
زاهدی خبر داد

احتمال سفر رییس جمهور 
به کرمان در آذرماه 
سال جاری

بزرگترین مانور 
غیرنظامی کشور در 

جیرفت برگزار شد

استاندار کرمان

برخی پروژه ها 
را بنا به حرف و حدیث ها 
نمی توانیم آغاز کنیم

اصالح طلبان
شرق استان 

دور هم جمع شدند 2

2 2

8 سال هفتم  شماره پیاپی 493  شنبه 23 آبان ماه 1394 
www.kermanjournalists.ir  روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استان کرمان  8 صفحه  قیمت 1000 تومان

پیشخوان

   صفحه  5
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یام

ر/پ
 پو

جب
ن ر

حس
س: م

عک

18-016-1

سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نیم

9,130,000
9,140,000
4,640,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,490,000
1,670,000

931,500

دالر
يورو
پوند

35,700
38,500
54,100

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

بانوان می توانند بهترین مدیران مصرف آب در منازل 
و همچنین بهترین سفیران بخش آب باشند.

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(
شمــاره مناقصه  :49/58021/ح ق

شـرکت آب و فاضـاب روسـتایی اسـتان کرمـان درنظـردارد عملیـات آبرسـانی بـه مجتمـع هـای روسـتایی درسـطح شهرسـتانهای 
رفسـنجان وانـار رابـا مشـخصات فنـی موجـود دراسـناد مناقصـه ازطریـق مناقصـه عمومـی دومرحلـه ای به شـرکتهای واجد شـرایط 

نماید. واگـذار 
  ri.rk.rafba//:ptth : جهت اخذ اسناد به آدرس سایت

نشاني شرکت : کرمان - خیابان هزارویكشب - کوچه شماره 12
-  نوع وکیفیت: در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .

- تضمین شرکت درمناقصه: ضمانت نامه معتبر بانكی به مبلغ013/0003/000ریال
- مهلت دریافت اسناد:ازتاریخ اولین نشرآگهی تا تاریخ 49/8/03

- مهلت تحویل اسناد: تاپایان وقت اداری روزپنج شنبه مورخ 49/9/21
- زمان بازگشایی پاکات: ساعت 9/03صبح روزیک شنبه مورخ49/9/51

- مبلغ برآورد:101/062/367/879ریال
توضیحات :

ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد 
سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است  

 تبعیت ازدستورالعمل ایمنی الزامی است 
اداره روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آب وفاضالب روستایی استان کرمان

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(
شـهرداری بـم در نظـر دارد نسـبت بـه خریـد و نصـب دوربین ها و تجهیـزات پروژه نظارت تصویری سـطح شـهر بم اقدام نمایـد لذا از 
شـرکتهای واجـد شـرایط درخواسـت می شـود ضمن بررسـی ردیفهای زیـر حداکثر تـا تاریـخ 94/9/15 جهت دریافت اسـناد مناقصه  

و ارائـه پیشـنهادات خـود به نشـانی بم، بلوار شـهیدصدوقی شـهرداری بم، امـور قراردادهـا مراجعه نمایند.
1- شـرکتهای واجد شـرایط می توانند با پرداخت مبلغ 300،000 ریال به حسـاب سـیبا شـماره 0105659390003 بنام شـهرداری 

بم نسـبت به دریافت اسـناد مناقصه اقـدام نمایند.
2- برآورد اولیه :  مبلغ 2،800،000،000 ریال می باشد.

3- ارائه ضمانت نامه بانكی به میزان 150،000،000  ریال در وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامیست.
4-  هر گاه برندگان اول تا سوم حاضر به همكاری نشدند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

5- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
6- هزینه آگهی درج شده در روزنامه سراسری به عهده برنده مناقصه می باشد.

7- مدت خرید و نصب تجهیزات 40 روز کاری می باشد.
8- شـرایط شـرکت در مناقصـه :ارائـه مـدارک و آخریـن تغییـرات شـرکت و سـابقه انجـام کار)رزومـه کاری( و همچنیـن ارائـه تائیـد 

صاحیـت از حفاظـت نیـروی انتظامی
9- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مجاز شرکت

10-  متقاضیـان جهـت اطـاع بیشـتر و تائیـد صاحیت مـی توانند بـا شـماره 09137055395 )زاهـدی( و 03444219960 تماس 
حاصـل نمایند.

 علیرضا ریاضی- شهردار بم

فروش فوق العاده با تخفیف ویژه پاییزی
انواع ساپورت طرح لی داخل کرک دار      ساپورت مشكی داخل کرک دار

ساپورت دورو داخل خز        ساپورت بافت ومخمل زمستانی
تاپ گن الغری مارک النیما با الیاف نانو
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نقدی بر مجموعه ویدئویی »دندون طال« به مناسبت پایان توزیع اش در شبکه نمایش خانگی

دندون طالیی سیاه بازی

اول آذر سـال قبـل بود که با حكم ریس قـوه قضاییه دادخدا 
سـاالری بعنـوان دادسـتان کرمان معرفی شـد. سـیمای جوانی 
دارد اما دارای 25 سـال سـابقه فعالیت در سـمت های مختلف 
قضایی از وی قاضی کهنه کار سـاخته اسـت و مسـئولیت هایی 
همچون دادیار دادسـرای شهرسـتان بم، دادسـتان بـم، دادرس 
دادگاه انقاب سـیرجان، رییس دادگاه انقاب کهنوج و جیرفت 
و رییـس شـعبه سـوم دادگاه انقـاب کرمـان را در کارنامه خود 
دارد.سـاالری پیش از این سـمت رییس دادگاه انقاب اسـامی 
کرمـان بـه مـدت حـدود هشـت سـال بـوده اسـت. در همـان 
ابتـدای مسـولیت دادسـتانی در سـال گذشـته سـراغ »یقـه 
سـفیدها« رفت و به مفاسـد اقتصادی حمله کرد. او که دسـتی 

هم به نوشـتن دارد همیشـه دغدغـه های فرهنگی داشـته و بر 
لـزوم فرهنـگ سـازی در جامعه تاکیـد می کنـد.  در ادامه روند 
کار یكسـاله خـود سـاالری بـه ماجرای پـر فراز و نشـیب قلیان 
هـا و موضـوع امنیـت غذایـی شـهروندان ورود پیدا کـرد. وی با 
ایجاد اکیپی از کارشناسـان بهداشـت و معاونین دادسرا بصورت 
سـرزده به تاالرها و رسـتوران های شـهر کرمان وارد می شـد و 
آنها را مورد بازرسـی قرار می داد. سـاالری در یكسـال گذشـته 
بـه حیـات خلوت مجرمین مختلفی وارد شـده و آرامـش آنها را 
بهـم زده اسـت . از ریـس دانشـگاهی که در سـال 90 دسـت به 

اختـاس زده تا رشـوه چنـد بانكی در ماههای گذشـته.
صفحه 7

دادستان کرمان در گفت و گوی اختصاصی با »پیام ما«
 از جرمی که قبحش ریخته خبر داد

تکرار نگران کننده 
ربودن افغان ها
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پیامک : 
50002203034 2

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

خبر

امام جمعه کرمان:
اختالف از هر سم مهلکی 

خطرناک تر است
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه 
کرمـان گفـت: اختـاف و نبـود وحـدت در جوامع 
از هـر سـم مهلكی، خطرناک تر اسـت. بـه گزارش 
ایرنـا آیـت اهلل سـید یحیـی جعفـری در خطبـه 
دوم نمـاز جمعـه کرمـان در مصلـی امـام علی )ع( 
افـزود: بایـد بـا تكیـه بـر وحدت بـرای رسـیدن به 
اهـداف خـود تـاش کنیـم. وی بیـان کـرد: هیـچ 
مصیبتـی بدتـر از بـی عقلـی نیسـت و وقتـی عقل 
در هـر کاری اعـم از کارهـای فرهنگـی و اقتصادی 
وجـود نداشـته باشـد بدون شـک آن کارهـا ناقص 
خواهنـد بـود. امـام جمعـه کرمـان بـر لـزوم حفظ 
آبـروی افـراد تاکید کرد و گفت: تهمـت و غیبت از 
بزرگتریـن گناهـان اسـت و بایـد از آنها بـه صورت 
جـدی اجتنـاب کـرد. وی همچنیـن بـا اشـاره بـه 
ایـام محـرم و صفـر ادامـه داد: حادثـه عجیبـی در 
کربـا رخ داد کـه در طـول تاریـخ بشـریت حادثـه 
ای ماننـد آن بـه وقـوع نپیوسـته اسـت و نخواهـد 
پیوسـت. آیت اهلل جعفـری گفت: امام حسـین )ع( 
را در حالـی به شـهادت رسـاندند که 12 هـزار نفر 
از مـردم از ایشـان بـرای حضـور در کربـا دعـوت 
کـرده بودنـد. وی تصریـح کـرد: امـر بـه معـروف و 
نهـی از منكـر یكـی از مهمتریـن ماموریـت هـای 

امـام حسـین )ع( بود.

حضور یکصد نفر در
 »اولترا ماراتن« کویر لوت

بـا  دیـدار  در  لـوت  کویـر  اولتراماراتـن  مدیـر 
اسـتاندار کرمـان گفت: مناطق بسـیار زیـادی برای 
برگـزاری ایـن ماراتـن بـه مـا ارائـه شـده بـود امـا 
بـا دیـدن عكـس هـای کویـر لـوت، عاقه منـد به 
حضـور در ایـن کویر شـدم. پائولـو برگینـی افزود: 
قبـل از سـفر به اسـتان کرمان و دیـدن این منطقه 
بـاور نمـی کـردم کـه ایـن منطقـه تـا ایـن میزان 
جـذاب باشـد. وی خاطرنشـان کـرد: وضعیت کویر 
لـوت بـه گونه ای اسـت کـه هـر لحظـه تغییر می 
کنـد و شـرایط خاص خـود را دارد. وی اظهار کرد: 
انـرژی هـای موجود در کویـر لوت مرا تحـت تاثیر 
قـرار داد و مصمـم بـه برگـزاری ایـن ماراتـن در 

شـدم.  کویرلوت 
وی از اولتـرا ماراتـن کویـر لـوت به عنـوان یک 
پـروژه بـزرگ یـاد کـرد و ادامـه داد: ایـن ماراتـن 
فرصتـی بـرای معرفـی زیبایـی ها و پتانسـیل های 
کویـر لـوت اسـت و در کنـار آن مـی تـوان مهمان 
نـوازی ایرانـی هـا را نیـز بـه خوبـی بـه نمایـش 
گذاشـت. برگینـی از هماهنگـی هـا و حرفه ای بود 
همـكاران ایرانـی خـود تقدیر کـرد و افـزود: حدود 

100 نفـر در ایـن ماراتـن شـرکت مـی کنند.

کتاب عامل توسعه فرهنگ 
در جامعه است

رئیـس اداره کتابخانـه هـای عمومی شهرسـتان 
راور یكی از راههای مهم توسـعه فرهنگی درجامعه 
را اهمیـت دادن بـه مسـاله کتـاب و کتابخوانـی و 
ترویـج مطالعـه برشـمرد. وی تشـویق فرزنـدان به 
مطالعـه و فرهنـگ سـاری بر اسـاس اصـول و آغاز 
آن از سـنین کودکـی را مهـم تریـن رکـن بـرای 
سـوق دادن جامعـه بـه سـمت کتابخوانـی عنـوان 
کـرد. منوچهـری از اجـرای برنامـه هـای متنوع در 
هفتـه کتـاب کـه از23 آبان مـاه با شـعار »ایران پر 
کتـاب ،ایـران پـر امیـد« آغاز مـی گردد خبـر داد 
و گفـت: برگـزاری جلسـات نقـد و بررسـی کتـاب، 
عضویـت رایـگان، نشسـت کتابخـوان مدرسـه ای، 
دانایـی  گنجینـه  کتابخوانـی  مسـابقه  برگـزاری 
اهـدای کتـاب  بـا عنـوان  برنامـه هایـی  واجـرای 
اهـدای اندیشـه، از اهـم برنامـه هـای هفتـه کتاب 

باشـد. می 
وی در ادامـه افـزود: تجلیـل از خادمـان عرصـه 
کتـاب و کتابخوانـی به منظور تشـویق افـرادی که 
بیشـترین نقـش را در زمینه ترویـج فرهنگ کتاب 
و کتابخوانـی دارنـد و همچنیـن ایجـاد انگیـزه در 
بیـن اقشـار مختلـف جامعـه در ایـن هفتـه برگزار 

گـردد. می 

برخی پروژه ها را بنا 
به حرف و حدیث ها 
نمی توانیم آغاز کنیم

بـه گـزارش ایسـنا، علیرضا 
بـا  دیـدار  در  حسـینی  رزم 
مدیـران بیمه سـامت اسـتان 
گفـت: نكه طـرح تحـول نظام 
سـامت یک یارانـه واقعی بود 
کـه توسـط دولـت انجام شـد. 

وی همچنین اظهار داشـت: اقتصاد مقاومتی یعنی آزاد سـازی خرمشـهر 
و بنـده بـا ایـن نگاه به اسـتان کرمـان آمـده ام. اسـتاندار کرمان بـا بیان 
اینكـه مـردم بایـد از حاشـیه هـای سیاسـی پرهیـز کـرده و بـه سـمت 
آبادانـی اسـتان برونـد اظهـار کـرد: متاسـفانه برخـی از پروژه هـا را بنا به 
حـرف و حدیـث هایـی نمی توانیم آغـاز کنیم اما از سـوی دیگر در حوزه 
میـراث فرهنگـی کـه اختیاراتمـان زیـاد بـوده اسـت اقدامـات خوبـی در 
اسـتان کرمـان انجام شـده اسـت. وی با بیـان اینكه خوشـبختانه آرامش 
سیاسـی خوبـی در اسـتان حاکـم اسـت و فعـاالن سیاسـی بـه خوبـی با 
مـردم همراهـی مـی کنند اظهـار کـرد: نمی گویم خاموشـی سیاسـی در 
اسـتان حاکـم اسـت بلكـه هم اکنـون عقانیت سیاسـی در اسـتان وجود 
دارد ضمـن آنكـه فعـاالن سیاسـی با یكدیگر بـه رقابت سـالم می پردازند. 

   پیام فرماندار راور 
به مناسبت بیست و 
سومین هفته کتاب

میرصادقـی  حسـن  سـید   
فرمانـدار راور بـه مناسـبت فرا 
رسیدن بیسـت و سومین دوره 
هفتـه کتـاب پیامـی را صـادر 
کـرد. در بخشـی از ایـن پیـام 
آمده اسـت: دین مبین اسـام 

و کتـاب آسـمانی قـرآن کریـم بـرای مطالعـه و کتابخوانـی و کسـب علم 
ارزش و جایـگاه عظیمـی قائل شـده ، بـه همین جهت پیشـوایان معصوم 
)ع( توجـه ویـژه ای به فرهنگ مكتوب داشـتند و همـواره پیروان خویش 
را بـه حفظ دانش و نوشـتن آن سـفارش می فرمودند.ایـن مهم می طلبد 
کـه تمامی دسـتگاه هـای فرهنگی بـه ویـژه اداره کتابخانه هـای عمومی 
تمامـی سـعی و تـاش خـود را جهـت ارتقـاء و گسـترش فرهنـگ کتاب 
و کتابخوانـی بـه کار بندنـد. کتابخانـه هـای عمومـی بـه عنـوان سـنگر 
فرهنگـی کشـور نقـش مهمـی در پاسداشـت ارزشـهای انقـاب دارنـد و 
مكانهایـی ارزشـمند و امـن بـرای غنی سـازی اوقـات فراغت تمام اقشـار 
بـه ویـژه نوجوانـان و جوانان به شـمار می رونـد. از این رو بایسـتی دارای 
کتابهـا و منابـع متنـوع و مفیـد باشـند و زمینـه جـذب هـر چـه بیشـتر 

مـردم را فراهـم نمایند.

احتمال سفر رییس 
جمهور به کرمان در 
آذرماه سال جاری

محمد مهدی زاهدی با اشـاره 
بـه آخریـن وضعیت پتروشـیمی 
فجـر کرمـان گفت: خوشـبختانه 
تمـام تمهیداتـی کـه قبـا بـرای 
در  کرمـان  پتروشـیمی  سـاخت 
نظـر گرفته شـده بود هـم اکنون 

مرحلـه اجرایـی به خود گرفته اسـت کـه در این راسـتا روند سـاخت 7 کارخانه 
مـورد نیـاز پتروشـیمی فجر کرمـان با رونـد خوبی در حال پیشـرفت اسـت که 
در این راسـتا مطالعات سـاخت 3 کارخانه اول این پتروشـیمی به اتمام رسـیده 
اسـت ضمـن آنكه تجهیـزات کارخانه اول نیز خریداری شـده اسـت. بـه گزارش 
ایسـنا وی بـا بیـان اینكه مشـكات زیسـت محیطی پتروشـیمی کرمـان حل و 
مجوزهـای الزم نیـز در ایـن زمینـه اخذ شـده اسـت اظهـار کرد: مشـكل تامین 
آب پتروشـیمی نیـز از طریـق پسـاب فاضاب شـهر کرمـان، انتقـال آب از خلج 
فـارس و همچنیـن از طریق حفر چاه در مكان سـاخت پتروشـیمی حل خواهد 
شـد. نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای اسـامی بـا بیـان اینكه 
زیرسـاختهای اولیه برای اجرای پتروشـیمی کرمان آماده شـده است اظهار کرد: 
امیدواریـم در سـفر احتمالـی رییـس جمهـور در آذرمـاه سـال جاری به اسـتان 

کرمـان، کلید سـاخت مجتمع پتروشـیمی فجـر کرمان زده شـود.

اتصال همه امورات 
آبفاراستان کرمان 
به فیبر نوری

فنـاوری  و  آمـار  اداره  رئیـس 
کرمـان  آبفـار  شـرکت  اطاعـات 
گفـت: ادارات امور آبفار شهرسـتان 
هـای اسـتان کرمـان بـه زودی از 
زیرسـاخت  فیبرنـوری برخـوردار 
روابـط  گـزارش  بـه  شـوند.  مـی 

عمومـی شـرکت آبفـار کرمـان، محمدرضا ضیغـم زاده با اشـاره به اینكه بـه زودی 
ارتباط شـرکت در مرکز اسـتان با 16شهرسـتان از طریق خطوط فیبر نوری برقرار 
مـی شـود ،افـزود: شـاید تنها شـرکت آبفار کشـور باشـیم که خدمـات خـود  را از 
ایـن بسـتر ارائـه میكنـد. وی تصریح کرد: بـا این اقدام سـرعت خدمات رسـانی به 
مشـترکین در تمام نقاط اسـتان افزایش یافته  و رضایتمندی مشـترکین را در پی 
خواهـد داشـت . ضیغـم زاده با بیان اینكه تاکنـون 120میلیون تومـان برای خرید 
اولیـه فیبـر نـوری  هزینه شـده اسـت گفت: البتـه اجرای ایـن طـرح  هزینه های  
زیـادی از قبیـل حفـاری و در ادامه  هزینه سـایر  تجهیـزات انتهایـی را در بر دارد. 
رئیـس اداره آمـار وفنـاوری اطاعـات تاکیـد کـرد: در بحـث انجام مفـاد و بندهای 
برنامـه دولـت الكترونیـک که عمل بـه ارائه 22خدمـت الكترونیكی ، تكلیف شـده 
از سـوی شـرکت مهندسی آبفای کشـور مدنظراست ،شـرکت آبفار تمامی خدمات  
مذکـور را را اکنـون از طریـق دفاتـر  آی سـی تـی  روسـتایی بـه مشـترکین خود 

ارائـه مـی کند.

