برنامه ریزی های الزم در این راستا انجام 

شده است.
مدیرعامل شرکت گل گهر اظهار کرد: افزایش تولید و توسعه اکتشافات اولویت 
اصلی شرکت در سال جدید است چراکه برای آینده شرکت امری حیاتی است؛ 
امیدوارم در اکتشاف ها بتوانیم به ذخایر بیشتری در منطقه گل گهر و سایر 

نقاط کشور، دست پیدا کنیم.
مهم  موفقیتی  را  تن  میلیون   27 به   13 از  تولید  جهش  زاده  تقی  مهندس 
دانست و گفت: افزوده شدن 7 تا 8 میلیون تن به ظرفیت فعلی گل گهر تا 
اسفنجی گل گهر  آهن  تنی  میلیون  از ظرفیت 4.۵  استفاده  سال 99،امکان 

برای بازارهای داخلی و خارجی از مهمترین برنامه های گل گهر است.
مهندس تقی زاده در پایان با اشاره به توفیقات ستاد بازسازی مناطق سیل زده 
اهواز توسط استان کرمان گفت: ستاد استان کرمان در مناطق سیل زده استان 
خوزستان به خوبی فعال می باشد و مایه افتخار است که شرکت گل گهر عالوه 
بر اهدای کمک نقدی به سیل زدگان، بیشترین حجم کمک ها و اعزام ماشین 

آالت به این مناطق را داشته است.

اژدری، فرماندار راور:

مسیر راور-مشهد

 تا اطالع ثانوی

 مسدود است

این  این مسیر  از  بازدید  در  راور  فرماندار  اژدری 
بارندگي  به  توجه  با  افزود  و  اعالم  را  مطلب 
 - راور  محور  به  وارده  خسارات  و  گذشته  های 
دیهوک وشکستن پل کالیشور دراین جاده امکان 
زمان  تا  باید  و  ندارد،  وجود  مسیر  بازگشایی 

فروکش کردن سیالب منتظر ماند.
بین  خودرو  دستگاه   100 حدود   : داد  ادامه  وی 
بودند،  افتاده  گیر  مسیر  این  زده  سیل  نقطه  دو 
با خودروهای سنگین  توانستیم  گذشته  که شب 
)لودر( اقالم امدادی شامل پتو، غذا و آب به آنها 
سیالب  کردن  فروکش  با  خوشبختانه  برسانیم. 
و  برگردند  راور  به  توانستند  سواری  خودروهای 
نیز زمینه اسکان  مسافرین در شهر راور را فراهم 

کردیم. 
وی با اشاره به بارندگی های این منطقه یادآوری 
کرد : رودخانه ورودی شهر راور طغیان و با تغییر 
کمک  با  اما  شد،  روانه  شهر  سمت  به  مسیر 
بستر  به سمت  آب  دوباره  و شهرداری  راهداری 
رودخانه هدایت شد، ضمن آنکه رودخانه ای که 
از مرکز شهر نیز عبور می کرد، پس از ۳۸ سال 
در  اینکه  به  توجه  با  اما  شد،  جاری  آن  در  آب 
روزهای قبل الیروبی صورت گرفته بود، مشکل 

خاصی از سوی این رودخانه  بوجود نیامد.
اژدری در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از باغات 
شهرستان  )بیشتر باغات پسته( دچار آب گرفتگی 
نیز  روستایی  مسیرهای  و  قنوات  وبه  اند  شده 
خساراتی وارد امده است و همچنین به چند واحد 
مسکونی در سطح شهر و روستاهای این منطقه 
نیز خسارت وارد شده است اما بیشترین خسارت 

به جاده راور_دیهوک)مشهد( وارد شده است.
فرماندار راور با اعالم مسدود بودن محور راور _

مشهد تا اطالع ثانوی گفت : تمام امکانات برای 
اسکان مسافران در شهر راور فراهم شده است.
جایگزین  مسیر  از  فعال  باید  خودروهاومسافرین 

کرمان-یزد-طبس تردد کنند.

رئیس اتاق  بازرگانی کرمان:

حدود 30 درصد واحدهای تولیدی کرمان راکد است 
رئیس اتاق کرمان گفت: بیش از ۵0 درصد واحدهای 
و  می کنند  کار  ظرفیت  زیر  کرمان  استان  تولیدی 

حدود 30 درصد آنها راکد هستند.
عصر  طبیب زاده  مهدی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
چهارشنبه در نشست خبری در جمع اصحاب رسانه 
امسال  تولید  رونق  اهمیت  به  توجه  با  داشت:  بیان 
رهبر معظم انقالب اسالمی این مساله را مد نظر قرار 

داده اند.
وی افزود: این واقعیت وجود دارد که ارزیابی نامطلوبی 

از شاخص های کشور وجود دارد.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان 
 128 رتبه  ما  جهانی  شاخص های  در  گفت:  کرمان 
وضعیت  هم  در شاخص های کشوری  دارا هستیم  را 
در  کرمان  استان  در  همچنین  ندارد.  وجود  خوبی 

رقابت پذیری رتبه خوبی نداریم.
طبیب زاده تصریح کرد: همه ما از بی ثباتی قوانین و 
مقررات ناراضی هستیم لذا فعاالن اقتصادی در وسط 
مقررات چه  و  قوانین  نظر  از  نمی دانند  پایان سال  و 

اتفاقی افتاده است.
مصرف  طرف  به  نگاه ها  همه  کرد:  اظهار  طبیب زاده 
محصول  رساندن  منظور  به  دولتی  ارز  است  کننده 
است  کننده  مصرف  دست  به  نرخ  کمترین  با  نهایی 
وضعیت  کشور  در  مقررات  و  قوانین  ثبات  عدم  لذا 

نامطلوبی را به وجود آورده است.
چه  در  تولید  که  این  از  صرفنظر  کرد:  تصریح  وی 
وضعی و تولید کننده در چه وضعیتی است سازمان 
مالیاتی کشور مالیات را تعیین می کند و برای وصول 
آن جایزه می گذارند اما در این سیاست های مالیاتی 
فقط به سراغ شناسنامه دارها می رود و برای افرادی که 

فرار مالیاتی دارد چه برنامه ای دارد؟
رئیس اتاق کرمان گفت: به لحاظ کیفیت در بازارهای 
کند  اگر  و  شدیم  روبرو  رقابت  با  شدت  به  هدفمان 
به  منطقه  بازارهای  شود  اقدام  دیر  و  کنیم  حرکت 
و  افتاد  خواهد  رقیب  و  همسایه  کشورهای  دست 

رقبای ما از ما در بسیاری از جهات پیشی می گیرند.

در  مجوزها  اخذ  متأسفانه  کرد:  اظهار  طبیب زاده 
شرایط تحریم ها یک شکاف تکنولوژی بین صنعت ما 
تولید  بیرون در  از  این واقعیتی ست که  ایجاد کرده 

قابل مشاهده است.
وی با بیان این که چرا تولید در کشور شکل نمی گیرد 
و مشکل داریم گفت: در قوانین بودجه همیشه تولید؛ 
فقدان  از دالیل  یکی  اما  واقع می شده  مورد حمایت 

توسعه و راهبرد تولید در کشور است.
مقوله  دو  سرمایه گذاری  برای  ما  گفت:  طبیب زاده 
نبود  و  تولید  از  قبل  گذاری  سرمایه  امنیت  داریم 
قوانین و مقررات؛ اهمیت سرمایه گذاری قبل از شروع 
به کسب و کار احساس نمی شد که موجب شده تا از 

سرمایه گذار حمایت نشود.
وی تصریح کرد: ما رقبیان جدی برای تولید داریم و 
بخش مهمی از سرمایه کشور را به دالل بازی در زمینه 
با سود  بانکی  سپرده های  مسکن، طال، سکه،  زمین، 
بدون اخذ مالیات از آن ها به همراه تولید ناکارآمد بازار 

مالی اختصاص داده ایم.
طبیب زاده ابراز داشت: ناکارآمدی فضای تولید یا سود 
می کنیم  رقابت  که  کشورهایی  با  صادرات  برای  باال 
باعث شده تا سرمایه گذاری خارجی چندان مناسب 
نداشته باشیم بازار سرمایه گذاری ما هم کمتر از 1۵ 

درصد در حوزه های مالی نقش دارد.
طبیب زاده گفت: ما باید با کشورهایی رقابت می کنیم 
که سود تسهیالت آن ها کمتر از یک پنجم تولید ما 
است اگر می خواهیم رونق تولید ایجاد کنیم باید این 

مسائل را حل کنیم.
رئیس اتاق کرمان بیان داشت: رونق تولید با سمینار، 
گام های  باید  بلکه  نمی شود  حل  توصیه  و  صحبت 
در  ببینیم  سال  پایان  در  و  شود  برداشته  عملی 

بسته های حمایتی دولت منعقد یافته است.
بیفتد  اتفاق  کشور  در  رونق  بخواهیم  اگر  افزود:  وی 
باید چند کار کلیدی انجام دهیم نخست ساختارهای 
باور  کشور  صادرات  برای  هنوز  ما  که  است  کلیدی 
خارجی مان  وزارت  ساختار  نکردیم  ایجاد  جدی 

نظام  در  تحولی  باید  حتماً  و  نیست  جدی  ساختار 
بانکی ما اتفاق بیفتد.

وی دومین مورد را تحول نظام در کسب و کار ذکر 
و تصریح کرد: باید بتوانیم با رقبایمان رقابت کنیم.

شرکت های  سریع  رشد  کرد:  عنوان  زاده  طبیب 
دانش بنیان هنوز نتوانسته اند نقش به سزایی در اقتصاد 
کشور ایفا کنند ما کمتر از 70 شرکت دانش بنیان در 
استان داریم که هنوز نتوانسته اند نقش به سزایی در 

اقتصاد استان انجام دهند.
وی گفت: سوم قوانین کار است لذا سالیان سال است 
که می گویند باید قوانین کار تأمین اجتماعی اصالح 

شود و باید به آن توجه کرد.
مطلوبی  فضای  کشور  فضای  شد:  یادآور  طبیب زاده 
چتر  باید  مطلوب  اقتصاد  به  رسیدن  برای  و  نیست 
تأمین  سمت  به  اقتصادی  فعاالن  از  قضائی  حمایت 
دارند  منابع  محدودیت  بانک ها  برود.  پروژه ها  مالی 
اتفاق  چرخش مالی بنگاه های بزرگ هنوز در استان 
حد  در  کرمان  در  ساخت ها  زیر  ولی  است  نیفتاده 

مطلوب وجود دارد.
وی افزود: بیش از ۵0 درصد واحدهای تولیدی ما زیر 
ظرفیت کار می کنند و حدود 30 درصد راکد هستند 
توسعه صادرات یکی از کارهای اساسی است به عنوان 
مثال افغانستان کشور هدف ما است اما سهم کرمان 
است  کشور  این  به  صادرات  دالر  میلیون   19 تنها 
مطالعه  را  روسیه  قطر  عمان،  عراق،  بازار  همچنین 

کردیم که باید تالش کنیم ارز وارد کشور شود.
رئیس اتاق کرمان گفت: استان ظرفیت های صادراتی 

فراوانی دارد که باید در این خصوص تالش شود.
نمایندگان  و  قضائی  دولتی،  سازمان های  افزود:  وی 
کیفیت  و  کمیت  لحاظ  به  تولید  رونق  برای  مجلس 
چه کارهایی انجام داده اند؟ اگر رونق تولید ایجاد شود 

صنعت و اشتغال هم شکل می گیرد.
طبیب زاده بیان کرد: تولید به دلیل مسائلی که داشته 
کنندگان  تولید  از  ما  همه  باید  که  شده  گیر  زمین 

حمایت کنیم و به تولید کمک کنیم.

در نشست هماهنگی دفاتر تسهیل گری کرمان عنوان شد؛

کرمان رتبه برتر کشور در حوزه خدمات دفاتر تسهیل گری را 
کسب کرد

حضور  با  کرمان  گری  تسهیل  دفاتر  هماهنگی  نشست 
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، 
استانداری، رییس جهاددانشگاهی  امور اجتماعی  مدیرکل 

استان و مدیران دفاتر تسهیل گری برگزار شد.
 به گزارش خبرگزاری ایسنا منطقه کویر، دکتر محمدصادق 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست  بصیری 
استانداری کرماندر این نشست با تشکر از فعالیت های قابل 
توجه دفتر اجتماعی استانداری و جهاددانشگاهی استان در 
راه اندازی و برنامه ریزی مناسب برای دفاتر تسهیل گری و 
با بیان اینکه دفاتر تسهیل گری، بازوی قوی و توانمند دولت 
برای فعالیت در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و 
امنیتی محسوب می شوند تصریح کرد: دفاتر تسهیل گری 
در حوزه پیشگیری از مسائل امنیتی نقش اساسی بر عهده 
دارند، و این دفاتر می توانند زمینه های بروز آسیب ها را 

شناسایی کنند تا برای رفع آنها اقدام شود.
به  مربوط  فقط  معضلی  نشینی  حاشیه  کرد:  تصریح  وی 
کشور ما نیست و در سایر کشورها نیز بر اساس علت های 
بسیاری به وجود می آید و باید برای کاهش این معضل در 

استان و کشور برنامه ریزی های الزم صورت گیرد.
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  معاونت سیاسی،  سرپرست 
کرمان با بیان اینکه یکی از دالیل بروز آسیب های اجتماعی 
اجرا نشدن کامل چرخه مسائل اجتماعی است، گفت: وجود 
مشکلی مانند بیکاری ارادی در برخی مناطق حاشیه ای، 

بسیار عجیب است که باید دالیل آن بررسی شود.
بصیری با تاکید بر لزوم انجام کارها به روش علمی تر در 
دفاتر تسهیل گری، افزود: تداوم  ارزیابی ها از مسائلی است 

که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
رئیس  مقدس  کامیاب  رضا  دکتر  ایسنا،  گزارش  به   
جهاددانشگاهی استان کرمان و مجری طرح تسهیل گری 
استان نیز در این جلسه ضمن ارایه اقدامات صورت گرفته 
توسط دفاتر تسهیل گری شهر کرمان گفت: خدمات دفاتر 
تسهیل گری در محالتی مانند قلعه محمود و میدان قلعه، 
قالع دختر و اردشیر، پامنار، سرآسیاب،شهرک پدر، شهرک 
صنعتی، شهرک بنی هاشم، انتهای فیروزآباد، شهید رجایی، 

شهید صیاد شیرازی و شرف آباد ارائه می شود.
از  نفر   132 و  هزار   101 اینکه  اعالم  با  مقدس  کامیاب 
استفاده  گری  تسهیل  دفاتر  خدمات  از  محالت  جمعیت 
می کنند، یادآور شد: راه اندازی و ایجاد دفاتر تسهیل گری 
در اسفند سال 96 به جهاددانشگاهی استان کرمان محول 
شده است که در این راستا نشست های مشترک با مدیران 
استانی، برگزاری متعدد کارگاه های تسهیل گری و توسعه 

محلی با رویکرد اجتماع محور و ... برگزار شده است.
وی با اشاره به افتتاح این دفاتر با حضور مدیران کشوری 
همچون  کشور  و  استان  شاخص  افراد  بازدید  و  استانی  و 
رییس  اقتصادی  معاون  نهاوندیان  دکتر  کرمان،  استاندار 
جمهور، خانم دکتر ابتکار معاون امور زنان و خانواده رییس 

