
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
جنوب کرمان خبر داد

ضرورت اختصاص خط 
اعتباری 400 میلیارد تومانی 
به جنوب کرمان

برای سومین سال پیاپی اتفاق افتاد

انتخاب شرکت آبرسانان 
کرمان به عنوان واحد 

نمونه استانی استاندارد 
 نقد امیر عابدین پور بر فیلم قصه ها به بهانه 
ورودش به شبکه نمایش خانگی

اینجا جهنم است
خوش آمدید

محمد نیرو مند دانش آموخته مطالعات اعتیاد:

 در زمینه ی مصرف مواد 
مخدر رتبه اول کشور

را داریم
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پیشخوان

 سایه سیف الهی نیستم
 عقد اخوت با کسی نبسته ام

 برای سمت شهرداری به احد الناسی قول نداده ام
 شهرداری به شهر کرمان چوب حراج نمی زند

 مـا در شـهرداری هیچ عملی را بـدون تایید شـورا انجام نمی دهیـم، حتی اگر 
بگوید استاندار 

 بـه عنـوان یـک کرمانـی قلـب آقـای رزم حسـینی بـرای شـهر می تپـد و 
بـرای شـهر کاری کنـد. می خواهـد 

   صفحه   2 و 8

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

مخالفت برخی با تایید 
برجام فقط برای اهداف 

سیاسی بود
---------  صفحه 5 ---------

در صفحه تاریخ پیام ما بخوانید

ما از ورزشکاری که حتی 
کفش ندارد خجالت می کشیم

---------  صفحه 4 ---------
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان خبر داد

حضور 650 ناشر  در 
نمایشگاه  کتاب کرمان

---------  صفحه 3 ---------
فرمانده انتظامي استان کرمان:

قرآن زنده است و تا 
همیشه زنده و پویا مي ماند

---------  صفحه 6 ---------

بازدید معاون استاندار کرمان از 
کارگاه تراش سنگ شهربابک
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پرداخت وام خودرو و کاال 
با چک و سفته
---------  صفحه 3 ---------

 ما
یام

ر/پ
 پو

جب
ن ر

حس
س: م
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24-523-4

سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نیم

9,180,000
9,185,000
4,680,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,470,000
1,670,000
 939,400

دالر
يورو
پوند

35,100
38,550
53,970

ام وی ام 315 
تندر 90

LX سمند

 374,000,000
371,000,000
307,000,000

پژو 206 تیپ 2
 GLX 405 پژو

پژو پارس سال

334,000,000
277,000,000
380,000,000

سايپا 111
مزدا 3 هاچ بک
هیوندای سوناتا

210,000,000
1,190,000,000
1,680,000,000

فرداامروز

بابایی شهردار کرمان در گفت و گوی اختصاصی با »پیام ما« 

نیمی از نیروهای 
شهرداری تغییر می کنند

سفر یک روزه استاندار به جنوب استان

از راه آهن تا بودجه موزه 
روی میز دولت

   صفحه  3
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:
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گفت و گو

بابایی شـهردار شـد. شـاید تنها کسـی که بتوان گفت 
پلـه هـا را دوتا یکی طـی نکـرده و او نیمـی از عمر خود 
را در قسـمت های مختلف شـهرداری گذرانـده و به مرور 
مسـئولیت های مختلف را بدسـت آورد. بابایی در تاریخی 
تریـن برهه شـهر کرمـان، مسـئولیت سـنگینی را قبول 
کـرد. مسـئولیتی که او بیشـتر از هرکسـی می دانسـت که چقدر دشـوار 
اسـت. در جـای جـای گفـت و گـو مرتبـا اشـاره می کنـد کعـه پذیرفتن 
شـهرداری در ایـن برهه حسـاس و با این حجـم پروژه هـای در حال انجام 
هماننـد پاگذاشـتن درون آتـش بـا کمربنـدی از باروت اسـت. امـا بابایی 
آنقـدر پخته اسـت و زیـر و بم کار را می شناسـد کـه با چشـمان باز همه 
مخاطـرات و قضـاوت هـای شـهروندانش را به جـان خریده و این سـمت 

را پذیرفتـه اسـت. نگاهـی به سـابقه اش خوانندگان را بیشـتر بـا اهمیت 
ایـن موضوع آشـنا مـی کنـد. وی سـال 77 و زمانی کـه تنها 25 سـالش 
بـود مدیـر واحـد فضای سـبز شـهرداری کرمان شـد. بعـد از پنج سـال 
مسـئولیت مدیرعاملی سـازمان پارکها و فضای سـبز شـهرداری کرمان را 
در دسـت گرفت و هشـت سال در این سـمت ماند. از سـال 90 به مدت دو 
سـال معاونـت برنامه ریـزی و امور اقتصادی شـهرداری کرمـان را برعهده 
داشـت و بیـش تـر از خیلـی ها بـا پروژه هـای آینده شـهر کرمان آشـنا 
شـد و بـه آن هـا اشـراف پیدا کـرد.  از سـال 92 تا مهـر 94 که شـهردار 
شـد، »معـاون خدمات شـهری« که نقطـه ثقل هر شـهرداری اسـت، بود. 
علـی بابایـی کـه حـاال 42 سـال سـن دارد در زمانی کـه فکـرش را نمی 
کرد با اسـتعفای ابوالقاسـم سـیف الهی شـهردار سـابق کرمـان، محتمل 

تریـن گزینـه برای نشسـتن بـر صندلی شـهرداری کرمان شـد. چـرا که 
پـروژه هـای زیـادی در شـهر کرمان آغاز شـده بود و برای شـورای شـهر 
کرمان ریسـک زیادی داشـت کـه گزینه ای خارج از شـهرداری و ناآشـنا 
به امور شـهری را شـهردار کند. آن هـم در دوره ای که اسـتاندار کرمان با 

حساسـیت زیـاد پـروژه های شـهری را پیگیری مـی کند.
 البتـه بـه جـز بابایـی افراد دیگـری هـم بودند کـه از بدنه شـهرداری 
باشـند امـا نـه سـابقه او را داشـتند و نـه رفاقت با سـیف الهـی را. قطعا 
شـهردار جدیـد مـی بایسـت با سـیف الهـی کـه حـاال معـاون عمرانی 
اسـتاندار شـده هماهنـگ باشـد. در ایـن میـان هماهنگـی سـیف الهی 
بـا معاون خـودش در شـهرداری بیـش از دیگـران بـود. البتـه بابایی در 
مصاحبـه بـا ما مـی گوید »مهره سـیف الهـی نیسـت« و ادامـه می دهد 

که برای شـهردار شـدن بـا هیچ کـس البی نکرده اسـت. چرا کـه معتقد 
اسـت در این برهه شـهردار شـهر کرمان بایـد بیش از همیشـه کار کند و 
مـی گویـد »در دوران سرپرسـتی ام نزدیک بـه 18 سـاعت کار می کردم 
و االن هـم وضـع تغییری نکرده اسـت.« علـی بابایی، شـهردار کرمان در 
میـان کارهای پرشـمار روزانـه اش بعد از شـرکت در راهپیمایـی 13 آبان، 
بـه دفتـر روزنامه »پیام مـا« آمـد. در طول دو سـاعتی که مهمـان »پیام 
مـا« بـود بارهـا تلفنـش زنـگ خـورد امـا این تمـاس هـا باعث نشـد تا 
بخواهـد مصاحبـه را بـا عجله تمـام کند. سـعی کـرد در طـول مصاحبه 
و در واکنـش بـه سـواالت بعضا چالشـی آرامش خـود را از دسـت ندهد و 
نـداد. ماحصـل گفـت و گوی مـا با علـی بابایی شـهردار جدیـد کرمان را 

در ادامـه بخوانید:

 از روزی کـه آقای سـیف الهی از شـهرداری کرمان 
اسـتعفا داد و نام شـما به عنوان کاندیدای شـهرداری 
مطرح شـد، عده ای معتقد بودند شـما سـایه سـیف 
الهـی هسـتید. حتی می گفتند شـاید نظر مسـئوالن 
اسـتان هم بـر روی کس دیگـری بود اما آقای سـیف 

الهـی توانسـت نظر آن هـا را به شـما برگرداند.
مـن ایـن را تکذیـب مـی کنم. چـون آقای سـیف الهـی بعد 
از اسـتعفا بـرای سرپرسـتی شـهرداری، گزینـه دیگـری را به 
شـورا معرفـی کرده بودنـد اما اعضای شـورا به من پیشـنهاد 
سرپرسـتی را دادنـد. ایـن بحـث هـا وقتی پیش مـی آید که 
هیـچ بهانـه ای وجـود نداشـته باشـد و برخی فقـط بخواهند 
موضـع منفـی بگیرنـد. البتـه مـن 12 سـال بـا آقـای سـیف 
الهـی کار کـردم و انصافـا در طـول ایـن سـال ها سـخت کار 
کردیـم و یک سـری تجربیـات و البته روحیـات کاری خوبی 
از ایشـان بـه مـن منتقـل شـد. مثـا آقـای سـیف الهـی هر 
صبـح سـاعت 5 بیـدار می شـدند و در شـهر مـی چرخیدند 
تا بیشـتر در جریان مسـائل و مشـکات شـهر باشـند و این 
روحیـات بـه من منتقل شـد اما اینکه من سـایه سـیف الهی 
باشـم و هیـچ ایـده ای از خودم نداشـته باشـم اصا درسـت 
نیسـت. ایـن را از یـاد نبریـد کـه در ایـن زمـان بایـد کسـی 
شـهردار مـی شـد کـه بـا مسـئوالن اسـتان تعامـل داشـت. 
شـورا هـم بـا ایـن تعـدد پـروژه و این وضـع منابـع مالی می 
دانسـت بایـد کسـی شـهردار شـود کـه حمایـت اسـتاندار و 
معـاون عمرانـی اش را داشـته باشـد. این یک حسـن اسـت. 
اگـر شـهرداری باشـد کـه بـا مسـئوالن هماهنـگ باشـد و 

تعامـل داشـته باشـد که خوب اسـت.
 بـا ایـن وضعیت یک تناقضـی در این میان هسـت. 
اگـر شـما با آقـای سـیف الهی همسـو هسـتید پس 

چرا شـما را کـه معاونـش بودید معرفـی نکرد؟
قائـم مقام آقای سـیف الهی آقـای دکتر خیراندیـش بودند و 

آقـای سـیف الهی هم ایشـان را معرفـی کرد. شـورا اما چون 
مـن کارمنـد و از بدنه شـهرداری بودم مـن را انتخاب کرد.

 آقای خیراندیش کارمند شهرداری نبود؟
نـه. امـا در رابطـه بـا سـوال قبلی تـان، ببینید هیـچ تناقضی 
نیسـت. سـناریویی هـم در کار نبـود. بارها آقای سـیف الهی 
بـه مـن گفـت بـا ارزیابی که داشـتم و بنـا به مصلحت شـهر 
شـما بهتریـن گزینـه بودیـد. خـب بـه هـر حـال مـن چنـد 
سـال در شـهرداری بـودم و تقریبـا ریـز همـه مسـائل را می 
دانـم. اگر کسـی خارج از مجموعه شـهرداری مـی آمد، فقط 
مـدت هـا طـول می کشـید تـا ریز پـروژه هـا را بداند. شـما 
مطمئـن باشـید اسـتاندار محتـرم و معـاون عمرانـی ایشـان 
بـه هیـچ عنـوان سـر مصالح شـهر معاملـه نمی کننـد. چون 
بـرای برخـی بهانـه ای وجـود نداشـت، ضعف ما این شـد که 

بابایی سـایه سـیف الهی اسـت.
 12 سـال یـک جریـان خـاص در شـهرداری کرمان 
حاکـم بـود. جریانـی کـه بعضی هـا به اصطـاح می 
سـایه  شـما  اگـر  زرند-کوهبنـان.  جریـان  گوینـد 
نیسـتید پـس قطعـا یک سـری تغییـرات بر اسـاس 
رخ  کرمـان  شـهرداری  در  بایـد  سـاالری  شایسـته 

. هد بد
نـه. اینجـور جریانـی حاکـم نبـود. مـن هـم در شـهرداری 
بـودم در ایـن 12 سـال اما زرنـدی نبودم. من راینی هسـتم. 
بـرای جابـه جایـی نیروهـا بایـد بگویـم قطعا آن کسـانی که 
شایسـته باشـند ولـو اینکه دشـمن من باشـند بـه کار گرفته 
مـی شـوند. آن هایـی هـم کـه شایسـته نیسـتند ولـو اینکه 
بـرادر مـن باشـند باید بروند. من در شـورا هـم گفتم که آدم 
حزبـی نیسـتم. بـا همه گـروه هـا کار کـردم. قطعـا تغییرات 
هـم داریـم. امـا ایـن تغییـرات یـک روال قانونـی دارد. هنوز 
یـک هفتـه هـم از انتخـاب من بـه عنوان شـهردار نگذشـته 

ست. ا
 چند درصد تغییر اتفاق می افتد؟

حـدود 50 تـا 60 درصـد. مـن عقـد اخـوت بـا هیـچ کـس 
رم. ندا

 تغییـرات بـه صـورت جابـه جایـی خواهد بـود یا 
نیـروی جدید؟ جـذب 

موعـد  از  و گذشـتن  چابـک سـازی  بدلیـل  گروهـی  یـک 
بازنشسـتگی شـان بازنشسـته می شـوند و دوسـتان دیگری 

بـه مـا اضافـه خواهند شـد.
 برخـی مـی گوینـد بابایـی بـرای اینکـه شـهردار 
شـود بـه خیلی ها قـول داده اسـت. مثا مـی گویند 

یـک نماینـده بـرای بابایـی 5 رای در شـورا گرفت.
بـه خدایـی کـه مـی پرسـتید بـه احـد الناسـی مـن در این 
اسـتان قول ندادم. در این شـرایط حسـاس درسـت نبود. آن 
هایـی ایـن حـرف ها را مـی زنند کـه حاضرند به هـر قیمتی 
به شـهرداری برسـند. از اعضای شـورا بپرسـید کـه من اصا 
بـه کسـی قـول دادم؟ در ایـن شـرایط حسـاس هرکـس که 

شـهردار مـی شـد باید دسـتش را بوسـید. چـون کار راحتی 
نیسـت و صبـح تـا شـب دویـدن اسـت. در شـهرداری کـه 
بـزن و بخـوری نیسـت. هرکس از شـهرداری مـی رود همین 

آبرویـی کـه دارد را حفـظ کند بس اسـت.
 البتـه در گذشـته اتفاقاتـی افتـاد که ایـن احتمال 
را تقویـت مـی کند کـه می توانـد بدون بـزن و بخور 

باشـد. نبوده  هم 
شـخصیت همـه آدم هـا را بـا هـم کـه نمی سـنجند. شـاید 
در بیـن سـه هـزار نفـر، یک نفـر هم کار بـدی کنـد. ببینید 
شـهرداری االن مثـل بمـب بسـتن به خـود و به آتـش رفتن 
اسـت. هرکـس که به شـهرداری مـی رود باید پـی همه چیز 

را بـه خـودش بمالد.
 پـس بـه صراحت مـی گویید به کسـی قـول نداده 

اید و وامدار کسـی نیسـتید؟
نـه. اصا وامدار کسـی نیسـتم. به کسـی هم بـاج نمی دهم. 

بـا همـه مجموعـه ها البتـه تعامـل دارم و برآینـد تعاملی که 
داشـتم خروجـی اش انتخاب مـن به عنوان شـهردار بود.

 خروجـی البتـه کمـی عجیـب بـود. چـون هفتـه 
قبـل از انتخاب شـدن شـما به عنـوان شـهردار ابتدا 
10 رای داشـتید و بعـد 7 رای. هفتـه بعـدش امـا 15 
رای داشـتید. سـیف الهی هـم 15 رای نداشـت. قطعا 

بـدون رایزنـی هم نمـی شـود 15 رای آورد.
ببینیـد گاهـی اوقـات جناحـی مـی شـود. البته شـورایی ها 
فرهیختـه اند. ببینید وقتی شـهردار با 10 رای انتخاب شـود 

و یـا با هشـت رای قطعا پشـتوانه کمتـری دارد. امروز با همه 
اعضـا تعامـل دارم. خروجی بایـد خدمت به مردم باشـد. چرا 
کـه ایـن دوره هـا زود مـی گـذرد. هشـت سـاِل سـیف الهی 
زود گذشـت، دو سـال ما که چیزی نیسـت. خدا کند بعد از 

ایـن دوره ها آدم از کار نکرده ای پشـیمان نباشـد.
 شـما فکـر مـی کنید چنـد سـال شـهردار کرمان 

؟ شید با

ببینیـد زمانـی که من سرپرسـت شـدم خیلی تـاش کردم. 
یـک سـری کارهـا کـه از قبـل بـود و یـک سـری کار را هم 
جدیـد شـروع کردیـم. کلـی هـم برنامـه چیدیـم. در دوره 
سرپرسـتی مـا مرتب کارهـا را پیگیری کردیـم. در حین کار 
یکـی از دوسـتان مـی گفت شـما کـه اینقدر جان مـی کنید 
شـاید شـهردار نشـوید. من گفتم بـه همین دلیـل خیلی کار 
مـی کنـم چـرا کـه شـاید دیگـر فرصتش پیـش نیایـد برای 
شـهر کار کنـم. مـن روزی 18 سـاعت در دوران سرپرسـتی 
ام کار کـردم. االن هـم اوضـاع فرقـی نکـرده اسـت. برای من 
هـم فرقـی نمـی کنـد یـک روز شـهردار باشـم یا پنج سـال. 
مـن فقـط مـی خواهم مدیـون مردم نباشـم. هم شـورا و هم 
اسـتانداری از مـن حمایـت مـی کننـد و دیگـر راه هـا برای 

اینکـه من کار نکنم بسـته شـده اسـت.
 زمـان انتخـاب شـهردار، به دلیـل انتخابـات پیش 
روی مجلـس حساسـیت هایـی وجود داشـت. جناح 
هـا می خواسـتند شـهردار از گروه خودشـان باشـد.

اصـل کار شـهرداری خدمـت اسـت. زمانـی کـه سـیف الهی 
بـه شـهرداری آمـد یـادم اسـت کـه گفت سیاسـت را پشـت 
درهـای شـهرداری گذاشـتم. بحـث سیاسـی را نبایـد قاطی 
شـهرداری بکنیـم. مـن ایـده سیاسـی دارم امـا سیاسـت را 
بـا کار قاطـی نمـی کنـم. مـن بـا شـهرداران چپی و راسـتی 
کار کـردم. هیـچ وابسـتگی بـه گروهـی خـاص نـدارم. برای 
انتخابـات مجلـس هـم هیـچ اقدامی انجـام نمی دهـم. چون 

بـه صاح شـهر نیسـت.
 بـه نظـر شـما بزرگترین مشـکل شـهر کرمـان در 

حـال حاضـر چـه چیزی اسـت؟
عـدم مشـارکت مـردم بـا شـهرداری. مـن در راس مطالبـی 
کـه بـه شـورا هـم گفتـم همیـن بحـث همـکاری مـردم بـا 

شـهرداری بـود.
 در حـال حاضـر مـردم خیلی خوشـحال هسـتند. 

پل هـای جدیـد، متـرو، ترامـوا. هـر روز یـک طرح 
جدیـد بـرای شـهر داده مـی شـود. اما بحـث تامین 
منابـع هـم هسـت. ایـن منابـع از کجـا تامیـن مـی 
شـود؟ قرار اسـت شـهرداری به قـرارگاه خاتم زمین 
بدهـد؟ چنـد میلیـارد اعتبـار بـرای ایـن پـروژه ها 

الزم اسـت؟
همـه ایـن پـروژه هـا ناشـی از اسـتانداری بومـی اسـت کـه 

مـا داریـم. قلـب آقـای رزم حسـینی بـرای شـهر مـی تپد و 
مـی خواهـد بـرای شـهر کاری کند. ما اگـر بخواهیـم با پول 
هـای موجـود و بودجه شـهرداری کاری کنیم که چند سـال 
طـول مـی کشـد شـهر را بسـازیم. اگـر بخواهیـم فقـط پول 
متـرو را جمـع کنیـم بایـد 20 سـال صبـر کنیـم. امـا امروز 
در دنیـا روش هـای جدیـدی بـرای تامین منابع وجـود دارد. 
شـهرداری و اسـتانداری االن نیازهـای 20 سـال بعـد شـهر 
را مـی بیننـد. اگـر از 10 سـال قبـل بـه فکـر امـروز بودیـم 
االن مـردم راحـت بودنـد. ما پیگیـر منابع مالی هم هسـتیم. 
شـهرداری کرمـان بـا 360 میلیـارد بودجه کـه 60 درصدش 
فقـط عمرانـی اسـت کـه کاری نمـی توانـد بکند. ما بـا چند 
بانـک هـم صحبـت کردیم کـه منابـع را بگیریم و به اقسـاط 

بپردازیم.
 شـفاف تـر بگوییـد. کرمانی هـا یک عادتـی دارند 
که حتی در بدترین شـرایط مال و جنسشـان را ارزان 
نمی فروشـند. شـما منابع مالـی را از کجـا تامین می 
کنیـد؟ زمیـن هایی کـه به خاتم مـی دهیـد از کدام 
منابـع و بـا چـه قیمتـی داده می شـوند؟ قطعـا هیچ 

کرمانـی دوسـت نـدارد چـوب حـراج بـه شـهرش 
بخورد.

