
دفاع شهردار سابق از شهردار جدید؛

سیف الهی: بابایی 
بهترین انتخاب برای 
شهرداری بود

رئیس شورای شهر: 
نامه محرمانه ای را که تصور

 می کنیم حکم سلب صالحیت 
باشد به گیالنی داده ایم

مدیر عامل شرکت آبفار استان کرمان: 

نمایندگان پیگیر ردیف 
بودجه برای جلوگیری از 
هدررفت آب باشند

به مناسبت 24 آبان سالروز درگذشت 
رهی معیری 

شعله دیدم سرکشی های 
توام آمد به یاد 
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پیشخوان

یک کارخانه تولیدی صنایع غذایی در حال 
فعالیت و با قابلیت تولید بیش از 30 نوع محصول 

در شهرک صنعتی شهرستان جیرفت 
واگذار می گردد. 

همراه:09216771361

جناب آقای مهندس سیامک امیرشکاری
 انتخاب شما به عنوان مدیر برتر کنترل کیفیت 
استان را تبریک عرض نموده و امیدواریم شاهد 

تداوم موفقیت های روزافزون شما باشیم. 
جمعی از دوستان و آشنایان

از قدیـم االیـام وجود داشـتند. افـرادی که اراضـی دولتی 
را بـا اسـتفاده از نفـوذ و البتـه بـا تخلف های زیادی بدسـت 
مـی آورنـد و یـا بـا شناسـایی خـا هـای قانونـی و گاه نیز با 
جعـل اسـناد و مدارکـی به سـو اسـتفاده های مالـی و ملکی 
مـی پردازنـد. زمین خـواری از جمله جرم هایی اسـت که به 
راحتـی نمـی توان بـا آن مقابله کـرد. در گزارش کمیسـیون 
اصـل 90 آمـده اسـت » زمین خواري، جرم پیچیده اي اسـت 
کـه دسـت هاي زیـادي در پـس آن دیـده مي شـود، برخورد 

قاطـع قضایـي مي توانـد این دسـت ها را قطـع کند.
هرچنـد بـه نظـر مي رسـد سـازمان هاي دولتـي بایـد در 
واگذاري هـا دقـت کننـد تـا زمین هـا و مسـتغات بـه نـام 
مـردم و کام زمین خـواران رهـا نشـود.« از زمانی کـه علیرضا 
رزم حسـینی اسـتاندار کرمـان شـد، بحـث مبـارزه بـا زمین 
خـواری هـم در کرمـان بـا شـدت بیشـتری نسـبت بـه قبل 
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سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نیم

9,150,000
9,170,000
4,620,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,500,000
1,670,000

932,900
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پژو 405
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مزدا 3

277,000,000
604,000,000

1,330,000,000

فرداامروز

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

اصالحیه آگهی مناقصه عمومی)نوبت دوم(
شمــاره مناقصه  :94/12085/ح ق

شـرکت آب و فاضاب روسـتایی اسـتان کرمان درنظردارد عملیات آبرسـانی به مجتمع های روسـتایی درسـطح شهرسـتانهای رفسنجان 
و انـار را بـا مشـخصات فنـی موجود دراسـناد مناقصه ازطریـق مناقصه عمومی دومرحله ای به شـرکتهای واجد شـرایط واگـذار نماید.

  http://abfar.kr.ir : جهت اخذ اسناد به آدرس سایت
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-  نوع وکیفیت: در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .
- تضمین شرکت درمناقصه: ضمانت نامه معتبر بانکی به مبلغ310/3000/000ریال

- مهلت دریافت اسناد:ازتاریخ اولین نشرآگهی تا تاریخ 94/8/30
- مهلت تحویل اسناد: تاپایان وقت اداری روزپنج شنبه مورخ 94/9/12

- زمان بازگشایی پاکات: ساعت 9/30 صبح روز یک شنبه مورخ94/9/15
- مبلغ برآورد:101/260/763/978ریال

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

امیر شمس الدین حشمت زاد فیلم نامه نویس و بازیگر:

ما سینماگران  چیزی
 جز سابقه کاری نداریم

   صفحه  6   صفحه  8

مدیرکل راه و شهرسازی استان از متوقف شدن تصرف امالک در کرمان خبر داد

فرمان ایست
 به زمین خواران

لیال راهداردر گفت و گو با پیام ما:

 کرمان می تواند به قطب 
ادبیات داستانی تبدیل شود

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

ساپورت مشکی داخل کرک دار
ساپورت دورو داخل خز

ساپورت بافت ومخمل زمستانی
تاپ گن الغری مارک النیما با الیاف نانو
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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

حال سردار سلیمانی
خوب است

شـایعه  سـپاه،  کل  عمومـی  روابـط  مسـئول 
سـازی برخی رسـانه های اسـراییلی در انتشار خبر 
شـهادت سـردار قاسـم سـلیمانی را تکذیـب کـرد. 
سـردار شـریف در گفت وگـو بـا ایسـنا در واکنـش 
به انتشـار خبر شـهادت سـردار سـلیمانی ازسـوی 
کـرد:  نشـان  خاطـر  صهیونیسـتی،  رسـانه های 
خـود  آرمان هـای  و  آرزوهـا  اسـراییلی ها  معمـوال 
را بـه عنـوان خبـر تنظیـم و از طریـق رسـانه های 
خـود در فضاهـای مجـازی منتشـر می کننـد کـه 
از  نیـز  سـلیمانی  سـردار  شـهادت  جعلـی  خبـر 
روابـط  بـه گفتـه ی مسـئول  اسـت.  ایـن جنـس 
عمومـی کل سـپاه، سـردار سـلیمانی بـر خـاف 
تمـام فضاسـازی های رسـانه ای صهیونیسـت ها در 

سـامت بـه سـر می بـرد.

فراخوان نمایندگان نینجاواریور 
کشور در استان فارس

در فرخوانـی کـه در اسـتان فـارس برگزار شـد 
خانم ماریا شـهامت و شـهرام مثنوی پور از اسـتان 
کرمـان بـه ایـن فراخوان دعوت شـدند کـه در این 
فراخـوان درجـه دان 5 و عنـوان شـیهان توسـط 
ایـن دو نفـر کسـب شـد .  همچنین آقـای مثنوی 
پـور مسـئول کمیتـه برگزاری مسـابقات کشـوری 
و مشـاور ایـن سـبک در جنـوب کشـور معرفـی 
و خانـم ماریـا شـهامت بعنـوان نایـب رئیـس ایـن 
سـبک در کشـور منصـوب شـد در همیـن راسـتا 
نیـز مسـابقات کشـوری بـه میزبانی اسـتان کرمان 
در شهرسـتان بـم و کاس مربیگری عملی کشـور 
سـبک نینجاواریـور ویـژه بانوان توسـط خانم ماریا 
شـهامت در بـم تـا پایـان آبان مـاه برگـزار خواهد 

. شد

تساوی نمایندگان کرمان در 
لیگ آزادگان

روز گذشـته از نظـر فوتبالی روز چنـدان خوبی 
بـرای کرمانـی ها نبود. هر سـه نماینـده کرمان در 
لیـگ آزادگان بـه تسـاوی رضایـت دادنـد. گفتنی 
اسـت مـس کرمـان در بیـن نماینـدگان کرمانـی 
وضعیـت بهتـری را دارد و در حـال حاضـر بـا 25 

امتیـاز در رده چهـارم جدول اسـت.
تساوی دو سر سوخت 

مس کرمان صفر     آلومینیوم اراک صفر
مـس کرمـان بـه رغـم بـازی در خانه نتوانسـت 
در دیـدار بـا تیم آلومینیوم اراک به پیروزی برسـد 
و پـس از 90 دقیقـه تـاش نافرجام برابـر میهمان 
خـود متوقـف شـد. اراکی هـا که که تـاش زیادی 
بـرای رسـیدن بـه جایگاه سـوم داشـتند هـر چند 
کسـب یـک امتیـاز هم برای شـان خوب بـود ولی 
را محقـق  نتوانسـتند هدفشـان  تسـاوی  ایـن  بـا 
کننـد. مسـی ها در صـورت پیـروزی در این دیدار 
بـه رده سـوم جـدول صعود مـی کردند ولـی بازی 
بـی برنامـه و دل خـوش کـردن به درخشـش تک 
سـتاره هـا باعث شـد تا این تیـم فقط یـک امتیاز 

به چنـگ آورد.
 تساوی بدون گل دستیارها

ایران جوان بوشهر صفر
 گل گهر سیرجان صفر

دیـدار سـرد و کسـل کننـده تیـم هـای ایـران 
جـوان و گل گهـر کـه توسـط کمک مربیان شـان 
هدایـت مـی شـدند بـدون گل بـه پایان رسـید. با 
ایـن تسـاوی دو تیم در جایگاهشـان باقـی ماندند.

فرار از باخت خانگی با سوپرگل ستار
نفت مسـجد سلیمان 1    مس رفسنجان 1

گل هـا : سـتار دراجی )70( بـرای نفت – بهرام 
رشـیدفرخی )64( برای مس

دیـدار تیـم هـای نفـت و مـس در نیمـه دوم 
هیجـان انگیزتـر از نیمـه اول بـود. ثبـت دو گل 
در ایـن نیمـه باعـث شـد تا یخ بـازی اب شـود به 
ویـژه سـوپر گل سـتار دراجـی کـه با پـای چپ و 
از فاصلـه ایـی حدود 35 متـری درون دروازه مس 
جـای گرفـت تـا بـازی به تسـاوی کشـیده شـود.

نمایندگان پیگیر 
ردیف بودجه برای 
جلوگیری از هدررفت 
آب باشند

آبفـار  شـرکت  عامـل  مدیـر 
اسـتان کرمـان گفـت: نمایندگان 
جلوگیـری  اعتبـارات  مجلـس 
ونگهـداری  وتامیـن  ازهدررفـت 
آب را مصـوب کننـد. بـه گزارش 

خبرنگار روابط عمومی شـرکت آبفار کرمان، علی رشـیدی در دیدار با اسـتاندار 
کرمـان کـه با حضـور معاونین این شـرکت انجام شـد ، گفت: یکی از مشـکات 
مـا ایـن اسـت کـه در کلیـه شـرکتهای آبفـار ردیـف اعتبـاری بـرای جلوگیری 
از هدررفـت آب و تامیـن ونگهـداری گذاشـته نشـده اسـت  مـا بـه نماینـدگان 
هـم گفتیـم تـا کمک کننـد در مجلـس آن را مصـوب کنـد.  وی تصریـح کرد: 
اگـر اعتبـارات ملـی و اعتبـار از محـل صنـدوق توسـعه ملی به شـکل  اسـتانی 
پرداخت شـود وسـهمیه ما یکجا شـود، بهتر اسـت. وی با بیان اینکه در روستاها 
مـوازی کاری هایـی توسـط نهادهـای مختلـف انجـام می شـود افـزود: در حال 
حاضـر دهیـاری هـا اعتبار دارنـد و در حوزه روسـتاهابنیاد مسـکن  نیـزکار می 
کنـد، خیلـی از شـبکه هـای توزیـع مـا فرسـوده انـد یا درعمـق باال هسـت که 
در حیـن اجـرای طـرح هـای این نهاد آسـیب مـی بیند کـه توان شـرکت برای 
تعمیروبازسـازی پایین اسـت ونیاز به کمک از اعتبارات دو نهادذکر شـده داریم.

خسارت 212 میلیارد 
ریالی به اراضی 
زراعی و باغی رودبار

کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
بـر  گفـت:  رودبـار  شهرسـتان 
از  بیـش  سـیاب  وقـوع  اثـر 
212 میلیـارد ریـال بـه اراضی 
منطقـه  ایـن  باغـی  و  زراعـی 
خسـارت وارد شـده اسـت. بـه 

گـزارش خبرگـزاری فـارس ، محسـن سـعیدی در جمـع خبرنـگاران این 
شهرسـتان اظهـار داشـت: وقـوع سـیاب بـر اثـر بارندگی هـای اخیـر در 
شهرسـتان رودبـار خسـارت های زیـادی به بـار آورده اسـت. وی با اشـاره 
بـه اینکـه بیـش از 212 میلیـارد ریـال به اراضـی زراعی و باغی خسـارت 
وارد شـده اسـت، بیـان داشـت: همچنیـن 10 حلقـه چاه آب ایـن منطقه 
خسـارت دیـده اسـت. این مسـئول بـا بیان اینکه حـدود یک هـزار و 500 
هکتـار از اراضـی کشـاورزی رودبـار تخریب شـده اسـت، تصریح کـرد: بر 
اثـر ایـن سـیاب نیـز 226 رأس دام سـبک و سـنگین تلـف شـده اسـت. 
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رودبار تبییـن کرد: همچنیـن به بیش 
از 35 رشـته قنـات منطقـه حـدود 45 درصـد خسـارت وارد شـده اسـت.  
سـعیدی توضیـح داد: بـر همین اسـاس بـرای احیـا و مرمت ایـن قنات ها 

بـه بیـش از 20 میلیـارد ریـال اعتبـار نیـاز اسـت.

ارتقا جایگاه 
اقتصادی استان

مدیریـت  سـازمان  رییـس 
اسـتان کرمـان  برنامه ریـزی  و 
گفـت: اعتبارات تملـک دارایی 
سـرمایه ای و هزینـه ای اسـتان 
کرمـان حـدود 1024 میلیـارد 
تومان اسـت. به گزارش ایسـنا  
جعفـر رودری 94 در شـورای 

برنامه ریـزی و توسـعه اسـتان کرمـان اظهـار کـرد: اعتبـارات تملـک و 
دارایـی مـا حـدود 1024 میلیـارد تومـان اسـت کـه از ایـن میـزان 721 
میلیـارد تومـان مربوط به تملـک و دارایی سـرمایه ای و 33 میلیارد تومان 
اعتبـارات هزینه ای اسـت. وی افزود: تـا امروز مجموع اعتبـارات تخصیص 
30 درصـد مربـوط بـه دارایـی سـرمایه و 70 درصـد هزینـه ای اسـت که 
درمجمـوع اسـتان کرمـان در ایـن زمینـه پنـج درصـد از میانگیـن ملـی 
باالتـر اسـت. رییس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی اسـتان کرمان گفت: 
تـا پایـان سـال 92 و ابتـدای 93، تولید اسـتان کرمـان 31 هـزار میلیارد 
تومـان اعـام شـده اسـت که بـرای نخسـتین بارسـهم اسـتان کرمـان از 
کل اقتصاد کشـور باالی سـه دهم درصد)بدون نفت سـهم اسـتان سـه و 
نیـم درصـد اسـت( و این امر نشـان دهنده ارتقـا جایگاه اقتصادی اسـتان 

می باشـد.

کرمان؛ در راه 
کنوانسیون جهانی 
گردشگری 2017

کمیسـیون  رییـس 
اتـاق  خدمـات  و  گردشـگری 
کرمـان، خواسـتار برنامـه ریزی 
دقیـق و ویـژه بـرای معرفـی هر 
در  کرمـان  اسـتان  بهتـر  چـه 
کنوانسـیون جهانی گردشـگری 

اعضـای  نشسـت  در  سیاوشـی  مهـدی  ایسـنا  گـزارش  بـه  شـد.   2017
کمیسـیون گردشـگری با رییس کانون راهنمایان گردشـگری کشـور، گفت: 
بـا توجـه بـه اینکه برنامـه های کنوانسـیون انعـکاس جهانی خواهد داشـت، 
بایـد کرمـان بـه بهتریـن شـکل ممکـن در ایـن برنامه هـا معرفی شـود و از 
هـم اکنـون اعضای فعـال کمیسـیون در زمینه تهیـه فیلم، عکـس و مطلب 
بـرای شـبکه هـای مختلـف اجتماعـی اقـدام کننـد. وی بـا اشـاره بـه اینکه 
بخـش عمـده گردشـگری کرمان بـرای گردشـگران خارجی و حتـی داخلی 
ناشـناخته باقـی مانـده اسـت، افـزود: در حـال حاضـر سـه اثر ثبـت جهانی 
شـامل ارگ بـم، باغ شـاهزاده ماهان و روسـتای صخـره ای میمند در کرمان 
وجـود دارد و برنامـه ریـزی هـا و هماهنگـی هـای الزم بـرای ثبـت کلـوت 
هـای شـهداد بـه عنـوان چهارمین اثر نیز توسـط مسـووالن اسـتان در حال 

انجـام اسـت.

جهاد کشاورزیآبفار اتاق بازرگانیمدیریت و برنامه ریزی

کرمان ویچ

از قدیـم االیـام وجـود داشـتند. افـرادی کـه اراضـی 
دولتـی را بـا اسـتفاده از نفـوذ و البتـه بـا تخلـف هـای 
زیـادی بدسـت مـی آورنـد و یا با شناسـایی خـا های 
قانونـی و گاه نیـز بـا جعـل اسـناد و مدارکـی بـه سـو 
زمیـن  پردازنـد.  مـی  ملکـی  و  مالـی  هـای  اسـتفاده 
خـواری از جملـه جـرم هایی اسـت که بـه راحتی نمی 
تـوان بـا آن مقابلـه کـرد. در گـزارش کمیسـیون اصل 
90 آمـده اسـت » زمین خـواري، جرم پیچیده اي اسـت 
دیـده مي شـود،  آن  پـس  در  زیـادي  کـه دسـت هاي 
برخـورد قاطـع قضایـي مي توانـد ایـن دسـت ها را قطع 

. کند
هرچنـد بـه نظـر مي رسـد سـازمان هاي دولتـي باید 
در واگذاري هـا دقـت کننـد تـا زمین ها و مسـتغات به 
نـام مـردم و کام زمین خـواران رهـا نشـود.« از زمانـی 
کـه علیرضـا رزم حسـینی اسـتاندار کرمان شـد، بحث 
مبـارزه بـا زمیـن خـواری هـم در کرمـان بـا شـدت 
بیشـتری نسـبت به قبـل دنبال شـد. بطوریکـه در دی 
مـاه 92 زمانـی کـه پرونـده ی برخـورد بـا زمین خواری 
روی  کرمـان،  شـهر  در  حاشیه نشـینی  سـاماندهی  و 
میـز اسـتاندار گشـوده می شـود، رزم حسـینی در اولین 
اقـدام، عنـوان معـاون عمرانـی وقـت خـود را در برابـر 
ایـن پرسـش قـرار می دهـد کـه؛ چـه کسـانی مسـوول 

سـاخت و سـازهای غیرمجاز و حاشیه نشـینی هسـتند؟ 
و سـپس از او مـی خواهـد بـا جدیـت تمامـی دسـتگاه 
هـای مسـئول را در مبـارزه بـا زمیـن خـواری بسـیج 
کنـد. یـک سـال بعد و در دی مـاه 93 فرمانـدار کرمان 
و معـاون عمرانـی وقت در نشسـتی خبری گزارشـی را 
بـه رسـانه هـا ارائـه مـی دهنـد. در آن نشسـت معاون 
اسـتاندار کرمـان بـا اشـاره به حساسـیت اسـتاندار می 
گوید: هرکدام از دسـتگاه ها در گذشـته، بـه تنهایی کار 
خـود را انجـام می دادنـد، همـت اسـتاندار امـا ایـن بود 

کـه همـه ی ایـن دسـتگاه ها را منسـجم کرد.
حـاال بـا گذشـت کمتـر از یک سـال از این نشسـت، 
مدیـرکل راه و شهرسـازی کرمان از توقـف کامل زمین 
خواری در اسـتان کرمـان خبر داده اسـت. مدیرکل راه 
و شهرسـازی اسـتان کرمان گفته: 500 هکتار از اراضی 
دولتـی از متصرفـان در اسـتان کرمان بازگردانده شـده 
زمین خـواری در اسـتان متوقف شـده اسـت.  آنطور که 
خبرآنایـن نوشـته اسـت خـداداد مقبلـی کـه دیـروز 
بـرای شـرکت  در همایـش راهـداری و حفـظ اراضـی 
دولتـی در رفسـنجان بـه این شهرسـتان رفتـه بود این 

خبر را داده اسـت. 
بـا اشـاره بـه محـور دوم همایـش کـه حفـظ  وی 
اراضـی دولتـی اسـت بـا تقدیر از تـاش فرمانـدار، امام 
جمعـه، مسـئوالن قضایـی به ویژه دادسـتان، مسـئوالن 
انتظامـی و نظامـی و... در راسـتای بازگردانـدن اراضـی 
تصرفـی بـه دولـت اظهار داشـت: یکـی از سـرمایه های 
اصلـی کـه جـزو امـوال ملـت اسـت، امـوال دولتی چه 
در حـوزه راه وشهرسـازی، چـه حـوزه منابـع طبیعـی 
و حـوزه بنیـاد مسـکن اسـت کـه جـزو امـوال عمومی 
به شـمار می رونـد. مقبلـی افـزود: حق النـاس از مسـائل 
مهمـی اسـت کـه بایـد مدنظر قـرار گیـرد، افـرادی که 
بـه هـر دلیـل اراضـی دولـت را تصـرف کردنـد بایـد 
نسـبت بـه بازگردانـدن آن بـه دولـت همـکاری کننـد.

 وی بـا اشـاره بـه اینکـه در اسـتان تصـرف امـاک 
بـه صفـر رسـیده اسـت، خاطرنشـان کـرد: ایـن مهـم 
بـه همـت و درایـت اسـتاندار بـوده و حمایـت وی از 
دسـتگاه های متولـی حفـظ امـاک دولـت این آمـار را 
رقـم زده اسـت. وی ادامـه داد: عـاوه بـر ایـن تصـرف 
امـوال دولتـی و زمین خـواری به طـور کامـل در اسـتان 
متوقـف شـده و بسـیاری از ایـن امـاک از متصرفـان 
بازگردانـده شـده اسـت. وی عنـوان کـرد: 500 هکتـار 
از امـاک دولتـی در حوزه شـهری به دولـت برگردانده 
شـده اسـت و ایـن حرکـت بزرگـی به حسـاب می آیـد.