در  گفت:   ... و  کشور  اجتماعی  سازمان  معاون  جمهور، 
در حوزه  متخصصانی  محلی  توسعه  و  تسهیل گری  دفاتر 
های شهرسازی، مددکاری، اجتماعی، روانشناسی و مسائل 
براساس  افراد  این  از  هریک  که  دارند  فعالیت  اقتصادی 
تخصص های خود، به یکی از جنبه های محالت می پردازند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان و 
ناظر عالی طرح تسهیل گری نیز در این جلسه با بیان اینکه 
دفاتر تسهیل گری مهمترین حوزه های مداخله اجتماعی 
درباره اولویت های پنجگانه آسیب های اجتماعی هستند، 
انقالب  معظم  رهبر  تاکیدات  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان 
اسالمی درباره اولویت های مسائل اجتماعی به ویژه در حوزه 
حاشیه نشینی، با ایجاد دفاتر تسهیل گری در نقاط حاشیه 

ای برای حل این مسائل اقدام شده است.
زهرا موسی پور با اشاره به ایجاد 10 دفتر تسهیل گری در 
کرمان، افزود: در مجموع در 10 استان کشور دفاتر تسهیل 

گری ایجاد شده است.
وی با اعالم اینکه وزارت کشور و دفاتر اجتماعی اعتبارات 
خوبی را برای تاسیس و تجهیز دفاتر تسهیل گری اختصاص 
داده اند، گفت : امروز به همت و تالش کارکنان و مدیران 
های  استان  از  کرمان  استان  کرمان،  گری  تسهیل  دفاتر 
به شمار می رود  برتر کشور در حوزه دفاتر تسهیل گری 
و اقدامات دفاتر این استان به الگویی برای سایر استان ها 

تبدیل شده است.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
به  کرمان   8 بخش  در  واقع  اصلی   167 از  فرعی   13 پالک  خانه  یکباب  ششدانگ  چون 
باغ  کرمونی  خیابان  اول  درختنگان  کوهپایه  کرمان  در  واقع  مترمربع   574/35 مساحت 
نیاز  و  نشده  تاکنون تحدیدحدود  تقاضای آقایان حمید و علی موسوی رمضان زاده  چشمه گاو مورد 
به تحدیدحدود اختصاصی دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب 
و  منتشر  اختصاصی  حدود  تحدید  آگهی  وسیله  بدین   98/1/28  -1053 شماره  به  مالک  درخواست 
عملیات تحدیدی از ساعت 8 صبح روز سه شنبه  98/2/24 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع 
ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی 
نسبت به حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 
30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نماید و ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست 
نموده و رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از مضی 
مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی به نام وی ادامه 

خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. تاریخ انتشار: 98/1/31
90 م/الف

عیسی حافظی فر-  رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان 



شنبه 31 فروردین ماه 14/1398 شعبان 1440/ 20 آوریل 2019/سال بیست و چهارم شماره 2983 سه جامعه 

ابتکار شهرداری!

های  کتاب  نام  ابتکار  یک  با  کرمان  شهرداری 
میدان  پیاده  عابر  پلکان  بر  را  کرمانی  نویسندگان 
پیشنهاد  است.  زیبایی  کار  که  است  نوشته  آزادی 
کتاب  آگاهانه  کتاب  خواننده  اینکه  برای  کنم  می 
باستانی  دکتر  آثار  رود  می  کجا  به  بداند  و  بخواند 

پاریزی را به ترتیب زیر بر روی پله ها بنویسند:
برای  است  شریف  آدمی  تن  کتاب  پایین:  پله  1ـ 

اینکه بدانید شریف هستید و باید تاریخ بخوانید.
هدف  بدانید  که  آزادی  تالش  کتاب  بعدی:  پله  2ـ 

رسیدن به آزادی است.
پوست  باید  که  بدانید  پلنگ  پوست  باالتر:  پله  3ـ 

پلنگ داشته باشید تا مطالعه کنید.
4ـ پله باالتر: ماه و خورشید و فلک که بدانید آگاهی 

های شما حد و مرزی ندارد.
5ـ پله باالتر: شمعی در طوفان، بدانید که معلومات 

شما شمعی در طوفان است.
6ـ هشت را هفت که بدانید باید به چه جامعه با چه 

مدیرانی خدمت کنید.
آخر  بدانید  که  گو  دوغ  و  جو  نان  کتاب  آخر  پله  7ـ 
مطالعه و دانایی همین نان جو و دوغ گو است اگر آن 
پوست پلنگ خوش یمن باشد. اما ابتکار شهرداری 

را نباید فراموش کرد. همین!

به قلمراویان گمنام
 چماه کوهبنانی 

یادداشت های 

گاه و بی گاه

بهار 
باد  بودم  نشسته  و  بخاری کز کرده  بغل  خانه  در  دیشب 
و باران و برف هم در هر ساعت نوایی می نواخت و بر 
افزود و فرصت و قدرت هر  رخوت و خمودی من می 
امیدوار  صدای  ناگهان  که  گرفت  می  من  از  را  تالشی 
کننده روزنه ای را به سوی من گشود و چشم هایم خود 
سبزی،  چشمهایم  جلوی  در  و  رفت  هم  روی  خود  به 
یاد  به  و  کرد  خودنمایی  گونه  سریال  خرمی  طراوت، 
روزگار خوش همراه با تالش و بازدهی فراوان افتادم هر 
چه و هر جا که پیش چشمان بسته ام می آمد امید و آرزو 
بلبل،  و  گل  و  ریحان  از  پر  دنیای  خوب،  روزگار  بود 
باغی مملو از میوه های گوناگون من هم برای دیدن آن 
نوا  همان  با  که  کردم  می  تابی  بی  نیافتنی  دست  بهشت 
را  برم  و  دور  و  کردم  نگاه  درست  و  شد  باز  چشمهایم 
بازدم  بادم و  ننه سرما را دیدم که  با دقت وارسی کردم 

نسیم گونه خود گمشده اش را صدا می زد بهار، بهار!

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

گزارش »کرمان امروز« از هجوم ملخ ها به اراضی جنوب کرمان و نگرانی کشاورزان؛

ســــــــیِل ملــــــــــخ

اشاره:
رسانه های  از طریق  اخیر  روزهای  در  احتماال شما هم 
خبری و فضای مجازی فیلم هایی درباره هجوم ملخ ها به 
ایران را دیده اید. حال خبرها حاکی از ورود این آفت به 

اراضی  جنوب استان کرمان است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان ضمن 
تایید این خبر خاطر نشان کرد: این ملخ ها در دسته های 
استان های  وارد  متناوب  به صورت  تایی   هزار  چند صد 
جنوبی می شوند که هم اکنون استان های هرمزگان، فارس 

و کرمان را درگیر کرده اند.
آمدن  وارد  و  افت  این  موقع  به   نشدن  مهار  در صورت 
شود  می  بینی  پیش  کشاورزی،  محصوالت  به  خسارت  
به موقع تقاضای  برای پاسخگویی  این محصوالت   عرضه 
تامین  لحاظ  به  کرمان   استان  و  کرده  پیدا  کاهش  بازار 
با مشکل جدی مواجه شود. در همین  محصوالت غذایی 
ادامه قابل مطالعه  زمینه گزارشی تهیه شده است که در 

می باشد.
واقعیت داستان هجوم ملخ ها به ایران چیست؟

آفت ملخ هنگامی رخ می دهد که رفتار ملخ ها به حالت 
طغیانی در می آید. علت این امر باال رفتن میزان  بارندگی 
سالیانه پس از یک دوره خشکسالی است. خبرگزاری دانشجو 
در گزارشی که  بر روی خروجی خود با عنوان" برای نابودی 
ملخ  چه باید کرد؟" نوشته است: در چنین شرایطی ملخ ها 
برای پیدا کردن غذا دست  به مهاجرت دسته جمعی می 
زنند و در این مسیر  با حمله به مزارع  زیان های زیادی را 
وارد می کنند.  بر همین اساس  بارش شدید باران در هفته 
های گذشته در مناطق مختلف کشورمان  باعث هجوم ملخ 
ها شده است و دسته های چند صد میلیونی ملخ  با ورود به 
اراضی کشاورزان و محصوالت تولیدی ان ها موجب نابودی 

این اراضی می شود.

شیطنت عربستان
البته گفته می شود این دسته های بزرگ ملخ  از سمت 
شبه جزیره عربستان  به سمت ایران پرواز کرده اند و حتی 
گفته می شود که دولت عربستان سعودی با سهل انگاری در 
مبارزه  با این گونه در ایجاد خطر برای ایران نقش آفرینی 

کرده است .
این ملخ ها با توجه  به قدرت پروازی باال،200 تا 250 
کیلومتر در روز را طی می کنند که  در صورت وزش باد 
موافق می توانند روزانه 500 تا 1000 کیلومتر طی مسافت 

داشته باشند.
نابودگر

کشاورزان بیش از همه نگران و مضطرب هستند. آنها به 
خبرنگار خبرگزاری مهر گفته اند: اگر ملخ ها به مزارع شان 
برسند همه چیز را می خورند و نابود می کنند و آنها به 
خاک سیاه می نشینند. برخی از کشاورزان به زبان طنز هم 
گفته اند حال که سیل مزارع ما را نابود نکرده است ملخ ها 

حتما این کار را خواهند کرد!
هوایی  پاشی  سم  خواستار  استان  جنوبی  کشاورزان 

هستند. کارشناسان کشاورزی نیز ار کشاورزان خواسته 
این حشره   از  تعداد محدود  در صورت مشاهده حتی  اند 
بالفاصله موارد را برای سم پاشی و معدوم کردن  به جهاد 

کشاورزی اطالع دهند.
سم پاشی 700 هکتار از اراضی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان در 
از مبدا  واقع  این ملخ ها در  اظهار کرد:  با مهرنیز   گفتگو 
آفریقا پرواز می کنند و پس از عبور از عربستان به سمت 
ایران مهاجرت می کنند و در سر راهشان هر گیاهی را از 

بین می برند.
برخوری ادامه داد: برای کنترل ملخ ها در جنوب کرمان 
تاکنون ۷00 هکتار از مزارع سمپاشی شده است تیم های 
نظارتی در مناطق مورد نظر مستقر هستند و جلسه های 

توجیهی هم برای کشاورزان برگزار شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان بیان 
کرد: در کنار جهاد کشاورزی سازمان فائو نیز با ما همکاری 

الزم را دارد.
وی همچنین از سمپاشی زمینی با استفاده از ماشین های 
سم پاش و سم پاشی هوایی با استفاده از هواپیمای سم 

پاش در جنوب کرمان خبر داد.
در  تخصصی  پاش  سم  تیم های  استقرار  از  وی 

شهرستان هایی جنوبی خبر داد.
مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان 
هم در گفتگو با مهر اظهار کرد: پیش از این یک موج از 
این ملخ ها وارد کشور شد که عملیات مهار انجام و تهدید 

برطرف شد و خسارت جدی وارد نشد.
مجید فرخی بیان کرد: هم اکنون موج جدید این آفت وارد 
کشور شده است و ورود این ملخ ها به کشور تا اردیبهشت 

ماه ادامه خواهد یافت.
وی تصریح کرد: در مجموع در سال جاری حدود چهار ماه 
در معرض تهدید این ملخ ها بودیم و با سمپاشی و کنترل 

شدید منطقه مشکل را حل کردیم.
فرودگاه  در  پاش  سم  هواپیمای  یک  داد:  ادامه  فرخی 
در  و  تأمین  هم  نیاز  مورد  سم  و  است  مستقر  جیرفت 
شناسایی  از  پس  را  ملخ  کانون های  و  است  دسترس 
دقت  با  می خواهیم  هم  کشاورزان  از  می کنیم،  پاکسازی 
اوضاع را رصد و در صورت مشاهده این ملخ ها در مناطق 

مختلف به کارشناسان ما اطالع دهید.

  احتماال شما هم در روزهای اخیر از طریق رسانه های خبری و فضای مجازی 
فیلم هایی درباره هجوم ملخ ها به ایران را دیده اید. حال خبرها حاکی از ورود 
این آفت به اراضی جنوب استان کرمان است. در صورت مهار نشدن به  موقع این 
افت و وارد آمدن خسارت به محصوالت کشاورزی، پیش بینی می شود عرضه 
محصوالت جنوب برای پاسخگویی به موقع تقاضای بازار کاهش پیدا کرده و استان 
کرمان به لحاظ تامین محصوالت غذایی با مشکالت جدی مواجه شود. مسئوالن 
بدانند که این آفت در بسیاری از کشورها ریشه کن شده است، اگر به موقع اقدام 

شود می توان به دفع دائمی آن امیدوار بود و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

پایت 

در این 

خشکسالی ها 

نلرزد
در  رسیم.  می  شناسی  خدا  به  شناسی  خود  از 
ها،  توانایی  استعدادها،  شناخت  با  خودشناسی 
عیوب و نواقص حس می کنیم که در هستی نیاز 
توانایی  به  اعتماد  با  ما هست.  از  فراتر  قدرتی  به 
آن  از  بعد  و  گیرد  می  نفس شکل  به  اعتماد  ها 
به  اعتماد  و  رسیم  می  مرحله ی خداشناسی  به 
خداوند زیباترین اتفاق زندگی محسوب می شود 
از امید و آرامش می باشد. اعتماد به  که سرشار 
انسانها در برخی مواقع دشوار یا غیرممکن به نظر 
می رسد اما برای رسیدن به اوج می باید از اعماق 
وجود به خدای خویش اعتماد داشت. در اعتمادی 
نگاه داشته  را  اعتدال  باید حد  به خود داریم  که 
چرا که افراط و تفریط اختالل ایجاد می کند. یکی 
از عیوب بارز اجتماع ما افراط و تفریط در اعتماد 
ریخته  هم  در  ای  هر ضربه  با  که  است  نفس  به 
حوادث  وقوع  از  قبل  اینکه  یا  شود  می  پریشان 
برای تحول مسائل نمی  انرژی  اوضاع و  به تغییر 
اندیشد چرا که روحیه ی مصرف گرایی پیدا کرده 
به او تلقین شده که فقط یک تماشاچی است که 
در نهایت از نژادهای حیوانی خلق شده است. در 
انسان خوانده  به گوش  این حرف ها  صورتی که 
می شود تا قدرت او را بگیرد و اعتماد به نفس را 
ضایع کند افرادی که اعتماد به نفس کمی دارند 
متفاوت  با دیگران  را  تنهایی کرده خود  احساس 
می دانند در صورتی که در نقطه مقابل فرد ارزش 
های خود را پیدا کرده و به آن اهمیت می دهد 
باور است که مدام می تواند ارزش های  براین  و 

تازه کسب کند.
در چشم هایت زعفران می کارم امشب

تا از طناب ترس هایت دور باشی
پایت در این خشکسالی ها نلرزد

به قلم 
مهناز سعید 

به قلم:
 سولماز وحیدی

اختالفات  از  بسیاری  ریشه  اعتمادی  بی  و  شک 
توهمات  با  شکاک  فرد  است.  شده  قلمداد  زناشویی 
خیانت  و  ناپاکی  اتهام  خود  همسر  به  خود  بیمارگونه 
زده و گاه این ظن منجر به جدایی می شود. علت اصلی 
بدین  است  متفاوت  های  برداشت  طرز  بدگمانی  این 
معنا که نوع نگاه به زندگی فرد شکاک ممکن است با 
بقیه افراد فرق کند. شک و بی اعتمادی نشانه احساس 
توجیه  برای  که  است  داری  خویشتن  فقدان  یا  ناامنی 
دانسته  مقصر  و  خطاکار  را  دیگران  خود  اعتمادی  بی 
و شروع به سوال و جواب های مکررو دائمی می کند.

