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گرد و غبار، شمال و جنوب استان را فراگرفت

حمله 
گازانبری 
ریزگردها
به کرمان
 بیمارستانی شدن 154 ریگانی
 بر اثر ریزگردها

 تعطیلی مدارس فهرج بر اثر توفان شن

 پدیده ریزگردها امروز با شدت 
کمتری در جنوب شرق استان
 ادامه می یابد

 کمبود رطوبت
 عامل افزایش گرد و غبار
 در آسمان کرمان، رفسنجان و زرند
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آگهی مناقصه عمومی  )نوبت دوم(
شـهرداری بم در نظر دارد نسـبت به اجرای سـاختمان آتشنشـانی شـماره 3 به صورت سـرجمع اقدام نماید لذا از شـرکتهای واجد شـرایط درخواسـت 
مـی شـود ضمـن بررسـی ردیفهـای زیـر حداکثـر تا تاریـخ 94/12/2 جهـت دریافت اسـناد مناقصـه و ارائـه پیشـنهادات خود به نشـانی بم، بلوار شـهید 

صدوقی شـهرداری بـم، امـور قراردادها مراجعـه نمایند.
1- شـرکتهای واجـد شـرایط مـی تواننـد بـا پرداخـت مبلـغ 500،000 ریال به حسـاب سـیبا شـماره 0105659390003 بنام شـهرداری بم نسـبت به 

دریافـت اسـناد مناقصه اقـدام نمایند.
2- ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 210،000،000 ریال در وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

3- مدت اجرای کار 8 ماه می باشد. 
4- برآورد بهنگام اجرای کار براساس فهرست بهای ابنیه سال 94 مبلغ 4.127.137.509 ریال می باشد.

5- هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
6- ارائه رزومه کاری، سوابق کاری و مدارک شرکت الزامی می باشد.

7- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
8- محل اخذ اسناد و تسلیم پیشنهادها بلوار شهید صدوقی، شهرداری بم، امور قراردادها می باشد.

9- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است.
10- متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره 44219960-034 تماس حاصل نمایند. 

 علیرضا ریاضی- شهردار بم

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(
شـهرداری بـم در نظـر دارد نسـبت بـه انجـام پـروژه هـای زیر اقـدام نماید لذا از شـرکتهای واجد شـرایط درخواسـت می شـود ضمـن بررسـی ردیفهای زیر 

جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه و ارائـه پیشـنهادات خـود به نشـانی بم ، بلوار شـهید صدوقی شـهرداری بـم ، امـور قراردادها مراجعـه نمایند.
سرویس بهداشتی پارک 22 بهمنجدول گذاری دهشترجدول گذاری بلوار کارگرنام پروژه

3.121.915.1561.983.919.7651.168.616.406برآورد اولیه براساس فهرست بهای ابنیه 94}ریال{

157.000.000100.000.00060.000.000مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه }ریال{

6ماه6ماه4 ماهمدت انجام کار }ماه{
1- شـرکتهای واجد شـرایط می توانند با پرداخت مبلغ 300،000 ریال به حسـاب سـیبا شـماره 0105659390003 بنام شـهرداری بم نسـبت به دریافت 

اسـناد مناقصـه هر یک از پـروژه های زیر اقـدام نمایند.
2- ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

3- شرکت کنندگان باید به طور جداگانه در مناقصه هر پروژه که مایلند شرکت نمایند.
4- هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

 5- ارائه رزومه  کاری ، سوابق کاری و مدارک شرکت الزامی می باشد.
6- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

7- آخرین مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات تاریخ 94/12/2 می باشد.
8- متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره 44219960-034 تماس حاصل نمایند.

علیرضا ریاضی- شهردار بم

رییس جمهور 
در آیین بهره برداری همزمان از 138 طرح استانی:

یک دستگاه 
فاسدی که کاال 

وارد می کند
مانع رشد ما 

می شود
   صفحه  3

   صفحه  2

در جشن ثبت جهانی میمند عنوان شد

میمند؛ مرکز تحقیقات بین المللی میراث فرهنگی

در حالی که کمبود آب در شهر احساس می شود 
لزومی به شستشوی پیاده روی مقابل مغازه و منزل نیست.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
  به شماره 70/الف/11-94 م )نوبت اول(

شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد پـروژه: اجـرای لوپهـای اصلـی خطـوط انتقـال آب  کرمـان را بـا بـرآورد 
4/090/185/427 ریـال از محـل اعتبـارات عمرانـی و براسـاس فهارس بهای سـال 94 به پیمانکار واجد شـرایط واگذار نماید 
لـذا از کلیـه شـرکتهای پیمانـکاری کـه دارای گواهی صالحیت انجام کار در رشـته آب می باشـند و گواهـی صالحیت ایمنی 
اداره کار را دارا باشـند، دعـوت مـی شـود حداکثـر تا پایـان وقت اداری 94/11/27 جهت دریافت اسـناد مناقصـه به دفتر امور 

قراردادهـای شـرکت آبفـا کرمـان واقع در بلـوار 22 بهمن ابتدای بلوار سـاوه مراجعـه نمایند. 
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 18/800/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر 

- آخریـن مهلـت تسـلیم پاکتهـای حـاوی مـدارک ارزیابـی پیمانـکاران، تضمیـن شـرکت در مناقصـه و پیشـنهاد قیمـت به 
دبیرخانـه شـرکت: سـاعت 14 مـورخ 94/12/8

- افتتاح پاکتهای الف و ب: ساعت 9 صبح یک شنبه مورخ 94/12/9
- افتتاح پاکات ج )پیشنهاد قیمت( پس از ارزیابی در همان روز مورخ 94/12/9

- آدرس: کرمان- بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضالب استان کرمان- دفتر قراردادها
روابط عمومی و آموزش همگانی 

بهمن خونین جاویدان        تا ابد زنده یاد شهیدان
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خبر
امام جمعه کرمان:

شورای نگهبان نباید زیر سوال 
برود اما ممکن است اشتباه کند

نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان کرمـان با اشـاره به 
بحث های مطرح شـده دربـاره رد صالحیت کاندیداها 
و بیـان اینکـه انتقـاد چیـز بـدی نیسـت، بیـان کـرد: 
فرمودنـد  بیـان  صراحـت  بـا  رهبـری  معظـم  مقـام 
»شـورای نگهبـان محتـرم اسـت و نبایـد زیر سـئوال 
بـرود، امـا ممکن اسـت اشـتباه کنـد، هیچکـس نمی 
توانـد بگوید انتقاد نسـبت به فالن قشـر غلط اسـت.« 
در  جعفـری  سـیدیحیی  اهلل  ایسـناآیت  گـزارش  بـه 
اولیـن همایـش تجلیـل از خیـران و یاوران سـتاد دیه 
اسـتان و انجمـن حمایـت از زندانیان کرمان با تشـکر 
از اقدامـات صـورت گرفتـه در زمینـه آزادی زندانیـان 
اظهـار کـرد: برخـی از زندانیـان تقصیری نداشـته و به 
علـت بدهـکاری مالـی در زنـدان بـه سـر مـی برنـد و 
کار سـتاد دیـه در کمـک بـه آزادی آنها اقـدام مهمی 
اسـت. وی افـزود: بایـد کاری کنیـم کـه این امـر زیاد 
رخ ندهـد کـه افـراد دسـت بـه کارهایـی زده تـا بـه 
زنـدان بیفتنـد و فرهنگسـازی، تقویـت مبانـی دینی، 
کسـب بصیـرت و فهـم، راه پیشـگیری و بـه حداقـل 
رسـاندن ایـن مسـئله اسـت که اهمیـت زیـادی دارد. 
آیـت اهلل جعفـری تصریح کرد: این بحث مهمی اسـت 
کـه فـرد مسـائل را در زمینه های مختلـف به خوبی و 
بـا بصیـرت درک کنـد. امام جمعـه کرمـان در ادامه با 
اشـاره بـه بحث های مطرح شـده دربـاره رد صالحیت 
کاندیداهـا و بیـان اینکه انتقاد چیز بدی نیسـت، بیان 
کـرد: مقـام معظم رهبـری بـا صراحت بیـان فرمودند 
»شـورای نگهبـان محتـرم اسـت و نبایـد زیر سـئوال 
بـرود، امـا ممکن اسـت اشـتباه کنـد، هیچکـس نمی 
توانـد بگوید انتقاد نسـبت به فالن قشـر غلط اسـت.«

افتتاح سه مسجد خیرساز 
در فاریاب

ابراهیـم تاجیک-فاریاب: به مناسـبت دهـه مبارکه 
فجـر سـه بـاب مسـجد در شهرسـتان فاریاب توسـط 
محمد پاداشـی از خیران سـاکن سـیرجان افتتاح شد. 
پاداشـی زیربنای مسـاجد را 700 مترمربع اعالم نمود 
و افـزود: بـرای سـاخت مبلغ سـه میلیارد ریـال اعتبار 
تامیـن گردیـد. وی ضمـن کمک بـه نوعروسـان برای 
خریـد جهیزیـه اعـالم امادگـی نمـود. الزم بذکرمـی 
باشـد در این مراسـم امیری فرماندار و روسـای ادارات 

هـم حضور داشـتند.

رسوب گیری سد مخزنی بافت
سـد مخزنـی شهرسـتان بافـت در اسـتان کرمـان 
رسـوب گیـری شـد. بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و 
سـیما حامـد فـراز مسـئول سـد مخزنـی بافـت گفت: 
بـه منظـور تخلیـه رسـوب جمـع شـده در کف سـد ، 
یکـی از دریچـه هـای تحتانـی گشـوده و هفـت هـزار 
مترمکعـب آب بـه همـراه رسـوبات تخلیـه شـد. وی 
ذخیـره موجـود در سـد مخزنـی بافـت را 32 میلیون 
متـر مکعـب ذکـر کـرد کـه هشـتاد درصـد حجم کل 
مخزن سـد اسـت . این سـد درپـی بارندگی هـای اذر 
مـاه گذشـته سـرریز شـده بود. سـد مخزنـی بافت که 
در چهار کیلومتری شـمال شـرقی این شـهر قرار دارد 
6 سـال قبـل بـا هـدف کنتـرل سـیالب هـای فصلی 
، تامیـن آب شـرب شـهر بافـت و آبیـاری دو هـزار و 
400 هکتـار زمیـن زر اعی افتتاح شـد. این سـد درپی 

بارندگـی هـای اذر مـاه گذشـته سـرریز شـده بود.

تصادف مرگبار خودرو قاچاقچیان 
انسان در جاده منوجان- بندرعباس

انسـان در جـاده  واژگونـی خـودروی قاچاقچیـان 
منوجـان - بندرعبـاس 9 کشـته و زخمـی بـر جـای 
گذاشـت. روابـط عمومـی اورژانـس بیمارسـتان امـام 
خمینـی)ره( جیرفـت اظهار کـرد: این حادثـه خونین 
در حوالـی سـرراس منوجان رخ داده اسـت. بر اسـاس 
ایـن خبـر اعالم شـده ایـن خـودرو حامل 13 مسـافر 
قاچـاق بـوده کـه 5 نفـر آنـان در محـل حادثـه جـان 
باختـه و 4 نفـر نیـز بشـدت زخمـی شـده اند. گفتنی 
بیمارسـتان  آمبوالنـس در  دلیـل کمبـود  بـه  اسـت 
منوجـان مصدومـان بـه بیمارسـتان جیرفـت اعـزام 
شـده اند. حضور غیـر قابل کنترل افاغنه غیـر مجاز در 
جنـوب کرمان تاکنـون تعداد زیادی از حوادث مشـابه 
را در برداشـته و عـالوه بـر آن گروگانگیری هـای ایـن 

اتبـاع بیگانـه را نیـز رقـم زده اسـت./ بولتـن نیوز

راه انداری اداره گاز 
بم در هفته آینده

راه انـدازی  از  بـم  فرمانـدار 
شهرسـتان  ایـن  گاز  اداره 
داد.  خبـر  آینـده  هفتـه  در 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
اشـک  رضـا  بـم  فرمانـداری 
بـا تبریـک ایـام اهلل دهـه فجـر 
انقـالب اسـالمی اظهار داشـت: 

در حـال حاضـر یـک پیمانکار در بحـث اجرای خـط انتقـال و دو پیمانکار 
در اجـرای شـبکه داخلی گاز بم مشـغول به کار هسـتند. وی بـا بیان اینکه 
در مجمـوع 132 کیلومتـر شـبکه داخلـی اجـرا و ترمیـم شـده، افـزود: بر 
اسـاس رایزنی انجام شـده با مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان و پیگیری های 
صـورت گرفتـه در هفتـه آینـده شـاهد راه انـدازی اداره گاز شهرسـتان بـم 
خواهیـم بـود. فرماندار بـم ادامـه داد: بـا رایزنی هایی که داشـتیم پیمانکار 
سـوم برای شـهر بروات و روسـتاهای پشـت رود و خواجه عسـکر مشـخص 
شـده اسـت. اشک خاطرنشان کرد: شـرکت گاز اسـتان کرمان نگاه ویژه ای 
بـه شهرسـتان بـم دارد کـه می طلبد شـهرداری های بـم و بـروات و ادارات 
شهرسـتان همـکاری الزم را بـا شـرکت گاز داشـته باشـند. وی از انتصـاب 
محمـد دهقـان به عنـوان رئیـس اداره گاز شهرسـتان بم خبـر داد که بعد 

از راه انـدازی اداره جوابگـوی مـردم شهرسـتان خواهـد بـود.

مایه کوبی رایگان 
دام های رفسنجان 
علیه بیماری تب 
برفکی

دامپزشـکی  شـبکه  رئیـس 
رفسنجان گفت: از 25 بهمن ماه 
فاز سوم واکسیناسـیون رایگان 
دام سـنگین علیه بیمـاری تب 

برفکـی در ایـن شهرسـتان آغـاز می شـود. محمـود مقامـی در گفت وگـو 
بـا فـارس اظهـار کـرد: از 25 بهمن مـاه فـاز سـوم واکسیناسـیون رایـگان 
و هدفمنـد واحدهـای صنعتـی دام سـنگین علیـه بیمـاری تـب برفکی در 
این شهرسـتان توسـط اکیپ هـای مبارزه بخـش دولتی آغاز می شـود. وی 
افـزود: واحدهـای صنعتـی کـه از آخریـن تاریـخ مایه کوبـی دام هـای آنهـا 
چهـار مـاه گذشـته اسـت باید مجـدد اً علیـه این بیماری واکسـینه شـوند. 
ایـن مسـئول تصریـح کرد: همچنین واکسـن جدید سـبب پوشـش ایمنی 
علیه سـویه تیپ A اسـت و در این مرحله دامداری های مجاور کشـتارگاه 
و مکان هایـی کـه تراکـم واحدهـای صنعتی  در آنهـا زیاد اسـت در اولویت 
قـرار دارنـد. مقامـی در مـورد بیماری تـب برفکی خاطرنشـان کـرد: عامل 
تـب برفکـی یک ویروس اسـت که سـبب می شـود دهـان و سـم حیوانات 

تـاول بزند و خسـارات سـنگینی بـه صنعـت دامـداری وارد می کند.

افتتاح 650 پروژه 
برق رسانی در شرکت 
توزیع برق جنوب به 
مناسبت دهه فجر

مدیر عامل شـرکت توزیع برق 
جنوب اسـتان کرمان گفـت: 650  
احـداث شـبکه  و  توسـعه  پـروژه 
هـای توزیـع  در حـوزه های تحت 
پوشش شـرکت به مناسـبت دهه 

مبـارک فجـر امسـال بـا اعتبـاری بالغ بـر 500 میلیارد ریـال به بهره بـرداری می 
رسـد. بـه گـزارش واحد خبـر روابـط عمومی شـرکت توزیـع نیروی بـرق جنوب 
اسـتان کرمان؛عبدالوحیـد مهـدوی نیا اعالم نمـود: 269  پروژه با موضوع توسـعه 
شـبکه و  تامیـن برق متقاضیان و توسـعه شـبکه با مبلغ 300میلیـارد ریال، 157 
پـروژه در زمینـه رفـع افـت ولتـاژ، اصـالح و بهینه سـازی بـا اعتبـار 190 میلیارد 
ریال و 152  پروژه در جهت توسـعه و اصالح شـبکه های روشـنایی معابر با مبلغ 
25 میلیـارد ریـال از جملـه پـروژه هـای قابـل افتتاح هسـتند. مهـدوی نیا خاطر 
نشـان کـرد: ایـن پروژه ها در سـی و هفتمین سـالروز پیروزی انقالب اسـالمی در 
شهرسـتان هـای ارزوئیه، بافت، بردسـیر، بم، جیرفـت، رابر، رودبار جنـوب، ریگان، 
سـیرجان، عنبرآبـاد، فاریـاب، قلعـه گنـج، کهنوج، منوجـان، نرماشـیر و  فهرج به 
بهـره بـرداری خواهند رسـید.وی همچنـان در زمینه برق رسـانی به روسـتاها نیز 
اعـالم نمـود کـه در سـال جـاری تا کنـون تعـداد 72 روسـتا بـا اعتبـاری بالغ بر 

57میلیاردریال برق رسـانی شـده اسـت.

اجرای طرح 
»دیوارهای کاغذی« 
در زندان سیرجان 
بـه گـزارش خبرگـزاری فارس 
در راسـتای ترویـج فرهنگ کتاب 
توافـق  براسـاس  کتابخوانـی،  و 
صـورت گرفتـه میـان اداره زندان 
فرهنگـی  موسسـه  بـا  سـیرجان 
و هنـری معـراج اندیشـه، طـرح 

»دیوارهـای کاغـذی« بـه اجرا گذاشـته شـده اسـت. میثـم ملک شـاهی مجری 
ایـن طـرح موسسـه معراج اندیشـه سـیرجان در ایـن زمینـه اظهار داشـت: این 
طـرح بـا هدف ترویـج فرهنگ کتـاب و کتابخوانـی، اسـتفاده زندانیـان از اوقات 
فراغـت، ظرفیـت اصالحـی و تربیتـی مرکـز زنـدان سـیرجان  بـه اجرا گذاشـته 
شـده اسـت. وی گفـت : در ایـن طـرح با غنی سـازی کتابخانـه زنـدان، گروه های 
شـخصیتی نزدیـک بـه هـم تشـکیل شـده و کتاب هایـی بـا موضـوع و محتوای 
علمـی متفـاوت و مناسـب در اختیـار گروه هـا قرار می گیـرد. ملک شـاهی افزود: 
در یـک رقابـت سـالم ایـن گروه هـا به مطالعـه و مسـابقه کتاب ها پرداختـه و در 
مـدت زمـان مناسـب در مسـابقه کتابخوانی شـرکت کـرده و از جوایـز گوناگون 
بهره منـد می شـوند. وی تصریـح کـرد: کتابخانـه زنـدان سـیر جان از غنی تریـن 
کتابخانه هـای شهرسـتان اسـت و بیـش از 3 هـزار جلـد کتـاب دارد، موسسـه 
فرهنگـی معـراج اندیشـه در راسـتای ایفای نقـش فرهنگی و اجتماعـی خود در 

مرحلـه اول 3 هـزار جلـد کتـاب را اختصـاص داده اسـت.

دامپزشکیبم سیرجانبرق جنوب

کرمان ویچ

در جشن ثبت جهانی میمند عنوان شد

میمند؛ مرکز تحقیقات بین المللی 
میراث فرهنگی

گـرد و غبـاری کـه طـی روزهـای 
گذشـته شـهرهای شـرقی و جنوبـی 
بـود،  گرفتـه  فـرا  را  کرمـان  اسـتان 
شـمالی  شـهرهای  بـه  گذشـته  روز 
ایـن اسـتان هـم رسـید اگرچه منشـا 
ایـن گـرد و غبـار موجـود در هـوای 
کرمـان،  مثـل  شـمالی  شـهرهای 
رفسـنجان و زرند با شـهرهای شـرقی 

و جنوبـی مثـل ریـگان و فهـرج فـرق داشـت. 
مردم جنوب شرق کرمان خانه نشین شدند

طی روزهای گذشـته مردم شـهرهای جنوب شـرق کرمان 
بـر اثـر بـاال رفتن غلظـت ریزگردهـا و بـروز توفان شـن خانه 
نشـین و برخـی هـم راهـی مراکـز درمانـی شـدند. اتفاقی که 
چنـد ماهـی یـک بـار بـرای مـردم ایـن خطـه رخ مـی دهد. 
امیـن باقـری فرمانـدار ریـگان در ایـن ارتبـاط بـه »پیـام ما« 
گفـت: بـاال رفتـن غلظـت ریزگردهـا در این شـهر باعث شـد 

154 ریگانـی راهـی مراکـز درمانـی شـوند. وی همچنیـن از 
کاهـش دیـد افقـی بـه پنـج متـر و کنـدی عبـور و مـرور در 
جـاده ترانزیـت ریگان - چابهار و خانه نشـین شـدن ریگانی ها 
خبـر داد. باقـری اضافـه کرد: شهرسـتان ریگان بیـش از 150 
روز توفـان شـدید شـن بـه همـراه ریزگردهـا دارد کـه ایـن 
توفان هـا بـر اثـر خشکسـالی های چنـد سـاله اخیـر و از بیـن 
رفتـن پوشـش گیاهـی منطقـه اسـت. بخشـدار بخـش نگین 
کویـر فهـرج هم روز گذشـته در ارتبـاط با توفان شـن در این 
منطقـه به فارس گفـت: توفان موجب تعطیلی 32 آموزشـگاه 
مقطـع ابتدایـی و متوسـطه اول در ایـن بخش شـد و دو هزار 
و 500  دانش آمـوز ایـن بخـش از حضـور در کالس های درس 

محـروم و خانه نشـین شـدند.
ریزگردها امروز هم مهمان 
جنوب شرق کرمان هستند

رییـس مرکـز پیـش بینـی اداره کل هواشناسـی کرمان در 
ارتبـاط بـا افزایـش غلظت گرد وغبـار در جنوب شـرق کرمان 
بـه »پیـام مـا« گفـت: متاسـفانه شـدت گـرد و غبـار در ایـن 
منطقـه زیـاد اسـت و امروز)چهارشـنبه( هـم ایـن پدیـده در 
جنوب شـرق کرمـان ادامـه دارد. حمیده حبیبی افـزود: البته 
غلظـت گـرد و غبار و شـدت وزش بـاد در این منطقه نسـبت 

بـه روزهـای گذشـته کمتر خواهد شـد.
رطوبت کم باعث افزایش گرد و غبار در

 شهرهای شمالی شد
حبیبـی در ارتبـاط بـا گـرد و غبـاری کـه روز گذشـته در 
آسـمان کرمـان و دیگـر شـهرهای شـمالی مثل رفسـنجان و 
زرنـد دیـده شـد گفت: علت این گـرد و خاک کمبـود رطوبت 
در ایـن شـهرها بـود کـه بـا وزش بادی که دوشـنبه شـب رخ 
داد، میـزان گـرد و خـاک موجـود در هـوا افزایـش پیـدا کرد. 
وی اضافـه کـرد: در سـاعات اولیـه روز گذشـته در کرمان دید 
افقـی بـه کمتـر از 500 متـر رسـید امـا تـا ظهر روز گذشـته 
بـه یـک هـزار و 500 متـر افزایـش پیدا کـرد. حبیبـی اظهار 
کـرد: پیـش بینی می شـود امروز شـاهد این گـرد و خاک در 

آسـمان شـهرهای شـمالی نباشیم. 
احتمال بارندگی از فردا بعداز ظهر 

در مناطق شمالی استان
رییـس مرکـز پیـش بینـی اداره کل هواشناسـی کرمـان 
دربـاره وضعیـت آب و هـوای کرمـان هـم گفـت: از بعدازظهر 
فـردا به بعـد بارش باران را برای مناطق شـمالی اسـتان پیش 
بینـی مـی کنیم. همچنیـن از امروز مقداری کاهـش دما را در 

سـطح اسـتان خواهیم داشت.

