
آگهي مناقصه عمومي شماره 98/6/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » تأمين متريال و اجراي خطوط انتقال آب بر روي كريدور 
تأسيساتي مابين معادن 1 و 5 منطقه گل گهر «  را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 
لذا کليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را 
به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين کنندگان از قسمت تأمين کنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند. مهلت تحويل 
پاکات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 98/3/11 در محــل دفترکميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مرکزی تهران 

مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي پروژه روز چهارشنبه مورخ 98/3/1 براي متقاضيان الزامي مي باشد.

                                                                              مديريت قراردادها و معامالت 
                                                                             شركت معدني و صنعتي گل گهر 

فراخوان شماره 98/1/ف )نوبت دوم(
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » عمليات راهبري، اپراتوري، نگهداري و تعميرات و بهره 
برداري از شش دستگاه ديزل ژنراتور و تابلوهاي برق و ترانسفورماتورهاي مربوطه« در محل نيروگاه اضطراري واقع در 
مجتمع خود را از طريق فراخوان عمومي با شرايط تعديل شده در اسناد فراخوان نوبت اول به شرکت ها ي واجد شرايط واگذار 
نمايد. لذا کليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور 
را از قسمت تأمين کنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند. مهلت تحويل پاکات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 

98/03/01 در محــل دفترکميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. 
                                                                              مديريت قراردادها و معامالت 

                                                                             شركت معدني و صنعتي گل گهر 
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نماینده ولی فقیه در استان 
در دیدار با اصحاب رسانه کرمان:

رسانه ها باعث ترویج 
نا امیدی در جامعه نشوند

ثبت رکورد تولید

 19091تن در کارخانه 

گندله سازی گل گهر

آشنایی با  برخی از فضیلت های
 ماه مبارک رمضان

راهکارهایی
 برای  تقویت  هوش کودکان

داستان یک سفرنامه:
حج فقرا 

WWW.KERMANEMROOZ.COM

نتیجه کف خیابان است

هشت صفحه
هزار تومان

هم  روزان

تایید خبر بازنشستگی مرادی کرمانی؛

 می خواهم در اوج 

خداحافظی کنم

گزارش »کرمان امروز« از عملکرد ضعیف متولیان ساماندهی کودکان کار در کرمان؛

متن کامل درصفحه هشتم

کودکان کار که هر از گاهی از برنامه های نمایندگان مجلس سر در می آورند و گاهی هم دردفاع تمام جانبه 
سازمان بهزیستی کودِک کار بودنشان بر سر زبانها می افتد، گاهی شهرداری خود را مسئول آنان می داند و زمانی 
هم آنها را به دست نیروی انتظامی می سپرند. خالصه اینکه هر چند وقت یک بار همچون توپی بین نهادهای 
گوناگون پاس کاری می شوند اما همواره در نهایت کف خیابان جای همیشگی آنهاست، چرا که هیچ کدام از                  
11 نهادی که مسئول ساماندهی کودکان کار هستند عملکرد شفافی ندارند و نتیجه این شده که هنوز چهارراه های 

کرمان پر است از کودکان تکدی گر و حقوقشان که پایمال می شود و تصویری نازیبا که برای کرمان می ماند و....

چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه 9/1398 رمضان 1440/ 
 2998 شماره  چهارم  و  بیست  2019/سال  می   15

بخش اول

تسلیت

جناب آقای حمید زنده روح و خانواده محترم سریزدی 
با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده،  از درگاه خداوند متعال برای کلیه بازماندگان، صبر 

جزیل و برای آن مرحوم غفران الهی مسألت می نماییم. 
سید حسین مرعشی، احمد مراد علیزاده،  محمد  علی کریمی، محمدرضا شه بخش، ولی اهلل افخمی راد

تسلیت 



دو چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه 9/1398 رمضان 1440/ 15 می 2019/سال بیست و چهارم شماره 2998  
اخبار استان

در  چند  هر   : (گفت  )صمت  تجارت  و  ،معدن  صنعت  وزیر  معاون 
شرایط کنونی صادرات عواید و منافع زیادی برای کشور دارد ولی 

رویکرد دولت اولویت تامین نیازهای داخل بر صدور کاال است .
  به گزارش ایرنا، عباس تابش در جمع تجار و تولیدکنندگان خرمای 
شرق استان کرمان افزود : به منظور تنظیم بازار و با همکاری تولید 
کنندگان بیش ازیکهزار تن خرما به قیمت هر کیلو 23هزار تومان 

به اضافه هزینه حمل خریداری شده تا این محصول بتواند در سفره 
روزه داران قرار گیرد.

وی ادامه داد : در صورت تامین نیاز داخلی کشور و مصرف خرمای 
ماه رمضان هیچ ممنوعیتی بر صادرات خرما وجود ندارد.

تابش از انجام مذاکرات فشرده با تولید کنندگان و تجار بم خبر داد و 
ضمن تقدیر از کسبه و اتاق اصناف تهران یادآورشد: مقرر شد بدون 
دست  به  تهران  بازار  در  را  مضافتی  رطب  ،خرمای  قیمت  افزایش 

مصرف کندگان نهایی برسانیم.
وی در خصوص ادامه کار تولید خودرو درمنطقه ویژه اقتصادی ارگ 
جدید بم نیز بیان کرد: برای تامین قطعات تدابیری اندیشیده شده تا 
به شکل دیگر واردات قطعات انجام شود تا چرخه تولید این صنعت 
متوقف نشود و تاکنون مقداری از قطعات وارد کشور شده و بخشی 

دیگر در حال وارد شدن است .
تابش اظهار کرد: ظرفیت موجود در ارگ جدید بسیار خوب است اما 
تعداد زیادی خودرو در کف انبارها ذخیره شده که به خودروسازان 

هشدارهای الزم داده شده تا نسبت به فروش آنها اقدام کنند .
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت ادامه داد: با توجه به اینکه امسال 
توسط مقام معظم رهبری رونق تولید نامگذاری شده اصل ما حفظ 

تولید و اشتغال موجود است تا بتوانیم از پیچ تحریم ها رد شویم.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده ضمن تاکید 
بر دو معیار کیفیت و قیمت منطقی به عنوان شاخص های اصلی 

مصرف  حقوق  رعایت  برای   : کرد  تصریح  کننده  مصرف  مدنظر 
ولی  الزم  فروشی شرط  ارزان   ، تولیدی  واحدهای  از سوی  کننده 

کافی نیست .
تابش ادامه داد: تولید کننده امروزی باید مقوله قیمت کاالی تولید 
شده خود را با شرایط فعلی کشور منطبق سازد و کیفیت را فدای 

قیمت نکند.
وی با تاکید بر اهمیت الزام تولیدکنندگان به تحویل کاالی با کیفیت 
مقررات  با  که  شود  تولید  کاالیی  اگر  گفت:  مصرف کنندگان،  به 
استاندارد مطابقت داشته باشد و نیازهای اولیه مصرف کننده را رفع 
کنند مردم ترجیح می دهند کاالی ایرانی مصرف کنند که در نهایت 

تولید ملی رونق پیدا می کند.
تابش از سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده به عنوان 
نوع  دو  افزود:  و  برد  نام  کشور  در  قیمت  کارشناسی  متولی  تنها 
افزایش قیمت وجود دارد یکی مربوط به گرانی کاال و دیگری گران 
فروشی کاال که سازمان حمایت مسوول بخش دوم این موضوع است 
و گرانی کاال بدلیل عدم تامین به اندازه محصول در بازار بوجود می 
صادرات  گفت:  پایان  در  تجارت  و  معدن  صنعت  وزیر  .معاون  آید 
در  بازاریابی  و چگونگی  کارتن  تامین  به منظور  و  است  آزاد  خرما 

بحث خرید محصول باید تدابیری در دستور کار قرار بدهیم .
شده  واقع  کرمان  استان  کیلومتری   195 فاصله  در  بم  شهرستان 

است و خرمای مضافتی آن شهرت جهانی دارد.

معاون وزیر صنعت :  

رویکرد دولت اولویت تامین نیازهای داخل بر صدور کاال است 

خبر
نماینده ولی فقیه در استان 

در دیدار با اصحاب رسانه کرمان:

رسانه ها باعث ترویج نا امیدی 

در جامعه نشوند
 

 نماینده ولی فقیه در استان کرمان رمز عبور از بحران را وحدت و همدلی 
دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم حسن علیدادی  در نشست صمیمی 
با اصحاب رسانه اظهار کرد: بر اساس تحلیل های کارشناسان، آمریکا وارد 

جنگ نظامی با ایران نمی شود.
وی ادامه داد: اکنون در جنگ اقتصادی و فرهنگی قرار داریم و دشمن تمام 

توان خود را در این زمینه به کار گرفته است.
امام جمعه کرمان رسالت رسانه ها در شرایط کنونی را بی بدلیل و ممتاز 
دانست و گفت: رسانه ها باید مراقب باشند که دچار آسیب نشوند و ضمن 
انعکاس حرف مردم به گونه ای فعالیت نکنند که خواسته عده ای برآورده 

شده و باعث ترویج ناامیدی در جامعه شوند.
قانون  دارای  ایران  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
جایگاه  افزود:  دنیاست،  قوانین  مترقی ترین  از  یکی  که  است  قوی  اساسی 
مقام معظم رهبری فراتر از قانون اساسی است و بر اساس اصول پذیرفته 

شده همه مسئوالن باید به وظایف خود عمل کنند.
حجت االسالم علیدادی سلیمانی ادامه داد: بر اساس قانون هر فردی باید به 

وظایف خود عمل کرده و کار خود را به درستی انجام دهد.
امام جمعه کرمان تصریح کرد: برای عبور از بحران نیاز به وحدت و همدلی 

داریم.

ثبت رکورد تولید 19091تن در کارخانه 

گندله سازی گل گهر

به همت  رمضان،  مبارک  ماه  از  روز  در سومین  و  تولید«  »رونق  در سال 
همکاران پرتالش مدیریت گندله سازی و پیمانکاران مرتبط، رکورد تولید 
روزانه کارخانه گندله سازی شماره دو  به میزان 19091 تن در روز ثبت 
شد. روابط عمومی و امور بین الملل گروه صنعتی گل گهر دستیابی به این 
رکورد  راکه با درایت مدیرعامل و همت تمامی معاونین، مدیران و کارمندان 
پیمانکاران  تمامی  تالش  با  همچنین  گهر،  گل  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
منطقه گل گهر به دست آمده  خدمت خانواده بزرگ گل گهر تبریک گفت.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  

خواستار شد:

اعالم پروژه های نیمه تمام قابل 

گذاری به بخش خصوصی  وا

تا پایان خردادماه
 

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان اعالم کرد: با توجه به 
به  تمام  نیمه  پروژه های  واگذاری  بحث  به  تاکید  بودجه  قانون  تبصره 19 
حداکثر  استان  اجرایی  دستگاه های  شد  مقرر  لذا  دارد،  غیردولتی  بخش 
به تصویب کارگروه  قابل واگذاری که  پایان خردادماه لیست پروژه های  تا 

واگذاری دستگاه رسید را اعالم کنند.
پروژه های  خصوص  در  رودری«  »جعفر  کویر،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
به  تاکید  بودجه  قانون   19 تبصره  به  توجه  با  گفت:  واگذاری  اجرا  قابل 
بحث واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش غیردولتی دارد لذا مقرر شد 
دستگاه های اجرایی استان حداکثر تا پایان خردادماه لیست پروژه های قابل 

واگذاری که به تصویب کارگروه واگذاری دستگاه رسید را اعالم کنند.
به جز بحث  اظهار کرد:  بودجه سال 98  قانون  تبیین ظرفیت های  با  وی 
مکلف  اجرایی  بنابراین دستگاه های  داریم،  نیز  متمرکز  ردیف های  بودجه، 
به پیگیری سهم استان از ردیف های متمرکز که در اختیار وزارتخانه ها و 

سازمان های مرکزی هستند، می باشند.

عملیات ردیابی ملخ صحرایی 

در سطح 250 هزار هکتار مراتع 

استان انجام شد
  

عملیات  گفت:  کرمان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  نباتات  حفظ  مدیر 
ردیابی ملخ صحرایی در سطح 250 هزار هکتار مراتع استان توسط  اکیپ 
های دیدبانی و شبکه های مراقبت و پیش آگاهی با 45 اکیپ دیدبان انجام 
شد. به گزارش ایسنا منطقه کویر، »طاهری« اظهار کرد: مناطق ارزوئیه که 
ریگان در بخش  بوده و شهرستان  بندرعباس  آباد  مناطق همجوار حاجی 
های تک سیف الدین و تک فرهاد مناطق همجوار رودبار و بزمان سیستان و 

بلوچستان در اردیبهشت ماه 98 به ملخ صحرایی آلوده شدند.
وی افزود: به این جهت با تدارک امکانات شامل خرید سم، سمپاش و سایر 
 3500 سطح  در  تاکنون  صحرایی  ملخ  کنترل  و  مبارزه  عملیات  امکانات 

هکتار مبارزه با این آفت انجام شده است.
طاهری تصریح کرد: از نیمه های بهمن ماه سال قبل، ملخ های صحرایی که 
منشا آنها  کشورهای آفریقایی بوده پس از ورود به فاز مهاجر به کشورهای 
حاشیه خلیج فارس عربستان، عمان، یمن و امارات هجوم می آورند و به 
از طریق  موقع،  به  مبارزه  عدم  رطوبت خاک،  و  زیاد  های  بارندگی  دلیل 
خلیج فارس به استانهای جنوبی کشور خوزستان، بوشهر، فارس، هرمزگان 

و سیستان و بلوچستان ریزش کردند.
وی افزود: عملیات ردیابی ملخ صحرایی در سطح 250 هزار هکتار مراتع 
استان توسط  اکیپ های دیدبانی و شبکه های مراقبت و پیش آگاهی با 

45 اکیپ دیدبان انجام شد.

دیدار مدیر کل امور 

عشایر استان با عشایر 

سیرجان

 مهندس ابراهیمی مدیر کل امور عشایر استان 
به اتفاق معاونین اداره کل و رئیس اداره بهسازی 
و امور تولید به شهرستان سیرجان عزیمت کرد و 
در اداره امور عشایر سیرجان از نزدیک با عشایر 
ضمن  و  نمود  دیدار  گهر  گل  معدن  همجوار 
شنیدن مشکالت و مسائل مربوطه قول مساعد 
و تشکیل جلسات برای رفع موانع موجود و حل و 
فصل موضوعات مطرح شده را داد. در این دیدار 
عشایر مناطق چاه دراز،چاه بنه،چاه علی حیدر،چاه 
قدرت،چاه  کاریز،چاه  کاسه،چاه  مغوئیه،چاه 
نره  چاه  و  تلخ  بنه،چاه  خشخاش،قطار  میل،چاه 
مجتمع  محدوده  در  قرارگرفتن  علت  به  عباسی 
گرد  وجود  جمله  از  مشکالتی  گهر  گل  معدنی 
مرورخودروهای  و  ،عبور  مراتع  خاک،تخریب  و 
معدن و محدودیت منابع آبی را مطرح کردند. در 
پایان مقرر شد ضمن تشکیل جلسات با مسئوالن 
ذی ربط اقدامات الزم در خصوص رفع این موانع 

صورت گیرد.