فرماندار راوراستاندار شرکت آبفارنماینده

کرمان ویچ

برگـزاری  میزبـان  گذشـته  هفتـه  پایانـی  روز  دو  در  جیرفـت 
بزرگتریـن مانـور عملیاتـی و غیـر نظامـی مقابلـه با بایـای طبیعی 

کشـور بـود. 
افزایـش سـطح آمادگـی و توانمنـدی واحدهـای عملیاتـی و   
سـتادی بهداشـت و درمان در پاسـخ به حوادث غیـر مترقبه، تقویت 
و ایجـاد انسـجام پایـدار در سـاختار فرماندهـی و کنترل بهداشـت و 
درمـان قطـب جنـوب شـرق در سـطوح سـتادی و میدانـی، ارزیابی 
برنامـه عملیاتی و جامع پاسـخ بهداشـت و درمان  به حـوادث و بایا، 
تمریـن و ارزیابـی عملكـرد بهداشـت و درمـان جنوب شـرق کشـور 
در اجـرای فرایندهـای مرتبـط بـا EOP وزارت بهداشـت و درمـان، 
ارزیابـی ظرفیت و توانمندی DMAT دانشـگاه های علوم پزشـكی 
جنـوب شـرق در حـوادث و بایـا، فرصـت سـازی جهـت توسـعه و 
بـه روز رسـانی دانـش و تجهیـزات تیـم هـای DMAT و اشـتراک 
گـذاری و انتقـال تجارب عملیاتی دانشـگاه های قطب جنوب شـرق 

در حـوادث و بایـا از اهـداف برگـزاری ایـن مانور اسـت.
زلزله و اپیدمی بیماری سناریوهای مانور

بـرای ایـن مانور بـزرگ دو سـناریو در نظر گرفته شـده بود. روز 
پنـج شـنبه کـه اولین روز برگـزاری این مانـور بود بـه اقدامات پس 
از زلزلـه اختصـاص داشـت. بر این اسـاس زلزله ای فرضـی با قدرت 
تخریبـی 6.4 ریشـتر در سـاعت چهـار و 50 دقیقه روز پنج شـنبه 
جیرفـت را لرزانـده بـود. بـر اسـاس ایـن سـناریو تعـداد مصدومان 
فرضـی 13 هـزار و 800 نفـر و تعـداد فوتـی ها شـش هـزار و 750 
نفـر در نظـر گرفته شـده بـود. فعـال کردن سـتاد مدیریـت بحران 
دانشـگاه های علوم پزشـكی قطب جنوب شـرق، اعزام تیـم ارزیاب 
سـریع از شهرسـتان هـای مختلـف و اعـزام تیـم واکنش سـریع به 
منطقـه از دیگـر اقدامـات سـتاد مدیریت بحـران اسـتان کرمان در 
آغـاز ایـن مانـور بـود. پیرو وقـوع این حادثـه فرضی سـتاد مدیریت 
بحـران دانشـگاه علـوم پزشـكی کرمان فعـال و تیم ارزیـاب اولیه از 
شهرسـتان هـای مجاور به جیرفت اعزام شـد. بر اسـاس سـناریوی 
ایـن تمریـن 65 درصـد از سـاختمان های شـهر خسـارت دیدنـد و 
زیرسـاخت های شـهر دچـار آسـیب جدی شـدند و امـكان برقراری 

ارتبـاط وجـود نداشـت. بـه گفتـه محمـدی رئیـس علوم پزشـكی 
جیرفـت سـاختمان اصلی و مرکـز مدیریت حوادث جیرفت آسـیب 
جـدی نداشـت و سـامانه ارتبـاط رادیـو محلـی، اورژانـس و پیـش 
بیمارسـتانی قابـل اسـتفاده بـود و بـا تلفن ماهـواره ای از دانشـگاه 
هـای معیـن امـداد خواهـی صـورت گرفـت. همچنیـن سـناریوی 
روز دوم بزرگتریـن مانـور عملیاتـی و غیـر نظامـی مقابله بـا بایای 

طبیعـی کشـور، اپیدمی بیمـاری بود.
گفتنی اسـت دانشـگاه هـای علوم پزشـكی کرمان، جیرفـت، بم، 
رفسـجان، زاهدان، ایرانشـهر، اداره کل مدیریت بحران استان کرمان، 
اداره کل مدیریـت بحـران اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، پلیـس 
راهنمایـی و رانندگـی، اداره کل بهزیسـتی، جمعیـت هـال احمر و 
فرماندهـی انتظامی اسـتان کرمـان، مرکز مدیریت حـوادث و فوریت 
هـای پزشـكی کشـور در این مانور مشـارکت داشـتند. ایـن مانور به 
منظـور تمریـن آمادگـی و مقابله در برابر زلزلـه و اپیدمی با محوریت 
بهداشـت و درمـان جنـوب شـرق کشـور و بـا شـعار »همگرایـی 
و هـم افزایـی بهداشـت و درمـان در پاسـخ  بـه حـوادث و بایـا بـا 
رویكـرد جامعـه محـور« در جنوب شـرق ایران، اسـتان کرمـان و در 
شهرسـتان جیرفت برگزار شـد. برگـزار کنندگان این مانور دانشـگاه 
علوم پزشـكی کرمان)مرکزیت بهداشـت و درمان قطب جنوب شـرق 
کشـور( و کارگـروه بهداشـت، درمـان و توانبخشـی در حـوادث غیـر 
مترقبـه بودنـد. طبـق گفتـه معـاون درمـان وزیـر بهداشـت، درمان 
و آمـوزش پزشـكی یـک هـزار و  نیـروی عملیاتـی، آمبوالنـس هـا، 
بیمارسـتان صحرایـی، خودروهـای ارتباطـی و تیم های بهداشـتی و 
درمانی هفت دانشـگاه علوم پزشـكی قطب جنوب شـرق کشـور این 

مانـور را اجـرا کردند.
الزم بـه یادآوری اسـت که اسـتان کرمـان دارای 18 گسـل فعال 
شـناخته شـده بـوده و یكی از لـرزه خیزترین نقاط کشـور به شـمار 
مـی رود بـه گونه ای که یک سـوم تلفـات جانی ناشـی از زمین لرزه 
طـی صـد سـال اخیر به این اسـتان تعلـق دارد و برگـزاری این مانور 
بـا توجـه به زلزلـه خیز بـودن منطقه مـی تواند در کاهش خسـارت 

هـای احتمالی موثر باشـد.

بـرای نخسـتین بار رئیـس سـازمان بهزیسـتی بـه جنـوب کرمان 
سـفر کـرد. به گزارش فارس انوشـیروان محسـنی بندپی معـاون وزیر 
و رئیـس سـازمان بهزیسـتی شـامگاه پنج شـنبه گذشـته بـه منظور 
رسـیدگی بـه وضعیت ارائه خدمـات مددجویان بهزیسـتی در جنوب 
اسـتان کرمان به این منطقه سـفر کرد. معاونان سـازمان بهزیسـتی، 
مدیرکل و معاونان بهزیسـتی اسـتان نیز در این سـفر حضور داشتند.

واگذاری نماینده تام االختیار بهزیستی به 
منطقه جنوب کرمان

رئیـس سـازمان بهزیسـتی کشـور در ایـن سـفر خبـر خوبـی بـه 
جنوبـی هـا داد. وی گفـت: بـه مدیـر کل بهزیسـتی اسـتان کرمـان 
ایـن اختیـار را می دهیـم کـه یـک نفـر را از مرکـز اسـتان بـه عنوان 
نماینـده تام االختیـار در منطقـه جنوب کرمـان قرار دهد. انوشـیروان 
محسـنی بندپی معـاون وزیـر و رئیـس سـازمان بهزیسـتی شـامگاه 
پنج شـنبه در جمـع خبرنـگاران با اشـاره به نگاه عمیق به مشـكات 
مددجویان بهزیسـتی اظهار داشـت: با این نگاه ویژه باید تاش شـود 
کـه معلـول کمتـری در جامعه داشـته باشـیم. وی با اشـاره به اینكه 
در ایـن منطقـه منابـع و امكانـات محدود اسـت، بیان داشـت: در این 
منطقـه بایـد خدمـت علمی انجـام دهیم تا زمینه رشـد و شـكوفایی 

آن فراهم شـود.
محسـنی بندپـی در ادامـه سـفرش بـه کرمـان، ظهـر دیـروز از 
»موسسـه خیریه توانبخشـی و مراقبتی بچه های ما« بازدیـد کرد. در 
این بازدید انوشـیروان محسـنی بندپـی در جریان رونـد ارائه خدمات 
صـورت گرفتـه بـه معلوالن این مرکز قـرار گرفـت. وی در این بازید با 
توجه به بیان برخی مشـكات و درخواسـت های مسـئوالن »موسسه 
خیریـه توانبخشـی و مراقبتـی بچه های مـا« ضمن تقدیـر از خدمات 
و فعالیت هـای تمامـی نیروهای شـاغل در این مجموعه قول مسـاعد 
داد تـا بـرای رفع مشـكات پیش رو در راسـتای ارائه خدمات بیشـتر 
بـه جامعـه معلـوالن این مرکز همـكاری کنـد. همچنین انوشـیروان 
محسـنی بندپی رئیس سـازمان بهزیسـتی بـه بازدید از رونـد احداث 
بهزیسـتی در شهرسـتان  پـروژه مسـكن 96 واحـدی مددجویـان 
جیرفـت رفـت. وی اظهـار داشـت: در ایـن بازدیـد عدم تأمین سـهم 

آورده مددجویان بهزیسـتی از مشـكاتی بود که از سـوی مسـئوالن 
شهرسـتان جیرفت مطرح شـد.  محسنی بندپی با بیان اینكه پیگیری 
برای رفع مشـكل مسـكن مددجویان ارزشـمند اسـت، بیان داشـت : 
بایـد بـرای رفـع مشـكات مسـكن مددجویـان و مشـكات اعتباری 
آن هـا برنامه ریزی شـود. در ادامه این بازید رئیس سـازمان بهزیسـتی 
با حضور در محل سـكونت تعدادی از مددجویان شهرسـتان جیرفت 

بـا آن هـا دیدار و به درخواسـت هـای آنان پاسـخ داد.
پیشنهاد رئیس جمهور به مجلس برای اشتغالزایی

 مددجویان بهزیستی
برنامه بعدی رئیس سـازمان بهزیسـتی کشـور حضور در نشسـت 
بررسـی مشـكات بهزیسـتی رودبـار جنـوب بـود. محسـنی بندپی با 
اشـاره به پیشـنهاد رئیس جمهور به مجلس شـورای اسـامی مبنی 
بـر فراهـم کـردن امكانات رفاهـی، معیشـتی، اشـتغال و حرفه آموزی 
بـرای جامعـه هـدف بهزیسـتی ابـراز داشـت: ایـن الیحه در دسـتور 
کار مجلـس شـورای اسـامی اسـت کـه امیدواریـم به صـورت قانون 
در بیایـد و مـا بتوانیـم آن  را اجـرا کنیـم. وی بـا اشـاره بـه مشـكل 
مددجویـان در زمینـه ضمانت نامه بانک هـای عامل بـرای دریافت وام 
اشـتغالزایی خاطرنشـان کرد: برای رفع این مشـكل بزرگ و اساسـی 
مددجویـان بـا پیگیری هایـی کـه در ایـن راسـتا انجـام داده ایـم، این 
فرصـت فراهـم شـد کـه بانک هـای عامـل بتواننـد وام اشـتغالزایی را 
بـرای مددجویـان فراهـم کننـد. رئیس سـازمان بهزیسـتی با اشـاره 
بـه تدابیـر دولـت یازدهـم در زمینـه در نظـر گرفتن تسـهیات برای 
مددجویـان بهزیسـتی تصریح کرد: اعطـای کارت های اعتبـاری برای 
خریـد خـودرو و لـوازم زندگـی با چک بانكـی انجام می شـود و ما هم 
در ایـن راسـتا پیگیری هـای الزم را داریـم. محسـنی بندپی بـا اشـاره 
بـه مشـكات خاص جنـوب اسـتان تصریح کـرد: در منطقـه جنوب 
کرمـان مشـكاتی از جملـه بعـد مسـافت تـا مرکز اسـتان اسـت که 
ایـن امر شـرایطی را فراهـم کرده تا مددجویان بهزیسـتی این منطقه 
از امكانـات تخصصـی کمتـری برخوردار شـوند که این مشـكل حتی 
بـرای افـرادی کـه از تـوان جسـمی کمتر برخـوردار هسـتند و رفت و 

آمـد برای آن ها بسـیار دشـوار اسـت، وجـود دارد.

با حضور  یک هزار و 200 نیروی عملیاتی؛

بزرگترین مانور غیرنظامی کشور در 
جیرفت برگزار شد

در سفر رئیس بهزیستی کشور به جنوب کرمان عنوان شد

واگذاری نماینده تام االختیار 
بهزیستی به جنوب کرمان

شـاگرد اول کابینـه تدبیـر و امید به جنوب کرمان سـفر کرد. 
سیدحسـن قاضی زاده هاشـمی وزیـر بهداشـت، درمـان و آموزش 
پزشـكی دولـت یازدهـم پیـش از ظهـر دیـروز بـرای شـرکت در 
بزرگتریـن مانـور غیرنظامـی و عملیاتی مقابله بـا بایای طبیعی 
کشـور، از مسـیر اسـتان هرمـزگان بـه اسـتان کرمـان وارد شـد. 
گفتنی اسـت هاشـمی قبل از تصدی دوران وزارت یک دوره سـه 
ماهـه بـه همـراه گـروه خیریـه در بخـش چاه دادخدا شهرسـتان 

قلعه گنـج بـه مـداوای بیماران چشـم پرداخته اسـت.
بازدید از بیمارستان جدید التاسیس منوجان

وزیـر بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكی پـس از ورود بـه 
جنـوب کرمـان از بیمارسـتان امـام حسـین )ع( در شهرسـتان 

بیمارسـتان  رسـانی  خدمـات  رونـد  و  کـرد  بازدیـد  منوجـان 
تـازه سـاخت ایـن شهرسـتان را از نزدیـک بررسـی کـرد. ایـن 
بیمارسـتان کـه ابتـدا 32 تخـت خوابـی بـود و اکنـون 64 تخت 
فعـال دارد اوایـل امسـال بطور رسـمی راه اندازی شـد. هاشـمی 
در حاشـیه ایـن بازدیـد در جمـع خبرنـگاران گفـت: از مـدت ها 
قبـل درصـدد بودیـم به جنـوب اسـتان به عنـوان یكـی از نقاط 
محـروم کشـور سـفر کنیم کـه امـروز توانسـتیم در ایـن منطقه 
و جمـع مـردم خـوب آن حضـور یابیـم. وی اظهار کـرد: تعدادی 
از پزشـكان متخصـص در ایـن بیمارسـتان مشـغول بـكار شـده 
انـد و متخصصـان دیگـر نیـز هفته آینـده راهی مناطـق مختلف 
کشـور بویژه شهرسـتان هایـی ماننـد منوجان در جنوب اسـتان 

کرمـان مـی شـوند. وی گفـت: بیمارسـتان منوجان بـا همكاری 
فرمانـداری، دانشـگاه علوم پزشـكی جیرفـت و نماینده مـردم در 
مجلـس شـورای اسـامی ارتقا پیـدا می کند. هاشـمی با اشـاره 
بـه نبـود بخش زنـان و زایمـان در بیمارسـتان منوجـان گفت: با 
همـكاری دانشـگاه علـوم پزشـكی جیرفـت تـا پایان امسـال این 

بخـش راه انـدازی می شـود.
بهره برداری از بیمارستان قلعه گنج قبل از 22 بهمن سال 

جاری
وزیـر بهداشـت سـپس از بیمارسـتان قلعـه گنج بازدیـد کرد. 
هاشـمی در حاشـیه ایـن بازدیـد گفـت: بیمارسـتان شهرسـتان 
بهره بـرداری  بـه  جـاری  سـال  بهمـن   22 از  قبـل  قلعه گنـج 
می رسـد. هاشـمی افزود: بیمارسـتان قلعه گنج با همـكاری بنیاد 
مسـتضعفان سـاخته شـده اسـت. وی تصریـح  کـرد: اگـر از من 
بپرسـند کـه محروم تریـن بخش کشـور کجاسـت، قطعـاً خواهم 

گفـت کـه بخـش چاه دادخـدای شهرسـتان قلعه گنـج اسـت.
اختصاص 10 دستگاه آمبوالنس به دانشگاه 

علوم پزشکی جیرفت
فرماندار شهرسـتان قلعه گنج در حاشـیه سـفر وزیر بهداشت، 
بـا توجـه بـه تعـداد و  درخواسـت 10 دسـتگاه آمبوالنـس را 

پراکندگـی جمعیـت و بحـث مسـافت کـرد کـه هاشـمی هـم 
10 دسـتگاه آمبوالنـس را بـه دانشـگاه علـوم پزشـكی جیرفـت 

اختصـاص داد.
وزیر بهداشت: در جنوب کرمان اقدامات ارزشمندی 

صورت گرفته اما کافی نیست
هاشـمی همچنین از روند برگزاری بزرگترین مانور عملیاتی و 
غیرنظامی مقابله با بایای طبیعی کشـور در شهرسـتان جیرفت 
نیـز بازدید کـرد. وی در جمع خبرنگاران اظهار داشـت: از منطقه 
جنـوب کرمـان شـهرهای منوجـان، کهنـوج، قلعه گنـج و مراکز 
بهداشـتی و درمانی بازدید کردیم که در مقایسـه با سـه یا چهار 
سـال گذشـته تفـاوت زیـادی ایجاد شـده اسـت. وزیر بهداشـت 
افـزود: در مورد مسـائل بهداشـتی منطقه جنوب کرمـان کارهای 
ارزشـمندی صـورت گرفته و پایگاه هـای اورژانـس و مراکز جامع 
خدماتـی، بهداشـتی و درمانـی شـكل گرفتـه اسـت، امـا ایـن به 
ایـن معنی نیسـت کـه کار ما تمام شـده، بلكه ایـن اقدامات باید 
افزایـش پیـدا کنـد. وی با اشـاره به مانور برگزار شـده در جیرفت 

هـم گفت: بـه اهدافی که می خواسـتیم، رسـیدیم.
وزیـر بهداشـت در ایـن سـفر همپنیـن از بیمارسـتان 120 

تختخوابـی شهرسـتان کهنـوج دیـدن کـرد. 

سفر شاگرد اول کابیه تدبیر و امید به جنوب کرمان

وزیر بهداشت: چاه دادخدای قلعه گنج محروم ترین 
بخش کشور است

خبر
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شعارهای توهین آمیز

 دلواپسان علیه عراقچی در 
نمایشگاه مطبوعات

سـیدعباس عراقچـی بـا شـعارهای مـداوم برخـی 
شـد.  مواجـه  مطبوعـات  نمایشـگاه  در  دلواپسـان  از 
انتخـاب، مذاکـره کننـده کشـورمان در  بـه گـزارش 
گفتگوهـای هسـته ای کـه پنـج شـنبه در نمایشـگاه 
مطبوعـات حضـور یافتـه بـود، بـا شـعارهایی از سـوی 
دلواپسـان روبـرو شـد. ایـن عـده ی »خود جـوش« که 
سـعی داشـتند بـه عراقچـی نزدیک شـوند شـعارهایی 
نظیـر »عراقچـی قیامـت یادت باشـه« سـر دادنـد. این 
افـراد شـعارهای توهیـن آمیز دیگری نیز سـر دادند که 
قابل چاپ نیسـت. پس از سـر دادن این شـعارها، مردم 
آن عـده ی قلیـل را بـه سـمت دیگری هدایـت کردند 
و اجـازه نزدیـک شـدن آن هـا بـه عراقچـی را ندادنـد. 
محمدجـواد ظریـف وزیـر خارجـه و مذاکـره کننـده 
ارشـد کشـورمان در گفتگوهای هسـته ای نیـز بارها با 

حماتـی مشـابه مواجه شـده اسـت.

حواشی کاهش نرخ سود بانکی 
متوقف شد

اعـام اظهـارات و اخبار متناقض در ارتباط با کاهش 
نـرخ سـود بانكـی در هفتـه اخیـر فعـاالن اقتصـادی و 
بازارهـای تحـت تاثیـر آن را باتكلیـف گذاشـت. بـه 
گزارش ایسـنا، جلسه شـورای هماهنگی بانک ها در دو 
روز ابتدایـی هفتـه، اظهـارات رییس سـازمان مدیریت 
و برنامه ریـزی و بـه دنبـال آن برگزاری جلسـه شـورای 
پـول و اعتبـار و در نهایـت اعـام نظـر رییـس کل 
بانـک مرکـزی مجموعـه ای از اخبـار ناهماهنـگ و بی 
تردیـد تاثیرگـذار از حـوزه سـود بانكی دربرنامـه ریزی 
اقتصـادی و بازارهای وابسـته به آن رقـم زد. تنش هایی 
کـه البتـه سـیف -رییـس کل بانـک مرکـزی- را بـه 
واکنـش واداشـت و وی رسـما اعـام کـرد که شـورای 
پـول و اعتبـار با بررسـی موضوع نتیجه نهایـی را اعام 
خواهـد کرد. هفته پرتنش سـود بانكی بـرای گروه های 
درگیـر بـا ایـن موضوع در حالی سـپری شـد که گرچه 
توقـف  بیانگـر  مرکـزی  بانـک  کل  رییـس  سـخنان 
هیاهـوی بـه پا شـده و عدم توجـه به اخبار منتشـره از 
سـوی هـر نهادی غیـر از بانک مرکزی اسـت. اما به هر 
حـال بـه نظر می رسـد کاهش نـرخ سـود در آینده ای 
نزدیـک حتـی در یک مـاه پیش رو کلیـد خواهد خورد 
و فعاالن اقتصادی باید برای روشـن شـدن تكلیف خود 
بـرای برنامه ریـزی منتظر تصمیم نهایی شـورا و اعام 

از سـوی شـخص رییـس کل بمانند.