معـاون امـور عمرانـی اسـتاندار کرمان روز گذشـته با 
خبرگـزاری ایسـنا گفـت و گویی تفصیلی درباره مسـائل 
مختلف شـهری انجام داد. ابوالقاسـم سیف الهی که چند 
مـاه پیـش شـهردار کرمـان بود حـاال در این گفـت و گو 
از شـهردار جدیـد کرمان حمایت کرده اسـت. وی درباره 
انتخـاب آقـای بابایـی بـه عنـوان شـهردار کرمـان گفته: 
اتفـاق خوبـی بـود که شـورای شـهر بـا رای قاطـع آقای 
بابایـی را کـه شایسـته سـمت شـهرداری اسـت، انتخاب 
کردنـد و ایـن امر نقطه امیدی برای شـهر کرمان اسـت. 
سـیف اللهی افزود: نگاه شـورا با نگاه مـردم و دولت یکی 
بـود و همـه ایـن گزینه را مـی پسـندند و معتقدیم آقای 
بابایـی بهتریـن انتخاب اسـت و وظیفه داریم پشـتیبانی 
کنیـم. وی بیـان کـرد: حضور آقای بابایی غنیمت اسـت، 
ایشـان شـناخت کاملی از شـهرداری دارند و پـروژه های 
عمرانـی شـهر بـا قـوت در حـال اجراسـت و مهـم ترین 
طـرح هـا، متعلـق بـه قـرارگاه سـازندگی خاتـم االنبیاء 
اسـت کـه بایـد بـا سـرعت پیـش بـرود. معـاون عمرانی 
اسـتاندار کرمـان گفـت: در حـوزه عمرانـی وظیفـه رصد 
و پشـتیبانی از اجـرای طـرح هـا را داریـم و هـر کاری از 
دسـت مـا بربیایـد، انجـام می دهیـم و حضور آقـای رزم 
حسـینی بـه عنوان اسـتاندار بومی و عاقمنـد، موقعیتی 
اسـت کـه کرمـان را به عنوان پیشـانی اسـتان بسـازیم. 
وی تصریـح کـرد: اقدامات اسـتاندار در مقابله با حاشـیه 
نشـینی، احـداث کمربنـد سـبز و ... کارهایـی اسـت که 
آینـده کرمـان را رونـق می دهد و خوشـبختانه دسـتگاه 
هـای دیگـر با اسـتانداری و شـهرداری همگام هسـتند و 

بهتریـن فرصـت برای شـهر کرمان اسـت.
سـیف اللهـی دربـاره پـروژه متـرو کرمـان هـم بیـان 
کـرد: امـکان سـنجی این پروژه طـی 60 روز بایـد انجام 
و اسـتانداری بـا شـرکت قطـار شـهری ظـرف اجرایـی 
ایجـاد کنـد و می خواهیم ایـن پروژه را در بودجه سـال 
آینـده و برنامـه ششـم توسـعه ببینیـم و تامیـن مالـی 
آن صـورت بگیـرد. وی افـزود: اسـتان کرمـان علی رغم 
رکود در کشـور، حرکت جهشـی اقتصادی داشـته و 12 
هـزار میلیـارد تومـان از تفاهمنامه های سـرمایه گذاری 
اسـتان در قالـب 700 طـرح اجـرا شـده اسـت. معـاون 
عمرانـی اسـتاندار کرمـان بـا بیـان اینکـه در شـرایط 
پسـاتحریم بایـد اسـتان جهـش قابـل توجهـی داشـته 
باشـد اظهـار کـرد: خوشـبختانه همه مسـئوالن اسـتان 
هـم اکنـون حـول محـور والیت و توسـعه بـا همدلی در 
حـال کمـک بـه رشـد و توسـعه اسـتان هسـتند و یک 
همدلی و همزبانی خاصی در اسـتان کرمان ایجاد شـده 

اسـت. وی بـا تاکیـد بـر اینکـه در اسـتان کرمـان افـراد 
اثرگـذار زیـادی هسـتند کـه باید از ایـن توان اسـتفاده 
کـرده و فضـا را آرام نگـه بداریـم تصریـح کـرد: بایـد 
بپذیریـم کـه بـا وحـدت در همـه مسـائل، مـی توانیـم 
از گردنـه مشـکات بـه راحتی عبـور کنیـم و همه گروه 
هـا و نیروهـای اسـتانی مـی تواننـد در مثلـث توسـعه 
را  اسـتان  و  کـرده  کرمـان حرکـت  اسـتان  اقتصـادی 
در حـد لیاقـت و شایسـتگی مـردم کرمـان بسـازند کـه 
ایـن کار در حـال انجـام اسـت. وی اظهـار کـرد: نبایـد 
بـه مسـائل حاشـیه ای ورود کـرد و برخـی جاهـا بایـد 
از حـق خـود بـرای مصالـح اسـتان بگذریم و اگـر روش 
کنونـی ادامـه یابـد مطمئنا آینده اسـتان کرمان روشـن 

و درخشـان خواهـد بـود.
وی همچنیـن دربـاره مبـارزه بـا زمیـن خـواری هـم 
بـه ایسـنا گفتـه: زه بـا زمین خـواری با قوت ادامـه دارد 
و در شـمال و جنـوب اسـتان بـا تغییـر کاربـری اراضی 
کشـاورزی و تصـرف اراضـی دولتـی به جد برخـورد می 
شـود. وی افـزود: طـی آخریـن مرحلـه مقابلـه بـا زمین 
خـواری در کوهپایـه کرمـان و بقیـه اراضـی باقرآبـاد، 
حـدود 50 هکتـار زمیـن در این مناطق آزادسـازی شـد 
ضمـن آنکـه در شهرسـتان های سـیرجان و رفسـنجان 

ایـن کار همچنـان ادامـه دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان از متوقف شدن تصرف امالک در کرمان خبر داد

فرمان ایست
 به زمین خواران

دفاع شهردار سابق از شهردار جدید؛

سیف الهی: بابایی بهترین 
انتخاب برای شهرداری بود

اسـتاندار کرمـان بـا تاکیـد لـزوم توجه بـه خلق ثـروت و 
رفـع فقـر در طـرح های توسـعه ای، گفـت: کارهای توسـعه 
ای را بایـد بـا روش هایـی متفـاوت از قبـل انجـام داد تـا در 
رسـیدن بـه اهداف مورد نظر موفق شـویم. به گـزارش روابط 
عمومـی اسـتانداری کرمـان، علیرضـا رزم حسـینی دیروز در 
شـورای برنامـه ریـزی و توسـعه اسـتان کرمـان افـزود: بـه 
عنـوان مثـال در جنوب اسـتان کرمـان با وجـود همه مزیت 
هـای موجـود باید دیـد که چرا مـردم فقیر هسـتند و درآمد 

آنهـا متناسـب بـا هزینـه هـای آنهـا نیسـت. وی بـر توسـعه 
مشـارکت هـای مردمـی و اسـتفاده حداکثـری از منابـع آب 
موجـود در قالـب طرح هـای اقتصـاد مقاومتی تاکیـد کرد و 
اظهـار داشـت: در بخـش کشـاورزی باید به جایی رسـید که 
راندمـان ایـن بخـش بـا تکیه بـر اجرای طـرح همیـاران آب 
افزایـش یابـد و در کنـار آن به مسـائل جنبـی از جمله حمل 
و نقـل و سـایر موضوعـات  مرتبـط نیز توجه شـود. اسـتاندار 
کرمـان تاکیـد کـرد: طرح هـا یا نباید ارائه شـود و یـا باید به 

گونـه ای کارشناسـی شـوند که کسـی نتواند به آنهـا ایرادی 
بگیـرد. معـاون امـور اقتصـادی اسـتانداری کرمـان نیـز در 
ایـن نشسـت گفـت: در موضـوع تغییـر الگوی کشـت باید بر 
اسـاس بررسـی های تخصصی اقدام شـود.  محمدرضا فتوت 
بـر توجـه بـه نقش مـردم در برنامه ریـزی ها نیـز تاکید کرد 
افـزود: در بحـث اقتصـاد مقاومتـی نیـز تاکیـد رهبـر معظم 
انقـاب اسـامی بر توسـعه مشـارکت هـای مردمی اسـت و 
در برنامـه هـا بایـد به حضور بخـش خصوصـی و تقویت این 

بخـش توجـه الزم صـورت گیرد.
لزوم افزایش بسترهای گردشگری برای حضور 

گردشگران خارجی
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  کل  اداره  معـاون 
گردشـگری اسـتان کرمان نیز در این نشسـت گفت: اسـتان 
کرمـان دارای سـه اثـر ثبـت جهایـن اسـت کـه دو اثـر نیـز 
در آسـتانه ثبـت جهانـی قـرار دارنـد و بـه همین دلیـل باید 
بسـتر و زمینـه هـای گردشـگری بـرای گردشـگران خارجی 
در اسـتان توسـعه یابد. محسـن موحـدی نیا افـزود: تخمین 
زده مـی شـود کـه در اسـتان کرمـان بیـش از پنج هـزار اثر 

تاریخـی وجـود دارد کـه 650 اثـر ثبـت ملی شـده انـد. وی 
خاطرنشـان کـرد: 10 درصـد از آثـار تاریخـی اسـتان کرمان 

زمینـه و بسـتر الزم بـرای بازدیـد گردشـگران را دارد.
منطقه نمونه گردشگری استان کرمان، آماده جلب 

سرمایه گذاران
فرهنگـی، صنایـع  میـراث  کل  اداره  گردشـگری  معـاون 
دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمان نیز در این جلسـه گفت: 
در حـال حاضـر 10 منطقـه نمونه گردشـگری دارای سـرمایه 
گـذاری در اسـتان وجـود دارد و 31 منطقـه نیـز آمـاده جلب 
سـرمایه گـذاری اسـت. محمدحسـین تجلـی افـزود: ضریـب 
اشـغال واحدهای اقامتی اسـتان کرمان در سـال گذشـته 22 
درصد بوده که در نیمه نخسـت امسـال بـه 27 درصد افزایش 
یافتـه اسـت. وی بـا اشـاره بـه ظرفیت های گسـترده اسـتان 
کرمـان در حـوزه صنایـع دسـتی، بیان کـرد: 13 هـزار و 102 
نفـر تاکنون کارت شناسـایی مهـارت و جواز تاسـیس فعالیت 
در ایـن زمینـه را دریافت کرده اند. تجلی خاطرنشـان کرد: در 
حـال حاضر در سـطح ملـی هر گردشـگر 160 دالر هزینه می 
کنـد کـه این میـزان در اسـتان کرمـان 78 تا 85 دالر اسـت.

استاندار کرمان در شورای توسعه استان:

طرح ها به گونه ای ارائه شوند که کسی
ایراد نگیرد

استانداری
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کمالی، مرعشی و حاجی روسای 
کمیته های سه گانه شورای عالی 

اصالح طلبان شدند
ایلنا نوشـت: سـومین جلسـه شـورای عالی انتخاباتی 
اصاح طلبـان بـه ریاسـت محمدرضـا عارف و بـا حضور 
اعضای این شـورا برگزار شـد. دسـتور کار جلسـه شـب 
گذشـته شـورای عالـی انتخاباتـی اصاح طلبـان تعیین 
اعضـای کمیتـه  سیاسـت گذاری و تعییـن راهبردهـا، 
کمیتـه اسـتان ها و کمیتـه رایزنـی بود. در این نشسـت 
بـرای کمیتـه سیاسـت گذاری و تعییـن راهبردهـا 11 
نفـر، کمیتـه رایزنـی 11 نفـر و کمیته اسـتان ها 15 نفر 
انتخاب شـدند که پس از مشـخص شـدن اعضا، هریک 
از کمیته هـا تشـکیل جلسـه داد. در رای گیـری به عمل 
آمـده بـرای هیات رئیسـه کمیته هـا، حسـین کمالی به 
عنوان رییس کمیته سیاسـت گذاری و تعیین راهبردها، 
احمـد حکیمی پـور به عنـوان نائب رییـس و خون چمن 
بـه عنـوان دبیـر این کمیتـه انتخـاب شـدند. در کمیته 
اسـتان ها نیـز حسـین مرعشـی و محسـن رهامـی بـه 
ترتیـب به عنـوان رییس و نائـب رییس انتخاب شـدند. 
ریاسـت کمیتـه رایزنـی نیز بـه مرتضی حاجی رسـید و 
مصطفـی کواکبیـان و فاطمه راکعی نیز بـه عنوان نائب 

رییـس و دبیـر کمیته تعیین شـدند.

داعش چگونه از »پلی استیشن 4« 
برای برنامه ریزی حمالت پاریس 

استفاده کرد؟
مهاجمان پاریس از پلی استیشـن چهـار برای ارتباط 
بـا یکدیگـر اسـتفاده می کردنـد. به گـزارش »انتخاب«، 
بعـد از حمـات روز جمعـه در پاریس، کـه در اثـر آن 
127 نفـر کشـته و بیـش از سـیصد نفر زخمی شـدند، 
مقامـات امنیتـی فرانسـه در مقر یکی از اعضـای داعش 
در بروکسـل بلژیک یک دسـتگاه پلی استیشـن 4 پیدا 
کردنـد کـه توسـط عوامل داعش بـرای برقـراری ارتباط 
بـا دیگر تروریسـت هـا مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت. 
ظاهـرا علـت انتخـاب ایـن کنسـول، دشـواری ردگیری 
ارتباطـات صـورت گرفتـه از ایـن طریق اسـت، بـه گونه 
ای کـه این کنسـول برای تروریسـت ها حتـی از برنامه 
همـراه واتـس آپ هـم ایمـن تر بـوده اسـت. همزمان با 
عرضـه نسـل جدیـد کنسـول هـای بـازی بحـث هـای 
زیـادی در مـورد میـزان رعایت حریم شـخصی کاربران 
در آنهـا صـورت گرفـت و در حالـی کـه برخـی صاحب 
از کاربـران در صـورت  از سـهولت جاسوسـی  نظـران 
اسـتفاده از کنسـول هـای بـازی پلی استیشـن و ایکس 
باکـس از طریـق ابـزاری ماننـد دوربیـن آنهـا سـخن 
مـی گفتنـد برخـی دیگـر هـم معتقـد بودنـد ردگیری 
ارتباطـات کاربـران از طریـق آنهـا ممکـن اسـت آسـان 
نباشـد. حـال به نظر می رسـد تروریسـت هـای داعش، 
کنسـول بـازی پلـی استیشـن 4 را ایمـن تـر از گوشـی 
هـای رمزگـذاری شـده و دیگـر برنامـه هـای ایمـن می 
دانند. هنوزمشـخص نیسـت داعشـی ها بـرای ارتباط با 
هم از طریق کنسـول سـونی از شـبکه بازی آناین پلی 
استیشـن یـا گـپ صوتـی یـا برخی بـازی هـای خاص 
آن اسـتفاده کـرده انـد یـا روش منحصربه فـرد دیگری 
داشـته اند. ادوارد اسـنودن کارمند سـابق آژانس امنیت 
ملـی آمریـکا قبـا افشـا کـرده بود کـه جاسوسـان این 
 World of آژانـس و سـیا در فضای بـازی هایی ماننـد
Warcraft حضـور دارند تا تروریسـت ها را شناسـایی 

. کنند

ارزیابی ما از نشست وین 
مثبت است

معـاون عربی آفریقایـی وزیرامورخارجه گفت: ارزیابی 
مـا از نشسـت ویـن مثبـت اسـت هرچنـد که بـه دلیل 
اختـاف دیـدگاه ها هنوز به سـطحی از توافق نرسـیده 
ایـم کـه خروجـی واحـدی از این نشسـت بیـرون بیاید. 
به گزارش ایرنا  حسـین امیرعبدالهیان در مراسـمی که 
بـه منظـور گرامیداشـت شـهدای مدافع حرم و بررسـی 
تحـوالت سـوریه در دانشـگاه شـریف حضـور یافتـه بود 
بـا اشـاره به نشسـت ویـن گفت: نشسـت اخیـر دومین 
نشسـت چندجانبه درباره بررسـی وضعیت سوریه است 
کـه کشـورهای مختلفی در آن حضور دارنـد.  وی افزود: 
پنـج عضـو دایم شـورای امنیـت در این نشسـت حضور 
دارنـد و همچنیـن به درخواسـت مـا کشـورهای عراق، 
عمـان و لبنـان هـم کـه در پنـج سـال اخیـر در قبـال 
سـوریه نقـش سـازنده ای داشـته اند بـه ایـن مذاکرات 
اضافـه شـدند.  معـاون وزیـر امورخارجـه ادامـه داد: مـا 
از ابتـدای حضـور خـود تصریـح کردیم که قرار نیسـت 
نشسـت ویـن جـای مردم سـوریه تصمیـم بگیـرد . این 
نشسـت باید کمک کند کشـورهایی که از تروریسـت ها 

حمایـت مـی کنند روش خـود را اصـاح کنند.

کاغذ اخبار

تندروهـای  نظـام  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  رییـس 
وهابـی را پشـتیبان مالـی و تبلیغـی تروریسـت هـا خواند و 
تاکیـد کـرد: دنیـا اگـر مـی خواهـد در آینـده بیـش از این، 
دچـار نـا امنـی نشـود بایـد بـا یک عـزم ملـی و جهانـی، به 
شـکل عاقانـه تفکـرات افراطـی را مهـار و بـا آن مقابلـه 
کنـد. گزیـده صحبـت هـای آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی 
را در دیـدار رییـس، معاونیـن، مدیران و جمعـی از کارکنان 
دانشـگاه فنـی و حرفـه ای کشـوردر ادامـه بـه نقـل از ایرنـا 

نید: بخوا
 در نـا امنـی هـا، تروریسـت هـا در لـوای پنـاه جویـان 
بـه کشـورهای هـدف مـی رونـد و بـا اسـتفاده از ارتباطات، 

هماهنـگ می شـوند.

تـا مدتهـا  بـود کـه  ایـن  اشـتباهات غـرب  از   یکـی 
مشـغول ایـران بودنـد، در حالی که تروریسـت هـا در دامن 
وهابـی هـا و سـلفی هـا و حتی در بیـن کشـورهای اروپایی 
و در ادیـان دیگـر پـرورش یافتنـد کـه اکنـون نیـز در قالب 

القاعـده، طالبـان، داعـش و ... بـروز کـرده انـد.
 مخالفـان برجـام بـه ویـژه صهیونیسـت هـا، بـا سـوء 
اسـتفاده از فضـای ارعـاب جهانـی بـه دولـت آمریـکا بـرای 
نقـض برجـام فشـار مـی آوردنـد، در حالـی کـه در همیـن 
زمـان، تندروهـای وهابی از نظر مالی و تبلیغی از تروریسـت 

هـا پشـتیبانی مـی کردند. 
 بـا چشـم انداز سیاسـت هـای کلی و اقتصـاد مقاومتی 
و اجـرای صحیـح اصل 44 مـی توانیم دورنمای کشـور را بر 

اسـاس جاذبـه هـای دینی و ملی ترسـیم کنیم.
 امتحـان سرنوشـت سـاز دیگری در اسـفند مـاه داریم 
کـه واقعـاً نقطـه عطـف اسـت و مطمئنیـم مـردم ایـران باز 

هـم حماسـه ای دیگـر خلـق مـی کنند.

 اگـر چـه بـا مانع تراشـی ها حرکت کشـور به سـوی 
پیشـرفت و تعالـی را کنـد مـی کننـد، امـا مـردم ایـران 
نشـان داده انـد کـه تصمیـم خـود را بـرای تحـول واقعـی 

اند. گرفتـه 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

مردم ایران اسفندماه حماسه ای دیگر 
خلق می کنند

  خبر

نهمیـن جلسـه رسـیدگی بـه پرونده فسـاد نفتی دیـروز در شـعبه 15 دادگاه 
انقـاب و بـه ریاسـت قاضـی صلواتی برگزار شـد. به گزارش انتخـاب وکیل بانک 
مسـکن در ایـن جلسـه گفـت: بابـک زنجانـی گفتـه اسـت علیـه بانـک مسـکن 
حکـم گرفتـه و ایـن بانـک یـک میلیـارد دالر جریمـه شـده اسـت امـا اظهارات 
وی کـذب محـض و ادعایی بیش نیسـت، بانـک محکومیتی نـدارد.  وکیل بانک 
مسـکن افـزود: متهـم نفتی برای نصب دسـتگاه I ONE TO I ONE شـانزده 
میلیـون و پانصـد هـزار تومـان از بانـک مسـکن گرفتـه. آنطـور که به مـن گفته 
انـد نصـب این دسـتگاه مانند قـرار دادن یک دسـتگاه لب تـاپ روی میز و زدن 

فیـش آن به برق اسـت.
 متهـم پرونـده فسـاد نفتـی در دادگاه گفت:هماهنگی های الزم برای شـکایت 
از وکیـل شـرکت نفـت بـه عمل آمـده اسـت، این فـرد موجب هتـک حرمت من 
شـد. شـخص مـورد نظـر پرونده هایـی را نبـش قبر کرد کـه دارای حکـم قضایی 
قطعـی بـوده و مختومه شـده اسـت. بابـک زنجانی در بخـش دیگـری از دفاعیات 
خـود خطـاب بـه وکیل شـرکت نفت گفـت: موضـوع کرسـنت، جهاد سـازندگی، 
فـروش نفـت بـه هنـد و بانـک آسـیا را باز کنم معلوم می شـود داشـتن سـه کپی 
شناسـنامه خیانـت اسـت یا خسـارت 20 الـی 30 میلیـارد تومانی به کشـور. وی 
ادامـه داد: وزارت نفت دارای حراسـت اسـت و اسـتعامات الزم دربـاره  من گرفته 
شـده اسـت. متهـم ردیـف اول پرونـده موسـوم بـه فسـاد نفتـی بیان کرد: کسـی 

کـه کار بـزرگ انجـام می دهـد حتما دچار مشـکات حقوقـی و اتهامـات مختلف 
می شـود. منـم انسـانم و ممکـن اسـت خطـا کنـم؛ پیامبر خـدا که نیسـتم. بابک 
زنجانـی گفت: وکیل شـرکت نفت در شـکایت خـود عنوان کرد کـه بابک زنجانی 
تعدادی نامه به وزارت نفت ارسـال کرده اسـت. در شـکایات اعام شـد نامه ای به 
وزیر نوشـته شـده و اعام شـده کـه برای ترخیـص بارهای نفتی به مـدارک نفتی 
نیـاز اسـت و وزیر دسـتور داده نسـبت به ارسـال مـدارک اقدامات صـورت گیرد.