 شـهرداری بـه شـهر کرمـان چـوب حراج نمـی زنـد. ببینید 
بیـن درآمدهـا و نیـاز شـهرداری اختـاف 10 برابـری وجود 
دارد. قطعـا نیـاز بـه تامین منابـع داریم. اگر کل پـروژه خاتم 
مثـا 300 میلیـارد اسـت توافـق کردیـم بخشـی را پـول 
بدهیـم و بخشـی هـم زمیـن و پروانه. قیمت زمیـن ها را هم 
کارشـناس رسـمی دادگسـتری تعییـن مـی کنـد کـه ابتـدا 
قـرارگاه خاتـم زیـر بـار نمـی رفـت و ما هـم کوتـاه نیامدیم. 
یـک بخـش دیگـر از منابـع هـم بـا همراهـی دولت بدسـت 
مـی آیـد. مثا جابـه جایـی تاسیسـات میـدان آزادی راحت 
نیسـت. همـه ادارات بایـد کمـک کننـد تا شـبکه هـای آب، 
بـرق و گاز جابـه جـا شـوند. می شـود 60 سـال دسـت روی 
دسـت گذاشـت و بگوییـم نشـد کـه نشـد؟ االن اسـتان در 

ابعـاد مختلـف پیش مـی رود.
عـدم  کرمـان  مشـکل  بزرگتریـن  گفتیـد  شـما   
همراهـی مردم بـا شـهرداری اسـت. بـرای همراهی 

بایـد اعتمـاد مـردم جلـب شـود. االن مـی گوینـد 
شـهرداری بـرای اینکـه زمیـن بـه خاتم بدهـد دارد 

محـدوده شـهر را گسـترش مـی دهـد.
نـه. اصـا اینطور نیسـت. وقتـی ما زمیـن را به خاتـم دادیم، 
آن هـا مـی فروشـند و پـول به حسـابی مشـترک مـی آید تا 

همه چیز مشـخص باشـد.
 ممکن است محدوده شهری افزایش یابد؟

نه. امکان ندارد. این کار شدنی نیست.
 بـرای مجموعـه مدیریتی اسـتان کـه کاری ندارد. 
مـی تـوان بـا نظـر مثبـت شـورا و کمیسـیون های 

مختلـف راه و شهرسـازی تاییدیـه گرفـت. 
نـه نمـی شـود. بعد هم در شـورا 15 فـرد فرهیخته هسـتند 
کـه منتخـب مردم می باشـند. مـا در شـهرداری هیچ عملی 
را بـدون تایید شـورا انجام نمـی دهیم. حتی اگر اسـتانداری 

بگوید.
 پـس از اتمـام پـروژه هـا حاضریـد به طور شـفاف 

بـه مـردم بگویید چقـدر پـول و زمیـن داده اید؟
بلـه. ایـن ها همه شـفاف اسـت. همین االن هم شـورا نظارت 

کند. می 
 در ایـن روزهـا در شـبکه هـای اجتماعـی بحـث 
توقـف پـروژه میـدان آزادی داغ شـده اسـت. یکی 
همیـن بحثـی کـه مـی گوینـد لولـه فاضـاب اصلی 
شـهر آنجاسـت و االن شـهرداری مـی گویـد خاتـم 
البتـه  بایـد بـردارد و خاتـم زیربـار نمـی رود کـه 
مسـتند هم نیسـت و شـایعه اسـت. می گویند پروژه 

اسـت. شـده  متوقف 
مـن از ایـن صحبـت هـا تعجـب مـی کنـم. بـر اسـاس نظـر 

شـورای ترافیـک از 10 مهـر قـرار شـد پـروژه آزادی شـروع 
شـود. شـرکت مشـاور یـک برنامه زمـان بنـدی داده که االن 
از آن برنامـه زمـان بنـدی هـم جلوتریـم. االن حـدود 50 تا 
60 چاهـک را بـا کارگـر مـی زنند که بـه تاسیسـات برخورد 
نکننـد. ایـن به چشـم نمـی آید. مردم ایـن ها را نمـی دانند 
کـه االن در حـال بتـن ریـزی هسـتند. شـاید توقـع دارنـد 
مـا فـردا کـف خیابـان را جمـع کنیـم. در حالـی کـه اینطور 
نیسـت. مـن تعجـب مـی کنـم از ایـن صحبـت هـا. بـا ایـن 
تـوان قـرارگاه خاتـم و مجموعـه شـهرداری ایـن حـرف هـا 

نیسـت. جالب 
 در شورای شهر هم انتقاد کردند.

خبرنـگار بفرسـتید و پیشـرفت کار را ببینیـد. وقتـی کار بـه 
تاخیـر افتـاد بعـد ایـن حـرف هـا را بزننـد. االن کـه اول کار 
اسـت. در ایـن هفتـه هـم مـن بـا نماینـده شـورا بـه محـل 
رفتیـم و بازدیـد کردیم. بعضـی ها با غرض یـک حرف هایی 
را در فضـای مجـازی مـی زننـد. من هم می توانـم هر حرفی 
را بزنـم. ایـن کـه نمی شـود. پشـت برخی حرف هـا منطقی 

نـدارد. وجود 
پـروژه  آقـای جعفـری در جلسـه شـورا گفتنـد   

تعطیـل شـده اسـت.
من هم پاسـخ دادم که نشـده اسـت. من بیشـتر اطاع دارم 
از کسـی کـه در خانـه خوابیده. هـر کس هر حرفـی بزند که 

نمی شـود درسـت باشد.
 همه پروژه ها 24 ماهه اند؟

پـروژه هایـی که االن شـروع شـده انـد بله. چند پـروژه دیگر 
که شـروع نشـده انـد کمی طوالنـی ترند.

 پـس می تـوان گفـت االن یـک دوره تاریخی برای 
شـهر است.

بلـه. برای اسـتان دوره ای تاریخی اسـت. یـک دوران طایی 
در کرمـان وجـود دارد. بسـیاری از کارهایـی کـه سـال ها از 
آن هـا غفلـت شـده بـود االن بـه آن هـا توجـه شـده اسـت. 
خوشـبختانه وفـاق خوبـی در شـهر برقرار اسـت. تا دو سـال 
آینـده گل همـه ایـن کارهـا چیده می شـود. تلـه کابین هم 
کـه از قدیـم قـراردادش بسـته شـده تـا سـال آینـده ممکن 
اسـت افتتـاح شـود. سـاختمان جدیـد شـهرداری مرکـز هم 
بایـد تـا 2 سـال آینـده تمـام شـود. بقیـه پـروژه هـا هم کم 
کـم شـروع مـی شـود. مثـل متـرو. متـرو هـم طـرح بزرگی 
اسـت و کار بـزرگ را هـم بایـد آدم های بزرگ انجـام دهند.

 چقدر زمان مطالعات مترو طول می کشد؟
ظـرف 60 روز آینـده بایـد توافـق را انجـام دهیـم. بعـد ما از 
شـورا تاییدیـه بگیریـم و آن هـا هـم بحـث هـای فنـی مثل 
آب هـای زیرسـطحی را پیـش ببرند. باید عزم جدی داشـته 

باشـیم. متـرو کاری نیسـت کـه یک سـاله انجام شـود.
 خب مطالعات چقدر طول می کشد؟

بیشـتر از سـه مـاه نمـی شـود.چون مطالعـات طـرح جامـع 
ترافیـک کرمـان قبـا انجـام شـده اسـت.
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بابایی شهردار کرمان در گفت و گوی اختصاصی با »پیام ما« 

نیمی از نیروهای شهرداری تغییر می کنند

شـهردار کرمـان درباره خدمات شـهری کرمان می گوید: االن طبـق قانون، عوارض 
خدمـات شـهری بـرای هـر خانـواده سـالی 50 هـزار تومـان اسـت. در حالـی کـه بـرای 
خانـواده چهـار نفـره هزینـه واقعـی خدمـات شـهری سـالی بیـش از 300 هزارتومـان 
اسـت. االن بـا ایـن 50 هـزار تومان انـگار هر خانـواده روزی 150 تـک تومان هزینه 
خدمـات شـهری مـی دهـد. با ایـن 150 تومـان ما بایـد جارو بزنیـم، زباله جمـع کنیم، 
پـارک هـم بسـازیم و دیگـر کارهـا. شـما دقـت کنیـد جمـع اوری هـر کیلـو زبالـه 85 
تومـان مـی شـود. هـر خانـواده بـه طـور متوسـط روزی 3 کیلـو زبالـه تولید مـی کند و 
هزینـه جمـع آوری ایـن زبالـه هـا می شـود 255 تومان. شـما نگاه کنید مـا باید روزی 
150 تومـان بـه طـور متوسـط از هـر خانـواده بگیریـم امـا فقط پـول جمـع آوری زباله 
هـر خانـواده 255 تومـان اسـت. بـا ایـن پول بایـد همه کار هـم بکنیم. ایـن در حالی 
اسـت کـه همـه شـهروندان سـالی 50 هـزار تومـان عـوارض خدمات شـهری خـود را 

بـه موقـع بپردازنـد. در صورتـی کـه در واقعیـت درصـد کمـی از ایـن مبلـغ هرسـاله 
جـذب مـی شـود. ما که بنـگاه اقتصادی نیسـتیم. وقتی همـه کارها انجام نمی شـوند 
حتمـا یـک گیـری در کار وجود دارد. مردم شـهر کرمان باید شـهرداری را از خودشـان 
بداننـد و یـک عـزم همـه جانبـه بـرای پرداخـت عـوارض صورت بگیـرد. البتـه ما می 
دانیـم کـه مـردم مطالباتـی دارنـد و بایـد بـه ایـن مطالبات هم توجه شـود ولـی مردم 
روزی مـی تواننـد خیلـی از توقعات را داشـته باشـند که به همان میـزان در پرداخت 
عـوارض شـهری پیشـگام باشـند. همچنیـن حداقـل بـه یـک سـری از قوانیـن عرفـی 
احتـرام بگذارنـد. مثـا مـا سـالی 3 میلیـارد تومـان هزینـه جمـع آوری زبالـه هایی را 
مـی دهیـم کـه بعـد از سـاعت مقرر و اعام شـده بیرون گذاشـته می شـوند در حالی 
کـه مـی تـوان بـا همیـن 3 میلیارد تومـان چند پارک محله ای سـاخت و اگـر این اتفاق 

افتـاده بـود هـم اکنـون نیاز شـهر بـه پارک هـای محلـه ای تامین شـده بود.

درخواست شهردار از مردم

بردیا امیرتیموری

اینکه من سایه سیف الهی 
باشم و هیچ ایده ای از خود 
نداشته باشم درست نیست

من ایده سیاسی دارم اما سیاست را با کار قاطی نمی کنم. 
من با شهرداران چپی و راستی کار کردم. هیچ وابستگی به 
گروهی خاص ندارم. برای انتخابات مجلس هم هیچ اقدامی 

انجام نمی دهم. چون به صاح شهر نیست.

شهرداری االن مثل بمب 
بستن به خود و به آتش 

رفتن است. هرکس که به 
شهرداری می رود باید پی 

همه چیز را به خودش بمالد.

وقتی مردان بزرگی مثل 
استاندار و حاج قاسم 

سلیمانی کاری کرده اند 
خاتم به کرمان بیاید باید از 
حداکثر توان استفاده کرد.

شهرداری به شهر کرمان 
چوب حراج نمی زند.
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خبر
امام جمعه موقت کرمان:

دیپلماسی فعال و اصولی 
موجب افزایش اقتدار می شود

امـام جمعه موقـت کرمان گفت: دیپلماسـی و 
سیاسـت خارجـی فعـال مبتنی بـر اصـول نظام، 
اقتـدار و عـزت کشـور را افزایـش مـی دهـد. بـه 
گـزارش ایرنا حجت االسـام محمد قاسـمی زاده 
در خطبـه های نماز جمعـه کرمان در مصلی امام 
علـی )ع( افزود: اجرای سیاسـت هـای انقابی در 
عرصـه دیپلماسـی، عـزت و تاثیرگـذاری ملـت و 

نظـام را میـان ملـل منطقـه افزایش مـی دهد. 
وی بـا اشـاره بـه بیانـات رهبـر معظـم انقاب 
در جمـع سـفرا و نماینـدگان جمهوری اسـامی 
ایـران در خارج از کشـور گفت: ایشـان بـار دیگر 
اصول و سیاسـت های حاکم بر سیاسـت خارجی 
جمهـوری اسـامی را بیـان و مـرور کردنـد تـا 
وظیفـه و عملکـرد همـه در ایـن زمینه مشـخص 
شـود. امـام جمعـه موقـت کرمـان تصریـح کرد: 
جمهـوری اسـامی ایـران تنهـا کشـور و نظامـی 
اسـت کـه دارای اصـول و مبانی محکم بر اسـاس 

آیـات و روایـات قرآنـی و مبانـی دینی اسـت.
 وی افـزود: سیاسـت نـه شـرقی و نـه غربی و 
اسـتقال، آزادی جمهـوری اسـامی تمامـا یـک 
اصـل دینـی اسـت. حجت االسـام قاسـمی زاده 
بیـان کـرد: دوسـتان و دشـمنان نظـام جمهوری 
اسـامی همـواره فعالیـت هـا و موضـع گیـری 
هـای کشـور مـا را در فرصـت ها و فراز و نشـیب 
هـا رصد مـی کنند و فعالیـت های نظـام امید را 
در دل دوسـتان زنـده نگـه مـی دارد و دشـمنان 
نظـام نیـز در اندیشـه اقـدام علیـه نظام و کشـور 

 . هستند
تغییـر  قابـل  غیـر  اصـول  بـه  اشـاره  بـا  وی 
سیاسـت خارجی جمهوری اسـامی ایـران افزود: 
ایـن اصـول مربوط بـه جناح، باند و گـروه خاصی 
نیسـت و فقط مربوط به نظام جمهوری اسـامی 
اسـت. امـام جمعـه موقـت کرمـان اظهـار کـرد: 
تنهـا کشـور و نظامـی کـه قابلیـت تاثیرگـذاری 
معنـوی و نجـات ملـت هـای مسـلمان و مظلـوم 

دنیـا را دارد، جمهـوری اسـامی مـی باشـد.

استقبال از 9 شهید دفاع 
مقدس در کرمان

اهالـی دیـار کرمـان پنجشـنبه پیکـر مطهر 9 
شـهید دوران دفاع مقدس را در آغوش کشـیدند. 
بـه گـزارش ایرنا پیکـر پـاک دالورمـردان عرصه 
هشـت سـال جنگ و جهاد با اسـتقبال جمعی از 
مسـئوالن، فرماندهـان نظامی و انتظامی اسـتان، 
مـردم و خانواده شـهدا وارد فـرودگاه بین المللی 
کرمان شـد. سـه شـهید شناسـایی شـده و شش 
شـهید گمنامـی کـه وارد شـهر کرمـان شـدند 
پـس از آئیـن اسـتقبال و ادای احتـرام مـردم و 
مسـئوالن بـا مشـایعت اقشـار مختلـف مـردم در 
مسـیر فرودگاه، بلـوار جمهوری اسـامی، خیابان 
شـهید بهشـتی، خیابـان شـریعتی تـا حسـینیه 
ثـاراهلل مـورد اسـتقبال و خـوش آمدگویـی قـرار 

 . فتند گر
قـرار اسـت دو شـهید گمنـام در شـهر باغین، 
اسـامی سـیرجان  آزاد  دانشـگاه  در  دو شـهید 
و دو شـهید در دانشـکده فنـی شـهید چمـران 
کرمـان بـه خـاک سـپرده شـوند. شـهیدان علی 
نادرپـور نیـز از شـهدای شهرسـتان زرند، حسـن 
حسـینی عامـری از شـهدای شـهر اختیارآبـاد و 
ناصـر نژادشـاهداغی از شـهدای کرمـان هسـتند 
که در شـهرهای خود تشـییع و به خاک سـپرده 

شـوند. می 
 شـهدای کرمـان صبـح امـروز هـم از محـل 
حسـینیه ثـاراهلل تـا چهـار راه کاظمـی بـر دوش 
شـوند.  مـی  تشـییع  کرمـان  والیتمـدار  مـردم 
آئین تشـییع شـهدای شـهرهای سـیرجان، زرند، 
باغیـن و اختیـار آبـاد نیـز دیـروز برگـزار شـد. 
شـامگاه پنـج شـنبه هـم آییـن وداع با شـهدا در 
مسـجد قائـم )عج( شـهر کرمـان همراه بـا دعای 

برگزار شـد. کمیـل 

کرمان ویچ

ضمن مراسـمی کـه با حضور مدیرکل اسـتاندارد اسـتان 
کرمان و معاونین ایشـان و رئیس اداره اسـتاندارد شهرستان 
رفسـنجان دوشنبه 94/8/11 در شـهرک صنعتی رفسنجان 
برگـزار شـد لـوح تقدیـر واحـد نمونـه اسـتانی اسـتاندارد 
بـه آقـای مهنـدس ابراهیمـی مدیرعامل شـرکت آبرسـانان 
کرمـان و لـوح نمونـه اسـتانی مسـئول کنتـرل کیفیـت بـه 
آقـای مهنـدس امیـری مسـئول کنترل کیفیت این شـرکت 
اهدا و از خدمات آنان تجلیل شـد. در این مراسـم که پس از 
بازدیـد مدیـرکل و هیئت همـراه از خط تولید ایـن کارخانه 
انجـام شـد آقـای ابراهیمـی مدیرعامـل شـرکت آبرسـانان 

در سـخنانی ضمـن خیرمقـدم بـه میهمانـان اظهار داشـت: 
شـرکت آبرسـانان کرمان از سـال 87 فعالیـت تولیدی خود 
را آغـاز نمـوده هـم اکنون بـا 8 خـط ظرفیت تولید سـاالنه 
20/000 تـن انـواع لولـه های پلـی اتیلـن را دارد. وی افزود: 
هـم اکنـون 150 واحد در سـطح کشـور مشـغول تولید لوله 
پلـی اتیلـن هسـتند کـه تنهـا 23 واحـد گریـد A دارند که 
شـرکت آبرسـانان کرمان یکی از آن واحدهاسـت. وی افزود، 
در بخـش تولیـد لوله هـای گاز با توجه به حساسـیت تولید 
و رعایـت اسـتانداردهای بسـیار دقیـق تنهـا 19 کارخانه در 
کشـور مجـوز تولید دارنـد که شـرکت آبرسـانان کرمان نیز 

از سـال 91 در ورنـدور لیسـت شـرکت گاز ملـی ایـران قرار 
گرفتـه اسـت و تولیـدات مـا در هر دو بخـش در اقصی نقاط 
کشـور مـورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت. مهنـدس ابراهیمی 
افـزود: ایـن واحـد تولیـدی زمینه اشـتغال مسـتقیم 100 و 
غیرمسـتقیم 600 نفر را در سـطح کشـور فراهم آورده است. 
وی موفقیـت شـرکت آبرسـانان کرمـان را مرهـون تـاش 
مدیـران و متخصصـان بخـش هـای مختلـف و کارکنان این 
واحـد و حمایت ها و پیگیری مسـئوالن اسـتاندارد کرمان و 
رفسـنجان دانسـت و اظهـار امیـدواری کرد با افـق جدیدی 
کـه پـس از رفـع تجریـم هـا پیـش روی واحدهـای تولیدی 
قـرار خواهـد گرفـت ظرفیت تولید این شـرکت نیـز افزایش 

بد. یا
مدیر کل استاندارد استان کرمان:شرکت هایی 

همچون شرکت آبرسانان کرمان باعث افتخار
 استان هستند

در ایـن مراسـم آقای شـرافت مدیرکل اسـتاندارد اسـتان 
کرمان در سـخنانی مدیریت خـوب و بهره گیری از نیروهای 

متخصـص کارآمـد و دلسـوز را عامل اصلی موفقیت شـرکت 
آبرسـانان کرمـان در سـالهای پـی در پـی دانسـت و گفـت: 
انتظـار مـا ایـن اسـت کـه شـرکت هایی هـم چون شـرکت 
شـما کـه باعث افتخار اسـتان هسـتند. در عرصه کشـور نیز 
خـود را بهتـر و بیشـتر معرفـی کننـد و در بخـش تولیـد و 
تجارت مطرح شـوند. وی افزود: اداره کل اسـتاندارد اسـتان 
در همـه عرصـه هـا حامی و پشـتیبان شماسـت و انشـاء ا... 
در شـرایط جدیـد کشـور کـه پـس از تحریـم هـا رقابت ها 
جـدی تـر خواهـد شـد، شـرکت آبرسـانان کرمـان همچون 

واحـد تولیـدی نمونه اسـتان بلکه کشـور باشـد.
در ادامه خانم سـربازپور مدیر اداره اسـتاندارد شهرسـتان 
رفسـنجان نیـز در سـخنانی بـا تبریـک بـه مدیرعامـل و 
پرسـنل شـرکت آبرسـانان کرمان گفت: شـما تنهـا واحدی 
هسـتید کـه در موفقیـت واحد نمونـه اسـتانی و واحد نمونه 
کنتـرل کیفـی را با هم کسـب نموده اید ایـن افتخار بزرگی 
اسـت امیـدوارم انگیـزه هـای نیروهـای متخصـص شـاهد 

موفقیـت هـای هر چه بیشـتر شـما باشـیم.

برای سومین سال پیاپی اتفاق افتاد

انتخاب شرکت آبرسانان کرمان به عنوان واحد 
نمونه استانی استاندارد 

  گزارش

این بـار مرکز جنوب کرمان مقصد سـفرش 
بـود. سـفرهایی کـه اگرچه برخـی بـه آن ایراد 
مـی گیرنـد امـا اسـتاندار کرمـان ایـن سـفرها 
را بـرای پیشـرفت پهناورتریـن اسـتان کشـور 
ضـروری مـی داند. پنج شـنبه گذشـته علیرضا 
رزم حسـینی در ادامه سـفرهای درون اسـتانی 
خـود بـه شهرسـتان جیرفـت سـفر کـرد. سـفری کـه مطابـق 

معمـول دیگـر سـفرها یـک روزه بود.
بازدید از مناطق سیل زده جبال بارز

اولیـن برنامه اسـتاندار بازدید از مناطق سـیل زده جبال بارز 
بـود. در هفتـه هـای اخیر در اثر سـیاب بخش هایـی از جنوب 
کرمـان آسـیب دیدنـد که بخش جبـال بارز یکـی از این بخش 
هـا بـود. اسـتاندار کرمان پیـش از ورود و در مسـیر شهرسـتان 
شـامل  بـارز  جبـال  بخـش  زده  سـیل  مناطـق  از  جیرفـت 
بخشـداری، مسـجد جامـع و راه هـای روسـتایی بازدیـد کرد و 
بـر تامیـن اعتبار احداث سـیل بنـد در این منطقـه تاکید کرد.