هشدار سازمان جهاد 

کشاورزی جنوب 

کرمان درمورد بذرها

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب 
و  کرده  دقت  بذر  خرید  در  کشاورزان  گفت:  کرمان 
با  بذرها،  کیفی  مولفه های  از  بیشتر  اطمینان  برای 

کارشناسان کشاورزی مشورت کنند.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
امور  مدیر  رستگاری  فرامرز   ، جوان   خبرنگاران 
زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: 
بذر های  قیمت  بازار،  تنظیم  و  مدیریت  راستای  در 
انواع محصوالت سبزی و صیفی به ویژه  نیاز  مورد 
پیاز، الزم است کشاورزان در انتخاب رقم و اصالت 

بذر ها نهایت تالش و دقت را داشته باشند.
وی افزود: کشاورزان برای تامین بذر مورد نیاز خود 
با مشورت کارشناسان صاحب نظر و کشاورزان خبره 
و پیشرو، ضمن مراجعه به فروشگاه های مجازنسبت 
اقلیم  به  سازگار  و  پربازده  مناسب،  رقم  انتخاب  به 

منطقه اقدام کنند.
جنوب  کشاورزی  جهاد  سازمان  زراعت  امور  مدیر 
بذر،  خرید  زمان  در  کشاورزان  کرد:  تصریح  کرمان 
دریافت  فروش  فاکتور  نظر  مورد  فروشگاه  از  حتما 
فرآیند  بروز هرگونه مشکل در  کرده که در صورت 

تولید، بتوانند به آسانی موضوع را پیگیری کنند.
برخی  فعالیت  زمینه  ظالمانه  تحریم های  افزود:  وی 
بازار  حاشیه  در  را  داللی  شبکه های  و  افراد سودجو 
با  افراد  این  تا  کرده  فراهم  کشاورزی  محصوالت 
سوء استفاده از نام، سابقه و شهرت برخی از شرکت 
ها، محصوالت تقلبی خود را با قیمت های نامتعارف 
خرید  زمان  در  کشاورزان  گفت:  بفروشند.رستگاری 
و  بندی  بسته  رنگ  و  نوع  شرکت،  بذر،  اصالت  از 
اطمینان  )شناسنامه(  لیبل  در  مندرج  هولوگرام 
و  از کشت  کنند. وی گفت: کشاورزان  حاصل 
تامین  و  ناشناخته  ارقام  بذر های  گیری  خزانه 
جدا  قبلی،  سابقه  بدون  شرکت های  طریق  از 
خودداری و با مشاهده هرگونه تخلف احتمالی 
جهاد  سازمان  به  را  مراتب  خصوص،  این  در 
شهرستان های  حکومتی  تعزیرات  و  کشاورزی 

جنوب کرمان گزارش کنند.

مدیرعامل ستاد دیه کرمان خبر داد:
برگزاری 30 جشن گلریزان طی ماه رمضان در کرمان 

مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان از برگزاری 30 جشن 
گلریزان در استان کرمان در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد. 
سید حجت موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 
هر ساله با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، جشن گلریزان 
با هدف آزادی زندانیان جرایم غیر عمد در استان کرمان 
گلریزان  جشن  راستا  این  در  کرد:  اظهار  می شود،  برگزار 
در نقاط مختلف استان کرمان برگزار خواهد شد. موسوی 
ادامه داد: 2۶9 مددجو جرایم غیر عمد در زندان های استان 
و  میلیارد  آنها هشت  آزادی  برای  دارند که  کرمان حضور 
500 میلیون تومان اعتبار الزم است.مدیرعامل ستاد دیه 
استان کرمان اظهار کرد: بیشتر بدهی مربوط به مهریه و 

نفقه و کمترین مربوط به دیه تصادفات بوده است.

خبر خوش مدیر عامل شرکت توزیع نیروي برق جنوب کرمان به مشترکین
چاه  هزار  هفت  از  بیش  کرمان  استان  جنوب  در 
براي  مناسبي  زمینه  که  دارد  وجود  برقي  کشاورزي 
همکاري کشاورزان با شرکت برق جنوب استان کرمان 
براي کاهش مصرف مي  تابستان  بار  در پیک مصرف 
از روابط  به نقل  توانیر  پایگاه خبري  باشد. به گزارش 
عمومي شرکت توزیع نیروي برق جنوب استان کرمان، 
جهاد  سازمان  رئیس  با  که  دیداري  طي  نیا  مهدوي 
بیان کرد: 43 درصد  کشاورزي جنوب کرمان داشت، 
برق تولیدي صرف بخش کشاورزي و تولید مي شود که 

جاي خرسندي دارد.
وي افزود: در جنوب استان کرمان بیش از هفت هزار 
چاه کشاورزي برقي وجود دارد که زمینه مناسبي براي 
همکاري کشاورزان با شرکت برق جنوب استان کرمان 
براي کاهش مصرف مي  تابستان  بار  در پیک مصرف 
داراي  مدیري  اگر  کرد:  خاطرنشان  نیا  مهدوي  باشد. 
فکر توسعه اي باشد مشکالت به صورت زیربنایي حل 
خواهند شد. وي در ادامه ي سخنانش با ابراز رضایت 
تشویقي  ازطرح  کرمان  جنوب  کشاورزان  استقبال  از 
خاموشي موتور پمپ ها گفت: طي سال گذشته در این 
راستا استقبال خوبي از طرف کشاورزان صورت گرفته و 

انتظار مي رود این مهم در سال جاري به مراتب روند رو 
به رشدي داشته باشد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق جنوب کرمان گفت:سال 
گذشته افزون بر یک میلیارد و 200 میلیون تومان از 
محل طرح تشویقي به کشاورزان جنوب کرمان پرداخت 

شده است.
وي خاطرنشان کرد: اگرکشاورزان طي 24 ساعت فقط 
چهار ساعت موتور پمپ هاي خود را خاموش نمایند 
عالوه بر عدم دریافت بهاي برق مصرفي ،ماهیانه مورد 

تشویق نیز قرار مي گیرند.
وي گفت: سال گذشته بیش از 5500 کشاورز در جنوب 
استان کرمان با شرکت توزیع برق جنوب قرارداد امضا 
کردند که این میزان 77 درصد مشترکان برق کشاورزي 
در جنوب استان را شامل مي شود و به آنها بیش از یک 

میلیارد تومان مشوق هاي قانوني داده شده است.
مهدوي نیا استفاده از الکترو پمپ هاي پر بازده را یکي 
برق عنوان کرد و گفت:  راهکارهاي کاهش مصرف  از 
در  در صد  تا 30  ها 25  پمپ  الکترو  این  از  استفاده 
و 459  هزار  تاکنون سه  و  دارند  تاثیر  کاهش مصرف 
کنتور هوشمند در بخش کشاورزي جنوب کرمان نصب 

شده است.
کشاورزي  جهاد  سازمان  رئیس  نشست  این  ادامه  در 
از  جنوب  کشاورزي  وضعیت  تبیین  با  کرمان  جنوب 
کاهش  جهت  در  سازمان  مجموعه  و  خود  همکاري 
استقبال  از  خرسندي  ابراز  با  و  خبرداد  برق  مصرف 
کشاورزان چاره اندیشي براي مالکان خرد را جهت برقي 

کردن چاه هاي کشاورزي خواستار شد.
بیشتر  چه  هر  همکاري  لزوم  بر  همچنین  برخوري 
نهادهاي ذیربط تاکید کرد و گفت: براي حل مشکالت 
کشاورزان جلسه اي با معاون اول رئیس جمهور خواهیم 
داشت که پیشنهادات و نظرات شرکت توزیع برق جنوب 

را نیز بیان خواهیم نمود.
دراین نشست رئیس خانه کشاورز،مدیریت آب و خاک 
در  کرمان  جنوب  جهادکشاورزي  سازمان  معاون  و 
راستاي کاهش مصرف برق در زمان پیک بار نظرات و 

پیشنهادات خود را ارایه دادند.
برق جنوب  توزیع  عامل شرکت  مدیر  نشست  این  در 
کرمان ضمن اعالم همکاري با سازمان جهاد کشاورزي 
با ارائه راهکارهاي مورد نیاز، تفاهنامه همکاري با ریاست 

سازمان جهادکشاورزي جنوب کرمان امضا کرد.
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یادداشت های 

گاه و بی گاه

آوازه 
از  زندگی  دوران  بهترین  که  شنیدم  را  دوستی  آوازه 
کودکی تا جوانی را با هم سپری کرده و هر لحظه را با 
هم گذرانده بودیم. چند سال بود که از او خبری نداشتم 
فوری تصمیم گرفتم تا به دیدار او بروم که هم موفقیتش 
را از نزدیک ببینم و هم یاد دوران کودکی و مدرسه را 
وقتی  کردم  او حرکت  پدری  خانه  به سوی  کنیم.  زنده 
دو  که  دیدم  کشیده  فلک  به  سر  برجی  رسیدم  آنجا  به 
خوشحال  و  سراسیمه  بود.  کارش  محل  آن  از  طبقه  سه 
با  برخورد  در  متاسفانه  ولی  رساندم  او  دفتر  به  را  خود 
او فهمیدم برخالف آن همه شکوه و جالل که به دست 

آورده هویتش را از دست داده است.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

خوشبختی 

بی ابد و انقضا
محبت  باران  که  زندگی  ابرهای  از 
دروغ  خوشبختی  های  ترانه  ببارد 

خواهند  رسوخ  ها  سنگ  در  و  آیند  نمی  در  آب  از 
خواهی  شسته  برگردی  که  آب  از  شک  بی  کرد. 
باشد  نرفته  آب  با  ات  هستی  که  کاش  ای  ولی  شد 
باشد که  نمانده  به سیالب  به جای راه  و چشم هایت 
در عمق آب هیچ کس فردا را ندیده است. کاش از 
سنگالخ عادت و تغییر آسیب چندانی نبینیم. به پرنده 
های دلت پرواز را در باران بیاموز و آنقدر زندگی را 
دوست داشته باش که برای دریافتش بی چتر به باران 
را دستچین  ها  بگیری. ستاره  آرام  بی خواب  و  بزنی 
کرده و برای روز مبادا در چمدانت بگذار اما آنقدر 
ترسناک شده  تاریکی  از  نچین که آسمان  هم ستاره 
تنهایی  احساس  دنیا  سوی  آن  در  خورشید  و  باشد 
گاهی  است.  خالی  دستهایش  که  کند  حس  کرده 
نقاب  بی  دنیا  چهره  بر  زد.  باید  آب  به  رسیدن  برای 
باید زد در انتظاریم که روزی قهر به قند تبدیل شده 
یابد.  دست  روشنایی  و  آفتاب  به  تاریکی  و  سایه  و 
راستی  به  گریزیم  می  آن  از  که  دردهایی  این  شاید 
ناله سر  از روی خستگی آه و  نبوده و فقط  دردناک 
داده ایم چه دردناک باشد و چه نباشد جهان در این 
وضعیت غرق نخواهد شد و زمان چاره ی این ماجرا 
را نیز در آستین دارد. خستگی و فرار راه عالج نیست 
و داستان زندگی را باید با قدرتی دیگر از سرگرفت. 
باشیم فردا را در  نداشته  امروز را  اگر قدرت ساختن 
به  زندگی  دست  تا  شد  خواهیم  پنهان  جهان  کجای 

ما نرسد!؟
ای که خوشبخت ترینی 

بی ابد و انقضا 
سهم دلم را بخر 
ای همه ی ماجرا 

به قلم 
مهناز سعید 

آشنایی با  برخی از فضیلت های ماه مبارک رمضان

سرویس مذهبی کرمان امروز

احادیث  و  روایات  المبارک« در  در وصف »رمضان 
پیامبر  امت  میهمانی  و  خدا  ماه  عنوان  به  اسالمی 
اکرم )ص( فضیلت هایی بیان شده از جمله: هر کس 
همه این ماه را روزه بگیرد خداوند همه گناهانش را 
ببخشد، بقیه عمرش را تضمین کند و او را از تشنگی 

و عطش دردناک روز قیامت امان دهد.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، ماه مبارک رمضان 
در میان مسلمانان از احترام، اهمیت و جایگاه ویژه 
به شمار می  آنان  ماه سلوک روحی  و  برخوردار  ای 
آید، طوریکه مؤمنان با مقدمه سازی و فراهم کردن 
هر  و شعبان  های رجب  ماه  در  معنوی  های  زمینه 
سال خود را برای ورود به این ماه پربرکت آماده می 

کنند.
اطعام  دادن  و  اشتیاق  و  شور  با  ماه  این  حلول  با 
عبادت،  و  داری  زنده  شب  نیازمندان،  به  افطاری  و 
تالوت قرآن، دعا، استغفار، دادن صدقه و روزه داری 
روح و جان خود را از سرچشمه فیوضات باری تعالی 

سیراب کرده و توشه آخرت را ذخیره می کنند.
 برترین ماه سال

ماه مبارک رمضان به جهت نزول قرآن کریم در آن 
و ویژگی هایش در میان ماه های سال قمری برترین 
است؛ قرآن کریم می فرماید: ماه رمضان ماهی است 
که قرآن برای هدایت انسان ها در آن نازل شده است 

)سوره مبارکه بقره، آیه 185(.
خطبه  در  رمضان  ماه  درباره  )ص(  گرامی  پیامبر 
و  برکت  با  ماه خدا  مردم!  ای  فرمایند:  می  شعبانیه 
نزد  که  ماهی  آورد،  روی  شما  به  مغفرت  و  رحمت 
خدا از همه ماه ها برتر و روزهایش بر همه روزها و 
شب هایش بر همه شب ها و ساعاتش بر همه ساعات 
میهمانی  به  آن  در  شما  که  است  ماهی  است،  برتر 
خدا دعوت شده و مورد لطف او قرار گرفته اید، نفس 
عبادت،  آن  در  خوابتان  و  تسبیح  آن  در  شما  های 
مستجاب  آن  در  دعایتان  و  مقبول  آن  در  عملتان 
است. بهترین ساعاتی است که خداوند به بندگانش 

نظر رحمت می کند.
 نزول کتب آسمانی در این ماه

تمام کتب بزرگ آسمانی؛ مانند قرآن کریم، تورات، 
است.  شده  نازل  ماه  این  در  صحف  زبور،  انجیل، 
حضرت امام صادق )ع( می فرماید: کل قرآن کریم در 
ماه رمضان به بیت المعمور نازل شد، سپس در مدت 
ابراهیم  صحف  و  )ص(  اکرم  پیامبر  بر  سال  بیست 
ماه  روز ششم  در  تورات  و  رمضان  ماه  اول  در شب 

رمضان، انجیل در روز سیزدهم ماه رمضان و زبور در 
روز هیجدهم ماه رمضان نازل شد.
 توفیق روزه

در ماه رمضان خداوند متعال توفیق روزه داری را به 
بندگانش داده است؛ پس هر که ماه ]رمضان[ را درک 

کرد، باید روزه بگیرد.
بُعد  دارای  و جسمی،  مادی  جنبه  بر  افزون  انسان 
معنوی و روحی هم هست و هر کدام در رسیدن به 
کمال مطلوب خود برنامه های ویژه نیاز دارند، یکی 
تقوا و  بُعد معنوی،  تقویت و رشد  برای  برنامه ها  از 
خودش  بخواهد  انسان  اگر  یعنی  است؛  پرهیزگاری 
را از جنبه معنوی رشد و پرورش دهد و به طهارت 
و کمال مطلوب برسد، باید هوای نفس خود را مهار 
کند و موانع رشد را یکی پس از دیگری بر دارد و خود 
از  یکی  نکند.  شهوات جسمی  و  ها  لذت  سرگرم  را 
اعمالی که در این راستا مؤثر و مفید است روزه داری 
است، قرآن کریم می فرماید: »... ای افرادی که ایمان 
آورده اید! روزه بر شما نوشته شد، همان گونه که بر 

پیشینیان از شما نوشته شده، تا پرهیزگار شوید.«
 برخی از فواید و فضائل روزه:

الف( تقویت تقوا، پرهیزگاری و اخالص؛ امام صادق 
)ع( می فرماید: خداوند متعال فرموده: »روزه از من 

است و پاداش آن را من می دهم.
حضرت فاطمه)س( می فرماید: خداوند روزه را برای 

استواری اخالص، واجب فرمود.
ب( مانع عذاب های دنیوی و اخروی:

می  باریک  را  روده  روزه  فرماید:  می  علی)ع(  امام 
کند گوشت را می ریزد و از گرمای سوزان دوزخ دور 

می گرداند.
برابر  در  سپری  روزه  فرماید:  می  اکرم)ص(  پیامبر 

آتش است.
ج( آرامش روان و جسم:

روزه داری روح و روان و قلب و دل و نیز جسم را 
آرامش داده و باعث سالمتی روح و تندرستی جسم 

می شود.