فروش 41 هزار خودرو با
 وام 25 میلیونی

رضـا تقـی زاده ضمـن اعـام آخریـن اخبـار از ثبت 
نـام خودروهـای طـرح وام 25 میلیونـی از محدودیـت 
هـای موجود نیـز خبر داده و گفت: آمارها در شـفافیت 
کامـل قابل اسـتعام از بانک مرکزی می باشـد. معاون 
بازاریابـي و فـروش گروه خودرو سـازي سـایپا در گفت 
و گـو بـا خبرآنایـن گفـت: »حـدود 41 هـزار ثبت نام 
دسـتگاه خـودرو تا روز پنج شـنبه صـورت پذیرفته که 
سـهم ثبـت نـام پرایـد و تیبـا  حـدود 74% ، تندر90 
و پـارس تنـدر حـدود 15%، انـواع وانت زامیـاد حدود 
9% و خودروهـاي برلیانس ،ریچ و آریو حدود 2% مي 
باشـد.« وی در خصوص تشـكیک مطروحه در آمارهاي 
اعام شـده افزود: »از دو منبع سیسـتم  اعتبار سـنجي 
بانـک مرکـزي و واریـز مبلـغ اولیـه در شـبكه بانكي و 
همچنیـن نظـر بـه تخصیـص یک دسـتگاه خـودرو به 
هـر کـد ملـی؛ مـي تـوان صحـت اطاعـات مذکـور را 
تاییـد کـرد. « معـاون بازاریابـي و فروش گـروه خودرو 
سـازي سـایپا اظهـار داشـت: »بـا توجـه به مشـكات 
بوجـود آمـده و رونـد کنـد اسـتعام اعتبـار سـنجي از  
بانـک مرکـزي تاکنـون 10 هـزار نفـر موفق بـه اعتبار 
سـنجي نشـده اند . « وي افـزود: »گروه سـایپا اقدام به 
مذاکـره و قـرارداد با دو شـرکت تحت سرپرسـتي بانک 
مرکـزي بـه منظور رفـع مشـكل اعتبار سـنجي نموده 
اسـت و بـا رفـع این مشـكل بـزودي شـاهد رشـد آمار 
تعـداد ثبت نـام کننـدگان خواهیم بـود.« تقـي زاده با 
اشـاره بـه ماده 12 دسـتور العمل صـادره بانک مرکزي 
و وزارت صنعـت ، معـدن و تجـارت افـزود: پایـان زمان 
طـرح وام 25 میلیونـي تاریـخ 31 اردیبهشـت سـال 
آینـده مي باشـد که زمـان تحویل ایـن خودروها بنا به 
تقاضـاي مشـتریان و محدودیـت هاي تولیـدي متغیر 

مي باشـد.

کاغذ اخبار

رئیـس جمهور در آسـتانه نخسـتین سـفر اروپایی خود، 
در گفـت وگـو بـا شـبكه تلویزیونـی فرانـس 2 و رادیـو یک 
اروپـا گفـت: از فرصتـی که بـرای دیدار مسـووالن ارشـد و 
مردم بزرگ فرانسـه فراهم شـده، خرسـندم و امیدوارم این 
دیـدار بـه نفـع دو ملـت و دو کشـور باشـد. گزیـده صحبت 

هـای حسـن روحانـی را به نقـل از ایسـنا بخوانید:
 ایـران کامـًا مصمم اسـت که به توافقـات مطروحه در 
برجـام پایبنـد و بـه آن عمـل کند؛ مشـروط بـر اینكه 5+1 

نیـز کامـًا به تعهداتـش پایبندی نشـان دهد.
 جمهـوری اسـامی ایـران هرگـز بـه دنبـال سـاخت 
بمـب اتمـی نبوده و نیسـت. مـا همواره بـه دنبال اسـتفاده 
صلـح آمیـز از فنـاوری هسـته ای بـوده ایم و اکنـون نیز به 

دنبـال اسـتفاده صلـح آمیـز از انـرژی اتمی هسـتیم.

 در دکتریـن دفاعـی مـا هرگـز مسـأله سـاح کشـتار 
جمعـی وجـود نداشـته و نـدارد. بنابراین، ایـران هیچ موقع 

بـه فكر سـاخت سـاح هسـته ای نبـوده و نخواهـد بود.
 دولـت ایـران همچنیـن تاکنـون بـه هـر تعهـدی کـه 
داده عمـل کرده اسـت البته مشـروط براین بـوده که طرف 

مقابـل نیـز بـه تعهداتش پایبند باشـد.
 مـا در توافـق موقـت ژنو بیـش از دو سـال تعهداتی با 
یكدیگـر داشـتیم و در ایـن دو سـال دقیقـاً بـه تعهداتمـان 
مقابـل گاهـی وقت هـا  اینكـه طـرف  ولـو  عمـل کردیـم، 
خیلـی دقیـق عمـل نكـرد. بنابرایـن مـا بـه تعهداتمـان به 
روشـنی پایبنـد هسـتیم، در صورتـی کـه طـرف مقابل هم 

باشـد. پایبند 
 مـا بارهـا اعـام کـرده ایـم کـه رژیـم اسـراییل را 

مشـروع نمی دانیـم و بـه همیـن دلیـل مـا رابطـه ای با آن 
نداریـم. مـا راه را انتخابـات می دانیـم کـه یـک انتخابـات 
آزاد برگـزار شـود و هـر چـه مـردم نظـر داشـته باشـند، 

اعمـال گـردد.
 یكـی از وظایـف و مسـئولیت هـای رییـس جمهوری، 

اجـرای قانـون اساسـی اسـت. در قانون اساسـی مـا، حقوق 
فراوانـی بـرای مـردم، تحت عنـوان حقوق ملت آمده اسـت 
و مـن همـواره تـاش خواهـم کرد تـا اصول قانون اساسـی 
در کشـور اجـرا و پیـاده شـود و اگـر نقصـی را ببینـم تذکر 

الزم را بـه دسـتگاه مربوطـه خواهم داد.

حسن روحانی:

پایبندی به برجام، مشروط به پایبندی
 طرف مقابل است

  دولت

هیچ استانداری 
تغییر نمی کند

معـاون سیاسـی وزیـر کشـور 
برنامـه  هیـچ  گفتـه  ارومیـه  در 
اسـتانداران  تغییـر  بـرای  ای 
نداریـم. آنطـور که ایسـنا نوشـته 
هـای  شـایعه  خصـوص  در  وی 
تغییـر اسـتانداران و فرمانـداران 
اظهـار کـرد: هیـچ برنامـه ای در 
محمـد  نداریـم.  خصـوص  ایـن 
حسـین مقیمـی معـاون سیاسـی وزیـر کشـور گفـت: انتخابـات آینـده مجلس 
شـورای اسـامی و مجلـس خبـرگان رهبـری در یک سـوم حوزه هـای انتخابیه 
بـه صـورت الكترونیكـی برگـزار مـی شـود. محمدحسـین مقیمـی در نشسـت 
خبـری خـود در ارومیـه افـزود: بـرای بررسـی وضعیت حـوزه هـای مختلف در 
ایـن خصـوص برنامـه ریـزی هایـی انجـام شـده که بـا شـورای نگهبـان نیز در 
ایـن رابطـه مشـورت مـی کنیـم. وی افـزود: در حال حاضـر حـدود 240 حزب 
و گـروه سیاسـی در کشـور مجـوز فعالیـت دریافـت کـرده انـد. وی اضافـه کرد: 
در حـال حاضـر 25 مرحلـه برگـزاری انتخابـات در کشـور وجود دارد کـه از این 
تعـداد 23 مرحلـه بـه صـورت الكترونیكی و رایانـه ای انجام می شـود و تنها دو 
مرحله شـامل رای گیری و شـمارش آرا، دسـتی اسـت. وی اظهار کرد: مقدمات 
سـخت افـزاری و نـرم افـزاری برگـزاری تمامـی مراحـل انتخابـات رایانـه ای در 
تعـدادی از حـوزه هـا انجام شـده که تصمیم گیـری در این خصـوص در اختیار 
وزارت کشـور و شـورای نگهبان قرار دارد. معاون سیاسـی وزیر کشـور با اشـاره 
بـه شـروع ثبت نـام کاندیداهـای نمایندگی مجلـس خبرگان رهبـری و مجلس 
شـورای اسـامی بـه ترتیـب از 26 و 28 آذرمـاه امسـال ادامه داد: وزارت کشـور 
آمادگـی الزم را بـرای برگـزاری مراحل مختلـف انتخابـات دارد ولی کمبودهایی 
هـم داریـم که برای پر کردن آنها، از امكانات سـازمان ها و ادارات در شهرسـتان 
هـای مختلـف اسـتفاده مـی کنیـم. مقیمـی گفـت: همـه احـزاب و گـروه های 
سیاسـی نشـان داده انـد کـه عاقه مند شـرکت در انتخابـات هسـتند و با توجه 

بـه ایـن امـر، جـو عمومـی جامعـه در حـال انتخاباتی شـدن اسـت.
گفتنـی اسـت چنـدی پیش در پـی برکنـاری مدیـرکل سیاسـی و انتخابات 
اسـتانداری کرمـان، برخی رسـانه هـا از احتمال برکنـاری اسـتاندار کرمان خبر 
داده بودنـد. در ایـن خبرهـا از ناراضـی بـودن وزارت کشـور و رئیـس جمهـور از 
اقدامـات رزم حسـینی پـرده برداری شـده بـود و از آنجایی که قبا وزیر کشـور 
از عملكـرد رزم حسـینی ابـراز رضایـت کـرده بـود ایـن خبرهـا واقعـی بـه نظر 
نمـی رسـید. حـاال معـاون سیاسـی وزیر کشـور هـم شـایعات مربوط بـه تغییر 
فرمانـداران و اسـتانداران را رد کـرده اسـت تـا مشـخص شـود خبـر یـاد شـده 

واقعیت نداشـته اسـت.

حاشیه های حضور 
وزیر دادگستری در 
نمایشگاه مطبوعات

االسـام  حجـت  بازدیـد 
نمایشـگاه  از  پورمحمـدی 
مطبوعـات حدود 4 تا 5 سـاعت 
طـول کشـید بـا حاشـیه هایـی 
نامـه  گـزارش  بـه  بـود.  همـراه 
برنامـه  تریـن  پرحاشـیه  نیـوز 
بازدیـد وزیـر دادگسـتری در مقابـل غرفه خبرگزاری دانشـجو بـود. این غرفه 
بـه دلیل اعتراض با روبان بنفش مسـدود شـده اسـت. پورمحمـدی در مقابل 
ایـن غرفـه لحظـه ای مكـث کـرد و تمامـی شـعارها و جمات نوشـته شـده 
را خوانـد. یكـی از مدیـران ایـن خبرگـزاری همراه بـا گروهی از دانشـجویان 
مانـع حرکـت وزیر دادگسـتری شـده و دالیـل تعطیلی غرفـه و اعتراض خود 

را مطـرح کردنـد. 
پورمحمـدی بـه مـدت 7 دقیقـه صحبتهـای آنهـا را اسـتماع کـرد. مـی 
گفتنـد: دولـت تدبیـر و امیـد در شـعار مـی گویـد کـه نقـد را مـی پذیریـم 
امـا در عمـل چنیـن نیسـت بـرای همیـن اعتـراض خـود را اینگونـه اعـام 
کردیـم. وزیـر دادگسـتری در پاسـخ بـه ایـن اظهارات گفـت: شـما چگونه از 
وزیـر خارجه کشـورتان بعـد از توافقنامه هسـته ای اسـتقبال کردید؟ چگونه 
وزیـر خارجه تـان را حمایـت کردیـد؟ نمـی گویـم انتقاد نكنیـد اما آیـا واقعا 
انتقـاد اینگونـه اسـت؟ وی افـزود: بنـده چنـد روز قبـل از یـک اجـاس بین 
المللـی ضـد فسـاد از یـک کشـور خارجـی آمدم. نـگاه جامعـه جهانـی را به 
خودمـان خیلـی خـوب مـی بینـم و همـه متعجـب هسـتند چطـور بـه این 
جمـع بنـدی رسـیدیم. بایـد قبـول کنیـم کـه برجام یـک تصمیـم عاقانه و 

مصلحـت اندیشـانه بـرای کشـور بوده اسـت.
 وقتـی کـه دنیـا دارد مـا را تحسـین مـی کنـد چـرا درون کشـور دنبـال 
تخریـب و تضعیـف هسـتیم؟ وی افـزود: شـما بـه مـن بگویید دکتر سـام را 
چـه کسـی تولیـد می کـرد؟ شـما تولیـد کردیـد. بیشـترین اهانت بـه دکتر 
ظریـف در همیـن دکتر سـام بود. اینهـا را که خودمان دیدیـم و نمی توانید 
منكـر شـوید. شـما بروید قضـاوت عمومـی را ببینید. وزیر دادگسـتری گفت: 
مـن افتخـار مـی کنم که نسـل جـوان ما منتقـد و آگاه شـده و والیی اسـت 
امـا راحـت تـر از این مـی توانیم یكدیگـر را درک کنیم.  نماینـده خبرگزاری 
دانشـجو در پاسـخ گفـت: مـا هیـچ وقـت اقـدام مثبـت دولـت را زیـر سـوال 
نبردیـم و آقـای ظریف و روحانی شـخصیت هفته ما شـدند. وقتـی می گویم 
بـه مـردم توجـه کنید حتما حـرف دارنـد. پورمحمـدی گفت: مـن واقع بین 

هسـتم و ایـن حرف ها درسـت نیسـت.

اولویت سیاست 
خارجی ارتباط با 

کشورهای اسالمی و 
همسایه است

محمـد جـواد ظریف کـه پنج 
مراجـع  بـا  دیـدار  بـرای  شـنبه 
عظـام تقلیـد بـه قـم سـفر کرده 
ایـن دیدارهـا در  بـود در پایـان 
جمع خبرنـگاران حضـور یافت و 
بـه سـئواالت آنها پاسـخ گفـت. به گـزارش نامـه نیوز وی در پاسـخ به سـئوالی 
در مـورد اقدامـات وزارت امـور خارجـه در قضیـه »منـا« اظهـار کـرد: در قضیه 
منـا، بـا یـک فاجعـه  روبـرو بودیـم و دولـت عربسـتان هـم بـه ویـژه در ابتدای 
امـر ضعـف شـدیدی داشـت و برخـورد مناسـبی صـورت نگرفـت که بعـد از آن 
تـا حـدی تعدیـل شـد ولـی هنوز همـكاری در حـد کافـی و در حد مسـئولیتی 
کـه عربسـتان بـرای حفظ جـان زائـران دارد، انجام نشـده اسـت. ظریـف افزود: 
خانـواده دکتـر رکن آبـادی عضو کمیسـیون ویژه پیگیری هسـتند، در عین حال 
توقـع مـا از دولت سـعودی این اسـت که بـه وظیفه خود عمل کنـد و همچنین 
تاش هایـی از سـوی بعثـه رهبری و سـازمان حـج و زیارت در حال انجام اسـت 

و امیدواریـم وضعیـت مفقـودان هـر چـه سـریع تر مشـخص شـود. 
وزیـر امـور خارجـه در پاسـخ به سـئوال دیگـری در مـورد سیاسـت خارجی 
حـال حاضـر ایـران گفـت: وظیفـه مـا بـر اسـاس قانـون اساسـی حمایـت از 
مسـلمانان و مسـتضعفان و پیگیـری وضعیـت همـه آنهاسـت، دوسـتداران اهل 
بیـت)ع( از اهمیـت ویژه ای در سیاسـت خارجی ما برخوردارنـد و معتقدیم همه 
مسـلمانان دوسـتدار اهـل بیت هسـتند و حرکت هایی کـه برای ایجـاد اختاف 
و تفرقـه میـان مسـلمانان صـورت می گیـرد بـا هیـچ یـک از مذاهـب اسـامی 
ارتباطـی نـدارد و مـا ایـن تاش هـا را غیر اسـامی می دانیـم. وی با بیـان اینكه 
اولویت ما در سیاسـت خارجی همسـایگان ما هسـتند، افزود: بیشـتر سـفرهای 
مـن بـه جـز در مذاکرات هسـته ای کـه به کشـورهای محـل مذاکـرات مراجعه 
می کـردم، سـفر بـه کشـورهای منطقـه و کشـورهای اسـامی بـوده اسـت زیرا 
معتقدیـم ایـن اولویـت مهمی اسـت و امنیـت جهان اسـام برای ایـران اهمیت 
ویـژه ای دارد. ظریـف در ادامـه بـه »برجام« اشـاره کـرد و گفت: هیئـت نظارت 
بـر اجـرای برجـام تشـكیل شـده و بـا جدیـت نظـرات رهبـر معظـم انقـاب را 
کـه در نامـه ایشـان بـه ریاسـت جمهـوری مطرح شـده بود مـد نظـر دارد. وزیر 
امـور خارجـه افـزود: وزارت امـور خارجه بـا تعیین سـتاد ویـژه ای کار تخصصی 
بررسـی برجـام در ابعـاد مختلـف حقوقی، سیاسـی و اقتصـادی را دنبال می کند 
و همـكاران مـا در وزارت امـور خارجـه اقدامـات و تحـرکات طـرف مقابـل را بـا 

جدیت زیـر نظـر دارند.

وزیر امور خارجه نمایشگاه مطبوعات معاون وزیر کشور

حسـین مرعشـی در رابطه بـا کاندیداتـوری خود در 
انتخابـات مجلـس گفـت: من شایسـته این کار نیسـتم 
چراکـه بایـد مجلسـی در طراز ملـت ایران شـكل گیرد 
و انسـان هـای نیرومنـدی بـه آن ورود پیـدا کننـد. بـه 
گـزارش انتخـاب وی افزود: انتخابات تنها مسـیر اصاح 
امـور کشـور اسـت و مـا باید در هر شـرایطی دسـت به 
انتخـاب بزنیـم، ایـن امـر مهمـی اسـت کـه بایـد ملكه 
ذهـن ایرانیان شـود. مرعشـی اضافـه کرد: در هـر دوره 
ای کـه بـه هر دلیلی در انتخابات حاضر نشـدیم کشـور 
ضربـه و لطمـه دیـده اسـت، لـذا تصمیـم قاطع مـا این 
اسـت کـه بـا رعایـت همـه دغدغـه هـای مقـام معظـم 
رهبـری و نظـام و بـا هماهنگـی همه گروه هـای اصاح 

طلـب بـه صورت متحـد در انتخابات شـرکت کنیم. وی 
در رابطـه بـا هجمـه هـای صـورت گرفتـه بـه آیـت اهلل 
هاشـمی پـس از اعـام کاندیداتـوری او بـرای انتخابات 
خبرگان گفت: آیت اهلل هاشـمی شـخصیت تاثیرگذاری 
اسـت و جمعـی از مخالفیـن ایشـان این تاثیرگـذاری را 
بـر نمـی تباند، البتـه این موضوع جدیدی نیسـت و این 
هـا همیشـه در موضعـی بودنـد کـه مانـع ایـن موضوع 
شـوند کـه البتـه موفـق نمـی شـوند. مرعشـی اضافـه 
کـرد: تندروهـا ممكـن اسـت بـرای آیـت اهلل هاشـمی 
زحمتـی درسـت کننـد، امـا ایشـان بزرگتر از آن اسـت 
کـه از ایـن حمـات و هجمـه برنجد و صحنه سیاسـت 
را تـرک کنـد. وی در رابطـه بـا کاندیداتـوری احتمالی 

سیدحسـن خمینی گفـت: کاندیداتوری سیدحسـن آقا 
در انتخابـات خبـرگان آغـاز بسـیار خوبـی بـرای ورود 
ایـران بـه عرصـه سیاسـی اسـت. ما نیـاز به شـخصیت 
هایـی جوانـی داریـم کـه بتوانند بـه تدریج بدرخشـند. 
فـارس  خبرگـزاری  گذشـته  سـال  اسـت  گفتنـی 
انتخابـات مجلـس  از کاندیـدا شـدن مرعشـی بـرای 
دهـم خبـر داده بـود. ایـن خبرگـزاری نوشـته بـود: 
مرعشـی در پاسـخ بـه سـؤال خبرنـگار فـارس مبنـی 
بـر اینكـه زمـان برگـزاری همایـش کارگـزاران چـه 
زمانـی خواهـد بـود، اظهـار داشـت: همایـش بـزرگ 
کارگـزاران انتخابـات مجلـس دهـم اسـت و بنـده نیز 

کاندیـدا خواهـم شـد. 

شایسته کاندیداتوری در انتخابات مجلس نیستم
حسین مرعشی

هیات های تجاری 
در سفر به ایران 
به دنبال ارزیابی 
شرایط هستند

و  معـدن  صنعـت،  وزیـر 
سـفر  بـه  اشـاره  بـا  تجـارت 
هیـات هـای تجـاری و صنعتـی 
ایـران،  بـه  کشـورهای مختلـف 
گفـت: هیـات هـای تجـاری که 

بـه تهران سـفر مـی کنند، در حـال ارزیابی شـرایط ایران برای انجام سـرمایه 
گـذاری هـا و یـا توسـعه همكاری هـای هسـتند. به گـزارش ایرنـا محمدرضا 
نعمـت زاده افـزود: همـه ما وظیفه داریم به صورت شـفاف شـرایط خـود را به 
ایـن هیـات ها اعـام کنیم تا هرگونـه ابهامات آنهـا برطرف شـود. وی با بیان 
ایـن کـه در ایـن هفته به طور متوسـط روزانـه با یک هیات تجـاری و صنعتی 
ماقـات داشـته ایـم، یـادآور شـد: در مدتی کمی کـه از آغاز سـفر هیات های 
خارجـی بـه ایـران می گذرد، مـا با بیـش از 20 هیات تجاری دیدار و شـرایط 
جمهـوری اسـامی ایـران را بـه صورت شـفاف بـا آنها مطـرح کرده ایـم. وزیر 
صنعـت، معـدن و تجارت اظهار داشـت: همزمان با سـفر هیات هـای خارجی 
بـه تهـران، بسـیاری از شـرکت هـای ایرانـی و فعـاالن صنعتـی و تجـاری نیز 
بـا ایـن هیـات ها بـه صـورت مسـتقیم مذاکره مـی کنند تـا از نقطـه نظرات 

یكدیگـر بیشـتر مطلع شـوند.