استقبال از معاون اسحاق جهانگیری
 و بازدید از اماکن تاریخی

پـس از بازدیـد از مناطـق سـیل زده جبال بارز، رزم حسـینی 
وارد جیرفـت شـد. اسـتاندار کرمـان در بـدو ورود به شهرسـتان 
جیرفـت از محل احـداث پایانـه صادراتی جنوب کرمان مسـتقر 
در شـهرک شـماره دو جیرفـت، بازدیـد کـرد و از نزدیـک در 
جریـان رونـد احـداث ایـن پایانه قـرار گرفـت. در ادامه اسـتاندار 
کرمـان بـه همـراه فرماندار و مسـئولین جهـت اسـتقبال از رضا 
ویسـه معـاون هماهنگـی و نظـارت معـاون اول رییـس جمهور، 
معاونین وزارتخانه های جهاد کشـاورزی، راه و شهرسـازی و نیرو 
و همچنیـن معـاون سـازمان میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و 
گردشـگری کشـور به فرودگاه شهرسـتان جیرفت رفته و پس از 
انجام آیین اسـتقبال از اماکن تاریخی شهرسـتان جیرفت شامل 
موزه باستانشناسی،شـهر قدیم، مسـجد قدیم و تپه های باستانی 
و تاریخـی کنـار صنـدل جیرفـت بازدیـد کرنـد. گفتنـی اسـت 
اسـتاندار کرمـان چندی پیـش از قـرار گرفتن ایجاد زیرسـاخت 
هـای تمـدن هلیـل در برنامه های ویژه اسـتان کرمـان در برنامه 
ششـم توسـعه خبر داده بود. این حرف اسـتاندار باعث شـده بود 
عاقمندان به تمدن هلیل نسـبت به شـروع مجـدد کاوش های 

باسـتانی این تمـدن کهن امیدوار شـوند. 
بازدید از مجتمع نیلی صنعت عنبرآباد

اسـتاندار کرمـان در ادامـه به شهرسـتان عنبرآباد رفـت تا از 

مجتمـع نیلـی صنعـت این شهرسـتان بازدیـد کند. ایـن پروژه 
منطبـق بـا تقویـم کشـاورزی منطقه اسـت کـه در طول سـال 
نسـبت به محصـوالت باغـی و زراعی هـر فصل برنامـه فرآوری 
محصـوالت را مدیریـت و اجرا خواهـد کرد. تاریخ بهـره برداری 

از آن تـا پایـان سـال جاری اعام شـده اسـت. 
مدیرکل جهاد کشاورزی جنوب: جیرفت خاستگاه 

کشاورزی ارگانیک کشور است
اسـتاندار کرمان سـپس از مزارع تحت کشـت خارج از فصل 
سـیب زمینـی و پیـاز و گلخانـه ها و باغ های شـرکت کشـت و 
صنعـت جیرفت بازدیـد کرد. مدیر کل جهاد کشـاورزی جنوب 
اسـتان در حاشـیه این بازدیـد گفت:جیرفـت بزرگترین گلخانه 
طبیعـی ایـران و جهان و خاسـتگاه کشـاورزی ارگانیک کشـور 
اسـت، کـه بـا 60هـزار هکتـار سـطح زیـر کشـت در هـر چهار 
فصل سـال بخـش قابل توجهی از نیـاز بازارهای ایـران و جهان 

را تامیـن می کند. 
استاندار کرمان: جنوب کرمان نیازمند نگاه 

ویژه دولت است
پـس از بازدیـد از مـکان هـای مختلف، عصر پنج شـنبه در 
محـل فرمانداری جیرفت جلسـه جمع بندی این سـفر برگزار 
شـد. اسـتاندار کرمان در این جلسـه بر احیـای ردیف اعتباری 
مـوزه جیرفـت تاکیـد کـرد. مـوزه ای کـه 12 سـال از زمانـی 
کـه قـرار شـده سـاخته شـود مـی گـذرد امـا جـز یـک زمین 
گودبـرداری شـده چیز دیگری در زمین محل سـاختش وجود 
نـدارد. علیرضـا رزم حسـینی گفـت: وجـود میـراث گرانبهای 
تاریخـی در شهرسـتان جیرفـت یکـی از ظرفیـت هـای ایـن 
منطقـه اسـت و باید مـورد توجه قـرار بگیرد. اسـتاندار کرمان 
افـزود: ردیـف اعتبـاری مـوزه جیرفـت بایـد احیـاء شـود زیرا 
یکـی از نیازهـای منطقـه، توجـه به تاریـخ و تمدن آن اسـت. 
وی جنـوب کرمـان را یکـی از مناطـق دارای ظرفیـت فـراوان 
و پتانسـیل هـای کشـاورزی و معدنـی عنـوان نمـود کـه مـی 
توانـد در اقتصاد کشـور موثر شـود و خاطر نشـان کرد: جنوب 
کرمـان علـی رغـم تاش هـای دولت هـا، همچنان از توسـعه 
نیافتگـی رنـج مـی بـرد لـذا نیازمند نـگاه ویـژه دولت بـه این 

منطقه اسـت.
معاون اسحاق جهانگیری: دولت یازدهم به دنبال توسعه 

پایدار در جنوب کرمان است
معـاون هماهنگـی و نظارت معـاون اول رئیس جمهوری هم 
با اشـاره به توسـعه نیافتگی جنوب اسـتان کرمان گفت:  دولت 

یازدهـم بـه دنبـال اجـرای طرح هایـی برای توسـعه پایـدار در 
این منطقه اسـت. رضا ویسـه افزود:  دلیل سـفر مـن به جنوب 
کرمـان ماموریت ویـژه ای بوده که معـاون اول رئیس جمهوری 
بـه مـن داده اسـت. دلیـل سـفر بـه جنـوب کرمـان، بازدیـد 
میدانـی از منطقـه و بررسـی ظرفیـت هـا و پتانسـیل هـای آن 
بـوده اسـت.  وی افـزود: مسـائل و مشـکات و همچنین دالیل 
توسـعه نیافتگـی جنوب کرمان در این سـفر مورد بررسـی قرار 
گرفت لذا دسـتور کار و مدت زمان مشـخصی را به منظور حل 
مشـکاتی کـه بـرای آنهـا برنامـه ریـزی خواهیم کـرد، تعیین 

مـی کنیم.
معاون برنامه ریزی میراث فرهنگی کشور: به موزه 

جیرفت توجه جدی داریم
میـراث  سـازمان  سـرمایه گذاری  و  برنامه ریـزی  معـاون 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری بـا اشـاره بـه اینکـه 
بخشـی از کاوش هـای اولیـه در سـایت تاریخـی موجـود در 
شهرسـتان جیرفـت انجـام گرفتـه و نتایـج خوبـی از آن بـه 
دسـت آمـده اسـت، یـادآور شـد: بـا توجـه به ایـن امـر باید 
تـاش گسـترده ای در راسـتای کاوش هـای تمـام مجموعـه 
صـورت  کاوش  آنهـا  در  کـه  سـایت هایی  از  اعـم  جیرفـت 
گرفتـه ، انجـام گیـرد تـا آن را بـه ثبـت جهانـی برسـانیم. 
سـعید شـیرکوند بـا تاکیـد براینکه در راسـتای احـداث موزه 
شهرسـتان جیرفـت گام هـای نخسـت برداشـته شـده امـا به 
دلیـل کسـری بودجـه در سـال های گذشـته معطـل باقـی 
مانـده اسـت، خاطـر نشـان کـرد: مـوزه هویـت یـک منطقه 
و تاریـخ مـردم آن اسـت لـذا تـاش خواهیـم کـرد تـا بحث 
مـوزه این شهرسـتان به طور جـد دنبال شـود. وی همچنین 
در ارتبـاط بـا اداره کل شـدن میراث فرهنگـی جنوب کرمان 
گفت: در سـطح کشـور شهرسـتان های بسـیاری وجـود دارد 
کـه از میـراث فرهنگـی خوبـی برخـوردار هسـتند، امـا در 
سـطح نمایندگـی باقـی ماندنـد کـه طـی مذاکـرات صـورت 
گرفتـه بـا سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی مقـرر شـد در 
چـارت جدید بخشـی از ایـن نمایندگی های میـراث فرهنگی 

بـه اداره تبدیـل  شـوند.

فرماندار جیرفت: احداث راه آهن جیرفت-بندرعباس 
جنبه اقتصادی خوبی برای جنوب خواهد داشت

فرمانـدار جیرفـت هـم در ایـن جلسـه از دولـت خواسـت 
نسـبت بـه احـداث راه آهـن جیرفـت ردیـف بودجـه تعییـن 
کنـد. امینـی روش گفـت: مطالعات این راه انجام شـده اسـت 
ضمـن آنکـه ردیف بودجه ای نیز برای آن تعیین شـده اسـت. 
امینـی روش بـا اشـاره به اهمیـت راه انـدازی این خـط ریلی، 
خاطـر نشـان کـرد: با توجـه بـه انتقال سـاالنه 5 میلیـون تن 
کاال از جنـوب اسـتان کرمـان بـه سـایر اسـتان های کشـور و 
کشـورهای مجـاور و همچنین عدم کشـش خطوط جـاده ای 
ایـن منطقـه ، احـداث این راه آهـن می تواند جنبـه اقتصادی 
بسـیاری بـرای جنـوب اسـتان کرمان داشـته و ایـن منطقه را 

بـه آبهـای آزاد متصل خواهـد کرد. 
اسـتان  مـردم جنـوب  آشـامیدنی  آب  وضعیـت  بـه  وی 
 162 حاضـر  حـال  در  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  نیـز  کرمـان 
روسـتای جنـوب اسـتان فاقـد آب آشـامیدنی می باشـند که 
پس از 36 سـال از انقاب اسـامی، زیبنده نظام و جمهوری 
اسـامی نمی باشـد.  امینـی روش همچنین بـه موزه جیرفت 
هـم اشـاره کـرد و گفت: گفت: اشـیاء موجود در موزه باسـتان 
شناسـی جیرفـت، تنها گوشـه ای از قطعات کشـف شـده این 
منطقـه اسـت و بخشـی از ایـن قطعـات در تهـران و بخشـی 
دیگـر در کرمان نگهداری می شـود. احمد امینـی روش افزود: 
مـوزه باسـتان شناسـی جیرفـت ردیف بودجه داشـته اسـت و 
600 میلیـارد تومـان نیـز بـرای آن در نظـر گرفتـه شـده امـا 
هیـچ اقدامـی تاکنـون بـرای آن صـورت نگرفتـه اسـت. وی با 
تاکیـد بـر اینکـه جایـگاه واقعی میـراث فرهنگی حـوزه هلیل 
رود بایـد مشـخص شـود، یـادآور شـد: در حـال حاضـر چنـد 
هتـل در شهرسـتان جیرفـت در دسـت احـداث اسـت که می 

توانـد زمینـه جـذب توریسـت را در منطقـه فراهـم کند.
گفتنـی اسـت در ایـن جلسـه همچنیـن حمیدرضـا جانباز 
معـاون وزیر نیرو و مدیرعامل شـرکت مهندسـی آب و فاضاب 
کشـور هم گفت: 42 روستای شهرسـتان عنبرآباد تا پایان سال 

مالـی 94 از آب آشـامیدنی برخوردار می شـوند.

سفر یک روزه استاندار به جنوب استان

از راه آهن تا بودجه موزه 
روی میز دولت

حضور 650 ناشر
 در نمایشگاه
 کتاب کرمان

ارشـاد  و  فرهنـگ  مدیـرکل 
اسـامی کرمـان گفـت: برگزاری 
نمایشـگاه کتـاب کرمـان و هفته 
کتاب جمهوری اسـامی در آبان 
سـال جـاری، دو رویـداد مرتبـط 
بـا حـوزه کتـاب در ایـن اسـتان 

اسـت. محمدرضـا علیـزاده در گفت و گو با ایرنا افزود: برگزاری نمایشـگاه کتاب 
کرمـان، زمینه مناسـبی بـرای ترویج فرهنگ کتـاب و کتاب خوانی بـرای افراد 
جامعـه فراهـم می کند. وی با اشـاره بـه اینکه مردم کرمان دوسـت دار فرهنگ 
هسـتند ادامـه داد: نمایشـگاه کتـاب کرمـان، همـواره جایـگاه خاصـی، بیـن 
نمایشـگاهای کتاب کشـور داشـته و ناشـران نیز توجه ویژه ای به این نمایشگاه 
دارنـد. وی بیـان کـرد: برنامـه هـای جنبی بـا همـکاری برخی مراکـز همچون 
کانـون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سـازمان بهزیسـتی برای نمایشـگاه 
کتـاب کرمـان در حوزه های مربوط تدارک دیده شـده اسـت. مدیرکل فرهنگ 
و ارشـاد اسـامی کرمان افزود: برگزاری نشسـت های تخصصی، تحلیلی و نقد 
و بررسـی کتـاب از دیگـر برنامـه هـای جنبی نمایشـگاه کتـاب در این اسـتان 
اسـت. وی اظهـار کـرد: امسـال 650 ناشـر بـرای حضـور در نمایشـگاه کتـاب 

کرمـان، نام نویسـی کـرده اند.

بازدید معاون 
استاندار کرمان از 
کارگاه تراش سنگ 
شهربابک

اسـتاندار  اقتصـادی  معـاون 
کرمـان از کارگاه تـراش سـنگ 
مرکـز آمـوزش فنـی و حرفـه 
ای شـهربابک بازدیـد کـرد. بـه 

گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـوزش فنـی و حرفه ای اسـتان کرمان، 
معـاون برنامـه ریـزی و امـور اقتصادی اسـتاندار کرمـان به همراه شـریفی 
فرمانـدار و جمعـی از مدیـران شهرسـتان از کارکاه تـراش سـنگ مرکـز 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای شهرسـتان شـهربابک بازدیـد نمـود. محمدرضا 
فتـوت بـر لـزوم توسـعه ایـن صنعـت و گسـترش آمـوزش مربوطـه دراین 
شهرسـتان تاکیـد کـرد و گفـت: بایـد امسـال در وظیفـه اصلـی خـود که 
دغدغـه اشـتغال اسـت حرکتـی جـدی را شـاهد باشـیم. علـی محاتـی 
رییـس مرکـز آمـوزش فنـی و حرفـه ای شـهربابک نیـز بـا اشـاره بـه کم 
نظیـر بـودن فیـروزه شـهربابک، آن را از ثـروت هـای مهـم اسـتان کرمان 
عنـوان کـرد و گفـت: آموزش فنی و حرفه ای با همکاری سـایر دسـتگاهها 
و با برنامه ریزی و حمایت مسـئوالن آماده اسـت برای اشـتغالزایی جوانان 

ایـن شهرسـتان گام هایی اساسـی بـردارد.

ضرورت اختصاص 
خط اعتباری 400 
میلیارد تومانی به 
جنوب کرمان

رئیس سـازمان صنعـت، معدن 
و تجـارت جنـوب کرمـان گفـت: 
امیدواریـم، خـط اعتبـاری ویژه ای 
کان  پروژه هـای  اجـرای  بـرای 
ایـن منطقه بـه مبلغ حـدود 400 

میلیـارد تومـان اختصـاص یابـد. بـه گـزارش فـارس محمـود اسکندری نسـب در 
نشسـت جمع بنـدی سـفر معـاون جهانگیـری و هیئـت همـراه به منطقـه جنوب 
کرمـان اظهـار داشـت: در مجمـوع پنـج پـروژه کان صنعتـی بـا سـرمایه گذاری 
700 میلیـارد تومـان در ایـن منطقـه آماده عملیاتی شـدن و اجراسـت. وی میزان 
سـرمایه گذاری هـر یـک از ایـن پروژه هـا را حداقـل 145 میلیـارد تومـان دانسـت 
و بیـان داشـت: بـه ایـن پروژه هـای صنعتـی نیـز زمیـن اختصـاص داده شـده و 
آورده سـرمایه گذاران آن هـا نیـز 40 درصـد اسـت. اسکندری نسـب تصریـح کـرد: 
امیدواریم در راسـتای توسـعه پایـدار این منطقه خط اعتباری ویـژه ای برای اجرای 
پروژه هـای کان بـه مبلغ حـدود 400 میلیـارد تومان اختصاص داده شـود. رئیس 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب کرمـان ادامـه داد: اگـر خـط اعتباری 
ویـژه بـه ایـن منطقـه اختصاص پیـدا کنـد، قطعـاً 10 مجتمع ماننـد نیلی صنعت 
شهرسـتان عنبرآباد طی دو سـال آینده احداث می شـود و دیگر شـاهد بحران های 

کشـاورزی و مانند آن نیسـتیم.

برداشت بیش از 
2900 کیلوگرم 
زعفران از مزارع 
زعفران استان کرمان 
بنا بـه اعام روابـط عمومي 
کشـاورزي  جهـاد  سـازمان 
مهـدي  کرمـان،  اسـتان 
باغبانـي  مدیـر  زاده  لطفعلـي 
اسـتان  در  گفـت:  اسـتان 

کرمـان برداشـت زعفـران از اواخـر مهرمـاه آغاز و تـا اوایل آذر مـاه ادامه 
داشـته و پیـش بینـي مـي گـردد در سـالجاري از مـزارع زعفـران بالـغ 
بـر 2900 کیلوگـرم زعفـران برداشـت گـردد.  لطفعلي زاده بیان داشـت: 
زعفـران گیاهـي چنـد سـاله بـا نیـاز آبـي حـدود 2500 تـا 3000 متـر 
مکعب در سـال اسـت و در مناطقي که پاییز ، زمسـتان مایم و تابسـتان 
گـرم و خشـک دارنـد، رشـد مـي نمایـد و اسـتان کرمـان بـا سـطح زیـر 
کشـت 680 هکتـار رتبـه هفتم را در کشـور به خود اختصاص داده اسـت 
.وي در پایـان  افـزود: بیشـترین سـطح زیـر کشـت زعفـران در اسـتان 
کرمـان مربـوط بـه شهرسـتان زرند بوده و در شهرسـتانهاي دیگر اسـتان 
)کوهبنـان ، راور ،رفسـنجان ، رابر ، بافت ، سـیرجان ،کرمان ،شـهربابک، 
بم،بردسـیر(نیز کشـت و کار مـي گـردد  و محصـول تولیـدي اسـتان از 

کیفیـت مناسـب برخـوردار میباشـد.

استانداریارشاد جهاد کشاورزی صنعت، معدن و تجارت

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

https://telegram.me/payamma

در ادامه خاطرات و فعالیت های آقای محمد صنعتی در عرصه ورزش و مدیریت ورزشی استان، به ادامه فعالیت های وی در دوران ریاست هیئت کشتی استان می پردازیم.

خاطرات و فعالیت های محمد صنعتی با نظری به تحوالت و رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی کرمان در هفت دهه اخیر

 ما از ورزشکاری که حتی کفش ندارد خجالت می کشیم
 بخش هشتاد و شش

تاریخ

ـ خانه کشتی استان کرمان
سـاخت و راه انـدازی خانـه کشـتی اسـتان کرمـان، از 
مهم تریـن مسـایلی بـود کـه در زمـان ریاسـت محمـد 
صنعتی در هیئت کشـتی مطرح و مورد پیگیری شـدید 
وی قـرار گرفت. در گزارشـی کـه در روزنامه صبح کرمان 
در آذر 1382 منتشـر گردیـده اسـت، آمـده اسـت: »... 
محمـد صنعتی در ادامه جلسـه از اعتیاد بـه عنوان یکی 
از معضـات اصلـی شـهر کرمـان نـام بـرد ... وی گفـت: 
روزانـه تعـداد 2 هـزار نفر در سـالن های کشـتی اسـتان 
کرمان مشـغول تمریـن این ورزش هسـتند. وی تصریح 
کـرد: اسـتان کرمـان دو نفـر را در لیسـت انتخابـی تیم 

دارد.  ملی 
رئیـس هیئت کشـتی کرمان گفت: خراب شـدن سـالن 
شـهید پذیرفتـه به علـت تعریض خیابان خورشـید یکی 
از مشـکاتی اسـت کـه بـا آن مواجـه هسـتیم و بـا این 

اقـدام، سـالن مرکزی کشـتی شـهر از بین خواهـد رفت.
وی از شـهردار و سـایر مسـئولین خواسـت کـه بـرای 
احـداث خانـه کشـتی در اسـتان کرمـان، قطعـه زمینی 
در یکـی از پارک هـای مرکـزی شـهر در اختیـار هیئـت 

کشـتی گذاشـته شـود تا برای احداث خانه کشتی مورد 
اسـتفاده قـرار گیـرد ...« )1(. 

پـس از تـاش و رایزنـی متعـدد محمد صنعتـی )رئیس 
ورزشـی،  مسـئولین  دیگـر  و  اسـتان(  هیئـت کشـتی 
کلنگ خانه کشـتی اسـتان کرمـان در دی مـاه 1382 با 
حضـور محمدرضا طالقانی )رئیس فدراسـیون کشـتی(، 
پروفسـور حمیدی )مسـئول انسـیتو بین المللی کشتی( 

و ... در کرمـان زده شـد. 
در گزارشـی کـه در ایـن خصـوص در روزنامـه جـام جم 
منتشـر گردیـد، آمده اسـت: »در جلسـه مجمع عمومی 
هیئـت کشـتی اسـتان کـه بـا حضـور طالقانی ریاسـت 
فدراسـیون برگزار شـد، مدیران و شـخصیت های ورزشی 

استان سـخن گفتند.
محمـد صنعتـی رئیـس هیئت کشـتی اسـتان ... ضمن 
اشـاره بـه جمعیـت 2 میلیون نفری اسـتان کـه بیش از 

60 درصـد آن را جمعیـت جـوان زیر 25 سـال تشـکیل 
موقعیـت  دلیـل  بـه  کرمـان  اسـتان  گفـت:  می دهـد، 
جغرافیایـی در مسـیر گـذرگاه ترانزیت مواد مخـدر قرار 
گرفتـه اسـت و ایـن مسـئله ضـرورت اهمیت بیشـتر به 

ورزش اسـتان در هدایـت خیـل عظیم جوانان به سـوی 
مکان هـای ورزشـی را نمـودار می کنـد.