گرد و غبار، شمال و جنوب استان را فراگرفت

حمله گازانبری ریزگردها به کرمان

 خبر

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

عطیه بهره بر
atiye@

payamema.ir

ثبـت  جشـن  گذشـته  روز  صبـح 
جهانـی روسـتای میمنـد بـا حضـور 
رئیـس  و  جمهـور  رئیـس  معـاون 
کشـور،  فرهنگـی  میـراث  سـازمان 
برگـزار  اسـتاندار کرمـان  و  معاونیـن 
شـد. روسـتایی کـه پـس از سـه بـار 
تـالش نـاکام، سـرانجام در سـیزدهم 
تیرماه سـال 94 پس از سـه بار تالش 
نـاکام، منظر فرهنگی روسـتای صخره 
ای میمند در فهرسـت یونسـکو ثبت شـد. در جشـنی که روز 
گذشـته در ایـن روسـتا برگـزار شـد، از  لـوح ثبـت جهانـی 
منظـر فرهنگی میمنـد که در پایـان دیدار مدیرکل یونسـکو 
بـا رئیـس جمهور کشـورمان در سـفر به فرانسـه بـه وی اهدا 

شـد و تمبـر یادبـود ثبـت ایـن روسـتا رونمایـی شـد.
میمند برای تمام جهانیان شناخته شد

در ایـن جشـن اسـتاندار کرمـان ضمـن گرامیداشـت دهه 
فجـر گفـت: ثبـت جهانـی روسـتای تاریخـی میمنـد یـک 
اتفـاق بـزرگ اسـت کـه در دولت تدبیـر و امید محقق شـده 
اسـت. علیرضـا رزم حسـینی با اشـاره بـه اینکه ثبـت جهانی 
میمنـد بـا حمایـت هـای ویـژه مسـئولین صـورت گرفـت، 
افـزود: امـروز میمنـد بـرای تمام جهانیان شـناخته شـد و در 
لیسـت شـرکت های گردشـگری بین المللی قرار گرفت. وی 
اظهـار داشـت: امـروز میمند بـه مرکز تولیـد ثـروت و درآمد 
بـرای منطقـه تبدیـل شـده اسـت و بایـد یـاد گذشـتگانی را 
کـه خانـه هـای ایـن روسـتا را بـا دسـت خـود سـاخته انـد، 
گرامـی داریـم.  اسـتاندار کرمـان با اشـاره به اینکـه با جهانی 
شـدن روسـتای میمنـد، مسـئولیت مسـئوالن و مـردم بومی 
ایـن منطقه بیشـتر شـده، اظهـار داشـت: در این روسـتا باید 
گردشـگران را بـا اخـالق ایرانـی و اسـالمی همـراه بـا مهمان 
نـوازی آشـنا کنیـم. رزم حسـینی ضمـن درخواسـت از مردم 
بومـی ایـن منطقـه بـرای مانـدن در ایـن روسـتای تاریخـی 
ودسـتکند، گفـت: مـا آمـاده حمایـت از جوانانی هسـتیم که 
مـی خواهنـد در ایـن روسـتا زندگـی کننـد و اقتصـاد را بـه 
ایـن روسـتا بازگرداننـد و همچنیـن در حفـط و نگهـداری از 

روسـتای تاریخـی میمنـد تـالش کنند.
روستای صخره ای میمند افتخار بزرگی برای 

ایرانیان است
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  سـازمان  رئیـس 
گردشـگری کشـور نیـز در ایـن آیین با اشـاره به اینکـه امروز 
روز تاریخـی و بیادماندنـی بـرای ایرانیـان اسـت، گفـت: در 
مذاکـرات اخیـر بعـد از 30 مـاه مذاکـره نابرابر و کمرشـکن و 
سـخت موفق شـدیم بـه دو هدف خـود در این مذاکـرات که 
توسـط مسـئوالن کشـور و رهبـری تعیین شـده بود برسـیم 
کـه ایـن دو هـدف حفـظ حقـوق هسـته ای و لغـو تحریم ها 
بـود کـه محقق شـد و نسـل هـای آینـده بـه پیـروزی ایران 
اسـالمی در جنـگ تحمیلـی و پیـروزی در مذاکـرات با 5+1 

افتخـار خواهنـد کـرد. مسـعود سـلطانی فـر اظهـار داشـت: 
وقتـی یـک منطقـه ثبـت جهانـی مـی شـود مقصـد میلیون 
هـا گردشـگر از سـایر نقـاط داخلـی و خارجی کشـور خواهد 
شـد و در انتقـال ارزش هـا از جملـه حـوزه هـای اجتماعی و 
فرهنگـی تاثیـرات بـه سـزایی خواهد داشـت. وی با اشـاره به 
اینکـه 50 درصـد گردشـگران مـا بـه دنبـال بازدیـد از مراکز 
فرهنگـی و تاریخـی ایـران هسـتند، گفت: ایران یک »کشـور 
موزه« اسـت و بسـیاری از پژوهشـگران آرزو دارند که در این 
کشـور حضـور پیـدا کنند. رئیـس سـازمان میـراث فرهنگی، 
صنایـع دسـتی و گردشـگری کشـور تصریـح کرد: در کشـور  
19 بنـای تاریخـی وجـود دارد کـه به عنـوان آثـار جهانی در 

فهرسـت جهانی یونسـکو ثبت شـده اسـت.
 وی بـا اشـاره بـه اینکـه ثبـت روسـتای میمنـد افتخـار 
بزرگـی بـرای ایرانیـان اسـت، اظهـار داشـت: پـس از ثبـت 
روسـتای میمنـد عـالوه بر نظارت سـازمان میـراث فرهنگی 
بـر آنچـه کـه در این منطقـه اتفاق مـی افتد نظارت توسـط 
یونسـکو نیـز انجـام مـی شـود. سـلطانی فـر افـزود: هـر گاه 
کشـوری یـک اثـر را بـه عنـوان میـراث جهانی در یونسـکو 
ثبـت مـی کنـد اگـر خـوب از آن حراسـت نشـود در مرحله 
اول بـه عنـوان اثـر در منطقـه خطـر معرفی می شـود و اگر 
رفـع خطـر نشـود از فهرسـت ثبت جهانـی خارج می شـود. 
وی  گفـت: 49 اثـر تاریخـی ایران نیز در نوبـت ثبت جهانی 
قـرار دارنـد و حدود سـه سـال برای ثبـت هر اثر زمـان نیاز 
داریـم. چهـار سـال بـرای ثبـت میمند تـالش شـد، در دنیا 
بـا 19 اثـر رتبـه یازدهـم داریـم و از سـوی مـردم تمایالتی 
مـی بینیـم کـه تمایـل به ثبـت جهانـی آثـار دارنـد. رئیس 
سـازمان میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری کشور 
در پایـان گفـت: از مـردم عزیـز خواهـش مـی کنـم از ایـن 
میـراث بـه گونـه ای مراقبـت کنیـد کـه در شـان ایـران و 

باشـد . ایرانی 
استان کرمان استانی ماندگار است

و  دسـتی  فرهنگی،صنایـع  میـراث  سـازمان  معـاون 
گردشـگری بـا اشـاره بـه اینکه ثبـت جهانی روسـتای میمند 
بـه عنوان یـک اثـر تاریخی بدون همـکاری و همدلـی امکان 
پذیـر نبـود، گفـت: بیش از 10 هزار سـال سـابقه زیسـت در 
ایـران اسـالمی و 45 اثـر در فهرسـت موقت میـراث طبیعی، 
تاریخـی و فرهنگـی کشـور وجـود دارد. همچنیـن امسـال از 
میـان 200 اثـر منتخـب نخبـگان، 30 اثـر را بـرای اضافـه 
کـردن بـه فهرسـت موقت آمـاده خواهیم کرد .محمد حسـن 
طالبیـان افـزود: اسـتان کرمـان از نظـر ادبیـات فرهنگـی و 
تاریخـی و سـایر حـوزه هـا اسـتانی مانـدگار اسـت. همپنین 
یـک بخـش از هـر پرونـده مهـم جهانـی مربـوط بـه اسـتان 
کرمـان اسـت کـه متنی از این مـوارد قنات های جوپـار، بم و 
دشـت لـوت  اسـت. وی در پایـان تاکید داشـت: کرمان یکی 
از مهمترین مقاصد مهم گردشـگری می باشـد و باید توسـعه 
و حفاظـت بـه صـورت متعـادل در ایـن اسـتان دنبـال کنیم.

تبدیل میمند به مرکز تحقیقات بین المللی
 میراث فرهنگی

مدیـر پایـگاه ثبت جهانی میمند نیـز در این آیین با اشـاره 
بـه اینکه یـک برنامه مدیریتی بـرای روسـتای تاریخی میمند 
تدوین شـده اسـت، افـزود:  بعد از ایـن برنامه، کار دشـواری را 
پیـش رو داریـم . برنامـه مـا در ایـن منطقـه در جهت توسـعه 
پایـدار اسـت و گردشـگری یـک بخـش تعییـن شـده در ایـن 
برنامـه اسـت. در خصـوص آبـادی و سـرآغل هـای این روسـتا 
نیـز برنامه ریزی هایی در دسـت انجام اسـت تـا بتوانیم برنامه 
ارزنـده ایـن سـایت را در آبادی ها و کشـاورزی  مطرح کرده  و 

در ادامـه به سـرآغل هـا بپردازیم.
مهنـاز اشـرفی افـزود:  روسـتای میمنـد در سـال 80 ثبت 
ملـی شـد و منظـر فرهنگـی ایـن روسـتا در سـال 82 مطـرح 
شـد و طـی 14 سـال برنامه ریـزی و پیگیری روسـتای میمند 
بـه ثبـت جهانـی رسـید و تمامی مرمت هـا، ایجاد زیرسـاخت 
هـا و ... صـورت پذیرفـت. وی از تبدیل روسـتای میمند به یک 
مرکـز تحقیقـات بیـن المللی  خبـر داد و گفت: پایـگاه میراث 
فرهنگـی آمادگـی حمایـت از پایـان نامه هـای دانشـجویی را 
در دسـتور کار دارد و سـیر تحقیقـات بـه ایـن بخش کشـیده 

می شـود.
نماینـده ایـران در سـازمان یونسـکو هـم گفـت: هـر کدام 
از آثـار ثبـت شـده ایـن کشـور در میـراث جهانـی، بزرگـی 
سـهم و تمـدن مـردم ایـران را در میـراث جهانـی بـه ماننـد 
میـخ فـرو می بـرد و باقـی خواهد مانـد. احمد جاللـی افزود: 
باعث افتخار من اسـت کـه امروز در روسـتای تاریخی میمند 
هسـتم . اسـتاندار کرمان اولین اسـتانداری هسـتند که که در 
کمیتـه میراث فرهنگی شـرکت کردند و حضورایشـان حامل 
پیـام و دلگرمـی بـرای مـا بود و نشـان دهنـده اهمیـت ویژه 

مردم بـه میمنـد بود. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه عمـر مفیـد هـر فـردی خیلـی 
طوالنـی نیسـت، افـزود: وقتی که بـه میراث توجـه می کنیم 
یعنـی عمـر کوتـاه خودمـان را متصـل مـی کنیـم بـه عمـر 
بـزرگ تاریـخ و شـناخته مـی شـویم. زمانـی میراث خـود را 
مـی شناسـیم به دریـای تاریخ خود متصل شـده، عمـر کوتاه 

مـا بزرگ می شـود و مـی توانیم زمینـه ای را ایجاد کنیم که 
فرزنـدان مـا در مقابلـه بـا طوفان هـا و یورش هـای فرهنگی 
بـه ایـن تاریـخ و فرهنـگ متصـل شـوند. نماینـده ایـران در 
سـازمان یونسـکو در پایـان بـا اشـاره بـه ثبت جهانـی 19 اثر 
میـراث فرهنگـی ایـران اظهـار داشـت:  یـک اثـر بایـد دارای 
مالک هایـی چـون منحصـر به فـرد و یکی بـودن باشـد تا به 

ثبـت جهانی برسـد.
در ادامـه ایـن آئیـن نیـز رئیس دفتـر منطقه ای یونسـکو 
در تهـران گفـت: ثبـت منظـر فرهنگـی میمنـد در فهرسـت 
آثـار جهانـی یونسـکو اقدامـی بسـیار مهـم و بیانگـر همـت 
جمهـوری اسـالمی بـرای حمایـت از ایـن میراث بـرای همه 
بشـریت اسـت. اسـتر الروش بـا تاکیـد براینکه افتخـار بزرگ 
و  لـذت بخشـی اسـت کـه امـروز بـرای ثبت منظـر فرهنگی 
میمنـد حضـور دارم، افـزود: قوانیـن و سیاسـت هایـی نیـز از 
سـوی دولـت ایـران بـرای حفـظ و حراسـت از ایـن منطقـه 
مطرح شـده اسـت. وی خاطرنشـان کرد: به نظر من، نامزدی 
میمنـد از آنجـا کـه کامال متفـاوت با سـایر آثـار تاریخی بود، 
پرونـده ای بسـیار جالـب و خـاص بـود. نـوع زندگـی مـردم 
روسـتای میمنـد احتمـاال در بسـیاری از نقـاط جهـان رایـج 
بـوده امـا بیشـتر آنها از بین رفته اسـت و بنابراین این روسـتا 
کامـال منحصـر به فـرد و نمونـه ای زنده در این زمینه اسـت. 
رئیـس دفتـر منطقـه ای یونسـکو در تهـران در پایـان گفت: 
چشـم انـداز فرهنگـی میمنـد نمـادی اسـتثنایی از تعامـل 
نزدیـک زندگـی با طبیعت اسـت کـه حفاظت و نگهـداری از 

ایـن میـراث از اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت.

ناصـر شـجاعی مدعـی کشـف تمـدن کـوه هـای تاریخی 
مسـجد صاحـب الزمـان )سـایه نـگاره هـا(، ضمـن تبریـک 
بـه دولـت مـردان کشـوری و اسـتانی پیرامـون ثبـت جهانی 
میمند توسـط یونسـکو، از مسئوالن کشـوری و استانی تقاضا 
کـرد کـه پروسـه ثبـت جهانـی دامنـه شیوشـگان را شـروع 
نماینـد تـا رازآلودتریـن و هنرمندانـه ترین دسـتکندی که بر 
اسـاس دانـش و هنـر وافـر بشـری برپـا شـده اسـت بـه ثبت 

جهانی یونسـکو برسـد.
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حسـن روحانـی گفـت: وقتـی می خواهیـد تولیـد کنید، 
یـک دسـتگاه فاسـدی کـه نمی خواهـم از آن نـام ببـرم و 
بگویـم چگونـه کاال وارد می کنـد، مانع از رشـد ما می شـود 
و بایـد جلـوی ایـن فسـاد ها را بگیریـم. بایـد نظـام بانکـی 
کشـور اصالح شـود. گزیـده صحبت های رییـس جمهوری 
در آییـن بهـره بـرداری همزمـان از 138 طـرح اسـتانی در 
سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی کشـور را در ادامه به نقل 

بخوانید: از خبرآنالیـن 
فرصـت  از همـه  نتوانسـته  ایـران حـدود 10 سـال   
هایـش بـه خوبـی اسـتفاده کند حاال با باز شـدن فضـا باید 

در شـرایط نـو وارد عمـل شـود.
  شـبی کـه برجـام اجرایـی شـد، فـردای آن روز لوایح 
برنامـه ششـم و بودجـه سـال 95 را تقدیـم مجلـس کردیم 
و امسـال هـم می توانیـم با صـدای بلند بگوییـم حتی یک 

روز در ارایـه الیحـه بودجه تاخیر نداشـتیم.
 مـن و آقـای نوبخـت قبـل از ایـن کـه دولتی باشـیم، 

هستیم. مجلسـی 

 }در مورد دوران پسـابرجام و پسـاتحریم{ کار بسـیار 
عظیـم و بزرگـی انجـام شـده اسـت، اگـر صدهـا و هـزاران 
گوینـده و نویسـنده بخواهنـد دربـاره این کاری کـه در این 
30 مـاه انجـام شـد، سـخن بگویند، سـخن زیاد اسـت، این 
کـه بـا 6 قـدرت جهانـی درمـورد ایـن پرونـده پیچیـده و 
سـخت بیـن المللی حـرف بزنیـم، مذاکره کنیـم و پای میز 

مذاکـره بنشـینیم، اولیـن بـار در تاریخ ایران اسـت.
 فکـر نمـی کنـم کسـی در کشـور مـا باشـد از این که 
اقتصـاد مـا از حصـر خـارج شـده ناراحت باشـد، کسـی در 
مملکـت مـا باشـد از ایـن کـه غل و زنجیـر در پـای اقتصاد 

بـوده و مـا توانسـتیم آن را برداریـم ناراحت شـود
  در دنیـا کشـورهایی هسـتند کـه مـی تواننـد همـه 
چیـز بسـازند، امـا بحـث ایـن اسـت کـه آیـا سـاختن همه 
چیـز به صرفه اسـت یـا خیر؟ چه چیـزی بایـد تولید کنیم 
و چـه چیـزی بخریـم؟ مـا بایـد در تولیـد آنچه نیـاز داریم 

توانمنـد شـویم، امـا آیـا حتما بایـد تولیـد کنیم؟
 بایـد بـا فسـاد بجنگیـم تـا فسـاد هسـت، پیشـرفت 

واقعـی و دلخـواه محقـق نخواهـد شـد. وقتـی می خواهیـد 
تولیـد کنیـد، یک دسـتگاه فاسـدی کـه نمی خواهـم از آن 
نـام ببـرم و بگویـم چگونـه کاال وارد می کنـد، مانع از رشـد 
مـا می شـود و بایـد جلـوی ایـن فسـاد ها را بگیریـم. بایـد 
نظـام بانکی کشـور اصالح شـود. در دنیای امـروز هیچ کس 
بـا سـرمایه نقـد کار نمی کنـد؛ بانک هـا باید فعالیـت بانکی 

کننـد، نـه فعالیـت بنگاهی.
 هرچـه بخواهیـد در کشـور دسـتگاه نظارتـی داریـم 
کـه نشسـته اند و فقـط ایـراد می گیرنـد. اصل دسـتگاه های 

نظارتـی بـرای کشـور الزم اسـت، امـا بـه شـرط آن کـه در 
چارچـوب قانـون عمـل کننـد و بگذارنـد کشـور پیشـرفت 

. کند
 بایـد بتوانیـم مقـررات را سـاده کنیم. بروکراسـی های 
پیچیـده نمی گذارنـد مـردم حرکـت کننـد. بروکراسـی هم 
زنجیـری اسـت کـه بایـد روزی آن را پاره کرد. دسـت ما به 
سـوی کار شناسـان صاحـب نظـران برنامه ریزان دراز اسـت 
و مطمئـن هسـتیم در کنـار یکدیگـر قادریـم گره هـا را باز 

. کنیم

رییس جمهور در آیین بهره برداری همزمان از 138 طرح استانی:

یک دستگاه فاسدی که کاال وارد می کند
مانع رشد ما می شود

    دولت

1  شورای نگهبان: بیش از پیش در آماج حمالت دشمنان قسم 
خورده قرار داریم

شـورای نگهبـان بـا صـدور بیانیـه ای ضمـن دعـوت از مـردم بـرای شـرکت 
در راهپیمایـی 22 بهمـن، نسـبت بـه انتقـادات از ایـن نهـاد واکنـش نشـان داد. 
شـورای نگهبـان در ایـن بیانیـه کـه در سـایت اداره کل روابـط عمومـي شـوراي 
نگهبـان منتشـر شـده، نوشـت: بـا توجـه بـه ایـن کـه در آسـتانه برگـزاري دو 
انتخابـات مهـم پنجمیـن دوره مجلـس خبرگان رهبـري و دهمیـن دوره مجلس 
شـوراي اسـالمي قـرار داریـم، نهـاد شـوراي نگهبـان کـه وظیفـه خطیـر حفـظ 
اسـالمیت و جمهوریـت نظـام و صیانـت از آراي مردمـي را برعهـده دارد، بیش از 

پیـش آمـاج حمـالت دشـمنان قسـم خـورده انقـالب قـرار گرفته اسـت.