پرونده آب معدنی 
دماوند بسته شد

ایرنـا نوشـت: معـاون غـذا و 
بهداشـت، درمـان  داروی وزیـر 
و آمـوزش پزشـكی اعـام کـرد: 
آن  بهداشـت  وزارت  سیاسـت 
اسـت کـه افزایـش قیمـت دارو 
تـا پایـان سـال نداشـته باشـیم 
در  افـزود:  دینارونـد  .رسـول 

شـش ماهـه اول امسـال ممنوعیـت افزایـش دارو داشـته ایـم ، اما در شـش 
ماهـه دوم ایـن ممنوعیـت وجود نـدارد، اما سیاسـت ما آن اسـت که قیمت 
دارو رشـد نداشـته باشـد. وی اظهـار داشـت : البتـه سیاسـت آن اسـت کـه 
افزایـش قیمـت در مـورد اصـاح داروهـای زیـان ده صـورت گیـرد. رییـس 
سـازمان غـذا و دارو در مـورد آب معدنـی دماونـد گفـت : پرونـده ایـن آب 
معدنـی بسـته شـد و دیگـر آب معدنـی دماوند وجود نـدارد. آب آشـامیدنی 

دماونـد جایگزیـن ایـن آب معدنـی شـده اسـت.
گفتنـی اسـت چنـدی پیش  معـاون وزیر بهداشـت و رئیس سـازمان غذا 
و دارو ضمـن اعـام نـام یكـی از شـرکت های متخلـف تولیـد آب معدنی از 
مـردم خواسـت از مصـرف آب معدنی دماونـد پرهیز کنند و تاکیـد کرد: این 
شـرکت بـه دلیـل عـدم توجه بـه رفـع آلودگـی میكروبـی و توقـف تولید با 

حكـم قضایی مـورد پیگرد قانونی اسـت.

اعالم آمادگی عمان 
برای میانجیگری 
بین ایران و 
عربستان

عمـان  خارجـه  امـور  وزیـر 
بـرای  کشـورش  آمادگـی  از 
و  ایـران  بیـن  میانجیگـری 
بحـران  در خصـوص  عربسـتان 
گـزارش  بـه  داد.  خبـر  سـوریه 

خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از النشـره، »یوسـف بن علـوی« وزیر امـور خارجه 
پادشـاهی عمـان دیـروز در کنفرانـس خبـری مشـترک بـا »فرانـک والتـر 
اشـتاین مایـر« همتـای آلمانی خود اعام کـرد که دولت عمـان آمادگی دارد 
تـا در صورتـی کـه یكی از طرف های ایران و عربسـتان بخواهـد میان این دو 
کشـور دربـاره بحران سـوریه میانجیگری کنـد. وی با بیان ایـن مطلب افزود: 
عمـان رابطـه خوبـی بـا عربسـتان و ایـران دارد و می توانـد در ایجـاد تفاهم 
میـان ایـن دو کشـور در خصـوص پرونـده هـای مختلف در منطقـه همچون 
سـوریه و یمـن سـهیم باشـد. یوسـف بـن علـوی دربـاره اوضـاع سـوریه نیز 
گفـت: راهكارهای دیپلماتیک تنها وسـیله حل بحران سـوریه اسـت و گزینه 
جنـگ، بهتریـن راه حـل این بحـران نیسـت. وی دربـاره دیدار اخیـر خود با 
»بشـار اسـد« رئیس جمهوری سـوریه، گفت: ایـن گفتگوها دربـاره افق های 

جدیـد بـرای حـل بحـران سـوریه بـود.

ادبیات نیش دار و 
عصبانی با خودی ها 
در شأن رئیس 
جمهور نیست

خطیب این هفتـه نماز جمعه 
رئیـس  سـخنرانی  بـه  تهـران 
افتتاحیـه  مراسـم  در  جمهـور 
نمایشـگاه  یكمیـن  و  بیسـت 
مطبوعـات اشـاره و تاکیـد کـرد: 

آقـای رئیـس جمهـور مطالبـی گفتند که نیش داشـت. قـرآن کریم بـه پیغمبر 
خـدا می فرماینـد کـه به این نكته توجه داشـته بـاش که به کـی حمله می کنی 
و از کـی دفـاع. صدیقـی افزود: کسـی که در راس دسـتگاه اجرایی اسـت و پس 
از رهبـری عالیتریـن مقـام را دارد نبایـد عصبی برخورد کنـد و نیش دار صحبت 
نكنـد بلكه ادبیاتش باید طوری باشـد که مومن شـادکن باشـد. این حیف اسـت 
کـه آدم در برابـر بیگانـگان ادبیـات و همه جوانـب را رعایت کند، امـا در مواجهه 
بـا خودی هـا و مومنیـن و متدینیـن و خدمتگـزاران طور دیگـری صحبت کند. 
اینكـه رئیـس جمهور در حصـار جریانات قرار بگیـرد، برای او حیف اسـت و این 
نـوع ادبیـات را هـم ما در شـان یک رئیـس جمهور نمی بینیـم. وی همچنین در 
خطبه هـای اول نمـاز جمعـه این هفتـه تهران ضمـن دعوت خـودش و مومنان 
بـه تقـوای الهـی گفـت: همیشـه بایـد در کارهـا و اعمال طـوری رفتار شـود که 

بدانیـم خداونـد حاضـر و ناظـر بـر اعمال ماسـت.

معاون وزیر بهداشتوزیر صنعت، معدن و تجارت  خطیب نماز جمعه تهرانوزیر امور خارجه عمان 
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تاریخ

1
]متن سند[:

]آرم[: مؤسسـه خیریـه ثامن الحجـج )ع( کرمـان ـ مرکـز درمانـی 
بیمـاران خـاص، هـو الطیف

سرور گرامی جناب آقای محمد صنعتی
عضو محترم هیئت امناء مجمع خیرین سامت استان کرمان

با سام و عرض ادب:
احترامـاً ضمـن تبریـک بـه مناسـبت سـی امین سـالگرد پیـروزی 
انقـاب اسـامی، بدین وسـیله از حضـرت عالی دعـوت می گردد تا 
بـا قدوم مبـارک و حضور سـبزتان در اولین مجمع خیرین سـامت 
اسـتان بـا حضـور جنـاب حـاج آقـا نیـری دبیـرکل محتـرم مجمع 
خیرین سـامت کشـور و مشـاور وزیر بهداشـت و درمان و آموزش 
پزشـكی و اعضـای مجمـع خیریـن سـامت اسـتان کرمـان حضور 
بهـم رسـانده، باشـد کـه بتوانیـم بـه لطـف خداونـد منـان، مكانـی 
مناسـب بـرای تجلـی روح معنویـت و نوع دوسـتی مـردم مسـلمان 
و متدیـن ایـن دیـار فراهـم سـازیم و از نزدیـک شـاهد هنرنمائـی 
خیریـن، نیكـوکاران و مسـئولین در عرصه خدمت رسـانی به اقشـار 

آسـیب پذیر جامعـه باشـیم.
]امضـا[: دکتـر محمدجـواد زاهدی ریاسـت دانشـگاه علوم پزشـكی 

کرمان
علی شمسی نیا مسئول پیگیری مجمع خیرین استان کرمان

دسـتور کار: آشـنایی بـا مجمـع خیریـن سـامت و انتخـاب هیئت 
امنـاء و اعضـاء هیئـت مدیره

تاریـخ برگـزاری: دهـم بهمن مـاه 1387ـ  زمـان: 30: 7 لغایت 30: 

9
آدرس: کرمـان ـ انتهـای خیابـان شـهید رجایـی ـ نبـش کوچـه 
شـماره 78 ـ مرکـز درمانـی بیماری خاص ـ تلفـن: 2 ـ 2712001  

فاکـس: 2712003
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]متن سند[:
مجمع خیرین سامت استان کرمان

شماره: 4/88/105س تاریخ:  88/2/13 
برادر ارجمند جناب آقای محمد صنعتی

بـا سـامـ  بـا صلـوات بـر محمـد و آل محمـد )ص( احترامـاً ضمن 
تقدیـر و تشـكر از اعـام آمادگـی و همـكاری بـا مجمـع خیریـن 
سـامت، بـه موجـب ایـن حكـم جناب عالی بـه عنوان عضـو هیئت 
امنـاء مجمـع خیریـن سـامت اسـتان کرمـان منصـوب می گردید.

امیـد اسـت بـا اتكا بـه خداوند منـان و در ظـل توجهـات ولی عصر 
)اروحنـا فـداء( و تحـت زعامت مقام معظـم رهبـری )مدظله العالی( 
و بـا بهره گیـری از تجـارب ارزنـده، علـم و توانایـی خـود در پیشـرو 
]پیـش بـرد[ اهـداف مجمـع خیرین سـامت کشـور موفـق و موید 

باشید.
]امضـا[: مهـدی عرب پـور ـ رییـس هیئـت امنـاء مجمـع خیریـن 

سـامت اسـتان 
]مهر[: مجمع خیرین سامت استان کرمان

3
]متن سند[:
بسمه تعالی

لوح تقدیر
جناب آقای محمد صنعتی

سـام علیكـم ـ بـه مصداق حدیث شـریف مـن لم یشـكر المخلوق 
لـم یشـكر الخالـق و بـه مناسـبت گرامی داشـت هفته ناجـا، مراتب 
تقدیـر و تشـكر خـود را از صداقـت و درسـت کاری شـما، همچنین 
احترامـی کـه بـه قوانیـن و مقـررات صنفـی می گذاریـد و تعامـل 
و هماهنگـی کـه بـا اداره نظـارت بـر اماکـن عمومـی فرماندهـی 
و  می نمایـم  اعـام  نموده ایـد،  برقـرار  کرمـان  اسـتان  انتظامـی 
امیـدوارم بـه ماننـد گذشـته خدمـات و تاش هـای شـما بـه عنوان 
جزئـی از جامعـه اصنـاف مورد رضایـت مردم و مسـئولین و خداوند 
تبـارک و تعالـی قـرار گیرد. توفیقـات روزافزون شـما و همه خدمت 
گـزاران را در اعتـای نظام مقدس جمهوری اسـامی ایران از درگاه 
احدیـت در ظـل توجهـات خاصـه ولـی عصر )عـج( و تحـت زعامت 
رهبـر فرزانـه و فرماندهـی معـزز کل قـوا حضرت آیـت اهلل العظمی 

خامنـه ای )مدظله العالـی( از درگاه ایـزد منـان خواسـتارم.

اهـدای لـوح سـپاس )از طرف امـام جمعه کرمـان، اسـتاندار کرمان 
و مدیـرکل تربیـت بدنـی کرمـان( بـه محمـد صنعتی به پـاس ارج 

نهـادن بـه زحمـات و تاش های وی 
4

 ]متن سند[:
]آرم[: سـتاد مردمـی رسـیدگی بـه امـور دیـه و کمک بـه زندانیان 

نیازمنـد اسـتان کرمان
بسم اهلل الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای محمد صنعتی
سـام علیكـم ـ در طلیعـه بهـار طبیعـت، بهـار عشـق را برایتـان 
آرزومنـدم. امیـد اسـت ایـن بهار فرصـت مغتنمی بـرای تحول حال 
بـه احسـن الحـال باشـد و خداونـد امسـالمان را پـر از مهـرورزی و 

سـامتی و پیـروزی قـدر گردانـد.
بـا دسـتانی کریمانـه و بـا همـت و تـاش واال و ارزنـده حضـرت 
عالـی این سـنت حسـنه بار دیگر زمینـه آزادی تعـدادی از زندانیان 
خانوادگـی  کانـون  و  گردیـد  فراهـم  عمـد  غیـر  جرائـم  نیازمنـد 
ایـن عزیـزان از آفتـاب پـر مهرتـان رنـگ و بـوی دیگـری گرفـت و 
چهره هـای دل سـوخته و درهـم کـودکان آنـان از بـاران عطوفـت 

شـما طـراوت و تازگـی یافـت.
بـه پـاس ایـن تـاش خداپسـندانه و انسـان دوسـتانه جنـاب عالی 
و بـه مصـداق کام گهربـار حضـرت علـی ابـن موسـی الرضـا )ع( 
»مـن لـم یشـكر المنعـم مـن المخلوقیـن لـم یشـكر اهلل عزوجـل« 
آن کـه نیكـی نیكی کننـده ای از آفریدگان را سـپاس ننهـد، خداوند 
عزوجـل را سـپاس ننمـوده؛ قـدردان همـت واالیتان هسـتیم و این 
سـخاوت شـما که با اعتقاد و عشـق و امید همراه بوده اسـت را ارج 
می نهیـم و از خداونـد منان مزیـد توفیقات حضرت عالـی و خانواده 

محترمتـان را مسـئلت می نماییـم.
]امضا[: علی توکلی 

رییـس کل دادگسـتری و رییـس هیئـت مدیـره سـتاد دیه اسـتان 
ن ما کر
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فرهنگ و هنر

ویترینخبر

مدار راس السرطان

کتاب »مدار راس السـرطان« مشـهورترین کتاب 
»هنـري میلر«نویسـنده بـزرگ و معاصـر آمریكایي 
اسـت که در سـال 1934 در پاریس انتشـار یافت و 
بافاصله در تمام کشـورهاي انگلیسـي زبان توقیف 
و فـروش آن منـع شـد ! انتشـار ایـن کتـاب، که تا 
سـالها به دلیل لحن بی پروایش نسـبت به مسـائل 
جنسـی، در زادگاه نویسـنده و برخـی کشـورهای 
دیگر با مشـكل روبه رو بود ، در کشـورما یک اتفاق 
بسـیارعجیب و غریب و شـگفت انگیزاست ... »مدار 
راس السـرطان«مطمئنا بـا حذف بسـیاری از فصل 
هـا، مجـوز حضـور در پشـت ویتریـن کتابفروشـی 
هـای ایـران را یافتـه اسـت ....امـا ایـن کتـاب انقدر 
در تاریـخ ادبیـات مهـم و تاثیر گذاربوده اسـت ، که 
اکنـون مـی تـوان چـاپ ان را ) حتـی بـه شـكلی 
ناقـص ( مهـم تریـن اتفـاق دو ماه گذشـته درحوزه 
ادبیـات خارجی دانسـت. »مـدار راس السـرطان«با 
ترجمـه »سـهیل سـمی« و در 391 صفحه توسـط 

نشـر ققنـوس به بـازار امده اسـت.

جزء از کل

حجیمـی  کتاب هـای  نـادر  از  کل«  از  »جـزء 
اسـت که بـي نهایـت ارزش خوانـدن دارد،داسـتان 
یـک  در  و  آغـاز  زنـدان  در  میانـه ی شورشـی  در 
صحنـه ی  یـک  حتـی  و  می شـود  تمـام  هواپیمـا 
فراموش شـدنی در ایـن بیـن وجـود نـدارد... یـک 
کمـدی سـیاه و جـذاب کـه هیـچ چـاره ای جـز پـا 

نداریـد... یـخ زده اش  دنیـای  در  گذاشـتن 
ایـن رمـان اثـر اسـتیو تولتز نویسـنده 43 سـاله 
اسـترالیایي اسـت که ان را در سـال 2008 منتشـر 
کـرد و اولیـن رمـان او نیز بـود و با اسـتقبال زیادی 
روبـه رو شـد و همـان سـال نامـزد جایـزه ی بوکـر 
شـد کـه کمتـر بـرای نویسـنده ای کـه کار اولش را 
نوشـته پیـش می آید.بـا وجـود مدت زمـان کوتاهی 
کـه از چاپـش گذشـته، اکنـون بـه عنـوان یكـی از 
بزرگ تریـن رمان هـای تاریخ اسـترالیا مطرح اسـت.

نویسـنده دربـاره این اثر مي گوید:  نوشـتن یک 
رمـان تنهـا قـدم منطقـی ای بـود کـه می توانسـتم 
بـردارم... فكـر می کـردم یـک سـال طول می کشـد 
ولـی پنـج سـال طول کشـید. زمـان نوشـتن تحت 
تاثیـر »کنوت هامسـون«، »لویی فردینان سـلین«، 
»جـان فانتـه«، »وودی آلـن«، »تومـاس برنـارد« و 
»ریمونـد چندلر« بودم.« پیمان خاکسـار » مترجم 
ایـن کتـاب می گوید: » »جـزء از کل« کتابی اسـت 
کـه هیـچ وصفـی، حتـی حرف هـای نویسـنده اش، 
خوانـدن  کنـد...  ادا  را  مطلـب  حـق  نمی توانـد 
»جـزء از کل« تجربـه ای غریـب و منحصـر بـه فرد 
اسـت... در هـر صفحه اش جملـه ای وجـود دارد که 
می توانیـد آن را نقـل قـول کنیـد... کاوشـی اسـت 
ژرف در اعمـاق روح انسـان و ماهیـت تمدن... سـفر 
در دنیایـی اسـت کـه نمونـه اش را کمتـر دیده ایـد 
... رمانـی عمیـق و پرماجـرا و فلسـفی کـه ماه هـا 
اسـیرتان می کنـد... بـه نظـرم تمـام تعاریفـی که از 

کتـاب شـده نابسـنده اند.

مدیـر امـور اجتماعـی و روابـط عمومـی مـس منطقـه 
کرمان خواسـتار توجه بیشـتر مسـئولین به حوزه فرهنگ 
شـد و بـا اشـاره به سـرمایه گـذاری هـای اخیـر در حوزه 
فرهنگـی در رفسـنجان، گفـت: ایـن سـرمایه گـذاری هـا 

بایـد تداوم داشـته باشـد.
»سـید علـی میرافضلـی« در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
خبرگـزاری دانشجویان)ایسـنا( منطقـه کویر، اظهـار کرد: 
فرهنـگ یـک مفهـوم بـاز و تعریـف ناپذیـر اسـت ماننـد 
کاری کـه افـراد خّیـری ماننـد آگاه و امیـن انجـام دادند و 
چندیـن میلیـارد را در حوزه زیرسـاختهای فرهنگی شـهر 

رفسـنجان هزینـه کردند.
وی افـزود: مجتمـع امیـن و مجتمـع در حـال سـاخت 
آگاه نمونـه موفقـی از سـرمایه گـذاری در حـوزه فرهنگی 
در رفسـنجان هسـتند کـه این اثرگذار اسـت. شـهری که 
سـالها سـینما نداشـت در حـال حاضـر صاحـب عمـارت 

گلسـتان امین با دو سـالن پیشـرفته سینما اسـت. اکنون 
ایـن سـاختار شـكل گرفتـه و باید تداوم داشـته باشـد.

ایـن پژوهشـگر و نویسـنده کشـورمان بـا بیـان اینكـه 
مسـئولین شـهر بایـد نگاهشـان را در کنـار اقتصـاد بـه 
فرهنـگ شـهر نیـز معطـوف کننـد چـون فرهنـگ زیربنا 
اسـت، تصریـح کـرد: در خصـوص اقتصاد فرهنگـی عقیده 
دارم کـه فرهنـگ باید بتواند اقتصاد خـودش را ایجاد کند 

امـا فعالیـت فرهنگـی خـود نیازمنـد حمایت اسـت.
میرافضلـی در ادامـه گفت: در کشـورهای توسـعه یافته 
بـه فرهنـگ یارانـه می دهند، درسـت اسـت کـه فرهنگ 
بایـد بتوانـد خودش مسـتقل باشـد ولی نیازمنـد حمایت 
اسـت چـرا کـه زیرسـاختها موجـود نیسـت. در جامعه ما 
اگـر ایـن حمایتهـا برداشـته شـود همـه چیـز روی زمین 
مـی مانـد. مدیـر امـور اجتماعـی و روابـط عمومـی مـس 
منطقـه کرمـان دربـاره فعالیتهـای اجتماعـی و فرهنگـی 

مـس گفـت: مـس امـروز یـک مسـئولیت اجتماعـی را بر 
عهـده گرفتـه اسـت و شـرکتهای مختلفی به غیـر از مس 

هسـتند کـه می توانند بـه نوعی یک مسـئولیت اجتماعی 
را بـه عهـده بگیرند.