رئیـس هیئت کشـتی اسـتان کرمـان )محمـد صنعتی( 
ضمن برشـمردن مشـکات کشـتی اسـتان، خاطرنشان 
سـاخت، هیئـت کشـتی اسـتان نمی توانـد جوابگـوی 

کمبود امکانات مانند تشـک، آدمک و ... در شهرسـتان ها 
باشـد. وی خواسـتار توجه بیشـتر به ورزش اسـتان و به 
خصوص کشـتی شـد و افـزود: 6 ماه اسـت کـه تقاضای 
20 تشـک کشـتی کرده ایم ولـی هنوز پاسـخی دریافت 

نکرده ایـم .... 
رئیـس هیئت کشـتی گفـت: خوشـبختانه بیـن هیئت، 
اداره کل تربیت بدنی، مسـئولین اسـتانداری و شهرداری 
و شـهردار بـه جهـت تسـریع در واگـذاری زمینـی برای 
احـداث خانـه کشـتی افـزود: احـداث خانـه کشـتی در 
خیابان فتحعلی شـاهی )3( و همچنین احداث پارکینگ 
در طبقـات زیریـن ایـن خانـه، نـه تنهـا مشـکل پـارک 
اتومبیل هـا در مرکـز شـهر و بـازار کرمان را حـل خواهد 
کرد، بلکه موجب می شـود جوانان اسـتقبال بیشـتری از 

ایـن ورزش بـه عمـل آوردنـد ... وی تصریـح کرد: 
خانه کشـتی کرمان پانزدهمین خانه کشـتی در کشـور 
اسـت و ایـن پـروژه حاصل هم فکـری و مشـارکت تمام 

دسـتگاه های استان اسـت« )4(.
در مصاحبـه روزنامـه فـردوس کویـر بـا آقـای صنعتـی 
)رئیس هیئت کشـتی اسـتان کرمان( در تیر ماه 1383، 
وی بـا اشـاره به مشـکات و کمبودهای کشـتی اسـتان 

کرمان، آورد اسـت:
»کشـتی کرمان شـاید در سـطح کشـور مقامی شاخص 
نداشـته باشـد، اما همواره هیئت کشـتی کرمان در میان 

هیئت هـای نمونه کشـور جایگاه ویژه ای داشـته اسـت
اخیـر  سـال های  در  اسـتان  کشـتی  خوشـبختانه   ...  
پیشـرفت چشـمگیری داشـته اسـت و ما سـعی کردیم 

در تمامـی مسـابقاتی که در سـطح کشـور و در رده های 
سـنی مختلف برگزار می شـود، شـرکت کنیم و تا کنون 
چنـد نفر از کشـتی گیران اسـتان در رده هـای نونهاالن و 
نوجوانـان بـه اردوی تیـم ملی کشـتی دعوت شـده اند ... 
در ارزشـیابی بـه عمـل آمـده توسـط هیئـت رییسـه 
فدراسـیون کشـتی از فعالیت هیئت های کشـتی سراسر 
اسـتان های  بیـن  از  گذشـته،  سـال  پایـان  در  کشـور 
ایـران، هیئت هـای کرمـان و گیـان بـه عنـوان نمونـه 
برنامه ریـزی و مدیریـت انتخاب و بـرای تقدیر از زحمات 
از روسـای  دسـت اندرکاران کشـتی کرمـان و گیـان، 
هیئت هـای ایـن دو اسـتان دعـوت بـه عمـل آمـده تـا 
مهمـان مسـابقات المپیـک 2004 آتـن باشـند، که این 
بزرگ تریـن افتخـار بـرای زحمتکشـان رشـته کشـتی 
خواهـد بـود ... وی تأکید کرد در سـطح اسـتان مشـکل 
کمبـود داور و مربـی کاس دیـده رفـع شـده و چـون 
بـرای مربـی رشـته کشـتی فرنگـی نیز احسـاس کمبود 
می شـده، کاس مربـی درجـه 3 در رشـته فرنگی نیز در 

کرمـان تشـکیل شـده اسـت ...« )5(.
محمـد صنعتی در سـال 1383 ش. از طرف فدراسـیون 
کشـتی ایران به عنـوان یکی از دو نفر میهمـان ویژه این 
فدراسـیون جهـت اعزام بـه المپیک آتـن 2004 انتخاب 

گردید. 
وی در مصاحبـه ای بـا روزنامه کرمان ورزشـی، در پاسـخ 

تنهـا  شـما  سـوال:  بـه 
کرمـان  اسـتان  نماینـده 
هسـتید،  المپیـک  در 
چـه  طـرف  از  بفرمائیـد 
چـه  بـه  و  فدراسـیونی 
خاطـر بـه المپیـک اعزام 
اسـت:  آورده  می شـوید؟ 
مجمـع  آخریـن  »در 
هیئت هـای کشـتی ایران 
اسـتان های  بابلسـر،  در 
کرمـان و گیـان از نظـر 
مدیریـت  و  برنامه ریـزی 
ایـران  برترین هـای  جـزء 
انتخاب شـدند، به همین 
ایـن  نماینـدگان  دلیـل 
دو اسـتان را بـه المپیـک 

.)6( می فرسـتند« 

همیـن  در  وی 
آورده  مصاحبـه 
»چنـد  اسـت: 
کشـتی  سـالی 
فعـال  اسـتان  در 
بـا  و  نبـوده 
دوسـتان  کمـک 
ی  لیت هـا فعا
را  ثمـری  مثمـر 
کرده ایـم  شـروع 
حـال  در  کـه 
روزانـه  حاضـر 
حداقـل هـزار نفر 
تشـک های  روی 
مشـغول  کشـتی 
تمرین هسـتند و 
در همیـن حـدود 

هـم در شهرسـتان ها فعـال داریـم و امیدواریـم جوانـان 
 .)8(  »... شـوند  مطـرح  کشـور  حـد  در  کرمـان 

تشـکیل کمیتـه پیشکسـوتان کشـتی اسـتان کرمـان، 
از جملـه طرح هایـی بـود کـه در زمـان ریاسـت محمـد 
صنعتـی در هیئت کشـتی اسـتان مطرح و مـورد تأکید 
بسـیار قـرار گرفـت. در گـزارش روزنامه کرمان ورزشـی 
)آبـان 1383( در خصـوص تشـکیل ایـن کمیتـه آمـده 

است:
»... 17 آبـان تعـداد زیـادی از مـو سـپیدان کشـتی در 
سـالن کنفرانس بانـک ملی دور همدیگر جمع شـدند تا 
در مورد تشـکیل کمیته ی پیشکسـوتان کشـتی اسـتان 
تصمیـم بگیرنـد و خاطرات خوش سـال های قبـل را در 

ذهـن یکدیگر زنـده کنند. 
اولیـن سـخنران، صنعتـی رئیـس هیئـت کشـتی بـود، 
]وی[ پشـت تریبـون رفت، ابتـدا در مورد عملکرد هیئت 
توضیح و از تشـکیل کمیته پیشکسـوتان صحبت کرد و 

از مسـئولین ورزش خواسـت تـا در ایـن کمیته شـرکت 
داشـته باشـند تـا بـا برنامه ریـزی خـوب بتـوان تاریـخ 

کشـتی اسـتان را مشـخص نمود.
صنعتـی پیرامـون بنـد چ تبصره 7 صحبت کـرد و گفت: 
امـروز در ورزش مـا مشـکات بسـیار زیادی وجـود دارد 

کـه بایـد هر چـه زودتر حل شـود. 
ایشـان از اسـتاندار کرمـان پرسـید مجـری ایـن قانـون 
چـه کسـی می باشـد و بـا وجـود ایـن قانـون کـه ادارات 
کسـی  چـه  کننـد  حـل  را  ورزش  مشـکل  می تواننـد 

جوابگـوی مشـکات ورزشـکاران اسـت.
 ایشـان گفـت: مـا از ورزش کاری کـه حتی کفـش ندارد 

می کشـیم.  خجالت 
صنعتـی در پایـان صحبـت خـود گفتند: با تشـکیل این 
کمیتـه مـا از حـال همدیگـر اطـاع پیـدا می کنیـم و 
می توانیـم در لحظات شـادی و سـختی یکدیگر شـریک 

باشـیم و از حـال همدیگـر اطـاع پیدا کنیـم )9(.

پی نوشت:
)1( ـ روزنامه استقامت، چهارشنبه 12 آذر 1382، شماره 1.

)2( ـ روزنامه بانگ جرس، سه شننبه 2 دی 1382، شماره 58.

)3(ـ  متاسـفانه ایـن طـرح هیـچ گاه اجرا نشـد و بـه رغـم زدن کلنگ احداث 
آن، اکنـون ایـن مـکان بـه صورت مجتمـع تجاری در آمده اسـت.

)4( ـ روزنامه جام جم، پنجشنبه 25 دی 1382، شماره 1062.

)5( ـ روزنامه فردوس کویر، چهارشنبه 24 تیر 1383، شماره 276.

)6( ـ روزنامه فردوس کویر، چهارشنبه 24 تیر 1383، شماره 276.
)7( ـ همان، همان شماره.

)8( ـ روزنامه کرمان ورزشی، دوشنبه 2 شهریور 1383، شماره 17.
)9( ـ همان، سه شننبه 26 آبان 1383، شماره 27.
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کاغذ اخبار

اخبار آبفاخبر

زنگ بحران بی آبی به صدا 
درآمده است

فرمانـدار جیرفـت با اشـاره به کاهش سـطح منابع 
آب زیـر زمینـی و تـداوم خشکسـالی هـا گفـت: زنگ 
بحـران بـی آبـی در ایـن شهرسـتان بـه صـدا درآمده 
اسـت و بایـد برنامـه ریزی مدونـی برای مقابلـه با این 
بحـران انجـام داد. به گـزارش ایرنا احمـد امینی روش 
در نشسـت شـورای حفاظـت از منابع آب شهرسـتان 
جیرفـت افـزود: در ایـن شهرسـتان 18 حلقـه چـاه 
آرتیزیـن )خـودکار( وجـود داشـت که هم اکنـون این 
چـاه هـا خشـک شـده و ایـن یک هشـدار اسـت. وی 
خاطرنشـان کـرد: اسـتاندار کرمـان برای حفـظ منابع 
آبـی برنامـه جامعـی را ارایـه کردنـد کـه ایـن برنامـه 
بـه مرحلـه اجـرا در آمـده و تاکنـون نقش موثـری در 
کاهـش مصـرف و بهینـه سـازی مصـرف آب بویژه در 
حـوزه کشـاورزی داشـته اسـت. وی گفـت: افزایـش 
سـطح آگاهـی مـردم، تغییر الگوی کشـت و اسـتفاده 
راهکارهـای  از جملـه  آبیـاری  نویـن  هـای  روش  از 
عملـی مدیریـت منابع آب اسـت. فرمانـدار جیرفت با 
تشـکر از همـکاری دسـتگاه قضایی شهرسـتان اظهار 
کـرد: تاکنـون در این شهرسـتان 200 حلقـه چاه آب 
غیـر مجـاز با برخـورد قاطع دسـتگاه قضایی پر شـده 
اسـت و ایـن رونـد ادامـه دارد. وی بـا بیـان ایـن کـه 
کشـاورزان حـق آبـه هلیـل را خواهان هسـتند گفت: 
پلمـپ چـاه هـای غیرمجـاز در ایـن منطقـه بـا توجه 
بـه اینکه معیشـت مردم را تحـت تاثیر قـرار می دهد 
لـذا بایـد بـا حساسـیت بیشـتری انجـام و حـق آبـه 
مـردم از رودخانـه هلیـل نیز تامین شـود. امینی روش 
خاطرنشـان کـرد: وجـود چهـار هـزار حلقـه چـاه آب 
غیـر مجـاز کـه دو برابر چاه های مجاز این شهرسـتان 
هسـتند صـدای بحـران آب را در زمینه کشـاورزی به 
صـدا درآورده اسـت. وی گفت: رسـانه ملـی باید نقش 
خود را در زمینه آب به خوبی ایفا کند و سـایر رسـانه 
هـا و امامـان جمعـه و جماعت نیز برای اطاع رسـانی 

بـه کمـک بیایند.

223 دستگاه کنتور خراب در 
شهرستان سیرجان تعویض شد

طـی مهـر مـاه ،223 دسـتگاه کنتـور خـراب در 
شهرسـتان سـیرجان تعویـض شـد. مجید میرشـاهی 
آب  شـرکت  مدیـره  هیئـت  رئیـس  و  مدیرعامـل 
بهینـه  منظـور  بـه  گفـت:  سـیرجان  فاضـاب  و 
بیـن  آب  مصـرف  و  توزیـع  تولیـد،  فرآینـد  سـازی 
مشـترکین،کنتورهای خـراب مشـترکین تعویض می 
گـردد. وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـاماندهی کنتورهای 
خراب و مشـترکان غیـر مجاز از اهداف کان شـرکت 
آبفـا سـیرجان بـرای رسـیدن بـه وضعیـت مطلـوب 
شـبکه اسـت، افزود:طی مهر ماه 223 دسـتگاه کنتور 
خـراب در شـهرهای بلـورد )6(، پاریـز )19(، خواجـو 
شـهر )4( ،زیدآبـاد )121( ،سـیرجان )151( ،نجـف 
شـهر )35( و هماشـهر )5( دسـتگاه تعویـض گردیـد. 
میرشـاهی در ادامه بیان داشـت: از ابتدای سال جاری 
تـا پایـان مهر مـاه در مجمـوع 2175 دسـتگاه کنتور 

خـراب در سـطح شهرسـتان تعویـض گردیـد.

ستاد امر به معروف شرکت آبفا 
کرمان ،رتبه شایسته تقدیر کسب 

نمود
عملکـرد حـوزه امر به معروف شـرکت آبفـا کرمان، 
از سـوی سـتاد امـر به معـروف و نهی از منکر اسـتان، 
شایسـته تقدیـر معرفـی گردیـد. در ارزیابـی عملکرد 
ویـژه  کرمـان،  اسـتان  سـازمانهای  و  ادارات،ارگانهـا 
عملکـرد حـوزه امر بـه معـروف و نهی از منکر، سـتاد 
امـر بـه معـروف شـرکت آب و فاضاب اسـتان کرمان 
رتبـه شایسـته تقدیـر را بـه دسـت آورد .بـه همیـن 
مناسـبت لـوح تقدیـری از سـوی محمـد سـلطانزاده 
دبیـر سـتاد امـر به معـروف و نهـی از منکر اسـتان به 
علیرضا اسـماعیل پور، مسـئول امور فرهنگی شـرکت 
آبفـا کرمـان تقدیـم شـد. در ایـن لـوح آمـده اسـت: 
بـرادر بزرگـوار :علیرضـا اسـماعیل پور به پـاس تاش 
خسـتگی ناپذیـر و فعالیتهـای مفید و موثـر جنابعالی 
خصـوص  بـه  دینـی  ارزشـهای  احیـای  عرصـه  در 
فریضتیـن امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر در حیطه 
مسـئولیت مربوطـه، مراتب تقدیر و تشـکر این سـتاد 
را از جنابعالـی اعام نموده ،توفیقات روزافزون شـما را 
تحـت توجهـات حضرت ولی عصـر )عج(، در راسـتای 
فرامیـن مقام معظم رهبری حضـرت آیت اهلل العظمی 
)مدظلـه العالـی ( از درگاه خداونـد منان مسـئلت می 
نمایـم. محمد سـلطانزاده دبیر سـتاد امر بـه معروف و 

نهـی از منکـر اسـتان کرمان

رییس مجمع تشـخیص مصلحت نظام اظهار داشـت: تایید 
برجـام در مجلـس نشـان مـی دهـد که اقدامـات تیـم مذاکره 
براسـاس منافـع نظـام، و مخالفـت هـای برخی ها فقـط برای 
اهـداف سیاسـی بـوده اسـت. گزیـده صحبـت هـای آیـت اهلل 
هاشـمی رفسـنجانی ین اختتامیه دومین همایـش گردهمایی 
سـفرا و نماینـدگان ایران در خارج از کشـور در مرکز مطالعات 
وزارت امـور خارجـه را در ادامـه به نقـل از خبرآناین بخوانید:

 تیـم مذاکـره کننـده ایـران هـم در جهـاد سیاسـی وارد 
میدانـی شـده بودنـد کـه نـه تنهـا هیـات سیاسـی 6 کشـور 
بـزرگ آمریـکا و اروپـا، بلکه اتحادیـه اروپا هم به میـدان آمده 
بـود تـا در مذاکـرات ایـران را مجـاب کنند، که سـرانجام خود 

شـدند. مجاب 
 فرزنـدان ایـران اسـامی کاری کردنـد کـه بـه عنـوان 

افتخـار ایرانیان در تاریخ دیپلماسـی دنیا جاودان شـده اسـت.
 وضـع منطقـه خـوب نیسـت و ما مسـلمانیم و براسـاس 
فرامیـن صریـح قرآن برای حفـظ وحدت جهان اسـام در حد 
امـکان نـه تنهـا باید شـروع کننـده جنگ نباشـیم بلکـه نباید 

مسـلمانان باهم بجنگنند.
 } بـا یـادآوری فاجعـه مکه در زمـان امـام )ره( که منجر 
بـه تیـره شـدن روابـط ایـران و عربسـتان شـده بود{ امـام در 
جلسـه ای مسـئوالن نظـام را خواسـتند و گفتنـد بـه صـاح 
نیسـت کـه در نظـام مـا حـج مـردم مسـلمان تعطیل شـود و 
برویـد مسـئله عربسـتان را حل کنیـد.  در شـرایطی که روابط 
تیـره ایـران و عربسـتان به ضرر دو کشـور و جهان اسـام بود، 
بـرآن شـدیم کـه یخ هـا را آب کنیم کـه از اجـاس کنفرانس 
اسـامی از سـنگال شـروع کردیم. مذاکراتی با امیـر عبداهلل به 

عنوان ولیعهد عربسـتان در سـنگال و سـپس پاکستان داشتم. 
بـا یـک رفتار اسـامی که حاضر شـدیم بـه دیدار آنهـا برویم، 
چنـان اوضـاع تلطیف شـد کـه بعدهـا بزرگترین کارهـا مانند 
برگزاری اجاس سـران کشـورهای اسـامی در تهران و اصاح 

قیمـت نفـت را انجـام دادیم. بعدها هـم روابط بـه همین روال 
در سـفرهای بعـدی مقامـات دو کشـور از جمله زیـارت فدک 
، خیبـر و سـایر مناطـق سیاسـی و حتـی نظامـی این کشـور 

تقویت شـد.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

مخالفت برخی با تایید برجام فقط
 برای اهداف سیاسی بود

  تشخیص مصلحت نظام 

تاکید چین و آمریکا 
به همکاری خود در 

اجرای »برجام«
چیـن  خارجـه  امـور  وزیـر 
بـا  تلفنـی  وگـوی  گفـت  در 
همتـای آمریکایـی خـود بـا ابراز 
خرسـندی از توافق ویـن و نتایج 
بدسـت آمـده در آن، بـر تـداوم 
در  کشـور  دو  میـان  همـکاری 
اجـرای مـوارد کامـل »برجـام« و حـل کامـل موضـوع هسـته ای ایـران تاکیـد 
کـرد. بـه گـزارش ایرنا، »وانـگ یی« وزیـر امور خارجـه چین در ایـن گفت وگو 
کـه پنجشـنبه صـورت گرفـت، تصریح کـرد که چیـن و آمریکا در حـل موضوع 
هسـته ای ایـران همکاریهـای خوبـی داشـتند و ایـن همکاریهـا را تا پایـان کار 
همچنـان ادامـه خواهنـد داد. »جـان کـری« نیـز با تقدیـر از تاش هـای چین 
بـرای حـل موضوع هسـته ای ایـران در طول سـالهای اخیر ابراز امیـدواری کرد 
چیـن و آمریـکا بـه اتفـاق طـرف هـای ذیربـط همچنـان بـه تـاش هـای خود 
بـرای اجـرای برنامـه »جامع اقـدام مشـترک« و همچنین »بازسـازی راکتور آب 

سـنگین اراک«، ادامـه دهنـد.
»وانـگ یـی« نیـز خاطرنشـان کـرد کـه تضمین اجـرای »برجـام« بـا منافع 
مشـترک جامعـه جهانـی منطبـق بـوده و چیـن مایـل اسـت در ایـن راسـتا 
هماهنگـی الزم بـا دیگـر طـرف هـا حفـظ و نقـش شایسـته خـود را ایفـا کند. 
رادیـو بیـن المللی چین نیز در گزارشـی به مذاکره دو طرف در خصوص مسـاله 
سـوریه اشـاره و یـادآور شـد: طرفین نتایج به دسـت آمـده در نشسـت اخیر در 
ویـن را قابـل قبول دانسـته اند. وزیر خارجـه چین توافقنامه حاصله در نشسـت 
ویـن در بـاره سـوریه را مثبـت ارزیابـی کـرد و گفت: بـا توجه به شـرایط فعلی، 
حـل مسـاله سـوریه از طریـق رهیافت های سیاسـی جـزو اولویت هـای کنونی 
اسـت. او در تشـریح مواضع چین درباره مسـاله سـوریه گفت: چین معتقد است 
کـه در گام اول بایـد طـرف هـای مختلـف بـرای مبارزه با تروریسـت هـا متحد 
شـوند و پـس از آن آتـش بـس در تمامـی مناطق این کشـور اجرا گـردد. رئیس 
دسـتگاه دیپلماسـی چیـن همچنیـن یادآور شـد که بازسـازی سیاسـی کشـور 
سـوریه و ارائـه کمـک هـای انسـانی و بازسـازی اقتصـادی آن از دیگـر مواردی 
اسـت کـه پـس از برقـراری آتـش بـس بایـد هـر چـه سـریعتر اجرایی شـود. او 
همچنیـن اعـام کـرد کـه چیـن مایـل اسـت فعاالنـه در فراینـد حل سیاسـی 
مسـاله سـوریه حضـور داشـته باشـد. بخـش دیگـر گفت وگـوی تلفنـی وزیران 
امـور خارجـه چیـن و آمریـکا مربـوط بـه مناقشـه اخیـر دو کشـور در خصوص 
دریـای جنوبـی چیـن بـود کـه »وانـگ یـی« از رونـد در پیـش گرفتـه شـده از 

سـوی واشـنگتن در ایـن منطقـه به شـدت انتقـاد کرد.

حذف ایران قبل از 
اسام خدمت نیست 

جـدا  از  والیتـی  اکبـر  علـی 
کـردن اسـام و ایـران بـه عنوان 
کاری عبـث نـام برد که نشـدنی 
گـزارش  بـه  اسـت.  تصنعـی  و 
کـه  او  خبرآنایـن،  خبرگـزاری 
مراسـم رونمایـی از کتاب »تاریخ 
ایـران« سـخن  معاصـر  و  کهـن 
»جداکـردن  افـزود:  می گفـت، 
اسـام از ایـران نـه خدمـت به اسـام اسـت و نـه خدمت بـه ایـران .« والیتی 
ریشـه ایـن تفکـر را اسـتفماری دانسـت و تاکیـد کرد:»هویـت ما نه از اسـام 
جداسـت و نـه از ایـران. ایرانی هـا یـک قـوم متمـدن هسـتند کـه تاریـخ و 

تمدنشـان بـا اسـام گـره خـورده اسـت.« 
او کـه عصـر پنجشـنبه در مرکـز مطالعـات و تحقیقـات اسـتاتژیک مجمـع 
تشـخیص مصلـح نظـام سـخن می گفـت، ادامـه داد:»ایـن افتخار ما اسـت که 

یـک قـوم متمـدن اسـام را پذیرفتـه اند.
 حـاال اگـر کسـی بیایـد و ایـران قبـل از اسـام را از تاریـخ ما حـذف کند، 
و  نیسـت.« رییـس مرکـز مطالعـات  اسـت و کارش خدمـت  اشـتباه کـرده 
تحقیقـات اسـتراتژیک مجمع تشـخیص مصلحت نظام  تاکید کـرد: »همانطور 
کـه مـی دانیـد اکثر سـهم فرهنـگ و تمدن اسـام متعلق بـه ایرانیان اسـت و 
باعـث افتخـار مـا اسـت کـه بگوییم کـه هیـچ قومی بـه انـدازه ملت ایـران به 
اسـام خدمـت نکـرده انـد.« مشـاور مقام معظـم رهبـری در امور بیـن الملل، 
بـه تاریـخ تولیـد علـم در ایـران و مراکـز مهـم علمی در ایـران پیش از اسـام 
پرداخـت و اهمیـت دانشـگاه جنـدی شـاپور را در زمینـه تولیـد علـم و دانش 

یاد آور شـد.
 او بـا بیـان ایـن مطلـب کـه اگـر سیسـتم طبقاتـی دوره ی ساسـانی مانـع 
از ایـن مـی شـد کـه همـه در جامعـه ایـران درس بخواننـد، گفت:»امـا همان 
تعـدادی هـم کـه هم درس خواندند، دانشـگاه جندی شـاپور را درسـت کردند 
کـه در تاریـخ علـم جهان بی سـابقه بـود.« رییـس مرکز مطالعـات و تحقیقات 
اسـتراتژیک مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام، بـه سـوره جمعـه و احادیثی از 
پیامبـر )ص( اشـاره کـرد و گفـت: پیامبـر )ص( مـی فرماینـد اگر علـم در ثریا 
باشـد مردانـی از فـارس بـه آن دسـت پیدا مـی کننـد بنابراین آنهایـی که آن 
اسـام نـاب را گرفتنـد و در مقابـل بنـی امیـه و بنـی عبـاس ایسـتادند مردم 

بودند. ایـران 
او اظهـار داشـت: »هیـچ چیـز مانع مـردم ایـران نبود کـه دوباره به سـمت 
مذهـب زرتشـتی برگردنـد، امـا  آن هـا بـر دین اسـام باقـی ماندنـد و خدمات 

زیـادی به ایـن دیـن کردند.