پیامبر اکرم )ص( می فرماید: روزه بگیرید تا سالم 
بمانید.

امساک  و  دردها  تمام  خانه  معده  فرماید:  می  باز 
)روزه( باالترین داروهاست.

آرام  باقر )ع( می فرماید: روزه و حج  امام  حضرت 
بخش دلهاست.

حضرت علی )ع( می فرماید: خداوند بندگان مؤمن 
روزه  در  و حدیث  زکات  و  نمازها  وسیله  به  را  خود 
داری روزه های واجب رمضان برای آرام کردن اعضا و 
جوارح آنان، خشوع دیدگانش و فروتنی جان هایشان 

و خضوع دل هایشان حفظ می کنند.
امروزه در علم پزشکی و از نظر بهداشت نیز ثابت 
و  روح  آرامش  بر  فراوانی  تأثیرهای  داری  روزه  شده 
روان و سالمتی جسم و بدن دارد، دفع چربی های 

مزاحم، تنظیم فشار و قند خون نمونه آن است.
د( مانع نفوذ شیطان:

یا  کرد:  عرض  اکرم )ص(  پیامبر  به  )ع(  علی  امام 
رسول اهلل، چه چیزی شیطان را از ما دور می کند؟ 
پیامبرگرامی )ص( فرمود: روزه چهره او را سیاه می 

کند و صدقه پشت او را می شکند.
بنابراین، روزه مانع نفوذ شیطان های جنی و انسی 

شده و وسوسه های آنان را خنثی می کند.
ه( مساوات بین غنی و فقیر:

انسان روزه دار در هنگام گرسنگی و تشنگی، فقرا 
به کمک آن  نتیجه  یاد می کند و در  را  بینوایان  و 
ها می شتابد. حضرت امام حسن عسگری )ع( درباره 
علت وجوب روزه می فرماید: تا توانگر درد گرسنگی 

را بچشد و در نتیجه به نیازمند کمک کند.
و( احیای فضائل اخالقی

حضرت امام رضا )ع( درباره علت وجوب روزه می 
فرماید: تا مردم رنج گرسنگی و تشنگی را بچشند و 
به نیازمندی خود در آخرت پی ببرند و روزه دار بر اثر 
گرسنگی و تشنگی خاشع، متواضع و فروتن، مأجور، 
طالب رضا و ثواب خدا و عارف و صابر باشد و به این 
سبب مستحق ثواب شود. روزه موجب خودداری از 

شهوات است، نیز تا روزه در دنیا نصیحت گر آنان 
باشد و ایشان را در راه انجام تکالیفشان رام و ورزیده 
به  و  باشد  اجر  به  رسیدن  در  آنان  راهنمای  و  کند 
و  نیازمندان  که  گرسنگی  و  تشنگی  سختی،  اندازه 
مستمندان در دنیا می چشند پی ببرند و در نتیجه، 
حقوقی که خداوند در دارایی هایشان واجب فرموده 

است، به ایشان بپردازند.
 وجود شب قدر در این ماه

شب قدر از شب هایی که برتر از هزار ماه است و 
به اذن خدا فرود می آیند و  این شب  فرشتگان در 
تعیین می  را در طول سال  بندگان  مقدرات  جمیع 
نعمت و  ماه مبارک  این  این شب در  کنند و وجود 
موهبتی الهی بر امت پیامبر گرامی اسالم )ص( است 
و مقدرات یک سال انسان ها )حیات، مرگ، رزق و...( 
براساس لیاقت ها و زمینه هایی که خود آنها به وجود 
آورده اند تعیین می شود و انسان در چنین شبی با 
تفکر و تدبر می تواند به خود آید و اعمال یک سال 
خود را ارزیابی کند و با فراهم آوردن زمینه مناسب 

بهترین سرنوشت را برای خود رقم زند.
حضرت امام صادق )ع( می فرماید: تقدیر مقدرات 
در شب نوزدهم و تحکیم آن در شب بیست و یکم و 

امضاء آن در شب بیست و سوم است.
بهار قرآن

نظر به این که قرآن کریم در ماه مبارک رمضان 
فضیلت  ماه  این  در  آن  آیات  تالوت  و  شده  نازل 
بسیاری دارد، در روایات اسالمی، از ماه رمضان به 
عنوان بهار قرآن یاد شده است؛ چنان که حضرت 
امام باقر )ع( می فرماید: هر چیزی بهاری دارد و 

بهار قرآن ماه رمضان است.
ماه  حلول  دعای  در  )ع(  سجاد  امام  حضرت 
رمضان به درگاه خداوند عرض می کند: به وسیله 
از  را  خود  های  اندام  تا  ده  یاریمان  ماه  این  روزه 
معاصی تو نگه داریم و آن ها را به کارهایی گیریم 
که خشنودی تو را فراهم آورد، تا با گوش هایمان 
و  لهو  به  با چشمانمان  و  نشنویم  بیهوده  سخنان 
حرام  سوی  به  را  دستمانمان  تا  و  نشتابیم  لعب 
نگشاییم و با پاهایمان به سوی آن چه منع شده ره 
نسپاریم و تا شکم هایمان جز آن چه را تو حالل 
جز  هایمان  زبان  و  ندهد  جای  در خود  ای  کرده 
به آن چه تو خبر داده ای و بیان فرموده ای گویا 

نشود... .
بنابراین، در ماه مبارک باید تمام اعضا و جوارح را 
از حرام دور نگه داشت و با اخالص، توکل و توسل 
از اهل بیت )ع( و عمل به دستورها و احکام قرآن 
کریم و دوری از گناهان، انجام توبه نصوح و واقعی، 
عبادت، شب زنده داری و درک فضیلت شب قدر 
آن  از  و  کرد  درک  را  رمضان  مبارک  ماه  فضیلت 
در راستای رسیدن به کمال حرکت کرد و باید در 
این ماه به گونه ای خودسازی کرد که با اتمام ماه 
مبارک تأثیر و فواید آن در روح و جان افراد باقی 
باشد و اثر آن تا ماه رمضان سال بعد ماندگار باشد.

جوانان  بحث  در  امروزی  مباحث  مهمترین  از  یکی 
می  حساب  به  آموزی  علم  و  دانشگاه  موضوع  کشورمان، 
آید که در جوامع کنونی باید به صورت همه جانبه مورد 
ایران  بررسی قرار گیرد. بی شک دانشجویان بسیاری در 
به علم آموزی و ارتقای دانش خود، مشغولند و در میان 
خودی ها و غیرخودی هاشان )نه به مفهوم رایج( دنبال 
پیدا کردن معنا و مفهوم زبان و فلسفه و منطق و جامعه 
شناس و به طور کلی علوم جدید هستند و نه می خواهند 
نام ایرانی در جهان امروز، پایین و سرافکنده شود و فرهنگ 
ما از جهان کنونی، بهره برداری نکند و به نظرها به سوی 

جاده ای طوالنی در شگفت آید...
علم و دانش جوانان کنونی کشور نباید در راستای کسب 
سطحی و نمره های نازل پایین بیاید و ملت ایران سرگرم 
مباحث پیش پاافتاده گردند. بسیاری از اساتید را سراغ دارم 
که از دانش روز بی خبر مانده اند و جزوه های چندین سال 
پیش را با اینکه تاریخ مصرفشان گذشته است تدریس می 
کنند. مفاهیمی همچون مدرنیته و پست مدرن در فرهنگ 
دانشگاهی ما هنوز درونی نشده و مردم و دانشجویان در پی 

فهمیدن مشتاقانه سواد و دانش امروزی هستند.
راهی  پی  در  و  کنیم  زنده  را  مردم  و خروش  باید جوش 
عدالت محور و آزادی بخش مسافر شویم تا دنبال هر کس 
و ناکسی روان نباشیم و آینده را درست و اصولی پی ریزی 

کنیم. فهمیدن یک متن و یک کتاب امروزی باید با مبنای 
دانشگاهی و تحصیل در رشته های دانشگاهی، بر سر زبان 
ها بیفتد و جامعه را روشن سازد و کسی که در رشته مورد 
در  باطل  فکر  نباید  آورده  روی  دانشجویی  به  عالقه خود 
پیرامون رشته  فراوان  و پرسش های  باشد  اندیشه داشته 
خود را تا مقطع لیسانس یا باالتر به صورت سئوال و جواب 
و خواندن در همان دانشگاه مورد نظر خود بیابد و در پی 

جایی دگر نباشد.
در تمام کشورها قوانین موجود است و ما انتظار داریم که 
برسد و  به عرصه ظهور  به درستی  صورت و محتوای آن 
مردم داشته و سرزمین خود را در مقابل آن علم و دانش 
قدیم، دست کم نگیرند و در صورت اصالح و زدودن لکه 

های نازیبا از چهره فرهنگ، مواظب باشند تا به روز شدن 
و  قبیله  به  ها، حکایت پشت کردن  قله  به سوی  رفتن  و 
آداب و رسوم و رفتارها و عادات چندین ساله، تلقی نگردد.

کشوری مانند ایران در طول سالها به نفع و عزیمت کشور 
خود، شمشیر کشیده است و جنگیده و در صلح و دوستی 
ایرانی یک  از مرزهای کشورش دفاع کرده،  به شدت  هم 
آن  نباید  که  گرانبهاست  تاریخچه  و  ملت  یک  و  فرهنگ 
را قطعه قطعه کرد و نام و نشان اش را فراموش ساخت. 
تمام اماکن تاریخی ایران به صورت گنجینه ای طالیی به 
تماشا نشسته اند تا رهگذری یا جهانگردی از آنجا رد شود 
ایران، عاشق تولید فکر و بازسازی  و افکار عمومی دنیا و 
تصاویری است که انگار از عمق قرن ها به ما نگاه می کنند 

را وظیفه مان می دانند. خبره ترین  از خود  و حفاظت 
اماکن و فرهنگها در جای جای هستی، سنگر گرفته اند و 

نام و نشان ادیان کشورمان را فریاد می زنند.
آخرین منزل در تیررس آسمان و زمین نیست و ما پا در 
راهی می نهیم که عطر شقایق به خانه ها بیاورد و پهلو به 
پهلوی بهار قاصدک را صدا بزند و یک لحظه خبر عشق و 

محبت را فریاد بزند تا درب خانه.
به  امروزی  های  آگاهی  و  فکر  و  علم  مسائل  از  بسیاری 
می  ترویج  مختلف،  کتابهای  و  مجالت  و  روزنامه  وسیله 

شود.
عجین  هم  با  اگر  وجدان  و  درک  و  فهم  و  سواد  دانش، 
گردند ما به مرحله ای می رسیم که با همراهی استقالل و 
آزادی می توانیم از جوانی رویایی واقعی بسازیم و تجربیات 

بسیاری را لمس و ادراک کنیم. 

جوابم بده محرم رازها 
به قلم

 امین اهلل حقیقی
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اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

فرهنگ و ادب

عشق بی ثمر 

گفتم حقیر دارمت
 ای عشق بی ثمر

چون ساحلی به دریای آرزو 
چونان نسیم سحرگه درآن پِگاه

چون آ ه های فرو
 خورده درگلو

دربامداد شادوخوش روزگارَجهل
باجامی از می و پیمانه و سبو

گفتم که باده عشقت
به َسر کشم

آنگه به بند ِکشم ُکل آرزو
 اما دراوج پریشانی خیال

گفتم به عشق
تا که روم از دیار او
فارغ شوم ز تمنای

 وصل او

به قلم
ناصر فرهادی
) پاژ(

هوشنگ مرادی کرمانی با تایید خبر بازنشسته کردن خودش 
با نوشتن خداحافظی  از نویسندگی گفت دوست دارد در اوج 

کند.
خبرگزاری مهر -گروه فرهنگ: در ایام برگزاری سی و دومین 
دوره نمایشگاه کتاب تهران، صالح رامسری مدیر نشر معین که 
ناشر اختصاصی هوشنگ مرادی کرمانی نیز به شمار می رود 
در گفت وگویی اعالم داشت که کتاب »قاشق چایخوری« از 
ارائه شد، آخرین  امسال  نمایشگاه کتاب  نویسنده که در  این 
این مساله خبرگزاری  تألیف کرده است.  اثری است که وی 
مهر را بر آن داشت تا درباره چند و چون این موضوع با مرادی 
کرمانی گفت وگویی داشته باشد که در ادامه آن را می خوانید:

آقای مرادی کرمانی خبر منتشر شده درباره اینکه 
شماست  اثر  آخرین  چایخوری«  »قاشق  کتاب 

صحت دارد؟
کوه نوردی  به  ایشان  با  و  دارم  رفاقت  رامسری  آقای  با  من 
می رویم. در یکی از همین کوه نوردی ها بود که به ایشان گفتم 
فکر می کنم این کتاب آخرین اثری باشد که نوشتم. معتقدم 
برای نوشتن باید موضوع اثر به سراغ آدم بیاید. برای نوشتن 
بتوانم  که  کردم  زمان صرف  سال  پنج  نیز  اخیرم  اثر  همین 
بنویسمش. خودم حس کردم که دیگر ُکند شده ام. می خواهم 
ازورزشکارها یاد بگیرم و در اوج خداحافظی کنم. االن که با 
شما صحبت می کنم چنین حسی دارم. شاید هم ورق برگشت 
و چیزی به سرم زد. آخرین بار برای نوشتن یک داستان کوتاه 
بار داستان را نوشتم. به نظر هنر چیزی نیست که شما  پنج 
باید خودش  کنید،  تالش  خودتان  در  آمدنش  برای  بخواهید 

بیاید.
آقای مرادی شما نویسنده و نویسندگی را فردی و 

امری می دانید که بازنشستگی داشته باشد؟

نبود که وصیت نامه  این  اگر  دارد.  بازنشستگی  بله. همه چیز 
نمی نوشتم. تنها چیزی در دنیا که بازنشسته نمی شود خداوند 

است.
آن  از  پس  ایام  و  بازنشستگی  برای  شما  برنامه 

چیست؟
و  بکشم  دراز  و  بنشینم  رودخانه  یک  کنار  بروم  می خواهم 
هم  چقدر  هر  که  رسیده ام  باور  این  به  کنم.  نگاه  را  آسمان 
شناگر ماهری باشی نمی توانی همیشه در استخر بمانی و شنا 

کنی. باالخره باید روزی از آن خارج شوی. البته بازنشستگی 
برای من معنای معمول را ندارد، چون چند جای دیگر هست 
که باید به آن سر بزنم. از فرهنگستان تا مؤسسه اکو. اما فکر 
کنم در این ایام بازنشستگی بهترین فرصت برای من فراهم 

است که بنشینم و کتاب بخوانم و خودم را پر کنم.
و  بدهید  انجام  باید  کنید  فکر  که  بوده  کاری  شما 

نتوانسته باشید انجامش بدهید؟
که  چه  هر  و  کرده ام  داشته ام  دوست  که  کاری  هر  من  نه. 
دوست داشته ام نوشته ام. تنها آرزوی من همیشه نوشتن بوده 

و آن را برآورده کرده ام.
که  نمی کنید  فکر  تازه  تصمیم  این  با  مرادی  آقای 
برای حفظ و توجه بیشتر به میراث مکتوبتان باید 
بخش بیشتری از آنها را به قالب هایی غیر از کتاب 

نیز در بیاورید؟
من همیشه به دانشجویانم گفتم که ماندگاری در تکثر نیست. 
شاعرانی بوده اند با دوازده دیوان که هرگز در تاریخ نمانده اند 
اما خیام با پنجاه رباعی جهان را فتح کرده است. کدام بهتر 
ماندگار شد،  نمی شود  نوشتن  زیاد  با  فکر می کنم  است؟ من 
بلکه با چطور نوشتن است که می شود به ماندگاری فکر کرد.