سید علی میرافضلی:

مسئولین در کنار اقتصاد به 
فرهنگ نیز توجه کنند 

  خبر

 ده اثر راه یافته به 
مرحله  سوم جایزه 
»اکنون«

ادبـی  جایـزه   دبیرخانـه    
بـه  راه یافتـه  اثـر   10 »اکنـون« 
مرحله  سـوم این جایـزه را معرفی 
کـرد. بـه گـزارش بخـش ادبیـات 
و نشـر ایسـنا، ایـن کتاب هـا بـه 
ترتیـب الفبـا به شـرح زیر اسـت: 

»پاییـز فصل آخر سـال اسـت« نوشـته نسـیم مرعشـی، »تـاول «نوشـته مهدی 
افروزمنـش، »تـو در قاهـره خواهی مـرد «نوشـته حمیدرضا صدر، »جنـاب آقای 
شـاهپور گرایلـی همراه بـا خانواده «نوشـته فرهاد بابایی، »دود «نوشـته حسـین 
سـناپور،» دیـوار« نوشـته علیرضـا غامـی، »سـارق چیزهـای بی ارزش «نوشـته 
پیـام ناصـر، »سـین مثـل سـودابه« نوشـته کاوه میرعباسـی. »گهواره  مـردگان« 
نوشـته مهـدی بهرامـی،» من و اتاق های زیر شـیروانی «نوشـته طاهـره علوی. بر 
اسـاس خبـر رسـیده از از ایـن جایـزه، در ایـن مرحله دقـت در داوری هـا افزایش 
یافـت بـه صورتـی که هر رمـان را یک گـروه ده نفـره از اعضای رمـان 51 ارزیابی 
کردنـد. همچنیـن بـر اسـاس اعـام دبیرخانـه، ایـن جایـزه حداکثر شـش نامزد 
خواهـد داشـت کـه تـا پایان آبـان مـاه اعـام خواهنـد شـد. نامزدهـای جایـزه با 
هدیـه ای یـک میلیـون تومانـی تقدیـر خواهنـد شـد. رمـان برگزیده ایـن جایزه  
ادبـی نیـز هدیـه ای چهـار میلیـون تومانـی دریافـت خواهـد کـرد و در مجمـوع، 

نویسـنده  رمـان برتـر، پنـج میلیـون تومـان از آن خـود خواهـد کـرد.

یک سال پس از درگذشت 
خواننده پاپ

دوستداران
مرتضی پاشایی 
گردهم آمدند

هـواداران  و  دوسـتداران   
در  پاشـایی  مرتضـی  زنده یـاد 
ایـن  درگذشـت  سـالگرد  اولیـن 
جمـع  هـم  دور  پـاپ،  خواننـده 

شـدند. )ایسـنا(، مسـجد امیرالمومنیـن عصـر 22 آبان مـاه میزبـان هـواداران 
زنده یـاد مرتضـی پاشـایی بـود که از سـاعتی پیـش از آغاز مراسـم یادبـود او، در 
بلـوار مـرزداران جمـع شـده بودنـد. این مراسـم با حضور تعـداد قابـل توجهی از 
هـواداران ایـن هنرمند برگزار شـد و طبـق روال معمول، بـازار گرفتن عكس های 
سـلفی بـا هنرمنـدان هم داغ بود. سـیدجواد هاشـمی کـه در این مراسـم حضور 
داشـت، دقایقـی دربـاره خلق و خوی این هنرمند سـخن گفـت و این که مرتضی 
پاشـایی معمـوال بـا زبـان جوانـان بـا آن ها صحبـت می کـرد. او بخش دیگـری از 
صحبت هایـش را به بیـان دالیل محبوبیت این هنرمند درگذشـته اختصاص داد. 
در ایـن مراسـم، علـی مرادخانی - معـاون امور هنـری وزارت ارشـاد - نیز حضور 
داشـت. هنرمندانـی مانند شـهرام شـكوهی، محمد علیـزاده، روزبـه نعمت اللهی، 
امیـر تاجیـک، مجیـد صالحـی، مریـم حیـدرزاده و ... نیـز در این مراسـم حضور 
داشـتند کـه به دلیـل تجمع افراد زیـادی مقابل مسـجد، برای عبور با مشـكاتی 

شـدند. روبه رو 

رونمایی گزیده 
غزلیات خواجوی 
کرمانی در نمایشگاه 
کتاب کرمان

نـون«  »نشـر  غرفـه ی 
 20 چهارشـنبه  روز  در 
»مهـدی  میزبـان  آبان مـاه 
نویسـنده ی  کرمانـی«  محبـی 
ی  ن ها سـتا ا عه د مجمو

نعمت آبـاد«  شـریفی  »محمـد  کتاب هـای  بـود  »آل«  و  »کـت زوک« 
داسـتان نویس و نویسـنده ی داسـتان های »بـاغ انـاری« و مجموعه شـعرهای 
همایش هـای  سـالن  در  »مگـر سـكوت خداونـد«  و  معطـل«  »جزیره هـای 
و  شـاعر  میرافضلـی«  »سـیدعلی  پنج شـنبه  روز  شـد.  رونمایـی  نمایشـگاه 
ایـن  می نویسـی«  »مـرا  و  »آهسـته خوانی«  مجموعه شـعر  دو  پژوهشـگر، 
مجموعـه هـا را بـرای مخاطبانـش امضـا کـرد. در روز 21 آبان مـاه، هم چنین 
نسـخه ی گزیـده ای از غزلیـات خواجـوی کرمانی در شـمایلی نو و با ویراسـت 
جدید  به کوشـش محسـن  بنی فاطمه از سـوی این انتشـارات رونمایی شـد. 
ایـن مجلـد از غزلیات خواجو، در راسـتای غربت زدایـی از خواجوی کرمانی در 
زادگاهـش و هـم راه بـا کمپین »خواجـوی کرمانـی را به خانه هایمـان ببریم« 
که در فضای مجازی به راه افتاده، تدوین و منتشـر شـده اسـت. چهاردهمین 
نمایشـگاه بـزرگ کتـاب کرمان، 22 آبان مـاه جاری به کار خـود پایان داد.

تغییرات جشنواره 
موسیقی نواحی

ایـرج نعیمایـی دبیـر نهمیـن 
در  نواحـی  موسـیقی  جشـنواره 
گفتگو با خبرنگار حوزه موسـیقی 
گروه فرهنگی باشـگاه خبرنگاران 
تغییـرات  خصـوص  در  جـوان؛ 
نهمین دوره جشـنواره با دوره های 
گذشـته گفـت: اکثر تغییـرات در 
زمینه بخش جنبی و فرا  موسیقی 

اسـت و سـعی کردیم در بخش پژوهشـی از مشـارکت فارغ التحصیان رشته های 
موزیكولوژی برای انتشـار مقاالت مرتبط با موسـیقی نواحی اسـتفاده کرده ایم. به 
گـزارش موسـیقی ایرانی به نقل از باشـگاه خبرنگاران جوان،وی ادامـه داد: برنامه 
جشـنواره نمایشـگاه سـاز های موسـیقی نواحی که در موزه هرندی استان کرمان 
برگـزار می گـردد و همچنین بخشـی بـرای انتخـاب کتاب های مرتبـط در حوزه 
موسـیقی نواحـی در نظـر گرفته ایم که تمامی اسـتان ها و شهر سـتان ها به غیر از 
مرکز و اسـتان تهران می توانند شـرکت کنند. وی تصریح کرد: علت نبود اسـتان 
تهـران در ایـن بخش به سـبب دسترسـی بـه امكانات اسـت که در طی سـال در 
اختیـار دارنـد و سـعی می کنیـم به بهتـر دیده شـدن افـرادی که در اسـتان ها با 
حداقـل امكانـات فعالیـت دارنـد، بپردازیم. نعیمایـی بیان کـرد: در بخش تجلیل 
از بـزرگان موسـیقی محسـن حجاریـان را بـرای تقدیـر انتخاب کردیـم و بخش 
مسـابقه اینسـتاگرامی نیز مباحثی اسـت که در این دوره مورد توجه قرار دادیم.

سالروزجایزه نمایشگاه جشنواره

گرچـه داوود میرباقـری بـه لحـاظ کمیـت دارای کارنامـه 
آن چنانـی در طـول سـال هـای فعالیـت اش نیسـت، امـا بـه 
جـرات مـی تـوان گفت بـه لحاظ کیفیـت آثار در رتبـه باالیی 
قـراردارد. میرباقـری که در سـینما از سـال 1373 تـا به امروز 
تنهـا 3 فیلـم بلنـد را کارگردانـی کـرده، فعالیـت خـود را بـه 
عنـوان کارگـردان بـا فیلم موفـق آدم برفی)1373( آغـاز کرد. 
او در ادامـه سـاحره)1376( را سـاخت و آخریـن فیلمی را که 
روانـه پـرده سـینما هـا کـرد، مسـافر ری)1379( نـام گرفت. 
بـا توجـه بـه ایـن آمـار میرباقـری از سـال 1379 تا بـه امروز 
فیلمـی را جلـوی دوربیـن نبـرده، یعنـی 15 سـال دوری از 
سـینما، اتفاق مشـابهی که برای مسـعود جعفـری جوزانی نیز 
رخ داد او نیـز پـس از بلـوغ)1377( فیلمـی را کارگردانی نكرد 
تا سـال گذشـته که ایران برگر)1393( را به سـرانجام رسانید. 
دو فیلمسـاز برجسـته ای کـه به لحـاظ کاری شـباهت زیادی 
بـه هـم دارنـد، یعنی هم سـینما و تلویزیـون را بـه خوبی می 
شناسـنُد و هـم اسـتاد مسـلم درام نویسـی و کارگردانـی آثار 
تاریخـی هسـتند. مبحث طوالنی اشـتراکات دو کارگـردان نام 
آشـنا را بـه مجالـی دیگـر گذاشـته و بـه بحـث اصلـی برمـی 
نیـز  را  تلویزیـون  در  کارگردانـی  میرباقـری  داوود  گردیـم. 
بـا سـریال گـرگ هـا )1365تـا1366( آغـاز کـرد و در ادامـه 
سـریال رعنا)1367تـا1369( را بـه خانـه هـای مـردم آورد و 
بـا سـریال امام علـی )1370تـا1375( بـه کارگردانـی مجرب 
بـدل شـد. او کـه سـریال معصومیـت از دسـت رفتـه)1381( 
را بـا موفقیـت به تولید رسـانید نهایتـا با مجموعـه تلویزیونی 
مختارنامه)1383تـا1388( اسـتاندارد های سـریال سـازی در 
تلویزیـون ایـران را جابجـا کـرد و اثـری بیاد ماندنـی و نفیس 
بـه یـادگار گـذارد. میرباقـری که سـابقه فعالیت هـای دیگری 
عـاوه بـر نویسـندگی و کارگردانـی مانند بازیگری در سـریال 
داسـتان راسـتان)1360تا1361( و یـا مدیـر فیلمبـرداری در 
فیلـم سـینمایی ماهـوش)1386(  را در کارنامـه خـود دارد، 
در چنـد پـروژه سـینمایی و تلویزیونـی نیـز به عنوان مشـاور 
حضـور داشـته اسـت. داوود میرباقری فعالیت هـای اخیر خود 
را بـه حضـور در شـبكه نمایـش خانگـی معطـوف کـرده و دو 
مجموعـه ویدیویـی شـاهگوش)1392( و دندون طـا)1394( 
را کارگردانـی کـرده اسـت. مجموعـه آخـر کـه بـه تازگـی 
توزیـع قسـمت دهـم و پایانـی اش  هـم بـه اتمـام رسـیده، 
بـرای میرباقـری نوسـتالوژیک محسـوب مـی شـود او که 16 
سـال قبـل نمایـش دنـدون طا بـا بازی سـتاره اسـكندری را 
بـه صحنـه بـرده بـود، ایـن بـار آن را تبدیـل بـه مجموعه ای 
ویدویـی کـرده اسـت. دندون طا کـه  دارای قصـه ای تراژیک 
و اجتماعـی اسـت، روایتگـر زندگـی  نیـر دختـری مهاجـر با 
پـدری علیـل سـاکن حلبـی آبادهای حاشـیه شـهر تهـران و 
مشـغول دوره گـردی و دسـت فروشـی اسـت. او بـا پاسـبانی 
بـه جرم سـد معبـر کردن درگیر شـده و پـا به فـرار می گذارد 
و بـه قهوه خانـه ای پنـاه می بـرد کـه پاتـوق عـده ای از الت و 

لوت های شـهر اسـت. صاحب قهوه خانه شـخصی اسـت به نام 
قنبـر دیزلـی ملقب بـه »دندون طـا« که به نیر پنـاه می دهد 
.داسـتان کـه از اواخـر پهلـوی آغاز شـده تا دهه شـصت ادامه 
پیـدا مـی کنـد. میرباقـری کـه درام نویـس قهـاری اسـت بـا 
انتخـاب سـوژه ای اجتماعـی بـه قلـب جامعه رسـوخ کـرده و 
شـخصیت هایش را از دل اجتمـاع خلق می کند . روایت فیلم 
به شـكلی هوشـمندانه از سرگذشـت یک کولی آغاز شده و در 
مسـیر خود قشـرهای مختلف را به تحلیل می نشـیند و نهایتا 
به سرگذشـت هنر سـنتی سـیاه بازی و نمایش تخته حوضی 
مـی پـردازد. دقـت در تک تک دیالـوگ ها،میزانسـن ها،گریم 
ها،قاببنـدی هـا، موسـیقی هـا و آکساسـوار صحنـه نشـان از 
تجربـه و خبره بودن کارگردان پشـت دوربیـن دارد. میرباقری 
ثابـت کـرده چـه هنگامـی مشـغول سـاخت پـروژه عظیمـی 
همچـون مختارنامـه اسـت کـه 10 سـال از عمـرش را صـرف 
تولیـد اش کرده و چه هنگامی که  مشـغول سـاخت مجموعه 
ویدئویـی جمـع و جوری که فقـط چند ماه از وقـت ش را می 
گیـرد،  وسـواس و دقـت اش یكسـان اسـت و بـه یـک انـدازه 
انـرژی خـرج کارش مـی کنـد. دندون طـا سرشـار از ظرایف 
در متـن و اجـرا اسـت و بـه خوبـی می تـوان دقـت در تمامی 
عناصـرش را به نظاره نشسـت. یک درام کـه در عین موزیكال 
بـودن تراژیـک و تاثیرگـذار نیز هسـت. شـاید نقطه برجسـته 
دندون طا اسـتفاده متعدد و صحیح از آواها و موسـیقی های 
مردمـی و اجتماعـی دوران معاصـر در ایـران باشـد. موسـیقی 
هایـی کـه توسـط فردین خلعتبـری وبراشـعار هنگامـه مفید 
سـاخته شـده انـد. همزادپنـداری بـا فضـای موسـیقیایی این 
مجموعـه انـكار ناشـدنی اسـت و تاثیری کـه مخاطـب از این 
موسـیقی هـا دریافـت مـی نماید غیر قابل چشـم پوشـی می 
باشـد. امـا نكتـه جـذاب ماجرا آنجاسـت کـه اتفاقـا میرباقری 
فضـای تراژیـک قصـه را از دل همیـن موسـیقی هـای عامـه 
پسـند و بـه ظاهـرا طـرب انگیز بیرون می کشـد.  شـخصیت 
هـا از درون همیـن نواها و آواها به مخاطب معرفی می شـوند. 
فضـای اجتماعـی و فرهنگی حاکم بـر درام و پیرنگ از ریشـه 

همیـن اشـعار جـان گرفتـه و بـه عرصـه ظهور می رسـد.
میرباقـری خدمـت بزرگی به موسـیقی فولكلـور واقعی و نه 
همـراه بـا ادا واطـوار، کـرده و ایـن حـوزه از هنـر را بـه خوبی 
معرفی کرده اسـت. عاوه بر موسـیقی هنر نمایش و مشـخصا 
نمایـش روحوضی و سـیاه بازی نقش ویـژه و تعیین کننده ای 
را در ایـن مجموعـه بـازی مـی کنـد. مـرور صحیح و حسـاب 
شـده سرگذشـت و اتفاقاتـی کـه بـر گذشـته و حـال این هنر 
رفتـه اسـت از نقـاط بـارز دنـدون طا مـی باشـد. در مجموع 
مـی تـوان گفـت متـن و فیلمنامـه دنـدون طـا بـا موفقیـت 
بـه سـرانجام رسـیده و توانسـته بـه خوبـی تمامـی دغدغـه 
هـای فرهنگـی و اجتماعـی میرباقـری را بیان نمایـد. اتفاقات 
و رویدادهـا بـه درسـتی در دامـن یكدیگـر جای گرفتـه و پل 
هـای مناسـبی بیـن هـر یـک از داسـتانک هـا بـه کار گرفته 

شـده اسـت. نقش ها به خوبی و بر اسـاس لزوم به شـخصیت 
و یـا تیـپ تبدیـل شـده انـد و بـه روشـنی پیـش برنـده قصه 
اصلـی و خـرده پیرنـگ های  فرعی متصل به پیرنگ هسـتند. 
یعنـی نقشـی که قرار بـوده در حد یـک تیپ باقـی بماند و به 
شـخصیت نرسـد، در همان مقیاس باقی مانده مانند: پاسـبان 
ابتدایـی داسـتان با بـازی کاظم هژیـرآزاد و یا نقش موسـیو با 
بـازی  نـادر سـلیمانی، ولـی نقـش هایـی کـه بر اسـاس قصه 
بایسـتی بـه شـخصیت برسـند بـه خوبی بـه این توفیـق نایل 
آمـده انـد ماننـد : نقـش بلبل بـا بازی حامـد بهـداد و یا نقش 
کاکا بـا بـازی حمیدرضا آزرنگ. فیلمنامه دارای چفت و بسـت 
های حسـاب شـده ای است و نویسـنده تا توانسته حفره های 
آن را پوشـانده و سـعی کرده تا متن شسـته و رفته ای را ارائه 
دهـد. همچنیـن فیلمنامـه در شـخصیت پـردازی و پرداخـت 
دراماتیـک بـه خوبـی عمـل مـی کنـد و تمامی شـخصیت ها 

بـرای مخاطـب قابـل لمس اند. 
نقطـه عطـف ها بـه خوبی درآمده و کشـمكش هـا و تعلیق 
ها به درسـتی سـامان داده شـده اند. کنش محـوری فیلمنامه 
بـه وضـوح قابل مشـاهده بوده و کار خود را بـه خوبی انجام می 
دهـد.  شـاید یكی از محـدود ایراداتی را که بتـوان به فیلمنامه 
گرفـت تحول زود هنگام شـخصیت بلبل باشـد، چـه هنگامی 
کـه به یكبـاره و با یک اجرای سردسـتی کـه از میرباقری بعید 
اسـت معتـاد مـی شـود و چـه هنگامی کـه به یكبـاره تصمیم 
بـه پاکـی می گیـرد، یعنی مـن مخاطب بـه اندازه کافـی قانع 
نشـده و ایـن تغییـرات را بـاور نمـی کنـم .امـا دنـدون طا در 
اجـرا نیـز موفـق اسـت. کارگردانـی درجـه یـک و مثـال زدنی 
کـه هیـچ اضافاتـی را در خود جـای نـداده در کنار بـازی های 
درخشـان و تدویـن و قابندی مناسـب، این مجموعـه را دیدنی 
و بیـاد ماندنـی کرده اند. میرباقـری در کارگردانی نیـز به اندازه 

نویسـندگی دقیق و مسلط است، همچنین در هدایت عوامل و 
بـه خصـوص بازیگران، تا جایی که سـتاره اسـكندری در نقش 
نیـر بهترین بـازی تمام دوران بازیگری خود را به انجام رسـانده 
و بازیگرانـی مانند حامد بهداد که به راسـتی ثابت کرده بسـیار 
توانـا و کاربلـد اسـت و با ایفای این نقش دشـوار بـار دیگر خود 
را بـه رخ کشـیده، مهدی فخیـم زاده،حمیدرضا آزرنـگ، باران 
کوثـری، سـیامک صفـری و دیگـران به خوبی درخشـیده اند و 
یكـی از بهتریـن بازی های کارنامـه کاری خود را رقـم زده اند. 
اسـتفاده هوشـمندانه از زوج فرزین صابونی و انوش معظمی در 
نقـش دو الت ولگـرد که دارای دو سرنوشـت متفاوت هسـتند 
و انصافـا بـا بازی درخشـان و مسـال زدنی این دو همراه شـده، 
اوج توانایـی میرباقـری در گرفتـن بـازی از بازیگرانـش را بـه 
تصویـر می کشـد. به هـر روی دنـدون طا مجموعـه ویدیویی 
10 قسـمتی)یكی از عوامـل موفقیـت اش نیـز همیـن تعـداد 
قسـمت هـای کم و مناسـب اش برای شـبكه نمایـش خانگی 
مـی باشـد( اسـت که مـی تـوان از آن به درسـتی دفـاع کرد و 
جـزو مجموعـه هـای خوب سـال های گذشـته محسـوب می 
شـود کـه به تماشـا نشسـتن اش قطعـا خالی از لطف نیسـت. 
میرباقـری همچنـان به عنـوان یكـی از بهترین های سـینما و 
تلویزیـون در ایـران بـه کار خود ادامه می دهـد، قطعا آدمی که 
درحیـن کار بـر روی سـریال امام علی مـی تواند فیلم متفاوتی 
همچون آدم برفی را کارگردانی کند و پس از مختارنامه سـراغ 
شـاهگوش و دنـدون طـا بـرود، فیلمسـاز کار بلدی اسـت که 
ژانرهـا و گونـه های داسـتانگویی و فیلمسـازی را به خوبی می 
شناسـد. امید کـه در آینده ای نزدیک شـاهد کاری درخشـان 
از او باشـیم، حال چه سـریال تلویزیونی سـلمان فارسـی و چه 

مجموعـه ویدیویی مـاه تی تی.
*منتقد و سینماگر

نقدی بر مجموعه ویدئویی »دندون طال« به مناسبت پایان توزیع اش در شبکه نمایش خانگی

دندون طالیی سیاه بازی
امیر عابدین پور*

احسان جبالبارزی
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جامعه

خبر
معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده:

۹ درصد از جمعیت معتادان
زن هستند

بـه گـزارش خبرنـگار ایلنا، سوسـن باسـتانی در جلسـه 
کمیتـه ملـی پیشـگیری از خشـونت بـا بیـان اینكـه در 
معاونـت زنـان و امـور خانـواده ریاسـت جمهـوری تاکید ما 
بـر رویكـرد تعاملـی و مشـارکتی در حل مسـائل اجتماعی 
اسـت گفـت: بـه نظـر می رسـد اگـر در ایـن موضـوع تنهـا 
دسـتگاه ها درگیـر باشـند موفـق نخواهیم بود و مشـارکت 

مـردم از اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت.
وی بـا تاکیـد بر اینكه در کنار پیشـگیری از آسـیب های 
اجتماعـی توان افزایـی آسـیب دیدگان نیز مهم اسـت ادامه 
داد: در بحـث خشـونت و آسـیب های اجتماعـی بایـد بـر 
روند هـا توجـه کـرد بـه عنـوان مثـال اگرچه درصـد جرائم 
در میـان زنـان کمتر از مردان اسـت اما آنچـه نگران کننده 

اسـت افزایـش درصد هـا در این حوزه اسـت.
باسـتانی بـا اشـاره بـه اهمیـت توجـه بـه دوران هـای 
وجـود حساسـیت  لـزوم  نیـز  و  انسـان  زندگـی  مختلـف 
جنسـی در برنامه هـا اظهـار کـرد: از دسـتگاه ها می خواهیم 
آمـار و ارقـام را بـه تفكیک جنسـیت ارائه دهند تـا بتوانیم 

برنامه هـا را بـه صـورت درسـت ارائـه کنیـم.
معـاون بررسـی های راهبـردی بـا بیـان اینكـه 9 درصد 
از جمعیـت معتـادان زن هسـتند و 91 درصـد مـرد، اضافه 
کـرد: خانواده هـا اعتیـاد مـردم را به عنـوان بیمـاری قبول 
می کننـد امـا بـه دلیـل تابویـی کـه در مـورد زنـان وجـود 

دارد اعتیـاد در میـان آنـان مخفیانه اسـت.
وی در پایـان بـر اهمیـت وجـود برنامه هـای متفـاوت 
بـرای زنـان بـا توجـه بـه نقـش مـادری آنـان تاکیـد کرد.