در جهنمی  زندگی  به  محکوم  را  مبتال  فرد   سوظن، 
را  روابط  کند.  می  ابدی  تنهایی  به  محکوم  و  دائمی 
فرد  منهدم.  را  خانواده  گرم  کانون  و  کند  می  ویران 
با دیگرن رابطه عاطفی برقرار نکرده و مرتب  شکاک 
در جنجال و جدل با دیگران به دنبال تالفی کردن است 
اشتباهات  نکردن  فراموش  و  دادن  جلوه  بزرگ  با  و 
افسرده و مضطرب  ایجاد می کند و  دیگران درگیری 
در  و  تعقیب  تحت  را  خود  اوقات  بیشتر  و  شود  می 
معرض خطر می بیند و گاهی با رفتارهای غیرعادی و 
جنون آمیز آزاردهنده  غیرقابل تحمل می شود و گاهی 

این اختالل شدت یافته و به بیماری پارانوئید منجر می 
گردد.

چگونه با همسر شکاک خود رفتار کنم؟
صبر و تحمل و شنیدن حرفهای وی در برخورد با فرد 
شکاک بسیار مهم است. اینکه با صبوری شنوای حرف 
های همسر شکاک باشید این اطمینان را به او داده اید 
که می تواند احساساتش را بازگو کند و سعی می کند 
به تدریج احساسات منفی و دلهره های بی مورد را کنار 
گذارد. البته سعی در این باشد که ریشه این ظن را پیدا 
کنید. اینکه با آرامش و خونسردی پاسخگوی صحبت 
وی  احساسات  تخلیه  از  پس  و  باشید  همسرتان  های 
بین  در  کنید.هرگز  موضع خود  بیان  به  نرمی شروع  با 
ارائه حرف های وی از قطع سخن و جمالت تحریک 
کننده که حس حسادت وی را جریحه دار کند استفاده 

نکنید. چراکه نه تنها با این کار مشکلی را حل نکرده 
اید بلکه به بحث و جدل دامن زده اید. گاهی رفتارهای 
نامتعارف خود حس بدگمانی همسر را افزایش می دهد 
و تصورتان بر این باشد چنین رفتارهایی بهانه موجهی 
برای بدگمانی نیستند بلکه خود این رفتارهای نامتعارف 
پنهان کاری محسوب  به عنوان نشانه  از دید همسرتان 
می شود. تنها راه حل این مشکل صحبت درباره دلیل 
با  ارتباطی  شکاف  عمل  این  با  چراکه  است  رفتارتان 
همسرتان پر و اعتماد ایشان جلب می گردد. نکته قابل 
توجه در کنترل احساسات است چراکه تنها فردی می 
فرد است و  باشد خود  احساسات  تواند مسئول کنترل 
نباید  بدگمان  همسر  مکرر  های  بدگمانی  پس  الغیر. 
حال و احساس شما را به هم ریخته و حس خوشایندی 
های  بیماری  از  همسر  بدگمانی  اگر  دهند.  کاهش  را 

حاد نباشد می توانید با دسترس بودن از نگرانی هایش 
کم کنید . اینکه همسرتان بداند کی و چگونه می تواند 
پیدا  بیشتری در عشق  پیدا کنداطمینان خاطر  دسترسی 
خواهد کرد. در مکالمه های روزانه خود این اطمینان 
همیشه  داریدو  دوستش  عاشقانه  که  بدهید  او  به  را 
حل  برای  تالشی  هیچ  از  و  بود  خواهید  کنارش  در 
مشکالت زندگی مشترکتان دریغ نخواهید کرد. یکی 
از راههای کاهش ظن و گمان دعوت وی به گفتگوی 
از  ناراحتی خود  و توضیح علت  منطقی دوستانه است 
سوال و جواب های مکرر اوست. چراکه شاید او برای 
جلب رضایت همسرش و رفع سو ظن ها تالش کند وبا 
ممکن  گاهی  روند  ادامه  شاید  که  نکته  این  یادآوری 
است تداوم سوظن سبب دلسردی و ناامیدی و احتماال 
جدایی و ادامه ندادن این رابطه شود. راه تخصصی روان 
تا  با فرد شکاک است  درمانی راه حل جدی برخورد 
بدین روش ریشه های بدبینی احساس حقارت و ناامنی 
و بی کفایتی بیمار شناسایی و با حوصله به درمان جدی 

وی پرداخت. 
یکی از راههای اساسی در روان درمانی فرد شکاک 
موسیقی،  نوشتن،  به  وی  تشویق  درمان  در شروع  البته 
نقاشی و یا هر هنر دیگری است تا از این طریق ترس 
و نگرانی و عقده های خود را بیرون ریزد و در او شور 
اعضای  شناخت  بعد  مرحله  آورد.  وجود  به  شوق  و 
تحمل  بیشتر  را  او  تا  اوست  بیماری  از  بیمار  خانواده 
دنبال  را  او  به  با توجیه شدن راههای کمک  و  نموده  
نامشخص مهارت های  البته  بازه زمانی  می کنند و در 

ارتباطی و اجتماعی با بیمار را شروع کنند.

نوشتاری درباره بدبینی در زندگی زناشویی

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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فرهنگ و ادب

با نام خداوند هنرمند و هنر پرور
دفتر حافظه رایانه ی ذهنی را ورق زنیم نام بسیاری از میان 
هنرمندان  خانواده   ، سینما  هنر  و  تئاتر  هنر  هنرمند  عزیزان 
دیارمان به چشم می آید که بعضی از آنان همزمان با رشد روز 
افزون هنر همراه و با اشتهاری نه چندان به فعالیت پرداخته اند 
و قابل سنجش با رشد هنرمندان مرکز نیست اما در پاره ائی 
از آثار، سبقتی آنچنانی داشته که حتی در جوامع بین المللی 

هنرمندان موفق به دریافت رتبه های ارزشمندی شده اند .
در مصاحبه اخیر هنرمند نام آشنا سرکار خانم رادمنش به این 
موضوع اشاره شده است که بها دادن در جامعه هنری مرکز به 
هنرمندان شهرستانی حکایت گل سرخ و گل مرداب یا همان 
ظرفیت  متاسفانه  و  است  خودمان  محلی  خرابوی  گل چشم 
هنرمند شهرستانی را نادیده می گیرند تا به مرور زمان نوعی 
اختیار  را  انزوا  و  کرده  بروز  هنرمند  شخص  در  سرخوردگی 
جامعه  بین  ویروس  این  گهگاه  چندان  دو  تاسفی  وبا  میکند 
هنری شهرمان نیز شیوع دارد و هنرمندان امروزی . دیروزی 
ها را نادیده می گیرند و گاهی برای برخی این ویروس کامال 
برعکس متصور می شود که  از هر جهت خطرآفرین است . 

لذا ارزش بخشیدن به این خانواده از آغاز تا کنون را که مدیر 
مسئول محترم روزنامه کرمان امروز مد نظر قرارداده به فال 
نیک پنداشته و در ادامه معرفی این عاشقان به هنر نمایش 
دیارکریمان می پردازیم به هنرمندی بی ادعا خاصه در زمینه 

هنر سینمائی؛ جناب منصور فرزان . 
آری وی از تاثیرگزاران خانواده هنر به شمار می آید .وی طبق 
شماره  پیش  سال  پنجاه  از  را  سینمائی  مجالت  خود  ادعای 
به شماره تهیه کرده و ساالنه صحافی نموده و در کتابخانه 

کوچک خویش به یادگار دارد .
فیلم  چندین  در  و  نموده  نقش  ایفای  تئاتر  چندین  در  وی 
رضا  جمله  از  کشور  بنام  کارگردانان  کارگردانی  به  سینمائی 
صفائی و ساموئل خاچیکیان در پرده سینما ظاهر شده است 
.این مهم خود دلیل بر توانائی منصور فرزان به شمار می رود.
از ایشان درخواست کردم تا خالصه ائی از فعالیت های گذشته 

خود را به روی کاغذ آورند با تمام تواضع گفت کارهایم چندان 
قابل طرح نیست که شرح دهم . 

اما چند نمونه آن را مرور می کنیم:
مرحله  تا  نخست  شماره  با   ۴۳ سال  از  را  هنر  و  فیلم  مجله 
پایانی خریداری  کرده و در مجموعه کتابخانه کوچک خویش 
ثبت و ضبط دارم. در سال ۴۸ شرکت و همکاری در جشنواره 
جوائز  که  مرتضوی  علی  آقای  مدیریت  به  سپاس  سینمائی 
یاد  زنده  به  نخست  ترتیب  به  ساله  هر  جشنواره  آن  اهدائی 
فردین و سال بعد به اقای بهروز وثوقی و سال سوم به زنده 

یاد ناصر ملک مطیعی بعد به آقای سعید راد تعلق گرفت .
و کالسه  تهیه  زمان چاپ  تا  را  ستاره سینما  مجله سینمائی 
بندی نموده و از زمان انقالب مجله ائی تحت عنوان فیلم به 
سردبیری شورای نویسندگان که قدیمی ترین مجله سینمائی 
بعد از انقالب به شمار می آید خریداری و ثبت و ضبط دارم .

مجالت دیگر مانند فیلم و هنر ، گزارش فیلم ، فیلم و سینما 
و فیلم نگار  در کالسه بندی به ترتیب شماره نگهداری می 

نمایم . 
آقای  کارگردانی  به  دیکته  های  نمایش  در   ۴۸ سال  در 
داوودابادی  و نمایشنامه پهلوان اکبر نمی میرد و پلیس فداکار 
استر به کارگردانی آقای علیرضا مددی و بازی در سریال باغ 
گیالس و آوای فاخته و فیلمهای سینمائی رفاقت و رزخرید 
به کارگردانی اقای رضا صفائی و فیلم یوزپلنگ و چاووش به 
کارگردانی آقای ساموئل خاچیکیان شرکت نموده و نقشی را 

بازی داشتم .
هنرمند  عزیزان  یکایک  کارنامه  فرمائید  می  تصدیق  آری 
دیارمان هر یک به نوعی از امتیازات خوب و شایستگی خاصی 
برخوردار  است و جای تاسف  است که در صنف هنرمندان 

نامی از چنین عزیزانی به میان نباشد .
برابر  در  تکریم  و  تعظیم  خود ضمن  ناقص  مطلب  پایان  در 
از زحمات  خانواده نمایش شهر و دیارم کرمان و قدرشناسی 
برقرار  و  سالمت  ایشان  داریم  آن  امید  فرزان  منصور  جناب 
باشند  و خالی از لطف نیست تا با همگامی  مسئوالن محترم 
از  نفیس  مجموعه  شود  اتخاذ  ترتیبی  نمایش  انجمن صنفی 
یادبودهای کالسه شده خودشان را به ترتیبی در دید و نظر 

عالقمندان گذارده شود.

یادداشتی به قلم مسعود فوقانی درباره »منصور فرزان«

از آوای فاخته تا یوزپلنگ

به قلم 
محمد برشان 

و  گرانقدر  فضیلتی  حق پذیری  و  انصاف  "بوستان"،  در 
اصول  بر  مبتنی  بوستان  در  کشورداری  آیین  است.  ستودنی 
بکارگماردن  از  قبل  کسان  آزمودن  قبیل  از  باریک  دقایقی  و 
جوانان،  نیروی  و  پیران  تجربه  و  رأی  از  سودجستن  آنان، 
سخن صاحب غرضان در حق درستکاران نشنیدن، شناختن 
کهتران و تماس داشتن با مردم، درشتی و نرمی با هم داشتن، 
شفقت با مردم و رعایت احوال دردمندان، رازداری، کیفردادن 
داشتن  آسوده  و  سپاهیان  نواختن  خیانتکار،  و  دزد  و  ظالم 
آنان، توجه به اهل شمشیر و قلم، حقیر نشمردن دشمن خرد، 
جنگ،  و  صلح  در  بیداری  و  هشیار  دشمن،  با  مدارا  و  تدبیر 
پناهنده،  دشمن  دادن  امان  رزم،  میدان  به  دلیران  فرستادن 
مردم شهرهای تسخیر شده را نیازردن، درنگ کردن در کشتن 
اسیران و اعتماد نکردن بر سپاهیان عاصی خصم استوار است. 
ابوبکر در  اتابک  و  را می پسندد  سعدی سیره خلفای راشدین 
درویش  و  دادگر  و  دین پرور  که  است  ارجمند  رو  آن  از  او  نظر 
دوست است. در ایام او کسی را جرأت بیداد نیست او می گوید 

به عهد تو می بینم آرام خلق   
پس از تو ندانم سرانجام خلق 

سراسر بوستان از فروغ انسانیت و جوانمردی و ایثار نورانی و 
دلگشا است و در هر گوشه آن اشخاص بزرگوار و جوانمرد وجود 
دوست  را  جوانمردی  و  گذشت  و  مردی  شیوه  سعدی  دارد. 
می دارد در جهان بوستان عرضه می کند. در عالم بوستان همه 
آن  و  می ورزند  همدردی  و  همدلی  یکدیگر  با  و  انسان  افراد 

کس که از این فضیلت بی بهره است شایسته این مدینه فاضله 
نیست. 

و به همین سبب در قحط سالی و دمشق مردی با آن که خود 
و  استخوانی  او  از  دیگران  رنج  از  نیست  نیازمند  و  است  دارا 
پوستی مانده است و غم بینوایان رخ او را نیز زرد کرده است. 
نگه  است،  شگفتی  در  وی  درماندگی  از  که  دوستی  بر  او  نگاه 
کردن عالم اندر سفیه است. به نظر او وقتی دوستان در دریای 
آسایشی  چه  سعدی  ساحل  بر  غریقند  تنگدستی  و  مصیبت 
تواند داشت. بوستان سعدی انسان را تصفیه می کند هر جا به 
نوعی عواطف انسانی، همدلی و محبت و پیوستی افراد جلوه گر 

و  است  داده  دست  از  را  پدر  طفلی  در  خود  که  سعدی  است. 
از درد طفالن خبر داد و نه تنها دلسوزی به یتیمان را دستور 
با عواطفی که از تعلیمات پیامبر اکرم و از کمال  می دهد بلکه 

انسانیت سرچشمه می گیرد می گوید 
چو بینی یتیمی سرافکنده پیش  

مده بوسه بر روی فرزند خویش 
اال تا نگرید که عرش عظیم  
 بلرزد همی چون بگرید یتیم 

است  کلمه  کامل  معنی  به  تسامح  و  انسانیت  عالم  بوستان 
پیوند  و  رنگ  و  نژاد  مرز  در  و شریف  عالی  مفهوم  این  بی آنکه 

محصور بماند چون نه تنها افراد بشر گرامی و در خود شفقت 
هستند بلکه هر موجود زنده یی حق حیات دارد پس نه عجب 
که کسی سگی تشنه را در بیابان آب دهد و پاداشش آن باشد 
که خداوند گناهان او را عفو کند. خودبینان و خودپرستان در 
ترک  و  فروتنی  از  سخن  بلکه  ندارند  اعتباری  و  قدر  بوستان 
خودپسندی است و هر کاری پاداشی یا کیفری دارد و احسان 
و نیکوکاری بسیار شریف است. ارزش و فضیلت انسان به سود 
زر  که  آن  است  ساخته  دیگران  برای  او  از  که  است  خدمتی  و 
انسانیت  از  نمی سوزد  آدمیان  احوال  بر  دلش  و  می اندوزد 
بی بهره است چون نعمت و مال ماندنی نیست چون خوشرویی 
و خوشخویی و بیان خوش جلوه دیگری است؛ قناعت و استغنا 
و وارستگی اصلی معتبر و موجب سعادت است و مراد از قناعت 
و گوشه گیری و خودداری از سعی و عمل و ترک عالم نیست و 
کسی که خود را چون روباه شل بیفکند که دیگران دستش را 
و دستگیری  و مردانگی  نامحترم است. شیری  و  بگیرند دغل 
زیستن  وارسته  و  ایستادن  قناعت  از  مقصود  است  ارجمند 