بازنشستگی  به  که  حاال  و  کارهایتان  میان  در 
رسیده اید کدام را بیشتر دوست دارید؟

به  می گذارم  را  این  ندارم.  کرده«  »عزیز  آثارم  بین  در  من 
عهده خواننده؛ اما دو کتابم یعنی »قصه های مجید« و »شما 
که غریبه نیستید« انگار در ذهن مردم ماندگارتر بوده و بیشتر 

دوستش داشته اند.
از ترجمه تازه کتاب هایتان خبری نیست؟

چرا اتفاقًا. از ترکیه با من تماس داشتند و تصمیم دارند کتاب 
»ته خیار« را به زبان ترکی استانبولی ترجمه کنند.

تایید خبر بازنشستگی مرادی کرمانی ؛
می خواهم در اوج خداحافظی کنم

سرویس مذهبی کرمان امروز

مقام  بنی ا سرائیل است که  پیامبران  از  یعقوب  بن  یوسف 
نبوت و سلطنت را با هم داشت و تعبیر خواب می دانست.

حضرت یوسف )ع( از پیامبران الهی است که نام وی در 
قرآن آمده است و حتی سوره ای مخصوص وی نازل شده 
است. حضرت یوسف )ع( در عین حال که مقام پیامبری را 
برعهده داشت پادشاه مصر هم بود. که باشگاه خبرنگاران 

جوان در مطلبی به بررسی چرایی این موضوع پرداخت.
در سوره  و  قرآن  در  )ع(  یوسف  زندگی حضرت  جزییات 

یوسف آمده است. 
مقام  بنی ا سرائیل است که  پیامبران  از  یعقوب  بن  یوُسف 

نبوت و سلطنت را با هم داشت و تعبیر خواب می دانست و 
از این طریق نزد پادشاه مصر محبوبیت یافت و به سلطنت 

رسید. 
از  پس  وی  اما  انداختند،  چاه  در  را  وی  یوسف،  برادران 
از چاه نجات یافت و به عنوان برده به عزیز مصر  چندی 

فروخته شد.
ماجرای یوسف و زلیخا از داستان های مشهور قرآنی است. 
به  برای  و  یوسف شد  زیبایی  زلیخا شیفته  آن،  اساس  بر 
دست آوردن وی نقشه هایی پی ریزی کرد، اما نتوانست وی 
را راضی کند و در نهایت یوسف به اتهام خیانت به عزیز 

مصر زندانی شد.
حضرت یوسف، مدت ۱۲۰ سال زندگی کرد و زمانی که 
مرگ آن حضرت فرارسید، خدا به وی وحی کرد که نور و 
حکمت را که در دست داشت به ببرز بن لویی بن یعقوب 

بسپارد.

آنگاه یوسف، ببرز بن لویی را با آل یعقوب که در آن روز 
۸۰ مرد بودند احضار کرد و به آن ها گفت:

دچار  را  شما  و  می شوند  غالب  شما  بر  گروهی  زودی  به 
عذاب بدی می کنند. تا اینکه خدا شما را به وسیله یکی از 

فرزندان لویی که نامش موسی است، کمک خواهد کرد.
بعد از وفات یوسف هر گروهی می خواست جنازه وی را در 

محله خود دفن کنند.
نیایید وی را در مصر در صندوقی  نزاع پیش  اینکه  برای 
سال ها  از  پس  کردند.  دفن  نیل  دریای  میان  در  مرمر  از 
حضرت موسی جنازه وی را از آن مکان خارج کرد و در 

فلسطین دفن کرد.
خداوند به پاداش کدام عمل حضرت یوسف )ع( به وی علم 

و حکمت عطا کرد؟
بر اساس متن قرآن؛ احسان و نیکوکاری، دلیل مهمی برای 

این هدیه الهی بوده است:

نَْجِزی  َکذلَِک  َو  ِعلْماً  َو  ُحْکماً  آتَْیناُه  ُه  أَُشدَّ بَلََغ  ا  لَمَّ »َو 
الُْمْحِسنین «

هنگامی که وی به مرحله بلوغ و تکامل جسم و جان رسید 
و آمادگی برای پذیرش انوار وحی پیدا کرد، ما حکم و علم 

به وی دادیم و این چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم.
در  و  است  محکم  گره  معنای  به  »شد«  ماده  از  »اُشد«   

این جا اشاره به استحکام جسمانی و روحانی است.
و  وحی  مقام  یا  آیه؛  این  در  »علم«  و  »حکم«  از  منظور 
از »حکم«، عقل و فهم و  این که منظور  یا  نبوت است، و 
اشتباه  و  از هواپرستی  بر دویری صحیح که خالی  قدرت 
باشد؛ و منظور از »علم«، آگاهی و دانشی است که جهلی 

با آن توام نباشد.
که؛  دانست  آن  معنای  به  را  حکم  بتوان  شاید  طرفی  از 
انسان به مقام »نفس مطمئنه« برسد و تسلط بر خویشتن 
را  وسوسه گر  و  اماره  نفس  بتواند  که  آن چنان  کند  پیدا 

فیض  اشعه  و  قدسیه  انوار  علم،  از  منظور  و  کند  کنترل 
الهی است که از عالم ملکوت بر قلب پاک آدمی پرتوافکن 

می شود.
به هر حال؛ هر چه باشد این »حکم و علم« دو بهره ممتاز 
و پُر ارزش الهی بود که خدا به یوسف )ع( بر اثر پاکی و 
تقوا و صبر و شکیبایی و توکل داد، که همه این ها در کلمه 

»محسنین« جمع است.
نکته قابل توجه این که؛ قرآن در آیات فوق هنگام سخن از 

اعطای حکمت و علم به یوسف )ع( اضافه می کند:
»این چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم«؛

و  نیست،  بی حساب  پیامبران  به  الهی حتی  مواهب  یعنی 
از دریای بی کران  نیکوکاری و احسانش  اندازه  به  هرکس 

فیض الهی بهره می گیرد.
همان گونه که حضرت یوسف )ع( در برابر صبر و استقامت 

در مقابل آن همه مشکالت سهم وافری نصیبش شد.

دلیل اعطای مقام نبوت به حضرت یوسف )ع( چه بود؟
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داستان یک سفرنامه:

به  که سفری  گذشته  سال  ماه  اسفند  اواخر  در 
مشهد داشتم و گزارش سفر خود را در سه شماره 
فقرا«  »حج  عنوان  تحت  امروز  کرمان  پیاپی 
مشهد  به  راور  راه  اشکاالت  با  رابطه  در  نوشتم 
کوچکی  یکی  که  بودم  کرده  نکته  دو  به  اشاره 
بود  مشهد  به  راور  جاده  در  ها  پل  تنگ  دهانه 
که هر جا پل بود متاسفانه دهانه پل نسبت به 
آسفالت تمامی جاده خیلی کوچک بود و امکان 
پرت شدن وسایل نقلیه را از باالی پل چند برابر 

می کرد.
بارش  شدت  که  امسال  ماه  فروردین  اواخر  در 
زیاد  مشهد  به  راور  جاده  در  بهاری  های  باران 
شد  باعث  ها  پل  دهانه  تنگی  مساله  این  بود 
از جاده راور  که پل دیهوک همراه 18 کیلومتر 
طوری صدمه ببیند که مسافرانی که بین این دو 
از ماشین  استفاده  با  را  بودند  قسمت گیر کرده 
های سنگین راهداری بتوانند نجات بدهند و عده 
ای را به طرف تربت حیدریه و تعدادی را به راور 
بیاورند. راه راور به مشهد هم تا دهم اردیبهشت 
ماه غیر قابل تردد شد و ماشین هایی که قصد 
عبور از کرمان  به مشهد را داشتند مجبور شدند 
خوشبختانه  کنند.  انتخاب  را  طبس  و  یزد  راه 
 18 و  شد  ترمیم  دیهوک  پل  فرصت  اولین  در 
بود  دیده  آسیب  که  هم  راور  جاده  کیلومتر 
دوباره بازسازی شد وسایل نقلیه موتوری دوباره 
توانستند از مسیر راور به مشهد عبور کنند. ولی 
هنوز مشکل دوم راه راور به مشهد که همانا موج 
دار بودن جاده در سمت راور است باقی مانده که 
باعث می شود ماشین هایی که به سرعت در این 
قسمت حرکت می کنند خطر واژگونی آنها چند 
برابر شود. امید است قبل از اینکه موج دار شدن 
امور  اولیا  شود  ساز  مساله  مشهد  به  راور  جاده 
آن  که  بکنند  جاده  از  قسمت  این  برای  فکری 
وقت مجبور نشوند در هنگام بروز سانحه دنبال 
مقصر بگردند. به هر حال بگذریم و به شرح سفر 

حج فقرا 2 بپردازیم .
آژانس مسافرتی پرشین گلف که مجری تورهای 
ماه  اردیبهشت  در  است   بازنشستگی  سازمان 
اعالن ثبت نام همگانی کرده بود  و استاد محمد 
نزهت گرامی که همیشه در  ترابی و خانم  علی 
بر   عالوه  و  شوند  می  خیر  باعث  مواقع  اینگونه 
اسم خودشان بزرگواری می کنند و اسم دوستان 
روال  به  هم  امسال  نویسند  می  هم  را  دیگر 
گرفتند  به عهده  را  این زحمت  پیشین  سالهای 
اش  همه  باید  که  سختی  و  مرارت  هزاران  با  و 
چشم به کامپیوتر داشت موفق می شوند اسامی 
دکتر  ی  خانواده  و  باخدا  آقای  خانواده  و  خود 
ابراهیمی را در تهران و خانواده آقای بنی اسدی 
را در شیراز ثبت نام کنند. پس از 3 روز که از 
بود  گذشته  مشهد  برای  گلف  پرشین  نام  ثبت 
به  را هم  ما  و  ما می شود  لطفشان شامل حال 

جمع خود دعوت می کنند.
در  اعالم  محض  به  چنینی  این  تورهای  معموال 
همان ساعات اولیه ظرفیت کامال پر می شود و 
ارجاع داده می شوند. ولی  تاریخ های بعدی  به 
همان  در  که  کرد  یاری  ما  با  شانس  مرتبه  این 
تاریخی که دوستان ما ثبت نام کرده بودند جایی 
ترابی  آقای  و  شد  باز  ما  برای  کامپیوتر  در  هم 
متحمل  را  کامپیوتر  در  جو  و  جست  زحمت 
ثبت  خود  گروه  در  هم  را  ما  توانستند  و  شدند 
نام کنند به این ترتیب حضرت ما را هم  طلبید 
و توانستیم در همان کاروان دوستان عازم مشهد 
شویم. بنابراین شال و کاله کردیم و در روز 12 
همان  در  قطار  بلیت  دوستان  همراه  اردیبهشت 

کوپه ای که آنها گرفته بودند را تهیه کردیم.
بود  این صورت  به  بلیت قطار هم  ماجرای تهیه 
که به آژانس مسافرتی دیار پیش دوست عزیزم 
از  و  رفتم  اللهی  بیت  آقای محسن  آژانس  مدیر 
او خواهش کردم که سعی کنند بلیتی در همان 
واگن یک که دوستانم در آن واگن هستند برایم 
تهیه کنند. آقای بیت اللهی  هم لطف کردند و 
موفق شدند در همان واگن یک بلیتی برای من 

گرفتند.
ماه  اردیبهشت   13 جمعه  روز  ترتیب  این  به 
تمامی اعضای گروه توانستیم خودمان را به هتلی 
که آژانس پرشین گلف برای ما انتخاب کرده بود 

در مشهد برسانیم.
بود  نفری  به مشهد کوپه هایش ۴  قطار کرمان 
ما در واگن یک کوپه یک مستقر شدیم دو نفر 
اهل رفسنجان  مسافر دیگر قطار زن و شوهری 
بانک  بازنشسته  نیا  محمودی  علی  آقای  بودند. 
بازنشستگی  از  سال   ۵ که  بود  رفسنجان  ملت 
بود.  از من کوچکتر  او 2۰ سال  او می گذشت. 
خانمش هم خانم طیبه پور رمضانی خانه دار که 

او هم 2۵ سال از من کوچکتر بود. آنها هم به تور 
مسافرتی هتلی که بانک ملت در مشهد دارد ثبت 
به مشهد  زیارت  برای  ما  بودند و مثل  نام کرده 

مقدس می رفتند.
ساعت1۵/3۰ عصر به ایستگاه راه آهن بشروئیه 
رسیدیم. این ایستگاه 1۵ سال است که ساخته 
شده ولی هنوز سالن های مسافران آن در حالت 

اسکلت بود.
در  هنوز  آن  توالت  و  دستشویی  های  سرویس 
کانکس قرار داشت. ماموران ایستگاه می گفتند 
ساخت  برای  ایستگاه  این  به  است  سال   ۴ که 
وساز بودجه ای نداده اند. لذا همین طور کارهای 

ساختمانی راکد مانده است.
پزشک  وجود  درباره  قطار  مأموران  از  ضمن  در 
عمومی در قطار پرسیدم که گفتند ۵ سالی می 
برای  دکتر  از  بودجه  کمبود  علت  به  که  شود 

قطارها استفاده نمی کنند.
آهن  راه  تالقی  رسیدیم  که  کاشمر  ایستگاه  به 
تهران و مشهد از این ایستگاه به بعد شروع می 
شود و از این قسمت به بعد ترافیک خط خیلی 
شلوغ می شود. از این ایستگاه به بعد قطار کرمان 
که  کند  می  توقف  دیگر  ایستگاه   ۵ در  مشهد 

ایستگاه پنجمی ایستگاه مشهد است.
ایستگاه مشهد  به  سرانجام ساعت 1۰/3۰ صبح 
رسیدیم و از هم کوپه ای های خود خداحافظی 

کردیم و به جمع دوستان پیوستیم.
   van تصمیم گرفتیم که هر 6 نفر اعضاء گروه با
های مستقر در ایستگاه قطار مشهد به هتل سی 
نور مشهد که نزدیک حرم است برویم و همین 
طور هم شد. از این قسمت به بعد تصمیم گرفتیم 
بیشتر  روز  چهار  این  و  نباشیم  هم  از  جدا  که 
ما  رسیدیم  هتل  به  بگذرانیم.  هم  با  را  اوقاتش 
راهنمایی کردند که محل  اّول هتل  به طبقه  را 
نام نویسی برای اتاق ها بود. مبل های تمیزی در 
این قسمت گذاشته بودند. در ضمن کافی شاپی 
هم در این طبقه بود که مرتب سرویس می داد 
و به همین خاطر همه با خیال راحت در محیط 

آرامی نشسته بودیم. اتاق های ما 62۰ و 621 و 
62۴ مشخص شد.