معاونت توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه 
با موادمخدر:

67 درصد زندانیان مرتبط با 
جرایم مواد مخدر هستند

بـه گـزارش خبرنـگار ایلنـا، پرویـز افشـار در نخسـتین 
جلسـه کمیتـه پیشـگیری از خشـونت با تاکید بـر ضرورت 
انجـام مداخـات زودرس در دوران جنینـی و خردسـالی 
گفـت: شـیوع اختـاالت روانـی در کشـور مـا قابـل توجـه 
اسـت کـه اگـر بـه مداخـات زودرس توجـه نكنیـم، منجر 

بـه اختـاالت سـلوک می شـود.
وی بـا بیـان اینكـه اعتیـاد نیـز از عوامـل بروز خشـونت 
اسـت، ادامـه داد: در حـال حاضـر حـدود 40 تـا 44 درصد  
جمعیـت زندانیـان کشـور  بـه علت  مـواد مخـدر و جرایم 
کنـكاش  قتـی  و  امـا  هسـتند  زنـدان  در  آن  بـا  مرتبـط 
می کنیـم مشـاهده می شـود کـه آمـار بیـش از ایـن اسـت 
یـا  مسـتقیم  بـه صـورت  زندانیـان  درصـد  تـا 67  و 65 

غیرمسـتقیم مرتبـط بـا مـواد مخـدر بوده انـد.
 افشـار خاطرنشـان کرد: زن آزاری ، کـودک آزاری، اقدام 
علیـه امـوال و اشـخاص از جرایـم مرتبـط بـا مـواد مخـدر 
بودنـد و لـذا پرداختـن بـه پیشـگیری از اعتیاد مهم اسـت.

معـاون کاهـش تقاضـای سـتاد مبارزه بـا مـواد مخدر با 
تاکیـد بـر اینكـه پیشـگیری از اعتیـاد بایـد از اولویت هـای 
اول باشـد، گفت:اگـر پیشـگیری از اعتیـاد بـه نحو احسـن 
انجـام شـود بخـش قابـل توجهـی از خشـونت ها کاهـش 

می یابـد.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس:

ارتباط کمبود شادی و ابتال به اعتیاد 
را قبول ندارم

بـه گـزارش ایلنـا، محمدمهـدی زاهـدی اظهارداشـت: 
رویكـرد اجتماعـی شـدن مبـارزه بـا مـواد مخـدر، مثبـت 
اسـت و در صورت تحقق نتایج مطلوبی را در سـطح کشـور 
بـه همـراه دارد. مجلس نیـز آمادگی کامـل دارد که در این 
راسـتا مسـاعدت الزم را داشته باشـد. البته فعالیت مجلس 

در ایـن زمینـه به صـورت قانونگـذاری و نظارت اسـت.
وی افـزود: در صورتـی کـه مقدماتـی بـرای اجـرای این 
طـرح الزم باشـد مجلـس هـم ایـن آمادگـی را دارد کـه 
برنامه هـای الزم را بـرای تصویـب آن انجـام دهـد البتـه 
در  مخـدر  مـواد  از  پیشـگیری  و  مبـارزه  بـرای  مشـكل 
نهادهـای اجرایـی بـوده کـه شـامل دسـتگاه های مختلـف 
اسـت. ایـن نماینده مجلـس با تاکیـد بر لـزوم توجه جدی 
بـر موضـوع انسـداد و کنتـرل مرز گفـت: در رابطه بـا مواد 
مخـدر صنعتـی نیز بایـد برخورد جـدی بـا تولیدکنندگان 
ایـن مـواد داشـت. خانواده و مـردم نیز باید همـكاری کنند 
کـه معتـاد درمـان شـود و بـه زندگـی بازگـردد. بیـرون 
انداختـن معتـاد و ترک آن سـبب پیچیده تر شـدن فرآیند 

درمـان می شـود.
زاهـدی با اشـاره به اینكه برخورد با معتـادان باید مایم 
باشـد، افـزود: معتاد بـا قاچاقچی و تولیدکننـده مواد مخدر 
متفـاوت اسـت و همـه دسـتگاه ها اعـم از وزارتخانه هـای 
و  اجتماعـی  تامیـن  سـازمان های  بهداشـت،  و  کشـور 
بهزیسـتی و شـهرداری بایـد همه بـا هم همـكاری کنند تا 
پیشـگیری از اعتیـاد و درمـان معتادان تسـهیل شـود. وی 
افـزود: درآمـد و سـود اقتصـادی قاچـاق مواد مخدر بسـیار 
زیـاد اسـت و بـه همیـن علـت فروشـندگان و قاچاقچیـان 
مـواد مخـدر منفعـت شـخصی را بـر منفعـت ملـی ترجیح 
داده و تـاش می کننـد اراده جوانـان را نشـانه بگیرنـد و 

جسـم و روح آنـان را آلـوده سـازند.

افقی
1-درام حادثـه ای غامعلـی عرفـان در سـال 59 بـا بازی فریمـاه فرجامی ، 

همایون اسـدیان ، سـعید امیرسلیمانی
2-فیلمـی از احمـد امینـی در سـال 71 بـا شـرکت مجید مظفری و سـیما 

تیرانداز
3-بی حال و سر - امر به کاوش - همراه عسل - ماه سرد
4-صد و یازده - غیر مادی و متا فیزیكی - خراسان قدیم

5-از اثـار علیرضـا داوود نژاد - رشـد کرد و برآمد - نویسـنده اس سرشـناس 
بـا آثـاری چون پیرامون اسـارت بشـری و لبه تیغ

6-از ساخته های مجید مجیدی - چاره جویی و تفكر
7-پسـت و پلیـد - مینـی سـریال در حـال پخش فریبـرز عرب نیـا در مقام 

نویسـنده و کارگـردان از شـبكه سـه - حـادث شـدن و پدید آمدن
8-گیاه کتیرا - نخست

9-زمینـه و حـوزه - از فیلـم هـای ام نایت شـیاماالن فیلمسـاز هنـدی تبار 
هالیـوود - هدیه

10-سـاخته مشـترک کیـوان علیمحمـدی و امیـد بنكـدار بـا بـازی هدیه 
تهرانـی، کـوروش تهامـی، کمنـد امیرسـلیمانی، سـتاره اسـكندری و آتیـا 
پسـیانی - نمایشـنامه نویـس مشـهور فرانسـوی بـا آثـاری چـون » ازدواج 

اجبـاری « و » خسـیس «
11-مدبـر و هوشـمندی داشـتن - گنجشـک عـرب - پردیـس سـینمایی 

حوالـی شـهر ری
12-گاهـی - سـاخته بـه تازگـی اکـران شـده کریـم آتشـی بـا بـازی اللـه 

اسـكندری، سـام درخشـانی و شـراره دولـت آبـادی - شـادی و مسـرت
13-مادر عرب- امیدواری - خاف نسیه - دریا

14-از بازیگـران زن پیشكسـوت سـینما و تلویزیـون بـا و » دانـی و من « ،» 
آینـه « ،» امیرکبیر « سـریالهایی چـون در چهار

15-از سـاخته هـای جنگـی سـعید سـهیلی بـا بـازی ابوالفضـل پورعـرب، 
مهتـاب کرامتـی، اصغـر نقـی زاده

عمودی
1- ساخته کودکانه فرزاد اژدری با بازی علیرضا خمسه و ماهچهره خلیلی

2-از فیلـم هـای یـدا... صمـدی - سـریالی از حسـن فتحی با بازی حسـین 
یـاری، پرویـز فاحی پـور، کتایـون ریاحی و رویـا تیموریان

3-تكرارش نشانه تعلل است - دیلم - بیتا است اما در هم - بدی
4-درخت انگور - اثاث خانه - فن و حرفه - درد چشم

5-سـاخته محمـد درمنـش در سـال 82 با بـازی بازیگران عـرب - کنایه از 
چیز حـرام و کثیف

6-اسب خوش سوار - نهر - بخشش ها
7-عـدد خیطـی - کارگـردان »ماموریت غیر ممكن دو« و »تیر شكسـته” - 

مادر - ردیف - گوسـاله دشـتی
8-حرف 31 الفبا - عرصه بوکس - شهری در عراق - »ضجه« ناتمام

9-سـاز شـاکی - حرف ندا - خوشـحال - پسـوند شـباهت - از نشـانه های 
نفی فعـل در زبـان عرب

10-دریافت و درک کرد - جبل - گیاهی با کاربرد رنگرزی
11-منسوب به رجا - تغییر دهنده

12-نحس - ستایش - نابینا - سازی که شنیدنش از دور خوش است
13-هستم - کاهن - هزاران - از حروف انگلیسی

14-رانـدن در زبـان انگلیسـی - سـاخته مهدی رحمانی با بـازی محمدرضا 
فروتـن، مهـران رجبـی و مریا زارعی که سـال 89 اکران شـد

15-کارگـردان بنـام سـینما و تلویزیـون کشـورمان بـا آثـاری چـون سـری 
مجموعه »قصه های مجید« سـریالهای »سـرنخ« و »پرانتـز باز« و فیلمهای 

»اتوبـوس شـب« و »نـوک بـرج« و »خواهـران غریب«
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آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینكـه خانم صغـری پور محمـدی خبیصی فرزنـد فتح ا... به شناسـنامه 
4 صـادره از شـهداد مالـک ششـدانگ یـک بـاب خانـه دارای پـاک یكفرعـی از 
870- اصلـی واقـع در شـهداد بخـش 23 کرمـان کـه سـند مالكیـت آن به شـرح ثبت 
2390  صفحـه 116 دفتـر جلـد 13 به شـماره چاپی 155350 صادر و تسـلیم گردیده، 
ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلـی تصدیـق امضـاء شـده مدعـی اسـت سـند 
مالكیـت پـاک مذکـور به علـت جابجایـی مفقـود گردیده و درخواسـت سـند مالكیت 
المثنـی نمـوده، لـذا به اسـتناد تبصـره یک اصاحـی مـاده 120 آیین نامـه قانون ثبت 
مراتـب بـه شـرح فوق یک نوبـت آگهی می گردد تا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله 
نسـبت بـه ملـک مذکور یا وجود سـند مالكیـت نزد خود می باشـد ظرف مـدت ده روز 
از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت اسـناد و اماک شـهداد مراجعه و اعتـراض خود را 
ضمـن ارائـه اصـل سـند مالكیـت و یا سـند معامله تسـلیم نمایـد. بدیهی اسـت پس از 

مـدت مذکـور نسـبت به صـدور سـند مالكیت المثنـی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 1394/8/23

رئیس ثبت اسناد و اماک شهداد- حسین تقی زاده 
م الف 2813  

شـبكه های  در  پیامـی  گذشـته   روز 
مجـازی دسـت بـه دسـت می گشـت بـه 

ایـن شـرح:
)درود بیكـران بـه یاران وصـل خوابگاه 
مجتمع ناشـنوایان دخترانـه فرزانه کرمان 
امـروز جهـت تهیه غـذا برای دانـش آموزان ناشـنوای خود 

نیازمنـد کمـک و همدلـی فوری شـما عزیزان می باشـد.
تلفن مدیر خوابگاه 1191---0913

تخـم مرغ ،پنیر،کره،تـن ماهی نیز جـزو نیازمندی های 
ایـن مرکـز مـی باشـد دوسـتان خواهشـمندم لطفـا اطاع 

رسـانی بفرمایید(
بـرای مـا ایـن سـوال پیش آمـد کـه اوال پیگیـری کنیم 
کـه مبـادا شـایعه ای درکار باشـد و ثانیا اگـر حقیقت دارد 
تاشـی بكنیـم کـه حداقل انعـكاس بهتری داشـته باشـد. 

پـس از تمـاس بـا شـماره ای کـه در پیـام ذکـر شـده بـود 
متوجـه شـدیم کـه آن خـط متعلق اسـت به نسـرین حاج 
ناشـنوایان دخترانـه  مدیـر خوابـگاه مجتمـع  اسـماعیلی 
فرزانـه کـه او هـم به شـدت از این ماجرا شـكه شـده بود و  
اظهـار بـی اطاعی می کرد و افـزود من خبـری از این پیام 
نـدارم و متاسـف هـم شـدم چـرا که ایـن ادبیـات بچه های 
مـا و ایـن مجموعـه را به شـدت تحقیـر می کنـد در حالی 
کـه بـه هیچ وجـه مـا چنیـن مشـكاتی نداریـم و حداقـل 
تغذیـه ی بچه هـا با مشـكل مواجه نیسـت. هرچند مسـائل 
اقتصـادی بـه گونـه ای عرصـه را بـرای مـا تنگ کـرده و در 
حـال حاضـر بـرای پرداخـت هزینه هـای آب و بـرق و.. بـا 
مشـكل مواجه ایـم . وی اضافـه کـرد تـا پیـش از خصوصی 
سـازی هزینه هـای آب و بـرق مـا نیم بها محاسـبه می شـد 
امـا بـه تازگی مـا مجبوریـم کل هزینه را بپردازیـم که برای 

ایـن مجموعـه بسـیار سـنگین اسـت ،باتوجـه بـه ایـن که  
هیـچ هزینـه ای از دانش آموزان دریافـت نمی کنیم و درکل 
اخاقـی هـم نیسـت کـه از بچه هـای اسـتثنایی هزینـه ای 
دریافـت شـود در همـه جـای دنیا هـم آموزش اسـتثنایی 
رایـگان اسـت. حـاج اسـماعیلی اضافـه کـرد: هـراز چندی 
در میهمانی هـا و یـا در جمـع خانـواده مطـرح می کنـم که 
اگـر نذری یا گوسـفندی بـرای عقیقه کـردن در نظر دارید 
می توانیـد بـرای بچه هـای مـا غـذای گـرم تهیـه کنیـد. 
احتمـاال ایـن پیـام  را هم شـخصی از دوسـتانی کـه گاهی 
نـذری را اینجـا ادا می کننـد فرسـتاده و متاسـفانه بـدون 
هماهنگـی بـا مـن در شـبكه های اجتماعـی مطـرح کـرده 
کـه اگـر مقصـر را پیـدا کنـم هـم تذکـر جـدی به ایشـان 
خواهـم داد چـرا کـه این گونـه برخوردها از طرف سـازمان 
آموزش و پرورش بسـیار مذموم قلمداد می شـود.وی بسـیار 
هـم نگـران ایـن موضـوع بـود کـه مبـادا این گونـه پیام هـا 
تاثیـر منفـی در اجتماع  بـر بچه های نابینا و ناشـنوای این 
مجتمـع بگذارد و احسـاس بدی به این کودکان اسـتثنایی 
منتقـل شـود، در ادامـه از وی دربـاره ی چنـد و چـون این 

شـایعه پرسـیدم که پاسـخ داد:
من مدیر مدرسـه  هسـتم و سـاعات بسـیار زیادی اضافه 
بـر آنچـه که وظیفـه دارم کـه در مرکز حضور داشته باشـم، 
آنجـا مشـغول بـه انجـام وظیفـه هسـتم. و اگـر شـما از 
نزدیـک از مرکـز مـا دیـدار کنیـد بسـیار مجتمـع تمیـز و 

خوبـی را خواهیـد دیـد کـه به هیـچ وجـه اوضـاع آنچنان 
نیسـت کـه در آن پیـام روایـت شـده در حـال حاضـر 65 
کـودک نابینـا و ناشـنوا در ایـن مرکز مشـغول بـه تحصیل 
ناشـنوایان و خوابگاه شـان هـم در  هسـتند کـه مدرسـه 
همـان مـكان اسـت و بچه هـای ما اتفاقا بسـیار بـا هوش و 
اسـتعداد هسـتند و هیچ گونه مشـكل تحصیلی هـم ندارند 
الحمـداهلل بـا تمـام مشـكاتی کـه داریـم ده سـال پیاپـی 
اسـت کـه در زمینـه والیبـال بچه هـای مـا در کشـور مقام 
اول را از آن خـود کرده انـد و یـا گـروه سـرود مخصـوص 
ناشـنوایان در سسـالهای گذشـته مقام دوم و سوم و امسال 
هـم بـه مقـام اول دسـت یافته انـد و از اینهـا گذشـته در 
رشـته قـرآن هـم بچه های مـا اول شـده اند. گویا شـخصی 
خـود جـوش دسـت به چنیـن اقدامـی زده کـه حتما نیت 
خیری پشـت آن بـوده اما پس آیند اشـتباهی داشـته البته 
بـا اسـتاندار محتـرم صحبت کـرده ام و قـول همكاری هایی 
هـم داده انـد و مسـولین هـم همكاری هایی پیـش از این با 
مـا کرده انـد امـا هنـوز هم جـا دارد کـه کارهای بیشـتری 
در ایـن زمینه بشـود. مـا کمـاکان از دوسـتان و آشـنایانی 
کـه عقیـده دارنـد بـرای نـذر یا بـه قصـد قربت برنـج تهیه 
می کننـد و یـا حتـی بـه تعـداد بچه هـا بسـتنی می آورنـد 
و تحویـل مجتمـع می دهنـد کـه لحظـه ای لبخنـد بـه لب 
بچه هـا بنشـانند ایـن هدایـا را می پذیریـم امـا هیـچ وقـت 

تقاضـای کمـک از مـردم نكرده ایـم.