پرداخت 
وام خودرو و کاال 

با چک و سفته
بانـک مرکـزی و وزارت صنعـت بـا 
آغـاز  مشـترکی،  اطاعیـه  صـدور 
اجـرای طرح خریـد کاال و خودروی 
ایرانـی بـا چک و سـفته و بدون نیاز 
به مراجعه به شـعب بانکهـا را اعام 
کردنـد. بخشـی از این اطاعیه را در 

ادامـه به نقـل از مهـر بخوانید:
  متقاضیـان طـرح خـودروی ایرانـی می تواننـد از تاریـخ هجدهـم آبـان 1394 بـا 
مراجعـه مسـتقیم بـه نمایندگی هـای مجاز نسـبت بـه خرید دسـتگاه موردنظـر اقدام 
کـرده و بخشـی از بهـای دسـتگاه را بـه صـورت نقـد و مابقـی را حداکثـر تـا 250 
میلیـون ریـال )کـه بیـش از 80 درصد بهای آن نباشـد( در قبـال ارایه اسـناد تجاری 
)اقسـاط حداکثـر 84 مـاه با احتسـاب سـاالنه 16درصد به صـورت چک یا سـفته( به 

نمایندگـی مجـاز پرداخـت نمایند.
  فهرسـت نمایندگی هـای مجـاز و خودروهـا و ماشـین آالت مشـمول طـرح از تاریخ 
www.( بانـک مرکـزی ،)www.dolat.ir( هجدهـم آبـان 1394 در تـارگاه دولـت
cbi.ir( و وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت )www.mimt.gov.ir( اعـام می شـود.

  در طـرح مزبـور خریـد خودروهـا و ماشـین آالت کشـاورزی )کمبایـن و تراکتور( با 
اقسـاط حداکثـر هفت سـاله امکان پذیر اسـت.  

  براسـاس برنامه ریـزی انجـام شـده، ضرورتـی بـه مراجعـه یـا حضـور خریـداران 
کاالهـای واسـطه ای در شـعب بانک هـا نبـوده و بـرای انجـام خریـد مـورد نظـر صرفاً 

مراجعـه بـه نمایندگی هـای مجـاز کافـی اسـت.
  کارت خریـد کاالی ایرانـی، ابـزاری اعتبـاری اسـت کـه توسـط بانـک های کشـور 
بـرای عمـوم مـردم کـه درآمد مشـخص و ثابتـی دارنـد، صادر شـده و دارنـده آن می 
توانـد تـا سـقف تعیین شـده که متناسـب با درآمـد ماهیانـه و حداکثر معـادل یکصد 
میلیـون ریـال خواهـد بـود، کاالهایی را که فهرسـت آنها توسـط وزارت صنعت، معدن 

و تجـارت تعیین شـده اسـت، خریـداری کند.
www.( فهرسـت کاالهـای قابـل خریـداری در این طرح نیز ازطریق تـارگاه دولت  

dolat.ir(، شـاپرک )www.shaparak.com( و وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 
)www.mimt.gov.ir( در اختیـار عمـوم قـرار می گیـرد. شـرایط و نحـوه عمـل و 
فهرسـت کاالها متناسـب با شـرایط تولید در کشـور، متنـوع و متغیر خواهـد بود و به 

تدریـج اطاع رسـانی خواهد شـد.
  در فـاز اول اجـرای طـرح، حسـب تقاضـای امـور اداری دسـتگاه ها، شـرکت ها و 
صندوق هـای بازنشسـتگی از بانـک های عامـل پرداخت حقوق کارکنـان، فرم هایی در 
اختیـار آنـان قـرار می گیرد که بـه کارکنان و مسـتمری بگیرانی که مایـل به دریافت 

کارت خریـد کاالی ایرانی هسـتند، ارائه شـود.
  در ایـن طـرح، بـرای هر شـهروند ایرانی حداکثـر می تواند یـک کارت خرید کاالی 

ایرانی صادر شـود.

خودرو خبر امور خارجه

رییـس سـازمان انـرژی اتمی ایـران گفت: ایسـتادگی 
ایـران باعـث شـد در مذاکـرات اخیـر جمهوری اسـامی 
ایـران و گـروه 1+5 رویکـرد تقابـل و منازعـه غـرب بـه 
آرامـی جـای خـود را بـه تعامـل و گفت وگـو بدهـد. بـه 
گـزارش خبرگزاری صدا و سـیما، دکتر علی اکبر صالحی 
در اجـاس پاگـواش در شـهر ناکازاکی ژاپن بـه ادعاهای 
مطـرح شـده از سـوی غربی هـا بر ضـد برنامـه صلح آمیز 
هسـته ای کشـورمان در سال های گذشـته و مراحل اولیه 
مـذارات مربـوط به آن اشـاره کـرد و افزود: آمریکا سـعی 
کـرد همـه گزینه هـای ممکـن را علیـه مـا بـه کار گیرد 
و البتـه بـه نتیجـه مطلـوب نرسـید. او گفـت: آمریکا در 
نهایـت در سـال 2011 و در جریـان میانجی گری هـای 

سـلطان عمـان بـود که بـا رویکـردی عمل گرایانـه نحوه 
مواجهـه اش بـا موضوع هسـته ای ایـران را کـم کم تغییر 
از سیاسـت »غنی سـازی صفـر« دسـت کشـید.  و  داد 
صالحـی اضافـه کـرد: ایـن تغییـر رفتـار بـا عـزم دولـت 
آقـای روحانـی کـه در سـال 2013 برسـرکار آمـده بـود 
مواجـه شـد و در نهایـت بـه توافقـی انجامید کـه در 26 
مهرمـاه مـورد تصویـب دو طرف قرار گرفـت و اجرای آن 
احتمـاال از اوایـل دی ماه )اواخر ماه دسـامبر( آغاز خواهد 
شـد. وی افـزود: در سـایه این تحـول در رویکـرد بود که 
آمریـکا بـا این واقعیت که امکان دسـتیابی بـه چارچوبی 
معـاون  آمـد.  کنـار  دارد،  وجـود  هـم  همـکاری  بـرای 
رییس جمهـور کشـورمان گفت: براسـاس ایـن چارچوب، 

مسـیرهای موسـوم به »راه های گریز« تسـلیحاتی شدن 
بسـته می شـد و در عـوض حق ایـران برای برخـورداری 
از برنامـه صلح آمیـز هسـته ای و غنی سـازی اورانیـوم بـه 
رسـمیت شـناخته شـد. ایـن رویکـرد منطقـی مـا را در 
مذاکـرات هسـته ای به یـک برنامه جامع اقدام مشـترک 
رسـاند. رییـس سـازمان انـرژی اتمـی افـزود: بر اسـاس 
برجـام جمهوری اسـامی ایران به عنوان کشـوری دارای 
برنامه صلح آمیز هسـته ای، شـامل چرخه کامل سـوخت 
و حق غنی سـازی شـناخته شده اسـت و زیرساخت های 
هسـته ای حفظ خواهد شـد که البته به عنوان نشـانه ای 
محدودیت هـای  برخـی  هـم  ایـران  اعتمادسـازی،  از 

زمـان دار را بـرای برنامه هسـته ای خـود پذیرفت.

تغییر رفتار امریکا و عزم دولت روحانی باعث توافق وین شد
رییس سازمان انرژی اتمی

یادداشت رسمی 
وزارت خارجه به 
سعودی ها برای تعیین 
وضعیت رکن آبادی

امـور  و  کنسـولی  معـاون 
مجلـس وزیر امـور خارجه از ارائه 
یادداشـت رسـمی این وزارتخانه 
بـه مقامات سـعودی برای تعیین 
وضعیت سـفیر سـابق کشورمان 

در لبنـان در جریـان حادثـه منـا خبر داد. حسـن قشـقاوی در گفتگـو با مهر، 
بـا اشـاره بـه گذشـت بیـش از 40 روز از حادثـه منـا و مفقود بـودن جمعی از 
زائـران ایرانی از جمله سـفیر سـابق کشـورمان در لبنان، اظهار داشـت: موضع 
مـا کـه بارهـا به سـعودی ها اعـام کرده ایم این اسـت کـه اگر این افـراد جان 
باخته انـد، بایـد جنـازه آنهـا را ببینیـم و تـا نبینیـم احتماالت دیگـر همچنان 
مطـرح اسـت. وی افـزود: آقای اوحدی، رئیس سـازمان حج و زیـارت چند روز 
پیـش بـرای پیگیـری این موضـوع به عربسـتان رفت و سرکنسـول مـا نیز در 
آنجـا حضـور دارد و فضایـی ایجـاد شـده که ما موضـوع را همچنـان با جدیت 
دنبـال کنیـم، بنابرایـن االن نمـی تـوان هیـچ احتمالـی را قطعـی تلقـی کرد. 
معـاون کنسـولی و امـور مجلس وزیـر امور خارجه خاطرنشـان کـرد: در رابطه 
بـا وضعیـت آقـای رکن آبادی نیز یادداشـت رسـمی بـه سـعودی ها داده ایم تا 

تکلیـف ماجـرا را سـریع تر روشـن کنند.

گرجستان به دنبال 
واردات گاز از ایران

گرجسـتان  انـرژی  وزیـر 
مـی رود  احتمـال  گفـت: 
گرجسـتان در آینـده خریـدار 
گاز طبیعـی ایـران باشـد. بـه 
گـزارش ایرنـا به نقـل از پایگاه 
کاخـا  آرمنیـن،  پـان  خبـری 
کاالدزه اظهـار داشـت: روابـط 

تهـران و تفلیـس هـم اکنـون در سـطح مطلوبـی قـرار دارد؛ گرجسـتان 
کـه جایگزیـن دیگـری نـدارد، قـادر خواهـد بـود از طریـق آذربایجـان یا 
ارمنسـتان از ایـران گاز بخـرد. ایـن یـک پـروژه بلندمدت اسـت کـه باید 

بـه دقـت روی آن کار شـود. 
وزیـر انـرژی گرجسـتان تصریح کـرد: تفلیس پیش تر برای تاسیسـات 
تجـاری از شـرکت دولتـی گازپـروم روسـیه گاز خریـده اسـت و احتمال 
مـی رود همـکاری بیشـتری با این شـرکت داشـته باشـد. کاالدزه چندی 
پیـش بـا یروانـد زاخاریـان، وزیـر انـرژی ارمنسـتان ماقـات و گفتگـو 
کـرده بـود تـا دربـاره ترانزیـت برق و امـکان همکاری بـا ایـران در زمینه 
خریـد گاز بحـث و تبـادل نظـر کنـد. زاخاریـان پـس از ایـن دیـدار بـه 
خبرنـگاران گفتـه بود: ایجـاد خطوط انتقال برق گرجسـتان- ارمنسـتان 

و ارمنسـتان- ایـران بحث و بررسـی شـد.

رییس پارلمان اروپا 
امروز به ایران سفر 
می کند

رئیـس  شـولتز«  »مارتیـن 
پارلمـان اروپـا قـرار اسـت در 
سـفر خـود بـه ایـران در دیدار 
رئیـس  و  جمهـور  رئیـس  بـا 
اسـامی،  شـورای  مجلـس 
مناسـبات  توسـعه  پیرامـون 

اروپـا بـا تهـران گفتگو و تبـادل نظر نماید. بـه گزارش خبرگـزاری مهر به 
نقـل از بخـش مطبوعاتـی پارلمان اروپـا، »مارتین شـولتز« رئیس پارلمان 
اروپـا قـرار اسـت امـروز بـرای یک دیـدار یـک روزه بـه تهران سـفر کند. 
بـر اسـاس ایـن خبـر، هـدف سـفر شـولتز بـه ایـران گفتگـو و رایزنـی 
پیرامـون توسـعه مناسـبات اروپـا بـا تهران به دنبـال توافق هسـته ای 14 
جـوالی )23 تیـر مـاه( میـان کشـورهای 1+5 با ایران اعام شـده اسـت. 
وی قـرار اسـت در ایـران گفتگوهـای جداگانـه ای را بـا حسـن روحانـی 
رئیـس جمهـور و علـی الریجانـی رئیس مجلس شـورای اسـامی داشـته 
باشـد. همچنین، پایگاه اینترنتی فرانسـوی زبان ِسـِون سـوق ِسـِون اعام 
کـرده اسـت کـه دیـدار بـا »نماینـدگان جامعـه مدنـی« در برنامـه سـفر 

رئیـس پارلمـان اتحادیـه اروپـا به ایـران قـرار دارد.

اتصال 25 هزار 
روستای کشور به 
اینترنت پر سرعت

وزیـر ارتباطـات و فـن آوری 
هـزار   25 گفـت:  اطاعـات 
آینـده  در  کشـور  روسـتای 
نزدیـک بـه اینترنت پرسـرعت 
محمـود  شـود.  مـی  متصـل 
جمـع  در  دیـروز  واعظـی 

خبرنـگاران گچسـاران افزود: مراحـل ابتدایی برای اتصال این تعداد روسـتا 
بـه اینترنـت انجام شـده اسـت و در آینـده نزدیک این طـرح عملی خواهد 
شـد. وی بیـان کـرد: تـا ابتـدای دولـت یازدهم زیرسـاخت هـای اینترنتی 
در مناطق روسـتایی کشـور بسـیار ضعیف بـود. وزیر اطاعـات و فن آوری 
اطاعـات تصریـح کرد: هشـت هزار روسـتای پر جمعیت ایران در دو سـاله 
گذشـته بـه اینترنـت پرسـرعت متصـل شـده اسـت. وی بـا بیـان اهمیت 
توسـعه فـن آوری اطاعـات در مناطق روسـتایی افزود: خدمات رسـانی به 
مناطـق کمتر توسـعه یافتـه و دور دسـت از افتخارات دولت یازدهم اسـت 
کـه بـا جدیـت ادامـه دارد. واعظـی در پاسـخ به پرسـش خبرنـگار ایرنا در 
مـورد امنیـت مکالمـه های تلفنـی گفت: زیرسـاخت هایی وجـود دارد که 

منابـع خارجـی امـکان شـنود مکالمـه هـای بیـن المللـی را ندارنـد.

خبرامور خارجه وزیر ارتباطاتپارلمان اروپا
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حقوق و حوادث

خبر
رئیس پلیس فتا کرمان خبر داد: 

حمله بدافزار پیامکي
به حساب هاي بانکي 

رییـس پلیس فتا اسـتان کرمان هشـدار داد: اخیـرا بدافزاري 
انتشـار یافتـه اسـت کـه از طریـق پیامک، تلفـن همـراه کاربر را 

آلـوده و اطاعـات حسـاب بانکـي او را تخلیـه مي  کند. 
بـه نقل از پایـگاه خبري پلیس، سـرهنگ کامبیز اسـماعیلي 
در تشـریح ایـن خبـر گفـت:ا یـن بدافـزار از نوع تروجان اسـت و 
روش کار ایـن تروجـان بـه ایـن صـورت اسـت که ابتـدا پیامکي 
را بـراي کاربـر ارسـال مـي  کنـد و در متـن پیامک، بـراي فریب 
دادن هـر چـه بیشـتر قربانـي، نـام صاحـب تلفن همـراه نیز قید 
شـده اسـت. وي افـزود: پیامـک مـورد نظـر حـاوي یـک لینـک 
اسـت و زمانـي کـه کاربـر بـر روي ایـن لینـک کلیک مـي  کند، 
یـک نـرم  افـزار به  صـورت خـودکار بـر روي تلفـن همـراه کاربر 
دانلـود مـي  شـود در صورتـي  کـه کاربـر ایـن نرم افـزار را نصـب 
کنـد، پیامـي بـه او نمایش داده مي  شـود که باید به اجبـار آن را 
تأییـد کند. اسـماعیلي بیان داشـت: با تأییـد این پیـام، کاربر به 
تروجـان اجـازه ي دسترسـي به کلیـه  ي بخش هاي تلفـن همراه 
را مـي  دهـد اجبـار بـراي تأییـد پیـام حاکـي از مشـکوک بودن 
ایـن نرم افـزار اسـت و کاربـران بایـد نسـبت بـه چنین مـواردي 
هشـیار باشـند. وي تاکید کرد: پس از نصب شـدن بر روي تلفن 
همـراه قربانـي، تروجـان مـورد نظـر بـه سـرورهاي فرماندهي و 
کنتـرل هکرهـا متصـل مي  شـود تروجـان مـورد نظـر در اولین 
اتصـال، اطاعاتـي اولیـه  تلفن همـراه قربانـي را براي سـرورهاي 
فرماندهـي و کنترل خود مي  فرسـتد؛ اطاعاتي از قبیل شناسـه  
تلفـن همراه، مـدل تلفن همراه، زبان تلفن همراه، شـماره  سـیم 
 کارت، نسـخه  سیسـتم  عامل و ... وي اظهار داشـت: در مرحله ي 
بعـد، تروجـان مذکور، تلفن همـراه قرباني را بـراي یافتن هرگونه 
نـرم  افـزار بانکـي جسـتجو مي  کند بـه  محـض یافتن نـرم  افزار 
بانکـي، تروجـان مـورد نظـر موجودي حسـاب بانکي کاربـر را به 
حسـاب دیگـري منتقـل مـي  کنـد. رییـس پلیـس فتـا کرمـان 
افـزود: زمانـي کـه حسـاب کاربـر تخلیـه شـد، بانـک نتیجـه  ي 
تراکنـش را در قالـب یـک پیامـک بـراي کاربـر ارسـال مي کنـد 
تروجـان ایـن پیامـک را قبـل از رسـیدن بـه کاربر به سـرورهاي 
فرماندهـي و کنتـرل خـود ارسـال کـرده و پـاک مي کنـد به  این 
 ترتیـب، سیسـتم پیامکـي بانـک نیـز دور زده مـي  شـود. وي در 
پایـان گفـت: سـازمان هاي امنیتـي معتقدند تروجان مـورد نظر 
قابلیـت ایـن را دارد که در آینده  اي نه چنـدان دور بدون اجازه و 
تأییـد کاربـر بـر روي تلفن همراه کاربر نصب شـود ایـن تروجان 
تاکنـون اظاعات حسـاب هاي بانکي زیادي را در خارج از کشـور 

مخصوصـا روسـیه تخلیه کرده اسـت.

کشف 300 هزار نخ سیگار قاچاق
 و 90 کیلو تریاك

فرمانـده انتظامـي شهرسـتان کرمـان از کشـف 300 هزار نخ 
سـیگار قاچـاق و 90 کیلـو مـاده مخـدر ترسـاک در دو عملیات 

پلیسـي خبر داد.
 بـه نقـل از پایـگاه خبـري پلیـس، سـرهنگ »عبدالعلـي 
روانبخـش« در تشـریح این خبـر گفت: مامـوران انتظامي بخش 
رایـن در ایسـت بازرسـي مقطعي در محـور راین به سـمت قریه 
العـرب به یک دسـتگاه  خـودرو پژو405 نقره اي رنگ مشـکوک 
شـدند. وي افـزود  مامـوران انتظامـي پـس از توقف خـودرو و در  
بازرسـي از آن 1500 باکس سـیگار قاچاق در مجموع 300 هزار 
نـخ  سـیگار را کشـف و ضبـط کردنـد. وي گفـت: در ارتبـاط بـا 
ایـن  پرونـده یـک نفر دسـتگیر و بـه همـراه کاالي قاچاق جهت 
سـیر مراحـل قانونـي بـه مرجـع قضایـي معرفـي شـد. فرمانـده 
انتظامـي شهرسـتان کرمـان با هشـدار بـه قاچاقچیـان و مخان 
نظم اقتصادي جامعه از شـهروندان خواسـت در صـورت اطاع از 
فعالیت هـاي اقتصادي غیر قانوني از سـوي افراد سـودجو، مراتب 
را در اسـرع وقـت از طریـق تلفـن 110 بـه پلیـس اطـاع دهند. 
وي بـه عملیـات دوم پلیـس شهرسـتان کرمـان نیـز اشـاره کرد 
و گفـت: همچنیـن مامـوران انتظامي بخش ماهـان 90 کیلوگرم 
مـاده مخـدر تریـاک را از یـک دسـتگاه خودر با صاحب کشـف 

و ضبـط کردند.

آزادی چهار ماهیگیر ایرانی از 
چنگ دزدان دریایی

مقامـات امنیتی سـومالی اعـام کردند، چهار گـروگان ایرانی 
را کـه بـه دسـت یـک گـروه دزدان دریایـی افتـاده بودنـد، آزاد 

کرده انـد.
بـه نقل از خبرگـزاری فرانسـه، عبدالرحیم محمـد، یک مقام 
امنیتـی در سـومالی روز پنج  شـنبه گفت: نیروهـای امنیتی این 
کشـور چهـار ماهیگیـر را از چنـگ دزدان دریایی نجـات داده اند 
کـه بـه اعتقـاد آن هـا ایرانی هسـتند. وی حـال ایـن ماهیگیران 
رغـم شـرایط سختشـان در دوران گـروگا ن  گیـری  علـی  را 
خـوب توصیـف کـرد. هنـوز به  طـور دقیق مشـخص نیسـت که 
ایـن گـروگان  ها چـه زمانـی بـه دسـت دزدان دریایـی افتاده اند 
امـا بـه گفتـه عبدالرحیـم محمـد، دو تـن از آنـان در جریـان 
آزادسـازی گروگان هـا بازداشـت شـده اند. در ماه مـارس دو قایق 
ماهیگیـری ایرانـی در سـومالی به دسـت دزدان دریایی متوقف و 
سرنشینانشـان گـروگان گرفتـه شـدند که یکـی از  آنها توانسـت 
در مـاه اوت فـرار کنـد. امـا در آن زمـان مشـخص نشـد کـه آیـا 
تمـام سرنشـینان توانسـته  اند فرار کننـد یا نه. احتمـال می  رود 
کـه این گـروگان  های آزاد شـده متعلـق به قایقی باشـند که در 
چنـگ دزدان دریایـی باقـی مانـده بـود. بر اسـاس این گـزارش، 
دزدان دریایـی سـومالی اغلـب بـه بهانـه ماهیگیـری غیرقانونـی 
اقـدام بـه توقیـف قایـق  هـای ماهیگیـری خارجـی و گـروگان 
گرفتـن سرنشـینان آن  ها می کننـد که این مسـأله خود موجب 
ایجاد موج جدیدی از گروگان  گیری ها در سـومالی شـده اسـت.