متهـم ردیف اول پرونده موسـوم به فسـاد نفتـی ادامه داد: این همان مسـاله ای 
اسـت کـه مـن در بخـش اول دفاعیاتـم بیـان کـردم. مـن بـه وزارت نفـت کمک 
کـردم محموله هـای نفتـی در انبـار مالـزی تخلیـه شـود و سـپس آن را بـه انبـار 
فـال انتقـال دادم. هیـچ وقـت مدارکـی در ایـن راسـتا بـه مـن ارائه نشـد و طبق 
قانـون ترانزیـت ایـن کار را انجـام دادم. وی گفـت: چندین بار به وزیر نامه نوشـتم 
کـه مـدارک را بـه آقـای »م.ش« برسـانید، امـا تاکنـون اتفاقـی رخ نـداده اسـت. 
وقتـی مدارکـی بـه مـن منتقل نشـده چـرا قصور خـود را بی دلیـل به مـن انتقال 
می دهیـد و می خواهیـد بـه شـما وجـوه را پس بدهـم، در حالی که چیـزی به من 
داده نشـده اسـت. بابـک زنجانی خاطرنشـان کرد:  وکیل شـرکت نفـت بیان کرده 
11 فقـره قـرارداد فـروش نفت با من منعقد کردنـد، در صورتی کـه در هر قرارداد 
بایـد خریدار و فروشـنده مشـخص باشـد و دو طرف قـرارداد را امضـا کنند. وزارت 
نفـت و شـرکت اچ کـی کـه چنیـن ادعایی دارنـد نمی تواننـد حتی یک قـرارداد را 

نشـان دهنـد کـه مـن آن را امضاء کرده باشـم.
وی گفـت: از کل بارهایـی کـه ارسـال شـده دو بارنامـه بـه من داده شـده که 
مـن امضـاء کـردم و ایـن دو بارنامـه مربـوط به کسـی بود که به خواسـته  شـما 
بـه شـرکت العقیلی دادم و شـرکت اچ کـی 40 میلیـون دالر از العقیلـی دریافت 
کـرد و 100 میلیـون دالر طلبـکار مانـدم. ایـن متهم خاطرنشـان کـرد:  در اصل 
العقیلـی همـان »م.س« معـروف و آقای سـیدی اسـت کـه وزارت نفـت از آن 5 

میلیـارد مطالبـه دارد و می گوینـد جـای آن امن اسـت.
بـر اسـاس این گزارش، تاکنون 8 جلسـه برای رسـیدگی بـه اتهامات متهمان 
پرونـده موسـوم بـه فسـاد نفتـی در شـعبه 15 دادگاه انقـاب به ریاسـت قاضی 
صلواتـی برگزار شـده که در جلسـات اول تا سـوم کیفرخواسـت متهمـان ردیف 
اول، دوم و سـوم ایـن پرونـده قرائـت شـد. در جلسـات چهـارم تـا هفتـم، بابک 
زنجانـی متهـم ردیـف اول پرونـده موسـوم بـه فسـاد نفتـی بـه دفاعیـات خـود 
پرداخـت. در جلسـه هشـتم دادگاه، وکیـل مدافـع شـرکت HK شـکایت موکل 

خـود را ارائـه کرد.

شعر خوانی مرتضوی 
در اولین جلسه 

دادگاهش
مدیـر عامـل سـابق سـازمان 
دادسـتان  و  اجتماعـی  تامیـن 
سـابق تهران در نخسـتین جلسه 
دادگاهـش در ارتباط بـا دو فقره 
از شـکایت هـا دربـاره او، تفهیـم 
از  جلسـه  ایـن  در  شـد.  اتهـام 
دادگاه، عبـاس پالیـزدار به عنوان شـاکی ردیـف اول و مصطفی تـرک همدانی 
وکیـل شـکات سـازمان تامیـن اجتماعـی بـه عنوان شـاکی ردیـف دوم حضور 

شتند. دا
 بـه گـزارش خبرآناین در آغاز نخسـتین جلسـه دادگاه سـعید مرتضوی به 
دسـتور قاضـی دادگاه، شـکایت عبـاس پالیـزدار مبنـی بـر افترا و اعتـراض به 
بازرسـی از منزلش در زمان ریاسـت مرتضوی بر دادسـتانی تهران مطرح شـد. 
مرتضـوی پـس از تفهیـم اتهـام، از خـود دفـاع کـرد. مصطفـی تـرک همدانی 
دفاعیـات مرتضـوی را چنیـن بیان می کند: حاشـیه جالب و نادر دادگاه شـعر 
خوانـی مدیرعامـل سـابق سـازمان تامیـن اجتماعـی بـود؛ سـه بـرگ شـعر و 
تکلمـه توسـط او خوانده شـد. ایـن کار عما وقـت دادگاه را گرفـت و منجر به 

تجدیـد وقـت دادگاه بـه 16 دی ماه شـد. 
او مدعـی شـد ایـن دکلمـه و اشـعار را یـک شـاعر بـه طـور ویـژه و بـه 
درخواسـت او سـروده اسـت. سـعید مرتضوی پس از خروج از دادگاه در جمع 
خبرنـگاران در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی بـر ایـن کـه در جلسـه فـروش 167 
شـرکت تامیـن اجتماعـی بـه بابک زنجانـی هم مطرح شـد؟ گفـت: از ابتدا که 
ایـن موضـوع در مجلـس قرائت شـد گفتیم موضوع کذب محض هسـت و اصا 
چنیـن چیـزی وجـود خارجی نـدارد و پـس از اینکـه تبلیغات زیـادی بر روی 
موضـوع انجـام شـد و از لحـاظ مالی بـه عنوان سـوء اسـتفاده کان موضوع را 
تلقـی کردنـد، آن را بـه بازپرس دادسـرای کارکنـان دولت که پرونـده به یکی 
از شـعبات آن ارجاع شـده بود، گفتیم و از بازپرس خواسـتیم که موضوع را از 
تامیـن اجتماعی اسـتعام کند و اگر یک شـرکت واگذار شـده، سـند واگذاری 

و سـند انتقـال آن را ارائـه کنند. 
دادسـتان سـابق تهـران ادامـه داد: ما از بازپرس خواسـتیم که از شـرکت ها 
بپرسـند کـه صورت جلسـه انتقـال و واگذاری اسـناد و مدارک کجاسـت ؟ آن 
را ارائـه دهنـد. وی گفت:  بازپرس به موضوع رسـیدگی و آن را اسـتعام کرد و 
در نهایـت متوجـه شـدند بحث فـروش و واگذاری شـرکت ها کاما بی اسـاس 
اسـت و دربـاره ایـن موضـوع بازپـرس قرار منـع پیگرد صـادر کـرد و گفت که 
هیـچ فـروش و واگـذاری در رابطـه با شـرکت هـای تامین اجتماعـی رخ نداده 

و از اسـاس موضـوع کذب محض اسـت. 

دادگاه خبر

برخـی  بـه  اشـاره  بـا  جمهـور  رئیـس  اول  معـاون 
جمهـور  رئیـس  بـه  کـه  توهین هایـی  و  انتقـادات 
می شـود، اظهـار کـرد: مـا بـرای حـل مشـکات مردم 
و کشـور بایـد ایـن مسـائل را تحمـل کنیـم و نبایـد 
از کـوره در برویـم و ناراحـت شـویم؛چراکه آمده ایـم 
هـای  صحبـت  گزیـده  کنیـم.  حـل  را  مشـکات 
جهانگیـری در پنجمیـن کنفرانـس بین المللـی صنعت 

احـداث و انـرژی را بـه نقـل از ایسـنا بخوانیـد:
 مـردم در انتخابـات سـال 92 با حرکتـی که انجام 
دادنـد مدیریت کشـور را وارد ریل صحیـح خود کردند.

گذشـته،  سـال  هشـت  در  کـه  افـرادی  همیـن   
رئیـس جمهـور بـه هـر صـورت کـه می خواسـت حرف 
مـی زد و هـر کاری کـه می خواسـت بـا منابـع کشـور 

انجـام مـی داد، یک بار لب بـه اعتراض علیـه آن رئیس 
جمهـور نگشـودند،  امروز بـا این تعابیر راجـع به رئیس 

جمهـور حـرف می زننـد و بـه او اهانـت می کننـد.
 مـردم ایـران باید بدانند که در طول هشـت سـال 
گذشـته 950 میلیـارد دالر درآمـد حاصـل از نفت چه 

؟ شد
 } بـا اشـاره بـه اظهـارات برخـی کـه می گوینـد 
کجـای ایـن کار افتخـار دارد{ اگـر ایـن نتایـج افتخار 
نیسـت حتمـاً فشـارهای روی ملـت افتخـار اسـت، در 
هسـته ای  توافـق  دربـاره  کـه  نظرسـنجی هایی  همـه 
از  مـردم  درصـد   85 از  بیـش  اسـت  گرفتـه  صـورت 
ایـن موضـوع حمایـت کرده انـد. مراجـع، مقـام معظـم 
رهبـری و مجلـس شـورای اسـامی نیـز ایـن توافق را 

کرده انـد. تأییـد 
میلیـون و 300  از 2  بیـش  از تحریم هـا  پیـش   
هـزار بشـکه نفـت در روز صـادر می شـد کـه پـس از 
تحریم هـا ایـن میـزان بـه کمتـر از 1 میلیـون بشـکه 

 . سید ر
 در دولـت سـعی کرده ایـم کـه در سـال جـاری 
و بـا لحـاظ همـه محدودیت هـای بودجـه ای بـا اتخـاذ 
راهکارهایـی حـدود 15 هـزار میلیارد تومـان بودجه به 

بخـش عمرانـی تخصیـص دهیم.
ایرانـی  مهندسـان  تـوان  پسـاتحریم  دوران  در   
نادیـده گرفتـه نمی شـود. دولـت حتمـاً در ایـن زمینه 
قوانیـن را رعایـت می کنـد و نمی گـذارد حـق بخـش 

خصوصـی در دوران پسـاتحریم ضایـع شـود.

اگرحل مسئله ایران با قدرت های دنیا افتخار نیست، البد فشار روی ملت افتخار است
اسحاق جهانگیری

بابک زنجانی: 
داشتن سه کپی شناسنامه خیانت است

 یا خسارت 20 میلیاردی به کشور؟

هر نوع حضور
 اتباع بیگانه به 
منزله نفوذ نیست

وزارت  اطاع رسـانی  پایـگاه 
اطاعـات نوشـت:  وزیـر اطاعات 
عناصـر  شناسـایی  لـزوم  بـر 
فعالیت هـای  پوشـش  در  نفـوذ 
هنـری  و  اجتماعـی  اقتصـادی، 
نـوع  گفت:هـر  و  کـرد  تاکیـد 

حضـور اتبـاع بیگانـه بـه منزله نفوذ نیسـت. حجت االسـام والمسـلمین علوی 
دیـروز گفـت: مـردم اسـتحقاق دارنـد که بـا همدلـی و همزبانی بـه خدمت آن 
هـا بپردازیـم و طعـم شـیرین خدمـات نظـام را حـس کننـد. وی بـا اشـاره بـه 
اینکـه مـردم نبایـد احسـاس کننـد کـه مسـئوالن در سـایه برخـی اختافـات 
و منازعـات سیاسـی از خدمـت کـردن بـه آن هـا بازمانـده انـد افـزود: فلسـفه 
وجـودی مسـئوالن خدمت بـه مردم و فعالیت برای آنان اسـت. حجت االسـام 
علـوی تاکیـد کـرد باید همه تـوان و انرژی خـود را در راسـتای خدمت به مردم 
بـه کار گیریـم و در جهـت مخالـف مصالح مردم و نظـام اسـامی گام برنداریم. 
وی در بخـش دیگری از سـخنان خود به مسـأله نفوذ دشـمن بـه عنوان یکی از 
هشـدارهای راهبـردی مقـام معظـم رهبری )مدظله العالی( اشـاره کـرد وگفت: 
در شـرایط کنونی جامعه که کشـور بیشـتر در معرض آسـیب اسـت باید مراقب 
باشـیم و کسـانی را که در راسـتای اهداف دشـمن حرکت می کنند شناسـایی 

 . کنیم

از نفوذ افراد 
مشکوک مسئله 
دار در رسانه ها 
جلوگیری می شود

و  فرهنـگ  وزارت  سـخنگوی 
ارشاد اسـامی درخصوص هشدار 
رهبـر معظم انقـاب دربـاره نفوذ 
تفکر سـکوالر در رسـانه ها گفت: 
افـراد مشـکوک مسـئله دار و دگر 

اندیـش دررسـانه هـا جایـی ندارنـد و بایـد از نفوذ آنها جلوگیری شـود. حسـین 
نـوش آبـادی دیروز در پاسـخ به سـئوال خبرنـگار فرهنگی ایرنا مبنی بر هشـدار 
رهبـر معظـم انقاب درخصـوص نفوذ تفکر سکوالریسـتی از طریق رسـانه ها در 
جامعـه افـزود: افـکار و قلم های مشـکوک و ناسـالم و وابسـته به بیگانـه، نباید به 
سـاحت رسـانه هـا نفوذ کنند لـذا ما نیز پیـرو فرمـوده رهبر معظم انقـاب، باید 
مراقـب باشـیم نفـوذی ها و وابسـتگان بـه بیگانه فرصـت نفوذ در اندیشـه و افکار 
جامعـه را نداشـته باشـند. معـاون حقوقـی، پارلمانـی و امور اسـتان هـای وزارت 
ارشـاد تصریـح کـرد کـه از هر گونه حرکت به سـوی تفرقـه افکنی و اجـازه ورود 
افـراد غیرخـودی بـه رسـانه بایـد جلوگیری شـود و ایـن مراقبت به طور مسـتمر 
بایـد صـورت گیـرد. نـوش آبادی یـادآور شـد: هیات نظـارت بر مطبوعـات زمانی 
مجـوز بـه یک رسـانه مـی دهد که آن رسـانه تمـام مجوزهـای قانونی و رسـمی 
را از مراجـع ذی صـاح کسـب کـرده باشـد و بـه محـض تخلف از اصـول موازین 

قانـون مطبوعـات، از ادامـه فعالیت آن رسـانه باید جلوگیری شـود.

بالتکلیفی 10هزار 
ثبت نامی خودرو با 
وام 25میلیونی

طـرح پرداخـت تسـهیات 25 
میلیـون تومانـی خریـد خـودرو در 
حالـی پایـان یافتـه کـه مشـخص 
نیسـت دو شـرکت ایـران خـودرو 
و سـایپا خودروهـای فروخته شـده 
را چـه زمانـی تحویـل خریـداران 

خواهنـد داد و عـاوه بـر آن تکلیـف خودروهـای مـازاد فروختـه شـده چـه خواهـد 
بـود. بـه گزارش ایسـنا، طبق شـرایط تعیین شـده در طـرح تسـهیات 25 میلیون 
تومانـی خریـد خـودرو، مـدت زمان تحویـل خودروهـای فروخته شـده حداکثر یک 
ماه تعیین شـده اسـت. این در حالی اسـت که شـنیده می شـود دو خودروساز بزرگ 
داخلـی در خودروهایـی مانند تنـدر 90 بیش از موجودی خـود از متقاضیان ثبت نام 
کرده انـد و تاریـخ تحویـل ایـن خودروها دو تا سـه ماه آینده تعیین شـده اسـت. این 
در حالـی اسـت که طبق آنچـه که از ابتدا اعام شـده بود، خودروهای فروخته شـده 
در طـرح تسـهیات 25 میلیـون تومانـی حداکثر یک ماهـه باید تحویل داده شـود. 
گذشـته از ایـن ابهامـات موضـوع دریافـت مبلغی معـادل 9 درصد به عنـوان مالیات 
بـر ارزش افـزوده نیـز ابهامـات زیادی ایجاد کرده اسـت. در این زمینه مشـتریانی که 
بـرای ثبت نـام خـودرو و دریافـت تسـهیات 25 میلیـون تومانی بـه نمایندگی های 
فـروش خودروسـازان مراجعـه کـرده بودنـد بـا 9درصـد مالیات بـر ارزش افـزوده در 

پیـش پرداخـت و اقسـاط وام خـود بـا مالیـات بـر ارزش افـزوده نیز مواجه شـدند.

عفوسربازان
 فراری با تایید مقام  
معظم رهبری

سـرمایه های  اداره  جانشـین 
نیروهـای  کل  سـتاد  انسـانی 
مسـلح از عفـو سـربازان غایـب 
و فـراری دارای بیـش از هشـت 
سـال غیبـت و بیـش تـر از آن 
بـا موافقـت مقام معظـم رهبری 

خبـر داد. بـه گـزارش ایسـنا سـردار موسـی کمالـی اظهـار کرد: مقـام معظم 
رهبـری و فرمانـده معظـم کل قـوا بـا پیشـنهاد سـتاد کل نیروهـای مسـلح 
مبنـی بـر بخشـش سـربازان دارای هشـت سـال سـابقه فـرار و باالتـر از آن 
موافقـت نمـوده و ایـن افـراد را عفو نمودنـد. کمالی با بیان اینکـه این تصمیم 
بـه معنـای معافیـت از سـربازی ایـن افـراد نیسـت اظهار کـرد: این دسـته از 
افـراد دیگر پرونده شـان به مراجع قضایی ارسـال نشـده و پرونده غیبتشـان از 
سـربازی مختومـه خواهـد بود و می توانند برابر روال جاری کشـور به سـربازی 
اعزام شـده و خدمت خود را انجام دهند. جانشـین اداره سـرمایه های انسـانی 
سـتاد کل نیروهـای مسـلح افزود: همچنیـن ایـن افـراد می توانند بـا پرداخت 
جریمـه ریالـی از انجـام خدمـت سـربازی معاف شـوند که در ایـن خصوص از 
بیسـتم آذرمـاه تـا پایـان دی ماه فرصت دارنـد تا با مراجعه به دفاتـر پلیس + 10 

نسـبت بـه ثبـت درخواسـت پرداخـت جریمـه ریالـی اقـدام کنند.

وزارت فرهنگ و ارشادوزارت اطالعات خبرخودرو
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

با خوانندگان

امـروز چهـار صـد و نـود و ششـمین شـماره پیاپـی و صـد 
و بیسـت و ششـمین شـماره روزنامـه پیـام مـا در دوره جدید 
انتشـارش پیـش روی شماسـت. ششـم اردیبهشـت ماه سـال 
جـاری بـود کـه دوره جدید انتشـار روزنامـه پیام ما آغاز شـد. 
روزنامـه ای کـه مـی خواسـت و مـی خواهـد صـدای مـردم 
کرمـان باشـد. همانطـور که در شـعار مـا، صدای مـردم بودن 
آمـده اسـت. عبارتـی که هر روز با آن در بـاالی لوگو روبرو می 
شـود:»پیام مـا، پیام شماسـت.« و چقدر سـخت اسـت صدای 
مـردم بـودن و حرکـت کـردن بـر مـدار بـی طرفـی. همانطور 
کـه سـردبیر »پیـام مـا« در دوازدهمیـن شـماره دوره جدیـد 
این سـختی هـا را اینگونه توصیف کرد: »انتشـار یـک روزنامه 
بـه همـان میـزان حساسـیت و دشـواری دارد کـه حرکـت و 
راه رفتـن در میـان میـن! شـاید در برداشـت اول انتشـار یـک 
روزنامـه محلـی سـاده تـر از یـک از روزنامه سراسـری به نظر 
برسـد ولـی در واقـع چنیـن نیسـت. شـما در یـک روزنامـه 
محلـی بـا تک تـک مدیران و مسـئوالن دولتـی و حتی بخش 
خصوصـی بایـد تعامـل خـارج از چهارچوب های اصـول حرفه 
ای روزنامـه نـگاری داشـته باشـید! زیرا عمل کـردن به وظیفه 
روزنامـه نـگاری و گـزارش کجی ها و مشـکات، خـواه ناخواه 
عـده ای را خواهـد رنجانـد خصوصـا در یک محیـط محلی که 
همـه با هم رابطه آشـنایی و دوسـتی دارنـد. در چنین فضایی 
حرکـت بـر مـدار بی طرفـی، صداقـت و انصاف و عمـل کردن 
بـه عنوان چشـمان نافـذ جامعه و نقد صاحبان قـدرت و ثروت 
سـخت تـر می شـود.« و چقـدر زود ایـن کلمات رنـگ و بوی 
واقعیـت بخـود گرفتنـد و چه اتفاقاتـی که روی نـداد! حاال که 
چندیـن شـماره از انتشـار دوره جدیـد »پیـام مـا« مـی گذرد 
بهتـر درک مـی کنم که انتشـار یک روزنامه محلـی چه اندازه 
سـخت اسـت. آن هـم در اسـتانی کـه علـی رغم تعـداد باالی 
نشـریات، تعـداد نشـریات منتقـد بـه انگشـتان دو دسـت هم 
نمـی رسـد. خـب همیـن هم می شـود که مـردم به نشـریات 
کرمانـی چنـدان اعتماد نمـی کنند. خوشـبختانه تاش »پیام 
مـا« در بـی طـرف بـودن و دفاع از حـق مردم و همـان صدای 
مردم بودن باعث شـد در این چند شـماره طیفی از مخاطبان 
را داشـته باشـیم. مخاطبانی که با پیام ها و اظهارنظرهایشـان 
بیـش از پیـش ما را در راه سـختی که داشـتیم و داریم مصمم 
مـی کننـد. حـاال پـس از گذشـت این مـدت به لطـف همین 

با خوانندگان پیام ما * اشـتباه لپی یا بزرگ نمایی عمدی آقای مدیر کل، بردیا امیرتیموری/ شـماره 401: مدیر کل محترم ارشـاد بخش ویژه 
ای از سـخنان خود را به جشـنواره مطبوعات اسـتان کرمان اختصاص داد و در این باره گفت: »800 اثر به دبیرخانه جشـنواره 
رسـیده یعنـی اینکـه 800 خبرنـگار و نویسـنده در جشـنواره مطبوعـات کرمـان شـرکت کردنـد کـه در قیـاس با جشـنواره 
مطبوعـات ایـران کـه 4000 نفـر شـرکت می کنند رقـم 800 نفر جشـنواره مطبوعات کرمـان قابل عنایت خواهد بـود« فارغ 
از اینکـه 800 اثـر رسـیده بـه جشـنواره ارتباطی با تعداد خبرنگاران و نویسـندگان مطبوعاتی کرمان نـدارد و با توجه به اینکه 
هرکسـی مـی توانـد در دو رشـته و هر رشـته 3 اثر ارسـال کند عماً تعداد نویسـندگان از حـدود 170 نفر تجـاوز نمی کند .

علـی: باباجـون ،ایـن بنـده خـدا حـاال جوگیر شـده اونجا یـه خالی بنـدی کرده ؛بـه قول کرمونیا،سـنگ مـف چغوت 
هم مف؛شـما جـدی نگیرین!