بچه های نابینا و ناشنوای فرزانه روی خود را 
با سیلی سرخ  می کنند

پیگیری شایعه  

تلویزیـون به عنوان یک رسـانه ی همگانـی در ایران قدمتی 
بیـش از 50 سـال نـدارد. این تاریخ زمانی اسـت کـه تلویزیون 
کـم و بیـش از شـكل یک رسـانه ی مختـص به طبقـه ی مرفه  
وارد زندگـی طبقـه ی متوسـط  وپـس ازان فرودسـت شـد.این 
ورودبـه حیطـه ی طبقات پایین اجتمـاع  دالیلی کاًمـا اقتصادی 
داشـت. ارزان شـدن دسـتگاه های پخش )به عنوان یک شـی( 
ایـن امـكان را بـه کارمنـدان و طبقـه ی متوسـط داد کـه خود 
را بـه عنـوان مشـتریان جدیـد کانال هـای تلویزیونـی مطـرح 
کننـد. ایـن روزهـا تلویزیـون کارکردهـای متفاوتـی دارد. چـه 
بـه عنـوان یـک شـی و چه بـه عنوان یـک ابـزار تولیـد محتوا 
تلویزیـون به روشـهای مختلف جامعه، خانـواده و افراد را تحت 
تاثیـر قـرار میدهـد. بـه عنـوان یـک شـی دسـتگاه تلویزیـون 
هـم راسـتا بـا تكنولـوژی، تحولـی چشـمگیر داشـته اسـت تا 
جایـی کـه جـزو اشـیا نمادیـن طبقـات مختلـف اجتماعی جا 
گرفتـه اسـت. عـاوه بـر شـكلهای ظاهـری متنـوع برندهـای 
مختلـف شـرکت های سـازنده ی ایـن دسـتگاه نیـز جـزوی از 
ابزارهـای فخرفروشـی، نمایـش تشـخص طبقاتی و ثـروت )به 
عنـوان یـک ارزش غیرقابـل انـكار جامعه ی مصرفی( هسـتند. 
ایـن روزهـا در خانـه ی افـراد طبقـه ی متوسـط تلویزیـون کار 
کردی چـون  یـک  شـی  مذهبی  یافته  اسـت  که  معمـًوال فضایی 
معبدگونـه در نشـیمن بـرای ان طراحـی میشـود. شـكل قـرار 
گرفتـن صندلی هـا، مبل هـا و بقیه ی اسـاس منزل بـه گونه ای 
طراحـی می شـود کـه همـه چیـز در راسـتای ایـن شـی قـرار 
گیـرد. ایـن شـیوه ی قرارگیـری گرچه میتواند ناشـی از شـكل 
ناگزیـر اسـتفاده از ایـن وسـیله بـه عنوان یـک ابـزار تصویری 
باشـد، امـا در عیـن حـال می توانـد حامـل ارزشـی نمادین نیز 
باشـد. بـه طـور معمـول در زندگـی امـروزی در محیـط خانـه 
می کنیـم،  اشـپزی  می گیریـم،  مهمانـی  می شـویم،  بیـدار 
کار می کنیـم و دههـا فعالیـت دیگـر را انجـام می دهیـم، امـا 
می کوشـیم تمـام این فعالیتهـا در نهایت با همراهـی تلویزیون 
باشـد. عـادت غـذا خـوردن جلـوی تلویزیـون، خوابیـدن روی 
کاناپـه ی روبـروی تلویزیـون و حتـی ورود دسـتگاه پخـش بـه 
اتاق هـای خـواب و اتـاق کـودک بـه عنـوان خصوصی تریـن 
بخش هـای خانـه، همـه نشـان دهنـده ی حضـور همیشـگی 
وتفكیـک نشـدنی ایـن شـئ مقـدس شـده درزندگـی امـروز 
اسـت. بـه تمـام اینهااضافـه کنیـد پیشـرفت تكنولـوژی را که 
باعـث حضـور تلویزیـون در اتومبیل هـا، قطارهـا و هواپیماهـا، 

روی دستگاههای ورزشـی ماننـد تردمیـل، روی سـاختمان ها 
و بـرج هـای عظیـم، کامپیوترهـا، تبلت هـا و موبایل هـا کـه 
بخشـی از کارکردشـان نمایـش برنامه هـای تلویزیونی اسـت و 
بسـیاری از موارد مشـابه شـده است. به سـادگی می توان گفت 
تلویزیـون و رسـانه در وضعیـت فعلی قادر اسـت ثانیه ای شـما 
را تنهـا نگذارد.ظاهـًرا دردنیـای امـروز کـه تلویزیـون عـاوه بر 
تكنولوژی هـای سـابق، اینترنـت را نیز در اختیـار دارد، بیش از 
پیـش بـه انسـان نزدیـک شـده و بـا او یكی شـده اسـت. عما 
در جوامـع امـروزی زندگـی بـدون تلویزیـون غیرقابـل تصـور 
اسـت. هرچنـد در همیـن جوامـع میتـوان بدون تیاتر، سـینما 
و کتابخانـه زندگـی کـرد. ایـن همـه بـه ایـن دلیـل اسـت که 
تلویزیـون به عنوان یک شـیئ رسـانه ای خاصیـت مهمی دارد 
کـه ان را از رسـانه هـای دیگرماننـد رادیـو و یـا روزنامـه جـدا 
میكنـد. تلویزیـون رسـانه ای اسـت متكـی بـر حـواس بینایـی 
و شـنوایی )ممكـن اسـت بـه زودی المسـه و بویایـی(. بـرای 
اسـتفاده از تلویزیون، شـما احتیاج به تمرکز و ایسـتایی کامل 
داریـد. از ایـن رو تلویزیـون تمـام محیـط اطـراف شـما را مـی 
بلعـد. در حالـی که هنگام خوانـدن روزنامه میتوانید موسـیقی 
گـوش بدهیـد یا در هنگام شـنیدن رادیو رانندگی و یا اشـپزی 
کنیـد، در زمـان دیـدن یک برنامـه ی تلویزیونی نیـاز دارید که 
از فعالیتهـای دیگـر دسـت برداریـد. همیـن خاصیـت نیـاز به 
تمرکـز تلویزیون اسـت که شـما را به عنـوان مخاطب مجذوب 
مـی کنـد. امكانات دیگـری از جملـه تخیل کـردن از مخاطب 
تلویزیـون سـلب می شـود و به جـای ان مجموعـه ای از صداها 
و تصاویـر تحویـل داده میشـود، مجموعـه ای کـه بیننده هیچ 
حـق انتخابـی بر انهـا نـدارد. روالن بارت معتقد اسـت: »تصویر 
پرخاشـگر اسـت و بـی انكـه به مخاطـب مجال بررسـی بدهد، 
خـود را بـر فـراز ذهن تحمیـل کرده و به شـكل مسـتبدانه یی 
بـر ان تاثیـر میگـذارد.1« تلویزیـون بـه مثابـه یک شـی روزبه 
روز خـود را بیشـتر و بیشـتر تغییـر داده و بـا نیازهـای انسـان 
جدیـد مطابقـت میدهـد. هرچنـد ممكـن اسـت گفتـه شـود 
کـه برنامه هـای آموزشـی هـم از ایـن رسـانه پخـش می شـود 
امـا در واقـع ایـن رسـانه مخاطب را چنـان زیر رگبـار اطاعات 
می گیـرد کـه به مغـز وی فرصت نفس کشـیدن هـم نمی دهد 
و در نتیجـه مخاطـب نـه از کمبـود ایـده کـه از ازدیـاد ایده به 
پوچـی و بـی عملـی می گرایـد و احسـاس می کند بـرای همه 
چیـز دیگر دیر شـده و او شـاهد بـی اراده پیشـرفت دیوانه وار و 

اغییـرات غیـر قابـل پیش بینـی و پیش و یا پیش گیـری جهان 
است.

حتـی در مـورد مسـائل سیاسـی و اجتماعی ناگهـان آنقدر 
تحلیل هـای مختلفـی را بـه سـمت مخاطـب شـلیک می کنند 
کـه وی حتـی زمانـی بـرای هضـم ایـن لقمه هـای جویـده 
شـده نـدارد واز بیـن هزاران شـبكه ای کـه جلـوی وی به خط 
ایسـتاده اند فقـط توهـم انتخاب گـری را بـه وی می دهنـد و 
در واقـع او انتخابـی جـز رگبارهـای مختلـف نـدارد.و در ایـن 
بیـن ایـن رسـانه مشـغول هوشـمند شـدن هـم هسـت و این 
دایـره ی هوشـمند شـدن به ان جا رسـیده اسـت که شـرکت 
هوشـمند  تلویزیون هـای  تولیـد  پیشـگامان  از  سامسـونگ 
)اسـمارت( از مصـرف کننـدگان خود می خواهد کـه در حضور 
تلویزیـون درباره ی مسـایل شـخصی حـرف نزننـد چون امكان 
دارد تلویزیـون ایـن اطاعـات را بـه افرادی دیگـر منتقل کند. 
همینطـور تلویزیـون از تكنولوژی انالـوگ وارد دنیای دیجیتال 
شـده اسـت. کیفیت نور و رنگ بهبود بخشـیده شـده و در این 
مسـیر مدعـی اسـت بیـش از پیـش خـود را به جهـان بصری 
واقعـی نزدیـک مـی کند.امـا ایـا تلویزیـون وقتـی در کیفیـت 
تصویـری شـارپتر و شـفاف تـر مـی شـود،لزوًما واقعی ترهـم 
می شـود؟ بایـد گفـت اینجـا دوگانه ای وجـود داردکـه به ایـن 
سـادگی قابل تفكیک نیسـت. تلویزیـون از بعد بصـری در واقع 
نمایشـگر دنیایی باسـمه ای اسـت که از جهان واقعی کپی شده 
اسـت. ایـن کپی مانند تمـام کپی های دیگر بخشـی از واقعیت 
هسـت و نیسـت. تصویـری اسـت کـه ادای حقیقـت را در می 

اورد، امـا در واقـع حقیقتی قلب شـده و بازسـازی شـده اسـت.   
البتـه معموال تصاویر کارت پسـتالی تلویزیون بـا واقعیت تفاوت 
فاحشـی دارد و همین تفاوت هاسـت که در درازمدت بیننده ی 
معتـاد بـه تلویزیـون را از انجایـی کـه ترجیـح میدهـد تصاویر 
مجـازی مخدوش امـا زیبا ببیند، تا واقعیت نـه چندان مطلوب 
را، بیشـتر و بیشـتر از فضا و اتمسـفر طبیعی دور میكند. ترویج 
نوعـی از کمـال گرایـی که در اسـاس خـود ترویج بـی عملی و 
فریـب اسـت. ژان بودریـار در تحلیل تلویزیون معتقد اسـت در 
دنیـای امـروز تصاویـر مقـدم بـر واقعیت هـا هسـتند و بـر این 
اسـاس ما در جهانی شبیه سـازی شـده زندگی میكنیـم  نه در 
دنیایی واقعی . او معتقد اسـت از نشـانه های این جهان پسـت 
مـدرن تكثیر رسـانه هایی ماننـد تلویزیون، اینترنـت، فیلم و... 
اسـت کـه کارشـان تولیـد واقعیت شـبیه سـازی شـده اسـت. 
بودریـار میگویـد: »شـبیه سـازی کـردن، نشـان دادن چیـزی 
اسـت کـه وجود نـدارد.« در حقیقت او معتقد اسـت که شـبیه 
سـازی بـه مـا نمی گوید کـه در حال سـاخت بدلـی از واقعیت 
اسـت، بلكـه خود را بـه عنوان »تمـام« واقعیت جـا میزند. این 
تصاویر شـبیه همان دنیایی هسـتند که در فیلـم »ماتریكس« 
)محصول 1999( خلق شـده اسـت. جهانی شـبیه سازی شده، 
غیرواقعـی و جعلـی که میكوشـد خود را به جـای دنیای واقعی 
اطـراف مـا جابزنـد و البته بـه نظر می رسـد که تا حـد زیادی 

موفـق بوده اسـت.
ترجمـه شـیریندخت  امـروز،  اسـطوره،  بـارت، روالن،   -1
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حقوق و حوادث

اول آذر سـال قبـل بـود کـه بـا حکم ریـس قـوه قضاییـه دادخدا 
سـاالری بعنـوان دادسـتان کرمان معرفی شـد. سـیمای جوانـی دارد 
امـا دارای 25 سـال سـابقه فعالیـت در سـمت های مختلـف قضایی از 
وی قاضـی کهنه کار سـاخته اسـت و مسـئولیت هایی همچـون دادیار 
دادسرای شهرسـتان بم، دادسـتان بم، دادرس دادگاه انقالب سیرجان، 
رییـس دادگاه انقـالب کهنـوج و جیرفت و رییس شـعبه سـوم دادگاه انقالب کرمان 
را در کارنامـه خـود دارد.سـاالری پیـش از این سـمت رییس دادگاه انقالب اسـالمی 
کرمـان بـه مـدت حـدود هشـت سـال بـوده اسـت. در همـان ابتـدای مسـولیت 
دادسـتانی در سـال گذشـته سـراغ »یقـه سـفیدها« رفـت و بـه مفاسـد اقتصادی 
حملـه کرد. او که دسـتی هم به نوشـتن دارد همیشـه دغدغه های فرهنگی داشـته 

و بـر لـزوم فرهنـگ سـازی در جامعه تاکیـد می کنـد.  در ادامـه روند کار یکسـاله 
خـود سـاالری بـه ماجرای پـر فـراز و نشـیب قلیان هـا و موضـوع امنیـت غذایی 
شـهروندان ورود پیـدا کـرد. وی با ایجـاد اکیپی از کارشناسـان بهداشـت و معاونین 
دادسـرا بصـورت سـرزده بـه تاالرها و رسـتوران های شـهر کرمـان وارد می شـد و 
آنهـا را مـورد بازرسـی قرار می داد. سـاالری در یکسـال گذشـته به حیـات خلوت 
مجرمیـن مختلفـی وارد شـده و آرامش آنهـا را بهم زده اسـت . از ریس دانشـگاهی 
که در سـال ۹۰ دسـت بـه اختـالس زده تا رشـوه چند بانکـی در ماههای گذشـته .
در گفتگـوی اختصاصـی »پیـام ما« با دادسـتان کرمـان به اخریـن وضعیت برخی 
از پرونـده های شـهر کرمـان و بعضـی از پرونده ها که در گذشـته به نوعـی دادخدا 

سـاالری در آنهـا اثرگذار بـوده پرداخته ایم.

- آقـای سـاالری نـام شـما بـا افشـاگری پرونـده 
های سـرقت میـراث فرهنگـی در جیرفت به سـطح 
اخبار کشـور کشـیده شـد.آیا همچنـان جرایم حوزه 
میـراث فرهنگـی را رضـد مـی کنیـد و ماننـد قبل 

افشـاگری هایـی در ایـن رابطـه دارید؟
میـراث فرهنگـی جزئـی از هویـت و افتخـارات ما می باشـد 
و بنـا بـه تعبیر مـن، میراث فرهنگـی به عنوان  پـدر، اجداد 
و نیـاکان ماسـت. آیـا می تـوان از هویت، نیاکان، داشـته ها 

و باورهایمان جدا شـد؟!
برخـورد من با سـرقت میـراث فرهنگی برخوردی احساسـی 
نبـود بلكـه ناشـی از باورهایـم و کامـا عقانی  بـود. باور ما 
در همـه ی زمـان هـا ادامـه دارد و منحصر بـه جیرفت نبود 
و در هـر جـای کشـور کـه باشـم، حفـظ میـراث فرهنگی و 

انتقـال آن بـه آینـدگان  دغدغـه ی من می باشـد.
- پرونـده قاچـاق اشـیا عتیقه بـه زمان حضور شـما 
در جیرفـت بر مـی گردد . زمـان پرونـده ی برادران 
یوسـفی  معـروف بـه یوسـفی هـا شـما چه سـمتی 

؟  شتید ا د
رئیـس دادگاه انقـاب بـودم. فراینـد فعالیتی که یوسـفی ها 
انجـام مـی دادنـد معلـوم بـود منجر به چـه می شـود. ما به 
عنـوان دادگاه انقـاب مسـئولیتی در ورود بـه ایـن پرونـده 
نداشـتیم امـا بـرای پیشـگیری بـه آن هـا گفتیـم از تاریـخ 

معیـن و مشـخصی معاماتتـان را انجـام ندهید.
- یـادم هسـت موضـع شـما در آن زمان بـا نماینده 
مـردم جیرفت در تضـاد بود.زادسـر در مجلس گفته 
بود مـن حظ مـی کنم کـه جوانـان جیرفتـی پیکان 
یخچالـی سـوار مـی شـوند. ایـا ایـن امـر موجـب 

سـردرگمی مـردم نمی شـد؟
ایـن امرناشـی از اختـاف دیـدگاه بـود. بیـش تریـن ضرر را 
در ایـن پرونـده، قشـر پاییـن متحمل شـدند و سـود ناشـی 
از ایـن معامـات واهـی به جیـب اقشـار بـاالی جامعه رفت 
و جالـب ایـن جاسـت کـه حتی بـه جیب بـرادران یوسـفی 
نرفـت. زیـرا اگـر چنیـن بـود مطالبـات متضررین - کسـانی 
کـه ضـرر کـرده انـد- پرداخـت مـی شـد. بـرادران یوسـفی 
محكـوم بـه حبـس هـای طویـل المـدت شـدند و در حـال 
حاضـر در زنـدان جیرفت هسـتند در حالی کـه حبس برای 

طلبـكاران پـول نمی شـود.
-شـما در سـال گذشـته از گروهـی بـه نـام » یقـه 
سـفیدها« و مجرمینـی به ایـن نام اسـم بردید. آقای 

دادسـتان »یقـه سـفید ها« چه کسـانی هسـتند؟ 
دربرخـی جرایم »یقه سـفیدان« در پشـت پـرده فعالیت می 
کننـد. بـرای مثـال در جرایـم مـواد مخدر کسـانی هسـتند 
بـه عنـوان حامـل مـواد مخـدر یـا خریـداران مـواد افیونی. 
امـا یـک سـری افـراد وجـود دارنـد کـه از تعرض یـا اجرای 
قانـون و مجـازات مصـون هسـتند. راحت زندگی مـی کنند 
و امـكان دارد فعالیـت هـای دیگری همچـون کار در ادارات 
دولتـی و حتـی انجـام امور خیریه داشـته باشـند. این قشـر 
ظاهـری موجـه و متیـن در اجتمـاع دارنـد امـا در باطـن 
مجـرم هسـتند کـه یقـه سـفید نامیـده مـی شـوند. مـا بـه 
ایـن عرصـه هـا ورود پیـدا کردیـم. عرصـه هایـی کـه حریم 
امن یقه سـفیدان را بشـكنیم و آسـایش و خواب راحتشـان 

بزنیم. برهـم  را 
-منظورتـان ایـن اسـت که یقه سـفید هـا صرفا کار 

قاچـاق مـواد مخدر مـی کنند؟

یقـه  ی  رده  در  کـه  متهمیـن  سـایر  و  بانكـی  متهمیـن 
سـفیدان هسـتند عقبـه، هسـته ی مرکـزی و تشـكیاتی 
دارنـد. هـدف مـا ورود بـه ایـن هسـته ی مرکـزی در همـه 
ی  صنـوف از جملـه ادارات دولتـی، زمیـن خـواری، قاچاق 
کاال و مـواد مخـدر مـی باشـد. بـرای رسـیدن به ایـن هدف 
نیازمنـد زمـان هسـتیم و تـا کنـون طبـق برنامـه ای کـه 
داریـم بـه خوبـی پیـش رفتـه ایـم و ورود خوبـی بـه جرایم 

یقـه سـفیدان داشـتیم.
- پرونـده یقـه سـفید هـای بانکـی کرمـان بـه کجا 

؟  سید ر
رونـد پیگیـری پرونده خوب اسـت و نتایج حاصـل از آن بعد 

از تكمیـل تحقیقـات به اطاع خواهد رسـید.
دادسـتانی در عرصـه ی بانـک هـا ورود پیـدا کـرده اسـت 
ادامـه خواهـد داشـت و اجـازه نمـی دهیـم  ایـن رونـد  و 
بانـک هـا و بنـگاه هـای اقتصادی حصـار امنی جهـت انجام 

فعالیـت هـای مجرمانـه بـرای خـود بسـازند.
- مـی تونیـد بـه مـا بگیـد چـه بانکـی بـوده و چه 

کسـانی در ایـن ارتبـاط دسـتگیر شـده انـد؟

در موقـع لـزوم در ایـن ارتباط اطاع رسـانی می شـود. االن 
از گفتـن توضیح بیشـتر معذورم

- پرونـده ی خبـر سـاز دیگـر کرمـان مربـوط بـود 
بـه یـک نفر کـه مدعی شـده بـود در خانه ی شـهر 
مورد ضـرب و شـتم قرارگرفته اسـت،این پرونده در 

چـه مرحله ای اسـت؟ 
بـه دادگاه  بـه زودی  و  اسـت  پرونـده در حـال تحقیقـات 

ارسـال مـی شـود.
- دلیل اطاله ی دادرسی در پرونده ها چیست؟ 

مـا می خواهیم پرونده ای داشـته باشـیم کـه همه ی عوامل 
ذی مدخـل در آن معیـن شـوند و برای بررسـی یک موضوع 

بـه یـک بخـش خـاص بسـنده نمـی کنیم. بـرای مثـال اگر 
بخشـی از شـهرداری مرتكـب جرمـی شـود ممكن اسـت در 
رابطـه بـا آن، چند سـازمان دیگـر را نیز متهـم بیابیم و این 
امـر زمـان بـر اسـت. بـرای مثـال در یكـی از پرونـده ها 10 
متهـم داشـتیم امـا با بررسـی بیـش تـر، تعـداد متهمین به 

22 نفر رسـید.
- آقـای دادسـتان حتمـا از آمـار قتـل هـای اتفـاق 
افتـاده باخبـر هسـتید .ارزیابـی شـما در بـاب قتل 

هـای حـوزه ی جنـوب اسـتان چـه می باشـد؟ 
در برخـی قتـل ها از جملـه قتل های اخیر حـوزه ی جنوب 
اسـتان، فـرد دفعتـا - یـک دفعـه - تصمیـم بـه کشـتن هم 
نـوع خـود مـی گیـرد. نزاعـی صـورت مـی گیـرد و ناگهـان 
فـرد از روی عصبانیـت و خشـم قتـل انجـام مـی دهـد. آیـا 
مـی شـود برای هـر فرد مامـوری قـرار داد کـه مرتكب قتل 
نشـود؟ از سـوی دیگر اگـر انتقـاد فراوانی سـاح را بپذیریم 
بایـد بگویـم آیـا سـاح هـای سـردی مثـل کارد آشـپزخانه 
قابـل جمـع آوری اسـت؟ همـان طـور کـه قبـا هـم گفتـه 
شـد کشـتارهای حـوزه ی جنوب اسـتان ریشـه در مسـائل 