اتاق ها جا دادیم   را در  اینکه چمدان ها  از  بعد 
برای صرف ناهار در طبقه 17 هتل که رستوران 

بود رهسپار شدیم.
دو گروه بعدی که از تهران و شیراز آمده بودند 
شامل خانواده دکتر ابراهیمی و خانواده آقای بنی 
 – های ۴26  اتاق  هتل  در طبقه چهارم  اسدی 
۴21 مستقر شدند. گروه کرمان هم همانطور که 
باخدا  آقای  و  ترابی  آقای  خانواده  شامل  گفتیم 
و راه پیما در طبقه ششم مستقر شدیم. به این 
ترتیب پس از صرف ناهار ضمن اینکه هر گروهی 
بگیرد  تصمیم  جداگانه  خود  برای  توانست  می 
ولی اولویت را به این دادیم که سعی کنیم با هم 

باشیم و مشترک تصمیم بگیریم.
اردیبهشت  از ظهر روز جمعه 13  بعد  ساعت ۴ 
ماه امین پسرم همراه دو پسرش دایا ) دانش آموز 
کالس اول دبیرستان( و داوین )۴ ساله( نزد ما 
با آنها به شاندیز و طرقبه و آخرین ده  آمدند و 
مربوط به شاندیز به نام ابرده و آخرین ده مربوط 

به طرقبه به نام ُزشک رفتیم.
کوهستان  انتهای  در  آخری  دهکده  دو  این 
نسبتاً  رودخانه  که  دارند  قرار  طرقبه  و  شاندیز 
که  روزی  در  گذرد.  می  آنها  وسط  از  بزرگی 
با  رودخانه  دو  هر  رفتیم.  ُزشک  و  ابرده  به  ما 
این  در  چون  بودند.  جریان  در  زیادی  شدت 
امکان  که  بود  کرده  بینی  پیش  هواشناسی  روز 
این  در  روز  این  در  آسا  های سیل  باران  ریزش 
منطقه بسیار است و مرتب اعالن های شهرداری 
در گوشه و کنار کوهستان جلب نظر می کردند 
را  بود؛ » خطر سیل  که هواشناسی اخطار داده 
ایام تعطیالت عید نوروز که  جدی بگیرید«  در 
باران های شدید در منطقه توسط  بارش  امکان 
هواشناسی مشهد پیش بینی شده بود شهرداری 
و نیروی انتظامی منطقه، کاًل ورود به کوهستان 
های شاندیز و طرقبه و ابرده و ُزشک را ممنوع 
نتوانسته  مشهد  نوروزی  مهمانان  و  بود  کرده 

بودند در ایام عید از این دو منطقه به علت ممنوع 
بودن بازدید کننده رستوران های زیادی در این 
ناحیه کوهستانی در حاشیه رودخانه ساخته  دو 

شده اند.
حتی برخی از رستورانها تخت های رستوران را 
کج  که  بودند.  داده  قرار  رودخانه  آب  داخل  در 
پا  دو  انسان  این  توسط  را  طبیعت  به  دهنی 
خواهد  می  دارد  هم صبری  طبیعت  رساند.  می 
انسان  نام  به  ناشناخته  موجود  این  ببیند حیای 

تا کجاست!
وقتی تجاوز به حریم طبیعت بیش از حّد باشد 
می  تمام  دیگر صبر طبیعت  که  است  موقع  آن 
همین  دامنه  از  کنان  غرش  سیالب  و  شود 
کوهستان به ظاهر خاموش با بی رحمی تمام به 
سوی دشت سرازیر می شود و آن موقع است که 
آب خشمناک به فقیر و غنی و کوچک و بزرگ 
رحم نمی کند و رستوران هایی را که در حاشیه 
رودخانه ساخته شده است همراه با ماشین هایی 
را  آنها  کبریتی  قوطی  مانند  اند  شده  پارک  که 
سیل،  این  کوچک  نمونه  کنند.  می  کن  ریشه 
پنجم فروردین ماه امسال در دروازه قرآن شیراز 
بارش  دقیقه  چند  عرض  در  که  بودیم  شاهد  را 
شدید باران حتی کامیون ها را مانند اسباب بازی 
در بلوار جاده دروازه قرآن که آن موقع تبدیل به 

رودخانه خروشانی شده بود، جا به جا می کرد. 
شیراز  قرآن  دروازه  در  ساعت  آن  که  هایی  آن 
و  مات  نداشتند  گیری  تصمیم  قدرت  بودند 
ماشین  داخل  به  ای  عده  بودند.  شده  مبهوت 
از  غافل  دهند  نجات  را  آنها  که  پریدند  هایشان 
اینکه وقتی سیل به راه بیفتد هیچ وسیله ای جلو 
دار آن نیست. آنها همراه ماشین های خود در قعر 
رودخانه ای که ظرف نیم ساعت تشکیل شده بود 
دفن شدند و فقط خاطره ای دردناک از آن لحظه 

برای اقوامشان باقی ماند.
وسط  در  که  ابرده  های  رستوران  از  یکی  در  ما 
شده  ساخته  هم  زیبایی  بسیار  طرز  به  رودخانه 
بود عصرانه ای خوردیم. وقتی از آن باال به داخل 

رودخانه تماشا میکردی حقیر بودن انسان را در 
مقابل طبیعت با چشمان خود می دیدی و صبر 
و  گذشت  می  ما  کنار  از  که  را  رودخانه  عجیب 
همه بُغض های خود را در گلو نگاه می داشت. 
بود  طوری  ُزشک  و  ابرده  های  رودخانه  دامنه 
امکان  و  بود  کوه  کاماًل  رودخانه  طرف  یک  که 
ولی  نبود.  رودخانه  یک طرف  در  ساز  و  ساخت 
جسارت و پر رویی این انسان دو پا را به راحتی 
امکان  که  جاهایی  در  که  ببینی  توانستی   می 
داشت کوه و رودخانه را بریده بودند و رستوران 
ساخته بودند. کارتن وار رستوران ها را در حاشیه 

رودخانه ردیف کرده بودند. 
در این 2۰ سال گذشته که طبیعت چهره خشک 
خود را نشان داده است گستاخی این انسان دو 
های  رستوران  طوریکه  به  شده  بیشتر  هم  پا 
و  اند  شده  ساخته  رودخانه  از  دورتر  تر  قدیمی 
با انسان بیشتر شده  هر چه که شوخی طبیعت 
رستوران ها هم جلوتر آمده بودندبه گونه ای که 
رستوران های جدیدتر حتی آنهایی که هنوز نیمه 
ساز بودند درست در وسط رودخانه قرار داشتند. 
حاشیه  در  شده  ساخته  های  رستوران  تعداد 
رودخانه و در دل رودخانه آنقدر زیاد بود که هیچ 

تصمیمی برای آنها نمی شود گرفت.
اشتباه از اولیای امور بوده است که به همه آنها 
مجوز ساخت داده اند و حاال هم که امکان بروز 
و  تبلیغاتی  بنرهای  نصب  با  بینند  می  را  سیل 
شعاری در داخل بنرها هشدارهای تو خالی می 
هشدارهای  این  کوهستان  جای  جای  در  دهند. 
غلیظ و شدید جلب نظر می کرد ولی هیچ کس 

به آنها توجه نمی کرد. 
دست به آسمان بلند کرده بودند و با کلمات انشاء 
با  و  گذراست  دوران هم  این  که  ا...  ماشاء  و  ا... 
رعایت جوانب احتیاط طبیعت به ما رحم خواهد 
کرد.  بالی نیامده را پیشا پیش با التماس و زاری 
از طبیعت گدایی می کردند . در اینجا یاد شعری 
از معینی کرمانشاهی افتادم تحت عنوان » عجب 
این  زیادی  های  خواننده  که  دارد«  خدا  صبری 

ترانه را اجراء کرده اند و ما هم گوش کرده ایم و 
به به و چه چه گفته ایم. ولی به نکته های پند 
این  ایم  گفته  ایم.  نکرده  توجهی  هیچ  آن  آموز 
اخطار برای ما نیست. برای همسایه است. به قول 

معروف مرغ همسایه غاز است. بگذریم.
کوهستانهای  و  زیبا  طبیعت  این  وقتی  انسان   
در  که  موقعی  از  مخصوصاً  بیند  می  را  زیباتر 
استان های مازندران و گلستان، خرم آباد و اهواز 
و شیراز شوخی طبیعت با انسان را می بیند غیر 
دیگری  کار  شود  افزوده  او  وحشت  بر  اینکه  از 
نمی تواند بکند. این سیل های مخرب چشم این 
که  آنجا  از  ولی  است.  باز کرده  را  پا  دو  انسان  
خشم  که  مّدتی  از  بعد  است  کار  فراموش  بشر 
طبیعت فرو می نشیند تجاوزهای این انسان دو 

پا به حریم طبیعت از سر گرفته می شود.
امیدوارم که عالج واقعه را قبل از وقوع بکنند و 
انسان شرم بکند از این همه صبر طبیعت و کمی 
پای خود را از دامان طبیعت به عقب بکشاند. این 
مساله بایستی توسط اولیای امور فرهنگ سازی 
بشود و به خاطر دستمالی قیصریه ای را به آتش 

نکشند. 
به امید اینکه از طبیعت درس گرفته باشیم این 
مبحث را به اتمام میرسانم و برای تغییر ذائقه به 
های  رستوران  در  نصب شده  و شعار  تابلو  چند 
کوهستان طرقبه و شاندیز که برای جلب مشتری 
بر در و دیوار کوهستان نصب کرده اند اشاره می 

کنم.
 – مزه  شاپ  کافی   – خوران  قرمه  پارکینگ 
طبیعت در اوج – کباب مشتی شاندیز – میدان 
اکبری  و  بود کوهنوردان غالمی  یاد   - کوهنورد 
استاد   – ابرده  سرسبز  ییالق   – ابرده  کاروان 
مصطفی مهدیزاده از مفاخر شاندیز – بلوار میرزا 
پاسگاه   – ویرانی  دهکده   – تهرانی  جواد  آقا 

ویرانی – رستوران امپراتور .

ادامه دارد ...

حج فقرا  به قلم 
محمدتقی راهپیما

بخش اول

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.

شرکت پایانه صادراتی گلشن آرای ارم )سهامی خاص( 
شماره ثبت 12956 - شناسه ملی 10630191072

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1397/12/29
احتراما بدین وســیله از کلیه ســهامداران محترم شــرکت دعوت به عمل می آید، در جلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه که در ســاعت 3۰: 1۴ روز یکشنبه مورخ 

1398/۰3/12 در محل شرکت به نشانی: تهران - شهرک غرب- خیابان هرمزان - کوچه ششم- پالک 7 - طبقه اول برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

1- اســتماع گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی شــرکت 2- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به سال 1397/12/29  3- انتخاب حسابرس مستقل و 
بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1398/12/29  ۴- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت  ۵- انتخاب اعضای هیات مدیره 6- تعیین حق 

حضور و پاداش اعضاء هیات مدیره   7- سایر مواردی که تصویب آن در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.
هیات مدیره شرکت پایانه صادراتی گلشن آرای ارم 



سرقت مسلحانه از 
خانه شوهر

سرقت  سناریوی  پسرعمویش  همدستی  با  که  جوان  زن  نوشت:  ایران 
مسلحانه از خانه همسرش را اجرا کرده بود تحت تعقیب قرار گرفت.

چند روز قبل مرد جوانی به پلیس مراجعه کرد و راز سرقت مسلحانه از 
خانه اش را برمال کرد. او گفت: دو روز قبل از محل کارم که مغازه ای در 
بازار است به خانه آمدم اما همسرم در خانه نبود. در حال استراحت بودم 
پسر  و  مهرنوش  همسرم  کردم  باز  که  را  چشمم  شنیدم.  صداهایی  که 
عمویش بهزاد را باالی سر خود دیدم. او اسلحه کلتی به دست داشت و با 

تهدید از من خواست بلند شوم.
به دست  را  اسلحه  بهزاد  بودم،  ترسیده  خیلی  داد:  ادامه  ساله   30 مرد 
مهرنوش داد و به او گفت اگر من کوچکترین حرکتی کردم شلیک کند. 
بعد هم دست و پای مرا بست. سپس کلید گاوصندوق را از جیب من 
درآورد و هر چه پول و طال داخل آن بود، برداشت. در تمام این مدت نیز 

مهرنوش اسلحه به دست باالی سر من ایستاده بود.
وقتی بهزاد گاوصندوق را خالی کرد، اسلحه را از دست مهرنوش گرفت و از 
او خواست لیوان آبمیوه را بیاورد. آنها جلوی روی خودم داخل آبمیوه تعداد 
زیادی داروی بی هوشی ریختند. بعد هم از من خواستند که آبمیوه مسموم 
را بخورم. من ممانعت کردم و بهزاد هم به زور دهان مرا باز کرد و آن را 
داخل دهانم ریخت. بعد از آن دیگر چیزی متوجه نشدم. وقتی به هوش 

آمدم دو روز گذشته بود. به سختی خودم را از میان طناب ها رها کردم.
نامزد  من  با  ازدواج  از  قبل  همسرم  گفت:  کارآگاهان  به  جوان  مرد 
ازدواج  نتوانستند  به خاطر مخالفت خانواده هایشان  اما  بود  پسرعمویش 

کنند.
و  تشکیل شد  ویژه سرقت  دادسرای  در  پرونده ای  جوان،  مرد  با شکایت 

تحقیقات در رابطه با دستگیری زن جوان و پسرعمویش ادامه دارد.

خبر برگزاری جلسات متعدد دولت و مجلس برای بهبود وضعیت معیشت مردم

فرافکنی ترامپ در پی اعزام ادوات جنگی به خاورمیانه

گفت  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  یک 
به  متعددی  جلسات  در  مجلس  و  دولت  است  قرار  که 
راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت معیشت و کاهش 

مشکالت مردم برسند.
محمد حسینی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه دولت 
همدلی  با  اقتصادی  جنگ  و  تحریمی  شرایط  در  باید 
و  دقیق تر  تدابیر  مسلح  نیروهای  و  دیگر  قوای  با  بیشتر 
مدل  اساس  بر  را  گزارشاتی  و   باشد  داشته  تر  متشکل 
هایی تهیه کند که اگر درآمدهای بودجه ای محقق نشد 
طبق آن مدل ها، درآمدهایی را کسب کند، اظهار کرد: 

کاهش درآمدها در حوزه فروش نفت از مواردی است که 
از قبل هم پیش بینی می شد، پس باید در این شرایط 
با استفاده از توان مدیریتی و بهره گیری از ظرفیت های 
داخلی درآمدهایی را برای کشور تامین کرد لذا در این 

باره نگرانی وجود ندارد.
وی همچنین اظهار کرد: در صورت کاهش منابع درآمدی 
می توان بر روی کاهش مصرف و یا محدودیت در مصارف 
بی رویه حساب کرد این همان کاری است که مردم در 
طول ۸ سال دفاع مقدس برای دفاع از نظام انجام دادند؛ 
صرفه  با  باید  هستیم  رمضان  مبارک  ماه  در  که  اکنون 

از هزینه های  به سمت پرهیز  از اسراف  جویی و دوری 
غیر ضروری حرکت کنیم.