فرمانـده انتظامـي اسـتان کرمـان در آییـن آغازیـن 
مسـابقات سراسـري قرآنـي کریـم کارکنـان ناجـا در 
مرحلـه اسـتاني، گفت: قرآن بـه عنوان برترین سـخن، 

زنـده اسـت و تـا همیشـه زنـده و پویـا مـي ماند.
بـه نقـل از پایـگاه خبـري پلیـس، فرمانـده انتظامي 
مسـابقات  ایـن  برگـزاري  در حاشـیه  کرمـان  اسـتان 

گفـت: امـروز هـر آن چـه کـه داریـم بـه برکـت قرآن 
اسـت چـرا که فلسـفه وجـودي و علت آفرینـش ما در 

ایـن کتـاب نهفته شـده اسـت.
سـرهنگ »رضـا بني اسـدي« افـزود: عمل بـه قرآن 
امري اساسـي اسـت و امیدواریـم با اهتمام بـه مفاهیم 
قرآنـي بتوانیـم در تمـام مراحـل زندگـي به سـر منزل 

مقصـود برسـیم. وي تاکیـد کرد: قرآن کتـاب زندگي و 
سرچشـمه همـه معـارف الهي اسـت از ایـن رو باید راه 

هـاي تکامـل انسـان را از آن اسـتخراج کرد.
سـرهنگ بنـي اسـدي با اشـاره بـه سـخنان موالي 
متقیـان امـام علـي )ع( بیـان داشـت: حضـرت همواره 
بـه یادگیري قرآن تاکید داشـته انـد و آن را غذاي روح 
و سـفره متنوع و وسـیع رحمـت الهي خوانـده اند. این 
مقـام ارشـد انتظامـي در ادامـه تصریـح کرد: قـرآن به 
عنـوان برتریـن سـخن، زنده اسـت و تا همیشـه زنده و 
پویـا مي ماند. وي شـناخت قرآن را بـراي همگان الزم 
دانسـت و اضافه کرد: متاسـفانه دشـمنان مـا در برخي 
مـوارد بهتـر و بیشـتر از خـود مـا از مفاهیـم قرآنـي 
اسـتفاده مـي کننـد و کرسـي هاي قـرآن اندیشـي در 
برخـي از دانشـگاه هـاي غربـي تاییـد کننـده ایـن امر 

است.
فرمانـده انتظامـي اسـتان در پایـان ضمـن تشـکر 
گفـت:  قرآنـي،  مسـابقات  ایـن  کننـدگان  برگـزار  از 
امیدواریـم بتوانیـم بـا رونـق دادن بـه ایـن جلسـات و 
توجـه بیشـتر بـه مفاهیـم قرآنـي این آمـوزه هـا را در 
زندگـي خـود سـاري و جاري کنیـم. همچنیـن معاون 
سیاسـي عقیدتـي سیاسـي فرماندهي انتظامي اسـتان 
کرمـان در ایـن مراسـم گفت: آیـات قرآن شـفاي قلب 
هـا اسـت و اگر کسـي به دنبـال درمان مي گـردد باید 

بـه سـراغ مفاهیـم قرآنـي برود.

حجـت االسـام و المسـلمین »صفورایـي« در ایـن 
مراسـم گفـت: قرآن کام اهلل اسـت و از طـرف خداوند 
براي هدایت بشـر فرسـتاده شـده اسـت.حجت االسام 
و  ارج  چنـان  قـرآن حکیـم  داشـت:  بیـان  صفورایـي 
منزلتـي دارد کـه مـي توانـد کاغـد و چرم را به سـبب 

نگاشـته شـدن بـر آن مقـدس کند.
وي افـزود: هـر کسـي به اندازه اسـتعداد و پتانسـیل 
خـود از قـرآن اسـتفاده مي کنـد و هر فردي بـه دنبال 
پیشـگیري از سـیاه شـدن قلـب اسـت؛ بایـد راه را در 

قـرآن بجوید. 
فرماندهـي  سیاسـي  عقیدتـي  سیاسـي  معـاون 
را رحمـت بـي درغ خداونـد  انتظامـي اسـتان قـرآن 
خوانـد و افـزود: آیـات قـرآن شـفاي قلـب هـا اسـت و 
اگـر کسـي در پـي درمـان مـي گـردد بایـد بـه سـراغ 
مفاهیـم قرآنـي برود. صفورایـي پلیس ایران را پلیسـي 
اسـامي دانسـت و گفـت: توجـه بـه قـرآن و تفاسـیر 
بـزرگان مـي توانـد در پیشـبرد ماموریـت هـاي پلیس 
بسـیار موثـر باشـد. وي در پایان ضمن اعـام این خبر 
کـه یـک هـزار 383 نفـر در مرحلـه اول ایـن مسـابقه 
شـرکت کـرده اند، اظهـار داشـت: 373 نفر از پرسـنل 
و خانواده آنان از 23 شهرسـتان اسـتان در رشـته هاي 
مختلـف بـه مرحلـه اسـتاني راه پیدا کرده انـد و نفرات 
اول تـا سـوم هـر رشـته بـه مرحلـه منطقـه اي معرفي 

شـد. خواهند 

قرآن زنده است و تا همیشه زنده و پویا مي ماند
نبروی انتظامی

نقشه شوم برای مسافر فرودگاه
مامـور قابـی کـه کارشـناس وزارت 
قتـل  بـه  سـرقت  انگیـزه  بـا  را  دفـاع 
رسـانده بـود، در نهایـت پـس از چهـار 
سـال بـا حکـم سـه قاضـی جنایـی بـه 

محکـوم شـد. مـرگ  مجـازات 
بـه نقـل از جـام جـم، سـاعت 2 بامـداد 12 اسـفند 
سـال 1390 مامـوران گشـت پلیس با مشـاهده مردی 
بـی هـوش در زیر پـل مدیریت، رازگشـایی معمای یک 
جنایـت در دسـتور کار تیـم جنایی تهران قـرار گرفت.

بـا انتقـال ایـن مـرد بـه بیمارسـتان، وی بـه خاطـر 
ضربـه سـنگینی کـه بـه سـرش وارد شـده بـود جـان 

سـپرد .
پیـدا شـدن یـک بلیـط هواپیمـا در جیـب لبـاس 
قربانـی، حاکی از آن بود که وی عباسـعلی نام دارد و از 
کارشناسـان وزارت دفـاع بوده اسـت. خانـواده این مرد 
54 سـاله وقتـی در جریـان مـرگ وی قـرار گرفتند به 
تیـم جنایـی گفتند عباسـعلی برای شـرکت در مراسـم 
ختـم یکـی از بسـتگان از تهـران به زاهـدان رفته بود و 
پـس از پایان مراسـم سـاعت 10 شـب یازدهم اسـفند 
از مسـیر هوایی به تهران بازگشـته و حتی سـاعت یک 
بامـداد در تمـاس تلفنی رسـیدن خود را بـه آنها اطاع 

داده بـود. پـس از قتـل، کیف او سـرقت شـده بود.
مقتـول  همـراه  تلفـن  از  قاتـل  روز  چنـد  از  پـس 
اسـتفاده کـرد و مامـوران در ایـن زمینـه زنـی را بـه 
نـام پریسـا شناسـایی و دسـتگیر کردند. ایـن در حالی 
بـود کـه بـا بررسـی دوربین هـای مداربسـته فـرودگاه 
مشـخص شـد، عباسـعلی سـوار یـک خـودرو شـده که 
صاحـب آن شناسـایی و مشـخص شـد صاحـب خودرو 

همـان زن )پریسـا( اسـت.
تحقیقـات گفـت:  در جریـان  و  وی دسـتگیر شـد 
چنـدی پیـش با مـردی که خـودش را مسـعود معرفی 
کرد آشـنا شـدم . وی مدعی بود کارمنـد یکی از ارگان 
هـای حسـاس دولتـی  اسـت و حتـی چندیـن بـار نیز 
وی را بـا لبـاس و تجهیـزات پلیسـی دیـدم. چنـد مـاه 
پیـش زمانـی که مسـعود بـه دیدنم آمـده بود بـه بهانه 
خرابـی خودرویـش از مـن خواسـت ماشـین خـودم  را 

بـه وی امانـت دهـم و روز بعـد نیـز آن را برایـم آورد.
همیـن ادعاهای پریسـا کافی بود تـا کارآگاهان جنایی 
و مامـوران مـردی 31 سـاله بـه نـام میثـم را شناسـایی 
کننـد که زن جـوان تصور می کرد وی مسـعود نـام دارد 
و بـه راحتـی فریـب ایـن مـرد جنایتـکار را خـورده بـود. 
متهـم در شـهر کـرج دسـتگیر شـد و در میـان لـوازم او 
یـک قاب گوشـی تلفـن همراه به دسـت آمد کـه خانواده 

عباسـعلی بـا دیـدن آن تاکیـد کردند این قـاب متعلق به 
گوشـی سرپرسـت خانواده شـان است.

میثـم در بازجویـی لـب بـه اعتـراف گشـود و گفت: 
بـه خاطـر مشـکات و فشـارهای مالی علـی الخصوص 
عقـب افتـادن اقسـاط خودرویـم تصمیم گرفتم دسـت 
بـه سـرقت بزنـم. از دوسـتان و اطرافیانم شـنیده بودم 
افـرادی کـه بـا هواپیمـا بـه تهـران مـی آینـد مبالـغ 
زیـادی پـول بـه همـراه دارنـد. بـه همیـن دلیـل و بـه 
بهانـه مسافرکشـی بـه فـرودگاه مهرآباد رفتم و سـاعت 
یـک بامـداد مـردی شـیک پـوش بـا ظاهـری آراسـته 
را کـه کیـف دسـتی سـیاهی داشـت، بـرای رسـاندن 
بـه مقصـدش سـوار کـردم. در اتوبـان شـهید چمـران 
از مسـیر اصلـی خـارج شـده و بـا تهدیـد مسـافر از او 
خواسـتم پـول هایـش را بدهـد. در برابـر خواسـته ام 
مقاومـت کـرد و بـا هم درگیر شـدیم. با شـوکر چندین 
بـار بـه مسـافر ضربـه زدم و 200 هـزار تومـان از او 
سـرقت کـردم. متوجـه شـدم وی در حـال بـه هـوش 
آمـدن اسـت و از تـرس آن کـه مـرا شناسـایی کنـد با 
قـاب آینـه داخـل خـودرو چنـد ضربـه بـه سـرش زده 
و پـس از بـی هوشـی اش وی را از خـودرو بـه بیـرون 

انداختـه و فـرار کـردم.

بـا تکمیـل تحقیقـات، پرونده بـه شـعبه دوم دادگاه 
کیفـری اسـتان تهـران ارسـال و متهـم در مقابـل سـه 
قاضـی جنایـی منکـر اتهامـش و اعترافـات قبلـی خود 

. شد
در ابتـدای جلسـه دادگاه اولیـای دم مقتـول بـرای 

میثـم درخواسـت قصـاص کردنـد.
در ادامـه رئیـس دادگاه بـا تفهیـم اتهـام بـه میثم از 
او خواسـت دفـاع کنـد. میثم کـه متهم به قتـل بود در 
دفـاع از خـود گفـت: من مرتکب قتل و سـرقت نشـده 
ام و بـی گناهـم. مـن در عمـرم مقتـول را ندیـدم و در 

یـک آژانس خـودرو کار مـی کردم.
رئیـس دادگاه: شـما پـس از قتـل سـیم کارت خـود 
را در گوشـی مقتـول قـرار داده و بـا دختر مـورد عاقه 

تـان صحبـت کـرده بودید؟
متهـم بـه قتـل: مدتـی بـود یکـی از همکارانـم در 
آژانـس قصد داشـت این گوشـی را بفروشـد. یک شـب 
گوشـی تلفنم خراب شـد و گوشـی همکارم را گرفتم و 
سـیم ک ارت را داخـل آن قرار دادم. من نمی دانسـتم 

این گوشـی سـرقتی است.
اداره  در  خـود  اعترافـات  مـورد  در  دادگاه:  رئیـس 

آگاهـی و دادسـرا چـه دفاعـی داریـد؟

متهـم به قتـل: تمـام اعترافات تحت فشـار بازجویی 
بود.

رئیـس دادگاه: در دادسـرا هـم تحـت فشـار اعتراف 
کردید؟

متهم به قتل: نه.
همـه  قتـل  صحنـه  بازسـازی  در  دادگاه:  رئیـس 
جزئیـات را تشـریح کردیـد. آن را هـم قبـول نداریـد؟

متهـم بـه قتـل: بازسـازی صحنـه جـرم هـم تحـت 
بود. فشـار 

پـس از آخریـن دفاعیـات متهـم و وکیـل مدافعـش 
قضـات دادگاه وارد شـور شـده و بـا توجـه بـه دالیـل 
موجـود در پرونـده و اعترافـات متهـم، او را بـه قصاص، 

زنـدان و تحمـل شـاق محکـوم کردند.
از آنجایـی کـه ایـن متهـم در دفاعیـات پایانی خود، 
بـه انـکار اقرارهایـش مبنی بر کشـتن مقتـول پرداخت 
و ادعـای تحت فشـار بـودن را کرد، الزم اسـت به بیان 
نکاتـی در بـاب اقـرار طبـق قانـون مجـازات اسـامی 

بپردازیم. ایـران 
همـان طـور که مـی دانیم طبق مـاده ی 164 قانون 
مجـازات اسـامی ایـران  اقرارعبـارت از اخبار شـخص 
بـه ارتـکاب جـرم از جانـب خـود اسـت. هـرگاه متهـم 
اقـرار بـه ارتـکاب جـرم کنـد، اقـرار وی معتبر اسـت و 
نوبـت بـه ادله دیگر نمی رسـد، ...)مـاده ی 167 ق.م.ا( 
الزم بـه ذکـر اسـت بـرای ایـن کـه اقـرار معتبر باشـد 

شـرایطی الزم اسـت. از جمله:
و  نباشـد(  مشـروط  و  معلـق   ( اقـرار  منّجزبـودن 
اقرارکننـده در حیـن اقـرار، عاقل، بالغ، قاصـد و مختار 

. شد با
همچنیـن طبـق مـاده ی 169 اقـراری کـه تحـت 
اکـراه، اجبـار، شـکنجه و یـا اذیـت و آزار روحـی یـا 
جسـمی أخذ شـود، فاقد ارزش و اعتبار اسـت و دادگاه 
نمایـد. گویـا  از متهـم تحقیـق مجـدد  مکلـف اسـت 
متهـم از ایـن مـاده ی قانونی بـرای مبرا سـاختن خود 
اسـتفاده کـرد اما بنـا به نظر قضـات و شـواهد و قراین 

موجـود ایـن دفـاع کارسـاز واقع نشـد.
مهـم تریـن نکتـه دربـاب اقـرار این اسـت کـه طبق 
سـقوط  موجـب  اقـرار  از  بعـد  انـکار   ،173 ی  مـاده 
مجـازات نیسـت به جز در اقـرار به جرمی کـه مجازات 
آن موجـب رجـم )سنگسـار( یـا حـد قتـل اسـت کـه 
در ایـن صـورت در هـر مرحلـه، ولـو در حیـن اجـراء، 
مجـازات مزبـور سـاقط و بـه جـای آن در زنـا و لـواط 
صـد ضربه شـاق و در غیـر آنها حبس تعزیـری درجه 

پنـج ثابـت می گـردد.

مریم سعیدی

آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور »انجام خدمات نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر
حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های استان کرمان« فرآیندهای شماره 26/ب/94 و 27/ب/94 )نوبت اول(

شـرکت آب منطقـه ای کرمـان در نظـر دارد بـه منظـور »انجـام خدمات نقشـه برداری و مطالعات تعیین حد بسـتر، حریم و مرحله اول سـاماندهی رودخانه هـای ده بکری، خواجه عسـکر، رودبار، کوهپایه 
و سـکنج  بـه طـول 100 کیلومتـر )فرآینـد شـماره 26/ب/94( و رودخانـه هـای رفسـنجان، انار و راور به طـول 125 کیلومتر )فرآیند شـماره 27/ب/94(« بـا رعایت آئین نامه خرید خدمات مشـاوره از بین 
شـرکتهای تشـخیص صاحیت شـده دارای ظرفیت خالی انجام کار در پایه 2 گروه مهندسـی آب تخصص مهندسـی رودخانه ها و گروه تخصص های مشـترک رشـته نقشـه برداری زمینی، نسـبت به 
ارزیابـی کیفـی مشـاوران اقـدام نمایـد. لـذا از کلیه مشـاوران ذیصاح دعوت بعمـل می آید حداکثر تا سـاعت 14 روز چهارشـنبه 1394/8/27 نماینده خویش را جهت ارائه رسـید واریز مبلغ دویسـت هزار 
ریال به حسـاب جاری سـپهر شـماره 2195083812001 این شـرکت نزد بانک صادرات ایران شـعبه 24 مهر کرمان و دریافت اسـناد ارزیابی کیفی به نشـانی کرمان، خیابان پاسـداران، شرکت آب منطقه 
ای کرمان، سـاختمان شـماره 2، طبقه همکف، اتاق 131 دفتر قراردادها، کتباً معرفی و اعزام نمایند. شـایان ذکر آنکه هر یک از مشـاوران باید مدارک ارزیابی کیفی تکمیل شـده را در بسـته بندی الک 
و مهر شـده که در ظهر آن موضوع و شـماره فرآیندها، شـماره های تلفن، دورنگار و نیز کدپسـتی آن مشـاور محترم درج شـده باشـد، قرارداده و این بسـته را حداکثر تا سـاعت 14 روز یکشـنبه 1394/9/8 
در قبال اخذ رسـید در نشـانی کرمان، خیابان پاسـداران، شـرکت آب منطقه ای کرمان، سـاختمان شـماره یک طبقه همکف، اتاق 105، دبیرخانه محرمانه دفتر حراسـت تحویل نمایند. ضمناً این آگهی 

در سـایت معامات آب به نشـانی www.wrm.ir و همچنین سـایت پایگاه ملی اطاع رسـانی مناقصات به نشـانی www.iets.mporg.ir درج و منعکس گردیده اسـت. 
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان 
م الف 462

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007007381هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک کرمـان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم بتـول نخعـی 
راوری فرزنـد یداهلل بشـماره شناسـنامه 33679 صـادره از کرمان در ششـدانگ یک باب 
سـاختمان بـه مسـاحت 33/50 مترمربـع که مـوازی 12 متـر مربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد تحـت پـاک 13339 فرعی 
از 1783 اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابـان 24 آذر کوچه 44 
سـمت راسـت خریـداری از محـل مالکیـت محمد علـی باخدا محـرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه15روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/08/16
تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/08/30

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان
 امین رضا قوام 
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

محمـد نیرومنـد متولـد کرمـان اسـت وی رتبـه چهار 
دکتـری را از آن خـود کـرده اسـت  وی در حـال حاضـر 
در شـاهرود مشـغول بـه تحصیـل در رشـته ی دکتـری 
مطالعـات اعتیـاد اسـت. او می گویـد در دو زمینه متفاوت 
فعالیـت می کنـد یـک در زمینـه  سیاسـت گذاری هـای 
زمینـه  در  تخصصـی  کارهـای  دیگـری  و  حوزه اعتیـاد 
ارتبـاط ژنتیـک و اعتیـاد و تاثیـرات اعتیاد بر شـبکه های 

مغـزی و اعصـاب و ... . 
در زمینـه  سیاسـت گذاری هـای حوزه اعتیـاد چند کار 
پژوهشـی انجـام داده اسـت کـه در کنگره هـای بین المللی 
مختلـف رونمایـی شـده اند و بسـیار هـم بحـث برانگیـز 
بوده انـد، آخریـن ایـن  پژوهش هـا در کنگـره بین المللـی 
دانـش اعتیـاد ارائـه شـد کـه در مـورد تاثیر قاچـاق مواد 
مخـدر در ابعـاد مختلـف جامعه بود که از زوایای سیاسـی 
و اقتصـادی و ... بررسـی شـده بـود و راهـکار بـرون رفـت 
از ایـن وضعیـت هـم در همیـن پژوهـش ارائه شـده بود، 
وی معتقـد اسـت خـط مقدم جنـگ با مواد مخـدر کرمان 
اسـت، گفـت و گوی مفصلـی با ایـن نخبه کرمانـی انجام 
کـش  پیـش  را  آن  از  اندکـی  بخش هـای  کـه  داده ایـم 
نظرتـان می کنیـم امیـد اسـت که مسـئولین امـر و مردم 

فهیـم اسـتان اسـتفاده کافـی را از ایـن گفت و گـو ببرند. 
وضعیت کرمان را چطور ارزیابی می کنید؟

قبـل از هرچیـز بایـد عرض کنـم که مسـئولین کرمان 
و پرسـنل زیر نظر ایشـان باید امکانت ویـژه ای را از دولت 
دریافـت کننـد، چـون مشـغول مبـارزه در خـط مقـدم 
می باشـند و ضربـه بیشـتری را می خورنـد . در آمار ها هم 
می دانیـد کـه در سـال 92 و ایـن چند سـال گذشـته در 
مصـرف مـواد مخدر رتبـه اول را داشـته ایم و این رتبه اول 
بـا رتبـه بعـدی فاصلـه ی بسـیار معنـاداری دارد کـه باید 
سـریعا بررسـی شـود کـه چـرا سیسـتان و بلوچسـتان 

رتبـه ی اول را نـدارد و مـا صاحـب ایـن رتبه هسـتیم؟
می توانیـد همیـن چرایـی را خودتـان حـدس 

؟ نید بز
تنهـا  نمی توانیـم  مـا  و  نیسـت  متغیـره  یـک  قطعـا 
دسـت روی یـک گزینـه  بگذاریـم و بگوییـم بـه این علت 
! هرچنـد مـا رتبـه اول را در مصـرف مـواد داریـم، اما اگر 
یـک تماس سـاده با مرکـز کتابخانه هـا بگیریـد می بینید 
کـه شـهروندان کرمانی میانگیـن مطالعه شـان 23 دقیقه 
بیشـتر از میانگین کشـوری اسـت. خودتان هـم می دانید 
کـه در ده سـال گذشـته تمـام رتبه هـای باالی کشـوری 