فرهنگـی و پاییـن آمـدن آسـتانه ی تحمـل و کنترل خشـم 
دارد و متاسـفانه ایـن قتـل هـا نـه قابل پیشـگیری هسـتند 
و نـه قابـل پیـش بینـی. بایـد فرهنگ سـازی صـورت گیرد.
- منظورتـون دقیقـا چـه شـکلی از فرهنگ سـازی 

؟ ست ا
منظـور از فرهنگ سـازی ورود همه ی سـازمان های متولی 
فرهنـگ اسـت. عوامل فرهنگی و کسـانی کـه متخصص این 
امـر هسـتند بایـد اقداماتـی انجـام دهند که بسـتر بـه گونه 

ای فراهم شـود کـه در آن جرم صـورت نگیرد.
- در بحـث فرهنگ سـازی آیـا بخشـی از آن مربوط 

بـه خود دسـتگاه قضا نیسـت؟ 

اقدامـات دسـتگاه قضـا در جهـت کاهـش جرم اسـت و یک 
دسـت صـدا ندارد. تـوان و اسـتعداد آن بیش از این نیسـت. 
هـم و غم دسـتگاه قضا رسـیدگی به شـكایت شـاکی اسـت 
و فرصـت ریشـه یابـی علـل جرایم برای پیشـگیری نیسـت. 
بـه دسـتگاه قضـا اجحافـی شـده اسـت کـه اگر جرمـی رخ 
دهـد فكـر عـوام بدیـن سـو مـی رود کـه دسـتگاه قضا ذی 
مدخـل اسـت و مـی توانسـت پیشـگیری کنـد. در حالی که 
ایـن گونـه نیسـت. در اکثـر جرایـم، وقتی جرم محقق شـد، 

دسـتگاه قضـا وارد می شـود.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه پسـت هـای دسـتگاه قضـا بـا 40 
درصـد و نهایتـا 60 درصـد انجـام مـی شـود. بـا توجـه بـه 
محدودیـت اسـتخدام هـا، جذب قضـات، گزینش هـا و نبود 
بودجـه ی کافـی، کمبـود قضـات کامـا ملمـوس اسـت. بـا 
ایـن شـرایط  تمـام تـوان و وقـت مـا صـرف رسـیدگی بـه 

شـكایات می شـود.
- یکـی از نکاتـی کـه ریاسـت قـوه همیشـه تاکید 
دارد کاهـش زندانیـان اسـت. آیـا فرهنـگ کاهـش 
صـدور حکـم حبـس در قضات ما جـا افتاده اسـت؟

همـان طـور کـه اشـاره کردیـد، سیاسـت رئیـس محتـرم 
قـوه ی قضاییـه کاهـش زندانیـان اسـت و قضـات طبق این 
سیاسـت پیـش مـی روند که زنـدان آخرین راه حل باشـد و 
ان شـااهلل بـه سـمت  سـویی برویـم کـه از سـایر فرایندهای 
مجازاتـی اسـتفاده کنیـم کمـا اینكـه مجـازات زنـدان تـا 

کنـون کارسـاز نبوده اسـت.
فرهنـگ  موضـوع  راسـتای  در  دادسـتان  آقـای   -
سـازی باید عـرض کنـم گاهی اوقـات شـاهد انجام 
طـرح هـا و عملیـات هایی از سـوی نیـروی انتظامی 
هسـتیم و چنـد روز بعـد برای بررسـی نتایـج طرح، 
متهمینـی را بـه اتهام هـای مختلف به محل بررسـی 

نتایـج طرح می آورنـد و خبرنـگاران از آن ها عکس 
مـی گیرنـد.) البتـه بـه گونه ای کـه چهـره ی متهم 
مشـخص نباشـد.( با وجـود این کـه هنـوز مجرمیت 
قطعـی اثبـات نشـده اسـت. آیـا ایـن امـر خـالف 

قانـون و نوعـی هتـک حرمت نیسـت؟
مجـرم  بـرای  ادلـه  کـه  هایـی هسـتند  متهـم  افـراد  ایـن 
بودنشـان قطعـی و یقینی می باشـد. بـرای مثال افـراد اقرار 
کـرده انـد. و اوضـاع و احـوال بـه گونه ای اسـت کـه دال بر 
مجرمیـت فـرد اسـت و ادله ی جرم نسـبت بـه آن ها کامل 
اسـت. همچنیـن تفهیـم اتهـام در کوتـاه مـدت صـورت می 

. د گیر
- ایـن روزهـا یکـی از بحـث هـای محافـل حقوقی 
جرایـم اتبـاع بیگانـه مـی باشـد. نظـر شـما در این 

چیسـت؟  باره 
ایـن امـر را کـه سـر منشـا جرایـم، افاغنـه هسـتند قبـول 
نـدارم. کمـا ایـن کـه ورودی زندانیان مـا این را نمـی گوید. 
امـا قاچـاق و ربایـش افاغنـه بـه قصـد اخـاذی بـه عنـوان 
شـغلی کثیـف درآمده اسـت و مـی طلبد مطبوعـات بیش از 

پیـش بـه آن بپردازند.
افاغنـه، افـراد آواره ای کـه هـم دیـن و هم زبان ما هسـتند 
گـروگان گرفتـه مـی شـوند و بعضا شـكنجه کـه در مواردی 
منجـر بـه مـرگ آنهـا می شـود. گـروگان گیـران ایـن گونه 
افغانـی هسـتند پـس  افـراد  ایـن  توجیـه مـی کننـد کـه 
گـروگان گیـری آن هـا جـرم نیسـت امـا بایـد گفـت ایـن 
افـراد انسـان هسـتند و گـروگان گیـری ارتباطـی بـا ملیـت 
نـدارد. هـر آدم ربایـی که صـورت  گیرد مطابـق قانون عمل 
مـی شـود. تفاوتـی بیـن ایرانـی و افغانی نیسـت. حتـی اگر 
ورود فـرد افغانـی به کشـور ایـران غیر مجـاز باشـد. زیبنده 
ی کرمـان نیسـت کـه بـه افـراد بـی دفاع رحـم نكنـد. آمار 

گـروگان گیـری افاغنـه نگـران کننده اسـت. 
- وضعیـت ارتـکاب جـرم در اسـتان کرمـان چگونه 

؟  ست ا
وضعیـت میـزان جرایـم در اسـتان کرمـان نسـبت به سـایر 
اسـتان هـا نسـبتا خـوب اسـت و امنیـت در اسـتان کرمـان 
نسـبت بـه سـال هـای قبـل بسـیار بـاال رفتـه اسـت. بـرای 
مثـال امنیـت توریسـت هایمـان خـوب اسـت. امـا جـا دارد 
بـه  پیـش  از  بیـش  ربـط  و دسـتگاه هـای ذی  مسـئولین 
فرهنـگ سـازی برای پیشـگیری از وقوع جرایـم انجام دهند 
و شـرایط شایسـته ی مـردم کرمـان باشـد. بـرای مثـال از 
همیـن  مثـل  اسـت.  شـده  شكسـته  جرایـم  برخـی  قبـح 

گـروگان گیـری افاغنـه.
- آقـای دادسـتان بـه برخـی از پرونـده هـای مهم 

کنید؟  اشـاره  میشـود  کرمـان 
پرونـده ی سـرقت محمولـه هـای پسـته و قتـل راننـده ی 
تریلـی توسـط بانـد سـازمان یافتـه ی 5 نفـره که بـه مدت 
4_3 سـال در حـال فعالیت بودنـد و کارگاه هایی در اطراف 
کرمـان، خانـه ای در خیابـان هـزار و یـک شـب و الغدیـر 
داشـتند. همچنیـن پرونـده ی تخریـب کننـدگان دسـتگاه 
هـای عابربانک و سـرقت پول هـای موجود در دسـتگاههای 

عابـر بانـک هـم در مرحله رسـیدگی اسـت.
- در رابطـه بـا پرونـده ی بابـک زنجانی شـنیده می 
شـود یکـی از متهمین ردیف هـای مربوط بـه تامین 

اسـت.  کرمان  در  اجتماعی 
 اطاعی ندارم.

نکیسا خدیشی
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دادستان کرمان در گفت و گوی اختصاصی با »پیام ما«
 از جرمی که قبحش ریخته خبر داد

تکرار نگران کننده 
ربودن افغان ها
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در حاشیه

پست پرویز پرستویی در حمایت از فیتیله ای ها
پرویـز پرسـتویی در جدیدترین پسـت خـود نوشـت : ای عزیزانی که 
ایـن مطلب رو میخونید ،بنده یه ترکـم وخیلی هم به ترک بودنم مینازم 
ایـن روز هـا اخبار فیتیله ها منو خیلـی آزارم داد.از مدیران بر کنار شـده 
بگیریـد تا عمو فیتیله هایی که بیسـت سـال کـودکان و بزرگسـاالن رو 
شـاد کـردن و آگاه ولی ایـن جفای بزرگ رو نمیتونم هضم کنم که سـه 
یـارو وچنـد مدیر رو خانه نشـین ببینـم .عزیزان چرا به هفت سـینمایی 
حملـه نمـی کنیـد که سـینما رو اینقـدر سـخیف کردنـد و کوچک که 
همیشـه بیـرق دار فرهنگ ایـران بودند و افتخـار آفرین در دنیا، شـمارو 
به خدا سـوگند در قضاوت عجول نباشـید. تو سـریال پایتخت 4 ارسـطو 
بـا لهجـه مازندرانـی، نفهمید و غذای سـگ خـورد.. تو سـریال باغ مظفر 
مهران مدیری شـخصیت گلمراد با لهجه لری نمایشـگر یه آدم کثیف و 
نفهـم بـود... تو فیلم ها و سـریال های مختلف، شـخصیت هایی با لهجه ی 
جنوبـی نقـش قاچاقچی ها رو بـازی میكنـن... گیانی ها تو سـریال های 
مختلـف نقـش آدمای سـاده لوح رو ایفا می کنـن.. حتی جـواد رضویان و 
رضـا شـفیع جم با لهجه ی افغانی سـریال طنـزی بازی کردن که سـطح 
فرهنـگ افاغنـه رو خیلـی پاییـن نشـون میـداد... امـا همه ی ایـن اقوام 
می دونسـتن کـه هیـچ توهینی در کار نیسـت. کسـی با یه سـریال طنز 
بـه قومیـت توهین نمیكنـه... یا سـریال در حاشـیه که جـواد رضویان با 
اون شـكل و شـمایل بـه لهجه قمـی حرف میـزد... اما با یـه آیتم طنز 5 
دقیقـه ای اینكه یـه نفر با لهجه آذری با فرچه توالت دندوناشـو مسـواک 
کـرده، منجـر شـده بـه تظاهرات...اونم بازیگـرای فیتیله که سال هاسـت 
نشـون دادن چـه شـخصیتی دارن... ملعبه دسـت بعضی افراد سـود جو 
و فرصت طلب نشـیم که واسـه نشـون دادن خودشـون مصاحبه میكنن 
و مردمـو تحریـک میكنـن.  اگـه تو پایتخـت 4،ارسـطو وقتی که داشـت 
اشـتباهی غذای سـگ می خـورد، به جای لهجـه مازندرانی لهجـه آذری 

داشـت، االن کلیـه عوامـل پایتخت اعدام شـده بودن!

پست اینستاگرامی عضو تیم هسته ای
 از نظم ژاپنی

حمیـد بعیـدی نـژاد بـا انتشـار پسـتی اینسـتاگرامی از تاثیـر نظـم 
اجتماعـی بـر آرامـش روانـی مـردم گفتـه اسـت. وی تصویـری از صـف 
تاکسـی هـای شـهر توکیـو را منتشـر کـرده و از حفـظ نوبـت تشـكیل 
صف در کارهای روزمره اجتماعی نوشـته اسـت. وی نوشـت: نظم ژاپنی 
صـف انتظار تاکسـی ها در ترافیک شـبانه شـهر توکیو، بـی تردید نظم، 
نقـش مهمـی در ایجـاد انضبـاط اجتماعی و آرامـش روانی جامعـه ایفاء 
مـی نمایـد. در بـی نظمی فقـط افراد بـی اخـاق و آنها که اعتقـادی به 
احتـرام بـه حقـوق دیگـران ندارند بهره مند میشـوند هر چنـد خود آنها 
نیـز قربانـی بـی نظمـی در شـرایط دیگر می شـوند. همین حفـظ نوبت 
بهنـگام تشـكیل صـف در کارهای سـاده ی اجتماعی یكـی از مهمترین 
مظاهـر نظـم اجتماعی اسـت کـه تاثیر روانی التـزام مردم بـه آن و نقش 

اجتماعـی آنرا نباید دسـت کـم بگیریم.

عکس: یاسر خدیشی

روشن کرده است

چشم های باد را

بوی پیراهن ات

بر طناب تاریک

شهرام پارسا مطلق

عکس نوشت

موزه

21 آبان ماه زادروز نیما یوشیج
در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام

گرم یاد آوری یا نه
من از یادت نمی کاهم
تو را من چشم در راهم

سوژه

بدل مرتضی پاشایی
در مراسـم نخسـتین سـالگرد مرحـوم مرتضـی پاشـایی کـه بعـد 
ازظهـر دیروز با حضور مردم و هنرمندان در مسـجد امیرالمومنین)ع( 
تهـران برگزار شـد، شـباهت چهره برخی بـه مرتضی پاشـایی در نوع 

بود. خود جالـب 

خبر آخر

اصالح طلبان شرق استان 
دور هم جمع شدند

روز گذشـته بیـش از 400 نفـر از حامیـان جریـان اصاحـات 
در شهرسـتان بـم در گردهـم جمـع شـدند. بـه گـزارش خبرنگار 
»پیـام مـا« از بـم جمعیـت زیـادی در همایـش اصـاح طلبـان 
شـرق اسـتان شـرکت کردند کـه گویای انسـجام و وحـدت میان 
مجموعـه اصـاح طلبـان در ایـن شهرسـتان مـی باشـد.در ایـن 
مراسـم کـه هـدف آن برنامـه ریـزی جهـت انتخـاب نماینـدگان 
شهرسـتانهای شـرق اسـتان جهت عضویت در حزب اسـتانی تاک 
بود،آقـای منصـور حسـین شـاهی از فعالیـن اصـاح طلـب بمـی 
سـخنرانی کـرد. وی بـه نحوه پیوسـتن همفكران » تـاک« به این 
حـزب اشـاره کـرد . حسـین شـاهی ضمن تاکیـد بر لـزوم تعیین 
نامـزد اصـاح طلبـان در بم توسـط فعالیـن اعتدال گـرا و اصاح 
طلـب در خـود بـم بـه حضور برخـی افراد اشـاره کـرد و گفت: به 
یكـي گوشـزد مـی کنـم  کـه اومـدي بـم خوش امـدي ولـي باال 
غیرتـا بـراي بمـي ها تصمیـم نگیرید. خـودش میدونه چه کسـی 

را مـي گویم .
حسـین شـاهي ادامه داد:اجمـاع براي معرفي کاندیـدا از طرف 
اصـاح طلبـان در بـم قطعـی سـت و اینكـه در دوره هـاي قبـل 
فقـط بخاطـر حضـور دو سـه نفـر اصـاح طلبـان راي نیـاوردن و 

نماینـده اصولگرایـان بـا اختـاف کمـی راهی مجلس شـدند.
شـایان ذکـر اسـت هیـچ یـک از نامزدهـای احتمالـی مجلـس 

بمـی در ایـن گردهمایـی حاضـر نبودنـد .
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آگهی مناقصه عمومی )تجدید مناقصه( یک مرحله ای به شماره 54/8/9/94
شبكه بهداشت و درمان شهرستان راور دستگاه مناقصه گزار

واگذاری امور خدمات عمومی )نظافت، منشی گری، لنژری، و بیماربری( و موضوع مناقصه
فضای سبز بیمارستان علی بن ابیطالب )ع( شهرستان راور

مبلغ: 3/790/601/472 ریال )سه میلیارد و هفتصد و نود میلیون و ششصد برآورد سالیانه
و یک هزار و چهارصد و هفتاد و دو ریال( 

تضمین شرکت در مناقصه
مبلغ: 17/900/000ریال 

نوع تضمین شرکت در مناقصه: واریز نقدی/ ضمانتنامه بانكی

دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت 
ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 1394/8/27

الف( بلوار جمهوری، چهار راه شفا، مدیریت خدمات پشتیبانی، اداره تدارکات
 http://www.kmu.ac.ir ب( خدمات الكترونیكی، مناقصات دانشگاه

http://iets.mporg.ir ج( پایگاه ملی مناقصات
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: تا ساعت 

14 روز شنبه مورخ 1394/9/7
محل تسلیم پیشنهادها: بلوار جمهوری اسامی، چهار راه شفا، دانشگاه علوم 

پزشكی، مدیریت خدمات پشتیبانی، اداره تدارکات
ساعت 13:30 روز یكشنبه مورخ 1394/9/8گشایش پیشنهادها

ضمناً جلسه توجیهی در ساعت 11 روز چهاشنبه مورخ 1394/9/4 در محل دفتر مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه برگزار 
خواهد شد. 

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
م الف 477 

خواص اعجاب انگیز روغن شترمرغ
در رفع چین و چروک و درمان دردهای مفصلی

زیبایی و بازسازی پوست: می دانید که به طور معمول 

قبیل  از  شده  شناخته  پوستی  بیماریهای  برای  درمانی  هیچ 

اگزما و پسوریازیس وجود ندارد اما این بیماریها می توانند 

با مصرف روغن شتر مرغ بهتر مدیریت شوند و با توجه به 

روغن جهت  بخشی  اثر  بیمار  نیاز  و  وزن  سن،  عامل  سه 

بازسازی پوست و نفوذ عمقی در بین الیه های پوست که 

هر کدام وظیفه ای خاص به شرح زیر به عهده دارند حدود 

با در نظر گرفتن ۳ عامل  باید  ۷۵ روز زمان الزم است و 

کلیدی فوق هر کسی دوز مصرف خود را مشخص کند. به 

برند و  افرادی که از خشکی بیش از حد پوست رنج می 

پس از استحمام دچار خارش پوست می شوند توصیه می 

گردد پس از هر بار استحمام صورت و دست های خود را 

با روغن شترمرغ به خوبی  چرب کنند.

های پوستی زمان بیشتری برای بهبود نیاز دارند.روغن شترمرغ به خوبی در حدود یک دقیقه  روی پوست مالیده شود. لکه ۳-2هفته روزی یک مرتبه پس از شست و شو با صابون های غیر محرک،  جوش های صورت: برای از بین بردن جوش های صورت به مدت 

پا  کف  و  پاشنه  های  ترک  برای  کف:  و  پاشنه  ترک 
 ) خواب  از  قبل  مرتبه  یک  خصوص  )به  بار  دو  روزی 
روغن شترمرغ به خوبی مالش داده شود. حد اکثر در طی 

سه روز اثرات آن مشهود خواهد بود.

روی  بر  شترمرغ  روغن  از  استفاده  خراشیدگی: 
خراشیدگی ها و زخم های پوستی  و سوختگی ها روزی 
سه مرتبه در طی یک هفته تاثیر بسیار مطلوبی در التیام داشته 

و اثر زخم بسیار کمتری به جا می ماند.

اثرات زیانبار محصوالت آرایشی: برای جلوگیری از اثرات زیانبار انواع 

از مواد مصنوعی و گهگاه حساسیت زا تولید  محصوالت آرایشی که عمدتًا 

شده اند توصیه می گردد قبل از خواب و پس از شست و شوی صورت، روغن 
شترمرغ به خوبی روی صورت مالیده شود.

 کوفتگی  و کشیدگی: ورزشکاران و افرادی که دچار کوفتگی  و کشیدگی عضالنی 

و یا کشیدگی و التهاب تاندون ها و لیگامنت ها شده اند برای تسکین درد روزی دو 

مرتبه باید ناحیه را به خوبی و حداقل به مدت پنج دقیقه با روغن شترمرغ مالش دهند و 

این کار را تا حدود یک هفته ادامه دهند. انجام این کار در هنگام شب و قبل از خواب 

و بستن ناحیه مذکور با باند کشی نتایج بهتری در پی دارد.

روغن شتر مرغ الیه بردار و جوان کننده پوست و صاف کننده  نکته آخر: 
خطوط چروکیده پوست است.

دردهای مفصلی:  افرادی که از درد در ناحیه مچ دست رنج می برند ، نظیر 
کارگرانی که کارهای تکراری با دست انجام می دهند و یا کاربران کامپیوتر و تایپیست 
ها و بیماران مبتال  به روماتیسم و درد های کمر و زانو روزانه سه مرتبه روغن شترمرغ 
را هر بار به مدت سه دقیقه روی ناحیه درد به خوبی مالش دهند. اثرات تسکینی در 

طی سه تا هفت روز بسته به شدت درد ظاهر خواهد شد.

معجزه روغن شترمرغ را در درمان دردهای مفصلی از 
دست ندهید درد را برای همیشه فراموش کنید

www.roghanshop.ir

برای سفارش مستقیم روغن شترمرغ خالص و دریافت در محل
 با شماره 1596-597-0921  و 9827-944-0936 تماس بگیرید