باید  اینکه  بر  تاکید  با  مجلس  در  تفرش  مردم  نماینده 
داد،  تغییر  مصرف  صحیح  فرهنگ  سمت  به  را  ها  نگاه 
بر  بنزین،  موضوع  برای  مجلس  و  دولت  تصمیم  درباره 
جلوگیری از اسراف در حوزه مصرف و به دنبال آن خلق 
منابع تاکید کرد و گفت: البته جمع بندی مجلس و دولت 
این بود که برای مدیریت مصرف سوخت از کارت سوخت 

استفاده شود.
کرد:  بیان  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  این 

خدمات  تا  است   CNG گاز  توسعه  بعدی  موضوع 
حمل و نقل عمومی با شرایط بهتر باشد تا سوخت پاک 

جایگزین شود.
حسینی در پایان گفت: با توجه به وجود منابع عظیم در 
کشور، دولت می تواند منابع سرشاری را به دست آورد و 
مشکالت اشتغال و تامین رفاه و سطح معیشت اجتماعی 
را رفع کند بر همین  اساس قرار شد دولت و مجلس در 
جلسات متعددی این موضوعات را برای رسیدن به راهکار 
اتخاذ تصمیم های جدی  با  تا  های عملی بررسی کنند 

مشکالت مردم روز به روز کاهش پیدا کند.

در  و  فرافکنانه  اظهاراتی  در  آمریکا  رئیس جمهوری 
توجیه اعزام ادوات جنگی به خاور میانه گفت: اگر ایران 
منافع آمریکایی را مورد هدف قرار دهد، اشتباهی بزرگ 

مرتکب خواهد شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس 
ادوات  تعدادی  اخیر  اعزام  پی  در  آمریکا  جمهوری 
جنگی به خاورمیانه با توجیه احتمال بروز تنش با ایران 
روز دوشنبه گفت که اگر ایران منافع آمریکایی را مورد 

هدف قرار دهد به شدت آسیب خواهد دید.

وی در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: »باید دید که 
ایران چه می کند. اگر کاری انجام دهند، اشتباه بسیار 
حد  تا  دهند  انجام  کاری  آن ها  اگر  بود،  خواهد  بدی 

زیادی آسیب خواهند دید«.
مطرح  حالی  در  آمریکا  جمهور  رئیس  اظهارات  این 
می شوند که مقامات بلندپایه کشورمان همواره ضمن 
اظهار  کشور،  نظامی  اقتدار  دفاعی  جنبه  بر  تاکید 
دنیا  کجای  هیچ  در  جنگی  هیچ  آغازگر  که  کرده اند 

نخواهند بود.
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قرار شوم در گاوداری
به  را  او  جوانی  پسر  نیمه شب  است  مدعی  که  جوانی  دختر 
بهانه آشنایی قبل از ازدواج به یک گاوداری کشانده وبا فریب 
و نیرنگ مورد تعرض قرار داده در شعبه دوازدهم دادگاه کیفری 

استان تهران به طرح شکایت پرداخت.
صبح روز 16 اسفند پارسال این دختر 29 ساله درحالی که بشدت 
اداره  به  هراسان  را  خودش  بود  گرفته  قرار  وجرح  ضرب  مورد 
پلیس پاکدشت رساند و گفت: پسر جوانی که از من درخواست 
ازدواج کرده بود برای آشنایی بیشتر نیمه شب با من در یک 
او  پلید  نقشه  از  که  هم  ومن  گذاشت  مالقات  قرار  گاوداری 
آگاهی نداشتم پس از رسیدن با حمله این جوان فریبکار روبه رو 
شدم. او پس از ضرب و شتم و تعرض به من در همان گاو داری 
زندانی ام کرد اما سحرگاه خودم را به زحمت به جاده رساندم.با 
پسر  دستگیری  و  شناسایی  برای  پرونده  جوان،  دختر  شکایت 

شیاد در اختیار پلیس قرار گرفت.
از چشم  دور  به  ناآگاه  دختران  برخی  پرونده گفت:  این  قاضی 
غیرمعمول  درخواست های  به  تن  ازدواج  به خاطر  والدین 
است  ممکن  گاه  که  می دهند  صفت  شیطان  و  سودجو  افراد 
در  بدون  شاکی  پرونده  این  در  بیفتد.  به خطر  هم  زندگی شان 
یک  در  ناآشنا  فرد  با  خود  روانی  و  جانی  امنیت  گرفتن  نظر 
محل متروکه قرار مالقات می گذارد که در واقع خودش زمینه 

تبهکاری متهم را فراهم آورده است.

پایان زندگی مخفیانه 

متهم به آدم ربایی
ربودن یک دختر، تحت  اتهام  به  پسر جوان که  نوشت:  ایران 
در یک مرکز خرید  اتفاقی  به طور  از یکسال  بود پس  تعقیب 

دستگیر شد.
5 خرداد سال گذشته، حراست یکی از بیمارستان های تهران در 
تماس با پلیس از بستری شدن دختری که بشدت مجروح شده 
به نام مینا  از دختر 19 ساله  بازجویی  به  بود خبر داد. مأموران 
پرداختند که گفت: در شرکتی مشغول به کار هستم و روز گذشته 
خیابان  کنار  در  تاکسی  انتظار  به  که  زمانی  کار،  پایان  از  بعد 
ایستاده بودم خودرو پژویی مقابلم توقف کرد. راننده پسر جوانی 
به نام شهرام بود. او را می شناختم، درمشاور امالک کار می کرد 

و برای انجام کارهایش به شرکت ما می آمد.
او از من خواست سوار ماشینش شوم تا مرا به خانه برساند. بعد 
از طی مسافتی ناگهان تغییر مسیر داد می خواست مرا برباید 
باز  را  در خودرو  درنهایت  و  به سر و صدا کردم  اما من شروع 
کردم و خودم را از ماشین به بیرون انداختم. احساس کردم تمام 
بدنم درهم شکسته و زخمی شده است. مرد عابری که در حال 

گذشتن از آنجا بود مرا به بیمارستان برد.
بالفاصله  جنایی  بازپرس  دستور  به  جوان،  دختر  شکایت  با 
در  بود.  بسته  مغازه  اما  شدند  جوان  پسر  مغازه  راهی  مأموران 
اقدام بعدی کارآگاهان به سراغ خانه شهرام رفته، اما خانه اش را 

نیز تخلیه کرده و رفته بود.
بررسی ها برای دستگیری شهرام ادامه داشت تا اینکه چند روز 
قبل مینا در یک مرکز خرید به طور اتفاقی شهرام را دید و با 

کمک مأموران انتظامی محل او را دستگیر کردند.
دختر جوان در تحقیقات گفت: برای خرید به پاساژ آمده بودم که 
ناگهان چشمم به شهرام افتاد. باورم نمی شد که بعد از یکسال 

اتفاقی او را دیده باشم.
شهرام که توسط مأموران بازداشت شده بود در تحقیقات گفت: 
من فکر می کردم در آن حادثه مینا جان باخته است به همین 
خاطر از ترس خانه و مغازه ام را تخلیه کرده و متواری شدم.وی 
درباره روز حادثه گفت: با مینا در شرکتشان آشنا شدم. روز حادثه 
باهم قرار داشتیم تا به کافی شاپ برویم و باهم صحبت کنیم. 
او سوار ماشینم شد در بین راه ناگهان تلفنش زنگ خورد. بعد 
از قطع تماس رفتار مینا عوض شد. او شروع به داد و بیداد کرد 
و یک دفعه در ماشین را باز کرد و خود را از ماشین به بیرون 

انداخت.
اظهارات  بررسی  برای  تحقیقات  جوان،  پسر  اظهارات  به دنبال 

شاکی و متهم ادامه دارد.

مرگ  باعث  خانه  در  ماهه   ۷ نوزاد  ختنه  از  پس  که  پرستار  مرد 
وی شده بود از سوی قاضی دادگاه جرایم پزشکی صددرصد مقصر 
بود که  اردیبهشت سال گذشته  اوایل  ایران،  شناخته شد.به گزارش 
پدر و مادر »امیرعباس« تصمیم گرفتند پسرشان را برای عمل ختنه 
نوزاد زیبا تنها فرزند خانواده بود  این  از آنجا که  ببرند.  نزد پزشک 
ماهگی   ۷ در  امیرعباس  داشتند.  کار  این  برای  زیادی  حساسیت 
تازه یاد گرفته بود به تنهایی روی شکم برگردد و با کمک دیگران 
چند دقیقه ای بنشیند. در حالی که والدینش دنبال پزشکی حاذق 
قول  به  و  بود  بیمارستان  پرستار  که  آنها  اقوام  از  یکی  می گشتند 
خودش بیشتر بچه های فامیل را او ختنه کرده بود پیشنهاد داد تا 
این عمل را در خانه انجام دهد و به آنها اطمینان داد که هیچ خطری 
برای بچه ندارد.روز موعود  سعید)پرستار(  با یک کیف کوچک وسایل 
جراحی به خانه آنها آمد. نگرانی در چهره پدر و مادر امیرعباس موج 
می زد. به تجویز پرستار یک قاشق شربت خواب آور در دهان کودک 
ریختند و سپس مرد میانسال اطراف محل جراحی داروی لیدوکایین 
تزریق کرد. پسر کوچولو مدام گریه می کرد و مادر و پدرش نیز پا 
به پای او اشک می ریختند. چند دقیقه بعد عمل جراحی تمام شد 

اما ناگهان پسر کوچولو نفسش بند آمد. مادر با دیدن صورت کبود 
بچه اش بر سر و صورتش می کوبید و پدر مضطرب و نگران از سعید 
دعوت  آرامش  به  را  آنها  مدام  پرستار  اما  بکند.  کاری  می خواست 
می کرد و می گفت طبیعی است نگران نباشید! او حتی اجازه نمی داد 
ناگهان  بدتر شد که  اما وقتی  اوضاع  بگیرند.  اورژانس تماس  با  آنها 
پسرک تشنج کرد و کف از دهانش بیرون ریخت. دیگر جای تعلل 
نبود، با اورژانس تماس گرفتند و »امیرعباس« به بیمارستان انتقال 
یافت. اما پزشکان نتوانستند نجاتش دهند و نوزاد به کما رفت و پس 

از چند روز تسلیم مرگ شد.
شکایت از پرستار

پدر »امیرعباس« پس از مرگ پسرش به دادسرای ناحیه 19 تهران 
رفت و از »سعید« شکایت کرد. او به بازپرس شعبه 4 گفت: وقتی یاد 
وضعیت پسرم و ضجه های همسرم می افتم و به اصرارهای »سعید« 
به طبیعی بودن شرایط و ممانعت او از تماس با اورژانس فکر می کنم 

جگرم آتش می گیرد. نمی توانم از قصور او بگذرم و شکایت دارم.
پزشکی  کمیسیون  به  پرونده  بازپرس،  دستور  به  ترتیب  این  به 
ارسال شد. کمیسیون اول با حضور سه کارشناس اوایل آبان تشکیل 

اظهارات  شنیدن  و  مدارک  و  شواهد  بررسی  از  پس  اعضا  و  شد 
در  پزشکی، صددرصد  امور  در  دخالت  به دلیل  را  طرفین، »سعید« 
به  متهم  اعتراض  با  پرونده  این  دانستند.  »امیرعباس« مقصر  مرگ 
کمیسیون دوم رفت و این بار نیز 5 کارشناس پزشکی قانونی رأی 
قبلی را تأیید کردند.به این ترتیب کیفرخواست پرونده با موضوع قتل 
برای رسیدگی به شعبه 1043 دادگاه کیفری  شبه عمدی صادر و 
2)مجتمع شهید قدوسی( به ریاست قاضی محبوب افراسیاب ارسال 
تشکیل  شیرخواره  نوزاد  مرگ  از  پس  سال  یک  دادگاه  جلسه  شد. 
شد. مادر »امیرعباس« که هنوز داغ فرزندش تازه بود، در حالی که 
گریه امانش نمی داد، خواستار مجازات عامل مرگ فرزندش شد. در 
ادامه متهم نیز توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: من سال ها پرستار و 
تکنیسین بیمارستان بودم. نمی دانم چرا این اتفاق افتاد االن هم از 

این ماجرا خیلی متأثر هستم.
قاضی پس از شنیدن اظهارات طرفین و بررسی مدارک، با استناد به 
نظریه کمیسیون پزشکی »سعید« را در مرگ طفل صد درصد مقصر 
شناخت و متهم را از جنبه عمومی جرم به 2 سال حبس تعزیری و از 

جنبه خصوصی به پرداخت دیه کامل انسان محکوم کرد.

مرگ پسر ۷ ماهه پس از ختنه
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پلمپ 5 واحد صنفی 

در رفسنجان
 ۵ اصناف  از  سرزده  بازدید  در  گفت:  رفسنجان  دادسرای  بازپرس 
واحد صنفی به دلیل گرانفروشی و اخالل در نظام اقتصادی پلمب 

شدند.
 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
گشت  ادامه  در  گفت:  رفسنجان  دادسرای  بازپرس  قریب  محمد 
اداره  رئیس  دادستان،  نماینده  حضور  با  عامه   حقوق  از  صیانت 
واحد  چند  به  شهرستان  معدن  و  صنعت  اداره  نماینده  و  اماکن 
صنفی در رفسنجان به صورت سرزده مراجعه شد در این بازدید ۵ 

واحد صنفی پلمب شد.
وی بیان کرد:این اصناف شامل صنف لوازم یدکی ها، مرغ و ماهی 
فروشی ها و سوپرمارکت ها بود که به دلیل گرانفروشی و اخالل در 

نظام اقتصادی پلمب شدند.
قریب تصریح کرد:تمام اصناف دقت داشته باشند در این ایام ماه 
رمضان از فضای اقتصادی جامعه سوء استفاده نکنند و در عرضه 
قانونی مایحتاج به قمیت خریداری شده با سود قانونی خود اقدام 

نمایند در صورت تخلف، با آن ها برخورد قانونی می شود.
تمامی  به  آینده  در  اینکه  بیان  با  رفسنجان  دادسرای  بازپرس 
اصناف با هماهنگی مراجع ذی ربط مراجعه خواهیم کرد گفت: اگر 
اشخاص موارد قانونی را از نظر تعزیزاتی و بهداشتی رعایت کنند 

مشکلی برایشان پیش نمی آید.
اظهار  عامه  حقوق  از  صیانت  گشت های  تدوام  به  اشاره  با  وی 
در  قانونی  غیر  کار های  و  گرانفروشی  رفسنجان  کرد:شهروندان 

اصناف را به ما اطالع دهند ما پیگیر خواهیم بود.