متعلق به اسـتان کرمـان بوده و نفرات اول جشـنواره های 
مختلـف از جملـه خوارزمـی، کرمانی بوده انـد و وقتـی از 
دغدغـه  اولیـن  می پرسـند،  کشـور  والدیـن  دغدغـه ی 
والدیـن کرمـان تحصیـل کودکان شـان اسـت. مـا درکنار 
رتبـه اول تحصیـات و مطالعـه و جشـنواره های مختلـف 
رتبـه ی اول مصـرف مـواد را هم داریم و ایـن خودش یک 
سـوال مهـم اسـت که چرا؟آیا این مسـائل با هـم ارتباطی 
معنـا دار دارنـد؟ کـم کـم در پنج و شـش سـال گذشـته 
کرمـان را  راه  علمـی   زمینه هـای  در  دیگـر  اسـتان های 
درپیـش گرفته انـد و از نظر علمی رشـد خوبی داشـته اند، 
امـا مـا از نظـر اعتیاد سـیر نزولـی را طی کرده ایـم و بدتر 
و بدتـر شـده ایم و ایـن خـودش هم می طلبد کـه کارهای 
پژوهشـی در این زمینه بشـود. چـرا کرمان در بـازه ای 10 
تـا 12 سـاله هـر سـاله در کنکـور چنـد نفـر بـا رتبه های 
یـک و دو رقمی داشـته  و در جشـنواره خوارزمـی سـال ها 
پژوهشـگران کرمانـی در زمینه هـای مختلـف برنـده ایـن 
ایـن  بـه  جشـنواره می شـدند،اما وضعیـت مـواد مخـدر 
گونه شـده؟ اداره کتابخانه های فرهنگ و ارشـاد اسـامی 
کرمـان مطالعـه ای را انجـام داد کـه نتیجـه اش این شـد 
کـه شـهروندان کرمانـی 23 دقیقـه بیشـتر از سـرانه کل 

از طرفـی در سـال 92 مـا  کشـور مطالعـه می کننـد و 
مـواد مخـدر می شـویم،  در مصـرف  اول  رتبـه  صاحـب 
حـاال چند سـوال مطرح می شـود:یک- چه رابطـه ای بین 
میـزان مصرف موادمخـدر و مطالعـه وجـود دارد؟ دو- بـا 
وجـود همـه کارهـای والدین و سـرانه بـاالی مطالعه چرا 
کمـاکان ایـن اتفـاق در حـال رخ دادن اسـت؟)آیا آگاهی 

سـهمی در فاصلـه گرفتـن از مـواد مخدر نـدارد؟(

محمد نیرو مند دانش آموخته مطالعات اعتیاد:

 در زمینه ی مصرف مواد مخدر رتبه اول کشور را داریم
گفت و گو

جامعه

افقی
1-پایتخت ترکیه - نوعی حکومت امپراطوری

2-کنایه از اهمیت ندادن
3-لقـب پادشـاهان پیشـدادی - ظـرف غذاخـوری پهـن - 

خانقـاه - حـرف گزینش
4-بچه شیر - خودروی جدید ایرانی - خرده فلز

5-قید تأکید - قبه - نگین انگشتری
6-در شـاهنامه نام دالوری قیصر نژاد اسـت که خواسـتگار 

دختـر قیصـر روم بـود - خوش قد و قامـت - فدیه
7-کار اصلی رادارها - ندا دهنده - از القاب اروپایی

8-پسـوند شـباهت - از ماههـای سـال میـادی - تشـکر 
فرانسـوی - حـرف نـدا

9-عملی در وضو - غاف شمشیر - بنیان
10-مربی شاهزادگان - نوعی گل - تازه و مدرن

11-طـرز سـخن گفتـن - خطی از مـو که در زیر پیشـانی 
و بـاالی چشـم م یروید - سـاز تیره

12-دوستی خالصانه - شیپور بزرگ - کاه پادشاه
13-سایه گاه - شاعر نوپرداز - کندن علف هرزه - میان

14-از آثار تاریخی شهرکرد
15-خزانه دولت اسامی - بلندی

عمودی
1-از وسـایل آشـپزخانه - از تیمهـای مطـرح لیـگ برتـر 

انگلسـتان - خالـص
2-خـوف و هـراس - از بازیگـران سـریال پایتخـت 3 بـه 

کارگردانـی سـیروس مقـدم
3-ناشنوا - نوعی خروس - بازرگان - اسب ترکی

4-شهری در فرانسه - خوابگاه - اتیکت
5-شـهری در نیکاراگوئـه - از آنجـا وام بخواهیـد - نوعـی 

خت سو
6-نوعی خاک رس - گل شب بو - به پایان رساندن

7-شـهری در ایالـت کنتاکی کشـور ایاالت متحـده آمریکا 

- غارتگـر - ناز و کرشـمه
8-از افعـال ربطـی - گیرنده امواج رادیویی - نشـان تجاری 

- دانه ای خوشـبو
9-خو و الفت - مشهور - شهری دراستان لرستان

10-پیشوای دینی زرتشتی - سوزن - سخن آهسته
بنـد  زمـان   - تزریقـات  واحـد   - افشـاری  11-پادشـاه 

یکـی لکتر ا
12-قهرمان آلمانی مسابقات اتومبیلرانی - حنا - ستایش

مـدرج  لولـه   - بسـکتبال  خطـای   - 13-صدمترمربـع 
ردیـف و  رده   - آزمایشـگاه 

14-از بازیگران خانم فیلم پل چوبی - صبر زرد
15-شهر صنعتی آلمان - اسب ماده - از اسماء حسنی

حل جدول شماره 485

جدول شماره 487
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15    14    13   12    11    10    9      8      7     6      5      4      3     2     1

عمـر  ایـران  در  اجتماعـی  سـینمای 
درازی را طـی کـرده ، گرچـه از کیفیـت 
باالیی برخوردار نشـده اسـت امـا همواره 
از گونـه هـای مـورد عاقـه سـینماگران 
مـا بوده،کارگردانـان زیـادی تـا بـه حـال 
پـای در ایـن وادی گذاشـته انـد و تمامـی پیامدهایـش را 
بـه جـان خریـده و به پیـش آمـده اند. امـا خیلـی تجربه 
درخشـانی از سـینمای اجتماعی در ایران بـه جای نمانده 

اسـت جـز چند مـورد محـدود.
معمـوال فیلمسـازان زن مـا بـه ایـن شـکل از سـینما 
کارگردانانـی   ، دهنـد  مـی  نشـان  را  بیشـتری  عاقـه 
همچـون : رخشـان بنـی اعتماد،تهمینـه میانـی ،پـوران 
درخشـنده و دیگـران. از ایـن بیـن موفـق تریـن رخشـان 
بنـی اعتمـاد اسـت کـه در سـال 1366 بـا فیلم خـارج از 
محـدوده فیلمسـازی را در مقـام کارگـردان آغـاز کـرده و 
تـا بـه حـال 15 فیلـم بلنـد سـینمایی را جلـوی دوربیـن 
بـرده اسـت. بنی اعتمـاد فیلم هـای درخشـانی همچون : 
روسـری آبی ،نرگـس، بانوی اردیبهشت،گیانه،زیرپوسـت 
شـهرو خـون بـازی را در کارنامـه دارد. فیلـم قصـه ها که 
آخریـن سـاخته بنـی اعتمـاد اسـت نهایتـا پـس از چنـد 

سـال و بـا کلـی حاشـیه رنـگ اکـران را بـه خـود دید.
امـا در قصـه ها دیگـر نه ردپایی از آن سـینمای سـرپا 
و خـوش قامـت وجـود دارد و نـه دغدغـه ای از جنـس 
اجتمـاع. ظاهـرا سـن 60 سـالگی بـرای اکثـر اهالـی هنر 
در ایـران دوران چالـش برانگیـزی اسـت. چرا کـه معموال 
ایـن دوسـتان پـس عبور از این سـن دسـت به خـود زنی 
هـای عجیـب و غریبـی مـی زنند، کـه البتـه اپیدمی اش 
در بیـن اهالی سـینما بیشـتر نمایان شـده و خـود را بروز 
داده اسـت. نمـی دانـم کـه چـرا ایـن بزرگـواران با اسـرار 
و پـای فشـاری بـرای سـاخت فیلـم ، بـا هـر اثـر جدیدی 
تمامـی نقطـه هـای قـوت در آثـار قبلـی خـود را نیـز زیر 
سـوال مـی برنـد و آبروی کسـب کرده چندین سـاله خود 

را بـه بـاد مـی دهند.
اسـم از کسـی نمیبـرم چـون نمونـه هایـش در بیـن 
فیلمسـازان مـا بسـیار قابـل رویت اسـت. بنـی اعتماد در 
قصـه هـا قصـد دارد بـا پیونـد چند داسـتانک بـا یکدیگر 
حـال و روز امـروز شـخصیت هـای خلـق شـده در آثـار 
قبلـی اش را بـه مخاطـب نشـان دهـد کـه تـا ایـن جـای 

ماجـرا بسـیار ایـده جـذاب و نوگرایانـه اسـت. اما مشـکل 
از جایـی شـروع مـی شـود کـه فکـر حاکـم بـر پیرنـگ و 
کلیـت فیلمنامـه نـه تنها اجتماعی نیسـت بلکـه بر گرفته 
از نـق زدن هـای سیاسـی بسـیار نـخ نمـا شـده در سـال 
هـای اخیر اسـت کـه گویـا نوعی پـز روشـنفکر نمایانه به 
حسـاب مـی آید. تمامی پرسـوناژهای حاضـر در فیلمنامه 
در بیچـاره گـی و فاکـت محـض زندگـی مـی کننـد که 
گویـی اینجا سـرزمینی اسـت غـرق در مردمـان مفلوک و 
بدبخـت. واقعـا نمـی دانـم فیلمنامـه نویـس و فیلـم سـاز 
جامعـه را از چـه زاویـه ای دیده اند که اندکـی هم در آن 
امیـد وجـود نـدارد. ایـن چنین اسـت کـه مخاطـب هیچ 
کجـای قصـه را بـاور نکـرده و بـا فیلـم همراه نمی شـود. 
یـک فیلـم اجتماعـی زمانـی موفـق اسـت کـه تمامـی 
خوبـی هـا و بـدی هـای جامعـه را با هـم ببیند نـه اینکه 
جـز سـیاهی و تباهی آن هم از نوع اقرار شـده اش چیزی 
نبینـد و فقـط نق بزنـد . مخاطب هنگامی بـا فیلم ارتباط 
مـی گیـرد کـه آن را در حوالـی خـود تجربه کرده باشـد. 
بلـه تمامـی معضاتـی کـه در فیلـم دیـده می شـود زاده 
جامعـه اسـت امـا آیـا جامعـه تنهـا خاصـه می شـود به 

ایـن همـه سـیاهی ، آیـا تمامـی انسـان هایـی کـه از این 
مشـکات رنـج مـی برنـد هیـچ لحظه امیـد و شـادی ای 
در زندگـی ندارنـد. بـه هـر روی فیلـم ضربه اساسـی را از 
فیلمنامـه بسـیار بـد و غیـر اصولـی خـود خـورده اسـت. 
هیـچ یـک از داسـتانک هـای فیلـم شـکل اپیزودیـک بـه 
خـود نگرفتـه و دارای انسـجام دراماتیـک نیسـتند. گویـا 
فقـط قـرار اسـت چنـد لحضـه از زندگـی چنـد خانـواده 
کـه کدهایـی از قبـل در ذهـن مـا نیـز دارنـد در وضعیت 
بغرنجـی بـه ما انتقـال پیدا کننـد و دیگر هیـچ. واقعا چرا 
هیـچ یـک از نقـش هـا در فیلم به شـخصیت نمی رسـند 
و در حـد یـک نقـش داسـتانی و نـه حتـی نمایشـی باقی 
مـی ماننـد. یعنـی تمـام قصـه فیلـم و دیالوگ هـای رد و 
بـدر شـده بیـن بازیگر هـا را می تـوان در صفحـه حوادث 
مجـات نیـز خوانـد یـا در رادیـو شـنید و هیـچ اتفـاق 
دراماتیـک و نمایشـی قابـل رویتی در فیلـم رخ نمی دهد. 
گویـی کـه فیلمنامـه یـک اعتـراض نامـه به وضـع حاکم 
در مملکـت اسـت و دارد بیانیـه حقوق بشـری صـادر می 
کنـد. آخـر جای بیانه در سـینما نیسـت. اینجـا همه چیز 
بایـد ابژکتیـو و قابـل رویت باشـد من مخاطب در سـینما 

هیـچ مفهـوم سـوبژکتیو و ذهنـی را نمـی فهمـم. چـون 
اینجـا سینماسـت و نـه صفحـه مجلـه یـا دادگاه علنـی. 
بـه هـر حـال فیلمنامـه عـاوه بـر اینک هیـچ نکتـه قابل 
دفـاع از نظـر محتوایـی را در خـود جـای نـداده حتـی از 
نظـر فرم و شـکل نیز دچـار ضعف های فراوان و فاحشـی 
اسـت. مثـا تمامـی کارکتر هـا در میانه راه بـه حال خود 
گذاشـته شـده و رها می شـوند و به هیچ سـرانجامی نمی 
رسـند . نـه عقبـه ای دارند و نـه آینده ای . نـه انگیزه ای 
دارنـد و نـه امیـدی . فقـط مشـتی انسـان فلـک زده انـد 
کـه دائمـا در منجـاب دسـت و پـا مـی زننـد. هیـچ یک 
از پرسـوناژها در طـول قصـه دچـار تغییـر یـا ترقـی نمی 
شـوند. فقط دو نقش نسـبتا شـنگول در قصه وجود دارند 

کـه آنهـا هـم قرار اسـت پـدر خـود را تلکه
شـبیه  شـان  تیـپ   ، کننـد  باجگیـری  او  از  و  کـرده 
نسـل امـروز و بـه اصطـاح مـدل خارجـی اسـت و دارای 
حـق هسـتند . گویـا قـرار اسـت جوانـان بـا دیـدن ایـن 
دو کارکتـر کلـی حـال کـرده و طرفـدار فیلـم شـوند. بـه 
جـز فیلمنامـه ، فیلـم در سـاختار و اجـرا نیـز قابـل قبول 
نیسـت، دیگـر نشـانی از آن کارگردان با وسـواس و دقیق 

فیلـم روسـری آبـی در ایـن فیلـم خبـری نیسـت.
 انـگار همـه چیـز در کارگردانـی بسـیار سـر دسـتی و 
دور همـی اتفـاق افتـاده و تمـام تمرکـز فیلـم سـاز بجای 
هدایـت گـروه اش بر نق هـای سیاسـی اش معطوف بوده 
اسـت. بـا اینکـه فیلـم پـر اسـت از بازیگـران درجـه یـک 
سـینما امـا تنهـا بـازی هـای قابـل قبـول در فیلـم بـازی 
فاطمـه معتمدآریـا و فرهـاد اصانـی اسـت و  شـاید تنها 
لحضـه قابـل قبـول در فیلـم سـکانس خانـه ایـن دو نفـر 
باشـد و بدتریـن لحظـه فیلـم سـکانس مینی بـوس و ون 
نگارنـده  بـرای  اعتمـاد  بنـی  هسـتند. خاصـه رخشـان 
همچنـان فیلمسـاز درجـه یـک و قابـل احترامـی اسـت ، 
کسـی کـه روسـری آبی را سـاخته قطعـا محترم شـمرده 
خواهـد شـد . اما نمی توان در شـهرک غـرب زندگی کرد، 
اتومبیل شاسـی بلند سـوار بـود و پیرامـون مردمان پایین 
شـهر فیلـم سـاخت و کلـی هـم دغدغـه های سیاسـی را 
بـه عنـوان درد جامعـه در آن جـای داد. هیـچ چیـز آن 
جـور در نمـی آید و می شـود آش شـله قلمکاری به اسـم 

فیلـم قصـه ها.
 * منتقد و سینماگر

مدیرکل دفتر امور عشایر وزارت آموزش و پرورش خبر داد:

 وجود 800 مدرسه چادری در کشور
بـه گزارش مهـر: مدیرکل دفتر امور مناطق کمتر توسـعه 
یافتـه و عشـایر وزارت آمـوزش و پـرورش از وجـود 800 
مدرسـه چـادری و 42 کپـری در مناطق عشـایری خبر داد. 
علـي نقـي یزدان پنـاه با بیـان این که باد و طوفان مشـکات 
زیـادی بـرای این مـدارس به وجـود می آورد، گفـت: »اکنون 
بـا وزیـدن باد و طوفان مشـکات زیـادی برای مدارسـی که 
بـا چادر احداث شـده اند به وجود آمده اسـت، در خوزسـتان 
و ایـام تعـدادی از چادرهـا آسـیب دیده انـد کـه درحـال 
بازسـازی و تعمیر آنها هسـتیم.«  او ادامه داد: »در سـال های 
گذشـته خرید چادر توسـط خیرین بود اما امسـال سـازمان 
نوسـازی مـدارس، خریـد چـادر را در دسـتور کار خـود قرار 
داده اسـت. چـادر مـدارس عشـایری بایـد هر سـال تعویـض 
شـود چراکـه عمـر چادر بیـش از یک سـال نیسـت.«  یزدان 
پنـاه بـا بیان این کـه حدود 42 مدرسـه کپـری داریم، گفت:  
»البتـه الزمـه برخـی از مناطـق عشـایری به دالیل شـرایط 
جغرافیایـی و اقلیمـی کپـر اسـت امـا بـرای تعـدادی از این 

کپرهـا مدرسـه پیش سـاخته نیـز می توان سـاخت. 

 رئیس دیوان عدالت اداری کشور: 

شکایت از مدیران در حال
 افزایش است

سـال های  در  گفـت:  اداری  عدالـت  دیـوان  رئیـس   
یافتـه  افزایـش  از مدیـران دولتـی  اخیـر میـزان شـکایت 
اسـت. حجت االسـام محمـد جعفـر منتظـری در جلسـه 
شـورای اداری بابـل بـا بیـان اینکـه بایـد بصیـرت، بینـش و 
دشمن شناسـی داشـته باشـیم، اظهـار کـرد: مدیـران بایـد 
نسـبت به مسـئولیتی کـه می پذیرنـد آگاه باشـند و وظایف 
خـود را در قبـال مـردم انجام دهند. به گزارش ایسـنا، رئیس 
دیـوان عدالـت اداری بـا انتقـاد از کم کاری ها، فسـاد اداری و 
انجـام نـدادن کار مـردم در زمـان مقـرر را از مشـکات نظام 
اداری کشـور بیـان کـرد و افـزود: در هفتـه 44 سـاعت کار 
می کنیـم که سـاعت کار مفیـد در ایران را اگر بررسـی کنیم 
واقعـا ایـن میـزان نیسـت. کار نکـردن کارمنـدان به اشـکال 
مختلـف فسـاد اداری محسـوب می شـود. او بـا اعـام این که 
میـزان شـکایت از مدیـران روز بـه روز درحـال افزایش اسـت 
گفـت: در  سـال 91 مجمـوع شـکایات در اسـتان مازنـدران 
3300 شـکایت، در  سـال 92 تعـداد 3400، در  سـال 93 
تعداد 3913 و در  سـال 94 تعداد تا به امروز 2700 شـکایت 
بـوده کـه بـه دیـوان عدالـت اداری فرسـتاده شـد. منتظری 
بـا اشـاره بـه اینکه یکی از مشـکات کشـور مصوباتی اسـت 
کـه شـوراهای اسـامی تصویب می کننـد، تصریح کـرد: این 
مصوبـات رصـد کامل نمی شـود و در نتیجه برخـی به دیوان 
عدالـت اداری فرسـتاده می شـود. از سـویی شـهرداری ها نیز 
در مدیریـت شـهری ضعف هایـی دارند کـه یکـی از آنها این 

اسـت کـه در ساخت و سـازها نظـارت کامـل ندارنـد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: 
تعیین تکلیف 50 پرونده زمین خواری 

در دولت قبل
ایلنـا- رئیـس سـازمان حفاظت محیط  زیسـت در پاسـخ 
بـه  سـوالی دربـاره سـرانجام 50 پرونده زمین خـواری که در 
منـزل یکـی از مقامـات دوره قبـل مخفی شـده بـود، گفت:  
ایـن بحـث تمـام شـد و در تمـام مـوارد آن آزادسـازی اتفاق 
افتـاد و در اختیـار طبیعـت قـرار گرفـت. معصومه ابتـکار در 
پاسـخ به سـوالی درخصوص حل نشـدن وضع پسـماندهای 
بیمارسـتانی و پزشـکی در برخی اسـتان های کشـور ازجمله 
اسـتان قـم نیـز گفـت: مـا ایـن موضـوع را از طریـق وزارت 
بهداشـت و بـا همـکاری دکتـر  هاشـمی در دسـتور کار قرار 
دادیـم. جلسـات کار شناسـی و تخصصی دربـاره این موضوع 
برگـزار شـده و ان شـاءاهلل بـرای حـل معضـل پسـماندهای 
پزشـکی و بیمارسـتانی، سیاست مشترکی را در سطح ملی و 

همین طـور اسـتان ها بـه کار خواهیـم گرفـت.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:

20 هزار آرایشگاه زنانه بدون 
مجوز وجود دارد

شـهروند- کارگـروه دولـت و مجلـس بـرای برخـورد بـا 
متخلفـان بهداشـتی بـا حضـور رئیـس سـازمان تعزیـرات 
در کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس تشـکیل شـد. 
جمشـیدی رئیس سـازمان تعزیرات حکومتی در این نشست 
بر لزوم آسیب شناسـی قوانین از سـوی مجلـس تاکید کرد و 
در مـورد وضـع آرایشـگاه های زنانه گفت:  20 هزار آرایشـگاه 
زنانـه بی مجوز و 1034 آرایشـگاه دارای مجـوز وجود دارد که 
مـواد تقلبـی و قاچـاق فراوانی مورد اسـتفاده قـرار می گیرد.

معاون وزیر دادگسـتری گفت:  وجود دسـتگاه های موازی 
و متعدد برای رسـیدگی به تخلفات حوزه بهداشـت، درمان و 
دارو از مشـکات جدی این عرصه اسـت. دادگا ه های عمومی 
و انقـاب، سـازمان تعزیرات حکومتی، سـازمان غـذا و دارو و 
اصنـاف و حتی سـازمان نظـام پزشـکی دارای صاحیت های 
مـوازی و پراکنده ای هسـتند کـه ناکارآمـدی را در این حوزه 
سـبب شده اسـت. او گفت: ازجمله مشکات دیگر رسیدگی 
بـه تخلفـات این حـوزه، ناکارآمد بودن مجازات های اسـامی 
اسـت به طـوری که برخی مـوارد قوانیـن مربوط به 60 سـال 
قبـل اسـت و تاکنون بازنگری نشـده اسـت و در مـوارد دیگر 
جرایـم متناسـب و بازدارنده نیسـت؛ برای مثال گرانفروشـی 
دارو از سـوی داروخانه هـا در مرتبـه اول حداکثـر تـا 50 هزار 
تومـان جریمـه دارد. جمشـیدی درمـورد بازدارنـده نبـودن 
مجازات هـا در تعزیـرات حکومتـی اظهـار کـرد: در سـازمان 
تعزیـرات باید فرآیند رسـیدگی کوتاه، اما موثر باشـد و آنچه 
ضـرورت دارد بازبینی قوانین و درجه بندی مجازات هاسـت و 
اعـام می کنـم که برای برخـورد و نظـارت آماده ایـم. رئیس 
سـازمان تعزیـرات حکومتـی وضـع فعلـی کشـف، صـدور 
حکـم و وصـول محکومیت هـای قاچاق در کشـور را غیرقابل 
قبـول خوانـد و اظهـار کـرد:  بنـا بـه برآوردهای انجام شـده 
بـه ازای هـر یک میلیـارد دالر قاچـاق، حـدود 100 هـزار نفر 
بیـکار می شـوند.  ایـن بدان معناسـت که حـدود 2 میلیون و 
200 هـزار نفر فرصت شـغلی از بین می رود و وجود سیسـتم 
یکپارچـه به خصـوص در گمـرک بـه کنتـرل پدیـده قاچاق 

کمک شـایانی خواهـد کرد.