2  یک اصولگرا: لیست فعلی اصولگرایان در تهران کمتر از 25 
درصد امکان رای آوری دارد

لیسـت 30 نفـره اصولگرایـان بـرای انتخابـات مجلـس بسـته شـده و جبهـه 
پایـداری سـهم زیـادی در ایـن لیسـت دارد و ایـن موضوع بـا انتقـاد اصولگرایان 
معتـدل روبـرو شـده اسـت. ابوالقاسـم رئوفیـان عضـو جبهـه ایسـتادگی ایـران 
اسـالمی هـم در ایـن رابطـه بـه خبرآنالیـن گفت: پاسـخ تصمیـم گیرنـدگان به 
این نحوه چیدمان این بود که لیسـت ائتالفی براسـاس شایسـته سـاالری بسـته 
شـده و از بیـن 180 نفـر بـه این 30 نفر رسـیده اسـت امـا این پاسـخ این گمان 
را بـه ذهـن مـی رسـاند که آیـا از سـایر گروه هـا مانند جبهـه ایسـتادگی، حزب 
نیـک اندیشـان و یـا حـزب سـبز بـه مدیریت آقـای حسـین کنعانی مقـدم هیچ 
کـس نبـود که شایسـته باشـد؟ و یا اشـخاص حقیقـی در کسـوت روحانیت هیچ 
کـدام شایسـتگی حضـور در لیسـت ائتالفـی را نداشـتند؟ وی با ابراز خرسـندی 
از حضـور محمـد نبـی حبیبـی در لیسـت ائتـالف اصولگرایـان بیـان کـرد: ایـن 
تغییـرات چنـد نفـری بـا اینکـه خـوب اسـت امـا کمتـر از 25درصد امـکان رای 
آوری در انتخابـات را دارد و ایـن بـرای جریـان اصولگرایـی خـوب نیسـت. بـا 
اینکـه می شـد لیسـتی بهتـر و دارای  جاذبیـت و جامعیت الزم در معـرض افکار 
عمومـی قـرار داد تـا بتواند حداقـل 50 درصـد در انتخابات رای بیـاورد. رئوفیان 
بـا تاکیـد بـر سـهم 80 درصـدی جبهـه پایـداری و تحـول خواهـان در لیسـت 
ائتـالف اصولگرایـان اظهـار کـرد: ایـن احزاب قـدرت چانـه زنـی والبی گری های 
بـاال را دارنـد و بـا توجـه بـه اینکـه توانایی برهـم زدن میـدان بازی را نیـز دارند، 
امـکان داشـت اگر لیسـت به نفعشـان نبـود فهرسـت جداگانـه از نامزدهای خود 

. بدهند

3  سرمایه گذار سریال شهرزاد: اگر الزم باشد برای عذرخواهی از 
حسین شریعتمداری یک سکانس جدید می سازیم

مهـر نوشـت: سـرمایه گـذار سـریال »شـهرزاد« دربـاره نمایـش عکسـی از 
حسـین شـریعتمداری در ایـن سـریال بیـان کـرد کـه نمایـش ایـن عکـس یک 
اتفـاق سـهوی بـوده اسـت و بـه طـور قطـع کسـی حـق اهانت بـه سـردار قلم را 
نـدارد. سـیدمحمد هـادی رضـوی سـرمایه گذار سـریال »شـهرزاد«  با اشـاره به 
تصویـری کـه از حسـین شـریعتمداری مدیر مسـئول روزنامه کیهان در قسـمت 
هفدهـم ایـن سـریال در میـان عکـس هایـی از چند عضو حـزب تـوده دیده می 
شـود، گفـت: من خودم دیشـب متوجـه این ماجرا شـدم و باید ابتـدا گفت آنچه 
که برداشـت شـده اسـت کـه عکـس وی در کنار اعضای حـزب توده قـرار گرفته 

اشـتباه است.
 وی ادامـه داد: مـن توضیحـات ایـن مسـاله را از عوامـل گرفتـه ام و تنها قرار 
بـود یـک عکـس قدیمـی از یک نفر که بازداشـت شـده اسـت در کنـار عکس ها 
گذاشـته شـود. ایـن مربـوط به کمونیسـت ها نیسـت اما مـن تعبیـر دیگری هم 
دارم اینکـه مـا قبـل از انقـالب بـزرگان زیـادی را داشـتیم که مبارزه مـی کردند 
و اتفاقـا یکـی از کـم کاری هـای مـا در سـریال »شـهرزاد« این اسـت که سـراغ 
آنهـا نرفتـه ایـم و معتقـدم در این صحنـه باید عکس بسـیاری از بـزرگان انقالب 
غیـر از آقـای شـریعتمداری هـم قـرار مـی دادیـم. رضـوی بـا اشـاره بـه سـابقه 
شـریعتمداری عنـوان کـرد: افتخار همیشـگی من این اسـت که هـم تحلیل های 

وی را مـی خوانـم و هـم روزنامـه کیهان را مطالعـه می کنـم و از عالقمندان وی 
هسـتم. بنابرایـن قرار دادن این عکس سـهوی بوده اسـت. سـرمایه گذار سـریال 
»شـهرزاد« تصریـح کـرد: اگـر سـهوا هم شـائبه عمدا داشـته باشـد همـه عوامل 
موظـف بـه عذرخواهـی هسـتیم و اگـر حتـی لزومی داشـته باشـد که سکانسـی 
سـاخته شـود و در آن سـکانس از حسـین شـریعتمداری عذرخواهـی شـود ایـن 

کار را انجـام مـی دهیم.

4  تقاضای اشد مجازات برای بابک زنجانی
میزان نوشـت: بیسـت و پنجمین جلسـه محاکمه بابک زنجانی در شـعبه 15 
دادگاه انقـالب و بـه ریاسـت قاضـی صلواتـی برگزار شـد. نجفی،معاون دادسـتان 
تهـران در ایـن جلسـه گفت: افـراد متعددی در ایـن پرونده تفهیم اتهام شـدند و 
پرونـده آنهـا در دادسـرا مفتـوح اسـت. وی ادامـه داد: فرصت کافی حتـی قبل از 
تحقیقـات بـه متهـم اعطا شـده اما تاکنـون اقدام موثـری صورت نگرفته اسـت و 

تقاضـای اشـد مجـازات را برای هر سـه متهم پرونـده داریم .

5  حداد عادل: هنوز یک نتیجه مثبت هم از پسابرجام ندیده ایم
انتخـاب نوشـت: سـخنگوی ائتـالف اصولگرایـان گفـت: هنـوز یـک نتیجـه 
مثبـت هـم از پسـابرجام ندیـده ایـم. غالمعلی حدادعـادل در همایـش انتخابات، 
نگرانی هایـی  اصولگرایـان  مـا  کـرد:  تصریـح  پیـش رو  و چالش هـای  فرصت هـا 
را داریـم بـرای مثـال در قضیـه برجـام اصـل مذاکـره را نقـض نمی کردیـم امـا 
حرف مـان ایـن بـود کـه بایـد مراقب بـود که چـه می دهیـد و چه می گیـرد چرا 
کـه بـه ایـن دشـمن نمی تـوان اعتمـاد کـرد و ایـن تنهـا حـرف مـا نیسـت بلکه 

رهبـری نیـز بـر ایـن امـر تأکید داشـتند. 
وی بـا بیـان اینکـه هنـوز ایـن بی اعتمـادی برطـرف نشـده خاطرنشـان کرد: 
مـا معتقدیـم بـا وجـود آنکـه تیـم مذاکره کننـده هرآنچه در تـوان داشـت انجام 
داد امـا هنـوز یـک نتیجه مثبـت را پسـابرجام ندیده ایـم. حدادعادل با اشـاره به 
تحریم هـای جدیـدی کـه آمریـکا علیه ایـران به نام هـای دیگر وضع کرده اسـت، 
خاطرنشـان کـرد: آنـان تحریم هـای موشـکی را جایگزیـن تحریم های هسـته ای 
کردنـد و مـا نگـران بودیـم که دسـتاوردهای هسـته ای را از دسـت بدهیم و هیچ 

دسـتاوردی جایگزین آن نشـود.

6  رییس سازمان بسیج: دیپلماسی نمی تواند ما را در دنیا موفق کند
سـردار محمدرضا نقدی در مراسـم یـادواره دو هزار و 200 شـهید در مصالی 
امـام خمینـی رشـت بـا اشـاره به اینکـه دیپلماسـی نمی توانـد موقعیت مـا را در 
دنیـا مسـتحکم کنـد، گفـت: این منطق شهداسـت کـه دشـمن را در مقابل ملت 
ایـران خاضـع کـرده و آنهـا را بـه وحشـت انداختـه و بـه عقـب رانـده اسـت. به 
گـزارش انتخـاب وی بـا بیـان اینکـه امـروز عـده ای می خواهنـد پیروزی هـای به 
دسـت آمـده را بـا منطق سـازش مصـادره کنند، افـزود: اگر برای مذاکـره دعوت 
می شـویم بـه دلیـل موفقیـت در مناطـق نیل و الزهرا در سـوریه اسـت. این مقام 
مسـئول گفـت: اگـر دیپلماسـی بلـد بودیـد صـورت خـود را با سـیلی سـرخ نگه 
می داشـتید تـا در مذاکـرات امتیـاز بگیریـد، در مذاکـره باید خود را قوی نشـان 
داد و روشـن و واضـح اسـت کـه دیپلماسـی نمی توانـد مـا را در دنیـا موفق کند.

7  حاضر نیستند قرارداد افتخارآمیز ایرباس را منتشر کنند!
بسـیج  مسـئوالن  نفـری  هـزار   3 گردهمایـی  در  بسـیج  سـازمان  رییـس 
دانشـجویی کشـور در مصـالی امـام خمینـی)ره(  تهـران هـم  بـا بیـان اینکـه 
دیپلماسـی ای کـه فضـا را بـرای بیشـترین امتیازگیـری دشـمن مهیـا کند الیق 
نیسـت، گفـت: در حیـن مذاکـره بـا دشـمن می گوینـد حتـی آب خـوردن  ما در 
گـرو مذاکـرات اسـت یعنـی وضـع مـا آنقـدر خـراب اسـت کـه دشـمن هـر چه 

می خواهـد می توانـد از مـا امتیـاز بگیـرد.
 بـه گـزارش فـارس وی افـزود: انتقـاد مـا خالی کردن زیر پای کسـی نیسـت 
زیـرا تضعیـف حکومـت اسـالمی گنـاه اسـت. ولـی بایـد بگوییـم کـه 12 فرونـد 
هواپیمـا خریدیـم کـه فقـط می توانـد در فـرودگاه امـام خمینـی بنشـیند و در 
مقاصـد دور دسـت سـفر کنـد. 5 میلیـارد دالر برای ایـن کار داده ایم بـا این پول 

چقـدر اشـتغال می توانسـتیم اجـرا کنیـم. وی گفـت: مـا خریـدی کرده ایـم کـه 
نمی دانیـم چقـدر اسـت و حتـی بی خبـر از صنعت هوایی ایران امضا شـده اسـت 
و هیـچ کـس حاضر نیسـت این قـرارداد افتخـار آمیز را منتشـر کنـد. وی گفت: 
پـس ایـن همـه دانشـکده هوافضا بـرای چه درسـت می کنیم اگر قرار اسـت مثل 
شـیخ های خلیـج فـارس هواپیما بخریـم بدون اینکـه صنعتمان درگیر شـود چرا 
دانشـگاه ایجـاد می کنیم. گفتنی سـت حسـن روحانـی رییس جمهور کشـورمان 
هـم دیـروز بـه طـور غیرمسـتقیم بـه صحبت هـای نقدی واکنـش نشـان داد. او 
گفـت کـه  در دنیـا کشـورهایی هسـتند کـه مـی تواننـد همه چیـز بسـازند، اما 
بحـث ایـن اسـت که آیـا سـاختن همه چیز بـه صرفه اسـت یا خیر؟ چـه چیزی 
بایـد تولیـد کنیـم و چـه چیـزی بخریـم؟ مـا بایـد در تولیـد آنچـه نیـاز داریـم 
توانمنـد شـویم، امـا آیـا حتمـا باید تولیـد کنیم؟ مشـروح صحبت هـای روحانی 

در همیـن صفحـه آمده اسـت.

8  ایران خودرو: امکان تولید خودروی زیر 30 میلیون وجود ندارد
مدیرعامـل ایـران خـودرو در گفـت و گـو باخبرنـگار عصـر ایران در پاسـخ به 
ایـن پرسـش کـه آیا ایـن امـکان وجـود دارد تـا خودروهایـی در رده قیمتی زیر 
30 میلیـون تومـان بـه بـازار عرضـه شـود یـا خیـر گفـت: امـکان تولیـد خودرو 
هـای جدیـد در رده کالس C )خودروهـای ماننـد 405 ( بـا قیمت هـای زیر 30 

میلیـون تومـان وجـود ندارد.

9  یک اصالح طلب: رایزنی های روحانی بی نتیجه   بود
نامـه نیـوز نوشـت: اشـرف بروجـردی فعـال سیاسـی اصالح طلـب با اشـاره به 
نامزدهـای حاضـر در رقابـت هـای انتخابـات مجلـس دهم؛ بیـان کرد: متاسـفانه 
عمـده نیروهـای سرشـناس و اثـر گـذار اصـالح طلـب از سـوی شـورای نگهبان 
ردصالحیـت شـده انـد و در بررسـی های مجدد هـم نتیجه چشـم گیری حاصل 
نشـده اسـت. وی افـزود: تا به امـروز هیچ نتیجـه ای از رایزنی هـای رئیس جمهور 
دربـاره ردصالحیت هـا حاصل نشـده اسـت و تـا آن جایی که من خبـر دارم هیچ 

کـدام از آن 270 نفـر بـه صحنـه انتخابات باز نگشـته اند.

10  قائم مقام وزیر کشور: پیگیری ها باعث تغییر قابل توجهی در تایید 
صالحیت ها شد

قائـم مقـام وزیـر کشـور پیگیـری هـا را باعـث تغییـر قابـل توجهـی در تایید 
صالحیـت هـا دانسـت و گفت: حدود 51 درصـد داوطلبـان نمایندگی در مجلس 
شـورای اسـالمی تایید صالحیت شـدند. آنطور که ایرنا نوشـته حسـینعلی امیری 
افـزود: در آنجایـی کـه الزم بـود مکاتبـه شـده، در جایی کـه الزم بـود تحلیل ها 
مکتـوب شـده و عـالوه بـر آن، تحلیـل هـای ملـی و منطقـه ای)محلـی( هم در 
اختیـار شـورای نگهبـان قـرار دادیـم و خوشـبختانه این مشـورت هـا و پیگیری 
هـا در شـورای محتـرم نگهبان مـورد توجه قرار گرفت. سـخنگوی وزارت کشـور 
همچنیـن گفـت: بیـش از هـزار و 400 نفـر دیگـر هـم توسـط شـورای نگهبـان 
تاییـد صالحیـت شـدند کـه در بیـن تایید صالحیت شـده هـا هم اصولگـرا، هم 

اصـالح طلـب و هـم اعتدالـی ها وجـود دارند.

11  وزیر نفت: درباره قرارداد کرسنت به زودی سخن می گویم
بیـژن نامدارزنگنـه وزیـر نفـت ایران با بیـان اینکه دربـاره قرارداد کرسـنت به 
زودی سـخن خواهـد گفـت، افـزود: شـاید پیـش و یا پـس از برگـزاری انتخابات 
پیـش رو، دربـاره ابعـاد ایـن موضـوع، بحـث هـای خـود را مطـرح مـی کنـم. به 
گـزارش ایرنـا زنگنـه اضافه کـرد: من بـه دلیل مصوبه شـورای عالـی امنیت ملی 

سـکوت کـرده ام کـه این سـکوت به مـن ضربه زده اسـت.

12  زمان واریز عیدی 688 هزار تومانی کارمندان
رئیـس سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور گفت: عیـدی 688 هزار تومانی 
کارمنـدان دولـت تـا آخـر بهمـن مـاه واریز می شـود. به گـزارش مشـرق، محمد 
باقـر نوبخـت در مـورد زمـان پرداخـت عیـدی 688 هـزار تومـان کارمنـدان و 
بازنشسـتگان دولـت، گفـت: عیـدی کارمنـدان و بازنشسـتگان دولت، بـا آمادگی 

خزانـه کشـور احتمـاال تـا آخر بهمـن مـاه 94 واریز می شـود.

میز خبر

مهنـدس محمـود شـهبا، مدیرعامل شـرکت توزیـع نیروي 
بـرق شـمال اسـتان کرمـان اظهار کـرد: با گرامیداشـت سـي 
و هفتمیـن سـالگرد پیـروزي شـکوهمند انقـالب اسـالمي و 
در راسـتاي اهـداف مقـدس نظام جمهـوري اسـالمي و دولت 
خدمتگـزار تدبیـر و امیـد، 62 پـروژه بـرق رسـاني در محدوده 
خدمـات رسـاني شـمال اسـتان کرمـان افتتـاح و کلنـگ زني 
خواهنـد شـد. شـهبا ضمـن قدردانـي از تالش همـکاران خود 
در مجموعـه شـمال اسـتان کرمـان افـزود : ایـن پـروژه هـا با 
اعتبـاري بالـغ بر71میلیارد ریال افتتاح یـا کلنگ زني خواهند 
شـد و شـامل تامین برق متقاضیان فاقد شـبکه و مساکن مهر،  
تامیـن روشـنایي معابـر،  رفـع افت ولتـاژ در شـهرهاي کرمان، 
کوهبنـان، رفسـنجان، چتـرود، انار، رایـن،  شـهربابک و باغین 
اسـت.  مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیروي برق شـمال اسـتان 
کرمـان با اشـاره به افتتاح سـاختمان جدیداالحـداث مدیریت 
توزیـع بـرق شهرسـتان زرنـد گفت: قسـمت اصلي سـاختمان 
بـرق زرنـد در دهـه 50 سـاخته شـده بـود کـه پـس از زلزلـه 

سـال 83 ، بیـش از60 درصـد سـاختمان آسـیب جـدي دیـد 
که با تمهیدات اندیشـیده شـده و اصالحات فوري، سـاختمان 
مجـددا تعمیر و مرمت شـد. عملیات اجرایي سـاختمان جدید 
اداري بـرق زرنـد، در زمسـتان 92 آغـاز و در تابسـتان 94 بـه 

پایان رسـید.
 برق دار شدن 9 روستا در شهرهاي شمالي

 استان کرمان
دسـتگاه   10 نصـب  بـا  کـرد:  اعـالم  همچنیـن  شـهبا   
ترانسـفورماتور و احـداث 7 کیلومتـر شـبکه فشـار متوسـط و 
ضعیف، 9 روسـتا در شـهرهای شـمالی اسـتان با اعتباري بالغ 
بـر 3 میلیـارد و 685 میلیون ریال از محـل اعتبارات بند  » ز« 
تبصـره 9 قانون بودجه برقدار خواهند شـد.در محدوده شـمال 
اسـتان کرمـان تمامي روسـتاهاي بـاالي 10 خانوار که سـکنه 
دائـم دارنـد، برقدار شـده اند و مابقي، روسـتاهایي هسـتند که 
سـکنه دائـم آنها زیـر 10 خانوار یا سـاکنین فصلي بـاالي 10 

خانوارند.

 مرحله دوم اصالح شبکه برق بازار کرمان در دهه 
فجر به بهره برداري مي رسد

 در ادامـه، مهنـدس حسـیني، مدیرامور برق شـرق کرمان 
در خصـوص اجرایـي شـدن مرحلـه دوم اصـالح شـبکه هاي 
بـرق بـازار کرمـان گفـت: در مرحلـه اول، اصالح شـبکه برق 
راسـته اصلـي بـازار کرمـان  بـا اعتباري بالـغ بـر 14 میلیارد 
ریـال و در 5 فـاز، در زمسـتان 93 بـه بهـره بـرداري رسـید. 
اصـالح شـبکه بـرق بـازار کرمـان عـالوه بـر زیبایـي بصـري 
فضـاي بـازار، باعـث کاهـش تلفـات انـرژي شـد و بـا اجراي 
مرحلـه اول اصالح شـبکه برق بـازار کرمان، مجموعـا 4 هزار 
مـگاوات سـاعت از هـدر رفـت انـرژي بـرق کاسـته و بیش از 
6 میلیـارد ریـال در ارزش ریالـي انـرژي، صرفـه جویي شـده 
اسـت. حسـیني خاطـر نشـان کـرد: در مرحلـه دوم، اصـالح 
شـبکه هـاي بـرق بازارهـاي فرعـي کرمـان در دسـتور کار 
قرارگرفتـه اسـت که با همـت همکاران شـرکت توزیع نیروي 
بـرق شـمال اسـتان کرمـان، تا پایـان بهمن ماه سـالجاري به 

بهـره بـرداري مي رسـد. حسـیني در خصـوص رونـد اجراي 
کار در بـازار زرگرهـا و مسـگرها گفـت: در راسـتاي اصـالح 
شـبکه فرسـوده بـرق، کابل کشـي هـاي جدیـد انجام شـده 
و بـا قرارگیـري کنتورهاي مغـازه هـا درون تابلوهاي کنتوري 
کـه متناسـب با بافـت تاریخي بـازار کرمان روي دیـوار نصب 
شـده اند، عالوه بـر زیبایي و یکنواختي در تامین برق کسـبه 
بـازار، درصـدد هسـتیم تـا در آینـده، از راه دور کنتورهـاي 

بازارهـاي فرعـي را قرائـت کنیـم. حسـیني همچنیـن گفت: 
بـا اصـالح شـبکه فشـار ضعیـف و روشـنایي بـازار زرگرهـا، 
مسـگرها و کاله مالهـا از ابتـداي سـالجاري، اعتبـاري بالغ بر 
1میلیـارد ریـال صرف شـده و با اصـالح بازارهـاي فوق بیش 
از 323 مـگاوات سـاعت از هـدر رفت انرژي بـرق جلوگیري و 
بعـد از 2 سـال و 8 ماه، سـرمایه اولیه از محـل کاهش تلفات 

بازگشـت خواهد داشـت.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال استان خبر داد:

بهره برداری 47 پروژه برق رساني در دهه فجر 

اطالع رسانی

اخبار آبفا

بازسازی بیش از 16 کیلومتر 
شبکه آبرسانی در استان کرمان 

طـی یـک مـاه 16 کیلومتـر و 232 متـر شـبکه 
آبرسـانی در اسـتان کرمـان بازسـازی شـد. محمـد 
طاهـری مدیرعامـل و رئیـس هیئت مدیره شـرکت 
آب و فاضـالب اسـتان کرمـان گفـت: در دی ماه به 
منظـور ارائـه خدمـات مطلـوب تـر به مشـترکین و 
جلوگیـری از هـدر رفـت آب، 16 کیلومتـر و 232 
متر شـبکه آبرسانی در اسـتان کرمان در شهرستان 
هـای بافت )246 متر(، بم )2355 متر(، رفسـنجان 
)10400 متـر(، زرنـد )295 متر(، سـیرجان )540 
متـر(، شـهربابک )100 متـر(، کرمـان )1996 متر( 
و کهنوج )300 متر( بازسـازی شـد. وی افزود: طی 
ایـن مدت 11 کیلومتر و 485 متر شـبکه آبرسـانی 
در شهرسـتان هـای بافـت )500 متـر(، رفسـنجان 
)4200 متـر(، زرنـد )200 متـر(، شـهربابک )560 
متـر(، کرمـان )1025 متر( و کهنـوج )5000 متر( 
توسـعه یافـت. مدیرعامـل شـرکت آبفـای کرمـان 
همچنیـن از توسـعه 6 کیلومتـر و 434 متـر خـط 
انتقال در شهرسـتان هـای بافت، سـیرجان، کرمان 

و کهنـوج در مـدت زمـان مذکور خبـر داد.