* سـلب عضویـت اعضـای متخلف شـورا ظرفیت قانونی اسـتاندار کرمان برای دفـاع از حقوق مردم، بردیـا امیرتیموری/ 
شـماره 447: امـروز بـا انتشـار اخبـار مختلـف بسـیاری دریافتـه اند که جـدی نگرفتن انتخابات شـورای شـهر مـی تواند 
چـه تبعاتـی بـه همـراه داشـته باشـد. به نظر می رسـد حـال که مردم شـهر کرمان در این راسـتا دچار خسـران شـده اند 
اسـتفاده از همـه ظرفیـت هـای قانونـی موجود مـی تواند در شـرایط خاص راهگشـا باشـد. امیدوارم اسـتاندار با تشـکیل 
کمیته ای برای وضع موجود و بررسـی عملکردها و شـاهدان عینی در صورت نیاز و صاح دید چند نفر از شـورای شـهر 

کرمـان را سـلب صاحیـت کنـد اقدامی قانونـی که ظرفیت آن به درسـتی در قانون دیده شـده اسـت.
ناشـناس: بسـیار عالی اسـت. شـما رسـانه های عزیز بیایید و به اعضای شـورا اولتیماتوم بدهید از طرف مردم و یک 
بـه یـک پیگیر طرح ها باشـید. من به شـخصه بسـیار نگران پروژه بام کرمان هسـتم. کاری نکنند که سـرمایه گـذار بذاره 

بـره. کاری نکنیـد کـه خاتـم که محکم و قوی وارد کار شـده پا پس بکشـه و عما سـراغ قطار شـهری نره
حسـین: ظاهـرا 10 تقاطـع داره هـم زمان در کرمان سـاخته میشـه و این یعنی خیلـی عالی اما دقیق کـه نگاه کنیم 
متوجـه میشـیم 10 مجموعـه پل داره سـاخته میشـه. یعنـی اگه قبا هـر تقاطع یک پل داشـت االن حداقـل 3 پل برای 
هرمجموعـه داره سـاخته میشـه و ایـن یعنـی هـم زمـان خاتـم داره 30 پل بـرای کرمان میسـازه و باید هم به مسـئولین 

خاتـم آفریـن گفت هم به مسـئوالن کرمان بویژه شـخص اسـتاندار و سـردار سـلیمانی عزیز.
شـهر زیبـا: سـام کامـا با صحبت شـما موافقـم بعضـی افـراد نمیدونم چطـور تاییدشـدن و حاال بـه شـورا راه پیدا 
کـردن کـه بـرای خودشـان هـم بـاور پذیر نبـوده و حال بـه این باور رسـیدن دنبال اهداف خودشـان هسـتند کـه عمد یا 
نـا عمـد بـه پـروژه های شـهری آسـیب می زننـد امیدوارم مسـولین بـا این تجربـه تلـخ در دور بعـدی جلوی نفـوذ افراد 

سـودجو به شـورا را بگیرند.

* گفـت وگـوی نفـس گیـر »پیـام ما « با جوانمرد عضو شـورای شـهر کرمـان، بردیا امیرتیمـوری/ شـماره 461: ی که 
اگرچـه کاندیـدای ریاسـت شـورا بـود امـا به دلیـل اینکه معتقد بود جلسـه صبح دوشـنبه شـورا وجاهت قانونی نـدارد، از 
حضور در جلسـه انتخاب هیات رئیسـه شـورا سـرباز زده بود و بعد از برگزاری جلسـه و انتخاب رئیس به فرماندار کرمان 
در همیـن مـورد نامـه نوشـت. در ارتبـاط بـا ایـن موضـوع و دیگر مسـائل این روزهای شـورای شـهر با کمـال جوانمرد به 

نشستیم. گفتگو 
رها: پیام ما سری هم به پرونده چندسال پیش برخی از آقایان بزند! چرا پرونده داران شورا اینقدر تند می تازند؟

ناشـناس: سـام. بـه نظرم برخی نمـی خواهند کرمان پیشـرفت کنه و ما باید محکـم و با روحیه مطالبـه گرانه پیگیر 
پـروژه هـا باشـیم، قطـار ایسـتاده رو سـنگ نمـی زنند.ایـن یادمون باشـه. مـا در کرمان پـول فـراوان داریم سـالها ضعف 

مدیریـت داشـتیم و االن بـا مدیریـت قـوی مهندس رزم حسـینی خیلی زود میشـه جبران گذشـته رو کرد.

* حجـت االسـام ربانـی زاده سـخنگوی شـورا در گفـت و گـو بـا پیـام مـا: همـه مـی خواهنـد رئیـس باشـند، بردیـا 
امیرتیمـوری/ شـماره 474: - تنهـا عضـو روحانی شـورای شـهر کرمان اسـت.  عضوی که اتفاقا سـوابق زیـادی دارد و او را 
بـه عنـوان یـک طلبـه انقابـی مـی شناسـند. در خال حـرف هایش قبـل  از آغـاز مصاحبه گفت کـه در کرمـان نه خانه 
ای دارم و نـه زمینـی امـا پایـه گـذار فاطمیه بزرگ شـهر چترود بودم. حجت االسـام محمـد ربانی زاده پس از سـه دوره 
عضویت و ریاسـت شـورای شـهر چترود، برای دوره چهارم شـورای شـهر از کرمان کاندیدا شـد و با بیش از 14 هزار رای 

بـه عضویـت شـورا درآمـد. شـورایی که ایـن روزها رنـگ آرامـش را به خود نمـی بیند. 
آرش: از نظـر اقـای ربانـی عزیـز یعنـی هرکـس مد نظـر ایشـان بـود رای اورد انتخاب اخاقی و هوشـمندانه بـوده!!!؟؟ 

حـال اگـر گزینـه انتخابی ایشـان حـد اکثـر رای را دارد چـرا از انتخابـات هفته اینده میترسـند؟؟
* فشـار چپ و راسـت به اسـتاندار میانه رو، رضا عبادی زاده/ شـماره 474: در حالی که گروه های سیاسـی از اصاح 
طلـب تـا اصولگـرا فشـار زیـادی را بـه اسـتاندار کرمـان وارد کـرده انـد، رزم حسـینی بارها گفته که اسـتانداری سیاسـی 

نیسـت. وی چنـدی پیـش بـه »پیـام ما« گفته بـود: دنبـال جنجال نیسـتیم و هدف ما فقط کار و توسـعه اسـت.
علـی: دالیـل وضعیت نابسـامان امروز کرمان همین سیاسـت باز ها و سیاسـت زده های کرمانی هسـتند. چرا علیرغم 
اینکـه کلـی مسـئول تـراز اول کشـوری در همه ارگانهـا و نهاد ها کرمانی هسـتند بایـد وضعیت کرمان این چنین باشـه؟ 
شـاید مهـم تریـن دلیلـش اینـه که این قشـر سیاسـت زده و سیاسـت باز هسـتند و مردم و شـهر و استانشـون از اهمیت 

کمتری برخوردار اسـت.
رضایـی: مـا مردم پشـت سـر اسـتاندار عزیزمون هسـتیم.جناب اسـتاندار به راهـت ادامه بـده و بدون ما مـردم کرمان 

هـم قدر شناسـتیم وهـم حامی تو.

* بابایـی شـهردار کرمـان در گفـت و گوی اختصاصی بـا »پیام ما«، بردیا امیرتیموری/ شـماره 487: نیمـی از نیروهای 
شـهرداری تغییر می کنند.

محمـدی: بـه نظـرم اگه آقای شـهردار اقدامات ذیـل رو انجام بده از مردم نمـره قبولی میگیره 1-توانایی کسـب منابع 
جدیـد مالـی 2-توانایـی اخـذ عـوارض مختلف ازتولـد تا مـرگ 3-عملیاتی کـردن مترو کرمـان 4دوطبقه سـازی خیابان 

شـریعتی 5-تعریض خیابان هـای اصلی و.... 

* گـزارش »پیـام مـا« از رونـد احـداث بـزرگ ترین تونـل انتقـال آب خاورمیانه، رضا عبـادی زاده/ شـماره 490:  طرح 
انتقـال آب از سـد صفـارود بـه شـهر کرمان بـا تونلی به طول 38 کیلومتر در حالی از ابتدای سـال جاری آغاز شـده اسـت 

که اسـتان کرمـان در خط قرمـز کم آبی قـرار دارد. 
علـی: هـر چنـد بحـران کم آبی سـراغ کرمـان آمد و اگـر مسـئولین مقتدر و دلسـوزی داشـتیم انتقال آب بـه کرمان 
سـالهای قبـل اجـرا و پایـان میافـت امـا اکنون هرچنـد که دیر شـده امیدواریـم و از همه مسـئولین مجدانه مـی خواهیم 
ایـن طـرح رو بـا سـرعت بیشـتر ادامـه دهنـد و در ظـرف مدت کمتـری ما شـاهد انتقـال آب به کرمـان باشـیم. فقط در 

صـورت انتقـال آب بـه کرمـان بقـا در کرمـان ادامه پیـدا می کند.

* سـونامی سـعید گیانی، بردیا امیرتیموری/ شـماره 495: سـعید گیانی: روزی که طرح اسـتیضاح شـهردار سـابق 
را بـا امضـای چهـار نفـر از اعضـای شـورا مطـرح کردم خیلـی ها برایم خط و نشـان کشـیدند و گفتنـد ایـن کار را نکن .

رضا: از اعتبار و آبروی آقایان حاج قاسـم سـلیمانی، رزم حسـینی و سـیف الهی اسـت که پیمانکار بزرگی چون خاتم 
بـرای توسـعه کرمـان وارد گـود شـدند و سـرمایه گذارانـی چـون ... را در جیب شـان گذاشـتند پش ایشـان پایشـان را از 

گلیم کوچکشـان بیـرون نگذارند!
مهدی: ای بابا این ... مردم رو حساب کرده تو اگر مدرکی داشتی چرا تا االن چیزی نگفتی.

* اعضـای شـورا بـازی درآوردنـد، نکیسـا خدیشـی/ شـماره 473: در حالـی کـه همـه منتظر انتخـاب شـهردار کرمان 
بودنـد، یکـی از اعضـای شـورا بـا دادن یـک رای مخـدوش، انتخـاب شـهردار را بـه هفتـه بعد موکـول کرد. 

رها: قانونی بندی تبصره ای نیست شورا کا منحل بشه؟اینا شهرداری را با شهربازی اشتباه گرفتند!
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

با خوانندگان

مخاطبـان نـه تنهـا ذره ای از قـرار اولیـه مان - صـدای مردم 
بـودن- عـدول نکـرده ایـم، بلکه بیـش از پیش تـاش خود را 
بـرای دفـاع از حـق مـردم بـه کار مـی گیریـم. همانطـور کـه 
بردیـا امیرتیمـوری- سـردبیر پیام مـا- در پایان یادداشـتی با 
عنـوان » پیـام مـا چگونه می اندیشـد« راه و روش مـا را اعام 
کـرد. آنجایـی که نوشـت:» پیـام ما نشـریه ای مسـتقل و بی 
طـرف اسـت و مـا ایمـان داریـم پـرده پوشـی و عـدم انتقـاد 
بـه همـه دسـتگاه هـای اسـتان روا نیسـت و تمجیـدات بـی 
مبنـا از دسـتگاه هـای اجرایی کشـور را مصـداق تعصب بدون 
منطـق مـی دانیـم. معتقدیم می تـوان با افراد و افـکار مخالف 
بـود و مرزبنـدی داشـت ولـی در عیـن حـال آنـان را محتـرم 
شـمرد. ادبیـات دور از ادب را نشـانه صراحـت نمـی دانیـم و 
میانـه روی بـدون انتقـاد را عافیـت نمـی شـماریم. انتقـاد در 
آمـوزه هـای دینـی، حـق و بلکـه وظیفـه امـت بـر حاکمـان 
اسـت و در دنیـای امـروز نیـز از حقوق شـهروندی قلمداد می 
شـود و لـذا بـه عنـوان یکـی از کارکردهـای محـوری رسـانه 
هـا در قانـون مطبوعـات، محتـرم شـمرده شـده اسـت. همـه 
مدیران کرمان براسـاس سـخنرانی های معمول شـان طرفدار 
نقدنـد امـا بسـیاری بافاصلـه بـا قید »سـازنده« هر نقـدی را 
کـه بـه مـذاق شـان خـوش نیایـد مشـمول انتقـاد »مخرب« 
مـی داننـد. کـم تحملـی مدیـران محلی نسـبت بـه انتقادات 
کـه متاسـفانه برخاسـته از فرهنـگ عمومـی اسـتان اسـت به 
مصلحـت اسـتان پهنـاور کرمـان نیسـت. ضمن آنکه مسـاوی 
دانسـتن هـر انتقـاد بـه فرد یـا دسـتگاه را مسـاوی انتقـاد به 
کلیـت نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی دانسـتن بهانـه ای 
بـرای فـرار از لوازم مسـئولیت پذیـری می دانیم.« یادداشـتی 
کـه در سـایت باشـگاه ژورنالیسـت هـای کرمـان بـه آدرس 
خوانـدن  قابـل  هـم   www.kermanjournalists.com
اسـت. بـا گذشـت 496 شـماره هنـوز بـه مرامنامـه ای که در 
آن یادداشـت آورده شـده پایبندیـم و ایـن پایبنـدی به دلیل 
حمایـت مخاطبـان پیـام ماسـت. بـه احتـرام تمـام مخاطبان 
»پیـام مـا« تصمیـم گرفتیـم امـروز یـک صفحـه ویـژه را بـه 
پیـام هـا و نظرهایی کـه در این مـدت از طـرق مختلفی مثل 
نظـرات سـایت باشـگاه ژورنالیسـت هـا و یـا سـامانه پیامکـی 
بـرای ما ارسـال شـده در نظر بگیریـم. البته بدلیـل کمبود جا 

فقـط گوشـه ای از ایـن پیـام ها آورده شـده اسـت.

* گفتگـوی اختصاصـی پیـام مـا بـا دکتـر علی فراسـتی عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه ایالتـی کالیفرنیا:»ایـران رود« با خوانندگان پیام ما
اقلیـم کرمـان را متحـول مـی کنـد، رضا عبـادی زاده/ شـماره 371: طرح اتصـال دریای خزر بـه خلیج فـارس از دهه 40 
خورشـیدی مطـرح بوده اسـت. ایرانـرود هماننـد هر پـروژه دیگری مخالـف و موافق دارد. یکـی از موافقان این پـروژه دکتر 
علـی فراسـتی عضـو هیئت علمی دانشـگاه ایالتی کالیفرنیاسـت که نسـبت بـه نتیجه ایرانرود خوش بین اسـت. فراسـتی 
امیـد زیـادی دارد تـا بـا اجرایـی شـدن این پـروژه، اقلیم ایـران عوض شـود، هرچند که به گفتـه او در صـورت عدم تغییر 

اقلیـم ایـران، سـودی که اسـتان هـای کویـری از این پـروژه می برند کم نیسـت.
ماشـااهلل: بـا سـام، بـه عنـوان یک طـرِح دراز مـّدت، الزم اسـت این طرح توسـط مهندسـین مشـاورِ قـدر خارجی و 
داخلـی مـورِد مطالعـه ی همـه جانبـه قـرار گرفته و امکان سـنجی شـود. ولـی با اولّویِت بیشـتر نمی بایسـت توسـعه ی 
همـه جانبـه ی طـرح هـای آبخیـزداری، اسـتحصاِل آِب بـاران و روان آب هـا در کشـور فراموش شـود؛ خیلـی وقت تنگ 

اسـت بـرادر و خیلـی خیلی دیر شـده اسـت.
ناشـناس: مفـاد مصاحبـه پخته شـده اسـت، ولـی الزم بود بـه مقولـه ی اسـتحصاِل آب بـاران، آبخیـزداری و امثالهم 

اشـاره مـی شـد. و بـاز ای کاش مفـاِد ایـن مصاحبـه در مقالـه ی دیگـِر آقای دکتر فراسـتی.
ناشـناس: بـه نظـر مـی رسـد قبل از هـر گولـه اقدامی عملـی، الزم باشـد از عدِم وجـوِد هر گونـه منابِع نفـت و گاز در 

مناطـِق مـورِد نظـر اطمینان حاصل سـود.
علی احیایی: با سـام، در اسـتفاده ی بهینه از آِب مختِص آبیاری در کشـاورزی شـّکی نیسـت. ولی با اولّویِت بیشـتر 
و یـا بـه مـوازاِت آن، نمـی بایسـت توسـعه ی همه جانبه ی طرح هـای آبخیزداری، اسـتحصاِل آِب بـاران و روان آب ها در 
کشـور فرامـوش شـود؛ خیلـی وقت تنگ اسـت بـرادر و خیلی خیلی دیر شـده اسـت. ببینید دیگـران چه مـی کنند و دز 

کشـورِ اسـترالیا مثًا چگونه نهاد قانونی وارد عمل شـده اسـت

13-3114-32
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فرداامروز

کسب مدال طال مسابقات 
برلین توسط شناگر 

معلول کرمانی

دومین دفتر »لیکوهای رودباری« منتشر شد

هایکوهای
بومی ایران

با کپی مدرک تحصیلی خود کسب درآمد کنید
مهندسان عمران، برق و مکانیک و همچنین لیسانس های 
اقتصاد، حسابداری و مدیریت با حداقل سه سال سابقه 

پرداخت حق بیمه در بخش خصوصی، می توانید با کپی مدرک 
تحصیلی خود کسب درآمد کنید.

با ما تماس بگیرید.
موسسه هیراد    ۳۲۷۱۱۵۶-۰۹۱۲ و ۰۹۳۵-۲۲۲۰۸۰۰

صاحبان مشاغل، تولیدکنندگان، صنعتگران و تجار محترم
جلوی سوءاستفاده از نام تجاری خود را بگیرید
با ثبت رسمی نام تجاری خود در اداره کل ثبت مالکیت 
صنعتی، ضمن ماندگار کردن برند خود، جلوی تقلید و 

سوءاستفاده از آنرا بگیرید.
با ما تماس بگیرید.

موسسه هیراد  ۳۲۷۱۱۵۶-۰۹۱۲ و ۰۹۳۵-۲۲۲۰۸۰۰

گفتگوی اختصاصی پیام ما با دکتر علی فراستی عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا:

»ایران رود« اقلیم کرمان 
را متحول می کند

اتصـال  طـرح  رضـا عبـادی زاده- 
دریـای خـزر بـه خلیـج فـارس از دهه 
بوده اسـت.  مطـرح  خورشـیدی   40
اولیـن طـرح توسـط مهنـدس هومـان 
شـد  نوشـته   1345 سـال  در  فـرزاد 
سـازمان  بـه  را  طـرح  ایـن  وی  کـه 
پژوهش هـای علمـی کشـور ارائـه داد. 
بـر اسـاس ایـن طـرح باید بیـن دریای 
خـزر و خلیج فـارس دریاچه هایی ایجاد 
شـود تـا ایـن دو دریـا بـه هـم متصـل 
بشـوند. در این ارتباط سـه نقطه پسـت 
جازموریـان،  چالـه  شـامل  ایـران  در 

دشـت  هـم  دیگـری  و  لـوت  دشـت 
سـاخت  شـد.  گرفتـه  نظـر  در  کویـر 
ایـن کانـال در دوران دولـت هاشـمی 
رفسـنجانی و اصالحـات نیـز بررسـی 
شـد. مرکـز پژوهش هـای مجلـس نیز 
سـاخت ایـن کانـال را بررسـی کـرد و 
نتیجـه ایـن بررسـی در 10 جلـد کتاب 
بـه دولـت تحویل داده شـد امـا تاکنون 
قدمـی جـدی بـرای اجرایی شـدن این 
پـروژه برداشـته نشـده اسـت. ایرانـرود 
مخالـف  دیگـری  پـروژه  هـر  هماننـد 
و موافـق دارد. یکـی از موافقـان ایـن 

پـروژه دکتـر علی فراسـتی عضو هیئت 
علمی دانشـگاه ایالتی کالیفرنیاسـت که 
نسـبت بـه نتیجـه ایرانرود خـوش بین 
اسـت. فراسـتی امیـد زیـادی دارد تا با 
اجرایـی شـدن این پـروژه، اقلیـم ایران 
عـوض شـود، هرچنـد کـه به گفتـه او 
در صـورت عـدم تغییـر اقلیـم ایـران، 
از  سـودی کـه اسـتان هـای کویـری 
نیسـت.  کـم  برنـد  مـی  پـروژه  ایـن 
ماحصـل گفتگوی 2 سـاعته »پیام ما« 
بـا دکتر فراسـتی را در صفحـات 4 و 5  

خوانید: مـی 

۸

۳

گزارشی از وضعیت آب در استان کرمان

کیفیت آب شرب 
کرمان پایین است؟

در پی مسمومیت ۷۶ دانش آموز زرندی

توزیع غذای گرم در 
مدارس زرند ممنوع شد

۳

۷ شماره پیاپی 371   دوره جدید شماره 2  دوشنبه 7 اردیبهشت ماه 1394 
روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استان کرمان  8 صفحه  قیمت 500 تومان

خبر نخست
رهبر انقالب:

اقتدار پلیس به معنای ظلم کردن و 
حرکت بی مهار نیست

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی در دیدار با شرکت کنندگان 
در همایش فرماندهان و مدیران و روسای عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی، 
این نیرو را »مظهر حاکمیت و امنیت« جمهوری اسالمی خواندند و با تأکید 
بر اینکه ایجاد امنیت فردی، اجتماعی، اخالقی، و روحی و روانی در جامعه 
از مهمترین مسئولیت های نیروی انتظامی است، گفتند: الزمه برقراری 
امنیت، »اقتدار پلیس« است اما این اقتدار باید همراه با عدالت، مروت 
و ترحم باشد.  به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر انقالب اسالمی اهمیت 
ایجاد و استقرار امنیت به عنوان مأموریت اصلی نیروی انتظامی را نشان 
دهنده اهمیت سازمان این نیرو برشمردند و افزودند: ایجاد امنیت مقوله 
ای تبلیغاتی و لسانی نیست بلکه وجود امنیت را باید مردم احساس کنند.  
حضرت آیت اهلل خامنه ای الزمه ایجاد امنیت در جامعه را، عمل مقتدرانه 
پلیس دانستند و گفتند: نیروی انتظامی مظهر حاکمیت و امنیت جمهوری 
اسالمی است بنابراین باید اقتدار داشته باشد اما این اقتدار به معنای ظلم 
کردن و حرکت بی مهار نیست.  ایشان با تأکید بر اینکه ما بدنبال اقتدار 
پلیسی هالیوودی و جوامع غربی و آمریکایی نیستیم افزودند: چنین اقتداری 

نه تنها امنیت ایجاد نخواهد کرد بلکه موجب ناامنی هم خواهد شد.  

برای سفارش مستقیم روغن شترمرغ خالص و دریافت در محل
 با شماره ۱۵۹۶-۵۹۷-۰۹۲۱  و ۹۸۲۷-۹44-۰۹۳۶ تماس بگیرید

www.roghanshop.ir

ماسک های زیبایی و لطافت
با روغن خالص شترمرغ

تمام محصوالت کامال طبیعی اتزه و گیاهی

رفع و بازکننده چین و چروک، رفع لکه جوش و جای جوش، ترمیم زخم و جای زخم ، 
ترمیم ترک شکم و پا ،

 شفاف کننده صورت و تسکین هرگونه درد
ماسک گیاهی  سفت کننده و جوان و شاداب کننده صورت

ماسک زیبایی و لطافت دست رفع کک مک و لکه های قرمز دست  )100درصد گیاهی(
ماسک رفع تیرگی و روشن کننده لب گیاهی

ماسک پاکسازی و الیه بردار و روشن کننده صورت کامال گیاهی
معجون خوراکی کوچک نمودن شکم گیاهی ، طبیعی و تازه )پودر و عرق(

مواد تقویت مو ، چشم و سر ، ضد ریزش مو و مو خوره و شوره سر
مواد تقویت کمر بعداز زایمان

درد مفاصل را برای یک بار درمان کنید
تخفیف ویژه به مدت محدود

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

صفحه ۶

کوچ مجازی ایرانیان

فیسبوک در کما
پیام ما- فیسبوک خلوت شده است. نه اینکه کاربرانش کم شده باشد نه ، بلکه حضور کاربران در این شبکه 
اجتماعی تاثیرگذار کمتر از قبل شده است و می توان گفت دیگر شبکه اجتماعی اول نیست. البته این موارد در 
ایران صادق است وگرنه در دنیا فیسبوک همچنان باالتر از سایر رقبا ایستاده است آن هم با یک میلیارد و 100 

میلیون کاربر که در بدبینانه ترین حالت فقط 8 درصدشان واقعی نیستند. 
حاال اما فیسبوک در ایران آن شلوغی اولیه را ندارد و نشانش تعداد الیک و کامنت هایی ست که زیر پست های 
افراد معروف می خورد. به عنوان مثال رضا یزدانی در فیسبوک 390 هزار و 547 نفر طرفدار دارد و پیج او در 
اینستاگرام 140 هزار دنبال کننده. یکی از پست های او که در یک زمان هم در فیسبوک و هم در اینستاگرام قرار 

داده شده است گویای تفاوت فاحش این دو شبکه اجتماعی ست. 
صفحه 7

* مسـابقه تملـق در نشـریات کرمـان، بردیا امیرتیموری/ شـماره 373: چگونه مـی توان از این فرهنگ نهادینه شـده 
تملـق دوری جسـت؟ چگونـه مـی تـوان ایـن فرهنگ را کـه علی الخصـوص در دولت قبـل رواج بی حد و حصـری یافته 

اسـت تغییر داد. 
مهـدی تدیـن: اشـاره بسـیارخوب اسـتاندار و پرداخـت بجای شـما بزرگوار به ایـن موضوع با ریشـه یابی و بررسـی 
آسـیب هـای فراوانـی کـه ایـن خصلـت بـد بـه پیشـرفت اسـتان زده ،)درصـورت تـداوم ( یـک تحـول بـزرگ درحـوزه 

مطبوعـات و خبراسـتان و یـک خدمـت مانـدگار بـه مخاطبـان فهیـم رسـانه های اسـتان خواهـد بود.
* گـزارش اختصاصـی »پیـام مـا « از انفجـار در مدرسـه عامه حلی کرمـان، رضا عبادی زاده/ شـماره 373: ماشـین 
شـیمیایی منفجـر شـده کـه 30 سـانتی متـر طـول و 10 سـانتی متـر عرضـش بود توسـط یکی از گـروه ها روشـن می 
شـود. پـس از طـی کـردن مسـافتی کوتـاه و مسـتقیم از مسـیر خود منحـرف می شـود و به دو دانـش آموز بـه نام های 
سـینا و امیرحسـین برخـورد مـی کنـد و منفجـر می شـود. این برخـورد صدمات شـدیدی را بـه آن دو دانش آمـوز وارد 

مـی کند.
ناشناس: خدا کنه این ... رو بردارن ما راحت شیم.

مهـدی: سـینا وامیـر حسـین تـااالن تحت چهـار عمـل جراحی با بیهوشـی کامـل قـرار گرفتنـد و دراینده بـا انجام 
فعالیتهـای روزمـره تـازه مشـخص میشـه بـه چند عمـل دیگه نیـاز دارنـد،روز اول اقای دکتر یوسـفی گفته بودند شـاید 

بـرای بهبـودی شـون ده عمـل جراحی نیاز باشـه .براشـون دعـا کنین.
ناشـناس: ممنـون مهـدی جـان از اطـاع رسـانیت متا سـفانه کاری از دسـت ما سـاخته نیسـت برای بهبودیشـون 

دعـا مـی کنیم.
محسـن شـادی: مـن در دبیرسـتان عامـه حلـی 1 تهـران درس میخوانـم و پژوهشـی که مـن کار میکنم شـیمی 
هسـت درسـت مثـل دوسـتانی ک آسـیب دیـدن ولی مدرسـه مـا خیلی هزینـه میکنه بـرای امنیـت ما به عنـوان مثال 

هـر چـی مـا برای مدرسـه جهـت ایمنی بیشـتر کار خودمـان بخریم مدرسـه کامـل پولـش را میدهد.
مهـدی: اسـام وضمـن تشـکر از ابـراز همدردی حسـام عزیـز واظهار نظـر بقیه دوسـتان گرامـی ،پس از بازگشـایی 
مـدارس و بـا توجه به شـرایط موجود میخواسـتم چند سـئوال مطرح کنم 1-سـازمان امـوزش وپرورش بـا دانش اموزی 
کـه امنیـت و سـامت دانـش امـوزان دیگـر را بـه مخاطـره بیندازد چـه برخوردی میکنـد ؟؟؟ 2-دوسـتان عزیز شـما از 

حادثـه تلـخ دهم اردیبهشـت چـه نتیجـه و درس اموزنـده ای گرفتید ؟؟

16-3216-31

سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

953.500
954.000
504.000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

281.000
187.000
97.097

دالر
يورو
پوند

3.317
3.725
5.132

پژو 206 تيپ 5
پژو 405 دوگانه

رانا

36.500.000
31.300.000
32.700.000

تيبا
سايپا 111

مزدا 3 تيپ 3

24.400.000
21.000.000

133.000.000

x7 جيلی امگرند
ام وي ام 530

کياسراتو 

120،000.000
42.200.000

134.000.000

فرداامروز

هشدار زاهدی
به وزیر علوم 

آقای مدیری
با پنجه طالیی ها

در نیفت!

بررسی پیامدهای استانی شدن انتخابات مجلس

انتخابات
بر سردو راهی

اسـتانی  طـرح  کلیـات  تصویـب 
شـدن انتخابـات در مجلس شـورای 
اسـامی، این سـوال را بـرای بعضی 
احتمالـی  وکاندیـدای  مـردم  از 

در صـورت  کـه  کنـد  مـی  مطـرح 
چـه  طـرح  ایـن  نهایـی  تصویـب 
اتفاقاتـی مـی افتد و نحـوه برگزاری 
رای  جـذب  و  رقابـت  همچنیـن  و 

چـه تفاوتهایـی دارد در مطلـب زیر 
نگاهـی بـه برخـی از ایـن پیامدهـا 

انداختـه ایـم .
صفحه 2

2

6

امام جمعه کرمان:

مسووالن حق قشر 
کارگر را ادا کنند

مدیرعامل باشگاه مس کرمان:

از صادق درودگر
شکایت می کنیم

3

7 سال هفتم  شماره پیاپی 373   دوره جدید شماره 4  یک شنبه 13 اردیبهشت ماه 1394 
روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استان کرمان  8 صفحه  قیمت 500 تومان

یادداشت

سرپرستی های شهرستان روزنامه پیام ما

نمایندگی بم

خانم خدیشی
بم – بلوار جمهوری- روبروی اداره ثبت

 اسناد و اماک
0937431877944210279

نمایندگی جیرفت

آقای صادقی
جیرفت- بلوار امام- جنب اماک منصوری

روبروی سپاه
0913941148543311532

نمایندگی بردسیر

0913142374233522560بردسیر- خیابان امام خمینی- کتابفروشی دانشجوآقای خاکسار

نمایندگی سیرجان
09130567416سیرجان - خیابان غفاری- نبش چهارراه 5 طبقه آقای جهانشاهی

پیام ما در شهرستان های فاقد نمایندگی با شرایط 
و امتیازات ویژه نمایندگی می پذیرد

0 9 3 5 5 2 5 0 0 0 5

مسابقه تملق در نشریات کرمان
 بردیا امیرتیموری

در آخریـن جلسـه اسـتاندار در سـال گذشـته با اصحـاب مطبوعات، اسـتاندار 
خیلـی شـفاف بـه ایـن موضـوع اشـاره کـرد کـه از چـاپ عکس خـود بـه صورت 
مداوم در صفحه اول نشـریات کرمان راضی نیسـت. وی در آن جلسـه از نمایندگان 
مطبوعـات خواسـت بـه جای چـاپ عکـس وی و مدیران دسـتگاه ها بـه عملکرد 
مثبـت آن هـا بپردازنـد و اگـر در خور تقدیرند عملکـرد قابل تقدیـر آن ها معرفی 
شـود. درخواسـتی که اسـتاندار به فاصله کمتر از 40 روز آن را در دیدار با اعضای 
شـورای شـهر عنوان کرد. اما چرا مطبوعات کرمان هشـدارهای اسـتاندار را جدی 
نمـی گیرنـد؟ متاسـفانه اکثـر نشـریات کرمـان از نظر مالی اسـتقال ندارنـد و به 
آگهـی هـای ادارات دولتـی و حمایتی مدیـران نیازمندند. این عدم اسـتقال مالی 
و عاقـه برخـی از مدیـران سـابق و فعلـی بـه عکـس صفحـه اول در ابعـاد بزرگ 
موجب بد عادت شـدن نشـریات شـده تا حدی که تذکرات چندباره اسـتاندار هم 
ایـن رویـه را تغییـر نداده اسـت. این رویه آن گاه تاسـف بارتر می شـود که شـاهد 
هسـتیم نشـریات کیفـی اسـتان هـم از این قاعده مسـتثنی نیسـتند؛ امـا چگونه 
مـی تـوان از ایـن فرهنـگ نهادینـه شـده تملـق دوری جسـت؟ چگونه مـی توان 
ایـن فرهنـگ را کـه علـی الخصـوص در دولـت قبـل رواج بی حد و حصـری یافته 
اسـت تغییر داد. شـاید اسـتاندار به عنـوان رئیس دسـتگاه اجرایی مدیران اسـتان 
را مکلـف کنـد کـه از ایـن مسـابقه چـاپ عکـس و نـام از جیب بیت المال دسـت 
بردارنـد. نوشـتن از خدمـات دولتمـردان چیـز بدی نیسـت؛ اما واقعیت این اسـت 
ایـن خدمـات بایـد در کیفیت زندگی مردم ملموس باشـد و مـردم آن را از نزدیک 
درک کننـد. آن زمـان هـم مردم قدردان هسـتند و نام خدمتگزاران در خاطرشـان 

جاودانـه خواهـد شـد. همـان طور کـه تاکنون نیـز چنین بوده اسـت.

گزارش اختصاصی پیام ما
از انفجار در مدرسه عالمه حلی کرمان

رضا عبادی زاده- چهارمین دوره مسـابفات سـاالنه ماشـین های شـیمیایی اسـتان کرمان با حادثه ای تلخ همراه شـد. این 
مسـابقات امسـال بـه میزبانـی دبیرسـتان عامه حلی در حـال برگزاری بـود که انفجار یکی از ماشـین ها باعث آسـیب دیدگی 
دو دانش آموز شـد. ماشـین شـیمیایی منفجر شـده که 30 سـانتی متر طول و 10 سانتی متر عرضش بود توسـط یکی از گروه 
هـا روشـن مـی شـود. پس از طی کردن مسـافتی کوتاه و مسـتقیم از مسـیر خود منحرف می شـود و بـه دو دانش آمـوز به نام 
هـای سـینا و امیرحسـین برخـورد مـی کند و منفجر می شـود. این برخورد صدمات شـدیدی را بـه آن دو دانش آمـوز وارد می 
کند. در حال حاضر سـینا و امیرحسـین 16 سـاله در بخش خصوصی بیمارسـتان مهرگان بسـتری هسـتند و مراحل درمانی را 
طـی مـی کننـد اما اوضاع چندان مناسـبی ندارند. انگشـت شسـت و انگشـت کناری شسـت پای چپ سـینا قطع شـده و امید 
زیادی به سـه انگشـت دیگرش نیسـت. قسـمتی از گوشت پاشـنه پای امیرحسـین هم به طول حدود 7 تا 8 و عمق 2.5 سانتی 

متـر برداشـته شـده و او پنـج یا شـش عمل دیگر هـم باید انجام دهد تا شـاید اوضاع پای راسـتش بهتر شـود.
صفحه 3

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

www.roghanshop.ir

ماسک های زیبایی و لطافت
با روغن خالص شترمرغ

تمام محصوالت کامال طبیعی اتزه و گیاهی

رفع و بازکننده چین و چروک، رفع لکه جوش و جای جوش، ترمیم زخم و 
جای زخم ، ترمیم ترک شکم و پا ،

 شفاف کننده صورت و تسکین هرگونه درد
ماسک گیاهی  سفت کننده و جوان و شاداب کننده صورت

ماسک زیبایی و لطافت دست رفع کک مک و لکه های قرمز دست  
)100درصد گیاهی(

ماسک رفع تیرگی و روشن کننده لب گیاهی
ماسک پاکسازی و الیه بردار و روشن کننده صورت کامال گیاهی

معجون خوراکی کوچک نمودن شکم گیاهی ، طبیعی و تازه )پودر و عرق(
مواد تقویت مو ، چشم و سر ، ضد ریزش مو و مو خوره و شوره سر

مواد تقویت کمر بعداز زایمان

درد مفاصل را برای یک بار درمان کنید

w w w . k e r m a n j o u r n a l i s t s . i r

* حبـس دانـش آمـوزان حادثـه عامـه حلـی در بیمارسـتان، رضا عبـادی زاده/ شـماره 378: و هفته قبـل انفجار یک 
ماشـین شـیمیایی در مدرسـه عامـه حلـی کرمـان باعث مجروح شـدن دو دانش آموز شـد. سـینا دلشـاد و امیرحسـین 
منجـم زاده دو دانـش آمـوزی بودنـد کـه در ایـن حادثـه آسـیب دیدند و بـه بیمارسـتان مهـرگان کرمان منتقل شـدند. 
انگشـت شسـت پای چپ سـینا قطع شـد و پای راسـت امیر حسـین هم آسـیب شـدیدی دید. در شـماره 4 دوره جدید 
پیـام مـا گـزارش ایـن حادثـه همـراه بـا مصاحبـه بـا پدران ایـن دو دانـش آموز چـاپ شـد.  دیـروز و 12 روز پـس از رخ 
دادن ایـن حادثـه زمـان مرخـص شـدن ایـن دانش آمـوزان بود ولـی این اتفـاق نیفتاد. دلیل این مرخص نشـدن سـینا و 

امیرحسـین هـم چیزی نیسـت جز هزینـه درمان.
پرهـام: خـدا بـه داد ما برسـد ما دانـش اموزان مـدارس به اصطـاح پرورش اسـتعدادهای درخشـان کرمـان. مدیران 
ایـن مـدارس بـر اسـاس ... انتخـاب شـدند و ضربـه ایـن بـه کفایتـی ها مسـتقیم بـه ما مـی خورد مـا که به جـرم درس 

خـوان بـودن و تـاش کـردن در این مـدارس پذیرفته شـدیم.

16-3112-29

سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

۹,۳۴۰,۰۰۰
۹,۳۴۵,۰۰۰
۴,۷۶۰,۰۰۰

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

۲,۶۷۵,۰۰۰
1,81۰,۰۰۰

۹۵۵,۹۷۰

دالر
يورو
پوند

۳۳,۰۴۰
۳۷,18۰
۵1,۲۳۰

پژو ۲۰۶ تيپ ۵
پژو ۴۰۵ دوگانه

رانا

۳۶8,۰۰۰,۰۰۰
۳1۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تيبا
سايپا 111

مزدا ۳ تيپ ۳

۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰

1,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

E1 تندر ۹۰ مدل
ام وي ام ۵۳۰

کياسراتو 

۳81,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰

1,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

فرداامروز

در حاشیه طرح استمرار صالحیت نمایندگان مجلس نهم

خزان بهارستان

تقدیر جنتی از مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان کرمان

3

3

کشت پنهانی
»تریاک خانی« در 
فارس،  یزد و کرمان!

در سال 94
 از گردنه های توسعه 
عبور خواهیم کرد

2

7 سال هفتم  شماره پیاپی 378   دوره جدید شماره 9  سه شنبه 22 اردیبهشت ماه 1394 
روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استان کرمان  8 صفحه  قیمت 500 تومان

پیشخوان

حبس دانش آموزان حادثه 
عالمه حلی در بیمارستان

دو هفتـه قبـل انفجـار یـک ماشـین شـیمیایی در مدرسـه عالمـه 
حلـی کرمـان باعـث مجـروح شـدن دو دانـش آموز شـد. سـینا دلشـاد 
و امیرحسـین منجـم زاده دو دانـش آمـوزی بودنـد کـه در ایـن حادثه 
آسـیب دیدنـد و به بیمارسـتان مهرگان کرمان منتقل شـدند. انگشـت 
شسـت پـای چـپ سـینا قطـع شـد و پـای راسـت امیـر حسـین هـم 
آسـیب شـدیدی دیـد. در شـماره 4 دوره جدیـد پیـام مـا گـزارش این 
حادثـه همـراه بـا مصاحبـه بـا پـدران ایـن دو دانـش آمـوز چاپ شـد.  
دیـروز و 12 روز پـس از رخ دادن ایـن حادثـه زمان مرخص شـدن این 
دانـش آمـوزان بود ولـی این اتفاق نیفتاد. دلیل مرخص نشـدن سـینا و 
امیرحسـین هـم چیزی نیسـت جـز هزینه درمـان. مادر امیرحسـین به 

»پیـام مـا« مـی گوید: امروز )دوشـنبه( قـرار بود بچه ها مرخص شـوند 
ولـی االن هیـچ کـدام از مسـئوالن اداره آمـوزش و پـرورش و مدرسـه 
جـواب مـا را نمـی دهنـد و خبری از آن ها نیسـت. وی ادامـه داد: چند 
روز قبـل گفتـه بودنـد بچـه ها روز دوشـنبه مرخـص می شـوند و قرار 
بـود هزینـه درمـان را مدرسـه و یـا اداره آمـوزش و پـرورش از طریـق 
بیمـه دانـش آموزی بپـردازد. اما متاسـفانه هیچکدام شـان حتی جواب 
تلفـن هـای ما را نمـی دهند. مادر امیرحسـین افزود: خیلـی جالب بود 
کـه بـا مدیـر مدرسـه هم کـه تمـاس گرفتیـم به مـا گفت هیـچ کاری 

از دسـتش برنمـی آید. 
صفحه 3

آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم
    اداره کل راه و شهرسـازي اسـتان کرمـان در نظـر دارد اجـراي پروژه هاي ذیـل را ازطریق مناقصه 
عمومـي بـه پیمانـکار واجـد شـرایط واگـذار نمایـد. از کلیـه شـرکت هاي داراي صالحیـت دعـوت 
مي شـود جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه بـه اداره پیمـان و رسـیدگي و یا سـایت عمومـي مناقصات 

کشـور بـه آدرس iets.mporg.ir مراجعـه نمایید.

مبلغ تضمین شرکت مبلغ برآورد)ریال( موضوع شماره اگهي
در مناقصه)ریال(

مدت انجام 
پروژه )روز(

نوع 
تضمین

فهرست 
بهاء

نوع 
مناقصه

94-2-30/2

تکمیل وبهسازي محور 
رفسنجان – هرمزآباد 
وبهسازي محور انار – 

تراب آباد

000180ر400ر94433ر987ر936ر8

کي
 بان

مه
ت نا

مان
ض

94
ال

دس
وبان

اه 
ي ر

میع
تج

د(
دی

تج
ي )

ه ا
حل

مر
دو 

ي 
وم

عم

94-2-31/3

تکمیل زیرسازي 
وآسفالت محور سرزه 
– فلفل آباد – تلمبه 

دادعباس درشهرستان 
ریگان

000360ر500ر73847ر085ر665ر13

94-2-32/4
روکش آسفالت 

محور بروات – کروك 
شهرستان بم

000120ر300ر39918ر061ر908ر3

بازگشایي محور 94-2-33/5
000180ر400ر52030ر407ر947ر7استخروئیه کرمان

94-2-34/6
بهسازي وتعریض 

محور انار- امین شهر 
درشهرستان انار

000180ر000ر62713ر480ر020ر2

محـل و مهلـت دریافت اسـناد: خیابـان آیت ا...صدوقي اداره کل راه و شهرسـازي اسـتان کرمان - اداره 
پیمان و رسـیدگي از تاریـخ 02/23/ 94 لغایت 94/02/28

محـل و مهلـت تحویـل پاکات: خیابـان آیت ا...صدوقـي اداره کل راه وشهرسـازي اسـتان کرمان- دبیر 
خانـه مدیریـت حراسـت حداکثر تا سـاعت 10 صبح روز چهارشـنبه مـورخ94/03/06

محل و تاریخ بازگشـایي پاکات: اداره کل راه و شهرسـازي اسـتان کــــرمان سـاعت 12روز چهارشـنبه 
مـورخ 94/03/06

مدت اعتبار پیشنهادات مالي سه ماه مي باشد.
ضمناً هزینه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.

روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان کرمان

در گفتگو با  سلطانی سرمایه گذار معدن سنگ رودفرق عنوان شد

خطر در کمین 
 سرمایه گذاری
30 میلیاردی  
 می گویند مسیر دسترسی را عوض کنید. درحالیکه در طی یک سال و نیم ما حدود هفت 

میلیارد تومان فقط برای مسیر دسترسی خرج کردیم و آن زمان کسی چیزی به ما نگفت.
 30 میلیارد سرمایه گذاری ما در کرمان متوقف مانده در حالی که معدن ما در کاشان که 

همزمان با معدن کرمان شروع به فعالیت کرده حاال به مرحله صادرات رسیده است.  
 ما در پیچ و خم مراحل اداری رها شدیم.

  اگر کارخانه راه افتاده بود االن نام جیرفت و عنبرآباد به عنوان یکی از منابع سنگ تزئینی 
ایران می درخشید.

 متاسفانه کسی جواب ما را نمی دهد. میراث اصال جوابگو نیست.
 ما برای مرحله به مرحله کارمان مجوز داریم.

 آبشار رودفرق را هم احیا می کنیم تا به گردشگری منطقه هم کمک شود.

یک سال حمایت شفاهی 
استاندار کرمان از 

توسعه و سرمایه گذاران 
به روایت اخبار

---------  صفحه 4 ---------

تکذیب ظهور
بابک زنجانی دوم

---------  صفحه 2 ---------

نسل پنجم اینترنت در ایران!
---------  صفحه 6 ---------

مدیرکل ورزش و جوانان استان خبر داد

افزایش تیم های لیگ برتری 
کرمان

---------  صفحه 7 ---------

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

www.roghanshop.ir

روغن خالص شترمرغ

تمام محصوالت کامال طبیعی اتزه و گیاهی

رفع و بازکننده چین و چروک، رفع لکه جوش و جای جوش، ترمیم زخم و جای زخم ، 
ترمیم ترک شکم و پا ،

 شفاف کننده صورت و تسکین هرگونه درد
ماسک گیاهی  سفت کننده و جوان و شاداب کننده صورت

ماسک زیبایی و لطافت دست رفع کک مک و لکه های قرمز دست  )100درصد گیاهی(

معجزه تسکین دردهای مفصلی
تخفیف ویژه به مدت محدود

* آخرین تحوالت شـورای شـهر کرمان مشـرفی رئیس، مویدی مریض، جوانمرد معترض/ شـماره 452: علی اکبر مشـرفی 
در حالی در جلسـه صبح امروز شـورای شـهر کرمان با 8 رای رئیس شـد که جلسـه دیشـب شـورای شـهر کرمان به منظور 
انتخـاب ریاسـت شـورا بـه جنجال کشـیده بـود و فتـح اهلل مویدی، رئیس قبلـی غش کرد و به بیمارسـتان منتقل شـد.  قرار 
بود رئیس شـورا انتخاب شـود. با تاخیری 17 روزه. این جلسـه پس از 2 جلسـه ای برگزار شـد که به دالیل مختلف تشـکیل 

نشـدند. یـک بـار بـه بهانـه فوت یکی از اقوام رئیس شـورای شـهر و بار دیگـر بدلیل به حد نصاب نرسـیدن.
حجـت: حجـت االسـام ربانـی با 10 رأی موافق به عنوان سـخنگو شـورا و آقای منصـوری با 7 رأی موافق و سـه رأی 

سـفید نایب رئیس شـورا . منبع سـایت شورای شـهر کرمان.

* بابایی و داوری گزینه های نهایی شـهرداری کرمان، نکیسـا خدیشـی/ شـماره 459: قرار اسـت پس از شـنیدن برنامه 
نامزدهـا ، اعضـا دسـت بـه انتخـاب بزنند.انتخابـی کـه خروجـی آن شـهردار را مشـخص می کند. امـا به نظر مـی آید که 
مهنـدس بابایـی و مهنـدس داوری گزینـه هـای نهایـی باشـند و بقیه شـانس چندانی برای گرفتـن رای شـورا ندارند. بعد 

از ایـن 2 گزینـه مهنـدس صنعتی و مهندس خدادادی دارای شـانس انتخاب هسـتند. 
شـهرزیبا: هـر 2 نفـر گزینـه های خوبی بـرای تصدی صندلی شـهرداری کرمان اسـت ولـی نظر من اینه تو سیسـتم 
نیـاز بـه تغییـرات کلـی می باشـد به هـر حال همیشـه تغییرات فرصت مناسـبی بـرای تحول ایجـاد می کنه و متاسـفانه 

رانـت هایـی وجـود داره کـه امیدوارم با انتخاب شـهردار این دسـت ها کوتاه بشـن.
علی: انشـاهلل هرکی بیشـتر تاش میکنه و سـه شـیفت مشـغول خدمت به مردم کرمان میشـه شـهردار بشـه و بتونه 
هـم سـرمایه گـذاران زیـادی جـذب کرمان کنه هم پـروژه های در حال اجرا رو سـریعتر به پایان برسـونه هـم منابع مالی 

جدیـدی بـرای شـهرداری تعریـف کنه و هم ظـرف کمترین زمان قطار شـهری کرمـان رو عملیاتی کنه.

* تکذیـب شـایعه توقـف پروژه میدان آزادی و اختاف شـهرداری با قـرارگاه خاتم، رضا عبادی زاده/ شـماره 485: علی 
بابایـی شـهردار کرمـان در ایـن ارتبـاط به »پیام مـا« گفت: اصا این موضوع صحیح نیسـت. مـا از برنامه زمـان بندی هم 
جلـو هسـتیم و هیـچ مشـکلی با قـرارگاه خاتم نداریـم. وی افزود: شـهرداری و قـرار گاه خاتم هیچ مشـکلی باهـم ندارند. 
بابایـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال که آیا در حـال حاضر پروژه متوقـف مانده، گفت: خیـر. کار در حال انجام اسـت. من نمی 

دانـم چرا این شـایعات را راه مـی اندازند.
ناشـناس: کار عـده ای شـده خاله زنک بـازی. عده ناخواسـته و عده ای هـدف دار نمیخواهند کرمان پیشـرفت کنه.از 
بیـرون هـم نیومدنـد و کرمونـی هم هستند.انشـااهلل رسـانه های کرمـون بتونند در این زمـان نقش خوبی از خودشـون در 

تنویـر افکار عمومی بازی کنند و سـربلند شـوند.
محمـدی: بـه نظـرم اگه آقای شـهردار اقدامات ذیـل رو انجام بده از مردم نمـره قبولی میگیره 1-توانایی کسـب منابع 
جدیـد مالـی 2-توانایـی اخـذ عـوارض مختلف ازتولـد تا مـرگ 3-عملیاتی کـردن مترو کرمـان 4دوطبقه سـازی خیابان 
شـریعتی 5-تعیـض خیابـان هـای اصلـی و.... هنر مدیـر موفق انجام کارهـای بـزرگ و در ظاهر غیر ممکنـه و گرنه حل و 

فصـل امـورات اداری و انجـام اقدامات کوچک رو همه بلد هسـتند.

* سـونامی سـعید گیانی، بردیا امیرتیموری/ شـماره 495: سـعید گیانی: روزی که طرح اسـتیضاح شـهردار سـابق 
را بـا امضـای چهـار نفـر از اعضـای شـورا مطـرح کردم خیلـی ها برایم خط و نشـان کشـیدند و گفتنـد ایـن کار را نکن .

رضا: از اعتبار و آبروی آقایان حاج قاسـم سـلیمانی، رزم حسـینی و سـیف الهی اسـت که پیمانکار بزرگی چون خاتم 
بـرای توسـعه کرمـان وارد گـود شـدند و سـرمایه گذارانـی چـون ... را در جیب شـان گذاشـتند پش ایشـان پایشـان را از 

گلیم کوچکشـان بیـرون نگذارند!
مهدی: ای بابا این ... مردم رو حساب کرده تو اگر مدرکی داشتی چرا تا االن چیزی نگفتی.
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فرهنگ و هنر

داستانک
چند داستانک از مجموعه های

 »بخشکی شانس« و »احمق! ما مرده ایم« 
نوشته رسول یونان

باران
آلبـوم را ورق زد و بـه جوانـی خـود رسـید.به درختـی 
تکیه داده و ژسـت گرفته بود.پشـت سـرش در گوشـه ای از 
آسـمان.تکه ابری سـیاه دیـده میشـد.ناگهان ابر شـروع کرد 
بـه بـزرگ شـدن و لحظاتـی بعد بـاران تمـام صـورت اش را 

کـرد... خیس 
آلبوم را و زندگیش اش را خیس کرد...

آن روز روز عجیبـی بـود فقـط در خانـه ی پیر مـرد باران 
باریـده بود

آن ترور
پـس از آن کـه آخریـن تـرورش را انجـام داد تصمیـم 
گرفـت بقیـه ی عمـرش را بـا شـرافت زندگی کند.امـا وقتی 
خواسـت ماسـک اش را در آورد با مشکل روبه رو شد.ماسک 

بـرای همیشـه بـه صـورت اش چسـبیده بود

اولین مالقات
مرد گفت :

بـی تـو مثـل چشـمه ای بـی آبم.مثـل پرنده ای هسـتم 
کـه نمـی توانـد آواز بخواند.همین طـور مثل آهویی هسـتم 
کـه در تیـررس شـکارچی اسـت.زن از ادبیـات چیـزی نمی 
کـرد  فکـر  سـوخت.کمی  مـردم  حـال  بـه  دانسـت.دلش 
وگفت:همـه چیـز درسـت مـی شـود!من یـک روان پزشـک 

خوب مـی شناسـم!

زندگی مجازی
آنهـا در فیـس بـوک بـا هـم آشـنا شـدند.در فیـس بوک 
ازدواج کردند.زندگـی آنهـا در صـورت حقیقـی شـدن مـی 

توانسـت خیلـی غـم انگیـز باشـد.مرد ، زن، بـود. زن،مـرد

شرایط
شـرایط هـر دویشـان فـرق کـرده بود.آنهـا می توانسـتند 
دوبـاره باهم باشـند.اما وقتی بعد از سـال هـا از مقابل هم رد 
شـدند.وانمود کردنـد کـه هم دیگـر را نمی شناسند.سـاعتی 

بعـد مـرد در سـاحل گریه کـرد.زن در آینـه ی اتاق اش

گل ها پژمرده می شوند
سـاحل خلوت بود.مـرد گل فروش تـا آن لحظه ی غروب 
اصـا گل نفروختـه بود.با دیدن زن و مردی که همیشـه از او 
گل می خریدند خوشـحال شـد.به طرف آنهـا رفت.اما آنها با 
هـم جروبحث مـی کردند.انـگار آخرین دیدارشـان بود.بغض 

کرد.بخشکی شـانس!بعد گریه کرد.

شـادروان محمدحسـن معیـری متخلص بـه »رهی« در 
دهـم اردیبهشـت مـاه 1288 هجـری شمسـی در تهران و 
در خاندانـی بـزرگ و اهـل ادب و هنـر چشـم بـه جهـان 
گشـود. تحصیـات ابتدایـی و متوسـطه را در تهـران بـه 
پایـان بـرد، آنـگاه وارد خدمـت دولتی شـد و در مشـاغلی 
چنـد خدمـت کـرد. از سـال 1322 شمسـی بـه ریاسـت 

کل انتشـارات و تبلیغـات وزارت پیشـه و هنر )بعـداً وزارت 
صنایـع( منصـوب گردیـد. پ. وی همچنیـن در انجمـن 
موسـیقی ایـران عضویـت داشـت. رهی عـاوه بر شـاعری، 
در سـاختن تصنیـف نیـز مهـارت کامـل داشـت. وی در 
سـالهای آخـر عمـر در برنامه گل هـای رنگارنـگ رادیو در 
انتخـاب شـعر بـا داوود پیرنیـا همـکاری داشـت و پـس از 

او نیـز تـا پایـان زندگـی آن برنامـه را سرپرسـتی می کـرد. 
رهـی در طـول حیـات خـود سـفرهایی بـه خـارج از ایران 
داشـت کـه از آن جملـه اسـت: سـفر بـه ترکیـه در سـال 
1336، سـفر بـه اتحـاد جماهیـر شـوروی در سـال 1337 
بـرای شـرکت در جشـن چهلمین سـالگرد انقـاب اکتبر، 
سـفر بـه ایتالیـا و فرانسـه در سـال 1338 و دو بـار سـفر 
بـه افغانسـتان، یـک بـار در سـال 1341 بـرای شـرکت در 
مراسـم یادبـود نهصدمین سـال در گذشـت خواجه عبداهلل 
انصـاری و دیگربـار در سـال 1345، عزیمـت به انگلسـتان 
در سـال 1346 بـرای عمـل جراحی، آخرین سـفر وی بود. 
رهـی معیـری که تا آخـر عمر مجرد زیسـت، در بیسـت و 
چهارم آبان سـال 1347 شمسـی پس از رنجـی طوالنی از 
بیمـاری سـرطان معـده بـدرود زندگانی گفـت و در مقبره 
ظهیرالدولـه شـمیران به خاک سـپرده شـد شـعر زیبای » 

شـعله سـرکش« را از رهـی مـی خوانیم:

شعله سرکش
 الله دیدم روی زیبای توام آمد به  یاد

شعله دیدم سرکشی های توام آمد به یاد
سوسن و گل آسمانی مجلسی آراستند

روی و موی مجلس آرای توام آمد به یاد
بود لرزان شعله شمعی در آغوش نسیم
لرزش زلف سمن سای توام آمد به یاد

در چمن پروانه ای آمد ولی ننشسته رفت
با حریفان قهر بی جای تو ام آمد به یاد
از بر صید افکنی آهوی سرمستی رمید

اجتناب رغبت افزای توام آمد به یاد
پای سروی جویباری زاری از حد برده بود

های های گریه در پای توام آمد به یاد
شهر پرهنگامه از دیوانه ای دیدم رهی

از تو و دیوانگی های توام آمد به یاد

به مناسبت 24 آبان سالروز درگذشت رهی معیری 

شعله دیدم سرکشی های توام
 آمد به یاد 

مناسبت

لیال راهداردر گفت و گو با پیام ما:

 کرمان می تواند به قطب 
ادبیات داستانی تبدیل شود

داسـتان کرمـان بـه خصـوص رمـان در سـال های 
اخیـر جهـش خوبـی در سـطح کشـور داشـت و 
جریان سـاز شـد با داسـتان نویسـانی چون محمد 
شـریفی، محمـد علی علومـی، منصـور علیمرادی، 
رضـا زنگی آبـادی، مهـدی بهرامـی و...بـه نظر می 
رسـد ایـن رشـد کمتـر حاصـل یـک کار جمعی و 
انجمنـی باشـد و بیشـتر انفـرادی بـوده بـا وجود 
انجمـن های متعـدد داسـتانی که در کرمـان وجود 
دارد خروجـی  کیفـی قابـل قبولی ندارنـد فکر می 

کنیـد دلیل آن چیسـت؟
درواقـع کامـا چنین نیسـت با نگاهی به پیشـینه داسـتان 
کرمـان مـی بینیـم کـه دوسـتان مقیـم کرمـان در تمـام 
جلسـات شـرکت مـی کردنـد و بعضی هـا خود نیز جلسـه 
داشـتند و یـا مـدرس داسـتان نویسـی بودند، افـرادی هم 
کـه بیشـتر بـه بومـی نویسـی روی آوردنـد و رمـان هایـی 
بـا ایـن مضمـون نوشـتند مسـلما تحت تاثیـر بـوم و اقلیم 
خـود بودند گرچه شـاید محـل زندگی آنها تهـران بوده اما 
تولیـدات ادبی شـان حاصل زیسـت در جغرافیـای این مرز 
و بـوم بـوده اسـت داسـتان نویسـی یـک حرکـت مـدرن و 

اجتماعـی اسـت و مربـوط بـه دنیـای امروزی اسـت .
گرچـه بـا ایـن موضـوع موافقـم کـه گاه جلسـات تشـکیل 
شـده در تکمیـل یـا در رقابـت بـا یکدیگـر بودنـد و به نظر 
مـی رسـد نوعـی عـدم یـک پارچگـی در آن مشـاهده می 
گـردد امـا مهم آن اسـت کـه به مقولـه داسـتان توجه می 

شود.
غالب جلسـات داسـتانی کـه در کرمان برگـزار می 
شـود بیشتر جلسـه ی داسـتان خوانی و صحبتهای 
چنـد نفـر در مورد داسـتان خوانده شـده اسـت...
با وجـود اسـتعدادهای بالقوه داسـتان اسـتان چرا 
مبانـی تئوری داسـتان نویسـی آمـوزش داده نمی 
شـود این جلسـات عمومـا با جریـان داسـتان روز 
کشـور بیگانـه انـد یـک جمـع محـدود و شـکل 

تکـراری و.... شـما چطـور فکر مـی کنید؟

بـا ایـن نظـر کامـا موافقـم اصوال جلسـات شـکل منطقی 
ندارنـد ایـن که یک نفر داسـتان بخواند و بقیـه نظر بدهند 
روشـی نامعتبر اسـت به این دلیل که افراد شـرکت کننده 
عمومـا متخصـص در زمینه نقد نیسـتند دوم آنکه) اجرا( از 
اصول داسـتان نویسـی نیسـت، امادر این جلسـات داستان 
نویـس مجبور بـه )اجرا( اسـت بنابراین بد خوانـدن یا عدم 
ادای کلمـات و مشـکات تلفظـی مـی توانـد تاثیـر بدی بر 
داسـتان داشـته باشـد و بسیاری از مشـکات، ... از نظر من 

باید بـه روش های نوین اندیشـید.
چه روش هایی؟

روش های مختلفی از جمله کارگاه داسـتان نویسـی، تایپ 
داسـتان و ایمیـل بـرای دوسـتان قبـل از جلسـه، تدریس 
مبانی داسـتان، اسـتفاده از داسـتان نویسـان قدیمی، بحث 
دربـاره مسـایل تئوریـک بـه زبـان سـاده بـرای اسـتفاده 
همـه  ی دوسـتان نویسـنده توجـه به نویسـندگان نو پـا و..

داسـتان کرمـان روند مثبتی داشـته..  ایـن حرکتهای ادبی 
مـی توانـد کرمـان را بـه قطـب ادبیـات داسـتانی تبدیـل 
کنـد.. اقلیـم و جغرافیـای کرمان تنـوع ادبی زیـادی ایجاد 
کـرده اسـت  فضـای رقابتـی توانسـته علـی رغم اسـیبها و 
انشـعابات نوعـی تـاش در زمینـه ی پیشـرفت داسـتان 
محسـوب گـردد... انچـه الزم و ضـروری به حسـاب می اید 
توجـه بـه امـر ارتقـاء  دانـش داسـتان نویسـی حرکـت به 

سـوی کارگاهی شـدن و.... اسـت.
جلسـه داسـتان هـزار و یـک شـب چگونه شـکل 
گرفـت بـا وجـود جلسـاتی که وجـود داشـت چه 
ضـرورت و دغدغـه ای بـرای شـکل گیـری و ادامه 

آن داشـتید؟
 سـه سـال و نیم پیش جشـنواره داسـتانی کرمان در هتل 
پـارس برگـزار گردیـد کـه من دبیـر تخصصی داسـتان آن 
بـودم ، ایـن جشـنواره با حضور نویسـندگانی چـون آزادی 
خـواه، محقـق ، جالـی، یوسـف علیخانی، محمد شـریفی 
نعمـت آبـاد برگـزار گردیـد و نتایـج اعام شـد پـس از آن 
بـا همـکاری و مجـوز موسسـه فرهنگـی هنری هـوای تازه 

در ادامـه ایـن حرکت فرهنگی جلسـه ای در فرهنگسـرای 
کوثر به همین عنوان تشـکیل شـد و این جلسـه و جلسـه 
شـعر در یـک روز ودر ادامـه هـم تشـکیل می شـد، پس از 
آن جلسـات ما به کرمان شناسـی آورده شـد . اسـتاد عزیز 
آقـای گاب زاده از مـا حمایـت کردند و به ما مـکان دادند 
و جلسـه داسـتانی هـوای تـازه بـا نـام جدیـد هـزارو یـک 
شـب در کرمـان شناسـی ادامـه فعالیت داد ایـن حرکت به 
نوعـی توجـه به فرهنـگ و ادبیـات بومی کرمان ) تشـکیل 
در کرمان شناسـی( می باشـد و هدف ان توجه به فرهنگ 
عامـه مـردم و کمک در جهـت ارتقاء سـطح دانش عمومی 

می باشـد .
 آیـا از سـوی  نهادهـای متولـی فرهنـگ و هنـر 

حمایـت شـدید؟یا کمکـی بـه شـما کردنـد؟
ایـن جلسـه همانطور کـه گفتـم دارای مجوز می باشـد دو 
جلسـه هـم راسـتا ) به هـدف ارتقاء سـطح دانـش عمومی 
ادبی ( جلسـه شـعر آقای سـبزه صادقی و جلسـه داسـتان 
بنـده هـر هفتـه برگـزار مـی گـردد. نهادهـا و ارگان هـای 
دولتـی از جهـت تامیـن جـا و مکان بـه ما کمک کـرده اند 
حمایـت دیگـری )مالی ، حمایت در زمینه چاپ، پیشـنهاد 
نگرفـت  صـورت  دولتـی  نهادهـای  سـوی  و...(از  مـدرس 
امیـدوارم بـا ایـن حرکت نمادین جدید )تشـکیل جلسـات 
در کرمـان شناسـی( مـورد توجه دلسـوزان فرهنـگ و ادب 

کرمـان قـرار بگیریم. 
چـه برنامه هایی برای جلسـه داسـتان هـزارو یک 

شـب دارید؟
 در ایـن جلسـات سـعی مـی شـود آمـوزش و کارگاه هـم 
عرض داسـتان نویسـی پیـش برود تا کنون بـه رویکردهای 

ادبـی چـون اگزیستانسیالیسـم و همیـن طـور تاثیـر روان 
شـناختی بـر داسـتان توجـه گردیـد ، امـا از ایـن هفته به 
بعـد سـعی بـر آن اسـت مبانـی داستانویسـی مـورد توجه 
بیشـتر قـرار گیـرد و جلسـات نقدکتـاب برگـزار گـردد، و 
همینطـور پـس از ادریس سـبک ها و مکتب هـای ادبی به 
صـورت کارگاهی داسـتان نویسـندگان بزرگ جهـان مورد 
بررسـی قـرار گیـرد هدف مـا اسـتفاده ی عموم می باشـد 
بدیـن معنـی که نویسـندگان نو پا نیـز بتوانند بیـا موزند و 
بنویسـند در ایـن راسـتا گـروه داسـتان مجازی هـوای تازه 
)هـزارو یک شـب( کـه اعضای انجمن داسـتان چهارشـنبه 
عضـو آن هسـتند فعالیـت می کننـد گـزارش کار هر هفته 
و مبحـث هفتـه ی آینـده در آن مـورد تحلیـل قـرار مـی 
گیـرد و جلسـات چهارشـنبه در کرمان شناسـی به تحلیل  

و بحـث مـی پردازند .
اگر حرف خاصی دارید بفرمایید؟

در این انجمن سـعی شـده همه نویسـندگان استان کرمان 
مورد توجه قرار گیرند. دوسـتان شهرسـتانی دیده شـوند و 
در مراسـم های خاص و داسـتان خوانی ها شـرکت کردند 
جلسـات نقـد ) نقد کتاب رضـا ذوالعلی و...( برگـزار گردید. 
تمـام تاش مـا انجـام فعالیتی جمعـی اسـت همانطور که 
گفتـه شـد داسـتان نویسـی حرکتـی مـدرن و اجتماعـی 
اسـت.  از اسـتاد عزیـزم آقـای گاب زاده، شـهرام پارسـا 
مطلـق دبیـر سـرویس فرهنـگ و هنـر روزنامـه پیـام مـا ، 
آقـای صادقـی صاحب امتیاز  موسسـه ی هوای تـازه امروز 
و تمام دوسـتان نویسـنده و دوسـتان عزیز شهرسـتانی که 

در ایـن حرکـت نـو ما را یـاری کردند سپاسـگزارم.

آمار دقیقی
 از سرانه مطالعه 
وجود ندارد

مدیـرکل برنامـه و بودجـه نهاد 
گفـت:  عمومـی  کتابخانه هـای 
هنوز آمـار دقیقی از سـرانه مطالعه 
در کشـور وجـود نـدارد. )ایسـنا(، 
سـیامک محبوب با اشـاره به وجود 
40 میلیون کتـاب در کتابخانه های 

عمومـی ادامـه داد: هم اکنـون در سـطح کشـور بیـش از دو میلیـون و 500هـزار نفر 
عضـو کتابخانـه های عمومی هسـتند و 3200 کتابخانه عمومی در سـطح کشـور به 
مـردم خدمـات ارائـه می دهند. محبـوب با بیان اینکه در کشـور شـیوه های مختلفی 
بـرای تعییـن سـرانه مطالعـه کتـاب وجـود دارد، افـزود: هنوز آمـار دقیقی از سـرانه 
مطالعـه در کشـور وجـود نـدارد، بنابرایـن نمی تـوان بـه سـرانه 50 تـا 60 دقیقه در 
ایـن حـوزه اسـتناد کـرد. وی ادامـه داد: سـرانه مطالعـه کتـاب در کشـور نسـبت به 
منطقـه بی نظیـر اسـت امـا در مقایسـه بـا میانگین جهانـی نیازمند تاش بیشـتری 
هسـتیم. محبـوب بـا اشـاره بـه اینکـه از سـوی نهـاد کتابخانه هـای عمومی کشـور 
برنامـه هـای فراوانـی به منظـور ترویج و توسـعه فرهنگ کتـاب و کتابخوانی در حال 
اجراست،خاطرنشـان کـرد: بـرای دسـتیابی به این هـدف، ارتقای وضعیت معیشـتی 
کتابـداران از اهمیـت بسـیاری برخـوردار اسـت.  وی بـا بیـان اینکـه به شـبکه های 
مجـازی بـا ترس نگاه می شـود، گفـت: هم اکنون فعالیت شـبکه کتابخـوان حرفه ای 

بـه واسـطه وجـود رقیب هـای فـراوان در ایـن حـوزه اندکـی کم رنگ شـده اسـت.

مبادله کتاب های 
خوانده شده
 در مترو

همزمـان بـا فرارسـیدن هفتـه 
اشـتراک گذاری  طـرح  کتـاب، 
در  خوانده شـده  کتاب هـای 
برپـا  تهـران  متـرو  ایسـتگاه های 
ایسـنا،بر  گـزارش  بـه  می شـود. 
اسـاس خبـر رسـیده، همزمـان بـا 

هفتـه کتـاب و بـا هدف بـه اشـتراک گذاری کتاب هـای خوانده شـده، ایسـتگاه های 
متـرو شـهدا، انقـاب اسـامی و زیر گذر چهـارراه حضـرت ولی عصر )عـج( میزبان 
کتاب های خوانده شـده شـهروندان و دانشـجویان شـهر تهران اسـت. هر شـهروند از 
24 آبـان تـا اول آذر می توانـد کتاب هایـی را کـه دیگر اسـتفاده نمی کنـد، به غرفه 
کتاب هـای خوانده شـده اهدا کنـد تا دیگر شـهروندان نیز در صورت تمایـل از آن ها 
اسـتفاده کننـد. بـر پایـه ایـن گـزارش، فرهنگسـرای متـرو همزمـان با برپایـی این 
غرفـه هـا وب کیوسـک هایی بـا عنوان »راهنمـای یافتـن بهترین کتـاب« را ایجاد 
کـرده اسـت کـه در آن ها سـه هزار عنـوان کتـاب در 150 موضـوع بـه عاقه مندان 
مطالعـه معرفی شـده اسـت. این وب کیوسـکها را نرم افـزار »کتاب یاب« پشـتیبانی 
مـی کنـد کـه در ایـن نرم افزار خاصـه ای از کتابهـای حـوزه تاریخ ایـران و جهان، 
خانواده، رمان، سیاسـی، شـعر، فرهنـگ، کودک و نوجوان، مدیریـت و مذهبی برای 
معرفـی بـه عاقه مندان بارگذاری شـده اسـت. عاقه منـدان با وارد کـردن نام کتاب 

می تواننـد خاصـه کتـاب و اطاعـات ناشـر را دریافـت کننـد.

ارزیابی از طرح 
»کتابفروشی به 
وسعت ایران«

و  ناشـران  اتحادیـه  رئیـس   
ارزیابـی  بـه  تهـران  کتابفروشـان 
وسـعت  بـه  »کتابفروشـی  طـرح 
ایـران« پرداخـت و گفـت: طـرح 
»کتابفروشـی بـه وسـعت ایـران« 
بـه  کـه  اسـت  تجربـه  یـک 

کتابفروش هـا اختصـاص دارد و طـی آن کتـاب از طریـق کتابفروش هـا بـا تخفیف 
بـه متقاضیـان فروختـه می شـود.  به گـزارش ایسـنا، محمود آمـوزگار گفـت: این 
طـرح نشـان می دهـد گـوش شـنوایی در ایـن کشـور وجـود دارد که بـه تذکراتی 
که ما طی سـالیان گذشـته در رابطه با اهمیت جایگاه کتابفروشـان و کتابفروشـی 
در حـوزه نشـر و فرهنـگ می دادیـم توجـه ویژه کنـد. او اظهار کـرد: امیدواریم این 
تجربه دقیق تر شـود و ما به سـمت سیاسـتی برویم که کتابفروشـی ها همانگونه 
کـه ماهیـت وجـودی آنهـا اقتضـا می کند بـه محل عرضـه و فروش کتـاب تبدیل 
شـوند. رئیـس اتحادیـه ناشـران و کتابفروشـان تهـران همچنیـن گفـت: این طرح 
بایـد در سـالهای آینـده نیـز ادامـه پیدا کند تـا از این طریق شـرایط بهتـری برای 
کتابفروشـان رقـم زده شـود. او تاکیـد کـرد: ایـن نوع سیاسـت ها نباید در سـطح 
حرکـت کنـد و اگـر بخواهیم بـه صورت عمیق وضعیت نشـر را متحـول کنیم باید 
متناسـب بـا انتظاراتـی کـه از کشـور و ملـت وجـود دارد فعالیـت های سـاختاری 

زیـادی انجـام دهیـم.

هیچ چیز زندگی 
قابل پیش بینی 
نیست

اکـران  در  لنگـرودی  شـمس 
افتتاحیه »احتمال باران اسـیدی« 
قابـل  گفـت: هیـچ چیـز زندگـی 
پیـش بینـی نیسـت. رسـول یونان 
)شـاعر( در یـک روز پاییـزی مثل 
امـروز بـه مـن اصـرار می کـرد که 

بیـا و فیلـم بـازی کن. مـن به دالیلی قبـول نمی کردم تـا اینکه اصرار ایشـان باعث 
شـد، مـن در اولیـن فیلـم اش یعنـی »فامینگـو شـماره 13« بـازی کـردم.

بـه گـزارش ایسـنا، ایـن شـاعر در ادامـه مطـرح کـرد: شـانس بعـدی مـن این 
بـود کـه هـم عوامـل آن گـروه و هـم عوامـل فیلـم دوم یعنـی »پنج تا پنـج« همه 
افـرادی بودنـد کـه باعـث شـدند مـن بـه سـینما عاقه منـد شـوم. کار و زندگی را 
کنـار گذاشـتم و نشسـتم بـه فیلـم نـگاه کـردن تا رسـید بـه بهتـاش صناعی ها و 
»نـور علـی نور« شـد کـه دیگر تصمیـم گرفتم بـه صورت جـدی فیلم بـازی کنم.

پنجـاه و چهارمیـن آییـن دیـدار فیلم های گـروه هنـر و تجربه، بـا نمایش فیلم 
سـینمایی »احتمـال باران اسـیدی« بـه کارگردانی بهتـاش صناعی ها شـامگاه 24 
آبـان مـاه در سـینما فرهنگ برگزار شـد. پـس از برگزاری مراسـم امضای پوسـتر، 
مهمانـان وارد سـالن نمایـش شـدند و سـمیرا برادری یکـی از تهیه کننـدگان فیلم 
روی صحنه حاضر شـد و به اسـاتید و همکاران و دوسـتان خود که در این مراسـم 

حضـور پیـدا کردند خیر مقـدم گفت.

کتابخانه کتاب خبرکتاب

 لیـال راهـدار سـال هاسـت 
بـه  و  نویسـد  مـی  داسـتان 
نوعـی آموزش، رشـد و بالندگی 
دغدغـه  از  کرمـان  داسـتان 
راهـدار   . اوسـت  جـدی  هـای 
کارشناسـی  التحصیـل  فـارغ 
ارشـد زبـان و ادبیـات فارسـی 
و مـدرس دانشـگاه اسـت و بیـش از یـک دهه 
سـابقه ی ادبـی و رسـانه ای دارد از جملـه دبیر 
اجرایـی هیـات مدیـره داسـتان کرمان،مدرس 

کالس هـای آمـوزش داسـتان نویسـی و کارگاه 
ی  مجموعـه  چندیـن  او  از  و...  داسـتان  هـای 
داسـتان کوتاه و رمان در دسـت انتشـار است و 
در جشـنواره هـاو همایـش های  ادبـی متعددی 
حائـز رتبـه ی برتـر گردیده اسـت. لیـال راهدار 
اخیـرا جلسـه ی داسـتان »هزار و یک شـب« را 
بـا رویکـردی متفـاوت  راه انـدازی کـرده که با 
اسـتقبال خـوب اهالی داسـتان مواجـه گردیده 
اسـت به همین بهانه بـا او گفتگویـی انجام داده 

کـه مـی خوانید: ام 

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

https://telegram.me/payamma

از این شماره روزنامه به اسناد و عکس هایی می پردازیم که در کتاب رهگذار عمر آقای محمد صنعتی منتشر گردیده و از هر کدام از آنان می توان به گوشه هایی از مسایل 
تاریخی، اقتصادی، سیاستی و اجتماعی کرمان در هفت دهه اخیر پی برد.

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

 فعالیت های مطبوعاتی محمد صنعتی به روایت تصویر
 بخش نود و چهار

سبک زندگی

افقی
1-مرکز ایالت جورجیا - از آثار تاریخی اصفهان

2-نوعـی خـودرو - بـوی خـوب زیـر شـکم آهـو - کنـده 
کاری

3-برکت یافتن - کتابی از فرانسوا ماری ولتر - کرکس
4-ناحیـه تفریحـی ایتالیـا - وسـیله مـورد نیـاز نجـار - 

دیـدن
5-صـدای درد - اطاعـات رایانـه - بـی جـان - حیوانـات 

دارند
6-از روزهـای تازیـان که در آن جنگ واقع شـده اسـت - 

جاده - فات آسـیایی
7-مـاه اول تابسـتان - فـرو ریختن دیوار و سـقف - مقید، 

گرفتار
8-شیرینی چای - فرمانروایی - عشق بیگانه

9-پیشکشی - نقشها - تراوش
10-گـوارا - و خوشـمزه - گوسـفند قربانـی - قسـمتی از 

یلی تر
11-صـدای کلفـت - هـم سـخن و همزبـان - چـو حـل 

گشـت آسـان شـود - از حـروف اضافـه
12-کشتی ژاپنی - مرشد - نفاق

13-آزمون کوتاه - سوزاندن - قدرت و توان
14-دعاهـای زیـر لـب - سـاح رسـتم - شـهر گاب و 

ش فر
15-ایالتی در آمریکا - محکوم له

عمودی
1-آرمیدن - مکتب خانه

2-تنبیـه اداری - گریبـان لبـاس - مهاجـم اسـبق تیـم 
اسـتقال تهـران

3-کرم حشره - حیوان وحشی - قطار زیرزمینی
4-از گلهای زینتی - آش هفت دانه - کدو تنبل

5-محصول مرداب - پیرو و تابع - سال ترکی - نیشتر

6-برش سینمایی - پیام آسمانی - بخشی از اوستا
7-از کلمـات شـرط - نـام قدیـم آن سـلطان آبـاد بـود - 

دائمـی و ابدیـت
8-از ورز شهای آبی - آزمایش - بزرگترین دریاچه

9-غذایـی سـنتی ترکمنـی - کسـی کـه در جایـی اقامت 
دارد - سـارق

10-ناگهان خودمانی - روانداز - بهشت جاوید
11-یگانه - پدر آذری - پرخور - رمزینه

12-کام صریـح - لقـب شـاهان افغـان بـود - شـهری در 
فغانستان ا

13-خانم - زد و بند - بین پیچ و مهره
14-ترکیب فلز با اکسیژن - آشامیدن - بهانه جویی

15-غیور - شاق

جدول ۴۹۶

پاسخ جدول ۴۵۱
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پی نوشت:
)1( ـ جـواد صـدر، فرزند سـید محسـن صدراالشـراف، متولـد 1291 
ش. بعـد از اتمام تحصیات ابتدایی و متوسـطه وارد دانشـکده  حقوق 
تهـران شـد. در سـال 1314 از طـرف دولـت برای تکمیـل تحصیات 
تخصصـی بـه اروپـا رفـت و از دانشـگاه پاریـس درجه دکتـرا گرفت و 
پـس از آمـدن به ایـران ابتدا به اسـتخدام وزارت کشـور درآمـد و بعد 
بـه وزارت خارجـه انتقـال یافـت. از مهم ترین مناصـب وی می توان به: 
رایزنـی سـفارت اسـپانیا، رییـس دفتـر نخسـت وزیری )کابینـه هژبـر، 

سـاعد و منصورالملـک(، مدیـرکل اداره عهـود و حقوقـی، مدیـر کل 
سیاسـی وزارت کشـور )1332(، معاونـت پارلمانـی و سیاسـی وزارت 
کشـور )1336(، معاونـت وزارت امـور خارجـه، سـفیر کبیـر ایـران در 
ژاپـن )1339(، عضویـت در شـورای عالـی وزارت خارجه، وزیر کشـور 
در کابینـه حسـن علـی منصـور )1342( و کابینـه امیرعبـاس هویـدا 
)1343(، وزیر دادگسـتری، ریاسـت هیئت مدیره و مشـاوره ی حقوقی 
بانـک بازرگانـی و چنـد شـرکت وابسـته بـه آن، اشـاره نمـود. ضمنـاً 
وی بـا سـمت اسـتادی در دانشـکده ی حقـوق دانشـگاه ملـی تدریس 

می نمـود و چنـد کتـاب در علـم حقـوق انتشـار داد که هـم اکنون در 
دانشـگاه ها تدریـس می شـود. وفـات او در شـهریور 1379 در تهـران 
اتفـاق افتـاد«. عاقلی، باقر: شـرح حـال رجال سیاسـی و نظامی معاصر 

ایـران، ج 2، ص 917 و 918.
)2( ـ جـواد منصـور؛ »متولـد 1304 ش و فرزنـد علـی منصور اسـت. 
تحصیـات ابتدایـی و متوسـطه را در ایـران طـی نمـود و تحصیـات 
عالـی را در خـارج گذرانیـد و در سـال 1336 وارد وزارت امـور خارجه 
شـد. پـس از مدتـی خدمـت در آن وزارت خانـه بـه سـازمان برنامـه 

رفـت و ریاسـت اداره روابـط عمومـی را عهده دار شـد. بعد از تشـکیل 
بانـک توسـعه صنعتـی بـه معاونت آن بانـک برگزیده شـد و در کابینه 
بـرادرش حسـن علـی منصـور، سـمت معاونـت نخسـت وزیری گرفت. 
در کابینـه امیرعبـاس هویـدا وزیـر مشـاور شـد و سـپس بـه وزارت 
اطاعـات منصـوب گردیـد. از دیگـر مشـاغل او، مدیرعاملـی کانـون 
بانک هـا و ریاسـت شـرکت بیمـه مرکزی اسـت. وی برخـاف برادرش 
مـردی آرام و تـودار و سیاسـت پیشـه بوده اسـت«. عاقلی، باقر: شـرح 
حـال رجال سیاسـی و نظامی معاصر ایـران، ج 3، ص 1545 و 1546.

ارایه گزارش توسط محمد صنعتی به وزیر کشور ـ 1343 ش.
1ـ دکتر جواد صدر )وزیر کشور( )1( 2ـ سعیدی فیروزآبادی )استاندار کرمان( 3ـ محمد صنعتی

دیدار اعضای هیئت مشورتی روزنامه اطاعات در کرمان با وزیر کشور  و استاندار کرمان ـ 1343 ش.
1ـ سید ذبیح اهلل شعاعی 2ـ محمد صنعتی 3ـ ابوالفتح ژند 4ـ سعیدی فیروزآبادی )استاندار(

5 ـ دکتر جواد صدر 6 ـ شهیدی )رییس دفتر استاندار( 7ـ عبدالحسین اسفندیاری 
8ـ مهدی باختر 9ـ محمد ایران پور

دیدار جواد منصور )وزیر مشاور( )2( از کرمان ـ 1343 ش.
1ـ حسین فاتح )سرپرست روزنامه اطاعات در کرمان( 2ـ محمد صنعتی )عضو هیئت مشورتی روزنامه 
اطاعات( 3ـ دکتر باقر ضیاء ابراهیمی 4ـ علی یاسایی )عضو هیئت مشورتی( 5ـ حسین فاتح )مدیر 
روزنامه فاتح( 6ـ جواد منصور 7ـ سعیدی فیروزآبادی )استاندار کرمان(
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آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 58/15/9/94
دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار

واگذاری امور لنژری )رختشویخانه( بیمارستان شهید باهنر کرمانموضوع مناقصه

مبلغ: 3/846/772/800 ریال )سه میلیارد و هشتصد و چهل و شش میلیون و برآورد اولیه
هفتصد و هفتاد و دو هزار و هشتصد ریال( 

تضمین شرکت در مناقصه
مبلغ: 23/000/000ریال )بیست و سه میلیون ریال(

نوع تضمین شرکت در مناقصه: واریز نقدی/ ضمانتنامه بانکی

دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 13 
روز سه شنبه مورخ 1394/9/3

الف( خیابان قرنی، بیمارستان شهید باهنر 
 http://www.kmu.ac.ir ب( خدمات الکترونیکی، مناقصات دانشگاه

http://iets.mporg.ir ج( پایگاه ملی مناقصات

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: تا ساعت 14 روز 
شنبه مورخ 1394/9/14

محل تسلیم پیشنهادها: بلوار جمهوری اسامی، چهار راه شفا، دانشگاه علوم 
پزشکی، مدیریت خدمات پشتیبانی، اداره تدارکات

ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخ 1394/9/15گشایش پیشنهادها

ضمناً جلسه توجیهی در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1394/9/8 در محل دفتر مدیریت بیمارستان برگزار خواهد شد.

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
م الف 492

چه نقش هایی را بیشتر بازی می کنید؟
بیشـتر نقش هـای منفـی را بـازی می کنـم، از مدیـر 
شـبکه های هرمـی گرفتـه تـا جاسـوس و خرابـکاری 
کـه آمـده تـا  نطنـز را آلـوده بـه رادیواکتیـو بکنـد 
ورئیـس دزدهـا و ... اصـوال نقش هـای منفـی سـخت 
خیلـی  منفـی  نقش هـای  چـون  می کنـم  بـازی  را 
پیچـده اسـت. در حالـی کـه در وجـود خـودم اصـا 
انسـان بـدی وجود ندارد و بسـیار مهربـان و دل نازکم 
برخـاف آنچـه که بـازی می کنـم. چون بـازی کردن 
خـودت بسـیار سـخت اسـت امـا دقیقـا نقطـه مقابل 
شـخصیت خـودت را راحت تر می توانی بـازی کنی.)با 
خنـده می گوید( تا قبـل از کارهای مهـدی فخیم زاده 
بیشـتر اسـتاد دانشـگاه بودم و جراح و پزشـک حاذق 
امـا بعـد از آپارتمـان  85 کـه نقـش کوتـاه امـا تاثیر 
گـذار یـک مظنون بـه قتل را بـازی کـردم دیگر پس 

از آن نقش هـای منفـی بـا مـن ماندنـد 
پـس بـه گونـه ای فخیـم زاده شـما را بـرای 

کـرد؟ کشـف  منفـی  نقش هـای 
دقیقـا همینطـور هسـت.البته در فیلـم حفـره هـم 
نقـش یـک جاعـل حرفـه ای اسـناد دولتـی را بـازی 
ارتـش  بـرای  فیلم هـم  تلـه  چندیـن  و  می کنـم 
بازی کـردم کـه آخریـن اش بـر بـاد رفتـه بـود بـه 
کارگردانـی سـرهنگ جعفـری و بـا ایرج نـوذری در 

بودیـم. فیلـم هم بـازی  ایـن 
خـوب بعد از ایـن تجربیات در بـازی نقش های 
منفـی، اگـر بخواهیـد نصیحتـی بـه بازیگران 
تـازه کار وعالقمنـدان بـه بازیگـری بکنید، آن 

چیسـت؟ نصیحت 
قبـل از هرچیـز بـرای بـازی کـردن در نقش هـای 
منفـی خـود بازیگـر بایـد شـخصیت بسـیار خـوب و 
مثبتـی داشـته باشـد وقتی خود انسـان پـر از خوبی 
و محبـت باشـد ناخـود آگاه می توانـد نقطـه مقابـل 
نقش هـای  کند،هرچنـد  بـازی  را  خـود  شـخصیت 
منفـی معمـوال پیچیده تـر از دیگر نقش ها هسـتند،و 
خیلـی از بازیگـران ما هـم زیر بار چنیـن نقش هایی 
نمی رونـد و تنهـا تعداد اندکـی مثل شـریفی نیا این 
کارهـا را قبـول می کننـد. وی افزود: کارهای سـخت 
را دوسـت دارم و تشـویق می کنـم کـه بازیگرهـا هم 
دسـت از تنبلی و تن آسـایی بشـویند و با آغوش باز 
بـه پیشـواز کارهای سـخت بروند مثـا چندی پیش 
درهلنـد بـا وجود اینکه آموزشـی پیـش از آن ندیده 
بـودم بـه کاس هـای مجسمه سـازی و سنگتراشـی 
رفتـم تـا این هنـر را بیامـوزم. بازی نقـش منفی هم 
چیزی شـبیه به تراشـیدن شـکل از دل سنگ است.

بایـد آن انسـان را حسـی کنـی تـا بتوانـی درسـت 
نقشـش را بـازی کنـی .بایـد مـردم بتوانند بـا بازیگر 
همـذات پنـداری کننـد مثـل بعضـی از نقش هـا که 

در سـینمای مـا جاودانـه شـدند و مثا هنـوز خیلی 
هـا بـه مادر شـوهرهای بـد می گویند)جواهـر خانم(.
اگـر فرصـت دوباره ای داشـته باشـید بازهم به 

سـینما می پیوندید یـا در تاتـر می مانید؟
مـن اگر فرصت دوباره ای داشـته باشـم دیگـر به تاتر 
برنمی گـردم چـون اگـر از اول سـینمایی بـودم اآلن 
بازیگـران  و مشـهورتر می بودم،مـا  موفق تـر  خیلـی 
و نویسـنده های بزرگـی داریـم در تاتـر کـه مـردم 
اصـا ایشـان را نمی شناسـند و زندگـی مـادی آنهـا 
هـم تضمیـن خاصـی ندارد.مثـا دکتـر قطب الدیـن 
تاثیرگذارتریـن  و  بزرگتریـن  از  یکـی  صادقـی 
نویسـندگان و کارگردانـان تاتـر ایـران هسـتند امـا 
نمی شناسـد. را  ایشـان  مـردم  از  کسـی  متاسـفانه 

سـینما جایگاهـی اسـت کـه انسـان را بـه شـهرت و 
پـول می رسـاند امـا در تاتـر حتـی بـه انـدازه رفـت 
وآمـدم هـم دسـتمزد نمی گرفتم، مـن آخرین کاری 
کـه بـازی کردم طی ده روز سـاخته شـد و ده ملیون 
هـم بـرای بـازی در آن فیلم دریافت کـردم در حالی 
کـه بعـد از ماههـا تمریـن تاتـر یـک ملیـون هـم به 

بازیگران آن نمی رسـد و سـینما گران هـم به مراتب 
مشـهورتر می شـوند مثـا رضـا گلـزار برای بـازی در 
فیلمـی چـه یـک دقیقـه و چـه چنـد سـاعت بـازی 
کنـد همـان مبلـغ بیـش از صـد ملیـون را می گیرد.

حـاال بازیگـری کـه حتـی جشـنواره تاتر فجـر راهم 
برده باشـد هیچ کسـی وی را نمی شناسـد و خودش 
بایـد توضیـح بدهـد که من فانـی هسـتم. حاال من 
بـه جایگاهی رسـیدم کـه تصمیم گرفتم بعـد از این 
خـودم کارگردانـی کنـم و نوشـته هایم را بـه فیلـم 

تبدیـل کنـم تـا پویایی بیشـتری داشـته باشـم.
بعضـی نـگاه منفی بـه سـینمای ایـران دارند 
از شـایعاتی کـه حاشـیه ی زندگـی بازیگـران 
را گرفتـه تـا بحث هـای اقتصـادی منفـی کـه 
می گوینـد  و  می کننـد  مـا  سـینمای  دربـاره 
کـه بعضی هـا به لطـف پـول فراوانی کـه خرج 
می کننـد بازیگـر سـینما می شـوند  و از همـه 
بدتـر هـر از چنـدی حرفهایـی زده می شـود 
از جنـس کلماتـی کـه آقـای سلحشـور بـه 
زنـان سـینمای ایـران گفت، شـما چـه نظری 

دربـاره ی این سـبک نـگاه بـه سـینما دارید؟
سـینمای ما از نظر مالی بسـیار فقیر اسـت اما از نظر 
آکادمیـک خیلـی غنی اسـت خـوب قبا ارشـاد به ما 
بـرای سـاخت یک فیلـم پنجاه حلقـه فیلم مـی داد و 
مثـا فـان بازیگـر آماتـور که عاقـه داشـت در فیلم 
شـما بـازی کنـد فقـط پنـج حلقـه فیلـم هزینـه ی 
تپق زدن ها و اشـتباهات وی می شـود و از آن گذشـته 
بازیگـران حرفـه ای حاضـر نمی شـوند در مقابـل نـا 
بازیگـر بـازی کننـد چراکـه می گوینـد وی وقـت مارا 
تلـف می کنـد و بـازی بـد او بازی مـا را تحت الشـعاع 

قـرار می دهـد. خـوب ایـن هزینـه را چـه کسـی بایـد 
تقبـل کنـد؟ تهیه کننده و او هم به برگشـت سـرمایه 
اش فکـر می کنـد چـون اگر فیلمی برگشـت سـرمایه 
نداشـته باشـد که شکسـت اقتصـادی بـوده، درنتیجه 
بعضـی تهیـه کننده هـا کـه ایـن هزینه هـای اضافـی 
مثل حقوق پرسـنلی که بواسـطه آماتور بودن ایشـان 
وقتشـان گرفتـه می شـوند و یـا حقـوق اضافی که باید 
بـه بازیگـر حرفـه ای پرداخـت تا راضی بشـود کـه با، 
نابازیگـر  همـکاری کند را از آن بازیگـر اخذ می کنند 
و مـا امـروز بازیگران زیـادی هم داریم کـه تک فیلمه 
هسـتند و فقـط یـک فیلـم بـازی کردنـد کـه گاهـی 
اوقـات حتـی نقـش اول یـا نقـش مکمـل هـم بـازی 
کرده انـد امـا پـس از آن دیگـر بـا سـینما خداحافظی 

کرده انـد و کار اول و آخرشـان شـده.
چطـور  سـینما  در  تاتـر  بازیگـران  وضعیـت 

اسـت؟
اتفاقـا مـن چندی پیـش می خواسـتم فیلمی بسـازم 
بـا بـازی خانمی از اهالی تاتـر به نام ژاکلیـن آواره که 
خـودش مجانـی بازی می کـرد اما بازیگـر مقابلش که 

قبـا با بیضایـی هم کار کـرده بود با – تومان بیشـتر 
از قراردهـای معمولـی اش راضـی شـد کـه در آن کار 
بـازی کند.بایـد بدانیـد که انتخـاب بازیگر کار بسـیار 
سختی اسـت و شـما تقریبـا هرکسـی راهـم انتخـاب 
کنیـد کـه نقشـی را بـازی کنـد ، دیگـران می گویند 
کـه از آن بازیگـر پـول گرفتـه دقیقـا همین مشـکلی 
ایـن  آقـای شـریفی نیا اسـت.  کـه اآلن گریبان گیـر 
درحالـی اسـت کـه بازیگری کـه انتخـاب می کنیم با 
توجـه بـه فیزیـک بازیگـر میمیـک وی و اسـتعداد و 

رزومـه اش بـوده . سـینمای ما بسـیار مظلوم اسـت و 
قاطعانـه می گویـم کـه بسـیاری از خانم هـا و آقایـان 
سـوژه تهمت هـای ناروا قـرار می گیرند. شـاید پیش از 
انقـاب چنین بـوده اما من بـا افراد زیـادی کار کردم 
کـه واقعـا لیاقـت لقـب مقـدس را دارنـد و بـه جرات 
می گویم انسـان های مقدسـی هسـتند.آقای سلحشور 

هـم .... چـه می شـود گفت؟
خیلـی کنجـکاوم کـه از رمان هایتـان بدانـم. 
امـکان دارد که در پایـان از کارتـان در ادبیات 

؟ یید بگو
مـن قبـل از سـینما بـا ادبیـات عجیـن بـودم و چنـد 
رمـان نوشـتم وقتـی می خواسـتند با اقتبـاس از یکی 
از رمان هـای مـن فیلمـی بسـازند بـا سـینما آشـنا 
شـدم.اما ادبیـات متاسـفانه راه امـرار معاش نیسـت و 
اکثر نویسـندگان ماهم شـغل دیگری دارنـد و ادبیات 
معـاش  امـرار  راه  نـه  اسـت  ایشـان  عاقه شـخصی 
ایشـان، خصوصـا بـا ایـن تیـراژ پاییـن و حـق تالیف 
انـدک و داسـتان هایی که کارکـردن در دنیای ادبیات 
را روز بـه روز دشـوار تـر می کند.همیـن مسـائل هـم 
دسـت به دسـت هم دادند تا من از ادبیات و نوشـتن 

رمـان فاصلـه بگیرم.
 بـه عنـوان آخریـن سـخن آیـا پنج فیلـم از 
سـینمای ایـران را گلچیـن می کنید بـه عنوان 

نمونه هـای موفـق سـینمای ما؟
مـن از نظـر صنعـت سـینما بـه ایـن فیلمهـا نـگاه 
می کنم کاری به سیاسـت و مسـائل حاشـیه ای ندارم 
بـه نظـر مـن 1-گاو2-قیصر3-گنـج قارون4-نیمه ی 
فیلم هایـی  اینهـا  طوالنـی  پنهان5-خداحافظـی 
هسـتند کـه در دوره ی خودشـان سـینما را تغییـر 
دادنـد و بـا یـک داسـتان خـاص حتـی مخاطـب را 
هـم تغییـر دادنـد و گاهـی اوقـات حتـی سـینما را 
از ورشکسـتگی نجـات داده انـد مثـا در یـک سـال 
گذشـته صنعـت سـینما راکـد بـوده و تقریبـا مـرده 
بـود بـه شـدت نیـاز هسـت کـه کسـی ظهـور کنـد 
کـه بـه سـینما جهـت بدهـد اگـر اجـازه می دادنـد 
دیگرانـی هـم کارهـای طنـزی  بسـازند نـه از جنس 
اخراجی هـا کـه بـا موضوعـات آن، می شـد بـه نجات 
یافتـن  صنعـت سـینما چشـم داشـت .حاال نـه تنها 
طنـز بلکـه از هـر ژانری اگـر فیلمی حـرف دل مردم 
را بزنـد و توقـع مـردم را ارضـا کنـد مسـلما موفـق 

بود. خواهـد 
در پایـان از عالقمندان به سـینما خواهش می کنم 
که بـا ایـن jobinkerman@gmail.com ایمیل 
تمـاس بگیرنـد و رزومـه و یـک قطعـه عکـس از 
بتوانـم در کار  انشـاهلل  خودشـان بفرسـتند کـه 
جدیـدی کـه می خواهم در شـهر شـما بسـازم از 

ایشـان اسـتفاده کنم.

امیـر شـمس الدین حشـمت زاد زاده ی مـادری 
کرمانـی و پدری کرمانشـاهی اسـت وی سـالهای 
کودکـی را در کرمـان گذرانـد و سـپس بـه خاطر 
از آن تهـران  شـغل پـدر بـه کرمانشـاه و پـس 
عزیمـت کـرد. او از دبیرسـتان بـه بعـد در حـال 
فعالیـت در زمینه هـای مختلـف از نوشـتن فیلـم 
نامـه و نمایشـنامه و رمـان گرفته، تا سـاختن فیلم سـینمایی و تله 
فیلـم و سـریال بـوده اسـت. در ایـن دوره سـابقه ی نقـش آفرینی 
در فیلـم، سـریال و تلـه فیلمهایـی ازآن جملـه بـازی در فیلمهای 
سـینمایی: تلـه روبـاه، قصه دلهـا؛ اختاپـوس حریر-بدون بیسـت 
نمیشـه-حفره، هفت سـین،تهران دربسـت از ساخته های)حسـین 
تبریـزی(- سـفری دیگـر- حضور-نیـم کیلوبـاش مـرد  بـاش- 
تاو)مسعودتکاور(-بربادرفته-جاسـوس)پرویزجعفری( و سـریالهای 
)مهـدی  رشـوه  -میرود)مسـعودتکاور(-  داوطلـب   - قلـب 
بـه  بیافتد-جاسـم  اتفـاق  هـم  شـما  بـرای  گلستانی(-شـاید 
پـور(- درویـش  میرود)مسعودتکاور(-امپراطور)هوشـنگ  جبهـه 
آپارتمان85)مهـدی فخیـم زاده(-با من حرف بزن)اصغرتوسـلی(-
آدم خوار)جوادمهـی آبـادی( را داردو همچنیـن وظیفـه ی انتخـاب 
بازیگربـرای فیلـم حریـر و تقریبـا بیشـتر تلـه فیلم هایـی کـه تا 

کنون سـاخته شـده را داشـته.
حـال  عیـن  در  و  اسـت  نمایشـی  ادبیـات  دانش آموختـه  وی 
نویسـنده، کارگـردان و بازیگرهـم  هسـت. او در فیلم هـای زیادی 
وی  نوشـته،  رمـان  هـم  عنـوان  وچندیـن  کـرده  نقش آفرینـی 
فیلمنامه هـای زیـادی را بـه رشـته تحریـر در آورده و بـه احتمال 

قـوی همـه ی مـا تـا امـروز بـا آثارهنـری مواجـه بوده ایـم کـه 
حشـمت زاد یـا تولیدشـان کـرده و یا نقشـی در پروسـه تولید این 
آثـار بـازی کرده اسـت، اما کمـاکان همان افسـوس دیریـن را باید 
تکـرار کنیم کـه چـرا مـا نمی شناسـیم اش؟ بـزرگان و هنرمندانی 
از کرمـان کـه بـه دالیـل مختلـف بـرای مسـولین اسـتان هـم 
ناشـناخته بـوده انـد. خوشـبختانه وی بـرای انتخاب لوکشـین تله 
فیلـم جدیـدش به سـرزمین مـادری آمـده بود، کـه مـا فرصت را 
غنیمـت شـمرده و از او دعـوت کردیم چنـد کالمی مهمـان پیام ما 
باشـد. او هـم بـا روی بـاز پذیرفـت و بـا کمـال میـل وحوصلـه به 
سـواالت ما جـواب داد و ثابت کرد شـایعات درباره ی اهالی سـینما 
صحیح نیسـت و ایشـان نـه تبختر داشـت و نـه خود بـزرگ بینی 
کـه بسـیار هـم فروتـن و خاکـی بود،خالصـه ای از حرفهایـی که با 
پیام مـا مطـرح کـرد را پیش کـش نظرتـان می کنیم. وی در شـروع 

از خـودش و گذشـته کاری اش چنیـن گفـت:
آخریـن کاری که به من پیشـنهاد شـد، بازی در فیلمـی از خانم 
مـژگان ترانه اسـت که برای جشـنواره بالیـود هند سـاخته خواهد 
شـد و آخریـن فیلـم سـینمایی کـه کار کردم فیلـم حریر بـود، به 
کارگردانـی فریـال بهـزاد که بنده مشـاور کارگـردان بازیگـردان و 
بازیگـر ایـن کار بـودم، البتـه انتخـاب بازیگر هـم به عهـده ی من 
بـود. فیلمنامـه محاکمه در شـب یلدا را هـم به تازگی نوشـته ام که 
بـا بازیگـران توانمنـدی صحبت کرده ام کـه نقش های کلیـدی را به 
عهـده بگیرنـد و همیـن سـفر کرمان هـم بواسـطه ی پیـدا کردن 
لوکیشـن مناسـب برای ایـن فیلم بود، امـا هنوز بـه نتیجه ی قطعی 
نرسـیدم، دوتـن از بازیگـران ایـن فیلـم کـه نقـش آفرینی شـان 

قطعی شـده خانم ها فرشـته آلوسـی و رکسـانا محمدرضا هسـتند.
مـن از دوران دبیرسـتان تاتـر کار می کـردم و در 16 سـالگی 
بامهـا و پشـت بامها را بـه روی صحنـه بردم که بسـیار مـورد توجه 
قرارگرفـت و بعـد از انقالب وارد سـینما شـدم و اولیـن کاری که در 
تلویزیـون انجام دادم نوشـتن سـریالی جنگـی بود به نـام داوطلب 
که بـه کارگردانی مسـعود تکاور ایـن طنز جنگی را در 26 قسـمت 
سـاختیم امـا بواسـطه ی مشـکالتی کـه در آن دوره ی زمانی پیش 
آمـد تنهـا 16 قسـمت از ایـن سـریال از شـبکه دوم سـیما پخش 
شـد. و بعـد از آن مشـغول بـه بازیگری شـدم ودر سـریال قلب به 
ایفـای نقش پرداختم،که آن هم از سـاخته های مسـعود تـکاور بود 

و سـپس بـا کمال تبریزی آشـنا شـدم و
تقریبـا بـا اکثـر کارگردانان نامـی ایـران کار کردم مثـل آقایان 
: فخیـم زاده ،تبریزی،تکاور،مزدآبادی،گلسـتانی،جلیلی و ... در حال 
حاضـر هـم 16 فیلمنامـه آمـاده و ثبت شـده دارم که اولیـن از این 
سـری را خودم خواهم سـاخت، چـون از قالبی اسـتفاده کرده ام که 
در ایـران نداریـم ، این فیلـم در قالب طنز پلیسـی سـاخته خواهد 
شـد که امیـدوارم مـورد توجه و اسـتقبال عموم مردم قـرار بگیرد.
)بـا خنـده می گوید(مـا سـینما گرهـا هیچ چیـز نداریـم جـز 
همین سـوابق کاری ،و متاسـفانه من بیشـتر از یک سـوم کارهایی 
کـه انجـام داده ام را بـه یـاد نمی آورم کـه بتوانـم نـام ببرم)دوباره 
می خنـدد( امـا تقریبـا هر سـریال یـا تله فیلمـی کـه از تلویزیون 
پخش می شـود به نوعـی جایـی از آن کار را من گرفتـه ام ، یا مدیر 
تولیـدش هسـتم یا نویسـنده ،بازیگـر ،بازیگـردان و… بـه هر حال 

دسـت از فعالیـت هنری نمی کشـم.

امیر شمس الدین حشمت زاد فیلم نامه نویس و بازیگر:

ما سینماگران  چیزی جز سابقه کاری نداریم
عرفان زارعی

خبر آخر

رئیس شورای شهر: 

نامه محرمانه ای را که تصور می کنیم حکم سلب 
صالحیت باشد به گیالنی داده ایم

شـنیده هـا حاکی از آن اسـت کـه یک ماه 
پـس از اولین مصاحبه ابوالقاسـم سـیف الهی 
بـر سـلب صاحیـت سـعید گیانـی  مبنـی 
عضـو شـورای شـهر کرمـان، باالخـره حکـم 
سـلب صاحیـت گیانـی بـه وی ابـاغ شـده 
اسـت. سـیف الهـی معـاون عمرانی اسـتاندار 
اختـاف  حـل  شـورای  دبیـر  کـه  کرمـان 
هـم هسـت حـدود یـک مـاه پیـش از سـلب 
شـهر  شـورای  اعضـای  از  یکـی  صاحیـت 

کرمـان خبـر داده بـود. 
شـنبه  مصاحبـه،  ایـن  از  بعـد  مـاه  یـک 
گذشـته سـیف الهـی از ابـاغ ایـن حکـم بـه 
سـعید گیانـی صحبت کـرد. ایـن موضوع در 
حالـی اسـت کـه سـعید گیانـی در مصاحبه 
روز گذشـته خـود بـا »پیـام ما« از عـدم اباغ 
حکـم سـلب صاحیتـش خبـر داد و گفتـه 
بـود: سـیف الهی به عنـوان دبیر شـورای حل 
اختـاف  اول موضـوع را در رسـانه هـا مطرح 

کـرده و بعد بـه دنبال امضا گرفتـن از اعضای 
شـورای حـل اختاف بوده اسـت. بعـد از این 
مصاحبـه امـا خبرهایـی مبنـی بر ابـاغ حکم 
سـلب صاحیـت گیانی به وی منتشـر شـد. 
بـرای اطـاع از ماجـرا با رئیس شـورای شـهر 

کرمـان تمـاس گرفتیم.

 علـی اکبـر مشـرفی در ایـن ارتبـاط بـه 
»پیـام ما« گفـت: تا آن جایی کـه در جریانم، 
اینطـور حکمی به شـورا رسـیده اسـت. یعنی 
نامـه محرمانه ای برای ایشـان رسـیده اسـت 
کـه مـا حـدس مـی زنیم همـان حکم سـلب 
نامـه  چـون  افـزود:  وی  باشـد.   صاحیـت 
محرمانـه بـود بـاز نکـردم. امـا روز گذشـته 
ایـن نامـه محرمانـه را به آقای گیانـی دادیم. 
مشـرفی در پاسـخ بـه این سـوال که آیـا این 
نامـه محرمانـه همـان حکـم سـلب صاحیت 
بـود، اظهـار داشـت: این نامـه از طریق شـورا 
بـه اقـای گیانـی ابـاغ شـد و حـدس مـی 

زنیـم همـان حکم باشـد.
سـعید گیانـی امـا حاضـر بـه صحبـت در 
ارتبـاط بـا ایـن موضـوع نشـد. وی در پاسـخ 
بـه این سـوال مـا که اصـا نامـه محرمانه ای 
به شـما داده شـد، گفـت: هفته آینـده در این 

ارتبـاط بـا شـما صحبـت مـی کنم. 