مصدوم شدن ۷ نفر طی حادثه تخریب 

نمایشگاه ضیافت در جیرفت
شهرستان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بحران  عملیات  مرکز  رئیس 
جیرفت  ضیافت  نمایشگاه  از  قسمتی  تخریب  طی  گفت:  جیرفت 

براثر تند باد۷ نفر مصدوم شدند.
 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
دانشگاه علوم پزشکی  بحران  ، رئیس مرکز عملیات  رضا خوشاب 
شهرستان جیرفت گفت:حادثه تخریب قسمتی از نمایشگاه ضیافت  
به مرکز Eoc عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی جیرفت اطالع 
داده شد که بالفاصله این مرکز با اعزام ۲  آمبوالنس به محل حادثه 

در کیلومتر ۳ محور جیرفت _کرمان اعزام شد.
رضا خوشاب افزود:با حضور نیرو های اورژانس به محل حادثه افراد 
حادثه دیده از محل به بیمارستان امام خمینی)ره( جیرفت منتقل 

شدند.
منتقل  بیمارستان  به  زخمی  نفر   ۳ حادثه  محل  کرد:از  بیان  وی 
سیر  برای  بچه  دختر  یک  و  مرد  نفر   ۲ زمینه  این  در  که  شدند 
مراحل درمانی به اورژانس بیمارستان منتقل و روند درمانی آن ها 

انجام شد.
خوشاب گفت:یک نفر آقا از محل لگن مورد آسیب قرار گرفت و یک 

نفر جوان ۲۲ ساله هم از محل زانو آسیب دیده بود.
و  خونریزی  دچار  سر  محل  از  هم  ساله   ۱۲ بچه  افزود:دختر  وی 

شکستگی شده بود.
رئیس مرکز عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی جیرفت همچنین 
از مراجعه ۴ نفر به اورژانس بیمارستان امام خمینی جیرفت خبر 
و  انجام  سرپایی  به صورت  نفر   ۴ این  درمان  گفت:عملیات  و  داد 

مرخص شدند.
تیم تخصصی آتش نشانی و هالل احمر هم ضمن حضور در محل 
حادثه بازگشایی و تردد در محل سالن های نمایشگاه را خطر ساز 
نمایشگاه  محل  از  عوامل  و  داران  غرفه  خروج  خواستار  و  دانسته 

شدند.
نیروی انتظامی جیرفت با حضور در محل حادثه اوضاع امنیتی را 

در کنترل دارد.
خروجی  محور  در  نمایشگاه  این  محل  گرفتن  قرار  به  توجه  با 
شهر جیرفت و در نظر نگرفتن شرایط مناسب برای برگزاری این 
نمایشگاه هر ساله برگزاری این نمایشگاه در این محل حاشیه هایی 
از نظر کمبود امکانات رفاهی، محل نامناسب، رعایت نشدن موارد 
ایمنی، نارضایتی اصناف بومی و گالیه های مردمی را در پی دارد 
که می طلبد مسئوالن امر نسبت به رفع مشکالت این نمایشگاه که 
هرسال در چند فصل برگزار می شود اقدامی اساسی و کارشناسی 
انجام دهند تا از بروز خطر برای مردم و بازدید کنندگان جلوگیری 
و زمینه ارائه خدمات مطلوب صنفی را به مردم در پی داشته باشد.

انهدام باند ۹ نفره سارقان در کرمان

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمان از انهدام باند 
۹ نفره سارقان و کشف ۶۲ فقره انواع سرقت در عملیات ماموران 

پلیس آگاهی کرمان خبر داد.
 ، جوان   خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
سرهنگ یداهلل حسن پور، رییس پلیس آگاهی استان کرمان گفت: 
در پی افزایش سرقت منزل در سطح شهر کرمان، پیگیری ها برای 
کارآگاهان  دستورکار،  در  سارقان  یا  سارق  دستگیری  و  شناسایی 

این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: در ادامه کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت با انجام یکسری 
نفره   ۹ باند  یک  شناسایی  به  موفق  اطالعاتی  و  پلیسی  اقدامات 
چند  طی  داد:  ادامه  استان  انتظامی  مقام  این  شدند.  سارقان  از 
و  شده  دستگیر  نفره   ۹ باند  این  اعضای  همه  غافلگیرانه  عملیات 
در بازجویی های فنی کارآگاهان پلیس به ۶۲ فقره انواع سرقت در 

سطح شهرستان کرمان اعتراف کردند.
سرهنگ حسن پور با اشاره به ارزش ۲ میلیارد ریالی اموال کشف 
شده افزود: کلیه مالباختگان شناسایی و اموال کشف شده تحویل 

آنان شد.

در روز پایانی لیگ جوانان کشور، رکابزنان تیم 
و  مدال طال  با کسب ۵  توانستند  مس کرمان 

برنز خوش بدرخشند.
سواری  دوچرخه  هیات  رئیس  اسالمی،  حسین 
گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان 
گفت:  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  های  استان 
نخستین مرحله ی رقابت های دوچرخه سواری 
لیگ جوانان کشور، جام رمضان در بخش آقایان 
میزبانی  به  ایران  سراسر  از  رکابزنانی  حضور  با 

تهران در پیست مجموعه آزادی برگزار شد.
بانک  باشگاه های  از  تیم  اینکه سه  اعالم  با  وی 

سرپرستی  به  شهرداری  و  مس  صنعت  رسالت، 
نصر  احمد  و  تیمری  محمد  سعید،  مصطفی 
ها  رقابت  این  در  کرمان  از  نمایندگی  به  آبادی 
حضور دارند،  افزود: دوچرخه سواران به مدت سه 

شب در ۷ رشته با هم به رقابت پرداختند.
این  پایان روز نخست  اینکه در  بیان  با  اسالمی 
صنعت  تیمی  کیلومتر   ۴ رشته  در  ها،  رقابت 
مس و شهرداری کرمان به ترتیب در جایگاه های 
سوم و چهارم قرار گرفتند، تصریح کرد: در ادامه 
نیز تیم المپیک اسپرینت صنعت مس  کرمان 
بر سکوی سوم مسابقات ایستاد و مسعود خاکی 

عنوان  اسکراش  رشته  در  نیز  تیم  این  رکابزن 
قهرمانی را از آن خود کرد.

رئیس هیات دوچرخه سواری استان کرمان یادآور 
طا ها  نیز  مسابقات  این  دوم  روز  پایان  در  شد: 
در رشته  باشگاه صنعت مس کرمان  از  صادقی 
دور امتیازی به مسافت ۲٠ کیلومتر توانست به 

مقام سوم دست یابد.
ها،  رقابت  این  پایانی  روز  در  گفت:  اسالمی 
ورزش  وزیر  حضور  با  که  حذفی  دور  رشته  در 
فدراسیون  رئیس  قمری  و  آذربایجان  جمهوری 
دوچرخه سواری جمهوری اسالمی ایران در پیست 

آزادی تهران برگزار شد، مسعود خاکی از باشگاه 
صنعت مس کرمان بر سکوی سوم ایستاد. وی 
محمد  ها،  رقابت  این  ادامه ی  در  کرد:  تصریح 
ی  رشته  در  کرمان  مس  صنعت  از  انداز  چرخ 
عنوان  و  ایستاد  نخست  سکوی  بر  متر   ۳٠٠٠
رمضانی  علیرضا  و  کرد  خود  آن  از  را  قهرمانی 
از صنعت مس کرمان در رشته اومینیوم، طا ها 
صادقی یکی از امید های جدید مس کرمان در 
صنعت  از  کریمیان  سینا  و  امتیازی  دور  رشته 
مقام سوم  به  در رشته ی ۲٠٠متر  مس کرمان 

دست یافتند.

کهنوج  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره  رئیس 
گفت: یک کارگاه جمع آوری اجناس اسقاطی که محل 
دپوی تابلو های سرقتی و تجهیزات ایمنی راه ها بود با 

دستور قضایی کشف شد.
جوان؛  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره  رئیس  مظفرپور  یمین 
نیرو های  هوشیاری  به  توجه  با  گفت:  کهنوج  جاده ای 
محور های  تابلو های  روزانه  سرقت  زمینه  در  راهداری 

نظر  در  با  راهداری  گشت های  شهرستان  این  ارتباطی 
گرفتن محور های هدف سرقت اشخاص سرقت کننده را 
زیر نظر گرفته و پس از آگاهی از محل دپوی تابلو های 
سرقتی پس از طی مراحل قانونی با یک دستگاه لودر 
کشف  اسقاطی  آهن آالت  زیر  از  را  سرقتی  تابلو های 
کردند. وی افزود: یک کارگاه جمع آوری اجناس اسقاطی 
تجهیزات  و  سرقتی  تابلو های  دپوی  محل  شهر  در 
ایمنی راه ها بود که با دستور قضایی به این محل ورود 

و در مجموع ۳۳ تابلوی عالیم ایمنی، ۱۵ جک، هشت 
قالب فلزی، هشت پایه گاردریل، سه نرده پل، ۱۲۵ عدد 

خاموت از این محل کشف شد.
وی با اشاره به اینکه ساالنه بیش از ۲٠٠ میلیون تومان 
محور های  در  اخباری  عالئم  و  تابلو ها  سرقت  خسارت 
طول  در  متوسط  طور  به  افزود:  است،  شهرستان  این 
مدت یک سال حدود ۱۵٠ تابلو و عالئم اخباری از سطح 
می شود  سرقت  کهنوج  شهرستان  ارتباطی  محور های 

راهنمایی،  زن  چراغ چشمک  موارد  این  از  غیر  به  که 
انواع عالئم و پتل های نوری است که مورد سرقت قرار 

می گیرند.
مظفرپور گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۵٠ عدد تابلو 
نصب  کهنوج  شهرستان  محور های  در  ایمنی  عالیم  و 
شده است که همه این موارد نقش تعیین کننده ای در 
کاهش تصادفات و مسیریابی رانندگان به ویژه در شب 

هنگام دارد.

لیگ  ام  هفته سی  محرومان  اسامی  مسابقات  کمیته 
برتر را اعالم کرد.

 به گزارش جام جم آنالین به نقل از سایت سازمان لیگ 
فوتبال ایران، اسامی محرومان به شرح زیر است:

محسن فروزان )انضباطی( تراکتورسازی تبریز
فرهاد مجیدی مربی استقالل تهران

ماهان رحمانی پیکان تهران
حمید بوحمدان ذوب آهن اصفهان

سعید الهویی مربی سپاهان اصفهان
محمدرضا مهدوی میرمحله، سید محمد قریشی، مازیار 

ربیعی فر سپیدرود رشت
حسین ساکی، رضا جبیره صنعت نفت آبادان

بهزاد بشنایم مربی ماشین سازی تبریز
نساجی  فرجی  فرشاد  عبدی،  مهرداد  شجاعی،  علی 

مازندران

دوچرخه سواران کرمانی بر سکوهای نخست و سوم لیگ جوانان کشورایستادند

کشف تابلو های سرقتی جاده ها در کهنوج 

اسامی محرومان هفته سی ام لیگ برتر اعالم شد
استقالل تهران بدون سرمربی!

خبر

تیم های مس شهربابک، میالد کهنوج، شهرداری کرمان و شهرداری ریگان 
به مرحله نیمه نهایی رقابت های فوتبال امید های استان کرمان صعود کردند.
هیئت  عمومی  روابط  و  اطالع رسانی  کمیته  رئیس  امیرخسروی  عرفان 
باشگاه  های  استان  گروه  با خبرنگار  گو  و  در گفت  کرمان  استان  فوتبال 
خبرنگاران جوان ، با اعالم اینکه مسابقات فوتبال امید های استان کرمان از 
جمعه ۱۳ اردیبهشت جاری آغاز شده است، گفت: این رقابت ها با شرکت 

به مدت سه روز  از سراسر کرمان در دو گروه شمال و جنوب  تیم  شش 
برگزار شد.

وی با اشاره به مشخص شدن تیم های صعود کننده به دور نیمه نهایی این 
رقابت ها افزود: از گروه شمال این رقابت ها دو تیم مس شهربابک به عنوان 
صدرنشین و شهرداری کرمان به عنوان تیم دوم به مرحله ی نیمه نهایی 

مسابقات صعود کردند.

و  کهنوج  میالد  تیم  دو  نیز،  جنوب  گروه  از  کرد:  تصریح  امیرخسروی   
در  جواز حضور  دوم  و  اول  تیم های  عنوان  به  ترتیب  به  ریگان  شهرداری 

مرحله نیمه نهایی این رقابت ها را به دست آوردند.
وی با بیان اینکه هیات فوتبال استان کرمان، اهمیت ویژه ای برای برگزاری 
مسابقات فوتبال در رده های سنی قائل است، یادآور شد: همین امر سبب 

شده، در برگزاری مسابقات امید اهتمام جدی داشته باشد.

راهیابی چهار تیم به مرحله نیمه نهایی رقابت های فوتبال امید های کرمان

افقی: 
سام  و  نجفی  احمد  هنرمندی  با  1-فیلمی 

درخشانی و سولماز غنی محصول کشورمان 
2- تخم و دانه - پهلوان - رود فرانسوی 

3- از تیم های حاضر در لیگ برتر فوتسال 
4- عدد و شماره - مذکر - واژه ای در بیان و 

توضیح کالم - نیروی بازدارنده 
بین  دوستانه  روابط  و  همزیستی  مقدمه   -5

کشورها 
6- کنجاوه - گشوده - رشته مروارید- طریق

7- صوت زنبور و مگس - از ضمایر شخصی پیوسته 
که در آخر فعل در سوم شخص جمع می آید.