برگزاری مراسم تودیع و معارفه 
سرپرست امور تامین و ذخیره 

آب شهر کرمان 
معارفـه  و  فروغـی  حمیدرضـا  تودیـع  مراسـم 
جـواد سـیاری برگزار شـد. طی مراسـمی بـا حضور 
غالمرضـا زیـن الدینـی مدیـر امـور آب و فاضـالب 
شهرسـتان کرمـان و جمعـی از کارکنـان ایـن امور، 
مراسـم تودیـع و معارفـه سرپرسـت امـور تامیـن و 
ذخیره آب شـهر کرمان برگزار شـد. در این مراسـم 
از زحمـات فروغـی سرپرسـت سـابق امـور تامین و 
ذخیره آب شـهر کرمان تقدیر شـد و جواد سـیاری 
بـه عنـوان مدیـر ایـن امـور معرفـی شـد. همچنین 
محمـد مهـدی احسـانی بـه عنـوان رئیـس اتفاقات 
شـبکه امـور آبفای کرمـان منصوب گردیـد. الزم به 
ذکـر اسـت حمیدرضا فروغی در سـمت مدیـر امور 
آب بـدون درآمـد شـرکت آب و فاضـالب اسـتان 

کرمـان مشـغول بـه خدمـت می باشـد.

پایان عملیات اجرای خط انتقال 
رودبار کهنوج 

عملیـات اجـرای خـط انتقـال رودبار کهنـوج به 
طـول 12 کیلومتـر بـه پایـان رسـید. حامد یوسـف 
گفـت:  رودبـار  فاضـالب  و  آب  اداره  رئیـس  زاده 
 GRP عملیـات اجـرای خـط انتقـال رودبار بـا لوله
600 بـه طـول 12 کیلومتـر توسـط شـرکت قطـره 
گسـتر جنـوب )مائـده سـبز( بـه پایـان رسـید. وی 
افـزود: عملیـات اجرایی ایـن خط انتقال بـه منظور 
اعتبـار 6  بـا  رودبـار  بـه  آبـاد  از مختـار  آبرسـانی 
میلیـارد و 800 میلیـون تومان )خریـد لوله و اجرا( 
از 7 مـاه قبـل آغاز شـد. رئیـس اداره آب رودبار در 
ادامـه بیـان داشـت: جهـت انتقـال آب بـه رودبار 7 
حلقـه چـاه نیـز بایـد وارد مـدار گـردد کـه بـا بهره 
بـرداری از ایـن چاههـا تـا قبـل از پایـان سـال این 
عملیـات اجرایـی خواهد شـد و مشـکل کمبود آب 

شـهر رودبـار مرتفـع مـی گردد.

بازسازی 10  کیلومتر از شبکه 
آبرسانی شهر رودبار 

10 کیلومتـر از شـبکه آبرسـانی شـهر رودبـار با 
لولـه هـای پلی اتیلن بازسـازی شـد. حامد یوسـف 
گفـت:  رودبـار  فاضـالب  و  آب  اداره  رئیـس  زاده 
عملیات بازسـازی قسـمتی از شـبکه آبرسـانی شهر 
رودبـار بـا لوله پلی اتیلن سـایز 200 و 250 توسـط 
شـرکت نـارپ بتن سـبزه واران با اعتبـار 1 میلیارد 
و 300 میلیـون تومـان در حـال انجـام مـی باشـد. 
وی افـزود: در ایـن عملیـات کـه از اواخـر دی مـاه 
آغاز شـده بازسـازی 35 کیلومتر از شـبکه فرسـوده 
در دسـتور کار قـرار دارد کـه تاکنـون 10 کیلومتـر 
از ایـن شـبکه بازسـازی شـده اسـت. یوسـف زاده 
در ادامـه بیـان داشـت: در طـی اجـرای عملیـات 
بازسـازی،تاکنون 50 دسـتگاه کنتـور خـراب نیـز 

گردید. تعویـض 
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سیاست نامه

سیاست نوشت

هفتم اسفند و 3 استراتژی
 پیش روی اصالح طلبان 

مصطفی داننده

اصالح طلبـان امـروز بـر خـالف تصـوری که قبل 
از ثبت نام در انتخابات داشـتند بـا بحران نامزدهای 
انتخاباتـی روبـرو هسـتند. بدیـن ترتیـب می تـوان 
گفـت کـه جریـان اصالحـات در آسـتانه انتخابـات 
مجلـس دهم باید دسـت بـه تغییر اسـتراتژی بزند. 
آنهـا قبـل از اعالم نظـر هیئت های نظـارت به دنبال 
کسـب اکثریـت مجلـس دهـم بودنـد و بـر همیـن 
اسـاس راهبرد سیاسـی خود را تنظیم کـرده بودند. 
امـا حاال سـران ایـن جریان مجبور هسـتند با تغییر 
و بـروز رسـانی اسـتراتژی، از مسـیرهای جایگزیـن 

اسـتفاده کنند.
 لیست قرضی

اولین اسـتراتژی می تواند اسـتفاده از »استراتژی 
اردوگاه  از  کـه  آنگونـه  باشـد.  قرضـی«  لیسـت 
اصول گرایـان مشـخص اسـت آنهـا به لیسـت نهایی 
رسـیده اند و جایـی بـرای بسـیاری از راسـت گرایان 
نزدیـک به دولـت به ویژه فراکسـیون رهروان والیت 
در میـان آنهـا نیسـت. اصالح طلبـان می تواننـد بـه 
ایـن فکـر  کننـد کـه می شـود از ظرفیـت رهـروان 
والیـت )طیـف میانـه روی اصولگرایـان و نزدیک به 
علـی الریجانی( اسـتفاده و یک لیسـت اعتدالی را با 
کمـک این جمعیـت اصول گـرا ارائه کننـد. حاال که 
نمی شـود از تمـام ظرفیـت اصالح طلبـان اسـتفاده 
کننـد پـس بهتـر اسـت از ظرفیـت اصول گرایـان 

معتدل اسـتفاده شـود. 
بـا  ائتـالف  دنبـال  بـه  انتخابـات  از  قبـل  آنهـا 
نیروهـای معتـدل اصول گـرا نبودند. آنها بـر این باور 
بودنـد کـه اصال حات بـه تنهایـی می توانـد راه خود 
را بـرای رسـیدن به مجلـس باز کند و بـه احتیاجی 
بـه اصول گرایـان معتـدل ندارند. این جریـان با تمام 
ماننـد  معتـدل  اصول گرایـان  بـرای  کـه  احترامـی 
الریجانـی و مطهـری قائـل اسـت، بـه دنبـال ارائـه 
یـک لیسـت تمـام اصالح طلـب بـود امـا آنهـا حـاال 
می تواننـد بـه فکر »یـک ائتالف بـزرگ« فکر کنند. 

ایستادن بر مواضع اصالح طلبی 
با حضور حداقلی

مواضـع  بـر  »ایسـتادن  آنهـا،  دوم  راهـکار 
اصالح طلبـی بـا حضـور حداقلـی« اسـت. جریـان 
چـپ ایـران می توانـد بـا همین تعـداد نامـزد هم به 
کرسـی های پارلمـان برسـد و هـم رای اول برخـی 
اسـتان ها را بـه خود اختصـاص دهد بـدون اینکه از 
جریـان مقابـل کمکـی گرفتـه باشـد. به طـور مثال 
آنهـا می تواننـد در مجلـس دهـم یـک اقلیـت 50 
نفـره را تشـکیل دهنـد، اقلیتـی که بسـیاری از آنها 
رای اول های اسـتان های یا شـهرهای خود هسـتند. 
محمدرضـا عـارف می تواند نفـر اول تهـران و رئیس 
فراکسـیون اقلیـت اصالح طلبـان در مجلـس دهـم 
باشـد. ایـن کار مسـتلزم دعوت جریـان اصالحات از 
مـردم برای حضـور در پـای صندوق هـا و رای دادن 
بـه نیروهای اصـالح طلب اسـت. طرفـداران جریان 
نامزدهـای  بـه  بـا رای دادن  اصالحـات می تواننـد 
اصـالح   طلـب در سراسـر کشـور نیروهـای خـود را 
وارد مجلـس کننـد و مسـیر ورود تندروهـای طرف 

مقابـل را هـم ببندند. 
قهر با صندوق

اسـتراتژی سـوم کـه در مجلـس پنجـم، هشـتم 
و نهـم نیـز مـورد اسـتفاده جریان چـپ ایـران قرار 
گرفـت بـاز می تواند در دسـتور کار ایـن جریان قرار 
بگیـرد. قهـر بـا صندوق هـای رای می توانـد راهـکار 
سـوم اصالح طلبان برای انتخابات اسـفند 94 باشـد. 
اسـتراتژی کـه امـا بـه نظـر می رسـد مـورد قبـول 

زعمـای اصالح طلـب نیسـت.
اعـالم کـرد کـه  از ردصالحیت هـا  بعـد  عـارف 
بایـد در صحنـه باشـیم و میـدان را تـرک نکنیم که 
بـه نظـر می رسـد نظر»هاشـمی، روحانـی و رئیـس 

دولـت اصالحـات« نیـز همیـن معناسـت. 
غالمحسـین کرباسـچی نیـز در همیـن ارتباط 
می گویـد:»در هیـچ شـرایطی حتی اگـر نیروهای 
مقابـل  در  شـوند  صالحیـت  رد  طلـب  اصـالح 
انتخابـات  و  کـرده  قهـر  نبایـد  نامالیمتی هـا 
آمیـز  مسـالمت  حـل  ابـزار  تنهـا  کـرد.  رهـا  را   
و  اسـت  انتخابـات  کشـور  درون  اختالف هـای 
اسـت  ایـن  آن  معنـی  کنیـم  را حـذف  آن  اگـر 
کـه اختـالف سـلیقه ها بایـد بـا روش هـای غیـر 

شـود.« حـل  دموکراتیـک 
بـا بررسـی ایـن سـه راهبـرد می تـوان بـه ایـن 
نتیجـه رسـید کـه بـا توجـه بـه شـرایط ارائـه یـک 
لیسـت نهایی از سـوی اصالح طلبـان و اصول گرایان 
معتـدل محتمـل تـر از گزینه هـای دیگر اسـت مگر 
ایـن کـه در فرصت تجدیـد نظر، اتفـاق جدیدی در 

صالحیـت هـا رخ دهد.  

مهرداد خدیر/ عصر ایران

1- روز 12 بهمـن 1357، قـرار بـود اتومبیـل حامـل امـام که 
از فـرودگاه مهرآبـاد بـه قصـد بهشـت زهـرا حرکت کـرده بود 
در دانشـگاه تهـران توقـف و رهبـر فقیـد انقـالب در دانشـگاه 
هـم سـخنرانی کند. به عبارت دیگر سـه سـخنرانی بـرای امام 

برنامـه ریـزی شـده بود:
اول بـه محـض ورود و در همـان سـالن فـرودگاه کـه انجـام 
شـد. دوم دانشـگاه تهـران و سـوم بهشـت زهرا. امـا ظاهرا خبر 
مـی رسـد کـه نیروهـای مجاهدیـن خلـق و فدایی هـا کنترل 
دانشـگاه را بـر عهده دارنـد و احتمال حضور آنـان در کنار امام 
و روی جایـگاه و اسـتفاده تبلیغاتـی در شـعار و عکـس وجـود 
دارد. امـام در دانشـگاه تهـران توقـف نکـرد و بـه حرکـت خود 
ادامـه داد. در آن زمـان تلفـن همـراه نبود و این اطالع رسـانی 
سـریع و منتفی شـدن سـخنرانی اسباب شـگفتی بسیاری شد.

2- در روز 21 بهمـن، پـس از آن کـه فرمانـداری نظامـی 
تهـران سـاعت حکومـت نظامـی و منع آمـد و شـد را 4 بعد از 
ظهـر تعییـن کـرد مرحوم آیـت اهلل طالقانی اطالعیـه ای صادر 
کـرد و هشـدار داد مـی خواهنـد حمام خـون برپاکننـد. تصور 
طالقانـی کـه تنهـا سـه ماه قبـل از زنـدان آزاد شـده بـود این 

بـود کـه کودتایـی تدارک دیده شـده اسـت.
ایـن اطالعیـه چـاپ هم شـده و آمـاده توزیـع بود. امـا رهبری 
انقـالب موضـع متفاوتـی گرفـت وبـه عکـس از مردم خواسـت 
بیـرون بیاینـد. طالقانـی نیـز بالفاصلـه دسـتور داد اطالعیـه 
توزیـع نشـود هـر چند کـه انقالبیـون نزدیـک به آیـت اهلل آن 
اعالمیـه را نـزد خـود داشـتند و بعضـا هنـوز دارند. اقـدام امام 
چنـان جسـورانه و غافـل گیـر کننـده بـود کـه برخـی گفتنـد 
امـام بیـن دو نمـاز ظهـر پیامـی از عالـم غیـب دریافـت کرده 
و در ایـن بـاره مـواردی مطـرح کردنـد. امـا نه شـخص رهبری 
فقیـد انقـالب نه بسـتگان هیچ یـک چنین داعیـه ای را مطرح 

اند. نکـرده 

3- روز 22 بهمـن 57 آیـت اهلل حسـن الهوتـی در پـادگان 
باغشـاه و در میانـه درگیـری هـا بـود و بعـد از سـقوط پادگان 
از مـردم مـی خواسـت سـالح هـا را تحویـل او دهنـد و چـون 
روحانـی شـناخته شـده و مبارزی بـود به او اعتمـاد می کردند 

و از او حـرف شـنوی داشـتند. 
اتفاقـا  ایـن کـه هـواداران مجاهدیـن و فداییـان کـه  جالـب 
مدعـی دوسـتی با ایـن روحانـی مبـارز بودند از تحویل سـالح 
خـودداری مـی کردنـد و ترجیـح مـی دادنـد از ایـن فرصـت 
اسـتفاده کننـد و بیشـتر مسـلح شـوند. نقـش الهوتـی چنـان 
بـود که مـردم و انقالبیون به صـورت خودجوش نـام پادگان را 
از باغشـاه بـه الهوتـی تغییر دادنـد. همان گونه کـه خود مردم 

نـام پـارک فـرح را بـه »گلسـرخی« تغییـر دادند. 

4- یـک روز پـس از پیـروزی انقـالب ایـن شـایعه در تهران 
پیچیـد کـه آب لولـه کشـی مسـموم شـده اسـت و موجـی از 
نگرانـی در میـان مـردم بـه وجـود آمـد. همان شـب )شـامگاه 
23 بهمـن 57( مهنـدس بـازرگان بـه رادیـو رفـت و بـه گـواه 
مجـری یـک لیـوان آب نوشـید و گفـت: خیـال مـردم آسـوده 
باشـد. هیـچ مسـمومیتی در کار نیسـت و اگـر باشـد تـا پایان 

ایـن برنامـه مشـخص می شـود.

بـازرگان نـه تنهـا نخسـت وزیر بـود کـه در خاطره نسـل قبل 
بـه عنـوان مجری پـروژه لولـه کشـی آب تهـران در اوایل دهه 
30 نیـز شـناخته مـی شـد و از ایـن نظـر سـخن او حجـت به 
شـمار مـی رفت و خوش بختانه شـایعه تکذیب شـد. جسـارت 

و ابتـکار بـازرگان امـا در خاطره هـا ماند.

5- در همان شـب های اول شـماری از فرماندهان و مقامات 
رده اول بازداشـت شـده را مقابـل دوربیـن تلویزیـون آوردنـد. 

سـر نعمـت اهلل نصیـری رییـس سـاواک بانـد پیچی شـده بود 
و چـون یکـی از انقالبیـون کـه از آنهـا پرسـش و نـه بازجویـی 
مـی کـرد دکتـر یـزدی بـود. سـال هاسـت کـه برخـی رسـانه 
هـای خارجـی ایـن شـایعه را سـاخته انـد کـه انـگار در حـال 

اسـت. بازجویی 
حـال آن کـه طبعا نیروهای انقالبی گرد سـران دسـتگیر شـده 
جمـع مـی شـده انـد تـا زندانبانـان سـابق خـود را از نزدیـک 
از شـکنجه هـای  برنامـه نصیـری گفـت:  ببیننـد. در همـان 
سـاواک اطـالع نداشـته! در ایـن لحظـه آیـت اهلل الهوتـی جلو 

آمـد و گفـت: مگـر خـودت بـه گـوش من سـیلی نـزدی؟! 

6- در همـان نخسـتین روزهـای پیـروزی، خبرنـگار کیهـان 
بـا صـادق قطـب زاده کـه رییـس رادیـو وتلویزیـون شـده بود 
مصاحبـه کـرد و از او پرسـید: آیـا شـما در این زمینه )رسـانه( 
تخصـص دارید که مسـوولیت چنیـن کاری را پذیرفتـه اید؟ او 
پاسـخ داد: اگـر بنـا بر واگـذاری مسـوولیت بر اسـاس تخصص 

باشـد مـن بایـد وزیـر »مبـارزه بـا رژیـم« مـی شـدم چـون 
تخصـص مـن همین اسـت ولـی چنیـن وزارتخانـه ای نداریم!
پرسـش دیگـر از او دربـاره سـرود »ای ایـران« بـود و ایـن کـه 
چـرا از تلویزیـون پخـش نمی شـود؟ قطـب زاده گفت: سـرود 
»ای ایـران« فاشیسـتی اسـت و مربـوط بـه دوره رضاخان! این 
در حالـی بـود کـه این سـرود اساسـا پـس از سـقوط رضاخان 

سـروده شـد و بر سـر زبـان هـا افتاد!

7- بـا پیـروزی انقـالب، راهنمایـی و رانندگی تا مـاه ها هیچ 
اتومبیلـی را جریمـه نمـی کـرد و تنهـا برچسـب هایـی توزیع 
می شـد کـه در آن آمـده بود:»پلیس ما وجدان ماسـت. تخلف 
نکنیـم« اکنـون کـه بـرای برخـی از جرایـم رانندگـی ماننـد 
رانندگـی حیـن مسـتی 400 هزار تومـان جریمه تعیین شـده 

بیشـتر مـی تـوان به تفـاوت هـای اجتماعی پـی برد.

8- شـاید خیلـی هـا بـاور نکننـد کـه گوینـده تلویزیـون در 
عیـد نـوروز سـال 1358 یعنـی تنهـا 38 روز پـس از پیـروزی 
انقـالب یـک خانم بـی حجاب بـود که البتـه با لباس پوشـیده 
و بـدون آرایـش و در عیـن حال بدون روسـری یـا مقنعه اعالم 
برنامـه کـرد. هـم او کـه روز اول فروردیـن 1358 بـر صفحـه 
تلویزیـون ظاهـر شـد. در اولیـن نـوروز پـس از انقـالب دیگـر 

شـاهی در کار نبـود تـا پیام بفرسـتد.
پیام های امام خمینی، مهندس مهدی بازرگان و...

 البتـه قطـب زاده بـه مـرور کوشـید گوینـدگان بـا حجـاب را 

مقابـل دوربیـن بیـاورد و یکـی از نخسـتین مجریـان باحجاب 
دختـر نوجـوان 16 سـاله ای بـود که اجـرای برنامه کـودک را 
بـر عهـده گرفـت و حـاال همـه  او را مـی شناسـیم و بـه یکـی 
از نوسـتالژی هـای دهـه 60 تبدیـل شـده اسـت: خانـم الهـه 

یی. رضا

9- در روزهـای اولیـه عیـد 58، مراسـم نـوروز در ورزشـگاه 
صـد هـزار نفـری آزادی برگزار شـد. اسـتادیومی کـه پیش از 

انقـالب آریامهـر نامیـده مـی شـد هـر چنـد کـه عنوانـی که 
مـردم بـرای آن بـه کار مـی بردنـد » اسـتادیوم صـد هـزار 

نفـری « بـود.
در ایـن آییـن مهنـدس بـازرگان شـرکت کـرد و هنگامـی کـه 
بـرای او صلوات فرسـتادند از مردم خواسـت بـرای او کف بزنند 
و صلـوات را بـرای طالقانـی بفرسـتند کـه روحانـی اسـت. هـر 
چنـد کـه آقـای طالقانـی بـه اتفاق چنـد تـن دیگـر از اعضای 
شـورای انقـالب بـه سـفر رفتـه بودنـد و در ایـن برنامـه حاضر 

نشدند.

10- در روزهـای انقـالب برخـی از فروشـگاه هـا بـا تغییـر 
موقـت کاربـری بـه عرضـه مـواد غذایـی مـی پرداختنـد. ایـن 
واحدهای کسـب و کار به »فروشـگاه اسـالمی« مشـهور شدند. 
در ایـن فروشـگاه هـا مـرغ به قیمـت 95 ریال عرضه می شـد. 
در آن روزهـا حقـوق روزانه یک کارگر سـاده سـاختمانی 750 

ریـال بود.