است. 
و  روح  تلطیف  موجب  و  پرتوافکن  عشق  بوستان  سراسر  در 
زندگی است عشق به معنای عالی و عارفانه ، از خود گذشتن و به 
دوست پیوستن است. سعدی طبع آدمی را خوب می شناسد 
و جهانی که می جوید عالم ایمان به خدا، نیکی، صفا، راستی 
و  پیشرو  بسیار  سعدی  که  چرا  است  حقیقت  و  روشنی  پاکی، 
تراز عصر خود بوده و چنان می اندیشیده که خیلی از افکار او 
مورد قبول بشریت در روزگار ماست. این است سعدی و عالم 

فکر و آرمانهای او ..... 
غالمحسن  دکتر  توشیح  و  تصحیح  سعدی  بوستان  منبع 

یوسفی تهران انتشارات خوارزمی 

یادداشتی به مناسبت اول اردیبهشت ماه؛" روز سعدی"

بوستان سعدی آرمان بشریت
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گزارش و عکس: 
سعید احمدی

در آستانه برگزاری جشنواره بزرگ گنج سی ساله که در پاسداشت 
سی امین سالگرد تاسیس مرکز کرمان شناسی از 2 تا 14 اردیبهشت ماه 
در تهران و کرمان برگزار خواهد شد، نشست خبری این مراسم پنجشنبه 

هفته گذشته 28  فروردین ماه در مکان استانداری کرمان برگزار شد. 
مظلوم و غرور آفرین

که  کرمان  استاندار  امنیتی  سیاسی  معاون  بصیری،  صادق  محمد  دکتر 
دبیری کمیته علمی این جشنواره را بر نیز عهده دارد در این نشست گفت: 
استان کرمان در طول تاریخ و حتی در زمان حال از نظر فرهنگی مظلوم 
واقع شده است و افرادی در مورد کرمان نظر می دهند که هیچ شناختی 
نسبت به این استان ندارند و با دیدی عموما منفی پیرامون این استان نظر 
می دهند. بصیری ادامه داد: از طرف دیگر همه ما با مشکالت بسیار زیاد 
کار فرهنگی و مشکالت مالی و کمبود امکانات در این زمینه آشنا هستیم 
استاد  این  نیست.  به هیچ وجه آسان  ثمر رسیدن یک کار فرهنگی  به  و 
دانشگاه گفت: با توجه به این مشکالت و همچنین وسعت و تنوع فرهنگی 
فرهنگی در راستای  استان کرمان، 30 سال کار  بسیار گسترده  اقلیمی  و 
دکتر  است.  ستودنی  و  ارزشمند  بسیار  دیگران  به  استان  این  شناساندن 
برآمده  از عهده کار  به خوبی  این 30 سال  این مرکز در  بصیری گفت: 
است و در زمینه معرفی کرمان و شاخص های فرهنگی این استان را نه 

تنها در کشور بلکه در جهان معرفی کرده است. 
 دبیر کمیته علمی جشنواره سپس به کتاب های مرکز کرمان شناسی 
اشاره کرد و اینکه این مرکز با استفاده از شیوه های علمی و دانشگاهی 
آن  از  یک  هر  که  است  شده  هایی  کتاب  جلد  ها  ده  چاپ  به  موفق 
ها مرجع بسیاری از مطالعات و پژوهش هاست. چرا که این کتاب ها 
در عین توجه به تمامی باورهای مردمی از خرافات و مطالب نادرست 
این کتاب های چاپ شده توسط کرمان  بر  اند.  عالوه  بوده  مصمون 
اند که برای  نیز دارند و به گونه ای نوشته شده  شناسی جنبه ترویجی 

تمامی اقشار مردم جذابیت داشته باشند. 
بصیری افزود: کرمان شناسی بعد از 30 سال کاری کرده است که همه 

کرمانی ها با افتخار سر خود را باال بگیرند و به داشته ها و کرمانی بودن 
خود در سطح کشور و جهان افتخار کنند. 

بصیری در پایان گفت: در کمیته علمی تمام تالش خود را به کار گرفته 
ایم تا از سخنرانان دانشگاهی و برجسته در همایش ها و کمیسیونهای 

تخصصی استفاده کنیم. 
کرمان 

های  انگیزه  پیرامون  نشست  این  در  نیز  شناسی  کرمان  مرکز  مدیر 
به فکر تشکیل مرکز کرمان شناسی  ما  این مرکز گفت: وقتی  تاسیس 
از  نیز  خواص  از  بسیاری  بلکه  عوام،  تنها  نه  شدیم  متوجه  که  افتادیم 
کرمان آگاهی که ندارند هیچ، بلکه ذهنی منفی در مورد کرمان دارند. 
محمدعلی گالب زاده ادامه داد: به عنوان مثال مرحوم دکتر فرجاد که 
از اساتید جامعه شناسی و مردم شناسی بود، قبل از تاسیس مرکز کرمان 
علل  پیرامون  پژوهشی  تهیه  حال  در  که  مطرح کردند  بنده  با   شناسی 
بسیار  موضوع  این  شنیدن  از  پس  بنده  هستند.  کرمان  مردم  خمودگی 
ناراحت شدم. از اینکه مردمی که در این سرزمین خشک با تالش هایی 
کم نظیر موفق شده اند آب را از دل کویر بیرون بکشند و  یک چهارم 

انواع زمینه  تاریخ در  اینکه در طول  و  باشند  را داشته  باغ های کشور 
های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سرآمد و تاثیرگذار بوده اند و هستند، 
چگونه ممکن است که پیرامون آن ها اینگونه پژوهش های منفی انجام 
کرمان  مرکز  تاسیس  موجب طرح  ها  دغدغه  و  مسائل  اینگونه  شود؟ 
شناسی با همکاری استاندار وقت آقای مرعشی و بسیاری از چهره های 
فرهنگی استان شد و همگی در آن سال ها قبول داشتند که دلیل اینگونه 
نگاه های منفی به مردم کرمان، این است که ما نتوانسته ایم کرمان را 
آنگونه که واقعیت دارد و شایسته است حتی به خود کرمانی ها معرفی 

کنیم. 
کرمان شناسی

در  که  است  این  باشیم  داشته  افتخاری  اگر  ما  گفت:  زاده  گالب 
طول این 30 سال با حداقل امکانات هیچ وقت به تشریفات و تکلفات 
نپرداختیم و تمامی مساعدت های صورت گرفته صرفا صرف تحقیقات 
کرمان  مرکز  تاسیس  سال  اولین  در  است.  شده  فرهنگی  تولیدات  و 
شناسی این گام به قدری محکم و موثر برداشته شد که بسیاری از استان 
ها کرمان را الگوی خود قرار دادند و از ما برای تشکیل مراکز مشابه در 

استان های خود راهنمایی گرفتند. به گونه ای که عالوه بر برخی استان 
از تاسیس  ... 6 سال پس  ها همچون مشهد، شیراز، اصفهان، بوشهر و 

مرکز کرمان شناسی بنیاد ایران شناسی نیز فعالیت خود را آغاز کرد. 
وی افزود: دوست داشتن وطن از هر جنبه ای که به آن نگاه کنید امری 
نتیجه همین  نیز  افتخاراتی که تاکنون وجود داشته است  مقدس است. 

حس در بین فرهیختگان و نویسندگان کرمانی بوده است. 
و  باشد  کرمان  مردم  همه  خدمت  در  که  آمد  شناسی  کرمان  مرکز 
تمامی اقشار مختلف مردم استان کرمان در رشد این مرکز سهیم هستند. 
از نظر بودجه ای نیز کمک هایی که صورت گرفته است با اطمینان می 
گویم که از بودجه 3 روز برخی نهادهای فرهنگی نیز در این سال ها 

کمتر بوده است. 
گالب زاده در پایان گفت: مرکز کرمان شناسی تمثیلی از همبستگی 

مردم یک استان است. 
جشنواره

حسین شهابی، دبیر اجرایی جشنواره گنج سی ساله نیز در این نشست 
پیرامون برنامه های جشنواره توضیحاتی را ارائه نمود. بر اساس برنامه 
ریزی های انجام شده افتتاحیه این جشنواره گل افشانی کرسی استاداِن 
باستانی  بهمنیار،  احمد  استاد  همچون  تهران  دانشگاه  کرمانی  یاد  زنده 
در  صبح   9 ساعت  ماه  اردیبهشت  دوم  که  بود  خواهد   ... و  پاریزی 
دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. نمایشگاه گردشگری کرمان را باید 
برگزار  مراسم  دیگر  از  تهران  مقیم  فرهیختگان کرمانی  نشست  و  دید 

شده در دانشگاه تهران از دوم تا پنجم اردیبهشت ماه خواهد بود. 
از 7 تا 14 اردیبهشت ماه شاهد برنامه های مختلف این جشنواره در 
اردیبهشت  هفتم  تاریخ  در  اساس  این  بر  و  بود  خواهیم  کرمان  شهر 
در  علمی  و  تخصصی  های  کمیسیون  و  همایش  و عصر  در صبح  ماه 
دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار خواهد شد. همچنین از تاریخ 7 تا 14 
اردیبهشت ماه هر روزه از ساعت 17 تا 19 نشست های تخصصی آینده 
پژوهی شهرستان های استان کرمان، در سالن کنفرانس سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی استان کرمان برگزار می شود. 
نیز از 8 تا 14 اردیبهشت ماه می توانند هر  عموم مردم استان کرمان 
شب شاهد ویژه برنامه های معرفی و جشن های شبانه تمامی شهرستان 
های استان کرمان در مکان تاالر زنده یاد ایرج بسطامی در مکان پارک 

مادر باشند. 

گزارش »کرمان امروز« از نشست خبری جشنواره »گنج سی ساله« در کرمان:

در این سال سی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 
9700315

نظر به اینکه متعهد ورثه مرحوم محمدرضا نیک طبع نسبت به پرداخت بدهی خود در 
مهلت تعیین شده اقدام ننموده اند لذا در اجرای مقررات و بنا به درخواست بستانکار 2 فقره پالک 
ثبتی 1- شش دانگ پالک شماره 2996 فرعی از 3982 اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی 
مذکور واقع در بخش 2 حوزه ثبت ملک منطقه 2 کرمان مساحت 150 مترمربع به آدرس: کرمان، 
خیابان اسدآبادی، کوچه شماره 23، کدپستی 7616713475 که سند مالکیت آن در صفحه 533 

دفتر امالک جلد 124 ذیل شماره 18257 ثبت و صادر شده است با حدود اربعه ذیل: 
به دیوار به طول )21/00(  شماال: درب و دیوار به طول )7/00( هفت متر به کوچه، شرقا: دیوار 
بیست و یک متر به شماره سه هزار و یکصد و پنجاه و پنج فرعی از سه هزار و نهصد و هشتاد و دو 
اصلی، جنوبا: درب و دیوار به طول )7/00( هفت متر به کوچه بن بست غربا: دیواربه دیوار به طول 
)21/50( بیست و یک متر و پنجاه سانتیمتر به شماره دو هزار و نهصد و هفتاد و هشت فرعی از سه 

هزار و نهصد و هشتاد و دو اصلی 
نظریه کارشناسی 

حقوق مستاجر از عرصه وقفی در قیمت گذاری با قسمت ملکی به ازاء هر مترمربع، 6/000/000 
ریال برای عرصه 150 متر مربع 900/000/000 ریال 

ارزش حیاط سازی و دیوارکشی کل 150/000/000 ریال 
ارزش امتیارات آب- برق- تلفن- گاز سهم ملک فوق 50/000/000 ریال 

ارزش اعیانی مفید به متراژ 106/7 مترمربع از قرارداد هر مترمربع 3/500/000 ریال 374/450/000 
ریال 

جمع کل برآورد ریالی 1/473/450/000 )به حروف یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و سه میلیون و 
چهارصد و پنجاه هزار ریال( ارزیابی فوق براساس مستنداتی که مالک در اختیار اینجانبان قرارداده 
بانک ها  نهادها و  ،اوقاف، سازمان ها،  ادارات دولتی  به  نمودن بدهی های ملک  بدون منظور  و 

می باشد.

عرصه ملک وقف و طلق است. مقدار 9/765 مترمربع از عرصه متعلق به وقف است.
وضعیت فعلی ملک به صورت ویالی مشتمل بر 1 طبقه 

یک باب ساختمان / آپارتمان 
اعیانی 106/7 مترمربع و این ملک 1 واحدی است.

بناد مستحدثات: همکف: 106/7 مترمربع. 
مشخصات ساختمان: - نقشه بنا در طبقه همکف مطابق اصول می باشد. - اسکلت ساختمان آجری 
همراه با سقف تیرچه و بلوک است کیفیت مصالح مصرفی خوب می باشد. - بنا شمالی / جنوبی 

است. - عایق کاری بنا از لحاظ رطوبت کامل است. - عمر تقریبی 24 سال پیش بینی می شود. 
و  استخر  شامل  رفاهی  امکانات   - آبی  کولر  سرمایشی:  سیستم  گازی  بخاری  گرمایشی:  سیستم 
جکوزی ندارد. - محوطه بازی برای بچه ها دارد. - معایب در بنا مشهود می باشد و شناژ ندارد. 

- ملک در اجاره نمی باشد. 
نوع آشپزخانه اپن، کابینت دارد ،نوع کف پوش موزاییک می باشد. 

2- 21 سهم از 96 سهم پالک ثبتی شماره 1663 فرعی از 2787 اصلی، مفروز و مجزا شده از فرعی 
از اصلی مذکور ،واقع در بخش 3، حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان به مساحت کل 309/5 مترمربع 
)که 21 سهم از آن به مزایده می رسد( به آدرس: کرمان، خیابان گلدشت، کوچه شماره 11، منزل 

چهارم، سمت راست با حدود اربعه ذیل: 
شماال: درب و دیوار به طول )15/10( پانزده متر و ده سانتیمتر به شارع شرقا: در دو قسمت اول 
دیواریست مشترک به طول )20/00( بیست متر به شماره یکهزار و یکصد و سی و دو فرعی از 
دوهزار و هفتصد و هشتاد و هفت اصلی، دوم دیواریست مشترک به طول )0/70( هفتاد سانتیمتر به 
شماره یک هزار و هشتصد و هشتاد و دو فرعی از دو هزار و هفتصد و هشتاد و هفت اصلی جنوبا 
در دو قسمت اول دیواریست مشترک به طول )13/20( سیزده متر و بیست سانتیمتر به شماره یک 
هزار و هشتصد و هشتاد و چهار فرعی از دو هزار و هفتصد و هشتاد و هفت اصلی دوم دیواریست 
مشترک به طول )1/60( یک متر و شصت سانتیمتر به شماره یک هزار و ششصد و شصت و چهار 
فرعی از دو هزار و هفتصد و هشتاد و هفت اصلی غربا: دیواریست مشترک به طول )21/10( بیست 
و یک متر و ده سانتیمتر به شماره یک هزار و ششصد و شصت و چهار فرعی از دوهزار و هفتصد 

و هشتاد و هفت اصلی 

مشخصات ملک در زمان بازدید کارشناس:
مترمربع   309/5 عرصه  برای  ریال   8/000/000 مترمربع،  هر  ازاء  به  عرصه  از  مستاجر  حقوق 

2/476/000/000 ریال 
ارزش حیاط سازی و دیوار کشی کل 60/000/000 ریال 

ارزش امتیازات آب - برق - تلفن - گاز سهم ملک فوق 65/000/000 ریال 
ارزش اعیانی آجری متراژ 115/43 مترمربع از قرار هر مترمربع 2/500/000 ریال 288/575/000 

ریال 
ارزش اعیانی خشتی متراژ 55 مترمربع از قرار هر مترمربع 0 ریال - 0 - ریال 

جمع کل برآورد ریالی 2/889/575/000 )به حروف دو میلیارد و هشتصد و هشتاد و نه میلیون و 
پانصد و هفتاد و پنج هزار ریال(

ارزیابی فوق براساس مستنداتی که همسر مالک قرار داده و بدون منظور نمودن بدهی های ملک به 
ادارات دولتی، اوقاف، سازمان ها، نهادها و بانک ها می باشد.

- نظریه ارزیاب 
ارزش ملک اعم از عرصه و اعیان و تاسیسات و ملحقات با در نظر گرفتن قیمت روز ملک با توجه 
به امکان فروش خوب به میزان 2/889/575/000 ریال )به حروف دومیلیارد و هشتصد و هشتاد و 
نه میلیون و پانصد و هفتاد و پنج هزار ریال( و برآورد می گردد که 21 سهم از 96 سهم ملک فوق 

بالغ بر 632/094/531 ریال محاسبه می گردد.
- مشخصات کامل ملک 

ساختمان با اعیانی با سازه آجری و خشتی که 115/43 مترمربع آن سازه آجری با سقف طاق ضربی 
و 55 متر مربع سازه خشتی و عرصه ای با متراژ 309/5 مترمربع طبق سند شماره 3/137465 به نام 

آقای احمدنیک طبع می باشد.
عرصه ملک طلق است. - وضعیت فعلی ملک به صورت ویالی مشتمل بر 1 طبقه 

یک باب ساختمان 
اعیانی 170/43 مترمربع و این ملک 1 واحدی است. 

و  مترمربع آجری  غیرمقاوم شامل 115/43  و  مترمربع   170/43 : و مستحدثات: - همکف  بناء   -
مابقی خشتی می باشد. - مشخصات ساختمان - نقشه بنا در طبقه همکف مطابق اصول نمی باشد. - 

اسکلت ساختمان آجری و خشتی همراه با سقف گنبدی مطابق ضربی است کیفیت مصالح مصرفی 
خوب نیست. - بنا شمالی است. - عایق کاری بنا از لحاظ رطوبت کامل نیست. 

- عمر تقریبی 50 سال پیش بینی می شود. 
سیستم گرمایشی: بخاری گازی سیستم سرمایشی : کولر آبی 

- امکانات رفاهی شامل استخر و جکوزی و سونا ندارد.- محوطه بازی برای بچه ها ندارد. - معایب 
در بنا مشهود می باشد و غیرمقاوم و فرسوده بودن ساختمان و نما در حال تخریب می باشد. - ملک 
در اجاره نمی باشد. نوع آشپزخانه اپن، نوع کابینت فلزی و نوع کف پوش موزائیک که ارزش 21 

سهم از 96 سهم ملک فوق بالغ بر 632/094/531 ریال محاسبه گردیده است. 
با امتیازات آب، برق، گاز، تلفن ششدانگ پالک ثبتی 2996 فرعی از 3982 اصلی بخش 2 مرحوم 
محمدرضا نیک طبع از مبلغ پایه کارشناسی 1/473/450/000 )یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و 
سه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال( که قطعی گردیده است و 21 سهم از 96 سهم پالک 
ثبتی شماره 1663 فرعی از 2787 اصلی بخش 3 از مبلغ پایه کارشناسی 632/094/531 )ششصد 
و سی و دو میلیون و نود و چهار هزار و پانصد و سی و یک ریال( که قطعی گردیده است در 
ساعت 9 الی 12 ظهر روز چهارشنبه مورخه 1398/02/18 اداره اجرای اسناد رسمی کرمان واقع در 
ضلع شمالی پارک نشاط از طریق مزایده به فروش می رسد و مزایده از مبالغ پایه کارشناسی فوق 
که قطعی گردیده اند شروع و باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد فروش کال نقدی است 
الزم به ذکر است طالبین و خریداران می توانند در وقت مقرر با ارائه چک رمزدار به مبلغ پایه در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده از این بابت بدهی داشته باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از انجام مزایده در صورت وجود مازاد 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا چنانچه 
روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شد طالبین 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند. تاریخ 

انتشار: 1398/01/31           89 م/الف
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان - علیرضا محمدی کیا 

آگهی مزایده نوبت دوم 
اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی ارزوئیه در نظر دارد در راستای اجرای مفاد دادنامه 9509973461301486- 95/7/11 صادره از دادگاه ارزوییه در پرونده اجرایی 960238 که طی 
آن آقای کرامت اسکندرزاده فرزند کوهزاد به تحویل 1123 تن سنگ کرومیت با عیار 42 درصد و از باب تسبیب بپرداخت خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در حق آقای حبیب اهلل روشن ضمیر فرزند حسن با وکالت آقای روح اهلل اسالمی و نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت جمهوری اسالمی ایران محکوم گردیده و ا زمحکوم علیه 
معدن کرومیت سیخوران حدود 340 کیلومتری جنوب استان کرمان 160 کیلومتری بافت به شماره پروانه 92/14/0010 تاریخ صدور 1392/05/29 به شماره گواهینامه کشف معدن 96/13/0011 
مورخ 92/4/22 شناسنامه معدن شماره 92/5501 مورخ 92/5/29 شماره طرح بهره برداری 92/52/18 مورخ 92/5/20 با ذخیره 35000 تن سنگ کرومیت با عیار متوسط 35 درصد مدت بهره برداری 
معدن 20 سال از تاریخ صدور پروانه به تاریخ 92/5/29 میزان استخراج سالیانه 1500 تن ماده معدنی کرومیت طبق تایید کمیسیون شماره 97/8948 مورخ 1397/08/22 که حق انتفاع معدن مذکور 
با تجهیزات و تاسیسات پرعیارسازی جمعا پنجاه میلیارد و دویست و هشتاد میلیون ریال برآورد قیمت شده است لذا با وصف موجود مزایده با حضور نماینده محترم دادگاه در مورخه چهارشنبه 
1398/2/11 ساعت 12 ظهر در محل اجرای احکام دادگاه ارزوئیه برگزار شخص یا اشخاصی که باالترین قیمت را پیشنهاد دهند برنده شناخته می شوند ضمنا افراد شرکت کننده در مزایده می بایست 
ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس در پاکت دربسته تحویل اجرای احکام دهند که در صورت انصراف مبلغ مذکور به نفع صندوق دولت ضبط می گردد. طالبین در صورت تمایل می توانند 

یک هفته قبل از موعد به دایره اجرای احکام مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از ملک مورد نظر داده شود. 
34 م/الف

مدیراجرای احکام حقوقی دادگاه ارزوئیه - محسن روانان 

آگهی مزایده
بدین وسیله به اطالع می رساند، اداره آموزش  و پرورش شهداد در نظر دارد، تعدادی از امالک بالاستفاده 

خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
متقاضیان محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به واحد حقوقی اداره مذکور مراجعه فرمایند.

آگهی مزایده 
گروه صنعتی بارز )مجتمع کرمان( در نظر دارد اقالم ضایعاتی و بال استفاده خود  را که به شرح جدول زیر می باشد  از طریق مزایده به فروش 
برساند متقاضیان خرید می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر و ارائه قیمت از تاریخ درج آگهی به مدت هفت روز  به آدرس کارخانه واقع در 
کرمان کیلومتر 25 جاده جوپار مجتمع صنایع  الستیک بارز و یا با شماره تلفن های 03431345238 - 03431345239 - 03431345256 

واحد تدارکات تماس حاصل نمایند. جهت دریافت فرم مزایده به آدرس اینترنتی WWW.KBIG.IR مراجعه نمایید. 437957

روابط عمومی گروه صنعتی بارز )مجتمع کرمان(
اهدای خون سالم، اهدای زندگی 

 اقالم ضایعاتیردیف

آهن آالت1

 پالت های پالستیکی2

 چوب و تخته3

 روغن ضایعاتی4

 اقالم ضایعاتیردیف

 قرقره های فلزی5

 کارتن و پالستیک6

 الستیک ضایعاتی7



علت آتش سوزی در کلیسای 
نوتردام معلوم شد

آتش  آغاز  اصلی  مسبب  برق  اتصال  می دهد  نشان  تحقیقات 
سوزی در کلیسای نوتردام پاریس بوده است.

یکبار  دقیقه   10 هر  دوربین  تعبیه  با  داربست  نصاب  کمپانی 
عکس می گرفت که بر اساس آن آتش ساعت 18:40 آغاز شد.

بازرسان هنوز دسترسی به کلیسا ندارند تا تحقیقات مستقل خود 
را انجام دهند. آتش نشانان پیش مکرون رئیس جمهور رفتند.

اروپایی،  کمپانی   5 از  یکی   Echafaudage کمپانی 
مارک  گفته  به  که  می دهد  انجام  را  کلیسا  ترمیمات  اغلب 
اختیار  در  نصب شده  دوربین  کمپانی  نماینده  اشکنازی)یهودی( 

پلیس قرار داده شده است.
کلیسای  بازسازی  برای  اعانه  دالر  میلیارد   1 از  بیش  تاکنون 

تاریخی جمع شده است.

ورزشکار مشهور داغدار 
پسر ۱۳ ساله اش شد

سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی ایران بر اثر یک حادثه در 
سوگ پسر 1۳ ساله خود نشست.

ملی  تیم  سابق  سرمربی  پازاج  احد  ساله   1۳ فرزند  پازاج  طاها 
کشتی فرنگی بر اثر یک حادثه جان به جان آفرین تسلیم کرد.

اتومبیل  داشته  قصد  حالیکه  در  پازاج  طاها  تلخ  حادثه  این  در 
پدر را روشن کند ماشین در حالت دنده قرار داشته که با روشن 
شدن ماشین و فشار دادن پدال گاز از سوی وی ماشین با سرعت 
شکستن  مغزی،  ضربه  باعث  و  می کند  برخورد  درخت  یک  به 
قفسه سینه و در نهایت ایست قلبی این نوجوان می شود. این در 
حالیست که او قصد داشته تا آمدن پدرش فقط اقدام به روشن 

کردن اتومبیل کند. 

بحث استیضاح ترامپ 

دوباره داغ شد

در  تحقیقات  ویژه  بازپرس  مولر«  »رابرت  سانسورشده  نسخه  انتشار 
زمینه دخالت ادعایی روسیه در انتخابات 2016 آمریکا جان تازه ای به 
گروهی از مخالفان دونالد ترامپ داده است تا بار دیگر برای استیضاح 

رئیس جمهوری ایاالت متحده آستین باال بزنند.
به گزارش ایرنا، هرچند سانسورشدن این گزارش و عدم نتیجه گیری 
خشم  باعث  عدالت«  »اجرای  در  ترامپ  موردکارشکنی  در  آن  قطعی 
دموکراتها شده است، اما برخی از مخالفان سرسخت رئیس جمهوری 
می گویند نتیجه کار مولر دالیل کافی برای آغاز روند استیضاح ترامپ را 

فراهم می کند.
اند.  شده  دستگی  دو  گرفتار  ترامپ  استیضاح  موضوع  در  دموکراتها 
گروهی این اقدام را بی ارزش می دانند و گروهی دیگر حاضرند دوره 
رهبر  هویر«  »استنی  کنند.  کار  این  صرف  را  کنگره  در  خود  فعالیت 
سی.ان.ان  شبکه  به  آمریکا  نمایندگان  مجلس  در  دموکرات  اکثریت 
گفت وی تاکنون در گزارش رابرت مولر نکته ای مشاهده نکرده است 
روند  آغاز  از  امتناع  خصوص  در  نمایندگان  مجلس  رهبری  موضع  که 

استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را تغییر دهد.
ما  که  چیزهایی  به  توجه  با  داشت:  اظهار  مریلند  ایالت  نماینده  این 
تاکنون دیده ایم، تالش برای استیضاح )رئیس جمهوری( در این مقطع 
ارزش وقت صرف کردن ندارد. صادقانه بگویم، 18 ماه دیگر انتخابات 
برگزار می شود و مردم آمریکا در آن هنگام به قضاوت خواهند نشست.

»نانسی پلوسی« رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بیش از یک ماه پیش 
ضمن ابراز مخالفت با استیضاح رئیس جمهوری این کشور گفت که این 
اقدام در کشور تفرقه می اندازد و ترامپ ارزش چنین هزینه ای را ندارد.
پلوسی در گفت و گو با روزنامه واشنگتن پست به روابط خود با ترامپ 
بود.  خوانده  کشور  این  دموکرات  حزب  اتحاد  عامل  را  او  و  پرداخته 
پلوسی که 32 سال است عضو مجلس نمایندگان آمریکا بوده و پیشتر 
نیز در سال 2007 به عنوان اولین زن ریاست این مجلس را به عهده 
گرفت، دوره ترامپ را پراختالف ترین دوره در سپهر سیاسی کشورش 

توصیف کرد.
این در حالی است که »ال گرین« نماینده دموکرات ایالت تگزاس موضع 
متفاوتی اتخاذ کرده و با اشاره به 10 فقره از موارد احتمالی مربوط به 
مولر  گزارش  گفت:  عدالت  اجرای  در  کارشکنی  برای  ترامپ  تالش 
تالش  استیضاح  برای  توانیم  می  که  دهد  می  ارائه  فراوانی  »شواهد 

کنیم.« 
گرین تهدیدکرد در صورتی که کمیته های مجلس نمایندگان اقدام به 
بررسی رونداستیضاح ترامپ نکنند بار دیگر شخصا خودش برای رای 
گیری در این زمینه در صحن مجلس نمایندگان تالش خواهد کرد. وی 
برای  نکردن  تالش  دلیل  به  را  جمهوریخواهان  توانیم  نمی  ما  افزود: 
کنترل  که  هستیم  ما  این  کنیم.  سرزنش  جمهوری  رئیس  استیضاح 
اختیار  در  مجلس  کار  دستور  داریم.  دست  در  را  نمایندگان  مجلس 
ماست. این وظیفه ماست که وارد عمل شویم. گزارش مولر به ما ارائه 
شده است. او 10 مورد ارائه کرده تا آنها را بررسی کنیم. اکنون باید در 

این موارد دست به اقدام بزنیم.
گرین در کنگره قبلی که تحت کنترل جمهوریخواهان بود دو بار برای 
های  نماینده  از  نفر   60 حدود  بار  هر  و  کرد  تالش  ترامپ  استیضاح 
طرح  در  دموکرات  نماینده  این  کردند.  حمایت  وی  طرح  از  دموکرات 
رئیس  که  بود  کرده  اعالم  ترامپ  استیضاح  برای  خود  پیشین  های 
جمهوری آمریکا با دامن زدن به تنش های نژادی »بذر تفرقه در میان 
مردم ایاالت متحده افکنده است«. او در ماه فوریه گفته بود که بار دیگر 
برای استیضاح ترامپ تالش خواهد کرد اما تاکنون طرحی ارائه نکرده 

است.
»الکساندریا اوکاسیو کورتز« نماینده دموکرات ایالت نیویورک هم گفت 
از قطعنامه ای که خواهان بررسی تخلفات قابل اسیتضاح ترامپ باشد، 
حمایت می کند. از سوی دیگر، »جورج کانوی« همسر »کلیان کانوی« 
مشاور کاخ سفید است، ترامپ را سرطان نامید و از کنگره خواست تا 

ترامپ را برکنار کند.
در  دارد  ترامپ  با  ای  گسترده  اختالفات  که  آمریکایی  وکیل  این 
یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست نوشت: چیزی که گزارش مولر به 
روشنی نشان می دهد این است که نهاد ریاست جمهوری دچار سرطان 

شده است یعنی دونالد ترامپ.
اقدامات برخی نمایندگان به منظور استیضاح ترامپ تا به امروز مورد 
حمایت گسترده قرار نگرفته است. »رشیده طلیب« نماینده مسلمان 
نیز ماه گذشته میالدی قطعنامه ای ارائه کرد که در آن از کمیته قضایی 
که  را  مستندانی  و  شواهد  تا  بود  کرده  درخواست  نمایندگان  مجلس 

حاکی از ارتکاب ترامپ به تخلفات قابل استیضاح است، بررسی کند. 
»رد شرمن« نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا نیز در اولین روز فعالیت 
کنگره فعلی در ماه ژانویه طرحی را به منظور استیضاح ترامپ معرفی 
با اخراج »جیمز کومی«  بود رئیس جمهوری  بود که در آن آمده  کرده 
عدالت  اجرای  در  )اف.بی.آی(  فدرال  تحقیقات  اداره  پیشین  مدیر 
شرمن  و  طلیب  طرح  دو  هر  تدوین  در  گرین  است.  کرده  کارشکنی 

همکاری کرده بود.
گزارش  از  سانسورشده  ای  نسخه  سرانجام  آمریکا  دادگستری  وزارت 
در  روسیه  ادعایی  دخالت  تحقیقات  ویژه  بازپرس  مولرم  »رابرت 
انتخابات 2016 ایاالت متحده را منتشر کرد. این گزارشی حاکی است 
که به شواهد قطعی دال بر بی گناهی رئیس جمهوری در »کارشکنی در 

اجرای عدالت« دست نیافته اما او را تبرئه نیز خواهد کرد. 
این گزارش در 448 صفحه منتشر شده و حاصل 22 ماه فعالیت تیم 
کامل  بررسی  از  پس  اگر  است:  آمده  گزارش  در  است.  مولر  حقوقی 
حقایق اطمینان یافته بودیم که رئیس جمهوری مرتکب کارشکنی در 
اجرای عدالت نشده است، آن را بیان می کردیم. اما با توجه به حقایق و 

استانداردهای حقوقی نتوانستیم به این نتیجه برسیم.
تیم مولر 10 موضوع را در رابطه با کارشکنی ترامپ در اجرای عدالت 
در تحقیقات خود مورد بررسی قرار داده که اخراج »جیمز کومی« مدیر 
»جف  بر  فشار  و  )اف.بی.آی(  آمریکا  فدرال  تحقیقات  اداره  پیشین 
جمله  از  پرونده  این  در  دخالت  برای  دادگستری  سابق  وزیر  سنشز« 
اعضای ستاد  کرد:  گیری  نتیجه  مولر همچنین  این موضوعات است. 
انتخاباتی ترامپ با اقدامات مداخله جویانه دولت روسیه در انتخابات 

هماهنگی نکرده بودند.

خبر

 گزارش مرکز آمار نشان می دهد که ۳۸ درصد 
جمعیت بیکار۱۰ساله و بیش تر از کل بیکاران 
می  تشکیل  عالی  آموزش  التحصیالن  فارغ  را 
دهند. بیکاری جمعیت فارغ التحصیالن از کل 
بیکاران به تفکیک نقاط شهری و روستایی به 

۴۱.۴ درصد می رسد.
از  یکی  همواره  التحصیالن  فارغ  بیکاری 
طبق  هست.  و  بوده  جامعه  اصلی  مشکالت 
دالیل  از  یکی  کار  بازار  کارشناسان  اظهارات 
بیکاری جوانان دانش آموخته بعد از فراغت از 
بازار  نیاز  با  متناسب  مهارت  نداشتن  تحصیل 
کار است. بررسی ساده در بازار کار نشان می 
دهد که بخش زیادی از متخصصان و کارگرانی 
صنعتی  و  تولیدی  مختلف  های  بخش  در  که 
فعالیت دارند، صرفاً تحصیالت آکادمیک مربوط 
جای  به  بلکه  ندارند،  را  خود  کاری  فعالیت  با 
اینکه تحصیالت آکادمیک را سپری کنند، دوره 
های مهارتی را گذرانده و یا تجربی آن فن را 
فرا گرفته است و نتیجه این رفتار آن اشتغال 
در بخش های مختلف تولیدی و صنعتی است. 
در نقطه مقابل دانش آموختگانی هستند که در 
سن کار و فعالیت قرار  دارند اما تمام چشم و 

امید  آنها به کسب مدرک آکادمیک از دانشگاه 
است. نتیجه همین تفکر جمعیت میلیونی فارغ 

التحصیالن بیکار است.
لیسانس  مقطع  آموختگان  دانش  از  بسیاری 
ادامه  کار شوند،به  بازار  وارد  توانند  نمی  چون 
تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا می 
پردازند هم اوقات بیکاری خود را سپری کرده 
امروز  باشند.  بهتر  کاری  یافتن  امید  در  هم  و 
فوق  بیکار  التحصیالن  فارغ  سونامی  با  کشور 

لیسانس و دکتر روبرو است.
 ، کشور  امروز  بیکاری  بحران  از  زیادی  بخش 
برای فارغ التحصیالن دانشگاهی است بیکاری 
این دسته از بیکاران در بازار کار ۳ قفله شده 
و دولت نمی تواند برای رونق آن کاری بکند، 
در  و  ندارد  بحرانی  ساده  مشاغل  بازار  وگرنه 
مشاغل  و  دارد  هم  رونق  موارد  از  بسیاری 
نیازمند مهارت و تخصص نیز تقریباً خوب بوده 
و ممکن است در دوره ای دچار شدت و ضعف 
شود، ولی مشکل خاصی نیست و مسئله تنها 
بیکار  التحصیالن  فارغ  میلیونی  ماندن  بیکار 

است.
برای  نیز  دانشگاهی  التحصیالن  فارغ  برخی 

جلوگیری از زیان بیشتر به کسب و کارهایی 
غیر از تحصیالت خود دست زده اند و با وجود 
صرف  را  خود  هزینه  و  عمر  ها  سال  اینکه 
تحصیالت دانشگاهی کرده اند، امروز به دلیل 
تخصصی  های  رشته  در  اشتغال  زمینه  نبود 
دیگری شده  های  و حرفه  مشاغل  وارد  خود، 
اند یا به تحصیالت در مدارج باالتر رفته اند به 

امید اینکه شغلی بیابند.
که  دهد  می  نشان  آمار  مرکز  های  گزارش   
تر  بیش  و  بیکار۱۰ساله  جمعیت  درصد   ۳۸
التحصیالن آموزش  از کل بیکاران را  را فارغ 
عالی  تشکیل می دهند. بیکاری جمعیت فارغ 
کل  از  تر  بیش  و  بیکار۱۰ساله  التحصیالن  
نقاط شهری و روستایی  به تفکیک   بیکاران  
بیکاری  نرخ  یعنی  رسد.  می  درصد   ۴۱.۴ به 
التحصیالن  فارغ  بیشتر  و  ساله   ۱۰ جمعیت 
و  درصد   ۱7.7 حدود  شهرها  در  دانشگاهی 
نفر   7۱9 و  هزار   ۱2۱ و  ۱میلیون  آنها  تعداد 
۱۰ساله  جمعیت  بیکاری  نرخ  روستاها  در  و 
حدود  دانشگاهی  التحصیالن  فارغ  وبیشتر 
 ۳۳۰ و  هزار   ۱۳2 آنها  تعداد  و  درصد   22.۳

نفر است.

بخشدار کوهسرخ کاشمر گفت: در حادثه ای 
دلخراش دو کودک در روستای سنجدک، پس 
مدرسه  فاضالب  سپتیک  داخل  در  سقوط  از 

روستا جان باختند.
مجید کاریزنویی در گفت وگو با خبرنگارفارس 
اظهار کرد: با دریافت گزارشی مبنی بر سقوط 
دو کودک در داخل سپتیک فاضالب مدرسه 
انجام شده  هماهنگی های  با  بالفاصله  روستا، 
نیروهایی از کالنتری، اورژانس ۱۱5 و عوامل 
به  کاشمر  و هالل احمر  ایور  از  نجات  و  امداد 

این روستا اعزام شدند.

بخشدار کوهسرخ بابیان اینکه به دلیل فاصله 
زیاد روستا با مرکز بخش، اجساد بی جان این 
از  قبل  سپتیک  مایعات  داخل  از  کودک  دو 
روستا  اهالی  توسط  امدادی  نیروهای  رسیدن 
مدرسه  این  کرد:  ابراز  شد،  منتقل  بیرون  به 
که در حاشیه روستا واقع شده است، بچه های 
مراجعه  آن  به  بازی  برای  بعدازظهرها  روستا 

می کردند.
وی با اشاره به اینکه این دو کودک هم برای 
بازی وارد این مدرسه شدند، افزود: زمانی که 
این دو کودک در داخل حیاط مدرسه مشغول 

سقف  ریزش  دلیل  به  بودند،  کردن  بازی 
سپتیک در داخل مایعات آن غوطه ور می شوند 
نبوده،  اینکه فرد دیگری در محل  به دلیل  و 

متأسفانه غرق می شوند.
دو  این  بی جان  اجساد  کرد:  خاطرنشان  وی 
کودک توسط دو دستگاه آمبوالنس اعزامی به 
شهر ریوش مرکز بخش کوهسرخ منتقل شد.

حادثه  این  وقوع  از  تأسف  ابراز  با  کاریزنوی 
در  بیشتر  بررسی های  کرد:  تأکید  ناگوار 
دستگاه های  سوی  از  حادثه  این  خصوص 

ذی ربط ادامه دارد.

38 درصد فارغ التحصیالن بیکارند ؛

گره کور اشتغال تحصیلکرده ها

کودک در سپتیک فاضالب مدرسه مرگ دلخراش دو 

ضمن تشریح چگونگی مدیریت بحران زایمان در سیل، اعالم شد:

گرم شدن هوا نگرانی از شیوع بیماری های انگلی و تنفسی در مناطق سیل زده با 
کمپ سیل زدگان ثامن االئمه - حمیدیه

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس 
بهداشتی  اقدامات  به  اشاره  با  بهداشت  وزارت 
انجام شده در مناطق سیل زده، گفت: نگرانی  ما 
در مناطق سیل زده برای فصل گرماست. در این 
زمینه به تدریج در حال ارسال دستورالعمل هایی 
عفونت های  از  پیشگیری  راهکارهای  درباره 
منتقله با آب و غذا برای دانشگاه های این مناطق 

هستیم.
با اشاره  ایسنا،  با  برکاتی در گفت وگو  دکتر حامد 
سیل زده  مناطق  در  مردم  بهداشتی  وضعیت  به 
با  بحران  بروز  ابتدای  در  همواره  گفت:  کشور، 
استقرار  حوزه  در  باید  و  مواجهیم  حاد  وضعیتی 
فاز  در  اساس  همین  بر  شود.  فعالیت  اضطراری 
ایجاد  بهداشت  حوزه  اولویت های  بحران  اول 
دسترسی به آب ُشرب سالم و لوازم امدادی اولیه 
است. بعد از ایجاد استقرار نیز اقدامات تکمیلی تر 
عنوان  به  کنیم.  دنبال  سالمت  حوزه  در  باید  را 
استقرار  فاز  به  گلستان  در  حاضر  حال  در  مثال 
گذاشته  شده  اولیه پشت سر  بحران  و  رسیده ایم 
است و حاال نگرانی مان بروز بیماری های عفونی و 

انگلی منتقله از طریق آب و غذا است.
که  می شود  تالش  اساس  همین  بر  افزود:  وی 
توزیع  و  تهیه  مناطق  این  در  که  آبی  بیشترین 
باشند.  شده  بسته بندی  آب های  می شود، 
وزارت  محیط  بهداشت  همکاران  طرفی  از 
در  را  لوله کشی  آب   خاص  طور  به  هم  بهداشت 
به  ساعت  و  روزانه  صورت  به  سیل زده  مناطق 
ساعت بررسی کرده و سه اقدام ارزیابی ُکلر آب، 
ارزیابی PH آب و ارزیابی میکروبی آب را انجام 
می دهند و در صورتیکه آب در مواردی غیرسالم 
سازمان های  کمک  با  و  کرده  مداخله  باشد، 
حل  را  مشکل  روستایی  و  شهری  آب وفاضالب 

می کنند.
توصیه هایی به سیل زدگان

کمپ های  از  بسیاری  در  اینکه  بیان  با  برکاتی 
شده  بسته بندی   صورت  به  آب  سیل زده  مناطق 
مناطق  مردم  به  افزود:  می گیرد،  قرار  اختیار  در 
به خودمراقبتی هم  که  توصیه می کنیم  سیل زده 
صورت  به  را  دستان شان  باید  مردم  کنند؛  توجه 
آب  کنند.  استفاده  سالم  آب  از  و  شسته  صحیح 
آشامیدن  برای  شده  پلمب  سر  با  بسته بندی 
مناسب است، اما اگر از منبع آب مطمئن نیستند، 

حتما آن را بجوشانند و بعد مصرف کنند.
توزیع شیر مصنوعی برای نوزادان مناطق سیل زده

برخی  اینکه  به  توجه  با  گفت:  همچنین  وی 
دلیلی  هر  به  بنا  سیل زده  مناطق  در  شیرخواران  
از شیر مادر محروم هستند،  ما به مقدار مورد نیاز 
کردیم.  تامین  مناطق  این  برای  مصنوعی  شیر 
زیادی  نقش  که  را  غذایی  مکمل های  همچنین 
در پیشگیری از اختالالت بعدی احتمالی خواهد 
است  ممکن  آب  و  غذا  اینکه  به  توجه  با  داشت، 
این  جمعیت  همه  برای  شوند،  مشکل  دچار 
از  حال  عین  در  کردیم.  توزیع  و  تامین  مناطق 
کودکانی که شیر مادر می خورند نیز حراست کرده 
و آموزش هایی در این زمینه به مادران ارائه شده 

است.
ابتدایی  روزهای  در  افزود:  باره  این  در  برکاتی 
مصنوعی  شیر  مختلف  سازمان های  سیل،  بروز 
و  کردند  توزیع  بحران زده  مناطق  در  وفور  به  را 
این تصور برای مادران این مناطق ایجاد شد که 
حالیکه  در  کنند.  استفاده  مصنوعی  شیر  از  باید 
این اقدام دو مشکل را برای کودک ایجاد می کند؛ 
می آورد  پایین  را  کودک  ایمنی  سطح  اینکه  اول 
تهیه  با آن شیر  باید  که  اینکه وسایلی  و دوم هم 
با  شیر  یا  و  نباشند  بهداشتی  است  ممکن  شود، 
آب ناسالم تهیه شود. بنابراین بهترین شیر برای 
مواقع  در  به ویژه  است؛  مادر  شیر  شیرخواران 
مادر  شیر  از  که  شیرخوارانی  برای  اما  بحران، 
محروم بودند، به اندازه کافی شیر مصنوعی تامین 

و توزیع کردیم.

مدیریت بحران زایمان در سیل
برخی  ما  حاد  وضعیت  در  اینکه  بیان  با  برکاتی 
قرار  پیگیری  مورد  ویژه  طور  به  را  سنی  گروه 
می دهیم، اظهار کرد: یکی از این گروه های سنی 
به  که  بودند  باردار  اخیر، مادران  بحران سیل  در 
تعداد زیادی از آنها ارائه خدمت کردیم. حتی در 
گلستان با وجود اینکه راه های ارتباطی روستایی 
اجازه جابجایی  بود و مشکالت جوی  بسته شده 
با قایق یا هلی کوپتر را نمی داد، یک مورد زایمان 
صورت  به  اساتید  نظارت  با  روستا  ماما  توسط 
همچنین  شد.  انجام  سالمت  و  صحت  به  تلفنی 
در گلستان حدود هفت مادر باردار از طریق قایق 
در  شدند.  منتقل  هلی کوپتر  توسط  مورد  سه  و 
خوزستان هم 20 مادر با هلی کوپتر و قایق منتقل 
شدند. خوشبختانه مشکل اساسی در این زمینه 

نداشتیم و مادران پرخطر مدیریت شدند.
گل و الی در لرستان و بروز  نگرانی از خشک شدن 

بیماری های تنفسی
برکاتی با بیان اینکه نگرانی  ما در مناطق سیل زده 
زمینه  این  در  کرد:  تاکید  گرماست،  فصل  برای 
دستورالعمل هایی  ارسال  حال  در  تدریج  به 
و  جمعیت  سالمت  حوزه  در  دانشگاه ها  برای 
خانواده هستیم که درباره راهکارهای پیشگیری 
مناطق  در  غذا  و  آب  با  منتقله  عفونت های  از 
اینکه  به  توجه  با  هم  لرستان  در  است.  سیل زده 
نگران  شده،  انباشته  گل والی  از  زیادی  حجم 
ممکن  چراکه  هستیم؛  الی  و  گل  شدن  خشک  
است با تندبادی، گرد و خاک ایجاد شود و منجر 

به بروز مشکالت و معضالت تنفسی شود که این 
موضوع هم باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در عین حال حوزه سالمت محیط 
به طور مجدانه بحث دفن  بهداشت  کار وزارت  و 
احشام و حیواناتی که اجسادشان البالی سیالب 
رها شده را پیگیری می کند و این موضوع به خوبی 
استان ها  با کمک دامپزشکی ها و شهرداری های 
مدیریت شده است. ساکنین این مناطق هم اگر 
با اجساد احشام و یا طیور مواجه شدند، آن ها را 
به طور صحیح دفن کنند و اگر حجم اجساد بیش 
و  به همکاران سالمت محیط  بود،   توان مردم  از 
خودشان  یا  که  دهند  اطالع  بهداشت  وزارت  کار 
اطالع  بخش ها  سایر  به  یا  و  کنند  دفن  به  اقدام 
در  معضل  این  نیفتد  اتفاق  این  اگر  زیرا  دهند. 
تحت  را  مردم  سالمت  آینده  هفته های  و  روزها 

تاثیر قرار می دهد.
کودکان و زنان در مناطق سیل زده دو نیاز اساسی 

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس 
داروهای  تمام  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزارت 
مراکز  و  بهداشتی  تیم های  سوی  از  اساسی 
بهداشتی برای مناطق سیل زده تامین شده است 
و مکمل ها را به همه جمعیت سیل زده داده ایم، 
مهم  بهداشتی  نظر  از  که  دیگر  مساله  دو  گفت: 
پوشک  نیست،  ما  عهده  بر  آن  تامین  اما  است، 
بود.  زنان  برای  بهداشتی  پد  و  کودکان  برای 
به ویژه تامین پد بهداشتی برای زنان بسیار مهم 
ورزقان  و  کرمانشاه  در  که  تجربه ای  در  است. 
توجهی  موضوع  این  به  که  داد  نشان  داشتیم، 
نمی شود و زنان و خانواده ها به دلیل حیای ذاتی 
که دارند، ممکن است اصال این نیاز را بیان نکنند 
و مشکالتی برایشان ایجاد شود. این مسائل هم 
خیرین  کمک  با  و  شد  انجام  که  پیگیری هایی  با 
سالمت رفع شده و این اقالم تهیه شدند. در این 
زمینه تاکنون مشکلی نداشتیم و باید کمک کنیم 

که بعد از این هم این موضوع مدیریت شود.
برکاتی با بیان اینکه بیماری های عفونی و انگلی 
وجود  مناطق  این  در  موردی  صورت  به  حتما 
تابستان  در  حال  هر  به  گفت:  داشت،  خواهد 
اسهال  دچار  کودکان مان  از  درصد  پنج  حدود 
می شوند که این عدد در بحران به دو برابر می رسد 
و ما باید آماده باشیم، زود شناسایی و غربال کرده 
و مدیریت کنیم که این اقدام انجام شده و اپیدمی 

یا گسترش این بیماری ها را نداشتیم.
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برای رفع کمردرد پیالتس 

انجام دهید

برای افراد کمر درد، تمرینات پیالتس موجب کاهش آسیب های 
ناشی از صدمات مفصلی می شود

 یک متخصص پزشکی ورزشی معتقد است: برای افرادی که 
از کمر درد رنج می برند تمرینات پیالتس به دلیل این که با 
اجرای تنفس عمیق و انقباض عضالنی صورت می گیرد، موجب 

کاهش آسیب های ناشی از صدمات مفصلی می شود.
ورزشی   )Pilates( پیالتس  کرد:  اظهار  مقدم  باقری  دکتر   
براساس  بدن  پیشرفت  روی  بر  را  خود  تمرکز  تمام  که  است 
توازن معطوف می کند و این توازن از طریق استحکام ماهیچه 
ها، انعطاف پذیری و آگاهی الزم به منظور پشتیبانی از حرکات 
ترین  معروف  از  یکی  پیالتس  انجام می شود.  دلپذیر  و  موثر 
سیستم های ورزشی در کشور است. در حقیقت یکی از بهترین 
نقاط مثبتی که برای پیالتس وجود دارد این است که گستره 

وسیعی از افراد را در بر می گیرد.
 وی مهم ترین فواید این ورزش را قوی تر شدن، بلندتر شدن، 
الغر شدن و توانایی باالتر برای انجام هر کاری به آسانی عنوان 
کرد و افزود: افراد ابتدا با روشی هدفمند، کنترل کامل جسم 
خود را در دست می گیرند و سپس از راه تکرار کامل حرکات 
آن به شیوه تدریجی ولی پیشرفت کننده به یک نوع هماهنگی 
پرورش  ورزش،  این  انجام  کنند.  می  پیدا  دست  طبیعی 
جسمانی را به ایده آل نزدیک می کند، این ورزش بین مغز و 
بدن، هارمونی فیزیکی ایجاد کرده و توانایی بدن افراد را در هر 
سنی باال می برد. از آنجا که این ورزش در حالت های ایستاده، 
نشسته و خوابیده بدون طی مسافت و پرش و جهش انجام می 
گیرد، آسیب های ناشی از صدمات مفصلی را کاهش می دهد. 
زیرا حرکات این ورزش با اجرای تنفس عمیق و انقباض های 

عضالنی صورت می گیرد.

 متخصص پزشکی ورزشی خاطرنشان کرد: زمانی که از طریق 
پیالتس ورزش کنید، هسته ماهیچه ها قوی تر و کارها به خوبی 
و آسان تر انجام می شود. کسانی که این تمرینات را پیگیری 
می کنند مدام با ماهیچه های سطحی باالتنه کار می کنند تا 
ستون فقرات و حرکت ناشی از آن را هدایت کنند. زمانی که 
هسته ماهیچه ها توسعه پیدا می کند، میزان پایداری از کمر 
به باال نیز افزایش می یابد. بنابراین پیالتس برای افرادی که از 
درد کمر رنج می برند، مفید است. چون فشار روی کمر از بین 
با حرکات  آزادانه  می رود و بدن قادر خواهد بود که به طور 

موزون، حرکت کند.
 باقری مقدم اضافه کرد: این ورزش بر عکس ورزش های دیگر 
انجام هر  از حد هر حرکت ورزشی نیست.  دارای تکرار بیش 
کدام از حرکات به طور کامل و با دقت در این ورزش باعث می 
شود که نتیجه دلخواهتان را در مدت زمان کوتاه تری کسب 
تا  و  است  ورزشی  فرد  به  منحصر  روش  یک  پیالتس  کنید. 
زمانی که اصول اولیه آن رعایت شود، متمایز از دیگر ورزش ها 
خواهد بود. کسانی در ورزش کردن موفق می شوند که بتوانند 
هسته ماهیچه هاشان را به کار بیندازند و در پیالتس این کار 

صورت می گیرد.
آزاد  و  بدن  قوای  بردن  باال  بدن،  ایمنی  تقویت سیستم   وی 
سازی افکار منفی از ذهن و فکر، کاهش دهنده دردهای مهره 
ای و کمر، ایجاد کشیدگی در ظاهر اندام، به وجود آورنده شکم 
افزایش  تعادل،  ایجاد  و  پذیری  انعطاف  باریک،  کمر  و  صاف 
قابلیت  افزایش  و  ریه  فضای  کردن  حجیم  مفاصل،  تحرک 
دامنه حرکات  افزایش  عروقی،  قلبی-  تقویت سیستم  تنفس، 
مفاصل و عضالت، از بین بردن درصد جراحت و آسیب پذیری 
و کاهش استرس و عصبانیت و خستگی را از فواید تمرینات 

پیالتس عنوان کرد.

مراسم استقبال از رزمی کاران کرمانی که در قالب 
در مسابقات  ایران   wka بوکسینگ  ملی کیک  تیم 
بودند،  کرده  رنگارنگ کسب  آسیا ۵ مدال  قهرمانی 
با حضور محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان 
و راور در مجلس شورای اسالمی در فرودگاه کرمان 

برگزار شد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کیک  های  رقابت  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
شرکت  حضور  با  آسیا  wkaقهرمانی  بوکسینگ 
کشور  در  روز   ۷ مدت  به  دنیا  سراسر  از  کنندگانی 

لبنان شهر بیروت برگزار شد.
 ١٧ قالب  در  ایران  اسالمی  جمهوری  ملی  تیم   
و  سرپرست  یک  داور،  یک  مربی،  دو  ورزشکار، 
این  در  کشورمان  از  نمایندگی  به  وزارت  نماینده 

رقابت ها حضور یافت.
یغمایی،  فرزاد  و  مربی  عنوان  به  صادقی  منصور   
و  فرامرزپور  پویا  خالقی،  محمد  نظری،  ابوالفضل 
تیم  قالب  در  بازیکن  عنوان  به  افشارپور  مصطفی 

استان  نمایندگان  ایران،  اسالمی  جمهوری  ملی 
کرمان در این مسابقات بودند.

 مسابقات در استایل های مختلف کیک بوکسینگ 
  K -1،از جمله: لوکیک، سمی کناکت، الیت کنتاکت
بوکسینگ  کیک  تیم  پایان  در  که  شد،  برگزار   ... و 
مدال   ٤ شد  موفق  ایران،  اسالمی  جمهوری   WKA

طال، ٤ نقره و٤ برنز از این رقابت ها کسب کند.
لوکیک،  استایل  در  نظری  ابوالفضل  اساس  این  بر   
وزن ٨٥ کیلو طال گرفت و پویا فرامرز پور در استایل 
فول  استایل  در  پور  افشاری  مصطفی  و  لوکیک 
کنتاکت، هر دو در وزن ٨٠  کیلو به نشان نقره دست 

یافتند.
 فرزاد یغمایی در استایل کیک الیت در وزن ٦٠ کیلو 
وزن  در  کنتاکت  الیت  استایل  در  خالقی  محمد  و 

٧٠کیلو نیز مدال برنز را به خود اختصاص دادند.
 این رزمی کاران شایسته ی کرمانی پس از ورود به 
مسئوالن  و  مردم  استقبال  مورد  فرودگاه  در  کرمان 

قرار گرفتند.

استقبال از مدال آوران مسابقات آسیایی کیک بوکسینگ WKA در کرمان 

آرمان  کشور،  فوتبال  دوم  دسته  لیگ  پایانی  هفته  در 
گهر سیرجان به لیگ دسته یک صعود و مس شهربابک 

به لیگ دسته سه سقوط کرد.
باشگاه خبرنگاران  استان های  به گزارش خبرنگار گروه 
بیست  هفته  مسابقات  چارچوب  در  کرمان،  از  جوان 

کشور شش  فوتبال  دوم  دسته  لیگ  پایانی  و  ششم  و 
دیدار برگزار شد و تکلیف تیم های صعود و سقوط کننده 
مشخص شد. در این هفته تیم آرمان گهر سیرجان در 
گروه ب که مدعی صعود به لیگ دسته اول بود، موفق 
شد با نتیجه یک بر صفر پرسپولیس گناوه را از پیش 

رو بردارد تا با ۴۴ امتیاز سهمیه مستقیم صعود را کسب 
دوم  رتبه  در  امتیاز   ۴۳ با  که  زمینی  نیروی  تیم  کند. 
پلی آف  باید در مرحله  روانخواه  امید  با هدایت  ایستاد 
برای مشخص شدن سومین تیمی که به لیگ دسته اول 
صعود می کند با تیم داماش گیالن مسابقه دهد. از گروه 

الف تیم خوشه طالیی اولین سهمیه صعود مستقیم را 
به دست آورده بود و داماش گیالن در رتبه دوم این گروه 
جای گرفت. تیم های مس شهر بابک و ایرانجوان بوشهر 
هم با قرار گرفتن در قعر جدول رده بندی گروه الف و ب 

به دسته سوم سقوط کردند.

استان  انتظامی  فرماندهی  آگاهی  پلیس  رئیس 
کرمان از کشف۴۰۰ راس دام مسروقه و دستگیری 
یک متهم در عملیات ماموران پلیس آگاهی کرمان 
های  استان  گروه  خبرنگار   گزارش  به  داد.  خبر 
باشگاه خبرنگاران جوان  ، سرهنگ یداله حسن پور، 
پی  در  گفت:  کرمان  استان  آگاهی  پلیس  رییس 

کرمان  اطراف  روستا های  دامداران  از  یکی  شکایت 
مبنی بر سرقت احشام، پیگیری ها برای شناسایی و 
دستگیری سارق یا سارقان در دستورکار، کارآگاهان 

این پلیس قرار گرفت.
با  کارآگاهان  ها،  پیگیری  ادامه  در  افزود:  وی 
سرقت های مشابهی در روستا های شهر کرمان مواجه 

اقدامات  و  گسترده  تحقیقات  با  سرانجام  و  شدند 
خاص پلیسی همچنین به کارگیری منابع اطالعات، 
غافلگیرانه  عملیات  یک  در  و  شناسایی  سارق  یک 
دستگیر و در بازرسی از محل اختفا احشام مسروقه، 

۴۰۰ راس دام مسروقه کشف شد.
 ۲۲ به  متهم  که  نکته  این  به  اشاره  با  پور  حسن 

شهر  اطراف  روستا های  در  احشام  سرقت  فقره 
کرمان اعتراف کرده بیان داشت: کلیه مال باختگان 

شناسایی و احشام کشف شده تحویل آنان شد.
رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به تحویل متهم 
به مراجع قضائی از دامداران خواست با تجهیز محل 

نگهداری دام خود مانع از سرقت احشام شوند.

در هفته پایانی لیگ دسته دوم فوتبال کشور صورت گرفت؛
صعود آرمان گهر سیرجان و سقوط مس شهربابک

کشف ۴۰۰ راس دام مسروقه توسط پلیس کرمان

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا تغییر تاکتیک 
نوین  را دو رویکرد  اقدامات اطالعاتی  اساسی و توسعه 

پلیس در عرصه مبارزه با مواد مخدر برشمرد.
جوان،  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
سردار محمدمسعود زاهدیان، رییس پلیس مواد مخدر 
موادمخدر  با  مبارزه  پلیس های  روسای  جمع  در  ناجا 
از  یکی  موادمخدر  استان کرمان گفت: معضل  سراسر 
ایشان  است که  مقام معظم رهبری  اصلی  دغدغه های 
بار ها بر جدیت و عزم جدی و همگانی در این زمینه 

تاکید کرده اند.

فراخور  به  انتظامی  نیروی  زمینه  این  در  افزود:  وی 
وظایف و مسئولیت هایی که دارد با نهایت جدیت و با 
لحاظ تدابیر خاصی وارد عمل شده است و به واقع در 

این زمینه بصورت جهادی کار می شود.
معضل  بدانیم  است  بهتر  کرد:  بیان  زاهدیان  سردار 
و  است  نرم  جنگ  مهم  حلقه های  از  یکی  موادمخدر 
امروز ایادی استکبار جهت بهره گیری حداکثری از این 
و  ما جانمایی کرده  معضل مخرب، در کشور همجوار 
حوزه  در  نتوانیم  ما  شاید  و  هستند  فعالیت  حال  در 
به  کشور ها  این  در  تولید  کاهش  و  فرامرزی  اقدامات 

نتایج خوبی دست یابیم، اما ظرفیت های خودمان نیز 
فراتر از این است.

این مسئول ارشد ناجا ادامه داد: در این رابطه متناسب 
و  سنتی  موادمخدر  تولید  حوزه  در  وسیع  تغییرات  با 
از  و  هستیم  تاکتیک  تغییر  حال  در  نیز  ما  صنعتی، 
توجه  اطالعاتی هم  و  زیربنائی  اقدامات  به  دیگر  طرف 

بیشتری خواهیم داشت.
وی با اشاره به حساسیت و عملکرد خوب استان کرمان 
در زمینه کشفیات موادافیونی تصریح کرد: در این راستا 
در نظر داریم یگان عملیات ویژه وهمچنین رصد فضای 

مجازی در حوزه مبارزه با مواد مخدر را بیش از پیش 
شکل  به  معضل  این  با  مبارزه  کار  تا  نماییم  تقویت 

فراگیر، اساسی و ریشه ای برنامه ریزی و اجرا شود.
این  در  گفت:  ناجا  موادمخدر  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
با  میان عالوه بر همه تالش هایی که در عرصه مبارزه 
موادمخدر صورت می گیرد یکی از ابعاد مهم در حوزه 
مشارکت  بحث  معضل،  این  از  پیشگیری  و  کنترل 
و  خدمات  باید  نیز  زمینه  این  در  که  است  همگانی 
اقدامات خود را به خوبی مستند و ارائه کنیم تا تمام 

مردم نیز در این زمینه به خوبی ایفای نقش کنند.

توسعه اقدامات اطالعاتی رویکرد نوین پلیس در مبارزه با موادمخدر
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سرویس اجتماعی کرمان امروز )با استفاده از گزارش 
روزنامه اطالعات به قلم شیما فتح نجات(

به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان با خبر شدیم 
که دکتر محمدجواد فدائی روز پنجشنبه هفته گذشته از 
موسسه خیریه آشیانه علی بازدید کرده است که در این 
به  داشتند.  نیز حضور  استانی  مدیران  از  بازدید جمعی 
همین بهانه در خور دانستیم که درباره این موسسه چند 
سطری بنویسیم تا شاید شما خوانندگان کرمان امروز با 

بخش کوچکی از فعالیت های این مجموعه آشنا شوید.
کرمان  استان  بهزیستی  مدیرکل  بازدید  این  جریان  در 
بی  و  سرپرست  بد  کودک  هزار  چهار  است:  گفته 
سرپرست در استان کرمان حضور دارند که از این تعداد 
هزار و 300 نفر به صورت مستقیم در مراکز شبه خانواده 
نگهداری می شوند و بقیه با پرداخت یارانه، سعی شده 
در درون خانواده های خودشان حمایت شوند، 62 مرکز 
و  خصوصی  صورت  به  کرمان  استان  در  خانواده  شبه 
های  هزینه  از  بخشی  که  می شوند  اداره  امنایی  هیات 
آنها را دولت و بخشی دیگر را خیران پرداخت می کنند. 
یکی از موسسات موفق در کرمان »آشیانه علی« است که 
31 کودک و نوجوان در سنین بین 6 تا 20 سال در آن 
حضور دارند، استان کرمان چهار درصد جمعیت کشور و 
16درصد مراکز شبه خانواده ها را به خود اختصاص داده 

که نشانگر نگاه خیران به این موضوع است.
با نگاهی به گزارش روزنامه اطالعات درباره این موسسه 
که در سال گذشته به قلم شیما فتح نجات منتشر شده 
این  های  فعالیت  از  ای  گوشه  به  را  شما  توجه  است 

مجموعه جلب می کنیم:
1۴سال مدت کمی نیست اما آن را کسی می فهمد که 
است  کرده  درختی  رساندن  ثمر  به  را صرف  زمان  این 
که به ثمر نشستنش را در چین و چروک های صورتش 
.او آنقدر خاضع است که می گوید: من  می توان یافت 
یک گام برداشتم و کاری نکردم فقط حضور بسیاری از 
انسان دوستان و خیرین را در گام های بعدی ستودم . 
بانو کنیز خدیجه دهقان موسس خیریه آشیانه علی )ع( 
متولد 131۴در هندوستان و اصالتا ایرانی است، وی این 
روزها می خواهد همه نیکی کردن را وظیفه ی انسانی 
خود بدانند و کمک به هم نوع را از سر وظیفه نه ثواب 

بدانند. او همواره می گوید: نباشد همی نیک و بد پایدار 
همان به که نیکی بود یادگار.

قضائی،  های  جرم  زلزله،  سیل،  طبیعی،  بالیای  امروزه 
اعتیاد، مشکالت اقتصادی، تورم و مرگ و میرهای عادی 
و ناگهانی منجر به افزایش چشمگیری در آمار نیازمندان 
تامین  های  سازمان  اقدامات  تاکنون  است.  شده  جامعه 
اکثر  در  بی سرپرست  به کودکان  برای کمک  اجتماعی 
کشورها کافی نبوده و تعادلی بین امکانات و نیازها دیده 
امری  نمی شود. در چنین شرایطی کمک های مردمی 
ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. بدین منظور موسسه 
خیریه و نیکوکاری آشیانه علی )ع( برای لبیک به ندای 
انجام وظیفه دینی و بشر دوستانه تشکیل شده  الهی و 

است.
بازماندگان  برای  داغ  و  فراق  از  ناشی  مصیبت  روزهای 
زلزله سال ۸2 بم در استان کرمان به سرعت گذشت، اما 
هنوز همه آن روزها را به خاطر داریم. روزهایی با هجوم 
و  بازماندگان  به  کمک  برای  هموطنان  عطوفت  و  مهر 
آسیب دیدگان زلزله تحمل پذیرتر می شود، اما مصیبت 
اصلی این بازماندگان پس از به خاک سپردن عزیزانشان 
خیلی زود شروع شد و در این میان کودکانی که ناگهان 
بی سرپرست شدند و دست نوازشگر پدر و مادر را در این 
هیاهو از دست دادند از همه بیشتر چشم ها را به خود 
خیره کرد . اما از آنجا که خداوند در کنار خشم طبیعت 
همیشه عطوفت و مهربانی خود را ارزانی می دارد ، دست 
پر مهر و پر برکت انسانهای دلسوزی همچون بانو خدیجه 
دهقان را بر سر این کودکان غمزده استوار ساخت وخرم 
آن کس که در این محنت گاه خاطری را سبب تسکین 
است. بانو دهقان از آن روزها می گوید: پس از سالها کار 
فرهنگی و مدیریت مهدهای کودک استان تهران و کار 
در وزارت خانه ها، وقتی در جریان زلزله بم قرار گرفتم 
از  تا شاید گوشه ای  بر آن شد به کرمان آیم  تصمیمم 

غم های کودکانی که بی گناه، بی پناه شده اند بزدایم .
وی در ادامه گفتگویش با خبرنگار روزنامه اطالعات می 
یاری  وبا  فرزند   6۴ با  بزرگ  ای  خانواده  اکنون  گوید: 
خیرین و همچنین کمک های پزشکی خواهرم رابعه که 
مرتبا  که  لندن  در  هومیوپاتی  دوره  ۵ سال  گذراندن  با 
درمان  کار  در  مستمر  های  نظارت  و  دارو  فرستادن  با 
این  فرزندان  به  بسیار  و  دارد  فعالیت  آشیانه  های  بچه 
مجموعه محبت داشته است را تشکیل داد ه ام . آشیانه 
علی)ع( با سرمایه گذاری اولیه خانم مریم رضوان از اقوام 

کار  به  جوان  یاریگرانی  سبز  حضور  با  و  شد  آغاز  بنده 
خود ادامه داد من در کنار خوبی های همه باید از سه 
ابراهیم و  از جمله خانم صابری و  از پرسنل آشیانه  نفر 
اسماعیل محبوب القلوب که پا به پای من و با انسانیت و 
ایمان وصف ناشدنی سالها بدون کوچکترین چشمداشتی 
و گله و شکایتی آمدند تا عشق شان را به فرزندان آشیانه 
بعد  که  دارم  اطمینان  من  و  کنم  قدردانی  کنند  ثابت 
به  همچنان  دوستان  انسان  این  لطف  به  آشیانه  من  از 
بود  نخواهند  به من متکی  و  داد  ادامه خواهد  کار خود 
،حتی به بچه هایی که اینجا رشد کردند توصیه کرده ام 
که گردانندگان اصلی این آشیانه بعد از ما باید خودتان 

باشید و آشیانه را سرپا نگه دارید.
بانو دهقان در ادامه سخنانش می گوید : من در کرمان 
هیچ کس را نمی شناختم ولی همه آشیانه علی )ع( را 

سه  اکنون  شتافتند  کودکان  این  کمک  به  و  شناختند 
مرکز دایر شده است ،مرکز دختران در بلوارحجاج، مرکز 
واقع  ذهنی  توانان  کم  مرکز  و  جهاد  خیابان  در  پسران 
بودجه کمک  با  مراکز  این  همه  که  علوی  باغ  در هفت 
الحسنه  قرض  دریافت  نذورات،  اعانات،  مردمی،  های 
هدف  با  من  کند.  می  طی  را  روزها  ها  وصیت  وقبول 
،آموزشی  ،معنوی  ،مادی  عاطفی  های  نیاز  همه  تامین 
،تفریحی این راه را آغاز کردم و به دنبال یاریگرانی هستم 
ورزیدن  ،عشق  وبدانیم  باشند  همسفرم  راه  این  در  که 
به همین آسانی است.موسس خیریه آشیانه علی )ع( بر 
اساس اهداف در نظر گرفته شده اقدامات مختلفی طی 
سالها ی فعالیت موسسه انجام داده که همگی در راستای 
حمایت از فرزندان بوده و بخش های مختلفی از جمله : 
استفاده از مربیان ، روانشناسان و مدد کاران، متناسب با 

تعداد فرزندان و برگزاری دوره های آموزشی به خدمت 
آموزشی  اقدامات  راستای  در  موسسه  .این  پردازد  می 
کالسهای  برگزاری  به  اقدام  کودکان  های  توانایی  و 
سازی  ،مجسمه  ،کاشی  معرق  ،طراحی  ،نقاشی  تقویتی 
کودکان  فراغت  اوقات  کردن  پر  و  آموزش  و ….جهت 
حاضر در موسسه می کند و همچنین اقدام به ثبت نام در 
کانون های زبان انگلیسی ،کالسهای کامپیوتر و موسیقی 

نیز می نماید.
آشیانه علی )ع(تا به امروز تالش داشته در رفع مشکالت 
موسسه  به  ورود  بدو  همان  از  فرزندان  و جسمی  روحی 
و  مشکالت  قطعی  درمان  و  :پیگیری  جمله  از  بپردازد 
میشوند  مبتال  آن  به  آشیانه  فرزندان  که  بیماریهایی 
مانند:کاشت حلزون ،عمل پیوند استخوان و اقداماتی برای 

رفع اختالالت یادگیری و گفتاری برخی کودکان ….

همان به که نیکی بود یادگار
گزارشی از فعالیت های موسسه خیریه »آشیانه علی« در کرمان به بهانه بازدید استاندار کرمان و جمعی از مدیران استانی از این مجموعه:

به قلم
مهندس حسن اشرف گنجوئی

کارشناس رسمی و محقق تامین آب

از دره های سیرج،  توان  اندوهجرد می  بر حوزه آبریز رودخانه  منطبق 
جوشان، فندقاع، زاینده رود نام برد، دره های عمیق با مناطق کوهستانی 
مرتفع و ریزشهای جوی اغلب به صورت برف .دره سیرچی خود از ده 
ها دره فرعی تشکیل شده که مجموعه روان آبها و یا آبهای سطحی آن 
به رودخانه اندوهجرد منتهی می شوند. تقریباً همه ساله حتی در سالهای 

با خشکسالی باال، همه ارتفاعات مرتبط با دره های مربوطه سیالب داشته 
و جریانات آنها به سمت کویر لوت سرازیر می گردند. به موازات سیل 
و سیالبهای جاری شده در سراسر دامنه های کوهستانی گزینه های بسیار 
مناسب برای احداث سیستم های پخش سیالب متناسب با دره هاو دبیهای 
سیالبی وجود دارد. یعنی محل احداث پخش سیالبهائی که به خوبی می 
توان ، سیالبها را پشت آنها هدایت  کرده تا وسیله ای برای تغذیه مصنوعی 
سفره های  آب زیرزمینی پائین دستها قرار گیرند یا بخشهای تران مجموعه 
قنوات این منطقه را تغذیه کنند. هم محل های مستعد برای اجرای طرح 
های آبخیزداری که قبل از سرعت گرفتن سیالبها و پیوستن به  کویر می 
شود  پشت خاکریزهای سنگ و سیمانی و یا خاکی جمع آوری , و برای 
تامین آب همه اراضی خشک و لم یزرع پائین دست که قابلیت کشت و 

کار دارند, تامین آب نمود. 
بررسی های دقیق کا رشناسی از تمامی حوزه آبریز که بیش از پانصد 
های  ویژگی  با  منطبق  که  دهد  می  نشان  دارد  وسعت  مربع  کیلومتر 
قابل توجهی اجرا نشده است،  ساختاری، هواشناسی، هیدرولوژی، طرح 
این مناطق را ارزیابی نموده است؟ چه طرح  نیرو چگونه  راستی وزارت 
های ماندگاری مطالعه و یا اجرا کرده است؟ آیا توسعه شهری و روستائی 
جهر،  ,اندوهجرد،  نسک  کشبت،  سیرج،  آباد،  سعد  هشتادان،  جوشان، 
تکابا، شهداد همرا با رشد جمعیت آنها بدون مطالعه و اجرای طرح های 
آب و خاک متناسب با شرایط موجود امکانپذیر می باشد؟ صرف عنوان 
نمودن مناطق محروم که برای آینده این مناطق کفایت ندارد وزارت نیرو 
در چه تصوری بسر می برد؟ آیا ارزیابی و سنجیدن دره به دره و پیشنهاد 

این  در  باید  از کجا  و  ارگانی  چه  را  مفید  های  اجرای طرح  و  مطالعه 
مجموعه بررسی و برای اجرای آنها اقدام کند. اگر نقش وزارت نیرو در 
پیدا می کرد و یا حداقل مردم می دانستند که  این مناطق رنگ و لعاب 
طرف محروم ماندنشان وزارت نیرو است موقعیت مطالبه گری بهتری پیدا 
نمی کردند؟ آیا صحیح است که وزارت نیرو بر روی رودخانه اندوهجرد 
قبل از توجه به مهار آبهای سطحی و سیالبها برای خود نشان دادن بندی 
اندوهجرد  به  پایه  آب  انتقال  برای  آنهم   اندوهجرد  حوالی  در  انحرافی 
کفایت کند؟ چطور مبتکران و مطالعه کنندگان وزارت نیرو به این نکته 
خاصیت  همزمان  تواند  می  اندوهجرد  انحرافی  بند  که  نکردند  توجه 
انحراف سیالبها به پهنه و دشت مشرف به اندوهجرد برای رسیدن به سیستم 

پخش سیالبی که همه چاههای اندوهجرد را تغذیه نماید هم دارد!؟  

نقش وزارت نیرو در مناطق محروم استان کرمان