 نقدی بر فیلم قصه ها به بهانه ورودش به شبکه نمایش خانگی

اینجا جهنم است، خوش آمدید

خبر

 امیر عابدین پور*
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در حاشیه

چهره هایی که روی دست
 صدا و سیما می مانند

مجریانـی کـه روی آنتـن صـدا و سـیما بـه شـهرت می رسـند و بـه 
چهـره تبدیـل می شـوند، حـاال حـرکات و رفتارشـان خـارج از قـاب 
تلویزیـون هـم برای صداوسـیما دردسـرآفرین اسـت. شـش نفـر از این 

مجریـان در ادامـه معرفـی شـده انـد:

فـرزاد جمشـیدی؛ و بـار درگیـر پرونده های شـکایتی شـد که بار 
دوم ماجـرا آن قـدر بازتـاب پیدا کـرد که این مجـری رادیـو و تلویزیون 
مجبـور بـه خداحافظـی رسـمی از تلویزیـون شـود. جمشـیدی خرداد 
سـال 92 بـا انتشـار نامـه ای از تلویزیـون خداحافظـی کـرد و دیگـر در 
تلویزیـون به عنـوان مجـری دیده نشـد. گفته می شـود موانع بازگشـت 
ایـن مجـری به سـیما برداشته شـده اما خـود او نمی خواهد کـه برگردد 

و بعضـاً اجـرای مراسـم ارگان هـا و سـازمان ها را بـه عهـده می گیرد.
برنامه هـای  متفـاوت  و  صریـح  اجـرای  بـا  رشـیدپور؛  رضـا 
گفت وگومحـور کـه سـال ها جایـش در تلویزیـون خالـی بـود خـودش 
را به عنـوان یـک مجـری موفـق ثابـت کـرد و بـا سـرعت جلـو رفـت تا 
خیلـی زود تبدیـل به چهره ای شناخته شـده در تلویزیون شـود. مثلث، 
شـب شیشـه ای، عبور شیشـه ای و زنده رود ازجمله برنامه هایی بود که 
رشـیدپور را در اجرا به اوج رسـاند و البته یکی دو بار هم این برنامه های 
چالشـی توقیف شـد تـا این مجری از همـان ابتدا به چهـره ای جنجالی 
تبدیـل شـود. از همـان روزی که رشـید پور را به عنـوان مجری همایش 
انتخاباتی حسـن روحانـی دیدیدم باید فکرش را می کردیم او بازگشـت 
بـه جـام جم را هدف گرفته اسـت؛ اتفاقی که سـال 93 بـرای او رخ داد 
و رشـیدپور بـا روی آنتـن بـردن برنامه طنـز »عینـک دودی« که اصًا 
نگرفـت و فوق العـاده ضعیـف بود بی سـروصدا برگشـت. رشـیدپور فعاال 

برنامـه اینترنتـی دید در شـب را تهیـه می کند.
محمدرضـا شـهیدی فر؛ چهـار سـال از روی آنتـن بـردن برنامه 
»پـارک ملـت« گذشـت کـه گفت وگوهـای شـبانه اش برایمـان جذاب 
شـده بـود اما ایـن برنامه بـه خاطر آنچه مجـری توانمندش انجـام نداد 
یـا حرف هایـی کـه زد نیمه تمـام مانـد و شـهیدی فـر هـم از جلـوی 
چشـم مـردم دور شـد. سـکوت مقابـل حرف هـای نه چنـدان متعـارف 
عمـاد افروغ و انتقادهای تند به مسـئوالن سـیما در نشسـتی صمیمانه 
بـا مجریان مهم تریـن دالیل کنار رفتـن این مجـری از تلویزیون عنوان 

. شد
ژیـا صادقـی؛ شـاید بـه خاطـر رفتـن روی بیلبـورد و تبلیغ یک 
کاالی خارجـی به عنـوان اولیـن مجـری تلویزیـون کـه تبلیـغ می کنـد 
خـاص شـده باشـد امـا ایـن خاص بـودن برایـش دردسـر شـد و اجازه 
نـداد پیشـرفت سـریعش او را بـه قلـه برسـاند. دالیـل ممنوع التصویـر 
شـدن او یکـی نیسـت؛ یکـی می گویـد انتقاد در نشسـت با مسـئوالن، 
خانـم صادقـی را از جـام جـم دور کـرده و دیگـری می گویـد انتشـار 
عکس هـای متفـاوت ازآنچـه او را در تلویزیون می دیدیم در شـبکه های 
اجتماعـی باعـث ایـن جدایـی شـده امـا هـر چـه کـه هسـت خـوب 
می دانیـم تلویزیـون یکـی از مجری هـای بانـوی مسـلط خـود را دیگـر 

ندارد. اختیـار  در 
آزاده نامـداری؛ سـال 91 اجـرای مشـترک با احسـان علیخانی در 
برنامـه تحویـل سـال برایش دردسرسـاز شـد و او را مدتـی از تلویزیون 
دور کـرد امـا بعد از حضـور در بین عوامل برنامه »پشـت صحنه« دوباره 
بـه اجـرا برگشـت و بـا »خانومـی که شـما باشـی« خـودی نشـان داد. 
طـی یـک سـال گذشـته بیـش از اینکـه او به عنـوان مجـری جلـوی 
چشـم دوربیـن باشـد انتشـار اخبـار مربوط بـه جدایی اش از حسـنی و 
حاشـیه های ایـن اتفـاق و ازدواج مجـددش در شـبکه های اجتماعی نام 
نامـداری را به عنـوان یـک چهره مشـهور تلویزیونی در ذهـن بینندگان 

جعبـه جادویـی حفظ کرده اسـت.
علی ضیا؛ در 30 سـالگی به شـهرتی در اجرا رسـید کـه طرفداران 
افراطـی اش او را بـا احسـان علیخانـی مقایسـه می کردنـد. حـدود یـک 
مـاه پیـش بـود که شـایعه مـرگ مجـری سی سـاله کاشـانی در حادثه 
منـا بـه گـوش رسـید امـا ضیـا از آن اتفاق جان سـالم بـه دربـرد تا در 
آبـان مـاه امسـال و بعد از دربـی 81 باکاری که کرد سـوژه شـبکه های 
اجتماعـی شـود. ضیا کـه همراه با چنـد بازیگر و چهره مسـابقه فوتبال 
اسـتقال - پرسـپولیس را در یک کافی شـاپ تماشـا می کرد بعد از گل 
ثانیه هـای پایانـی تیـم محبوبـش از خود بیخود شـد و همراه بـا عده ای 
شـعاری علیـه پرویـز مظلومـی سـرمربی اسـتقال سـر داد کـه بازتاب 
وسـیعی به همراه داشـت و درنهایت منجر به عذرخواهی رسـمی او در 
رسـانه ها شـد. بااین حـال همین اتفاق ناشـیانه باعث شـد تا ضیـا نه به 
خاطـر ایـن توهیـن بلکه به دلیل مختلـط بودن جلسـه و انجام حرکات 

نامناسـب ممنوع التصویر شود.

گزارش سایت یونانی از شادی
 عجیب انصاری فرد

سـایت سـوپر لیـگ یونـان با انتشـار گزارشـی از کریـم انصاریفرد به 
دلیـل شـادی اش بعـد از گلزنی اشـاره کرده اسـت. سـایت سـوپرلیگ 
در گزارشـی بـه شـادی گل کریـم انصاریفـرد بعـد از گلزنـی و نمایـش 
نوشـته هـای روی تـی شـرت خـود پرداختـه اسـت و از آن بعنـوان 
بزرگذاشـت دوسـتی اش با کاپیتان پرسـپولیس یاد کرده است.  سایت 
مسـتقل سـوپر لیگ یونـان با انتشـار گزارشـی از کریم انصـاری فرد به 
رفاقـت او بـا هـادی نوروزی،کاپیتان فقید تیم پرسـپولیس اشـاره کرد. 
سـوپرلیگ در ایـن گـزارش آورده: نـوروزی اخیـرا پـس از حملـه قلبی 
زندگـی بـا زندگـی وداع کرد و این مسـاله باعث ناراحتـی مهاجم ایرانی 
تیـم پانینیـوس شـد. انصاری فـرد پس از گلـی که به تیـم پانتلیکوس 
در سـوپر لیـگ یونـان زد بـا رفتـن بـه سـوی دوربیـن هـا و بـاال زدن 
پیراهنش، نوشـته ای به زبان انگلیسـی با مضمون »کاپیتان در آرامش 
اسـتراحت کـن« بـه همگان نشـان داد.  کریـم انصاری فـرد از قبل این 
برنامـه ریـزی را انجـام داده بود و کاپیتان نوروزی بـه او انگیزه مضاعفی 

بخشـیده بـود.او واقعـا در این بـازی عملکرد خوبی داشـت.

عکس: ياسر خديشي

زندگی بچه ای بدون توپ

گیج، در يک زمین خاکی بود

باختن بی مسابقه، بی هیچ!

زندگی چیز دردناکی بود

عکس نوشت

کتاب

جمعه بازار کتاب، هنر، صنایع دستی و 
تولیدات خانگی

از دیـروز جمعه بـازار کتـاب، هنـر، صنایـع دسـتی و تولیـدات 
خانگـی در نگارخانـه ی شـهید آتشـی مجموعـه ی فرهنگـی شـهید 
ناشـران، صنعت گـران و  بـه کار کـرد. هنرمنـدان،  آغـاز  مطهـری 
تولیدکننـدگان خانگـی بـرای رزرو میـز می تواننـد از سـاعت 7:30 
دقیقـه ی صبـح تـا 20:30 دقیقـه ی شـب بـه مجموعـه ی شـهید 
و   32533834 شـماره تلفن  بـا  یـا  و  کننـد  مراجعـه  مطهـری 

بگیرنـد. تمـاس   32533835

سینما

مردن به وقت شهریور
اکران در سینما آسیا

کارگردان و نویسـنده: هاتف علیمردانی بازیگران:حمید فرخ نژاد، هانیه توسـلی، 
نویـد الیقی مقـدم، صبـا گرگین پور، نازنیـن بیاتـی، مارتین شـمعون پور، مهراد 

ماکوئـی، پروین ملکی، کتایون سـالکی، تـرالن پروانه
خاصـه داسـتان فیلـم : سـینا چند ماه بیشـتر بـرای قبولی در کنکـور فرصت 
نـدارد. از یـک سـو بنیاد متزلـزل خانوادگـی و از سـوی دیگر آشـنایی او با یک 

جـوان خیابانی عاشـق موسـیقی ماجراهایـی را بـرای او رقم میزند.

کانال

روایت محسن جال پور از دیدار با سفرا
محسـن جال پـور رئیس اتاق ایـران و کرمان در کانال خود نوشـت: 
نشسـت بـا سـفرا فرصتی فراهم کـرد که با تعـدادی از سـفرای ما گپ و 
گفـت صمیمانـه ای داشـته باشـم. دکتر ظریف در سـخنان خـود تأکید 
کـرد کـه چـون تعـداد سـفارت خانـه هـای ایـران در دنیـا زیـاد اسـت، 
احتمـال تعطیلی برخی سـفارت هـا وجود دارد. همچنیـن خیلی جدی 
تأکیـد کـرد کـه از ایـن بـه بعد مـاک انتخـاب سـفرا، ارزیابـی عملکرد 
اقتصـادی آنهاسـت. ایـن جملـه هـا و مجمـوع آن چـه از سـوی رئیس 
جمهـور و معـاون اول و زرای اقتصـادی مطـرح شـد، آن قـدر جدی بود 
کـه آثـارش را در جمـع دیـدم. در میانه های همایش هم سـفیران ایران 
در فناند،مکزیـک ،دانمـارک و هنـد دنبـال برگزاری همایـش »معرفی 
فرصـت هـای سـرمایه گـذاری در ایـران« بودنـد و ازمـن قـول همکاری 
گرفتند. سفیرانمان درکشـورهای عربی ازسردرگمی و نگرانی کشورهای 
محـل ماموریتشـان ازشـرایط جدیـد منطقه و فضـای پیـش روی ایران 
می گفتند. بعضی سـفرا مـوردی مراجعه و درخواسـت آموزش اقتصادی 
پرسـنل خـود را داشـتند. بعضـی ازسـفرا ازجمله سـفیرمان درپیشـاور 
تقاضـای اعـزام مـدرس بـه ایـن شـهر را مطـرح کردنـد. دو سـفیرمان 
درایتالیـا و فرانسـه پـی گیر مسـائل مربوط به سـفرقریب الوقـوع رئیس 
جمهور بودند. شـاید رفتار سـفیر اسـترالیا درایران که من هم درصحبت 
هایـم مطـرح کـردم مثـال خوبـی بـرای یـک سـفیر موفـق در عرصـه 

اقتصادی باشـد. 
حـدود هشـت سـال پیـش که من مسـئولیت اتـاق کرمـان وانجمن 
پسـته را داشـتم سـفیر وقت اسـترالیا درخواسـت حضـور د رکرمـان را 
مطـرح کرد.وقتـی هماهنگـی الزم صـورت گرفت، درخواسـت کرد عده 
ای از بـاغ داران و دسـت انـدرکاران صنعت پسـته اسـتان را هم ماقات 
کند.هماهنگـی الزم صـورت گرفت.سـفیر در نشسـت خود با بـاغ داران 
از بیـن آنهـا چنـد نفـر را کـه خبره تـر به نظر می رسـیدند، شـخصا به 
اسـترالیا دعـوت کرد. آنها به اسـترالیا رفتنـد و بعد از بازگشـت، تعریف 
کردنـد کـه جنـاب سـفیر از فـرودگاه تهران،همـراه مهمانان خـود بوده 
و درهمـه بازدیدهـا و ماقـات آنهـا بـا مقامـات دولتـی اسـترالیا حضور 
داشـته است.همشـهری هـای مـن تعریـف کردند که سـفیر، تـا هنگام 
بازگشـت همـه مـوارد را پیش بینـی کـرده و مطابق برنامـه دقیق خود 
عمـل کـرده و در عیـن حـال رفتـاری بسـیار محترمانـه داشـته اسـت. 
دوسـتان سـفرکرده مـی گفتنـد ما کـه قصد سـرمایه گذاری نداشـتیم 
ولی از محبت سـفیر و دوسـتان استرالیایی ایشـان قول حضور و سرمایه 
گـذاری داده ایـم.  یـادم نیسـت کـه دوسـتانم در نهایـت در اسـترالیا 
سـرمایه گـذاری کردنـد یـا نه اما تاش سـفیر این کشـور بـرای انتقال 
تجربیـات بـاغ داری و در نهایـت، جلب سـرمایه گذار فوق العـاده بود به 
گونـه ای کـه از چنـد سـال پیـش تا امـروز همچنـان در خاطـرم مانده 
اسـت. بـه هرحال دیدار با سـفرا بسـیار خـوب و امید بخـش بود. ضمن 
اینکـه توفیـق شـد که دکتر شـریف معـاون بین الملـل اتاق را بـه آقای 
وزیـر معرفـی کنـم. آقـای ظریف هـم ازمعرفی دکتر شـریف اسـتقبال 
کـرد و قـول داد وزارت امـور خارجـه و سـفارت خانـه هایمـان نهایـت 

همـکاری را بـا اتاق ایران داشـته باشـند.
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ادامه از صفحه 2
 اگر متـرو اسـتارت بخورد، 
چقـدر طول مـی کشـد تا به 

برسـد؟ برداری  بهره 
اسـت.  ملـی  پـروژه  یـک  متـرو 
چـرا کـه  درصـد تامیـن منابـع 
مالـی ایـن پروژه از طریـق تبصره 
سـوم  دور  در  اسـت.  »ق«  بنـد 
قبـل  دولـت  اسـتانی  سـفرهای 
متـرو بـرای کرمـان مصوب شـد. 
بگیریـم.  بایـد  را  درصـد   50 آن 
مـی  داخلـی  از  هـم  درصـد   30
شـود گرفـت و 20 درصد دیگر را 
شـهرداری بایـد بدهد. مـا حدودا 
25 کیلومتـر خـط متـرو داریـم 
ایـده آل  کـه در شـرایط خیلـی 

شـش سـاله تمـام مـی شـود.
 این خیلی رویایی نیست؟

چـرا. اگـر شـرایط ایده آل باشـد 
شش سـاله می شـود. االن شیراز 
12 سـال اسـت که درگیر اسـت. 
تبریـز و مشـهد در بحـث متـرو 
قـرارگاه  کـه  کردنـد  کار  خـوب 
قائـم زیرمجموعـه قـرارگاه خاتـم 

پیمانـکار اسـت.
 تراموا به کجا رسید؟

سـرمایه گـذار ترامـوا پیـدا شـد 
 BOT بـه صـورت  قـرار شـد  و 
امـا یـک سـازه  کار کنـد. متـرو 
نوعـی  بـه  و  اسـت  زیرزمینـی 
متـرو  سـازه  غیرعامـل.  پدافنـد 
مقاومـت  ریشـتر   8.5 حـدود 
دارد. افـق رو بـه جلویـی پیـش 
بینـی می شـود. بـا این پتانسـیل 
کرمـان، ما می بایسـت 20 سـال 
بعـد را هـم مـی دیدیم. اسـتاندار 
قاطـی  را  خـود  توانسـت  مـی 
نکنـد امـا 20 سـال بعـد را دیـد. 
بعـد  سـال   20 باشـید  مطمئـن 
بـه ایـن دلیـل اسـتاندار، شـورا و 
شـهردار را تحسـین مـی کننـد.
کجـا  بـه  ترامـوا  خـب   

؟ سـید ر
عیـب ترامـوا اشـغال قسـمتی از 
فضـای شـهر اسـت. حسـنش اما 
کوتـاه مـدت بودنش اسـت. در 2 
سـال تراموا بـه بهره بـرداری می 

رسـد. امـا متـرو کاری زیربنایـی 
ست. ا

 در ایـن چند سـال هـر بار 
شـورا  و  کرمـان  شـهرداری 
یـک حرفـی را زده انـد. یک 
بعـد  متـرو،  انـد  گفتـه  بـار 
ترامـوا، بعـد منوریـل. چـرا؟ 

انـگار شـهرداری کرمـان هر 
وقـت سـرمایه گـذارش جور 
مـی  فکـر  طـرح  بـه  باشـد 

. کند
را  شـرایطی  یـک  دولـت  االن 
فراهـم کـرده اسـت کـه مـا بایـد 
خاتـم  قـرارگاه  کنیـم.  اسـتفاده 

االن ورود کـرده اسـت. هر زمانی 
یـک اقتضایـی دارد. وقتـی خاتـم 
بـه مـا فرصـت طایـی مـی دهد 
بایـد اسـتفاده کنیـم. وقتـی  مـا 
مـردان بزرگـی مثـل اسـتاندار و 
حاج قاسـم سـلیمانی کاری کرده 
انـد خاتم بـه کرمان بیایـد باید از 

حداکثـر تـوان اسـتفاده کـرد.
 برای متـرو دنبال سـرمایه 
گـذار بخـش خصوصـی هـم 

؟ هستید
نـه. متـرو اقتصادی نیسـت. خاتم 
اگـر نمـی آمد مـا همـان تراموا را 
ادامـه می دادیم. االن یک سـری 

فنـاوری هـای جدید آمده اسـت. 
مـی  پیـش  سـال  خـب   
گفتنـد متـرو عیـب دارد اما 
آمـد، متـرو شـد  تـا خاتـم 
سـال  همیـن  اول.  گزینـه 
پیـش مـی گفتند متـرو برای 

نیسـت. خـوب  کرمـان 
کـه  نبـوده  سـال  یـک  در  نـه. 
 40 متـرو  شـود.  عـوض  نظـری 
متـر زیـر زمیـن مـی رود. در این 
چندسـال فنـاوری هـای جدیدی 
آمده اسـت کـه می شـود مترو را 
در کرمـان ایجـاد کرد.دنیا روز به 

روز در حـال پیشـرفت اسـت.
 باالخـره می شـود شـفاف 
بگوییـد ایـن تراموایـی کـه 
شـهرداری کرمان چند سـال 
حرفـش را مـی زنـد بـه کجا 

؟ سید ر
 متـرو کـه همه شـهر را پوشـش 
نمـی دهـد. مابقـی را بایـد تراموا 
بـه  توانـد  مـی  ترامـوا  بگذاریـم. 
جـای اتوبـوس بـه مترو سـرویس 

. هد بد
 بـه عنـوان سـوال آخـر 
اسـتاندار  عملکرد  دربـاره 
اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
بطـن  در  سـال   20 حـدود 
چـه  بودیـد،  شـهرداری 

داریـد؟ نظـری 
کـه  نیسـتم  جایگاهـی  در  مـن 
نظـر  اسـتاندار  عملکـرد  دربـاره 
دربـاره  بایـد  ایشـان  و  دهـم 
عملکـرد مـن نظـر دهـد. امـا بعد 
از سـال هـا کرمـان یک اسـتاندار 
بومـی کـه همـه توانش را بـه کار 
اگـر  اسـت.  دیـده  بخـود  بسـته 
بومـی  هـم  قبلـی  اسـتاندارهای 
کار  قـدر  همیـن  شـاید  بودنـد 
قدیـم  بافـت  االن  کردنـد.  مـی 
بـا چـه  ببینیـد کـه اسـتاندار  را 
شـدتی پیگیر اسـت. شـب ساعت 
11 از جلسـات دیگـر مـی آینـد 
و از پـروژه هـای شـهری بازدیـد 
مـی کننـد. اگـر شـهر کرمـان از 
ایـن فرصـت اسـتفاده نکنـد ضرر 

کـرده اسـت. 

به عنوان یک کرمانی
 قلب آقای رزم حسینی

برای شهر می تپد و می خواهد 
برای شهر کاری کند.

بعد از سال ها کرمان یک استاندار بومی که همه توانش را به کار بسته بخود دیده است. اگر 
استاندارهای قبلی هم بومی بودند شاید همین قدر کار می کردند. االن بافت قدیم را ببینید 

که استاندار با چه شدتی پیگیر است. شب ساعت 11 از جلسات دیگر می آیند و از پروژه های 
شهری بازدید می کنند. اگر شهر کرمان از این فرصت استفاده نکند ضرر کرده است.

ما در شهرداری هیچ عملی
 را بدون تایید شورا انجام 

نمی دهیم. حتی اگر 
استانداری بگوید.

بابایی شهردار کرمان در گفت و گوی اختصاصی با »پیام ما« 

نیمی از نیروهای شهرداری تغییر می کنند