8- اثری از مارسل امه 
9- یکی از دالیل بوجود آمدن بارانهای سیل 

آسا و سونامی دریایی
10- مادر - عقیم و نازا - ظل و سایه گاه - 

گوی ها و کره ها 
در  و کشاورزانی که  فرمانبردار  مردمان   -11
باشند  مالک  فرمان یک  یک سرزمین تحت 

- سایر - رمنده 
12- شرنگ و سم - پوشاک ظریف و لطیف 

- رشوه - درخت تسبیح 
13- از افعال ربطی - تشنه فریب بیابان - رب 
النوع جمال و عشق نزد روم و یونان قدیم - 

قصد و آهنگ 
زمان   - پدیدار - آب شرعی  و  14- آشکار 

فعالیت و کسب و کار در نزد عرب ها 
15- به دنیا آمدن و تولد یافتن 

عمودی: 
شده  ساخته  ریلی  ترابری  سامانه  اولین   -1

درجنوب شرقی کشور 
2- بسیار و فراوان - دیر - رهیق

3- جامه گشاد و بلند - غار بزرگ - داللت 
و راهنمایی

4- مکبر- سایه متحرک - سربها 

5- دوتا اصطالح فوتبالی ورزشی به ترتیب- 
پدر 

6- همسایه سودان و آنگوال - بذر کتان 
7- جاندار - بازکرد 

8- نابینا - فانوس بزرگ شیشه ای - از حروف 
ربط و اضافه 

از  قسمتی  خودرو-  و  انسان  تشابه  وجه   -9
گردد-  می  وصل  سرپیچ  به  که  برق  چراغ 

جوجه تیغی 
برای  ناقوس  مولف  اولی  حرفی   4 واژه   -10
آدانو و بعدی خالص گردانیدن و نجات دادن 

11- زنجیر تانک - رمز و راز - گرد آوردن 
و جمع کردن - وارونه بخوانید نوعی پاپوش 

ساده کتانی است.
12- گله و شکایت - نوعی پول کاغذی که 
شد-  متداول  ایران  در  گیخاتوخان  زمان  در 

قسمت زیر زمینی ساقه گیاهان 
13- طرفدار و پشتیبان - آهنگر - تاک 

14- دوتا موجود آبزی و خونخوار دریایی
سرزمین   - آسیا  و  اروپا  رابط  دریای   -15

مردمان خونگرم و دیار کریمان 
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سرویس اجتماعی کرمان امروز

چگونه کودک باهوشی داشته باشیم؟ این سئوالی است 
و  مشاوران  از  پروری  فرزند  بحث  در  والدین  بیشتر  که 
ذهن  که  می دانیم  ما  همه ی  می پرسند.  خود  اطرافیان 
کودک مانند خمیری است که در کودکی به هر شکلی 
که  دارد  والدین  به  بستگی  این  و  بگیرد  فرم  می تواند 
چگونه با بهترین روش ها کودکان خود را با ضریب هوشی 

باال تربیت کنند.
برعکس ذهنیت و انتظارات مردم که کودک باهوش باید 
در سطح نابغه های علوم فیزیک و ریاضی عمل کند این 
موضوع را باید در نظر بگیرید که توقع زیاد و حتی فشار 
و  دهد  برعکس  نتیجه ی  می تواند  کودکان  روی  بر  باال 
به  می پردازیم  مقاله  این  در  شوند.  بیماری  دچار  حتی 
و وظیفه ی  باشیم  داشته  باهوشی  اینکه چگونه کودک 

والدین در قبال این کار چیست.
با کودکان صحبت کنید

با کودک خود صحبت کنید حتی زمانی که آن ها نوزاد 
مغز  می کنید  کودک خود صحبت  با  که  زمانی  هستند. 
او سعی می کند کلمات را جز به جز تحلیل کند و این 
باعث می شود در ذهن کودک یک نقشه ذهنی از کلمات 
شما ساخته شود. اگر درباره موضوعی با کودکان بیش از 
یک بار صحبت شود میزان دریافت موضوع به نسبت از 
دفعات قبل بیشتر خواهد بود زیرا کلمات قبلی را در ذهن 
خود بارها تحلیل کرده است. این بسیار مهم است که در 

گفت وگو از فرزند خود بخواهید نظر خود را بیان کند.
حل مشکالت را آموزش دهید

فکر  مشکالت  طریق  از  تا  دهید  آموزش  کودکان تان  به 

کنند و راه حل  برای آن ها را خودشان ایجاد کنند. مسائلی 
که اکثرا توسط خودشان قابل حل است را برای آن ها حل 
نکنید. درعوض، آن ها را تشویق کنید تا بر روی مشکلی 
یا حل آن  که پیش آمده تمرکز کنند و نحوه دستیابی 
عمل  این  کنند.  مشخص  خود  خالق  ذهن  طریق  از  را 
هم مغز را تحریک می کند و هم به آن ها یاد می دهد که 
قادر هستند موانع را از سر راه خود بردارند. این کار نباید 
انجام شود که بعدها باعث آسیب دیدن کودکان  طوری 

شود.
کودکان خود را تشویق کنید

شگفت  را  شما  و  می کند  شما  کودک  که  خوبی  کار  از 
زده می کند یا ترک عادات بد داشته است و آن را با یک 
کار خوب و پسندیده جبران می کند تقدیر کنید. تشویق 
کودکان باعث می شود بدانند هر اقدام مناسبی که انجام 
است  والدین  وظیفه ی  این  است.  تقدیر  قابل  می دهند 
که مسیر کارهای درست و اشتباه را به کودکان آموزش 

دهند.
محدود کردن رسانه های تصویری

بعضی از والدین این عادت را دارند که برای سرگرم شدن 
کودکان استفاده از تلویزیون را برای آن ها مجاز می دانند. 
کند.  تماشا  تلویزیون  مداوم  به صورت  نباید  شما  کودک 
سمت  به  او  مغزی  فعالیت های  می شود  باعث  این کار 
سرگرم شدن با رسانه های دیجیتال مثل تلویزیون و تبلت 
و لوازم مشابه شود. وقتی این کار تبدیل به عادت شود 
کودک ترس از اجتماعی بودن و حضور در کنار دیگران 

را پیدا می کند.
هنر را آموزش دهید

از  کردن  نقاشی  و  موسیقی  یادگیری  و  کردن  گوش 
انجام  می توانند  کودکان  که  هستند  مواردی  شایع ترین 

کودکان  که  است  شده  اثبات  علمی  طور  به  دهند. 
می توانند مهارت های هنری این چنینی را به بهترین نحو 
ممکن یاد بگیرند. برای کودکان بیش از آنکه موضوع هنر 
یادگیری های تکنیک مهم باشد موضوعاتی مثل درگیری 

در  دوستان  از  متفاوت تر  و  جدید  آثار  خلق  برای  ذهن 
و  خالقیت  افزایش  باعث  کار  این  که  است  مهم  کالس 

ضریب هوشی کودکان می شود.
متولد  کودک  هزار   ۳۶۰ حدود  سال  یک  در  آمار  طبق 

و  است  باهوشی  کودک  آن ها  از  یک  کدام  می شوند. 
موضوع آنکه ما چطور می توانیم یک کودک باهوش تربیت 
کنیم. نظر شما درباره کودکان باهوش و نحوه تربیت آن ها 

چیست؟

راهکارهایی برای   تقویت  هوش کودکان
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اشاره:
بارها و بارها آنها را دیده ایم، بر سر هر چهارراهی و با نگاه 
هایی که آشنا می زند؛ نگاه هایی کودکانه اما با معانی زیاد. 
یا لنگی برای تمیز کردن  آنهایا شیشه شور به دست دارند 
شیشه یک خودروی عبوری. گاه در دستان کوچکشان دسته 
های گل دیده می شود گاه برگه های فال. آنها را بر روی پل 
های شهر می بینی که با ترازوی همراه خود وزن آدم های 
شهر را می کشند و شاید هم با واکس و برس کفشی را برق 
می اندازند. آنها را با همین قد و قواره های کوچک می بینی 
که  برای به دست آوردن لقمه نانی دست  به هر کاری می 
زنند تا کودک کار لقب بگیرند. کودکان کاری که هر از گاهی 
دربرنامه های نمایندگان مجلس سر بر می آورند و گاهی هم 
دردفاع تمام جانبه سازمان بهزیستی کودِک کار بودنشان  بر 
سر زبان می آید. گاهی شهرداری خود را مسئول آنان می 
داند و زمانی هم آنها را به دست نیروی انتظامی می سپرند. 
خالصه اینکه هر چند وقت  یک  بار همچون توپی در زمین 
نهادهای مختلف پاس کاری می شوند اما همواره در نهایت در 
کف خیابان دیده می شوند چرا که هیچ کدام از 11 نهادی 
که مسئول ساماندهی کودکان کار هستند تقریبا هیچ عملکرد  
شفافی در این زمینه ندارند و یا اگر کاری هم صورت گرفته، 

موازی کاری بوده و یا موقت بوده است.
11نهاد

مطابق آیین نامه ای که در سال 84 نوشته شده، 11 نهاد در 
حوزه ساماندهی کودکان کار و خیابانی مسولیت دارند. نیروی 
امور  و  کار  وزارت  شهرداری،  دادگستری،  وزارت  انتظامی، 
بیمه و خدمات درمانی،  اجتماعی، وزارت بهداشت، سازمان 
اجتماعی، صدا و سیما، جمعیت هالل  تامین  بیمه  سازمان 
احمر، آموزش و پرورش، و کمیته امداد و بهزیستی.  با وجود 
این تنها عملکرد دو سازمان بهزیستی و کمیته امداد تقریبا 
محسوس است و مابقی دستگاه ها در این زمینه  به وظایف 

خود عمل نکرده اند.
به چه کسی کودک کار می گویند؟

طبق تعاریفی که وجود دارد به فردی کمتر از 18 سال که  
برد  می  سر  به  خیابان   در  نامحدود  یا  محدود   صورت  به 
حال کودکی که هنوز با خانواده خود تماس دارد و از سر پناه 
برخوردار است یا کودکی  که خیابان  را خانه خود می داند 
با خانواده  به حداقل رسیده است کودک کار یا  او  و رابطه 

خیابانی گفته می شود.
قدیر، یکی از همین کودکان کار است که 12 سال دارد و در 
یکی از خیابان های کرمان مشغول دستفروشی است. او در 
یک دست جعبه دستمال کاغذی  و در دست دیگرش  پاکت  
پالستیکی  حجیمی پر از جعبه های مکعبی شکل دستمال 
کاغذی را حمل می کند وبه گفته خودش پاتقش در پارک 
های کرمان است و در پارک ها کاسبی می کند البته او در 

زمستان ها به پاساژها نقل مکان می کند.
او می گوید: از وقتی یادم می آید پدر و مادر درست و حسابی 
نداشتم. پدر و مادرم هر دو معتاد بودند. آنها روزها خواب بودند 

و شب ها بر سر بساط چرت می زدند. با تعدادی از دوستانم  
برای شخصی کار می کنیم و او نیز در قبال کار روزانه به ما 

روزی یک وعده غذا و مکانی برای خواب می دهد.
آسیب ها

داده   نشان  خیابانی  کودکان  مورد  در  بسیاری  مطالعات 
این  بیشتر  دارد.  زیادی  شیوع  آنها  در  روانی  آسیب های  که 
و مسامحه  آشفته  آزاری، محیط  به کودک  مربوط  آسیب ها 
کاری است. این امر با سبک زندگی که در خیابان ها در پیش 

می گیرند، تشدید می شود.
کودکان کار در شرایط بسیار نامطلوب از نظر تغذیه، بهداشت 
و انجام کارهای خطرناک و حاد به سر می برند. این کودکان 
می توانند به راحتی بازیچه دست بزهکاران حرفه ای اعم از 
سارقین یا باندهای توزیع مواد مخدر، عوامل ایجاد خانه های 
فساد و... قرار گیرند. همچنین عدم بهره گیری از آموزش و 
تحصیل علم و فن، قدرت رقابت با سایر کودکان در ایجاد یک 

زندگی سالم را هر چه بیشتر از این کودکان سلب می کند.
و  روحی  آزارهای جسمی،  معرض  در  ایران  در  کار  کودکان 

جنسی، ابتال به بیمای های خطرناک، نظیر ایدز هستند. 
که  شد  مشخص  شد،  انجام  پیش  چندی  که  تحقیقی  در 
۶۶درصد کودکان خیاباني به بیماری عفونت های انگلی روده، 
پوسیدگی  به  9۶درصد  ادراري،  عفونت های  به  1۰درصد 
دندان ها و بیماری های لثه و 24درصد به عفونت های پوستی 
افسردگي  دچار  کودکان  این  این،  بر  عالوه  هستند.  مبتال 

هستند و افکار خودکشي در آنها هم به اثبات رسیده است.
ماجرای دستگیری کودکان کار در کرمان

اگر خاطرتان  باشد چندی پیش کلیپ هایی در فضای مجازی 
پخش شد که نشان می داد کودکان کاردر کرمان دستگیر می 
شوند که کاربران فضای مجازی نیز بدترین عبارات را در کلیپ 
منتشر  کار  کودکان  دستگیری  درمورد  شده  منتشر  متن  و 
کرده اند. همین کلیپ کافی بود تا فرماندار کرمان نسبت  به 
این موضوع واکنش نشان دهد و تاکید کند:هیچ اقدامی بدون 
هماهنگی، دستورالعمل و خارج از قانون در زمینه دستگیری 

کودکان کار در کرمان انجام نشده است.
فرماندار کرمان گفت: کودکان کار بعد از جمع آوری در مدت 

زمان کوتاه و در محلی مناسب در راستای بررسی وضعیت 
و مدارک اقامتی و همچنین احضار والدین آنها نگهداری می 

شوند و غذای آنها از طریق بهزیستی تامین می شود.
بابایی با تاکید بر اینکه جمع آوری کودکان کار و متکدیان از 
خیابان های شهر کرمان درخواست همگانی است افزود: جمع 

آوری این افراد در کرمان طرح موفقی است.
وی با بیان اینکه بیشتر کودکان جمع آوری شده در این طرح، 
افاغنه هستند تاکید کرد: طرح جمع آوری کودکان کار طی 
یک مدت زمان تکرار می شود تا جامعه آماری مشخص در 
این زمینه وجود  نارسایی در  اگر  این بخش به دست آید و 

دارد باید رفع شود..
فرماندار کرمان وجود کودکان کار و متکدیان را زیبنده شهر 
ندانست و تاکید کرد: این کودکان همزمان با ورود به اردوگاه 
مورد معاینات پزشکی قرار می گیرند و با شرایط قانونی با آنها 

رفتار می شود.
وی افزود: در مورد کودکان کار و خیابانی غیراتباع در حوزه 

بهزیستی بر اساس پروتکل اقدام و هزینه می شود.
سخن آخر

بیشتر کودکان کار در کف خیابان زندگی می کنند و بزرگ 
باشد.  نگاهی قهری  آنها  به  نباید   نگاه جامعه  اما  می شوند 
برخورد  قهری با آنان دردی را دوا نمی کند که می توان در 
میان مدت و در طول زمان با انجام کارهای فرهنگی جامعه  
را با مفهوم کودکان کار آشنا کرد و رفتار درست را به آنان 
آموخت. نمونه ای که پیش از این  با کودکان کار در کرمان 

اتفاق افتاد نیز از این دست بود. 
کنون  تا  که  نگار  روزنامه  من  برای  مسئوالن...حداقل  اما  و 
نام  ام  تهیه کرده  کار  از کودکان  بار گزارش هایی  چندین  
کار  کودکان  ساماندهی  زمینه  در  متولی  نهادهای  از  برخی 
حتی یک  بار هم در اخبار و گزارش ها دیده نشده و بیشتر 
نیروی  و  بهزیستی، شهرداری  بر روی دوش سازمان  را   بار 
سایر  تقریبا  دهد  نشان می  این خود  که  ایم  دیده  انتظامی 
نهادها در این زمینه نه حرفی برای گفتن دارند و نه ایده ای 
برای هر چه بهتر اجرا شدن  طرح های ساماندهی کودکان 
کارکه جا داردآیین نامه مربوط به کودکان کار هر چه سریع 

تر اصالح شود.   

نتیجه کف خیابان است
    كودكان كاری كه هر از گاهی از برنامه های نمایندگان مجلس سر در می آورند و گاهی هم دردفاع تمام جانبه سازمان 
بهزیستی كودِک كار بودنشان بر سر زبانها می افتد. گاهی شهرداری خود را مسئول آنان می داند و زمانی هم آنها را به دست 
نیروی انتظامی می سپرند. خالصه اینکه هر چند وقت یک بار همچون توپی در زمین های مختلف بین نهادهای گوناگون پاس 
كاری می شوند اما همواره در نهایت كف خیابان جای همیشگی آنهاست، چرا كه هیچ كدام از 11 نهادی كه مسئول ساماندهی 
كودكان كار هستند عملکرد شفافی ندارند و نتیجه این شده كه هنوز چهارراه های كرمان پر است از كودكان تکدی گر و 

حقوقشان كه پایمال می شود و تصویری نازیبا در شهر كرمان و....

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی


