
واکنش ها نسبت 
به حمله اعتراضی به

 فاطمه معتمد آریا در کاشان

رییس سازمان نظام مهندسی 
معدن استان کرمان:

هماهنگی 
خوبی با 
سازمان 
صنعت، معدن 
و تجارت
داریم

توهم هنر
 بر بستر افیون

عرفان زارعی

5

27 سال هفتم  شماره پیاپی 554  شنبه 10 بهمن ماه 1394 
www.payamema.ir  روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استان کرمان  8 صفحه  قیمت 1000 تومان

 ما
یام

ر/پ
 پو

جب
ن ر

حس
س: م

عک
    

    
    

    
    

    
ه   

زاد
ام 

ی س
 عل

کتر
- د

ی 
نعت

 ص
مد

مح

6- تا 713- تا 12

سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نیم

9,480,000
9,490,000
4,790,000

سکه رع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,590,000
1,720,000
 965,600

دالر
يورو
پوند

36,400
40,000
52,300

ام جی 350
ام وی ام 315

تندر 90

865,000,000
373,000,000
371,000,000

LX سمند
C200 بنز

پژو 206 

307,000,000
3,150,000,000

334,000,000

پژو 405
J5 جک

مزدا 3

277,000,000
604,000,000

1,330,000,000

فرداامروز

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  صفحه 2

فراخوان
اجرای پروژه مشارکتی احداث اتو رفسنجان

شـهرداری کرمـان در نظـر دارد پروژه اتو رفسـنجان واقـع در بزرگراه امام رضـا )ع( را از 
طریـق سـرمایه گذار بخـش خصوصی به انجام رسـاند.

از ایـن رو از همـه سـرمایه گـذاران، پیمانـکاران و کسـانی کـه توانایـی اجـرا و سـرمایه 
گـذاری را دارنـد بـا ارائـه پیشـنهاد خـود جهـت مذاکـره و چگونگـی اجـرا بـه معاونت 
برنامـه ریـزی شـهرداری کرمـان واقـع در خیابـان فردوسـی کوچـه شـماره 4 مراجعـه 

یند. نما
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان

پیشخوان

سید حسن خمینی:  اگرچه تلقی اینجانب آن 
نیست که شکایت مسیری جدید را بگشاید اما

بنابر درخواست 
مردم و بزرگان

اعتراض می کنم 
صفحه 3

صفحه 2

استاندار کرمان با اشاره به تفاهم نامه های امضا شده میان روحانی و روسای جمهور چین و ایتالیا خبر داد

سه و نیم میلیارد دالر
 سهم کرمان از اجرای برجام

دیدار محمد صنعتی با کارکنان و عیادت از بیماران بیمارستان الزهرا )س(

بیمارستانی به ژرفای نیم قرن تاریخ معاصر

در جلسه تودیع و معارفه 
مدیرکل راه و شهرسازی 
کرمان روی داد

استقبال از 
مدیر جدید
با آغوش باز

صفحه 8

به کانال خبری روزنامه پیام ما در تلگرام بپیوندید هر شب پیش از چاپ روزنامه را 
بخوانید و از 50 میلیون ریال جوایز نقدی و فرهنگی در بهمن ماه بهره مند شوید

قرعه کشی از 1 بهمن ماه تا 22 بهمن  هر شب ساعت 8
جوایز:

1 عدد تبلت سامسونگ
1 عدد اطلس سخنگو

جایزه 100 هزار تومانی وجه نقد
50 جلد کتاب هرکدام به ارزش 50 هزار تومان

با مصرف کمتر کاغذ و استفاده از شیوه های مدرن  دوست دار زمین باشیم
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خبر
استاندار کرمان با اشاره به تفاهم نامه های امضا شده 
میان روحانی و روسای جمهور چین و ایتالیا خبر داد

سه و نیم میلیارد دالر 
سهم کرمان از اجرای برجام

پیـام مـا- با اجـرای برجام و برداشـته شـدن 
پذیـرای  ایـران  رود  مـی  انتظـار  هـا  تحریـم 
سـرمایه گـذاران خارجـی باشـد. در ایـن میـان 
اسـتان کرمـان هـم که از پتانسـیل هـای خوبی 
باالیـی در  برخـوردار اسـت، مـی توانـد سـهم 
پسـاتحریم داشـته باشـد. سـهمی کـه از همـان 

ابتـدا خـود را نشـان داده اسـت.
میلیـارد دالر  نیـم  و  اسـاس سـه  ایـن  بـر   
جمهـوری  رئیـس  کـه  هایـی  نامـه  تفاهـم  از 
کشـورمان بـا روسـای جمهـور چیـن و ایتالیـا 
امضـا کـرده اسـت، بـه اسـتان کرمـان مربـوط 
مـی شـود. ایـن خبـر را علیرضـا رزم حسـینی، 
اسـتاندار کرمـان در دیـدار بـا معـاون وزیـر راه 
و شهرسـازی داده اسـت. وی بـا تاکیـد براینکـه 
در حـال حاضـر 16 میلیارد دالر پروژه سـرمایه 
گـذاری روی میـز آمـاده واگـذاری بـه بخـش 
خصوصـی اسـت، گفـت: از مجمـوع تفاهـم نامه 
هـای سـرمایه گـذاری که در سـفر اخیـر رئیس 
جمهـور بـه ایتالیا امضا شـده اسـت، دو میلیارد 
فـوالد  در حـوزه  گـذاری  پـروژه سـرمایه  دالر 
متعلـق بـه اسـتان کرمان بـود. اسـتاندار کرمان 
ادامـه داده: در سـفر رئیـس جمهـور چیـن بـه 
و  همـکاری  نامـه  تفاهـم  چندیـن  نیـز  ایـران 
سـرمایه گـذاری منعقد شـد که از ایـن مجموع 
حـدود یـک و نیـم میلیـارد دالر از پـروژه هـا 

مربـوط بـه اسـتان کرمـان بـوده اسـت.
در ایـن دیـدار اسـتاندار کرمـان همچنیـن با 
اشـاره بـه انعقاد 75 هـزار میلیارد تومـان تفاهم 
نامه سـرمایه گذاری در اسـتان و اجرایی شـدن 
از آن، گفـت: در حـال حاضـر 16  12 درصـد 
میلیـارد دالر پـروژه سـرمایه گـذاری روی میـز 
آمـاده واگـذاری بـه بخـش خصوصی اسـت.  به 
کرمـان،  اسـتانداری  عمومـی  روابـط  گـزارش 
علیرضـا رزم حسـینی پیـش از ظهـر پنجشـنبه 
در دیـدار معـاون وزیر راه و شهرسـازی با تاکید 
براینکـه توسـعه بـه تنهایـی کار دولـت نیسـت 
بلکـه کاری فراجناحـی اسـت، افزود: در اسـتان 
کرمـان بـا تهیـه طـرح مثلـث توسـعه اقتصادی 
همـه ارکان حکومـت اعـم از نمایندگان مجلس، 
سـرمایه گـذاران و دولـت اضـاع ایـن مثلـث را 

دادند. تشـکیل 
وی بـا اشـاره بـه نقـش موثـر ائمـه جمعه در 
مثلـث توسـعه اقتصادی بـه عنوان ناظـر، یادآور 
شـد: نقـش ائمه جمعـه و روحانیـت در حمایت 
از امـر سـرمایه گـذاری و ترویـج ایـن فرهنـگ 
باشـد.  تاثیرگـذار  و  موثـر  بسـیار  توانـد  مـی 
نماینـدگان  از  برخـی  اسـتاندار کرمـان گفـت: 
مجلـس در اسـتان کرمـان در راسـتای توسـعه 
گام هـای تاثیرگذاری برداشـتند و برای توسـعه 
اسـتان بـا پیگیـری امـورات سـرمایه گـذاری و 

سـفر مقامـات بسـیار موثـر بودند. 
رزم حسـینی از سـرمایه گـذاری و کارآفرینی 
بـه عنوان کلید توسـعه یـاد کرد و افـزود: انعقاد 
75 هـزار میلیـارد تومـان تفاهـم نامـه سـرمایه 
گـذاری در اسـتان و اجرایی شـدن 12 درصد از 
آن ناشـی از همدلـی بیـن ارکان حکومت در امر 

بود. گذاری  سـرمایه 
وی بـا تاکیـد براینکـه در حـال حاضـر 16 
میلیـارد دالر پـروژه سـرمایه گـذاری روی میـز 
اسـت،  خصوصـی  بخـش  بـه  واگـذاری  آمـاده 
خاطـر نشـان کـرد: از مجمـوع تفاهـم نامه های 
سـرمایه گذاری که در سـفر اخیر رئیس جمهور 
بـه ایتالیـا، 2 میلیارد دالر پروژه سـرمایه گذاری 
در حـوزه فـوالد متعلـق بـه اسـتان کرمـان بود. 
اسـتاندار کرمـان یادآور شـد: در سـفر رئیس 
جمهـور چیـن به ایران نیـز چندیـن تفاهم نامه 
همـکاری و سـرمایه گـذاری منعقـد شـد که از 
ایـن مجمـوع حـدود یک و نیـم میلیـارد دالر از 
پـروژه هـا مربـوط به اسـتان کرمان بوده اسـت.

12 طرح صنعتی 
و معدنی جنوب 
استان کرمان آماده 
افتتاح در دهه فجر

بـه گـزارش روابـط عمومـی 
و  معـدن  صنعـت،  سـازمان 
تجـارت جنـوب کرمـان، رئیـس 
این سـازمان از افتتـاح 12 طرح 
و کلنـگ زنـی دو طـرح صنعتی 

و معدنـی در جنـوب اسـتان کرمـان خبر داد. دکتر محمود اسـکندری نسـب 
افـزود: در میـان ایـن طـرح هـا، کارخانـه تولیـد پیگمنـت تیتانیـوم کهنـوج 
بعنـوان یـک طـرح ملـی و ظرفیـت تولیـد 560 تـن، 3 کارخانـه معدنـی بـا 
ظرفیـت تولیـد صـد هـزار تـن کنسـانتره آهـن و مـس کاتـد، صـد هـزار تن 
کنسـانتره آهـن و پنجـاه هـزار تـن تـن سـنگبری و تولیـد بلوک سـنگ قرار 
دارد. ایشـان ادامـه داد: در حـوزه صنعـت نیـز 2 سـردخانه هـزار و دو هـزار و 
500 تنـی، یـک کارخانـه تولید انواع شـوری جـات و روغن زیتـون با ظرفیت 
سـه هـزار و 900 تـن، کارخانـه تولید قند و شـکر با ظرفیت شـش هـزار تن، 
واحـد درب و پنجـره سـازی بـا ظرفیـت یـک هـزار و چهارصـد تـن، کارخانه 
تولیـد گاز اکسـیژن بـا ظرفیـت دو میلیـون و 200 هـزار مترمکعـب، کارخانه 
تولیـد کیـک و کلوچـه با ظرفیـت 400 تن، و یک کارخانه ذرت خشـک کنی 

پانـزده هـزار تنـی بـه بهـره بـرداری خواهند رسـید.

شایعه وقوع 
ابرزلزله در کرمان 
صحت ندارد

بحـران  مدیریـت  مدیـرکل 
گفـت:  کرمـان  اسـتانداری 
برخـی افـراد ذهن هـای بسـیار 
باعـث  کـه  دارنـد  خاقانـه ای 
در  زلزلـه  شـایعه  سـاخت 
ولـی  شـده اند  مجـازی  فضـای 

خواهشـمندم مـردم بـه بـه شـایعات منتشـره در فضاهـای مجـازی توجـه 
نکننـد. بـه گـزارش گفتارنـو محسـن صالحـی مدیـرکل مدیریـت بحـران 
اسـتانداری کرمـان بـا بیـان اینکـه هرکسـی نمی توانـد در مـورد تصویـر 
ماهـواره ای نظـر دهـد، افـزود: مرکز پیـش نشـانگرهای زلزله مرتبـا در حال 
رصـد اوضـاع می باشـد کـه زیـر نظـر موسسـه ژئوفیزیـک دانشـگاه تهـران 
فعالیـت می کنـد کـه اگـر زمانی پیش نشـانگرهایی نظیـر ابر زلزلـه را ببیند 
سـریعا مـا را در جریـان قـرار خواهـد داد و گزارشـی ارائـه خواهـد کـرد و 
هشـدارهای الزم خواهـد داد. وی بـا طـرح ایـن موضـوع کـه نمی دانـم در 
فضـای مجـازی عـده ای با چه هدفـی چنین چیزهایـی را منتشـر می کنند، 
ابـراز کـرد: ایـن شـایعات غیـر از آن کـه جـو روانـی جامعـه را بـه هـم بزند 
هـدف دیگـری نـدارد و گاهـی اوقات باعـث می شـوند جامعه بـه بیراهه رود 

و دچـار اشـتباره شـود.

مملکت متعلق به 
ملت است

نماینـده ولی فقیه در اسـتان 
و امـام جمعه کرمـان گفت: همه 
زمینـه  تـا  کنیـم  تـاش  بایـد 
و  پرشـور  انتخابـات  برگـزاری 
بانشـاط در کشـور فراهـم شـود. 
بـه گـزارش ایرنـا آیت اهلل سـید 
یحیـی جعفـری در آییـن ایـن 
هفته نمـاز جمعه کرمـان افزود: 

مملکـت متعلـق بـه ملـت اسـت و رهبـر معظم انقـاب اسـامی نیـز در این 
زمینـه فرمـوده انـد حتـی آنهایی کـه نظـام را قبول ندارنـد بایـد در انتخابات 
شـرکت کننـد.  وی تصریـح کـرد: قشـرهای مختلف مـردم بایـد در انتخابات 
مجلـس خبـرگان رهبـری و مجلـس شـورای اسـامی در هفتـم اسـفند مـاه 
حضور پرشـور و گسـترده داشـته باشـند.  نماینده ولی فقیه در اسـتان کرمان 
همچنیـن گفـت: اسـتکبار جهانی دشـمنی خود را نسـبت به اسـام و جامعه 
اسـامی مسـتقل، مخفی نکرده اسـت.  وی یادآور شـد: برخی کشـورها فقط 
عنـوان کشـور اسـامی را دارند امـا نوکر آمریـکا هسـتند و در راس آنها رژیم 
آل سـعود اسـت کـه جنایـت هـای ایـن رژیم بر کسـی پوشـیده نیسـت. امام 
جمعـه کرمـان در بخـش دیگر سـخنان خود با اشـاره به لزوم جهـاد فرهنگی 
و اقتصـادی، گفـت: امـروز هر فرد یا مسـئولی کـه بتواند اقتصاد بیمار کشـور 

را اصـاح کنـد در راه خداونـد جهـاد کـرده اسـت.

وضعیت کرمان به 
لحاظ جذب بی 
سوادان نامناسب است

مدیـرکل آمـوزش و پـرورش 
اسـتان کرمـان وضعیـت کرمـان 
بـه لحـاظ جـذب افـراد بازمانده 
از تحصیـل را مناسـب ندانسـت 
و گفـت: ایـن در حالیسـت کـه 
امسـال تعداد زیـادی از این افراد 

در ایـن اسـتان شناسـایی شـده انـد. بـه گـزارش مهـر، محمـد محسـن بیگی 
صبـح پنجشـنبه در شـورای آموزش و پرورش اسـتان کرمان اظهـار کرد: طرح 
انسـداد بی سـوادی در جنوب استان کرمان، سیسـتان و بلوچستان، آذربایجان 
غربـی و هرمـزگان اجـرا و در این مناطق بـه بازمانـدگان از تحصیل کمک می 
شـود. وی رتبـه کرمـان در زمینـه جـذب اعتبـارات اسـتانی سـاخت و سـاز و 
نوسـازی مـدارس را آخـر دانسـت و افـزود: مجمـوع عوارضـی کـه در اسـتان 
بـه آمـوزش و پـرورش اختصـاص پیدا مـی کند کمتـر از 500 میلیـون تومان 
اسـت. محسـن بیگی خواسـتار نـگاه ویژه به سـهم اعتبارات آمـوزش و پرورش 
از اعتبارات اسـتانی شـد و یادآور شـد: آموزش و پرورش در دنیا محور توسـعه 
پایـدار اسـت و این در حالیسـت که ما بـا این معیار فاصله داریـم. وی وضعیت 
کرمـان بـه لحـاظ جـذب بـی سـوادان و افـراد بازمانـده از تحصیل را مناسـب 
ندانسـت و افـزود: ایـن در حالیسـت کـه امسـال تعداد زیـادی از این افـراد در 

اسـتان کرمان شناسـایی شـده اند.

استانداریصنعت، معدن و تجارت آموزش و پرورشامام جمعه

کرمان ویچ

بـا جکـم عبـاس آخونـدی وزیـر 
مقبلـی  خـداداد  شهرسـازی،  و  راه 
شهرسـازی  و  راه  پیشـین  مدیـرکل 
محمـد  بـه  را  خـود  جـای  کرمـان 
از  پیـش  کـه  بلـوردی  مهـدی 
نگهـداری،  دفتـر  مدیـرکل  ایـن 
راه روسـتایی  ایمنـی  بهره بـرداری و 
بـود، داد. بـر این اسـاس مقبلی برای 
مدیرکلـی راه و شهرسـازی اسـتان فـارس به شـیراز رفت و 
بلـوردی بـار و بندیلـش را از تهـران جمـع کرد و به اسـتان 

برگشـت.  خـودش 
استقبال از انتصاب بلوردی

اگرچـه خـداداد مقبلـی در چهار سـال مدیرکلـی اش در 
اداره کل راه و شهرسـازی شـمال کرمـان توانسـت کارنامـه 
قابـل قبولـی از خـود برجـای بگـذارد و گـواه ایـن مدعـا 
حسـرتی بود که مسـئوالن اسـتان در آیین تودیع و معارفه 
از رفتـن مقبلـی خوردنـد، اما آمـدن محمد مهـدی بلوردی 
بـه ایـن اداره کل بـا اسـتقبال همـراه بـود. این اسـتقبال از 
صحبـت هـای مسـئوالن اسـتان و تشـویقی کـه کارکنـان 
اداره کل راه و شهرسـازی هنـگام شـنیدن نـام بلـوردی می 
کردنـد کامـا مشـخص بـود. نکتـه جالـب در ایـن میـان 
حضـور چنـد نفـری از اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب 
در مراسـم تودیـع و معارفـه بـود کـه بلـوردی هـم در میان 

سـخنانش بـه آن اشـاره و از آمـدن آن هـا تشـکر کـرد.
مقبلی در راه شیراز

بـا حکم عبـاس آخوندی وزیـر راه و شهرسـازی، خداداد 
مقبلـی کـه پیـش از ایـن مدیرکل راه و شهرسـازی شـمال 
کرمـان بـود، بـه عنـوان مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان 
فـارس منصـوب شـد و از امروز بـه طور رسـمی کار خود را 

شـروع مـی کند. 
بلوردی؛ از مبارزه جدی با زمین خواری تا پست 

کشوری
محمـد مهدی بلـوردی جای مقبلـی را در اداره کل راه و 
شهرسـازی کرمـان گرفـت. وی از اواخر سـال 1386 و پس 
از صـدور مجـوز تاسـیس اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب 
کرمـان، سـکان هدایت این اداره کل را بـر عهده گرفت. وی 
بـا تـاش گسـترده، در کمتریـن زمـان ممکن موفـق به راه 
انـدازی اداره کل در جنـوب اسـتان و تامین نیروی انسـانی 
و اسـتقال ردیـف اعتبـاری گردیـد. اگـر یکـی از بهتریـن 
اقدامـات مقبلـی در راه و شهرسـازی کرمـان را مقابلـه بـا 
زمیـن خـواری و بازگشـت اراضی ملی قابـل توجهی به بیت 
المـال بدانیـم، بلـوردی هم در این حوزه سـابقه درخشـانی 
دارد. جنـوب اسـتان کرمـان در زمـان مدیریت بلـوردی در 
اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب، در مقـام دوم کشـور از 

حیـث مبـارزه با زمیـن خواری و بازگشـت میـزان زیادی از 
اراضـی دولتـی به بیـت المال قرار داشـت. این نکتـه از این 
حیـث حائـز اهمیت اسـت کـه در دولـت تدبیر و امیـد و از 
زمان اسـتانداری علیرضا رزم حسـینی در کرمـان، مبارزه با 
زمیـن خـواری در این اسـتان شـدت گرفته و همـواره جزو 

سیاسـت هـای اصلـی دولت بوده اسـت.
اسـتانداری  روسـتایی  دفتـر  مدیرکلـی  اسـت  گفتنـی 
کرمـان و معاونـت مدیـر کل راه و ترابـری اسـتان کرمـان 
بلـوردی، مدیـرکل جدیـد راه  از دیگـر سـوابق مدیریتـی 
پسـت  آخریـن  باشـد.  مـی  کرمـان  شـمال  و شهرسـازی 
راه  ایمنـی  و  بهره بـرداری  نگهـداری،  دفتـر  مدیرکلـی  او 
روسـتایی کشـور بود. بلـوردی روز پنج شـنبه در آیینی که 
بـا حضـور جمعی از نمایندگان و مسـئوالن اسـتان و معاون 
وزیـر راه و شهرسـازی برگزار شـد به عنـوان مدیرکل جدید 
اداره کل راه و شهرسـازی کرمان معرفی شـد. در این آیین 

همچنیـن از زحمـات خـداداد مقبلـی تقدیـر شـد.
مدیر سابق راه و شهرسازی استان: اگر نقصی وجود 

داشت، حاللم کنید
آییـن  ایـن  در  کرمـان  شهرسـازی  و  راه  سـابق  مدیـر 
گفـت: وقتـی مـن به کرمـان آمـدم، وزارت خانه هـای راه و 
شهرسـازی ادغـام شـدند و مشـکات زیادی پیـش روی ما 
بـود. خـداداد مقبلـی افـزود: به دلیـل تحریم ها، مشـکات 
مـا دوچنـدان شـد امـا علـی رغـم همـه ایـن مشـکات، 
توفیقاتـی هم داشـتیم. وی با اشـاره به موفقیـت های راه و 
شهرسـازی کرمـان اظهار داشـت: اگـر توفیقی حاصل شـد 
بـه دلیـل همت همـه پیمانکاران، همـکاران ما و مسـئوالن 
اسـتان بـود. وی تصریـح کـرد: همیـن االن 150 میلیـارد 
تومـان بـه پیمانـکاران بدهکاریـم و بایـد از این افراد تشـکر 

کـرد کـه حاضر شـدند سـرمایه خـود را برای کرمـان خرج 
کننـد. مقبلـی بـا بیـان اینکـه تعامـل خوبـی بـا نمایندگان 
دو  هـر  بـا  کـرد:  عنـوان  بـود  برقـرار  مجلـس  در  اسـتان 
اسـتاندار سـابق و فعلـی هم تعامـل خوبی داشـتیم. وی در 
پایـان گفـت: از همـه مردم و مسـئوالن کرمـان و همچنین 
از همـکاران در ایـن اداره کل مـی خواهـم کـه اگـر نقصـی 

وجـود داشـت، حالـم کنند.
 معاون عمرانی استاندار: زمانی با رفتن مقبلی 

موافقت کردیم که قرار شد بلوردی مدیر شود
معـاون عمرانـی اسـتاندار هـم در این آیین گفـت: روزی 
کـه آقـای مقبلـی به کرمـان آمدند مـن در شـهرداری بودم 
و شـاهد بـودم کـه ایشـان از همـان روز اول کمربنـد خـود 

را بـرای کار محکـم بسـتند. ابوالقاسـم سـیف الهـی افـزود: 
ایشـان روزی 16 سـاعت کار مـی کردنـد و علـی رغم اینکه 
راه و شهرسـازی بـرای خـودش یـک دولـت محسـوب مـی 
شـود و وظایـف زیـادی دارد، در بحث هـای تخصصی خوب 
عمـل کردنـد. وی با اشـاره بـه اینکه اسـتانداری چندین بار 
بـا رفتـن مقبلـی مخالفـت کرده بـود اظهـار داشـت: زمانی 
کـه فهمیدیـم آقـای بلـوردی جایگزین ایشـان می شـود، با 

رفتن مقبلـی موافقـت کردیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی: از مدیر جدید انتظار 

تالش و مجاهدت بی وقفه داریم
معـاون توسـعه و منابـع وزارت راه و شهرسـازی هـم در 
ایـن آییـن گفـت: اسـتان کرمان جایـگاه ویـژه ای در حمل 
و نقـل کشـور ایفا مـی کند و چهـار درصد تناژ حمل شـده 
در کشـور از این اسـتان اسـت. سـعید سـیدعایی افزود: با 
توجـه به شـرایط فعلی کشـور، تـاش مضاعـف مدیران می 
توانـد باعـث شـکوفایی و توسـعه هرچه بیشـتر ایـن منطقه 
شـود و انتظـار مـا از آقـای بلوردی بـه عنوان مدیـر جدید، 

تـاش و مجاهـدت بی وقفه اسـت. 
مدیـر جدید راه وشهرسـازی اسـتان: در خدمت مدیریت 

عالـی اسـتان خواهم بود
مدیـرکل جدیـد راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان هم در 
ایـن آییـن گفت: امیـد دارم ایران اسـامی با شـدت هرچه 
بیشـتر گام هـای پیشـرفت را بردارد. محمـد مهدی بلوردی 
خانـه  کرمـان  اسـتان  شهرسـازی  و  راه  کل  اداره  افـزود: 
اصلـی مـن اسـت. وی بـا اشـاره بـه اهمیـت اداره کل راه و 
شهرسـازی تصریـح کرد: مـن در خدمت مجموعـه مدیریت 
عالـی اسـتان و نماینـدگان اسـتان در مجلـس خواهـم بود.

در جلسه تودیع و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی کرمان روی داد

استقبال از مدیر جدید با آغوش باز

گذشـه  شـنبه  پنـج  روز  صبـح 
مهندسـی  نظـام  سـازمان  رئیـس 
معـدن اسـتان کرمـان در نشسـتی 
نظـام  سـازمان  گفـت:   خبـری 
پـا  نـو  سـازمانی  معـدن  مهندسـی 
می باشـد کـه در اجـرای اصل 123 
قانـون اساسـی در سـال 79 مصوب 
شـد.   اسـامی  شـورای  مجلـس 
منوچهـر رخ ضمن اشـاره بـه اهداف 
ایـن سـازمان اظهـار داشـت: حفـظ قداسـت  و معنویـت 
اعضـای سـازمان، انجـام اقدامات معدنی به روش مهندسـی 

و اصولـی از وظایـف سـازمان نظام مهندسـی معدن اسـت.
وی تصریـح کـرد: تنسـیق امـور مربـوط به مشـاغل فنی 
و مهندسـی در فعالیـت هـای معدنـی، ترویج اصـول فنی و 
مهندسـی معـدن در فعالیـت هـای معدنـی، ارتقـای دانش 
فنـی سـازمان در بخـش معـدن، حفـظ و افزایـش بهـره 
بـرداری منابـع ملـی و سـرمایه هـای ملـی تجدیـد ناپذیر، 
وضـع مقررات بـه منظور اطمینـان از رعایت اصـول ایمنی، 
بهداشـت، بهـره دهـی مناسـب، حفـظ محیـط زیسـت و 
نظـارت بـر اجـرای آن و فراهـم سـاختن زمینـه همـکاری، 

از جملـه وظایـف ایـن سـازمان می باشـند.
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی معـدن اسـتان کرمـان 

اکتشـاف، زمیـن شناسـی،  و  اسـتخراج  افـزود: مهندسـی 
اصلـی  از جملـه رشـته هـای  متالـوژی  بـرداری و  نقشـه 
سـازمان نظـام مهندسـی معـدن هسـتند و رشـته هـای 
تخصصـی وابسـته بـه ایـن رشـته هـا را شـامل مـی شـود.

گفـت:  کشـور  معـدن  مهندسـی  نظـام  شـورای  عضـو 
شـورای  کار،  ارجـاع  صاحیـت،  تشـخیص  هـای  کمیتـه 
در  مربوطـه  ادارت  سـایر  و  آمـوزش  کل  اداره  انتظامـی، 
سـازمان نظـام مهندسـی معـدن مشـغول فعالیت هسـتند. 
رخ اظهـار داشـت: سـازمان نظـام مهندسـی معدن اسـتان 
کرمـان از نظـر تعـداد اعضـاء، ارجـاع خدمـات و آمـوزش و 
سـایر مـوارد جـزو بهتریـن سـازمان هـای نظـام مهندسـی 

معـدن کشـور اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـازمان نظـام مهندسـی معدن 
نخسـتین سـازمان مجهز بـه اداره کل آموزش اسـت، گفت: 
ایـن سـازمان آمـوزش هـای مسـتمر مقاطـع کارشناسـی، 
راهیابـی  ارائـه مـی دهـد.  را  ارشـد و دکتـرا  کارشناسـی 
سـازمان نظـام مهندسـی اسـتان کرمـان بـه شـورای نظام 
مهندسـی کشـور با اکثریـت آراء یکی از اتفاقات مهم سـال 

جـاری در ایـن حوزه اسـت. 
رخ بـا اشـاره به آغـاز کار صـدور تائیدیـه صاحیت فنی 
و مالـی، تصریـح کـرد: هماهنگـی و همـکاری خوبـی بـا 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت داریم و نظام مهندسـی 

معـدن مغـز متفکـر و بـازوی ایـن سـازمان اسـت. رئیـس 
سـازمان نظـام مهندسـی معـدن اسـتان کرمـان از شـروع 
آمـوزش هـای تخصصـی بـرای کارگـران معادن خبـر داد و 
اظهار داشـت: آمـوزش هـای تخصصی با همکاری سـازمان 
فنـی و حرفـه ای آغـاز شـده اسـت و با انجـام بازرسـی ها، 
حـوادث معـادن کاهش بسـیاری داشـته و سـعی مـا بر این 

اسـت کـه حـوادث و اتفاقـات را کاهـش بدهیم.
اسـتان  معـدن  مهندسـی  نظـام  سـازمان  گفـت:  رخ  
کرمـان بیـش از چهـار هـزار عضـو در مقاطـع کارشناسـی، 

دارد. دکتـری  و  ارشـد  کارشناسـی 
عضـو شـورای مرکـزی نظـام مهندسـی معـدن کشـور 
گفـت: قرار اسـت انجـام کلیه امـور مربوط به صـدور پروانه 
اکتشـاف، بهـره بـرداری و گواهـی کشـف بـه این سـازمان 
تفویـض اختیار شـده و سـازمان صنعت و معـدن کار صدور 

پروانـه و امضـاء اصلـی را انجـام دهد.
وی تصریـح کـرد: برپایـی نمایشـگاه هـای معدنـی در 
اسـتان کرمـان و بازدیدهـای نظارتـی مشـترک با سـازمان 

صنعـت، معـدن و تجـارت در دسـتور کار قـرار دارد.
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی معـدن اسـتان کرمـان 
بـا اشـاره به برگـزاری تورهـای گردشـگری اصحاب رسـانه 
از معـادن بـزرگ و مهـم اسـتان، گفـت: بازدیـد از معـدن 

فیـروزه شـهربابک نیـز انجـام خواهد شـد.

رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمان:

هماهنگی خوبی با سازمان صنعت، معدن
و تجارت داریم

 خبر

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

عطیه بهره بر
atiye@

payamema.ir

ضد گزارش
 فضای کوچک سـالن باعث شـده بود تا عده زیادی بیرون از سـالن بایسـتند. مشـکل اصلی اما برای مسـئوالن 
بـود. بـا اضافـه شـدن هر مسـئول جدید، نگرانـی برای نشسـتن وی در چهره برگـزار کنندگان پدیدار می شـد. 
در نهایـت هـم برگـزار کننـدگان چند صندلی از بیرون از سـالن برای مسـئوالنی که دیرتر آمـده بودند آوردند.

 حسـین امیـری خامکانـی، محمـد مهـدی زاهـدی، محمدرضـا پورابراهیمـی، محمدرضـا امیـری کهنـوج و شـهباز 
حسـن پـور پنـج نماینـده ای بودنـد کـه در این آییـن حضور داشـتند. امیری خامکانـی آخرین نماینـده ای بود که 
وارد سـالن شـد و بدلیـل کمبـود جـا ابتـدا پشـت یـک سـتون و دور از دیـد دیگـر نماینـدگان نشسـت. پـس از 
لحظاتـی سـه نماینـده دیگر متوجه حضور امیری خامکانی شـدند و با او به خوش و بـش پرداختند. پورابراهیمی 

امـا توجهـی نکـرد. چنـد دقیقـه بعـد اما ایـن دو نماینده سـام سـردی به هـم کردند.
 مجـری مراسـم در حالـی کـه پنـج نماینـده مجلـس در سـالن حضـور داشـتند فقط بـه نـام پورابراهیمی اشـاره 
کـرد. بعـد از پخـش کلیپـی بـه او کاغذی دادنـد و او هم نام دیگر نمایندگان را برد. این اتفاق قبل از سـخنرانی 
زاهـدی هـم رخ داد و مجـری ضمـن نـام بـردن از پورابراهیمـی، از زاهـدی خواسـت کـه دقایقی صحبـت کند. با 
ایـن حـال وقتـی ایـن موضـوع شـائبه سیاسـی به خـود گرفت کـه در هنگام دعـوت از نماینـدگان بـرای آمدن بر 

روی صحنـه و تقدیـر از مقبلـی، مجـری نـام پورابراهیمـی را با تاکید بیشـتری صدا کرد. 
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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

خبر

کاغذ اخبار

شـرکت های فرانسـوی در نخسـتین سـفر اروپایی رییس 
جمهـور ایران اسـامی کـه کمتر از دو هفته پـس از اجرایی 
شـدن برجـام انجـام شـد، قراردادهـای همـکاری بـه ارزش 
میلیاردهـا دالر امضـا کردنـد. اکنـون کـه اقتصـاد کشـور 
از تحریـم هـای غربـی رهایـی یافتـه اسـت، ایـران درصـدد 
تقویـت روابـط و توسـعه اقتصادی اسـت و در همین راسـتا 
حجت االسـام و المسـلمین دکتـر حسـن روحانـی، رییـس 
جمهـور ایـران هفتـه جـاری در راس یـک هیـات بلندپایـه 
سیاسـی و اقتصادی متشـکل از 120 نفر به ایتالیا و فرانسـه 
سـفر کـرد. قراردادهـای امضا شـده میـان ایران و فرانسـه و 

جزئیـات آن هـا را در زیـر بـه نقـل از ایسـنا بخوانید:
 در سـفر رییـس جمهـور به فرانسـه، دکتـر روحانی در 
مراسـمی در کاخ الیـزه کـه بـا حضـور همتایـای فرانسـوی 
اش - فرانسـوا اوالنـد - برگـزار شـد، قراردادهایـی به ارزش 
حـدود 30 میلیـارد یـورو )33 میلیـارد دالر( امضـا کرد که 
شـامل توافـق هـای همـکاری بـا شـرکتهای پژوسـیتروئن، 

ایربـاس و توتـال بود.

 پژوسـیتروئن بـا ایـران خـودرو بـرای تولیـد سـاالنه 
200 هـزار خـودرو در ایران قـرارداد امضا کـرد و ارزش این 
قـرارداد را که تحت آن نخسـتین خودرو در سـال 2017 به 

تولیـد خواهـد رسـید، 436 میلیـون دالر اعـام کرد.
 غـول نفتـی توتـال تفاهـم نامـه ای بـرای خریـد نفت 
از ایـران بویـژه بـرای پاالیشـگاههای فرانسـوی و اروپایـی 
امضـا کـرد. ایـن شـرکت همچنیـن بـه بررسـی پتانسـیل 
هـای صنعـت نفـت ایران بـرای ارزیابـی حضور گسـترده تر 

خواهـد پرداخـت.
هواپیمـای   114 ایربـاس  هواپیمایـی  شـرکت   
مسـافربری بـه ایـران ایـر تحویـل خواهـد داد و همچنیـن 
خدمـات آمـوزش خلبـان و تعمیـر و نگهـداری فراهـم مـی 
کنـد. ایـن سـفارش کـه بـر مبنـای قیمتهـای اعـام شـده 
از سـوی ایربـاس، 27 میلیـارد دالر ارزش دارد شـامل 12 
فرونـد هواپیمـای سـوپرجامبوی دو طبقـه ای 380 و 21 
فرونـد هواپیمـا از خانـواده ای 320 و 24 فروند ای 320 نئو 
اسـت. همچنیـن 73 فرونـد هواپیمـای پهن پیکر سـفارش 

ایـران شـامل 27 ای 330 و 18 ای 330 نئـو و 16 ای 350 
. هستند

 شـرکت راه آهـن دولتـی فرانسـه )SNCF(با شـرکت 
راه آهـن ایران قـرارداد امضـا کرد.

 مانوئـل واالس - نخسـت وزیـر فرانسـه - اظهـار کرده 
اسـت در بخشهای سـامت، کشـاورزی و محیط زیست هم 

قراردادهایـی بـه امضا خواهند رسـید.
 در میـان قراردادهـای دیگـری که در پایتخت فرانسـه 
 Bouygues اعام شـد، شـرکتهای آئروپورت دو پاریـس و

در سـاخت پایانـه جدیـد در فـرودگاه امـام خمینـی تهـران 
مشـارکت خواهنـد کـرد و شـرکت Vinci SA توافقنامـه 
ای بـرای اداره و نوسـازی فرودگاههـای مشـهد و اصفهـان 

امضـا کرده اسـت.
 شـرکت خـط کانتینر فرانسـوی CMA CGM برای 
همـکاری در زمینه کشـتیرانی و توسـعه پایانـه های بندری 
توافـق کـرد. شـرکت سـوئز کـه در زمینـه محیـط زیسـت 
فعالیـت دارد بـرای تصفیـه آب و شـرکت سـانوفی بـرای 

محصـوالت پزشـکی بـا ایـران قـرارداد امضـا کردند.

روحانی با دست پر از اولین سفرش به فرانسه برگشت

امضای 20 سند همکاری به ارزش 
30 میلیارد یورو با فرانسه

  دولت

دیدار دکتر روحانی از 
فرانسه تبلور قدرت 
دیپلماسی است

محمـد  ایرنـا  گـزارش  بـه 
جـواد ظریف در صفحـه توییتر 
خـود از آغـاز عصـر جدیـدی از 
همکاری های سـودمند متقابل 
اقتصـادی،  هـای  عرصـه  در 
سیاسـی و فرهنگـی خبـر داد.  

وزیـر امـور خارجـه در صفحـه توییتر خود نوشـت: دیـدار دکتـر روحانی از 
فرانسـه تبلـور قـدرت دیپلماسـی اسـت و عصر جدیـدی از همـکاری های 
سـودمند متقابـل در عرصـه هـای اقتصادی، سیاسـی و فرهنگی آغاز شـده 
اسـت. رییـس جمهـوری هفتـه گذشـته در نخسـتین سـفر خارجـی خود 
پـس از اجـرای برجـام به کشـورهای ایتالیا و فرانسـه رفت و بـا مقامات این 
کشـورها و صاحبـان صنایع و شـرکتهای این دو کشـور دیـدار و گفت و گو 
کـرد. رییـس جمهـوری را در این سـفر هیئـت بزرگی از صاحبـان صنایع و 
تولیـد کننـدگان کشـورمان همراهی مـی کردنـد.  روحانی روز پنج شـنبه 
همچنیـن بـا مدیـران شـرکت های بـزرگ توتـال و ایربـاس دیدار کـرد. از 
دسـتاوردهای ایـن سـفر عقـد قرارداد با این دو شـرکت به شـمار مـی رود. 
قرار اسـت ایرباس در سـالهای آینـده 118 فروند هواپیمای مـورد نیاز ایران 

را تامیـن کنـد.  رییـس جمهـوری بامـداد دیـروز وارد تهران شـد.

حداقل و حداکثر 
عیدی آخر سال 
کارگران

نماینـده کارفرمایـان با اعام 
پایـان  عیـدی  کـه  خبـر  ایـن 
مشـمول  هـم  کارگـران  سـال 
مالیات می شـود، گفـت: حداقل 
1.424.850 تومـان و حداکثـر 
خواهـد  تومـان   2.137.275

بـود؛ برخـی کارفرمایـان عیـدی را در دوبخـش پرداخـت می  کننـد. مجید 
آهنگریـان نماینـده کارفرمایان، با اشـاره به میزان پرداخـت عیدی کارگران 
در سـال 94، اظهـار داشـت: طبـق قانون هر سـاله عیدی کارگـران حداکثر 
2 برابـر پایـه حقـوق به شـرط آنکـه از 3 برابـر حداقل دسـتمزد)712425 
تومـان( فراتـر نباشـد. وی افـزود: بـر ایـن اسـاس حداقـل میـزان عیـدی 
دریافتـی کارگـران حداقل بگیـر 1.424.850 تومـان خواهد بـود و حداکثر 
میـزان عیـدی بـرای سـایر سـطوح شـغلی کـه از حداقـل حقـوق بیش تـر 
دریافـت  می کننـد، 2.137.275 تومـان خواهد بود. ایـن نماینده کارفرمایی 
بـا اشـاره بـه اینکـه برخـی کارفرمایان بـه علت توانایـی مالی کـم و کاهش 
بـار هزینـه ای، عیدی را در 2 بخـش مهر ماه و اسـفندماه پرداخت می کنند، 
گفـت: معمـوال مابقـی کافرمایـان نیز به تناسـب توانایـی از ابتدای اسـفند 

کل عیـدی را بـه حسـاب کارگـران خـود واریـز می کننـد.

گالیه وزیر کشور 
از دروغ پردازی 
مخالفان دولت

ایرنـا عبدالرضـا  بـه گـزارش 
صفحـه  در  فضلـی  رحمانـی 
بـه  نسـبت  خـود  اینسـتاگرام 
بـرای  پـردازی  دروغ  برخـی 
تریبونهایشـان  در  نامهربانـان 
واکنش نشـان داد. وی در صفحه 

خـود نوشـته اسـت: سـام قوال مـن رب رحیـم، توفیـق نصیب حال من شـد 
تـا بـا تشـرف به حرم حضـرت فاطمه معصومه سـام اهلل علیهـا، از باب وظیفه 
دیـداری بـا ابـواب فقاهـت و پویایـی مذهـب اثنی عشـر مراجع معـزز و معظم 
تقلیـد داشـتم و گزارشـی از رونـد فعالیـت هـای وزارت کشـور در عرصه های 
مختلـف ارائـه دهـم، ایـن دیدارهای با منزلت بـه تناوب انجام گرفته و انشـااهلل 
تعالـی تـداوم خواهـد یافت تا از بـرکات توصیه های ارزشـمند آن بزرگواران در 
انجـام خدمـت در دولـت تدبیـر و امید بهـره مند شـویم، اما برخـی نامهربانان 
در تریبـون هایشـان این دیدارها را به دروغ › فشـار بـه مراجع › توصیف کردند 
کـه در حـرم کریمـه اهل بیت علیهم السـام دعـا کردم › خداونـد بنده عاصی 
و دوسـتان خطـاکار کـه بـی مهابـا چنیـن برداشـت هـای غلـط را ترویج می 
دهنـد هدایـت کنـد، واقعا چه می شـود که انسـان بدون هیچ تعهـد و ترس از 

گنـاه متوسـل بـه دروغ پـردازی و پخـش آن مـی شـود.

تصویربرداری از ناو 
هواپیمابر آمریکا 
توسط پهپاد ارتش

یـک فرونـد پهپـاد شناسـایی 
تاکتیکـی نیـروی دریایـی ارتش 
بـا پـرواز بـر فـراز نـاو هواپیمابـر 
ائتـاف نسـبت بـه شناسـایی آن 
اقـدام کـرد. بـه گـزارش باشـگاه 
فرونـد  یـک  خبرنـگاران جـوان، 

پهپـاد شناسـایی تاکتیکـی نیـروی دریایـی ارتش با پـرواز بر فراز نـاو هواپیمابر 
ائتـاف نسـبت بـه شناسـایی آن اقـدام کـرد. امیر دریادار موسـوی سـخنگوی 
رزمایـش والیـت 94 بـا اعام ایـن خبر اظهارداشـت: در این رصـد پهپاد نیروی 
دریایـی ارتـش توانسـت عـاوه بـر تصویر بـرداری دقیق از سـامانه هـای نصب 
شـده در نـاو مذکور نسـبت به ارسـال همزمان ایـن تصویر اقدام نمایـد. دریادار 
دوم موسـوی در ادامـه گفـت: ایـن نـوع پهبـاد هـا ضمـن دقـت و سـرعت باال 
در شناسـایی و رصـد یـگان هـای شـناور از توانمنـدی الزم بـه منظـور انهـدام 
اهـداف مـورد نظـر در شـرایط الزم برخـوردار هسـتند. سـخنگوی رزمایش در 
ادامـه با تاکید بر هوشـیاری یگان های شـناور سـطحی، زیر سـطحی و پروازی 
نیـروی دریایـی در زمینـه شناسـایی انـواع شـناور ها تصریـح کرد: یـک فروند 
زیـر دریایـی کاس غدیر این نیرو مسـئولیت شناسـایی و تصویر بـرداری از ناو 
هواپیمابـر ائتـاف را بـا نزدیـک تریـن فاصلـه ممکن به نـاو مذکور بـا موفقیت 

بـه انجام رسـاند.

عیدیامور خارجه خبروزیر کشور

اینفوگرافی
قرارداد فروش ایرباس فرانسه

 به ایران

بزرگترین هواپیمایی
 که ایران خرید

در سـفر حسـن روحانی به فرانسـه، قرارداد خرید بیش 
از 100 فرونـد هواپیمـای ایرباس میان طـرف ایرانی و این 

غول هواپیماسـازی نهایی شـده است. 
بخشـی از ایـن هواپیماهـا از نوع ایربـاس A380 یعنی 
بزرگتریـن هواپیمـای مسـافربری جهـان اسـت. شـرکت 
هواپیماسـازی ایربـاس متعهـد شـده در سـریع ترین زمان 
هواپیمـا ایرباس A380 را در اختیـار ایران قرار دهد. عاوه 
بر این، ده ها فروند هواپیمای مسـافری کوچک و متوسـط 

بـرای مسـیرهای داخلی خریداری شـده اسـت.
 A380 نمـای داخلـی یکـی از کاس هـای ایربـاس 
قیمـت هواپیمـای A380 حدود 414 میلیون دالر اسـت. 
خریـد ایـن هواپیماهـای ایرباس از سـوی ایـران به صورت 
اجاره به شـرط تملیک اسـت و کشـورمان متعهد می شود 
در مـدت 10 سـال پـول هواپیماهـا را پرداخـت کنـد. در 
 A380 ایـن میان قرار اسـت چنـد فرونـد از هواپیماهـای
غول پیکـر بـا 555 صندلـی در آینـده ای کوتاه مـدت در 

اختیار ایـران قـرار بگیرد.
 همـه هواپیماهـای تحویلـی بـه ایـران، نو خواهـد بود. 
A380 یک هواپیمای مسـافربری پهن پیکـر، چهار موتوره 
و دوطبقـه سـاخته شـرکت اروپایـی ایربـاس اسـت. ایـن 
هواپیمـا بزرگتریـن هواپیمای مسـافربری جهان اسـت. در 
سـال 2007 نخسـتین پـرواز آن برای شـرکت هواپیمایی 
سـنگاپور انجـام شـد. ایـن پـرواز از سـنگاپور بـه مقصـد 
سـیدنی اسـترالیا انجام شـد. معمـوال از این هواپیمـا برای 

پروازهـای طوالنی مـدت اسـتفاده می شـود. 
در حـال حاضـر شـرکت هواپیمایـی امارات مسـتقر در 
دبی، بیشـترین تعداد از این نوع هواپیمـا را در ناوگان خود 
دارد. هواپیمای امـارات دارای ترمینال ویژه برای بزرگترین 
 A380 هواپیماهای جهان اسـت. بوفه پذیرایـی در ایرباس
- 861 هواپیمایـی امـارات بـر پایه اطاعات منتشـر شـده 
در ویکی پدیـا، تعـداد صندلـی ایربـاس A380 در مـدل 
اسـتاندارد با سـه کاس مسـافربری بالغ بر 525 نفر است. 
قسـمت ارابـه فرود هواپیما، مشـتمل بـر 22 عدد چرخ 
اسـت کـه نحوه جاگـذاری آنها ، مشـابه چرخ  هـای بوئینگ 
747 و 777 اسـت. فـرود هواپیمـای A380 تنها در برخی 
از فرودگاه هـای جهـان امکان پذیـر اسـت. مشـخصات: * 
فاصلـه نـوک دو بـال: 79،65 متـر * طـول: 72،75 متر * 
ارتفاع: 24،08 متر * ظرفیت مسافر: 525 نفر در 3 کاس 
هواپیمـای ایربـاس A380 شـرکت امـارات در نمایشـگاه 
مـاخ )1061،9  بیشـینه سـرعت: 0،89  دبـی *  هوایـی 
کیلومتـر بـر سـاعت( * بُـرد پـرواز: 14،815 کیلومتـر * 
میـزان مصـرف سـوخت: 310،000 لیتر * خدمـه: دو نفر؛ 
یـک خلبـان و یـک کمـک خلبـان * وزن: وزن خالـی = 
277000 کیلوگـرم * سـقف پـرواز: 13100 متـر معـادل 
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در  آمـده  پیـش  شـرایط  بـه  اشـاره  بـا  امـام  یـادگار 
خصـوص اعـام عـدم احـراز صاحیـت علمـی وی بـرای 
گفـت:  رهبـری،  مجلـس خبـرگان  انتخابـات  در  حضـور 
بیـت امـام راحل بـرای همیشـه خادم مـردم خواهـد ماند 
و »جمهـوری اسـامی نـه یـک کلمـه کـم، نه یـک کلمه 
بیـش« را وجهـه همـت خـود قـرار داده و خواهـد داد و  
چنیـن اتفاقاتـی نبایـد در امیـد مـردم نسـبت بـه آینـده 
درخشـان نظـام جمهـوری اسـامی خللـی ایجاد کنـد. به 
گـزارش پایـگاه اطـاع رسـانی و خبـری جمـاران، حجت 
االسـام و المسـلمین سـید حسـن خمینـی ظهـر دیـروز 
در دیـدار جمعـی از دانشـجویان دانشـگاههای تهـران و 
گروهـی از روحانیـون در جمـاران، اظهـار داشـت: حضـور 
اینجانـب در انتخابـات خبـرگان بـر حسـب وظیفـه و بنـا 
بـه دغدغـه ای بـود کـه نسـبت بـه آینـده انقـاب و نظام 

اسـامی وجـود دارد.
 وی افـزود: در ایـن مسـیر گروههـا، اقشـار مختلـف و 
شـخصیت هـای بـزرگ حـوزه و نظـام از اینجانـب دعـوت 
کردنـد و پس از مشـورت هـای مختلـف، اینجانب تصمیم 
بـه شـرکت در انتخابـات گرفتـم و در انتخابـات ثبـت نـام 
کـردم کـه ایـن امـر بـر حسـب گـزارش هـای رسـیده بـا 
اقبال بسـیار شایسـته و پر شـور مردم عزیز ایران اسـامی 
رو بـه رو شـد کـه بیـش از هـر چیـز نشـان از محبوبیـت 
و مقبولیـت امـام عظیـم الشـأن دارد؛ اقبالـی کـه نشـان 
داد امـام خمینـی بـرای مـردم ایران تنهـا یادآور گذشـته 
پرافتخـار ایشـان نیسـت؛ بلکـه بـا زندگـی آنـان و دیروز و 

فـردای آنهـا هـم پیونـد خورده اسـت.
یـادگار امام سـپس در خصوص روند بررسـی صاحیت 
داوطلبـان خبـرگان رهبـری گفـت: شـورای نگهبـان کـه 
مرجـع احـراز صاحیـت داوطلبـان اسـت، ابتـدا بـه نوعی 
و  دانسـت  صاحیـت  دارای  را  مطـرح  دروس  صاحبـان 
سـپس تنهـا طریقـه احـراز را امتحـان قـرار دارد و پـس 
از آن بـه گفتـه بـزرگان آن شـورا، پذیرفـت کـه امتحـان 
موضوعیـت نـدارد و امـکان احـراز از راههـای دیگـر هـم 
ممکـن اسـت. سـید حسـن خمینـی یـادآور شـد: در این 
میـان، بـزرگان و مراجع و اسـاتید عظیم الشـأن نسـبت به 
صاحیـت علمـی این حقیر شـهادت دادند و دهها سـاعت 
نوارهـای درس و چندیـن جلـد کتـاب نیـز ضمیمـه ایـن 
پرونـده شـد که بر خـاف انتظار نتوانسـت احـراز حضرات 
آقایـان را باعـث شـود؛ احـرازی کـه در سـالها و دوره های 
قبـل، از راههـای بـه مراتب سـاده تر برای دیگـران حاصل 
شـده بـود و در همیـن دوره نیـز بـرای برخـی دیگـر از 
عزیـزان، از طریقـه ای غیـر از امتحان ممکن شـده اسـت. 
وی در ادامـه سـخنان خـود بـا اشـاره بـه برخی شـایعات، 
اظهـار داشـت: در روزهـای گذشـته شـایعاتی مطرح شـد 
کـه از اینجانـب بـرای مصاحبـه هـای علمـی -جـدای از 
امتحـان معهـود- دعـوت شـده اسـت کـه الزم اسـت بـه 
اطـاع عمـوم برسـانم کـه ایـن مطلـب کاما خـاف واقع 
اسـت و هیـچ گاه هیـچ کـس بـه هیـچ نـوع از اینجانـب 
جهـت مذاکـره یـا مصاحبـه یـا طریقـه ای کـه به کشـف 

علمیـت بیانجامـد دعـوت نکرده اسـت.
یـادگار امـام تصریـح کـرد: اینکـه بعضـی از حضـرات 
از  نتوانسـتند  نگهبـان  شـورای  فقهـای  محتـرم  آقایـان 
شـهادت علمـای اعـام کـه بـر بسـیاری از ایشـان سـمت 

اسـتادی دارنـد و اسـاتید معظـم که قـوام حـوزه علمیه به 
آنهاسـت و از نوشـته هـا و کتاب های اینجانـب، صاحیت 
علمـی را احـراز کننـد حداقـل برای مـن و بسـیاری دیگر 
جـای تعجـب دارد. سـید حسـن خمینـی همچنیـن در 
مـورد امـکان اعتراض در مهلـت قانونی اعام شـده، افزود: 
بـر حسـب قانـون امـکان اعتـراض وجـود دارد، ولـی جداً 
معتقـدم کـه در ایـن میـان نکتـه نامعلوم و مبهمـی وجود 
نـدارد و بنـده هـم فـردی ناشـناخته نیسـتم کـه اعضـای 
محتـرم بـا بررسـی مجدد بتواننـد هویت و یا سـندی را به 
دسـت آورنـد، لـذا تلقـی اینجانب آن نیسـت که شـکایت 
مسـیری جدیـد را بگشـاید و لـذا بـر آن بـاورم کـه اگـر 
آقایـان نتوانسـتند از شـهادت مراجـع و علمـا و درس ها و 
نوشـته هـا به احـراز برسـند، بعید اسـت بتواننـد در آینده 
نیـز بـه چنیـن مهمـی دسـت یابنـد؛ امـا تنهـا بـا توجـه 

بـه درخواسـت عمومـی مـردم و برخـی بـزرگان حـوزه و 
سیاسـت بـه ایـن امـر اقـدام مـی کنم.

یـادگار امـام در ادامـه سـخنان خـود تأکیـد کـرد: بیت 
امـام راحـل بـرای همیشـه خـادم مـردم خواهـد مانـد و 
»جمهـوری اسـامی نـه یـک کلمـه کـم، نـه یـک کلمـه 
بیـش« را وجهـه همـت خـود قـرار داده و خواهـد داد و 
چنیـن اتفاقاتـی نبایـد در امیـد مـردم نسـبت بـه آینـده 
درخشـان نظـام جمهـوری اسـامی خللـی ایجـاد کنـد. 
وی افـزود: الزم اسـت مـردم عزیزمـان همچـون گذشـته، 
نسـبت به آینده حسـاس بوده و برای رسـیدن به سـعادت 
گام بردارنـد و بـا حضـور پرشـور خـود در انتخابـات هفتم 
اسـفند، پایـه هـای سـعادت و بهـروزی امـروز و فـردای 
جامعـه مـان را فراهـم کنند؛ چرا که سـعادت مـردم جز با 
دسـت و حضـور ایشـان و عـزم و اراده آنها ممکـن نخواهد 

. شد
یـادگار امـام گفـت: سـید حسـن خمینـی تنهـا یـک 
سـرباز برای مردم و اندیشـه و راه امام خمینی اسـت و هر 
جـا کـه باشـد به این خدمـت افتخـار خواهد کـرد و هرگز 
هیـچ چیـزی نخواهـد توانسـت مانـع از این افتخـار گردد. 
سـید حسـن خمینی سـپس اظهـار داشـت: امیـدوارم که 
همـه بـه ایـن مهـم توجه داشـته باشـیم که هیـچ رفتاری 
نبایـد ایـن تلقـی را ایجـاد کنـد کـه رقابـت در جمهـوری 
اسـامی بـا سـختی مواجـه اسـت و نهادهـای دموکراتیک 
ایـن نظـام از جملـه مجلس خبـرگان که ثمـره خون پاک 
شـهیدان اسـت، خدای نکرده با شـائبه بسـته بودن رقابت 
در درون خانـواده انقـاب مواجه اسـت. وی افـزود: ناگفته 
پیداسـت کـه بُعد مردمی بـودن نظام همانند بُعد اسـامی 
بـودن و دینـی بـودن آن از اهمیـت ویـژه برخوردار اسـت 
و شـرط اولیـه تحقـق آن، بـاز بـودن امـکان رقابـت هـای 
غیـر سـازمان یافته اسـت و امیـدوارم این امـر در انتخابات 
مجلـس نیـز خـود را نشـان دهـد. یـادگار امـام در پایـان 
سـخنان خـود گفت: دسـت یکایـک مراجع بزرگـواری که 
اینجانـب را مـورد تفّقـد قرار دادند می بوسـم و از اسـاتید 
بزرگـوارم کمـال تشـکر را دارم و نسـبت بـه مـردم عزیـز 
ایـران سـر تعظیـم فـرود آورده و بـرای همیشـه خـود را 
خـادم ایشـان مـی دانـم. همچنیـن الزم اسـت از لطـف و 
عنایـت خانـواده هـای معظـم شـهدا و ایثارگران و رسـانه 

هـای مختلـف مکتـوب و مجـازی تشـکر کنم.

 احـرازی کـه در سـالها و دوره هـای قبـل، از راههـای بـه مراتـب سـاده تـر برای دیگران حاصل شـده بـود و در 
همیـن دوره نیـز بـرای برخـی دیگـر از عزیـزان، از طریقـه ای غیر از امتحان ممکن شـده اسـت.

  هیـچ گاه هیـچ کـس بـه هیـچ نـوع از اینجانـب جهـت مذاکـره یـا مصاحبـه یـا طریقـه ای کـه بـه کشـف علمیـت 
بیانجامـد دعـوت نکـرده اسـت.

  اینکـه بعضـی از حضـرت آقایـان محتـرم فقهـای شـورای نگهبـان نتوانسـتند از شـهادت علمـای اعـام کـه بـر 
بسـیاری از ایشـان سـمت اسـتادی دارنـد صاحیـت علمـی را احـراز کننـد جـای تعجـب دارد.

  تلقـی اینجانـب آن نیسـت کـه شـکایت مسـیری جدید را بگشـاید اما بنا به خواسـت مردم و بزرگان شـکایت 
مـی کنم

  هیچ رفتاری نباید این تلقی را ایجاد کند که رقابت در جمهوری اسامی با سختی مواجه است
  بعد مردمی بودن نظام همانند بُعد اسامی بودن و دینی بودن آن از اهمیت ویژه برخوردار است

سید حسن خمینی:  اگرچه تلقی اینجانب آن نیست که 
شکایت مسیری جدید را بگشاید اما

بنابر درخواست 
مردم و بزرگان

اعتراض می کنم 
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کرمون

سیاست
علی مطهری:

مجلس نهم نتیجه تحریم 
انتخابات بود

گـروه سیاسـي: نماینـده مجلـس نهم گفـت: اگر 
اعتراضـم بـه رد صاحیـت منجـر به تایید بشـود یا 
نشـود مـن افـراد را همچنـان بـه حضـور انتخابـات 

دعـوت می کنـم.
علـی مطهـری در چهاردهمیـن کنگـره حـزب 
مردم سـاالری گفـت: ضـروری اسـت تـا مـردم در 
انتخابـات آتی مجلس مشـارکتی گسـترده داشـته 
باشـند حتـی بـا همیـن شـرایط فعلـی و بـا وجود 
رد صاحیت هـا معتقـدم مـردم بایـد بـه صـورت 
فعـال در انتخابات شـرکت کننـد. وی ادامه داد: ما 
تجربـه مجلـس نهـم را داریـم کـه در آن انتخابات 
حـزب  چنـد  از  غیـر  بـه  تقریبـاً  اصاح طلبـان 
انتخابـات را تحریـم کرده اند کـه نتیجه اش مجلس 
نهـم اسـت و این مجلس بـا مجلس ایـده آل فاصله  
در  حضـورش  بـه  اشـاره  بـا  وي  دارد.  بسـیاری 
مجالـس هشـتم و نهـم اظهـار داشـت: مـن وقتـی 
یکدیگـر  بـا  را  نهـم  مجلـس  و  هشـتم  مجلـس 
هشـتم  مجلـس  کـه  می بینـم  می کنـم،  مقایسـه 
قوی تـر بـود و نماینـدگان خوش فکرتـری داشـت. 
کـه می توانسـتیم با آنهـا همفکـری و درددل کنیم 
امـا این تعـداد در مجلـس نهم به کمتـر از 10 نفر 

است. رسـیده 
اصاح طلبـان  اگـر  اینکـه  بیـان  بـا  مطهـری 
انتخابـات را تحریـم نمی کردنـد مـا مجلـس بهتری 
داشـتیم، تصریـح کـرد: اگـر رد صاحیت هـا باقـی 
نباشـد افـرادی هسـتند که بـا حضور آنهـا، با همت 
و  داد  شـکل  را  بهتـری  مجلـس  می تـوان  مـردم 
شـاید سیاسـت طـرف مقابـل هم کاهش مشـارکت 
مردمی باشـد امـا باید دانسـت چون ایـن انتخابات، 
انتخابـات مجلـس اسـت حـدی از اطمینـان وجـود 
دارد کـه مردم در آن شـرکت می کنند بخصوص در 
شهرسـتان ها که به خاطر مسـائل قومـی و طایفه ای 
سـهم مشـارکت مردمـی افزایش می یابـد و بنابراین 
اگـر در شـهرهای بزرگ هـم تحریم صـورت بگیرد، 
بـاز مشـارکت در ایـن انتخابـات قابل قبـول خواهد 

بود.
وی افـزود: اگـر اعتراضـم بـه رد صاحیت منجر 
بـه تاییـد بشـود یا نشـود مـن افـراد را همچنـان به 
حضـور انتخابـات دعـوت می کنم. انتخابـات مجلس 
خبـرگان هـم انتخابـات بسـیار مهمـی اسـت و باید 
دانسـت کـه انتخابـات ریاسـت جمهوری سـال 96 
بسـتگی زیـادی بـه ایـن انتخابـات دارد. ایـن فعال 
سیاسـی اصولگـرا یـادآور شـد: نصیحـت مـن بـه 
دوسـتانی که سیاسـت حـذف را در پیـش  گرفته اند 
ایـن اسـت کـه بـه قـول شـهید مطهـری تحمیـل 
وکیـل ولـو صالـح باعث می شـود تـا جامعـه و مردم 
بـه رشـد دسـت نیابنـد بـه عبـارت دیگـر ایـن کار 
منجـر بـه تقویت جامعه نمی شـود جامعـه هرچقدر 
هـم اشـتباه کنـد باید به خواسـت آنهـا تمکین کرد 

و آنهـا را آزاد گذاشـت.
مطهـری بـا بیـان اینکـه اگـر کاندیدایـی فسـاد 
تاییـد  بایـد  نـدارد  سیاسـی  و  اخاقـی  مالـی، 
صاحیـت شـود، خاطـر نشـان کـرد: عـدم احـراز 
و رد صاحیـت را بایـد بـه مـردم واگـذار کنیـم و 
اینگونـه نبایـد باشـد کـه 80 درصـد کار توسـط 
یـک نهـاد و مرجـع صـورت بگیـرد و 20 درصـد 
کار را مـردم انجـام دهنـد. وی اضافـه کـرد: البتـه 
باید دانسـت که اصـاح امور از طریـق روال قانونی 
کـه  آسـیب هایی  و  انحراف هـا  و  بگیـرد  صـورت 
متوجـه انقـاب اسـت و خـاف قانون اساسـی هم 

هسـتند بایـد اصـاح شـوند.

اعتمـاد نوشـت: 818 نفر ثبت نام کردنـد، 166 نفر تایید 
شـدند. 80 درصـد یـا رد صاحیت شـدند یا صاحیت شـان 
بـراي فقهـاي شـوراي نگهبـان احـراز نشـد و 20 درصـد 
تاییـد صاحیـت شـدند. 166 نفـر براي 88 کرسـي مجلس 
خبـرگان در هفتـم اسـفندماه رقابـت خواهند کـرد، به بیان 
دیگـر بـراي هر کرسـي دو نامزد وجـود خواهد داشـت. این 
آمـار نهایـي از لیسـتي اسـت که شـوراي نگهبان دو شـنبه 
شـب در اختیـار وزارت کشـور گذاشـت تـا حـاال مشـخص 
شـود در هفتـم اسـفند ماه کـدام چهره ها در میـدان رقابت 
فضـاي  دیـروز  صبـح  داشـت.  خواهنـد  حضـور  خبـرگان 
خبـري کشـور پـر بـود از نـام آیت اهلل هـا و چهره هایـي کـه 
ایـن روزهـا بـازار شـایعات و گمانه زني هـا در موردشـان داغ 
بـود، بـا طلـوع آفتـاب روز سه شـنبه و اعـام نتایـج نهایـي 
مهـر باطـل بـر برخـي گمانه هـا زده شـد و رقبـاي هفتـم 
اسـفند مشـخص شـدند. نام دو نفر امـا در صدر اخبـار قرار 
داشـت و دو جملـه تیتـر ترجیع بنـد همه اخبـار انتخاباتي 
بـود »صاحیـت آیـت اهلل هاشمي رفسـنجاني تاییـد شـد و 
صاحیت سـید حسـن خمینـي احـراز نشـد«. دو چهره اي 
کـه بیشـترین گمانـه زني هـا را در ایـن دوره انتخابـات بـه 
خـود اختصـاص داده بودنـد. اگرچه در ایـن دوره موج ثبت 
نـام زنـان بـراي انتخابـات خبـرگان یکـي از سـوژه هاي داغ 
بـود و حتـي از 16 داوطلـب زن هـم بـراي آزمـون اجتهـاد 
دعـوت بـه عمـل آمـده بـود امـا در نهایـت شـوراي نگهبان 

صاحیـت هیـچ یـک از داوطلبـان زن را تاییـد نکرد.
چهره هایي که تایید شدند

هاشمي رفسـنجاني  اکبـر  آیـت اهلل  چهـره؛  مهم تریـن 
بـود کـه بـا تایید شـوراي نگهبـان بـه دور بعـدي انتخابات 
راه یافـت. در میـان اسـامي تایید صاحیـت شـده، اسـامي 
آیـت اهلل شـیخ  احمـد جنتـي،  آیـت اهلل  مثـل  روحانیونـي 
محمـد یزدي، آیـت اهلل ابراهیم امیني، آیـت اهلل باقري کني، 
آیـت اهلل تسـخیري،  والمسـلمین بطحایـي،  حجت االسـام 
آیـت اهلل حائـري امام جمعه یـزد، آیـت اهلل دري نجف آبادي، 
آیـت اهلل محمدتقـي مصباح یـزدي، آیـت اهلل محسـن قمـي 
معـاون ارتباطـات بین الملـل دفتـر مقـام معظـم رهبـري و 
آیـت اهلل مجتهد شبسـتري دیده مي شـود. همچنین آیت اهلل 
هاشـم زاده هریسـي عضـو اعتدالگـراي مجلس خبـرگان نیز 
تأییـد صاحیت شـده اسـت. آیت اهلل سـیدمحمد سـجادي، 
فیاضـي،  طاهـري، غامرضـا  شـاه آبادي،  نصـراهلل  آیـت اهلل 
آیـت اهلل مدرسـي یزدي و ناصري یزدي نیـز تایید صاحیت 
شـده اند. صاحیـت محمدحسـن زالي، آیت اهلل سـید عباس 
حسـیني قائم مقامـي، امیني، آیـت اهلل ناصر امامي کاشـاني، 
آیـت اهلل اعرافـي رییس جامعـه المصطفي العالمیه، محسـن 
اسـماعیلي عضـو حقوقدان شـوراي نگهبان، حجت االسـام 

عباسـعلي اختـري و آیـت اهلل محمـد یـزدي عضـو شـوراي 
نماینـده  تاییـد شـد. غامرضـا مصباحـي مقـدم  نگهبـان 
کنونـي مجلـس و عضـو جامعـه روحانیت مبـارز نیـز تایید 
صاحیت شـده  اسـت. آیت اهلل سـیدمحمدعلي امین، محمد 
محمـدي باقـري، محمد صادق حائري، سیدهاشـم حمیدي، 
حمیـد حوالي شـهریاري، سـیدمحمد سـجادي عطاءآبادي، 
علـي مومن پـور، سـید صـادق محمـدي، سـید محمدرضـا 
مصلـي، مهدي هـادوي مقدم، سـید ابوالفضـل میرمحمدي 
از چهره هایـي هسـتند که صاحیت آنها تایید شـده اسـت. 
سـید محمود علـوي وزیر اطاعـات هم صاحیتش توسـط 
شـوراي نگهبـان تاییـد شـد و حسـن روحاني هـم در هفتم 
اسـفند بـراي دومیـن بـار در دو سـال گذشـته در عرصـه 
انتخابـات حاضـر خواهـد شـد. در حالـي که همه جـا دلیل 
عـدم احـراز صاحیـت سید حسـن خمیني را عدم شـرکت 
در آزمـون اجتهـاد اعـام مي کنند؛امـا برخي منابـع خبري، 
خبـر از تاییـد صاحیـت چهـار نفـر بـدون آزمـون داده اند. 
چهره هایـي کـه نه سـابقه حضـور در خبرگان داشـتند و نه 
پیـش از ایـن بـراي انتخابات خبـرگان نامزد شـده بودند تا 
صاحیت شـان مورد بررسـي قـرار گیرد و طبـق اطاعیه اي 
کـه شـوراي نگهبان صـادر کرده بـود باید در آزمـون حاضر 
اعرافـي، شـاه آبادي، سـعیدي و میـر  مي شـدند. حضـرات 
باقـري ایـن چهـار تـن بودند کـه با وجـود عدم شـرکت در 

آزمـون صاحیت شـان تأیید شـد.
چهره هایي که بازماندند

نـام سید حسـن خمینـي در صـدر لیسـت چهره هایـي 
احـراز  نگهبـان  شـوراي  توسـط  صاحیت شـان  کـه  بـود 
نشـد. صاحیـت حجت االسـام رسـول منتجب نیـا عضـو 
حـزب اعتمـاد ملـي، آیـت اهلل امجد نماینـده پیشـین مردم 
مرتضـي  حجت االسـام  و  خبـرگان  مجلـس  در  تهـران 
انتخابـات  بـراي  نیـز  پایـداري  آقاتهرانـي دبیـرکل جبهـه 
آیـت اهلل  اسـت.  شـده  رد  رهبـري  خبـرگان  مجلـس 
موسـوي بجنـوردي عضـو پیشـین شـوراي عالي قضایـي در 
دوران حضـرت امـام )ره( و از روحانیـون نزدیـک بـه بیـت 
امـام، آیـت اهلل محسـن غرویـان عضـو سـابق دفتـر آیت اهلل 
مصبـاح  یـزدي کـه از ایـن اسـتاد حـوزه جـدا شـد، محمد 
غرضـي وزیـر سـابق پسـت، مهـدي طائـب رییس قـرارگاه 
عمـار و حجت االسـام مجیـد انصـاري عضـو سـابق مجلس 
خبـرگان و معـاون پارلمانـي رییس جمهـور نیز بنـا به اخبار 
فعلـي رد صاحیـت شـده اند. مصطفـي پورمحمـدي هـم 
صاحیتـش توسـط شـوراي نگهبان احراز نشـد تـا عدد رد 
صاحیـت دولتیـان به دو برسـد. همزمان با انتشـار خبر رد 
صاحیت هـا، مصطفـي پورمحمدي در جلسـه تفسـیر قرآن 
کارکنـان وزارت دادگسـتري از ابهـام در قوانیـن انتخابـات 

سـخن گفـت و لـزوم اینکـه شـوراي نگهبـان بایـد در ایـن 
مـورد رفـع ابهـام کند. وي بـا بیان این مطلب کـه در برخي 
قوانیـن انتخاباتـي ابهاماتـي وجـود دارد که بار ایـن ابهام بر 
دوش شـوراي نگهبـان قـرار گرفتـه و بعضا نقـض و ابرام ها، 
اعتراضـات، اختـاف نظرها و غیـره را به دنبـال دارد، اظهار 
و  شـائبه ها  رفـع  جهـت  در  بایـد  نگهبـان  شـوراي  کـرد: 
ابهامـات اقـدام کـرده و پیشـقدم شـود و مـا نیـز در ایـن 
خصـوص بایـد دقت کنیـم که حتـي در صـورت وارد بودن 
اعتـراض و انتقادمـان، بـه اصـل و اسـاس موضـوع خدشـه 
وارد نکنیـم. پورمحمـدي در ادامـه افـزود: اصـاح قوانیـن 
انتخابـات را بایـد بـا جدیـت دنبال کنیـم؛ خوشـبختانه در 
مجمـع تشـخیص مصلحت نظام بنا به دسـتور مقـام معظم 
رهبـري سیاسـت هاي کلـي آن نوشـته و تنظیـم شـده کـه 
ان شـاءاهلل پـس از ابـاغ، دولـت الیحـه آن را آمـاده و بـه 
مجلـس محتـرم تقدیـم مي کنـد. امـا در هـر صـورت بایـد 
ابهامـات در ایـن خصـوص از بین رفته و بار شـوراي نگهبان 
سـبک تر شـود. نبایـد این شـورا کـه حافظ اسـامیت نظام 
و دفـاع از قانون و میثاق ملي اسـت،محل مناقشـه و دعواي 
رد و قبـول صاحیت کاندیداها قرار گیرد. صاحیت حسـن 
نمـازي جوان تریـن نماینـده کنونـي مجلـس خبـرگان هـم 
تاییـد نشـد. نمـازي بعـد از آخریـن اجاسـیه شـهریور ماه 
مجلـس خبـرگان از نمایندگـي اسـتعفا داد بـوده؛ امـا براي 
دور جدیـد دوبـاره ثبت نام کـرده بود. در میـان همه خبرها 
امـا تسـنیم گـزارش کرده که سید حسـن خمینـي، مرتضي 

آقا تهرانـي و مهـدي طائب بـه دلیل عدم شـرکت در آزمون 
صاحیت شـان احراز نشـده اسـت. نـام کاظم صدیقـی امام 
جمعـه موقـت تهـران هـم در میـان چهره هایـي اسـت کـه 
صاحیت شـان بـراي فقهـاي شـوراي نگهبـان احـراز نشـد.

مهلت اعتراض
سـخنگوي هیـات مرکـزي انتخابات امـا آمـار دقیق تري 
از رونـد بررسـي صاحیت هـا را اعـام کرد. به گـزارش ایلنا 
سـیامک ره پیـک گفـت: از میـان همـه افرادي کـه ثبت نام 
انتخابـات  بـه  ورود  و  رقابـت  ادامـه  از  نفـر  کردنـد، 158 
انصـراف دادنـد، 111 نفـر غیرمجـاز بودنـد و 152 نفـر نیز 
در آزمـون کتبـي شـرکت نکردنـد کـه مجمـوع انصرافـي 

غیرمجـازي و غایبـان آزمـون بـه 421 نفـر رسـید.
ره پیـک ادامـه داد: بـر همیـن اسـاس صاحیـت 373 
نفـر بررسـي شـد کـه از ایـن تعـداد صاحیـت 207 نفـر 
او گفـت: در  تاییـد شـد.  نیـز  نفـر  رد و صاحیـت 166 
نفـر   146 صاحیـت  نیـز  خبـرگان  مجلـس  قبلـي  دوره 
تاییـد و 209 نفـر رد شـده بـود و در دوره قبل تـر هـم 
)دوره سـوم( صاحیـت 160 نفـر تاییـد و 215 نفر نیز رد 
شـده بـود. سـخنگوي هیـات مرکزي نظـارت بـر انتخابات 
گفـت: بـراي کسـاني کـه دربـاره صاحیـت خود شـکایت 
دارنـد سـه روز فرصـت در نظـر گرفتـه شـده اسـت تـا به 
شـوراي نگهبـان ارایـه شـکایت کنند تـا دوبـاره صاحیت 
آنـان بررسـي شـود کـه ممکـن اسـت در بررسـي ها تعداد 

تاییـد صاحیت هـا بیشـتر شـود. 

آگهی فقدان سند مالکیت 
شمسـی نیـک پور فرزند اسـداله مالک ششـدانگ پـاک 10489 فرعـی از 2787 اصلی بخش 3 
کرمان که سـند مالکیت آن بشـرح ثبت شـماره 45102 صفحه 278 دفتر 163 صادر و تسـلیم 
گردیـد. ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت 
پـاک مزبـور بعلـت نامعلوم مفقود ودرخواسـت سـند مالکیـت المثنی نموده لذا باسـتناد اصـاح تبصره 
یـک اصاحـی مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبت مراتـب در یک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیل آگهی 
مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت به ملـک فوق الذکـر با وجـود سـند مالکیت 
نـزد خـود مـی باشـد ظرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعه و 
اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایند واال پـس از مدت مذکور 

نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت المثنی اقدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار: 94/11/10

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 3098 

آگهی فقدان سند مالکیت 
میثـم رضـازاده کرمانـی فرزنـد نعمت اله مالک ششـدانگ پـاک 12780 فرعـی از 1783  اصلی 
بخـش 3 کرمـان کـه سـند مالکیت آن بشـرح ثبـت شـماره 49304 صفحه 20 دفتـر 179 صادر 
و تسـلیم گردیـد. ضمـن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند 
مالکیـت پـاک مزبـور بعلت نامعلوم مفقود ودرخواسـت سـند مالکیـت المثنی نموده لذا باسـتناد اصاح 
تبصـره یـک اصاحـی مـاده 120 آئیـن نامه قانـون ثبت مراتـب در یک نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیل 
آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت به ملـک فـوق الذکـر با وجود سـند 
مالکیـت نـزد خـود می باشـد ظرف مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمان 
مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله تسـلیم نماینـد واال پس از 

مـدت مذکـور نسـبت به صـدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار: 94/11/10

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 3096 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقـای ماشـااله عندلیـب یزدی فرزند امیر مالک ششـدانگ پاک 62 فرعـی از 3980 اصلی بخش 
2 کرمان که سـند مالکیت آن بشـرح ثبت شـماره 66011 صفحه 210 دفتر 63 صادر و تسـلیم 
گردیـد. ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیـت پاک 
مزبـور بعلـت جابجایـی مفقـود ودرخواسـت سـند مالکیـت المثنی نمـوده لذا باسـتناد اصـاح تبصره یک 
اصاحـی مـاده 120 آئیـن نامـه قانون ثبت مراتـب در یک نوبـت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شـود 
تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملک فـوق الذکر بـا وجود سـند مالکیت نـزد خود می 
باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمان مراجعه و اعتـراض خود را 
ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماینـد واال پس از مـدت مذکور نسـبت به صدور 

سـند مالکیـت المثنی اقدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار: 94/11/10

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام  م الف 3100

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقـای محسـن ابوالحسـنی فرسـنگی فرزنـد علی مالک ششـدانگ پـاک فرعـی 1783/37 اصلی 
بخـش 3 کرمـان که سـند مالکیت آن بشـرح ثبت شـماره 56637 صفحه 566 دفتـر 57 صادر و 
تسـلیم گردید و بموجب نامـه شـماره 9410113463600830-94/10/17 اجرای احـکام حقوقی کرمان 
بـدون مبلـغ بازداشـت گردیـده اسـت. ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلـی تصدیق امضا شـده مدعی 
اسـت سـند مالکیـت پـاک مزبـور بعلـت نامعلـوم مفقـود ودرخواسـت سـند مالکیـت المثنی نمـوده لذا 
باسـتناد اصـاح تبصـره یـک اصاحـی مـاده 120 آئیـن نامه قانـون ثبـت مراتب در یـک نوبـت در تاریخ 
منـدرج در ذیـل آگهـی مـی شـود تـا چنانچه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملـک فـوق الذکر با 
وجـود سـند مالکیـت نزد خود می باشـد ظرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان 
کرمـان مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماینـد واال پس 

از مـدت مذکـور نسـبت بـه صدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار: 94/11/10

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 3101 

تایید صالحیت ١٦٦ نفر از میان ٨١٨ کاندیداي ورود به مجلس خبرگان رهبري

براي هر صندلي خبرگان دو نفر 
رقابت خواهند کرد 

نویسنده: جان پل تاسکر
دیپلماسـی ایرانـی: اسـتفان دیـون، وزیـر خارجـه کانـادا 
اعـام کـرد کـه کشـورش هـم اکنـون کـه توافق هسـته ای 
موجب محدود شـدن برنامه هسـته ایران شـده اسـت، برخی 

از تحریـم هـا علیـه ایـن کشـور را لغو خواهـد کرد.
دیـون در جلسـه پارلمـان کـه به زبـان فرانسـوی صحبت 
مـی کـرد گفـت: »سـازمان ملل از کشـورها خواسـته اسـت 

تـا تحریـم هایـی کـه بـرای ممانعـت از دسـتیابی ایـران بـه 
تسـلیحات هسـته ای بـوده انـد را لغو کنند. کانـادا تحریم ها 
را لغـو خواهـد کـرد اما بـه حکومت ایـران بی اعتماد اسـت، 
بـا وجـود ایـن کـه ایـن کشـور تسـلیحات هسـته ای نـدارد 
امـا خطـری بـرای حقـوق بشـر اسـت و دوسـت متحدین ما 
همچـون اسـرائیل محسـوب نمـی شـود. مـا ایـن اقـدام را با 

چشـمان کامـًا باز انجـام مـی دهیم.«

دیـون این اظهـارات را در حالـی در صحن پارلمـان کانادا 
مـی گفـت که بـه زمان بنـدی خاصـی اشـاره نکـرد. وی در 
ادامـه گفت:»مـا ایـن کار را با موافقت متحدینمـان انجام می 
دهیـم. آنهـا تحریـم هـا را بـرای این نگه داشـتند تـا از عدم 
دسـتیابی ایـران بـه تسـلیحات هسـته ای اطمینـان حاصـل 
کننـد. بنابرایـن مـا در ایـن راه بسـیار مسـئوالنه عمـل مـی 

» کنیم.
ایـن اظهـارات وزیر خارجه کانادا در پاسـخ به سـوال پیتر 
کنـت، نماینـده محافظـه کار پارلمـان دربـاره ایـران بـود که 
بـه ادعـای وی »بازیگری بد« اسـت که از بشـار اسـد، رئیس 
جمهـور سـوریه حمایـت می کنـد. تونـی کلمنـت، محافظه 
تغییـر  ایـن  از  کار، منتقـد سیاسـت خارجـی دولـت هـم 
سیاسـت انتقـاد کـرد و گفـت کـه ایـن اقـدام»180 درجـه 

تغییـر در جهتی اشـتباه اسـت.«
کلمنـت در اظهاراتـی مدعـی شـد:»ایران بـه حمایـت از 
تروریسـم ادامـه می دهد و به عدم شناسـایی اسـرائیل ادامه 
مـی دهـد. االن زمـان بازبینـی یـا حـذف تحریـم هـا علیـه 
کشـوری نیسـت کـه هنـوز جـزو خانـواده جهانـی نیسـت و 

نمـی توانـد بـا دیگـر کشـورها شـراکت و کار کند.«
وزیـر خارجـه اهـل منطقـه مونتـرال انتقـادات محافظـه 
کاران را رد کـرد و در ایـن رابطـه به مواضـع تند آنها در قبال 
حکومـت ایـران زمانـی کـه خودشـان در دولت بودند اشـاره 
کـرد. وزیـر خارجه کانـادا در این رابطـه گفت:»رویکرد دولت 

قبـل، ایدئولوژیـک و غیرعقانـی بـود. آنچـه کـه هـم اکنون 
محافظـه کاران در مخالفـت بـا لغـو تحریـم هـای ایـران می 
گوینـد، در واقـع عاوه بر ایران بیشـتر بر روی تجـارت کانادا 

تاثیـر می گـذارد.«
وقتـی صحبـت از صـادرات هواپیماهـای غیرنظامی شـد، 
دیـون بـه این نکته اشـاره کرد کـه تحریم ها بـه این صنعت 
مهـم کانـادا آسـیب زده اسـت. وی در این رابطـه گفت:»اگر 
ایربـاس قادر اسـت کـه ایـن کار را انجام دهد، چـرا بمباردیر 
نتوانـد بـه ایـران هواپیما بفروشـد؟ این اقدام بـه کانادا کمک 
مـی کنـد، یـا بـه مردم ایـران یا اسـرائیل یـا این کـه صنعت 

کانادا آسـیب مـی زند؟«
دیـون همچنیـن بـه این نکتـه هم اشـاره کرد کـه کانادا 
بـه دنبال بازگشـایی سـفارتخانه اش در تهران اسـت، اما در 
سـخنانی کـه بـه زبـان فرانسـوی می گفـت اعام کـرد که 
ایـن اقـدام اولیـن گام در برقـراری روابـط بـا ایران نیسـت. 
وی در ادامـه گفت:»مـا فکـر مـی کنیـم زمانـی کـه با یک 
حکومـت اختـاف داریـم، نبایـد از آنجـا خارج شـویم، بلکه 
بایـد بیشـتر تـاش کنیـم تـا از بهبـود اوضـاع اطمینـان 
حاصـل کنیـم. ایـن کاری بـود که متحدیـن مـا در مذاکره 
بـا ایـران انجام دادنـد، مذاکـره ای که منجر به توافقی شـد 
کـه بـرای جهان خوب اسـت. مـا نیاز داریـم تا آنجا باشـیم 
تـا از تعهـد ایـران بـه ایـن توافـق و اجـرای آن اطمینـان 

کنیم.« حاصـل 

کانادا در فکر بازگشایی سفارت در تهران 
 خبر
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فرهنگ و هنر

خبر
در مراسم تشییع ابوالحسن نجفی، مهدی 

محقق رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی:

نجفی مجسمه ای از آرامش بود
ابوالحسـن  پیکـر روانشـناس و مترجـم فقیـد، 
نجفـی در مجموعـه فرهنگسـتان ها و از سـاختمان 
فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی با حضـور بزرگان 

فرهنـگ و ادب تشـییع شـد.
مهـدی محقـق رئیـس انجمـن آثـار و مفاخـر 
فرهنگـی بـا اشـاره به قـرآن کریـم گفـت: »نجفی 
مجسـمه ای از آرامـش بـود، بـه طـوری کـه وقتـی 
نـگاه می کـردی گویا روح مجسـم بـود، روح علم و 
دانـش و همیشـه نـکات دقیقـی را به فرهنگسـتان 
یـادآوری می کـرد، امـا متاسـفانه خداونـد او را از 

گرفت.« مـا 
پیوسـته  عضـو  گیانـی،  سـمیعی  احمـد 
فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی نیـز بـا اشـاره 
افشـار،  زرین کـوب،  همچـون  بزرگانـی  خـأ  بـه 
شـهیدی، خانلری، باسـتانی پالیـزی، محمد قاضی، 
جـال آل احمد، سـیمین بهبهانی، به آذیـن، فروغ، 
اخـوان، شـاملو، بهبهانـی و غیره درگذشـت نجفی 

را مایـه تأسـف خوانـد.
وی دربـاره این زبان شـناس فقیـد گفت: »هرگز 
سـخنی از او نشـنیدیم کـه نکتـه ناگفتـه ای در آن 
نباشـد و هیـچ اثـری نیافریـد که سرمشـق نشـود. 
او دل بـه دریـا زد و بـا غواصـی بـه صیـد دّرهـای 
او لذتبخـش  آثـار  گران قیمتـی پرداخـت و همـه 

» . هستند
وی آثـار بازمانـده از نجفـی را سـرمایه های علم 
و ادب خوانـد کـه نسـل های دیـروز و فـردا از آن 

اسـتفاده کـرده و خواهنـد کرد.
سـمیعی گیانـی همچنیـن دربـاره خلقیات آن 
مترجـم فقیـد اظهار داشـت: »نجفی از بـوق و کرنا 
بیـزار بـود و در خلـوت می اندیشـید و می نوشـت. 
بـه بازارگرمـی نیـاز نداشـت و همیشـه قشـرهای 
مختلـف مخاطـب پـر و پـا قـرص آثـارش بودند.«

نصـراهلل پورجـوادی، دیگـر عضـو فرهنگسـتان 
زبـان و ادب فارسـی بـا اشـاره بـه بیمـاری نجفـی 
گفـت: »10-15 روز قبـل وقتـی از بسـتری شـدن 
او در بیمارسـتان مطلع شـدم سـریعا بـه ماقاتش 
رفتـم. او در آی سـی یو بسـتری بود و هیـچ وقت او 
را آن طـور ندیـدم. بـه طـوری کـه حرف هایـش را 
متوجـه نمی شـدم؛ حرف هـای کسـی را کـه خـود 

اسـتاد بیـان بود.«
پورجـوادی ضمن بیـان این مطلب که پزشـکان 
کوشـش خـود را کردنـد امـا پیمانـه پر شـده بود، 
خاطرنشـان کـرد: »اگـر نجفـی زنـده بـود بـه من 
ایـن حـق را می داد که از پزشـکان، همسـر و فرزند 
ایشـان کـه دیـروز از خـارج از کشـور رسـیده اند 

کنم.« تشـکر 
سـلیم نیسـاری، یکـی دیگـر از سـخنرانان ایـن 
مجلـس ضمـن اشـاره بـه ایـن بیـت کـه: »بگـو به 
خضـر کـه جـز مـرگ دوسـتان دیـدن/ دگـر چـه 
خیـر از ایـن عمـر جـاودان دیدیـم« گفـت: »رفتن 
قامـوس دنیاسـت و مـن تنهـا بـه احسـاس خـودم 
اشـاره می کنـم کـه وقتـی از مـرگ نجفـی مطلـع 

شـدم خـودم راهـی درمانـگاه شـدم.«
مجلـس  ایـن  سـخنرانی های  پایان بخـش 
او گفـت:  بـود.  اظهـارات کوتـاه بهمـن فرمـان آرا 
»یکـی از افتخـارات مـن در زندگـی دوسـتی بـا 
ایشـان بـود و اینکه می توانسـتم پیش ایشـان بروم 
و ایشـان را ببینـم. اولیـن بار نیز او را در جلسـه ای 
دیـدم کـه گلشـیری نیـز در آن حضـور داشـت.«
وی ضمـن بیـان اینکـه لطـف نجفـی همیشـه 
شـامل حـال مـن بـود، اظهـار داشـت: »ما مشـابه 
او را نخواهیـم دیـد، هـم بـه دلیـل شـوقی کـه به 
دانسـتن داشـت و هـم بـه خاطـر مهری کـه به ما 

داشت.«
امامـت  بـه  حضـار  مجلـس  ایـن  پایـان  در   
حجت االسـام والمسـلمین سـید محمـود دعایـی 
بـر پیکـر زنده یـاد نجفـی نمـاز گزاردنـد و پیکـر 
ایشـان را تـا میـدان فرهنگسـتان های جمهـوری 

تشـییع کردنـد. ایـران  اسـامی 
پیکـر این زبان شـناس فقیـد به قطعه نـام آوران 

بهشـت زهرا انتقال پیـدا کرد.

شـامگاه 3 بهمن مـاه بـود کـه سـاالر عقیلـی بـا حضـور 
را  مخاطبانـش  فارسـی زبان،  ماهـواره ای  شـبکه ی  یـک  در 
شـگفت زده کـرد و در حالیکـه تنهـا چند روز بـه اجرایش در 
سـی و یکمین جشـنواره ی موسـیقی فجر باقی مانده بود، 8 

روز پـر حاشـیه را سـپری کرد. 
ایـن خواننده ی موسـیقی سـنتی بـا حضور در این شـبکه  
ماهـواره ای درباره ی تور کنسـرت هایش در انگلسـتان سـخن 
گفـت و دربـاره موانـع کنسـرت برگـزار کردن در کشـورهای 
 12 برنامـه ی  ایـن  پایـان  کـرد.  اظهـار  سـخنانی  اروپایـی 
دقیقـه ای بـا آغـاز حاشـیه ها بـرای زندگـی حرفـه ای سـاالر 

عقیلـی همراه شـد. 
در سـاعات اولیـه خبـر مهاجـرت ایـن هنرمند بـه صورت 
غیـر رسـمی مطـرح شـد و نزدیـکان او به سـرعت ایـن خبر 
نوش آبـادی گفـت سـخنگوی  تکذیـب کردنـد. حسـین  را 
وزارت ارشـاد در ایـن مورد گفـت : حضور خواننده ی سـنتی 
کشـورمان کـه از هنرمنـدان محبـوب و مردمـی اسـت در 
شـبکه ی ماهـواره ای ضـد انقـاب باعـث شـگفتی همـگان 
شـد؛ امـا در حـال حاضـر ابعـاد ایـن اتفـاق در حال بررسـی 

اسـت. ایـن اتفـاق نـه قابـل دفـاع اسـت و نـه قابـل توجیـه. 
امیـدوارم ایشـان بعد از بازگشـت به کشـور دربـاره انگیزه اش 
از حضـور در این شـبکه ی صهیونیسـتی توضیحاتی بدهد. ما 
هـم براسـاس آن توضیح هـا، گزارشـی را تهیـه می کنیم و در 

اختیـار رسـانه ها قـرار می دهیـم. 
در این میان سـاالر عقیلی هم نتوانسـت، نسـبت به حجم 
انتقاد هایـی کـه به سـمتش روانـه می شـد، بی تفـاوت بماند. 
او در تاریـخ 7 بهمن مـاه بـا انتشـار نامه ای بـرای مخاطبانش 
نوشـت کـه در مصاحبـه اش بـا آن شـبکه ی ماهـواره ای بـه 
شـدت از وضعیـت برگـزاری کنسـرت در کشـور دفـاع کرده 

و تـا جـان دارد، بـرای وطنـش می خواند. 
اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزیـر  بهمن مـاه   8 شـامگاه 
پـس از بازدید از سـالن بازگشـایی شـده ی »قشـقایی« مورد 
پرسـش خبرنـگاران دربـاره ی وضعیـت سـاالر عقیلـی قـرار 
گرفـت که او پاسـخ داد:  ایشـان آدم سیاسـی نبـوده که تمام 
شـبکه های خارجـی را بشناسـد و بدانـد کـه چـه رویکـردی 
دارد. او فقـط بـرای اجـرای برنامه ای در لندن بـوده که گفته 
می شـود اگـر در یـک برنامـه ی تلویزیونـی حضـور داشـته 

باشـد، مـردم متوجـه می شـوند کـه قـرار اسـت برنامـه اجرا 
کنـد و در آنجـا فقـط چنـد کامی دربـاره ی فرهنـگ و هنر 
ایـران صحبـت کـرده اسـت.  در نهایـت شـامگاه 8 بهمن ماه 

خطـر از بیـخ گوش سـاالر عقیلـی گذشـت و او 22 بهمن ماه 
همـراه بـا گـروه وزیـری در قالب جشـنواره ی موسـیقی فجر 

روی صحنـه خواهـد رفت.

حاشیه های حضور ساالر عقیلی  در یک شبکه ماهواره ای 
خبر

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

 برابـر رای شـماره 139460319004000921- 1394/09/17 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک راور تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم خدیجـه قدیرفرزنـد بمانعلـی بشـماره شناسـنامه 521 صـادره از یـزد در 
ششـدانگ یـک بـاب مغازه بـه مسـاحت 40/62 مترمربع پـاک 3 فرعـی از 1174-اصلی مفروز و مجزی شـده 
ازپـاک 1174-اصلـی واقـع در راوربلـوار اربعیـن شـرقی بخـش 18 کرمـان خریـداری از محـل مالکیـت آقای 
محمـد نیکخـواه مالک رسـمی محرزگردیده اسـت. لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتب در دو نوبت بـه فاصله 15 
روز آگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار آگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشارنوبت اول: 1394/11/10      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/11/24
رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان راور- محمود مهدی زاده
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آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319004000900- 1394/09/03 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف  
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک راور تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای حسـین نخعی بغیجانـی فرزند صفر بشـماره شناسـنامه 4 صـادره از راور در 
ششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 428/50 مترمربـع پـاک 659 فرعـی از 2057-اصلی مفـروز و مجزی 
شـده ازپـاک 187 فرعـی از 2057-اصلـی واقـع در راور خیابـان ولیعصـر جنوبـی کوچـه شـماره 29 فرعـی 5  
بخـش 18 کرمـان خریـداری از محـل مالکیـت خانـم طاهـره رسـتمی راوری و خانـم کوچـک رسـتمی مالـک 
رسـمی محرزگردیـده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در 
صورتیکـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ اولین 
انتشـار آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای 
شـد. خواهـد  صـادر  مالکیـت  سـند  مقـررات  طبـق  اعتـراض  وصـول  عـدم  و  مذکـور  مـدت 

تاریخ انتشارنوبت اول: 1394/11/10               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/11/24
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آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابـر رای شـماره 139360319004002632- 1393/11/28 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک راور تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای رسـول پژوهـش راوری فرزند مهدی بشـماره شناسـنامه 245 صـادره از راور 
در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یک باب خانه بـه مسـاحت 329/30 مترمربع پاک 1754 فرعـی از 1893-

اصلـی مفـروز و مجـزی شـده ازپاک 69 فرعـی از 1893-اصلی واقـع در راور خیابان قدس غربی کوچه شـماره 
19 بخـش 18 کرمـان خریـداری از محـل مالکیت آقای محمد کریمی راوری مالک رسـمی محرزگردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ اولین انتشـار آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشارنوبت اول: 1394/11/10                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/11/24
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آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابـر رای شـماره 139360319004002633- 1393/11/28 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک راور تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی خانـم اکرم نخعی نژاد فرزند علی بشـماره شناسـنامه 428 صادره از راور سـه دانگ مشـاع 
از ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 329/30 مترمربع پـاک 1754 فرعی از 1893-اصلـی مفروز و مجزی 
شـده ازپـاک 69 فرعـی از 1893-اصلـی واقـع در راورخیابـان قدس غربی کوچه شـماره 19 بخـش 18 کرمان 
خریـداری از محـل مالکیـت آقای محمـد کریمی راوری مالک رسـمی محرزگردیده اسـت. لذا بـه منظور اطاع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ اولین انتشـار آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشارنوبت اول: 1394/11/10                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/11/24

رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان راور- محمود مهدی زاده
م الف 338                    

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

 برابـر رای شـماره 139460319004000930- 1394/10/1 هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک راور تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقای اسـداله اسـمعیلی قاسـم آبـادی فرزنـد محمد بشـماره شناسـنامه 5 صـادره از راور در 
ششـدانگ یـک بـاب مغـازه به مسـاحت 63/50 مترمربع پـاک 37 فرعـی از 935- اصلی مفروز و مجزی شـده از 
پـاک 935- اصلـی واقـع در راور خیابان معلم بخش 18 کرمان خریداری از محل مالکیت آقای ابوالحسـن فخری 
راوری مالـک رسـمی محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ اولیـن انتشـار آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشارنوبت اول: 1394/11/10                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/11/24

رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان راور- محمود مهدی زاده
م الف 339                          

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

 برابـر رای شـماره 139460319004000896- 1394/9/1 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک راور تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای محسـن علمدار راوری فرزند یحیی بشـماره شناسـنامه 1409 صـادره از راور 
در ششـدانگ یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت 61/15 مترمربـع پـاک 10 فرعـی از 589- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـاک 4 فرعـی باقیمانـده از 589- اصلی واقـع در راور خیابان امام خمینی بخـش 18 کرمان خریداری 
از محـل مالکیـت خانـم صفـا شـریعتی یـزدی مالـک رسـمی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار آگهی به مـدت دو مـاه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشارنوبت اول: 1394/11/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/11/24
رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان راور- محمود مهدی زاده

م الف 340                      

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

 برابـر رای شـماره 139460319004000989- 1394/10/13 هیـات موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک راور 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم بتـول خانـی زاده ده جمالـی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 152 
صادره از راور در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 253/40 مترمربع پاک 382 فرعی 
از 1894- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 27 فرعـی از 1894- اصلی واقـع در راور خیابـان ابوذر کوچه 
شـهید محمـودی بخـش 18 کرمـان خریـداری از آقـای ابوالحسـن فخـری راوری مالک رسـمی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ اولیـن انتشـار آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشارنوبت اول: 1394/11/10                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/11/24

رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان راور- محمود مهدی زاده
م الف 348         

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

 برابـر رای شـماره 139460319004000990- 1394/10/13 هیـات موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک راور 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای احمد روحانـی راوری فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 362 صادره 
از راور در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 253/40 مترمربـع پـاک 382 فرعی از 
1894- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 27 فرعـی از 1894- اصلـی واقـع در راور خیابـان ابـوذر کوچه 
شـهید محمـودی بخـش 18 کرمـان خریـداری از آقـای ابوالحسـن فخـری راوری مالک رسـمی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ اولیـن انتشـار آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشارنوبت اول: 1394/11/10                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/11/24

رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان راور- محمود مهدی زاده
م الف 349     

همه چیز دست 
دولت نیست

ارشـاد  و  فرهنـگ  وزیـر 
این کـه  بـر  تاکیـد  بـا  اسـامی 
»فاطمه معتمد آریـا« هنرمندی 
اسـت،  خوش نامـی  و  برجسـته 
کـه  اقداماتـی  قطعـا  گفـت: 
در  خودسـر  عناصـر  توسـط 
کاشـان نسـبت به ایشـان انجام 

نمی کنیـم.  تاییـد  را  شـده 
علـی جنتـی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگار تئاتـر ایسـنا مبنـی بـر این که 
بـا توجـه بـه اتفاقـات پیـش آمـده و اعتراض هـای صـورت گرفتـه پـس از 
حضـور معتمدآریـا در کاشـان، سیاسـت و واکنـش دولـت نسـبت بـه ایـن 
موضـوع چیسـت؟ بیـان کـرد: در ایـن بـاره سیاسـت دولـت مشـخص اسـت 
و از هنرمنـدان حمایـت می کنـد، بـه ویـژه خانم فاطمـه معتمدآریـا که یک 
هنرمنـد کامـا شـناخته شـده، خوش نام و برجسـته در کشـور اسـت و قطعا 
آنچـه پیـش آمـده را تاییـد نمی کنیـم اما به هرحـال همه چیز دسـت دولت 

 . نیست
وی گفـت: مجموعـه امکانـات و اختیاراتـی کـه دولت دارد، محدود اسـت 

و خـودش ضوابـط اجرایـی نـدارد تـا مسـتقیما با این افـراد برخـورد کند. 
وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـامی اضافـه کـرد: مـا مسـائلی از برخـورد بـا 
هنرمنـدان و کنسـرت هایی کـه برگزار می کنیم را شـاهد هسـتیم تـا برخورد 
بـا مراکـز دیپلماتیک و آتش زدن سـفارت عربسـتان که همـه آن ها را محکوم 
کردنـد، امـا بـا ایـن حـال عناصر خودسـری بودنـد که اکنـون هم بازداشـت 

 . هستند
جنتـی کـه شـامگاه 8 بهمن مـاه پـس از بازدید از سـالن بازگشـایی شـده 
»قشـقایی« و تماشـای نمایـش »عامدانـه، عاشـقانه، قاتانـه« در تئاتر شـهر 
سـخن می گفـت خاطر نشـان کـرد: بـه هرحال سیاسـت دولت کاما روشـن 
اسـت و همـان حرکتی کـه در وزارت فرهنگ و ارشـاد به عنـوان متولی امور 
فرهیختـگان و هنرمنـدان انجـام می دهیـم، را دنبـال می کنیم ضمـن این که 
سـعی می کنیـم کمک هایـی نیـز داشـته باشـیم امـا بعضـی جاهـا دیگـر در 
اختیـار مـا نیسـت و عواملی کـه دخالت می کننـد پرنفوذ و پرقدرت هسـتند 

کـه بـا اسـتفاده از پشـتوانه های خـود کار می کنند. 
وی افـزود: مـا حتـی در برخـی شـهرها امـکان برگـزاری یک کنسـرت را 
هـم نداریـم هرچنـد سـعی می کنیـم آن را برگـزار کنیـم ، امـا بـه هرحـال 

مشـکات زیاد اسـت. 

با کدام مجوز شرعی 
و قانونی به یک 
زن مسلمان ایرانی 
توهین می شود

از  روز  پنـج  گذشـت  از  پـس 
حادثـه حملـه و اهانت بـه فاطمه 
کاشـان،  شـهر  در  آریـا  معتمـد 
معـاون رئیس جمهـوری در امـور 
زنـان و خانـواده نسـبت بـه ایـن 

موضـوع واکنـش نشـان داد.
شـهین دخت موالوردی در کانال تلگرامی خود نوشـت: چند روزی از حرکت 
غیرفرهنگـی و برخـورد توهین آمیـز و تهاجمـی و تـوام بـا الفاظ ناشایسـتی که 
در شـرع و قانـون مـا مصـداق بـارز تهمـت و افترا محسـوب می شـود بـا یکی از 
هنرمنـدان برجسـته و افتخارآفریـن کشـور که ایـن روزهـا آوازه هنرنماییش به 

فراسـوی مرزها کشـیده شـده است در شـهر کاشـان می گذرد.
وی اضافـه کـرد:  معترضیـن بـه حضـور بانـو فاطمـه معتمدآریـا که بـه بهانه 
نمایـش یکـی از فیلم هایـش و شـرکت در جلسـه نقـد و بررسـی آن به کاشـان 
سـفر کـرده بـود بـه جـای گفت وگـو، زبـان خشـونت را برگزیدنـد و خواسـتار 
خـروج او از کاشـان شـدند. بـا تامل در ایـن قضیه و رفتارهایی مشـابه که برخی 
پیشـه خود سـاخته اند، سـوال های زیـادی ذهن را بـه خود مشـغول می کند: آیا 
نسـل های قبـل از مـا و نیاکانمـان چنیـن رفتاری بر مهمـان را روا می داشـتند؟ 
مـا کـه در مهمان نـوازی هنـوز شـهره خـاص و عـام در عالـم هسـتیم بـه کجـا 

چنیـن شـتابان در حرکتیم؟.
مـوالوردی ادامـه داد:  بـا کـدام مجـوز شـرعی و قانونـی چنین بـی مهابا یک 
زن مسـلمان ایرانـی مـورد بی احترامـی و توهیـن آن هـم تحـت لـوای دفـاع از 
ارزش هـای دینـی قـرار می گیرد؟ حتی عـرف جامعـه ایرانی نیز چنیـن رفتاری 
را بـا زنـان برنمی تابـد. معـاون رئیس جمهـوری در امـور زنـان و خانـواده افـزود: 
آیـا راه بـر معترضیـن برای شـرکت در جلسـه بررسـی و نقـد فیلم بسـته بود و 
نتوانسـتند مجالـی بـرای طـرح دیدگاه هـای خـود بیابنـد یا مصلحـت و منفعت 
و ترجیحشـان بـر ایـن بـوده و اسـت کـه راه فریـاد و خشـونت را در پیـش 
گیرنـد؟ آیـا همیـن رفتارهـای دفعی و سـلبی )در کنار سـایر عوامـل( در آینده 
زمینه سـاز خـروج تعـداد بیشـتری از هنرمندان جوان از کشـور و پیوسـتن آنها 

بـه شـبکه های ماهـواره ای نخواهـد بـود؟ و ده هـا سـوال بی پاسـخ دیگر.
مـوالوردی تاکیـد کـرد:  پسـندیده و مطلوب آن اسـت کـه اعمال مـا تبلور و 
آیینـه باورهـا و اعتقاداتمـان باشـد. بیاییـم با تاسـی بـه آموزه هـای دینی مان با 
عمـل خـود مـردم را بـه دیـن خدا دعـوت کنیم نه بـا زبان و شـعار؛ کـه »کونوا 

ُدعـاَة الّناِس بَِغیِر اَلِسـَنِتُکم«.

عسگرپورمدیر عامل پیشین
 خانه سینما: 
باید برای کج فهمی 
عزای عمومی اعالم کرد 
عسـگرپور  مهـدی  محمـد   
بـه حواشـی بوجـود آمـده بـرای 
کاشـان  در  معتمدآریـا  فاطمـه 

داد.  نشـان  واکنـش 
ایـن کارگـردان و مدیـر عامل 
ایـن  در  سـینما  خانـه  پیشـین 

متـن کـه اختصاصـا در اختیـار بخش سـینمایی ایسـنا گذاشـته آورده اسـت: 
»رفتـاری کـه بـا خانـم معتمدآریـا در شـهر کاشـان صـورت گرفـت، اولیـن و 
احتمـاال آخریـن نمونـه رفتارهـای فراقانونی گروهـی از هموطنان مان نیسـت. 
شـاید چنـد سـال پیـش در مواجهـه بـا چنیـن رفتـاری جایـگاه و خاسـتگاه 
آن طـور دیگـری تعریـف می شـد، ولـی امـروزه بـه مدد گسـترش شـبکه های 
اجتماعـی و اطاع رسـانی، ایـن رفتـار در قالـب نوعـی اضمحـال فرهنگـی 

بخشـی از جامعـه ارزیابـی می شـود. 
ولـی دسـت کم  اسـت  در صحنـه  همیشـه  اسـت  معتقـد  کـه  جامعـه ای 

اسـت.  صحنـه  در  وقت هـا  بعضـی  می دهـد،  نشـان  رفتارهایـش 
جامعـه ای کـه نسـبت به چپـاول بیت المـال و گسـترش فرهنـگ وقاحت و 
فسـاد بی تفـاوت اسـت و در جاهایـی کـه فکـرش را نمی شـود کـرد نسـبت به 
چیـزی عکس العمـل نشـان می دهـد کـه اولویـت صـدم جامعـه بزرگ تـر هـم 

 . نیست
این کـه ایـن بعضـی وقت هـا چـه موقـع اسـت و لبـاس رزم را بـرای چـه 
موضوعـی بایـد بـه تن کرد بـه تشـخیص اداره کننـدگان و آمرانی بـر می گردد 
کـه ایـن جامعـه مـورد بحـث، عقـل و البـد عاقبت خـود را بـه شـکل کنترات 
بـه آنهـا واگـذار کرده انـد و این کـه بـه احتمـال بسـیار زیـاد تـک تـک افـراد 
ایـن گـروه قـدرت تحلیـل و تبییـن مسـائل مختلـف را ندارند هم مـورد بحث 

نیسـت، بلکـه مهـم ایـن اسـت کـه قانون کجـای ایـن معادالت اسـت. 
بـرای هرجامعـه ای بدتریـن چیـز پذیـرش ایـن واقعیـت تلـخ اسـت کـه 
عدالـت در اجـرای قانـون بسـتگی بـه تفسـیر آمرانـی دارد کـه برای پیشـبرد 
مقاصدشـان از تیـغ گـروه ناآگاه اسـتفاده می کنند. شـاید یکـی از دالیل اصلی 

نبـود طـراوت و شـادابی در جامعـه بـه همیـن نکتـه برگردد. 
مـن هـم بـا آن مسـوول محتـرم کاشـان موافقـم باید عـزای عمومـی اعام 
شـود البتـه نـه بـرای ورود یک بازیگـر محترم جامعه بـه یک شـهر، بلکه برای 

ایـن کج فهـی و چشم پوشـی بـر مفاسـد بزرگ. 
و در پایـان سـخنی با آمـران این نوع وقایـع: تاریخ نشـان داده تیغ ناآگاهی 

همـواره آنطور و آنجایـی که می خواهیـد را نمی بُرد.« 

وزیر ارشاد:موالوردی معاون رئیس جمهوری:خبر

روزنامـه اطاعـات در ویژه نامـه نودمین سـال انتشـار 
خـود، با بازنشـر مقـاالت، مصاحبه ها و مطالبـی که دهه 
50 در ایـن روزنامـه منتشـر شـده، مـروری داشـت بـه 
سـال های دور اطاعات و شـخصیت های فرهنگ و ادب. 
در سـومین ویژه نامـه اطاعـات که به مناسـبت نودمین 
سـالگرد فعالیت ایـن روزنامه اختصاص دارد، در بخشـی 
تحـت عنـوان »از سـال های دور« به بازنشـر مطالبی و یا 
دربـاره جمعـی از چهره هـای فقید فرهنـگ و ادبیات در 
دهه هـای قبـل پرداختـه، بزرگانی مثل منوچهر آتشـی، 

عبدالحسـین زرین کـوب، جـواد مجابی و ایرج افشـار.
منوچهر آتشی و شعر متعالی

»شـعر،  تیتـر  بـا  ویژه نامـه  ایـن  مطالـب  از  یکـی 
نمـودار خاقیـت ملـت ماسـت« مصاحبـه ای اسـت از 
سـال 54 بـا زنده یـاد منوچهـر آتشـی، شـاعر تاثیرگذار 

و پیشـرو در زمانـه خـود. شـاعر در پاسـخ بـه یکـی از 
سـواالت اطاعـات بـه تجلـی ظهـور تجـارب نیمایـی 
در شـعر شـاعران دیگـر، پاسـخ منفـی داده و گفتـه 
هنـوز  نشـناخته ایم.  خـوب  هنـوز  را  »نیمـا  اسـت: 
عصـر شـاعر بلندپـرواز سـپری نگشـته و تـا دیرزمانـی 
وانمـود می کننـد کـه زمختـی و درشـتی زبـان نیمـا از 
حـال  مایـه  می گیـرد.  فارسـی دانی  در  او  کم سـوادی 
آنکـه چنیـن نیسـت. یکی از مسـائلی که نیمـا به عنوان 
یـک شـاعر بـزرگ و دسـت نیافتنی جلوه گـر سـاخته 
همیـن زبـان زمخـت و ناهمـوار اسـت و همیـن ویژگی  
زبانـی باعـث می شـود کـه خواننده ی شـعر او همیشـه 
در آثـارش گمگشـته هایی را جسـتجو کنـد. ایـن فـرم 
کار نیمـا اسـت کـه زبانـش را تا حـدی نامانـوس کرده 
اسـت. در آثـار ایـن شـاعر بلنـدآوازه مـن هیچ شـعری 

را سـراغ نـدارم کـه از نوعـی کمـال در فـرم برخـوردار 
نباشـد. حتـی منظومـه ی مانلـی او نیـز دارای چنیـن 
خصلتـی اسـت. نـه بـرادر! کار نیمـا بـه ایـن سـهلی ها 
نیمـا عقـاب تیزپـروازی اسـت کـه  پایـان نمی گیـرد. 
گنجشـکان خسـته از پـرواز نمی توانند فضـای بی کران 

شـعر و پـرواز بی گسسـت او را تعقیـب کننـد.
گزارش مجابی از بزرگداشت زرین کوب

در بخـش دیگـری از ایـن ویژه نامـه، جـواد مجابـی 
در  را  زرین کـوب  زنده یـاد  بزرگداشـت  مقالـه ای  طـی 
گـزارش  اسـت؛  داده  گـزارش   )54 )سـال  خرم آبـاد 
مراسـمی کـه از سـوی فرهنـگ و هنـر لرسـتان و بـا 
یغمایـی،  حبیـب  ماننـد  بـزرگان  از  جمعـی  حضـور 
باسـتانی پاریـزی، محمـد امیـن ریاحـی، ایـرج افشـار، 

سـیدجعفر شـهیدی و... برگـزار شـده اسـت.

یادی از بزرگان ادبیات در ویژه نامه نودمین سال انتشار روزنامه اطالعات
ویژه نامه

واکنش ها نسبت به حمله اعتراضی به فاطمه معتمد آریا در کاشان
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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

سالمت

کلینیک زیبایی - پزشکی پیام ما

قصـد  سـتون  ایـن  در 
داریـم پاسـخ سـواالت 
خواننـدگان  پزشـکی 
مـان را در زمینـه های 
پزشـکی  مختلـف 
همچنیـن  بدهیـم. 
مهـم  هـای  توصیـه 
زبـان  از  را  سـالمتی 
داشـته  پزشـکان  خود 

. شـیم با
خواننـدگان محتـرم لطفا سـواالت خـود را در 
رابطـه با تمـام رشـته های تخصصی پزشـکی 
را بـه شـماره 10009353412500 پیامک کنید 
تـا از طریـق دکتر صفـا با پزشـکان متخصص 
حـاذق شـهرمان در میان گذاشـته و پاسـخ را 

در این سـتون چـاپ کنیم.

شماره تلفن مطب دکتر صفا: 32478203
www.drsafa.org

بـا پیوسـتن به کانـال تلگـرام مرکز پزشـکی 
زیبایـی دکتر صفـا از مهمتریـن و جدیدترین 
خدمـات زیبایـی ایـن مرکـز مطلع شـده و از 
خدمات مشـاوره رایـگان و انالین بهـره ببرید.

Telegram.me/safacenter

0913...2983
سـام. چند وقت اسـت پسرم همیشـه می خواد 
دسـتاش رو بعـد از هـر بـازی یـا خورا کی بشـوره و 
همشیشـه نگـران این اسـت که دسـت هـا یابدنش 
کثیـف باشـند. این وسـواس از خودکار شـروع شـد 
کـه یـک بار حواسـش نبـود و دید وقتـی از خودکار 
اسـتفاده کرده دسـتش رنگی شـده و بعد از شستن 
هـم رنگـش نرفتـه .االن خیلـی اذیـت مـی کنـه و 
مـن ناراحتم .5 سالشـه.می خواسـتم ببینم باید چه 

طـوری باهاش رفتـار کنم؟ 
پاسـخ : مـا وسـواس هـای دوره ی کودکـی را 
بطـور گـذرا در اغلب بچه هـا داریم و یکی از شـایع 
ترین وسـواس ها، وسـواس خیس شـدن و وسـواس 
کثیفیـه کـه در خیلـی از بچـه هـا داریـم و پسـر 5 
سـاله شـما هـم ایـن وسـواس رو دارد .کارهایی که 
بطـور ابتدایـی خودتـون میتوانید انجـام بدین،بازی 
هایـی رو ترتیـب بدیـن کـه در ایـن بـازی ها ضمن 
اینکـه بچه تفریح میکنه،شـاد میشـه و از بازی لذت 
میبـره در عیـن حال دسـتش رو هم کثیـف میکنه.

شـن بـازی میتونه در ایـن کثیف کردن موثر باشـد. 
میتونیـن از جعبـه های شـنی کـه در مراکز فروش 
اسـباب بازی هسـت و میفروشـن تهیه کنید و بازی 
بـا شـن رو بـاش ترتیـب بدیـن و اجـازه ندیـن کـه 
دسـتش رو بشـوره،به صورت قسـمتی از بازی باشه.

ترتیـب  میتونیـد  رو  بـا جوهـر خـودکار  بـازی 
بدیـن و بعـد سـعی کنیـد کـه دسـتش رو نشـوره 
یـا وقتـی دسـتش رو بـه خـاک میزنـه کمـی صبر 
کنـه بعـد بشـوره.بازی هایـی کـه در عین حـال که 
تـوش تفریح و شـادی وجـود داره.کثیف شـدن هم 
در کنـارش وجـود داشـته باشـه .در صورتـی کـه 
ایـن بـازی هـا کمک نکـرد حتمـا باید توسـط یک 
روانپزشـک کـودک یـا روانشـناس کـودک از نظـر 

وجـود اختـال وسـواس بررسـی بشـه.
0913...4637

بـا سـام  آقـای دکتـر مـن دیسـک کمـر دارم 
چنـدروزی هسـت کـه درد شـدیدی دارم و دکتـر 
گفتـه سـه هفته اسـتراحت کنـم همچنیـن درکنار 
یـک سـری داروی دیگـر دکتـر آمپـول دگزامتازون 
بـرام تجویـز کـردن. ولـی مـن شـنیدم ایـن آمپول 
بـرای دیسـک خـوب  و  میکنـد  را شـل  عضـات 
یـا  هسـت  درسـته؟مفید  نظـر  ایـن  آیـا  نیسـت. 

نه؟تزریـق بکنـم یـا خیـر؟ 
پاسـخ : نه تزریـق یک یا دو مورد مشـکلی ایجاد 

نمی کند.
0933...4617

سـام مـن دختـری 5 ماهـه دارم کـه در زمـان 
خـواب یکـی از گوشـهایش تـا میشـود میترسـم بد 
شـکل شـود هدبند هـم نمیگـذارد اسـتفاده کنم به 

نظر شـما بایـد چیـکار کنم 
پاسـخ : طـی مـاه هـای اولیـه غضروفهـا نـرم و 
شـکل پذیـر هسـتند.در صورتیکـه ایـن وضعیـت 
ان  کـردن  سـاپورت  بـه  توصیـه  هسـت  یکطرفـه 
سـن  افزایـش  بـا  اسـت.بتدریج  خـواب  درموقـع 

بهتـر خواهـد شـد. قـوام غضروفـی  شـیرخوار 

اگـر به صـورت ژنتیکـی از شـانس داشـتن یـک انـدام 
مناسـب برخـوردار نباشـید، تناسـب انـدام امـر دشـواری 
خواهـد بـود و اگـر اکنـون بـا ایـن مسـئله مشـکل دارید، 
تصـور کنیـد10، 20 یـا 30سـال آینـده چقـدر مشـکل 
خواهیـد داشـت. امـا قبـل از آنکه آینـده خـود را در قالب 
یـک فـرد چـاق با پشـتی قـوز کـرده تصـور کنید، بـه این 
انـدام کار چنـدان دلهـره آوری  تناسـب  فکـر کنیـد کـه 
هـم نیسـت.  مطالعـات نشـان می دهنـد کـه فعالیت هـای 
جسـمانی، خطـر ابتـای زنـان به سـرطان پسـتان، پوکی 
اسـتخوان و بیماری هـای قلبـی را به ترتیـب بـه میزان 37 

، 45 و 14درصـد کاهـش می دهنـد. 
بسـیاری از زنان پس از 45 سـالگی دچار ضعف عضانی 
می شـوند. ایـن عارضه بیشـتر در بخش پایین تنه مشـاهده 
می شـود. دکتـر آلن آر. کریسـتال، اسـتاد اپیدمیولوژی در 
پیشـگیری  بـرای  واشـنگتن،  دانشـگاه  پزشـکی  مدرسـه 
از بـروز ایـن عـوارض توصیه هایـی دارد کـه اجـرای آنهـا 
می توانـد عملکـرد بدن را در میانسـالی بـه روزهای اوجش 

نزدیـک کند.
تا می توانید ماهی بخورید

یائسـگی  از  قلبـی پـس  بیماری هـای  بـه  ابتـا  خطـر 
هفتـه  در  بـار  دو  حداقـل  بنابرایـن  می یابـد،  افزایـش 
سـالمون  و  آزاد  ماهی هـای  )ترجیحـا  بخوریـد  ماهـی 
کـه چربی هـای سـالم دارنـد(. بـه گفتـه جـوآن منسـون، 
رئیـس مرکـز طـب پیشـگیرانه در بیمارسـتان بریگهـام، 
زنـان می تواننـد بـه جـای ماهـی از قرص هـای مکمل هم 

اسـتفاده کننـد.
روند چاقی را کند کنید

مـری جین مینکین، اسـتاد رشـته های زنـان و زایمان، 
تولیدمثـل در دانشـکده پزشـکی  زنانـه و علـوم  امـراض 
دانشـگاه ییـل، می گویـد: »اگر اضافـه وزن دارید، بـرای به 
حداقـل رسـاندن عائـم یائسـگی و کاهش خطرات ناشـی 
از اختـاالت هورمونـی بایـد وزن خود را کـم کنید.« الغر 
کـردن نه تنهـا خطـر ابتا بـه بیماری های قلبی و سـرطان 
سـینه را کاهـش می دهـد، بلکـه بـه زنـان چـاق کمـک 

می کنـد از گرگرفتگـی ناشـی از اضافـه وزن رها شـوند.
کلسیم جذب کنید

نیاز به کلسـیم پس از 50سـالگی از 1000میلی گرم در 
روز بـه 1200میلی گـرم افزایـش می یابـد. بـه گفتـه دکتر 
مینکیـن، بـا کاهش سـطح اسـتروژن در بدن اسـتخوان ها 
قـادر بـه جذب کلسـیم الزم نخواهنـد بود. شـما می توانید 

بـا نوشـیدن یـک فنجـان شـیر کم چـرب، یک اسپرسـو یا 
مصـرف 732 میلـی لیتر ماسـت، 1100میلی گرم کلسـیم 
مکمـل  100 میلی گـرم  بایـد  تنهـا  رو،  ایـن  از  بگیریـد. 
دریافـت کنیـد تـا سـطح کلسـیم مورد نیـاز بـرای بـدن 

تامین شـود.
سویا بخورید

سـویا حاوی اسـتروژن گیاهی اسـت؛ از این رو بسـیاری 
از زنـان تصـور می کنند که مصرف آن باعـث افزایش خطر 
ابتـا به سـرطان سـینه خواهد شـد. بـا این حال، شـواهد 
چندانـی در ایـن رابطـه وجـود نـدارد. ایـن تصـور غلط از 
مطالعاتـی نشـأت می گیـرد که مصـرف مکمل هـای حاوی 
سـویا را بـا رشـد تومورهای حسـاس بـه اسـتروژن مرتبط 
می داننـد. غذاهـای حاوی سـویا باعث تسـکین گرگرفتگی 
شـده و ارتباطـی بـا افزایـش خطر ابتا به سـرطان سـینه 
ندارنـد. زنـان ژاپنـی بیشـترین میـزان مصـرف سـویا را 
دارنـد، امـا کمتـر بـه سـرطان سـینه مبتـا می شـوند. در 
مقابـل، آن دسـته از زنـان ژاپنـی که به علـت مهاجرت به 
ایاالت متحـده سـویای کمتـری مصـرف کردند، از شـانس 

بیشـتری بـرای ابتا بـه سـرطان برخوردارند.
دمنوش بنوشید

نوشـیدن یـک فنجـان چـای و دمنـوش گـرم یکـی از 
بزرگ تریـن لذت هـای شـروع یـک روز فوق العـاده اسـت. 
بـا ایـن حـال، مصـرف نوشـیدنی های گـرم در صبـح بـه 
زنان باالی 45 سـال و افرادی که در سـنین یائسـگی قرار 
دارنـد توصیـه نمی شـود. به طور کلـی، نوشـیدنی های گرم 
باعـث افزایـش گرگرفتگـی در ایـن زنان می شـود. کافئین 
موجـود در قهـوه و چـای نیز به این مشـکل دامـن می زند.

  صبحانه را حذف نکنید
متخصصـان تغذیـه بر این باورند که خـوردن صبحانه به 
کاهـش وزن و افزایـش سوخت وسـاز بـدن کمـک می کند.  
در یـک مطالعـه، زنانـی کـه صبحانـه کامـل می خوردنـد 
پـس از 8مـاه 21درصـد از وزن خـود را کاهـش دادند؛ در 
مقابـل زنانـی که از مـواد غذایی کم کربوهیـدرات در وعده 
صبحانـه اسـتفاده می کردند، تنهـا توانسـتند 4/5 درصد از 

وزن خـود را کـم کنند. 
 ویتامین درمانی کنید

وجـود کلسـیم و ویتامین D بـرای اسـتخوان ها ضروری 
اسـت؛ بـا ایـن حـال بسـیاری از متخصصـان معتقدنـد که 
سـطح ایـن دو ترکیـب ضـروری در بـدن بسـیار پاییـن 
اسـت. موسسـه ملـی پوکـی اسـتخوان بـه زنـان 40 سـاله 

توصیـه می کنـد روزانـه 1000میلی گـرم کلسـیم و 400 
تـا 800واحـد ویتامیـن D دریافـت کننـد. زنـان می توانند 
بـا مصـرف شـیر، ماهـی سـالمون و مکمل هـای ویتامینـه 
برخـی  پیشـنهاد  بـه  یابنـد.  دسـت  ترکیبـات  ایـن  بـه 
متخصصـان، هـر فـرد بایـد روزانـه 1000واحـد ویتامیـن 

دریافـت کنـد تـا در سـامت کامـل باشـد.
 استرس را بکشید

یـک قلـب سـالم، هنـگام دم سـریع تر و هنـگام بـازدم 
را  قلـب  طبیعـی  ضربـان  اسـترس  امـا  می تپـد.  کندتـر 
انـرژی  افزایـش فشـار خون، کاهـش  بـا  و  مختـل کـرده 
مغـز، تنـزل میل جنسـی و افزایش سـرعت مرگ سـلولی 
بـر سـامت بـدن اثـر می گـذارد. دکتـر کلـر مایکلـز ویلر، 
نویسـنده کتـاب »10 راه حل سـاده برای کنترل اسـترس« 
در ایـن بـاره می گویـد: »اسـترس باعث می شـود سـریع تر 

شـوید.« پیر 
پروتئین بیشتری مصرف کنید

مصـرف مـواد غذایـی سرشـار از اسـیدهای آمینـه بـه 
و  کـرده  کمـک  بـدن  بـرای  الزم  پروتئین هـای  تامیـن 
سـطح عملکـرد انتقال دهنده هـای عصبـی مغـز را تقویـت 
می کنـد. ایـن مسـئله بـه کاهـش عائـم افسـردگی مانند 

ضعـف حافظـه منجـر می شـود.  
ماجراجویی کنید

 دکتـر لـورا برمـن، مدیـر کلینیـک مشـاوره زناشـویی 
برمـن در شـیکاگو، در ایـن بـاره می گویـد: »وقتی عاشـق 
حـد  باالتریـن  بـه  مغـز  در  دوپامیـن  سـطح  می شـوید، 
ممکـن می رسـد. به طـور مشـابه، وقتـی یـک کار متفاوت 

و ماجراجویانـه می کنیـد، همیـن اتفـاق برای تـان می افتد. 
بـا  نقطـه دوردسـت  بـه یـک  ماننـد سـفر  فعالیت هایـی 
شـما  بیـن  عمیـق  پیوندهـای  ایجـاد  باعـث  همسـرتان 

خواهـد شـد.«
به گردش بروید

گـردش بـا دوسـتان باعـث کاهـش اسـترس و افزایش 
اعتمـاد به نفس شـده و محبوبیت شـما را نزد همسـرتان 
افزایش خواهد داد. ادوارد اشـنایدر، اسـتاد علوم پزشـکی 
در  »زنـان  می گویـد:  جنوبـی،  کالیفرنیـای  دانشـگاه  در 
ایجـاد ارتباطـات اجتماعـی فوق العـاده هسـتند؛ اما اغلب 
آنهـا وقتـی بـه سـن 40 سـالگی می رسـند، به دلیـل کار 
و مشـغله از ارتباطـات خـود فاصلـه می گیرنـد.« زنانـی 
کـه در محیـط خانـواده، محـل کار و گروه هـای مذهبـی 
ارتباطـات قـوی دارنـد، از شـانس کمتـری بـرای ابتا به 
فشـار خـون، دیابـت، بیماری هـای قلبـی و سـکته مغزی 

برخوردارند.
چکاپ کنید

بـا انجـام آزمایش هـای زیـر از وضعیـت سـامت خـود 
شـوید: مطلع 

-  معاینه چشم: هر 2 تا 4سال
-  فشار خون: هر 2سال

-  تست پاپ اسمیر و معاینات لگنی: هر یک تا 3سال
-  تیروئید: هر 5سال
- چک مول: هر سال

-  ماموگرافی: هر یک تا 2سال
-  قند  خون: هر 3سال از سن 45سالگی

چطور در میانسالی 30 ساله
 به نظر برسید؟

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسنادرهنی(
آگهی مزایده مال غیرمنقول

بموجـب سـند رهنـی شـماره15786-80/05/28دفترخانه اسنادرسـمی51- جیرفـت موضـوع پرونـده اجرائـی کاسـه9400167 لـه: بانـک کشـاورزی شـعبه جیرفـت علیه: رضـا امیـری و غیره تشـکیل و نظر به 
اینکـه مدیـون نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ننموده اسـت ،برابـر مقررات آئیـن نامه اجراء مفـاد اسنادرسـمی الزم االجرا قانون ثبت اسـناد و اماک کشـور بنا به درخواسـت بسـتانکار از مورد وثیقـه ارزیابی 
الزم توسـط کارشناسـان رسـمی دادگسـتری انجـام و پـس از قطعیـت ارزیابـی بسـتانکار تقاضـای ادامـه عملیـات اجرای نسـبت بـه مورد وثیقه موازی یکصدو بیسـت ودو سـهم مشـاع از پنـج هزارو دویسـت وهجده 
سـهم از96 سـهم پـاک13- اصلـی بخش45کرمـان ملکـی رضـا امیـری بـه آدرس: جیرفت ،روسـتای دولت آبـاد حدود ومشـخصات برابر صورتجلسـه تحدید حـدود: شـماالً از میله یک مزرعـه طوهان واقـع در کنار 
نهـر طوهـان تـا میلـه دو مزرعـه جنـگل آبـاد واقـع در کنـار نهـر ایـن ملـک از نهر این ملک منشـعب شـده وبه طـرف غرب میـرود تم سـفید نزدیک نهـر طوهان در امتـداد این نهـر محدود اسـت به اراضـی طوهان 
پـاک12 اصلـی و از اینجـا تـا میلـه سـه مزرعـه جنـگل آبـاد واقـع در کنـار نهـر عبـاس آبـاد در امتـداد نهر جنـگل آباد این قسـمت شـمالی اسـت و از اینجا تـا تقاطع راه سـرجاز بـه دوسـاری در امتداد نهـر عباس 
آبـاد ایـن دوقسـمت محـدود اسـت بـه اراضـی جنـگل آبـاد پـاک9 اصلـی جنوبـاً از اینجـا تا میلـه یک در کنـار راه مذکور محدود اسـت بـه اراضی رضـی آبـاد و از اینجا تـا میله دو واقـع در کنـارراه مذبـور واز اینجا 
تـا میلـه سـه واقـع درکنـار نهـر میانـده در امتدادخـط مسـتقیم ایـن قسـمت غربی اسـت واز اینجا تـا میله چهـار واقع در کنـار نهر میانده محدود اسـت بـه اراضی میانده شـماره هجـده و از اینجـا تا میلـه پنج واقع 
در کنـار نهـر ایـن ملـک وچیـل معـروف بـه بکـر گـزی در امتـداد چیل مذبـور به اراضـی دهنـو پاک25اصلی شـرقاً از اینجا تـا میله یک ابتـدای حدشـمال در امتداد نهر مـورد بحث محدود اسـت به اراضـی طوهان 
پـاک12 اصلـی برابـر نظریـه کارشناسـی: حـدود یـک هکتـار در قسـمت علیـای سـمت جنـوب و یـک قطعه در وسـط ویـک قطعه پاییـن تر در تصـرف خود یـا اخوان وی میباشـد کـه در اکثـر این اراضـی گلخانه 
جالیـزی و سـالن جمـع آوری محصـوالت و انبـار محـل سـکونت خانـه کارگـری وغیره میباشـد، لـذا ارزش هرمتـر مربـع عرصه60/000ریـال و ارزش هـر هکتار600/000/000ریال مع الوصـف ارزش مـورد مزایده با 
کلیـه متعلقـات و منصوبـات جمعـا1/800/000/000ً ریـال میباشـد. کـه مبنـا و پایـه مزایـده نیز تعییـن میگردد، جلسـه مزایده از سـاعت9الی12 صبح روز سـه شـنبه مورخه94/11/27 در محل شـعبه اجـراء اداره 
ثبـت اسـناد و امـاک جیرفـت برگزار«مزایـده از مبلـغ مذکـور شـروع و بـه باالتریـن قیمت پیشـنهادی فروخته خواهد شـد. ضمناً فـروش نقدی بـوده و پرداخت کلیه قبـوض آب و برق و غیـره تا تاریخ انجـام مزایده 

اعـم از اینکـه رقـم قطعـی آن معلوم شـده و یا نشـده بـه عهده برنـده مزایده می باشـد.
تاریخ انتشار:94/11/10

جواد فاریابی- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک جیرفت 

آگهي موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي 
وساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابـر راي شـماره139460319062000880 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـي اراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبـت ملک گلبـاف تصرفات 
مالکانـه بـا معـارض متقاضي خانـم الناز پهلوان فرزند اسـحق بشـماره شناسـنامه 3465 صـادره از زابل در 
یـک بـاب خانـه و باغچه بـه مسـاحت 895/31 مترمربع پاک 7 فرعـی از 73 اصلی مفروز و مجزی شـده از 
پـاک 73 اصلـی واقـع در حسـن آباد جوشـان خریداری از مالک رسـمی آقـای ابراهیم نوری محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دونوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـي مـي شـود در صورتـي که 
اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
اگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم وپس از اخذ رسـید، ظرف مدت یکمـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اسـت در صـورت انقضاي مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/11/10                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/11/25

رئیس ثبت اسناد و اماک- محمد مقصودی 
م الف 3092           

آگهي موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي 
وساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابـر راي شـماره139460319012005764 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بـا معـارض متقاضـي آقای رمضان پـور ابراهیمی فرزند محمدعلی بشـماره شناسـنامه 2 صـادره از 
سـیرجان در یـک قطعه زمیـن مزروعی به مسـاحت 838/56 مترمربع پاک 622 فرعـی از 939 اصلی واقع 
در بخـش 36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان انتهـای خ ولیعصر خریداری از مالک رسـمی آقای ورثـه اصغر نژاد 
کریمـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دونوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهي مي 
شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـي به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم وپس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یکمـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایي تقدیـم نمایند. بدیهي اسـت 

در صـورت انقضـاي مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/11/10                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/11/25

توضیحـات: برابـر گـزارش کارشناسـی شـماره 93/57984 مـورخ 93/12/11 حدود و مسـاحت مـورد تقاضا 
اسـت. تغییر کرده 

رئیس ثبت اسناد و اماک- عباس ملکی  
م الف 538         

ممکـن اسـت پیـش خودتـان فکـر کنیـد کسـانی کـه 
حافظـه بسـیار خوبـی دارنـد از هـوش بیشـتری نسـبت به 
دیگـران برخـوردار هسـتند! امـا حقیقـت ایـن اسـت کـه 
قـدرت حافظـه تـا حـد زیـادی بسـتگی بـه ایـن دارد که از 
چـه ابزارهایـی بـرای حفـظ کـردن اسـتفاده کنیـد و چقدر 
در اسـتفاده از آنهـا مهـارت داشـته باشـید. فراموشـی جای 

نـدارد.  نگرانی 
یـادآوری و فرامـوش نکـردن یـک مهـارت اسـت کـه بـا 

تمرین هـای خاصـی تقویـت می شـود. در ادامـه 10 راهـکار 
بـرای تقویـت حافظـه و بـه خاطر سـپردن کارها را به شـما 

توضیـح می دهیـم:
١. به موضوع ها توجه کنید

بهتریـن راه، سـاده ترین اسـت: فقـط به موضوع هـا توجه 
می پـردازد،  موضـوع  هـزار  بـه  شـما  ذهـن  وقتـی  کنیـد. 
کارایـی اش را از دسـت می دهـد و ضعیـف عمـل می کنـد. 
بـه ایـن ترتیـب سـخت تر چیزهـا را به یـاد مـی آورد. هرچه 

بیش تـر توجـه کنیـد، راحت تـر بـه یـاد می آوریـد.
2. تصویرسازی کنید

از چیـزی کـه قرار اسـت به خاطر بسـپارید، یـک تصویر 
در ذهن تـان بسـازید. بخـش گسـترده ای از مغـز، در قالـب 
بصـری کار می کنـد پـس ثبـت اطاعـات تصویـری خیلـی 

اسـت. موثر 
3. موضوع را تکرار و تکرار کنید

چیـزی کـه می خواهیـد فراموش تـان نشـود را چندیـن 
و چنـد بـار پیـش خودتـان تکـرار کنید. ایـن راهـکار در به 
خاطـر سـپردن مکان، افراد و اشـیا تاثیر فوق العـاده ای دارد.

4. بپرسید که چرا باید این موضوع را به خاطر 
بسپارید

داشـتن یـک دلیـل و توجیـه باعث می شـود کـه موضوع 
بیش تـر در ذهـن جـا بگیـرد و زودتر بـه یاد آورده شـود.

5. یک فهرست تهیه کنید
چیزهایـی کـه می خواهیـد یادتـان بمانـد را بنویسـید. 
دسـته بندی آن هـا باعـث می شـود کـه راحت تـر برای تـان 

شـوند. یادآوری 
٦. تداعی کنید

را  شـما  ذهـن  تداعی هـا  سـاختن  و  مصداق هـا  ایجـاد 
تقویـت می کنـد. ارتباطـی بیـن موضوع هـا پیـدا کنیـد و 
ایـن را بـه یک بـازی تبدیـل کنید. مثـا به جـای »مهمان 
امشـب از موسـیقی کاسـیک خـوش اش نمی آیـد« پیـش 

خودتـان بگوییـد »طرف اگر بتهـوون و موتسـارت را ببیند، 
بـا کاشـینکف تکـه تکه شـان می کنـد.«

7. موضوع را کوتاه کنید
ظرفیـت حافظـه ی کوتاه مـدت، محـدود اسـت. اطاعات 
کوچـک  و  کوتـاه  عبارت هـای  صـورت  بـه  را  پیچیـده 
دربیاوریـد؛ مخصوصـا عددهـا هر قـدر کوتاه تر باشـند، بهتر 
در ذهـن می نشـینند. تـا حـاال شـده یـک شـماره تلفـن را 
این طـور بخوانیـد: شـصت و پنـج میلیون و دویسـت و سـی 

و نـه هـزار و چهارصـد و هفـت؟
٨. از لغات کلیدی استفاده کنید

نسـبتا  متن هـای  مـورد  در  خصـوص  بـه  شـیوه  ایـن 
طوالنـی یـا لیسـت ها کاربـرد دارد. ایـن کار مثـل برچسـب 

اسـت.  )Tag( زدن 
۹. موضوع را برای کسی تعریف کنید یا به کسی 

آموزش بدهید
موضـوع را بـرای کسـی تعریـف کنیـد یا شـروع کنید به 
آمـوزش آن. می بینیـد کـه خیلی خوب در ذهن می نشـیند 

و دیرتـر فراموش تان می شـود.
١0. شیوه ی قیاس منطقی را به کار ببرید

موضـوع را در کنـار حـروف، الگوهـا، ایده هـا یـا تداعی ها 
قـرار بدهیـد کـه رابطـه ی منطقـی بـا هـم داشـته باشـند. 
می توانیـد بـا حـروف، یـک متـن قافیـه دارد یـا کلمـه ای 

بسـازید کـه دیرتـر فراموش تـان می شـود.

10 راهکار هوشمندانه برای تقویت حافظه
پیشنهاد
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:
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فریـدون فروغی در سـال 1329 در محله سلسـبیل 
اداره  کارمنـد  فتـح اهلل  پـدرش  شـد.  متولـد  تهـران 
دخانیـات بـود و در تنهایـی خـود بـه سـرودن شـعر و 
نواختـن تـار می پرداخـت. خانـواده او از مـاکان بزرگ 
نـراق بودنـد. او تنها پسـر خانـواده بود و سـه خواهر به 
نام هـای پروانـه، عفـت و فروغ داشـت. در سـال 1335 
و در شش سـالگی، تحصیـل را آغـاز کـرد و عاقبـت در 

سـال 1347 مـدرک دیپلـم علـوم طبیعـی را گرفت.
نوازنـده  گروهـی  همراهـی  بـا  درسـن 16سـالگی، 
موسـیقی را بـه صـورت جـدی شـروع می کنـد و در 
مکان هـای مختلـف بـه اجـرای ترانه هـا وآهنگ هـای 
غربـی معـروف آن روزگار و بـه خصوص موسـیقی بلوز 
می پـردازد و تـا سـن 18سـالگی فعالیـت خـود را بـه 

همیـن صـورت ادامـه می دهـد. .
درسـال 1350، خسـرو هریتـاش، کارگـردان فیلـم 
خواننـده ای  کـردن  پیـدا  بـرای  تـاش  در  آدمـک 
معرفـی  او  بـه  فروغـی  فریـدون  کـه  بـود  تازه نفـس 
می گـردد و بـا یک بـار زمزمـه کـردن ترانه هـا، خسـرو 
بـه  کـه  را  شـخصی  کـه  می شـود  متوجـه  هریتـاش 
دنبالـش بـوده یافتـه اسـت. در نتیجـه، دو ترانـه بـه 
فیلـم  بـرای  را  نام هـای »آدمـک« و »پروانـه- مـن« 

می کنـد.  اجـرا  هریتـاش 

بعـد از گذشـت مدتـی، فرشـید رمـزی - کارگردان 
فریـدون  بـا   - هشـت  و  شـش  تلویزیونـی  نمایـش 
فروغـی قـرارداد می بنـدد و فروغـی در سـال 1351 
بعـد از پنج سـال مشـابه خوانی آثـار ری چارلـز را کنـار 
می گـذارد. ایـن همـکاری باعـث تولـد آثـاری چـون 
»زنـدون دل« و »غـم تنهایـی« فروغـی را تبدیـل بـه 

هنرمنـدی صاحـب سـبک می کنـد.
بـا  نـادری  امیـر  سـاخته  تنگنـا   ،1352 سـال  در 
ملودی هـای شـورانگیز و تکان دهنـده الـف-م صـدای 
فروغـی را بـر تیتـراژ داشـت. در همـان سـال چندیـن 
ترانـه را اجـرا می کنـد کـه شـاخص ترین آنهـا »نمـاز« 
شـعری  بـا  اسـت،  سـاواک(  روایـت  بـه  »نیـاز«  )یـا 
از ش -ق و موسـیقی الـف-م ترانـه ای کـه منجـر بـه 
بازخواسـت هـر سـه نفـر از طـرف سـاواک می گـردد. 
تبدیـل  باتجربـه ای  هنرمنـد  بـه  رفته رفتـه  کـه  او 
می شـد، اقـدام بـه جمـع آوری آثـار خـود می نمایـد و 
اولیـن آلبـوم خـود را بـا نام زنـدون دل به بـازار عرضه 
می کنـد. دومیـن آلبومـش را بـا نـام یـاران در سـال 

1354 بـه بـازار عرضـه می کنـد .
درسـال 1359، فروغـی ترانـه یـار دبسـتانی را برای 
فیلـم از فریـاد تـا تـرور بـه کارگردانـی منصـور تهرانی 
اجـرا می کنـد کـه در تیتـراژ فیلـم اسـتفاده می شـود. 

در حالـی کـه هنـوز هیچ منع رسـمی ای بـرای فعالیت 
فروغـی اعـام نشـده بـود، بـه تهرانـی خبـر می دهنـد 
کـه بایـد صـدای فروغـی را از تیتـراژ فیلمـش حـذف 
کنـد. در نتیجـه جمشـید جـم خواندن این ترانـه را به 
عهـده می گیـرد. در همین زمان اسـت کـه زمزمه هایی 
در مـورد ممنوعیت فعالیت فروغی شـنیده می شـود. او 
در همیـن سـال ترانه »کوچه شـهر دلـم« را می خواند.
سـر انجـام فریدون فروغـی در روز جمعه، سـیزدهم 
مهـر مـاه 1380 در منزلش در تهران پارس درگذشـت. 

او را در روسـتای »قرقـرک بوئیـن زهـرا« قزویـن در 
کنـار برکـه ای کوچـک، در سـایهٔ کوهی بـزرگ و در 
آرامشـی کـه سـالها انتظـارش را می کشـید بـه خـاک 

سپردند. 
یکـی از دوسـتان قدیمـی فریـدون فروغـی در مورد 
دومیـن  بـرای  فروغـی  فریـدون  می گویـد:  او  مـرگ 
بـار می میـرد. نخسـتین بـار وقتـی مـرد که نتوانسـت 
می خواسـت  کـه  مـرد  وقتـی  بـار  دومیـن  و  بخوانـد 

بخوانـد. فریـدون را فراموشـی و خاموشـی کشـت.

به بهانه تولد خالق ترانه ی معروف »یار دبستانی«
یادنوشت

جامعه

طـی ماه های گذشـته خاطـرات تلخ 
و شـیرین مختلفی از زیسـتن در کرمان 
دارم امـا یکـی از دردناک تریـن خاطرات 
این بخش شـاهد مرگ و میر و صدمات 
جبران ناپذیرناشـی از سـو مصـرف دارو 
در بیـن قشـری بـودم کـه نمی دانـم بنویسـم می شـد چنیـن 
وضعیتـی را حـدس زد یـا اینکه نبایـد کار به اینجا می کشـید، 
متاسـفانه در یکسـال گذشـته تجربه ی دردناکی داشـته ام و آن 
هـم مـرگ چنـد تـن از دوسـتان و آشـنایان که همگـی جوان 
بودنـد و هنرمنـد و اهـل مطالعه و نقطه ی مشـترک دیگری که 
بیـن ایشـان ایجـاد یـک الگـوی ترسـناک می کند سـو مصرف 
داروهایـی از قبیـل متـادون و ترامـادول اسـت کـه متاسـفانه 
بیـن جوانـان گسـترش بـی سـابقه ای پیـدا کـرده و دردناک تر 
این کـه متاسـفانه جوانانـی کـه باید آینـده ی این مـرز و بوم به 
دستشـان باشـد و در زمینـه ی هنـر و فرهنگ باید مشـغول به 
کار شـوند و فرهنگ آیندگان را بسـازند و فرهنگ و هنر کشـور 
و حتـی جهان بدهکار ایشـان باشـد اما متاسـفانه اندیشـه های 
کهنـه و تیپ هـای شـبه روشـنفکری و گفتمان هایـی مثل این 
کـه هـر آنکس کـه بیشـتر می فهمد درد بیشـتری می کشـد و 
فانـی گفتـه که مـن نمی دانم کسـانی که سـیگار نمی کشـند 
چگونـه فکـر می کننـد وخـرده فرهنگ هایـی کـه متاسـفانه  
عـده ی قلیلـی از اهـل هنـر و فرهنـگ را مبتـا بـه اعتیـاد 
سـاخته و حتـی در جاهایـی دیده شـده که مثا اگر مـن را در 
زمینـه ی ادبیـات قبول داشـته باشـند مـن جوانانی کـه پیرو و 
شـاگرد مـن هسـتند در زمینه ی ادبیـات را آلوده بـه به چنین 
چیزهایـی می کنـم بـا توجیهاتـی کـه بـا مـن اگر چنیـن کند 
بهتـر اسـت تـا با دیگـری و بـدون توجه بـه اینکه چـه اجباری 
اصـا در میـان اسـت کـه ایـن جـوان بایـد چنیـن کاری بکند 
و اصـا کجـای تاریـخ هنـر خواندیـد کـه چخـوف یـا فالکنر و 
یـا همینگـوی بـه اطرافیـان مـواد مخـدر پیشـهاد می کردند و 
خـدای نکـرده مبـادا چنین می اندیشـند کـه ایشـان از همه ی 
اندیشـمندان جهـان بیشـتر اهل اندیشـه هسـتند کـه کارهای 
عجیبـی می کننـد و اطرافیـان را بـه اعمالـی وا مي دارنـد کـه 
زندگی شـان وارد فـاز دیگـری می شـود که احتمال وارد شـدن 
ضـرر و زیان هـای جبـران ناپذیـر بـه زندگی شـان بسـیار بـاال 
مـی رود و چنیـن حوادثـی اتفـاق می افتد از پی بـی فکری و بد 
فرهنگـی عـده ای که فکر می کنند اندیشـه با سـو مصـرف مواد 
مخـدر و یـا داروهایـی ایـن چنینـی گـره خـورده و حتمـا می 
بایسـت بـه ضـرب دوپینگ هایی اندیشـه را بـه تکاپـو بیاندازند 
و بـرای دوره ای کوتـاه بـه تولیـد اثـر بپردازند و به سـرعت هم 

از صحنـه ی بـرای مثـال ادبیـات بـه صحنـه ی تهیـه ی مـواد و 
دغدغه هـای مالـی برای هزینه هـای روز بـه روز فزونی یابنده ی 
مـواد نقـل مـکان می کننـد و زمـان  زیـادی صـرف می شـود 
تـا جامعـه بتوانـد ایـن بچه هـا را دوبـاره بـه آغـوش خـودش 
برگردانـد )البتـه متاسـفانه جامعه ی ما خیلی هم تاشـی برای 

برگردانـدن ایشـان انجـام نمی دهد(.
بگذاریـد از دوسـتم ) پ ( بگویـم کـه عـکاس و نقـاش و 
داسـتان نویس بود و در سـطح کشوری وی را می شناختند و با 
سـینماگران و اهالـی معـروف هنر و فرهنگ کارهای مشـترکی 
انجـام داده بـود و رزومـه ی قابـل توجهـی برای خـودش فراهم 
نمـوده بود که متاسـفانه سـوژه ی همین طرز فکـر و اطرافیانی 
کـه ذکـر خیرشـان بـود شـد و چنـدی پیـش در منـزل پدری 
اش تحـت تاثیـر مصـرف یکـی از همیـن داروها بی هوش شـد 
و بخاطـر مسـدود شـدن راه هـای تنفسـی اش از دسـت رفت و 
متاسـفانه همـه ی ما داشـتن چنین عزیـزی محروم شـدیم اما 
داسـتان جوانانی که سـوژه ی چنین مسـائلی می شـوند همین 
جـا تمـام نمی شـود و این داستانی اسـت پـر آب چشـم ولی به 
واسـطه ی اینکه نسـبت به مواد مخدر سـنتی که در دسـترس 
هسـت ایـن داروهـای و بعضـی از مواد صنعتی حمـل و مصرف 
راحت تـری دارنـد و مقدمـات و موخراتـی کـه مصرف کنندگان 
مـواد سـنتی مجبـور بـه انجام شـان هسـتند گریبان گیـر آنان 
کـه دارو و یـا مواد صنعتـی مصرف می کنند نیسـت. حال آنکه 
در نظـر گرفتـه نمی شـود که ضـرر و زیـان آن مـواد صنعتی و 
آن دسـته از داروها صدچندان اسـت و بدون مشـاوره با پزشک 
حتـی مصـرف آنتـی بیوتیک هم به شـدت خطرناک اسـت چه 
برسـد بـه چنیـن داروهایی که بدون مشـاوره ی پزشـک و سـر 
خـود مصـرف می شـود و معمـوال هـم دوره ی مصـرف طوالنی 
دارنـد و بـا بـدن میزبـان چنـان می کننـد کـه قـوم مغـول بـا 

روسـتاهای گمنام در مسیرشـان کرد.
بـرای شـناخت بهتـر بخشـی از عـوارض دارویـی شـربت 
متـادون بـه روایـت  شـورای هماهنگـی انجمن  هـای پزشـکان 
عمومـی گیـان روایـت می کنیـم و انشـاهلل در چنـد روز آینده 

بـه ایـن مسـاله از زوایـای دیگـری هـم نـگاه می کنیـم
عوارض دارویی:

- پـس از مصـرف شـربت متـادون، گزارش عوارض پوسـتی 
از جملـه راش، کهیـر و خـارش بسـیار بیشـتر از مـواردی بوده 

اسـت کـه بیمـاران قـرص مصـرف می کرده اند.
- وجـود الـکل در شـربت متادون )10 درصد( سـبب شـده 
کـه در دوز معـادل اثربخشـی کمتری نسـبت به قرص داشـته 
باشـد و همین مسـاله سـبب افزایش دوز مصرفی بیمـاران گاه 

از 10 میلی گـرم تا بیشـتر  شـده اسـت.
- وجـود الـکل در در ترکیـب شـربت سـبب تشـدید عایم 
و عـوارض گوارشـی در افـراد دچـار زخم هـای گوارشـی شـده 

ست. ا
- بـا مصـرف شـربت متـادون اختاالت گوارشـی متعـدد از 
جمله تهوع، اسـتفراغ، نفخ و اختـال در اجابت مزاج )به صورت 
اسـهال و گاه یبوسـت( به وفور دیده شـده که بسـیار بیشـتر از 

مـواردی اسـت که بیمـاران قـرص مصـرف می کرده اند.
- بـا وجـود این که شـربت متـادون سـبب بهبـود کم خوابی 
در برخـی از بیمـاران شـده، امـا از سـویی خواب آلودگی مفرط 
را در بسـیاری از آنان دامن زده اسـت و چرت زدن در بسـیاری 
از سـاعات روز سـبب اختـال جـدی در کارکرد روزانـه ی  آنان 
و همچنیـن برانگیختـن شـک و شـبهه ی خانـواده ی در مـورد 
لغـزش یـا عود ایشـان شـده اسـت کـه این امـر اخـال جدی 
در بازگشـت اعتمـاد خانـواده به بیمـاران ایجاد کـرده و بر روند 

درمـان نیز تاثیر سـوء داشـته اسـت.
- به دلیـل نامشـخص بـودن میـزان قنـد موجود در شـربت 
متـادون، مصـرف آن در بیمـاران دیابتـی بـا نگرانی هایی همراه 
اسـت. به همیـن دلیـل، مصرف شـربت متـادون در مـوارد عدم 
رعایـت بهداشـت دهـان و دنـدان منجـر بـه بـروز  زخم هـای 

دهانی  شـده اسـت.
مشکالت مصرف:

- تاثیـر سـریع تر و مانایـی کمتـر شـربت در بیمـاران باعث 
شـده اسـت درمانگـران مجبـور شـوند دارو را به جـای یـک  بار 
در روز، برخـاف دسـتور پروتـکل، در دو تـا سـه وعـده تجویز 
کننـد کـه این امر نظارت مسـتقیم بـر مصـرف دارو را ناممکن 

سـاخته است.
- حمل شـربت و مصرف آن سـخت تر از هنگامی اسـت که 

بیمـار قـرص مصـرف می کنـد. از طرفـی بیماران بـرای مصرف 
دارو در دوزهـای منقسـم مجبـور بـه حمـل دارو بـه محل کار 
خـود هسـتند کـه آن هـم سـبب ایجـاد مشـکات فـراوان )از 
جملـه حمل سـرنگ، پنهـان کـردن آن از همـکاران و خانواده، 
گاه ریختـه شـدن دارو به علـت اصـرار در پنهان سـازی و ...( 

است. شـده 
- حمـل سـرنگ بـرای تعییـن میـزان دارو با ایجاد وسوسـه 
در بیمـاران تزریقـی، خطـر عود و احتمال لغـزش آنان را فراهم 

کرده اسـت.
- بیمـاران مسـن و کم سـواد، علی رغـم توضیحـات مکـرر 
تیـم درمـان، از پیمانه هـای غیردقیـق )از جمله از در شیشـه ی 
شـربت( بـرای مصـرف دارو اسـتفاده می کننـد کـه ایـن امر به 
طـور مکـرر سـبب به هـم خـوردن دوز و اختـال در وضعیـت 

بیماران شـده اسـت.
- علی رغـم نصـب برچسـب و توصیـه ی اکیـد بـه خانواده ها 
دربـاره ی مسـمومیت زا بـودن متادون، مـواردی از مسـمومیت 
خطرنـاک و گاه کشـنده با شـربت متادون در کـودکان گزارش 

شـده است.
همـه ی  مـورد  در  بزرگسـاالن،  سـنی  محـدوده ی  در   -
گروه هـای دارویـی، کًا مصـرف شـربت در برابر قـرص به دالیل 
مقبولیـت   )... و  دارو  طعـم  مصـرف،  بـودن  )سـخت  متعـدد 
کمتـری دارد کـه در مـورد شـربت متـادون، تلخـی دارو مزید 

بـر علت اسـت.
در پایـان بایـد یـاد آور شـوم کـه مسـاله ی نگارنـده ی ایـن 
یادداشـت صرفا سـو مصرف داروها و اسـتفاده ی دارو بدون نظر 
و مشـاوره ی پزشـک حاصلـی جـز ضـرر و زیـان نـدارد هرچند 
شـاید همـان دارو را بـا حضور پزشـک و نظـارت یک متخصص 

اگـر مصـرف کننـد می توانـد ناجی انسـان ها هم باشـد.

در نشست تخصصی نقد و بررسی رمان 
»گهواره ی مردگان«  گفته شد:

»گهواره ی مردگان« رمانی 
برای یک سال ادبیات فارسی 

نشسـت تخصصـی نقـد و بررسـی رمـان »گهـواره ی 
بـا  داسـتان نویس  بهرامـی  مهـدی  نوشـته ی  مـردگان« 
همـکاری کانون داسـتان نویسـان کرمـان، نشـریه بیداری 
هشـتم بهمن در سـالن شـماره یک سـینما شهرتماشـای 

کرمـان برگـزار شـد.
یوسـف انصـاری یکـی از منتقـدان مدعـو در ابتـدا در 
توضیـح چرایـی آمدنـش بـه ایـن جلسـه گفت:»زمانـی 
بـرای اول بـار ایـن رمـان بـه دسـتم رسـید طبـق معمول 
مـی خواسـتم چنـد صفحـه ی اول ایـن رمـان را بخوانـم 
امـا ناگهـان متوجـه شـدم صـد صفحـه ازآنـرا باصـدای 
بلنـد خوانـده ام ودیگـر نتوانسـتم آنـرا رهـا کنـم« وی در 
ادامـه افـزود:» »گهـواره ی مـردگان« از فـرم هـای موجود 
در رمان نویسـی اسـتفاده نکـرده« وی بعـد از تشـریح روند 
داسـتاِن رمـان و سرگذشـت دو بـرادر کـه شـخصیت های 
اصلـی »گهـواره ی مردگان« هسـتند. سـاختار رمـان را به 
سـیم تلفـن تشـبیه کـرد کـه مرتـب در روند داسـتان این 
پیچش در رمان ظاهر می شـود. انصاری از راوی دانای کل 
که در رمان های گذشـته وجود داشـته گفـت و اینکه رمان 
بهرامـی تغییری در نوع راوی و شکسـتن اقتـدار راوی بوده 
اسـت. نویسـنده رمان »ابن الوقـت« در ادامـه ی گفته های 
خـود بـا مثـال آوردن رمان »دن کیشـوت« اثر سـروانتس 
گفـت کـه تا قبـل از ایـن رمـان، رمانـس در ادبیـات غرب 
وجود داشـته اسـت و این رمان تغییری در شـکل نوشـتن 

ایجـاد کرده اسـت. 
ایـن منتقـد در پایـان صحبت هـای خود گفـت: »رمان 
می دهـد.  توضیـح  را  خـودش  قسـمت ها  از  خیلـی  در 
نویسـنده های داخـل متـن یـا همـان نویسـنده ی ضمنـی 
بـه  نویسـنده ای  هـر  از  بیشـتر  نویسـنده ضمنـی  -کـه 
خـود مولـف نزدیک تـر اسـت - سـاختار رمـان را توضیـح 
می دهـد و بـا توضیـح دادن خـودش مـا را از نقـد بـی نیاز 
می کنـد. ایـن عمـل در رمـان اروپایـی و توسـط خیلـی از 
نظریه پـردازان سـاختار رمـان روی آن تاکیـد شـده اسـت. 
چیـزی کـه در رمـان فارسـی خیلی کم اسـت. خوشـحال 
هسـتم که مهدی بهرامی در شـهرکرمان رمانی نوشـته که 
در سـطح اول ادبیـات فارسـی اسـت. قبل از آمـدن به این 
جلسـه متنی را منتشـر کردم در مورد اینکـه این تصور که 
ادبیـات و مخصوصـا رمـان دارد در تهران نوشـته می شـود 
و نویسـنده ها کار بدیـع و تـازه مـی نویسـند تصـور خیلی 
غلطی اسـت و کسـانی چـون بهرامی با نوشـتن »گهواره ی 
مـرگان« نشـان دادنـد که رمـان فارسـی دارد مسـیرش را 
خیلـی خـوب طـی می کنـد و راحـت مـی توانـم بگویـم 
رمانـی مثـل »گهـواره ی مـرگان« می توانـد بـرای یکسـال 

ادبیـات فارسـی کافی باشـد.«
در ادامـه ی ایـن جلسـه احمـد ابوالفتحی دیگـر منتقد 
حاضـر در مـورد قهـر مخاطـب ایرانـی با داسـتان فارسـی 
و نقـش رمـان »گهـواره ی مـردگان« گفـت: »عمـا نوعی 
قهـر مخاطـب با داسـتان رخ داده اسـت و می توانیم در این 
فضـا رمانـی را معرفـی کنیـم که هـم توانایـی ایـن را دارد 
کـه سـطح ادبیـات را ارتقـا بدهـد بـه ادبیـت فضـای ادبی 
ایـران اضافـه کنـد وهم اینکـه بتواند به راحتـی با مخاطب 
خـود ارتبـاط برقـرار کنـد.« نویسـنده ی کتـاب »پل هـا« 
در ادامـه  نقـد ایـن رمـان گفـت: » جایـی از متـن مهـدی 
بهرامـی بـا خـودش شـوخی می کند. ایـن رمـان دو روایت 
مـوازی عمـده دارد کـه یکـی از خـال یادداشـت های دو 
بـرادر در مـورد سرگذشت شـان اسـت و با فاصلـه ای کم از 
هـم ارائـه می شـود و یکـی هم کـه روایتـی اسـت که یک 
افسـر پلیس در جریان  دعوای این دو برادر با نویسـنده ای 
بـوده کـه ایـن یادداشـت هـا را مطالعـه کـرده و رمانـی را 
نوشـته اسـت. افسـر هم براسـاس آن رمـان و یادداشـت ها 
رمانـی دیگـری را می نویسـد. در این جـا عمـا بـا چندیـن 
رمـان و متـن روبرو می شـویم. جایـی که افسـر می خواهد 
در مـورد اینکـه کار آن نویسـنده کـه بـر مبنای یادداشـت 
هـا رمانی را نوشـته سـرقت نبوده اسـت جملـه ای دارد به 
ایـن صـورت کـه: »اگـر دفتـرآن ها بـه همان شـکل چاپ 
مـی شـد یک نسـخه هم نمـی فروخـت.« ما در ایـن رمان 
بـا همـان یادداشـت ها مواجه هسـتیم. گویی که نویسـنده 
بـرای این کـه ادبیتـی در این یادداشـت ها بیفزایـد دخالتی 
نکـرده اسـت.« ایـن منتقـد از وضعیـت تیراژ هـای رمـان 
فارسـی گفـت و اینکـه رمـان »گهـواره ی مـردگان« طبق 
گفتـه  هـا در طـول یکسـال حدود1000نسـخه فروختـه 
اسـت. و ایـن نشـان دهنـده ایـن اسـت که حرکـت کردن 
بـه سـمت کلیشـه های کامـی و تاش کـردن بـرای ارائه 
ی »امـر آشـنا« -امـری که مخاطب با آن مواجه شـده- راه 
درسـتی برای اشـتی دادن مخاطب با رمان فارسـی نیست. 
وی »گهـواره ی مـردگان« را رمانی دانسـت کـه مخاطب را 

بـه شـدت درگیـر می کند«. 
احمـد ابوالفتحـی در ادامـه ی جلسـه گفـت:» در رمان 
از  بـردن  بهـره  در  ترس خوردگـی  مـردگان«  »گهـواره ی 
روایـت و تـرس از اینکـه روایت خود را بیـان کنیم و پنهان 
کـردن روایـت خـود در روایت هایی که از دیگران شـنیده ام 
و تکـرار روایت هـا همگـی مـا بـه ازای اجتماعـی دارنـد. از 
ایـن جهـت ایـن عمـل رمـان را از یک اثـر تنها فـرم محور 
بـه یـک اثـر اندیشـه ورز و اثـری که بسـیار متعهد بـه نگاه 
دقیـق و انتقـادی داشـتن به وضعیت های اجتماعی اسـت 

می کند« تبدیـل 
وی همچنیـن گفـت :» بـه گمان مـن رمـان بهرامی با 
توجـه بـه اینکـه گفتمان جهانـی و فـرم بدیعـی دارد و در 
عیـن حـال توانایی جذب مخاطب را دارد بسـیار پتانسـیل 

ترجمه شـد.
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هسـت  خاطرم 
مـاه  چنـد  کـه 
پیـش در روزنامـه 
پیام ما یادداشـتی 
بـه  بـودم  نوشـته 
ایـن مضمـون کـه 
در قدیـم افـراد نیکـوکار زیـادی در 
کرمـان وجـود داشـته انـد کـه بنـا 
بـه نیاز مـردم زمانـه خـود، آب انبار، 
مسـجد، سـقاخانه، گرمابـه و... مـی 

سـاختند.
کمتـر  نیکـوکاران  امـروزه  امـا 
از  کـه  افـرادی  تعـداد  و  انـد  شـده 
پـول شـخصی خـود بـرای امـور عام 
المنفعـه خرج کننـد، کم اسـت. روز 
بعـد حـاج محمـد صنعتی کـه لطف 
ویـژه ای بـه روزنامـه پیـام مـا دارد، 
تمـاس گرفـت و ضمـن مخالفـت با 
دیـدگاه مـن گفـت که:»هنـوز هـم 

هسـت!«
چنـد مـاه از آن روز مـی گـذرد و 
امـروز تنهـا یکـی از نمونـه هـای آن 
را بـه مـن نشـان داده اسـت. آقـای 
هیـأت  عضـو  خـود  کـه  صنعتـی- 
حضـرت  نیکـوکاری  بنیـاد  امنـای 
سـجاد )ع( مـی باشـد-  در یکـی از 
بـه  امـا  بیمارسـتان هـای کوچولـو 
ژرفـای تاریخ نیم قـرن اخیر منتظرم 
بـود. به بیمارسـتان رفتـم. کارمندان 
و پرسـنل بیمارسـتان در تکاپو بودند 
کـه »دکتـر« از مقابـل مـن رد شـد 
و بـه اتـاق خـودش رفـت. نـام دکتر 
سـام زاده زیـاد بـه گوشـم خـورده 
بـود و تعریـف شـرافت منـدی اش را 
بیـش تر از زبـان پدرم شـنیده بودم؛ 
امـا تاکنـون دیـداری با این پزشـک 
معـروف شـهر نداشـتم. بـه اتـاق او 
هدایـت شـدم. جناب صنعتـی زودتر 
از مـن آن جـا بـود. صنعتـی از سـام 
زاده گفـت. و سـام زاده گویـا نمـی 
خواسـت زیاد مـورد تعریف و تمجید 
قـرار بگیـرد. ایـن را از رفتـارش مـی 
شـد فهمید. معموالً آن هایی که کار 
می کننـد چنین آدم هایی هسـتند. 
ُمشـکی هسـتند که خود مـی بویند. 

دانایانـی هسـتند کـه چـون طبلـه 
عطـار خامـوش انـد و هنرنمـای.«

و ایـن مـرد کـه از علـم طبابـت 
بهـره دارد، در نهایـت تواضـع، علم را 
آدمیت و جوانمـردی و ادب معنا می 
کنـد. نه این که خـودش این را گفته 
باشـد. نه! از قاب خوشنویسـی شـده 
ای کـه بـر دیـوار اتاقش نصـب کرده 
بود متوجـه این موضوع شـدم.»علم؛ 

آدمیت اسـت و جوانمـردی و ادب«
جوانمـردی؛ صفتـی کـه در بیـن 
آییـن  یـک  بـه  باسـتان  ایرانیـان 
مبـدل شـده بـود. آییـن جوانمردی 

پهلوانـی! و 
و پهلوانان باسـتان، کسـانی بودند 
کـه از خویـش بـرون آمـده و بـا زور 
بـازو و نیـروی دانـش خویـش به کار 
خلـق مـی پرداختنـد. و کیسـت که 
ندانـد ایـن هایـی کـه در ایـن مکان 
جمع شـده انـد از همین جرگـه اند. 
آمـده انـد تـا زکات علـم و سـامتی 
خـود را بـا مددرسـانی بـه آن هایـی 
بدهنـد که روزگاری تندرسـت بودند 
و امـروز چرخ روزگار با بسـتر بیماری 

آشـنای شـان کرده اسـت.
ایـن بیمارسـتان، »الزهـرا« سـت. 
وابسـته بـه بنیاد نیکـوکاری حضرت 
عمـری  کـه  مـردی  و  )ع(  سـجاد 
طبابـت کـرده اسـت امـا تظاهر نمی 

. کند
حـاج محمـد صنعتـی بـه جـای 
او لـب بـه سـخن مـی گشـاید و از 
پیشـینه درخشـان دکتر سـام زاده و 
کارهـای نیکـوی او مـی گوید:»دکتر  

سـام زاده بـه سـال 1318 در شـهر 
از دودمـان  ای  کرمـان، در خانـواده 
حـاج  اهلل  آیـت  حضـرت  شـادروان 
آمـد.  دنیـا  بـه  سـیدجواد شـیرازی 
دکتـر سـام زاده بـا اتمـام تحصیات 
ابتدایی  و متوسـطه، پزشکی عمومی 
را در دانشـگاه تهـران آموخـت . پس 
از پایـان خدمـت وظیفه بـه مدیریت 
سـپاه بهداشـت یـزد منصـوب و بـه 
سـاخت چندین درمانگاه و تأسیسات 
بهداشـتی نظیـر حمـام، لوله کشـی 
دهـات و سـاخت جاده همـت گمارد. 
سـپس در سـال 1356 موفق به اخذ 
از  داخلـی  هـای  بیمـاری  تخصـص 

دانشـگاه تهـران گردیـد کـه مجـدداً 
با درخواسـت مـردم یزد بـه مدیریت 
عامل جمعیت شـیر و خورشید سرخ 
سـابق  برگزیده شـد و تا سال 1358 
مدیریـت آن جمعیـت و سرپرسـتی 
کلیـه واحدهای درمانی آن اسـتان را 
عهـده دار بود. همچنین در این مدت 
بـا همکاری مـردم نیکـوکار، موفق به 
سـاخت و تجهیز بیمارسـتان خیریه 
حضرت سیدالشـهدا)ع( در آن سامان 
شـد. بعد از انقاب بـه کرمان منتقل 
و ریاسـت هـال احمر و بیمارسـتان 
دکتـر باهنـر و نیـز سرپرسـتی مرکز 
زغـال  شـرکت  درمـان  و  بهداشـت 

سـنگ کرمان و نیز ریاسـت سـازمان 
انتقـال خـون را عهـده دار شـد. در 
ایـن مسـوولیت هـا نیـز بـا اندیشـه 
بیمارسـتان  توسـعه  بـه  کارآفرینـی 
باهنـر و ایجـاد بخـش هـای جدیـد 
جراحـی اعصاب، ارتوپـدی و اورژانس 
و ICU و نیـز آزمایشـگاه پاتولـوژی 
پرداخـت. همچنین در معـادن زغال 
سـنگ به ایجـاد درمانگاه و توسـعه و 
تجهیـز درمانـگاه هـای موجـود و نیز 
در سـازمان انتقـال خـون به توسـعه 
سـاختمان قدیـم و تجهیـز آن همت 
بـه  اقـدام  همچنیـن  وی  گمـارد. 
سـاخت مرکـز جدیـد انتقـال خـون 
کـرد. در ایـن زمـان بـه درمانگاه ملی 
سـجادیه، مأموریت یافـت و با تبدیل 
و ثبـت آن بـا عنـوان جدید»بنیـاد 
)ع(«  سـجاد  حضـرت  نیکـوکاری 
توفیـق ایجـاد و تجهیـز و راه انـدازی 
ده درمانـگاه و همچنیـن بیمارسـتان 
الزهـرا )س( و مـزارع پسـته جهـت 
بـه  را  هـا  آن  مالـی  اعتبـار  تأمیـن 
دسـت آورد. او توسـط سـازمان کل 
نظام پزشـکی ایران به عنوان پزشـک 
نمونـه سـال 1389 برگزیـده شـد.«

محمـد صنعتـی در ادامه صحبت 
هـای خود گفت:»این بنیـاد در زمان 
فیروزآبـادی  سـعیدی  اسـتانداری 
شـروع بـه فعالیت نمـود. بـی تردید 
با حضـور و اقدامات چشـمگیر دکتر 
هیـات  اعضـای  دیگـر  و  زاده  سـام 
مدیره پیشـرفت هـای مطلوبی انجام 
گرفـت، به نحوی کـه در حال حاضر، 
بـا همکاری دانشـکده علوم پزشـکی 

کرمـان، ایـن بنیـاد موفـق بـه ایجاد 
درمانـگاه هـای ذیل شـده اسـت:1- 
شـماره  درمانـی  بهداشـتی  مرکـز 
بهداشـتی  مرکـز  1)ابوحامـد(،2- 
مرکـز  شماره1)شـهاب(3-  درمانـی 
بهداشـتی درمانی شماره 3)شکوری(

درمانـی  بهداشـتی  مرکـز   -4
شـماره4)هوتک( 5- مرکز بهداشتی 
مفتـح-  )شـهید  شـماره5  درمانـی 
بهداشـتی  مرکـز  منتظـری(6- 
درمانی شـماره6)فرهنگیان(7- مرکز 
شـماره7)امام  درمانـی  بهداشـتی 
حسـن مجتبی( 8- مرکز بهداشـتی 
درمانـی شـماره8)نصیری( 9- مرکز 
بهداشـتی درمانـی شماره9)تیمسـار 
نکویـی(10- مرکز بهداشـتی درمانی 

)ارجمنـدی( شـماره10 
خدمـات  راسـتای  در  همچنیـن 
بهتـر  و بیشـتر بـه مردم ایـن ناحیه، 
مجـوز  اخـذ  بـا  الزهـرا  بیمارسـتان 
عمـل جراحی قلب بـاز، پیونـد رگ، 
بـا  اکوکاردیوگرافـی،  و  آنژیوگرافـی 
تعرفـه ای برابـر یـک ششـم تعرفـه 
شـهر  در  تهـران  هـای  بیمارسـتان 
کرمـان مشـغول بـه فعالیـت اسـت.

پـس از این همه تـاش صادقانه و 
بـی ریـا بود که مـردم کرمـان هم به 
دسـت اندرکاران بنیـاد اعتماد کردند 
و بخشـش هـای بـی دریـغ خـود را 
بـرای پیشـرفت بنیـاد بـه سـوی آن 
روانـه کردنـد. از جملـه زمیـن، آب 
انبـار و... که نیکـوکاران قدیم احداث 
کـرده بودنـد، در اختیـار نیکـوکاران 

مـدرن امـروزی قـرار گرفت.

از روسـتاها نیـز  ایـن بنیـاد  امـا 
غافـل نمانـده و در هوتـک هـم بـا 
بنیـاد،  خیریـن  از  یکـی  مسـاعدت 
دسـت بـه احـداث یـک بیمارسـتان 
50 تخـت خوابـی زده کـه پـس از 
فـوت آن خّیـر، سرپرسـتی و نظارت 
کار بـر عهده خّیـر دیگر)حاج محمد 
صنعتـی( قـرار گرفـت، کـه در حـال 
حاضر سـاختمان بیمارستان، مراحل 
پایانـی سـاخت خـود را مـی گذراند.

امـا دکتـر علـی سـام زاده نیـز از 
همـان ایل و تبار  پهلوانانی اسـت که 
بـا علم و عمـل در کار نیکـوی تیمار 

بیمـاران اسـت. پزشـکی کـه در این 
وانفسـای تکنولـوژی و دوندگی برای 
زیـادی،  عـده  کـه  اقتصـادی  رشـد 
طبابـت را بـه تجـارت مبـدل کـرده 
او  دارد.  رسـانی  خدمـت  درد  انـد، 
سـال هاسـت در این بنیاد نیکوکاری 
کـه مزیـن بـه نـام نامـی حضـرت 
سـجاد)ع( اسـت، توشـه آخـرت بـر 

چیند.  مـی 
آن گونـه کـه در کتـاب »تاریـخ 
پزشـکی کرمان« نوشته دکتر مجید 
ملـک محمـدی آمـده اسـت:»دکتر 
علـی سـام زاده بـا تمایـل خـود از 

جانب وزارت بهـداری، مأمور خدمت 
در مرکـز درمانـی سـجادیه شـد و با 
اتخاذ تدابیری تازه و با تاش بسـیار، 
حیـات تـازه ای به این درمانـگاه داد. 
رفتـه رفتـه حمایـت افـراد خّیـر و با 
کرمـان  مـردم  مالـی  هـای  کمـک 
مدیریـت  سـایه  در  همچنیـن  و 
دلسـوزانه و تـوان مندی هـای دکتر 
علـی سـام زاده، گسـترش کمـی و 
کیفـی مراکـز درمانـی سـجادیه آغاز 
و تـداوم یافت.تـاش دکتر سـام زاده 
تـا امـروز ادامـه دارد. و وی در واقـع 
شـناخته شـده ترین و شاخص ترین 
طبیـب اداره کننـده ایـن مجموعـه 
در دهـه هـای اخیـر بوده و هسـت و 
تاریـخ زنـده و گویـای فعالیـت های 
درمانـی بنیاد نیکوکاری سـجادیه به 

شـمار مـی رود.«
***

گفتنی اسـت حاج محمد صنعتی 
به همـراه  دکتر سـام زاده از بیماران 
قلبی بیمارسـتان الزهـرا)س( عیادت 
کردند. در ضمـن این عیادت، بهارک 
بهرامـی، مدیـر داخلـی بیمارسـتان 
خدمات بیمارسـتان را تشـریح نمود.

فعـال  هـای  تخـت  تعـداد  وی 
بیمارسـتان را 125 تخت عنوان کرد 
الزهـرا)س( در  افزود:»بیمارسـتان  و 
زمینـه قلـب،ICU،CCU، داخلـی، 
زنـان، زایشـگاه  و اورژانـس فعال می 
باشـد. اما عمده فعالیـت ها در زمینه 

اسـت.« قلب 
وی ادامـه داد:»بـا توجه به این که 
اکثـر بیمارانی که به این بیمارسـتان 
طبقـه  از  کننـد،  مـی  مراجعـه 
متوسـط بـه پاییـن جامعه هسـتند، 
لـذا خدماتـی از جملـه آنژیوگرافـی، 
هتلینـگ  هزینـه  و  قلـب  جراحـی 
بیمارسـتان، نسـبت بـه بیمارسـتان 

هـای دیگـر پاییـن تـر اسـت.«
الزهـرا)س(  بیمارسـتان  مدیـر 
و دسـتگاه  وجـود جراحـان حـاذق 
هـای پیشـرفته در ایـن بیمارسـتان 
را از جملـه نقـاط قـوت بیمارسـتان 
هـم  گفت:»جراحانـی  و  برشـمرد 

چـون آقایـان دکتـر دیلمـی، دکتـر 
بنـی اسـدی و دکتـر یـزدان پنـاه در 
بیمارسـتان الزهـرا فعالیت می کنند. 
و آقایـان دکتـر معصومـی و دکتـر 
ابـاذری نیـز بـه امـر آنژیوگرافـی می 

پردازنـد.«
بهرامی با اشـاره به فضای مناسب 
بیمارستان گفت:»بیمارسـتان الزهرا 
4 طبقـه اسـت کـه بـا احتسـاب زیر 
زمیـن بـه 5 طبقـه مـی رسـد. چهار 
اتاق عمل در بیمارسـتان وجود دارد. 
دسـتگاه ها نیز کامًا مجهـز و به روز 
می باشـد. 16 تخـت جراحی داریم و 
تاش می شـود کـه بهترین خدمات 
را در ایـن مرکز درمانـی ارائه دهیم.«

***
و ایـن جـا بـود کـه خـودم هـم 
منتقـد یادداشـت چنـد مـاه پیـش 
خـودم شـدم. چـرا که نیکـوکاری را 
فقـط بـه اجـداد و نیـاکان خودمـان 
نسـبت داده بـودم و مردمان امروزی 
را از نیکـوکاری مبـرا دانسـته بـودم. 
نیکوکارانـی کـه از جنس خورشـید 
هسـتند. بـا ایـن کـه تاریـخ گویای 
فروبسـته  َدم  امـا  انـد  نیکـوکاری 
و وقـت خـود را بـه کار نیکـو مـی 
گذراننـد. ایـن جا بـود کـه فهمیدم 
در  تنهـا  را  نیکـوکاران  نبایـد 
دیلمقانـی و هرنـدی و ارجمنـد و... 
و دیگرانـی کـه دیگـر در میـان مـا 
نیسـتند خاصـه کـرد و صنعتی ها، 
سـام زاده هـا و عطـا احمـدی هـا را 

از یـاد بـرد.

دیدار محمد صنعتی با کارکنان و عیادت از بیماران بیمارستان الزهرا )س(

بیمارستانی به ژرفای نیم قرن تاریخ معاصر یاسر سیستانی نژاد