10خاطره از روزهای پیروزی انقالب اسالمی

بـرای دومیـن روز پیاپـی بـا وجـود حضـور کلیـه عوامـل 
صـدا و سـیما و فیلمبـرداران مسـتقل و مسـتقر، سـخنرانی  
رئیـس جمهـور از سـیمای ملی ایران سانسـور شـد تا فاصله 

دولـت و رسـانه ملی از همیشـه بیشـتر شـود.
بـه گـزارش خبرنـگار سیاسـی ایلنـا، همایـش »تجلیل از 
دسـت اندرکاران برجام« دومین همایشـی بود که سـخنرانی 

رییـس جمهـور از صداوسـیما سانسـور شـد؛ همایـش قبلی 
بـود. مدیـران  توسـعه«  و  اعتـدال  و  زنـان  نیـز »همایـش 
صداوسـیما با این توجیه دسـت به سانسـور روحانـی زده اند 
کـه معتقدنـد ایـن برنامه هـا در راسـتای شـعارهای دولـت 
برنامه هایـی می توانـد در آسـتانه  اسـت و نمایـش چنیـن 
انتخابـات محبوبیـت جریان نزدیـک به رئیس جمهـور را باال 

ببـرد. بـه این ترتیب ظاهـراً در این دو هفته مردم تنها سـی 
دقیقـه در زمـان پخـش فیلم تبلیغاتـی نامزدهـای انتخابات 
خبـرگان موفـق بـه دیدن روحانی در شـبکه تهـران خواهند 
شـد.  بـا وجـود آنکه صداوسـیما در بحران منابع مالی اسـت 
و بـا ریـزش بی سـابقه مخاطبـان خـود قسـمتی از حامیـان 
خـود را از دسـت داد، بـا دسـتپاچگی تمام شـبکه تهـران را 
افتتـاح کرد تـا مجبور نباشـد فیلم تبلیغاتـی روحانی از یک 

شـبکه سراسـری پخش شـود.
صداوسـیما بـا دولت اصالحـات هم رابطه خوبی نداشـت؛ 

در دولـت روحانـی هـم معموالً همـان روند تکرار می شـود.
پخش کمیسیون برجام، فقط به خاطر حضور جلیلی

شـده  اصولگرایـان  مامـن  کـه  سال هاسـت  صداوسـیما 
اسـت؛ در ایـام تشـکیل کمیسـیون برجـام صداوسـیما تـا 
جایـی جلسـات کمیسـیون را پخـش کـرد کـه جلیلـی در 
یافتـن جلسـات  پایـان  بـا  کمیسـیون حضـور می یافـت و 
برنامه ریـزی شـده جلیلـی در آن کمیسـیون، پخـش برنامه 
کمیسـیون برجـام هـم متوقـف شـد تا جلسـات بعـدی تیم 
مذاکـره که در پاسـخ به اظهـارات جلیلی بود، پخش نشـود.

در سـال های دولـت اصولگـرای احمدی نـژاد بـا توجـه به 
اینکـه تندرو هـا مسـئولیت های دولتی داشـتند، صداوسـیما 

در برابـر انتقاد هـا مدعـی بـود کـه حامـی دولـت اصولگرای 
برآمده از رای مردم اسـت. اما از سـال 92 رویه این سـازمان 
تغییـر 180 درجـه ای کـرد و بـا ادعـای اینکه وظیفه رسـانه 
انتقـاد سـازنده اسـت،   همان مدیـران و سیاسـتمداران قبلی 
را ایـن بـار بـا شـعار انتقـاد از دولت بـه عنوان کار شـناس به 

برنامه هـای مختلف صداوسـیما کشـاند.
حضـور نزدیـک سـی نفـر از مدیـران و مجریان و دسـت 
لیسـت های  در  کشـور  سراسـر  در  صداوسـیما  انـدرکاران 
رابطـه  ایـن  بـه خوبـی  مجلـس  انتخابـات  در  اصولگرایـی 

متقابـل را بـه تصویـر کشـیده اسـت.
بعد از انتخابات

رسـانه ها  دنیـا،  کشـورهای  بسـیاری  در  کـه  حالـی  در 
یکـی از پول سـاز ترین صنایـع معرفـی می شـوند، در ایـران 
صداوسـیما هـر سـال چشـم انتظـار دالرهـای نفتـی دولتی 
اسـت و روز بـه روز مخاطبـان بیشـتری بـه جـای تماشـای 
تولیدات سـرافراز، راهی پشـت بام خانه می شـوند تـا اخبار و 
سـرگرمی را در جایـی دیگر جسـتجو کنند، امـا گردانندگان 
صداوسـیما نه دلواپس حقـوق کارمندان اسـت و نه دلواپس 
ریـزش مخاطلـب، آنهـا دلواپـس ایـن هسـتند کـه اکثریت 

مجلـس از دسـت اصولگرایـان خارج شـود.

با بودجه دولتی علیه دولت 

صدا و سیما و باز هم سانسور روحانی 

 خبر

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه
 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی       

برابـر رای شـماره 139460319062000742 هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مالکانـه  تصرفـات  گلبـاف  ملـک  ثبـت  ثبتـی حـوزه  واحـد  در  مسـتقر 
بالمعـارض متقاضـی خانم صدیقه عاقلی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 
285 صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 546/21 مترمربع 
پـالک 1 فرعـی از 1139 اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 1139 اصلی 
واقـع در گلبـاف خیابـان ولیعصر کوچه شـماره 22 سـمت چـپ درب دوم 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای اسـحاق میرتـاج الدینی محـرز گردیده 
اسـت. لذابـه منظور اطـالع عموم مراتب در دو نوبت بـه فاصله15روز آگهی 
مـی شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد ازتاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خودرابـه این اداره تسـلیم وپس از اخذرسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه ازتاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـودرا به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور وعدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـندمالکیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشارنوبت اول:94/11/06
تاریخ انتشارنوبت دوم:94/11/21

رئیس ثبت اسناد و امالک- محمد مقصودی 
م الف 3083   

تعیین لیست سی نفره تهران
 در جلسه اصالح طلبان

یـک عضـو شـورای عالـی سیاسـت گذاری اصالح طلبان به 
خبـر نـگار ایلنا گفـت: بعد از آنکه بسـیاری از شـخصیت های 
و  صنفـی  و  حزبـی  فعـاالن  و  شـده  شـناخته  و  موثـر 
شـخصیت های مرجـع و شـناخته شـده رد صالحیـت شـدند 
در  اصالح طلبـان  نفـره  سـی  تعییـن  بـرای  فراخوان هایـی 
رسـانه ها منتشـر شـد کـه بعـد از آن جمـع زیـادی از افـراد 
متخصـص، اسـتادان دانشـگاه و مدیـران بخـش خصوصی به 
سـتادهای اصالح طلبـان مراجعـه کردنـد و فعـاالن سیاسـی 
اصالح طلـب بـا توجـه بـه فرصـت کـم باقـی مانـده بـا آنـان 

مصاحبـه کردنـد.
او گفـت حـدود سـیصدنفر از نامزدهـای تاییـد صالحیـت 
شـده در ایـن مـدت بـه سـتاد ائتـالف اصالح طلبـان مراجعه 
کردنـد کـه در   نهایـت بعد از چنـد مرحله پاالیـش هفتاد نفر 

از آن هـا بـرای قـرار گرفتـن در لیسـت اصالح طلبـان انتخاب شـدند که بـر اسـاس معیارهایی امتیـاز دهی شـدند و ارزیابی 
اولیـه از آنـان صـورت گرفت.

کرمان چشم انتظار تهران!
همچنیـن یکـی از فعـاالن سیاسـی اسـتان کرمـان بـه ایلنـا می گویـد اصالح طلبان کرمـان منتظر لیسـت نهایـی تهران 
هسـتند تـا در صورتـی کـه بعضی فعاالن سیاسـی اسـتان در لیسـت نهایـی اصالح طلبان قـرار نگرفتند به حوزه هـای بدون 

نماینـده اصالح طلـب این اسـتان منتقل شـوند.

انتخابات

اعتراض کتبی بیش از 15 نماینده 
ردصالحیت شده برای بررسی مجدد

یـک نماینده مجلس از موافقت شـورای نگهبان با بررسـی 
مجـدد صالحیت او و تعدادی دیگـر از نمایندگان خبر داد.

بـا خبرنـگار  در گفت وگـو  داش قاپـو  برومنـد  حبیـب اهلل 
پارلمانی ایلنا، اظهار داشـت: بنده و بیش از 15 نماینده دیگر 
کـه در جریان بررسـی صالحیت ها از سـوی شـورای نگهبان، 
ردصالحیـت شـده بودیم، درخواسـت مجـددی را بـه صـورت 
کتبـی تقدیـم شـورای محتـرم نگهبـان کردیـم و امیدواریـم 
مشـکل ردصالحیتمـان در روزهـای آینـده مرتفع شـود. او با 
بیـان این کـه شـورای نگهبان بـا درخواسـت ایـن نمایندگان 
مبنـی بـر قرار دادن فرصتی دیگر برای بررسـی صالحیتشـان 
موافقـت کـرده، گفت: البتـه من برخالف میل باطنـی و صرفاً 
بـه دلیـل اصـرار بیش از حـد اطرافیـان و طرفدارانـم، باوجود 
احترامـی کـه برای شـورای نگهبـان قائلم، به همـراه چندین 

نفـر از همکارانـم درخواسـت بررسـی مجـدد صالحیتـم را تقدیـم کـردم. نماینـده مـردم پارس آباد و پیله سـوار بـا تاکید بر 
این کـه تعـداد نماینـدگان ردصالحیت شـده ای کـه ایـن نامه های درخواسـت را به شـورای نگهبـان تقدیم کرده انـد، بیش از 
15 نفـر بـوده، گفـت: البتـه نـام همـه نمایندگانـی که این درخواسـت مجـدد را تقدیم شـورای نگهبـان کرده انـد، به خاطر 
نـدارم امـا تـا جایـی کـه بـه یـاد دارم، آقایـان »ارسـالن فتحی پـور«، »عبـاس رجایـی«، »کمال الدیـن پیرمـوذن«، »احمد 
شـوهانی« و »حمیـد رسـایی« در میـان ایـن نماینـدگان بودنـد. به گـزارش ایلنا، محسـن صرامی فروشـانی، نماینـده مردم 
خمینی شـهر نیـز ضمـن تاییـد این خبـر، از تقدیم درخواسـت مجدد بررسـی صالحیـت خود به شـورای نگهبـان خبر داد.

انتخابات
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تاثیر یوگا بر دستگاه گوارشی

سپیده ایران منش
برخی از موانع حرکت روده سالم عبارتند از:

غذا خوردن ناسالم
کم شدن آب بدن

مصرف فیبر ناکافی
آنتی بیوتیک ها

استرس
فعالیت ناکافی یا عدم تحرک

در اینجـا برخی از راهنمایی سـریع برای بهبـود روده 
وجـود دارد کـه عبارتند از:

اجتناب از پرخوری
افزایش مصرف  آب و مایعات طبیعی

افزایش دریافت فیبر غذایی مانند سبوس
شام را زود بخورید، حداقل دو ساعت قبل از خوب

آیـا شـما از گاز درون معـده خـود رنـج می بریـد؟ در 
ایـن صـورت به شـما پیشـنهاد می کنـم، یـوگا را یاد 

بگیرید.
یـوگا باعـث تقویـت عضـالت و آرام سـازی سیسـتم 
عصبـی مرکـزی و افزایـش جریـان خـون و رسـاندن 

اکسـیژن بـه انـدام هـا می شـود.
از آنجـا کـه بخشـی از عمـل هضم غـذا در بدن تحت 
تاثیـر اسـترس و میزان فعالیـت بدنی قـرار دارد، افراد 
بـا ورزش یـوگا مـی تواننـد روده خـود را تحـت تاثیر 

قـرار دهند.
حـرکات نشسـته، ایسـتاده، چرخشـی، معکـوس و 

خوابیـده، موجـب تحریـک روده مـی گردنـد.
کشـش شکم، کشـش پشـت و دو طرف بدن، موجب 
افزایـش جریـان خـون و بهبـود تنفـس عمیـق مـی 

شود.
در اینجـا چنـد نمونـه از حرکـت هـای مختلـف کـه 
کمـک بـه هضـم غـذا مـی کنـد را بیـان مـی کنیم:

1- به طرف جلو خم شدن
به جلو خم شوید و به شکم خود فشار وارد آورید.

هنگامـی که شـما از وضعیت خمیـده برگردید، خون 
و اکسـیژن تـازه، مجـددا به انـدام های گوارشـی می 

رسد.
2- چرخش در حال نشسته

در حالـی کـه نشسـته اید، باال تنـه خود را به راسـت 
و چـپ بچرخانید.

ایـن وضعیـت بـرای کنتـرل گاز معـده و نفخ بسـیار 
اسـت. مفید 
3- چرخش

در ایـن حرکـت همیشـه از سـمت چـپ بـه سـمت 
راسـت بچرخیـد تـا بـه هضـم غـذا کمـک کنید.

ایـن حرکـت نیـز باعـث تسـکین درد و ناراحتـی گاز 
معـده می شـود.

بـه طـور معمول حرکات یـوگا را باید 30 تـا 60 ثانیه 
انجـام دهید تا به کشـش مورد نظر برسـید و انعطاف 

پذیری بدنتان زیاد شـود
4- نفـس را بـه درون بکشـید و دسـت هـای خـود را 
باالی سـرتان ببرید.سـپس بازدم کنید و دسـت های 

خـود را بـه طـرف پاییـن و دو طرف خـود بیاورید.
5- بایسـتید و دسـتان خـود را بـاالی سـرتان نگـه 

داریـد.
بـاال تنـه خود را به طرف راسـت بکشـید و نفس خود 
را بـرای 5 ثانیـه نگـه داریـد. سـپس بـه حالـت اولیه 
برگردیـد. بعـد این بار بـاال تنه خود را به سـمت چپ 

بکشـید و نفـس خود را بـرای 5 ثانیه نگـه دارید.
6- بایستید و پاهای خود را به هم بچسبانید.

از باسـن خم شـوید و صـورت خود را در مقابل سـاق 
پا قـرار دهید.

دسـتان خـود را در کنـار پاهایتان، بـر روی زمین قرار 
دهید.

7- بر روی زمین بنشـینید و پاهای خود را چسـبیده 
بـه هم و در مقابل خود بکشـید.

بـه آرامـی بـه طـرف جلو خـم شـوید و با دسـتانتان، 
پاهـای خـود را بگیرید.

8- بـر روی زمین بنشـینید و یک پایتـان را در مقابل 
خود بکشـید و دراز کنید.

پـای دیگـر را خـم کنیـد و روی زمیـن قـرار دهیـد، 
طـوری که کف پایتـان در مقابل قسـمت داخلی ران 

پای کشـیده شـده قرار داشـته باشـد.
نیـم تنـه خـود را راسـت و مسـتقیم نگـه داریـد و به 

طـرف جلـو خم شـوید.
سـپس، پاهای خـود را عـوض کنید و ایـن حرکت را 

تکـرار کنید.
9- بر روی زمین بنشینید.

یکی از پاهایتان را در مقابل خود دراز کنید و بکشید.
پـای دیگـر را بـه سـمت قفسـه سـینه خـم کنیـد، 
طـوری کـه کـف پایتـان بـر روی زمیـن و در مقابـل 
قسـمت داخلی ران پای کشـیده، قرار داشـته باشـد.
دسـتانتان را بـه پشـت ببریـد و بـه هـم گـره بزنید و 

خـود را بـه طـرف جلـو خـم کنید.
سـپس، پاهای خـود را عـوض کنید و ایـن حرکت را 

تکـرار کنید.
نکته: بـه طور معمول حرکات یـوگا را باید 30 تا 60 
ثانیـه انجـام دهیـد تا به کشـش مـورد نظر برسـید و 
انعطـاف پذیری بدنتان زیاد شـود و بتوانید عضالت را 
شـل کنید و سیسـتم گوارشـی را تقویت کنید و درد 

گاز معده را تسـکین دهید.

هادی کاربخش
محمـود بمبویانی،نامی شـناخته شـده در ورزش کاراته 
و سـبک شـوتوکان جهان اسـت و بـی گمان اگـر بخواهیم 
یکـی از اسـاتید وهنرمنـدان  ایرانـی و بنـام ایـن رشـته را 
در سـطح بیـن المللـی نـام ببریـم ،کسـی بهتـر از اسـتاد 
بمبویانـی بـه یاد نمـی آید.مردی از اسـتان کرمان با چهره 
ای بشـاش و خونگـرم کـه هنـوز اصالـت و عقبـه جنوبـی 
بـودن خـود را فرامـوش نکـرده و بـا اینکـه بـه باالتریـن 
مـدارج ورزشـی دسـت یافته،هنـوز افتـاده و خاکی اسـت 
و بـه راحتـی میتـوان بـا او صمیمی شـد و راحـت برخورد 
کـرد کـه همین اخالق و منش او،نشـان از دسـت یافتنش 
بـه باالتریـن ارزشـهای انسـانی اسـت.وقتی قـرار شـد با او 
هـم کالم شـویم به ذهنـم نمیگنجیـد که با چنین اسـتاد 
پهلوانـی روبـرو شـوم اما ،شـدم و چه گـرم و مهربـان با ما 
برخـورد کرد.محـل قرار ما باشـگاه ورزشـی مرحوم اسـتاد 
هاشـم وزیـری؛ بنیانگـذار ورزش کاراتـه در اسـتان کرمان 
اداره  وزیـری  فرهـاد  فرزنـدش  توسـط  اکنـون  کـه  بـود 
میشـود.وقتی اسـتاد آمد ابتـدا به میان هنرجویـان نونهال 
و نوجـوان کاراتـه رفـت  چـرا کـه معتقـد بـود نبایـد ایـن 
کـودکان را بـه حـال خـود رها کـرد و بـا آنها چنـد دقیقه 
ای تمریـن و صحبـت کـرد و از خصائـص قهرمانی و اصول 
صحیـح زندگـی و منـش پهلوانـی گفـت  و پـس از عکس 
انداختـن بـا آنهـا ،وقتـش را به مـا داد وما هم رشـته کالم 
را بـه او سـپردیم تـا خـودش از همه حرفهـای گفتنی اش 

برایمـان بگویـد و اسـتاد هم ،چنیـن گفت:
در12 تیرمـاه 1329  و در بـروات بـم بـه دنیـا آمـدم.

دوران تحصیـل را در بـروات و بـم گذرانـدم و سـپس برای 
طـی کـردن خدمـت سـربازی بـه حاجـی آبـاد بندرعباس 
رفتـم و همانجـا بـود که فعالیـت های اجتماعی و ورزشـی 
ام را شـروع کـردم.در ابتـدا همـه نـوع ورزشـی از جملـه 
کشـتی،بوکس و دوومیدانـی انجـام میـدادم ولـی زمانـی 
کـه در یکـی از دانشـگاههای آمریـکا بـرای ادامـه تحصیل 
زبـان  فراگیـری  گرفتـم ضمـن  تصمیـم  پذیرفتـه شـدم 
انگلیسـی ،از بیـن رشـته هـای ورزشـی یکـی را انتخـاب 
کنـم و مـن از بیـن رشـته هـای رزمـی تکواندو،جـودو و 
سـبک  بخصـوص  و  کاراتـه  ،ورزش  غیـره  و  هاپکیـدو 

شـوتوکان رابرگزیـدم.
روزهـای سـختی را میگذراندم،بعلـت گرمای زیـاد هوا، 
مجبـور بـودم از صبح زود و سـاعت 6 تمریناتم را در زمین 
تنیس دانشـگاه شـروع کنـم و پس از صبحانـه وحضور در 
کالسـهای درس دانشـگاه، بعـد از نهـار هـم بـاز تمریناتم 
سـخت ورزشـی و کالسـهای درس و زبان انگلیسـی. بارها 
میشـد کـه شـب هـا از فرط خسـتگی تـوان شـام خوردن 
هـم نداشـتم امـا ناامیـد نشـدم وتمریناتـم را زیـر نظـر 
اسـاتید عالـی رتبـه ژاپنـی کـه در ایـاالت متحـده حضور 
داشـتند، ادامـه دادم تـا اینکـه در سـال 1986 موفـق بـه 

کسـب باالتریـن مـدرک شـوتوکان در آمریکا شـدم.
مـن یکـی از غیـر ژاپنـی هـای مقیـم آمریـکا بـودم که 
چنـد آکادمـی تخصصی کاراتـه در ایالتهـای مختف افتتاح 
کـردم و همزمـان نیـز باشـگاههای زیـادی و همینطـور 

 International Traditional Karate انسـتیتو 
در  اسـتاد  عنـوان  وبـه  انـدازی  راه    Association
دانشـگاههای معتبر از جمله شـیکاگو بـه تدریس و ترویج 
کاراتـه پرداختـم و در سـال 1994 میـالدی و پـس از آن 
فعالیـت های ورزشـی خـودم را در کشـورهای آمریکایی و 

اروپائـی گسـترش دادم.
بمبویانـی درمورد روحیـات و معنویـات ورزش از جمله 
کاراتـه معتقـد اسـت؛ انسـان تا زمانـی که زنده اسـت باید 
شـاگرد باشـد و هیچ گاه فـارغ التحصیل نمیشـود و جمله 
زیبـای پیامبر اسـالم کـه فرمودنـد :زگهواره تا گـور دانش 
بجـوی در ایـن ورزش کامـال مصـداق میکند،مـن خـودم 
بـه چهـار زبـان زنده دنیـا و فرهنـگ چندین کشـورتقریبا 

مسـلط  هسـتم و بـه شـاگردانم نیز همـواره سـفارش می 
کنـم تـا در هیـچ زمانی از آمـوزش و پرورش روح و جسـم 
دسـت بـر ندارنـد، بزرگتریـن و باالترین هدف من ،کسـب 
مدال توسـط شـاگردانم نیسـت بلکـه میـزان موفقیت آنها 
از نظـر سـالمت جسـم و سـالمت روح برایـم بـاارزش تـر 
اسـت و ایـن خواسـته بـرآورده نمیشـود اال بـه تمریـن و 
ورزش مسـتمر و صحیح،تغذیـه خـوب و کامـل و پرهیز از 
خـوردن نمـک، قنـد، آرد و چربی زیاد، خواب و اسـتراحت 
کافـی و بـه موقـع و مهمتـر از همـه سـالمت فکـر و روان 
کـه کمتـر بـه آن پرداختـه میشـود. اگـر ورزشـکار از نظر 
فکـری آزاد نباشـد ،برایش مشـکل سـاز اسـت .آزادی فکر 
ایـن اسـت کـه درسـت و غلـط بـودن را تشـخیص دهـد. 

متاسـفانه فکـر اکثـر مـا انسـانها یـا در آینـده اسـت یا در 
حسـرت و غـم گذشـته کـه هیـچ یـک صحیـح نیسـت.ما 
فقـط از 8درصـد فکر و اندیشـه مان برداشـت مثبت داریم 
و ایـن درسـت نیسـت.با اندیشـه و فکـر مثبـت، زندگی ما 
بهتـر میشـود، حوصلـه و تمرکـز مـا باالتـرو نتیجـه آن از 
بیـن رفتـن بـد فکـری و ایجـاد زندگـی سـالم بـرای خود 
و محیـط اطـراف و زیبـا تـر شـدن  دیـد مـا بـه زندگی را 

میشـود. منجر 
وی ضمـن تشـکر و قدردانـی از مـردم ایـران بخصـوص 
از خـود  اسـتقبال  در  بـم  و  کرمـان  و  شـیراز  شـهرهای 
ایـران و وطنـم حـس خاصـی دارم و  میگویـد: مـن بـه 
خـودم را قسـمتی از ایـران و بـم میدانـم و در هـر سـفری 
کـه بـه ایـران دارم لطـف مـردم و ورزشـکاران بیـش از 
پیـش شـامل مـن میشـود.بعد از حادثـه زلزله بم در سـال 
2003 میـالدی کـه متاسـفانه مـن بسـیاری از دوسـتان و 
همشـهریانم ازجملـه همسـر و دختـرم را کـه ان زمان در 
سـفر به ایـران در بم حضور داشـتند، از دسـت دادم و بعد 
از آن بیشـتر از گذشـته بـه کرمـان و بـم سـر میزنم.بـم 
از بابـت آن زلزلـه خیلـی زجـر کشـید و امروز خوشـحالم 
کـه میبینـم نـه تنهـا بـم بلکـه کل ایـران از همـه لحـاظ 
پیشـرفت خوبـی داشـته و مطمئنم که تاریخ آینـده ایران، 

روشـن خواهـد بود.
وی در مقایسـه ی بـا ژاپـن کـه مهـد کاراتـه اسـت بـا 
سـایر کشـورها مـی گویـد: اگـر در حیـن مسـابقه باشـد 
،شـاید کشـوری یا ورزشـکاری در مقابل ژاپن برنده باشـد 
اما ژاپن خاسـتگاه کاراته اسـت و قابل احترام.من شـخصه 
بـه تمام اسـاتید ژاپنـی ارادت خاص دارم چرا کـه اگر آنها 
نبودنـد شـاید ورزشـی به نـام کاراتـه اصال وجود نداشـت.
مقایسـه کاراتـه ژاپن با سـایر کشـورها، همانند مقایسـه ی 
کشـتی گرفتـن یـک پسـر 25 سـاله با پـدر 50 سـاله اش 
اسـت کـه شـاید پسـر جـوان بـه واسـطه سـن و سـال و 
نیـروی جوانـی ،کشـتی را ببـرد امـا تجربـه و بزرگـی پدر 

بیشـتر، قابـل احترام اسـت.
محمـود بمبوریـان کـه فرزندانـش بخصـوص دختر وی 
نیـز در کاراتـه مـدال آور هسـتند، دربـاره وضعیـت کاراته 
ایـران و اسـتان خـوش بیـن اسـت و اعتقـاد دارد؛ اسـاتید 
زیـادی در ایـران وجـود دارنـد و کاراتـه ایـران در سـطح 
نیـز  کرمـان  کاتـای  اینکـه  اسـت ضمـن  باالیـی  بسـیار 
وضعیـت بسـیار خوبـی دارد مخصوصـا بـا وجـود اسـاتید 
اثنـی  یعقوبـی،  رحمانـی،  رشـیدی،  ماننـد  ای  برجسـته 
عشـری و وزیـری و سـایرین، کرمـان مـی توانـد بهتـر از 
ایـن باشـد .مـن به همـه آنهـا احترام مـی گذارم چـرا که 
آنهـا بـرای ورزشـکاران و آینـده آنهـا تـالش مـی کننـد 
،تنهـا پیشـنهادی کـه بـه ایـن عزیـزان دارم این اسـت که 
عـالوه بـر پـرورش جسـم وآمـوزش فنـون و هنـر کاراتـه، 
بـرای آینـده فکـری و داشـتن ایـده هـا و افکار موفـق آنها 
نیـز تـالش کننـد. مسـابقه دادن و رقابـت خوب اسـت اما 
در کنـار مـدال گرفتـن بایـد آزمایـش مهـارت و اخـالق و 
انسـانیت نیز پـس بدهند. همه را دوسـت دارم و برایشـان 

آرزوی موفقیـت و سـالمتی مـی کنـم.

پروفسور بمبویانی، استاد کرمانی کاراته و صاحب آکادمی سبک شوتوکان در آمریکا:

انسان تا آخر عمر باید شاگرد باشد 

در دیـدار پایانـی کـه دوشـنبه شـب گذشـته در محـل 
سـالن فجر کرمـان و با حضور تعدادی از مسـئولین اسـتان 
وجمعـی از تماشـاگران و عالقمنـدان برگـزار شـد،دو تیـم 
اتحادیـه آرایشـگران و اتحادیـه صنـف خـرازان بـه مصـاف 
هـم رفتند کـه در پایان وقت هـای عادی و اضافـه، علیرغم 
برتـری نسـبی تیـم خـرازان ،دو تیـم بـه نتیجـه تسـاوی 
یـک بـر یـک دسـت یافتنـد.در طول ایـن بـازی ابتـدا این 

تیـم خـرازان بـود کـه بـه گل رسـید امـا دقایقی بعـد و بر 
عکـس رونـد بـازی که تیـم خـرازان حاکم مطلق بـازی بود 
ایـن تیـم آرایشـگران بـود کـه با یک شـوت زمینـی به گل 
مسـاوی دسـت یافت و کار به ضربات سرنوشـت ساز پنالتی 
کشـید و در نهایـت ایـن تیم آرایشـگران بود کـه در ضربات 
پنالتـی بـا نتیجـه 3 بـر 2 پیروز و بـه مقام قهرمانی دسـت 
یافـت و کاپ قهرمانـی را بـه خـود اختصـاص داد.در دیـدار 

رده بنـدی نیـز تیـم اتحادیـه صنـف تابلو سـاز بـا برتری 6 
بـه 4 برابـر تیـم اتحادیه طال و جواهر سـازان به مقام سـوم 
ایـن مسـابقات دسـت یافت.از نـکات جالـب این مسـابقات 
حضـور پرشـور و جالـب تماشـاگران بود که با تشـویق های 
خـود حـرارت خاصـی بـه ایـن بـازی هـا بخشـیده بودند و 
چندیـن بـار نیزبا سـرو صداهـا و اعتراضات و حـرکات خود 
باعـث توقـف بـازی از سـوی داوران و مسـووالن برگـزاری 

شدند.  مسـابقات 
مهدوی مسـئول برگزاری این مسـابقات با اشـاره به اینکه 
در ایـن مسـابقات 16 تیم به رقابـت پرداختند گفت:هرتیم از 
10 باریکن و 2 سرپرسـت تشـکیل شـده بود که در مجموع 

180 نفر بازیکن در این مسـابقات شـرکت داشتند.
مهـدوی هـدف از برگـزاری این مسـابقه را مطـرح کردن 
ذکـر و نـام شـهدای اصناف دانسـت و یـادآور شـد: در پایان 
تیـم اتحادیـه آرایشـگاه مردانـه بـه نـام جانبـاز خدابخـش 
عباسـی اول ، تیـم فتـح علـی شـاهی اتحادیـه خـرازی دوم 
و تیـم شـهید دیـن داراتحادیه تابلوسـاز سـوم و تیم شـهید 
مصطفـوی از اتحادیـه اطـاق اصنـاف بـه عنـوان تیـم اخالق 

شـدند. معرفی 
الزم بـه ذکـر اسـت ایـن مسـابقات بـا حمایـت محمـد 
گنجعلیخانـی و فروشـگاه بـزرگ دژپـالزا بـه مـدت یکمـاه 

برگـزار گردیـد.

در مسابقات فوتسال جام شهدای اصناف و علیرغم برتری خرازان،

آرایشگرها قهرمان شدند
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خبر

ایرانسل سرویس شارژ خودکار 
را ارائه کرد

کشـور  بانکـی  سیسـتم  همـکاری  بـا  ایرانسـل 
سـامانه ی شـارژ خـودکار خطـوط اعتبـاری را ارائـه 
کـرد. ایـن سـرویس بایـد بـه صـورت دسـتی و بـا 
فعـال  کاربـر  هـر  توسـط  دلخـواه  مبلـغ  انتخـاب 
می شـود. همـراه زومیت باشید.ایرانسـل کـه عنوان 
بیشـترین سـیم کارت اعتبـاری فروختـه شـده در 
کشـور را بـا ثبـت رکـورد 74 میلیـون سـیم کارت 
فروختـه  سـیم کارت های  درصـد   50 از  )بیـش 
همـکاری  بـا  دارد،  اختیـار  در  ایـران(  در  شـده 
سیسـتم بانکـی مشـکل شـارژ نداشـتن کاربـران را 
بـا راه انـدازی سـرویس شـارژ خـودکار، حـل کـرد.

مشـترکان اعتباری ایرانسـل می توانند با فعالسـازی 
سـرویس شـارژ خـودکار، بـدون نیاز بـه خرید مکرر 
شـارژ، بـه بانـک ایـن اجـازه را بدهنـد تـا به صورت 
خـودکار مبلـغ شـارژ را از حسابشـان کسـر کند.بـا 
اسـتفاده از ایـن شـارژ خـودکار، هـر بـار کـه مقدار 
شـارژ مشـترک اعتبـاری بـه آسـتانه تعییـن شـده 
برسـد، حسـاب ایرانسـل او بـه مبلغـی کـه از پیش 
تعییـن کـرده اسـت، به صورت خودکار شـارژ شـده 
و کاربـر از طریـق پیامـک مطلـع می شـود. بدیـن 
ترتیـب، نگرانـی مشـترک بابت اتمام شـارژ در زمان 
ضـرورت از بین می رود.مشـترکان اعتباری ایرانسـل 
می تواننـد بـرای فعال کـردن رایگان این سـرویس، 
وب سـایت  در  ریالـی«  »حسـاب های  بخـش  بـه 
بانکـداری اینترنتـی بانـک ملت مراجعه  کـرده و در 
قسـمت »مدیریـت قبض و خرید شـارژ سـیم کارت 
اعتبـاری« بـا انتخاب »بانـک پرداخت« درخواسـت 
فعال سـازی را ثبـت کنند.ایرانسـل اعـالم کـرده که 
بـه زودی امکان اسـتفاده از سـرویس شـارژ خودکار 
بـرای دارنـدگان حسـاب سـایر بانک هـا نیـز فراهم 
می شـود. اگـر چه بر اسـاس مشـاهدات مـا، پیش تر 
ایـن قابلیت بر روی سـامانه ی بانکـداری الکترونیک 
بانـک سـامان نیز رویـت و بـه کار گرفته شـده بود.

 Red Dead Redemption بازی
به صورت موقت از دسترس 

کاربران اکس باکس وان خارج 
شد

روز گذشـته برایتـان نوشـتیم کـه اجـرای بـازی 
باالخـره   Red Dead Redemption محبـوب 
روی کنسـول اکـس باکس وان میسـر شـد و برخی 
قابلیـت  لطـف  بـه  کـه  کردنـد  اعـالم  کاربـران  از 
نسـل  کنسـول   Backward Compatibility
هشـتمی مایکروسـافت، قـادر بـه دانلـود بـازی اند.

امـا حاال کمپانـی مایکروسـافت اعالم نمـوده که 
انتشـار زودهنگام Red Dead Redemption به 
اشـتباه روی اکـس باکـس وان رخ داده و ایـن بازی 
 Backward بـرای مدتـی موقت از میـان عناویـن
 Major اسـت.  شـده  حـذف   Compatible
Nelson پـس از انتشـار خبـر اجـرای بـازی روی 
اکـس باکـس وان، در وب سـایت Reddit نوشـت:

مایکروسـافت تمـام عناوین اکس باکـس 360 را 
بـا نوعی شـبیه سـاز مـورد بررسـی قـرار مـی دهد 
تـا از کیفیـت اجـرای ایـن عناوین اطمینـان حاصل 
شـود. متاسـفانه بـه دلیـل یـک ارور در رونـد کار، 
برخـی از بـازی هایـی کـه فعـال در مرحله بررسـی 

قـرار دارنـد، در دسـترس کاربـران قـرار گرفتند.
از  عذرخواهـی  ضمـن   Major Nelson
طرفـداران بـازی وسـترن کمپانی راک اسـتار، اعالم 
از دسـترس  بـه صـورت موقـت  بـازی  نمـود کـه 
کاربـران خارج شـده اسـت تـا عملکرد مناسـب آن 

مـورد بررسـی قـرار گیـرد.
اگرچـه ایـن خبر ممکن اسـت موجب دلسـردی 
طرفداران کنسـول نسـل هشـتمی اکس باکس وان 
شـود امـا حداقـل بـه صـورت قطـع مـی دانیـم که 
Red Dead Redemption بـرای ایـن پلتفـرم 
عرضـه خواهـد شـد و باید بـرای مدتی بیشـتر صبر 
 Red Dead Redemption بـه خـرج داد. بـازی
 Backward قابلیـت  انـدازی  راه  از  بعـد 
Compatibility بارهـا توسـط طرفـداران مـورد 
درخواسـت قرار گرفـت و ظاهرا راک اسـتار باالخره 
چـراغ سـبز عرضـه این عنـوان را بـه مایکروسـافت 

نشـان داد.

نوکیـا کـه روزگاری حاکـم بالمنـازع بـازار موبایـل بود 
حـاال بـه دنبـال راهـی اسـت تـا دوبـاره نامـش بـر سـر 
زبان هـا بیفتـد. بـه نظـر می رسـد ایـن شـرکت از بیـن 
گزینه هـای موجـود واقعیـت مجـازی را بـرگ برنـده خود 
می دانـد. البتـه نـوع نـگاه نوکیـا به بـازار واقعیـت مجازی 
متفـاوت اسـت.رمزی هایدامـوس- رییـس بخـش فناوری 
نوکیـا  بـه تازگـی در مصاحبـه ای بـه نـکات مختلفـی در 
رابطـه بـا فعالیت هـای نوکیا طی سـال های آتـی و تمرکز 

ایـن شـرکت در حوزه هـای خـاص اشـاره کـرده اسـت
او در ایـن مـورد چنیـن اظهـار نظـر کـرده اسـت:ما 
داشـته ایم.  افـزوده  واقعیـت  زمینـه  در  پروژه هایـی 
همچنیـن  داشـته ایم  دوربین هـا  زمینـه  در  پروژه هایـی 
روی  کـه  نمایشـگرهایی  بـا  رابطـه  در  هـم  پروژه هایـی 
سـر نصـب می شـوند، انجـام داده ایـم. در واقـع در تمـام 
کرده ایـم.  کار  مجـازی  واقعیـت  اکوسیسـتم  زمینه هـای 
ایـن فعالیت هـای مـا در واقع ترکیبـی از این بـوده  که ما 
چقـدر از نظـر فنی خـوب بوده ایم؟ و این کـه چه حوزه ای 
اسـت کـه مـا می توانیـم بیشـترین مزیـت را از فعالیت در 
آن در زمـان حاضـر بدسـت بیاوریـم؟ هایدامـوس خیلـی 
زود بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه بجـای رقابت بـا آکیولس، 
سـونی و اچ تی سـی در بازار هدسـت های واقعیـت مجازی 
بهتـر اسـت تا بـا رویکردی جدیـد در فرایند تولیـد، نوکیا 

احیـا کند.  را 
بسـیار  می گیرنـد  قـرار  سـر  روی  کـه  هدسـت هایی 
خـوب بودنـد ولـی مـن بـا خـودم فکـر کـردم کـه رقابت 
سـنگینی در ایـن زمینـه در بـازار وجود خواهد داشـت. با 
ارائـه Ozo کـه دوربینی اسـت که اسـتریم آنالین، پایش 
زنـده و صـدا و تصویـر سـه بعـدی را ترکیـب می کنـد، 
نوکیـا قـادر اسـت تـا سـردردها و موانـع موجـود بـر سـر 
راه فیلمسـازان بـا هدسـت های واقعیت مجـازی را کاهش 
دهـد. روزهـای سـلطه نوکیا بر بازار گوشـی دنیـا مدت ها 
اسـت کـه بـه سـر رسـیده و بخـش موبایـل این شـرکت 
طـی قـرارداد 7 میلیـارد دالری در بهـار سـال 2014 بـه 

مایکروسـافت فروختـه شـد. ا
تـالش  در  نوکیـا  هایمـادوس،  سـکان داری  بـا  مـروز 
اسـت تـا با حرکـت در دو حـوزه تجارت اعطای الیسـنس 
واقعیـت مجـازی، جان تـازه ای به خـود ببخشـد. به لطف 
دوربیـن واقعیـت مجـازی Ozo کـه 60 هـزار دالر قیمت 
دارد، نوکیـا امیـدوار اسـت که بـه بازیگر مهمـی در حوزه 

فیلـم سـازی بـا واقعیت مجـازی بدل شـود.
Ozo ایـن قابلیـت را بـه شـما می دهـد که یـک عمل 
زنـده هنـگام فیلمبـرداری را بـه طـور زنـده پایـش کنید. 
ایـن قابلیتـی اسـت کـه بسـیاری از فیلمسـازان بـه آن 

نیـاز دارنـد، پیـش از ایـن کارگردانانـی کـه با اسـتفاده از 
روش هـای دیگـری اقدام بـه فیلم بـرداری واقعیت مجازی 
می کردنـد، بایـد منتظـر می ماندند تا فرایند پـس از تولید 
فیلـم تمـام شـود و بتواننـد حاصـل کار نهایـی را ببینند. 
ایـن در حالـی اسـت کـه بـه لطـف Ozo دیگر نیـازی به 

صبـر کـردن و پردازش نیسـت و حاصـل کار کارگردان به 
صـورت لحظـه ای بـرای او قابل نمایش اسـت. بـا  ترکیبی 
 2K* 2K از 8 لنـز کـه هـر یـک ویدیـو را بـا رزولوشـن
ضبـط می کنند همچنیـن 8 میکروفون، Ozo قادر اسـت 
تـا انعـکاس صـدای محیـط را بـه صـورت 360 درجـه به 

خوبـی ضبـط کنـد. ایـن دوربین همچنیـن قادر اسـت تا 
صـدای اشـیای گوناگـون را بـه طـور جداگانه با اسـتفاده 
از میکروفون هایـی کـه در نزدیکـی آن هـا بـه کار رفته در 
حیـن فیلمبـرداری ضبـط و بـا یکدیگـر ترکیب کنـد. اما 
ایـن قابلیت هـا موجب نشـده که بـا ابزار سـنگینی مواجه 
باشـیم بلکـه این دوربین کمتـر از 4.5 کیلوگرم وزن دارد. 
حتـی ایـن دوربیـن را می توانیـم روی یـک پهپـاد سـوار 

. کنیم
هایداموس در مورد ابعاد Ozo می گوید:

کل ایـن دسـتگاه به طـور میانگین به اندازه سـر یک 
نوکیـا حافظـه داخلـی 500 گیگابایتـی  انسـان اسـت. 
یـک  قالـب  در  را  جداشـدنی  باتـری  و   SSD نـوع  از 
کارتریـج بـرای Ozo در نظـر گرفتـه اسـت تـا از ایـن 
طریـق ثبـات بیشـتری را در اختیـار کاربـر قـرار دهـد. 
ایـن امـر باعث می شـود کـه فیلمسـازان بتواننـد تا 45 
دقیقـه فیلـم واقعیـت مجـازی ضبـط کننـد و البتـه هر 
زمـان کـه نیـاز بـود بـا تغییـر کارتریـج بـه کار خـود 

دهند.  ادامـه 
از آنجـا کـه هنوز در ابتـدی عصر هدسـت های واقعیت 
مجـازی هسـتیم، بسـیاری از شـرکت های اصلـی حاضـر 
اول خطـاب می کننـد.  را سـال  ایـن صنعـت 2016  در 
هایدامـوس اعـالم کرده اسـت که نوکیا در حـال همکاری 
نزدیـک بـا کمپانـی 20th Century Fox اسـت. البتـه 
همکاری هـای دیگـری با سـایر شـرکت ها نیز وجـود دارد 
ولـی هایدامـوس جزییاتـی در مـورد آنهـا بیـان نکـرده 

ست.  ا
بـا ایـن حال او اشـاره کوتاهـی به NBA و مسـابقه ای 
از تیـم لـس آنجلـس لیکـرز داشـته کـه در آن دوربیـن 
Ozo در قسـمتی از ورزشـگاه نصـب شـده، همچنیـن در 
 Capitol Records جریـان برگزاری یـک کنسـرت در
بـرای ایـن کـه توانایی هـای دوربیـن بیشـتر نشـان داده 
شـود، Ozo مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت.اگر شـما 
هنرمنـد هسـتید و می خواهیـد ارتباط خوبی بیـن بیننده 
و داسـتان خـود برقرار کنیـد، Ozo بهترین وسـیله برای 
ایـن اسـت کـه بیننـده را درسـت در وسـط صحنـه قـرار 
دهـد. بـر اسـاس صحبت هـای هایدامـوس، کامـال واضـح 
اسـت کـه نوکیـای امـروز، نوکیایـی نیسـت کـه بسـیاری 
طـی سـال های اخیـر می شناسـند و عاشـقش هسـتند. 

بـا علـم به این کـه بازار به چه سـویی در حـال حرکت 
اسـت و بـا علـم بـه این نکته کـه مـا خیلـی زود وارد این 
بـازار شـده ایم البتـه نـه خیلـی زود، بهتریـن زمان اسـت 
کـه فنـاوری که بـه زودی بـازار فعلـی را تحت تاثیـر قرار 

خواهـد داد، توسـعه دهیم.

نوکیا به دنبال احیای خود با فناوری واقعیت مجازی است    

انتشار اطالعاتی از تبلت 13.8 اینچی 
GFXBench پروژه آرا گوگل توسط

آن  در  کـه  اسـت  گـوگل  سـوی  از  پـروژه ای  نـام   Ara
کاربـران می تواننـد قطعـات تلفـن همـراه یـا تبلت شـان را 
به سـادگی ارتقـاء دهنـد. حـال اطالعاتـی در خصـوص تبلت 
گـوگل از پـروژه ی آرا در GFXBench ثبـت شـده اسـت.
 )Ara( مدتـی پیش گـوگل اطالعاتی در خصـوص پـروژه آرا
ارائـه داد کـه از طریـق آن کاربـر امـکان ارتقـاء تلفـن همراه 
بـا اسـتفاده جابه جایـی قطعـات دسـتگاه را داشـت. در آن 
زمـان پـروژه مذکـور سـر و صـدای زیـادی در رسـانه ها به پـا 
کـرد و بعـد از آن کمتـر خبـری در خصـوص پـروژه مذکـور 
منتشـر شـد تا اینکه امـروز شـاهد اطالعاتی از این پـروژه در                  
GFXBench هسـتیم.بر این اسـاس گوگل در حال تسـت 
تبلتـی اسـت کـه از نمایشـگر فـول اچ دی بهـره می بـرد. هـر 
سـاله کاربـران تلفن هـای هوشـمند احسـاس می کننـد کـه 

دستگاه شـان دیگـر توانایـی کافـی را نـدارد و بهتر اسـت که هزینه ی زیـادی بابت خرید نسـخه جدید تر پرداخـت کنند. اما 
پـروژه آرای گـوگل ایـن امـکان را به کاربـران می دهد که به سـادگی پردازنده یا دوربیـن دستگاه هاشـان را همانند کارت های 
حافظـه ی microSD تغییـر دهنـد و نمونـه به روزتـری را روی آن بگذارند. البتـه در این پروژه امکان ارتقای دسـتگاه برای 
دفعـات مکـرر وجـود دارد.چنـدی پیش تیم آرای گـوگل در توییتـر اطالعاتی در خصوص ایـن پروژه ارائه داد و مدعی شـد 
 )I/O( کـه اولیـن محصولشـان در سـال 2016 معرفی خواهد شـد. با این اوصاف باید در کنفرانس توسـعه دهنـدگان گوگل
کـه در مـاه مـه برگـزار می شـود منتظر اخبـاری در زمینـه اولین محصول پروژه آرا باشـیم.اطالعات منتشـر شـده از سـوی 
GFXBench حکایـت از محصولـی 13.8 اینچـی دارد کـه مربـوط به پـروژه  آرای گوگل می شـود. نمایشـگر این دسـتگاه 
وضـوح فـول اچ دی دارد و پردازنـده ی آن نیـز اسـنپ دراگون 810 اسـت. بایـد توجه داشـت که این پردازنده سـال گذشـته 
توسـط تلفن هـای هوشـمند زیـادی مورد اسـتفاده قـرار گرفـت و افزایش دمـای آن یکی از اصلی ترین مشـکالتش بـود. اما 
در محصولـی هماننـد پـروژه آرا اگـر قطعـه ای ماننـد پردازنـده مشکل سـاز باشـد، کاربـر می توانـد به سـادگی آن را همانند 
محافـظ نمایشـگر تعویـض کنـد. ایـن محصـول از 3 گیگابایت حافظـه ی رم بهره می بـرد. )در تصویر باال اطالعات بیشـتری 

در خصـوص ایـن محصول وجـود دارد.(

خبر

بیست هزار حساب کاربری
 کارمندان FBI، هک شد

در چنـد روز گذشـته هکـری ادعـا کـرده کـه موفق شـده 
اسـت بـه اسـامی، شـغل ها، آدرس ایمیـل و شـماره ی تلفـن 
بیـش از 20 هـزار کارمنـد »اداره ی تحقیقـات فـدرال« یـا 
همـان FBI دسترسـی پیـدا کند. ظاهـرا در کنار ایـن مورد، 
اطالعـات بیـش از 9 هـزار کارمنـد وزارت امنیـت داخلـی 
امریـکا )Homeland Security( هـم در اختیـار این هکر 

قـرار گرفته اسـت.
ایـن هکـر به یک ترابایت داده دسترسـی داشـته اما از این 

مقـدار، تنها 200 گیگابایت اش را دانلود کرده اسـت.
بـر اسـاس خبـری کـه وب سـایت VICE منتشـر کـرده، 
 DHS و FBI حجـم بزرگـی از اطالعـات پایگاه هـای داده ی
)وزارت امنیـت داخلـی( بـه دسـت ایـن هکـر افتـاده اسـت. 
ایـن وب سـایت بـا وزارت امنیت داخلـی امریکا تمـاس برقرار 

کـرده. نکتـه ی جالـب ماجـرا این جاسـت که تا پیش از هشـدار مسـووالن سـایت VICE مقامـات دولتی آمریکا نسـبت به 
ایـن هـک گسـترده کامـال بی خبـر بوده اند.طبـق ادعـای هکری که ایـن اطالعات را بـه دسـت آورده، او با هـک ایمیل یکی 
از کارمنـدان وزارت دادگسـتری آمریـکا )Department of Justice(، موفق شـده اسـت به تمام این اطالعات دسترسـی 
پیـدا کنـد. در لیسـت افـرادی کـه اطالعات شـان هـک شـده، شـغل هایی مثـل »تجزیـه ی اطالعـات«، »متخصـص زبان«، 
»زیست شـناس«، »مامـور ویـژه« یـا »مامـور یـگان رزمـی« بـه چشـم می خورد.ظاهـرا دسترسـی به ایـن اطالعات بسـیار 
سـاده بـوده اسـت. هکـری کـه بـه ایـن اطالعـات دسترسـی دارد، ادعـا می کند کـه در ابتـدا صرفا قصـد داشـته از امکانات 
عمومـی وب سـایت رسـمی وزارت دادگسـتری اسـتفاده کنـد. پـس از اینکه وب سـایت بـرای اش کار نمی کند، او با مسـوول 
پاسـخگویی ایـن سـازمان تمـاس می گیـرد و می گوید که نمی توانـد وارد پورتال شـود؛ در کمال تعجب مسـووالن آن بخش 
هـم یـک کـد دسترسـی در اختیـارش قـرار می دهند.این هکر بـه یک ترابایت داده دسترسـی داشـته اما از این مقـدار، تنها 
200 گیگابایـت اش را دانلـود کـرده اسـت. او هم چنیـن ادعـا می کند کـه برخی از ایـن داده هـا، شـماره های کارت اعتباری 
و ایمیل هـای نظامـی هسـتند.داده های بـه دسـت آمـده از وزارت امنیـت داخلـی آمریـکا در حال حاضـر در اینترنـت آپلود 

شـده اند. اطالعـات سـازمان FBI هـم بـزودی از طریـق اینترنـت پخش خواهد شـد.

خبر

 )Blu-Ray Player( « سامسـونگ اولیـن » پخش کننـده ی بلـو-ری
دنیـا بـا کیفیت 4K  را کـه UBD-K8500 نام دارد، کمـی زودتر از انتظار 
راهـی بـازار کرد.ایـن پخش کننـده ی بلو-ری بـا کیفیت 4K در نمایشـگاه 
IFA معرفـی شـده بـود و قـرار بـود کـه در اواخـر اسـفند مـاه راهـی بازار 
شـود. البتـه سامسـونگ در اقدامـی جالـب، ایـن محصـول را کمـی زودتـر 
راهـی بـازار کـرده و افـرادی که آن را پیـش خرید کرده بودنـد، اکنون آن را 
در اختیـار دارنـد. همچنیـن سـایتBest Buy هم گفته کـه این محصول 
 4K را از تاریـخ 21 بهمـن مـاه بـه فـروش می رسـاند.در حالی کـه مضامین
 UBD-K8500 زیـادی در بـازار وجـود نـدارد، پخـش کننـده ی بلـوری
شـرکت سامسـونگ گزینـه ی خوبـی بـرای خرید به شـمار می آیـد. البته از 
مدتـی پیـش شـرکت های فیلم سـازی بـزرگ اعـالم کرده اند کـه فیلم های 
بلـو-ری بیشـتری را بـا کیفیـت 4K عرضـه می کننـد. در حـال حاضـر 
فیلم هـای The Martian و Kingsmen: The Secret Service از 
جملـه عنوان هایـی هسـتند کـه بـا کیفیـت 4K عرضـه شـده اند و می توان 
آن هـا را بـا ایـن پخـش کننـده ی بلـو-ری مشـاهده کـرد. البته بسـیاری از 
فیلم هـای مطـرح امسـال هم قـرار اسـت با کیفیـت 4K روی دیسـک های 
بلـو-ری عرضـه شـوند که هنوز تاریخ عرضه ی آن ها مشـخص نشـده اسـت.

پخش کننـده ی بلو-ری UBD-K8500 توانایی اسـتریم کـردن فیلم های 

4K را هـم دارد و می تـوان بـه وسـیله ی آن فیلم های Netflix را مشـاهده 
 3D و DVD، CD کـرد. همچنیـن بـا ایـن دسـتگاه می تـوان فیلم هـای

مختلـف را هـم تماشـا کرد.

آپدیت جدید
 360 Moto برای 
2nd gen

انتشـار  موتـوروال  کمپانـی 
بـرای  را  جدیـدی  آپدیـت 
دوم سـاعت هوشـمند  نسـخه 
آغـاز  خـود   360  Moto
نمـود. بـه لطـف ایـن آپدیـت 
برخـی امکانات جدیـد اندروید 

مارشـمالو نظیـر Doze و مـدل جدیـد مجوزهـا در اختیـار کاربـران قـرار 
خواهـد گرفـت. عالوه بر این پشـتیبانی از شـش زبان جدید در این نسـخه 
اضافـه شـده اسـت، ایـن زبـان هـا عبارتنـد از مانداریـن تایـوان، کانتونیـز 
هنـگ کنـگ، اندونزیایی، لهسـتانی، هلنـدی و تایلندی. مـوارد دیگری نیز 
نظیـر gesture هـای جدید)بـرای فرمـان دادن بـه دیوایـس بـا حرکـت 
 Android مـچ دسـت( که اخیراً توسـط گـوگل در به روز رسـانی جدیـد
Wear بـه کار گرفتـه شـده اند در این آپدیـت وجود دارند امـا با توجه به 
اینکـه 2nd gen 360 Moto دارای بلندگـو نیسـت پشـتیبانی از بلندگو 
در آپدیـت مربـوط بـه ایـن دیوایس اضافه نشـده اسـت. گفته شـده اسـت 
کـه آپدیـت جدید طـی مراحلی در کشـورهای مختلف در اختیـار کاربران 
نسـخه 2015 سـاعت موتـو 360 قـرار خواهـد گرفت و انتظار مـی رود که 

نهایتـاً ایـن فراینـد چنـد هفتـه ای بـه طـول انجامـد.

اینستاگرام حاال 
رسما از چند 
حساب کاربری 
پشتیبانی می کند

بعـد از اینکـه اینسـتاگرام 
ویژگـی چندحسـاب کاربری 
iOS طـی  و  اندرویـد  در  را 
آزمایـش  گذشـته  ماه هـای 

کـرد، حـال امـروز خبـر رسـیده کـه اینسـتاگرام رسـما پشـتیبانی از 
چنـد اکانـت را در برنامـه شـبکه اجتماعـی خـود فعـال کـرده اسـت. 
کاربـران اینسـتاگرام از هم اکنـون بـا بروزرسـانی بـه نسـخه جدیـد 
می تواننـد در همـان اپلیکیشـن اینسـتاگرام چندیـن حسـاب داشـته 
باشـند و هـر کـدام را بـه دلخـواه مدیریـت کننـد. اگـر می خواهیـد 
حسـابی برای کسـب و کار خود، یک حسـاب شـخصی و یک حسـاب 
خانوادگـی داشـته باشـید، حـاال اینسـتاگرام بـه صـورت رسـمی این 
امـکان را فراهـم کـرده اسـت.فرآیند اضافـه کـردن حسـاب جدیـد 
بـه برنامـه بسـیار سـاده اسـت و شـما تنهـا نیـاز داریـد تـا بـه منوی 
تنظیمـات برویـد و پـس از آن بـا تـپ کـردن بـر روی نـام پروفایـل 

خـود، بیـن حسـاب های مختلـف جـا بـه جـا شـوید.

فضای اجتماعیموتوروالسامسونگ

اولین پخش کننده ی K4 دنیا کمی
 زودتر راهی بازار شد
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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

مهـدی حیـدری یکـی از کسـانی اسـت کـه در اعتـراض بـه 
اعـدام شـیخ نمـر مقابـل سـفارت عربسـتان رفت و عکسـی 
هـای  خبرگـزاری  در  گرفـت،  ویـژه  گارد  بـا  او  کـه  هـم 
داخلـی و خارجی منتشـر شـد. حیـدری این عکس هـا را در 
اینسـتاگرامش گذاشـته بـود و حتـی نوشـته بود کـه تبدیل 
بـه سـوژه ای جهانی شـده، ولـی بعـد از مدتی هـر دو عکس 
را حـذف کـرد. هفتـه نامه »تماشـاگران امـروز« گفت وگویی 
بـا حیـدری دارد، دربـاره دالیل رفتن به سـفارت عربسـتان، 
گرفتـن آن عکس هـا و حذف شـان. البته حیـدری تاکید دارد 
کـه جـزو حمله کننـدگان به سـفارت نبـوده. بخـش هایی از 

ایـن گفـت و گـو در ادامـه مـی آید: 
  مـا روز بـه آنجا رفته بودیم و شـب حمله به سـفارت آنجا 
نبودیـم. قبلـش صحبـت کـرده بودیـم کـه یـک گردهمایی 
سـاده آنجـا داشـته باشـیم. قـرار بود مجـوز هم صادر شـود. 

شـب قبل کـه حملـه کردنـد، گفتند مـا مجـوز نمی دهیم.
 دوسـتان در فضـای مجـازی دنبـال مجـوز بودنـد. البتـه 
مجـوز هم الزم نداشـتیم چـون ما نمی خواسـتیم کار خاصی 
انجـام بدهیـم. یک عـده تنـدرو آن کارها را کردنـد و آبروی 
همـه را بردنـد. مـا صبـح آن روز کـه بـه آنجـا رفتیـم حتـی 
خبـر نداشـتیم کـه مجـوز نداده انـد. مـا یـک اعتراض سـاده 
داشـتیم. اگـر کسـانی کـه معانـد نظـام بودند، می خواسـتند 
گردهمایی داشـته باشـند، بـه مجوز نیاز داشـتند، ولی وقتی 
چنـد تـا بچـه بسـیجی و بچـه حزب اللهـی می خواهنـد دور 

هـم جمع شـوند کـه مجـوز نیـازی ندارند.

}قـرار تجمـع را کجـا گذاشـته بودیـد؟{ در فضـای مجازی.   
گـروه خاصی نداشـتیم. هـم در تلگـرام و هم در اینسـتاگرام پر 

شـده بـود. صفحه هـای معتبر هـم خبـرش را گذاشـته بودند.
و  دیـدم  سـال 1386  یک بـار  را  کردمیهـن  آقـای  مـن   
پـای منبـرش نشسـتم. آن موقـع شـانزده هفـده سـالم بود. 
بعـد از آن دیگـر او را ندیـده ام. پـای منبـرش ده هـزار نفـر 

. می نشسـتند
 دوسـتانی کـه من می شـناختم، مخالـف آن اتفاقات بودند. 
مگـر موقعـی که بخیه های صـورت آن دختر)صـدرا زاهدپور( 
را کشـیدند، هـم دکترهـا ناراحـت شـدند؟ شـب قبـل یـک 
عـده ای یـک کاری کـرده بودنـد، ما کـه یک اعتراض سـاده 
داشـتیم، بایـد ناراحـت شـویم؟ مـا بـه خاطـر کار خودمـان 
ناراحـت نشـدیم، امـا بـه خاطـر اتفاقـات شـب قبـل ناراحت 
شـدیم. شـب قبـل قشـر حزب اللهـی در آنجـا خیلـی کـم 
بودنـد. امـا روزی کـه مـا رفتیـم همـه حزب اللهـی بودنـد. 
نیـم سـاعت فقط داشـتند مداحـی می کردند ... حضـرت آقا 
بارهـا گفته انـد کـه بـه سـفارت ها نزدیک نشـوید. کسـی که 
از دیـوار سـفارت باال مـی رود و تلفن برمی دارد، معلوم اسـت 

کـه حزب اللهـی نیسـت. اینهـا نشـانه هایش اسـت.
  اتفاقـا نظـر بعضی هـا ایـن اسـت که خـود شـما بودید که 

آن شـب بـا تلفن سـفارت عکس سـلفی گرفتـه بودید. 
 }کسـی کـه بـا تلفـن سـفارت عکس سـلفی گرفتـه بود{ 
او اصـال شـبیه مـن نیسـت. ریش هایـش هـم درنیامـده بود. 
یعنـی مـن بـودم و کمتـر از 12 سـاعت هـم یکـی دو کیلـو 

ریـش در آوردم؟ مـن حتـی او را نمی شناسـم.
 بسـیجی بـودن کـه افتخار اسـت. مـن فقط بسـیجی ها را 
دوسـت دارم. مـن یـک آدم سـاده ام و شـغلم هم آزاد اسـت.

 شـب قبـل از اینکـه مـا برویـم اتفاقاتـی افتاد که درسـت 
نبـود. روزی کـه مـا رفتیم هیـچ اتفاقی نیفتـاد. ولی بعضی ها 
مثـل همشـهری زیـر عکس من تیتـر زدند تندروهـا در حال 
... خیلـی تیتـر بـدی بـود. مگـر کسـانی کـه رفتند سـفارت 
آمریـکا را گرفتنـد، اتفاقـی افتـاد؟ یا بعـد از اتفاقات فرانسـه 
کـه یـک عـده مقابـل سـفارت رفتنـد و شـمع هـم روشـن 

کردنـد، چـه اتفاقـی افتاد؟
 حملـه کار درسـتی نبـود. مـا اصـال نتوانسـتیم تا سـفارت 
عربسـتان برویـم. شـب قبـل کـه حملـه شـده بـود، تـا چند 
متری سـفارت را بسـته بودند. خانم ها مقابل سـفارت سـوئد 
بودنـد کـه دویسـت متـر پایین تر اسـت و ما هـم تقریبا صد 

متـر پایین تـر بودیم.
}حـذف عکس هایـش از اینسـتاگرام{ همـان یک عکسـی 
را کـه همه جـا پخـش شـده بـود، گذاشـته بـودم. آن عکس 
هـم داشـت حاشیه سـازی می کرد، بـه همین دلیـل حذفش 
کـردم... آن عکـس خیلـی بولـد شـد. مـا نبایـد در آسـیاب 
بعضی هـا آب بریزیـم. حداقـل کاری کـه می توانسـتم بکنـم 
ایـن بـود کـه عکـس را حـذف کنـم. بچه هـا عکـس را در 
بی بی سـی و VOA دیـده بودنـد. مـن خـودم ندیـدم، فقط 

تلگـرام دیدم. در 
 یـگان ویـژه کـه هیـوال نیسـت. آنهـا هـم مثـل مـا آدم 
هسـتند. فکـر کنـم هم فقط عکـس گرفتن ازجاهـای نظامی 
منـع قانونـی داشـته باشـد. برخورد یـگان با مـا خیلی خوب 
بـود. حتـی یـگان ویـژه بـه مـا میکروفـون داد بیانیه مـان را 

نیم. بخوا

صاحب سلفی معروف سفارت عربستان:

 دورهمی بسیجی ها مجوز نمی خواد

مصاحبه

زرد

محمـود عزیزی تنها بازیگری اسـت که کاندیـدای انتخابات 
مجلـس شـده و ادعـا می کنـد نـه اصالح طلـب اسـت نـه 
اصولگـرا. هـم »متولـد مـاه مهـر« را باید بـازی می کرده هم 
»معراجی هـا« و »قالده هـای طـال« و حـاال هـم مـی گویـد 
کـه از قـرار گرفتـن در هر دو لیسـت اصولگـرا و اصالح طلب 
اسـتقبال مي کنـد. محمـود عزیـزی کـه تحصیلکـرده تئاتر 
اسـت و ایـن رشـته را تدریـس می کنـد، حاال بـرای حضور 
اسـالمی  شـورای  مجلـس  دهمیـن  انتخاباتـی  رقابـت  در 
کاندیـدا شـده امـا تاکیـد دارد که آدم سیاسـی ای نیسـت. 
هفتـه نامـه تماشـاگران بـا او گفـت و گویـی انجـام داده که 

بخـش هایـی از آن در ادامـه مـی آید:
  سـي واندي سـال اسـت کـه از انقـالب گذشـته. دغدغـه 
آغازیـن انقـالب، حـوزه فرهنگ بود. با در نظـر گرفتن اینکه 
بـه هـر حـال هشـت سـال مقـاوت بـوده، جنـگ تحمیلـي 
بـوده، بعـد مشـکالت دیگـري بـوده و بعـد تحریم هـا، ایـن 
قطعـاً  و  بسـیاری شـده  فرصت سـوزي های  باعـث  مسـائل 
کارگـزاران فرهنگـي ما را مشـغول مشـکالتي کـه برآمده از 
جنـگ و تحریم هـا بـوده، کـرده؛ بنابرایـن مانع از این شـده 
کـه مسـووالن آن طور کـه باید در حـوزه هنـر فعالیت کنند 

و برنامـه مدون و مشـخصي داشـته باشـند.

نداریـم،  اجتماعـي  تأمیـن  هنـر  حـوزه  در  چـون    
فصلـي  هنـري  کارگـران  مختلـف  شـاخه هاي  هنرمنـدان 
هسـتند؛ یعنـي یـک هنرمنـد نقـاش نهایتـاً سـالي یک بـار 
مي توانـد یـک نمایشـگاه بگـذارد. اینهـا بایـد بـراي اوقاتي 
کـه کار ندارنـد تأمیـن اجتماعـي داشـته باشـند و دغدغـه 
روزمرگـي نداشـته باشـند. در شـاخه هاي مختلـف هم باید 

باشـد. همین طـور 
 شـاید مثـاًل الزم باشـد که شـوراي عالـي انقـالب مجدداً 
فعالیـت خـودش را آغـاز کنـد و در زمینـه هنـر مصوباتـي 
داشـته باشـد که بازوهاي اجرایي که شـامل بازوهاي دولت 
مي شـود بـه ناچار بـر مبناي تعاریـف و لوایح و پیشـنهادات 
آنهـا کار کننـد و در اصـل پیشـنهادات را کارآمـد بکننـد. 
االن مثـاًل مـا نمي دانیـم چـرا اصـاًل جشـنواره ها بایـد در 
دهـه فجـر برگـزار شـوند و ربط شـان بـه دهه فجـر چندان 
مشـخص نیسـت. خب اینها مشـکالتي اسـت که کارگزاران 

فرهنگـي بایـد بررسـی کنند.
  هـر کسـی می توانـد در لیسـتی باشـد. ایـن به ایـن معنا 
نیسـت کـه همـه آن لیسـت وقتـي بـه یـک مـکان مقدس 
می رونـد همـه یـک نـگاه کامـال مشـترک داشـته باشـند؛ 
امـا هـر کـس  باشـد،  ممکـن اسـت هدف شـان مشـترک 
بـا انگیـزه خـودش مـی رود. مـن مسـتقلم. مـن مي خواهـم 
نمایندگـي یـک ملـت ایـران و به طـور ویـژه آن بخشـی که 
مربـوط بـه تخصـص مـن اسـت، یعنـی هنـر را نمایندگـي 
کنـم. خـب حـاال هر کسـي که بـا ایـن انگیـزه بیایـد و مرا 
وارد لیسـتش کنـد طبیعي سـت کـه قبـول مي کنـم. ایـن 
مي شـود همـان زبـان مشـترکي کـه او مطلـع نیسـت و من 

هسـتم. مطلع 
  }خـط قرمـز اصالح طلـب و اصولگرایي نداریـد؟{ ببینید 
گروه هاسـت.  فکـري  انجمـاد  از  واقـع  در  قرمز هـا  خـط 
وقتـی گروهـي خـط قرمـزی بـراي خـودش قائل می شـود، 
راکـد  آب  مثـل  ایـن  و  شـود  واردش  کسـي  نمي خواهـد 

مي گنـدد. مي شـود، 
  }چطـور هـم »متولـد مـاه مهر« را بـازي مي کنیـد و در 
»معراجي هـا« و »قالده هـاي طـال« هـم حضـور داریـد؟ { 
هنرمنـد کـه نمي توانـد دم در تئاتـرش بایسـتد بگویـد آن 

آدم شـکم گنـده نیایـد، آن یکـی کـه الغـر اسـت بیاید. آن 
کـه دسـتش پینه بسـته بیاید، آن کـه مثـاًل الک زده نیاید. 
هنرمنـد کارش ایـن نیسـت. هنرمنـد در ارتبـاط بـا جامعه 
و همـه افـراد اسـت. ... مـا همـه شـکل آدمـی در جامعـه 
داریـم. گروه هـاي مختلـف اجتماعـي داریـم. کار هنرمنـد 
قـرار گرفتـن در موقعیت  هـای مختلف اسـت تـا بتواند یکي 
از ایـن موقعیت هـا را مطـرح کنـد. حـاال خـط فکـری آن 
هنرمنـد هر چـه مي خواهـد باشـد. شـما مي خواهیـد در این 
واقعه اي که متعلق به بخشـی از تاریخ ماسـت سـهم داشـته 

باشـید و ایـن ثبـت تاریخي مي شـود.
  }بعـد از قضایـاي سـال 88، تفکـر حامـي قالده هـاي 
طـال و معراجي هـا مي توانـد فیلـم بسـازد ولـي تفکـر نقطه 
مقابلـش نمي توانـد{ مثـل این مي مانـد که من صـد تومان 
در جیبـم داشـته باشـم، ایـن پول مـال من اسـت و مختارم 
آن را هدیـه بدهـم یـا یـک سـاندویچ بخـرم یـا آن را در 
حسـابم بگـذارم. ایـن حق من اسـت. االن مثال ایـن دوربین 
و ایـن اعتقـادات در اختیـار ایـن نـگاه اسـت. اگـر ایـن نگاه 
نبـود ما  چـه چیـز را مي خواسـتیم ارزیابي کنیـم؟ چه چیز 
را مي خواسـتیم ببریـم زیـر عالمـت سـؤال؟ ولـي در همین 
مقطـع هـم باز مـا فیلم هایـي را مي بینیم که نقـد اجتماعي 
می کننـد و معضـالت اجتماعـي را انعـکاس می دهنـد. حاال 
بـه آن شـدت نیسـت که همـگان بخواهنـد موضـع بگیرند. 
خـب آن طـرف هـم نسـبت بـه بعضـي از فیلم هـا موضـع 
مي گیرنـد. یـک جمعیتـي هـم هسـتند کـه مانـع از ایـن 

مي شـوند کـه ایـن فیلـم اکران شـود.
  مـن در یـک مقطعـي گفتـم شـاید اگـر آقـاي ضرغامـي 
نبـود، خیلـي از هنرمنـدان مـا کارتن خـواب مي شـدند. یک 
بـازی  مي رفتنـد  اینهـا  و  مي شـد  سـاخته  سـریال  تعـداد 
می کردنـد و امـرار معـاش مي کردنـد و ایـن خیلـي مطلوب 
بـود؛ ولـي مدیري کـه بیاید به قول شـما خط قرمـز بگذارد 
و بگوید اینها باشـند و آنها نباشـند مي شـود مثـل تلویزیون 
االن. یعنـی یـک آب راکـد کـه دچـار گندیدگي مي شـود و 
محصـوالت قابـل قبولـي تولیـد نمي کنـد. مـا سـریال هایي 
داشـته ایم کـه در زمـان پخش خیلـي مخاطب داشـته اند و 

بعضـا خیابان هـا را خلـوت هـم مي کرده انـد.

واکنش ها به موضع وزارت ارشاد
 در قبال خواننده »وطنم«

همه علیه تبعیض
حاشـیه های حضـور سـاالر عقیلـی در اسـتودیوی 
یـک شـبکه ماهـواره ای در روزهـای گذشـته به شـدت 
در فضـای مجـازی خبرسـاز شـده و بسـیاری از فعاالن 
موسـیقی در ایـن بـاره اظهـار نظـر کرده انـد. حسـین 
نوش آبادی )سـخنگوی وزارت ارشـاد( هـم در اظهاراتی 
جنجالـی بـه سـایت »موسـیقی مـا« گفـت: »سـاالر 
عقیلی با دیگران متفاوت اسـت. شـرایط و نوع تعامل او 
با مسـئوالن و مدیران و دلبسـتگی اش به نظام و انقالب 
بـر کسـی پوشـیده نبوده و نیسـت و صـدای ایشـان را 
می توان در بسـیاری از سـریال های تاریخی شنید. او در 
ایـن میـان غفلتی کرد و آن هم بـه خاطر اینکه ماهیت 
آن شـبکه را نمی دانسـت و بعـد از حضـورش در آن، 
متوجـه شـد که نباید در آن شـرکت می کـرده و بعد از 
آن هـم پیامـی داد و از این بابت عذرخوهـی کرد.« این 
اظهـارات واکنش های بیشـتر و تندتـری را برانگیخت و 
در ایـن گزارش سـعی شـده برخـی از بازتاب های اهالی 

موسـیقی بـه این موضـوع را بررسـی کنیم.
چرا باید »سـاالر عقیلی«هـا از چنین مصونیتی 

باشند؟ برخوردار 
سـیروان خسـروی خواننـده و تنظیم کننـده مطرح 
موسـیقی پـاپ اولیـن کسـی بـود کـه بـه ایـن ماجـرا 
خـود  اینسـتاگرام  صفحـه  در  و  داد  نشـان  واکنـش 
خطـاب به وزیر ارشـاد نوشـت: چـرا باید امثال »سـاالر 
عقیلی«هـا از چنیـن مصونیتـی برخـوردار باشـند کـه 
طبـق قانـون کشـور فرانسـه بـا آنها برخـورد شـود و با 
امثـال »زانیـار خسـروی«ها نـه طبـق قوانیـن کشـور 
عزیزمـان، بلکـه طبـق سـلیقه مسـئولین رفتار شـود؟
ارشـاد بـا اعـالم اینکه یـک نفـر با بقیـه فرق 

می کنـد، عدالـت را زیـر سـوال می بـرد
سرشـناس  نوازنـده  و  آهنگسـاز  قمصـری  علـی 
موسـیقی ایرانـی بـا اشـاره بـه اهمیـت اسـتقالل یـک 
هنرمنـد می گوید: وزارت ارشـاد با اعـالم اینکه یک نفر 
بـا بقیـه فـرق می کنـد، نـه تنهـا عدالـت را زیر سـوال 
می بـرد بلکـه بـا نوعـی تحسـین از وابسـته بـودن یک 
هنرمنـد، اسـتقالل هنری او را بـا چالش مواجه می کند 
و اتفاقـاً ایـن نـوع تحسـین ها بـه ضـرر هنرمند اسـت. 
امـا این کـه بخواهیـم ژانر موسـیقی پاپ و سـنتی را در 
مقابـل همدیگر قرار دهیم، یک فرافکنی اشـتباه اسـت.

چرا نگاه ها نسبت به همه یکسان نیست؟
»خورشـید«  گـروه  سرپرسـت  درخشـانی  مجیـد 
گفـت: در واقـع سـوالی کـه دوسـتان سـبک های دیگر 
مطـرح می کننـد، بـرای بسـیاری از فعـاالن حـوزه ی 
موسـیقی سـنتی هم وجـود دارد. این که چـرا نگاه ها به 
هنرمنـدان فعـال در ایـن حـوزه متفاوت اسـت و قانون 

بـرای همه یکسـان نیسـت؟
بـا تبعیض بـه ایـن وضـوح مشـکل دارم، حتی 

اگـر بـرادر خودم باشـد
زانیـار خسـروی پـس از یادداشـت پر سـر و صدای 
او  از سـوی  آنچـه  بـه  نسـبت  بـرادرش »سـیروان«، 
»تبعیـض« خوانـده شـده، واکنـش تنـدی نشـان داد 
و در متنـی کـه در صفحـات شـخصی اش درج کـرد 
و البتـه پـس از سـاعاتی حـذف شـد، نوشـت: جالبـه 
کـه پـس از حضـور سـاالر عقیلـی در شـبکه مـن و تو 
مسـئولین اعـالم کـردن کـه ایشـون غافلگیر شـدن و 
عدم آشـنایی ایشـون با این شـبکه باعث شـده ایشون 
بـرن و گفتگـو داشـته باشـن. جالب تر اینه که ایشـون 
پنج سـال پیش هم با شـبکه »صـدای آمریکا« گفتگو 
داشـتن. تـو همیـن سـفر بـه لنـدن هـم بـا یکـی از 
مجریـان »بی بی سـی« عکـس دارن. کاًل انـگار ایشـون 
تو کشـوری که مـا زندگی می کنیـم، زندگی نمی کنن. 
نـه »صـدای آمریـکا« رو مي شناسـن، نـه »مـن و تو« 
نـه »بی بی سـی«. حـاال اینکـه ایشـون غافلگیر شـدن 
رو مـن نفهمیـدم یعنـی چـی. یعنـی ایشـون رفتن تو 
صداوسـیمای خودمـون ولـی یهـو و بـه صـورت کاماًل 
غافلگیرانـه ای سـر از اسـتودیو »مـن و تـو« در آوردن؟ 
آیـا ایشـون از اینکـه مجـری اون برنامـه دامـن کوتـاه 
پوشـیده بـودن و حجاب نداشـتن هم تعجـب نکردن؟ 
زانیـار در پایـان یـادآور شـده بود کـه: بنده نه با سـاالر 
عقیلـی و نه بـا هیچ کس دیگری خصومت نـدارم، بلکه 
بـا تبعیـض به این وضوح مشـکل دارم، حتـی اگر برادر 
خـودم باشـه. ایـن متن هـم خراب کـردن وجهـه و بر 
مـال کردن اسـرار خصوصی یک شـخص نیسـت؛ بلکه 
اتفاقیـه کـه جلـوی چشـم همـه و بـه صـورت کامـاًل 
علنـی اتفـاق افتـاده و بنـده هـم چـون نابینا نیسـتم، 

نتونسـتم دیگـه هیچـی نگم.
یه وقت منم گول نخورم؟!

در ایـن میـان، بامزه تریـن واکنـش را سـینا حجازی 
در صفحـه اینسـتاگرام اش داشـت و بـا انتشـار ویدئوی 
شـبکه  معـروف  مجـری  دو  گفتگـوی  از  بخشـی 
»بی بی سـی فارسـی« کـه در حال صحبـت درباره یکی 
از مصاحبه های سـینا حجازی بودند، نوشـت: دوسـتان 
ایـن مـال کـدوم کاناله؟ یه وقـت منم مثل اسـتاد گول 
نخورم! این ویدئو سـاعاتی پس از انتشـار از اینسـتاگرام 

سـینا حجـازی حذف شـد.

محمود عزیزی بازیگری که کاندیدای انتخابات مجلس شده است

مستقلم!

گزارش

افقی
1-علم و فرهنگ - یونجه زرد

2-شـرکت سـویدی سـازنده وسـایط نقلیـه و قطعات آن 
- پارتیـزان - گوشـه ها

3-مجسمه - اثری از کورمک مک کارتی - کاهل
4-رفیـق یـک رنـگ و موافـق - میخـوش - دل هـا - 

درویشـی
5-برگ برنده - تبهکاری - قاطر

6-واحـد شـمارش کشـتی - از میوه هـای درختی - عید 
م یتنا

7-به درستی که - پدر طب - دانه کش بی آزار
8-روسـیاه مطبـخ - یکـی از بزرگتریـن شـهرهذی ژاپن 

مته  -
9-چغنـدر پختـه - بـا احـوال آید - نفسـی که از سـینه 

ید برآ
10-علوفه ای مخصوص گاو - زرداب - پیگیری

11-سم ها - مقام - جامد
12-یاری کردن - نوعی شتر - حرف پیروزی - رجل

13-پیامبـر صبـور - در اصطـالح فقـه مقابل جایز اسـت 
وقت  -

14-کانالـی کـه از دیربـاز بـرای مدیریـت آب در زمیـن 
مـی سـاخته انـد - پزشـک - ضـد ناقـص

15-کاشف سرم دیفتری - کم
عمودی

1-نوعی غذای ایرانی - شهری در قبرس
2-از پیامبران - خردمند - روزه گرفتن

 - کشـاورزی  و  خواربـار  سـازمان   - مـرد  3-خدمتـکار 
سرپرسـتی و  بزرگـی 

4-رودی در کرمـان - صـدای بهم خـوردن دو چیز فلزی 
یـا بلور - کرها - دسـت افـزار باغبان

5-دارای آهنگ یکسان - پایین آمدن - پسر طهماسب
6-حرف انگلیسی - مخفف از آن - حرکت محتاطانه
7-حومه تهران - معجزه حضرت موسی )ع( - والده

8-شایستگی - نیروها - لطافت و ظرافت
9-صمیمی - لرزش - وسط ، درون
10-هاورکرافت - اهریمن - غیرت

11-زیـاده جویـی - گسـتردنی - شـیرینی مـاه مبـارک 
ن مضا ر

12-کویـر معـروف - مرطوب - پوششـی زنانـه - نیروگاه 
شـمال ایران

13-عملیات جنگی آزمایشـی - از سـبزی ها - خودروی 
ایرانی

14-کشور قذافی - به دنیا آمدن - ضد هزینه
15-خدمات تلفنی بانک - از بناهای تاریخی کرمان
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متن آگهی 
احترامـا در پرونـده کالسـه 930139 ایـن شـعبه آقـای رضا 
گلچیـن مسـئول کارگاه پـروژه سـد مخزنی قدرونی شـرکت 
جهـاد نصـر متهـم اسـت بـه عـدم رعایـت نظامـات دولتی و 
مقـررات ایمنـی کار منجـر به ایـراد صدمه بدنی غیر عمدی نسـبت 
به آقای رضا ضیایی می باشـد که شـکایتی از سـوی شـاکی )آقای 
رضـا ضیایـی( بـه ایـن دادسـرا تقدیـم و در شـعبه اول دادیـاری به 
ثبـت رسـیده و وقـت رسـیدگی بـه پرونـده بـه تاریـخ 94/12/22 
سـاعت 8 صبـح تعییـن گردیـده اسـت بـه علـت مجهـول المـکان 
بـودن متهـم بـه تجویـز مـاده 174 قانـون آییـن دادرسـی کیفری 
سـال 1392 مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیراالنتشـار 
آگهـی مـی گـردد تـا متهـم جهـت اخـذ دفـاع و آخریـن دفـاع در 
دادیـاری شـعبه اول دادسـرای شهرسـتان راور حاضر شـود. در غیر 
ایـن صـورت دادسـرا غیابـا بـه پرونـده رسـیدگی و اتخـاذ تصمیـم 

نمود.  خواهـد 
دادیاری شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان راور- 
مهدی خسروی 
م الف 361
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روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر عامل: نکیسا خدیشی         سردبیر: بردیا امیرتیموری
طراحی: علی اکبرزاده

کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه اول واحد یک
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده ولزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

تحریریه )انتقاد و پیشنهاد(: 32436035
اموربازرگانی و حسابداری:32435911  و 32435908

دورنگار: 32435827
همکاران تحریریه: شهرام پارسا مطلق، یاسر سیستانی نژاد،

رضا عبادی زاده، عرفان زارعی، محسن رجب پور، هادی کاربخش، جاوید 
مومنی، عباس صفا، عطیه بهره بر، آرین اسدی و سپیده ایران منش

با ارسال عدد 1 به شماره 50002203034 رایگان عضو باشگاه خبری 
پیام ما شوید و پیام های خود را به همین شماره ارسال نمایید.

خبرهای خود را به
news@payamema.ir 

ارسال نمایید

پیش چاپ و چاپ: کرمان ترسیم )هزار یکشب جنوبی-32477343(

مجاهدت های مردم استان 

کرمان در دوران پیروزی انقالب 

اسالمی نقطه عطفی در مبارزه

با رژیم ستم شاهی بود.

پیام ما 22 بهمن  را 

گرامی می دارد.

عکس نوشت

تیاتر

نمایش ” آرش “
زمان : 23 بهمن ماه الی 7 اسفند     ساعت : 20:15

مکان : میدان شورا - سینما شهر تماشا سالن شماره 2

جشنواره

اولین جشنواره عکس نوروزی درکرمان
زمینـه هـای فعالیـت مورد نظـر عبارتنـد از : 1-هنری )عکاسـی ، 
رسـانه( 2-گردشـگری 3-فعالیـت های اجرایـی -4 تجربـه در زمینه 
برگـزاری جشـنواره هنـری 5- فضای مجازی و شـبکه های اجتماعی

دبیرخانه: کرمان - ابتدای خیابان فردوسی - موزه هرندی

یاداشت

یک قرار داد خوب
محسن جالل پور- رییس اتاق ایران و کرمان

در میـان قراردادهـای ریـز و درشـتی که درسـفر ایتالیا و فرانسـه 
منعقـد شـد، قراردادشـرکت گردشـگری میکامـال کیـش بـا یـک 

شـرکت ایتالیایـی برایـم خوشـحال کننـده بود.
درایـن قـرارداد، سـاخت بزرگتریـن آکواریـم آبـی منحصربـه فرد 
خاورمیانـه کـه حجـم ذخیـره سـازی 1.5 میلیـون لیتـرآب را دارد 
همـراه بـا قـرارداد سـاخت تلـه کابینـی پیشـرفته بـه طـول سـه 
کیلومتـر، سـاخت تونـل بـاد بـا ارتفـاع پـروازی 11 متـر و سـاخت 
بـزرگ تریـن زمیـن هاکـی روی یـخ بـه مسـاحت 3600مترمربـع 
مطابـق با اسـتانداردهای جهانـی والمپیک بـه ارزش 30 ملیون یورو 
پیـش بینی شـده کـه حداکثر طی دوسـال آینـده درپـروژه مربوطه 
درکیـش احـداث وراه انـدازی خواهد شـد. این قـرارداد از این جهت 
مسـرت بخـش اسـت کـه هـم بـرای فرزنـدان ایـن مرزوبـوم، امکان 
دسترسـی بـه چنیـن تفریحاتـی رافراهـم مـی کنـد وهم بـه کیش، 

جذابیـت بیشـتری بـرای جـذب سـرمایه گـذار خواهـد داد. 
توریسـم یکـی از مهـم تریـن بسـترهای سـرمایه گـذاری اسـت 
کـه بـا توجه بـه زیرسـاخت ها وظرفیـت خـدادادی کشـورمي تواند 
بـا سـرمایه گذاری نسـبتا انـدک، موجـب اشـتغال وارزآوری فراوان 
شـود. هرچنـد در زمینـه زیرسـاخت های گردشـگری ضعـف داریم 
و گاهـی ایـن موضـوع باعـث کاهـش جذابیـت سـفر بـه مناطـق 
مختلـف مـی شـود اما امسـال توقع مـی رود که از میزان سـفرهای 
خارجـی بکاهیـم و به جـای گردش در خارج از این مـرز وبوم،کمی 
هـم بـه گردشـگری داخلـی ارج نهیم.خیلی از شـهرهای مـا اگرچه 
بـرای گردشـگری مجهـز نیسـتند اما صفـای خاصـی دارند.این صفا 

را هیـچ کجـا،آن طـرف مرزهـا نمی شـود پیـدا کرد.

فیلم

کارگردان فیلم آن یک نفر: 

شهید آتشی؛ آوینی کرمان است

کارگـردان مسـتند »آن یـک نفر« شـهید آتشـی گوهـری را آوینی 
کرمـان دانسـت کـه بسـیاری از تصاویـر دوران دفاع مقـدس از دریچه 
دوربیـن ایـن شـهید ضبـط شـده اسـت و افـزود: ایـن مسـتند، زکات 
آشـنایی مـن بـا دوران دفـاع مقـدس اسـت. بـه گـزارش نشـانه نیـوز، 
سـیدحمید میرحسـینی، کارگـردان مسـتند»آن یـک نفر« در مراسـم 
رونمائـی از ایـن اثـر فاخـر در سـخنانی اظهـار داشـت: ایـن مسـتند، 
روایتگـر زندگـی شـهید آتشـی گوهری اسـت؛ شـهیدی که بـه اعتقاد 
مـن، آوینـی کرمـان اسـت و بیشـتر تصاویـر دوران دفـاع مقـدس از 
دریچـه دوربیـن او ضبط شـده اسـت. وی با بیـان اینکه من بـه عنوان 
فـردی از نسـل جدیـد از طریـق دوربین ایشـان بـا دفاع مقدس آشـنا 
شـدیم؛ تصریـح کـرد: سـاخت ایـن مجموعـه، در حقیقـت زکات آنچه 
دربـاره دفـاع مقـدس آموختـم و بایـد بـرای جامعـه ارائـه کنـم؛ مـی 
باشـد. میرحسـینی بـا قدردانـی از همـه مجموعـه هایی کـه در به ثمر 
رسـیدن ایـن اثـر همکاری کردنـد، با قدردانـی ویژه از مسـئول انجمن 
سـینمای جـوان اسـتان، گفـت: خانم سـیفی نشـان دادند بـا کمترین 
امکانـات مـی شـود کار کـرد و این فیلم تولیـد هم با کمتریـن امکانات 

شـده اسـت و عوامـل ایـن فیلـم، همـه دهه 60 هسـتند.


